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وقـــد مســـاهم علــــي بـــن أيب طالـــب رضـــي اهللا عنـــه العلمــــاء :"مث قـــال رمحـــه اهللا 
 موضــع مــن كتــاب اهللا عــز املمــدوحون يف غــريالرببــانيني، يــشري إىل أــم الربــانيون 

 .جناة، ومهج الرعاع ومتعلم على سبيل ،الناس ثالثة، عامل رباين: وجل فقال
ًمث ذكر كالما طويال  وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيني ، وقد شـرحناه ً

 ".واملقصود هاهنا أن التماس العلم سبب موصل إىل اجلنة يف غري هذا املوضع،
ــــب رضــــي اهللا عنــــه العلمــــاء :"يقــــول رمحــــه اهللا  وقــــد مســــاهم علــــي بــــن أيب طال

 .لوا العلم باهللا تعاىل والعلم بشرعه، أي الذين كم"الرببانيني
، فـــإن اهللا  املفـــسرينهـــم العلمـــاء كمـــا جـــاء ذلـــك يف كـــالم مجهـــور: والربـــانيون

محــه اهللا يف مواضــع مــن تعــاىل قــد أثــىن يف كتابــه علــى الربــانيني كمــا ذكــر املؤلــف ر
َكــان لبــشر أن يـؤتيــه اللــه الكتــاب واحلكــم َمــا {:ذلــك مــا ذكــره اهللا تعــاىل يف قولــه ْ ُ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ٍْ ْ َ ِ َ َ

ِوالنبــوة مث يـقــول للنـاس كونــوا عبـادا يل مــ ِِ ً َ َ ُُ ُُ َِ ِ َ ُ  ُن دون اللـه ولكــن كونـوا َ ُ ْ ِْ ََِ  ِ َربــانينيُ ِ َ مبـا كنــتم ْ ُ ْ ُ َِ
َتـعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون ْ َُ ُ َ ُْ ُ َْ ُ ََِ َُ ِ ْ َ{)١(. 

 .هذا الذي أمر به الرسل أقوامهم أن يكونوا ربانيني
ُلوال يـنـهاهم {:لك يف مثل قولهذوك ُ َ َْ َالربانيونََْ  ِ واألحبار ُ َ ْ َ ْ ِِ عن قـوهلَ ْ َ ْ ُم اإلمث وأكلهـم َ ُِ ِ ْ ََ َْ ِْ

َالسحت لبئس ما كانوا يصنـعون ُ َ ْ ََ َُ َ َ َِْ ْ {)٢(. 

                                                 

 .٧٩:سورة آل عمران )١(
 .٦٣:سورة املائدة )٢(
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َإنـــا أنـزلنـــا التــــوراة فيهـــا هـــدى ونـــور حيكـــم ـــا النبيـــون {:وكـــذلك يف مثـــل قولـــه ِ َ َِ ُ ُ َْ ٌ ُ َ ً ُ ِ َ َْ ْ  ََْ َ ِ
َالذين أسلموا للذين  َِ ِ ِ ُ َ ْ َ  ُهادوا َوالربانيونَ  ِ  َِ واألحبار مبَ ُ َ ْ َ ْ ِا استحفظوا من كتاب اللهَ ِ ِ ِ َ ُْ ُ ِ ْ ْ{)١(. 

 .فجعل الربانيني مرتبة أعلى من مرتبة األحبار فقدمهم يف الذكر
هــو مــن يــريب النــاس بــصغار العلــم قبــل كبــاره كمــا ذكــر ذلــك اإلمــام : والربــاين

 ".صحيحه"البخاري رمحه اهللا يف 
 النـــسبة لبيـــان  يف الربـــاين إنـــه منـــسوب إىل الـــرب، وإمنـــا جـــاءت النـــون يفوقيـــل

    .عظيم متسكه مبا أمره به ربه جل وعال
 شـــــديد العمـــــل مبـــــا أمـــــر اهللا تعـــــاىل بـــــه، فهـــــو ،فالربـــــاين هـــــو عظـــــيم التمـــــسك

