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مقدمة

الرحیم الرحمن اهللا بسم

اإللهي الدستور من
ـقَ خَلَ الِذي ربِّك ِباسِم ـن*اقْرْأ ِم ـان اِإلنْس ـقَ خَلَ

األكْرم*علٍَق وربُّك ِبالْقَلَِما*اقْرْأ علم ـم*لِذي لَ ما اِإلنْسان علم
یعلَم

ـرةَ اَآلِخ ـذَر یح وقَاِئما ساِجدا اللیِل آنَاء قَاِنتٌ هو َأمَّن
الَ ـِذین وال ـون یعلَم الِذین یستَِوي هْل قُْل ربِِّه رحمةَ ویرجو

یتَذَ ِإنما األلْباِبیعلَمون ُأولُو كر

الدِّیِن ِفي ِلیتَفَقهوا طَاِئفَةٌ مِّنْهم ِفرقٍَة كُل ِمن نَفَر فَلَوالَ
یحذَرون لَعلهم ِإلَیِهم رجعوا ِإذَا قَومهم وِلینِذروا

ِمن الْحق َأنه الِْعلْم ُأوتُوا الِذین ِبِهوِلیعلَم فَیْؤِمنُوا رَّبِّك
ـراٍط ِص ـى ِإلَ ـوا آمنُ ـِذین ال لَهاِد اَهللا وِإنَّ قُلُوبهم لَه فَتُخِْبتَ

مُّستَِقیٍم



الموضوع یدي بین
ـزل تتن ـله وبفض الصالحات، تتم بنعمته الذین هللا الحمد
ـا كن وما لهذا هدانا الذي الغایات، تتحقق وبتوفیقه الخیرات،

لوال ـیرلنهتدي البش ـى عل ـالم والس والصالة اهللا، هدانا أن
ـا وحبیبن ـوتنا وأس ـا، وإمامن سیدنا المنیر، والسراج النذیر،
الدین یوم إلى بإحسان اتبعهم ومن وصحبه آله وعلى  .محمد،

بعد  ..أما

وعن كتبه، طریق عن مبكرا التصوف على تعرفت فقد
ـذ ال ـي الغزال ـد حام أبو اإلمام وهو أعالمه، أحد يطریق

عنه اهللا رضي األول شیخي  .اعتبره

السنة أنهیت أن بعد عمري، من عشر الخامسة في كنت
ـم نه ـدي عن وكان طنطا، بمعهد االبتدائي القسم من األولى

األزهر كتب من الرسمیة المقررات غیر في  .للقراءة

كتب في ـ الدراسة خارج ـ طنطا في قراءتي وكانت
في المنفلوطي أدب وخصوصا ـه،األدب، وعبرات ـه، نظرات

ـي، األدب ـه وتكوین قراءته بها یبدأ جیلنا كان التي وروایاته،
الكتب دار في بالمنفلوطي الخاصة البطاقات تجد كنت ولهذا

األیدي في تقلیبها لكثرة بالیة، شبه  .بطنطا،



ـا فیه یكن فلم ـ تراب صفط ـ قریتي في قراءتي أما
وج یتیسر مما األدب كتب تكن ولم كتب، ـلدار مث ـي ف وده

ـرأ اق أن أردت ـین ح ـذا له العصر، ذلك وفي القرى، تلك
لي المتاحة هي التصوف كتب  .وجدت

مبكرا الغزالي باإلمام اتصالي
للغزالي كالهما كتابین لي یهیئ أن القدر : أحدهما: شاء

ـا حافظ ـالحا ص ـال رج وكان خالتي زوج كتب بین وجدته
ـا قلم اهللا، بیت خدمة في یعیش اهللا، ـاس،لكتاب الن ـالط یخ

اهللا هو. رحمه الكتاب ـدین"هذا العاب ـنفه" منهج ص ـذي ال
بقلیل وفاته قبل  .الغزالي

واستعنت الكتاب، هذا قراءة في كبیرة متعة وجدت وقد
علیه لي كان وإن المرحلة، تلك في ووعظي دروسي في به
ـا وم والزهد، التوكل باب في وخصوصا ومالحظات، مآخذ

حكایا توجهات من واإلفراطفیه بالمبالغة تتسم  .ت

الدین: "والثاني علوم من" إحیاء لنا، جار یقتنیه كان فقد
بعض على االطالع في حظ لهم كان الذین القرى، أهل نبهاء
والصالة، الطهارة في وخصوصا العبادات، في الشافعیة كتب



ـایخ مش ـد ألح تلمیذا وكان والعلماء، للمشایخ مجالسة ولهم
بلدتن في ـانالطریق ك الذي شادي، أبو محمد الشیخ وهو ا،

قوامها بطریقة استقل ثم ـراءة: خلیلیا، ق ـم ث والذكر، العبادة
مریدوها" اإلحیاء" یحفظه الذي ـال: وشعارها ف ـنا جالس من

ـذكر فلی ـره، غی ذكر من والبد كان فإن وحده، اهللا إال یذكر
الصالحین ولیذكر ـایرا! (اآلخرة، مغ ـرة اآلخ ذكر اعتبروا

ـيلذكر یعن اآلخرة ذكر ألن صحیح، غیر وهو ـر: اهللا، ذك
وجزائه وحسابه اهللا  ).لقاء

بعض شهدت ـم" حضراتهم"وقد ل إذ معهم، أستمر ولم
الوسطي مزاجي یوافقوا ولم نهمي، كل  .یشبعوا

ـرص یح اهللا ـه رحم بیومي الشیخ جارنا جعل ما فهذا
كتاب اقتناء وفاكهتنا" اإلحیاء"على غذاءنا أمسى عصرالذي

وخصوصا الصیف، إجازات في یوم ـع: كل ـات"رب " المهلك
فیه. منه" المنجیات"وربع ما بعض على شخصیا تحفظي مع

ـه فی بما أتأثر كنت ولكني لطبیعتي، مالئما یكن لم غلو، من
ـن م ـذا وه دمعي، ویترقرق جوانحي، وترتعش رقائق، من

اهللا رحمه الغزالي إخالص  .دالئل



بیومي الشیخ رآني ليولما تركه الكتاب، على حریصا
المعتقل إلى معي اصطحبته أني حتى عندي، بقي وقد هدیة،

من١٩٤٩سنة أجزاء وبعض هو الفرید"م، عبد" العقد البن
األدب في  .ربه

التصوف كتب بعض على تعرفت الثانویة المرحلة وفي
مثل اهللا: األخرى ـاء عط ـن اب ـم لحك ـة عجیب ـن اب شرح

ا كتب وبعض ـعراني،السكندري، الش ـاب الوه ـد عب لشیخ
 .وغیرها

وتوجهاتها األخوان بدعوة اتصالي
الربانیة

ـوان اإلخ ـدعوة ب ـالي اتص ـق توث المرحلة تلك وفي
ـان ك ـد وق والوجهة، األساس ربانیة دعوة وهي المسلمین،
ـوفي ص ـدأ ب ربانیا، رجال ـ البنا حسن اإلمام ـ مؤسسها

ـوفیة، الص الشكلیة قیود من تحرر ثم ـىالنشأة، عل ـا مبقی
النفس،. جوهرها ومحاسبة القلب، وطهارة الروح، سمو وهو

ـن م ـدر الص ـالمة وس وتعالى، تبارك باهللا الصلة وصدق
اهللا في والبغض اهللا، في والحب  .األحقاد،



مثل الجماعة شعارات في ذلك تجلى ـا،: "وقد غایتن اهللا
قدوتنا ومظاهر"والرسول تربیتها، مناهج في ذلك تجلى كما ،

البنان الشیخ قال حتى ـلفیة،: شاطها، س ـوة دع ـا دعوتن إن
سیاسیة وهیئة سنیة، وطریقة صوفیة،  .الخ..وحقیقة

ـذا ه تؤكد والتوجیه التربیة في اإلخوان وسائل وكانت
مثل وتعمقه، والمخیم: الجانب والكتیبة، وتركیزها.. األسرة،

ـن م ـأثورات والم ـرآن للق ـتالوة وال والبساطة الذكر على
للناساألدع الخیر وحب  .یة،

الخولي البهي أستاذنا أثر
ـي ونفس فكري في تعمیقا الجانب هذا ـالي: وزاد اتص

ـاني للمع ذواقة رجل وهو اهللا، رحمه الخولي البهي بأستاذنا
في اإلخوان یرأس كان وقد الروحیة، الحاسة عمیق الربانیة،
ـا فیه ـر یظه ـي الت ودروسه محاضراته له وكانت الغربیة،

ـهالجانب كتاب في بوضوح تجسمت والتي ـذكرة"الرباني، ت
البنا" الدعاة الشهید له قدم  .الذي

ـن م ـة مجموع مع خاصة لقاءات البهي لألستاذ وكان
ـا مع الفجر نصلي ـ منهم واحدا كنت ـ اصطفاهم الشباب،



ـي روح ـو ج في ونعیش وجل، عز اهللا ونذكر أسبوع، كل
اسم المجموعة هذه على أطلق وقد ـذبیحك"محلق، ال ـة ،"تیب

بالذبیح ـة: یعني طاع عنقه أسلم الذي السالم، علیه إسماعیل
تردد وال تلكؤ دون ستَِجدِنيهللا تُْؤمر ما افْعْل َأبِت یا قَاَل

الصَّاِبِرین ِمن اُهللا شَاء ِإن

محمود: الشیخان الحلیم وعبد األودن
ب لقیت الدین أصول بكلیة العالیة دراستي بعضوفي ها

أو ـي الروح الجانب هذا في عمقوا الذین الربانیین، شیوخنا
اثنان أبرزهم أستاذ: الرباني، األودن محمد شیخنا هو األول

والثاني الفلسفة،: الحدیث، أستاذ محمود الحلیم عبد شیخنا هو
ـا، فرنس ـن م متخرج أزهري والثاني معمم، أزهري األول

ـ حینذاك ـ یلبس" البذلة"یلبس شیخوال لكل وكان العمامة،
وتأثیره طریقته ـه،. منهما وتدفق ـه كالم ـوة بق یؤثر األول

وتعمقه بصمته یؤثر  .والثاني

ـروح ال ـى إل ـرب أق فهو الباطل، ضد محرض األول
اهللا على واإلقبال الزهد إلى داعیة والثاني ـان. الثوریة، وك

ـع وتواض ـه، بیت ـي ف وسخائه منطقه، وقوة بروحه األول



أقر الشیخمظهره أحب كنت وإن طبیعتي، وإلى نفسي إلى ب
وأقدره الحلیم ـة. عبد الثالث ـنة الس ـي ف الفلسفة درسني وقد

ـیخ الش ـني یدرس ـم ل حین على الكلیة، من الرابعة والسنة
الزیتون بضاحیة بیته في له زیارتي كانت وإنما  .األودن،

ـا عمق وزادها نفسي، في الربانیة المعاني قوى هذا كل
كیاني فيفي عملي عن عائقا تكن ولم ـغل" الدعوة"، ش الذي

ومعینا دافعا كان بل ووقتي،  .جهدي

ـا كم ـرة، الفت ـك تل في للتصوف دراستي اتسعت ولقد
ـ ـ ب أعمق، اتصاال ـلفیة"اتصلت الس ـة ـا" المدرس وإمامیه

الشمولیة: المجددین بالنظرة أعجبت وقد القیم، وابن تیمیة ابن
هذه في المتوازنة ـلالتجدیدیة دخ ـا لم ومقاومتها المدرسة،

ـي ف أو ـر الفك ـي ف وانحرافات تحریفات من اإلسالم على
ـدي عن ـوى ق ـا م المدرسة هذه إنتاج في ووجدت السلوك،

الشرعیة بضوابطه الرباني  .التوجه

عهدا ال وخلقا، وروحا فكرا عندي التصوف كان وهكذا
ـوفیة الص ـرق الط ـن م ـة بطریق ـا التزام وال شیخ، على

وأغنانيالمعروفة طریقة، أي عن اإلخوان دعوة أغنتني فقد ،



ـایخ مش ـن م رسمي شیخ عن البحث عن وأصحابه إمامها
 .الطریق

ـل خل ـن م ـا علیه ـل دخ ما الطرق عن صرفني كما
الصدق أهل فقد وكذلك السلوك، وفي الفكر، في واضطراب
ـة وغلب ـك، رب رحم من إال قوادها، صفوف في واإلخالص

والزي باالسم الكثیریناالتجار على  .واللقب

ـر كثی جنبات في المنصف المراقب یلمس أن غرو وال
المعاصر التصوف ـي: من ف ـدع والب العقیدة، في الشركیات

ـیب والتس الذكر، في والشكلیة األخالق، في والسلبیة العبادة،
الفكر  .في

ـل ب ـه، كل التصوف من عدائیا موقفا أتخذ لم هذا ومع
منه وأقتبس به، أنتفع ـيظللت وف وخطبي، محاضراتي في ،

وكتبي  .مؤلفاتي

معبرة عملیة مواقف
اإلسالمي"وفي الفكر سنة" ملتقى الجزائر في عقد الذي
موضوعه١٩٨٧ كان ـ أذكر ما على ـ والحیاة"م اإلسالم



ـرة" الروحیة بمحاض ـه أفتتح أن الملتقى منظمو إلي وطلب
عن ا"أساسیة الحیاة إقامة في والسنة القرآن  ".لروحیةمنهج

ـدة مع ولكنها مرتجلة، وكانت المحاضرة، هذه وألقیت
ـحیح وص ـاب الكت ـن م الناصعة باألدلة موثقا طیبا، إعدادا
ـیوخ ش كبار سیما وال األمة، ربانیي بأقوال مستأنسا السنة،

والفضل باالستقامة لهم المشهود أن. الصوفیة ـت الحظ ولقد
ـأث ت لها وكان الحاضرین، جمهور شدت ـالغالمحاضرة ب یر

ـان رمض ـعید س ـدكتور ال صدیقنا قام حتى نفوسهم، على
وقال ـوفي: البوطي، ص ـاوي القرض الشیخ أن لنا ظهر لقد

والسلفیة! مقنع العقالنیة بقناع صوفیته یخفي أن  !یرید

ـى عل ونحن معروف، كبیر جزائري صوفي لي وقال
الغداء غیره،: مائدة عن كالمك یتمیز به شیئا، اهللا منحك لقد

قال: تقل هو؟ ـال: قلت! اللوعة: وما ق ـي؟ تعن ـي: ماذا ف
ـة هب ـي وه سامعیك في تؤثر مصطنعة، غیر حرقة كالمك

عباده من یشاء من بها اهللا یختص  .ربانیة،

ـه رحم الخولي البهي شیخنا مع جلساتنا في أني وأذكر
ـان فك موافقهم، وبعض الصوفیة كلمات بعض أنقد كنت اهللا،

التص على متمردا ـابيیحسبني كت ـت أخرج ـا فلم كله، وف



اإلسالم" في والحیاة"وكتابي" العبادة ـي" اإلیمان ل ـك: قال إن
الفقیه عقل عنه خدعنا صوفي قلب  !تحمل

ـو لكنه ـة بمدین العلوم ودار العلماء لندوة زیارتي وفي
في المحاضرات من عددا ألقیت الثمانینات، أوائل في بالهند،

وق لها كان متعددة فكریة ـمموضوعات أه ولكن وأثرها، عها
ـدار ال وأساتذة الندوة علماء من اإلخوة قول نظري لفت : ما

الروحیة التربیة رجال من أنك اكتشفنا  !إننا

ـة وعقالنی الداعیة، سلفیة أن یعتقدون الجمیع أن ویبدو
في وهذا الروحیة، أو الربانیة النزعة مع تتعارضان المفكر،

تیمیة ابن كان فقد صحیح، غیر وهمارأیي سلفیین القیم وابن
رباني وهو عقالنیا، الغزالي وكان بین. ربانیان، تناقض فال

ـا منه كل ووضع السلیم، وجهها على فهمت إذا األمور هذه
ـانیین الرب هؤالء وبین بیني كان وإن الصحیح، موضعه في

ومراحل والمغفرة.. مراحل العفو اهللا  .وأسأل

التصوف من النظري موقفي
بینت ـنوقد م األول ـزء الج في التصوف من موقفي

معاصرة"كتابي ـف" فتاوى موق وهو فتاواه، من فتویین في



ـع م فلست التصوف، تقویم في واالعتدال باإلنصاف، یتمیز
قدحه في المبالغین من وال مدحه، في  .المفرطین

یطغى ال الذي الوسط، الموقف إلى هداني أن اهللا فأحمد
المیز یخسر وال المیزان ـيفي ف ـالى تع اهللا ـا علمن كما ان،

الِْمیزان: كتابه ووضع رفَعها ـي * والسَّماء ِف ـوا تَطْغَ َأال
الِْمیزان* الِْمیزاِن تُخِْسروا والَ ِبالِْقسِط الْوزن وَأِقیموا

ـریط، والتف اإلفراط بین واإلخسار، الطغیان بین فالعدل
ع وما للتصوف ما ذكرت التصوففقد أثر أحد ینكر وال لیه،

ـن م أیدیهم على أسلم فكم اإلسالمیة، الحیاة في والمتصوفة
ـن م ـوا رقق ـم وك عاص، من أیدیهم على تاب وكم كافر،
هذا فلنذكر األخالق، من وهذبوا النفوس، من وزكوا القلوب،
فیهم والمتقدمون وشطحات، سقطات من نذكر ما بجوار لهم،

م أفضل ـ عامة بصفة المتأخرینـ  .ن

والصوفیة التصوف عن تیمیة ابن فتوى
في صرامته مع ـ تیمیة ابن اإلسالم شیخ وجدت ولقد
ـن م یقف ـ البدع مقاومة في وشدته السلف، بمنهج االلتزام



ـن م ـذا وه العدل، الوسط الموقف هذا والصوفیة التصوف
عنه اهللا رضي أفقه، ورحابة علمه، وسعة  .إنصافه

في عنه نقلت أنوقد بعد قوله التصوف عن الثانیة فتواه
ـن ع رسالته في ذكره الذي جوابه فكان الصوفیة، عن سئل

اهللا" الفقراء" رحمه قال القوم، في قیل ما أعدل  :وهو

طریقهم" في الناس ـت: تنازع ذم ـة ـوفیة"فطائف الص
ونقل: وقالوا: والتصوف السنة، عن خارجون مبتدعون إنهم

ذ في األئمة من طائفة ـروف،عن مع ـو ه ما الكالم من لك
والكالم الفقه أهل من طوائف ذلك على  .وتبعهم

ـم وأكمله الخلق أفضل أنهم وادعوا فیهم، غلت وطائفة
األنبیاء ذمیم.. بعد األمور هذه طرفي  .وكال

ـد: والصواب اجته ـا كم اهللا، طاعة في مجتهدون أنهم
اهللا طاعة أهل من ـب" السابق"ففیهم. غیرهم بحس ـرب المق

وفیهم كل" المقتصد"اجتهاده، وفي الیمین، أهل من هو الذي
أو فیتوب یذنب من وفیهم فیخطئ، یجتهد قد من الصنفین من

یتوب  .ال

هو من إلیهم المنتسبین نفسه"ومن لربه"ظالم عاص ،. 



ولكن والزندقة، البدع أهل من طوائف إلیهم انتسب وقد
منهم، لیسوا التصوف أهل من المحققین، مثال،عند كالحالج

مثل الطریق، عن وأخرجوه أنكروه، الطریق مشایخ أكثر فإن
وغیره الطائفة سید أعلم".. الجنید  .واهللا

للصوفیة القیم ابن تقویم
ذلك تجلى كما القیم، ابن اإلمام الصوفیة أنصف وكذلك
ـروي اله العالمة لرسالة المتوازن العمیق الواسع شرحه في

السائرین" ك" منازل ـدره،وقد ویق الهروي یعظم القیم ابن ان
سلفي، توجه وبیانها العقیدة فهم في وتوجهه حنبلیا، كان ألنه

لقب علیه یطلق أن عجب اإلسالم"وال أن"شیخ حاول ولهذا ،
ـدى وه والسنة، الكتاب منهج إلى یقربه شرحا كالمه یشرح
لم هذا ومع الممكنة، الوجوه أفضل على ویحمله األمة، سلف

ف أنیملك أحق فالحق علیه، ینكر أن إال األحیان من كثیر ي
بالرجال یعرف الحق ولیس بالحق، یعرفون والرجال  .یتبع،

ـدل المعت المنصف التوجه ذلك فیه تبین ما أوضح ومن
منزلة عن الهروي ذكره ما شرح في جاء" الرجاء"قوله وما

وتجاوزات شطحات من  :فیه



ال" ولكن إلینا، حبیب اإلسالم ـهشیخ من إلینا أحب ! حق
ـأخوذ فم ـ وسلم علیه اهللا صلى ـ المعصوم عدا من وكل

ومتروك قوله  ".من

ـى عل ـروي اله كالم لحمل القیم ابن من محاولة وبعد
قال المحامل  :أحسن

ـرة" بكث مغفرتها ترجى التي الشطحات من ونحوه هذا
ـوة وق المعاملة، وصحة الصدق، كمال ویستغرقها الحسنات،

وت ـداإلخالص، بع لبشر العصمة تضمن ولم التوحید، جرید
وسلم علیه اهللا صلى اهللا  .رسول

ـاس، الن من طائفتین على قتنة أوجبت الشطحات وهذه
ـف: إحداهما ولط ـة، الطائف ـذه ه ـن محاس عن بها حجبت

ـطحات، الش هذه ألجل فأهدروها معاملتهم، وصدق نفوسهم،
ـا مطلق ـم به الظن وأساءوا اإلنكار، غایة ـذاوأنكروها وه

جملة، ترك غلط أو أخطأ من كل كان فلو وإسراف، عدوان
ـم، والحك ـناعات، والص ـوم العل لفسدت محاسنه، وأهدرت

معالمها  .وتعطلت

الثانیة ـوم،: والطائفة الق ـن محاس من رأوه بما حجبوا
ـن ع ـامالتهم مع وحسن عزائمهم، وصحة قلوبهم، وصفاء



ذ ـا علیه ـحبوا فس ـانها، ونقص شطحاتهم، عیوب ـلرؤیة ی
ـا،. المحاسن له ـار واالنتص ـول القب ـم حك علیها وأجروا

سلوكهم في بها  .واستظهروا

مفرطون معتدون أیضا  .وهؤالء

الثالثة الذین: والطائفة ـ واإلنصاف العدل أهل وهم ـ
ـم فل منزلته، منزلة ذي كل وأنزلوا حقه، حق ذي كل أعطوا
ـ الس للمعلول وال المعلول، السقیم بحكم للصحیح قیمیحكموا

یرد ما وردوا یقبل، ما قبلوا بل الصحیح،  .بحكم

ـادات س ـا منه تحذر التي هي ونحوها الشطحات وهذه
عاقبتها وذموا ـم. القوم، القاس ـو أب ذكر حتى منها، وتبرءوا
رسالته في موته،: القشیري بعد رؤى الداراني سلیمان أبا أن

له فقال: فقیل بك؟ اهللا فعل لي: ما أ. غفر شيء كان ضروما
القوم إشارات من  .علي

القاسم أبو یقول: وقال الشحام سعید أبا ـت: سمعت رأی
له فقلت المنام، في الصعلوكي سهل ـال: أبا فق الشیخ، : أیها

فقلت التشییخ، فقال: دع األحوال؟ ـیئا،: وتلك ش عنا تغن لم
قال: فقلت بك؟ اهللا فعل عنها: ما تسأل كانت بمسائل لي غفر

 .العجائز



عن ـد: الجریريوذكر بع ـام المن في الجنید رأى أنه
فقال ـال: موته، فق القاسم؟ أبا یا حالك ـك: كیف تل ـت طاح

ـا كن تسبیحات إال نفعنا وما العبارات، تلك وفنیت اإلشارات،
بالغدوات  .نقولها

تربویا تراثا باعتباره التصوف
ـة األخالقی ـة التربی ـي ف تراثا باعتباره والتصوف هذا

اإلیماني، ـنوالسلوك یمك ال ـا كم عنه، االستغناء یمكن ال
الظاهرة األحكام معرفة في الفقه تراث عن  .االستغناء

ـو وه ـن، زم من یراودني خاطر نفسي في ظل ولهذا
أو اإلیماني، أو الرباني، أو الروحي، الجانب هذا في الكتابة

الندوي الحسن أبو العالمة سماه الذي ال"األخالقي، ـة ربانی
كتاب"رهبانیة ـلف، س من وتستفید والسنة، القرآن من تستمد ة

ـریعة الش ـزان بمی ـه وتزن الرحب، القوم تراث ومن األمة،
وتترجمه المتوازن، الشامل اإلسالم بقیم وتصله المعصومة،
بیسر معه ویتعاملون طالبوه، یفهمه بحیث العصر، لغة  .إلى



السلوك في الكتابة عن ثبطني ما
ذ عن یثبطني مما كان أنه ـي: لكبید نفس عن أعلمه ما

ـبحانه، س طاعته في وتقصیر تعالى، اهللا جنب في تفریط من
ـا، العلی ـواء األج هذه في الطیران عن مهیض جناحي وأن
وال فیه، السباحة أحسن ال خضم بحر في بنفسي ألقي فكیف

أعماقه؟ في  الغوص

أني فهو ـ وحده هللا والفضل ـ هنا فضل لي كان وإذا
و جیدا، نفسي سبرأعرف عن تخدعني أن بمكرها تستطیع ال

ـدح م حقیقتها استبانة عن یغرني ولم زیفها، وكشف غورها،
یتعاملون الخلق ألن وذلك شخصي، على وثناؤهم لي، الناس
ـع م اللباب، مع ال القشور مع السرائر، مع ال الظواهر مع

األعماق مع ال  .السطوح

حكمه في اهللا عطاء ابن بقول دائما أتمثل ـاس: "وأنا الن
ـه تعلم ـا لم لنفسك ذاما أنت فكن فیك، یظنونه بما یمدحونك

ـد.. منها عن ـا م ـن لظ عنده ما یقین یترك من الناس أجهل
 "!الناس



من علي یضفون حین ـ واهللا ـ نفسي من أخجل وكم
ـى عل اهللا ـتر س جمیل من وهذا له، أهال لست ما األوصاف

العتاهیة أبو قاله ما أجمل وما  :عباده،

تفوحأحسن ال الخطایا أن بنا  اهللا

فضوح جنبیه بین منا المستور  فإذا

أیضا عطاء ابن قال هذا  :وفي

ال" بوصف علیه یثنى أن اهللا من استحیا مدح إذا المؤمن
نفسه من ـاثن! یشهده ف بأهل، له ولست علیك الثناء أطلق إذا

أهله هو بما ـ تعالى ـ ـك! علیه فی أكرم فإنما أكرمك من
ستره ـكجمیل أكرم ـن لم الحمد لیس سترك، لمن فالحمد ،

 "!وشكرك

بي أحسن مادح یمدحني عندما ـ أتمثل كنت ما وكثیرا
ربه یناجي الصالح الشاعر بقول ـ  :ظنه

ـا ولكنني كم ظلوم عبد
 !تدري

بي وما خیرا بي یظنون
خیر  من

من وألبستني جمیال ثوبا
 الستر

ـن ع كلها عیوبي سترت
 عیونهم

ـبهو یحب، ش نيولكن أنا وما یحبوني، فصاروا



 بالذي !بالغیر
لي ـي وكن ف موالي یا

الحشر  موقف
القیامة في تفضحني فال

 بینهم
ـائال ح ـیري، وتقص نفسي من ثم ربي، من حیائي كان
ـن م ـدد ع ـب طل رغم السلوك، علم في الدخول وبین بیني
ینفع اهللا لعل شیئا، للناس ذلك في أكتب أن وتالمیذي إخواني

 .به

ق اهللاثم ـة رحم ـي ف رجائي قوة ذلك على عزمي وى
ـال أن أن ـال أه ـن أك لم إن وأني وإحسانه، ومغفرته تعالى

الصحیح في قرأت وقد تنالني، أن أهل فرحمته أن: رحمته،
فقال الساعة، عن وسلم علیه اهللا صلى النبي یسأل جاء رجال

لها؟: "له أعددت ـر: قال" وما كثی ـن م ـا له أعددت ما واهللا
و ورسولهصالة اهللا أحب ولكني صدقة، وال صیام ـال! ال : ق

أحببت" من مع ".أنت
ـنهم لیقی الحدیث، بهذا فرحهم بشيء الصحابة فرح فما

ورسوله اهللا یحبون  .بأنهم

وسلم علیه اهللا صلى للنبي ـوم،: وقیل الق ـب یح الرجل
بهم یلحق أحب: "قال! ولما من مع  ".المرء



اهللا رسول إلى به جئ رجال أن صح علیهبل اهللا صلى
یعود، ثم یضرب، وهو الخمر، شرب في كثیرة مرات وسلم

أكثر ما الصحابة، بعض قال اهللاحتى لعنة به، یؤتى فقال! ما
ـلم وس ـه علی اهللا صلى اهللا: "النبي ـب یح ـه فإن ـه، تلعن ال

".ورسوله
ـب ویح ـوله، ورس اهللا یحب ممن أكون أن أرجو وأنا

یكن لم وإن عباده، من القائل: منهمالصالحین قال  :كما

أن ـم عساني به ـال أن
 !شفاعة

ـت ولس الصالحین أحب
  منهم

ــا كن ــي وإن ف ــواء س
 !البضاعة

ــاعته بض ــن م ــره وأك
 المعاصي

والتربیة الربانیة الحیاة إلى الناس حاجة
اإلیمانیة

ـة والممارس ـة، العملی ـة التجرب خالل من لي تبین لقد
مثقفیهم ومع الناس عوام مع ـنهم،المیدانیة، م ـافلین الغ مع ،

ـع الجمی أن المختلفة، اإلسالمیة الجماعات في العاملین ومع
ـن م قلوبهم تغسل صادقة، إیمانیة تربیة إلى یكونون ما أفقر



ـارك تب اهللا إلى بأیدیهم وتأخذ أنفسهم، حب ومن الدنیا، حب
ولألوهام، ولألهواء لألشیاء العبودیة من وتحررهم وتعالى،

بالعبود ـنلیعتصموا م عقولهم یطهرون وبذلك وحده، هللا یة
من وأعینهم الكذب، من وألسنتهم النفاق، من وقلوبهم الشرك،
ومعامالتهم الریاء، من وعباداتهم اللغو، من وأقوالهم الخیانة،

التناقض من وحیاتهم الغش،  .من

أخرى إلى: وبعبارة حاجة في ـة"هم ـوس،" التزكی للنف
قال كما بغیرها، فالح ال ـى: (تعالىالتي عل اهللا ـن م ـد لق

ـه آیات ـیهم عل یتلو أنفسهم من رسول فیهم بعث إذ المؤمنین
ـي لف ـل قب من كانوا وإن والحكمة الكتاب ویعلمهم ویزكیهم

مبین  )ضالل

ـام، قی خیر بمهمته وسلم علیه اهللا صلى النبي قام ولقد
البشریة عرفته جیل أفضل وبذال،: وربى وخلقا وتعبدا، إیمانا

ـاوجهادا معلم ـوذجي النم ـل الجی هذا وكان اهللا، سبیل في
بعد من كلها  .للبشریة

ـل الجی ـذا به ـي التأس ـى إل یكونون ما أحوج والناس
ـورة س ـر آخ في اهللا وصفها التي بأخالقه والتخلق الرباني،

وتحقیق اإلیمان"الفتح، ـاتهم" شعب حی في والسبعین السبعة



درجة إلى یصلوا وحتى عنهم، اهللا یرضى ـان"حتى " اإلحس
بقوله الكریم الرسول عرفه ـراه،":الذي ت كأنك اهللا تعبد أن

یراك فإنه تراه، تكن لم ـل" فإن جبری ـدیث ح ـي ف جاء كما
 .المشهور

ـراض وأم ـنفس، ال ـوب عی معرفة إلى حاجة في إنهم
ـا یتقیه ـف وكی الشیطان، ومداخل الهوى، ومجامع القلوب،

ی وكیف أسلم، فالوقایة استطاع، ما ـقطالمسلم س إذا ـا عالجه
ـه، علم ـن م علمه شفاء، له جعل إال داء اهللا جعل فما فیها،

جهله من  .وجهله

وغفلتهم أبدانهم، بأمراض الناس اهتمام هو الخطر ولكن
ـاء أطب ـدون یج ـأین ف لها، تنبهوا وإذا قلوبهم، أمراض عن
باتوا أنفسهم العلماء أن بید العلماء، أنهم والمفروض القلوب؟

الم جملة باهللامن إال قوة وال حول فال  !رضى،

الشاعر قال  :وقد

به فكیف حلت إن بالملح
 !الغیر؟

ـى یخش ما یصلح بالملح
 تغیره

األرض ـو تخل وال األمة، هذه عن ینقطع لن الخیر لكن
بالحجة هللا قائم  .من



المعاصرة المادیة الحیاة ـم: إن ه والناس طحون، رحى
ت الكبیرین، حجریها بین المحصور ـمالحب ث طحنا، طحنهم

النار إال تنضجهم وال ویخبزون، یعجنون ذلك  !بعد

إال ـة، خاص ـلمین والمس عامة، البشریة أمام سبیل وال
الربانیة  .بالحیاة

إلى حاجة في نقیة"إنهم ـیض" ربانیة حض من ترفعهم
ـة تعاس ـن م وتنقلهم الرحمن، عباد ذرا إلى الشیطان، عباد

وعبودیة والدرهم، الدینار ـررعبودیة التح سعادة إلى الدنیا،
اآلخرة طالب وعز إلى. منها، حاجة في ـع"إنهم م ـدق الص
الخلق مع والخلق ـو"الحق، ه أو ـوف، التص ملخص وهذا ،

ـه وإلی ـه، كل الدین هو وهذا خلقه، إلى واإلحسان اهللا تقوى
ختام في تعالى بقوله ـلاإلشارة النح ـع:سورة م اَهللا ِإنَّ

اتقَوا مُّحِسنُونالِذین هم .والِذین
نقیة"نریدها ـق،" ربانیة الطری ـة بین ـة، الغای واضحة

علیه اهللا صلى اهللا رسول لسنة متبعة اهللا، أمر على مستقیمة
ـول الق ـدع ب ـن ع ـدة بعی السلف، نهج على ماضیة وسلم،
وتزكي بالروح، تسمو والسلوك، االعتقاد وانحراف والعمل،



الضمیر وتحیي ـل،النفس، العم ـلح وتص ـان، اإلیم تجدد ،
اإلنسان حقیقة وتنمي باألخالق،  !وترقى

وال ـة، مغالی ـة رهبانی وال منحرفة، دروشة نریدها ال
اإلسالم، روح عن بعیدة فلسفیة نظریات وال زائفة، مظهریة

اإلسالم  .ووسطیة

التصوف من السلفیین بعض موقف
هنا أنبه أن یغا: وأود السلفیین اإلخوة بعض فيأن لون

ـى عل ـیال دخ ـیئا ش كله ویعتبرونه التصوف، من الموقف
یتضح كما واالنحراف، باالبتداع كلهم أهله ویتهمون اإلسالم،
اهللا، رحمه الفقي حامد محمد الشیخ العالمة تعلیقات من ذلك

كتاب السالكین"على أتباع" معارج من كثیر ومثله القیم، البن
أ أرسلوا الذین السلفیة، ـنالمدرسة م شواظا وألسنتهم قالمهم

ـدیثا، وح قدیما جمیعا، أتباعه وعلى كله، التصوف على نار
نافعة وغیر مقبولة، وغیر صحیحة، غیر مبالغة  .وهذه



ربانیان رجالن القیم وابن تیمیة ابن
اإلسالم شیخ مدرسة إلى ینتمون هؤالء أن العجیب ومن

ال ـن م ـا وهم ـیم، الق ابن اإلمام وتلمیذه تیمیة ـانیینابن رب
وعملیا نظریا  .الصادقین

ـه.. نظریا ل ـة تیمی فابن كتاباتهما، ذلك على تدل كما
ـوع مجم ـن م مجلدین بلغت والسلوك التصوف في رسائل

كتابه إلى باإلضافة جزأین" االستقامة"فتاویه، في صدر الذي
اهللا رحمه سالم رشاد الدكتور  .بتحقیق

ـات المؤلف ـن م كبیرة مجموعة له القیم ـلوابن مث ، :
ـابرین، الص ـدة وع ـرتین، الهج ـق وطری الكافي، الجواب

شك غیر من وأوسعها وأعظمها المحبین، ـدارج: وروضة م
مقامات إلى السائرین منازل شرح ـدالسالكین نَعب ـاك ِإیَّ

نَستَِعین  .وِإیَّاك

وصالبتهما.. وعملیا الرجلین، سیرة ذلك على دلت كما
األ على وصبرهما الحق، اهللا،في ـبیل س في وجهادهما ذى،

به یشهد إقباال تعالى، اهللا على وإقبالهما ورسوله، هللا وحبهما
عنهما اهللا رضي منهما، واقترب عرفهما من  .كل



ـبیل س في والسجن المحن تقبل أنه تیمیة ابن من حسبك
ـائال ق مطمئن، وقلب راضیة، بنفس ـي: "اهللا، ف ـي جنت إن

ما معي، فهي ذهبت حیثما إنصدري، بي؟ أعدائي یصنع ذا
خلوة فسجني هجرة! سجنوني فنفیي نفوني قتلوني! وإن وإن

شهادة  !".فقتلي

اهللا قول ذكر سورها، ورأى لیسجن، القلعة أدخل وحین
ـةُ: تعالى الرَّحم ـِه ِفی ـه باِطنُ باب له ِبسوٍر بینَهم فَضِرب

الْعذَاب ِقبِلِه ِمن وظَاِهره
وتعیشإنها اهللا، سبیل في العذاب تستعذب التي الربانیة

اهللا ذات في أصابها مهما الرضا جنة  .في

تیمیة ابن إنصاف ـایخ: ومن مش من كثیر على أثنى أنه
ـه عن نقل الذي الجیالني، القادر عبد الشیخ ومنهم الصوفیة،

في كلماته القیم" القدر"بعض ابن وكذلك بها،  .ونوه

كثیر ینقص ما ـىوهذا إل ـاب االنتس ـدعون ی ـن مم ا
وال ـع، یخش ـا قلب وال تدمع، عینا ألحدهم تجد وال مدرسته،
ـك تل ـدیهم ل تحس وال تعالى، اهللا خشیة من یرتعش، جسدا

ورسوله تعالى اهللا بحب الدافقة الندیة  .العاطفة



في ترس هو كأنما الصارم، الجاف اآللي االتباع ولكنه
له، روح وال فیدور، یدار فیهماكینة، حیاة  !وال

ـارة، الح ـة بالعاطف ـع یتمت ـنف ص هؤالء مقابل وفي
غیر ولكنه والخشیة، بالحب الفیاض والروح الحق، والوجدان
ذوق أو ـه، ووجدان ـه ذوق یحكمه الشرع، بضوابط منضبط
ـي أعن ـوفة، المتص ـر أكث ـم ه وهؤالء ووجدانهم، مشایخه

منهم  .المخلصین

أ في وفرط ناحیة في أفرط الصنفین والخیروكال خرى،
ـراط اإلف ـي طرف ـن ع ـزة المتمی ـطیة الوس في الخیر كل

 .والتفریط

المتصوفة وتسلیف السلفیة، تصویف
أو ـنفین الص من واحد كل نطعم أن الخیر من كان لهذا
عنه عبر ما وهو اآلخر، الطرف عند التي بالمزایا الطرفین

بقوله اهللا رحمه المبارك محمد األستاذ المسلم نسلف: المفكر
السلفیةّ ونصوف  !الصوفیة،

عن منزه الفئتین، لمزایا جامع صنف ینشأ التطعیم وبهذا
منهما كل  .عیوب



ـان ك ـذي ال البنا حسن اإلمام حاوله ما هذا أن وأحسب
ـة وروحانی ـزم، الملت ـلفي الس عقلیة ـ رأیي في ـ یجمع

المحلق  .المتصوف

التي السلسلة هذه بإصدار إلیه أصل أن أحاول ما وهذا
اهللاأ إلى الطریق لسالكي فیها ألبین فیها، یوفقني أن اهللا دعو

ویقطعوا: تعالى عقباته، یجوزوا حتى وعمله، علمه ینبغي ما
أهل وعزیمة المعرفة، أهل بیقین عوائقه، ویتخطوا مراحله،
أهل وثبات الصدق، أهل وجهاد اإلخالص، أهل ونیة الصبر،

