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ف َر الغــين املــرتَكــَوروى ابــن املبــارك عــن الفضــيل عــن احلســن أـنـه ذ :" قــال املؤلــف رمحــه هللا
خــذ املــال وـيـدعي أـنـه ال عقــاب فـيـه، وذكــر املبـتـدع الضــال اـلـذي خــرج  ٌاـلـذي ـلـه ســلطان 

ول ما أنزل هللا يف الكفار على املسلمني  .بسيفه على املسلمني و
الـغــــايل، واجلـــــايف، واـملــــرتف، ـبــــني :  بينهمـــــا– واـلــــذي ال إـلــــه إال ـهــــو –ســـــنتكم «: مث ـقــــال

خذوا مع أهـل اإلتـراف  واجلاهل، فاصربوا عليها؛ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين مل 
ـم، فكـذلك إن  يف إترافهم، وال مع أهل البدع يف أهوائهم، وصربوا علـى سـنتهم حـىت أتـوا ر

 .»شاء هللا فكونوا
ال أريــد إال : َّهلــم إيل، فيقــول: يقــول هــذاًوهللا لــو أن رجــال أدرك هــذه املنكــرات «: مث قــال

 يطلبهـا ويسـأل عنـهـا، إن هـذا ليعـرض لـه أـجـر عظـيم، فكـذلك كونـوا إن ـشـاء ة دمحم نَُّسـ
 ".»هللا تعاىل

ألـجـر هـنـا وجههــا ـهـو ـشـدة اـلـداعي إىل اـخلـروج عـلـى الصــراط املســتقيم، وـهلـذا مــن  ووـعـده 
س ـلــذاك اـلــذي مل تـعــرض علـيــه ا ـلــييعــرض ـلــه فتـنــة ويـصــرب عليهـــا ـلــه ـمــن األجــر والـثــواب مـــ

 .، ويعاين ويكابد أضرارها وأثرهاالفتنة
َُوال تـقرـبـوا  ﴿:ر علـيـه اإلنســان، يقــول هللا تعــاىلًفـلـذلك االمتـنـاع مــثال عــن اـلـز هــذا ممــا ـيـؤج ْ َ ََ

َالز إنه كان َ َُِّ ً فاحشة وساء سبيالَِّ َِ ََ َ ً َ ِ َ﴾)1(. 
هـيـت "يـسـر لـه وـقـال ـلـه هـذا الفـعـل القـبـيح ًلكـن أيهـمـا أعـظـم أجـرا، اـلـذي عــرض لـه اـلـز وت

 .، أو ذاك الذي مل يتعرض هلذه الفتنة؟"لك
 النهــي والعــزم علـيـه، وهــذا مــأجور عـلـى الـتـزامال شــك أن كالمهــا مــأجور، ذاك مــأجور عـلـى 

 . والعزم وعلى الصرب على الداعي الذي دعاهااللتزام
                              

 .32:سورة اإلسراء) 1(
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ل إال ظلـه، رجـل دعتـه امـرأة ذات هلذا كان من السبعة الذين يظلهـم هللا يف ظلـه يـوم ال ظـو
، وامتنع، هذا بيان لكون اإلنسـان عنـدما حتـيط )1("إين أخاف هللا : "منصب ومجال، فقال

 .ًبه دواعي السقوط، دواعي الفتنة ويصرب عليها هو أعظم أجرا من الذي سلم منها
 .ملتأخرين على املتقدمني من األمةوهذا وجه مضاعفة أجور ا

ا تصل كما يف بعض األحاديـث ومضاعفة أجور املت كـأجر مخسـني " أخرين من األمة وكو
 من الصوارخ والدواعي الـيت تـدعو إىل   إمنا هو لعظم ما يكابده هؤالء)2("من الصحابة 

 .واآلراءخلروج عن احلق واملواقعة للشر والفساد سواء كان ذلك يف العقائد واألعمال ا
األعمــــال، ال ـفـــرق ـبـــني هــــذا وذاك يف كــــون كــــل فتـنـــة ـتـــدعو  أو كــــان ذـلـــك يف املســــالك و

 .اإلنسان خلروج عن الصراط املستقيم أعظم من أجر من مل تعرض له فتنة ويكابد ردها
د عـن علـي بـن أيب  :"قال رمحه هللا  ومن هذا املعىن ما رواه أبو نعيم وغريه عن كميل بـن ز