املستمـسك مبـا أمــر اهللا تعـاىل بــه ورسـوله، والنــون يف النـسبة تفيــد املبالغـة يف حتقــق 
 .الوصف املذكور
ى ســبيل النجــاة،  ثالثــة، عــامل ربــاين ومــتعلم علــالنــاس :فقــال: "قــال رمحــه اهللا

، ومهـج الرعـاع هـؤالء هـم الـذين أعرضـوا عـن العلـم، أو أعرضـوا عـن "ومهج الرعـاع
اهللا مثلهم مبا هو أشد من علي بن أيب طالب رضـي العمل بالعلم، فإن اهللا تعاىل 

َمثـــل الـــذين محلـــوا التــــوراة مث مل حيملوهـــا كمثـــل احلمـــا{:عنـــه قـــال تعـــاىل َِْ ِ َ ََ ََ ُ ُِ َْ َْ ُ َ ْ  ُ َ ِ  ُ ُر حيمـــل َ ِ َْ ِ
ًأسفارا َ ْ َ{)٢(. 

 .وهذا مثل قبيح

                                                 

 .٤٤: سورة املائدة  )١(
 .٥: سورة اجلمعة )٢(
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  الذي أعرض عن ذكر اهللا تعـاىل يفيف القبح ما ذكره اهللا تعاىل يفًومثله أيضا 
َْ فمثـله كمثل الكلب إن حتمـل عليـه يـلهـث أو {:تعاىل حيث قال سورة األعراف ْ َ ْ َْ ِ َْ َُ ْ ِ َْ ْ ِ ِ َ ْ َِ ََ ََ ُ َ

ْتـتـركه يـلهث َ َْ ُ ُْ َْ{)١(. 
، وهــذا يـــدل علــى أن هـــذا الوصـــف  يف عنـــاء ومــشقة علـــى كــل حـــالأي أنــه 

صف مطابق ملـا ذكـره اهللا يف ملن أعرض عن التعليم والتعلم ورمحه اهللا ي ذكره الذ
 .ؤالء باحليواناتهلتمثيل الكتابه من 

ًمث ذكر كالما طويال  وصف فيه علماء الـسوء والعلمـاء الربـانيني، وقـد  :"قال  ً
، عاد املؤلف بعد هـذا االسـتطراد ليعيـدنا إىل مـا هـو "شرحناه يف غري هذا املوضع

ًمن سلك طريقا يلـتمس فيـه علمـا سـهل اهللا لـه بـه طريقـا « ث فيه من شرح حدي ً ً
 .»إىل اجلنة

طلبـــه والـــسعي يف ي ، أ"واملقـــصود هاهنـــا أن التمـــاس العلـــم :"فقـــال رمحـــه اهللا
، وهو من أقرب الطرق اليت يـصل ـا العبـد إىل "سبب موصل إىل اجلنة "حتصيله 

مـام أمحـد رمحـه اهللا ملـا اهللا تعاىل إذا حـسنت نيتـه وصـلح قـصده، ولـذلك يقـول اإل
العلــم ال عــدل لــه ملــن :  أي العمــل أفــضل، قــال  عــنذكــر فــضائل العمــل، وســئل

 ".صحت نيته
 .أي ليس له مثيل وال نظري يف السبق ملن اشتغل به: العلم ال عدل له

                                                 

 .١٧٦:سورة األعراف )١(



 ��	
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	���� �	�� �������   –��

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٥» 

لكن ليس لكل أحد، إمنا هو ملن صلحت نيتـه، بـأن يكـون قـصده مـن الـتعلم 
م بـشرعه والقيـام بـأمره، وهدايـة اخللـق فـإن هـذا هـو العلم بـه والعلـ: وجه اهللا تعاىل

