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ًا نحمده لله، الحمد إن ًا حمد ًا كثير ًا طيب فيييه مبارك
الحمييد ولييه بالسألما الحمد فله ويرضى، يحّب كما

حييتى الحمييد ولييه بييالقرآن، الحمييد ولييه باليمييان
وأهييل التقييوى أهل هو رضي إذا الحمد وله يرضى

. المغفرة
ّلي ّلُم وأصي ًة وأسأي ًا صيل ييوما إليى دائميين وتسيليم

محّمييد نبينييا خلقييه، من ومصطفاه نبيه على الدين
حمييل وكلميياته، بييالله يييؤمن الييذي الّمييي النييبّي

ّدى الرسأالة اللييه فييي وجاهد المة ونصح المانة وأ
ًا تييرك ما وسألم، عليه الله فصلى جهاده، حق خييير
ّينييه إل النييار من ويبعد الجنة إلى يدل بييه، وأمرنييا ب
ًا ول ّينييه إل شييّر علييى تركنييا حييتى منييه، وحييذرنا ب

هالك إل عنها يزيغ ل كنهارها، ليلها البيضاء المحجة
.
ًا جزى ما خير عنا الله جزاه و فقييد أمتييه، عيين نبييي

نهيياره وتعييب ليلييه وسأييهر الحسيين البلء فينييا أبلى
ميين المرييين ولقييي جسييمه وأنهييك شييعره وشاب
ًا الييدين يصييلنا أن أجييل ّييي ّفى، نق ـْل{ مصيي ـا ـُق ـَم

ُكْم ُل َأ َلـيــِه َأـْســ َـنــا َوـَمــا َأـْجــٍر ـِمــْن َع ـِمــَن َأ
ّلِفيَن َك َت  ..} الُم
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، بعييييييد أما
شييهر ميين السييادس الثلثايياء ليلييُة هييي الليلة فهذه
الربعمائيية بعييد عشييرة الثالثيية السيينة ميين صييفر

ٌءء الجلسة هذه وعنوان الهجرة، من واللف ميين جز
ولكيين" عمييران آل سأييورة من وجل عز الله كتاب
: تعالى قال " ،ربانيين     كونوا

ـا{ ـاَن  ـَم َبَشــٍر َـك َيُه َأن ِل ِت ـْؤ ـُه ُـي ّـل ـاَب ال َـت ِك ْل ا
ْـكـَم ْلُح َة َوا ُـبـّو ّن ّـنـاِس َيـُقـوَل ُـثـّم َوال ْا ِلل ُـنـو ُكو

ًدا ـا َـب ـيِّ ِع ـِه ُدوِن ِمــن ّـل ّـل ِكن ال ـــ َل ْا َو ـو ُـن ُكو
ّييَن ِن ّبا ُتْم ِبَما َر ّلُموَن ُكن َتاَب ُتَع ِك ْل ِبَما ا ُتْم َو ُكن

ْدُرُسوَن ُكْم  َولََ* َت ْأُمَر ْا َأن َي ُذو ّتِخ َكــَة َت ِئ ْلَملََ ا
ْيَن ّي ِب ّن ًبا َوال َبا ُكم َأْر ْأُمُر َي ُكْفِر َأ ْل َد ِبا ْذ َبْع ُتــم ِإ َأن

ِلُموَن  .} ّمْس
ّبيية أيهييا الميية مصائب من طالمييا و ، الجهييل ، الح

ُلمات في المة تمّرغَّت ًا الجهل ُظ هييدى عيين بعيييد
ل ولكيين وسأييلم، عليييه اللييه صييلى نبيها وسأنة ربها
غَّييير علييى المؤسّأسَّ العلم مصيبة، الجهل عن يقّل
. منير كتاٍب ول هدى

ّد ل فنحن ّد ل ولكن الجهل، نحارب أن ب ًا ب أن أيضيي
ًا إليييه نييدعو الذي العلم يكون ًا علميي علييى مؤسّأسيي

ًا الصحيحة، الشرعية الصول ًا علم اللييه إلييى مقّرب
. وجل عز

ًا المة رأت وطالما الخييوة أحييد وصييفهم كما شباب
الشييباب بعييض : " إن يقييول بعثهييا ةيرسأال في لي
فييي اسأييتيقظ إذا أحييدهم كييان السألمية البلد في
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يفتييح أن قبييل الراديييو مؤشيير يييدير الليييل آخيير
" ! الفجر لصلة يتوضأ الصنبور،

الخطييأ وتصييحيح المسيييرة مراجعيية أن شييك فل
الييتي المقاصييد أهييم ميين التييوازن إلييى والييدعوة

أن نعلييم إننا والُمصلحون، الصالحون عليها يحرص
ً كييان فييإذا التعليييم، يقبييل قييد الجاهييل ً جيياهل جهل
ًا ً يعييرف ل بسيييط بييدر، معركيية وقعييت مييتى مثل

السادسأيية السنة في بدر معركة : وقعت له فقلَت
الخاطئ العلم هذا تعديل الصعب من كان للهجرة،
ّكب جهل هو بل ، لديه الموجود ! مر

نفسييه يييرى الييذي لكيين يتعلييم، قد فالجاهل إذن 
ًا . غَّيره من يتقبل أن الصعب من يكون قد عالم
ميين صيينف عيين الحييديث فيهييا الكريميية الييية هذه

و ، ربييانيون بييأنهم جل و عز الله وصفهم ، العلماء
ميين لبشيير يكون أن نفى تعالى الله أن الية معنى
الكتيياب يمنحه الله أن – الرسأول أو النبي – البشر

للنيياس ليقول النبي هذا يقوما ثام النبوة و الحكم و
ًا كونوا إلييى النيياس يييدعو ل فييالنبي ، ل ، لييي عباد
فيقيول ، الليه إليى ييدعوهم إنميا و ، نفسيه عبادة

ْا" :  للنيياس ُـنـو ّييَن ُكو ِن ّـبـا بغييير يييأمرهم ل  ،" َر
ًا يييأمرهم ل و نفسييه بعبادة يأمرهم فل ، ذلك أيضيي
ًا الخريين النيبيين و الملئكية يتخذوا بأن مين أربابي

هييو و بييالكفر يييأمرهم كيف و ، جل و عز الله دون
؟ بالسألما بعث و جاء إنما
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ابن ذكره قد و ، الرب إلى منسوبوَن أي ، ربانيون
ٌءة حييال كييل علييى هييو و النحويين عن النباري نسييب

. شعراني يقال كما قياس غَّير على
العلى المقاما و العليا الدرجة إلى وصلوا ، ربانيون

علييى تطلق ل الربانييية إذن ، التربييية و العلييم في
لتييوه حضيير الييذي العلييم فييي المبتييدئ النسييان
البييوادر كييانت إن و ، ل ، التعليم و الذكر مجالسَّ

ِه و تقييواه فييي صييغره منييذ عليه تظهر قد و ورعيي
ِه ِه و الحييراما عن تحّري ّنييه ، العمييل علييى حرِصيي لك

ِه فييي الراسأييُخ العييالُم بالربانييية يوصييف إنما علِميي
ِة ِة كالئم ً الربع ّددين و ، مثل ، العصييور عييبر المج
. ربانيون أنهم عليهم ُيطلق فإنهم

ُء أي ، ربانيون ُء حكما ُء علما ابيين ذكره كما ، حلما
. عنه الله رضي عباس ابن عن غَّيره و كثير

غَّيييره و كييثير ابيين ذكييره كمييا ، فقهاء أي ، ربانيون
ًا ٍد غَّير و البصري الحسن عن أيض السييلف من واح

.
قييول هييو كمييا ، تقييوى و عبادة أهل أي ، ربانيون
ًا الحسن . أيض

: صفات فيهم تعرُف هؤلء و 

      / العلــــــم/ العلــــــم          الولىالولى          الصفةالصفة

ِكن { ـــ َل ْا َو ـو ُـن ّييَن ُكو ِن ـا ّـب ـا َر ـْم ِبـَم ُـت ُكن
َلُموَنَت َتاَب ْع ِك ْل القراء جمهور قرأها هكذا  ،} ا
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َلُموَنَت"  ، ميين وهييذه علميياء هييم إذن " بالفتح، ْع
ِبَما"  صفاتهم، أخص ـْم َو ُـت ـوَن ُكن ْدُرـُس إذن ،"  َت

علييى أقبلييوا ومفتييون، وفقهاء وشيوخ أسأاتذة هم
فرفعهييم ، والسيينة الكتيياب علييم ، الشييريعة علم
. به تعالى الله

ّلِذيَن الله يْرَفِع: "  تعالى قال  ُنوا ا ُـكـْم آَم ْن ِم
ـِذيَن َو ّـل ْا ا ـو ُـت ـَم ُأو ْـل قيييال و " ، َدَرَجــاٍت الِع

َد: "  سأييبحانه ّنـُه اللـه شـه َلـَه لَ َأ َو ُهـَو ِإلَّ ِإ
َكُة ِئ ُلْوا َو الَملَ ِم ُأو ْل العلييم يأوليي فقرن " ، الِع

ذاتييه ومييع ملئكتييه مييع ذلييك علييى وأشييهدهم
: جييل و عز قال و ، قدرهم على فدل ، المقدسأة

َلْم"  ـُه فــاْع ّـن ـَه لَ َأ َـل ـه ِإلَّ ِإ َتْغِفْر َو الـل اْســ
ِبَك ْن َذ . العمل و القول قبل بالعلم فبدأ " ، ِل

: الشاعر قال لهذا و ، حياة العلم و ، علماء هم
ٌءي العلم أخو ٌءد ح َد خال ِه بعييي ِت تحَت أوصالُه *** و مو

ّتراِب َرِميُم ال
ٌءت الجهِل ذو و ْي َلى ماٍش وهو َم َظّن َع ُي ّثرى***  ِمَن ال

ِء َيا َلح َعديُم هو و ا

: آخر قال و
ٌءت الموِت قبَل الجهِل في و ِه مو أجسامهْم *** و لهل

ِر قبَل قبوُر القبو
ٍة في أرواحهْم و لهم ليسََّ *** و جسومهْم من َوحش

ّتى ِر َح نشوُر النشو
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ٌءت فهييم كييانت ولييو بجهلهييم، أحييياء غَّييير أمييوا
ً اليييوما فييأنت ، لسييان كل على أسأماؤهم لييو مثل

ٍم أعظييم عيين سأألناك السييادس القييرن فييي عييال
السأيلما : شييخ لقليت ، السيابع أوائييل و الهجري

لكيين ، الصييغير و الكبير يعرفه فأصبح ، تيمية ابن
ً سأألناك لو هييل ، القييرن ذلييك تجييار هييم من مثل

القييرن ذلك في الجيش قواد هم من و ؟ تعرفهم
ذلييك فييي الجيياه و السييلطة أصييحاب هم من و ؟

