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رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،وأﺷـﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷـﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،وأﺷـﻬﺪ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ّ

ّ
ﻛﺜﻴﺮا إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.
أن ﻣﺤﻤﺪً ا ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ  ﺗﺴﻠﻴﻤ� ً
ُ � ُ
� �ﻢ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ اﻟ ّﻠﻄﻴﻔﺔ؛
ﻓﺈ ﱠﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼـﺮ ﺑﻤﺸـﻴﺌﺔ اﷲ  ﺳـﻨﺠﺘﻤﻊ ﻟﻘﺮاءة ﻫﺬه ّ
ُْ َ � َ َ ََُْ �
َ َ ٌ َْ َ ُ ََ َ
َ
ّ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻧـﺔ ﺑــــــــ» :ﻓـﺎﺋـ ِﺪة �ﺸــﺘ ِﻤـﻞ � آدا ِب ا�ﻤﻌﻠ ِﻤ� وا�ﻤﺘﻌﻠ ِﻤ�« ،ﻟﻠﺸـــﻴﺦ ﻋﺒـﺪ

اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي َ ﺗ َﻌﺎ َﻟﻰ.
ّ

اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﺳـ ﱠﻄﺮه ّ
اﻟﺸـﻴﺦ َ ﺗ َﻌﺎ َﻟﻰ ،ﺳـﺄذﻛﺮ ﻣﻘﺪﱢ ﻣﺔ
وﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ
ُ
ﺗﺘﻌ ّﻠﻖ ﲠﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ؛ وﻫﻮ :آداب ا�ﻌﻠ�ﻤ� وا�ﺘﻌﻠ� َ
ﻤ�.
ﱢ
أدب وﻻ ُﺑـﺪﱠ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻫـﺬا اﻷدب ،وﻗـﺪ ذﻛﺮ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
اﻟﻌﻠﻢ ﻟـﻪ ٌ
ُ

َﺗ َﻌﺎ َﻟﻰ ّ
أن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌ ّﻠﻢ أدب اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ُﻳﺤﺮم اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣ ﱠﺜﻠﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ أﺻــﺤﺎب
ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺴــ ـﺒـﺐ ﻋـﺪم
ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴــــﻌﻮد  ﻓﻘـﺪ ذﻛﺮوا ﻋﻨـﻪ أ ﱠﻧـﻪ ُﺣ ِﺮم ﻋﻠﻤـ� ً
ُﺣﺴــﻦ أدﺑﻪ وﺗﻠ ﱡﻄﻔﻪ؛ أي :ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻠ ﱡﻄﻔﻪ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻋ ﱠﺒ ٍ
ﺎس  ﰲ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻪ

ﻛﺜﻴﺮ.
ﻋﻠﻢ ٌ
اﻟﻌﻠﻢ ،وﺑﺴﺒﺐ ﺻﻴﻐﺔ ُﺳﺆاﻟﻪ ﻓﻔﺎﺗﻪ ٌ

ﻓﺎﻟﻤﻘﺼـــﻮد ّ
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺼــــﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ
أن اﻷدب ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ واﻛﺘﺴــــﺎﺑﻪ وﺗﺤﺼــــﻴﻠﻪ
ٌ
أﻫﻤﻴـﺔ اﻟﺒـﺪاءة ﺑـﺄدب اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌ ﱢﻠﻢ
وﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ،وﻷﺟـﻞ ذﻟـﻚ ﺗﻜ ّﻠﻢ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ
ّ

ٍ
ﺣـﺎﺟـﺔ
واﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠﻢ ﻣﻌـ� ،ﺣﺘّﻰ ﻗـﺎل ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒـﺎرك َ ﺗ َﻌـﺎ َﻟﻰ» :ﻧﺤ ُﻦ ﰲ

ِ
ﻣﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻟﻸدب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ« ،أو ً
ﻧﺤﻮا ﱠ

ﻓﺎﻟﻤﻘﺼــــﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا ﱠ
أن ﻛﻼم أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠﻢ ﻷدب اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮةٌ،

ﻛﺜﻴﺮ و ُﻣﺘﻘـﺪﱢ ٌم ﻛـﺬﻟـﻚ ،وﻗـﺪ ﺟﻤﻊ ﺟﻤـﺎﻋـ ٌﺔ ﻣﻦ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻼم اﻟﻤﺘﻘـﺪﱢ ﻣﻴﻦ
وﻛﻼﻣﻬﻢ ٌ

ِ
ِ
وﻓﻀﻠﻪ«.
اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪﱢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺠﻠﻴ ِﻞ »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن

ٍ
اﻟﺴ ـﻠﻒ ﰲ
وﻣﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻛُﺘﺒﻪ؛ ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻧﺜﺮ ﻛﻼم ّ

ٍ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻛُﺘﺒﻪ ﻛـــ ـ »اﻟﻜِﻔﺎﻳﺔ« ،و»اﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻤﺘﻔ ﱢﻘﻪ« ،وﰲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟ ُﻜﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻟﻪ
ِ
اﻟﺒﺎب.
ﰲ ﻫﺬا

ِ
ِ
اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ ﰲ » ِ
واﻻﺳﺘﻤﻼء«.
اﻹﻣﻼء
أدب
وﻣﺜﻠﻬﻢ ّ
ُ

ُ
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴـــﺎﺋﻞ اﻷدب ﻟﻠﻤﺘﻌ ﱢﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠ ِﻢ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
وﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻔﻴﻦ:

ّ
ُّ
ّ
 ا�ﺼﻨﻒ
اﻷول :ﻣﻦ ﻳﺘ� ُﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻵداب � ﺳ�ﻴﻞ ا�ّﺒﻊ
ﺑﻤﻌﻨﻰ :أﻧّﻪ ﻳﺬﻛﺮ أﺣﻜﺎم اﻵداب ﻋﻤﻮﻣ�ُ ،ﺛ ّﻢ ﻳﻮرد أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﻀـ� ﻣﻦ أﺣﻜﺎم

ِ
واﻟﻤﻌ ﱢﻠ ِﻢ.
وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻵداب اﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠﻢ ُ

وﻫـﺬه ﻃﺮﻳﻘـﺔ أﻏﻠـﺐ ﻣﻦ ﻛﺘـﺐ ﰲ اﻷدب؛ أي :اﻵداب ّ
اﻟﺸــ ـﺮﻋﻴـﺔ ،ﺳــــﻮا ًء ﻋﻠﻰ

ﻮي ،وﺑﻌﺪﻫﺎ »اﻵداب ّ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«
ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺑﺘﺪاء ﻛـ »اﻷﻟﻔﻴﺔ ﰲ اﻵداب« ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ َﻘ ﱢ

ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ،وﻣﻦ ﻛﺘـﺐ ﰲ اﻵداب ﻣﻦ ٍ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،أو ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺿــــﻤﻦ
ِ
ﻛﺘ ٍ
ـﺘﻘﻼ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘ ِـﻪ؛ وﻫـﺬه ﻃﺮﻳﻘـ ٌﺔ
اﻵداب ﺑـﺎﺑـ� ُﻣﺴـــ ً
ـﺎب ﻣﺜـﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻌ ُـﻞ أﺣﻜـﺎم
ﻣﺸﻬﻮر ٌة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
ُ ً
ً
ّ
ّ
 ا�ﺼـــﻨﻒ ا�ـﺎ� :أن ﻫﻨـﺎك ﻣﻦ اﻫـﻞ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻦ أﻓﺮد ﻛﺘﺒـﺎ ﻣﻔﺮدة � أدب
�
ُ �
ا�ﻤﻌﻠﻢ وا�ﺘﻌﻠ ِﻢ
ور ّﺑﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻗﺒﻠـﻪ ﻣﻦ ﻻ أﻋﻠﻢ:
وﻣﻦ ّأول ﻣﻦ ﻛﺘـﺐ ﰲ ذﻟـﻚ ﺑﺤﺴــــﺐ ﻣـﺎ أﻋﻠﻢ ُ

ِ
ﺮت ﺑﺴـﻌﺔ
ّ
اﻟﻘﺪر ،اﻟﻮاﺳـﻊ
ﻣﺤﻤﺪٌ ﺑﻦ ُﺳـ ْﺤﻨُﻮن اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺠﻠﻴ ِﻞ
اﻻﻃﻼع ،وﻋ ّﺒ ُ

ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻓـ� ﻷﻫـﻞ زﻣـﺎﲏ وﻣﻦ ﻗﺒﻠـ ُﻪ ّإﻻ
ّ
اﻻﻃﻼع ﻷ ّﻧـ ُﻪ ﻗـﺎل ﻛﻠﻤـ ًﺔ ﺟﻤﻴﻠـ ًﺔ ،ﻗـﺎل» :ﻻ أ ُ
وﻗـﺪ ﻋﻠﻤﺘـ ُﻪ« ،وﻫـﺬا ﻳ ﱡ
ـﺪل ﻋﻠﻰ ﺳــ ـﻌـﺔ ﻋﻠﻤـﻪ ﺑـﺎﻟﻔﻘ ِـﻪ؛ ﻓ ﱠ
ـﺈن ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺨﻼف ﻓﻘـﺪ ﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻘﻪ ،وﻟﺬا ﻓﺈﻧّﻪ أﺣﺪ أﺳﺎﻃﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ أﺻﺤﺎب اﻹﻣﺎم ٍ
ﻣﺎﻟﻚ َ ﺗ َﻌﺎ َﻟﻰ.
َ
ﻛﺎﻣﻼ ﰲ أدب اﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠﻢ واﻟﻤﻌ ﱢﻠ ِﻢ.
ﻣﺤﻤﺪٌ ﺑﻦ ﺳﺤﻨﻮن ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ّأول ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ ً

ُﺛ ّﻢ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ُه ﺟﻤﺎﻋ ٌﺔ ﻣﻦ أﺷــﻬﺮﻫﻢ أﺑﻮ اﻟﺤﺴــﻦ اﻟﻘﺎﺑِﺴــﻲ أﻳﻀــ� ﻣﻦ أﺻــﺤﺎب
ٍ
ﻣﺎﻟﻚ.
اﻟﺰ ْرﻧ ِ
اﻟﺴﺎﺑﻊ.
ُﺛ ّﻢ ﺟﺎء ﱠ
اﻟﺴﺎدس اﻟﺠﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒ� أو ّأول ّ
ُﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن ّ

ُﺛﻢ ﺗﻜﺎﺛﺮت اﻟﻜﺘﺐ ،و َﻛ ُﺜﺮ اﻟﺘّﺼــــﻨﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻـــ ًﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸـــ ِ
ـﺄت اﻟﻤﺪارس
ّ
اﻟﺴــ ـ ْﻠﺠﻮﻗِﻴـﺔ وﻣﻦ
وأﺻــــﺒﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤـﺪارس ﺑـﺪ ًءا ﻣﻦ ﻋﻬـﺪ ﻧﻈـﺎم اﻟﻤﻠـﻚ ﰲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﱠ

أﺷــــﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﰲ اﻟﺒـﺎب اﺑﻦ ﺟﻤـﺎﻋـﺔ ﰲ ﻛﺘـﺎﺑـﻪ »اﻟﺘـﱠﺬﻛﺮة« اﻟﻤﺸــــﻬﻮر اﻟـﺬي
ٍ
اﺧﺘﺼﺎرات ﻣﺘﻌﺪﱢ دة.
اﺧﺘُﺼﺮ
أﻧﺎ ﻗﺼــﺪي ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻧﻌﻠﻢ ّ
أن ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﺬي ﻧﻘﺮأ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮةٌ؛
ِ
اﻟﻤﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﺪارس ﺷـ ـﺘﱠﻰ
إ ّﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻻﻧﻔﺮاد ،وإ ﱠﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﺘّﺒﻊ ،وﻫﺬا ُ
ﻧﺜﺮا وﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻧﻈﻤ� ،وﺑﻌﻀــﻬﻢ ُ
ﻳﻨﻘﻞ ﻗﻮل
و ُﻃﺮﻗ ُﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔٌ ،وﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻳﻜﻮن ً

ﻳﺒﺘﺪئ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻨﱠﺼـﺎﺋﺢ واﻹرﺷـﺎدات
ﻣﻦ ﺳـﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻨﱡﻘﻮل ،وﺑﻌﻀـﻬﻢ
ُ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.

اﻟﺮﺳــــﺎﺋﻞ اﻟ ّﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀــــﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺧﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪّ رس،
وﻣﻦ ّ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟ ّﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ّ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ.
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره ﻫﺬه ّ

ِ
اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ﻟﻄﻴﻔ ٌﺔ ﰲ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ،ﻳﻈﻬﺮ ﱠ
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﱠ
ﺐ
أن ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻤﻦ ُﻳﺤ ﱡ
أن ﻫﺬه ّ

ـﺢ ،ﻓﺈ ﱠﻧﻪ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻧﺼـﻴﺤﺔ؛ ﻳﺒﺪو ﻟﺒﻌﺾ ﻃﻼﺑﻪ ،ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ُﺧﻼﺻـﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﰲ
وﻫﺬا واﺿ ٌ

ِ
اﻵداب.
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟ ﱠﺘﺪرﻳﺲ وﰲ اﻟ ﱠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،وﺑ ﱠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ً

اﻟﺸــ ـﻴﺦ ﱠ
وﻣﻴﺰة ﻫـﺬه اﻵداب اﻟﺘﻲ أوردﻫـﺎ ّ
أن ﻣﺆ ﱢﻟﻔﻬـﺎ ﻗﺮﻳـﺐ اﻟﻌﺼــــﺮ ﻣﻦ زﻣـﺎﻧﻨـﺎ،

َﺤﺲ ﺑﻪ وﻧﺸــﻌﺮ ﺑﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻧﺤﻦ ﻧ ﱡ
ﻣﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮه ﰲ ﻫﺬه ﱢ
وﻛﺜﻴﺮ ﱠ
ٌ

ﻧﺤﻦ ﻓﻴـﻪ ﱠ
اﻟﺴــــﺎﺑﻘـﺔ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻷوﻟﻰ ُر ﱠﺑﻤـﺎ اﻧﻘﻄﻌـﺖ ﻫـﺬه
ﻷن ﺑﻌﺾ ﻃﺮق اﻟ ﱠﺘﻌ ﱡﻠﻢ ﱠ

اﻟ ﱡﻄﺮق ﰲ اﻟ ﱠﺘﻌﻠﻢ ،ﻓـﺄﺻــــﺒﺢ ﺑﻌﻀــــ� ﻣﻤـﺎ ﻳـﺬﻛﺮ ﰲ آداب اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﺘﻘـﺪﻣﻴﻦ ﻻ
ِ
اﻟﻮﻗﺖ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﻮاﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا
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َفائِدَ ٌة ت َْشت َِم ُل َع َلى ُن ْب َذ ٍة ِم ْن
ِ
ِ
آ َد ِ
ين
ين َوا ْل ُم َت َع ِّلم َ
اب ا ْل ُم َع ِّلم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ََ
اِ َأ ْمِذِ ِه ْمب الِ ِِذ َي ْب ُِِ َ
ين َأ َْ َي ْل َع ُلَِا َأ َأِ َ
الم َت َع ِّلمِ َ
الم َع ِّلمِ َ
ين َو ُ
َي َت َع َّي ُن َع َلى َأ ْه ِل الع ْل ِم م َن ُ
َام َل وال َت َقذب إِ َلى اهللِ بِ َه ِذ ِه ِ
اإل ْخ ََلص الك ِ
َع َل ْي ِه َح َذكَاتِ ِه ْم َو َأ َك َاتِ ِه ْم ِ
الع َبا َد ِة ،التِي ِهِ َي ِمِ ْن َأ َ ِ ِّل
َ ُّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الل ِليِ َِل ِفِي ُكِ ِّل َدَِيِ ٍ ِمِ ْن َأ ْمِذِ ِه ْم
الع َبا َدات َو َأك َْم ِل َها َو َأ ْن َفع َها َو َأ َع ِّم َهاَ ،و َي َت َف َّقِدُ وا َهِ َذا الَ ْ ِ َل َ

َو َ ِل ٍ
يل.

َفإِ َْ َد َر ُأَا َأ ْو َد َار ُأَاَ ،أ ْو َب َح ُثَا َأ ْو نَا َظ ُذواَ ،أ ْو َأ ْأ َم ُعَا َأ ْو اِ ْأت ََم ُعَاَ ،أ ْو َك َت ُبَا َأ ْو َح ِف ُظَِاَ ،أ ْو
وأِ ُه ْم الاَ ا َ ِأََ ،أ ْو َرا َ ُعَِا َع َل ْي َهِا َأ ْو َع َلِى َم ْيذِ َهِا ِمِ ْن الك ُُِتِ ِ
ْ الُ ْخِ َذ َ ،أ ْو َ َل ُ َِا
ك ََّذ ُروا ُد ُر َ
الع ْلمَِ ،أو اِ ْشتَذوا ُكتُبِِأ َأو مِا ي ِعِين ع َلِى ِ
س ِ
َم ْل ِل َس ِع ْلمٍَ ،أ ْو َن َق ُلَا َأ َْدَ َام ُه ْم لِ َم َلالِ ِ
اَ
الع ْلِمَِ ،كِ َ
ْ َ ُ ُ َ
ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
اب َأ ْ ذِ ِه َو َث ََابِ ِه ُم ََل ِزمأ َل ُه ْم ،لِ َي ِص َيذ اِ ْشتِغَا َل ُه ِم ُك َّل ُه َُ ْذ َب ًأ َو َطا َع ًأ َو َأ ْي ًذا إِ َلى
اإل ْخ ََل ُص هلل َوا ْحت َ ُ

اهللِ َوإِ َلى ك ََذ َامتِ ِهَ ،و َل َيت ََح َّق ُقَا بِ َق َْلِ ِه َ « :م ْن َأ َل َ
ك طِذِيقِِأ َي ْلِت َِم ُس ِفيِ ِِه ِع ْلمِِأ َأِ َّه َل
الل َِّأ».
اهللُ َل ُه َطذِيقأ إِ َلى َ
الع ْل ِم َأو يحص ُلهب َفإِ َّنه د ِ
الع ْل ِم ي ِعين ع َلى ِ
َفك ُُّل َطذِي ٍ ِح ِ ي َأو مع ََِ ي ُل ُكه َأه ُل ِ
اخِ ٌل ِفِي
ُ َ
ُ ُ َ
َْ ُ ْ
ِّ ْ َ ْ
ْ ُ َ ِّ ُ
َه َذا.
ِ
ُثم بعدَ ه َذا َفي َتعين البدَ اء ُة بِالَهم َفالَهم ِمن الع ُلَِ ِ َّ ِ ِ
ين َع َل ْي َهِا ِمِ ْن ُع ُلَِ ِ
الشِ ْذع َيأَ ،و َمِا ُيعِ ُ
َ ِّ َ ُ
َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َ ِّ
ِ
العذبِي ِأ ،و َت ْف ِص ِ ِ ِ
الم ْل ُلِ ِ
وفَ ،و َي ْ َب ِغي َأ َْ َي ْ ُل َ
َب
الل ْم َل ِأ َم ْع ُذ ٌ
يل َهذه ُ
َ َ َّ َ
ك َأ َْ َذ ُب َطذِيِ ٍ ُيَ ِ ُل إِ َلِى َ
الذ ي ْشت َِغ ُل ِف ِ
ات ال َفن ِ
الذ ََصدَ ه ،و َأ َْ ي ْت َِقي ِمن مص َّ َف ِ
ِ
يه َأ ْح َ ََها َو َأ ْو َض َح َها َو َأ ْك َث َذ َها َفائِِدَ ةً،
ِّ
ْ ُ َ
َ
َ ُ َ َ
َاب ِح ْفظأ ِع ْدَ ِ
اإل ْمك ِ
ك الكِت ِ
َو َي ْل َع َل ُ َّل َه ِّم ِه َواِ ْشتِغَالِ ِه بِ َذلِ َ
ََ
َاََ ،أ ْو ِد َر َاأ َأ َت ْكذِيذٍ ،بِ َح ْيِ ُ ت َُكِ ُ
الم َعانِي َم ْع ُقَ َل ًأ َل ُه َم ْح ُفَ َظأًُ ،ث َّم ََل َيز َُال ُيك َِّذ ُر َما َم َّذ َع َل ْي ِه َو ُي ِعيدُ ُه.
َ
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وع َلى المع ِّل ِم َأ َْ ي ْ ُظذ إِ َلى ِذه ِن الم َتع ِّل ِم و ََُ ِة اِأتِعدَ ِ
اد ِه َأ ْو َض ْع ِف ِهَ ،ف ََل َيدَ َع ُه َي ْشت َِغ ُل بِكِ َِتِ ٍ
اب
ُ َ َ َّ ْ ْ
ْ
ُ َ
َ َ
َ َ
يل ِ
ِ
ْ َحا َل ُهب َفإِ ََّ َه َذا ِم ْن َعدَ ِ ال ُّْصحِ َ ،فإِ ََّ ال َق ِل َ
الذ َي ْف َه ُم ُه َو َي ْع ِق ُل ُه خَ ْي ٌذ ِم َن الكَثِيذِ الِ ِِذ
ََل ُي َاأ ُ
ُه ََ ُع ْذ َض ٌأ لِ َعدَ ِ ال َف ْه ِم َوال ِّ ْ َي ِ
اََ ،وك َِذلِ َ
ك ُي ْل ِقي إِ َل ْي ِه ِم َن الت ََّْ ِضيحِ َوال َّت ْقذِيذِ لِدَ ْر ِأ ِه بِ َقدْ ِر َما َي َّت ِ ُع
ِ
ِ ِ
َف ْهمه ِ ِ ِ ِ
ِ
الم َ ائِ َل َب ْع َض َها بِ َب ْع ٍ
الم َ ِائِ ِل إِ َلِى
ُ ُ
ضَ ،و ََل َي ْتَق ُل م ْن َنِ َْ ٍ مِ ْن َأ ْنِ ََا ِ َ
إل ْد َراكهَ ،و ََل َياْ ل ُط َ
الَل ِح ِ .
تى َيت ََص ََّ َر َو ُي َح ِّق َ ال َّ ابِ َ ب َفإِ َّن ُه َد َر ٌك لِل َّ ابِ ِ َو ْل َيت َََ َّف َذ َف ْه ُم ُه َع َلى َّ
ن ََْ ٍ َ
آخ َذ َح َّ
الم َ ائِ َل َب ْع َض َها بِ َب ْع ٍ
ْ ِإل َضِا َع ِأ الَ َّو َل َو َعِدَ ِ
المِ َت َع ِّل ِم َفإِ َّنِ ُه َأِ َب ٌ
ض ََ ْبِ َل َف ْهِ ِم ُ
َف َأ َّما إِ َذا َأ ْد َخ َل َ
ِ
ِ
ِ
َف ْه ِم َّ ِ
العِ َْ ِد َع َل ْي َهِا،
الم َ ائ ُل التِّي َل ْم ُيت ََح ِّق ْق َها َف َي َّم ُل َها َو َيضي ُ َع َل ُ ُه َع ْن َ
الَلح ِ ُ ،ث َّم َت َتز َ
َاح ُم َع َل ْيه َ
َف ََل َي ْ َب ِغي َأ َْ ُي ْه ِم َل َه َذا الَ ْم َذ.

ِ ِ
ِ
ِ
الصِ ْبذِ َع َلِى َعِدَ ِ إِ ْد َراكِِ ِه،
الم َع ِّل ِم ال ُّْص ُح ل ْل ُم َت َع ِّل ِم بِك ُِّل َما َي ْقِد ُر َع َل ْيِه مِ َن ال َّت ْع ِلِي ِم َو َّ
َو َع َلى ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
الم َت َع ِّل َم َل ُه َح ٌ َع َلِى
َو َع َلى َعدَ ِ َأ َدبِه َو َ َفائهَ ،م َع شدَّ ة ح ْذ ه َع َلى َما َي َق َِّ ُم ُه َو ُي َح ِّ ُن َأ َد َب ُه ،لَ ََّ ُ
ِ
ِ
وَ َم ْيِذِ ِه،
اَِ ،و َح ْيِ ُ َت ََ َّ ِ َه لِ ْل ُم َع ِّلِ ِم ُد َ
الم َع ِّل ِم َح ْي ُ َأ َْ َب َل َع َلِى الع ْلِ ِم الِِذ َي ْ َف ُعِ ُه َو َي َْفِ ُع ال َِِّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ بِ َه ِا
َو َح ْي ِ ُ َك ِ َ
الم َع ِّل ِ ِم َي ْح َف ُظ َه ِا َو ُي َِّم َيه ِاَ ،و َي ْل ُل ِ َ
اَ َم ِا َي ْحم ُل ِ ُه م ِ َن الع ْل ِ ِم ُه ِ ََ َع ِ ْي ُن بِ َض ِا َعأ ُ
َاأْ الذابِحأََ ،ف ُهَ الَ َلدُ الح ِق ِ
المك ِ
يقي ِلل ُم َع ِّل ِم الِ ََِ ِ
ار ُ َلِ ُهَ ََِ ،ال ت ََعِا َلى :ﱡﭐﱦﱧﱨﱩ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُّ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱠ [مريم.]٦ - ٥ :
س َتع ِل ِ
ِ ِ
ِ
يم ِهَ ،أِ ََا ٌء َف ِهِ َم َأ ْو َلِ ْم
َر َع َلى َن ْف ِ ْ
الم َع ِّل ُم ُم َث ٌ
اب َم ْأ ُ ٌ
الم َذا ُد ِو َرا َث ُأ الع ْل ِم َوالحك َْمأَ ،ف ُ
َو ُ
َاَ َأ ْ ًذا َ ِ
اريأ لِ ْل ُم َع ِّل ِم َمِا َدا َ َذلِِ َ
ك ال َّْفِ ُع
َي ْف َه ْمَ ،فإِ َذا َف ِه َم َما َع ِل َم ُه َواِ ْن َت َف َع بِ ِه بِ َ ْف ِ ِه َو َن َف َع َم ْي َذ ُه ك َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الم َع ِّل ِم َأ َْ َي ْ ِ َعى َأِ ْعيأ َشِ ِديدً ا
الم ََ َّف ُق َ
َََ ،ف َع َلى ُ
ُم َت َ ْل ًَل ُمتَص ًَلَ ،و َهذه ت َل َار ٌة بِم ْثل َها َي َت َا َف ُس ُ
ِفي إِيل ِ
اد َه ِذ ِه الت َِّل َار ِة َو َت ِْم َيتِ َهِاَ ،ف ِهِي ِمِ ْن َع َم ِلِ ِه َو َآثِ ِ
ار َع َم ِلِ ِهَ ََِ ،ال ت ََعِا َلى :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰ
َ
َ
ﲱ ﲲﲳﲴﱠ [يس

ِ ِ
الم َصالِحِ
ت ََذت َ
َّْ َع َلى َأ ْع َمال ِه ْم م ْن َ

َ .]١٢ :فِ ﱡﲲﲳﱠَ :ما َب َ
اشِ ُذوا َع َم َلِ ُه ،ﱡﲴﱠَ :مِا
والم ِ
َاف ِع َأ ْو ِضدِّ َها.
َ َ
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َو ْل ُي َذ ِّم ِ
الم َت َع ِّل َم بِ ُكِ ِّل َطذِيِ ٍ َو ََل ُي ِم َّلِ ُه بِاِ ْشِتِغَالِ ِه بِ َمِا َي ْع ُ ِ ُذ َع َلِى َف ْه ِمِ ِه ِمِ ْن َأ ْنِ ََا ِ ال ُع ُلَِ ِ
ْ ُ
َو ُم ْف َذ َداتِ َها.
ِ
ِ ِ
ِ
الحِ ِّ َ
ْ َمِا َي ْقِد ُر َع َل ْيِه ل َمِا َلِ ُه مِ َن َ
الم َت َع ِّل ِم َأ َْ ُي ََ َِّ َذ ُم َع ِّل َم ُه َو َي َِتِ َأ َّد َب َم َعِ ُه َح ْ ِ َ
العِا ِّ
َو َع َلى ُ
َوالاَ ِ
اص:
َأما العا ِفإِ ََّ مع ِّلم الاَ يذِ ََدْ اِأِ َتعدَّ لِ َ ْفِ ِع الاَ ْلِ ِ بِ َتع ِل ِ
يمِ ِه َو َف ِْتِ ََا ُهَ ،ف َح ُّقِ ُه َع َلِى ال َِِّ ِ
اِ َحِ ُّ
ْ
ْ َ
ْ
ُ َ َ
َّ َ ُّ
ِ
ِ ِ
اَ َأ ْع َظ َم َو َأ ْن َف َع ِم ْن إِ ْح َ ِ ِ
اِ ِلَ ْمِذِ ِديِ ِ ِه ْمَ ،و َي ُع ِّل َم ُهِ ْم َمِا
ينَ ،و ََل إِ ْح َ َ
اَ َمِ ْن ُي ْذشِدُ ال َِِّ َ
الم ْح َ
ُ
َ ِه ُل َِا َو ُي َِِبِ َه ُه ْم لِ َم ِا َم َف ُل َِاَ ،و َي ْح ُص ِ ُل بِ َ ِ َب ِ
الش ِذِ َون َْش ِذِ الِِدِّ ِ
ْ َذلِ ِ َ
ك ِم ِ َن الاَ ْي ِذَِ ،واِن ِْق َم ِا ِ َّ
ين
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
والمع ِ ِ
ين َو َم ْن َأتَى ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن ُذ ِّر َيتِ ِه ْم َو َم ْيذِ ِه ْم.
ارف ال َّاف َعأَ ،ما ُه ََ َأ ْن َف ُع َش ْيء ل ْل َم َْ ُ َد َ
َ َ َ

َف َلَ ََل ِ
َر الِ ِِذ
َََ ،و ِفي َم ِّي ِه ْم َي ْع َم ُه َ
َّاِ كَال َب َهائِ ِم ِفي ُظ ْل َم ٍأ َيتَاَ َّب ُل َ
الع ْل ُم ك َ
َاَ ال ُ
ْ
َََ ،ف ُه ََ ال ُِِّ ُ
ِ
ِ ِ
الح َيا ُة لِ ْل ُق ُل ِ
َب َوالَ ْر َواحِ َوالدِّ ِ
ين َوالدُّ ْن َيا.
ُي ْهتَدَ بِه في ال ُّظ ُل َماتَ ،و َ
الذ َليس ِف ِ
والب َلدُ ِ
يه َم ْن ُي َب ِّي ُن لِل َّا ِ
وَ
ِ َأ ْم َذ ِدي ِ ِه ْم َو ُي ْذ ِشدُ ُه ْم لِ َمِا َي َِْتِا ُب ُه ْم ِم َّمِا ُهِ ْم ُم ْضِ َل ُذ َ
ْ َ
َ َ
إِ َل ْي ِهََ ،ل خَ ْي َذ ِفي ِ
اإل ََ َام ِأ ِفيِ ِِهَ .ف َمِ ْن َهِ َذا إِ ْح َ ِا َن ُه َو َأ َثِ ُذ ُه ك َْيِاَ ََل َي ِ
ْ َع َلِى ُكِ ِّل ُم ْ ِ ِل ٍم َم َح َّب ُِتِ ُه
لِ ُ
وتَََِيذه و ِ
الق َيا ُ بِ ُح ُقََِ ِه؟
َ ْ ُُ َ

يم ِه ،وا ْل ِ
و َأما ح ُّقه الاَ اص ع َلى الم َتع ِّل ِم َف ِلما ب َّذ َله ِمن َتع ِل ِ
حِ ْذ ِ
ص َع َلِى َمِا ُي ْذ ِشِدُ ُه َو ُيَ ِ ِ ُل ُه
َ
َ َ ُ ْ ْ
ُ َ
ُّ َ
َ َّ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ بِ ِصِغ ِ
ين لِل َِِّا ِ
َار
المِ َذ ِّب َ
الم َع ِّلم َ
ين ُ
إِ َلى َأ ْع َلى الدَّ َر َ اتَ ،ف َل ْي َس ُن ْف ُع اآل َباء َوالُ َّم َهات نَظ ًيذا ل َ ْف ِع ُ

ِ ِ
ار ِه ،البا ِذلِين َن َفائِس َأو ََاتِ ِهم و ْفَ َة َأ ْفك ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين بِك ُِّل َطذِيِ ٍ
الم ْ ت َْذشد َ
ْ َ َ َ
َ ْ
ا ْلع ْل ِم ََ ْب َل ك َب ِ َ َ
َاره ْم في َت ْف ِهي ِم ُ
اإل ْن ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ
وَ ع َلي َها ،وإِ َذا ك َ ِ
ِ ٍ ِ
ْ
اَ بِ َهد َّيِأ َمال َيِأ َي ْت ُفِ ُع بِ َهِاُ ،ثِ َّم َتِ ْذ َه ُ
َو َوأي َلأ َي ْقد ُر َ َ ْ َ
َاَ مِ ْن َأ ْح َ ِ َن إِ َلِى ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َو َتز ُ
البِاَِي
الم َت ََِّ َعِأب َ
الم ْح َ ِن إِ َل ْيهَ ،ف َما ال َّظ ُّن بِ َهدَ َايا الع ْل ِم ال َّاف ِع الكَث َيذة ُ
ُولَ ،ل ُه َح َكبِ ٌيذ َع َلى ُ
الهِدَ اياَ ،ف ِ
ِِ
ْ َحِ ِ
الم َت َ ْل ِ ُل بِ َح ْ ِ
ال تِ ْلِ َ
ف َح َّقِ ُه
حي ََِِ ٍذ َي ْعِذِ ُ
َن ْف ُع َها َما َدا َ ا ْل َع ْبدُ َح ًّيا َو َب ْعدَ َم َماته ُ
ك َ َ
َو ُي ََ َِّ َذ ُه َو ُي ْح ِ ُن الَ َد َب َم َع ُه.
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و ََل ياْ ذج عن إِ َشارتِ ِه وإِر َش ِ
اد ِهَ ،و ْل َي ْل ِل ْس َب ْي َن َيدَ ْي ِه ُمت ََأ ِّدبأَ ،و ُي ْظ ِه ُذ َم َاي َأ َحا َ تِ ِه إِ َلِى ِع ْل ِمِ ِه،
َ َ ُ ُ َ ْ
َ َ ْ
ويدْ عَ َله ح ِ
اض ًذا َو َمائِبأَ ،وإِ َذا َأت َْح َف ُه بِ َفائِدَ ٍة َوت ََْ ِضيحٍ لِ ِع ْل ٍم َف ََل ُي ْظ ِه ُذ َل ُه َأ َّن ُه ََدْ َع َذ َفِ ُه ََ ْبِ َل َذلِِ َ
ك
ََ ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
ارفأ َله ،ب ْل يص ِغي إِ َلي ِه إِ غَاء ا ْلم َت َل ِّل ِ ِ ٍ
يما َي ْعذِ ُف ُه؟! َف َك ْي َ
ا
َوإِ َْ ك َ
َاَ َع ِ ُ َ ُ ْ
ْ بِشدَّ ة إِ َلى ا ْل َفائدَ ةَ ،ه َذا ف َ
ْ ْ َ ُ
َاَ هِ َذا ْالَدب م تَح ِ أ مِع ُكِ ِّل َأحِ ٍد ِفِي ا ْلع ُلَِ ِ وا ْلماَ ا َطبِ ِ
ِ
ات َو ِفِي
َ
ُ
َ
َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ
بِ َما ََل َي ْعذِ ُف ُه؟ َول َه َذا ك َ َ
َ ُ

الُ ُم ِ
َر الدِّ ي ِ َي ِأ َوالدُّ ْن َي َِ َي ِأ.