 .الذي يصلح به النفس ويتم به العمل
أما من أراد بالعلم أن يصرف وجوه الناس إليـه أو أن يتبـوأ املنزلـة واملكانـة فإنـه 
قد حيصل هذا يف الدنيا كما يف حديث أيب هريرة يف قـصة الثالثـة الـذين هـم أول 

ُيؤتى برجل فيذكر بنعمـة اهللا تعـاىل ، يـذكر اهللا « : قال  فإنه يمن تسعر م النار
قــرأت فيــك القــرآن وعلمتــه، : عليــه نعمــة التعلــيم فيقــال مــاذا صــنعت فيــه، فيقــال

إمنــا قرأتــه ليقــال قــارئ، وتعلمــت ليقــال عــامل وقــد قيــل، فيــؤمر بــه : فيقــول اهللا لــه
 .)١(» فيلقى يف النار- نعوذ باهللا -فيسحب على وجه

ن مل خيلص يف طلبه وقـصده، نـسأل اهللا أن يـصلح لنـا النيـة وأن هذا نصيب م
 .يصلح لنا ولكم العلم
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلمويف احلــــديث املعــــروف عــــن النــــيب :"مث قــــال رمحــــه اهللا    َ َ ِ ََْ ُ َ  

ق َلــــــِح« :إذا مـــــررمت بريــــــاض اجلنــــــة فــــــارتعوا، قــــــالوا ومـــــا ريــــــاض اجلنــــــة ؟ قــــــال «:
 .)٢(»الذكر

أمــا أين ال أعــين :  إذا ذكــر هــذا الكــالم يقــول عنــهوكــان ابــن مــسعود رضــي اهللا
القصاص ولكن حلق الف  .قهُ

 ً.وروي عن أنس معناه أيضا
                                                 

 ).١٩٠٥(أخرجه مسلم  )١(
 . وإسناده ضعيف)٣٥٠٩(، والرتمذي )٣/١٥٠(أخرجه أمحد  )٢(
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، كيـــف تـــشرتي جمـــالس الـــذكر جمـــالس احلـــالل واحلـــرام: وقـــال عطـــاء اخلرســـاين 
 .تصوم، وتنكح وتطلق، وحتج وأشباه هذا ووتبيع، وتصلي 

 .درس الفقه صالة: وقال حيىي بن أيب كثري
 أبــو الــسوار العــدوي يف حلقتــه يتــذاكرون العلــم ومعــه فــىت شــاب، فقــال  وكــان

وحيك يف أي شيء : هلم قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا ، فغضب أيب السوار وقال 
 ً.كنا إذا

واملـــراد ـــذا أن جمـــالس الـــذكر ال ختـــتص باـــالس الـــيت يـــذكر فيهـــا اســـم اهللا، 
لتكبري والتحميد وحنوه، بل تشمل ما ذكـر فيـه أمـر اهللا ويـه، وحاللـه  بالتسبيح وا

فإنـــه رمبـــا كـــان هـــذا الـــذكر أنفـــع مـــن ذلـــك ألن معرفـــة وحرامـــه ومـــا حيبـــه ويرضـــاه 
احلــالل واحلــرام واجبــة يف اجلملــة علــى كــل مــسلم حبــسب مــا يتعلــق بــه يف ذلــك، 

ً واجبـــا كالـــذكر يف ًوأمـــا ذكـــر اهللا باللـــسان فـــإن أكثـــره يكـــون تطوعـــا، وقـــد يكـــون
 .الصلوات املكتوبة

 وأما معرفة ما أمر اهللا به وـى عنـه، ومـا حيبـه ويرضـاه، ومـا يكرهـه وينهـى عنـه
طلب العلم : روي جيب على كل من احتاج إىل شيء من ذلك أن يتعلم، وهلذا 

فريــضة علــى كــل مــسلم، فإنــه جيــب علــى كــل مــسلم معرفــة مــا حيتــاج إليــه يف دينــه 
 مــال معرفــة مــا جيــب عليــه يف مالــه لـهصيام والزكــاة، وجيــب علــى مــن كالطهـارة والــ