المحبة أهل وإحسان  .اإلیمان،

ف الدراسةمنهجنا هذه ي
الدراسة هذه في جذوره: وسأجتهد إلى التصوف نرد أن

ـحیح وص ـریم الك القرآن محكمات من مستمدین اإلسالمیة،
ـن م ـه ب علق مما الحق التصوف أنقي وأن المطهرة، السنة
ـن م ـه ب تأثر مما جوهره، وشابت صفاءه، كدرت شوائب
ـا ومم ـطیته، ووس اإلسالم طبیعة عن غریبة أجنبیة مصادر
إلى المائلة وتجاوزاتهم وأهوائهم البشر أوهام من علیه دخل



ـال ق ـا كم ـ اهللا ودین آخر، حینا التقصیر وإلى حینا، الغلو
عنه والجافي فیه الغالي بین ـ األمة  .سلف

منها أشیاء، جملة التصوف في أثر مما كان  :وقد

أهل" اإلسرائیلیات"قبول. ١ من أسلم من بها جاء التي
و المعرالكتاب، كتبهم في أصل له یوجد ال منها ـة،كثیر وف

لبعض بعضهم العوام حكایات من أنها على یدل  .مما

التسلیم،.٢ مأخذ النبویة األحادیث من یروى ما كل أخذ
أن ـن م ـل قی ما على بناء یرد، وما یقبل ما بین تمییز دون
الترغیب وفي األعمال، فضائل في به یعمل الضعیف الحدیث

و ـإنوالترهیب ف ـه، علی متفقا لیس هذا أن ورغم ذلك، نحو
ـا یراعه ـم ل ـروطا ش الضعیف لقبول اشترطوا قالوه الذین
ـعیفة الض ـث األحادی رووا إنهم حتى الغالب، في المتصوفة
وهذا المكذوبة، والموضوعة بالمرة، لها أصل ال والتي جدا،

ومعروف بینهم  .شائع

الشیخ. ٣ قاله فما بشیوخهم، المطلقة وماالثقة حق، فهو
ـد وق الشرع، على ذلك یعرض أن دون مطاع، فهو به أمر

قولهم عندهم التربیة في لشیخه: شاع قال ـح: من یفل ال ! لم؟
الغاسل یدي بین كالمیت الشیخ یدي بین من!! المرید أن مع



علیه المتفق علیه،: المقرر ویرد كالمه من یؤخذ أحد كل أن
وسلم علیه اهللا صلى ـ المعصوم  .إال

ـأمر. ٤ ی وما الخاصة، ووجداناتهم بأذواقهم كذلك الثقة
أو الشرع حكم مثل حكمها إلى والرجوع واإللهام، الكشف به

وال! قبله ـة مأمون ـر غی ـات، واإللهام األذواق تلك أن مع
وال ـل یض ال ـذي ال بالوحي عنها اهللا أغنانا وقد معصومة،

 .ینسى

الع. ٥ ـي ف الشرع به جاء ما عند الوقوف ـاداتعدم ب
ـدل ب المشایخ عند من أوراد ووضع والسلوكیات، واألذكار
یأمر لم عبادات قبول أو عبادات واختراع المأثورة، األوراد
ـة محدث وكل الناس، أحدثه ما هي وإنما سنة، وال قرآن بها

النار في ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل  .بدعة،

األول ـدر المص ـریم الك القرآن هو عمدتنا سیكون لهذا
ثم والسلوك، والتربیة والشریعة للعقیدة األول والینبوع للملة،
من والحسان بالصحاح مكتفین للقرآن، المبینة المشرفة السنة
ـن وم األحكام من اإلسالم موقف تبین التي فهي األحادیث،
ـه، ودرجت ـه أخرج من نبین حدیث من نذكره وما السلوك،

عن یغنینا ما المقبولة األحادیث من الواهیة،وعندنا األحادیث



ـتئناس لالس فذلك الضعیف، ـ قلیلة أحیان في ـ ذكرنا وإذا
واالستشهاد لالحتجاج ال  .به

ـا منه ـان ك ما إال اإلسرائیلیات عن صفحا وسنضرب
ـن ع ـذلك وك ـارم، ومك فضائل من دیننا في ثبت لما مؤیدا
وال والتهویل، بالمبالغة تتسم التي والحكایات األقوال غرائب

ع دلیلیقوم صحتها  .لى

ـرح لش ـه، من لنا بد ماال القوم شیوخ كبار عن وسننقل
ـا وخصوص ـیم، الق ـیح وتوض ـائق، الحق وبیان المفاهیم،
ـة الطائف ـید س ـل مث وااللتزام، باالستقامة منهم المعروفین
مثل األوائل والزهاد سلیمان، وأبي التستري، وسهل : الجنید،

ـن ب ـك ومال عیاض بن والفضیل البصري، ـارالحسن دین
 .وغیرهم

ـر وینی الغوامض، یكشف ما القوم تراث من وسنقتبس
ـارث الح كتب مثل العزائم، ویحرك القلوب، ویوقظ العقول،
ـن واب والغزالي، المكي، طالب وأبي والقشیري، المحاسبي،

وغیرهم اهللا، عطاء وابن ـن.. القیم، م ـذ نأخ ما جوار إلى
ـن م ـربین، والم ـاء والفقه ـدثین والمح ـدماءالمفسرین الق

 .والمحدثین



عن ـدل" المصطلحات"وسنبتعد للج ـرة المثی والكلمات
أن هدفنا فإن واالعتدال، والتیسیر السهولة متوخین والخالف،
ـؤذي، ن وال نهدي وأن نفرق، وال نجمع وأن نهدم، وال نبني

والعناوین باألسماء ال والمضامین بالمسمیات  .والعبرة

السلسلة بهذه ـ نسهم أن منوأملنا الناس تقریب في ـ
ـدهم ونحش اهللا، إلى بأیدیهم لنأخذ فسواهم، خلقهم الذي ربهم

والغ الدنیا على التكالب من والتخفیف رضاه، ساحة ـةفي فل
ـدهم أح یحب حتى القلوب، في اإلیمان وتقویة اآلخرة، عن

یحب ما ـرألخیه فلیطه الدرجة، هذه إلى یرق لم فإن لنفسه،
و والحسد الغل من ـيصدره ه ـا فإنه ـاء، والبغض األحقاد

ـن م ـذیر والتح الدین، تحلق ولكن الشعر، تحلق ال الحالقة،
ـي والت اهللا، طریق عن السالكین تقطع التي األربعة، القواطع

الشاعر فیها  :قال

ـه بالنبل ل ـوس ق عن
 !توتیر

یرمینني بأربع بلیت  إني

رب ــا ــى ی عل ــت أن
قدیر  !الخالص

ـي ونفس ـدنیا وال إبلیس
 والورى



السلوك وفقه األحكام فقه بین التوازن
ـاهر بظ ـة المتعلق العملیة الفرعیة األحكام فقه أن الحق
ـا وفكرن ـا حیاتن ـن م شغل قد الناس، ومعایش الدنیا الحیاة

وعوامنا خواصنا كبیرا، حیزا  .وجهدنا

ـدت وعق ـة، والعالمی المحلیة المجامع أنشئت الفقه لهذا
وأن المتخصصة، والمؤتمرات واألقسام،الندوات الكلیات شئت

ووجیز ووسیط مبسوط بین ما الكتب  .وألفت

أنفسهم شغلوا قد للعوام، وبالنسبة للخواص، بالنسبة هذا
ـدات، التعقی ـل ب التفصیالت، و بالجزئیات علماؤهم وشغلهم
رمضان شهر خالل للجمهور یدرس الطهارة باب غدا حتى

منه ینتهون ال ثم  .كله،

الرجل.. هذا كان ـلموقد وس علیه اهللا صلى النبي یأتي
ـه، قوم إلى یعود ثم أیاما، أو یوما إال یمكث فال بادیته، من

والمشاهدة بالرؤیة دینه، فقه ـوني: "وقد رأیتم ـا كم ـلوا ص
".أصلي

ـو ه بل الظاهرة، األحكام فقه نهمل أن هذا معنى لیس
ـا أیض ـب وواج ـوب مطل التوازن ولكن وواجب، : مطلوب



الظاهر بین وأعمالالتوازن الجوارح أعمال بین أو والباطن،
 .القلوب

الغزالي اإلمام جعل ـاة" الفقه"لقد مراع ـى عل ـائم الق
من وحده، الدنیا"الظاهر اآلخرة" علوم علوم من إنه! ال حتى

ـة الكفای فروض بعض تركهم زمنه في الفقه أهل على عاب
ـب مناص ـن م وراءه ـا لم الفقه على وأكبوا لألمة، المهمة

البلدةالقضا في طبیب یوجد ال حین على وغیرها، واإلفتاء ء
الذمة أهل من  !إال

ـ ل نعید أن البد كان القلوب"لذا ـه،" فقه ومكانت ـه مكان
ـة عنای نوجه وأن والعملي، العلمي االهتمام من حقه ونعطیه

إلى والعامة السلوك"الخاصة وطریق"فقه اهللا، طریق سلوك ،
وال به، إال نجاة فال بدونه،اآلخرة، حیاة ال بل بغیره، صالح
بسواه اهللا إلى وصول  .وال

الخلق أكثر عنها غفل التي الرابحة التجارة التعامل: إنها
والبضاعة العمر، هو لها المال ورأس العالمین، رب مع فیها
ـاة والحی اآلخرة، في والجنة المغفرة هو والربح الطاعة، هي

الدنیا في الِذین: الطیبة الصَّالَةَِإنَّ وَأقَاموا اِهللا ِكتَاب یتْلُون



ـن ل ـارةً ِتج ـون یرج ـةً وعالَِنی ِسرًّا رزقْنَاهم ِممَّا وَأنفَقُوا
شَكُور*تَبور غَفُور ِإنه فَضِلِه مِّن ویِزیدهم ُأجورهم .ِلیوفیهم

َأو ذَكٍَر مِّن صاِلحا عِمَل فَُأولَِئكمن مْؤِمن وهو ُأنْثَى
ِحساٍب ِبغَیِر ِفیها یرزقُون الْجنةَ یدخُلُون

ـل ك ـر وخس نفسه، ضیع فقد التجارة، هذه ضیع فمن
واألولى اآلخرة خیر وفاته ماله،  .رأس

له وال ولیس نصیب منها
 !سهم

ـن م ـك فلیب نفسه على
 عمره ضاع

یقول إذا اهللا ـرواقل: (وصدق خس الذین الخاسرین إن
المبین الخسران هو ذلك أال القیامة، یوم وأهلیهم  ).أنفسهم

ـد بع عمر ال إذ لها، عوض ال هنا المال رأس وخسارة
األجل جاء إذا تأخیر وال إذا(: العمر، ـا نفس اهللا ـؤخر ی ولن
تعملون بما خبیر واهللا أجلها،  ).جاء

ـا قبس الدراسات هذه یجعل أن تعالى ـمأسأله العل ـن م
ـق، الطری ـئ یض ونورا الصالح، العمل على وعونا النافع،
ـة الهدای من یحرمني وال فیه، المجاهدة من لونا لي ویجعلها

بقوله وعدها ـبلَنَا: التي س ـِدینهم لَنَه ِفینَا جاهدوا والِذین
الْمحِسِنین لَمع اَهللا وِإنَّ



ال" علم من بك نعوذ إنا یخشع،اللهم ال قلب ومن ینفع،
لها یستجاب ال دعوة ومن یرفع، ال عمل  ".ومن

ـون، فیعلم ـون یتعلم ـذین ال ـادك عب من اجعلنا اللهم
فیثبتون، ویخلصون فیخلصون، ویعملون فیعملون، ویعلمون

فیقبلون  .ویثبتون

ـ ل ِمن لَنَا وهب هدیتَنَا ِإذْ بعد قُلُوبنَا تُِزغْ الَ دنْكربَّنَا
الْوهَّاب َأنتَ ِإنك ـب*رحمةً ری ال ِلیوٍم الناِس جاِمع ِإنك ربَّنَا

الِْمیعاد یخِْلفُ الَ اَهللا ِإنَّ ِفیِه
الحجة ذي في یونیو١٤١٣الدوحة ـ ـ ـران(ه ) حزی

 .م١٩٩٣

تعالى اهللا إلى الفقیر

القرضاوي یوسف



الباب األول

ال الحیاة ـيخصائص ف ـة الروحی أو ـة ربانی
اإلسالم

ـي ف ـة الروحی أو ـة الربانی الحیاة خصائص
اإلسالم

تمیزها خصائص اإلسالم في الروحیة أو الربانیة للحیاة
أو كتابیة األخرى، األدیان في الروح إلى تنسب حیاة أي عن

.وضعیة

التوحید. ١
ـالم، اإلس في الروحیة الحیاة خصائص أول هو التوحید

أو أیضا التوحید،وهو بغیر الحیاة لهذه وجود فال مقوماتها، ل
التوحید بغیر لها تمیز .وال



هو التوحید واالستعانة،: ومعنى بالعبادة تعالى اهللا إفراد
ـه قول ـى مقتض وهذا باهللا، إال یستعان وال اهللا، إال یعبد فال

هدیتَنَا: تعالى ِإذْ بعد قُلُوبنَا تُِزغْ الَ ـااآلیةربَّنَا جعله التي
ـا وجعله ـرآن، الق وأم ـاب الكت فاتحة عقد واسطة تعالى اهللا

رسالته محور الهروي مقامات"اإلمام إلى السائرین، : منازل
نستعین وإیاك نعبد في" إیاك القیم ابن شرحها مدارج"والتي

".السالكین
عنصرین من مركب معنى ـوع: والعبادة الخض ـة غای

ك له، الحب غایة مع كتابناللمعبود، في ذلك شرحنا العبادة"ما
اإلسالم ـا". في جمیع المكلفین خلق من الغایة ـا: وهي وم

ِلیعبدوِن ِإال واِإلنْس الِْجنَّ .خَلَقْتُ
ـوامهم أق ـى إل ـوا بعث جمیعا األنبیاء أن القرآن بین لقد

التوحید ـره(: برسالة غَی ـٍه ِإلَ ـن مِّ ـم لَكُ ـا م اَهللا ،)اعبدوا
ـا وأی وعنوانه، اسمه كان أیا الطاغوت عبادة من وتحریرهم

وصورته شكله َأِن(: كان ـوالً رَّس ـٍة ُأمَّ ـل كُ ِفي بعثْنَا ولَقَد
الطاغُوتَ واجتَِنبوا اَهللا ).اعبدوا

أو ـرا بش اهللا دون ـن م المعبود الطاغوت هذا یكون قد
األعین عن مختفیا كال. جنا حیوانا یكون ـل،وقد والعج بقرة



ـن م ـرا حج ـون یك ـد وق الطبیعة، قوى من قوة یكون وقد
عبدوه ثم وصوروه الناس نحته ـیطانا! األحجار، ش یكون قد

ـه ل ذنب وال صالحا، ولیا أو معصوما نبیا یكون وقد مریدا،
إیاه عبادتهم .في

اهللا ـر غی عبادة من الناس یحرر اإلسالم ـادة: جاء عب
و األشیاء، وعبادة ـناألشخاص، اب ـال ق وقد األهواء، عبادة

الهوى: "عباس األرض في عبد إله ".شر
ـوك مل ـى إل ـلم وس علیه اهللا صلى النبي دعوة وكانت

الكریمة اآلیة بهذه تختم الكتاب أهل وأمراء ـا: النصارى ی
ِإ نَعبد َأال وبینَكُم بینَنَا سواٍء كَِلمٍة ِإلَى تَعالَوا الِْكتَاِب اَهللاَأهَل ال

اِهللا دوِن مِّن َأربابا بعضا بعضنَا یتِخذَ والَ شَیًئا ِبِه نُشِْرك والَ

ـاد، اإللح هو لیس الناس، وأضل الحیاة، أفسد الذي إن
طوال لها وزن ال قلة اهللا لوجود الجاحدون الملحدون كان فقد

یع الناس جعل الذي الشرك، هو إنما التاریخ، ـدونعصور ب
اهللا عند شفعاؤهم أنها یزعمون أخرى، آلهة اهللا غدا. مع وقد

ـات للخراف ـاءة ومب ـدجل، وال ـة للكهان ـرا وك الشرك هذا
ـى. واألباطیل إل ـة الكرام ذرا ـن م ـان باإلنس واالنحطاط



الهوان السَّماِء: حضیض ِمن خَرَّ فَكََأنما ِباِهللا یشِْرك ومن
َأ الطیر سِحیٍقفَتَخْطَفُه مكَاٍن ِفي الرِّیح ِبِه تَهِوي و

التوحید على تقوم اإلسالم یریدها كما الروحیة الحیاة إن
أشارت أربعة، عناصر على یقوم التوحید وهذا هللا، الخالص

التوحید سورة وهي األنعام، سورة :إلیها
ربا:أولها اهللا غیر یبغي ـا(: أال ربًّ َأبِغي اِهللا َأغَیر قُْل

شَيٍء كُل ربُّ ).وهو
ولیا:وثانیهما اهللا غیر یتخذ وِلیًّا: أال َأتِخذُ اِهللا َأغَیر قُْل

واَألرِض السَّماواِت .فَاِطِر
حكما:وثالثهما اهللا غیر یبتغي ـي: أال َأبتَِغ اِهللا ـر َأفَغَی

م الِْكتَاب ِإلَیكُم َأنْزَل الِذي وهو .فَصَّالًحكَما
غایة:ورابعها اهللا رضا غیر یبتغي صالَِتي: أال ِإنَّ قُْل

الْعالَِمین ربِّ ِهللا ومماِتي ومحیاي لَه*ونُسِكي شَِریك فإذاالَ
ـد، التوحی ـق تحق وعمال، وحاال علما العناصر هذه اكتملت
ـود الوج روح ـو ه ـل ب ـة، الروحی الحیاة أساس هو الذي

كلهاإلسالم .ي



االتباع. ٢
اإلسالم یریدها كما الحیاة هذه خصائص .االتباع: وثانیة

هالمیة مادة اإلسالمیة الروحیة أو الربانیة الحیاة فلیست
هي بل یشاءون، وكیف یشاءون، بما الناس یشكلها رجراجة،

اإللهي الشرع بأحكام منضبطة .حیاة
ـاهللا ب ـلة الص حسن هو الروحیة الحیاة جوهر كان وإذا
ـذه ه ـإن ف ـأنه، ش جل عبادته وحسن وشكره بذكره تعالى،

أساسیین بأصلین مضبوطة :الصلة
ـد،: األول أح به یشرك فال وحده، هللا العبادة تكون أن

وال جن، وال ملك وال ولي، وال نبي ال شيء، به یشرك وال
حجر وال ا(: بشر لَه مخِْلِصین اَهللا ِلیعبدوا ِإال ُأِمروا لدِّینوما

).حنَفَاء
وال( ـالحا ص ـال عم ـل فلیعم ربه لقاء یرجو كان فمن

أحدا ربه بعبادة ).یشرك
لسان: الثاني وعلى كتابه في شرعه، بما إال اهللا یعبد أال

ما الدین في أحد یشرع ال حتى وسلم علیه اهللا صلى رسوله
ـف التوقی ـعائریة الش ـادات العب في فاألصل اهللا، به یأذن لم

ـالفوالمنع خ ـى عل ینشئها، الشارع من نص یأتي حتى ،



فیها فاألصل الحیاة، وشئون والمعامالت العادات في األصل
الشارع من محرم نص یأت لم ما واإلباحة، .اإلذن

ـه عن اهللا رضي عیاض بین الفضیل علي أبو سئل وقد
تعالى قوله ـالً(: عن عم َأحسن َأیُّكُم ـن: )ِلیبلُوكُم أحس ـا م

قالالع ـن: مل؟ م ـل یقب فال وأصوبه، أخلصه العمل أحسن
قیل صوابا، خالصا كان ما إال وصوابه؟: العمل خلوصه وما

السنة: قال على یكون أن وصوابه هللا، یكون أن .خلوصه
ـور ص ـاء إنش في ومواجیدهم أذواقهم یحكمون فالذین
وزینتها عقولهم، استحسنتها للعبادة، وأسالیب أشكال وابتداع

أ ـدونلهم یقص ـانوا ك وإن فاحشا، خطئا مخطئون هواؤهم،
تعالى اهللا إلى ـن: التقرب م ـتمد تس ال ـادة العب شرعیة فإن

وحده الوحي من بل الهوى، تزیین من وال العقل، .تحسین
وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال ـدث: "ولهذا أح من

رد فهو منه لیس ما أمرنا ". في
صورا: یرید دیننا في ابتدع اهللامن ـرعها یش لم للتعبد

منه مقبولة غیر علیه، مردودة .فهي



والسالم الصالة علیه الخلفاء: "وقال وسنة بسنتي علیكم
ـدثات ومح وإیاكم بالنواجذ، علیها عضوا المهدیین، الراشدین

ضاللة بدعة كل فإن ".األمور،

والشمول. ٣ االمتداد
والشمول االمتداد في تتمثل الخصائص هذه .وثالثة

متناقضتین حیاتین یعیش ال ـتقلة: فالمسلم مس ـة روحی
منفردة ..ومادیة

ـة بالمادی ـة الروحانی ـا فیه تمتزج واحدة حیاة هي بل
بالغصن والعصارة بالجسم الروح .امتزاج

ـاملة، ش نافذة عمیقة ممتدة حیاة للمسلم الروحیة فالحیاة
العلم في الطریق، وفي البیت في وخلوته، جلوته في تصحبه

الیقظة،وفي وعند النوم عند الحضر، وفي السفر في العمل،
ـد عن ـجد، المس على مقصورة للمسلم الروحیة الحیاة فلیست
ـد یتقی ال ـام، اللج ـول محل ینطلق ثم الشعائریة، العبادة أداء
ـره، ذك ینسى وال عنه، یغفل ال دائما، اهللا مع هو بل بشيء،

رقابته یهمل فأین(: وال والمغرب، المشرق ـثموهللا ف تولوا ما
اهللا وال(،)وجه ـم رابعه ـو ه إال ثالثة نجوى من یكون ما



ـو ه إال ـر أكث وال ذلك من أدنى وال سادسهم هو إال خمسة
كانوا ما أین ).معهم

ـئون ش ـن م ـأن ش كل في والدعاء الذكر شرع ولهذا
ـل: الحیاة واألك والخروج، والدخول واإلمساء، اإلصباح في

و والیقظة، والنوم الشهوةوالشرب، عند حتى واألوبة، السفر
ـرا: الجنسیة كَِثی ـرا ِذكْ اَهللا ـروا اذْكُ آمنُوا الِذین َأیُّها *یا

وَأِصیالً بكْرةً .وسبِّحوه
ـة زراع ـن م ـة المحض ـة الدنیوی أعماله في والمسلم
ـة، الروحی الحیاة عن معزوال لیس وإدارة، وتجارة وصناعة

ا یراقب بأن مطالب والفهو ـش یغ فال فیتقنه، عمله، في هللا
یظلم وال أن": یخون ـل عم إذا ـل العام ـن م ـب یح اهللا إن

شيء"،"یحسن كل على اإلحسان كتب اهللا مطالب".إن وهو
ـادى ن ـإذا ف ـه، رب نحو واجبه عن دنیاه أمر یلهیه أال كذلك

أن الصالة"المنادي على ـغال" حي األش لجة من نفسه انتشل
بی لیقف ـفالدنیویة، وص ما وهو خاشعا، مناجیا ربه یدي ن

بقوله بیوته، وعمار مساجده، رواد به َأِذن(: اهللا ـوٍت بی ِفي
ـدوِّ ِبالْغُ ـا ِفیه ـه لَ ـبِّح یس اسمه ِفیها ویذْكَر تُرفَع َأن اُهللا

و*واَآلصاِل اِهللا ِذكِْر عن بیع والَ ِتجارةٌ تُلِْهیِهم الَ ِإقَاِمِرجاٌل



ـوب الْقُلُ ـِه ِفی ـب تَتَقَل ـا یوم یخَافُون الزَّكَاِة وِإیتَاِء الصَّالَِة
ُواَألبصار

ـى إل ـادق الص واتجاهه الصالحة، بنیته المسلم أن على
ـى إل وقربات عبادات الدنیویة أعماله یجعل أن یستطیع اهللا،

تعالى .اهللا
حتى شيء كل في لیؤجر المؤمن الل"إن یضعهافي قمة

امرأته فم والمؤانسة" في الممازحة باب ـلة. من الص ـى حت
الصحیح في جاء كما بزوجه، الزوج صلة المباحة، : الجنسیة

صدقة" أحدكم بضع قالوا"وفي ـدنا: ، أح أیأتي اهللا، رسول یا
قال أجر؟ فیها له ویكون ـي: "شهوته، ف ـعها وض لو أرأیتم

وضعها إذا فكذلك زور؟ علیه أكان لهحرام كان الحالل في
".أجر

ـلم، للمس ـجدا مس كلها األرض تغدو أن هذا ومقتضى
ـل ج اهللا ـى إل ـات قرب كلها أعماله وتصبح لربه، فیه یتعبد
ـع م أبدا ألنه صالة، محراب في أنه دائما یشعر فهو جالله،

!اهللا



االستمرار. ٤
هي الرابعة .االستمرار: والخصیصة

ال تصحب الروحیة الحیاة كانت مكانیافإذا أو أفقیا مسلم
في وزمانیا رأسیا كذلك تصحبه فإنها حیاته، مجاالت كل في

ربه یلقى حتى حیاته وأطوار أوقاته، .جمیع
ـد یعب أن ـان اإلنس من تكتفي الدیانات بعض كانت فإذا
یوم، من ساعة ـ األصح على ـ أو األسبوع، في یوما ربه

وشهوات دنیاه إلى األسبوع سائر عنه ینصرف ـاغلهثم ومش ه
آخر موقف له اإلسالم فإن ـ .الخاصة

ـرة م ـر العم ـي ف المسلم من تطلب عبادات هناك إن
وإلزام افتراض طلب الحج، مثل .واحدة،

ـوم ص مثل عام، كل المسلم من تطلب عبادات وهناك
الحولیة األموال وزكاة رمضان، .شهر

ـي وه مرة، أسبوع كل المسلم من تطلب عبادة وهناك
الجمع .ةصالة

تصل یومیة، عبادة ـ كله هذا جوار إلى ـ هناك ولكن
خمس یوم كل في معه، موعد على وتجعله بربه دائما المسلم
ـعف، ض إذا وتقویه غفل، إذا وتنبهه نسى، إذا تذكره مرات،



ـود عم ـالم اإلس ـا اعتبره التي المفروضة، الصلوات وهي
والكافر المسلم بین والفیصل ـ(: الدین، طرف ـالة الص يوأقم

ـك ذل ـیئات، الس یذهبن الحسنات إن اللیل، من وزلفا النهار
للذاكرین ).ذكرى

وفي والحضر، السفر في المسلم على تجب عبادة وهي
ـن م بحال تسقط ال والحرب، السلم وفي والمرض، الصحة

.األحوال
ـا فیه بما المسافر، صالة اإلسالمي الفقه في نجد ولهذا

ـ وفیه المریض، وصالة وجمع، قصر ـدیثمن ح ـل": ا ص
جنب فعلى تستطع لم فإن فقاعدا، تستطع لم فإن ".قائما،

ـه قول جاء وفیها ـ الحرب صالة أو ـ الخوف وصالة
ـنْهم: تعالى مِّ طَاِئفَةٌ فَلْتَقُم الصَّالَةَ لَهم فََأقَمتَ ِفیِهم كُنتَ وِإذَا

فَلْ سجدوا فَِإذَا َأسِلحتَهم ولْیْأخُذُوا ـممَّعك وراِئكُ ـن ِم ـوا یكُونُ
ِحذْرهم ولْیْأخُذُوا معك فَلْیصلوا یصلوا لَم ُأخْرى طَاِئفَةٌ ولْتَْأِت
ـِتكُم وَأمِتع َأسِلحِتكُم عن تَغْفُلُون لَو كَفَروا الِذین ودَّ وَأسِلحتَهم

واِحدةً مَّیلَةً علَیكُم َأذًىفَیِمیلُون ـم ِبكُ كَان ِإن علَیكُم جنَاح والَ
َأسِلحتَكُم تَضعوا َأن مَّرضى كُنْتُم َأو مَّطٍَر .مِّن



ـیوف الس ـاء والتق ـفوف، الص ـام التح حالة في حتى
كیفما المسلم یصلي الطرفین، بین المعركة واحتدام بالسیوف،

اشت دون باإلیماء، ولو راكبا أو راجال ـوعاستطاع، رك راط
القرآن یقول هذا وفي قبلة، إلى اتجاه أو سجود حاِفظُوا:أو

ـاِنِتین قَ ِهللا وقُوموا الْوسطَى والصَّالَِة الصَّلَواِت ـِإن*علَى فَ
ركْبانًا َأو فَِرجاالً ِخفْتُم

أحیانه، كل في تعالى اهللا بذكر مأمور المسلم أن إلى هذا
مساف أحواله، كل قائماوعلى سقیما، أو صحیحا مقیما، أو را
جنب على أو قاعدا تعالى. أو ـوا: قال آمنُ ـِذین ال َأیُّها یا
كَِثیرا ِذكْرا اَهللا وَأِصیالً * اذْكُروا بكْرةً وسبِّحوه

ـة، الخاص ومناسباتها بأسبابها وردت التي األذكار غیر
خاصة كتب ذلك في ألفت .وقد

مطا ینبض،والمسلم عرق فیه مادام تعالى اهللا بعبادة لب
ـدود المح ـه أجل وینتهي الموت، یوافیه حتى یتردد، : ونفس

الْیِقین یْأِتیك حتى ربَّك فيواعبد كما الموت، هنا والیقین
القیامة یوم الكفار لسان على تعالى ِبیوِم: قوله نُكَذب وكُنا

َأ*الدِّیِن الْیِقینحتى تَانَا



والسعة. ٥ الیسر
هي الخامسة والسعة: والخصیصة .الیسر

وشمولها امتدادها برغم ـ اإلسالم في الروحیة فالحیاة
ـططا، ش اإلنسان تكلف ال میسرة، سهلة حیاة ـ واستمرارها
یقصم ما واألغالل اآلصار من تحمله وال عسرا، ترهقه وال

في بما إال مكلف غیر فهو بماظهره، إال مطالب وال وسعه،
شدیدة مشقة دون علیه ویقدر .یستطیعه

ـدین ال هذا عن الحرج ینفي القرآن وجدنا إن غرو وال
فیقول كلیا، حرٍج: نفیا ِمن الدِّیِن ِفي علَیكُم جعَل .وما

التیمم وشرعیة الطهارة آیة ختام في ـد: ویقول یِری ما
علَی ِلیجعَل ـهاُهللا ِنعمتَ وِلیِتمَّ ِلیطَهِّركُم یِرید ولَِكن حرٍج مِّن كُم

تَشْكُرون لَعلكُم علَیكُم
ـة الرخص ـن م ـا فیه ذكر وما الصوم، آیة ختام وفي

یقول والقضاء، الفطر من والمسافر ِبكُم: للمریض اُهللا یِرید
الْعسر ِبكُم یِرید والَ .الْیسر

أهل عند وسلم، علیه اهللا صلى النبي صفة القرآن ویذكر
ـل: (الكتاب واإلنجی ـوراة الت في عندهم مكتوبا یجدونه الذي

ـات الطیب ـم له ویحل المنكر عن وینهاهم بالمعروف یأمرهم



ـي الت واألغالل إصرهم عنهم ویضع الخبائث علیهم ویحرم
علیهم الكتاب،)كانت أهل عند رسالته عنوان هو فهذا وهو،

ـالیف التك آصار ورفع والتیسیر، السعة من تحمله بما ناطق
أن ـؤمنین الم اهللا علم ولهذا قبلنا، من على كانت التي الثقیلة

دعائهم في ـه: (یقولوا حملت كما إصرا علینا تحمل وال ربنا
به لنا طاقة ال ما تحملنا وال ربنا قبلنا، من الذین وقد). على

الصحیحین في ا: ورد اهللا الدعاءأن هذا لهم .ستجاب
ـل لك ـع تتس اإلسالم في الروحیة الحیاة وجدنا ثم ومن

ودرجاتهم الناس ـار: مراتب أش كما والعلیا، والوسطى الدنیا
تعالى بقوله الكریم القرآن ذلك الِذین: إلى الِْكتَاب َأورثْنَا ثُمَّ

لنَفِْس ظَاِلم فَِمنْهم ِعباِدنَا ِمن وِمنْهماصطَفَینَا مُّقْتَِصد وِمنْهم ِه
الْكَِبیر الْفَضُل هو ذَِلك اِهللا ِبِإذِْن ِبالْخَیراِت .ساِبقٌ

ـا، فیه ـر یقص ـد وق الفرائض، بأداء یكتفي من فهناك
ـالم الظ ـو وه فیها، یقع وقد المحرمات ترك على ویقتصر

.لنفسه
فیها، یقصر وال الفرائض بأداء یلتزم من ویلتزموهناك

وهو منها، شيء في الوقوع في یتهاون وال المحرمات بترك
.المقتصد



ـبهات الش یتقي بل المحرمات، ترك یكفیه ال من وهناك
ـم ث ـات، المكروه ـدع فی یرتقي بل وعرضه، لدینه استبراء

بأس به بما حذرا به بأس ال ما فیدع .یرتقي
یشبع وال الفرائض، أداء یكفیه ال المأمورات جانب وفي
ـي ف جاء كما یحبه، حتى بالنوافل اهللا إلى یتقرب فهو نهمه،

القدسي ـته: "الحدیث افترض مما بأفضل عبدي إلي تقرب ما
ـإذا ف أحبه، حتى بالنوافل إلي یتقرب عبدي یزال وال علیه،
ـه، ب یبصر الذي وبصره به، یسمع الذي سمعه كنت أحببته

ـئن ول بها، یسعى التي وقدمه بها، یبطش التي ـألنيویده س
ألعیذنه بي استعاذ ولئن ".ألعطینه،

منزلة إلى صاحبها توصل الفرائض كانت " القرب"فإذا
ـة منزل إلى به ترقى النوافل فإن اهللا، ـب"من اهللا" الح ـن م

اهللا بإذن بالخیرات السابق منزلة وهي .تعالى،
ـذي ال ـي األعراب اإلسالمیة الروحیة الحیاة وسعت لقد

عل اهللا صلى النبي فعرفهسأل اإلسالم، فرائض عن وسلم یه
ـوم: إیاها وص ـة، المفروض والزكاة الخمس، الصلوات من

منها كل في یسأل وهو قال: رمضان، غیرها؟ علي ال: "هل
تطوع أن صراحة"إال بكل النهایة في قال ثم أزید: ، ال واهللا



وال هذا وسلم. أنقصعلى علیه اهللا صلى النبي ـح: "فقال أفل
صدق صدقد"أو" إن إن الجنة ".خل

ـن م ـاد الزه ـاد العب ـ األعرابي هذا مع ـ ووسعت
الدرداء، وأبي ذر وأبي وعلي وعمر بكر أبي مثل الصحابة
ـي رض الصحابة من وغیرهم عمرو، بن اهللا وعبد وسلمان،

عنهم .اهللا
وال ـائبین، الت للعصاة اإلسالم في الروحیة الحیاة وتتسع

ـ مهم ـة، الرحم باب وجوههم في ـرائمهم،تغلق ج ـن تك ا
ـرآن الق یقول هذا وفي أنفسهم، على ـا(: وإسرافهم ی ـْل قُ

اِهللا ـِة رَّحم ِمن تَقْنَطُوا الَ َأنْفُِسِهم علَى َأسرفُوا الِذین ِعباِدي
الرَِّحیم الْغَفُور هو ِإنه جِمیعا الذنُوب یغِْفر اَهللا ِإنَّ

أ رسوله اهللا أمر كیف ـداءفانظر الن ـذا به ـادیهم ین ن
أنفسهم على وإسرافهم معصیتهم برغم ـادي(: اللطیف عب )یا

ظلموا ما برغم ـ وأنهم تنقطع لم بربهم صلتهم بأن لیشعرهم
رحمته من یقنطوا أن لهم یجوز ال الذین عباده، ـ وأسرفوا
إال ـه رب ـة رحم ـن م ـنط یق ال فإنه روحه، من ییئسوا أو

روح من ییئس وال الكافرونالضالون، القوم إال .اهللا



ـاب فت تابوا ثم وزنوا وقتلوا أشركوا قوما اهللا ذكر وقد
علیهم ـون: (اهللا یقتل وال ـر آخ إلها اهللا مع یدعون ال والذین

ـك ذل یفعل ومن یزنون، وال بالحق إال اهللا حرم التي النفس
ـا، مهان فیه ویخلد القیامة یوم العذاب له یضاعف أثاما، یلق

و تاب من اهللاإال ـدل یب ـك فأولئ ـالحا ص عمال وعمل آمن
رحیما غفورا اهللا وكان حسنات، ).سیئاتهم

تعالى قوله عنه اهللا رضي البصري الحسن اإلمام وقرأ
البروج سورة لَم: في ثُمَّ والْمْؤِمنَاِت الْمْؤِمِنین فَتَنُوا الِذین ِإنَّ

ولَهم جهنم عذَاب فَلَهم الْحِریِقیتُوبوا منعذَاب معجبا فقال
ورحمته عفوه وسعة تعالى اهللا فضل ثم: عظیم أولیاءه، قتلوا

التوبة من یوئسهم !لم
ـى الزن ـرة كبی اقترفت التي الغامدیة المرأة قصة وفي
مهما علیها، اهللا حد بإقامة تتطهر أن وأصرت محصنة وهي

شدته، وسلمتكن علیه اهللا صلى النبي فیها ـت": قال تاب ـد لق
لوسعتهم المدینة أهل من سبعین على قسمت لو ".توبة



واالعتدال. ٦ التوازن
هي الربانیة الحیاة لهذه السادسة ـوازن: والخصیصة الت

.واالعتدال
ورسوله اهللا شرعها كما ـ اإلسالم في الروحیة فالحیاة
ـة المادی الحیاة جوانب مع ومتناسقة متوازنة معتدلة، حیاة ـ

ف ـهاألخرى، ب ـوز یج الذي الغلو، وال التنطع، فیها یقبل ال
اآلخرین حقوق وعلى نفسه، على .المسلم

ـذي ال ـهولة، والس الیسر لعنصر مكمل العنصر وهذا
ـذي ال ـف المكل ـإن ف لوازمه، من الزم هو بل عنه، تحدثنا
في ـ محالة ال ـ یدخل واالعتدال، الوسطیة حد عن یخرج

والحرج العسر .دائرة
اإل یطلب ـاة،لم والحی الناس یعتزل أن المسلم من سالم

الذین على أنكر بل دیر، في یترهب أو صومعة في اهللا لیتعبد
ـق ح ـا یرعوه ـم ل ـم ث أنفسهم، عند من الرهبانیة ابتدعوا

.رعایتها
ـن م على وسلم، علیه اهللا صلى الكریم الرسول وأنكر
ـق طری ـم له ـا مبین الزهد، أو العبادة في أصحابه من غال

اهللاالعت ـلى ص ـه ومنهج طریقه وهو التوازن، ومنهج دال،



ـها، رفض یجوز وال اتباعها، یجب التي سنته أي وسلم، علیه
ـا فلم أزواجه، من عبادته عن سألوا الذین للثالثة قال ولهذا

تقالوها قلیلة(عرفوها ـول: وقالوا) عددها رس من نحن أین
تأخر؟ وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر وقد أحدهماهللا، : وقال
الثاني وقال أفطر، وال الدهر، فأصوم أنا اللیل: أما أقوم وأنا

الثالث وقال أرقد، ـدا،: فال أب ـزوج أت فال النساء أعتزل وأنا
ـب وخط فجمعهم بمقالتهم وسلم علیه اهللا صلى النبي وسمع

قائال ـوم: "فیهم أص ـي ولكن ـه، ل وأتقاكم هللا أخشاكم أنا إنما
وأنام، وأقوم ـنتيوأفطر، س عن رغب فمن النساء، وأتزوج

مني ". فلیس
أن ـلم المس من تقتضي ال اإلسالمیة الروحیة الحیاة إن
ـه بدن حق على یجور وبذلك اللیل، وقیام النهار، صیام یدیم
ـة، المؤانس في أهله وحق النوم، في عینه وحق الراحة، في

المعونة، في مجتمعه ـهوحق علی الرسول به أوصى ما وهذا
والقیامالصالة للصیام تفرغ حین عمرو، بن عبداهللا والسالم

زواره، ـق وح زوجه، وحق نفسه، حق عن وغفل والتالوة،
قائال ذلك في باالعتدال النبي حقا،: "فأمره علیك لجسدك فإن



ـزورك ل وإن حقا، علیك لزوجك وإن حقا، علیك لعینك وإن
حقا ".علیك

من تستوجب ال اإلسالم في الروحیة أنوالحیاة المسلم
في المانویة صنعت كما الدنیا، الحیاة طیبات نفسه على یحرم
ـة والرواقی الصین، في والبوذیة الهند، في البرهمیة فارس،