وإِ َذا َأخْ َل َأ المع ِّلم ِفي َشي ٍء َف ْلي َبه بِذِ ْف ٍ و ُل ْل ٍ
ا بِ َح ْ ِ
ْ ا ْل َم َقِا َِ ،و ََل َي ُقِ ُ
َل َلِ ُهَ :أ ْخ َلِ ْأ َتَ ،أ ْو
َ
َ
ْ ُ ِّ ُ
ُ َ ُ
َلَ ،ب ْل َي ْأتِي بِ ِع َب َار ٍة َللِي َف ٍأ ُيدْ ِر ُك بِ َها ا ْل ُم َع ِّل ُم خَ َلِ َأ ُه ِمِ ْن ُد ِ
َل ْي َس الَ ْم ُذ ك ََما َت ُق ُ
وَ َأ َْ َيت ََشِ ََّ َْ ََ ْل ُبِ ُه،

الَل ِزم ِأَ ،و ُه ََ َأ ْد َعى لِ ْل َُ ُ ِ
َفإِ ََّ َه َذا ِم َن ا ْل ُح ُق ِ
الص ََ ِ
الذ َد َّالِ ِذ َي ْصِ َح ُب ُه ُأَِ ُء
َل إِ َلى َّ
ابَ ،فإِ ََّ َّ
َق َّ َ
ِ
الَد ٍ ِ
الص ََ ِ
اج ا ْل َق ْل ِ
اب ِم ْن ََ ْص ِد ِه.
ْ َي ْم َُع م ْن ت ََص َُّ ِر َّ
بَ ،وان ِْز َع ُ
َ
الم َت َع ِّلمَِ ،ف َع َلِى ا ْل ُم َع ِّلِ ِم إِ َذا َأخْ َلِ َأ َأ َْ َي ْذ ِ ِ َع إِ َلِى ا ْل َحِ ِّ َ ،و ََل َي ْم َُعِ ُه
َوك ََما َأ َْ َه َذا ََل ِز ٌ َع َلى ُ
اإلنْصِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
اف
الذ ُ َ ِ إِل ْيِهَ ،فِإِ ََّ َهِ َذا َع ََل َمِ ُأ ِ َ
ََ َْ ٌل ََا َل ُه ُث َّم َر َأ ا ْل َح َّ في خ ََلفه م ْن ُم َذا َ َعأ ا ْل َح ِّ َو ُّ
ِ
اض ِع لِ ْلح ِّ َ ،فالَا ِ ِ
الص ََ ِ
َوالت َََّ ُ
الص ِغيذِ َأ ْو ال َكبِيذِ.
اب َأ ََا ٌء َ ا َء َع َلى َيد َّ
ْ ا ِّت َبا ُ َّ
َ ُ
َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
و ِمن نِعم ِأ اهللِ ع َلى المع ِّل ِم َأ َْ ي ِ ِ
الصِ ََ ِ
اب،
لدَ م ْن ت َََلميذه َم ْن ُي َ ِّب ُه ُه َع َلى خَ َّلَه َو ُي ْذشدَ ُه إِ َلى َّ
ُ َ
َ
َ ْ َْ
َ
ِ
ِ
ويز ُ ِ ِ
الهِدَ َع َلِى
َاج إِ َلى ُش ْكذِ اهلل ُث َّم إِ َلى ُش ْكذِ َم ْن َأ ْ َذ اهللُ ُ
ُول ا ْأت ْم َذ ُار ُه َع َلى َ ْه ِلهَ ،ف َه َذا َي ْحت ُ
ََ
َيدَ ْي ِه ُم َت َع ِّلمأ َأ ْو َم ْي َذ ُه.
ِ
لِ ِ
ِ
َنِ ُه :اهللُ َأ ْع َلِ ْمَ ،و َلِ ْي َس َهِ َذا بِ َِِاَِ ٍ
ين َأ َْ َي ُق ُ
َلَِا لِ َمِا ََل َي ْع َل ُم َ
ْ ل ْل ُم َع ِّلمِ َ
َوم ْن َأ ْع َظ ِم َما َي ِ ُ
ِلَ َْدَ ِار ِهم ،ب ْل ه َذا ِمما ي ِزيدُ ََدْ رهم ،وي تَدَ ُّل بِ ِه ع َلى ِدي ِ ِهم وتَحذ ِ ِ
لص ََ ِ
اب.
يه ْم ل َّ
َ
ْ َ َ
ْ َ َ ِّ
َ ُ ْ َُْ
َّ َ
َو ِفي ت َََ َُّ ِف ِه َع َّما ََل َي ْع َل ُم ُه َف ََائِدُ كَثِ َيذةٌ:
ِ
ْ َع َليِ ِه.
الَا ِ ُ
م َْهاَ :أ ََّ َه َذا ُه ََ َ
ا َو ََ َال :اهللُ َأ ْع َلِ ْمَ .ف َمِا َأ ْأِ َذ َ َأ َْ َي ْأتِيِ ِِه ِع ْلِ ُم َذلِِ َ
َو ِم َْهاَ :أ َّن ُه إِ َذا ت َََ ََّ َ
ك ،إِ َّمِا ِمِ ْن ُم َذا َ َعتِِ ِه َأ ْو
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يل ِع ْل ِم َهِا وإِتْحِ ِ
ِ
ِ
الم َت َع ِّل َم إِ َذا َر َأ ُم َع ِّل َم ُه َ ِدَّ َوا ْ ت ََهِدَ ِفِي ت َْح ِصِ ِ
اف ا ْل ُم َع ِّلِ ِم
َ َ
ُم َذا َ َعأ َم ْيذِهَ ،فإِ ََّ ُ
بِ َهاَ ،ف َما َأ ْح َ َن َه َذا الَ َث َذ.
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِِ
و ِم َْهاَ :أ َّنه إِ َذا تََ ََّاَ عما ََل يعذِفُ ك َ ِ
الم َ ِائِ ِل،
َ َّ َ ْ
َ
َ
ُ
يما َي ْلِ ِز ُ بِِه مِ َن َ
َاَ َدل ًيَل َعلى ث َقته َوإِ ْت َقانه ف َ
كد ِ
اإل َْدَ ا ع َلى الك َََل ِ ِفيما ََل يع َلمب ك َ ِ
كَما َأ ََّ من عذِ َ ِ
اعيأ لِ َّلذ ْي ِ
ْ ِفي ك ُِّل َما َي َت َك َّل ُم
َاَ َذل َ َ
ف م ْ ُه ِ ُ َ
َ ْ ُ
َ َْ ُ
َ
َر الَ ِ
ِ
ِ
اض َح ِأ.
بِهَ ،حتَّى في الُ ُم ِ َ
ِ
ِ
اَ َذلِ ِ َ
ك َت ْع ِليمِِأ َل ُه ِ ْم
ََ ت َََ َُّ َف ِ ُه َع َّم ِا ََل َي ْع َل ِ ُمب َك ِ َ
الم َت َع ِّل ُم ِ َ
الم َع ِّل ِ َم إِ َذا َر َأ م ْ ِ ُه ُ
َوم َْه ِاَ :أ ََّ ُ
ال َأب َلغُ ِمن ِاَل َْتِدَ ِ
ِ
ِِ
اء بِالَ َْ ََ ِ
الح َِأَ ،و ِاَل َْتِدَ ا ُء بِالَ ْح ََ ِ
ال.
َ
ال َوالَ ْع َم ِ ْ
َوإِ ْر َشا ًدا إِ َلى َهذه ال َّلذِي َقأ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم ْل ُلِ ِ
الم َ ِائِ ِل
ين َبِ َ
الم َع ِّلِم ل ْل ُم َت َع ِّلمِ َ
َوم َّما ُيع ُ
الم َِِا َظ َذة فِي َ
اب ُ
َب َأ ََ َي ْفِت ََح ُ
ين َع َلى َهِ َذا ا َ
ِ
ِ
ِ
الح َّلِ ُأ َوالَ ِد َّلِأَُ ،فإِ َّنِ ُه إِ َذا
َواَل ْحتِ َلاجِ َع َل ْي َهاَ ،و َأ َْ َيك َ
ََُ ال َق ْصدُ َواحِدً اَ ،و ُهِ ََ ات َِّبِا ُ َمِا َر َّ َح ِْتِ ُه ُ
اهين ،وا ُّتبِعِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َع ْي َ ْيه َو َأ ْع ُيِ ِه ْم َت َِِ ََّ َرت الَ ْف ُكِ ُارَ ،و ُعذِ َفِ ا ْل َمآخِ ُذ َوا ْل َبِ َذ ُ َ َ
َ َع َل َه َذا الَ ْم َذ ن َْص َ

الح ِّ َواِتِ َبا ُع ُه.
الح َقائِ ُ َ ،وك َ
َاَ ال َق ْصدُ الَ ْ ِل ُّي َوت َََابِ ُع ُه َم ْعذِ َف ُأ َ
َ

ِ
ْ لِ ْل َ َْ ََ ِ
َوا ْل َح َذ َر ا ْل َح َذ َر ِم َن ال َّت َع ُص ِ
ينب َو ُه ََ َأ َْ َي ْل َع َل ا ْل َق ْصِدَ ِمِ َن ا ْل ُم َِِا َظ َذ ِة ن َْصِ َذ
ال َوا ْل َقائ ِل َ
يل لِب ْهل ِأ ِ
ِ
ِ
ْ لِ ْ ِ
ْلخْ ََل ِ
الع ْلِمُِ ،م ْعِ ٍم
صُ ،م ِز ٌ َ َ
ْ ُم ْذه ٌ
ا ْل َق َْ ِل ا َّلذ ََا َل ُه َأ ْو ََا َل ُه َم ْن ُي َع ِّظ ُم ُهَ ،فإِ ََّ ال َّت َع ُّص َ
اإلنْصافَ هَ ِزي َ ُأ ِ
ِ ِ
لِ ْلح َقائِ ِ َ ،فاتِح ِلَبَ ِ ِ
اَ ِ
اإل ْخِ ََل ِ
ص
الع ْلمَِ ،و ُع ََْ ُ
ُ َ
اب الا َصا ِ َوالح ْقد ،ك ََما َأ ََّ ِ َ
ٌ َْ
َ
َوال ُّْصحِ َوال َف ََلحِ .
اأِدَ ِة والم َقا ِ ِ ِد ال ِيَِ َِأب ِمِن المب ِ
اس ال َف ِ
ْ ِ
َولِ َي ْح َذ ْر ِمِ ْن َط َلِ ِ
الع ْلِ ِم لِل َ ْمِ َذ ِ
الم َمِ َار ِاة
َ َُ َ
اهِاة َو ُ
َّ
َ َ
ِ
والذي ِ
ََُ َل ُه َو ِأي َل ًأ إِ َلى الَ ْمِ َذ ِ
َاأِ ِأَ ،ف َل ْي َ ِ ْ َهِ ِذ ِه َحِ َال
اء َوال ُّ ْم َع ِأَ ،أ ْو َأ َْ َيك َ
الذئ َ
اس الدُّ ْن َي َِ َيِأ َو ِّ
َ ِّ َ
الذين هم َأه ُله ِفي ا ْلح ِقي َق ِأ ،ومن َط َلْ ا ْل ِع ْلم واأ َتعم َله ِفي َأ ْمذ ِ
ِ
اضِ ِه ال َّ ِيَِ َِأ َأ ْو ِر َيِا ًء
َ
ََ ْ
َ
َ َ ْ َْ ُ
َأ ْه ِل ا ْلع ْل ِم ِّ َ ُ ْ ْ ُ
َ
َأو أمع ًأ َف َليس َله ِفي ِ
اآلخ َذ ِة ِم ْن َخ ََل ٍق.
ْ ُ ْ َ ْ َ ُ

الع ْل ِم ِاَل ِّتصافُ بِما يدْ عَ إِ َلي ِه ِ
و ِمن َأع َظ ِم ما ي َتعين ع َلى َأه ِل ِ
الع ْل ِم ِم ْن الَ ْخِ ََل ِق َوالَ ْعمِ ِ
ال
َ
ْ
َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ
َ َ ُ ْ
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وال َّتع ِليمَِ ،ف ُهم َأح ُّ ال ِ ِ ِ ِ
الل ِمي َل ِأَ ،والتَّاَ ِلي ِم ْن ُكِ ِّل خُ ُلِ ٍ َر ِذيِ ٍ
ِلَ ،و ُهِ ْم
َّاِ ِباَلت َصاف ِبالَ ْخ ََل ِق َ
ْ َ
َ ْ
ات ،لِمِا تَميِزُوا بِِ ِه ِمِن ا ِ
اهذ ِة والباطِ َِِ ِأ و َتِذ ِك المحذمِ ِ
ِ
ِ
َأو َلى ال ِ ِ
لع ْلِ ِم
َ
الَا ِ َبات ال َّظ َ َ َ
َّاِ بِالق َيا ِ بِ َ
ْ
َ َ َّ
ُ َ َّ َ
َ ْ
ار ِ
الم َع ِ
ف ،التِّي َل ْم ت َْح ُص ْل لِ َغ ْيذِ ِه ْمَ ،و ِلَن َُّه ْم َُدْ َو ُة ال َّ ِ
اِ ِفي ُأ ُمَ ِر ِه ْم َو ِلَ َّنِ ُه َيت َ
َلِ َّذ ُق إِ َلِ ْي ِه ْم ِمِ َن
َو َ
اس وا ْل َقَ ِ
ِ ِ
ََُ َما َيدْ ُعَ إِ َل ْي ِه ا ْل ِع ْل ُم َأ ْع َظ ُم ِم َّما َي َت َل َّذ َق إِ َلى َم ْيذِ ِه ْم.
ادحِ ِع ْدَ َما َيت ُْذك َ
اَل ْعت َذ ِ َ َ
َاَ ال َّ َل ُ
ََُ بِا ْل َع َم ِل َع َلى ا ْل ِع ْلمِب َفإِ َْ ُع ِم َل بِ ِه اِ ْأ َت َق َّذ َو َدا َ َو َك ُث َذ ْت َب َذ َك ُت ُه،
ا َي ْ ت َِعي َ
َو َأ ْيضأ َفك َ
وإِ ََّ ُتذِ َك ا ْلعم ُل بِ ِه َذهْ َأو ع ِدم ْ بذ َك ُتهَ ،فذوح ا ْل ِع ْل ِم وحيا ُته و َََامه إِنَّما هَ بِ ِ
الق َيِا َ بِِ ِه َع َمِ ًَل
َ ََ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ْ ُ
َ
ََ
َوتَاَ ُّلقأ َو َت ْع ِليمأ َون ُْصحأَ ،و ََل َح َْ َل َو ََل َُ ََّ َة إِ ََّل بِاهللِ.
ِ
ِ ِ
ِ
َو َي ْ َب ِغي ُأ ُل ُ
الم َع ِّلِ ُم ِفِي َم ْ ِ َأ َل ٍأ
َك ال َّلذِي ِ ال َِِّاف ِع ع ِِْدَ ال َب ْحِ َت َع ُّلمِِأ َو َت ْعليمِِأَ ،فِإِ َذا َشِ َذ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ْالَم َث ِ ِ
ال
الم َت َع ِّلم ِ َ
ين بِ ُك ِ ِّل َم ِا َي ْق ِد ُر َع َل ْي ِه م ِ ْن ال َّت ْعبِي ِذِ َو َض ِ ْذ ِ ْ
َو َّض ِ َح َها َو َأ ْو َ ِ َل َها إِ َل ِى َأ ْف َه ِا ِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،و ََل َيِدَ ُ
َوالت َّْص َِيذِ َوالت َّْحذِيذُِ ،ث َّم ََل َي ْتَق ُل م َْها إِ َلى َم ْيذِ َها ََ ْبِ َل ت ََح ُّقق َهِا َو َت ْف ِهيم َهِا ل ْل ُم َت َع ِّلمِ َ

الم َتع ِّل ِمين ياْ ذ ِ َ ِ
آخِ َذ َح َِّتِى ُي ْحكِ ُمَِ ُه
الم َْ ُضَِ ِ الِ ِِذ َلِ ْم َيِتِ َّم َت ْقذِيِ ُِذ ُه إِ َلِى َم َْ ُضَِ ٍ َ
ُ َ َ َ ُ ُ
ََ مِ َن َ
وي ْف َهمَهَ ،فإِ ََّ الاُ ذوج ِمن المَ ُضَ ِ إِ َلى َميذِ ِه ََب َل ِاَلنْتِ َه ِ
اء ِم ْ ُه ُي َش َِّ ُْ ِّ
الذ ْه َنَ ،و َي ْحذِ ُ ال َفائِِدَ َة
ْ ْ
ُ َ َ َْ
ََ ُ ُ
ِ
الم َ ائِ َل َب ْع َض َها بِ َب ْع ٍ
ض.
َو َياْ ل ُط َ
ِ
وي ْب ِغ ِي َتعاه ِدُ مح ُف َ ِ
َم ِاتِ ِه ْم بِ ِ
اإل َع ِا َد ِة َو ِاَل ْمتِ َح ِ ِ
الح ِ ِّ َع َل ِى
اََ ،و َ
الم َت َع ِّلم ِ َ
َ ُ َ ْ
ََ َ
ين َو َم ْع ُل َ
َظ ِات ُ
ِ
ِ لِ ْل َ ْش َل ِ
َِ ،فإِ ََّ ال َت َع ُّل َم بِ َم ِْز َل ِأ ا ْلغ َْذ ِ
الم َذا َ َع ِأ َو َتك َْذ ِار الدَّ ْر ِ
الم َذاك ََذ ُة
ارَ ،والدَّ ْر ُِ َو ُ
الم َذاك ََذة َو ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َو ِ
الم ِض َّذ ِة لِ َت ُْمَ َو َت ْز َدا َد َع َلى الدَّ َوا ِ.
اإل َعا َد ُة بِ َم ِْز َلأ ال َّ ْق ِي َل َها َوإِزَا َلأ الَ ْش َياء ُ

المِ َت َع ِّل ِم َتِ ََِْ َيذ ُم َع ِّل ِمِ ِه َوالَ َد َب َم َعِ ُهَ ،ف َكِ َذلِ َ
ك َأ َْ َذ َانِ ُه ِفِي الِ َّت َع ُّل ِم َم َعِ ُهب َع َل ْيِ ِه
َوك ََما َأ ََّ َع َلِى ُ
ِ ِ
ِ
الص ْح َب ُأ ِفِي َط َلِ ِ
ْ ا ْل ِع ْلِ ِم ت َْل َمِ ُع ُح ُقََِِأ كَثِيِ َِذةًب ِلَ ََّ َل ُهِ ْم َحِ َّ الُ ُخِ ََّ ِة
ت َََْ ُيذ ُه ْم َوا ْحت َذ ُام ُه ْمَ .ف ُّ
الص ْح َب ِأَ ،و َح َّ ِاَل ْحتِذا ِ لِما ََامَا بِ ِه ِم َن ِاَل ْشتِغ ِ
اِب َو ُهِ ََ ِاَلنْتِ َمِا ُء
َال بِ َمِا َيِ ْ َف ُع ُه ْم َو َي َْفِ ُع ال َِِّ َ
َو ُّ
َ َ ُ
إِ َلى ُم َع ِّل ِم ِه ْمَ ،و َأن َُّه ْم بِ َم ِْز َل ِأ َأ ْو ََل ِد ِهَ ،و َح َّ َن ْف ِع َب ْع ِض ِه ْم َب ْعضأ.
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ولِ َه َذا ي ْب ِغي َأ ََّل يدَ ممكِ أ ي ْق ِدر ع َلي ِه ِمِن ن َْفِ ِع مِن ي ْقِ ِدر ع َلِى َن ْف ِعِ ِه ِمِ ُْهم ِمِن َتع ِل ِ
يمِ ِه َمِا
ْ ْ ْ
َ ْ َ ُ َ
َ ُ َ ْ ْ
َ َ
َ
َ َ ُ ْ
يل َه ُل ،والبح ِ معه لِل َّتعاو َِ ع َلى الاَ يذِ وإِر َش ِ
ََ اِ ْ تِ َمِا ُع ُه ْم
اد ِه لِ َما ِفيِ ِِه َن ْف ُعِ ُهَ ،و َي ْ َب ِغِي َأ َْ َي ُكِ َ
َ َ ْ َ َُ َ ُ َ
َ ْ
ْ َ ْ
ار ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
العِ ِ
العِ ِ
ف،
ارفُ َم ْيِ َذ َ
يمِ ًأ َيِ َت َع َّل ُم فيِِه ال َقا ِ ُذ م َّمِ ْن ُهِ ََ َأ ْع َلِى م ِِْ ُهَ ،و ُي َع ِّلِ َم َ
فِي ُكِ ِّل َو َِْ َم َ
ِ
ِ
َرا َع َلِى َمِا ُهِ ْم بِ َصِدَ ِد ِهَ ،و ْل َي ْحِ َذ ُروا ِمِ ْن
َو َي َت َل َار ُح َ
الم َ ائ َل ال َّاف َعأََ ،و ْل َي ْل َع ُلَا َه َّم ُه ْم َم ْق ُصِ ً
ََ َ
ْ َل ُهمَ ،فإِ َّنه إِ ْثم ح ِ
ِ
ِاَل ْشتِغ ِ
َّاِ َوال َّت ْفتِ ِ
َال بِال ِ
اض ٌذ.
ُ ٌ َ
يش َع ْن َأ ْح ََال ِه ْم َوا ْل َع ْي ِ ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الح َّل َأ َع َل ْي ِه ْم َأ َِْ ََ ُ َ ،و ِلَ ََّ َم ْيِ َذ ُه ْم َي ْق َِتِ ِد
َوا ْل َم ْعص َي ُأ م ْن َأ ْه ِل الع ْل ِم َأ ْع َظ ُم م ْن َم ْيذِه ْم ،لَ ََّ ُ
الش ُّذ ِم ْن َم ْيذِ ِه ْم َ َع َل ُه ْم ُح َل ًأ َل ُهَ ،و ِلَ ََّ ِاَل ْشتِغ ََال بِال َّا ِ
َاَ َط ْب ُع ُه َّ
ِ ُي َض ِّي ُع ا ْل َمصِ َالِ َح
بِ ِه ْمَ ،و َم ْن ك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُر ُه.
يس َو ُي ْذه ُ
الَ َْ َ ال َّف َ
ال َّاف َع َأ َو َ
ْ َب ْه َل َأ الع ْل ِم َون َ
واع َلم َأ ََّ ال َق َاع َأ بِالي ِ يذِ ِمن الذز ِْق و ِاَل َْتِصاد ِفي َأمذِ الم ِع َ ِ
َب ِمِ ْن ُكِ ِّل َأ َحِ ٍدََ ،ل
يشِأ َم ْل ُلِ ٌ
َ َ
َ
ْ َ
َ ِّ
َ َ
َ ْ ْ
الع ْلمَِ ،فإِ َّنه كَالم َتعي ِن ع َلي ِهمِ ،لَ ََّ ِ
ََ بِ ِ
ِ
الع ْل َم َوظِي ُف ُأ ال ُع ْمذِ ك ُِلِ ِه َأ ْو ُم ْع َظ ِمِ ِهَ ،ف َم َِتِى
الم ْشت َِغ ُل َ
ُ ُ َ ِّ َ ْ ْ
أ َّي َما ُ
ِ ِ
الض ُذ ِ
ات َح َص َل ال َّ ْق ُ بِ َ ِ َب ِ
ْ َذلِِ َ
َاعِ ُأ ِمِ ْن
َاح َم ْت ُه الَ ْشغ َُال الدُّ ْن َي َِ َي ُأ َو َّ
ور َي ُ
كَ ،واَل َْت َصِا ُد َوال َق َ
ز َ
ِ
ِ ِ
ِ
الم َت َع ِّل ِم َع َلى َما ُه ََ بِ َصدَ ِد ِه.
َأ ْك َبذِ ال َع ََام ِل لاَ ْصذِ الَ ْشغَال الدُّ ْن َي َِ َيأ َوإِ َْ َب ُال ُ

اب العالِ ِم والم َتع ِّل ِم ال ُّصح وبِ ُّ الع ُلَِ ِ ال ِ
ِ
ْ ِ
اإل ْم َكِ ِ
َّاف َعِ ِأ بِ َح ْ ِ ِ
اََ ،ح َِّتِى َلِ َْ َت َع َّلِ َم
ُ
َوم ْن آ َد ِ َ َ ُ َ
ْ ُ ََ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َاَ َذلِ َ ِ
ِ
َّاِ َع َْكَ ،ف َمِ ْن
اَ َم ْ َأ َل ًأ َو َب َّثها ك َ
اإل ْن َ ُ
ك م ْن َب َذكَأ الع ْلمَِ ،ولَ ََّ َث َم َذات الع ْل ِم َأ َْ َي ْأخُ َذ ُه ال ُ

اَ َلِ ُه َح َيِا ًة َثانِ َيِ ٌأ
َش َّح بِ ِع ْل ِم ِه َم َ
ات ِع ْل ُم ُه بِ َم َْتِ ِهَ ،و ُر َّب َما َن ِ َي ُه َو ُه ََ َح ٌي ،ك ََما َأ ََّ َمِ ْن َبِ َّ ِع ْل َمِ ُه َكِ َ
َو ِح ْفظأ لِ َما َع ِل َم ُهَ ،و َ زَا ُه اهللُ بِ َح َ ِ
ْ َع َم ِل ِه.
كَ ،و َح ْ ِ ِم َأ ْأِ َب ِ
َو ِم ْن َأ َه ِّم َما َي َت َع َّي ُن ال َّ ْع ُي ِفي َ ْم ِع ك َِل َمتِ ِه ْم َو َتِ ْألِياُ ال ُق ُلِ ِ
َب َع َلِى َذلِِ َ
اب
ِ
ِ
ْ َأ ْع ُي ِ ِه ْم َو َم َاي ًأ َي ْ ِ َع َْ ََ إِ َل ْي َهِا بِ ُكِ ِّل
ال َّشذِ َوال َعدَ َاوة َوال َبغ َْضاء َب ْي َُه ْمَ ،و َأ َْ َي ْل َع ُلَا َه َذا الَ ْم َذ ُن ْص َ
ِ
ِ
ِ
ََ َهِ َذا الَ ْمِ َذ بِ َم َح َبِ ِأ
الم ْص َل َح َأ ُم ْشت ََذ َكأٌَ ،ف ُي َح ِّق ُق َ
الم ْل ُل َ
َب َواحدٌ َوال َق ْصدَ َواحدٌ َ ،و َ
َطذِي ٍ ب لَ ََّ َ
اس ال َف ِ
الع ْل ِم ومن َله ََدَ ِف ِ
َاَ ِمن َأه ِل ِ
ََ الَ ْمِ َذ َ
اأِدَ َة
يه َأ ْو اِ ْشِتِ َغ َا ٌل َأ ْو ن َْفِ ٌعَ ،و ََل َيِدَ ُع َ
ك ُِّل َم ْن ك َ ْ ْ
ََ ْ ُ ٌ
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ِ
ِ
ِ
الم ْل ُلِ ِ
لل ِليِ ِ
ْ َب ْع ُضِ ُه ْم َب ْعضِِأَ ،و َيِ ُذ ُّب َب ْع ُضِ ُه ْم َعِ ْن
ِلَ ،ف ُيحِ ُّ
َب ا َ
ت َْملك ُُه ْم َوت َْم َ ُع ُه ْم مِ ْن َهِ َذا َ
ض ،ويب ُذ ُل َ ِ
اللزْئِ َي َأ التِّي
يح َأ لِ َم ْن َر َأ ْو ُه ُم َْحذِفأ َع ْن اآلخَ ذَِ ،و ُي َب ْذ ِه ُ
َر ُ
ََ ال َّص َ
َب ْع ٍ َ َ ْ
ََُ َع َلى َأ ََّ الُ ُم َ
تَدْ عَ إِ َلى ِضدِّ المحب ِأ و ِاَلئْتِ ََل ِ
ف ََل ُت َقدَّ َع َلى الُ ُ ِ
َل ال ُك ِّل َي ِأ التِّي ِف َيها َ ْم ُع الك َِل َم ِأ.
َ َ َّ َ
ُ
ُ
اد َذ ِ
ََ ِم ِن إِ ْف ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات َب ْي ِ ِ ِه ْم َو َت ْفذِي ِ ِ
َو ََل َي ِدَ ُع ُ
ََ َأ ْع ِدَ ا َء الع ْل ِ ِم م ِ َن َ
الع ِ ََا ِ َو َم ْي ِذِه ْم َيت ََم َّك ُ ِ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ك َِلمتِ ِهمَ ،فإِ ََّ ِفي تَح ِقي ِ ه َذا الم ْقص ِد الل ِل ِ ِ
الم َصِالِحِ َمِا ََل ُي ْح َصِى،
َ
َ َ
َ
ْ
الم َِِاف ِع َو َ
يل َوالق َيا ِ بِه م َن َ
َ ْ
ِ ِ
الش ِ
ار ُ َع َل ْي ِه بِك ِ
ين ِّ
الذ َح َّ َ
ُل َطذِي ٍ .
َو َل َْ َل ْم َيك ُْن فيه إِ ََّل َأ ََّ َه َذا ُه ََ الدِّ ُ
و َأع َظم من ي ْلزَمه ِ
الق َيا ُ بِ ِه َأ ْه ُل ُهَ ،و ِلَ َّن ُه ْم ْن َأ ْع َظ ِم الَ ِد َّل ِأ َع َلى ال ُّْصحِ َو ِ
اإل ْخ ََل ِ
ص ال َّل َذ ْي ِن ُه َما
َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ْلْ الدِّ ين وروحه ،وإِ ََّ ه َذا الَ َ ِ
ين
ين ُهِ ْم َأ ْه ُلِ ُه َّالِذ َ
ا َي َّتصاُ ال َع ْبدُ بِ َأ َّن ُه م ْن َأ ْه ِل الع ْل ِم َّالِذ َ
َ ْ
َُ ُ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َو َر َد ِفي الكِت ِ
الم َْ ِض ُع لِ ِذ ْكذِ ِه.
َاب َوال ُّ َأ م ْن َمدْ ح ِه ْم َوال َّث َاء َع َل ْي ِه ْم َما ََل َي َّت ُع َه َذا َ
َل إِ َليِ ِه و َت ََ ِ ُطذَِ ِه ما هَ م َشِاهدٌ َ ،فِإِ ََّ َأهِ َل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الَ ُ ِ
الع ْلِ ِم إِ َذا
ْ
َ ُّ ُ َ ُ َ ُ َ
َوفيه م ْن َتكْثيذِ ا ْلع ْل ِم َوت ََِأ َعأ ُ
كَا َن ْ َطذِي َقت ُُه ِم و ِ
احدَ ًة ت ََمك ََّن َأ َْ َي َت َع َّل َم َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ضَ ،و ُي َع ِّلِ ُم َب ْع ُضِ ُه ْم َب ْعضِِأَ ،وإِ َذا ك ََانِ ْ
َ
ُكِ ُّل َطائِ َفِ ٍأ ِمِ ُْه ْم ُم ْز َِو َيِ ًأ َعِ ِن الُ ْخِ َذ ُم َْحذِ َفِ ًأ َع َْهِا اِ ْن َق َل َعِ ِ ال َفائِِدَ ُة َو َحِ َّل َم َح َّل َهِا ِضِدُّ َها،

َب ال َّلائِ َف ِأ الُخْ ذ و َأ ْم ََلطِ َهِا ،و ُكِ َّل هِ َذا م َِِ ٍ
يش َع ْن ُع ُي ِ
ْ َوال ُبغ ُْض َوال َّت ْفتِ ُ
اف
َ
َ َ
َو َح َص َل ال َّت َع ُص ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِلدِّ ِ
الصالِ ُح.
ين َوال َع ْق ِلَ ،ول َما َي َت َع َّي ُن َع َلى َأ ْه ِل الع ْلمَِ ،ول َما كَاَ َع َل ْيه ال َّ َلاُ َّ
َديتِِ ِه َظِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
الم ََ َّف ُ ت ِ
ص َواِ ْحتِ َ ِ ٍ
اه ًذا َو َباطِ ِأ ،بِِإِخْ ََل ٍ
اب
َف ُ
َلدُ ُه نَا حأ هلل بِت ََْحيده َوالق َيا ِ بِ ُع ُب َ
اَ بِ َما اِ ْشت ََم َل َع َليِ ِهَ ،و ِ
َاب اهللِ بِ ِ
اإلي َم ِ
ْ ُو ْأ ِع ِه ،نَا ِ حأ لِكِت ِ
يل َل َها بِ َح َ ِ
َو َتك ِْم ٍ
اإل َْ َب ُال َع َلى َت َع ُّل ِمِ ِه