 وكذلك جيـب علـى كـل مـن يبيـع ويـشرتي أن يـتعلم ،من زكاة ونفقة وحج وجهاد
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ال يبــع يف ســوقنا إال : مــا حيــل ومــا حيــرم مــن البيــوع كمــا قــال عمــر رضــي اهللا عنــه 
 .)١(من قد فقه يف الدين، خرجه الرتمذي

الفقه قبل التجارة، إنه من :  عن علي رضي اهللا عنه ويروى بإسناد فيه ضعف
 . يف الربا، مث ارتطمرتطماجتر قبل أن يتفقه ا

أن ال : وســئل ابــن املبــارك مــا الــذي جيــب علــى النــاس مــن تعلــم العلــم؟ قــال 
ن يقــدم الرجــل عــل شــيء إال بعلــم يــسأل ويــتعلم فهــذا الــذي جيــب علــى النــاس مــ

 ًلــو أن رجــال مل يكــن لــه مــال مل يكــن عليــه واجــب :تعلــم العلــم ، مث فــسره وقــال 
 درهــم وجــب عليــه أن يــتعلم كــم خيــرج ومــىت مــائيتأن يــتعلم الزكــاة، فــإذا كــان لــه 

 .خيرج وأين يضع، وسائر األشياء على هذا
: وسئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عن الرجل ما جيـب عليـه مـن طلـب العلـم؟ فقـال

: والزكـاة، وذكـر شـرائع اإلسـالم، وقـال ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم 
 .ينبغي له أن يتعلم ذلك

نــسان مــن العلــم مــا البــد لــه منــه يف صــالته إلالــذي جيــب علــى ا: ًوقــال أيــضا
 .وإقامة دينه

منـه مـا تعلمـه فـرض عـني ، ومنـه وواعلـم أن علـم احلـالل واحلـرام علـم شـريف، 
 نوافل العبادات، ما هو فرض كفاية ، وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من

                                                 

 . وإسناده حسن،)٤٨٧"(السنن"  )١(
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ًمــنهم أمحــد وإســحاق، وكــان أئمــة الــسلف يتوقــون الكــالم فيــه تورعــا ألن املــتكلم 
 ".فيه خمرب عن اهللا بأمره ويه مبلغ عنه شرعه ودينه

فيه بيان ما ينقسم إليه العلـم مـن حيـث هذا املقطع من كالم املؤلف رمحه اهللا 
 .تعلمه

علـــم جيـــب علـــى كـــل أحـــد أن : ينقـــسم إىل قـــسمني الـــتعلم العلـــم مـــن حيـــث 
 حيـصل بـه حفـظ العلـم  مـنإذا تعلمـه، وعلـم كفـائي يتعلمه وأن جيتهد يف حتصيله

  . كفىوإقامة الشريعة
كـــل علـــم عيـــين جيـــب علـــى :  إىل قـــسمني فـــالعلم مـــن حيـــث الوجـــوب ينقـــسم

إىل  إنسان أن يتعلمـه، وعلـم كفـائي وهـو مـا ال يتعـني عليـه إمنـا جيـب أن ينـصرف
 .تعلمه من حتصل بتعلمهم الكفاية 

 بذكر احلديث الذي فيه بيان فـضل  ذلكوأشار املؤلف رمحه اهللا إىل هذا وبدأ
َصــلى اللــه عليــه وســلمويف احلــديث املعــروف عــن النــيب  :"جمــالس العلــم ، فقــال    َ َ ِ ََْ ُ َ  

، "»حلق الذكر« :، قالوا وما رياض اجلنة ؟ قال » اجلنة فارتعواإذا مررمت برياض«
 وهـذا احلــديث أخرجــه أمحــد والرتمـذي وغريمهــا مــن حــديث أنـس بــن مالــك رضــي

ًرجـه أيـضا اهللا عنه ، وقد أشار الرتمذي رمحه اهللا إىل ضـعف طريـق أنـس، وقـد أخ
يب هريــــرة لكــــن بلفــــظ مقــــارب هلــــذا، وفيــــه ذكــــر التــــسبيح والتحميــــد مــــن طريــــق أ