النصرانیة الدیانة في والرهبانیة الیونان، .في
على اإلنكار شدد منه، موضع غیر في الكریم والقرآن

أن لهم وبین اهللا، أحل ما طیبات حرموا خلقالذین تعالى اهللا
ـم ث لهم، لیخلقها سبحانه كان وما جمیعا، األرض في ما لهم

علیهم !یحرمها
وال إسراف بال باعتدال، یتناولوها أن منهم طلبه ما كل
اهللا نعمة یشكروا وأن أحد، حق على فیها یعتدوا وأال تقتیر،
ـي ف ـتخدامها اس ـدم وع ـه طاعت على بها باالستعانة فیها،

وإفساد .أرضهمعصیته،
تعالى ـِجٍد: یقول مس كُل ِعنْد ِزینَتَكُم خُذُوا آدم بِني یا

الْمسِرِفین یِحبُّ الَ ِإنه تُسِرفُوا والَ واشْربوا ـن*وكُلُوا م قُْل
ِهي قُْل الرِّزِق ِمن والْطیِّباِت ِلِعباِدِه َأخْرج الِتي اِهللا ِزینَةَ حرَّم



ـُلِلل نُفَصِّ كَذَِلك الِْقیامِة یوم خَاِلصةً الدُّنْیا الْحیاِة ِفي آمنُوا ِذین
یعلَمون ِلقَوٍم اَآلیاِت

ـكُروا: ویقول واشْ ـا طَیِّب حالَالً اُهللا رزقَكُم ِممَّا فَكُلُوا
تَعبدون ِإیَّاه كُنْتُم ِإن اِهللا وا،ِنعمتَ اِهللاكُلُوا رِّزِق ِمن شْربوا
مفِْسِدین اَألرِض ِفي تَعثَوا والَ

َأحل: ویقول ما طَیِّباِت تُحرِّموا الَ آمنُوا الِذین َأیُّها یا
الْمعتَِدین یِحبُّ الَ اَهللا ِإنَّ تَعتَدوا والَ لَكُم ـا * اُهللا ِممَّ ـوا وكُلُ

حالَ اُهللا مْؤِمنُونرزقَكُم ِبِه َأنْتُم الِذي اَهللا واتقُوا طَیِّبا الً
ارتقائه قمة في وهو ـ یستمتع أن المسلم على حرج فال
ـبس المل ـات وطیب ـرب، والمش المأكل بطیبات ـ الروحي
الزوجیة، الحیاة وطیبات والمأوى، المسكن وطیبات والزینة،

والترویح اللهو .وطیبات

التنوع. ٧
خص ـالمومن اإلس في الروحیة الحیاة ـوع،: ائص التن

ـه، بحب ـه روح ویغذي إلیه، ویتقرب ربه یعبد الذي فالمسلم
ـى عل ـه نفس یحبس ال سبحانه، بمعرفته وعقله بقربه، وقلبه

الروحي الجهاد أو التعبد من معین .نوع



ـا فیه ـول یص رحبة، ومجاالت جمة، فرصا أمامه إن
یشغل ما فیها إنسان كل ویجد ـه،ویجول، نهم ویشبع طاقته،

غلته .وینقع
المؤمن اإلنسان من الروحیة مطالبه في اإلسالم نوع فقد
ـل وعم ـوع، وتط وإلزام وترك، وفعل وعمل، قول بین ما

وعالنیة وسر ونهار، لیل بین وما قلب، وعمل .جارحة
القرآن، وتالوة كالذكر قولي هو ما اإلسالم عبادات من

و الصالة كإقام فعلي هو ـيوما ترك ـو ه وما الزكاة، إیتاء
وحرمان إمساك هو الذي .كالصیام

مايل هو وما بالنفس، واجلهاد والصيام كالصالة خالص بدين هو ما ومنها
باملال واجلهاد والصدقات كالزكاة  .خالص

ـالنفس ب والجهاد والعمرة، كالحج بینهما جامع هو وما
معا .والمال

المأمورات، كفعل إیجاب، هو ما ـةومنها الزم فرائض
مستحبة نوافل .أو

اهللا یقبل وال النوافل، على مقدمة الفرائض أن ریب وال
ـرائض الف أداء على والمحافظة الفریضة، تؤدى حتى النافلة



ـة منزل ـى إل باإلنسان ـرب"تفضي ـالى،" التق تع اهللا ـن م
منزلة إلى به ترقى النوافل على تعالى" الحب"والمحافظة .هللا

الحد جاء هذا ـيوفي ف البخاري رواه الذي القدسي یث
وال: "صحیحه علیه، افترضته مما بأفضل عبد إلي تقرب ما

ـت كن أحببته فإذا أحبه، حتى بالنوافل إلي یتقرب عبدي یزال
ـي الت ـده وی به، یبصر الذي وبصره به، یسمع الذي سمعه

بها .."یبطش
كانت: ومنها محرمات المنهیات، ترك مثل سلب هو ما

مكروهات .أو
ثم الكبائر، هو ـ الشرك بعد ـ اجتنابه یجب ما وأول
ـبهات، الش یتقي ثم المحرمات، صغائر فیجتنب المرء یرتقي
ـو ول المكروهات فیجتنب یرتقي ثم وعرضه، لدینه استبراء
الحالل، بعض فیتقي ارتقاء یزداد ثم تنزیهیة، كراهتها كانت

المكروه، إلى یجر أن ـاخشیة كم ـالحرام، ف ـيفالشبهة، ف
ال: "الحدیث ـا م یدع حتى المتقین من یكون أن العبد یبلغ ال

بأس به لما حذرا به ".بأس



ـة بمثاب وهو مهم، أمر السلبي أو التركي الجانب وهذا
ـاء، البن ـل قب األنقاض إزالة أو التحلیة، قبل ـيالتخلیة وف

الناس: "الحدیث أعبد تكن المحارم ".اتق
مختص هو ما الروحیة األعمال ـد،ومن واح ـو بعض

والتكبیر والتهلیل والتحمید بالتسبیح وحده یقوم الذي كاللسان،
ـدعوة وال النبي، على والصالة والتالوة واالستغفار والدعاء

المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر اهللا، .إلى
ـافح ویص النافع، العلم المسلم بها یكتب التي الید ومثل

ال كسب في بها ویعمل المؤمنین، الحاللبها ـل: "عیش أك ما
اهللا نبي وإن یده، عمل من یأكل أن من خیرا قط طعاما أحد

یده عمل من یأكل كان ".داود
ـلة ص وإلى اهللا، بیوت إلى بها یمشي التي الرجل ومثل

الجوارح سائر وكذلك المختلفة، الطاعات وألوان .األرحام،
ـل مث ـل، بالعق ـتص مخ هو ما الروحیة األعمال ومن

في ومنهاالتفكر وآالئه، تعالى اهللا نفسه: مخلوقات : اإلنسان
للْموِقِنین آیاتٌ اَألرِض تُبِصرون*وِفي َأفَالَ َأنْفُِسكُم وِفي

ذلك اهللا: ومثل لكتاب ـارك: التدبر مب ـك ِإلَی َأنْزلْنَاه ِكتَاب
األلْ ُأولُو وِلیتَذَكر آیاِتِه باِبلیدَّبَّروا



ـل وح ـمه، وهض وفهمه العلم، طلب في التفكر وكذلك
.معضالته

مثل القلب أعمال من هو ما والمحبة،: ومنها اإلخالص،
والزهد والتوكل، والخشیة، ـات.. والرجاء، مقام من وغیرها

.الصالحین
عند تقبل ال كلها األعمال أن یعرف أن الضروري ومن

النیة وهو أساسي قلبي بعمل إال ـأناهللا ب تعالى، هللا المجردة
ومرضاته، وجهه وابتغاء له، خالصا العمل ـالیؤدى ق كما

ـدِّین: تعالى ال ـه لَ ـین مخِْلِص اَهللا ـدوا ِلیعب ِإال ُأِمروا وما
.حنَفَاء

ـي ف ـت لیس فهي األعمال، في الرحب التنوع هذا ومع
دون ـل فالنواف ـرا، كبی تفاضال متفاضلة فهي واحدة، درجة
ـرائض وف ـین، الع فرائض دون الكفایة وفرائض الفرائض،
ـق بح ـة المتعلق ـرائض الف دون الفرد، بحق المتعلقة العین

.الجماعة
ـالة الص ـل مث صاحبها على نفعها المقصور واألعمال
ـا نفعه یتعدى التي كاألعمال لیست والعمرة، والحج والصیام



ـت كان بالفعل المنفعة دائرة اتسعت وكلما الغیر، ـهإلى قیمت
أكبر ومثوبته .أرفع

اهللا سبیل في الجهاد كان اإلسالم"ولهذا سنام لما" ذروة
اهللا، ـة لكلم وإعالء اإلسالم أمة عن الخطر درء من وراءه

كانت هنا ومن اهللا، لدعوة اهللا"وحمایة ـبیل س ـي ف " الشهادة
لنفسه، مسلم یتمناه ما وأفضل وقاصأعلى أبي بن سعد : فعن

إل جاء رجال ـلمأن وس ـه علی اهللا ـلى ص والنبي الصالة ى
الصف إلى انتهى حین فقال ـا: یصلي، م ـل أفض آتني اللهم

الصالحین عبادك وسلم! تؤتي علیه اهللا صلى النبي قضى فلما
قال آنفا؟: "الصالة، المتكلم الرجل" من ـول: فقال رس ـا ی أنا

وتستشهد: "قال. اهللا جوادك یعقر اهللا[إذن سبیل ]".في
رأین ـداهللاوقد عب اإلمام مثل كبیرا مجاهدا محدثا فقیها ا

ـد الزاه ـد العاب اهللا في وأخیه صدیقه إلى یكتب المبارك بن
ـاد،: الرباني والجه ـاط الرب أرض وهو عیاض، بن الفضیل

ـدا عاب والمدینة مكة بین ینتقل الحرمین رحاب في والفضیل
بقوله إلیه فأرسل :متبتال،

ل أبصرتنا لو الحرمین عابد تلعبیا بالعبادة أنك !علمت
تتخضب بدمائنا فنحورنا بدموعه خده یخضب كان من



ولكن كثیرة، وأنواعها فسیحة، الروحي العمل ساحة إن
حاله یناسب ما منها یتخیر الذي هو البصیر .المؤمن

تعالى هللا التعبد في همه أكبر یجعل أن للغني ینبغي فال
داود بصیام أو والخمیس، االثنین ـذيبصیام ال السالم علیه

به الالئقة العبادة أن عن غافال یوما، ویفطر یوما یصوم كان
اهللا سبیل في المال إنفاق هي عبادة كل .قبل

وحوله واإلرشاد، بالوعظ هللا یتعبد أن للطبیب ینبغي وال
ـد أش ـن م یعالجه من إلى یحتاج من المسلمین مرضى من

ـاء األطب ربقة من یحرره ومن فتكا، ـاجریناألمراض المت
الخلق لضرورات والمستغلین البشر، .بأسقام

ـرة والعم بالحج هللا یتعبد أن الحاكم أو لإلمام ینبغي وال
ذي ـل ك إعطاء عن غافل رعیته، ألمر مهمل وهو عام، كل

اهللا لحدود والمتعدین الفجار تأدیب وعن حقه، .حق
إنسان لكل بالنسبة العبادة أفضل أن نعلم أن یجب وهكذا

ك علیهما تعالى اهللا ونعم بمقدرته وألصق بحاله ألیق .ان



الباب الثاني

ـة المتوازن ـاة للحی األعلى المثل هو الرسول
المتكاملة

عظمیان نعمتان
على اهللا فضل علیهممن نعمته وتمام نعمتان: المسلمین،

الخاتمة األمة هذه بهما تمیزت ـه: (عظیمتان، برحمت یختص
الفضل ذو واهللا یشاء، ).العظیممن

القرآن خلود نعمة
األولى ـا: النعمة وبقاؤه ـدین، ال هذا مصادر خلود هي

ـرة، األخی ـة األم هي األمة هذه فإن لها، اهللا بحفظ محفوظة
بعد وال نبي، نبیها بعد فلیس الرساالت، آخر اهللا حملها التي
كتابها حفظ یكل لم ولهذا شریعة، دینها بعد وال كتاب، قرآنها

ك أهلها ـيإلى ف وقال بنفسه، بحفظه تكفل بل السابقة، الكتب
لحافظون(: ذلك له وإنا الذكر نزلنا نحن ـو)إنا ه والقرآن ،



ـریعة والش للعقیدة األول والمنبع الملة، لهذه األول المصدر
.والسلوك

ـم أعظ ـي اإلله الوعد هذا التاریخي الواقع صدق ولقد
نزو على تزید أو قرنا عشر أربعة مضت فقد هذاتصدیق، ل

ـى عل ـوله رس ـاله ت وكما اهللا، أنزله كما هو، وهو القرآن،
ـه تتناقل عنه، اهللا رضي عثمان عهد في كتب وكما أصحابه،
ـي ف ـا مكتوب باأللسنة، متلو الصدور، في محفوظا األجیال،

.المصاحف
ـرات عش ـ قلب ظهر عن ـ یحفظه كتاب یوجد وال

ا القرآن إال أبنائه، من األلوف ومئات ـذياأللوف، ال لعظیم،
ـیم حك من تنزیل خلفه، من وال یدیه بین من الباطل یأتیه ال

.حمید
ـ اهللا ـه رحم الشاطبي اإلمام نبه كما ـ القرآن وحفظ
ـري النظ ـان البی ـي ه السنة ألن كذلك، السنة حفظ یتضمن

معه البیان حفظ یتضمن المبین حفظ ألن للقرآن، .والعملي



النبویة السیرة نعمة
الثا سیرة: نیةوالنعمة وهي العاطرة، النبویة السیرة هي

فهي العلماء، من المحققون بینها التي خصائصها لها متمیزة
ـة مكتمل ـیرة وس ثابتة، تاریخیة وسیرة مدونة، علمیة سیرة
ـة، جامع شاملة سیرة وهي الوفاة، إلى الوالدة من الحلقات،
ـداث، وأح ـائع وق في وسلم علیه اهللا صلى النبي حیاة تجسد

ـانا فیه نجد التي المتوازنة، المتكاملة الحیاة هذه معبرة، طقة
ـین ب ـعى تس اإلسالمیة والقیم مفسرا، والقرآن حیا، اإلسالم
ـرآن للق ـي العمل التطبیق هي الحیاة هذه قدمین، على الناس
صلى اهللا رسول خلق عن سئلت وقد عائشة قالت كما الكریم،

فقالت وسلم، علیه القرآن: "اهللا كان ".خلقه
ـى، المثل أسوته فیها مسلم كل یجد التي هي الحیاة هذه
ـه علی ـزل وأن ـه، تأدیب فأحسن ربه أدبه فقد األعلى، ومثله
علیه اهللا فضل وكان یعلم، یكن لم ما وعلمه والحكمة، الكتاب

منهم رسوال بعثه إذ المؤمنین، على به وامتن یتْلُوعظیما،
ویزكیِهم آیاِتِه ـانُواعلَیِهم كَ وِإن والِْحكْمةَ الِْكتَاب ویعلمهم

مُِّبیٍن ضالٍَل لَِفي قَبُل ِمن



تعالى اهللا ـوةٌ: یقول ُأس اِهللا ـوِل رس ِفي لَكُم كَان لَقَد
كَِثیرا اَهللا وذَكَر اَآلِخر والْیوم اَهللا یرجو كَان لمن حسنَةٌ

الی عند یوجد ـرهموال غی عند وال ـ النصارى وال هود
ـة الحی ـیرة الس ـذه ه مثل ـ األخرى األدیان أصحاب من
كما الحیاة، جوانب وكل الحیاة، مراحل لكل الشاملة النابضة،

وكتب النبویة، الشمائل كتب ذلك النبوي"تصور في": الهدي
في والیقظة، النوم في والزینة، الملبس في والمشرب، المأكل

والس ـيالحضر ف واللهو، الجد في والبكاء، الضحك في فر،
ـي ف والحرب، السلم في والدنیا، الدین في والمعاملة، العبادة
ـى حت والخصوم، األنصار مع واألباعد، األقارب مع التعامل

الناس یسمیها التي ـات،" خاصة"النواحي الزوج معاشرة في
الكاملة السیرة هذه في محفوظة مرویة .كلها

األعلى المتوازنةالمثل للحیاة
بین وللتوازن للتكامل األعلى التطبیقي المثل أن والحق
ـین ب والعلم، اإلیمان بین والعقل، القلب بین والواقع، المثال
وحظ الرب حق بین والجماعیة، الفردیة بین والمادة، الروح

ـو. النفس ه ـ إخسار وال طغیان بال حقه منها كل وإعطاء



علیه اهللا صلى اهللا ـةرسول رحم اهللا ـله أرس الذي ـ وسلم
ـدى اله من وبینات للناس هدى القرآن علیه وأنزل للعالمین،

.والفرقان

الزاهد العابد الرسول
ـت كان الذي األول، العابد لربه، العباد مجال في فنراه
ـدماه، ق ـر تتفط حتى اللیل یقوم وكان الصالة، في عینه قرة

زوجه وتعجب لحیته، دموعه تبلل حتى ـنویبكي م ـة عائش
تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر وقد وبكائه، تعبده شدة

لها شكورا": فیقول عبدا أكون ".أفال
ـا، غالب ـبوع أس كل من والخمیس االثنین یصوم وكان
ـدهر ال سیصوم أنه حوله من یظن حتى الصیام یدیم وأحیانا
یومی فیمضي الصیام، في بالنهار اللیل یواصل وأحیانا نكله،

ـه عن ـى نه ما وهو الغروب، بعد طعاما، یتناول ال أكثر أو
له قالوا ولهذا فقال: أصحابه وتواصل؟ الوصال عن : أتنهانا

ویسقیني" ربي یطعمني أبیت إني مثلي؟ ـن"وأیكم م فكانت ،
وسلم علیه اهللا صلى .خصوصیاته



أحواله كل في تعالى هللا الذكر دائم ـل: وكان ك ـى وعل
ولسا بقلبه یتجلى. نهأحیانه، لربه، ومناجاتاه وأدعیته وأذكاره

ـة والعبودی ـالى، تع هللا ـالص واإلخ الصدق قیم أغنى فیها
ـح وأوض ـاني، المع أروع ـل تمث أنها كما لربها، المتجردة
ـه، لنفس ـاني الرب اإلنسان ینشدها أن ینبغي التي الطموحات
ـذب وأع ـة، البالغی القوالب أحلى في مصوغة یحب ولمن

البیا ـا،األسالیب أعماقه ـن م البشریة الكینونة تهز التي نیة،
فذة روحیة مدرسة وحدها .وهي

ـب كت فیها وألفت والسیرة، الحدیث كتب بها حفلت وقد
ـد محم الشیخ شیخنا كتاب أحدثها لعل وحدیثا، قدیما خاصة،

األنبیاء"الغزالي خاتم عند والدعاء الذكر ".فن
لرب تعبده برغم وسلم، علیه اهللا صلى واشتغالهوكان ه،

ـبیله، س ـي ف والجهاد دینه، إلى بالدعوة الدائم وقیامه بذكره،
ـذا وه التوبة، كثیر االستغفار، كثیر سبحانه، له الخشیة دائم
كان هذا وفي عنده، األلوهیة مقام وعظم عبودیته، كمال من

مائة: "یقول الیوم في اهللا الستغفر وإني قلبي، على لیغان إنه
ال"،"مرة أیها عزیا اهللا إلى أتوب فإني ربكم، إلى توبوا ناس

مرة مائة الیوم في ".وجل



ـدنیا، ال ـي ف ـاس الن أزهد وسلم علیه اهللا صلى وكان
ـاء وأف الفتوح، من له اهللا فتح ما مع منها، بالیسیر وأرضاهم

الجزیرة سید أصبح أن وبعد الغنائم، من ـي.. علیه لق ولكنه
ثالثة الشعیر خبر من یشبع ولم ـانربه وك ـة، متوالی ـام أی

على عیشه إنما نار، بیته في یوقد وال الشهر تلو یمر الشهر
والماء: األسودین یؤثر.. التمر حتى الحصیر على ینام وكان
جنبیه ـا.. في توجع فبكى كذلك، یوما الخطاب بن عمر ورآه

ـا فراش ـه ل یهیئوا أن بعضهم علیه واقترح علیه، وإشفاقا له
فقال هذا، من ـدنیا: "ملهألین ال ومثل مثلي ما وللدنیا؟ لي ما

ساعة شجرة تحت فاستظل صائف، یوم في سار كراكب إال
وتركها راح ثم نهار، "!من

واإلنسان الرسول
ـة، العالی الروحانیة هذه مع وسلم علیه اهللا صلى ولكنه
ـا دنی في زهادته وفي لربه، عبادته وحسن وشكره ذكره في

ال بشعور فیها وعیشه ـبیلالناس، الس وعابر ـم!.. غریب، ل
ـن م تمثله وما أعباء، من تفرضه بما األخرى الجوانب یغفل
وجار، وقریب، وجد، وأب وزوج إنسان أنه ینس لم مطالب،



وقائد ورئیس، ـا.. وصدیق، له ـذه ه ـن م ـة عالق كل وأن
.حقوقها

ویغضب البشر، یرضى كما یرضى إنسانا رأیناه ولهذا
ـا كم ویفرح البشر، یغضب ـاكما كم ـزن ویح ـون، یفرح

.یحزنون
غضب وإذا باطل، في رضاه یدخله لم رضى إذا ولكنه
ـق، الح بغیر یفرح لم فرح وإذا الحق، عن غضبه یخرجه لم
ـارك ویش ـا، والرض الصبر عن حزنه یخرجه لم حزن وإذا

الوقار عن ذلك یخرجه وال مسراتهم، في .أصحابه
ولك أحیانا، ویمزح فیضحك، أصحابه بعض نویضحكه

ـي ف ـرابهم بح ـوا یرقص أن للحبشة ویأذن حقا، إال یقول ال
ـدهم ألح عرس في فیقول األنصار، طبیعة ویعرف : مسجده،

ـو" الله ـبهم یعج األنصار فإن لهو؟ معهم كان ـمح" أما ویس
عید یوم في بیته في تغنیا أن أن"لجاریتین ـود الیه یعلم حتى

سمحة بحنیفیة بعثت وأنى فسحة، دیننا ".في



المثاليالزوج
ـا فیم بینهن ویعدل أزواجه، عشرة یحسن زوجا رأیناه
الظروف ویقدر بینهن، ویصالح أنفسهن، ویطیب علیه، یقدر
طالت، وإن قصصهن إلى أحیانا ویستمع منهن، لكل الخاصة
ـاغله ومش همومه وبرغم المشهور، زرع أم حدیث في كما
ـا یس ـاه رأین كما ویمازح، یداعب الجبال، بها تنوء بقالتي

ـول فیق ـرى، أخ ویسبقها مرة، ویسبقها مرة، فتسبقه عائشة،
بتلك: "لها ".هذه

والجد األب
ـر خی كل على ویحرص وبناته، أبناءه یحب أبا رأیناه
ـه، علی ـزن فح ـراهیم، إب ابنه مات واآلخرة، الدنیا في لهم
بل والرضا، الصبر ینافي ما ذلك في یجد ولم عیناه، ودمعت

ویح: "قال العین ـيتدمع یرض ـا م إال نقول وال القلب، زن
لمحزونون إبراهیم یا بفراقك إنا واهللا ".الرب،

یتزوج أن عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي أراد وحین
اهللا، لعنه جهل أبي ابنة عنها، اهللا رضي الزهراء فاطمة على

وقال ـتن: "غضب تف أن أتخوف وأنا مني، بضعة فاطمة إن



حال أحرم لست وإني دینها، ـنفي ولك ـا، حرام أحل وال ال،
ـل رج ـت تح اهللا عدو وبنت اهللا رسول بنت تجتمع ال واهللا

أبدا ".واحد
سبطیه یالعب جدا ـوطئ: رأیناه وی ـین، والحس الحسن

ـى عل ـدهما أح ویركب وأمي، هو بأبي لیركباه، ظهره لهما
ـن ظ ـى حت الصالة، فیطیل یصلي وهو مرة الشریف ظهره

وس فرغ فلما الظنون، ـةالصحابة إطال ـر س ـن ع سألوه لم،
فقال ـي: "سجوده، ارتحلن ـي ابن ـة(إن راحل ـذني اتخ أي

أعجله!)وركوبة أن فكرهت على". ، یقطع أن یشأ لم أنه أي
جده ظهر امتطاء في لذته .الصبي
والحسین الحسن عن ـاي: "ویقول ریحانت هذین ابني إن

الدنیا ".من

والصداقة والجوار الرحم حقوق راعي
یرعى ـارأیناه أهله ـان ك ـو ول والقرابة، الرحم حق

لقریش ویقول بباللها: "مشركین، أبلها رحما لكم وحین"إن ،
ـم، والعلق الصاب جرعوه ما طول بعد الفتح یوم منهم تمكن

القوي تسامح في لهم الطلقاء: "قال فأنتم ـان"اذهبوا ك ـل ب ،



زهرة، بني من أمه وأقارب النجار، بني من أبیه أقارب یكرم
سع ـهمثل بأن ـرف ع الذي عنه، اهللا رضي وقاص أبي بن د

ـه، ألم ـا أخ یكن ولم وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول خال
عمومتها بني من .ولكن

ـان ك وإن ـار، وج ظلم وإن الجار، حق یرعى رأیناه
ـك ذل في ویقول الكتاب، أهل من ـل: "یهودیا جبری ـازال م
سیورثه أنه ظننت حتى بالجار، ".یوصیني

صدیق ـذارأیناه وله والصحبة، الصداقة حقوق یرعى ا،
ـال فق بكر، أبا بعضهم أغضب حین ـي: "غضب ل ـوا اترك

ربي،: "وقال.." صاحبي دون خلیال أمتي من متخذا كنت لو
وصاحبي أخي ولكنه خلیال، بكر أبا ".التخذت

أو ـه ب ـه تربط من ولكل ألصحابه، الناس أوفى وكان
العجا بعض یكرم كان حتى صلة، بیته لهن،بأهل ویبش ئز،

فقال ذلك، في فسئل إلیهن، ـدیقة: "ویهدي ص ـت كان هذه إن
اإلیمان من العهد حسن وإن "!.خدیجة،



الدولة رئیس
ـل منك ـداوات الع بها تحیط جدیدة، لدولة رئیسا رأیناه

ـاد: جانب الجه ـم ه ـغله یش فلم ونصرانیة، ویهودیة وثنیة
ـئون بالش ـة العنای عن أعدائها، لمقاومة ـةواإلعداد الداخلی

للتجارة السوق إقامة إلى للصالة، المسجد بناء من .. ألهلها،
المدینة تسكن التي الطوائف بین السیاسیة العالقات إقامة ومن
ـاس أس على الوقت، ذلك في اإلسالم دار وهي وضواحیها،
بأمر العنایة إلى معروفة، دستوریة وثیقة في مكتوب واضح

جوعا ماتت حتى امرأة حبستها والهرة ـا، أطعمته هي فال ،
األرض خشاش من تأكل تركتها ـن.. هي م الوفود لقاء ومن

األرض ـوك مل ـى إل ـل الرس ـال وإرس ـرة، الجزی أنحاء
ـي ف ـي وتمض بیده، تأخذ أمة بأمر االهتمام إلى المعروفین،

یدها من یده یدع فال المدینة، ـه(طرقات من وحیاء ) توضعا
حاجتها تقضي .حتى

القائد الرسول
الطالئعرأین ویبعث وقوعها، قبل للمعارك یخطط قائدا اه

ـاء إحص أول ـل بعم ویقوم العدو، أخبار الستطالع والعیون



ـي علم أساس على تخطیطه یكون حتى عنده، الضاربة للقوة
ـوة الق ـة دعام فهو واستمراره، التدریب على ویحث مكین،

الرمي: "العسكریة القوة إن ـیه"،"أال نس ـم ث الرمي تعلم من
منافل أو" یس عصى"ـ اهللا" .. فقد ـى عل توكله قوة مع وهو

ـارك المع إحدى في إنه حتى لبوسها، للحرب یلبس ـ تعالى
وأن ـة، خدع ـرب الح أن أصحابه ویعلم درعین، بین ظاهر
ـل العم من بد فال المعارك، كسب في أثرها النفسیة للعوامل

كلمتهم وتفریق األعداء، تخذیل .على
ا بعد ـ یعتمد ـیط،وهو التخط ـن حس على ـ تعالى هللا
و واإلعداد، بخطط" التكتیك"والتنظیم، أعداءه لیفاجئ إنه حتى

ـال ك فیضع أصحابه، قدرات ویعرف فیربكهم، یعهدوها، لم
المناسب موضعه .في

ـي أب مثل ـ القواد كبار رأینا الذي القائد أنه غرو وال
یدیه بین تالمیذ ـ وغیرهم وعمرو وخالد وسعد .عبیدة

المتوكل العامل
ـدة، الع ـد ویع باألسباب، ویأخذ اهللا سنن یراعي رأیناه
ـاء، باإلحص ـل ویعم ـذر، الح بأخذ ویأمر الخطر، ویتوقى



ـر، البش ـتطیع یس ما قدر ویفكر ویرتب للمستقبل، ویخطط
أن ـى ینس وال تعالى، اهللا على التوكل عن أبدا یغفل ال ولكنه

الشدائد، ساعة وخصوصا بیده، كله األزمات،األمر وحصار
إلیه وفرارا به، واعتصاما باهللا، ثقة یكون ما أقوى تراه .فهنا
إلى بهجرته یتعلق ما كل ونظم ورتب خطط رأیناه فقد
الغار باب على یطاردونه الذین المشركون وقف فلما المدینة،

ویقین ثقة في قال فیه، یختبئ ـك: "الذي ظن ـا م بكر، أبا یا
ثالثهما اهللا معنا(؟"باثنین اهللا إن تحزن ).ال

بطیباتها المستمتع األرض بعمارة القائم
ـع م ـ وسلم علیه اهللا صلى ـ نجده أخرى ناحیة ومن
ـا، وزینته ـدنیا ال عن وإعراضه اآلخرة، على بكلیته إقباله
ـبعه إص اإلنسان یجعل كما لآلخرة، بالنسبة الدنیا وتصویره

الیم یرجع؟: "في بماذا في" فلینظر یعش لم ـةـ عیش ـدنیا ال
أن یعلم كان بل فیها، ما لكل المعادین لها، الرافضین الرهبان
ـه ل وأن فیها، مستخلف اإلنسان وأن اآلخرة، مزرعة الدنیا
مقاصد من األرض عمارة وأن حین، إلى ومتاعا مستقرا فیها
والغرس، الزراعة، في المتمثلة ـ العمارة هذه وأن التكلیف،



وا واالحتراف، هللا،والصناعة، عبادة تعتبر ـ وغیرها لتجارة
خیانة بال المطلوب، الوجه على وأدیت النیة، فیها صحت إذا
ـالة الص ـه علی ـ أصحابه أبقى ولهذا إهمال، وال غش وال
ـه، حرفت عن منهم واحدا یخرج ولم حرفهم، في ـ والسالم
اهللا ـى إل ـوا یتقرب أن دعاهم إنما لغیرها، أو للعبادة لیتفرغ

أعما شيء: "لهمبإحسان كل على اإلحسان كتب اهللا إن"،"إن
یتقنه أن عمال أحدكم عمل إذا یحب ".اهللا

ـرفض ی ـن یك ـم ل ـ وسلم علیه اهللا صلى ـ أنه كما
اهللا ـد وحم تناولها وجدها إذا بل له، تیسرت إذا الدنیا طیبات

فقدها على یحزن ولم یتكلفها، لم یجدها لم وإذا .تعالى،
الطعام من یعجبه ـذراع،كان ال لحم منه ویعجبه اللحم،

ویقول اللبن، الشراب من ـل: "ویعجبه فلیق لبنا اهللا سقاه : من
منه وزدنا فیه لنا بارك وكان"اللهم ـاء،، الم ـه ل ـتعذب یس

ملوحته من للتخفیف التمرات بعض فیه .ویوضع
ـة هیئ أو زیا یلتزم ال تیسر، ما الثیاب من یلبس وكان

لل الحلل بعض ویختص ـاءمعینة، للق وكذلك وللعیدین، جمعة
وینظر الطیب، ویحب ویتطیب، شعره، یرجل وكان الوفود،

ویقول المرآة، ـي: "في خلق ـن فحس خلقي حسنت كما ،"اللهم



حسن أحدهم یكون حتى والتجمل، بالنظافة أصحابه ویوصي
ثائر أحدهم علیه یدخل أن یحب وال الرائحة، طیب المظهر،

ویقول شیطان، كأنه ـه": الرأس فلیكرم ـعر ش له كان ،"من
ـذا وله األسنان، مثل الجسم في معینة أشیاء بنظافة ویوصي

السواك على ـرب: "حض لل ـاة مرض للفم، مطهرة ،"السواك
كله بالجسم العنایة أكد ـل: "كما ك في مسلم كل على هللا حق

وجسده رأسه فیه یغسل یوم أیام ـحابه"سبعة ألص وضرب ،
نعم وكان كله، ذلك في ـدینالمثل ال أن وعلمهم لهم، األسوة

بالتجمل، یضیق الجمال"ال یحب جمیل اهللا ".إن
اهللا أن ویعلمهم بالتداوي، أصحابه ویأمر یتداوى، رأیناه
ـن م وجهله علمه، من علمه دواء، له أنزل إال داء ینزل لم
تعمله حسبما األمراض، لبعض األدویة بعض ویصف جهله،

بجوار ولكنه غالبا، البیئة ـةمن الروحی األدویة استخدم هذا
ـون تك كیف وعلمهم وغیره، نفسه فرقى والدعاء، الرقى من

الشركیة الرقى من محذرا .الرقیة،
ـرنا أش ـا كم ـ وسلم علیه اهللا صلى سیرته أن والواقع
طالب كل فیها یجد متوازنة، شاملة، جامعة سیرة ـ ذلك إلى

بهداها واالقتداء بها، لالتساء مكانا .أسوة



ـانف ك ـوم ی واالهتداء، لالقتداء، مجاال فیها یجد الفقیر
ـد یج والغني الجوع، من بطنه على الحجر یشد السالم علیه
منها األموال، یدیه بین ووضع علیه، اهللا وسع یوم قدوته فیها

له خاص هو وما للدولة، هو .ما
ـزب والع ـالم، والمس ـارب والمح والمحكوم، والحاكم

ا الزوجة وذو ـددات،والمتزوج، المتع الزوجات وذو لواحدة،
ـیم والمق ـقیم، والس والسلیم والشیخ، والشاب والجد، واألب
ـم كله وهؤالء، هؤالء وغیر والمبتلى، والمعافى والمسافر،
ـنته س وفي الحافلة، سیرته وفي الخصبة، حیاته في یجدون

ـا بنوره ـدوا ویهت منها، لیقتدوا لهم، متسعا ـي.. الهادیة، ف
و الرخاء ـيحاالت ف ـر، والعس ـدة الش حاالت وفي الیسر،

االنكسار حال وفي االنتصار، .حاالت
ـالم الك ـل أه ـن م والطوائف الفرق من كثیر وعیب

والفقه ـنته: والتصوف س أو سیرته من بجانب یأخذون أنهم
ـخمون یض أو أخرى، جوانب ویغفلون وسلم، علیه اهللا صلى
ـفوا، وأنص ـأملوا ت ـو ول ـرى، أخ نواح حساب على ناحیة
ـه علی ـه هدی في لوجدوا بعض، إلى بعضها األمور وجمعوا
الذي والتكامل، واالعتدال والتوازن، الشمول والسالم الصالة



وإنما بمتعارض، هو وما متعارض، أنه یظن مما كثیرا یسع
ـن م ـر أم ـل ك في العلیا األسوة یكون أن لرسوله اهللا أراد

.األمور

القیم البن بلیغة كلمة
أسجل أن كتابهویسرني في القیم ابن اإلمام ذكره ما هنا

الشاكرین" وذخیرة الصابرین ـر،" عدة الكبی المعنى هذا حول
ـة، األدل ـر وذك األمثلة، وضرب طریقته، على فیه فأفاض
ـه علی ـنته وس ـیرته بس طائفة احتجاج بمناسبة القول وأشبع
ـاج واحتج ـابر، الص ـر الفقی ـل فض على والسالم الصالة

أیضا بهما الشاكرمعارضیهم الغني فضل .على

القيم ابن  : يقول

قد" الفضل خصال من خصلة كل أن یعلم أن ینبغي وما
ـه وخص ـا، أعاله في وسلم علیه اهللا صلى رسوله اهللا أحل
ـي الت األمة فرق من فرقة بحاله احتجت فإذا سنامها، بذروه
ـا، غیره ـى عل فضلها على وتقاسمتها الخصال تلك تعرف

األخرى للفرقة أیضاأمكن فضلها على به تحتج .أن



ـل أفض ـم أنه ـى عل والمجاهدون الغزاة به احتج فإذا
أولئك به احتج ما مثل على العلماء به احتج .الطوائف،

فضلهم، على الدنیا عن والمتخلفون الزهاد به احتج وإذا
إلقامة الرعیة، وسیاسة والوالیة، الدنیا في الداخلون به احتج

أمره وتنفیذ اهللا، .دین
الشاكر الغني به احتج الصابر، الفقیر به احتج .وإذا

ـادة العب ـل نواف ـل فض على العبادة أهل به احتج وإذا
المعرفة فضل على العارفون به احتج .وترجیحها،

ـاب أرب به احتج والحلم، التواضع أرباب به احتج وإذا
بهم والبطش علیه والغلظة للمبطلین والقهر .العز

أرباب به احتج ـهوإذا ب احتج والرزانة، والهیبة الوقار
ـن ع ـرج یخ ال ـذي ال المباح والمزاح الحسن الخلق أرباب

واألصحاب لألهل العشرة وحسن .الحق،
ـي ف ـه ب والقول بالحق الصدع أصحاب به احتج وإذا
ـرم والك والحیاء المداراة أصحاب به احتج والمغیب، المشهد

وجهه في یكرهه بما الرجل یبادروا .أن



بهوإذا احتج المحمود، الورع على المتورعون به احتج
ـریعته ش ـعة س عن یخرجون ال الذین المسهلون المیسرون

وسهولتها .ویسرها
وقلبه، دینه إصالح إلى عنایته صرف من به احتج وإذا
ـ ـه فإن ـاه، ودنی ومعیشته بدنه إصالح راعى من به احتج

والدین الدنیا لصالح بعث ـ وسلم علیه اهللا .صلى
إلیها،و ركن وال باألسباب قلبه یعلق لم من به احتج إذا

حقها وأعطاها مواضعها ووضعها باألسباب قام من به .احتج
من به احتج الجوع، على وصبر جاع من به احتج وإذا

الشبع على ربه وشكر .شبع
احتج واالحتمال، والصفح بالعفو أخذ من به احتج وإذا

االنتقام مواضع في انتقم من .به
منع من به احتج اهللا، ووالي هللا أعطى من به احتج وإذا

هللا وعادى .هللا
یدخر من به احتج لغد، شیئا یدخر لم من به احتج وإذا

سنة قوت .ألهله



ـز كخب واألدم القوت من الخشن یأكل من به احتج وإذا
ـوي كالش ـب الطی ـذ اللذی یأكل من به احتج والخل، الشعیر

والبطیخ والفاكهة .ونحوهوالحلوى
الفطر، سرد من به احتج الصوم، سرد من به احتج وإذا
یصوم ال یقال حتى ویفطر یفطر، ال یقال حتى یصوم .فكان

احتج والمشتهیات، الطیبات عن رغب من به احتج وإذا
والطیب النساء وهو الدنیا، في ما أطیب أحب من .به

ـائه، لنس ـه جناح وخفض جانبه أالن من به احتج وإذا
ب وخیرهناحتج وهجر وطلق وآلمهن أدبهن من .ه

ـه، بنفس المعیشة أسباب مباشرة ترك من به احتج وإذا
ـترى، واش وباع واستأجر، فآجر بنفسه باشرها من به احتج

ورهن وأدان .واستسلف
ـیض الح ـي ف ـة بالكلی النساء یجتنب من به احتج وإذا
ـر بغی ـائض ح ـي وه امرأته یباشر من به احتج والصیام،

و صائمالوطء، وهو امرأته یقبل .من
ـه ب احتج بالقدر، المعاصي أهل رحم من به احتج وإذا
ـد وجل الزاني ورجم السارق فقطع اهللا حدود علیهم أقام من

