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 العلم والعمل

م ، الحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم ، والذي يفتح  للنتاأ أبتواب العلتم والحومتة والف ت

 ويصرف عن م أبواب الشب ات الحي هي شراك الشيطان   وشباكه .

تا ، فوتان العلتم فتي القتر ن التذي  والصالة والسالم علت  ييتر يلقته التذي بعتا للنتاأ معلمك

نزل عليه ، والسلوك والعمل الذي عمل به ، والسمت وال يئة الحي كان علي ا صل  هللا عليه وستلم 

قاا  ن ، وكانتت الششتية هتي ال متر المستحطاب للعلتم النتافع الصتحي  ، ، فوان العلم واإليمتان رتريني

 [ .28" ] فاطر/ إنَّما يخشى هللا من عباده العلماء: "   تعالى

ورضي هللا عن الصحابة الورام الذين ورثوا العلم من النبي صل  هللا عليه وستلم ، فوتانوا 

وأصحابي أمنة ألمحي فإذا ذهب أصحابي أتت   للناأ أمنكا وأمانكا ، كما رال صل  هللا عليه وسلم : "

 عل  أمحي ما يوعدون "

ما أنا عليه وأصحابي ورال صل  هللا عليه وسلم ـ مبينكا صفة الفررة الناجية المنصورة ـ : 

."1 

ا يفق ته فتي  وفي حديا  البشاري ومسلم يقول صل  هللا عليه وسلم : " من يرد هللا به ييترك

وهللا يعطتي ، و  تتزال  طائفتة متن أمحتي نتاهرين علت  الحتم   يضترهم  الدين ، وإنما أنا راسم ،

 من يالف م  حح  يأتي أمر هللا وهم عل  ذلك " .

ا فتي العلتم التذي رستمه   النبتي  صتل  هللا  وهللا يعطي" : الف م في العلم  ، "  والفقه"  " يعني  ف مك

املين به ، مسحقيمين عليته ، فتال بقتا  " يعني عارفين  للعلم ع وظاهرين على الحقعليه وسلم ، " 

لألمتتة إ  بتتالعلم ، فتتإذا  ضتتاض العلتتم ضتتاعت األمتتة ، كمتتا رو   البشتتاري ومستتلم متتن حتتديا ابتتن 

إنَّ هللا ال يقاب  العلام اناعاعاا يناععاه مان العبااد   عمرو أن  النبي صل  هللا عليه وسلم رتال : " 

                                                           
 
( ك اإليمان عن رسول هللا ، باب ما جاء في افتراق هذه األمة ، وقال : حسن غريب  ، 2641أخرجه الترمذي )1

 ( في صحيح الجامع . 5343وحسنه األلباني )
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ق عالماا اتخاا النااء سءوجاا  ،ااال   ا ا ل ا ولكن يقب  العلم بقب  العلمااء   تااى إ ا لام يبا

  2"اأاا ا بغير علم   اضل ا وأضل ا 

ولقد  صنَّف العالمة الشيخ بور بن عبد هللا أبو زيد كحاب " حلية طالتب العلتم " جمتع  فيته 

الوصايا الطيبة والمن ج الرصين لطالب العلم ليسير عليه ، وكحب   ك ير من  شتيو   العلتم الوحتب 

في ذلك ، ومع ذلك   يزال المسلم  في حاجة إل  وصايا في طلب العلم ، فحر  القوم بتين  الضافية

مسحفت عل  ترتيب الطلب ، وسائٍل عن رؤوأ العلتم وم امته ، وستائل عتن طتري تحصتيل العلتم 

 وسبل تيسيره ،  وسائٍل عن عالج عيوب الف م وعن اجحناب النسيان  .

إل  أنَّ شيوينا الستابقين متن المسسستين لتدعوة الستنة  وأحب أن ألفت النظر في هذا المقام

في مصر راموا في مطلع القرن السابم ووسطه ، فوجدوا من حول م نار البدعتة وديتن المعاصتي 

رد أصابت الناأ ، فصتار التدين يريبكتا بتين أهلته فتي نصته ومنطقته  ، وفتي عملته وتم يلته ، وفتي 

ـ يححبعتون الل تب ثتمَّ  أثتر التديان ححت  يمتد الحريتم ،  هيئحه وسمحه ، فقاموا ـ كالذي يطفئ حريقكا

فظن ك ير ممن عاصرهم وسار سيرت م أن هذا هو طريم العلم الذي رب  شتيوينا عليته طلبتح م ، 

والذي يريدونه من تالمتذت م ، وأنَّ متن يتالف ذلتك فقتد يتالف الشتيو  المعلمتين ، وهتذا ف تم ييتر 

العلم ألهل عصرهم بحستب حتاجح م إليته ، ويراعتون حتال صحي  ؛ فإنَّ شيو  السنة إنما يقربون 

الناأ فيعطون م ما يححاجون إليه ، و  يقدمون عل  الحوحيد شيئكا ، و  يأيذون علتوم الشترض متن 

 يير طريم األئمة ربل م ، حيا ف م السلف للقر ن والسنة وهجران البدعة .

ا جليلتة متن ورا   ج تاد الشت يو  ربلنتا وجتب علينتا الرجتوض إلت  واليوم ورد أثمتر هللا ثمتارك

المن جية في العلم ، وأن نجعل منطلقاتنا في ذلك متن ج ستلف األمتة فتي العلتم والعمتل ، فتاهلل نستأل 

أن يوفم المسلمين لحعلم دين م ونشره في الناأ في كافة أرجتا  األر  ، وإنَّ ذلتك يبتدأ ـ و بتد ـ 

  ن .من المسلمين ياصة في البالد الناطقة بلغة القر

                                                           
( ك العهبب، ، ببباب 2673)( ك العهبب، ، ببباب ييبب  يعببب، العهبب، ، ومسببه، 100متفببع عهيببه ، أخرجببه الب)ببار ي ) 2

 رفع العه، وقبضه وظهور الجهل والفتن .
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وبعد ف ذا األ  الفاضل الشيخ / محمتد حستين يعقتوب ـ التذي جعتل هللا لولماتته القبتول فتي  

تتل فيتته حتتول  النتتاأ فتتي مواعظتته وأشتترطحه ـ يوحتتب كحابكتتا ستتماه   منطلقتتات طالتتب العلتتم   فصَّ

ثتمَّ  اإليالص وصدي  النية  ثمَّ  علو ال مة  في الطلب والحغلب عل  شح  ال موم ، ثمَّ  ماذا نحعلم ؟

أفرد  فصالك لحزكية النفوأ ، وأوص  بالسلفية وف م  السلف ،  وبتيَّن الحقليتد ومعنتاه  وحومته ،  ثتمَّ  

مصدر  العلم وطري  الحلقتي ، فقسَّتم كحابته إلت   منطلقتات عشترة ،  ست لة المنتال ، عذبتة المقتال ، 

رئ بل لينطلم منته لطلتب العلتم فنوصي أحبابنا بالحدبر في القرا ة ، والوحاب ليس  لينح ي  إليه القا

 والسعي  لجمعه .

 وهللا من ورا  القصد                               

 وكحبه

 محمد  صفوت نور الدين

 

 

 مالحظة : ردم للوحاب ف  طبعحه الجديدة كالك من األفاضل :

 الشيخ / محمد إسماعيل المقدم

 الشيخ / أب  إسحاي الحوين 

 الشيخ / محمد حسان

 / أحمد فريد الشيخ

 الشيخ / ياسر برهام 

 الشيخ / عادل بن يوسف العزاز 

 فيسر هللا كحابح ا  
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 أنفستنا شرور من تعال  باهلل ونعوذ ، ونسحغفره به ونسحعين ، تعال  نحمده  هلل  الحمد إنَّ 

 إلته   أن له وأش د هادي الف يضلل ومن ، له مضل فال تعال  هللا ي ده أعمالنا، من ، ومن سيئات

 ورسوله . عبده محمداك  أن وأش د ، له شريك   ، وحده هللا إ 

 ـ  بعد ـ أما

 إخ تاه ..

تجتتري دمتتوض العتتين وفتتي الحشتتا زفتترات حتتزن تلتتحطم ، ويوتتحم المتتر  وجتتدا فتتي جوانحتته  

 م ؟ .وكيف يُوحم ما ليس ينوحم ، ف ل للواجد الموروب من زفراته سوون عزا  أو تأوه أل

فلعمر هللا إنَّمتا نحتن فتي رز  عظتيم ، ويطتب أمتره جلتل جستيم ، رزئنتا فتي جبتال كتانوا 

، علتي م رحمتات ربنتا  وابان عييماين األلباانيو ابان باا عل  األر  النجوم في ليل ب تيم ، متات 

طتتب أو يقتتال : عتتالم  كتتريم    فمتتن ستتاعح ا فحوتتت  التترحيم ، وتقلتتب بصتترك فتتال تجتتد متتن يُتتدع  لشع

ا ال موم ، فما في هذه الدنيا موان يُسعرُّ بأهله الجاُر المقيم ، وسرطان الج ل في األمة يسري بأنفسن

 فما تدري أعر   حادث أم دا  رديم ، فلك هللا يا أمة محمد عليه أفضل صالة وأزك  تسليم .

 فمن لنا ييرك يا ربنا ،   ملجأ منك إ  إليك فارحمنا .

 العطشان في ورت ال جير   كانوا بحور العلم فيا لحيرة 

 كانوا عل  ثغور فيا لذلة المظلوم وهو معدوم النصير   

 كانوا منارات فيا لحيرة الشيخ األصم وحسرة الحدث الضرير   

 كانوا مزن الرحمة فيا لفجأة الموروه في اليوم العبوأ القمطرير   

    يا أرحم      الراحمين  الل م إليك نشوو ضعف روتنا و رلة حيلحنا و هواننا عل  النَّاأ

إن لتم يوتن بتك ستشل  علينتا فتال   ؟  إل  عدو يحج منا أم إل  رريب ملوحته أمرنتا   ؟  إل  من تولنا 

نبالي ، يير أن عافيحك أوسع لنا ، نعوذ بنور وج ك الوريم الذي أضا ت له الستموات واألر  ، 
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أن يحتل علينتا يضتبك ، أو ينتزل علينتا وأشررت له الظلمات ، وصل  عليه أمر التدنيا    واخيترة 

 سشطك ، لك العحب  حح  ترض  ، و   حول و  روة إ  بك .

 إيوتاه ..

 [28" ] فاطر/ إنَّما يخشى هللا من عباده العلماءرال هللا تعال  : " 

 [ 11" ] المجادلة / يراع هللا الاين آمن ا منكم والاين أوت ا العلم دس اتورال تعال  : " 

 [9" ]الزمر/ قل هل ي ا ي الاين يعلم ن والاين ال يعلم ن تعال  : " رال هللا

فالعلما  هم أك ر الناأ يشية هلل تعال  ، فالعلم عبتادة القلتب إذا ابحغتي بته وجته هللا تعتال  ، فحعلمته 

هلل رربة ، ومدراستحه ذكتر ، والبحتا عنته ج تاد ، وتعليمته صتدرة ؛ ألنَّته معتالم الحتالل والحترام ، 

ن ستتتبيل الجنتتتة ، والمتتتسنس فتتتي الوحشتتتة ، والمحتتتدث فتتتي الشلتتتوة ، والجلتتتيس فتتتي الوحتتتدة ، وبيتتتا

والصتتاحب فتتي الغربتتة ، والتتدليل علتت  الستترا  ، والمعتتين علتت  الضتترا  ، والتتزين عنتتد اإليتتال  ، 

 والسالح عل  األعدا  .

دنيا ، ومرافقتة وبالعلم يبلغ العبد منازل األييار فتي التدرجات العلت  ، ومجالستة األصتفيا  فتي   الت

 األبرار في اخيرة .

 وبالعلم توصل األرحام ، وتفصل األحوام ، وبه يعرف الحالل والحرام .

 وبالعلم يعرف هللا ويوحد ، وبالعلم يطاض هللا ويعبد .

 فشير الدنيا واخيرة مع العلم ، وشر الدنيا واخيرة مع الج ل .

 إخ تاه ..

قلب ليافطر كمًدا ويقطر ت رة علاى عمار الادع ة الااي وإ ا كان هاا شأن العلم   اإنَّ ال

لم ييمر إال أعداًدا ض يلة تنحصر على أصابع اليدين من طلبة العلم المجا،دين   وليس ثمَّ  ماان 

  الااي باتام مان أكيار المعالاق الااي تاع  اي،اا  رضتية التحعلمأترى من هاا العمان لنعياد ااا"   

  وتلا   " انحشترت اخرا  الباطلتة  و ك رت الدعاو و           المن جيةاألقدام   اقد غابم   

 عالمة ال اعة ؛ اشرط،ا أْن يعداد الج،ل   ويقل العلم .
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ومما  اد الطين بلة أن كييارا مان تملاة العلام إال مان ستام هللا لام يصا ن ا العلام ونادس العمال باه 

ي يقا د األماة بعلماه وعملاه   افقدوا جيما أهل العلم والصالح واقدت األمة الر ال القادوة   الاا

 ب،ديه وجماه وجل كه   وأق اله وأاعاله . 

قا  الفضيل : ل  أن أهل العلم أكرم ا أنف ،م   وأععوا هاا العلم وصان ه   وأنعل ه تيث أنعلاه 

هللا إ ًا لخضعم ل،م سقاب الجبابرة   وانقاد ل،م الناء   وكان ا ل،م تبعًا   ولكان،م أ لا ا أنف ا،م 

  ا علم،م ألبناء الدنيا   ا،ان ا و ل ا   اإنَّا هلل وإنا إليه سا ع ن اأعظم ب،ا من مصيبة !!  وبال

إنَّ مان أشاراط ال ااعة أن يرااع عن أنس بن مالك رال : رال رسول هللا صتل  هللا عليته وستلم : " 

 3" العلم   وييبم الج،ل   ويشرب الخمر   ويظ،ر العنا

ووسد األمر إل  يير أهله ، ف ان العلتم ، وازدادت الفتحن ، وتوالتت ولقد ك ر سواد علما  السو  ، 

 المحن .

َجيَأْتِي َعلَى النَّاِء َجنََ اٌت َخادَّاَعاٌت   يصَصادَّ ص اِيَ،اا اْلَكااِ بص   َويصَكااَّبص رال صل  هللا عليه وسلم : " 

اِد ص   َوْيْؤتََمنص اِيَ،ا اْلَخائِنص   َويَخص نص اِي،َ  َوْيبَِضةص .اِيَ،ا الصَّ  ا األَِمينص   َويَْنِطقص اِيَ،ا الرُّ

ةِ  لص الاَّااِهص يَاكلَّم اِي أَْمِر اْلعَامَّ َوْيبَِضةص ؟!!  قَاَ : الرَّ ص  4. قِيَل: َوَما الرَّ

 قا  الي سي : كان يقا  العالم الفا ر اانة لكل مفا ن .

 إخ تاه ..

: ل م الج ابذة يذبون عتن شترض هللا تعتال  وليت البال  ورف عند حد علما  السو  إذاك لقلنا 

، ولونَّ البلية بليحان ، فقد عتاد أهتل الصتالح واإليمتان ، متن النتدرة بموتان ، و  حتول و  رتوة إ  

 باهلل العلي العظيم .

                                                           
( ك العهب، ، بباب 2671( ك العه، ، باب رفع العه، وظهبور الجهبل ، ومسبه، )80متفع عهيه ، أخرجه الب)اري ) 3

 رفع العه، وقبضه وظهور الجهل والفتن .
 ( .3261ني في صحيح ابن ماجه )( ك الفتن ، باب شدة الزمان ، وصححه األلبا4036أخرجه ابن ماجه ) 4
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إنَّ هللا ال يقب  العلام اناعاعاا عن عبد هللا بن عمرو رال : رال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم : " 

ن العباااد   ولكاان يقااب  العلاام بقااب  العلماااء   تاااى إ ا لاام يبااق عالمااا اتخااا الناااء يناععااه ماا

  5"سءوجا  ،اال   ا  ل ا اأاا ا بغير علم   اضل ا وأضل ا 

وفتتي يتتالل الستتنحين الماضتتيحين فقتتدت األمتتة متتن ييتترة علمائ تتا متتا لتتم تفقتتده طتتوال عقتتود 

ل ، وعاد األمر برمحته بأيتدي األصتاير ، وتلتك ماضية ، ولم تعْد تبصر من األكابر إ  النادر القلي

 من عالمات الساعة .

إنَّ مان أشاراط ال ااعة أن عن أبي أميتة الجمحتي رتال : رتال رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم : " 

 6" يلامس العلم عند األصاغر

د جاماتة الشايع عباد الععياع بان باا  ـ ستماه هللا ـ واضايلة العالماة الشايع محمامات األكتابر : 

ناصر الدين األلباني   ناهي  عن اح   أعالم كفضيلة الشيع عطية جاالم   واضايلة الشايع  ااد 

الحق شيع األ هر   واضيلة الشيع جيد  جابق   واضيلة الشيع ابن غضا ن   واضايلة الشايع 

منَّاااا القطااان   واضاايلة الشاايع مصااطفى العسقااا   واضاايلة الشاايع تماااد األنصاااسي   واضاايلة 

أمااان الجااامي   واضاايلة الشاايع عماار االتااة   واضاايلة الشاايع علااى الطنطاااوي  الشاايع محمااد

 وغيرهم   

ا ححتت  رزئتتت األمتتة فتتي الععلتتم ال متتام  عليتته رحمتتات  اضاايلة الشاايع اباان عييمااينولتتم نلبتتا ك يتترك

الرحمن ، فاليوم تقلب بصرك فال تجد من يقتوم علت  ثغترات كتان يستدها هتس   الرجتال الجبتال ، 

 مة في اإلسالم   يسدها شي  ما ايحلف الليل والن ار .فموت العالم ثل

رتتال أيتتوب : إنتتي أليبتتر بمتتوت الرجتتل متتن أهتتل الستتنة فوتتأن في أفقتتد بعتت  أعضتتائي. فتتالل م إليتتك 

 المشحوي .

                                                           
( ك العهبب، ، ببباب 2673( ك العهبب، ، ببباب ييبب  يعببب، العهبب، ، ومسببه، )100متفببع عهيببه ، أخرجببه الب)ببار ي ) 5

 رفع العه، وقبضه وظهور الجهل والفتن .
 (695( وصححه األلباني في الصحيحة )61أخرجه ابن المبارك في الزهد ) 6
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 تعلَّم ما الر ية اقد ما             وال شاة تم ت وال بعير

 شر كيـير          ولكن الر يـة اقد تر            يم ت بفقده ب           

 إيوتاه ..

يوم مات الشيخ األلباني رلت : إنَّ القلم عل  مسحقبل األمتة أعظتم متن حزننتا علت  متوت علمائنتا ، 

فالمصاب الجلل أن تلحفت فال تجد من يسد ال غرة الحي كان علي ا هس   الفحتول ، وأْن يصتير جتل 

 عملنا النواح ونحرك العمل اإليجابي الجاد .

 " من ست نقاط :  وسقة عملحت يوم ا " ولذلك طر

: وجود من ج سلفي فعلتي محوامتل لطلبتة العلتم ، متن ج وارعتي ذي مراحتل وفتم طريقتة ستلفنا  أوال

 الصال  ، من ج محدد واض  يعرفه كل أحد ، ويحقيد به .

: أن يعوتتف فريتتم متتن التتدعاة وطلبتتة العلتتم المجح تتدين علتت  شتترح هتتذا المتتن ج علتت  أشتترطة  ثانيًااا

سطوانات وكحب ، وتباض بسعر الحولفة ، وتحول  رعاية ذلك الجمعيات الرستمية ؛ لبتا وتتدريس وأ

 هذا المن ج .

 : تجييش األمة بول فئات ا وطبقات ا لطلب العلم . ثاليًا

 : تجريد اإليالص في طلب العلم . سابعًا

ل تم متن العلتم إ  ا : الشمولية ربتل الحشصت؛ ؛ كتي   تفترز األمتة أنصتاف محعلمتين ، لتيس يامسك 

ا لم يحشص؛ فيه . ا   يدري شيئكا عمَّ ا من هنا وهناك ، أو محشصصك  شذرك

 7: عدم الحعصب لآلرا  والمذاهب والمشايخ . جادًجا

وإذا كان ذلك عل  وجه اإلجمال ، فلعلي في هذه الرسالة ـ أسأل هللا أن يوحب هللا ل ا القبول ـ أعيتد 

  المسحعان .ما أجملت ثمَّ بمزيد بيان ، وهللا

                                                           
 بعنوان " مرثية الحيارى "  هب1420مجهة التوحيد عدد شعبان  7
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 إخ تاه ..

" فقتد بتات نتوض متن  قضية الاعلمإنني أحاول من يالل هذه الرسالة أْن أنب وم لشطورة " 

الفصام العجيب بين العلم والعمل ، ولم تعْد تألف وجود العتالم العامتل ، كمتا كتان األمتر متن ربتل ، 

"  لعلام المادني والعلام الشارعيا"   و"  العلام للعلامفقد ييبت المفتاهيم ، وانطلقتت شتعارات كتـ " 

ونحو ذلك مما يدندن به أعدا  هذه األمة لسلب هويح ا ، بمسخ أصول ا ورواعدها الركينتة ، فتالعلم 

والعمل عندنا وج تان لعملتة واحتدة ،   فصتام بين متا البحتة ، فتالعلم عنتدنا لتيس ترفكتا معرفيكتا ، و  

يتتد أنملتتة ، بتتل العلتتم وستتيلة للقتترب متتن هللا تعتتال  تطلعكتتا فلستتفيكا ، و  ينفصتتل عتتن عقيتتدة الحوحيتتد ر

 وتحقيم يشيحه في القلوب ، و  علم دون عمل ي مره ، و  عمل دون علم يبصره.

قا  الح ن : سأيم أق اما من أصحاب سج   هللا يق ل ن :   من عمل بغير علام كاان ماا يف اده 

  ااااطلب ا العلاام طلبااا ال يضاار أكياار ممااا يصاالحه   والعاماال بغياار علاام كال ااائر علااى غياار طريااق 

 بالعبادة   واطلب ا العبادة طلبا ال يضر بالعلم .

وكان الر ل يطلب العلم اي،م تاى ال يلبث أن يصرى  ل  اي تخشعه و هده ول انه وبصره 
8 

وقا  الخطيب البغدادي : ال تأنس بالعمل ما دمم م ا تشا من العلم   وال تأنس باالعلم ماا كنام 

 9مل   ولكن ا مع بين،ما وإن قل نصيب  من،ما.مقصرا اي الع

 ـ   وبعدُ ـ 

الحلقتي  اضتطراب ليفستده ، واليقين الدين في الشنصر عليه يعقد ما أول هو الذي العلم فإنَّ 

" فتي ورحنتا التراهن ، قضاية الااعلم ننتارش متن يالل تا "  ، العلم لطالب  الوصايا هذه كانت لذلك ؛

، وذلتتك متتن يتتالل منطلقتتات   عشتترة ، هتتي بم ابتتة الركتتائز  ونوضتت  الستتبل القويمتتة لححصتتيله

 منارات توون من هللا العلي القدير أن واألصول الحي ينبني علي ا صرح العلم الشامخ ،     وأرجو

 السائرين .  الشداة ت د  الطريم عل 

                                                           
 ( 4/583سير أعالم النبالء ) 8
 ( ط المكت  اإلسالمي . 14اقتضاء العه، العمل له)طي  البغذادي بتحقيع الشيخ األلباني ص ) 9
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العلتم  ورد اسحقيح ا من ن ج سلفنا األوائل في الحلقي ، وأردت بذلك أن أمتدَّ يتد العتون لطلبتة

كي يسحضيئوا ب ا فتي درب تم ، فتإنَّ  متال األمتة معقتودة علت  هتذا الجيتل كتي ينتحج لنتا متن العلمتا  

ا ممتا افحقتدنا ، فتإنَّ رتب  العلمتا  نتذير الستاعة ، والستاعة أدهت  وأمتر ،  والفق ا  ما يعوضنا ييترك

 والساعة   تقوم إ  عل  أراذل النَّاأ ، نعوذ باهلل أْن نوون من م .

 ا المافقه ..أي،

وهذا ندائي معك منذ اللحظة ، فلحون كما يُراد منك ، وتعال لنجتوب معكتا فتي ريتا  العلتم 

 نقحطف من ا ما يبلغك سسلك وسسل أمحك .

ك    ـ  وأصديُ  ك  بتل تواضتعا  متا كتل متن كلمتة أي كحابتة فتي فضتل أدنت  لتي يوتن لتم أننتي ـت اعحرافتا

 أن ، بعتد وأرتتب أجمتع ، رترأتُ  متا وأكحتب أرترأ فقتل أنتا اوإنَّم ؛ هللا ـ في ـ أيي وحبيبي سحقرأه  

 لتك فانحقيتت ، الوحتب بطتون فتي وأبحترت ، العلمتا   فتاي فتي وحلقتت ، الحومتا  بساتين في طفت

ك  يذا ك  لي كان زاداك  لك وايحرت بلبي ، فأيذت انحباهي اسحرعتْ  طالما زهوراك   ومتا فتثثرت ، يومتا

 ، معتين لك هو ثم ، وذاك هذا بين والحنسيم ، الزاد تعبئةو ، الزهور رطف عملي ، فول اسحأثرت

ك  فشذها ك  هنيئا ا عليكا . ب ا ربك ينفعك أن ، عساك األيذ في نيحك ولححسن ، مريئا  فيرفعك مقامك

 .النصير ونعم الم لى نعم ه  إال إله ال   ال كيل ونعم ت بنا   ه  الاكالن وعليه الم اعان وهللا
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 ان أهمياهاضل العلم وبي

 اعلم ـ أخي المافقه واقني هللا وإياك ـ :

أن العلم أشرف ما ريب فيه الرايب ، وأفضل ما طلب وجدَّ فيه الطالب ، وأنفع ما كستبه 

 وارحناه الواسب .

اتفا  ماا أقا   لا  : رال أمير المسمنين علي بن أبي طالب ـ رضتي هللا عنته ـ لوميتل : " 

الم ماااعلم علااى جاابيل نجاااة   وهمااا سعاااا أتباااا كاال ناااعق   الناااء ثالثااة   اعااالم سباااني   وعاا

يميل ن مع كل سي"   لم ي اضي  ا بن س العلم   ولم يلجأوا إلى سكن وثيق   العلم خير مان الماا  

  يحرج  وأنم تحرء الماا    العلام يعكا  علاى العمال   والماا  ينقصاه النفقاة   ومحباة العاالم 

تياته   و ميل األتدوثة بعد م ته وصانيعه   وصانيعة الماا  دين يدان ب،ا باكا اب الطاعة اي 

تعو  بعوا  صاتبه   مات خعان األم ا  وهم أتياء   والعلماء باق ن ماا بقاي الادهر   أعياان،م 

 " . مفق دة   وأميال،م اي القل ب م   دة

م علت  فللعلم مقام عظيم في شريعحنا الغرا  ، فأهل العلتم هتم ورثتة األنبيتا  ، وفضتل العتال

 العابد كما بين السما  واألر  .

فعن ريس بن ك ير رال : ردم رجل من المدينة عل  أبي الدردا  وهو بدمشم فقال ما أردمك يا أيتي 

 ؟ فقال : حديا بلغني أنك تحدثه عن رسول هللا صل  هللا عليه وسلم .

 رال : أما جئت لحاجة ؟  رال :   .

 . رال : أما ردمت لحجارة ؟  رال :  

 رال : ما جئت إ  في طلب هذا الحديا .

من جل  طريقا يباغي اياه علماا جال  رال : فإني سمعت رسول هللا صل  هللا عليه وسلم يقول : " 

هللا به طريقا إلى الجنة   وإن المالئكة لاضع أ نحا،ا سضااء لطالاب العلام   وإن العاالم لي ااغفر 

اان اي الماء   واضل العالم علاى العاباد كفضال له من اي ال م ات ومن اي األسض   تاى الحي
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القمر على جائر الك اكب   إن العلماء وسثة األنبياء   إنَّ األنبياء لام ي سثا ا دينااسا وال دسهماا   

   10" إنما وسث ا العلم امن أخا به أخا بح  واار

لتدين    يطيتر ؛ وهتذا شترف للعلمتا  عظتيم ، ومحتل ل تم فتي ا والعلما  هم أمنتا  هللا علت  يلقته ،

لحفظ تتم الشتتريعة متتن تحريتتف المبطلتتين ، وتأويتتل الجتتاهلين ، والرجتتوض والحعويتتل فتتي أمتتر التتدين 

 علي م ، فقد أوجب الحم سبحانه سسال م عند الج ل . 

ْكِر إِن كصناصْم الَ تَْعلَمص َن رال تعال  : "   [ 43" ]النحل/ ااْجأَلص اْ أَْهَل الا ِ

 قيقة ، إذ مر  القلوب أك ر من األبدان ، فالج ل دا  ،وهم أطبا  الناأ عل  الح

  11  اإنما شفاء العي ال ؤا   وكما رال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم : 

ومرض  القلوب   يعرفون مرض م ، كما أن من ن ر عل  وج ه بترص و  متر ة لته   يعترف 

فتي بطتن األر  إ  ميتت ، فوتذلك برصه ما لم يعرفه ييره ، والدنيا دار مر  ؛ فوما أنَّته لتيس 

ليس عل  ن رها إ  سقيم ، واألسقام تحفتاوت وتحنتوض ، والعلتم هتو تريتار م فحتدبر . رتال صتل  هللا 

 12تداووا اِإنَّ ّللا  تعالى لم يضع داًء إال وضع له دواًء غير داٍء واتٍد: ال،رم عليه وسلم : " 

 أي،ا المافقه ..

بوية المط رة تفي  بالحا علت  طلتب العلتم وبيتان أهميحته ويطورتته إنَّ القر ن الوريم والسنة الن

 فمن ذلك :

ش،د هللا أنه ال إله إال ه  والمالئكة وأول  العلم قائًماا بالق اال ال إلاه إال ها    رال هللا تعال  : " 1

 [18" ]  ل عمران /  الععيع الحكيم

                                                           
( ك العه، عن رسول هللا ، باب ما جاء في فضل الفقه عهى العبادة وصبححه األلبباني 2682أخرجه الترمذي ) 10

 (2159) في صحيح الترمذي 
( فببي المقدمببة ، ببباب فببي 572( ك الطهببارة ، ببباب فببي المجببرو، وتببيم، ، وابببن ماجببه )336أخرجببه أبببو داود ) 11

المجبببرو، بصبببيبه الجناببببة بهفببب  " أولببب، يكبببن شبببفاء العبببي السبببفال "  وصبببححه الشبببيخ األلبببباني فبببي صبببحيح الجبببامع 
 ( 325( وصحيح أبو داود )4362)

( ك الطب  ، بباب مبا أنبزل 3436، باب في الرجبل وتبداوى ، واببن ماجبه )( ك الط  3855أخرجه أبو داود ) 12
 ( 2930هللا داء إال أنزل له شفاء ، وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامع )
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عظم مشت ود ، وهتو توحيتده جتل وعتال ، فأهل العلم هم ال قات العدول الذين اسحش د هللا ب م عل  أ

وهذا هو العلم الحقيقي ، العلم باهلل تعال  وأسمائه  وصتفاته ، وموجتب ذلتك ومقحضتاه متن اإليمتان 

 برسله وكحبه واإليمان بالغيب حح  كأنه مشاهد محسوأ .

لعظمت  ف ذه المزية الوبر  للعلم وأهله ، أنَّه يدل عل  صراط هللا المسحقيم ، أنَّته الوستيلة ا

للقرب من هللا تعال  ، وموجب إلحاطة محبحه بالقلتب ، فمحت  عرفتت هللا اجحمتع رلبتك علت  محبحته 

 وحده جل وعال ؛ ألنَّ له وحده األسما  الحسن    والصفات العال .

 ف ذا هو العلم وهذه هي ثمرته . رزرنا هللا وإياك الشجرة وال مرة إنه جواد       كريم

ب2    : تعتال  لقولته            " ؛ والعمل الق   قبل العلم باببابكا فقال: "  البشار  اإلمام   ورد بوَّ

 [  19" ] محمد/ لانب  واجاغفر هللا إال إله ال أنه ااعلم  

اااعلم أناه ال إلاه إال هللا سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال : ألتم تستمع رولته حتين بتدأ بته " 

 فأمر بالعمل بعد العلم .  [ 19" ] محمد/واجاغفر لانب  

فالعلم مقدم عل  القتول والعمتل ، فتال عمتل دون علتم ، وأول متا ينبغتي تعلمته        " الحوحيتد " و 

"علم الحربية " أو ما يُسمَّ  بعلتم " الستلوك " فيعترف هللا تعتال  ويصتح  عقيدتته ، ويعترف نفسته 

" وبتتين  ااااعلم أنَّااه ال إلااه إال هللاحيتتد " وكيتتف ي تتذب ا ، وأنتتت تلحتتر هتتذا ا رتبتتاط بتتين العلتتم بالحو

 "  واجاغفر لانب الحربية والحزكية الحي من ثمارها المراربة ودوام الحوبة " 

  والعلم نور يبصر به المر  حقائم األمور ، وليس البصر بصتر العتين ، ولوتن بصتر القلتوب ، 3

[  ؛ ولتذلك جعتل 46"     ]الحتج/ اإنَّ،ا ال تعمى األبصاس ولكن تعماى القلا ب الااي ااي الصادوس" 

ا عالم أو أعم   فقال هللا   هللا الناأ عل  رسمين : إمَّ

 [ .19"  ] الرعد/ أ امن يعلم أنَّما أنع  إلي  من سب  الحق كمن ه  أعمىتعال  : " 

ويارى الااين أوتا ا العلام ولذلك عبَّر هللا تعال  بفعل " رأ  " د لة عل  العلم فتي رولته تعتال  : " 

[  فلم يقل :  " ويعلم " وهذا ـ وهللا أعلم ـ إشتارة إلت  6" ]سبأ /لاي أصنع  إلي  من سب  ه  الحق ا

 العلم وأثره في القلوب ، الحي صارت به تبصر وتر  الحم ، و  يلحبس علي ا بالباطل .
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َكاْلَحِصايِر  تصْعاَرضص اْلِفااَنص َعلَاى اْلقصلصا بِ وهذا واض  فتي حتديا رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم " 

َضااءص   عص دا عص دا   اَأَي  قَْلٍب أصْشِربََ،ا نصِكَم اِيِه نصْكاَةٌ َجْ َداءص   َوأَي  قَْلاٍب أَْنَكَرَهاا نصِكاَم اِياِه نصْكاَاةٌ بَيْ 

هص اِاْنَاةٌ َماا َداَماِم ال  اَما ر  فَا   ااَلَ تَضص َواتص َواألَْسضص   َتا ى تَِصيَر َعلَى قَْلبَْيِن   َعلَى أَْبيََ  ِميْل الص 

ْنَكرا   إاِل  َما أصْشِرَب ِمْن َها واا َوالَ يصْنِكرص مص يا الَ يَْعِرفص َمْعرص َجخ  ْربَادا َكاْلكص ِ  مص  13" َ اهص َواالََخرص أَْجَ دص مص

. 

 ( والعلم ي سث الخشية 4

 [ 28" ] فاطر/ إنَّما يخشى هللا من عباده العلماءرال هللا تعال  : " 

ًدا َويَقص لصا َن : " ورال تعتال   وَن ِلَِْ قَااِن جصاجَّ إِنَّ الَّاِايَن أصوتصا اْ اْلِعْلاَم ِمان قَْبِلاِه إِ َا يصاْلَاى َعلَاْيِ،ْم يَِخارُّ

شصا ًعا وَن ِلَِْ قَااِن يَْبكصا َن َويَِعيادصهصْم خص ] اإلسترا  "  جصْبَحاَن َسب ِنَا إِن َكااَن َوْعادص َسب ِنَاا لََمْفعصا الً َويَِخارُّ

/107-109 ] 

  ورتتد متتدح هللا أهتتل العلتتم وأثنتت  علتتي م ، فجعتتل كحابتته  يتتات بينتتات فتتي صتتدورهم ، بتته تنشتترح 5

 وتفرح وتسعد .

"  بل ه  آيات بينات اي صدوس الاين أوت ا العلم وما يجحد بآياتنا إال الظالم نرال هللا تعال  : " 

 [49] العنوبوت/

 وكف  ب ا من منقبة عظيمة للعلم .   ورد أمرنا هللا تعال  با سحزادة من العلم6

 [ 114" ] طه/  وقل سب  دني علًمارال هللا تعال  : " 

 فلو كان شي  أشرف من العلم ألمر هللا تعال  نبيه صل  هللا عليه رال القرطبي : 

 وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يسحزيده من العلم.

كر ، الذين أمر الناأ بستسال م عتن عتدم العلتم رتال هللا   والعلما  هم ورثة األنبيا  ، وهم أهل الذ7

 [43" ] النحل/ااجأل ا أهل الاكر إن كنام ال تعلم ن تعال  : " 

                                                           
  بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بين المسجدون. ( ك اإليمان ، باب144أخرجه مسه، ) 13
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   وأيبر هللا عن رفعة درجة أهل العلم واإليمان ياصة .8

يا أي،ا الاين آمن ا إ ا قيل لكم تف اح ا ااي المجاالس ااا اح ا يف ا" هللا لكام وإ ا رال تعال  : " 

 [ 11" ] المجادلة / يل انشعوا اانشعوا يراع هللا الاين آمن ا منكم والاين أوت ا العلم دس اتق

  والعلم أفضل الج اد ، إذ من الج اد ج اد بالحجة والبيان ، وهذا ج اد األئمة من ورثة األنبيتا  9

 ، وهو أعظم منفعة من الج اد باليد واللسان ، لشدة مسنحه ، وك رة العدو فيه .

" ] ول  ش نا لبعينا اي كل قرية نايًرا اال تطع الكاارين و اهادهم باه  ،ااًدا كبياًرا رال تعال  : " 

 [ 52-51الفرران / 

تا ، فتإن  يقول ابن القيم : "  ف ذا ج اد ل م بالقر ن ، وهو أكبر الج ادين ، وهو ج اد المنافقين أيضك

ع تم فتي الظتاهر ، وربمتا كتانوا يقتاتلون عتدوهم المنافقين لم يوونوا يقاتلون المسلمين ، بل كتانوا م

مع م ، ومع هذا فقد رال تعال  : " يا أي ا النبي جاهد الوفار والمنافقين وايلر علتي م " ومعلتوم أنَّ 

 ج اد المنافقين بالحجة والقر ن .

  14والمقصود أنَّ سبيل هللا هي الج اد وطلب العلم ، ودعوة الشلم به إل  هللا "

من  اء م جدي هاا ة رضي هللا عنه رال : رال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم : " عن أبي هرير

لم يأته إال لخير ياعلمه أو يعلمه ا،  اي منعلة المجاهد اي جبيل هللا   ومن  اءه لغير  ل  ا،ا  

  .15 " بمنعلة الر ل ينظر إلى مااا غيره

، وبتتذل العلتتم ، وهتتذا لشتترف الصتتنيعين ،   ولتتم يجعتتل هللا الححاستتد إ  فتتي أمتترين : بتتذل المتتال 10

 وحا النَّاأ عل  الحنافس في وجوه الشير .

ال ت اد إال ااي اثنااين س ال آتااه عن عبد هللا بن مسعود رال : رال النبي صتل  هللا عليته وستلم : " 

 16" هللا ماال ا لال على هلكاه اي الحق   وس ل آتاه هللا الحكمة ا،  يقضي ب،ا ويعلم،ا

                                                           
 ( .1/70مفتا، دار السعادة ) 14
( في المقدمة ، باب فضل العهمباء ، والحبع عهبى  هب  العهب، ، وصبححه األلبباني فبي 227أخرجه ابن ماجه ) 15

 ( 186صحيح ابن ماجه )
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نقطع عمل العالم بموته ، بشالف ييره ممتن يعتيش ويمتوت ، وكأنَّته متن ستقل المحتاض ،   و  ي11

ا أهل العلتم الربتانيون التذين ينحفتع بعلم تم متن بعتدهم ف تس   يضتاعف ل تم فتي الجتزا  واألجتر  أمَّ

 شريطة اإليالص .

ناه عملاه إال إ ا ماات انن اان انقطاع ععن أبي هريرة أن رسول هللا صل  هللا عليه وسلم رال : " 

 17" من ثالثة : إال من صدقة  اسية   أو علم ينافع به   أو ولد صال" يدع  له

  وكل ما في الدنيا هالك وإلت  زوال ، تحنتزل عليته اللعنتات ، والمرحتوم متن ذلتك صتنفان متن 12

ا .  النَّاأ : أهل العلم وطلبحه ، والعابدون الذاكرون هللا ك يرك

أال إن الدنيا ملع نة ملعا ن ماا اي،اا إال  صل  هللا عليه وسلم رال : " عن أبي هريرة أنَّ رسول هللا

 18"  كر هللا وما وااله وعالم أو ماعلم

  وبالعلم يعظم أجر المسمن ، ويصح  نيحه ، فيحسن عمله ، وإذا كان النَّاأ   يشغفون بالمال 13

فتي هتذه القضتية ، فقتد رسَّتم  عن العلم ، فإنَّ فضتل العلتم علت  المتال أعظتم ، ورتد فصتل لنتا الشترض

 رسول هللا النَّاأ عل  أصناف أربعة ، جعل الناجين من م صنفين ، وهما من تلبا بالعلم .

ثالثاة أق ام علاي،ن   فعن أبي كبشة األنماري أنه سمع رسول هللا صتل  هللا عليته وستلم يقتول : " 

 وأتدثكم تدييا ااتفظ ه .

ظلم عبد مظلمة اصبر علي،ا إال  اده هللا عاعا   وال ااا" قا  : ما نقص ما  عبد من صدقة   وال 

 عبد باب م ألة إال اا" هللا عليه باب اقر أو كلمة نح ها .

 وأتدثكم تدييا ااتفظ ه قا  : إنما الدنيا ألسبعة نفر :

                                                                                                                                                                      
( ك صببالة 816( ك العهبب، ، ببباب االغتببباط فببي العهبب، والحكمببة ، ومسببه، )73متفببع عهيببه ، أخرجببه الب)بباري ) 16

 رآن ويعهمه .المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالق
 ( ك الوصية ، باب ما وهحع اإلنسان من الثواب بعد وفابه .1631أخرجه مسه، ) 17
( ك الزهبببد عببن رسبببول هللا  ، وقبببال : حسببن غريببب  ، وصبببححه األلببباني فبببي صبببحيح 2322أخرجببه الترمبببذي ) 18

 ( 1891الترمذي )
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عبااد س قااه هللا ماااال وعلمااا   ا،اا  ياقااي ايااه سبااه   ويصاال ايااه ستمااه   ويعلاام هلل ايااه تقااا ا،اااا 

 نا   .بأاضل الم

وعبد س قه هللا علماا   ولام ير قاه مااال   ا،ا  صااد  النياة يقا   : لا  أن لاي مااال لعملام بعمال 

 االن ا،  بنياه اأ رهما ج اء .

وعبد س قه هللا ماال   ولم ير قه علماا   ا،ا  يخابال ااي مالاه بغيار علام   ال ياقاي اياه سباه   وال 

 أخبث المنا   .يصل ايه ستمه   وال يعلم هلل ايه تقا   ا،اا ب

وعبد لم ير قه هللا ماال وال علما   ا،  يق   : ل  أن لي ماال لعملم ايه بعمال ااالن   ا،ا  بنيااه 

 19. ا  سهما ج اء

والشاهد هنا أنَّ النبي صل  هللا عليه وسلم جعل العلم الحقيقي هو العلم التذي يبصتر المتر  بحقتائم 

فإنَّه سيسي  الحصترف فيته ، فحجتده ينفقته علت  شت وات األمور ، فصاحب المال إذا لم يححلع بالعلم 

 نفسه ، و  يعرف شور هذه النعمة ، ولذلك اسححم أن يوون بأيبا المنازل ، والعياذ باهلل .

وجعل العالم يعرف ردر المال الحقيقي ، فيم ينفم ؟ فبعلمه نو  نية صالحة فصتار بتأعل  المنتازل 

 ، وإن لم ينفم . 

ا 14  في الدين فذاك الموفم عل  الحقيقة ، فالفقه في الدين من أعظم المنن .  ومن رزي فق ك

 مان يارد هللا باه خيارا يفق،اه ااي الادينعن ابن عباأ أنَّ رسول هللا صل  هللا عليه وستلم رتال : " 

"20  

  والعلم مقدم عل  العبادة ، فإنَّ فضال في علم يير من فضل فتي عبتادة ، ومتن ستار فتي درب 15

 ليه طريم الجنة .العلم س ل ع

                                                           
ا مثببل أرةعببة نفببر ، وقببال : حسببن ( ك الزهببد عببن رسببول هللا ، ببباب مببا جبباء مثببل الببدني2325أخرجببه الترمببذي ) 19

 ( 1894صحيح ، وصححه األلباني في صحيح الترمذي )
( ك العه، عبن رسبول هللا ، بباب إأا أراد هللا بعببد خيبرها فقهبه فبي البدون ، وقبال : حسبن 2645أخرجه الترمذي ) 20

 ( 2133صحيح ، وصححه األلباني في صحيح الترمذي )
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أيرج البي قي في سننه عن أمنا عائشة رضي هللا عن ا رالت : رال رسول هللا صل  هللا عليه وستلم 

إنَّ هللا أوتى إليَّ : أنه مان جال  م الكا ااي طلاب العلام جا،لم لاه طرياق الجناة ومان جالبم : " 

  21"  ك الدين ال ساكريمايه أثباه علي،ما الجنة و اضل اي علم خير من اضل اي عبادة و مال

   ويوفي صاحب العلم فضالك أنَّ هللا يسشر له كل شي  ليسحغفر له ويدعو له 16

صاتب العلام فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا صل  هللا عليه وسلم رال :           " 

 22"ي اغفر له كل شيء تاى الح ت اي البحر 

  صل  هللا عليه وسلم .  وطلبة العلم هم وصية رسول هللا17

فعن أبي سعيد الشدري رضي هللا عنه رال : رال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم : " ستيأتيوم أرتوام 

 يطلبون العلم ، فإذا رأيحموهم فقولوا ل م : مرحبكا بوصية رسول هللا وأرنوهم " 

  23رلت للحوم : ما أرنوهم ؟ رال : علموهم .

تا ،   وأهل العلم الذين يبلغو18 ن الناأ شرض هللا تعتال  هتم أنضتر النتاأ وجوهكتا ، وأشترف م مقامك

 بدعا  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم ل م .

نضر هللا امرأ جمع مقالاي ابلغ،ا   ارب تامل اقه غير اقياه    سب رال صل  هللا عليه وسلم : " 

 24" من ه  أاقه تامل اقه إلى

متحن علت  أنبيائته ورستله بمتا  تتاهم متن العلتم ، د لتة علت    ومن شترف العلتم وفضتله أنَّ هللا ا19

 عظم المنَّة .

وأنااع  هللا علياا  الكااااب فتتذكر نعمحتته علتت  نبينتتا محمتتد صتتل  هللا عليتته وستتلم فقتتال هللا تعتتال  : " 

 [ 113" ] النسا / والحكمة وعلم  ما لم تكن تعلم وكان اضل هللا علي             عظيًما

                                                           
 ( 1727صحيح الجامع ) أخرجه البيهقي وصححه األلباني في 21
 ( 3753أخرجه أبو يعهى وصححه األلباني في صحيح الجامع ) 22
( فببي المقدمببة ، ببباب الوصبباة بطهبببة العهبب، ، وحسببنه األلببباني فببي صببحيح ابببن ماجببه 247أخرجببه ابببن ماجببه ) 23
(201 ) 

 (187ن ماجه )( في المقدمة ، باب من بهغ عهمها ، وصححه األلباني في صحيح اب230أخرجه ابن ماجه ) 24
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عليه وعل  نبينا الصالة والسالم بأنَّه كتان أمتة ، أي جامعكتا لصتفات الومتال  ووصف يليله إبراهيم

 من العلم والعمل .

" ] النحتل/    إنَّ إبراهيم كان أمة قاناًا هلل تنيفًا ولم ي  من المشركين شاكًرا ألنعماهرال تعال  : 

120-121 ] 

ولما بلا  أشاده آتينااه تكًماا "  ورال جل وعال عن نبيه يوسف عليه وعل  نبينا الصالة والسالم  :

 [ 22" ] يوسف /  وعلًما وكال  نجعي المح نين

ولماا بلا  أشاده واجاا ى آتينااه تكًماا ورال في كليمه موس  عليه وعل  نبينا الصتالة والستالم: " 

 [ 114" ] القص؛/ وعلًما وكال  نجعي المح نين

  ياا عي اى بان ماريم والستالم :  ورال في حم المسي  عيس  بتن متريم عليته وعلت  نبينتا الصتالة

ا كر نعماي علي  وعلى والدت  إ  أيدت  بروح القادء تكلام النااء ااي الم،اد وك،اال وإ  علماا  

 [   110" ] المائدة /  الكااب والحكمة والا ساة واننجيل

  رال علي بن أبي طالب : ومن شرف العلم وفضله أنَّ كل متن نستب إليته فترح بتذلك ، وإْن لتم 20

من أهلته ، وكتل متن دفتع عنته ونستب إلت  الج تل عتزَّ عليته ونتال ذلتك متن نفسته ، وإْن  كتان  يون

 جاهالك .

ف ذا يي  من في  فتي هتذا البتاب ، وأنصتحك بمطالعتة كحتاب " مفحتاح دار  الستعادة " فقتد عقتد 

ا سطره ابن عبد البر في " جا مع بيان ابن القيم فيه فصالك ماتعكا عن فضل العلم وشرفه ، ناهيك عمَّ

 العلم وفضله " فايحنم ما .
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 ما ا نعني بالعلم ؟ وكيف يطلب ؟

 أي،ا المافقه ..

  وكبتاراك ، رجتا ك  صتغاراك   األمتة ، ، جميتع األمتة كتل ،  األمة تعلم أن نريد فإنما ، العلم نقول حين

ك   الحعيين علي م  عل  األمة أفراد ومحوومين ، فول ونسا ك ، حواما

 .هللا يعرفتوا باإلستالم ، أن لته اسحستلموا التذي  هللا يعبدونته ، جل وعال الذي   هللا :  هللا يعرا ا أنْ 

 . واضحة نقية سليمة صافية صحيحة عقيدة يالل من

 بته ويحأسوا ، وليقحدوا وليوالوه ، وليحبوه ، ؛ ليحبعوه حقيقية معرفة : فيعرفوه سج له يعرا ا وأن

ك  يحركوا و  ،  عملوه . إ  وعمله سنحه من شيئا

إذ متا   يتحم الواجتب إ  بته ف تو واجتب ، والادين  الادنيا أمار مان معراااه تلاعم ماا يعراا ا وأن

 وللوسائل حوم المقاصد .

علاى كال ـ وفتي روايتة   "   "م لم كل على اريضة العلم طلب"  :  النبي صل  هللا عليه وسلم رال

 مستلم كتل علت  واجتب ، فتأول وجتل عتز باهلل اإليمان رضية بعد األهمية هذه وتأت  ،  25" مؤمن

 فتالحعلم ، عملتك ، وتصح  وعقيدتك إيمانك تصح  بالحعلم ؛ ألنَّك العلم ، ويليه اإليمان باهلل تعال 

 عمله . تصحي  ، ومن إيمانه تصحي  من المولف ب ا يحمون الحي الوسيلة هو

  الناأ : طارة بحسب طريقان له والحعلم

،  علتي م العلتوم ودراستة ، ركتب م عنتد بتالجلوأ شتيويه متن العلتم  تلقت علت  رتادراك  كتان   فمتن1

 الطريقة . ب ذه العلوم من الواجب الحد يحعلم أن عليه وجب

 المستائل عن العلم وأهل الذكر أهل يسأل ؛ السسال بطريقة فليحعلم ذلك عل  رادراك  يون لم   ومن2

 ..إيمانه ب ا ، ويصح  عمله ب ا يصح  الحي الضرورية

 [ 43" ] النحل / ااجأل ا أهل الاكر إْن كنام ال تعلم ن"  :هللا تعال   رال

                                                           
( ، وال)طيبب  البغببدادي فببي ببباريخ بغببداد 1/16( ، والصببغير )10/240أخرجببه الطبرانببي فببي معجمببه ال بيببر) 25
 ( .3913( وصححه األلباني في صحيح الجامع )11/424،  10/375)
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  26"  اإنَّما شفاء العي ال ؤا ورال صل  هللا عليه وسلم " 

،  طارحته رتدر علت  كتل   ،  المسلوين هللا صل  هللا عليه وسلم كال رسول أصحاب سلك ورد

 أك ترهم المباركة النبوية المدينة في  معه كانوا الذين واألنصار فالم اجرون ، إمواناته ردر وعل 

 صتل  هللا عليته وستلم فمته متن يستمعه لم ومن صل  هللا عليه وسلم ،  هللا رسول فم من العلم تلقوا

صتل  هللا  منته العلتم ستماض علت  يحنتاوبون وكتانوا .صتل  هللا عليته وستلم ، منته سمعه عمن يسمعه

 . عليه وسلم 

كنام أناا و ااس لاي مان اأ عن عمر ـ رضي هللا عن ما ـ رتال : في الصحيحين عن عبد هللا بن عب

األنصاس اي بني أمياة بان  ياد وهاي مان عا الي المديناة   وكناا نانااوب الناعو  علاى سجا   هللا 

صلى هللا عليه وجلم   ينع  ي ًماا   وأناع  ي ًماا   ااإ ا نعلام   ااه بخبار  لا  اليا م مان الا تي 

  27."وغيره   وإ ا نع  اعل ميل  ل  .

 السسال بطريم تلقوه الطريقة ب ذه الحعلم يسحطيعوا لم الذين ع ده في المسلمين من وك ير

 متن الضتروري عتن يستألون وصتوب حدب كل من صل  هللا عليه وسلم هللا رسول يأتون كانوا ،

 إل  ، ويرجعون المراد فيف مون ، عبارة وأبلغ بأوجز صل  هللا عليه وسلم  فيجيب م ، دين م أمور

 العمل . إل  ، يبادرون وأروام م الدهمب

ف ذا رجل من ثقيف يأتي بعد أن امحن هللا علت  ربيلحته فتديلت فتي اإلستالم لوتن ذلتك كتان فتي فحترة 

تتله متتن ستتبقه ، فيستتأل النبتتي ستتسا ك جامعكتتا ، ويجيبتته النبتتي  محتتأيرة ، فيريتتب فتتي الشيتتر التتذي حصَّ

 بإجابة بليغة وجيزة .

                                                           
 بقدم ب)ريجه قريبها . 26
( ك الطبالق ، بباب فبي 1479) ( ك العه، ، باب التناوب في العه، ، ومسبه،89متفع عهيه ، أخرجه الب)اري ) 27

 اإلوالء واعتزال النساء .
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يا سج   هللا قل لي اي انجاالم قا ال ال أجاأ  عناه أتادا قفي رال : رلت : عن سفيان بن عبد هللا ال 

 28"قا  : قل آمنم باهلل ااجاقم " ـ  غيركـ وفي رواية " بعدك

 متن كتان إذا ، ياصتة األطتراف متن أحتد بمجتي  رضتوان هللا علتي م يفرحتون الصحابة كان ورد

 من  يح يبون الصحابة كان مسائل وسلم عن صل  هللا عليه هللا رسول يسألون كانوا ؛ ألن م البادية

 . صل  هللا عليه وسلم عن ا سساله

 كنا ن اب أن نسأل رسول هللا صل  هللا عليه وسلم عن شي  ،  :ولذلك رال أنس 

 29وكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ، ونحن نسحمع .

" ين آمن ا ال ت أل ا عن أشياء إن تبد لكام ت اؤكميا أي،ا الاوذلك بعد أن أنزل هللا تعال  روله : " 

 [ 101] المائدة/

 منته التدين أمتور وتعلتم ، صتل  هللا عليته وستلم سساله عل  يحرصن كن النسا  وحح  بل

 ستألحه ، مباشترة تستأله أن استححيت إذا الصتحابيات متن المترأة فوانتت ، صتل  هللا عليته وستلم 

 ييتر في وأما ، النسا  منه يسححي مما بشي  يحعلم ألمرا كان إذا المسمنين أم ات بع  بواسطة

 منه . العلم تلقي عل  ويحرصن صل  هللا عليه وسلم ، فيسألنه ذلك

في صحي  مسلم عن عائشة أنَّ أسما  ـ رضي هللا عن ما ـ ستألت النَّبتي صتل  هللا عليته وستلم عتن 

الط،ا س   ثام تصاب علاى  تأخا إتاداكن ماءهاا وجادست،ا   ااط،ار ااح انيسل المحي  فقال : 

سأجاا،ا اادلكااه دلكااا شااديًدا تاااى تبلاا  شااؤون سأجاا،ا   ثاام تصااب علي،ااا الماااء   ثاام تأخااا ارصااة 

 جبحان هللا تط،رين ب،ا . :وكيف تط،ر ب،ا !! اقا   :مم كة ااط،ر ب،ا اقالم أجماء 

 كأن،ا تخفي  ل  تاَّبعين أثر الدم . :اقالم عائشة 

تأخا ماء ااط،ر ااح ن الط، س أو تبل  الط، س ثم تصب على  :وجألاه عن غ ل الجنابة اقا  

 سأج،ا اادلكه تاى تبل  شؤون سأج،ا   ثم تفي  علي،ا الماء .

