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 ( 1كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 شرح الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل   المحاور:

 المفسلين، وعلى آله وأصحابه اجمعين، وبعد:

 برنبدايًة شيخ حسين، لو نلقي الضوء على هذا الكتراب، هرأ ألري شريا ا ا

 كتاًبا باط يمي ه، سّماه )العلم(؟ عثيمين 

ال، هذا الكتاب كتاب العلم، هو مجموعة من فتراو  اليريخ   فضيلة الشيخ:

يف العلم، جمعها الييخ فهد برن ناصرف السرليماو، وكت هرا يف كتراب، وعف رها 

علررى اليرريخ، وأاررفه اليرريخ، وكت رريف  الكترراب يف حيرراة اليرريخ،  نرره اررديم هررذا 

كت يفَ  الكتاب يف حيراة اليريخ، فهرو مجموعرة مرن اروي اليريخ، د  الكتاب، فق

ألذها الييخ فهد السليماو، المتعلقة برالعلم، ومرن أسر لة ال،رالب، فجمعهرا 

 فو عها يف هذا الكتاب، وسّماه كتاب العلم.

شيخ لعل ا ا أ الدلول يف الكتاب، أو نو ح كفيقت ا يف اليرف،،   :المحاور

اب صرححًة صرححة، ارفاءًة كمرا هرو المعتراا، يف كتريع ي هأ س مف على هرذا ال

افاءة كتب أهأ العلم، يف المساجد أم نيف، الكتاب هذا، أو نعلا عليره ب ارام 

 المحاور، أو ماذا؟ حتى نو ح لإللوة الدارسين؟
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هو سو  نمف على الكتاب، ب،فيقة المحراور، نخلرذ محروًرا   فضيلة الشيخ:

جروا يف هرذا الكتراب نرم نعلرا عليره، مومحوًرا، يع ي ن اف ما هرو أهرم مرا هرو 

وعلى ال،الب أو ال،ال ة أو الداري أو الدارسة أو يقرفأ الكترابأل  و الكتراب 

م،لوب، لكن نحن ال نمرف علرى كرأ شريءأل  نره سرو  ي،رول مع رى المقرام، 

ويوجد أشياء من القفاءات تتضرح للرداري، لكرن سرو  نمرف عليهرا محراور، 

يا، أو إلى واحة ع ده، وتو يح ما أشركأ أو علون اف ما هو الذي يحتاج إلى ت

 . هميته، سو  نتعفض له بإذو اهلل 

لو نخلذ مقدمة عن كلمة العلم هكذا يع ري، مرن براب أو الكتراب   المحاور:

مي هبذا االسم )العلم(؟  ست

العلم من الكلمات التي يذكف أهرأ العلرم أ را ال تحتراج إلرى   فضيلة الشيخ:

ولكن م  ذلر  أهرأ العلرم يقولروو: أو العلرم هرو ،  تعفييأل  و العلم وا ح

هوو  بقولره: )    نقيض الجهأ، يع ي  د الجهرأ، وعّففره اليريخ  

ا ا  ا  وو  (، أي: أنر  تعرف  حقيقرة هرذا إدراك الشيء علووم  ووا هوو  عليووا إدراًوو 

ا مف، وتدركه إاراًكا جازًما، بحيث تجرمم أو هرذا هرو المقصروا بحقيقرة هرذا 

ية، حتررى إو كرراو يف ا مررور الدنيويررة، كررالعلم فعاليرريء، إو كرراو مسررخلة شرر

بال،ب، هو أو تعف  هذه كيي تتعرال،، وهرذا المرفض كيري هرو، وكرذل  يف 

اله دسة، وكذل  يف العلوم اليفعية، أو يكوو ع رد  علرم وإارا  جرازم برخو 

حكم هذه المسخلة، هو حالل أو حفام، فهذا مرن تعفيري أهرأ العلرم، وبعرض 
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ف اليريخ، أو العلرم هرو المعففرة، وهرو  رد الجهرأ، ذكرأهأ العلم يقرول كمرا  

وبعضهم يقول إو العلم وا ح، مثأ: المح رة، مثرأ: ا شرياء التري ال تتعرّف أل 

  ا معفوفة ع د جمي  ال اي، ومرن أصردا التعراريي أنره هرو  رد الجهرأ، 

فإذا ذكف العلرم ذكرف بجان ره الجهرأ، هرذا مرن حيرث حقيقرة العلرم، أو تعفيري 

 العلم.

لكن يا شيخ حسين أنت ذكرفت انو: إارا  اليريء علرى مرا هرو   ر:اوالمح

عليه بيكٍأ م،لا، نحرن حوارنرا يف هرذا الكتراب علرى أي أنروام العلرم سرو  

 يدور؟

العلم إذا أتكلا يف الكتاب والس ة، فالمفاا به العلم اليرفعي،   فضيلة الشيخ:

هو ما اسرتحيد " وهو علم الوحي، علم الكتاب، وعلم الس ة، كما ذكف الغمالي:

مررن ا ن يرراء علرريهم الصررالة والسررالم، لرريا بالتجفبررة كال،ررب، وال بالسررمام 

، ال، وإنما هو مرا أتلرذ مرن الكتراب والسر ة، وهرو المرفاا بره يف جمير  "كاللغة

، وانيات القفآنية التذي ذكفت العلم، فالمفاا به أحاايث ال  ي  

لمرفاا مرن العلرم إذا أتكلرا ا  العلم اليفعي فقرط، ال العلرم الردنيوي، فهرذا هرو

حتى يف هذا الكتاب، فرإذا ذكرف اليريخ كالرب العلرم، فرالمفاا بره كالرب العلرم 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت ﴿اليررررررفعي، وكررررررذل  انيررررررات، 

ا  لوو م  فيووا »، فالمفاا به العلم اليرفعي، [11المجاالة:]﴾يتجث  ووس كوولي ًا يوو 
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ا ي تتحرد  عرن لتر، المفاا به العلم اليفعي، وكرأ انيرات وا حاايرث ا«علم 

علرى أصرحابه،  العلم، فالمفاا به العلرم اليرفعي، وهرو الرذي أن رى اهلل 

ومرردحهم، ورفعهررم، وذكررف فضررلهم يف الرردنيا وانلررفة، فررالمفاا برره العلررم 

 اليفعي، اوو العلم الدنيوي.

لفبما اائأ ه ا انو ا مرة ارد تحتراج إلرى أك راء، إلرى مه دسرين،   المحاور:

ا أو تروفف يف هرذه المجراالت ا  إلى صرت ّام مرا تحتاجره  مرة، فرال برد ل مرة أيضرً

 الحتياجها، كيي يمكن أو نتجيب؟

نست،ي  أو نجيب، نقول: إو العلم ي قسم إلرى علمرين: علرم    فضيلة الشيخ:

شررفعي، وعلررم  انيرروي، والعلررم اليررفعي م رره مررا يكرروو فررفض واجررب علررى 

 ه ففض كحايرة، مرا ومالمسلم، وهو ما يتواي عليه ع ااة ومعاملته م  ال اي،  

هو زائرد  علرى هرذا، وهرذا العلرم هرو واجرب علرى المسرلمين أو يتعلمروا هرذا 

العلم، العلم اليرفعي، ومرا زاا هرو فرفض كحايرة، وأمرا العلروم الدنيويرة، فهري 

بال س ة لمجموم ا مة ففض كحاية، ال بد أو تتعلم ا مة العلوم الدنيويةأل   را 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۆ ۇ ۆ ﴿: االلرررررة  يف ارررررول اهلل 

، فال يمكن االستعداا إال برالعلم، فرال برد أو ترتعلم ا مرة، وأو يكروو ﴾ۅ

ع رردها علررم يف ال،ررب، يف الحالحررة، يف اله دسررة، يف الحررفب، يف الحيميرراء، يف 

الكيمياء، حتى تستحيد هي ا مة، وحتى يهاهبا ا عداء، وهرذا العلرم الردنيوي، 
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او عليه، وهو إذا كاو وسريلًة لتقويرة نسأيًضا ي قسم إلى اسمين: اسم  يؤجف اإل

ا مة، كاو وسيلًة إلى نحر  ال راي، كرخو ي روي اإلنسراو أو يرتعلم ال،رب لي حر  

الحقفاء، والمساكين والمحتاجين والمف ى، فإنه يرؤجف علرى هرذا ال يرة، وأمرا 

ا، ال لرره وال عليرره، أمررا العلررم  ا م احررً إذا لررم توجررد هررذه ال يررة، فإنرره يعتررً علمررً

: ال إمررا أو يكرروو لرره، وإمررا أو يكرروو عليرره، كمررا اررال ، اليررفعي

، فكمرا أو العلرم اليرفعي مرد، اهلل جرأ وعرأ «والياآن حجووة  لووي لو عليووي»

أهله، وأن ى عليهم إال أو له كما يتقال مقابأ أو  في ة، وهو أو اإلنسراو إذا لرم 

هرذا  يف يقم هبذا العلم، فإنه يكوو وزًرا عليه، ال سريما إذا نرو  ريرف اهلل 

العلم، كخو ي وي أو يماري السحهاء، وأو يجاري العلمراء، أو أو ي،لرب العلرم 

لغيف اهلل، من أجأ رئاسٍة أو م صب أو جاٍه أو مال، فهو يؤزر علرى هرذا العلرم، 

ويف المقابأ، فإنه يؤجف إذا أراا هبذا العلم أو يفف  الجهرأ عرن نحسره، أو يففر  

فإنه إمرا أو يرؤجف وإمرا أو ال يرؤجف، إمرا   ي،الجهأ عن ا مة، هذا العلم الدنيو

، ونرو  أنره وسريلة  لمرا يقرفب إلرى أو يؤجف إذا احتسب ا جف ع د اهلل  

ا لرريا فيرره وزر، ولرريا فيرره اهلل  ا بحتررً ا م احررً ، وإمررا أو يكرروو علمررً

 أجف.

عااًة يا شيخ حسين، لماذا اعتاا العلماء أو يذكفوا مسرخلة العلرم،   المحاور:

لذات يف مثأ هرذه الردروي، يف م،لر  اورة  كهرذه، يتحردنوو باوفضأ العلم،  

 عن آااب كالب العلم، وعن فضأ العلم، لماذا ما هو الس ب وراء ذل ؟



   حسين الشمرييلة الشيخ لفض                                                                                                      6

 

السرر ب يفجرر  إلررى أو ا اب هررو أتي العلررم، وا اب هررو  فضوويلة الشوويخ:

المدلأ إلى االستحااة من العلم، فإذا كاو اإلنساو ع ده أاب، وترخاب براااب 

ا، لمكالب الع ، فإنه ي تح  هو، أواًل، نم ي ح  إلوانه، نم ي ح  المسرلمين جميعرً

ولذل  كما ذكفت شيخ أبو ريراو أو العلمراء يهتمروو بكتراب العلرم، وبراااب 

كالب العلمأل  نه هو المدلأ الفئيسري للعلرم، مرا الحائردة أو يردلأ اإلنسراو 

فب، وربمرا يغرالعلم نم ال يكوو ع ده آااب كالب العلم، فإنه سرو  ييرفا و

كرراو وبررااًل علررى نحسرره، وعلررى ريررفه، وعلررى إلوانرره، ولررذل  نجررد أو الررذين 

يتخابوو باااب كالب العلم، نجرد أ رم يكونروو أنحر  لل راي، ويكروو ع ردهم 

من ا اب وا لرالا والحكمرة والفحمرة، مرا ي تيرف فيره علمهرم، وبالمقابرأ 

اب كالرب العلرم، آافكم نحف ال اي من أتناي ع دهم علم، ولكن ليا ع دهم 

إما أو يكوو كالب علم م تدئ، يف  أنه فوا كثيرف مرن ال راي، ولرذل  يحرفم 

 كثيف مرن ال راي بسر ب سروء أاب كالرب العلرم، ولرذل  كراو شريا ا 

يؤكد علرى هرذه القضرية، وهرو اضرية ا اب، كالرب العلرم يترخاب مر  نحسره، 

اب يف ارسره، ترخ يتخاب م  شياه، يتخاب م  إلوانه، يتخاب مر  عامرة ال راي ي

يتخاب م  كتابه، يتخاب يف أوارات ححاره، يترخاب مر  كرأ ال راي، ولرذل  إذا 

تخاب اإلنساو وكالرب العلرم، كراو هرذا م يرً،ا لره علرى االسرتحااة مرن العلرم 

اليفعي، وبالمقابأ تجد أيًضا يقال أنه إذا ترخاب كالرب براااب كالرب العلرم، 

مرن عامرة ال راي، فاليريخ يق رأ   أوفإو ال اي يق لوو عليه، سواًء من الميايخ  
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عليه، ويعلمه ويدرسه، ويع،يه ربما ما ال يع،ي ريفه، من الذين لريا ع ردهم 

آااب كالب العلم، وكذل  ال اي ي تحعوو به، ال اي تتجه إلرى ذلر  الفجرأ، 

وذا  كالب العلم، الذي ع ده ألالا، فيستحيدوو مرن علمره، وي تيرف علمره، 

لالا، فإو الييء ال يع،يه ما يفيد، وربمرا ي هرفه، ا أما يف المقابأ، فإو سيء 

وربما ي،فكه من الدري، إذا كاو ع ده سوء أاب، وكذل  ال اي ي حفوو م ه، 

وال يقرتبوو م ه، وال يخلذوو من علمه، ولذل  ال ي تيرف علمره، ولرذل  هرذا 

، مما يؤكد على كالب العلم، نم إنه ب،لب العلم اإلنساو يعيش الحيراة اله ي رة

الحياة السعيدة، حتى وإو كاو جالًسا يف بيته، حتى وإو سم  شيً ا من إلوانره، 

أما من لم يتخاب باااب كالب العلم، فإن  تجد أنه اائًما ميغول ال رال بحرالو 

ا ال ي تحر  ال راي مرن علمره، ولرذل   وعالو، واائًما ال ي تح  من علمره، واائمرً

ي دؤوو برخاب كالرب العلرم، حترى   م،اائًما أهأ العلم يف كت هم، يف محا فاهت

 يستمف كالب العلم يف علمه، فإذا لم يكن ع ده أاب  لم يستمف يف كلب علمه.

أيًضا ربما يا شيخ حسين، ي دؤوو هبذا ال اب، وهرذا الحصرأ مرن المحاور:  

باالسرتمفارأل  و يف هرذه العلم، وهو فضرأ العلرم، حترى يتححرم كالرب العلرم  

   على مرا ذكرفه اهلل  -    اهللو  بإذ  -  نتحد    المقدمة سو 

 من فضٍأ وعلو شخو كالب العلم، حتى يكوو حافم من الدالأ.

إًذا ه ررا سرر  او: السرر ب ا ول: الررذي تحضررلت برره، وهررو أو يتررخاب كالررب 

العلم، فإذا لم يتخاب لم يكن لعلمه فائدة، باإل افة إلرى أو بحاجرة إلرى شريء 



   حسين الشمرييلة الشيخ لفض                                                                                                      8

 

الرذي ورا يف فضرأ العلرم، م اريلعمن التححيم، والتححيم العاريم، والتيرجي  ا

هررذا مررن أعاررم الرردواعي ل،الررب العلررم أو يسررتمف يف كلررب العلررم، وأو يصررً 

ويتصابفأل  و يف كلب العلم صعوبة، واليوم ال اي تتواي، يع ي نحن اليوم يف 

أول كتاب العلم، ف فيد يرا شريخ حسرين انو أو نلقري الضروء، ونقرول لهرؤالء 

على هذه ا كاايمية، بخو لكرم ع رد اهلل، مراذا  أو، هدالذين أا لوا على هذا المع

لديهم ع د اهلل يا شيخ حسين، حدن ا عرن هرذا، عرن فضرأ العلرم، الرذي نحرن 

 انو مجتمعوو على بابه وعت اته إو شاء اهلل؟

ما ع رد اهلل ليرف  وأبقرى، ومرا ع رد اهلل ليرف  للرذين اتقروا، وال   فضيلة الشيخ:

علمه، فإنه يحصأ ليًفا كثيًفا، ويكحي أنه ب  كل  ش  أو كالب العلم إذا بدأ يف

يف ع رااه، وكررأ ارٍي يسرتم  إليرره، أو يقرفأه يف كترراب، فهرو يف ع ررااه، ولررذل  

ي  غي علرى كالرب العلرم، أو يرتح،ن لهرذه القضرية، وه فضرأ العلرمأل  نره هرو 

علررى أهررأ العلررم،  الررداف  لرره علررى االسررتمفار يف العلررم، واررد أن ررى اهلل 

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿:  ، فقال  ى وحدانيته  علا  اً وجعلهم شهو

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[18آل عمفاو:]﴾ڃ

: أهررأ العلررم، علررى وحدانيترره، واررال اهلل  فخشررهدهم اهلل 

، ال [9الممرررف:]﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ﴿
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ا  ل م  فيووا »  :يستوي العالم وريف العالم، واال    س كلي ًا ي 

ا ال لووا ا، كوول  ا إلووم الج ووةًاا بوو  علم  أو كفيرا  ، وارد ذكرف شريا ا « يوو 

العلم، ي قسم إلى حسي، ومع وي، أما الحسي فهو الذهاب إلى أماكن العلرم، 

إلى المداري، إلى المساجد، وأما المع وي، فهرو القرفاءة يف الكترب، وسرمام 

ا شرفكة، وسرمام كرالم أهرأ العلرم، فهرذا كلره االرأ  يف كفيرا العلرم، وارال 

  :« يع ي تايرأ  «م علم العابد، ًفضلي علم لدناًمالعلا  فضا ،

على أانى أانرى هرذه ا مرة، ويف الحرديث انلرف:   كحضأ ال  ي  

، والعلم ي قرى لإلنسراو، حترى بعرد موتره، «ًفضا اليما علم كائا الك اًب»

إذا  ات ابووس آدا اني وول عملووا إال  ووس ةوو  :  وود ة  »:  كما اال  

، فهرو ممرا ي قرى حترى بعرد..، « الح   دع  لووا  د  ولو   ار ة، لو علم     فل با، ل

ولذل  نحن نقفأ كتاب شيا ا هرذا بعرد مرا يقرارب العيرفين سر ة بعرد وفاتره، 

، مرن بعردنا، والعرالم ال يسرتوي  وسو  تقفأه ف ام  من ال اي وأمم  وللا  كثيرف 

أبًدا م  ريف العالم، ويكحي فارًفا أو ي تسرب إليره مرن لريا مرن أهلره، ويكحري 

ا أو ال ي تسب إليره مرن هرو مرن أهلره، مرن يفيرد أو يكروو يتيرار إليره ذمً أ  جهال

بال  او، وأما الجهأ فحتى الجاهأ ال يفيد أو يتقال له: أنت جاهأ، وهرذا يردل 

 على فضأ العلم.

 واد جفت محاورة بين العلم والعقأ، أيهما أفضأ؟ 

 ف امها بعضهم يف أبيات فقال: 
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 الحرر علررم العلرريم وعقررأ العااررأ الت

 رايتررره لعقرررأ ارررال أنرررا أحرررفزتت فا

 هرررررررفخفصح العلم إفصاًحا واال ل

 الذي اد أحررفز مرر هم اليررففاذا  من   

فرررررررا فيف  وأنرررررررا الرررررررفحمن بررررررري عت

 اررررررررررر ا الفحمن يف كتابه اتصحبخي  

 بالعقأ أو بالعلم؟ ال بالعلم. هأ اتصي اهلل 

 فعلرررم العقرررأ أو العلرررم سررريده
 

 فق ررررأ رأي العلررررم وانصررررففا 
 

إن العلموواء لووم »اررال:  ال  ي فرر م،علرروهررذا يرردل علررى فضررأ ال

ةوو ا العلووم، فمووس لحوو و لحوو و بحوو   وافووا ا، وإنمووا ور  ا وال د  ووار  ، «ُ  رة ا درهم 

والعلم كما اال العلم: أنه ي قى، وأما المال فهما جم  اإلنساو من المال، فإنره 

 يح ى إال يف الصداة.

كمرا اهلل  ر،مرو كاو أحد ص حي والة ا  والعلم كما اال العلم: من اتصي به 

، أولي [59ال سراء:]﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴿تعالى:  

ا مف كما اال أهأ العلم: هم العلمراء، وهرم ا مرفاء، ف،الرب العلرم يكروو لره 

والية على ال اي، بت ليغهم، وإرشااهم، إلى الايف، نم من سل  كفيا العلرم 

ا،  فيلووا حيا ب  س  اد ال»: قوله فإنه يعلم أو اهلل أراا به ليًفا، ل ا 

، فإذا رأيت من نحس  أو تتق رأ علرى العلرم، وتتحرب العلرم، وتتحرب «يف الد س

مجررالا العلررم، واسررتمام العلمرراء، فرراعلم أو اهلل أراا برر  ليررًفا، وإذا كانررت 

الثانية، ال تحب سمام العلم، وت حف م ه، وال تجد من نحس  نيراًكا، فراعلم أو 

 ، وأكفها على العلم، واصففها حسن  ر ً ا، فحاسب نحس ، واايف نحس  شي
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 .إلى العلم تجد الايف الكثيف من اهلل 

إًذا لعل ا يا شيخ حسين أو نقول لهرؤالء ال،ل رة مرن ب رين وب رات،   المحاور:

أو يث ت را وإيراكم علرى ال،فيرا، فرإو  مرن ذكروٍر وإنرا ، نسرخل اهلل 

صرً، ال سريما ي أو و كلحة، وال بد لإلنسا  كلب العلم له فضأ  عايم، وله أيًضا

مرر  بدايررة ال،فيررا، فإنرره ال يصررً علررى العلررم، إال مررن وفقرره اهلل، واررول ال  رري 

 :«ا،  فيووا يف الوود س ، هررذا لرره نمررن، ونم رره « ووس  وواد ال بووا حيووا 

يف القررفآو  الصررً، صررً الحيرراة كلهررا، سرر حاو اهلل، ولررذل  اهلل 

 ، واال[11المجاالرة:]  ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث﴿الكفيم:  

، اناررررف إلررررى أسررررلوب [28فرررراكف:]﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿: نها حسرررر

، فالايرررية التامرررة المتصرررورة يف ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿الحصرررف، 

، علررى الالررا، إنمررا تكرروو للعلمرراء، وذلرر  لتمررام علمهررم برراهلل 

تحا أ فيما بي هم، لكرن كلمرا كراو الع رد براهلل أعرف  وأعلرم، كراو لره أليرى 

إلنسراو، ولرذل  نجرد العلمراء ا ىعلره أعارم مرا يحرتح اهلل بر  وأتقى، وهرذا مرن

ا  الرروهبم كي ررة، الرروهبم يف يقررين، الرروهبم ع ررد اهلل  مفتحعررة، اائمررً

يث توو يف الحتن، اائًما نجد ع دهم التحاؤل واليقين، يعييوو حياًة مفت ،رًة براهلل 

لم ، وهذا هو حقيقًة ما يتميم به العلماء عن عامة، ما يتميرم بره العرا

لإللررروة الرررذين ييررراهدون ا انو، اصرررًوا  ولقرررن حرررنعرررن الجاهرررأ، ولرررذا ن
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واستمفوا، وال تقولوا ملل ا، وال ترتكوا هرذا ال،فيرا فقرد سرلكه ا ن يراء، أواًل 

، نم سل  هذا ال،فيا العلماء من الصرحابة الرذين تعلموا من اهلل  

هدوو ، نم الترابعوو، نرم أنرتم اليروم سر حاو اهلل تيرالمموا ال  ي  

ا كلحرة، نعلرم أنكرم جلتو  ،،مثأ هذا الًنام سروو لقرفاءة العلرم، ويف هرذا أيضرً

تررفكتم أعمررااًل وأشررغااًل وجلسررتم أمررام هررذه الياشررة، فاصررًوا فررإو ال  رري 

    وعدكم ليًفا، وإو اهلل   وعدكم ليرًفا، وهرذا الايرف

غالية، لال إن كلعة ال »أعامه الول الج ة، والول الج ة ليا با مف الهين،  

ا »ارال:  ، ولرذل  ال  ري « ووةلجا لة الال إن كلع  ووس كوولي ًا يوو 

ا إلووم الج ووة ا ال با لا ًا ي  ا، كل  ، يع ري لرم يكرن ه را  أعارم « ل م  با علم 

 وأرلى من أو يتححم به كالب العلم، كمثأ الول الج ة.

أو يتعي  ا وإيراكم أيهرا ا ح رة ونحرن يف م،لر  هرذه   ف سخل اهلل   

أو يفزا ررا  فة، ونسررخل اهلل ابصررلمواالجميلررة، علررى الصررً  الرردورة

 وإياكم العلم ال اف  والعمأ الصالح.

نكتحي هبذا القدر، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على ن ي ا محمرد وعلرى آلره 

 وصح ه أجمعين.
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 ( 2كتاب العلم ) 
   للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل بن عثيمني

 الل شرح الشيخ/ حسني الشمري حفظه  
 

، وصررلى اهلل وسررلم وبررار  علررى ن ي ررا رب العررالمين هلل الحمررد المحوواور:

 محمد، وعلى آله وأصحابه وات اعه بإحساٍو إلى يوم الدين، وبعد:

، عررن فضررأ العلررم، لعل ررا اليرروم نتعررفض، ك ررا نتحررد  يف الحلقررة السررابقة

قرة وتحدن ا عن مدلأ يف فضأ العلم، ماذا تفيرد أو ت ردأ حرديث  يف هرذه الحل

 اليوم؟

هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على ن ي را محمرد،   حمدال  خ:فضيلة الشي

 وعلى آله وأصحابه ومن ت عهم بإحساٍو إلى يوم الدين:

ء يف الرردنيا ويف سرر ا أو تحرردن ا عررن فضررأ العلررم، وعفف ررا فضررله علررى المررف

انلرفة، ولعلرره مررن الم اسررب أو نررذكف مررا هررو حكررم العلررم؟ هررأ يجررب علررى 

العلم االوا: إو كلرب العلرم بال سر ة لمجمروم  هأأ ساو كلب العلم أم ال؟اإلن

مرا أنره ا مة، هو ففض كحاية، يع ي ال بد أو يوجد يف ا مة من ي،لب العلم، ك

عات الدنيويرة، فرالعلم مرن براب آكرد، ال بد أو يوجد يف ا مة من يرتعلم الصر ا

و فرإ وما بال سر ة للحرفا،    فهو ففض كحاية على جمي  ا مة، هذا بال س ة ل مة،

لررب العلررم ي قسررم إلررى اسررمين: علررم  واجررب، وعلررم  مسررتحب، أمررا العلررم ك
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صحة ع ااة المرفء، وصرحة الواجب، فقد حده أهأ العلم بخنه: ما يتواي عليه 

لع ررااة إال عررن كفيررا العلررم، فيجررب علررى المررفء أو معاملترره، فررإذا لررم تصررح ا

يه أو يتعلم لع جب يعف  الصالة، ه ا ييتعلم، مثاًل: إذا أراا أو يصلي، وهو ال

أحكام الصالة، إذا كانت ع ده مال، وأراا أو يمكي، فيجب عليه أو يتعلم متى 

 يف ال صاب؟  ي لغ ال صاب؟ وماذا يجب 

يجب أو يتعلم أحكام الح،، فإذا كاو إذا أراا أو يح، ووجب عليه الح،،  

نره يجرب عليره العلرم، يتواي ع ااة المسلم صحتها، وفسرااها علرى العلرم، فإ 

المعررامالت يف ال يرر  واليررفاء، إذا أراا أو يت رراي ، إذا أراا أو يررداين، إذا  ذاهكررو

حكرام اإلجرارة،  و هرذا يتواري عليره أراا أو يستخجف، يجب عليره أو يرتعلم أ

الع ررد، فالواجررب: هررو مررا يتوارري عليرره صررحة ع ررااة المررفء أو صررحة معاملررة 

ولكن كالب العلم  ء،مففهو مستحب بال س ة للمعاملته، وأما ما زاا عن ذل ،  

أنره إذا كراو يف  ربما أحياًنا يجب عليه ما هو مستحب، كما ذكف شريا ا 

لرم إظهار بعض الس ن، إحياًء للس ة، ومعففًة للس ة، فإنه يجب على كالرب الع

أ، يتحيي هذه الس ة، وهذا من الواج ات على كالب العلم، فهرذا حكرم كالرب 

 ا.حفة ل مة، وبال س ة للالعلم بال س 

هأ يمكن أو نضفب مثااًل على الحكرم الثراأ أو القسرم ا ليرف،   المحاور:

 وهو فيما يتعلا بإظهار الس ن، ووجوهبا، مثأ ماذا بالض ط يا شيخ حسين؟

أهأ العلم مثاًل: كالمسح على الاحين، إذا كاو ع د اوم   ذكف  فضيلة الشيخ:
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حين، فإنه من لاا  وانتيف ع دهم عدم مسحمن أهأ بدم، كالفوافض وريفهم،  

 الس ة أو يمسح المفء على لحيه إظهاًرا للس ة، حتى يتمايم الحا من ال اكأ.

شيخ حسين أنت انو تحدنت عن حكم كلرب العلرم، ولكرن مرا   المحاور:

علم وكلب العلم بال س ة لمجموم ا مة، مرا أهميرة أو ي،لرب كالرب مو   ال

ذا عن أهميته، هرأ يمكرن مان  لعلم تحدن ا ع ه، ولكالعلم العلم؟ يع ي فضأ ا

 ل مة أو تتالى عن العلم؟ 

ال يمكن أو تتالى ا مة عن كلرب العلرمأل  نره هرو نجاهترا،   فضيلة الشيخ:

ة اإلسرالمية برين ا مرم إال برالعلم، وعمها وفافها، وسؤااها، وال مكاو ل م

 وو يكرامها، وهذا اردرها أو ف العلم تعتم، وبالعلم تفتح ، وبالعلم يكوو لها مق

]آل ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿لهررا مقامهررا بررين ا مررم، كمررا اررال تعررالى: 

، وال ش  أو العلم له أهمية كً ، ال سيما يف زمان ا واد انتيف نالنرة [110عمفاو:

أو ت،لب العلم، وعلى الي اب أو ي،ل وا العلم، وعلرى   أشياء تحتم على ا مة

هلل مر  انتيرار ا  او و انتيرار الجهرأ، فسر حالعلماء أو يهتموا ب،لب العلرم، وهر

العلرم والكتابرة، وكمرا يقرال وسررائأ التواصرأ االجتمراعي، إال أنره يف المقابررأ 

أو مرن   ا يف الدين، ولرذل  ذكرف ال  ري  تجد أو ه ا  جهاًل عايمً 

الساعة، أو يكثف الجهأ، فإذا كثف الجهأ، كثيف ظلم ال راي ل عضرهم، عالمات  

 ة إال العلم.اوعدضهم، فال يفف  هذه الوكثف اعتداؤهم على بع

أيًضا ا مف الثاأ: كثرفة ال ردم، فال ردم تتجردا معلروم أ را تتجردا، ويف كرأ  
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عصٍف ومصٍف تكوو ه ا  بردم جديردة، وانو يف عصرفنا صرارت ال ردم تمرول، 

فتب لها، وتاهف يف أحسن صورة، بأ تاهف أ ا هي اإلسالم، فانتيار ال ردم ويت 

 حتى يحاربوا هذه ال دم.م  علالعلم أو يعت وا بال يحتم على كالب 

ا مف الثالث: كثفة الجدل، صار انو كثيف الجدل يف ا حكرام اليرفعية، مرا 

ذا حترى حكم هذا؟ وما حكم هذا؟ ولماذا هذا كذا؟ ولماذا؟ حتى الرأ يف هر

ريف المسرلمين، ي اايروو المسرلمين عرن بعرض القضرايا، وإذا كثرف الجردل يف 

اعهاأل  نره سريقحوو إمرا علرى اصروٍر يف ضريل  يفعية، كاو هرذا سر ً اا حكام ال

كالم عالم، أو اصور  يف بياو حكم شفعي، فهم يجدوو مدلاًل علرى اإلسرالم 

ء المسرلمين هرذا الجردل، سلمين من هذا ال قص، ال سيما إذا كاو بين أب اوالم

لٍة وانتيف، وربما أتلحرت كترب، وأتلقيرت محا رفات بمجرفا الجردل علرى مسرخ 

يتجاوزهررا أهررأ اإلسررالم بفحابررة صرردر، فهررذه ا مررور و أ ففعيررٍة يع رري ممكررن

لرى أهرأ الثالنة: انتيرار الجهرأ، وانتيرار ال ردم، وكثرفة الجردل، ممرا يحرتم ع

 ى العلم أكثف من ريفه.العلم أو يت ي وا العلم، وأو يحفصوا عل

وكثرفة   أيًضا يا شيخ حسرين، لعلري أزيرد أمرًف، وهرو الرة العلمراء،  المحاور:

لذين استغلوا الساحة، يع ي ففاغ العلماء الذين توفوا رحمة ا  ن،ا ئمة المضلي

الفة، بمع ى أو العلماء إذا توفوا ولم يتالحوا سرفيًعا، ولرم اهلل عليهم، والة الا

الل كالهبم، وأص حت ا مرة تتلهرى برخنوام المالهري، هرذا ي تيف العلم، من ل

لهم من أو يكوو   بد  الضاللأل  و ال اي ال  يؤاي إلى ظهور أئمة ال دم، وأئمة
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لديهم من يحتيهم أو يضلهم، سواء  كانت فتو  صحيحة أو فتو   الة، هكذا 

 :ك يعة ال يف، اال الياعف

 ال يصلح ال اي فو ررى ال سررفاة لهررم
 

الهم سررررررااواوال سررررررفاة   هررررررّ  إذا جت
 

 ردم والذي يحصأ اليوم، أنه بموت العلماء، والة من يالحهرم، انتيرفت ال

ضرلين، الرذي ال يالرو مر هم زمراو إال أ رم يف زمان را لما  بس ب وجروا ا ئمرة

عل ا نميد سر ً ا آلرف، وهرو سرهولة انتيرار انتيفوا انتيار ال ار للهييم، وأيًضا ل

يش فيه، واإلنساو إذا اال كلمًة سي ًة انتيرفت برين ال دم يف هذا المماو الذي نع

يف أاصى بالا و  سان ال اي، يست،ي  اإلنال اي، إذا اال فتو   الة انتيفت بي

ا ويفسررأ برره إلررى ال رراي، فال رراي يت اولونرره، نررم يتيررغلوو  اهلل أو يتسررجأ مق،عررً

 يرف، هرذا الٍم تافٍه االه إنساو  جاهأ، فهذا إو صرح التعالعلماء وكل ة العلم، بك

المماو الذي نحن فيه، يصلح أو نسميه زمن الكالم، وزمن الجدال، وزمرن أو 

شيء، يع ي متكئ  على أريكته، يحتي يف كتراب اهلل   هللمن ال يحقه يف اين ا  يتكلم

 بدوو علٍم وبدوو بصيفٍة، فيتيغأ.

ويف هررذا الممرراو ومرر  هررذه ا سرر اب الامسررة الترري ذكفناهررا يعاررم فضررأ  

بمع ى أو الذي ي،لب العلم اليوم يف رفبة العلماء، ويف رفبة كل ة   العلم، يع ي

، ل اهلل سررور علررم الصررحيح الثابررت عررنالعلررم، ويقصررد إلررى ال

المستقى من كتراب اهلل، هرذا فضرله ع رد اهلل عاريم،  جرأ ذلر  أنير ت هرذه 

الدروي، واستغأ العلماء هذه التك ولوجيا الجديدة، يف بث العلرم الصرحيح، 
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 أو نكوو ل  ًة يف هذا ال  اء.  نسخل اهلل

،الرب، كالرب العلرم، اع ا انو يا شيخ ن تقأ إلى محور جديد، وهو هذا ال

ام ررا انو اارسررين واارسررات، نفيررد أو نارراك هم با،رراب الررفو،، أمن نحرر

القلرب، مرا الرذي ي  غري أو تكروو عليره شاصرية كالرب وبا،اب القلب إلى  

 بخهم شيء تفاه يا شيخ حسين.العلم أو كال ة العلم؟ لعل ا ن دأ  

كال رة العلرم، من أهم ما ي  غي أو يكوو عليه كالب العلرم، و  فضيلة الشيخ:

ا لوجره، اإللالص هلل    هوم  يف العل ، أو يكروو كل ره للعلرم لالصرً

ي تغي وجه اهلل والدار انلفة، ال ي تغي رياًء، وال سمعًة وال جاًها، وال م صً ا، 

ه إذا وصأ إلى هذه الدرجة اإللرالص، فقرد وصرأ وإنما يفيد اإللالصأل  ن

 هللمحتوحرة، وبفكررات ا  إلرى  ايرة ال،فيررا، فخصر حت أمامره لررمائن اهلل

   أمامه محتوحة، وسد اهلل ع ه كأ كفيا شف، وفتح اهلل له كفيا كأ ليرٍف

وبف، فاإللالص هو المقصد ا ول وا ليف من كلرب العلرم، فرإذا رأيرت مرن 

ال اي، ونح  ا مة، فخبيف برالايف العاريم، وإو ك رت   نحس  اإللالص، ونح 

أو لتجراري   ء،هاجاه، أو لتمراري السرح  ت،لب العلم و أجأ رياء، أو م صب أو

العلمرراء، فرراعلم أنرر  يف شررف، فررارج  عررن هررذا ال،فيررا، واسررل  ال،فيررا 

أو العاا ة يف الدنيا ويف انلرفة، إنمرا الصحيح، الذي سلكه أهأ العلم، واعلم  

لررب العلررم، المالررص مهمررا ححررن اإلنسرراو مررن المترروو، وجررفا مررن هرري ل،ا

اًء، جحرب  اري، فكأ هذا سو  يرذهالم،والت، وحضف وحا ف، واري وا
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ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ﴿

 .[17]الفعد:﴾ی

، وهرذا اإللرالص لمرا كراو فعلى كالرب العلرم أو يتالرص هلل  

بأ يحتاج إلى صرً، ومجاهردة عميًما، يرتتب عليه أمور كثيفة، لم يكن سهاًل،  

ا، ومثابفة، واستمفار، وربما سهف الليأ، واالشتغال عن ا هرأ و ا والا أحيانرً

مرن ال ره الصردا، فرإذا علرم اهلل مرن   م، ال ي اله إال من علم اهلل  ميع  فهو

الب المسلم الصدا، أع،راه مرا يتم راه مرن اإللرالص، فراإللالص لمرا كراو 

ا، ال يتع،اه مرن يتم راه، أو ال يتع،راه الكسرول، أو ال جامًعا للايفات، كاو عميمً 

فة والاحيرة، ال، اهلارالمعاصري، والم كرفات ايتع،اه الاامرأ، أو ال يتع،راه ذو 

ولكن يتع،اه من أراا ج ة عف ها السرموات وا رضأل  نره علرى حسرب هرذا 

ا،   ، «ج ووةلال إن كوولعة ال غاليووة، لال إن كوولعة ال ال»المثمن، يكوو الرثمن راليرً

: يررا رسررول اهلل، مررن أسررعد ال رراي ولمررا اررال أبررو هفيررفة لل  رري 

ا  وووس   الإ  وووس  ووواه ال إلوووا»ارررال:  بيرررحاعت  يررروم القيامرررة، ، «لبووواال حالصووو 

، ولررذل  اإللررالص، هررو فرراإللالص هررو سرر ب شررحاعة ال  رري 

مثله كغيفه من الع ااات التي تحتاج إلى مثابفة، مثاًل: ايام الليأ، ال يتع،راه كرأ 

أحد، وإنما يحتاج إلى مثابفة، وميرقة واسرتمفار، حترى يتيسرف علرى اإلنسراو، 

ال راي مرن اإللرالص، ونقرول: إنره ب  يرّ اإللالص عميرم، ال نتهوم  اول ا: إو  
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مستحيأ وال يمكن لإلنساو أو يصأ إليه، ال،  نه لو كاو مسرتحياًل لكراو مرن 

يف وسر  اإلنسراو،   ا ال يت،اا، فاإللالص ي،يقه اإلنساو وهرو االرأ  تكليي م

 ولكن يحتاج إلى مثابفة، وإلى صً، وإلى عميمة صداة.

ه، ولرذل  يرذكف ه را اصرة، حردو  اهلل  ي تغي بذل  وجره  واإللالص: هو أو 

، أنه اال: اال لي العارفوو: من أللص هلل أربعين يوًما، ذكفها الغمالي  

ا ، وبعررد تحجررفت ي ررابي  الحكمررة مررن كالمرره، اررال: فخللصررت هلل أربعررين يومررً

ا ربعررين يقررول: لررم أجررد يف نحسرري هررذه الحكمررة، الترري ذكفوهررا، فسررخلت 

ولم أجد هذه الحكمة تتحجف م ري، ا  مً لقد أللصت أربعوو يو  العارفين، الت:

فقالوا: إن  أللصت من أجأ حكمة، ولم تالص من أجأ اهلل، فحتى ا مور 

ى ال اي، وأنه، هرذا ذا أراا اإلنساو أو يكوو فوا ال اي، ويتكً علالدنيوية، إ

 ال يكوو يف اإللالص من شيء.

يف معهرد  ريا ن اضية اليرهااة، وإذاويف زمان ا انو صار ال اي يتهي وو م 

راسررة نااميررة، أو هررذا ياررأ برراإللالص، ف قررول: ال، إو كانررت ال يررة أو يف ا

صاااة هلل، وأن  تفيد مرن الدراسرة هبرذه المرداري ال ااميرة رفر  الجهرأ عرن 

نحس ، وعن ريف ، وإفااة ا مة، والدفام عن اليفيعة، فهذه نيرة  كي رة، وإنمرا 

على ريف ،  اليهااة أو تعلو  ذهه  لة، وإو كانت نيت  منهذه اليهااة هي وسي

ا، فهررذه نيررة فاسرردة، فررال يتهيررب اإلنسرراو مررن ألررذ  وأو تخلررذ م صررً ا، أو جاهررً

اليهااات، سواًء يف المداري ال اامية، أو يف المعاهد العلمية، ومر  اول را: إو 
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ا أنره صرار اإلنساو إذا أللص هلل، فإنه تحتح له الًكات والايفات، ال يع ي هذ

و ع ده ل،رخ، ويكروو ع رده ذنروب، كمرا أ حتى المالص يكوب  ،معصوًما، ال

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿اررال تعررالى: 

، والحن ﴾ڑ ڑ﴿، فهم متقوو، وم  ذل  اال:  [201]ا عفا :﴾گ گ

هاء التع يف، الما، لم ياال،هم يف أبدا م، والوهبم، وإنما هو مجفا ما، نم 

ا هرمعارض، لي  يع ي: شيء﴾ک ک ک﴿اال:    وو، ال، ذنمر ا اائمرً

، تذكفوا ما هلل مرن حرا، ترذكفوا أو ﴾ک گ گ گ گ﴿  نم اال:

، فإذا هذا من عمأ اليي،او، تذكفوا أو عليهم أو يفجعوا إلى اهلل  

 هم م صفوو ي صفوو كفيا الحا، فيت عوه، وي صفوو كفيا اليف فيجت  وه.

نترره العامررى يف ولررذل  شرريخ حسررين  هميررة اإللررالص ومكا المحوواور:

به كت هم، ومصر حاهتم، ولرذل  اإلمرام ال اراري   اء، كانوا ي دؤوو لملعالوب ا

إنما األعماه بال يات، وإنمووا لكووا ا ووا    ووا »بدأ كتابه بحديث عمف الميهور:  

نوو  ، فمووس ًانووه هجا ووا إلووم ال وركوو لا، فلجا ووا إلووم ال وركوو لا، و ووس 

 .«ا ا إلياه  ا  كحلا، فلجا ا إلم  ًانه هجا ا إلم دنيا  صيبلا، لو ا الة  

يفو  عن السلي كثيف من الكالم الذي يدل على أ م كانوا يعالجوو وكاو  

أنحسهم، ويتفرمو ا على اإللالص، وياافوو من  يام العمأ لغيرف اهللأل  و 

، وهرو يف أعلرى اإلنساو إذا جاء بعمٍأ عايم، وتوار  أو يلقرى اهلل 
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ڄ ﴿بقولره:   إذا بره يتحراجئ ع رد اهللالج او، بعد رحمرة اهلل، و

، ال ش  وال ريب، برخو [23]الحفاراو:﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ

هذا سيكوو مؤلًما جًدا، على الب الع د حي ما يف  أو نمرفة عملره، أصر حت 

، ولذل  نتقأ عرن بعضرهم أنره يقرول: مرا عالجرت نحسري لغيف اهلل  

، ل،رالب وكال رات العلرم  على أمٍف، أشد من اإللالص، ولهذا ي  غي أو يتقرال

، أن راء كلرب العلرم، أو ت رووا ب،لرب  رد اهلل أزكى مرا لرديكم ع  إو 

العلم هذا وجه اهلل والدار انلفةأل  نره ال مع رى ل،لرب العلرم  مرٍف مرن أمرور 

الدنيا،  و اإلنساو إذا أراا برالعلم أمرًفا مرن أمرور الردنيا، سرو  ي ردم إذا اردم 

كل رت القيامرة، فيقرول: م يروف، أنره يرؤتى بالعرالم  على اهلل، ولذل  جاء يف ا نر

العلم في ، فيقال: كذبت، إنما كل ته ليقال عالم، وإنما افأته ليتقال اارئ، إلى 

آلفه، مما يدل على أو يوم القيامة ستكوو ه ا فضائح  ناٍي كانت ظواهفهم 

، يف الررردنيا علرررى ليرررف، ولكرررن برررواك هم كررراو ال يعلمهرررا إال اهلل 

ت،ي  أو يغرش ال راي،  الردنيا ربمرا يسريف  او مرة، واإلنسريروم القيا  وسيحضحوو 

وربمررا يسررت،ي  أو يضررح  علررى ال رراي، لك رره لررم يسررتاييف علررى اهلل، ولررن 

 -أنرت ذكفتره  - يا شيخ حسين  -، وهذا أمف   يست،ي  أو يغش اهلل  

، وهررو أو نيررأ اليررهااات يف الرردنيا إذا اتاررذها كالررب العلررم - بررار  اهلل فيرر 

إللرالص، لكرن كرأ إنسراو ار ة بي ه وبين امع اله  إلى ت ليغ العلم، فإنوسيلًة  
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يعلررم مررا يف صرردره، وهررذه الموعاررة، وهرري موعاررة اإللررالص، وأو اإلنسرراو 

يعلم ما يف ال ه، كما جاء يف بعض اننار، واإلنم مرا حرا  يف نحسر ، وكفهرت 

أو ي،لررر  عليررره ال ررراي، ولرررذل  مرررا أعارررم وعرررن ال ررراي بررراإللالصأل  و 

يرتكلم ويقرول، وبعرض ، يرذهب اإلنسراو فربرهن  بريلالص سف  بين الع رد واإل

ال اي يذهب ويصور ع اااته، وانلف ي هى عن هذا، وبعضهم يقول: ال برخي 

هبذا، نحرن نقرول يف  ايرة الم،را : أنرت مرن يعلرم مرا يف نحسر ، أنرت حي مرا 

ت، وهرذا تعمأ الع ااة أو ت،لب العلم، من الذي يعف ؟ ال أحد إال اهلل نرم أنر

ا كالب العلم ا أ أو يردلأ يف كلرب ي ي  غي أو يسمعهالتن  اعمن أعام المو

 العلم.

كيب شريخ حسرين فيمرا يتعلرا، مرا هري ال يرة التري يمكرن ل،الرب العلرم أو 

ا ل جرف  ي ويها أن اء كلب العلم، أنت ذكفت أو ي،لب العلم مالًصا هلل، وكل رً

اصرة الاة   يرشر  أنره يرتعلم، فمرا الوللدار انلفة، اإلنساو إذا كلب العلم ال  

 ي ويها كالب العلم يف عملية رف  الجهأ؟ التي يمكن أو 

ۈئ ۈئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿يقرول:    اهلل    فضيلة الشوويخ:

، يع ي مهما تعذر اإلنساو، هو أعف  ب حسه، أعرف  [15-14]القيامرة:  ﴾ېئ ېئ

، أو لغيفه، ولذل  ي  غي على المسرلم أو ي روي هأ هذا العلم هلل  

، كلمرة لإلمرام أحمرد ذكفهرا مرن ال يرة الصراااة، ولملعة الصاااة، يف كل ه اال ي
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، يع ري ال يمكرن أو يتعردل (إو العلم ال يعدله شريء، لمرن صرحت نيتره)فقال:  

بالعلم أي شيء من الع ااات، إذا صحت ال ية، االوا: كيي تصح ال ية يا إمام؟ 

نررو  أو يففرر   إذا، فرر(أو ي رروي أو يففرر  الجهررأ عررن نحسرره، وعررن ريررفه)اررال: 

ا مرن العلمراء، ي حر  ا مرة، يرداف  عرن سه، ويفيد أو يكرونح  عنأ  الجه و عالمرً

، ، ويكرروو مررن العلمرراء، ويعلررم ايررن اهلل شررفيعة اهلل 

فهذه نية صاااة، هذه االلرة علرى ال يرة صراااة، أو ي روي أو يففر  الجهرأ عرن 

اليرفعي فيره، نحسه، فيمف علرى اإلنسراو براب مرن ا برواب، ال يعرف  الحكرم 

لم، حتى أرف  الجهأ عرن نحسري،  نره ارد لب العلم حتى أتعأك  أو د  يقول أري

يمررف عليرره هررذا ال رراب، برراب ا يمرراو، أو ال ررذور، أو ا شررفبة، أو الصررالة أو 

، هررذا ا مررف الصرريام، أريررد أو أرفرر  الجهررأ حتررى أارريم ع رراا  هلل 

 ا ول.

  ففررلررفين، ومررن أراا أو يا مررف الثرراأ: أو ي رروي أو يففرر  الجهررأ عررن ان

 ش  أو هذا يدل على سرالمة صردره، ويردل علرى أو هأ عن انلفين، الالج

يفيد إحياء الس ة، وإحياء اليفيعة، وأو يكثف العلم بين ا مة، وأو تكوو ا مرة 

، فال ش  أو كأ هذه ا مور، تدل على أو هذا ع ااهتا لالصة هلل  

، كرخو يرفهر  عرنففر  الجهرأ عرن نحسره، وا مف هي نية صاااة، فرإذا نرو  أو ي

يف بلد ليا فيهم من يحتي يف مسائأ ال،الا، فيفيد أو يتعلم مسائأ   يكوو مثاًل 

ال،الا، حتى يعف  ل حسه، وحتى يحتي ال اي انلفينأل  و هذا ممرا يرتترب 
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عليه مسيفة حياة ال راي فيمرا بير هم، أو مرثاًل أترى إلرى بلردٍة ال يتعرف  فيهرا، أو 

يحتراجوو إلرى   الحرفائض، وال راي  زير توو  من يعف  توزير  اإلر ،ليا فيه  

هذا العلم في،لب العلم، ولذل  يتذكف أو اإلمام أحمد كاو إذا سرافف ألرذ معره 

كتاب ا شفبة، وكتاب ا يماو وال ذور، االوا:  و أكثرف سرؤاالت ال راي عرن 

اف ما هرو أهرم هذين ال ابين، فاإلنساو إذا ذهب إلى مدي ة، أو حأ يف مدي ة، ي 

علرم فيره، نرم ي يرف هرذا العلرم يف نحسره، ويف ه، وي ردأ ب،لرب الإليرو  جوما يحتا

 ريفه.

والحمررد هلل كرروو اإلنسرراو يففرر  الجهررأ عررن نحسرره، هررذا وا ررح بررالقفاءة،  

بالمررذاكفة، بالم اايررة، باسررتمام لكررالم أهررأ العلررم، بالرردلول يف الرردورات 

 عررن هررألجالم ررار ، وأمررا رفرر  ا اليررفعية، بالمعاهررد العلميررة، كهررذا المعهررد

كما ذكفنا أنه تعدات أس اب المعاصري والرذنوب، والجهرأ، انلفين، فانو  

فه ررا  وهلل الحمررد تعرردات أسرر اب الايررف، وكلررب العلررم، ورفرر  الجهررأ عررن 

ال اي، ومياركة ال اي يف كأ باب، ال سيما يف وسائأ التواصرأ االجتمراعي، 

 و أهرأ العلرم  كرأأل االالياًل، ويداف  أهأ  فاإلنساو ي ذل من علمه، ولو شيً ا

، االوا: ال يكروو [81]اإلسرفاء:﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿:  الوا يف اول اهلل  ا

ال اكأ زهوًاا إال إذا كاو ه ا  مدافعة من الحا، ولو  رعيحة، أمرا إذا لرم يكرن 

ه ا  مدافعة من أهأ الحا، فلن يكوو ال اكأ زهوًاا، بأ يكوو عارًيا ال اكرأ، 

أو يففر   ، ومرن نرو اهلل  إلرىة  عون مماحمة ال اي، والردفال بد م
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الجهأ عن نحسه، وعن ريفه، ف قول هذه نية  صراااة، هرذه نيرة  صرالحة، فخبيرف 

 بالايف، واستمف على هذا ال،فيا يا كالب العلم.

كررخأ برر عض الميرراهدين وال،ررالب وال،ال ررات يقررول: إذا كرراو  المحوواور:

، فكيري يرقةم  هرمخلة اإللرالص، وحصرلت لالعلماء المتقدموو عانوا يف مسر

ما ا س اب التري تعي  ري علرى اإللرالص، وتقفب ري إليرهأل  نره براب  بإنساو، ف

عايم ويدلأ يف كأ أبواب العلم، ويف كأ أبواب الع ااة، لعل ا نرذكف مرن هرذا 

ا أبرًدا، وهرو أو  أمف، وهو ي  غي ل،الب العلم وكال ة العلرم أو يستحضرفه اائمرً

 ذ للقه اهلل ميتعَط اإلنساو    ولمة  يم، ه ة عا ة من اهلل  هذا العلم ه

    ه ًة أعام من العلرم، ال يمكرن، ولرذل  مرا أمرف اهلل 

ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ن يرررره أو يسررررتميد مررررن أمررررفه، إال مررررن العلررررم، اررررال: 

، وه ا نقول ل،الب وكال ات العلم: ال بد أو ي،ف، اإلنساو برين [114]كه:﴾ٿ

ب  ال بررا نرره أل ا يف مسررخلة اإللررالص، وأو يسررخله التوفيرريرردي اهلل 

، وال بررد أو نتلررح علررى اهلل يف هررداه اإلنسرراو إال مررن اهلل يمكررن أو يت 

، برخو يوفق را إلرى سجوانا وصالت ا، ويف مرواكن الردعاء علرى اهلل  

اإللالص، وأو يحتح ل ا، وأو يتعي  ا على  ر ط نوايانرا، وأو يعلرم أو اإلنسراو 

 نرم إللرواأ، أن راسري   حل  ف الرذي أريرد أو أوصرلهبخو ما أوتيه، وهرذا هرو ا مر

وا ن ياء من ا له،   ، حتى ال  ي   عا   من اوو اهلل  
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، يع ي لم يتميموا عن بقية الالرا، هبرذه المر ن، إال فضراًل مرن اهلل 

ا مرررن اهلل، ولرررذل  إذا كررراو كرررذل ، وإذا كررراو اهلل  ونعمرررًة مرررن اهلل، وتوفيقرررً

  ارررال ل  يررره :﴿ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

يع ري [113ء:ال سا]﴾جئ حئ مئ ىئ ىئ ىئ ىئ یی ی یېئ   ،

بحولرر  وال بقوترر ، وال بخاائرر ، وال ب يرراك ، وال بمفاجعترر ، وال  لرريا

بمذاكفت ، تؤتى هذا الحضأ العايم، وإنما هو محض فضأ  من اهلل، وإذا كاو 

محض فضأ من اهلل، فل ،فا أبواب رحمة اهلل، ول  ،ف، بين يدي اهلل، ول قرأ 

لرى هرذا ال،فيرا لم، يا رب أع را عالعب  وا ، يا رب افتح ل ا أبيا رب اهدنا إلي

حترى نسررتمف، يرا رب أع ررا علرى اإللررالص، يرا رب إو أذن  ررا فترب علي ررا، وإو 

اد ال أبا بكف الصديا يف   ظلم ا أنحس ا فارحف ل ا، وإذا كاو ال  ي  

ا»الحديث يف الصحيحين:  ا ًايووا   ، ومرن« ا  ا لبا بكا: إين ظلمه نفسووي ظلموو 

 ت نيته يمي ًا أو شرمااًل، لكرن انارف يف ال ية، إذا ذهسه نحو ما يالم اإلنسا  أعام

ا، » بي بكرف:   ماذا اال ال  ي   ا ًايووا   ووا: إين ظلمووه نفسووي ظلموو 

، وأو ا مرور بيرده، ، اناف إلرى اللجروء إلرى اهلل  «وال  غفا ال ن ب

أو مسرررخلة وأو اإلنسررراو إذا كرررفا بررراب اهلل، فهرررو رابرررح يف كرررأ ا حررروال، و

اء، وشرداوا فيهراأل   را أتي العمرأ، تكلرم ع هرا العلمر  مرا  ثرفأكاإللالص من  

و  ا ي   ي عليها ال  اء من ا ساي، وأو اإلنساو ال برد مرا برين فررتٍة وألرف  
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أو يعوا إليهرا ويفاجر  ال ره، وأو ي ،رف، برين يردي اهلل، وأو يسرخل اهلل بإلحرا، 

بخنره ال عف  وشر،  وفرّوض أمرفه إلرى اهلل  وبصدا، وإذا سخل اهلل بإلحا، وصردا،

ڀ ﴿واسرر  المغحررفة،  ، فررإو اهلل وو اهلل شرريء مررن ا

، فإو اهلل س حانه يوفا الع د ويحتح لره [6]الفعد:﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

، إذا كانرت ويقفبه م ه    أبواب الايف، ويقرتب من اهلل  

 لهجته صاااة.

ا ذكررفه، واهلل أعلررم، لعل ررا نكتحرري إو شرراء اهلل تعررالى هبررذه الحلقررة بمررا سرر 

 ا محمد وعلى آله وصح ه أجمعين. وسلم على ن ي اهلل  لىوص
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 ( 3كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

مررد، الحمررد هلل رب العررالمين، وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا مح المحوواور:

 وعلى آله وصح ه أجمعين، وبعد:

آلرف الحلقرة عرن اإللرالص وأهميتره، نرم يف د   تحن  يف الدري السابا ك ا

مهررٍم جررًدا، وهررو أو اإلنسرراو ال بررد أو ي،ررفا برراب اإللررالص تعف رر ا  مررٍف 

التوفيرا يف هرذا   بان،فا،، وأو يتًأ مرن حولره واوتره، ويسرخل اهلل  

 ا مف.