 .والتهليل والتكبري، ووصفه بأنه حسن غريب
املقصود أن احلديث ال بأس بـه مـن حيـث اإلسـناد يئـه مـن عـدة طـرق، وإال 

ك هـــذه األحاديـــث قـــد ســـئل عنهـــا اإلمـــام البخـــاري رمحـــه اهللا كمـــا ذكـــر ذلـــإن فـــ
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 عـن هـذه األحاديـث - يعـين البخـاري-ًسـألت حممـدا : قـال" عللـه" الرتمذي يف 
: ، وقــال ً فلــم يعــرف شــيئا منهــا- عنــه  يريـد حــديث أنــس بــن مالــك رضــي اهللا-

 .حممد بن ثابت يأيت بالعجائب
ومقـــصوده مبحمـــد بـــن ثابـــت أحـــد رواة اإلســـناد يف حـــديث أنـــس بـــن مالـــك 

 .رضي اهللا عنه
ريــاض مجــع روضــة، والروضــة يف اللغــة تطلــق علــى ، " اجلنــةإذا مــررمت بريــاض "

 .األرض املخضرة بأنواع النبات
َصــلى اللــه عليــه وســلم ه النــيبفــشب   َ َ ِ ََْ ُ لــق الــذكر الــيت يــذكر فيهــا ويعظــم جــل ِ ح َ

وعــال ويعلــم مالــه مــن الكمــاالت ومــا يف شــرعه مــن األحكــام بريــاض اجلنــة، وهــي 
 .اتاألرض املخضرة بأنواع النب

، التوسـع يف اقتنـاص الفوائـد وأخـذها، املقـصود بـالرتع هنـا هـو "فارتعوا:"وقوله 
 .وحتصيلها

 .ًرغدا يف الريفصل على األكل والشرب ويطلق الرتع يف األ
أسـباب اخلـري املوجـودة على كل حال املقـصود بـالرتع هنـا هـو االسـتكثار مـن و

 .يف هذه االس
ِ، مث بــــني أن حلــــق الــــذكر "»حلــــق الــــذكر« :قــــالوا ومــــا ريــــاض اجلنــــة ؟ قــــال " 

يح والتحميـــد والتهليـــل والتكبــري وتقـــديس اهللا جـــل وعـــال ليــست هـــي حلـــق التــسب
 ك من تعلم كالم اهللا تعاىل ، وتعلم سنة النيبباألذكار املعروفة إمنا هو ما وراء ذل

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  .، ومعرفة أمر اهللا تعاىل من كتاب اهللا وسنة رسوله َ
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أمـا أين : وكان ابـن مـسعود رضـي اهللا عنـه إذا ذكـر هـذا الكـالم يقـول : "يقول
ال أعــين القـــصاص أمـــا أين ال  :"، إذا ذكـــر فــضل العلـــم وفـــضل حلــق الـــذكر قـــال"ُ

أعين القصاص ، وهم الذين يشتغلون حبكاية األخبار، سواء كانت هذه األخبار "ُ
فــة حـــوادث الزمــان، فـــإن قـــصص خبـــار ملعرعلــى ســـبيل الــوعظ أو كانـــت هــذه األ

 وخــربهم يقــصد بــه هــذا ويقــصد بــه هــذا، وهــو الــذي يــروج ويقبــل عليــه القــصاص
 .الناس منذ زمن، ليس هذا األمر باحلديث

ِاإلمام أمحد رمحه اهللا كان حيضر حلقته مخـسة آالف يف بعـض حلقـه رمحـه اهللا 
 .يف حتديثه

ري، فإقبـال يف حني أن القصاص حيضر عندهم ألوف مألفة أكثر مـن هـذا بكثـ
قـصد الناس على القصاصني، وأصحاب األخبار اليت قد يقـصد منهـا الـوعظ أو ي