                                                           
 ( ك اإليمان ، باب جامع أوصاف اإلسالم .38أخرجه مسه، ) 28
 ( .6/80أخرجه أبو يعهى في مسنده ) 29
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 30. اقالم عائشة نعم الن اء ن اء األنصاس لم يكن يمنع،ن الحياء أن يافق،ن اي    الدين

 بنتت أستما  جا تتهصتل  هللا عليته وستلم ،  منته العلتم تعلم عل  النسا  حرص إل  وانظر

وهو بين أصحابه فقالت : بأبي أنت وأمي يا رستول هللا ، أنتا وافتدة  عن ا هللا رض  السون بن يزيد

النستتا  إليتتك ، واعلتتم ـ نفستتي لتتك الفتتدا  ـ أنتته متتا متتن امتترأة كانتتت فتتي شتتري و  يتترب ستتمعت 

والنستا  كافتة ، فثمنتا  بمشرجي هذا أو لم تسمع إ  وهي عل  م ل رأيي ، أنَّ هللا بع ك إل  الرجتال

بتتك وبإل تتك ، وإنتتا معشتتر النستتا  محصتتورات مقصتتورات رواعتتد بيتتوتوم ، ومفضتت  شتت واتوم ، 

وحامالت أو دكم ، وإنوم معاشر الرجال فضلحم علينا بالجمع ، والجماعات ، وعيتادة المرضت  ، 

الرجتل متنوم إذا وش ود الجنائز ، والحج بعد الحج ، وأفضتل متن ذلتك الج تاد فتي ستبيل هللا ، وإن 

ا أو مرابطا حفظنا لوم أموالوم ، ويزلنا لوتم أثتوابوم ، وربينتا لوتم أو دكتم ،  ا أو معحمرك يرج حاجك

 أفما نشاركوم في هذا الشير يا رسول هللا ؟     

جمعام مقالاة امارأة قاال أت ان فالحفت النبي صل  هللا عليه وسلم إل  أصحابه بوج ه كله ثم رال : 

     أمر دين،ا من هاه من م اءلا،ا عن

رالوا : يا رسول هللا ما نننا أن امرأة ت حتدي إلت  م تل هتذا .                               فالحفتت النبتي 

انصاراي أيا،اا المارأة   واعلماي مان وسائا  مان الن ااء أنَّ صل  هللا عليه وسلم إلي تا ، ثتمَّ رتال: 

 .تباع،ا م ااقاه يعد   ل  كله ت ن تبعل إتداكن لعو ،ا   وطلب،ا مرضاته   وا

 31رال : فأدبرت المرأة وهي ت لل وتوبر اسحبشارا .

ف تتذه طتتريقح م فتتي طلتتب العلتتم وحرصتت م عليتته وحستتن ستتسال م عتتن شتتئون م الحقيقيتتة ، 

وتوصتتيف م الصتتحي  لتتوارع م بعتتد ف م تتم التتدين ، فلتتم يوونتتوا يفحرضتتون األم لتتة ، و  يطرحتتون 

ري ، فحعلمتوا ونقلتوا التدين  بأمانتة ، فوصتلنا التدين متن يتالل هتس   األم لة للحترف العلمتي والفوت

تا ،  الصحابة العلما  األجال  كامالك مومالك ، فال تجد ثغرة في ديننتا و  مستألة إ  وعنتدك من تا علمك

                                                           
 ( ك الحي، ، باب استحباب استعمال المغتسهة من الحيضة فرصة من مسك .332أخرجه مسه، ) 30
 ( .29/66( ، ) 364-7/363)أخرجه ابن عساكر في باريخ دمشع   31
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فجز  هللا رسوله صل  هللا عليه وسلم عنَّا وعن أمة اإلسالم يير الجتزا  ، وجتز  صتحابحه ييتر 

تا   ينفتع ، وهتذا متا علمته ل تم رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم : لمتا الجزا  ، وإن ما أعرضتوا عمَّ

 جا ه رجل يقول : مح  الساعة ؟ رال : وماذا أعددت ل ا .

تا يفيتده فتي دينته ، وينفعته فتي  يرتته ، فتأين  فأحاله عل  ما ينفع ، ودله علت  أن يستأل عمَّ

 يف تطلب ؟ وعمَّ تسأل ؟ وفيم تبحا ؟   اليوم أنت ـ أيي طالب العلم ـ من هس   ، وك

 ـ إخ تاه أتباي اي هللا ـ 

 يرافتات بتين متا ، ك يترة شتوائب وشتابح ا ، ك ير دين ديل ا رد اليوم ،  الحعلم رضية إنَّ 

 انحرافتات بتين نقل ا أهل الزيتغ والعنتاد   أهتل العلتم المحشصصتون ،  ومتا ، الحاريخ من موروثة

 بتين فمتا أصتابع مشتبوهة ، ييتر مشلصتة ، ل تا أيترا  مريبتة ، ،  معاصترة أصتابع صتنعح ا

 تعتب فتي المحفق تون ورتع المعاصترين انحرافتات بتين ، ومتا الحاريخ ركام من الموروثة الشرافات

صتل  هللا  رستوله لستان علت  شترض بمتا ، وعبادته وجل عز هللا معرفة ويايح م بغيح م إذ ، وحيرة

 متن ك يتر فيته الطريتم ، ولوتن .الحفقته يريتد مستلم كتل ايتةي توتون أن يجتب وهتذه عليته   وستلم .

 . الحاضر عصرنا في هذا الدين ديل ا أن بعد ، ياصة والعقبات المواره

 عتز هللا ديتن فتي للحفقته الصتحي  الطريتم معتالم معرفتة إلت  للمحفق تين ماسة حاجة ف ناك

 ، أو الطلتب ريمط تضئ ومضات توون أن عس  الحعلم طريم عشرة منطلقات عل  ف اك .وجل

 السير . تصح  عالمات
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 المنطلق األو 

  اإليالص اإليالص  ...النيات النيات ... البواطن البواطن

ك  هللا من عليوم فإن  .نانرة عينا
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 المنطلق األو 

 ) انخالص وصد  النية ( 

 .[   5" ] البينة / اءتنف الدين له مخلصين هللا ليعبدوا إال أمروا وما: "  تعالى قا 

 اي والراعة   والنصر البالد اي والامكين بال ناء األمة هاه بشر" :  صلى هللا عليه وجلم وقا 

 32  "نصيب    من اآلخرة اي له اليس للدنيا اآلخرة بعمل من،م عمل ومن   الدين

بته تعلتم متا ستبب فانظر ـ أيي في هللا وحبيبي ـ إل  هذا التربل الشطيتر بتين الحموتين واإليتالص ف

 تأير الحموين .

إنَّ متتن أيطتتر األستتباب الحتتي تحتتول بتتين األمتتة وبتتين الحموتتين فتتي هتتذا العصتتر التتذي يعتتاني فيتته 

 " ا اد النية المسلمون من ال وان : " 

 .النار فالنار ، وإ  تعال  هلل النية أيل؛ ، الحموين حصول اخمل ، الدين لنصر العامل أي ا يا

  ... المافقه أي،ا

 لماذا نحعلم ؟ لماذا نحفقه ؟ لماذا نطلب العلم ؟ 

   أو ال اف،اء باه ويمااسى العلمااء   باه ليبااهي العلام طلاب مان" : صتل  هللا عليته وستلم  رتال

  .33" الناس اي ا،  إليه الناء و  ه ليصرف

 وحده  هلل إ  يوون ، فال طلبه في نيحه يصح  أن العلم طالب عل  بأنَّ  راٍ   الشطير الحديا ف ذا

 فتوي بته ، ويعلتو النتاأ أعتين فتي بته ليرتفتع ،   ال تواب لديته ، ويرجتو الرضتوان عنتده ، يبحغ 

 أكحاف م ، ولون : به ، ويركب أعنار م

                                                           
( ، والحبباك، فببي المسببتدرك 405( بببرق، )2/132( ، وابببن حبببان ) 5/134مسببنده )  أخرجببه اإلمببام أحمببد فببي 32
 ( .2825في صحيح الجامع ) األلباني الشيخ ( وقال: صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي ، وصححه4/346)

األلبباني فبي صبحيح  الشبيخ العه، والعمبل ببه ، وصبححه( في المقدمة ، بباب االنتفباب بب253 ماجة ) أخرجه ابن 33
 (.6158الجامع )
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 كيف يصح" طالب العلم نياه ؟ أو بمعنى آخر  ما ا ين ي ؟ 

رلبته،  وتنوير ، به والعمل تعال  هللا وجه به يقصد بأن العلم طلب في النية جماعة :  حسن ابن رال

،  رضتوانه متن أعتد ألهلته لمتا ، والحعتر  القيامتة يتوم تعتال  هللا متن والقترب ، باطنته وتحليتة

 ستفيان فضتله .                                                                                      رتال وعظيم

ك  عالجتت ال توري : متا  بته يقصتد و                                         نيحتي . متن أشتد علتيَّ   شتيئا

 ، لته النتاأ ، وتعظتيم األرتران ومباهتاة ، والمال والجاه الرياسة تحصيل من ؛ الدنيوية األيرا 

  يير. هو بالذي األدن  فيسحبدل ، ذلك ونحو المجالس في وتصديره

ك  أجلس لم فإني ،تعال   هللا بعملوم أريدوا هللا : يا روم رحمه يوسف أبو رال  أن فيه أنوي رل مجلسا

ك  أجلس ولم ، أعلوهم حح  أرم لم إ  أتواضع  أرم لم إ  أعلوهم  أن فيه                أنوي رل مجلسا

 أفحض  . حح 

 ، بركحته ، ونمتت وزكَّتا رُبفتل النيتة فيه يلصت فإنْ  ، القرب من ورربة العبادات ، من عبادة والعلم

،  المقاصتد تلتك تفوتته وربمتا ، صتفقحه ، ويسترت وضتاض حتبل تعتال  هللا وجته يير به رصد وإن

  34سعيه " أهـ ، ويضيع رصده فيشيب ينال ا و 

 ايا أي،ا المافقه :

أيل؛ نيحك ، وط ر رلبك من الريتا  ، وارصتد وجته هللا بحوج تك توستب ييتري التدنيا واخيترة ، 

 وإ  فالشسار والدمار ويراب الديار.

إنَّ سوح القادء نفاث ااي سوعاي أن نف اا لان : "  صتل  هللا عليته وستلم  ال : رالعن أبي أمامة ر

تماا ت تاااى ت اااكمل أ ل،ااا   وت ااا عب س ق،ااا   ااااتق ا هللا وأ ملاا ا اااي الطلااب   و ال يحملاان 

 35" أتدكم اجابطاء الر   أن يطلبه بمعصية هللا اإن هللا تعالى ال ينا  ما عنده إال بطاعاه

 حفقه ـ فإنَّك تطلب الشير من هللا ، وما عند هللا   ولن ينال إ  بطاعحه .انحبه ـ أي ا الم

                                                           
 ( .69،70ص ) والمتعه، العال، آداب في والمت ه، السامع بذيرة   34
 ( .2085أخرجه أبو نعي، في الحهية وصححه األلباني في صحيح الجامع ) 35
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 امرئ لكل وإنما ـ وفي رواية مسلم " بالنية " ـ بالنيات األعما  إنما: "  صل  هللا عليه وسلم  رال

  36"ن ى ما

يافيتة  يتهعل تشفي   ، والضمائر السرائر عل  مطلع ، والرريب الحسيب ، وهللا األصل هي فالنية

 متن وكتم ، اخيترة أعمتال متن النيتة بحسن فيصير الدنيا أعمال بصورة يحصور عمل من وكم .، 

 الدنيا فلححذر . أعمال من النية بسو  فيصير اخيرة أعمال بصورة يحصور عمل

 ، فقتد بقلبته الشلتم يالحتر وهو الظاهرة ، أعماله في اإليالص طلب : مناألنطاكي   عبد هللا قا 

 يميحه .  ، والريا  حياته به الذي القلب ما  اإليالص ألنَّ  ؛  محالال رام

 هللا ، رزرنتا اإليتالص متن ، بته والنفتع ، التدنيا فتي بالعلم ولالنحفاض ، اخيرة في للنجاة إذاك  بد فال

 إياه . وإياكم

 . ععيع انخالص ولكن

 رلبتي ،  عتن الريتا  قاطإست فتي أجح تد وكتم ، اإليتالص التدنيا فتي شتئ  : أعتز  السلف بع  رال

  ير. لون عل  فيه ينبت وكأنه

 لتك جعلحته ممتا واسحغفرك ، فيه عدت ثم منه إليك تبت مما أسحغفرك إني : الل م دعائ م من وكان

 رتد متا منته رلبتي فشتالل وج تك بته أردت أن  زعمت مما واسحغفرك ، به لك أف لم ثم نفسي عل 

  علمت .

 . إيواني يالص أحذرلإل  والندرة العزة ومن أجل تلك

  المافقه .. أي،ا ايا

ك  توون أن احذر ك  ، تشتعر   ، وأنت منافقا  الشفيتة احتذر الشت وة ، تعلتم   حيتا متن مرائيتا

ا من طالب العلم سقطوا ك يراك  ،فإنَّ   الوبائر،  من هللا عند ، وهي الشفية الش وات تلك عن يفلوا لمَّ

                                                           
ي إ ف  سوف هللا ص ىفهللا  ص ههللايف  كيف  كف ب ءفال ح ف  باب ( ك بدء الوحي ، 1متفع عهيه . أخرجه الب)اري ) 36

كتاب اإلمارة ، باب قوله صهى هللا عهيه وسه، : " إنما األعمال بالنية " ، وأنه وبدخل ييبه ( 1907 وهللام ،  موهللام )
  الغزو وغيره من األعمال .
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 كتان صغيراك  المحعلم رلب عل  ت جم الشفية الش وات هوهذ ، الشمر وشرب الزن  من أكبر ولعل ا

 . .من ا وإياكم هللا فحفسد عمله ، وتشي فب رصده ، عافانا  ، مغموراك  أو كان مش وراك  ، كبيراك  أو

 الشت رة شت وة طلتب ،.والحتورير ا ححترام ش وة كستب ، وحب الظ ور الحرفع ش وة إن ا

 لبنتا  ؛ التدنيا أيترا  متن يتر  لنيتل وستيلة العلتم ذإن تا مصتيبة اتشتا ،.بالبنتان إليته يشتار وأن

،  وازدرائ تم اخيترين واححقتار علتي م ، ، وا ستحعظام النتاأ علت  والعلتو ، الششصتية األمجتاد

 توتون ثتم إليته ، ، وينقتادوا بته النتاأ ينشتغل ، وأن الحصتدر حتب شت وة ، علي م والحشنيع وعيب م

  ل تا ، وا نحصتار التنفس ،  وعبتادة .الذات ، وحب انية ،األن ،.العجب ،.، الغرور.الوبر : النحيجة

 ال و  . وعبادة .ل ا ، والغضب

وهذه ـ وهللا ـ بليات نعوذ بتاهلل من تا ، تستقل بستبب ا ستما  إيمانتك علت  أرضته ، فتال تقتوم 

 . للقلب رائمة ، ووهللاف إنَّ القلب ليقشعر من مجرد تعديد هذه األمرا  ، عافانا هللا وإياكم من ا

 فشتوب ولعمتر هللا إنَّ رضتية الريتا  والشت وة الشفيتة ل تي الطامتة الوبتر  ، والمصتيبة العظمت  ،

الوفتر  دهليتز وهما ، الفسم بريد والمعصية ، النفاي مديل ، والريا  والشرك الريا  يورث النيات

. 

 ولون تُر  : كيف تديل هذه األمرا  عل  القلوب ؟

ك  بتالعلم تجتد لمتا" ور : المااوسدى الح ن أب  يق    فيته كتان متن إ  ، مفحشتراك  أدرك وبمتا ، معجبتا

 فيته كتان متن ، فأمتا .أك تره فيته بالتديول نتال أنته ، ويحستب رتدره يج تل رتد ألنته ؛ مقصتراك  مقتالك 

ك   العجب عن يصده ما  ن ايحه إدراك عن والعجز يايحه بعد من يعلم ، ف و مسحو راك  ، ومنه محوج ا

  37به .

 منه نال ومن ، ناله أنَّه ، ونن بأنفه شمخ منه شبراك  نال فمن  :أشبار ثالثة : العلمالشعبي  وقد قا 

 أبداك .  أحداك  يناله   ف ي ات ال الا الشبر وأما ، ينله لم أن وعلم ، نفسه إليه صغرت ال اني الشبر

                                                           
 ( .81والدون ص) الدنيا أدب 37
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رحم هللا ـ الستبب الحقيقتي ل تذا التدا  العضتال والمتر  الشطيتر ، ويت أخاي ااي هللاهوذا بان لك ـ 

 ، ج لته متن المعجتب ـت أُتفت ع  وهللا نعتم      ـ علمتا  الستلف فقتد كتانوا أعلتم النتاأ بأستباب النجتاة ،

 وأهله . الج ل من باهلل ونعوذ

 ؛ ألن تا مظاهرها لك ـ حبيبي في هللا ـ بع  أن أذكر بد فال الشفية تلك الش وة من أحذرك إذ وأنا

 . هللا وفقه من إ  الو ير عل  تشفي رد

 الخفية: الش، ة هاه مظاهر امن

 أن قبال اال ا،ااد بعلا م يشااغل وأن ؛ العين ارض عن الكفاية بفرض المافقه يشاغل أن .1

 . و ل عع هللا دين اي يافقه

 بحصتحي  إلمتام ، و  وصتفاته هللا بأستما  صتادرة معرفتة ، و  صتحيحة عقيتدة فحجد المسوين بال

 النصتوص علت  اخ ت ، وي جتم علتوم علت  عتاكف هتو ومتع ذلتك ، والباطنتة الظتاهرة العبادات

 هللا لتدين   ورأيه ، لنفسه ، ويغضب ويحعصب العلما  عل  ويرد ويسحنبل ويرج  بين األروال ،

 وجل ، ف ذا هو الشذ ن ، و  حول و  روة إ  باهلل . عز

ن والستبم والرمتي ، رال في مشحصر من اج القاصدين : " وأنت تجد الفقيه يحولم في الظ ار واللعا

ويفرض الحفريعات الحي تمضي الدهور و  يححاج إل  مسألة  من ا ، و  يتحولم فتي اإليتالص ، و  

يحذر من الريا  ، وهذا عليه فر  عين ؛ ألنَّ في إهماله هالكه ، واألول فتر  كفايتة ، ولتو أنَّته 

  38واب "سئل عن علة ترك المنارشة للنفس في اإليالص والريا  لم يون له ج

  . الادسيس وتعجل الفا ى على الجرأة  :كال  المظاهر ( ومن2

 [ 59" ] يونس/آهلل أ ن لكم أم على هللا تفارون "  :رال هللا تعال  

تتا وورعكتتا ، فوتتانوا  ومتتن تأمتتل ستتير الستتلف يعتترف حقكتتا كيتتف كتتان هتتس   األكتتابر أك تتر النتتاأ علمك

 ، ومما يقع فيه علما  السو  من شواذ المسائل . ي ابون مما يقححمه المحعالمون في هذه األيام

                                                           
 ( .27م)تصر منهاج القاصدون ص ) 38
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ما أحص  ما ستمعت أحمتد ستئل عتن ك يتر ممتا فيته ا يتحالف فتي العلتم  :رال أبو داود في مسائله 

 فيقول   أدري .

رال : وسمعحه يقول ما رأيت م ل ابن عيينة في الفحو  أحسن فحيا منه ،  كان أهون عليته أن يقتول 

   أدري .

 ابنه في مسائله سمعت أبتي يقتول ورتال عبتد الترحمن بتن م تدي ستأل رجتل متن أهتل ورال عبد هللا

الغرب مالك ابن أنس عن مسألة فقال   أدري فقال يا أبا عبد هللا تقول   أدري رتال نعتم فتأبلغ متن 

 ورائك أني   أدري .

ا يسأل عن المسائل فيقتول  :ورال عبد هللا  ف إذا كانتت مستألة   أدري ، ويقت :كنت أسمع أبي ك يرك

سل ييري فإن ريتل لته متن نستأل رتال ستلوا العلمتا  و  يوتاد  :في ا ايحالف ، وك يرا ما كان يقول 

 يسمي رجال بعينه. 

وكان السلف من الصحابة والحابعين يورهون الحسرض في الفحو  ، ويود كل واحتد  :يقول ابن القيم 

عينت عليه بذل اجح اده في معرفة حوم ا من الوحتاب من م أن يوفيه إياها ييره ، فإذا رأ  أن ا رد ت

 39 والسنة أو رول الشلفا  الراشدين ثم أفح  .

أدركتت عشترين ومائتة متن أصتحاب رستول هللا  صتل  هللا عليته  :رال عبد الرحمن ابتن أبتي ليلت  

إ  ود  في المسجد ، فما كان من م محدث إ  ود أن أياه كفاه الحديا ، و  مفت :وسلم ، أراه رال 

 أن أياه كفاه الفحيا.

أجسر النتاأ علت  الفحيتا أرل تم علمتا يوتون عنتد الرجتل البتاب الواحتد متن  :ورال سحنون بن سعيد 

 العلم يظن أن الحم كله فيه

فأين هس   األصاير المحعالمون من أدب سلفنا الصال  ، ولون ا الش وة الشفية ، وأين هتس   متن 

 فنا لحفر جناب الدين من المحفيق ين .الشروط واألسس الحي وضع ا سل

                                                           
 ( ط مفسسة الرسالة .1/120( ،  المدخل البن بدران )1/34،33إعالم الموقعين البن العي، ) 39
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 :"   ينبغي للرجل أن يعر  نفسه للفحيا حح  يوون فيه يمس يصال  :رال اإلمام أحمد 

أن توون له نية ، أي أْن يشل؛ في ذلتك هلل تعتال  ، و  يقصتد رياستة و  نحوهتا ، فتإن  ::إتداها 

 إذ األعمال بالنيات ولول امرئ  ما نو  .لم يون له نية لم يون عليه نور ، و  عل  كالمه نور ، 

أن يوون له حلم وورار وسوينة ، وإ  لم يحمون متن فعتل متا تصتد  لته متن بيتان األحوتام :  اليانية

 الشرعية .

 أن يوون رويكا عل  ما هو فيه وعل  معرفحه ، وإ  فقد عر  نفسه لعظيم .       : اليالية

، فإنه إذا لم تون له كفاية اححاج إل  النتاأ ، وإلت  األيتذ ممتا  : الوفاية وإ  أبغضه الناأ: الرابعة

 في أيدي م فيحضررون منه .

 40معرفة الناأ . : الخام ة

ولعلك إن فحشت فتيمن حولتك عمتن تنطبتم فيته تلتك األوصتاف   يستعفك عتد عشترة علت  أصتابع 

 اليدين و  حول و  روة إ  باهلل .

الش رة والجاه ، فإن ا ـ لعمر هللا ـ رحالة للقلتب ، مفستدة لته ، فحذار حذار من فحنة الحصدر ، وطلب 

 دالة عل  سو  النوايا ، وإنما من ابحلي بذلك صبر ، ومن اسحراح من هذا شور لو تعلمون .

 ال بماا   وي،ارف الكاالم   ويكير الجد  عن   ويبحث المناظرة يشا،ي أنه العالمات ومن .2

  يعرف

 [54] الو ف / ن ان أكير شيء  دالً  وكان ان"  :رال هللا تعال  

أَنَا َ ِعيٌم بِبَْيٍم اي َسبَِ  اْلَجن ِة ِلَماْن تَاَرَك الِماَراَء َوإِْن َكااَن ورال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم : 

ِحقا   َوبِبَْيٍم اي َوَجاِل اْلَجن ِة ِلَمْن تََرَك اْلَكِاَب َوإِْن كان َماِ تاً  َوبِبَْيٍم اي أْعلَى اْلَجن ِة ِلَماْن َت  اَن  مص

لصقَهص   41" خص

                                                           
 ( ط دار الف ر .6/299يشاف القناب لهبهوبي ) 40
( 4015( ك األدب ، باب في حسن ال)هبع ، وحسبنه األلبباني فبي صبحيح أببي داود )4800أخرجه أبو داود ) 41
. 
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 إذا أراد هللا بقوم شرا فح  علي م الجدل ، ومنع م العمل. :رال األوزاعي 

ا فتتح  لته بتتاب العمتل ، وأيلتتم عنته بتتاب  رتال معتتروف بتن فيتتروز الوريتي : إذا أراد هللا بعبتتد ييترك

ا فح  له باب الجدل ، وأيلم عنه ب  42 اب العمل .الجدل ، وإذا أراد هللا بعبد شرك

ت  يسارته . ا مماريكا معجبكا برأيه فقد تمَّ  ورال بع  السلف : إذا رأيت الرجل لجوجك

وإنما يعط  الجدل الفحانون ، فما ضتل رتوم بعتد هتد  إ  أوتتوا الجتدل ، ومتا يشتح ي المنتانرة إ  

نرة إ  البتتاح ون عتتن أعتترا  التتدنيا الزائلتتة ، وإنمتتا كتتان الرجتتل متتن الستتلف   يقتتع فتتي المنتتا

ا ، ومتتا زلَّ متتن زلَّ فتتي هتتذا البتتاب إ  بستتبب الريتتا  والستتمعة ، وإنمتتا كتتان هتتمُّ األوائتتل  اضتتطرارك

 األعمال   األروال ، وصار رصار  همُّ بعضنا اخن الوالم طلبكا للظ ور . 

بال ائاماروا باالمعروف  وتنااه ا عان المنكار  تااى إ ا ورال رسول هللا صتل  هللا عليته وستلم : " 

أياام شااحا مطاعااا  وهاا ى مابعااا  ودنيااا مااؤثرة  وإعجاااب كاال  ي سأي برأيااه  اعلياا  بخاصااة س

نف     ودا الع ام  اان من وسائكم أياماا الصابر ااي،ن القاب  علاى الجمار  للعامال ااي،ن ميال 

 43."أ ر خم ين س ال يعمل ن ميل عملكم

 وهذه وصية نبوية يالية ، تشير إل  أمرا  يطيرة ، وأوبئة دوية :

   مطاض  ، هو  محبع ، دنيا مسثرة ، عجب وإعجاب بالرأي ش

فيا ل ا من أمرا  رحَّالة ، وأوبئة فحَّاكة ، تفحك بالدين ، وتقحل اإليالص ، وإنَّمتا المتر  العضتال 

الحامتتل علتت  كتتل هتتذا والمتتسدي إليتته : حتتب الظ تتور ، وشتت وة الحصتتدر ، والريبتتة فتتي الشتت رة ، 

 العافية من أمترا  القلتوب ، ونستأله هتو العلتي القتدير أْن يرزرنتا والعلو عل  األرران ، فنسأل هللا

 اإليالص ، وأْن يجمعنا عل  الصالحين من عباده في الدنيا واخيرة .

 عن عبد هللا بن المبارك رال : ريل لحمدون بن أحمد : ما بال كالم السلف أنفع من كالمنا ؟  

                                                           
 ( .79اقتضاء العه، العمل  ص ) 42
 باب ومن سورة المائدة ، وقال : حسن غري  . ( ك التفسير ، 3058أخرجه الترمذي )  43
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النفتوأ ، ورضتا الترحمن ، ونحتن نتحولم لعتز النفتوأ ، رال : ألنَّ تم تولمتوا لعتز اإلستالم ، ونجتاة 

 وطلب الدنيا ، ورضا الشلم .

تا فأحتدث هلل عبتادة ، و  يوتتونن  :رتال أبتو رالبتة أليتوب الستشحياني  يتا أيتوب إذا أحتدث هللا لتك علمك

 همك أن تحدث به الناأ .     

 همة العلما  الرعاية ، وهمة السف ا  الرواية . :رال الحسن البصري 

 فإذا لم تجد القول موافقكا للعمل فاعلم أنه نذير النفاي .

 علم المنافم في روله ، وعلم المسمن في عمله . :رال عبد هللا بن المعحز 

 أُصتبت رولته : تعتال  ـ هللا ـت رحمته القطتان الحستن أبت  ـ عتن  تعتال  هللا ـ رحمه وحو  الذهبي 

 . حلةالر أيام كالمي بو رة عوربت أن  ، وأنن ببصري

ك  النيتة وصتحة القصتد حستن متع كتانوا فقتد ،  وهللا  صتدي  رتال التذهبي : "  متن      يشتافون يالبتا

 إن ثم  القصد وسو                 ، العلم نق؛ مع الوالم يو رون واليوم .المعرفة ، وإن ار الوالم

 واإليالص . أهـ يمالحوف هللا علموه فنسأل فيما واضطراب م وهواهم ج ل م ويلوح ، يفضح م هللا

 هلل.  يوون حح  العلم عليه فيأب  هللا لغير العلم يطلب الرجل رال : إنَّ  راشد بن معمر وعن

 الج تل إزالتة ، وحتب العلتم حتب لته ، والحامل أو ك  يطلبه ـ : " نعم تعال  هللا رحمه رال الذهبي ـ 

 فتإذا ، النيتة صتدي و     ، فيه اإليالص وجوب ععلفم يون ولم ، ذلك ونحو ، الونائف وحب عنه

 متن يحوب ، ورد بعض ا أو كل ا الصالحة النية فحجيئه ، رصده وبال من وياف ، نفسه حاسب علم

تر أنته ذلك ، وعالمة ، ويندم الفاسدة نيحه  الحتأثير رعْصتدف  ، ومتن المنتانرة وحتب التدعاو  متن يُْقصف

 له " . فبعداك  فالن من أعلمُ  أنا رال أو ،بعلمه  تعوع َّر        فإن ، نفسه عل  ويُْزري ، بعلمه

 :قا  األصب،اني 

 اعمل بعلمك ، تغنم أي ا الرجل         ينفع العلم إن لم يحسن العمل         

 والعلم زين ، وتق  هللا زينـحه        والمحقون ل م في  علم م  شغل         

 لمور ينفع في ا   و  الحيلوحجة هللا يا ذا العلم بالـغـة          ا         
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 تعلم العلم واعمل ما اسحطعت به        يل ينك عنه اللـ و والجـدل        

 . األق ا  من الم،ج س عن البحث ال لع بالغرائب وتعمد العالمات ( ومن4

 ررأهتا أو شريل ، من أو مجلس ،  في ، سمع ا هناك أو هنا من مسألة يحصيد أن فبمجرد  

 إ  لته علتم   اليتوم النتاأ ، وأك تر .المستألة تلتك علت  ، يوالي ويعاد  كحاب في ، أو صحيفة في

،  األرتوال من ، والم جور اخرا  ويريب المسائل ، شواذ ، وإنما بالنافعة وليح ا ، المسائل ببع 

 ا تفاي. من أش   عنده فالشالف  "تصعرف خالف" الشعار وكأن

ع يمين ، وسألحه عتن مستألة يدنتدن حول تا الو يترون ، كنت في صحبة شيشنا العالمة ابن 

 من ذا الذي يحيي هذه المسائل بعد أن ماتت ؟ وأيذ يردد ذلك . :فغضب الشيخ وأيذ يقول 

فالولع بالغريب والشاذ من األروال ، وإحيتا  المستائل الم جتورة والحتي حستم ا أهتل العلتم 

  يلتل واضت  ، وستو  رصتد بتين ،    ستيما منذ زمن بعيد ، كل ذلك ـ إن كان عن عمد ـ يدل علت

إذا كتتان األمتتر زلَّ فيتته عتتالم متتن العلمتتا  ، ومتتن هنتتا حتتذر أهتتل العلتتم متتن تحبتتع هتتذه المستتائل الحتتي 

 44" .  لة العالم مضروب ل،ا الطبل"  :أسموها بـ " الطبوليات " إذ ريل 

 الشغب على المخالف والعه  بالمابع. المظاهر ومن .3

 ، ا تبتاض بو رة ، ويزهو بالمدح ، ويفرح منه ، وينفر ، ويعاديه يالفه من  عل يشغب تراه فإنك 

، وتلك من نحاج العصبيات والحزبيات ، لعدم تحقيم عقيتدة التو   والبترا    األشيا  تحميز وبالضد

فيصير الو   للمحبتع ، والبترا  للمشتالف ، ومتا كتان هتذا هتدي الستلف فتي الشتالف ،   ستيما فتي 

 ومن أهم عالمات الصادي اسحوا  المدح والذم عنده ، فإن لم يون كذلك فليح م نفسه .الفروض ، 

 بن عن عبد الرحمن :45النبال    أعالم سير ـ في عنه ورض  تعال  هللا ـ رحمه الذهبي اإلمام رال

 . الش رة أحب عبد هللا صدي : ما يقول أدهم بن إبراهيم سمعت : طالوت عن م د 

                                                           
 ( لهشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد .7حهية  ال  العه، ص ) 44
 (  7/393سير أعالم النبالء ) 45
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 إذا ، أنته ب تا يشتعر ، و  الشت رة يحتب رتد التذي المشلت؛ هللا  : عالمة رحمه أي الذهبي رلت   

 ، عيتوبي إلت َّ  أهتد  متن هللا رحتم : ويقول يعحرف ، بل نفسه يبرئ ، و  يحرد   ذلك في عوتب

ك  يون و   أهـ " مزمن دا  هذا ، فإن يشعر   أنه يشعر ، بل بعيوب ا يشعر ،   بنفسه معجبا

ك  ، الوتالم ذهبتي التذهبي : رتال متن وصتدي ، كتالم متن أياله وما  متن أيلت  كتالم إنته حقتا

  أنتا ..أنتا ..أنتا :فيقول  باإلثم العزة تأيذه ، ولم بأنفه يشمخ لم يوابر، لم ات م إذا فالمشل؛ الذهب، 

،  ويلت  : ويقتول ، ب تا الظتن ، ويستي  نفسته ويتح م ، ويششت  ويشتاف ، ويتذعن يشضتع ، وإنمتا

 رب  . يرحمني لم إنْ  أمي ، وويل

وعن الفضيل بن عيا  رال : يتا مستوين ، أنتت مستي  وتتر  أنَّتك محستن ، وأنتت جاهتل وتتر  

 أنَّك عالم ، وتبشل وتر  أنَّك كريم ، وأحمم وتر  أنَّك عارل ، أجلك رصير ، وأملك طويل .

ك مظلتوم ، و كتل رال الذهبي ـ رحمه هللا تعال  ـ : " رلت : إي وهللا صتدي ، وأنتت نتالم وتتر  أنَّت

للحرام وتر  أنَّك محورض ، وفاسم وتعحقد أنَّتك عتدل ، وطالتب العلتم للتدنيا وتتر  أنَّتك تطلبته هلل " 

.46 

 نما ج من أق ا  ال لف 

ا البصتري الحستن كان  القتانحين الصتالحين بوتالم تحولمتين :فيقتول  ويوبش تا نفسته يعاتتب متا ك يترك

 المشلصين . صفات هذه ما وهللا ، المرائين افقينالمن الفاسقين فعل وتفعلين ، العابدين

 يال؛. مرا ٍ  أنني لي ون ر إ  رل نفسي حاسبت يقول : ما أسباط بن يوسف وكان

ك  أعده فال عملي من أن رته شئ يقول : كل ال وري سفيان كان  اإليتالص عن أم النا ؛ لعجز شيئا

 الناأ . ر ه إذا

                                                                                                                                                                      
ببا مببا  فائببدة :  وهببذا ال تبباب مببن أفضببل يتبب  الترةيببة بعببد يتبباب هللا وسببنة رسببول هللا صببهى هللا عهيببه وسببه، ، ودائمه

 ، وبتبع أخبار السهف ، ومحاولة التأسي  به، , ننصح  هبة العه، بالنظر ييه
 ( .8/440سير أعالم النبالء )  46
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 وعيست  إستماعيل ، م تل صتدر م عتن الصتادرين ستأليُ  كتان يقتول : إذا عيتا  بن الفضيل وكان

 أم النا ؟   بالواذبين ، فويف السالم علي ما

 البواكي . عليه فلحبك بالعلم الشبز يأكل أن أراد من :الم ن   بن أبو عبيدة معمر ورال

 تفليصتم كالمته أعجبه فإن ، رصد وحسن بنية يحولم أن للعالم ينبغي :  هللا ـ ـ رحمه الذهبي ورال

 وال نا  . الظ ور تحب فإن ا نفسه محاسبة عن يفحر و  ، فلينطم الصمت أعجبه وإن ،

 الشتيطان ألقت  ـت : " ألن تعتال  هللا رحمته هتـ  ـ 207  ت   الزاهتد البصتري بوتار بن عل  ورال

 هللا " . عين من فأسقل له ، أتصنع أن أياف ، المرعشي حذيفة ألق  أن من إليَّ  أحب

رتال عتون بتن عمتارة : ستمعت هشتاما الدستحوائي    يقتول : وهللا متا   الدسحوائي مهشا ترجمة وفي

ا رل أطلب الحديا أريد به وجه هللا عز وجل .  أسحطيع أن أرول أن في ذهبت يومك

رلت ـ أي الذهبي ـ : وهللا و  أنا ، فقتد كتان الستلف يطلبتون العلتم هلل فنبلتوا ، وصتاروا أئمتة يقحتد  

ن م أو    هلل ، وحصتتلوه ثتتم استتحفاروا ، وحاستتبوا أنفستت م ، فجتترهم العلتتم إلتت  ب تتم ، وطلبتته رتتوم متت

 اإليالص في أثنا  الطريم .

 كما رال مجاهد وييره : طلبنا هذا العلم ، وما لنا فيه كبير نية ، ثم رزي هللا النية بعدُ .

 وبعض م يقول : طلبنا هذا العلم لغير هللا فأب  أن يوون إ  هلل .

ا حسن ، ثم نشروه بنية صالحة .ف ذا أي  ضك

 وروم طلبوه بنية فاسدة ألجل الدنيا ، ولي ن  علي م ، فل م ما نووا .

  47نو  . ما فله عقا ك  ينوي يزا رال صل  هللا عليه وسلم : من

وتر  هذا الضرب لم يسحضيئوا بنور العلم ، و  ل م ورع في النفوأ ، و  لعلم م كبير نحيجة من 

 نما العالم من يشش  هللا تعال  .العمل ، وإ

                                                           
( ، وصببححه األلببباني فببي 2/109( والحبباك، فببي المسببتدرك )6/24( والنسببائي )5/315أخرجببه اإلمببام أحمببد ) 47

 ( .6401صحيح الجامع )
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وروم نالوا العلم ، وولوا به المناصتب فظلمتوا ، وتركتوا الحقيتد بتالعلم ، وركبتوا الوبتائر والفتواحش 

 فحبكا ل م ، فما هس   بعلما    

 وبعض م لم يحم هللا في علمه ، بل ركب الحيل ، وأفح  بالري؛ ، ورو  الشاذ من األيبار.

 ، ووضتتع األحاديتتا ف حوتته هللا ، وذهتتب علمتته ، وصتتار زاده إلتت  النتتار. وبعضتت م اجحتترأ علتت  هللا

ا ، وتضتلعوا منته فتي الجملتة ، فشلتف متن بعتدهم  وهس   األرستام كل تم رووا متن العلتم شتيئكا كبيترك

يلف بان نقص م في العلم والعمل ، وتالهم روم انحموا إل  العلم في الظاهر ، ولم يحقنوا منه ستو  

وهموا به أن تم علمتا  فضتال  ، ولتم يتدر فتي أذهتان م رتل أن تم يحقربتون بته إلت  هللا ؛ نزر يسير ، أ

تا رعاعكتا ، يايتة المتدرأ متن م أْن يحصتل  ا يقحد  به فتي العلتم ، فصتاروا همجك ألن م ما رأوا شيشك

كحبتتا م منتتة يشزن تتا ، وينظتتر في تتا يومتتا متتا ، فيصتتحف متتا يتتورده ، و  يقتترره ، فنستتأل هللا النجتتاة 

ا . :عفو ، كما رال بعض م وال ما أنا عالم ، و  رأيت عالمك
48 

 :جريج : رال الوليد بن مسلم سألت األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جتريج  ابن ترجمة وفي

 لمن طلبحم العلم ؟   كل م يقول : لنفسي . يير أنَّ ابن جريج فإنَّه رال : طلبحه للناأ .

ا عل  هتذا الشبتر : " رلتت : متا أحستن الصتدي ، واليتوم تستأل الفقيته رال الذهبي ـ رحمه هللا ـ تعليقك 

 الغبي لمن طلبت  العلم ؟   " .

  49فيبادر ويقول : طلبحه هلل ، ويوذب إنَّما طلبه للدنيا ، ويا رلة ما عرف منه " أهـ

ر ؟   وكتأني بته رتد أبصت فيته نحتن متا بعت  أدركتت لتو تقول كنت فماذا الذهبي ، أي ا هللا  رحمك

عيوبنا في هذا الزمان ، من رلة العلما  ، وعتدم وجتود المربتي األستوة ، فصتار فينتا هتس   ال متج 

 .لنا أوسع ، وعافيحك ربنا الرعاض ، دين م الوذب ،  فرحماك

                                                           
 ( .153-7/152سير أعالم النبالء ) 48
 ( . 328/  6سير أعالم النبالء ) 49
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 ، ولو الحم في نيحه يلصت من : رال  الشطاب بن عمر المسمنين أمير المل م المحدث كحاب وفي

 هللا . شانه فيه ليس بما تزين ، ومن الناأ وبين ينهب ما هللا كفاه نفسه ، عل 

 تقيقة انخالص

 ، أو هلل أتعلتم نويتت : يقول أن اإليالص أنَّ  فيظن باإليالص ، األمر يسمع الناأ بع 

 ب تذا . ف تل أن  كتل نويتت : يقول ، وهو طعام وأمامه جائع ، رجل كم ل إ  م له ، وما  ذلك م ل

 . الحماسكا المطلوب ج ة إل  القلب انبعاث : ، اإليالص اإليالص شي   ير يشبع ؟  

تعتال  .                      هللا ستو  إلت  ا لحفتات عتن القلتب عتين تغمتي  اإليتالص : بعضت م ورتال

اإليالص سر بين هللا وبتين العبتد ،   يعلمته ملتك فيوحبته ، و  شتيطان فيفستده ، و  هتو   :وريل 

 فيميله 

الفعل عن مالحظة المشلورين ، فمح  أفتردت ربتك بالطاعتة ، ونستيت فاإليالص تصفية  

 رؤية الشلم بدوام نظرك إل  الشالم ، فقد تحقم لك اإليالص . ولون كيف ؟ هذه هي القضية . 

 كيف أخلص ؟

 !؟ تعالى هلل النية   وأخلص صالحة نية أن ي كيف إ ا جألم

 والقصتد واإلرادة النيتة أن ـت : " اعلتم تعتال  هللا الغزالتي ـ رحمته حامتد أبتو فتالجواب كمتا رتال 

 العلتم وعمتل ، علتم   :  أمتران يوحنف تا للقلتب وصتفة حال وهو ، واحد معن  عل  محواردة عبارات  

 كتل أعنت  ـ عمل كل ألن ؛ وذلك وفرعه ثمرته ألنه ؛ يحبعه والعمل ، وشرطه أصله ألنه ؛ يقدُُمهُ 

 يريتد   ألنته ؛ ورتدرة ، وإرادة ، علتم : أمتور  الثتةب إ  يتحم   فإنته ايحيتاري ـ  وستوون حركتة

 اإلرادة ، ومعنت  .إرادة متن بتد ، فتال يترد لتم متا يعلتم و  ، يعلتم أن بتد فتال ، يعلمته   متا اإلنسان

 . المثل في ، أو الحال في إما ، للغر  موافقكا يراه ما إل  القلب انبعاث

 ، األمتور بعت  ويشالفته يرضته الئتم، وي األمتور بع  يوافقه بحيا اإلنسان يلم فقد 

 بالضترورة فاضطر ، نفسه عن المنافي الضار ودفع ، نفسه إل  المالئم الموافم جلب إل  فيححاج

 يبصتر   متن فتإنَّ  ، هتذا متن وي رب هذا ، يجلب حح  والنافع المضر للشي  وإدراك معرفة إل 
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 هللا فشلتم ، من تا ال ترب يمونته   نتارال يبصتر   ، ومتن يحناولته أن يمونته   يعرفته ، و  الغتذا 

ك  ل ا والمعرفة ، وجعل ال داية  والباطنة . الظاهرة الحواأ ، وهي أسبابا

 والميتل الريبتة بحوتم التنفس وانبعتاث اإلرادة وهتي ، المحوستطة الصتفة عن عبارة فالنية

،  والباعتا  الغتر هو األول المثل ، فالمحرك في وإما الحال في إما ، للغر  موافم هو ما إل 

 لشدمة القدرة ، وانح ا  والنية      القصد هو ، وا نبعاث المْنوف ُّ  : القصد هو الباعا والغر 

 " أهـالعمل   هو األعضا  بححريك اإلرادة

 ، فتال الحقترب رصتد فيته يحجرد ، حح  وك يرها رليل ا الشوائب من القلب تنقية فاإليالص

 يوتاد ،  و  عمتل كتل لته ، ويحتبل العبتد يحاصتر رتد الشتيطان فإنَّ  واحذر ، سواه باعا فيه يوون

 العبد . به ينجو فقد واحد عمل له يل؛ ، وإذا واحد عمل له يشل؛

 ؟   النفس عل  أشد شي  أي :ريل لس ل الحسحري ـ رحمه هللا ـ 

 . .نصيب فيه   ل ا ليس إذ  اإليالص : رال

 ل تا ، وزينتت والوستل البطالتة إلت  وتميتل والرياستة ، والمتدح الظ تور تحتب فتالنفس

 . األعمال جميع من علي م أشد العمال عل  النيات تشلي؛ : ريل ولذلك الش وات

 عزيز . اإليالص ولون األبد ، نجاة ساعة إيالص : بعض م ورال

 تحشلصي . ايلصي : لنفسه بعض م ورال

 هللا . وجه إ  ب ا يرد لم يطوة له صحت لمن طوب  : ورال

 ف و ، وإ  به العمل نويت إذا إ  العلم   تحعلم بُني يا : والدتي لي رالت : يقول ل وريا سفيان كان

 القيامة . يوم عليك وبال

  ؟ المشلصين من أنه العبد يعلم مح  :تعال  ـ  هللا ـ رحمه المصري النون لذي ريل ورد

 الناأ . عند المنزلة سقوط وأحب الطاعة ، في المج ود بذل إذا  :فقال

ك  العبد يوون تعال  ـ : مح  هللا ـ رحمه معاذ بن ليحي  وريل  ؟ مشلصا

 ذمه . أو مدحه من يبالي ،   الرضيع كشلم يلقه صار إذا : فقال 
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 يجحمتع ـ كتالم نفتيس فتي مستألحنا هتذه فيقتول :   "   تعال  هللا ـ رحمه القيم ابن وللعالمة

،  والنتار المتا  يجحمتع كمتا ، إ  النتاأ عنتد يمتاف والطمع وال نا  المدح ومحبة القلب في اإليالص

دَّثحك فإذا ، والحوت والضب اليتأأ  بسوين فاذبحه أو ك  الطمع عل  فأربل اإليالص بطلب نفسك حع

 الطمع لك ذب  اسحقام فإذا ، اخيرة في الدنيا عشاي زهد في ما فازهد وال نا  ، المدح عل  وأربل ،

 اإليالص . ليكع س ل والمدح ال نا  في والزهد 

 والمدح ؟ اليناء اي   والعهد الطمع  ب" علىَّ  ي ،ل الاي وما : قلم اإنْ 

 وحتده هللا وبيتد إ  فيته يطمتع شتي  متن لتيس أنته يقينكتا علمتك عليتك فيس له الطمع ذب  أما :  رلت

ك  من ا العبد يست  و  ، ييره يملو ا   يزائنه ،  هللا . من ، فاطلبه سواه شيئا

ا ،  ويشتين ذمه ويضر ، ويزين مدحه ينفع أحد ليس أنه عليك ، فيس له والمدح ال نا  في زهدال وأمَّ

 ، شتين ، وذمتي زيتن مدحي إن صل  هللا عليه وسلم : للنبي األعرابي ذلك كما رال وحده ، هللا إ 

 50" . و ل عع هللا  اك"   فقال :

تن متدح في ، واريب ذمه يشينك   من ذم وفي ، مدحه يزينك   من مدح في فازهد  التزين كتل مع

 الصتبر فقتدت فمحت  ، واليقتين بالصتبر إ  ذلتك علت  يُقتدعر ولتن ، ذمته فتي الشين وكل مدحه،  في

 مركب . يير في البر في السفر أراد كمن كنت واليقين

 [ 60" ] الروم /  ي قن ن ال الاين ي اخفن  وال تق هللا وعد إنَّ  ااصبر : " تعال  رال

"    ]  ي قنا ن بآياتناا وكاان ا صابروا لماا بأمرناا ي،ادون أئماة مان،م و علناا : "ورتال تعتال  

 [ 24السجدة/

 الخاام وخالصة الكالم  بدة

 من اـ : هللا عافاك يمسة ـ اإليالص معورات أنَّ  لنا بان

 عنده . فيما والريبة باهلل القلب وتعلم ، الناأ أيدي في مما اليأأ وعالجه : الطمع  1

                                                           
(  فببي أبببواب فضببائل القببرآن ، ببباب سببورة الحجببرا  ، وقببال : حسببن غريبب  ،واإلمببام 3268أخرجببه الترمببذي ) 50

 ( .2605( وصححه األالني في صحيح الترمذي )3/488احمد في مسنده   )
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ه ، وإنْ  وأحبه عنه هللا رضي من حقكا الممدوح أنَّ  علمك وعالجه : دحالم تب  2  الناأ . ذمَّ

،  مفترط ، فحامتدهم ذم تم علت  أحزن ، ولم بمدح م أفرح لم الناأ عرفت : مذ السلف بع  رال 

 مفرط . وذام م

 ورال  ير : لن يوون العبد من المحقين حح  يسحوي عنده المادح والذام .

 يحشتايل ، فتال حقيقتة يضترونه و  ينفعونته   الشلتم أنَّ  يعلم أن  الريا  نفي ريقةوط : الرياء (3

 تعتال  ، ويفتوت هللا ستشل ويرتوتب كلته ، عملته ، ويحتبل دينه ويضر نفسه ، فيحعب بمراعات م ،

 رضاه ، واعلم أنَّ رلب من ترائيه بيد من تعصيه .

 عارية ، وأنه معه عليه تعال  هللا من فضل لالعم أنَّ  يعلم أن  اإلعجاب نفي وطريقة : العجب (4

  لتم بشتي  يعجتب أ  فينبغتي مستم  ، بأجتل عنتده شتي  ، وكتل أعطت  متا وهلل أيتذ ، متا هلل ، فإنَّ 

ك  وليس يشحرعه ،  دوامه . من يقين عل  هو ، و  له ملوا

 تعتال  هللا نتاأدب بمتا الحأدب  ا ححقار نفي وطريقة : وا دسائ،م واجاصغاسهم اآلخرين اتاقاس (5

 هللا عناد أكارمكم إنَّ  : " تعتال  [ . ورتال 32] التنجم/    أنف اكم تعكا ا ااال :   تعتال  رتال بته .

ك  ، وأط تر تعتال  هلل أتق  دونه يراه الذي هذا كان فربما [ ،13" ]الحجرات/اتقاكم  ، وأيلت؛ رلبتا

 به . له يشحم ماذا يعمل   إنه ، ثم عمالك  ، وأزك  نية

 اائدة م،مة

 ، فتإن نيحته يلتوص لعتدم الطلتب عتن ينقطتع أن العلم لطالب ينبغي     يفوتنا هنا الحنبيه عل  أنه

 . العلم ببركة له مرجو النية حسن

 هلل . يوون أن إ  فأب  هللا لغير العلم السلف : طلبنا من ك ير رال

 .هلل صتار أن عاربحه د .أي فوانبع النية هللا رزي ، ثم نية كبير فيه لنا وما العلم : طلبنا  ييره ورال

. 

ك  إن : حنبل بن لإلمام أحمد ريل  . ورار ل م ، وليس علي م أثره يُر  و  الحديا ، يوحبون روما

 يير . إل  الحديا في يسولون فقال :  
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 . بعد والعملُ   النيةُ  جا ت ، ثم نية فيه لنا ، وما العلم هذا طلبنا : ثابت أب  بن حبيب ورال

 .األمر أول في شديدة المعالجة كانت ، وإن نيحه معالجة يحاول ، بل بغي عليه أ  يسحسلمفالعبد ين

ك  عالجت ما : ال ور  سفيان يقول  نيحي من عل َّ  أشد شيئا

ن المحفقه ـ ـ أي ا فجاهد ،  يصتدرك هللا ، واصتدي الحوحيتد وجترد اإليتالص ، ، وحرر نيحك ، وحس ف

 . عملك يحرك لن، و معك ، وهللا يحفظك هللا واحفر

 بُغيحعه . منه ينال أن جديراك  ، كان عزيمحه عليه للصبر وجدد ، نيحه العلم طلب في أيل؛ فمن
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 المنطلم ال اني 
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 المنطلق الياني

 ) عل  ال،مة (                         

 قه ..أي،ا الماف

تة فتي  تة تستي فره وترريته ، ومتن علتم يبصتره وي ديته ، وال مَّ  بد لول ستالك إلت  هللا متن همَّ

مدلول ا ومعناها تعني توجه القلب ورصده ، وأصحاب ال مم العالية من راموا بوليتح م ستبيل الحتم 

ُيوا القلتب لمحبحته ، واإلنابت ة إليته ، والحوكتل ، فعوفت رلوب م عل  هللا ، وجمعوا همح م عليه ، وفرَّ

 عليه ، وا شحغال بمرضاته ، دون كل ما فيه تفريم للقلب وتشحيت له .

 يق   ابن القيم : 

" وعلو ال مة أن   تقف دون هللا ، و  تحعوَّ  عنه بشتي  ستواه ، و  ترضت  بغيتره بتد  منته ، 

ه ، بشتي  متن الحظتون و  تبيع حظ ا من هللا ورربه ، واألنس به ، والفرح والسرور وا بح اج بت

الشسيسة الفانية ، فال مة العالية عل  ال متم كالطتائر العتالي علت  الطيتور،   يرضت  بمستارط م ، 

و  تصل إليه اخفات الحي تصل إلي م فإنَّ ال مة كلما علت بعدت عن وصول اخفات إلي تا ، وكلمتا 

، وهتتي   تعلتتو إلتت  الموتتان نزلتتت رصتتدت ا اخفتتات متتن كتتل موتتان ، فتتإنَّ اخفتتات رواطتتع وجتتواذب 

العالي فحجحذب منه ، وإنَّما تجحذب من الموتان الستافل ، فعلتو همتة المتر  عنتوان فالحته ، وستفول 

 51همحه عنوان حرمانه " .

وأنت ـ أي ا المحفقه ـ  بد لك من الحعتالي عتن سفاستف األمتور ، وأيتذ األهبتة ، والححلتي بتإرادة   

أمتتر عظتتيم حالتته ، يطيتتر شتتأنه ، أنتتت مقتتدم لوراثتتة األنبيتتا  ، يفل تتا الحديتتد ، فأنتتت مقتتدم علتت  

وا رتقا  لمراتب األوليا  األصفيا  ، فال يصل  لصاحب هذه المنزلة أْن يحتوم حتول حطتام التدنيا 

الزائف ، ويجول رلبه في ييتا ت المحتال والب حتان ، فتال تتزال أمتواج األمتاني الواذبتة والشيتا ت 

                                                           
 ( .172-3/171مدارج السال ين ) 51
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حالعتب الوتالب بالجيفتة ، ف تذه بضتاعة كتل نفتس م ينتة يسيستة ستفلية ، الباطلة تحالعب بته كمتا ت

ة تنال ب ا الحقائم .  ليست ل ا همَّ

فأصحاب ال مم السفلية تراهم يحوالبون عل  الحظون الفانية ، من الجاه والسلطان، وحتب الرياستة 

ل القلتب بأمانيته ، والحطواف في البلدان لجمع األموال واألثمتان ، أو الظفتر بتامرأة ، ويظتل مشتغو

ا في األر  حيران يحم ل صورة مطلوبتة فتي نفسته ، ورتد الحتذ بتالظفر ب تا ،  الزائفة ، وتراه حائمك

 فبينما هو عل  هذه الحال إذ اسحيقر فإذا يده والحصير .

أما أصحاب ال متم العاليتة فيشبترك ابتن القتيم بحتال م يقتول : وصتاحب ال متة العاليتة أمانيته حائمتة 

اإليمان ، والعمل الذي يقربه إلت  هللا ، ويدنيته متن  جتواره ، فأمتاني هتذا إيمتان ونتور حول العلم و

 52وحومة ، وأماني أولئك يدض ويرور .

 أي،ا المافقه ..

 وج تة لته ، والقلتب تنلته لتم ، وشتغلهف  لصتناعحه تحفتر  لم فما وشغلُه ، القلب صناعة العلم

 العلتم إدراك لتذة يُغعل فتب لتم ، ومتن العلم عن انصرفت ، والش وات اللذات إل  ُوج ف عتْ  ، فإذا واحدة

 ولذته العلم في ش وته صارت ، فإذا أبداك  العلم درجة ينل : لم نفسه وش وة جسمه لذة عل  وش وته

 أهله . جملة من يوون أن فإنَّه يُرج  له إدراكه  في

  عالمات ال،مة العالية 

ة عالمات ، فنق فب عن ا في نفسك  ، وتحلَّ ب ا تفز بمرادك ، فأول ذلك :  ولعلو ال مَّ

 ( طلب المعالي من األم س .1

ك  يوتون أن ، وهتو عالمتة المترزوي للطالتب أنَّ  : " ييتر الجتوزي ابتن يقول  علتو مرزورتا

 أنته يترو  كما ، األمور معالي يطلب طفولحه زمن من ، فحراه الطفل مع تولد ال مة وهذه ، ال مة

                                                           
 ( بتصرف يسير .458-1/457المدارج ) 52
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جرال في مفرش المطلب لعبد كان  فتيجلس طفتل وهتو يتأتي صتل  هللا عليته وستلم  النَّبتي فوان  ، حف

ك. هذا  بني : إن عبد المطلب فيقول ، عليه  شأنا

فالبد لك من أنفة من كل يسيس تافه ، تبرأ بنفسك أْن تشو  فيه كول ناعم ، تتر  األمتور علت  

بتك بستبب إلت  الستما  ،   حقائق ا ، فول ما كتان هلل يعلتم رلبتك بته ، فتال تنظتر ألدنت  بتل اربتل رل

 ترض  بالدونية .