.الشارب



ـن م به احتج بالظاهر، الحكم أرباب من به احتج وإذا
ـه فإن ـاهرة، الظ القرائن على المبنیة العادلة السیاسة أرباب

وعاقب تهمة في تهمةحبس ".في
قال أن الفصل: "إلى بهذا ـراء: والمقصود الفق لیس أنه

األغنیاء من ـ وسلم علیه اهللا صلى ـ به بأحق والصابرون،
لها وأتبعهم بسنته، أعلمهم به الناس وأحق ".الشاكرین،



الباب الثالث

بدایة الطریقالعلم

تمهید
بالتواتر المسلمین لدى المعروف ـزل: من ن ما أول أن

هومن وسلم علیه اهللا صلى محمد قلب على اإللهي : الوحي
ـوحي، ال ـین أم ـا لقنه التي العلق سورة من األولى اآلیات
ـري البش الرسول إلى السالم، علیه جبریل الملكي والرسول
ـار غ ـد عن بینهما لقاء أول في والسالم الصالة علیه محمد

 .حراء

تعالى قوله هي اآلیات هذه ِباسِم: (كانت الِذياقْرْأ ربِّك
علٍَق*خَلَقَ ِمن اِإلنْسان األكْرم*خَلَقَ وربُّك ـم*اقْرْأ عل الِذي
یعلَم*ِبالْقَلَِم لَم ما اِإلنْسان علم

وإیحاؤها، داللتها الكریمة اآلیات هذه نزول ألولیة كان
األ تبدأ فبه غیره، على وتقدیمه العلم بفضل توحي مور،فهي

مرتین بالقراءة اآلیات أمرت فقد األعمال، باسم: (وتفتتح اقرأ
األكرم(،)ربك وربك ومفتاحه) اقرأ العلم باب هي .والقراءة



تعالى قوله ذلك بعد نزل الْمدَّثر: (وقد َأیُّها قُم.٢ * یا
ـر.٣*فََأنِْذر فَكَبِّ ـك ـر.٤*وربَّ فَطَهِّ ـك ـز.٥*وِثیاب والرُّج
تَستَكِْثر.٦*فَاهجر تَمنُن فَاصِبر.٧*والَ وِلربِّك

متعلقا عمال أكان سواء بالعمل، آمرة اآلیات هذه فجاءت
فأنذر: (بالناس ـالى)قم تع بالرب أم ـر: (، فكب ـك أم)ورب ،
فطهر: (بالنفس ـل)وثیابك بالفع ـا متعلق عمال أكان وسواء ،

ـل مث ـالترك، ب أم المذكورة ـاهجر(كاألشیاء ف ـز ،)والرج
ـراد: والمراد والم ـ ـذاب الع وهو ـ الرجز ـر: سبب هج

وكذلك تستكثر(المعصیة، تمنن وهو) وال كله، ذلك سیاج ثم
تعالى هللا فاصبر: (الصبر ).ولربك

القرآن من فهمنا ألنه: وبهذا العمل، على مقدم العلم أن
ولهذا وأركانه، شروطه إلى ویرشد العمل، یصحح الذي هو

یكون":قیل ال علم بدون والعمل جنون، عمل بغیر  ".العلم

ـه آیات في القرآن بها أمر التي القراءة أن نالحظ ولكننا
ـم باس اهللا، ـم باس قراءة هي إنما قراءة، مجرد لیست األولى

سبحانه باسمه أنها ومعنى الخالق، ـأمره،: ربنا وب بإذنه أنها
صنم باسم فلیست به، موصولة إلیه، موجهة والوأنها یعبد،



ـراءة ق ـي فه اهللا، دون ـن م یعظم بشر وال یطاع، طاغوت
بأحكامه مقیدة له، خالصة باهللا،  .مؤمنة

یوحي ـي: وهذا ف ـم عل ـو ه إنما اإلسالم في العلم أن
ال والتالحم، التواصل عالقة بینهما فالعالقة اإلیمان، حضانة
وهذا التعارض، عالقة ال التكامل، عالقة والتنافر، ماالتقاطع

التالیة الصحائف في بجالء ـان،: سیظهر اإلیم دلیل العلم أن
تابعه والعمل العمل، إمام أنه  .كما

ـ نبدأ أن عجب ـداء" العلم"ال اهت ـلة السلس ـذه ه في
في الغزالي، حامد أبو اإلمام فعله بما واقتداء العزیز، بالقرآن

ـ"المنهاج"و" اإلحیاء"كتابیه ـ ب منهما كال بدأ فقد ـ"، ،"مالعل
ـا كم ـة، وبین بصیرة على دعوة اهللا إلى دعوتنا تكون وحتى

وجل عز اهللا بصیرة: (قال على اهللا، إلى أدعو سبیلي هذه قل
المشركین من أنزل وما اهللا وسبحان اتبعني، ومن ).أنا

المأثور الدعاء بهذا التمهید هذا  :ونختم

ـا" علم وزدنا علمتنا، بما وانفعنا ینفعنا، ما علمنا . اللهم
النار أهل حال من بك ونعوذ حال، كل على اللهم  ".نحمدك
 



األول الفصل

اإلسالم في والعلم العقل العقلمنزلة فضل
اإلسالم في

ـاد وأش ـر والفك العقل كرم اإلسالم غیر دین یوجد ال
ـرض وح ـر، والتفك النظر إلى ودعا والنهى، األلباب بأولى

كتابه في الناس وقرأ والتدبر، التعقل ـون(:على تعقل ،)أفال
ینظرون(و و)أفال تعقلون(، و)لعلكم تتفكرون(، و)لعلكم أو(،

ینظروا و)لم یتفكروا(، لم و)أو ـون(، یعقل ـوم لق ـات ،)آلی
یتفكرون(و لقوم ).آلیات

قوله القرآن في جاء ما أروع ـم: ومن َأِعظُكُ ِإنما قُْل
وفُرادى مثْنَى ِهللا تَقُوموا َأن تَتَفَكرواِبواِحدٍة أنه: ومعناهثُمَّ

ـولهم بعق یتوجهوا أن وهي واحدة، خصلة إال منهم یطلب ال
ـون للك وبخالقیته به، یؤمنون الذي اهللا إلى ـدبريهوقلوبهم وت
ـأثري ت ـن ع ـدا بعي احلقيقة، إىل اهلداية طلب يف خملصني ـل"ألمره، العق

فر"اجلمعي كل هلم، اجملاملة أو الناس من اخلوف وعن ـن، مم صديقه مع د
قوله معنى وهو وحده، یفكر أو إلیه، ویطمئن به، مثنى: (یثق



ـر)وفرادى الح فكرهم وسیهدیهم النبوة، أمر في یتفكروا ثم ،
الحق .إلى

ـور ومح ـف، التكلی ـاط من العقل أن علماؤه اعتبر وقد
ـم ل لو إذ النقل، أساس العقل أن قرروا كما والعقاب، الثواب

بال اهللا وجود یثبتیثبت الذي هو فالعقل الوحي، ثبت ما عقل،
هو فالعقل الوحي، ثبت ما بالعقل، النبي صدق ویثبت النبوة،
ـزة المعج ـق طری عن النبي صدق ویثبت النبوة، یثبت الذي
نفسه، العقل یعزل ذلك بعد ثم عقلیة، داللة صدقه على الدالة

منه أعلى سلطة هو الذي الوحي عن  .لیتلقى

الم قرر هنا اإلسالمومن علماء من ـان: حققون اإلیم أن
ـم ول برهان، على یؤسس لم ألنه مقبول، غیر المطلق المقلد

محض تقلید على بل بینة، حجة على ـا(: یقم آباءن وجدنا إنا
مقتدون آثارهم على وإنا أمة ).على

ـى عل ـان البره بإقامة دعوى ذي كل یطالب والقرآن
ـي ف ـال ق ولهذا ورفضت، اطرحت وإال ـاورةدعواه، مح

صادقین: (المشركین كنتم إن برهانكم هاتوا اتخذتم(،)قل أم
برهانكم هاتوا قل آلهة، دونه ).من



الكتاب أهل محاجة في ـةَ: وقال الْجن یدخَُل لَن وقَالُوا
ـانَكُم بره هاتُوا قُْل َأماِنیُّهم ِتلْك نَصارى َأو هودا كَان من ِإال

كُنْتُ صاِدِقینِإن  م

ـى عل ال الیقینیة، البراهین على تؤسس أن البد فالعقائد
واألوهام بقوله. الظنون المشركین اهللا عاب قیل: (ولهذا وإذا

ـا م ـدري ن ـا م قلتم فیها ریب ال والساعة حق اهللا وعد إن
بمستیقنین نحن وما ظنا إال نظن إن هي(،)الساعة ما وقالوا

و نموت الدنیا حیاتنا ـمإال له وما الدهر، إال یهلكنا وما نحیا
یظنون إال هم إن علم، من  ).بذلك

ـان األدی ـض بع ـي ف ـرف ع ما إذن اإلسالم في لیس
ـرة ودائ العقل منطقة خارج شیئا اإلیمان اعتبار من األخرى
ـل، العق یرتضه لم وإن المطلق، بالتسلیم یؤخذ وإنما التفكیر،

ه مثل عندهم شاع حتى البرهان، یسانده القولأو ـد: "ذا اعتق
أعمى اتبعني"أو"! وأنت ثم عینیك  "!أغمض

ـال معط واألوهام، الظنون یتبع أن المسلم على ویحرم
ـحیحة، الص ـة المعرف لتحصیل إیاها اهللا وهبه التي األدوات

تعالى: وهي قال والفؤاد، والبصر لَیس: السمع ما تَقْفُ والَ



وا السَّمع ِإنَّ ِعلْم ِبِه ـهلَك عنْ ـان كَ ُأولَِئك كُل والْفَُؤاد لْبصر
مسُؤوالً

اآلیة هذه تفسیر في العلماء عن: قال نهى تعالى اهللا إن
ـي وف ـال، والخی التوهم هو الذي بالظن بل علم، بال القول

الحدیث": الصحیحین أكذب الظن فإن والظن سنن" إیاكم وفي
داود الرجل: "وغیرهأبي مطیة ".زعموا: بئس

أفق من باإلنسان ینزل والفؤاد والبصر السمع تعطیل إن
ـل یجع ـل ب الغافلة، البهیمیة حضیض إلى العاقلة اإلنسانیة
ـن م أوتي ما تؤت لم ألنها األنعام، من سبیال أضل اإلنسان
ـب حط ـن م یكون أن جدیرا فكان واإلدراك، التمییز قوى

كَِث: جهنم ِلجهنم ذَرْأنَا قُلُوبولَقَد لَهم واِإلنِْس الِْجنِّ مِّن یرا
ال آذَان ـم ولَه ـا ِبه یبِصرون ال َأعین ولَهم ِبها یفْقَهون ال
الْغَاِفلُون هم ُأولَِئك َأضل هم بْل كَاألنْعاِم ُأولَِئك ِبها یسمعون

اتباعهم المشركین على القرآن عاب تكوینلقد في للظن
ـیرة البص ـى عل ـائم الق الیقین إال فیها یغني ال التي العقائد

آلهتهم. والبرهان شأن في فیقول یخاطبهم ذلك هي(: وفي إن
سلطان، من بها اهللا أنزل ما وآباؤكم أنتم سمیتموها أسماء إال

األنفس تهوى وما الظن إال یتبعون ـذا،)إن ه ـي ف ـول ویق



نفسه ب(: السیاق لهم وإنوما الظن، إال یتبعون إن علم، من ه
شیئا الحق من یغني ال ).الظن

ـه عاب ما المسیح قتل قضیة في الكتاب أهل على وعاب
فقال الوثنیین ـا: (على وم الظن، اتباع إال علم من به لهم ما

إلیه اهللا رفعه بل یقینا،  ).قتلوه

ـود الوج ـن ع فكرته یأخذ أن لمسلم یحل ـه: وال مبدئ
وعل یتصلومنتهاه، ما فكل الوجود، رب عن إال وأسراره، ته

والیوم ورسله وكتبه ومالئكته اهللا في والعقیدة الغیب بمسائل
إال ـدر مص ـه ل لیس الكون، وأسرار الحیاة وغایات اآلخر،
ـة الدال البینات، باآلیات المؤید رسوله، على المنزل اهللا وحي

رسالته بصحة القاطعة نبوته، صدق  .على

أراد من ـائقإن دق عن كاملة صحیحة فكرة یعرف أن
صانعه من یأخذها أن فالبد صنعه، من الغایة وعن ما، جهاز
ـن بم وسفلیه، علویه الكون، هذا صانع هو تعالى واهللا نفسه،
ـادر الق وحده وهو نبصره، ال وما نبصره وما فیه، وما فیه
ـراره وأس ـود الوج هذا عن الصادقة بالحقائق یمدنا أن على

الْخَِبیر:وغایاته اللِطیفُ وهو خَلَقَ من یعلَم  .َأالَ



ـرت فس ـا أنه ـت زعم التي والفلسفات النظریات وكل
ـة ظنی فروض هي إنما وأسرارها، والحیاة وخبایاه، الوجود

بعضا، بعضها شَیًئایضرب الْحق ِمن یغِْني الَ الظنَّ  .وِإنَّ

والعلماء العلم فضل
الك ـعوالقرآن ورف ـه، وأهل بالعلم أشاد كتاب أعظم ریم

العلم"قدر بمكانة"العالمین"و" أولى ونوه العلم"، أوتوا ،"الذین
آیاته وفصل كتابه أنزل أنه بین یعلمون(كما بث،)لقوم كما

یعلمون الذین لهؤالء األنفس وفي اآلفاق في  .آیاته

تعالى ِإال: یقول ِإلَه الَ َأنه اُهللا ـةُشَِهد والْمالَِئكَ ـو ه
ِبالِْقسِط قَاِئما الِْعلِْم بنفسه،،وُأولُو تعالى اهللا بدأ كیف فانظر

ـم أعظ على بهم واستشهد العلم، بأولى وثلث بمالئكته، وثنى
الوحدانیة قضیة وهي الوجود،  .قضایا

تعالى الَ: وقال ـِذین وال ـون یعلَم ـِذین ال یستَِوي هْل
ـلمونیعلَ أه بین التسویة نفي معناه إنكاري استفهام وهو ،

ـالى تع قوله في كما الجهل، وأهل ـتَِوي: (العلم یس ـا وم
والْبِصیر ـور* األعمى الن والَ الظلُماتُ والَ*والَ ـل الظ والَ

األمواتُ*الْحرور والَ األحیاء یستَِوي  .وما



بمثاب ـلفالجهل والجه ـر، البص بمثابة والعلم العمى، ة
ـل ظ ـم والعل قاتلة، حرارة والجهل كالنور، والعلم كالظلمة،
ـتوي یس أن ـن یمك وال ـاة، حی والعلم موت، والجهل ظلیل،

كله هذا في  .الضدان

تعالى ـاء: وقال الْعلَم ِعباِدِه ِمن اَهللا یخْشَى أيِإنما ،
الذ العلماء إال اهللا یخشى حقال ویقدرونه مقامه، یعرفون ین

الخشیة یورث الذي هو الحقیقي والعلم  .قدره،

ـد بع ـ اآلیة من الجزء هذا أو ـ اآلیة هذه جاءت وقد
خلقه في آیاته بعض سبحانه اهللا ذكر ـاء: أن والم السماء في

ـوحي ی مما واألنعام، والدواب الناس ومن والجبال، والنبات
عل هم المذكورین العلماء واألرضبأن ـون والك الطبیعة ماء
والحیوان واإلنسان تعالى. والنبات قوله اَهللا: اقرأ َأنَّ تَر َألَم

وِمن َألْوانُها مُّخْتَِلفًا ثَمراٍت ِبِه فََأخْرجنَا ماء السَّماِء ِمن َأنْزَل
ـ وغَراِبی ـا َألْوانُه ـفٌ مُّخْتَِل ـر وحم ـیض ِب جدد *بالِْجباِل

ِإنما*سود كَذَِلك َألْوانُه مخْتَِلفٌ واألنْعاِم والدَّوابِّ الناِس وِمن
الْعلَماء ِعباِدِه ِمن اَهللا یخْشَى

تعالى واَألرِض: وقال ـماواِت السَّ ـقُ خَلْ آیاِتِه وِمن
ذَِل ِفي ِإنَّ وَألْواِنكُم َألِْسنَِتكُم للْعالَِمینواخِْتالَفُ َآلیاٍت  .ك



ـ ب ـالظواهر: هنا" العالمین"واألوفق ب ـاء العلم ـم أنه
ـنة األلس ـاختالف ب والعلماء األرض، وفي الفلك في الكونیة

اإلنسان وعلماء الكون، علماء  .واأللوان،أي

تعالى ـا: وقال ِبه ِلتَهتَدوا النجوم لَكُم جعَل الِذي وهو
ظُلُم یعلَمونِفي ِلقَوٍم اَآلیاِت فَصَّلْنَا قَد والْبحِر الْبرِّ اِت

هنا یعلمون الذین القوم أن ـك: فاألقرب الفل علماء هم
اهللا ـرار أس ـة معرف على الناس أقدر فهم الجویة، والطبیعة

لالهتداء النجوم جعل في سننه واكتشاف  .تعالى

ا ـه ب أشاد الذي العلم أن نرى هنا ـیسومن ل ـرآن لق
ـه ل ـدین ال ـم عل كان وإن وحده، الدین علم على مقصورا
ـد بالمقاص ـق یتعل ـذي ال ـم العل ـه ألن واألولویة، الصدارة
مهمة ولكنها واآلالت، بالوسائل تتعلق الدنیا وعلوم والغایات،

تعالى اهللا یرید كما وبقائها الحیاة لنماء  .أیضا

تعالى وم: (وقال للناس، نضربها األمثال ـاوتلك یعقله ا
العالمون  ).إال



األنبیاء حیاة في العلماء منزلة
مكانا للعلم أن وجد القرآن في األنبیاء قصص قرأ ومن
ـرزه أح فضل أو خیر كل وراء كان العلم وأن منها، كل في

منهم  .واحد

ـى عل اهللا ـله فض إنما ـ البشر أبو ـ السالم علیه فآدم
المرش وأنه علیهم، تفوقه وأظهر للخالفةالمالئكة، الصالح ح

بسبب األرض، ـه" العلم"في یعلم ـم ول إیاه، اهللا علمه الذي
عن والسؤال ـ األشیاء أسماء عن سألهم لما ولهذا للمالئكة،
ـالوا ق ـ ـه وخواص ـمى المس ـن ع السؤال یتضمن : االسم

قال( الحكیم، العلیم أنت إنك علمتنا، ما إال لنا علم ال سبحانك
بأسمائهم أنبئهم آدم .)یا

من أكل حین ـ ذنبه من یتطهر أن آدم استطاع وكذلك
من تلقاها التي الكلمات من تعلمه بما ـ عنها المنهي الشجرة

ـواب: (ربه الت هو إنه علیه، فتاب كلمات ربه من آدم فتلقى
).الرحیم

ـن حس ـي ف العلم أثر نجد ـ المرسلین شیخ ـ ونوح
أفحمهم حتى لهم وجداله لقومه، ـد(: وقالوا. دعوته ق نوح یا

الصادقین، من كنت إن تعدنا بما فأتنا جدالنا فأكثرت جادلتنا



ینفعكم وال بمعجزین، أنتم وما شاء إن اهللا به یأتیكم إنما قال
یغویكم، أن یرید اهللا كان إن لكم أنصح أن أردت إن نصحي

ترجعون وإلیه ربكم  ).هو

ـاج فح ـة، الحج اهللا آتاه ـ الرحمن خلیل ـ وإبراهیم
ألبیهنمرو وقال فغلبهم، قومه وحاج فأسكته، إني: (ذ أبت یا

ـراطا ص ـدك أه ـاتبعني ف ـك یأت لم ما العلم من جاءني قد
).مستقیما

شأنه في تعالى على: (وقال إبراهیم آتیناها حجتنا وتلك
نشاء من درجات نرفع ).قومه،

ـن م وعلمه وعلما، حكما اهللا آتاه أشده بلغ لما ویوسف
تع األحادیث ـيتأویل ف ـببا س ـم العل هذا وكان الرؤى، بیر

ـزائن خ لتولیه مؤهال العلم كان وكذلك السجن، من إخراجه
ـیظ: (األرض حف ـي إن األرض، ـزائن خ على اجعلني قال
العنصر)علیم یمثل والعلم األخالقي، العنصر یمثل فالحفظ ،

من لكل ضروري وكالهما اآلخر، یكمل وكالهما المعرفي،
قیادیا منصبا  .یتولى

ـي الزراع ـیط التخط ـم عل ـي ف ـف یوس ـرز ب ولقد
ـة خط ـع ووض والمجاعات، األزمات أیام في واالقتصادي



بنفسه، تنفیذها على اإلشراف هو وتولى عاما، عشر لخمسة
بها تودي كادت محنة من حولها وما مصر به اهللا  .فأنقذ

موسى شأن في اهللا ـا: (وقال حكم آتیناه أشده بلغ ولما
ا نجزي وكذلك  ).لمحسنینوعلما،

ـا م العلم من عنده رجال هناك أن موسى اهللا أعلم ولما
ـاء، والعن النصب فیها لقي طویال سفرا إلیه سافر عنده، لیس
اهللا، علمه مما منه لیتعلم یتبعه أن بل یصحبه، أن إلیه وطلب
ـترط فاش ـه، وبكالم برساالته اهللا اصطفاه الذي موسى وهو

وال منه، یراه ما على یصبر أن ـىعلیه حت بالسؤال یبادره
الشرط هذا موسى وقبل له، هو ـل: (یبین ه ـى موس له قال

ـتطیع تس لن إنك قال رشدا، علمت مما تعلمن أن على أتبعك
ـال ق ـرا، خب ـه ب تحط لم ما على تصبر كیف صبرا، معي
ـإن ف ـال ق أمرا، لك أعصي وال صابرا اهللا شاء إن ستجدني

لك أحدث حتى شيء عن تسألني فال ذكرااتبعتني ).منه
تعالى قال وسلیمان داود قصة داود: وفي ـا آتَینَ ولَقَد

ـن مِّ ـٍر كَِثی ـى علَ فَضَّلَنَا الِذي ِهللا الْحمد وقَاالَ ِعلْما وسلَیمان
الْمْؤِمِنین ـاس*ِعباِدِه الن ـا َأیُّه یا وقَاَل داود سلَیمان ووِرثَ

منِط شَيٍءعلمنَا كُل ِمن وُأوِتینَا الطیِر  قَ



ـل، النم مع النملة كالم فهم في یتجلى سلیمان علم ونجد
له وقال بالعلم، علیه أدل الذي الهدهد كالم بما: (وفي أحطت

به تحط ).لم
ـر أحض الذي أن نجد سبأ، ملكة مع سلیمان قصة وفي

طرفه إلیه یرتد أن قبل الشام إلى الیمن من هوعرشها : إنما
الكتاب( من علم عنده ).الذي

ـدروع ال ـناعة ص ـه بتعلیم داود ـى عل اهللا امتن : كما
بأسكم( من لتحصنكم لكم لبوس صنعة  ).وعلمناه

ـة لزعام ـاره اخت أنه تعالى اهللا بین طالوت قصة وفي
والمادیة العلمیة مؤهالته بسبب وقیادتهم اهللا: (القوم إن ـال ق

في بسطة وزاده علیكم والجسماصطفاه ).العلم
عیسى المسیح عن ـة: (وقال والحكم ـاب الكت ـه ویعلم

واإلنجیل  ).والتوراة

ـلم وس ـه علی اهللا ـلى ص محمد رسله خاتم عن : وقال
ـم،( تعل تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب علیك اهللا وأنزل

عظیما علیك اهللا فضل  ).وكان



والعلم السنة
ا في جاء ما فأكدت النبویة األحادیث منوجاءت لقرآن

ـال ق معاویة رواه ما ذلك من العلماء، ومنزلة العلم، : فضل
وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول ـرا: "قال خی به اهللا یرد من

الدین في ". یفقهه
ـلم وس ـه علی اهللا صلى اهللا رسول أن هریرة أبي وعن

ـه: "قال ب ـه ل اهللا سهل إال علما فیه یلتمس طریقا سلك من
الجنة إلى  ".طریقا

مرفوعاوعن ـن: "ه م إال ـه عمل انقطع آدم ابن مات إذا
ـدعو: ثالث ی صالح ولد أو به، ینتفع علم أو جاریة، صدقة
 ".له

العلم خصائص ـم،: فمن دائ أجره وأن مستمر، نفعه أن
ـذري الن ـافظ الح ـال ق موته، بعد حتى لإلنسان باق : وأنه

أو" ـخه، نس أو أقرأه، من وأجر أجره له النافع العلم وناسخ
ـدیثعم الح ـذا له به، والعمل خطه بقي ما بعده، من به ل

ـه علی ـ ـم اإلث ـب یوج مما ـ النافع غیر وناسخ وأمثاله،
ـا م بعده، من به عمل أو نسخه، أو قرأه، من ووزر وزره،

به والعمل خطه  ".بقي



قال وسلم علیه اهللا صلى النبي عن الدرداء، أبي : وعن
اهللا" سهل علما فیه یبتغي طریقا سلك ـىمن إل ـا طریق ـه ل

ـا بم ـا رض العلم لطالب أجنحتها لتضع المالئكة وإن الجنة،
ـي ف ـن وم ـموات الس في من له لیستغفر العالم وإن صنع،

الماء في الحیتان حتى ـد! األرض، العاب ـى عل العالم وفض
األنبیاء، ورثة العلماء وإن الكواكب، سائر على القمر كفضل

وال دینارا یورثوا لم األنبیاء العلم،وإن ورثوا وإنما درهما،
وافر بحظ أخذ أخذه  ".فمن

الغزالي اإلمام ـة: قال رتب ـوق ف ـة رتب ال أنه ومعلوم
ـة الرتب لتلك الوراثة شرف فوق شرف وال ـق! النبوة، ویعل

فیقول للعالم األرض في ومن السموات في من استغفار : على
ـموات" الس مالئكة تشتغل من منصب على یزید منصب وأي

بنفسهواألرض مشغول فهو له؟ بعلمه(باالستغفار وهم)أي ،
له باالستغفار  "!مشغولون

قال حبیش بن زر ـال: وعن عس ـن ب ـفوان ص أتیت
قال عنه، اهللا رضي قلت: المرادي بك؟ جاء ـم: ما العل أنبط

وأستخرجه( أطلبه قال)یعني صلى: ، اهللا رسول سمعت فإني



یقول وسلم علیه من: "اهللا خرج خارج من ـبما طل في بیته
یصنع بما رضا أجنحتها، المالئكة له وضعت إال  ".العلم،

قال عنه اهللا رضي هریرة أبي اهللا: وعن رسول سمعت
یقول وسلم علیه اهللا إال: "صلى فیها، ما ملعون ملعونة، الدنیا

ومتعلما وعالما، وااله، وما اهللا،  ".ذكر

الدنیا بلعن ـذ: والمراد ل مذمومة لیست وهي اتها،ذمها،
في والجهاد والعبادة اإلیمان دار وهي اآلخرة، مزرعة فإنها
ـادة وعب والشر للكفر دار أنها حیث من تذم وإنما اهللا، سبیل
ـدار ال وعن تعالى اهللا عن تشغل أنها حیث ومن الطاغوت،

ـان. اآلخرة اإلنس یذكر ما كل الذم من الحدیث استثنى ولهذا
اهللا، ذكر من بحبله، ویصله ـنبربه، م ویرضاه، یحبه وما

والمتعلم بالعالم والمقصود الصالح، والعمل النافع ـن: العلم م
ـون، یعلم ال الذین الجهالء فیخرج والعمل، العلم بین یجمع

یعملون وال یعلمون  .والذین

قال أنس ـلم: وعن وس علیه اهللا صلى اهللا رسول : قال
ـع" یرج ـى حت اهللا ـبیل س في كان العلم طلب في خرج " من

اهللاوال بسبیل الجهاد: مراد  .هو



ـلم وس علیه اهللا صلى اهللا رسول عن هریرة أبي وعن
أو: "قال ـه یتعلم لخیر إال یأته لم هذا، مسجدي إلى جاء من

اهللا سبیل في المجاهد بمنزلة فهو المتعلم"یعلمه، من كال ألن ،
ـذا وه بقلمه، هذا العلیا، هي اهللا كلمة لتكون یعمل والمجاهد

 .بسیفه

ـمكما العل ـل أه ـرام إك ـى عل النبویة األحادیث حثت
إضاعتهم من وحذرت والتوقیر، اإلجالل من حقهم وإعطائهم

بهم المباالة  .وعدم

جابر بین: فعن یجمع كان وسلم علیه اهللا صلى النبي أن
یعني ـ أحد قتلى من یقول: الرجلین ثم ـ القبر ـا: "في أیهم

للقرآن أخذا أحده"أكثر إلى أشیر فإذا اللحد؟ في قدمه  .ما

الصامت بن عبادة ـه: وعن علی اهللا صلى اهللا رسول أن
قال ـرحم: "وسلم وی ـا، كبیرن ـل یج ـم ل من أمتي من لیس

لعالمنا ویعرف  ".صغیرنا،

األمة سلف لدى العلم مكانة
زیاد بن لكمیل وجهه اهللا كرم علي العلم: وقال كمیل، یا

ـا والم حاكم والعلم المال، تحرس وأنت ـومیحرسك محك ل



باإلنفاق یزكو والعلم النفقة تنقصه والمال ـرح. علیه، ش وقد
شرحا ـ النبوة مشكاة من المقتبسة ـ الكلمات هذه القیم ابن

في السعادة"مستفیضا دار  ".مفتاح

األسود أبو ـوك: وقال المل ـم، العل من أعز شيء لیس
الملوك على حكام والعلماء الناس، على عبر! حكام ما وهذا

فقالعنه  : الشاعر

ـم یحك ـابر األك وعلى الورى على یحكمون األكابر إن
 !العلماء

المبارك ابن فقال: وسئل الناس؟ قیل: من فمن: العلماء،
قال قال: قیل. الزهاد: الملوك؟ السفلة؟ ـأكلون: فمن ی الذین
بالدین ألن! الدنیا ـاس، الن ـن م ـالم الع غیر یجعل لم وإنما

اإل بها یتمیز التي وهوالخاصیة العقل، هي البهیمة عن نسان
بالعلم یظهر  .إنما

عباس ابن ـن: وقال م إلي أحب لیلة بعض العلم تذاكر
 !إحیائها

الحسن فیرجح: وقال الشهداء، بدماء العلماء مداد یوزن
العلماء  . مداد



تعالى قوله تفسیر في حسنَةً: وقال الدُّنْیا ِفي آِتنَا ربَّنَا
ح اَآلِخرِة والعبادة،سنَةًوِفي العلم هي الدنیا في الحسنة إن

الجنة هي اآلخرة  .وفي

لحكیم قال: وقیل تقتني؟ األشیاء إذا: أي ـي الت األشیاء
معك سبحت سفینتك  .العلم: یعني! غرقت

أحمد اإلمام ـى: وقال إل ـنهم م ـوج أح العلم إلى الناس
ف والشراب الطعام إلى یحتاج المرء ألن والشراب، يالطعام

األنفاس بعدد العلم إلى وحاجته مرتین، أو مرة  .الیوم

السلف بعض ـن: وقال وم بالعلم، فعلیه الدنیا أراد من
بالعلم فعلیه معا أرادهما ومن بالعلم، فعلیه اآلخرة  .أراد



الثاني الفصل

والسلوك اإلیمان في العلم العلمأثر
اإلسالم رحاب في واإلیمان

اهللا أنزلها آیات أول ـادتإن أش رسوله، على كتابه من
التعلم وأداة والتعلیم ـالقراءة،"القلم"بالعلم ب ـرت أم ـا ألنه ،

تعالى یقول العلم، مفتاح ـِذي: والقراءة ال ـك ربِّ ِباسِم اقْرْأ
علٍَق*خَلَقَ ِمن اِإلنْسان األكْرم*خَلَقَ وربُّك ـم*اقْرْأ عل الِذي
یعلَمعلم*ِبالْقَلَِم لَم ما اِإلنْسان

اإلسالم في اهللا من أمر أول كان ـرأ: "هكذا ـد"اق وق ،
ـت لیس ـا ولكنه ألهمیته، تأكیدا اآلیات هذه في مرتین كرره
ـا أنه ـى ومعن الخالق، الرب باسم قراءة ولكن قراءة، مجرد

إیمانیة: باسمه قراءة فهي ومباركته، وأمره بإذنه وهي. أنها
ال أن إلى ـانةتشیر حض ـي ف یكون أن البد اإلسالم في علم

یكون هدم، معول ال خیر، أداة العلم یكون وبهذا باهللا، اإلیمان
للتدمیر ال  .للتعمیر



بلقیس عرش جاءه حین السالم علیه سلیمان رأینا ولهذا
ـرب، أق هو أو البصر لمح في الشام إلى الیمن من سبأ ملكة

به الكتاب(جاء من علم عنده ـا)الذي ك ـف، موق ـه موقف ن
تقابل أن یجب اهللا من نعمة وثمراته العلم یعتبر الذي المؤمن

تعالى یقول ـن: (بالشكر، م ـذا ه قال عنده مستقرا رآه فلما
ـكر یش فإنما شكر ومن أكفر، أم ءأشكر لیبلوني ربي فضل

كریم غني ربي فإن كفر ومن ).لنفسه
ـیم، العظ سده بنى حین القرنین ذي موقف كان وكذلك

األرض،لیح في المفسدین ومأجوج یأجوج شر هذا(جز قال
ـد وع وكان دكاء، جعله ربي وعد جاء فإذا ربي، من رحمة

حقا ).ربي

اإلیمان إلى یهدي العلم
ولذا جنب، إلى جنبا یسیران اإلسالم في واإلیمان فالعلم

تعالى قوله في بینهما القرآن ـم: جمع الِْعلْ ُأوتُوا الِذین وقَاَل
الْبعِثوا یوِم ِإلَى اِهللا ِكتَاِب ِفي لَِبثْتُم لَقَد ذلكِإلیمان ومثل ،

درجات: (قوله العلم أوتوا والذین آمنوا الذین اهللا  ).یرفع



فیؤمن، یعلم فالمرء العلم، على اإلیمان القرآن یرتب بل
العلم قبل إیمان ال أنه تعالى. ومقتضاه الِذین: یقول وِلیعلَم

ـوبهم قُلُ ـه لَ فَتُخِْبتَ ِبِه فَیْؤِمنُوا رَّبِّك ِمن الْحق َأنه الِْعلْم ُأوتُوا
مُّستَِقیٍم ِصراٍط ِإلَى آمنُوا الِذین لَهاِد اَهللا وِإنَّ

ـة الثالث هذه القرآن عطف ـم"وهكذا ـان.. العل .. اإلیم
والتعقیب" اإلخبات الترتیب تفید التي علماءبالفاء، یقول كما

ـرة ثم اإلیمان فإن اإلیمان، ثمرة اإلخبات كان فإذا العربیة،
 .العلم

أیضا القرآن یقول هذا ـم: (وفي العل أوتوا الذین ویرى
العزیز صراط إلى ویهدي الحق هو ربك من إلیك أنزل الذي

 ).الحمید

بالذین القرآن العلم"وینوه یعرفون" أوتوا الذین هم بأنهم
القرآ فیهقیمة بما ویتأثرون به، ویؤمنون أوتوا: (ن الذین إن

ویقولون سجدا، لألذقان یخرون علیهم یتلى إذا قبله من العلم
ـان لألذق ـرون ویخ مفعوال، ربنا وعد كان إن ربنا سبحان

خشوعا ویزیدهم  ).یبكون

أیضا القرآن عن صدور: (ویقول في بینات آیات هو بل
العلم أوتوا  ).الذین



إمام العملالعلم
العلم فضائل ـد: ومن ویرش علیه، ویدل العلم، یسبق أنه

ـاب كت في البخاري اإلمام ذكره ما وهذا ـم"إلیه، ـن" العل م
تعالى قوله مثل من بالقرآن علیه واستدل فَاعلَم: صحیحه،

ـاِت والْمْؤِمنَ وِللْمْؤِمِنین ِلذَنِبك واستَغِْفر اُهللا ِإال ِإلَه الَ ،َأنه
عمل وهو باالستغفار وثنت بالتوحید، بالعلم اآلیة  .فبدأت

ـره ذك الذي العلم فضل في المشهور معاذ حدیث وفي
وغیره البر عبد ـیة،: "ابن خش هللا ـه تعلم فإن العلم، تعلموا

وتعلیمه جهاد، عنه والبحث تسبیح، ومدارسته عبادة، وطلبه
قربة ألهله وبذله صدقة، یعلمه ال  ".من

قال تابعه: "وفیه والعمل إمام،  ."وهو

هذا تابع: "ومعنى والعمل له، وقائد العمل إمام العلم أن
ـو فه به، مقتدیا العلم خلف یكون ال عمل فكل به، ومؤتم له،
ـلف الس بعض قال كما علیه، مضرة بل لصاحبه، نافع : غیر

یصلح مما أكثر یفسد ما كان علم بغیر اهللا عبد  .من

تتفاوت إنما والرواألعمال القبول موافقتهادفي بحسب
ـول، المقب ـو ه ـم للعل الموافق فالعمل له، ومخالفتها للعلم،

المحك وهو المیزان، هو فالعلم المردود، هو له  .والمخالف



تعالى ـم: قال َأیُّكُ ـوكُم ِلیبلُ ـاةَ والْحی الْموتَ خَلَقَ الِذي
الْغَفُور الْعِزیز وهو عمالً َأحسن

تفسیر في عیاض بن الفضیل العمل"قال ـال" أحسن : ق
قالوا وأصوبه، العمل أخلص ـه: هو أخلص ـا م علي، أبا یا

قال صوابا: وأصوبه؟ یكن ولم خالصا كان إذا العمل ـمإن ل
ـون یك حتى یقبل، لم خالصا یكن ولم صوابا كان وإذا یقبل،
ـون یك أن والصواب هللا، یكون أن فالخالص صوابا، خالصا

تعالى قال وقد السنة، ـِه: على ربِّ ـاء ِلقَ ـو یرج كَان فَمن
َأحدا ربِِّه ِبِعبادِة یشِْرك والَ صاِلحا عمالً فَلْیعمْل

الع هو ـالفهذا األعم ـن م اهللا یقبل ال الذي المقبول مل
ـه. سواه علی اهللا صلى اهللا رسول لسنة موافقا یكون أن وهو

بعمل اإلتیان من العامل یتمكن وال اهللا، وجه به مرادا وسلم،
ـه ب جاء ما یعلم لم إن فإنه بالعلم، إال الوصفین هذین یجمع
ـ یمكن ـم ل معبوده یعرف لم وإن قصده، یمكنه لم هالرسول
ـو ه ـالعلم ف مقبوال، عمله كان لما العلم فلوال وحده، إرادته

المتابعة على الدلیل وهو اإلخالص، على اهللا. الدلیل قال وقد
المتقین: (تعالى من اهللا یتقبل تفسیر)إنما في قیل ما وأحسن ،
وتقواه: اآلیة العمل، ذلك في اتقاه من عمل اهللا یتقبل إنما أنه



ع: فیه لوجهه یكون ـلأن یحص ـا إنم وهذا أمره، موافقة لى
ـرف. بالعلم أش ـه أن علم وموقعه، العلم منزلة هذا كان وإذا

وأفضله وأجله أعلم.. شيء  .واهللا

المحققون قال ـال: ولهذا ب ـائر كالس علم بال العامل إن
وإن.. دلیل ـالمته، س ـن م أقرب هذا مثل عطب أن ومعلوم

بل محمود، غیر فهو نادرا اتفاقا سالمته ـدقدر عن ـذموم م
 .العقالء

یقول تیمیة ابن اإلسالم شیخ ـدلیل: "وكان ال ـارق ف من
الرسول به جاء بما إال دلیل وال السبیل،  ".ضل

البصري الحسن ـالك: قال كالس ـم عل غیر على العامل
ـا مم أكثر یفسد ما علم غیر على والعامل طریق، غیر على

واط بالعبادة، تضروا ال طلبا العلم فاطلبوا العبادةیصلح، لبوا
العلم، وتركوا العبادة، طلبوا قوما فإن بالعلم، تضروا ال طلبا
ـلم، وس علیه اهللا صلى محمد أمة على بأسیافهم خرجوا حتى

فعلوا ما على یدلهم لم العلم طلبوا  ".ولو

وجه من العلم ـدى: فمرتبة المقت المتبوع المطاع مرتبة
وج من ومرتبته أمره، المطاع حكمه المتبع ـةبه مرتب آخر ه
الغایة إلى الموصل المطلوب إلى المرشد  .الدلیل



