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المقدمة
اٟتمد هلل ،وبعد:
فأقيد معامل ىذه اٟتلية ا١تباركة عاـ  1408ىػ ،وا١تسلموف – وهلل اٟتمد – يعايشوف يقظة علمية
تتهلل ٢تا سبحات الوجوه ،وال تزاؿ تنشط متقدمة إىل الًتقي والنضوج يف أفئدة شباب األمة ،مدىا ودمها
اجملدد ٟتياهتا ،إذ نرى الكتائب الشبابية تًتى يتقلبوف يف أعطاؼ العلم مثقلُت ْتملو يعلوف منو وينهلوف،
فلديهم من الطموح ،واٞتامعية ،واالطبلع ا١تدىش والغوص على مكنونات ا١تسائل ،ما يفرح بو ا١تسلموف
ننراً ،فسبحاف من ٭تِت وٯتيي قلوباً.
لكن ،ال بد ٢تذه النواة ا١تباركة من السقي والتعهد يف مساراهتا كافة ،نشراً للضمانات اليت تكف
عنها العثار والتعنب يف مثاين الطلب والعمل من ٘توجات فكرية ،وعقدية ،وسلوكية ،وطائفية ،وحزبية...
وقد جعلي طوع أيديهم رسالة يف التعاليم تكشف ا١تندسُت بينهم خشية أف يردوىم ،ويضيعوا
عليهم أمرىم ،ويبعثروا مسَتهتم يف الطلب ،فيستلوىم وىم ال يشعروف.
واليوـ أخوؾ يشد عضدؾ ،ويأخذ بيدؾ ،فاجعل طوع بنانك رسالة ٖتمل " النفة الكاشفة"
ٟتليتك ،فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس ،فاتل ما أرقم لك أنعم اهلل بك عينا:2
لقد تواردت موجبات الشرع على أف التحلي ٔتحاسن األدب ،ومكارـ األخبلؽ ،وا٢تدى اٟتسن،
والسمي الناحلٝ :تة أىل اإلسبلـ ،وأف العلم  -وىو أٙتن درة يف تاج الشرع ا١تطهر  -ال ينل إليو إال
ا١تتحلي بآدابو ،ا١تتخلي عن آفاتو ،و٢تذا عناىا العلماء بالبحث والتنبيو ،وأفردوىا بالتأليف ،إما على وجو
العموـ لكافة العلوـ ،أو على وجو ا٠تنوص ،كآداب ٛتلة القرآف الكرًن ،وآداب احملدث ،وآداب ا١تفيت،
وآداب القاضي ،وآداب احملتسب ،وىكذا...
والشأف ىنا يف اآلداب العامة ١تن يسلك طريق التعلم الشرعي.
وقد كاف العلماء السابقوف يلقنوف الطبلب يف حلق العلم آداب الطلب ،وأدركي خرب آخر العقد
يف ذلك يف بعض حلقات العلم يف ا١تسجد النبوي الشريف ،إذ كاف بعض ا١تدرسُت فيو ،يدرس طبلبو
كتاب الزرنوجي (ـ سنة  593ىػ) رٛتو اهلل تعاىل ،ا١تسمى " :تعليم ا١تتعلم طريق التعلم".1
 - 1الصفة الكاشفة :ىذه من منطلحات كتب ا١تواد لػ”لساف العرب”.
ومنو ما يف مادة (ظبأ) من ”القاموس” ،قاؿ الزبيدى يف ”تاج العروس”( ”:)332 / 1الظبأة ىي :الضبع (العرجاء) صفة كاشفة” اىػ.
وىذا الوجو من النفة ىو الذي يراد بو ٘تييز ا١توصوؼ الذي ال يعلم ،ليميز من سائر األجناس ٔتا يكشفو.
انظر حرؼ الناد من ”الكليات”(.)92/3
 - 2أوضحي يف حرؼ األلف من ”معجم ا١تناىي اللفظية” أف ىذا اللفظ( :أنعم اهلل بك عينا) ال ينح النهى عنو.
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فعسى أف ينل أىل العلم ىذا اٟتبل الوثيق ا٢تادي ألقوـ طريق ،فيدرج تدريس ىذه ا١تادة يف فواتح دروس
ا١تساجد ،ويف مواد الدراسة النظامية ،وأرجو أف يكوف ىذا التقييد فاٖتة خَت يف التنبيو على إحياء ىذه
ا١تادة اليت هتذب الطالب ،وتسلك بو اٞتادة يف آداب الطلب وٛتل العلم ،وأدبو مع نفسو ،ومع مدرسو،
ودرسو ،وزميلو ،وكتابو ،وٙترة علمو ،وىكذا يف مراحل حياتو.
فإليك حلية ٖتوي ٣تموعة آداب ،نواقضها ٣تموعة آفات ،فإذا فات أدب منها ،اقًتؼ ا١تفرط آفة
من آفاتو ،فمقل ومستكثر ،وكما أف ىذه اآلداب درجات صاعدة إىل السنة فالوجوب ،فنواقضها دركات
ىابطة إىل الكراىة فالتحرًن.
ومنها ما يشمل عموـ ا٠تلق من كل مكلف ،ومنها ما ٮتتص بو طالب العلم ،ومنها ما يدرؾ بضرورة
الشرع ،ومنها ما يعرؼ بالطبع ،ويدؿ عليو عموـ الشرع ،من اٟتمل على ٤تاسن اآلداب ،ومكارـ
األخبلؽ ،ومل أعن االستيفاء ،لكن سياقتها ٕترى على سبيل ضرب ا١تثاؿ ،قاصداً الداللة على ا١تهمات،
فإذا وافقي نفساً صاٟتة ٢تا ،تناولي ىذا القليل فكثرتو ،وىذا اجململ ففنلتو ،ومن أخذ هبا ،انتفع ونفع،
وىى بدورىا مأخوذة من أأدب من بارؾ اهلل يف علمهم ،وصاروا أئمة يهتدى هبمٚ ،تعنا اهلل هبم يف جنتو،
آمُت.2

 - 1طبع مرارا ،وىو مع إفادتو فيو ما يقتضي التنويو ،فليعلم ،واهلل أعلم.
 - 2من ىذه الكتب”:اٞتامع” للخطيب البغدادي رٛتو اهلل تعاىل ،و”الفقيو وا١تتفقو” لو ،و”تعليم ا١تتعلم طريق التعليم” للزرنوجي ،و”آداب الطلب” للشوكاٌن ،و”أخبلؽ العلماء” لآلجري،
و”آداب ا١تتعلمُت” لسحنوف ،و”الرسالة ا١تفنلة ألحكاـ ا١تتعلمُت” للقابسي ،و”تذكرة السامع وا١تتكلم” البن ٚتاعة ،و”اٟتث على طلب العلم” للعسكري ،و”فضل علم السلف على
ا٠تلف” البن رجب ،و”جامع بياف العلم البن عبد الرب ،و”العلم فضلو وطلبو” لؤلمُت اٟتاج ،و”فضل العلم” حملمد أرسبلف ،و”مفتاح دار السعادة” البن القيم ،و”شرح اإلحياء للزبيدي،
و”جواىر العقدين” للسمهودى ،و”آداب العلماء وا١تتعلمُت” للحسُت بن مننور – منتخب من الذي قبلو  ،-و”قانوف التأويل” البن العريب ،و”العزلة” للخطايب ،و”من أخبلؽ العلماء”
حملمد سليماف ،و”مناىج العلماء” لفاروؽ السامرائي ،و”التعليم واإلرشاد” لبدر الدين اٟتليب ،و”الذخَتة للقرايف” اٞتزء األوؿ ،واألوؿ من”اجملموع” للنووي ،و”تشحذ ا٢تمم إىل العلم" حملمد
بن إبراىيم الشيباىن ،و”رسائل اإلصبلح” حملمد ا٠تضر حسُت ،و”آثار ٤تمد البشَت اإلبراىيمي”.
وغَتىا كثَت ،أجزؿ اهلل األجر للجميع آمُت.
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الفصل األول
آداب الطالب في نفسه
 .1العلم عبادة :1
أصل األصوؿ يف ىذه "اٟتلية" بل ولكل أمر مطلوب علمك بأف العلم عبادة ،قاؿ بعض العلماء :
”العلم صبلة السر ،وعبادة القلب”.
وعليو ،فإف شرط العبادة إخبلص النية هلل سبحانو وتعاىل ،لقولو:
(وما أمروا إال ليعبدوا اهلل ٥تلنُت لو الدين حنفاء ) اآلية.
ويف اٟتديث الفرد ا١تشهور عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو
وسلم قاؿ  ( :إ٪تا األعماؿ بالنيات ) اٟتديث.
فإف فقد العلم إخبلص النية ،انتقل من أفضل الطاعات إىل أحط ا١تخالفات ،وال شئ ٭تطم العلم
مثل :الرياء؛ رياء شرؾ ،أو رياء إخبلص  ،2ومثل التسميع؛ بأف يقوؿ مسمعاً :علمي وحفظي...
وعليو؛ فالتزـ التخلص من كل ما يشوب نيتك يف صدؽ الطلب؛ كحب الظهور ،والتفوؽ على األقراف،
وجعلو سلماً ألغراض وأعراض ،من جاه ،أو ماؿ ،أو تعظيم ،أو ٝتعة ،أو طلب ٤تمدة ،أو صرؼ وجوه
الناس إليك ،فإف ىذه وأمثا٢تا إذا شابي النية ،أفسدهتا ،وذىبي بركة العلم ،و٢تذا يتعُت عليك أف ٖتمى
نيتك من شوب اإلرادة لغَت اهلل تعاىل ،بل وٖتمى اٟتمى.
وللعلماء يف ىذا أقواؿ ومواقف بيني طرفاً منها يف ا١تبحث األوؿ من كتاب ”التعامل” ،ويزاد عليو هنى
العلماء عن ”الطبوليات” ،وىى ا١تسائل اليت يراد هبا الشهرة.
وقد قيل”:زلة العامل مضروب ٢تا الطبل”.3
وعن سفياف رٛتو اهلل تعاىل أنو قاؿ:
“كني أوتيي فهم القرآف ،فلما قبلي النرة ،سلبتو”.4
فاستمسك رٛتك اهلل تعاىل بالعروة الوثقى العاصمة من ىذه الشوائب؛ بأف تكوف – مع بذؿ
اٞتهد يف اإلخبلص  -شديد ا٠توؼ من نواقضو ،عظيم االفتقار وااللتجاء إليو سبحانو.
“ - 1فتاوى ابن تيميو”“( 314 / 11 ،54 – 49 ،15 ،14 ،12 ،11 / 10و .)78 – 77 / 20
”- 2الذخَتة” للقرايف (.)45 / 1
“ - 3النوارـ واألسنة” ألىب مدين الشنقيطي السلفي رٛتو اهلل تعاىل.وانظر”:شرح األحياء" ،وعنو ”كنوز األجداد”(ص.)263
”- 4تذكرة السامع وا١تتكلم”(ص.)19
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ويؤثر عن سفياف بن سعيد الثوري رٛتو اهلل تعاىل قولو" :ما عاٞتي شيئاً أشد على من نييت”.

وعن عمر بن ذر أنو قاؿ لوالده ”يا أيب! مالك إذا وعظي الناس أخذىم البكاء ،وإذا وعظهم
غَتؾ ال يبكوف؟ فقاؿ :يا بٌت ! ليسي النائحة الثكلى مثل النائحة ا١تستأجرة.1
وفقك اهلل لرشدؾ آمُت.
ا٠تنلة اٞتامعة ٠تَتي الدنيا واآلخرة و٤تبة اهلل تعاىل و٤تبة رسولو صلى اهلل عليو وسلم وٖتقيقها بتمحض
ا١تتابعة وقفوا األسر للمعنوـ.
قاؿ اهلل تعاىل:
(قل إف كنتم ٖتبوف اهلل فاتبعوين ٭تببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم).
وباٞتملة؛ فهذا أصل ىذه ”اٟتلية” ،ويقعاف منها موقع التاج من اٟتلة.
فيا أيها الطبلب! ىاأنتم ىؤالء تربعتم للدرس ،وتعلقتم بأنفس علق (طلب العلم) ،فأوصيكم ونفسي
بتقوى اهلل تعاىل يف السر والعبلنية ،فهي العدة ،وىى مهبط الفضائل ،ومتنزؿ احملامد ،وىى مبعث القوة،
ومعراج السمو ،والرابط الوثيق على القلوب عن الفنت ،فبل تفرطوا.
كن على جادة السلف الناحل:
كن سلفياً على اٞتادة ،طريق السلف الناحل من النحابة رضى اهلل عنهم ،فمن بعدىم ٦تن قفا أثرىم
يف ٚتيع أبواب الدين ،من التوحيد ،والعبادات ،و٨توىا ،متميزاً بالتزاـ آثار رسوؿ اهلل  وتوظيف السنن على
نفسك ،وترؾ اٞتداؿ ،وا١تراء ،وا٠توض يف علم الكبلـ ،وما ٬تلب اآلثاـ ،ويند عن الشرع.
قاؿ الذىيب رٛتو اهلل تعاىل:2
“وصح عن الدارقطٍت أنو قاؿ :ما شيء أبغض إيل من علم الكبلـ .قلي :مل يدخل الرجل أبداُ يف
علم الكبلـ وال اٞتداؿ ،وال خاض يف ذلك ،بل كاف سلفياً” ا ىػ.
وىؤالء ىم (أىل السنة واٞتماعة) ا١تتبعوف آثار رسوؿ اهلل  ،وىم كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

رٛتو اهلل تعاىل:3
“وأىل السنة :نقاوة ا١تسلمُت ،وىم خَت الناس للناس” اىػ.
فالزـ السبيل (وال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو).

”- 1العقد الفريد” البن عبد ربو.
”- 2السَت”.
”- 3منهاج السنة”( ،)158 / 5طبع جامعة اإلماـ.
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مبلزمة خشية اهلل تعاىل:
التحلي بعمارة الظاىر والباطن ٓتشية اهلل تعاىل؛ ٤تافظاً على شعائر اإلسبلـ ،وإظهار السنة ونشرىا
بالعمل هبا والدعوة إليها؛ داالً على اهلل بعلمك وٝتتك وعلمك ،متحلياً بالرجولة ،وا١تساىلة ،والسمي
الناحل.
ومبلؾ ذلك خشية اهلل تعاىل ،و٢تذا قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل تعاىل:
“أصل العلم خشية اهلل تعاىل” .فالزـ خشية اهلل يف السر والعلن ،فإف خَت الربية من ٮتشى اهلل تعاىل،
وما ٮتشاه إال عامل ،إذف فخَت الربية ىو العامل ،وال يغب عن بالك أف العامل ال يعد عا١تاً إال إذا كاف
عامبلً ،وال يعمل العامل بعلمو إال إذا لزمتو خشية اهلل.
وأسند ا٠تطيب البغدادي رٛتو اهلل تعاىل بسند فيو لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة ،فقاؿ  :1أخربنا أبو
الفرج عبد الوىاب بن عبد العزيز بن اٟتارث بن أسد بن الليث بن سليماف بن األسود بن سفياف بن زيد
بن أكينة ابن عبد اهلل التميمي من حفظو؛ قاؿٝ :تعي أيب يقوؿٝ :تعي أىب يقوؿٝ :تعي أيب يقوؿ:
ٝتعي أيب يقوؿٝ :تعي أيب يقوؿٝ :تعي أيب يقوؿٝ :تعي أيب يقوؿٝ :تعي علي بن أيب طالب يقوؿ:
“ىتف العلم بالعمل ،فإف أجابو ،وإال ارٖتل” ا ىػ.
وىذا اللفظ بنحوه مروي عن سفياف الثوري رٛتو اهلل تعاىل.
دواـ ا١تراقبة:
التحلي بدواـ ا١تراقبة هلل تعاىل يف السر والعلن ،سائراً إىل ربك بُت ا٠توؼ والرجاء ،فإهنما للمسلم
كاٞتناحُت للطائر.
فأقبل على اهلل بكليتك ،وليمتلئ قلبك ٔتحبتو ،ولسانك بذكره ،واالستبشار والفرح والسرور بأحكامو
وحكمو سبحانو.
خفض اٞتناح ونبذ ا٠تيبلء والكربياء:
ٖتل بآداب النفس ،من العفاؼ ،واٟتلم ،والنرب ،والتواضع للحق ،وسكوف الطائر ،من الوقار
والرزانة ،وخفض اٞتناح ،متحمبلً ذؿ التعلم لعزة العلم ،ذليبل للحق.