الشذِي َع ِأ ُك ِّل َهاَ ،نا ِ حأ لِ َذ ُأَلِ ِه بِ ِ
يم ِ
َو َت َع ُّل ِم َما َي َت َع َّل ُ بِ ِه َو َي َت َف َّذ ُ َع ْ ُه ِم ْن ُع ُلَ ِ َّ
اَ بِك ُِّل َما َ ا َء بِ ِه
اإل َ
ين و ُفذ ِ
ِ
ِ
وع ِه َو َت ْق ِدي ِم َم َح َّبتِ ِه َع َلى ك ُِّل َم َح َّب ٍأ َب ْعدَ َم َح َّبِ ِأ اهللِ ت ََعِا َلىَ ،وت َْح ِقيِ ِ ُمتَا َب َعتِِ ِه
م ْن ُأ ُ َل الدِّ ِ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِفي َش َذائِ ِع الدِّ ِ
ينب ِم ْن ُو ََلتِ ِه ْم َو ُع َل َمائِ ِه ْم َو ُرؤَ َأائ ِْه ْم
الم ْ ِلم َ
ين ال َّظاه َذة َوال َباط َأ ،نَا حأ لَئ َّمأ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذ ِع َّي ِأ َع َلى َطِا َعتِ ِه ْم
في َم َح َّبأ الاَ ْيذِ َل ُه ْم َوال َّ ْع ِي في إِ َعانَت ِه ْم َع َل ْيه ََ َْ ًَل َوف ْع ًَلَ ،و َم َح َّبأ ا ْ ت َما ِ َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وعدَ ِ ماَ ا َل َفتِ ِهم َّ ِ ِ
ْ لِ َ ْف ِ ِ ِه َو َي ْكِ َذ ُه َل ُهِ ْم َمِا
ْ َل ُه ْم َما ُيحِ ُّ
ينُ ،يح ُّ
الم ْ ِلم َ
الض َارةَ ،نا حأ ل َع َّامأ ُ
ْ
َ َ ُ
القِ َِي ِم والصِذ ِ
يكْذه لِ َ ْف ِ ِه ،ويصدِّ ُق َظ ِ
اه َذ ُه َباطِ َ ُهَ ،و َأ َْ ََا َل ُه َو َأ ْف َعا َل ُهَ ،و ْيدْ ُعَ إِ َلى َه َذا الَ ِ ِ ِل َ
اط
َُ َ
َ َُ
َ ِّ َ
الم ْ ت َِقيمِ.
ُ
ِ
ْ ال َع َمِ ِل َّالِ ِذ ُي َق ِّذ ُب َِِا إِ َلِى ُح ِّبِ ِه،
ْ َمِ ْن ُيح ُّبِ ُهَ ،و ُحِ َّ
يم َأ َْ َي ْذ ُز ََ َِِا ُح َّبِ ُه َو ُحِ َّ
َف َ ْ َأ ُل اهللَ ال َكذِ َ
ِ
اب.
الَ َّه ُ
ْ َل َا م ْن َلدُ ْن ُه َر ْح َم ًأ إِ َّن ُه َه ََ َ
َو َي َه َ
َو َ َّلى اهللُ َع َلى ُم َح َم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َ ْحبِ ِه َو َأ َّل َم.
ك و َك َتبه ال َف ِقيذ إِ َلى رب ِه عبدُ الذحم ِن ال َّا ِ ذ بن أع ِد  ،و َن َق َله ِمن َخِ ِّط الم َؤ ِّلِ ِ
ِ
ا ال َف ِقيِ ُِذ
َ ُ ْ
ْ َ ْ
ََ َال َذل َ َ َ ُ
ُ
َ ِّ َ ْ َّ ْ َ
ُ
اَ ْب ِن َع ْب ِد ال َع ِز ِيز ْآل َب َّ ا ْ .
إِ َلى َم َْ ََل ُه ُم َح َمدُ ْب ُن ُأ َل ْي َم َ
ِ
بِت ِ
الح َّل َأ َعا َ 1412هِ.
َاريخِ ِ /1ذ

َال ّ
الشيخ ال ّ عد :
ِ
ِ
ِ ِ
ََ
اِ َأ ْمِذِ ِه ْمب الِ ِِذ َي ْب ُِِ َ
ين َأ َْ َي ْل َع ُلَِا َأ َأِ َ
الم َت َع ِّلم َ
الم َع ِّلم َ
ين َو ُ
( َي َت َع َّي ُن َع َلى َأ ْه ِل الع ْل ِم م َن ُ
َام َل وال َت َقذب إِ َلى اهللِ بِ َه ِذ ِه ِ
اإل ْخ ََلص الك ِ
َع َل ْي ِه َح َذكَاتِ ِه ْم َو َأ َك َاتِ ِه ْم ِ
الع َبا َد ِة ،التِي ِهِ َي ِمِ ْن َأ َ ِ ِّل
َ ُّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الل ِليِ َِل ِفِي ُكِ ِّل َدَِيِ ٍ ِمِ ْن َأ ْمِذِ ِه ْم
الع َبا َدات َو َأك َْم ِل َها َو َأ ْن َفع َها َو َأ َع ِّم َهاَ ،و َي َت َف َّقِدُ وا َهِ َذا الَ ْ ِ َل َ
َو َ ِل ٍ
يل).
ِّف أجاد فيها وأحسن فقد تك ّلم عن ٍ
أمر ٍ
مهم يجب البسداة ُُ
المصن ُ
هذه المقدمة التي بدأ هبا ُ
به ك ُِّل ش ٍ
ية وهو اإلخالص هلل  ،فسنَّ الننايسة بساإلخالص هلل  ومراجنس ُة الن م
ّيسة مسن
م
ٍ
أحوالسه ُك ِّلهسا وخاقسسة فيمسا ّ
يتنلس
مسسلم مراجنتهسسا ُ
يجسب علس ُكس ِّل
المهمسةا التسسي
األمسو
ُ
ّ
بالنلم.

ً
ُ
ّ ُ
ّ
 واملسلم جيب عليه أن يراجع نيته دائما ،ومراجعة انلي ِة من جهتني:

11

ُ
ّ
ُ
نيف ّ
حيث ُ
الرياء والتسميع
 اجلهة األوىل :من

فيحرص عل أَّ يبند عن نفسه الرياة ،وأَّ يطرد عن م
قلبه االلتفات للتّسميع بأَّ يسمع بسه
ُ
ُ
ّ
النسا أو مسسمنوا بسسه أا ال ،وُ هسسذا مراعسسا بُ لجانسسب محمايسسة جنسسا
النسا  ،فمسسا عليسسه هسسل ا ُه سّ
سّ
التّوحيد من حيث ّ
الرياة.
الشرك األقغر وهو ّ
م
وقد بين النّبي ّ 
حسديث محمسود
الرياة يكوَّ بأمو ٍ منها الدُّ عا ُة ،ففي
أَّ طرد ّ
ُّ
بن لبي ٍد  أَّ النّبي  علم أقحاب ُه ُدعا ًة يدعوَّ به ،ويكسوَّ مسببب بسأمر اهلل
ّبي  أَ يقَلَا« :ال َّل ُه َّم إِنَّا َن ُعَ ُذ بِِ َ
ك
 لذها
ّ
الرياة عن قلوهبم ،فع ّلمهم ال ُّ
َأ َْ ن ُْشذِ َك بِ َ
ك َون َْح ُن َن ْع َل ُمَ ،و َن ْ َتغ ِْف ُذ َك لِ َما ََل َن ْع َل ُم».
م
المراةات والتسميع عن قلبك ،وهسذا
األول ُ اإلخالص أَّ تحرص عل
إذَ :األمر ّ
نفي ُ
المسراةات والتّسسسميع تس ُ
سرك النمسسل خشسسية المسسراةات
سم جسسدً ا ،وأخطسسر مسسن الوقسسوت ُ ُ
األمسسر مهس ب
والتّسميع.
م
األول:
ظيم وال ّثاين أعظم من ّ
إذَ :عندنا خطئاَّ كالهما ع ب
 فالول :الذي ينمل النمل الصالح ألجل من يراه أو يسمع بها فهو م ٍ
راة حبط عمل ُه.
ّ
ّ
ب
والم ِّ
تأكسدات خشسية
 وال ّثاين :مسن تسرك النمسل
ّ
بالكليسة وخاقس ًة انا كساَّ مسن الواجبسات ُ
الرياة ،فهسذا أشسدُّ اًامسب ُّ
عقسال كسذلكّ ،
فسنَّ عقلسه فيسه نقس ب ألنسّ ه تسرك النمسل
وأقسل ً
الوقوت ُ ّ
بالكلية ألجل النّا

خوفب من أَّ يروه أو يسمنوا به.

األول ُ اإلخالص ،وأمسره كمسا قلسك لكسم بسننَّ اهلل ب
مسهل ،ونلسك يكسوَّ
إذَ :هذا األمر ّ
بالدُّ عاة ويكوَّ بمراجنة النّف ّ ،
فنَّ المرة انا أمن شيئب وقع فيه وانا خافه أمن ُه ،كما ع ّبر عسن
نلك الحسن البصري  تنال .
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ّ
ِّ ُ
ُ ّ
األمر اثلاين فيما يتعلق باإلخالص هلل  :وهو انلية يف العلم

ُ
وهذه من الفقه منرف ُة النّية ُ النلم ما هي ،فما يه انلِّية يف حتصيل العلم؟
الصسالُ
السؤال :ما النِّيس ُة ُ النلسمم مسانا أنسويم ّ
ُأَل اإلما أحمد  تنال عن هذا ُّ
والصسياا نيسة اإلمسساك عسن
تنرف نيتها وهي الدُّ خول ُ النبادُ ،والطهسا ُ ّنيس ُة فسع الحسداّ ،
المف ِّط م
ً
حالال عليه قسا حرامسب بدخولسه ُ
رات ،واإلحراا النية هي أَّ ينلم وينتقد أَّ ما كاَّ
ُ
م
بالزيادُ والكمسال
وكمل ،وع ّبرت ّ
النُّسك ،لكن ما النِّي ُة ّ
الصالح ُة التي انا نواها المر ُة زاد أجر ُه ُ
ّ
مكملسة تزيسدك
ألَّ النّية القسم ّ
األول الذي تك ّلمنا عنه هو المهبط بال ُكل ّية لألجر ،وال ّثاين هسذه ِّ
أجرا حت تبلغ الكمال.
ً
ُأَل أحمد ما ال ّي ُأ يف العلم؟ َال« :النِّي ُة ُ النلم أَّ تنفي الجهل عن نفسك ِّ
وتنلسم النسّ ا
الخير».
إذَ :النّية التي من نواها وحرص عليها ّ
فسنَّ ن ّيتسه تكسوَّ ّنيس ًة قسالح ًة ُ النلسم ،وتكسوَّ ّنيس ًة
ُيؤجر عليها أعظم األجر ُ عم ٍل ينمل ُه ُ تحصيل هذا النلم ّ
الشريف المبا مك:
ٍ
ٍ
مسوية،
طريقسة
 أَ ت َِِ نفِِي اللهِِل عِِن نف ِِك ،بحيسث أنسّ ك تتنبسدُ اهلل  علس
ٍ
ٍ
ستقيم ُتؤدي النبادات كامل ًة بواجباهتا مسع انتفساة مواننهسا و ُمبطالهتسا ،واإلتيساَّ
قراط ُم
وعل
م
النبادات.
ومننها ،وكذلك مائر
هبيئاهتا ُ
ٍ
ٍ
موية فهذا هي النِّي ُة الصسالح ُة أَّ
طريقة
وتنقدُ النقود بينب وشرا ًة ونحو ُه قحيحةً ،وعل
تنوي فع الجهل عن نفسك.
 ال ّثاين :أَ ت َ َ تعليم ال ِ
ّاِا اَّ من النِّية الصالحة ني ُة تنلسيم النسا
النّا

الخيسر ،ألَّ بنس

المراةاُ فيقول :أتنلم ألعلم غير قحيحٍ أهنا من المراةاُ ،بل انها
يظ ُّن أَّ هذه النّية من ُ

النّية الصالح ُة فتتنلم ما ال تحتاج ل ُه ُ ظنِّك لكي تن ِّلم ُه من يحتاج اليه.
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ُ ّبما تن ّلم بن

علوا اآللة قد ال تحتاج هذه النلوا المتنباط األحكاا لفقدك شرطب مسن

شروط االجتهاد ،أو عدا حاجتك اليه لكنّك تن ّلم هذه النلوا لمسن يسستثمر هسذه النلسوا فيمسا
ينفع ،فتؤجر حينذاك.
ُ
إذَ :فن ّي ُة التّنليم ني بة قالحةب ،وب ا ًء على ذلِِكّ :
فسنَّ علسم ّ
الشسرينة اإلمسالمية بالخصسوص
من خصائصه أنه يتناقل بالتنليم ،فاألكابر ينلمونه األقاغر ،واألوائل ُين ِّلمونه األواخسر ،فمسا
زال هذا النلم ُيتوا ا ال قياا الساعة ال ينقطع ،النلسم ُمتسوا ب
ينقطسع،
السساعة ال
ُ
ا الس قيساا ّ
خيرا كما ميئتينا بند نلك.
وقد ّ
ّبي  بالمتنلمين ً
وق الن ُّ
الريساة والتّسسميع ،وتسسرك
إذَ :المقصَِِد اإلخسالص د جس بة البسسدّ مسن وجودهساا وهسو تسسرك ّ
الرياة والتسميع ب
مهل جدا ،يكوَّ بمراجنة القلب بين الفينة واألخرى ،وأَّ يكوَّ ًاناة النسا
ّ
وعدا ًاناؤهم عليك موا بة ،بحيث يكوَّ قصدك من نلك مسا عنسد اهلل  وتحصسيل الغايسة
ُ
ُ
أجسرك
يكمسل
فحسب ،وتكثر من دعاة اهلل  اإلخالص ُ القول والنمل ،والمذ ال ّثاين:
بالن مّية الص م
الحة ن ّية نفي الجه مل عن نفسك ،ون ّية تنليم النّا الخير.
ّ
الفاضل نكت بة لطيف بة ُ قسول المصسنِّف ُ اخسر الج م
ُ
وُ كالا ّ
ملسة:
الشيخ الذي قرأه القا ُئ
ُ
ُ
يل) وهو اإلخالصِ ( ،في ك ُِّل َدَِي ٍ
الل ِل َ
( َو َي َت َف َّقدُ وا)ا أ  :المن ّلم والمتن ّلم منبَ ( ،ه َذا الَ ْ َل َ
ِم ْن َأ ْمذِ ِه ْم َو َ ِل ٍ
يل)ا إذَ :هذه اللملأ لليف ٌأ تد ُل ا على أمذين:
 األمر ّ
م
م
القلب ،ومداومة مؤال اهلل 
مراجنة
األول :أَّ يحرص المر ُة عل مداومة
اإلخالص ،ومداومة امتحضا الن مّية ال ّطيبة عند التنليم ،فأنك عندما تن ّلم النّا الخيسر فننسّ ك
تؤجر ،وعندما تب ِّين للنّا

شيئب ينتفنوَّ بسه ُ ديسنهم فننسّ ك ترفسع عنسد اهلل  بسسبب هسذا

التنليم.
إذَ :تراجع قلبك وتستمر عل نلك حياتك ُك ّلها.

14

ّ
اثلاين :أَّ تنلم ّ
أَّ هذا األمسر يكسوَّ ُ السدّ قي والجليسل ،فسال تنظسر فقسط لسبن
 األمر

األمو وترتك بنضها ،فنَّ منظم النا مسن مستصسغر ّ
الشسر م  ،بنس
عل القلب منها مداخل جليلةب ،يدخل عل القلب من بنس
ولذلك قال بنس

المتقسدّ مين وأظنسُّ ه القاضسي عيسا

األمسو السدّ قي قسد يسدخل

األمسو الدّ قيقسة مسداخل جليلسةب،

ٍ
اخسالص»،
« :اَّ اخالقسنا يحتساج الس

الحافظ أبو ٍ
ُ
بكر بن أبسي السدُّ نيا -تلميسذ اإلمساا
السلف ُ اإلخالص
ومن أحسن من جمع اًاا ّ
أحمد ُ -كتابه «اإلخالص».
السلف الصسالحين  تنسال ُ هسذا البسا  ،وأو د أغلسب مسا ُ هسذا
فقد جمع اًاا ّ
الجسزة وزاد عليسه كالمسب لطيفسب الحسسافظ أبسو الفسرج ابسن جسب  تنسال المتسو مسسنة
ٍ
وخمسة وتسنين من الهجرُ ُ مالته عن اإلخسالص ،وهسذاَّ الكتابساَّ مسن الطسف
مبنما ٍئة
م
اإلخسالصا ألَّ بنس
ال ُكتب المتن ِّلقسة ببسا
البا مبالغ ًة تجنل النّا

النسّ ا

مسن المننيسين بساألد قسد يبسالغ ُ هسذا

يزهدوَّ ُ النمل ،وتجنل النّا

يك ُّفوَّ عن ٍ
كثير من الخير خشي ًة

سات ،فسساعلم ّ
مسسن فق سد هسسذا ّ
أَّ أفنسسال القلسسو ُ -ك ّلهسسا بسسال
الش سرط ،ولكسسن نقسسول :الن سا ُ د جس ب
ٍ
ٍ
شية انتفاة النامل المبطل للنمل بالكليسة
أهم
امتثناة -د
ب
جات ،لي النّا ُ فيها موا بة وانّما ُّ
المراةات والتسميع.
وهو ُ
َال َ ت َعا َلى:
( َفإِ َْ َد َر ُأَا َأ ْو َد َار ُأَاَ ،أ ْو َب َح ُثَا َأ ْو نَا َظ ُذواَ ،أ ْو َأ ْأِ َم ُعَا َأ ْو اِ ْأِت ََم ُعَاَ ،أ ْو َكت َُبَِا َأ ْو َح ِف ُظَِا،
وأ ُه ْم الاَ ا َ أََ ،أ ْو َرا َ ُعَا َع َل ْي َها َأ ْو َع َلى َم ْيذِ َهِا ِمِ َن الك ُُِتِ ِ
ْ الُ ْخِ َذ َ ،أ ْو َ َل ُ َِا
َأ ْو ك ََّذ ُروا ُد ُر َ
الع ْلمَِ ،أو اِ ْشتَذوا ُكتُبِِأ َأو مِا ي ِعِين ع َلِى ِ
س ِ
َم ْل ِل َس ِع ْلمٍَ ،أ ْو َن َق ُلَا َأ َْدَ َام ُه ْم لِ َم َلالِ ِ
اَ
الع ْلِمَِ ،كِ َ
ْ َ ُ ُ َ
ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
اب َأ ْ ذِ ِه َو َث ََابِ ِه ُم ََل ِزمأ َل ُه ْم ،لِ َي ِص َيذ اِ ْشتِغَا َل ُه ِم ُك َّل ُه َُ ْذ َب ًأ َو َطا َع ًأ َو َأ ْي ًذا إِ َلى
اإل ْخ ََل ُص هلل َوا ْحت َ ُ

اهللِ َوإِ َلى ك ََذ َامتِ ِهَ ،و َل َي َت َح َّق ُقَا بِ َق َْلِ ِه َ « :م ْن َأ َل َ
ك طِذِيقِِأ َي ْلِت َِم ُس ِفيِ ِِه ِع ْلمِِأ َأِ َّه َل
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الل َّ ِأ»).
اهللُ َل ُه َطذِيقأ إِ َلى َ

ّ

ُ ّ
ً
طائف:
 هذه اجلملة اليت أوردها المصنف فيها عددا من املسائل والل ِ
ّ
ُ
ذكره يف آخررر هلررو َ ( :و َل َيت ََح َّق ُقَِا بِ َق َْلِِ ِه َ « :مِ ْن َأِ َل َ
ك
 فمن اللطائف ما
ِ ِ ِ ِ
ِ
الل َِّأ») ،مع ى هذا :التّأمل ُ هذا الحديث أَّ
طذِيقأ َي ْلتَم ُس فيه ع ْلمأ َأ َّه َل اهللُ َل ُه َطذِيقأ إِ َلى َ

ب
فنَّ امتشسنا ك ّ
أَّ النلم عبادُبّ ،
يستشنر النبد ّ
تحصسيل لألجسر النظسيم
أَّ النلسم عبساد بُ وفيهسا
م
ٍ
النبادات فتخل ُ فيها.
حينئذ تراعي هذه النّية ،وأنّها عباد بُ من
والوقول ال الجن مّة ،فننّك
ِّ
ُ ّ
ِّ
المنلسم والمسستن ِّلم منسسب ،فلسسي
 امللح ر اثل راين يف ملص املصررنف :سّأنسه خاطسسب بالنّيس مسة
المطالب بذلك المتن ّلم فحسسبا ألَّ المنلسم قسد يسدخل عليسه مسن الر م
يساة ،ويسدخل عليسه مسن
ِّ
ُ
ب الثناة ما ال يقسع مسن غيسره ،ونلسك أَّ المسرة انا انتصسب خطيبسب أمساا النسا
وح ِّ
التسميع ُ

أو

ٍ
ضسنيف
اآلدمسي
أمر أخذوا بقولسه فسنَّ قلسب
ُمن ِّلمب لهم ،فكاَّ انا تكلم أنصتوا وانا أشا ال
ب
ِّ
غاية ّ م
المستمعم.
يقع ُ نف
ولربما وقع ُ نف المتك ِّلم ما ال ُ
ُ
الضنفُ ،
ولذلك ّ
فنَّ المؤمن يجب أَّ يراجع نفسسه واَّ كساَّ من ِّلمسا ،ولسي
من ِّلمب أَّ قد أمن من هذا البا  ،بل اَّ المرة ُ بما أمن منين طم ً
واال من هذا ّ
الشسية فلسم يبقس
بينه وبين اخر ُع م
مره ّاال يسير فيسب عليه الكتا فينمل بنمل أهل النا فيدخلها ،كما جساة ُ

مننس أَّ المسرة يكسوَّ

م
الحديث.
ولذلك المؤمن يجسب أَّ يراعسي قلبس ُه ،وقسد جساة عسن بنس السسلفا وهسو اإلمِِا أحمِِدُ
م
مكرته قيل له :مسانا
 تنال أنّه كاَ يقَل« :بندُ بندُ » قبل وفاته بقليلٍ ،فلما قح من
قصدت ببند بند ،فقال« :فكأَّ الشيطاَّ تم ّثل لي  ُ-احتضا ه يقول -:فتّني يا أحمدُ  ،فأقول
ّ
حسي مطلقسب» ،كمسا َِِال عبِِد اهلل بِِن
له :بندُ بندُ فما ُ
زلك ُ الحياُ فنَّ الفتنسة ال ُيسؤمن عليهسا ب
ٍ
الحي ال ُتؤمن عليه الفتنة»ا ال ُتؤمن عليه الفتنة ومن الفتنة فتنس ُة القلسو ُ
عَد « :
م
ُّ
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الضسالل نسسال اهلل
بالريساة والتّسسميع أو غيسر نلسك مسن أمسبا م ّ
قضسية فقسد اإلخسالص بالكليسة ّ
السالمة.
ّ 

ّ
ّ
 ومن انلُّكت املتعلق ِة بكالص الشيخ اذلي هلرأه القارئ -قبسل قليس ٍل -اشسا ته 

تنال لومائل تل ِّقي النلم ،فقد نكر ومائل مهمةً ،والعلماء  تنال يقَلََِِّ :
اَّ النلسم
ٍ
ٍ
ٍ
وميلة ّ
مجرد االمتمات فحسب ،أو
واحدُ ،بل ال بدّ من تحصيله بأكثر من
بوميلة
ال ُينال
ألَّ ّ
م
النلم.
كثير من
يتحص ُل به المر ُة كامل النلم ،أو ال
التّلقي بأحد الومائل ال
ّ
ّ
يتحص ُل له به ب
من الومائل التي أو دها المصنِّفَ ( :فإِ َْ َد َر ُأَا َأ ْو َد َار ُأَا) ،فقَله( :د
ٍ
المد ِّ وبين الحاضر.
النلم الدّ امة بأَّ يحضر الدّ  ،أو ُيد ّ أل ّن ُه فنل مشا كة بين ب

) :مسن ومسائل

(أو دا

) :فالدّ

والمدا مس ُة تكسوَّ بسين المسرة وقرينسه ،مسن
يكوَّ بين من ّل ٍم ومتن ّل ٍمُ ،

المدا مة ،وَد َال العلماء َ ت َعا َلىّ « :
اَّ المسرة ال يكسوَّ
ومائل تحصيل النلم
المهمة ُ
ّ
وممسن هسسو مثلس ُه» ،ويكسسوَّ
ّ
وممسن هسسو دونسهّ ،
ممسن هسو أعلس منسسهّ ،
متحصس ًال للنلسسم ّاال بأخسسذه ّ
تحصيل النلم ممن هو ُ د جته بالمدا م
ُ
مة.
ّ
ٍ
ٍ
م
ولذلك ّ
النلسم،
قالحة مسن طلبسة
لصحبة
فنَّ من أعظم نمنم اهلل  عل النبد أَّ ُيو ّف
ٍ
ٍ
وفالَّ ُ أعراضهم ،وال يخوضوَّ فيمسا ال يسنفنهم مسن
فالَّ
انا اجتمع منهم ال يخوضوَّ ُ
أمو الدُّ نيا وتصر م
م
بالنلم ،يذكر لك مسأل ًة لم تكن قد وقفسك
فات بن النّا وانّما ينشغلوَّ
ُّ
اشكاال لسم تكسن قسد امنتبهسك م
عليها ،او ُين ِّب ُهك ٍ
اليسه ُ
ً
قبسل،
لفهم لم يكن قد ظهر لك ،أو ُي مرد لك
م
مات.
المدا
وكثير من الفوائد الدّ قيقة لم تظهر ّاال ُ ُ
ب
كثير من أهل النلم يذكروَّ ُ كُتبهم« :وهذه الفائسد ُُ ظهسرت ُ المدا مسة» ،أضسر لسك
ب
مثالين أو ًاالًاةا أمثل بة متقدِّ م بة وأمثل بة متأخرُب ،فمن أقدا األمثلة ُ نلك ما جاة عن أبي الد داة
 ومنان  كذلك وعن باقي الصحابة  -م وضسو ُ م
ِإَ أبِِا الِِدّ رداء
اَّ اهلل علس وي مه ُم ،-فِ ّ
ّ
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م
فيتذاكراَّ كسالا اهلل اهلل ا وهسذا مسن
إذا رأ معا ًذا َال« :تنال بنا نُؤممن ماع ًة» ،فيجلساَّ
المدا مة.
م
م
النظيم كتا «الفنوَّ» ،ترى فيه
كتابه الجلي مل
وأبو الوفاة ابن عقي ٍل انا قرأت ما وقلنا من
عظيم.
خير
ب
من المناظرات وحسنه ما يكوَّ فيه ب
»ا وهسو بسن فيسرو ٍز ُ حاشسيته

الم ِّ
السرو
المتأخرين بن
ومن
المتسأخرين علس « ّ
حشين ُ
ُ
ِّ
م
م
حاشسيته ،ويقسول« :وهسذه ممسا أبسدا ُه بنس
المطبوعة بن الفوائد التي ال تكا ُد ُتوجد ُ غيسر
م
أنكياة الط م
لبة» ،فكانك ُمذاكر ًُ بينه وبين ُقرنائه أو ُمذاكر ًُ بينه وبين ُطالبه.
ٍ
ٍ
علسم ،وقسد أوقس اإلمساا أبسو حنيفسة
فلذلك ننم بة أَّ المرة ينسي بسين قسحبة وبيئسة فيهسا ب
محمد بن الحسن ُ مالته ُ أد التّنليم ل ُه ،وهسذه مسن مسائل أد
 تنال تلميذه ّ
التّنليم القديمة فاتك علس ّ
محمسد بسن مسحنوَّ وهسي « مسال ُة أبسي
الشسرط ،وهسي قبسل مسالة ّ
حنيفة لمحمد بن الحسن» ،أوقاه ُ مالته وهي مطبوع بة ،أو دها ابسن نُجس وي ٍم ُ اخسر كتسا
بندد من الوقايا ومنهاّ :أال يسكن ُ ٍ
ٍ
بلدُ ال ُعلماة فيها.
«األشباه والنّظائر» أوقاه
لما نكر أقرانها نكر ّ
أَّ الذين أقبحوا من النّجباة مسن تلميسذ بينسة بسن عبسد
واإلماا مالك ّ
قرية ٍ
وأَّ أحدهم مكن ُ ٍ
الرأي -أ بنةبّ ،
نائية ال أحد فيها من أهل النلسم وال
الرحمن  -بينة ّ
ّ
من ُط ّالبه فذهب علمه ولم ُينقل عنه.
المقصَد من هذا ّ
أَّ اإلنساَّ يحرص عل أَّ يجتمع بطلبة علم ،ال بوقف مهما وانما أيضب
هبيئسسسستهم ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ [الكهسسسسف]٢٨ :ا
م
تكتسفا بسل احسرص علس مسن
ترتاح منه نفسسيب
ُيريدوَّ وجه ُه لي مجرد أنّك تجد شخصب
ُ
وفائدُ ال تجدها عند م
ٍ
ٍ
ٍ
غيره.
ونكتة،
بفائدُ
ُيدا مك النلم ،انا خرجك مزدت
م
والسسؤال مسن مفس ِّي النلمساة اَّ
المراجنة
للكتبُّ ،
َالَ ( :أ ْو َب َح ُثَا َأ ْو نَا َظ ُذوا)ا البح ُ  :وهو ُ
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ُوجدوا للبحث عن األحكاا يجنل ن ّيته قادقتب وهي وميل بة من ومائل التّنليم.
( َأ ْو نَا َظ ُذوا)ا وهي الم اظذةُ :وهذه المناظرُ ّ
كثيسرا ،وقسد جساة عسن
تكلسم عنهسا أهسل النلسم ً
ٍ
النّبي  النّهي عن م
م
حسديث ،وقسد بسين أهسل النلسم
الجدل ُ أكثسر مسن
المراة وعن
ُ
ِّ
م
م
كابن مفلحٍ وغيره ّ
جادلة المر ُّد فيه للن مِّية.
والم
أَّ تحقي
ُ
الحكم ُ المراة ُ
م
لسو فسنَّ مناظرتس ُه لسه
فمن ناظر غير ُه -انظر مني -فمن ناظر غيره بقصسد الغلبسة عليسه أو ال ُن ِّ
م
م
كثيسر مسن طلبسة النلسم انا أ اد أَّ يسسأل
الكراهسة والت
دائسر بسين
حسريم ،ب
ولو كساَّ ُمصسيبب ُمحقسب ب
م
الجامنة يسأل ُه ليتننك و ُي م
ظهر أنه هو الذي غلب ،وأَّ لسانه هو
زميال أو أمتا ًنا له ُ
شيخب أو ً
الذي عل  ،وأنه هو الذي انتصر نكر بن مفلحٍ أَّ هذا هو السذي ُيحمسل عليسه األحاديسثا « َأ َنِا
المذاء و َلَ ك َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َب ْي ٍ ِفي َر َب ِ
م
ّحسريم
دائسر بسين الكراهسة والت
ض الل َّأ ل َم ْن ت ََذ َك َ َ َ ْ
َاَ ُمحقأ»ا فهو ب
زَع ُ
بحسب قصده وني م
ته.
الشسرعيا -نسستكلم ُ المسسسائل ّ
وأمسا مسسن نسساظر ُ النلسسم ّ
الشسرعية ال ّظنيسسة التسسي يكسسوَّ فيهسسا
االجتهاد مائغب ،-وأ ّما من ناظر ُ النلم الذي يسسو فيسه االجتهسا ُد وقصسد ُه الوقسول للحس ِّ
م
ب
اشسكال فيسسألًُ ،اسم
عليه ،هذا هو المأجو الذي ُيريدُ الوقول الس الحس ِّ  ،عنسد ُه
فهذا مأجو ب
ً
ً
المسسماُ
مؤاال
يو د عل هذا
وامتشكاال وعل نلك بنا أهل النلم كُتبهم ،فكتب أهل النلسم ُ
بالتنليقسسةا «تنليقسس ُة القاضسسي أبسسي ينلسس » ،و«انتصسسا أبسسي الخطسسا » ،و«تنليقسسة أبسسي ال ّط م
يسسب
ٍ
ال ّطربي» ،و«تنليقة القاضي ُح م
حامد اإلمسفراييني» وغيرهسا مسن
سين الم وروزي» ،و«تنليقة أبي
التّنليقات الكثيرُ وما نُقل عنها ُك ّلها مبني بة عل هذا البا وهي المناظر ُُ للوقول ال الح ِّ .
إذَ :المناظر ُُ طري ب من طسر النلسم بشسرط -وخاقسة ُ المنساظرُ -قصسدك  -غيسر النّيسة
خيراا وهو الوقول الس الحس ِّ ُ
فالقصد منن زائدب عن النِّية -قصدك من المناظرُ أَّ يكوَّ ً
المسائل التي تقبل االجتهاد.
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ِ
السسمات واالمستمات تحتمسل -أنسا ال أد ي قصسد
َالَ ( :أ ْأِ َم ُعَا َأ ْو ا ْأِت ََم ُعَا)ا الفسر بسين ّ
المصنِّف -لكن ّبما قصد ُه بس ( َأ ْأ َم ُعَا) أ  :تك ّلموا ليسسمنوا غيسرهم( ،اِ ْأِت ََم ُعَا) كسانوا هسم
يظهر.
المنصتين ،هذا ُمراد ُه فيما ُ
فاإلنساَّ انا أممع غير ُه بالكالا ،أو أنصك ُ النلم ألَّ النلم السذي ينفسع انمسا هسو السذي
فالسمات ال تؤجر فيه ُ
حيث يطر ُ الكسالا
فيه
ب
انصاتا َّ
لَ ه اك فذَأ بين ال ّ ما واَلأتما ّ :
أننيك ،وانّما ُتؤجر عل االمتمات أَّ تقصد االمتمات للمتك ِّلم.
المحس ّسرا انّمسسا تسسؤًام عليسسه انا امسستمنك ،والقسسراَّ انمسسا ُت سؤجر عل س
ولسسذلك فسسنَّ ّ
الص سوت ُ
ستجد الستِّالوُ انا مسسجد القسسا ُئ انا كُنسسك مسسستمنب ال مسسامنب،
امسستماعه ال مطلس مسسماعه ،ومس ُ
السمات ،وهذا كالا المصنِّف.
ففر ب بين االمتمات وبين ّ
َالَ ( :أ ْو َك َت ُبَا َأ ْو َح ِف ُظَا)ا من ومائل التّن ُّلم الكتابةُ ،والكتابة لهسا ُطسر ب أَّ تكتسب عنسدما
تسمع من شيخٍ .
ُ
م
الن ولسسسس س ُم قسسسس س ويدب والكمتابسسسس س ُة ق ويسسسس سدُ ُه

........................................