تيمييية ابن لكن ، تعرفهم ل قد ؟ بأسأمائهم القرن
زادت الزميين تقييدما كلمييا ؟ يعرفييه ل الييذي ميين

أجييزما و-  اليوما مكانته إن حتى ، مكانته و شهرته
ٍر أعظم المسلمين  عند- بهذا يوما مكانته من بكثي
ًا كان كييان الييوقت ذلييك ففييي ، بينهييم يتحييرك حي

، له كادوا و كتبه أحرقوا و حاربوه ، كثير خصومه
فتيياواه منعييت و السييجون غَّييياهب فييي وقع حتى

ًا بعيييض فيييي يضيييربوه أن كيييادوا و بيييل ، زمانييي
.. المناسأبات

ّقييه يظهيير أن إل جييل و عييز الله أبى اليوما لكن ح
ًا تيمية ابن بقي و ماتوا و ، باطلهم على . حي

ِر ُرخامُا حِّي ُرّب يا ّقب ُنُه ال ْيٍت ُرّب *** و َمسك ى َم َل َع
ِه َبا أقداِم انتَص
السأماء و الوظائف في ، اليوما الناس من مليين

يحييزن ل و ، أحد يعرفهم ل العمال و التجارات و
! أحد ماتوا إن عليهم
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رغَّيم عليى باليذات الشييرعي العلييم أن الغريب و
أميياما لن ، القليييل إل يختيياره ل ، المكانيية هييذه

ٌءت طلبييه ٌءت و عقبييا و الظهييوَر لهييا تنقصييَم عقبييا
ُق تنكسَر ًا العجيب و ، العنا يكييون العييالم أن أيض
ميين إليييه ينسبونه قد فيما الناس من عتب موضع
فهييم ، فعييل أو قييول ميين فيه يظنونه أو ، تقصير

، له الله غَّفر الفلني : " العالم يقولون و يلومونه
ٌءض عنده الفلنييي العالم و ، الفلني المكان في أر
فعل المرات من مرة و ، يغيره لم و المنكر سأمع
" ، عنييده لرجييٍل القييول فييي أغَّلييظ و كييذا و كييذا

و ، أخطيياء يظنونهييا ، فعلهييا أخطيياء عليه فيعدون
خطييأ ميين تكييون قيد و ، كيذلك تكييون ل قييد هييي

هبييوا ، ذلييك علييى نييوافقكم ، لهم فنقول ، البشر
فعل هييو - الييذي العييالم هييذا عيين تقولييونه مييا أن

ٌءم ٌءح – عال ! : أخطأ أنه و صحي
ِذي َذا َمن و ّل َياه ُترَضى ا ّلها سَأَجا َء ** كفييى ك ً الميير ْبل ُن

ّد أن َع ُبْه ُت ! معاي
، عشييرة أو خمسيية ، أخطاء له عددتم العالم هذا

يحصيييي مييين ، علن و فلن و أنيييت و أنيييا لكييين
؟ أخطاءنا

ًا رجل وقف أحييد إليييه فقيياما ، فتكلييم المنييبر يوميي
ً سأأله و الحضور : ! قييال أدري : ل فقييال ، سأؤال
ـا:  قييال ، ؟ تييدري ل أنييت و المنييبر تصييعد إنـم

بـقـدر عـلـوت ـلـو و ، علـمـيِّ بـقـدر عـلـوُت
! السماء عنان لبلغُت جهليِّ
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أخطيياء خمسة في العالم هذا على : يعتبون أقول
، العييالم هييذا فيها وقع أخطاء يظنونها ، عشرة أو
و ، أكييبر مسييألة علييى ملومييون أننا ننسى لكن و

ًا هذا كان لماذا هي ؟ علميياء نحيين نكن لم و عالم
؟ التعليم و التعلم نحن تركنا لماذا

ميين اللة تعالى الله يعطه لم معذور لعله بعضنا 
لييم بعضيينا يكييون قد و ، الفطنة و الفهم و الذكاء

يكييون قييد و ، العلييم تحصيييل أسأييباب لييه تتيسيير
ٍد في بعضنا ٍة بل ٍة و بعيد ، يتعلم أن يستطع لم نائي
و تمكنييوا كييثيرون لكيين ، كلهييم هييؤلء ميين دعييك

ٌءل عندهم ٌءء و عق ٌءة و ذكا السأييباب و ، حفييظ و فطن
يتعلمييوا لم ذلك مع و ، مبسوطة ميسورة أمامهم

!
المشيياهير العلماء ، سأؤال ذهني في يخطر أحيانا

ابيين و اللبيياني الييدين ناصيير و بيياز ابيين أمثييال ،
مقاعييد علييى زملؤهم أين ، جبرين ابن و عثيمين

مثلهييم و ؟ العلييم طلييب مجييالسَّ في أو الدراسأة
! عرضها و بطولها كلها السألمية البلد في علماء

ًا منهم واحد كل كان لقد  ًا يوم ٍة في طالب له حلق
ً عشييرون القييل علييى فيهييا ؟ هييم أييين ، زميل

ًا هو بقي و ، الركب عن تأخروا أكثرهم فييي وحيد
علييى أصر و العلم طلب على أصر لنه ، السياحة

ٌءر هييم أمييا ، المواصييلة يكونييون قييد منهييم فكييثي
ل ، النيياس ميين كغيرهييم عادييية وظييائف يشغلون
ّيزون ربمييا منهييم الواحييد أن إل بشيييء عنهييم يتم
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ّدح و فلن زملء مين : أنيا قال و المجالسَّ في تم
! علن

و ؟ مثله تكن لم لماذا زملئه من كنت إذا طيب 
، تلقيييت مييا مثل العلم تلقى هو ؟ عمله تعمل لم

لييم و هييو نفييع و ؟ أنييت خفيييت و هو ظهر فلماذا
 ؟ أنت تنفع
إذا أنييه الشييافعي عيين اللييه رحمييه القيم ابن ذكر
ً رأى احب كيان فيإن ، عنيه سأيأل رجل ٍم ص و علي

ًا الشافعي عاتبه إل و ، تركه عمٍل ًا عتاب قال و مّر
ًا الله جزاك لَ: "  له و نفســك عن لَ ، خير
ّيعَت ، السلَما عن لَ ّيعَت و نفـسـك ـضـ ـضـ

!!" . السلَما
كييان لكنييه و ، مييؤدب رجييل الشييافعي ، انظييروا
يزيييل العتيياب و ، العتيياب فييي فيغلييظ قلبه يحترق

أن الممكيين ميين كييان فقييد ، الحباب بين الوحشة
ًا يصبح الجهل به الله يرفع و بالبنان إليه يشار عالم
إل هييذا يكيين لييم لكيين و ، النيياس ميين أميية عيين

! لتقصيره
بل ، بالتقصير تكتف لم أنك المر في الغريب و 

إلى العتب و اللوما سأهاما توّجه أن ذلك على زدَت
عيين أنييت عجييزت الذي المشوار هيذا قطعوا من

! قطعه
ّد ل إذن  كله خير فالعلم ، العلم إلى الدعوة من ب
{:  جييل و عييز الله فّضلها المعلمة الكلب حتى ،

َنُهَن مكلبيَن ّلُمو ُكُم ِمّما ُتَع ّلَم ُلوا ، الله َع ُك َف
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ُكْم َأْمَسكَن ِمّما َلي يتميييز المعلييم فالكلب  ،} َع
فكيييف ، المعلييم غَّييير الكلييب عيين الصيييد فييي

و اختيياره و تعييالى اللييه فضييله الييذي بالنسييان
؟ اصطفاه

ْد { َلَق َنا َو ِنيِّ َكّرْم َدمَا َب َناُهْم آ ْل ـّر ِفيِّ َوَحَم َـب ْل ا
َبْحِر ْل َناُهم َوا ـاِت ّمَن َوَرَزْق َـب ّي ّط َناُهْم ال ْل ـ َوَفـّض

َلى ِثيٍر َع َنا ّمّمْن َك َلْق } َتْفِضيلًَ َخ

      / الَتبـــاع/ الَتبـــاع          الثانيةالثانية          الصفةالصفة
و فلن قييال هييو ، العييالم يتعلمه الذي العلم ليسَّ
! الكتاب علم هو إنما ، ل ، علن قال

ِكن"  الية في قال لهذا و  َلـ ْا َو ُنو ّييَن ُكو ِن ـا ّـب َر
ـا ـْم ِبـَم ُـت ـوَن ُكن ّلـُم ـاَب ُتَع َـت ِك ْل الكتيياب أي " ، ا

عليهييم أنبيائه و رسأله على تعالى الله من المنزل
. السلما

الشييرعي العلييم هييو ، بييالعلم فالمقصييود إذن 
صييلى قال ، السنة و الكتاب ، الوحي من المنبثق

و أحمييد و داود أبييو رواه فيمييا سأييلم و عليييه اللييه
القرآن أوتيت إنيِّ ألَ: "  صحيح بسند غَّيرهما

" . معه مثله و
ٌءة إما فالعلم ٌءة آي ٌءث أو محكم ٌءح حدي ٌءع أو صييحي إجمييا

: قائم
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ُلُه قاَل اللُه قاَل العلُم الّصحابُة *** قاَل رسأيييو
ِه َليسََّ ِوي ّتْم ِبال

ُبَك العلُم َما َهًة للخلِف نص و الّرسُأوِل *** بيَن سأفا
ِه رأِي بيَن فقي

ُلُه قاَل اللُه قاَل العلُم ُهم الّصحابُة *** قاَل رسأييو
َفاِن ُأولوا ِعر ال

: " تعييالى اللييه رحمييه رجييب ابيين الميياما يقييول
ـوما هذه من النافع العلم ـا العـل ـضـبُط كلـه

و معانيـهـا فـهـُم و السنة و الكتاب نصوِص
ُد ّي " . بالمأثور ذلِك فيِّ التق

ٌءر كلما كثيرة الن العلوما لن ، كثير عن يغني قصي
بميياذا ؟ أتعلييم : ميياذا المييرء فيحتييار ، الناس عند
فل ، السنة علم و الكتاب بعلم عليك نقول ؟ أبدأ

ـفـيِّ تـقـل لَ"  ، إليييه تسييبق لم بمعنى لنا تأتي
الميياما قييال " كما إماما فيها لك ليس مسألٍة

. الله رحمه أحمد
يشييهد فهمييا ، السيينة و الكتيياب نقييول حييين و

و عليييه اللييه صييلى الرسأييول و ، لبعييض بعضييهما
ًا كان سألم ًا و شارح فعلييه و بقييوله للقرآن مفّسر