”- 1اٞتامع” للخطيب ،و”ذـ من ال يعمل بعلمو”(رقم  )15البن عساكر .وراجع إلسناده”:لساف ا١تيزاف”( )27 – 4،26للحافظ بن حجر.
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وعليو ،فاحذر نواقض ىذه اآلداب ،فإهنا مع اإلمث تقيم على نفسك شاىداً على أف يف العقل علة،

وعلى حرماف من العلم والعمل بو ،فإياؾ وا٠تيبلء ،فإنو نفاؽ وكربياء ،وقد بلغ من شدة التوقي منو عند
السلف مبلغاً.
ومن دقيقو ما أسنده الذىيب يف ترٚتة عمرو بن األسود العنسي ا١تتوىف يف خبلفة عبد ا١تلك بن مرواف رٛتو
ُ
اهلل تعاىل :أنو كاف إذا خرج من ا١تسجد قبض بيمينو على مشالو ،فسئل عن ذلك؟ فقاؿ٥ :تافة أف تنافق
يدي.
قلي :ٯتسكها خوفاً من أف ٮتطر بيده يف مشيتو ،فإف ذلك من ا٠تيبلء 1اىػ.

وىذا العارض عرض للعنسي رٛتو اهلل تعاىل.
واحذر داء اٞتبابرة:
(الكرب) ،فإف الكرب واٟترص واٟتسد أوؿ ذنب عنى هلل بو  ،2فتطاولك على معلمك كربياء ،واستنكافك
عمن يفيدؾ ٦تن ىو دونك كربياء ،وتقنَتؾ عن العمل بالعلم ٛتأة كرب ،وعنواف حرماف.

العلم حرب للفىت ا١تعايل كالسيل حرب للمكاف العايل

فالزـ – رٛتك اهلل – اللنوؽ إىل األرض ،واإلزراء على نفسك ،وىضمها ،ومراغمتها عند
االستشراؼ لكربياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ..و٨تو ذلك من آفات العلم القاتلة لو ،ا١تذىبة
٢تيبتو ،ا١تطفئة لنوره ،وكلما ازددت علماً أو رفعة يف والية ،فالزـ ذلكٖ ،ترز سعادة عظمى ،ومقاماً يغبطك
عليو الناس.
وعن عبد اهلل ابن اإلماـ اٟتجة الراوية يف الكتب السنة بكر بن عبد اهلل ا١تزين رٛتهما اهلل تعاىل،
قاؿ:
“سمعت إنساناً يحدث عن أبي ،أنه كان واقفاً بعرفة ،فرق ،فقال :لوال أني فيهم ،لقلت :قد غفر
لهم”.

خرجو الذىيب  ،3مث قاؿ:

“قلت :كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها”ا هـ.
القناعة والزىادة:
”- 1فهرس الفتاوى”(.)193/36
”- 2السَت”(.)80 / 4
”- 3سَت أعبلـ النببلء”(.)534 / 4
وانظر كبلماً نفيساً لشيخ اإلسبلـ بن تيميو رٛتو اهلل تعاىل ”٣تموع الفتاوى”(.)160/14
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التحلي بالقناعة والزىادة ،وحقيقة الزىد (”:)2الزىد باٟتراـ ،واالبتعاد عن ٛتاه ،بالكف عن ا١تشتهات
وعن التطلع إىل ما يف أيدي الناس”.

ويؤثر عن اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعاىل(:)3
“لو أوصى إنساف ألعقل الناس ،صرؼ إىل الزىاد”.
وعن ٤تمد بن اٟتسن الشيباين رٛتو اهلل تعاىل ١تا قيل لو :أال تننف كتابا يف الزىد؟ قاؿ:

“قد صنفي كتاباً يف البيوع”(.)4
يعٌت”:الزاىد من يتحرز عن الشبهات ،وا١تكروىات ،يف التجارات ،وكذلك يف سائر ا١تعامبلت واٟترؼ” ا
ىػ.
وا٢توف.

وعليو ،فليكن معتدالً يف معاشو ٔتا ال يشينوْ ،تيث ينوف نفسو ومن يعوؿ ،وال يرد مواطن الذلة

وقد كاف شيخنا ٤تمد األمُت الشنقيطى ا١تتوىف يف 1393/12/17ىػ رٛتو اهلل تعاىل متقلبلً من
الدنيا ،وقد شاىدتو ال يعرؼ فئات العملة الورقية ،وقد شافهٍت بقولو:
“لقد جئي من الببلد – شنقيط – ومعي كنز قل أف يوجد عند أحد ،وىو (القناعة) ،ولو أردت
ا١تناصب ،لعرفي الطريق إليها ،ولكٍت ال أوثر الدنيا على اآلخرة ،وال أبذؿ العلم لنيل ا١تآرب الدنيوية”.
فرٛتو اهلل تعاىل رٛتو واسعة آمُت.
التحلي برونق العلم:
التحلي بػ (رونق العلم) حسن السمي ،وا٢تدى الناحل ،من دواـ السكينة ،والوقار ،وا٠تشوع،
والتواضع ،ولزوـ احملجة ،بعمارة الظاىر والباطن ،والتخلي عن نواقضها.
وعن ابن سَتين رٛتو اهلل تعاىل قاؿ:
“كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم”.

وعن رجاء بن حيوة رٛتو اهلل تعاىل أنو قاؿ لرجل:

“حدثنا ،وال تحدثنا عن متماوت وال طعان”.
روا٫تا ا٠تطيب يف ”اٞتامع” ،وقاؿ :1

(”)4 – 2تعليم ا١تتعلم” للزرنوجي (ص.)28
”- 1اٞتامع”(.)156/1
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“٬تب على طالب اٟتديث أف يتجنب :اللعب ،والعبث ،والتبذؿ يف اجملالس ،بالسخف،
والضحك ،والقهقهة ،وكثرة التنادر ،وإدماف ا١تزاح واإلكثار منو ،فإ٪تا يستجاز من ا١تزاح بيسَته ونادره
وطريفة ،والذي ال ٮترج عن حد األدب وطريقة العلم ،فأما متنلة وفاحشة وسخيفو وما أوغر منو الندور
وجلب الشر ،فإنو مذموـ ،وكثرة ا١تزاح والضحك يضع من القدر ،ويزيل ا١تروءة” اىػ.
وقد قيل”:من أكثر من شيء ،عرؼ بو”.
فتجنب ىاتيك السقطات يف ٣تالستك و٤تادثتك.
وبعض من ٬تهل يظن أف التبسط يف ىذا أر٭تية.
وعن األحنف بن قيس قاؿ:
1
“جنبوا ٣تالسنا ذكر النساء والطعاـ ،إين أبغض الرجل يكوف وصافاً لفرجو وبطنو”.
ويف كتاب احملدث ا١تلهم أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو يف القضاء:

“ومن تزين بما ليس فيه ،شانه اهلل”.

وانظر شرحو البن القيم رٛتو اهلل تعاىل.2
ٖتل با١تروءة:3
التحلي بػ (ا١تروءة) ،وما ٭تمل إليها ،من مكارـ األخبلؽ ،وطبلقة الوجو ،وإفشاء السبلـ ،وٖتمل
الناس ،واألنفة من غَت كربياء ،والعزة يف غَت جربوت ،والشهامة يف غَت عنبية ،واٟتمية يف غَت جاىلية.
وعليو فتنكب (خوارـ ا١تروءة) ،يف طبع ،أو قوؿ ،أو عمل ،من حرفة مهينة ،أو خلة رديئة ،كالعجب،
والرياء ،والبطر ،وا٠تيبلء ،واحتقار اآلخرين ،وغشياف مواطن الريب.
التمتع ٓتناؿ الرجولة:
٘تتع ٓتناؿ الرجولة ،من الشجاعة ،وشدة البأس يف اٟتق ،ومكارـ األخبلؽ ،والبذؿ يف سبيل
ا١تعروؼ ،حىت تنقطع دونك آماؿ الرجاؿ.
وعليو ،فاحذر نواقضها ،من ضعف اٞتأش ،وقلة النرب ،وضعف ا١تكارـ ،فإهنا هتضم العلم ،وتقطع اللساف
عن قولو اٟتق ،وتأخذ بناصيتو إىل خنومة يف حالة تلفح بسمومها يف وجوه الناٟتُت من عباده.
ىجر الًتفو:
”- 1سَت أعبلـ النببلء”(.)94/4
”- 2إعبلـ ا١توقعُت".)162-161/2( .
 - 3فيها مؤلفات مفردة ،انظر”:معجم ا١توضوعات ا١تطروقة”(ص.)392
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ال تسًتسل يف (التنعم والرفاىية) ،فإف ”البذاذة من اإلٯتاف”  ،1وخذ بوصية أمَت ا١تؤمنُت عمر بن
ا٠تطاب رضى اهلل عنو يف كتابو ا١تشهور ،وفيو:
“وإياكم والتنعم وزي العجم ،و٘تعددوا ،واخشوشنوا .2”000
وعليو ،فازور عن زيف اٟتضارة ،فإنو يؤنث الطباع ،ويرخى األعناب ،ويقيدؾ ٓتيط األوىاـ،
وينل اجملدوف لغاياهتم وأني مل تربح مكانك ،مشغوؿ بالتأنق يف ملبسك ،وإف كاف منها شيات ليسي
٤ترمة وال مكروىة ،لكن ليسي ٝتتاً صاٟتاً ،واٟتلية يف الظاىر كاللباس عنواف على انتماء الشخص ،بل
ٖتديد لو ،وىل اللباس إال وسيلة التعبَت عن الذات؟!
فكن حذراً يف لباسك ،ألنو يعرب لغَتؾ عن تقوٯتك ،يف االنتماء ،والتكوين ،والذوؽ ،و٢تذا قيل :اٟتلية يف
الظاىر تدؿ على ميل يف الباطن ،والناس يننفونك من لباسك ،بل إف كيفية اللبس تعطي للناظر تننيف
البلبس من:
الرصانة والتعقل.
أو التمشيخ والرىبنة.
أو التنايب وحب الظهور.
فخذ مم اللباس ما يزينك وال يشينك ،وال ٬تعل فيك مقاال لقائل ،وال ١تزا لبلمز ،وإذا تبلقى
ملبسك وكيفية لبسك ٔتا يلتقي مع شرؼ ما ٖتملو من العلم الشرعي ،كاف أدعى لتعظيمك واالنتفاع
بعلمك ،بل ْتسن نيتك يكوف قربة ،إنو وسيلة إىل ىداية ا٠تلق للحق.
ويف ا١تأثور عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو:3
“أحب إيل أف أنظر القارئ أبيض الثياب”.
أي :ليعظم يف نفوس الناس ،فيعظم يف نفوسهم ما لديو من اٟتق.
والناس  -كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل – كأسراب القطا٣ ،تبولوف على تشبو بعضهم
ببعض.4
فإياؾ مث إياؾ من لباس التنايب ،أما اللباس اإلفر٧تي ،فغَت خاؼ عليك حكمو ،وليس معٌت ىذا
أف تأتى بلباس مشوه ،لكنو االقتناد يف اللباس برسم الشرعٖ ،تفو بالسمي الناحل وا٢تدي اٟتسن.
 - 1كما صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،راجع لو”:السلسة النحيحة”(رقم  )341و”تعظيم قدر النبلة”(رقم  )484البن ننر ا١تروزي.
“ - 2مسند على بن اٞتعد”(( )517 / 1رقم  ،)1030وعنو”الفروسية” البن القيم (ص ،)9و”أدب اإلمبلء واالستمبلء”(ص .)118وأصلو يف النحيحُت وغَت٫تا.
”- 3اإلحكاـ” للقرايف (ص .)271
٣”- 4تموع الفتاوى”(.)150 / 28

1

شبكة اإلماـ اآلجري
http://www.ajurry.com/vb/

وتطلب دالئل ذلك يف كتب السنة الرقاؽ ،ال سيما يف ”اٞتامع” للخطيب.1

وال تستنكر ىذه اإلشارة ،فما زاؿ أىل العلم ينبهوف على ىذا يف كتب الرقاؽ واآلداب واللباس ،2
واهلل أعلم.
اإلعراض عن ٣تالس اللغو:
ال تطأ بساط من يغشوف يف ناديهم ا١تنكر ،ويهتكوف أستار األدب ،متغابياً عن ذلك ،فإف فعلي ذلك،
فإف جنايتك على العلم وأىلو عظيمة.
اإلعراض عن ا٢تيشات:
التنوف من اللغط وا٢تيشات ،فإف الغلط ٖتي اللغط ،وىذا ينايف أدب الطلب.
ومن لطيف ما يستحضر ىنا ما ذكره صاحب ”الوسيط يف أدباء شنقيط” وعنو يف ”معجم
ا١تعاجم”:
“أنو وقع نزاع بُت قبيلتُت ،فسعي بينهما قبيلة أخرى يف النلح ،فًتاضوا ْتكم الشرع ،وحكموا عا١تاً،
فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة األخرى ،فقاؿ الشيخ باب بن أٛتد :مثل ىذا ال
قناص فيو .فقاؿ القاضي :إف ىذا ال يوجد يف كتاب .فقاؿ :بل مل ٮتل منو كتاب .فقاؿ القاضي :ىذا
”القاموس” يعٌت أنو يدخل يف عموـ كتاب – فتناوؿ صاحب الًتٚتة ”القاموس” وأوؿ ما وقع نظره عليو:
”وا٢تيشة :الفتنة ،وأـ حبُت  ،3وليس يف ا٢تيشات قود” ،أي :يف القتيل يف الفتنة ال يدرى قاتلو ،فتعجب
الناس من مثل ىذا االستحضار يف ذلك ا١توقف اٟترج”أ ىػ ملخناً.
التحلي بالرفق:
التزـ الرفق يف القوؿ٣ ،تتنباً الكلمة اٞتافية ،فإف ا٠تطاب اللُت يتألف النفوس الناشزة.
وأدلة الكتاب والسنة يف ىذا متكاثرة.
التأمل:
التحلي بالتأمل ،فإف من تأمل أدرؾ ،وقيل”:تأمل تدرؾ”.
وعليو ،فتأمل عند التكلمٔ :تاذا تتكلم؟ وما ىي عائدتو؟ وٖترز يف العبارة واألداء دوف تعني أو ٖتذلق،
وتأمل عند ا١تذاكرة كيف ٗتتار القالب ا١تناسب للمعٌت ا١تراد ،وتأمل عند سؤاؿ السائل كيف تتفهم السؤاؿ
على وجهو حىت ال ٭تتمل وجهُت؟ وىكذا.
“ - 1اٞتامع”(.)155 – 153 / 1
“ - 2أدب اإلمبلء واالستمبلء”(ص”،)119 – 116اقتضاء النراط ا١تستقيم”٣”،تموع الفتاوى”( ،)539/ 21وانظر ”الروح” البن القيم (ص.)40
 - 3ىي دويبة.
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الثبات والتثبي:
ٖتل بالثبات والتثبي ،ال سيما يف ا١تلمات وا١تهمات ،ومنو :النرب والثبات يف التلقي ،وطي
الساعات يف الطلب على األشياخ ،فإف ”من ثبي نبي”.
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الفصل الثاني