ًمنهـــا التـــذكري أو يقـــصد منهـــا ذكـــر حكايـــات الزمـــان فإنـــه أمـــر قـــدمي ولـــيس أمـــرا 
 ً.حديثا

ًمــن التحــذير مــن القــصاص لكــون القــصاص كثــريا مــا يتــساهلون يف ومــا جــاء 
لــــوعظ ولــــذلك جــــاء ذم القــــصاص يف كــــالم ًبــــه أيــــضا طرائــــق اضــــبط مــــا خيــــربون 

 .من أهل العلماملتقدمني 
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ًمن قص ضابطا ما يتكلم به، وازنا ذلك بالكتاب والسنة ، قاصدا نفع  لكن  ً 
َفاقــصص القــصص{:ًون ذلــك داخــال يف قــول اهللا تعــاىلالنــاس فإنــه يرجــى أن يكــ َ َُْ ِ ْ َ 

َلعلهم يـتـفكرون ُ  َ ََ ْ ُ َ َ{)١(. 
لكــن املقــصود األعلــى حبلـق الــذكر هــو احللــق الــيت يــتعلم وفالقـصص فيــه منــافع 

ُ ال يراعــى فيــه  ولــيس املقــصود بــاحلالل واحلــرام اجلامــد الــذيفيهــا احلــالل واحلــرام،
العلـم تعاىل، أعلى العلم هو العلـم بـاهللا تعـاىل، ومـن متـام  اهللا تعظيمبالتعبد ويقرن 

ال يكمــل علــم العبــد بــاهللا تعــاىل إذا مل بــه ســبحانه وتعــاىل العلــم بــشرعه، ولــذلك 
 .ًتعاىل ، عاملا بنهيه سبحانه وحبمدهيكن عاملا بأمر اهللا 

أمـــا أين ال أعـــين "، معـــىن قولـــهً"وروي عـــن أنـــس معنـــاه أيـــضا:"اهللايقـــول رمحـــه 
القــصاص قـــصود ، هـــل املفقــههنـــا تنبيـــه مــا املقـــصود حبلـــق ال، "فقــهولكـــن حلـــق ال ُ

، الفقـــه اخلـــاص الـــذي اصــطلح عليـــه املـــصلحون يف الفنـــون يف القـــرون حبلــق الفقـــه
تهــا الــيت تلــت القــرون املفــضلة، يعــين هــل الفقــه معرفــة األحكــام التفــصيلية مــن أدل

 .ال. اجلواب؟الشرعية
أوسـع الفقه يف كـالم اهللا ويف كـالم رسـوله ويف كـالم الـصحابة رضـي اهللا عـنهم 

 .من ذلك

                                                 

 .١٧٦:األعرافسورة  )١(
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 الفهـــم للـــشريعة وذلـــك بفهـــم مـــا فيهـــا مـــن معـــاين كـــالم اهللا تعـــاىل  فالفقـــه هـــو
َصلى الله عليه وسلم وهذا أعلى الفهم، وأعلى الفقه، ولذلك قال النيب   َ َ ِ ََْ ُ اللهـم «: َ

 .، وفقه الدين ال يكون إال بفقه مصدره»فقه يف الدين
 .، أي علمه التفسري، وهو تفسري كالم اهللا جل وعال)١(»وعلمه التأويل«
الفقه يف الدين أوسـع مـن املفهـوم الـضيق الـذي فهمـه املتـأخرون، أو اصـطلح ف

 . من ذلكعليه املتأخرون من أنه معرفة األحكام التفصيلية فقط، بل هو أوسع
،  يشمل حلق احلديث، يشمل حلق التفسري"ولكن حلق الفقه":ولذلك قال 

ــــن مــــسع ــــارئهاب ، وكــــان يــــشتغل مود رضــــي اهللا عنــــه مــــن أئمــــة املفــــسرين، مــــن كب
نــــب بالتفــــسري يف أكثــــر تعليمــــه رضــــي اهللا عنــــه، فــــال يعقــــل أنــــه يريــــد بالفقــــه جا