تفصييل و القييرآن تييبين السيينة فييإن بقييوله فأما ،
سأييئلت فقييد بفعلييه أما و ، معانيه توضح و مجمله
عيين مسلم صحيح في كما عنها الله رضي عائشَة
للسائل فقالت سألم و عليه الله صلى النبي خليق
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: " قالت ، : بليى قال ؟ القرآن تقرأ ألست: 
 ." القرآن خلقه كان

ًا كييانت سأييلم و عليييه اللييه صييلى فأفعاله تفسييير
ًا كان بأنه بعضهم وصفه لهذا و للقرآن يييدّب قرآن

فيهييا كييان إن و الكلميية هذه و ، الرض وجه على
ٌءح ٌءق تعييبير أنهييا إل مجيياز و تسييام ٌءد و دقييي ّييي عيين ج
و أفعاله و سألم و عليه الله صلى الرسأول أخيلق
. أقواله

ًا الفقييه هييو هييذا و ّقيي فهييُم و السيينُة و القييرآُن ، ح
تكييون أن تعييدو فل الرجال أقوال أما و ، معانيهما
ًا ًا و للقرآن تفسير أن ينبغي ل و ، للحديث تفسير
ِر إل بها النسان يشتغَل ًا تكون ما بقد أو لهييذا بيان

. ذاك
ظهيير الرجيياِل بييأقواِل النيياُس تشاغَّل لّما لهذا و 

ّيييزا و الحييديث أهييل و الفقييه أهييل مصطلح و ، تم
ٌءء أنهما الواقع الكتاِب علُم إل الفقه ما ، واحد شي

ِة و ًا السن ًا و حفظ ًا و فهميي ً و علميي لييذلك و ، عمل
ّي كييابن الئميية أنكر غَّيرهييم و الخطييابّي و الجييوز

هميا بييل ، الحديث أهيل و الفقه أهل بين التفريق
ٌءء . واحد شي

ّليد أن الليه رحمهم العلماء يعتبر لم و ًا المق د تقلي
ًا ّبْر عبد ابن قال حتى ، عالم محض أجمعوا: "  ال
ّلد أن على قال و " ، العلماء من يعد لَ المق

ّيييم ابيين الميياما ـهـو العـلـم: "  اللييه رحمييه الق
أو آييية الدليل و " ، بالدليل الحاصلة المعرفة
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كونييك أمييا ، العلييم هييو فهييذا ، إجميياع أو حييديث
ًا سأمعَت ًا و ، بكذا يفتي فلن فهييذا ، كذا يقول فلن

ّد ل ًا ُيع ٌءد هو إنما و علم الجاهييل بييه ُيعييذر قييد تقلي
. فل العلم طالب أما ، التقليد إل يستطيع ل الذي

ّية          وو          / الخلَص/ الخلَص          الثالثةالثالثة          الصفةالصفة ّيةالن ::          الن
حييديث فييي سألم و عليه الله صلى الرسأول يقول
ّنما: "  عليه المتفق عمر " ، بالنيات العمال إ

ًا يقول و عيين عليه المتفق الخر الحديث في أيض
ـد هجرة لَ: "  غَّيييره و عباس ابن ـح بـع و الفـت

ٌد لكن بالنييية تعييالى اللييه يعبد أي " ، نية و جها
ُد َـكـاَن من {:  الصالحة َة ُيرـيـ ّدنيا الحـيـا َو اـلـ
َتَها َن َليِهم نوّف – قصده و بنيته – ِزي َلُهْم ِإ َأْعَما

ْبَخُسوَن لَ ِفيَها ُهْم َو ِفيَها ِئَك*  ُي َل ّلِذيَن ُأو ا
َلِخَرِة فيِّ َلُهْم َليَس ّنار إلَّ ا  .} ال

ُد َكاَن من {:  قال و َـلـَة ُيِرـيـ َـنـا الَعاِج َـلـه َعّجل
ُء ـَمـا ِفيَها َد ِلـَمـن َنـَشـا َـنـا ُـثـّم ، ُنِرـيـ َـلـُه َجَعل

ّنَم  .} َجَه
ما- : "  التابعين خيار من هو - و الزهري يقول و

َد و إذن " ، العـلـم ـمـن أفضَل بشيٍِّء الله ُعب
ًا العلييم تتنياول أنييت ًا أو دراسأييًة أو حفظيي أو تأليفيي

ًا . بهذا تعالى الله تعبد فأنت تعليم
ّنبوة  بعد أعلم لَ: "  الثوري سأفيان يقول و  ال

وريييث هييو العييالم لن " ، العـلـم ـمـن أفضـــل
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ًا يوّرثاييوا لييم النبييياء و ، النبي ًا ل و دينييار و درهميي
. العلم وّرثاوا لكن

و السوق أهل إلى عنه الله رضي هريرة أبو جاء 
هاهـنـا أنـتـم: "  فقال ، يتشاَرون و يتبايعون هم
ـسـلم و عليـــه الـلـه ـصـلى النبيِّ ميراث و

و بضييائعهم " فييتركوا ؟ المـسـجد ـفـيِّ ُيقَسم
مييا و فييدخلوا ، المسييجد إلييى يتراكضييون ذهبييوا
ّلم هنا حلقًة إل وجدوا ّلييم أخييرى و ، التفسير تع تع

اللييه غَّفر هريرة أبا : يا قاليوا و فرجعوا ، الحديث
ًا رأينا ما ، لك : قالوا ؟ ذهبتم أَو:   قال ! ، شيئ
قومييا : رأينييا قييالوا ؟ رأيـتـم فماذا:  قال ، نعم

ّلموَن ًا و القرآن يع ّلمييون قوم ًا و التفسييير يع قوميي
ّلمون رســول ميراُث هل و:  ! قال الحديث يع

" . ؟؟ هذا إلَ سلم و عليه الله صلى الله
- مالك الماما تلميذ من هو و – وهب ابن يقول و

ّلييم و يقييرأ كتبه نشر قد و مالك عند : " كنُت و يع
ّين ّذن ، يب ّذن فأ الكتييب هييذه أجمييع فييذهبت ، المؤ
على:  مالك الماما فقال ، بها يذهب أن أجل من

 –إلـيـه تـقـوما اـلـذي ! ليس !  ترّفقَّ رسلك
مـمـا بأفـضـل – الفريضيية قبييل التنفل من يعني

" .   النية     صّحت     إذا عنه تقوما
ّد ل و ، عبييادة فالعلم إذن هييو و العلييم لطييالِب بيي

ّبد بأنه يشعر أن من العلم يتناول و تعييالى الله يتع
ِه على بالتعّرف إليه يتقّرب و المسييائل فييي حكميي

أفعيياله و صفاته و بأسأمائه عل و جّل إليه التعّرِف
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معرفييية و بمعرفتهيييم أنبييييائه إليييى التعيييّرف و ،
صنوفه و العلم ألوان من ذلك أشبه ما و حقوقهم

.
ميين هيييو النية و الخلص وصف ، الوصف هذا و

ِكن { الربانية معيياني أخيص َلـ ْا َو ُنو ّييَن ُكو ِن ّبا َر
فيأخييذ تعييالى و تبييارك الييرب وجه إرادة أي  ،}

فييي تعييالى اللييه يبييارك بهييا و ، يييدع و النسييان
. ينفع و العلم يثمر بها و العيلم

ليسييوا بعلمهييم تعييالى اللييه نفع الذين تجد أنت و 
ً الناس أكبر ل و الناس أذكى هم بالضرورة ، عقول

ًا الناس أكثر ل و ًا علم تعالى الله بارك لكن و ، أيض
و ، الخلص فيييه كييان لنه به الله نفع و علمهم في

ٌءم هناك ٌءر عل ٌءح فيييه مييا لكن و غَّزي ٌءن ل و رو ل و إيمييا
ٌءص فقييّل ، فيييه تعييييالى اللييه يبييارِك فلييم ، إخل

. به المنتفعون

      أدبهأدبه          وو          العلمالعلم          / خلقَّ/ خلقَّ          الرابعةالرابعة          الصفةالصفة
ِر و بالّسْمِت ذلك و ّلييف غَّييير الوقا القييدوة و المتك

حيث سألم و عليه الله صلى الرسأول هو ذلك في
إذا ذلييك مييع و ، الطلق علييى العلماء أعظم كان

ْدَت ًا تجييد للنيياس معيياملته و أدبييه و هديه وج أميير
صييلى خصائصييه ميين هييذا و ، الخييرون عنه يعجز
ّيزه التي سألم و عليه الله . بها تعالى الله م

، سأيياحله يييدرُك ل البحيير هييو العلييم مجال ففي 
ّنك ًا تجده لك ًا أيض و يمييازحهم أصحابه مع متواضع
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بييأمر تكلمييوا ربمييا حتى ، معهم يأخذ و يضاحكهم
و الصييلة عليييه يتبسييم و فيضييحكون الجاهلييية

. السلما
نفوسأييهم فييي الوقييار و الهيبيية ميين لييه كان قد و

ًا سأييها إنييه حتى ، العظيم الشيء الييياما ميين يوميي
صييلة سأييلم و الصييحيحين في جاء كما صلته في

علييى واؤيجيير فلييم ، ركعتين من العصر أو الظهر
بكيير أبييو ! حتى الله رسأول يا : سأهوَت يقولوا أن
قيياما حييتى ، يكلميياه أن هابا أصحابه أخص عمر و

أ اللييه رسأول : يا قال و ، اليدين ذو له يقال رجل
و نسيُت ما لَ:  قال ؟ نسيَت أما الصلة قصرت

أكـمـا:  ! فقييال نسيييت : بييل قييال ، تقـصـر لم
ـدين ذو يـقـول فاسأييتقبل ، : نعييم قييالوا ؟ الـي

ّلى  و القبلة ّلم ثام ركعتين ص للسييهو سأييجد ثاييم سأ
. السلما و الصلة عليه سألم ثام

الناسالناس          / مخالطُة/ مخالطُة          الخامسةالخامسة          الصفةالصفة
::          بالحسنىبالحسنى

الربييانيون بهييا يتحلييى أن ينبغييي التي الخلق من
ّليييق و ، بالحسييينى النييياس مخالطييية معهيييم التخ

ُـتـْم ِبـَمـا{ :  تعييالى لقييوله ، الفاضييل بييالخلق ُكن
ّلموَن َتاَب ُتَع ِك ْل ّلمييون  أي} ا كيييف و ، النيياس تع
ّلمونهم كيييف و ؟ العاجييية أبراجكييم فييي أنتم و تع
ّلمونهم ّلمييونهم كيف و ؟ مكتباتكم في أنتم و تع تع
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كيييف و ؟ أبييوابكم وجييوههم فييي تغلقييون أنتييم و
ّلمونهم ؟ عنهم منعزلون معتزلون أنتم و تع

قييد و ، النيياس مخالطيية ميين بد فل ، يكون ل هذا
صييحيح هييو و السيينن أصحاب عند حديث في جاء
و عليييه الله صلى النبيي أن غَّيره أو عمر ابن عن