كيفية الطلب والتلقي
كيفية الطلب ومراتبو:
“من مل يتقن األصوؿ ،حرـ الوصوؿ”  ،1و ”من راـ العلم ٚتلة ،ذىب عنو ٚتلة”  ،2وقيل
أيضاً”:ازدحاـ العلم يف السمع مضلة الفهم”.3
وعليو ،فبل بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبو ،بضبط أصلو و٥تتنره على شيخ متقن ،ال بالتحنيل
الذايت وحده ،وخذاً الطلب بالتدرج.
قاؿ اهلل تعاىل:
(وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيبلً).
وقاؿ تعاىل:

(وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن ملة واحدة كذلك لنثبت به ففادد ورتلناا ترتييً).
وقاؿ تعاىل:

(الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تيوته).
فأمامك أمور البد من مراعاهتا يف كل فن تطلبو:
- 1حفظ ٥تتنر فيو.
- 2ضبطو على شيخ متقن.
- 3عدـ االشتغاؿ با١تطوالت وتفاريق ا١تننفات قبل الضبط واإلتقاف ألصلو.
- 4ال تنتقل من ٥تتنر إىل آخر ببل موجب ،فهذا من باب الضجر.
- 5اقتناص الفوائد والضوابط العلمية.
ٚ- 6تع النفس للطلب والًتقي فيو ،واالىتماـ والتحرؽ للتحنيل والبلوغ إىل ما فوقو حىت تفيض إىل ا١تطوالت
بسابلة موثقة.
وكاف من رأي ابن العريب ا١تالكي  1أف ال ٮتلط الطالب يف التعليم بُت علمُت ،وأف يقدـ تعليم
العربية والشعر واٟتساب ،مث ينتقل منو إىل القرآف.
”- 1تذكرة السامع وا١تتكلم”(ص.)144
“ - 2فضل العلم” ألرسبلف (ص.)144
“ - 3شرح اإلحياء”(.)334/1
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لكن تعقبو بن خلدوف بأف العوائد ال تساعد على ىذا ،وأف ا١تقدـ ىو دراسة القرآف الكرًن وحفظو؛ ألف
الولد ما داـ يف اٟتجر؛ ينقاد للحكم ،فإذا ٕتاوز البلوغ؛ صعب جربه.
أما ا٠تلط يف التعليم بُت علمُت فأكثر؛ فهذا ٮتتلف باختبلؼ ا١تتعلمُت يف الفهم والنشاط.
وكاف من أىل العلم من يدرس الفقو اٟتنبلي يف ”زاد ا١تستنقع” للمبتدئُت ،و ”ا١تقنع” ١تن بعدىم
…
للخبلؼ ا١تذىيب ،مث ”ا١تغٍت” للخبلؼ العايل ،وال يسمح بالطبقة األوىل أف ٕتلس يف درس الثانية
وىكذا؛ دفعاً للتشويش.
واعلم أف ذكر ا١تختنرات وا١تطوالت اليت يؤسس عليو الطلب والتلقي لدى ا١تشايخ ٗتتلف غالباً

من قطر إىل قطر باختبلؼ ا١تذاىب ،وما نشأ عليو علماء ذلك القطر من إتقاف ىذا ا١تختنر والتمرس فيو
دوف غَته.
واٟتاؿ ىنا ٗتتلف من طالب إىل آخر باختبلؼ القرائح والفهوـ ،وقوة االستعداد وضعفو ،ويروده الذىن
وتقوده.
وقد كاف الطلب يف قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب واألخذ ْتفظ القرآف الكرًن ٯتر ٔتراحل ثبلث لدى
ا١تشايخ يف دروس ا١تساجد :للمبتدئُت ،مث ا١تتوسطُت ،مث ا١تتمكنُت:

ففي التوحيد” :ثبلثة األصوؿ وأدلتها" ،و ”القواعد األربع" ،مث ”كشف الشبهات" ،مث ”كتاب
التوحيد"؛ أربعتها للشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل تعاىل ،ىذا يف توحيد العبادة.
ويف توحيد األٝتاء والنفات” :العقيدة الواسطيو" ،مث ”اٟتموية" ،و ”التدمرية"؛ ثبلثتها لشيخ
اإلسبلـ ابن تيميو رٛتو اهلل تعاىل ،فػ "الطحاوية” مع ”شرحها".
ويف النحو” :األجرومية" ،مث ”ملحة اإلعراب” للحريري ،مث "قطر الندى” البن ىشاـ ،وألفية ابن
مالك مع شرحها البن عقيل.
ويف اٟتديث” :األربعُت” للنووي ،مث ”عمدة األحكاـ” للمقديسي ،مث ”بلوغ ا١تراـ” البن حجر،
و ”ا١تنتقى” للمجد بن تيمية؛ رٛتهم اهلل تعاىل ،فالدخوؿ يف قراءة األمات السني وغَتىا.
ويف ا١تنطلح٩” :تبة الفكر” البن حجر ،مث ”ألفية العراقي” رٛتو اهلل تعاىل.
ويف الفقو مثبلً” :آداب ا١تشي إىل النبلة” للشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ،مث ”زاد ا١تستنقع”
للحجاوي رٛتو اهلل تعاىل ،أو ”عمدة الفقو" ،مث "ا١تقنع” للخبلؼ ا١تذىيب ،و ”ا١تغٌت” للخبلؼ العايل؛
ثبلثتها البن قدامو رٛتو اهلل تعاىل.
”- 1تراجم الرجاؿ ”للخضر حسُت (ص )105و”فتاوى شيخ اإلسبلـ” ابن تيمية ( )55 – 54 / 23مهم.
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ويف أصوؿ الفقو” :الورقات” للجويٍت رٛتو اهلل تعاىل ،مث ”روضة الناظر” البن قدامو رٛتو اهلل
تعاىل.
ويف الفرائض” :الرحبية” ،و مث مع شروحها ،و”الفوائد اٞتلية”.
ويف التفسَت”:تفسَت ابن كثَت” رٛتو اهلل تعاىل.
ويف أصوؿ التفسَت”:ا١تقدمة” لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل.
ويف السَتة النبوية٥”:تتنرىا” للشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ،وأصلها البن ىشاـ ،وفيو ”زاد
ا١تعاد” البن القيم رٛتو اهلل تعاىل.

وفي لسان العرب :العناية بأشعارها ،وكـ”المعلقات السبع” ،والقراءة في ”القاموس” للفيروز آبادي

رحمه اهلل تعالى.

… وىكذا من مراحل الطلب يف الفنوف.
وكانوا مع ذلك يأخذوف ّترد ا١تطوالت؛ مثل ”تاريخ بن جرير” ،وابن كثَت ،وتفسَت٫تا ،ويركزوف
على كتب شيخ اإلسبلـ بن تيمية ،وتلميذه ابن القيم رٛتهما اهلل تعاىل ،وكتب أئمة الدعوى وفتاواىم،
السيما ٤ترراهتم يف االعتقاد.
وىكذا كاني األوقات عامرة يف الطلب ،و٣تالس العلم ،فبعد صبلة الفجر إىل ارتفاع الضحى ،مث
تقوؿ القيلولة قبيل صبلة الظهر ،ويف أعقاب ٚتيع النلوات ا٠تمس تعقد الدروس ،وكانوا يف أدب جم
وتقدير بعزة نفس من الطرفُت على منهج السلف الناحل رٛتهم اهلل تعاىل ،ولذا أدركوا وصار منهم يف عداد
األئمة يف العلم ٚتع غفَت ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.
فهل من عودة إىل أصالة الطلب يف دراسة ا١تختنرات ا١تعتمدة ،ال على ا١تذكرات ،ويف حفظها ال
االعتماد على الفهم فحسب ،حىت ضاع الطبلب فبل حفظ وال فهم! ويف خلو التلقُت من الزعل والشوائب
والكدر ،سَت على منهاج السلف.
واهلل ا١تستعاف.
وقاؿ اٟتافظ عثماف بن خرزاد (ـ سنة 282ىػ) رٛتو اهلل تعاىل:1
"٭تتاج صاحب اٟتديث إىل ٜتس ،فإف عدمي واحدة؛ فهي نقص ،٭تتاج إىل عقل جيد ،ودين ،وضبط،
وحذاقة بالنناعة ،مع أمانة تعرؼ منو".
قلي - :أي الذىيب:-
”- 1سَت أعبلـ النببلء”(.)380/13
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“األمانة جزء من الدين ،والضبط داخل يف اٟتذؽ ،فالذي ٭تتاج إليو اٟتافظ أف يكوف :تقياً ،ذكياً٨ ،توياً،
لغوياً ،زكياً ،حيياً ،سلفياً يكفيو أف يكتب بيديو مائيت ٣تلد ،و٭تنل من الدواوين ا١تعتربة ٜتس مائة ٣تلد،

وأف ال يفًت من طلب العلم إىل ا١تمات بنية خالنة ،وتواضع ،وإال فبل يتعن” 1ىػ.
تلقي العلم عن األشياخ:
األصل يف الطلب أف يكوف بطريق التلقُت والتلقي عن األساتيذ ،وا١تثافنة لؤلشياخ ،واألخذ من
أفواه الرجاؿ ال من النحف وبطوف الكتب ،واألوؿ من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق ،وىو
ا١تعلم أما الثاين عن الكتاب ،فهو ٚتاد ،فأىن لو اتناؿ النسب؟

وقد قيل”:من دخل يف العلم وحده؛ خرج وحده" 1؛ أي :من دخل يف طلب العلم ببل شيخ؛ خرج
منو ببل علم ،إذ العلم صنعة ،وكل صنعة ٖتتاج إىل صانع ،فبل بد إذاً لتعلمها من معلمها اٟتاذؽ.
وىذا يكاد يكوف ٤تل إٚتاع كلمة من أىل العلم؛ إال من شذ مثل :علي بن رضواف ا١تنري

الطبيب (ـ سنة 453ىػ) ،وقد رد عليو علماء عنره ومن بعدىم.
قاؿ اٟتافظ الذىيب رٛتو اهلل تعاىل يف ترٚتتو لو:2
"ومل يكن لو شيخ ،بل اشتغل باألخذ عن الكتب ،وصنف كتاباً يف ٖتنيل النناعة من الكتب،

وأهنا أوفق من ا١تعلمُت ،وىذا غلط"1ىػ.
وقد بسط النفدي يف ”الوايف” الرد عليو ،وعند الزبيدي يف ”شرح اإلحياء” عن عدد من العلماء
3
معللُت لو بعدة علل؛ منها ما قالو ابن بطبلف يف الرد عليو
السادسة :يوجد يف الكتاب أشياء تند عن العلم ،وىى معدومة عند ا١تعلم ،وىى التنحيف
العارض من اشتباه اٟتروؼ مع عدـ اللفظ ،والغلط بزوغاف البنر ،وقلة ا٠تربة باإلعراب ،أو فساد ا١توجود
منو ،وإصبلح الكتاب ،وكتابة ما ال يقرأ ،وقراءة ما ال يكتب ،ومذىب صاحب الكتاب ،وسقم النسخ،
ورداءة النقل ،وإدماج القارئ مواضع ا١تقاطع ،وخلط مبادئ التعليم ،وذكر ألفاظ منطلح عليو يف تلك
النناعة ،وألفاظ يونانية مل ٮترجها الناقل من اللغة ،كالنوروس ،فهذه كلها معوقة عن العلم ،وقد اسًتاح
ا١تتعلم من تكلفها عند قراءتو على ا١تعلم ،وإذا كاف األمر على ىذه النورة ،فالقراءة على العلماء أجدى
وأفضل من قراءة اإلنساف لنفسو ،وىو ما أردنا بيانو  00قاؿ النفدي :و٢تذا قاؿ العلماء :ال تأخذ العلم

”- 1اٞتواىر والدرر” للسخاوي (.)58/1
”- 2سَت أعبلـ النببلء”( .)105/18وانظر”:شرح اإلحياء”( ،)66/1و”بغية الوعاة” ( ،)131،286/1و”شذرات الذىب ( ،)11/5و”الغنية” للقاضي عياض (ص.)17-16
”- 3شرح اإلحياء”(.)66 / 1
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من صحفي وال من منحفي ،يعٌت :ال تقرأ القرآف على من قرأ من ا١تنحف وال اٟتديث وغَته على من
أخذ ذلك من النحف ”000ا ىػ.
والدليل ا١تادي القائم على بطبلف نظرة ابن رضواف :أنك ترى آالؼ الًتاجم والسَت على اختبلؼ
األزماف ومر األعنار وتنوع ا١تعارؼ ،مشحونة بتسمية الشيوخ والتبلميذ ومستقل من ذلك ومستكثر،
وانظر شذرة من ا١تكثرين عن الشيوخ حىت بلغ بعضهم األلوؼ كما يف ”العزاب” من ”اإلسفار” لراقمو.
وكاف أبو حياف ٤تمد يوسف األندلسي (ـ سنة  745ىػ)  1إذا ذكر عنده ابن مالك ،يقوؿ”:أين
شيوخو ؟”.

“وقاؿ الوليد:2
كاف األوزاعي يقوؿ :كاف ىذا العلم كرٯتاً يتبلقاه الرجاؿ بينهم ،فلما دخل يف الكتب ،دخل فيو غَت أىلو.
وروى مثلها ابن ا١تبارؾ عن األوزاعي.
وال ريب أف األخذ من النحف وباإلجازة يقع فيو خلل ،وال سيما يف ذلك العنر ،حيث مل يكن
بعد نقط وال شكل ،فتتنحف الكلمة ٔتا ٭تيل ا١تعٌت ،وال يقع مثل ذلك يف األخذ من أفواه الرجاؿ،
وكذلك التحديث من اٟتفظ يقع فيو الوىمٓ ،تبلؼ الرواية من كتاب ٤ترر” اىػ.
والبن خلدوف مبحث نفيس يف ىذا ،كما يف ”ا١تقدمة” 3لو.
ولبعضهم:

من مل يشافو عا١تاً بأصولو فيقينو يف ا١تشكبلت ظنوف

وكاف أبو حياف كثَتاً ما ينشد:

أخاً فهم إلدراؾ العل ػػوـ
يظن الغمر أف الكتب هتدى
وما يدرى اٞتهوؿ بأف فيها غوامض حَتت عقل الفهيم
إذا رمي العلوـ بغَت شيخ ضللي عن النراط ا١تستقيم
وتلتبس األمور عليك حىت تنَت أضل من ”توما اٟتكيم”

 - 1مقدمة التحقيق لكتاب ”الغنية” للقاضى عياض (ص.)17 – 16
”- 2السَت”(.)114 / 7
.)1245 / 4( - 3
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الفصل الثالث