أو أَّ تق ِّيد فوائد من كتا ٍ أو أَّ تختصر كُتبب ّ
فنَّ من ومسائل تحصسيل النلسم اختصسا ات
م
النلمساة السذي اختصسر عشسرات ال ُكتسب وهسو ّ
تب ،وأضر لكم ً
هبيا فقسد
السذ
مثاال بأحد
ال ُك ُ
ُّ
السسن ُن الكسربى» اختصسرها
كانك طريقته ُ الستّن ُّل مم أنسّ ه يختصسر ال ُكتسبا يختصسر يختصسرُّ « ...
وعشرات ال ُكتب الذي ُطبع بن

اختصا اته لها.

الشس ُ
وأِ ُه ْم الاَ ا َ ِ َأ)ا مسن ومسائل التّنلسيم نكرهسا ّ
يخ تكريسر السدُّ و
َالَ ( :أ ْو َكِ َّذ ُروا ُد ُر َ
كر ُ الدّ ا النلم تستمنه يبق ُ نهنك منه لنقل
الخاقة ،قول ُه( :الخاقة) ينود للتّكرير ف ُي ِّ
م
ٍ
كر تس ُه بقسي هسذا
نصف ُه -لن ُقل -بنسد فسرتُ هسذا النِّصسف لسن يبقس ّاال أقسل مسن عشسره ،لكسن اَّ ّ
فهمك عن الن م
ُ
ِّصف.
ّصف ُ نهنك بل ُ ّبما ازداد
الن ُ
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فسسالنلم ال ُب سد فيسسه مسسن التِّكسسرا  ،التكسسرا هسسذا ال ُب سد منسسه ،وكسساَّ بن س

أهسسل النلسسم ُيكس ّسر ُ

ُ
المرات ،نكر أبو هالل النسكري األديب أن ُه كاَّ ُ
الحفظ ،فكساَّ
يش ُّ عليه
المحفوظ عشرات ّ
عشرات المرات حتس أالَّ اهلل لسه م
م
ُ
ُ
يحفظ بيك ّ
يحفسظ
الحفسظ ،فأقسبح
كر ه ُ اليوا
ُ
الشنر و ُي ِّ
بتكرا ٍ قليلٍ.
كسر حتس
وكسر ِّ ،
كسر حتس تحفسظِّ ،
كسر ِّ ،
كسر ِّ ،
كسر ِّ ،
كر  ،ال ُبسد ِّ
ّأول شبابك ال ُبد أَّ ُت ِّ
كر ح ّت تستظهر فلي
وكر ِّ ،
تفهمِّ ،

ال ِّتكرا للحفظ فقسط ،بسل للحفسظ والمستظها وللفهسم

وللمراجنة.
ّ
قغير ،وحصل النلم وهسو
والشيخ أطال ُ تنليم النا قغا هم وكبا هم ،ود وهو
ب
م
غيسره ،فلسي
قغير وامتمر عل القراةُ عل مشايخه كذلك ،فنلم ُه بالتنليم أجود من تنلسيم
ب
م
كثير من قرنائه ُ عصره.
له وظيف بة موى اإلمامة والتنليم فخربت ُه ُ التنليم قد ال ُيشا كه فيها ب
َالَ ( :أ ْو َرا َ ُعَا َع َل ْي َها) يع ي :اجنوا ما مض عليهم.
( َأ ْو َع َلى َم ْيذِ َها ِم ْن ال ُكت ِ
يمسروَّ
مرت عليهم ُّ
ُْ الُ ْخ َذ )ا يع ي :يراجنوَّ ُ المسألة التي ّ
عليها ُ ال ُكتب األخرى ،بن

اإلخوُ يقول :يكفينسي أَّ أقسرأ كتابسب واحسدً ا ُ الفس ِّنم نقسول:

ننم ،الكافي ُة هي كافيةب ،ولكن من طسر النلسم أَّ تقسرأ المسسألة ُ أكثسر مسن كتسا ٍ  ،انا قسرأت
المسألة ُ كتا ٍ ًُام قرأهتا ُ ّ
والرابسع متصسبح المسسأل بة ُ نهنسك
ًاسم قرأهتسا ُ ال ّثالسث ّ
الثساينّ ،
مس ّلمةً ،قد ال تنرف نصها حفظب أو من عين الكتا الذي نقلتسه ،ولكسن مسن كثسرت تكرا هسا
ٍ
ٍ
ٍ
واحدُ ،ومنهجٍ
مسثال
واحد ُ المسلك ،يع ي :ال تسأتيني ً
طريقة
وخاق ًة انا كانك ال ُكتب عل
سم ُ مس ٍ
بالمسسسألة -وخاقسسة لطالسسب النلسسم المبتسسدئ -يقسسرأ المسسسألة ُ مس ٍ
سذهب أقسسوله
سذهب ًاس ّ
األول ُ عرضسسه ونتيجتسسه مختلف س بة عسسن طريقسسة ّ
الث ساين ُ عرضسسها أ ُ :
مختلف سةب ،فسسنَّ طريقسسة ّ
ٍ
مختلفتاَّ ،لكن انا قرأهتسا ُ مد ٍ
م
م
واحسدُ
مسة
ونتيجته ،فيتشتّك نهنُك كأنهما مسألتاَّ
مقدّ ماته
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ٍ
ٍ
ٍ
واحد متجد أَّ هذه المنلومة تبتك ُ نهنك فرتاجنها ُ ٍ
كثيرُ.
كتب
ومسلك
ِ
ِ
مهمس بة احسسرص عليهسسا ،مسسن أعظسسم ومسسائل
َِِالَ ( :أ ْو َ َل ُ َِا َم ْللِ َس ع ْلِ ٍم)ا وهسسذه مسسسأل بة ّ
م
تستخفن هباا فنَّ فيها من الربك مة وفيها
تحصيل النلم جلو مجال النلم ،مجال النلم ال
م
واضح وضوح ّ
ابنة النّها .
الشم م ُ
من ال ُيمن ما ال يوجد ُ غيرها وهذا
ب
م
المالئكسة ،والخيسر
وحسف
مجال ُ النلم وخاق ًة انا كانك ُ المساجد ففيها مسن الربكسة،
ِّ
ٍ
حصل علما أو اجتمسع
والدّ خول ُ األحاديث الكثيرُ الوا دُ ُ فضل من مكث ُ مسجد أو ّ
ُ ٍ
نكر ما ال يوجد ُ غيرها من الومائل ،فاحرص عل التحصيل عن طريس مجسال
ٍ
وتيسسر عليسك
حصل بغيرهسا بقسراةُ ،قسد ُت ِّ
ننم قد ُت ِّ
حصسل بغيرهسا لكسن اَّ امكنسك وامستطنك ّ
النلسم،

حضو مجال النلم فال تحرا نفسك ،واألمو من ّلق بة باالمتطاعة وال ُقد ُ ومن لم يقد فال
م
مما يؤتيه عل عملسها «إِ ََّ
ُيك ّلف اهلل نفسب ّاال ُومنها ،ويؤيت اهلل  المؤمن عل ن ّيته أكثر ّ
إِ ْخَانأ َلكُم ِفي الم ِدي َِأ ما ََ َلعِتُم و ِ
اَ َل ُهِ ْم ِمِ َن الَ ْ ِذِ ِم ْث َل َمِا َل ُكِ ْم
اديِِأ َو ََل َر ََ ْيِت ُْم َ ِ َب ًَل إِ ََّل َكِ َ
ْ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ٍ
َح َب َ ُه ُم ال ُع ْذ ُر» ،فمن ُعذ
ب
لسبب أو آلخر واألمبا كثيسر بُ لددميسينا مسر ب
عجسز -أمسبا ب
م
واآلخسر مسا
كريم أَّ ُينيل ُه ُ الدُّ نيا
غريب وهكذا فهو مأجو ب واهلل 
كثير بُ -بلد ُه مختلفةب،
ب
ب
قصده بني م
ته.
ُ ّ
م
ُث ّم َال ّ
النلسم،
المهمة لتحصيل
يخَ ( :أ ْو اِ ْشت َُذوا ُكتُبأ)ا شراة الكتب أيضب من الومائل
الش ُ
ّ
وخاق ًة ُ وقتنا -أكسر  -ملسمم ألَّ ُ وقتنسا السسمات قسل ،والتسد ي قسل ،م
وحلس ُ النلسم قلسك
ُ
ّ
ّ ُ
ٍ
ٍ
قريب ،يع ِِي :الس قبسل
عهد
كذلك وقل ما تجدُ شيخب يجل ُ ُ ك ُِّل يو ٍا خمسة مجال ال
ًاالًاين أو أ بنين من ًة هناك مسن المشسايخم مسن يجلس ُ اليسوا ك ُّلس ُه ُيسد ِّ ُ اآلَّ النسا

نهبسوا ُ

شسسغالهم ُ منسسا  ُ ،وظسسائفهم ُ ،المشسساويرا ال ُبنسسد بسسين البلسسداَّ بسسين وبيسسنكم هنسسا م ساع بة
ونصفا بين بيتي وهذا المسجد وهكذا.
ب
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إذَ :هذه المشاوير وبند النّا

ُ ُطرقهم ونحو نلك من األمو تجنل تحصسيل النلسم -

يع ي :المجال واالجتمات -فيه من المش ّقة عل كثي ٍر من النّا مسا ال يسستطيع ُ ُكس ِّل يومسه،
دُ و ُقد ٍُ ٍ
تب ،اَّ كاَّ المرة نا مج ٍ
فلذلك كاَّ من ومائل تحصيل النلم شرا ُة ال ُك م
مالية ،فنَّ لسم
ُ
يكن قاد ً ا فهناك ب
بدائل بنمكانك أَّ تذهب للمكتبات النا ّمة.
بنس

تنجب من اعرا
وما زال أهل النلم يذهبوَّ ال المكتبات النا ّمة يقرؤوَّ وأنك
ُ
م
لمجر مد من فقد الكمتا بل اَّ هذه
المكتباتا ألَّ المكتبات ليسك
طلبة النلم عن بن هذه
ّ
المكتبات فائد ُتها أَّ بن

ال ُك م
فكثيسر مسن الكتسب فقسدت ولسم ُتطبسع أو
تب ال توجسد اال فيهسا،
ب

فمجس ّسرد ا ّطالعسسك علس أمسسمائها
حاجتسسك لهسسا مسسرُ ال تحتس ُ
ساج ال س شسسرائها وتبقس لسسك دائمسسب ُ
م
مسسألتين فيهساا فيهسا فائسد بُ
ومنرفتك عل ُمجمل ما احتوته هذه الكتب ،أو قراةتسك مسسأل ًة أو
عظيمةب.
راةُ ومن الومائ مل المنينة عل م
الق م
يستمر عل م
م
القراةُ شسراة
ولذا فنَّ طالب النلم ال ُبد أَّ
اؤها له تفاقيل وأحوال ُمتندِّ دُب.
الكتب وامقتن ُ
َِِالَ ( :أو م ِا ي ِع ِين ع َل ِى ِ
الع ْل ِ ِم)ا يع ِِي :ومسسائل النلسسم غيسسر محصسسو ٍُ ،ويس ُّ
سدل علس عسسدا
ْ َ ُ ُ َ
ك طِذِيقِِأ»ا نكسسر بُ ُ مسسيا اًابس ٍ
حصسسرها قسسول النّبس ِّسي َ « :مِ ْن َأِ َل َ
سات فسست ُن ُّم عمسسوا
أوقافا فيد ُّلنا أَّ طر النلم كثيرُب ،غير محد ٍ
ٍ
دُ ،ليسك محصو ًُ بل هي كثيسر بُ جسدً ا ،واآلَّ
ُ
م
جاةتنا من ُّ
رامسلة وغيرهسا مسن
والم
الطسر الحديثسة ومسائل االتصسال واالمستما مت والمشساهدُ ُ
ٍ
ٍ
قريب.
عهد
الومائ مل التي كانك مفقود ًُ ال
ننم بن عل نلك اإلخالص الذي تقدّ ا نكر ُه.
َال َ ت َعا َلى:
الع ْل ِم َأو يحص ُلهب َفإِ َّنه د ِ
الع ْل ِم ي ِعين ع َلى ِ
( َفك ُُّل َطذِي ٍ ِح ِ ي َأو مع ََِ ي ُل ُكه َأه ُل ِ
اخ ٌل ِفي
ُ َ
ُ ُ َ
َْ ُ ْ
ِّ ْ َ ْ
ْ ُ َ ِّ ُ
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قحيح.
َه َذا)ب ننم كال با
ب
ِ
َال ُ ( :ثم بعدَ ه َذا َفيتَعِين البِدَ اء ُة بِِالَهم َفِالَهم ِمِن الع ُلَِ ِ َّ ِ ِ
ين
الشِ ْذع َيأَ ،و َمِا ُيعِ ُ
َ ِّ َ ُ
َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َ ِّ
َع َل ْي َها ِم ْن ُع ُلَ ِ ال َع َذبِ َّي ِأ.)،
ٍ
ٍ
البِدَ ا َء ُة بِِالَ َه ِّم َفِالَ َه ِّم) ،وهسذه
المصنِّف  تنسال بسذكر مسسألة مهمسةا وهسيُ ( :
بدأ ُ
المهم مة وهي قض ّي ُة ّ
أَّ اإلنساَّ يرت ّق ُ مراقمي النلم د ج ًة د جسةًا وهسذا
المسألة من المسائل
ّ
السلف  تنال فقد اء عن عبد اهلل بن ع ّب ٍ
الربانيوَّ
اِ  أ ّن ُه َالّ « :
مأًاو ب عن ّ
م
النلم قبل كبا مه» ،ومن أ اد أ َّ يتن ّلم كبا النلم قبل قسغا ه فننسّ ُه
الذين ُين ِّلموَّ النّا قغا
ظهرا أبق .
يكوَّ كالمنب ِّك ال أ ضب قطع وال ً
ومسن نمنسم اهلل  علس النبسد أَّ ُي ّ
وفس لهسذا السذي أشسا اليسه المصسنِّفا وهسو البسداة ُُ
المهم ،ان لو بدأ بما كاَّ دونه أهم ّي ًة ُلر ّبما انقض ُعمر ُه ولسم يسستفد منس ُه ،بسل ُ ّبمسا
باألهم قبل
ِّ
ِّ
بالص م
المهم الذي يكوَّ أمهل.
انشغل ّ
نب وترك ُ
أَّ أهسم المهمس م
البِدَ ا َء ُة بِِالَ َه ِّم َفِالَ َه ِّم)ا وال شسك ّ
ات هسو
ولذلك يقَل المص ّاُ َ ( :ي َت َع َّي ُن ُ
ُ
كالا اهلل  ،وقد جاة ّ
الرجل يكوَّ عنسد ُه األيتساا -
أَّ ُج ًال جاة ال اإلماا أحمد فقالّ « :
الشسسبا مسسن أوالده ونحسسو نلسسكا ّ
يع ِِيّ :
سسسمنهم
الصسسغا السسذين دوَّ البلسسو  -أ ُي
الشسسبا
ّ
ُ
مجسرد
السسمات أو ّ
مجسرد ّ
السلف انا قالوا ممات الحديث ،ال يقصدوَّ بسه ّ
الحديثم» وطريقة ّ
الحفظ ،وانّما يقصدوَّ التّف ُّقه ،مطل التّف ُّقهَ ،الُ « :ين ّلمهم القراَّ».
فيبسسدأ المسسرة ُ ُّ
تنلسم القسسراَّ يجسسب عل س اإلنسسساَّ أَّ ينتنسسي بالبسسداةُ بسسالقراَّ ،اَّ كسساَّ اهلل
مهل عليه الحفظ ،وأمكنسه حفسظ هسذا الكتسا النظسيم فننّهسا ننمس بة عظيمسةب ،لسم ُيمكنسو ه
ّ 
م
م م
قسراةُ
صو لسسان ُه ُ
صو لسان ُه ُ قراةتها ّأول ما ينشغل به أَّ ُي ِّ
الحفظ فليحرص عل أَّ ُي ِّ
هذا الكتا النظيم.
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ومن نمنم اهلل  علينا أنّنا ُ هذه السبالد المبا م
كسة ُ التّنلسيم نقسر ُأ القسراَّ ونتن ّلمسه مسن
ُ
الصس م
األول االبتسسدائي ،بسسل ّ
اَّ بنضسسب مسسن المسسدا -التّنلسسيم النسساا-ال يتخس ّسرج المسسر ُة مسسن
ف
ّ
ّ
ِّ
المتومطة ّاال وقد حفظ القراَّ ُك ّل ُه فيكوَّ هذا منينب له لالنطال ُ ُطر التّنليم بند نلك.
ّ
فالمقصَِِد ّ
أَّ ّأول مسسا يبسسدأ بسسه طالسسب النلسسما هسسو أَّ ينن س بسسالقراَّ ومسسيأيت عل س نكرهسسا
المصنّف.
ُ
َالِ ( :من الع ُلَ ِ َّ ِ ِ
وأولها القراَّ والحديث والتّف ُّقه فيهما.
الش ْذع َيأ)ا ّ
َ ُ
(وما ي ِعين ع َلي َهِا ِمِن ع ُلَِ ِ العذبِيِ ِأ)ا ًُاسم قسال( :و َت ْف ِصِ ِ ِ ِ
الل ْم َلِ ِأ َم ْعِ ُذوفٌ )ا يع ِِي:
يل َهِذه ُ
َ
ْ ُ
َ َ َّ
ََ ُ ُ َ ْ
تفصيلها ُ ال ُكتب األخرى ،ما هي النلوا ّ
فالمهم ،عل مبيل المثال
الشرعيةم وما هو األهم ُ
لما تنازعوا هل ُيبد ُأ باألقول قبل الفروتم القاضي وأغلب األقسحا قسالوا« :تقسدا الفسروت
ّ
لمسا تك ّلمسوا عسن
عل األقول» ،وابن عقي ٍل قال« :يقدا منرفة األقول عل تقديم الفسروت»ّ ،
مسألة أنسه ال يمكسن أَّ ينسرف الفسروت اال وقسد حفسظ أو امستظهر هسذه عبسا اهتم« :وال يشسرتط
حفظسسه ويكفسسي امسستظها ه ايسسات األحكسساا» ،وعسسدها جماعسسة كسسأبي حامسسد الغزالسسي وكثيسسر مسسن
المتأخرين أَّ خمسمائة اية ،فيتفقه ُ خمس

مئسة أيسة ايسات األحكساا ًاسم ينطلس بنسد نلسك ُ

منرفة الفروت الفقهية.
ومن األحاديث ما جمنوه ُ كتب أحاديث األحكاا ونحو نلك.
وعلوا النربية بنضها مهم وبنضه دونه ُ األهمية ،وعلسوا النربيسة كثيسر بُ جسدً ا واإلحاطسة
هبسسا قسسنب بة حتسس َِِال اإلمِِا الشِِافعي  تنسسال ُ كتابسسه «الرمسسالة» -أو مع ِِى كسسالا
نبي».
الشافني« :-ال يحيط بالنربية اال ب
نبسي
علم
ب
فالنربية هذه ب
عظيم جدً ا وال يمكن أَّ يحيط بفنوَّ هذا الفسن النظسيم الجليسل اال ب
م
وتفاقسيلها ويكفيسك أَّ تنظسر ُ المنساجم فمسا ألسف أحسد ُم ونج ًمسا اال
لشدُ أَّ تفرعها ودقتها
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م
السستة كصسساحب «ال ّلسسساَّ»
وجسساة وامسستد ك عليسسه المسسستد م ُك ،حتس السسذين جمنسسوا المنسساجم ِّ

ٍ
اكات ،وهسذا ُ الغريسبا ناهيسك عسن الصسرف ناهيسك عسن البيساَّ
وغيره ُامتد ك عليسه امستد

ناهيك عن البالغةا ناهيك عن الن ُرو

ا ناهيك عن األشياة الكثيرُ المتنلقة بالنربية.

وكلما زاد المرة ُ النربية كلما كاَّ أجود ُ م
فقهه ،ومن أجمل الكتب التي ُألفسك ُ بيساَّ
ُ
أهميسة النربيسة وتن ُّلقهسسا بنلسوا الشسسرينة عمومسب وبالفقسسه خصوقسا كتسسا «الصسنقة الغضسسبية»
لنجم الدين ال ُّطوُ وهو كتا جل بيل ،وُ اخره أت بتطبيقات ُ فهم كالا أًاسر منرفسة النربيسة
ُ فهم كالا الفقهاة ُ بن

المحر ُ » للمجسد
الجمل من كتا «الطال والنت » من كتا « ُ

ابن تيمية.
َال :
َب ِ
ِ
الم ْل ُل ِ
( َو َي ْ َب ِغي َأ َْ َي ْ ُل َ
الذ ََ َصدَ ُه).
ك َأ َْ َذ ُب َطذِي ٍ ُيَ ُل إِ َلى َ
ٌ
ٌ
 هذه املسألة مهمة ،وهسي قضسية أَّ يسسلك أقسر طريس ٍ يوقسل الس المطلسو السذي
قصسير ،وألنسك
قصده ،هذه المسألة مهم بة جدً ا يحرص المر ُة عل الطري القصسير ألَّ النمسر
ب
المكملسة لمسا تريسد الوقسول اليسها وهسو النلسم بساهلل 
لحاجة لالنشغال بغيره مسن النلسوا
ِّ
ب
محال عل غير نب ِّينا محمسد 
وبشرعه ،وكما تقر مننا اإلحاطة بالنلوا الشرعية
وكذلك النربية.
فأنك مهما حصلك من النلم البد وأَّ يكوَّ علمك ناقمصب ،بل وعلم األنبياة لسي
ك ِمِن ِع ْلِ ِم اهللِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ علم اهلل  كما َال الاَ ض ُذ لمَأى َ « :ما ن ََقِ َ ع ْلمِي َوع ْل ُمِ َ ْ
َر ِم َن ال َي ِّم»ا لما نقر الن وص ُفو ُ ُ البحر فشر منه شربة.
 إِ ََّل ك ََما َن َق َ َه َذا ال ُع ْص ُف ُ
شسيئب

فالمقصَد من هذا أَّ اإلنساَّ يحرص عل الطري القريب الذي يتحصل به ُ النلم قد
المستطات.
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من الَأِِائل التِِي يتحصِِل بهِِا علِِى العلِِم القصِِيذ ُ :الشسروح فسننا كساَّ الشسرح يمكسن
ٍ
انجازه أو مماعه ُ ٍ
عشسرُ،
مسنةا فهسو أولس مسن أَّ تتحصسل علس النلسم ُ خمس مسنين أو
بن

النا

يجل

ُ شرح كتا مواةا كاَّ م م
سم ًنا أو ُم وست مم ًنا ُ عشرين منة.
ُ
ً

إذَ :طالب النلم لن يصسل الس كتسا «اإلقسرا والقضساة اال بنسد عشسرين مسنة ،انقضس
النمر مت تنود بالمراجنةم مت تنود بالفهمم مت تنود باالمتد اكم
فلذلك احذص على أَذب طذي وعد اَلنشغال بب يِِات اللذيِ ا وانمسا انشسغل بسالطري
األقر الموُ بالغر

 ،وكالا الشيخ ُ غاية النفامة.

َال ّ
الشيخ :
الذ ي ْشت َِغ ُل ِف ِ
ات ال َفن ِ
(و َأ َْ ي ْت َِقي ِمن مص َّ َف ِ
يه َأ ْح َ ََها َو َأ ْو َض َح َها َو َأ ْك َث َذ َها َفائِدَ ًة).
ِّ
ْ ُ َ
َ
َ َ
هذه الكلمة جميل بة جدً ا ،وهو أَّ المصنفات يشتغل بأحسنها وأوضحها وأكثرها فائد ًُ.
كل ٍ
فن فنَّ المؤلفات فيسه بالنشسرات بسل بمسا بالمئسات ،فالفقسه بالنشسرات وبسل بالمئسات
وكثير من النّا
ب

يقول :اليوا نختا مختصر الفالين أو الفالينا فما الذ تاتِِاره م هِِا؟ تختسا

أحسنها وأوضحها وأكثرها فائد ًَُ .د يقَل طالْ العلم كيا أعذف ذلك؟
نقَل :تنرف نلك عن طري من مبقك ،وقد قلك لكم وهذا دائمسا أكسر هسذا األًاسر وهَِِ
ََل بعض شيَخ اإلما مالكّ :
اَّ من ننمة اهلل  عل الحسدا أَّ ُيوفس لشسيخ مسن أهسل
السنة.
هذا الشيخ يختصسر عليسه الطريس ُيبسين لسه أقسر الطسر الموقسلة للنلسم ،أحسسن الكتسب
وعدا االنشغال فيما ال ينفنه من النلوا التي ال ينتفع هبا من نلك الكتب.
كسساَّ أحسسد المشسسايخ -عل ويسس مه وحمسس ُة اهللم  -مسسن المشسسايخ المنسسروفين عنسسدنا تسسوُ -عل ويسس مه
وحمة ُاهلل -كاَ يقَل« :انا دخل علي الطالسب أعسرف نباهتسه وجسوده مسن غيسره بسسؤاله األول
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فنَّ قال :مانا أقرأ من كتا عرفك أنه قد عرف أد النلم» ،نس

عليسه الشسيخ ألنسه ينلسم أَّ

الشيخ ينرف الكتا النافع له) أ  :للطالب ولسه أ  :األمستان فلسي

كسل شسيخ يحسسن شسرح

كل كتا َال« :واَّ قال اين أ يد أَّ أقرأ الكتا الفالين يقسول( :لسم امننسه ولكنسي أعسرف أنسه
دوَّ األول».
فالمقصَد أَّ من الومائل التي تنسرف بيهسا أحسسن الكتسب وأوضسحها وأكثرهسا فائسدُا مسا
نكرت لك من امتشا ُ أهل النلم الذين مبقوك وخاقة المنلمين.
المذ الثاين :أَّ تنظر لنرف أهسل البلسد ،فسنَّ لكسل أهسل بلسد كتبسا مصسنفة يمشسوَّ عليهسا ُ
الفقسسه ،وُ الحسسديث ،وُ علسسوا اآللسسة فسساحرص عل س الكتسسب التسسي ُيد ِّ ُم سها أهسسل البلسسد ،فسسنَّ
المنلمين يكونوَّ قد د موها ُ أول أمرهمً ،ام أقرؤوها بند نلك ،عرفسوا نُكتهسا وعرفسوا مسا
ُ
فيها من االمتد اكات وما ينقصها من التماا.
ولذلك فنَّ الكتب التي ُتد
موجسسود ُ كتسسب الفقسسه وُ بن س

لي

منناهسا أهنسا األجسودا وانمسا هسي األكثسر خدمس ًة وهسذا

المنتقيسسات أو ُ كثيسسر المنتقيسسات مسسن أحاديسسث األحكسساا،
ُ

أضر لكم ً
مثاال ُ أحاديث األحكاا «بلو المراا» فيه أوها با« ،عمدُ األحكساا» فيهسا أوهسا با
ِم َل ن تقِِل لمِِا هَِِ
ُطبمنك ب
كتب لبياَّ أوهاا الحافظين عبد الغني وأوهاا الحافظ ابن حجر ،لِ َ
أَل م ها ْأوهامأ؟
نقَل« :هذاَّ الكتاباَّ ُعنمي هبما ،أهل النلم وشرحوها وبينوا ما فيهسا مسن السدالئل ،وبينسوا
تفاقيل ال توجد ُ غيرهما من الكتب غير مخدومة» ،ولذلك فنَّ االنتفات هبسذه الكتسب لهسذا
السببا فنَّ فيها من الفائدُ ما ال يوجد ُ غيرها.
َال :
َاب ِح ْفظأ ِع ْدَ ِ
اإل ْمك ِ
ك الكِت ِ
( َو َي ْل َع َل ُ َّل َه ِّم ِه َواِ ْشتِغَالِ ِه بِ َذلِ َ
َاَ).
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هذه نكت بة جميل بة بأَّ يجنل المر ُة له ُ كل ٍ
فن كتا ًباا هذا الكتسا هسو السذي يسدو ُ فلكسه
هذه طريقة مشايخنا ومنذ أَّ ظهرنا عل الدنيا وهم يقَلََ ل ا ذلك« :اجنل لسك كتابسب تسدو
ُ فلكه».
الوامسطية» ،وكتسا ُ توحيسد اإللهيسة ككتسا
كتا ب ُ أقسول االعتقساد ُ ِّ
الصسفات كسس « ُ
السرو
«التوحيد للشيخ محمد ،وكتا ب ُ الفقسه وغالسب المشسايخ علس « ّ

» أو «السزاد» علس

حسسسب توجسسه الطالسسب وعنايتسسه ،وكتسسا ُ أقسسول ّامسسا «الروضسسة» وغيرهسسا «كسسالتحرير» أو
تكسر ُ ه
اختصا اته ،وكتا أيضب ُ علم الحديث يكوَّ هو النمسدُ لسك ،هسذا الكتسا دائمسب ِّ
حاضرا عندكا هو الذي تنل عليسه وهسو السذي تبسين مسا فيسه ،فتجنسل لسك كتابسب
تجنله دائمب
ً
مالزما لك.
وكثير من مشايخنا كاَّ له كتا ب بنينه دائمب يرجع له ،ال يمنع نلك أنه ال يرجع لغيسره مسن
ب
الكتب بل يقرأ ،ولكن هذا بالتكرا .
فاجنل لك كتابب تكسر منسه هسذه طريقسة أهسل النلسم ،بسل السذين قبلنسا كسانوا يفنلسوَّ نلسك
ٍ
واحد له كتا ب ينتنسي بسهّ ،
والشسيخ اختصسرها ُ
والذين قبلهم هذا المنروف عندهم ،عند كل
هذه الكلمات اللطيفة.
َال :
َلِ ًأ َلِ ُه َم ْح ُف َ
الم َعِانِي َم ْع ُق َ
َظِ ًأُ ،ثِ َّم ََل َيِز َُال ُي َكِ ِّذ ُر َمِا َمِ َّذ َع َل ْيِ ِه
( َأ ْو ِد َر َاأ َأ َت ْكذِيذٍ ،بِ َح ْي ُ ت َُكِ ُ
ََ َ
َو ُي ِعيدُ ُه).
وقد الشيخ ونصح ،نصح ُ هسذه النصسيحة التسي ال تنسرف اال بالتجربسة ،فأوجزهسا لنسا
الشيخ ُ هذه الكلمات القليلة  تنال و حم علماة المسلمين ُ كل عصر.
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َال :
(وع َلى المع ِّل ِم َأ َْ ي ْ ُظذ إِ َلى ِذه ِن الم َتع ِّل ِم و ََُ ِة اِأتِعدَ ِ
اد ِه َأ ْو َض ْع ِف ِه).
ُ َ َ َّ ْ ْ
ْ
ُ َ
َ َ
َ َ
اآلدا المتنلقة بالمن ِّلم ،فقالَ ( :ي ُْظِ ُذ إِ َلِى

بدأ ّ
الشيخ  تنال بالحديث عن بن
ِذهِِ ِن المِِ َتع ِّل ِم و َُ َِ ِة اِأِِتِعدَ ِ
اد ِه َأ ْو َضِِ ْع ِف ِه)ا يجسسب عل س المنلسسم أَّ ينظسسر لمسسن أمامسسه وهسسذا
ُ َ َ َّ ْ ْ
ْ
ٍ
المن ِّلموَّ يختلفسوَّ ،فسأنظر لمسن حضسر فسنَّ كساَّ ك ُّلهسم علس د ٍ
واحسدُ فستكلم بمسا ينفسع
جسة
ُ
الجميسسع ،فقسسد يكون سوَّ مسسن المبتسسدئين أو مسسن المنتهسسين أو مسسن المتومسسطين ،فسسننا كسسانوا مسسن
المبتدئين ال تتكلم ٍ
بلغة عالية واَّ كانوا من المنتهين فال تستكلم فيمسا هسو فائدتسه علسيهم ًاابتس بةا
وانما ايتهم بفوائد ال توجد لغيرهم ،واَّ كانوا من المتومطين فيمكنك أَّ ُتنق

هذه الفوائد

ب
ملحظ ال ينتبه له اال من أجاد.
بما ينامبهم وهذا
ولذلك كاَّ من المشايخ وقسد قالهسا ألحسد المشسايخ السذين مساتوا ،كالهمسا ماتسا الشسيخاَّ
 تن سال ا أحسسدهم مسسن مسسبنين مسسنة واآلخسسر مسسن نح سو عشسسرين أو أكثِِذ يقَِِل« :لم سا
حضرت عنده فرتُ قال لي الشيخ فالَّ :الذي عنسدي انتهس »ا مع ِِاه انسك جساوزت الفئسة التسي
الم وبت مدئ والمتومط «فما عندي انتهي انهب لفالَّ» ،وهذا من
أقد عليها أنا أمتطيع أَّ أعلم ُ
مشايخ الريا

 ،فقال له« :انهب لفالَّ فقد انته ما عندي من النلم».