ويهمـل بقيـة العلـوم الـيت هـي أصـل العلـم وأكملـه، وبـه حيـصل األحكام التفصيلية 
 .لإلنسان إدراك العلم على وجه الكمال

جمـــالس الـــذكر جمـــالس احلـــالل واحلـــرام، كيـــف : وقـــال عطـــاء اخلرســـاين  :"قـــال 
السلف ، وكان "تصوم، وتنكح وتطلق، وحتج وأشباه هذاوتشرتي وتبيع، وتصلي 

ُصـلى اللـه  مـن كـالم رسـولهرمحهم اهللا تعاىل يعدون هذا من كالم اهللا جل وعـال و   َ
َعليه وسلم  َ َ ِ ََْ . 
ناسـب أن ي، وذكـر قـصة "درس الفقـه صـالة: وقال حيىي بن أيب كثـري:"مث قال 

، وهــو مــن "وكــان أبــو الــسوار العــدوي :"تــذكر ألنــه متكــرر عــرب الزمــان، فيقــول 

                                                 

 ).١/٢٦٦(أمحد أخرجه  )١(
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، أي فـىت حـديث "يف حلقته يتـذاكرون العلـم ومعـه فـىت شـاب"املعلمني املتفقهني 
يفـصلون ، الظاهر أم كانوا "فقال هلم قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا :"السن، قال

يف بعــض األحكــام إمــا يف املواريــث أو يف احلــيض أو يف شــيء مــن العلــم املتعلــق 
قـال خـري مـن هـذا أن تقولـوا ســبحان اهللا ولعلـه اسـتطال ذلـك كـام الـشريعة، فبأح

يف مقابــل ، وحيــك كلمــة تقــال "وحيــك: فغــضب أيب الــسوار وقــال  "واحلمــد هللا، 
 .ويلك

، الويــل كلمـة عقوبـة وديـد، وأمــا ويـح فهـي كلمـة رمحــة كلمـة عقوبـة: ويلـك 
 .وتعطف على من قيلت له

يف أي  "يعـين لـك الرمحـة،" وحيـك" هكذا التفريق بني هاتني الكلمتـني، فقولـه 
 التــــسبيح ، يعــــين حنــــن نــــتكلم يف أي شــــيء، إن تعلــــم العلــــم مــــنً"شــــيء كنــــا إذا

 .هللا تعاىلالتقديس والتمجيد و
تص باــالس الــيت يــذكر فيهــا اســم واملــراد ــذا أن جمــالس الــذكر ال ختــ:"يقــول

اهللا، بالتــسبيح والتكبــري والتحميــد وحنــوه، بــل تــشمل مــا ذكــر فيــه أمــر اهللا ويــه، 
ملـاذا؟ "وحالله  وحرامـه ومـا حيبـه ويرضـاه فإنـه رمبـا كـان هـذا الـذكر أنفـع مـن ذلـك

مــا جيــب عليــه مــن حقــوق اهللا  بــه اإلنــسان فيستبــصرًألن هــذا الــذكر يثمــر عمــال 
 .تعاىل

ألن معرفــــة احلــــالل واحلــــرام واجبــــة يف :"قــــال رمحــــه اهللا يف بيــــان وجــــه التفــــضيل
، ألنــــه ال ميكــــن أن يتعبــــد اهللا تعــــاىل إال بــــالعلم الــــذي "اجلملــــة علــــى كــــل مــــسلم

 ذكـر اهللا حبسب ما يتعلق بـه يف ذلـك، وأمـا  "ق اهللا تعاىلالقيام حبيهتدي به إىل 
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«١٤» 

 الــــصباح  أدبـــار الـــصلوات، وأذكـــاركأذكـــار ً"باللـــسان فـــإن أكثـــره يكـــون تطوعـــا
معرفة مراتب عند ا عن مكانتها، لكن عند املفاضلة وًوهذا ليس نزوال واملساء، 