ا  لعل ا أو ن تقأ يف جانٍب آلف من سلوكيات كالب العلم، ما الذي ترفاه مهمرً

ذا هررذه العجالرة، ويف هررذا الرردري، ويف هرذا التعليررا علررى هرر يف يررهعلأو نعلرا 

 الكتاب، ما الذي تفاه مهًما يف هذه الحلقة؟

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على ن ي را محمرد،   فضيلة الشيخ:

 وعلى آله وصح ه أجمعين:

ى هبررا، رحابررة الصرردر مررن ا شررياء الترري ي  غرري علررى كالررب العلررم أو يتحلرر

صرأ يجرب دره إللوانه جميًعا، من زمالئه ومن العلماء، وهرذا ا ه صمسالو

على المسلم م  عموم ال اي، أو يكوو حسن الان هبم، يتلقاهم بوجره كلرا، 
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يتحسن الان هبم، يعاملهم معاملًة حس ة، هذا عموم المسلمين، فما بال  بمرن 

انوا  كراء  سرواللهرم، وهرم العلمراء،  باحرتامهم وتقديفهم وإج  أمفنا اهلل  

ء السابقين يستحيد مرن علمهرم، العلماء السابقين أو العلماء الالحقين، فالعلما

يرتحم عليهم، ي يف علمهم، ي،   كت هم، ي ص على فضلهمأل   م هم الرذين 

ا حترى وصرأ إلي را، فلهرم  لدموا اإلسالم، وهم الذين ادموا هذا اإلسرالم نقيرً

علمراء السرابقين، هرو الررتحم ال  اهتجرفالواجب على المسلم    حا الس ا علي ا،

ي فريهم عليهم، وذكفهم بالذكف الح سن، والذب عرن أعفا رهم، سرواًء إذا أتلرّ

كتاب يفا على هذا الكتاب، أو ذتكفوا بسوء، يفا على من ذكفهم بسروء، فهرذا 

 حا العلماء السابقين على كالب العلم، وكذل  العلمراء الالحقرين، علماؤنرا

أو يحفص عليهم، وأو يتجّلهرم، وأو يقرّدرهم،   سلملما  الذين عايي اهم، على

أمف بذل ، أمف بخو نقردر أهرأ العلرم، وأو   مهمأل  و اهلل  وأو يحرت

دمت  دم جانرب حمراة اليرفيعة، هرت نحرتمهمأل   م هم حماة اليفيعة، وإذا هرت

ا، أو يحرر رتم اليررفيعة، ولررذل  يجررب علررى المسررلمين، وكالررب العلررم عمومررً

ال ارف إليره، والتحرد  معره، ويف ارسره، والجلروي ، ولرهفعشياه، بكالمه يف  

حتى يف سؤاله، وكما ذكف اإلمام ال رووي يف )مقدمرة المجمروم(، يرف  ع ده، و

أو شياه أرجح أهأ ك قته، أما إذا رأ  أنه مثله، لم يسرتحد مرن العلرم، أو رأ  

ا، ي  أنه اونه ال يستحيد من العلرم، برأ يرف  أو ليرياه ح ا عليره واج رً و أ  غريقرً

 قّدره، وأو يحرتمه على ريفه.ي
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يؤكررد علررى هررذه  وصررول، كرراو شرريا ا ولهررذا كالمرر  م المحوواور:

، كالب  ي اف إلرى اليريخ، ال ق،ة، وهو أنه ال يصلح أو يكوو يف حلقته 

وي اف إلى ريف الييخ، يخلذ اول الييخ مفة، ويقدم عليه اول ريفهم مرفة، مرا 

و يمتلرئ ال ره ا اعرًة بره، وأو يخلرذ كلمرا أال برد  إلى هذا الييخ، فاام واد جاء  

هرو الصرحيح، نرم إذا تفارى يف العلرم، يتمرايم برين ا الرة، ولريا   لديه على أنره

ملموًما، أو ملمًما بخو يقول اول شياه، لكن يع ي أش ه ما يكوو باإلجمام برين 

ا اعرٍة برخو مررا  العلمراء، أو كالرب العلرم إذا جلررا برين شرياه، أو يكروو علررى

 يح  من هذا العالم، وإال ذه ت بفكة الدراسة عليه.حخلذه صي

ا علررى الكلمررة الترري ولررذل  ذكررف شرريا ا  :يلة الشوويخفضوو  ، لمررا علررّ

ألقيتها ع ده، ارال: إذا ك را يف مجلرا شريا ا ع رد الرفحمن السرعدي، نارن أو 

ه أو ي رااش كالمه كله حا، ف خلذ به، حتى إذا تفاى كالب العلم، يف العلم، فلر

الرب العلرم احرتاٍم، وتقديٍف، أما يف بداية ال،لب، في  غري علرى كوبخاٍب  شياه  

أو يتقّلد شياه يف كأ شيء، وال يسعه إال ذل أل  نه إذا صار يتحلت من شرياه 

يف كأ شيء، سو  يضي  يف أوايرة العلمراءأل  و العلمراء أوايرة، فرإذا سرلكت 

مر  هرذا العرالم،  كرن ابرَا ات كمرا يتقرال، ولوااًيا ربما ال تفج  إال بعد كيلومرت

ا، وليا بمعصوم، ال يع ي هرذا عصرمة واستحد م ه، واعتقد أو كلما يقوله ح

الييخ، حتى ترتاى يف العلم، فإذا وجدت أو اواًل آلف هو الصواب، أو يحتاج 

إلى م ااية، فإن  ت ااش شيا ، ولكن ال يكوو أمرام المر ، فرإذا ارال ارواًل، 
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ء ا اب يف الدري، ولكن بعد أو ي تهري وا من سذا القولأل  و هذالت: ال، ه

ى اليريخ، وارأ: يرا شريخ أنرا سرمعت القرول هرذا، وفيره كرذا الدري، اذهب إل

وكررذا، واناررف علررى مرراذا يرردل  عليرره اليرريخ، فهررذا مررن حررا أهررأ العلررم علررى 

 ال،الب.

ا أ أو نافج مرن هرذه ال ق،رة شريخ حسرين، يف مسرخلة تعف رت   المحاور:

ليهرا بعرض الكرالم، وهري مسرخلة ممراراة ال،الرب عو نضر   يها، ولكن نفيد أإل

كررف عررن بعررض كررالب ابررن ع رراي ليررياه، وك ثررفة مفاجعترره لرره يف القررول، وذت

    وأر اه، أنه لم يستحد من ابن ع اي لكثفة مماراته، وكثفة ،

يه مفاجعته، وبعض ال،ل ة يكوو ممارًيا، وبالذات إذا كاو أمام ال،ل ة، يع ي يخت

او، فرريلح علررى اليرريخ، ويسررخله حتررى تكرروو يف أسرر لته ،ه اليرريالغررفور، ويختيرر

الته، جحوة، وكخنه يفيد أو ي دي أنه يعلم أكثف مما يعلرم اليريخ، أو يعلرم وسؤا

أكثف مما يعلم ال،ل ة، ول سي هذا ال وم من ال،الب، ال يح ونه أهرأ العلرم، 

ا بره، مقت عرً  و التلميرذ ال لرياوي حفوو م ه، وال ياصرونه، والعرالم إذا شرعف برخ 

البره، فإنره ي حرف م ره، وإذا يي  يف علمه، أو يحاول ال حث عن سق،اته أمام ك

فمرت ليرفه، وحفمرت الايرف الرذي معره،  نحف م ر  ا سرتاذ اليريخ العرالم، حت

ولذل  نقول: ال ي  غي لإلنساو، ل،الب العلم إذا جلرا برين يردي شرياه، أو 

مررا يلررين لرره يف القررول، نلم، وإاايررة العررالم للعررايتصرريد أل،رراءه، أو ي اايرره م 

وهذا من الجميرأ أو يرذكف ل را، يقرول ل را ،  وحي ما يذكف، وكاو شيا ا  
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كثيًفا: ال ت دأ سؤال ، بقول : التم كذا، اأ: ال األ  ن  إذا الت: التم، تيعف 

وكخن  انحصلت عن الييخ، وكخن  أنت لصم  للييخ، ولذل  يقأ: ال تقرأ، 

ا   السرابا  ال ا يف الردري  وإنما اأ: كرذا، فمرا الجرواب أحسرن اهلل إلريكم، اائمرً

تجعأ بين يدي سؤال  اعوًة كي ًة لليريخأل  نره تحرتح نحسره، تقرول: ي  غي أو  

أحسن اهلل إلي ، يا شيخ حسين، لعل ا ذكفنا يف الدري السابا كذا وكذا، لكن 

سررية اليرريخ مررا الجررواب عررن هررذا الحررديث، بررار  اهلل فرريكم، هكررذا ي حررتح نح

ا إلى الجواب، وهرو مسرفور  وسرعيد، وربمرا كافرخ  علرى هرذ  ا، ويت،فحسين

السؤال، بماذا؟ بقوله: أحس ت، وبار  اهلل فير ، فيعروا علير  هرذا بال يرا ، 

، أو يؤاب ا م  العلماء، نعم يا هكذا ي  غي، وليا ا مف، نسخل اهلل  

 شيخ حسين تحضأ.

، كيري خ ،رالم الاي سرمام ارول العرمن ا مرور المهمرة، وهر  فضيلة الشيخ:

أو أي عرالٍم مرن العلمراء، الا،رخ،    يتصف  كالب العلم، م  سمام اول شرياه

ه ا نقول أو ا حكام اليفعية، ت قسم إلى اسمين: اسم  فيره مجرال لالجتهراا، 

واسررم  لرريا فيرره مجررال  لالجتهرراا، كمسررائأ العقيرردة وا صررول الثابتررة، مررن 

 غي أو يتجعرأ ارول اليريخ  ياا، ال  ا مجال  لالجتها حكام اليفعية، فالتي فيه

أو اللمررم فيرره، وإنمررا هررو عررالم  مجتهررد  اررال هبررذا  م،عررن  فيرره، أو التحررد  فيرره،

القول، وربما س قه علماء ا له على هذا القول، فرال يتثرفب عليره، وأمرا إذا كراو 

هرأ الثاأ، فهو مرا لريا يف مجرال لالجتهراا، فه را ي  غري أو يتسرل  كمرا ذكرف أ
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، ت من الا،خ الذي وا  فيه العالم، ا ولى: عدم الحف ثكفا للتالعلم لمسة  

بملررة العررالم، وهررذه مفت ،ررة برراإللالص، بعررض ال رراي هررداه اهلل إذا سررم  أو 

عالًما أفتى بييء، وأنه ربما أل،خ، وأنه ربما لالي جمهور علماء بلرده، كرار 

، والمحا رررفات هبرررذه الملرررة، وصرررار ي يرررفها، وربمرررا عقرررد لهرررا المجرررالا

ا تكوو اسيسًة على اإلنساو ال يحرف، المسرلم وال ش  أو هذه ربم  ،ال دوات و

بملة أليه، وإنمرا الواجرب مر  عمروم ال راي سررت هرذه الملرة، فكيري بالعرالم، 

جردت علرى أحسرن المحامرأ،  الواجب عن الحف،، بأ تتحمرأ هرذه الملرة إو وت

 هذه ال ق،ة ا ولى.

 ض العرالم، فرإذا لرمفعرلرذب عرن  الثانيرة، هرو ا  ال ق،ة الثانية: وهي الا،وة

تحف، هبذه الملة، فيتقابله أو تذب عن هذا العرالم، وتقرول: ربمرا أو العرالم هرذا 

اررال هبررذا القررولأل  و ظهررف لرره أالررة، المهررم أو ال تجعررأ هررذه الملررة مسررفًحا 

للحديث عرن هرذا العرالم يف المجلرا، أو يف المعهرد، أو يف الجامعرات، أو يف 

 اول هذا العالم. الم، حتى تتث ت منعلوب عن اي ال اامية، تذالمدار

ا أ الثالثة، هذا فيه فائدتاو، الحائدة ا ولى: أو يسلم صدر  عن   :حاورالم

العالم، ولذل  إذا اعتذرت للعالم شعفت تجاهره بفاحرة، يع ري بعرض ال راي 

إذا أبغضره إذا لم يعذر العالم ييعف تجاه هذا العالم بالقسروة، وربمرا ي غضره، و

 اال هكذا، وإنما لو اعتذر له شعف بفاحة.شيء، يقول هذا الذي خلذ ع ه ال ي

 ا مف الثاأ: أن  ال تالمهأل  نه اد يكوو معذوًرا، وأنت ال تدري.
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َف عرذره لل راي)مولذل  يقول أهأ العلم:    فضيلة الشيخ: ، (ن كثتَف علمه كثرت

 ذال يكوو هرعالم، أو كأ اوأما من اأ علمه تجد أو كأ تصفٍ  يتصف  فيه ال

خ، ويكوو هذا زلة، أما العرالم فتجرد أو ا ل،راء ع رده سق،ة، ويكوو هذا ل،

اليلة، ربما ا ل،اء ع ده تصأ مثاًل إلى لمسة، لكرن كالرب العلرم الم تردئ، 

هذا العالم لوحده فقط، ع ده مائرة ل،رخ، ومائرة زلرة، ولرذل  مرن كمرال عقرأ 

كرانوا يقولروو:   رحمهرم اهلل، ولرذل  السرلي  المفء، كثفة عذره لل راي، يعرذر

ا  لي  ولو س عين عذًرا، فإو لم تجد له عذًرا، فقرأ: لعرأ لره عرذًرا ال التم

أعففه، وما أكثف ا شياء التي ظن اإلنساو فيها أو هرذا العرالم أل،رخ أو زل، نرم 

 يت ين له عكا ذل .

ة لثانيرة، والا،روإًذا ال ق،ة ا ولرى هري عردم الحرف، بملرة العرالم، وال ق،رة ا

لا،روة الثالثرة: هري التث رت مرن صرحة ال قرأ، هي الذب عرن عف ره، ا  ة:الثاني

ربما تكوو ه ا  كما يتقال شوشرفة علرى هرذا العرالم، وأنره أفترى بكرذا، وكرذا، 

وربما تفوج ع ه ا ل ار يف وسائأ التواصأ االجتماعي، نم يت ين بعد ذل  أو 

 وكما ايأ:    هذا العالم ما اال هذا القول أبًدا،

 ا.....  ار إال رواهتلآفة ا ا وم

وكم من ا شياء التي ذكفها أهأ العلم، أ ا ايلت عر هم، ولرم تصرح عر هم 

أبًدا، فال بد أو يتث ت من صحة ال قأ، وأو إما يتث ت باالتصال على العالم، أو 

 باً نقٍة مخموو يتث ت بصحة هذا ال قأ عن العالم.
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: هذا الفابعة: وهي ال اف  وةخ  الا،هذا العالم، ت  إًذا تث ت بصحة ال قأ عن

ما ذتكف عن العالم من الملة، هأ هي زلة فعاًل أو أو الملة هرو يف فهرم اإلنسراو؟ 

ربما ال تكوو زلة، وربما يكوو ذكف حكًما شفعًيا صرحيًحا، وكرم مرن ا شرياء 

وسرخل ا، التي أول ما نسرمعها نارن أ را زلرة، ولكرن إذا ت ي را وحقق را وارسر ا،  

 الحا.عالم، هو الذي عليه الأو هذا   ووجدنا

 إًذا التث ت أو هذا ل،خ، وهذا يتعف  بخشياء كثيفة.

َأ إلير  هرذا الا،رخ،  الا،وة الاامسة: إذا علمت أو العالم أل،رخ، وأنره نتقريف

ب قٍأ صحيح، ه ا تخ  الاامسة، التي لو فعلها كثيرف مرن كل رة العلرم، لرم يكثرف 

يقرول: يرا ل م اشفًة باليريخ، وصاوهي االتيكثف الجدال،    لال  العلماء، ولم

َأ إلي ررا أنكررم الررتم كررذا وكررذا، فهررأ هررذا  شرريخ أحسررن اهلل إليرر ، سررمع ا أو نتقرريف

صحيح ع كم؟ وما وجه ذل ؟ نم يت ين ل ، إو كاو الييخ مصًفا علرى اولره، 

ل الة، وتف  أنه أل،خ، فت اايه يف هذه المسخلة بخاٍب، واحرتاٍم وتقديف، وذكٍف  

ن هذه الحتو ، وكم من العلمراء الرذين إلى اول ، وأفدته م  لمرج  العاوربما  

ناايهم كالب العلم، رجعوا عن اولهم، وت ين لهم ل،خهم، وهذا يردل علرى 

رفعة ارجرتهم، وال يع ري التقليرأ مرن شرخ م، ويف المقابرأ إذا ناايرت العرالم 

وعففرت  ما ألرذت بقولره،وجدت أو ع ده نافة  ألف ، وع ده رأي  آلف، ورب

ذا هرو الواجرب علرى كالرب العلرم، إذا علرم عرن ل،رخٍ ما االه هو الحا، فهو  أ

نتسب إلى الييخ، أو يتعامرأ معره هبرذه الا،روات الامسرة، فهرذه اليرأ  علرى 
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رحابة صدر هذا كالب العلم، وأنه يفيد إحياء الس ة ورفعة اليفيعة، وال يفيرد 

 مفاًء وال ريف ذل .

ات ، وهرري بعررد هررذه الا،ررولرري إو أذنررت أزيررد واحرردةً  يلررلع المحوواور:

الامرا، إو تحقرا كالررب العلرم بررخو العرالم بالحعررأ أل،رخ، فررإو مراذا يحعررأ؟ 

يغمررا هررذا الا،ررخ يف بحررف  :يقررول: هررذا ل،ررخ  ال يررؤنف علررى العررالم، ويقررول

 حس اته.

 وإذا بلغ الماء التين لم يحمأ الا ث. فضيلة الشيخ:

 إال مرا مرن أحردٍ )م مالر : إلماف، اال اال هاية نحن بياهلل أكً، يف    المحاور:

ا عليه، إال صاحب هذا القً ، فالعلمراء علرى يع ي ال  ي   (را ورت

، وأرااوا إرااة الحرا، ما بذلوا من علٍم، وأرااوا بعلمهم وجه اهلل  

واجتهدوا، فرإ م وال برد أو يتا،رؤوا  رفورة أ رم بيرف، فحري ال هايرة، ونحرن 

ل،راء، ولديره الم، هرو نحسره لديره ألعرقم علرى اتى هذا الرذي ير م هم، يع ي ح

 مالحاات، وعليه أمور.

كيب يا شيخ حسين، ال أكيأ، أريرد أو ألرتم بيريء واحرد، يتعلرا بمسرخلة 

العلماء السابقين، والعلماء الالحقين، الرذين تحضرلت برذكف ا اب تجراههم، 

ا ليريولهم،  أنا استغفب يا شيخ حسين أو تجرد لرد  بعرض كل رة العلرم،  ح رً

علرريهم مررن فضررأ، وهررذا شرريء كيررب، لكرر هم   ارروالهم، ناررًفا لمررا ومدافعررةً 

يستسهلوو أو يا،ؤوا، وأحياًنا أو يت ّدعوا، وأحياًنا أو يجفمروا بعرض العلمراء 
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المتقدمين، ممن كت ت ا مة يف سريفهم، وألرذت ا مرة برخاوالهم، فيتحردنوو 

ياًنا مرن أحأو يقول  هأ كالب العلم  ع هم وكخ م من عامة العلماء، يع ي يستس

وأر اه، أل،خ اإلمام مال ، أل،خ   يقول: أل،خ ابن ع اي  جفأته، أو  

اإلمام أحمد، اولره مرفاوا عليره، هكرذا بكرأ بسراكة، لكرن إو ايرأ لره: أل،رخ 

الييخ ابن باز، يغضب، أل،خ الييخ ابن عثيمرين يغضرب، يستسرهأ أو يا،رخ 

، ويسرتعام أو مرفع يره ا بة، وكخنره ال يعلماء من السرلي، وربمرا مرن الصرحا

إلنسراو شررياه، وهرذا واهلل يرا إلررواو مرن عاريم الا،ررخ والجهرأ، فررإو يا،رخ ا

العلمرراء المتقرردمين، بالررذات الصررحابة والتررابعين، وتررابعيهم ومررن بعرردهم مررن 

ا ئمة الك ار، هم ال ش  أافب إلى الحا مرن ريرفهم، ولرذل  لمرا آتراهم اهلل 

 ،ل  ررري ا م مرررن عهررردم هرررا ارررفب عهرررده مرررن أسررر اٍب كثيرررفة

م، وانيغالهم ا كثف بالعلم، فإذا كانت الحسر ة ، وصحة ألس ته

عقلية، فإ م سيكونوو أافب إلرى الحرا مرن ريرفهم، فلمراذا يستسرهأ كالرب 

العلم أو يا،خ علماء أجالء، ويافج عرن أاروالهم، وبكرأ سرهولة، وال ييرعف 

 شياه. بالحفج، نم هو ييعف بحفٍج شديد أو ياالي

ا أو نارالي صرعيف، فكما أن را نستل  ل يف كأٍ نحن نقو ب مرن الردالأ أحيانرً

شيول ا أو علماء عصفنا يف بعض المسائأ، ونتهيرب ونحررتم، فكرذل  ي  غري 

ا يف جيررأ  وأشررد مررن ذلرر  ي  غرري أو نتررخاب مرر  العلمرراء المتقرردمين، لصوصررً

وإو كانررت  الصررحابة والتررابعين، ومررن بعرردهم، فررإو ا اب الزم  مرر  الجميرر ،
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إو أول   هم أولرى بالترخاب، وبرالرتحم،   ية، فإو العقأ يقول:قلحس ة  ع  ه ا 

 وبالرت ي ع هم، لما بذلوه ل مة.

لعل ا نكتحي هبذا القدر، ونعوا إلي  إو شراء اهلل يف الحلقرة القاامرة، ونسرخل 

، هرذا اهلل أو يفزا ا اإللالص اواًل وعمراًل، وسرداًاا فيهمرا برإذو اهلل 

 آله وصح ه أجمعين. لى ن ي ا محمد وعلى ع  هلل وسلملى ا أعلم، وصواهلل
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 ( 4كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 شرح الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل   :المحاور

 عد:لدين، وبساٍو إلى يوم االمفسلين، وعلى آله وأصحابه وات اعه بإح

يف عمليرررة  ري السرررابا مرررن أاب كالرررب العلرررم مررر  ربررره،يف الرررد انتهي رررا

اإللالص، ويف بعض المسائأ المتعلقة بالقلب، فردع ا انو نتحرد  يف أمروٍر 

عملية، بالذات فيما يتعلا بتعامأ ال،الرب مر  زمالئره، مر  أهرأ العلرم، كيري 

 ي  غي أو يكوو سمت وهدي كالب العلم؟

وعلررى آلرره وسررلم علررى ن ي ررا محمررد  اهلل ، وصررلىمررد هلللحا فضوويلة الشوويخ:

 ين:وأصحابه أجمع

من المسائأ المهمة التي ي  غي أو يتحلى هبا كالب العلم، هو العلم بعلمره، 

أو يعمأ بعلمه، والعمأ بالعلم ييرمأ العمرأ بالع رااة، والعقيردة وا لرالا، 

، ومرن  هم حولرهياتلط هبرم، ومر  وانااب، ومكارم ا لالا، ال سيما م  من

 الرردري، ع ررد ا يكرروو مررن حررول اإلنسرراو هررم زمالئرره وأصرردااؤه يفص مررألرر

اليرريخ، فهررؤالء ي  غرري أو تكرروو لهررم معاملررة لاصررة، وأو ي ثررف علرريهم ع،حرره 

ورحمته، وواه، وأو يتحرب لهرم مرا يتحرب ل حسره، وهرذه أول اضرية أو يحرب 
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و يحرب ي  غري أ أو يححن العلم،إللوانه ما يحب ل حسه، إذا كاو يحب ل حسه 

للهم الصعاب يف ذلر ، نه أو يححاوا العلم، ويساعدهم على ذل ، ويتذلواإل

وأو يحّفصهم على هذا ا مف، إذا كاو يتحب من نحسه أو يقفأ الكتاب الحالأ، 

أو أو يحضف الدري الحالأ، ويجد أو نحسه تتجه إلى هذا الييخ، أو إلرى هرذا 

 م لحدًم حؤ س  ال  »:  ويتحب لهم كما  العلم، ي صح إلوانه  

 ا ولى.، فهذه ال ق،ة «ا ُ حب ل فساُ حب ألحيا  

ا ال ق،ررة الثانيررة: أو ياتررار الصرراحب الررذي يتعي رره علررى كلررب العلررم،  أيضررً

والصاحب الذي يفف  إيمانه، ويقويره، وي  هره إذا زل، ويتيرجعه إذا فعرأ شريً ا 

سرروء و أاب الالعررفا اسرراي، فررإ محمرروًاا، ولررذل  كمررا يررذكف أهررأ العلررم أو 

ا، في  غري بما وال اي س حاو اهلل كخسفاب الق،ا، يتي ه  ، راساي بعضرهم بعضرً

ل،الب العلم أو ياتار من كالب العلرم مرن يقاربره يف ا لرالا، ويف انااب، 

وإو كاو عملهم واحًدا، أو اراسرتهم واحردة، فهرذا أفضرأ، بحيرث يجتمر  يف 

علهرا كثيرف د فجفبرة، وارهذه بالتارسوا العلم، وأكثف ا واات م  بعضهم، ويتد

لم افيً ا م ر  يف الدراسرة، ويف العمرف، ويف من كل ة العلم، كلما كاو كالب الع

التحصيأ، حتى يف السكن، ويف الم ام، فإنه تستحيد فائدة عايمة، ولذل  أهرأ 

العلم يتقّسموو ا صدااء إلرى نالنرة أاسرام: يقولروو: صرديا م حعرة، وصرديا 

فهذا الذي تصاااه أو يتصااا  علرى ة،  ا الم حعأما صدي  ، وصديا فضيلة،لذة

وية، إذا ذه ت هذه الم حعة، تفك ، كخو يتصااا  على مال، أو علرى م حعٍة اني
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جاه، أو على م صب، فإذا ذهب ما ع د من الم صب، ومن الجاه، ومن المال، 

 تفك ، وهذا من أسوأ ا صدااء.

ة معر ، امف، وبالمسرجلوي معر ، هو يتلذذ بالالصديا الثاأ: صديا لذة 

ال ي حع ، وال أنت حتى ت حعه، ال   وبالتحد  مع ، والذهاب والسحف، ولك ه

ا يف  يتحيررد  يف اي رر  بيرريء، وال يتحيررد  مررن العلررم بيرريء، وإنمررا تجررده اائمررً

الملذات، وا كرأ واليرفب، والارفوج والردلول، ولكرن إذا حضرف الردري 

ذاكفة، تجررد أنرره المررالعلررم و ا يف كلرربأرات م رره شرري ً  تجررد أنرره يارر ا، أو إذا

و كالسابا ال ي حع ، في  غري التقلرأ مرن هرذا، يتعذر، فهذا هو صديا لذة، وه

 وأو تكوو العالاة كما يتقال من بعيد إلى بعيد.

القسم الثالث: هو الذي يدعو  لكأ فضيلة، ويحث  عليه، ويحمل  علرى 

لمري، حصريأ العمذاكفة ويف الت، ويعي   يف الما يقفب  إلى رب   

و الجليا الصرالح، و وجدته فاعضد ب واجذ  عليه، واحفص عليه، فها إفهذ

 وهو الذي ي حع  يف اي   وانيا .

أيًضا من ا مور التي ي  غي أو يتحلى هبا كالب العلم م  زمالئه، ي  غري أو  

يتحلررى بمكررارم ا لررالا معهررم، بالفحمررة واليررحقة، والع،رري واإلحسرراو، 

، إال ويحصرأ بير هم مرن ذا  الارال ، أو فاو ء أو أارا مرن زمرالوالعحو، فإنه م

م تقارب وجهات ال اف، فال ي  غري أو يؤلرذ هرذا الارال  يردعو إلرى ذا  عد

الت افف، ويدعو إلى العداوة وال غضراء، ال، ال برد أو يكروو كالرب العلرم ايدنره 
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،رئ ليفأل  و الما الصحح والعحو، واإلحساو إلى إلوانه، وااللتهم على كأ

ذكف لررة عقلرره، وإمررا لقلررة إيمانرره، فررإو كرراو لقلررة عللق قررال إمرراكمررا يت  قرره، فإنرره يررت

ويت صح، وإو لقلة إيمانه فإنه يروعن، ويت صرح، لعرأ اهلل أو يرفاه إلرى أليره رًاا 

 جمياًل.

م الصديا الصالح، فتجرد أنره كراو   -س حاو اهلل    -  وكثيف من كل ة العلم فيف حت

  العلمأل  نه لم يكن له ل ، وتفرت بعد ذم تفاه ف كلب العلم، ناوًيا مجتهًدا يف

لم يكن له مساند، وعلى العكا من ذل  نجد أو كل ة   عضيد، لم يكن معين،

علم بدؤوا بدايًة  رعيحة، وكرانوا  رعحاء يف كلرب العلرم، ولكرن لمرا التحقروا 

بررإلوا م وميرروا مرر  إلرروا م، تقررو  علمهررم، وصررار ع رردهم علررم  ك يررف، 

بال  او، فهرذا مرن أاب كالرب العلرم   ر إليهملذي يتياالعلم، اوصاروا من أهأ  

 كالب العلم. م  زمالئه

شيخ حسين أنت ذكفت مسخلة يف راية ا همية، وهي أو الصدااة   المحاور:

والصح ة يف كلب العلم لها أنف  على تقوية اإليماو، وأيًضا لها أنف  على الث رات 

نره ، أ p  رد شريا اما ك را عا شيخ حسين ع دعلى ال،فيا، أنا أتذكف ي

الو مر  فرالو، يترذاكفوو العلرم كانت ه ا  مثأ المجموعات، تفيد فالو م  ف

ويفاجعونه، أنا أتذكف من  من هذه الجلسات اإليمانية، التري كراو لهرا أعارم 

ا نف على تقوية..، الدروي الجامعية حي مرا ك را نجتمر  أنرا مرثاًل أنرا واليريخ 

يف جلسرات، الحقيقرة   ا نفاجر كرذا، ك ر  ، واليريخا، والييخ جمعةعلي محمو
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ا ك ررا نفاجرر  م جلررًدا كرراماًل مررن حاشررية ابررن ااسررم، يع رري مجلررد فيرره ك ررا أحيانررً

أربعمائة، أحياًنا مجلدين مما هو يف الجامعة، وتجد أنا نذكف المسخلة وا اوال 

ربعرة يها نالنة أو أالتي فيها ب،فيقة السؤال والجواب السفي ، هكذا، يف اائفة ف

 روي، موعة من كل ة العلم كانوا يححاوو الحرديث ال أعف  مجال،الب،  من  

ويتفاجعونه، أو يتفاجعوو القفآو، أحياًنا يمفوو على مسرائأ الرماا وشرفوحات 

الييخ، ويفاجعو ا كأ نالنة أشهف، تجرد أو يف كرأ مرفة يرختوو بجديرد، هكرذا 

لعلرم ن كل رة ام كثيرف مرع ري ل سري اليروكاو الجو اإليماأ، والجو العلمي، ي

هرذه ال ق،رة التري تحضرلت تقد هذه ا جواء، ولذل  نحن نقول ونؤكد على  اف

هبا أو على كالب العلم أو علرى كال رة العلرم، أو يت يرئ يف محي،ره مرن يقويره، 

 و اليرروم نحررن نعرريش يف رفبررة، والعلررم تحصرريله لررم يعررد سررهاًل كمررا هررو يف 

عوائررا، ئررا والا،رر  العاليرروارأ، ولررى ال عررد عررن الالسررابا، فرر حن بحاجررة إ

ا ال حرث عمر ن يجلرب ل را هرذه ا جرواء ونفاجر  وال عد عن الملهيات، وأيضرً

 معه العلم، فما أجمأ حياة العلم.

أيًضا شيا ا ه ا  أمف يا ليت  ت  ره عليره، وهرو يف هرذا السرياا، وهرو سرياا 

يميرمه  كل رة العلرم مرن آااب كالب العلم م  زمالئه، وهي اضية أنه ه را  مرن

بمرا جرف  ٍن أو فهٍم أو فصاحٍة أو لغٍة، ففه، إما بححبين إلوان  هلل  ا

له من بعض الحسد من بعض زمالئه، فخحياًنا ك ا نف  بعرض التصرففات التري 

ناارًة ما تحصأ، لكن من المهم أو ن  ه عليها، وهي اضية أحياًنا يقر  الحسرد، 
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ا يتاررن أو ي اررأ اإلنسراو ب ا بعررعلررم، أحيومرٍة أو مررا ع ررده مررن معلوأحيانرً ض انررً

أو اليرريخ يع،رري نسررًاا ال رراي يحصررأ علررى بعررض ال سررخ ال رراارة، ويعررف  

مجانيررة، أو فررالو حررفر مسررخلًة نرراارة، وهررو معرره أصررأ ال حررث، فررال يتع،يرره 

لآللررفين، واررديًما لمررا كانررت اليررفو، ال تتررداول بسررهولة، كانررت ع ررارة عررن 

ا ع دي يقول أن إذا حصأ ت، كاو اإلنساو مذكفات، وكانت ع ارة عن ملاصا

 ه يقول بكفة، وبعدين، ويعرف  شيء لكن ما أادر أع،يكم إياه، أو إذا كتلب م

إنه لو أع،ي، بالذات بعض ال اي سيتوفا عليه، فهذه ا مور يا شريخ حسرين، 

لو ت  ه عليها، كيي يمكن أو يحسب كالب العلم مسخلة الحسرد، حي مرا يرف  

 هلل هم أو ااهلل علرريمررن نعمررة حوارروا عليرره أو بعررض إلوانرره اررد ت

 أع،اهم ما لم يع،ه.

ال ش  أو ه را  أمرفاض للقلروب، ي  غري ل،رالب العلرم أو   فضيلة الشيخ:

يتالص م هرا، وكالرب العلرم إذا ابتلرى برخمفاض القلروب، فرإو  رفره سرو  

يكوو عايًما أعام مرن أمرفاض القلروب ع رد عامرة ال رايأل  و هرذا المرفض 

أ أنه يتحب  ليه ما يحب من ا صفنا أنه  ولذل  ذكقلب كالب علم،  يتعلا ب

م يوجد هذا الحب، فسو  يخ  ال غض والعياذ باهلل، وسو  يخ  ل حسه، فإذا ل

الحسد، وسو  يخ  التعالي والكرً، علرى إلوانره، ولرذل  الحسرد ي  غري أو 

،او يت  رره اإلنسرراو لررهأل  و الحسررد مررن أمررفاض القلرروب الترري يحررفص اليرري

 ذكفت يا شيخ جمال، أنه من مااهفه، أنه و، وكمان ا افاسيما بي  بو عها، ال
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ا يفيرد أو يتميرم  ال يفيد أو يؤلذ م ه كتاب، ال يفيد أو يؤلذ م ه معلومة، اائمرً

عررن ريررفه بكررأ شرريء، ولرريا المررفاا التميررم، هررو أو يتميررم بيرريٍء يح رره اهلل 

  م ال التميكل ة العلم، وإ، ولكن يفيد أو يتميم ليتعالى على إلوانه

فٍ،، هرذا ال برخي بره، حفص على أو يتميم بححٍن أو افاءٍة أو شرنساو يكوو اإل

: من اب ره ع رد اهلل، لمرا سرخل ال  ري    وهذا كما أراا عمف  

، فقال ابن عمف: وا  «إن  س الشجا شجاة  ال  سي ا ور ا، فحدة ين  ا هي؟»

أباه، ما ألً عد ذل  لا ال الة، نم بال اي يف شجف ال وااي، ووا  يف نحسي أ 

، "او من أحب إلري مرن الردنيا ومرا فيهرايا ب ي لو ذكفهتا لك"قال له أبوه عمف:  ف

أراا أو يتميم اب ه هبذا، فالتميم   أراا أو يتميم اب ه، فعمف    فعمف  

بحد ذاته إذا كراو ال يردعو إلرى الكرً، وإلرى التعرالي، هرذا ال برخي بره، ولكرن 

ي السررحهاء، أو يجرراري تررى يمررارحررالف، وحم حتررى يتا أراا أو يتميررالمصرري ة إذ

جد يف ال ه الحسد، هذا فيه يدل علرى العلماء، فهذا هو   المصي ة، ولذل  من وت

أو نيته فاسدة، فيجب عليه أو يصلح هذه ال ية، وأو ي ذل العلم، وأو يعلرم أنره 

 ،ذا اردر اهلل سواًء بذل  العلم أو لم ي ذله، هذا هو نصي ه من العلم، وه

يتحواروو  ومرة، أ رم سرو ن بإلوانه إذا أع،راهم معللم أو ياغي للمسوال ي  

عليه، أو سرو  يكونروو أحسرن م ره، ال، برأ برذل العلرم هرو الواجرب، أمرا أو 

يصررأ كالررب إلررى الحسررد، فهررذا يجررفه إليرره نسررخل اهلل السررالمة والعافيررة، إلررى 

مرن هرذا، ا وار  يف شريٍء  ال غضاء، ولرذل  نحرن نرف  بعرض كل رة العلرم ربمر
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ييرتم، ولمرا ، وصرار يقر  يف أعرفاض ال راي، وصرار يسرب وه ا مرفوتت،ور بر

تقدم يف العلم وصار له مكانرة لره برين ال راي، صرار يؤلري الكترب برالفا علرى 

إلوانرره، وبررالت قص مررن مكررانتهم، ومررن شررخ م، وإال لررو ا،رر  هررذا ال،فيررا، 

ف، أو يره أو يحرأ إنره ي  غري علوأحب إللوانه ما يحب ل حسه، وبذل العلرم، بر

لرم هرذه اويرة يف كل هرا كالب علم اوي، يحرف، أو تكروو كال رة الع  وو ألاهيك

للعلم، وأو ي يرف العلرم، وأو يكروو مرن الردعاة، وأو يتعراوو معهرم، هرذا هرو 

الواجب، ولذل  نف  علماءنا رحمهم اهلل ا موات، وا حيراء أ رم يتعراونوو 

هلل الحرا أجرف  ا  يحرف، إذاأ العلرم  ، بأ إو بعض أهفيما بي هم، وي ذلوو العلم

وكحاه هذا، بعض ال راي ال يفيرد أو يرتكلم إال على لساو ريفه من أهأ العلم،  

هو، وال أو يؤلي إال هو، وال أو ييف، إال هو، وال يتحرد  إال هرو، وهرذه ال 

ي  ش  أ ا من أمرفاض القلروب، برأ اإلنسراو يحرف، إذا تكلرم ألراه، أو إذا ألرّ

عرن بعرض أهرأ العلرم أنره لمرا ألحروا   بأ ذكف  أ يعي ه،ألاه، ب  اه، أو إذا كتبأل

ا، وسم  أو ريفه أّلي كتاًبا، أع،اه من ع رده مرن الكترب ومرن الحواشري، كتابً 

فضرريلة هررذا العررالم، وهررذه ال يقرروم هبررا إال مررن  ومررن ال سررخ، ف يررف اهلل 

 مررا يكرروو امتحرراو أتشررفب ال رره اإليمرراو، وتمكررن اإليمرراو يف ال ررهأل  و أل،ررف 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿عررررررررررالى: اهلل ت كمررررررررررا اررررررررررال القلرررررررررروب،

برررال اف  سررراو ارررد يمرررتحن بعي ررره، في تليررره اهلل ، اإلن[3الحجرررفات:]﴾ېې
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المحفم، اد يت تلى بلسانه، ارد يت تلرى بفجلره، هرذه كلهرا ابرتالءات وامتحانرات، 

َم يف الرب المسرلم حرا  لكن أعارم شريء أو يت تلرى يف ال ره، ولرذل  كلمرا َعارت

ٹ ٹ ﴿ف اهلل، كما اال تعالى:  يم شعائا من تعا، كاو هذلوانه، ومح تهمإ

، فالقلوب لها تقو ، كما [32الح،:]﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

أو العين له تقو ، وكما أو ا ذو له تقو ، وكما أو اللساو لره تقرو ، فرخعام 

 التقو  تقو  القلوب.

سرد هرو نراب  عرن ولهذا يا شيخ ذكفت ي، هذا ا مف الرذي هرو الح  المحاور:

ل، يعري و الغيفة اليرديدة التري ألفجرت مرن حردها ا عمة، أل هذه التم ي زوا

إلى انلف، نحن نقرول هرذا العلرم فضرأ، وا فضرال إنمرا ت،لرب مرن ع رد اهلل 

 فإذا رأيتيف على انلفين نعمة، فاسخلوا اهلل من فضله، وهرذا هرو ،

ۀ ڻ ڻ  ں ڻ ڻ﴿العرررالج، العرررالج الفبررراأ هرررو يف اولررره تعرررالى: 

ام ﴾ڭے ے ۓ ۓ ہ ھ ھ ھھۀ ہ ہہ 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ل: ارررررررررررررررا

، هو صاحب الع،ايا، هو صراحب المر ن، إًذا ان،رف، أو ان،فحري برين [32ال ساء:]

يدي اهلل وارفعي أكي الضفاعة، اللهم علم ري اهلل فقه ري، اللهرم فضرل ي كمرا 

يرا رب وسرّ  فضلت فرالو أو فالنرة، اع، ري كمرا أع،يرتهم وأفضرأ، علم ري،  

هرذا  ف ، اللهم اليف  ال يت،لب إال من ع رد ،العلم شإو هذا    ي، اللهممدار
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ي  غرري ل،الررب العلررم، إذا شررعف بررالغيفة أو يعرروا إلررى صرراحب ا فضررأ، وأو 

إذا علم من الع د صدا ال ية، فتح له ا بواب، نرم   يسخله، وإو اهلل  

 حاو أو هرذا العلرم سر  ه ا  مسخلة، أنت تعف ت لها، وهي يف رايرة ا هميرة،

بكررفم ا لررالا، وال  يررمااا بالع،رراء، يررمااا بالداللررة، يررمااا بررالكفم، يررمااا اهلل

 : ي قص

 يميرررررد بكثرررررفة اإلنحررررراا م ررررره
 

ا شرررردات   اويرررر قص إو برررره كحررررً
 

سرر حاو اهلل، عكررا مررا يتوارر ،  و بعررض ال رراي ياررن أو المررال إذا أنحقترره 

أنحقتره  ذا، كرذل  العلرم إي ميره بالًكرة  نقص يف س يأ اهلل، بأ اهلل  

 ئ .لى زمالبالذات ع

ًة يف رايرة، ا هميرة، وهري أو بعرض وأنت واهلل يا شيخ حسين ذكفت مسرخل 

العلمرراء كرراو يتع،رري ريررفه مررن العلمرراء وا صرردااء، حتررى ي يررفوه بخسررمائهم، 

ويحف، أو ريفه اام بالحا، بال يابة ع ه، وييرعف بالسرعااة، ويردعو لره بالث رات، 

،او، نسرررخل اهلل لرررى اليررريالتغلرررب علرررالا، و يف رايرررة كرررفم ا وهرررذا واهلل

  يا شيخ حسين أنت ما ذكفت لي م  مرن  أو نكوو من هؤالء لكن

ك ت تذاكف العلم يف تل  ا يام الجميلة أيرام القصريم، أنرا يف برالي واحرد لكرن 

 واهلل ما أاري هو أو ال، أاول ل : الييخ محمد اليفايف.

، فكرراو ويتمامررأ مررن ياالررأهررو ليررف أي نعررم، وأي نعررم،  فضوويلة الشوويخ:

وبين العلم، أي مرا شراء اهلل ت رار    حفيًصا، واد جم  بين الحفص بين الع ااة
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 اهلل.

 وايش ك تم تفاجعوو م  بعض؟ ر:المحاو

واهلل جميررر  العلررروم اليرررفعية، الرررماا وبلررروغ المرررفام،  فضووويلة الشووويخ:

احب، وم، فكراو نعرم الصروا جفومية، وأواات االلت ارات، وريفها من العل

 الاأ، الييخ محمد اليفايف.، ونعم  م الصدياونع

ذل  نجد أو أنحاسكم وألالاكم وك اعكم افي رة مرن بعرض، ول  المحاور:

حتى أنا الت للييخ محمد اليفايف ما شاء ت رار  اهلل ذكرفأ انو مرا ك رت أراه 

م، أو يجعرأ أجواءنرا وأجرواءك  يف تل  ا يام الجميلة، نسرخل اهلل  

 .كفه امفًة بذهكذا اائًما ع

لقررة القاامررة، والسررالم مررن هررذه الحلقررة، نلقرراكم يف الح ذا القرردرنكتحرري هبرر

 عليكم ورحمة اهلل وبفكاته.
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 ( 5كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

ول أاب لرذي أكفبت را بره حريا شيخ حسين ما أجمأ هذا الكرالم ا  المحاور:

بره، نررم أاب كالرب العلرم مرر  زمالئره، ومررا تعف ر ا لرره يف م، مرر  رالرب العلرك

م ا لرالا وال عرد عرن الحسرد، ه مر  أصرداائه وكرفالدري السابا، يف عالاتر

وال غضاء، وإرااة ريف الايف إللوانه، اع را نتحرد  عرن نق،رة حساسرة جرًدا، 

 ن، الرذين  انلرفيالفاوا، بالذات مروهي كيي يتعامأ كالب العلم يف مسخلة  

اوا عليه، أو اكل  على راهم على شياه، هذه من ا مور التري تحصرأ ربما ر

 التعامأ يف هذه القضية؟بين كل ة العلم، فكيي ي  غي 

مسرخلة الرفاوا هري مررن المسرائأ التري ال تغيرب عرن كالررب  فضوويلة الشوويخ:

س ابوو  وًووا »يراة الردنيا، العلمأل  و ال قص حاصأ، والا،خ حاصرأ يف هرذه الح

، فالفا على الما،ئ، هذه يعتً أصأ مرن «  ائيس ال  اب نء وحيا الخح  ا  آدا

و حماية لليفيعة، برأ هرو مرن ا مرف أصول اإلسالم ومن شعائفه الااهفة، وه

برررالمعفو  وال هررري عرررن الم كرررف، وهرررو مرررن الجهررراا يف سررر يله كمرررا ارررال 

 :« ،وللسووو  كم اهووودوا المشووواًيس بوووو  الكم، ولنفسوووكم» ،

مرا أكثرف و، ومر ه،  ن روي، ومر ه،  سرلحي، والي مر ه، القرفآارمعلى ال  والفا
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ژ ﴿أ، ارال تعرالى: الفاوا يف القفآو الكفيم على أهأ ال،وائي، وأهأ الملر

، [73المائررررررررردة:]﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ

 .[64المائدة:]﴾ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿واال تعالى: 

ڀ  ٻ پ پپ پٱ ٻ ٻ ٻ ﴿واررررررال تعررررررالى: 

 .[18:المائدة]﴾ڀ ڀڀ

فة يف الفاوا، برأ لريا ا مرم، حترى علرى الحرفا إذا كراو نيات كثيفالقفآو ا

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ ڳ﴿واحررًدا، كمررا اررال تعررالى: 

 .[78يا:]﴾ں ڻ

يف سرر ته الكثيررف الكثيررف مررن الررفاوا علررى  كررذل  نجررد ال  رري 

 ا ا   ي لوو ن ًوو  ا باه ل  ا»يقول:    الماالحين، وما أكثف ما كاو  

، من أبي بكرف وعمرف، وراهرم علرى بة  م ه، الصحاا هو  ، وهذ« اوً

، أهرأ العلرم، مانعين المكاة، والذين يضفبوو انيرات المتيراهبات، وهرو مر ه

ولكن أهرأ العلرم يف مسرخلة الرفاوا لهرم مر ه، ي  غري أو يتعرف  هرذا المر ه،، 

غري  ه،  متكامرأ، ي  وهذا الم ه، م ه، أهأ العلم يف الفا علرى المارالي، مر

الٍم لوحردهأل  و السرلي الصرالح تجرد يف ع راراهتم مرا كلمة ع  يؤلذ من  أو ال

ا وبي هم، وبين عالم  يقول: را علرى بين رجأ  يقول: ال نفا عليهم، ال حجة بي  

كأ صاحب بدعة، وبي هما، فذكف أهأ العلم أنه اد يحتي بكالم العرالم شريء  
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يكروو  ا أو الخلة، وإمرهذه المسرأ العلم تكلم يف لاص  به، إما  و ريفه من أه

كرف عرن بعرض  اد ال يكوو ع رده المقردرة علرى موجهرة هرؤالء الاصرم كمرا ذت

الفاوا على عتات الجهمية، لحجورهم واستحمازهم، السلي، من إجامهم عن  

من يفا عليهم، لكرن ه را  مر ه، عرام يتؤلرذ مرن كرالم   حتى ايض اهلل  

وإال   ا عرالج،، أو الرفة الرفاوامهرم اهلل يف مسرخلالسلي، من م ه، السلي رح

، هرذا [48اليرور :]﴾ں ڻ ڻ ڻڻ﴿ا صأ يف المسرلم هرو ال يراو والترذكيف،  

الفا عالج، هذا يحيد كالب العلم أنه ال يتكثف من اضرية   هو ا صأ، ومعففة أو 

الفاوا، وإنما يكوو كالمه يف المحكمات، هو أكثف شيء، كما ذكرف عرن مر ه، 

رب سرر عين مررا يتقررامررين، أو ابررن عثي ، وشرريا ا برراز  اليرريخ ابررن

كررالم يف المحكمررات، محكمررات الرردين، التررذكيف بتقررو  اهلل بالمائررة، هررو ال

لصالة، وباإلحساو، با حكام اليفعية، برا اب، مكرارم ، بالجماعة با

ا لالا، ما يتقارب س عين بالمائة، نالنين بالمائرة هرذه تتجعرأ للرفاوا، يع ري 

اائًما، وإنما هرو كرالعالج   م قصةئًما، والم ق ة االاص، فالفا ليا   هي شيءٍ 

فا ويكروو مرن أهرأ هرذا الرفا، فهر جدت الحاجة لهذا الفا، فإنره يرت ذه أول إو وت

 اضية أو العالج را، أو الفا هو عالج.

القضررية الثانيررة مررن مرر ه، السررلي الصررالح: أ ررم ي اررفوو إلررى المقالررة، 

 رعيحة،  ت مقالرةفرإذا كانرعليها،  كأ مقالٍة يفاوو   وي افوو إلى القائأ، فليا

مهرتئه ال ت تيف، وال يؤبه لها، فإ م ال يفاو ا، برأ يموتو را، ويت، قروو عليهرا 
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، ومرا "أميتروا ال اكرأ بعردم الكرالم بره، وتفكره"بعض الالحاء الفاشدين:    اول

 أكثف الكلمات والعقائرد التري بردأت  رعيحة، نرم ترف  أهرأ العلرم وفسردت يف

نساو ال يفا على كأ مرا يارفج أمامره ، أو اإله، تفبويع،ي ا م مكا ا، وهذا ي

ا رجرأ، ربمرا يف الياشات، يف الكلمات، فقرد تكروو المقالرة مغمرورة، ارال هبر

تابعه بعض ف ام من ال اي، فخهأ العلرم مرن مر هجهم أ رم ال يرفاوو علرى أي 

كانرت يف و  إلرى بدعرة، أو مقالة، إال إذا انتيفت هذه المقالة، أو كاو فيها اعر

و كاو فقهًيا، لكن يف لالٍ  مذموم، فإو أهأ العلم ي ي،وو موم، وللالٍ  مذ

تهااية الحفعية الحقهية، فرإو أهرأ العلرم ال ويفاوو عليهم، أما يف المسائأ االج

يحفصروو علرى كثرفة الرفا فيهرا، وإنمرا إذا را عرالم  واحرد  علرى ذا  العرالم يف 

فاا من الفا هو إظهار  و المه فالوأل د را عليوا به، واالوا: امسخلٍة فقهية، اكتح

أنره  الحا، وسواء  الحا ظهف ب  أو بغيف ، وهذا كما ذكفنا يف الحلقرة السرابقة

من مح ة الايف إللوان ، وعدم الحسرد، أو تحرب أو ياهرف الايرف، والحرا، 

لرذل  على لسران  أو علرى لسراو ريرف ، فخهرأ العلرم يف المسرائأ الحقهيرة، و

ا هرو أااه ًبا يف  يؤلي كتاالعلماء  نجد أو بعض   مسخلة فقهيرٍة، ويرذكف ارواًل فقهيرً

وإنمررا إذا جرراء ذكررف هررذه إليرره اجتهررااه، فخهررأ العلررم ال ي يرر،وو بررالفا عليرره، 

المسخلة، يقولوو رأيهم يف هذه المسخلة، وإو كانرت مسرخلة ك يرفة، فإنره ي تردب 

اٍب يف لميررة، بررخ المسررخلة مسررخلة ع إليرره بعررض أهررأ العلررم ويررفا عليهررا، وت قررى

ويف الم اايررة، ويف ذكررف ا الررة، ويف ذكررف ال صرروص، وال يتعررفض لحرروار، ا
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 تيهيف، وال ريفه.للقائأ، وال يتعفض لالسم، وال بال

فإًذا أهأ العلم يفاوو على المقالة القوية، إذا كاو فيها بدعة، أو فيها لال  

 المقالةا، وأما اوو عليهتيف، فإ م ال يفمذموم، أما المقالة الضعيحة، التي ال ت 

التي يف مسائأ العلم، فإ م ال ي ي،وو لها كثيًفا، ولكن يوجرد مرن أهرأ العلرم 

واء  يف الفا، أو حتى يف الدروي، إذا ارفر العرالم مرثاًل أو زكراة من يت ين هذا، س

الم الحلي المستعمأ، تجب فيه المكاة، تجد أنه يذكف ا الرة، وال يرذكف أو العر

 داللة على الحكم اليفعي.باب ال ، إال منكذا وكذاالحالأ اال 

 إًذا هذه ال ق،ة ا ولى، وهي أ م ال يفاوو على أي مقالة.

ا مررن مرر ه، أهررأ العلررم، أ رم يررفاوو علررى المقالررة إذا كانررت وااعررًة أو  أيضرً

و معل ًة، فإ م ال يحرت وو مقراالت أهرأ ال اكرأأل  نره ال يليرا بخهرأ العلرم، أ

لرى أهرأ اإلسرالم، ال، إو واعرت يروهوا ع اكرأ، في هرأ ال  يحرت وا مقاالت 

ال يرذكفوو هذه المقالة، وتكلم هبا ذا  العرالم، فرإ م يرفاوو عليهرا، وكرذل   

حجًجا للاصم لم يقلها، فيختوو فإو اال كذا وكذا، ف قول كرذا وكرذا، ال، مرن 

وال  لة الوااعرة فرا  ،م ه، أهأ العلم أ م يفاوو على أالة الاصرم يف المسرخ 

 ختوو له، أو يذكفونه بخالٍة أو بحج،، فتكوو فت ًة له ولهم.ا، ال يدوو عليهيمي

ا إذا كانررت معل ررًة، فررإذا كا نررت معل ررة هررذه المقالررة، وانتيررفت عررن وأيضررً

 صاحب بدعة، أو يف لالٍ  مذموم، فإ م يفاوو عليها.

 عرض أهرأ ال،وائري يفولهذا يا شيخ، لما ايأ لإلمام أحمد مرن ب  المحاور:
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، (اسكتوا نسركت)يأ له: يا إمام كيي تقول هذا؟ فقال: ليهم، الما را عزم ه،  

ذكفتره، وهرو أو الرفاوا إنمرا ترخ    لعاريم الرذيفكخنه يتيريف إلرى هرذا المع رى ا

بررالعالج، وإنمررا راة فعررٍأ لمقالررة سرروٍء انتيررفت، فهرري كررفاة إصررالحية لحسرراٍا 

يقروم الوا نرم و أ م اسكت، وال يحرتض هحصأ، ولذل  اال لههم: اسكتوا ن

 بعملية الفا، كما تحضلت.  هو

ا أ ررم إذا أرااوا أو يررفاوا ع فضوويلة الشوويخ: لررى مررن مرر ه، أهررأ العلررم أيضررً

المقالررة الحاسرردة، وال رردم السرري ة، فررإ م يررفاوو باإلجمررال، هررذا مررن حيررث 

الأل ا صأ، ال يحصلوو بدعته، ويقولروو: ارال كرذا وكرذا، ا صرأ هرو اإلجمر

وربمررا الترر ا عليرره، وربمررا كرراو يف  العررامي،يسررتوع ه ربمررا ال  و التحصرريأ 

ال دعرة، التحصيأ، يف بعض راوا التحصيأ  عي يف الجانب، فيتقرو  جانرب  

ا إلرى التحصريأ، كرخو  وهذا من حيث ا صأ، وإال اد يض،ف أهرأ العلرم أحيانرً

بررره يف كتا تكررروو مقالرررًة عايمرررة، وسررري ة، كمرررا فعرررأ شررريخ اإلسرررالم 

ن ارال يف صرحة الكرالم، فرفا عليره شريخ  علرى مرية هو را  فالتسعي سعي ية(،  )الت

ا هرواء، وأهرأ  سعين وجًها، بّين ب،الو اول أهرأ ال ردم، وأهرأاإلسالم من ت

ا العررالم اررد يحترراج إلررى التحصرريأ، حتررى يت ررين  ررعي هررذه  الضررالل، فخحيانررً

 المقالة، وإال فا صأ اإلجمال.

، وهذا هرو المقالةلفا على سم ع د اعلم: عدم ذكف االأيًضا من م ه، أهأ ال

نتقرام أو التيرحي إال يف ا صأأل  و المفاا هو را ال اكرأ، ولريا المرفاا بره اال
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فقد ذكرف أهرأ العلرم، أنره ال برخي برذكف االسرم، وهري إذا اشرتهف، هرذه   حالين

هرم المقالة عن هذا الفجأ، كخو تيتهف بدعة، كما فعأ العلرم يف الرفا علرى الج

يالو الدميرقي، وريرفهم مرن وعلرى رر برن ارهرم،ى الجعرد بن صرحواو، وعلر

هرذا   أرباب ال دم وا هواء، وكرذل  إذا كراو هرذا ااعيرة إلرى بدعرة، فرإذا كراو 

الفجأ ااعيًة إلى بدعة، فال بخي بذكف اسمه، حترى يحرذر ال راي م ره، و حترى 

ال ردم الك رار، يحذر ريفه، وتكوو ملتصقًة هرذه ال دعرة، ال سريما إذا كراو مرن  

يررة، أو برردم المعتملررة، أو برردم ا شرراعفة، وإال م الجهمرج أو بررددم الاررواك رر

 ا صأ عدم ذكف االسم.

ا مررن مرر ه، أهررأ العلرم: أ ررم يررفاوو برردوو تيرهيف، ولررو لررم لصرراحب  أيضرً

ال دعة، حتى لو كاو صاحب بدعة، وكاو ال يدعو إلى بدعته، فرإو أهرأ العلرم 

وعمرت   الفجرأ،  شتهف هذانا إذا اهيف، إال كما ذكفيفاوو عليه، ولكن بدوو تي

به ال لرو  برين المسرلمين، وانتيرفت مقاكعرة، وصرار ال راي يت راولوو مكانره 

أنصار وأعواو، ويوجد من يداف  ع ره، فه را ال برد مرن ذكرف   وبدعته، ويوجد له

 اسمه، والتيهيف به.