أحْ مشايخ الشيخ ابن باز َال له« :انهب لل ّشيخ محمسد بسن بسراهيم فقسد انتهس مسا
وهذا
ُّ
عندي».
وهذا يدل عل انصاف نلك الشيخ ً
أوال ،وقصده نفع طالبسه فسانتفع طالبسه وانتفسع ّ
الشسيخ،
انظر و ُنكر هبذا الموقف ال اآلَّ و ُيدع له.
فالمقصَد أَّ المنلم ينفع طالبه بالداللة أحيانب لي

بالشرح أو بالتحضسير ،فسنَّ كساَّ مسن

ٍ
لطالسب أو طسالبين
فحضر ،فقد كاَ بعض المشايخ يقَِِل« :انمسا ُأح ِّضس ُر
ال ّطلبة من هو
نجيب ِّ
ب
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ٍ
ٍ
وفسالَّ
فسالَّ
من عموا الطلبة ألَّ فيهم نجابةًا يقَل :ألَّ فيهم فالنب وفالنسب ،ولسوال حضسو
ضر ُت».
لما ح و
فيجب مراعاُ حضو ال ّطلبة ،فحضو هذا ال ّطالب له ب
فضل كما ميأيت من كالا المصسنف
بند قليل ويجب عل المنلم أَّ ينظر و ُيقدِّ نهن هذا الطالب.
إذَ :الصعَبأ الولى ُ :منرفته المنامب.
الصِِعَبأ الثانيِِأ :انا كسساَّ المجلس

مختلمطسسبا ففيسسه المبتس مسد ُئ والمنتهسسي ومسسن كسساَّ بينهمسسا

المجيسدين لل ّتنلسيم بحيسث يكسوَّ ُ كالمسه نفسع الثالًاسة ،ومثلسه قسال
متومطب ،فهنا تأيت طريقة ُ
بن

المبتسدي»ا أ  :مقتصسدب ،
المنتهي وهنايسة ُ
أهل النلم ُ مؤلفه لما جنل كتابه َال« :بداية ُ

فجنل ُ كالمه فائد ًُ ينتفع هبا المبتدي ويستفيد منهسا المنتهسيا وهسذه طريقسة المتقسدمين مسن
المنلمسسين السسذي يسسستطيع ُ مجل س واحس ٍسد أَّ يجمسسع فوائسسد تنفسسع المبتسسدي وتنفسسع المنته سي
والمتومط بينهما ،وهذه ُتنال بالخربُ فليسك مر ًُ واحد ًُ ،وانمسا بالتسد ي

ٍ
مسنوات ،ولسذلك

المن ِّلم الذي طسال تنليمسه تكسوَّ خربتسه أكثسر ممسن ق ُصسر اضساف ًة لتوفيس اهلل  وقسد نكسر
الحافظ ابن حجر عن بن

شيوخه أ ّنه كاَّ يجيدُ التأليف وال يجيد التحديث والتنليما حتس

انه ُأ ُت مهم ُ مؤلفاتهَ ،الَا« :انا تكلم ما ينرف يتكلم»ا يع ي :يد
مجيدً ا فا ُتهم َيل« :أنه نامخ» ولي

المد مين لكنه لي
مثل ُ

كذلك ،ولك ّن الرجل قاحب ٍ
قلم ولي

ٍ
لساَّ.
قاحب

َال ّ
الشيخ :
ِ
( َف ََل َيدَ َع ُه َي ْشت َِغ ُل بِكِت ٍ
ْ َحا َل ُهب َفإِ ََّ َه َذا ِم ْن َعدَ ِ ال ُّْصحِ ).
َاب ََل ُي َاأ ُ
ٍ
ألمستان
نكرت لكم -قبل قليس ٍل -أ َّّ مسن نمنسم اهلل  علس الطالسب أَّ يوفس
هذا الذي
ُ
م
النلم ،ومن طر النلم يبين له الكتا النافع مثلما نكر الشيخ.
يد ُّله عل طر
واضسح أ َّّ الشسيخ كتسب لشسخ
وأنا أكر ومأكر الشسيخ نصسح ُ هسذه الرمسالة،
ب

يحبسه
ُّ
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فالرمالة التي تكتب لمن يحبا يع ي :ي م
ح ُب ُه الكاتب تجد أَّ فيها من الصد وتجسد فيهسا مسن
ُ
ُ
ِّ
الحرص عل أَّ ينطيه من خالقة ما ُ قلبه ما ال يوجد ُ غيرهسا ،ولسذلك ُعنسي بنس

أهسل

النلسسم المتقسسدمين ُ نصسسيحة الولسسد ُ كتس ٍ
سب ُتسسسم «نصسسائح الولسسد» مسسن أشسسهرها كتسسا ابسسن
الجوزي البنه «فلذ ُُ الكبد ُ نصيحة الولد» أظنا ومنها وق ّي ُة الموف ابن قدامسة ألبنائسه قبسل
أَّ يموت كتب لهم وقي ًة تقطر عذوبة قدقب ونصحب ألبنائه ،أوقاهم بتقسوى اهلل وبساآلدا
وبالنلم.
النصائح تخرج لمن ُيحب الشخ

فالمقصَد من هذا أَّ بن
م
لنامة النا ا أل ّنها خرجك من القلب.
ال تجده فيما ُيقال

تجد فيهسا مسن السروح مسا

وقد أ ّلف بنضهم كتابب عل هذا المنن مماه «قول من طب ل ممن أحب»ب وهسو قسول مسن
طسسبا يع ِِي :لمسسن عسسرف ِّ
الطسب والنلسسم قسسول مسسن طسسب لمسسن أحسسب ،فلم ُحبمسي كتبسسك لسسك هسسذا
الكتا ّ ،بما كتبه البنه -نسيك ُ -أول المقدمة هو مطبوت.
َال :
الذ ي ْف َهمه ويع ِق ُله َخيذ ِمن الكَثِيذِ ِ
يل ِ
الذ ُه ََ ُع ْذ َض ٌأ لِ َعدَ ِ ال َف ْه ِم َوال ِّ ْ َي ِ
( َفإِ ََّ ال َق ِل َ
اَ).
َ ُ ُ َ َ ْ ُ ٌْ َ
م
وفساه بم
ف
هذه مهم بةا يع ي :المن ِّلم ال يحسرص علس كثسرُ القسول ،ويستكلم ُيظهسر أنسه عسا ب
ويجيد الكسالا ويتقنسر فيسه ،ولكسن ولسو كسر ولسو أعساد وخاقس ًة انا نظسر لمسن هسو عنسده ،ننسم
التكرا ُ بنس

السدُّ و

خطس بأ ّ
ألَّ المنتهسي تكسرا ُه هبسذه الطريقسة يتنبسه ،فبحسسب الطالسب

الذي أمامك قد تكر وقد ال تكر .
انظسر د و
بن

الد و

بينما ُ بن

بنس

المشسايخ -علس وي مه وم وحمس ُة اهللم -بقسي مسسن د ومسهم التسسسجيل تجسسده ُ

يكر المسألة مرتين ًاالًاةا ألَّ الطالب الذي أمامه ال يفهسم اال هبسذه الطريقسة،
ِّ
د ومه تجده ينطل ويتكلم هكذاا ألَّ الذين حضروا هم من كبا طالبه.
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فنوت الحاضر يختلف فيه نوت ال ّتد ي

تجدها ُ بنس

اهللم ُ -ال ّتسجيالت الموجودُ لهم.

دو

مشسايخنا -علس وي مه ُم وحمس ُة

َال :
ِِ
ك ي ْل ِقي إِ َل ْي ِه ِم َن الت ََّْ ِضيحِ َوال َّت ْقذِيذِ لِدَ ْر ِأ ِه بِ َقدْ ِر َما ي َّت ِ ُع َف ْه ُم ُه ِ ِ
إل ْد َراكِ ِه).
َ
( َوكَذل َ ُ
(ما يت مس ُع فهمه إلد اكه) يع ي :يحسرص علس أَّ ينطيسه بقسد ه وال يزيسد عليسه ناك الزيسادُ
علي  أو ابن م عَد يف مقدمأ م ِِلم علِِى العمَِِ َِِال« :مسا
التي تزيد عن فهمها لَ ً
ٍ
بمحدا أقوا ًما حديثب ال تد كه عقولهم اال أقبح لبنضهم فتن ًة».
أنك
فالمقصَِِد مِِن هِِذا أَّ اإلنسسساَّ ال ينطسسي النسسا

علمسسب ال يد كونسسه ،واَّ كسساَّ ُ بن س

األحياَّ يحتاج أَّ ي ُب ِّين لهم علمب ال تد كه عقولهم مسن بسا التأديسب لهسم ،لينرفسوا أنهسم لسم
يحيطوا بالنلم.
فنَّ من طر بن

المنلمين -ومذكو ُ منسذ القسدا -أنسه ال ُبسد أَّ ُيبسين للطالسب أنسك مسا

قاقرا ُ علمك ،الشا ُّ بطبنه قد ُينجب بنفسه -من الطلبسة -وخاقس ًة انا تنلسم أوائسل
مزلك
ً
النلم ،فمن وا ْ المعلم عليه أَ ُي َع ِّذفَ اللالْ َدره ومن ال ُّلذق يف ذلك:
 اما أَّ يذكره بأد التواضع للنلم. أو أَّ يبين له عدا منرفته بالنلم فيذكر له من دقائ النلم ما ال يد كه عقله اعرف قد ك. أو يكوَّ بالنصح المباشر.وأنكر من المشايخ القدام من توُ -عل وي مه وحم ُة اهللم -كاَّ ينصح انا أى مسن طلبتسه مسن
ظهر فيه بن هذا ال ُن وجب بنفسها من يرمي عليه بن الكلمات التي تكوَّ ُمأ مدبة كما ُيسؤد
األ ابنه ،وهذا من واجب المن ِّلم عل تلميذه.
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َال :
ِ
ِ ِ
ِ
الم َ ائِ َل َب ْع َض َها بِ َب ْع ٍ
آخِ َذ
الم َ ِائِ ِل إِ َلِى َنِ َْ ٍ َ
ضَ ،و ََل َي ْتَق ُل م ْن َنِ َْ ٍ مِ ْن َأ ْنِ ََا ِ َ
( َو ََل َياْ ل ُط َ
الَل ِح ِ ).
تى َيت ََص ََّ َر َو ُي َح ِّق َ ال َّ ابِ َ ب َفإِ َّن ُه َد َر ٌك لِل َّ ابِ ِ َو ْل َيت َََ َّف َذ َف ْه ُم ُه َع َلى َّ
َح َّ
هذا الكالا ُ غاية النّفامةا وهو أَّ الشخ

ٍ
ال ينتقل من ٍ
علسم ،ومسن بسا ٍ الس
علسم الس

با ٍ حت ُ النلم الواحد حتسّ ُيس ِّتم فهسم نلسك البسا  ،لسي

م
الفهسم ،وال الفهسم
المسراد كمسال
ُ

المطل وانما مطل الفهم بحيث أنه يفهم مجمالت البا .
َال :
الم َ ائِ َل َب ْع َض َها بِ َب ْع ٍ
ْ ِإل َضِا َع ِأ الَ َّو َل َو َعِدَ ِ
المِ َت َع ِّل ِم َفإِ َّنِ ُه َأِ َب ٌ
ض ََ ْب َل َف ْه ِم ُ
( َف َأ َّما إِ َذا َأ ْد َخ َل َ
الَل ِح ِ .)،
َف ْه ِم َّ
مبني عل بن ٍ  ،وما من مسألة ّاال وهي مبنية عل ما قبلهسا فنلس
قد ألَّ النلم بنضه ب
تومسنهم ُ األبسوا التسي
يتومع النلماة ُ با الطها ُ أكثر مسن ُّ
مبيل المثال ُ كتب الفقه ّ
بندها ألَّ با الطها ُ فيه مسائل يحتاجهسا مسن أ اد أَّ يستنلم كتسا النِّكساح ،ويحتاجهسا مسن
م م
لمسا يسأتوَّ
يريد أَّ يستنلم ً
مسثال ُ بسا النسدد ،مثسال نلسك :عنسدما يتك ّلمسوَّ ُ كتسا النّكساحم ّ
م
النسد مد
يستقر بالدُّ خول أو الخلوُ ،ويأتوَّ ُ با
الصدا
الصدا ا فيقولوَّ اَّ ّ
للحديث عن ّ
ُّ
ويقولوَّ :اَّ م
الندُ للمفا قة ُ الحياُ تثبك بالدخول أو الخلوُ ،وأ ّما انا ُطلمقك قبل السدُّ خول
أو الخلوُ فن ّنه ال معسدُ عليهسا لقسول اهلل  :ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱠ [األحسسزا :
.]٤٩
م
النسدد يسذكروَّ مسا ضسابط
الصدا وال ُ بسا
ال يذكروَّ ُ كتا النِّكاحب يع ي ُ :با
ّ
الخلوُ ّاال بن

ُ
الش ّراحا يقول :كال ّطها ُ فمنناها ا جع ال كتا ال ّطهسا ُ فيحيلونسك علس

كتا الطها ُ ابحث هناك ح ّت تجدها.
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ولذلك َلبد أنك َل ت تقل من ٍ
باب إلى باب إَل وَد فهم الحدَّ الدنى من فهمه.
َال :
ِ
الم َ ائِ ُل التِّي َل ْم ُيت ََح ِّق ْق َها َف َي َّم ُل َها َو َي ِضي ُ َع َل ُ ُه َع ْن ال َع َْ ِد َع َل ْي َهاَ ،ف ََل َي ْ َب ِغي
( ُث َّم َت َتز َ
َاح ُم َع َل ْيه َ
َأ َْ ُي ْه ِم َل َه َذا الَ ْم َذ).
م
أجسل ،لكسن يأخسذ الحسد األدنس مسن كسل بسا ٍ حتسّ
مهم جدً ا وهو أَّ المرة ال ُي ِّ
هذا األمر ب
يفهمه وينتقل للبا الذي بنسدهّ ،
ألَّ الشسية انا تكساًار علس الشسخ فلسم يفهمسه امتصسنبه،
والشخ بطبنه يستصنب الشية اال انا مسهل لسه ُ البسدايات ًاسم ا تقس بسه د جس ًة فد ٍ
جسة،
ُ ِّ
ولذلك ّ
فنَّ اال تقاة ُ الد جات هو من با األمل ،فسننا أهنيسك مسن الد جسة األولس تأملسك
بأَّ ترق لل ّثانية وهكذا ،كما َال الشاعذ:
......................................

ما أ وضي الن وي

ل ووال ُف وسح ُك األم مل

ُ
وتمل لوال أ ّنك تتأمل ح ّت ُ ال ّترقي ُ النلسم ،مسأترق أهنيسك هسذه وتجسد
فالني ُ ضي ب
سراحا مسسن هسسذا الشسسية ،يجسسد ُ نفسسسه
المسسرة انا أهنس شسسيئب وفهمسسه أو كتبسسه يجسسد ُ نفسسسه انشس ً
انشراحب لسي

بالسسهل ،وأمسا انا كساَّ دخسل عليسه بنضسه وجنلسه ُّ
كلسه جملس ًة واحسد ًُ ،فننسه قسد

يصا باإلحباط والنجزا وهو الذي أشا اليه المصنف فيم ُّلها ويضي عطنه.
َال :
ِ ِ
ِ
ِ
الص ْبذِ َع َلى َعدَ ِ إِ ْد َراكِ ِه).
الم َع ِّل ِم ال ُّْص ُح ل ْل ُم َت َع ِّل ِم بِك ُِّل َما َي ْقد ُر َع َل ْيه م َن ال َّت ْع ِلي ِم َو َّ
( َو َع َلى ُ
يقَل :وعل المن ِّلم النُّصح للمتنلم ،يجب عليه أَّ ينصح المتنلم ِّ
بكل ما يقد عليسه مسن
التنليم والصرب عل عدا اد اكه.
ِّ
للمنلسم ُ الحقيقسة ،و انتبهسوا لهسذه المسسألة مستتكر ُ مننسا لسي
هذه الوقايا التي تكوَّ
المن ِّلسم عسل التمساا هسو السذي اَّ كِِاَ الفقهِِاء َِِديمأ يقَلََِِ« :تخسرج
المنلموَّ فيها مواةُ ،
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ٍ
بفالَّ» ،فغالبب الشخ

قد يكوَّ د

المن ِّلمين ،بل لو نظرت ُ شيوخ بن

ٍ
عدد مسن
ُ الجامنة عل

م
وممع ،وامتجاز ،ود
،
النلماة مثل مشيخات شسم

السدّ ين السذهبي 

تنال تلميذ الشيخ تقي الدينا قاحب المؤلفسات الكثيسرُ ،فسنَّ لسه أ بنسة منساجم مطبوعسة -
مناجم الشيوخ -أ بنة مناجم لو عددت من عدّ هم من شيوخه ال أعرف كم بالضبط ،لكسنّهم
باألُلوف لي

ح هؤالة عليه موا ًة ،وإذا َِِالَا يقَلََِِ« :تخسرج بفسالَّ تخسرج» بشسخ

أو

شخصين.
هذا التخرج أحيانب يكوَّ بسبب طول المالزمة ،وأحيانب يكوَّ بسبب االنتفات ولسو قلس م
ك
المالزمة.
محمدُ بن أحمد عبد الهادي لم ُيالزا الشيخ تقي الدين اال فرت ًُ قليل ًة لكن تخرج به.
فالمقصَد من هذا الكَل -الذي أ يد أَّ أقل له -أَّ بن

المن ِّلمين يتصسل بسه الطالسب

ً
اتصاال حت يتخرج به ،ويتفقه عليه.
اجازات ،وانمسا فيهسا
فيها
ب

ولذلك فنَّ أمانيد الحديث غير أمانيد الفقها أمانيد الفقه لي
ٍ
ٍ
ٍ
ومسرد ،فليسسك مطلس اإلجسازُا الفقسه
جسرد
كامال قراةُ تفقه ال قراةُ
ً
تفقه فيقرأ عليه الكتا
لي فيه اجازات وانما تفقه وتخسرج ،فمحمسد الخ ولسويت جلس
فالَّ جل عند ٍ
فالَّ وهكذا ِّ
فتخرج به ،ب
لكل شخ ٍ شيخ بتخرج به أو اًاناَّ بالكثير أو ًاالًا بة.
عنسد خالسه محمسد بسن منصسو

نصسح المستنلم ِّ
ه ا يقَِِل الشِِيخّ :
بكسل مسا يقسد عليسه مسن التنلسيم
اَّ المنلسم يجسب عليسه
ُ
والصسسرب عل س عسسدا اإلد اكا بحسسسب ُق س ور م نلسسك المسستنلم وبنسسده ،مسسا يجنسسل اهلل  مسسن
االنتفات من هذا البا .
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َال :
( َو َع َلى َعدَ ِ َأ َدبِ ِه َو َ َفائِ ِه).

ننم حت واَّ حدا منه بن

الصرب ،أكرا المنلمين ُمن ِّلم النّا
الخطنم البد من ّ

الخيرية

ومسؤالهم وأناهسم مسالم يصسربه أحسدب مسن

الصرب عل النا
محمدب  كاَّ فيه من ّ
م
جيسب ًاسو الرمسول  يسؤًار ُ
بردائسه حتس ُيسؤًار
البشر أبدا ،كاَّ أحدهم يأخسذ
ُ
ات اهللم ومسال ُم ُه عل ويس مه -مسا أكرمسه ومسا أحلمس ُه،
جلده  ،فبأبي هو وأمي -قسلو ُ
وما أطيبه حيب وم ِّيتب.
وأناهسسم ،اضسساف ًة اال أن س ُه مسسن االقتسسداة بس س ِّيد

فالمقصَِِد مِِن هِِذا أَّ الصسسرب عل س النسسا
المرملين -قلو ُ م
م
مبب لبذ مل النلم ونفع النّا .
ات اهلل ومال ُم ُه عل ويه -فن ّنه ب
وكثير من النا

قل انتفات النلم به لسبب موة خلقه ،أحد النلماة ُ القرَّ الماضي وهسو

من علماة ال ُّلغة ولي

المبس مرد حتسّ
من علماة الشرينةا وله ب
شرح مشهو عل «الكامل» البن ُ

قال بن

تَلميذ تَلميذه وتلميذ تَلميذه مِِاتَِِ ،ال« :اَّ هسذا الرجسل هسو مسن اخسر اللغسويين

عل طريقة المتقدمين لم يأيت بنده أحد»ا ولن أنكر اممه لكيال تكوَّ غيب ًة.
المقصَد أ َّّ هذا الرجل َالَا« :لم يكن يحضسر د مسه اال عشسرُ» ال يزيسدوَّ ال يمكسن أَّ
يزيدوا عن عشرَُ ،ال أحد تالميذه ُ بن

كتبه :ولذلك أأاب ثَلثأ:

 من تلك الأباب :أنه كساَّ ضسي النطسن أ  :كلمس بة تأتيسه يغضسب منهسا ،وكساَّ أغلسب
ال ّطلبة ال يتحم ُّلوَّ موة ُخلقه اال هؤالة النشرُ ،ولذلك قل انتفات النا

به.

مسبب لنفسع
وكالا المصنِّف هنا ُ الصرب عل عدا أد التلميسذ وعلس جفائسه وانقطاعسه
ب
عظيم عنسد اهلل  فالبسد لننسساَّ أَّ يصسرب ،وهسذا
أجر
ب
التلميذ ونفع المنلما ألَّ التنليم ب
من عالمة اإلخالص أنك تريد التنلسيم واَّ ُأونيسك ،واَّ ُ فسع عليسك الصسوت بالسسؤال ،واَّ
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ٍ
امسرئ
أخطأ عليك ُ الحجاج اليوا ،وغدً ا ينسدا انا ك ُبسر بنسد عشسر عشسرين ًاالًاسين ،كسم مسن
ً
كثيسر امسأل طلبسة النلسم
مأل شيخه قبل عشرات السنين
مؤاال ود أَّ لم يسأله نلسك السسؤال ،ب
الذين مرُ عليهم منين حت جاوزوا بلو من ُ
األشد ،متجد انه لو تأمسل ُ حالسه لنسدا علس
األمئلة وبن

بن

الكالا الذي قاله ُ ّأول أمره ،لكن نفنه اهلل بحلم شيخه.

َال :
( َم َع ِشدَّ ِة ِح ْذ ِ ِه َع َلى َما َي َق َِّ ُم ُه َو ُي َح ِّ ُن َأ َد َب ُه).
هذا خل ب ال ُبدّ من حسن األد  ،وقد نكرت لكم عن بن

تالميذ ابن ع ّبا ٍ .

َال :
ِ
ِ
ِ
َّاِ).
الم َع ِّل ِم َح ْي ُ َأ َْ َب َل َع َلى الع ْل ِم الذ َي ْ َف ُع ُه َو َي ْ َف ُع ال َ
الم َت َع ِّل َم َل ُه َح ٌ َع َلى ُ
(لَ ََّ ُ
ِّ
المنلسم
يكر ها مشايخنا دائمب ،وهو قضية أَّ المتن ِّلم له فضل عل
هذه نكت بة جميل بة جدا ِّ
يقَلََ« :ألَّ المتنلم له ح ب عل المن ِّلم حيث أقبل عل النلم السذي ينفنسه وينفسع النسا »،
ٍ
ٍ
ٍ
أوجسه
يجب عل كل من علم النا الخير موا ًة كساَّ ُ د امسة نظاميسة أو غيسر نظاميسةا ألنسي ِّ
كالمي هذا حت لمن ِّلم االبتدائي والمتومسط والثسانوي ،ولمسا قيسل ُ بنس
ٍ
قبياََّ ،ال الذهبي يف تذ مته« :كفاه شرفب أنه ين ِّلم الصبياَّ القراَّ».
النبز أنه ُمنلم

األئمسة مسن بسا

فالحديث حت ُ المسدا

ِّ
المنلسم يحمسد اهلل  أَّ مسا اهلل
النِّظاميسة كسذلك ،هسذا

ٍ
امرئ وجد ُ نفسه ح وصر ًُ أَّ لم يأتيه ب
مائلا مسن السسلف ومسن
لك هذا التلميذ اليك ،كم من
بندهم كلمة يقولها كثير حت نقلها ابن أبي خيثمة ُ «تا يخه» عن بن

المتقدِّ مين من طبقة

كثير ،منهم يقول ُ« :نفسسي حصسر ًُ ،أَّ ُ قسد ي كسذا وكسذا علمسب»ا
التابنين وكر ها بنده ب
ألَّ كل واحد يختلف النلم الذي ُ قد ه ،بنضهم يقول ًاالًاة علوا ،وبنضهم يقول خمسة
وبن س

مشسسايخ مشسسايخنا ،يقَِِل ُ« :قسسد ي عشسسرُ علسسو ٍا لسسم يسسسألني عنهسسا أحسسدب » ،يقِ ُ
َِل:
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لك و ُف وق ُك ،ولم يأتمي أحدب يسألني حت السؤال».
«تنلمك وتن وب ُك وحص ُ
وقد جاة أَّ بن

السلف وهو مفياَّ -أظن الثسو ي أو غيسره -دخسل مكسة فلسم م
يأتسه أحسدب

يسأله ُ النلم فتنل بأمتا الكنبة قال« :يا

ِّ يا

ِّ بأي ننب لم أمأل».

متأهال ،ال تكن متصد ً ا من غير تأه ٍل انتبه! فر يا شيخ
ً
ننمة من اهلل  لكن انا كنك
ٍ
ٍ
وفسالَّ
فسالَّ
أنا أكلمك عن مفياَّا ال أكلمك عن احساد النسا  ،أنسا أك ِّلمسك عسن مسفياَّ عسن
ممن أشا لهم القاقي والداين فال تجنل نفسك منزلة مفياَّ ،لكن أتكلم عن المتأهل.
أنك أَّ يأيت هذا الطالب عندك ُ المد مة أبوه وأمه يأتياَّ به اليك ُ فصسل هسذا الطالسب
يأيت باختيا ه ويحضر اليك ُ المسجد ،ننم بة من اهلل فله ب
فضل عليك.
م
خيرا يقسول:
كثير من المشايخ -عل وي مه ُم وحم ُة اهلل -أتذكرهم ال اآلَّ ،انا قلنا له جزاك اهلل ً
خيرا جئتموين ُ البيك تقرؤوَّ ،أنتم تذكرونني بالنلم ،أنتم تدعوين أكتسسب
«أنتم جزاكم اهلل ً
النلم ،أجدِّ ُد النلم أكتسب األجر أنتفع أبحث ُأناكمر».
فسسالمن ِّلم دائمسسب يستشسسنر هسسذا األمسسرا أَّ الفضسسل ُّ
للطسال كمسسا أَّ لسسك فضس بسلُّ ،بمسسا أحسسد
فضال علمه عند اهلل بحسب النية.
الطرفين يكوَّ أعظم ً
َال َ ت َعا َلى:
وَ َم ْيذِ ِه).
( َو َح ْي ُ َت ََ َّ َه لِ ْل ُم َع ِّل ِم ُد َ
ننم دوَّ غيره ولم ينشغل بغيره من النا .
ِ
ِ
ِ ِ
الم َع ِّل ِم َي ْح َف ُظ َها َو ُي َِّم َيها).
( َو َح ْي ُ ك َ
َاَ َما َي ْحم ُل ُه م َن الع ْل ِم ُه ََ َع ْي ُن بِ َضا َعأ ُ
يقول وخاق ًة أنه جاة كثير ما تحس ُن فنَّ بضاعتك هذا النلم السذي مسألك عنسه مسوا ًة مسن
علوا الشرينة أو من علوا اآللة ،وبتنليمك اياه ينمو علمك ،وتزيد ُه ان النلم يزيد بالبدل.
ِ ِ
ِ
الَ ِ
ار ُ َل ُهَ ََ ،ال َت َعا َلى :ﱡﭐﱦﱧ
الحقيق ُّي ِلل ُم َع ِّل ِم َ
الَ َلدُ َ
الذابِ َحأََ ،ف ُه ََ َ
المكَاأ َ
( َو َي ْل ُل َ
ْ َّ
ْ بِ َها َ
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ﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱠ [مريم) .]٦ - ٥ :
ٌ
 طيب هذه املسألة مهمة ويه هلضية أن االبن نواعن:
ٍ
قلب.
• ابن
• وابن ٍ
علم.
ولذلك يقَلََ« :النلم حم بين أهله» ،فمن علم غيره علمبا فننه يكوَّ مثل ابنسه كمسا أَّ
المرة ينتسب ألبيه ُ النسب فنَّ المرة ينتسب لشيخه ُ النلم.
ٍ
فسالَّ وايس ًة أو د ايس ًة»،
ولذلك انا أ اد أَّ يسذكر َِِال« :ال يفتخسر بنلمسه وا ّنمسا نقلتهسا عسن
م
كرحم نسب السوالدُ ،ولسذلك جساة ُ دعساة زكريسا
حم بين أهله
فهمب أو ً
نقال فالنلم ب
نسب و ب
 أنه قال :ﱡﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱠ [مريم.]٦ - ٥ :
والمذاد ِ
بالَراثأ ه ِِا :و اًاس ُة النلسم والحكمسة ،والسسبب أَّ ال ينقسو ٍ قبلسه ال يسرا مسنهم
شيئب وانما يرا من أبيه فقط لو كاَّ و اًاة المال ،فدل ذلك عل أَّ المراد باإل م
ا هنسا و اًاس ُة
النلم والحكمة.
َال :
س َتع ِل ِ
يم ِهَ ،أ ََا ٌء َف ِه َم َأ ْو َل ْم َي ْف َه ْم).
َر َع َلى َن ْف ِ ْ
الم َع ِّل ُم ُم َث ٌ
اب َم ْأ ُ ٌ
( َف ُ
يع ي :موا ًة فهم الطالب أو لم يفهم موا ًة انتفع الطالب أولسم ينتفسع ،قسد تنلمسه وال ينتفسع
ألي مبب من األمبا النوا

البدنية أو النفسية أو الوفاُ أو غير نلك من األمسبا  ،أنسك

لم؟
مأجو ب عل مطل التنليم ،أََل هذا َ
ينلسم اال النجيسب ،وال يريسد أَّ ِّ
ألَّ بن النسا ال يريسد أَّ ِّ
المتميسز لكسي ُيقسال
ينلسم اال
ِّ
فالَّ وفالَّ ،من بركة النلم أَّ تن ِّلم كل ٍ
حضر ب
أحد ،من بركة النلم أَّ تن ِّلم فقراة النسا قبسل
أغنيسسائهم ،بسسل ّ
اَّ الغالسسب عل س طلبسسة النلسسم كمسسا نكسسر نلسسك بن س

المسسؤلفين ُ األد وهسسو
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الن ّبامي أَّ الغالب عل طلبسة النلسم المبتسدئين أَّ يكونسوا أهسل ٍ
فقسر -الغالسب علسيهم الفقسر-
ب
الم وبتس مدي أَّ
الغنسي غالبسب
الفقير هو الذي يريد أَّ يستن ّلم
منشسغل بتجا تسه ،لكسن الغالسب علس ُ
ُّ
يكوَّ نا ٍ
فقر.
الغنسي ،يحسرص علس تنلسيم مسن ال ين ِّلمسه أحسد أكثسر مسن
ولذلك اإلنساَّ ين ِّلم الفقير قبل
ِّ
حرقه من ُي وقصدو بالتنليم ،هؤالة الذين يجهد النا

ُ تنليمهم لنظر النا

نظرا منينسب،
لهم ً

النمسال -لكسوهنم مسثال مسن المنشسغلين بسأمو السدنيا احسرص علس
لكونه -ال نقول مسن طبقسة ّ
تنليمهم ،انهب لألماكن التي يزهد فيها غيرك فن ِّلم النا
َّ
السلف  تعال ملا جاء بعض أبناء اخللفاء« :أأمعه يف الحدي َ ،ال :ال أجنل له
فيها.

طيسب اليسوا الفسالين ،فلمسا
مجلسا خاص بل يحضر مع النا »َ ،ال« :اجنل له يومب»َ ،الِّ « :
ً
جاة انا بالمجل
دوَّ ٍ
أحد».