ين، ومـت: النـاس ثالثـة«:  أنه قالطالب  علم علـى سـبيل جنـاة، ومهـج رعـاع أتبـاع عـامل ر
عق، مييلون مع كل صائح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجئوا إىل ركن وثيق  .»كل 

ًإن هـا هنـا لعلمـا مجـا «: ًمث ذكر كالما يف فضل العلم إىل أن قال  وأشـار بيـده إىل صـدره –ً
ًة، بـــل أصـــيب لقنـــا غـــري مـــأمون عليـــه مســـتعمالَلـــََ لـــو أصـــبت لـــه مح–  آلـــة الـــدين للـــدنيا، َِ

 ."ًومستظهرا بنعم هللا على عباده وحبججه على أوليائه
خذ العلم ويتلقـاه، "َِأصيب لقنا :"قال  ، يعـين هـذا الـذي أجـده "غـري مـأمون عليـه "، أي 

 .ممن حيمل عين العلم

                              
 .، من حديث أيب هريرة)1031(، ومسلم)660(احلديث أخرجه البخاري ) 1(
ضـعيف لكـن فقـرة :" ، وقـال األلبـاين "حسـن غريـب:" ، وقـال )3058(، والرتمـذي)4341(أخرجه أبـو داود) 2(

بتة م الصرب   "أ
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ًبل أصيب لقنا غري مأمون عليه مستعمال آلة الدين للدنيا " ْ، هذا كالم من؟ علـي بـن أ"َِ يب َ
خذون عنه، هللا املستعان لقيهم ممنْنَطالب  يف وصف م  . 

ًبل أصيب لقنا غري مأمون عليه مستعمال آلة الدين للدنيا، ومسـتظهرا بـنعم :"قال رمحه هللا  ً َِ
ًهللا علــى عبــاده وحبججــه علــى أوليائــه، أو منقــادا حلملــة احلــق ال بصــرية يف أحنائــه، ينقــدح 

للـذة سـلس القيـاد الشك يف قلبه أل ًول عـارض مـن شـبهة، أال ال ذا وال ذلـك، أو منهومـا 
مـــا  جلمـــع واالدخـــار، ـلــيس مـــن رعـــاة اـلــدين يف شـــيء، أـقــرب شـــبها  ًللشـــهوة، أو مغرمـــا  ً

اللهـــم بـلــى ال ختـلــو األرض ـمــن ـقــائم . األنعـــام الـســائمة، كـــذلك ـميــوت العـلــم ـمبــوت حاملـيــه
ًحبجـــة، إمـــا ظـــاهرا مشـــهورا أو خائفـــا م ً ِّغمـــورا ـلــئال تبطـــل حجـــج هللا وبيناتـــهً وكـــم ذا وأيـــن . ً

ــم حججــه وبيناـتـه حــىت  ِّأولـئـك؟ وهللا األقـلـون عــددا واألعظمــون عـنـد هللا قــدرا، حيفــظ هللا  ً ً
ـــم العلـــم علـــى حقيقـــة البصـــرية،  يودعوهـــا نظـــراءهم ويزرعوهـــا يف قلـــوب أشـــباههم، هجـــم 

شــروا روح اليقـــني، واســـتالنوا ـمــا اـســتوعره املرت َِـفــون، وأنـســوا ـمبــا اـســتوحش مـنــه اجلـــاهلون، و
حملـل األعلـى، أولئـك خلفـاء هللا يف أرضـه، والـدعاة  بـدان أرواحهـا متعلقـة  ٍوصحبوا الدنيا 

 .")1(»!ًآه شوقا إىل رؤيتهم، انصرف إذا شئت... إىل دينه، آه
علــم  ، وهــي توصــيف دقيــق حلــال النــاس يف محــل العلــم وأثــر الكلمــات مــن نــور.. هللا أكــرب

 .عليهم
ًسيعلق ابن رجب رمحه هللا تعليقا ماتعا على كالم اإلمام علي  اخلليفة الراشد، يقول  ً": 

د ، وهـو مـن أصـحاب اإلمـام علـي "ومن هذا املعىن ما رواه أبو نعيم وغريه عن كميـل بـن ز
. 