ال ليا فيه، فرال يتقروالمفاا بالتيهيف: أو ال يتعد  الحا فيه، فال يتماا فيه ما 

ليا فيه هذا ا مف، ويتج ب ريرف   زاأ أو شارب لمف، وهوادر اهللثاًل ال  إنه م

ذل ، كما ذكف عن بعض أهأ العلم أنه كاو إذا را عن بعض أهأ العلرم، ارال: 

وكرراو رجرراًل أمرره تكرر ا ال يررت وهررو جررالا  ال يتسرراعدها، فهررذه ليسررت مررن 
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وار إظهرار عر  التيرهيف،ا، ولكرن المرفاا بالحكمة يف شيء، وهي زيااة يف الفاو

 انه، ال سيما إو كاو من أصحاب ا هواء.ه، وإظهار نقص علمه وإيماول

ا مررن مرر ه، أهررأ العلررم: عرردم التيررحي بالماررالي، بررأ تكرروو الفحمررة  أيضررً

مصاح ة لهذا الفجأ،  و صاحب المقرال كمرا ذكفنرا سرابًقا أنره إمرا أو يكروو 

قلررة وإمررا ل ذا وكررذا،الرردليأ كرريتقررال لرره أل،ررخت ولقلررة علمرره، فهررذا يت ررين لرره، و

ذكف يف اهلل إيمانرره، وتعصرر ه، فهررذ ، فهررذه معررالم مررن ا يرروعن، ويررت

م ه، السلي الصالح رحمهم اهلل يف الفا على الماالي، وكما ذكفنا أنره الرفا 

يكوو بقدر وبحاجة، وأو ال ي،غى على اإلنساو حتى يتعف  بره، وأو ال ي ر ش 

مر ه، السرلي  لريا مرن يهرا، ال،ليرفا عل  أل،راء، ويرخ  هبراما ع د ال راي مرن  

ا، ولذل  يا،رخ كثيرف مرن ال راي ع ردما يرذه وو إلرى أشرفكة ا رأ الصالح أبدً 

عيفين س ة، وا أ نالنين سر ة، ويجعلروو ه را  مفكرم لسرمام أشرفكة بعرض 

الدعاة، وبعض العلمراء، والت قيرب ع هرا، وألرذ مرا فيهرا مرن أل،راء، وصرحها 

مهرردها، وماتررت يف اتررت يف لمقالررة مام هررذه اا عليرره، ال، مررا اورصررها، والررف

 وماتت من س وات، في  غي عدم نيفها بين ال اي.لحدها،  

ذكف  يا شيخ حسين يف بعض الكالم سرمعته مرن أهرأ العلرم، يف   المحاور:

مسخلة الفاوا، وهو أو يكوو الفا ميتماًل على لصلتين عايمتين، أما ا ولرى 

ه هررذه  قررت عليررى مررن ان،نسرراو علررا يفيررد أو يررفا اإلفهرري العرردل، فحي مرر

نت ع هرا، مرن اليرفو  التري ذكفهترا مرن انتيرار بدعتره، ا وصا ، التي تحرد
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وكو ا فعاًل مما يستحا أو يتكلم ع ره، أو يستصرحب العردل، فرال يميرد عليره 

وال يحاول أو ييروهه ويسرق،ه، هرذه لصرلتاو، أول شريء: أو يكروو عراااًل، 

ا، وهرذا ممرا يردل ومحقره توحفاره،  ا إسقاكهيكوو المفاا بالفنانًيا: أو ال   مامرً

ه هذه التصففات التي ذكفهتا، بعض ال راي إذا ذكرف القرول أو ذكرف القائرأ، علي

شغب عليه وش   عليه، كخو المستم  ييعف بخو هذا اليراص المرفاوا عليره، 

ال فإنما يدل  ال فضأ له يف اإلسالم وال مكانة له بين أهأ العلم، وهذا واهلل إو 

إلررى  اهلل  عررة اإلنسرراو إذا لررم يوفقررههررذه ك ينسرراو، وى ظلررم اإلعلرر

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: فضرررررررله ورحمتررررررره، ارررررررال اهلل 

، فرإذا اتصرري اإلنسراو بالجهرأ، أو اتصرري اإلنسراو بررالالم، [72ا حرماب:]﴾ۆئ

ذه ت بفكة العلم، وهذا يتضح يف الفا، ولذل  كراو شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة 

ا أو يف كالمهررم يانررً ، ويررذكف أحئرري، يوصررحهمال،وا علررى هررذه ، إذا را

ه الحا، لك ه يفا ال اكأ م ه ويق أ ما فيره مرن حرا، وهكرذا ي  غري بعض وجو

أّاب ا يف القفآو، حتى يف سورة ا عفا  لما اال   للمؤمن، ولذا اهلل  

نرم ارال: ،  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿عن الكحار:  

 ،[28ا عررررررررررررفا :]﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

، الحاحيررةأل  نرره ﴾ۓ ۓ ے﴿عررن اررولهم،   سرركت اهللف

ڭ ڭ : ﴿حررا، فعرراًل هررم وجرردوا آبرراءهم عليهررا، لكررن را علرريهم مقررولتهم
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 .﴾ڭڭ

هكذا ي  غي للع رد المرؤمن أو يكروو اافعره إرااة الحرا، وبيراو الحرا، وأو 

ا مررن العرردل ال مررن التيررحي بإلوانرره، نسررخل اهلل  أو  يكرروو م ،لقررً

 ا.وال عمال ا وأايصلح أ

ا   شريا ا  ن، كاو  شيخ حسي يف مسرخلة ذكرف اسرم المارالي، أو أحيانرً

يتسخل يف مجلسه من السائأ، فيقولوو له: ما رأير  يف فرالو الرذي ارال هكرذا؟ 

 واد يكوو هرذا مرن المعاصرفين الرذين لهرم ات رام، كيري كراو شريا ا  

 يتصف  عملًيا االأ الحلقة؟

ا، ال يف سررماء أبرردً ا يق ررأ بررذكف  ال كرراو شرريا ا  فضوويلة الشوويخ:

ال يف اللقاءات، وال حتى يف ا سر لة، وي هرى وي، وال يف المحا فات، ولدرا

عررن ذلرر ، ويقررول: إنمررا نررفا علررى المقالررة ال نررفا علررى القائررأ، وذكررف شرريا ا 

 :أنه ال يفا على القائأ،  مفين 

 را علرى آلرف، ا مف ا ول: حتى هذا ال يدعو إلى التحرمبأل  و العرالم إذا

متابعوو، ففبما يخلذهم   له كالب، وله مح وو، ولهلم  ، ذا  العاسماه باسمهو

التعصب ليياهم، فيحاولوا أو يغفوا شرياهم ذا  يف الرفا علرى هرذا اليريخ، 

نم ت دأ الفاوا بين أهأ العلم، واد يصاح ها ظلرم، وارد يصراح ها إجحرا  يف 

 ول. هذا ا مف ا حقه، فالمقصوا هو الفا على المقالة يكحي،

خ، أو الحاسردة، ربمرا يتغيرف حالره ا صراحب المقالرة الا،ر: أو هذالثاأا مف  
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بعد ذل ، ويفج  إلى الحا، ويفج  إلى الصرواب، والمرفاوا عليره إذا سرم  

ال اي أو العرالم الحرالأ را عليره، ال سريما يف التسرجيالت، سرو  ي قرى زم ًرا 

يره أ العلم علقى كالم أهي إلى الحا، ف  وكهًفا، م  أو هذا الفجأ تغيف، ورج 

يذهب، فهذا يسر ب لره إشركال، ولرذل  نسرم  كثيرف   موجوًاا، ولم يتمَح، ولم

من ال اي، يقرول: أنرا يرا ألري تكلمرت هبرذه ا رأ أو أعرف  الحرا، أو ا رأ أو 

أتوب، أو ا رأ أو أترف ، فيحراول أو يمسرح ع ره هرذ، ولرذل  هرذا مرن أعارم 

 اصألذكرف ا شرا شرااص، وعردم الكرالم يف ا  م اه، أهأ العلم، وهو عردم

، أو المفاا هو را ال اكأ، وإظهار الحا، سواء  بره  نه كما ذكف شيا ا  

ا يف أل،راء بعرض أهرأ  أو بغيفه، ولذل  حدن ي أحرد الميرايخ أنره جمر  كتابرً

، العلم، وما يتقارب أربعمائة صححة، نم أتى هبا إلى شيا ا ابن عثيمين 

ف اليرريخ إلررى ف اررن عثيمررين، : اليرريخ ابررأيهررذا اليرريخ،  وأراا أو يقرردم لرره

ل بكلمررة: واجررد، يع رري هررذا اليرري كثيررف، التصررف هررذا الكترراب، الكترراب، فقررا

واذكف أهم ا ل،اء، التي هي لال  المذموم، أما المسائأ االجتهااية، في قى 

هو فقيه، وال اي فقهاء، فيقول: فالتصفت الكتاب إلى مائة عيفين وصححة، 

ذكرف : واجد، لعل  تاتصفه، وااالاف إليه، وقدم لي، ف ي  يت الييخ حتىنم أت

أهم شيء، فيقول: ورجعت فالتصفت، ك ًعا االلتصرار سرو  يحرذ  كثيرف 

من ا شياء التري ربمرا هري مسرائأ اجتهاايرة، أو أ را ربمرا ال يعراب علرى هرذا 

العرالم  العالم، هذا هو رأيره، وهرذا هرو مرا أا  إليره اجتهرااه، وربمرا كراو هرذا
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يقرول: فالتصرفت أجرف، وربمرا لره أجرفاو، ف  لره  ل،خ، ربما  ف  أنه علىت  الذي

الكتاب وأتيت إلى الييخ يف أربعين صححة، فخراا أو يقدم لره اليريخ، نرم ارال 

له الييخ هذه الكلمات، التري تعررت  مر ه، للحيراة، فقرال: يرا شريخ المرفاوا 

إذا ذكرفت  أقيره، فخليرى أعليه فقيره، وعرالم، وأنرا ال راي يقولروو ع ري أأ ف

ومن براب إسرقا  الفجرأ وكرذا، لكرن  لوا هذا من باب ا افاو،يقومقدمة، أو  

أنا أال  على ما هو ليف، الت: ما هو؟ اال: أو تخلذ هذا الكتاب، وت عثه إلى 

ذا  العررالم، وبرردوو أو ي تيررف، فيقررول هررذا الفجررأ: ألررذت بكررالم اليرريخ، 

 .م، والحمد هللوبعثت هذا الكتاب إلى ذل  العال

وم أو ي تهرري، ولرريا الحاسرردة، الاررال  المررذم كلمررةأو هررذه الأهررم حاجررة 

بالضفورة االنتيار أو اإلشرهار أو اإلسرقا ، ال، فسر حاو اهلل، ولرذل  شريا ا 

  :وكالبرره علررى م هاجرره إو شرراء اهلل، ولررذل  حتررى ذكررف اليرريخ، اررال

يث ت را و وأسخل اهلل أونحن ما وو على هذا ال،فيا، يع ي: عدم ذكف ا سماء،  

ا برره، ى أو هررذا كرراو شرريً ا أصررياًل علرر ه، ممررا يرردلعليرر  ع ررد اليرريخ، وكرراو معت يررً

ومحافًاا عليه، وكثيرف مرن علمائ را، الرذين أارك راهم، اليريخ ابرن براز، اليريخ 

صالح الحوزاو، الييخ صالح اللحيداو، الييخ ابن جرًين، هرذه كرفيقهم، ال 

 وهلل، وارد حصرأ  ذه المقالرةهر  هو الفا على  يذكفوو ا سماءأل  و أهم حاجة

 الحمد.

ولهذا يا شيخ حسين أنا أتذكف جيًدا تتمة لكالم ، حتى يف مسخلة  المحاور:
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 ألف ، وهي الذين راوا على الييخ، انو ربما نكوو اد سمع ا مفاًرا وتكفاًرا

لررم يكررن يحررب أو يجيررب علررى سررؤاٍل ذكررف فيرره اسررم عررالٍم  أو اليرريخ 

ا كراو مرن الل،يري ذكفهرا، سخلة لفبم، ولكن ه ا م.. ب الكالم.معاصف، ويتج

ا عليره يف مسرخلٍة باسرمه، كيري يتصرف ؟ أنرا   وهي أو الييخ   كاو إذا رت

ايأ له: يا شيخ را علي  فالو وفالو، وفالو يف بعرض   أنه    أتذكف جيًدا

، فلمراذا ال ترفا عليره؟ اسرم  يرا المسائأ التي اشتهف فيهرا ارول اليريخ 

  ؟كاو يقول الييخذا ما سينشيخ ح

انو الحررا إمررا ع رردي وإمررا ع ررد هررذا الررذي را علرري، لررو  فضوويلة الشوويخ:

افرت  ها اسمة ن ائية، فإو كاو الحا ع دي، فقد بي ته تماًما بدليله، فرال حاجرة 

حي  ٍذ للفا، وإو كاو الفا يف راه علي، فالحمرد هلل أو يهيرخ للمسرلمين مرن يرفا 

لم ردأ، نرم من حيرث ارا، هذا  فلماذا أول:  ، يقين،  على محمد بن عثيم

: وماذا لو راات عليه، هأ ست تهي المسخلة؟ سخرا عليه، نم هرو يقول  

أيًضا يفا علي، فست قى راوا، هذا بي ي وبي ه، اهلل العالم بما يف القلوب، نم اهلل 

 العررالم بمررا يحصررأ يف الرروب االت ررام، الررذين يتحمسرروو، ويتحمبرروو عررااةً 

: فلريا مرن م هجري ل  ارا   ام، ولهرذاوأنا لي ات  و له ات ام،ه  لييولهم،

أن ي إذا بي ت المسخلة بردليلها، نرم ظهرف را  أو أرا، تحصرياًل لهرذه المصرلحة، 

ا لتلرر  المحسرردة،  ذا مرر هٍ،  رحمررًة واسررعة، ولهررذا كرراو  وافعررً

فحم را أو ي وا ٍح، يف الرتبيرة ويف العلرم، ويف المعففرة، نسرخل اهلل 
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 .واس  ج ته  هو يتسك وأ، وإياه

شيخ حسين بّيض اهلل وجه ، وجما  اهلل ليف على هذه الكلمات ال يفات، 

م را  لعل ا نكتحي هبذه الحلقة بما تم ذكفه، وتم أعدااه، ونسخل اهلل 

 وم   الق ول.

س حان  اهلل وبحمد ، أشرهد أو ال إلره إال أنرت، أسرتغحف  وأتروب إلير ، 

 وصح ه أجمعين. على آلهو  مدلى ن ي ا محوصلى اهلل ع
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 ( 6كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

الحمررد هلل رب العررالمين، وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمررد،  المحوواور:

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

العلرم، اب كالب  آاى  ال نمال نحن وإيا  شيخ حسين يف معفض الكالم عل

العلم، ي دو أن ا تواح ا علرى أحرد المحراور، وهرو الردعوة إلرى الب  وصحات ك

 اهلل.

بسرم اهلل، والحمرد هلل، وصرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد،   فضيلة الشيخ:

 وعلى آله وصح ه أجمعين:

نعررم هرري مررن صررحات الداعيررة ومررن صررحات كالررب العلررم، الرردعوة إلررى اهلل 

  اهلل، والدعوة إلى    ن إرسال ة، مهي الثمفغاية وهي ال

: الفسأ وإنمال الكتب، وهي نمفة علم كالرب العلرم، ولرذل  ارال اهلل 

، فهرررذه هررري [4]إبرررفاهيم:﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿

يف كتابره   ، واد أمف اهلل  وظيحة الفسأ، وهي الدعوة إلى اهلل  

:  هللالكرفيم، بالرردعوة إليرره، وبيرراو اي ره وشررفعه، وأحكامرره، اررال ا
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 .[125حأ:ل ]ا ﴾ھ ھ ھھہ ہ ہ ہ ﴿

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: وارررررررررررررررال 

 .[108]يوسي: ﴾ژڑ

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: وارررررررررررال 

 .[19]الجن:

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: وارررال اهلل 

 .[33]فصلت:﴾ڎ ڈ ڈ

، وهو يف ذلر  فال أحد أفضأ وأحسن اواًل ممن يدعو إلى اهلل  

أ التحسريف يف بعرض أهرن، وكما ارال ه من المسلمينإيعمأ الصالحات، ويقول 

، كخو فيها اعتماز وعمة هبرذا الردين الرذي ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿اوله:  

أحاايًثا كثيرفة، تردل   يدعو إليه، كذل  نجد أو يف أحاايث ال  ي  

، وكرراو ال  رري علررى الرردعوة، وعلررى الحررث علررى الرردعوة إلررى اهلل 

  ق ائررأ، ويف لاكررأ حياترره هرري اعرروة، كرراو يعررفض نحسرره علررى

 ، وارال  الح، يردعو إلرى اهلل  مواسم   سواا، ويف  ا

ا حيووا  لووي  ووس »م ي ًا فضأ الدعوة إلى اهلل، اال:   لئس  لدي ال بي ر    واحد 

، رجررأ واحررد، فكيرري إذا اهتررد  علررى يرردي  ف ررام  مررن ال رراي، «ُحمووا الوو عم

 .ةمواللتهم على اإلسالم، واللتهم على الايف، وعلى كفيا االستقا
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وكمررا اررال بعضررهم يف هررذا ، «آ ووةغوو  ع ووي ولوو  لب»: واررال 

 ، يقول: هذا تكليي، كلحر  ال  ري «بلغ ا»الحديث نكتة  ل،يحة،  

، تيفيي، شف  الردعوة إلرى «ع ي»، هذا تكليي،  «بلغ ا»أو ت لغ هذا الدين،  

، تاحيري، يع ري: ولرو آيرًة واحردة، وكمرا ارال «ول  آ ووة»،  ال  ي  

عالمررة علررى هررذا  ة، فكررأة، هرري العالمررالمقصرروا بانيرر بعررض أهررأ العلررم: إو 

ا، ويردلأ  الدين، فتدلأ  من هذا ال الغ، فيدلأ انية القفآنيرة الرواًل أوليرً

الحديث االستدالل بالعقرأ، والقيراي وال ارف، فكرأ شريء، وأهرم مرا يف هرذه 

، ال برد أو يكروو الر الغ «ع ووي»: اللحاة يا شريخ جمرال، اولره 

بارال  مرن ريف،    ب والس ة، الن الكتاتقى مس، أي: يت عن ال  ي  

بال،تفا الملتوية، أو بالامع الت، أو القصرص الكاذبرة،   يدعو إلى اهلل  

أو باالاعرراءات، أو بالكفامررات الترري يمعمرروو أ ررا كفامررات، فررال بررد أو تكرروو 

، وفيهمرا الكحايرة الدعوة إلى كتراب اهلل، وإلرى سر ة ن ي را محمرد 

 واليحاية.

وهرري كلررب العلررم،  ل عمررة،علررى هررذه ا  اهلللررم احمررد علفيررا كالررب ا

وزكرري علمرر  ب يررفه، ونيررف العلررم، وتعليمرره، وتدريسرره، وتحقيرره ال رراي، وال 

ا ُللجم بلجاا   ووس نووار   وو ا الييا ووة»تكتمه،   ، المسرتحيد ا ول «فإن  س ً م علم 

ا، وذكرًفا حسر ًا، ورف ، ةً عروا ليف من هذه الدعوة، هرو أنرت، ت رال أجرًفا ونوابرً

 عة  يف الدنيا، ويف انلفة.ورف   نح  لى اهلل فالدعوة إ
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ا يررا كالررب العلررم تعرريش بسررعااة، وه رراء، فالرردعاة إلررى اهلل،  نررم إنرر  أيضررً

ا، وأه ررخهم حيرراًة، المحتسرر وو إلررى اهلل  ، مررن أحسررن ال رراي عييررً

، ال يمكرن أو يرتكهرا أبرًدا، برأ إنره ومن ذا  كعم الدعوة إلرى اهلل  

يغ هذا الدين، وربما ترف  يأ ت للمصاعب يف س والمتاعب وا  ،ايتحمأ الميا

شيً ا كثيًفا من لهوات الردنيا، ولرذاهتا، وم اصر ها، والعريش يف ايراٍر فقرط حترى 

 .ي لغ اين اهلل 

، كراو الوجروب ولذل  كلما كاو الحاجة ااعية  إلى الدعوة إلرى اهلل  

اهلل الرردعوة إلررى  ىلررألررمم، وكرراو ا جررف أكثررف، وال أحرروج مررن زمان ررا هررذا إ

يرره الجهررأ، وال رردم والافافررات، وتكالررب ا عررداء كثررف ف ، الررذي

على ا مة اإلسالمية، وففخ الييخ يف بالا المسلمين، وصرار أب راء المسرلمين 

يقلرردوو الغررفب يف كررأ شرريء، فالرردعوة سررال، للمقاومررة إذا أراا اإلنسرراو أو 

، غأ ب،اعرة اهللا إذا لرم تتيرح يقاوم نحسه وشي،انه، فعليه بالدعوةأل  و هذه ال

ا سو  تيغأ صاح ها إو لرم تيرغله بالمعصرية، فإ را تيرغله بالم احرات، فإ 

: فكما يتقال: أفضأ وسرلٍة للردفام، هرو الهجروم، ولرذل  يقرول عمرف  

، يف اي ه وال يف انياه) ، فعلى اإلنسراو (إنه ال يعج  ي الفجأ فارغ  ليا له شغأ 

العلرم ال راف    ا ولكرمنسرخل اهلل ل رسلوب الحسرن،   أو ي ذل الايف بالفحمة وا

 والعمأ الصالح.

اهلل يحتح علي  شيخ حسين، هذه القضية اضية محورية، بال سر ة   المحاور:
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ل،الررب العلررم، الررذي تعلررم واري وتحقرره يف ايررن اهلل، أو ال يكرروو نسرراة مررن 

الكتب على أرفي المكت ات، وأو يحصف هذا الايف علرى نحسره، ومرن جميرأ 

من الكالم ال اار، ال اب  من القلرب ،    حسين لييا ا  وجدت يا شيخ  ام

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿:  يف تعليقه على ارول اهلل  

: وهبررررذا ، اررررال [21]ا حررررماب: ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

نعف  أنه ي  غي ل،الب العلم أو يكوو لره نيرا   يف مجتمعره، ال نسراة كتراب 

ا لضررمائف  هم، وترروجيههم،ال رراي وميرراعف فقررط، بمع ررى: أو يكرروو محفكررً

و لديه عميمة  يف إصال، الالا، حتى ال يكوو مجفا نسراةأل  و مجرفا ويكو

نساة ما الحائدة م ه؟ يقول: واهلل ححارت مرتن الرماا، وححارت بلروغ المرفام، 

وححات الم تقى، وححات مرا أشر ه ذلر ، ورايرة أو أارول سرخجلا يف بيتري 

 ىاضر، إلرى اليريخ ي  غري، انارف   وإو جاء أحد  يسخل ي علمتره، هرذا ال

أل  نره ييرعف برخو اهلل علمره عمفه كله م لًغا ومعلًما وااعيًة إلى اهلل 

، ، فقد لممته الدعوة، كمرا ارال ال  ري  وإذا علمه اهلل  

، جميرأ  جرًدا حقيقرًة أو ييرعف كالرب «بلغ ا ع ي ولوو  آ ووة»واد استحتى ذل :  

وسو  ه،  ذي هو سائف  إليالعلم ال  اذالعلم، ا أ أو يدلأ يف كلب العلم، أو ه

، أنه ال بد له من أو يوظحه يف الحياة، الذي مرن كراو يحصله بإذو اهلل  

له فضأ علم، فليعد به على من ال فضأ له، وذل  بالدعوة والت ليرغ، ومرا إلرى 
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 ذل .

فتح اهلل علي  يا شيخ حسين على هذه ال ق،ة الفائعة، كيب شيخ حسين يف 

ما المقصوا بالحكمة؟ إذا كاو  ي  سخلة الحكمة، يعأنت ذكفة م  ما يتعلا، يع ي

كالب العلم سريكوو ااعيرًة مارتلط بال راي، وه را  ع صرف أساسري، وهرو أو 

 يكوو حكيًما يف الدعوة إلى اهلل، وهو كالب علم؟

أو يكوو الداعيرة  ال ش  أو من آااب الدعوة إلى اهلل   فضيلة الشيخ:

انره الم اسرب مك هي و   الييء يفأ العلم،  هأحكيًما، والحكمة كما عففها  

زماًنا ومكاًنا وحااًل، فتع،ي المماو ما ي اسر ه مرن ا اروال وا عمرال، وتع،ري 

المكاو كذل  ما ي اس ه من ا اوال وا عمال، وتع،ري الحرال أحروال ال راي 

، فكراو يع،ري والمتلقين ع   ما ي اس هم، وهذا هو هدي ال  ي  

إ مان  بووال »سالم ليف، يقرول: اإل ل، لما ست أ: أيمفًة يقو مهالسائلين ما يت اس 

، ومرفًة أتراه رجرأ، «الجلوواد يف كووبيلا»، ومرفًة:  «با ال الد س»، ومفًة:  «ورك لا

، فكرراو ال  رري «ال  غضووب»فقررال أوصرر ي، فخوصرراه بتقررو  اهلل، ومررفًة اررال: 

  يفاعري الرتال  ال راي، وت رراين ميراعفهم، ونقافراهتم، ويع رري

عية ال برد أو يفاعري هرذا، وأو ال يكروو با حكام اليفعية، كذل  الدا  علمهم

كالمه واحرًدا يف كرأ مكراو، وال يف كرأ زمراو، وال يف كرأ حرال، ولرذل  كراو 

يحعأ هذه الحكمة، ويدعو إليها، وكاو ي تقد بعض كل ة العلرم   شيا ا  

ه، وال ي يتكلموو، يقول بكالٍم حا، لكن ليا هذا زمانه، وليا هذا مكانرالذ
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للعالم، أو للحاكم، أو ل،الرب العلرم، فيتغيرف هرذا وهرذا يف كأ كالٍم يتقال مثاًل  

ألئمووة المسوولميس »ال صيحة، اال:    ال صيحة مثاًل، لما ذكف ال  ي  

ء والعلمرراء، ، فغررايف بررين ال صرريحة  ئمررة المسررلمين، وهررم ا مررفا«وعووا  لم

قرة، وا افبروو يتح رب وكذل  عامة المسلمين، فكأ  له نصيحة، وكأ  لره كفي

: يررا أبترري ال تع ررد إلرريهم، ويتررواا إلرريهم، كمررا اررال إبررفاهيم اإلنسرراو 

اليي،او، يا أبتي إأ ألا  أو يمس  من الرفحمن، يرا أبتري إأ ارد جراءأ مرن 

اإلمرام مسرلم يف مقدمتره ارواًل العلم، بالل،افة بالفحمة، باليحقة، ولذل  ذكرف  

ا وهرو يحرد  ب  يكروو وال  )لإلمام مالر  جمرياًل، يقرول:   كرأ مرا الفجرأ عالمرً

، ال يمكن إو اإلنساو يحد  بكأ ما سم ، وال لكرأ أحرد، ال، لهرؤالء (سم 

ال اي مقام ومقال، وهؤالء لهم مقام ومقال، ولذل  أهم ما يجب على كالب 

لى اروٍم كمرا ذكرف أهرأ العلرم، عصراة ع ردهم أو يتحين الحكمة، وأو إذا أتى إ

، اء اهلل  لحكمرة أو يرتكلم عرن الفجراء، رجرفجوز وفسوا، فلريا مرن ا

، وعقوبرة ومغحفة الذنوب، بأ عليره أو يرتكلم برالتاويي مرن اهلل 

المعاصرري، وأنفهررا السرريء علررى الحررفا وعلررى الجماعررة، وإذا أتررى إلررى أاررواٍم 

، فإنره ه را ي وو إلرى اهلل  ، وهم لاشعوو هلل، م يذكفوو اهلل  

 تكلم بالاو ، وهكذا.يحسن أو يتكلم معهم بالفجاء، وال ي

علم هذه الحكمرة ربمرا اإلنسراو مرن التجفبرة، مرن كرول التجفبرة، ف،الب ال

ومن معاشفة ال اي، ولذل  إذا رأيت كالب عالم ال يتكلم بحكمرة، فهرذا إمرا 
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ابرن عثيمررين  ا ا أنره لقلرة عقلرره، أو لقلرة ماال،ررة لل راي، ولرذل  شرري

 ت ليررغ العلررم، ويضرر  كرراو يضررفب أمثلررًة للحكمررة بال سرر ة للداعيررة يف 

ذه الحكمة، فمن هذه المعالم نذكف معلمين، المعلم ا ول: وهرو أنره معالم له

: إذا أتيت إلى اوم، وع دهم مسخلة أو تف  أو هرذه المسرخلة كاو يقول  

عليه ال اي، وال ياتلحروو، اولها مفجو،، ولكن هذا القول المفجو، يجتم   

نرر  تخلررذ هبررذا القررول وا م رر ، فإ ، ربمررا نحررفوإذا أتيررت لهررم بقرروٍل راجررح

المفجو،، وكاو يضفب مثااًل علرى ذلر ، كرالجهف بال سرملة، فرإذا أترى رجرأ 

إلررى ارروٍم يجهررفوو بال سررملة، ويررفوو أنرره هررو السرر ة، وإذا لررم يجهررف اإلنسرراو 

بال سررملة، وسرر حاو اهلل ا ررأ أيررام  بال سررملة، ربمررا صررار الررتال ، فإنرره يجهررف

ماليميرا، وجهرف هبرم، وهرذا مرن   القاسرم، يف د المحسرن  اسم  مق،  للييخ ع

الحكمة، هذا هو عرين الحكمرة، إذا كراو القرول المفجرو، يجمر  ال راي، وال 

ياتلحوو عليه، وإذا اال لهم القول الفاجح ربمرا نحرفوا م ره، ال، يخلرذ برالقول 

م ويكوو له مقام، نم يخلذهم شيً ا فييً ا، ولذل  المفجو،، حتى يكوو ع ده

ض يف مكة أكثفها، وإنما فف ت بالمدي ة، وهرذا مرن عية لم تحفحكام اليفا 

، بأ إو الامف لم يتحفم مرفًة واحردة، وإنمرا حرّفم علرى حكمة اهلل  

 ارجات، كأ هذا من الحكمة.

فه اليريخ ه را، المعلم الثاأ: وهو مهم كذل  يف الدعوة إلرى اهلل، الرذي ذكر

سر ة وإمرا واجرب، يع ري إمرا    ا ميرفوًعا،يقول: إذا أتيت إلى اروٍم يحعلروو شري ً 
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وكانوا يعتقدوو أو هذا الميرفوم واجرب، فلريا مرن الحكمرة أو تارًهم أو 

هذا ا مف س ةأل  و هذا مما يضعي عملهم، و فب مثااًل على ذل ، برالوتف، 

يا مررن الحكمررة أو تررخ  إلررى فررإو كثيررف مررن العرروام يررف  أو الرروتف واجررب، فلرر

 شريء عليره، وارد سر لت يف ومن تفكه الإنه س ة،    مجتم  العوام، وتقول لهم:

بعررض المجررالا حقيقررة عررن هررذه المسررخلة بررذاهتا، وكرراو ه ررا  مجموعررة مررن 

العوام، فسخل ي واحد، وكاو يتوا  م ي أو أاول: نعم هو س ة ولريا بواجرب، 

لررت: يررا ألرري الرروتف فعلرره ال  رري لكررن مررا يصررلح هررذا، لرريا مررن الحكمررة، فق

ال  رريأوتررف )يررة: ، ومررا تفكرره، واررال عائ   مررن أول

: ، واررال (الليررأ ومررن أوسرر،ه، حتررى انتهررى وتررفه إلررى آلررفه

ا» ، وكاو إذا مفض أو سافف ولرم يصرأيف اضراه «ا عل ا آحا    كم بالليا و ا 

صررأ مررن ال هررار، فررال ي  غرري لإلنسرراو أو يرررت  وتررف، ويكحرري هررذا، أمررا أو يح

ت، هرذا وو الم كفااوٍم يحعل  اإلنساو، ويقول، ك ًعا هذا باال  ما إذا أتى إلى

 شيء آلف، لكن هو كالم الييخ وهذا المعلم يف شيٍء ميفوم، ع د ال اي.

شيخ حسين يع ي يف ما يتعلا بمو وم الحكمة، لعل ا ندلأ مرن   المحاور:

لتلحت، وأحروال ال راي نافذة الحكمة إلى التعامأ اليوم، أاوات العلم اليوم ا

يف أمراكن محرداة، ربمرا علم ال اي ساو يجلا يالتلحت، اليوم كاو اديًما اإلن

تكوو المساجد، اليوم أص حت الحياة كلها ميداًنا للدعوة إلى اهلل، يسرت،ي  أو 

يدعو يف السوا، يست،ي  أو يدعو يف كأ مكاو، وأيًضا بإمكانه أو يسرتغأ هرذه 
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عً هذه التق ية، يع ري أو أالحرن أو كثيرف مرن كل رة   التق ية، نحن ا و نتحد  

لايرف، ال يسرتحيدوو، وال يسرتادموو هررذه ا اوات، ف مرن أهررأ العلرم، وكثيرا

التي هي ا اوات الحديثة، التي أص حت هي حياة ال اي، يع ري ال راي اليروم 

ال يتواجدوو يف المساجد، كثف ما يتواجدوو عً هذه الت، يقرات الجديردة، مرا 

ام، كالرررب العلرررم، يع ررري كيررري يقررري كالرررب العلرررم إزاء هرررذه الرررً مواررري

ي يمكن أو تكوو من أسفم الوسائأ يف إبالغ صروت الداعيرة،  يقات، التوالت،

 ال سيما كالب العلم؟

ال ش  يا شيخ جمال إو انو كما يتقرال نحرن يف عصرٍف صرار   فضيلة الشيخ:

فيسررمعها مررن يف  العررالم كالقفيررة الواحرردة، ويررتكلم الفجررأ مررن شررفا ا رض

ق يرة الوسرائأ الحديثرة التق ية، تاة من هذه  رفهبا، والعالم كلها يتسابا لالستحا

لالتصررال، بررأ إ ررا يعرردها عرردًة، وارروًة وأولررى ال رراي هبررذه الوسررائأ، هررم 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿:  المسلموو، وهي االلة يف اول اهلل  

الب ، وأولررى المسررلمين هبررذه التق يررة، هررم كرر﴾ۋ ۋ ۅ

وو هرذا الذين ي يرف، وهم  العلمأل   م هم الذين ي لغوو اين اهلل  

، وكررم اصررفت يف المرردة، ين، ولررذل  هررذه الوسررائأ مررن نعمررة اهلل الررد

واصفت يف التكراليي، ونحعرت المسرلمين يف شرفا ا رض ورفهبرا، ولرذل  

 يجب على كالب العلم أو يعت ي هبذه التق يرة، وكرالب العلرم سر حاو اهلل إزاء
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إلررى  ذه الوسررائأهررذه الررًام، ي قسررموو إلررى نالنررة أاسررام: اسررم  جررّفت هرر

مات والعياذ براهلل، فوار  يف ال ارف الحرفام، واسرتم  الموسريقى، وصرار المحف

زاات سي اته إلى سي اته، واسم  ناأ: إنما جعأ هذه الوسائأ لالكالم والثقافة 

أو نكروو مر هم،     كما يتقال، فال ت حعه بييء، والقسم الثالث: نسرخل اهلل

العلروم اليرفعية، ويف ويف تردريا  اين اهلل،  من استادم هذه الوسائأ يف ت ليغ  

، فكما ذكفت يا شيخ ، وهذا من رحمة اهلل  الدعوة إلى اهلل  

ا يف المسررجد يجتمرر  لرر  عيررفة أو عيررفوو، ولكررن يف وسررائأ  جمررال، أحيانررً

ا آال  مرن ال راي، التواصأ االجتماعي يسم  ل  م ات من ال اي، بأ أحيا نرً

 .هذه ا مورعلى  ولذل  يحمد اإلنساو ر به 

متمررثاًل لهررذا ا مررف، فكرراو كررأ جديررد يررخ  برره، مررن  وكرراو شرريا ا 

الهواتي وا جهمة، حتى ذكف بعض اإللوة يف بفنامج  اليهيف، أنه كاو ع رد 

الييخ اوالب مليء بالهواتي، كأ مرا نرمل جديرد، وكراو يقرول: إذا أرات أو 

أتنراي   وربمرا أوصرىد الييخ، فاذكف له جهاًزا اد صدر، وجهاًزا اد نرمل،  تسع

 جدة حتى يختوا بالجهاز، كما ذكف كثيف من كل ة العلم.من 

فلذل  اإلنساو ياتار من ا جهمة، ومرن الت، يقرات مرا يت اسر ه، ربمرا لريا 

كأ ت، يا ي اسب كالب العلم، ربما ي اس ه التليجفام عرن السر اب، والسر اب 

، ذا الت، يرراغأ مرثاًل هرربمرا يضرري  واتره، وال يسررتحيد م رره شريً ا، فعليرره أو يسررتر

وهذه الوسيلة، وإذا لم يكن ع ده لًة أو وات لهذا، ممكن أو يض  له وكياًل 
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من كالب العلم، ومن كالبه أو من أح ابه، ولو با جفة، وكثيف من أهأ العلم 

ا كثيرًفا، والحمررد هلل اإلنسرراو لهرم مواارر  تردار مررن كالهبرم، ف حرر  اهلل هبرم ليررفً 

تره، وهرو يف أاصرى شرفا ا رض، وهو يف بي  أهأ العلم  يست،ي  أو يسم  كالم

نسررتم  انو إلررى اروي اليرريخ صررالح الحرروزاو، وإلررى اروي اليرريخ ع ررد 

، واليرريخ ع ررد اهلل الغ يمرراو، يف كررأ صرر ا، ييررفحوو الكتررب  الررفحمن الررًا

لتسررجيأ ي قررى، ولررذل  لمررا علررم اهلل العلميررة، ومررن رحمررة اهلل أنرره مررن هررذا ا

    ،م، هيرخ ل را    أهرأ العلروالكتابة مرم ا  عي ال سخ   هرذه

التسجيالت، التي نستم  إلى كرالم شريا ا ا رأ نالنرين سر ة، فهرذا مرن رحمرة 

اهلل، وأيًضا تست،ي  كما ذكف بعضهم أو تجعأ الييخ مع  يف ففاش ، تستم  

اليريخ تواري، أريرد أو أذهرب إلرى  إلى الجوال يف ففاش ، وربما تقرول لهرذا

إليه، وتكمله، يع ي نعمة عايمة، ال ، نم تفج  أشفب الماءالاالء، أو أريد أو  

يعف  ادرها إال من الأ فيها، وال يعف  اردرها إال مرن كراو بعيرًدا عرن أهرأ 

العلم، فلذل  ي  غي على كالب العلم االستحااة الااصة والعامة، ونيرف هرذا 

فراا يارفج اإلنسراو مق،ر  ال يرف  أنره شريء، نرم ي تيرف يف ا الييء، فخحياًنا  

به، يصلح به أسًفا، يهدي به اوًما، يتوب بس  ه عصراة، فعلرى   اهلل  وي ح   

كالررب العلررم أو يسررتغلها اسررتغالاًل، وبعررض كررالب العلررم مررن االسررتغالل 

الااص لهذه الوسائأ، أو جعأ لره ا راة ي يرف فيهرا علمره، وكرأ مرا كرفأ عليره 

  راة، وجعلرتية أو تحسيف حديث، أو ذكف حكم شفعي جعله يف هرذه القشف، آ
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ة ك ًما له حتى ي قى بعد موته، بأ بعضهم يجعأ له تسرجيالت لاصرة هذه الق ا

ل حسه، إذا راج  العلم، مثاًل: انجفومية، يتكلم يف هرذه الق راة، ويفاجعهرا كرأ 

ث، ويجعرأ لره ا راة فرتٍة حتى يرتكم علمه وال يضي ، ويجعأ له ا راة يف الحردي

ه هرو يفاجعهرا برين فررتٍة ا صرول، لر  ا، ا راة يفيف ال لوغ، ويجعأ له ا اة يف الما

أو يوفق ا وإياكم لالستحااة الحا من هرذه المسرائأ   وألف ، نسخل اهلل  

 ال افعة.

وهو الواا  أو العلم أو شفيحة المتردي ين يترخلفوو يف الردلول،   المحاور:

هف التلحراز، وأول مرا ظهرف الفاايرو، وأول مرا ظهرفت حتى فيما س ا، أول ما ظ

خليف كثيف من أهأ الايرف يف ا لرذ هبرا، مرفة برداعي ما ظهفت، ت،اب ، أول الم

الي  فيها، ومفة بداعي عدم المعففة، نم بعد شوٍ  من الوات يكوو اد فات را 

آلررفوو، وألررذوا بممررام ا مررور، أنررا أتررذكف أول مررا كلرر  الكم يرروتف وأصرر ح 

شرفًة، محراتيح م اة من كل ة العلم الرذين برااروا بالكتابرة علرى لوحرة المجموع

مرن عرااة كل رة العلرم أو يكت روا بحرونهم بارط اليرد، نرم يتفسرلو ا إلرى   كانت

الم،اب ، والم،اب  ت،   تخلذ مرن الما،رو  إلرى الم، روم، انو مرا شراء اهلل 

يكترب م اشرفة،   ت ار  اهلل ال يوجد أحد يكتب باط يرده علرى ا وراا، وإنمرا

حاجة إلرى مرن انو نحن بتيح، كذل   فهذا تحول من ا وراا إلى لوحة المحا

يع،ي اروًسا واوراٍت يف تعلم التق ية، بالذات التق ية السفيعة التري هري كيري 

أتلررفج مق،رر ؟ كيرري أارروم بعمليررة المت ترراج، الررذي يسررمونه التعررديالت علررى 
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ت أو يكوو ه ا  اورات ماتصفة ديو، هذه أعج  ي أحد الميايخ اال: لييالح

ال الذي بين أيدي ا فيره كرأ هذه، الجو  ي يستادموو موجهة ل،الب العلم، كي

، ومررن ه ررا نرردعو شرريء، بإمكانرر  تسررتادمه يف الرردعوة إلررى اهلل 

حقيقررًة كل ررة العلررم، والررذين يسررتمعوو إلي ررا إلررى أو يكرروو لررديهم معففررة 

فإ ا مصردر مرن مصراار الترخنيف،   باستادامات هذا الجوال يف الدعوة إلى اهلل،

م اهلل نرتكررره لآللرررحوتررره، وأو ال ي  غررري علي رررا أو ن عرررَ
فين، فإنررره نعمرررة مرررن نيف

  إذا اسررتادم اه يف كاعترره، نسررخل اهلل  بم رره وكفمرره أو

 يثي   يا شيخ حسين، وأو يكتب ل  ا جف المثوبة والع،اء.

 م ورحمة اهلل وبفكاته.لعل ا نكتحي هبذا القدر، تق لوا تحيات ا، والسالم عليك
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 ( 7كتاب العلم ) 
  بن صاحل العثيمنيللشيخ اإلمام/ حممد  

 شرح الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل   المحاور:

 المفسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

تحدنت عن الحكمة، وعّفج ا عرن   متعت ا يا شيخ حسين يف الحلقة السابقة،

 ة الجميلررة، ك ررا نو سرر حاو اهلل يف الم اسرراسررتادام التق يررة، لعل ررا امو رروم 

نتكلم عرن التق يرة، نرم انو نرتكلم عرن ا سر اب المعي رة علرى ت ليرغ الردعوة، 

كيي ي  غي أو تكوو عليه الصحات الداللية ل،الرب العلرم، يع ري فيمرا يتعلرا 

 بالتقو  وما إلى ذل ؟

آلرره  سررلم علررى ن ي ررا محمررد، وعلررىالحمررد هلل وصررلى اهلل و فضوويلة الشوويخ:

 وصح ه أجمعين:

مررن أعاررم ا سرر اب المعي ررة علررى كلررب العلررم، العلررم ال رراف  الررذي ي تحرر  

، والتقو  كما عّففهرا أهرأ العلرم هري اإلنساو م ه، هي تقو  اهلل  

 اذا؟  أو تجعأ بي   وبين عذاب اهلل وااية، يع ي: سرت وحجاب، بم

يرط يف أعمرال هي التقرو ، أو اإلنسراو ي بحعأ كاعته وتف  معصيته، فهذه  

بالحفائض وال وافأ، ويف المقابأ فإنه ي تعد وال   ب إلى اهلل  الايف، ويتقف
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، وهرذه يحعأ المحفمات، وال المكفوهات، فهرذه هري تقرو  اهلل  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿:  التقو  ت ح  المسلم، كما  

، فذكف اهلل [29]ا نحال:﴾ک ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک

  ا، يع رانية نرال  فوائرد، ا ولر  يف هذه ي: ففاانر  ى: يجعرأ لكرم ففاانرً

تميموو بين الحا وال اكأ، وبين ال اف  والضار، ومن ذل  أو اإلنساو يميم ما 

هو الذي ي حعه من العلم، ومرا الرذي ال ي حعره، يع ري التقرو  تع،ير  اافر  أو 

ه، فرالتقو  لهرا حعر  انو أو بعرد مردة، مرا الرذي ت ردأ برتميم أو هذا الكتاب ي 

ا لفبره  ب العلم، حتى برالححن، فرإو تعلا  ب،ل ، اإلنسراو كلمرا كراو متقيرً

كاو أكثف ححًاا، ولذل  يتذكف عن اإلمام اليافعي أنه كاو يتمثأ هبذه ا بيرات، 

 يقول:

 إلى وكيٍ  سوء ححاي  شكوتت 

 وارررال اعلرررم برررخو العلرررم نرررور  
 

 لررى تررف  المعاصرريفخرشرردأ إ 

 اصررررريونرررررور اهلل ال يؤتررررراه ع
 

ؤتى بالمعاصي، فالتقو  س ب  بالححن، يفا  ال  وة، ال يفهذا العلم يع ي م

يكوو ع ده فهم  أكثف من الذي   وكذل  س ب  يف الحهم، فالذي يتقي اهلل  

أل  و التقررو  تحجررف لرره ي ررابي  الحكمررة واالسررت  ا ، ال يتقرري اهلل 

اووو يف الححرن، أ، ولذل  نجد كثيف من كل ة العلم يتسرومعففة الحا وال اك

أكثف وأكثف، ومرا ذا  إال  سر اب كثيرفة،  ياتلي باست  ا  ا حكام  ولكن هذا



 خ ابن عثيمين للشي -كتاب العلم          81

 

 .ومن أعامها تقو  اهلل 

وكذل  يكوو ع د اإلنساو ففاسة، ويعف  الحا من ال اكرأ، ويعرف  هرذا 

أجمأ كلمة اائًما   هأ يصلح ل،لب العلم أو ال يصلح ل،لب العلم، ولذل  ما

َف ظراهفه بات رام )ه كاو يقول: ي قلها عن الكفماأ، أن  يذكفها ابن القيم، مرن عمرَ

الس ة، وباك ه بدوام المفاا ة، وكري نحسره عرن اليرهوات، وررض بصرفه عرن 

، ولرذل  التقرو  (المحارم، واعتاا أكأ الحالل، لم تكاا أو تا،ئ لره ففاسرة

وتميرد مرن فهمره، وكمرا ارال بعرض أهرأ تميد من اإلنساو، وتميد مرن ححاره، 

فت الحكمررة مررن رااررب اهلل يف كال)لررم: الع ، وهررذا (مررن ي ررابي  أاالمررهمرره تحجررّ

، فرال يصرلح أو يتجعرأ يف ممابرأ العلم ميفا ، واصر،حاء مرن اهلل  

القلوب المت جسة باليرهوات والير هات، ال برد أو يكروو الرب كالرب العلرم 

 .نايًحا، متقًيا هلل 

 م ا س اب المعي ة على كلب العلم.فهذه من أعا

ثرابفة واالسرتمفار يف ن على كلب العلم: هي المًضا من ا س اب التي تعيأي

كيفف عن اإلمام أحمد، لما روي ومعره  كلب العلم، ف،لب العلم ال ي تهي، كما ذت

، "مرن المحرًة إلرى المقرفة"الكارد والحً، فقيأ له: إلى متى يا إمام، فقرال:  

بد فيه مرن مثرابفة وصرً، ستمف م  اإلنساو إلى كول حياته، وال  ف،لب العلم ي

ب، حتى يجرد ال تيجرة ال،ي رة يف آلرف الم،را ، وربما متاعب ومياا ومصاع

ولذل  يذكف أهرأ العلرم كلمرة وهري أنره ال يت رال العلرم بفاحرة الجسرم، وهرذه 
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 الكلمة س حاو اهلل نقي معها واحتاو:

ريف عااهترا، أنره يرذكف فقرط ا حاايرث   ا ولى: أو اإلمام مسلم ذكفها على

كلمة عن يحيى بن أبري كن ذكف هذه اليف صحيحه، ول  عن ال  ي  

ف وأالرأ هرذه  كثيف، يف أبواب مواايت الصالة، لما ذكف حديث ع د اهلل بن عمرر

الكلمة، يقول اإلمام ال رووي: اسرتغفب ال راي مرن إالرال اإلمرام مسرلم هرذه 

ف، أعج ه الكلمة يف صحيحه، ولعله لما سا هرذه ا كفا حديث ع د اهلل بن عمر

عهررا ريررفه، فختعجررب هبررذه ا يف مكرراو واحررد، ولررم يجمالسرريااات، وأنرره جمعهرر

 .(ال ي ال العلم بفاحة الجسد)ال،فا، فقال كلمة يحيى بن أبي كثيف:  

كذل  يذكف يف )تذكفة الححاظ(، )وسيف أعالم ال  الء(، أو ع د الفحمن بن 

لرب العلرم، أنره كراو يف مصرف مرا يقراب سر عة أشرهف ي،أبي حاتم الفازي، ذكرف  

 ي إلى الدروي، ويف الليأ هو صاح ه ر ياتلي إلى ا شياخ، يعوكاو يف ال ها

يف الم،العة وال سخ، يقول: فمرف علي را يروم ذه  را إلرى شريٍخ، فوجردناه عليرأ، 

يع ي: مفيض، فممفنا بسما ، وهو الذي ي ي  ا سما ، وألرذنا سرمكًة لكري 

 را يخ انلرف، فرتك اهرا وذه ا ونخكلها، فلمرا و رع اها حضرف اري اليرنيويه

انلف، نم كرذا، واليروم ا ول، واليروم الثالرث، حترى أو إلى الييخ، نم الييخ  

ا أو ي، اروا هرذه السرمكة، فقرال: فخكل اهرا  تتغيف هذه السمكة، لم يجردوا واترً

 نيًة، نم اال: ال يت ال العلم بفاحة الجسد.

 يفة يف كلب العلرم، لب العلم أو يكوو ع ده همة عالية، وكولذل  على كا
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م، هرري مفكرم السررالب والموجرب يف شاصررية الهمرة كمررا يرذكف أهررأ العلر و 

كالررب العلررم، فررإذا كرراو ع ررده همررة  ك يررفة، فهررذا سررو  يحلررح، ويسررعد ب،ل رره 

: إو كالب العلم يجب أو يحدا له هردًفا يف للعلم، ولذل  اال شيا ا  

حردا ة، واالكالم، ال بد أو ييع ي: ال يكوو هدفه فقط كثفة القفاء  كل ه للعلم،

ذا حداه سرو  يحرفص علرى الكتراب والسر ة، وذكرف أو هدًفا، وهذا الهد  إ

الهد ، هو أو يكوو واس،ة بين اهلل وبرين للقره ت ليرغ اي ره، فرإذا أشرعف نحسره 

هبذه، وتفاى ارجًة ارجة، حتى وصرأ إلرى هرذ الم ملرة، سرو  يحرفص أشرد 

ا هللالحفص على فهم الكتاب، وعلى فهم الس  ا هلل ة، وعلرى أو يكروو تقيرً ، نقيرً

 وأو ال يصدر م ه إال ما يحب اهلل ،. 

واد ذكف أهأ العلم أو الهمة إذا وصلت إلى كالب العلرم، فإ را ت عرده عرن 

سحاسرري ا عمررال وانمررال، ت عررده عررن سحاسرري ا عمررال، ال يحررفص علررى 

ده يف كل ه للعلم، ال يحفص على اللقراءات، ال يحرفص ا عمال التي ال تساع

ء، ت الكثيرفة، ال يضري  واترهأل  و ع رده أنمرن شريء، وأعارم شريعلى ال مها

وهو كلب العلم، وكذل  ت عرده عرن سحاسري انمرال، ال يتم رى أو يكروو ذا 

مال، وذا م صب، وذا جاه، وذا حذوة، وإنما همه هو كلرب العلرم، ومرا يقفبره 

: ايمرة المرفء مرا ولذل  اال علي بن أبي كالب  ،إلى اهلل  

مرال ايمته، وواهلل يا شريخ جسن اإلنساو كلب العلم، فهذا هو يحس ه، فإذا أح

لرريا ل ررا ايمررة، وال مكانررة يف هررذه الرردنيا، إال ب،لررب العلررم والرردعوة إلررى اهلل 
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  وإال كما يتقرال: ال مرال  وال جمرال، وم صرب، كلمرا كراو ع رد ،

  أعام، وكلما ع د  من جمال، فغيرف  جمرال، وكلمرا ع رد  مال، فع د ريف

قروا  صب، ريف  ع ده م صب أعام، ولكن ايمتر  يف هرذه الحيراة بتمن الم 

 ، وب،ل   للعلم، وب حع  إللوان  المسلمين.هلل 

واإلنسراو إذا أللرص هبرذه ال يرة، سرو  تختيره الايرفات والًكرات، وأمررور 

، ولرذل  ي  غري علرى كالرب   الدنيا، التي يحصلها براإللالص هلل

ثابفة، عليه بالححن، االستمفار بالححن، وأو العلم هبذه ال ق،ة، المصابفة والم

، والمذاكفة وجفا الم،والت، والمذاكفة مر  كل رة العلرم، وكرأ يفاج  ححاه

فرتة ماذا نمل، ما هي آلف المسائأ المستجدة يف الحقه، ما هي آلف المسرائأ يف 

مجموعرًة هرو وإلوانره مرن كل رة العلرم، صراحب الحضريلة العقيدة؟ يكروو لره 

صرابفة من أنوام ا صدااء، هو الرذي يعي ر  علرى المثرابفة، والم  الذي ذكفناه

 واالستمفار يف كلب العلم.

اهلل يحرتح علير  يرا شريخ حسرين، وأسرخل اهلل أو يعي  را علرى هرذه   المحاور:

أريد أو أ يحه، لرو سرمحت الوصايا ال افعة القيمة، ه ا أمف يا شيخ حسين، أنا  

أهررأ التقررو ، أو يكرروو متصرروًرا لرري، وهررو ممررا يجمررأ كالررب العلررم، بحليررة 

رحيمرررة، فاليرررفيعة اإلسرررالمية، رو، اليرررفيعة لليرررفيعة علرررى أ رررا شرررفيعة  

كاو أرحرم الالرا، واهلل   اإلسالمية، رو،  رحيمة، ولذل  ال  ي  

    حي ما بدأ كتابه الكرفيم، ذكرف  م، أنره الرفحمن الرفحي
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، بررأ [3-2]الحاتحررة:﴾ڀٻ ٻ  ڀ پ پ پ پ ﴿: اررال اهلل 

، يع ي بعرد [1]الحاتحة:﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، بعد اوله تعالى:  كلمة الثانيةإ ا ال

هبذا الوصي، ولهذا نقول: ي  غي ل،الب العلم   لوهية ابتدأ اهلل  ا 

أو يستيعف أو اليرفيعة شرفيعة  سرمحة  رحيمرة ، وأنره ي  غري أو يكروو كرذل ، 

بوصٍي لراص يف القرفآو، كمرا أتن ري     ما أتن ى على ال  ي  ولذل

ۇ ۆ ۆ ﴿: بوصررررري الفحمرررررة، ارررررال اهلل  عليررررره

ھ ھ ے ے ﴿، ي ال  رري ، يع رر[128]التوبررة:﴾ۈ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 .[128]التوبة:﴾ۆ ۈ

، فهذه الصحة التي كانت تجذب العدو ا أ الصديا، يف ال  ي  

ا، ولهرذا ارال يف انيرة پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ﴿ا لرف :  أنه كاو رحيمرً

للصرررررحابة  ا اهلل ، لمرررررا أرا[159]آل عمرررررفاو:﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا، صرر عه اهلل ، جعلررالايررف، وأو يجتمعرروا علررى ال  رري  ه رحيمررً

 ولهررذا ي  غرري ل،ررالب العلررم أو يكونرروا رحمرراء، بعررض ال رراي ،

يكرروو فيرره جحرراء، ويكرروو فيرره رلاررة، ويعتقررد أو هررذا مررن الرردين يف شرريء، 

  ، اليفيعة لم تالا حتى نواجه ال اي هبا باليدة والغلاة، ولذلالجواب: ال

، لما بال ، وهو التمثأ  لالا القفآو، لم يكن كذل كاو ال  ي  
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، «دع و»ا عفابي يف المسجد، ألذه بيده، بي ما أراا الصحابة أو ي هفوه، اال:  

أو حتى اضى بولره نرم نراااه وعلمره أحسرن بيراو، ولرذل  الفجرأ حي مرا أراا  

أحًداأل  و ال  ي   ي صف  ا عفابي، اال: اهلل ارحم ي ومحمًدا، وال تفحم مع ا

    العلرم، ويجرب أو نحرفا لّ،ي به ورحمه، هكذا ي  غي ل،رالب

ما بين العاصي التائب، والعائرد إلرى اهلل، وبرين المواجره  هرأ التقرو ، يع ري 

ا مررن بعرض أهررأ ا لايررف، حي مررا هرذا ا ول ألونررا، ي  غرري، أنرا أسررتغفب أحيانررً

أو أنرره ال يواجرره، وإنمررا هررو يواجرره رجرراًل عاصررًيا ترراب اهلل، أو أراا أو يترروب، 

يدي إلوان ا، وأو نعلم بخو هذا المرذنب اليروم م جفا مذنب، يجب أو ندين بخ 

ا إلررى اهلل بالغررد، وأو اليررفيعة سررمحاء، إنمررا هرري  سرريكوو بررإذو اهلل تعررالى تائ ررً

وا، والمح رة، وأو عرواة ال راي إلرى اهلل شفيعة الفحمرة، وإنمرا هري شرفيعة الر

انت ألرالا ال  ري ا المؤم ين، وهكذا ك، إنما تكوو بحسن ألال

. 

ة يررا شرريخ حسررين سررخلت مجموعررًة ك يررفًة مررن كررالب اليرريخ وأنررا بالم اسرر 

 وأرسرلت لهررم رسرالًة، وربمررا وصرلت هررذه الفسرالة، والررت يف هررذه ،

مما كاو له أنف  علرى    يالفسالة: ما هي الصحة التي اتصي هبا ال 

 الغيف؟

أصرحاهبا برات التري وصرلت ي، كخنمرا اكلر   تقفيً ا يا شريخ حسرين مرن اإلجا

، أجمعوا على أ ا الفحمة، وذكفوا كأ ا الة التي ذكفهتا، على إجابات بعض
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ولهذا أرات حقيقًة أو ال ن تقرأ مرن هرذه الحقرفة إال وارد ن ه را أو علرى كالرب 

دعوين، بالفحمررة، وأو العاصرري مرر هم بحاجررة إلررى لمررالعلررم أو ييررعف تجرراه ا

رحررريم  عاررريم الفحمرررة، مهمرررا حصرررأ م رررا،  هلل رحمرررة اهلل، وأو ا

اعلموو ا لنووا لووس »اتكرخ علرى الفحمرة، حي مرا ارال:      ولذل  ال  ي

وال لنووا، إال »، االوا: وال أنرت يرا رسرول اهلل، ارال: « دحا لحدًم الج ة بعملا

مهما كاو في ا من نقٍص وعجٍم، إنما نتكئ على  حن، ف «لن   غمدين ال باحم ا

لرى اهلل، ما ع دنا من العمأ، نحث أنحسر ا علرى التوبرة والعرواة إرحمة اهلل، م   

لكن ال يمكن ل،الب العلم أو يستوعب اليفيعة من أولها إلى آلفها، إذا كاو 

رحرريم  وهررو  ي اررف إليهررا بم ارراٍر ريررف م اررار الفحمررةأل بررخو اهلل 

   رحمته رض ه، ولرذل   رى ال  ري   قتالذي س  أو

، ال يت اسرب مر  مرا يف كثيفة، بخو أصأ اليدة والغلاةتغل  ا ا عفاب يف أشياء  

ليرررفيعة مرررن شرررفيعٍة سرررمحاء، ومرررن رحمرررٍة مهرررداٍة للعرررالمين، نسرررخل اهلل ا

  بم ررره وكفمتررره، أو يجمل رررا بحليرررة التقرررو  والمثرررابفة، وبحليرررة

 الفحمة.

قة، واهلل أعلرم وصرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد حللعل ا نكتحي يف هذه ال

 ه أجمعين.وعلى آله وصح 
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 ( 8كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 شرح الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل   :المحاور

 حساو إلى يوم الدين، وبعد:بإ المفسلين، وعلى أصحابه وات اعه 

العلررم يمررا يتعلررا بصررحات ال،الررب ك ررا اررد تواح ررا يف المجلررا السررابا ف

ا أهميررة  لقيررة، ذكفنررا التقررو  والمثررابفة، واالسررتمفار يف ال،لررب، وأيضررً الات

الححررن، تحرردن ا عررن الفحمررة، وأو كالررب العلررم يجررب أو ييررعف بررخو يكرروو 

ا، وأو اليررفيعة يع رري شررفيعة الفحمررة، نو ه ررا  نق،ررة ذكفهررا اليرريخ، ا رحيمررً

لرا بمالزمرة لر  يرا شريخ حسرين فيمرا يتعوهي نق،رة مالزمرة العلمراء، فمرا او

العلماء، هأ ال بد أو نلمم العلماء من أجأ ال،الب، أم يمك  ا أو ن،لرب العلرم 

 وحدنا؟

الحمرد هلل، وصرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد، وعلرى آلره   فضيلة الشوويخ:

 وأصحابه أجمعين:

  يا شيخ جمال أو كفا العلم كثيفة، ولكرن بعضرها أنحر  مرن بضر ، ش  ال

لم من بعض، ومرن أنحعهرا وأمثلهرا وهرو الرذي وألصف من بعض، وأ  ط للع

مرر  أصررحابه، والتررابعوو مرر  الصررحابة،  كرراو عليرره هرردي ال  رري 
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وتاب  التابعوو م  التابعين، هي مالزمة العلمراء، والجلروي ع ردهم، ال سريما 

، ات ا م اء، ال بد أو يكوو العرالم نقرًة، ويكروو ع رده علرم راسرخثقالعلماء ال

إلررى كالررب علررم أعلررى م رره، ي  هررف بمررا ع ررده مررن يع رري ال يررذهب اإلنسرراو 

المعلومررات، وي،لررب علررى العلررم يديرره، مرر  وجرروا أهررأ العلررم، ال، ي  غرري أو 

ا يذهب إلى العلماء الفاساين الذين شابت لحاهم يف ت ليغ الدين، ويف تدري

ا يف عقيدترره، أمي ررً  ا، أمي ررً ا بذلرره للعلررم، العلررم، وكررذل  أو يكرروو اليرريخ أمي ررً

لعلماء هي أفضأ كفيقة ل،لب العلمأل  و اإلنساو يحصأ هبا فوائرد فمالزمة ا

ا كثيرًفا،  كثيفة م ها، اصف المدة، فإو من يالزم أهأ العلم، سرو  يحصرأ علمرً

ب، سررو  ي،ررول برره كترريف مرردٍة وجيررمة، باررال  الررذي ي،لررب العلررم علررى ال

لعلم التكلي، فإو الذي ي،لب االمقام، كما سو  نذكفه بعد اليأ، وأيًضا الة 

ع د أهأ العلم، وبين أيديهم، ال يتكلري شريً ا، وإنمرا يكروو كرأ شريٍء ميسرف، 

وكررأ شرريٍء سررهأ، وربمررا أعانرره هررذا اليرريخ علررى أمررور اي رره وانيرراه، فتتيسررف 

 أمورهم.