ممتلئ»َ ،ال« :أل َّّ النلم ال يكوَّ فيسه بركس بة اال أَّ يكسوَّ للنمسوا ال ألحسد
ب

أَّ قصدي من هذاا أنك يع ي :يجب أَّ يكوَّ تنليمك انا كنك منلمب بحسسب مسا عنسدك
من النلم ،وأنا ُأكر ا ّياك ا ّياك ا ّياك ًاالثة أَّ تتكلم ُ ٍ
علم ال تحسن ُه ،ما أفسد هذا الدِّ ين اال من
تكلم ُ شرت اهلل  بجه ٍل ،واهلل لو أَّ كل جاه ٍل مكك ما حسدا ُ اإلمسالا فتنس بة ،هسذا
التكلم بجه ٍلا هذا مصيبة المصائب وافة اآلفات ،فاإلنسساَّ يجسب أَّ ينسرف نفسسه وأَّ ينسزل
ُ
وانسزال السنف
نفسه منزلتها ،وما أنزله أهل الفضل والح ا ّياها :أما التنسالم ،والتقسدُّ ا،

منزلس ًة

فو منزلتها هذا فسا بد لدين المرة وافسا بد لغيره.
َال َ ت َعا َلى:
َاَ َأ ْ ِ ًذا َ ِ
اريِِأ لِ ْل ُم َع ِّلِ ِم َمِا َدا َ َذلِِ َ
ك ال َّْفِ ُع
( َفإِ َذا َف ِه َم َما َع ِل َم ُه َواِ ْن َت َف َع بِ ِه بِ َ ْف ِ ِه َو َن َف َع َم ْي َذ ُه ك َ
ُم َت َ ْل ِ ًَل ُمت َِص ًَل).
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اهلل ،نلك فضل اهلل يؤتيه من يشاة نسأل اهلل  أَّ يغفر لنا ولوالدينا.
َال :
ِِِ
ِ ِ
ََ).
الم ََ َّف ُق َ
( َو َهذه ت َل َار ٌة بِم ْثل َها َي َت َا َف ُس ُ
الصسحابة -
يسذكروَّ األئمسة مسن ّ

اهلل أكرب ،كسال با ُ غايسة النفامسة الس اآلَّ النسّ ا
اهلل أكرب ّ
م وضو ُ
اَّ اهللم عل وي مه وم -ويسذكروَّ كبسا التسابنين وينقلسوَّ علمهسم وعلسم مسن بنسدهم ،ويسذكروَّ
األئمة األ بنة ويذكروَّ أعياَّ المسلمينُ ،يذكروَّ عل أعواد المنابر ،و ُيذكروَّ ُ المساجد
ٍ
فقيسرا ُمنسدمب
ويذكروَّ ُ محل النلم ،قد يكونوَّ فقراة ُ زماهنم كسم مسن
امسرئ مسنهم مسات ً
م
نكره بسبب هسذا النلسم السذي فيسه كسالا
غريبب مطرو ًدا ،ولكن أ اد اهلل  فع علمه و فع
ّبي .
اهلل  وحديث الن ِّ

وقسسد جسساة ُ قسسول اهلل  :ﱡﭐﱅﱆﱇﱠ [الشسسرح ،]٤ :أ  :نكسسرك ونكسسر مسسن ُعن م سي

عظسيم ،ولسو أَّ النسا
بسنتك ففضل اهلل  عل أهل النلم
ب
لزاحم النا

عرفسوا فضسل النلسم والتنلسيم

م
النلم.
ك ُّلهم طلبة النلم عل تحصيل

َال :
( َفع َلى المع ِّل ِم َأ َْ ي عى أعيأ َش ِديدً ا ِفي إِيل ِ
اد َه ِذ ِه الت َِّل َار ِة َو َت ِْم َيتِ َهاَ ،ف ِهي ِم ْن َع َم ِل ِه َو َآثِ ِ
ار
َ
َْ َ َ ْ
ُ َ
َ
َ
َع َم ِل ِهَ ََ ،ال َت َعا َلى :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ [ي َ .]١٢ :فِِ ﱡﲲﲳﱠ:
اشذوا عم َله ،ﱡﲴﱠ :ما تَذتَّْ ع َلى َأعمالِ ِهم ِمن المصالِحِ والم ِ
َاف ِع َأ ْو ِضدِّ َها.).
ْ َ ْ ْ َ َ
َ َ َ َ
َما َب َ ُ َ َ ُ
َ َ
اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكربا كال با ُ الحقيقة ُ غاية النفامة ،يع ي :أَّ اإلنساَّ انا كاَّ عمله
ٍ
ٍ
ٍ
قالحةً ،ام اَّ اهلل  وفقه ل ُينتفع بنلمه.
وبنية
شية،
خالصب هلل قبل كل
امنا لس س وم ي ُكس س ون عس س وو بَّ ممس سن اهللم ل م ولفتس س

ف سأو ُل م سا يجن م سي علي س مه امجتمه س م
اد مه
و و
و
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الخيسر وتبصسرهتم بسدين اهلل  وشسرعه ،ين ّلمهسم كتسا اهلل ومسنة

وف ّقه لتنلسيم النسا

م
الحقيقسة السذي نسال الخيسر بطرفيسه ،ﱡﭐﳘﳙﳚﳛﳜ
مول اهلل  فهسذا ُ
ﳠﳢﳣﳤﳥﱠ [المجادلة.]١١ :
ﳡ
ﳝ ﳞﳟ
ما رفعت ألويل العلم ادلرجات بررأمور منهررا :النّيسة ،ومنهسا مقسدا انتفسات النسا

مسن هسذا

ب
منفصل عل النية ،ألَّ بن
النلما وهذا األمر الثاين
ٍ
لمز بغيره نقَل :ال هذا توفي اهلل اَّ شاة اهلل
لفالَّ اشتهرت لن م ّية مؤ ِّلفها ،قد يكوَّ فيها ب
النا

كسر كلمسة ّ
اَّ الرمسالة الفالنيسة
ُي ِّ

ادت أَّ اهلل  ينفسع بتنليمسك،
نيته قالحة ،لكن مع النّية الصالحة التوفي من اهلل  ف ُ
وادت أَّ اهلل ينفع بكالمك عل المنرب ،كلمتك عل أعواد المنرب قد
ادت أَّ اهلل ينفع بتأليفكُ ،
و ُ
ينفع اهلل  هبسا مسن حيسث ال تنلسم ،ال ُطف ويسل ابسن ع ٍ
مسرو مسمع مسن الرمسول 
كلمسسسة فسسسذهب الس س قومس سه مسسسن دو ٍ  ،فأمسسسلموا بسسسسبب كلمسس ٍسة واحسس ٍ
سدُ مسسسمنها مسسسن النبسسسي
.
فما تد ي كلم بة تلقيها تكوَّ لك فيها فن بة ُ الدنيا واآلخرُ وأنك ال تنلم.
فالَّ ابن فالَّ ابن ٍ
ال يلزا أَّ يقال ب
فالَّ ،ولكن اهلل  ينلم ،هلل  عبسا بد أخفيس بة ال
سستمرا
يذكروَّ ،علما بة ال يذكر اممهم ال ُ تراجم وال ُ غيرها بما كساَّ أجسرهم مساعيب و ُم
ً
لهم ال قياا الساعة بسبب ما بذلوه من النلم.
َال َ ت َعا َلى:
( َو ْل ُي َذ ِّم ِ ِ
الم ِ َت َع ِّل َم بِ ُك ِ ِّل َطذِي ِ ٍ َو ََل ُي ِم َّل ِ ُه بِاِ ْش ِتِغَالِ ِه بِ َم ِا َي ْع ُ ِ ُذ َع َل ِى َف ْه ِم ِ ِه ِم ِ ْن َأ ْن ِ ََا ِ ال ُع ُل َِ ِ
ْ ُ
َو ُم ْف َذ َداتِ َها).
وهذه طريق بة لطيف بة جدً ا أَّ المن ِّلم ُيغير الطسر وال يجنلسه طريقس ًة واحسد ًُّ ،
فسنَّ طريقس ًة قسد
تنفع مع بن

النا

ينوت فنَّ التغير يكسوَّ بومسائل امسا
والطريقة األخرى مع غيرهم ،فيغير و ِّ
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بطريقة اإللقاة ،فيجنل مر ًُ بطريقة السؤال والجوا  ،ومر ًُ بطري البحث ومرُ بطري هكسذا
المتنددُ ُ التحصيل.
يندد من الطر
ُ
َال َ ت َعا َلى:
ِ
ِ ِ
ِ
الحِ ِّ َ
ْ َمِا َي ْقِد ُر َع َل ْيِه ل َمِا َلِ ُه مِ َن َ
المِ َت َع ِّل ِم َأ َْ ُيِ ََ َِّ َذ ُم َع ِّل َمِ ُه َو َي َِتِ َأ َّد َب َم َعِ ُه َح ْ ِ َ
العِا ِّ
( َو َع َلِى ُ
َوالاَ ِ
اص).
ٍ
ِّ
منلسم ولسو
المستنلم ،ننسم وهسذا يشسمل كسل
بدأ المصنف يتكلم عسن حقسو
المنلسم علس ُ
كانك نظامي ًة ماداا قد علمك الخير.
َال :
( َأما العا ِفإِ ََّ مع ِّلم الاَ يذِ ََدْ اِأ َتعدَّ لِ َ ْف ِع الاَ ْلِ ِ بِ َتع ِل ِ
يمِ ِه َو َف ِْتِ ََا ُهَ ،ف َح ُّقِ ُه َع َلِى ال َِِّ ِ
اِ َحِ ُّ
ْ
ْ َ
ْ
ُ َ َ
َّ َ ُّ
ِ
ِ ِ
اَ َأ ْع َظ َم َو َأ ْن َف َع ِم ْن إِ ْح َ ِ ِ
اِ ِلَ ْمِذِ ِديِ ِ ِه ْمَ ،و َي ُع ِّل َم ُهِ ْم َمِا
ينَ ،و ََل إِ ْح َ َ
اَ َمِ ْن ُي ْذشِدُ ال َِِّ َ
الم ْح َ
ُ
َ ِه ُل َِا َو ُي َِِبِ َه ُه ْم لِ َم ِا َم َف ُل َِاَ ،و َي ْح ُص ِ ُل بِ َ ِ َب ِ
الش ِذِ َون َْش ِذِ الِِدِّ ِ
ْ َذلِ ِ َ
ك ِم ِ َن الاَ ْي ِذَِ ،واِن ِْق َم ِا ِ َّ
ين
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
والمع ِ ِ
ين َو َم ْن َأتَى ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن ُذ ِّر َيتِ ِه ْم َو َم ْيذِ ِه ْم).
ارف ال َّاف َعأَ ،ما ُه ََ َأ ْن َف ُع َش ْيء ل ْل َم َْ ُ َد َ
َ َ َ
ِّ
المنلسم علس عمسوا النسا ا أنسّ ه قسد
هذا الكَل للشيخ َ ت َعا َلى يقَل :اَّ مسن فضسل
ب
مسول ُأ مسل للنسّ ا
د ّلهم ال الخير ونلسك أَّ مسن شسرف النبسي  أنسه

بالهسدى
ُ

والدين.
والرمالة مسا أ مسله اهلل 
بسبب النُّبوُ ِّ

النبي  عل النا
ولذلك فضل ِّ
ً
خالفسا لمسن قسال مسن بنس
به للنسا  ،فساهلل  اقسطفاه بسالنبوُ والرمسالةا

الطوائسف مسن

الفالمفة وغيرهم أَّ النبوُ ُتنال بالرياضةا فتكوَّ مكتسبة وهذا من أبطل الباطل ،وانما النبوُ
باالقطفاة اهلل يصطف  من المالئكة ومن النا .
فالمقصَِِد أَّ النبسوُ والرمسالة اقسطفا بة مسن اهلل  وهسذا االقسطفاة ُمسميك الرمسالة
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فضلها لما أ ملوا من الخيرا فتنليم النا

الخير ،واألنبياة لم يو ًاوا دينا ا وال د همسا وانمسا

و ًاوا النلم كما ُ الحديث الصحيح فمن أخذه أخد بنصيب ٍ
وافر ،أخسذه أ  :تنلمسه وعلمسه
م
النلسم والستنلم م
اإلنوبساة ن ُِّبِ َأ أ ُ :أ م
خبسر و ُأ ممسل ،ع ملسم وعلسم علس أحسد
األنبيساة،
فنَّ هذه وظيفة
ُ
النبي والرمول.
التأويالت ُ الفر بين ِّ
َال :
( َف َلَ ََل ِ
ََ).
َّاِ كَال َب َهائِ ِم ِفي ُظ ْل َم ٍأ َيتَاَ َّب ُلَ َََ ،و ِفي َم ِّي ِه ْم َي ْع َم ُه َ
الع ْل ُم ك َ
َاَ ال ُ
ْ
ﱡﭐﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱠ [الفرقاَّ.]٤٤ :
َال :
ِ
ِ ِ
ِ
الح َيا ُة لِ ْل ُق ُل ِ
َب َوالَ ْر َواحِ َوالدِّ ِ
ين َوالدُّ ْن َيا).
َُّر الذ ُي ْهتَدَ بِه في ال ُّظ ُل َماتَ ،و َ
( َف ُه ََ ال ُ
ال شسسسك أَّ النسسسا

ُنسسسو هم بحسسسسب علمهسسسم بسسساهلل وبشسسسرت اهلل بكالمسسسه ومسسسا أوحسسسا ُه

للنبي من السنة وما ُف مهم منها.
َال :
الذ َليس ِف ِ
(والب َلدُ ِ
يه َم ْن ُي َب ِّي ُن لِل ِ
وَ
َّاِ َأ ْم َذ ِدي ِ ِه ْم َو ُي ْذ ِشدُ ُه ْم لِ َما َي ْتَا ُب ُه ْم ِم َّمِا ُهِ ْم ُم ْضِ َل ُذ َ
ْ َ
َ َ
إِ َل ْي ِهََ ،ل خَ ْي َذ ِفي ِ
اإل ََ َام ِأ ِفيِ ِِهَ .ف َمِ ْن َهِ َذا إِ ْح َ ِا َن ُه َو َأ َثِ ُذ ُه ك َْيِاَ ََل َي ِ
ْ َع َلِى ُكِ ِّل ُم ْ ِ ِل ٍم َم َح َّب ُِتِ ُه
لِ ُ
وتَََِيذه و ِ
الق َيا ُ بِ ُح ُقََِ ِه؟).
َ ْ ُُ َ
الذ َليس ِف ِ
ََل المص ا( :والب َلدُ ِ
يه َم ْن ُي َب ِّي ُن لِل ِ
َّاِ َأ ْم َذ ِدي ِ ِه ْم َو ُي ْذ ِشدُ ُه ْم لِ َما َي ْتَا ُب ُه ْم ِم َّمِا
ْ َ
َ َ
اإل ََام ِأ ِف ِ
ِ
هم م ْض َلذ َ ِ
يه)ا هذا الكسالا مسسبو ب اليسه ،وممسن قالسه جماعسة مسن
وَ إِ َل ْيهََ ،ل خَ ْي َذ في ِ َ
ُ
ُ ْ ُ
السسسلف  تن سال مسسن طبقس مسة تسسابني الت سابنين وم سن بنسسدهم وانتشسسر بيسسنهم هسسذا الكسسالا،
فاإلنساَّ يحرص عل أَّ يكوَّ ُ بلد فيه ُمفتين.
ولذلك لما تك ّلم األقوليوَّ عن المفتي انا كاَّ ُ ٍ
بلد فيه غيره َالَا« :جاز له ُّد الفتسوى
ُ
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وعدا اإلفتاة اختيا ً ا»ب يجوز له ّأال يفتي مساداا ُ البلسد غيسرهَِِ ،الَا« :واَّ كساَّ ُ البلسد لسي
فيها اال فقي به واحدب تنين عليه اإلفتاة اَّ اجتهد وظهر له الحكم»َ ،الَا« :واَّ لم يكسن ُ البلسد
فقي به فننه يكره اإلقامة فيه».
يلزمك أَّ تكوَّ ُ بلد فيه فقيه ينلمك دينك و ُيبين لك األحكاا عند الحاجسة ،ومسن نمنسم
م
ومط الصسحراة وال قساحب
اهلل  عل النا ومائل التواقل اآلَّ ،فننك ولو كنك ُ
لك وال جلي

يمكنك أَّ تسأل من ُيب ِّين لك بنس

م
ؤيسة
أحكساا دينسك ،لكسن ال ُيغنيسك عسن

ٍ
الفقيه ألَّ الفقيه قد يرى ً
مسؤال ،فتنتفسع بكالمسه
فيصسححه ويستك ُّلم مسن غيسر
خطأ تظنُّه قوا ًبا
ِّ
ٍ
مسؤال ،فتنتفسع باالبتسداة مسا كنسك تظنسُّ ه قسوابب ،اضساف ًة لمسا
المبتدى الذي ال يكوَّ ناشئب عن
ُ
يتنل هبديه ود ِّله فيكوَّ االنتفات به أكثر.
َال :
يم ِه ،وا ْل ِ
(و َأما ح ُّقه الاَ اص ع َلى الم َتع ِّل ِم َف ِلما ب َّذ َله ِمن َتع ِل ِ
ح ْذ ِ
ص َع َلى َمِا ُي ْذ ِشِدُ ُه َو ُيَ ِ ِ ُل ُه
َ
َ َ ُ ْ ْ
ُ َ
ُّ َ
َ َّ َ ُ
إِ َلى َأع َلى الدَّ ر ِ
ات).
َ َ
ْ
بالمتن ِّلم لي
بدأ يتكلم ُ الح ِّ الخاص المتنل
ُ

عل عموا النا َ ،ال :ألجل أنه بدلسه

ُ تنليمه وحرص عل ا شاده ،وتنليمه ما يوقله ال أعل الد جات وهو الفق به ُ الدين.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ بِ ِصِغ ِ
ين لِل َِِّا ِ
َار
المِ َذ ِّب َ
الم َع ِّلمِ َ
يقَل الشيخَ ( :ف َل ْي َس َن ْف ُع َ
ين ُ
اآلبِاء َوالُ َّم َهِات نَظيِ ًِذا ل َْفِ ِع ُ
ا ْل ِع ْل ِم ََ ْب َل كِ َب ِ
ار ِه)ب بل قد يكونا مستوين ُ الد جة.
َال :
ِ ِ
(البا ِذلِين َن َفائِس َأو ََاتِ ِهم و ِ ْفَ َة َأ ْف َكِ ِ ِ ِ
ين بِ ُكِ ِّل َطذِيِ ٍ َو َو ِأِي َل ٍأ
الم ْ ت َْذشِد َ
ْ َ َ َ
َ ْ
َ َ
اره ْم فِي َت ْف ِهِي ِم ُ

وَ َع َل ْي َها).
َي ْق ِد ُر َ

ال شك ُ نلك وانا نظرت ُ حال بن

التالميذ مع شسيخهم مثسل ابسن القسيم مسع شسيخه
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نجساه مسن بسراًا من الجهسل
مما انتفع به وكيسف أَّ اهلل ّ 
تقي الدين ابن تيمية ،وما تكلم عنه ّ
تنرف ما قاله خبير بحاله ،وبصير بحال أهل النلم ونو ٍ
بياَّ يسستطيع أَّ
وأدخله ُ نو النلم،
ُ
ب
ب
عما ينفع اهلل  به التلميذ من شيخه.
ينر
عما ُ نفسه -وهو ابن القيمّ -
ّ
وقلك ّ
أَّ المشايخ ليسوا د ج ًة واحد ًُ ،بل بنضهم أعل مسن بنس ٍ  ،والمقصَِِد أكملهسم
من تخرج به مثلما تخرج ابن القيم بشيخها الشيخ تقي الدين.
َال :
اإل ْن ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ
(وإِ َذا ك َ ِ
ْ َو َتِز ُ
ُولَ ،لِ ُه َحِ َكبِيِ ٌِذ
اَ بِ َهد َّيأ َمال َيأ َي ْت ُفِ ُع بِ َهِاُ ،ثِ َّم َتِ ْذ َه ُ
َ
َاَ م ْن َأ ْح َ َن إِ َلى ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
البِاَِي َن ْف ُع َهِا َمِا َدا َ ا ْل َع ْبِدُ
الم َت ََِّ َعِأب َ
الم ْح َ ِن إِ َل ْيهَ ،ف َما ال َّظ ُّن بِ َهدَ َايا الع ْل ِم ال َّاف ِع الكَثيِ َِذة ُ
َع َلى ُ
الهِدَ اياَ ،ف ِ
ِِ
ْ َحِ ِ
الم َت َ ْل ِ ُل بِ َح ْ ِ ِ
ال تِ ْلِ َ
حي ََِِ ٍذ َي ْعِذِفُ َح َّقِ ُه َو ُيِ ََ َِّ َذ ُه َو ُي ْح ِ ِ ُن
َح ًّيا َو َب ْعدَ َم َماته ُ
ك َ َ
الَ َد َب َم َع ُه).
وال بي َ ال« :من َأهدَ َلكُم ه ِديأ َفك ِ
َاف ُؤوه َفإَِ َل ْم ت ِ
َلدُ وا َفدْ ُعَا َل ُه».
َ ْ ْ
ُ َ َ
ولذلك فنَّ ّالدعاة لمن امتفدت منه علمب هذا من أقل ما ُيجزى به ،وقد جساة عسن بنس
النلماة وهو ِرز ُْق اهلل الت َِميمي الح بلي أنه كاَ يقَل« :ي وق ُب ُح بكم أَّ تستفيدوا منا وال ترتحموا
علينا».
ولسسسذلك كسسساَّ مسسسن طريقسسسة النلمسسساة عنسسسد تسسسأليفهم أ ّنهسسسم يسسسدعوَّ ألنفسسسسهم ولوالسسسديهم
ولمشايخهم ،أمأل اهلل  أَّ يسرحم مشسايخنا ويسرحمهم برحمتسه ويسدخلنا منهسم ُ جنسّ ة
النّنيم.
َال :
(و ََل ي ْاِذج عِن إِ َشِارتِ ِه وإِر َشِ ِ
اد ِهَ ،و ْلِ َي ْل ِل ْس َبِ ْي َن َيدَ ْيِ ِه ُمت ََأ ِّدبِِأَ ،و ُي ْظ ِهِ ُذ َم َايِ َأ َحا َ تِِ ِه إِ َلِى
َ َ ُ ُ َ ْ
َ َ ْ
ِع ْل ِم ِه).
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نعم هذهب ََله( :و ََل ياْ ذج عن إِ َشارتِ ِه وإِر َش ِ
اد ِه) ،لي
َ َ ُ ُ َ ْ
َ َ ْ

كما يسدّ عي ال ُط ُرقميسة أَّ يكسوَّ مثسل

غسل ال ال.
الم ِّ
المريد ،فيكوَّ مثل الميك يق ِّلبه ُ
ُ
وأم سا
المقصَِِد اشسسا ته بمسسا يتنل س بسسالن ِّلم وفيمسسا ينفنسسه ،فيخسسرج عسسن اإلشسسا ُ النامسسةّ ،
التفاقيل ّ
فنَّ المن ِّلم ال ُ
أقال ُ ال ّتفاقيل ،وال يدخل فيما لي
يدخل ً

له الدخول فيه ،وا ّنمسا

يتك ّل ُم ُ أمو النلمُّ ،
فأقل األحوال ُّأال يخرج عن اشا ته وا شاده ُ مجل

النلما هسذا أقسل

األحوال وأ ّما خا جه فن ّنه يفنل ما شاة حيث شاة.
تختلسف
َالَ ( :و ْل َي ْل ِل ْس َب ْي َن َيدَ ْيِ ِه ُمت ََأ ِّدبِِأ) ،فجلسو األد ُ محلس النلسم مهمسةب ،وهسذه
ُ
ٍ
البلداَّ فيهاّ ،
أزمنة ما كانوا يشرتطوَّ هيئ ًة منين ًة مثل :التح ُّل ويمننوَّ
فنَّ بن األعراف ُ
ٍ
زماَّ قلي ٍل ،ويمننسوَّ الطالسب أَّ يكسوَّ بنيسدً ا ،لكسن اآلَّ
غير التح ُّل  ،وهذا كاَّ ُ وقتنا ال
أغلسب السدُّ و
الالقطسات ،فأقسبحك
لما جساةت هاتسه ّ
ُ

ٍ
قسفوف فهسذه مسن طسر
علس هيئسة

الجلو .
وُ بن

البلداَّ وهي بلداَّ ٍ
علم ،قد يكوَّ الطلبة حاضسرين للسدّ

وهسم مضسطجنوَّ

النسرف
عل جنوهبم ،فماداا النرف قد جرى بذلك فننه ال موة أد ُ نلك ،ولكسن اَّ كساَّ ُ
االضسطجات أو النسوا ُ

خالف نلك ،فلي هذا من األد ُ حضو مجسال النلسم ،فلسي
م
الهيئة ُ بما انقبضك نفسه فلم يسستطع
أًاناة الد من األد ا بل اَّ المن ِّلم انا أى مثل هذه
أَّ يبذل كل ما ُ نفسه.
ولسسذلك انا أ دت أَّ تسسستفيد مسسن شسسيخك أكثسسر مسسوا ًة ُ الد امسسة النظاميسسة أو ُ غيرهسسا،
فأظهر له االهتماا ،بأَّ تر ُمقه بنينسك ،أو أَّ ُتسد ِّوَّ مسا يقولسه أو نحسو نلسك مسن ومسائل اظهسا
ٍ
تلفك ،أو بأجهزُ االتصال حاليسب
االهتماا ،أما اَّ أظهرت عك نلك كاالنشغال بكتا ٍ  ،أو
ٍ
ِّ
بسسرعة ،وأ َّّ كالمسك ُ
المنلسم أَّ انقضسي
فننك ُترمل مالة -كما ُيقسال مسلبي ًة -الس نلسك
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م
الواجب.
األهمية دوَّ نلك ،وأ ّنه ال تظهر كل ما عندك وانما اقتصر عل أقل
َال :
(ويدْ عَ َله ح ِ
اض ًذا َو َمائِبأ).
ََ ُ ُ َ
هذه نكرناها قبل قليلٍا منامبة.
َال :
َاَ َع ِ
( َوإِ َذا َأت َْح َف ُه بِ َفائِدَ ٍة َوت ََْ ِضيحٍ لِ ِع ْل ٍم َف ََل ُي ْظ ِه ُذ َل ُه َأ َّن ُه ََدْ َع َذ َف ُه ََ ْب َل َذلِ َ
ارفأ َل ُه).
ك َوإِ َْ ك َ
الرجل ُيحدًاني بالحديث أعلمه ولكنِّي ال أظهر له نلك».
وَد اء عن علاء أنه َال« :اَّ ّ
هذا أد ب مع كل المسلمين وخاق ًة المن ِّلما انا قال لك مسأل ًة أظهر لسه أَّ هسذه المنلومسة
جديد ًُا ُيظهر لك ما لم تكن تنلمه ،وأما انا أظهرت له أنك تنرف هذا النلم يقَِِل :خسالص
لي

أتكلمم الذي عندك يكفي.
ِ
ِ ِ
َال ( :ب ْل يص ِغي إِ َلي ِه إِ غَاء ا ْلم َت َل ِّل ِ ِ ٍ
يما َي ْعذِ ُف ُه؟! َف َك ْيِ َ
ا
َ ُ ْ
ْ بِشدَّ ة إِ َلى ا ْل َفائدَ ةَ ،ه َذا ف َ
ْ ْ َ ُ

بِ َما ََل َي ْعذِ ُف ُه؟).
هسسذا فيمسسا ينرفسسه ،فكيسسف بمسسا ال ينرفسسهم فيجسسب عليسسه أَّ يكسسوَّ أشسسد اقسسغا ًة ،وأكثسسر أدبسسب
وحرقب عل اظها االمتفادُ.
َال :
َاَ َه َذا ْالَ َد ُب ُم ْ ت َْح َ أ َم َع ك ُِّل َأ َح ٍد).
( َولِ َه َذا ك َ
ٍ
الرجل يحدِّ ًاني بالحديث أعلمه قبل أَّ يولسد»،
مستحسنب مع كل أحد كما َال علاء« :اَّ ّ
ولكن من األد كأ ّنه أول مرُ يسمع هذا الخرب.
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َال :
َاَ ه َذا ْالَدب م تَح أ مع ك ُِّل َأح ٍد ِفي ا ْلع ُلَ ِ وا ْلماَ ا َطب ِ
ِ
ات َو ِفي الُ ُم ِ
َر الدِّ ي ِ َي ِأ
َ
ُ
َ
َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ
( َول َه َذا ك َ َ
َ ُ
َوالدُّ ْن َي َِ َي ِأ)ا اهلل أكرب قد  تنال .
َال :
(وإِ َذا َأخْ َل َأ المع ِّلم ِفي َشي ٍء َف ْلي َبه بِذِ ْف ٍ و ُل ْل ٍ
ا بِ َح ْ ِ
ْ ا ْل َم َقا ِ ).
َ
َ
ْ ُ ِّ ُ
ُ َ ُ
ُ
الخطسأ أحيانسب قسد
يقَل :أَّ المنلم انا أخطأ فالنّصيحة له نصيحة ُ الدين وال شك ،هسذا
يكوَّ خطأ ُدنيويب مثل :أَّ تسقط عباةته مثال ،أو أَّ يظهر شي بة من جسسده ال يرغسب بنظهسا ه
األعراف أَّ انحصا النمامة عن الرأ

كأَّ تنحصر النمامة عن أمها بن
ٍ
جزة من جسدها وهكذا من أشياة هذه أد ب .
أدبب ظهو

قد يكوَّ لسي

الم َع ِّلِ ُم ِفِي
أمر
شرعي ،مثل أَّ يكسوَّ فاتسه شسي بة منسين فيقَِِل المصِ اَ ( :وإِ َذا َأخْ َلِ َأ ُ
أو ب
ب
ٍ
غلظة.
َش ْي ٍء َف ْل ُي َ ِّب ُه بِذِ ْف ٍ )ا يع ي :بندا
(و ُل ْل ٍ
ا بِ َح ْ ِ
ْ ا ْل َم َقا ِ )ا الذي هو فيه ُّ
وكل شخ ينرف المقاا الذي ينامب نلسك ،امسا
َ
بأي وميلة ُتنامب نلك.
بنده أو أًاناةه أو ِّ
َال :
َل َل ُهَ :أخْ َل ْأ َتَ ،أ ْو َل ْي َس الَ ْم ُذ ك ََما َت ُق ُ
( َو ََل َي ُق ُ
َل).
ُ
تجنل المن ِّلم ينقب ُ بن
ننم الومائل كثير بُ جدً ا ،ولكن هذه الطريقة

الشية.

َال :
( َب ْل َي ْأتِي بِ ِع َب َار ٍة َللِي َف ٍأ ُيدْ ِر ُك بِ َها ا ْل ُم َع ِّل ُم خَ َل َأ ُه ِم ْن ُد ِ
وَ َأ َْ َيت ََش ََّ َْ ََ ْل ُب ُه).
ٍ
طريقة يقول :نقرأ من الكتا وهكذا ،يع ي :ال ُتظهر للنّا
يع ي :بأي
قو من غير أَّ ينلم اآلخروَّ.
ِّ

أنك قوبك وا ّنما
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َال :
الَل ِزم ِأَ ،و ُه ََ َأ ْد َعى لِ ْل َُ ُ ِ
( َفإِ ََّ َه َذا ِم َن ا ْل ُح ُق ِ
الص ََ ِ
الذ َد ا َّل ِذ َي ْص َح ُب ُه ُأَِ ُء
َل إِ َلى َّ
ابَ ،فإِ ََّ َّ
َق َّ َ
ِ
الَد ٍ ِ
الص ََ ِ
اج ا ْل َق ْل ِ
اب ِم ْن ََ ْص ِد ِه).
ْ َي ْم َُع م ْن ت ََص َُّ ِر َّ
بَ ،وان ِْز َع ُ
َ
ننم قد ال يتصو الفهم جيدً ا وقد يتنصب لرأيها ألَّ النف

البشرية لها ح ُّظها.

َال :
الم َت َع ِّلمَِ ،ف َع َلى ا ْل ُم َع ِّل ِم إِ َذا َأ ْخ َل َأ َأ َْ َي ْذ ِ َع إِ َلِى ا ْل َحِ ِّ َ ،و ََل َي ْم َُعِ ُه ََِ َْ ٌل
( َوك ََما َأ َْ َه َذا ََل ِز ٌ َع َلى ُ
اإلنْصِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اف
الذ ُ َِ ِ إِل ْيِهَ ،فِإِ ََّ َهِ َذا َع ََل َمِ ُأ ِ َ
ََا َل ُه ُثِ َّم َر َأ ا ْل َحِ َّ فِي خ ََلفِه مِ ْن ُم َذا َ َعِأ ا ْل َحِ ِّ َو ُّ
ِ
اض ِع لِ ْلح ِّ َ ،فالَا ِ ِ
الص ََ ِ
َوالت َََّ ُ
الص ِغيذِ َأ ْو ال َكبِيذِ).
اب َأ ََا ٌء َ ا َء َع َلى َيد َّ
ْ ا ِّت َبا ُ َّ
َ ُ
َ
ب
نسود
كالا
ننم ب
جميل جدً اا اإلنساَّ يجب عليه الرجوت للحس ِّ  ،ويجسب علس اإلنسساَّ أَّ ُي ِّ
كثيسر مسن النسا
نفسه أَّ تكوَّ جاعس ًة للحس  ،ب

يسرى ّ
أَّ مسن النيسب أَّ ُيسرد عليسه خطسؤه ،وأَّ

ُيصو .
......................................

كفس س مبس سالم ور مة ُنس س وب ًال أ وَّ ُتنس سد منايم ُبس س ُه

ما من ٍ
أحد اال ويخط ُأ ويصسيب اال محمسدب  ،بسل اَّ علمساة األمسة مختلفسوَّ،
هل يقع منه اجتها بد أا ال ُ غير األمو الدنيويةم وانا وقع منسه اجتهسا بد هسل يخطسأ أا الم ومسن
قال بخطنم النبي  ُ اجتهادها فنهنم مجمنوَّ عل أنه انا أخطأ فالبد أَّ ُيصسو
ٍ
بوحي.
فالنبي واَّ أخطأ ال ُبد أَّ يصو ال يستمر خطؤه.
إذَ :اَلتلاهات ثَلث ٌأ:
 -أنه ال اجتهاد منه .