أدب الطالب مع شيخه
رعاية حرمة الشيخ:
ٔتا أف العلم ال يؤخذ ابتداء من الكتب بل ال بد من شيخ تتقن عليو مفاتيح الطلب ،لتأمن من
العثار والزلل ،فعليك إذاً بالتحلي برعاية حرمتو ،فإف ذلك عنواف النجاح والفبلح والتحنيل والتوفيق،
فليكن شيخك ٤تل إجبلؿ منك وإكراـ وتقدير وتلطف ،فخذ ٔتجامع اآلداب مع شيخك يف جلوسك
معو ،والتحدث إليو ،وحسن السؤاؿ واالستماع ،وحسن األدب يف تنفح الكتاب أمامو ومع الكتاب،
وترؾ التطاوؿ وا١تماراة أمامو ،وعدـ التقدـ عليو بكبلـ أو مسَت أو إكثار الكبلـ عنده ،أو مداخلتو يف
حديثو ودرسو بكبلـ منك ،أو اإلٟتاح عليو يف جواب ،متجنباً اإلكثار من السؤاؿ ،وال سيما مع شهود
ا١تؤل ،فإف ىذا يوجب لك الغرور ولو ا١تلل.
وال تناديو باٝتو ٣ترداً ،أو مع لقبو كقولك :يا شيخ فبلف! بل قل :يا شيخى! أو يا شيخنا! فبل
تسمو ،فإنو أرفع يف األدب ،وال ٗتاطبو بتاء ا٠تطاب ،أو تناديو من بعد من غَت اضطرار.
وانظر ما ذكره اهلل تعاىل من الداللة على األدب مع معلم الناس ا٠تَت صلى اهلل عليو وسلم يف قولو:
(ال ٕتعلوا دعاء الرسوؿ بينكم كدعاء بعضكم بعضاً  )000اآلية.
وكما ال يليق أف تقوؿ لوالدؾ ذي األبوة الطينية” :يا فبلف” أو” :يا والدي فبلف” فبل ٬تمل بك
مع شيخك.
والتزـ توقَت اجمللس ،وإظهار السرور من الدرس واإلفادة بو.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ ،أو وىم فبل يسقطو ذلك من عينك ،فإنو سبب ٟترمانك من علمو ،ومن ذا
الذي ينجو من ا٠تطأ سا١تاً؟ واحذر أف ٘تارس معو ما يضجره ،ومنو ما يسميو ا١تولدوف” :حرب

األعناب”ٔ ،1تعٌت :امتحاف الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
وإذا بدا لك االنتقاؿ إىل شيخ آخر ،فاستأذنو بذلك؛ فإنو أدعى ٟترمتو ،وأملك لقلبو يف ٤تبتك

والعطف عليك 000
إىل آخر ٚتلة من األدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارؾ وفاء ٟتق شيخك يف ”أبوتو الدينية” ،أو
ما تسميو بعض القوانُت باسم ”الرضاع األدىب  ،:1وتسمية بعض العلماء لو ”األبوة الدينية” أليق ،وتركو
أنسب.
”- 1معجم الًتاكيب” ألٛتد أبو سعد (ص  ،)283تركيب مولد.
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واعلم أنو بقدر رعاية حرمتو يكوف النجاح والفبلح ،وبقدر الفوت يكوف من عبلمات اإلخفاؽ.
تنبيه مهم:
أعيذؾ باهلل من صنيع األعاجم ،والطرقية ،وا١تبتدعة ا٠تلفية ،من ا٠تضوع ا٠تارج عن آداب الشرع،
من ٟتس األيدي ،وتقبيل األكتاؼ ،والقبض على اليمُت باليمُت والشماؿ عند السبلـ ،كحاؿ تودد الكبار
لؤلطفاؿ ،واال٨تناء عند السبلـ ،واستعماؿ األلفاظ الرخوة ا١تتخاذلة :سيدي ،موالي ،و٨توىا من ألفاظ
ا٠تدـ والعبيد.
وانظر ما يقولو العبلمة السلفي الشيخ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي اٞتزائري (ـ سنة
تعاىل يف ”البنائر"؛ فإنو فائق السياؽ.2
رأس مالك – أيها الطالب – من شيخك:

 1380ىػ) رٛتو اهلل

القدوة بناحل أخبلقو وكرًن مشائلو ،أما التلقي والتلقُت فهو ربح زائد ،لكن ال يأخذؾ االندفاع يف ٤تبة
شيخك فتقع يف الشناعة من حيث ال تدرى وكل من ينظر إليك يدري ،فبل تقلده بنوت ونغمة ،وال
مشية وحركة وىيئة ،فإنو إ٪تا صار شيخاً جليبلً بتلك ،فبل تسقط أني بالتبعية لو يف ىذه.

نشاط الشيخ يف درسو:
يكوف على قدر مدارؾ الطالب يف استماعو ،وٚتع نفسو ،وتفاعل أحاسيسو مع شيخو يف درسو،
و٢تذا فاحذر أف تكوف وسيلة قطع لعلمو ،بالكسل ،والفتور واالتكاء ،واننراؼ الذىن وفتوره.
قاؿ ا٠تطيب البغدادي رٛتو اهلل تعاىل:3
“حق الفائدة أف ال تساؽ إال إىل مبتغيها ،وال تعرض إال على الراغب فيها ،فإذا رأى احملدث بعض
الفتور من ا١تستمع ،فليسكي ،فإف بعض األدباء قاؿ :نشاط القائل على قدر فهم ا١تستمع”.

مث ساؽ بسنده عن زيد بن وىب ،قاؿ:
“قاؿ عبد اهلل :حدث القوـ ما رمقوؾ بأبنارىم ،فإذا رأيي منهم فًتة ،فانزع” ا ىػ.
الكتابة عن الشيخ حاؿ الدرس وا١تذاكرة:
وىى ٗتتلف من شيخ إىل آخر ،فافهم.
”- 1مقاصد الشريعة” لعبلؿ الفاسي (ص.)33
”- 2آثاره”(.)42 – 40 / 4
”- 3اٞتامع”(.)330 / 1
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و٢تذا أدب وشرط:
أما األدب ،فينبغي لك أف تعلم شيخك أنك ستكتب ،أو كتبي ما ٝتعتو مذاكرة.
وأما الشرط ،فتشَت إىل أنك كتبتو من ٝتاعو من درسو.1
التلقي عن ا١تبتدع:
احذر ”أبا اٞتهل” ا١تبتدع ،الذي مسو زيغ العقيدة ،وغشيتو سحب ا٠ترافة ،٭تكم ا٢توى ويسميو
العقل ،ويعدؿ عن النص،وىل العقل إال يف النص؟! ويستمسك بالضعيف ويبعد عن النحيح ،ويقاؿ ٢تم
أيضاً” :أىل الشبهات”  ،2و ”أىل األىواء” ،ولذا كاف ابن ا١تبارؾ  3رٛتو اهلل تعاىل يسمى ا١تبتدعة:
”األصاغر”.
وقاؿ الذىيب رٛتو اهلل تعاىل:4
“إذا رأيي ا١تتكلم ا١تبتدع يقوؿ :دعنا من الكتاب واألحاديث ،وىات (العقل) ،فاعلم أنو أبو جهل ،وإذا
رأيي السالك التوحيدي يقوؿ :دعنا من النقل ومن العقل ،وىات الذوؽ والوجد ،فاعلم أنو إبليس قد
ظهر بنورة بشر ،أو قد حل فيو ،إف جبني منو فاىرب ،وإال ،فاصرعو ،وابرؾ على صدره ،واقرأ عليو آية
الكرسي ،واخنقو” اىػ.

وقاؿ أيضا رٛتو اهلل تعاىل:5
“وقرأت ٓتط الشيخ ا١توفق قاؿٝ :تعنا درسو –أي ابن أىب عنروف – مع أخي أىب عمر وانقطعنا،
فسمعي أخي يقوؿ :دخلي عليو بعد ،فقاؿ :مل انقطعتم عٌت ؟ قلي :إف أناساً يقولوف :إنك أشعري،
فقاؿ :واهلل ما أنا أشعري .ىذا معٌت اٟتكاية” اىػ.
وعن مالك رٛتو اهلل تعاىل قاؿ:6
“ال يؤخذ العلم عن أربعة :سفيو يعلن السفو وإف كاف أروى الناس ،وصاحب بدعة يدعو إىل
ىواه ،ومن يكذب يف حديث الناس ،وإف كني ال أهتمو يف اٟتديث ،وصاحل عابد فاضل إذا كاف ال ٭تفظ
ما ٭تدث بو”.

”- 1اٞتامع”(.)38-36/2
”- 2اٞتامع”(.)137 / 1
 - 3يف ”الزىد”( )61لو ،وانظر”:السلسلة النحيحة (رقم .)695
”- 4السَت”(.)472 / 4
”- 5السَت”(.)129/21
 - 6كما يف ”السَت”(, )61 / 8
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فيا أيها الطلب! إذا كني يف السعة واالختيار؛ فبل تأخذ عن مبتدع :رافضي ،أو خارجي ،أو
مرجئ ،أو قدري ،أو قبوري 000 ،وىكذا ،فإنك لن تبلغ مبلغ الرجاؿ – صحيح العقد يف الدين ،متُت
االتناؿ باهلل ،صحيح النظر ،تقفو األثر – إال هبجر ا١تبتدعة وبدعهم.
وكتب السَت واالعتناـ بالسنة حافلة بإجهاز أىل السنة على البدعة ،ومنابذة ا١تبتدعة ،واالبتعاد
عنهم ،كما يبتعد السليم عن األجرب ا١تريض ،و٢تم قنص وواقعيات يطوؿ شرحها  ،1لكن يطيب يل
اإلشارة إىل رؤوس ا١تقيدات فيها:
فقد كاف السلف رٛتهم اهلل تعاىل ٭تتسبوف االستخفاؼ هبم ،وٖتقَتىم ورفض ا١تبتدع
وبدعتو،و٭تذروف من ٥تالطتهم ،ومشاورهتم ،ومؤاكلتهم ،فبل تتوارى نار سٍت ومبتدع.
وكاف من السلف من ال ينلى على جنازة مبتدع ،فيننرؼ وقد شوىد من العبلمة الشيخ ٤تمد بن
إبراىيم (ـ سنة  1389ىػ) رٛتو اهلل تعاىل ،اننرافو عن النبلة على مبتدع.
وكاف من السلف من ينهى عن النبلة خلفهم ،وينهى عن حكاية بدعهم ،ألف القلوب ضعيفة،
والشبو خطافة.
وكاف سهل بن عبد اهلل التسًتي ال يرى إباحة األكل من ا١تيتة ..للمبتدع عند االضطرار ،ألنو باغ ،لقوؿ
اهلل تعاىل( :فمن اضطر غَت باغ  )00اآلية ،فهو باغ ببدعتو.2
وكانوا يطردوهنم من ٣تالسهم ،كما يف قنة اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعاىل مع من سألو عن كيفية
االستواء ،وفيو بعد جوابو ا١تشهور”:أظنك صاحب بدعة” ،وأمر بو ،فأخرج.
وأخبار السلف متكاثرة يف النفرة من ا١تبتدعة وىجرىم ،حذراً من شرىم ،وٖتجيما النتشار بدعهم،
وكسرا لنفوسهم حىت تضعف عن نشر البدع ،وألف يف معاشرة السٍت للمبتدع تزكية لو لدى ا١تبتدئ والعامي
– والعامي :مشتق من العمى ،فهو بيد من يقوده غالباً.
ونرى يف كتب ا١تنطلح ،وآداب الطلب ،وأحكاـ اٞترح والتعديل :األخبار يف ىذا .3
فيا أيها الطالب ! كن سلفيا على اٞتادة ،واحذر ا١تبتدعة أف يفتنوؾ ،فإهنم يوظفوف لبلقتناص
وا١تخاتلة سببل ،يفتعلوف تعبيدىا بالكبلـ ا١تعسوؿ – وىو( :عسل) مقلوب – وىطوؿ الدمعة ،وحسن
البزة،واإلغراء ا٠تياالت ،واإلدىاش بالكرامات ،وٟتس األيدي ،وتقبيل األكتاؼ

 00وما وراء ذلك إال

 - 1ويف رسالة ”ىجر ا١تبتدع" لرقمو أصوؿ مهمة يف ىذه ا١تسألة.
“ - 2الفتاوى”( ،)218/28انظرىا ،فهو مهم.
 - 3منها يف”:اٞتامع للخطيب”(بابٗ :تَت الشيوخ إذا تبايني أوصافهم) ( ،127 / 10ويف كتاب”:مناىج العلماء يف األمر با١تعروؼ والنهى عن ا١تنكر ”للسامرائى (ص – 215
 ،)255وىو مهم ،ويف التحوؿ ا١تذىيب) من ”اإلسفار” لرقمو أمثلة من آثار ٥تالطتهم.
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وحم البدعة ،ورىج الفتنة ،يغرسها يف فؤادؾ ،ويعتملك يف شراكو ،فواهلل ال ينلح األعمى لقيادة العمياف
وإرشادىم.
أما األخذ عن علماء السنة ،فالعق العسل وال تسل.
وفقك اهلل لرشدؾ ،لتنهل من مَتاث النبوة صافياً ،وإال ،فليبك على الدين من كاف باكياً.
وما ذكرتو لك ىو يف حالة السعة واالختيار ،أما إف كني يف دراسة نظامية ال خيار لك ،فاحذر
منو ،مع االستعاذة من شره ،باليقظة من دسائسو على حد قو٢تم”:اجن الثمار وألق ا٠تشبة يف النار” ،وال
تتخاذؿ عن الطلب ،فأخشى أف يكوف ىذا من التويل يوـ الزحف ،فما عليك إال أف تتبُت أمره وتتقى شره
وتكشف سًته.
ومن النتف الطريفة أف أبا عبد الرٛتن ا١تقرئ حدث عن مرجئ ،فقيل لو :مل ٖتدث عن مرجئ ؟
فقاؿ”:أبيعكم اللحم بالعظاـ”.1
فا١تقرئ رٛتو اهلل تعاىل حدث ببل غرر وال جهالة إذ بُت فقاؿ”:وكاف مرجئاً”.
وما سطرتو لك ىنا ىو من قواعد معتقدؾ ،عقيدة أىل السنة واٞتماعة ،ومنو ما يف ”العقيدة
السلفية” لشيخ اإلسبلـ أىب عثماف إٝتاعيل بن عبد الرٛتن النابوين (ـ سنة
تعاىل:2

 449ىػ) ،قاؿ رٛتو اهلل

ويبغضوف أىل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منو ،وال ٭تبوهنم وال ينحبوهنم ،وال يسمعوف
كبلمهم ،وال ٬تالسوهنم ،وال ٬تادلوهنم يف الدين ،وال يناظروهنم ،ويروف صوف آذاهنم عن ٝتاع أباطيلهم اليت
إذا مرت باألذاف وقرت يف القلوب ،ضرت وجرت إليها من الوساوس وا٠تطرات الفاسدة ما جرت وفيو أنزؿ
اهلل عز وجل قولو”:وإذا رأيي الذين ٮتوضوف يف آياتنا فأعرض عنهم حىت ٮتوضوا يف حديث غَته” أ ىػ.
وعن سليماف بن يسار أف رجبل يقاؿ لو :صبيغ ،قدـ ا١تدينة ،فجعل يسأؿ عن متشابو القرآف؟ فأرسل إليو
عمر رضى اهلل عنو وقد أعد لو عراجُت النخل ،فقاؿ :من أني؟ قاؿ أنا عبد اهلل صبيغ ،فأخذ عرجوناً من
تلك العراجُت ،فضربو حىت دمى رأسو ،مث تركو حىت برأ مث عاد مث تركو حىت برأ ،فدعي بو ليعود ،فقاؿ :إف
كني تريد قتلى فاقتلٍت قتبلً ٚتيبلً فأذف لو إىل أرضو ،وكتب إىل أىب موسى األشعري باليمن :ال ٬تالسو
أحد من ا١تسلمُت[ .رواه الدارمي].
وقيل :كاف متهماً برأي ا٠توارج.
 - 1ا٠تطيب يف ”جامعة”(.)224/1
( - 2ص)100
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والنووي رٛتو اهلل تعاىل قاؿ يف كتاب ”األذكار”:
“باب :التربي من أىل البدع وا١تعاصي”.
وذكر حديث أىب موسى رضى اهلل عنو”:أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم برئ من النالقة،
واٟتالقة ،والشاقة” .متفق عليو.
وعن ابن عمر براءتو من القدرية .رواه مسلم.1
واألمر يف ىجر ا١تبتدع ينبٍت على مراعاة ا١تناحل وتكثَتىا ودفع ا١تفاسد وتقليلها ،وعلى ىذا تتنزؿ
ا١تشروعية من عدمها ،كما حرره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل يف مواضع.2
وا١تبتدعة إ٪تا يكثروف ويظهروف ،إذا قل العلم ،وفشا اٞتهل .وفيهم يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
رٛتو اهلل تعاىل:
“فإف ىذا الننف يكثروف ويظهروف إذا كثرت اٞتاىلية وأىلها ،ومل يكن ىناؾ من أىل العلم بالنبوة
وا١تتابعة ٢تا من يظهر أنوارىا ا١تاحية لظلمة الضبلؿ ،ويكشف ما يف خبلفها من اإلفك والشرؾ واحملاؿ” أ
ىػ.
فإذا اشتد ساعدؾ يف العلم ،فاقمع ا١تبتدع وبدعتو بلساف اٟتجة والبياف ،والسبلـ.
الفصل الرابع
أدب الزمالة