العبادة على العلم فضل
األحادیث في ثبت ما العلم فضائل من: ومن أفضل أنه

العابد على مقدم العالم وأن  .العبادة،

المشهور الدرداء أبي حدیث ـى: "ففي عل ـالم الع فضل
الكواكب سائر على البدر لیلة القمر كفضل  ".العابد

جبل بن معاذ حدیث في جاء  .وكذلك

أمامة أبي حدیث كفضلي: "وفي العابد على العالم فضل
أدناكم  ".على

وسعد حذیفة حدیث ـن: "وفي م ـي إل أحب العلم فضل
الورع دینكم وخیر العبادة،  ".فضل

ـه، إلی ویرشد علیه، ویدل العمل، یسبق العلم ألن وذلك
م لقبوله وشرط ناحیة، من له دلیل ـالفهو ف أخرى، ناحیة ن

والمعنى عمل، بال علم یوجد وقد علم، بال ـا: عمل كلم ـه أن
قیل ولهذا عكسه، بخالف العلم، وجود لزم العمل العلم: وجد

یكون ال علم بدون والعمل جنون، عمل  .بدون

العلم نفع ألن العبادة، على العلم فضل أخرى ناحیة ومن
إنما فالعبادة قاصر، العبادة ونفع والعلممتعد، صاحبها، تنفع

الكافة  .ینفع



ولكن منها، بالفراغ ینتهي ـ غالبا ـ العبادة نفع إن ثم
ـة الباقی األمور في عد ولهذا اهللا، شاء ما إلى یبقى العلم نفع
ـن م إال ـه عمل انقطع اإلنسان مات فإذا موته، بعد لإلنسان

منها معروفة بعده: أشیاء من به ینتفع  .علم

المنتفع قدر بهوعلى اهتدى فكلما أجره، یكون بعلمه ین
ـة معرف ـي ف مسترشد به واسترشد الخیر، طریق إلى مهتد
ـا كم أجره، له كان الضالل، من والهدى الحرام، من الحالل

الحدیث في فاعله: "جاء أجر مثل فله خیر على دل ".من
وكالهما كفایة، فرض وإما عین، فرض إما العلم وألن

بالنو االشتغال من  .افلأفضل

ـفات ص ـن م والعمل تعالى، اهللا صفات من العلم وألن
إن ـالى، تع اهللا ـالق أخ من بخلق یتخلق هنا فهو المخلوقین،
أسمائه من واسم صفاته، من بصفة یتصف أو التعبیر، صح

 .الحسنى

ـائل، المس ـن م الغوامض یكشف الذي هو العلم وألن
ـل قت ـذي ال حدیث في رأینا كما األمور، دقائق في ویفصل
األرض أهل أعبد هو عابدا رجال فسأل نفسا، وتسعین تسعة

زمنه له: في فقال توبة؟ من له ـه،: هل فقتل ـك، ل ـة توب ال



األرض أهل أعلم هو عالما، رجال سأل ثم المائة، به وأكمل
زمنه له: في فقال توبة؟ من له من: هل ینتقل أن وأمره نعم،

صالح أخرى قریة إلى الفاسدة الظالمة  .ةالقریة

ـي ف ـل الباط ـن م ـق الح ـین یب الذي هو العلم وألن
ـنون والمس المقوالت، في الخطأ من والصواب االعتقادات،
التصرفات، في الحرام من والحالل العبادات، في المبتدع من
في الرذیلة من والفضیلة المعامالت، في الفاسد من والصحیح

والراج المعاییر، في المردود من والمقبول منالسلوكیات، ح
واألعمال األقوال في  .المرجوح

ـبه یحس وهو الباطل المرء یعتقد أن یمكن العلم وبدون
ـرام الح في ویتورط سنة، یظنها وهو البدعة ویرتكب حقا،
یتصورها وهو الرذیلة حمأة في ویسقط حالال، یتوهمه وهو

المأثورة األدعیة من كان ولهذا حقا: "فضیلة، الحق أرنا اللهم
اتب اجتنابهوارزقنا وارزقنا باطال الباطل وأرنا ال". اعه، حتى

ممن المرء حسنا(یكون فرآه عمله سوء له ).زین
الناس من فئة من الصحاح األحادیث حذرت یحقر"وقد

ـه وقراءت صیامهم، إلى وصیامه صالتهم، إلى صالته أحدكم
قراءتهم ولكنهم"إلى ـاجرهم،"، حن یجاوز ال القرآن یقرءون



ا من الرمیةیمرقون من السهم یمرق كما قوله"لدین ومعنى ، :
حناجرهم" یجاوز ـوبهم،": ال وقل عقولهم تفقهه ال القرآن أن

لیست فآفتهم حناجرهم، من تخرج وأصوات ألفاظ مجرد ألنه
ـامهم وأفه ـولهم عق في بل ونیاتهم، ضمائرهم ـذا! في وله

بأنهم ـالم: "وصفوا اإلس أهل ویقتلون األوثان، أهل "! یدعون
ـبو طال ـي أب ـن ب علي حاربهم الذین الخوارج هم هؤالء

معه ـي. والصحابة ف ـهور المش معاذ حدیث في جاء ولهذا
العلم تابعه: فضل والعمل إمام  .أنه

كتاب في البخاري اإلمام صحیحه" العلم"وذكر أن: من
والحدیث بالقرآن لذلك واستدل العمل، یسبق  .العلم

ا عبد بن عمر الراشد الخلیفة على: لعزیزوقال عمل من
یصلح مما أكثر یفسد ما كان علم،  !غیر

المعروف أفضل: ومن بأن صرحوا األئمة من كثیرا أن
العلم طلب الفرائض بعد  .األعمال

الشافعي طلب: فقال من أفضل الفرائض بعد شيء لیس
مذهبه أنه عنه أصحابه ذكر الذي وهذا  .العلم،

الحنفی حكاه الثوري، سفیان قال حنیفةوكذلك أبي عن  .ة



ـداهن إح روایات، ثالث عنه فحكي أحمد، اإلمام : وأما
العلم له. أنه قیل إلیك: فإنه أحب شيء ـل: أي باللی ـس أجل

قال تطوعا؟ أصلي أو فهو: أنسخ دینك، أمور به تعلم نسخك
إلي ـاب.. أحب كت في عنه الخالل ـم"وذكر ـا" العل نصوص

فیه كالمه ومن العلم، تفضیل في ـما: كثیرة العل ـى إل لناس
والشراب الطعام إلى منهم  .أحوج

الثانیة صالة: والروایة الفرائض بعد األعمال أفضل أن
ـلم وس ـه علی اهللا صلى بقوله الروایة لهذه واحتج : التطوع،

الصالة" أعمالكم خیر أن ذر"واعلموا أبي حدیث في وبقوله ،
فقال الصالة، عن سأله موضوع: "وقد ـى"خیر أوص وبأنه ،

ـالة،من الص ـو وه ـجود الس بكثرة الجنة في مرافقته سأله
اآلخر الحدیث في قوله ال: "وكذلك فإنك السجود، بكثرة علیك

ـا به ـك عن ـط وح درجة بها اهللا رفعك إال سجدة هللا تسجد
الصالة"خطیئة تفضیل على الدالة وباألحادیث ،. 

الثالثة قال: والروایة فإنه الجهاد، بالجهاد: "أنه أعدل ال
یطیقه؟شی ذا ومن الصالة" ئا، في األحادیث أكثر أن ریب وال

 .والجهاد



مالك القاسم.. وأما ابن ـول: فقال یق ـا مالك إن: سمعت
محمد أمة على فخرجوا العلم، وأضاعوا العبادة، ابتغوا أقواما
عن لحجزهم العلم ابتغوا ولو بأسیافهم، وسلم علیه اهللا صلى

 .ذلك

مالك ا: قال موسى أبو ـنوكتب ب ـر عم إلى ألشعري
ـه: الخطاب إلی ـب فكت وكذا، كذا عدد عندنا القرآن قرأ أنه
المال: عمر بیت من لهم أفرض  .أن

إلیه كتب الثاني العام في كان ـرآن: فلما الق قرأ قد أنه
ـر عم ـه إلی فكتب ـ ذلك من ألكثر ـ كثیر عدد أن: عندنا

ـي ف ـاس الن ـرع یس أن من أخاف فإني الدیوان، من امحهم
تأویلهالق غیر على فیتأولوه الدین، في یتفقهوا أن  !رآن

وهب ابن فوضعت: وقال أنس، بن مالك یدي بین كنت
الصالة إلى وقمت ـیاق(ألواحي، الس ـدل ی كما النافلة ) یعني

تركته: فقال الذي من بأفضل إلیه قمت الذي  .ما

شیخنا من: قال واحد كل فضل التي الثالثة األمور وهذه
ب على وهياألئمة ـي: عضها، ه ـاد، والجه والعلم، الصالة،

عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر فیها قال ـالث: التي ث لوال
فیها البقاء أحببت لما الدنیا جیشا: في أجهز أو أحمل أن لوال



ـوام أق ـة مجالس ولوال اللیل، هذا مكابدة ولوال اهللا، سبیل في
أ ـا لم التمر، أطایب ینتقى كما الكالم أطایب ـتینتقمون حبب

 .البقاء

ـث: والثاني. الجهاد: فاألول والثال اللیل، ـذاكرة: قیام م
بعدهم. العلم فیمن وتفرقت بكمالها، الصحابة في  .فاجتمعت

ـض بع عن وغیره نعیم أبو ذكره ما القیم ابن حكى وقد
قال أنه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول العلم: "أصحاب فضل

الور دینكم وخیر العمل، نفل من ـذا". عخیر ه روى ـد وق
عنها اهللا رضي عائشة حدیث من نظر. مرفوعا رفعه  .وفي

ـألة،: "قال المس هذه في الخطاب فصل هو الكالم وهذا
كالصوم منهما فالبد فرضا والعمل العلم من كل كان إذا فإنه
ـ بهما المتطوع النفالن وهما ـ فضلین كانا فإذا والصالة،

الع فضل من خیر ونفله العلم یعمففضل العلم ألن ونفلها، بادة
ـاحبها، بص نفعها یختص والعبادة معه، والناس صاحبه نفعه
عنه تنقطع والعبادة موته، بعد وعلمه فائدته تبقى العلم  ".وألن

العالمة ذكرها التي العبادة على العلم فضل وجوه ومن
في القیم ـل": المفتاح"ابن األفض العمل على صاحبه یدل أنه
وإ اهللا، ـلعند أق ـم العل فصاحب مشقة، غیره من أقل كان ن



وأجرا مثوبة أكثر وهو ومعاناة، ـال! تعبا ـذا: ق ه ـر واعتب
ـاقة الش ـال األعم ـانون یع واألجراء الصناع فإن بالشاهد،
ـریهم وی ـاهم، وینه یأمرهم یجلس المعلم واألستاذ بأنفسهم،

یأخذونه ما أضعاف ویأخذ العمل،  .كیفیة

اهللا صلى النبي أشار ـىوقد المعن ـذا ه إلى وسلم علیه
قال الجهاد: "حیث ثم باهللا، إیمان األعمال ـاد"أفضل فالجه ،

ـه وعمل ـب القل ـم عل ـان واإلیم المشقة، وغایة النفس، بذل
ـوق ف ـاد الجه مشقة أن مع األعمال، أفضل وهو وتصدیقه،
ـادیر مق ـرف یع العلم ألن وهذا مضاعفة، بأضعاف مشقته

م وفاضلها ومراتبها، ـناألعمال م ـا وراجحه مفضولها، ن
ـال األعم ـل أفض إال ـه لنفس یختار ال فصاحبه . مرجوحها،
ـو فه ـقة، المش ـرة كث في الفضیلة أن یظن علم بال والعامل
ـل عم ورب ـوال، مفض ـه یعانی ما كان وإن المشاق یتحمل

منه مشقة أكثر والمفضول  .فاضل،

الصدیق بحال هذا ـه(واعتبر عن اهللا ـي رض بكر ) أبي
ا أفضل ـافإنه وحج عمال أكثر هو من فیهم أن ومعلوم ألمة،

ـاش عی ـن ب بكر أبو قال منه، وقراءة وصالة ـا: وصوما م



في وقر بشيء ولكن صالة، وال صوم بكثرة بكر أبو سبقكم
المشهور! قلبه المثل موضوع  :وهذا

ـي ف ـي وتج رویدا تمشي المدلل؟ سیرك بمثل لي من
 !األول

السلوك دلیل العلم
مطلو العلم ـهولیس الفق ـي ف الظاهرة األحكام لمعرفة با

ـق الطری لسلوك مطلوب هو بل الكثیرون، یظن قد كما فقط،
ـدخول ل ـزم، وأل أشد هنا طلبه كان ربما بل أیضا، اهللا إلى
ـب الجان ـذا ه في اإلنسان على والتلبیسات واألهواء األوهام

غیره من  .أكثر

كتاب مقدمة في الغزالي اإلمام ـالص"نرى ـن" اإلخ م
العبادة" حیاءاإل" وإخالص النیة تصحیح ضرورة بین أن بعد
ـاءهللا حنَفَ ـدِّین ال لَه مخِْلِصین اَهللا ِلیعبدوا ِإال ُأِمروا وما

اهللا رحمه  : یقول

ـة" حقیق ـرف یع ال من نیته یصحح كیف شعري ولیت
ـة حقیق ـرف یع لم إذا النیة صحح من یخلص كیف أو النیة،

ك أو ـماإلخالص؟ ل إذا ـدق بالص نفسه المخلص تطالب یف



اهللا ـة طاع أراد عبد كل على األولى فالوظیفة معناه؟ یتحقق
ـححها: تعالى یص ـم ث المعرفة، لتحصل أوال النیة یتعلم أن

وسیلتا هما اللذین واإلخالص، الصدق حقیقة فهم بعد بالعمل
والخالص النجاة إلى  ".العبد

أث عن فیتحدث یعود الغزالي نرى ـامثم أقس في النیة ر
بقسم بعالقتها ویبدأ ومباحات، ومعاص طاعات من األعمال

فیقول  :المعاصي

ـل" فع ـن م كثیرة أقساما انقسمت وإن األعمال أن اعلم
ـر وغی ـ وذكر وفكر ودفع، وجلب وسكون، وحركة وقول،
أقسام ثالثة فهي ـ واستقصاؤه إحصاؤه یتصور ال مما : ذلك

ومباحات وطاعات  .معاص

األولال" ـعها: المعاصي" قسم موض عن تتغیر ال وهي
ـه علی قوله عموم من ذلك الجاهل یفهم أن ینبغي فال بالنیة،

والسالم بالنیات: "الصالة األعمال ـیة". إنما المعص أن فیظن
ـب لقل ـاة مراع إنسانا یغتاب كالذي بالنیة، طاعة أو. تنقلب

أ ـجدا مس أو ـة مدرس یبني أو غیره، مال من فقیرا ویطعم
ال ـة والنی جهل، كله فهذا الخیر، وقصده حرام، بمال رباطا

ـیة ومعص ـدوانا وع ظلما كونه عن إخراجه في ـل. تؤثر ب



و الخیر ـراقصده ش ـ الشرع مقتضى خالف على ـ لشر
ـاص ع ـو فه جهله وإن للشرع، معاند فهو عرفه فإن آخر،
إنما والخیرات مسلم، كل على فریضة العلم طلب إذ بجهله،

كو ـریعرف الش ـون یك أن یمكن فكیف بالشرع، خیرات نها
هیهات ـهوة! خیرا؟ الش ـى خف القلب على لذلك المروج بل

ـاه الج ـب طل ـى إل مائال كان إذا القلب فإن الهوى، وباطن
ـیطان الش توسل النفس، حظوظ وسائر الناس قلوب واستمالة
اهللا ـه رحم ـهل س ـال ق ولذلك الجاهل، على التلبیس إلى به

عصي: تعالى الجهلما من أعظم بمعصیة تعالى ـل! اهللا : قی
ـال ق ـل؟ الجه من أشد شیئا تعرف هل محمد، أبا ـم،: یا نع

بالكلیة یسد بالجهل الجهل ألن قال، كما وهو بالجهل، الجهل
یتعلم؟ فكیف عالم أنه بنفسه یظن فمن التعلم،  باب

به تعالى اهللا أطیع ما أفضل العلم! العلم: وكذلك : ورأس
بالعل الجهلالعلم رأس أن كما بالجهل: م، ال. الجهل من فإن

علیه الناس أكب بما اشتغل الضار، العلم من النافع العلم یعلم
ـو ه وذلك الدنیا، إلى وسائلهم هي التي المزخرفة العلوم من
الخیر قصد من أن والمقصود العالم، فساد ومنبع الجهل مادة

ق كان إذا إال معذور، غیر فهو جهل عن العهدبمعصیة ریب



ـبحانه س اهللا ـال ق وقد للتعلم، مهلة بعد یجد ولم : باإلسالم،
تعلمون( ال كنتم إن الذكر أهل اهللا)فسئلوا صلى النبي وقال ،

وسلم ـل: "علیه للجاه یحل وال الجهل، على الجاهل یعذر ال
علمه على یسكت أن للعالم وال جهله، على یسكت ".أن

ال ببناء السالطین تقرب من ـدارسویقرب والم مساجد
ـرار،: الحرام واألش للسفهاء العلم بتعلیم السوء العلماء تقرب

ـاراة مب على هممهم القاصرین والفجور، بالفسق المشغولین
ـع وجم ـاس، الن ـوه وج واستمالة السفهاء، ومباراة العلماء،
فإن والمساكین، والیتامى السالطین أموال وأخذ الدنیا، حطام

كانوا تعلموا إذا تعالىهؤالء اهللا طریق كل! قطاع وانتهض
الدجال عن نائبا بلدته في منهم ـدنیا،! واحد ال ـى عل یتكالب

ـبب بس الناس ویستجرى التقوى، عن ویتباعد الهوى، ویتبع
تعالى اهللا معاصي على إلى. مشاهدته العلم ذلك ینتشر قد ثم

ـاع واتب ـر الش في ووسیلة آلة أیضا ویتخذونه وأمثاله، مثله
ـذيالهوى، ال المعلم إلى یرجع جمیعه ووبال ذلك، ویتسلسل

ـواع أن ـاهدته ومش ـده وقص نیته بفساد علمه مع العلم علمه
ـكنه، ومس وملبسه مطعمه ومن وأفعاله، أقواله من المعاصي
سنة ألف العالم في منتشرة شره آثار وتبقى العالم هذا فیموت



ذنوبه معه ماتت مات إذا لمن وطوبى سنة، وألفي ـم! مثال ث
یقول حیث جهله من ـات: "العجب بالنی األعمال ـد". إنما وق

ـاد الفس ـي ف هو استعمله فإن الدین، علم نشر بذلك قصدت
على به یستعین أن إال به قصدت وما مني، ال منه فالمعصیة
ـم العل ـو بعل والتفاخر واالستتباع الریاسة حب وإنما الخیر،

الریا حب بواسطة والشیطان قلبه، في ذلك ـبسیحسن یل سة
ـاطع: علیه ق ـن م سیفا وهب عمن جوابه ما شعري ولیت

ـوده، مقص ـى عل بها یستعین وأسبابا خیال له وأعد طریق،
اهللا: ویقول ـأخالق ب ـق والتخل ـخاء والس ـذل الب أردت إنما

سبیل في والفرس السیف بهذا یغزو أن به وقصدت الجمیلة،
للغزاة والقوة والرباط الخیل إعداد فإن تعالى، أفضلاهللا من

العاصي فهو الطریق قطع إلى صرفه هو فإن وقد. القربات،
ـب أح ـو ه السخاء أن مع حرام ذلك أن على الفقهاء أجمع

تعالى اهللا إلى  ".األخالق

والمال العلم
رواه الذي ـ وسلم علیه اهللا صلى النبي حدیث بین لقد
في أثره للعلم أن ـ األنماري كبشة أبي عن والترمذي أحمد



إلىسلوك بالنظر أربعة أصناف إلى الناس قسم وقد صاحبه،
والمال العلم من  .موقعهم

الحدیث نفر: "یقول ألربعة الدنیا اهللا: إنما ـه رزق ـد عب
هللا ـم ویعل رحمه، فیه ویصل ربه، فیه یتقي فهو وعلما، ماال

المنازل بأفضل فهذا حقا، ـم.. فیه ول ـا علم اهللا رزقه وعبد
ا صادق فهو ماال، یقولیرزقه ـت: لنیة، لعمل ماال لي أن لو

سواء فأجرهما بنیته، فهو فالن، اهللا!.. بعمل ـه رزق ـد وعب
فیه یتقي وال علم، بغیر ماله في یخبط علما، یرزقه ولم ماال،
بأخبث فهذا حقا، فیه هللا یعلم وال رحمه، فیه یصل وال ربه،

یقول!.. المنازل فهو علما، وال ماال اهللا یرزقه لم ـو: وعبد ل
ـا فوزرهم ـه، بنیت ـو فه فالن، بعمل فیه لعلمت ماال لي أن

 ".سواء

ـة أربع ـى إل ـدنیا ال ـي ف الناسوحظوظهم الحدیث قسم
 :أصناف

وماال، علما أوتي من ـ أفضلهم وهو ـ األول الصنف
ـا هن بالعلم اإلدراك،: والمقصود ـن وحس ـیرة، البص ـور ن

ل وتبین الطریق، لصاحبها تضيء التي الراسخة، هوالمعرفة
ـة، غای ال وسیلة المال أن على دله بأن العلم فنفعه العواقب،



ـه، رب ـه فی فاتقى ثابتا، حقا فیه هللا وأن فیه، مستخلف وأنه
الناس إلى وأحسن نفسه، إلى بذلك فأحسن رحمه، فیه ووصل

الحدیث قال كما فهو وماله، المنازل: "بعلمه  ".بأفضل

الثاني وهو: والصنف المرتبة، في األول أوتي: یلي من
ـل یص ـم ول یتصدق ولم ینفق لم فهو ماال، یؤت ولم علما،
منه صدقها اهللا علم التي بالنیة ذلك فعل وإنما بالفعل، . الرحم
المعة كشرارة بالبال، تمر طائرة خاطرة مجرد لیست والنیة
ـیش یع ـاحبه ص یجعل عمیق، نفسي خط هي بل تنطفئ، ثم

حری فیه، راغبا به، حالما األمر، ـيبهذا ه فالنیة علیه، صا
ـاحب ص ـو ه األجر في استوى لهذا العمل، على القلب عقد

الحدیث صرح كما ـ سواء: "العمل األجر في ـا"فهما وإنم ،
ـة المعرف أهمیة على یدل مما ومعرفته، علمه هو ذلك سبب
بال عبادة ال كما معرفة، بال فضیلة فال األخالقي، السلوك في

 .علم

الثالث أوتي: والصنف لممن أي علما، یؤت ولم ماال،
ـائر، البص ـر وینی ـیة، الخش ـورث ی الذي النافع العلم یؤت
ـى أرق یحمل صاحبه كان وإن الخیر، لفعل العزائم ویحرك
ـص ن ـي ف ـاء ج ـا كم منزلة، الناس أسوأ فهذا الشهادات،



المنازل: "الحدیث بأخبث الدرك"فهذا هذا إلى به نزل وإنما ،
فل العلم، من وحرمانه یصلجهله ولم حقا، ماله في اهللا یعلم م

ـان فك ربه، فیه یتق ولم غیره، إلى به یحسن ولم رحمه، فیه
ولكنه له، خیرا لكان عدمه فلو هالكه، إلى طریقا وغناه ماله

النار إلى زاده فكان للجنة، به یتزود ما أعطي  .لألسف،

واألخیر الرابع ـا،: والصنف علم وال ماال یؤت لم من
لجهله ـاالولكنه م له كان لو أن نیته وفي عاش قلبه، وعمى

فهو الجاهل، الغني ذلك مثل والمعاصي، الشهوات في ألنفقه
الجازمة بنیته الوزر في ویساویه الرتبة، في فوزرهما: "یلیه

ـب"سواء یكس ولم اآلخرة، خسر فقد حقا، األحمق هو وهذا ،
الناس وأشقى قصده، وسوء نیته، بخبث ـع: الدنیا، اجتم من

اآلخرة وعذاب الدنیا فقر  .علیه

الحدیث على معقبا القیم ابن قسمین،: "قال السعداء فقسم
ـقیاء األش وقسم سعادتهما، سبب بموجبه والعمل العلم وجعل
ـقاوتهما، ش ـبب س ـه علی یترتب وما الجهل وجعل قسمین،

وموجبه العلم إلى بجملتها السعادة ـا. فعادت بجملته والشقاوة
وثمرت الجهل  ".هإلى



والمحبة الیقین یثمر العلم
العلم فضل ـب: ومن القل حیاة به الذي الیقین، یثمر أنه

ـال ق حیث بكتابه، المهتدین المتقین اهللا مدح وبه : وطمأنینته،
یوقنون( هم سواء)وباآلخر اآلیات، لهم اهللا فصل الذین وهم ،

یقول منظورة، تكوینیة آیات أم مسطورة، تنزیلیة آیات أكانت
یعلمون: (ىتعال لقوم اآلیات فصلنا ـل(،)قد یفص األمر یدبر

توقنون ربكم بلقاء لعلكم ـن(،)اآلیات م یبث وما خلقكم وفي
یوقنون لقوم آیات ).دابة

بقوله إبراهیم خلیله على اهللا إبراهیم: (أثنى نرى وكذلك
الموقنین من ولیكون واألرض السموات  ).ملكوت

بقوله عنده یقین ال من الأن: (وذم ـا بآیاتن كانوا الناس
 ).یوقنون

ـان اإلنس یرتقي عنصرین أحد الیقین القرآن جعل ولقد
تعالى قال كما الدین، في اإلمامة إلى أئمة: (بهما منهم وجعلنا

یوقنون بآیاتنا وكانوا صبروا، لما بأمرنا ).یهدون
ـته ناوش ـا، مزعزع ـه ویقین ـه إیمان كان إذا واإلنسان

و جانب، كل من ـینالشبهات یم ـن ع الشكوك له عرضت



ـة كالریش فیغدو بصیرته، وقلة علمه، لضعف وذلك وشمال،
حال على تستقر ال الریح، مهب  .في

ـوة وق ـه، علم في لرسوخه ـ فهو الیقین، صاحب أما
تؤثر وال یتزلزل، وال یتزعزع ال الراسي، كالطود ـ إیمانه
ـن م ـه علی وردت لو هو بل والشبهات، الشكوك ریاح فیه

ـتالشب أزال ـا م ـ القیم ابن قال كما ـ البحر أمواج بعدد ه
تستفزه فال العلم، في رسخ قد ألنه شكا، فیه قدحت وال یقینه،
ـه وجیش ـم العل ـرس ح ردها علیه وردت إذا بل الشبهات،

مغلوبة  .مغلولة

ـا، فیه بالباطل الحق الشتباه شبهة، الشبهة سمیت وإنما
ـل، الباط جسم على الحق ثوب تلبس ـاسفإنها الن ـر وأكث

ـاس، اللب من ألبسته فیما الناظر فینظر ظاهر، حسن أصحاب
بذلك، یغتر ال فإنه والیقین العلم صاحب وأما صحتها، فیعتقد
ـه ل فینكشف لباسها، تحت وما باطنها، إلى نظره یجاوز بل

 .حقیقتها

هذا بالنقد،: ومثال الجاهل به یغتر فإنه الزائف، الدرهم
من علیه ما إلى ـاوزنظرا یج البصیر والناقد الفضة، لباس

ـن الحس ـاللفظ ف زیفه، على فیطلع ذلك، وراء ما إلى نظره



ـدرهم ال ـى عل الفضیة من اللباس بمنزلة للشبهة هو الفصیح
تحته الذي كالنحاس والمعنى  .الزائف،

ـر أكث رأى ـدبره، وت القدر هذا الفطن العاقل تأمل وإذا
و بلفظ، والمقالة المذهب یقبل آخرالناس بلفظ بعینها .. یردها

قبیح اللفظ من بلباس بتشنیعه الحق من رد  .وكم

ـیرة البص اهللا ـه رزق ـذي ال والیقین، العلم صاحب إن
وال ـل، بالباط الحق علیه یلتبس ال الكاشف، والنور النافذة،
ـزود م ـو فه الشهوات، تغریه ال كما الشبهات، عنده تروج

الباطل، جیوش بهما یرد قویین ـیشبسالحین ج ـرد ی ـو فه
كما الیقین، بسالح الشبهات وجیش الصبر، بسالح الشهوات

تعالى ـبروا: قال ص لَمَّا ِبَأمِرنَا یهدون َأِئمَّةً ِمنْهم وجعلْنَا
یوِقنُون ِبآیاِتنَا وكَانُوا

القیم ابن ـان،: "قال اإلیم ـا ركن ـا هم والمحبة والیقین
قوامه وبهما ینبني، ـالوعلیهما األعم ـائر س ـدان یم وهما ،

ـعف ض ـون یك وبضعفهما تصدر، وعنهما والبدنیة، القلبیة
ومقامات السائرین، منازل وجمیع قوتها، وبقوتهما األعمال،
وعلم صالح، عمل كل یثمران وهما بهما، تفتح إنما العارفین،

مستقیم وهدى  .نافع،



الجنید العارفین شیخ ال: قال العلم استقرار هو ذيالیقین
القلب في یتغیر وال یتحول، وال ینقلب  .ال

سهل وفیه: وقال الیقین، رائحة یشم أن قلب على حرام
اهللا غیر إلى  !سكون

ـة،: وقیل نازل ـل ك ـي ف اهللا إلى االلتفات عالماته من
ـال، ح ـل ك ـي ف به واالستعانة أمر، كل في إلیه والرجوع

وسكون حركة بكل وجهه  .وإرادة

الع: وقیل استكمل ـدهإذا عن البالء صار الیقین حقیقة بد
ـل قی ولهذا الیقین، درجات أول فالعلم منحة، والمحنة : نعمة،
ـرب ال مواهب أفضل فالیقین یحملك، والیقین یستحملك العلم

الیقین درجة على إال الرضا قدم تثبت وال  ".لعبده،

وال شك یعتریه ال القلب في راسخ علم هو إنما والیقین
لل قابل وهو ـینوهم، ع ـى إل الیقین، علم في والترقي زیادة

الیقین حق إلى ثم  .الیقین،

ـع رج صدیقك بأن الثقات من جماعة أخبرك إذا فأنت
ـم عل ـدك عن یورث هذا فخبرهم إلیك، قادم وهو سفره، من

بقدومه بالهاتف. یقین كلمك ـادم: وقال) التلیفون(فإذا ق ـا أن



ع قدم فإذا الیقین، عین عندك أصبح فقد ـل،إلیك، بالفع ـك لی
الیقین حق هو فهذا األیدي، وتصافحت الوجوه  .وتالقت

یسأل السالم علیه إبراهیم الرحمن خلیل وجدنا هنا ومن
ـى إل الیقین علم من لینتقل الموتى، یحیي كیف یریه أن ربه

الیقین حق إلى أو الیقین، َأِرِني: عین ربِّ ِإبراِهیم قَاَل وِإذْ
الْ تُحِیي ـِئنَّكَیفَ لیطْم ولَِكن بلَى قَاَل تُْؤِمن لَم َأو قَاَل موتَى

ـى علَ اجعْل ثُمَّ ِإلَیك فَصرهنَّ الطیِر مِّن َأربعةً فَخُذْ قَاَل قَلِْبي
اَهللا َأنَّ ـم واعلَ ـعیا س یْأِتینَك ادعهنَّ ثُمَّ جزء مِّنْهنَّ جبٍل كُل

ح ِكیمعِزیز
ـن م ـلم وس علیه اهللا صلى محمد بعبده اهللا أسرى ولقد
ـى إل ـه ب ـرج ع ـم ث األقصى، المسجد إلى الحرام المسجد
ـن آم ما ملكوته من ویشهده آیاته، من لیریه العال، السموات
ـال ق ـا كم یقین، مع یقینا فیزداد الوحي، طریق من یقینا به

المسجد(: تعالى من لیال بعبده أسرى الذي إلىسبحان الحرام
آیتنا من لنریه حوله باركنا الذي األقصى  ).المسجد

ولقد( یرى، ما على أفتمارونه رأى، ما الفؤاد كذب وما
إذ المأوى، جنة عندها المنتهى، سدرة عند أخرى، نزلة رآه



رأى ـد لق طغى، وما البصر زاغ ما یغشى، ما السدرة یغشى
الكبرى ربه آیات  ).من

ذكرناه ما ـقأن: یؤكد الخل ـق خل ـالى وتع سبحانه اهللا
ـتلزمة المس ـاته، مرض ـار وإیث ـه، لمحبت الجامعة لعبادته،
أن ـو وه ـه، ب إال لهم كمال ال علما للعباد ونصب لمعرفته،

ومحبته مرضاته موافقة كلها حركاتهم ـل. تكون أرس ولذلك
ال ـذي ال ـ العبد فكمال شرائعه، وشرع كتبه، وأنزل رسله،

أن ـ به إال له ـهكمال من اهللا یحبه لما موافقة حركاته تكون
له محبته. ویرضاه على دلیال رسوله اتباع جعل ـال. ولهذا ق

ویغِْفر: تعالى اُهللا یحِببكُم فَاتِبعوِني اَهللا تُِحبُّون كُنْتُم ِإن قُْل
رَِّحیم غَفُور واُهللا ذُنُوبكُم لَكُم

لمح منه خیانة یرى الصادق ـرك: بوبهفالمحب یتح أن
له أبیح مما فعال فعل وإذا مرضاته، غیر في اختیاریة بحركة
وال الذنب، من یتوب كما منه، تاب وشهوته طبیعته بموجب
طاعات، كلها مباحاته تنقلب حتى عنده یقوى األمر هذا یزال
ـومه وص قومته یحتسب كما وراحته، وفطره نومه فیحتسب

ی. واجتهاده سراء بین دائما ـراءوهو وض ـا علیه اهللا شكر
ویقظته نومه في دائما اهللا إلى سائر فهو علیها،  .یصبر



العلماء بعض ـى،: قال الحمق عبادات عاداتهم األكیاس
عادات عباداتهم  .والحمقى

السلف بعض یغبنون: وقال وفطرهم، األكیاس نوم حبذا
هللا ـق نط إن ـادق الص فالمحب وصومهم، الحمقى سهر به

سكت وإن سكنوباهللا، وإن اهللا، فبأمر تحرك وإن هللا، سكت
اهللا ومع وباهللا هللا فهو اهللا، مرضاة على استعانة  .فسكونه

العلم، إلى اهللا خلق أحوج المقام هذا صاحب أن ومعلوم
السكون وال غیرها، من هللا المحبوبة الحركة له تتمیز ال فإنه
ـم العل ـى إل حاجته فلیست بالعلم، إال غیره، من له المحبب
ـل ب كمال، صفة نفسه في وألنه ذاته، العلم طلب من كحاجة

وذاته نفسه قوام به ما إلى كحاجته إلیه  .حاجته

ـالعلم ب ـدیهم لمری العارفین شیوخ وصاة اشتدت ولهذا
یفلح لم العلم یطلب لم من وأنه ـدون. وطلبه، یع كانوا حتى

السفلة من له علم ال  .من

سئل وقد النون، ذو السفلة؟: قال یعرف: فقالمن ال من
یتعرفه وال تعالى اهللا إلى  !الطریق

یزید أبو ـن: وقال م أعطي وقد الرجل، إلى نظرتم لو
تنظروا حتى به، تغتروا فال الهواء، في یتربع حتى الكرامات



ـة ومعرف ـدود الح ـظ وحف والنهي، األمر عند تجدونه كیف
 .الشریعة

البزاز حمزة أبو عل: وقال سهل الحق طریق علم یهمن
ـه أقوال في الرسول متابعة إال الطریق على دلیل وال سلوكه،

وأحواله  .وأفعاله

الزاهد الصوفي الفضل بن محمد ـالم: وقال اإلس ذهاب
الناس من أصناف أربعة أیدي ـا: على بم یعملون ال صنف

ـون یعمل ال وصنف یعلمون، ال بما یعملون وصنف یعلمون،
ال من الناس یمنعون وصنف یعلمون،  .تعلموال

القیم(قلت ابن األول): القائل ـال: الصنف ب علم له من
ـل ك ـي ف لهم حجة فإنه العامة، على شيء أضر فهو عمل،

ومنحسة  .نقیصة

الثاني ـنون: والصنف یحس ـاس الن فإن الجاهل، العابد
ـذان وه ـه، جهل على به فیتقدون وصالحه، لعبادته به الظن

في السلف بعض ذكرهما اللذان هما ـذروا: قولهالصنفان اح
ـل لك ـة فتن ـا فتنتهم فإن الجاهل، والعابد الفاجر، العالم فتنة

ـان! مفتون ك فإذا وعبادهم، بعلمائهم یقتدون إنما الناس فإن



ـت وعظم بهما، المصیبة عمت جهلة، والعباد فجرة، العلماء
والعامة الخاصة على  .الفتنة

الثالث ـم: والصنف ه وإنما عمل، وال لهم علم ال الذین
السائمةك  .األنعام

الرابع ـذین: والصنف ال وهم األرض، في إبلیس نواب
أضر فهؤالء الدین، في والتفقه العلم طلب عن الناس یثبطون
ـین وب ـوب القل بین یحولون فإنهم الجن، شیاطین من علیهم

وطریقه اهللا  .هدى

ـارف الع هذا ذكرهم الذین هم أصناف األربعة فهؤالء
وهؤالء علیه، اهللا ـىرحمة وعل هار، جرف شفا على كلهم

یلقاه ما ورسوله اهللا إلى الداعي العالم یلقى وما الهلكة، سبیل
یشاء من یستعمل واهللا أیدیهم، على إال والمحاربة األذى من
ـاده بعب إنه مرضاته، في یحب من یستعمل كما سخطه، في

بصیر إال. خبیر ـریقتهم وط ـف الطوائ هذه سر ینكشف وال
ا فعاد ـربالعلم، والش ـه، بموجب ـم العل ـى إل بحذافیره لخیر

بموجبه الجهل إلى  ".بحذافیره



الثالث الفصل

فریضة العلم طلب
التعلم على الحث

اإلسالم به عنى اهللا: ومما ـق خل فقد التعلم، على الحث
ـا فإنم لیتعلموا، العلم أدوات وأعطاهم العلم، من غفال الناس

تعالى قال بالتعلم، ُأمَّهاِتكُمواُهللا: العلم بطُوِن مِّن َأخْرجكُم
ـم لَعلكُ واَألفِْئدةَ واَألبصار الْسَّمع لَكُم وجعَل شَیًئا تَعلَمون الَ

تَشْكُرون
الشاعر  :وقال

ـو ه كمن علم أخو ولیس عالما یولد المرء فلیس تعلم،
 !جاهل

حدیث من أكثر في ذكرنا ـ: "وقد یطل طریقا سلك بمن
الجنة إلى طریقا به له اهللا سهل علما  ".فیه

ـا" بم ـا رض العلم لطالب أجنحتها لتضع المالئكة وإن
 ".یصنع

اهللا سبیل في الجهاد بمنزلة العلم طلب  .وإن



وسلم علیه اهللا صلى ـرآن: "وقال الق ـم تعل من خیركم
 ".وعلمه

كتابه في تعالى اهللا ِفرقَ: وقال كُل ِمن نَفَر مِّنْهمفَلَوالَ ٍة
ـیِهم ِإلَ ـوا رجع ِإذَا قَومهم وِلینِذروا الدِّیِن ِفي ِلیتَفَقهوا طَاِئفَةٌ

یحذَرون الَ: وقاللَعلهم ـتُم كُنْ ِإن ـذكِْر ال ـَل َأه فَاسَألُوا
تَعلَمون

عباس ابن مطلوبا: وقال فعززت طالبا،  !ذللت

المبارك ابن ـفعج: وقال كی ـم العل یطلب لم لمن بت
مكرمة إلى نفسه  !تدعوه

الحكماء بعض ألحد: وقال كرحمتي رجاال أرحم ال إني
وال: رجلین ـم العل یفهم ورجل یفهمه، وال العلم یطلب رجل
 !یطلبه

الدرداء أبو ـام: وقال قی ـن م إلي أحب مسألة أتعلم ألن
 !لیلة

والمتع: وقال الخیرلالعالم في شریكان ـاسوسائر. م الن
فیهم خیر ال  .همج

أیضا ـن: وقال تك وال مستمعا، أو متعلما أو عالما كن
فتهلك العلم! الرابع عن المعرض هو  .والرابع



البنه لقمان وصایا من یحكى ـالس: ومما ج ـي، بن ـا ی
ـوب القل ـي یحی سبحانه اهللا فإن بركبتیك، وزاحمهم العلماء،

السماء بوابل األرض یحیي كما الحكمة،  .بنور

ـاو به قام التي التاریخیة الرحلة تلك لنا القرآن ذكر قد
اهللا كلمه الذي موسى وهو ـ الرسل من العزم أولي من نبي
ـدى ه ـا فیه التوراة علیه وأنزل برساالته، واصطفاه تكلیما،
ـمه، اس ـا لن القرآن یذكر لم رجل عند العلم لیطلب ـ ونور

شأنه في العلماء وحتى: واختلف ولي؟ أم نبي ـانأهو ك إن
ویبدو قطعا، موسى منزلة في فلیس ـ الصحیح وهو ـ نبیا
أقدامهما، على وخادمه وفتاه هو الرحلة، هذه قطع موسى أن

فیها قال نَصبا: ولذا هذَا سفَِرنَا ِمن لَِقینَا لَقَد غَداءنَا  .آِتنَا

ـا لن ـى یتجل القرآن علینا قصها التي الرحلة هذه وفي
المهم اآلداب للتعلمبعض  .ة

اآلداب هذه ـي: أولى ف ـن یك مهما العلم على الحرص
ـالم الس علیه موسى فعل كما وعناء، ومشقة ألواء من طلبه

إلى رحلته البحرین"في ـن" مجمع م ـي لق ما فیها لقي وقد
 .النصب



الثاني ـرام: واألدب االحت ـار وإظه المعلم، مع التلطف
في ووضوح بجالء نلمسه ما وهذا له، موسىوالتوقیر تعامل

باسم عرف الذي الصالح، العبد هذا مع السالم " الخضر"علیه
المعلم مع التلمیذ بأدب موسى له قال فقد السالم، هل: (علیه

رشدا علمت مما تعلمن أن على ).اتبعك
الثالث موسى: واألدب فعله ما وهذا المعلم، على الصبر

علم مما لیعلمه یتبعه أن علیه عرض فحین معلمه، اهللا،مع ه
المعلم على: (قال تصبر وكیف صبرا، معي تستطیع لن إنك

ال ـابرا ص اهللا ـاء ش إن ـتجدني س قال خبرا، به تحط لم ما
حتى شيء عن تسألني فال اتبعتني فإن قال أمرا، لك أعصي

ذكرا منه لك  ).أحدث

الرابع ـه: واألدب وأن ـم، العل ـن م یشبع ال المؤمن أن
كما منه، الزیادة أبدا رسلهیطلب لخاتم اهللا رب: (قال ـل وق

علما موسى). زدني علیه حرص ما ـى: وهذا إل یضیف أن
آخر علما  .علمه

الخامس وهو: واألدب النبویة، السنة علیه نبهت أن: ما
تعالى اهللا وجه به یرید العلم ـم. یتعلم العل طلب یغدو وبذلك

قال هریرة أبي فعن اهللا، سبیل في وجهادا رسول: عبادة قال



وسلماهللا علیه اهللا ـه: "صلى وج به یبتغي مما علما تعلم من
یجد لم الدنیا، من عرضا به لیصیب إال یتعلمه ال تعالى، اهللا

القیامة یوم الجنة ریحها" .. عرف .یعني
قال جابر ـلم: وعن وس علیه اهللا صلى اهللا رسول : قال

به" لتباهوا العلم تعلموا ـفهاءال الس به تماروا وال ،العلماء،
النار فالنار ذلك، فعل فمن المجالس، به تخیروا  ".وال

اللحد إلى المهد من العلم
معین، حد عند یقف ال اإلسالم في العلم طلب أو والتعلم
ـة الحكم هذه المسلمین عند اشتهر وقد معینة، سن عند : وال

اللحد" إلى المهد من العلم ـدیثا"اطلب ح ـاس الن ظنها حتى ،
بحدیث هي وما اإلسالمينبویا، التراث مأثور من ولكنها ،. 