رال صل  هللا عليه وسلم : " إنَّ هللا تعال  جميل يحب الجمتال ، و يحتب معتالي األيتالي ، و يوتره 

  53سفساف ا "

 ( ومن عالمات ال،مة العالية   الحرص   ااترص على الطلب اإنَّه من أعظم القصرب . 2

  54" ى ما ينفع اترص علرال صل  هللا عليه وسلم : " 

" ، والحترص أمتارة تعظتيم القلتب ، طلاب العلام وأعظم ما تحرص عليه وتجود بنفستك ألجلته : " 

 " . طلب العلمأنصحك باسحفرا  الوسع في "   ولذلك

تا علت     التحعلم ، موانبكتا  رال اإلمام النتووي فتي وصتيحه لطالتب العلتم : " ينبغتي أن يوتون حريصك

ا ، و  يذهب من أوراته شيئكا في يير العلتم إ  عليه في جميع أوراته ، لي ا وحضرك أ ، وسفرك الك ون ارك

ا  بد له منه ونحوهما ، كاسحراحة يسيرة إلزالة الملل ، وشتبه ذلتك  بقدر الضرورة ألكل ونوم ردرك

  55من الضروريات ، وليس بعارل من أمونه درجة ورثة األنبيا  ثمَّ فوت ا "

فر همحك فحعلو من حضي  الدنايا الدنيوية ، إل  رمم المتنن وسأضرب لك األم ال ؛ لحسحن

ك  وجمعه العلم عل  يحرصون هللا  ـ ـ رحم م سلفنا اإلل ية ، فقد كان  نظير. له ليس حرصا

  ؟ للعلم ش وتك كيف للشافعي يقول : ريل المزني : سمعت حاتم أب  ابن رال

                                                           
 ( .1743أللباني في صحيح الجامع )أخرجه الطبراني في األوسط وصححه ا 53
ءف   يفي حرمفس ءف  و ر  افسج ح   ف   ( ك البر والصهة واآلداب ،  2664جزء من حدوع أخرجه مسه، ) 54

  حالوا  نة ء هلل،  اف يض ح مو ايس هلل 
 ( ط دار الف ر .1/37المجموب شر، المهذب ) 55
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 متا ، م تل بته تحتنعم سمعكا ل ا أن أعضائي ودفح ، أسمعه لم مما ـ بالولمة أي ـ بالحرف أسمع : رال

 األذنان. به تنعمت

 . للمال لذته بلو  في المنوض الجموض حرص : رال  ؟ عليه حرصك كيف : له فقيل 

 ييره. ل ا ليس ولدعها المضلة المرأة طلب : رال  ؟ له طلبك فويف : له فقيل 

 عتن يستأل م الظ يترة حتر ف  فتي الصحابة أبواب يأتي ـ رضي هللا عنه ـ عباأ ابن كان ورد

 الحديا.

 كتان إن :   " رتال أنته ـت رضتي هللا عنته ـ عبتاأ ابتن عن البر عبد وابن البغداد  الشطيب فرو 

 من عل َّ  الري  تسفي ، بابه عل  ردائي فأتوسد ، رائل ، وهو بابه فثت  الرجل عن الحديا ليبلغني

 أنا فأرول : ؟ فثتيك إل َّ  أرسلت أ  ؟     بك جا  ما هللا رسول عم ابن يا : فيقول فيشرج ، الحراب

 " . الحديا عن فأسأله  تيك ، أن أحم

 علت  كل تا فأنفق تا ، درهتم ألتف ألتف أبتوه لته يلتف ـت  تعتال  هللا ـت رحمته معتين ابن وهذا

ك  وكان ، يلبسه نعل له يبم لم حح  الحديا  تحصيل  يشية من م والسماض الشيو  لقا  عل  حريصا

 ..توهيفو أن

لع  حديا عن معين بن يحي  حميد : سألني  بن عبد رال  بتن حمتاد حتدثنا : فقلتت ، إلتيَّ  جلتس ما أوَّ

 ، علتيَّ  أملته : رتال   ثتم ثتوبي ، علت  فقب  ، كحابي أليرج كحابك ، فقمت من كان لو فقال .سلمة

 عليه . فقرأته كحابي أيرجت ثمَّ  ، عليه فأمليحه ، ألقاك   أن أياف فإنَّي

 ب تا أدض فلتم بمصتر : أعحقتت هـ  ـ رحمه هللا ـ يقتول 112من أئمة الحابعين موحول الشامي  ت و

ا إ  ا ب ما أدض فلم المدينة ، ثمَّ  العراي أتيت ثم ، أر  فيما حويحه علمك  ثم ، أر  فيما حويحه إ  علمك

 فغربلح ا. الشام أتيت

، ويتا  وإحترازه   العلتم ، وجمتع والحجتوال دبتالبال ، والطتواف ال مة علو إل  انظر هللا ، سبحان يا

   " اغربلا،ا "  من لعجبي
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،  المتر  ، ويصتيبه كان ينزل به ال تم والحتزن  أحدهم ورد بلغ حرص م عل  الطلب أنَّ 

 العلم . من شي  فاته إذا

لحتديا ا ألذكتر يقول : إن فتي وكان    " واتعناه: "  يقول فجعل ، يسمعه لم لشعبة حدي كا ذكروا فقد

 فأمر  . يفوتني

ا جا  إيتوة يوستف ليأيتذوه ليلعتب رتال  فما يحزن القلب إ  إذا فاته عظيم عنده ، محبوب لديه ، لمَّ

[ فوذلك كل محبوب يحزن القلتب لفرارته ،  13" ] يوسف /  إن ِي ليحعنني أن تاهب ا بهأبوهم : " 

واعلتم أنَّ بالقلتب متن العالئتم متا رتد حتال  فإذا فاتك من العلم شي  فلم تحزن لفواته فاتَّ م    نيحك ،

 بينك وبين أبواب العلم .

 أي،ا المافقه :

أين حرصك عل  طلب العلم ، وصبرك عل  تحصيله ، وإن كلفك ذلتك الغتالي والنفتيس ، 

أين تبويرك لمجالس العلم ؟ تتاهلل إنَّتك تتر  متن يبوتر لحضتور درأ ربتل ورحته بستاعة أو ستاعحين 

ا لحضور الدرأ ، وما كان هذا حال سلفنا . يظل يراشقك بنظراته  ممحنكا عليك أنَّه أت  مبورك

هذا جعفر بن درسحويه يقول : كنا نأيذ المجلس في مجلس علي  بتن المتديني ورتت العصتر ، اليتوم 

 لمجلس يٍد ، فنقعد طول الليل ، مشافة أن   نلحم من الغد موضعكا نسمع فيه .

 الغالي والنفيس . ( ومن عالمات عل  ال،مة : با  3

 أي ا المحفقه ..

من يطب الحسنا  لم يُغله الم ر ، وأنت ـ تاهلل ـ طالتب لنعتيم التدنيا واخيترة فتال توتلَّ و  

 56" من جل  طريقًا يلامس ايه علًما ج،َّل هللا له طريقًا إلى الجنَّةتملَّ فدونك رياحين الجنَّة ، " 

ك  : " تأملت  الجوز  ابن يقول  الحعب ، ويو ر طريقه يطول يطير نفيس شي  كل أن ، وهو عجبا

 ، وهجتر والحوترار والست ر بالحعتب إ  يحصتل لتم األشتيا  أشرف كان لما العلم فإنَّ  تحصيله، في

                                                           
،  بباب فضبل االجتمباب عهبى ببالوة القبرآن وعهبى  والبدعاء والتوةبة واالسبتغفار( ك الذير 2699أخرجه مسه، ) 56

  الذير.
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 بيع تا ورتت ألنَّ  ، أردر و  ال ريسة أشح ي سنين : بقيت الفق ا  بع  رال حح  ، والراحة اللذات

 الدرأ...".أهـ سماض ورت

تعتال  ـ : " وأمتا ستعادة العلتم فتال يورثتك إياهتا إ  بتذل الوستع ،  هللا ـت رحمته القتيم بتنا رال ولذلك

 57وصدي الطلب ، وصحة النية "

 إ  مستافح ا تقطتع و  ، المشتقة جستر علت  إ  إلي تا يعبر   والسعادة ، بالمواره منوطة فالموارم

 وا جح اد . الجد سفينة في

 " . الجسم براحة العلم ينال ك ير : "   بن يحي  رال صحيحه: في مسلم رال

 الراحة . ترك الراحة طلب من ريل : ورد

 ا ستحو ار منته ، فتي ج دهم ياية بلو  العلم طلبة عل  تعال  ـ : " حم هللا ـ رحمه الشافعي يقول

ك  إدراكته فتي تعتال  هلل النيتة ، وإيتالص طلبته دون عتار  كتل علت  والصتبر ك  نصتا ،  واستحنباطا

 عليه ". العون في تعال  هللا إل  والريبة

 أي،ا المافقه ..

ن لتم العظيمتة اإلستالم علتوم اعلم أنَّ   األشتجار نتالل وتحتت ، األن تار ضتفاف علت  تُتدعوَّ

 يوتاد   التذي الستراج علت  الليتالي ، وست ر ال تواجر ، ونمأ والدم باللحم دونت وإنما ، واألثمار

 والرحلة ، ا يحراب بلد في النفقة وانقطاض ،  يابال وبيع والجوض العر  نل وفي ، نفسه يضي 

 ومالرتاة ، األستفار أهتوال علت  والصتبر ، المحعانقتة الناصتبة والمشتاي ، المالحقتة المحواصتلة

 واألسفار الغالية العزيزة الوحب ولفقد ، البحار في والغري البيد ، في والحيه ، واأليطار الشطوب

 األرارب ومع فررة ، والدار واألو د والزوجة األهل عن بعدال مع ، واألسقام األمرا  وحلول ،

 محانتة من نق؛ وما ، أهل ا علم أمانة في ذلك كل أثر ، فما ا سحقرار وفقد واألصحاب واألحباب

                                                           
 ( ط دار ال ت  العهمية .1/108مفتا، دار السعادة ) 57
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 التذل ربتول إلت   روت تا متع الشانقتة الضتائقة يضتعح م ومتا ، شتويمح م رتوة متن وهتن ومتا دين م ،

 وال وان .

ة ال لف اي  58الرتلة اي طلب العلم عل  همَّ

ومن تم ل سير سلفنا الصال  ، ونظر في معانتات م فتي طلتب العلتم هانتت عليته كتل شتدة ، 

واححقر نفسه أمام م ، فقد كابدوا من الصعاب ما يفتوي الحشيتل ، وتركتوا التبالد واألو د وهجتروا 

أو لقتا  شتيخ أو  اللذات والش وات ، وجابوا مشتاري األر  ومغارب تا ستعيكا ورا  حتديا واحتد ،

معرفة مسألة ، وأنت        ـ اليوم ـ تجزض من رترا ة ستاعة ، وتحواستل عتن ستبر صتفحات رليلتة ، 

وتحوافر لك سبل المعرفة فما تمد ل ا يدكا ، فحالك ـ تتاهلل ـ حتال عجيبتة ، فتانظر إلت  هتس   األفتذاذ 

 كيف طلبوا العلم عساك تنحفع بذلك .

 ب العلم يلزم رجالك عنده علم ك ير أو يرحل ؟ريل لإلمام أحمد : رجل  يطل

 رال : يرحُل ، يوحب عن علما  األمصار ، فيشامُّ النَّاأ ، ويحعلم من م .

 وريل له مرةك : أيرحُل الرجل في طلب العلم ؟ 

فقال : بل  وهللا شديدكا ، لقد كان علقمة بن ريس النشعي ، واألستود بتن يزيتد النشعتي ، ـ وهمتا متن 

فة بالعراي ـ يبلغ ما الحديا عن عمر فال يقنع ما حح  يشرجا إليه ـ إلت  المدينتة المنتورة أهل الوو

 ـ فيسمعانه منه "

رال ابن يلدون في المقدمة : " إنَّ الرحلة في طلب العلوم ولقا  المشيشة : مزيد كمال فتي  

بتته متتن المتتذاهب الحعلتتيم ، والستتبب فتتي ذلتتك أنَّ البشتتر يأيتتذون معتتارف م وأيالر تتم ومتتا يححلتتون 

ا ولقا ك . وتارةك : محاكاة وتلقينكا بالمباشرة . إ  أنَّ حصتول الملوتات  ا وتعليمك والفضائل ، تارة : علمك

                                                           
وقببد صببنثف يثيببر مببن أهببل العهبب، فببي أهميببة الرحهببة منهببا " يتبباب الرحهببة " له)طيبب  البغببدادي ، يقببول الشببيخ أبببو  58

عبن الرحهبة ، فباقرأه لعهبك برحبل . ا صبفحا  مبن  غده عنه : ويتاب الرحهة له)طي  يتاب نافع مهمباز لهمت)هفبين
 [  44صبر العهماء ص 
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ا ، فعلت  رتدر ك ترة الشتيو  يوتون حصتول  ا وأرتو  رستويك عن المباشترة والحلقتين ، أشتدُّ استححوامك

 الملوات ورسوي ا ـ وتفحح ا ـ 

ا في تعليم  العلوم مشل فطة علت  المتحعلم ، ححت  لقتد يظتنُّ ك يتر متن م أنَّ تا جتز  وا صطالحات أيضك

 من العلم ، و  يدفع عنه ذلك إ  مباشرته  يحالف الطري في ا من المعلمين .

فلقا  أهل العلوم ، وتعدد المشايخ : يُفيده تمييز ا صطالحات بما يراه متن ايتحالف طترر م في تا ، 

د العلم عن ا ، ويعلم  أنَّ ا أنحا  تعليم وطري توصيل ، وتن   رواه إل  الرسو  وا ستححوام فيُجر ف

فتتي الملوتتات ، ويصتتح  معارفتته ويميزهتتا عتتن ستتواها ، متتع تقويتتة ملوحتته بالمباشتترة والحلقتتين ، 

 وك رت ما من المشيشة عند تعددهم وتنوع م ، وهذا لمن يسَّر هللا عليه طري العلم وال داية .

ب العلم ،  كحساب الفوائد والومال ، بلقتا  المشتايخ ومباشترة الرجتال ، " فالرحلة  بد من ا في طل

  59[ 213" ] البقرة /  وهللا ي،دي من يشاء إلى صراط م اقيم

 أي،ا المافقه ..

شتتأن الرحلتتة رتتديم تليتتد ، بدايتتة متتن رحلتتة نبتتي هللا موستت  الولتتيم عليتته وعلتت  نبينتتا أفضتتل 

رحلحته فتي القتر ن الوتريم ، متع عبتده الشضتر ومتا كتان فتي الصالة والحستليم ، ورتد رت؛َّ هللا يبتر 

 رحلحه من العوائم والغرائب ، فبقيت الرحلة سنة نبوية وشعار طلبة العلم إل  يوم الدين .

وهس   صحابة الرستول متن م متن رطتع مئتات األميتال ليلقتاه ويح بتت متن صتدي  نبوتته ، 

 مسألة ورعت له .ومن م من سافر إليه من البالد البعيدة ليسأله عن 

ف ذا عقبة بن الحارث سافر من موة إل  المدينة ليلقت  رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم يستأله عتن 

 مسألة رضاض ورعت له .

فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنتة ألبتي إهتاب بتن عزيتز، فأتحته امترأة فقالتت: إنتي رتد أرضتعت 

 عقبة والحي تزوج .

                                                           
 ط دار القه، . 542المقدمة ص  59
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ضعحني، و  أيبرتنتي، فركتب إلت  رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم فقال ل ا عقبة: ما أعلم أنك أر

؟  " ففارر تا عقبتة، ونوحتت  كيف وقد قيالبالمدينة فسأله، فقال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم: " 

 60زوجا ييره .

وهذا جتابر بتن عبتد هللا ـ رضتي هللا عنته ـ رحتل مستيرة شت ر إلت  عبتد هللا بتن أنتيس فتي 

 حديا واحد .

بشاري في األدب المفرد أن جابر بن عبد هللا رتال :  بلغنتي حتديا عتن رجتل متن أصتحاب رو  ال

ا ، ححت  رتدمت الشتام ، فتإذا  ا ، فشتددت إليته رحلتي شت رك النبي صل  هللا عليه وسلم ، فابحعتت بعيترك

ا بالباب فرجع الرستول فقتال : جتابر بتن عبتد هللا    فقلت ت : عبد هللا بن أنيس ، فبع ت إليه أنَّ جابرك

 نعم .

 61. فذكر الحديا "…فشرج فاعحنقني ، رلت : حديا بلغني لم أسمعه يشيت أن أموت أو تموت 

 ومن ن ادس الرتالت 

ما صنعه هذا اإلمام العظيم الحافر أبو عبد الرحمن بقي بن مشلتد األندلستي ـ رحمته هللا ـ 

يقتول : رحتل أبتي متن هـ   فقد نقل بع  العلمتا  متن كحتاب حفيتده رولته :  ستمعت أبتي  276 ت 

 موة إل  بغداد ، وكان رجال بغيحه مالراة أحمد بن   حنبل .

تا شتديدكا ، فاححللتت بغتداد ، واكحريتت  رال : فلما رربت بلغحني المحنة ، وأنه ممنوض ، فايحممتت يمك

بيحكا فتي فنتدي ، ثتم أتيتت الجتامع ، وأنتا أريتد أن أجلتس إلت  النتاأ ، فتدفعت إلت  حلقتة نبيلتة ، فتإذا 

برجل يحولم في الرجال ، فقيل لي : هذا يحي  بن معين ، ففرجت لتي فرجتة ، فقمتت إليته ، فقلتت : 

 يا أبا زكريا ـ رحمك هللا ـ رجل يريب ، نا  عن وطنه ، أردت السسال فال تسحشفني .

                                                           
 ( ك العه، ، باب الرحهة في المسألة النازلة .88أخرجه الب)اري ) 60
 (746( باب المعانقة ، وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد )970أخرجه الب)اري في األدب المفرد ) 61
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ا جرح ، فسألحه عن هشام بن عمتار ،  ا زك  ، وبعضك فقال : رل . فسألت عن بع  من لقيحه فبعضك

ا فقال ل ي أبو الوليد : صاحب صالة دمشم ثقة وفوي ال قة ، لو كان تحت ردائه كبر أو محقلتدكا كبترك

 ما ضره شيئكا لشيره وفضله .

 فصاح أصحاب الحلقة : يوفيك ـ رحمك هللا ـ ييرك له سسال .

 .فقلت : ـ وأنا وارف عل  ردم اكشف عن رجل واحد ـ أحمد بن حنبل 

قتتال لتتي : وم لنتتا نحتتن نوشتتف عتتن أحمتتد ، ذاك إمتتام المستتلمين وييتترهم فنظتتر إلتتيَّ كالمحعجتتب ف

 وفاضل م .

فشرجت أسحدل عل  منزل أحمد بتن حنبتل ، فتدللت عليته ، فقرعتت بابته فشترج إلتيَّ فقلتت : يتا أبتا 

عبد هللا ، رجل يريب ، نائي الدار ، هذا أول ديولي هذا البلد ، وأنا طالتب حتديا ، ومقيتد ستنة ، 

 حي إ  إليك .ولم تون رحل

فقال : ادُيل األسطوان ـ يعني به الممر إل  دايل الدار ـ و  يقتع عليتك عتين . فتديلت فقتال لتي : 

رلت : أبعد من إفريقية ، أجوز من  وأين موضعك ؟  رلت : المغرب األرص  . فقال لي : إفريقية ؟

 بلدي البحر إل  إفريقية بلدي األندلس .

ما كان شتي   أحتب إلتيَّ متن أن أحستن عتون م لتك علت  مطلبته ، ييتر رال : إن موضعك لبعيد ، و

 أن في في حيني هذا ممححن بما لعله رد بلغك .

 فقلت : بل  رد بلغني ، وأنا رريب من بلدك ، مقبل نحوك .

فقلت له : يا أبا عبد هللا ، هذا أول ديولي ، وأنا مج ول العتين عنتدكم ، فتان أذنتت لتي أن  تتي كتل 

سال ، فأرول عند الباب ما يقولونه ، فحشرج إل  هذا الموضع ، فلو لتم تحتدثني فتي كتل يوم زي الس

 يوم إ  بحديا واحد لوان لي فيه كفاية .

لم ، و  عند المحدثين .  فقال لي : نعم عل  شرط أن   تظ ر في الحف

 فقلت : لك شرطك .
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أي    وررتي ـ ودواتتي فتي فونت  يذ عصا بيدي ، وألف رأسي بشررة مدنسة ، وأجعل كايتدي ـ 

كمي ، ثمَّ  تي بابه ، فأصي  : األجر ـ رحمك هللا ـ والسسال هناك كذلك ، فيشترج إلتي ويُغلتم بتاب 

الدار ، ويحدثني بالحدي ين وال الثة واألك تر ، فالحزمتت ذلتك ححت  متات الممتححن لته ، وولتي بعتده 

ت تضترب إليته  بتاط اإلبتل ، فوتان من كان عل  مذهب السنة ، فظ ر أحمد ، وعلت إمامحه ، وكان

يعرف لي حم صبري ، فونت إذا أتيت حلقحه فس  لي ، ويق؛ عل  أصحاب الحديا رصحي معه 

، فوان يناولني الحديا مناولة ، ويقرؤه عليَّ ، وأررؤه    عليه .
62  

ف ذا يبر من أعجب متا تقترأ ، ف تذا العتالم األندلستي رحتل متن أرصت  الغترب إلت  أرصت  الشتري 

  ردميه ليلق  اإلمام أحمد ، فلما وجتده محبوسكتا ممنوعكتا عتن النتاأ تلطتف وتحيَّتل ححت  لقيته ، عل

 فأيذ العلم عنه ، وحفر له اإلمام أحمد صبره في الطلب ورربه منه .

الة المشائين للطلب   ومن أخباس الرتَّ

محمد بن إدريتس  حاتم أبا ما ذكره أصحاب الحراجم والسير عن فحل ضريام ، إمام همام ، أعني 

، لتم أزل 63هـ  يقول : أحصتيت متا مشتيت علت  رتدميَّ زيتادة علت  ألتف فرستخ  277الرازي  ت 

أحصتتي ححتت  لمتتا زاد علتت  ألتتف فرستتخ تركحتته ، وأمتتا متتا ستترت أنتتا متتن الووفتتة إلتت  بغتتداد فمتتا   

أحصي كم مرة ، ومن موة إل  المدينة مرات ك يرة ، ويرجت متن البحتر متن رترب مدينتة ستال ـ 

وذلك في المغرب األرص  ـ إل  مصر ماشتيكا ، ومتن مصتر إلت  الرملتة ماشتيكا ، ومتن الرملتة إلت  

بيت المقدأ ، ومن الرملة إل  عسقالن ، ومن الرملة إل  طبرية ، ومن طبرية إل  دمشم ، ومتن 

دمشتتم إلتت  حمتت؛ ، ومتتن حمتت؛ إلتت  إنطاكيتتة ، ومتتن إنطاكيتتة إلتت  طرستتوأ ، ثتتمَّ رجعتتت متتن 

، وكتتان بعقفتتي علتتيَّ شتتي  متتن حتتديا أبتتي اليمتتان فستتمعحه ، ثتتمَّ يرجتتت متتن  طرستتوأ إلتت  حمتت؛

حم؛ إل  بيسان ، ومن بيسان إل  الررة ، ومتن الررتة ركبتت الفترات إلت  بغتداد ، ويرجتت ربتل 

يروجي إل  الشام متن واستل إلت  النيتل ، ومتن النيتل إلت  الوتوفي ، كتل ذلتك ماشتيكا ، هتذا ستفري 

                                                           
 ( .58-55( ، وانظر صفحا  من صبر العهماء لهشيخ أبي غدة ص )294-13/292أعالم النبالء ) سير 62
 الفرسخ نحو خمسة ييهو مترا  فانظر بأعزك هللا ب ي، قطع هذا الرجل من المسافا  مشيها عهى األقدام . 63
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، أجتول ستبع ستنين ، ويرجتت المترة ال انيتة ـ وكتان ستني فتي  هتذه األول وأنا ابتن عشترين ستنة 

  64سنة ـ .  47الرحلة  

فانظر لحال ذلك الرجل العجيب ، كم رطع من المسافات مشيكا عل  األردام ، وانظر لحتال يروجته 

في سن الستابعة واألربعتين ، لتحعلم أنَّ العلتم   يحورتف علت  ستن ، بتل العلتم يطلتب متن الم تد إلت  

 حد .الل

هتتـ   بتدأ الرحلتة فتتي طلتب العلتتم وهتو ابتتن 395وم يلته هتذا الحتتافر الجتوال ابتتن منتده  ت 

ستنة  65عشرين سنة ، ورجع وهو ابن يمس وسحين سنة ، ولما عاد إل  وطنه تزوج ـ وهتو ابتن 

    ـ ، ورزي األو د ، وحدَّث بالو ير .

 65ورد رال ـ رحمه هللا ـ : طفت الشري والغرب مرتين .

 األه ا  . ستلة

واسمع عن أبي حاتم الرازي هذا الشبر العجيب ، وانظر إل  أشد ما  ريت من نصب في تحصتيل 

، ورتتارن بتتين حالتتك هتتذه وحتتال أولئتتك ؛ لحعتترف لمتتاذا حتتازوا إلتت  اخن رصتتب الستتبم متتع ك تترة 

 اإلموانيات الحي أتيحت لنا دون م .

 البحر وركبنا الجار إل  صرنا الجعفري داود عند من المدينة من يرجنا هللا ـ : " لما رال ـ رحمه

 في الري  وكانت البحر، ، فركبنا نيسابوري و ير ، شيخ المروز  زهير أبو أنفس : ثالثة ، وكنا

 وبقيتت التزاد ، متن معنا كان ما ، وفني صدورنا ، وضارت أش ر ثالثة البحر في ، فبقينا وجوهنا

ا عل أيا نمشي فجعلنا البر، إل  ، فشرجنا بقية  والمتا  ، التزاد متن معنتا كان ما فني ، حح  البر  مك

ك  فمشينا ك  منا أحد يأكل ، لم وليلة يوما  كم تل ال التا ، واليتوم كعمف ْل  ال اني ، واليوم شربنا ، و  شيئا

 أبداننا ضعفت ، ورد كنا حيا بأنفسنا ، وألقينا صلينا المسا  جا  ، فإذا الليل إل  نمش  يوم ،  كل

 فستقل طارحنتا ، رتدر علت  نمشت  جعلنتا ال التا اليتوم أصتبحنا فلمتا ، والعيتا  والعطتش ضالجتو من

                                                           
 ( 359مقدمة الجر، والتعدول ص ) 64
 ( 3/1032المرجع السابع ) 65
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ك  الشيخ  رتدر النيستابور  وصتاحبي أنتا ، ومشينا فحركناه يعقل   ، وهو نحركه ، فجئنا عليه مغشيا

ك  ، وسقطت فضعفت فرسشين أو فرسخ  يمشتي هو يزل فلم ، وتركني صاحبي ومض  عل َّ  مغشيا

ا رد عيدب من أبصر إذ  صل  هللا عليه وستلم ، موس  بئر عل  ، ونزلوا البر من سفينح م رربوا رومك

ح عاين م فلما  بيده. ، وأيذوا فسقوه    إداوة في الما  مع م فجاؤا إلي م ،  ب وبه لعوَّ

ك  بأنفست م ألقتوا رتد لتي : رفيقتين ل تم فقال  علت  المتا  يصتب برجتل إ  شتعرت ، فمتا علتي م مغشتيا

ك  مشتربة أو ركتوة فتي المتا  متن فصتب اسقني ، فقلت : عيني ححتفف وج ي ،  ، وأيتذ يستيراك  شتيئا

 . ملق  الشيخ ورائ  ، فقلت : بيد 

ك  ويستقينا ، رجلتي أجتر أمشت  وأنتا بيتد  ، فأيتذ . جماعة ذاك إل  ذهب : رد رال  شتي ، بعتد شتيئا

 فبقينتا الستفينة أهتلُ  إلينتا نوا، وأحست الشتيخ ال التا برفيقتي ، وأتتوا ستفينح م عند إل  بلغتُ  إذا حح 

ك   متن ، وزودونتا والتي م إلت  رايتة ل ا يقال مدينة إل  كحابكا كحبوا ثم أنفُسنا،   إلينا رجعت حح  أياما

 ، فجعلنتا والوعك والسويم الما  من معنا كان ما نفد حح  نمش  نزل ، فلم والما  والسويم الوعك

ك  نمش  ك  جياعا ،  الحُّترأ م تل البحتر ب تا رمت  ، رتد ستلحفاة إل  عناور ، حح  البحر شل عل  عطاشا

 فأيتذنا .البتي ،  صفرة م ل في ا ، وإذا فانفلم السلحفاة ن ر عل  فضربنا كبير حجر إل  فعمدنا

 سون ، حح  فنححساه األصفر ذلك من نغحرف فجعلنا البحر، شل عل  الملق  األصداف بع  من

 فأنزلنا عامل م إل  الوحاب ، وأوصلنا الراية مدينة ناديل حح  وتحملنا مررنا ثم ، والعطش الجوض

   اليقطتين ل تم هتات :لشتادم : ، ويقتول القترض يتوم كتل إلينتا يقتدم ، وكتان إلينتا وأحستن داره ، فتي

ك  الشبز من اليقطين ذلك إلينا ، فيقدم المبارك  بتاللحم تتدعو أ  : " بالفارستية منتا واحتد . فقتال أيامتا

 ..الدار صاحب يُسمع وجعل ،.المشئوم

 هنتاك متن يرجنا ، ثم باللحم ذلك بعد ، فأتانا .هروية كانت جدتي فإن ، الفارسية أحسن أنا : فقال

 مصر " أهـ بلغنا أن إل  ، وزودنا

 أي،ا المافقه ..
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يا ل تا متن رحلتة األهتوال    فمحت  تتنف  عنتك تنوتب األطفتال ؟  محت  تُشت ر ستيفك وتنتزل حلبتة 

لحم بركتب هتس   الرجتال ؟ يتا هتذا أمتا ينفتك عنتك  زمتان األحتالم واخمتال    الن فزال ؟ لماذا   ت

مح  ترعوي بمشي األيام في اخجال ؟ تقول : من ذا ؟  وأرول : الرجال . تقول : كيتف ونحتن فتي 

    وأرول : بعون ذي الجالل .…

 إشاسات من واقعنا وواقع جلفنا .

ستتلفنا متتن إشتتارات نقتتف عنتتدها لحستتحفيد ب تتا ـ أي تتا  " عنتتد الرتلااةو بتتد ورتتد متترَّ الحتتديا بشبتتر " 

 المحفقه ـ فمن ذلك :

أْن تبصر كم من األورات واألعمتار رضتاها هتس   فتي طلتب العلتم ، بعيتدين عتن األهتل    1

 والولد ، والزوجة والبلد ، محفريين للطلب .

تتن ينحستتبون إلتت  العلتتم ،  وجتتلُّ اهحمتتام م ورتتارن هتتذا الحتتال وصتتنيع المحعتتالمين فتتي هتتذا الزمتتان مم 

 الحصدر والعلو ، فال ينبت ل م زرض نافع .

فمْن   يعاني ذلَّ الحعلم ، ويقضي األعوام فتي رعايتة بتذره فلتن يحصتد ، ومتن هنتا كتره ك يتر متن 

السلف الحصنيف ربل األربعين ، بل لم يُفحوا إ  في سن محأيرة ، حفظكا للعلم من أن ينح تك حرمحته 

 من ليس له بأهل .

تحمل تتم للصتتعاب ، متتن فقتتر وشتتظف العتتيش ، وصتتعوبة وستتائل الستتفر، وانظتتر لحقتتاعس    متتد 2

أبنتتا  عصتترنا عتتن ا رتحتتال ولتتو بالستتيارات الحتتي عتتادت اخن أستتوأ ستتبل الستتفر فتتي نتتل وجتتود 

الطائرات بأنواع ا المشحلفتة ، لحتدرك علتو همم تم فتي الصتبر والح حمتل ، وتعلتم يتال  العلتم لتدي م 

بوا في تحصيله الصعب والتذلول ، ورطعتوا البتراري والقفتار ، وامحطتوا متن وعل  رلوب م ، إذ رك

أجله المشاطر والبحار، ولقوا ما لقوا من الشدائد واألهوال ما هللا به عليم ، وحسبك من ذلتك رصتة 

 اإلمام أبي حاتم الحي مرَّ ذكرها عليك .

عايحتته ، ولتتذلك يرجتتوا أئمتتة   صتتقل تلتتك المعانتتاة لنفوستت م ، فعتتزَّ العلتتم عنتتدهم ، ورعتتوه حتتم ر3

ا لم يسحنَّ النَّاأ بسنن م . ا في كل علم من العلوم ، ولم يجْد الزمان بأم ال م ، لمَّ  أحبارك
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ن يدرسون دراسة أكاديمية أو متن دون تم ، يقتول الشتيخ عبتد  انظر لحال طلبة العلم في عصرنا ممَّ

 الفحاح أبو يدة ـ رحمه  هللا ـ :

بتين الدراستة الحتي أثمرت تا هتذه الترحالت الحتي عركتت الطتالب التراحلين " فوازن ـ رعتاك هللا ـ 

عرككا طويالك ، وبين دراسة طالب جامعاتنا اليوم   يدرسون في ا أربع سنوات ، وأيلب م يدرستون 

دراسة صتحفية فرديتة ،   حضتور و  ستماض ، و  منارشتة و  ارحنتاض ، و  تطتاعم فتي األيتالي 

أليطتتتائ م و  تصتتتويب و  تشتتتذيب لمستتتالو م ، ويحستتتقطون المباحتتتا و  تأستتتي ، و  تصتتتحي  

المظنونة السسال من مقررات م   المشحصرة   ثمَّ يسعون إل  تلشي؛ تلتك المقتررات ، ثتمَّ يستعون 

تة متن المقترو ات ، بتحلطف م وتملق تم لتبع  األستاتذة ، فيجتدون متا  إل  إسقاط البحوث ييتر ال امَّ

 بذلك يفرحون .يسرهم وإْن كان يضرهم ، و

وبعتتتد ذلتتتك يحعتتتالون بضتتتشامة األلقتتتاب ، متتتع فتتترا  الوطتتتاب ، ويوستتتعون التتتدعاوي العريضتتتة ، 

لون العلما  األصال  بـثرائ م ال شة البحرا  ، وينصرون األروال الشاذة لحجانست ا متع علم تم  ويج  ف

وا مقاعتد العلتم وف م م ، ويناهضون القواعد المسحقرة ، واألصول الراستشة المحوارثتة ، ولتم يقعتد

روا بصارة الححصيل عند القدما    ولون م عند أنفس م أعلم من السابقين     والعلما  ، ولم يحذوَّ

ا محزايتدكا فتي  ويش د المرارب للحال العلمية اليوم : ك رة محزايدة في الجتامعيين والجامعتات ، وفقترك

ا مش ا كبيرك  ودكا في العمل بتالعلم   وهتذه مصتيبة العلم وأهله ، وضحالة في الف م والمعرفة ، ونقصك

متتن أدهتت  المصتتائب   وهللا المرجتتو أن يُل تتم المنتتوط ب تتم أمتتور الحعلتتيم فتتي التتبالد اإلستتالمية أن 

له وإزمانه ، واسحفحال  ثاره .  يحبصروا باألمر ، ويحداركوا هذا الشطر ربل تأصُّ

ابنا ، إل  بالد الغترب والشتري متن يقول : و  أتحدث طويالك عن المبحع ين والراحلين اليوم من شب

بالد الوفار واألعدا  لإلسالم وأهله ، فإنَّ الناجي من بتراثن موايتدهم الشفيتة والظتاهرة فتي العقيتدة 

والشلم والحفوير والسلوك رليل ، وكم من أبنائنا وشبابنا من ورع في حبتائل م ، وذهتب فتي ستبل م ، 

ا ، ورضي م رادة وسادة ، ونزض ـ بالحتالي ـ متن  ديتار اإلستالم إلتي م ، وتتوطن بالدهتم مستونكا ودارك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

62 

62 

ا ، وهو يظتن بنفسته أنَّته يحستن صتنعكا ، نعتوذ بتاهلل متن الحتور بعتد  وايحارهم عل  أهله أهالك وجارك

 66الوور ، ومن الوفر بعد اإليمان "

 ال،مة عل  كيفية

رتات عصترنا في ال مة علو كيف : رلت فإن ف  وإذا ؟ ال متة بعلتو النت فويتف بنتا أحاطتت رتد ؟ والمعو 

  ؟ الحيلة فما أُرزي ولم ال مة وجدت

  وتدبر. اصطبر ، تعجل فال هلل ،  والحمد حاضر جوابك : رلت

: " رال أمير المسمنين عمر بن الشطاب : إن في   أحمل همَّ اإلجابة ولوْن همَّ الدعا    القيم ابن يقول

در نية العبد وهمحه ومراده وريبحته فتي ذلتك يوتون ، فإذا أل مت الدعا  فإنَّ اإلجابة معه ، وعل  ر

توفيقتته ستتبحانه وإعانحتته ، فالمعونتتة متتن هللا تنتتزل علتتي العبتتاد علتتي رتتدر همم تتم وثبتتات م وريبتتح م 

ورهبح م ، والشذ ن ينزل علي م عل  حسب ذلك ، فاهلل ستبحانه أحوتم الحتاكمين وأعلتم العتالمين ، 

 الشذ ن في مواضعه الالئقة به ، هو العليم الحويم .يضع الحوفيم في مواضعه الالئقة به ، و

وما أُتي من أُتي إ  من ربل إضاعة الشور ، وإهمال ا فحقار والدعا  ، و  نفر متن نفتر بمشتيئة 

هللا وعونه إ  بقيامه بالشتور ، وصتدي ا فحقتار والتدعا  ، ومتالك ذلتك الصتبر ، فإنته متن اإليمتان 

 67ا رطع الرأأ فال بقا  للجسد " أهـبمنزلة الرأأ من الجسد ، فإذ

  الحوفيم : وحصول ال مة علو لححصيل وصايا ف ذه

 اشكر نعمة سب  علي  . (1

فوم من نعمة وهب ا هللا لك وأنت   توافي شورها ، فال تصرف ا إل  ما يلقت لته ، فحمحنتع 

قول م فيما   طائل عنك هذه المنن ، كما هو حال األذكيا  وذوي األلباب من النَّاأ ممن يُعملون ع

من ورائه ، ومن النَّاأ من وهبه هللا نعمة " الحفر " فحتراه   يصترف ا فيمتا فيته فالح تا متن حفتر 

القر ن والسنَّة ومحون العلم ، ومن م من وهبه هللا ملوتة الف تم والحتدبر فتال تتراه يستحشدم ا فتي تتدبر 

                                                           
 ط مكتبة المطبوعا  اإلسالمية بحه  . 110-109هماء ص صفحا  من صبر الع 66
 ( .185الفوائد ص ) 67
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ا تجتد النَّتاأ   يشتورون هللا علت   ي الذكر الحويم والنصوص الشرعية وفم متن ج ستلفنا ، وهوتذ

 نعمائه ، فيمحم هللا عن م تلك الن فعم .

 والدعاء . االااقاس وصد   (2

كان الرجتل متن ستلفنا الوترام إذا اسحشتولت عليته مستألة أو يمت  عليته أمتر متن األمتور 

تره بتالحم ، يقتول : ال ل تم يسارض بصالة ركعحين في جوف الليل المظلم يناجي ربه ويسأله أن يبص ف

منتي ، ويظتل هوتذا ححت  يفتح  هللا عليته ، و  م يتل  يا معلتم إبتراهيم علَّمنتي ، ويتا مف تم ستليمان ف  ف

.." ] إنَّماا الصادقات للفقاراء والم ااكين لالفحقار في اسحمطار رحمتات الترب تبتارك وتعتال  ، " 

 [  60الحوبة/

 الصبر   اصبًرا على شدائد الطلب صبًرا األمر اي ومالك  (3

 مافقه ..أي،ا ال

فالبد لعلو همة من صبر فبدونه ينقطع بك الستبيل ، و  ترجتع ححت  بشفتي حنتين، ولعمتر 

هللا إنَّ شدائد الطلب ل ينة يسيرة ، وهي أحل  علت  رلتوب المشلصتين متن لتذات التدنيا ومباهج تا ؛ 

 أحلت  عنتدي هو ما الشدائد من ألق  العلم طلبي حالوة في كنت يقول : " ولقد الجوز  ولذلك ابن

 فتي ، فتأيرج يابستة أريفتة معتي  يتذ الصبا زمان في كنت وأرجو،  أطلب ما العسل ؛ ألجل من

 شربت لقمة أكلت ، فولما .الما  عند إ  أكل ا عل  أردر فال عيس  ن ر عل  ، وأرعد الحديا طلب

 ماعيست بو ترة ُعرفتت أنت  عنتدي ذلك ، فأثمر العلم تحصيل  لذة إ  تر    همحي وعين ، علي ا

 68.أهـ وتابعي م  الصحابة ، وأحوال و دابه ـ صل  هللا عليه وسلم ـ وأحوالفه      الرسول لحديا

 أي،ا المافقه ـ تبيبي اي هللا ـ

" فإنَّته متالك ذلتك الصابر بد لك من يليل موافم   يفاررك في زمان الطلب ، أ  وهتو " 

 .األمر كله ، فيا أردام الصبر احملي فقد بق  القليل 

                                                           
 ( ط مكتبة ال هيا  األزهرية .276صيد ال)ا ر ص ) 68
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اإن كان يأ  ج الطبع ومأ  ج ال، ى   قد كاان ا ااي أسض القلا ب اأا ادوا يقول ابن القيم :  " 

اي،ا   اأعين ا المل  بق ة يجعل بينكم وبين،م سدًما   أ مع ا له من الععائم ما يشابه  بر الحدياد 

ا    شدوا بنياان   ثم تفكروا ايما أجلفام ؛ ليي س صعد األجف اال يحااج إلى أن يق   لكم : انفخ 

الععم ب،جر المأل اات والع ائد   وقد اجااحكم البنااء احين اا أارغا ا علياه قطار الصابر   وهكااا 

 69" بنى األولياء قبلكم اجاء العدو اما اجطاع ا أن يظ،روه وما اجاطاع ا له نقبا

ل  لطالب العلم إن فارره اسحوحش في البوادي القفار ، وإن  زمه أنتس وأد لتج ، فالصبر يف

و  تسحقيم النفوأ إ  به إذ طبع ا الوسل والم انة واإليالد إلت  األر  ، فتال تستحقيم إ  بركتوب 

ا   ينبتو ، وجنتدكا   ي تزم ،  األهوال وتحمل المشاي ، فإنَّ هللا جعل الصبر جوادكا   يوبو، وصارمك

احبه متن الرجتال بتال وحصنكا   ي دم ، و  يت لم ، ف تو والنصتر أيتوان شتقيقان ، وهتو أنصتر لصت

 عدة و  عدد ، ومحله من الظفر محل الرأأ من الجسد .

" ] الستتجدة  و علنااا مان،م أئماة ي،اادون بأمرناا لمااا صابروا وكاان ا بآياتنااا ي قنا نرتال تعتال  : " 

/24  ] 

 رال شيخ اإلسالم ابن تيمية : إنَّما تنال اإلمامة في الدين بالصبر واليقين .

"     ] النحتتل ولاا ن صاابرتم ل،اا  خياار للصااابرين لتتم يقتتل هللا تعتتال  : " والصتتبر ييتتر لصتتاحبه أ

/126 ] 

وبشار الصاابرين الااين والصابر ينال ييري الدنيا واخيرة فقد بشتره هللا تعتال  فقتال : " 

إ ا أصااابا،م مصاايبة قااال ا إنَّااا هلل وإنااا إليااه سا عاا ن أول اا  علااي،م صاال ات ماان سب،اام وستمااة 

 [ 157-155] البقرة / " وأول   هم الم،ادون

 ؟   كله العلم هذا لك أين : من للشعبي ريل

 الغراب.  كبوور وبوور ، الحمار كصبر ، وصبر البالد في والسير ، ا عحماد : بنفي رال

                                                           
 ( 3/756بدائع الفوائد ) 69
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هـ   يرج لسماض الحديا من بلدتته فركتب البحتر ، فتإذا 343وهذا يي مة بن سليمان القرشي   ت 

 ن مركب م .بقطاض للطريم يطاردون م ويأيذو

ا ُضربت سورت ـ يعنتي أصتابحه يشتية متن شتدة ألتم الضترب ـ ونمتت ، فرأيتت  يقول يي مة : ولمَّ

 كأني أنظر إل  الجنة ، وعل  باب ا جماعة من الحور العين .

 فقالت إحداهن : يا شقي ، أيش فاتك ؟

 رال األير  : أيش فاته ؟ رالت : لو رحل كان في الجنة مع الحور العين .

 ل ا : ألن يرزره  هللا الش ادة في عز من اإلسالم وذل من الشرك يير له ، ثمَّ انحب ت . رالت

ا ايح ا ااي رال : ورأيت كأنَّ من يقول لي : اررأ " سورة برا ة " فقرأت إل  رولته تعتال  :     " 

هللا أستري [ . رال : فعددت من ليلة الرؤيا أربعتة أشت ر ، ففتكَّ  2" ] الحوبة /  األسض أسبعة أش،ر

.70 

 

 

 أي،ا المافقه :

أتراك مضيعكا عمرك سد  إْن أنفقحه في الطلب ؟ أتراك تفوت من الدنيا ما تضن به ألجل 

العلم ؟ فما تعدل لذات الدنيا ما يجده طالب العلم من النعيم ؟ فالعلم يرفعك أررب ما توون إلت  رب 

 الطلب ربل حسرة الفوت . السما  ، والدنيا تشدك إل  درك البال  ، فايحنم ورحك في

ورحم هللا ابن الجوزي حين يقول : " ومن أنفم عصر الشباب فتي العلتم  ، فإنَّته فتي زمتن 

الشيشوية يحمد جني ما يرأ ، ويلحذ بحصنيف ما جمع ، و  يتر  متا يفقتد متن لتذات البتدن شتيئكا 

تل بته إدراك باإلضافة إل  ما يناله من لذات العلتم ، هتذا متع وجتود لذاتته فتي الطلتب الت ذي كتان تأمَّ

 المطلوب ، وربما كانت تلك األعمال أطيب مما نيل من ا "
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ثمَّ رتال : " ولقتد تأملتت نفستي باإلضتافة إلت  عشتيرتي التذين أنفقتوا أعمتارهم فتي اكحستاب التدنيا ، 

وأنفقت زمن الصبوة والشتباب فتي طلتب العلتم ، فرأيحنتي لتم يفحنتي ممتا نتالوه إ  متا لتو حصتل لتي 

ليه ، ثمَّ تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيش م ، وجاهي بتين النتاأ أعلت  متن ندمت ع

م .  جاه م ، وما نلحه من معرفة العلم   يقوَّ

 فقال لي إبليس : ونسيت تعبك وس رك ؟ 

فقلت له : أي ا الجاهل ، تقطيع األيدي   وْرع له ـ أي   يذكر وليس بشي  ـ عند رؤية " يوستف " 

 ما طالت طريم أدت إل  صديم " أهـ، و

وهذا ـ لعمر هللا ـ من الفوائد الجليات لطلب العلم ، ومن صبر نفر ،   " ومن المعلوم أنَّته 

 بتتد لنيتتل كتتل مريتتوب محبتتوب متتن تنتتازل عتتن مريتتوب محبتتوب دونتته ، والعلتتم مريتتوب ستتاٍم ، 

  يموتتن بلويتته إ  ومحبتتوب يتتاٍل ، وشتترف رفيتتع ، ومطلتتب صتتعب المستتالك ، ك يتتر العقبتتات ، 

بحناز ت ك يرة ، وتضحيات كبيرة ، في المال ، والورت ، والراحة ، وأنس األهتل واألصتحاب  ، 

 71وسائر المحع المشروعة ، ول ذا ريل : العلم   يعطيك بعضه إ  إذا أعطيحه كلك " .

 

 ايا أي،ا المافقه :

ا علتت  تتترك المألوفتتات والعتتاد ا علتت  هجتتر اللتتذات ، صتتبرك ا علتت  موابتتدة صتتبرك ات ، صتتبرك

 الصعوبات ، فإنَّ من ورا  ذلك بلو  الغايات .

رتال أستتد بتتن الفتترات ـ رحمتته هللا  ـ : أج تدوا أنفستتوم ، وأتعبتتوا أبتتدانوم فتتي طلتتب العلتتم وتدوينتته ، 

 واصبروا عل  شدته ، فإنوم تنالون به ييري الدنيا واخيرة . 

 وإذا نام فعل  فراش القلم من اشحغال الذهن .كان بعض م   ينام الليل في مذاكرة العلم ، 

                                                           
 ( .111صفحا  من صبر العهماء ص ) 71

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

67 

67 

اي اإلمام البشاري ـ رحمه هللا ـ : كتان أبتو عبتد هللا ـ أي البشتاري ـ إذا  رال محمد بن أبي حاتم ورَّ

كنت معه في سفر ، يجمعنا بيت واحد إ  في القير أحيانكا ، فونت أراه يقتوم فتي ليلتة واحتدة يمتس 

ا ويستترج ، ثتتمَّ يشتترج عشتترة متترة إلتت  عشتترين متترة  ، فتتي  كتتل ذلتتك يأيتتذ القدَّاحتتة ، فيتتوري نتتارك

أحاديا فيعلم علي تا ، ثتمَّ يضتع رأسته ، وكتان يصتلي ورتت الستحر ثتالث عشترة ركعتة ، وكتان   

 يورظني ، في كل ما يقوم .

 فقلت له : إنَّك تحمل عل  نفسك ، في كل هذا و  تورظني .

 ك .رال : أنت شاب ، و  أحب أن أفسد عليك نوم

 أي،ا المافقه :

متتا عتتذرك ؟  بمتتاذا تشتتادض نفستتك ؟ ححَّتتام تتتركن إلتت  الدعتتة والبطالتتة ؟ تستتح قل ستتويعات 

لت عليتك الصتعاب ومتا  تقضي ا في المذاكرة والطلب ـ وأنت متنعم ـ    تتوفرت لتك الوستائل وست  ف

 زلت تشلد إل  األر  ، ثمَّ تقول : العلم .. العلم  ف ي ات هي ات .

محمد بن يحي  الذهلي : ديلت عل  أبي في الصيف الصائف ورت القائلة ، وهو في رال يحي  بن 

 بيت كحبه ، وبين يديه السراج ـ لظلمة الحجرة  الحي هو في ا في وسل الن ار    ـ 

 فقلت : يا أبة ، هذا ورت الصيف ، وديان هذا السراج بالن ار ـ يضرك ـ   فلو نفست عن نفسك ؟

 ل لي هذا ؟ فقال لي : يا بني تقو

 وأنا مع رسول هللا صل  هللا عليه وسلم ، ومع أصحابه والحابعين ؟  "

 أي،ا المافقه :

 أين أنت ممن كان يبيت وأثر الحصير في جنبيه ـ صل  هللا عليه      وسلم ـ ؟

أين أنت ممن كانتت تحجتاف  جنتوب م عتن المضتاجع يوفكتا ووجتالك ؟ أيتن أنتت ممتن عمتروا الليتالي 

 ، فمنع م العلم من النوم ، ولم يلحفحوا إلت  زيترف التدنيا الزائتل ، فحفتر هللا ذكترهم بتين بطاعة هللا

 الناأ إل  يوم يقوم األش اد ؟  
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هذا اإلمام الطبراني التذي متأل حدي ته التبالد  ، وزادت مسلفاتته عتن يمتس وستبعين مسلفكتا ، فستئل 

 مرةك عن ك رة حدي ه .

 72الحصر ـ ثالثين سنة . فقال : كنت أنام عل  البواري ـ أي

 أي،ا المافقه :

، فإنَّته رتلَّ متن  د جف في السحرف ، وفي الرواحف إفلت  الحاجتاتف والبوترف اصبْر عل  مض ف اإلف

. ، فإنَّ للصبرف عاربـةك محمودةع األثـرف  جدَّ في أمٍر يطلبُهُ فاسحصحبع الصبرع إف  فازع بالظفرف

بي علي ـ القتالي ـ البغتدادي رحمته   هللا ، ورتت إمالئته " رال هارون بن موس  : كنَّا نشحلف إل  أ

 النوادر " بجامه الزهرا  ـ في ررطبة ـ ، ونحن في فصل الربيع .

فبينما أنا ذات يوم في بع  الطريتم ، إذ أيتذتني ستحابة ، فمتا وصتلت إلت  مجلسته رحمته هللا إ  

فتأمرني بالتدنو منته ، ورتال لتي :  ررطبتة ،  ورد ابحلت ثيتابي كل تا   وحتوالي أبتي علتي أعتالم أهتل

م الك يا أبا نصر ،   تأسف عل  ما عر   لك ، فذا شي  يضمحل عنك بسترعٍة ، ب يتاب ييرهتا 

 تبدل ا .

 ورال أبو علي : رد عر  لي ما أبق  بجسمي ندوبكا تديل معي في ربري  

ذهبت إليه من  ير الليل ربتل  ثمَّ رال : كنت أيحلف إل  ابن مجاهد ـ رحمه هللا ـ ، فأدلجُت إليه ـ أي

 الفجر ـ ألتقرب منه .

 فلما انح يت إل  الدرب الذي كنت أيرج منه إل  مجلسه ن ألفيحه مغلقكا وعُسر عليَّ فححه .

 فقلت : سبحان هللا   أبور هذا البوور ، وأيلب عل  القرب منه   

تا توستطحه ضتاي بتي ، ولتم  فنظرت إل  سرب ـ حفيتر تحتت األر  ـ بجنتب التدار فارححمحته ، فلمَّ

أردر عل  الشروج ، و  عل  الن و  ، فارححمحه أشد ارححتام ، ححت  نفتذت بعتد أن تشررتت ثيتابي 
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واثَّر السرب في لحمي حح  انوشف عظمي ، ومنَّ هللا عليَّ بالشروج ، فوافيت مجلس الشيخ عل  

 هذه الحال ، فاين أنت مما عر  لي ؟   وأنشدنا :

  ن قد بلغ ا             ،د النف ء وألق ا دونه األ سادببم للمجد وال اع

 وكابدوا المجد تاى ملَّ أكيرهم             وعانق المجد من أواى ومن صبرا  

 ال تح ب المجد تمًرا أنم آكله            لن تبل  المجد تاى تلعق الصبرا   

 أي،ا المافقه :

ا الااين آمنا ا اصابروا وصاابروا وسابطا ا ياا أي،اوصيحي الجامعة لك رتول هللا تعتال  : " 

 [ فما فالح في دون تلك األربع .200" ]  ل عمران / واتق ا هللا لعلكم تفلح ن

" مع نفسك فألجم ا ، واعلم أنَّ هداها في مشالفح ا ، فاصب صتبر الوترام   صتبر اللئتام  ااصبر" 

 ل .، ممن يريمون عل  الصبر فيحجرعون مرارته في اخجل    والعاج

" عتتدوك ، ولتتيس عتتدوك متتن راتلتتك ، بتتل متتن األعتتدا  متتا يشفتت  ، وشتتر أعتتدائك نفستتك وصااابر" 

والشيطان والدنيا وال تو  ، وشتر أعتدائك متن ضتيَّع ورحتك ، وشتغلك عتن مطلبتك ، فتاهجر يتالن 

 الدنيا فإن م يقحلونك من حيا   تدري .

ك   وأعاادَّ عاادت    وكلمااا   وسابااال   االيبااات تاااى الممااات شااعاسك   وتج،ااع دائًمااا لم عاا د

 اجاعدت  ودت   اال تفار .

و  اتِق هللا   االعم تق ى هللا تعالى اي ال ر والعالنية   ادون،ا تا،ا  اآلما    وتضيع األعمااس 

   ويصب" عمل  هباًءا مني ًسا .

 

 (  مع ال،م . 4

 أي،ا المافقه ..

تتة "  نَّ طاعتتة هللا تعتتال  تفحقتتر إلتت  " " ، و  ريتتب أ  مااع ال،اامالوصتتية الرابعتتة لعلتتو ال مَّ

 " ، وأنَّ شحات ال م من أكبر المعورات عن طلب العلم .  مع ال،م
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من  عل ال،م م هما واتدا هم المعاد كفااه هللا جاائر هم ماه   ومان رال صل  هللا عليه وسلم : " 

ِ أوديا،ا    هل    . 73" تشعبم به ال،م م من أت ا  الدنيا لم يبا  هللا اي أي 

 . ال م بجمع : رال  ؟ الفقه حفر عل  يسحعان بمع  : حنيفة ألب  رال ابن الجوزي : وريل

 . الغم ف  سلمة: بفقلفة بن حماد ورال

ته رعتلَّ  ثوبعه نعظَّف من : موحول ورال  زادت بين متا جمتع ومتن ، عقلتهُ  زاد ريُحتهُ  طابتت ومتن ، همُّ

 مرو ته .

 طالب العلم والعواج

جمع ال تمَّ ، ومتن ذلتك أ  يشتغل ذهنته بتالزواج ،  ستيما متع ضتيم فالبد لطالب العلم من 

ذات اليد ، فإنَّه يستححبع متن شتحات التذهن متا يمنعته عتن بلتو   القصتد ، وإ  فتال يُلجتأ إليته إ  عنتد 

 الضرورة ، كأْن يشش  عل  نفسه الفحنة ، فيحزوج من باب أيف الضررين .

 أحمتد ، فإن أمون م ما النواح يدافع أن العلم طلب في للمبحدئ رال ابن الجوزي : وأيحار

 تزوج األمر عليه يلب فإن ال م،  جمع ألجل وهذا ، سنة أربعون له تمت حح  يحزوج لم حنبل بن

 فتإن ، العلتم متن يحفتر متا لينظتر ، ثتم .العلتم إعتادة عل  القوة لححوفر بالفعل ؛ المدافعة في واجح د

                                              74 "  يزير والعلم ، عزيز العمر

 فتإن ، الشايلة    العالئم رطع العلم لطالب : " ينبغي رال القاصدين من اج مشحصر صاحب يقول

 . شي  كل عل  العلم يسثرون السلف كان ، ورد .الحقائم إدراك عن رصرت توزعت مح  الفورة

 . .األسبعين بعد إال ياعوج لم ـ أنه هللا ـ ستمه أتمد انمام عن اروىَ 

                                                           
األلبباني فبي صبحيح الجبامع  وحسبنهَباب االنتفباب ببالعه، والعمبل ب،به ، المقدمة ،  ( في257أخرجه ابن ماجه ) 73
(6189 .) 

 ( 211صيد ال)ا ر ص ) 74
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   عناه اععبم م ألة اجاخراج اي تفكر عليه دخلم الما    اسية األنباسي بكر أبى إلى وأهديم

  وماا  با  اشااغل قلباي أن إال   ال : قاا  ؟  ناب مان هال : اقالام   النخااء إلى أخر  ها : اقا 

 75علمي" . يمنعني أن م لك قدس

تا ، التدنيا بتأمور الحلتبس متع ل تما يجحمتع أن يقول ابن الجوزي: " هي تات   الفقيتر الشتاب يصوصك

 النتاأ متن بالطلتب أو ، بالوسب اهحم ، الدنيا من شي  له وليس تزوج إذا الفقر؛ فإنَّه أعلففع  رد الذي

 أن إلت  يحصتل فيمتا لنفسته يتري؛ يتزال عليته ، و  األمتر فتزاد ه األو د وجتا  ، همحته فحشتحت

 ومتا ، أهلته يأكلته ومتا يأكتل متا ه أستير ضترورات   يجتدها ف محتهأنَّت يفوتر ، ومن.بالحرام يحلبس

 يجحمتع ؟ هتم وأيُّ  ؟ يحضتر لته رلتب فتأي ، ذلتك لته وليس ، والوسوة النفقة من الزوجة به ترض 

     هي ات

 والقلتب ، يشتاطب م واللستان حتدي  م ، يستمع والسمع ، الناأ إل  تنظر والعين ال م يجحمع   وهللا

 ..منه بد   ما تحصيل في محوزض

  ؟! أصنع اكيف : قائل قا  اإن

 الشلتم عتن يلتوة فتي وانفترد ، ب تا فتارنع توفتك معيشتة أو ، التدنيا متن يوفيك ما وجدت إن :  رلت

 تحترك و  ، وفقرها صورت ا عل  أنت وتصبر ، باليسير تقنع فبفقيرة تزوجت وإن ، ردرت م ما

 . نفقحه فضل إل  تححاج من إل  تطم  نفسك

 متن لتك أصتل  الصتبر فمعالجتة تقتدر لتم وإن ، فتذاك همتك جمعتت صتالحة امترأة رزرتت نفتإ

 المشاطرة .