األعمـــال البـــد أن نبـــني مـــا هـــي مراتـــب األعمـــال، ولـــيس هـــذا مـــدعاة للقـــدح يف 
 ً. أو التزهيد فيه، بل العلم والعمل يكمل بعضه بعضاعمل

ً ذكــر اهللا باللــسان فــإن أكثــره يكــون تطوعــا، وقــد يكــون وأمــا:"يقــول رمحــه اهللا 
 .ًواجبا كالذكر يف الصلوات املكتوبة

وأما معرفة ما أمر اهللا به وـى عنـه، ومـا حيبـه ويرضـاه، ومـا يكرهـه وينهـى عنـه 
 العلم الكفائي ّ، هنا بني"هجيب على كل من احتاج إىل شيء من ذلك أن يتعلم

 .والعلم العيين
ى مـا جيـب علــلعلـم العيـين مـا قالـه فيمـا نقلــه عـن اإلمـام أمحـد يف قولـه ضـابط ا

 .نسان من العلم ما البد له يف صالته وإقامة دينهإلا
بـة علـى كـل مـن كـان جيف صالته ألا أشرف وأهـم األعمـال البدنيـة، وهـي وا

 .من أهل اإلسالم
فـالعلم الـذي جيـب علـى املـؤمن  ،وإقامة دينه يشمل هذا ما يتعلق بعلم القلب

 وهو حيصل به احلـد األدىن مـن ،ل به العلملمه هو ما تستقيم به عقيدته ويكمتع
 . فيما يتعلق باالعتقاد اإلميان، هذاالعلم باهللا تعاىل، وسائر أصول

 يتعلــق بالعمــل، فهــو مــا يتعبــد بــه اهللا تعــاىل، وهــذا خيتلــف بــاختالف مــافيأمــا 
 .الناس بعد االتفاق على الصالة
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«١٥» 

مث بعــد ذلــك مــا يتعلــق بــاحلج والزكــاة،  وكــذلك أحكــام البيــع وكــذلك أحكــام 
احلــــــدود واملنازعــــــات، هــــــذه أمــــــور ختتلــــــف أحكــــــام  القــــــضاء ووأحكــــــامالنكــــــاح، 

 .ف أحوال الناس وما حيتاجون إليهباختال
ولــــذلك قــــال رمحــــه اهللا يف هــــذا املوضــــع نقــــوالت عــــن أهــــل العلــــم فيمــــا جيــــب 

 .تعلمه
لكن ضابط العلم الذي جيب تعلمه هو ما يقيم به اإلنسان عبادتـه، هـذا هـو 

ق بـالعلم لـالواجب خيتلف هذا باختالف الناس، لكن القاسـم املـشرتك هـو مـا يتع
 .ما يتعلق بعلم القلبفيهذا فباهللا تعاىل، 

 . وما يتعلق بالتعبد هللا تعاىل وهذا يتعلق بالعمل
نسان من العلم مـا البـد لـه إلالذي جيب على ا :"له رمحه اهللا فال يفهم من قو

أعمـــال  أعمـــال اجلـــوارح، بـــل حـــىت يف أنـــه فقـــط يف، "منـــه يف صـــالته وإقامـــة دينـــه
 .القلوب منها ما هو واجب

َصلى الله عليه وسـلم ولذلك ملا ذكر النيب   َ َ ِ ََْ ُ  هـي واجبـة ، ًاإلسـالم ذكـر أعمـاال َ
أن تــؤمن : عــن اإلميــان قــال ًأصــوال هــي واجبــة، فلمــا ســأله ذكــر مث ذكــر اإلميــان 

وم اآلخـــر والقــدر خـــريه وشـــره، وهــذا هـــو احلـــد بــاهللا ومالئكتـــه وكتبـــه ورســله، واليـــ
 .األدىن من العلم الذي جيب على كل أحد وهو اإلميان امل

 .لناسمث اإلميان املفصل خيتلف باختالف أحوال ا
 
 