51

الالحسم وغيسره ،قسال:
 أنه يجتهد واَّ اجتهد أقا ُمطلقبا وهذا قال بسه جماعس بة مثسل ابسن ّ«والح ُّ أَّ اجتهاده ال ُي ُ
خطأ».
 وبنضهم قال -وهسو مشسهو قسول أكثسر أقسحا أحمسد -أنسه قسد ُيخطسأ ُ اجتهساده لكنسّ هبنجما ٍت ال ُيق ُّر عل خطئمه.
هذا ُ النبي  ومقام ُه علي م
فمن با أولس يجسب علس اإلنسساَّ أَّ ينلسم ّ
أَّ
ب

ُ
الخطأ فالبد أَّ يرجع ،وأَّ يكوَّ جاعب للح .
قوله يطر ُأ عليه

هنا أهن المصنف ما يتنل بح ِّ المن ِّلم عل المتن ِّلم وهسو تلميسذه ،وبسين الشسيخ 
المنلم شبي به بح ِّ األ  ،ولذلك ّ
فنَّ االبن انا فقسد أبساه وجسد ُ نفسسه م وو مجسد ًُ،
تنال أَّ ح ُ
ووجد ُ نفسه فقدً ا ألبيه.
وكذلك انا فقد شيخه الذي انتفع به ،مثلما َال ُش ْع َبأ« :انما النا

بشسيوخهم ،فسننا نهسب

علماؤهم وشيوخهم فال خير فيهم».
كاَ بعض أهل العلم يقَل« :لما نهب األشياخ تغيرت الدُّ نيا ُ عيني».
تتغير الدُّ نيا ُ عين بن

الن ّا

حيين ،ومن النِّنم أَّ يكوَّ للشخ

انا نهب أشياخهم ،من النِّنم أَّ يكسوَّ للشسخ

م
والسداَّ

ب
حي ،فشيخك الذي ترجع اليه الذي كرب منُّه بقاؤ ُه
شيخ ب

ومؤا ُلك له ،واحسامك منه بتلك الفائدُ من أعظم األشياة.
وانتفاعك به و جوعك اليهُ ،
ولسسذلك مسسن كسساَّ لسسه شس ب
سيخ فسسال ينقطسسع عسسن شسسيخه السسذي تخسسرج بسسه ،ويسسستمر ُ مجالسسسته
 ،كساَّ الشسيخ

الريسا
والقراةُ عليه ،وكساَّ الشسيخ ابسن بساز باعتبسا ه أشسهر المشسايخ عنسدنا ُ ِّ
بنمتهما يحضر م
يد وبن الذين يحضروَّ م
بالنمة ،أهسل النمسة مسن زمساَّ تركوهسا النسا
ُ
عندنا ،بنضهم أكرب من الشيخ ممسنب ،وبنضسهم وقسل ُ مسنِّه الس السسبنين ويحضسر السد
وبنضهم يقرأ وهو فو السبنين.
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فلذلك االمتمرا عل التن ُّلم ماداا شيخك الذي انتفنك به قد مسد اهلل ُ ُع ُمس مره وامستمر،
ننم بة ،ننم بة من حيث االنتفا مت وننمس بة

فالحضو عنده وعدا االنقطات وعدا اإلعجا بالنف
م
وبرك هبذا األ م ا أ ُ النلم غير أ النسب ،الذي ُ
يشابه أ النسب ُ بنس
من حيث ُأنسك ِّ
الحقو .
َال :

ِ
ِ ِ
ِ ِِ
(و ِمن نِعم ِأ اهللِ ع َلى المع ِّل ِم َأ َْ ي ِ ِ
الصِ ََ ِ
اب،
لدَ م ْن ت َََلميذه َم ْن ُي َ ِّب ُهِ ُه َع َلِى خَ َّلَِه َو ُي ْذشِدَ ُه إِ َلِى َّ
ُ َ
َ
َ ْ َْ
َ
ِ
ِ
ويز ُ ِ ِ
الهِدَ َع َلِى
َاج إِ َلى ُش ْكذِ اهلل ُث َّم إِ َلى ُش ْكذِ َم ْن َأ ْ َذ اهللُ ُ
ُول ا ْأت ْم َذ ُار ُه َع َلى َ ْه ِلهَ ،ف َه َذا َي ْحت ُ
ََ
َيدَ ْي ِه ُم َت َع ِّلمأ َأ ْو َم ْي َذ ُه).
اهلل أكرب ،هذا من ننم اهلل - كما مر مننا -أَّ يكوَّ مسن الطلبسة ال مطلس الطلبسةا بسل
ُ
أَّ يكوَّ من الطلبة من هو نابم به ،هذه ننم بة ،وكم من ُّ
الشيوخ ا ّنما ا تفسع بسسبب تلميسذه ،بنس
كسل مصسن ٍ
الشيوخ انما ا تفسع ألَّ تلميسذه فسع نكسر ُه ففسي ِّ
ُ
شسيخنا
ف مسن مصسنفاته َِِال« :قسال
سالَّ» ،و«أو ده شسسيخنا فس ب
سالَّ» ،و«نكسسره شسسيخنا فس ب
فس ب
سالَّ» ،وُ الس ِّسذهن عسسد بد مسسن األمسسماة مسسن
م
المتقدِّ مين والمتأخرين ،ا ِّنما فع له نكر ّ
بنجابة ال ِّتلميذ وهسذه مسن ممسنن اهلل ال تقسول أنسا
الشيخ
ُ
سأبحث عسسسن النُجبسسساة مسسسن الطسسسال دوَّ مسسسن عسسسداهم ،ال ،مسسسن ممس سنن اهلل  ،ممس سنن اهلل
مسس
 اهلل هو الذي يمت ُّن بالطالب النجيب ،فامسأل اهلل  النلسم النسافع فقسط ،أنسك
عليك السؤال و بدل األمبا  ،أََل هذا لما؟
أكر ب من بن
أل ِّني ِّ

طلبة النلم النُّجباة من يسأب التسّ د ي

نجيسب،
اال علس مسن يسرى أنسه
ب

ومسيكوَّ ،ال أنسك ِّ
ُ
ُ
علسم النسا
ميكوَّ
ويرى أنه يحسن الفهم ،وأن به

الخيسر واهلل 

هو الموف .
يع ي :أضر مثاال مسن المتسأخرين الشسيخ حسافظ حكمسي مسأل السدُّ نيا شسرقب وغربسب ومسن
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فكثيسر ممسا ينسرف شسيخه
أمبا منرفة شيخه هذا التلميذ الذي مسات ُ الثالًاسين مسن عمسره،
ب
الشيخ عبد اهلل القرعاوي ،بسبب هذا التلميذ الذي ا تفع شيخه باممه.
ولذلك دائما التلميذ قد يرفع اهلل  الشيخ بامم تلميذه.
َال :
ِ
ل ِ
ِ
ين َأ َْ َي ُقَ ُلَا لِ َما ََل َي ْع َل ُمَ َن ُه :اهللُ َأ ْع َل ْم).
ْ ل ْل ُم َع ِّلم َ
( َوم ْن َأ ْع َظ ِم َما َي ِ ُ
ٌ
ٌ ً
م
طائف أَّ مما وى اإلمساا أحمسد عسن اإلمساا الشسافني
 هذه مسألة مهمة جدا ومن الل
عن اإلماا ٍ
مالك أَّ مالكأ َِِال :مسمنك ابسن عجسالَّ يقسول« :انا أخطسأ النسالم ال أعلسم ،فقسد
ُأقيبك مقاتله».
هذه لطيف بة أَّ ًاالًا ًة من كبا أئمة المسلمين ُ الفقه وى هذا األًاسر ،ب
كسل عسن اآلخسر« :انا
أخطأ النالم ال أد ي فقذ ُأقيب وك مقاتله» ،يتنود طالب النلم ُ بدايته كسي يسستمر عليهسا عنسد
هنايته عل كلمة ال أعلم ،واهلل ال عيب ،ال منقصة ،ال غضاضة أَّ تقول ال أعلم.
ولذلك من أعظم ما يجب عل المنلمين أَّ يقولسوا لمسا ال ينلمونسه« :ال أعلسم» ،ال أعلسم
هذه تن ُّود اإلنساَّ عليها ننم بة ،ما عليك من ناك الجاهلا الذي يقول :هذا ال ينلسم األحكساا،
دعه يقول ما يقول ،بينك وبين اهلل .
َال :
( َو َل ْي َس َه َذا بِ َاَِ ٍ ِلَ َْدَ ِار ِه ْمَ ،ب ْل َهِ َذا ِم َّمِا َي ِزيِِدُ ََِدْ َر ُه ْمَ ،و ُي ْ ِتَدَ ُّل بِِ ِه َع َلِى ِديِ ِ ِه ْم َوت ََحِ ِّذ ِ
يه ْم
ِ
لص ََ ِ
اب.
ل َّ
َو ِفي ت َََ َُّ ِف ِه َع َّما ََل َي ْع َل ُم ُه َف ََائِدُ كَثِ َيذةٌ:
ِ
ْ َع َليِ ِه.).
الَا ِ ُ
م َْهاَ :أ ََّ َه َذا ُه ََ َ
ننم يجب عليه ّأال يتكلم فيما ما ال ينلمه ،وأَّ يكمل علمه ال الج ّبا .
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َال :
ا و ََ َال :اهلل َأع َلمَ .فما َأأذ َأ َْ ي ْأتِ ِ
ِ
يه ِع ْل ُم َذلِ َ
ك ،إِ َّما ِم ْن ُم َذا َ َعتِ ِه َأ ْو ُم َذا َ َع ِأ
( َوم َْهاَ :أ َّن ُه إِ َذا ت َََ ََّ َ َ
ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ
يل ِع ْل ِم َها وإِتْح ِ
ِ
ا َ دَّ َوا ْ ت ََهدَ ِفي ت َْح ِص ِ
الم َت َع ِّل َم إِ َذا َر َأ ُم َع ِّل َم ُه ت َََ ََّ َ
اف ا ْل ُم َع ِّلِ ِم بِ َهِا،
َ َ
َم ْيذِهَ ،فإِ ََّ ُ
َف َما َأ ْح َ َن َه َذا الَ َث َذ).
اهلل أكبذ ،هذا الكالا من أجمل الكالاا يع ي :يقول الشيخ وأظ ُّن هذا الكسالا السذي خسرج
ٍ
تجربة ،فننه من ِّل بم ومتن ِّلم كسذلك ،يقَِِل الشِِيخ :اَّ المسسؤول انا توقسف
من الشيخ خرج عن
قال ال أعلم ُمنلما أو مفتيبا َِِالَ ( :ف َمِا َأ ْأِ َذ َ َأ َْ َي ْأتِيِ ِِه ِع ْلِ ُم َذلِِ َ
ك)( ،إِ َّمِا ِمِ ْن ُم َذا َ َعتِِ ِه)ا هسو
ٍ
فحينئسذ تصسل
يراجع بنفسه ،واما أَّ يكوَّ هذا السائل قد ُيراجع غيره من أهل النلسم ويبحسث

اليه المنلومة.
ٍ
تجربة ،هذه كلمس بة ُ غايسة الصسد خرجسك مسن
وهذه الكلمة ما تكلم هبا المؤ ّلف اال عن
قلب الشيخ تمامب ،وال أعلم أ َّّ أحدً ا مب الشيخ ال هذا الشية اال أَّ يكسوَّ وقسف علس مسا
لم وهو ال شك أنه متسع االطالت.
َال :
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِِ
فك َ ِ
الم َ ائِ ِل ،ك ََمِا
( َو ِم َْهاَ :أ َّن ُه إِ َذا ت َََ ََّاَ َع َّما ََل َي ْعذِ ُ
يما َي ْل ِز ُ بِه م َن َ
َاَ َدل ًيَل َعلى ث َقته َوإِ ْت َقانه ف َ
كد ِ
اإل َْدَ ا ع َلى الك َََل ِ ِفيما ََل يع َلمب ك َ ِ
َأ ََّ من عذِ َ ِ
اعيأ لِ َّلذ ْي ِ
ْ ِفي ك ُِّل َما َي َت َك َّل ُم ِبِ ِه،
َاَ َذل َ َ
ف م ْ ُه ِ ُ َ
َ ْ ُ
َ َْ ُ
َر الَ ِ
ِ
اض َح ِأ).
َحتَّى في الُ ُم ِ َ
هذا كالا جيدب  ،يقَل :بن

النّا

قد يمتنع من قول« :ال أعلم» خشية أَّ ُيقال ا ّنه ال علسم

ٍ
بنلسم وجزمسك بسه
انسك انا قلسك «ال أعلسم»ا منناهسا أَّ مسا تكلمسك فيسه

عنده ،يقول :بالنك

بنلسم ال ٍ
ٍ
بظسن وخسر ٍ  ،بسالنك
يأخذ عنسك المسستمع أيسب أنسك تكلمسك
لكالمك ُ نفو

النا

هسذا أقسوى وأوقسع

من غيرهّ ،
فنَّ هذا من مجازاتك بنك ٍ ما تظن اَّ تكلمسك ُ شسرت
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اهلل  بغيره.
خطيب ُيحسن الكسالا وقساحب عقس ٍل ،فهسذا ال يستكلم
المتك ِّلم الذي ينرف أنه
ب
َال :مثل ُ
يحس ُن فيها الكالا ،ويسكك ُ المواضع التي يحسن فيها السكوت.
اال ُ األماكن التي ُ
َال :
ِ
ِ
َاَ َذلِِ َ
ك َت ْع ِليمِِأ َل ُهِ ْم َوإِ ْر َشِا ًدا
ََ ت َََ َُّ َف ُه َع َّما ََل َي ْع َل ُمب ك َ
الم َت َع ِّل ُم َ
الم َع ِّل َم إِ َذا َر َأ م ْ ُه ُ
( َوم َْهاَ :أ ََّ ُ
ال َأب َلغُ ِمن ِاَل َْتِدَ ِ
ِ
ِِ
اء بِالَ َْ ََ ِ
الح َِأَ ،و ِاَل َْتِدَ ا ُء بِالَ ْح ََ ِ
ال.).
َ
ال َوالَ ْع َم ِ ْ
إِ َلى َهذه ال َّلذِي َقأ َ َ
نكرت لكم عن األئمة -قبل قليل -أ َّّ األئمة كلهم نقلوا هذا األًار ،وك ُّلهم أى
هذا مثلما
ُ
من شيخه هذا الشيةا وهو التوقسف ،ولسذلك هسذا مسن بسا التأديسب ،والمنلسم ينفسع التلميسذ
لي

بمجرد النلم الذي يلقيها بل يفيده أيضا بالسمك واألد .
ولذلك كاَّ بن

أهل النلم كما ُ مقدمة كتا «اآلدا » البن ُم وف ملسح أ َّ بعِِض ال ِِلا

َال« :جالسنا فالنسب فأخسذنا مسن أدبسه أكثسر م ّمسا أخسذنا مسن علمسه» ،فأحيانسا األد ُ يؤخسذ مسن
الشيخ من مسمته وأدبسه وتوقفسه وو معسه ومراعاتسه تنظسيم جانسب اهلل  مسا ال ُيسستفاد مسن
النلم الذي يلقيه بلسانه.
َال َ ت َعا َلى:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْل ُل ِ
الم َ ِائِ ِل
ين َبِ َ
الم َع ِّلِم ل ْل ُم َت َع ِّلمِ َ
( َوم َّما ُيع ُ
الم َِِا َظ َذة فِي َ
اب ُ
َب َأ ََ َي ْفِت ََح ُ
ين َع َلى َه َذا َ
َو ِاَل ْحتِ َلاجِ َع َل ْي َها).
ننم ُينين عل هذا المطلو وهَ :منرفسة التوقسفا ألَّ مسن عسرف قسول غيسره وأدلتسه هسو
السسذي يتوقسسف ،وَِِد َيِِل للميمَِِين« :أحمسسد لمسسانا يتوقسسف ويقسسول ال أد يم»ا َِِال« :لنلمسسه
م
المرة ،كلما توقف وقال« :ال أد ي».
بالخالف»ا ف ُك ّلما زاد علم

56

َال َ ت َعا َلى:
ِ
ِ
الح َّل ُأ َوالَ ِد َّل ُأ)
( َو َأ َْ َيك َ
ََُ ال َق ْصدُ َواحدً اَ ،و ُه ََ ا ِّت َبا ُ َما َر َّ َح ْت ُه ُ
المجادلسسة والمنسساظرُ متس تكسسوَّ
اهلل أكسسرب ،ننسسم هسسذا القصسسد السسذي ُقلنسساه -قبسسل قليس ٍلُ ُ -
والمحسسرا نكسسره ابسسن مفلسسح ُ كتسسا
مسسأجو ً ا عليهسسا ،ومسسا عاداه سا يكسسوَّ دائس ًسرا بسسين المكسسروه ُ
«األقول».
َال :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
ْ َع ْي َْيِه َو َأ ْع ُيِ ِه ْم َت َِِ ََّ َرت الَ ْف ُكِ ُارَ ،و ُعذِ َفِ ا ْل َمآخِ ُذ َوا ْل َبِ َذاه ُ
( َفإِ َّن ُه إِ َذا َ َع َل َه َذا الَ ْم َذ ن َْص َ
وا ُّتبِع ِ
الح ِّ َواِتِ َبا ُع ُه.
الح َقائِ ُ َ ،وك َ
َاَ ال َق ْصدُ الَ ْ ِل ُّي َوت َََابِ ُع ُه َم ْعذِ َف ُأ َ
َ
َ َ
ِ
ْ لِ ْل َ َْ ََ ِ
َوا ْل َح َذ َر ا ْل َح َذ َر ِم َن ال َّت َع ُص ِ
ينب َو ُه ََ َأ َْ َي ْل َع َل ا ْل َق ْصدَ ِم َن ا ْل ُم َا َظ َذ ِة ن َْص َذ ا ْل َق َْ ِل
ال َوا ْل َقائ ِل َ
ص ،م ِزيِ ٌِل لِب ْهلِ ِأ ِ
ِ
ِ
ْ لِ ْ ِ
الع ْلِمُِ ،م ْعِ ٍم
َ َ
ْ ُمِ ْذه ٌ
َّالِذ ََ َالِ ُه َأ ْو ََ َالِ ُه َمِ ْن ُي َع ِّظ ُمِ ُهَ ،فِإِ ََّ ال َّت َع ُّصِ َ
ْل ْخِ ََل ِ ُ
اإلنْصافَ هَ ِزي َ ُأ ِ
ِ ِ
لِ ْلح َقائِ ِ َ ،فاتِح ِلَبَ ِ ِ
اَ ِ
اإل ْخِ ََل ِ
ص
الع ْلمَِ ،و ُع ََْ ُ
ُ َ
اب الا َصا ِ َوالح ْقد ،ك ََما َأ ََّ ِ َ
ٌ َْ
َ

َوال ُّْصحِ َوال َف ََلحِ ).

ٌ
 هذه املسألة مهمة أشرت اليها ق وب ُل وتكلم عنها لم يكن ُ نهني أَّ المصنف مسيتكلم

عنهاا وهي قضية التنصب لألقوال عند المناظرُ.
نكرت لكم ُ
قبل أَّ هذا التنصب عند المنساظرُ ُ المسسائل االجتهاديسة التسي يصسو فيهسا
االجتهاد ،و ُيقبل فيها الخالف فيكوَّ قائغبا أَّ التنصب لألقوال فيها عنسد المنساظرُ بقصسد
م
الغلبة والنلو أنه يجنل م
مكروها أو محرمب ،قد يكوَّ ُمحرمب ألجل نلك ،وبسذلك
الجدال اما
ً
تحمل األحاديث الوا دُ ُ النهي عن الجدال «و َلَ ُك ْ َ م ِ
حقأ».
َ ْ
ُ
َال :
ِ ِ
ْ ِ
( َولِ َي ْح َذ ْر ِم ْن َط َل ِ
الع ْل ِم لِل َ ْم َذ ِ
الم َقا ِ ِد ال َّ يَِ َِأ).
اس ال َفاأدَ ة َو َ
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غير المقصد تنليم النا
ننم هذه المقاقد السيئةُ ،

ونفي الجهل عن النا .

َال :
اأِدَ ِة والم َقا ِ ِ ِد ال ِيَِ َِأب ِمِن المب ِ
اس ال َف ِ
ْ ِ
( َولِ َي ْح َذ ْر ِم ْن َط َل ِ
الع ْلِ ِم لِل َ ْمِ َذ ِ
الم َمِ َار ِاة
َ َُ َ
اهِاة َو ُ
َّ
َ َ
والذي ِ
اء َوال ُّ ْم َع ِأ).
َ ِّ َ
( المباهاة) :أَّ يباهي عند النا

بكثرُ محفوظه وطالقة لسانه.

(والمماراة) :المناظرُ يع ي :أَّ يكلم النا

ُ

ُ المما ات ف ُيما يهم ُ النلم.

( والذياء) :لكي يرو مكانه.
 و(ال ُ معأ) :والتسميع لكي يسمنوا به.
ولذلك يقَل الشافعي وهسو مسن أئمسة السدين -وال شسك- -عليس مه حمس ُة اهللم « :-م
وددت أَّ
و و
حرف».
هذا النلم ُبث بين النا » ،هو يريد أَّ معلمه ي ُب ُّث بين النّا ا «ولم ينسب لي منه
ب
هذه الكلمة جميل بة اجنلها بين عينك دائمبُ ،بث بين النا  ،النلسم السذي عنسدك ُيبسث بسين
النا

لكن احرص غاية حرقك ّأال يكوَّ اممك هو القصد ،ل ُيقال :ب
فالَّ ،قال ل ُيقسال :فسالَّ

كتب ،ل ُيقال :فالَّ فنل ،د وهكذا ،لكسن ال تنقطسع عسن بسث النلسم ،ننسم الومسيلة البسد أَّ
ٍ
يكوَّ هناك اممكا « ّ
منسروف وال يجسوز أخسذه مسن
ألَّ هسذا النلسم ديس بن» فالبسد أَّ ُيأخسذ مسن
المجاهيل ال واي ًة وال د اي ًة.
الكتب المجهولة ال ُتقبل.
منروف -يا شيخ -وهذا حت ُ الفقه
ب
ُ
َال :
ِ
ََُ َل ُه َو ِأِي َل ًأ إِ َلِى الَ ْمِ َذ ِ
َاأِ ِأَ ،ف َل ْي َ ِ ْ
( َأ ْو َأ َْ َيك َ
الذئ َ
اس الدُّ ْن َي َِ َيِأ َو ِّ
الذين هم َأه ُله ِفي ا ْلح ِقي َق ِأ ،ومن َط َلْ ا ْل ِع ْلم واأ َتعم َله ِفِي َأ ْمذ ِ
اضِ ِه ال
َ
ََ ْ
َ
َ َ ْ َْ ُ
ِّ َ ُ ْ ْ ُ
َ
َف َليس َله ِفي ِ
اآلخ َذ ِة ِم ْن َخ ََل ٍق).
ْ َ ُ

َهِ ِذ ِه َحِ َال َأ ْهِ ِل ا ْل ِع ْلِ ِم
َّ ِيَِ َِأ َأ ْو ِر َيِا ًء َأ ْو ُأِ ْم َع ًأ
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اهلل أكبذّ ،أول من ُت عذ بهم ال ار ثَلثأ:
ب
عالم.
جل قرأ القراَّ ل ُيقال ب
من سذ فم سي الن سا م قب سل ُعب س م
اد السسوًا ون
و
ب
ُ

وعسسسسسسال م بم بم من ول ممسسسسسس مه لسسسسسس وم ي ونملسسسسسس ون
نسأل اهلل  السالمة.
َال :

الع ْل ِم ِاَل ِّتصافُ بِمِا يِدْ عَ إِ َليِ ِه ِ
(و ِمن َأع َظ ِم ما ي َتعين ع َلى َأه ِل ِ
الع ْلِ ِم ِمِ ْن الَ ْخِ ََل ِق َوالَ ْعمِ ِ
ال
َ
ْ
َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ
َ َ ُ ْ
وال َّتع ِليمَِ ،ف ُهم َأح ُّ ال َّا ِ ِ ِ ِ
الل ِمي َل ِأَ ،والتَّاَ ِلي ِم ْن ُكِ ِّل ُخ ُلِ ٍ َر ِذيِ ٍ
ِلَ ،و ُهِ ْم
ِ بِاَلت َصاف بِالَخْ ََل ِق َ
ْ َ
َ ْ
ات ،لِمِا تَميِزُوا بِِ ِه ِمِن ِ
اهذ ِة والباطِ َِِ ِأ و َتِذ ِك المحذمِ ِ
ِ
ِ
َأو َلى ال َّا ِ ِ
الع ْلِ ِم
َ
الَا ِ َبات ال َّظ َ َ َ
ِ بِالق َيا ِ بِ َ
ْ
َ َ َّ
ُ َ َّ َ
َ ْ
ار ِ
َّاِ ِفي ُأ ُم ِ
الم َع ِ
ف ،التِّي َل ْم ت َْح ُص ْل لِ َغ ْيذِ ِه ْمَ ،و ِلَن َُّه ْم َُدْ َو ُة ال ِ
َر ِه ْم َو ِلَ َّنِ ُه َيت َ
َلِ َّذ ُق إِ َلِ ْي ِه ْم ِمِ َن
َو َ
اس وا ْل َقَ ِ
ِ ِ
ََُ َما َيدْ ُعَ إِ َل ْي ِه ا ْل ِع ْل ُم َأ ْع َظ ُم ِم َّما َي َت َل َّذ َق إِ َلى َم ْيذِ ِه ْم).
ادحِ ِع ْدَ َما َيت ُْذك َ
اَل ْعت َذ ِ َ َ
عظيم جدً اا وهو قضية أَّ أهسل النلسم يجسب علسيهم مسا ال يجسب علس غيسرهم،
هذا البا ب
ب
وعندما نقَل أهل العلم ُي ظذ فيه لمذين:
لنظر اهلل اليك.
واألمر الثاين لما ُ قلبك وما وعاه قلبك من النلم ،أما ما وعساه قلبسكُّ ،
فكسل انسساَّ ينلسم
أنه قد تنلم النلم.
ٍ
مسسجد ،مسؤنَّ
اليك أو قد نُسبك للنلسم كنسك امساا

وأما نظذ ال اِ إليك ،فننا نظر النا
ٍ
مسجدا لبسة هيئة أهل النلم ،أنك نسبة نفسكا النا

تنظر اليك قد ال تكسوَّ مسن أهلسه لكسن

نظسرت لهسم ،يجسب عليسك أَّ تتقسي اهلل  فسنَّ النسا

ينظسروَّ ألهسل النلسم مسا ال يسروَّ

لغيرهم ،فالصغائر عندهم كبائر عند غيرهم ،ال ّلفظة التي تقولها ُتحسسب عليسك مسا ال ُيحسسب
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عل غيرك.
إذَ :ما ُدمك قد نُسبك ال النلم بما أعطاك اهلل  أو بما وضنك النا
تنلسسم ،فسساتقي اهلل  اتقسسي اهلل  ،فيجسسب أَّ تسسأيت لسسي

فيه وأنك ال

بالواجبسساتا بسسل بكثيس ٍسر مسسن

متأخرا ُ أًاناة ُ
الخطبسة
المندوبات ،ولذلك عمر  لما دخل عثماَّ  المسجد
ً
وعثماَّ من كبا الصحابةا بل هو أكربهم بند أبي بكر وعمسر أنكسر عليسه تسأخره ،وأنكسر عليسه
م
مندوبين ،ولذلك أهل النلسم ُينسد لهسم مسا ال ينسد
للج ُمنة حيث فوت
ًاانيب :عدا اغتساله ُ
لغيرهم.
ولذلك ال بي َ ال« :لِ َيل ِي ِم ْك ُُم ُأولِى َال ْحَلَ ِ وال َُهى».
أ  ُ :الصسسالُ فسساألول واألحسسرى واألجسسد بسسأَّ يكسسوَّ أقسسر لنمسساا هسسم أهسسل النلسسم،
والنُّه أ  :النقل ،والنقل انما هو مالز با للنلم.
َال :
َاَ ال َّ َل ُ
ََُ بِا ْل َع َم ِل َع َلى ا ْل ِع ْلمِب َفإِ َْ ُع ِمِ َل بِِ ِه اِ ْأِ َت َق َّذ َو َدا َ َوك َُثِ َذ ْت َب َذك َُِتِ ُه،
ا َي ْ ت َِعي َ
( َو َأ ْيضأ َفك َ
وإِ ََّ ُتذِ َك ا ْلعم ُل بِ ِه َذهْ َأو ع ِدم ْ بذ َك ُتهَ ،فذوح ا ْل ِع ْل ِم وحيا ُته و َََامه إِنَّما هَ بِ ِ
الق َيِا َ ِبِ ِه َع َمِ ًَل
َ ََ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ْ ُ
َ
ََ
َوتَاَ ُّلقأ َو َت ْع ِليمأ َون ُْصحأَ ،و ََل َح َْ َل َو ََل َُ ََّ َة إِ ََّل بِاهللِ).
ينن كالا الشيخ ال مزيد عليه ،ال يمكن أَّ ُيزاد عل كسالا الشسيخ شسي بة ،ولك ِي أِِأَا مِِع
ختم الشيخ يف ََلهَ ( :و ََل َح َْ َل َو ََل َُ ََّ َة إِ ََّل بِاهللِ) ،هذه ال ّلفظة من ألفاظ االمستنانة يسستنين هبسا
النبد عل األمر ،فكأَّ المصنف لما قسال هسذه الكلمسة َِِال :وال يمكسن لمسن ن مُسسب للنلسم أَّ
يكوَّ كذلك اال بحول وقوُ من اهلل  ،ولذا دائمب امتند باهلل« :ال ّل ُهِ َّم َأ ِع ِِِّي َع َلِى ِذ ْكِذِ َك
َو ُش ْكذِ َك َو ُح ْ ِن ِع َبا َدتِ َ
ك» ،هذا يدعو به محمد .
فأنك دائمب امتنن باهلل ،امسأل اهلل  اإلعانسة ُ النلسم ،اإلعانسة علس النمسل ،قسالح
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النمل وهكذا.
َال :
ِ
ِ ِ
ِ
( َو َي ْ َب ِغِي ُأِ ُل ُ
الم َع ِّلِ ُم ِفِي َم ْ ِ َأ َل ٍأ
َك ال َّلذِيِ ِ ال َِِّاف ِع ع ْ ِدَ ال َب ْحِ َت َع ُّلمِِأ َو َت ْعليمِِأَ ،فِإِ َذا َشِ َذ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ْالَم َث ِ ِ
ال
الم َت َع ِّلم ِ َ
ين بِ ُك ِ ِّل َم ِا َي ْق ِد ُر َع َل ْي ِه م ِ ْن ال َّت ْعبِي ِذِ َو َض ِ ْذ ِ ْ
َو َّض ِ َح َها َو َأ ْو َ ِ َل َها إِ َل ِى َأ ْف َه ِا ِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،و ََل َيِدَ ُ
َوالت َّْص َِيذِ َوالت َّْحذِيذُِ ،ث َّم ََل َي ْتَق ُل م َْها إِ َلى َم ْيذِ َها ََ ْبِ َل ت ََح ُّقق َهِا َو َت ْف ِهيم َهِا ل ْل ُم َت َع ِّلمِ َ

الم َتع ِّل ِمين ياْ ذ ِ َ ِ
آخِ َذ َح َِّتِى ُي ْحكِ ُمَِ ُه
الم َْ ُضَِ ِ الِ ِِذ َلِ ْم َيِتِ َّم َت ْقذِيِ ُِذ ُه إِ َلِى َم َْ ُضَِ ٍ َ
ُ َ َ َ ُ ُ
ََ مِ َن َ
وي ْف َهمَهَ ،فإِ ََّ الاُ ذ ِ
الم َْ ُضَ ِ إِ َلى َم ْيذِ ِه ََ ْب َل ِاَلنْتِ َها ِء ِم ْ ُه ُي َش َِّ ُْ ِّ
الذ ْه َنَ ،و َي ْحذِ ُ ال َفائِِدَ َة
ُ َ
ََ ُ ُ
وج م َن َ
ِ
الم َ ائِ َل َب ْع َض َها بِ َب ْع ٍ
ض).
َو َياْ ل ُط َ
ب
جميل جدً ا ينصح فيه المنلم ُ طريقة تنليمه للطال .
ننم هذا الكالا
َال :
ِ
(وي ْب ِغِِي َتعاهِِدُ مح ُف َ ِ
َمِِاتِ ِه ْم بِ ِ
اإل َعِِا َد ِة َو ِاَل ْمتِ َحِِ ِ
الحِِ ِّ َع َلِِى
اََ ،و َ
الم َت َع ِّلمِِ َ
َ ُ َ ْ
ََ َ
ين َو َم ْع ُل َ
َظِِات ُ
ِ
ِ لِ ْل َ ْش َل ِ
َِ ،فإِ ََّ ال َت َع ُّل َم بِ َم ِْز َل ِأ ا ْلغ َْذ ِ
الم َذا َ َع ِأ َو َتك َْذ ِار الدَّ ْر ِ
الم َذاك ََذ ُة
ارَ ،والدَّ ْر ُِ َو ُ
الم َذاك ََذة َو ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َو ِ
الم ِض َّذ ِة لِ َت ُْمَ َو َت ْز َدا َد َع َلى الدَّ َوا ِ ).
اإل َعا َد ُة بِ َم ِْز َلأ ال َّ ْق ِي َل َها َوإِزَا َلأ الَ ْش َياء ُ
يقَل الشيخ :يجب مناهدُ المحفوظسات ،المحفسوظ دائمسب ُينسس  ،والبسد مسن مناهدتسه،
ولكن أ يدك أَّ تفر بين حفظك لكالا اهلل وكالا موله ،وكالا غيره من كالا البشر.
وأمسا كسسالا
فأمسا كسسالا اهلل  سّ
فننسه ال يجسسوز فيسسه الزيسسادُ وال النقصسساَّ حتس ُ حركسسةّ ،
ّ
م
مول اهلل ّ 
وجهسه ويجسوز وايتسه بسالمنن  ،ولسذلك
فنَّ الكمال اإلتياَّ مبه عل
فنَّ كالا اهلل تنال وكالا موله  لي

كحفظ غيره من المتوَّ.