احذر قرين السوء:
كما أف العرؽ دساس ،3فإف ”أدب السوء دساس”  ،4إذ الطبيعة نقاؿ ،mوالطباع سراقة ،والناس
كأسراب القطا ٣تبولوف على تشبو بعضهم ببعض ،فاحذر معاشرة من كاف كذلك ،فإنو العطب والدفع
أسهل من الرفع”.
وعليو ،فتخَت للزمالة والنداقة من يعينك على مطلبك ،ويقربك إىل ربك ويوافقك على شريف
غرضك ومقندؾ وخذ تقسيم النديق يف أدؽ ا١تعايَت:5

- 1صديق منفعة.
 - 1وانظر أْتاثا مهمة يف٣”:تموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ”رٛتو اهلل تعاىل (.)118/460،36-459/119،14/5 ،132/2
 - 2منها يف٣”:تموع الفتاوى”(.)218-213،216/28
 - 3ويف ذلك حديث موضوع ،انظر لو”:العلل ا١تتناىية”( ،)127 ،123/2و ”شرح اإلحياء (.)348/5
 - 4شرح اإلحياء (.)74/1
٤ - 5تاضرات إسبلمية ”حملمد ا٠تضر حسُت (ص.)136-125
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- 2صديق لذة.
- 3صديق فضيلة.
فاألوالف منقطعاف بانقطاع موجبهما ،ا١تنفعة يف األوؿ واللذة يف الثاين.
وأما الثالث فالتعويل عليو ،وىو الذي باعث صداقتو تبادؿ االعتقاد يف رسوخ الفضائل لدى كل منهما.
وصديق الفضيلة ىذا ”عملو صعبو” يعز اٟتنوؿ عليها.
ومن نفيس كبلـ ىشاـ بن عبد ا١تلك ”ـ سنة 125ىػ”قولو:1
“ما بقى من لذات الدنيا شئ إال أخ أرفع مؤونة التحفظ بيٍت وبينو” أ ىػ.
ومن لطيف ما يفيد بعضهم:2
“العزلة من غَت عُت العلم :زلة ومن غَت زاي الزىد :علة”

 - 1طبقات النسابُت”(ص.)31
”- 2العزلة” للخطايب.
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الفصل الخامس

آداب الطالب في حياته العلمية
كرب ا٢تمة يف العلم:
من سجايا اإلسبلـ التحلي بكرب ا٢تمة ،مركز السالب وا١توجب يف شخنك ،الرقيب على
جوارحك ،كرب ا٢تمة ٬تلب لك بإذف اهلل خَتاً غَت ٣تذوذ ،لًتقى إىل درجات الكماؿ ،فيجرى يف عروقك
دـ الشهامة والركض يف ميداف العلم والعمل ،فبل يراؾ الناس واقفاً إال على أبواب الفضائل ،وال باسطاً
يديك إال ١تهمات األمور.
والتحلي هبا يسلب منك سفاسف اآلماؿ واألعماؿ ،و٬تتنب منك شجرة الذؿ وا٢تواف والتملق
وا١تداىنة ،فكبَت ا٢تمة ثابي اٞتأش ،ال ترىبو ا١تواقف ،وفاقدىا جباف رعديد ،تغلق فمو الفهاىة.
وال تغلط فتخلط بُت كرب ا٢تمة والكرب ،فإف بينهما من الفرؽ كما بُت السماء ذات الرجع واألرض
ذات الندع.
كرب ا٢تمة حلية ورثة األنبياء ،والكرب داء ا١ترضى بعلة اٞتبابرة البؤساء.
فيا طالب العلم ارسم لنفسك كرب ا٢تمة ،وال تنفلي منو وقد أومأ الشرع إليها يف فقهيات تبلبس
حياتك ،لتكوف دائماً على يقظة من اغتنامها ،ومنها :إباحة التيمم للمكلف عند فقد ا١تاء ،وعدـ إلزامو
بقبوؿ ىبة ٙتن ا١تاء للوضوء١ ،تا يف ذلك من ا١تنة اليت تناؿ من ا٢تمة مناالً ،وعلى ىذا فقس  ،1واهلل أعلم.
النهمة يف الطلب:
إذا علمي الكلمة ا١تنسوبة إىل ا٠تليفة الراشد علي بن أىب طالب رضى اهلل عنو” :قيمة كل امرئ ما
٭تسنو” وقد قيل :ليس كلمة أحض على طلب العلم منها ،فاحذر غلط القائل :ما ترؾ األوؿ لآلخر
وصوابو :كم ترؾ األوؿ لآلخر!
فعليك باالستكثار من مَتاث النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وابذؿ الوسع يف الطلب والتحنيل والتدقيق،
ومهما بلغي يف العلم ،فتذكر”:كم ترؾ األوؿ لآلخر”!
ويف ترٚتة أٛتد بن عبد اٞتليل من ”تاريخ بغداد” للخطيب ذكر من قنيدة لو:
ال يكوف السرى مثل الدىن ال وال ذو الذكاء مثل الغيب
قيمة ا١ترء كلما أحسن ا١تر ء قضاء من اإلماـ على
الرحلة للطلب:
 - 1السعادة العظمى حملمد ا٠تضر حسُت (ص.)78-76
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“من مل يكن رحلة لن يكوف رحلو”.1
فمن مل يرحل يف طلب العلم ،للبحث عن الشيوخ ،والسياحة يف األخذ عنهم ،فيبعد تأىلو لَتحل
إليو ،ألف ىؤالء العلماء الذين مضى وقي يف تعلمهم ،وتعليمهم ،والتلقي عنهم :لديهم من التحريرات،
والضبط ،والنكات العلمية ،والتجارب ،ما يعز الوقوؼ عليو أو على نظائره يف بطوف األفار.
واحذر القعود عن ىذا على مسلك ا١تتنوفة البطالُت ،الذين يفضلوف ”علم ا٠ترؽ” على ”علم
الورؽ”.
وقد قيل لبعضهم :أال ترحل حىت تسمع من عبد الرزاؽ ؟ فقاؿ ما يننع بالسماع من عبد الرزاؽ
من يسمع من ا٠تبلؽ ؟!
وقاؿ آخر:

إذا خاطبوىن بعلم الورؽ

برزت عليهم بعلم ا٠ترؽ

فاحذر ىؤالء ،فإهنم ال لئلسبلـ ننروا ،وال للكفر كسروا ،بل فيهم من كاف بأساً وببلء على
اإلسبلـ.
حفظ العلم كتابة:2
ابذؿ اٞتهد يف حفظ العلم (حفظ كتاب) ،ألف تقييد العلم بالكتابة أماف من الضياع ،وقنر
١تسافة البحث عند االحتياج ،ال سيما يف مسائل العلم اليت تكوف يف غَت مظاهنا ،ومن أجل فوائده أنو عند
كرب السن وضعف القوى يكوف لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها ببل عناء يف البحث والتقني.
ولذا فاجعل لك (كناشا) 3أو (مذكرة) لتقييد الفوائد والفرائد واألْتاث ا١تنثورة يف غَت مظاهنا ،وإف
استعملي غبلؼ الكتاب لتقييد ما فيو من ذلك ،فحسن ،مث تنقل ما ٬تتمع لك بعد يف مذكرة ،مرتباً لو
على ا١توضوعات ،مقيداً رأس ا١تسألة ،واسم الكتاب ،ورقم النفحة واجمللد ،مث اكتب على ما
قيدتو”:نقل” ،حىت ال ٮتتلط ٔتا مل ينقل ،كما تكتب”:بلغ صفحة كذا ”فيما وصلي إليو من قراءة
الكتاب حىت ال يفوتك ما مل تبلغو قراءة.
وللعلماء مؤلفات عدة يف ىذا ،منها” :بدائع الفوائد” البن القيم ،و ”خبايا الزاويا” للزركشى،
ومنها :كتاب ”اإلغفاؿ” و ”بقايا ا٠تبايا” وغَتىا.
 - 1تذكرة السامع وا١تتكلم.
 - 2اٞتامع للخطيب (.)185-183 ،16/2
 )- 3الكناس-بضم الكاؼ ،وٗتفف النوف ،وشُت معجمو ،على وزف غراب ،لفظ سرياين ٔتعٌت اجملموعة ،والتذكرة .وانظر ”الًتاتيب اإلدارية (.)270/2
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وعليو فقيد العلم بالكتاب  ،1ال سيما بدائع الفوائد يف غَت مظاهنا ،وخبايا الزوايا يف غَت مساقها،
ودراً منثورة تراىا وتسمعها ٖتشى فواهتا … .وىكذا فإف اٟتفظ يضعف ،والنسياف يعرض.
قاؿ الشعيب” :إذا ٝتعي شيئاً ،فاكتبو ،ولو يف اٟتائط”.
رواه خيثمة.
وإذا اجتمع لديك ما شاء اهلل أف ٬تتمع فرتبو يف (تذكرة) أو (كناش) على ا١توضوعات ،فإف
يسعفك يف أضيق األوقات اليت قد يعجز عن اإلدراؾ فيها كبار األثبات.
حفظ الرعاية:

ابذؿ الوسع يف حفظ العلم (حفظ رعاية) بالعمل واالتباع ،قاؿ ا٠تطيب البغدادي رٛتو اهلل تعاىل:2
“و٬تب على طالب اٟتديث أف ٮتلص نيتو يف طلبو ،ويكوف قنده وجو اهلل سبحانو.
وليحذر أف ٬تعلو سبيبلً إىل نيل األعراض ،وطريقاً إىل أخذ األعواض ،فقد جاء الوعيد ١تن ابتغى
ذلك بعلمو.
وليتق ا١تفاخرة وا١تباىاة بو ،وأف يكوف قنده يف طلب اٟتديث نيل الرئاسة واٗتاذ األتباع وعقد
اجملالس ،فإف اآلفة الداخلة على العلماء أكثرىا من ىذا الوجو.

وليجعل حفظو للحديث حفظ رعاية ال حفظ رواية ،فإف رواة العلوـ كثَت ،ورعاهتا قليل ،ورب
حاضر كالغائب ،وعامل كاٞتاىل ،وحامل للحديث ليس معو منو شيء إذ كاف يف إطراحو ٟتكمو ٔتنزلة
الذاىب عن معرفتو وعلمو.
وينبغي لطالب اٟتديث أف يتميز يف عامة أموره عن طرائق العواـ باستعماؿ آثار رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ما أمكنو ،وتوظيف السنن على نفسو ،فإف اهلل تعاىل يقوؿ”:لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوة
حسنة” .أ .ىػ.
تعاىد احملفوظات:
تعاىد علمك من وقي إىل آخر ،فاف عدـ التعاىد عنواف الذىاب للعلم مهما كاف.
عن ابن عمر رضى اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
“إ٪تا مثل صاحب القرآف كمثل صاحب اإلبل ا١تعقلة ،إف عاىد عليها ،أمسكها ،وإف أطلقها ،ذىبي”.
رواه الشيخاف ،ومالك يف ”ا١توطأ”.
 - 1وقد صح ٨تو ىذا األمر مرفوعاً إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فانظره يف ”السلسلة النحيحة( ،رقم .)2026
 - 2اٞتمع للخطيب”(.)81،83،85،87،142/1
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قاؿ اٟتافظ ابن عبد الرب رٛتو اهلل:1
“ويف ىذا اٟتديث دليل على أف من مل يتعاىد علمو ،ذىب عنو أي من كاف ،ألف علمهم كاف ذلك
الوقي القرآف ال غَت ،وإذا كاف القرآف ا١تيسر للذكر يذىب إف مل يتعاىد ،فما ظنك بغَته من العلوـ
ا١تعهودة؟!
وخَت العلوـ ما ضبط أصلو ،واستذكر فرعو ،وقاد إىل اهلل تعاىل ،ودؿ على ما يرضاه” أ ىػ.
وقاؿ بعضهم :2كل عز مل يؤكد بعلم ،فإىل ذلك منَته أ ىػ.
التفقو بتخريج الفروع على األصوؿ:
من وراء الفقو :التفقو ،ومعتملو ىو الذي يعلق األحكاـ ٔتداركها الشرعية.
ويف حديث ابن مسعود3رضى اهلل عنو :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
"نضر اهلل امرءاً ٝتع مقاليت فحفظها ،ووعاىا ،فأداىا كما ٝتعها ،فرب حامل فقو ليس بفقيو ،ورب حامل
فقو إىل من ىو أفقو منو”.
قاؿ ابن خَت 4رٛتو اهلل تعاىل يف فقو اٟتديث:
“وفيو بياف أف الفقو ىو االستنباط واالستدراؾ يف معاين الكبلـ من طريق التفهم ويف ضمنو بياف وجوب
التفقو ،والبحث على معاين اٟتديث واستخراج ا١تكنوف من سره” أ ىػ.
وللشيخُت ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وتليمذه ابن قيم اٞتوزية رٛتهما اهلل تعاىل ،يف ذلك القدح
ا١تعلى ،ومن نظر يف كتب ىذين اإلمامُت ،سلك بو النظر فيها إىل التفقو طريقاً مستقيماً.
ومن مليح كبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل قولو يف ٣تلس للتفقو:5
“أما بعد ،فقد كنا يف ٣تلس التفقو يف الدين والنظر يف مدارؾ األحكاـ ا١تشروعة ،تنويراً ،وتقريراً وتأصيبل،
وتفنيبلً ،فوقع الكبلـ يف … .فأقوؿ ال حوؿ وال قوة إال باهلل ،ىذا مبٌت على أصل وفنلُت”...
واعلم أرشدؾ اهلل أف بُت يدي التفقو( :التفكر)  ،6فإف اهلل سبحانو وتعاىل دعا عباده يف غَت آية من كتابو
إىل التحرؾ بإحالة النظر العميق يف (التفكر) يف ملكوت السماوات واألرض وإىل أف ٯتعن ا١ترء النظر يف
نفسو ،وما حولو ،فتحاً للقوى العقلية على منراعيها ،وحىت ينل إىل تقوية اإلٯتاف وتعميق األحكاـ،
 - 1التمهيد”(.)134-133/14
 - 2شرح اإلحياء (.)93/1
 - 3رواه أٛتد ( )4157والًتمذي ( )124/10وابن ماجو ( )85/1بسند صحيح وىو حديث متواتر.
 )1( - 4يف فهرستو”(ص.)9

٣ - 5تموع الفتاوى”(.)534/21
”- 6مفتاح دار السعادة”(ص )324-196و”مدارج السالكُت”( ،)146/1والتفسَت اإلسبلمي للتاريخ ”لعماد الدين خليل (ص.)215-210
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واالنتنار العلمي” :كذلك يبُت اهلل لكم آياتو لعلكم تعقلوف””،قل ىل يستوي األعمى والبنَت أفبل
تتفكروف".
وعليو فإف ”التفقو” أبعد مدى من (التفكر) إذ ىو حنيلتو وإنتاجو ،وإال ”فما ٢تؤالء القوـ ال
يكادوف يفقهوف حديثاً”.
لكن ىذا التفقو ٤تجوز بالرىاف ٤تجور عن التشهي وا٢توى:
"ولئن اتبعي أىواءىم بعد الذي جاءؾ من العلم مالك من اهلل من ويل وال ننَت”.
فيا أيها الطالب! ٖتل بالنظر والتفكر ،والفقو والتفقو ،لعلك أف تتجاوز من مرحلة الفقيو إىل فقيو
النفس كما يقوؿ الفقهاء ،وىو الذي يعلق األحكاـ ٔتداركها الشرعية ،أو فقيو البدف كما يف اصطبلح
احملدثُت.1
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على األصوؿ ،و٘تاـ العناية بالقواعد والضوابط.
وأٚتع للنظر يف فرع ما بُت تتبعو وإفراغو يف قالب الشريعة العاـ من قواعدىا وأصو٢تا ا١تطردة،
كقواعد ا١تناحل ،ودفع الضرر وا١تشقة ،وجلب التيسَت ،وسد باب اٟتيل ،وسد الذرائع.
وىكذا ىديي لرشدؾ أبداً فإف ىذا يسعفك يف مواطن ا١تضايق وعليك بالتفقو كما أسلفي – يف

ننوص الشرع ،والتبنر فيما ٭تف أحوؿ التشريع ،والتأمل يف مقاصد الشريعة ،فإف خبل فهمك من ىذا أو
نبا ٝتعك فإف وقتك ضائع وإف اسم اٞتهل عليك لواقع.
وىذه ا٠تلة بالذات ىي اليت تعطيك التميز الدقيق وا١تعيار النحيح ١تدى التحنيل والقدرة على
التخريج :فالفقيو ىو من تعرض لو النازلة ال نص فيها فيقتبس ٢تا حكماً.
والببلغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاهتا ،لكنو من تسرى بنَتتو الببلغية من كتاب اهلل،
مثبل فيخرج من مكنوف علومو وجوىها وإف كتب أو خطب ؛ نظم لك عقدىا.
وىكذا يف العلوـ كافة.