علررى يرردي العلمرراء، أحررف  بالصررواب م وا مررف الثالررث: أو كلررب العلرر

يف أوايررة الكتررب، فأ يف الكتررب، ربمررا يضرري  وا رجررح، ولررذل  إذا اإلنسرراو ارر

ويفيد أو يستافج حكًما شفعًيا، ربما يتعبأل  نه يجد هذا الكتاب يقول كذا، 

وهذا الكتاب يقول كذا، فيحاول أو يقارو بين ا الرة، ويقرارب برين ا اروال، 

ليا هو من فتيا أهأ بلردة، فالعرالم يو رح لر  الصرواب   نم ربما يفجح اواًل 
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 هذه المسخلة.والحا يف 

وائد كلب العلم على أيدي العلماء، وهي من أهمهرا، االكتسراب أيًضا من ف

مرن للرا اليريخ، ومرن تفبيتره، ومرن ع ااتره، ومرن ليريته، وال ارف يف ت، يقره 

ه، أو السوا ، كمرا م للس ة، سواًء يف الصالة أو يف الول المسجد أو الافوج  

 ، حترى نقتردي بره، برأ كراو ، ك ا نارف إليره إذا فعرأ أي سر ةٍ كاو شيا ا  

بعض كل رة العلرم إذا صرلى اليريخ السر ة وتقردم ميرى حترى ي ارف مترى يففر  

الييخ اإلص   هكذا أو هكذا، أو هكذا، هذا كلره، وهرذه ال يحصرلها اإلنسراو 

يرا، برأ إو أهرأ العلرم كفبالكتب، ولذل  الجلروي ع رد العلمراء هرو أفضرأ  

ه الحرديث لم بيياه أو يرذكف لره شريااالوا: أنه ي  غي أول ما يلتقي كالب الع

ارحموو ا  ووس يف األر  »،  «الااحموو ن  وواحملم الوواحمس»المسلسأ با ولية:  

، وكالررب العلررم إذا لررمم شررياه ريررف كل رره للعلررم، « وواحمكم  ووس يف السووماء

بيته، ولييته، بأ حتى بكائره، كمرا تفواالستحااة من العلم، يستحيد من هديه و

أكثف مما نستحيد  تحيد من بكائهو شيا ا يس، يقول: كاذكف ابن الجوزي  

مررن علمرره، متررى ي كرري، متررى يايرر  هلل، إذا مررفت هررذه المسررخلة، كيرري يكرروو 

حدبه، كيي يكوو رض ته هلل، لمحرارم اهلل، هرذه ا مرور ال تجردها يف الكترب، 

ح ري برن اريا: ك را ناتلري إلرى اريا برن  وكذل  حترى مرن حلمره، كمرا ا

 تجدها يف الكتب. نتعلم من فقهه، وهذه ال عاصم، ف تعلم من حلمه، كما

فالزمة العلمراء هري ا صرأ، وهري ال،فيرا ال راف  وال راجح ل،لرب العلرم، 
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ويستحيد اإلنساو كذل  من أس لة ال،رالب انلرفين، هرذه ربمرا ال تجردها يف 

، اد يورا بعض ال،ل ة مسائأ التري ربمرا تردلأ ةً الكتب، فإذا ذكف الييخ مسخل

مرن الرذي يو رحها؟ مرن الرذي بمرا تارفج مرن هرذا القرول، يف هذا القول، ور

 يت ي ها؟ هو الييخ.

فيستحيد كذل  من أس لة كرالب العلرم، كرذل  يسرتحيد مرن أسر لة العروام، 

ويسررتحيد مررن هرردي اليرريخ، ومررن هديرره والرره، والتمامرره بالسرر ة يف ل اسرره، ويف 

يقردم اي ميلحه، ويف ل راي نوبره، ويف سرواكه، حترى ل سره لل علرين، كيري  ل 

وريرف ذلر ، لكرن هرذه إو حصرلت لإلنسراو، فهري أفضرأ اليم ى نم اليسف ، 

وأنح ، لكن إذا لرم يسرت،  اإلنسراو أو يكروو ع رد العلمراء، كرخو يكروو بعيرًدا 

وهري    ،ع هم، ال يست،ي  أو يذهب إليهم، ف قرول: ه را ترخ  المفحلرة ا لرف

القرفاءة أو تكروو  افاءة الكتب، والكتب ال ش  أو فيها ليف، ولكن ال بد هرذه

على عالم، وأو إذا استيكأ شيً ا أو يفج  إلى كالم العلمراء، أو يسرتم    افاءةً 

إلى ا شفكة، وتسجيالت أهرأ العلرم، وإال اإلنسراو إذا ااتصرف علرى الكتراب 

ل،ؤه أكثف مرن صروابه، ربمرا ال  او كما ذكف أهأ العلم: من كاو شياه كتابه، ك

كثيرف مرن الرذين ارفؤوا ه، وربما يقولها ل،ًخ، ويعف  هذه المسخلة، وال يت ين ل

الكتب يف بداية ال،لب وتعمقوا فيها، يع ي وجدت ع دهم أل،اء كثيفة، حترى 

أذكف ك ا نقفأ: واال القس،الأ كذا وكذا،، ونير،ب علرى القسر،الأ، ونقرول 

العسررقالأ، وإنمررا هررو القسرر،الأ، لكررن لجهل ررا بخسررماء و العسرقالأ، إنمررا هرر
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، بكيحية إنرمال هرذه الم ملرة الحقهيرة، هرأ بكيحية تافي، هذا الحديثالعلماء،  

 تت مل على هذه الحال أو ال تت مل على هذه الحال؟ 

هذه ال يمكن إال عن كفيا أهأ العلم، لكن نقول إو لم يتيسرف أهرأ العلرم، 

واالسرتشاا بخهأ العلم، وأو ي دأ كالب العلم بكتاٍب ،  فتكوو بم،العة الكتب

ياه، إذا افأه صار افاءة الم،والت أسهأ يف كأ علم، ويقفأه على شهو أصأ   

 له.

فهذه هي المفاحأ أو ي ردأ علرى أيردي العلمراء، إو لرم يسرت، ، فيتجره إلرى 

الكتررب، مرر  الحررفص علررى معففررة هررذه الكتررب وستيررفاحها عررن كفيررا أهررأ 

 العلم.

أن راء تعليمره،   أنا ك ت أالحن يرا شريخ حسرين أو اليريخ    حاور:لما

لم تكن لديه مكت رة  ك يرفة، وإنمرا كانرت مكت تره متوا رعة جرًدا   لييخ  ا

، وأنره كراو مقارنًة بغيفه مرن العلمراء، أو حترى لغيرفه مرن كل رة العلرم، 

  ل يعت رري يف اراسررته للعلررم، وتدريسرره علررى القواعررد والكليررات، وفررخ

ربرة عام لليفيعة، و  ط ا صرول، ممرا مك ره  الحهم ال ، يع ري أع،راه ات

 ررة يف أو يتحرر ن يف فهررم اليررفيعة، ويف اليررفوحات، ويف الحترراو ، ويف..، ومك

ا بمسررخلة الكليررات والقواعررد  يع رري مررا أهميررة أو يكرروو كالررب العلررم معت يررً

اوو الع ايررة وا صررول، أكثررف مررن آحرراا المسررائأ وكثررفة القررفاءة يف ال رروازل، 

 بالقواعد الكلية؟
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المسائأ ل،الب العلم، ومن ال ش  أو هذه المسخلة من أهم    فضيلة الشيخ:

أنحعها، ومن ولجها من هذا ال،فيا حّصأ ليًفا كثيًفا، ومن تفكهرا واتجره إلرى 

 شعب المسائأ، وففوم المسائأ، لم يستحد شيً ا عايًما، فكاو شريا ا  

صرول تضر ط العلرم لر ، وكرأ فرٍن أل  و هذه ا يهتم هبذه المسخلة كما ذكفت 

وأنا ك ت أش ه حقيقة يع ي ا صول، مثأ: من ف وو العلم له أصول و وابط،  

شوارم المدو الك يفة العفيضة، إذا فهمها اإلنساو، يست،ي  أو يدلأ إلى هذه 

المدي ة بكأ سهولة، كما يذكف يف مدي ة الفياض، كفيرا الملر  فهرد، وكفيرا 

الها إلى ج وهبا، ولفيص من شرفاها إلرى رفهبرا، يق،عها من شملفيص، هذا  

و وعففرره اسررت،ام أو يرردل بيررت أي واحررد مررن أهررأ الفيرراض، إذا فهمرره اإلنسررا

وكذل  ا صول، إذا فهم اإلنساو ا صول يست،ي  أو يستافج المسرائأ وأو 

يهرتم هبرذه   ي  ي المسائأ، وأو يسرتج  المسائأ، ولذل  كراو شريا ا  

بخصرروله، فكرراو يف الحررديث المصرر،لح، ي رردأ  يحررفص علررى فررنٍ ا صررول، و

مصر،لح الحرديث، حترى يتردرب اإلنسراو عليره،   بمص،لح الحديث، وييف،

وأّلي كتاًبا يف ذل ، وبال س ة للحديث ذهب إلرى كترب ا صرول، وهري بلروغ 

 .وشفحها   المفام، وعمدة ا حكام، والم تقى،

ا يف ا صررولكررذل  يررذهب إلررى ماتصررف التحفيررف، وكتررب كت مررن علررم  ابررً

ا يف ا صرررول، فضررر ،ها  هيأ تسررر  ررر ً،ا جمرررياًل، كرررذل  كترررب كتابرررً

، مجمروم الحتراو  الحفائض، فيه أهم ا صول، ولذل  فتاو  اليريخ  
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يف الكترب، فلرو لرم يضر ،ها   إنما هي ت، يا لهذه ا صول التي ذكفهرا  

آو الكفيم، إذا فّسف القف لما ظهفت ل ا هذه الكتب، ولذل  كاو شيا ا 

ا صرول،   يف  امأ م  هذا التحسيف هبذه ا صول، فيخ  إلرى مسرخلة يف اواعرديتع

ويذكف هرذا ا صرأ، أو ا مرف لإليجراب، وأو ال هري للتحرفيم مرثاًل، نرم يحرفم 

عليهررا مسررائأ كثيررفة، وإذا أتررى إلررى الحررديث فررّفا بررين المواررو  والمففرروم، 

لهرا تعلرا برال حو المسرائأ التري  وفّفا بين الم ق،  والمق،روم، وإذا أترى إلرى

ا يحيررد أسررلوب اذومرر، وذكررف لمرراذا هررذا أسررلوب حصررف؟ أبرردم شرريا ا 

الحصررف؟ ومرراذا يحيررد تقررديم المحعررول عررن الحاعررأ؟ فتجررد أو كررالم اليرريخ 

مض و  وكثيف الحوائد؟ كثفت الحوائد ال تخ  إال لمن   ط ا صرول، أمرا مرن 

ه عن مسرخلة ميراهبة، وه ا، إذا سخلتلم يض ط ا صول، وإنما يض ط مسخلًة ه ا  

، وال أو يذكف أو هرذه مثرأ هرذه، يهعللم يست،  أو يافجها عليه، وال أو ي  ي 

ال، وإنما يضي ، وربما يتواي، وربما هي مسخلة وا حة جًدا، فخهم مرا يجرب 

على كالب العلم الع اية با صول، ولذل  كرأ علرٍم فيره أصرول، حترى ال حرو 

وعات س  ، نم ذكفها، فكرأ مففروم هرو انجفومي المفففيه أصول، كما ذكف  

 أحد هذه الس عة.

كاو كثيًفا ما يضفب ا مثلة والضوابط   ولذل  شيا ا     ،ذلالحقه ك

يف الحقه، فكأ نجٍا محفم، وليا كأ محفم نجا، واد جمعهرا بعرض كل رة 

ا يف  العلررم هررذه الضرروابط، وا صررول، وكررذل  الضرروابط ا صررول تحيررد أيضررً
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ه التقاسريم ال تارفج إال عرن كفيرا هرذه ا صرول، فرإذا يم والسً، فهرذالتقاس

لهررذه المسررخلة، اسررت،ام أو يقسررم هررذا ا مررف، فمررا ياررفج مررن و سرراأصررأ اإلن

، علررى نالنررة أنرروام: كرراهف: كالرردم، والماررا ، اإلنسرراو كمررا ذكررف 

 وكالعف ، ونجا: كال ول، والغائط، وماتلي  فيه كالم ي، نم يحرفم  

ط ا شرياء ل،الرب العلرم،  ر ط ا صرول يف كرأ ائأ، وهذه من أ  هذه المس

 فن.

 العلم ال اف  والعمأ الصالح. ولكمل ا  نسخل اهلل 

حتررى يف م اومترره الترري ألحهررا، يف م اومررة  ولهررذا اليرريخ  المحوواور:

 القواعد، لما بدأ كالمه اائاًل: 

 وبعرررد فرررالعلم بحرررور  زالرررفة

 لكررررن فيرررره أصرررروله تسررررهياًل 

 عررررررد ا صرررررررولارترررررر م اوا

 

 غ الكررراا، فيررره آلرررفهلرررن ي لررر 

 ل يلررره فررراحفص تجرررد سررر يأ

 لا صررررو فمررررن تحترررره يحررررفم
 

علمه عليها، أفااته كثيًفا، وهري  فا صول والقواعد التي ب ى الييخ 

، فمؤلحاته يف هرذا ال راب أيًضا من كفائا واهتمامات شيخ ابن سعدي  

، واليريخ ألرذها فيمرا كثيفة، وكفيقته يف التعليم هبذا اليكأ وا رحة  

 نحرن نقرول لمرندو لي من شياي، اليريخ ع رد الرفحمن برن سرعدي، ولرذا  ي 

، أو ذا الرردري، وهرو كتراب العلررم لليريخ ابرن عثيمررين يسرتم  إلرى هر
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ا رايرة االهتمرام يف   الييخ   يف تعليمه ويف تدرسه، ويف تخليحه، كراو مهتمرً

عيررد كررأ شرراراٍة وواراٍة إلررى القواعررد والتخصرريأأل   ررا تلررم شررعث العلررم، وت

ليرأ، برين الردليأ والتعاناف مرن ااتره، أنره كراو يحرفا   لها، حتى أنه  أص

ة محاتيح التحفيا، فإذا سخل عن حكرم مسرخلٍة، فقرال: مرا الردليأ؟ ويع،ي ال،ل 

وأجاب ال،البأل  و، اال له:  و هذا تعليأ، فال تقرأ:  و، ولكرن ارأ: ارال 

اهلل، أو اال رسروله، أمرا   هذا هو الدليأ، ما ي دأ بقال  اهلل أو اال رسول اهللأل  و 

بالس ب، وترخ  بالعلرة،  مس  ة، تخ  " و "فقأ:  و، كلمة إذا الت ل : علأ، 

للحكم، هذه ال،فيقة أن اء التلقرين، والتعلريم ال يجردها حقيقرة مرن ذهرب إلرى 

وهرذه الكتاب م اشرفًة، ومرن اشرتغأ برخففاا المسرائأ، ال يجرد هرذه الكليرات، 

 .الثابتة، التي يعوا إليها ويؤول إليها العلمالعموميات، وهذه ا صول 

ي رور الوب را يرا شريخ حسرين، وأو يجعرأ يف هرذا و  أ  ف سخل اهلل  

ا وااللررًة علررى أصررول العلررم، وأو يعي  ررا علررى إ ائرره بررإذو اهلل  الكترراب محتاحررً

 .مستمتعين، وم تحعين من هذا ال،ف، الجميأ 

 أعلرم وصرلى اهلل وسرلم علرى ذا القردر يف هرذه الحلقرة، واهلللعل ا نكتحي هب

 .آله وصح ه أجمعينن ي ا محمد وعلى 
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 ( 9كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 شرح الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل   المحاور:

 لى آله وصح ه أجمعين، وبعد:المفسلين، وع

يف ا مور والصحات التري   ذه الحلقة سو  نحلا بميي ة اهلل  هب

 ،الب العلم أو ي تعدوا ع ها. غي لي 

شيخ حسين نحن م ذ بدأنا هرذا الكتراب ونحرن نرتكلم يف المث ترات، ي  غري 

ل،الب العلرم، أو يكروو، وأو يكروو، انو وصرل ا إلرى م ،قرة نفيرد أو نقرول: 

فما هي ا مور التي يجب أو يحذر م ها أو ال يكوو هكذا كالب العلم،    ي  غي

 كالب العلم؟

حمرد هلل، وصرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد، وعلرى آلره ال  خ:فضيلة الشووي

 وصح ه أجمعين:

ال ش  أو كلب العلم، ويف كأ شيء، يتقال فيه تحلية وفيره تاليرة، فيتحلرى 

لرى وما يعي ه على كلرب العلرم، ويتابانااب وا لال ، ومكارم ا لالا،  

فاض هرري أمررعرن مررا يتيرري ه ومررا يكروو سرر ً ا لق،رر  كفيقرره إلرى كلررب العلررم، و

القلوب وا عمال السي ة، ومن أعامها الحسد، أو يحسد إلوانره أو زمرالءه، 
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 واد تكلما عن الحسد يف حلقٍة سابقة.

عاريمأل   وكذل  من أعامها اإلفتراء بغيرف علرم، واإلفتراء ال شر  أو ل،رفه 

تكلم فيه إال من تخهرأ يف العلرم، أمرا مرن لرم يتخهرأ يف  نه م صب  عايم، وال ي

ا الم صرب ل،يرف  وعاريمأل  و المحتري كمرا ذكرف ابرن القريم هرو إو هذالعلم، ف

، كمررا ذكررف يف كترراب )إعررالم المررواعين عررن رب موارر   عررن اهلل 

يتجرفأ كالرب علرم العالمين(، فكخنه يوا  للعامة أو حكم اهلل، هو هذا، وكيي 

ج اء بمسائأ إما أ ا لم تمف عليه أصراًل، وإنمرا يحراول أو يسرتافم تدأ يف اإلفت

حكًما، وإما أ ا مفت عليره ونسري حكمهرا، هرذا ل،يرف أو يتجرفأ اإلنسراو   لها

على هذا الييء، ال بد أو يكوو كالب العلم متاو  مرن اإلفتراء، وأو يجعرأ 

 اإلفتاء له أهله.

حررفص اإلنسرراو علررى ذكفنررا أو الرردعوة إلررى اهلل، وي نحررن يررا شرريخ جمررال

ق،ررة اإلفترراء، وال سرريما إلررى نالرردعوة إلررى اهلل، هررذا كلرره ليررف، لكررن إذا وصررأ 

اإلفترراء بررا مور الحساسررة الا،يررفة، إمررا ب،ررالو صرريام، أو ب،ررالو صررالة، أو 

كالا يفتب عليه حأ هذه المفأة لموٍج جديد، وتحفيمها لموجها ا ول، وإما 

لمعفو  وال هرري عررن الم كررف، ا شررياء مررور العامررة، كالجهرراا وا مررف بررايف ا 

ربما مياكأ يتواي اإلنساو ع دها، وهذا هو   عليهاالعامة لل اي، التي يرتتب  

 .هدي ال  ي  

 ووا المسووؤوه »لما سخله جًيأ عن الساعة، ارال:    يع ي ال  ي  
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سرماء  أي  )قرول: ، وكاو أبو بكرف يتهيرب مرن الحترو ، ي«ع لا بوعلم  س السائا 

، وكرراو عمرررف إذا ؟ (ٍض تقل رري، إذا الررت شررريً ا يف كترراب اهللتال رري، وأي أر

ف  مسرخلة، جمر  لهرا أهرأ بردر، أهرأ الحترو ، ويتيراوروو فيهرا، ت عليه العت

ويسخلهم حتى يارفج بحترو ، وكرذل  أبرو بكرف لمرا جاءتره الجردة، جمر  لهرا 

سررررمعت ال  رررري ال أعلررررم لرررر  شرررريً ا يف كترررراب اهلل، ومررررا )ال رررراي، واررررال: 

  فاستيرار ال راي حترى ارام محمرد برن مسرلمة، (اال لر  شريً ا ،

لسررردي، ولرررذل  يقرررول اهلل فرررفض لهرررا ا وألرررًه أو ال  ررري 

  :﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .[59]يونا: ﴾ہ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: وارررررررررررال 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 .[116]ال حأ:﴾ۉ

ه لم، ذا  الفجأ لما كاو عليريف ال حف الذين أفتوا بغيف ع  واال  

ة، كلمرة عايمر  ج ابة، وكاو فيه جفاحة، وأمفوه أو يغتسأ، اال  

  لوو و،  وو للم ال، للووم  سووول ا إذ لووم »ل،ف الحتو  بغيرف علرم، ارال:    تدل على

، يع ري شرحاء الجهرأ السرؤال، واإلنسراو إذا « علم ا؟ فإن شفاء العووي السووؤاه

مقرداره، برأ  نصي العلم، هرذا ال ي رمل مرناال: ال أعلم، كما أهأ العلم، هي  
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وال يرر قص  عررن علررم، إو ال رراي يحفصرروو عليرره، ويعففرروو أنرره ال يررتكلم إال

إذا راارت كالب العلم، أص ت مقاتله،  "ال أعلم"مقداره، إذا اال: ال أعلم، و

وإذا  يعها، ولرذل  كراو كثيرف مرن السرلي الصرالح يحرف، إذا سرت أ وارال: ال 

 وأر اه. ابن عمف  أعلم، كما ذتكف عن

ة علررى كالررب العلررم أو ال يتحترري إال بعلررم، وحتررى لررو كانررت المسررخل في  غرري

لكن ربما إو ال اي هتي وا من اوله، أو ربمرا ال يكروو ع رده نقرة  مرن وا حة، و

اولره، فإنره يحيررأ هرذه المسررخلة إلرى أهرأ العلررم، ويقرول: اسررخلوا أهرأ العلررم، 

ئأ ال،رالا، ال الرتبيرة لل راي، كمرا يف مسراوأحياًنا يكوو عدم اإلفتاء من براب  

بيهم، وأو، كمرا كراو عليره أو يرفاإلنساو يت راار إلرى افتراء ال راي برال،الا، برأ 

يواعد ال اي يوًما ويرومين، ويمجرفهم وي هراهم، فاإلفتراء بغيرف  شيا ا  

علم ال ي  غي أو يتالا به كالب علم، بأ عليه أو يتفج  العلرم إلرى أهلره، وأو 

، إذا أتت مسخلة ولم يعففهرا، يقرأ: لعل را ي وأو يفبط ال اي بعلمائهميدل ال ا

اسأ الييخ الحرالأ، ه را ال راي ييرعفوو أو هرذا ، لعل ا نفنسخل الييخ الحالأ

كالررب العلرررم الرررذي ع ررردهم يف مررردي تهم مررفت ط بخهرررأ العلرررم، فيثقررروو بررره، 

ء، ويحفصوو عليره، بارال  الرذي يرتكلم بكرأ مسرخلة، ومترى شراء وفيمرا شرا

 افية.نسخل اهلل السالمة والع

 يجرفي اليرومكخو المياهد يقول: كيب كيي يمكرن أو نوجره مرا   المحاور:

يف ساحة الكالم، اليوم نحن نعيش يف ساحة ملي ة بالضو اء، كثيف  مرن ال راي 
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ال ييررعف يف ال رره بررخٍي مررن الغضا ررة، أو باالسررتغفاب حي مررا يجررد ال رراي 

ذا حررفام، حكررام اليررفعية، هرذا يقررول هرريتكلمروو يف وسررائأ التواصررأ عرن ا 

 كيرار، دي، أو ك ٍت وهذا حالل، واد يكوو كيب يتحد  يف اليفيعة، أو مه 

أو ما أش ه، يتكلم يقول أنا رأيي كذا، هذا حكمه هرذا، بي مرا يتهي روو إذا تكلرم 

أحد  يف ال،ب أو يف اله دسة، أو يف مجاٍل مرن المجراالت الدنيويرة، ويمجرفوو 

خو الرردين والحتررو  هررذه حررا  وهررذا شرريء مالحررن ومترراب ، كرر مررن يرردلأ فيرره،

بي مرا يسركت انلرفوو،  ى للعلمراء،للجمي ، ال يوجد ه ا  حرا لراص يتع،ر

وأمررا ا ك رراء فررإذا اسررت،عت أو تتحررد  كمررا يتحرردنوو، هررذا مستيررار مررخ 

وأعصرراب، وهررذا استيرراري عاررام، ال تقررفب هررذه التاصصرراتأل  نرر  يف 

يررا شرريخ حسررين اهلل ولين بررخولى با لررذ والررفا، الحقيقررة لررم تدرسررها، أي القرر

 يع،ي  العافية؟

اهلل أعاررم أجررًدا، ولررذل  يقررول ول يف ايررن اليرريخ أو القرر فضوويلة الشوويخ:

بعضهم، يقولوو هذا ع دنا جائم، ومن أنتم من يكوو لكم ع د؟ من أنت حترى 

يكوو ل ؟ اعف  مقدار  واعف  ايمت ، اعف  عمل ، واعف  مقدار  يف 

كررانوا يت ررااروو إلررى  لصررحابة مقرردار  يف الحيتررا، ولررذل  االعلررم، و

حتو ، كأ  يردف  الحترو  حترى يحتري تدافعوو الالحتو ، أو يتدافعوو الحتو ، ي

 ريفهمأل  و ياا  من اإلفتاء، وأنه يحتي بغيف علم.

فكما ذكفت شيخ جمال، يع ي انو لصوًصا يف الق وات الحضائية، تسرم   
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يري ي غري ي جرو مرن ال رار؟  العلرم، تقرول: يرا اهلل، كأاوال، وناي يتكلمروو يف

ا يرفجح، ويردلأ، وربمرا جاحرة، وربمركيي يتجفأ على اين اهلل؟ ويصف بكرأ ب

كما ذكفت لم يتعف  برالعلم اليرفعي، ولرم يتعرف  بجلوسره ع رد أهرأ العلرم، 

ا بيرفًيا، وال ي ا، أو ك ي رً ا ب،يفيرً ع ري وإذا ايأ له: سم  علماء ، لم يسم  إال ك ي رً

حصور على كالب العلم اليفعي، لكن نقول إذا تعلم هذا أو العلم فقط هو م

لوا وصاروا علماء، هذا ال ش  أنه مرن الايرف، لكرن ، يب، وتخهالمه دي وال

نحن نقول: على أنصا  العلماء، أنصا ، الذي ع ده علم اليأ نقافة، نم ي دأ 

حضرائية، انتيرف كثيرف مرن يحتي ال اي، ال، الواجب عليه لصوًصا يف الق وات ال

يقررول:  اي الررذين يتكلمرروو يف ايررن اهلل بررال علررم، ولررذل  اهلل ال رر

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿

 .[33]ا عفا :﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وكمرررا ذكرررف شررريا ا أو هرررذه انيرررة بررردأت با سرررهأ يف 

لرى اهلل بغيرف علرم، ، ا سهأ، نم ذكف اإلنم، نم اليرف ، نرم القرول ع﴾ڌ

 بال علم. م، أعام أو يقول اإلنساو على اهلل هذا أعا

اسررم ال رراي إلررى عررالم وجاهررأ، وجعررأ  اهلل  المرراذ المحوواور:

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿للعلمرراء مكانررة، 

، إذا كاو ال اي سيعلموو اليرفيعة، فرال ااعري ل،لرب العلرم، لمراذا [18]آل عمفاو:
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وا يررام، تفكرروا الرردنيا  هم؟ ويجلسرروو يقضرروو الليررالييتع رروا العلمرراء أنحسرر

مرا عفف را اهلل حرا معففتره، وييرعفوو  وأا لوا على العلم، ومر  ذلر  يقولروو:

بالتقصيف، ويتردافعوو يف الحتيرا، كمرا ذكرفت، نرم يرخ  إنسراو لجهلره، ولجهرأ 

، والة علمه بحقائا اليفيعة، يتجرفأ ويحتري، نرم يرًر معففته باهلل  

نقرول: هرذا مرن أعارم ا اواء التري ال   سي، يع ي يتجرفأ نرم يرًر،لهذا م  ا

ا علرى ال عرد  بي  غي أو يتمثأ لها كال العلم، برأ أو يكروو بعيرًدا ع هرا حفيصرً

ع ها، وأو يت  ه ال اي، وأو يقول لل اي ال تحتوا إال بعلم، ارجعوا إلى العلماء، 

من كأ أحد، ال تسرتمعوا   ارجعوا إلى كل ة العلم المتمك ين، ال تخلذوا اي كم

جالسرة مي إنساو يدعي أنه كالب علم، وهو لرم يتعرف  ب،لرب العلرم، وال ب 

العلمراءأل  و هرذا ايرن، الحتررو ، والعلرم ايرن، كمرا جرراء عرن بعرض السررلي: 

 .(فاعففوا من أين تخلذوو اي كم)

ذكررف عررن اإلمررام مالرر  أنرره أترراه رجررأ فيمررا يتقررارب أربعررين  فضوويلة الشوويخ:

ال أاري، تايف، واال الفجأ: ماذا أارول يرا   خفتى بس ٍ  ونالنين بقوله:مسخلة، ف

اي، إذا رجعرت إلريهم؟ ارال: ارأ لهرم اإلمرام مالر  يقرول:  رإمام مال  إلى ال

أاري، وما نقص من علمه، وما أكثرف مرا يقرول اإلمرام أحمرد: ال أاري يف هرذه 

ا صرغار يتسرخل عرن مسرائأ، يع ري ربمرا يحتري هبر  المسخلة، وكاو شيا ا  

ن المسائأ التي ست أ ع ها: إذا كاو الفجرأ يصرلي وسرجد، كل ة العلم، أذكف م

: ال مررن فوارره امررفأة، هررأ تق،رر  صررالته أم ال، فقررال شرريا ا  نررم مررفت 
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أاري، م  أ ا لو عف ت هذه المسخلة على صغار ال،ل ة، ونحن م هم، نقول: 

هو ايردو العلمراء،  أنه ييملها الحديث، تق،  الصالة، أو ريف ذل ، فال أاري

  ، العلمرراء، وهرو كراب  العلمرراء، فعلرى كالرب العلررم أو يت، ر  ب، رروهرو مر ه

 العلماء، وأو يتالا بخلالا العلماء يف هذه المسخلة.

ا شررريخ حسرررين المحووواور: ذكرررف يف الكتررراب أو مرررن  شررريا ا  ،أيضرررً

فه الصحات التي ي  غي أو يحذر م ها كالب العلم، الكً، يع ي تعج ت أنره ذكر

ً مرن كل رة علرم أو شريوخ، وهكرذا نراي اجتمعروا ه ا، الكً، هأ يتصور الك

 سين؟على العلم شيخ ح

نعم الكً من أل،ف ما يتالا أو يتحلى بره كالرب العلرم، إذا   فضيلة الشيخ:

تالا هبذا الالا، نحف ال اي م هأل  نه هو أصاًل ي حف من الحاأل  و الكً كمرا 

الحرا،   را  ، يع ي«الحق، وغمد ال اس  الكبا: ب ا»:  فسفه ال  ي  

يف حرررا  ء  ورمرررط ال ررراي، فييرررمأ علرررى أمرررفين: شررريء  يف حرررا اهلل، وشررري

المالواين، أما يف حا اهلل، فإنه يفا الحا، إذا ايرأ لره: الحرا يف هرذه المسرخلة 

كذا وكذا، تجد أنه يفاه، وال يحتي به، وال يخلذ به، برأ يتكرً ويرخني أو يخلرذ 

واين حقرواهم، فلرذل  هو بحا المالواين يغمط المال  بقول عالم، وكذل 

د، ع رده عرالم، رم،ره حقره،  ،تجد المتكً أنه ال يحب أو يمد، إال هرو إذا مرت

واال: نعم فيه، لكرن اهلل يهديره العرالم هرذا، فيره كرذا وكرذا، فصرار ير قص مرن 

حقه، ويعلي حقره هرو، وهرذا مرن أعارم المصرائب الكرً، فرإذا تالرا كالرب 
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، نرم يج ري علرى إلوانره، نرم ت حرف كً، فسو  يج ي علرى نحسره أواًل العلم بال

باال  الرذي كمرا ذكرفت، الواجرب علرى كالرب   ال اي م ه، وال يؤلذ اوله،

ا مررر  ال ررراي، كمرررا هرررو حرررال ال  ررري  ا، شرررحيًقا، مؤابرررً العلرررم أو يكررروو رحيمرررً

 :ھ ھ ے ے ﴿، كمررررررررررا اررررررررررال تعررررررررررالى

: من أللصكم وأصرحاكم . ويف افاءة: من أنَحسكم، يع ي[128]التوبة:﴾ۓ

حمة.، كله ر 

كراو الكرً يف  اذفالكً يفا الحا، ويغمط ال اي، وال يع،ريهم حقرواهم، وإ

عامة ال اي ميي ًا، فحي كالب العلرم أشرين، ولرذل  كلمرا كراو الفجرأ يجرب 

يف  عليرره أو ي تعررد عررن الكررً، كرراو أنمرره أعاررم، ولررذل  اررال 

وال  ال ُ كلملووم ال  وو ا الييا ووة،ة ةووة  »الحررديث الميررهور، المتحررا عليرره: 

، ، يع ري: «وعائا  س كبا  زًيلم، وال   ظا إليلم، وللم ع اب  لليم: شيخ   ان 

فقيف يتكً، الكً يف حد ذاته سي ة ومعصية، لكن كونره يكروو مر  الحقيرف، هرذا 

أشد، وكرذل  كونره يكروو مر  كالرب العلرم أشردأل  و الواجرب علرى كالرب 

كالب العلرم كلمرا ازااا ، وهو الفحمة، ولين الجانب، والعلم أصاًل، هو  ده

ت ت من الثمار، فإ ا تتردلى ما، كاليجفة، كلما علًما، توا   هلل  

على ال اي حتى يق،حوا ال اي من نمارها، بخسهأ كفيقة، فكرذا كالرب العلرم 

 الواجب عليه أو ي تعد عن الكً، وأو يتحلى بالا الفحمة.
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بين الميتغلين برالعلم،  ه يا شيخ حسن أو ه ا  كًًا أنا الذي.. م  المحاور:

اومرره، ربمررا يختيرره العجررب أمررام  يع رري متصررور أو يكرروو كالررب علررم سرريد يف

الجهلة، ففبما، م  أو هذا مرن الم هيرات ع ره، لكرن أو يوجرد كرً برين كالرب 

علٍم وكالب علٍم آلف باعت ار أن ي أعف  م ه، وأعلم م ه، وارسرت أكثرف م ره، 

جاو، وناف إليه نافة الدونيرة، وبردأ يحرتش يف إذا افأ كتابه ناف إليه باستهوربما  

ل،رراء ال حويررة، وا ل،رراء يف االسررتدالل، وهكررذا تخلررذه  امعاي رره، ويررذكف 

نحسه، وي تيي ويتعالى، هرذا هرو اهلل مرن مردالأ اليري،او، وأو اإلنسراو كمرا 

ا، ازااا هلل توا رًعا ، وا رأ مرن إلوانره، تحضلت يا شيخ حسين كلمرا ازاا علمرً

 و اما ع ده شيء، هكذا هي مسخلة كفاية عكسرية، كلمرا تفارى اإلنسر ولم يَف أو 

ن يره مرن  يف العلم، عف  أنه ذو علٍم اليرأ، ولرذل  مرا اسرتماا اهلل 

شيٍء كما أمفه أو يستميد من العلمأل  نه كلما ت ين له أو تعلم، كلما ت ين له أنه 

هما، ، ف[114]كه:﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿  يه: ل  ال يمال جاهاًل، اال اهلل  

ال ييرعف اإلنسراو برخو   هذا اليعور ي  غي أو يكوو سائًدا بين كل رة العلرم، وأو 

لديه ما ليا ع د انلرفين، سرواًء كراو يرتكلم عرن عامرة ال راي، أو حترى عرن 

كل ة العلم، بعض ال اي ييعف أنه أعلم من العلماء، إذا ححن أو فهم، ولرذل  

لحراظ ال تليرا بخحرد حقيقرًة، تعالء، وباسرتك ار، ويسرتادم ا إذا جاء يرفا باسر

كررراو  ويرررذكف، ولرررذل  شررريا ا  احترررى ال تليرررا بالعلمررراء، يسرررتادمه

، أو كرذا مرا "الرت"، أو"أشركأ علري"يستهجن بعض الكلمرات، مثرأ: كلمرة  
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أو يحجرم كالرب العلرم،     pيستيعف اإلنسراو، يع ري يحراول اليريخ  

بره والعيراذ براهلل إلرى   ال يل ا نوًبا ريف نوبه، فيصأبالذات يف بداية ال،فيا، أو  

 اهلل العحو والعافية. هذه المفحلة، وهي مفحلة الكً، نسخل

نكتحي هبذا، هذا واهلل أعلم و صرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد وعلرى آلره 

 وصح ه أجمعين.
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 ( 10كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 سني الشمري حفظه الل شرح الشيخ/ ح 
 

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل  ر:المحاو

 المفسلين، وعلى آله وصح ه أجمعين، وبعد:

نحن وصل ا إلى فصٍأ جديد، وهرو فصرأ الرذي يتحرد  عرن كترب كالرب 

ع ي كيي يتعامأ كالب العلم م  الكتاب، ما ا مور التي ي  غري لره أو العلم، ي

عي ًا يف العلرم، ه را  آااب معي رة، وأسرلوب ا رأ هتم هبا ا أ أو يدري كتاًبا مي

 العلم الكتاب، يجب عليه أو يضعها أمامه؟أو يدري كالب  

الحمد هلل وصرلى اهلل علرى ن ي را محمرد، وعلرى آلره وصرح ه   فضيلة الشيخ:

 وااله: ومن

ترى ال ش  أو الكتاب، حصول كالب العلم على الكتراب نعمرة عايمرة، ح

يد ريفه، ال برد أو يتعامرأ مر  هرذا الكتراب برخموٍر يستحيد من هذا الكتاب، ويح

الستحااة واإلفااة من هذا الكتاب، ومرن أعارم مرا يكروو مرن هرذه تعي ه على ا

 ا مور:

ت ري أو ال ييررتي، أو ال يق رأ أواًل: معففة مو وم الكتراب، فاإلنسراو ال يق

يف ب، هأ هرو كتراب  يف الحقره، أو  هديًة لكتاب، حتى يعف  مو وم هذا الكتا
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ا إذا عرف  أنره يف   العقيدة، حتى يستحيد م ره، وحترى تكروو فائدتره أكرً، وأيضرً

هب الح  لري، حترى يسرتحيد الحقه، هأ على المرذهب المرالكي، أو علرى المرذ

هو يقرفأه، وحترى لرو عرف  أو مو روعه كرذا،  هو، وحتى يقفأ على شياه، أو

ا عرن السرحف، أو عرن اليرع  هأ هرو نراف  أو  رار، ربمرا ألرذ وذة، أو ريرف كتابرً

كروو  رارًة علرى اإلنسراو، ذل ، وما أكثف الكتب التي يفوج لها أصرحاهبا، وت

ب، ولماذا ألي هذا الكتاب؟ وما هو فخول مفحلة تكوو بمعففة مو وم الكتا

 يتحد ؟. الكتاب؟ وعن ماذا

، أو كررأ ال ق،ررة الثانيررة: معففررة مصرر،لحات الكترراب، فإنرره ارج أهررأ العلررم

لح، وهذه المص،لحات رالً ا تكروو يف المقدمرة، يت رين كتاٍب وكأ فٍن له مص،

ا اذا يقصررد هبررذه المصرر،لحات الترري يف كتابرره، ويت ررين م هجرره يف هررذالكاتررب مرر

اب، فخحياًنا تتيرابه الكتاب، فضفوري أو اإلنساو يعف  مص،لحات هذا الكت

شرريء، ويف الكترراب  بعررض الكلمررات يف الكتررب، ولكررن يف هررذا الكترراب تع رري

ا يضرفب مثرااًل بقولره: )المتحرا   شريً ا آلرف، وشريا ا  انلف تع ري   اائمرً

لوغ متحا عليره، فيقصرد بره ال اراري ه يف ال لوغ والمحفر(، فإذا اال: يف ال علي

عليه، فيقصرد اإلمرام أحمرد وال اراري   ومسلم، وأما إذا اال: يف المحفر متحا  

ا يف كترب الحرديثومسلم، وهكذا بعض أهأ العلم يض    ، ع ارات، لصوصرً

 ري رواه ال سرائي، ا، يع ي رواه أبو ااووا، و ت، يع ري رواه الرتمرذي، و و، يع

ن، لمرن؟ هرذه لإلمرام أحمرد، أو وهكذا، حتى كتب الحقه يذكفوو مثاًل روايتري
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جهين، واالحتمرررالين، ومررراذا يقصرررد هبمرررا يف كترررب لغيرررفه، والقرررولين، والرررو

صررد هبمررا يف كتررب همررا يف كتررب ا ح ررا ؟ ومرراذا يقالح ابلررة؟ ومرراذا يقصررد ب 

 اليافعية؟ 

 ا كالرب العلرم مرن افاءتره للمقدمرة،فكأ هذه ا مور والمص،لحات يعففه

 مقدمة الكتاب.

ا(، مرراذا تع رري؟ يع رري: إجمررام ا  ا ووفااررً مررة، كررذل  مررثاًل اررول: )إجماعررً

تري تاصره بره، ووفاًاا: ما وافا ا ئمة يف هذا اإلمام، فلكأ عالم مصر،لحاته ال

 وم يف المص،لحات، وال مياحة يف المص،لحات.وهذا من باب الت 

ا   ففة أسلوب الكتاب ا مف الثالث: مع وع اراته، فخحياو اإلنسراو يقرفأ كالمرً

اب  آلرف لهرذا يعف  أسرلوب الكاترب ويتمرفو عليره، حترى إذا وار  يف يرده كتر

  أنره لره، فر عض العالم، عف  أنه له، أو وا  علرى مق،وعرٍة مرن كالمره، يعرف

إلنساو فيها عمة، وفيها اوة، وفيهرا انتصرار لليرفيعة، وبعضرها الكلمات يجد ا

ول: كخ را يكوو  عيي مهلأ، وما أكثف الكلمات التي تمرف علرى اإلنسراو فيقر

فإذا بحث وجدها فعاًل البن القيم، أو لييخ اإلسالم ابن تيمية، أو البن القيم،  

اتررب هررذه ي، أو ريررفه، فمعففررة أسررلوب الكليرريخ اإلسررالم، أو لإلمررام ال رروو

 تكوو من كثفة القفاءة لهذا العالم، وكثفة الدربة.

ًضا من ا مور التي ي  غي أو يفاعيهرا كالرب العلرم يف الكتراب وهري تميرد يأ

يا بالهوامش والحواشي، فرإذا ارفأ الكتاب جمااًل وهباًء: أو يحفص على التعل
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 آلرف، ا سم  حأ هذا اإلشكال يف كتراٍب كتاًبا ومفت فائدة، واستيكلها، وربم

على يمرين الصرححة   فإنه يعلا يف الهوامش، والهوامش هي ال ياض التي تكوو 

 سحأ، فيحفص على تقييرد هرذه أو على يسارها، أو الحواشي التي تكوو يف ا

ض كل ة العلم يكثف حقيقة من الهوامش والحواشري، الحوائد، والهوامش، وبع

ين ا سر،ف، فرخظلم تى للييء الوا ح، وربما كتب بحتى للييء المحهوم، ح

ف  يفيرد أو يقرفأه، مرا يسرت،ي  أو هذا الكتاب، حتى إنه إذا رجر  إليره مرفًة ألر

و تكرروو الهرروامش والحواشرري يع رري مت اعرردة يقررفأ هررذا الع ررارة، فررال بررد أ

يء المهررم، الررذي ربمررا ال يجررده يف كترراٍب آلررف، هررذه مهمررة ووا ررحة، ولليرر

   لتعليا بالهوامش والحواشي.ل،الب العلم، ا

كتراب فيما يتعلا يرا شريخ حسرين بم،العرة الكترب، يع ري انو ال  محاور:ال

ميلرة التري تحردنت هبرا عفف ا مو وعه، ومص،لحاته، وأيًضا هذه الوصرية الج

هوامش، والت  يه الذي ن هت عليه، لكرن فيما يتعلا بالتعليا على الحواشي وال

، أو كترب كثيرفة، كل ة العلم لديه مكت ات كثيرفةانو لما، نق،ة مهمة، كثيف من  

يف المكت رة، كيري ي  غري ل،رالب كيي كفيقة القفاءة فيها؟ ه ا  أنوام الكتب  

 كالم على هذه الكتاب؟العلم أو تكوو له الفحلة يف اال

كثيرفة، واإلنسراو لرو اضرى عمرفه كلره يف   ال شر  أو الكترب  فضيلة الشيخ:

ى هرذه الكترب، ومرا افأهراالقفاءة، أربٍ  وعيفين سراعًة،   كلهرا، ولريا   مرا وفرّ

لكترب علرى نروعين: كترب م،لوًبا من المسلم أو يقرفأ كرأ هرذه الكتربأل  و ا
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وشف،، وتحليرأ واراسرة، فهرذه هري تحتاج إلى تحهم وتفكيم، وافاءة وتث ت، 

العلم أو يحفص عليهرا، وهري المقصروا يف اول را أو  الكتب ي  غي على كالب

،لح، يجلرا عليهرا كالرب ن، مرثاًل: نا رة الحكرف يف المصرياتار مت ًا يف كرأ فر

، واراسرة، وتحفيرف، ومراذا يقصرد ه را؟ العلم، ويحهمها، ويقفأها بترخأ، بتردبف

يم والتحاري ، فهرذه الكترب تحتراج إلرى تحهرم، وإلرى وماذا يقصد ه ا؟ والتقاس

هرا نحا، وإلى عدم العجلة يف االنتهاء م ها، وأو يجعأ اإلنساو ي تهري م   كول

 ول من الكتب.ولم يحهمها، هذا ال وم ا 

فكيم، وإنما هري كمرا يتقرال ه ا  نوم من الكتب ال يحتاج إلى كثيف تحهم، وت

السفيعة، أو لمعففة م ه، الكتاب، أو ل حث مسرخلٍة مرا يف   لالكالم، أو للقفاءة

اب، كالكتب الك يفة، التي يسميها أهأ العلم كتب الجفا، مثرأ: فرتح هذا الكت

هررذ تكرروو للم احثررة، للقررفاءة العامررة، اري، مثررأ: المغ رري، الم،رروالت، ال رر

الكترب، أو الفجروم إليهرا ع رد الحاجرة أو ال حرو ، فاإلنساو يوازو بين هرذه  

 .وع د ريف هذا

و الذي ي قى، وهرو الرذي وال ش  أو أولى بالع اية، هو ال وم ا ولأل  نه ه

ا معرر ، وهررو الررذي المسررائأ الكثيررفة،  الترري تمررف عليرر  يف حياترر  ي قررى اائمررً

سرراو ة فيهررا، وألررذ المعلومررة م هررا افيررب، أمررا الكتررب ال،ويلررة، فاإلنموجرروا

 يتيعب هبا.

عالاة كالب العلم بجم  الكتب، يع ي ه ا  هوايرة، مرثاًل بعرض   المحاور:
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تب يع ي، فتجد كالب علرم ع رده مكت رة صرغيفة، كل ة العلم، يف أو يجم  الك

لتري ن  ره عليهرا يف مليء بالكتب، فما هي ا مور اوكالب علم ع ده اور كامأ  

 مسخلة جم  الكتب؟

ل اي ع ده رفام بجمر  الكترب، وجمر  كثيف من اال ش  أو    فضيلة الشيخ:

الكتب له كما يتقرال أسر اب كثيرفة، بعضرهم حرب الجمر ، وهرذا ياتلري برين 

لب علم ر ي، وكالب علم فقيف، وبعضهم يجم  الكترب حترى تكروو هرذه كا

ا  واًحا من بعده للمكتاب، في ويالكتب   م ذ اليفاء أو تكروو هرذه الكترب واحرً

ك يفة، إما يف الجامعات، أو يف المفاكم، وبعضهم حترى للمكت ات اإلسالمية ال

لعلررم، أو م هررا الورنررة، ولكرن أهررم مررا يجررب علرى المسررلم أو كالررب ايسرتحيد 

  أهرأ م يحفص على أهم الكتب التري يحتاجهرا، ا هرم نرم ا هرم، فرإذا جمر

ة  مررن مررال، فلرره أو ييرررتي الكتررب ا لررف ، وإمررا شريء، نررم صررار ع ررده فضررل

م هبا، أو يجعلها واًحا من بعده، لكن أهرم مرا يجرب علرى كالرب يهديها أو يتً

رتي كالب العلم لعلم، أو يحفص على أهم الكتب، فليا من الحكمة أو ييا

، وال ييرررتي أهررم الكتررب الك يررفة، الترري ربمررا تمررف عليرره سرر وات وال يقفأهررا

هرري أصررأ كمررا ذكفنررا يف المترروو أو ريررفه، ال، ي  غرري عليرره أو الكتررب، الترري 

مرن  ص على هرذه الكترب، وال يفهرا نحسره إمرا برديٍن، ال يسرت،ي  سردااهيحف

ا يف جمرر  الكتررب، ويحرر فص إمررا عررن كفيررا جررفاء الكتررب، بررأ يكرروو وااعيررً

ا يهررتم بمعررارض الكترراب، أو الترري يكرروو  فيهررا تاحيضررات اليررفاء، وأحيانررً
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  الكترب عرن كفيرا الهديرة، أو عرن كفيرا المؤسسرات للكتب، كرذل  يجمر

م إليها ويقدم كما يوجد يف كثيف من ا ا،ار، إذا ادم كالب عل  المانحة، يذهب

ا مت وعررة، بررأ كمررا ذكررف أهررأ العلرر م، مررن أسرراليب جمرر  شررهااته، أع،رروه كت ررً

ج أرملرًة، فقيرأ لره: الكتب، الرمواج، كمرا يرذكف عرن إسرحاا راهويرة، أنره ترمو

فا ل:  و ع دها كتب اليافعي، وتت كح المرفأة لكت هرا، فهرذه مرن كرلماذا؟ اا

اإلنسراو جم  الكتب، لكن أهم شيء يرا شريخ جمرال، كمرا ذكفنرا أو يحرفص 

ا، فلريا على أمهات الكتب، وا صول التي يحتاجها أحي ا، ويفاجعهرا اائمرً انرً

صول تافي، كتاب، ال يكوو ع ده ا   من المعقول، إذا أراا اإلنساو أو يفاج 

 رده مرثاًل: كتراب الستة، وهي ال ااري ومسرلم والسر ن ا ربر ، أو ال يكروو ع

أو إرواء الغليأ، هذه الكتب التري   التلايص الح يف، أو نص الفاية، أو الهداية،

الحديث، وكذل  ال يتفاج  مسخلة يف الحقره الح  لري، ولريا هتتم بمعففة علأ  

ا ام، وهكرذا، الحراوي، والمجمروم، المغ ي، وال الم تهى، وال اإلع ده مثاًل:  

 من الكتب.يف المذهب اليافعي، وريفها  

فرخهم شرريء يحرفص اإلنسرراو علرى الكتررب، وممرا يتحررفص عليره مررن كتررب 

م ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، العلماء، كتب اليياين الجليلين، شيخ اإلسال

يح، وات رام مارة العلرم، والتحقيرا، والت قرفحيهما ليف  كثيرف، فقرد جمعرا برين رر

ف  كثيف، ولذل  يعتًاو م ه، السلي الصالح، والفا على الاصوم، فحيهما لي

 أو ابن القيم كما ذكف شيا ا  هما زبدة كتب السلي الصالح، وال ش   
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كالم شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة، وأذكرف أنره مرف علي را أظرن أنه أحسن تفتيً ا من  

م ابن تيمية إذا أراا أو يرفا علرى الغدياو، يقول: أو شيخ اإلسال  الييخ ع د اهلل

ة كالجرردار، فصررار يضررفب هررذا الجرردار بكررأ مررا شرر هٍة، تايررأ أو هررذه اليرر ه

م، وال صروص، والعقرأ، وال ارف، حترى لقيراي، واإلجمرايست،ي  من أالة، وا

ا، يسقط هذا الجدار، لكن يقول ابن القريم: ال، يرخ  إليره ويخلرذه حجرًفا حجرفً 

كرذا ونقرول كرذا، فكترب شريخ اإلسرالم ابرن نافعرة التم كذا ونقول كرذا، الرتم 

ا شيخ جمرال أو بعرض كل رة العلرم انو جمعروا رسرائأ شريخ جًدا، وأتبيف  ي

ي تقرفأ يف جلسرٍة واحردة، وهري مرا يقرارب إلرى عيرفين ابن تيميرة التر  اإلسالم

م  مرا يتقرارب مائرة لمسرين ر الة، وسرو  سرصححة أو نالنين صححة، واد جت

ا راة يف التليجرفام، وسرو  ت رمل هرذه الفسرالة، وسرو  يو   لهذا الًنرام،  

 شف،  ماتصرف  لهرذه الفسرالة، فيهرا ليرف  كثيرف كترب شريخ اإلسرالم،ي مل معها  

ابرن القريم، وهكرذا كترب اإلمرام ال رووي، كفيراض الصرالحين، وكتب تلميرذه  

ريرفهم مرن علمراء وا ذكار، والمجموم، وكذل  كتب ابن رجب الح  لري، و

 اإلسالم.

ابرن أشفت إلى كتب اليياين، شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه    ور:المحا

 هرر، وصرلت أرو،1414القيم، أنا أتذكف يا شيخ حسين أول ما ج ت الع يمة،  

ا إذا أا رأ وااررتب مرن  م  الييخ بعد الصرالة، وهرو رايرح، وهرو جرايي، أحيانرً

هرا، وال ف، واسخل أس لة يع ي ال زمرام لالجام ، والييخ الحا ي جديد وصغي
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ا ولدي؟ الرت: أنرا ل،ام، وتدل على اإلنساو ميوش، فسخل ي: أنت من أين ي

اليرياين،   ولردي أارفأ كتربكذا، وجيت أاري علي ، فقال: كيب تدري، يا  

الت: من اليياين؟ اال: ابن القيم الجوزية، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، هؤالء 

رزا اهلل ا مرة تردور علرى كترب السرلي تضري ، لكرن لاصا علم السلي، لرو  

ا، تف  فريهم ليرف كثيرف، هذين الفجلين، فلاصا علم السلي، فاحفص عليهم

، ممرا نرانوي،    بعرد ارسرت أول  أنا أتذكف وهو يقول لري الكرالم ذا، مرا

يردل علرى أو هرذه عقيردة ع رد اليريخ، يع ري معلومرة راسراة، أو ارفاءة كتررب 

الجوزيرة، وكراو يوصري م ابن تيمية، وتلميذه ابن القريم اليياين، شيخ اإلسال

 هبم حتى صغار ال،ل ة.

ة تواجه الكتاب اإلسالمي، ميركلة الرول كلة حقيقه ا  مي  ألشيخ حسين

ي اليرديد نرف  إهمرااًل يف حمرأ الكتراب، ويف هذه الرًام،، وأصر ح ا ل سر

كتب علمية، اات اء الكتاب، بأ إو بعض المقاك  الذي رأي اها يف المكت ات، و

لقرراة علررى ا رض، ب ذهب هبررا إلررى المسرراجد، برردوو حتررى اسررت ذاو مت عضررها يررت

ذو، واإلمام والمؤذو ال يجد لهرا مكراو، فهرأ نقرول يف مثرأ هرذه اإلمام والمؤ

نساو إذا، تغيف الو   انو، أصر حت الكترب التري ال ري اي إ  الحال، أو اإل

جهرمة الكحيرة، أصر ح لهرا هذا، والكتب التي تقفأ عن كفيرا الحواسريب، وا 

يف   و، فكيي يمكن أو يعمأ كالب العلم توازو ما بين الكتاب الكحيرواج ان

يروت إذا  راات ال ا جهمة، وما بين الكتاب الوراي، ما الذي يمكن، بالذات  
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وأص ح من الصعب أو يقت ي اإلنساو من المكت ات كما كاو عليره يف السرابا، 

ف مكت ترره انو أنرا أعرف  بعررض الرممالء انو لد ، يقرول: أنررا يرره ميركلة، لمررا ك رّ

عضرهم ي حرث عرن واري اشلوو انقلها من مكراو إلرى مكراو، وكخنره ييريف، وب

 ات الك يفة.أصحاب المكت حتى يواحها، هذه احد  المياكأ التي تواجه 

ال ش  أو الثورة التق ية أنرفت علرى الكترب الورايرة، ولكرن   فضيلة الشيخ:

دبف واراسررة، أ، أو الكتررب تحترراج إلررى تحهررم، وتررنقررول كمررا اسررم ا ا ررأ اليرر

تحهم، اإلنساو ال يستغ ي   والكتب تحتاج إلى جفا، أو الكتب التي تحتاج إلى

ذي يقفأ يف هذه الكترب يجرد الحرفا اائًما، وال  ع ها أبًدا يف بيته، بأ تكوو ع ده

ءة بين افاءة هذه الكتب، وألذ المعلومة بي ها وبرين الكتراب االلكررتوأ، فقرفا

تفسخ يف الذهن، و  ا تحتاج إلى كتابة، وإلرى  المعلومات يف الكتب الوراية،

، فيفسرخ، لكرن الكترب االلكرتونيرة ال يكروو هرذا موجروًاا حواشي وهروامش

س ة للكتب، أما الكتب التي يحتاجها كالب العلم، ويفاجعهرا ، ف قول بال رالً ا

ب من بيته، وال يتهديها، وال يذه  اائًما، فهذه ال يستغ ي ع ها أبًدا، وال يافجها

 هبا إلى المساجد أو ريفه، بأ تكوو ع ده حتى يفاج  اائًما.

أما الكتب ا لف ، وهي الم،والت التي ذكفنا، فهذه إو اسرتغ ى ع هرا، أو 

راا أو يع،يها لمن ي تح  هبا من كل ة العلم، أو يواحها علرى أتنراٍي أو مكت راٍت أ

ي : أول بفكة العلم فه ا ال بخي بذل ، فكما اال وك أو يف بالٍا ألف ، بحاجٍة،

يمكرررن الفجررروم إلرررى الكترررب إعرررارة الكترررب، فكيررري بإهررردائها وإع،ائهرررا، و



   حسين الشمرييلة الشيخ لفض                                                                                                      118

 

لر  ف قرول: ي  غري ل،الرب لل حث، وم  ذااللكرتونية، كما ذكفنا للم،العة أو 

ا يجمر  فيره هرذه الكترب االلكرتونيرة، كلمرا  ا لاصرً العلم أو يجعأ لره بفنامجرً

فام، أو يف الردروب، أو ريفهرا، يفجر  ها رج  إليها م اشفة، يف التليجاحتاج إلي

و يافجهرا مرن بيتره إذا  راات يف ال يرت، أمرا الكترب إليها م اشفة، وال برخي أ

صول، هذه ال يستغ ي ع ها كالب العلم أبرًدا، ومرن ا مهات ا   ا ولى، وهي

 ألفجها ربما ألفج روحه معها.