                              
 .80-1/79 احللية (1)
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قســـيم إمجـــايل ألحـــوال ، وهـــذا الت"الـنــاس ثالـثــة«:  أـنــه قـــال عـــن عـلــي ـبــن أيب طاـلــب "
 .الناس ، وقد يكون هذا ليس يف كل األحوال، وقد يكون يف حال دون حال

عق " ين، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج رعاع أتباع كل   .ًإذا هم ثالثة. "عامل ر
ين "إما   .، وهذا يف أعلى املنازل واملراتب"عامل ر

لتعلم، يرجى له النجاة والسال"ومتعلم على سبيل جناة "  .ًمة ما دام مشتغال 
عـق " مييلـون مـع كـل صـائح، مل يستضـيئوا بنـور العلـم، ومل :"، يقـول "ومهج رعاع أتباع كـل 

 ".يلجئوا إىل ركن وثيق
إن هــا هـنـا  :"، يقــول عـلـوم يف زماـنـه مث يقــول بعــد ذـلـك يف وصــف املتلقــني اآلخــذين لل

ًلعلما مجا ََّصلى ا عليه وسلم من العلم الذي تلقاه عن النيب، يشري إىل ما حواه صدره "ً ََّ َ ِ ََْ َُّ َ  ،
لنيب ََّصلى ا عليه وسلم وهو من أعلم الناس  ََّ َ ِ ََْ َُّ بعـد أيب بكـر وعمـر وعثمـان رضـي هللا عـن  َ

 .اجلميع
فهو من علمـاء الصـحابة األبـرار، ومـن أصـحاب النظـر والبصـر منـذ نعومـة أظفـاره نشـأ بـني 

ََّصــلى ا علـيـه وســلم  ـيـدي رـسـول هللا ََّ َ ِ ََْ َُّ ـفـال عجــب أن يـقـول ـمـا قاـلـه، وـهـذا ـلـيس ـمـن تزكـيـة  َ
ْفال تـزكوا أنـفسكم﴿النفس، فال يدخل يف قول هللا تعاىل  ُ َ ُ َْ َُُّ مـن بيـان مـا حيملـه ، بل هـذا )1(﴾ََ

ََاجعـلـين علــى  ﴿ًاإلنســان حـثـا للنــاس علــى أخــذه ، كمــا قــال يوســف عليــه الســالم للمـلـك  ِ َْ ْ
ِزائن َخ ِ ٌاألرض إين حفيظ عليمَ ِ َِ ٌ َ ِّ ِ ِ َْ ْ﴾)2(. 

 .من التزكية املنهي عنهاهذا ليس 

                              
 .32:سورة النجم) 1(
 .55:سورة يوسف) 2(
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ا العلو والشرف واالرتفاع ، وأما التزكية اليت تبني احلـق  التزكية املنهي عنها هي اليت يطلب 
ان احلق ال ًوتوضحه ، وتدل عليه فهذه مما يطلب وقد يكون واجبا يف بعض األحيان إذا ك

لبيان  .يقوم إال 
م "َِبل أصيب لقنا غري مأمون:"يقول   .، يعين ما يوجد محلة اقتنع 

ًـبـل أصــيب لقـنـا غــري مــأمون علـيـه مســتعمال آـلـة الــدين لـلـدنيا "  - أخــي -،أ مــا أقــول  "َِ
ــ آلخــرين قـبـل أن  ــتم  نفســنا، أقــول ينبغــي ًطـبـق هــذا علــى الـنـاس ، ـتـرى حنــن دائمــا  تم 

لكل واحد منا أن يطبق هذا الكالم على نفسه ، هل هـذه اخلصـال موجـوده فيـه، هـل هـو 
ا شرفا يف الدنيا  .ًلقن غري مأمون، هل هو يستعمل آلة الدين للدنيا يتكسب به ويدرك 

م واملعرفـة ً، مستظهرا أي يطلب الظهور، بنعم هللا من العلـ"ًومستظهرا بنعم هللا على عباده "
 .والدراية والفهم على عباده

، هذا القسم الثاين الذي ال اشتغال لـه "ًوحبججه على أوليائه، أو منقادا حلملة احلق:"يقول
، لكـن علـى "ًمنقـادا حلملـة احلـق"لعلم عنده، فهو منقاد يتبع أهل العلم، وهـذا معـىن قولـه 