و الـنـاس يخـالط الذي المؤمن: "  قال سألم
ـذي من خيٌر آذاهم على يصبُر ـالط لَ اـل يـخ

ّناَس " . آذاهم على يصبر لَ و ال
، اقتصاد فيها مخالطًة الناس مخالطة من بد ل إذن

ًا فيعطيهم ْع للعييالم نقييول ل نحن ، وقته من قدر د
تفييّرغَّ و ، أمييورك و مشيياغَّلك و علمييك و أعمالييك

هييو بييل أحد به يطالُب ل و يكون ل هذا ، ل ، للناس
للنيياس يخّصييص أن بييد ل لكيين ، يسييتطاع ل ممييا
ًا ُغََُّيفيير و تعييالى الله أعطاه مما فيها يعطيهم أوقات
. شؤونهم و همومهم و لمورهم فيها

القيييم ابيين الميياما قيياله مييا بديع و عجيب من و 
إلييى المخالطيية فييي النيياس َقّسييم أنه الله رحمه
ّـنـاس  فـمـن: "  قييال ، أصييناف أربعيية ـمـن ال

ّبيياني العييالم هييو هييذا و ، كالغذاء مخالطته الر
لتستفيد لكن و ، وقته عليه لتضيع ل تخالطه الذي
، كاـلـدواء مـخـالطته ـمـن الـثـانيِّ ، علمه من

هييو هييذا و ، إلـيـه الحاـجـة عـنـد تتعاطاه إنما
و ، معاشييك أميير فييي منييه تستفيد الذي النسان

كما الداء و ، كالداء مخالطته من الناس من
ٌءض منهييا ، أنييواع تعلييم ٌءل ميير منييه يشييفى ل عضييا

17



بمجييرد ، الضييرس كوجع أمراض منها و ، النسان
مثييل هييذا و المييرض يييزول الضييرس تقلييع مييا

فإذا ، القول بسيئ تؤذيك مخالطته الذي النسان
زال قلعتييه إذا كذلك فالضرس ، اللم زال غَّادرته
تكيياد ل الييتي ، الحّمييى المييراض ميين و ، اللييم
مخالطيية ذكيير كمييا ذلييك ميين و ، النسييان تفارق

فتسييتفيد يتكلييم بالذي هو ل الذي الثقيل النسان
ل و يفيييد فل ، هييو فيسييتفيد يسييكت بالييذي ل و

ـهـيِّ مـخـالطته ـمـن الـنـاس ـمـن و!  يستفيد
فييي يضييّرك الييذي النسان هو و ، بعينه الموُت

" . ببدعة أو بضللة إما دينك
فضيييول أن تعليييم و لنفسيييك تختيييار أن فعلييييك

و القييال و القيييل يكييثر ، فيهييا خييير ل المخالطيية
طييول كييان ربمييا و ، التصيينع و المجامليية و الغيبة

ًا المخالطييية و المفارقييية و المباعيييدة فيييي سأيييبب
ميين نييوع إلييى ذلييك فيتحييول ، العيييوب اكتشيياف

عند مرفوعا روي حديث في جاء لهذا و ، العداوة
رضييي علييي على موقوفا روي و غَّيره و الترمذي

ِبْب: "  قييال أنه أشبه، هو و عنه الله ـَك أْح حبيـب
ًا ًا بغيَضَك يكوَن أن عسى ما، هون ًا، يوم مــ

ًا بغيَضَك وأبِغْض يـكـوَن أن عـسـى ـمـا، هون
ًا حبيـبـك ًا يوـمـ و الحييّب فييي اقتصييد " . أي ـمـ

. العزلة و المخالطة و البغض
ّبيياني العييالم إذن مييع التعامييل مهمتييه ليسييت الر

مهمتييه لكيين و ، سأهلة وظييفة فتلك ، فقط الكتب
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و تييوجيههم و جييل و عييز ربهييم إلييى النيياس قيييادة
و أفراحهييم  مشيياكلهم و آلمهييم فييي مشيياركتهم

ًا يكون أن و ، أتراحهم . قلوبهم و نفوسأهم من قريب
ِلمين العلميياء ميين الساحة تخلو أن يجوز ل و  العييا

ّوهييا لن ، المخلصييين العيياملين الفرصيية أتيياح خل
َء الييياما ميين يوما رفعوا الذين للشرار الييدفاع لييوا

" ، المييرأة " تحرييير يسييمونه مييا أو المييرأة عيين
عيين الييدفاع باسأييم المسييلمين نسيياء فأفسييدوا
المييرأة عيين الييدفاع أمر يتولى ل فلماذا ! حقوقهّن
عيين فيييدافعون ، المخلصييون العيياملون العلميياء
ٍم كيل ضيد الميرأة ٍم أو ظلي ًا عليهيا يقيع ضيي دفاعي
صييف إلييى المييرأة يكسييبون و ، بييالهوى ل بالشرع
؟؟ المسلمين و السألما

و الطفييال قضييايا تبنييوا الذين الشرار أيضا هم و
، ذلك غَّير و الكتب و البرامج لهم أعدوا و النشء

اللييه رسأييول هييدي و اللييه هدي غَّير على فربوهم
أميير يتييولى ل فلميياذا ، سأييلم و عليييه اللييه صييلى

العيياملون العلميياء ، الطفييل قضييايا عيين الييدفاع
، كلمتهييم يسييمع و بهييم يلييوذ ميين أو المخلصييون

منهييج ، الصييحيح المنهييج على الطفال يربوا حتى
؟؟ السنة و الكتاب

بتصييحيح ينييادون أنهييم ادعييوا الييذين الشييرار و 
" يييا راييية رفعييوا و عنهييم الدفاع و العمال أوضاع
ّلوا  " ، اتحييدوا العييالم عمييال ّلوا و فضيي ل و ، أضيي

أصييدق عنهييم يدافع من يجدوا لن العمال أن شك
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ًا أصح و لهجًة لييو السنة و الكتاب حملة من منهج
ّدوا حقييوق عيين دافعييوا و ، بييه اهتمييوا و لهييذا تص
ّق العمال . بالباطل ل بالح

المعيشية الوضاع بتحسين طالبوا الذين الشرار 
سأييراٍب كمثيل الفقييراء ذلييك فييي فتبعهييم للنيياس
ًء الظمآن يحسبه ًا يجده لم جاءه إذا حتى ما ، شيئ

المييدافعون هييم الربانيون العلماء يكون ل لماذا و
و العميييال و الفقراء من الناس لشؤون المتولون

؟ غَّيرهم و المظلومين
و المسييلمين بمجتمعييات الشييرار يييذهب لماذا و

ِلم يبقى ً العا مييا يدري ل مكتبته أو بيته في منعزل
ٍر ميين عليه الناس النيياس يييدري ل و ، شييّر أو خييي

ًا ؟ تكون شيء أي يتعاطاها التي العلوما هذه أيض
فييي الوقييات ميين وقييت فييي أنييه الميير بلييغ بييل

العلما وسأييائل بعييض كييانت المسلمين مجتمعات
السييخرية هييذه فتظهر به بالسخرية العالم تتناول

أو جريييدة فييي ينشيير كاريكاتير في أو التلفاز في
له يغضب من العالم يجد فل ، مدرسأي مقرر في

! للشرار المجتمعات مجال ترك لنه ،
ّنيياس آلُف و  ِد كييل فييي ال ِما بل عنييدهم السأييل

ٌءة ٌءة عاطف ًا أن لو و ، ديني صييلى الرسأول تناوَل أحد
ً سألم و عليه الله ؟ ! لميياذا الغضييب لوجييدت مثل

، سأييلم و عليييه اللييه صييلى الرسأييول يحبون لنهم
، موجييود الدينية العاطفة هذه أصَل أن على فدّل

ٍة و بعٍث إلى تحتاج لكنها و اليذي و ، تحريك و إثاار
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الناس فيسمع يتكلم الذي العالم هو ذلك يستطيع
ميين بييد ل إذن ، بينهييم و بينييه الجسييور أقاما متى

. النبوة منهاج على المخالطة

العلمالعلم          بهذابهذا          / العزة/ العزة          السادسةالسادسة          الصفةالصفة
و عز الله لهذا و ، الدنيوية العراض عن الترفع و

َبـَشـٍر َـكـاَن ـَمـا {:  نفسها الية في قال جل َأن ِل

َيُه ِت ّلُه ُيْؤ َتاَب ال ِك ْل ْكَم ا ْلُح َة َوا ُبّو ّن فالييذي  ،} َوال
ميياذا ، النبييوة أوتييي و الحكم أوتي و الكتاب أوتي
؟ الدنيا إلى ينظر

َي اتركوا و دنياكُم كل خذوا ًا *** فييؤاد ًا حّر طليق
ًا حبيي

ًة أعظمكيييْم فإنَي ُتموني إن *** و ثارو ًا ِخل وحيد
ًا سأليب

أهل أن يرى ، الحكم و الكتاب أوتي الذي فالعالم
كييان مييا مثييل ، آخيير واد فييي هييو و واد في الدنيا

يـصـنع ـمـاذا: "  اللييه رحمييه تيمييية ابيين يقييول
نفيــيِّ و ، خلــوة ســجنيِّ ، بــيِّ أعــدائيِّ

" !! شهادة قتليِّ و ، سياحة
رأس قبييل لييه قيييل لمييا السييلما عبييد بيين العييّز و

عنييك يعفييو و يسييامحك أن أجييل ميين السييلطان
أنا و واٍد فيِّ ! أنت مساكين: (  قال و تبسم
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ــيِّ ــا واد ـف ــا !! أـن ــَل أن أرضـــى ـم يقـب
ّبل فكيف رأسيِّ السلطاُن ) ! ؟؟ رأَسه أق

كلمييَة اكتب له قيل لما ، الله رحمه قطب سأيد و
ٍر ( : قييال العييداما ميين عنييك نعفييو و واحدة اعتذا

ّبابة إن لَ ، الـلـه إلَ إـلـه ألَ تشهد التيِّ الس
تـقـّر واـحـدٍة اعـتـذاٍر كلـمـَة تكتب أن يمكن

 )!! طاغية حكَم بها
ةالحكميي أوتييي و العلييم أوتي و الكتاب أوتي فالذي
ُع ّف . سأفاسأفها و الدنيا أعراض عن يتر

ِكن{ :  يقول تعالى الله إن ثام َلـ ْا َو ُنو ّييَن ُكو ِن ّبا َر
ميين هييم والربانيون ، الرب إلى ونيمنسوب أي ،} 

و ، غَّيييره أو بميياٍل الييدنيا يملكييون قد ، الخرة أهل
ومثييل عليييه يقعييد الذي الفراش مثل عندهم لكنها