على وهو العلم، یطلب من السلف علماء من رأینا وكم
علیه یقرؤوا أن أبنائه أو أصحابه بعض فیسأل الموت، فراش
أو ـة، النبوی األحادیث بعض أو القرآنیة اآلیات بعض تفسیر
ـو وه الموت یأتیه حتى ذلك، نحو أو الفقهیة، المسائل بعض

العلم  .یطلب



يطلب من العلم، يف والكبار السن، يف الكبار الشيوخ من رأينا وكم
والالعلم، ـه، مكانت من یستحي وال شیخوخته من یستحي ال

ـریف الش الحدیث لیحقق حرجا، وال غضاضة ذلك في : یجد
یشبعان" ال دنیا: منهومان وطالب علم، ".طالب

كتابه في البر عبد ابن الحافظ لنا حكى بیان"وقد جامع
شتى" العلم ووقائع  .صورا

ألحدهم قیل إذا اإلسالم أئمة كان تطلب: ولهذا متى إلى
فیقول الممات: العلم؟  .إلى

حماد بن نعیم اهللا: قال رضي المبارك بن عبداهللا سمعت
ـالوا فق ـ للحدیث طلبه كثرة في قوم عابه وقد ـ یقول عنه

قال: له تسمع؟ متى الممات: إلى  .إلى

بن الحسین الجصاصوقال ـن: منصور ب ـد ألحم قلت
عنه اهللا رضي ـال: حنبل ق الحدیث؟ الرجل یكتب متى : إلى

الموت  .إلى

البغوي محمد بن عبداهللا ـل: وقال حنب بن أحمد سمعت
یقول عنه اهللا القبر: رضي أدخل أن إلى العلم أطلب  .إنما

الصائغ إسماعیل بن محمد ـي: وقال أب مع أصوغ كنت
أحمد بنا فمر ـه،ببغداد، یدی في ونعاله یعدو، وهو حنبل، بن



فقال ثوبه، بمجامع أبي إلى: فأخذ تستحي؟ أال عبداهللا، أبا یا
هؤالء؟ مع تعدو الموت: قال! متى  .إلى

الطالقاني بشر بن عبداهللا أمري،: وقال یأتیني أن أرجو
والمحبرة العلم یفارقني ولم یدي، بین  !والمحبرة

ا یزید بن محمد بن حمید بسطام: لبصريوقال ابن جاء
له فقلت الحدیث عن یسألني ـى: الحافظ عل حرصك أشد ما

اهللا: فقال! الحدیث ـول رس آل قطار في أكون أن أحب ما أو
وسلم؟ علیه اهللا  !صلى

العلماء لبعض قال: وقیل یتعلم؟ أن بالمرء یحسن : متى
الحیاة به حسنت  !ما

ـنة س ثمانون له الرجل عن الحسن أن: وسئل ـن أیحس
قال العلم؟ یعیش: یطلب أن به یحسن كان  .إن

عین فرض طلبه المفروض العلم
وغیره ماجه ابن رواه الذي المشهور الحدیث طلب: "في

مسلم كل على فریضة ".العلم



الحدیث في بالمسلم كان: والمراد رجال المسلم، اإلنسان
ـلم مس ـل ك یشمل الحدیث أن على أجمعوا ولهذا امرأة، أو

وإ لفظومسلمة، یرد لم الحدیث" مسلمة: "ن روایة  .في

تحدید في الحدیث شراح اختلف ـروض" العلم"وقد المف
ـذي. طلبه ال العلم على أوله علم في اختصاص صاحب فكل

به  .یشتغل

قال اهللا،: فالمتكلم توحید به یعرف الذي العقائد علم هو
اآلخر والیوم ورسله وكتبه بمالئكته  .واإلیمان

قال ـالل: والفقیه الح ـه ب ـرف یع الذي الفقه علم هو
المعامالت واستقامة العبادات، صحة به وتعرف  .والحرام،

قال أساس: والمفسر هو الذي اهللا، كتاب تفسیر علم هو
األمة ومرجع  .الملة،

قال ـد: والمحدث المجس للقرآن، المبین الحدیث علم هو
ـه ـ وتقریرات ـه ـ وأعمال ـه ـ وأقوال ـول، ـ الرس ـیرة ـ .لس

قا اهللا: لوالمتصوف ـى إل والسلوك اآلخرة، طریق علم هو
ـا إلیه الشیطان مداخل وعالج النفس، تزكیة وكیفیة .. تعالى،

 .الخ



قال ـه: واألصولي الفق أصول علم هو ـه. بل ب ـذي ال
فیه نص ال فیما واالستنباط نص، فیه فیما االستدالل،  .یعرف

قال من هناك ـرف: بل والص ـو النح من العربیة علم
ال والحدیثوالبالغة، القرآن یفهم بها  .تي

هنا نراه ـا: والذي م ـه دین من یتعلم أن المسلم على أن
نبوته بصدق ویستیقن نبیه، به ویعرف ربه، به  یعرف

اهللا، ـد عن من علیه المنزل القرآن وأن رسالته، وصحة
اإلسالم في األساسیة العقائد ـوات: ویعرف والنب اإللهیات في

باآلخرة المتعلقة ـذوالغیبیات یأخ وأن المنظور، غیر والعالم
وتنیر العقل، تقنع بینات من فیه بما تعالى اهللا كتاب من ذلك
ـة، الجدلی المماحكات وعن األعمى، التقلید عن بعیدا القلب،

العوام واعتقاد الخواص، تفكیر أفسدت  .التي

هنا ـى: والمطلوب عل ـة مبنی ـدة العقی دراسة تكون أن
 :أساسین

الكریم،. ١ ـاالقرآن بم ـل ب ـة، نقلی أخبار أنه على ال
للناس، هدى اهللا أنزله فقد براهین، من علیه ینبه وما یتضمنه
ـا م الصحاح السنن من ویؤخذ والفرقان، الهدى من وبینات

ضوئه في یسیر وما القرآن،  .یبین



ـة. ٢ أدل ـن م للناس تكشف بما الحدیثة، الكونیة العلوم
في ـ المتشككین وخصوصا ـ الناس تعالىتعین اهللا وجود

ـرب وتق ـه، لخلق وإحسانه كونه، في وإبداعه وحدانیته، وفي
اآلخرة وأمور النبوة من الدینیة الحقائق  .منهم

وشرائعه اإلسالم أحكام من یتعلم أن المسلم على أن كما
ال ما وهو والصالة، الطهارة، علم من إلیه، حاجة في هو ما

عند الصیام علم ومن مسلم، عنه ـان،یستغني رمض یجئ ما
الزكاة أنواع من ویتعلم نصابها، یملك عندما الزكاة علم ومن
ـیس ول التجارة، زكاة تعلم تاجرا كان فإن إلیه، مفتقر هو ما

ـار والثم الزروع أو األنعام زكاة بمعرفة ـدر. مطالبا ق وإذا
أحكامه أهم عرف علیه وعزم الحج  .على

ـر والح الحالل أحكام أهم یعرف أن علیه ـيكما الت ام
حیاته في المسلم لها والملبس: یتعرض والمشرب المأكل في

والمجتمع األسرة وحیاة والعمل، والبیت،  .والزینة،

من كان إذا وخصوصا معینا، مذهبا یتبع أن یلزمه وال
لمثله ینبغي فال بدلیله، الحكم عن یبحث أن ویمكنه العلم، أهل

المت ـاء العلم أجمع فقد بالتقلید، یرضى أنأن ـى عل ـدمون ق
علما" العلم" لیس المطلق التقلید وأن بدلیله، الحق معرفة  !هو



مذاهب من مذهبا یتبع أن العامي الشخص من یقبل وقد
یتعصب أال على غیره، بلده في یجد لم إذا المعروفین األئمة

وبالباطل بالحق العلماء. له ثقات من أمین ناصح نصحه وإذا
المس هذه في ضعیف مذهبه ـالأن ف ـه، قلب إلیه واطمأن ألة،

ـذهب بالم ویأخذ القضیة، هذه في مذهبه یدع أن علیه حرج
اتباعه یدعي الذي إمامه یسر ما وهذا  .الراجح،

فالوالي أحكام، من یخصه ما یعرف أن مسلم كل وعلى
والزوج التجارة، أحكام یعرف والتاجر الوالیة، أحكام یعرف

واأل وواجباتها، الزوجیة حقوق األبوةیعرف حقوق یعرف ب
 .وهكذا.. والبنوة

واآلداب ـالق األخ ـم عل من یعرف أن مسلم كل وعلى
عما: الشرعیة یحید فال الشرع، بضوابط سلوكه به یضبط ما

ـا متحلی ـه، عن اهللا ـى نه ـا م على یتجاسر وال به، اهللا أمر
الرذائل عن متخلیا  .بالفضائل،

ـرة اآلخ ـق طری ـم عل من یعرف أن مسلم كل وعلى
اهللاو إلى ویعرفه: السلوك الطریق، في السیر على یساعده ما

في الخیرة البواعث ویقوى تعترضه، التي واآلفات بالعوائق
ویفلح. نفسه نفسه یزكي زكاها(: حتى من أفلح ـى)قد ویترق



اهللا ـلى ص النبي وصفه الذي اإلحسان درجة إلى یصل حتى
بقوله وسلم كأنك: اإلحسان: "علیه اهللا تعبد ـمأن ل فإن تراه،

یراك فإنه تراه ".تكن
ـا، معرفته ـلم مس كل على یجب التي العلوم هي وهذه
ـذه ه فمعرفة والسنة، بالكتاب موصولة ـ قلنا كما ـ وهي

والحدیث التفسیر من یلزم ما معرفة تتضمن  .العلوم

ـل مث ـا، به ـم یل أن للمسلم ینبغي مكملة، علوم وهناك
النبویة"معرفة ودراسة"السیرة من، ـرآن"شيء الق ـوم " عل

الحدیث"و ـیئا" علوم ش قرأ العلم في تعمق وإذا مصطلحه، أو
الفقه"من ـرة"أصول میس كتب في كلها هذه تدرس أن على ،

معاصرة  .بلغة

ـه ب یستطیع حد إلى بمعارفه المسلم یصل أن أن: المهم
ـائر وس ـه، وعادات وأعماله، وأقواله ومشاعره، أفكاره یزن

الش بمیزان والجماعاتأموره األشخاص على یحكم وأن رع،
ـالم، اإلس منطلق ومن اإلسالم، بحكم والسیاسات والمواقف
ـاس أس ـى فعل المقصرین، وتفریط الغالة، إفراط عن بعیدا
ـل ویص ـخط، ویس ـى یرض أجله ومن ویذم، یحمد اإلسالم
ـا وم ـیه، رض الشرع رضیه فما ویحارب، ویسالم ویقطع،



ب عابئ غیر رفضه، الشرع قالرفضه كما علیه، آسف وال ه
ورسولُه: تعالى اُهللا قَضى ِإذَا مْؤِمنٍَة والَ ِلمْؤِمٍن كَان وما

اَهللا ـِص یع ـن وم ـِرِهم َأم ـن ِم الِْخیرةُ لَهم یكُون َأن َأمرا
مُِّبینًا ضالَالً ضل فَقَد جاءورسولَه لما تبعا هواه یصبح وبذا

محمد اإلیمانبه تمام هو وهذا وسلم، علیه اهللا  .صلى

ـرنا عص ـي ف عین فرض المفروض ـتعلم: ومن ی أن
ـد فق األمیة، وصمة نفسه عن ویزیل والكتابة، القراءة المسلم
ـتعلم ال وغدا والتنمیة، التقدم عن لألمة عائقا األمیة أصبحت

ـا وعزته ـارها انتص أسباب ـة. من المنافس ـدان می ـي وف
والحض مناالقتصادیة أكثرها ألمة مكان ال عصرنا في اریة

 !األمیین

ـة األمی محاربة في وسلم علیه اهللا صلى النبي بدأ ولقد
ـداء ف ـل جع ـین ح الهجرة، من الثانیة السنة منذ حیاته في

الكاتب ـة: األسیر الكتاب ـلمین المس أبناء من عشرة یعلم . أن
ـي ف ـف نتخل وأال ـیرة، المس نكمل أن الیوم علینا والواجب

الحضاريال  .سباق



علیه؟ المفروض العلم المسلم یحصل كیف
ـو وه ـه، عن اإلجابة تجب سؤال یطرح ـف: وهنا كی
علیه؟ طلبه المفروض العلم یحصل المسلم  یستطیع

ـوال أح ـاختالف ب ـف یختل السؤال هذا عن والجواب
األمي المسلم غیر المتعلم القارئ فالمسلم  .المسلم،

الع هذا یحصل أن المسلم ـه،فیستطیع علی المفروض لم
ـم علمه ـي ف ـات ثق علماء من مشافهة والسماع بالتلقي إما

معا وللواقع للدین فهمهم وحسن ـه. وتقواهم یلزم ـا م وهذا
ـي ف هنا المسلم واجتهاد غیره، في خیار لهم ولیس األمیین،

منه یتلقى الذي العالم ـین. اختیار ب ـلم المس یفرق أن ویجب
ا منه یأخذ الذي الواعظ الفقیهالعالم والعالم والتذكیر، لموعظة

أو مؤثر، واعظ كل فلیس والشرائع، األحكام عنه یتلقى الذي
وزع اهللا ـإن ف ـواه، وفت ـه فقه في ثقة یكون مفوه، خطیب

هم ما وقلیل والقدرات،  .المواهب

عصرنا في التثقیف وسائل ـموع: ومن المس ـریط الش
ـ)الكاسیت( ویمك ـأثیر، الت ـریعة وس ـة مهم وسیلة وهو ن،

ـه، تجارت محل في أو سیارته، في وهو یستخدمه أن لإلنسان



ـدا جه ـف یتكل أن دون ذلك، غیر أو مطبخها، في المرأة أو
والتفهم االستماع  .غیر

یبثه ما عصرنا في ذلك إلى برامج" التلفاز"ویضاف من
 .دینیة

ـذلك، ك ثقات علماء ألفها لكتب والمطالعة بالقراءة وإما
المكتوب للكلمة والتثقیف،وستظل التوجیه في وأثرها قیمتها ة

أثرا واألبقى عمرا، األطول  .وهي

ـة، عام ـا یقرؤه ـي الت الكتب یتخیر أن للمسلم وینبغي
ـوم ی ـل ك تخرج المطابع فإن خاصة، دینه منها یتعلم والتي
وكم نافع، أصیل من فیها فكم والرث، والجدید والغث، الثمین

ی أن المرء وعلى ضار، دخیل من مافیها ویدع صفا، ما أخذ
 .كدر

الحكماء أحد قال أخبرك: وقد تقرأ؟ ماذا ـن: أخبرني م
 !أنت

یح.. هذا ال القدیمة الكتب ـيسوقراءة فه ـد، أح كل نها
ـن م ـا فیه ـا لم ـا، لفهمه خاصة ومفاتیح أدوات إلى تحتاج
ـة لغوی ـة، مختلف بعلوم متصلة علمیة وقضایا مصطلحات،



م كثیر على فهمها یستغلق ـنوشرعیة، م ـد والب الناس، ن
أصولها إلى ویردوها رموزها، لیفكوا شیوخها، على  .تلقیها

العلم أخذ من األمة علماء من الراسخون حذر هنا ومن
ـن"الصحفیین"عن م ـم علمه ـون یكون الذین بهم ویعنون ،

ـم،" الصحف" العل ـدارس م ـي ف ـوا یعیش أن دون وحدها،
وق وتالمیذه، شیوخه ویخالطوا أهله، ـكویعایشوا ذل في الوا

المشهورة من: قولتهم العلم وال مصحفي، من القرآن تأخذ ال
 !صحفي

ـم ول وحده، المصحف من تعلمه ممن یؤخذ ال فالقرآن
العلم وكذلك المتقنین، القراء شیوخه أیدي على  .یتلقه

ـن م یعترضه ما كل في یسأل أن المسلم على وفرض
یج وال الشرع، حكم فیها یجهل مشكالت أو أنمسائل له وز

ـیس ل من رأي أو الخاص، رأیه حسب أو بهواه، فیها یعمل
أو حیاء، السؤال ترك في له عذر وال والفتوى، العلم أهل من

تعالى قال الدنیا، بأمر انشغاال أو كسال، أو الذكِْرَأهَل:كبرا،
تَعلَمون الَ كُنْتُم خبیرا(وِإن به  ).فسئل



في وسلم علیه اهللا صلى ـؤالوقال الس أهملوا قوم شأن
ـلم مس امرئ قتل علیها ترتب لهم، حدثت واقعة ـوه: "في قتل

السؤال العي شفاء فإنما یعلموا؟ لم إذا سألوا هال اهللا، ".قتلهم

العلم في الكفایة فرض
ـي وف ـدین، ال علوم في یكون فقد الكفایة، فرض وأما

الدنیا  .علوم

الدین علوم فیها.. فأما عین بفرض لیس ـهفما تعلم فإن
إذا ـن م ـة األم ـي ف یظل بحیث كفایة، فرض فیه والتبحر
على دعا دعا وإذا بحق، قضى قضى وإذا بعلم، أفتى استفتى

 .بصیرة

تعالى قوله هذا على ـٍة: یدل ِفرقَ ـل كُ ِمن نَفَر فَلَوالَ
ِإ قَومهم وِلینِذروا الدِّیِن ِفي ِلیتَفَقهوا طَاِئفَةٌ ِإلَیِهممِّنْهم رجعوا ذَا

یحذَرون لَعلهم
ـه أوجب إنما العلم، لطلب النفیر الجمیع على یوجب فلم

فرقة كل في طائفة أو. على ـین اثن الطائفة هذه أكانت سواء
واإلنذار الفقیه لوظیفة تكفي مادامت أقل، أو  .أكثر



حدیث علیه یدل ـذ: "كما اتخ ـا، عالم ـق یب لم إذا حتى
ر وأضلواالناس فضلوا علم بغیر فسئلوا جهاال،  ".ؤوسا

أبنائها من تهیئ أن ـ بالتضامن ـ األمة على والواجب
ـدعوة وال ـیم والتعل والتفقیه اإلفتاء في المهمة بهذه یقوم من
ـتقاللي، االس والعلم العالي، التخصص صورة في واإلرشاد،
ـد بل كل في حاجتها یلبي بحیث الكافي العدد لدیها یكون وأن

البلدان  .من

الدنیا علوم ـام.. وأما اإلم ـه قال ـا م فیه قیل ما فأعدل
منها الكفایة فرض أن وهو عنه: الغزالي، یستغنى ال علم كل

بقاء حاجة في ضروري هو إذ كالطب، الدنیا، أمور قوام في
ـمة وقس ـامالت المع في ضروري فإنه وكالحساب، األبدان،

هي وهذه وغیرهما، والمواریث خالالوصایا لو التي العلوم
البلد أهل حرج بها یقوم ممن الحرج: یعني(البلد علیهم دخل

اآلخرین) والمشقة عن الفرض وسقط كفى واحد بها قام  .وإذا

قولنا: "قال من یتعجب ـن: فال م ـاب والحس الطب إن
ـروض ف من أیضا الصناعات أصول فإن الكفایات، فروض

ـة والسیاس ـة والحیاك ـة كالفالح ـةالكفایات، الحجام ـل ب ،
الحجام من البلد خال لو فإنه ـة(والخیاطة، بجراح یقوم الذي



الخفیفة الجراحة من نوع وهو ـالك) الحجامة، اله ـارع تس
ـزل أن ـذي ال فإن للهالك، أنفسهم بتعریضهم وحرجوا إلیهم،
ـباب األس ـد وأع ـتعماله، اس إلى وأرشد الدواء، أنزل الداء

ب للهالك التعرض یجوز فال  .إهمالهلتعاطیه،

ـائق دق ـي ف ـالتعمق ف فریضة، ال فضیلة یعد ما وأما
ولكنه عنه، یستغنى مما ذلك، وغیر الطب، وحقائق الحساب،

إلیه المحتاج القدر في قوة زیادة  ".یفید

ـریعة، الش ـد لمقاص وموافق قوي هنا الغزالي قاله وما
ـادرة ق بذاتها، مكتفیة عزیزة قویة أمة إنشاء إلى تقصد فإنها

ال ـعلى ـامن بالتض ـ علیها یوجب وهذا ألعدائها، تصدي
إلیها تحتاج التي والریاضیة الطبیعیة العلوم كل في تتفوق أن

وتتقدم لتنمو عصرنا في ـط،. األمم فق والحساب الطب ولیس
ـیس ول ـورة، المتط ـة التكنولوجی الصناعات إلى تحتاج كما

وحدها القدیمة الصناعات  .أصول

اإلمام.. هذا نوافق فيوال التعمق اعتباره على الغزالي
الطب وحقائق الحساب، ـة،: دقائق فریض ال ـیلة فض مجرد

في التعمق فیعتبر زمننا أما زمنه، إلى بالنسبة كان هذا فلعل
ـاء والفیزی ـك والفل ـیات الریاض من یشبهها وما العلوم هذه



ـى إل ـل یص بحیث وغیرها، واألحیاء والجیولوجیا والكیمیاء
ویرتقي الزمةدقائقها، فریضة حقائقها، ـابق. إلى تتس واألمم

ـا له یجعل مكانا تحتل أن تحاول كل خطیرا، تسابقا هذا في
ـى إل ـرنا عص وصل ما العلوم هذه في التعمق ولوال قدرا،

وصناعة الفضاء، وغزو الذرة، ـورة"الكمبیوتر"تحطیم والث ،
البیولوجیا"التكنولوجیة" وثورة ـات"، والجین الوراثة ،"هندسة
عصرناو خواص من أمسى مما وغیرها المعلومات،  .ثورة

المباح العلم
فضرب المباح، العلم ـ اهللا رحمه ـ الغزالي ذكر وقد
ـواریخ بت والعلم فیها، سخف ال التي باألشعار بالعلم مثال له

مجراه یجري وما  .األخبار

ـم حقه في فهو مسلم، فهو لألفراد بالنسبة كان إذا وهذا
الذي المباح، الصالحة،من بالنیة طاعة إلى یتحول أن یمكن

وقد تعالى، اهللا وإرضاء الدین، خدمة بتعلمه یقصد أن بمعنى
كتابنا في الداعیة"بینا ـة،": ثقافة واألدبی اللغویة الدراسة أن

من بدءا اإلسالمي التاریخ وخصوصا ـ التاریخیة والدراسة



العلماء وتاریخ الراشدین، وتاریخ النبویة والمصلحینالسیرة
للداعیة الضروریة األدوات من  .ـ

ـة الكفائی ـروض الف ـن ع والحدیث لألمة، بالنسبة وأما
ـذلك وك واألدب، األشعار دراسة أن فأعتقد ـ علیها الواجبة
أن ـد فالب األمة، على الكفایة فروض من ـ التاریخ دراسة
ـن ع ـرون یعب ـاالت، المج هذه في متخصصون فیها یوجد

وحضا األمة لهافلسفة بناء أداة دراستهم من ویجعلون رتها،
لكیانها هدم معول  .ال

ـون یمثل الذین أولئك لمأله فارغا المجال هذا ترك ولو
وال ـا، قیمه وال ـدینها ب ـتم ته ال األمة، على دخیلة فلسفات

كله ذلك تعادي بل تراثها، وال  .رسالتها

ـن م المستشرقین من الغرض ذوي من عانیناه ما وهذا
ـالعلمالغربیین ب یتحصنوا لم الذین أبنائنا من والمستغربین ،

المتین والخلق الصادق، واإلیمان  .النافع،

المذموم العلم
هنا الغزالي اإلمام ـه: وذكر ل ومثل العلم، من المذموم

والطلسمات"بعلم وعلم"السحر والتلبیسات"،  ".الشعوذة



صحیح ـغ.. وهذا أبل وذمه كتابه في السحر اهللا ذكر فقد
ـها تعلم شأن في وقال وال(: لذم، ـرهم یض ـا م ـون ویتعلم

).ینفعهم
ـبع الس ـن م السحر وسلم علیه اهللا صلى النبي واعتبر

وللجماعة للفرد المهلكات أي  .الموبقات،

ال أو ـحیح، ص أساس على یقوم ال علم كل ذلك ومثل
ـرر بالض ـیهم عل یعود بل دنیاهم، وال دینهم في الناس ینفع

المعنوي أو  .المادي

ذلك الغیوب،: ومن معرفة فیه یدعي الذي التنجیم، علم
ـرب ض ألنه محرم، فهذا النجوم، بواسطة المستقبل وكشف

عباس ابن رواه الذي الحدیث في جاء كما السحر، من: "من
ـا م زاد السحر، من شعبة اقتبس فقد النجوم، من علما اقتبس

".زاد
ـي تجریب أو منطقي أساس على یقوم ال العلم وإنفهذا ،

قیل ولذا والمصادفة، فباالتفاق ـو: صدق ول المنجمون كذب
 !صدقوا

بخالف الفلك"وهذا ـیة" علم ریاض ـس أس على المبني
ـارتهم، حض ازدهار أیام فیه المسلمون برع وقد وتجریبیة،



ـول الوص استطاعوا أساسه وعلى الیوم، فیه الغربیون وبرع
األ الكواكب إلى الوصول ویحاولون القمر،  .بعدإلى



الرابع الفصل

أصحابه على العلم حقوق
الفهم وحسن الفقه
صاحبه أو طالبه على العلم حقوق ـه: أول فی ـذل یب أن

ـة مرتب ـن م به وینتقل ویهضمه، ویتقنه یحكمه حتى جهده،
مرتبة" العلم" ال". الفقه"إلى ـوي والنب ـي القرآن بالمعنى الفقه

علم تحصیل معناه الذي االصطالحي، ـىبالمعنى عل الفروع
المذاهب من .مذهب

ـاه معن ألن العلم، من أخص المنشود المعنى بهذا والفقه
ـف: لغة یق أال هذا ومقتضى اإلدراك، وحسن والتفطن الفهم

األلفاظ تشغله وأال المقاصد، إلى یغوص وإنما الظواهر، عند
الكلیات فینسى الجزئیات تغرقه وأال معان، من وراءها .عما

من طلب التعلم،والقرآن لمجرد ال الدین في للتفقه النفیر ا
تعالى ِفي: فقال ِلیتَفَقهوا طَاِئفَةٌ مِّنْهم ِفرقٍَة كُل ِمن نَفَر فَلَوالَ

.الدِّیِن



یقول علیه المتفق النبوي ـه: "والحدیث ب اهللا ـرد ی من
الدین في یفقهه ".خیرا

الفقه هذا مراتب إ: وأول ـة الروای ـن م ینتقل ـىأن ل
ـوله ورس اهللا ـن ع ـیفهم ف ـم، الفه إلى الحفظ من الدرایة،

ویفقه یفهم حتى ویحاورهم العلم أهل ویسأل .مرادهما،
سلفنا قال ـور: وقد ن هو إنما الروایة، بكثرة العلم لیس
القلب في اهللا .یقذفه

الشریف الحدیث بفقیه: "وفي لیس فقه حامل ".رب
یح الذي لنا صور قد الكریم القرآن والوفي ـم العل مل

ـفار األس نفائس یحمل الذي بالحمار أسراره، یفهم وال یفقهه
الكتب( به) أي وصف ما وهذا شیئا، تحتویه عما یدري وال

قال حین النبوة عصر في الیهود ـوا: القرآن حمِّلُ الِذین مثَُل
َأسفَ یحِمُل الِْحماِر كَمثَِل یحِملُوها لَم ثُمَّ .اراالتوراةَ

یحملون الذین به فوصف مسلم، شاعر المعنى هذا أخذ
فقال فیه، یغوصون وال مقاصده، یعون وال :العلم

عندهم علم ال لألسفار زوامل
ـالم الع ـبیه تش موسى أبي عن الصحیحین حدیث وفي
علیها نزل الذي الماء قبلت التي الطیبة باألرض المعلم الفاهم



وال الكأل فأنبتت السماء، ـا،من به الناس وانتفع الكثیر، عشب
ـا ولكنه الماء، تقبل لم التي باألرض الراوي العالم شبه كما
ـرق فف ـوا، وزرع ـقوا وس منه، الناس فشرب به، احتفظت
ـز رك هنا ومن الرواة، والعلماء الوعاة، العلماء بین الحدیث

الروایة من أكثر الدرایة على السلف .علماء
بع المشتغلین من كثیر آفة ـوإن ه ـة خاص ـدین ال ـم ل

ـه،" الحرفیة" ألفاظ ظواهر على وجمودهم نصوصه، فهم في
ـم بحك ـة المرتب هذه دون ألنهم أسراره، على وقوفهم وعدم
ـعون یض ـم أنه ـكلتهم مش ولكن والنفسیة، العقلیة مؤهالتهم

زمرة في ـدعوة،"األئمة"أنفسهم لل ـفوف الص ویتصدرون ،
واإلفتاء !والتعلیم

یعوقون عادة ـونوهؤالء ویقف المطلوب، التغییر عملیة
شكا ما وكثیرا اإلسالمي، والتجدید اإلصالح طریق في عقبة
ـدیما، ق القیم وابن تیمیة ابن أمثال األصالء المجددون منهم

حدیثا رضا ورشید عبدة، محمد .وأمثال
ـن م ـالح واإلص ـد التجدی دعاة على أشد رأیناهم ولقد

األ" العلمانیین" بعض في الدین ـالواوخصوم ق وقدیما : حیان،
أحمق صدیق من خیر عاقل .عدو



التقلید عن الترقي
المطلوب الفقه مراتب عن: وثاني العلم طالب یرقى أن

ال ـو ه ـه برأس ـر یفك وأن المستقل، الفهم إلى للغیر، التقلید
لیتفكر العقل منحه اهللا فإن میتا، أو كان حیا سواه، أحد برأس

ویعطله لیجمده ال ویتدبر، .به
نعیها أن ینبغي مضیئة كلمة الجوزي ابن اإلمام قال وقد

كتابه في والمقلدین التقلید ذم في قال لتحفظ، تلبیس"ونرویها
ـد": "إبلیس التقلی وفي قلد، فیما ثقة غیر على المقلد أن اعلم

ـن بم ـیح وقب والتأمل، للتدبر خلق ألنه العقل، منفعة إبطال
الظ في ویمشي یطفئها أن شمعة "!لمةأعطي
على عنیفة حربا القرآن شن حقروا" المقلدین"لقد الذین

سادتهم أو وآباءهم، أجدادهم متبعین عقولهم، وألغوا أنفسهم،
ـار، أفك من اعتنقوه وما عقائد، من اعتقدواه فیما وكبراءهم،
ـي المك القرآن من عدة سور في تسفیه أبلغ القرآن وسفههم

.والمدني
ذم في تعالى قوله اآلباءویكفینا ـم: تقلید لَه ِقیَل وِإذَا

كَان َأولَو آباءنَا علَیِه َألْفَینَا ما نَتِبع بْل قَالُوا اُهللا َأنْزَل ما اتِبعوا
یهتَدون والَ شَیًئا یعِقلُون الَ كَمثَِل*آباُؤهم كَفَروا الِذین ومثَُل



الَ ِبما ینِْعقُ الَالِذي فَهم عمي بكْم صمٌّ وِنداء دعاء ِإال یسمع
یعِقلُون

سبحانه قوله الكبراء تقلید ذم ـا: وفي ِإن ـا ربَّنَ وقَالُوا
السَِّبیال فََأضلونَا وكُبراءنَا سادتَنَا ـعفَیِن*َأطَعنَا ِض آِتِهم ربَّنَا

والْع الْعذَاِب كَِبیراِمن لَعنًا نْهم
ـار، الن ـل أه ـن ع اآلیة تتحدث األعراف سورة وفي

وتالعنهم فیها والمتبوعین األتباع ـة: (وتالوم أم دخلت كلما
ـراهم أخ ـت قال ـا جمیع فیها اداركوا إذا حتى أختها، لعنت
قال النار، من ضعفا عذابا فآتهم أضلونا هؤالء ربنا ألوالهم

تعلمون ال ولكن ضعف .)لكل
ـر بغی ـر الغی قول تأخذ أن ـ یعرفونه كما ـ والتقلید
ـت كان وربما قط، حجة معه تكن لم فربما تؤیده، بینة حجة

یعارضه من حجج أمام تقف ال واهیة حجة ـدر. معه ومص
ـد: ذلك المقل ـه علی ـفاه أض الغیر، لذلك التقدیس أو التعظیم

و ـا، رأس اهللا خلقه وقد ذیال یكون أن لنفسه فرضي أنالتابع،
حرا اهللا خلقه وقد فكره، في عبدا .یكون

ـت ثب أن ـد بع شيء، في التقلید من لیس الوحي واتباع
ـد بع ـرآن، الق ـة وإلهی النبي، نبوة القاطعة العقلیة بالبراهین



اإلله إلهیة وثبوت األكرم، المعلم الخالق الرب ربوبیة ثبوت
ورحمته حكمته ینافي الذي الرحیم، الرحمن الحكیم، أنالعلیم

سدى ویتركهم همال، خلقه .یدع
ـه نفس العقل یعزل العقلیة، بالقواطع الوحي ثبوت وبعد
تصحح التي اإللهیة الهدایة لیتلقى ـ الغزالي اإلمام بتعبیر ـ
ـات اإللهی من سبیل إلیه له لیس فیما وتهدیه أخطاءه، للعقل
وتدع إلیه، یحتاج فیما والضوابط الموازین وتضع والغیبیات،

حق منله له بین بما مهتدیا إلیه، أنزل فیما والتعلیل التفسیر
ـون. ضوابط الك ـي ف ـا م ـاف اكتش في العنان له وتطلق

اهللا بهدى المهتدي وتفكیر المؤمن، بعقل .وتسخیره،
ـ ـوى اله اتباع بعد ـ خطرا العقل على شيء أشد إن
ـور ص في حیاتنا في نراه نزال ال الذي األعمى، التقلید هو

.شتى
ـفهن ثمن بغیر عنها تنازلوا أو ـ عقولهم باعوا من اك

المحدثین أو القدماء من یعظمونهم ممن .لغیرهم
ـازلوا تن أو عقولهم باعوا من بالفقه المشتغلین من هناك

الخلف أو السلف من شیوخهم أو ألئمتهم .عنها،



عقولهم باعوا من والعقائد بالكالم المشتغلین من وهناك
أل عنها تنازلوا الخلفأو أو السلف من شیوخهم أو .ئمتهم

ـاعوا ب ـن م والتصوف بالسلوك المشتغلین من وهناك
ـدیهم أی ـین ب ـهم أنفس وتركوا شیوخهم، أو ألئمتهم عقولهم

الغاسل یدي بین .كالمیت
ـاعوا ب ـربین، المتغ من آخرین نجد هؤالء مقابل وفي
في وشیوخهم ألئمتهم ثمن بغیر عنها تنازلوا أو أیضا عقولهم

!الغرب
الیبرالیین" اللیبرالیة"دعاة ألئمة عقولهم ـالبین! باعوا ط

وما یحمد وما والمر، والحلو والشر، الخیر في نتبعهم أن منا
.یعاب

ـ" الماركسیة"ودعاة ـا داره ـر عق في هزمت التي ـ
ـذ نتخ أن وطالبونا وأئمتها، الماركسیة لشیوخ عقولهم باعوا

والتشریع للهدایة مصدرا .فلسفتها
ـة المختلف الوضعیة والفلسفات األیدیولوجیات دعاة وكل
ـع لنتب ـم، معه ـا عقولن نلغي أن ودعونا عقولهم، لها باعوا
ـك أولئ وال هؤالء یحاول ولم بشبر، شبرا وأهدافهم مناهجهم
أئمتهم، مذاهب یمتحنوا وأن التبعیة، من عقولهم یحرروا أن



ـع قواط على ویعرضوها وكبرائهم، سادتهم ـل،وأفكار العق
ـن م ـدها وجی زیفها، من صحیحها لیعرف الوحي، وثوابت
ـن ع ـوا ویعرض بالحق، فیهتدوا باطلها، من وحقها ردیئها،

الضالل(الضالل إال الحق بعد ؟)فماذا
ـي ینبغ وال الدار، أهل في یتحكموا أن للغرباء یجوز ال
ـورهم، أم أخص في یفتوا وأن األحیاء، یحكموا أن لألموات

بطون في !قبورهموهم

بالعلم العمل
صاحبه على العلم حق ـالعلم: ومن ف بموجبه، یعمل أن

ـروطها ش مستوفیة وجهها، على یؤدیها أن یقتضي بالعبادات
تعالى اهللا لوجه خالصة یقتضي. وأركانها، بالمعامالت والعلم

ـتكملة مس الحرام، عن بعیدة الحالل، حدود في بها یقوم أن
ـ ب والعلم واألركان، ـىالشروط یتحل أن ـي یقتض األخالق

یقتضي اآلخرة، بطریق والعلم رذائلها، عن ویتخلى بفضائلها
ـع قواط ـن م ویحذر سعیها، لها ویسعى عدتها، لها یعد أن

حركته وتعوق إرادته، تثبط أن على تعمل التي .الطریق



أن ـتطیع ویس علیه، حجة ال له، حجة العلم یكون وبهذا
یوم سئل إذا جوابا للسؤال علمه"القیامةیجد عمل: عن ماذا