،  بعضته فتأنفم شتي  بيتده حصتل وإذا ، صتنم كعابد سلم إذا صاحبن ن فإن ، والمسححسنات وإياك

 ..رلبك شحات تحفر الباري فبحفر
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 و  ، يلة   لسد ي حم من و  ، مسثر و  مواٍأ  بق  ، فما وأهلفه الزمان هذا من الحذر كل واحذر

 ويستح قله ، العمتر بقيتة المعطت  ب تا يستحعبد بحضجر ومنتة نذراك  يعط  أن إ  ، أعط  سئل لو من

 76إليه". والحردد له ،  يدمحه ب ا يسحدع  أو ، ر ه كلما

 أجباب شاات ال،مَّ 

 أي،ا المافقه ..

ه  عل  هللا غناه اي  قلباه   و  ماع لاه قا  صلى هللا عليه وجلم :   من كانم اآلخرة همَّ

ه  عل هللا اقره بين عينيه   و ار  علياه  شمله   وأتاه الدنيا وهي ساغمة   ومن كانم الدنيا همَّ

 77شمله   ولم يأته من الدنيا إال ما قدس له   

تا يف ك ، فالبد لك من انحفا  موانع ذلتك ، ممَّ ك فيوون رضا هللا تعال  هو همُّ ستد فإذا أردت جمع هم ف

ك ، ومدار ذلك عل  اشحغال النَّفس  بالدنيا ، فإذا ألقيح ا وصترفت صتورت ا عتن  رلبك ، ويشحت همَّ

 نفسك يال القلب فيحمون منه   اإليالص ، الل م ارزرنا اإليالص واجعلنا من أهله .

 شيئين : م ل للقلب مبدداك  ، لل م مشححكا رأيت يبين لك ابن الجوزي هذا فيقول : " ما

 التدينع  فيُْذهفبع  ، فيه حد عل  يورف   ، وذلك تشح يه شي  كل طلب في النفس تطاض أن : أتدهما

 . المراد كل ينال ، و  والدنيا

 هتذه يشتبه ومتا ، الرياستة طلتب فتي ، أو المال جمع في أو المسححسنات ، في ال مة توون أن م ل

 . .األشيا 

 منه  . المراد بع  ينال و  العمر يذهب ، له جامع   شحات من فياله

ا العوام الناأ مشالطة : والياني ،  بالشت وات يحقاضت  الطبتع فتإنَّ  ، األسواي في والمشي يصوصك

 من عل  والراحة ، في قل والغفلة والبطالة ، الطاعة عن الوسل ويحب ، الدنيا عن الرحيل وينس 

                                                           
 ( . 438،  437صيد ال)ا ر ص ) 76
 ( .6510( في أبواب صفة العيامة ، وصححه األلباني في صحيح الجامع )2583أخرجه الترمذي ) 77
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 وتضتيع الغيبتة عليته ت ون حح  يشالط م يزال العبادة ، و  أو بالعلم الحشايل الناأ مشالطة ألف

 شي  . يير في الساعات

 و  ، بمعارفه القلب يشلو ، فحينئذ أحد صوت يسمع   بحيا بالعزلة فعليه همه اجحماض أراد فمن

ك  النفس تجد  . تشح ي ما يذكرها ال و  م ل رفيقا

 ف تذه ، المتا  إلت  تعتود ثتمَّ  لحظتة الضتفدض تح و  كما ، وفاي عل  كان المشالطة إل  اضطر فإذا

بْ  فوائدها فحأمل السالمة ، طريم  78لك ". تطف

ة كاليريا وَ ٌد تضي    همَّ

ة فال تستأل ، أبيتت الليتالي   أنتام ، أذاكتر الستاعات الطتوال ،  ا عن ال مَّ بع  النَّاأ يقول لك : أمَّ

 ولون في   أرزي ال مرة .

 ولسان حاله كقول أبي تمام :

ة تنط  ال ريا            وجد               لف للحضي  ف و حضي  همَّ

 ويجيبك ابن الجوزي فيقول :

ة يرزرك أن البعيد من  ير ، ثمَّ  نوض من يمحنع لم نوض ، من الرزي امحنع إذا فالجواب : أنه  و  همَّ

 صتبرت متا ال تو  متن بشتي  ابتحالك أو ، شتورته متا شتيئكا أعطاك فلعله حالك في فانظر ، يعينك

 عنه . 

   ربمتا ضتعيف ، فإنَّتك العلتم بلتذات ؛ ليتسثرك ك يتراك  التدنيا لتذات متن عنتك زو  ربمتا نهأ واعلم

 79يصلحك " أهـ بما أعلم ف و ، الجمع عل  تقو 

فيا عبد هللا فح فش عل  أسباب الشلل فحدراك ا ، ات م نيحك ، انظر لتنعم هللا عليتك ورصتورك 

في تتا ، هتتل صتتبرت أو جزعتتت ؟ فتتإذا  فتتي شتتورها ، انظتتر  بتتحال ات هللا لتتك كيتتف كتتان صتتنيعك

تتتا رتتتول هللا تعتتتال  :    "  " ]  ألااايس هللا باااأعلم بالشااااكرينحرمتتتت التتترزي فبتتتذنبك ، وتتتتذكر دائمك

                                                           
 (.490،  489ال)ا ر ص ) صيد 78
 ( .208صيد ال)ا ر ص ) 79
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[ فربَّما حرمت ألنَّك لن تسحطيع شور هذه النعمة ، فإنَّ هللا   يظلتم م قتال ذرة ، وهللا   53األنعام/

 يظلمون. يظلم النَّاأ شيئكا ولونَّ النَّاأ أنفس م 

دَّ  أن العلم طالب يا فعليك : "  الجنيتد رال كما الححصيل ، واصدي هللا يصدرك ، فإنه في تُجف

ك  أحد   طلب ما  بعضه ". نال كلَّه ينله لم ، فإن ناله إ  وجد ف  بصديف  شيئا

 . الطلب عن فحفحر العلم عليك ، ك رة ت ويل في الشيطان وساوأ إل  تلحفت و 

 فمر تركه ،  عل  فعزم ، عليه يقدر فال العلم يطلب رجل : " كان سلم بن سعيد بن الفضل رال فقد

 فتي أثتر رتد لطافحته علت  المتا  : فقتال في تا، الما  أثر ، رد صشرة عل  جبل رأأ من ينحدر بما 

 فأدرك . ، فطلب العلم طلب أدض ـ   ، ـ وهللا  ك افح ا عل  صشرة

 يحصتل تلتحقل الحتي العلم نُشب من م له، ويداك  شي  ، اليوم : ل، ري واأليام الليالي مع يجحمع فالعلم

ْومحعه ب ا المر   النقل . اجحماض السيل ، وإنَّما حف

 مجمل الق  

 ـ حبيبي في هللا ـ : المحفقه أي ا

 ال مة والصبر : علو عل  يعينك ما لك أحصي الحفصيل بعد تعال

 . .هللا إل  وا فحقار اللجأ صدي  ثانيًا :رلَّت .                  وإن النعمة شور أوالً :

 وا صطبار. الصبر سابعًا :الدعا  .                       إدمان : ثاليًـا

 .الدنيا عن الصبر  جادًجا :ال و  .                    مشالفة خامً ا :

 .ونأم ما الزواج تأيير ثامنًا :  .                         .ال م جمع جابعًا :

 .العزلة من بحظك يذ عاشًرا :       .تطلب ما كل في نفسك تطع   تاجعًا :

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

75 

75 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

76 

76 

 

 

 المنطلم ال الا

 ؟ نحعلم ماذا
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 المنطلق اليالث 

 ) ما ا ناعلم ؟ (

 أي ا المحفقه ـ حبيبي في هللا ـ : ماذا تحعلم ؟

صل  هللا عليته   هللا رسول نالمسلمين ، فإ جميع عل  وارد صحي  سسال هللا ـ ـ لعمر هذا

 أنَّ  شتك ، و 80" علاى كال ماؤمنـ وفتي روايتة "   "م الم كال علاى اريضاة العلام طلب"  وسلم 

ك  الجميتع يعلتم  ؟ نتحعلم ؟ ومتاذا علتم : أي ، ولوتن العلتم ، ودواؤهتا الج تل اليتوم األمتة دا  أنَّ  يقينتا

 ؟ نبدأ وبماذا

 : الفق تا  .            رتال ذلتك فتي النتاأ حلتفاي ابن ردامتة ـ رحمته هللا تعتال  ـ : " يقول

 : هو والمحدثون المفسرون .                         ورال والحرام الحالل يعرف به ؛ إذ الفقه هوعلم

 و فتات اإليتالص علتم هو : الصوفية ورال . كل ا العلوم إل  يحوصل ب ما والسنة ، إذ الوحاب علم

.                                                 الوتتتتالم علتتتتم هتتتتو : المحولمتتتتون ورتتتتال            .                      النفتتتتوأ

 ، لربته العبتد معاملتة علتم أنته مرضتي ، والصتحي  رتول في ا ليس الحي األروال من ذلك يير إل  

 وترك . ، وفعل ، اعحقاد : أرسام ثالثة عل  العبد ُكل فف ا الحي والمعاملة

 بتالنظر ذلتك يحصل لم ، وإن معناها وف م الش ادة كلمحي تعلم عليه واجب فأول الصبي ، بلغ فإذا

دليتل،  تعلتم ييتر متن بالحصديم  العرب أجالف من اكحف  صل  هللا عليه وسلم النبي ؛ ألن والدليل

 . وا سحد ل النظر عليه يجب الورت ، ثمَّ  فر  فذلك

 تعلم عليه وجب رمضان إل  عاش والصالة ، فإذا ارةالط  تعلم عليه وجب الصالة ورت جا  فإذا

 وهتو الحتج ورتت جتا  الصوم ، فتإن كتان متال وحتال عليته الحتول وجتب عليته تعلتم الزكتاة ، وإن

 المناسك . تعلم عليه وجب مسحطيع

                                                           
( ، وال)طيببب  البغبببدادي فبببي بببباريخ بغبببداد 1/16( ، والصبببغير )10/240أخرجبببه الطبرانبببي فبببي معجمبببه ال بيبببر) 1
 ( .3913( وصححه األلباني في صحيح الجامع )11/424،  10/375)
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 النظر يحرم ما تعلم األعم  عل  يجب   ، إذ األحوال عليه من يحجدد ما بحسب ف و الحروك وأما

 ولتبس الشمتر شترب فيته يُحععتاط  بلد في كان فإن ، الوالم من يحرم تعلم ما األبوم عل  و  ، إليه

 . ذلك تحريم يعرف أن عليه وجب الحرير

وأما ا عحقادات فيجب علم تا بحستب الشتواطر ، فتإن يطتر لته شتك فتي المعتاني الحتي تتدل علي تا 

 كلمحا الش ادة ، وجب عليه تعلم ما يصل به إل  إزالة الشك .

 شتاض بلتد فتي تتاجراك  كان لو ، كما الحم يحلقن أن عليه ، وجب البدض فيه ك رت رد بلد في كان إنو

 منه . الحذر يحعلم أن عليه وجب الربا فيه

 81هـ.ا والنار " والجنة بالبعا اإليمان يحعلم أن وينبغي

 ستوا ك  واإلنتاث التذكور علت  عصترنا فتي األعيتان فترو  متن ، فإن سبم ما عل  وبنا 

ك  ، ويجب الفاحشة وشيوض ا يحالط لو رة النظر أحوام لمتع  والحجتاب ا يتحالط أحوتام تعلتم أيضا

 أنتواض وكتذلك ، وأحوامه وأنواعه الربا بمعرفة اإللمام وجب كذلك المحارم ، ومعرفة وا سحئذان

 وميكتاي الحعتامالت أنتواض بوافتة يحعامتل العصتر هتذا في المسلم ألن والوكا ت ؛ واإلجارات البيوض

 . البع  لبعض م الناأ وحاجة الحعامل وتنوض البشر لو رة

 الحبترك م تل : حرمتة ، النتاأ علت  تشفتي ك يرة أشيا  ا عحقادات أمور من يجب وكذلك

، والتو     هللا شرض تحويم م ل : العقيدة صميم من وأشيا  ، بل بالموت  الحوسل ، وحرمة بالقبور

ك. يلزم مما ذلك ييروالبرا  ، وأحوام أهل الذمة ، و  شرعا

ف ذه األمور من فرائ  األعيان عل  كل مسلم بحيا إذا لم يحعلم ا أثم عل  ذلك  سيما والوسائل 

محاحة متن كحتب أو أشترطة ، ويستحطيع المتر  أن يستأل أهتل العلتم فتي مشتاري األر  ومغارب تا 

م ، و  تزال طائفتة متن أهتل عبر ال اتف أو بالبريد ، ولجان الفحو  موجودة في معظم بالد اإلسال

 الحم ناهرين ، والحمد هلل رب العالمين .

                                                           
 ( 16، 15م)تصر منهاج القاصدون ص ) 81
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لون من العلوم ما يوون فرضه عل  الوفايتة ، بحيتا إذا تقاعستت األمتة بأسترها عتن تعلتم 

 هذا العلم أثموا جميعكا ، وإن رامت به جماعة من م سقل فرضه عن باري األمة وأثيبوا عل  ذلك .

،  التدنيا أمور روام في عنه يسحغن    علم كل ف و : الوفاية فر  يقول ابن ردامة : " فأما

كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقا  األبدان عل  الصتحة ، والحستاب فإنته ضتروري فتي رستمة 

 المواريا والوصايا وييرها .

ف ذه العلوم لو يال البلتد عمتن يقتوم ب تا حترج أهتل البلتد ، وإذا رتام ب تا واحتد كفت  وستقل 

 البارين .الفر  عن 

و  يحعجب من رولنا : " إنَّ الطب والحساب من فرو  الوفاية ، فتإنَّ أصتول الصتناعات 

تتا متتن فتترو  الوفايتتة كالفالحتتة والحياكتتة بتتل الحجامتتة فإنتته لتتو يتتال البلتتد عتتن حجتتام ألستترض  أيضك

فتي درتائم ال الك إليه ، فإنَّ الذي أنتزل التدا  أنتزل التدوا  ، وأرشتد إلت  استحعماله ، وأمتا الحعميتم 

 الحساب ودرائم الطب ويير ذلك ف ذا يعد فضلة ؛ ألنه يسحغن  عنه .

تا كتالعلم باألشتعار الحتي   ستشف في تا ، وتتواريخ األيبتار ،  ورد يوون بع  العلتوم مباحك

ا كعلم السحر والطلسمات والحلبيسات .  ورد يوون بعض ا مذمومك

 ،  ومقتدمات ، ، وفتروض أصتول إلت  : ، وتنقستم محمتودة فول تا الشترعية فأمتا العلتوم

 ومحممات .

 و ثتار ، األمتة وإجمتاض ، صتل  هللا عليته وستلم  رستوله وستنة تعتال ،  هللا كحتاب : فاألصتول

 الصحابة.

 الملفتون اللفتر متن ف تم ، ححت  العقتول ل تا تنب تت معتانٍ  األصتول متن هتذه متن ف تم ما : والفروض

 جائعكا . يقضي   أنَّه  82"غضبان   وه القاضي يقضى الروله : "  من ف م ، كما وييره

                                                           
( ك األحكببببام ، ببببباب هببببل يقضببببي القا ببببي أو يفتببببي وهببببو 7158الب)بببباري ) أصببببهه فببببي الصببببحيحين ، أخرجببببه 82

( ك االقضية ، بباب يراهبة قضباء القا بي وهبو غضببان مبن حبدوع أببي بكبرة ن يبع ببن 1717غضبان ، ومسه، )
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 وستنة هللا كحاب لعلم  لة فإن ما واللغة،  النحو ، كعلم اخخت مجر  تجر  الحي : هي  والمقدمات

 . صل  هللا عليه وسلم  رسوله

 وعتدالح م الحتديا رجتال بأستما  ، وكتالعلم الحتروف ، ومشتارج القترا ات : كعلتم والمحممتات

 83محمودة " . وكل ا الشرعية لومالع هي وأحوال م ، ف ذه

فاعلم ـ حبيبي في هللا ـ أنَّ العلوم ليست عل  مرتبة واحدة ، فمن العلوم متا ينبغتي عليتك ا ستحو ار 

منه دون حد ، ومن ا ما يلزمك الحورف فيه عند حد مشصتوص ، وأنَّته   يشتحغل بتالفر  الوفتائي 

األدوات والوسائل إ  بقدر ما تحقم بته الغايتة ، ربل الفر  العيني ، وأنَّك   تسع  في تعلم علوم 

كمن يحعلم علوم اللغة ليسحقيم ف مه ويحسن تدبر النصوص الشرعية من كحاب وسنة فإذا بته يجتن  

إل  تعلم الغرائب ، ويغوص في بع  المستائل الفلستفية ممتا ستطروه فتي بعت  كحتب المطتو ت 

 في النحو وييره . 

 رسمين : إل  تنقسم المحمودة العلوم أنَّ  يقول ابن ردامة : " واعلم

 تعتال  بتاهلل العلتم ، وهتو وأفضتل أحستن أك تر كتان كان ، وكلما ياياته أرص  إل  محمود : األو 

 والحوصتل لذاتته ،  مطلتوب علم هذا ؛ فإن الدنيا عل  اخيرة ترتيب في وحومحه وأفعاله وبصفاته

متون يحتوم ، وإنمتا يتوُره يُتدرك   التذي البحتر ، وهتو اخيرة سعادة إل  به ف  ستواحله علت  المحو 

 ل م. تيسر ما بقدر وأطرافه

 فترو  متن ذكرناهتا الحتي ، وهتي مشصوص مقدار إ  من ا يحمد   الحي العلوم  : الياني الق م

  84واسحقصا ك " وارحصاراك  افحقاراك  من ا كل في ، فإن الوفايات

                                                                                                                                                                      
الحارث أنه يتب  إلبى ابنبه ويبان بسجسبتان ببأن ال بقضبي ببين اثنبين وأنبن غضببان فببني سبمعن النببي صبهى هللا 

 " ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبانول : "  عهيه وسه، يق
 ( .17، 16م)تصر منهاج القاصدون ) 83
 ( .20م)تصر منهاج القاصدون ص ) 84
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 نصيحة غالية 

طريتم الطلتب ، فتإنَّ الفائتدة المرجتوة متن ستلوكك وتبق  هنا نصيحة م مة لول ستائر فتي 

 هذا السبيل هو إصالحك نفسك ، فحذار أن توون كالسراج تضي  لغيرك ، وأنت تحري نفسك .

تا رجلتين : أحد يقول ابن ردامة : " فون  متن الفترا  بعتد لغيترك محفريكتا ، وإمتا بنفستك مشتغو ك  إمَّ

 نفسك . الحإص ربل ييرك يصل  بما تشحغل أن وإياك ، نفسك

 والعجتب والريتا  والحستد ، كتالحرص الذميمتة الصتفات متن ، وتط يتره باطنك بإصالح واشحغل

 ناهرك. إصالح ربل

ا يقومتون بتذلك ،  ، فإنَّ  الوفايات بفرو  تشحغل فال ذلك من تحفر  لم فإن في الشلم ك يترك

 ، وهتو ثيابته تحتت اربالعقت ديلت من : م ل ، وم له سفيه ييره صالح طلب فإنَّ ُمْ لك نفسه في

 ييره . عن الذباب يذب

 وراضف  الوفايتات بفترو  ـت ومتا أبعتد ذلتك    ـ فاشتحغل وتط يرهتا نفسك من تفريت فإن

 . ذلك في الحدرج

 متن القتر ن بعلتوم ثم صل  هللا عليه وسلم ، رسوله بسنة ، ثم وجل عز هللا بوحاب فابحدئ 

 .  السنة في وكذلك ذلك . يير ، إل  ومحشابه ، ومحوم ومنسو  ناسخ ، ومن الحفسير

 فيته ويستاعد العمتر،  لته يحستع متا علت  العلتوم بقيتة ، وهوتذا الفقته ، وأصتول بتالفروض اشتحغل ثتم

ك  من ا واحد فن في عمرك تسحغري ، و  .الورت  رصير ، والعمر ك ير العلم ، فإنَّ  لالسحقصا  طلبا

المطلتوب "  فيته ينست  أن ينبغتي فال لغيره بيطل شي  وكل ، ييرها ب ا يراد   ت العلوم ، وهذه

.85 

 ايا أي،ا المافقه ـ تبيبي اي هللا ـ : 

ل ك  عليك يجب ما أو ك  حص ف  ؟ العين فر  تحصيل بعد تبدأ : كيف ذلك بعد لنقول تعال ، ثم عينا

                                                           
 المو ع السابع . 85
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 وهاك الجواب وهاك بيانه : 

 القلوب . ، وأعمال ، والفقه الحوحيد به يبدأ ما فأول

    : الا تيد أوالً 

 ربتك ستحلق  التذي إيمانتك اإليمان ، فحصتح  فقه ، وهو بعلم العقيدة  نسميه الحوحيد أو ما

إذ  ، إيمانتك فحصتح   ؟ نبيتك متن ؟ دينتك متا ؟ ربك ، لحعد ألسئلة المصير جوابكا حين تسأل من به

 . وصححه اإليمان هذا سالمة بعد إ  عمل منك يقبل  

ْم َماْن َعِماَل َصا " : تعتال  رتال اْؤِمٌن اَلَنصْحيِيَنَّاهص َتيَااةً َطي ِبَاةً َولَنَْجاِعيَنَّ،ص ان  ََكاٍر أَْو أصنيَاى َوهصاَ  مص اِلًحا م ِ

 َوَمن" جل وعال:  [ ، ورال 97" ] النحل /أَْ َرهصم بِأَْتَ ِن َما َكانص اْ يَْعَملص ن

اْؤِمٌن اَ  اِلَحاَت ِمن  ََكٍر أَْو أصنيَاى َوهصاَ  مص ا َن نَِقياًرايَْعَمْل ِمَن الصَّ لص َن اْلَجنَّاةَ َوالَ يصْظلَمص صْولَاـ َِ  يَاْدخص " ]  أ

 [124النسا /

"   لمعتاذ صتل  هللا عليته وستلم  النبتي لقتول الحوحيتد الستلف ستماه اإليمتان فقه من الحوحيد

 فالحوحيد  86إن  تقدم على ق م من أهل الكااب اليكن أو  ما تدع هم إلى أن ي تدوا هللا تعالى  

 .والدعوة والعمل العلم في بواج أول

 

 ً   الفقه  :ثانيا

 المحابعتة ألمتر هللا ورستوله صتل  هللا عليته وستلم ؛ ألن عل  فيوون عملك ، وعلم الفقه به تصح 

،  األوامتر هتذه ليفستر صتل  هللا عليته وستلم  هللا رستول ، وجتا  مجملتة عامتة بتأوامر أمتر هللا

 . ويوضح ا ويبين ا ويفصل ا

                                                           
 ( ك التوحيد ، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى بوحيد هللا ببارك وبعالى .7372أخرجه الب)اري ) 86
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 لمتن يقتول ححت  ا تباض في ويشدد 87 "أصلى سأيام ني كما صل اعليه وسلم : " صل  هللا  فيقول

لاأخااوا "  وستلم عليته هللا صتل  ، ويقتول 88 "تصال لام اإنَّا  اصال ِ  اس اع"   كصتالته   صتل 

  89  "مناجككم 

 ا  وماتعتال  :       هللا رتال ، صتل  هللا عليته وستلم  الرستول فعل تا كما إ  بحال تص    فالعبادة

 [ 7" ] الحشر/ اانا، ا عنه ن،اكم وما اخاوه الرج   آتاكم

 واألعمال  األروال من ويرضاه  هللا يحبه ما لول جامع اسم رال شيخ اإلسالم ابن تيمية : " العبادة

 90والباطنة " الظاهرة

،  والعمترة ، والحتج ، وا عحوتاف ، والصتيام بأنواع تا ، والزكتاة ، والجنتائز ، والصتالة فالط ارة

،  ، والبيتوض  والعقيقتة ، واألضتاح  والتذبائ  ، والصتيد واألشتربة ، واألطعمتة والنتذور واأليمتان

 واألمانتات والمشاصتمات والمناكحتات الماليتة والمعاوضتات والحتدود والوكتا ت واإلجتارات

 اإلي ت الحاجتة أو مزاولح تا عنتد ب تا العلتم متن بتد   الحتي الحشتريع أنتواض متن هتذه ، كتل والحركتات

ك  ب ا والعلم عين فر   .األمة عموم عل  الوفايات فرو  من أيضا

 بتد فتال .صل  هللا عليته وستلم  رسوله فعله بما هللا يرض  الذي الوجه عل  لحقع ب ا العلم من بد  

اإلل ي ، والذي   علم عنده فتي هتذا  بالحشريع الناأ حياة وضبل العبادة لحصحي  وتعلمه الفقه من

ا  أن يبحدض أو يشطئ فحذارف . الجانب ، إمَّ

 

 

 ً    :القل ب أعما   :ثاليا

                                                           
 اب األأان لهمسافر إأا يانوا جماعة .( ك األأان ، ب631أخرجه الب)اري ) 87
( ك 397( ك األأان ، بببباب وجبببوب القبببراءة لأمبببام والمبببأموم ، ومسبببه، )757متفبببع عهيبببه ، أخرجبببه الب)ببباري ) 88

 الصالة ، باب وجوب قراءة الفابحة في يل ريعة .
 ( ك الحج ، باب استحباب رمي جمرة الععبة ووم النحر .1297أخرجه مسه، ) 89
 ( ط دار المدني .4) العبودية ص 90
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الحتي رتد  -: " أمتا بعتد : ف تذه كلمتات مشحصترات فتي أعمتال القلتوب  تيميتة ابن اإلسالم شيخ يقول

وهي من أصول اإليمان ورواعد الدين ، م ل : محبتة هللا ورستوله  -تسم  " المقامات واألحوال " 

لتتدين لتته ، والشتتور لتته والصتتبر علتت  حومتته ، والشتتوف منتته ، ، والحوكتتل علتت  هللا ، وإيتتالص ا

 والرجا  له ، وما يحبع ذلك .

باتفاي أئمتة التدين  -المأمورين في األصل  -فأرول : هذه األعمال جميع ا واجبة عل  جميع الشلم 

 91" أهـ

 جميتع علت  واجبتة واإلنابتة والرضتا والحوكتل واليقتين اإليالص من القلبية األعمال ف ذه

ك  وجبت فعالك  وجبت ، وطالما مولفينال ا ، فعلم ا.علما ،  إلي تا اححتاج متن كتل علت  عتين فر  أيضك

 الوفايتة بفترو  يقومون الذين األمة في ب ا العلما  إليجاد الوفاية ، وفر  إلي ا حاجة في والول

 ..المشحلفة العلوم في

م  ال الثتتة بعتتد تعلمتتك فعليتتك ـ أي تتا المحفقتته ـ أْن تبتتذل رصتتار  ج تتدك فتتي تعلتتم هتتذه العلتتو

لفرائ  األعيان ، ومن هنا بني المن ج السلفي عل  أصول ثالثة : الحوحيتد ، وا تبتاض ، والحزكيتة 

. 

 

 

 

 

 

 المنطلم الرابع

 الحَّعلم مع الحَّزكية

                                                           
 ( بتصرف يسير .10/5مجموب الفتاوى ) 91
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 المنطلق الرابع

 ) الاعكية (

 كتل فتي توافرهتا مبلتزو الرستل أحتوال فتي با ستحقرا  العلمتا  عرف تا الحتي الشتروط متن

 ، فنجد وتوافره الشرط هذا أهمية عرف الرسل أحوال اسحقرأ ومن ، الفطنة :  هللا عند من رسول

 للناأ علَّموه ، وبالفعل الناأ   وينفع الناأ يصل  بما الناأ أعلم ، وهم للناأ الناأ أنفع الرسل

. 

ال كاان تقًاا علياه أن ياد  إناه لام يكان نباي قبلاي إصل  هللا عليه وستلم : "  هللا رسول رال

 92"  أماه على خير ما يعلمه ل،م ويناسهم شر ما يعلمه ل،م

 يليتل إلت  النتاأ ، انظتر هدايتة عل  وسالمه علي م هللا صلوات حرص م ذلك إل  أضف

 علاي،م يالا  مان،م سجا الً  ااي،م وابعاث سبناا "  : يقتول وهتو الستالم عليه إبراهيم األنبيا  أب  هللا

  . [129"          ] البقرة/ الحكيم الععيع أنم إن  ويعكي،م والحكمة الكااب ويعلم،م آيات 

 إرستال متن الغتر  "  ، ثتمَّ  مان،م  " ورولته " اي،م " روله إل  انظر مغزاه له سسال إنه

 :  في م الرسول هذا

 ويعكي،م .  3.  والحكمة الكااب يعلم،م  2.   آيات  علي،م يال    1 

رتال  إبتراهيم يليلته دعتا  يستحجيب أن وعتال جتل هللا ، يشتا  الحوتيم العلتيم أالقتدو الملتك وسبحان

 والحكماة الكاااب ويعلمكام وياعكيكم آياتناا علايكم يالا  مانكم سجا الً  اايكم أسجالنا كماا  تعتال  : "

   . [129" ] البقرة/ تعلم ن تك ن ا لم ما ويعلمكم

 آياتاه علاي،م يال  أنف ،م من سج الً  اي،م بعث إ  المؤمنين على هللا مَّن لقد  ورال جل وعال : 

عمتران/  "          ]  لضاال  مباين  لفاي قبال مان كاان ا وإن والحكماة الكاااب ويعلم،ام ويعكي،م

164]  . 

                                                           
 ( ك اإلمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة ال)هفاء األول فاألول .1844جزء من حدوع أخرجه مسه، ) 92
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 ويعلم،ام وياعكي،م آياتاه علاي،م يالا  مان،م سجا الً  األمياين ااي بعاث الااي ها  : " تعتال  ويقول

 [  2" ] الجمعة / مبين ضال  لفي قبل من كان ا وإن والحكمة الكااب

 صتل  هللا عليته وستلم ، إبتراهيم دعتا  تعتال  هللا استحجابة تفيد القر ن من  يات ثالث ف ذه

صتل  هللا  المبعتوث الرستول ونيفتة هللا رتتب كيتف  حتر المسمنين، ولوتن عل   بذلك هللا وامحنان

ك  عليته وستلم   بمتا أعلتم ، وهللا وستلم صتل  هللا    عليته  إبتراهيم طلتب نستم ييتر علت   يتر ترتيبتا

 يعلم تم  2 ياتتك .   علتي م   يحلتو1الرستول :                لونيفتة إبتراهيم فطلتب ، عبتاده يصتل 

 . ويزكي م  3والحومة  .  الوحاب

 ففي :  هللا امحنان أما

 . والحومة الوحاب يعلم م   3  يزكي م                  2 ياتنا     علي م   يحلو1

 .كله القر ن في اخيات هذه جنس من رابعة ، و  ال الثة من واحدة  ية في الحرتيب ذاه يحشلف ولم

 متن بشتي  ، وتتوحي التحعلم ربتل تزكية القلتب أهمية ، وهو واحد شي  ـ عل  دل ـ إنْ  يدل ، وهذا

 همنا انقاص أو نصافه  قلايالً  إال الليال قم المعمل أي،ا يا رال تعال  : "  : المزمل سورة أوائل هذا

 [ 5 -1" ] المزمل/  ثقيالً  ق الً  علي  جنلقي إنا  ترتيالً  القرآن وستل عليه  د أو  قليالً 

؛  العبادة بو رة والجماعة السنة أهل عند الحزكية ؛ ألن الحزكية أنواض من نوض  الليل فقيام 

 ، فقيتام .ناإليمتا بزيتادة إ  القلتب تزكيتة ومتا ، بالمعاصتي وينق؛ بالطاعات ،  يزيد اإليمان ألن

   .اليقيل الق    العلم لحلق  اسحعدادكا للقلب تزكية الليل

 الاعكية  تقيقة 

 " والمدح والبركة والنما  الط ارة : من الزكاة ، وأصل الزكاة :" اي اللغة الحزكية

ً  الحزكية المعن  اللغوي هو المقصود من وهذا .  : مرتبتة ال الثتة المعتاني ، ف ذه اصطالتا

 .الصالح ،  النما  ،  الحط ير

 يعيش أحد من ، وما الشبا فيه ك ر عصر في نعيش ألننا ؛ أو ك   زم فالحشلية أو الحط ير

 متسذن أذَّن فتإذا مجحمعه ،    ألهل ومعاشرته ايحالطه بقدر الشبا هذا من أصابه إ  المجحمع في
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ا لحتزام  طريتم ، وبتدأ بحوبتة له هللا " وأذن الفالح على تي"   النجاح داعي  العبد ، وسمع الفالح

 متن للتحشل؛ الحط يتر متن بتد فتال العلتم ، طلتب علت  الشيتر أهتل ، ودله المسجد طريم وعرف ،

 . .أو ك  رلبه تط ير من بد   ، حياته أوليات في ب ا مر الحي93 الجاهلية رواسب

 ألتمام بعيام إنماا: "  صتل  هللا عليته وستلم  فيته ، رتال الشيتر جوانتب تنميتة متن بتد   ثتم

 فحوون واأليالي والبر الشير جوانب تحميم والضالل اإلثم جوانب تط ير فبعد 94 "األخال  صال"

 الدائم . الصالح النحيجة

 ؟ لما ا الاعكية

ك  متا ك  نشرب أن أردنا إذا  العلتم ووعتا   ، الوعتا  وجلتي اإلنتا  تط يتر متن بتد فتال صتالحا

 آياات ها  بال  " : تعتال  رتال                                .                              .القلتب وإنتاؤه

 من أنع "  تعال : ورال                 [         49" ] العنوبوت/ العلم أصت ا الاين صدوس اي بينات

ً   بداً  ال يل ااتامل بقدسها أودية ا الم ماء ال ماء  اباغااء النااس ااي علياه ي قادون ومماا سابيا

 ينفاع ماا وأماا  فااء ايااهب العباد اأماا والباطال الحاق هللا يضارب كاال  ميلاه  بدٌ  مااا أو تلية

 [17] الرعد / األميا         هللا يضرب كال  األسض اي ايمكث الناء

تعال  ـ " ف تذا هتو الم تل المتائي ، شتبه التوحي التذي أنزلته لحيتاة القلتوب  هللا ـ رحمه القيم ابن رال

  ، وشبه القلوب الحاملة لته باألوديتة الحاملتة للستيل ، فقلتب كبيتر يستع بالما  الذي أنزله من السما

تا رلتيالك ، فحملتت  ا ، ورلتب صتغير كتواد صتغير يستع علمك ا ، كتواد كبيتر يستع متا  ك يترك ا عظيمك علمك

القلوب من هذا العلتم بقتدرها ، كمتا ستالت األوديتة بقتدرها ، ولمتا كانتت األوديتة ومجتاري الستيول 

ه مما يمر عليه السيل ، فيححملته الستيل ، فيطفتو علت  وجته المتا  زبتدكا عاليكتا يمتر في ا الغ ا  ونحو

عليه محراكبكتا ، ولوتن تححته المتا  الفترات التذي بته حيتاة األر  ، فيقتذف التوادي ذلتك الغ تا  إلت  

                                                           
" ولي في ألك محا را  مسجهة بحبن  التخلص من رواسب الجاهليةب همنا في غير ما مو ع عن قضية "  93

( فبي الحبدوع عبن خهبع العبادا  ، و" إلبى الهبدى 116ألبك يتباب " ييب  أببوب ص " ص )هذا االس، ، وراجبع فبي 
ر هللا إخراجه .126-116ائتنا " ص )  ( ، ولنا يتاب خاص في هذا المو وب يسث

 ( .2349( وصححه  األلباني في صحيح الجامع )2/381أخرجه اإلمام أحمد ) 94
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جنبحيتته ، ححتت    يبقتت  منتته شتتي  ، ويبقتت  المتتا  التتذي تحتتت الغ تتا  ، يستتقي هللا تعتتال  بتته األر  

به البالد والعباد والشجر والدواب ، والغ ا  يذهب جفا  ، يجف  ويطرح عل  شفير التوادي   فيحي  

. 

فوذلك العلم واإليمان الذي أنزله في القلوب ، فاححملحته فأثتار من تا بستبب مشالطحته ل تا متا 

  في ا من ي ا  الش وات ، وزبد الشب ات الباطلة يطفتو فتي أعالهتا واستحقر العلتم واإليمتان وال تد

في جذر القلب ، فال يزال ذلك الغ تا  والزبتد يتذهب جفتا  ، ويتزول شتيئكا فشتيئكا ححت  يتزول كلته ، 

 ويبق  العلم النافع واإليمان الشال؛ في جذر القلب ، يرده الناأ فيشربون ويسقون ويمرعون .

ميال ماا بعيناي هللا تعاالى باه مان وفي الصحي  من حديا أبت  موست  عتن النبتي رتال : " 

والعلم   كميل غيث أصاب أسًضا اكان من،ا طائفة طيبة قبلم الماء اانباام الكاِ والعشاب  ال،دى

الكيير   وكان من،ا طائفة أ ادب أم كم الماء ا قى الناء و سع ا وأصاب من،ا طائفة أخارى 

 هللا بعينى ما ونفعه تعالى هللا دين  اقه من ميل اال    كِ تنبم إنما هي قيعان ال تم   ماء وال

ً  بال  يراع لم من وميل   وعَّلم اعَِلم   به  96. أهـ 95 " به أسجلم الاي هللا هدى يقبل ولم   سأجا

 لك شبه فقد شرحه ، نود الذي الحال لك يصف ف و الحديا هذا ـ إل  هللا  رحمك فانظر ـ

ضااً   أس أصااب غياث   كميلباألر   بالغيا ، والقلب العلم صل  هللا عليه وسلم  هللا رسول فيه

ك  أنَّ  ، فلتو عل  القلتب العلم ينزل األر  عل  الغيا ينزل فوما   ك  أصتاب يي تا حنظتل ،  ب تا أرضتا

ك  أنَّ  مترارةك ، ولتو الحنظتلع  الغيتاُ  لتزاد  إذاك  ك  أصتاب يي تا  الشتوك الغيتاُ  لتزاد  شتوك إذاك  ب تا أرضتا

ك ، وهوذا  توهجا

بر به رلب عل  نزل العلم أنَّ  ولو  ُعجتب القلتب فتي كان لو وكذلك ، توبراك  القلب به لزاد كف

  وجتل عتز هللا كحتاب من هذا وتصديم فيه ، ما بالعلم يزيد فإنه ، ون ور رياسة حب أو يرور أو

                                                           
( ك الفضبائل ، بباب بيبان مثبل مبا 2282وعهث، ، ومسبه، ) ( ك العه، ، باب فضل من عه،79أخرجه الب)اري ) 95

 بعع به النبي من الهدى والعه، .
 ( ط دار ال ت  العهمية .69، 68الوابل الصي  ص ) 96
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ً  هاه  ادته أيكم يق   من امن،م ج سة أنعلم ما وإ اروله تبارك اسمه : "   آمن ا الاين اأما إيمانا

ً  ااعادت،م ً  ااعادت،م مارض لا ب،مق ااي الااين وأماا   ي ابشارون وهام إيماناا س  ا،م  إلاى س  اا

 [ 125-124" ] الحوبة /ومات ا وهم كاارون 

ا ، تزيتد وللظتالم شفا  للمسمن توون الواحدة فاخية ك  المتسمن يستارك  المنتافم وتزيتد ، إيمانتا

ا ك  زاده تواضتع فيته رلتب علت  العلتم نتزل هللا ، فتإن  يتات متن ، وهذه رلبه في مرضك  وإن ، تواضتعا

 . ويروراك  كبراك  زاده كبر فيه رلب عل  العلم ديل

اْؤِمنِيَن َوالَ يَِعيادص الظَّااِلِميَن إاَلَّ َخَ ااًساورال تعال  : "  ْلمص "  َونصنَع ِ ص ِمَن اْلقصْرآِن َما هصَ  ِشفَاء َوَسْتَمةٌ ل ِ

 [  82]اإلسرا /

 [ 84" ] اإلسرا / شاكلاه على يعمل كل قل  ثمَّ رال جل وعال: "

 متن العلتم طلبة وبين الساحة عل  رأينا ، وكم فحنة فسحوون ، وإ  وإعداده القلب ط يرت من بد فال

ك  هللا فزادهم مر  رلوب م في كان  لجميع العافية ودوام العافية ،  وتمام العافية ، هللا ، نسأل مرضا

 والمسلمات . المسلمين

ُضتوا ححت  لمالع أحداك  يُععل فمون علي م ـ   هللا ـ رضوان السلف كان ولذلك ف  ستنين نفسته يرو 

 . نيحه صالحُ  ل م ويظ ر ، ك يرة

 المصتري القاستم بتن عبد الرحمن كان ورد " :   المجموض " مقدمة في النووي اإلمام رال

 من تا ، كتان سنة عشرين مالك اإلمام : " يدمت يقول هـ 191سنة  بمصر المحوف  المالوي الفقيه

 سنحين "  في العلم منه يذت، وأ األدب تعليم في سنة عشرة ثمان

 بته ، وعمتل نفتع متا العلتم وإنمتا ، الروايتة بو رة العلم يقول : " ليس مالك اإلمام كان ورد

 صاحبه " .

ك  عملك اجعل محمد يا مالك اإلمام لي يقول : " رال الشافعي اإلمام وكان ك " . ، وعلمك دريقا  ملحا

 التدريم متن أكتوام علت  الملت  متن رطترات ، إن ا المل  من الدريم يصل  ـ ماذا هللا ـ رحمك فانظر

 .فاعمل
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 هللا  يتات اتشتذ ، فقتد التدنيا إلت  بقلبه مال ، ثم القر ن حمل : " من يقول المبارك بن عبد هللا وكان

ا لتت ل تذا ـت متا : ـ وهللا جوفته فتي القتر ن نتاداه ربَّته القتر ن حامتل عصت  وإذا ، هتزوك  ، أيتن ُحمف

 ربك . تع؛ :   ويقول يناديك من  رفح ؟ وكل وزواجري مواعظي

 ورتد تعليمته ، عتن يوتف الليتل من يقوم   العلم طالب رأ  إذا حنبل بن أحمد اإلمام وكان

 يتسذن أن ربتل جتا ه ، ثتم للوضتو  متا  اإلمتام لته فوضتع الليتالي ، متن ليلتة عصتمة أبو عنده بات

ك  فوجده للصب   . فأيقظه بحاله ، والما  نائما

 .  الحديا أطلب جئت :  فقال  ؟ عصمة أبا يا تجئ لم :  ورال

 جئت . حيا من اذهب ، الليل في ت جد لك ، وليس الحديا تطلب كيف : رال

 بينته فيمتا صتال  عمتل متن يبيئتة له يوون أن للعالم : " ينبغي يقول الشافعي اإلمام وكان

 في أحد   رؤ  ، وما اخيرة في النفع رليل عمل أو علم من للناأ ن ر ما كل ، فإن تعال  هللا وبين

 الناأ . من رليل   إ  بعلمي هللا لي يفر فقال :  منامه

 . وتنحفع علمك يزكو ؛ لو  رلبك وتط ير نفسك تزكية ـ عل  المحفقه ـ أي ا فاربل

 [15-14" ] األعل / اصلى سبه اجم و كر تعكى من أال" قد رال عز وجل: " 

 [ 10 -9" ] الشمس/دجاها  من خاب قدو  كاها من أال" قد ورال تعال   : " 

 اائدة م،مة

 يالتب ؛ ألن التحعلم متع ، الحزكيتة األمتران يحواكتب أن الزمتان هتذا في  يوون األوجب رد

 الحزكية عل  ، واحرص العلم اطلب فلذلك ؛ رصير والعمر ، محأيرين الطلب يبدؤون الزمان أهل

 . محوازيين يطين في وليسيرا ، معه

 ـ :  تعال  هللا رحمه ـ  الجوز يقول ابن

 العمل. قلة مع العلم يصل" ال اصل :

 يمتزج أن إ  ، القلتب صتالح فتي يوفتي يوتاد   الحتديا وستماض بالفقته ا شتحغال رأيتت

 صتور عتن ، ويرجتوا النقتل مقصتود تنتاولوا ؛ ألن تم الصتالحين السلف سير في والنظر بالررائم
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 ألنتي وذوي معالجتة بعتد إ  ب تذا أيبرتك ب ا ، وما رادوالم معاني ا ذوي إل  ب ا المأمور األفعال

 األجزا  . وتو ير العالي الحديا في أحدهم همة الحديا وطالب المحدثين جم ور وجدت

 األشيا  هذه مع القلب يري وكيف الشصم، به يغالب وما الجدل علوم في الفق ا  وجم ور

  ؟

 علمته ؛  رحبتاأ   وهديته ستمحه إلت  ظترللن الصتال  العبتد يقصتدون الستلف متن جماعتة كان ورد

 الستلف ستير بمطالعتة والحتديا الفقه طلب ، وامزج هذا فاف م ، وسمحه هديه علمه ثمرة أن وذلك

ك  ؛ ليوون الدنيا في والزهاد  97رلبك . لررة سببا

 

 :  ير موضع في ورال

 بالنفس الالطف : اصل

 .رساوة نوض إل  به تميل روة القلب وييق هو فإذا ، به والحشايل إليه والميل العلم " تأملت

 وابحدئ ، أرويه أن أرجو الحديا أكحب به، فإني الحشايل يقع لم األمل وطول ، القلب روة ، ولو 

 ، التدموض ، وجا ت القلب وري ، األمل المعامالت رلَّ  باب تأملت فإذا ، أتمه أن أرجو بالحصنيف

 وأرتو  أفضتل العلم أن إ  المراربة ، مقام في يكأن وصرت ، السوينة ويشيت ، المناجاة وطابت

 منه. شووت ما منه حدث وإن ، مرتبة وأعل  ، حجة

  ، الوستالن الجبتان أحتوال إلت  رريبتة فإن تا ، من تا إلي تا أشترت الحتي الفوائتد ك رت وإن والمعاملة

 ب م .ر إل  الشلم اجحذاب عن بعزلحه وانفرد ، ييره هداية عن نفسه بصالح ارحنع رد الذي

 كمتال فتي يقتدح   تلذيعكا المررقات بأسباب النفس تلذيع مع العلم عل  العووف فالصواب 

 98بالعلم "  الحشايل

 ثالا : موضع في ورال

                                                           
 ( .253صيد ال)ا ر ص  ) 97
 ( 171-170صيد ال)ا ر ص ) 98

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

93 

93 

 والعمل العلم  اصل

ك  العلم في نفسي رأي رأيت لما  الدليل ، وتفضل ، وتعحقد شي  كل عل  تقدمه ف ي ، حسنا

 أن فتي : النوافتل علت  فضتله علت  لتي دليتل أرتو  : وتقول ، لالنواف ساعات عل  به الحشايل ساعة

 فتي بالقتدح علتي م ذلتك عتاد العلتم ، نوافتل عتن والصتوم الصتالة نوافتل شتغلح م ممتن ك يتراك  رأيت

 متع وارفتة رأيح تا أنت  إ  الصتحي  . والرأي الس لة الجادة عل  ا تجاه هذا في فرأيح ا ، األصول

 ا :ب  فصْحت بالعلم الحشايل صورة

 األحبتار أييتار  بأيبار سمعت ما ؟ أو الحذر أين ؟ القلم أين ؟ الشوف أين ؟ العلم أفادك الذي فما

 ؟ واجح ادهم تعبدهم في

 ؟ ردماه تورمت حح  رام إنه ثم ، الول سيد ـ صل  هللا عليه وسلم ـ  هللا رسول كان أما

 ؟ ا البو ك ير ، النشيج شجي ـ رضي هللا عنه ـ  بور أبو كان أما

 ؟ الدموض  ثار من ـ رضي هللا عنه ـ يطان  عمر يد في كان أما

 ؟ ركعة في القر ن يشحم ـ رضي هللا عنه ـ   ع مان كان أما

:  ويقتول ؟ بالدموض    لحيحه تشضل حح  محرابه في بالليل يبو  ـ رضي هللا عنه ـ   عل  كان أما

    يير  ُير  دنيا يا 

 ؟ القلم روة ل ع يحيا البصر  الحسن كان أما

ك  المسيب بن سعيد كان أما  ؟ سنة أربعين جماعة في صالة تفحه فلم المسجد مالزما

 ؟ واصفر ايضر حح  يزيد بن األسود صام أما

  ؟ تنام   وأنت ينامون الناأ أر  ما لي : له ي يم بن الربيع بنت رالت أما

 ؟ البيات عذاب يشاف أباك إنَّ  :  فقال

ك  يعلم لشو نيا مسلم أبو كان أما  ؟ فحر إذا نفسه به يسدب المسجد في سوطا

 . ب  ، ورطع العابدون    سبقني ل فاه وا : يقول وكان سنة أربعين الرراشي يزيد صام أما

 ؟ سنة أربعين المعحمر بن منصور صام أما
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 ؟ الشوف من الدم يبو  ال وري سفيان كان أما

 ؟ فالشو من الدم يبول أدهم بن إبراهيم كان أما

 ؟ وأحمد والشافع  ، ، ومالك ، حنيفة أب  ؛ وتعبدهم زهدهم في األربعة األئمة أيبار تعلمين أما

ْمنع  .            الُوسال  حالة ، فإن ا به العمل ترك ، مع العلم صورة إل  اإليالد من فاحذر   الزَّ

ْ،لـَةٍ                     وخْا لَ  ِمْن  َعلَى مص

 َومقبـلص َعْيِشـَ  لْم يدبـر                                         

 َوِخْف َهْجَمةً ال تصقيلص العَياَس                   

ر                                           تعْطو  الُورود ععلع  الُمْصدف

عيل                    ومي ِـل ِلنَْفِ َ  أيُّ الرَّ

َ  اِي تلبَـِة المحَشـر                                          99يَضمُّ

 100كيف تعك  قل بنا ؟بقي أمر م م للغاية أ  وهو : 

 وهذا ـ لعمر هللا ، أمر يطير ، ولونَّه يسير عل  من يسَّره هللا عليه .

 فأول ذلك :

 ورد سبم اإلشارة إليه في ا نطالرة األول  . انخالص  1

، وشترط ذلتك أْن توتون هتذه بمن،جياة ااي المداوماة والاادسج مجم عة أعماا  صاالحة ثابااة   2

 األعمال عل  سنَّة النبي محمد صل  هللا عليه وسلم .

 ( إصالح الفرائ  .3

ب العبد لربه بأحب  إليه مما افحر  عليه ، فأصتل  الصتلوات الموحوبتات بالموانبتة علي تا  فما تقرَّ

، وأحضتتر رلبتتك فتتي صتتالتك ، و  تلحفتتت ،  فتتي جماعتتة ،   تفوتتتك توبيتترة اإلحتترام يلتتف اإلمتتام

 وهوذا فأصل  ما افحر  عليك .

                                                           
 ( . 73، 72صيد ال)ا ر )  99

ا ياماله في الت 100  رةية فانظره هنالك .سيأبي في " المنطهع العاشر " منهجه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

95 

95 

 ( انقالا عن المعاصي ا ًسا 4

تا  فالمعاصي تميت القلوب ، وتفسد العلم ، فالبد من اإلرالض عن المعاصتي ودوام الحوبتة ويصوصك

 المعاصي القلبية من كبر وعجب ويرور ، فإياك والمعاصي فإنَّ ا رحَّالة .

 ل بالعلم ( العم5

فولَّما تعلمت شيئكا اعمل به ، و  توحب أو تسمع حدي كا إ  وعملتت بته ، ولتو لمترة واحتدة ، واحتذر 

ك ، وانظر ألثر العلم فيك .  الحفريل في ذلك ، فول علم لم تعمل به حجة عليك ، فليون العمل همَّ

بتتال القلتتب عليتته فتتي طلتتب متتن ا نوستتار هلل ، وصتتدي اللجتتأ إليتته ، وإر ( االهامااام بااأت ا  القلااب6

ا أطْل النظر إل  رلبك ، وتدبر حالك .  محبحه ورضاه ، وعمومك

 كيف حال رلبك مع هللا ؟  كيف حال رلبك بعد الطاعة وحال الطاعة ؟

 كيف حال رلبك عند المعصية وبعد المعصية ؟

 كيف حال رلبك عند سماض القر ن ؟ كيف حال رلبك في الصالة ؟ 

ماض أيبار من هتو أفضتل منتك فتي أمتور اخيترة ؟ وكيتف حالته عنتد ستماض كيف حال رلبك عند س

 أيبار من هو دونك ؟

 كيف حال رلبك عند رؤية العصاة ؟ كيف حال رلبك عند مشاهدة أهل البال  ؟

 كيف حال رلبك في الشلوة مع القدرة عل  المعصية ؟

ا حال رلبك ،  أصل  هللا رلبي ورلبك . كيف حال رلبك عندما تعر  عليه فعل طاعة ؟ تأمل دومك

ة عل  تزكية النفس .7    مطالعة سير الصالحين والعلما  العاملين ، فإنَّ ل ا فضالك في بعا ال مَّ

فال تغفل عن تزكية النفس ، فالنفوأ تحفاوت ، فلوٍل من ا ما يصلح ا ، فانظر إلت  متا يُصتل  رلبتك 

 فاعمل به ، وسل هللا العافية .

تتا علتتم المعاملتتة ، وهتتو علتتم أحتتوال القلتتب كتتالشوف  رتتال صتتاحب مشحصتتر من تتاج القاصتتدين : فأمَّ

والرجتتا  والرضتتا والصتتدي واإليتتالص وييتتر ذلتتك ف تتذا العلتتم ارتفتتع بتته كبتتار العلمتتا  وبححقيقتته 

 اشح رت أذكارهم كسفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .
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متات لحشتايل م يصتور العلتم متن ييتر وإنَّما انحطت رتبة المسمين بالفق ا  والعلمتا  عتن تلتك المقا

 101أيذ عل  النفس أْن تبلغ إل  حقائقه وتعمل بشفاياه " أهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطلم الشامس

ك  كن  الجادة عل  سلفيا

 

                                                           
 ( ط دار عمثار بتحقيع عهى حسن عبد الحميد .27م)تصر منهاج القاصدون ص ) 101
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 المنطلق الخامس

 ) ال لفية (

 ـ تبيبي اي هللا ـ : المافقه أي،ا

 في الصواب من اإليالص بعد بد لفقه ، فالا وعلم العقيدة بعلم البداية بأهمية علمت " إذا 

 ؟! العلم تطلب اكيف ، الطلب

ـت ،  علتي م     هللا ـت رضتوان الصتال  الستلف متن ج علت  الطلتب متن بتد فال العقيدة في أما

ستبحانه  نلقتاه أن ، وأمرنتا ف م تم هللا زكَّت  ورتد ، التدين يتوم إل  بإحسان تبع م ومن الصحابة وهم

 . كإيمان م بإيمان

" ]  شاقا  ااي هام اإنَّماا ت ل ا وإن اهادوا اقد به آمنام ما بميل آمن ا اإن : " تعال  الر

 [ .137البقرة /

  وا يتحالف الحفتري وإما ، علي م وتاب عن م هللا رض  الذين الصحابة إيمان إما ف وذا  

 " . شقا  اي هم اإنَّماوالحشرذم " 

 أنتواض فتي والستنة الوحتاب نصتوص ف م ، وهي الصحيحة السلف عقيدة دراسة من بد فال

 الضالل . فالضالل وإ  منابع م ، من ، والن ل علوم م من ، وا سحقا  بف م م الحوحيد

ً  ا ايرى بعادى مانكم يعا  مان إنَّاهصتل  هللا عليته وستلم : "  رال  ب اناي   اعلايكم كيياراً  اخاالااا

   األم س ومحدثات   وإياكم ن ا ابال علي،ا   عض ا بعدى من الم،ديين الراشدين الخلفاء وجنة

 102" ضاللة بدعة وكل بدعة محدثة كل اإن

 ؛ وذلك لجمع ملحة ضرورة اليوم أصب   " ال لف الصال" ا،م األصيل " للف م والعودة 

األصتول ، فيقتل الحنتازض والحشتاحن  التذي ابحلتي بته المستلمون  األمة ، فححوحد كلمح م بحوحد شحات

 ا ألنا لم نعف الوصية النبوية  .                                                   رالفي هذه األيام ، وكل هذ

                                                           
( فببي 3851( ك السببنة ، ببباب فببي لببزوم السببنة ، وصببححه األلببباني )4607جببزء مببن حببدوع أخرجببه أبببو داود )102

 صحيح أبي داود . 
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وتفار  أماي على ثالث وجابعين ملاة كل،ام ااي النااس إال ملاة : "  صل  هللا عليه وسلم هللا رسول

 103".واتدة . قال ا : ومن هي يا سج   هللا ؟ قا  : ما أنا عليه وأصحابي 

 اي أخيـ     ، النجاة عل  فاحرص ، الناجية الفررة عل  دلنا فقد ، وسلم  صل  هللا عليه  

 الصتال  السلف من ج عل  الحلقي يوون أن الحعلم بداية في ، واحرص الفررة هذه إل  ـ وانضم هللا

ت ن ايحته ، فأصتل  ، ت بدايحته صتحَّ ا فتي استحقامحك علت  الطريقتة ، فمتن صتحَّ  نيحتك فإنَّ لتذلك أثترك

،  ضترورة العلتم طلتب كتان فتإن ، حتي رلتب كتل يفجع اليوم األمة فشحات ، بك يُصل  أن هللا عس 

   ؛ ألنه بالذات الحاضر الورت في الضرورة تلك وتأت  ، أشد ضرورته السلف من ج عل  فطلبه

 ف م في الصحي  المن ج ل ا تبين وجل ، عز هللا إل  عودت ا طريم في صحيحة معالم من لألمة بد

 الصحي  . اإلسالمي المجحمع لبنا  األساسية القاعدة هي لحيا العقيدة

ك  يُحبع الذي المن ج يون لم وما الستليم  مجراهتا عتن ستحنحرف اإلسالمية اليقظة فإنَّ  صحيحا

ك  اعحقاداك  نعحقد ، ونحن  المتن ج هتو اإلستالمية العقيتدة ف تم فتي والجماعة السنة أهل من ج أنَّ  جازما

 هللا نصتر تستححم مستلمة أمتة بحتم تصتب  لوتي اليتوم اإلسالمية ألمةل تقديمه يجب الذي الصحي 

 ورضوانه .