أي يخييدمه، ول يسييتخدمه ، يركبييه الييذي الحمييار
ًا ليسوا فهم ، يخدمونها ول الدنيا يستخدمون عبيييد

ً ليسييت أنهييا ورأوا الييدنيا ازدروا ولهذا لها، لن أهل
. أجلها من شرفهم يريقوا

: يقول الشافعي هذا
ُذِق من و ّدنيا َي ُتها فإني ال إلينا سأيق *** و طعم

ُبها ُبها و عذ عذا
ٌءة إل هي فما ٌءة جيف ٌءب *** عليها مستحييل همهّن كل

ُبها اجتذا
ًا كنَت تجتنبها فإن ْلم تجتذبها إن *** و لهلها سِأ

ُبها نازعتَك كل
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و الله أحبنيِّ عملته إذا عمٍل على دلنيِّ" 
ّبنيِّ ّدنيا فيِّ ازهد"  " ، النـــاس أح ّبَك ال يح

َد فيما ازهد و الله ّناس عن ّبك ال النــاس يح
… "

تجعييل بييأن خلقه محبة و تعالى الله محبة فتكسب
ميين تكييون سأييوف ذلييك مييع و ، قدميك تحت الدنيا

ًا النيياس أحسيين ٍة لمييواٍل قيميية فييأي ، دنييي طائليي
ّتيير هييو و إنسييان لي الرصيييد في موجودة علييى يق

؟؟ ولده و نفسه
ّفع و أيضا العزة هذه هيبييًة النسييان ُتكِسييَب ، التر
ّو يعرفييون لنهييم ، الخاصة و العاّمة عند هّميية عليي
و ، لحييالهم فيرثاي إليهم ينظر أنه و ، النسان هذا

أن الصييعب ميين النسييان هييذا أن أيضييا يعرفييون
! ُيصطاد

ًا للعلماء الخلفاء بعض وضع لهذا و  يعنييي ، ُطعم
ًا هييذا فييأعطى ، الدنيا من ً ذاك و ، أرضيي و ، مييال

ًا إل ، منييه فقبلوا ، وليًة الخر العلميياء ميين واحييد
ًا ، البدعيية علميياء ميين كييان السأييف مييع ّييي ، معتزل

ًا يأخييذ لم و رفض ) ، عبيد بن ( عمرو اسأمه شيييئ
: العلماء يخاطب الخليفة فقال ، يده نفض و

ّلكم َويد يمشي ك ُر
َصيد يطلُب كلكم

َبيد بن عمرو غَّير ! ُع
ًا الييدنيا يريييد ل أنييه ثابييت الذي الوحيد فكان ، أبييد
، أجلها من يجامل أن يمكن ل و قدميه تحت فهي
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ميين العاّميية و الخاّصيية هيبييَة العييزة بتلك فيكسب
. غَّيرهم و الجاه و المال و الرياسأة و الدنيا أهل

الييتي المشييهورة المعروفيية القصييائد من ، لهذا و
القاضييي الميياما قصيييدة ، المجييال هذا في تساق

: طويلة قصيدة هي و ، فيها يقول التي الجرجاني
ٌءض فيَك لي يقولوَن ّنما و انقبا ً **رأوا إ عن رجل

ّذِل موقِف أحَجَما ال
ُهم**و هان داناهُم َمن الناَس أرى َد ْته من عن أكرَم

ُة ْفسَِّ عّز ّن ِرَما ال ْك ُأ

ّق أقِض لَْم و ِم َح ّلَما كاَن إن العل َدا ُك َب ٌءع **  َطَمي
َتُه ّير ّلَما ِلَي َص سُأ

َقى أ ِه أش ًا ب ِه َغَّْرسَأ َأْجني ّلًة و َذْن ُذ ُع ؟** إ َبا ّت ْهِل فا َلج ا
! َأْحَزَما َكاَن َقد

ّني و ِنييي َما إذا إ َت ُبت لم المُر َفا ّلُب َأ ّفيي *** أق َك
ُه ّدَما ِإثاَر َن َت ُم

ٌءل هذا قيَل إذا َو َأَرى َقد قلُت َمنه ِكّن ***  ْفسََّ ل َن
َتِمُل الُحّر ّظَما تح ال

ِذل لم و َت ِة في أب ِم ِخدَم ْل ِع ِدمَا ال َلخ ِتي**  من ُمهَج
َقيُت َدَما َلكن ل ُلْخ

ِم َأهَل َأّن َلو َو ِعل ُه ال َهم َصانو َن َو َصا ُه َلو ***  ّظمو َع
ُفوِس في ّن ّظَما ال ُع َل

معه قاما قاما فإذا ، رجٍل عند يجلسَّ الذي فالعالم
؟ لعلمه قيمة أي ، معه قعد قعد إذا و ،
ٍما علييى يييدخل الييذي العالم و ل مييا يسييمعون قييو

ًا قيياموا رأوه فلمييا ، يجييوز ل و يسييوغَّ و احتراميي
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ًا ً ، الصوت مصدر أغَّلقوا و له تقدير أن ميين فبدل
يقييول و يعيياتبهم و يوبخهم إليهم اتجه بذلك يفرح
؟! إذا تفعييل : لميياذا الصييوت مصييدر أغَّلييق لميين
عليييه كييان ما و دعه ، يريده فغيرَك تريده ل كنت

!!
ًا هذا ٍة أي أيض ؟ لعلِمه قيم

 
/ الحكمـــــة/ الحكمـــــة          السابعةالسابعة          الصفةالصفة

ّبيياس ابيين قييال قييد و فييي البخيياري روى كمييا ع
ًا صييحيحه قييوله تفسييير فييي العلييم لكتيياب تعليقيي

ِكن {:  تعالى َلـ ْا َو ُـنـو ّييَن ُكو ِن ّـبـا : أي قييال  ،} َر
. فقهاء حكماء

ّباني يقال : و البخاري قال ّبي الذي الر بصغيييار ير
. كباره قبل العلم

ٌءم الرباني فالعالم فييي العلييم يضييع علمييه في حكي
. بأهل له ليسوا لمن العلم يصرف ل و ، موضعه

ّدمَا أل الحكمة فمن ً ، يناسأبه ل لمن العلم ُيق فمثل
ٍة إلى يحتاجون الناس عاّمة العلم إيصال في حكم
ّلمييوه أن يجييب الذي ّهل ، يتع ُيَسيي َيّسيير و ف العلييم ُي

من العوامّا إلى يصل أن يمكن حتى لهم الشرعّي
غَّييير و ، الصييغار و الكبييار و النسيياء و الرجييال

للعاّميية دروٍس خلل من تسهيله و ، المتخصصين
ٍة و كتيباٍت و الشييرعي العلييم يكييون بحيث أشرط

ًا و بالتسييهيل ، يتعلييم أن يريييد إنسييان لكييل متاح
ٍة بعباراٍت و التيسير ّد ل هذاو ، لبق . منه ُب
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ًا لكن ِة من ليسَّ أيض هييؤلِء إلييى تييأتي أن الحكميي
ُهم العوامّا ُل ُتييدخ ٍر فييي ف ٍة ليسييوا أمييو ، إليهييا بحاجيي

ً فتحشدهم ِد أجل من مثل ِأ علييى الّر ِم خطيي العييال
ُأ و ، الفلني ِد في تبد الحيياديِث و بالياِت عليه الّر

ِم أهييِل أقواِل و ِر و العليي كيياَن ليو حييتى ، ذلييك غَّييي
َأ ً أخط ٍد في فعل . الّصواب فيه يحالفه لم اجتها

ّنك  ، العالم هذا على العوامّا ضمائَر حشدَت إن ل
ميين منهييم أّن انتظيير ، شيييء كييّل منهييم فييانتظر

َته الذي ذلك على زليفين ، معك يكوَن سأوَف ّطأ خ
ِه إلييى وَصييَل وربمييا ، سأيييِئ قييوِل بكييل أو تفسيييق

ِله ِه أو تضلي ِع ِه ربما و تبدي ِر ُه ربما و ، تكفي و شتمو
ُه ِه في وقعوا و انتقصو فييي السييبُب أنييت و عرِض

ّلييه ذلك و فلٍن شييأِن ميين العييواما يهييم ميياذا و ، ك
و ، الجنيية إلييى الموصُل العلم يهمهم إنما ؟ علن
هييذا مثل إلى يحتاجون ل فهم فيه هم ما و دعهم

. به ينتفعون ل و
ّقع إليه حشدتهم وإن ربمييا ، شيييء كييّل منهم فتو
ُهم كان ّدك بعُض في فأصبح قلَت، بما يقتنع ولم ض

ّطييؤك عنييك يتحييدُث المجالسَّ لييذلك وينتصييُر ويخ
ًا ذلك فأحدث ، العالم ًا شرخ ّده يصييعب عظيم سأيي

ًا العواما وأصبح وردُمه، ًا أحيان ّكام , العلميياء بين ُح
َتييه لنييك ؟ لميياذا ، أصيياب وفلن أخطييأ فلن جرر
كييان وقد ، ميدانه ليسَّ هو الذي الميدان هذا إلى
ِة من َع أن الحكم . موضعه في العلَم تض
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ًا الحكمة من و أكييبر هييو بمييا الناس تصدما أل أيض
ًا هييذا فيكييون ، عقييولهم ميين و ردهييم فييي سأييبب

بمييا النيياس : " خيياطبوا الثايير فييي و ، تكييذيبهم
؟! " رسأييوله و اللييه يكييذب أن أتريدون ، يعرفون

عنه. الله رضي طالب أبي بن علي قاله
ِكييل الدين علوما إحياء في الغزالي يقول لكييّل : " 
ٍد ِر عب ِله بمعيا ْق ْهِمييه بميييزان له ِزن و ، َع حييتى ، ِف

َلم ُع و – إنكاره و قوله من أي – منه َتس ، بييك ينتف
" . المعيار لتفاوِت النكاُر وقع إل و
ّطئ إنسان من كم و ّدع و ُخ ّلل ربمييا و ُب هييو و ُضيي

ّلم العالَم لن ، حق على وسأييط في الكلما بهذا تك
ٍما ُع ل قو ُهم َتَس ُل الكلما هييذا أن أو ، قييال مييا عقييو
ّطييأوه طريقييه غَّييير ميين إليهييم بلييغ هييم و فخ

ّللوه و ، المخطئون ّلون هم و ض . الضا
ِة ميين و َأ أن الحكميي ِهييم قبييَل بييالهّم يبييد ، الُم

التحسييينية العلوما قبل الضرورية بالعلوما فيشتغل
َطّر الييذي فييالعلم ، أن ُيخشييى و اليييومَا إليييه ُيضيي

ً الصلة وقت يفوَت ّلَمه أن قبل مثل ّدَمه ، يتع َق ُي فل
ٍم على يحتاجه الذي العلم و ، بعد فيما يحتاجه عل