اللجوء إىل اهلل تعاىل يف الطلب والتحنيل:
ال تفزع إذا مل يفتح لك يف علم من العلوـ ،فقد تعاصي بعض العلوـ على بعض األعبلـ ا١تشاىَت ،ومنهم
من صرح بذلك كما يعلم من تراٚتهم ومنهم األصمعي يف علم العروض والرىاوي احملدث يف ا٠تط ،وابن
النبلح يف ا١تنطق وأبو مسلم النحوي يف علم التنريف ،والسيوطي يف اٟتساب ،وأبو عبيدة ،و٤تمد بن

 - 1وانظر عن قو٢تم”:فقيو البدف””،معامل اإلٯتاف”( )336،340/2والثقات ”البن حباف (.)242/9
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عبد الباقي األننارى ،وأبو اٟتسن القطيعي وأبو زكريا ٭تِت بن زياد الفراء ،وأبو حامد الغزايلٜ ،تستهم مل
يفتح ٢تم بالنحو.
فيا أيها الطالب! ضاعف الرغبة ،وأفزع إىل اهلل يف الدعاء واللجوء إليو واالنكسار بُت يديو.
وكاف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل كثَتاً ما يقوؿ يف دعائو إذا استعنى عليو تفسَت آية
من كتاب اهلل تعاىل:
اللهم يا معلم آدـ وإبراىيم علمٍت ويا مفهم سليماف فهمٍت فيجد الفتح يف ذلك.1
األمانة العلمية:
٬تب على طالب العلم فائق التحلي باألمانة العلمية ،يف الطلب ،والتحمل والعمل والببلغ ،واألداء:
“فإف  2فبلح األمة يف صبلح أعما٢تا ،وصبلح أعما٢تا يف صحة علومها ،وصحة علومها يف أف يكوف
رجا٢تا أمناء فيما يرووف أو ينفوف ،فمن ٖتدث يف العلم بغَت أمانة ،فقد مس العلم بقرحة ووضع يف سبيل
فبلح األمة حجر عثرة.
ال ٗتلو الطوائف ا١تنتمية إىل العلوـ من أشخاص ال يطلبوف العلم ليتحلوا بأسٌت فضيلة ،أو لينفعوا الناس
ٔتا عرفوا من حكمة وأمثاؿ ىؤالء ال ٕتد األمانة يف نفوسهم مستقراً ،فبل يتحرجوف أف يرووا ما مل يسمعوا،

أو ينفوا ما مل يعلموا ،وىذا ما كاف يدعو جهابذة أىل العلم إىل نقد الرجاؿ ،و٘تييز من يسرؼ يف القوؿ
٦تن ينوغو على قدر ما يعلم ،حىت أصبح طبلب العلم على بنَتة من قيمة ما يقرؤونو ،فبل ٗتفي عليهم
منزلتو ،من القطع بندقة أو كذبة أو رجحاف أحد٫تا على اآلخر ،أو منزلتو من القطع بندقة أو كذبة أو
رجحاف أحد٫تا على األخر أو احتما٢تا على سواء”أ .ىػ.
الندؽ :3
صدؽ اللهجة :عنواف الوقار ،وشرؼ النفس ونقاء السريرة ،وٝتو ا٢تمة ،ورجحاف العقل ،ورسوؿ
ا١تودة مع ا٠تلق وسعادة اٞتماعة ،وصيانة الديانة ،و٢تذا كاف فرض عُت فيا خيبة من فرط فيو ،ومن فعل
فقد مس نفسو وعلمو بأذى.
قاؿ األوزاعي رٛتو اهلل تعاىل:
“تعلم الندؽ قبل أف تتعلم العلم”.
وقاؿ وكيع رٛتو اهلل تعاىل:
 - 1فتاوى ابن تيمية”(.)38/4
“ - 2رسائل اإلصبلح”(.)13/1
 - 3فتاوى شيخ اإلسبلـ”(.)85-74/20
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“ىذه الننعة ال يرتفع فيها إال صادؽ”.1
فتعلم – رٛتك اهلل – الندؽ قبل أف تتعلم العلم ،والندؽ :إلقاء الكبلـ على وجو مطابق للواقع
واالعتقاد ،فالندؽ من طريق واحد ،أما نقيضو الكذب فضروب وألواف ومسالك وأودية٬ ،تمعها ثبلثة:2
- 1كذب ا١تتملق :وىو ما ٮتالف الواقع واالعتقاد ،كمن يتملق ١تن يعرفو فاسقا أو مبتدعاً فينفو
باالستقامة.
- 2وكذب ا١تنافق :وىو ما ٮتالف االعتقاد ويطابق الواقع كا١تنافق ينطق ٔتا يقولو أىل السنة وا٢تداية.
- 3وكذب الغيبٔ :تا ٮتالف الواقع ويطابق االعتقاد كمن يعتقد صبلح صويف مبتدع فينفو بالوالية .فالزـ
اٞتادة (الندؽ) فبل تضغط على عكد اللساف وال تضم شفتيك ،وال تفتح فاؾ ناطقا إال على حروؼ
تعرب عن إحساسك النادؽ يف الباطن ،كاٟتب والبغض ،أو إحساسك يف الظاىر ،كالذي تدركو
اٟتواس ا٠تمس :السمع والبنر والشم والذوؽ واللمس.
فالنادؽ ال يقوؿ”:أحببتك” وىو مبغض وال يقوؿٝ :تعي وىو مل يسمع ،وىكذا
واحذر أف ٖتوـ حولك الظنوف فتخونك العزٯتة يف صدؽ اللهجة فتسجل يف قائمة الكذابُت.
وطريق الضمانة ٢تذا – إذا نازعتك نفسك بكبلـ غَت صادؽ فيو -:أف تقهرىا بذكر منزلة الندؽ
وشرفو ،ورذيلة الكذب ودركو وأف الكاذب عن قريب ينكشف.
واستعن باهلل وال تعجزف.
وال تفتح لنفس سابلة ا١تعاريض يف غَتىا ما حنره الشرع.
فيا طالب العلم! احذر أف ٘ترؽ من الندؽ إىل ا١تعاريض فالكذب ،وأسوأ مرامي ىذا ا١تروؽ
(الكذب يف العلم) لداء منافسة األقراف ،وكَتاف السمعة يف اآلفاؽ.
ومن تطلع إىل ٝتعة فوؽ منزلتو فليعلم أف يف ا١ترصاد رجاال ٭تملوف بنائر نافذة وأقبلما ناقدة فيزنوف
السمعة باألثر ،فتتم تعريك عن ثبلثة معاف:
- 1فقد الثقة من القلوب.
- 2ذىاب علمك وا٨تسار القبوؿ.
- 3أف ال تندؽ ولو صدقي.
 - 1اٞتامع”( )7/2 ،304/1للخطيب البغدادي.
”- 2رسائل اإلصبلح”( )105-95/1مهم.
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وباٞتملة فمن ٭تًتؼ زخرؼ القوؿ ،فهو أخو الساحر ،وال يفلح الساحر حيث أتى .1واهلل أعلم
جنة طالب العلم:
جنة العامل (ال أدرى) ،ويهتك حجابو االستنكاؼ منها وقولو :يقاؿ ….
وعليو ،فإف ننف العلم (ال أدرى) ،فننف اٞتهل (يقاؿ) و (أظن).2
احملافظة على رأس مالك (ساعات عمرؾ):
الوقي الوقي للتحنيل ،فكن حلف عمل ال حلف بطالة ويطر وحلس معمل ال حلس تلو وٝتر
فاٟتفظ على الوقي باٞتد واالجتهاد ومبلزمة الطلب ومثافنة األشياخ ،واالشتغاؿ بالعلم قراءة وإقراء ومالعة
وتدبراً وحفظا وْتثا ،ال سيما يف أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ،ومعدف العاقبة ،فاغتنم ىذه الفرصة
الغالية ،لتناؿ رتب العلم العالية ،فإهنا ”وقي ٚتع القلب ،واجتماع الفكر” ،لقلة الشواغل والنوارؼ عن
التزامات اٟتياة والًتؤس ،و٠تفة الظهر والعياؿ.

ما للمعيل وللعوايل إ٪تا

يسعى إليهم الفريد الفارد

وإياؾ وتأمَت التسويف على نفسك ،فبل تسوؼ لنفسك بعد الفراغ من كذا ،وبعد (التقاعد) من
العمل ىذا … وىكذا بل البذار قبل أف يندؽ عليك قوؿ أىب الطحاف القيٍت:

وقاؿ أسامة بن منقذ:

حنتٌت حانيات الدىر ح ػػىت كأىن خاتل أدنوا لنيد
ولسػي مقيداً أىن بقيد
قنَت ا٠تطر ٭تػػسب من رآىن

مع الثمانُت عاث الضعف يف جسدي وساءين ضعف رجلي واضطراب يدي
إذا كتبي فخطى خط مضطرب كخط مرتعش الكفُت مرتعد
فاعجب لضعف يدي عن ٛتلها قلما من بعد ٛتل القنا يف لبة األسد
فقل ١تن يتمٌت طوؿ مدتو ىذى عواقب طوؿ العمر وا١تدد.

فإف أعملي البدار ،فهذا شاىد منك على أنك ٖتمل ”كرب ا٢تمة يف العلم”.
إٚتاـ النفس:
خذ من وقتك سويعات ٕتم هبا نفسك يف رياض العلم من كتب احملاضرات (الثقافة العامة) ،فإف
القلوب يروح عنها ساعة فساعة.
 - 1ا١ترجع قبلو.
 - 2التعامل”(ص.)36
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ويف ا١تأثور عن أمَت ا١تؤمنُت على بن أىب طالب رضى اهلل عنو أنو قاؿ” :أٚتوا ىذه القلوب ،وابتغوا

٢تا طرائف اٟتكمة ،فإهنا ٘تل كما ٘تل األبداف”.1
وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل يف حكمة النهى عن التطوع يف مطلق األوقات:2
“بل يف النهى عنو بعض األوقات مناحل أخر من إٚتاـ النفوس بعض األوقات ،من ثقل العبادة،
كما ٬تم بالنوـ وغَته ،و٢تذا قاؿ معاذ إين ألحتسب نوميت ،كما أحتسب قوميت …”
وقاؿ”:3بل قد قيل :إف من ٚتلة حكمة النهى عن التطوع ا١تطلق يف بعض األوقات :إٚتاـ النفوس
يف وقي النهى لتنشط للنبلة ،فإهنا تنبسط إىل ما كاني ٦تنوعة منو ،وتنشط للنبلة بعد الراحة .واهلل
أعلم” أ ىػ.
و٢تذا كاني العطل األسبوعية للطبلب منتشرة منذ أمد بعيد ،وكاف األغلب فيها ،يوـ اٞتمعة،
وعنر ا٠تميس ،وعند بعضهم يوـ الثبلثاء ،ويوـ االثنُت ،ويف عيدي الفطر واألضحى من يوـ إىل ثبلثة أياـ
وىكذا ….
و٧تد ذلك يف كتب آداب التعليم ،ويف السَت ،ومنو على سبيل ا١تثاؿ”:آداب ا١تعلمُت” لسحنوف
(ص ،)104و”الرسالة ا١تفنلة” للقابسى (ص ،)137-135و”الشقائق النعمانية”ص  ،)20وعنو يف
”أّتد العلوـ”(  )196-195/1وكتاب ”أليس النبح بقريب” للطاىر ابن عاشور ،وفتاوى رشيد
رضا”

(  ،)1212و معجم البلداف”(  )102/3و”فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية”

(.)320،329-318/25
قراءة التنحيح والضبط:
احرص على قراءة التنحيح والضبط على شيخ متقن ،لتأمن من التحريف والتنحيف والغلط
والوىم.
وإذا استقرأت تراجم العلماء – وٓتاصة اٟتفاظ منهم – ٕتد عدداً غَت قليل ٦تن جرد ا١تطوالت يف
٣تالس أو أياـ قراءة ضبط على شيخ متقن.