 الفررتة متن وللمجحمتع ، وا نحتراف الحمتزي متن البشتر  للعقتل صتيانة المن ج هذا وفي 

 عتن وأعرضتت المتن ج هتذا عتن انحرفتت عنتدما إ  األمتة فتي ا نحتراف يحتدث والضالل ، ولم

 ، وبعضت ا الوثنيتة اليونانيتة الفلستفة مشالفتات متن بعض ا .، بشرية مناهج إل  وجل عز هللا وحي

 من تا لوتل ومتذاهب ، طوائتف إلت  األمتة ، فحفررتت هللا بتدين الجاهلتة المنحرفتة العقتول نحتاج متن

 .، وأتباعه ، وإمامه ، وطريقحه من جه

                                                           
في افتراق هذه األمة ، وقال : حسن غريب  ( ك اإليمان عن رسول هللا ، باب ما جاء 2641أخرجه الترمذي )103

 ( في صحيح الجامع . 5343، وحسنه األلباني )
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 مصتلحين علمتا  وا نحتراف الضتعف فحترات متن فحترة كتل فتي وجتل عتز هللا ري  ورد

 إلت  اإلستالم صتدر متن عارضت ا أو يالف ا من عل  ، ويردون ويحرسون ا األمة عقيدة يحفظون

 تعال . هللا بمشيئة الساعة تقوم أن وإل  اليوم

 

 ؟ العقيدة هي أوالً :  ما

 بقوة . والربل واإلحوام والحوثيم ، العقد من : لغة العقيدة

ك   . معحقده لد  شك إليه يحطري   الذي الجازم اإليمان : واصطالحا

 ، والفطترة والستمع بالعقتل المستلمة البدي يتة الحتم رضتايا متن مجموعتة هتي : العقيدة معن  ريل :

ك  صدره علي ا ، وثن  رلبه اإلنسان علي ا ويعقد ك  بصحح ا ، جازما  يتر    ، وثبوت ا بوجوب ا راطعا

 .أبداك  يوون أو يص  أنه يالف ا

 ، والطاعتة الحوحيتد متن لته يجتب ومتا ، تعتال  بتاهلل الجتازم اإليمتان تعنتي : اإلستالمية فالعقيتدة

 واأليبتار ، الغيب أمور من ثبت ما وسائر ، والقدر ، اخير واليوم ، ورسله ، وكحبه ، وبمالئوحه

 عملية . أو كانت علميةك  ، والقطعيات ،

 ف ل يا تر  تعرف من السلف  ؟ سلفية كنت ـ أي ا المحفقه  ـ مطالبكا بعقيدة  وإذا

 ؟ ال لف هم من

 المفضتلة ، ال الثتة القترون فتي ال د  وأئمة ، والحابعين الصحابة من األمة هذه صدر هم : السلف

 إلي م . نسبة سلفي ، العصور سائر في ن ج م عل  وسار ب س   ارحد  من كل عل  ويُطلم

  هللا صتل هللا رستول لستنة المحبعتين هتم كانوا " ، لما أهل ال نةورد كان يطلم علي م في البداية " 

 " . الحديث أهل ، "  "األثر أهل"  فسموا لألثر عليه وسلم ، المقحفين

 " . أهل ال نة والجماعةثمَّ لما انحشرت البدض صار يطلم علي م " 

 وأصتحابه صل  هللا عليه وسلم  النبي عليه كان ما م ل عل  كان من هم : والجماعة ال نة وأهل

 "  الجماعة"  وسموا صل  هللا عليه وسلم ، النبي لسنة ع مواتبا  سحمساك م  السنة أهل وسموا ،
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 يشرجتوا ولم ؛ الحم أئمة عل  ، واجحمعوا الدين في يحفرروا ولم ، الحم عل  اجحمعوا الذين ألن م

 األمة. سلف عليه أجمع ما ، واتبعوا .علي م

تا أن ي محتازوا عتن ييترهم ولما صار من المبحدعة من ينسب نفسه إل  هذا اللقب الشريف كان لزامك

" نسبة إل  سلف هتذه األمتة متن أهتل الصتدر األول ومتن اتتبع م ال لفية ومن هنا نشأ مصطل  " 

 بإحسان .

 

 أبر  قضايا العقيدة ال لفية

، ويالصتة  في تا الشتالف أك تر فتإن "الصافات  م األة " الستلفية العقيتدة ومن أهتم رضتايا

،  تشتبيه أو تأويتل ، ،    أو تعطيتل دون جتا ت كمتا نمرها الصفات و يات أحاديا القول في ا : أنَّ 

 تم يل .  أو

 وها  شيء كميله ليس"   وكماله بجالله تليم يداك  ، كأيدينا ليست ، ولون يداك  هلل أن فن بت

 [ .11]الشور /البصير   ال ميع

 لايس"      وكماله وكماله بجالله يليم نزو ك  ، وإنما كنزولنا   لون ينزل ، هللا أن ون بت

 وهوذا. .[11" ]الشور /البصير ال ميع وه  شيء كميله

 . واالجادال  الالقي من،ا اي والجماعة ال نة أهل وأص   ق اعد

 ويقوم المن ج السلفي عل  رواعد وأصول تضبل من ج الحلقي وا سحد ل ، فمن ذلك :

 الصال . فالسل وإجماض الصحيحة، رسوله وسنة ، هللا كحاب هو العقيدة مصدر :  أوالً 

 يبر  حاد . كان وإن ، ربوله وجب صل  هللا عليه وسلم هللا رسول سنة من ص  ما كل :  ثانيًا

 ومتن ، الصتال  الستلف وف تم ، ل تا المبينتة النصتوص هتو ، والسنة الوحاب ف م في : المرجع ثاليًا

 بمجرد ذلك من ثبت ما يعار    لون ، العرب لغة من صع    ما ثم ، األئمة من من ج م عل  سار

 .لغوية اححما ت
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ك  يُحدث أن ألحد وليس ، صل  هللا عليه وسلم  النبي بين ا رد ، كل ا الدين : أصول سابعًا ك  شيئا  زاعما

 الدين بعده . من أنه

ك  ناهراك  ولرسوله ، هلل : الحسليمخامً ا  الصتحيحة الستنة أو الوحتاب متن شتي  يُعار  فال ، وباطنا

 ..ذلك ونحو إمام و  ، شيخ رول و  كشف ، و  ، ذوي و  ، بقياأ

ك  يحعار  و  ، الصحي  للنقل موافم الصري  العقل : جادًجا  الحعار  توهم وعند ، من ما رطعيا

 النقل . يقدم

 المجملتة ، واأللفتان البدعيتة األلفتان وتجنتب ، العقيتدة فتي الشرعية باأللفان ا لحزام : يجب جابعًا

ك  كتان فمتا ، معناها عن يسحفسر ، والصواب للشطأ المححملة  كتان ومتا ، الشترعي بلفظته أثبتت حقتا

 .ُرد   باطالك 

 ا جحماض من معصومة مجموع ا في صل  هللا عليه وسلم ، واألمة للرسول ثابحة العصمة ثامنًا :

 إلت  فمرجعته وييرهم األئمة فيه ايحلف وما .من م ، ألحد عصمة فال  حادها ، وأما .ضاللة عل 

 .األمة مجح دي من للمشطئ ا عحذار مع ، السنةو الوحاب

 والفراستة ، النبتوة متن جتز  وهتي ، حم الصالحة والرؤيا ، مل مون محدَّثون األئمة في  تاجعًا :

 و  للعقيتدة مصتدراك  للشترض ، وليستت موافقح تا بشرط ، ومبشرات كرامات ، وهذه  حم الصادرة

 للحشريع .

 الشتو  عتن الن تي صت  ومتا ، مشروعة بالحسن  والمجادلة ، مذموم الدين في المرا  عاشًرا :

 ، وتفتوي  بته للمستلم علتم   فيمتا الشتو  عن بالحسن  اإلمساك ويجب ذلك ، امح ال وجب فيه

 سبحانه . عالمه إل  ذلك علم

 البدعة تُرد   فال والحقدير ا عحقاد في يجب كما ، الرد في الوحي بمن ج ا لحزام يجب تادي عشر:

 العوس . و  ، بالغلو الحفريل يقابل و  ، ببدعة

 .النار في ضاللة وكل ، ضاللة بدعة وكل ، بدعة الدين في محدثة كل ثاني عشر :

  وجمات،م والجماعة ال نة أهل خصائص
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فإذا عرفت أصول م ورواعدهم في النظر وا ستحد ل ، وستمعت األدعيتا  ينعحتون أنفست م 

صائص م وصفات م ، فإذا وجدت ا فقتد أبصترت طريتم ال تد  بأن م من م ، فاحرص عل  معرفة ي

ي   تلحفت إليه .  ، وإ  فدعف

ك  وجتل عتز هللا بوحتاب ا هحمتام أوال : ك  معرفتة بالحتديا وا هحمتام ، وتتالوة وتفستيراك  حفظتا  وف متا

 الحلقي . مصدر ألن ما سقيمه من لصحيحه وتمييزاك 

 هللا يخشى   إنما  :تعال  رال ، به للعمل وسيلة هو وإنما،  ياية ليس ، فالعلم بالعلم العمل ثانيًا :

 [ 28] فاطر/العلماء    عباده من

 ف تو الششتوض متن م لته يتست ولتم العلتم شتيئكا متن أوتت  ، فمن الششية العلم مسعود : إنما ابن رال 

 مشدوض .

 الوعيد ونصوص الوعد بنصوص ، فيسمنون كله بالوحاب ، واإليمان كله الدين في الديول ثاليًا :

 العبتد إرادة ، وإثبتات هللا بقتدر اإليمتان بتين ، ويجمعتون الحنزيته ونصتوص اإلثبتات ، وبنصتوص

 باألستباب األيتذ ، وبتين والرحمتة القتوة ، وبتين والعبتادة العلتم بتين يجمعون وفعله ، كما ومشيئحه

 ..والزهد

 لدين.ا في وا يحالف الفررة ا بحداض ، ونبذ ، وترك ا تباض سابعًا :

وهتم  ، والتدعوة والعمتل العلتم فتي ب تم المقحتد  العتدول ال تد  بأئمتة وا هحتدا  ا رحتدا  خامً اا :

 سبيل م . يالف من ، ومجانبة ن ج م عل  سار ومن الصحابة

،  وا تباض الحوحيد عل  صفوف م ، وتوحيد الحم عل  المسلمين كلمة جمع عل  الحرص جادًجا :

 . بين م والشالف النزاض أسباب كل وإبعاد

 و  " والجماعاة ال انة" ستو  باستم وا عحقتاد التدين أصول في األمة عل  يحميزون   هنا ومن

 والسنة . اإلسالم سو  رابطة عل  يعادون و  يوالون

 . لا جالا  جابعًا :
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 بتين وستل والستلوك األعمتال فتي ، وهتم الحفتريل وفتري الغلتو فتري بتين وستل ا عحقتاد فتي ف تم 

طين ينالمْفرط  .والمفعر ف

 بمف ومته ، والج تاد منوتر بغيتر المنوتر عتن والن تي بتالمعروف ، واألمتر هللا إلت  التدعوة ثامنًاا :

،  ذلتك إلت  والتدعوة القدوة ، وإيجاد العلم بنشر السنة ، وإحيا  الشرعية وضوابطه الشامل الواسع

 .ة .وكبير في كل صغيرة وحومه هللا شرض ، وإرامة الدين لحجديد والعمل

   :والعد  اننصاف  تاجعًا :

 يجتورون ، و  ُمتوالٍ  فتي يغتالون   ول تذا الطائفتة ؛ أو التنفس حتم   تعال  هللا حم يراعون ف م

 كان . أيًّا فضله فضل ذا يغمطون و  معاٍد ، عل 

 متن ، وهتذا واألعصتار األرطتار تباعتد ريتم الموارتف فتي والحشتابه األف تام فتي الحوافتم عاشاًرا :

 والحلقي . المصدر وحدة راتثم

لم مع الُشلم وحسن والرحمة اإلحسان : تادي عشر  كافة . الشع

 ، وعامح م . المسلمين ، وألئمة ، ولرسوله ، ولوحابه هلل النصيحة  ثاني عشر :

 عتن م األذ  ، وكتف حقتور م وأدا  ، ومتوا ت م ونصرت م المسلمين بأمور : ا هحمام ثالث عشر

 ل م . الدعا  دوام مع

 الكالم           خالصة

 مواكبة أو الصال   ،  والعمل النافع العلم ؛ لححصيل البداية في وتط يره القلب تزكية من بد   أنه

 عصرنا. في الشطيرة الم مات من ف ما الطلب مع الحزكية

 

 

 المنطلم السادأ

 الف م = الفقه

 وأحوم . وأسلم أعلم السلف وف م 
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 دءال ا المنطلق 

 ا،م ال لف 

 [ 9" ] الحجر/ لحااظ ن له وإنا الاكر نعلنا نحن إنا  " : وجل عز هللا رال

بَّ َتاِماِل  : " صل  هللا عليه وسلم  ورال ص اْمَرأً َجِمَع ِمنَّا َتِدييًا اََحِفَظهص َتاَّى يصبَل ِغَهص َغْيَرهص اَارص َر ّللاَّ نَضَّ

بَّ َتاِمِل اِْقٍه لَْيَس بِفَِقيٍه  اِْقٍه إِلَى َمْن هصَ  أَْاقَهص ِمْنهص وَ  سص
104  

 وجتل عتز ربنتا كتالم تصتديم نعلتم الحتاريخ فتي والنظر األحوال ، وباسحقرا  نف م والحديا باخية

صل  هللا عليه وستلم  نبيه وسنة كحابه لحفر ري  هللا أن فنش د صل  هللا عليه وسلم ، نبينا وحديا

 وأتتم الصتالة أفضتل  لته وعلت  عليته المرستلين ستيد رثتة، وو المستلمين أئمتة متن ج ابتذة فحتو ك  

 النتاأ يبلغتون صل  هللا عليته وستلم ، رسوله وبين الناأ بين ووسائل وسائل هللا ، جعل م الحسليم

 . إليوم ع دناه ، ونحن إلينا هللا رسول ع د : هذا ، ويقولون هللا رسول مراد ، ويف مون رال ما

 كال مان العلام هااا يحمل"  صل  هللا عليه وسلم   هللا رسول رال .سالف عن يالف كل يحلقاه هوذا

  105  "المبطلين   واناحا  الجاهلين   وتأويل الغالين تحريف عنه ينف ن   عدوله خلف

ميال ماا بعيناي هللا : "    رتال صتل  هللا عليته وستلم  النبتي عن موس  أب  حديا من الصحي  وفي

أصاب أسًضا اكان من،اا طائفاة طيباة قبلام المااء اانباام  تعالى به من ال،دى والعلم   كميل غيث

الكِ والعشب الكييار   وكاان من،اا طائفاة أ اادب أم اكم المااء ا اقى النااء و سعا ا وأصااب 

 تعاالى هللا ديان  اقه من ميل اال    كِ تنبم من،ا طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تم   ماء وال

                                                           
( ك العهبب، عببن رسببول هللا ، ببباب مببا جبباء فببي الحببع عهببى ببهيببغ السببماب ، وقببال : 2656أخرجببه الترمببذي )  104

 ( .2139حدوع حسن ، وصححه األلباني في صحيح الترمذي )
قال ال)طي  سئل أحمد ببن حنببل عبن ( ، قال في ينز العمال : 7/38)أخرجه ابن عساكر في باريخ دمشع  105

 هذا الحدوع وقيل له يأنه يالم مو وب قال ال هو صحيح سمعته من غير واحد .
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ً  باال  يرااع لام مان وميال   لموعَّ  اعَِلم   به هللا بعيني ما ونفعه  الااي هللا هادى يقبال ولام   سأجاا

  106 " به أسجلم

يقول ابن القيم ـ رحمه هللا ـ : فجعتل النبتي صتل  هللا عليته وستلم النَّتاأ بالنستبة إلت  ال تد  والعلتم 

ن ثالث طبقات :   الطبقة األول  : ورثة الرسل ويلفا  األنبيا  ـ علي م الصالة والسالم ـ وهتم التذي

ا وعمالك ، ودعوة إل  هللا عز وجل ورسوله .  راموا بالدين علمك

ف س   أتباض الرسل صلوات هللا علي م وسالمه حقكا ، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة متن األر  الحتي 

هتس   زكت ، فقبلت الما  ، فانبحت الوأل والعشب الو ير ، فزكت في نفس ا ، وزكتا النَّتاأ ب تا ، و

هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين ، والقوة عل  الدعوة ؛ ولذلك كانوا ورثة األنبيا  الذين رال 

[  45" ] ص /وا كر عبادنا إبراهيم وإجاحق ويعقا ب أولاي األيادي واألبصااسهللا تعال  في م : " 

مون متن تبليغته أي البصائر في دين هللا عز وجتل ، فبالبصتائر يتدرك الحتم ويعترف ، وبتالقو  يتح

 وتنفيذه والدعوة إليه .

ف ذه الطبقة كان ل ا روة الحفر والف م في الدين ، والبصر بالحأويل ، ففجرت متن النصتوص أن تار 

ا . ا ياصك  العلوم ، واسحنبطت من ا كنوزها ، ورزرت في ا ف مك

ستول هللا كما رال أمير المسمنين علي بن أبتي طالتب ـ رضتي هللا عنته ـ ورتد ستئل : هتل يصتوم ر

 صل  هللا عليه وسلم بشي  دون الناأ ؟ 

ا يستيه هللا عبدكا في كحابه.  فقال :    ـ والذي فلم الحبة وبرأ النسمة  ـ إ  ف مك

ف ذا الف م هو بمنزلة الوأل والعشب الو ير الذي أنبححه األر  ، وهو التذي تميتزت بته هتذه الطبقتة 

، وكتتان هم تتا حفظ تتا وضتتبط ا ، فوردهتتا النتتاأ ،  ، فإنَّ تتا حفظتتت النصتتوص الطبقااة اليانيااةعتتن 

وتلقوها من م ، فاسحنبطوا من تا ، واستحشرجوا كنوزهتا، واتجتروا في تا ، وبتذروها فتي أر  رابلتة 

 [60" ]البقرة / قد علم كل أناء مشرب،مللزرض والنبات ، ووردها كل بحسبه " 

                                                           
( ك الفضائل ، باب بيان مثل مبا 2282( ك العه، ، باب فضل من عه، وعهث، ، ومسه، )79أخرجه الب)اري ) 106

 بعع به النبي من الهدى والعه، .
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ص اْمرَ وهس   هم الذين رال في م النبي : "  َر ّللاَّ بَّ نَضَّ أً َجِمَع ِمنَّا َتِدييًا اََحِفَظهص َتاَّاى يصبَل ِغَاهص َغْياَرهص اَارص

بَّ َتاِمِل اِْقٍه لَْيَس        بِفَِقيٍه    107" َتاِمِل اِْقٍه إِلَى َمْن هصَ  أَْاقَهص ِمْنهص َوسص

وهتتذا عبتتد هللا بتتن عبتتاأ حبتتر األمتتة وترجمتتان القتتران ، مقتتدار متتا ستتمع متتن النبتتي لتتم يبلتتغ نحتتو 

" ، وسمع الو ير من الصحابة ، وبتورك فتي  سأيم" و"  جمعملعشرين حدي كا ، الذي يقول فيه " ا

ا . ا وفق ك  ف مه ، وا سحنباط منه حح  مأل الدنيا علمك

رال أبو محمد بن حزم : وجمعت فحاويه في سبعه أسفار كبار ، وهي بحسب ما بلتغ جامع تا ، وإ  

نباطه وف مه في القران بالموضع الذي فاي بته   النتاأ ، ورتد فعلم ابن عباأ كالبحر ، وفق ه واسح

سمع كما سمعوا ، وحفر القتران كمتا حفظتوه، ولوتن أرضته كانتت متن أطيتب األراضتي ، وأربل تا 

 ل  اضل هللا يؤتياه مان يشااء وهللا للزرض ، فبذر في ا النصوص ، فانبحت من كل زوج كريم ، " 

 [ 21" ] الحديد /  و الفضل العظيم

أين تقع فحاو  ابن عباأ وتفسيره واسحنباطه من فحاو  أبي هريرة وتفسيره ، وأبو هريرة أحفر و

منتته ، بتتل هتتو حتتافر األمتتة علتت  اإلطتتالي ، يتتسدي الحتتديا كمتتا ستتمعه ، ويدرستته بالليتتل  درسكتتا ، 

فوانت همحه مصروفة إلت  الحفتر ، وبلتغ متا حفظته كمتا ستمعه ، وهمتة ابتن عبتاأ مصتروفة إلت  

ا ستتحنباط ، وتفجيتتر النصتتوص وشتتم األن تتار من تتا ، واستتحشراج كنوزهتتا.   وهوتتذا النتتاأ الحفقتته و

 بعده رسمان :

معحنتتون بالضتتبل والحفتتر ، واألدا  كمتتا ستتمعوا ، و  يستتحنبطون ، و  يستتحشرجون  ق اام الحفاااظ

 كنوز ما حفظوه .

 ، واسحشراج األحوام من النصوص ، والحفقه في ا . وق م معان ن باالجانباط

كأبي زرعة ، وأب  حاتم ، وابن وارة ، وربل م كبندار محمد بن بشار ، وعمرو   النارتد ،  ااألو  :

وعبد الرزاي ، وربل م كمحمد بن جعفر يندر ، وسعيد بن أبي عروبتة ، وييترهم متن أهتل الحفتر 
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واإلتقتتان ، والضتتبل لمتتا ستتمعوه ، متتن ييتتر استتحنباط وتصتترف واستتحشراج األحوتتام متتن ألفتتان 

 ص .النصو

والقسم ال اني : كمالك ، والشافعي ، واألوزاعي ، وإسحم ، واإلمام أحمد بن حنبل ،  والبشاري ، 

 وأبي داود ، ومحمد بن نصر المروزي ، وأم ال م ممن جمع ا سحنباط والفقه إل  الرواية .

ورفعتوا بته  ف اتان الطائفحان همتا أستعد الشلتم بمتا بعتا هللا تعتال  بته رستوله ، وهتم التذين ربلتوه ،

 رأسكا.

: وهم أشق  الشلم ، الذين لم يقبلوا هدي هللا ، ولم يرفعوا به رأسكا ، فتال حفتر  وأما الطائفة اليالية

 ، و  ف م ، و  رواية ، و  دراية ، و  رعاية .

 : أهل رواية ودراية . االطبقة األولى

، بتل حفظ تم متن الروايتة أوفتر.    : أهل رواية ورعايتة ، ول تم نصتيب متن الدرايتة والطبقة اليانية

إن هم إال كاألنعام بال هام أضال : األشقيا  ،   رواية ، و  دراية ، و  رعاية ، "  والطبقة اليالية

[ ف تم التذين يضتيقون التديار ، ويغلتون األستعار، إْن همتة أحتدهم إ  بطنته  44" ] الفرران /جبيال 

لباسه وزينحه ، فإن تررت همحه فوي ذلتك كتان همته وفرجه ، فإن تررت همحه كان همه ـ مع ذلك ـ 

في الرياسة وا نحصار للنفس الغضبية ، فإن ارتفعت همحته عتن نصترة التنفس الغضتبية كتان همته 

في نصرة النفس الولبية ، فإن لم يعط ا انحقل إل  نصرة النفس السبعية ، فال يعطي تا إ  واحتد متن 

 وملوية . هس   فإنَّ النفوأ : كلبية ، وسبعية ،

 فالولبية تقنع بالعظم والوسرة والجيفة والقذرة .

 والسبعية   تقنع بذلك ، بل بق ر النفوأ ، تريد ا سحعال  علي ا بالحم والباطل .
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وأما الملوية فقد ارتفعت عن ذلك ، وشمرت إل  الرفيم األعل  ، ف مح ا العلم واإليمان ومحبتة هللا 

ر محبحه ومرضاته ، وانما تأيذ من التدنيا متا تأيتذ ؛ لحستحعين بته علت  تعال  ، واإلنابة إليه ، وإي ا

 أهـ  108الوصول إل  فاطرها ورب ا وولي ا   لحنقطع به عنه "

 فتي النَّتاأ أنَّ  علمنا ـ ، نوراك  ربره ومأل تعال  هللا ـ رحمه القيم  بن المحين الوالم هذا بعد

 : وسلم صل  هللا عليه  هللا رسول بحصنيف صنفان العلم

 . مجح دون  فق ا                           . نقلة  حفان          

 متن العلتم ، حملتوا التدين حملتوا ـت ف تس   .الجميتع عتن هللا ـت رضتي رجتال الوصتفين يجمتع ورتد

 كبيترة و  صتغيرة يحركتوا ، لتم حملتوه كمتا ، وبلغتوه مومتالك  كتامالك  ، حملتوه بعتدهم فمن الصحابة

 عتن بعضت م وف تم ، رتال كمتا ونقلوهتا إ  صل  هللا عليه وستلم  هللا رسول أررها أو رال ا أو فعل ا

 الوحتاب معتاني ، ف متوا النصتوص متن األحوتام فاستحنبطوا رولته صتل  هللا عليته وستلم هللا رستول

 لتم الحتي الورتائع نزلوا ، حح  الحوم علة من ، وتارة معناه من ، وتارة القول نفس من تارة والسنة

 ذلك . طريم بعدهم جا  لمن ، وس لوا ذكر ما ل ع تذكر

 إليه ، ومن  إيضاح ا في ، واححيج بعدهم الشريعة ف م عليه تورف علم كل في األمر جر  وهوذا

 ، وأصتاب اخير رده شي  في الواحد أيطأ ، فإذا يفيرة أعداداك  العلما  هللا جعل أن العصمة تمام

 متا ، وأثبحتوا يطتأ متن كتان متا ، وبينوا أروال م ، فحعقبوا همتالميذ بعدهم من هللا ري  ، ثم.ال الا

: "  هللا وصتف م كمتا أهلته يوتون ، ححت  التدين لتذلك  هللا حفتر متن ذلتك كتل صتواب ،  متن كتان

 [71" ] الحوبة/المنكر عن وين، ن بالمعروف يأمرون

 الفقيته م الحوتيم، ومتن  العتدل الضتابل الحتافر ، متن م الو ترة هتذه متع تجتد أن العصمة تمام ومن 

 بالرجتال العلمتا  ومتن م ، األصتول أهل ومن م ، القرا ات أهل ، ومن م اللغة أهل ، ومن م المحقن
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ك  بعض م يومل والول ، بمراتب م الشبرا   ، عالمه إل  علم عن سسال كل أصحاب ويحيلون ، بعضا

  .فق ه ـ  مين هللا حرمك ـ   وتأمل البديع األثر هذا معي واررأ

: أيبرنا الحوم بن المبارك أيبرنا عمرو بتن يحيت  رتال : ستمعت أبتي  سننه رال في الدارمي رو 

يحدث عن أبيه رال : كنا نجلس علت  بتاب عبتد هللا بتن مستعود ربتل صتالة الغتداة فتإذا يترج مشتينا 

 معه إل  المسجد ، فجا نا أبو موس  األشعري فقال : أيرج إليوم أبو عبد الرحمن بعد ؟ 

 . فجلس معنا حح  يرج ، فلما يرج رمنا إليه جميعكا . رلنا :  

ا أنورته ، ولتم أر   ـ والحمتد  فقال له أبو موس  : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد  نفا أمرك

ا .  هلل ـ إ  ييرك

 رال : فما هو ؟ فقال : إْن عشت فسحراه .

تا حلقكتا جلوسكتا ينحظترون الصتالة ، فتي كتل حلقتة رجتل ، وفتي أيتدي م  رال : رأيتت فتي المستجد رومك

حص  ، فيقول : كبروا مائة . فيوبرون مائة ، فيقول : هللوا مائتة . في للتون مائتة ، ويقتول ستبحوا 

 مائة . فيسبحون مائة .

 رال : فماذا رلت ل م ؟ 

 رال : ما رلت ل م شيئكا انحظار رأيك وانحظار أمرك .

 نت ل م أن   يضيع من حسنات م .رال : أفال أمرت م أن يعدوا سيئات م ، وضم

 ثم مض  ، ومضينا معه حح  أت  حلقة من تلك الحلم فورف علي م .

 فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟

 رالوا : يا أبا عبد الرحمن حص  نعد به الحوبير والح ليل والحسبي  .

ا أمة محمد ، ما أسترض رال : فعدوا سيئاتوم ، فأنا ضامن أن   يضيع من حسناتوم شي  ، ويحوم ي

هلوحوم    هتس   صتحابة نبتيوم صتل  هللا عليته وستلم محتوافرون ، وهتذه ثيابته لتم تبتل ، و نيحته لتم 

 توسر ، والذي نفسي بيده إنوم لعل  ملة هي أهد  من ملة محمد ، أو مفحححو باب ضاللة .

 رالوا : وهللا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إ  الشير .
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تا يقتر ون رال : وكم من  مريد للشير لن يصيبه ، إنَّ رسول هللا صل  هللا عليته وستلم حتدثنا أنَّ رومك

 القر ن   يجاوز تراري م ، وأيم هللا ما أدري لعل أك رهم منوم ، ثم تول  عن م .

 .109فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلم يطاعنونا يوم الن روان مع الشوارج " 

ك   ليم الحديا هذا إنَّ  ك  درسا ك  تربويا ك  ، وهو وارعيا   . القصيد بيت إل  لنصل ـ مقصود ـ أيضا

 الفقه ؟ علم نطلب كيف

 وجتدنا " : ورتد للمافق،اين عملي برناما"  كحابه ـ في هللا ـ حفظه القارئ عبد العزيز الشيخ يقول

 إل  توصله وسيلة وأحسن وأسرض طريقة أحوم أنَّ  العلم أهل حلقات في بالجلوأ الفقه يطلب لمن

 يحمذهب . أن أي الشريعة في للحفقه وسيلة األربعة المذاهب من واحداك  يحشذ أن يايحه

  ؟ بالذكر األربعة الفق ية المذاهب هذه أي؛ ولماذا

 ييتر هتو وإمتا ، الستفيانية ، األوزاعيتة : ، م تل أك رهتا انتدرأ رتد إمتا الفق يتة المتذهب بتاري ألن

 األربعة المذاهب من بواحد تحمذهب أن الشريعة في للحفقه وسيلة أحسن فلذلك ، كالظاهرية معحبر

 الشريعة . في للحفقه طري فول ا أحدهم تشحار ،

 مشدومتة وصتلحنا ححت  ، ذلتك علت  وتضتافرت ، فائقتة بعنايتة األمتة نقلح ا األربعة المذاهب وهذه

 والحفريتغ والحأصيل ، فوالحألي بالشرح يدمح ا عل  العلما  وتسابم ، ك يرون أتباض ل ا ، محبوعة

 ، وبيتان المتذاهب لفق تا  والحرجمتة ، والنصتوص األدلتة وتشتريج ، وا ستحنباط وا ستحد ل ،

،  .المرمورتة اليافعتة الفق يتة بتال روة ، ينيتة زايترة فق يتة متدارأ المذاهب هذه فشولت ، أحوال م

ك  ايحرت إذا محفقه ـ ـ يا ولذلك  فتي ترتتع ، فإنتك الشريعة أحوام يف للحفقه وسيلة فاتشذته من ا مذهبا

 مدرستة من تا متذهب فوتل ، وثمارهتا أن ارهتا متن ونمتأك يليلتك وترو  المدرسة ، تلك دوحات

 متن الفق يتة األربعتة المتدارأ هتذه نتالل فتي فحجتد ، يتدمح ا علت  العلمتا  ، تضتافر رائمتة فق ية

  ؟ هاا أق   لما االمذاهب .  من ييرها في تجده   ما الفقه وسائل

                                                           
 ( في المقدمة ، باب في يراهية األخذ بالرأي .204أخرجه الدارمي ) 109
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 الحفقته إلت  المحفق تين دعتا هللا ـ فإنته رحمته ـت الشتوكاني وهتو ، المحأيرين العلما  بع  عل  رداك 

 أدب"  كحابيته فتي كحب ما يالل من الشوكاني كالم درست ، ولما األربعة المذاهب هذه عن بعيداك 

 ورحتي فعتل رد كانتت هتذه دعوته أنَّ  وجدت " ، والاقليد اال ا،اد اي المفيد الق  و"     " الطلب

 القترن أهتل متن وهتو هللا ـ رحمه ـ       عصره في اسحفحل الذي والحعصب سيطر،  الذي للجمود

 الدعوة ب ذه الدا ين هذين حدة من يوسر أن الشوكاني فأراد ، اليمن بلده في ياصة ، عشر ال الا

 نحائجته الحطبيتم عنتد أنته أو ، للحطبيتم رابتل إليته يتدعو التذي المتن ج هتذا أن هتذا يعنت    ولونه ،

ك  حالك  و  ، معقو ك  حالك  ليس إنه ، محمودة  الفق ية المدارأ هذه عن بعيداك  المحفق ون يحفقه أن عمليا

 رحمته الشتوكاني ـ رأ  ينفتذوا أن المحفق ين من حاولوا الذين فإن ولذلك ، الغنية الزايرة الوبر 

 ، ولوتن الحمتذهب متن فتارحربوا ، نفسته يالشتوكان كحتب إلت  األربعتة المتذاهب كحتب من ـ فروا هللا

 الشوكاني . بمذهب

 أن تم ـت فالغالتب هللا ـت رحم تم المحتدثين كحتب بواستطة الشتريعة فتي يحفق توا أن حتاولوا التذين وأما

  ويضيعون. ، يحشححون

 أمتا ، يايتة وليس وسيلة ، الشريعة أحوام في الحفقه إل  وسيلة الحمذهب تحشذ أن محفقه ـ ـ يا فعليك

 الحي الغاية إل  تصل   وحينئذ ، ياية حينئذ الحمذهب انقلب ، والجمود الحعصب دا  في ورعت اإذ

 ارحراحنتا معن  ليس لذلك ؛ الحعصب يبار ، ويحجب ا الجمود سحب تحجب ا ، هللا حوم معرفة هي

 ، أننتا لحفقتهل وسيلة المش ورة األربعة الفق ية المذاهب بأحد الحمذهب تحشذ ـ أن المحفقه ـ أي ا عليك

  "   الحعصب لك نبي 

 الفق ية المحون هذه بواسطة الفقه تلق  عن أبداك  يسحغني   الحفقه طريم أول في " فالمبحدئ : رال ثم

 وتوحستب ، بطابع ا تطبع ا لغحه وبدأت ، عنده تنشأ ملوحه ، وبدأت واعحاده بالفقه درب إذا حح  ،

ك  الدربة  وطري الد  ت أنواض وأدرك ، يفية أو ناهرة حوامأ من النصوص في ما ف م عل  أيضا

ك  الستلم درجات يرتق  حينئذٍ  ، ا سحنباط ك  شتيئا  فتي ا جح تاد ثتم ، الحترجي  علت  يقتدر ، ححت  فشتيئا
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 بتين مقتارن ومجح تد ، متذهب ومجح تد ، مستألة  مجح تد : درجتات ، فالمجح تدون المتذهب حتدود

 . مطلم إمام ومجح د ، المذاهب

 أن هتذا ـ ـت متع يُعقتل فتال ، منحظم فيه الحلقي وسلم ، مرتبة مضبوطة وشئونه الفقه فأمور

 بتالقفز المستافة وايحصتر ، الستلم ذلتك طريقتك عتن وأزح ، ذلتك بول   تعبأ المبحدئ للمحفقه نقول

 دا  معالجتة النصتيحة ب تذه نريد كنا فإذا ؛ فق ك في مسحقالك  ، تفويرك في حراك  ، كن .ا جح اد إل 

 ونفع تعال  هللا ـ رحمه كالمه انح     "الفوض  هو  ير بدا  الدا  داوينا فقد ، والحعصب الجمود

 به ـ

  :  العلم طالب أيا

 إلت  تشتا  متن ت تد  ، إنَّتك بإذنتك الحتم متن فيته ايحلتف لمتا اهتدنا : الل تم معتي ورتل أرتول : أوالً 

ك  الحتم أرنتا الل تم ، مسحقيم صراط اجحنابته ،  ، وارزرنتا بتاطالك  لباطتلا وأرنتا ، اتباعته وارزرنتا حقتا

 الل م إنَّا نعوذ بك أن نضلَّ أو نُضل ، الل م  مين .

ك  القضية هذه أن أعلم ـ ـ وهللا أنن  عتز هللا نستأل ولوتن ، زوبعتة ت يتر رد العصر هذا في يصوصا

 . ئم لومة هللا في يشاف   ممن يجعلنا أن وجل

 ابحعتاث ،  ونعيتد العلمتا  متن جيالك  نسحشرج أن أردنا إذا أننا : اإلعانة ـ ومنه الحوفيم ـ وباهلل أرول

 ، ف تا الطلتب فتي  ثتارهم ، وارحفتا  الستلف طريتم بستلوك إ  ذلتك إلت  سبيل ، فال الفق ا  من أحد

 مت الك  ، فنقترأ المذاهب أتباض نر  إ  ـ فال أجمعين علي م هللا ـ رضوان سلفنا علما  في ننظر نحن

المتالوي  عبد البر ، و بن الشافعي ، وللبي قي الحنفي          الطحاوي لإلمام الطحاوية العقيدة في

 .   الحنبلي ردامة و بن ،

 وعبتد الترحمن وهتب بتن وعبتد هللا  العربي وابن ؟ األحناف والعيني والزيلع  النسفي تعرف هل

 وابن ؟ الشافعية  يرك وابن والسبوي والذهبي ؟ والنووي المالويين رشد وابن والقرطبي القاسم بن

 الحنابلة ؟ القيم وابن تيمية وابن رجب وابن الجوز 
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 نرضت    فلفتم  كحتب م ، علت  ، وتحلمتذنا علم تم رضتينا التذين وأئمحنتا علماؤنتا هتس  

 ؟    الطلب في وسيرت م طريقح م

 المتذهب فتي يحتدرج ، ثتم أو ك  محن مشحصتر بدراسة المذاهب هذه أحد في يبدأ أحدهم كان

ك كح ك  ابا ك  كحابا ك  ، وشيشا ـت  القتارئ الشتيخ ذكره الذي الحفصيل عل  ا جح اد درجة إل  يصل حح  شيشا

 يبتدأ الشتاب اليتوم تجتد إنتك ، الستلف عن الحلقي طريقة في اليوم يحدث ما تجد   ـ إنك.هللا  حفظه

 يحعلم . و  وينقطع فيحشحت المقارن بالفقه

 ، الحمتذهب القضتا  علت  فتي السلفيين ج اد عل  كبذل تقض  : إنَّك يقول من اليوم سنجد

 الخ . ...و ...و الظالم وإل  الحعصب ، وإل  الورا  إل  نعود أن تريد

 أن نريتد ، وصتري  ومحدد واض  كالمنا باطلة ، إنَّ  وادعا ات جائرة ـ لعمر هللا ـ ات امات وهذه

،  التدعاة ، وأفترزت القتادة فترزتوأ ، األئمتة أنحجتت الحتي ، ف تي الستلف طريقتة إلت  بتالحعلم نعود

 : الحمتذهب نقتول ، فتال زهتاد عتاملون ، وأمترا  علمتا  ، وفق تا  ، حومتا  وستادة رتادة وجعلتح م

 طريتم عتن البدايتة فتي تعلتم ..    ، إننتا نقتول : .،   والجمتود بالحعصتب المصتحوب الممقتوت

 ثالثة : بشروط وشيويه أصوله ترتض  الذي المذهب

ك  ليس طلبه في والحرري مذهبالح هذا أن   1 ك . و  فرضا  شرطا

 للمذهب . الحعصب عدم  2

 به . األيذ وجب المذهب يالف الصري  الصحي  الدليل ن ر إذا  3

ا عند العمل فعل  الدليل ، وليست  ، بل جديدة طريقة هذه فأنا أطالب صراحة بالحمذهب للحعلم ، أمَّ

ك  ألستنح م علت  تتواترت كلمتة  "مااهبي ا،ا  ثالحادي صا"َّ  إ ا"   أنفست م األئمتة دعتوة هتي  جميعتا

 ا نحستاب وصار سو ة ، المذاهب صارت لألسف ، ولون بعدهم من علي ا األئمة ، وعمل باتفاي

 والتحشل؛ ، شتي  كتل متن الححرر الشباب أك ر عند اليوم المقبولة الدعوة وصارت ، عورة إلي ا

ك  لته تجتد   ، الذي المطاط الزئبقي الشاب ، فنشأ ريد كل من ك  ، و  يضتبطه من جتا  يربطته ،  شتيشا
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ك  و   فوان ، يريد ما ويأتي ، يشا  ما ، يفعل الحرية عصر في حر هو بل شي  ، و  يحومه مذهبا

 . اليوم تراه الذي الضياض

  ؟ الماضية الطويلة السنين مدار عل  الصحوة لنا أيرجت ماذا 

ك  كم ك عالم كم ؟ تجد مجح داك  كم ؟ تر  فقي ا   ؟ تش د ج بذاك  ا

 للعلم الحقيقي الوجود من أك ر وا جح اد العلم ، دعاو  ومزايدات ادعا ات فقل وجدنا إنما ، أبداك 

  ـ ولألسف الشديد ـ  ، شاهدنا.النافع

 .والقذف والرد بالحشطئة العلما  عل    الجرأة1 

 .علم . بغير الفحو  في الحسرض  2 

 .المحبوب المذهب هي صارت حح  المحفشية الظاهرية  3 

 . أبداك  الحمام وعدم   ا نقطاض4 

ب 5 ف   شباب صغير مبحدئ   يُحستن الح جتي فتي الفقته يحوتم بتين أرتوال أهتل العلتم الفحتول ويصتو 

 ويشطئ ويرج  .

ك  أتم من م ـ أحداك  أبداك  تجد تواد ـ و  تجد فال  الط تارة بتاب هو وإنما ، العقيدة أو الفقه كحب من كحابا

 األول المجلتد انح ت  متن متن ، واألرتل نادراك  والزكاة ، رمضان كل ، والصيام فالصالة زاد وإن ،

 فال . ذلك من أك ر ، أما السنة فقه من

 ..المش ورة المسائل فقه فقل المش ور   أصب 5

ك 6   والمتوا ة لألهتوا  ، الموافقتة ، ولتآلرا  للمشتايخ الممقتوت الحعصتب لألستف ـ ـت ويتا   وأيضتا

 علي ا. دةوالمعا

 توتاد   ولتذلك ، المتذاهب ضتد الحعصتب فتي ، ورعوا الحعصب من فراراك  المذاهب نبذوا الذين إن 

 ..والنق؛ بالعيب إ  المذاهب تذكر

 . سلفنا عل  يريب ليس للحعلم الحمذهب عند ا ححرازات من ذكرناه أن سبم وما

  اإلبل لحوم من الوضو  مسألة : في فقل واحداك  م ا ك  يذ
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 : الحديا بشالف ومذهبي ما الشافعية علما  وأحد المالوية علما  أحد رول نقلأ

 كان ،   يعني وجوب الوضو  من لحوم اإلبل   وإن دليالك  أرو  المذهب : وهذا اإلمام النووي رال

 األمارين آخار كاان"  : جتابر بحديا الحديا هذا عن الجم ور أجاب ، ورد .يالفه عل  الجم ور

ا ال ض ء ترك هللا سج   من  متن الوضتو  وحتديا ، عتام الحتديا هذا ولون 110"الناس م م ممَّ

 111عل  العام . مقدم والشاص ، ياص اإلبل لحوم

 تترك عنتدي يقتو  ولتيس ، مشت ور صتحي  اإلبتل لحم العربي: وحديا بن بور أبو القاضي ورال

 نتذهب ولستنا ، اإلبتل لحتوم متن الوضو  لوجوب حومة يحلمس أن بعض م منه ، وحاول الوضو 

 112."تعبد والغ ل ال ض ء إنما األم " في الشافعي رال كما نقول ولون ، المذهب هذا

هَّد دار حيا الدليل مع يدورون العلما  كان هوذا  ، وتشوه المذاهب في األمة ، وليس بحسن أن تُزع

 متن المحتأيرين صتورة ، ونقتل المتذاهب أيطتا  نشتر ، ويحعمتد والعامتة الشاصتة عنتد صتورت ا

 كتل جماعتات ، أربتع المستجد الواحتد فتي يصتل  كتان أنته إ  تستمع توتاد فتال المتذاهب، محعصبي

 افحراضتات ، أو والحنفيتة الشتافعية بتين التزواج مستائل ، أو مترة وحتدهم أصتحابه يصتل  متذهب

 عن ا. والجواب تقع الحي لم المسائل

بجترة    رلتم ، وإنمتا ـت   تعنتي أن ن تدم تتراث هتذه األمتة  ورعتت ـت وإن األيطتا  هتذه كتل

ا ، فالحعصب نمقحه ونجاهده و  نقر به ، ومعاذ  عتن نقتول أن هللا اإلنصاف واجب وإن كان عزيزك

ك  الشطتأ  أو للمتذهب كتان ستوا  ولوتن حترام ، ، فالحعصتب .يطتأ الصتواب عتن ، و  صتوابا

 .لألششاص

 ، العلمتا  متن ر تف لمن نافعة عقلية رياضات ف ذه تقع لم الحي المسائل افحرا  في وأما

 بعتد ولوتن ، الفق تا  بته يفشر مما فحعلم ا ف ي شئت ـ وإن شئت إن ب اـ نفسك تشغل أن عليك و 

                                                           
( ك الطهببارة ، 192( ك الطهببارة ، ببباب بببرك الو ببوء ممببا غيببر  النببار ، وأبببو داود )185أخرجببه النسببائي ) 110

 ( .177ني في صحيح أبي داود )باب في برك الو وء مما مسن النار ، وصححه األلبا
 ( ط دار إحياء التراث العرةي .4/49شر، صحيح مسه، ) 111
 (1/112الترمذي ) شر، 112
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 عصتور فتي نافعتة المستائل وهتذه ، الوفايتات فترو  متن وا كحفتا  األعيتان فرو  من ا نح ا 

 . من عصرنا الفق ا  ويياب الفقه ، ركود

 كـ : مسائل الحنفية فق ا  : افحر  فم الك 

 أن يحصور و  : ويقول بعضنا يضحك ؟ رد.صالته تص  هل ، فسا  رربة ن ره وعل  صل  من

 . .فسا  رربة تمأل

،  ويصتل  ينست  ، ثتمَّ  بتراز أو بتول عينتة جيبه في يحمل طبيب  عصرنا في الصورة : وجدنا رلنا

 .ا فحرا  ؟ ورد .صالته تص  هل جيبه في العينة وزجاجة

ك  المفحرضتة المستائل متن .األرجوحتة علت  الةالصت مستألة وكتذلك  ك  ، وهتي رتديما  مضتحوة أيضتا

 ؟ .األرجوحة عل  يصل  مجنون يحشيل ف ل للصغار

 عتن يستأل متن جتواب المستألة جتواب وكتان ، األر  علت  السجود عدم منشسه ا فحرا  وكان

 عصرنا. في الطائرة في الصالة

منته  يستححيا ، و  يعتاب   شتي  ، ف ذا     م الناأ من المحأيرين نفع كيف الفق ا  أفم سعة أرأيت

 معارك . عليه ، وأريمت أول  هي م مات عن به تشويل إذا إ  ،

،  المتذاهب أحتد طريتم عتن فحعلم شئت فإن ، المذاهب أصحاب لحجري  داعي   إنه نقول : ولذلك

 لحشتريج لستبيلوا ، الصتحي  النتافع للعلتم الموصتل والطريتم ، واألصت  واألحتر  األولت  وهتو

، وكتن كيفمتا شتئت ، وانحفتع  لستانك احفتر ولوتن عليتك و  واسعة فالسبيل وإ  والعلما  ،  الفق ا 

 معي ب ذه الضوابل اختية و  تحعجل في الحوم و  في الرد :

  األتكام أص   على وتنبي،ات ق اعد 

 حاشتيحه بدايتة فتي عالمربت الترو  حاشتية صتاحب النجتدي راستم بن عبد الرحمن العالمة ذكر رد

  .ألهميح ا هنا ننقل ا األحوام أصول عل  وتنبي ات ورواعد أصول

 وييره : اإلسالم شيخ : رال تعال  ـ هللا ـ رحمه رال
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ك  و  ،  زمتة حجتة لتيس وييترهم كاألربعتة األئمة بع  ورول  1  إذا ، المستلمين باتفتاي إجماعتا

ك  يالف تم متن يترج ،  .بتاألول  ، وعتامالك  .بتالحزم  يتذاك  كتان ونتهأم م متا ا تفتاي متواطن محوييتا

الواحتد  دون الجم تور راله بما ، والعمل من م األك ر عليه ما وتويي مواطن ، في رصد إذا وكذلك

ك  يشالف لم ، ما واألول  واألحوط بالحزم أيذ رد فإنه ،  سنة .  و  كحابا

 كتان تفصيل، وإن أو األمر نفس في ثابت حم من في ا بد   وإثبات نفي بين دائرة مسألة وكل  2

 ، شترعية د ئتل عليته الصتحي  الحمد ـ القول ـ وهلل لون عليه ، يجمع بقول في ا يعمل أن يمون  

 الحم . تبين

 ، فتحولم .الولتم صتل  هللا عليته وستلم جوامتع محمتد نبيته أعطت  هللا أن علت  المستلمون وأجمتع  3

ك  تحناول ، عامة وراعدة ، ةكلي رضية هي الحي العامة الجامعة بالولمة  األنتواض ، وتلك .ك يرة أنواعا

ك  تحناول  ينوتر ، و  العبتاد أفعتال بأحوتام محيطتة النصتوص توتون الوجته وب تذا تحص  ،   أعيانا

"  ديانكم لكام أكملام اليا م: "  تعال  ، ورال .وشمول ا العامة النصوص معاني يف م لم من إ  ذلك

 عن،ا يعي  ال كن،اسها ليل،ا البيضاء على وتركاكم"  هللا عليه وسلم :صل   ، ورال [ 3] المائدة /

 113."هال  إال بعدى

  ، باألحوتام  العلتم أهتل بستسال أمتروا ، النتاأ متن ك يتر يعرف تا   المسائل من ك ير كان ولما  4

ليته صتل  هللا ع ورتال [ ، 43] النحتل / " تعلما ن ال كناام إن الااكر أهال ااجاأل ا  : " تعتال  رتال

 توتن لتم إذ المولتف علت  فالواجتب ،114 "العي ال ؤا  شفاء اإنما يعلم ا لم إ  جأل ا أال  "وسلم 

 ، وهتو .المذموم الحقليد المراد ، وليس .العلم أهل سسال والسنة الوحاب من الدليل لمعرفة أهلية فيه

ك  الرجل يقلد أن  يعترف   التذي رحتدا ا  المتراد بتل ، دليتل بغير والححليل الححريم في بعينه ششصا

 صتل  هللا عليته وستلم ، محمتد نبيته وستنة  هللا بوحتاب لقولته يحتحج بمن ا رحدا  به ، وهو إ  الحم

                                                           
( فببي المقدمببة ، ببباب ابببباب سببنة ال)هفبباء الراشببدون المهببدوين ، وصببححه األلببباني فببي 43أخرجببه ابببن ماجببه ) 113

 (  .41صحيح ابن ماجه )
فبببي المجبببرو، وتبببيم، ، وصبببححه األلبببباني فبببي صبببحيح أببببي داود  ( ك الطهبببارة ، بببباب336أخرجبببه أببببو داود ) 114
(325) 
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  " رولته تحتت دايتل .ايحتاره فيمتا مجح د الشرعية ، األدلة لحلك محبع بل ، بمقلد الحقيقة في وليس

 ..بعدنا من بنا ويقحدي ، بلنار بمن نقحدي أئمة   [ 74" ]الفرران / إماما للماقين وا علنا

 أصتول علت  اتفقتوا فقتد ريتب ، بتال األربعتة األئمتة رواعتد علت  يشترج ف تو صحي  رول   وكل5

 ورتد ، مذهبته ف تو .إمامته رواعتد علت  يرجته مأيتذه وصتحة رتول رجحتان تبتين فتإذا .األحوتام ،

 اإلجمتاض سائلم وكذا .ناسخ و  ل ا معار    الحي الصريحة الصحيحة النصوص بأن صرحوا

 فتي ، أو أحتد دون أحتد علمته أو .النصتوص ، متن ف متوا فيمتا المتذاهب ، وإنمتا .في تا متذاهب  

 هتذا رتول دون صتواب هتذا : رتول يقال أن يجوز   أنه عل  ، واتفقوا .ذلك ونحو ا جح اد مسائل

 بحجة . إ 

 وتتورد وتتذكر ، الشترعية دلتةاأل علت  ب ا يححج   .الشرعية باألدلة ل ا يححج العلم أهل   أروال6

 ورسوله . هللا عن الف م أسباب من ب ا ، والعلم .وا لحباأ المعارضات في

 إلت  يلحفحتوا ستنحه ، ولتم متع صل  هللا عليه وسلم ، والوروف للرسول المحابعة تجريد رصدوا فإن م

ك كائ صل  هللا عليه وسلم ، هللا رسول سنة يالف من عل  أنوروا أحد ، بل يالف  كتان ، و  من نا

 من ليس الشالف فإن.األمر ، نفس في باطلة علة بذلك تعليل ا فإن بالشالف ، األحوام تعليل يجوز

صتل   النبتي بعتد حتادث وصف ذلك وإنما ، األمر نفس في األحوام ب ا الشارض يعلم الحي الصفات

ك  يوتن لتم متن إ  يستلوه هللا عليته وستلم ، ولتيس  لطلتب ؛ األمتر نفتس يفت الشترعية باألدلتة عالمتا

  .ا ححياط

 ، والححتذير واححترام م تتوريرهم ووجتوب التدين ، أئمتة من ييرهم وكذا األربعة األئمة   فضل7

 التد ئل بته ، وتتواترت واخثتار األيبتار وصتحي  اخيتات بته تظتاهرت رتد وازدرائ تم بغض م من

 وتوافقت . والنقلية العقلية

 متن بمتذاهب م ، العمتل علت  المسلمين جم ور وعول ، إلينا ينالد ، ونقلوا علينا الفضل أهل وهم 

،  .طتريق م من إ  الدين يحفر كحب م ، ولم من إ  العلم يعرف   بل.هذا ، يومنا إل  اإلسالم صدر

،  األمتة ييتار متن ف تم .ب تم ، الظتن ، وتحستين بقتدرهم ، وا عحتراف وتتوريرهم اححترام م فيجتب
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 ستيما   الحتم ، ومعرفتة  لإلصتابة ستبب أرتوال م ومعرفتة ، ه وسلمصل  هللا علي الرسول ويلفا 

ك  الناأ أعظم فإن م الحديا أهل ك  ، ، وتقريراته وأفعاله صل  هللا عليه وسلم ، أرواله عن بح ا  وطلبا

 . يشالف ا ما اتباض عن الناأ وأبعد ، اتباع ا في الناأ لعلم ا، وأريب

 بالوحتاب ييتره متن أعلتم أحمتد : وييره اإلسالم شيخ فيه  رال الذي حنبل بن أحمد اإلمام ومقدم م

ك  يشالف رول له يوجد يواد و  ، والحابعين الصحابة وأروال والسنة    لغيره ، لون يوجد كما ، نصا

ك  نحشذهم ، و  العصمة من م أحد في و  فيه ندعي  كحتب م بع  في وجد وما ، هللا  دون من أربابا

 . به الظن إحسان مع ، رائله عل  فمردود يطأ من

تقليتد ،  عتن مجترد   اجح تاد عتن إ  التدليل عتدم عند مذاهب م يشحاروا لم إلي م المنحسبون والفق ا 

 . 115" .بمعصومين فليسوا ذلك مصنفات م ، ومع في النظر يحقم لم من ننه كما

الحمتذهب ييتر واجتب ،  ثمَّ أشار إل  مسألحنا هذه  ـ أعني الحمذهب ـ وبين القول الفصل في تا ، وأنَّ 

كما أنَّ اتباض ال و  يير مشروض ، وإنما نتدور متع التدليل حيتا دار ، ولتيس معنت  هتذا أْن ت جتر 

المذاهب كما يظن بعضنا ، إذ فري بين كونه ييتر واجتب وبتين القتول بحرمحته ، وإنمتا نقتول : إنَّ 

خ ردمته ، ويعترف الحتم بأدلحته الحمذهب للناشئ في الطلب أمر جيد يضبل له العلم ، ثمَّ عندما ترس

، فإنما يلزمه الدليل ،  سيما واألمر رد يشحبه عل  الو يرين ، مع ا يحالف األصولي حول بع  

 األدلة ، ناهيك عن ا يحالف في الد  ت وتعيين بعض ا دون اخير .

 هللا ولرتول رست إ  معتين متذهب الحزام يجب و يق   الشيع عبد الرتمن بن قاجم النجدي :   

ك  الحزام ، ومن صل  هللا عليه وسلم ك  مذهبا  و  أفحتاه ،  يتر لعتالم تقليتد ييتر متن يالفه فعل ثم معينا

ك  يوون فإنما .فعله ، له يبي  شرعي عذر يير ذلك ، ومن يالف يقحضي بدليل اسحد ل ل تواه  محبعتا

ك  الشي  يعحقد أن ألحد ليس ، فإنه ك  أو واجبا ك  الواجب يعحقد ، ثم محرما ك  والمحرم حراما  بمجرد واجبا

 ، بالتدليل رتول علت  رتول رجحتان يوجب ما له تبين إذا ، وأما النبيذ ، وشرب الجد ، كمسألة هواه

                                                           
 . 11حاشية الروض المرةع ص  115
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 أن له يحبين ولم ، والدين العلم أهل من هو من اتبع إذا والعاجز ، يجب بل فيجوز مفت رجحان أو

  ب."للصوا الموفم وهللا ، م اب محمود ف و ، أرج  ييره رول

 إخ تاه ..