ّدَمه ، َق ُي بيياب ميين هييي الييتي الشييياء بعض على ل
. إليها يحتاج ل قد لكنه و الكمال

ًا يكون أن بد ل كذلك و ً ، عملييه فييي حكيميي فمثل
ًا ليييسَّ ً النيياس أميياما يعمييل أن مناسأييب هييو عمل

و يسييتنكرونه النيياس لكيين ، مبيياح أنييه يعييرف
يعييرف داما مييا ، ُيِسييّر أن فعليييه ، منه يستكثرون
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النيياس يييراه لئل ، الشير مين شييء فيه ليسَّ أنه
. يستنكرونه و فيستغربونيه

ًا أن يقييال ما عجيب من لهذا و أحييد سأييجنه عالميي
لحييم تأكييل أن بييد ل له قال و السجن في الطغاة

، معييي تييأكله و مائييدتي علييى فتجلييسَّ ، زيريييخن
المخلصييين الطبيياخين بعييض فأتيياه ، العييالم فأبى
لحييم لييك نضع : سأوف له قالوا و الملك خدما من

و نفسييك تفتييدي أن جييلأ ميين كييل لكيين ، ضييأن
:  قييالوا! آكل لَ:  ! فقيييال السييجن ميين تخييرج
ـأن العواما هؤلَء يدري من و:  قال ؟ لماذا ـب

؟ ضأن لحم آكله ما
فيسييتحلوه ، خنزييير لحييم أكلتييه ما أن سأيظنون 

ًا أكلت أني يرون تقدير أقل على أو بذلك ، حراميي
في بي ُيقتدى كما فعلي في بي ُيقتدى عالم أنا و

هييذا و ، مييوقفه علييى أصيير ! و أفعييل فل ، قولي
. الحكمة من

ًا الحكمة من و ًا يكون أن أيض ، تعليميه فيي حكيم
بعييَض يخييّص و ، يسييتحق مييا أحييد كيييل فيعطييي

ِر يبدأ و ، يناسأبهم الذي بالعلم الناس العلييم بصييغا
إلييى يتييدرج و ، المهييم قبييل بالهم و ، كباره قبل
. يأتي سأوف مما ذلك غَّير

الذاتالذات          / هضم/ هضم          الثامنةالثامنة          الصفةالصفة
ينتصيير فل ، النفييسَّ قييدر معرفيية و التواضييع أي

ّد ل و ، فعييٍل أو بقييوٍل غَّيييَره يؤذي ل و لنفسه ييير
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ابيين يقييول ، بالناس يشتغَل ل و ، عرفه إذا الحق
: فأعجبه العلم يطلب رآه قد و لرجٍل العيد دقيق

تـمـوت ـمـن الـسـعيد و فاـضـٌل رـجـٌل أنت" 
ُته ًا تهجَوّن فلَ بموته سيآ : فمييا قال " ، أحد
ٍد في تكلمُت . قط أح
اللجاج و الخصومة الرباني العالم صفة من فليسَّ

ٍء كل في عييز اللييه نفى لهذا و ، سأبب لغير و شي
أنهييم الربييانيين و النبييياء عن الية هذه في جل و

ّنهييم ذلك فتضمن ، أنفسهم إلى الناس يدعون ل أ
إلييى يسييعون ل و الدنيوييية لحظييوظهم يغضييبون

ً الخرييين حسيياب علييى أنفسييهم رفعيية ل و ، مثل
اتجييه مييا أو إليهييم التفييت مييا فلن لن يغضييبون

. ذلك أشبه ما أو إليهم
هييو للحييق غَّضييبهم حييتى و ، للحييق غَّضبهم إنما 

النسييان فهذا ، التصحيح على حرص يتبعه غَّضب
أن رجيياء بالحسيينى عييامله ، أخطأ أنه رأيت الذي
تظهيير أل للحييق غَّضييبك فميين ، الحييق إلييى يعييود

َبك ًا اللييَن ليه أظهيير بيل ، غَّض فييإن ، لقلبييه تأليفي
ِذ و القبييوِل إمكانيييَة عنييده أن رأيييَت ِد و الخيي الييّر
ُع أنه رأيت إن و ، عليه تغضب فل معك ً مبتييد مثل

ٌءر و مصّر أنه و ٌءد و مجاه ٍذ ، للحق معان لكييل فحينئيي
ٍما . مقال مقا
ّذُرك أنا و: "  الجاحظ يقول ّلجـاج ـمـن أحـ ، ال

ـمـن و الـقـوِة خـلـِل ـمـن إلَ يـكـوُن لَ ـفـإنه
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ّتمكين على دخل قد نقصاٍن ـوُج و ، ال ّلـج ال
" . المقلوب معــنى فيِّ
ٌءما ! هييذا  نعييم ّلجييوج رصييين علمييّي كل الييذي  ! ال
هييذا ، الكلما يبهرج و يصرخ و الصوت يرفع تجده

ًا تجييده الغييالب الواثاييق النسان ! أما مغلوب ّييي قو
ُته كان لو و بالُحّجة ًا صو ُته و هادئ فل ، هادئيية نييبر
ُتثييار الييتي العواصييف و العاصييير هذه إلى يلتفت

. هناك و هنا
ّد يختار ل فهو ً الّر أو نفَسييه يريَح أن أجِل من مثل

َع فهييذا ، خصييِمه علييى الغلبَة ُيظهَر أو غَّروَره يشب
ِة من ليسَّ . الرباني العالم شيم

ًا قتيبة ابن الماما يقول  فييي العلييم طييالَب ناصح
على تجري أن أحب) : "  الخبار ( عيون كتاب

إرـســاِل ـفــيِّ الـصــالحيَن الـســلف ـعــادِة
ّيِة عـلـى النـفـس َـبـِة و الـّسـِج ـعـن بـهـا الّرغ

ّنِع و الّرـيـاِء ُلبَسِة ّتـَصـ أن تستـشـعْر لَ و ، ال
و ســلبوا و ، ّزهَتـــتن و قــارفوا القــومَا
" . توّرْعَت

ّنك تحسَّّ ل يعني ٌءل أنت أ و ، ناقصييون هييم و كاميي
ٌءع أنت ّلطون هم و ور ٌءهيمتن أنت و ، مخ قد هم و ّز

و إيياَك ، بهيذا تحيسَّّ ل ، المعاصيي بعَض اقترفوا
و الـحـقَّ بـطـرهييو"  و ، الكبر و إياَك ، السأتعلء

عليييه الله صلى النبي عّرفه " كما الناس َغَمُط
. سألم و
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ْع ُكن َتواَض ِم َت ّنج ٍر لَح كال ِظ َلى لنا َع َقاِت ***  َب َط
ِء ُع هو و الما ِفي َر

ّدَخاِن َتُك ل و ُلو كال َنه يع َقاِت *** على مكا َب َط
ّو ُع هو و الَج َوِضي

ّق النساُن يقبَل أن التواضِع من و َد و الح ّو من يتز
ِبَما {:  تعييالى اللييه قييال لهيذا و ، العلم ُـتـْم َو ُكن

ْدُرُسوَن أن سأييبق قييد و ، يدرس و عالم أي  ،} َت
كنتم بما { الولى ، قراءتان الية في أن ذكرت

َلمون ، الجمهييور قراءة هي هذه  و} الكتاَب تع
ّلـمـون كنتم بما { الثانية القراءة و الكـتـاَب تع
ّلمييون  أي} و حمييزة بقييراءة هييذه و ، غَّيركييم تع

ٍر ابيين و معاص َلييف و الكسييائّي و عييام هييي و ، َخ
ّية قراءة ِع َتة هي و ، معروف هو كما سَأب َب فييي الُمث

. عاصم عن حفٍص برواية المصحيف
ّلمون{ إذن ْدُرسُأييوَن{ أيضييا و  ،}  تع َت فييأنت  ،}  

ًا تجده ٍة في شيخ ًا و ، حلق ٍة في تلميذ أخييرى حلق
ُد المامُا كان قد و ، يييديه فييي نعله و يركييُض أحم

ِد في أبييا : " يييا أحدهم له فقال ، بغداد شوارِع َأَح
إلى: "  " قييال ؟ تركييض مييتى ! إلييى اللييه عبييد

" ! الموت
المحبرة مع: "  فقال له قيل أخرى قصة في و 

 " .! المقبرة إلى
ّلموَن فهم ّلُمييوَن يتع ُيع يييرون ول ، المييوت حييتى و
ْد {:  يقول تعالى الله لن ، وصلوا قد أنهم ـ ُـب َواع
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ّبَك ّتى َر َيَك َح ِت ْيُن َيأ َيَق ّنييا أن سأبق وقد  ،} ال ّي ب
ٌءة العلَم أن ِم ميين هييو بييل ، عباد ، العبييادات أعظيي

للييه طاعييًة العلييم : واطلييب الييية معاني من إذن
ِكن اليقين، يأتيك حتّى َع العلَم َل إلييى الموصَل الناف
. الخرة الدار

/ العمـــــل/ العمـــــل          التاسعةالتاسعة          الصفةالصفة
ِما بعد ِم أخلقيييات عين الكل نيأتي ، الربيياني العيال

إن حييتى ، الثمييرة هييو العمييل و ، العمييل إلييى
إل الفقييَه ُيسييمون كييانوا مييا اللييه رحمهم السلف
َعَمَل و ( العلَم ُه و ذلك َقّرَر كما ) ، ال المييامُا َحييّرَر
ِء في الغزالّي ِما ( إحيا ابيين المييامُا و ) ، الدين علو
ِم ّييي فيييه سأيياق و ، العلييم أهييل ميين غَّيييُره و الق

ٍة رواياٍت غَّيره و الدارمي . السلف عن كثير
ُة هو الذي الفقَه يعرفون السلف يكن فلم القييراء
ٌءن الفقَه يعرفون بل ، الكتب في فيعمُل يعلُم إنسا

ُق و ّب ُذ و يط ّفيي َن ُهم فاصييَل ل و ، ُي َد و هييذا بييين عنيي
ِئَل لمييا لهذا و ، ذاك ّيييوُب سُأيي رحمييه الّسييختياني أ
اليييومَا العلُم أكثُر : أيهما-  التابعين من وهو-  الله
، أكيثر اليييومَا : " الكلمُا فقيال ؟ الماضيي فيي أما

ّدما فيما العلَم لكّن " . أكثر تق
ُلُح الكلما هييذا و  َق أن يصيي ّبيي َط َنييا علييى ُي ِع ، واق

إلييى َوَصل الذي العلَم لكّن و ، أكثر اليومَا فالكلمُا
َعَمَل أثاَمَر و القلِب َق و ال . قليل هذا الّصد
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ِما قيل و ٍر مجلسَِّ في أحمد للما معييروُف فيييه ذك
ِد من هو - و الكرخي ّهييا ِد الّز ّبييا ُع لييه و ، التقييياء ال