لكتررب، حتررى وإو ظهررفت هررذه الكتررب فيحررفص كالررب العلررم علررى هررذه ا

 لوراية.ا

  مرن كل رة العلرم، هذا السؤال مهم لصوًصا إذا تذكفنا برخو ه را  المحاور:

اة، ربمرا أربر  أو يف الكتاب الواحد، أكثف من نس  ومن مح ي الكتب من يقت ي

لمررا نسررخ، فتررخ  إلررى مكت ترره، وإذا برر  تجررد مررن نحررا الكترراب، لمررا 

ذا، هرذا هرذه ال، عرة اليرامية، هرذه ك عرة كرك عات، ست ك عات، يقرول لر   

ترراب أكثررف مررن كونرره ك عررة كررذا، فحرري الحقيقررة أصرر ح عيررًقا لمجررفا اات رراء الك

س  الم مل لمثرأ هرذه عد مدة ال يتحفًصا على ما فيه من فوائد، نم بعد ذل ، ب

الكتب، وتضيا، ويجد أيًضا ما يغ يه، يع ي هذا الكتاب مصوًرا موجوًاا، وفيه 

ليرف، كمرا تحضرلت الكترب ث، ففبما نردم علرى ذلر ، فالتوسرط محفكات بح

 ويت اولها، مثأ: كتب التارفي،، ومثرأ: التي عليها مدار العلم، ويحتاجها كثيفً 

أ كتررب اليررياين: شرريخ اإلسررالم ابررن اليررفعية، ومثرركتررب المترروو العلميررة و
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ا مرا يفجر  إليهرا اإلنسراو، فرال شر   أو تيمية، وابن القريم الجوزيرة، التري اائمرً

ًدا مرن افاءهترا عرً هرذه ا جهرمة، أمرا سرواها مرن افاءهتا وراًيا أفضأ بكثيف ج

إنره كتب ال،ويلة التي عااًة ال يفج  إليهرا إال يف مقرام ال حرث، فالم،والت وال

مثأ هذا الو  ، بالذات إذا لم تكن لديه ررف  كافيرة، وصراالت أو يحضأ يف  

ى هررذا حتررى ال تكرروو  ايررة يضرر  فيهررا هررذه الكتررب، فا فضررأ أو ال يقرردم علرر

 ، نجده يف المسجد، أو نجده يف أماكن ألف .الكتاب 

ق،ة مهمة جًدا، لعل ا نارتم هبرا، ك را ين أو نتحد  عن نبقي علي ا شيخ حس

ليا شفاًء للكتاب، ومكت ة اليريخ مكت رة متوا رعة   نالحن أو شيا ا  

ن الكترراب جررًدا، فلمرراذا يررا شرريخ حسررين؟ يع رري اليرريخ انو يررتكلم مع ررا عرر

مكت تره صرغيفة، وصرغيفة جرًدا باعت رار العلرم كانت  وأهميته، لكن هو  

 ؟الذي كاو ع ده 

ال ش ، ذكرف بعرض الم،لعرين علرى كترب اليريخ، أو كترب   فضيلة الشيخ:

ال تتعد  ألي كتاب، وبعض انو كل ة العلم الصغار ع رده مرا يقرارب الييخ  

هبررذه الكتررب، وال شرر  أو لمسررة آال ، عيررفة آال  كترراب، وربمررا يحررالف 

، وربي هررا، لرره كفيقررة، يف اات رراء الكتررب، وذكفهررا كرراو  شرريا ا 

 :، وهرررو اولررره ن حرررديث ال  ررري واسرررتحااها مررر

ء يف الدنيا، ومرن  رم ها الكترب، ، واال: ومن ا شيا«احاص علم  ا   فعي»

ت قسررم إلررى نالنررة أاسررام: اسررم  ي حعرر ، واسررم  يضررف ، واسررم  ال يضررف  وال 



   حسين الشمرييلة الشيخ لفض                                                                                                      120

 

 ، يع ري الكترب التري ت تحر  ، فالحديث يفيد أو تحفص علرى مرا ي حعري حع 

ضف ، والقسم الرذي ال يضرف  وال ي حعر ، هبا، أما القسماو انلفاو، الذي ي

يقول: الكتب نالنة: كتب ت حعر ،   شيا ا    فال تحفص عليهما، كذل 

وهي ليف، فهذه احفص عليها، وكتب شف، وال ت حعر ، وربمرا تضرف ، فهرذه 

  وال تضف ، إنما هي زيااة عدٍا ص عليها، وال تقت يها، وكتب ال ت حعال تحف

ا ال تحررفص عليهررا، وكل ررة العلررم أترروا مررن هررذين  يف هررذه المكت ررة، فهررذه أيضررً

ا ال إمرا أ ر  القسمين انلرفين، ا تضرفهم، وإمرا أ رم جمعروا كت رً م جمعروا كت رً

، وكتررب تضررفهم وال ترر حعهم، كمررا يوجررد يف كتررب الفوايررات، وكتررب ا اب 

اات ائها، وتماحم هذا العلرم، فهرذا كفيقرة شريا ا الحلسحة، التي يتمد، ال اي ب

قسم ا ول، وهو احفص على ما ي حعر ، على هذا ال  ، ولذل  حفص

لتي تحتاج إليها، وهي محدواة، يف الحقه ويف الحديث، الكتب التي ت حع ، وا

 ًفا كثيًفا.يف الحفائض، يف ا صول، فإذا جم  اإلنساو فقد جم  لي

ه هوي، جم  ما يتقال لره كترب ا اب، أو كترب بعض كل ة العلم صار ع د

أو كتررب ا اب إذا كانررت مررن رجررٍأ متاصررص، يرردري  الفوايررات، وال شرر 

هذه له وشخنه، بأ ربما اد يكروو مرخجوًرا علرى جمر  ل ياو، فا اب، ويدري ا

التري ت حعره ع رد هذه الكتب، بأ هي يف حقه من ال وم ا ول، التي هي ليرف، و

علررم الررذي يهررتم بررالعلم اليررفعي، ال يجمرر  ، لكررن كالررب الاهلل 

ل  أهأ العلم االوا: أنه يكحي من كتب ا اب، كتب ما الكتب الكثيفة، وم  ذ
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أربعررة، يع رري ذكررفوا كترراب )ال يرراو والت يررين(، وذكررفوا )أاب النررة أو يقررارب ن

يكحري هرذه الثالنرة، تقروي   الكاتب( البن اتي ة، )والكامرأ( يف اللغرة وا اب،

  على ا اب، ويسمو ذه  ، ويكوو ع د  جمالة يف ا لحاظ، أم لغت ، وت،ل

ايرة ا؟ هي روأو ييفا كالب العلم ويغفب يف كتب الفوايات، ماذا يستحيد م ه

كاملة، يع ي: هأ يذكف هذه الفواية ع د ال اي من أولها إلى آلفها؟ ما يحسن 

ال راي حرفص الكتب، فهذا هو المعيار أو كثيف مرن ب،الب العلم أو يهتم هبذه  

 ليف وال شف.على كتب إما أ ا فيها شف، وإما أنه ليا فيها ال 

أو     أحس ت بار  اهلل في ، ونحع را وإيرا ، نسرخل اهلل  المحاور:

يعيد للكتاب هبجته، وأو يعيد له أنااته، اليوم الكترب هرذه التري ذكفهترا حقيقرة 

آال  يررذهب اإلنسرراو إلررى معررفض الكتررب، فيجررد زاحمررت الكترراب، بالحعررأ 

و ال راي أصر حوا الفوايات تت رام، وال راي ييررتو ا، وهرذا لريا اليرأ علرى أ

ا يستلوو به، وبا، أما فؤوو شي ً علماء أو كل ة علم، أو حتى مثقحين، وإنما يق

العلم فهو ليا يف مااو هذه الكترب، التري تسرمى اليروم بالفوايرات، نسرخل اهلل 

  را، إنره ولري ذلر  والقراار لم ا ما ي حع ا، وأو ي حع ا بما علمأو يع 

 عليه.

لره وصرح ه وسرلم علرى ن ي را محمرد وعلرى آ  نكتحي هبذا القدر، وصرلى اهلل

 أجمعين.
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 ( 11كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

 ه السالم على رسول اهلل، وعلرى آلره وأصرحالحمد هلل والصالة و  المحاور:

 ومن ت عه إلى يوم الدين، وبعد:

 را إلرى مكت رة اليريخ، لسابا، حول الكتاب، وتعففك ا اد تواح ا يف الدري ا

لت يف وا ر ا برخو مكت ررة اليريخ لررم تكرن بتلرر  المكت رة الك يررفة، وذكرفت وفصررّ

كف أهم الكتب التي الس ب يف ذل ، انو الييخ يف الكتاب هذا فّصأ الياًل، وذ

 ا مكت ة كالب العلم، فما هي يا شيخ حسين؟ي  غي أو تالو م ه

، وصرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد، وعلرى آلره د هللالحمر  فضيلة الشوويخ:

 وصح ه أجمعين، ومن وااله:

كراو يوصري بكترب ابترداًء، أو إذا سرخله أحرد مرن   ال ش  أو شيا ا  

لمه، ويكفرها، وهي التي اعتمد عليها يف ع  ال،ل ة، وهذه الكتب اائًما يذكفها،

لرم ، وكذل  ريرفه مرن أهرأ الع، وتميم هبا شيا ا  بعد اهلل  

لحائرردة العايمررة، فلعل ررا ذه الكتررب، لمررا فيهررا مررن اكررانوا يوصرروو كالهبررم هبرر

 .نستعفض الكتب ولو بييء من االلتصار التي ذكفها 

أو ي رردأ هبررا، وهررذه  فررذكف يف العقيرردة أربعررة كتررب ي  غرري علررى كالررب العلررم
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اإلسررالم اإلمررام المجرردا اليرريخ محمررد بررن ع ررد الوهرراب الكتررب كلهررا ليرريخ 

ل، وكتراب القواعرد ا ربر ، وكيري الير هات،نرة ا صرو، وهي: نال 

وكتررراب التوحيرررد، فهرررذه علرررى كالرررب العلرررم أو ي تررردأ هبرررا، ومرررن فضرررأ اهلل 

  أو اليرريخ ،نالنررة  شررف، كررأ هررذه الكتررب ا ربرر ، شررف

تراب التوحيرد، وهرو كتراب ، والقواعد ا رب ، وكيري الير هات، وكا صول

من أفضأ الكتب التري شرفحت كتراب القول المحيد على كتاب التوحيد، وهو  

 التوحيد.

العلم أو ي دأ هبا، واائًما نقول أو كالب العلم الم تردئ، ي  غري   فعلى كالب

وتفترا،  عليه أو يحفص علرى اليرفو، الميسرفة، والسرهلة، حترى يردلأ فيهرا

التي ربمرا ت،رول، حترى رأي را أو نالنرة ا صرول نحسه، وال يدلأ يف التحاصيأ  

نالنرررة مجلررردات، فلرررو ارررفأ كالرررب العلرررم هرررذه الثالنرررة بعضرررهم شرررفحها يف 

مجلدات، لضام عليه وات  ك يف، وربما تيعبأل  و هذا المؤلي ححاره اهلل ال

ا احرفص عو لرى اليرف، ، ربما يذكف مسائأ للحائدة، لكرن نقرول اائمرً

ا فييً ا تفاى إلى الكتب الم،ولرة، فهرذه نالنرة كترب، الميسف يف ال داية، نم شي ً 

 .كتب ذكفها الييخ  أو أربعة

ا شريا ا  نم اال: وكتاب العقيدة الواس ، يوصري بره، ،ية، وهرذا اائمرً

ويقول: هو زبدة عقائد السلي الصالح، وس حاو اهلل هو جرام ، هرذا الكتراب 

مررة المتقرردمين، و اهلل حصررأ أو افأنررا شرريء مررن كتررب ا ئالواسرر،ية، وسرر حا
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، يع ي ما يتقارب من مائرة أحدهم جم  كتاب الجام  يف عقائد السلي الصالح

تصرب فيمرا ذكرفه شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة، وتعرف    عقيدة، س حاو اهلل كلهرا

فضررأ هررذه العقيرردة الواسرر،ية، لمررا تقررفأ هررذه الكتررب، وأ ررم يررذكفوو عقيرردة 

شريخ اإلسرالم هرّذهبا، ورّت هرا   الاللكائي، ابن زم ين، الفازيي، لكرن  ال ااري،

 وألفجها ل  جاهمًة.

ا مررن علررى شرريا ا، أو شررف، هررذه العقيرردة   فضررأ اهلل وأيضررً

،ية، أكثف من مفة، مفًة يف كتاب، ومرفًة يف الردورة ا رأ ا ليرفة، شرفحها الواس

 .شيا ا 

يخ صرالح الحروزاو، ي  غري ويجد أيًضا شف، ميسرف للعقيردة الواسر،ية، للير

 أو يهتم بهأل  نه مدلأ، ولو ي،يأ الييخ صالح الحروزاو يف هرذهل،الب العلم  

ا  إلررى العقيرردة القضررايا، والررفاوا ومجاالررة أهررأ ال اكررأ، وبعضررهم أ رر

الواس،ية، ناف إليها فوجد أ ا شاملة لكأ ما كت ه العلماء المتقدموو، إال تسر  

م، وهررري مررذكورة يف العقيررردة ال،حاويرررة مسررائأ، لرررم يررذكفها شررريخ اإلسررال

 خ افها، وهو بعد شف، الييخ لليأ الهفاي.ف

ية هررو أول مررا يت رردأ برره يف هررذا حمويررة، وهررذا الواسرر،نررم بعررد ذلرر  كترراب ال

، ال ت رردأ بكترراٍب يتحررد  عررن أسررماء اهلل الكترراب، كمررا اررال شرريا ا 

 وصحاته إال هبذا الكتاب، العقيدة الواس،ية.

 حات.و وم الواس،ية يف توحيد ا سماء والصيع ي م المحاور:
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ي عرن الم كرف، نعم، وذكف شريً ا مرن ا مرف برالمعفو  وال هر  فضيلة الشيخ:

ية أجمررر  مرررن الحمويرررة، : العقيررردة الواسررر،ولرررذل  يقرررول شررريا ا 

والتدمفيررةأل   ررا ذكررفت أكثررف مررن شرريء، لررم تاررتص بالصررحات، كالحمويررة 

لتدمفية أوسر  يف براب الصرحات مرن والتدمفية، فهي أجم ، ولكن الحموية وا

 دة الواسرر،ية، ولررذل  شرريخ اإلسررالم يف الحمويررة ذكررف أارروال السررليالعقيرر

علماء المرذاهب، حترى   الصالح، أو عمف ال،لم كي، وابن زم ين، وريفهم من

يت ررين أو هررذا العقيرردة، وهرري اإليمرراو، ليسررت لاصررًة برره، وليسررت لاصررًة 

ا وا يقرفروو هرذا ا مرف، وهري اإليمراو بمربالح ابلة، بأ العلماء المتقدموو كان

 به نحسه. وصي اهلل به 

التصف هذه الحموية يف كتراٍب   أو ،  ومن فضأ اهلل أيًضا على شيا ا  

فلررو اررفأ بعررد  يررة، ذكررف أهررم مررا يوجررد يف هررذا الكترراب،سررّماه تلارريص الحمو

 الواس،ية كالب العلم، تلايص الحموية، لكاو حس ًا به.

ّفهبا، وألي كتاًبا ، وأيًضا من فضأ اهلل على شيا ا أو انم بعد ذل  التدمفية

، وتقفيرب التدمفيرة، ايصره للحمويرة، واد شف، تل) يا ب ال د ا ة(يتقال له:  

مؤونة كلب العلم يف العقيدة فلو تتلمذت على كترب   اد كحا   فييا ا  

 .، هذه الكتب السابقة، لكحت  بإذو اهلل الييخ 

 ل،حاويرة لإلمرام ال،حراوي، وشرفحها البرنكتاب العقيدة ا  نم ذكف  

ثررف ممررا أبرري العررم، وهرري امتررازت بسالسررتها، وسررهولتها، وو رروحها، ومررن أك
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كرالم شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة   ميمها هو شفحها، البن أبي العم، واستقى مرن

ومن ابن القريم، ومرن ابرن كثيرف، وو رعه يف هرذه العقيردة ال،حاويرة، علرى أو 

لرم، أ را تحتراج   ه لما فيها من مسائأ ذكفهرا أهرأ العكالب العلم ي  غي أو يت

 إلى مفاجعة.

 مرراٍم ح حرري، واليررف، كررذل  إلمررامٍ والعقيرردة ال،حاويررة وشررفحها، هرري إل

لى أو هذه العقيدة ليست ماتصرًة بالح ابلرة، أو اليرافعية، ح حي، وهذا يدل ع

، هرذه وإنما هي لعامة المسلمين، بأ هي مقفرة يف الجامعات السرعواية ع ردنا

مرن تعصرب وريفهرا، فرخهم مرا يوجرد لإلنسراو العقيدة، وهذا يتذهب مرا يتقرال  

هرد هذا الكتاب الح حي يف الجامعات السعواية، والمعا  عقيدته وم  ذل  يتقفأ

 العلمية وريفها.

، وهررذا )الوودرر السوو ية يف األ  بووة ال جد ووة(كترراب  نررم ذكررف اليرريخ 

تراو  شريخ اإلسرالم، ارد ، وهو جرام  فللييخ ع د الفحمن بن ااسم  

 جوبة، والفسائأ الصغيفة  ئمرة الردعوة، وهرو كتراب  نراف ، جم  ا س لة وا

 تم هبا.يه رسائأ صغيفة واصيفة، أيًضا ي  غي للمسلم أو يهوف

للسرحاري ي   )الدرة المضيئة يف عييدة الفا ة الماضية(كتاب    نم ذكف  

 ومن فضأ اهلل ، هرذه العقيردة علرى شريا ا أو شرف،  ، وهو نام 

 جًدا، ون ه ما يوجد فيها من أل،اء. السحاري ية شفًحا جمياًل 

ن ااسم، لهرذه العقيردة، وكرذل   د الفحمن بشف، للييخ ع  وكذل  يوجد
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لح الحوزاو يوجد شف، ميسف، هرذه أهرم كترب العقيردة، يع ري أحرد للييخ صا

 .عيف كتاًبا ذكفها شيا ا 

: كتاب فرتح ال راري شرف، صرحيح نم ذكف الكتب المهمة يف الحديث، فقال

 ولكن كما ذكفنا سابًقا نستصحب أو هرذه الكترب الم،روالت، إنمرا  ال ااري،

مرة، ال تكروو لره ايردو يحتاجها كالب العلم لل حث والمفاجعة وألرذ المعلو

إال للمتقدمين مرن المتاصصرين مرن أهرأ الحرديث، فحرتح ال راري هرو شرف،  

حيح ال ااري، كما اال اليريخ لصحيح ال ااري، وهو من أفضأ من شف، ص

م فرتح لوال فتح ال اري ن)، وكما اال بعضهم:  (ال هجفة بعد الحتح):  اليوكاأ

ول يع ي فتح اهلل، نم فتح ، ويقصد بحتح ال اري ا (ما اضيت أوكاري  ألال اري

ال اري يع ي الكتراب، مرا اضريت أوكراري، ويسرميه بعرض أهرأ العلرم كتراب 

 عرات، ومر  ن العلوم، وتوجد عليه اراسات وكالعلمأل  نه حو  شيً ا كثيًفا م

ياررفج هررذا الكترراب ذلرر  يررا شرريخ جمررال نتم ررى لررو أو أحررد العلررم المهتمررين 

ا ت سرريقًيا، فيررذكف المسررخلة الحق هيررة، ويررذكف المسررخلة العقديررة، ويررذكف تافيجررً

المسخلة، وبعض ا فا أ جماه اهلل ليًفا، جم  الحوائد التي يذكفها ابن حجرف 

كرذا وكرذا، جمعهرا يف كتراب،   يف  ايرة اليرف،، إذا ارال: وفيره  على ا حاايرث

 الكتاب.كتاب  ام، وهو موجوا وم، وم هذا  

وغ المرفام، وهرو لإلمرام أيًضا الكتاب الثراأ: كتراب سر أ السرالم ليرفخ بلر

، وس أ السرالم سر حاو اهلل، يع ري ك را يف بدايرة ال،لرب نقرفأ الص عاأ  
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الم، كيري ، وك را نقرفأ هرذا الكتراب سر أ السرالييخ ابن باز، أنه كاو يوصي به

هرذا الكتراب، وريرف الييخ ع د العميرم يوصري هبرذا الكتراب؟ يع ري فيره عسرف  

شيخ جمال الييخ ع رد اهلل الحروزاو،   وا ح، وريف محهوم، ولكن لما ارس ا يا

 ووا  عشووا »وأتانا وشف، ل ا كتاب ال كا،، وأول حديث، حرديث ابرن مسرعوا:  

ديث ذكرف اليرار، سرت ، ارال: يف هرذا الحر« كم الباءة..الشباب  س اك  اع  

مسرائأ السرت؟ نرم فكر  اليريخ مسائأ، ف  اف إلى هذه المسرائأ، أيرن هري ال

كترراب، وتعلم ررا كيرري نتعامررأ مرر  هررذا الكترراب، ع ررد اهلل الحرروزاو ل ررا هررذا ال

ا إال علرى شريٍخ مرتقن، ولرو لرم  ولذل  هذا الذي ذكفناه سابًقا، أو ال تقفأ كتابرً

،ير  كفيقرة التعامرأ مر  الكتراب، وأنره ي الكتاب م  هذا العرالم، لكرن يعت ه

إجابًة لسؤاٍل محرتض، أو رًاا علرى شر هٍة لرم يرذكفها،   ربما ذكف مثاًل الص عاأ

 استحدنا فائدة عايمة من شف، الييخ ع د اهلل الحوزاو لتل  الس ة.ف

 يع ي أص حت افاءة هذا الكتاب متعًة.. المحاور:

اليرريخ يث رري علررى هررذا بعررد أو كانررت ك ررا نسررتغفب كيرري  خ:فضوويلة الشووي

، وسر أ السرالم  رد العميرم  الكتاب، لكن وجدنا حًقا مرا االره اليريخ ع

 كثيف م هم مستقى من فتح ال اري.س حاو اهلل تف  يا شيخ جمال 

، وم تقى للمجد بن )نيا األوًار شاح    يم األحبار(نم ذكف الييخ كتاب  

ث، وشرفحها اإلمرام قارب لمسة آال  وزيااة مرن الحرديتيمية، جم  فيه ما ي

شررف، هررذا  اليرروكاأ  اليرروكاأ، مرر  أو المجررد يع رري ح  لرري، إال أو 
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برين شرفحه للحرديث، وبرين الحقره   الكتاب، ومن أفضرأ اليرفو،، وارد جمر 

وا صول، واإلمام اليوكاأ إمام مًز يف أصول الحقره، وارد ذكرف اليريخ ع رد 

ى ا ل رار، وهرو أنره رترب الغدياو، نكتًة ل،يحة علرى م تقر  اهلل بن حميد أو ع د

فيرذكف أواًل الحرديث يف ال راب المترواتف، نرم ا حاايث فيها تفتيً ا على ا الة،  

العام، نم الااص، نم ال اسخ نم الم سوخ، فالذي يقفأه يجم  بين انحاا، نم  

 الحديث وبين ا صول، ويستذكف هذه ا شياء.

أليى أو ال عض يحهم   يا شيخ حسين نكتًة ل،يحة، وأنا  أنت الت  المحاور:

با ول  نكتة، لو تو حها ل ا،  نه اد   ، أي: كففة، فما المفاا"نكتة"أنه كلمة  

 تمف علي ا؟

نعم ال كتة ع د أهأ العلم هي: المسخلة الدايقة الل،يحة، التي   ة الشيخ:فضيل

)ال كووه علووم  يد ووة ابووس اب  ال يتت  ه لها، هذه المفاا بال كتة، وابن حجف له كت

المرفاا ويقول أهأ العلم نّكت العالم الحالأ، والت كيت علرى كرذا، و  ،  ح(

 به أنه ذكف مسائأ ل،يحة لحيحة على هذا الكتاب.

 يع ي ال عض اد يان أ ا مفاافة لمع ى ال،ففة. المحاور:

)عموودة كتراب  هي استعماالت أهرأ العلرم، نرم ذكرف   فضيلة الشيخ:

اتصرررف، وعامرررة حديثررره يف ، لإلمرررام المقدسررري، وهرررو كتررراب  م(األحكووواا

أ به بححن الس ة، يع ي حصأ ليرًفا الصحيحين، فلذل  إذا ححاه اإلنساو وبد

أيًضا علرى شريا ا أنره شرف، عمردة ا حكرام، ويوجرد لره  كثيًفا، ومن فضأ اهلل
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 شف،  لهذه العمدة، وكذل  ريفه من أهأ العلم.

، ل رووي  ين ال ووية، لإلمام أبي زكفيرا انم لامًسا: ذكف كتاب ا ربع

إلمررام ال ررووي وهررذا كترراب  مررن أنحرر  الكتررب، ومررن أجمررأ الكتررب، وذكررف ا

ي  غي علرى المسرلم أو يححاهرا،   ل ا حاايث التي عليها مدار اإلسالم، ولذ

وكما ذكف بعض علماؤنا، أنره ي  غري للمسرلم أو يححرن ا حاايرث ا ربعروو، 

ولرم يكرن ع رده   ا ا ،ف إلى كلمرًة أو ل، رة جمعرة،ويححن شفًحا لها حتى إذ

 ربعرين ال وويرة موجرواة شيء افأ هذا الحديث وشفحه، والحمد هلل شفو، ا

ف، هررذه ا ربعررين ال وويررة شررفًحا علررى شرريا ا أو شرر ومررن فضررأ اهلل 

جمياًل، وكذل  ريفه من أهأ العلم، وكذل  البن رجرب الح  لري، وهرو مرن 

ال وويررة،  كتررب وهلل الحمررد شررفًحا ل ربعررين جررام  العلرروم والحكررم، واررد

، كرأ حرديث يف ارٍي ()الدروس الي  ية  س شاح األربعوويس ال  و ووةوسميتها  

فأ يف الا،ررب، وبعررد صررالة العصررف، مسررتقأ، وكت ترره بخسررلوٍب عررام حتررى يتقرر

والحمد هلل بعض ا ئمرة حردن ي، أو الا، راء أنره ارفأ الكتراب كراماًل، وجعلره 

 ل، ة جمعة.

 .م، وم يا شيخ حسين :المحاور

)الوودروس الي  يووة  ووس شوواح األربعوويس نعرم، م، روم، باسرم    يخ:فضيلة الشوو 

 .و ة(ال  

ا:  ا سااسررً بخنرره  ، وهررذا كمررا نعترره شرريا ا )ً وواب بلوو م المووااا(أيضررً
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، ومحيد، ويكحي علًوا لقدره وكع ة، أو الذي ألحه ابن حجف    كتاب  ناف  

ى حكام مرن بدايرة كتراب ال،هرارة إلرشار، صحيح ال ااري، وهو كتاب  يف ا 

هررو يوصرري بححاررهأل  نرره يررذكف و  ايررة الكترراب، ولررذل  كرراو شرريا ا 

الصررحيحين، ويف السرر ن، ويف   نرره فيرره حررديث أوسرر  مررن عمرردة ا حكررامأل

ريفهررا، ولررذل  كررانوا يقولرروو: مررتن زاا  وبلرروغ كافيرراو يف ن رروغ، فررإذا ححررن 

 إنه يحصأ شيً ا كثيًفا.اإلنساو بلوغ المفام م  زاا المستق  ، ف

 اعتقد أنه من مححوظات الييخ. :المحاور

لل،ل ة كمرا ترذكف يرا شريخ نعم، وكاو يوصي به، وكاو يسم    فضيلة الشيخ:

ا بلرروغ  جمررال يف الرردري، ومررن فضررأ اهلل  علررى شرريا ا، أو شررف، أيضررً

المفام، شفحين ماتلحين، اليف، ا ول وهو فتح ذي الجالل واإلكفام، وهرو 

، ومررررن المسررررائأ، مررررن الرررردرر م،ررررول، ذكررررف فيرررره شرررريا ا شررررف،  

 كترب أهررأ العلرم انلرفين، فيخلرذ الحررديث واالسرت  اكات، مرا ال تجردها يف

عليها تحفيعات  جميلة جًدا، ويوجد له شف،  آلف، وهو شرف، والكلمة، ويحفم  

 ماتصف، وكاو بعد صالة العصف.

ب العلرم : إذا فهمها كالر، واال  )نخبة الفكا(كتاب    نم ذكف  

برن عن كتب كثيرف مرن المصر،لح، نا رة الحكرف وهري ال  فهًما تماًما، فهي تغ ي

المق،روم، حجف، وهي يف مص،لح الحديث، الحسن والصحيح، والضعيي و

علرى شريا ا   والم ق، ، والمع عن والمدلا وأنواعه، ومرن فضرأ اهلل  
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ا يتسرمى أو شف، نا ة الحكف، شفًحا جمياًل، ومن جمالها أو ابن حجف ع ده مر

ى: ميرهور ي دأ بالمتواتف نم انحاا، وانحاا ي قسم إلالسً والتقسيم، يقسم،  

 يهتم هبا، وأو يححاها.  وعميم ورفيب، وهكذا، وي  غي على كالب العلم أو 

الكتب الصحا، الست، وهري: صرحيح ال اراري ومسرلم،   نم ذكف  

 وال سائي، وأبو ااووا، وابن ماجة، والرتمذي.

كتب، يع ري يجعرأ لره كثف كالب العلم من افاءة هذه الأو يت   ونصح  

، يع ي كالب العلم ي  غي أو يمف على هرذه الكترب، ورًاا من افاءة هذه الكتب

 واحدة، ويقفؤها ويجعأ له بفنامًجا هو وإلوانه، بقرفاءة هرذه الكترب ولو مفةً 

ى: أو افاءة هذه الكتب فيه فائدتاو، الحائدة ا ول  ال افعة، وذكف شيا ا  

 ا كتاب ال ااري، فإو فيه فوائد عايمرة، فقهيرةأنه يفجع  إلى ا صأ، ال سيم

 وحديثية، وكذل  كتاب ال سائي.

أسماء الفجال على ذه ه، فإذا تكفر الس د علرى ذه ره، الحائدة الثانية: تكفار  

يعف  فالو رو  عن فالو، أو عكفمة عن ابن ع اي، من رواية مسلم، وليا 

فجرال حترى إذا واجهرة وتمف عليه هرذه، ويعرف  أسرماء ال  من رواية ال ااري،

 ا، هبا، هذه كتب الحديث.ميكلة يست،ي  أو يستذكفه

، وهرو )آداب المسجد إلم الص ة(  كتب الحقه، فذكف كتاب   نم ذكف  

كتاب ماتصف لييخ اإلسالم محمد بن ع د الوهاب، ذكف اسم الع رااات إلرى 

 قن.دأ به، وأو يستيفحه على شيٍخ متالصيام، في  غي على كالب العلم أو ي 
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كرف كتاب انلف، وهو كتاب الييخ، ح  نم ذكف   كرف اليريخ، ذت تى إذا ذت

كرف اليريخ، وهرو ألصرا كترب شريا ا بره، هذا الكتاب، وإذا ذتكف هذا الك تاب ذت

) اد المسوو ي ل يف اح صووار ، وهررو وهررو الررذي كمررا أبرردم فيرره شرريا ا 

 بقولره: كتراب   يرة، ونعتره شريا ا ، وهو من أحسن المتوو الحقهالمي ل(

مرن المتروو، وجرام أل  نره   م ار   ماتصف جرام ، فهرو ماتصرف مقارنرة بغيرفه

زيرد ذكرف أو مرا يوجرد يف هرذا الكتراب مرن  أبرو حو  كثيرًفا، حترى اليريخ بكرف

المسائأ، حس ها بعضرهم، ف لغرت سرتة آال  مسرخلة، نالنرة آال  برالم ،وا، 

هرذا الكتراب، ا  ك يف من المسائأ أو يوجد يف  عد  ونالنة آال  بالمحهوم، وهذا

ع د الرفحمن برن سرعدي كراو يححرن اليرأ   وس حاو اهلل ذكف شيا ا أو الييخ

ولكن لما ناف إلى الماا وجد أنره أنحر ، أشرار علرى شريا ا   ال،الب، يف ال داية،

 بخو يححن زاا المستق  .

ه واليررأ ال،الررب كترراب آلررف، يع رري يف نحررا التاصررص، لك رر المحوواور:

 .أوصاهم بالماا 

ا الم :فضوويلة الشوويخ اتررارات لًكترره وكثفترره، ولررذل  اليرريخ سررعدي علررّ

سررعدي لتلميررذه شرريا ا الجليررة، علررى الررماا، وهررذه يرردل علررى نصررح اليرريخ ال

 ما أراا أو يتميم ع ه بعلم، وإنما اّله على ما فيره ليرف، وانتحر  شريا ا ،

 حضررف هررذا الكترراب حتررى اررال: مررا بقرري مع ررا إال الححررن، وكرراو يست

. 
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 يف كتاب شف، الممت  انو.شفحه  المحاور:

اكتمأ بدًرا يف لمسة مجلًدا، ولذل  كأ من تكلم علرى واد   فضيلة الشيخ:

، إما ماتصف، وإما نااأ مرن اليريخ، وهرذه ماا، هم عالة  على الييخ  ال

 .كفيقة أهأ العلم، ويدل هذا على فضأ كتاب شيا ا 

ى شرف، الرماا، م أتنرف ع ره أنره يقرول: مرا جفؤنرا علرحتى إو بعضه  المحاور:

 حتى رأي ا شف، الييخ محمد.

، المسوو ي ل( )الاو  المابل شوواح  ادنعم، أيًضا ذكف كتاب    لة الشيخ:فضي

، م صرور ال هرو     فضوويلة الشوويخ:وهو شرف،  مرذه ي للرماا، وشرارحه  

يخ محمرد وكاو شيا ا يوصي به، وعّلا حاشيًة عليه، وس ا أو زرته أنرا والير

ب خ لالررد الميرريقح، فررخن ى ن رراًء عرراكًفا علررى كتررااليررفايف زرنررا شرريا ا، اليرري

بره، وأو يقرفأه، وأو الفوض المفب ، واال: ي  غري علرى كالرب العلرم أو يهرتم  

يستذكفهأل  نه يمثأ مرذهً ا مرن المرذاهب ا ربعرة، فلرو أفترى كالرب العلرم بره 

ا بمرررذهٍب مرررن المرررذاهب ا ربعرررة، وكررراو  إذا لرررالي المرررذهب  لكررراو محتيرررً

مررذهب، ا، يحررول ع اراترره اليرريخ م صررور ال هررو  إلررى الالحجرراوي يف الررما

ا وعّدلها م صور ال هرو  ويذكفها، فالمسائأ التي لالي فيها المذهب حّوره

، ولذل  يتذكف أو بعض ميرايا ا ال يمرف عليره نالنرة )الاو  المابل(يف كتابه  

مفًة ألف ، حتى يستذكف، ويكحري أشهف حتى ي هي من الفوض، نم يفج  إليه  

م تهى، فصب علمه يف هذه الييخ م صور ال هو  شار، اإلا ام، وشار، الأو  
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، ويرذكف عرن اليريخ أبرا )الاو  المابوول(وهو    الكتب الك يفة، يف هذا الكتاب 

ب،ين، أنه محتي الديار ال جدية، أنره لرم يكرن ع رده كتراب إال الرفوض المفبر ، 

 تي به.ارة بالمحهوم، وبالداللة، وكاو يحيححاه ويخلذ م ه باإلش

، والررماا ن ادامررة ، وهررو البرر)عموودة الفيووا(كترراب  نررم ذكررف 

 صف م ه.أوس  من عمدة الحقه، عمدة الحقه أل

، وهرو حقيقرة يعترً )األ  ه  س علم األ وو ه(وهرو  نم ذكف كتابه 

لب، مدلأ إلى علم ا صول، كما ذكف، فقال: كتاب ماتصف يحتح ال اب لل،ا

جها ل  زبردًة بيضراء نافعرة، تخكلهرا ، عصف هذه الكتب نم ألففييا ا  

 واد وفا اهلل شيا ا ليفحه كذل  يف كتاب.متى ش ت، 

، وهررو ) وو س الاحبيووة(لحررفائض، وذكرف فيهرا كتابرراو: وهرو ا نرم ذكرف 

، وكتاب   يحا رأ  ، وهو كذل  نام، وكراو شريا ا )  س الباهانية(نام 

كانت الفح ية مرن   ًهانية أفضأ وأجم  من الفح ية، وإو بي هما، ويقول: إو ال

ل من الًهانية، فالًهانية أجم ، واد شرفحها حيث الححن أسهأ، لك ها أكو

ا   ) سووليا الفوواائ (رحمرًة واسرعة، ولره كتراب    شيا ا   ليريا ا، أيضرً

 ي  غي على كالب العلم، أو ي تدئ بالحفائض من هذا الكتاب، وأو يهتم به.

 :كتب التحسيف، وذكف أربعة كتب نم ذكف 

وميمة هرذا الكتراب، أنره   ، البن كثيف،) فسيا الياآن العظيم(ب ا ول:  الكتا

ر: ا حاايث، يدلأ على كأ آيٍة من القفآو الكفيم، اهتم باننار، ونقصد باننا
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ما جاء فيها من ا حاايث، فهو تحسيف  للقفآو بالقفآو، وتحسيف  للقرفآو بالسر ة، 

عقيردة، فقرد وافرا مر ه، السرلي ة  ألف ، وهو أنه مخمول  يف جانرب الوفيه ميم

 .يًفايه اصور من حيث جهة ا وجه اإلعفابية، ال يذكفها كثالصالح إال أو ف

وهرو  ) يسيا الكا م الاحمس يف  فسوويا ًوو ا الم ووان(والكتاب الثاأ: كتاب  

كرأ ، ابن سرعدي، وميرمة هرذا الكتراب أنره كتراب  سرهأ  يسريف،  ليياه  

ا ب،الرب العلرم، وهرو مسلٍم يست،ي  أو يقفأه، وأو يسرتح يد م ره، فلريا ماتصرً

الجميلرة، فيريا ا  بالمع ى اإلجمالي وفيه كثيف من االسرت  اكات الحقهيرةيهتم  

 .كاو ي صح به 

، وهي مقدمة نافعرة ) يد ة شيخ اإلك ا يف ال فسيا(الكتاب الثالث: كتاب  

الذي   ا شيا ا م ها يف كتاب أصول التحسيف،جًدا، لعلم أصول التحسيف، واستحا

أو يقرفأ كترب التحسريف، ويرتعلم ، فهرذه مقدمرة لمرن أراا  أّلحه، وشفحه  

 يخلذ م ،واها ومدلولها، وريف ذل . كيي يتحسف انية، وكيي

للعالمررة محمررد ا مررين اليرر قي،ي  )لضوو اء البيووان(الكترراب الفابرر : كترراب 

يع ي جم ،   بين الحديث والحقره، والتحسريف، ، وهو كتاب  جام   حافأ 

و كالمره يف سرورة ال قرفة وآل ول الحقه وا وجه اإلعفابية، ويف ال دايرة كراوأص

، م لما تعد  سرورة ال سراء كمرال ارال شريا ا  عمفاو، وال ساء اليأ، ن

انحجف كال حف بالتدليأ على هذه المسائأ، واد أتلرذ مرن هرذا الكتراب رسرائأ 

 رحمًة واسعة. الييخ جامعية، وأتلذ م ه فقه 



 خ ابن عثيمين للشي -كتاب العلم          137

 

لم أو كتب عامة يف بعرض الح روو، يع ري ي  غري للمسر    نم أليًفا ذكف

ال حرو، وهرو مرن أهرم الكترب  ، وهرو يف)  س األ او ية(يهتم هبا، مثأ: كتاب  

علرى شريا ا   التي ي  غي على كالب العلم أو يعت ي هبا، واد تحضأ اهلل  

 ف.وشف، هذا الكتاب بيفٍ، بديٍ  وسهٍأ، وماتص

، وهري ا لحيرة المعفوفرة والميرهورة، لووي()للفيووة ابووس  انم الكتاب الثاأ:  

ا شررفحها شريا ا وهري ل نررافٍ  يف كتراٍب  الصرة علرم ال حررو، وارد أيضرً

نجد أنه ما من علٍم إال وشف، أصوله، ولذل  لرو جعلره   مات ، فالييخ  

 اًل.اإلنساو كتب الييخ مدلأ للعلوم ا لف ، لكاو شيً ا عايًما، وجمي

، وهرو ) اد المعوواد(، كتراب  شريا ا  أيًضا من الكتب التي ي صح هبرا  

 ، ولكرن ب،فيقرٍة مغرايفة، وهريذكف سيفة ال  ي    القيم  كتاب  البن

أو يسفا القصة ويذكف فيها من االسرت  اكات وا حكرام والحوائرد، مرا ال حترى 

 ي صح هبذا الكتاب. يوجد يف كتب الحقه، وكاو شيا ا 

، وذكف او ال ستي  ، البن ح )روضة العي ء(لفاب : وهو  نم الكتاب ا

 ين، وما فيه ريا ة للحكف والعقأ.فيه مانف العلماء والمحدن

، يرذكف لإلمرام الرذه ي    )كيا لع ا ال ب ء(تاب  والكتاب ا ليف: ك

أنه كتاب  محيد، وفيه فائدة ك يفة، ي  غي ل،الرب العلرم أو يقرفأه   شيا ا  

لم، ويرذكف مرا ايرأ فيره، نه مما ييحذ الهمةأل  نره يرذكف العراوأو يفاج  فيهأل  

مرف حياًنا ا حاايث التري رواهرا مرن كفيقره، حترى أنره إذا ومانفه، بأ إو يذكف أ
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مع  حديث، تعف  أنه من كفيا ا عمش، أو مرن كفيرا سرحياو الثروري، أو 

وو لره سحياو ابن عيي ة، فهو مات ، وي  غي ل،الب العلرم أو يمرف عليره، وأو يكر

ًة يف ا سر وم، حتررى يقري علررى ع رااة السررلي ارفاءًة يف هرذا الكترراب، ولرو مررف

 .الح، وعلمهم ولييتهم وبكائهم هلل الص

 رحمًة واسعة. ذكفها شيا ا   هذه الكتب التي

اليريخ ذكرف جملرًة، لرو   :انو يا شيخ حسين كخأ بالمياهد يقول  المحاور:

 كالرب علرم م تردئ، ال توجرد لديره أيافرت  ا أو الذي يستم  إلي ا انو، هرو 

قول لهؤالء؟ هرأ نقرول لهرم هذه الكتب، وهو يفيد أو ي،لب العلم، ماذا ن  من

ذا أ ي ا الًنام، ا ول، تجمعوو يف هذه الكتب شريً ا التمموا هبذه الدورة، نم إ

فيرريً ا، هررذه الكتررب ال تجتمرر  مررفًة واحرردة، أليررى أو يحهررم أحررد  أو يررذهب 

فالمقصوا أو هذه يع ري هذه الكتب، ويجعلها على الف ، نم،    م اشفًة ويقت ي

 أمررا يف مجررال اليرفاء، واات رراء الكتررب، ياتررار اإلنسرراو  انو يف مجرال التعلرريم،

الكتاب الذي هو بصدا اراسته، إال الكترب التري هري مرن براب تغذيرة الرفو،، 

نسراو ومن باب السيف، التي ليست عليها اراسة، فإو هذه يمكن أو ييرتيها اإل

روا،، أمررا الكتررب الم هجيررة الترري فيهررا اراسررة ويقت يهرراأل   ررا مثررأ رررذاء ا 

،الرب علرم، أو ال تتوس ، وفيها ذكف للاال ، ومرا إلرى ذلر  فهرذه ي  غري لو

ي رردأ هبررا، وأو ي رردأ بالماتصررفات، فررإذا أتق هررا وفهررم لغررة العلررم، وفهررم لغررة 

مره، أو حترى هرو ال ييرعف العلماء، حي  ذ يقوم بيفاء هذه الكتب، حترى ال تمه
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 ا والحفج أو اشرت  كتاًبا ولما يحهم ع ارته.ب وم من الضي

ة، يع ري أاللت را يف بار  اهلل في  شيخ حسين على هذا السفا الجميأ حقيق

كتب الحقه، ويف كتب الحديث، ويف كتب اللغة، ويف كترب حردائا ذات هبجرة، 

هلل يححار  ويجرما  الج رة، اهلل يجمي  الج ة يا شيخ حسين، بار  اهلل في ، ا

 .وي يض وجه 

وسلم على ن ي ا محمرد وعلرى آلره نكتحي هبذا القدر، واهلل أعلم، وصلى اهلل  

 وصح ه أجمعين.
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 ( 12كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

وصلى اهلل وسلم على ن ي ا محمد وعلى   ،الحمد هلل رب العالمين  المحاور:

 :وبعد ،آله وصح ه أجمعين

وهررو أن ررا تحرردن ا يف الجلسررة  ،بالمتعررة الحقيقررة ال يررمال الحررديث موصررواًل 

وانو حقيقرًة ه ررا  ارد يت رراار  ،ل مو روم كالررب العلرم والكترربالسرابقة حررو

وهري   ،كمرا لتمرت الحلقرة السرابقة  ،سؤال ل،الب العلرم الرذي ييراهدنا انو 

 ؟بخي العلوم ي دأ كالب العلم ،بخي الح وو ي دأ ،بخي كتاٍب ي دأ

اهلل علرى ن ي را محمرد وعلرى آلره وصرح ه وصرلى    ،الحمد هلل  فضيلة الشيخ:

 :أجمعين

أ م كانوا يوصروو برخو يت ردأ   ،قة أهأ العلم عماًل وتوصيًة ل،الب العلمكفي

ولمرا فيره  ،لمرا فيره مرن ا جرف والثرواب   ،بححن القفآو الكفيم  ،بالقفآو الكفيم

وبفكة القفآو على كالرب   ،والحوائد  ،ولما فيه من ا حكام  ،من استقامٍة للساو 

وكتفا ححرن القرفآو   ،الكفيمفي  غي ل،الب العلم أو ي دأ بححن القفآو    ،العلم

إو كراو ع رده حلقرة يف مفكرم  ،لكن من أعامها أو يلتحا بحلقة  ،الكفيم كثيفة

 ،إو لرم يكرن ه را  مسرجد أو مفكرم إسرالمي  ،أو حتى يف ال يرت  ،أو يف مسجد
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 ،و وجدت الم صات وحتى إو لم يوجد أحد  معه يف ال يت ان  ،يكوو يف ال يت

 ،برأ يوجرد ت، يقرات لححرن القرفآو الكرفيم  ،والمقارئ يف الحفمين اليرفيحين

ول سري  ،فاإلنساو يهرتم بكتراب اهلل   ،تححن نم تقفأ وهو يصحح ل 

ألرفج مرن عقلره وال ره اضرية  ،بعرض كل رة العلرم سرواء  الم تردئوو أو ريرفهم

لمسلم أو يححرن القرفآو ي  غي ل ،وهذا ال ش  أنه اصور  ،ححن القفآو الكفيم

كمررا اررال  ،يكرروو مرر  السررحفة الكررفام الررًرةحتررى  ،وأو يهررتم برره ،الكررفيم

u:  «والوو ي   ،الماها يف الياآن الكا م  وول السووفاة الكووااا البووارة

نم كأ حفٍ  يقفأه لره بره  ،إلى آلف الحديث ،« يال الياآن و   ع ل فيا لا ل اان

نساو يفيد أو يححن القرفآو برين يروٍم يع ي ال اإل  ،ونقول شيً ا فييً ا تصأ  ،أجف

 ،وابررن عمررف ،كررف عررن عمررف أنرره ححررن ربمررا ال قررفة يف نمرراو سرر ينبررأ ذت  ،وليلررة

 ،والقرفآو سرّهله اهلل    ،وريفهم مرن السرلي كرانوا يححاروو شريً ا فيريً ا

 .[17:القمف]﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

ا  ،وي دأ مثاًل يف ال داية د لره صراحب أو إو وجر ،وي تاب لره اسرتاًذا أو معلمرً

فهذا أول ما ي دأ به كالرب العلرم أو   ،ففهذا ليف  كثي  ،يسم  هو وإياه ويححااو 

وأول ما يت دأ   ،ي دأ بما تيسف من ححن الس ة  :نم نانًيا  ،ي دأ بححن القفآو الكفيم

فحيهررا ليررف   ،أو يححررن ا ربعرروو ال وويررة ،برره كمررا ذكفنررا يف الحلقررات السررابقة

 نرره كلهررا يف  ألنررم يرتاررى إلررى عمرردة ا حكررام ،وعليهررا مرردار اإلسررالم ،عارريم

ومرن   ،وهو أولى من ريفه مرن المحرفر  ،نم بعد ذل  بلوغ المفام  ،يحينالصح
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ا شرريا ا  ، و بلرروغ المررفام تداولرره أهررأ العلررم ألالمت تقررى ع ررده  واائمررً

هرو   ،والتعليرا  ،باليف، والتحيية  ،أو الكتاب الذي يتداوله أهأ العلم  ،ااعدة

علير    لكرن الكتراب انلرف ربمرا مرف  ، نر  تجرد بغيتر  فيره  ألأولى من ريرفه

ف لروغ  ،ت حرث مرا تجرد مرن يو رحها لر  ،معلومة أو سر،ف ال تعرف  مع اهرا

 .ورت ه ابن حجف تفتيً ا حس ًا  ،المفام أولى

الكترب التري  ،أيًضا ي  غي على كالب العلم أو ي دأ كما ذكفنا كترب العقيردة

 ،وكيري الير هات   ،قواعرد ا ربر وال  ،نالنرة ا صرول  ذكفها شريا ا  

الحلقرررات  ،يحرررفص علرررى حضرررور مجرررالا العلرررم وأو  ،وكتررراب التوحيرررد

أو الرردورات اليررفعية كمررا يوجررد يف هررذا المعهررد  ،سررواء  يف بلررده ،التعليميررة

ومرن سرلو  كفيرا   ،فهرذا المعهرد الم رار  هرو نروم  مرن برذل العلرم  ،الم ار 

ا  ،و هترتموكال ة العلرم أ  ،في  غي ل،الب العلم  ،العلم وأو   ،وأو تجعرأ لهرا واترً

 ومرن فضرأ اهلل    ،يستم  إلى هذه الردورات   ،م له واًتايجعأ كالب العل

ا يسرت،ي   ،يع ي مرا يقرارب إلرى سراعة  ،أو هذه الدورات ليست بال،ويلة تقفي رً

واري  يف  ،واري  يف ا صرررول ،اري  يف الحقررره ،اإلنسررراو أو يخلرررذ ارسرررين

 .يكحي  ،المغفب والعياء لو بين ،ساعة واحدة  ،التحسيف

 ،كمرا ذكفنرا سرابًقا ،علرى صرغار العلرم ا رأ ك راره ،أيًضا يهتم كالب العلرم 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ :العلمررراء بقولررره ولرررذل  أمرررف اهلل 
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هررم الررذين يعلمرروو ال رراي  ،الفبررانيين :اررال أهررأ العلررم ،[79:آل عمررفاو]﴾ڎ

أمرا   ،يحتاجره  وهرو الرذي  ، و صغار العلم هرو المهرم  ألصغار العلم ا أ ك اره

مراذا   ،بالا،ري الجرفاا بالصرحفاء  فهرو كمرا شر هه شريا ا    ،ك ار العلرم

  ؟وماذا يدم ؟يخلذ

 .فيحفص كالب العلم على صغار العلم ا أ ك اره

ا يحرررفص كالرررب العلرررم علرررى معففرررة ا صرررول  ،أصرررول المسرررائأ ،أيضرررً

 غي في  ،وفيه اواعد ،وفيه  وابط  ،وكأ علٍم فيه أصول  ،والقواعد  ،والضوابط

 .وهذه التقاسيم  ،القواعدوهذه  ،على كالب العلم أو يعت ي هبذه ا صول

فإذا مرف   ،والم ااية للعالم  ،أيًضا على كالب العلم أو يحفص على ا س لة

أو  ،إمرا باالتصرال هبرم ،أو استيكله يسخل أهأ العلرم ع ره ،عليه شيء  ال يعففه

فهرذه مرن ا شرياء   ، اشفةأو بعد انقضاء الدري يسخلهم م  ،بتوصية من يسخلهم

 .لم أو يعت ي هباالتي ي  غي على كالب الع

ويفبط التحسريف برالححن كمرا ارال شريا ا   ،أيًضا كالب العلم يعت ي بالتحسيف

،  حتى يتدرب علرى   ،فإنه يحسفها بدايًة من نحسه  ،وإذا أراا أو يتحسف آية

 ،ال يعررف ولرريا المقصرروا أو يررتكلم يف التحسرريف لل رراي بمررا  ،هررذا التحسرريف

نرم يفجر  إلرى كرالم أهرأ   ؟حترى يعرف  هرأ أصراب أول  ،يحسفها ل حسره هرو

فقرفأ   ،أريرد أو أسرخل  هرذه ال،فيقرة  :ارال  ،وأذكف أو بعض كل ة العلرم  ،العلم
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ڑ ک ک ک ﴿ :مرف عليره اولره تعرالى ،فحري أول انيرات   ،سورة ا نحال

سرررررخلت  :فيقررررول ،[5:ا نحررررال]﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

للهجرفة مرن مكرة إلرى   يكفه لرفوج ال  ري  من الذي كاو    ،نحسي

ف قيت مردة يروم   ،واستذكف ا حاايث  ،صفت استذكف السيفة  :يقولف  ؟المدي ة

فرإذا الارفوج   ،رجعت إلى كتب التحسيف  :فيقول  ،ما اهتديت إلى شيء  ،يومين

فان، عت هذه يف   :فيقول  ،وإنما هو الافوج لغموة بدر  ،ليا الافوج من مكة

 يوصي هبرذه إذا اإلنسراو ارفأ التحسريف  وكاو شيا ا    ،وال أنساها  ،ذه ي

نرم يفجر  إلرى  ،والعفبيرة ،يحاول أو يحسف بما تعلمره مرن ا حاايرث وانيرات 

 ؟فيجد هأ أصاب أو ال  ،تحسيف أهأ العلم

 ،وعمردة ا حكرام ،ي  غي أو يححرن بلروغ المرفام ،أيًضا ذكفنا أو علم الس ة

وهرري كتررب شرريخ  ،ائررد السررليوعليرره بمبرردة علررم عق ،وكررذل  علررم العقائررد

هرذا أفضرأ   ،يفكرم علرى مرذهٍب معرين  ،علرم الحقره  كرذل   ،اإلسالم ابن تيمية

فإنره  ،إو كاو بلده من الح ابلرة ،حسب بلده ،أو يفكم على مذهٍب معين  ،شيء

ومرا هري   ،ويعرف  مداللره وماارجره  ،حتى يعففهرا  ،يفكم على كتب الح ابلة

كرذل    ،يقرفأ كترب ا ح را  الحقهيرة  ،وإو كراو يف برالٍا أح را   ،عليه الحتو 

 و هذه المذاهب كما سو  نرتكلم ع ره بعرد   ألوكتب المالكية  ،كتب اليافعية

ويف مررر ه، ال  ررري  ،أ رررا كلهرررا تصرررب يف علرررم ال  ررري  ،اليرررأ
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، في  غرري علررى كالررب العلررم أو يهررتم  ،إال أ ررا تتعرردا ميررارهبا

يسرتدل لره هبرذا ويعرف  هرأ هرذا   ،واواعرده  ،ويححرن أصروله  ،بمذهٍب معرين

 ؟.المذهب أو بذا  المذهب

اراسرة الحقره علرى مرذهٍب  ،يع ي اراسة المذاهب يا شيخ حسين  المحاور:

 ؟م  ا لذ بالدليأال تتعارض  ،معين من المذاهب ا ربعة

هرري  وإنمرا الدراسررة علرى المرذهب ،ال تتعررارض أبرًدا ،نعرم فضوويلة الشوويخ:

 .وسيلة لهذا الدليأ

ك رت تسرت،ي   إو   :نقرول   يد أذهب م اشفة إلرى الردليأأنا أر  :اد يقول اائأ

أنرت بلغرت إلرى   ،جرما  اهلل ليرًفا  ،فردون  إيراه  ،أو تست  ط الحكم من الدليأ

فاذهرب إلرى مرن  - وهرذا هرو الغالرب -وإو ك ت ال تسرت،ي   ،ارجة المجتهد

وإنما يرختوو بكرالم مرن   ،هؤالء العلماء ال يختوو بكالم من ع دهمنم    ،يست،ي 

فرال يوجرد  ،ااصرة برهلكن كأ  يحهمهرا ب،فيقتره ال ،ال  ي   أحكام

 .وبين ا لذ من ا حاايث وانيات   ،ه ا  تعارض بين التمذهب

أنره جراءه أحرد الير اب  -يرا شريخ حسرين   -ومن حكمرة شريا ا    المحاور:

وهذا ارد يافجر    ،يا شيخ أنت تدري المذهب الح  لي  :واال  ،المتحمسين

وأو تررت   ،، علي  يا شيخ أو ال تخلرذ إال بالردليأولذل  أنا اارت  ،عن الدليأ

تقرفأ صرحيح  :ارال ؟مراذا تفيردأ أو أفعرأ  :اليريخفقال لره    ،هذه كتب الحقهاء

 ،تقرفأ شرفحه البرن حجرف  :ارال  ،كيب نقفأه شرفحه لمرن  :اال  ،ال ااري وبا
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كانرت نيرة  ،رجع را مرفة نانيرة :ارال ،شافعي :اال  ؟وابن حجف أيش مذه ه  :اال

يع ري أصراًل  ،وأو الذي يحذر م ه ،لاّله أنه يعف  هذه ال،فيقة ل،خ  الييخ أنه

إنمررا صرر عوا أو توصررلوا إلررى هررذه  ،وأو العلمرراء رحمهررم اهلل تعررالى ،مترروهم

ويف ال هاية كلهم ال يصدر إال عرن ارال  ،لكي ي اموا ال اف يف ا الة  ،المذاهب

 .أو عن اال رسول اهلل  ،اهلل

ده وهررذا مررا أكرر ،عررارض مرر  ا لررذ بالرردليأفالمقصرروا أو التمررذهب ال يت

 .رحمًة واسعة  شيا ا 

 ،مرن المتروو   ،هذا كما ذكفنا هي أول ما ي دأ به كالرب العلرم  فضيلة الشيخ:

 .ومن الم هجية ل،الب العلم يف التحصيأ

َفا الضالة  المحاور: يع ري أحرد أوجره اراسرة   ،فيما يتعلا بقضية اراسة الحيف

َفا والمذاهب  :العقيدة َفا يع ي ما م هجية كلب العلرم يف ت ر  ،الحيف اول هرذه الحريف

أو   ،واالرت يف اهلل أو يف أسرمائه وصرحاته  ،التي لا ت يف كتراب اهلل بغيرف حرا

 ،أو لفجرت عرن مر ه، السرلي يف الصرالحين  ،حتى ممرا رلرت يف الصرالحين

َفا وأو يدرسرها نرم كيري لره أو   ،كيي يمكن ل،الب العلم أو يت اول هرذه الحريف

 ؟ن يعتقد هذه االعتقااات يتعامأ م  م

َفا الضررالة موجررواة مررن عصررف الصررحابة  لشوويخ:فضوويلة ا ال شرر  أو الحرريف

،  نرم الجهميرة   ،نم بعد ذل  الفافضرة  ،نم الاوارج  ،لفجت القدرية

ي  غي أو ال يقفأ عرن هرذه   ،لكن كالب العلم يف ال داية  ،وا شاعفة  ،والمعتملة
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ويعرف  الحرا   ،ت العلرم يف ال رهوإنما يث   ،وعن هذه ال،وائي الضالة  ،الكتب

اسرت،ام أو يعرف   ،وال ره ،وتامف العلم يف عقله ،إذا عف  الحا يف ال ه  ،أواًل 

َفا  ،ال اكأ واعرف  أ صرولها وم اائهرا   ،فال نقول اذهب م اشرفة إلرى هرذه الحريف

أو يرتعلم   ،ولرذل  ي  غري علرى كالرب العلرم يف براب العقائرد  ،ال  ،والفا عليها

 ،االعتقرااات الصرحيحةحتاجه المسلم يف يومه وليلته مرن  وما ي  ،الحا والعلم

 ،وعف  القواعد وا صرول يف براب صرحات اهلل   ،فإذا عف  الحا

ف عد ذلر  لره أو ي تقرأ   ،أو ا سماء والصحات   ،أو يف باب ا لوهية أو الفبوبية

َفا الضالة من باب معففة اليف َفا موجواة   ،التقائه  ،إلى هذه الحيف و و هذه الحيف

ليسرت موجرواة   :بعرض ال راي يقرول  ،اوحتى يف عصفنا هرذ  ،ن اديم المماو م

َفا بررأ مررا انتيررفت  ،بررأ م تيررفة ،نقررول بررالعكا هرري موجررواة انو  ،هررذه الحرريف

َفا الضرالة كانتيرارها مثرأ زمان را هرذا لهرم ا روات كثيرفة   ،يع ري الفافضرة  ،الحيف

 ،لجهميرةوكذل  ا  ،وكذل  الصوفية  ،ويدللوو يف التواصأ االجتماعي  ،جًدا

سرمع ا مرن   ،سرمع ا مرن أنكرف رؤيرة اهلل    ،سمع ا من أنكف علرو اهلل

 .فهذه موجواة ،أنكف كالم اهلل 

 ،وصار ع ده علرم  رزيرن يف العقيردة  ،ف،الب العلم إذا تدرج يف كلب العلم 

َفا كيي يفا على  ،لكن يقفأها على عالٍم يو ح له  ،بعد ذل  يقفأ عن هذه الحيف

َفا الضالة ي حعنم معف  ،أهأ ال اكأ فالير ه  ،  يف الرفا عليهرافة أصول هذه الحيف

َفا الضالة هري نحسرها الير ه التري ذكفهرا   ،يف زمان را  ،التي يذكفها أصحاب الحيف
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فيرتعلم كالرب العلرم   ،ورا عليها علماؤنا السرابقوو   ،علماؤهم يف اديم المماو 

 وكيرري ؟وكيرري يتعامررأ مرر  هررذه اليرر هة ،وكيرري يررفا عليهررا ؟مررا هرري اليرر ه

سرواء  الاروارج فيمرا يتعلرا يف   ،أهرأ ال ردمولرذل  انو انتيرف كرالم    ؟يح دها

أو الفافضة فيما يتعلرا با وليراء  ،وال سيما حكام المسلمين  ،تكحيف المسلمين

ويعترً اعراء   ،يعترً توحيرد  ،بأ سمع ا من يقفر أو اعاء ريرف اهلل  ،والصالحين

لرريا  ،لق رروروأو ال،رروا  علررى ا ،ولرريا شررفًكا ،توحيررد ال  رري 

حترى إلرى   ،حتى إلى بعض أهأ الس ة  ،ذين نسميه السمبأ سف  هذا ال  ،شفًكا

وأنره ال   ،ويقرفر عقيردة المفج رة  ،صار يتلقي عقائرد المفج رة  ،بعض السلحين

نسخل اهلل السالمة والعافية   ،ويقفر عقيدة أحياًنا الاوارج  ،كحف إال باالستحالل

َفا  ،الس ةومن له جهوا يف ت ليغ   ،من أهأ الس ة يعي ر  فمعففة أصول هذه الحيف

َفا  ،على الفا وعدم تمفيف هذه الي هة  ،يا كالب العلم التي ي ثفها أصحاب الحيف

 .أو المتخنفين هبم من أهأ الس ة والجماعة  ،الضالة

وانحررتن كثيررف مررن  ،ولررذل  افررتن كثيررف مررن المسررلمين بمررذهب الارروارج

ولرره اروي  ،يف كررأ مكرراو حتررى صررار اإلرجرراء  ،المسررلمين بمررذهب اإلرجرراء

وال يضررف مرر   ،ال إلره إال اهلل الررأ الج ررة :وأنرره مررن اررال ،كترربومحا رفات و