 - 1جامع بياف العلم وفضلو”.
٣ - 2تموع الفتاوى (.)187/23
٣ - 3تموع الفتاوى”(.)217/23
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فهذا اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل تعاىل قرأ ”صحيح البخاري” يف عشرة ٣تالس ،كل ٣تلس عشر
ساعات و”صحيح مسلم” يف أربعة ٣تالس يف ٨تو يومُت وشيء من بكرة النهار إىل الظهر ،وانتهى ذلك
يف يوـ عرفة ،وكاف يوـ اٞتمعة سنة 813ىػ وقرأ ”سنن ابن ماجة” يف أربعة ٣تالس ،ومعجم الطرباين
النغَت” يف ٣تلس واحد ،بُت صبليت الظهر والعنر.
وشيخو الفَتوز آبادي قرأ يف دمشق ”صحيح مسلم” على شيخو ابن جهبل قراءة ضبط يف ثبلثة
أياـ.
وللخطيب البغدادي وا١تؤ٘تن الساجي ،وابن األبار وغَتىم يف ذلك عجائب وغرائب يطوؿ ذكرىا،
وانظرىا يف” :السَت” للذىيب ( 277/18و  ،)253/21 ،310/19 ،279و”طبقات الشافعية”
للسبكي (  ،)30/4و اٞتواىر والدرر ”للسخاوي (

 )105-103/1و فتح ا١تغيث”( ،)46/2

و”شذرات الذىب” (  ،)206 ،121/8و”خبلصة األثر” (  )73-72/1و”فهرس الفهارس”
للكتاين ،و”تاتج العروس”(.)46-45/1
فبل تنس حظك من ىذا.
جرد ا١تطوالت:
اٞترد للمطوالت من أىم ا١تهمات ،لتعدد ا١تعارؼ وتوسيع ا١تدارؾ واستخراج مكنوهنا من الفوائد
والفرائد وا٠تربة من مظاف األْتاث وا١تسائل ف ومعرفة طرائق ا١تننفُت يف تأليفهم واصطبلحهم فيها.
وقد كاف السالفوف يكتبوف عند وقوفهم”:بلغ” ،حىت ال يفوتو شئ عند ا١تعاودة ،ال سيما مع طوؿ
الزمن.
حسن السؤاؿ:
التزـ أدب ا١تباحثة من حسن السؤاؿ ،فاالستماع فنحة الفهم للجواب ،وإياؾ إذا حنل اٞتواب أف
تقوؿ :لكن الشيخ فبلف قاؿ يل كذا ،أو قاؿ كذا ،فإف ىذا وىن يف األدب ،وضرب ألىل العلم بعضهم
ببعض ،فاحذر ىذا.
وإف كني ال بد فاعبلً ،فكن واضحا يف السؤاؿ ،وقل :ما رأيك يف الفتوى بكذا ،وال تسم أحداً.
قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل تعاىل:1
“وقيل :إذا جلسي إىل عامل ،فسل تفقها ال تعنتاً” أ ىػ.
”- 1مفتاح دار السعادة”(ص .)184
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وقاؿ أيضاً:
“وللعلم سي مراتب:
أو٢تا :حسن السؤاؿ.
الثانية :حسن اإلننات واالستماع.
الثالثة :حسن الفهم.
الرابعة :اٟتفظ.
ا٠تامسة :التعليم.
السادسة :وىى ٙترتو ،العمل بو ومراعاة حدوده .أ ىػ.
مث أخذ يف بياهنا ببحث مهم.
ا١تناظرة ببل ٦تاراة:1
إياؾ وا١تماراة ،فإهنا نقمة ،أما ا١تناظرة يف اٟتق ،فإهنا نعمة ،إذ ا١تناظرة اٟتقة فيها إظهار اٟتق على
الباطل ،والرجح على ا١ترجوح فهي مبنية على ا١تناصحة ،واٟتلم ،ونشر العلم ،أما ا١تماراة يف احملاورات
وا١تناظرات ،فإهنا ٖتجج ورياء ولغط وكربياء ومغالبة ومراء ،واختياؿ وشحناء ،و٣تاراة للسفهاء فاحذرىا
واحذر فاعلها ،تسلم من ا١تآمث وىتك احملارـ ،وأعرض تسلم وتكبي ا١تأمث والغرـ.
مذاكرة العلم:
٘تتع مع البنراء با١تذاكرة وا١تطارحة ،فإهنا يف مواطن تفوؽ ا١تطالعة وتشحد الذىن وتقوى الذاكرة،
ملتزماً اإلنناؼ وا١تبلطفة ،مبتعداً عن اٟتيف والشغب واجملازفة.
وكن على حذر ،فإهنا تكشف عوار من ال يندؽ.
فإف كاني مع قاصر يف العلم ،بارد الذىن ،فهي داء ومنافرة وأما مذاكرتك مع نفسك يف تقليبك
١تسائل العلم ؛ فهذا ما ال يسوغ أف تنفك عنو.
وقد قيل :إحياء العلم مذاكرتو.
طالب العلم يعيش بُت الكتاب والسنة وعلومها:
فهما لو كاٞتناحُت للطائر ،فاحذر أف تكوف مهيض اٞتناح.

 - 1وانظر”:فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية”(.)174-172/24
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استكماؿ أدوات كل فن:
لن تكوف طالب علم متقناً متفنناً – حىت يلج اٞتمل يف سم ا٠تياط – ما مل تستكمل أدوات ذلك
الفن ،ففي الفقو بُت الفقو وأصولو ،ويف اٟتديث بُت علمي الرواية والدراية … وىكذا ،وإال فبل تتعن.
قاؿ اهلل تعاىل”:الذين آتيناىم الكتاب يتلونو حق تبلوتو”.
فيستفاد منها أف الطالب ال يًتؾ علما حىت يتقنو.1

”- 1شرح اإلحياء”(.)334/1
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الباب السادس
التحلى بالعمل

من عبلمات العلم النافع:

تساءل مع نفسك عن حظك من عيمات العلم النافع ،وهى:

- 1العمل بو.
- 2كراىية التزكية وا١تدح والتكرب على ا٠تلق.
- 3تكاثر تواضعك كلما ازددت علماً.

- 4ا٢ترب من حب الًتؤس والشهرة والدنيا.
- 5ىجر دعوى العلم.
- 6إساءة الظن بالنفس ،وإحسانو بالناس تنزىا عن الوقوع هبم
وقد كاف عبد اهلل بن ا١تبارؾ إذا ذكر أخبلؽ من سلف ينشد:

ال تعرضن بذكرنا مع ذكرىم ليس النحيح إذا مشى كا١تقعد

زكاة العلم:
أد (زكاة العلم) :صادعاً باٟتق ،أماراً با١تعروؼ ،هناء عن ا١تنكر موازنا بُت ا١تناحل وا١تضار ،ناشراً
للعلم ،وحب النفع وبذؿ اٞتاه ،والشفاعة اٟتسنة للمسلمُت يف نوائب اٟتق وا١تعروؼ.
وعن أىب ىريرة رضى اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
“إذا مات اإلنساف انقطع عملو ،إال من ثبلث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صاحل يدعو لو”.
رواه مسلم وغَته.
قاؿ بعض أىل العلم  :1ىذه الثبلث ال ٕتتمع إال للعامل الباذؿ لعلمو فبذلو صدقو ينتفع هبا
وا١تتلقي ٢تا ابن للعامل يف تعلمو عليو.
فاحرص على ىذه اٟتلية فهي رأس ٙترة علمك.
ولشرؼ العلم ،فإنو يزيد بكثرة اإلنفاؽ ،وينقص مع اإلشفاؽ وآفتو الكتماف.

”- 1تذكرة السامع وا١تتكلم”.
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وال ٖتملك دعوى فساد الزماف ،وغلبة الفساؽ ،وضعف إفادة الننيحة عن واجب األداء والببلغ،
فإف فعلي ،فهي فعلة يسوؽ عليها الفساؽ الذىب األٛتر ،ليتم ٢تم ا٠تروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
عزة العلماء:
التحلي بػ (عزة العلماء) :صيانة العلم وتعظيموٛ ،تاية جناب عزة وشرفو ،وبقدر ما تبذلو يف ىذا
يكوف الكسب منو ومن العمل بو ،وبقدر ما هتدره يكوف الفوت وال حوؿ وال قوة إال باهلل العزيز اٟتكيم.
وعليو فاحذر أف يتمندؿ بك الكرباء ،أو ٯتتطيك السفهاء ،فتبلين يف فتوى ،أو قضاء ،أو ْتث،
أو خطاب ….
وال تسع بو إىل أىل الدنيا وال تقف بو على أعتاهبم وال تبذلو إىل غَت أىلو وإف عظم قدره.
ومتع بنرؾ وبنَتتك بقراءة الًتاجم والسَت ألئمة مضوا ،تر فيها بذؿ النفس يف سبيل ىذه
اٟتماية ،ال سيما من ٚتع مثبل يف ىذا ،مثل كتاب ”من أخبلؽ العلماء” حملمد سليماف رٛتو اهلل تعاىل ،1
وكتاب ”اإلسبلـ بُت العلماء واٟتكاـ” لعبد العزيز البدري رٛتو اهلل تعاىل ،وكتاب ”مناىج العلماء يف
األمر با١تعروؼ والنهى عن ا١تنكر” لفاروؽ السامرائى.2
وأرجو أف ترى أضعاؼ ما ذكروه يف كتاب ”عزة العلماء” يسر اهلل إ٘تامو وطبعو.
وقد كاف العلماء يلقنوف طبلهبم حفظ قنيدة اٞترجاين على بن عبد العزيز ـ سنة 392ىػ) رٛتو
اهلل تعاىل كما ٧تدىا عند عدد من مًتٚتيو ومطلعها:

يقولوف يل فيك انقباض وإ٪تا رأوا رجبل عن موضع الذؿ أحجما
أرى الناس من داناىم ىاف عندىم ومن أكرمتو عزة النفس أكرما
وال أف أىل العلم صانوه صاهنم ولو عظموه يف النفوس لعظما

(لعظما) بفتح الظاء ا١تعجمة ا١تشالة.
صيانة العلم:
إف بلغي مننباً ،فتذكر أف حبل الوصل إليو طلبك للعلم ،فبفضل اهلل مث بسبب علمك بلغي ما
بلغي من والية يف التعليم ،أو الفتيا ،أو القضاء … .وىكذا فأعط العلم قدره وحظو من العمل بو وإنزالو
منزلتو.
 - 1مطبوع مراراً.

 - 2طبع ّتدة عاـ(1407ىػ) نشر دار الوفاء ّتدة.
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واحذر مسلك من ال يرجوف هلل وقارا ،الذين جعلوف األساس (حفظ ا١تننب) فيطووف ألسنتهم عن
قوؿ اٟتق ،و٭تملهم حب الوالية على اجملاراة.
فالزـ – رٛتك اهلل – احملافظة على قيمتك ْتفظ دينك وعلمك ،وشرؼ نفسكْ ،تكمة ودراية
وحسن سياسة”:احفظ اهلل ٭تفظك ”“احفظ اهلل يف الرخاء ٭تفظك يف الشدة”.
وإف أصبحي عاطبلً من قبلدة الوالية وىذا سبيلك ولو بعد حُت فبل بأس ،فإنو عزؿ ٤تمدة ال
عزؿ مذمة ومنقنة.
ومن العجيب أف بعض من حرـ قندا كبَتا من التوفيق ال يكوف عنده االلتزاـ واإلنابة والرجوع إىل
اهلل إال بعد (التقاعد) فهذا وإف كاني توبتو شرعية ،لكن دينو ودين العجائز سواء إذ ال يتعدى نفعو ،أما
وقي واليتو ،حاؿ اٟتاجة إىل تعدى نفعو ،فتجده من أعظم الناس فجوراً وضرراً ،أو بارد القلب أخرس
اللساف عن اٟتق.
فنعوذ باهلل من ا٠تذالف.
ا١تداراة ال ا١تداىنة:
ا١تداىنة خلق منحط ،أما ا١تداراة فبل ،لكن ال ٗتلط بينهما ،فتحملك ا١تداىنة إىل حضار النفاؽ

٣تاىرة ،وا١تداىنة ىي اليت ٘تس دينك.1
الغراـ بالكتب:2
شرؼ العلم معلوـ ،لعموـ نفعو ،وشدة اٟتاجة إليو كحاجة البدف إىل األنفاس ،وظهور النقص
بقدر نقنو ،وحنوؿ اللذة والسرور بقدر ٖتنيلو و٢تذا اشتد غراـ الطبلب بالطلب والغراـ ّتمع الكتب
مع االنتقاء و٢تم أخبار يف ىذا تطوؿ وفيو مقيدات يف خرب الكتاب يسر اهلل إ٘تامو وطبعو.
وعليو فاحذر األصوؿ من الكتب واعلم أنو ال يغٌت منها كتاب عن كتاب ،وال ٖتشر مكتبتك
وتشوش على فكرؾ بالكتب الغثائية ،ال سيما كتب ا١تبتدعة ،فإهنا سم ناقع.

قواـ مكتبتك:
عليك بالكتب ا١تنسوجة على طريقة االستدالؿ والتفقو على علل األحكاـ ،والغوص على أسرار
ا١تسائل ،ومن أجلها كتب الشيخُت :شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل تعاىل ،وتلميذه ابن قيم اٞتوزية رٛتو
اهلل تعاىل.
 - 1انظر”:الغرباء” لآلجرى (صلى اهلل عليو وسلم )80-79مهم ،و”روضة العقبلء”(ص )70البن حباف.
 - 2انظر :روضة احملبُت”(ص )69-68مهم ،و”مفتاح دار السعادة”(ص )81ففيهما أخبار ظريفة وحكايات طريفة.
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وعلى اٞتادة يف ذلك من قبل ومن بعد كتب:
- 1اٟتافظ ابن عبد الرب (ـ سنة 463ىػ) رٛتو اهلل تعاىل وأجل كتبو”التمهيد”.
- 2اٟتافظ ابن قدامو (ـ سنة 620ىػ) رٛتو اهلل تعاىل ،وأرأس كتبو ا١تغٌت”.
- 3اٟتافظ ابن الذىيب (ـ سنة 748ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 4اٟتافظ ابن كثَت (ـ سنة 774ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 5اٟتافظ ابن رجب (ـ سنة 795ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 6اٟتافظ ابن حجر (ـ سنة 852ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 7اٟتافظ الشوكاين (ـ سنة 1250ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 8اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب (ـ سنة 1206ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 9كتب علماء الدعوة ومن أٚتعها ”الدرر السنية”.
- 10العبلمة الننعاين (ـ سنة 1182ىػ) رٛتو اهلل تعاىل ،ال سيما كتابة النافع ”سبل السبلـ”.
- 11العبلمة صديق حسن خاف القنوجي (ـ سنة 1307ىػ) رٛتو اهلل تعاىل.
- 12العبلمة ٤تمد األمُت الشنقيطي (ـ سنة 1393ىػ) رٛتو اهلل تعاىل ال سيما كتابة”:أضواء البياف”.
التعامل مع الكتاب:
ال تستفد من كتاب حىت تعرؼ اصطبلح مؤلفة فيو ،وكثَتاً ما تكوف ا١تقدمة كاشفة عن ذلك،
فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمتو.
ومنو:
إذا حزت كتاباً؛ فبل تدخلو يف مكتبتك إال بعد أف ٘تر عليو جرداً ،أو قراءة ١تقدمتو ،وفهرسو،

ومواضع منو ،أما إف جعلتو مع فنو يف ا١تكتبة ،فرٔتا مر زماف وفات العمر دوف النظر فيو ،وىذا ٣ترب واهلل
ا١توفق.
إعجاـ الكتابة:
إذا كتبي فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها ،وذلك بأمور:

- 1وضوح ا٠تط.
- 2رٝتو على ضوء قواعد الرسم (اإلمبلء) .ويف ىذا مؤلفات كثَتة من أ٫تها:
1
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كتاب اإلمبلء ”ٟتسُت وإىل.1

“قواعد اإلمبلء” لعبد السبلـ ٤تمد ىاروف.2
“ا١تفرد العلم ”للهامشى ،رٛتهم اهلل تعاىل.3
- 3النقط للمعجم واإل٫تاؿ للمهمل.4
- 4الشكل ١تا يشكل.
- 5تثبيي عبلمات الًتقيم يف غَت آية أو حديث.5

 - 1طبع مث صور عاـ (1405ىػ) بَتوت  /دار القلم.
 - 2طبع ا٠تا٧تى ٔتنر عاـ (1399ىػ) الطبعة الرابعة.
 - 3الطبعة الثانية والعشروف ،ا١تكتبة البخارية الكربى ٔتنر.
 - 4ألف الًتؾ يؤدى إىل االشتباه.
”- 5الًتقيم وعبلماتو” ،أٛتد زكى باشا ،طبع عاـ 1330ىػ.
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الفصل السابع
المحاذير