 ، الحقليتد حتاجز كستر أنته المعاصتر اإلستالمي للعمتل تتذكر الحتي اإليجابيتات متن كتان لقد

 أن أوشتوت أن بعد السنة كحب عن الغبار وأزال ، الشرعية باألدلة العمل تجديد عاتقه عل  وحمل

ك  توون ك ، ورد نسيا ك  بته تحستم يالتذ الغلتو بعت  العمتل ل تذا الجانبية اخثار بين من يوون منسيا  يالبتا

 ، العلتم أهتل متن المحشصصتين علت  ححت  ، الحقليتد يوجبون بع  الناأ كان فإذا ، األفعال ردود

 العامة. عل  حح  يحرمه من اإلسالمي العمل أبنا  من جا 

 أهتل العمتل متن جتا  فقتد ، األئمتة مقتا ت إ  الفقته علت  أدلتة يعرفتون   الناأ كان وإذا

 لصتحة ، ويشتحرط ." س اا  ونحان س اا  هام"  ويقتول : كافتة األئمتة تمقتا  يترد متن اإلسالمي

 المسئول. ومرتبة السائل مرتبة كانت م ما ، رد ف ي ، وإ  بالدليل مصحوبة توون أن الفحو 

 ا جح اد ، رال عن للعاجز جائز الحقليد أنَّ  ـ  الجم ور رول ـ وهو األمة سلف عليه والذي

 ف تذه  [ 44-43" ] النحتل / والعبار بالبيناات تعلما ن ال كناام إن رالااك أهال ااجاأل ا : "  تعتال 

 يعلمه .   عما وسسال م الذكر، أهل إل  الجاهل رجوض وجوب ن؛ اخية

: " والذي عليه جماهير األمتة أنَّ ا جح تاد جتائز فتي الجملتة ، والحقليتد   تيمية ابن اإلسالم شيخ رال

عل  كتل أحتد ويحرمتون الحقليتد ، و  يوجبتون الحقليتد علت  جائز في الجملة ،   يوجبون ا جح اد 

كل أحد ويحرمون ا جح اد ، وأن ا جح اد جائز للقادر عل  ا جح اد ، والحقليد جتائز للعتاجز عتن 

 116ا جح اد " .

                                                           
 ( .20/202مجموب الفتاوى ) 116
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: " وأما الحقليد فتي الفتروض ف تو جتائز إجماعكتا ، فوانتت الحجتة فيته اإلجمتاض ؛ وألن  ردامة ابن رال

ي الفروض إما مصيب وإما مشطئ م اب يير مأثوم ، .. فل ذا جاز الحقليتد في تا بتل وجتب المجح د ف

  117عل  العامي ذلك "

تا ،  ا : " وذهب بع  القدريتة إلت  أنَّ العامتة يلتزم م النظتر فتي التدليل فتي الفتروض أيضك ورال أيضك

رجتة ا جح تاد ، وذلتك وهو باطل بإجماض الصحابة ، فإن م كانوا يفحون العامة و  يأمرون م بنيل د

 معلوم بالضرورة والحواتر من علمائ م وعوام م . 

وألن اإلجمتتاض منعقتتد علتت  توليتتف العتتامي األحوتتام ، وتوليفتته رتبتتة ا جح تتاد يتتسدي إلتت  انقطتتاض 

 الحرث والنسل ، وتعطيل الحرف والصنائع ، فيسدي إل  يراب الدنيا.

م ي بت ل ا حوم إل  أن يبلغ رتبة ا جح اد فإل  مح  ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة ، إن ل

يصير مجح دكا ، ولعله   يبلغ ذلك أبدا ، فحضيع األحوام ، فلم يبم إ  ستسال العلمتا  ، ورتد أمتر هللا 

 43] النحتل / " ااجاأل ا أهال الااكر إن كناام ال تعلما نتعتال  بستسال العلمتا  فتي رولته تعتال  : " 

]118  

" يجوز للعامي أن يقلتد المجح تد فتي فتروض الشترض يالفكتا لمعحزلتة   محصول :في ال الرازي ويقول

بقولته : " لنتا وج تان : األول : إجمتاض األمتة ربتل حتدوث المشتالف ؛  ذلتك علت  اسحدل بغداد "  ثم

ألن العلما  في كل عصر   ينورون علت  العامتة ا رحصتار علت  مجترد أرتاويل م ، و  يلزمتون م 

  119ه اجح ادهم "أن يسألوهم عن وج

 ، واألصتل القدريتة بع  للعامي إ  الحقليد جواز في يشالف الشنقيطي : " ولم األمين محمد يقول

[ 122] الحوبتة/       " يحااسون لعل،م إلي،م س ع ا إ ا ق م،م وليناسوا  " : تعال  روله الحقليد في

                                                           
 ط جامعة اإلمام محمد بن سعود  . 382رو ة الناظر ص 117
 ( .383رو ة الناظر ص ) 118
 ( ط جامعة اإلمام محمد بن سعود .6/101المحصول ) 119
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 الصتحابة [ وإجمتاض 43النحتل /]  " ااجاأل ا أهال الااكر إن كناام ال تعلما ن، ورولته تعتال  :   " 

 120عليه "

 لته لتيس بف تم يحفترد   ححت   األئمتة من أن يحبع رول إمام ا جح اد رتبة يبلغ لم فالبد للعامي الذي

ك  كان وإ  ، المسائل من مسألة في سلف ك  التدين ، فتي مبحتدعا  هتذه فتي المتسمنين ستبيل لغيتر ومحبعتا

 جابيل غيار وياباع ال،ادى لاه تباين ماا بعاد مان الرجا   يشااقق ومان"  تعتال  : رتال ، المستألة

 [115" ] النسا / مصيراً  وجاءت  ،نم ونصله ت لى ما ن له المؤمنين

 تكم الاقليد

  . ممنوض هو ما ، ومنه مشروض هو ما منه الحقليد إن

 رتال ، ورتد .تامتة معرفتة دليلته معرفتة دون المجح تد بمتذهب العتامي عمل هو : المشروا االاقليد

 ..العلما  جم ور الحقليد من النوض هذا بمشروعية

 سواه دون بعينه إمام تقليد أو ، يالفه عل  األدلة عليه رامت فيما الحقليد ف و : الممن ا الاقليد أما

 ل تا شت دت ، وإن ييتره أرتوال جميتع وترد ، الحم بعض ا يالف ، وإن أرواله جميع تقبل بحيا ،

 هتذه ، وإلت  .والنظتر ا ستحنباط علت  القتادر تقليتد أو ، البينتة صتواب ا علت  ورامتت ، النصتوص

 الحقليد . بطالن عل  العلما  جم ور ب ا اسحش د الحي األدلة جميع تنصرف األنواض

 يعحد من أو ، األمة اجحمعت رد المحررة األربعة المذاهب الدهلوي ـ رحمه هللا ـ : إنَّ  الشيخ ويقول

 األيتام هذه سيما   ، يشفي   ما المصال  من ذلك وفي ، هذا يومنا إل  تقليدها جواز عل  من ا به

 برأيه . رأ  ذي كل وأعجب ، ال و  النفوأ وأشربت ، جداك  ال مم في ا رصرت الحي

 األحوتام أدلتة فتي النظتر درجتة يبلتغ لتم متا مستلم ـت رحمته هللا ـ : ولوتل البنتا حستن الشتيخ ويقتول

ا يحبع أن ، الفروعية  فتي استحطاض متا يجح تد أن ا تبتاض هتذا متع بته يحستنو ، التدين أئمتة متن إمامك

                                                           
 ( ط المكتبة السه ية بالمدونة المنورة . 315) مذيرة أصول الفقه ص  120
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 أرشتده متن صتالح عنتده صت  ، محت  بالتدليل مصتحوب إرشتاد كتل يحقبتل وأن ، أدلحته تعترف   

 النظر"  درجة يبلغ حح  ـ العلم أهل من كان ـ وإن العلمي نقصه يسحومل وأن ، وكفايحه

 هل ي اح ن  كر الدليل للم افاي ؟

 بشرط :  ليس ذلك كان ، وإن لف م ا أهالك  كان إذا للمسحفح  األدلة ذكر نعم يسححسن

ـت : ينبغتي للمفحتي أن يتذكر دليتل الحوتم ومأيتذه متا أمونته متن ذلتك  و   هللا ـ رحمته القيم ابن يقول

ا مجتردكا عتن دليلته ومأيتذه ، ف تذا لضتيم عطنته ورلتة بضتاعحه متن العلتم  يلقيه إل  المسحفح  ساذجك

"121 

 الحوتم يحضتمن ، فإنته أمونته م متا التن؛ بلفتر يفحت  أن للمفحتي " ينبغتي:   يتر موضتع فتي ورتال

 ، بيتان أحستن فتي عليته للتدليل ، محضتمن الصتواب له مضمون حوم ف و ، الحام البيان مع والدليل

 من تاج م علت  ستلووا التذين واألئمة والحابعون الصحابة كان ورد ، كذلك ليس المعين الفقيه ورول

  122ري ".ياية الحح ذلك يححرون

 يلي : ما أدلحه فمن بشرط ليس ذلك أن وأما

 فيفحتون يستحفحون العلتم أهتل يتزل لتم أنَّته علت  : األصتوليين متن واحتد ييتر نقله الذي   اإلجماض1

َّبععُون ك  ، فوان ينور ولم ، وذاض شاض رد ذلك وأن ، المسحند إبدا  يير من ويُح  .إجماعا

ض ف و أنه لم تزل العامة في زمن الصتحابة والحتابعين ربتل : " وأما اإلجما  اإلحوام في اخمدي رال

حدوث المشالفين يسحفحون المجح دين ، ويحبعون م في األحوتام الشترعية ، والعلمتا  متن م يبتادرون 

إل  إجابة سسال م من يير إشارة إلت  ذكتر  التدليل ، و  ين تون م عتن ذلتك متن ييتر نويتر ، فوتان 

  123للمجح د مطلقا "إجماعا عل  جواز اتباض العامي 

                                                           
 ( ط دار الجيل ب بيرو 4/161إعالم الموقعين ) 121
 ( .4/170المرجع السابع ) 122
 ( ط دار ال تاب العرةي .4/235اإلحكام لآلمدي ) 123

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

126 

126 

البصتري : " والتدليل علت  ذلتك إجمتاض األمتة ربتل حتدوث  الحستين ألبت  المعحمتد وفتي

المشالف فان الصحابة ومن بعدهم كتانوا يفحتون العامتة فتي يتام  الفقته ، و  يعرفتون م أدلتح م ، 

جتترد و  ينب تتون م علتت  ذلتتك ، ويلزمتتون م ستتسال م إيتتاهم ، و  ينوتترون علتتي م ارحصتتارهم علتت  م

 124أراويل م "

فيقتول : "  فحتاوي المجح تدين  هتذا متن أبعتد إلت  الموافقتات فتي اإلمتام الشتاطبي يذهب بل

 بالنستبة األدلتة وجود أن عليه ، والدليل بالنسبة إل  العوام كاألدلة الشرعية بالنسبة إل  المجح دين

ك  من ا يسحفيدون   كانوا إذ ، سوا  وعدم ا المقلدين إل   وا ستحنباط األدلتة فتي النظتر فليس ، شيئا

 " تعلم ن ال كنام إن الاكر أهل ااجأل ا  : " تعال  رال ورد ، البحة ل م ذلك يجوز و  ، شأن م من

 أحوتام في مرجعه وإلي م ، الذكر أهل إ  سسال له يص  فال ، عالم يير والمقلد ، [  43] النحل /

  125الشارض " مقام رائمة وأروال م ، لشارضا مقام له القائمون إذن ف م ، اإلطالي عل  الدين

 أي،ا األتبة اي هللا ..

 واستحد ل ، الحتابعين متن رتبل م من بأروال الحابعين اسحد ل ير  الحديا لوحب المححبع إنَّ 

 ، أدلح تا متع تتذكر لتم وأعمال بأروال اسحد ل وهو ، الصحابة من ربل م من وأعمال بأروال هس  

  ثتار تحبعنتا لو إننا بل ، ب ا العمل جواز أو ، الفحو  لصحة األدلة ذكر طاشحرا عدم عل  ذلك فدل

 عتن العاريتة الفحتاو  متن يحصت    متا عل  لورفنا ، الحقليد عل  إنواراك  الناأ وأشد ، السلف أئمة

 األدلة .

  المفح ؛ ألن .البححة الفق ية الناحية من الحقليد دائرة عن يشرجه للعامي   األدلة إيراد إن

ك  يجعله مورداك  الدليل يورد  في تقليده إ  المسحفح  يملك و  ، إليه ، وذهب به رال الذي للحوم منحجا

   بالتدليل المعرفتة ومجترد ، الحوتم دليتل ف تم فتي يوتون الحوتم فتي يوتون كمتا فالحقليد ، الف م هذا

                                                           
 ( ط دار ال ت  العهمية .2/361المعتمد ألبي الحسين البصري ) 124
 ب بيرو ( ط دار المعرفة 4/293الموافقا  ) 125
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 هي ، الحقليد نطاي عن جتشر والحي ، بالدليل المعحبرة المعرفة أن ذلك ، الحقليد    ربقة عن تشرج

 ..المانع وعدم المقحضي بحصول الظن مع ا يغلب الحي

 حتم ف ي ـ لدينه المر  يححاط حح  ـ تقليدهم عن الن ي في األئمة عبارات من ورد ما أما

 علت  األدلتة رامتت فيمتا اتبتاع م عن الناأ تن   ، ف ي .الصحيحة منازل ا عل  تنزل أن ، ويجب

أيتذوا ،  حيتا متن يأيتذوا أن علتي م ألن ، تقليتدهم عتن المجح تدين من  ال مأم تن   وهي ، يالفه

ك  ، كتذلك تقليتدهم عتن العلمتا  متن وتالميذهم أصحاب م أكابر وتن ي  فتي النظتر دوام علت  ل تم ح تا

ك  ، اجح ادهم يقحضيه ، حسبما حم أنه ل م ـ تبين ـ بما ليعلموا ، أروال م مدارك  الفقه لحيوية وضمانا

 المحجددة. بالمصال  الوفا  عن تشلفه أو ، بالجمود إصابحه وعدم ، اإلسالمي

 عتن نقتل متا ، المقتا ت ب تذه مشتاطبين ييتر العامتة أن وعلت  ، الحشصتي؛ هتذا علت  يتدل وممتا

  ذلك : من ، العلم أهل من وييرهم ، أنفس م األئمة هس  

 علت  يجتب كمتا ، األحوام في جح دينالم تقليد العوام عل  : " يجب  هللا رحمه مالك اإلمام راله ما

  األدلة "  أعيان في ا جح اد المجح دين

 بتد   العامتة فتإن ، العامتة يير في كله ذكره لبطالن الحقليد ـ : " وهذا بعد ـ عبد البر ابن راله وما

 علم  إل الف م بعدم كذلك تصل و  ، الحجة مورع تبين ألن ا ، ب ا النازلة عند علمائ ا تقليد من ل ا

..."  

  " تعتال : بقولته المترادون وأن تم ، علمائ تا تقليتد علي تا العامتة أن العلمتا  يشحلف : " ولم  رال ثم

 متن لته بتد   األعمت  أنَّ  علت  [ ، وأجمعوا 43] النحل / " تعلم ن ال كنام إن الاكر أهل ااجأل ا

 ـت لج ل تا أعلم وهللا ـ وذلك ، الفحيا ل ا يجوز   العامة أن في العلما  يشحلف لم وكذلك ، رائده تقليد

 العلم " . في ، والقول والححريم الححليل يجوز في ا الحي بالمعاني
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 فتإنَّ  ، العامة ذلك من ـ : " ويسح ن  بطالنه وبيان الحقليد إنواره بعد عبد السالم ـ بن العز راله وما

 رتادر فإنته المجح تد ، بشالف ح ادبا ج األحوام معرفة إل  الحوصل عن ؛ لعجزهم الحقليد ونيفح م

 . 126الحوم" إل  المسد  النظر عل 

: " أما متن رلتد فيمتا ينتزل بته  دليالك  ثمانين من نحواك  الحقليد إبطال في ساي أن بعد القيم ابن راله وما

من أحوام شريعحه عالما يحفم له عل  علمه فيصدر في ذلك عما يشبتره فمعتذور ؛ ألنته رتد أد  متا 

  ما لزمه فيما نزل به لج له ، و  بد له من تقليد عالم فيما ج لته إلجمتاض المستلمين أنَّ عليه ، وأد

 127الموفوف يقلد من ي م بشبره في القبلة ؛ ألنه   يقدر عل  أك ر من ذلك "

: " و  نتدعي أن هللا فتر  علت  جميتع يلقته معرفتة الحتم بدليلته فتي كتل    يتر موضتع في ورال

، درتته وجليتته ، وإنمتتا أنورنتتا متتا أنوتتره األئمتتة ومتتن تقتتدم م متتن الصتتحابة  مستتألة متتن مستتائل التتدين

والحابعين ، وما حدث في اإلسالم بعد انقضا  القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم عل  لستان 

رسول هللا  صل  هللا عليه وسلم من نصب رجل واحد وجعل فحاويه بمنزلة نصوص الشارض ، بتل 

ديم روله عل  أروال متن بعتد رستول هللا  صتل  هللا عليته وستلم متن جميتع علمتا  تقديم ا عليه ، وتق

أمحه ، وا كحفا  بحقليده عن تلقي األحوام من كحاب هللا وسنة رستوله وأرتوال الصتحابة ، وأن يضتم 

 دع ة جلفية محضة            . 128إل  ذلك أنه   يقول إ  بما في كحاب هللا وسنة رسوله "

ك  لتيس ـت المتذاهب أحد عل  الفقه دراسة من ـ إليه ذهبنا لذيا الرأي وهذا ،  القتول متن بتدعا

ك  و   ذي عمتا فضتالك  اليتوم الستاحة علت  العلما  فمعظم ا جح ادات ، بين ، وشاذاك  الرأي من محدثا

 . .وأحوم وأعلم أسلم ذكرت كما الطريقة ، ف ذه كل م أرل لم ، إن ب ذا ينصحون ربل

،  الترأي هتذا ، ويحبنت  المتذهب هتذا يتذهب ـ هللا ـ رحمه الصحوة شيخ  األلبان الشيخ ف ذا

: "  " المااهبي الاعصاب بدعاة"  كحتاب فتي ، عباستي عيتد محمد عنه نقله فيما ـ هللا ـ رحمه فيقول

                                                           
 ( ط دار ال ت  العهمية .2/135قواعد األحكام في مصالح األنام ) 126
 (2/199إعالم الموقعين ) 127
 ( .2/263إعالم الموقعين ) 128
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 الواجتب أن ، مرة من أك ر ذكر فقد ، نفسه  هللا حفظه أسحاذنا رأ  هو هذا أن بالذكر الجدير ومن

 ويدرستوا ، األربعتة المتذاهب أحتد طريتم عتن الفقته بتحعلم يبتد وا أن ، هتذه اننازم في الناأ عل 

ك  يشحتاروا بتأن ، الصتحي  العلتم طريتم فتي يحتدرجوا ثم ، كحب ا من الدين  ، متذهب م كحتب متن كحابتا

 متن وييرهتا ، الحنفية عند ال مام  بن القدير فح  وكحاب ، الشافعية عند للنووي المجموض كوحاب

 دليلته ضتعف ل تم ن تر رتول كتل يحركتوا ثتم ، ا ستحنباط طريتم وتشترح ، األدلة تبين الحي الوحب

 تنتارش الحتي ، األيتر  المتذاهب كحتب فتي ينظتروا بتأن ثال تة يطوة يحدرجوا ثم ، اسحنباطه ويطأ

ك  األدلة ،  وصتوابه صتححه ل م ن ر ما الوحب هذه من ، ويأيذوا ب ا ا ححجاج طريم ، وتبين أيضا

 السبيل سلوك ألن ، الزمان هذا في سلوكه الممون الصحي  السبيل هو هذا أنَّ  شيشنا فير  .وهوذا

 علمتا  النتاأ فتي يوجتد   ألنته ، اليوم ممون يير ، طفرة الصال  السلف علي ا كان الحي الواجبة

 ايحركو أن فإما : سبيلين أحد إ  الناأ أمام فليس ولذلك ، والسنة الوحاب فقه يعلمون م ، مجح دون

 أحوامته فتي ويحفق توا دين م يحعلموا أن عشوا  ، وإما يبل دين م في ويشبطوا تفقيه و  تعليم دون

 متن شتراك  ، وأرتل ضترراك  أيتف هتو الطريتم هتذا أن شتك األربعتة ، و  المتذاهب أحتد طريتم عن

 ونسيده "  به ننص  ولذلك ، األول الطريم

 دراستة متن الحاضتر الورتت فتي نمتانع   ناأن : " والشالصة  ير موضع في العباسي الشيخ يقول

 الذي هو المذهبي فالحعصب ، الحعصب عدم وهو واحد بشرط ولون ، المذهبية الطريقة عل  الفقه

 ونورهه "  نحاربه

 خالصة الكالم 

بمنح   الوضوح و  يلحبس الوالم علت  أحتد متن النتاأ نقتول بعتون هللا وتوفيقته : الحمتذهب للتحعلم 

ايتة الطريتم ، متع األيتذ بأن ته   يُقتدَّم علت  التن؛ الجلتي شتي  ، فطلتب العلتم أمر ضروري في بد

بالحدرج للوصول إل  فقيه مجح د ينفع هللا به األمة   سبيل إليته إ  بطريقتة تلقتي العلتم عنتد علمتا  

 السلف ، وهي عل  مذهب من المذاهب األربعة . 

 . في المرحلة األول  : يبدأ بحفر محن مجرد عن الدليل
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 وفي المرحلة ال انية : ينحقل إل  كحاب أكبر يذكر أك ر من رأي في المذهب ، والحرجي  بين ا . 

 ثمَّ المرحلة ال ال ة : ارحران األروال باألدلة ، ومعرفة طريقة ا سحنباط ومنارشة  األدلة .

جي  بين تا ، هتذه هتي ثمَّ المرحلة الرابعة ـ وهي األييرة ـ : ذكر أروال أهل العلم في المستألة والحتر

 طريقة السلف في الحَّعلم .

 

 

 المنطلق ال ابع

ن نطلُب العلم ؟ مَّ  مف
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 المنطلق ال ابع

ن نطلب العلم ؟  ممَّ

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رتال ستمعت رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم  يقتول : " 

َ اَل يَْقبِ ص اْلِعْلَم اْناَِعاًعا يَنْ    129.." اَِععصهص ِمْن اْلِعبَاِد   َولَِكْن يَْقبِ ص اْلِعْلَم بِقَْبِ  اْلعصلََماءِ إِنَّ ّللاَّ

 130وفي هذا دليل عل  أنَّ العلما  هم مفات  العلم بال ريب .

رال الحافر ابن حجر في الفح  : " وفي حديا أبتي أمامتة متن الفائتدة الزائتدة " أن بقتا  الوحتب بعتد 

يغني من ليس بعالم شيئا " فإنَّ فتي بقيحته     " فستأله أعرابتي فقتال : يتا رفع العلم بموت العلما    

نبي هللا كيف يرفع العلم منا وبين أن رنا المصاحف ، ورد تعلمنا ما في ا وعلمناها أبنا نتا ونستا نا 

ويدمنا ، فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال : وهذه الي ود والنصتار  بتين أن ترهم المصتاحف ، 

 131من ا بحرف فيما جا هم به أنبياؤهم " ول ذه الزيادة شواهد " لم يحعلقوا 

 رال اإلمام الشاطبي : " وإْن كان النَّاأ رد ايحلفوا هل يمون حصول العلم  دون معلم أم   ؟

سلَّم ، ولون الوارع في مجار  العادات أن  بد من المعلم ، وهو محفتم عليته فتي الجملتة  فاإلموانُ مع

ورد رالوا إنَّ العلم كان في صدور الرجال ، ثم انحقل إل  الوحتب ، وصتارت مفاتحته .."  ثم رال : " 

 132بأيدي الرجال ، وهذا الوالم يقض  بأن   بد في تحصيله من الرجال "

 

 

 أي،ا المافقه :

                                                           
( ك العهبب، ، ببباب 2673( ك العهبب، ، ببباب ييبب  يعببب، العهبب، ، ومسببه، )100متفببع عهيببه ، أخرجببه الب)بباري ) 129

 رفع العه، وقبضه .
عظ، من فقبد العهمباء فبي عصبرنا صض بعب، النثباا إلبى اآلن لب، يشبعر بحجب، الببالء بعبد وأي، هللا هل من بهية أ  130

أْن مببا  الفحببول األعببالم ، ولببو بببدبر لعهبب، أنث مشببكهتنا األولببى ايبباب العببال، الرةبباني مببن السبباحة ، فهببو وجببد لحهثببن 
 كثير من مشاكهنا ، ول ن قلث فندر ث،ث ل، ووجد ، فالهه، إليك المشت ى .

 ( ط دار الريان .300-13/299ح الباري )فت 131
 ( .1/92الموافقا  ) 132

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

132 

132 

" يعنتي التذين تلقتوا علم تم متن  شار البلياة تشايع الصاحيفة بد من معلتم ، رتال اإلمتام الشتافعي : 

 الوحب ـ .الصحف ـ أي 

 ورال بع  السلف : من كان الشيخ كحابه كان يطسه أك ر من صوابه .

ورال أبو زرعة ـ رحمه هللا ـ :   يفحي الناأ صحفي ، و  يقرئ م مصحفي . وكان ثتور بتن يزيتد 

 133يقول :   يفحي الناأ الصحفيون .

معتت فتي واحتد لوتان فالبد لك من شيخ محقن ، ومرب حاذي ، وصاحب ناص  ، ف ذه ثالثة لو اجح

ا لك ، وإن كانا اثنين ، وإ  فلزوم ال الثة هو المححم .  ييرك

 أي ا المحفقه :

الطريم وعرة ، والمسافة طويلة ، والوحدة موحشة ، ورطاض الطريم ك ير ، فالبد لك فتي طريقتك 

 .134"  إل  هللا من دليل وصاحب ، فإنَّ " الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، وال الثة ركب

 ولون ـ إياك أن تصحب في طريقك الج ال ، فحضيع أو الذئاب فحأكلك .

 :   تأمنن فاسقكا ، فإنَّه يان أول منعم عليه . قا  بع  ال لف

رال اإلمام الشاطبي : " من أنفع طري العلم الموصلة إل  ياية الححقم به أيذه عن أهله المححققتين 

 ... "…به عل  الومال والحمام

 ل  : " وللعالم المححقم بالعلم أمارات وعالمات .. وه  ثالث :ثمَّ را

                                                           
 ( .2/97الفعيه والمتفقه له)طي  البغدادي ) 133
( ك الجهببباد  ، بببباب مبببا جببباء فبببي يراهيبببة أن يسبببافر الرجبببل وحبببده ، وقبببال : حسبببن 1674أخرجبببه الترمبببذي ) 134

حه األلبباني فبي صبحيح الجبامع ( ك الجهاد ، باب فبي الرجبل يسبافر وحبده . ، وصبح2607صحيح ، وأبو داود )
(3524  ) 

ومعنبببي الحبببدوع : أن الشبببيطان يطمبببع فبببي الواحبببد واالثنبببين يمبببا يطمبببع ييبببه الهببب  والسببببع ، فببببأا خبببرج وحبببده فقبببد 
لنهببي عببن التوحببد فببي السببفر لمببا ييببه مببن بعببرض لهشببيطان والسبببع والهبب ، ف أنببه شببيطان ، فضبباله عببن م)الفتببه ا

بببال ثرة، وفببوا  الجماعببة، وعسببر التعببيم، ولعببل المببو  ودريببه فببال يجببد مببن  التعببرض لآلفببا  التببي ال بنببدفع إال
 ووصي إليه ببيفاء دوون الناا وأمانابه، وسائر ما يج  .
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، حح  يوون روله مطابقا لفعله ، فإْن كان مشالفا لته فلتيس بأهتل ألن يسيتذ  العمل بما علم:  إتداها

 عنه ، و  أن يقحد  به في علم " أهـ

ر بته وننستاه وهذا مما ي ير الحزن واألسف ، فقد صار هس   من الندرة بموان ، نعوذ باهلل  أْن نتذك ف

 ، ونعوذ به من النفاي وأهله ، ونعوذ به من فحنة علما  السو  .

تعلم ا العلم تعرا ا به   واعمل ا به تك ن ا من أهله   اإنَّه جيأتي بعد رال علي رضي هللا عنه : 

ماة   اأول ا  أئماة  هاا  ماان ال يعارف اياه ت اعة عشارائ،م المعاروف   وال ينجا  مناه إال كال نص َّ

 135ال،دى ومصابي" العلم   لي  ا بالم ايي"   وال المااييع الباس .

ن سباه الشي خ ااي  لا  العلام واليانية : أن يك ن ممَّ
؛ أليتذه عتن م ، ومالزمحته    ل تم ، ف تو  136

الجدير بأن يحصف بما اتصفوا به من ذلك ، وهوذا كان شأن الستلف الصتال  ، فتأول ذلتك مالزمتة 

 عتتن م ـ لرستتول هللا ـ صتتل  هللا عليتته وستتلم ـ وأيتتذهم بأروالتته وأفعالتته ، الصتتحابة ـ رضتت  هللا

 واعحمادهم عل  ما يرد منه ، كائنا ما كان ، وعل  أي وجه صدر .

ف م ف موا مغز  ما أراد به أو ك ، حح  علموا وتيقنوا أنه الحم التذي   يُعتار  ، والحومتة الحتي 

ل حمتت  كمال تتا ، وإنمتتا ذلتتك بو تترة المالزمتتة ، وشتتدة   ينوستتر رانون تتا ، و  يحتتوم التتنق؛ حتتو

 الم ابرة .

تياث قاا  : ياا سجا   هللا أل انا علاى تاق وهام وتأمل رصة عمر بن الشطاب في صتل  الحديبيتة 

 على باطل ؟ 

 قا  : بلى . قا  : أليس قاالنا اي الجنة   وقاالهم اي الناس .

 ونرجع ولما يحوم هللا بيننا وبين م ؟رال : بل  . رال : ففيم نعط  الدنية في ديننا ، 

 قا  : يا ابن الخطاب إني سج   هللا   ولم يضيعني هللا أبدا .

                                                           
 النومة : الغافل عن الشر ، المذاويع  البذر : يثير ال الم ،  المساويح : الساعي بالنميمة . 135
" وأبأسف عهى حال شباب الصحوة ، ييا عبد هللا ابع،  الشيوخ ربَّاهوإن ،ي ألقف مهيها أمام عبارة الشا بي "  136

 هللا وخذ العه، يما أخذه السهف ، وإال فهيها  أْن بجني لبذرك ثمرة حعيعية .
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 اانطلق عمر   ولم يصبر ماغيظا   اأتى أبا بكر اقا  له ميل  ل  .

 اقا  أب  بكر : إنه سج   هللا   لم يضيعه هللا أبدا .

 جلم بالفا"   اأسجل إلى عمر اأقرأه إياه .قا  : انع  القرآن على سج   هللا صلى هللا عليه و

 اقا  : يا سج   هللا أو اا" ه  ؟!

 137قا  : نعم اطابم نف ه وس ع .

ف ذا من فوائد المالزمة ، وا نقياد للعلمتا  ، والصتبر علتي م فتي متواطن اإلشتوال ، ححت   ح      

 البرهان للعيان . 

!! ات،ما ا سأيكام ؛ وهللا لقاد سأياناي يا م أباى  أي،ا الناءوفيه رال س ل بن حنيف يوم صفين  : " 

  138"  ند  ول  أن ِي أجاطيع أن أسد أمر سج   هللا صلى هللا عليه وجلم لرددته

وإنما رال ذلك لما عر  ل م فيه من اإلشوال  ، وإنمتا نزلتت ستورة الفتح  بعتد متا يتالط م الحتزن 

لموا وتركتوا رأي تم ححت  نتزل القتر ن ، والوثبة لشدة اإلشوال علتي م ، والحبتاأ األمتر ، ولوتن م ست

 فزال اإلشوال وا لحباأ .

وصار م ل ذلك أصالك لمن بعدهم ، فالحزم الحابعون في الصحابة سيرت م مع النبتي صتل  هللا عليته 

وسلم حح  فق وا ، ونالوا ذروة الومال في العلوم الشرعية ، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنتك   

 لناأ األيذ عنه إ  وله ردوة اشح ر في ررنه بم ل ذلك .تجد عالما اشح ر في ا

ورلمتتا وجتتدت فرركتتة زائغكتتة ، و  أحتتدكا مشالفكتتا للستتنة ، إ  وهتتو مفتتاري ل تتذا الوصتتف .      وب تتذا 

الوجه ورع الحشنيع عل  ابن حزم الظاهري ، وأنه لم يالزم األيذ عتن الشتيو  ، و  تتأدب بتثداب م 

 لراسشون كاألئمة األربعة وأشباه م " أهـ، وبضد ذلك كان العلما  ا

  واليالية : االقاداء بمن أخا عنه   والاأدب بأدبه

                                                           
( ك الجهباد 1785( ك الجزية ، باب إث، من عاهد ث، غبدر ، ومسبه،  )3182متفع عهيه ، أخرجه الب)اري ) 137

 دوبية .والسير ، باب صهح الحدوبية في الح
 ( ك الجزية ، باب إث، من عاهد ث، غدر ، ومسه، في المو ع السابع .3181متفع عهيه أخرجه الب)اري ) 138
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كما علمت من ارحدا  الصحابة بتالنبي صتل  هللا عليته وستلم ، وارحتدا  الحتابعين بالصتحابة ، وهوتذا 

ميع في كل ررن ، وب ذا الوصف امحاز مالتك عتن إضترابه ، أعنت  بشتدة ا تصتاف بته ، وإ  فتالج

 ممن ي حدي به في الدين ، كذلك كانوا ، ولون مالوكا اشح ر بالمبالغة في هذا  المعن  " .

تتا فتتي نعحتته ووصتتفه وطريقحتته وستتمحه    فلمتتا تُتترك هتتذا الوصتتف  أي ارحتتدا  كتتل تلميتتذ بشتتيشه تمامك

رفعتت البتتدض رؤوستت ا ؛ ألن تترك ا رحتتدا  دليتتل علتت  أمتر حتتدث عنتتد الحتارك أصتتله اتبتتاض ال تتو  

……"  

 وتأمل معي ـ أيي في هللا ـ هذه الفقرة لإلمام مالك رضي هللا عنه في ا تباض فإنَّ ا نافعة :

" كان مالك إذا ذكر النبي صل  هللا عليه وسلم يحغير لونه وينحني حح  يصعب ذلتك علت  جلستائه 

ا في ذلك : فقال : لو رأيحم ما رأيت لما أنورتم علَّي ما ترون ولقد كن ت أر  محمتد بتن فقيل له يومك

المنودر وكتان ستيد القترا    نوتاد نستأله عتن حتديا أبتدكا إ  يبوتي ححت  نرحمته ، ولقتد كنتت أر  

جعفر بن محمد وكان ك ير الدعابة والحبسم فإذا ذكتر عنتده النبتي صتل  هللا عليته وستلم اصتفر ومتا 

ت إليه زمانكا فما كنتت رأيحه يحدث عن رسول هللا صل  هللا عليه وسلم إ  عل  ط ارة ، ولقد ايحلف

أراه إ  عل  ثالث يصال إما مصليكا ، وإما صامحكا ، وإما يقترأ القتر ن ، و  يتحولم فيمتا   يعنيته ، 

وكان من العلما  والعباد الذين يششون هللا عز وجل ، ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبتي 

لدم ، ورد جف لسانه في فمه هيبكة منه لرسول صل  هللا عليه وسلم فينظر إل  لونه كأنه نزف منه ا

 هللا صل  هللا عليه وسلم    

ولقد كنت  تي عمتر بتن الزبيتر فتإذا ذكتر عنتده النبتي صتل  هللا عليته وستلم بوت  ححت    يبقت  فتي 

عينيه دموض  ؛ ولقد رأيت الزهري وكان متن أهنتأ النتاأ وأرترب م فتإذا ذكتر عنتده النبتي صتل  هللا 

ه متتا عرفتتك و  عرفحتته ؛ ولقتتد كنتتت  تتتي صتتفوان بتتن ستتليم وكتتان متتن المحعبتتدين عليتته وستتلم فوأنتت
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المجح دين فإذا ذكر عنتده النبتي صتل  هللا عليته وستلم بوت  فتال يتزال يبوتي ححت  يقتوم النتاأ عنته 

 . اهـ 139ويحركوه "

 هذا تأسي م بمن ربل م وإنما اسحفادوا ذلك من طول المالزمة وحسن الحأسي . 

 يشتتحرط الستتالمة متتن الشطتتأ البحتتة ؛ ألنَّ فتتروض كتتل علتتم إذا انحشتترت، وانبنتت  وبطبيعتتة الحتتال  

تا مقحتد  بته أن  تا ، و  يضتر فتي كونته إمامك بعض ا عل  بع  اشحب ت ، فتال يقتدح فتي كونته عالمك

يشطئ ، أو أن تذهب عنه بع  المسائل ، ولون كلما رصر عن اسحيفا  الشتروط نقت؛ عتن رتبتة 

 لنقصان ، فال يسححم الرتبة الومالية ما لم يومل النق؛ .الومال بمقدار ذلك    ا

رال اإلمام الذهبي : " ثمَّ إن الوبير من أئمة العلم إذا ك تر صتوابه وعلتم تحريته للحتم واتستع علمته  

ون ر ذكاؤه وعرف صالحه وورعه واتباعه يغفر له هللا و  نضلله و  نطرحته وننست  محاستنه 

  140ويطئه ونرجو له الحوبة من ذلك " ، نعم و  نقحدي به في بدعحه

 طر  الاعلم 

 رال اإلمام الشاطبي : " وإذا ثبت أنه   بد من أيذ العلم عن أهله فلذلك طريقان :

 أحدهما : المشاف ة . وه  أنفع الطريقين وأسلم ما ؛ لوج ين :

لتم والعلمتا  ؛ فوتم ياصية جعل ا هللا تعال  بين المعلم والمحعلم ، يشت دها كتل متن زاول الع األول :

متن مستألة يقرؤهتا المتتحعلم فتي كحتاب ، ويحفظ تا ويرددهتتا علت  رلبته فتال يف م تتا ، فتإذا ألقاهتا إليتته 

المعلم ف م ا بغحة ، وحصل له العلم ب ا بالحضرة ، وهذا الف م يحصل إمتا بتأمر عتادي متن رترائن 

مر ييتر معحتاد ، ولوتن أحوال ، وإيضاح موضع إشوال ، لتم يشطتر للمتحعلم ببتال ، ورتد يحصتل بتأ

 بأمر ي به هللا للمحعلم عند م وله بين يدي المعلم ، ناهر الفقر ، بادي الحاجة ، إل  ما يلق  إليه .

وهذا ليس ينور ، فقد نبه عليه الحديا الذي جا  " أن الصحابة أنوروا أنفس م عنتدما متات رستول 

شتوا إلت  رستول هللا صتل  هللا عليته وحديا حنظلتة األستيد  : حتين 141هللا صل  هللا عليه وسلم " 

                                                           
 (2/42الشفا بتعري  حقوق المصطفى ) 139
 ( 5/271سير أعالم النبالء ) 140
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وسلم أن م إذا كانوا عنتده وفت  مجلسته كتانوا علت  حالتة يرضتون ا ، فتإذا فتارروا مجلسته زال ذلتك 

 عن م .

لاا  أنكام تك ناا ن كمااا تك نا ن عناادى ألظلاااكم المالئكااة فقتال رستتول هللا صتتل  هللا عليته وستتلم : " 

 142" بأ نحا،ا

وه  من فوائد مجالسة العلمتا  ، إذ يفتح   143" بى اي ثالثوااقم سورد رال عمر بن الشطاب : " 

للمحعلم بين أيدي م ما  يفح  له دون م ، ويبق  ذلك النتور ل تم بمقتدار متا بقتوا فتي محابعتة معلم تم ، 

 وتأدب م معه ، وإرحدائ م به .

ا يورهتون ف ذا الطريم نافع عل  كل تقدير ، ورد كان المحقتدمون   يوحتب متن م إ  القليتل ، وكتانو

 ذلك ؛ ورد كرهه مالك فقيل له فما نصنع ؟ 

 رال : تحفظون وتف مون ، حح  تسحنير رلوبوم ، ثم   تححاجون إل  الوحابة .

وحو  عن عمر بن الشطاب كراهية الوحابة ، وإنما تري؛ الناأ في ذلك عندما حتدث النستيان ، 

 144وييف عل  الشريعة ا ندراأ " .

فلعلته : أنَّ المشتاف ة تفيتد الحالرتي بتين طالتب العلتم والعتالم ، وفي تا استحفادة  رلت : أما الوجه ال تاني

المحعلم من سمت المعلتم ، وهديته ودلته وحالته ، وهتذا أهتم متا فتي رضتية التحعلم ، وذلتك كمتا ريتل : 

 ينفعك لحظه ربل لفظه .

 

                                                                                                                                                                      
 ( ك المناقب  عبن رسبول هللا ، بباب فبي فضبل النببي ، وقبال : غريب 3618انظر حدوع أنس عنبد الترمبذي ) 141

 صحيح .
( ك صبببفة العيامببة والرقببائع والبببورب عببن رسببول هللا ، بببباب مببا جبباء فبببي صببفة أوانبببي 2452أخرجببه الترمببذي ) 142

 الحوض ، وقال : حسن غري  .
( ك فضببائل 2399( ك الصببالة ، ببباب مببا جبباء فببي القبهببة ، ومسببه، )402متفببع عهيببه ، أخرجببه الب)بباري )  143

 الصحابة ، باب من فضائل عمر .
ف رحمه هللا عن بيان الوجه الثاني ، ولعهه ما أثبتناه الحقها ، ولعل ييما بين أودونا من نسخ سكن المصن 144

 الموافقا  سقط ورشدنا له أحد المحققين عن نس)ة أخرى غير التي اعتمد عهيها محقع ال تاب وهللا أعه، .
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تتا ـ نتت الطريااق الياااني : مطالعااة كاااب المصاانفين افع فتتي بابتته ، ومتتدوني التتدواوين ، وهتتو ـ أيضك

 بشرطين :

أن يحصل له من ف م مقاصد ذلك العلم المطلوب ، ومعرفة اصطالحات أهله ما يتحم لته بته  األو  :

النظر في الوحب ؛ وذلك يحصل بالطريم األول من مشاف ة العلما  ، أو مما هو راجع إليته ، وهتو 

 ومفاتحه بأيدي الرجال " . معن  رول من رال: " كان العلم في صدور الرجال ثم انحقل إل  الوحب

والشاارط والوحتتب وحتتدها   تفيتتد الطالتتب من تتا شتتيئكا دون فتتح  العلمتتا  ، وهتتو مشتتاهد معحتتاد .      

: أن يححر  كحب المحقدمين من أهل العلم المراد ، فإن م أرعد به متن ييترهم متن المحتأيرين  الياني

. 

في أي علتم كتان ؛ فالمحتأير   يبلتغ متن  وأصل ذلك الحجربة والشبر : أما الحجربة ف و أمر مشاهد

الرستتو  فتتي علتتم متتا بلغتته المحقتتدم ، وحستتبك متتن ذلتتك أهتتل كتتل علتتم عملتتي أو نظتتري ، فأعمتتال 

المحقدمين ـ في إصالح دنياهم ودين م ـ عل  يالف أعمال المحأيرين ؛ وعلوم م في الححقيتم أرعتد 

. 

لحابعون ليسوا كحابعي م ، وهوتذا إلت  اخن فححقم الصحابة بعلوم الشريعة ليس كححقم الحابعين ، وا

 ، ومن طالع سيرهم وأروال م وحوايات م أبصر العجب في هذا المعن  .

 .145" خير القرون قرني   ثم الاين يل ن،م   ثم الاين   يل ن،م وأما الشبر ففي الحديا : " 

 وفي هذا إشارة إل  أن كل ررن مع ما بعده كذلك .

أو  ديانكم نبا ة وستماة   ثام ملا   وستماة   ثام ملا  عليته وستلم : "  ورو  عن النبي صتل  هللا

 و  يوون هذا إ  مع رلة الشير، وتواثر الشر شيئكا بعد شي  . 146" و برية   ثم مل  عض ض

                                                           
فبب  " خيببري، قرنببي " ، ( ك الشببهادا  ، ببباب ال يشببهد عهببى شببهادة جببور به2625( )2651أخرجببه الب)بباري ) 145

( ك فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ث، الذون وهبونه، 2533والرواية الثانية بهف  " خير الناا " ، ومسه، )
 ث، الذون وهونه، . 

أخرجببه إبببراهي، الحرةببي عببن أبببي ثعهبببة ، وقببد  أيببره الشببا بي فببي االعتصببام ولبب، وببذير منزلتببه مببن الصببحة ،  146
 ( ك األشرةة ، باب ما قيل في السكر .2101في سننه )وةنحوه أخرجه الدارمي 
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 أخي الحبيب ..

هوذا فاطلب العلم من أهله المححققتين بته ، واصتبر علت  ذلتك ، و  تحعجتل ، ابحتا عتن العلمتا  ، 

دي م ، ويذ من هدي م وسمح م وأدب تم ، والتزم م الستنين الطتوال ، فطتول المالزمتة واجلس بين أي

م تتم ونتتافع ، وارحتتل إلتت  العلمتتا  ، و  تقنتتع بستتماض شتتريل ، أو رتترا ة كحتتاب ، ويتتذ هتتذه اخثتتار 

 تسح يرك إن كنت من الرجال .

 أول   الناء إْن عصد وا وإْن  صِكروا              

 عدود ومن ج اهم الغ  غير م

ن كيرت شي خه   كر طائفة من جلفنا ممَّ

رال الحافر العراري في شرح األلفية : ورد وصف باإلك ار من الشيو  : ستفيان ال توري ، 

ب ، ومحمتد بتن يتونس الُوتديمي ، وأبتو عبتد هللا بتن  وأبو داود الطيالسي ، ويونس بتن محمتد المتسد ف

 147ل : كحبُت عن سحة   ف شيخ .منده ، والقاسم بن داود البغدادي روينا عنه   را

رتتال الحتتافر التتذهبي فتتي ترجمتتة الحتتافر الجتتوال صتتاحب الحصتتانيف أبتتي عبتتد هللا بتتن منتتده : وعتتدَّة 

 148شيويه الذين سمع من م وأيذ عن م : ألف  وسبُع مئة شيخ .

ا : "ولم أعلم أحتدكا أوستع رحلتة متن ابتن منتده ، و  أك تر حتدي كا منته متع الحفتر وال قت ة ، ورال أيضك

 فبلغنا أن عدد شيويه " ألف وسبعمائة شيخ ".

 يقول ابن حبان : لعلنا كحبنا عن أك ر من ألفي شيخ .

 رال الذهبي : هوذا فلحون ال مم .

ورال في الحاكم النيسابوري : " سمع من أك ر من ألفي شيخ فإنته ستمع بنيستابور وحتدها متن ألتف 

 نفس .

                                                           
 ( ألبي غده .64( ، وانظر صفحا  من صبر العهماء ص )2/233شر، أل ية العراقي ) 147
 ( .3/1032بذيرة الحفاظ ) 148
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معُت متن يتذكر أنَّ عتدد شتيويه ستبعة   ف شتيخ ، وهتذا رال ابن النجار عن اإلمام الستمعاني : ست

 شي  لم يبلغه أحد .

ا ما تجد هذه العبارة في تراجم سلفنا العظام ، فيقال : " وسمع ما   يوصف ك رة " .  149وك يرك

ا اإلمام ابن النجار   ت  هـ   نفسه ، فوانت رحلحه سبعكا وعشرين سنة ، واشحملت مشيشحه  643أم 

 150ف شيخ .عل  ثالثة   

 151وهذا اإلمام الحافر الوبير فشر األئمة ابن عساكر بلغ عدد شيويه ألف وثالث مئة شيخ .

 أخي اي هللا ..

وبعد أن علمت حال من تأيذ عنه العلم ، وأهميتة ا ستحو ار متن الشتيو  والرحلتة إلتي م ، 

قتد ج ابتذة العلمتا  متن أجد أنَّه  بد من مواج ة وارعية لحال أمحنتا اخن بعتد موفتور األستف علت  ف

أهتتتل عصتتترنا ، فالرجتتتال يموتتتتون والمتتتن ج   يمتتتوت   أبتتتدكا ، ولوتتتن متتتا الستتتبيل ؟  أيتتتن العلمتتتا  

 الربانيون ؟  ممن تأيذ العلم اخن ؟ 

نعم إنَّه مر  عضال دبَّ في جسد األمة في اخونة األييرة ، ولون  بد من ستبيل شترعي يستلوه 

ثقحنتا فتي النتابغين متن طلبتة العلتم ،  بتد أن تُستلَّم ل تم الرايتة بحتسدة  النَّاأ ، أرتول : علينتا أْن نضتع

وحومة ليعصلُ  أن ي بحوا فتي هتذا المنزلتم الصتعب ، نعتم  بتد أن تفترز األمتة متن يستد ال غترات ، 

واألم لة ك يرة والحمد هلل ، ابدأ مع من تقدَّم عن في سبيل الطلب ولو بشطتوة ، يتذ عنته ، نافسته ، 

تتن وصتتفت لتتك حالتته متتن أهتتل العلتتم فحشتتبَّا بتته ، ولوتتن احتتذر  وإذا وجتتدت متتْن ت فتتو إليتته نفستتك ممَّ

القرا ة دون أيذ الوسائل ، فلول كحاب مفحاح ،   يعطيك إياه إ  من يا  في هتذا التدرب ربلتك ، 

ا فاسحمع للسالسل العلمية المباركة الحي يلَّف ا العلما  الوبار فم الك :  فإن شئت بديالك محاحك

                                                           
ببهفي )   149 -4/1298هببب ( فببي بببذيرة الحفبباظ ) 576انظببر عهببى سبببيل المثببال برجمببة الحبباف  أبببي  بباهر الس ،

 ( . 41-6/32افعية ال برى )( و بقا  الش1304
 ( .2/1428بذيرة الحفاظ ) 150
 ( .4/1428المرجه نفسه ) 151
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في العقيدة  : ارحنف مجموعتة شترح العقيتدة الوستطية للشتيخ ابتن ع يمتين ـ رحمته هللا ـ  ،    1

 وامسك بالوحاب ، واحضر حضور طالب في الجلسة .

فتتي الفقتته : ارتتحنف شتترح زاد المستتحقنع للشتتيخ ابتتن ع يمتتين ـ رحمتته هللا ـ ، ورتتد يتترج فتتي    2

 " . لم اقنعالشرح المماع على  اد     امجموعة مجلدات تحت اسم   " 

 في اللغة : ارحنف شرح األجرومية للشيخ ابن ع يمين ـ رحمه هللا ـ .   3

 " للشيخ ـ رحمه هللا ـ .األص   من علم األص   في األصول : اسحمع لمجموعة "    4

 في الحديا للشيخ عطية سالم ـ رحمه هللا ـ شرح عل  األربعين النووية ارحنه فإنَّه نافع .   5

 سالسل العلمية في شح  فروض العلم ، ابحا ونق فب ،   تفحر ،وييرها الو ير من ال

فإن رلتع : إنَّ تواليف هذه األشرطة توون باهظة فال عليك اشحرك أنت مع إيوانتك فتي ارحنتا  هتذه 

تا زمنيكتا  السالسل وضعوها في المسجد تحت رعاية أحدكم ، وتبادلوهتا ، وليضتع كتل  متنوم برنامجك

المحاضرات ، عل  أن يحول  محابعحوم في ذلك مْن تسحوثقون به من طلبة لالنح ا  من اسحماض هذه 

 العلم النابغين .

ورد تتوفرت ك يتر متن هتذه السالستل بفضتل هللا علت  أستطوانات الليتزر بأستعار زهيتدة فحتاول أن 

 تدبر مبلغكا ، واشحرف حاسوبكا ، وارحنف هذه السالسل المباركة .

 رت العوائم ، ولون حذار من سلوك الدرب دون شتيخ ، استحمع   تحورف أبدكا عن الطلب ، وإن ك

ل تتذه األشتترطة ، واستتحأنس بمتتن يعلتتو عليتتك فتتي الطلتتب ، وابتتذل وستتعك فتتي البحتتا عتتن العلمتتا  

 الربانيين ، ولن تعدم وجودهم بإذن هللا تعال  .

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

142 

142 

 

 المنطلق اليامن : األدب

 رال عمر : تأدبوا ثمَّ تعلموا
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 اليامن المنطلق

 األدب

 أي،ا المافقه ـ تبيبي اي هللا ـ :

اعلم ـ أعزك هللا ـ أنَّ تعلم اخداب وحسن السمت مطلب شرعي رلَّ في الناأ اخن من يلحفت إليه ، 

بل الباليا العظام  لم تحوالع علينا إ  يوم هجر الناأ السمت الحسن ، وأربلوا عل  العلم ولتم يزينتوه 

ت األروال الشاذة ، وك رت الصراعات والشالفات ، فلتم نجتنف للعلتم ثمترة ، بحليحه الواجبة ، فظ ر

 وندر في الناأ أهل العلم والفضل .

  طلبم العلم اأصبم منه شي ًا   وطلبم األدب اإ ا أهلاه قاد باادواورال ابن المبارك ـ رحمه هللا ـ : 

. 

 إذا رأ  زماننا هذا ؟وهذا في زمانه ـ رحمه هللا ـ  زمان " يير القرون " ، فويف به 

ولمتتا تغافتتل النتتاأ عتتن ا هحمتتام بتتاخداب الشتترعية ن تتر ا لحتتزام ال تتش ، وصتتار اإلربتتال علتت  

المفضول ، وتُرك الفاضل ، ون رت ا نحرافات الفورية والسلوكية واأليالرية ؛ ألنَّ تلك اخداب 

تترك الستنن والفترائ  ونقضتت ـ فتي حقيقتة األمتر ـ حصتن ا لحتزام واإليمتان األول فتإذا تركتت 

 عر  اإليمان الواحدة تلو األير  .

ميل انيمان كميل بلدة ل،ا خمس تص ن : األو  من  هب   واليااني مان اضاة   رال الحجاوي : 

 واليالث من تديد   والرابع من آ ر  والخامس من لبن .

إ ا أهملا ا  لا  طمعا ا اما  ا  أهل الحصن ماعاهدين تصن اللبن ال يطماع العادو ااي اليااني   اا

 اي الحصن الياني ثم اليالث تاى تخرب الحص ن كل،ا .
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اكال  انيماان ااي خماس تصا ن : اليقاين   ثامَّ انخاالص   ثامَّ أداء الفارائ    ثامَّ ال انن   ثامَّ 

تف  اآلداب   اما دام يحف  اآلداب وياعاهدها االشيطان ال يطمع    اياه   وإ ا تارك اآلداب طماع 

 152. اي ال نن   ثمَّ اي الفرائ    ثمَّ اي انخالص   ثمَّ اي اليقين الشيطان

ا من أجزا  النبوة .  فاألدب دليل عل  ا لحزام الحقيقي ، ولذا ُجعل جز ك

إنَّ ال،ادي الصاال" وال امم عن ابن عباأ ـ رضي هللا عنه ـ : أنَّ النبي صل  هللا عليته وستلم : " 

 153. ًءا من النب ةواالقاصاد  عء من خم ة وعشرين  ع

وكان األدب هو المقياأ الذي يقاأ به الناأ عند سلفنا الصال  ، فإذا لم يوافم هدي الرجتل علمته 

تركوه ونبذوه ، فليس العلم عن ك ترة المعتارف وشتحن التذهن بتالفنون واللطتائف ، وإنمتا العلتم متا 

 توصل به لششية هللا تعال  .

ان ا إ ا أت ا الر ال ليأخااوا عناه نظاروا إلاى جاماه وصاالته كرال إبراهيم النشعي ـ رحمه هللا ـ : 

 . وإلى تاله   ثمَّ يأخاون عنه

وال يأخااا العلاام إال مماان كملاام أهلياااه   وظ،اارت  دياناااه   وتحققاام رتتال اإلمتتام النتتووي : رتتالوا : 

 154. معرااه واشا،رت صياناه وجيادته

 155. لم ما لم يعين علمه    باألدبال ينبل الر ل بن ا من العرال عبد هللا بن المبارك : 

 ولذلك كانت وصية سلفنا الصال  بحعاهد األدب أك ر مما يحعاهد به العلم . 

 .  أدب العلم أكير من العلمرال أبو عبد هللا البلشي : 

واألدب شرط لحصول العلم ، يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم متن عدمته العتدم ، فتال علتم لمتن   

 أدب له .

 . لع ن لمن ال ع ن له األدباريل : 

                                                           
 ( ط مفسسة قر بة .1/37غذاء األلباب  لهسفاريني ) 152
 ( .3996( ك األدب، باب الوقار وصححه األلباني في صحيح أبي داود )4776أخرجه أبو داود ) 153
 ( ط دار الف ر .1/36المجموب ) 154
 في باري)ه .أيره الحاك،  155
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 . األدب ن س العقل كما أنَّ الناس ن س البصرورال األحنف بن ريس : 

ومن ثمَّ فإنك   تحعجب أن يفرد أهل العلتم مصتنفات مستحقلة فتي بيتان اخداب الشترعية ،  " م تل : 

بيتان العلتم  جتامع هتـ   ،  "311اخداب الحميدة واأليالي النفيستة  بتن جريتر الطبتري         ت 

 المرعيتة "  بتن والمصال  الشرعية  هـ  ،         و" اخداب463البر     ت  عبد وفضله "  بن

 هـ  وييرها  من الوحب النافعة الماتعة .763الحنبلي    ت  مفل 

 

 آداب طالب العلم

 ايا أي،ا المافقه : 

 من األدب أطرافه .تأدب ربل أن تحعلم ، فإنك لن تنال من العلم طرفكا إذا لم تنل 

واعلم ـ أعزك هللا ـ أنَّ ت ذيب النفس ، وإصالح يلل ا ليس باألمر اليسير إ  متن وفقته هللا تعتال  ، 

فاصل  ما بينك وبين هللا يسحقم حالك ، وهذه بع  اخداب عليتك أن تستع  لحححلت  ب تا ف تي زادك 

 الحقيقي في طريم الطلب .