ٌءر ذلييك في ابيين و الييذهبّي ذكرهييا ، معروفيية أخبييا
ّي ِتهييا فييي تراجع غَّيرهما و الجوز ّن َظ ِكييَر َم ُذ فييي - 
ِما مجلييسَِّ ُد فقييال أحمييد المييا : " الحضييور أحيي
: " أحمييد الماما له فقال " ، العلم قصيُر معروف
ُد هل و ، الله عافاَك َأْمِسْك ِم ميين ُيرا ّ العليي مييا إل
إل العلييم ميين نريد ل ؟! "  أي معروف إليه َوَصل

. العمل هي و معروف إليها وصل التي النتيجة
ٍة في و  ُد سأأل أخرى حادثا بيين أحمييد بيين الله عب

َده حنبل َبِت : " يا له قال و وال معييروف كان هل أ
ٌءء معه ! بـنـيِّ يا: "  لييه " قييال ؟ العلييم من شي
ِم رأُس معه " . تعالى الله خشيُة العل

فييي هييو و ، الشييعري موسأييى أبييي حييديث في و
: قال سألم و عليه الله صلى النبي أن الصحيحين

ـه تعالى الله بعثنيِّ ما مثل"  ـم ـمـن ـب العـل
ًا أـصـاب الـكـثيِر الغيِث كمثل فـكـان ، أرـضـ
ّيـبـٌة طائفٌة منها ـفـأنبتِت ، الـمـاء قبـلـْت ط
َل ِلم فهيذا "، الكثير العشَب و الك العاِميل العيا

ّلم ّيبة كالرض,  المع المطييُر عليهييا نييزل التي الط
َبت فاهتّزت َتت وَر ْب َن فييأثامَر ، بهيييج زوٍج كّل من وأ

ُه العلُم َد َعَمَل عن َة و ال َد َبا َة الع َو ّدع ْبَر واليي " ، والّصيي
َبٍة أرٍض-  َأَجاِدَب منها كان و ْل أمسكِت-  َص

َء َنَفَع الما منـهـا فـشـربوا الـنـاَس بها اللُه َف
َده إنسيياٍن مثييُل فهييذا " ، وزرـعـوا وـسـقوا عنيي
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ٌءة الرِض مثييَل ، بهييا يعمييُل ل لكن بالنصوِص معرف
ُد ل التي ِء ميين تستفي ّنيياَس لكييّن المييا اسأييتفادوا ال

ـاَب منها كان و"  ، منها فاغَّترفوا ـًة أـص طائـف
ـُك لَ ِقيَعاٌن هيِّ إنما أخرى ًا تُمـِس ـاء لَ و ـم
ِبُت ًل ُتن ٌءة عنييده مييا "  فهييذا َك عنييده مييا و معرفيي
ٌءل فيِّ َفِقَه من مثل فذلك"  ، عبادة ل و ، عم
ّـلـَم الـلـِه دـيـِن ّـلـَم و َفَع ـلـم ـمـن مـثـَل و ، َع
ًا بذلك يرفع الـلـه ـهـدى يقـبـل ـلـم و ، رأس

ْلُت الذي تعالى " . به ُأْرِس
: الطلب بعض وصف في بعضهم يقول

َواِمَل ِر َز ْلَم ل للسأفا ُهم ِع َد َها عن ِد ّي إل ** بج
ِم ْل ِع ِر كيي الباِع

َعْمُرَك َدا إذا البعيُر يدري ما َل ِه َغَّ ِر َراَح أو ** بأسأفا
ِر في ما ِئ َغَرا ! ال

{:  بقييوله الكتيياِب أهييَل تعييالى اللييُه وصييَف قد و
َثُل ّلِذيَن َم ُلوا ا َة ُحّم ّتورا ـا ـلـم ُثّم ال ُلوـَه َيحَم

َثِل ًا َيحِمُل الِحَماِر َكَم  .} أْسَفار
، بهييا تعييالى الله ينفعَك كلمًة أخي يا اسأمع إذن 

: غَّيرهما فاتك ما يضرك ل علمان هما
ٌءم الول     العلم  ِر في ينفعَك / عل ِة الدا و الخر

ِلَك فهييذا ، النييار ميين بعدكيييي و الجنيية إلييى ُيوصيي
ّبْث ِه َتَمّسْك و تش . ِب

ّثانيِّ     العلُم     و  ٌءم ال إمييا ، الدنيا في ينفعك / عل
ٌءة ٌءة أو زراع ٌءة أو طييّب أو صناع ذلييك غَّيييُر أو هندسأيي
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ُع مما ُع أو به تنتف فعليييَك ، الييدنيا في غَّيَرَك به تنف
ًا ِر و ، أنييت تحتيياُج ما بقدر العلم بهذا أيض مييا بقييد

ّيَة أخلصَت إن و ، الناَس يحتاُج ٍر على فأنَت الن خييي
. عظيم

و فلن ، بييه تشييتغْل فل ، ذاك و هذا سأوى ما أما
هييذا و أصيياَب هييذا و ، نزل هذا و طلع هذا ، علن
ّنييَة تييدخَل قييد ؟ هييذا من ينفعك ماذا ، أخطأ و الج
ٍر تدري ل أنت َغ قييد بييل المييور، هييذه من بكثي تبليي

ّدَرَجاِت َلييى ال ُع ٍر تييدري ل أنييت و منهييا ال ميين بكييثي
ِه ِذ ِذ و القيياِل و القيِل و المشاكِل ه ِد و الخيي و الييّر

ًا اتييُرْك و فأْمِسييْك ، الرائييح و الغييادي ميين كييثير
و مجرييياٍت ميين النيياس بها يتشاغَّل التي الفضوِل
. ُدنيا ل و ديٍن في بها ينتفعون ل  قضايا و أحداٍث

ُقلنا ، دنياهم في تنفعهم أنها لو و ل لكنهييا ، نعييم ل
ُع ٌءء هي ! إنما تنف ٌءع و للفييراغَِّ إزجا يسييمى ممييا نييو

ًا ّي بالترِف أحيان ِر ! الفك
ٌءر  فأتأمييُل ، يسييألونني و يييأتونني الشباب من كثي

هييل ، الشيياب هييذا عنييه سأألني الذي السؤال هذا
! الخرة في ل و الدنيا في ل ينفعه ل ، ل ؟ ينفعه

؟ عنه سأألني لماذا إذن
ٍم أخي يا اشتغل ٌءة ، دينييَك فييي ينفعييَك بعليي ، عبيياد
ٌءة ٌءم القييّل علييى أو ، دعو ، دنييياك فييي ينفعييَك عليي
ٌءة ٌءة ، تجار و الغَّياليُط و القاوييُل هيذه أميا ، زراعي

إلى انظر - ؛ للتمثيل داٍع ل  و- الموُر و المسائُل
ّي فييي ينفييع هييو هييل ، تطرحييه أن تريييد سأييؤاٍل أ
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؟ الييدنيا في ينفع هو هل و ، فاتركه ؟ ل ؟ الخرة
ًا إذن ؟ ل .  فاتُركه أيض

فل ، أخييراَك فييي أو دنييياَك في ينفعَك كان إذا أما
ٌءد الربييانّي العالم تجد لهذا و ، ذلك على يلوُمَك أح

ِة عيين فيسييأل ، ثامييرة لييه الذي بالعلم يعتني ثاميير
مثييل يطييرح فل ، بييه يتشيياغََّل أن قبييل العلم هذا
إلييى تقييع ل ربمييا و تقييع ربما التي الفرضيات تلك
مسيائل فييي بالجييدل يتشاغَّل ل .. و الساعة قياما

الكتييب بعييض فييي مييذكورة تكييون قد و محصورة
إننا مع ، الحوال من بحاٍل الن إليها يحتاج ل لكن
لييم لكيين ، الن موجييودة مسييائل هنيياك أن نجييد

َبحث لم و بها يتشاغَّل لم و عنها َيسأل . فيها ي
ل هّميه لنه الرباني العالم هذا أن تجد كذلك العم
ِم بُصلِب يعتني بالعلم ِه   قبل العل ِه و فروِعيي َلِحيي ُم

ِفه ِئ َطَرا ِة و ِر بعييِض علييى تخفى قد التي البعيد كبييا
. العلم أهِل

ّبِع ذلك مثل و ٍد كّل تت ليييسَّ هييذا ، الكتييب من جدي
ًا َء الوقت إضاعة من فيه لن لزم ، الكييثير الشييي

و الطرفيية ميين أكييثُر فيييه يكييون ل قد بالمقابل و
الكتِب بجمِع النسان ُيفتن قد و ، الجمع و الملحة

منهييا يسييتفيد ل و الميياِل بجمييِع الخييُر ُيفتييُن كمييا
ًا ً ل و علمييي ُع كيييان إن و ، عمل المعتيييدُل الجمييي
ًا ًا التخّصُص و مطلوب . مطليوب ذلك في أيض

ُلوطات ذلك مثل و ُلغَّ صييلى الرسأييول نهييى التي ا
، المسييائل صييعاُب هي و ، عنها سألم و عليه الله
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فييي الدعوة شباب بعض و ، مهلكة بها فالتشاغَُّل
ٍد أسأييئلتهم إلييى أصييغي حييين كييثيرة إسأييلمية بل

ًا فييي أسأييئلة تأتينييا و ، فييأتعجب لسيياعات أحيانيي
ًا البريد ًا فيهييا أوراق يسييلمونني أو أيض ميين أحيانيي

60 – 70ً السأئلة هذه بعض من تتعجب ،  سأؤال
ّلِف من فيها ما و تجييد و ، التنقيِح و التدقيِق و التك

نهى التي الغَّلوطات من المسائل هذه معظم أن
! عنها سألم و عليه الله صلى رسأوله و تعالى الله

و العلييوما هذه على الصالح السلُف وقع ما يعني 
تتهيييأ لييم و فهموهييا مييا و عنها أجابوا ل و السأئلة

سأيألوا و فكشيفوها هيؤلء لهيا انيبرى حيتى ، لهم
! عجاب لشيء هذا إن ؟ عنها

ً النسان هذا تجد قد و الكبار الصول ببعض جاهل
ٍما في متعّمٍق غَّير و ، َق أن يجب كان علو بها يتعّم
ّي ابيين الميياما يقييول لهييذا و ، يفهمها أن و الجييوز

ّتـَسـَع  لو) : "  إبليييسَّ ( تلييبيسَّ في الله رحمه ا
غير ، العلم فيِّ اليغال من أمنع لم العمُر

ـاغل ، كثيٌر العلم و قصيٌر العمر أن فالتـش
هـو بـمـا التـشـاغل ـمـن يمـنـع ـَصـّح ما بغيِر
معـيـن ـبـن يـحـيِّ تـشـاغل لـمـا و ، منه أهم