؟"فیه
قال األسلمي برزة أبي اهللا: فعن ـلى ص اهللا رسول قال

وسلم ـن: "علیه ع یسأل حتى القیامة یوم عبد قدما تزول ال
علمه: عمره وعن أفناه؟ ماله" فیم وعن فیه؟ فعل ـن: فیم م

جسمه وعن أنفقه؟ وفیم اكتسبه؟ أباله؟: أین ".فیم
العالم كذلك یكون ـا،وال منه فانسلخ آیاته اهللا آتاه الذي

في بالكلب مثال اهللا فضرب هواه، واتبع األرض، إلى وأخلد
له صورة ـا: (أسوأ منه ـلخ فانس آتیناه الذي نبأ علیهم واتل

ولكنه بها لرفعناه شئنا ولو الغاوین، من فكان الشیطان فأتبعه
ـل تحم إن ـب الكل كمثل فمثله هواه، واتبع األرض إلى أخلد

یلهثعلی تتركه أو یلهث ).ه
ـاملین، الع بالعلماء الدنیا، وترتقي الدین، ینتصر وإنما
ـم فه ـوالهم، أق ـالهم أفع وتصدق علمهم، عملهم یؤید الذین
ـؤثرون ی ـا مم ـر أكث وحالهم، بسلوكهم الناس في یؤثرون

قیل ولهذا مقال: بكالمهم، من أبلغ رجل، ألف في رجل حال
رجل في رجل !ألف



ما شر من الناسوإن به ویبتلى الحیاة، به العالم: تبتلى
ـاد لعب فتنة فهو قوله، فعله ویكذب علمه، عمله یناقض الذي

اإلیمان أهل من القرآن حذر الذي وهو الِذین: اهللا، َأیُّها یا
تَفْعلُون الَ ما تَقُولُون ِلم تَقُولُوا*آمنُوا َأن اِهللا ِعند مقْتًا كَبر

الَ تَفْعلُونما
بقوله إسرائیل بني القرآن ِبالِْبرِّ: ووبخ الناس َأتَْأمرون

تَعِقلُون َأفَالَ الِْكتَاب تَتْلُون وَأنْتُم َأنْفُسكُم وتَنْسون
العلم من وسلم علیه اهللا صلى النبي استعاذ أن غرو وال

أرقم بن زید فعن ینفع، ال اهللا: الذي ـول رس اهللاأن ـلى ص
یقول كان وسلم ـع،: "علیه ینف ال علم من بك أعوذ إني اللهم

ال ـوة دع ـن وم ـبع، تش ال نفس ومن یخشع، ال قلب ومن
لها ".یستجاب

زید بن أسامة علیه: وعن اهللا صلى اهللا رسول سمع أنه
یقول فتندلق: "وسلم النار، في فیلقى القیامة، یوم بالرجل یجاء

أمعاؤه(أقتابه تخرج مكانهاأي ـدور)من ی كما بها، فیدور ،
فیقولون علیه، النار أهل فتجتمع برحاه، ما: الحمار فالن، یا

ـر؟ المنك ـن ع ـى وتنه بالمعروف، تأمر كنت ألست شأنك؟



ـر: فیقول الش عن وأنهاكم آتیه، وال بالمعروف، آمركم كنت
"!وآتیه

أسامة ـ: قال ـالم والس ـالة الص علیه ـ سمعته وإني
ـفاههممررت: "یقول ش ـرض تق ـأقوام ب ـي ب ـري أس لیلة

قلت نار، من قال: بمقاریض جبریل؟ یا هؤالء ـاء: من خطب
یفعلون ال ما یقولون الذین "!أمتك

ـع ینف ـذي ال العالم وسلم علیه اهللا صلى النبي وصور
قال حین بلیغا، تصویرا به ینتفع وال بعلمه الذین: "الناس مثل

كمثل نفسه، وینسى الخیر الناس السراج،: یعني(الفتیلةیعلم
الشمعة نفسها) أو وتحرق للناس، "!تضيء

قال حصین بن عمران اهللا: وعن ـلى ص اهللا رسول قال
وسلم علیم: "علیه منافق كل بعدي علیكم أخاف ما أخوف إن

"!اللسان
الخوف هذا خرب: وسر الظاهر، مزوق المنافق هذا أن

الن یغر فهو العمل، مر اللسان، حلو علمه،الباطن، بظاهر اس
ـافق فالمن ـین، الیق من خاو وقلبه كالمه، بمعسول ویسحرهم
ـذا ه ـي ف ـر الخط إنما یذكر، خطر ورائه من لیس الجاهل

اللسان العلیم .المنافق



قال الخطاب بن عمر اهللا: وعن صلى اهللا رسول حذرنا
اللسان علیم منافق كل من وسلم .علیه

باهللا یستعیذ ما كثیرا عمر كان العلیم،ولهذا المنافق من
سئل قال: وقد وعلیما؟ منافقا یكون جاهل: كیف اللسان عالم

.القلب
طالب أبي بن علي رجالن: وقال ظهري ـل: قصم جاه

ـلهم یض وهذا بتنسكه، الناس یغر ذاك متهتك، وعالم متنسك،
!بتهتكه

الناس في ونشره العلم تعلیم
العالم على العلم حق ـرین،: ومن لآلخ ـه یعلم ـدأن فق

أن المال زكاة كانت فإذا زكاة، نعمة كل في أن اإلسالم علمنا
وهذا لآلخرین، تعلمه أن العلم زكاة فإن للمحتاجین، منه تنفق

شأن بقوله" الربانیین"هو كتابه في اهللا ذكرهم ولَِكن: الذین
كُنْتُ وِبما الِْكتَاب تُعلمون كُنْتُم ِبما ربَّاِنیِّین تَدرسونكُونُوا .م

قالوا ویعلم: ولهذا ویعمل، یتعلم، من هو .الرباني
قوله المسیح عن ـذاك: ورووا ف ـم وعل وعمل علم من

السماء ملكوت في عظیما !یدعى



الصحیح وعلمه: "وفي القرآن تعلم من ".خیركم
القرآن من تعلمنا المعلم: ولقد هو وتعالى تبارك اهللا أن

فهو لخلقه، یعلم(الذياألول لم ما اإلنسان ـرحمن(،)علم ال
البیان علمه اإلنسان، خلق القرآن، ـم)علم عل ـذي ال وهو ،

األسماء آدم فعلم أممهم، لیعلموا ورسله ـمأنبیاءه وعل كلها،
ـث، األحادی ـل تأوی من یوسف وعلم یعقوب، وعلم إبراهیم،
ـم ل ما محمدا وعلم والمسیح، وسلیمان وداود موسى، وعلم

یعلم .یكن
ربهم،وك عن مبلغین ألقوامهم، معلمین الرسل هؤالء ان

في رسالته اهللا ذكر الذي محمد، وآخرهم ومنذرین، مبشرین
ـة مهم ـیة األساس ـه مهمت أن فیها یبین كتابه من آیات أربع

تعالى قوله منها نقرأ أن ویكفي ـیكم: (تعلیمیة، ف أرسلنا كما
ـم ویعلمك ـزكیكم وی آیاتنا علیكم یتلوا منكم ـابرسوال الكت

تعلمون تكونوا لم ما ویعلمكم ).والحكمة
نفسه عن والسالم الصالة علیه یبعثني: "وقال لم اهللا إن
میسرا معلما بعثني ولكن متعنتا، وال ".معنتا

وأن ـالى، تع اهللا صفات من بصفة یتصف أن أراد فمن
اآلخرین فلیعلم الكریم، برسوله .یتأسى



قال أمامة أبي اهللا: فعن لرسول ـهذكر علی اهللا ـلى ص
ـل أفض علیه فقال عالم، واآلخر عابد، أحدهما رجالن، وسلم

والسالم ـى: "الصالة عل ـلي كفض ـد العاب على العالم فضل
قال"أدناكم ثم واألرض،: "، السموات وأهل ومالئكته، اهللا إن

ـم معل على لیصلون الحوت، وحتى جحرها، في النملة حتى
الخیر ".الناس

قال مسعود ابن ـه:وعن علی اهللا ـلى ص اهللا رسول قال
اثنتین: "وسلم في إال حسد ـلطه: ال فس ـاال، م اهللا آتاه رجل

بها یقضي فهو الحكمة اهللا آتاه ورجل الحق، في هلكته على
".ویعلمها

ـن ع ـة النعم زوال ـي تمن ـه ب ـراد وی یطلق والحسد
اهللا، ـیة معص في یستخدمها یكن لم ما حرام وهذا المحسود،

به ویراد وهو: ویطلق ـه،: الغبطة، مثل ـون یك أن یتمنى أن
هنا المراد وهو به، بأس ال .وهذا

تعالى ـةٌ: وقال طَاِئفَ ـنْهم مِّ ـٍة ِفرقَ كُل ِمن نَفَر فَلَوالَ
ـم لَعله ـیِهم ِإلَ ـوا رجع ِإذَا قَومهم وِلینِذروا الدِّیِن ِفي ِلیتَفَقهوا

.یحذَرون



یتفقهون ـیهم،فهم إل رجعوا إذا قومهم لینذروا الدین في
والترهیب: واإلنذار بالترغیب مقرون وإرشاد .تعلیم

ـى عل أصحابه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول حث وقد
حدیث أو قرآن من عنه یأخذونه ما كل عنه یبلغوا .أن

عمرو بن عبداهللا عنه آیة: "وروى ولو عني ".بلغوا
مسعود ابن عنه شیئا،نضر: "وروى منا سمع امرءا اهللا

سامع من أوعى مبلغ فرب سمعه، كما ".فبلغه
مطعم بن جبیر عنه ـمع: "وروى س ـدا عب اهللا ـر نض

حامل فرب یسمعها، لم من وبلغها ووعاها، فحفظها مقالتي،
منه أفقه هو من إلى فقه حامل ورب له، فقه ال ".فقه

ـ غی ولكنه یحفظه قد العلم حامل أن على الحدیث رنبه
ـه أفق هو ممن غیره إلى ینقله فهو منه، االستنباط على قادر

منه الحكم استخراج على األجر. وأقدر في .فیشاركه
ـع انتف من أجر فله ونشره، بلغه أو العلم علم من وكل
ـي أب ـن فع فیه، اهللا وجه وابتغى نیته، بذلك صحت إذا به،

قال: هریرة وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول دعا: "أن إلىمن
ـك ذل ینقص ال تبعه، من أجور مثل األجر من له كان هدى

شیئا أجورهم ".من



لعلي وسلم علیه اهللا صلى النبي یهدي: "وقال ألن فواهللا
النعم حمر من لك خیر واحدا، رجال بك ".اهللا

والسالم الصالة علیه اهللا: "وقال ـة رحم ـائي خلف " على
قال: قیل خلفاؤك؟ سنتي: "ومن یحیون عبادالذین ویعلمونها
".اهللا

ال معلمین، هداة األمة علماء من الربانیون مضى وهكذا
یستفید وال یحیوا أن یكرهون بل طلبه، من على بعلم یضنون

أحد .منهم
عطاء ـي،: قال یبك وهو المسیب، بن سعید على دخلت

قال: فقلت یبكیك؟ شيء: ما عن یسألني أحد !لیس
فمكث عسقالن، الثوري سفیان ـألهوقدم یس ال ـا أیام ت

ـوت: فقال. إنسان یم بلد هذا البلد، هذا من ألخرج لي اكروا
العلم !فیه

الحسن البهائم: وقال مثل الناس لصار العلماء أي! لوال
ـد ح ـى إل ـة البهیمی ـد ح من بالتعلیم یخرجونهم العلماء أن

.اإلنسانیة



معاذ بن یحیى آبائهم: وقال من محمد بأمة أرحم العلماء
قیلوأمهاته ـال: م، ق ذلك؟ ـاتهم: وكیف وأمه ـاءهم آب ألن

اآلخرة نار من یحفظونهم وهم الدنیا، نار من .یحفظونهم

الكتمان وتحریم البیان وجوب
ـن دی ـي ف یعلم ال ما یقول أن اإلنسان على یحرم وكما
ـاس الن به اهللا ینفع مما یعلم، ما یكتم أن علیه یحرم فإنه اهللا،

زك فإن والهدى، البینات ـرهمن نش ـ ذكرنا كما ـ العلم اة
وحبسه كنزه ال .وبثه،

تعالى ـات: (قال البین ـن م ـا أنزلن ما یكتمون الذین إن
اهللا ـنهم یلع أولئك الكتاب في للناس بیناه ما بعد من والهدى
ـك فأولئ ـوا وبین وأصلحوا تابوا الذین إال الالعنون، ویلعنهم

الرحیم التواب وأنا علیهم، ).أتوب
نزل ـودواآلیتان الیه ـار أحب من الكتاب أهل شأن في تا

علیه اهللا صلى النبي صفات كتموا الذین النصارى، ورهبان
ـف التحری أو اإلخفاء، أو بالحذف كتبهم، في ـن. وسلم ولك

بثه إلى یحتاج علما اهللا دین من كتم من كل یشمل عام .اللفظ



ـافع، الن العلم كتمان إلى یقصد أن بحال للعالم یجوز فال
ق ـانومن الكتم ـى إل یقصد لم وإذا آثم، عاص فهو ذلك صد

فقد والدعوة، والتبلیغ البیان بواجب یقوم من الناس في وكان
سقط البعض به قام إذ كفایة فرض البیان فإن اإلثم، عنه رفع
ـن م والدعاة المبلغین عدد كان إذا وهذا الباقین، عن الحرج

منهم تكون بحیث وقوة،" أمة"الكفایة جماعة اهللاأي أمر كما
ـْأمرون: تعالى وی ـِر الْخَی ـى ِإلَ یدعون ُأمَّةٌ مِّنْكُم ولْتَكُن

الْمفِْلحون هم وُأولَِئك الْمنْكَِر عِن وینْهون ِبالْمعروِف
من أمر عن یسترشد سأله إذا العالم على البیان ویتعین

ا هنا، الكتمان له یحل وال دینه، حتىأمور غیره، على تكاال
وذاك هذا بین المسلم یضیع .ال

قال أنه وسلم علیه اهللا صلى النبي عن هریرة أبو : روى
نار" من بلجام القیامة یوم ألجم فكتمه علم عن سئل ".من

ـه یجیب أن ـالم الع على المتعلم السائل حق من أن ذلك
ـب الغرائ ـع یتتب ـا، متنطع وال ـا متعنت یكن لم ما ویعلمه،

ـات،وأغل األغلوط ـذه ه عن النهي ورد فقد المسائل، وطات
بذلك عرف سائال عمر .وأدب



العلمي البیان عن السكوت المسلم العالم على یحرم كما
بالباطل، الحق التباس سكوته على ترتب إذا القلم أو باللسان
فیلزمه بالمنكر، المعروف واختالط بالحرام، الحالل واشتباه

للب إزالة البیان، ـنهنا م هنا البیان فإن للحق، وإیضاحا س،
كتمانها یحرم التي الشهادة ـن: (باب وم الشهادة، تكتموا وال

قلبه آثم فإنه ).یكتمها
ـود الیه ـن م السوء بعلماء مثال لنا القرآن ضرب وقد
ـدنیا ال ـرض ع ابتغاء اهللا، أنزل ما كتموا الذین والنصارى

تعالى قال عبرة، لنا ذلك لیكون اهللا، اُهللا: فلعنهم ـذَ َأخَ وِإذْ
فَنَبذُوه تَكْتُمونَه والَ ِللناِس لَتُبیِّنُنه الِْكتَاب ُأوتُوا الِذین ِمیثَاقَ

یشْتَرون ما فَِبْئس قَِلیالً ثَمنًا ِبِه واشْتَروا ظُهوِرِهم وراء
سبحانه ـزَل: وقال َأنْ ما یكْتُمون الِذین ـنِإنَّ ِم اُهللا

بطُوِنِهم ِفي یْأكُلُون ما ُأولَِئك قَِلیالً ثَمنًا ِبِه ویشْتَرون الِْكتَاِب
عذَاب ولَهم یزكیِهم والَ الِْقیامِة یوم اُهللا یكَلمهم والَ النار ِإال

ِبالْ*َأِلیم الضَّالَلَةَ اشْتَروا الِذین ِبالْمغِْفرِةُأولَِئك والْعذَاب هدى
الناِر علَى َأصبرهم فَما

ـاس لب ـون یلبس ـن لم لتذكرة الشدید الوعید هذا في إن
ـاء والرؤس ـقین الفاس ـوك المل ـارون یج الذین من العلماء،



ـون یحل بالذین فكیف یعلمون، وهم الحق ویكتمون الظالمین،
و الفرائض، عنهم ویسقطون الحرام، ـاوىلهم بالفت یمدونهم

یقترفون؟ منكر وكل یبتدعون، بدعة لكل الجاهزة

یعلم ما عند الوقوف
العالم على العلم حقوق علمه،: ومن حدود عند یقف أن

طاقته في وال شأنه، من لیس ما إلى یتطاول بكنه. وال كالعلم
ـه، نفس كنه معرفة عن عجز قد اإلنسان فإن اإللهیة، الذات

معرف في یطمع ـالىفكیف تع قال وقد وجل؟ عز ربه كنه : ة
ِعلْما ِبِه یِحیطُون والَ خَلْفَهم وما َأیِدیِهم بین ما .یعلَم

بعلمه اهللا استأثر الذي المطلق الغیب معرفة قل: (وكذلك
اهللا إال الغیب واألرض السموات في من یعلم ).ال

ذلك علیه: ومن اهللا یطلع لم الذي الساعة مقرباعلم ملكا
حین لجبریل وسلم علیه اهللا صلى النبي وقال مرسال، نبیا وال

عنها السائل: "سأله من بأعلم عنها المسؤول تعالى"ما وقال ،:
اِهللا ِعنْد ِعلْمها ِإنما قُْل السَّاعِة عِن الناس یسَألُك

ـا فیم ـذلها لیب ـة العقلی طاقته یدخر أن باإلنسان وأولى
ودنیاهیست دینه في بالخیر علیه یعود وفیما .طیعه،



یقول أن یعلم، ال عما سئل إذا المسلم العالم على : فیجب
أعلم ولیس. ال علیم، علم ذي كل وفوق كبیر، العلم في فلیس

ـر بش وكل سبحانه، اهللا غیر علما شيء بكل أحاط من هناك
عل اهللا صلى النبي سئل وقد أشیاء، عنه وتغیب شیئا ـهیعلم ی
الوحي علیه نزل حتى عنها یجب فلم أشیاء، عن .وسلم

مسعود ابن ـا: وقال م ـل ك ـي ف الناس یفتي الذي إن
لمجنون !یستفتونه
غیره قال: وقال أدري: "من أجاب" ال ـأ. فقد أخط ومن

أدري: "قول مقاتله" ال !أصیبت
ـم فل ـ ـك مال اإلمام مثل ـ األئمة كبار من سئل وكم

یقول أن أ: یستنكف .دريال
ـى عل السائل منهم كل أحال استفتوا إذا الصحابة وكان

الفتوى تبعة من خشیة .صاحبه،
سأله لمن ویقول الفتوى، یتهیب عمر ابن اذهب: وكان

فاسأله األمیر لصاحبه. إلى هؤالء؟: ویقول یرید ماذا أتدري
جهنم إلى جسورا ظهورنا یتخذوا أن !یریدون
في فسئل السلف، علماء بعض فقالوبكى استفتى: ذلك،

عنده علم ال من !الیوم



ـن وم ـتفتون، یس ـن م ورأى عصرنا، شاهد لو فكیف
!یفتون؟

استباحوا الذین المجترئین ببعض عصرنا في ابتلینا ولقد
ـون ویوجب ـون، ویحرم ـون یحلل ـوا وأمس الشریعة، حمى
ـم أنه ـرد لمج یكفرون، بل ویفسقون، ویبدعون ویسقطون،

ال لبعض الكتب بعض ـمقرؤوا ول ـوم، العل بعض وفي علماء
ـه، أدوات یتقنوا ولم شیوخه، من طلبوه وال العلم، جو یعیشوا
ـائل، المس ـوص أع في أفتوا هذا ومع مفاتیحه، یملكوا ولم
العلماء، أكابر على واعترضوا القضایا، أغمض في وحكموا
ـرؤوس ب ـهم رؤوس ـاووا وس ـذاهب، الم أئمة في وطعنوا

قائ وقال والتابعین، رجال: لهمالصحابة ونحن رجال !هم
ـا كم الدنیا، وخراب الدین، بضیاع یؤذن الذي هو وهذا

علیه المتفق الحدیث ـه: "في ینتزع ـم العل ـبض یق ال اهللا إن
العلماء، بقبض العلم یقبض ولكن الناس، صدور من انتزاعا
ـئلوا، فس ـاال، جه رؤوسا الناس اتخذ عالم، یبق لم إذا حتى

و فضلوا علم، بغیر ".أضلوافأفتوا
خطرا األمور ـه: وأشد یعلم ال ـا فیم ـرء الم یفتي أن

من وبرهان بینة بغیر یحلل أو فیحرم اهللا، دین من ویستقینه



مخدوعا المستفتي كان إذا المفتى على اإلثم یكون وهنا ربه،
دینه، في یستفتیه عمن ویبحث یتحرى أن علیه كان وإن فیه،

ربه شرع منه .ویعلم
عن هریرة أبو وسلمروى علیه اهللا صلى ـن: "النبي م

أخیه على أشار ومن أفتاه، من على إثمه كان علم بغیر أفتى
خانه فقد غیره، في الرشد أن یعلم ".بأمر

أصابته ثم جراحة، مسلما رجال أصاب النبوة عهد وفي
ـل فعم ـل، یغتس أن ـرورة بض ـاس الن بعض فأفتاه جنابة،

منه فمات جرحه، فتفاقم ذ. بفتواهم، اهللافبلغ ـلى ص النبي لك
منكرا فقال وسلم، اهللا: "علیهمعلیه قتلهم ـألوا! قتلوه، س هال

أن ـه یكفی ـان ك إنما السؤال، العي شفاء فإنما یعلموا؟ لم إذا
جرحه على ویعصب ".یتیمم

علیهم ودعا قتلوه، أنهم وسلم علیه اهللا صلى النبي فأخبر
اهللا: "بقوله الفت!" قتلهم من أن على هذا ـل،فدلنا یقت ـا م اوى

من خطرا أشد المعنوي القتل لعل مادیا، قتال القتل كل ولیس
ـاوى بالفت روحها وإزهاق الجماعة، قتل منه وأخطر المادي،

.الجاهلة



الخامس الفصل
والعلم الصوفیة

موسوعته الغزالي اإلمام الدین"بدأ علوم التي" إحیاء ـ
و والعادات العبادات شملت كتابا، أربعین ـاتتضمنت المهلك

بكتاب ـ األخالق من ـه،"العلم"والمنجیات فی أفاض الذي ،
ـذموم، والم ـه من والمحمود أقسامه، بیان في القول، وفصل
ـا فیم لنا ظهر كما منه، العین فرض من الكفایة فرض وبیان

.سبق
أول جعل أن" عقبة"كما ـق الطری ـالك س ـى عل یجب

هي العلم: "یجتازها كتابه"عقبة في وذلك ـدینمن"، العاب " هاج
اهللا إلى الطریق معالم فیه لیرسم بقلیل، موته قبل صنفه الذي

.بإیجاز
ـن م ـرفین المنح على یرد الصنیع بهذا الغزالي وكأن

أنه وزعموا العلم، بقیمة استخفوا الذین ـاب"المتصوفة " حج
ـا تمجه ـارات عب ـك ذل ـي ف عنهم وأثرت وربه، العبد بین

ال الطباع، منها وتنفر والاألسماع، ـرع، الش ـل دلی ـا یقبله
العقل .برهان



كثیرا نجده بل بهذا، ـ اهللا رحمه ـ الغزالي یكتف ولم
ـة أهمی یبین اإلیمانیة، والمقامات الربانیة لألخالق شرحه في
أو ـات المكون ـد أح ـالعلم ف علیها، والمحافظة لتحقیقها العلم

بأنها عنها یعبر التي الثالثة، األساسیة وح: العناصر ال،علم،
.وعمل

ـة المقدم وهو واإلدراكي، المعرفي الجانب یمثل فالعلم
والعمل واالنفعالي، الوجداني الجانب یمثل والحال واألساس،

والسلوكي اإلرادي الجانب .یمثل
ـالى تع قوله في الكریم القرآن یشیر الترتیب هذا : وإلى

فتخبت( به فیؤمنوا ربك من الحق أنه العلم أوتوا الذین ولیعلم
قلوبهم ).له

ـن م ـه وأن السلوك في العلم تأثیر سبق فیما ذكرنا وقد
ـذي ال وأنه هللا، والمحبة الیقین ـ وتمكن رسخ إذا ـ ثمراته

الریاء وآفة اإلخالص، حقیقة اهللا إلى السالكین .یعرف

والمعرفة العلم بین
ـي ف الشرعي، العلم یزدرون الصوفیة من الغالة أن بید

الذوق أو الكشف .الصوفيمقابل



الشرعي" العلم صاحب یسمون ـمون"عالما"وهم ویس ،
الصوفي الكشف ـ"عارفا"صاحب ف ـبي" العلم"، كس عندهم

و ـ" المعرفة"استداللي، اللدني العلم ـوهي ضروریة وهبیة
العیان لها والمعرفة الخبر، له .والعلم

هذا ـا،: ومثال خالی ـا ثقب ثلج حومة في رأیت إذا أنك
على به ـماستدللت عل ـذا فه یتنفس، حیوانا تحته ـإذا. أن ف

معرفة فهذه الحیوان، وشاهدت .حفرته
ـطلح تص أن ـة طائف فلكل االصطالح، في مشاحة وال
ـدد وتتح ـدلوالت، الم ـح تتض أن بشرط به، تتفاهم ما على

ـر تحقی ـو ه هنا الخطر ولكن ـالم"المفاهیم، ـدیس" الع وتق
المعرفة"العارف" طریق من یجئ ما اعتبار أو ـوما،، معص

منقوصا، أو فیه مشكوكا أو مظنونا العلم طریق من یجئ وما
والسنة الكتاب من مستمدا كان .وإن
المنحرفین بعض كقول ـل: "وذلك الخ ـعطك یس ـم العل

والعنبر المسك ینشقك والعارف "!والخردل،
هذا: قال العارف: ومعنى ومع تعب، في العالم مع أنك

العو عذر یبسط العارف راحة، ـالمفي والع ـق، والخالئ الم



قیل. یلوم بعین: وقد الخلق إلى نظر ـن" العلم"من وم مقتهم،
بعین إلیهم !! عذرهم" المعرفة"نظر

الخطیر الكالم هذا على معقبا القیم ابن اإلمام :یقول
ـاعم،" ن ـه ملمس ـذي ال ـ الكالم هذا تضمنه ما فانظر

ـوى ودع ـدین، ال ـن ع االنحالل من ـ قاتل زعاف وسمه
والنصارىال للیهود األعذار والتماس العبودیة، حكم من راحة

ـ والنهي األمر أحكام وأن والفجرة، والظلمة األوثان، وعباد
ـل الخ ـعط س بمنزلة للقلوب ـ الرسل ألسن على الواردین
ـق، للخالئ ـاملة الش ـة الكونی الحقیقة شهود وأن والخردل،

ـیق تنش ـة بمنزل لحكمها، واالنقیاد علیها، ـكوالوقوف المس
.والعنبر

ـك المس ـذا ه ـاق انتش والفساق، والفجار الكفار فلیهن
لحكمها وانقادوا الحقیقة هذه شهدوا إذا !والعنبر

ـلى ص الرسول به جاء لما المحكمین لألبرار رحمة ویا
والخردل بالخل سعوطهم كثرة من وسلم علیه !اهللا

ال وهذا یجوز، هذا ـ وسلم علیه اهللا صلى ـ قوله فإن
ـذایجو وه اهللا، ـي یرض ـذا وه حرام، وهذا حالل وهذا ز،



ـة: یسخطه فالحقیق وإال ـدة، المالح هؤالء عند وخردل خل
ذلك بخالف األمر .تشهدك

ـة الحقیق بعین الخلق إلى ـ عندهم ـ نظرت إذا ولذلك
الوعید، أعظم ورسوله اهللا توعده من فتعذر الجمیع، عذرت

التهدید أعظم .وتهدده
العجب هللا ـفإ! ویا فكی الحقیقة، في معذورین كانوا ذا

العذاب؟ أشد ویذیقه المعذور، سبحانه اهللا یعذب

هؤالء من بعذره أوىل الرحيم الغين كان  ؟"وهال

الشرعي بالعلم األوائل الصوفیة التزام
ـن وم كله، التصوف یمثلون ال المنحرفین هؤالء ولكن

شیوخه حقا یمثله إنما بوزرهم، الجمیع نأخذ أن الكبارالظلم
زعموا التي العریضة، الدعاوى هذه هؤالء على أنكروا الذین

والسنة الكتاب علم عن االستغناء .فیها
ـي ف ـیم الق ابن نقله ما بعض هنا نذكر أن بنا ویحسن

السالكین" ـة" مدارج وأئم ـوم، الق ـابر أك من المعتدلین عن
في القشیري نقله ما وهو :أیضا" رسالته"السلوك،



ال" سید اهللاقال ـه رحم محمد بن الجنید وشیخهم : طائفة
ـار آث ـى اقتف ـن م على إال الخلق على مسدودة كلها الطرق

وسلم علیه اهللا صلى .الرسول
به: وقال یقتدى ال الحدیث، ویكتب القرآن، یحفظ لم من

والسنة بالكتاب مقید علمنا ألن األمر، هذا .في
والسنة: وقال الكتاب بأصول مقید هذا .مذهبنا
ـو اهللا رحمه ـ حفص أبو ـه: قال أفعال ـزن ی لم من

فال خواطره، یتهم ولم والسنة، بالكتاب وقت كل في وأحواله
الرجال دیوان في .یعد

ـ اهللا رحمه ـ الداراني سلیمان أبو في: وقال یقع ربما
ـاهدین بش إال ـه من أقبل فال أیاما، القوم نكت من النكتة قلبي

والسنة: عدلین .الكتاب،
زیدوقال ـا: أبو فم ـنة، س ثالثین المجاهدة في عملت

ومتابعته العلم من علي أشد شیئا .وجدت
لخادمه مرة ـهر: وقال ش قد الذي الرجل هذا إلى بنا قم

ـم ث ـع، تنخ المسجد علیه دخال فلما لنزوره، بالصالح نفسه
وقال علیه، یسلم فلم فرجع القبلة، نحو بها ـر: رمى غی هذا



آدا من أدب على ـلممأمون وس علیه اهللا صلى اهللا رسول ب
یدعیه؟ ما على مأمونا یكون فكیف

ـة: وقال مؤن ـي یكفین أن تعالى اهللا أسأل أن هممت لقد
قلت ثم ـأله: النساء، یس ولم هذا، اهللا أسأل أن لي یجوز كیف

كفاني اهللا إن ثم أسأله، ولم وسلم؟ علیه اهللا صلى اهللا رسول
استقب أبالي ال حتى النساء، حائطمؤنة أو امرأة .لتني

أن: وقال إلى الكرامات من أعطي رجل إلى نظرتم لو
ـه تجدون كیف تنظروا حتى به، تغتروا فال الهواء، في یرتفع

الشریعة وآداب الحدود، وحفظ والنهي، األمر !عند
ـ اهللا رحمه ـ الحواري أبي بن أحمد عمل: وقال من

عمله فباطل سنة، اتباع بال .عمال
ال ابن ـهم: "قیمقال بعض عن تروى التي الكلمات : وأما

قال من كقول عنه، واالستغناء العلم، في التزهید ـن: "من نح
ـي ح من تأخذونه وأنتم یموت، ال الذي الحي من علمنا نأخذ

"!یموت
له قیل وقد ـ اآلخر ـن: وقول م تسمع حتى ترحل أال

فقال الرزاق؟ ـن: عبد م الرزاق، عبد من بالسماع یصنع ما
الخالق؟یسمع !من



اآلخر ـز: وقول ع اهللا ـین وب ـب القل بین حجاب العلم
!وجل

اآلخر ـ: وقول ـ ب یشتغل الصوفي رأیت ـا"إذا " أخبرن
منه" حدثنا"و یدك !فاغسل

اآلخر الحرق: وقول علم حرقة(لنا ـم)جمع عل ولكم ،
.الورق

ـا قائله ـوال أح أحسن التي الكلمات من هذا أن: ونحو
بجهله یعذر جاهال وإالیكون ـطحه، بش معترفا شاطحا أو ،

ولو وأمثاله، الرزاق عبد ـل" حدثنا"و" أخبرنا"فلوال وص لما
اإلسالم من شيء وأمثاله هذا .إلى

غیر على أحالك أحالك" حدثنا"و" أخبرنا"ومن ـا: فقد إم
نفسي رأي أو فلسفي، قیاس أو صفوفي، خیال ـیس! على فل

و القرآن شبه" حدثنا"و" أخبرنا"بعد وآراءإال ـین، المتكلم ات
ـن وم المتفلسفین، وقیاس المتصوفین، وخیاالت المنحرفین،
اهللا ـى إل ـل دلی وال ـبیل، الس سواء عن ضل الدلیل، فارق
ـل دلی یصحبها لم طرق وكل والسنة، الكتاب سوى والجنة،

الرجیم والشیطان الجحیم، طرق من فهي والسنة ".القرآن



اللدني العلم حقیقة
الل"أما ـه" دنيالعلم فی ـدأ وأب بعضهم، به طنطن الذي

ـل یتص ـذي ال الكبسي، العلم عن به االستغناء وزعم وأعاد،
ـي ف جاء ما شرح في القیم ابن فیه قال فقد والشواهد، باألدلة

في عنه الهروي السائرین"كالم ":منازل
هو" اللدني سبب: العلم بال القلب في اهللا یقذفه الذي العلم

استد وال العبد، تعالىمن قال لدنیا، سمي ولهذا ـم(: الل، عل
یعلم لم ما ولذلك)اإلنسان غیره، من أخص العلم هذا ولكن ،

ـك ذل ونحو وعبده، وبلده وناقته كبیته سبحانه، إلیه . إضافة
ـم العل ـي ف ـواهد والش األدلة إلى المستندة العلوم فتضمحل
كالمه مضمون هذا استدالل، وال سبب بال الحاصل " اللدني،

صاحبیع( الهروي ").المنازل"ني
القیم ابن نقول: "قال بالشواهد: ونحن الحاصل العلم إن

شاهد بغیر حصوله یدعى ما وأما الحقیقي، العلم هو واألدلة،
به وثوق فال دلیل، بعلم(وال ـم). ولیس العل ـوى یق ـد ق نعم

ـهود، كالمش المعلوم یصیر بحیث ویتزاید، بالشواهد الحاصل
كالمعای ـروالغائب األم ـون فیك الیقین، كعین الیقین وعلم ن،

علم ثم معرفة، ثم علما، ثم ظنا، ثم تجویزا، ثم أوال، شعورا



ـي ف مرتبة كل تضمحل ثم یقین، عین ثم یقین، حق ثم یقین،
حق فهذا دونها، لها الحكم یصیر بحیث فوقها، .التي

ـن" م ـبب س ـر بغی ـم العل من نوع وقوع دعوى وأما
بص فلیس ـاتاالستدالل، التعریف ربط سبحانه اهللا فإن حیح،

ـم عل لبشر یحصل وال بأسبابها، الكائنات ربط كما بأسبابها،
ـة األدل بأنواع رسله سبحانه اهللا أید وقد علیه، یدله بدلیل إال
اهللا، ـد عن من هو به جاءوا ما أن على دلتهم التي والبراهین

ذلك على أممهم ـراهی. ودلت والب األدلة أعظم معهم نوكان
ـة أدل ـراهینهم ب وكانت اهللا، عند من هو جاءهم ما أن على
ـم، له ـت كان ـي الت ـواهد والش فاألدلة ولألمم، لهم وشواهد

بما: ومعهم بتصدیقهم شهد تعالى واهللا واألدلة، الشواهد أعظم
ال فدعوى دلیل إلى یستند ال علم فكل الشواهد، من علیه أقام

قائله عند برهان ال وحكم علیها، یكن.دلیل لم كذلك كان وما
لدنیا یكون أن عن فضال .علما،

اللدني" من: فالعلم جاء أنه علیه، الصحیح الدلیل قام ما
ـس نف ـدن ل ـن م فلدني عداه وما رسله، لسان على اهللا عند

یعود وإلیه بدأ منه .اإلنسان،



ادعت" حتى سعره، ورخص اللدني، العلم سد انبثق وقد
لدني علمهم أن طائفة اإلیمانو. كل حقائق في تكلم من صار

ـه ویلقی ـه، ل ـنح یس بما والصفات األسماء وباب والسلوك
لدني علمه أن یزعم قلبه، في ـة،!! شیطانه االتحادی فمالحدة
یقولون السلوك إلى المنتمین لدني: وزنادقة علمهم ـد! إن وق

ـة وزنادق ـین، المتكلم ـو متهوك ـدني الل ـم العل في صنف
المتف وجهلة ـدنيالمتصوفین، ل علمه أن یزعم وكل ! لسفین،

فإن وكذبوا، ـى" اللدني"وصدقوا إل ـدن"منسوب ـى" ل بمعن
قالوا"عند" فكأنهم العلم: ، هذا فیمن الشأن ولكن العندي، العلم

اهللا ذم وقد لدنه، ومن عنده ـبمن ینس ـن م الذم بأبلغ تعالى
تعالى قال كما عنده من لیس ما ـن: إلیه ِم ـو ه ویقُولُون

وهم الْكَِذب اِهللا علَى ویقُولُون اِهللا ِعنِْد ِمن هو وما اِهللا ِعنِْد
یعلَمون

تعالى ـمَّ: وقال ثُ ـِدیِهم ِبَأی الِْكتَاب یكْتُبون للِذین فَویٌل
اِهللا ِعنِْد ِمن هذَا تعالىیقُولُون ـِن: وقال ِممَّ ـم َأظْلَ ومن

شَيءافْتَرى ِإلَیِه یوح ولَم ِإلَيَّ ُأوِحي قَاَل َأو كَِذبا اِهللا علَى
من ـذه: قالفكل ه ـي ف كاذب وهو ـ اهللا عند من العلم هذا

الذم هذا من وافر نصیب فله ـ ـرآن. النسبة الق ـي ف وهذا



قال ومن به، علم ال ما إلیه أضاف من سبحانه اهللا یذم كثیر،
یعلم ال ما مراتب،ول. علیه أربع المحرمات سبحانه رتب هذا

ـب مرات ـر آخ ـه فجعل ـم، عل بال علیه القول أشدها وجعل
ـة، مل كل في محرمة هي بل بحال، تباح ال التي المحرمات

فالقائل رسول، كل لسان هذا: وعلى ـدني"إن ل ال" علم ـا لم
ـن م ـه أن اهللا من برهان علیه قام وال اهللا، عند من به یعلم

مفت: عنده وأكذبكاذب الظالمین، أظلم من وهو اهللا، على ر
".الكاذبین

ـة حجی ـوا رفض المتأخرین الصوفیة من كثیرا أن على
.اإللهام

ـن م الخضر قصة عند تفسیره في األلوسي العالمة قال
الكهف :سورة

ـوفیة" الص من بحجة اإللهام بأن صرح ـام: وممن اإلم
وقال ـ: الشعراني، فض ـر كثی خلق الباب هذا في زل لواقد

سمیته مؤلف ذلك في ولنا من"وأضلوا، عنق في الحسام حد
باإللهام العمل إیجاب لطیف" أطلق مجلد ".وهو

ـه فاحتجاج ـرعي ش حكم على وحده باإللهام احتج فمن
علیه .مردود



واإللهامموقفنا لكشف ا قضیة من
ـاء العلم موقف هو واإللهام، الكشف قضیة من وموقفنا

دعاة من اإلسالمیةال"الربانیین بین" وسطیة جمعوا الذین وهم
ـان،: النورین اإلیم ونور العلم نور القلب، ونور العقل نور

ـریح وص المنقول بصحیح واهتدوا النبوة، ونور الفطرة نور
ـة، الكلی ـد والمقاص الجزئیة النصوص بین ووفقوا المعقول،
ـات، المحكم إلى والمتشابهات األصول، إلى الفروع وردوا

ـدیثوالظنیات والتح والكشف اإللهام فأثبتوا القطعیات، إلى
ـاموا وأق حدودها، وفي بشروطها الصادقة والرؤى والفراسة
ـذا وبه فیه، یطغوا ولم المیزان، یخسروا ولم بالقسط الوزن
ـل بحب ـدین ال من واعتصموا شدید، ركن إلى العلم من أووا