 يصل" لقب   العلم واجايماسهأوال : ط،اسة القلب من األدناء ؛ ل

إنَّ اااي الج ااد مضااغة إ ا صاالحم ففتتي الصتتحيحين عتتن رستتول هللا صتتل  هللا عليتته وستتلم رتتال : " 

 156"  صل" الج د كله   وإ ا ا دت ا د الج د كله   أال وهي القلب

 . تطييب القلب للعلم كاطييب األسض للعساعةرالوا : 

رستولع هللا صتل  هللا عليته وستلم جبريتُل أن يأتيته ، وعن ابن عمر ـ رضتي هللا عنته ـ رتال : وعتد 

: فراث عليه  حح  اشحد عل  رسول هللا صل  اله عليه وسلم فشرج فلقيه جبريل ، فشوا إليته فقتال 

 157"    إنا ال ندخل بياًا ايه كلب وال ص سة

                                                           
156  
157  
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الشبائتا ومتذموم فإذا كانت  المالئوة   يديلون بيحكا فيه كلب فويتف ينزلتون رلبكتا مليئكتا باألنجتاأ و

الصتتفات م تتل  : الغضتتب والشتت وة والحقتتد والحستتد والوبتتر والعجتتب ونحوهتتا ، وهتتذه الصتتفات 

 158كالوالب النابحات في الباطن فويف يمون أن تحفم هذه مع مالئوة الرحمة ؟

رال ابن جماعتة : " القلتب المظلتم المشتحون بالتذنوب   يستحطيع استحقبال المالئوتة ، و  يبقت  فيته 

 لعلم الذي هو نور يقذفه هللا في رلوب من أراد .موان ل

 رال اإلمام الشافعي ـ رحمه هللا ـ :

 شووت إل  وكيع سو  حفظي             فأرشدني إل   ترك المعاصي

 وأيبرنـي بأن الـعـلم نـور            ونـور هللا   يُـ ـد  لعاٍص 

لتي بستنن رستول هللا صتل  هللا عليته وستلم فعل  طالب العلم أن يط ر ناهره بمجانبة البدعة والحح

 في أحواله كل ا ، والمحافظة عل  الوضو  ونظافة الجسم من يير تولف وعل  ردر المسحطاض .

وعليه أن يط ر رلبه من كل يش ودنس ويل وحسد وسو  عقيدة ويلم ليصل  بتذلك لقبتول العلتم 

 علم .وحفظه وا طالض عل  درائم معانيه وحقائم يوامضه ، فإنه ال

كما رال بعض م : صالة السر وعبادة القلب ورربة البتاطن وكمتا   تصت  الصتالة الحتي هتي عبتادة 

الجوارح الظاهرة يال بط ارة الظاهر متن الحتدث والشبتا فوتذلك   يصت  العلتم التذي هتو عبتادة 

 159القلب يال بط ارته عن يبا الصفات وحدث مساوي  األيالي ورديئ ا " 

 رلب ان يديله النور زفيه شي  مما يوره هللا عز وجل .  رال س ل : حرام عل 

 

 ثانيصا : الرضا بالي ير من الق ت   والصبر على ضيق العي  .

ي اعان علاى الفقاه بجماع ال،ام   وي ااعان علاى تااف رال اإلمام أبو حنيفة ـ رحمه هللا تعال  ـ : 

 .   العالئق بأخا الي ير عند الحا ة وال يعد

                                                           
 ط مفسسة الزهراء . 119فضل العه، وآداب  هبته و رق بحصيهه وجمعه لهشيخ/محمد سعيد رسالن ص  158
 67بذيرة السامع والمت ه، ص  159
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ال يبلا  أتااد مان هااا العلام ماا يرياد تااى يضاربه الفقاار   ك ـ رحمته هللا تعتال  ـ : رتال اإلمتام مالت

 . ويؤثره على كل شيء

ال يطلب أتد هااا العلام بالملا  وعاع الانفس اايفل"   ولكان مان رال الشافعي ـ رحمه هللا تعال  ـ : 

 . طلبه با  النفس وضيق العي  وخدمة العلماء أال"

ا :   . م إال بالصبر على الا ال يدسك العلورال أيضك

 . ال يصل" طلب العلم لمفلسورال ـ رحمه هللا ـ : 

 . وال الغني المكفي    فقال : وال الغني المكفي فقيل : 

 . من طلب العلم بالفاقة وسث الف،مرال إبراهيم اخجري : 

ليستير متن رال ابن جماعة : من أعظم األستباب المعينتة علت  ا شتحغال والف تم وعتدم المتالل أكتل ا

الحتتالل ن ذلتتك أنَّ ك تترة األكتتل جالبتتة لو تترة الشتترب وك رتتته جالبتتة للنتتوم والتتبالدة ورصتتور التتذهن 

وفحور الحواأ وكستل الجستم ، هتذا متع متا فيته متن الوراهيتة الشترعية والحعتر  لشطتر األستقام 

 البدنية "

لشترب والنتوم فقتد رام ثم رال : " ومن رام الفالح في العلم وتحصيل البغية منه متع ك ترة األكتل وا

 160مسححيالك في العادة "

 

 ثاليًا : الا اضع للعلم والعلماء .

 . العلم ترب للماعالي   كال يل ترب للمكان العاليرالوا : 

فينبغتتي لطالتتب العلتتم أن ينقتتاد لمعلمتته ، ويشتتاوره فتتي أمتتوره ، كمتتا ينقتتاد المتتري  لطبيتتب حتتاذي 

 ناص  .

 رال الشافعي ـ رحمه هللا ـ :

                                                           
 74-73المرجع السابع ص  160
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 أهين ل م نفسي ف م يورمون ا           ولن تورم النفس الحي   ت ين ا      

وينبغي  أن ينظر معلمه بعين ا ححرام ويعحقد كمال أهليحه ورجحانه عل  أك ر طبقحه ، ف و أرترب 

 إل  انحفاعه به ورسو  ما سمعه منه في ذهنه .

ل م اسحر عيتب معلمتي عنتي و  ورد كان بع  السلف إذا ذهب إل  معلمه تصدي بشي  ورال : ال

 تذهب بركة علمه مني .

كنم أصف" ال سقة بين يدي مال  ـ ستماه هللا ـ صافًحا سايقًاا هيباة لاه لا ال ي امع رال الشافعي : 

 .وقع،ا 

 ورال أحمد بن حنبل لشلف األحمر :   أرعد إ  بين يديك أمرنا أن نحواضع لمن نحعلم منه .

 . أت أن أشرب الماء والشااعي ينظر إليَّ هيبة لهوهللا ما ا ارورال الربيع : 

من تق العالم عليا  أن ت الم علاى  القا م وفي وصية جامعة لإلمام علي ـ رضي هللا عنه ـ رال : 

عامة وتخصه بالاحية   وأن تجلس أماماه   وال تشايرنَّ عناده بيادك   وال تعمادنَّ بعينا  غياره   

تغاااابن عنااده أتااًدا   وال ت اااس اااي مجل ااه   وال تأخااا  وال تقاا لن : قااا  اااالن خااالف ق لااه   وال

بي به   وال تل" عليه إ ا ك ل   وال تشبع من ط   صحباه   اإنما ه  كالنخلة تناظر ماى ي قال 

 . علي،ا من،ا شيء

 سابعًا : أداء تق   معلم  علي  .

بتته برضتتا علتت  طالتتب العلتتم أن يححتتر  رضتتا المعلتتم وإن يتتالف رأي نفستته ، فإنمتتا هتتو يرضتتي ر

 معلمه .

وعليه أ  يفشي سر معلمه ، وأ  يغحاب عنده أحدكا ، وأن يرد ييبحته إذا ستمع ا ، فتإن عجتز فتاري 

 ذلك المجلس .

و ٍه ممن ينقل السو  ويسع  بالنميمة بتين أهتل العلتم ، فيقطتع رحم تم الموصتولة ، ورتد ابحلينتا فتي 

هتس   النمتامين ، وليحته صتمت فنجتا ، هذا الزمان بأم تال هتس   ، فوتم متن يالفتات شتبت بستبب 

 وليحه أمسك لسانه ، ولون ذهب األدب .
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 ومن األدب كذلك أ  يديل عليه بغير إذن ، وإذا ديلوا عليه جماعة ردموا أفضل م وأسن م .

وينبغي أن   يشاطب شيشه بحا  الشطاب وكافه ن و  يناديه من بعد ، و  يسميه فتي ييبتة باستمه 

 ا يشعر بحعظيمه كأن يقول : رال الشيخ  أو األسحاذ .إ  مقرونكا بم

وعليه أن يصبر ، فلن  ينال العلم إ  بذل النفس ، فيصبر عل  شدة شيشه به ، فإنما يريد به الشيتر 

 من حيا   يدري .

 رال ابن جريج ـ رحمه هللا ـ : لم أسحشرج الذي اسحشرجت من عطا  ـ رحمه هللا ـ إ  برفقي به .

 الاحلي بآداب مجلس العلم . خامً ا :

ا  ينبغي لطالب العلم أن يديل عل  معلمته وهتو كامتل ال يئتة ، فتار  القلتب متن الشتوايل ، محط ترك

 محنظفكا بسواك ور؛ شارب ونفر ، وإزالة كريه رائحة .

و  يحشطتت  ررتتاب النتتاأ ، بتتل يجلتتس حيتتا انح تت  بتته المجلتتس ، إ  أن يصتترح لتته الشتتيخ بالحقتتدم 

 و يعلم من حال م إي ار ذلك .والحشطي ، أ

ويسلم عل  الحاضرين كل م بصوت يسمع م إسماعكا محققكا ، ويش؛ الشيخ بزيادة إكرام ، وكتذلك 

 يسلم إذا انصرف .

و  يقتتيم أحتتدكا متتن مجلستته ، فتتإن  ثتتره ييتتره بمجلستته لتتم يأيتتذه إ  أن يوتتون فتتي ذلتتك مصتتلحة 

 ينحفع ب ا الحاضرون ب ا . للحاضرين ، بأن يقرب من الشيخ ، ويذاكره مذاكرة

و  يجلس وستل الحلقتة إ  لضترورة ، و  بتين صتاحبين إ  برضتاهما ، وإذا فست  لته رعتد وضتم 

 نفسه .

تا كتامالك بتال مشتقة ،  وينبغي أن يبور للمجلس ، ويحرص علت  القترب متن الشتيخ لتيف م كالمته ف مك

 وهذا بشرط أن   يرتفع في المجلس عل  أفضل منه .

 رفقحه وحاضري المجلس فإنَّ تأدبه مع م تأدب مع الشيخ واححرام لمجلسه . ويحأدب مع

 وإذا رعد رعد رعدة المحعلمين   رعدة المعلمين .
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و  يرفع صوته رفعكا بليغكا من يير حاجة ، و  يضحك ، و  يو ر الوتالم بتال حاجتة ن و  يعبتا 

ا إليه .بيده و  ييرها ، و  يلحفت بال حاجة ، بل يقبل عل  ال ًك  شيخ مصغيك

وإذا ستتمع الشتتيخ يقتتول مستتألة أو يحوتتي حوايتتة وهتتو يحفظ تتا فعليتته أن يصتتغي ل تتا إصتتغا  متتن لتتم 

 يحفظ ا .

وإذا جا  مجلس الشيخ فلتم يجتده انحظتره ، و  يفتوت درسته إ  أن يشتاف كراهتة الشتيخ لتذلك بتأن 

 ييره . يعلم من حاله اإلررا  في ورت بعينه فال يشم عليه بطلب اإلررا  في

 جادًجا : أدب جؤا  العالم .

 ينبغي لطالب العلم أن يغحنم سسال معلمه عند طيب نفسه وفرايه .

 وعليه أن يحلطف في سساله ، ويحسن يطابه .

و  يسححي متن الستسال عمتا أشتول عليته ، بتل يسحوضتحه أكمتل اسحيضتاح ، فمتن ريَّ وج ته ري 

 ند اجحماض الرجال .علمه ، ومن ريَّ وج ه عند السسال ن ر نقصه ع

ا جليكتتا لتتئال يوتتذب  وإذا رتتال لتته الشتتيخ : أف متتت ؟  فتتال يقتتل : نعتتم ححتت  يحضتت  لتته المقصتتود إيضتتاحك

 ويفوته الف م .

وعليه أ  يسححي من رتول : لتم أف تم ؛ ألن استح باته واستحي اره يحصتل لته مصتال  عاجلتة و جلتة ، 

  اره ف م ما لم يون ف مه .فمن العاجلة حفظه المسألة وسالمحه من كذب ونفاي بإن

 ومن ا اعحقاد الشيخ اعحنا ه وريبحه وكمال عقله وورعه وملوه لنفسه وعدم نفاره .

ا واعحياده هذه الطريقة المرضية واأليالي الرضية .  ومن اخجلة : ثبوت الصواب في رلبه دائمك

 .منعلة الج،ل بين الحياء  واألنفة رال الشليل بن أحمد ـ رحمه هللا ـ : 

 جابعًا : عدم الا  يف واغانام األوقات .

فال يسوف في اشحغاله و  يسير تحصيل فائدة ، فللحأيير  فات ، وكف  أنه يضيع عليه متن الفوائتد 

 ما كان يمونه اإللمام ب ا لو  تقصيره وكسله .

 . لم أَس الشااعي آكالً بن،اس وال نائًما بليل الهامامه بالاصنيفرال الربيع : 
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ي أن يغحنم الححصيل في ورت الفرا  والنشاط وحال الشباب وروة البدن ونباهتة الشتاطر ورلتة فينبغ

 الشوايل ربل عوار  البطالة وارتفاض المنزلة .

 . تفق، ا قبل أن ت  دوارال عمر ـ رضي هللا عنه ـ : 

 تفقه قبل أن ترأء   اإ ا سأجم اال جبيل إلى الافقه .رال الشافعي : 
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 المنطلق الااجع

 تك ين الملكة الفق،ية

 أي ا المحفقه : ـ حبيبي في هللا ـ 

ا ما أردد أنَّ ج ودنا الدعوية الحي بذل في ا الغالي والنفيس لألسف الشتديد لتم تنتحج لنتا  دائمك

ا بمعنت  الولمتة ، و لتم نجتد المجح تد التذي يحعامتل متع ما كنا نحلم به في جيل الصحوة ، فلم نرع فقي ك

الوارع المحغير بمن جية سلفية محضة ، وليس هذا عل  سبيل الحجوز أو  ا دعا  ، وإ  فقتد صتدي 

 من رال : عالمنا طالب علم عند السلف ، وطالب العلم عندنا عامي عندهم .

والستنة بف تم  إننا بحاجة ماسة لوجود هذا الفقيه المنشود ، الذي تربت  علت  األيتذ بالوحتاب

ستتلف األمتتة ، التتذي يستتحطيع الحعامتتل متتع وارعنتتا المعاصتتر ، وأنتتت تتتدري حجتتم األزمتتات الفق يتتة 

الطاحنة الحي يمر ب ا المسلمون في هذا الزمان ، فولما يترج علينتا أهتل العلتوم الحجريبيتة بنظريتة 

ا بتين  أو اكحشاف ما ، وبدا أنه يحعار  مع نصوص الوحي الرباني من جانب تجتد صتراعكا مريترك

الطائفحين ، ولك أن تحذكر م الك المشوالت الطبية الحي متا زالتت تحظت  بجتدل فق تي كبيتر فتي هتذا 

العصر كقضية    " نقل األعضا  " ، ورضية  " الشحان لإلناث " ، ورضية " ا سحنسا  " ، ولتك 

هتالل رمضتان ، أن تنظر إل  الصراض الذي يدور كل عام بين الفلويين وعلما  التدين حتول رؤيتة 

أضف إل  هذا القضايا ا رحصادية كالحعامل مع البنوك ، وشركات الحأمين بول صوره ، والحعامتل 

ا في تا افحقتاد األمتة للفقيته التذي  مع بورصة األوراي النقدية ، ويير هذا من القضايا الحي تلحر دائمك

 صحي  .يجمع بين الحسنيين ، أعني ررا ة الن؛ ، وررا ة الوارع بف م سلفي 

وقد تينا هللا تباسك وتعالى للافقه اي دينه   و علاه مان ااروض الكفاياات   ااألماة كل،اا  

 تأثم إ ا لم ي  د اي،ا هاا النمال المنش د من الفق،اء .

ال ال نفر من كل ارقة من،م طائفة ليافق، ا ااي الادين ولينااسوا قا م،م إ ا س عا ا رال تعال  : " 

 [  122حوبة /" ] ال إلي،م لعل،م يحاسون
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  161" من يرد هللا به خيًرا يفق،ه اي الدينورال صل  هللا عليه وسلم : " 

فمح  منة من هللا تبارك وتعال  أن يرزي العبد تلك الملوتة الفق يتة ، ولوتن تعتالوا لنحستا ل  : متا 

 السبيل إذاك ؟ وما هو المطلوب من هذا الفقيه المنشود وسل هذه الححديات ؟ 

 ما هي تقيقة الفقه ؟، فبادئ ذي بد  

 أي،ا المافقه ـ تبيبي اي هللا ـ :

 تحقيق المناطالفقه الحقيقي هو : امحالك القدرة عل  ما يسم  في المصطل  الفق ي بـ   " 

" ، أو القدرة عل  تجريد الن؛ من ريد الزمان والموان ، وا جح اد في تنزيله عل  وارتع النتاأ ، 

 ومعالجحه لمشوالت م .

فقه في حفر كحاب أو سرعة اسحذكار مسألة مع العجتز ـ مت الك ـ عتن إيجتاد وتوليتد فليس ال

ا  م ال يير م ال األردمين ، والذي ما زلت تراه فتي كتل كحتاب تقترأه ، وكتأنَّ الفقته صتار محصتورك

 في بع  المسائل القديمة .

م معرفتة وإنما نعني بالفقته اإلدراك العميتم لمقصتود الشترض ، واإللمتام بتالوارع عتن طريت

األسباب ، ومعرفة السنن الربانية والوونية ، واسحيعاب حقائم  الماضي ، في نل مواج ة وارعيتة 

، فلتتيس بفقيتته متتن عتتاش بمعتتزل عتتن النتتاأ ، ولتتم يبصتتر متتا يعانونتته ، ولتتم يتتدرك المالبستتات 

 والحفاصيل الحي تحيل بول من م .

[       فالتدين يشتمل  38] األنعام /"  ما ارطنا اي الكااب من شيءورد رال هللا تعال  : " 

كل جوانب الحياة ، ولعل هذا من أيطر ما يعاني منه المستلمون  اخن ، أعنتي إدراك هتذه الحقيقتة 

" تعرضتت الغاعو الفكاري والحعامل من منطلق ا في دراسة كل مشوالت م ، ألنَّته بستبب تيتارات " 

م يعتد التدين هتو صتاحب الولمتة األولت  ، لزعزعة هذا األصل األصيل في تعامل ا متع الوارتع ، فلت

ولتتم يعتتد لتته الفصتتل فتتي جميتتع المستتائل ، ومتتع تقتتاعس الفق تتا  عتتن اللحتتاي بمستتحجدات عصتترهم ، 

                                                           
  (1037( ك العهبب، ، ببباب مببن وببرد هللا بببه خيببرها يفقهببه فببي الببدون ، ومسببه، )71متفببع عهيببه ، أخرجببه الب)بباري ) 161

 ك الزياة ، باب النهي عن المسالة .
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م الدين إل  رشور ولبتاب ، فافحقتدنا أول األصتول  ن رت هذه اإلشوالية ، وصار في الناأ من يقس ف

 ". شم لية الدينوراعدة ا رتواز أعني " 

ؤيتة اإلستالمية أو الفقته الشتامل عتن أي مورتع وعتدم امحتداده لته يعنتي وجتود إنَّ يياب الر

الفتترا  التتذي يستتم  بوجتتود " اخيتتر " ليصتتنع للنتتاأ رؤيتتح م ، ومتتن هنتتا ينبغتتي أن نعتتود لحوستتيع 

معن  الفقه ، فال يقف عند حدود " الحشريعات " بل نحن في أمس الحاجة اخن إل  علم أصول فقه 

اعي " و" سياستي "     و" ارحصتتادي " و" معرفتتي " بشتول عتتام ؛ ليغطتتي : " تربتوي " و" اجحمتت

 جميع شعب المعرفة وجوانب الحياة ، و  يقحصر عل  الجانب الحشريعي فقل .

ولعل من ربيل نفتس المالحظتة أنَّ األصتوليين عنتدما تولمتوا فتي شتروط المجح تد ، ومن تا 

ي هتذا الجانتب فحصتر بعضت م هتذا اإلدراك إلمامه بوحاب هللا عز وجل ، تباينت وج ات نظرهم فت

في نطاي  يات األحوام ، وهذا ما يم ل       " الوروف عند الجانب الحشريعي فحسب " بينما كانت 

 النظرة األوفم للصواب تدعو لضرورة إلمامه الحام بجميع  يات الذكر الحويم لماذا ؟

ة وأيالرية ، ومن ا أحوتام اجحماعيتة ألنَّ  يات القر ن كل ا  يات أحوام فمن ا : أحوام تربوي

، ومن تتا أحوتتام سياستتية ، وهوتتذا فحصتتر الفقتته فتتي جانتتب دون  يتتر يبعتتدنا عمتتا ننشتتده فتتي فقي نتتا 

المعاصر ، فإنَّ هذا كتان موجتود فتي ستلفنا ، و راؤهتم تشت د ب تذا ، لوتن يتوم يتاب عنَّتا هتذا الف تم 

م ليحتتدث فتتي أمتتة شتت دت حضتتارة الشتتمولي ايحزلتتت نصتتوص الشتترض لحنتتأ  عتتن الوارتتع ، وهتتذا لتت

 ضشمة امحدت عبر مئات السنين واتسعت لبيئات مشحلفة وأجناأ محباينة .

[ بتتتين الف تتتم  2" ] الحشتتتر/ اااااعابروا ياااا أولاااي األبصااااسانظتتتر متتت ال : لقولتتته تعتتتال  : " 

حبتاره الحشريعي والف م الشمولي ، فإنَّ األصتوليين استحدلوا ب تذه اخيتة علت           " القيتاأ " باع

أحد أدله الفقه ، واخية واضحة في مشاطبتة أهتل اإليمتان با سحرشتاد بستنن هللا فتي الوتون ، وأيتذ 

العبرة والعظة من حال األمم السابقة ، إن ا أصل فيما يمون تستميحه بالفقته السياستي أو ا جحمتاعي 

. 
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ولينااسوا قا م،م إ ا  ال ال نفار مان كال ارقاة مان،م طائفاة ليافق،ا ا ااي الادينكذا روله تعال  : " 

" الفقاه الاشاريعي [ فالفقه هنا   يقحصر عل      "  122" ] الحوبة / س ع ا إلي،م لعل،م يحاسون

" الحتتي تحناستتب متتع ديتتول الميتتدان  النفاارةوإنمتتا أعتتم متتن ذلتتك ، ولعتتل متتن أدلتتة ذلتتك الحعبيتتر بتتـ " 

 ودراسة الوارع .

لعبد هللا بن عباأ ـ رضتي هللا عن متا ـ " ورد كان من دعائه صل  هللا عليه وسلم المأثور 

" وأنتت تلحتر أنَّ المقصتود لتيس هتو الفقته الحشتريعي التذي  الل،م اق،ه ااي الادين وعلماه الاأويال

يشمل أبواب العبادات والمعامالت والجنايات ونحوها ، وإنما الفقه الذي يشتمل فقته الستنن الربانيتة 

" الحفستير  الاأويالبشح  صورها ، ولتيس المقصتود بتـ "  والف م عن هللا تبارك وتعال  ، فقه الحياة

والبيان كما اعحدنا ف مه ، بل الحأويل يعني البصر بالعوارب والنحتائج والمتث ت ، إنته إدراك للستنن 

 الفاعلة في الحياة وتحو ت ا ا جحماعية ورانون ا الرباني .

ي يغطتي جوانتب الحيتاة ، الفقته " ، الفقته التذ الفقاه الحضااسيف ذا ما نعنيه بالفقه أعني " 

الذي يحماش  مع شمولية الدين ، وصتالحيحه لوتل زمتان وموتان ،     " فقته الستنة " بمعناهتا العتام 

التذي يعنتتي الطريقتة المطتتردة والقتتانون النتانم ، أي فقتته تقتتويم الحاضتر بقتتيم التتدين فتي ضتتو  كتتل 

 الظروف المحيطة .

" كمقدمتة لمعرفتة الملكاة الفق،ياة صتود بتـ " وفي ضو  هذا المعن  نححتاج إلت  بيتان المق

 الملكة الفق،ية  طري تووين ا واكحساب ا.                                                          

الملوة في معناها اللغوي تدور حول الد لة عل  القوة والرسو  ، ومعناهتا فتي اصتطالح 

" ، هتتذه الصتتفة تعتتين  صاافة ساجااخة اااي   الاانفس أهتتل العلتتم لتتيس بمنتتأ  عتتن ذلتتك فقتتالوا : هتتي "

 اإلنسان عل  سرعة البدي ة في ف م الموضوض .

لايس الفقاه بكيارة الم اائل   وهذه الصفة هبة من عند هللا  ومن هتذا رتول اإلمتام مالتك :  

 .ولكن الفقه ن س يؤتيه هللا من يشاء من خلقه 
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العلتوم واإللمتام بقواعتده ، وهتي  وهذه الصفة تنمو با كحساب عن طريم اإلحاطة بمبادئ

تبدأ ضعيفة ثمَّ تقو  بالرعاية والحدرج ، ولذلك فإنَّ حصول هذه الملوة يححاج إل  نوض متن الدربتة 

 والحدرج في الحلقين والحعلم .

وعل  هذا فإنَّ صاحب الملوة الفق ية من يوون الفقه له سجية ، وعنده روة يقحدر ب تا علت  

 يذها .اسحنحاج األحوام من مث

 وهذه الملوة ل ا أنواض :

 وهو يريزة   تحعلم با كحساب ، وتورث صاحب ا شدة الف م لمقاصد الوالم .اقه النفس فمن ا : 

 في مظنحه الفق ية . القدسة على اجاحضاس الحكم الشرعي العمليومن ا : 

شترعية وعلتوم ، عتن طريتم الحضتلع بتالعلوم ال القدسة على اجاانباط هااا الحكام الشارعيومن ا : 

 اللغة مما هو ضروري لالجح اد .

 ،. القدسة على تخريا الفروا على األص   والار ي" بين اآلساءومن ا : 

ورتتد يعبتتر عتتن هتتذه الملوتتة بتتـ " البصتتيرة " أو " الحومتتة " أو " ا جح تتاد " وبيتتن م متتن الحتتدايل 

حمتع لته كتل هتذه األنتواض متن والحباين متا بيتن م ، والفقيته المطلتوب ـ والتذي نرجتوه ـ هتو التذي تج

الملوات ؛ ألنَّه بحاجة إل  مجموع ا ، ففقه النفس يعينه عل  القيام بأمر هللا تعتال  فتي نفسته وأهلته 

، ومتتن حتتول م ، وفتتي فحاويتته للنَّتتاأ ، فإنَّتته يعلتتم بحالتته حتتال م ، فحوتتون فحاويتته ونصتتائحه موفقتتة   

 ملفقة .

الشترض تنحصتر والنتوازل   تنحصتر،  فأحوتام التدين  وملوة القتدرة علت  ا ستحنباط ألنَّ نصتوص

تسيتتذ با ستتحنباط متتن األدلتتة ، وهتتذا هتتو الفقتته الحقيقتتي ، فليستتت القضتتية فتتي حفتتر النصتتوص 

واسححضارها ، ولون في تنزيل هذه األحوام بفقه النفس وملوة ا سحنباط في اسحشراج الحوم الذي 

تا بالشتريعة ، فيستحشرج الحوتم متن يرضي هللا ورسوله ، فقد رتالوا : أنَّ الفقيته  هتو التذي أحتاط علمك

 مجموع ا .
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ا ملوة الحرجي  بتين اخرا  ملوتة يطيترة ، ف تو   يحعصتب لمتذهب و  لشتش؛ و  يحومته  وأيضك

ال و  ، فال يحابع أحدكا في كل أرواله إ  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم ، فلتذلك هتو مجح تد حقيقتة 

قيقية ، تبتين لته الصتحي  متن المزيتف متن األرتوال كالصتيرفي المتاهر ، ، وهذا المجح د له ملوة ح

ف تتو حتتين ينظتتر فتتي أرتتوال النتتاأ يعتترف مثيتتذ العلمتتا  ويحبتتين لتته مشتتارب م ، فيحوجتته األمتتر لديتته 

ا رول رسول صتل  هللا عليته وستلم "   العلام هااا يحمالبالحرجي  الصحي  بين م ، ورد مر بنا مرارك

  162  "المبطلين   واناحا  الجاهلين   وتأويل الغالين تحريف عنه ينف ن   عدوله خلف كل من

 كيف تاك ن هاه الملكة ؟

 لحووين الملوة الفق ية شروط هي :

 أوالً: االجاعداد العقلي والقلبي والشخصي للمافقه .

 فأما اسحعداده العقلي فينبغي أن يوون المحفقه ذكيكا ، روي المدارك ، يعترف مقحضت  الوتالم ومعنتاه

، عنده ملوة جيدة في الحفر وا سحذكار ، ولذلك كانوا يبدأون بحفر القر ن لصقل هذه الملوتة عنتد 

طالب العلم ، وليعحتاد ذلتك منتذ الصتغر وتقتدير مقوماتته اإلدراكيتة ، فضتالك عتن النتور التذي يبع ته 

 القر ن في صدره .

س متن أدران التدنيا وشتوائب ا ، وأما اسحعداده القلبتي والشلقتي فتأعني أن يوتون المحفقته صتافي التنف

تتا فتتي طلتتب الحتتم والمعرفتتة ، عتتد  يجحنتتب المعاصتتي ويلحتتزم بالطاعتتات ، مححليكتتا بصتتفات  مشلصك

 المرو ة 

ورد كان سلفنا الصال  يشحبرون المتحعلم أو ك ، فتإن وجتدوا فيته يلقكتا رديئكتا منعتوه ؛ لتئال يوتون  لتة 

 ربل ا سحومال يوفكا عل  فساد  دينه ودين ييره . فساد ، وإن وجدوه م ذبكا علموه ، و  يطلقونه

                                                           
قال ال)طي  سئل أحمد ببن حنببل عبن ( ، قال في ينز العمال : 7/38أخرجه ابن عساكر في باريخ دمشع ) 162

 هذا الحدوع وقيل له يأنه يالم مو وب قال ال هو صحيح سمعته من غير واحد .
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أما اسحعداده الششصي فإن تووين الملوة الفق ية يححتاج إلت  كبيتر همتة وجتد وم تابرة وصتبر علت  

ذل التتحعلم ، فالمحفقتته   يحتترك لحظتتة دون تعلتتم واستتحو ار متتن ميتتراث النبتتوة ، وتعاهتتده بتتالحفر ، 

 والمذاكرة المسحمرة 

 ثبت في الشواطر   ما حوته الدفاتر . رالوا : العلم ما

 ثانيًا : المعلم الحا   القدوة

  شك أنَّ وجتود المعلتم المربتي متن أركتان هتذا البنتا  ، فتنحن فتي حاجتة إلت  شتيخ متحقن 

لعلمه محمون فيه ملم بثفات النفوأ ويحسن ت ذيب ا ، وفي نل افحقاد األمة ل ذا الرجل القتدوة تظتل 

متن هنتا علينتا إيجتاد هتذه النمتاذج فتي األمتة ، والبحتا عن تا ، وا ستحو ار اإلشوالية مطروحتة ، و

من ا ، وتأهيل القائمين عل  العملية الحعليمية وفم من ج علمي صحي  ليو ر سواد هس   المعلمتين 

. 

 امن شرطه :

أن يوون معروفكا بالديانة والسحر والصتيانة ، وإ  فتإنَّ أيطتر وبتال علت  طالتب العلتم أن    1

تا بمتا ربتاه عليته أستحاذه بحالته يحل ق  تعليمه من أهل المعاصتي والفستوي ، فيشتب الفحت  محلطشك

 ربل مقاله .

 رال محمد بن سيرين : إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأيذون دينوم .

ا فتتي    2 ا بطريقتتة الحلقتتين والحعلتتيم بحستتب مرحلتتة الطالتتب وردرتتته ، متتاهرك أن يوتتون بصتتيرك

لديه القتدرة علت  اإليضتاح بوستائل شتح  ، عتامالك علت  صتقل مواهتب  عر  المادة العلمية ،

 تالميذه .

 ثاليًا : اتباا من،ا علمي أصيل 

من المقومات األساسية للملوة الفق ية وجود من ج دراسي أصيل يحلقاه المحفقته فتي مراحتل دراستحه 

 ، ويحم ل في العلوم األساسية الحي ينبغي له أن يدرس ا وهي :

 رآن وعل مه .معراة الق  (1
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االقرآن أق ى شيء اي تك ين الملكة الفق،ية   وبناء األخال  والنف ء    قا  الشاطبي ـ ستمه 

هللا ـ :   إن الكااب قد تقرس أنَّه كلية الشريعة   وعمدة  الملة   وينب ا الحكماة   وآياة الرجاالة 

ة بغياره   وال تم ا  بشايء   ون س األبصاس والبصاائر   وأناه ال طرياق إلاى هللا جا اه   وال نجاا

يخالفه   وهاا كله ال يحااج إلى تقرير واجادال  عليه ألنه معل م من دين األمة   وإ ا كان كاال  

لعم ضروسة لمن سام االطالا على كليات الشريعة   وطمع اي إدساك مقاصدها   واللحا  بأهل،ا 

والليااالي نظااًرا   وعمااالً   ال : أن ياخاااه جااميره وأني ااه   وأن يجعلااه  لي ااه علااى ماار األيااام 

اقاصاسا على أتدهما   اي ش  أن يف   بالبغية   وأن يظفر بالطلبة    ويجد نف ه من ال اابقين 

    163واي الرعيل األو   

تا ، فعلت  المحفقته أن  تا وفق ك فالقر ن الوريم   يشلم بو رة النظر ، وكلما نظر اإلنسان فيه ازداد علمك

 ك وربتتل أي شتتي   يتتر ، ويتتحقن تالوتتته ، فتتيلم بعلتتم الحجويتتد ، و  يحعجتتل يحفتتر القتتر ن الوتتريم أو

 ويرمي إل  دراسة الفقه وعلومه ربل أن يوون أتم حفر القر ن الوريم .

 ثمَّ ين ل من معين علومه رسطكا فيعرف الناسخ والمنسو  ، وأسباب النزول ، والقرا ات القر نية .

 معراة ال نة وعل م،ا .   (2

ر بع  المحون المشحصرة كاألربعين النووية ونحوها ليحسع محصوله من السنة فيبدأ بحف

 شيئكا فشيئكا بعد ذلك .

ويلتتم بعلتتوم الحتتديا ، فيعتترف " أستتباب ورود الحتتديا " و" الناستتخ      والمنستتو  " و" 

 الجرح والحعديل " يلم من ذلك بطرف .

الصتحوة لمتا رامتت وبينتت أهتداف ا  وثمَّ مسالة م مة في هذا وجب الحنبيه علي ا ، وهتي أنَّ 

في لزوم رجوض األمتة إلت  المعتين الصتافي متن الوحتاب والستنة ، واكتب ذلتك اهحمتام عظتيم بعلتوم 

الستتنة بفضتتل مجتتدد العصتتر عليتته رحمتتات هللا     الشتتيخ / محمتتد ناصتتر التتدين األلبتتاني ، وك تتر 

                                                           
 ( 3/346الموافقا  ) 163
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أ العلميتة ناهيتك عتن الحقنيتات الباح ون في هذا المجال بفضل هللا تعال  ، ولون مع ن ور الف تار

الحدي ة اخن ديل في هذا المضمار من لتيس أهتالك لته ، والشتيخ ـ رحمته هللا ـ شتنَّ علتي م حمتالت 

مححابعة تش د بذلك مقدمات مصنفاته األييرة ، ولون ايحلل الحابل بالنابتل ، وصتار ديتدن التبع  

حاديتا " تحتت التزعم بأنَّته نشتر   يشرج عن فلك " مصطل  الحديا " و " تحقيتم وتشتريج   األ

للسنة ، والوارع يوذب ذلك ، ومن ثمَّ  بد من ترشيد طالب العلتم فتي هتذا الجانتب ، فتال يوتون جتل 

اهحمامه في علم واحد ،  ويحرك حفر القر ن وتعلتم أبتواب الفقته واإللمتام باألصتول وإتقتان اللغتة ، 

دُ بعدُ معالمه منذ رحل العالمة الشيخ األلبتاني ـ ولعل هذا من واجبات " الجيل ال اني  " الذي لم تب

 رحمه هللا ـ

وعل  طالب العلم أْن يبدأ في الحعرف علت  كحتب الستنة وطتري مصتنفي ا ، ليعترف كيفيتة 

اسحشراج الحديا من هذه الوحب ، وفي نل وجود الحاسب اخلي وييره من الحقنيات الحدي ة فتإني 

 بعد أن يوحسب طالب العلم م ارة الحشريج من الوحب ، وهذا   أنص  بالحعامل مع هذه الوسائل إ 

ليس متن ربيتل الحعستير ، بتل هتذا متن محت  الحجربتة ، نعتم نحتن   نقلتل متن هتذه الحقنيتات وأن تا 

وسيلة بح ية جيدة ، لون   يبدأ ب تا طالتب العلتم ، وإ  فإن تا ستح دم ملوتة البحتا والحنقيتب عنتده ، 

   يدركه إ  من جرب ذلك .والحي ل ا من المزايا ما 

فتتاجمع بتتين األمتترين ، تتتدرب جيتتدكا متتع الوحتتب ، ثتتمَّ استتحشدم هتتذه الحقنيتتات بعتتد أن يرستتخ رتتدمك ، 

 فسوف تجد من المنفعة ما   يعرفه إ  يبير ب ذا الشان .

وينبغي أن تمحد صلحك بتالمحون إلت  الشتروح ، وا نحفتاض بمتا في تا متن علتم يزيتر ، وعتادةك ستوف 

هذه المراجع بغيحك في فحرة  حقة ، ولون في البداية اسحأنس ب ا ، ثمَّ عندما تسحومل أدواتك توون 

 فسوف يعظم ردر هذه  الوحب عندك بعد ذلك .

 معراة عل م اللغة .  (3

ينبغي للمحفقه أن يلم بعلوم اللغة من نحو وصرف وبالية وأدب ؛ ليحمون من ف م نصوص القتر ن 

 م الف م .الوريم والسنة النبوية ح
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : " إنَّ تعلم اللغة العربية من الدين ، وإنَّه فتر  واجتب لف تم مقاصتد 

الوحاب والسنة ومراد الشارض من يطابه ، فإنَّ ف تم الوحتاب والستنة فتر  ، و  يف متان يتال بف تم 

 164اللغة العربية ، وما   يحم الواجب إ  به ف و واجب "

ـ رحمه هللا ـ فيقول : " الشريعة عربية ، وإذا كانتت عربيتة فتال يف م تا حتم الف تم إ  أما الشاطبي 

متن ف تتم اللغتتة العربيتتة حتتم الف تم ؛ ألن متتا ستتيان فتتي التتنمل متا عتتدا وجتتوه اإلعجتتاز ، فتتإذا فرضتتنا 

مبحدئكا في ف م العربية ف و مبحتدئ فتي ف تم الشتريعة ، أو محوستطا ف تو محوستل فتي ف تم الشتريعة ، 

محوسل لم يبلغ درجة الن اية فإن انح   إل  درجة الغايتة فتي العربيتة كتان كتذلك فتي الشتريعة ، وال

فوان ف مه في ا حجة كما كان ف م الصحابة وييرهم من الفصحا  الذين ف موا القتر ن حجتة ، فمتن 

جة لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من ف م الشريعة بمقدار الحقصير عن م ، وكل من رصر ف مه لم يعد ح

و  كتتان رولتته في تتا مقبتتو  ، فتتال بتتد متتن أن يبلتتغ فتتي العربيتتة مبلتتغ األئمتتة في تتا كالشليتتل وستتيبويه 

 165واأليفش والجرمي والمازني ومن سواهم "

 فالشاطبي ـ رحمه هللا ـ جعل مدار علوم ا جح اد عل  أمرين :

   البصر بمقاصد الشريعة .2  اإللمام بعلوم اللغة            1

  أنَّه ينبغي أن يسحفر  المحفقه الوسع في تحصيل ما حح  يصل فتي اللغتة ـ  مت الك  ـ كمتا ولونه ير

 يقول هو : إل  درجة الشليل وسيبويه وا يفش ونحو من فحول علما  اللغة .

 وإن كان في هذا نوض تجوز إ  أنه يفيدنا هنا يطورة دور اللغة وصلح ا الوثيقة بالعلوم الشرعية .

ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بدراسة محن من محون النحو كاألجرومية ثمَّ ي ني بوحتاب وعل  كل حال 

كـ "  رطر الند  " أو " شذور الذهب "  بن هشام ، ثمَّ يحرر  إل  شتروح ألفيتة ابتن مالتك كشترح 

ابن عقيل أو األشموني وحاشية الصبان علي ا ، إل  أن يصل لدراسة " مغني اللبيب "  بتن هشتام 

 ا .أيضك 
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 وفي الصرف يحفر الشافية ، ويلم بشروح ا .

وفتتي البيتتان يبتتدأ بالوحتتب اليستتيرة كالباليتتة الواضتتحة ، وينحقتتل للمحتتون كحلشتتي؛ المفحتتاح للشطيتتب 

القزويني ، ومن ايطر ما كحب في هذا الفن كحب عبد القاهر الجرجاني   ستيما " د ئتل اإلعجتاز 

 " و" أسرار البالية " 

 فق،ية .دساجة الفروا ال  (4

وهي دراسة الفقه بمعناه "الحشريعي " بمعرفتة األحوتام الشترعية العمليتة متن أدلح تا الحفصتيلية فتي 

 كحاب هللا أو سنة رسول هللا أو اإلجماض أو بالقياأ وييرها من األدلة الشرعية .

ا في الفقه عل  مذهب من المذاهب ، يحلقاه علت  شتيخ حتاذي ، ثتمَّ  والمحفقه ينبغي أن يحفر مشحصرك

بعد ذلك يبدأ في الحوسع مرحليكا ، ورد رتب أهل العلم الوحب الحي يبدأ ب ا طالب العلم ثم بماذا ي نتي 

 في مرحلة الحوسل ثمَّ ماذا يقرأ في مرحلة ا سحقصا  وا نح ا  وهوذا 

" لمتن  لمقنعا" للمبحدئ ثمَّ "  عمدة األتكامفم الك : في الفقه الحنبلي ألف ابن ردامة ـ رحمه هللا ـ " 

 " وهوذا .   المغني" ثم في الن اية  الكاايهو أعل  منه ثمَّ " 

وينبغتتي علتت  طالتتب العلتتم أ  يحعتتد  مرحلتتة دون أن يصتتل إلتت  رستتو  القتتدم في تتا ، و  عليتته أن 

يحعر  للفقه المقارن في البداية فإنَّه مدعاة لحشويش ذهنته بالشالفيتات فحتدبر ذلتك فوتم زلتت أرتدام 

 سماض النصيحة في ذلك فإل  هللا المشحو  .بسبب عدم 

 انلمام بعلم أص   الفقه  والق اعد الفق،ية   (5

وهذا أهم العلوم للفقيه ، وهو اخلة الحتي يحوصتل ب تا لالجح تاد ، وهتذه الدراستة توتون بعتد 

أن يلم طالب العلم بمشحصر من المشحصترات الفق يتة ، وبعتد أن يلتم بطترف متن العلتوم اللغويتة إذ 

 ما يسحمد .من 
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 166" واعلم أنَّ هذا الفن طويل عميتم  ،   تحصتل البضتاعة منته إ  فتي متدة محطاولتة " 

ورد أديل المحأيرون فيه من الوالميات والجدليات ما جعله يعسر عل  ك يتر متن شتداة هتذا الفتن ، 

الجيدة ولون ثمة ج ود تبذل اخن لحنحية م ل هذه الوالميات عن صلب العلم ، وهناك بع  الوحب 

 في هذا الباب .

والفائتتدة الحتتي تعتتود علتت  المحفقتته متتن تعلمتته األصتتول أنَّتته ينمتتي ملوحتته فحبتتدأ فتتي حصتتر 

المحفررتتات وضتتبط ا ، وتربتتي عنتتده ملوتتة ا ستتحنباط ، وتبصتتره بطريقتتة الحعامتتل متتع النصتتوص 

  سحشراج الحوم الفق ي .  

 معراة مقاصد الشريعة انجالمية . (6

ملحونة في األحوام الشرعية ، ومن المعلوم أن المحفقه   يتدرك ذلتك إ  بعتد ونعني ب ا المعاني ال

أن يغوص في العلوم الشرعية حح  يبدأ في ف م سنن هللا الوونيتة والدينيتة ويسحصتحب ذلتك فحعينته 

عل  الحترجي  بتين األدلتة المحعارضتة والجمتع بين متا، ورد المحشتابه إلت  المحوتم ، ورترا ة الوارتع 

أصول صحيحة ، وكم من مسائل فق ية   يمونك أن تنح ي في ا إل  رأي جتازم دونمتا  وتدبره وفم

 اسحصحاب هذه المقاصد الشرعية.

ومن البدهي أن نقول : إنَّ اإلمام الشاطبي هو فارأ هذا الميدان ، ورد سطر من بعتده الطتاهر بتن 

تا ، لوتن متا ينبغتي الح نبيته إليته أْن إحاطتة المحفقته عاشور وعالل الفاسي بعتد الدراستات القيمتة أيضك

ب ذه المقاصد عل  الوجه المرجتو   توتون إلت  بعتد رستو  ردمته فتي العلتوم الشترعية ـ كمتا تقتدم 

 بيانه ـ فانحبه.   

 ا،م ال اقع المعاصر .   (7

تتا بوارعتته المعاصتتر ، متتدرككا للحغيتترات ا جحماعيتتة والسياستتية   بتتد للمحفقتته أن يوتتون ملمك

ث فتتي زمانتته ، و  يجتتوز لتته بحتتال متتن األحتتوال تجاهل تتا ، ألنَّتته حينئتتٍذ لتتن وا رحصتتادية الحتتي تحتتد
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يوون محيطكا بفقه الوارعة فيصتعب أن ينتزل التن؛ ل تذا الوارتع التذي يج لته ، وهنتا تحشتبل أرتدام ، 

وهللا المستتحعان أن يظ تتر فتتي األمتتة متتن يعوضتتنا متتن ذهتتب متتن علمائنتتا األفتتذاذ ، والتتذين استتحقامت 

، وأن ينبت من جيل " الصحوة " علما  في شح  المجتا ت ، ححت  تحبتين األمتور عندهم الرؤيحان 

في نتل هتذه الغيتوم الحتي يفرزهتا " الغتزو ال قتافي "  و" الحمتالت العلمانيتة " الداعيتة إلت  فصتل 

الدين عن الحياة، وتقديم العقل عل  النقل ، ومواج ة أهل الدين بالحقدم الحقني الغربي وأنَّه كان متن 

ج العلمانية في أوروبتا يتوم فصتلوا التدين عتن الدولتة ، إلت  ييتر ذلتك متن هتذه الم تاترات الحتي نحا

تححاج إل  فرسان في كل ميدان ، يتذبون عتن ديتن هللا ، ويقيمتون الحجتة علت  النتاأ ، فانحبته أي تا 

 المحفقه فلست بمعزل عن عصرك وإرليمك .

 كيف يمكن تنمية هاه الملكة ؟

ة الفق ية يححاج إل  أركان ثالثة : المحفقه والمعلم والمن ج ، فإنَّ تنميتة إذا كان تووين الملو

هذه الملوة لححصل علت  أتتم وجته يححتاج إلت  الممارستة  العمليتة ، ووضتع المحفقته أمتام مشتوالت 

 عصره ، ومحاولة تقويم طريقحه في عالج تلك المشوالت .

عه في مواج ة    الوارع ، كأن ترب  فبعد أن مرَّ بفحرة من الحأهيل النظري نححاج إل  وض

، ودراستح ا دراستة محأنيتة ، وهنتا  باكليفه ببحاث م األة مان الم اائلعنده ملوة ا جح اد الجزئي 

نقف عل  متد  إموانياتته ، و  يتحم ذلتك ربتل    الحأهيتل ، أعيتد ذلتك وأكترر ؛ ألننتا نعتاني فتي هتذا 

 نضوج ا .الزمان من رلة الصبر ، واسحعجال رطف ال مار ربل 

ا   .   تع يده الم ا نة بين المصال" والمفاجدمن األمور الحي تنمي الملوة عنده أيضك

فيعتترف المصتتلحة الشتترعية المعحبتترة ومحتت  يقتتدم ا ، ومحتت  يتتدرأ المفستتدة ربتتل جلتتب  

المصلحة ، هذه تطبيقات فق ية  زمة ، وله أن يسحأنس بوحاب " رواعد األحوام فتي مصتال  األنتام 

 ن عبد السالم ، و" ضوابل المصلحة " للبوطي " للعز ب

الحي تبدو مشحلفة عند الوهلة األولت  ومتن أفضتل متا  تع يده طر  الجمع بين األدلةكذلك 

 يسحعين به في ذلك كحاب " تأويل مشحلف الحديا "  بن رحيبة .
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لوتن الحتي تقتوي الملوتة عنتده ، وتع يده الح اس الفق،ي وقراءة المناظرات الفق،ياة كذلك 

ذَّر هنا من الحعصب أو الجدل البيزنطي الممقوت ، بل ينارش بدليل ،   ينحصر لمتذهب إ  ستنة  يُحع

تا : رتولي صتواب يححمتل  المصطف  صل  هللا عليته وستلم ، و  ينتحق؛ متن مشتالف بتل يقتول دائمك

 الشطأ ، ورول مشالفي يطا يححمل الصواب .

، فولمتا زاد شتيويه اتستع    واالجااكياس مان،مالرتلة إلى العلماء ومما يقوي الملوة عنده 

 علمه .

 آاات الملكة الفق،ية 

وحذار ثمَّ حذار من معورات تشل هذه الملوتة ، فحتنق  يزلتك متن بعتد رتوم أنواثكتا ، وهتي 

 تنقسم إل  :

 . فات يلقية ونفسية  

  . و فات من جية 

 فأما اخفات الشلقية والنفسية  فمن ذلك :

 أوال : الكبر والعجب 

فإنَّه دا  يصيب كل محعلم لم يشل؛ وج ه هلل من بادئ أمره ، و" الوبر بطر الحم ويمتل 

النتتاأ " و  يتتزول ذلتتك إ  إذا عتترف المتتر  حقتتارة نفستته ، ولعلتته يححتتاج هنتتا إلتت  المربتتي ليقتتوم 

 اعوجاجه ، ومن ثمَّ رلنا بالصبر عل  ذل الحعلم ألنَّه أفيد شي  للمحعلم لو كان يدري .

من رؤية النفس ، كأْن تنانر للغلبة   لمعرفة الحم ، وكححصيل علوم تحجمتل ب تا فلححذر 

 في المحافل ، والحعالي عل  األرران ونحوه مما يضيع العلم وي ير األحقاد .

 ثانيًا : الغروس

وهتو أن تستون التنفس إلت  متتا يوافتم هواهتا وتميتل إليتته بطبع تا ، والمغترور يححتدث عتتن 

ا ، بل ربم ا يظ ر نفسه بإلحاي الح م بأررانه ، والغترور يحجتب طالتب العلتم عتن الزيتادة نفسه دائمك
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في الطلب فيظن أنه رد انح   إل  ما لن يصل إليه ييره ، ويمنعه من سماض النصيحة ، والمغترور 

 ي ير حوله من العداوات ما يحلف رلبه فالل م إن ا نعوذ بك من الغرور وأهله .

 ثاليًأ : الح د 

ني زوال النعمة عن الغيتر، وهتو يلتم ذمتيم ، يفستد الجنتان ويتردي اإليمتان ، الذي هو تم

والحسد يدب بين يالن التدنيا التذين يطمعتون فتي حطام تا الزائتل ، أمتا أهتل اخيترة فبمعتزل عتن 

ذلك ، والحسود عادةك   يسود ، وينشغل بحاستده عتن العلتم فحضتعف ملوحته ، وتستشطه يزيتل عنته 

 نه ، فإياك والحسد فإنه يحلم الدين كما يحلم الموس  الشعر  .العلم ، وينفر الناأ م

 أما المعورات المن جية فمن ا :

 أوالً: الغفلة عن النص ص الشرعية الياباة   والاف ير الخاطئ للنص الشرعي .

 وعادة ما يوون ذلك بسبب ما حذرتك منه من الحصدر ربل الحأهل ، والحزبب ربل الححصرم .

 يد والاعصب والجم د .ثانيًا : الاقل

وكل من ا يسدي إل  اخير ، والحقليد هو اتباض اإلنسان ييره فيما يقول أو يفعل معحقتدكا الحقيقتة فيته 

 من يير نظر وتأمل في الدليل ، أي أنَّه يحبع رول ييره بدون حجة أو دليل . 

هتا فحضتعف ردراتته والحعصب حرام ، والجمود يشل ملوات اإلنسان ، ويجعله في بوتقتة   يحجاوز

. 

 ثاليًا : االلاعام بحراية النص ص وعدم النظر إلى مقاصد الشريعة 

ولتتذلك فتتإنَّ الفقتته الظتتاهري عتتاداه أهتتل العلتتم ورأوا فيتته انحرافكتتا عتتن الجتتادة ، ريتتم أنَّ النتتانر فتتي 

كحاب كـ "المحل  "  بن حزم   ير  سو  نصوص من كحاب ربنا وسنة نبينتا ورتول صتاحب أو 

ي ، وهذا كله جيد ، لون لألسف عدم األيذ بأصول من ج الستلف فتي ا ستحد ل جعلحته يشترج تابع

 علينا بأروال شاذة معروفة .
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 سابعًا : الغل  

والغلو يعني انحراف عن الجتادة ، فالتدين ديتن ستم    إفتراط فيته و   تفتريل ، وكتم متن 

متا  ، كمتا فعتل نجتم التدين الطتوفي أرا  شذت بسبب مورف محشدد ورفه أحد أهل العلتم ف جتره العل

الذي ردم المصلحة المرسلة عل  الن؛ الشرعي ، وش َّر بتذلك بعت  الرويبضتة فتي هتذا العصتر 

 حح  يحسن  ل م تبرير الوارع ، ومداهنة من يريدون .

 ايا أي،ا المافقه 

بتين  هل لنا أن ننشد فيك بغيحنا يدكا ، لعلي أححاج فتي ن ايتة المطتاف أن أذكترك بتأمر يعتز

طالب العلم الجمع بينه وبين العلتم ، متع أنَّته ال مترة المرجتوة ، وباعتا الفحتوة ، واألصتل األصتيل 

في رحلحك إل  هللا ، أعني " المن ج " وتلك راعتدة انطالرتك األييترة معتي ، استأل هللا أن يشتحم لنتا 

 بشاتمة السعادة أجمعين .
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 المنطلم العاشر

     من أين نبدأ ؟        
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 المنطلق العاشر                        

 ) من أين نبدأ ؟(                        

ا ، تحع ر يطاك ، تقول : كيف الستبيل ؟ كيتف  رد  ذن الركب بالرحيل ومازلت أراك حائرك

 أطلب العلم ؟ من أين أبدأ ؟ 

ياناه   ااامِ  باإ ن هللا م اقًاا   وهللا وإْن كان مضى طارٌف مان  لا  عاسًضاا ايماا مارَّ اااا أوان ب

أجأ  أن ير قنا الصد  وانخالص ااي القا   والعمال   وأْن يكااب لناا الصا اب   ويجنبناا العلال 

 إنَّه ولي  ل  والقادس عليه .

 أي،ا المافقه .. 

يمضتيان معكتا ،   ينفتك أحتدهما عتن اخيتر ، متن ج فتي تلقتي العلتوم   بد لك من من جتين

 ومن ج في الحربية ، فأنت تعلم أنَّ أصول المن ج ثالثة : الحوحيد وا تباض والحزكية . الشرعية ،

اامص اْلِكاَاااَب َواْلِحْكَمااةَ رتتال هللا تعتتال  : "   ،ص ْم يَاْلصاا  َعلَااْيِ،ْم آيَاتِااَ  َويصعَل ِمص ااْن،ص َسبَّنَااا َواْبعَااْث اِاايِ،ْم َسجصاا الً م ِ

يِ،ْم إِنََّ  أَنَم العَِعيعص   [ 129" ] البقرة/ الَحِكيمص  َويصَعك ِ

اْن أَنفصِ اِ،ْم يَاْلصا  َعلَاْيِ،ْم آيَاتِاِه وروله تعتال  : "  اؤِمنِيَن إِْ  بَعَاَث اِايِ،ْم َسجصا الً م ِ ص َعلَاى اْلمص لَقَاْد َمانَّ ّللا 

مص اْلِكاَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانص اْ ِمن قَْبلص لَِفي َضالٍ    ،ص يِ،ْم َويصعَل ِمص  [164بفين " ] ل عمران/مُّ َويصَعك ِ

امص ورال جل وعال : "  ،ص يِ،ْم َويصعَل ِمص ْم يَاْلصا  َعلَاْيِ،ْم آيَاتِاِه َويصاَعك ِ اْن،ص ي ِايَن َسجصا اًل م ِ هصَ  الَِّاي بَعََث اِاي اأْلصم ِ

بِينٍ   [ 2" ] الجمعة/ اْلِكاَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانص ا ِمن قَْبلص لَِفي َضاَلٍ  مُّ

نبيا  وورثح م من بعدهم تحنتاول تلتك الجوانتب ال الثتة ، فالبتد متن علتم وعمتل ودعتوة ، فرسالة األ

 بد من تزكية للنفوأ وشحذ للعقول ، والمن ج الذي   يراعي هذه الجوانب ال الثتة متن ج يجانتب 

 الصواب .

 من ج للمبحدئين في الحربية

 أوالً : ق اعد هامة عامة اي أص   المن،ا :

 دة شرطان : اإليالص ومحابعة الرسول صل  هللا عليه وسلم   لقبول العبا1
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 ( .ق ل ا لمن لم ي  مخلصاً :   ال تاعن    قيل : ) 

فلذلك حرر اإليالص واجح د فتي ذلتك واحترص علت  أن يوتون عملتك هلل وحتده   ريتا  النتاأ ، 

إلت  ج تاد وصتبر و  ش وة ، و  هو  وحر نفس ، و  لطلب الدنيا والعلو في تا ، واألمتر يححتاج 

 وم ابرة .