 ،وهررذا مررن أل،ررف مررا يكرروو إذا تقررفر اإلرجرراء ،يقررفروو  ،اإليمرراو معصررية

 و الارروارج ال رراي  ألواإلرجرراء كمررا يقررول أهررأ العلررم اسررفم يف االنتيررار

يخلذه   ،أما اإلرجاء فهو سهأ  ،  م كانوا على القسوة وعلى اليدة  ،ي  ذو م
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وو ر  رجلره  ،ال إلره إال اهلل  :فرإذا ارال  ،والمسركين والحقيرف  ،حاكم والعرالمال

وهرذا مرن أل،رف مررا  ،الرأ الج رة ،واتكرخ علرى أمره يف حجرف أمره ،علرى رجلره

 ،وي يررفوو برراكلهم ،كررذل  الفافضررة صرراروا يتاو رروو يف كترراب اهلل ،يكرروو 

حترى  ،ل  هم يعففوو ل،ف انتيار كتر همولذ ،وي يفوو  ،وي يفوو شعوذاهتم

 ،  ا عقائرد هيرة راي رة ألالمائحة فضحتونا هبذه العقائد  :اال بعضهم الت اعهم

 ولرذل  اهلل    ،ف،الب العلم ي  غي عليره أو يرتعلم العقائرد الحاسردة

ا ل،الرب   ،ورا عليها  ،العقائد الحاسدة  ،ذكف يف القفآو الكفيم ممرا يكروو م هجرً

وكراو   ،ف راهراوذكر  ،ذكف العقائرد الحاسردة  ل  ي  وكذل  ا  ،العلم

في  غي على   ،ويعففو ا  ،السلي الصالح رحمهم اهلل يتعاملوو م  هذه العقائد

أو يعرف  أصرول هرذه   ،ال الم تردئ  ،كالب العلم الذي تردرج يف كلرب العلرم

َفا َفا ،الحرريف هررأ كررأ إنسرراو  ،ولكررن ه ررا نررخ  إلررى اضررية التعامررأ مرر  هررذه الحرريف

 رد كالرب العلرم علرم  يسرت،ي  أو إذا لم يكرن ع  ،ال  :نقول  ؟يتعامأ  يست،ي  أو 

 ، نره ربمرا يسريء لإلسرالم ألال يتجرفأ علرى مجراالتهم ،يجاال به أهأ ال اكرأ

ولررذل  بعضررهم ياررفج يف الق رروات  ،وربمررا يتضررعي جانررب العقيرردة واليررفم

 ،فيضعي حجته ويضعي اولره ،ويكوو علمه اليأ ،الحضائية ي اظف أهأ ال دم

من الصالحات لفجت م  امفأٍة من المرذاهب  وذتكف أو امفأةً   ،يتخنف ال اي بهو

فلما االت تل  المرفأة أو الحجراب لريا  ،ويت اايوو عن الحجاب   ،العلمانية

 ،ولفجرت مرن الًنرام، ،وصارت ت كري  ،تخنفت تل  المفأة الصالحة  ،بيفم
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ال يتجرفأ   ،وال برد أو يكروو كمرا ارال أهرأ العلرم  ،وهذا ال ش  أو فيه  رعي

والردهاافة كمرا ذكرف أهرأ العلرم   ،ة إال اهراافة العلرمعلى المجاالرة والم راظف

ال بررد أو يكرروو  ،وهررو الررذي يتصررف  بررا مور بحكمررٍة وحرردة ،جمرر  اهقررار

يسرت،ي   ،فليا كأ من تعلرم مرذهب الاروارج  ،متصفًفا بتدبيٍف وحكمٍة وحدة

وإنمرا   ،م كرأ أحردما جرااله  ،ولذل  لما ظهفت الاوارج  ،أو ي اظف الاوارج

وأار عهم بالردليأ   ،وأر راه  وهو ابن ع راي    ،لعلومذهب إليهم بحف ا

 .والعقأ على فساا مذه هم

َفا ال بررد أو  ،كررذل  القدريررة ابررن عمررف نرراظفهم فكررأ مررن ياررفج مررن الحرريف

ست ا،   ،ي اظفهم كالب علٍم متمكن ل سي أو انو صار اضية الفاوا حلًما مت

ولرذل   ، هةولذل  يحصأ ع ده ش ،ال ،أو يفاهايسم  ش هًة يفيد    ،لكأ أحد

حتررى  ،بررأ إ ررم ي،ل ررو م ،بعررض أهررأ ال اكررأ يررذه وو إلررى هررؤالء الضررعحاء

ليست م،لً ا إذا رأ  العالم من الحكمرة   ،نم إو الم اظفة بحد ذاهتا  ،ي اظفوهم

ولذل  يتذكف عن الييخ ع د العميم بن براز   ،أو ال ي اظفه حتى ال ي تيف باكلهم

 ؟لمراذا :فلما ايأ لره ،فخبى  ،لب م ه بعض أهأ ال دم أو ي اظفهمأنه ك

ولرذل  مرن   ،وانتيرف  ،فرإذا نراظفهتم انتيرف مرذه هم  ،هم ال يعففروو انو   :اال

ولذل  بعرض الردعاة هرداهم   ،الحكمة ليا كأ اوٍل باكٍأ يافج أو تفا عليه

ميترروا أ ،وربمررا انتيررف هررذا المق،رر  ،اهلل كلمررا يسرر،ف مق،رر  تحمررا للررفا عليرره

فلريا كرأ أحرد   ،  ،(اسركتوا نسركت)  :حمدوكما اال اإلمام أ  ،ال اكأ
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ا  ،يست،ي  أو يتعامأ م  أهأ ال دم ا حافارً ا عالمرً يعرف   ،ال بد أو يكروو حاذارً

ولذل  كاو شيخ اإلسالم ابن تيمية   ،ا أ هذا الاصم  ،الي ه التي ع د الاصم

 َفا الضالة أكثف من علما  .نم يفا عليها  ،ئهميعف  الي ه التي ع د الحيف

ا نق،رة  لكن  المحاور: مرا وصريت  ل،الرب   :وهري  ،يا شيخ حسرين ه را أيضرً

أاصد أنره يسرتم  يصرغي بسرمعه   ،الذي تجده يف هذه المواا   ؟العلم الم تدئ

 ،يعرف  مسر ًقا أو مرن يتحرد  فيهرا  ،ويردلأ علرى مواار   ،إلى هذه الي هات 

ي ره نرم يقرول أنرا أصر ت يلر ا عليره ا  ،وباتجاٍه آلرف  ،يتحد  من مذهٍب آلف

معلروم  ،أنا واعت يف حيفة  :اال  ،فإذا لم يجي وه  ،يذهب إلى العلماءو  ،بالحيفة

وأو  ،لررد  السررلي أ ررم كررانوا ي هرروو اإلنسرراو أو يغيررى مجررالا أهررأ ال رردم

ال يست،ي  حتى العرالم أو  ،  ا تلتصا بقل ه ش هة من الي هات  أليتصغي إليهم

 ،ختيهراوتحرول كرأ الفسرائأ التري ت ،كرأ شريءواليروم ال راي تسرم    ،يافجها

ا بر عض ال كرت التري ارد تحتروي علرى   ،وأص ح مثأ الس ا يع ري أت ردر أحيانرً

مرن براب أ را   ،وانيفها بين ال اي  ،أو إلى ما ذل   ،أو بدعية  ،للحيات محفمة

أنه تًأ   ،أو كما وصل ي  ،وبعض ال اي يان أو بمجفا كتابته كما بلغ ي  ،أتت ي

أو يستكثف مرن هرذه الير هات حترى ا  حقيقًة أنه ال ي  غي لإلنساو  والوا  ،ذمته

 نه شوهد اليوم من ال يميأ جواب العالم مرا علرا   ألولو كاو وسط أهأ العلم

أكرد  ولرذل  شريا ا   ،ويضأ يتار ط وال يرف  ال رور  ،يف ال ه من ش هة

ض  ألوعردم الرذهاب إلرى اتجاهرات الميرغ  ،على مسخلة عدم الميرغ فيف   نره إذا عرت
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فيايرى عليره أو يضرأ ويسرتدل علرى ذلر    ،فلرم يتق لره  ،عليه الحا أول مرفة

 ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ :بقولررررررررررررررررره 

والمياهد اليوم أو اإلنساو عف ة لكثفة ما يتعفض عليه يف وسرائأ   ،[110:ا نعرام]

وأصرر ح لررد  الرر عض إشرركالية يررا شرريخ  ،التواصررأ االجتمرراعي مررن شرر هات 

 ،يخويفسررلها للميررا ، ه الضررالة التافهررةيررذهب يتلقرري مثررأ هررذه اليرر ،حسررين

اررد يكروو تافرره ال  ،راوا علررى كرذا ،راوا علررى عرالو  ،ويقرول راوا علررى فرالو 

في  غري أو يترخاب كالرب   ،وبردأ  ،وجلا هو نحسه وكّل  الجوال  ،يسو  شيء

ي  غي   ،انو نتكلم على كال ات وكالب علم يستمعوو إلى هذا الكالم  ،العلم

وليا كأ  ،ستم  إليهاأنه ليا كأ ش هٍة ي  ،ا بين أهليهمهم أو ي يفوا هذا أيًض 

 و   ألوأو ال نكروو مروزعين وناشرفين  ،ش هٍة ي،لب من أهأ العلم الرفا عليهرا

إذا  ،السوشررميديا أو التواصررأ االجتمرراعي يعتمررد علررى الغفابررة لكثررفة ال يررف

 ،فقررد حصررأ المقصرروا السرريء ،يع رري اسررتغفب اها ،وأتعج  ررا ،جرراءت اليرر هة

 ،أميتوا ال اكأ بالسكوت ع ره  :نمثلما تحضلت اهلل يححن يا شيخ حسيولذل   

 .وبعدم ذكفه نلفين

فرإذا   ،(افرة،   ه َل الير  )  :ولذل  يقول أهأ العلم ع ارة جميلة  فضيلة الشيخ:

إو شريا ا  :وكاو ابن القريم يقرول ،ربما ل،حها عقأ كالب العلم  ورات ش هة  

 ،تتيرفب كرأ شريء  ،( ر  كاإلسرح جةال تجعرأ ال)  :ابن تيميرة كراو يقرول ل را

 ،كرأ شريء  ،تتيرفب العصريف  ،تتيفب الصرابوو   ،ه تتيفب الماءاإلسح جة هذ
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وال يكوو المتيفب لمثأ هذا   ،ال يكوو ال   متيفًبا لكأ هذا  ،تتيفب الحً

الذي إذا أتته   (،ولكن ليكن ال   كالمجاج)  ،وبحث ع ها  ،إال إذا سمعها كلها

وكال رات  ،ولذل  اد يحتن بعرض كرالب العلرم ،تارت،مت به نم ذه   الي هةت 

َفا الضالة  ال أو بكالمره   ،إما بخسرلوبه  ،علم بخسلوب عالٍم أو شيٍخ من أهأ الحيف

فيحرتن   ،ومعاملتره  ،واجتمام ال اي لره  ،أو يف  مح ة ال اي له  ،أو اعائه  ،الل ا

هرري شرر هة  ؟ولرذل  المعتملررة مررا هررو سر ب لررفوجهم ،بره كمررا نررف  ونيرراهد

ف رت وعت  ،او واصأ بن ع،اء جالا عرن الحسرن ال صرفي ك  ،بسي،ة

فقرال   ؟ماذا يتحكرم لره  ،المؤمن إذا فعأ معصيًة ك يفة من ك ائف الذنوب   :مسخلة

 ،يع ي لريا كامرأ اإليمراو   ،فاسا  بك يفته  ،هو مؤمن بإيمانه  :الحسن ال صفي

  و   ألوال نقول إنره لرفج مرن اائرفة اإليمراو إلرى الكحرف  ، و ع ده ك يفة نقص

استادم   ،أنا أر  أنه  ،ال  :اال  ،لم تفَا هذا الكالم لواصأ  ،ع ده أصأ اإليماو 

نرم اعترمل  ،أنا أر  أنه م ملة  بين الم ملتين  :فقال  ،وأتت إليه هذه الي هة  ،عقله

واحرد   ،نم تجمر  لره أت رام  ،وصار يجلا يف كف  المسجد  ،الحسن ال صفي

ّموا المعتملة  ،وان او  صار مذهً ا  ااًل حتى بسر  ه  ؟يجةماذا كانت ال ت  ،حتى ست

أ علمرراء تريف ّذب علمرراء ،ات ّففررت كترب ،وعرت أو  ،وأنررف علرى الرروالة والالحرراء ،وحت

 .كاإلمام أحمد بن ح  أ وريفه  ،ي كلوا بالمسلمين

ال يذهب اإلنساو ويتلقي كما ذكفت يا شريخ جمرال هرذه   ،فالي هة لّ،افة

حترى إذا صرار  ،إذا كراو م تردًئاال سريما    ،عليه أو ي دأ ب،لب العلرم  ،ال  ،الي هة
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نرم رأ  المصرلحة يف الرفا وشراور أهرأ   ،ص يف هرذا العلرموتاصر  ،ع ده علم

ع رد ذلر  لره أو   ، نه ال بد من مياورة أهأ العلم يف الرفا علرى هرؤالء  ألالعلم

 .ي اظفهم

لعله يا شيخ حسين ناتم بقضية لها عالاة بمواري كالرب العلرم   المحاور:

تررا، الحقيقيررة هررذا م حررث مهررم  جررًدا اليرروم مرر  االنح ،مررن اللغررة اإلنجليميررة

واعررروهتم إلرررى اهلل  ،والتواصرررأ مررر  ريرررف المسرررلمين مرررن الكحرررار ،العرررالمي

،  ولرفوج المسرلم   ،بالذات م  كثرفة االبتعانرات   ،يع ي ه ا سؤال

اهلل كراو  ،- سر حاو اهلل -كراو سرّ اًاا  شريا ا  ،إلى بالا ريف المسرلمين

والع ايرررة  ،م هرررا تسرررجيأ الررردروي ،إشرررارات كثيرررفةلررره أوليرررات يف  ،يتلهمررره

كراو لره توجيره  لراص   ومرن  رم ها أنره    ،ومرا إلرى ذلر   ،تك لوجيابال

 .حدن ا يا شيخ حسين  ،بتعلم اللغة اإلنجليمية

إو   ،كاو يف  أو تعلرم اللغرة اإلنجليميرة  شيا ا    ،نعم  فضيلة الشيخ:

وإلرى برالغ  ،عوة إلرى اهللوإلرى الرد  ،وإلى تفجمة العلرم  ،كانت وسيلًة إلى ليفٍ 

ويسرتدل لرذل    ،واد تكوو مسرتح ة  ،واد تكوو واج ة    ،ةفهي م،لوب  ،اين اهلل

فتعلمهرا زيرد حترى  ،زيد بن نابت أو يتعلم لغة اليهوا  بخمف ال  ي  

فرإذا كراو تعلرم اللغرة اإلنجليميرة وسريلًة إلرى مصرالح   ،يكوو حذًرا من اليهروا

 ،كما يحصرأ يف كثيرٍف مرن بعرض الردعاة  ،ول مة جميًعا  ،ومكاسب للمسلمين

 ،ذكرف أنره لرم يرتعلم اللغرة اإلنجليميرة  ،واد تم اهرا شريا ا    ،فهذا كيب



 خ ابن عثيمين للشي -كتاب العلم          155

 

 ألحترى ي لرغ ايرن اهلل  ،لكن تم ى أنه لو كاو تعلم اللغة اإلنجليميرة

 ،يلقري كلمرًة يف م،رار جردة  كاو كما ذكف    ، نه وا  يف موااي محفجة

َفا الضالة نرم   ،أنرا أترفجم لر   :فقرال  ،م أتى إليه رجأن  ،ويتكلم عن بعض الحيف

يا شيخ   :فقال  ،حتى الأ عليه رجأ  نالث  ،يرتجم عكا ما يقول الييخصار  

أو كراو   فتم ى شريا ا    ،هذا ذكف عكا ما تقول  ،هذا كأ ما الت شيخ

وإنمرا هري مرن براب ركانرة  ،أما إذا لم يكن فيهرا فائردة  ،متعلًما للغة اإلنجليمية

 ،اللغة العفبيرة  أو أو يست دل هبا  ،أو يتميم هبا بين المجتم   ومن باب   ،ا عاجم

 ،كما كراو ي هرى عرن كثرفة الكلمرات الدارجرة  ،فهذا كاو شيا ا ي هى عن ذل 

كمرا ذكفنرا يف   ،فرتعلم اللغرة اإلنجليميرة  ،أو مثأ الكلمرات   ،باب أو أوكيه  :مثأ

ا كانررت إو أتريررد هبررا شرريً ا مسررتح ً  ،هرري مررن العلرروم الم احررة ،أول الحلقررات 

وإو أريرد هبرا نحر  ا مرة بت ليرغ   ،انت واج ةوإو أريد هبا شيً ا واجً ا ك  ،مستح ة

وإو  ،فهرذا ليرف ،ونيرف اإلسرالم ،وب، اعرة الكترب ،وبرتجمة الكترب  ،اين اهلل

 .فت قى أ ا م احة  ،أتريد هبا ا شياء الم احة

هم اللغرة ول سي اليديد نحن نعاأ من توجه ا سف لتعليم أب ائ  المحاور:

و لرم   ،ولم ي ت ره انبراء  ،هذه أكً مصي ة  ،اإلنجليمية على حساب اللغة العفبية

 ،ونحن نياهد أو من ابتلري برذوباو اللغرة العفبيرة  ،يحيقوا إال بعد مضي المماو 

بعرض ا ب راء يعرانوو  ،وإحالل اللغة اإلنجليمية محلها  ،وذهاهبا وا محاللها

ونحررن نررف  اليرروم مررن الغررمو  ،أب ررائهم أ ررم ال يسررت،يعوا حتررى التحرراهم مرر 
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رحيأ اللغرة اإلنجليميرة ورموهرا لر الا   ،هو جمء من الغمو الحكفيو  ،الحكفي

 :ويقررول ،حتررى أصرر ح مثلمررا تحضررلت اررد يتحررالف فيهررا اليرراص ،المسررلمين

وهرو ال يعلرم  ...،وكرخ م ،وكخ م إنجليرم  ،أب ائي يتحدنوو وكخ م من بفي،او 

ن بعد ذل  سيتضفر نحا هذا االبر  ،أول المتضفرين  ونم ه هو  ،أو هذا له نمن

أو   ،وكأ  عٍي يف اللغة العفبية بس ب اللغرة اإلنجليميرة  ،بذهاب اللغة العفبية

فإ را لهرا   ،بالرذات علرى المسرلم العفبري  ،علرى المسرلم  ،بس ب أي لغٍة أج  ية

هرذه    و   ألويف عالاتره بخهرأ العلرم  ،ويف عالاتره ب يره  ،نمن  يؤنف يف عالاته بفبره

لغترره  وال  رري  ،م ررين الرردين كلرره نررمل بلسرراٍو عفبررٍي  ،كلهررا نقافررة

وفصرأ اإلنسراو نحسره   ،فحصرأ ا والا  ،لغته ا ولى هي اللغة العفبية  ،العفبية

 .ال ش  أنه يؤنف على مستو  تدي ه وفهمه لليفيعة  ،عن اللغة العفبية

مرأ أو يفزا ا وإيا  يا شيخ حسين العلرم ال راف  والع  نسخل اهلل  

 :الحقيقة  ،الصالح

 حردةً أبدعت أبدعت ال أبدعت وا
 

ا   أبدعت أبدعت بعد ا لي مليونرً
 

جرما  اهلل  ،وعرالم الجمرال الحقيقرة  ،نقلت ا يف عرالم الكترب  ،يا شيخ حسين

لعل ررا نكتحرري بمررا سرر ا ذكررفه يررا شرريخ حسررين يف هررذه  ،فررتح اهلل عليرر  ،ليررًفا

تق أ م ي أجمرأ تحيرة   ،اامةيف الحلقة الق  ونفا  إو شاء اهلل    ،الحلقة

 .وسالم
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أسررتغحف   ،أشررهد أو ال إلرره إال أنررت ،ن  اللهررم وبحمررد سرر حا :ونقررول

وصلى اهلل وسلم على ن ي ا محمد وعلى آله وصح ه   ،واهلل أعلم  ،وأتوب إلي 

 .أجمعين
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 ( 13كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 لل تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه ا 
 

والصالة والسالم على أشرف  للرا اهلل   ،الحمد هلل رب العالمين  المحاور:

 :وبعد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين  ،المفسلين

ميرااين ق را حقيقرًة يف كثيرف مرن لقة التري مضرت ب را حل  حلالل الث تي عيفة 

ا ال برد أو تكروو يف   ،وحدائا هذا العلم العايم لكن ه ا  يا شيخ حسرين اائمرً

فلعل را نخلرذ أشرهف  ،ل،لب العلم بعض المعواات   ،الب العلم وكفيقهس يأ ك

كثيرف مرن ال راي   ،أال وهي آفرة ال سرياو   ،المعواات التي يتخذ  م ها كل ة العلم

 ،الكتراب ف سريت  ارفأت   ،حضرفت الردروي ف سريت  ،ححات ف سريت  :يقول

أ لدرجرة أ  ،بالذات ما يتعلا برالقفآو الكرفيم  ،ف سيت  ،مفت عليا ها المعلومة

فيحصرأ   ،أنا ما واي أححن القفآو كاماًل حترى ال أنسراه  ،سمعت بعض ال اي

 ؟فما رأي  يا شيخ حسين ،لي من الهم والغم ما يحصأ

 ،محمردوصلى اهلل وسلم على ن ي را  ،الحمد هلل رب العالمين  :فضيلة الشيخ

 :وعلى آله وأصحابه أجمعين

مررن سرر ة اهلل وهررو  ،هررذا شرريء ك يعرري ،وجرروا المعواررات يف كلررب العلررم

  و االبتالء حاصأ للمسرلم يف كرأ شرؤوو حياتره  ألواليفعية  الكونية ، 
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ولررذل  ال بررد ل،الررب العلررم أو يصررً نحسرره علررى هررذه  ،فكيرري ب،الررب العلررم

ومرن  ،وإمرا برالتاحيي م هرا  ،بالكلية  إما بإزالتها  ،وأو يتعامأ معها  ،المعواات 

كمرا ارال   ،فا ن ياء ي سروو   ،يفوال سياو من ك يعة ال   ،هذه انفات آفة ال سياو 

u:  «فووإذا   ،لنسووم ًمووا   سوو ن  ،إنما لنا بشا  ،إين لنسا ًما   س ن

نرّمه  ،لمرا كانرت هرذه الصرحة صرحة نقرصٍ   واهلل    ،«نسيه فوو ًاوين

مح جخ حخ ﴿  :موسرى مر  ففعروو يف اصة    فقال    ،نحسه العلية ع ها

-51:كررررره]﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ مخ جس حس

برأ إنره   ،وال ملحوٍا ب سرياو   ،يا بمس وٍا بجهأل  ،فعلم اهلل    ،[52

ولكرن  ،فال سياو شيء ك يعي يف حيراة المسرلم  ،هو الكامأ علمه  

س ب    :القسم ا ول  :ي قسم إلى اسمين  هذا ال سياو كما اّسمه شيا ا  

ي ردأ   ،أو لكيفَ ف اإلنساو إذا وصأ إلرى سرن معرين  ،ثفة المعلومات من ك  ،ك يعي

فرإو   ،فهرذا إو حصرأ م ره ال سرياو   ،تضعي أعضراؤه  كما  ،تضعي اواه  ،ي سى

الم اإلنسراو عليره  ،وهذا شريء  ك يعري  ،هذا ال يضفه  ،أمرا القسرم الثراأ  ،وال يرت

مرا و ،تجراوز لهرذه ا مرة ال سرياو  برأ إو اهلل  ،أيًضا ال يتعااب عليه

 .وما حّدنت هبا أنحسها من اليف  ،استكفهوا عليه

 ،والغحلرة ع ره  ،سر ب اإلعرفاض عرن العلرمفهرو ال سرياو ب  :أما القسم الثراأ

وارد يرخنم اإلنسراو   ،فهذا الذي اد يتالم اإلنساو عليره  ،واست داله باللغو واللهو
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 ،ياو ولذل  عالج هذا ال سر  ،واد يكوو ه ا القفآو حجة  عليه ال حجة  له  ،عليه

ولرذل  أشرار   ،والتكرفار  ،والمفاجعرة  ،أو يكوو بالمعاهدة  ،وهذا القسم الثاأ

 عاهووودوا » :يف اولررره  ،إلرررى هرررذا العرررالج ي ال  ررر

ف الوو ي  ، عاهوودوا اليوواآن» ،مرفًة وكرفةً  ،والمعاهدة تقتضي المفاجعة  ،«الياآن

ا  ووس اإلبووا يف ُعياهووا  ،نف   حمد بيدو  ،حلرتيت ،ومثلره العلرم ،«لل  لشد  فل وو 

لكرن عرالج   ،مرن ابرن آام  ،يحلت العلم  ،واد يكوو كذل  من أس اب اليي،او 

أكثررف  ،ولررذل  يررا شرريخ جمررال انو  ،والمررذاكفة ،وو بالمفاجعررةهررذا أو يكرر

وال  ،مررن تكفارهررا ؟لمرراذا ،المسررلمين ال يا، رروو يف اررفاءة سررورة الحاتحررة

 ،فاجعتهرامرن م ،س ح اسرم ربر  ا علرى :مثأ ،يا، وو يف أحياًنا سور كويلة

آيرة  ،مرن تكفارهرا ،ال يا، وو فيها ،آلف سورة ال قفة ،بأ بعض السور ال،وال

لرالص يكروو لره  ،فإذا كفر اإلنسراو اليريء مرفة ومرفة  ،الكفسي من تكفارها

 .فهذا من أعام عالج ال سياو  ،ويكوو له ك يعة ،سجية

حترى ال أنسرى   ،ال أريرد أو أححرن  :ولذل  كما تحضلت بعض ال اي يقرول

 ،يفيرد اليري،او أو يصرد  ع هرا ،هرذه حيلرة  شري،انية  ،ال  :نقول  ،ا  يف اإلنمفخ 

وهذا ال سياو إو كاو من القسم   ، ن  إذا ححات ك ت يف ع ااة  ألولكن اححن

كمرا ذكفنرا  ،فرإو لره عرالج ،وإو كاو من القسم الثاأ  ،فخنت معذور  فيه  ،ا ول

أو   ،سراو ححاره مرن القرفآو حتى ال ي سرى اإلن  ،مفًة ومفة  ،بالتعاهد والمفاجعة

 .من العلم عموًما
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لرردروي حررول مسررخلة شرريخ حسررين ربمررا سررخلت  يف أوائررأ ا المحوواور:

أو   ،وترذكاره  ،وربمرا كانرت احرد  وسرائأ ححرن العلرم  ،المفاجعة الجماعيرة

افأنررا مررثاًل كترراب العلررم علررى سرر يأ  ،يتررذاكفاو  ،يجلررا مررثاًل فررالو مرر  فررالو 

سر جلا  :نقرول ،أنرت ونحردا الصرححات أنرا و  ،نم بعد ذلر  نجلرا  ،المثال

نفاج  شريً ا   ،حةأو على مائة صح  ،أو على ستين صححة  ،على لمسين صححة

 ،آلررذ أنررا الصررححة ا ولررى ،وتكرروو هررذه المفاجعررة مفاجعررة سررفيعة ،ارسرر اه

أو نقسرم الكتراب بحسرب  ،وفالو يخلرذ الصرححة ،وأنت تخلذ الصححة الثانية

ويف  ،ر الكتاب سرفيًعا علرى المجموعرةنم يدو ،أو بحسب المسائأ  ،الم احث

 :هذه العملية من االستذكار عدة أمور

ك را أيرام  ،مجفبرة ،وهي مجفبة بالم اسر ة ،كفا الملأ والسامة  :لا مف ا و

ونمف علرى  ،والحديث ،يف الحقه والعقيدة ،الجامعة نفاج  المجلد والمجلدين

لواررت وت قررى ومرر  ذلرر  سرر حاو اهلل يمضرري ا ، رر ط ونصررعد فيهررا ،مسررائأ

فهرذه ممرا  ،وكثيف من ال،الب كانوا يخلذوو ارجرات عاليرة جرًدا  ،المعلومات 

يع ري كيري كانرت كفيقتر  يف مفاجعرة  ،لرو تيرف، ل را يرا شريخ ،كوو جمرياًل ي

ا كيري كانرت المسرائأ تتفاجر   ،م  الييخ محمرد اليرفايف  ،العلم كيري   ،عمليرً

عض الم تدئين من كل ة حتى س حاو اهلل هذه اد يخلذ هبا ب  ؟الوات المستغفا

أو شرف، اليريخ  ،يع ي حي ما نحدا كتاًبا مثأ كتاب زاا المسرتق   مرثاًل   ؟العلم

 ؟كيي كانت كفيقتكم يف مفاجعة العلم يا شيخ حسين  ،الممت 
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ال شر  أ را مرن أفضرأ   ،ال،فيقة التي ذكفت يا شريخ جمرال  فضيلة الشيخ:

 ،اليريخ محمرد اليرفايفوا أ الحديث عرن كفيقتري مر     ،ال،تفا لتث يت العلم

ل  رري هرري كفيقررة ا ،أو كفيقررة المفاجعررة بررين ان ررين ،يع رري ذكررف أهررأ العلررم

 كمررا يف  ،ولمررا نررمل جًيررأ ،فكرراو يتدارسرره القررفآو  ،مرر  جًيررأ

القرررفآو علرررى ال  ررري  yكررراو إذا ألقرررى جًيرررأ  ،حرررديث ابرررن ع ررراي

،  يحررراول ال  ررري  ٍوأو يسرررتذكف  ،أو يقرررفأ بسرررفعة

كمرا ذكرف ابرن  ،وكاو يجد من الت ميرأ شردة  ،م ه القفآو   حتى ال يتحلت  ،بسفعة

 ،[16:القيامرررة]﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ :فرررخنمل اهلل اولررره تعرررالى ،ع ررراي

 :يع ري  ،[17:القيامرة]﴾ی جئ حئ مئ ىئ﴿  ،ترخنى يرا رسرول اهلل  ،انتاف  :يع ي

 ،[18:القيامة]﴾يئ جب حب خب مب﴿ ،وو عه يف صدر  ،جمعه ل  يف صدر 

فررإذا انتهررى  ،حتررى ي تهرري جًيررأ ،ءة جًيررأاسررتم  لقررفا ،اررفأه جًيررأ :يع رري

 ،فسو  يتححرن يف صردر   ،القفآو   ابدأ انو أنت تقفأ  ،جًيأ من افاءة القفآو 

 .[19:القيامة]﴾ىب يب جت حت خت﴿ ،اافأه بعد جًيأ :يع ي ،فات   افآنه

 ،وأو يرتكلم أحردهم  ،وهي المفاجعرة برين ان رين  ،فهذه ال،فيقة كفيقة  ن وية

وكما ذكرفت   ،هذه من أعام كتفا العلم  ،صأ الم اايةنم تح  ،ويستم  انلف

إذا كرراو الواررت  ،أ هررذه ال،فيقررةيع رري يجررد اإلنسرراو فضرر ،يررا شرريخ جمررال

 ،فإنره إذا راجر  مر  زميلره ،والمااة ك يفة  ،كما يوجد يف االلت ارات   ،مضغوًكا
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 .صار هذا العلم أو الكتاب يسيًفا

ا    ،وكفا المفاجعرة مت وعرة أو يت ردأ   ،يت ردأ بالحصرولوكمرا ذكرفت أنره أحيانرً

 ويت ردأ يف  ،وأنرا لري لمرا صرححات   ،أنت ل  لمرا صرححات   ،بالصححات 

 ،التعراريي :أواًل  :م هرا ،ويتهتم مثاًل يف الحقره برخمور ،المسائأ الك يفة يف ال داية

ومرا   ؟ما هرو تعفيري هرذا  ،هذه من ا مور التي ي  غي على اإلنساو أو يتعلمها

وبعرض   ،ي علرى شرف، التعفيري مسرائأ متعرداة نره ي   ر  ؟هو شف، التعفيي

ما هرو   ،نم الحكم اليفعي  ،ففوم المسائأ هي مخلوذة من التعفيي  ،المسائأ

ومرا هري   ؟نرم مرا هري ا سر اب التري ذتكرفت يف هرذا  ؟ومرا اليلره  ؟الحكم هذا

ولذل  هذه من ا شياء الامسة التي يذكفها أهأ العلم لمن أراا أو   ؟الموان 

وهي موافقتره يف الحكرم   ،أو يححن هذه ا شياء الامسة  ؟يتمذهب بمذه هما

 ،فإو كراو معره كتابره  ،فيححن ويتفاج   ،الموان ويف    ،ويف ا س اب   ،ويف الدليأ

 ،ويفاجعها  ،أو يكتب اإلنساو المعلومات   ،وأشد رسوًلا  ،فهذا أفضأ وأعام

وسرر حاو اهلل أول  ،فهررذا أشررد وأشررد ،نررم إو كتررب علررى هررذه الحصررأ أسرر لةً 

ك ررت أنررا  ،يف المسررتو  ا ول - ححارره اهلل - فايفترري باليرريخ محمررد اليرر  معفف

ّورت هررذه المررذكفة ،ة ال حرروالررذي كت ررت مررذكف وكرراو اليرريخ اليررفايف  ،فصررت

كخ را ريرف  ،يفيرد أو يسرخل عرن بعرض الكلمرات   ،وأتى إلي ا يف السركن  ،ألذها

أنرا  ،علي رافلما جلرا وسرلم  ،فقدر اهلل أو يخ  إلى اليقة التي أنا فيها  ،محهومة

يراركته ومرا شراء اهلل م  ،بحكم أأ أشاهده ع رد اليريخ  ،لك ه ال يعفف ي  ،عففته
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فختيرت بالما،وكرة   ،أريد أو أعف  هذه الكلمرات   :فقال  ،ع د الييخ وا حه

 ،هذا نحرا الرذي موجروا ع ردي  :ف اف اال  ،فخع،يه مما ع دي  ،التي كت تها أنا

نت هرذه بدايرة العالارة مر  اليريخ فس حاو اهلل كا  ،نعم  :الت  ؟أنت الذي كت ته

فا العلرمهرذه    ،فالمفاجعرة والححرن والتسرمي   ،محمد اليرفايف  ،كلهرا مرن كرت

 .نسخل اهلل ل ا ولكم العلم ال اف  والعمأ الصالح  ،ومن تث يت العلم

 ،بأ إن ي يا شيخ حسين أعف  مجموعة من الححاظ وكل ة العلم  المحاور:

 ،يف بعرض ا يرام  ،يف جلسرٍة واحردة  ،فآو يفاجعوو القر  ،الذين يفاجعوو القفآو 

يسرم  هرذا   ،لرى افابرة العصرففيجلسروو بعرد صرالة الحجرف إ  ،ليدة المفاجعرة

بالعالارررة والررروا  فيسرررتعي او اهلل  ،وهكرررذا ،والثررراأ وجررره ،وجررره

والرذي كراو يحصرأ مرن جميرأ هرذه   ،يف مفاجعة العلم  ،التي بي هما  ،والمح ة

حي ما نفاجر  بالرذات يف   ،يف الجلسة الواحدةأّنا نجد    ،ال،تفا يف مفاجعة العلم

يع ي نكوو   ،ر  تعليًقا لم يتدركه ال ااوو نجد من الي اب من أا  ،أيام االمتحاو 

 ،أنتم يف هذا اليوم ك رتم ررائ ين  ،ال  :فيقول  ،والثاأ حضف  ،مثاًل واحد م ا راب 

 ،ف سررجأ ون قررأ إلررى كفاسررت ا مررا ذكررفه هررو ،واحررد ان ررين نالنررة :واليرريخ اررال

ا يكرروو الواحررد م ررا كتررب ل،ررخً  ،يعو رر ا ،فسرر حاو اهلل  ،أو فهررم ل،ررخً  ،وأحيانررً

 وئ ۇئ ۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ ،وهررذا كلرره مررن بفكررة ،ه زميلررهيعرردل لرر

-29:كه]﴾ی ی جئ  ىئ ىئ ی ی  ېئ ېئ ېئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
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34]. 

ممرا يعرين علرى  ،وهرذه الصرح ة ال،ي رة  ،يع ري الكثرفة هرذه  ،فهذا مما يتعرين

كل رة العلرم الرذين ارد ييرعفوو ب روم مرن ولذل  نوصري    ،  ط وححن العلم

 ،فيجلسرروو  ، يف الايررفأو يكرروو لهررم صررح ة   ،وذهرراب العلررم ، ررعي الهمررة

لكرن علريهم   ،وسيجدوو بإذو اهلل تعالى لذًة ليا بعدها لذة  ،ويتفاجعوو العلم

ومررن  ،وأو ال يافجرروا مررن الكترراب  ،ويضرر ،وا أوارراهتم ،أو يضرر ،وا أنحسررهم

 .الذي ال عالاة له هبذا ،لكتاب العامومن الححن إلى ا  ،المفاجعة

مرا يتعلرا  ،لعلرم هرذه ا يرامأيًضا يا شيخ حسين مما يعرتض كفيا كالب ا

أو إلرى مح ري   ،اليوم إذا ج ت إلى بعرض كل رة العلرم  ،مو وم كثفة الميارأ

 ،يدري يف المسجد كذا  ،وال ا لهم تعالوا انافوا ه ا  شيخ كالب علم  ،العلم

المهم في ردوو   ،وااللتمامات   ،والفوحات والجيات   ،كثيفةواهلل يا شيخ أشغال  

الرذي أصر ح ل سري  ،فكيي نجيب عن هذا العرذر  ،االعتذار وكثفة ا شغال

 ؟ع واًنا لكثيف من االعتذارات عن مجالا الايف والحقه

وأصرر ح مررن  ،ال شرر  أو هررذا العررذر أصرر ح م تيررًفا وكثيررًفا فضوويلة الشوويخ:

ال يالرو مرن   ،واإلنساو مرن ارديم الممراو   ،ماو معواات كلب العلم يف هذا الم

وعهرررد  ،ة والصرررحاب ،حترررى يف عهرررد ال  ررري  ،أشرررغال

كراو   ،برأ كراو ع ردهم معوارات أكرً مرن ذلر   ،التابعين كانت ع دهم أشغال

كاو ع دهم الحفوب التري ياو رو ا مر    ،كن ع دهم الحقف  ،ع دهم المفض
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ذلر  لرم تمر عهم هرذه   ومر   ،يع ري ا شرغال  ،فكانرت هرذه موجرواة  ،ا عداء

وواًتا  ،اًتا لل ومفجعلوا و  ،وذل  بخ م رت وا أوااهتم  ،ا شغال من كلب العلم

ا ل شرغال  ،وواًتا ل،لب العلرم  ،للع ااة إن »  :uكمرا ارال    ،وواترً

ا ا  ،ل فسي عليي حي  ا  ،ولضيفي عليي حي  فوواع ك ًووا ذي   ،ولابي عليووي حيوو 

يع رري مررثاًل إذا كرراو  ،يف اليررومفاإلنسرراو يفتررب بفنامجرره وجدولرره  ،«حووق  حيووا

يع ري  ،لب العلم ا أ الثام رةفممكن أو ي دأ ب،  ،ي تدئ عمله من الساعة الثام ة

 ،مرا يقرارب سراعتين أو نرال  سراعات   ،ما بين صالة الحجف إلى الساعة الثام ة

 ،مثاًل بعد العصف  ،فيمكن أو يجعأ ه ا كلب  ،حسب التال  اليتاء والسيي

أو  ،أو تردريا أوالاه ،العصف يجعله ل شغال م  أوالاهبعد    ،أو بعد المغفب 

ا ي،لرب العلرم بره  ،الذهاب هبم ه ا أو ه ا  أو  ،نم بعد المغرفب يجعرأ لره واترً

ويحرراول أو يجمرر  هررذه ا شررغال يف واررٍت واحررد حتررى ال  ،مررثاًل بعررد العيرراء

عرد وكرذل  ب  ، نه إذا أراا أو ياف ج من بيتره بعرد الاهرف  ألتتحفا عليه يف اليوم

 ،ما بقي له وات يجلا فيه ل،لب العلرم  ،وبعد العياء  ،وبعد المغفب   ،العصف

واذهرب أنرت   ،وفرفغ نحسر  لهرا  ،اجم  هذه ا واات يف وارٍت واحرد  :لف قو

فررإذا انتهيررت م هررا  ،أو لعملرر  وانجررم عملرر  بكررأ أمانررٍة وصرردا ،وأوالا 

ات وحترى يف أن راء أوار  ،واحرفص علرى كلرب العلرم  ،فاالي إلى كلب العلرم

 ،أو معهد ،أو اائفة حكومية ،أو كلية أو جامعة  ،سواء  العمأ يف مدرسة  ،العمأ

 ،يع رري اسررتذكف مررا ححاترره بررا ما ،فاسررتغأ هررذا الواررت يف مفجعررة العلررم
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ا للمفاجعرة  ،حتى يكوو يف أن اء ذهاب  ليغل   ،واستذكف المسائأ  ،يعتً واترً

عرد صرالة العيراء كراو يرذهب ب  ،وأنا أعرف  يرا شريخ جمرال أحرد كل رة العلرم

كروو آلرف فرإذا ذهرب ارال للا رار أريرد أو أ  ،لكي يخلذ ل رًما  ،م اشفة للما م

 ،فيجلا يف سيارته ما يتقارب نلث ساعة إلرى نصري سراعة  ،واحد تع،يه ل ًما

وأ ى كتاب المعامالت كراماًل  ،ويستم  إلى شف، الماا للييخ صالح الحوزاو 

بي ما   ، نه رتب هذا الوات  ،ل الواتهذا من استغال   س حاو اهلل  ،ع د الا از

 ،فاستغأ هذا الوارت  ،ف له السمامربما ال يتيس  ،لو ألذ الا م وذهب إلى أهله

 .يف هذا الييء

ولكن كثفة ا شغال وت عثفهرا   ،فكثفة ا شغال ليست معواة يف كلب العلم

وكمررا اررال اهلل  ،رتررب واررت :ف قررول ،يف حيرراة المسررلم هرري الترري نعررم تتيررغأ

: ﴿ [8-7:اليف،] ﴾ې ې ې ى ۉ ۉ ېۅ. 

نحرت، بالميرارأ علرى يف أو  -يرا شريخ حسرين   -إًذا ال عرذر ل را    المحاور:

 ،لكن ه ا اضية من أهم القضايا وأكثفهرا  ،ال حجة ل ا يف هذا  ،تف  كلب العلم

أال وهي أو كثيف من ال اي لديهم إشكال يف الجمر  مرا برين الردعوة   ،وأشهفها

هرأ اشرتغأ ب،لرب العلرم أم   : ري افرتا رًيا يقروليع  ،ومرا برين ال،لرب  ،إلى اهلل

أمررا الرردعوة إلررى اهلل  ،لعلررم م حعررة لاصررة يفكلررب ا ؟اشررتغأ بالرردعوة إلررى اهلل

كخأ يحررتض وجروا التعرارض برين الردعوة   ؟يع ي أيهما أفضأ  ،فم حعته عامة

هذه شر هة أو هراجا لرد  كثيرف مرن مح ري الايرف  ،وبين كلب العلم  ،إلى اهلل
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 ؟لى كلب العلممن المق لين ع

 إو لرم تكرن م  يررةً  ،ال شر  أو الرردعوة إلرى اهلل  فضوويلة الشوويخ:

يب جت حت خت مت ىت ﴿  :ولرذا ارال اهلل    ،فإ ا ال ت حر   ،على العلم

فال بد أو تكوو الدعوة م  يرة   ،[19:محمد]﴾يت جث مث ىثيث

وأي اعرروٍة ال تت  ررى علررى العلررم سررواء  كانررت مررن أفررفاا أو مررن  ،علررى العلررم

ولكن نقول م  ذلر  إو العلرم الم،لروب   ،ربما تضف وال ت ح فإ ا    ،جماعات 

إذا  :نقرول ،ال ،يكوو اإلنساو عالًما بكرأ شريء نرم يردعو للدعوة ال ييرت  أو 

 ،يف مكة  كاو ي لغ اعوة اهلل    فإو ال  ي    ،علمت شيً ا ف لغه

 :وكمرا ارال سر حانه ،ولرم ت رمل عليره ا حكرام اليرفعية ،ولم يؤتى العلم كلره

 ،[52:اليرررررررور ]﴾ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ﴿

وهرو أعارم   ، بالتوحيردلما علرم وألرًه اهلل جعرأ وعرال  فال  ي  

  را   ألولم يخمفهم بالصالة أو المكراة أو الحر،  ،اعوة صار يافج ويدعو إليها

بلغ ا »  :uفإنه يت لغه كما اال    ،فاإلنساو إذا علم شيً ا  ،لم تحفض

حترى ي لرغ ايرن اهلل  ،يط اإلنسراو برالعلم كلرهفرال يتيررت  أو يحر  ،«ع ي ول  آ ة

،  إذا أورات  ،سلم أو يتسلح بالعلمأنه ي  غي للم  :وم  ذل  نقول

بعررض المجتمعررات  ،والمجتمعررات تاتلرري ،عليرره شرر هة  يسررت،ي  أو يفاهررا

وبعضها اد ي ااي  يف هرذه  ،تت لغها اإلسالم وا صول العامة لإلسالم ويق لها
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ولرذل  نحرن نرف   ،ي  غي أو ندعو إال مرن ع رده علرم  ال  :فه ا نقول  ،المسائأ

إذا سمع ا هذه   :نقول  ،أحياًنا تورا عليهم ش هة  ،نالذين ي اايوو ريف المسلمي

لكن لما يف صدر هذا العرالم   ؟كيي نجيب ع ها  ،هذه ااصمة اإلسالم  ،الي هة

 ،حترى إنر  تسرتمت  وتسرتلذ مرن جوابره  ،تجد أنه يح د هرذه الير هة  ،من العلم

 ،وربمرا أ رح  مرن حولره  ،ى إو الاصرم الثراأ ربمرا  رح  علرى نحسرهحت

 .سلم هذا الفجأ بإجابة عالم  واحدوربما انقلب فخ 

ع رد رجررأ   ،يع ري افرتا رية التعررارض هرذا ،ا صرأ أو ال تعررارض :ف قرول

نرم  ،واعرف  كيري تردعو ،اجلا وتعلم العلم  ،ه ا ال  :ف قول  ،ليا ع ده علم

وفضررأ  ،وأ ررا فررفض ،لكررن إذا كرراو اإلنسرراو ع ررده علررم عررن الصررالة ،ااعررو

وال يتيرررت  أو يعلررم أحكررام  ،ذا ا مررفال بررخي أو يرردعو ريررفه إلررى هرر ،الصررالة

كرانوا  ،ولذل  الصحابة  ،ال  ،وأحكام ال كا،  ،وأحكام المواج  ،ال ي 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ﴿ :ارررررال اهلل تعرررررالى ،علرررررى هرررررذه

وإو شراء اهلل سرو   ،فيردعو اإلنسراو علرى علرم  ،معلرى علر  :يع ري  ،[108:يوسي]

علرررم  ممرررا يث رررت اهلل  برررأ إو الررردعوة إلرررى اهلل  ،يحصرررأ

فالدعوة إلى اهلل من أعارم المث ترات علرى كلرب   ،وعلم كالب العلم  ،اإلنساو 

 ،إذا ست أ عن شريء وال يعرف  جوابره  ،لكن يكوو بدعوته حكيًما رفيًقا  ،العلم

حترى تكروو اعوتره نافعرًة  ،  أهرأ العلرم يف اعوترهأو يفاج  ،ال أاري  :أو يقول

 .بإذو اهلل 
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وهرذه  ،« ا ع ووي ولوو  آ ووةبلغوو »  :ارال  ولرذل  ال  ري    المحاور:

 ؟مرا فعرأ اهلل بر   :ايرأ لره  ،حتى أنه شروهد بعرض الصرالحين يف الم رام  ،انية

وهذا من أعارم مرا يمكرن أو يهديره   ،رحف لي بتعليم ال اي سورة الحاتحة  :اال

ومرن م را يعجرم  ،وبالذات سرورة الحاتحرة  ،لغيف المتعلم تعليمه القفآو المتعلم  

 ،وهي من أعام الدعوة إلرى اهلل   ،حةأو يعلم انلفين سورة الحات

ولرذل    ،التي هي ركن  مرن أركراو الصرالة  ،يقيم اإلنساو لسانه بقفاءة الحاتحة

و بعضرهما   مرا مفت ،را ألوالدعوة إلى اهلل ،ال تعارض بين كلب العلم  :نقول

 .ب عض

الرردعوة ال يتيرررت  أو تكرروو لعامررة  ،نررم إنرره يررا شرريخ جمررال فضوويلة الشوويخ:

 ،لمن حوله من أااربه ، هله  ،اإلنساو يف بيته  ،أو للعالم  ،للمسلمينأو    ،ال اي

 .فابدأ بمن حول  ،هي اعوة إلى اهلل 

وهرم  ،ه ا أيًضا كثيف من اإللوة يياهدون  يرا شريخ حسرين انو   المحاور:

لررم ي رردؤوا  ،ربمررا يكونرروا أك رراء مه دسررين ،يسرروا ماتصررين بررالعلم اليررفعيل

 ،أاصرد يف الجامعرات   ،اصصوا برالعلوم اليرفعيةولم يت  ،حياهتم ب،لب العلم

أو يكرروو  ،يكروو مررثاًل مه ردي ،هرأ يمكر هم الجمرر  مرا برين العلررم التجفي ري

 ؟أو ال يمكن ذل   ،ويدري العلم اليفعي  ،ك يب

 ،وارد شراهدنا وسرمع ا ممرن جمر  بي همرا  ،ن ذلر برأ يمكر  فضيلة الشيخ:

ش  أو العلم اليرفعي هرو  ال ،وفتح اهلل عليه بالعلم اليفعي والعلم التجفي ي
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فا صرأ أو  ،وهو الذي يحيد  حتى يف علم  التجفي ي ،وهو الفكيمة  ،ا صأ

وهرو  ، نره هرو الرذي ي حعره يف الردنيا وانلرفة  ألاإلنساو ي،لب العلم اليرفعي

عرررن ال  ررري  ،واننرررار ،وهرررو الرررذي جررراءت بحضرررله ا ل رررار ،  ررروةميرررفا  ال

،  اليررفعي والعلررم ومرر  ذلرر  تسررت،ي  أو تجمرر  بررين العلررم

ا للعلرم اليرفعي  ،التجفي ي ا   ،وذل  كما ذكفنا بخو تجعرأ واترً وأو تجعرأ واترً

ويف الكيميراء   ،وما أكثف مرا شراهدنا مرن المه دسرين وا ك راء  ،للعلم التجفي ي

من صار هرو يرفا   ،من كاو عالًما  ،من كاو حافًاا للس ة  ،للقفآو   من كاو حافًاا

التجفي ي كمرا ال ياحرى فيره مرن ال افيرات    و العلم  ألهو ش هات أهأ ال اكأ

 ،ما استغله أعداء اإلسالم وأاللوه فيه التغفيب على برالا المسرلمين  ،العلمية

ة علررى وفررفض كحايرر ،شرريء  مهررم ،فمعففررة مكررامن الا،ررف يف العلررم التجفي رري

وكترب فيهرا   ،ولرذل  انتردب بعرض كل رة العلرم لهرذه ال افيرات   ،جمي  ا مة

 ،ومرا فيهرا مرن الا،رخ  ،وبّين مرا فيهرا مرن الصرواب   ،هرارسائأ ماجستيف واكتو

حترى اليرعارات   ،ولرو حترى باليرعارات   ،وكيي أ ا اللرت علرى المسرلمين

كرانوا يجعلروو  أ رم ،يع ي كما ذكف بعض أهأ العلم يف رسالٍة عن اين اليوناو 

 ،وهرذا اإللره يتصرور بصرورة معي رة  ،لكأ شيٍء وكأ عَفٍض من ا عرفاض إلرهً 

حتررى  ،نرم سررفت هرذه الحيررة يف ال،رب ،يرحاء إلررًه علرى صررورة حيرةفجعلروا لل

يع ري سرفت   ،وشكأ الحيرة  ،رسمة الحية  ،صارت يف الصيدليات هذه الفسمة

 .على المسلمين هبذه ال افية
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ا صرأ أو يكروو   :نقول  ،والعلم التجفي ي  ،يفعيفال معار ة بين العلم ال

مررن العلررم  وتخلررذ ،وهررو الررذي ي حعرر  ع ررد اهلل  ،العلررم اليررفعي

وكما ذكفنا سرابًقا  ،وما فيه  فورة  ل مة ،التجفي ي ما ي حع  وما تحتاج ا مة

إذا أراا  ،يف أنوام العلم أو اإلنساو اد يثاب ويؤجف على تعلمه للعلم التجفي ي

وإذا أللرص كالرب  ،عن اإلسالم ،وإذا أراا را ش هات أهأ ال اكأ  ،مةنح  ا 

ا  ،ي حر  بره  فرإو اهلل    ،علم التجفي ييف ال  ،العلم أو كال ة العلم يكروو رائرً

 .ومعي ًا  هأ اإلسالم يف هذا العلم ، هأ اإلسالم

لكرن  ،لم يت َا يا شيخ حسين لدي كثيف من الوات يف هذه الحلقرة  المحاور:

 ،ارد يحصرأ مرن بعرض كل رة العلرم  :ا ولى  ،سخلتاو نفيد أو ناتم هباع دي م

فكيري   ،مرن أهلره  ،أو يجد معار ة مرن أبويره  ،أن اء رر ته للسحف ل،لب العلم

 ؟يمكن أو يتصف 

وبحسررب  ،ياتلرري بحسررب ك يعررة ا برروين ،هررذا يررا شرريخ فضوويلة الشوويخ:

 ،ربما كانرا كراففين وأبواه  ،فإذا كاو الفجأ يف بالٍا كحفية  ،الافو  المحي،ة به

 ،ففه ا له أو يسراف  ،وال يوجد علم  يف بلدته  ،ويفيد أو ي،لب العلم  ،وهو مسلم

أو   ،وهرذه ارد تكروو مرن الهجرفة الواج رة ل،الرب العلرم  ،وله أو ي،لب العلرم

ويتحرّفا برين   ،فهرو واجرب  ، و مرا كراو وسريلًة إلرى واجرب  أليتعلم وأو يسرافف

أو برف  ،ل ه را كمرا ذكرف شريا ا ف قرو ،كالب علرم ع رد أبروين مسرلمين

الجهراا يف والعلرم وكلرب العلرم مرن    ،الوالدين مقدم على الجهاا يف س يأ اهلل
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ومرر  ذلرر  يحرراول مررداراة هررذين  ،وي،يعهمررا ،فيقرردم بررف الوالرردين ،سرر يأ اهلل

ال سريما   ،والسما، له بالذهاب ل،لرب العلرم  ،وكلب الصحح م هما  ،الوالدين

فله أو  ،وال يوجد يف زمانه  ،يف حاجٍة يحتاج ال اي إليه  أو  ،إذا كاو العلم واجً ا

أمرا  ،يف زمراٍو مضرى ،تكروو المسرخلة وهذه اد ،وأو يخلذ بااكف أبويه  ،يذهب

حتى وأنرت ع رد والردي  تسرت،ي  أو ت،لرب  ،انو فالحمد هلل كأ شيء متيسف

فكوو اإلنساو يجم  بين هرذين   ،وهذه المعاهد  ،العلم عن كفيا هذه الًام،

 ،وبررفهب هبمررا ،وربمررا يكرروو يف جلوسرره ع ررد أبويرره فائرردة  عايمررة ،لحسرر يينا

وكم من سمع ا من كل ة العلم مرن   ،يهما ليف  كثيفيكوو ف  ،والجلوي يف بلدته

فرانف الجلروي يف بلدتره وع رد   ،لريعلم فيهرا  ،أتريد به أو يذهب إلى بلدٍة ألرف 

ل رره اليرريخ ع ررد ك ،فإنرره انترردب  ،كمررا كرراو شرريا ا  ،ف حرر  اهلل برره ،أهلرره

وبرّين مرا ع رده   ،فاعتذر    ،العميم بن باز للتدريا يف الجامعة اإلسالمية

وكذل  اليريخ محمرد برن برفاهيم أصردر أمرفه برخو   ،ذار من التدريامن ا ع

فكراو يف جلوسره يف   ،فاعترذر شريا ا    ،يكوو رئيًسا للمحاكم ا حسراء

 .ع يمة حصأ به ليف  كثيف

مسررخلة مررن عرردة نررواحي ويرروازو بررين المصررالح فاإلنسرراو ي اررف إلررى هررذه ال

هأ هو مما تيرد  ،إليه نم ما هو هذا العالم الذي يذهب إليه ويسافف  ،والمحاسد

أو  ؟أو أنه مثله أو افيب  م ه  ؟ويستحا الجلوي ع ده  ؟إليه الفحال هذا العالم

وهرذه المسرخلة  ،فاإلنسراو يروازو   ؟يمكن أو يؤلرذ علمره وهرو جرالا  يف بيتره
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 .والمجتمعات   ،والحال  ،حسب التال  الافو  والمماو والمكاو تاتلي ب

يع رري يف جوابر  يف مسرخلة هررذا  ،فرتح اهلل علير  يررا شريخ حسرين المحوواور:

وهو معوا ا سفة التي اد تم   كالب العلم من السرحف والرذهاب يف   ،المعوا

يعيرا كالرب   ،لكن ه ا أمف  أيًضا يتعد من المعوارات شريخ حسرين  ،كلب العلم

ال سريما يف هرذا  ،أال وهو كثرفة ماال،رة ال راي ،لم يف كفيقه يف كلب العلمالع

لم تعد الماال،ة الجسدية كما   ،نو نياهد أو الال،ةا  ،المماو يا شيخ حسين

ا مرن لرالل وسرائأ  ،كانت عليه يف السرابا اليروم ال راي يارالط بعضرهم بعضرً

يردللوو يف  ،ع لكن ال اي كلهم م ،يع ي أنت يف بيت   ،التواصأ االجتماعي

يتكلموو مع  وتتكلم معهم ب،فيقة لم يسر ا حقيقرًة أو   ،ي،فاوو باب   ،بيت 

كيرري يمكررن أو يتعامررأ اإلنسرراو مرر  هررذا الكررم الهائررأ  ،ال رراي مررفت علررى

 ،ويلر، إلرى عقول را ،وكأ شيء أص ح يلر، بيوت را ،بالال،ة ال صفية والسمعية

حترى  ،بالال،ة بانلفينكيي ي  غي أو تكوو سمات كالب العلم فيما يتعلا  

 ؟وهو كلب العلم  ،ال يضي  عليه هذا الهد  الك يف

وصررارت  ،صررارت م تيررفة ،الال،ررة يف زمان ررا ال شرر  أو  فضوويلة الشوويخ:

حترى إو كثيرًفا مرن كل رة   ،وعلرى واتره  ،وصارت تماحم اإلنساو يف بيتره  ،كثيفة

 ،  أنحسرهمأو م  ،ال يجدوو واًتا يجلسوو م  أهليهم  ،العلم يف المدو ا لف 

إو كانرت  ،إو الال،ة ت قسم إلى أاسرام :وه ا نقول  ،فتضي  أوااهتم يف الال،ة

 ،ي  غي الحفص عليها  ،فهذه لل،ة  م اركة  ،أو تعليم علم  ،دريا علملل،ًة لت
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أو  ،التي لريا مرن وراءهرا فائردة ،وإو كانت من الال،ة الدنيوية ،واالعت اء هبا

اإلنساو بإلوانه من أجأ أو ي ،لا بعرد   أو يمكن أو تكوو بواٍت محدا يلتقي

القسرم   ،ا اليرفعيولهرا حكمهر  ،فهرذه لهرا واتهرا  ،هذا اللقاء إلى ما هو أفضرأ

الوو ي  خووال  ال وواس » :يقول ال  ي    ،الماال،ة م  ال اي  :ا ول

 ،«حيووا   ووس الوو ي ال  خووال  ال وواس وال  صووبا علووم آذاهووم  ،و صبا علم آذاهم

وكلرب العلرم  ،هذه نحعها متعدي  ،العلم والتعليم  والال،ة إذا كاو المفاا م ها

ا يع،ري ااعردة يف ا ولذل  كاو شيا ا  ،لوحده ااصف  على اإلنساو  ائمرً

ومر  هرذا ال حر   ،ما كاو نحعره متعرٍد أولرى ممرا كراو نحعره ااصرف  :ويقول  ،ذل 

هررو  ،فإن ررا كمررا ال ررا وأع،ي ررا ااعرردة عامررة يف معواررات كلررب العلررم ،المتعرردي

الترري ياررتلط هبررا مرر   ،حتررى هررذه الال،ررة ،يتفتررب اإلنسرراو واتررهأو  ،الرتتيررب

يارتلط يف ال راي يف كلرب   ا ا  ولذل  كاو شي  ،يجعأ لها واًتا  ،ال اي

نرم يرذهب إلرى  ،وي تهي لل،تره مر  ال راي  ،ما بين المغفب إلى العياء  ،العلم

وهكذا ارج العلماء علرى   ،وع ده ربما لل،ة  ألف  م  كل ة علم آلفين  ،بيته

أو بعرد   ،تردريا بعرد الحجرف  ،م يع،وو عامرة ال راي لل،رًة يف كلرب العلرمأ 

فقررد جمرر  بررين  ،ا فعررأ كالررب العلررم ذلرر فررإذ ،أو بعررد المغررفب  ،العصررف

 ،ونحعهررم ،وإرشررااهم ،وإع،ررائهم ،جمرر  بررين ماال،ررة ال رراي ،الحسرر يين

ا  ،واعوته كراو ربمرا   ولرذل  ال  ري    ،ويجعرأ ل حسره كرذل  واترً

وجلا كذل  يلتقي ليلًيا م    ،لي يتداري هو وإياه العلمجلا م  أبي بكف ليا
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 ،صرحابه ويجلرا معهرموكراو يارفج    ،ويتدارساو العلم  ،yجًيأ  

 .uكما ذكف أهأ العلم يف ل، ه   ،ربما لساعات كويلة

ع د ال اي  بأ إو اإلنساو ال يمكن أو يكوو له مقام وحاوة    ،فالال،ة ال بد

أمررا أو اإلنسرراو  ،وأفترراهم ،مررن المسررائأوعررف  مررا ع رردهم  ،إال إذا لررال،هم

مرا الحائردة مرن  ،موال يردعوه ،وال يافج إليهم  ،ويجلا يف بيته  ،يعتمل ال اي

وعلرم   ،ولذل  يوجد ع د كثيف  من ال اي علم ك يرف ؟ما الحائدة من العلم  ؟هذا

لكرن   ،ولرم يعرطيف ال راي  ،ولرم يارفج لل راي  ،ولك ه لم يمكي هذا العالم  ،كثيف

يف  ،سرواء  ماال،رًة حضرورية يف المجرالا  ،ولرالط ال راي  ،العلم  ابذل  :نقول

ا   ،هأ العلم ي ام واتهولذل  بعض أ  ،يف المساجد  ،المداري ويجعرأ لره يومرً

كمررا شرريا ا  ،ويجيرر هم ،ويسررتم  إلرريهم ،لعامررة ال رراي يرردللوو فيرره إلررى بيترره

  ،فكراو يحرتح براب كرأ يروم لمريا  ،يحعأ يف ذل  يف ال راب المحترو، 

يحرداوو  ،برأ مرن اوٍل لرارج السرعواية  ،ل اي إليه وحداًنا وجماعات ويخ  ا

 . نه عّين لهم واًتا معي ًا  ألداويختوو إليه يف هذا اليوم المح

 :كمرا ارال اإلمرام أحمرد  ،هرذا أفضرأ شريء  ،فماال،ة ال اي وبذل  العلرم

 :ارال  ،كيي تصرح نيتره يرا إمرام  :االوا  ،(العلم ال يعدله شيء لمن صحت نيته)

 ؟كيي يفف  الجهأ عرن ريرفه ،(ي وي أو يفف  الجهأ عن نحسه وعن ريفهأو  )

وكمرا ال را هري   ،وتدريسرهم  ،وافترائهم  ،عهرمإال بماال،ة ال راي والجلروي م

حتررى إو كرراو  ،أو ال يضرري  واررت اإلنسرراو سررد  ،تفجرر  إلررى تفتيررب الواررت
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أو  ،كمرررا يقرررال هاميرررية ،يسرررت،ي  أو يجعرررأ هرررذه االجتماعرررات اجتماعررراًت 

فكلمرا كراو كالرب العلرم  ،يت عره اجتمرام  صرغيف ،ت مر  اجتمراٍم ك يرفاجتماعا

وبرين الردعوة إلرى اهلل   ،بين كلرب العلرم  ،معار ة  لم يجد أبًدا أي  ،مفتً ا لواته

. 