حلم اليقظة:
إياؾ و(حلم اليقظة) ،ومنو بأف تدعي العلم ١تا مل تعلم ،أو إتقاف ما مل تتقن ،فإف فعلي ،فهو
حجاب كثيف عن العلم.
احذر أف تكوف ”أبا شرب”.1
فقد قيل :العلم ثبلثة أشبار ،من دخل يف الشرب األوؿ ،تكرب ومن دخل يف الشرب الثاىن ،تواضع
ومن دخل يف الشرب الثالث ،علم أنو ما يعلم.
التندر قبل التأىل:
احذر التندر قبل التأىل ،ىو آفة يف العلم والعمل.
وقد قيل :من تندر قبل أوانو ،فقد تندى ٢توانو.
التنمر بالعلم:
احذر ما يتسلى بو ا١تفلسوف من العلم ،يراجع مسألة أو مسألتُت ،فإذا كاف يف ٣تلس فيو من يشار
إليو ،أثار البحث فيهما ،ليظهر علمو! وكم يف ىذا من سوءة ،أقلها أف يعلم أف الناس يعلموف حقيقتو.
وقد بيني ىذه مع أخوات ٢تا يف كتاب ”التعامل” ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.
ٖتبَت الكاغد:
كما يكوف اٟتذر من التأليف ا٠تايل من اإلبداع يف مقاصد التأليف الثمانية  ،2والذي هنايتو ”ٖتبَت
الكاغد" 3فاٟتذر من االشتغاؿ بالتننيف قبل استكماؿ أدواتو ،واكتماؿ أىليتك ،والنضوج على يد
أشياخك ،فإنك تسجل بو عاراً وتبدى بو شناراً.
أما االشتغاؿ بالتأليف النافع ١تن قامي أىليتو ،واستكمل أدواتو ،وتعددت معرافو ،و٘ترس بو ْتثا
ومراجعة ومطالعة وجرداً ١تطوالتو ،وحفظاً ١تختنراتو ،واستذكاراً ١تسائلو ،فهو من أفضل ما يقوـ بو النببلء
من الفضبلء.
وال تنس قوؿ ا٠تطيب:
“من صنف ،فقد جعل عقلو على طبق يعرضو على الناس”.
”- 1تذكرة السامع وا١تتكلم”(ص.)65
 - 2أوؿ من ذكرىا بن حسب يف”:نقط العروس" ،وانظر تسلسل العلماء لذكرىا يف”:إضاءة الراموس”( )288/2مهم.
 - 3ىو القرطاس :فارسي معرب.
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موقفك من وىم من سبقك:
إذا ظفرت بوىم لعامل ،فبل تفرح بو للحط منو ،ولكن افرح بو لتنحيح ا١تسألة فقط ،فإف ا١تننف يكاد
٬تزـ بأنو ما من إماـ إال ولو أغبلط وأوىاـ ال سيما ا١تكثرين منهم.
وما يشغب هبذا ويفرح بو للتنقص ،إال متعامل ”يريد أف يطب زكاما فيحدث بو جذاما".1
نعم ،يبنو على خطأ أو وىم وقع إلماـ غمر يف ْتر علمو وفضلو ،لكن ال يثَت الرىج عليو بالتنقص
منو واٟتط عليو فيغًت بو من ىو مثلو.
دفع الشبهات:2
ال ٕتعل قلبك كالسفنجو تتلقى ما يرد عليها ،فاجتنب إثارة الشبو وإيرادىا على نفسك أو غَتؾ،
فالشبو خطافة ،والقلوب ضعيفة ،وأكثر ـ يلقيها ٛتالة اٟتطب – ا١تبتدعة – فتوقهم.
احذر اللحن:
ابتعد عن اللحن يف اللفظ والكتب ،فإف عدـ اللحن جبللة ،وصفاء ذوؽ ووقوؼ على مبلح
ا١تعاين لسبلمة ا١تباين:
فعن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ:
"تعلموا العربية؛ فإهنا تزيد يف ا١تروءة".3
وقد ورد عن ٚتاعة من السلف أهنم كانوا يضربوف أوالدىم على اللحن.4
وأسند ا٠تطيب 5عن الرحيب قاؿ:
"ٝتعي بعض أصحابنا يقوؿ :إذا كتب ٟتاف ،فكتب عن اللحاف ٟتاف آخر؛ صار اٟتديث بالفارسية!“6

وأنشد ا١تربد:7

٣”- 1تمع الببلغة” للراغب.
 - 2مفتاح دار السعادة”(ص.)153
”- 3اٞتامع”( )25/2للخطيب.
 - 4اٞتامع”(.)28،29/2
 - 5اٞتامع (.)28/2
 - 6اٞتامع (.)28/2
 - 7اٞتامع(.)28/2
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النحو يبسط من لساف األلكن
وا١ترء تكرمو إذا مل يلحن
فإذا أردت من العلوـ أجلها
فأجلها منها مقيم األلسن
وعليو؛ فبل ٖتفل بقوؿ القاسم بن ٥تيمرة رٛتو اهلل تعاىل:
“تعلم النحو :أولو شغل ،وآخره بغي".
وال بقوؿ بشر اٟتايف رٛتو اهلل تعاىل:

1

"١تا قيل لو :تعلم النحو قاؿ :أضل ،قاؿ :قل ضرب زيد عمراً.
قاؿ بشر :يا أخي! مل ضربو؟ قاؿ :يا أبا ننر! ما ضربو وإ٪تا ىذا أصل وضع .فقاؿ بشر :ىذا أولو
كذب ،ال حاجة يل فيو".
روا٫تا ا٠تطيب يف”اقتضاء العلم العمل".
اإلجهاض الفكري:
احذر (اإلجهاض الفكري)؛ بإخراج الفكرة قبل نضوجها.

اإلسرائيليات اٞتديدة:2
احذر اإلسرائيليات اٞتديدة يف نفثات ا١تستشرقُت؛ من يهود وننارى؛ فهي أشد نكاية وأعظم خطراً
من اإلسرائيليات القدٯتة؛ فإف ىذه قد وضح أمرىا ببياف النيب صلى اهلل عليو وسلم ا١توقف منها ،ونشر
العلماء القوؿ فيها ،أما اٞتديدة ا١تتسربة إىل الفكر اإلسبلمي يف أعقاب الثورة اٟتضارية واتناؿ العامل بعضو
ببعض ،وكبح ا١تد اإلسبلمي؛ فهي شر ٤تض ،وببلء متدفق ،وقد أخذت بعض ا١تسلمُت عنها سنة،
وخفض اٞتناح ٢تا آخروف ،فاحذر أف تقع فيها .ويف اهلل ا١تسلمُت شرىا.
احذر اٞتدؿ البيزنطي:3
أي اٞتدؿ العقيم ،أو الضئيل ،فقد كاف البيزنطيوف يتحاوروف يف جنس ا١تبلئكة والعدو على أبواب
بلدهتم حىت دا٫تهم.
وىكذا اٞتدؿ الضئيل يند عن السبيل.

 - 1لبعض العلماء تعقيب على ما أنشده ا١تربد من أف أجل العلوـ علم التوحيد ،لكن اٞتبللة ىنا نسبة إىل علوـ اآللة .واهلل أعلم.
 - 2مقاصد الشريعة اإلسبلمية ومكارمها لعبلؿ الفارسي (صفحة ب).
 - 3معجم الًتاكيب (ص.)280
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وىدي السلف :الكف عن كثرة ا٠تناـ واٞتداؿ ،وأف التوسع فيو من قلة الورع؛ كما قاؿ اٟتسن إذ
ٝتع قوماً يتجادلوف:
"ىؤالء ملوا العبادة ،وخف عليهم القوؿ ،وقل ورعهم ،فتكلموا".
رواه أٛتد ”الزىد" ،وأبو نعيم يف ”اٟتلية".1
ال طائفية وال حزبية يعقد الوالء والرباء عليها:2
أىل اإلسبلـ ليس ٢تم ٝتة سوى اإلسبلـ والسبلـ:
فيا طالب العلم! بارؾ اهلل فيك ويف علمك؛ اطلب العلم ،واطلب العمل ،وادع إىل اهلل تعاىل على طريقة
السلف.
وال تكن خراجاً والجاً يف اٞتماعات ،فتخرج من السعة إىل القوالب الضيقة ،فاإلسبلـ كلو لك
جادة ومنهجاً ،وا١تسلموف ٚتيعهم ىم اٞتماعة ،وإف يد اهلل مع اٞتماعة ،فبل طائفية وال حزبية يف اإلسبلـ.
وأعيذؾ باهلل أف تتندع ،فتكوف هناباً بُت الفرؽ والطوائف وا١تذاىب الباطلة واألحزاب الغلية ،تعقد
سلطاف الوالء والرباء عليها.
فكن طالب علم على اٞتادة؛ تقفو األثر ،وتتبع السنن ،تدعو إىل اهلل على بنَتة ،عارفاً ألىل الفضل
فضلهم وسابقتهم.
وإف اٟتزبية3ذات ا١تسارات والقوالب ا١تستحدثة اليت مل يعهدىا السلف من أعظم العوائق عن العلم،
والتفريق عن اٞتماعة ،فكم أوىني حبل االٖتاد اإلسبلمي ،وغشيي ا١تسلمُت بسببها الغواشي.
فاحذر رٛتك اهلل أحزاباً وطوائف طاؼ طائفها ،و٧تم بالشر ناٚتها ،فما ىي إال كا١تيازيب؛ ٕتمع
ا١تاء كدراً ،وتفرقو ىدراً؛ إال من رٛتو ربك ،فنار على مثل ما كاف عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم
وأصحابو رضي اهلل عنهم.
قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل تعاىل عند عبلمة أىل العبودية:4

 - 1وذكره اٟتافظ ابن رجب يف ”فضل علم السلف على ا٠تلف”.
 - 2انظر :فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (416،419-344،415-341/3فهو مهم و  154-46/4مهم أيضا و 515 ،514 ،512/11و 421 -416 ،342/3فهرسها
و 180 – 179/36و .)28/37
 - 3ويف حكم االنتماء لرقمو فوائد زوائد
”- 4مدارج السالكُت”(.)172/3

1

شبكة اإلماـ اآلجري
http://www.ajurry.com/vb/

"العبلمة الثانية :قولو”:ومل ينسبوا إىل اسم"؛ أي:مل يشتهروا باسم يعرفوف بو عند الناس من األٝتاء
اليت صارت أعبلماً ألىل الطريق.
وأيضاً؛ فإهنم مل يتقيدوا بعمل واحد ٬تري عليهم اٝتو ،فيعرفوف بو دوف غَته من األعماؿ؛ فإف ىذا آفة يف
العبودية ،وىي عبودية مقيدة.
وأما العبودية ا١تطلقة؛ فبل يعرؼ صاحبها باسم معُت من معاين أٝتائها؛ فإنو ٣تيب لداعيها على
اختبلؼ أنواعها ،فلو مع كل أىل عبودية ننيب يضرب معهم بسهم؛ فبل يتقيد برسم وال إشارة ،وال اسم
وال بزي ،وال طريق وضعي اصطبلحي ،بل إف سئل عن شيخو؟ قاؿ:
الرسوؿ .وعن طريقو؟ قاؿ :األتباع .وعن خرقتو؟ قاؿ :لباس التقوى .وعن مذىبو؟ قاؿٖ :تكيم
السنة .وعن مقنده ومطلبو؟ قاؿ( :يريدوف وجهو) .وعن رباطو وعن خانكاه؟ قاؿ( :يف بيوت أذف اهلل أف
ترفع ويذكر فيها اٝتو يسبح لو فيها بالغدو واآلصاؿ رجاؿ ال تلهيهم ٕتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقاـ
النبلة وإيتاء الزكاة) .وعن نسبو؟ قاؿ:

أيب اإلسبلـ ال أب يل سواه
إذا افتخروا بقيس أو ٘تيم

وعن مأكلو ومشربو؟ قاؿ”:مالك و٢تا؟ معها حذاؤىا وسقاؤىا ،ترد ا١تاء ،وترعى الشجر ،حىت
تلقى رهبا".

واحسرتاه تقضي العمر واننرمي
ساعاتو بُت ذؿ العجز والكسل
والقوـ قد أخذوا درب النجاة وقد
ساروا إىل ا١تطلب األعلى على مهل

مث قاؿ”:قولو”"أولئك ذخائر اهلل حيث كانوا”؛ ذخائر ا١تلك :ما ٮتبأ عنده ،ويذخره ١تهماتو ،وال
يبذلو لكل أحد؛ وكذلك ذخَتة الرجل :ما يذخره ٟتوائجو ومهماتو .وىؤالء؛ ١تا كانوا مستورين عن الناس
بأسباهبم ،غَت مشار إليهم ،وال متميزين برسم دوف الناس ،وال منتسبُت إىل اسم طريق أو مذىب أو شيخ
أو زي؛ كانوا ٔتنزلة الذخائر ا١تخبوءة.
وىؤالء أبعد ا٠تلق عن اآلفات؛ فإف اآلفات كلها ٖتي الرسوـ والتقيد هبا ،ولزوـ الطرؽ
االصطبلحية ،واألوضاع ا١تتداولة اٟتادثة.
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ىذه ىي اليت قطعي أكثر ا٠تلق عن اهلل ،وىم ال يشعروف.
والعجب أف أىلها ىم ا١تعروفوف بالطلب واإلرادة ،والسَت إىل اهلل ،وىم – إال الواحد بعد الواحد
– ا١تقطوعوف عن اهلل بتلك الرسوـ والقيود.
وقد سئل بعض األئمة عن السنة؟ فقاؿ :ما ال اسم لو سوى ”السنة".
يعٍت :أف أىل السنة ليس ٢تم اسم ينسبوف إليو سواىا.
فمن الناس من يتقيد بلباس غَته ،أو باٞتلوس يف مكاف ال ٬تلس يف غَته ،أو مشية ال ٯتشى غَتىا،
أو بزي وىيئة ال ٮترج عنهما ،أو عبادة معينة ال يتعبد بغَتىا وإف كاني أعلى منها ،أو شيخ معُت ال
يلتفي إىل غَته وإف كاف أقرب إىل اهلل ورسولو منو.
فهؤالء كلهم ٤تجوبوف عن الظفر با١تطلوب األعلى ،منددوف عنو قد قيدهتم العوائد والرسوـ
واألوضاع واالصطبلحات عن ٕتريد ا١تتابعة فأضحوا عنها ٔتعزؿ ومنزلتهم منها أبعد منزؿ فًتى أحدىم
يتعبد بالرياضة وا٠تلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعاً لو عن الطريق فإذا ذكر لو ا١تواالة يف اهلل وا١تعاداة فيو
واألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر عد ذلك فضوالً وشراً وإذا رأوا بينهم من يقوـ بذلك أخرجوه من بينهم
وعدوه غَتاً عليهم فهؤالء أبعد الناس عن اهلل وإف كانوا أكثر إشارة.

واهلل أعلم.

 .1نواقض هذا الحلية
يا أخي! وقانا اهلل وإياكم العسرات إف كني طرأت مثبلً من حلية طالب العلم وآدابو وعلمي بعضاً من
نواقضها فاعلم أف من أعظم خوارمها ا١تفسدة لنظاـ عقدىا:
 – 1إفشاء السر.
 – 2و نقل الكبلـ من قوـ إىل آخرين.
 – 3و النلف واللسانة.
 – 4و كثرة ا١تزاح.
 – 5و الدخوؿ يف حديث بُت اثنُت.
 – 6و اٟتقد.
 – 7و اٟتسد.
 – 8و سوء الظن.
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 – 9و ٣تالسة ا١تبتدعة.
 -10و نقل ا٠تطى إىل احملارـ.
فاحذر ىذه اآلثاـ وأخواهتا واقنر خطاؾ عن ٚتيع احملرمات فإف فعلي وإال فاعلم أنك رقيق
الديانة خفيف لعاب مغتاب ٪تاـ فأف لك أف تكوف طالب علم يشار إليك بالبناف منعماً بالعلم والعمل.
سدد اهلل ا٠تطى ومنح اٞتميع التقوى وحسن العاقبة يف اآلخرة واألوىل
وصلى اللهم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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