  167  من َعِمل عمالً ليس عليه أمرنا ا،    سد     رال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم2

فتتال تحعبتتد إ  بتتالوارد عتتن رستتول هللا صتتل  هللا عليتته وستتلم وبف تتم الستتلف ألصتتول العبتتادات ، و  

 تبحدض في دينك ، فالبدعة شر من المعصية .

ن ج فأويتتل فتتي التتدين برفتتم ، وراض فقتته التتنفس ، و  تحمل تتا فتتوي الحتتدرج أصتتل فتتي هتتذا المتت  3

طارح تتا فحسححستتر وتحتترك ، ولوتتن   يوتتون الحتتدرج توتتأة للحفتتريل ، و  متتدعاة للوستتل ، و  ستتبيالك 

  لسقوط ال مة وعدم طلب األعل  واألكمل واألفضل ، رال ابن الجوزي :

 ( . ن ا بالق طاء الم اقيمللنفس ت  وعلي،ا تق   اال تميل ا كل الميل   و ) 

اال تظن أن  جاجد قرة العين اي الصالة من أو  مارة أو ت اشاعر تاالوة   والصبر أصل  ير 4

ولاة القيام اي البداية أو تجد الخش ا والدم ا عناد تاالوة القارآن مناا اآلياة األولاى   كاال وال   

 ااألمر يحااج إلى صبر وصد  ومعاناة .

( ااصابر جانة وجان ات  جم قيام الليل جنة ثم تماعم به عشارين جانةعالقا  بع  ال لف : ) 

 لانا  الرتب العالية .

 المجاهدة والمعاناة أصل مع الصبر واالصطباس . -5

من أساد أن ت اتيه نف ه على الخير عف اً ا يناظر ط يالً بل البد من تمال : )  رال بع  العلما 

 مطلوب أن يحمل اإلنسان نفسه عل  الشير حمالك . وهذا هو الحم ال(  النفس على الخير ق،راً 

                                                           
 ( ك األقضية ، باب نق، األحكام البا هة ورد محدثا  األمور . 1718أخرجه مسه، ) 167
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جاهتد ( عا دوا أنف اكم علاى الخيار ااإن النفا ء إ ا اعااادت الخيار  ألفااه قا  بع  ال لف : ) 

نفستك لعمتل الشيتتر ، جاهتد نفستك لححقيتتم اإليتالص ، جاهتتد نفستك لححستين العمتتل ، جاهتد نفستتك 

 حقين .لالرتفاض بمسحو  إيمانك ، جاهد نفسك لحوون من الم

 تدسب  هنياً على العبادات قبل أدائ،ا  -6

بمعن  أنك ينبغي أن تقرأ عتن الصتالة ، وفضتل ريتام الليتل ، وجتزا  الصتائمين القتائمين ، وعاربتة 

المحصتدرين ربتل أدا  هتذه العبتادات ، وكتذلك رتترا ة أحتوال النبتي صتل  هللا عليته وستلم والصتتحابة 

ك ، ثتمَّ التديول فتي هتذه العبتادات والصالحين لحووين صورة ل ذه العبادات  ك، واسحشعارها رلبيتا ذهنيا

 ب ذا الحصور ، فيوون األمر أسلم وأدع  لححصيل ا عل  أحسن صورها وأكمل أحوال ا .

 ال ت اخف بقدسات  وكن م اعداً للمجا اة .  -7

حمتد علت  هللا يعإنَّ عدم المجا اة نايجة الخ ف من الفشل عائق للنجاح   إنَّ العبد الربااني الااي 

 ويحوكل عليه ثم يحزم أمره وينطلم في عمله .

 [ 159]  ل عمران/   وإ ا ععمم اا كل على هللاقا  هللا تعالى :  

 [21] محمد/   اإ ا ععم األمر ال  صدق ا هللا لكان خيراً ل،موقا   ل وعال :   

ن وصل وا إلت  المراتتب العليتا فتي أنت روي فحوكل عل  هللا ، وأنت تسحطيع الو ير ، ولست أرل ممَّ

العلم والعمل ، بقي لك الصدي والحوكل ، ثمَّ إذا أيفقت أو فشلت فأعمتل فوترك كيتف تجنتب نفستك 

 اإليفاي مرة أير  .

 اطلب النايجة ال الكما  . -8

إنَّ المستلم الحوتتيم هتو التتذي يطلتب النحيجتتة الصتتحيحة عبتر مقتتدمات ا الصتحيحة دون أن يبتتالغ فتتي  

ض إل  اشحراط الومال في مواهبه ، فإذا وجد رصوراك في نفسته ـ وهتو   شتك واجتد ـ مطلبه ، فينز

ك مائة في المائة ،  بد  ك أن يصير صحيحا سارض إل  إصالحه ، واجح د في تصحيحه ، وليس شرطا

 ( .ااجاماع ب،ا على ع ج )  من رصور
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في األعمال ألن ذلك م بل عن إنَّ ا نشغال بححسين نحائج العمل يير ألف مرة من اشحراط الومال 

 األعمال ودافع إل  ا نقطاض وا سححسار .

 ( تكامل الشخصية انيمانية باكامل أعما  انيمان .8

ومتن ثتمَّ فلتيس كتل (  لا  أنَّ للنفا ء بصامات لكانام أشاد اخاالاااً مان بصامات األصاابعقال ا : ) 

ك يناستتب جميتتع النفتتوأ ؛ ورتتد علتتم فتتاطر النفتتوأ  ستتبحانه أنَّ يلقتته هوتتذا ، فجعتتل عتتالج موصتتوفا

وطارات تتا ورتتدرات ا ، فشتترض ستتبحانه الصتتيام  مراضتتيه ستتبحانه محعتتددة ، تناستتب إموانتتات النفتتوأ

والصتتالة ، والتتذكر والصتتدرة ، والقتتر ن ويدمتتة المستتلمين ، وطلتتب العلتتم وتعلتتيم النتتاأ ، والحتتج 

نوافتل ، وجعتل ستبحانه  والعمرة ، كل متن هتذه العبتادات وعشترات ييرهتا من تا فترائ  ، ومن تا

الفرائ  بقدر متا   يشتم علت  النفتوأ ، ثتمَّ فتح  البتاب فتي النوافتل يستحزيد من تا متن يشتا  ، و  

تا تجتد فتي  ها كما ينبغي ، ثتمَّ اعمتد إلت  النَّوافتل فاستحزد ممَّ حرج عل  فضل هللا ، فقم بالفرائ  فأد ف

 نفسك ريبة وهمة إليه . 

وما تقرب إليَّ عبتدي بشتيٍ  أحتب إلتي ممتا افحرضتت عليته، ومتا   قا  هللا اي الحديث القدجي : 

يزال عبدي يحقرب إليَّ بالنوافل ححت  أحبته " 
النوافتل رتدر متا تستحطيع ، ولوتن لوتل  فتزد فتي،  168

ك يفح  ل ا من الشير ، تلج فيه إل  منح اه .   نفس بابا

ـ ألن الصتتوم يضتتعفني عتتن أنتتا   أصتتوم ـ يعنتتي النوافتتل قااا  اباان م ااع د ـ سضااي هللا عنااه ـ :  

ل الصالة عل  الصيام   . الصالة ، وأنا أفض ف

هذا المن ج يناستب ـ إن شتا  هللا تعتال  ـ جميتع النفتوأ ، حاولتت أن أستحوعب فيته جميتع جوانتب 

ك في جوانب العبادة فاستلوه ، و  تحتوان وزد فيته ،  العبادة ، ولون إذا وجدت من نفسك همة ونشاطا

يجعل فيته زكتاة نفستك ، والحتزم جميتع الجوانتب بقتدر اإلموتان ، فإن تا مومتالت  و  تحأير لعل هللا

 لششصيحك اإليمانية .

                                                           
 ( ك الرقاق ، باب التوا ع.6502أخرجه الب)اري ) 168
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 الماابعة أم المداومة واالجامراس أب  االجاقراس .  -10

الباد لشايع مااابع   أو أخ كبيار معااون   أو علاى األقال  ميال مشااسك   ال تكان وتادك ) 

لاا  شاايع ياابعاا  إيمانياااً كااان سجاا   هللا صاالى هللا عليااه  الاايكن  169(فإنَّمتتا يأكتتل التتذئب القاصتتية 

ك ، متن وجلم ياابع أصحابه ي مياً ايق   : )  ك ، من أطعتم اليتوم مستوينا من أصب  منوم اليوم صائما

ك   170(  عاد اليوم مريضا

 وقد أمره سبه بال  اي أصل أص   الاربية اقا  :  

  ] ي يريتدون وج ته و  تعتد عينتاك عتن م واصبر نفسك مع الذين يدعون رب م بالغتداة والعشت  

[ اابحث ل  عن شيع وبانخالص تار     وابحاث عان أخ كبيار ت اشايره   ا،ا   و 28الك،ف/

خباارة جااابقة تنفعاا    وائالااف مجم عااة ماان انخاا ة األقااران يك ناا ن ع ناااً لاا  علااى طاعااة هللا 

قه يعجاب الاعساا كاعسا أخارج شاطأه ااآ سه ااجااغل  ااجاا ى علاى جا وسج له   ااك ن ن   

 [ 29]الفح /  ليغي  ب،م الكفاس 

   تمنن تسحو ر  -11

اعلم ـ أيي ـ رزرني هللا وإياك اإليالص في القول والعمل ، والستر والج تر،  أنَّ الححتدث بالعمتل 

ا أن يوون إن ار العمل للريا  والفشر والسمعة فيحبل عملك أو تحسد .    تشلو من  فات ، فإمَّ

رض للح د ااحصل االناكاجة   ااكام عمل    وأجارَّ بقرباتا    وال تحادث بطاعاتا  اانيمان ياع

 ت لم .

أنَّاا  ال تاادسي أي أعمالاا  تااا  القباا     ونلاام بااه الرضااا   ام،مااا كياار عملاا  ونصتتيحة أيتتر  : 

الاكن على و ل خ َف الرد وعدم القب     أو َتاس الح د   وإا اد األتا ا    وال تفاار اا،لا    

 باهلل من تكدير الصااي   ون أ  هللا ال المة والم امحة .نع   

                                                           
ماعببة ، وحسببنه األلببباني فببي صببحيح الجببامع ( ك الصببالة ، ببباب التشببدود فببي بببرك الج547أخرجببه أبببو داود ) 169
(5701. ) 

 ( ك الزياة ، باب من جمع الصدقة وأعمال البر .1028أخرجه مسه، ) 170
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 المن،ا

 أو ك : القر ن الوريم 

 .كل ما شغلك عن القر ن ف و شسم عليك قا  بع  ال لف : 

 اعلم أنَّ القرآن العظيم كالم هللا تعالى من أكبر ع امل الايبيم على انيمان . 

ألمانة نعلم اي  اس قل ب الر ا   ثم نع  القرآن   أن ا  : قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم 

 .171اعلم ا من القرآن وعلم ا من ال نة  

 وتالوة القرآن من أاضل القربات 

ك ألصتحابه قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم :      ارتر وا القتر ن فإنته يتأتي يتوم القيامتة شتفيعا

172. 

( ولاال  القر ن ليعمل به فاتشذوا تالوته عمتالك إن هللا أنزل هذا وقا  ابن م ع د سضي هللا عنه ) 

 ا ا،د اي تالوة القرآن ليل  ون،اسك .

 وهاك من،ج  اي تالوته :

   والجمع بين،ما ه  الماحام لمن يريد الاربية . الحالوة أهم من الحفر -1

  و لا  باأن تاعا د أن  يحم المصحف كل جمعتة هتو هتدي الستلف رضتوان هللا علتي م أجمعتين -2

أ  ااعًءا ماان القاارآن كاال صااالة اريضااة   إمااا قبل،ااا   وإمااا بعاادها   أو يااام ق ااماه مااا بااين تقاار

الصااالتين   تباادأ ماان عصاار الجمعااة   وتنا،ااي عصاار الخماايس ماان كاال أجااب ا   ولليلااة الجمعااة 

 وظائف،ا .

                                                           
( ك 143( ك الفببتن ، ببباب إأا بقببي فببي حثالببة مببن النبباا ، ومسببه، )7086متفببع عهيببه . أخرجببه الب)بباري )  171

  الفتن عهى القهوب.رفع األمانة واإليمان من بع، القهوب، وعرض  اإليمان ، باب

 
 ( ك صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .804أخرجه مسه، ) 172
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إن لم ت اطع اعلى األقل  عأين كل ي م اي الصاباح  اعء وااي الم ااء ميلاه   أدناى األتا ا  أن 

 عءاً كل ي م  الا  كال شا،ر خاماة وهااا اعال ضاعيف ال،ماة ااال تادم علياه وإنماا  د وسدك تقرأ 

 بالادسج لاخام كل أجب ا .

 -عند الحالوة اجح د في الحدبر وذلك يحصل باختي : -3

 تض س القلب عند الاالوة وتفريغه من الش اغل بقدس انمكان . -أ

 . اجاشعاس أن القرآن كالم هللا العظيم ااخشع -ب

 ا مع أهل  على الاالوة مع  تاى ول  اي بع  ما تال  وتداسء مع،م القرآن . -ج

 األمر يحااج إلى صبر اليس من أو  مرة يحصل ل  الخش ا اال تعجل واصبر وال تجعا   -د 

 مصحف يشامل على معاني الكلمات على األقل اانظر ايما تريد ا،مه . -ه 

 ض الكفايات ولال  طر  من،ا :البد من تف  القرآن ا،  من ارو -و 

 * تعلم القرآن على يد شيع ماقن ول  باأل ر االقرآن أغلى .

 * اجاشر أهل الخبرة اي كيفية تف  القرآن وطالع بع  الكاب الم،مة اي     ل  .

*  بد من الحسميع اليومي لزوجحك أو أحد أو دك و  تحوبر عن ذلك ومن الحستميع األستبوعي أو 

 للشيخ .نصف أسبوعي 

ك : الصالة   ثانيا

 الفرائ  :  -1

 أصل" صالة الفريضة أوالً بالحرص على صالة الجماعة اي الم جد .  -أ

قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجالم :   مان صالى هلل أسبعاين ي مااً ااي  ماعاة ال تف تاه تكبيارة 

 .173انترام كابم له براءتان براءة من الناس وبراءة من النفا    

 ق هاا الحديث وكلما ااتا  تكبيرة انترام اابدأ األسبعين مرة أخرى من األو  .تاو  تحقي

                                                           
( ك الصببالة ، ببباب مببا جبباء فببي فضببل الت بيببرة األولببى ، وحسببنه الشببيخ األلببباني فببي 241أخرجببه الترمببذي ) 173

 ( 6365صحيح الجامع )
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 احرص عل  الوضو  والوصول إل  المسجد مبوراك فإنه م م لصالح القلب . -ب

 اترص على الصف األو  خلف انمام اإنه أدعى للخش ا وتض س القلب . -ج

 وا عل الصالة قرة عين ل  .اطرد الش اغل وارغ قلب  واجاشعر تالوة انيمان  -د

 أ كاس الصالة م،مة تدبرها وابحث عن معاني،ا واا،م ما تق   واجاحضر معنى ما تدع  به  -ه

تدبر ما تال  من القرآن اي الصاالة اإناه أدعاى لحضا س القلاب وا عال قراءتا  مان المحفا ظ  -و

 الجديد وال تصل بالعادة ب  س محددة تكرسها اي كل صالة .

 : النوافل -2

قااا  هللا اااي الحااديث القدجااي   وال يااعا  عباادي ياقاارب إلااي بالن اااال تاااى أتبااه   اااإ ا  -

أتبباه كنم جمعه الاي ي مع به وبصره الااي يبصار باه   وياده الااي يابط  ب،اا   وس لاه 

 174الاي يمشي ب،ا  ول ن جألني ألعطينه   ول ن اجاعا ني ألعيانه  

حطلب ب ا حب هللا حح  يعطيك ما تسأل ويعيتذك ممتا اسححضر هذا الحديا عن صالة النوافل ل -1

 توره .

النوافل حريم الفر  فمن فرط في السنن أوشك أن يفرط في الفريضة ومن حافر علت  الستنن  -2

 كانت الفرائ  في حماية فأحل فريضحك بسنن تحمي ا .

 الن اال تامم الفرائ  الناقصة  -3

صلى عليَّ صاالة لام يام،اا  ياد علي،اا مان جابحاته  قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم :   من 

 اأتمم الن اقص بن اال كييرة يام هللا ل  .  175تاى تام  

 ال نن الراتبة ال تفرط اي شيء من،ا أبداً  -4

                                                           
 بقدم ب)ريجه قريبها . 174
  ( 6348( وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامع )18/22ال بير ) أخرجه الطبراني في 175
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قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم :   من صلى اي ي م وليلة ثنااي عشارة سكعاة بصناي لاه بيام 

عااين بعادها   وسكعااين بعاد المغارب   وسكعااين بعاد العشااء   اي الجنة   أسبعاا قبال الظ،ار وسك

 176وسكعاين قبل صالة الفجر  

 صالة الاط ا كييرة اأكير ما اجاطعم اقد قا  هللا تعالى   واججد واقارب   -5

 ( اكلما ججدت أكير كان قرب  من هللا أكير وصرت عن الدنايا أعلى 19) العلق 

لم :   علياا  بكياارة ال ااج د هلل اإناا  ال ت ااجد هلل جااجدة إال قااا  سجاا   هللا صاالى هللا عليااه وجاا

 177ساع  هللا ب،ا دس ة وتال عن  ب،ا خطي ة  

 وهاك بع  الم احبات :  

قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم :   من صلَّى الضحى سكعاين لم يكااب  : ثمان سكعات ضحى

جاااً كفاي  لا  اليا م   ومان صالى  من الغاالين   ومن صلى أسبعاً كاب من العابدين   ومن صلى

  178ثمانياً كابه هللا من القاناين   ومن صلى ثناي عشرة سكعة بنى هللا له بيااً اي الجنة  

قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجالم :     مان تااا  علاى :  أسبع سكعات قبل الظ،ر وأسبع بعدها

 179أسبع سكعات قبل الظ،ر وأسبع بعدها ترمه هللا على الناس  

قااا  سجاا   هللا صاالى هللا عليااه وجاالم :   ستاام هللا اماارأ صاالى قباال :  أسبااع سكعااات قباال العصاار

 .180العصر أسبعا   

                                                           
( ك الصببالة ، ببباب مببا جبباء يببيمن صببهى فببي وببوم وليهببة ثنتببي عشببرة ريعببة ، وقببال : 414أخرجببه الترمببذي ) 176

( ك إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء في ثنتي عشبرة ريعبة مبن السبنة 1140حدوع غري  ،  وابن ماجه )
 ( 6362الشيخ األلباني في صحيح الجامع )، وصححه 

 ( ك الصالة ، باب فضل السجود والحع عهيه 753أخرجه مسه، ) 177
رواه الطبرانببي فببي ال بيببر ، ( : 2/237( وقببال الهيثمببي فببي المجمببع )1/182أخرجببه الطبرانببي فببي الصببغير ) 178

 ني وغيره وةعية رجاله ثقا  .وييه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان ، و عفه ابن المدو
( ك إقامببة الصببالة 1160( ك الصببالة ، وقببال : حسببن صببحيح غريبب  ، وابببن ماجببه )428أخرجببه الترمببذي ) 179

والسببنة فيهببا ، ببباب مببا جبباء يببيمن صببهى فبببل الظهببر أرةعببا وةعببده أرةعببا . وصببححه الشببيخ األلببباني فببي صببحيح 
 ( 6364الجامع )
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 سكعاين قبل المغرب وسكعاين قبل العشاء : قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم : 

 181  بين كل أ انين صالة قال،ا ثالثا قا   اي اليالية : لمن شاء  

 القيام :  -3

دساك ما القيام   إن لقياام الليال أجاراس . إناه إعاداد للر اا  .. إناه ييبام القلا ب علاى الحاق وما أ

ويعيدها ق ة إلى ق ت،ا   إنه جر االح العبد   يبعد عن الخطاياا والاان ب ويعياد انيماان   يلحاق 

اه ااإن هللا العبد بالصالحين   ويبلغه مرتبة القاناين المح نين يعبد هللا كأنه يراه ااإن لام يكان يار

 يراه .

قااا  سجاا   هللا صاالى هللا عليااه وجاالم :   إن اااي الجنااة لغراااا   ياارى ظ، سهااا ماان بط ن،ااا   

 وبط ن،ا من ظ، سها .

 اقام إليه أعرابي اقا  : لمن هي يا سج   هللا ؟

 قا  : هي لمان أطااب الكاالم   وأطعام الطعاام   وأدام الصايام   وصالى هلل بالليال           والنَّااء

 182نيام   

 وقا  صلى هللا عليه وجلم :

  عليكم بقيام الليال اإناه دأب الصاالحين قابلكم   وقرباة إلاى سبكام   ومكفارة لل اي ات   ومن،ااة 

     183عن انثم  

 وهاك طريقة الادسج اي القيام :

                                                                                                                                                                      
باب ما جاء في األرةبع قببل العصبر ، وقبال : غريب  حسبن ، وأببو داود  ( ك الصالة ،430أخرجه الترمذي ) 180
 ( 3493( ك الصالة ، باب الصالة قبل العصر . وحسنه الشيخ األلباني في صحيح الجامع )1271)

 ( ك صالة المسافرين وقصرها ، باب بين يل أأانين صالة .838أخرجه مسه، ) 181
سول هللا ، باب ما جاء في صفة غرف الجنة ، وقال : حبدوع ( ك صفة الجنة عن ر 2526أخرجه الترمذي ) 182

 ( 2123غري  ، وحسنه األلباني في صحيح الجامع )
( ك الدعوا  عن رسول هللا ، باب في دعاء النبي ، وقال : حدوع غري  ، 3549أخرجه الترمذي ) 183

 ( . 4097وصححه األلباني في صحيح الجامع )
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ك ل متا و بتد متن القترا ة متن المحفتون   -* ركعحين عل  األرل في جوف الليل وليس الطتول شترطا

 القر ن .من 

اي الي م الياني مباشرة ال تاكاجل وال تفرط ا عل،ا أسبعاً وا ا،اد ااي الاادبر لاشاعر بحاالوة   -*

 انيمان .

 وبعد أجب ا ا عل،ا جااً ثم ثمانية غير ال تر . -*

 ابدأ بعد  ل  باط يل الركعات تاى ول  بالقراءة من المصحف . -*

 لخل ة معه جبحانه .اجاشعر تا  قيام الليل األنس باهلل وا -*

 لعدم المال  الم بب للارك ال تجعل صالت  على وتيرة واتدة كل ليلة :  -*

اليلة أوتر بخماس   وليلاة أخارى أوتار بايالث   وليلاة أوتار ب ابع   وليلاة طا   القياام ماع عادد 

 .وهكاا     …سكعات أقل   وليلة لط   ال ج د   وليلة لاكيير الركعات وتخفيف الصالة 

  ا اات  القيام بالليل اقضه بالن،اس .إ -*

 الصيام : -4

 صيام االثنين والخميس واليالثة أيام البي  من كل ش،ر مدس ة لخير الصيام . -أ

إذا صتتمت فليصتتم ستتمعك وبصتترك و  تجعتتل يتتوم صتتومك كيتتوم فطتترك ففتتي الصتتيام احفتتر  -ب

يتاك والمعاصتي فيفستد لسانك وليو ر ذكرك هلل وليظ ر عل  سمحك الششتوض والورتار واإليبتات وإ

 الصيام .

 اترص على ال ح س ماأخراً وعجل اناطاس . -ج

 احرص عل  أن يصوم معك أهل البيت وشجع م عل  ذلك واجحمعوا عل  اإلفطار والسحور . -د

 اترص على إاطاس الصائم : ادا غيرك إلى الصيام واطر الصائمين .  -ه

قاماة تاكمياة هللا علاى الانفس األمااسة بال ا ء اجاشعر المعااني انيمانياة أثنااء الصايام مان إ -و

ااعاا د أمااة مااأم سة غياار آماارة ومطيعااة غياار مطاعااة   وأيضااا اجاشااعاس    الفقاار والحا ااة 

 والضعف والفاقة   وأيضاً اجاشعاس نعمة هللا اي المطعم والمشرب .
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 االعاكـاف :  -5

ء باين ستات،اا ماع ضاروسة مع ضجيا الحياة وكيرة صخب،ا مع المادية القاتلة الاي تطحان الناا

االخاالط بالناء ياكدس القلب وياعكر صف  النفس انحااج إلى هدوء وساتة االباد ل،اا مان ععلاة 

وخل ة ولال  يلعم  أخي طالب الاربية إلى اعاكاف ي مي اأخا لنف   األن اب لحالا  وال تفارط 

 س كل ي م : إما بين المغرب والعشاء ي مياً وإما بعد صالة الفجر إلى شرو  الشم

 واي هاا االعاكاف الي مي البد ل  من أم س :

 اجاصحب النية أوالً واسج ث اب هللا . -1

 كر هللا ه  األصل اي هاه الجل ة واجاشعر أن  لي   هللا   قا  تعالى اي الحاديث القدجاي  -2

 اا لس بالرغبة والرهبة . 184 أنا مع عبدي إ ا ه   كرني وتحركم بي شفااه  :   

آداب هاه الجل ة : أال تلافم   وال تنشغل بغيار  كار هللا   ولياعا د النَّااء منا   لا    أال من  -3

 تكلم أتداً   وال ت لم على أتٍد   وال تشاسك اي شيء   بل هاه خل ت  .

وقد يك ن هاا االعاكااف ااي م اجد ال يعراا  اياه أتاد   أو إ ا تعااس األمار اا عال لا  خلا ة ااي 

 تيث ال يراك أتد   وال يشغل  شيء . بيا  جاعات كل ي م  

المحاجاابة الي ميااة ماان أهاام أعمااا  هاااه الخلاا ة   اااالعم نف اا  المحاجاابة   والاااعم بالكلمااات  -4

 الخمس :

 24المشاسطة : أن تشارط على نف   صبيحة كل ي م أن ت لم،ا سأء الما  وها  العمار  )  -*

علي،ا أن تضمن ل  بال  الجنة باألعما  جاعة (   واألدوات : وهي القلب والج اسح   وتشارط 

 الصالحة آخر الن،اس .

م بمعصية  كَّْرتَ،اا بالمشااسطة   وإن ت انام  -* المراقبة : أن تراقب نف   طيلة الي م   اإنَّ همَّ

 عن طاعة   رت،ا بالمشاسطة .

                                                           
 ( .1906، باب فضل الذير ، وصححه األلباني في صحيح الجامع ) ( ك األدب3792أخرجه ابن ماجه ) 184
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ائر المحاجبة : أن ت اعرض شريال ي م  ن،اية كل ي م   وبال سقاة والقلام ياام ت ااب الخ ا -*

 واألسباح   ومعراة مصير المشاسكة مع النفس .

 المعاتبة : أن يحصل عااب على الاقصير . -*

المعاقبة : أن يام العقاب على الان ب والغفلة   ااعاقب نف   بحرمان،اا مان بعا  شا، ات،ا  -*

 اعان .  وإلعام،ا بعيادة قربات،ا   بال  تنج  من شرها   وتق دها جالمة إلى سب،ا   وهللا الم 

اعاياد هاا االعاكاف ب،اا البرناما ي مياً يؤدي إلى تالاي األخطاء   وإصاالح األتا ا  ااصابر   

 والعم تلاعم .

 الاكـر .  -6

 [ 191]  ل عمران/   الاين ياكرون هللا قياماً وقع داً وعلى  ن ب،مقا  هللا تعالى :   

]     أال باااكر هللا تطماا ن القلاا بالاااين آمناا ا وتطماا ن قلاا ب،م باااكر هللاوقااا   اال وعااال :   

 [ 28الرعد/

دلني علت  عمتل أتشتبا بته رتال :   يتزال لستانك وقا  س ل لرج   هللا صلى هللا عليه وجلم :   

ك بذكر هللا  .  185  رطبا

واي الكلمات الخمس الاي أمر هللا ب،ا يحيى بن  كرياا ـ علي،ماا ال االم ـ أن يعمال ب،اا   وياأمر 

وآماركم أن تااكروا هللا   ااإنَّ ميال  لا  كميال س ال خارج العادو عمل ا ب،ن :   بني إجرائيل أن ي

اي أثره جراعا   تاى إ ا أتى على تصن تصين اأتر  نف ه من،م   كال  العبد ال يحار  نف اه 

 . 186 من الشيطان إال باكر هللا 

عاين   وأناس سوح    الاكر نجاه    كر هللا بركة    كار هللا هداياة    كار هللا نعماة ونعايم   وقارة

 وجعادة نفس   وق ة قلب   نعم  كر هللا سوح وسيحان   و نة نعيم .

                                                           
( ك الدعوا  عن رسول هللا ، باب ما جاء في فضل الذير ، وقال : حسن غري  ، 3375أخرجه الترمذي ) 185

 ( .7700وصححه األلباني في صحيح الجامع )
لصالة والصيام والصدقة ، وقال ( ك األمثال عن رسول هللا ، باب ما جاء في مثل ا2863أخرجه الترمذي ) 186

 : حسن صحيح ، 
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  . ًد ل ان  : سب اغفر لي اإنَّ هلل جاعات ال يرد اي،ا جائال ِ  ع  

  األ كاااس الم ظفااة اااي الياا م والليلااة اارضاا،ا علااى نف اا  ارضاااً   وعاقااب نف اا  علااى

م والخروج منه   وكاا الم جد وكااا الخاالء الافريال اي شيء من،ا   وهي أ كاس دخ   البي

  وأ كاس الطعام والشراب واللباء   وال ض ء والصالة والنا م والجمااا   وأ كااس الصاباح 

 والم اء .

 . ًاتمل اي  يب  المصحف   وكااب تصن الم لم   وال تفرط اي،ما أبدا 

    واا،م ما تق   .اتف  األ كاس   وسا ع،ا دائماً على الكااب   واجأ  عن معناها 

 .  كيرة الصالة على النَّبي صلى هللا عليه وجلم بال عدد محص س تعيل ال،م 

 . كيرة االجاغفاس تعيد الق ة 

   الباقيات الصالحات :   جبحان هللا   والحمد هلل   وهللا أكبر   وال تا   وال قا ة إال بااهلل

 . خير ث اباً وخير أمالً   

 تصن تصين من الشايطان   والح قلاة قا   :       ال الا،ليل ق   :   ال إله إال هللا    

 ت   وال ق ة إال باهلل   كنع من كن   العرش .

 . جبحان هللا وبحمده جبحان هللا العظيم ثقيلاان اي الميعان 

اااا كر هللا ياااكرك   وال تْن ااه  [ 152] البقتترة/   فتتاذكروني أذكتتركمعم ماااً قااا  هللا تعااالى :   

 اين اك. 

 ة الما  عب دي

   187  لكل أمة اانة   واانة أماي الما الما  اانة   قا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم :   

                                                           
( ك الزهد عن رسول هللا ، باب ما جاء أنث فتنة هذه األمة في المال ، وقال : حسن 2336أخرجه الترمذي ) 187

 ( .2148صحيح غري  ، وصححه األلباني في صحيح الجامع )
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بام  ونحن اي  من المادياات   وصاراا النااء علاى الكمالياات   وهما م النااء الدني اة الااي خرَّ

عبتد  تعتسقل ب،م وعالقاا،م بارب،م ااي  مان الاعاجاة قاا  سجا   هللا صالى هللا علياه وجالم :   

 . 188  الدرهم والدينار

اي هاا العمن الحرج يحااج انن ان إلى الاخلص من سبقة المادية الطاغية ؛ و ل  ببا  الماا    

 [ 9ومن يوي ش  نفسه فأولئك هم المفلحون "       ] الحشر/ قا  تعالى :  

 ،ا هلل . أي دليل على تب صاتب 189  الصدرة برهانوقا  سج   هللا صلى هللا عليه وجلم :   

 ا،يا ـ أخي طالب الاربية ـ لاربي نف   على العهد اي الدنيا :

أال يك ن للدنيا أي قيمة اي قلب    ا،ي ال ت اوي عند هللا  ناح بع ضاة   ااال تفارح بإقبال،اا  -*

  وال تحااعن علااى إدباسهااا   ولا اااِ  عناادك الحالاااان ؛ ألناا  عبااد للمعطااي المااانع قااا  تعااالى :   

 [23] الحديد/   على ما ااتكم وال تفرت ا بما آتاكم وهللا ال يحب كل مخاا  اخ س لكيال تأج ا

 ريل لإلمام أحمد بن حنبل : الرجل يملك ألف دينار ويوون زهداك    

 رال : نعم . ريل : كيف ؟   رال : إذا لم يفرح إذا زادت ، ولم يحزن إذا نقصت .          

 

                                                           
 اسة في الغزو في سبيل هللا .( ك الجهاد والسير ، باب الحر 2887جزء من حدوع ، أخرجه الب)اري ) 188

 ( ك الطهارة ، باب فضل الو وء .223أخرجه مسه، ) 189
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 المن،ا اي طلب العل م الشرعية

 أي،ا المافقه ..

ك ير من طلبة العلم يشبل يبل عشوا  بسبب افحقتاده للمن جيتة فتي التحعلم ، ف تو   يعترف 

 عليه أن يقاني،ا ؟  ماذا يدرأ ؟ بماذا يبدأ ؟ ما هي الوحب الحي

واألمر ج،ل مي  س ـ بإ ن هللا تعالى ـ ااإنَّ جالفنا الصاال" قاد قيادوا ااي ترتياب العلا م مصانفات 

 لم الة .لبيان هاه ا

 والبد أن تعرف ق اعد ال ير تاى ال ياعير   ادك : 

 أوال : العلم كيير   والعمر قصير   اال تشاغل بمفض   عن ااضل   وال تاعدَّ .

 ثانيًا : خا من كل علم بطراه بادئ األمر ثمَّ تر َّ اي الدس ات .

 ثاليًا : عل منا كٌل واتد اال تركن لجانب دون اآلخر .

ل منا من،ا عل م وجائل   ومن،ا عل م ثمرات   اابدأ بالباس   واصبر ااي  ماان ال اقي سابعًا : ع

   واستقب تص   اليمرة لاحصدها .

خامً اااا : الباااد مااان المن،جياااة والمرتلياااة   الكااال علااام ثاااالث مراتاااب : اقاصااااس   واقاصااااد   

 واجاقصاء .

 ا،ن ثالث : للمبادئ   والما جال   والمنا،ي .

عل لمن ه  أسقى من  دس ة   وإال بنيم مان غيار أجاس صاحيحة   وال يج   بحا   أْن تأخا ما  ص

 وتل  آاة الاَّ را والعجلة   اال تعجْل .

م اروض األعيان على اروض الكفايات على المندوبات   وإياك ومكاروه ناهيا  عان  جادًجا : قد ِ

 190ترام .

                                                           
ببا يحببرم بعهمببه السببحر والموسببيقى ، ويببذلك الفهسببفة فببي قطببر لبب، بفببما ييببه ، فبببْن فشببن بعهمهببا المضببطر  190 ممث

لهحك، بغير ما أنبزل الستدفاب  ررها عن الناا ، وةيان خطرها ، ورد قالة السوء ، ومنها بعه، القوانين الو عية 
هللا ، والقاعبببدة شبببهيرة : الوسبببائل بأخبببذ حكببب، المقاصبببد ، ف بببل مبببا أدى إلبببى حبببرام فهبببو حبببرام ، يمبببن وبببتعه، صبببناعة 
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رك بمفااتي " العلا م   وماداخل   الكااب   لاناأى عان جابعًا : البد من ماابٍع دليل يأخا بيدك   يبص ِ

شااب،ة   تصااحيف   أو   تحريااف     والبااد أْن يكاا ن دليلاا  جاالفي الماان،ا لااربااى بعيااًدا عاان 

 الاأويالت الباطلة واآلساء الشا ة المنكرة .

ثامنًااا : لكاال علاام وااان مصااطلحاته   وال مشاااتة اااي االصااطالح   ااااترص علااى اقاناااء معااا م 

ن ايه كل مصطل"  ديد . المصطلحات   وا عل ِ  لكل علم دااًرا عندك   ودو 

 تاجعًا : ال يمر ب  ي م دون تحصيل   ا قا  سأء مال    والعلماء أبخل النَّاء بعمان،م 

 ال قم أنفس ما عنيم بحفظه               وأساه أج،ل ما علي  يضيع     

الغاال   بل تادثه وتاوسه   ال تكن عاشًرا : الكااب خير  ليس   وأاضل أنيس   اال تقرا قراءة 

 كانجفنجة تاشرب كل شيء   بل كن كالقاسوسة المصماة   تبصر من وساء تجاب .

 الجدو  العلمي اي كل ان 

 تبي،ات :

ا فقد يوون هناك كحابكتا  يتر علت  نفتس المستحو  والشتاكلة ،   1 ما يذكر من الوحب ليس ملزمك

 فاسحنص  من يبير بالفن ليدلك .

رحنا  الطبعات المحققة  ستيما ألئمتة المحققتين كالشتيخ / أحمتد شتاكر ، والشتيخ / عليك با   2

األلباني ، والشيخ/ محمود شاكر ـ رحم ما هللا ـ واألستحاذ / عبتد الستالم هتارون ، ومحمتد أبتو 

 الفضل إبراهيم وييرهم فاسحبصر .

 أوالً : القرآن الكريم .

 . تفظه 

                                                                                                                                                                      
ال)مببور أو السببجائر ، أو المعببامال  الرةويببة ال)بيثببة فببي البنببوك وشببريا  التببأمين ، ف ببل ألببك حببرام بعهمببه فضبباله 

 عن العمل به .
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 ن . فالبد أن يبدأ طالب العلم بحفر القتر ن الوتريم كتامالك ، نعتم رال أهل العلم : أول العلم حفر القر

حفر القر ن فر  كفاية عل  الجملة ، لونَّا نقول بحعينه علت  طلبتة العلتم الملحتزمين فتي عصترنا ، 

 فإذا تقاعس هس   فمن يسد ال غرة ويوفَّ عن األمة ؟

ات المباركتتة كالستتحر والبوتتور ،   ومتتن أرتترب الوستتائل لتتذلك إدمتتان التتحالوة ، واستتحغالل األورتت1

والحزام طبعة واحدة من المصحف لحرتسم فتي مشيلحتك صتورة تحتابع اخيتات فتي الصتفحة ، ودوام 

المراجعتتة فتتي أدا  نوافتتل الصتتالة والقيتتام والستتير فتتي الطررتتات ، ويتت  البصتتر فإنَّتته متتن أك تتر 

 المعينات لحفر العلوم كافة .

اي  ل      الابيان اي آداب تملة القرآن   لإلمام النا وي ( تأدب بآداب تف  القرآن   واقاِن 2

 ـ ستمه هللا ـ 

  استتح مر ستتني الحفتتر الذهبيتتة   ححتت  ال ال تتة والعشتترين متتن عمتترك   ، ومتتن فاتحتته فتتال ييتتأأ ، 3

 فالموفم من وفقه هللا تعال  ، واسحعن باهلل و  تعجز 

 تنبيه 

 من الكاب النااعة اي م ألة تف  القرآن .

 اعد الاهبية اي تف  القرآن الكريم      للشيع /عبد الرتمن عبد الخالق .الق 

 ع ن الرتمن اي تف  القرآن              للشيع / أب   س القلم ني .

  . أتكام الاالوة والاج يد 

  بد من المشاف ة في تعلم هذا العلم .

 اتقن ررا ة من القرا ات  كحف؛ عن عاصم ، 

 طفال فاحفظ ا     : بمحن تحفة األ ابدأ

 ومن شروته :
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 191فح  األرفال شرح محن تحفة األطفال     للنانم سليمان الجمزوري .

 بغية الومال شرح تحفة األطفال         الشيخ / أسامة عبد الوهاب . 

 : بحف  مان الجعسية .  ثن ِ 

 ومن شروته 

   اا" المريد اي علم الاج يد    عبد الحميد ي جف منص س .

 : ب،داية القاسي إلى تج يد كالم الباسي     للشيع عبد الفااح ال يد عجمي المرصفي  واناهِ 

  عل م القرآن 

 ابدأ بـ : لمحات اي عل م القرآن .       محمد الصباغ .

 مباتث اي عل م القرآن         صبحي الصال" أو مناا القطان .         

 لقرآن    طاهر الجعائري .ثنَّ بـ : الابيان لبع  المباتث الماعلقة با

 ثمَّ     : انتقان اي عل م القرآن                   ال ي طي .

 واناه بـ : البرهان اي عل  القرآن                العسكشي .

 أص   الاف ير 

 لشيع انجالم ابن تيمية .       ابدأ بـ  : رسالة في أصول الحفسير 

 محمد الصباغ .     ثِن بـ  : بح ث اي أص   الاف ير   

 وأخيًرا  : ق اعد الاف ير  معًا ودساجة    خالد بن عيمان ال بم اإنَّه  يد اي هاا الباب . 

  كاب الاف ير 

ماان الكاااب الاااي أسخاام تأسيًخااا طيبًااا لحركااة الاف ااير   كااااب الاف ااير والمف اارون   للشاايع / 

 محمد ت ين الاهبي   وه  كااب  يد على الحقيقة .

 الاف ير  ات،ا أما كاب 

                                                           
 بيح وأوالده باألزهر الشري  . ابع بمكتبة محمد عهي ص 191
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اابدأ بـ : تي ير الكريم الرتمن اي تف ير كالم المناان     عباد الارتمن ال اعدي ثامَّ      : تي اير 

 العلي القدير مخاصر تف ير ابن كيير     ن يب الرااعي 

 أو عمدة الاف ير  )لكنه لم يكامل (              أتمد شاكر    

  القاجمي                     ثِن بـ  : محاجن الاأويل             

 اناِه    :  امع البيان                                    البن  رير الطبري  

 ثانيًا : عل م ال نة 

   تشحغل بالحديا ربل حفر القر ن وأيذ نصيبك منه .   1

   تعمد إل  ا شحغال بفروض تشصصية رد سدَّها ييرك ، فحشحغل بمفضول عن فاضل .    2

 الحديا بحر   ساحل له فالنَّ ل من السنة تفن  األعمار دون اإلتيان عل   يره .   3

 بد أن توون لك حصيلة ضشمة من األحاديا النبوية تحواثر مع الورتت ، فالستنة لتواؤك    4

 ، وب ا يقوم من جك .

 دواوين ال نة

 ابدأ بـ : األربعين النووية فاحفظ ا  

 لعلوم والحوم "  بن رجب الحنبلي ورد زاد علي ا .واسحأنس بشرح ا المبارك " جامع ا

 ثمَّ    : عليك بـ " ريا  الصالحين " فإنَّه كحاب مبارك ، كحاب من ج ، سلفي مح  .

واسحأنس بشرحه " نزهة المحقين شترح ريتا  الصتالحين " فتي مجلتدين لمجموعتة متن العلمتا  ، 

 ولشيشنا ابن ع يمين شرح حديا عليه فارحنه .

 : " الحرييب والحرهيب " للمنذري ، ورد يرج تحقيم الشيخ األلباني لجز  منه . ثمَّ   

 ثمَّ   : عليك بالوحب السحة :

رال بع  شيوينا :   يجاوز طال العلم الشامسة والعشرين إ  ورتد أتت  علت  الوحتب الستحة رترا ة 

ا ، فعليك بـ :  وف مك

 صحي  البشاري مع شرحه الماتع " فح  الباري " .
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 حي  مسلم   مع شرح اإلمام النووي له .ص

 جامع الحرمذي  وشرحه " تحفة األحوذي " للمباركفوري .

 سنن أبي داود   وشرحه " عون المعبود " لشمس الدين  بادي .

 سنن النسائي   وشرح السيوطي عليه .

ا .  وسنن ابن ماجه  وشرح السيوطب عليه أيضك

 ة األلباني ـ رحمه هللا ـ في تصحيح ا وتضعيف ا .واسحأنس في السنن األربعة بج ود العالم

ثمَّ تنح تي بمرحلتة " المعتاجم والمستانيد والمصتنفات  " كمعتاجم الطبرانتي ال الثتة ، ومستند اإلمتام 

 أحمد ، ومسند البزار ، ومسند أبي يعل  ، ومصنف عبد الرزاي ومصنف ابن أبي شيبة .

طي ، متتع تحقيتتم الشتتيخ األلبتتاني فتتي " صتتحي  و  يفوتتتك " الجتتامع الصتتغير وزياداتتته " للستتيو

الجامع الصغير " و " ضعيف الجامع " فإنَّه كحاب   يشلو منته بيتت داعيتة و  طالتب علتم فضتالك 

ن  ف عن عالم ، ويمحاز بس ولة ورصر أحادي ه فيمونك حفر طائفة هائلة من " صتحي  الجتامع " توتو 

 حصيلة جيدة لك .

، ورد رتبته األ  / عتوني نعتيم الشتريف علت  الموضتوعات ،  والوحاب مرتب عل  حروف ال جا 

 ويرج في أربعة مجلدات باسم " ترتيب احاديا الجامع الصغير وزياداته " .

 مصطل" الحديث 

 ابدأ بـ : تيسير مصطل  الحديا              محمود الطحان .

 واحفر : البيقونية  ، وارحنف شرح الشيخ ابن ع يمين علي ا .

 : نشبة الفور وشرح ا  نزهة النظر  بن حجر العسقالني . ثمَّ     

 ثمَّ      :  الباعا الح يا   بن ك ير ، أو رواعد الححديا للقاسمي .

 ثمَّ      : محن الحقريب لإلمام النووي ، وشرحه الجامع " تدريب الراوي " للسيوطي .

ا : ألفية العراري . وشرحه " فح  المغيا " للسشاوي   .وأييرك

 وإن شئت ألفية السيوطي فال بأأ .
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 وفي علوم الحديا بشول عام ارحنف " مباحا في علوم الحديا " للشيخ/ مناض القطان .

 تنبيه

  بأأ أن تحدرب عل  تشريج األحاديا بالطريقة الم لت  ، بححبتع الطتري والحوتم علت  األستانيد ، 

 ححواك بوحب السنة ومعرفة مناهج ا .فقل عل  سبيل الدربة ، ففي ا فوائد عظيمة تمونك من ا 

 و  شك أنَّك سحححاج في بح ك عن معرفة أصول هذا الفن ، فارحنف :

 أصول الحشريج      محمود الطحان .

 الحأصيل             بور أبو زيد   يرج منه مجلد واحد فقل   .

 

 ثاليًا : علم الا تيد أو العقيدة . 

     الستلفية الصتحيحة العقيتدة علت  تتدلك الحتي الوحتب ـت بعت  قتهالمحف ـت أي تا لتك ابدأ بتـ : وأرشت 

  .والجماعة ال نة أهل عقيدة

 سسال وجواب في العقيدة . 200ابدأ بـ : 

 ثمَّ      : رسالة " العقيدة الصحيحة " للشيخ ابن باز ـ رحمه هللا ـ 

 هراأ . لشليل  ال اجطية العقيدة شرحثم َّ    : 

 شريطكا   في شرح الوسطية فارحنه مع الوحاب .  33وعة في  وللشيخ ابن ع يمين مجم

المجيتد  فتح  ، وشتروحه كتـ " عبد الوهتاب بن محمد اإلسالم " لشيخ الحوحيد ثمَّ     : احفر " كحاب

 " الحميد الععيع وتي ير،  "  "

  حومي . أحمد للحافر  القب   ثمَّ    : معاسج

 .الحنفي العز ألب  . الطحاوية العقيدة ثمَّ    : شرح

 

 إلى أن تنا،ي بكاب جلفنا الرائعة ميل :

 .                              بن أبي عاصم .  ال نة
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 .                              بن بطة . انبانة

 .لاللوائي            والجماعة ال نة أهل أص   شرح

 واي بع  المباتث الم،مة :

 اء الصراط الم اقيم  لشيع انجالم ابن تيمية .اي ال الء والبراء :    اقاض

 القواعد الم ل  في ا سما  الحسن  للشيخ ابن ع يمين .اي االجماء والصفات  

 العذر بالج ل          للشيخ / أحمد فريد . 

 القضا  والقدر         شفا  العليل     بن ريم الجوزية .

 للعلاى المية البان قايم الج  ياة   وكاااب       العلا م ألة العل            ا اماا الجيا ش انجا

 الذهبي ، مع مشحصره للشيخ األلباني . " للحافر الغفاس

تيميتة وتلميتذه ابتن القتيم وأئمحنتا متن الك عتذبكا  ابتن اإلستالم ورسائل شيخ وبالجملة ليون لك من كحب

 ليصفو اعحقادك وفم عقيدة السلف الصال   .

 سابعًا : الفقه .

عك رأينا في مسألة تعلم الفقه ، ولذلك فا يحيار أن يبدأ بمحن من المحون الفق ية علت  متذهب تقدم م

 من المذاهب األربعة المعحبرة 

 فابدأ بـ :

اللبااب اااي " متع شترحه       " الكاااب " المستتم  بتـ "  مخاصار القادوسي: "  افاي الفقاه الحنفاي

 . " للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني شرح الكااب

" للمرييناني ، وشرح ا " العنايتة  ال،داية شرح بداية المباديثمَّ     " بداية المبحدي " وشرحه " 

 " للبابرتي .

 ثمَّ     " بدائع الصنائع "  للواساني .

" المستماه بتـ "  تاشاية ابان عابادين" للسريسي ، و"  المب  طوينح ي بموسوعة الفقه الحنفي " 

 " دس المخااستاشية سد المحااس على ال
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 " للشيرازي . مان الم،اب" أو يحفر "  مان أبي شجاا: "  واي الفقه الشااعي

 . -رحمه هللا–ثم عليه ب " الروضة " ، و " من اج الطالبين" لإلمام النوو  

 فأما " الروضة" ، ف و مشحصُر من كحاب " فح  العزيز شرح الوجيز" للرافع  ف .

ا " المن اج " ، فإنه من الوحب المعحمدة عند المحأيرين من فق ا  الشافعية وهو مشحصر لوحتاب  وأمَّ

 " المحرر " للرافع  كذلك .

ك وهو أصُل عظيُم ف  المذهب كله.  ثم عليه ب " المجموض شرح الم ذب " لإلمام النوو  أيضا

 :  ............. -رحمه هللا–رال النوو  

  أو    باااك سة    ال ااعد" المستتماه بتتـ    يرواناايسجااالة اباان أبااي  يااد الق: " واااي الفقااه المااالكي 

   . مخاصر خليل

 ثم عليه ب :

 " مواهب الجليل شرح مشحصر الشليل " للحطَّاب، وهو من أش ر شروح "مشحصر الشليل" .

 ثم عليه ب :

" الشتترح الوبيتتر علتت  مشحصتتر الشليتتل " ألحمتتد بتتن محمتتد بتتن محمتتد بتتن احمتتد العتتدو  المتتالو  

 ه   ، وهو من الشروح المعحمدة ف  المذهب. 1201  ت  الش ير بالدردير

 ه   . 1230ثم " حاشية الدسور  عل  الشرح الوبير"  بن عرفة الدسور    ت 

 ومن الوحب الحدي ة :

وهو ابن عام صاحب –" مواهب الجليل من أدلة الشليل " للشيخ أحمد بن أحمد المشحار الشنقيط  

 إحيا  الحراث اإلسالم  بقطر . " أضوا  البيان" ، وطبعحه إدارة

 : محن " عمدة األحوام  "  بن ردامة المقدسي ، وشرحه         " العدة "  واي الفقه الحنبلي

 ثمَّ " المقنع "  بن ردامة وشرحه " الرو  المربع " .

ا .  ثمَّ " الوافي "  بن ردامة أيضك
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 تم فتي الفقته المقتارن ، وأنتت تتر  أنَّته فتي وينح ي بـ " المغني "  بن ردامة ، الذي يعتد مرجعكتا م

  ير الطريم ، ولألسف الشديد يبدأ به الو يرون .

 

   بأأ في مرحلة محقدمة من ا سحئناأ بـ

 " فقه السنة " للشيخ / سيد سابم ، مع تعليقات الشيخ / األلباني في " تمام المنة "

 " سبل السالم " للصنعاني .

حابعتتة المجتتالت الفق يتتة المحشصصتتة ، وإصتتدارات المجتتامع الفق يتتة وعلتت  طالتتب الفقتته المحقتتدم م

العالمية ، كالمجمع الفق ي بموة ، وفحاو  اللجنة الدائمة بالمملوتة العربيتة الستعودية ، وفحتاو  دار 

 اإلفحا  المصرية ، والقرا ة في األبحاث العصرية لالطالض عل  رأي فق ا  العصر فيما يجد .

 . خامً ا : أص   الفقه

    يحعلم األصول إ  بعتد ا نح تا  متن المرحلتة األولت  فتي الفقته ليحصتور طالتب العلتم الفتروض 1

 الفق ية في البداية ، ثمَّ يحعلم كيفية تأصيل األصول ، وتشريج الفروض من األصول .

  رتد يححتاج طالتب العلتتم إلت  دراستة منطقيتتة أو كالميتة ليحستن الحعامتل متتع كحتب األصتول الحتتي 2

قت من المنطم والوالم  ، فال ينبغي أن يحعد  طالب العلم ذلك بمعن  أ  يستحفي  فتي دراستة اسح

هذه العلوم الحي كره ا سلفنا وحذروا من تا كمتا تتدري ، وبحمتد هللا ثتمَّ ج تود مباركتة فتي تشلتي؛ 

 علم أصول الفقه من الوالميات ، والحركيز عل  جانب ال م يل من النصوص الشرعية .

 علم األص   ؟ كيف تطلب

 " لعبد الوهاب يالف أو ألبي زهرة ، أو ألحمد إبراهيم ، ثمَّ للشضري . أص   الفقهابدأ بـ : " 

 ثمَّ      : " أصول الفقه " ألبي النور زهير .

 ثمَّ      : " معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " لمحمد حسين الجيزاني .

 والحنفي المذهب :

 " الحلوي  عل  الحوضي  " للحفحازاني .عليه بحاشية 
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 " والحقرير والححبير " للومال بن ال مام .

 ومن عداه عليه بـ : " ن اية السول " لإلسنوي الشافعي ، " وجمع الجوامع " لحاج الدين السبوي .

 وتنح ي عند أفضل ما أل فف في األصول ومقاصد الشريعة " كحاب الموافقات " لإلمام الشاطبي .

ي رضتتية مقاصتتد الشتتريعة   بتتأأ بوحتتاب " مقاصتتد الشتتريعة " للطتتاهر بتتن عاشتتور أو لعتتالل وفتت

 .الفاسي

 ومن هذا الباب كحاب " مقاصد المولفين " للدكحور/ عمر  األشقر . 

 وه  بحثص مفيدص ماتعص علي  به  ول  أن ت طره بيدك لكان أولى.

 جادًجا : عل م اللغة .

 د في اللغة مجح د في الشرض كما رال الشاطبي .علوم اللغة محشعبة ، والمجح    1

إنَّما سقمت األف ام يتوم صترنا أعتاجم فتال تقتل : علتوم لغتة ، وعلتوم شترض ، فعلتوم اللغتة    2

 جز  يطير من علوم الشريعة ، فعلي ا مدار ضبل األف ام فحنبه .

 في علم النحو :

السنية " علي ا للشيخ / محمد محيتي  ابدأ بـ   : " األجرومية " فاحفظ ا ، واسحأنس بشرح " الححفة

 الدين عبد الحميد .

 ثمَّ        : " رطر الند  "  بن هشام .

ا .  ثمَّ        : " شذور الذهب " له أيضك

 واي المرتلة اليانية 

 ابدأ بـ   : حفر األلفية وتدرج مع شروح ا .

 شرح ابن عقيل ، ثمع شرح األشموني ، ثمَّ حاشية الصبان 

 رتلة الياليةواي الم

ا " الوحاب " لسيبويه . عليك بـ " مغني اللبيب "  بن هشام ،  و " المفصل "  بن يعيش ، وأييرك

 اي علم الصرف 
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 " شاا العرف اي علم الصرفابدأ بـ " 

تتا متترَّ ذكتتره متتن الوحتتب النحويتتة تحتتوي مباحتتا علتتم الصتترف  الميااة األاعااا ثتتمَّ "  " ، وك يتتر ممَّ

 المشحلفة .

 لبالغةاي علم ا

 ابدأ بـ " البالية الواضحة " لعلي الجارم 

 ثمَّ " مقدمة تفسير ابن النقيب " تحقيم د/ زكريا سعيد علي .

ثمَّ " أسرار البالية " و " د ئل اإلعجاز " كالهما لعبد القاهر الجرجتاني بححقيتم الشتيخ /محمتود 

 محمد شاكر .

 اي غريب الكااب وال نة .

 الراغب األصف،اني .         المفردات اي غريب القرآن

 الن،اية اي غريب األثر             البن األثير 

 اي المعا م

 اقاِن   مخااس الصحاح   ال يفاسق   يب  .

 ثمَّ ابدأ اي الاعامل مع المعا م المخالفة بأن اع،ا :

 كال جيال وال  يع   ول ان العرب البن منظ س   والبحر المحيال للفيرو  آبادي .

 دباي األ

ن حصيلة لغوية جيدة . ف  ابدأ بـ " حفر المعلقات السبع " لحوو 

ودواوياان أبااي الطيااب  ارتترأ فتتي " يزانتتة األدب " للبغتتدادي ، " صتتب  األعشتت  " للقلقشتتندي ، 

المانبي وأبي تمام والبحاري وأباي العااهياة وغيارهم مان الشاعراء   تجناب الارديء المخاالف   

   .والامس من أشعاس الحكمة ما ينفع

 أي،ا المافقه ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

197 

197 

قد آ ن الركب بالرتيل   وقد بلغم  ،ادي ااي نصاح    ا،اال شامرت عان جااعد الجاد   

واتخااات ماان تلاا  المنطلقااات العشاارة  لرتلااا    ع اااك أبصاارت ال اابيل   وقااد بقااى الي ااير ماان 

يا  العمل   كي نبل  اي  األمل   اباهلل ال تاركن اأماا  مق،ا سة   واأليادي مقط عاة   واآلماا  عل

 معق دة .

 أجأ  هللا تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا   وأن ينفعنا بما يعلمنا   وأن يعيدنا علًما .

 

 

 وكابه

 محمد بن ت ين يعق ب

 غفر هللا له وألهله ولمن جاعد اي نشر هاا الكااب

     

 

 

هتتتذه الطبعتتتة ليستتتت الطبعتتتة الن ائيتتتة الحتتت  يتتترج بعتتتدها الوحتتتاب إلتتت  عتتتالم تنبياااه هاااام : 

 ات، ولون ا طبعة ربل الزيادات والحنقيحات   المنشور
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