 ، نرره كرراو ي،لررب العلررم ألأبررا هفيررفة ولررذل  أوصررى ال  رري 

ن وبرري ،وبررين الع ررااة ،وهررذا جمرر   بررين العلررم ،فخوصرراه بررخو يترروتف ا ررأ أو ي ررام

 .ولذل  ما أكثف أحاايث أبي هفيفة يف الس ة ال  وية  ،ماال،ة ال اي

 :خ حسين نستالص من جواب  أو الال،ة نوعاو إًذا هكذا يا شي  المحاور:

وهي أو ييتغأ كالب العلرم بدراسرة العلرم نرم بت ليغره حسرب   ،لل،ة إيجابية

 ،يرات والفوحرات والج ،والذهاب واإلياب   ،وأو ال تيغله الجماعات   ،المتا،

الذي نعريش فيره لل،رًة أشرد مرا   ،ال سيما يف هذا العصف  ،عما هو أهم من ذل 

حترى   ،وسرائأ التواصرأ  ،أص حت هذه الوسرائأ الجديردةو  ،يمكن أو يتصور

 و ال اي يالحقونر    ،فهذا ال يع ي أن  ابتعدت عن ال اي  ،إو اللت بيت 

وهرذه  ،ب العلرمبالرذات مرن أراا أو ي،لر  ،ولهذا نقول ل ح ة  ،عً الجواالت 

 ،وكثيرف المعوارات   ،أن  أتيت يف زمرن شرديد الال،رة  ،هذا ادر   ،هي بداياته

 ؟لماذا ،أجفه ع د اهلل أعام ،صً على ما يف هذا الممن من بالءولذل  ال

َام ال الء َام الجماء م  عيف كيري ن تعرد  ،ونحن اليروم يف ابرتالٍء عاريم  ، و عيف

وأصر حت   ،وأص حت جرمًء مرن حيات را  ،عن هذه الوسائأ التي رمت ا يف بيوت ا
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نسرراو فيردلأ اإل ،شر كات االنرتنرت ،كثيرف مرن مصرالح ا عرً هرذه الير كات 

مرن ريرف   ،إما يف  ما ال يجوز له أو يفاه  ،فإذا به يتيغأ  ،لقضاء مصلحة هامة  له

وإمررا أو يتصررأ برره شرراص  ال يفيررد  ،نيررة وإمررا أو يسررم  لررًًا يكرردر لرراكفه

المهرم أو هرذا ال روم مرن أنروام   ،يغله عن كلب العلمحتى ال يت   ،التواصأ معه

وأنرره ال يمكررن ل،ررالب  ،ينلررم يسرر ا للعلمرراء السررابق ،االنيررغاالت والال،ررة

 ،أو ي،ل رروا العلرم إال برالحمم هبرذه ا و ررام ،بالرذات الم تردئين ،العلرم اليروم

له وات    ،يجب أو تكوو ل  معه واحة حازمة حااة  ،فهذا الجوال الذي بخيدي ا

 ،إذا جراء وارت ا سرفة  ،وال تتواصأ به مر  ال راي  ،ووات  يتغلا فيه  ،حتح فيهيت 

ومفاجعة   ،وجاء وات ايام الليأ  ،وجاء وات الصالة  ،وجاء وات كلب العلم

ومرن  ،ونحرن ل را جلسرة يرا شريخ حسرين نترداري فيهرا القرفآو   ،ي  غري  ،القفآو 

أو  شررف  هررذه الجلسررة :ولررً  الررت لل،ررالب وللحضررور ،لررالل متررابعتي

ا ونجلررا مع ررا  ،تحضررفوا بالمصرراحي اوو الجررواالت  والجرروال يتغلررا تمامررً

يع ري أصر ح ا   ،سين إن ا رجع ا كيوم ولدن ا أمهات اواهلل يا شيخ ح  ،المصاحي

كلهرم مفكرمين  ،وال هرم يحمنروو  ،وال يرفوو جروال  ،ال تجي  رسالة  ،أصحاء

 .بانيات 

يتصرأ  ،جهمة بين أيردي اوجوا هذه ا  ،فخنا أاول من أعام المعواات اليوم

والقلرب  ،وييرغأ ال ر  ،ويتصأ ب  يف الوات الذي ال تفيرد  ،م   ما ال تفيد

ا مرا يرذهب رونرا   ،س حاو ال ه مضغة   عيحة إذا الأ عليها الميوشات رال رً
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ولررذل   ،أو بسرر ب ،أو بسرر ب رسررالة ،وليرروم العلررم بسرر ب اتصررال ،العلررم

وأنت تتحرد  لمرا يف اضرية  ر ط  ي  غي ل ا أو نكوو حازمين وأنا ك ت أتذكف

حمرد حترى شريا ا م ،ما كراو يوصري ا بره  ،والذهاب واإلياب   ،الوات والال،ة

اليفايف اهلل يححاه ألقى كلمًة بين يدي الييخ يف مفٍة من المفات وتحد  عرن 

ي  غي ل،الرب العلرم أو يجمر  أشرغاله   :واال  ،اضية حتى الذهاب إلى السوا

 ،ال يذهب كأ شوية يفو، مرثاًل كاكيرة  ،لى السواوأعماله إذا أراا أو يذهب إ

كرأ شروية   ،يصلح الكالم هذاما    ،نم ع،ف نم يعوا  ،نم حذاء نم يعوا  ،نم يعوا

 ،وإنمرا ي  غري أو تفترب  ،وكرذا  ،والسوا يخلرذ م ر  وارت  ،تفو، إلى السوا

ب أوااترر  ،نّ هررت عليهررا ،وهررذه القضررية إذا أنررت رائررح باتجرراه  ،اجمرر  ،رتررّ

اجمر  كرأ   ،إذا رائح باتجراه الج روب   ،كأ ما لدي  يف اليمالاجم     ،اليمال

ومرا  ،واعف  ما يؤذي  يف اي    ،ت وهكذا نام وا  ،ما لدي  باتجاه الج وب 

ذهب ع رر  حماسرر  يف كلررب العلررم ،يؤذيرر  يف ال رر   ،وابتعررد ع رره ،ومررا يررت

 .بعد كأ هذا العوو والتوفيا ونسخل اهلل 

وصلى اهلل وسلم على ن ي ا محمد وعلرى   ،هذا واهلل أعلم  ،نكتحي هبذا القدر

 .آله وصح ه أجمعين
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 ( 14كتاب العلم ) 
  بن صاحل العثيمني  للشيخ اإلمام/ حممد 

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

 بسم اهلل الفحمن الفحيم المحاور:

وعلرى   ،وصلى اهلل وسلم وبار  علرى ن ي را محمردٍ   ،الحمد هلل رب العالمين

 :وبعد  ،آله وأصحابه وات اعه بإحساٍو إلى يوم الدين

امررأ كالررب كيرري يتع :وهرري ،حسررن الت  يرره عليهرراالحقيقررة ه ررا  اضررية يتست

وهأ يلمم كالب العلرم أو   ؟كيي يتعامأ معهم يف مذاه هم  ؟العلم م  العلماء

د مررذهً ا وكيرري  ،أو أو يرردري العلررم علررى مررذهب مررن مررذاهب العلمرراء ،يتقلررّ

 ن ا اد نياهد أحياًنا بعًضا   ؟يمكن ل،الب العلم أو يتعامأ م  اضية التعصب

 ،أو بعرض المرذاهب الحقهيرة ،لرم يتعصر وو لر عض انراء الحقهيرةمن كل ة الع

كيري يمكرن   ،يع ي يف التعامأ ما بين كالب العلم وما بين العلمراء والمرذاهب

 ؟أو ت سط القول يف هذه المسخلة يا شيخ حسين

 بسم اهلل الفحمن الفحيم فضيلة الشيخ:

 :ح ه أجمعينوعلى آله وص  ،وصلى اهلل وسلم على ن ي ا محمد ،الحمد هلل

ۆئ ۈئ ﴿ :كما ارال تعرالى ،لى عالٍم وريف عالماّسم ال اي إ  اهلل  

وارررررررال  ،[9:الممرررررررف]﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ
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فقّسم اهلل ال راي   ،[43:ال حأ]﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿  :س حانه

وأوجررب علررى كررأ اسررٍم مررن هررذين  ،وإلررى ارروم  ال يعلمرروو  ،إلررى أهررأ ذكررف

ٱ ٻ ٻ ﴿ :فهرو الر الغ كمرا سر حانه  فخما واجب العلماء  ،القسمين واجب  

فهررررذا هررررو  ،[187:آل عمررررفاو]﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

مررا هررو الواجررب علررى ريررف  ،هررو الرر الغ وت يررين العلررم ،الواجررب علررى العلمرراء

   ؟العلماء

فرّفا   فاهلل    ،أو يسخلهم  ،سؤال أهأ الذكف  ،هو سؤال أهأ العلم

فهررو تحفيررا   ،يوكمررا هررو تحفيررا  شررفع ،والررذين ال يعلمرروو  ،بررين أهررأ الررذكف

بعرض   ،وريرف علمراء  ،علمراء  ،أو ال راي صر حاو   ،يف وااع رافإن را نرف     ،وااعي

ال يسرت،ي  أو   ،نم تسرخله عرن مسرخلة فقهيرة  ،ال اي تجلا معه لما ساعات 

ويتجيررب عررن  ،ويصرردروو ع رره ،وعررالم  آلررف ال رراي يفيرردوو إليرره ،يتجي رر 

أو ال ررراي  ،وشررريء  ميررراهد ،وشررريء  مجرررفب  ،فهرررذا شررريء  وااررر  ،أسرررخلتهم

وألررذ العلررم  ،ريررف العررالم هررو سررؤال أهررأ العلررم فررإذا كرراو واجررب ،ياتلحرروو 

فإنه  ،ال اي بال س ة لإللمام بقول عالٍم أو بقوٍل شاصٍ   ؟ه ا عمن يخلذ  ،ع هم

وهرو الرذي أوج ره   ،هو الرذي يلرممهم  ،ال يلممهم إال اول ال  ي  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :بقولررره  ،علررريهم اهلل 

فاإلنسراو   ،ريفهأما    ،uفهو الواجب ا لذ م ه    ،[31:آل عمفاو]﴾ڄ
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بررأ إنرره يخلررذ بقررول العررالم  ،وهررذا العررالم ،يخلررذ بقررول هررذا العررالم ،مايررف

يخلذوو بقول ابرن   ،كما كاو الصحابة    ،المحضول م  وجوا الحا أ

 و  ،فرإذا كراو الفجرأ ،ووجوا عمرف ،أو بقول علي م  وجوا أبي بكف  ،ع اي

ب عليره أو يخلرذه ه را يجر ؟لكن من أين يخلرذه ،العلمريف العالم واجب ألذ 

 ،لكرن أهرأ العلرم ذكرفوا أنره ي  غري ،ال يحردا ؟لكن أيرن هرو ؟من العالم الثقة

ولذل  يف زمن الصحابة لم يكن ه ا  إلماًما على شاٍص بعي ره أو يؤلرذ ع ره 

لكن لما كثف العلرم وكثرف جهرأ   ،ال يوجد هذا  ،وال يؤلذ من ريفه  ،العلم فقط

واإلمرام  ،وهم أبرو ح يحرة ، ئمة ا ربعةرأ  أهأ العلم أو ا لذ عن ا  ،ايال 

مرر  أنرره ال يلررمم ا لررذ  ،هررم أولررى مررن ريررفهم ،وأحمررد ،واليررافعي ،مالرر 

 :لعدة أمور  ،لكن هم أولى من ريفهم  ،بقولهم

أما ريفهم فتجد أو له فتاو    ، و علمهم شامأ  لكأ اليفيعة  :ا مف ا ول

ال يوجد علرم كامرأ ومسرائأ   ،يف ال يوم  ،يف الح،  ،يف الصيام  ،اليلة يف الصالة

 ،وأصررلوا اواعررد و رروابط ،لكررن هررؤالء العلمرراء ع رردهم علررم  كامررأ ،كاملررة

حترى إنر  تسرت،ي  أو تتع رد هلل  ،وأصرلوها ،فميى عليها ات راعهم وأصرحاهبم

  أو مذهب المالكية أو  ،مذهب ا ح ا   ،عن كفيا هذا المذهب

 .اليفيعةفإًذا علمهم شامأ  لكأ   ،لح ابلةأو ا  ،اليافعية

وألررذ  ،ومح ررة ال رراي لهررم ،وتقررواهم ،أو لمكررانتهم العلميررة :ا مررف الثرراأ

مما يجعأ يف الرب   ،ولييتهم هلل    ،وسابقتهم يف اإلسالم  ،فتواهم
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ولذل  نحن اشرتك ا أو يكوو من يؤلذ العلرم   ،اإلنساو كمخني ًة ل لذ ع هم

 . وهم كذل  أم اء على اين اهلل ،قةً أو يكوو أمي ًا ن ،م ه

 .كثفة االت ام يدل على ما ع دهم من الايف  ،أيًضا لكثفة ات اعهم

فالرذي  ،هي التي ححات الدين ل ا  ،أيًضا  و هذه المذاهب الحقهية ا ربعة

 ،لكرن ريفهرا ربمرا  رام ،هي المذاهب ا ربعرة  ،ححن الدين كول هذه القول

 ، عهردهمولرذل  يوجرد علمراء يف ،كرن لره ات راملرم ي  ،ربما كمرا  ،ربما نتسي

كمرا ارال اليرافعي  ،ف سي علم هذا الفجرأ ،لكن أحياًنا لم يقم هبم من كالهبم

إال أ رم  ،هو أولرى  ،وم  أو ا لذ هبؤالء العلماء  ،عن الليث بن سعد  

إذا صررح  :بررأ إ ررم كررانوا يقولرروو  ،هررم أنحسررهم ال يلممرروو ال رراي بررخاوالهم

إال بمرا   ،المذاهب ا ربعةفلذل  ال يلمم أو تخلذ هبذه    ، يفهو مذه  ،الحديث

ارد  ،وبما يقفب  إلرى كفيرا ال  ري   ،يقفب  إلى اهلل  

وال آلرذ   ،كيب أنا لماذا ال آلذ م اشفة بقول ال  ري    :يقول اائأ

هرؤالء ا ئمرة هرم يخلرذوو مرن ارول ال  ري   :ف قرول أواًل   ،بقول هرؤالء ا ئمرة

،  ي ال  ري إنمرا هرد ،وال بردين ال صرار  ،يهواهم ما أتوا بدين ال

. 

فرإو ك رت  ،أنر  إذا أرات أو تخلرذ بقرول ال  ري   :ا مف الثاأ

فهو ه را يجرب علير  أو تخلرذ بقرول   ،اااًرا على االجتهاا واست  ا  ا حكام

مرر  أنرر  ال تجررد اررواًل إال وتجررد  ،ولررو لررالي هررؤالء ،ال  رري 
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أو المتمرذهب بمرذهب  ،أهرأ العلرم ولرذل  نرص ،لهؤالء ا ئمة اول  يف هرذا

وكرراو ع ررد ريررف  ،إذا توصررأ إلررى الحررا ،أو المالكيررة ، ح ررا  أو اليررافعيةا

وهكذا نرص   ،ولو كاو بغيف مذه ه  ،فإنه يجب عليه أو يخلذ هبذا القول  ،مذه ه

بقدر مرا هري   ،هذه المذاهب ليست إلمامية  :ولكن نقول  ،أهأ العلم على ذل 

 ،واواعرده ر ط أصروله    ،إذا   ،ت هذا المذهب ن     ألوسيلة لض ط العلم

حتى ت حع  يف المسائأ   ، و فتاو  هؤالء العلماء  ألواست،عت أو تميي عليه

ب رى أهرأ العلرم أحكرامهم  ،ما أكثف المسائأ الحقهيرة ال ازلرة يف عصرفنا  ،ال ازلة

أو اإلمام أحمد ست أ عن  ،واد مف مع ا ا أ فرتة مسخلة ل،يحة  ،على فتو  لعالم

اإلمرام   ،ال برخي  :فقرال  ،مما شر ت بردي ار  واكأ  ،االلوا ال ستاو   :ٍأ ايأ لهرج

وهرأ   ،وهري اضرية ال وفيرة المحتوحرة  ،انو يتقاي عليره مسرخلة عايمرة  ،أحمد

فهذه فتو  يمكن ت ميلها على اول اإلمرام أحمرد   ؟أو ال تعتً  ،تعتً من الغش

. 

إذا  ،فم  علررى التقليرردهررو أصرراًل م  رري  أو هررو فرر ،فهرذه المررذاهب والتمررذهب

كما كاو الصرحابة  ،أو للعامي أو يقلد ما شاء من العلماء  ،العلم  أجمنا لل،الب

،  وكراو أهرأ مكرة يقلردوو ابرن  ،كاو أهأ المدي رة يقلردوو ابرن عمرف

لم يتلممروا بقرول عرالٍم  ،وكاو أهأ الكوفة يقلدوو ابن مسعوا   ،ع اي

ويقيسروا   ،واواعرده  ،بضر ط أصرولهو  ،ولكن يستحيد من علم هذا العالم  ،بعي ه

 ،أجمنرا التمرذهب  ،لمرا جراز التقليرد  ،هرو فرفم  عرن القليرد  ،فالتمرذهب  ،اعليه
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فرإو هرذا مجمر    ،لم يم   سؤال العرامي  ي عرالم ،ولذل  من م   التمذهب

 ،ولكن مرن م ر  التمرذهب  ،وهو ميفوعية سؤال العامي  ،عليه ع د أهأ العلم

ومرن بعرض  ،لتري حصرلت يف بعرض ا حيراو ا ،نارف إلرى نمرفة هرذا التمرذهب

ولرر  أو  ،فرر حن نقررول لررذ هبررذا المررذهب ،وهررو التعصررب المررذموم ،العلمرراء

فتتعصرب  ،ولكن ال ي،غى هرذا علير   ،تلتمم به التمام معففة ا حكام اليفعية

كخ ررا  ،وتررف  أو المررذاهب ا لررف  ،وال تررف  الحررا إال فيرره ،لهررذا المررذهب

القرريم وهررذا الررذي ع رراه اإلمررام ابررن  ،مررذمومهررذا هررو ال ،ايانررات وملررأ ألررف 

  فإ م ع روا   ،وكذل  اإلمام اليوكاأ  ،يف كالمه عن التعصب المذموم

الرذي وصرأ إلرى أو   ،وهري التعصرب المرذموم  ،التي فّفات ا مرة  ،هذا الثمفة

ولذل  سرمع ا وافأنرا  ،وال يوجد حا  يف المذهب انلف  ،الحا يف مذه ه فقط

ليررافعي للرري وال يجيررم صررالة ا ،ح حيررة مررن اليررافعيمررن ال يجيررم تررموي، ال

فر حن نقرول هرذا   ،فحصأ شف  عايم بس ب هرذا التعصرب المرذموم  ،المالكي

ولرذل    ،ال يم ر  أصرأ ميرفوعية التمرذهب والتقليرد  هرأ العلرم  ،التعصب

أنره ارديًما كراو   ،إنه إذا وجرد التعصرب واإلشركال انو يرا شريخ جمرال  :نقول

 ،يف هرذا التعصربانو انت  ،على مذهٍب فقهي  ،والًاءوعقد الوالء    ،التعصب

 ،وصرار لعرالٍم معرين  ،وصرار ليريٍخ   ،وصرار  هرأ بلردة  ،فكاو لمذهٍب فقهري

وأنه ال يحصأ م ره  ،وأنه ال يا،ئ ،وأو أاواله كلها حا ،فيتعصب لهذا العالم

فرردلأ يف  ،بررأ إنرره يتجررفأ علررى تا، ررة العلمرراء السررابقين والالحقررين ،زلررأ
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وهرو الواجرب   ،لة المرؤمنهو  را  ،الحا  ،ال  :ونحن نقول  ،مذمومالتعصب ال

وأو يكروو   ،مر  التقرو   ،فارذ بره  ،فرإو رأيرت أو الحرا يف ريرف شريا   ،عليه

الرذي  ،هو تت   الرفلص ،أو تفجي، على اول عالٍم آلف  ،الداف  إلى اول عالم

 ،من تت   الفلص فقد تمنردا  :كما اال أهأ العلم  ،يصأ باإلنساو إلى المنداة

لررى عررالم ألررذ اولرره ا سررهأ يف هررذه إذا أتررى إ ،وهررذا يعررف  بحررال اليرراص

فيجمر    ،ألذ اوله ا سرهأ يف هرذه المسرخلة  ،وإذا أتى إلى اول عالم  ،المسخلة

ا ،وتفلصررات العلمرراء ،شررواذ المسررائأ ا هيررً وربمررا وارر  يف  ،وي  رري م هررا فقهررً

 .وربما وا  يف الحفام والعياذ باهلل  ،اننام

وأو يتمررذهب  ،يقلررد ويجرروز للعررامي أو  ،لتقليررد ال بررخي بررها :فرر حن نقررول

و رر ط  ،ويكرروو مررن برراب  رر ط العلررم ،ولكررن يكرروو بقرردر ،بمررذهٍب معررين

 .و  ط اواعده ،وسائله

ه را  مرن يرذم   ،إًذا يا شيخ حسين نحن انو برين كرففين ووسرط  المحاور:

ا لغيرف وات  ،وي هى ع ره ويرفاه ات اعر  لغيرف سر يأ المرؤم ين  ،التمذهب تماًما  اعرً

 ،وي رافحوو ع هرا  ،وو االلتمام بمذاه هموآلفوو يف  ،اول ال  ي  

ال مران    :ونحرن نقرول  ،أو ما االه مذه هم  ،وال يق لوو إال ما االه إمام مذه هم

سرواء   ،أو اراسرة العلرم علرى مرذهٍب معرين ،وهو اراسرة الحقره ،من التمذهب

رض هذا المرذهب مر  ارول ال  ري لكن إذا تعا  ،أو ح  لًيا  ،كاو ح حًيا أو شافعًيا

،  فالواجب على المكلي أو يخلرذ   ،ت ي ه المذاهب ا لف   مما
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وال   ،ال لييٍخ وال لمرذهٍب   ،وأو ال يتعصب ب اًء على االنتماء  ،بما عليه الدليأ

وهواه ت ًعا لما جراء بره ال  ري   ،وإنما يكوو والؤه وح ه  ،وال  ي شيء  ،ل،ائحةٍ 

 .صح ه وسلمصلى اهلل عليه وعلى آله و

كثيرًفا مرا نجرد أ رم يخلرذوو بقروٍل يف   ،العلمراءوهرذا هردي    فضيلة الشوويخ:

يخلرذ  ،نجرد أو مرثاًل ابرن عابردين  ،ت ين لهم الحا يف مذهٍب آلف  ،مذهٍب آلف

ليار  ،نجد ابن ع د الً لما ذكف مسخلة الايار  ،مثاًل يف مسخلٍة ما  ،بقول الح ابلة

قرد ل) :ارال  ،حترى ارال كلمرة اويرة  ،وهو مالكي  ،صّف، ابن ع د الً  ،المجلا

 ،عاب العلمراء علرى اإلمرام مالر  أو يقرول إنمرا التحرفا هرو التحرفا با لحراظ

نجد شيخ اإلسالم ابن تيميرة كراو يث ري علرى مرذهب   ،(وليا التحفا با بداو 

الح ابلرة كرذل    ،وتخصيأ اإلمام مال  يف ال يوم جميأ  ،اإلمام مال  يف ال يوم

يخلررذوو بقررول ريررف إو أول مسررخلة يف مررذهب الح ابلررة علماؤنررا بررأ  ،نجررد

 ،كرراهف :أنرره نالنررة ،فخاسررام يف مررذهب الح ابلررة ،وهررو أاسررام المرراء ،الح ابلررة

يررف  أو المرراء  ومرر هم شرريا ا ابررن عثيمررين  ،علماؤنررا ،ونجررا ،م،هررف

فهذا الواجب على العلماء إذا ت ين له الحرا ولرو كراو   ،وال اسم نالث  ،اسماو 

أمرا إذا كراو كالرب   ،عرالم مجتهرًداإذا كاو هرذا ال  ،فإنه يخلذ به  ،ذهٍب آلفيف م

 ،  رم ارد كحروه المؤونرة  ألوكرذل  العرامي  ،العلم فحف ه أو يقلد علماء بلده

 .كازجة كما يقال ،وأع،وه هذه المسخلة جاهمةً   ،وبحثوا المسخلة

ا أحيانررً  ،بقرري ع رردي مسررخلة يررا شرريخ حسررين وهرري توارري العررالم المحوواور:
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مرا الواجرب علرى اإلنسراو  ؟ رة العلرمفما واجب كل  ،العالم يتواي يف المسخلة

 ؟إذا رأ  العالم يتواي يف المسخلة

وال شر  أو مرن   ،تواري العرالم ارد يكروو لره أسر اب كثيرفة  فضيلة الشيخ:

ا تتكافرخ ع رده  ،وأو ال يتحتري بغيرف علرم  ،أعامها ليرية اهلل   فخحيانرً

ي يف فتجرد أنره يتوار  ،أم هذا القول أرجح  ،أرجحفال يدري هذا القول    ،ا الة

 ،أو اسررخلوا ريررفي ،أو أتوارري ،ال أاري :إمررا أو يقررول ،وال يتحترري هبررا ،المسررخلة

هرو مرن  ،وعن ذكف اوله الفاجح ،واد يكوو من أس اب تواي العالم عن الحتيا

وأو ال راي يسرخلونه   ،ال سيما إذا رأ  التالعب مرن ال راي  ،باب الرتبية لل اي

وال  ،من الرتبيرة أو يتواري العرالم ففبما كاو  ،باب معففة ما ع ده من العلم  من

 نره إذا  ألوأحياًنا يتواي العالم من باب عدم إنارة الحت رة  ،يحتي يف هذه المسخلة

وصرار فترواه كمرا ارال شريا ا   ،تكلم بكالٍم ربما أتلذ اولره وصرار فت رًة لل راي

:  لفجرأ علرى راراب ال رايكانت فتواه كخ را سريي  مصرلت  يخلرذه ا، 

ا العررالم  ،أو ريررف ذلرر  ،أو أفررفاا أو حكومررات  ،ات سررواء  كررانوا مجتمعرر فخحيانررً

 .يتواي لهذه ا س اب 

ا يتسرخل عرن   ،أجالل العالم لغيفه من أهأ العلم  ،من ا س اب كذل  فخحيانرً

كمرا كراو   ،أو ال ياالحهم  ،فيف  أو من إجالل العلماء علماء أهأ بلده  ،مسخلة

يف اضررية كحررارة فإنرره يوافررا العلمرراء  ،إذا ذهررب إلررى الحرر، شرريا ا 

بعض أهأ العلم إذا أتى إلى بلد   ،وكذل  إذا أتى إلى بلد  ،محاورات اإلحفام
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 ،يحتونرا بكرذا  :إذا ارالوا  ؟ماذا يحتيكم أهأ بلدكم  :فإنه يسخل  ،وست أ عن مسخلة

وهرذه  ،هم فت رةربما صرار ل عضر  ، نه إذا ذكف لهم اواًل   ،أنتم كونوا مثله  :يقول

وأحياًنا يتواي العالم ي تاف فترو   ،أو  ليًفا كثيًفا من الحكمة التي من أوتيها

ولرذل  ه را يرذكف أهرأ العلرم مسرخلة  ، نه لم يت ين له الحا يف هذه ألعالٍم آلف

أو لرم يسرعحه   ،إنره يجروز إذا لرم يت رين لره الحرا  :االوا  ،تقليد العالم لعالٍم آلف

 .فله أو يقلد ريفه من العلماء  ،المسخلة أو ي حث هذه  ،الوات

وهرو مرا ذكرفه  ،وه ا يا شيخ جمرال مملرا ل،يرف ع رد كثيرف مرن كل رة العلرم

أو بعض كل ة العلرم يفيردوو أو يكروو العرالم كمثرأ الهراتي   ،شيا ا  

يفيردوو أو يرتكلم العرالم   ،نرم يرتكلم  ،تض  فيره الهلرأ  ،الذي يو   فيه الهلأ

عض فر   ،العالم يف  من المصلحة  ،ال  ،بكأ شيءوإذا ست أ أجاب    ،بكأ شيء

 ،أو ال يرتكلم ،لكن العالم يف  أو من المصرلحة  ؟لماذا ال يتكلم  :ال اي يقول

أنرت ترف  أو   ،العرالم  ؟هرأ هرو أنرت أم العرالم  ، و من الذي يقدر المصرلحة

العرالم يرف  إلرى مرا هرو   ،ي  غي للعالم أو يتكلم هبرا  ،هذه مسخلة سهلة وبسي،ة

ولرذل   ،لسركوت يف هرذاويسعه ا ،فيف  أو السكوت فيها ليف  ،ذل   أبعد من

 ،ذكف بعض أهأ العلم أو كالم العالم تجفي عليه ا حكرام التكليحيرة الامسرة

أو صرار رر ش  ،إذا لرم يتعلرم حكرم المسرخلة ،أحياًنا يكوو واجً ا عليه أو يتكلم

 ،يف عقيردهتمأو أراا أحرد  أو يضرلأ علرى ال راي  ،على ال اي يف هرذه المسرخلة

فإنه رأ  نحسه أنه  ،أتشي  القول بالا القفآو لما   كما فعأ اإلمام أحمد  
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وإذا كراو ال راي   ،بأ يت اار ويسخل ال راي حترى ال يضرلوا  ،ال يمكن أو يسكت

ا علرى اإلمرام أحمرد  ،ي تافوو اول اإلمام أحمد يف هرذه المسرخلة  ألفكراو واج رً

ا ،ً اوأحياًنا يكروو مسرتح  ، نه اإلمام القدوة ا يكروو محفمرً إذا كراو يف  ،وأحيانرً

هبذه  ،فيتضفر الدين واإلسالم  ،كخو يتكلم بمسخلة  ،كالم العالم  فر  على اي ه

ال سريما إذا كانرت  ،وأو ال يرتكلم  ،فه ا يجب علرى العرالم أو يسركت  ،الحتو 

أو يكروو يف كالمره  رفر   ،وتتلقري هرذه الحترو   ،من جهاٍت معاايرة لإلسرالم

فالعالم هو   ،يه أو يسكتفإنه ي  غي عل  ،وعموم المسلمين  ،ه وأهلهعليه يف بدن

وال يتكلم  ،وأحياًنا من الحكمة أو يسكت  ،الذي يحدا متى يتكلم ومتى يقول

كراو ال راي يتم رى أو يرتكلم أحرد العلمراء  ،وكرم سرمع ا مسرائأ كثيرفة  ،بييء

 ،ه الكلمرةنم لفج ااعية وتكلم هبرذ  ،فسكت العلماء  ،والدعاة يف هذه المسخلة

 .م والمسلمينفس ب  فًرا كثيًفا على اإلسال

ا ا ،فتوارري العررالم ميررفوم أحيانررً ا يكرروو واج ررً ا مسررتحً ا ،وأحيانررً  ،وأحيانررً

ا  ،وأحياًنا يكوو مكفوًها ومحفًما  نره  ألفرال تثفيرب علرى العرالم ،ويكوو م احرً

 ؟.ومتى يسكت ؟متى يتكلم  ،هو الذي يحدا المصلحة

لعلرم يحصرأ ل،الرب ا  ،أ الذي ذكفته يا شيخ حسينوهبذا التخص  المحاور:

يقر  يف ال ره شريء  ،لمرا يحهرم هرذا الكرالم  ،وهرو أنره يعرذر العلمراء  ،أمف عايم

وأو ال  ،وأو ال يغلرن علريهم ،وأو ال يؤالرذهم ،وهو أو يعرذر العلمراء  ،عايم

 ،ولقلرة اي ره  ،بعض ال اي لقلرة فقهره يف الردين  ،يان ب حسه ليًفا وبالعالم شًفا
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فيضر  نحسره م ملرة   ،وتحرد    ،تكلرملتجفأ و  ،تقد أنه لو كاو يف مكاو العالميع

أو مرا   ،نم يتصرور أنره بإمكانره أو يقرول مرا لرم يسرت،  العرالم أو يقولره  ،العالم

أربعروا  :ف قرول  مثرال هرؤالء ،ويان القضرية سرهلة للغايرة  ،سكت العالم ع ه

َ  ع  ،وأحس وا الان بالعلماء  ،على أنحسكم فيف  ،وت يانره  ، هم اول الحاالذين عت

وأو اإلنسراو ال يعتقرد   ،كرأ هرذه مرن عالمرات العرالم  ،مةوالحك  ،والمصلحة

فرإو هرذه ليسرت مرن  ،ويارن بخهرأ العلرم سروًء وشرًفا  ،وال يان يف نحسه ليرًفا

 .ألالا المؤم ين

ا يكروو العرالم يف بلرٍد  ،أيًضا شيخ حسين ه ا مسخلة مهمة جًدا وللغاية أحيانرً

ن ويجعأ لها ارواني  ،وي ام مسخلة الدروي والمحا فات   ،فتاءي ام مسخلة اإل

أ كل ررة العلررم والعلمرراء ،مررا الواجررب تجرراه هررذه الت ايمررات  ،وأنامررة  ررَ
 ،مررن ايف

وتجعأ لهرا أسراليب   ،والميايخ إذا كانت ه ا  جهات ت ام مثأ هذه الًام،

 ؟وتصاريح معي ة

 ،التوجيهررات ال شرر  أو علررى كرالب العلررم االمتثررال لهررذه  فضوويلة الشوويخ:

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ :ل اهلل وهي االلة يف ارو  ،والت ايمات 

فيجررب علررى كل ررة العلررم االلتررمام هبررذه  ،[59:ال سراء]﴾ىئ ىئ ی ی یی

سواًء كانت سل،ًة يف بلرٍد إسرالمي أو يف بلرٍد   ،وال يستعدوا السل،ة  ،الت ايمات 

نررت كا ، و السررل،ة يف ال لررد اإلسررالمي إذا اسررتعداها اإلنسرراو  ألريررف إسررالمي
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افالواجررب علررى كل ررة العلررم أو يكونرر ، ررده ا للمسررؤولين عمومررً وأو  ،وا عونررً

وحتررى لررو حصررأ م رر   أو  ،وال صرريحة ،ي ررااروهم المح ررة واليررحقة والفحمررة

ا الميرفوعة  ،يسعى لفف  هذا الم   ا ال،ي رة ،برال،تفيف وأو يت اصرح والة  ،برال،تفيف

 ،المت عرتلرو م عرت    :ذكرف هرذه المسرخلة وارال  ولذل  شريا ا    ،ا مف

 و ال اي إذا صار يعد نحسه   ألالحائدة العايمةلما فيه من    ،من التحديث  :يع ي

 ،وسو  يحقد مح ته ع د المسرؤولين  ،سو  يحقد مكانته  ،لصًما للمسؤولين

فخحياًنا ولري ا مرف يرف  أو مرن المصرلحة أو ال يرتكلم يف   ،وع د عموم ال اي

فكاو عمف  ،اد حصأ يف أزم ٍة مضتوهذا    ،هذا ا مف إال كائحة  من أهأ العلم

    ويف   ،وحدا أشااًصا لإلفتراء  ،أو يتحد  بعض ال اي يف العلمي هى

ال يحتري برالح، إال ع،راء برن أبري   :ويتقرال  ،الدولة ا مويرة كراو يت،را  برالح،

وصرار هرذا  ،وابن ماجيوو  ،ال يحتي بالح، إال اإلمام مال   :ومفًة يحتي  ،ربا،

م ذا  ا ولرري ا مررف يررف  أو مررن المصررلحة أو يررتكلفخحيانررً  ،مررن اررديم الممرراو 

أو أو هرذا الداعيرة انلرف  ،لمرا لهرذا العرالم مرن ا رول ،وال يتكلم ريفه  ،العالم

ويف كرأ  ،ربما يافج م ره شريء ال يحسرن أو يقولره يف كرأ مكراو   ،ربما يتحلت

حترى يف  ،سرواًء يف برالا المسرلمين ،فاإلنساو ال يسرتعدي ولري ا مرف  ،مجلا

ويسرعى  و   ،للتعامرأ معهرايسرعى    ،إذا كانت ه ا  أشياء م امة  ،لغفب بالا ا

وال يجعرأ   ،وال يتقرو  علرى ال راي  ،ياهرف بصرورٍة حسر ة  ،يكوو أمام ال راي

ومعره   ،فرإو المسرؤول معره السرل،ة  ،أو لصًما لهؤالء المسرؤولين  ،نحسه راًئا
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 ،العرالمفضام ليف  كثيف من هرذا    ،وربما  فب   ،وربما اتأ  ،ربما سجن  ،القوة

 ،ولذل  اإلمام أحمرد لمرا مت ر   ،لهذه ا وامفولذل  ما علم ا علماؤنا مت عين  

في  غري عليره أو يمت ر  عرن هرذه   ،وأحياًنا يم   العالم من أشياء محرداة  ،امت  

 .أو مفكم ،كخو يحد  يف مسجد  ،ا شياء المحداة

والحمد  ،وي  غي لإلنساو أو يسعى إليها  ،هذه مهمة  ،فقضية اإلذو بالدعوة 

 ،والة ا مف أو هذا الفجأ يسرتحا أو يتسرمح لره إذا رأ  ،هلل يف بالا المسلمين

 نره   ألوهو كذل  يسعى لر ن يففر  هرذا اللر ا الرذي عليره  ،رالً ا أنه يتسمح له

 ،أو هرذا الداعيرة ،ربمرا وشري هبرذا العرالم ،إ ا صحية :أحياًنا من باب كما يقال

  هذا يسعى ل ن يفف  ،ويف بالا الغفب   ،المسلمينوما أكثف الوشاة اليوم يف بالا  

وإمرا يرذهب  ،إما يؤلرذ تمكيرات  ،عن كفيا أهأ العلم  ،الل ا الذي حصأ له

أو يف  ،واررد يكرروو الترر ا علرريهم كلمررة  لرره يف محا ررفة ،ويو ررح لهررم ،إلرريهم

 ونسرخل اهلل    ،ويو ح مقصواه من هذه الكلمرة  ،فيو ح م هجه  ،اري

 .عمأ الصالحالجمي  العلم ال اف  وال

أسرخل اهلل  ،شريخ حسرين علرى مرا تحضرلت عليرهبار  اهلل فير  يرا    المحاور:

 أو يعلم ا العلم ال اف  والعمأ الصالح. 

أسرتغحف    ،أشرهد أو ال إلره إال أنرت  ،سر حان  اللهرم وبحمرد  ،نكتحي هبرذا

 .وأتوب إلي 
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 ( 15كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

وصلى اهلل وسلم على محمد وعلرى آلره   ،الحمد هلل رب العالمين  المحاور:

 :وبعد ،وصح ه أجمعين

وي ردو فيمرا   ،تقفيً ا شيخ حسين نحن انتصي ب ا الحال يف م تصي الكتراب 

لعل ررا نتقرري م هررا  ،أو ه ررا  متحفاررات  ، لة هررذا الكترراب ت قررى مرر م فترراو  وأسرر

ا علررى عرردم إكالررة التعليررا علررى الكترراب  يحسررن  ،ل حقيقررةفه ررا سررؤا ،حفصررً

يع ري كالرب العلرم   ،وهرو حكرم التجويرد  ،لكثرفة الحاجرة إليره  ،الواو  عليره

 ؟ما هو الفأي الحقهي يف حكم التجويد ابتداءً   ،والتجويد

 ،وصلى اهلل وسلم على ن ي را محمرد ،لعالمينالحمد هلل رب ا  فضيلة الشيخ:

 :وعلى آله وأصحابه ومن ت عهم بإحساٍو إلى يوم الدين

 نرره  ألأنرره مسرتحب وال يجررب ،مررا ذكرف أهررأ العلررم ومر هم شرريا االيريخ ك

ولذل   ،وبالت وين تارة ،وكانت القفاءة تمين كالمها بالمد تارة  ،يحسن القفاءة

ذكف أو الت روين زي رة ولكرن بعرض ا سرماء وشراهبت   ،ا سرماء  من ال،فيي يرت

انررت فك ،وهررو زي ررة ا سررماء ،عاا هررا العررفب فخلررذوا م هررا الت رروين ،ا فعررال

فالتجويرد مرا فيره   ،أو ريف ذلر   ،إما بمد وإما بغ ة  ،العفب تمين اللحن والكالم



 خ ابن عثيمين للشي -كتاب العلم          195

 

اسرتدل علرى  وشريا ا  ،هذه كله من باب االسرتح اب  ،من المد والغ ة

أنره لمرا سرت أ عرن ارفاءة  ،ل اراري مرن حرديث أنراذل  بما ورا يف صرحيح ا

 ،سووم ال موود ب ،إذا  ووال بسووم ال  ،ًانه  ااء ا  وودا»  :اال  ،ال  ي  

هررو مررد  ،والررفحيم ،والررفحمن ،مرر  أو بسررم ،«و موود الوواحيم ،و موود الوواحمس

هرذا  ،يتقصد أو يمد أكثف من المد ال، يعري  وكوو ال  ي    ،ك يعي

 ،بمرا يرذكفه أهرأ التجويرد بالمردوا يدل على أنه لم يلتمم ال  ري 

وب نم إنه يلمم على القرول بوجر  ،وهذا يدل على أنه من باب التحسين للقفاءة

ال  ،فرخكثف المسرلمين مرن ارديم إلرى انو   ،ترخنيم كثيرف مرن المسرلمين  ،التجويد

أنرره يررخنم كثيررف مررن  ،فيلررمم علررى هررذا القررول ،يعت رروو بالتجويررد ع ايررة ك يررفة

مين القررفاءةفالصررحيح أنرر ،المسررلمين ولررذل  ي  غرري ال سرريما  ،ه مسررتحب ويررت

 نره   ألمت رالغ فيرهالتجويرد ريرف ال  ،أو يحفصوا على هذا التجويرد  ،كالب العلم

ه أهرأ العلرم علرى ذلر   ،يوجد تجويرد ال سريما يف مارارج الحرفو   ،كمرا ن رّ

ويحراول أو يكروو همره هرو   ،وت رتحخ أعي ره  ،بحيث إو اإلنساو يحمف أوااجره

فيت  رره  ،والمرفاا مرن ارفاءة القرفآو  ،وي سرى التردبف والايرروم ،إلرفاج الحرف 

 .كالب العلم لهذا ا مف

نقرأ عرن شريخ اإلسرالم   ،يف الكتاب   الييخ  والعجيب أو    المحاور:

 ، نره ارد يتقرال برخو اليريخ مترخلف  ألمن مجموم الحتاو  كالًما يف رايرة الفوعرة

نقررأ عررن شرريخ  ولكررن اليرريخ  ،وأنرره اررال هررذا القررول يف زمررٍن متررخلف
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وهو م قرول علرى كرأ ا حروال   ،اإلسالم ابن تيمية كالمه حول حكم التجويد

 .مو وعهفليتفاج  يف   ،يف الكتاب 

الييخ ع د الفحمن السرعدي  ،وذكف أو هذا هو التيار شياه  فضيلة الشيخ:

 .كذل 

وأنره مرن براب  ،الييخ ابن سعدي كاو يف  عدم وجوب التجويد  المحاور:

نحن صرحيح  ،نه تجدر اإلشارة شيخ حسين إلى الجانب انلفإال أ  ،التحسين

شرريخ حسررين أو  لكررن الحقيقررة يررا ،نقررول بررخو التجويررد لرريا حكمرره اإليجرراب 

ا مرن المسرلمين والير اب  وبالرذات   ،اإلنساو يسف ويسعد حي مرا يرف  جموعرً

ا علررم  ،و ر ط الحررفو  ،اتجهرروا إلرى علررم التجويررد ،الع صرف ال سررائي وأيضررً

يف  ،فرإذا كانرت هرذه الاراهفة ،اهفة لم تسر ا حقيقرًة فيمرا سر ايف ظ  ،القفاءات 

الحقيقرة كثيرف ممرن بردأ هرذا  و يف  ألوعدم الافوج إلى الم الغة ،حدوا الس ة

يع رري فيرره نرروم مررن الم الغررة والتيررديد يف إلررفاج  ،القررفاءة أو اإلاررفاء ،الحررن

التحرراوت مررا بررين  ،نررم يتالحررن وبيرركأ ك يررف جررًدا ،الحررفو  مررن ماارجهررا

نقررول بررخو مثررأ هررذا وهررو علررم  عارريم  يتعلررا  ،مررا بررين مقررفٍئ وآلررف ،المقررفئين

حتى ال ي حف اإلنساو مرن   ،فضأأو التوسط فيه هو ا   ،بكتاب اهلل  

كمرا أشرار شريخ   ،ومن كثفة التقعف من أجأ التحاريم أو الرتايرا  ،كثفة التيديد

ا شرريا ،اإلسررالم ابررن تيميررة   ا ومررن بعررده اليرريخ ابررن سررعدي وأيضررً

 رحمًة واسعة. 
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 ،أيًضا من  من القضايا التي نوا أو نعلا عليها ممرا ذام واشرتهف ع رد كثيرف

 ،ال يصرلوو عليره الصرالة التامرة  ، ذكرف ال  ري  حي ما يكت وو يرخ 

ا مررا  ،إشررارًة إلررى التصرراًرا لقولرره  ،فيكتررب ص ،أاصررد ل،يررً

 .ال سيما أو أمام ا كل ة علم ؟توجيه  يا شيخ حسين

أنره  ،ال شر  أو أهرأ العلرم يتكلمروو يف آااب كالرب العلرم  الشوويخ:فضيلة  

أو  ،ها بحررف  صررااوال ياتصررف ،ي  غرري عليرره أو يكتررب هررذه الكلمررة كاملررةً 

وارالوا مرن يحعرأ  ،وكفهوا هذا االلتصار كفاهًة شديدة  ،بم حوت مثأ صلعم

  :ذل  فقد أتى بالكفاهة من وجهين

فكرانوا  ،الصرالح رحمهرم اهلل أو هذا ماالي لمر ه، السرلي  :الوجه ا ول

فإو القفآو لما   ،إو هذا هو هدي القفآو   :بأ بعضهم اال  ،يكت وو الكلمة كاملة

چ چ ڇ ڇ ﴿ :ارررال ،صرررالة علرررى ال  ررري ذكرررف ال

 .أتى بالع ارة كاملة ،[56:ا حماب] ﴾ڇ

فإنره يحرفم نحسره   ،أو صرلعم  ،أو من يكتب حرف  الصراا فقرط  :ا مف الثاأ

ويحرفم مرن يكرفه   ،هو أو يصلي على ال  ري  و  ،هذا الايف الكثيف

ولرذل  يتغر ط أهرأ   ،فال يصلي عليه علرى ال  ري    ،كتابه من بعده

 نرره يتكررفر علرريهم هررذه  ،قررفاءهتم لحررديث ال  رري الحررديث ب

البخيووا »  :uوارد    ،فيصرلوو علرى ال  ري    ،الجملة
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ييرمأ ذكرفه   ،فرذكف ال  ري    ،« س ذًووات ع وودو ولووم  صوواك علووي

ولرذل  ذكرف ابرن صرال، يف   ،والمصر حات   ،أ ذكرفه يف الكتربوييم  ،با لسن

كتابرة  ،ذه الكتابرةأنه ال ي  غي على كالب العلم أو يسرخم مرن تكرفار هر  ،مقدمته

،  جردت م امرات لر عض الصرالحين يف هرذا  ،حتى إنه ذكرف أنره وت

 ،صلى اهلل عليه  :أنه كاو يكتب  ،وهو أحد العلماء  ،فذكف عن أبي حممة الك اأ

 ،فكررخو ال  رري  ،فررفأ  ال  رري  ،وسررلم :وال يكتررب

فحقيرا   ،:ف عد ذل  صار يكترب  ،«؟وكلم:  لكَم ال  ك ب»  :واال

َف اسرررمه  ،أو يحرررفص علرررى هرررذه الكلمرررة ،ب العلرررموجرررديف  ب،الررر كررريف كلمرررا ذت

،  وال ياحرا  شريء جمرال  ،أو حترى يف ال ،را  ،سواًء يف الكتابة، 

 :بعرض ال راي يقرولكراو يقرول  ،كاو ي  ه على اضية ال ،را  أو شيا ا  

 :فيقرول  ،ع رد كثيرف مرن كل رة العلرم  ،وهرذا كثيرف  ،فيدمجها كاملرةً   ،صأ وسلم

 ،و هرذه رفي رة مرن الم حروت   ،ذكرف أكثرف مرن حرف   فكخنره  ،ال  ي صأ وسرلم

 :اررأ ،حتررى ال تضرري  عليرر  هررذه الكلمررة :يقررول ولررذل  كرراو شرريا ا 

ومثلهرا   ،ذه الكلمرةفي  غي ل،الب العلم أو يعت ي هب  ،صلى اهلل عليه وآله وسلم

 ،الصرحابي    :أو  ،ارال اهلل    :إذا ارال  ،كما ذكرف أهرأ العلرم

 ،ا جف  حتى يكسب  ،ي  غي أو يحفص عليهاالتي    ،هذه من آااب كالب العلم

وحتررى يكسررب ممررن يررخ  بعررده ا جررف  ،ويكرروو علررى سررَ َن السررلي الصررالح

 .العايم من جفاء كتابته أو اوله
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شيخ حسين أيًضا مرن القضرايا التري   ،شيخ حسين  اهلل يحتح علي   المحاور:

ال ارف و ،وكترب الروعن ،هي ما يتعلا ب،الب العلم  ،نوا أو نتحد  ع ها اليوم

ومداومرة  ،لماذا كاو بعض السلي يوصي كالبره برال اف يف كترب الروعن  ،فيها

 ؟يع ي إلى أأ ارجة ي  غي ل،الرب العلرم أو يهرتم بكترب الروعن  ؟القفاءة فيها

 ؟ب الوعن ابتداًء يا شيخ حسينوما هي كت

والج رة   ،هري التري فيهرا ذكرف المهرد والفارائا  :كترب الروعن  فضيلة الشيخ:

ذكف المررواعن بجانرررب  ،وأعمررال القلررروب  ،ار انلرررفةوالررد ،وال ررار فهررذه ترررت

وهرذه   ،فكذل  يوجرد مرواعن  ،وعقدية  ،كما أنه يوجد أحكام فقهية  ،ا حكام

وتيررج   ،ت  رره الغافررأ ،  القلرروب المررواعن كمررا نعتهررا أهررأ العلررم هرري سرريا

 ،وتواحرره علررى حررال السررلي الصررالح رحمهررم اهلل ،وتميررد مررن عملرره ،العامررأ

كررفت ال ررار ،كررفت الج ررةوتيررجعه إذا ذت  ال  ،فهرري زاا للمسررلم ،وتتاوفرره إذا ذت

 ،القرفآو الكرفيم :ومن أعام كتب المواعن  ،ي  غي على المسلم أو يرتكها أبًدا

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :ارال تعرالى  كمرا  ،فإنه هو أعارم المرواعن

 .[57:يونا]﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 ،وآيررررات ألررررف  ،[46:سرررر خ]﴾ۅۉ ۉ ې ېې﴿ :واررررال تعررررالى

 .[2:ال،الا]﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ ک گ گ﴿

وفيرره ذكررف اصررص  ،وفيرره ال ررار ، و القررفآو فيرره الج ررة ألفررخعام المررواعن
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مرواعن فخعام كترب ال ،والدار انلفة ،وفيه ذكف المهد وحال الدنيا  ،السابقين

فرإو سر ة ال  ري  ،نرم بعرد ذلر  السر ة  ،المواعن هري يف القرفآو الكرفيم  ،القفآو 

  حرديث آلرف  ،قفأ حديًثا واحرًداويكحي  أو ت ،كافحة  بالمواعن

وحرديث  ،يع ري حرديث ملريء بالموعارة لقلرب المرؤمن  ،ال اي الول الج ة

ولرذل  اهرتم   ،«ًس يف الدنيا ًوني غا ب لو عابا كبيا »  :ال  ي  

وجعلها يف كتب تعتً من كتب   ،العلم بخلذ أحاايث ال  ي    أهأ

فإنره كترراب  ،يمررن أعامهرا كترراب ريراض الصررالحين لإلمرام ال رروو ،المرواعن

 .يع ي يف الدرجة ا ولى  ،مواعن

وهرذا   ،نم بعد ما حصأ من كرالم السرلي الصرالح مرن الصرحابة والترابعين

 (،ك قررات المحرردنين) :يف مررثاًل  (،سرريف أعررالم ال رر الء)كلرره موجرروا يف كتررب 

وبعرض أهرأ العلرم جمعره يف   ،تجد أو هذا الكرالم موجروا  (،ك قات الحقهاء)

مرا يرذكفه   ،لجميلة يف هرذا ال روم مرن كترب المرواعنكذل  من الكتب ا  ،كتب

فهمرا إمامراو يف  ،وكرذل  تلميرذه ابرن القريم  ،شيخ اإلسالم ابرن تيميرة  

وارجرات   ،ي حث يف لحايا ال حرويو  ،فإنه ي،يأ  ،ال سيما ابن القيم  ،المواعن

وكررذل  ابررن  ،وعررن حالرر  ،وإذا اررفأت لرره كخنرره يررتكلم عررن نحسرر  ،ال حرروي

 ،«جرررام  العلررروم والحكرررم»ومرررن أعامهرررا  ،يرررفةكت ررره الكثف ،رجرررب 

 ،«.. ووا ذئبووان  ائعووان» :وحرديث ،ورسائأ ابرن رجرب الح  لري م، وعرة انو 

 .وريفها من ا حاايث الكثيفة
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صرريد  ،لرره يف المررواعن ،ابررن الجرروزي  ،كررذل  ا ررأ هررؤالء كلهررم

لهرم كترب جميلرة   ،واإلمام الغمالري  ،واإلمام ال ووي    ،وريفه  ،الااكف

صار   ،ولكن يت  ه كالب العلم إلى أنه صار يف كتب المواعن  ،لمضماريف هذا ا

ا الكفامررات  ،والقصررص ،يغلررب عليهررا ا حاايررث الضررعيحة ا  ،وأحيانررً وأحيانررً

 ،ولرذل  بعرض الردعاة  ،فيت  ه كالب العلم لذل   ،يصحيدلأ فيها ربما ما ال  

ليرٍف أو ويخلذ م هرا مرا فيهرا مرن    ،يتجه إلى كتب المواعن  ،وبعض كل ة العلم

ال تخلرذ إال   ،ال  :نقول  ،نم ي يفه على ال اي  ،وما فيها  ،وما فيها من باكأٍ   ،شف

ابرن  ،ابرن تيميرة ،ابرن الجروزي  :كمرا ذكفنرا  ،من الكتب التي ألحها علماء نقات 

المراوراي يف أاب الردين  ،ال ووي    ،ابن رجب الح  لي  ،القيم  

كرذل    ،ؤالء الرذين تكلمرواه  ،ابن ادامة يف ماتصف م هاج القاصدين  ،والدنيا

 ،وا حاايرث المو رروعة ،وإو كراو فيره شريء مرن القصرص ،يف ت  ره الغرافلين

عن ذكرف  نره صرار يغلرب علرى كترب المروا  ،فيت  ه كالب العلرم لهرذه القضرية

 .والفوايات الكاذبة ،ا حاايث الضعيحة

يف   ،ولهذا من جميأ ما ن ه عليه شيخ اإلسالم ابن القريم الجوزيرة  المحاور:

تردور  ،كانرت معارم ل،رب ال  ري   :أنره ارال  (،زاا المعاا)كتابه  

ولرذل  يف   ،أ ا كانرت فيرت سريا  القلروب   :أي  ،والعقيدة  ،حول الج ة وال ار

وعاي رررا رسرررول اهلل  :الحرررديث الميرررهور ،ريةحرررديث العفبررراض برررن سرررا

   لعلهرا   :فقل ا  ،وذرفت م ها العيوو   ،موعاًة وجلت م ها القلوب
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وهررذا ممررا يرردل علررى أو مجررالا ال  رري  ،فخوصرراهم ،خوصرر اف ،موعاررة مرروام

  وكانرت  ،كانت تدور حرول التعلريم والعلرم  ،م  صحابته الكفام

وإذا ناررف اإلنسرراو يف  ،هرراولررذل  لمسرريا الحاجررة إلي ،ال تالررو مررن المررواعن