يت ، ـلــيس ـلــه بصـــرية، مبعـــىن أـنــه منقـــاد دون نظـــرغـــري بصـــرية  مـــل وبصـــرية فيمـــا   وفكـــر و
 .ويذر

، فلـيس هنـاك "ال بصرية يف أحنائه، ينقدح الشك يف قلبه ألول عـارض مـن شـبهة :"يقول 
 .رسوخ إمنا هو تقليد ال معىن له

 .، يعين ال هذا ممدوح، وال ذاك ممدوح"أال ال ذا وال ذلك :"يقول 
للــذة ســلس القيــاد للشــهوة " ا تقــدم، لكنــه مشــتغل ن ســلم ممــ، يعــين هنــاك مــ"ًأو منهومــا 

 .بشهوات نفسه
رقعرض، كلما "سلس القياد للشهوة"  .لشهوة انقاد إليه من بوارق ا له 
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مـــا األنعـــام  " جلمـــع واالدـخــار، ـلــيس ـمــن رعـــاة اـلــدين يف ـشــيء، أـقــرب ـشــبها  ًأو مغرـمــا  ً
ا تقـدم لإلضـراب عمـ" بلـى"، وهـذه "اللهـم بلـى. السائمة، كذلك ميوت العلم مبوت حامليه

ً، يعـــين هـــذا الكـــالم الـــذي ذكـــره متقـــدما يف "ال ختلـــو األرض مـــن قـــائم حبجـــة"مـــن كـــالم، 
  ال يعين أنه ما هناك من هـم أهـل بصـرية يـدخلون يف قـول النـيبوصف حال نقلة العلم 

ََّصلى ا عليه وسـلم ََّ َ ِ ََْ َُّ  خـالفهم ال تـزال طائفـة مـن أمـيت علـى احلـق ظـاهرين ال يضـرهم مـن«  َ
يت أمر هللا   .)1(»وال من خذهلم حىت 

ِّإمـا ظـاهرا مشــهورا أو خائفـا مغمـورا لـئال تبطـل حجـج هللا وبيناـتـه ": القـائم حبجـة نوعـان ً ًً ً" ،
قـــون حجـــج هللا "، كـيــف تبطـــل "ِّلـــئال تبطـــل حجـــج هللا وبيناـتــه  "؛يعـــين هـــؤالء حمفوظـــون 

ا ت، ـمـا اـلـذي يبـقـى؟ يبقــى اـلـنص، واـلـنص إمنــ؟، ألـنـه ـلـو مــات محـلـة الشــريعة الثقــا "ِّوبيناـتـه
مقلتوعحيفظ حبملته الذي حوته صدورهم   .ه قلو

َإ حنن نـزلنا الذكر  ﴿فقول هللا تعاىل  ْ ِّ َ ََّْْ ُ َ َّ َوإ له حلافظونِ ُ ِ ََ ُ َ َّ َِ﴾)2(. 
ـم العلـم، ألن حفـظ هذا فيه بشارة هلذه األمة  ن هللا سـيحفظ مـن أهـل العلـم مـن حيفـظ 

 :فظ أمرينالقرآن ح
 وهذا ما زال، ولذلك ما تزال ألفاظ القرآن وحروفه ال خيتلف فيها املسـلمون :حفظ ألفاظه

 وأمجع علـى ذلـك الصـحابة إىل يومنـا هـذا القـرآن متفـق لفظـه بـني منذ أن مجعه عثمان 
ًالدنيا شرقا أو أقاصيها غر املسلمني، ال ينقصون منه حرف، لو رحت إىل أقاصي  وقـرأت ً

                              
 .تقدم خترجيه )1(
 .9:سورة احلجر) 2(
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ِّاحلمــد  رب﴿ َ َِِّ ُ ْ َ العــالمني َْ ِ َ َ ِاـلـرمحن اـلـرحيم) 2(ْ ِ َّ َِّ ِماـلـك يـــوم اـلـدين ﴿، وأســقطت )1(﴾َْ ِ ِّ ِْ َ ، ـلـرد ﴾َِ
 .عليك الصغري قبل الكبري، أليس كذلك؟ هذا من حفظ ألفاظه

 .ظ الكتاب إال به، وهو حفظ معانيهًلكن أيضا هناك حفظ آخر ال يتم حف
ن حبفـظ محلتـه الـذين يفقهـون ويعرفـون مـا فيـه مـن األسـرار واحلكـم،  وحفظ معانيه إمنا يكو