أما غيره من المتوَّا فننك اَّ أخطأت ُ عبا ٍ ُ أو بسدّ لك جملسة بجملسة فسال ضسير ُ نلسك
وال نق س

 ،وال يلسسزا أَّ تحفظسسه حف سظ القسسراَّ وال أَّ ُتراجنسسه مراجنسسة القسسراَّ ،وانمسسا حفسسظ
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المتوَّ ألجل االمتظها فحسب.
ولذلك النلماة  تنال يستحبوَّ من المتوَّ ما كاَّ مليئب بالنّصوص ،فنل مسبيل
المثال كتا «التوحيد» و«الوامطية» فن ّنها ال يكاد يوجد فيها اال ن ب  ،وأمسا كتسب الفقسه فمسن
أحسن المتوَّ الفقهية التي ُملئسك بالنصسوص ،وأنسا أقسول المتسوَّ وال أقسول المطسوالت وهسو
للمؤلفا فنَّ كتا للمؤلف «مسنهج السسالكين نكسر محققسه أَّ فيسه
كتا «منهج السالكين» ُ
ٍ
نحسوا مسن
نحوا من أ بنمئة اية وحديث عل قغر حجمه ،فمن حفسظ هسذا المستن فقسد حفسظ ً
ً
أ بنمئة اية وحديث ،وهذا ب
فضل وف اهلل ُ مؤلفه ألجل نلك.
وأمسا مسا عسداه مسن المتسوَّ
فالمتوَّ التي فيها ب
ايات وأحاديث هذه أجود ُ الحفسظ وأنفسعّ ،
المهم أنك تستظهر المتن.
وقسسد كسساَّ طريقسسة بنس

أهسسل النلسسم أَّ يحفظسسوا المنظسسواا ألَّ المنظسسوا امسسرتجاعه مس ب
سهل

وبنضه يذكر بنضب ،بخالف المنثو فن ّنك قد تنس .
ففائدُ المنظوا االمرتجات ،وأما المنثو فهسو أد ا حفسظ المنثسو أد  ،وحفسظ المنظسوا
أمهل من جهة الحفظ ال من جهة الفهم ،ومن جهة مهولة ًابات الذهن عند االمرتجات.
َال :
الم َت َع ِّل ِم ت َََِْ َيذ ُم َع ِّل ِم ِه َوالَ َد َب َم َع ُهَ ،فك ََذلِ َ
ك َأ َْ َذا َن ُه ِفي ال َّت َع ُّل ِم َم َع ُهب َع َل ْي ِه ت َََِْ ُيذ ُه ْم
( َوك ََما َأ ََّ َع َلى ُ
ِ
ِ
ِ
واِحتِذام ُهمَ .فالصحب ُأ ِفي َط َل ِ ِ
الصِ ْح َب ِأ،
ْ ا ْلع ْل ِم ت َْل َم ُع ُح ُقََأ كَثيِ َِذةًب لَ ََّ َل ُهِ ْم َحِ َّ الُ ُخِ ََّة َو ُّ
ُّ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ
َو َح َّ ِاَل ْحتِذا ِ لِما ََامَا بِ ِه ِم َن ِاَل ْشتِغ ِ
َّاِب َو ُه ََ ِاَلنْتِ َما ُء إِ َلِى ُم َع ِّل ِم ِهِ ْم،
َال بِ َما َي ْ َف ُع ُه ْم َو َي ْ َف ُع ال َ
َ َ ُ
َو َأن َُّه ْم بِ َم ِْز َل ِأ َأ ْو ََل ِد ِهَ ،و َح َّ َن ْف ِع َب ْع ِض ِه ْم َب ْعضأ).
الصسحبة ُ أًانساة الستن ّلم ،وقسد يكسوَّ
الصحبة قد يكوَّ هسذا الحس بسين ُ
ننم هذا الكالا ُ ُ
الرمالة أ مسلها الشسيخ لسبن
بنده ،وهذه ّ

تالميسذه السذين قسرؤوا عليسه ًاسم تغربسوا ونسأوا عنسه
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الصحبة الذين كنك تجالسهم ُ حداًاة منك
الرمالة فقال :اَّ هؤالة ُ
وانتقلوا ال مكة ،فهذه ّ
ٍ
ٍ
واحد ،واشرتكك منهم ُ تحصسيل النلسم يجسب أَّ
منلم
وشرخ شبابك ،واشرتكك منهم ُ
ٍ
خير ،وأفضل الخير علس
الصحبة ،الصحبة التي كانك عل
تستمر ُقحبتك لهم ،ومن أطيب ُ
النلم.
اإلطال
ُ
الصحبة قحبة النلسم السذي اشسرتكك منسه ُ حلقسة تحفظسوَّ القسراَّ ،أو ُ حلقسة
أفضل ُ
الصسحبة انمسا اجتمنستم ُ ٍ
علسم وا ّنمسا
حفظ منة وتنلمها ،أو ُ حلقة فقسه أو غيسر نلسك ،هسذه ُ
ٍ
ٍ
حسم ،وا ّنمسا جمسع بيسنكم
هم ،ولي بيسنكم وشساج ُة
املتقيتم عل
خير لي بينكم دينا ب وال د ب
النلم فأقبح هذا الرحم بين هؤالة ،فننا اجتمنوا ولو بند عشرات السنين فسنَّ اجتماعسه هبسم
تذكر ل مما نسوه من النلم ،وتذكر بلما يحن عليه المرة بطبنه لمسا كساَّ عليسه ُ أول حياتسه كمسا
ب
ًاالسسث أَّ اجتماعسسك
نكسسر نلسسك أبسسو حيسساَّ التوحيسسدي ُ كتابسسه «هتسسذيب األخسسال » ،وأمسسر
بأقحابك عند شيخك ،فيه نكر لشيخك.
ب
مالحظ انا اجتمنك عند تالميذ شيخك الفالين حم اهلل الشيخ ،تذكروَّ د مه اهلل
وهذا
لما كاَّ ُ الحراا كاَّ يقول :كذا وكذا وكذا ،فأحيانا عندما تتذكر الشيخ ُ د مسه ومسانا كساَّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
رحم عليه.
يقول بين فائدُ علمية ونكتة ومقولة وشية أنك أحييك نكره و ُت ِّ
ات اِ ْب ُن آ َد اِ ْن َق َل َع َع َمل ُه إَِلَ ِم ْن َث ََل َو ِم ْه َا
ولذلك اء يف ََل ال بي « :إِ َذا َم َ
َو َلدٌ َ الِ ٌح َيدْ ُعَ َل ُه» .لم خ الولدم
َالَا فيها نكتأ :ألَّ الولد انا ُ ئمي ُدعي لأل  ،فننا اك الذي ينرف أباكا فالَّ  -حم اهلل
أباه ،-ألنه ينرف أباك وهو قاحب لك ،كذلك أبوُ النلسم انا ُ ئسي تلميسذ نلسك الشسيخ ممسن
عرفته عند نلك الشيخ فأول حديث بينكم عن الشيخ.
وأعرف من كاَّ شيخه توُ ُ التسنينات الهجرية من قبل أ بنين مسنةا انا اجتمنسوا اآلَّ
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يذكروَّ امم الشيخ ،ويذكروَّ أخبا ه ويرتحموَّ عليه ،ونف
لقائهم بند شهر ُيقال نف

الكالا السذي ُيقسال اليسوا بنسد

الخرب ،ويذكر الشيخ ويرتحم عليه نفس

القصس

تتكسر جلسسك

منهم أ بع مرات ،ويكر وَّ قصة ممنتها عشر مرات أو أ بع مرات.
لكن يذكرونه ويدعوَّ له ولسذلك هسذا كسالا الشسيخ كسالا لتلميسذه قلسك لسك الشسيخ هسذه
الرمالة كتبها من ٍ
قلب لمن ُيحب.
َال :
(ولِ َه َذا ي ْب ِغي َأ ََّل يدَ ممكِ أ ي ْق ِدر ع َلي ِه ِمن َن ْف ِع من ي ْق ِدر ع َلى َن ْف ِع ِه ِم ُْهم ِمن َتع ِل ِ
يم ِه َمِا َي ْل َهِ ُل،
ْ ْ ْ
َ ْ َ ُ َ
َ ُ َ ْ ْ
َ َ
َ
َ َ ُ ْ
اد ِه لِما ِف ِ
والبح ِ معه لِل َّتعاو َِ ع َلى الاَ يذِ وإِر َش ِ
ََ اِ ْ تِ َمِا ُع ُه ْم ِفِي ُكِ ِّل
يه َن ْف ُعِ ُهَ ،و َي ْ َب ِغِي َأ َْ َي ُكِ َ
َ َ ْ َ َُ َ ُ َ
َ
ْ َ ْ
ار ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
العِ ِ
العِ ِ
ََ
فَ ،و َيت ََلِ َار ُح َ
ارفُ َم ْيِ َذ َ
يم ًأ َي َت َع َّل ُم فيه ال َقا ُذ م َّم ْن ُه ََ َأ ْع َلِى م ِِْ ُهَ ،و ُي َع ِّلِ ُم َ
َو َْ َم َ

الم ِائِ َل ال ِ
َّاف َعِأََ ،و ْلي ْل َع ُلَِا َهم ُهِم م ْق ُصَِرا َع َلِى مِا ُهِم بِ َصِدَ ِد ِهَ ،و ْلي ْحِ َذروا ِمِ ْن ِاَل ْشِتِغ ِ
َال
َ ُ
ْ
َ
ً
َّ ْ َ
َ
َ َ
ْ َل ُهمَ ،فإِ َّنه إِ ْثم ح ِ
ِ
َّاِ َوال َّت ْفتِ ِ
بِال ِ
اض ٌذ).
ُ ٌ َ
يش َع ْن َأ ْح ََال ِه ْم َوا ْل َع ْي ِ ْ
ننم هذا الكالا لو ُج منسل لنسا ُ أول حسديثنا ألظسن لجلسسنا النصسر ُ شسرحه ،وهسو كيسف
م
اهلل الشيخ فقد نصح ،ولك ّن الوقك أوشك
يكوَّ مجال طلبة النلم هذا موضوت مهم و حم ُ
ما بقي اال بع ماعة لألناَّ.
ََُ اِ ْ تِ َما ُع ُه ْم ِفي
ولكن أأَا مع كلمأ وهي :قول الشيخ  تنال َ ( :و َي ْ َب ِغي َأ َْ َيك َ
ار ِ
ك ُِّل و َْ ٍ َم ِيم ًأ ي َتع َّلم ِف ِ
ارفُ َم ْي َذ ال َع ِ
يه ال َقا ِ ُذ ِم َّم ْن ُه ََ َأ ْع َلى ِم ْ ُهَ ،و ُي َع ِّل ُم ال َع ِ
ف).
َ
َ َ َ ُ
ََ الم ِائِ َل ال ِ
َّاف َعِأَ،
أ  :النلم النسبي ،قد أعلم ما ال تنلم وتنلم ما ال أعلسمَ ( ،و َيت ََلِ َار ُح َ َ َ
َو ْلي ْل َع ُلَا َهم ُهم م ْق ُصَرا َع َلى ما ُهم بِ َصدَ ِد ِهَ ،و ْلي ْح َذروا ِم ْن ِاَل ْشِتِغ ِ
ِ َوال َّت ْفتِِي ِ
َال بِال َِِّا ِ
ش َعِ ْن
َ ُ
َ ْ
ً
َّ ْ َ
َ
ْ َل ُهمَ ،فإِ َّنه إِ ْثم ح ِ
ِ
اض ٌذ).
ُ ٌ َ
َأ ْح ََال ِه ْم َوا ْل َع ْي ِ ْ
طالب النلم لي

عليهم النسا

ال أفسرادهم وال جماعساهتما فننسّ ه يجسب أَّ ينشسغل بسالنلم
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وأنسسا أقسسول ال بجماعسساهتم ،ألَّ ابسسن ُمفلسسح نكسسر ُ «اآلدا الشسسرعية» أَّ النّ سا
ويقصد بالنا

يتسسساهلوَّ

طلبة النلم يتساهلوَّ ُ غيبسة شخصسين أحسدهم النلمساة ،فكسأَّ غيبسة النلمساة

عندهم مهل بةا الشيخ ب
فالَّ عمسل كسذا ،قسال كسذا ،فيتسسامحوَّ ُ غيبسة النلمساة ،والثانيسة قسال:
ب
فسالَّ ،فنسل
السوالُ ،قسال
األُمراة وهم الوالُ
فكثيسر مسن النسا د ويدنسه ُ مجالسسه الحسديث ُ ُ
ب
فالَّ ،عزل ب
ب
فالَّ ،نزل فالَّ ،ولي كالمه بناف مع النا شيئاا بل انك تؤًام عل هذا الوقمينسة ُ
هاتين الطائفتين كما ُت وؤًا ُم ُ الوقينة ُ غيرهم من النا .
واَّ كاَّ طلبة النلم يتفكهوَّ ُ مجالسهم ُ الوقينة ُ هانين اإلًانين ،وهذا الكالا لي
م
عمسن قبلسه ولسو
من أهل عصرنا قلك لكم ابن ُم وفلح وهو من طسال الشسيخ تقسي السدين ،نقلسه ّ
اجنك «اآلدا » لوجدت النقل بنصه أد مما نكرت لك.
فالمقصَد أَّ اإلنساَّ يجب أَّ ينشغل بسالنلم ومسن انشسغل بسالنلم وجسد مغبتسه فيمسا بنسد
ٍ
السسرى» ،فمسن
السرى ُ الليل «وعند ّ
الصسباح ُي وحمسدُ ُ
أمامها حينما يأيت الصباح ف ُيحمد حينئذ ُ
مرى ُ ال ّليل النا

نائموَّ منشغلوَّ يتفكهسوَّ ،وهسو منشسغل بسالنلم انا أقسبح وبلسغ وبنسد

نلك وجد أ ّنه قد مب النا

ٍ
غنيمة طالب النلم ينشغل بالنلم مسا
بمراحل ،فهذا الوقك وقك

عليك بالنا  ،ما عليك فيما ينفنكم ُ خاقة ُ نفسك وُ علمسك ،خاقسة نفسسك :أهلسك
وبيتك والنلم ما لي

نفع ولي
لك فيه ب

لك مصلح بة فدعه ما لك ب
دخل فيه اتركه ألهله.

َال :
(وا ْلمع ِصي ُأ ِمن َأه ِل ِ
الع ْل ِم َأ ْع َظ ُم ِم ْن َم ْيذِ ِه ْم).
َ َ ْ َ ْ ْ
ال ّ
شك؛ منلمب أو متن ِّلمب.
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َال :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الح َّل َأ َع َل ْي ِه ْم َأ َْ ََ ُ َ ،و ِلَ ََّ َم ْي َذ ُه ْم َي ْق َِتِ ِد
( َوا ْل َم ْعص َي ُأ م ْن َأ ْه ِل الع ْل ِم َأ ْع َظ ُم م ْن َم ْيذِه ْم ،لَ ََّ ُ
َاَ َط ْب ُع ُه َّ
الش ُّذ ِم ْن َم ْيذِ ِه ْم َ َع َل ُه ْم ُح َل ًأ َل ُه).
بِ ِه ْمَ ،و َم ْن ك َ
كثير من النا
ننم قحيح ب

يقول :ألين أيك فالنًا.

َال :
َّافعِ َأ والَ َِْ َ ال َِّفِيس ويِ ْذ ِهْ ب ْهلِ َأ ِ
ِ
ِ
( َو ِلَ ََّ ِاَل ْشِتِغ ََال بِال َِِّ ِ
الع ْلِ ِم
ُ َ َ
اِ ُي َضِ ِّي ُع ا ْل َمصِ َال َح ال َ َ َ
َ َُ
َُر ُه).
َون َ
ننم قدقك.
َال :
(واع َلم َأ ََّ ال َق َاع َأ بِالي ِ يذِ ِمن الذز ِْق و ِاَل َْتِصاد ِفي َأمذِ الم ِع َ ِ
َب ِمِ ْن ُكِ ِّل َأ َحِ ٍدََ ،ل
يشأ َم ْل ُل ٌ
َ َ
َ
ْ َ
َ ِّ
َ َ
َ ْ ْ
الع ْلمَِ ،فإِ َّنه كَالم َتعي ِن ع َلي ِهمِ ،لَ ََّ ِ
ََ بِ ِ
ِ
الع ْل َم َوظِي ُف ُأ ال ُع ْمذِ ك ُِلِ ِه َأ ْو ُم ْع َظ ِمِ ِهَ ،ف َم َِتِى
الم ْشت َِغ ُل َ
ُ ُ َ ِّ َ ْ ْ
أ َّي َما ُ
ِ ِ
الض ُذ ِ
ات َح َص َل ال َّ ْق ُ بِ َ ِ َب ِ
ْ َذلِِ َ
َاعِ ُأ ِمِ ْن
َاح َم ْت ُه الَ ْشغ َُال الدُّ ْن َي َِ َي ُأ َو َّ
ور َي ُ
كَ ،واَل َْت َصِا ُد َوال َق َ
ز َ
ِ
ِ ِ
ِ
الم َت َع ِّل ِم َع َلى َما ُه ََ بِ َصدَ ِد ِه).
َأ ْك َبذِ ال َع ََام ِل لاَ ْصذِ الَ ْشغَال الدُّ ْن َي َِ َيأ َوإِ َْ َب ُال ُ

ننم كالا الشيخ هنا ُ قضية غن طالب النلم ،طالب النلم البد أَّ يكوَّ لسه مسا بل وكسالا
أَّ طالب النلم يجب أَّ يكوَّ له حرف بة أو ب
أهل النلم كسفياَّ وغيره ُ قضية ّ
مسال يتكفسف بسه
عن النا

منتهيسا بالمسال ومكاًارتسه هسذا
مهم جسدً ا ،ولكسن أَّ ينشسغل طالسب النلسم مبتسدئب أو
ً
ب

يذهب النلم هبجته ونو ه ،ويكوَّ مببب النشغاله عن النلم.
ٍ
وظيفسة ،وقسد كفسك الوظيفسة حاجتسه
ولذلك طالب النلم يحرص عل القناعة فنَّ كساَّ نا
فمكاًارُ األمسوال
فالحمد هلل -والحاجات تختلف باختالف األشخاص وباختالف البلداَُّ ،وخاق ًة ُ التجا ُ ال تجتمع مع النلم ،لكن البد مع النلم من الكسب ّ
وأال يكوَّ المرة عالس ًة
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ِ

ْ إِ ًلى اهلل ِ م َن ال َي ِد الدُ ْن َيا».
عل غيره يسألهمَ « ،وال َيدُ ال ُع ْل َيا َأ َح ُّ

فاالنشغال بالكسب جيدب لكن ال ُتكاًار المالا ال تكاًار المال لي
ُيزاحم النا

منام ًبا أَّ طالسب النلسم

بسزازا
المكاًارُ ،ال أقول ُ البيع والشراةا بل هو
مستحبا ألَّ أبس بكسر كساَّ ً
ب
ُ ُ

والصحابة كانوا ُتجا ً ا ،ولك ّن المكاًارُ هذا هو الذي ال ينامب طالب النلم بالخصوص.
َال :
اب العالِ ِم والم َتع ِّل ِم ال ُّصح وب ُّ الع ُلَ ِ ال ِ
ِ
ْ ِ
اإل ْم َكِ ِ
َّاف َعِ ِأ بِ َح ْ ِ ِ
اََ ،ح َِّتِى َلِ َْ َت َع َّلِ َم
ُ
( َوم ْن آ َد ِ َ َ ُ َ
ْ ُ ََ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َاَ َذلِ َ ِ
ِ
َّاِ َع َْكَ ،ف َمِ ْن
اَ َم ْ َأ َل ًأ َو َب َّثها ك َ
اإل ْن َ ُ
ك م ْن َب َذكَأ الع ْلمَِ ،ولَ ََّ َث َم َذات الع ْل ِم َأ َْ َي ْأخُ َذ ُه ال ُ
اَ َلِ ُه َح َيِا ًة َثانِ َيِ ٌأ
َش َّح بِ ِع ْل ِم ِه َم َ
ات ِع ْل ُم ُه بِ َم َْتِ ِهَ ،و ُر َّب َما َن ِ َي ُه َو ُه ََ َح ٌي ،ك ََما َأ ََّ َمِ ْن َبِ َّ ِع ْل َمِ ُه َكِ َ
َو ِح ْفظأ لِ َما َع ِل َم ُهَ ،و َ زَا ُه اهللُ بِ َح َ ِ
ْ َع َم ِل ِه).
ننما تقدّ ا اإلشا ُ ال هذا المنن .
َال :
كَ ،و َح ْ ِ ِم َأ ْأِ َب ِ
( َو ِم ْن َأ َه ِّم َما َي َت َع َّي ُن ال َّ ْع ُي ِفي َ ْم ِع َك ِل َمتِ ِه ْم َوت َْألِياُ ال ُق ُل ِ
َب َع َلِى َذلِِ َ
اب
ِ
ِ
َّ
ْ َأ ْع ُي ِ ِه ْم َو َم َاي ًأ َي ْ ِ َع َْ ََ إِ َل ْي َهِا بِ ُكِ ِّل
الشذِ َوال َعدَ َاوة َوال َبغ َْضاء َب ْي َُه ْمَ ،و َأ َْ َي ْل َع ُلَا َه َذا الَ ْم َذ ُن ْص َ
ِ
ِ
ِ
ََ َهِ َذا الَ ْمِ َذ بِ َم َح َبِ ِأ
الم ْص َل َح َأ ُم ْشت ََذ َكأٌَ ،ف ُي َح ِّق ُق َ
الم ْل ُل َ
َب َواحدٌ َوال َق ْصدَ َواحدٌ َ ،و َ
َطذِي ٍ ب لَ ََّ َ
َاَ ِمن َأه ِل ِ
الع ْل ِم).
ك ُِّل َم ْن ك َ ْ ْ

يقَل الشيخ :هسذه نصسيحة لطلبسة النلسم أَّ يجتمنسوا وال يفرتقسوا ،ويرتكسوا حظسوظ السدنيا
مبب لالنتفات ،ألنه انا كاَّ بينهم غضاض بة وبيسنهم
عنهم ،ألَّ اجتمات طلبة النلم بالخصوص ب
نزات لم ينتفع أحدهم من اآلخر ،وال ّبما ينن كاَّ مببب النقبا
ب
وقد ُجبملك النُّفو

بنضهم من البن

.

أوال ،وعل أَّ من اشرتك مع غيره ُ ٍ
المشاحة ً
أمرا فننسه ُينافسسه
عل ُ
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فيه ،وقد جاة عن بن

الصحابة  أنه َال أو نكسر كمسا نقسل ابسن عبسد السربّ « :
أَّ طلبسة

تحامدً ا من ال ُت ُيو
النلم أشدُ
ُ

ُ ز اهبا».

الو ود البد من تخفيفه بجمع الكلمسة ،وهضسم السنّف  ،واكسراا الغيسر
فهذا ميرد ولك ّن هذا ُ
المصنف.
واإلحساَّ اليهم وغير نلك مما نكره ُ
َال :
الع ْل ِم ومن َله ََدَ ِف ِ
َاَ ِمن َأه ِل ِ
ِ
يه َأ ْو اِ ْشِتِ َغ َا ٌل َأ ْو ن َْفِ ٌع،
( َف ُي َح ِّق ُق َ
ََ َه َذا الَ ْم َذ بِ َم َح َبأ ك ُِّل َم ْن ك َ ْ ْ
ََ ْ ُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْل ُلِ ِ
الل ِليِ ِ
ََ الَ ْم َذ َ
ْ َب ْع ُضِ ُه ْم
َو ََل َيدَ ُع َ
ِلَ ،ف ُيحِ ُّ
َب َ
اس ال َفاأدَ َة ت َْملك ُُه ْم َوت َْم َ ُع ُه ْم م ْن َهِ َذا َ
ض ،ويب ُذ ُل َ ِ
ََ
يح َأ لِ َم ْن َر َأ ْو ُه ُم َْحذِفأ َع ْن َ
اآلخِذَِ ،و ُي َب ْذ ِه ُِِ ُ
ََ ال َّص َ
َب ْعضأَ ،و َي ُذ ُّب َب ْع ُض ُه ْم َع ْن َب ْع ٍ َ َ ْ

ع َلى َأ ََّ الُمَر اللزْئِي َأ التِّي تَدْ عَ إِ َلى ِضِدِّ المحبِ ِأ و ِاَل ْئِتِ ََل ِ
ف ََل ت َُقِدَّ َع َلِى الُ ُ ِ ِ
َل ال ُك ِّل َيِ ِأ
َ َ َّ َ
ُ
َ
ُ
ُ َ ُ َ
التِّي ِف َيها َ ْم ُع الك َِل َم ِأ).
ننم األمو الجزئية هي المشساكل التسي قسا تا ومنهسا االخستالف ُ بنس
م
الكلمة.
ُتقد ُا عل األقول ال ُكل ّي مة ومنها جمع

المسسائلا ال

َال :
اد َذ ِ
ََُ ِمن إِ ْف ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات َب ْيِ ِ ِه ْم َو َت ْفذِيِ ِ ك َِل َمِتِ ِه ْم،
( َو ََل َيدَ ُع ُ
ََ َأ ْعدَ ا َء الع ْل ِم م َن ال َع ََا ِ َو َم ْيذِه ْم َيت ََم َّك َ ْ َ
ِ
ِ ِ
َفإِ ََّ ِفي تَح ِقي ِ ه َذا الم ْقص ِد الل ِل ِ ِ
الم َصِالِحِ َمِا ََل ُي ْح َصِىَ ،و َلِ َْ َلِ ْم
َ
َ َ
َ
ْ
الم َِِاف ِع َو َ
يل َوالق َيا ِ بِه مِ َن َ
ِ ِ
الش ِ
ار ُ َع َل ْي ِه بِك ِ
ين ِّ
الذ َح َّ َ
ُل َطذِي ٍ .
َيك ُْن فيه إِ ََّل َأ ََّ َه َذا ُه ََ الدِّ ُ
و َأع َظم من ي ْلزَمه ِ
الق َيا ُ بِ ِه َأ ْه ُل ُهَ ،و ِلَ َّن ُه ْم ْن َأ ْع َظ ِم الَ ِد َّلِ ِأ َع َلِى ال ُّْصِحِ َو ِ
اإل ْخِ ََل ِ
ص َّ
اللِ َذ ْي ِن ُه َمِا
َ ْ ُ َ ْ َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ْلْ الدِّ ين وروحه ،وإِ ََّ ه َذا الَ َ ِ
ين
ين ُهِ ْم َأ ْه ُلِ ُه َّالِذ َ
ا َي َّتصاُ ال َع ْبدُ بِ َأ َّن ُه م ْن َأ ْه ِل الع ْل ِم َّالِذ َ
َ ْ
َُ ُ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َو َر َد ِفي الكِت ِ
الم َْ ِض ُع لِ ِذ ْكذِ ِه.
َاب َوال ُّ َأ م ْن َمدْ ح ِه ْم َوال َّث َاء َع َل ْي ِه ْم َما ََل َي َّت ُع َه َذا َ
َل إِ َليِ ِه و َت ََ ِ ُطذَِ ِه ما هَ م َشاهدٌ َ ،فإِ ََّ َأه َل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الَ ُ ِ
الع ْل ِم إِ َذا كَا َن ْ
ْ
ُ َ ُ َ ُ َ
َ ُّ
َوفيه م ْن َتكْثيذِ ا ْلع ْل ِم َوت ََِأ َعأ ُ
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َطذِي َقت ُُه ِم و ِ
احدَ ًة ت ََم َّك َن َأ َْ َي َت َع َّل َم َب ْع ُضِ ُه ْم ِمِ ْن َب ْعِ ٍ
ضَ ،و ُي َع ِّلِ ُم َب ْع ُضِ ُه ْم َب ْعضِِأَ ،وإِ َذا ك ََانِ ْ ُكِ ُّل
َ
َطائِ َف ٍأ ِم ُْه ْم ُم ْز َِو َي ًأ َع ِن الُ ْخ َذ ُم َْحذِ َف ًأ َع َْها اِ ْن َق َل َعِ ِ ال َفائِِدَ ُة َو َحِ َّل َم َح َّل َهِا ِضِدُّ َهاَ ،و َح َصِ َل
َب ال َّلائِ َفِ ِأ الُ ْخِذ و َأ ْم ََلطِ َهِا ،و ُكِ َّل هِ َذا م َِِ ٍ
يش َع ْن ُع ُي ِ
اف لِلِِدِّ ِ
ْ َوال ُبغ ُْض َوال َّت ْفتِ ُ
ين
َ
َ َ
ال َّت َع ُص ُ
َ ُ
والع ْق ِل ،ولِما ي َتعين ع َلى َأه ِل ِ
الع ْلمَِ ،ولِ َما كَاَ َع َل ْي ِه ال َّ َل ُ
الصالِ ُح.
ا َّ
ْ
َ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ
َديتِِ ِه َظ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
الم ََ َّف ُ ت ِ
ص َواِ ْحتِ َ ِ ٍ
اه ًذا َو َباطِ ِِأ ،بِ ِإِخْ ََل ٍ
اب
َف ِ ُ
َل ِدُ ُه نَا ِحأ هلل بِت ََْحيِِده َوالق َي ِا ِ بِ ُع ُب َ
اَ بِ َما اِ ْشت ََم َل َع َليِ ِهَ ،و ِ
َاب اهللِ بِ ِ
يم ِ
ْ ُو ْأ ِع ِه ،نَا ِ حأ لِكِت ِ
يل َل َها بِ َح َ ِ
َو َتك ِْم ٍ
اإل َْ َب ُال َع َلى َت َع ُّل ِمِ ِه
اإل َ
الشذِي َع ِأ ُك ِّل َها ،نَا ِ حأ لِ َذ ُأَلِ ِه بِ ِ
يم ِ
َو َت َع ُّل ِم َما َي َت َع َّل ُ بِ ِه َو َي َت َف َّذ ُ َع ْ ُه ِم ْن ُع ُلَ ِ َّ
اَ بِك ُِّل َما َ ا َء بِ ِه
اإل َ
ين و ُفذ ِ
ِ
ِ
وع ِه َو َت ْق ِدي ِم َم َح َّبتِ ِه َع َلى ك ُِّل َم َح َّب ٍأ َب ْعدَ َم َح َّبِ ِأ اهللِ ت ََعِا َلىَ ،وت َْح ِقيِ ِ ُمتَا َب َعتِِ ِه
م ْن ُأ ُ َل الدِّ ِ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِفي َش َذائِ ِع الدِّ ِ
ينب ِم ْن ُو ََلتِ ِه ْم َو ُع َل َمائِ ِه ْم َو ُرؤَ َأائ ِْه ْم
الم ْ ِلم َ
ين ال َّظاه َذة َوال َباط َأَ ،نا حأ لَئ َّمأ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذ ِع َّي ِأ َع َلى َطِا َعتِ ِه ْم
في َم َح َّبأ الاَ ْيذِ َل ُه ْم َوال َّ ْع ِي في إِ َعانَت ِه ْم َع َل ْيه ََ َْ ًَل َوف ْع ًَلَ ،و َم َح َّبأ ا ْ ت َما ِ َّ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وعدَ ِ ماَ ا َل َفتِ ِهم َّ ِ ِ
ْ لِ َ ْف ِ ِ ِه َو َي ْكِ َذ ُه َل ُهِ ْم َمِا
ْ َل ُه ْم َما ُيحِ ُّ
ينُ ،يح ُّ
الم ْ ِلم َ
الض َارة ،نَا حأ ل َع َّامأ ُ
ْ
َ َ ُ
القِ َِي ِم والصِذ ِ
يكْذه لِ َ ْف ِ ِه ،ويصدِّ ُق َظ ِ
اه َذ ُه َباطِ َ ُهَ ،و َأ َْ ََا َل ُه َو َأ ْف َعا َل ُهَ ،و ْيدْ ُعَ إِ َلى َه َذا الَ ِ ِ ِل َ
اط
َُ َ
َ َُ
َ ِّ َ
الم ْ ت َِقيمِ.
ُ
ِ
ِ
ِ
ْ َل َِِا
ْ ال َع َم ِل ا َّلذ ُي َق ِّذ ُب َا إِ َلى ُح ِّبهَ ،و َي َه َ
ْ َم ْن ُيح ُّب ُهَ ،و ُح َّ
يم َأ َْ َي ْذ ُز ََ َا ُح َّب ُه َو ُح َّ
َف َ ْ َأ ُل اهللَ ال َكذِ َ
ِ
اب.
الَ َّه ُ
م ْن َلدُ ْن ُه َر ْح َم ًأ إِ َّن ُه َه ََ َ
َو َ َّلى اهللُ َع َلى ُم َح َم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َ ْحبِ ِه َو َأ َّل َم).
المصنف  تنسال الرمسالة ،وُ اخرهسا كانسك النّصسيحة ُ االجتمسات بسين
هنا ختم ُ
طلبة النلم وعدا افرتاقهم.
المرمسل اليسه هسذه الرمسالةا منازعس ًة
و ُ ّبما -ال أعلم -لكن ُ بما كاَّ الشيخ اطلع ُ حسال ُ
ومشاق ًة بينه وبين بن

أقرانه وزمالئها الذين كاَّ بينه وبينهم اجتمات ُ ّأول حياهتم.

69

والشسسيخ أطسسال ُ هسسذه الجزئيسسة األخيسسرُ كمسسا مس ّسر مننسسا فسسأغن تفصسسيل ُه وامسسهابه فيهسسا عسسن
ٍ
وواف بالغر .
الشرح ،أو عن حل ألفاظها ألَّ كالمه كاف
ونكوَّ بذلك بحمد اهلل  أهنينا هذه الرمالة اللطيفةا والتي فيها من المنساين الحقيقسة
الجليلة.
أحبسه الشسيخ ،ولنلنسا
وقد نكرت لكم ُ ّأولها أهنا قد ت من قلب الشسيخ واضسح ًة لمسن ّ
خيرا هو الذي د ّلنا عل هذه الرمالةّ ،
واال فنين قبل هسذا اليسوا
ندعو ألخينا أبو تركي جزاه اهلل ً
ألين لم أقرأ هذه الرمالة ّاال هذا اليواا كنك غافال عن هسذه الرمسالة ،وميزهتسا وجودهتسا فجسزا
اهلل األخ الفاضل الختيا ه هذه الرمالة.

وأأأل اهلل العظيم رب العذْ الكذيم أَ يذزَ ا العلم ال ّافع والعمل الصالح ،وأَ يتََلنا
ُبهداه وأَ يغفذ ل ا ولَالدي ا وللم لمين والم لمات.
ويليذنا من خز الدنيا وعذاب
وأأأله  أَ يذحم َضعف ا ،وأَ ْ
يل ُبذ ك ذنا ُ
اآلخذة.
ِ
ذكذه
أأأله  أَ يذزَ ا علمأ نافعأ وَلبأ خاشعأ وأعي أ دامع ًأ ،وأَ يعي ا على
وشكذه وح ن عبادته.
وأأأله  أَ يذحم والدي ا وأَ يغفذ لهما ،وأَ يتلاوز ع هما خلأهما وز َل َلهما وأَ
يلمع ا بهما وأشياخ ا يف ّات ال عيم مع ال ّبيين والصديقين والشهداء وح ن أولَك رفيقأ،
و لى اهلل وألم وبارك على نبي ا محمد وعلى آله و حبه أ معين.
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ت َّم إهلر ُ
اء الكتاب ِيف جملس واحد
ِ

ّ
بعد عرص السبت يف السابع والعرشين من شهر اهلل املحرص
سنة ثالث وأربعني بعد األرب ِع ِمائ ِة واألل ِف
بمسجد سعيد بن زيد بيح األندلس باخلرج