ـمـن و ، الـكـثير الـشـيِّء الفـقـه ـمـن ـفـاته
ـا ُيـسـأُل حادثًة تجري أن الشياء أقبح عنـه

طـلـب ـفـيِّ ـسـنة ـسـتين أمـضـى ، الـشـيخ
ًا عنها يعِرف فلَ الحديث " . شيئ
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َغََّل ما يكون : قد أقول و معييين بيين يحييي بييه تشا
ُع مما ٌءر غَّيره لكّن و ، الناس ينف ل بميا تشياغَّل كثي
ل الييتي الطرائييف و العجييائب و الغرائب من ينفع

فييي قيييل لهذا و ، بموته تموت التي و إليها يحتاج
ً بعضييهم عيييوب عيين النيياس : " أبحييث أنهييم مثل
ٍر !! " . كبير عن أتركهم و صغي

ًا أعرف و ّقييُب شخص و يييوالي و المسييائل فييي ين
ّق لكنه و يعادي ٍر ! أي بالله العياذ و لوالديه عا خيي

؟؟ هذا في
ًا قيل و النيياس : " أعلييم بعضيييهم عيوب في أيض

ُكن لم بما ! " كان بما أجهلهم و َي
ُد فليسَّ ِم المقصو فيييَك اللييه بيياَرَك أخييي يييا بالعل

ُة ُة و المفييياخر ِما المباهيييا و التصييينيِف و بيييالكل
ِة العمييل المقصييود بييل ، القييال و القيييِل و الشهر

ًا ًا و دين . دني
ِر أَمييَم إن أقول أن يؤسأفني و ِد ميين الكفيي و اليهييو

بييالعلوما تشيياغَّلوا اليييومَا الغييرب بلد في النصارى
، الميادة الكيوِن هيذا من لهم اللُه فسّخر الدنيوية

فييي فغاصييوا انتفاع أيما انتفعوا و منها فاسأتفادوا
و الفضيياء أجييواء إلييى صييعدوا و ، البحييار أعميياق

أن اسأيييتطاعوا و العليييوما أليييوان فيييي تقيييدموا
الييتي الحضارية التسهيلت في ذلك من يستفيدوا
ًا هييم بهييا انتفعييوا و غَّيرهييم بهييا انتفييع و كييثير

لديييانهم يحققوا و مكانتهم يحفظوا أن اسأتطاعوا
بسييبب عسكرية انتصاراٍت أفكارهم و عقائدهم و
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تركييوا لنهيييم ذلييك و ، اخييترعوه و ابتكييروه مييا
. بغيره التشاغَّل

، جييانب ميين أخطييأوا و جييانب ميين أصييابوا قييد و
الدنيوييية العلييوما بهييذه الشتغال جانب من أصابوا

- زال ول-  المسييلمين علييى يجب كان و المفيدة
َق مما أكثر يحققوا و بها يشتغلوا أن ّق و ، هؤلء ح

تشيياغَّلوا أنهييم هو و آخر جانٍب من أخطأوا لكنهم
اللييه رضييوان إلييى الموصييلة الخروية العلوما عن

{:  جييل و عييز اللييه قييول عليهييم فصييدق ، تعالى
َلُموَن ًا َيع َيا الحياِة من َظاِهَر ّدن ـِن وُهْم ال ـَع
ُلوَن هم الِخَرِة في لهم نصيب ل فهم  ،} َغاِف

أمييا ، الييدنيا هييذه فييي نصيبهم إنما ، الخرة الدار
بعييض فييي تكييون أن فأخشييى المسييلمة المييم

فييي تفلييح لم فهي ، ذاك و هذا خسرت مظاهرها
ِز ِنهييا إعييزا ِر فييي تفلييح لييم و دي مييع دنياهييا تطييوي
. الشديد السأف

ُنُه العلُم إذن  و العلييُم و ، ثامرتييه هو و العمل قري
ميين الصييحيحين فييي و ، الفقييه اسأييمهما العمييُل
ًا ـبـِه الـلـُه ُـيـِرِد  ـمـن: "  معاوييية حييديث خـيـر
ّدين فيِّ يفقهُه : تقييول صييلتك في أنت " و ال

َنا { َتِقيَم الّصَراَط اهِد الصراط ما و  ،} الُمس
. الحق دين و بالهدى العمل و العلم إل المستقيم

َ {:  جل و عز الله قال لهذا و  ُكْم َولَ ْأُمَر َأن َي

ْا ُذو ّتِخ َكَة َت ِئ ْلَملََ ْيَن ا ّي ِب ّن ًبا َوال َبا نزلت  ،} َأْر
!  محمييد : " يا قالوا لما نجراَن أهِل في الية هذه
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ُدنا هل َدك أن تري عيسيى عبيدوا النصارى "و ؟ نعب
: " يييا قييال فيميين نزلييت قيييل و ، السييلما عليييه

ُد ! أل الله رسأول ُد " كما ؟ لك نسج الكفييار يسج
اللييه صلى الرسأول فنهى ، لزعمائهم النصارى أو

ًا كنُت لو: "  قال و سألم و عليه ًا آـمـر أن أـحـد
َد َة لمــرُت لحــٍد يســج َد أن المــرأ تســج
" . لزوِجها
ّلوا النصارى و فاليهود ِم بترِك:  ض َعييَل كمييا العليي َف

ّنصارى َعَمل بترِك أو ، ال فيأنت ، اليهود فعل كما ال
َنا { تقييول َتِقيَم الـّصـَراَط اهِد  يعنييي} الُمـسـ
ّلِذيَن صراَط { ، والعمل العلم صراط ْنَعْمَت ا َأ

ـْم ْيـِه َل ـِر َع ـوِب * َغـي ـْم الَمغـُض ْيـِه َل هييم  و} َع
َ { ، العمييل تركييوا الييذين اليهود ّليَن َولَ } الّضا

. العلم تيركوا الذين النصارى أي
/ التعليـــــم/ التعليـــــم          العاشرةالعاشرة          الصفةالصفة

الكتيياب في لناسا يعلمون النبياء، مهمة والتعليم
، الخير الناس معلم على يصلون وملئكته والله ،
ول ، زييييكن ل ، كالمييال العلم أن تعلم أن ينبغي و

فييي المال عن العلم ويختلف ، زكاته تؤدي أن بد
عنييدك يكيين لييم لييو حتى نصاب له ليسَّ العلم أن
تبلغها أن وجب ، حديث أو واحدة آية إل العلم من

بلـغـوا: "  سأييلم و عليييه اللييه صلى النبي يقول ،
كلهمييا و الخر الحديث في و " ، آيًة َلو َو عنيِّ

ًا الـلـُه نضر: "  الصييحيح في ّـنـا ـسـمَع اـمـرء م
ًا ّلَغه حديث ًا " ، فب ًا حديث !! واحد
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مييا فيهييا يراعييوا أن بييد ل للربانيين التعلم سأبل و
: يلي

ً ًا ربانيين يكونوا / أن أولَ النيياس يربييون أي ، حق
فل العلييم فييي التدرج ذلك في يراعون و ، بالعلم
ِبٍط غَّييير تجعله طفراٍت النسان ينقلون فييي ُمنَضيي
. تعليمه في و علمه
ًا مجييرد هو العلم فليسَّ ، التربية يراعوا / أن ثاني
ًا تجد ! فقد بالمعلومات الذهن حقن كالبحر إنسان
صييياغًَّة ُتَصييغ لييم شخصيييته لكيين ، معلوميياته في

التعقل و الدب و التوازن و النضباط فيها سأليمًة
بهذا اغَّتّر لنه ، عليه حجة علمه فيكون ، الجهاد و

ًا به الناُس اغَّتّر و العلم ّلييَم إذا لنييه ، أيضيي فييي تك
العييالم هذا أن ينسون لكن ، أفاد و أجاد المسائل

ٌءر يصحبه لم ٌءة و نو ٌءة و بصير ٌءة و تربي للحوال مراعا
.

ًا ـ و العبييارة بسييهولة للعاميية العلييم / بييذل ثالـث
و بييالقول التقعيير ليييسَّ المقصييود لن ، وضييوحها

تبليييغ المقصييود بييل ، النيياس علييى القدرة إظهار
َمـا َو {:  وجييل عييز ربنييا قييال لهييذا و ، السييامع
َنا ْل ِلَساِن ِإلَّ ّرُسوٍل ِمْن َأْرَس ّيــَن َقوِمِه ِب َب ُي ِل

ليييسَّ و إليه العلم يصل أن المقصود أي ،}  َلُهم
. ذلك وراء آخرا شيئا
كييان بهييذا : " و الله رحمه الشاطبي الماما يقول

للمآلف الشريعة تبليغ في يعملون الصالح السلف
علييى اسأييتدللهم فييي نظيير ميين و ، المخييالف و
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أيسييَر قصييدوا أنهييم علييم التكليفية الحكاما إثابات
َهيييا و الطيييرق َطبين عقيييول إليييى أقرب و المخيييا
ّلٍف ترتيٍب غَّير من الطالبين ٍم ل و متك ّلييف نظ مؤ

ِما يرمون كانوا بل ، ِه على بالكل يبالون ل و عواهن
َع كيف ِذ سأييهَل كان إذا ترتيبه في الكلمُا وق المأخيي

" . الملتّمسَّ قريَب
و ، التيسييير و التسييهيل و التبسيييط إذن فييتراعي

و بنقيياط تييأتي و ترتييب أن الضييروري ميين ليييسَّ
إلييى الحييق يصييل أن المهييم ، قال و قيل و مسائل
النسييان أن يمنييع ل و ، طريييق بأقصيير لو و الناس
ًا يخص ٍد أقوام التبويب و الترتيب و العناية من بمزي

ً علم طلبة لنهم ، ذلييك أشبه ما أو مختصين أو مثل
ُتييّص لهييذا و ، العلييم تسييهيل بضييرورة الخطيييُب اخ

. للناس
قتيبيية ابيين قييال ، الجميياهير يخاطب من مثله و 

رابييَط الخطيييب يكييون أن : " ينبغييي اللييه رحمييه
ّلحظ قليَل الجوارح سأاكَن الجأِش ّلفييظ متخير ال ال

ّقق ل و ، ّقييح ل و التييدقيق كييّل المعيياني فييي يد ين
ٌءل الكلما في يكون و ، التنقيح كل اللفاَظ و إجمييا
ٌءما " . المستمعين عقوِل مع يتناسأب عمو

أسأييأل و إليكييم فأعتييذر ، عليكييم أطلت قد و هذا
ميييزان فييي المجلييسَّ هييذا يجعييل أن تعييالى اللييه

. حسناتنا و أعمالنا
بركاته. و الله رحمة و عليكم السلما و
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