اللهــم بـلـى ال ختـلـو األرض :" حـيـث ـقـالوـهـذا هــو اـلـذي أشــار إلـيـه اإلمــام اخلليفــة عـلـي 
ِّمـن ـقـائم حبجــة، إـمـا ظـاهرا مشــهورا أو خائـفـا مغـمـورا لـئال تبـطـل حجــج هللا وبيناـتـه ً ًً وـكـم ذا . ً

ـم حججـه وبيناتـه ،ًقلون عـدداوأين أولئك؟ وهللا األ ِّ واألعظمـون عنـد هللا قـدرا، حيفـظ هللا  ً
َحيمل هذا «، "حىت يودعوها نظراءهم َ ُ ِ ٍالعلم من كل خلف َْ َ َ ِّ ُ ْ ِ  أي من كل طبقة مـن طبقـات -ِْ

ُحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله« -األمة  ُ ُ ٍ َ َ ِّ ُ ْ ِ ِْ َ َ ُ ِ  .، يعين أمثل من يف هذا العصر)2(» َْ
 .علماء هم أمثل أهل العصر يف كل طبقة من طبقات الزمانلذلك ال

صــليت عنــد إمــام خيطــب ، ـضــعيف يف :" عبــد هللا البـســام، يقــول ت شــيخنا مــرة مــن املــرا
 .، هذا قلب املعىن"حيمل هذا العلم من كل خلف عدو له:" اللغة، يقول 

 .هنا جعل الذين حيملون العلم هم أعداؤه
ُحيمــل «والصــحيح يف احلــديث  ِ ُ هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدولــهَْ ُ ُ ٍ َ َ ِّ ُ ْ ِ ِْ َ ، ، يعــين أمثــل مــن فيــه »َ

 .وأطيب أهله

                              
 .سورة الفاحتة) 1(
 1854 ، ترمجـــة 4/256 (يالعقيـلــو) 7/38(، واـبــن عســـاكر ) 20700 (ح) 10/209 (يأخرجـــه البيهقـــ)2(

 وأمحد بن حنبـل ونسـبه إىل رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه حيىي بن معني):"1/168(وقال اهليثمي ،) بن رفاعة السالميامعان 

 ."الوضع
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ًوهللا األقلــون عــددا واألعظمــون عنــد هللا قــدرا،  :" حيــث قــالوهــذا مــا أشــار إلـيـه علــي  ً
ــم حججــه وبيناـتـه حــىت يودعوهــا نظــراءهم ويزرعوهــا يف قـلـوب أشــباههم، هجــم  ِّحيفــظ هللا 

 ".على حقيقة البصريةم العلم 
، والبـصـرية هــي إدراك حقــائق مــا "حقيقــة البـصـرية"، يـعـين أوقعـهـم ، وأدخلـهـم عـلـى "هـجـم "

 .أخرب هللا تعاىل به ورسوله
، ـنـور يقذـفـه هللا يف القـلـب يبصــر ـبـه اإلنســان الطرـيـق املوصــل إىل هللا دون غــبش "البصــرية "

 .وال إلتواء
كم على بصرية  .نسأل هللا أن جيعلنا وإ

شروا روح اليقني، واسـتالنوا مـا اسـتوعره املرتفـون :"قال  ، املرتفـون هـم أهـل الـدنيا الـذين "و
، وهم أهـل الشـبهات، "َِوأنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون"أسرفوا يف األخذ منها، ويقابلهم 

حملل األعلى " بدان أرواحها متعلقة  آلخـرة،"ٍوصحبوا الدنيا   لكـن فهـم يف الـدنيا ، يعـين 
فذة إىل ما عنـد هللا  م  ، نسـأل هللا أن "أولئـك خلفـاء هللا يف أرضـه، والـدعاة إىل دينـه"قلو

 .جيعلنا منهم ، وأن مين علينا بسلوك طريقهم
د بن كميل"ًآه شوقا إىل رؤيتهم، انصرف إذا شئت .آه :"يقول   .، هذا كالمه ملن؟ لز

 .شاء هللا تعاىلًرك هللا فيكم نقف على هذا، ونكمل غدا إن 
 