مستقیم: (متین صراط إلى هدى فقد باهللا یعتصم ).ومن
والوقد ـال، مفص ـا كتبن بعض في الموقف هذا شرحنا

هنا نلخصه أن :بأس
ـاء علم ـي محقق من واالعتدال التوسط أهل موقف إن
ـالمي، اإلس ـنهج الم وسطیة عن بحق یعبر الذي هو السنة،

اإلسالمیة األمة .ووسطیة



اهللا فتحه والوعي، المعرفة أبواب من بابا یغلقون ال فهم
األوقا بعض في الناس، ـرین،لبعض اآلخ البابین بجوار ت،

والدوام العموم صفة لهما اللذان وهما المعرفة، أبواب .من
وباب: أعني والبصر، السمع وخصوصا الحواس، باب

یقول القلب، أو بالفؤاد الكریم القرآن في عنه یعبر وقد العقل،
ـر: (تعالى والبص ـمع الس إن علم، به لك لیس ما تقف وال

كان أولئك كل مسئوالوالفؤاد وتعالى)عنه سبحانه ویقول ، :
لكم( وجعل شیئا تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم واهللا

تشكرون لعلكم واألفئدة واألبصار الثالثة)السمع هذه فجعل ،
لإلنسان المعرفة ـیة،: منافذ الحس ـة للمعرف واألبصار السمع
العقلیة للمعرفة .واألفئدة

الع" السمعیة"والمعرفة فیها ـاتدخل ومنه ـة، النقلی : لوم
ـم القل ـق طری عن نقلت وإن سمعیة، علوم فهي الدین، علوم

.والكتاب
ـا" البصریة"والمعرفة ألنه التجریبیة، العلوم فیها تدخل

ـر البص ـها وأساس والقیاس، والتجربة المالحظة على تقوم
.والمشاهدة



العقلیة" القلبیة"أو" الفؤادیة"والمعرفة المعرفة فیها یدخل
ـتدالل،الخ واالس واالعتبار والتفكیر النظر طریق عن الصة،

ـق طری ـن ع ـرة المباش ـة المعرف فیها یدخل أن یمكن كما
ـمونه یس ـا م ـو وه واإللهام، والحدس ـة"البصیرة المعرف

".الروحیة
كلمة أن ـة" القلب"أو" الفؤاد"ذلك لكلم ـة مرادف لیست

ـ"العقل" اللطیف ـك تل ـا منه یراد فقد وأشمل، أعم هي بل ة،
الفقه، أو بالعقل أحیانا توصف ولذا المفكرة، العاقلة المدركة

تعالى قوله في ـم: كما لَه ـون فَتَكُ اَألرِض ِفي یِسیروا َأفَلَم
ِبها یعِقلُون .قُلُوب

النار أهل في بها: (وقوله یفقهون ال قلوب ).لهم
اآلن ـه علی یطلق ما القلب أو الفؤاد كلمة من یراد وقد

ـن"البصیرة"أو" الضمیر"أو" الروح"سما م ـك ذل نحو أو ،
األدوات دون المباشر الوعي من نوع عن تعبر التي الكلمات

معرفته تحصیل في المنطقي العقل یستخدمها .التي
لكلمة تفسیرنا من یكن ـإن" القلوب"أو" األفئدة"ومهما ف

ـز ی فیها، اهللا أودعه فطریا نورا فیها أن فیه ریب ال دادمما



تعالى اهللا قال كما فیكون والتقوى، والمجاهدة نور: (باإلیمان
نور ).على

هذه یعطل الهوى، واتباع والغفلة والجحود الكفر أن كما
قال كما صالحیتها، ویخرب اإلنسان، لدى المعرفیة األجهزة

قلوب: (تعالى لهم واإلنس، الجن من كثیرا لجهنم ذرأنا ولقد
أع ولهم بها یفقهون الال آذان ـم وله ـا به ـرون یبص ال ین

ـم ه ـك أولئ ـل، أض ـم ه بل كاألنعام أولئك بها، یسمعون
).الغافلون

اهللا ـاب عق ـم به ـزل ن ـذي ال الكفار بعض عن : وقال
وال( سمعهم عنهم أغنى فما وأفئدة وأبصارا سمعا لهم وجعلنا

اهللا ـات بآی یجحدون كانوا إذ شيء من أفئدتهم وال أبصارهم
كان ما بهم یستهزئونوحاق به ).وا
تعالى اُهللا: وقال ـله وَأض هواه ِإلَهه اتخَذَ مِن َأفَرَأیتَ

ِغشَاوةً بصِرِه علَى وجعَل وقَلِْبِه سمِعِه علَى وخَتَم ِعلٍْم علَى
تَذَكرون َأفَالَ اِهللا بعِد ِمن یهِدیِه فَمن
ال المعتدلون العلماء یقل ـنةلم والس بالكتاب اهتدوا ذین

أن أرادوا ـا وإنم ـیرة، البص ونور والكشف اإللهام باب یسد



ـذب والك الوهم دخول تمنع التي والضوابط باألصول یقیدوه
فیه .والغلو

ـاج إنت ـبطوا یض أن حاولوا قدیم من العقلیون كان وإذا
بقواعد بأنه" المنطق"العقل عرفوه ـم"الذي تعص قانونیة آلة

الفكرمراعاتها في الخطأ عن ـوع"الذهن الرج یمكن وبهذا ،
ـالف الخ ـد عن ـد القواع هذه ـالمیین(إلى لإلس ـان ك وإن

مواضعها في مذكورة العلم هذا على ومآخذ ).مالحظات
علم لوضع اهللا وفقهم قد الشرعیون كان ـول"وإذا أص

ـه،" الفقه فی ـص ن ال وفیما نص، فیه فیما االستدالل لضبط
علما بذلك ـنوأسسوا م ـارة حض في مثله یعرف لم عظیما

ـري الفك ـراث الت ـاخر مف ـن م مفخرة وغدا الحضارات،
.اإلسالمي

ـي ف ـى فوض األمر یترك فكیف كذلك، األمر كان إذا
ـى عل ـا مفتوح ـاب الب ـدع ون ـام، واإلله الكشف موضوع
ال ـن م أو فخال، تخیل ممن ودب، هب من لكل مصراعیه،

الشیطان، ونفث الملك إلهام بین ـولیمیز الوص ادعى من أو
ویتبع بالدین، الدنیا یشتري دجال كل من األصول، یرع ولم

المؤمنین؟ سبیل !غیر



ـرون ینك ال فهم السنة، علماء من الربانیون یراه ما هذا
ـض بع له یكشف نورا عباده من عبد قلب في اهللا یقذف أن
ـض بع ـي ف ـواب الص ـى إل ویهدیه والحقائق، المستورات

والمضایق، منالمواقف هبة بل استدالل، وال اكتساب بدون
منه وإلهاما تعالى، .اهللا

بالطاقة وآمن شيء، كل على تعالى اهللا بقدرة آمن ومن
ـادة والعب ـان اإلیم ـأثر ب وآمن اإلنسان، في الهائلة الروحیة
ـع یق أن یستبعد لم الكامنة، الطاقة هذه تفجیر في والمجاهدة

عباده لبعض اهللا من واإللهام فيالكشف الصادقین، المؤمنین
وتكرما منه تفضال واألوقات، األحوال الفضل: (بعض إن قل

من برحمته یختص علیم، واسع واهللا یشاء، من یؤتیه اهللا بید
العظیم الفضل ذو واهللا ).یشاء،

واإللهام الهدایة في والمجاهدة التقوى أثر
ـدة ومجاه ـوى، والتق والعبادة اإلیمان أن في نزاع وال

ـقالنفس والتوفی القلب، وهدایة العقل، تنویر في أثرها لها ،
والخروج األعمال، في والسداد األقوال، في الحق إصابة إلى



ـطراب اض ومن الوضوح، باحات إلى االشتباه مضایق من
الیقین ثبات إلى .الشك

ـن م ـین المتق لبعض اهللا یكشف أن في كذلك نزاع وال
المعرف وأنوار العلم، حقائق من سنةعباده أو كتابه فهم في ة،

ـث یله ـا م ـ ـاني الرب والفتح اإللهي الفیض بمحض نبیه،
بما یظفرون فال والتحصیل، بالمذاكرة علیه لیحصلوا كثیرون

العلم لفهم الضروریة األدوات یحصلوا أن بشرط .یدانیه،
ـدق ص من الناس بعض یوهب أن في كذلك نزاع وال

یكتش أن به یستطیع ما وقوتها یلقاهالفراسة المرء شخصیة ف
ـرف یع أو أفكاره، یقرأ أو منه، یسمعها كلمة أو إلیه، بنظرة

بنفسه یجول ما .بعض
ـة الریاض تقویها الناس بعض لدى فطریة موهبة وهي
والیقین اإلیمان ویصقلها تعالى، اهللا تقوى وتنمیها والمجاهدة،
فراسته، لتصدق المؤمن إن حتى اآلخرة، وبالدار تعالى باهللا
من الغیب ویبصر القدر، بلسان ونطق اهللا، بنور ینظر كأنما

رقیق ستر .وراء
في جید كالم هنا القیم السالكین"والبن أن" مدارج ینبغي

ویراجع .یقرأ



الناشئ اإللهام مطلق ینكر ال تیمیة ابن
والتقوى اإلیمان عن

ـد یجح تیمیة ابن اإلسالم شیخ أن یظن من الناس ومن
لإلیمان أثر اإلنسانكل نفس في الروحیة والمجاهدة والتقوى

یمیز فرقانا وال الظلمات، في به یبصر نورا تفیده فال المسلم،
ـكالت، والمش العقد بها تنحل هدایة وال المتشابهات، بین به
لربه، المراقب لنفسه، المحاسب التقي العابد المؤمن شأن وأن

على المسرف العاصي كشأن ونیته، عمله في نفسه،المخلص
ـي ف استویا إذا آخرته، ألمر الناسي ربه، ذكر عن الغافل أو

والتحصیل !الذكاء
ـود جم من بعضهم یلحظه قد ما الظن هذا یؤید وربما
أو ـهم أنفس ـبون ینس ـذین ال الحرفیین من فریق في وتزمت

السلفیة تیمیة ابن مدرسة إلى الناس .ینسبهم
ونسب وأصحابه، اإلسالم شیخ ظلم ما منوكثیرا إلیهم

ـه یكذب ـا وم به، یقولوا لم ما واالتجاهات والمفاهیم األفكار
هؤالء بسبب إال ظلموا وما والعملیة، العلمیة وسیرتهم تراثهم
وأسارى النقل، زوامل من الیابسین، المطموسین المحجوبین



ـور وبالص الباطن، عن بالظاهر شغلوا الذین والشكل، الرسم
الحقائق عمق. عن حرموا ـمالذین ول ـة، الروحی ـة الحاس

واإلحسان، اإلیمان ومقامات القلوب، ألعمال عنایتهم یوجهوا
ـبله، س ـدیها یه ـى حت اهللا، في ومجاهدتها األنفس، وتزكیة

اإلیمان حالوة .ویذیقها
القضیة هذه في وموقفه تیمیة ابن منهج على أدل ولیس

عنه اهللا رضي بنصه نفسه كالمه نقل .من
مج في نقل فیما ورسائلهیقول فتاواه :موع

ـو" فه ـه رأی ـرد بمج رجح إذا بالتقوى المعمور القلب
شرعي ـا: قال! ترجیح م قلبه في وحصل عنده وقع ما فمتى

ـوله، ورس هللا ـى أرض الكالم هذا أو األمر هذا أن معه یظن
ـام اإلله كون أنكروا والذین شرعي، بدلیل ترجیحا هذا كان

أخطأوا، مطلقا الحقائق إلى طریقا ـيلیس ف العبد اجتهد فإذا
ـن م كثیر من أقوى رجح لما ترجیحه كان وتقواه اهللا طاعة
ـحابات واالستص ـواهر والظ والموهومة، الضعیفة األقیسة
ـذاهب الم ـي ف ـین الخائض من كثیر بها یحتج التي الكثیرة،

الفقه وأصول .والخالف



الخطاب بن عمر قال ـین،: وقد المطیع أفواه من اقربوا
منهم صادقةواسمعوا أمور لهم تنجلي فإنهم یقولون، .ما

الداراني سلیمان أبو على: وقال اجتمعت إذا القلوب إن
ـرف بط ـحابها أص إلى ورجعت الملكوت، في جالت التقوى

علما عالم إلیها یؤدي أن غیر من .الفوائد،
ـلم وس علیه اهللا صلى النبي قال ـور،: "وقد ن ـالة الص

ضیاء والصبر برهان، ".والصدقة
ـائقوم حق یعرف ال كیف وضیاء وبرهان نور معه ن

ـث األحادی ـیما س وال ـحابها؟ أص كالم فحوى من األشیاء
ـا، به العمل قاصد ألنه تامة، معرفة ذلك یعرف فإنه النبویة،
اهللا ـة ومحب ـال االمتث ـع م ـیاء األش هذه حقه في فتتساعد
ـه محبوب ـالم ك فحوى من یعرف المحب إن حتى ورسوله،

تلویح منه تصریحامراده ال :ا
أو ـا حزبه من كان إن محدثها عیني من تعرف والعین

أعادیها من
ـوى اله عاصي وعقل هوى بطوع مكسوف العقل إنارة

تنویرا یزداد



الصحیح الحدیث ـي: "وفي إل ـرب یتق ـدي عب یزال ال
ـه، ب یسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه، حتى بالنوافل

یبط التي ویده به، یبصر الذي ـيوبصره الت ورجله بها، ش
بها ".یمشي

ـیرة بص ذا یكون ال فكیف كذلك له اهللا توفیق كان ومن
له الخلق صدور في والبر اإلثم كان وإذا فعالة؟ ونفس نافذة
ـي ف ـو وه وبصره سمعه اهللا من حال فكیف وجوالن، تردد

مسعود ابن قال وقد القلوب: قلبه؟ حواز أن. اإلثم قدمنا وقد
والصدق ریبة ـهالكذب إلی تطمئن الصدق فالحدیث طمأنینة،

القلب إلیه ویطمئن .النفس،
ـتحل تس لم فإذا الحق، على عباده فطر اهللا فإن وأیضا
منكرها، فأنكرت علیه، هي ما على األشیاء شاهدت الفطرة،

عمر قال معروفها، فطن: وعرفت على یخفى ال أبلج، .الحق
ـور من الحقیقة على مستقیمة الفطرة كانت ـورفإذا بن ة

المزایا، تلك في علیه هي ما على األشیاء لها تجلت القرآن،
غیبها مع عیانا األمور فرأت الجهاالت، ظلمات عنها وانتفت

غیرها .عن



ـور األم ـه ل ـت انجل بالتقوى معمورا القلب كان وإذا
ـن ب ـة حذیف ـال ق المظلم، الخراب القلب بخالف وانكشفت،

یز: الیمان سراجا المؤمن قلب في ـدیثإن الح ـي وف ـر، ه
ـل: "الصحیح ك ـرؤه یق كافر، عینیه بین مكتوب الدجال إن

قارئ وغیر قارئ ما"مؤمن، له یتبین المؤمن أن على فدل ،
الفتن في سیما وال لغیره، یتبین .ال

ـه، ل األمور انكشاف قوى القلب في اإلیمان قوى وكلما
ـعف ض اإلیمان ضعف وكلما بواطلها، من حقائقها وعرف

ـيالكشف، ف ـعیف الض والسراج القوي السراج مثل وذلك
قوله في السلف بعض قال ولهذا المظلم، ـى: البیت علَ نُور

ـم: قالنُوٍر ل وإن للحق المطابقة الحكمة ینطق المؤمن هو
ـور ن على نورا كان باألثر بها سمع فإذا باألثر، فیها . یسمع

فاإل القرآن، نور یطابق المؤمن قلب في الذي ـامفاإلیمان له
ـذا ه أن ـن والظ ـم، والعل القول جنس من یكون تارة القلبي
أو ـذا، ه من أرجح وهذا باطل، العمل هذا وأن كذب، القول

أصوب .هذا
قال وسلم علیه اهللا صلى النبي عن الصحیح ـد: "وفي ق

ـد أح ـنهم م أمتي في یكن فإن محدثون، قبلكم األمم في كان



والمحدث"فعمر المخاطب: ، الملهم ـريفهو عم ـال ق وما سره،
ـرون: لشيء ی وكانوا ظن، كما كان إال وكذا كذا ألظنه إني

ولسانه قلبه على تنطق السكینة .أن
ـد للعب ـف تنكش ـد ق الكونیة األمور كانت فإذا وأیضا
أیسر له كشفها الدینیة فاألمور وظنا، یقینا إیمانه لقوة المؤمن

تقع فالمؤمن أحوج، كشفها إلى فإنه األولى، ـهبطریق قلب في
ـل ك فإن الغالب، في عنها التعبیر یمكنه ال األشیاء على أدلة
بین الكاذب تكلم فإذا بقلبه، القائمة المعاني إبانة یمكنه ال أحد
نخوة علیه فتدخل كالمه، فحوى من كذبه عرف الصادق یدي
ـذ أخ ـد ق نفسه في هو ولكن البیان، فتمنعه اإلیماني الحیاء

أو لوح وربما منه، ـفقةحذره وش اهللا، ـن م خوفا به صرح
به العمل أو روایته من لیحذروا اهللا، خلق .على

هذا أن قلبه في اهللا یلقي والكشف اإلیمان أهل من وكثیر
أو دیوث، أو فاسق، أو كافر، الرجل هذا وأن حرام، الطعام
ـاهر، ظ دلیل غیر من كاذب، أو مغن، أو خمار، أو لوطي،

قلبه في اهللا یلقي بما .بل
ـن م وأنه لشخص، محبة قلبه في یلقي بالعكس، وكذلك
وهذا حالل، الطعام وهذا صالح، الرجل هذا وأن اهللا، أولیاء



أو ـق ح ـي ف یستبعد أن یجوز ال وأمثاله فهذا صدق، القول
المتقین المؤمنین اهللا .أولیاء

وأن ـاب، الب ـذا ه ـن م هي موسى مع الخضر وقصة
بما المعینة األحوال هذه علم ـذاالخضر وه علیه، اهللا أطلعه

ـریفة ش ـت نك ـى عل فیه نبهنا قد بسطه، یطول واسع باب
وراءها ما على .تطلعك

ـق المحق ـذه تلمی وأیده أكده هنا، اإلسالم شیخ قاله وما
ـه، كتب ـن م ـدد ع ـي ف ـ اهللا رحمهما ـ القیم ابن اإلمام

الشهیر كتابه في السالكین"وخصوصا ".مدارج

واإل بالكشف االعتبار والرؤیاشرط لهام
ـات الكرام ـاب ب في والكشف اإللهام في نزاع ال كما
ـرب فیق المتقین، أولیائه بعض بها اهللا یكرم التي والخوارق
ـض بع لهم یكشف أو القلیل، أیدیهم على یكثر أو البعید، لهم
خفایا أو الصدور، مكنونات أو المستقبل، غیوب من المستور

ب الصعاب، بعض لهم یذلل أو ـاد،األمور، المعت الطریق غیر
ـات، الروای وتناقلته الحكایات، فیه كثرت مما ذلك غیر إلى



ـه بعض ـلم یس ال وما وثبوت، صحة من بعضه یخلو ال مما
اختالق أو مبالغة من .أیضا

ـرم یخ أال وهو بشرطه، وبنتائجه به مسلم المبدأ ولكن
علیه متفقا شرعیا حكما وال ثابتة، دینیة .قاعدة

و بینه ما ـيوهو ف الشاطبي اإلمام وأمثلته بأدلته فصله
من المقاصد إلیه"الموافقات"كتاب فلیرجع ،.

لیس شرعیا حكما أو شرعیة، قاعدة یخرم ما أن بین فقد
ـاء إلق ـن م وإما وهم، أو خیال، إما هو بل نفسه، في بحق
ذلك وجمیع یخالطه، ال وقد حق هو ما یخالطه وقد الشیطان،

ج من اعتباره، یصلح مشروع،ال ثابت هو لما معارضته هة
ـلم وس ـه علی اهللا صلى اهللا رسول به جاء الذي التشریع فإن
وال ـراد، اط ـه ل ینكسر وال أصله، ینخرم ال خاص، ال عام

مكلف حكمه تحت الدخول من .یستثنى
ـن نح ـذي ال القبیل هذا من جاء ما فكل كذلك كان وإذا

فاسد فهو الشریعة، في تمهد لما مضادا .باطلبصدده
الشاطبي ـن: "قال اب ـا عنه سئل مسألة ذلك أمثلة ومن

ـر، أم في بالعدالة مشهوران عدالن عنده شهد حاكم في رشد
له قال وسلم علیه اهللا صلى النبي أن منامه في الحاكم : فرأى



باطل" فإنها الشهادة بهذه تحكم ال"ال ـا الرؤی من هذا فمثل ،
بشارة، وال نهي،، وال أمر في بها ـامعتبر ألنه ـذارة، ن وال

هذا من یأتي ما سائر وكذلك الشریعة، قواعد من قاعدة تخرم
روي وما ـیة: "النوع، وص ـذ أنف عنه اهللا رضي بكر أبا أن

رؤیت برؤیا موته بعد ـي"رجل ف تقدح ال عین قضیة فهي ،
ـزم یل فال بذلك، رضوا الورثة فلعل الحتمالها، الكلیة القواعد

أصل خرم .منها
هذا" ـینوعلى المع الماء هذا بأن مكاشفة له حصلت لو

ـال الم أن أو ـاذب، ك الشاهد هذا أن أو نجس، أو مغصوب
ـح یص فال ذلك، أشبه ما أو لعمرو، بالحجة تحصل وقد لزید
ـوز یج فال ظاهر، سبب یتعین لم ما ذلك وفق على العمل له
ـهادة الش وال ـاهد، الش قبول ترك وال التیمم، إلى االنتقال له

حالبالمال على ـم. لزید بحك ـا فیه ـین تع قد الظواهر فإن
ـفة المكاش مجرد على اعتمادا یتركها فال آخر، أمر الشریعة
ـاز ج ولو النومیة، الرؤیا على فیها یعتمد ال كما الفراسة، أو
ـاهر الظ ـي ف ـت ترتب وإن ـا، به األحكام نقض لجاز ذلك

فیه نحن ما فكذا بحال، صحیح غیر وهذا .موجباتها،



جا" الصحیحوقد في ـل: "ء ولع ـي، إل تختصمون إنكم
نحو على له فأحكم بعض، من بحجته ألحن یكون أن بعضكم

منه أسمع ـمع" .. ما یس ـا م ـى بمقتض الحكم فقید الحدیث،
تجري التي األحكام من كثیر كان وقد ذلك، وراء ما ویترك
ـه ولكن وباطل، حق من فیها وما أصلها على یطلع یدیه على

وا الصالة علىعلیه ال سمع، ما وفق على إال یحكم لم لسالم
وهو علم، ما بعلمهوفق حيكم أن احلاكم منع يف ".أصل

ـل دخائ ـن م یعلم ـ وسلم علیه اهللا صلى ـ كان وقد
ـا لم وفقا یعاملهم لم ولكنه یعلم، ما كفرهم وبواطن المنافقین
ـواهرهم، ظ ـب حس ـاملهم ع بل بواطنهم، من له اهللا كشف

أحك علیهم ـيوأجرى ف المسلمین حقوق ومنحهم اإلسالم، ام
الممات وبعد .الحیاة

معاملة یعاملهم أن الصحابة من أراد من على رد وبهذا
فقال المجاهرین ـدا: "الكفار محم أن الناس یتحدث أن أخشى

أصحابه "!یقتل
ولم السرائر، یتولى واهللا بالظاهر، نحكم أن أمرنا وهكذا

الناس قلوب عن نشق أن .نؤمر



والخضرقص موسى ة
ـروا اعتب الذین الصوفیة من الغالة مع هو إنما وخالفنا
ـى عل ـون فیحل الشرعیة، لألحكام مصدرا وإلهامهم كشفهم

ویحرمون وحده !أساسه
والخضر موسى قصة من ـدني: ویأخذون الل ـم العل أن

هناك وأن الشرعي، العلم على الفقهاء،" شریعة"مقدم یعلمها
األولی" حقیقة"و ـریعة،یعرفها الش على مقدمة الحقیقة وأن اء،

ـذه ه ـى عل ـتدلون ویس للخواص، والحقیقة للعوام فالشریعة
ـف الكه ـورة س ـي ف اهللا ذكرها التي القصة، بهذه . التفرقة
ـأنكر ف ـریعة الش بعین ینظر كان ـ نظرهم في ـ فموسى
ال لقوم الجدار وإقامة جنایة، بغیر الغالم وقتل السفینة، خرق

إكراما معونةیستحقون .وال
لموسى بین ولهذا الحقیقة، بعین ینظر فكان الخضر وأما
وغیوب، أسرار من الثالثة األمور هذه من أمر كل وراء ما
ـم عل إال ـه مع ـن یك ـم ل موسى ألن للخضر، موسى فسلم
ـو وه الباطن، علم معه كان والخضر الشریعة، علم الظاهر،

الحقیقة !علم



ن یأت لم الخضر عند الذي اكتساب،والعلم وال تعلم تیجة
ـطة، واس ـال وب ـرة مباش اهللا ـدن ل من وهبي علم هو إنما

اللدني"ویسمونه تعالى" العلم قوله من ـن: (أخذا ِم ـاه وعلمنَ
ِعلْما ).لدنا

ـم لعل ـارهم احتق ـوفة المتص بعض عن جاء هنا ومن
ـة، واألدل ـواهد بالش ویعلم النصوص، یعرف الذي الشرع،

الع من ـمونهویطلب ویس ـانید، باألس ـروى وی ـم"لماء، عل
".الورق

علم یعنیهم ـدني"أو" الحقیقة"أو" الباطن"وإنما الل " العلم
ـم عل ـى، موس علم ال الخضر علم یسمونه، ـحاب"كما أص

علم"األذواق ال األوراق"، ـم"أصحاب عل ال الصوفیة علم ،
والفقهاء .المحدثین

عجیبة جراءة في بعضهم قال العلم: بل ـینإن ب حجاب
جالله جل اهللا وبین !!صاحبه

ـرور، والغ ـب، والعج ـل الجه ـن م هذا أن ریب وال
اهللا ـول رس ـه علی سار الذي الصراط، سواء عن والشرود

المیامین الغر وأصحابه وسلم علیه اهللا لهم. صلى والتابعون
ـل األوائ ـوفیة الص ـیوخ ش علیه سار الذي هم بل بإحسان،



مریدیه علیه وربوا یتهاونواأنفسهم، ولم ذلك، في وشددوا م،
.فیه

ـي ف ـاطبي الش اإلمام بین ـات"وقد ـن" الموافق م أن
ـاع كالألوض ـي ف المكلفین لكل عمومها الشریعة خصائص

.واألحوال
غیره، أو الكشف بدعوى غیره وال ولي عنها یخرج فال
االطالع فلیس شرعا، االعتبار ضروریة الجاریة العوائد وأن

وال المغیبات، علىعلى جریانها یمنع بالذي الصحیح الكشف
اهللا صلى اهللا رسول ذلك في والقدوة العادیة، األحكام مقتضى
اهللا ـي رض ـالح الص ـلف الس علیه جرى ما ثم وسلم، علیه

.عنهم
لقصة تعرض ـى" الخضر"ثم عل ـوم ق بها یحتج التي

أو ـاء، األولی ـموهم س لم الشریعة ظاهر عن الخروج جواز
وقا الكشف، فیهاأهل : ل

وقوله" ـ السالم علیه ـ الخضر قصة فعلته: (وأما وما
أمري ـن)عن م ـة جماع ـه إلی وذهب نبي، أنه به فیظهر ،

القول بهذا استدالال ـى. العلماء بمقتض یحكم أن للنبي ویجوز



ما، وألمر عین، قضیة فهي سلم وإن إشكال، غیر من الوحي
شرعنا على جاریة .ولیست
أنه ذلك على والوالدلیل ـولي، ل الملة هذه في یجوز ال

ـم عل وإن الحلم، یبلغ لم صبیا یقتل أن بنبي لیس ممن لغیره
أبویه أرهق عاش إن وأنه أبدا، یؤمن ال وأنه كافرا، طبع أنه
ألن ـك، ذل ـي ف الغیب عالم من له أذن وإن وكفرا، طغیانا
ـك تل ـي ف ـاهر الظ وإنما والنهي، األمر قررت قد الشریعة

أنها ـىالقصة وعل ـرى، أخ ـریعة ش ـى مقتض على وقعت
آخر، علما ثم أن وإعالمه السالم، علیه موسى عتاب مقتضى

هو یعلمها ال أخر .وقضایا
ـه ل ـوغ یس الغیوب من الولي علیه اطلع ما كل فلیس

ضربین على هو بل علیه، یعمل أن :شرعا
أن: أحدهما غیر من الشریعة ظواهر به العمل خالف ما

فه إلیه، رده البتةیصح علیه العلم یصح ال .ذا
إن: والثاني أو الظواهر، من شیئا به العمل یخالف لم ما

ـوغ یس فهذا إلیها، الصحیح بالنظر فیرجع خالف منه ظهر
علیه بیانه. العمل تقدم .وقد



ـي یرب ـه وعلی ـواب، الص فهو الطریق هذا تقرر فإذا
ـوعین المتب ـید بس ـیا تأس السالكین، همم یعلق وبه المربي،

عنر الخروج إلى أقرب وهو وسلم، علیه اهللا صلى اهللا سول
ـابع یت ـأن ب وأحرى القدم، برسوخ وأولى الحظوظ، مقتضى

أعلم واهللا فیه، به ویقتدى صاحبه، ".علیه
باألدلة تیمیة ابن اإلسالم شیخ بین الشاطبي الغلط: وقبل

والخضر موسى بقصة االحتجاج في القوم ألولئك وقع الذي
مخالفة ـىعلى إل الخضر فعله ما یرد أن مجتهدا الشریعة،

.الشریعة
ذكره ـى: ومما إل مبعوثا یكن لم السالم علیه موسى أن

قد بل وطاعته، متابعته الخضر على اهللا أوجب وال الخضر،
الصحیحین في له: "ثبت قال الخضر على: أن إني موسى، یا

علم على وأنت تعلمه، ال اهللا علمنیه اهللا علم من علمعلم من
أعلمه ال اهللا علمكه كانت"اهللا موسى دعوة أن وذلك .خاصة،

اهللا صلى النبي عن وجه غیر من الصحاح في ثبت وقد
قال األنبیاء، على به اهللا فضله فیما قال أنه وسلم كان: "علیه
عامة الناس إلى وبعثت خاصة، قومه إلى یبعث ".النبي



ل شاملة وسلم علیه اهللا صلى محمد ـاد،فدعوة العب جمیع
ـن ع ـتغناء واالس وطاعته، متابعته عن الخروج ألحد لیس
ـى موس ـة متابع ـن ع ـروج الخ للخضر ساغ كما رسالته،

اهللا علمه بما عنه مستغنیا .وطاعته،
لمحمد یقول أن اإلسالم أدركه ممن ألحد ـي: ولیس إن

تعلمه ال اهللا علمنیه اهللا علم من علم .على
أ أن اعتقد أو هذا، سوغ ـادومن الزه ـ الخلق من حدا

اهللا ـلى ص محمد دعوة عن الخروج له ـ غیرهم أو والعباد
هذا ودالئل المسلمین، باتفاق كافر فهو ومتابعته، وسلم علیه

هنا تذكر أن من أكثر والسنة الكتاب .من
لما ولهذا الشریعة، عن خروج فیها لیس الخضر وقصة

م ألجلها فعل التي األسباب لموسى الخضر وافقهبین فعل، ا
حینئذ یختلفا ولم ـا. موسى، مخالف ـر الخض فعله ما كان ولو
وافقه لما موسى .لشریعة

ـد أح ـتص یخ ـأن ب ـؤمنین للم یقع وأمثاله هذا ومثل
ال واآلخر الشریعة، في الفعل له یبیح بسبب بالعلم الشخصین
ـل مث األول، من أفضل یكون قد كان وإن السبب، ذلك یعلم

بی إلى دخال ـبشخصین طی ـم یعل أحدهما وكان شخص، ت



ـره، غی أو ـي لفظ ـإذن ب ـا إم منزله، في بالتصرف نفسه
هذا یعلم لم الذي واآلخر الشریعة، في مباح وذلك فیتصرف،

یتصرف ال .السبب
یعلم كان الخضر فإن الباب، هذا من كان السفینة وخرق
ـلحة المص من وكان غصبا، سفینة كل یأخذ ملكا أمامهم أن

یختاره ـذهاالتي یأخ لئال ذلك، علموا إذا السفینة أصحاب .. ا
منهم انتزاعها من .خیر

ـذبحتها ف ـوت الم أصابها التي الشاة حدیث هذا ونظیر
ـلم وس ـه علی اهللا صلى النبي فسألوا أهلها، إذن بدون امرأة
ـا م ـمان بض ذبحت التي یلزم ولم أكلها، في لهم فأذن عنها

عرف فیه مأذونا كان ألنه بالذبح، ـي،نقصت العرف واإلذن ا،
اللفظي .كاإلذن

ـي ف ـان عثم عن وسلم علیه اهللا صلى النبي بایع ولهذا
لفظا استئذانه بدون .غیبته

بجمع قام بیته، إلى قلیال ونفرا طلحة أبو دعاه لما ولهذا
ـا لم وذلك طلحة، أبي نفس طیب من علم لما المسجد، أهل

جابر حدیث وكذلك البركة، من اهللا .یجعله



ث ـتتبعه،وقد یس شخص في فاستأذنه دعاه لحاما، أن بت
ـب طی ـن م علمه ما اللحام نفس طیب من یعلم یكن لم ألنه

وغیرهما وجابر طلحة أبي .نفس
أبویه، على الصائل دفع باب من كان الغالم، قتل وكذلك
إذا ـوز یج الصبیان وقتل دینهما، عن یفتنهما كان بأنه لعلمه

قتل یجوز بل المسلمین، األموالقاتلوا على الصول لدفع .هم
الحروري نجدة أن البخاري صحیح في ثبت من(فلهذا

الخوارج ـال) رؤوس ق الغلمان قتل عن عباس ابن سأل : لما
وإال" ـاقتلهم، ف الغالم من الخضر علمه ما منهم تعلم كنت إن

تقتلهم ".فال
في الحجر ابن الحافظ الباري"ونقل ـام" فتح اإلم ـن ع

قی كلمة ـاالقرطبي وم ـر والخض موسى قصة على تعلیقا مة
فیها قال وعبر، أحكام من منها :یستفاد

مغلطتین" على هنا :ولننبه
ـن: األولى م ـل أفض ـر الخض أن الجهالة لبعض وقع

ـا إنم ـذا وه ـه، علی اشتملت وبما القصة بهذه تمسكا موسى
ـا فیم ـر ینظ ولم القصة، هذه على نظره قصر ممن یصدر

علیه موسى به اهللا ـالمخص ك وسماع الرسالة، من السالم



ـي بن ـاء أنبی وأن شيء، كل علم فیما التوراة وإعطائه اهللا،
نبوته، بحكم ومخاطبون شریعته، تحت داخلون كلهم إسرائیل
ـك ذل ـن م ویكفي كثیرة، القرآن في ذلك وأدلة عیسى، حتى

تعالى ـاالتي: (قوله برس الناس على اصطفیتك أنى موسى یا
).وبكالمي
ـاق،وا: قال باتف ـول برس ـیس فل نبیا كان وإن لخضر

ـه أن على تنزلنا ولو برسول، لیس نبي من أفضل والرسول
وغایة أفضل، فهو أكثر، وأمته أعظم، موسى فرسالة رسول،
ـى وموس ـرائیل، إس بني أنبیاء من كواحد یكون أن الخضر

قلنا. أفضلهم ـالنبي: وإن ف ـي، ول بل بنبي لیس الخضر إن
وه الولي، من والصائرأفضل ونقال، عقال به مقطوع أمر و

بالضرورة الشرع من معلوم أمر ألنه كافر، خالفه : قال. إلى
لیعتبر لموسى امتحانا موسى مع الخضر قصة كانت .وإنما

تستلزم: الثانیة طریقة سلوك إلى الزنادقة من قوم ذهب
فقالوا الشریعة أحكام ـى: هدم موس ـة قص ـن م یستفاد إنه

األح: والخضر ـةأن بالعام ـتص تخ ـة العام ـرعیة الش كام
ـك تل إلى بهم حاجة فال والخواص، األولیاء وأما واألغبیاء،
ـم ویحك ـوبهم، قل ـي ف یقع ما منهم یراد إنما بل النصوص،



علیهم ویحكم قلوبهم، لصفاء خواطرهم، على یغلب بما علیهم
ـدار، األك ـن ع ـوبهم قل ـفاء لص خواطرهم، على یغلب بما

األغیار، عن ـائقوخلوها والحق ـة، اإللهی العلوم لهم فتنجلي
ـام األحك ـون ویعلم الكائنات، أسرار على فیفقون الربانیة،
ـا كم ـات، الكلی الشرائع أحكام عن بها فیستغنون الجزئیات،
ـا عم العلوم تلك من له ینجلي بما استغنى فإنه للخضر، اتفق

المشهور الحدیث ویؤیده موسى، عند وإن: "كان قلبك استفت
".أفتوك

القرطبي ـا: قال لم إنكار ألنه وكفر، زندقة القول وهذا
ـأن ب كلمته، وأنفذ سنته، أجرى قد اهللا فإن الشرائع، من علم
ـه، خلق وبین بینه السفراء رسله، بواسطة إال تعلم ال أحكامه

تعالى اهللا قال كما وأحكامه، لشرائعه یصطَِفي: المبینین اُهللا
رسالً الْمالَِئكَِة الناِسِمن وقالوِمن ـثُ: ، حی ـم َأعلَ اُهللا

ِرسالَتَه ـثیجعُل وح به، جاءوا ما كل في بطاعتهم وأمر ،
ـد وق ـدى، اله فیه فإن به، أمروا بما والتمسك طاعتهم على
أن ـى ادع فمن ذلك، على السلف وإجماع الیقین العلم حصل

الطرق غیر ونهیه، أمره بها یعرف أخرى طریقا التيهناك



ـل یقت كافر فهو الرسول، عن بها یستغنى الرسل بها جاءت
یستتاب .وال
من: وقال ألن نبینا، بعد نبوة إثبات تستلزم دعوى وهي

ـه: قال وأن اهللا، حكم هو فیه یقع الذي ألن قلبه، عن یأخذ إنه
ـد فق سنة، وال كتاب إلى منه حاجة غیر من بمقتضاه، یعمل

كم النبوة، خاصة لنفسه وسلمأثبت علیه اهللا صلى نبینا قال : ا
روعي" في نفث القدس روح ".إن

قال: قال أنه بعضهم عن بلغنا ـن: وقد ع ـذ آخ ال ـا أن
یموت ال الذي الحي عن آخذ وإنما آخر! الموتى، قال : وكذا

ربي وعن قلبي عن آخذ ـل! أنا أه ـاق باتف ـر كف ذلك وكل
والتوفیق الهدایة اهللا ونسأل .الشرائع،

غیره ـولي: وقال ال أن ـى عل الخضر بقصة استدل من
ـریعة، الش ـالف یخ ما على األمور خفایا من یطلع أن یجوز
ـإن ف صحیحا، به تمسك ما ولیس ضل، فقد فعله، له ویجوز
فإن الشرع، یناقض ما منه شيء في لیس الخضر فعله الذي
إذا ـم ث غصبها، عن الظالم لدفع السفینة ألواح من لوح نقض

اللو أعید ـىتركها موس مبادرة ولكن وعقال، شرعا جائز ح،
الظاهر بحسب أبي. باإلنكار روایة في واضحا ذلك وقع وقد



ولفظه مسلم أخرجها التي ـخرها: إسحاق یس ـذي ال جاء فإذا
ـوب وج ـه من ـتفاد فیس فأصلحها، تجاوزها منخرقة فوجدها

المحتمالت في اإلنكار عن كان. التأني فلعله الغالم قتله وأما
ا تلك ـاءة. لشریعةفي اإلس مقابلة باب فمن الجدار إقامة وأما
أعلم"باإلحسان واهللا ،.

أحد، عنه یستغني ال الشرعي العلم أن لنا یتبین هنا ومن
أو اهللا ـن دی في منزلته كانت أیا أحد، حكمه عن یخرج وال

الناس دنیا .في
ـا علم ـا وزدن علمتنا، بما وانفعنا ینفعنا ما علمنا فاللهم

ال( الحكیمسبحانك العلیم أنت إنك علمتنا، ما إال لنا ).علم
 