 ولرذل  يف اولره  ،كما تحضلت يا شريخ حسرين  ،وجد القفآو   ،القفآو 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :ا بعررررررد الموعاررررررة العايمررررررة يف سررررررورة

ال ي  غري   :ولهرذا نقرول  ،كما تحضرلت  ،فالقفآو هو أعام موعاة  ،[45:ا]﴾ۉ

كالحقرره  ،ل،الررب العلررم أو يحررفص فقررط علررى العلررم الررذي هررو المعلومررات 

 نره إذا عراش هرذه الحيراة ولرال   ألنرم يتواري  ،ورا ا اوال ال اكلة  ،دةوالعقي

وللرت مكت تره مرن   ، ردهاأو آية  يقي ع  ،يومه من حديٍث يت كي ويذر  الدم 

ولرذل  كراو  ،رالً ا مرا ييرعف ب روم مرن الوحيرة  ،هذه الكتب التي أشفت إليها

فاقرروو ويت  ،الررذين يعارروو ال رراي ،مجموعرة مررن السررلي يررذه وو إلررى ال تسررا 

 ،أو بالواو  علرى انيرات   ،ولكن كما تحضلت با حاايث الصحيحة  ،الوهبم

ا  ألوافاءة تحسريفها ا   ، و لهرا أنرًفا عايمرً وهري ممرا يجعرأ للعلرم مرذاًاا وكعمرً

ا ،ويجعأ القلب معلًقا باهلل س حاو وتعرالى  ،كيً ا وهرذه  ،ويجعرأ القلرب رايقرً

ا  ،أو يكوو لي ًاوليست سمات كالب العلم    ،هي سمات كالب العلم  ،رليارً

وال لفؤيرة   ،وال تيتاا للقياه  ،ال هتتاج نحسه  ،إذا ذتكف ع ده ال  ي  

وال ر رى  ،مسرائأ التري ي حثهرا أهرأ الروعنوكأ هرذه مرن ال  ،اهلل  
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 .ل،الب العلم ع ها

يع ري ه را    ،التري نفيرد أو نقري ع ردها  ،أيًضا من القضرايا يرا شريخ حسرين

ممرن يف كتابتره نروم مرن   ،ممرن كترب برالعلملرد  العلمراء    ،بعض االتجاهرات 

ونحن انو نرتكلم  ، يتذكف يف هذا السياا اإلمام العالمة ابن حمم  ،القوة

ابررن حررمم  ،يف م،لرر  اراسررتهم ،كل ررة العلررم يف مقدمررة حيرراهتم العلميررة أمررام

،  ال سريما كتراب المحلرى   ،مرا رأير  يف م،العرة كت ره  ،ست أ ع ه الييخ

 ؟  ال،ويلةوهو من كتب الاال

يع ي كما ذكفنا سابًقا أو كالب العلم يف ال داية يهتم بالكترب   فضيلة الشيخ:

ب ماتصفة ي  غي ل،الب العلم أو يهرتم وذكفنا أو الكتب على كت  ،الماتصفة

وع ررد ففاشرره ويف  ،وأو يجعلهررا هجيررفاه لررياًل و رراًرا ،وأو يحررفص عليهررا ،هبررا

والمررذاكفة وبحررث مسررخلة إو  ،وكتررب  ألررف  إنمررا هرري للم،العررة ،سرريارته

جدت  وليسرت للقرفاءة   ،وللم،العرة  ،ومن هذه الكتب التي تكوو للمرذاكفة  ،وت

وكراو شريا ا  ،وهرو كتراب  فقهري  نحريا (،محلرىال)كتراب ابرن حرمم    ،اليومية

ولكرن ي  غري ل،الرب العلرم   ،والعلماء كرذل  يفجعروو إليره  ،رحمه يفج  إليه

ومرن   ،يخلذ آاابه من ال  ري  وأو    ،بدايًة أو يتخاب باااب اإلنساو 

ا ،والتواا إللوانه  ،أعامها الفحمة واليحقة  ،حترى ع رد الم راظفة يكروو رفيقرً

حتى آلذ من للرا  ،أريد أو أافأ الكتاب الحالأ :م يقوليع ي بعض كل ة العل

 و  ألفالذ القسوة واليدة من كتب أهأ الحرديث ،أو هذا العالم ،هذا الكاتب
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 ،أنرت لرذ مرن علمهرم وعلرومهم  ،ال  :نقرول  ،يدهتمأهأ الحديث معفوفوو ب

ا لرالا لرذها مرن   ،وأما ا لالا فالحمرد هلل  ،واستحد من علمهم  ،وفقههم

وربما تمف   ،يصيب ويتا،خ   ،فالعالم بيف  ،ومن ا حاايث  ،ال  ي  

فررال  ،أو يف أاوالره ،علرى كتاباترره ...ربمررا ،سرراعات كرذا ،عليره سرراعات رضرب

 ،ولرذل  أهرأ العلرم كمرا ذكرف شريا ا    ،مرأتخلذ من ألالاه مرا ال يج

و  را ال تتحهرم يف   ،لعلو كع هرا  ،كانوا ال ي صحوو بقفاءة كتب ابن حمم  :يقول

ال يدلأ اإلنسراو  ،المغ ي يف ال داية  ذكف شيا ا    ،حتى المغ ي  ،يةال دا

ف،الب العلم تجراه هرذه   ، نه يل، يف أوايٍة ال يعف  ماذا يخلذ وماذا يدم  ألإليه

 ألوأما ا لالا فيرتكها  هلهرا  ،يخلذ مما يوجد فيها من العلم والحا  ،تبالك

يف    شريا ا وذلر  ،ومتالرا برخلالا  ، نه إذا كاو ع د  أنرت ألرالا

 ،وال الكرً ،ذكف أو اإلنساو إذا كراو ال يعرف  الحسرد ،التعليا على المجموم

ي عليه أو يحمد ي  غ  ،ال  :اال  ؟هأ له أو يتعلم ما هو الحسد حتى يجت  ه أو ال

ال ترتعلم مرن  ،ولرذل  إذا عففرت هرذا  ،والسالمة ال يعردلها شريء  ،اهلل  

 ،تعلرم مرن كفيقتره  ،ال  ،ع رده شردةأو يكروو    ،العلماء كيي يكوو ع رده اسروة

ولرذل  شريا ا  ،فرال ،أمرا مرا يتعلرا برا لالا ،تعلم من فقه ،تعلم من أسلوبه

  أو ي دأ برالمحلى البرن   ،كاو ال ي صح بخو يكوو كالب العلم الم تدئ

حترى أنره ذكرف أو   ،كاو شديًدا على أهرأ العلرم  ، و ابن حمم رحف اهلل له  ألحمم

 ،ووصي بعضهم بخوصراٍ  ال تليرا هبرم  ،و مجاهيأه ا  من أهأ العلم من ه
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 .ول ا ولجمي  المسلمين ،رحف اهلل له

برالٍء   لما تفكوا يف اإلسرالم مرن  ،وهؤالء العلماء رحمة اهلل عليهم  المحاور:

 ،أو يعحرو  لعرأ اهلل    ،وأّلحوا وجاهردوا يف اهلل جهراًاا كروياًل   ،حسن

ڀ ڀ ڀ ﴿  ،واس  المغحفة  فهو    ،وأو يفحمهم  ،وأو يغحف لهم

 ،أو ال يترخنف بكتر هم ،ولكن اليخو كرأ اليرخو   ،[6:الفعد]﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ

يجرب عليره أو  ،ولرذل  ن  ره إلرى أو كالرب العلرم  ،التخنف السل ي كالب العلرم

ال يقرفأ  :ولذل  نقول ،فال يخكأ إال أكايب الثمف ،كما ي تقي ل ، ه  ،قي لقل هي ت

 نه سفيًعا ما يتخنف   ألبداية ال،لبال سيما ع د    ،وأفضلها  ،من الكتب إال أكي ها

والعًة كأ العرًة هري يف   ،وبمن يجالسهم ويصاح هم  ،اإلنساو بمن يقفأ لهم

عررررن ال  رررري ولررررذا لمررررا جرررراء يف الحررررديث  ،ألررررالا ال  رررري 

  عن أبي هفيفة    ،كما يف صحيح مسلم  اال رسرول   :اال

 ،«؟ ووس حلووق ال  ،هوو ا ال  : و ي علم ال اس   ان   ي لوو ن»  :اهلل  

 ،فكراو أبرو هفيرفة يرفميهم بالحجرارة ،فسخله ال اي هذا السؤال :اال أبو هفيفة

 ،يع ري مرن فعلره  ،وما فعله أبرو هفيرفة    :يف التعليا  اال شيا ا  

وال  رري  ،فالواجررب هررو الت يررين والتو رريح ،أنرره يررفميهم بالحجررارة ،كيسرره مررن

، فقرره إلررى  -سرر حاو اهلل   - اناررف ،ارمرروهم بالحجررارة :لررم يقررأ

ولرم يخلرذ مرن فعرأ أبري هفيرفة  ،ألرذ مرن م قرول أبري هفيرفة  ،الييخ  
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 ال بررد لل يررف أو  ،وهررذا يررا شرريخ حسررين مررن ك يعررة ال يررف ،وأر رراه

وذلرر  حتررى تاهررف كمررال ال  رروة يف ال  رري  ،يحصررأ مرر هم شرريء مررن الرر قص

،  ومر هم عامرة  ،لما اتضح مر هم ا ن يراء ،وإال لو ما أل،خ ال اي

لكرن علرى كالرب العلرم أو يحراول تج يرب  ،برد أو نتا،رئ  ولرذل  ال  ،الالا

 .نحسه مثأ هذه المالحاات 

وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمررد وعلررى آلرره  ،لعل ررا نكتحرري هبررذا القرردر

 .عينوصح ه أجم
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 ( 16كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

  الفحمن الفحيمبسم اهلل المحاور:

وعلرى   ،وصلى اهلل وسلم وبار  علرى ن ي را محمردٍ   ،الحمد هلل رب العالمين

 :وبعد  ،آله وأصحابه وات اعه بإحساٍو إلى يوم الدين

ونفيرد اليروم أو   ،لرٍة مرن المسرائأ يف الحلقرة السرابقةك ا اد تواح ا علرى جم

ال  ،امرة ال راينتعفض ل عض الممالا التي اد يق  فيها بعض كل رة العلرم أو ع

ه ررا  فت ررة  ،التعررفض للصررحيحين :ومررن  ررم ها ،أسررت،ي  أاررول كل ررة العلررم

ه ا  من يتكلم على صحيح   ،بالذات يف انونة ا ليفة  ،حقيقة يا شيخ حسين

وأنره ال ي  غري  ،وأو فيره أل،راءً  ،وبالذات صرحيح ال اراري  ،ومسلمال ااري  

هأ لها جذور وما مقدار هرذا   ؟من أين أتت هذه الحت ة  ؟فما رأيكم  ،التسليم له

 ؟ال،عن يف الصحيحين

وعلرى آلره   ،وصرلى اهلل وسرلم علرى ن ي را محمرد  ،الحمرد هلل  فضيلة الشوويخ:

 :وصح ه أجمعين

  مرا   ألحة بعرد كتراب اهلل  الصحيحاو هما أصح الكتب المص 

لمرا فيهمرا مرن جمرٍ    ،وتلقتهما ا مة برالق ول  ،جمعا س ة ال  ي  
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وجعلوهمرا   ،ولذا اهتم العلماء هبذين الكتابين  ، حاايث ال  ي  

 ،فاهتم أهأ العلم هبما شرفًحا ،يف ال، قة ا ولى من كتب أهأ العلم الصحيحة

  مرا   أللٍة عالية جًدا ع رد أهرأ العلرمفهما بم م  ،واست  اًكا ل حكام  ،وتحييةً 

  ما حو  السر ة والسر ة هري المصردر الثراأ يف   ،مصدر من مصاار التيفي 

وإال هري   ،كمرا ارال شريا ا    ،من حيث الرتتيب  ،واول ا الثاأ  ،التيفي 

فالسرر ة  ،سررواًء بسررواء ،إو صررحت السرر ة فهرري يف المفت ررة ا ولررى كررالقفآو 

معت ثيفف  يع ي جمعها علماء  ،جت  ،لكن من أعامهم اإلمرام ال اراري    ،كت

 ،إنمررا هرري يف الصررحيحين ،ولررذل  أرلررب ا حكررام اليررفعية ،واإلمررام مسررلم

إنمرا هرو شريء  اليرأ  ،ما لارج الصرحيحين :و ريفه  كما اال الذه ي  و

كلهرا موجرواة   ،وأصول العقائرد  ،فخصول ا حكام  ،بال س ة لما يف الصحيحين

 ،وانتقوا م همرا أحاايرث يف العقيردة  ،هبما العلماءولذل  اهتم    ،يف الصحيحين

ذين الكترابين وما زال العلماء ي هلروو مرن معرين هر  ،ويف انااب   ،ويف ا حكام

ا اهلل شرريا ا  ،إلررى وات ررا الحا ررف ،الصررافيين للتعليررا علررى  واررد وفررّ

وهكررذا ريررفهم مررن أهررأ  ،والتعليررا علررى صررحيح مسررلم ،صررحيح ال ارراري

وأو   ،صول التي ي  غي علرى كالرب العلرم أو يعت ري هبمرابأ هما من ا   ،العلم

 ،ده الس ة حا رفةحتى تكوو ع   ،وأو يتكثف من مداومة ال اف فيهما  ،يتفاجعهما

 ،وهذا اد يكوو س  ه ا عداء  ،هو كعن  يف اليفيعة  ،وال ش  أو ال،عن فيهميا

مرن أحكرام   ،وصرحيح مسرلم  ،أع ي صحيح ال ااري  ،لما تحتويه هذه الكتب
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هبررؤالء  ،واررد ي حررتن ،وال تتف رري أهررأ اليررف ،ال تتف رري أعررداء اهلل اررد 

 ،ومماجره  ،موافقرًة لهرواه  تكروو هرذه ا حاايرث  فال  ،بعض المسلمين  ا عداء

َف مرن ي،عرن يف صرحيح ال اراري  ،فيذهب فري،عن فيهرا وصرحيح  ،ولرذل  كثرت

 ،وهم يف الثرف   ،يع ي ال ااري ومسلم يف الثفيا  ،ولكن هيهات هيهات   ،مسلم

ولريا  ،وسق،ت نجوم هؤالء ال راي ،ازااا نجمه  ،وكلما كعن على ال ااري

ظهرفت   ،الكتاب صحيح ال اراريوكلما حاولوا أو يغي وا هذا    ،ع دهم نجوم

 .أكثف فخكثف ،واستحاا ال اي م ه ،وظهفت أعمال أهأ العلم عليه ،شمسه

كروو وربمرا ي  ،ربمرا يكروو مرخجوًرا  ،ولذل  بعض ال راي نسرخل اهلل العافيرة

 ،وربمررا يكرروو مررخجوًرا مررن اليرري،او  ،ومررن أهررأ اليررف ،مررخجوًرا مررن الكحررار

 ،كأ من تكلم يف صرحيح ال اراري  ،فهؤالء كلهم  ،ومخجوًرا من نحسه والهو 

وبقري   ،ترذروه الفيرا،  وذهرب كالمره  ،ونتيجرة أمرفه إلرى ل رال  ،أمفه يف سرحال

 .ساعةعميمين إلى ايام ال ،بقيا شاماين  ،صحيح ال ااري وصحيح مسلم

 ،إمرا بقضرية السر د  ،وي دأ ييغب على هرذين الكترابين  ،ف عض ال اي ي حتن

وإمرا مرن براب ال يحويراو علرى ا حكرام   ،وإما بقضية السمام  ،فالو عن فالو 

وإلرى  ،وال ش  أو من أهأ العلرم مرن إذا نارف إلرى صرحيح ال اراري  ،الحقهية

 ،ى اإلسرالمولهمرا فضرأ  عاريم علر  ،عاملهمرا معاملرًة عايمرة  ،صحيح مسرلم

فرإذا   ،وم  ذل  فليا ال ااري ومسلم معصومين مرن الا،رخ   ،هذين الكتابين

جررد الا،ررخ فررإو  ورٍا  ،وتقررديفٍ  ،بررخاٍب واحرررتامٍ  ،وو عليهمرراأهررأ العلررم يررفا وت
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يكوو   ،ورالب هذه الفاوا س حاو اهلل كما ذكف ابن حجف عن ال ااري  ،علمي

ا فال قررد إذا ،ومرر  اإلمررام مسررلم ،الحررا مرر  ال ارراري ا بررخاٍب  ،كرراو علميررً هاافررً

هرذا ال برخي   ،وإع،اء ال ااري ومسلم حقيهما مرن التقرديف  ،وتقديف  ،واحرتام

ولكرن إذا   ،وال زالوا يت ي روو هرذا ا مرف  ،له العلماء من اديم المماو واد عم  ،به

 ،وإظهرار كثيرف مرن ا حكرام اليرفعية  ،واإلسرقا   ،كاو ال،عن مفاًاا به الهو 

ولرذل   ،فهذه سو  تكوو وبااًل على ال راي  ،ريف صحيحة  أ ا  ،التي تحتويها

يحفصروا عليهمرا وأو    ،ي  غي على كالب العلم أو يعففوا ادر هذين الكترابين

ا وشررفًحا ومررن  ،كمررا فعررأ أهررأ العلررم مررن السررابقين ،وترردبفً  ،واررفاءةً  ،ححاررً

 .الالحقين

ه العلمرراء مررن هررذه ال،فيقررة المحوواور: ا وأو ه ررا   ،المائغررة ،ولهررذا ن ررّ اومررً

مر  أو ا مرة  ،تج  روا حرديث ال  ري   ،يدعوو أنحسهم برالقفآنيين

 ،  يسرمعها كل رة العلرم كثيرًفاوهرذه كلمرة سرو  ،بالق ول  تلقت هذين الكتابين

 ،وهري ارول العلمراء أو صرحيحي ال اراري وسرلم  ،وهذه الكلمة التي ذكفهترا

 ،لمرة عايمرةهرذه ك ،جياًل بعرد جيرأ ،والتسليم والف ا ،تلقتهما ا مة بالق ول

الرذي  ،وأو ال يغرت بكالم أحد المتخلفين ،ي  غي ل،الب العلم أو يحهمها جيًدا

 ،وأو ي،رف،  ،أو يفا اولره  ،أو كعن فيه صفاحةً   ،اريربما عّفض بصحيح ال ا

لفج أتناي  ال يق لروو السر ة   هذا القول  ئض وأو من    ،وال يستم  إليه تماًما

كما يتقرال   ،هذا تدحفجت هبم  ،نق له  ،هلل فقطإو ما يف كتاب ا  :ويقولوو   ،م،لًقا
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 صرحيح لمرا بردؤوا برال،عن يف  ،وأص حوا أصاًل ال يعرتفوو بالسر ة  ،كفة الثل،

 .فهذا من أعام الممالا الي ي  غي ل،الب العلم الحذر م ها ،ال ااري ومسلم

ه عليهرا العلمراء ،أيًضا من ا مور التي حقيقًة نّ ه عليهرا اليريخ   ،ون رّ

مرن أمثرال  ،يتعف وو ل عض العلمراء الك رار ،أو بعض صغار كل ة العلموهي  

 ،وي،ع روو يف عقائردهم  ،اوبعض المتقردمين نسر يً   ،وابن حجف  ،اإلمام ال ووي

م  أو هؤالء العلماء ألحوا   ،وي حفو م م هم  ،ويحذروو ال اي من افاءة كت هم

 ،لرروو أارروالهموكررانوا ي ق ،وألررذ علماؤنررا الررذين عاصررفناهم عرر هم ،يف العلررم

 ،أو ال أارول الاراهفة ،فكيي يمكن أو تعلرا شريخ حسرين علرى هرذه الاراهفة

 ؟ملكن بعض ال اي فتتن هبذا الكال

 ،هو ففم  مرن ال،عرن يف الكترب  ،ال ش  أو ال،عن يف العلماء  فضيلة الشيخ:

وصررحيح  ،فكمررا يوجررد أتنرراي كع رروا يف صررحيح ال ارراري ،ويف السرر ة ال  ويررة

صرحيح   ومرن شرف،  ،كع وا يف مرن شرف، صرحيح ال اراري  فقد  ،اإلمام مسلم

 ،هرو ابرن حجرف العسرقالأ    ،فخعام من شف، صحيح ال ااري  ،مسلم

 ،فرال،عن فيهمرا ،هرو اإلمرام ال رووي  ،من شف، صحيح مسرلم  وأعام

فهؤالء العلمراء  ،وفقهه ،يدل إما على الة إيماو هذا الياص أو على الة عقله

وإظهرررار ا حكرررام  ،وشرررفحها ،وتصرررحيحها ، ةأف ررروا أعمرررارهم بت قيرررة السررر

وفضرائلهم كثيرفة ال تعرد وال تحصرى   ،وإماترة ال ردم  ،وإظهار الس ن  ،اليفعية

جرد ع ردهم ل،رخ   ،أمة محمرد    على فهرو مغمرور  يف بحرف  ،فرإو وت



   حسين الشمرييلة الشيخ لفض                                                                                                      212

 

ولريا   ،ومرن ذا  الفجرأ الرذي لريا ع رده ل،رخ   ،وبحرف فضرائلهم  ،حس اهتم

 ،ولكرن هرذا الفجرأ ،من رجٍأ إال وع دهوما  ،ما من عالمٍ   ،ال يوجد  ،ع ده زلة

 ،همررا ذكررف شرريا ا مررن أهررأ السرر ة ،كررابن حجررف واإلمررام ال ررووي 

أو يف تخويرأ بعرض   ،مثاًل يف العقيدة  ،ع دهما شيء  ل،خ فلو حصأ    ،والجماعة

وإو أل،ررَخ فهررو  ،إو أصررابا فلهمررا أجررفاو  ،فهمررا عالمرراو مجتهررداو  ،الصررحات 

اإلمرام   ،فرخعام علمراء اإلسرالم  ،حس اهتما  ول،خهما مغحور  يف بحف  ،متخوالو 

وألررفج ل ررا ريرراض  ،واررد ألفجررا ل ررا شررف، صررحيح مسررلم ،ال ررووي 

التري مرا مرن   ،ال وويرة  وا ربعروو   ،وا ذكار  ، ا المجموموألفج ل  ،الصالحين

 ،وكررذل  ابررن حجررف  ،وكثيررف مررن أب رراء المسررلمين ،مسررلٍم إال ويقفأهررا

ولرو كل رت مرن أحرد العلمراء   ،بلروغ المرفاموألفج ل را    ،ألفج ل ا فتح ال اري

أريرد أو   :الرت  ،وهذا العالم افأ الكتب الستة  ،أريد أو تذكف لي  :الت له  ،انو 

ا يف فضررائأ ا عمررالتارر ا آلررف يف ا حكررام ،فج لرري كتابررً همررا  :اررال ،وكتابررً

ومرا  ،ما يف أعام من كتاب رياض الصالحين لإلمام ال رووي   ،جاهماو 

وألفجرا لر   ،فهمرا ارفَأ السر ة  ،يف ا حكرام  ،بلوغ المرفاممن أعام من كتاب  

هرذا   إمرا  ،فالرذي ي،عرن فيهمرا  ،وبلروغ المرفام  ،رياض الصرالحين  ،هذه المبدة

وما من أحد كما   ،وهذا يدل على ر ائه  ،وإما لقلة عقله  ،كما ذكفنا  ،لقلة إيمانه

اهلل   ذكفت شيخ جمال إال واستحاا من هرؤالء ا ئمرة ا جرالء الك رار رحمهرم

 .رحمًة واسعة
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 ،وححررن اهلل ا حيرراء مرر هم ،ولهررذا وجرردنا علماءنررا رحمهررم اهلل المحوواور:

ولن يحرذر أحرد مرن هرؤالء   ،وو لهما بسوءوال يتعف   ،يجلوو هؤالء العلماء

 ،العلماء المعفوفوو لم يحذر ا ئمة من افاءة هذه الكتب التي ألحاها اإلماماو 

وهو يف نحا الوارت يرا   ،يف راية الو و،  وهذا أمف  ،اإلمام ال ووي وابن حجف

أو يتيرفب الرب كالرب العلرم بغضرين هرذين   ،شيخ حسين يف رايرة الا،رورة

العحررو  نسررخل اهلل  ،واهلل مررن أعاررم الملررأ والا،ررخ فإ ررا  ،اإلمررامين

كيي يمكن   ،لكن هذا يجفنا يا شيخ حسين أيًضا إلى أو نسخل سؤال  ،والعافية

ممررن هررو  ،يع رري بعررض ا ئمررة ،ا،ررخ العقررديل،الررب العلررم أو يتعامررأ مرر  ال

ي يف الحررديث ،مف رري السرريفة ويررخ   ،أو ماتفيرردًيا ،ربمررا يكرروو أشررعفًيا ،وألررّ

فكيري يمكرن ل،الرب العلرم أو يروازو مرا   ،ويتحد  عن العقيدة  بعض ال اي

 ؟بالذات إذا تعلا بخمف العقيدة  ،بين ا لذ ع ه ورا الا،خ 

ي  غري عليره أو   ،يف بداية كلب العلرمال ش  أو كالب العلم    فضيلة الشيخ:

وإلى   ،وإلى ت قصهم  ،وأو ال يجف إلى تغليط العلماء  ،يف عقيدهتم  ،يت   علماءه

ال برد أو يعرف  الحرا  ،أواًل  ،لكن إو تفاى كالب العلم وعرف  الحرا  ،عي هم

وهرو لرم  ،كيي يعف  أو هذا العالم أل،رخ يف العقيردة  ،أواًل حتى يعف  الا،خ 

علرى العلمراء ا جرالء   ،بد أو يقفأ العقيدة الصحيحة الصرافية  ال  ،يعف  الحا

الا،رخ يف   فرإو   ،إذا عرف  ذلر  نرم مرف عليره ل،رخ  يف أحرد أهرأ العلرم  ،الثقات 

 ،وهرذا القرول  رالل  ،ويتقال إنه  الل  ،ويتقال ل،خ   ،ال ش  أو ل،خ   ،العقيدة
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أو أو اائلره مرن أهرأ  ،لكرن هرأ يع ري هرذا أو اائلره م تردم  ،وهذا القول م تدم

ا وتصر يًحا   ،المعففوو بال دم  ،ي اف إو كاو اائله من أهأ ال دم  ،ال  ؟ال دم تخليحرً

وأصرف علرى   ،وجروال يف ذلر   ،وأتلً بالحا  ،وأتعلم بالحا  ،ومدافعًة واعوةً 

ولكرن إذا كراو رالرب عقيدتره  ،فهو معردوا  مرن أهرأ ال ردم هرذا الفجرأ  ،ذل 

ولكن إذا كاو هذا العرالم إنمرا   ،وا  من أهأ ال دمفهو معد  ،وأعماله على ال دم

يف برراب  ،يف برراب اإليمرراو  ،يف برراب الصررحات  ،أل،ررخ يف برراٍب مررن أبررواب العلررم

وهررو  ،فيتقررال أنرره وافررا أهررأ ال رردم يف هررذا ال رراب  ،ب الك يررفةيف بررا ،الصررحابة

 ،ولالي أهأ الس ة والجماعة يف هذا ال راب   ،معدوا  من أهأ الس ة والجماعة

لريا مرؤمن   ،كمرا نقرول عرن الحاسرا الملري  ،هرذا مثلره  :شريا ا    واال

إنمرا هرو وافرا  :وإنمرا نقرول ،وال فاسًقا فسًقا مافًجا من الملرة  ،كامأ اإليماو 

وإال فهرو معردوا  مرن   ،يف هرذا ال راب   ،يف هذه الصحة  ،ا شاعفة يف هذه القضية

ومر ه،  ،م السر ةويف تعاي ،وكالمه عن الس ة  ، و تخليحه عن الس ة  ألأهأ الس ة

كلهرا جراٍر ومراٍش  ،ويف العقائرد ،ويف ا صرول ،ويف ا حكرام  ،السلي الصالح

 ،لسر ة يف هرذا ال راب ولك ره لرالي أهرأ ا  ،على مذهب أهرأ السر ة والجماعرة

هأ هو من   ،أن  ت اف لهذا العالم ومكانته  ،فهذه ال افة الصحيحة  هأ العلم

 ،ن أهرأ ال ردم وصرار ع رده أل،راءأو هو م ،ولك ه صار ع ده ل،خ   ،أهأ الس ة

 ،ومررن  ررمن ابتداعرره ،معرردوا  مررن  ررمن أل،ائرره ،فررإو كرراو مررن أهررأ ال رردم

وإو كاو أصاًل هو معدوا  يف أهرأ   ،والصوفية والاوارج  ،كالجهمية والمعتملة
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وعررن الفسررول  ،والعقائررد الصررحيحة عررن اهلل ،وللحررديث ،ي اررف للسرر ة ،السرر ة

،   فال يقال إنه من الاوارج  ،هذاصار ع ده زلة يف    ،ولك ه أل،خ، 

وافررا  :ولكررن يتقررال ،يتقررال إو مررن المفج ررة وال ،وال يتقررال إنرره مررن الجهميررة

 ،فرال يتقرال هرو لرارجي  ،وارج يف هرذا ال راب وافا الار  ،المفج ة يف هذا ال اب 

وإنمرا يتقرال   ،وال يتقرال هرو أشرعفي  ،وال يتقال هو معتملي  ،وال يتقال هو مفجئ

 .الجماعةهو من أهأ الس ة و

والث راء   ،وأهأ العلم رحمهم اهلل أصلوا اواعرد يف ا رول الحرا مرن الاصرم

تاو مرن الكتراب مسرتمد  ،فع دهم ااعردتاو ذه يتراو   ،حتى الث اء عليهم  ،عليهم

 :والس ة

ولرو كراو مرن  ،أو الحرا يتق رأ مرن كرأ أحرٍد مرن الاصروم  :القاعدة ا ولرى

أو مرن عردو أو مرن   ،ء  مرن صردياسروا  ،فإنه يتق رأ  ،فما اام أنه اال الحا  ،كافف

لمرا ألرًه   ،َا يفَأ الحا من اليهرواي  أو ال  ي    :واليأ ذل   ،كافف

تصررديًقا لقررول  فضررح  ال  رري  :اررال الررفاوي ،يف حررديث الحررً

فق ول الحا يتق رأ مرن أي   ،من هذا الحً  فهو َا يفَأ الحا    ،الحً

ي هفيرفة اول اليي،او  ب  حتى من اليي،او لما ا أ ال  ي    ،أحد

أو الحا يتق أ   ،فهذه القاعدة ا ولى  ،« د ي وه  ً وب»  :عن آية الكفسي

 .ولو كاو كافًفا ،من كأ أحد

هذه  ،ال يع ي تمكية هذا الاصم ،لحا من كأ أحدأو ا ول ا  :القاعدة الثانية
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ا  ،ال يع ي أأ أزكيه ،كوأ أا أ الحا من َمن اال الحا  ،مهمة واليأ ذل  أيضرً

أنرت  :مرا ارال ،لما َا يفَأ الحرا مرن الحرً مرا زكراه  ،حديث ال  ي  

وي قرى   ،وي قى على حالره  ،هو ي قى يهواي  ،واال فيه ما فيه  ،على حا أو زكاه

 ،نعف  فعأ كثيرف مرن السرلي الصرالح ،ولذل  هباتين القاعدتين  ،على و عه

هذا من براب  ،فكونه ي قأ ،والعلماء إذا نقلوا عن بعض أهأ ال دم اواًل يف حا

وهبرذا نجيرب علرى  ،ال ،وال يلمم م ه التمكية لهرذا مرن هرذا العرالم ،ا ول الحا

لحرالأ ذكرف يف لمراذا العرالم ا ،كثيف من االلت اي الذي يحصأ ع د كل رة العلرم

 ،هرو مرا زكراه  ،ال  ،ويلمموو هذا العالم بخنه تمكية  لهذا الفجأ  ؟كتابه اول فالو 

ولكرن   ،لحرا يتق رأ مرن كرأ أحردوهري أو ا  : و هذا العالم يميي على ااعدة

هرأ هرو   ،التمكية ي اف إلرى هرذا العرالم  ،التمكية نفج  إلى القضية التي ذكفناها

نم يتعامرأ ب راًء علرى هرذا   ؟دوا  من أهأ ال دمأو هو مع  ؟معدوا  من أهأ الس ة

 .ا مف

ويف  ،نتيرف يف بعرض ا وارات ا مراوهري  ،لعل ا ناتم هبذه المسخلة  المحاور:

بخ م ليا لرديهم الحقره  ويذمهم ءمن يتكلم عن العلماء ا حيا  ،ياو بعض ا ح

 ،لمأو ذا  العرا  ،لس ا بحاجة إلى أو نسخل هرذا العرالم  :ويقول  ،الكامأ بالواا 

يردللوو مرن هرذا   ،ففبما يتعف روو لر عض العلمراء  ،سؤااًل يتكلم بحقه الواا 

ص يعريش يف برفٍج بخو هذا اليرا  ،الحتو  هذه ريف محفرة  :فيقولوو   ،المدلأ

وهو ما يتسمى بحقه   ،بخ ا فقدت االكالم على الواا   ،وفتواه ريف محفرة  ،عاٍج 
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  ؟فما رأي  يا شيخ حسين  ،الواا  تحد  ع ه الكثيف

حترى يعرف  مرا عليره  ،م،لوب  للعالم ،ال ش  أو فقه الواا   فضيلة الشيخ:

ذكف بعرض بر  ،وحتى ال يتالعرب عليره ال راي  ،وكيي يصدر الحتاو   ،مجتمعه

ا لوااعره  ومرا كراو ال  ري   ،هري لرال  الواار   ،المسائأ إال فقهيرً

u،  و و كثيرًفا مرن   ،وما يتكلمروو   ،وما يقولوو   ،يعف  مجتمعه

فرال برد أو   ،ي متعلقة با عفا  والعااات التي تكروو يف المجتمر ه  ،ا حكام

وحتى  ،حتى ال يتادم ،يكوو العالم وكالب العلم على اكالٍم على هذا الواا 

 :ولكن ه ا نقيد فقه الواا  بخمفين  ،تكوو فتواه وا حًة موافقًة للواا 

 ؟ما هو فقه الواا  الم،لوب من العالم :ا مف ا ول

ويحتاجه  ،ويحتاجه أهأ بلده ،ذي يحتاجه يف ا حكام اليفعيةهو ال  :نقول

 فهرذا هرو  ،أما ليا فيه حاجة  ،ويحتاج أو يفا ش هات أهأ ال اكأ  ،المسلموو 

 ،وال يتعاب العالم على عدم علمه هبذا  ،لكن ال يلمم هذا العالم  ،من فقه الواا 

كرخو بعرض ال راي  ،لعدم معرففتهم هبرذا  ،وال ي  غي أو يتجعأ م،ع ًا يف العلماء

 ،وكررأ اضررية يررخ  إليهررا بالتحصرريأ ،أل ررار العررالم ،يفيررد أو يحلررأ ا ل ررار

بما جعرأ ع رده كل رة يتلقحروو ور ،وبالجفائد ،وبا وراا الصغيفة  ،وبالق وات 

هرذا لريا مرن فقره  ،ال ،نم يخ  يحللهرا تحلرياًل  ،أو يتقال ،ما يتكتب يف هذا ال لد

اإلنسراو  ،هرو ارد يكروو  راًرا علرى اإلنسراو وإنما هرذا االشرتغال بمرا   ،الواا 

ويكحري   ،التي ي   ي عليهرا حكرم شرفعي  ،يخلذ ما يفيده من ا حدا  العالمية
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وهرذا ترف    ،وهذا اال كذا  ،ول،اب هذا الفجأ  ،لفئياتحاصيأ ل،اب هذا ا

فمرا يتحرّفا برين هرذا وهرذا إال  ،هم كلهرم أعرداء لإلسرالم ،أشد من ذا  الفجأ

أنرره ال بررد أو يكرروو الواارر   ،هررذا ا مررف ا ول ،م اليررفعيةبقردر معففررة ا حكررا

 .وبقدر ،بحدوا

 ،ا حكام اليرفعيةوتضي  عليه  ،حتى يتعف  به ،أو ال يتكثف م ه  :ا مف الثاأ

ف ردل أو يسرم    ،فإذا جلا يف مجلٍا أشغأ ال ا يف هذا ا مف  ،وتضي  اروسه

تجرد  ،أحكرامهم الحقهيرة ويف ،وما يتحيردهم يف عقائردهم  ،م ه ا حكام اليفعية

فلريا  ،واد ي حتن ال اي هبا  ،أنا من فقه الواا   :أنه يخ  هبذه ا شياء التي يقول

وليا كرأ  ،ليا كأ ال اي يعف  السياسة اليفعيةو  ،كأ ال اي يعف  الواا 

نررم إو بعررض ا مررور اررد يتحررد  ع هررا  ،ال رراي يعررف  المصررالح والمحاسررد

 و ا صأ يف أل رار هرؤالء أعرداء   ألا لم تكنوربم  ،وربما أل،خ فيها  ،اإلنساو 

ا علررى ا رروات  ،الكررذب ولرريا الصررحة ،اإلسررالم ا ي  رري أحكامررً أو  ،فخحيانررً

 ، ناٍي كحار اد يكذبوو يف هذه ا شرياء ،أو م يورات   ،أو مقاالت   ،فضائيات 

فلذل  كالب العلم يخلرذ فقره   ،وما أكثف ما أتايمت حفوب على كذبة لم تصح

أمرا االشرتغال بمرا   ،وما يحيد مجتمعه  ،ده من ا حكام اليفعيةالواا  الذي يفي

 ،بخنرره ال يعررف  الواارر  ،أو ترر قص بعررض أهررأ العلررم ،بمررا ال ي حرر  ،ال يحيررد

أو يقررت  هرذا   ،وهذا ال ي  غي ل،الرب العلرم  ،هذا مذموم  ،ال  ،ويضح  عليه

بررأ إو أهررأ العلررم هررم الررذين  ،وعليرره أو يعررف   هررأ العلررم مقررداهم ،ا مررف
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ويعرف    ،وياردم المسرلمين  ،الرذي يهرم المسرلمين  ،عففوو الواا  الحقيقريي

 ،لواار ولكن بعض ال اي انحرتن هبرذا ا  ،وفيه المصلحة للمسلمين  ،المسلمين

وهرو  ،وأنره حرامي اإلسرالم  ، نه يجد فيه أو تميم عن ريفه من ال اي  ألوما فيه

ريفه   ،والمسلمين  وأنه هو الذي ع ده هم  اإلسالم  ،المداف  عن بيضة اإلسالم

 ،أو يض ط بما   ،ه أهرأ العلرم  ،في غي لهذا ا مف  ،من العلماء ليا ع ده هم  

ويف ا حكررام اليررفعية الترري مررن  ،دهمبررخو مررا يحيررد ال رراي يف فقهررم ويف عقائرر

 .وأو ال يتكثف من االشتغال هبذا ا مف  ،ومن عوائدهم ،أعفافهم

ي  غري لره أو ال يكروو   ، العرالمويف الحقيقة أو اإلنساو إذا ونا يف  المحاور:

يع رري يخلررذ فتررو  العررالم يف  ،وهررذا المرردلأ اليرري،اأ ،لديرره هررذا الوسررواي

 فإذا جاءت الحتو  فيما يتعلا برخمور التري هري  ،وأمور ع ااته  ،صالته وصيامه

وال  ،وهؤالء العلماء كًوا يف السرن  ،هذه تحتاج إلى فقه واا   ،ال  :اال  ،أبسط

 ،واهلل تعرالى أعلرم  ،والسر ب يف ظ ري  ،الى وكعن عليهمفرت  ،يقفؤوو الجديد

 ،أو بعض ال اي يعتقد أو العالم مسؤول  أو يتحرد  عرن كرأ صرغيفٍة وك يرفة

 ،فإذا أمس  مما يف  العالم أنه ال ي  غي أو يرتكلم فيره ،أ ال بد أو يتحتيفإذا ست 

ا  ،وأو الرذي يت قرأ عرن ال راي  ،إما  و الصورة لم تتضرح لره وهرو   ،لريا اايقرً

 ،حترى يرتكلم فيهرا  ،بحاجة إلى واٍت أكول حتى يحرفر مرا هري أصرأ الحاانرة

لي يذه وو إلى ريفه ظن انلفوو بخنه ال يحقه الحاانة وبالتا  ،فيتحاشى الكالم

ومرن  ،وارد اتضرح لكثيرف مرن كل رة العلرم ،فيسرخلونه ،ممرن هرو اونره يف العلرم
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سركتوا يف مسرائأ اتضرح أو العلماء السابقين الذين أارك را بعضرهم    ،الميايخ

وأو الحكمرة هري التري كانرت تقرواهم إلرى أو  ،فيما بعرد أو الحرا كراو معهرم

الم الفباأ هو الذي ال يتحرد  عرن الع  ،فالعالم حقيقةً   ،يتحدنوا عن كأ شيء

فه را أمرور   ،وال يدعي علم كرأ شريء  ،وال يتحاجئ ال اي بكأ شيء  ،كأ شيء

وه را    ،ع هرا بعرض السرلي  وه ا  أمور سركت  ،سكت ع ها بعض الصحابة

فردلأ علرى بعرض   ،ومرن ه را أترى اليري،او   ،فلريا كرأ مرا يتعلرم يتقرال،  أمور

م  أ رم كمرا أسرلحت   ،ب قص العلم  ورماهم  ،وزهدهم يف علم العلماء  ،ال اي

 ،نرم إذا أترت مرا هري ألري مرن الحتراو   ،يف ع اااهتم  ،يخلذوو من هذا العالم

أو يترخلفوو عمرا هرو   ،ويوسوسروو   ،أحجموا وكخ م يخلذوو الذي هو أعام

 .ألي

 .اللهم آمين  ،أو يهدنا والمسلمين سواء الصفا  نسخل اهلل 

 .رحمة اهلل وبفكاتهوالسالم عليكم و ،نكتحي هبذا القدر
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 ( 17كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

 من الفحيمبسم اهلل الفح المحاور:

وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمررد وعلررى آلرره  ،الحمررد هلل رب العررالمين

 :وبعد ،وصح ه أجمعين

و ن تهري مرن ويعرم عليره أ  ،والف هذه الجلسات يا شيخ حسرينأي دو أن ا يف  

أو يتعيرد مثرأ هرذه الجلسرات مرفاٍت   لكن نسرخل اهلل    ،هذا الكتاب 

 .ومفات 

وجميررأ أو ناررتم برره هررذه  ،شرريح حسررين وصررل ا إلررى م حررث مهررم جررًدا

ر يف هرذا الكتراب مرن  ريام الوارت علرى حرذ    وهو الييخ    ،الجلسات 

 .كالب العلم

د وعلررى آلرره وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمرر ،الحمررد هلل فضوويلة الشوويخ:

 :وصح ه أجمعين

ا وع رد كالرب العلرم  ،ال ش  أو الوات هو أنحا شيء ع د المسرلم عمومرً

 :لصوًصا
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ظ  تيتتتتتتتتتتتتت س  متتتتتتتتتتتتتَ       تَوالَوقتتتتتتتتتتتتت   َ    تتتتتتتتتتتتت   ه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  ب ح   

 

 

 

هَ   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَل متتتتتتتتتتتتتتتتَ  َ َ ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَوَ َراه  َ س   ع  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَك َيض 

 

 

 

 ،حترى يف ع راااهتم  ،إال لضر ،هم لرواتهم  وما تميم من تميم مرن أهرأ العلرم

وأو   ،لرى  ر ط الوارتولرذل  اليرفيعة ترف  م  يرة ع  ،تميموا يف   ط الوات

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ ،تكرروو ا واررات معلومررة محررداة

تغررراء وجعرررأ ال هرررار الب ،فجعرررأ الليرررأ لل ررروم ،[67:يرررونا]﴾ڻ ۀۀ

وسراعات   ،وساعات يت هى فيها عن الصرالة  ،وجعأ ساعات للصالة  ،المعاش

يع ي هو   ،وهو ك م ا عمال  ،فالوات أنحا ما على المسلم  ،وساعات   ،ل كأ

 ،وكررذل  السرري ات  ،وا ارروال والحسرر ات  ،عمررال الترري تتقررامظررف  لهررذه ا 

 ،و أواراهتموكرانوا ال يتضريعو  ،ولذل  اهتم السلي رحمهم اهلل تعالى بالوارت

كالب العلم   ،وكذا كالب العلم  ،وبما ي ح   ،إال بما يتحيد  ،وال يصففوو أوااهتم

ع رده   ولذل  كم نف  من العلماء من يتحسف علرى أنره لريا  ،أهم ما عليه واته

ولرم اسرتحد مرن هرذا   ،ويقرول  رام عمرفي  ،وات يست،ي  أو يؤلي أو يكترب

وعس عموواو يف »  ،لم يوم القيامةوالوات وفرتة الي اب يتسخل ع ها المس  ،الييء

 ،فلذل  ي  غي علرى كالرب العلرم أو يهرتم بواتره  ،«وعس شبابا فيما لب و  ،لف او

ا بمررا يقفبرره إلررى  ،وأو يحررفص عليرره ب ررذل  ،اهلل وأو يجعلرره ملي ررً

 ،ونيرف العلرم ،والكتابة ،والقفاءة ،والم اظفة ،والم،العة ،وكلب العلم  ،العلم

يمر  واتره كلره يف كاعرة اهلل   ،التصرال بخهرأ العلرموا  ،والجلوي ع د ا شياخ
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،  بمرا ال نحر  فيره  ،ويحذر يف المقابأ من ا شياء التي تتضي  واته، 

ويتسن أو  ،يف انية التي نقفأها  ولذل  يقول اهلل    ،وبما ال فائدة فيه

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :يف سررورة الكهرري ،نقفأهررا كررأ جمعررة

َف   ،كالب العلم  إذا رأيت  ،[28:الكهري]﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ يع ري  ،أمرفه فرت

وال  ،وال بموعررد لقرراء ،وال بموعررد تسررجيأ ،ال بموعررد اري ،ال يتقيررد بواررت

كا  ،بموعد مذاكفة وبداية   ،ه بداية الذوباو واعلم أو هذ  ،فاعلم أو واته صار فتفيف

فتحرأ عليره   ،وبدايرة رلرص العلرم ع رده  ،نسخل اهلل السالمة والعافية السرقو 

 .ساعاٍت مؤلمة

وأو ال يصرففه إال يف كاعرة اهلل   ، غي على كالب العلرم أو ال يضري  واترهفي 

. 

هرذا   ،والححرن  ،والمفاجعرة  ،أو يردم المرذاكفة  :من ماراهف إ راعة الوارت

 ،كخو يكوو له وات محدا للمفاجعة والمذاكفة  ،ياًعا للواتبحد ذاته يعتً  

فهررذه تعتررً  ،وي يررغأ بالم احررات  ،وهررذه المررذاكفة ،نررم يرررت  هررذه المفاجعررة

 .إ اعة  للوات

ا االنيررغال بخحاايررث اللهررو وعلررى  ،ممررا يررؤنف علررى ارسرره ،واللغررو ،أيضررً

ترذهب   نرم  ،فيجتم  المجتمعوو يف مجلا يفيرد أو يترذاكفوا سراعةً   ،مذاكفته

وترذهب  ،وترذهب وارتهم ،ويف القيرأ والقرال ،نصي ساعة كلها يف ا حاايث
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أ كالرب العلرم هرذه ا وارات الواجرب أو يسرتغ  ،وبفكة علمهم  ،نمفة علمهم

إذا أتررى إلررى مجلررا  ،وأو ي رردأ بمررا أتررى إليرره ،بمررا يقفبرره إلررى اهلل 

 ،ف الم احرات ال برخي برذك ،وبعد أو ت تهي المرذاكفة  ،ي دأ بالمذاكفة  ،المذاكفة

ولرذل  كراو شريا ا   ،ارسره  ،فخهم ما على اإلنساو أو ي دأ به  ،وذكف االشتغال

  وي ردأ بسرفعة ،ي دأ بالدري يكوو حازًماأول ما    ،إذا أتى إلى الدري، 

ورأ  مررن  ،والثالررث ،وال يتحررد  حتررى إذا انقضررى الرردري ا ول والثرراأ

 ،تكلم معهرم بيريءأو ير  ،يرذكف لهرم كففرة  ،المصلحة أو يسفي على الحضور

 . ،لكن يف ال داية يكوو حازًما

أو وكررذل   ،والمفاجعررة ،أو يرردم المررذاكفة :إًذا مررن مارراهف  رريام الواررت

 .وا حاايث  ،ييتغأ باللهو

ا  ،أو ي يررغأ كالررب العلررم بتت رر  ا ارروال ،هررو أل،فهررا والعيرراذ برراهلل :ونالثررً

 ،وإرسررالها ،هرراوعمررأ الحواشرري علي ،وتثقي،هررا ،وتحفيفهررا ،وتت رر  الررمالت 

فهرذا إذا وصرأ كالرب العلرم إلرى هرذه   ،سرق،ات العلمراء  ،ونيفها بين ال اي

والمسرلم عليره أو يتمثرأ   ،وحاٍل مؤلمة  ،ةفقد وصأ إلى حاٍل مامي  ،المفحلة

اليريء  ،« اًووا  ووا ال  ع يووا ، س حسس إك ا الماء»  :اول ال  ي  

ل علرى حسررن ويررد ،فهرذا يرردل علرى حسررن إسرالم  ،اتفكرره ،الرذي ال يع ير 

يف   ،أما من ني ت أظحاره ونير ت أنيابره  ،ويدل على أن  ع د  تقو   ،إيمان 

سرو    ،وسق،اهتم  ،وصار يتت   زالهتم  ،لماءأو الدعاة أو الع  ،لحوم كل ة علم
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ولرذل  مرا أجمرأ تلر    ،ويكروو هرو السرااط  ،يخ  زمراو  ويكروو هرو المتت ر 

لحروم )  :ت ًرا يححاهرا ال رايوكخ را أصر حت م  ،التي االها ابن عساكف  ،الكلمة

 -والعيراذ براهلل    -وكم رأي ا    ،(وعااة اهلل يف م تقصيهم معلومة  ،ال اي مسمومة

نرم إنره صرار بعرد  ،وصرحا لره ال راي  ،وارتحر   ، العلمشخو  يفو  و  من كاو له شخ 

فررانتكا وارتكررا مررن ا علررى إلررى  ،وعثررفاهتم ذلرر  يتت رر  زالت العلمرراء

 .نسخل اهلل السالمة والعافية  ،العلمحتى صار أت حوكًة ل،ل ة   ،ا سحأ

 ،وأو يححرن ليريته  ،وأو يححرن تقرواه  ،فعلى كالب العلم أو يححن علمره

 :واررال ،معرراًذا بححارره الررذي أمررف ال  رري  ،نه هررذاوأو يححررن لسررا

ةيل ي » :اال ؟وهأ نحن مخلذوو يا رسول اهلل  :فقال معاذ  ،«ًف عليي ه ا»

إال   ،لو علووم   وواحاهم  ،ر علم و  هلموها ُ كب ال اس يف ال ا  ،ل ي  ا  عاذ

ربمرا يرتكلم المرفء  ،uفهذا اللسراو كمرا ارال  ،«حصائد للس  لم

ا  ،بااًل   بكلمٍة ال يتلقي لها إو   ،فلسران  حصران   ،هتوي به يف ال ار س عين لفيحرً

إنه  ،أو يححن ل ا اي  ا وعلم ا  نسخل اهلل    ،وإو ل ته لان   ،ص ته صان 

 .ولي ذل  والقاار عليه

وهرو أو اليروم مرن   ،تجردر اإلشرارة إليره  ه ا  أمف يا شيخ حسرين  لمحاور:ا

يرخ   ،وسرائأ التواصرأ  ،سرائأما ابتلي ا به من هذه الو  :مااهف إ اعة ا واات 

 ،أو يفيرد الرذهاب إلرى الردري  ،ويفيد الدلول إلى المكت ة  ،اإلنساو ب يٍة كي ة

ذا برره يتجررول يف هررذه وإ ،أو يفيررد الررذهاب إلررى لقرراء ألرروي ي ررااش فيرره العلررم
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مرن هرذه الرًام، التري هري ملي رة  ،ووسرائأ التواصرأ االجتمراعي  ،الت، يقات 

فررإذا اللهررا ال يسررت،ي   ،يف رري اهلل وملي ررٍة بمررا ال  ،بالمعصررية

ف عد ذل    ،تم  ال ه معصيًة والعياذ باهلل  ،تم  ال ه ألًما  ،الافوج م ها بسهولة

وال يسررت،ي  االسررتمفار يف  ،كررة العلررمتررذهب بف ،ال يسررت،ي  الحقيقررة أو يعرروا

وأوصري    ،ولذل  أنا أوصري نحسري  ،وال يست،ي  بحث المسخلة  ،كلب العلم

أو يكروو بي  را وبرين هرذه ا جهرمة الملي رة   ،الذين يياهدوو   ،وأوصي اإللوة

ال بد أو نخلذ إجرازة سراعتين أو نرال  ن تعرد   ،بالت، يقات بعد  يف اليوم والليلة

اوو  ،لقررد عيرر ا اهررًفا مررن الررممن ،ونعرروا ك يعيررين ،هررمةفيهررا عررن هررذه ا ج

 ،و العلميةوك ا ن حث ونتجول يف مكت ات ا اليفعية    ،الحاجة إلى هذه ا جهمة

هررذه ا جهررمة حي مررا أتررت يف الحقيقررة  ،ونححرن العلررم اوو الحاجررة إلررى هررذه

بالكراا مرن  ،زاحمت ما ع دنا مرن وارٍت أصراًل كانرت أواات را إال مرن رحرم اهلل

ألذت   ،فلما أتت هذه ا جهمة وبدعو  أو فيها ت، يقات وكذا  ،حافن عليهاي

ولرذل  أعارم   ،شرعور  وأصر ح وارت اإلنسراو يضري  اوو   ،من الوات الكثيرف

 ،يدلأ اإلنساو لكي ي حث عن مسرخلةٍ   ،سارا للوات هو هذا الذي بين أيدي ا

لكرن هرذا  ،يفيرد شريً ا ،وهرو ال ييرعف  ،تلرو السراعات   ،وإذا به يضي  السراعات 

 ،أيهرا اإللروة وا لروات   ،فل حذر أيها ا ح اب   ،الجوال ألذه إلى عالٍم آلف

كراو اإلنسراو يف   ،نرذكف يرا شريخ حسرين  ،ونحن ن،لب العلرم  ،اديًما ك ا نحذر

لمرا أتي را إلرى   ،اليريء باليريء يرذكف  ،يع ري هرذا سر حاو اهلل  ،إذا كفا  ،رففته
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 ،ارجرر  :فقررال ،ن صررديقيوذه ررت مررفة مررن المررفات أريررد شرريً ا مرر ،اإلسرركاو 

 ،كاو شيًاا  ،والت لصديقي  ،وذه ت إلى الييخ  ،كيي يقول ارج   ،فتعج ت

ڀ ﴿  ،واهلل عجيب يرا ألري  ، نه يدري  ،ارج   :اال  ؟ما مع ى ارج   :الت له

هذا يفيد أو يحافن على   ،شو   ،[28:ال ور]﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ

 ،الذي يقول ل  ارجر  اليوم من ،اكفا ال اب تايأ ،ما يفيد يقابأ أحد  ،نحسه

وترردلأ إلررى  ،وتارررتا الاصوصرريات  ،أنررت انو يف الجرروال تسررت،ي  تتصررأ

ولهرذا  ،ى ا وارات مرن أصرعب مرا يكروو فخص حت المحافاة عل  ،رففة ال وم

ال يمكرن  ،ال يمكرن ،أنتم مخجوروو اافعروا عرن أواراتكم  ،نقول ل،الب العلم

يرردلأ ال رراي بيترره  ،ل،الررب العلررم أو ي،لررب العلررم وهررو واترره متررا، للجميرر 

 .وهو ال يست،ي  أو يكحه ،يع ي يف ألص الاصائص ،ويافجوو ويدللوو 

ال نسرمح   ،هرذا الجروال سراعاٍت محرداةوبرين    الذل  ال برد أو يكروو بي  ر 

وإال فإو أعام لسارة حتى أنا ربمرا ذكرفت هرذا يرا   ، حٍد أو ي،فا علي ا باب ا

 ،ال نسرمح بحمرأ الجروال  أن ا يف بعض الردروي أصر ح ا  ،شيخ حسين سابًقا

ال   لريا   ، ن  إذا ج ت بالجوال  ،والجوال بعيد  ،يع ي يخ  اإلنساو بكتابه

ولرذل  نحرذر إلوان را مرن مغ رة   ،نحس  ليست مع را  ،مع ا  تفكيم  ليا  ،مع ا

 :ارال ،وأنا أعج ت ري كلمرة االهرا أحرد كل رة العلرم  ،واص،حابه  ،حمأ الجوال

افرت أو أللوا ب حسي   :نم كتب نقا  هكذا  ،يةافرت افاًرا ل،يًفا ومهًما للغا
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يقول افار صرعب أو  ،تايأ يا شيخ حسين  ،لمدة لما ساعات اوو الجوال

 ،وأبحرث فيهرا ،يقول لما سراعات سرخالأ المكت رة ،عن هذا الجوال  أبتعد

ا أو يفمري إلرى هردٍ    ،يوام ال اي  ،ولذل  استواعكم اهلل مرن   ،هو يفيرد ك عرً

ولرذل  العلمراء كرانوا يتكلمروو  ،لمو وم ليا أمًفا هي ًاأو هذا ا  ،باب الرتبية

 إنسراو أو يرخ   ،لمرا كراو صرور اإل راعة  ،وعدم إ اعتها  ،عن ححن ا واات 

 ؟أمرا اليروم فر حن واهلل مراذا نقرول  ،وتستحي م ره  ،نقيأ ويذهب علي  الوات

 .أو يعي  ا نسخل اهلل  ؟وكيي نيتكي

وهي كفيقرة   ،ي نوا أو تحدن ا ع همن ال قا  الت  ،شيخ حسين بار  اهلل في 

هذه من ال قا  التي يحتاجهرا الحقيقرة الم تردئ يف   ،عفض العلم يف المجالا

كيرري يمكررن أو يسررتعفض كالررب  ،وحتررى المتوسررط والمتقرردم ،كلررب العلررم

 .العلم العلم يف المجلا

وممررا  ،ال شرر  أو بررذل العلررم يف المجررالا مررن المهمررات  فضوويلة الشوويخ:

والايرف يف المجرالا  ،أو ي يرف العلرم ،وعلى كالرب العلرم  ،ي  غي على العالم

أو يف   ،أصرداائهأو    ،أو أسرفته  ،سرواًء مجرالا جماعتره أو ا يلتره  ،التي يفتااها

عليرره أو  ،أو يف محررالت يف ا سررواا ،أو حتررى إذا جلررا ع ررد عمالررةً  ،العمررأ

و ووس دعووا » ،«بلغ  ع ي ولوو  آ ووة» :لقول ال  ي  ،ي ذل العلم اائًما

ولكن هذا ياتلري برالتال  حسرب  ،«ًان لا  اا ل ا  س عما با  ،هد إلم  

ريررف  ،ت فررال يوت الرردعوة فيهررا ريررف المحررال ،وبحسررب المكرراو  ،اليرراص
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أو كمررا  ،ا سررواا وا مرراكن يمكررن أو تع،رري فائرردة سررفيعة اارجررة ،ا سرواا

 ،والمرتكلم لره و ر   لراص  ،لكن ال يوت لها و    لراص  ،يتقال على ال،ائف

 ،وإذا كراو يف بيرت ريرف  ،يسرت،ي  أو يرتكلم بمرا شراء  ،اإلنساو يف بيتهفإذا صار  

ال بررخي أو ي ترردأ هررو  ،لررهإو كرراو هررذا الفجررأ عررالم لرره مكانترره ولرره نق ،فيت اررف

نم يتلقي كلمرًة ويسرتم    ،ويحمد اهلل ويصلي على ال  ي    ،الكالم

 ، رايهرذا إذا كراو لره مكانرة ع رد ال ،ويتجيرب علرى فتراويهم  ،إلى أس لة ال اي

ارد   ،فرإذا تكلرم هبرذا ا سرلوب   ،بعض كل ة العلم ال يكوو ع ده هرذه المكانرة

 سيما إذا كانوا لرم يتعرواوا علرى هرذا ال  ،يجد ال اي ميقًة يف تلقي هذا الييء

لكن  ،وي دأ الكلمة  ،ويتحد  إليهم  ،ويجلا بي هم  ،أو يخ  إليهم شيخ  ،ا مف

سرمعت أنره كرذا   :يقرول  ،ئأوهري عرفض المسرا  ،ممكن أو ي دأ ب،فيقٍة ألف 

 ؟مرا حكرم إذا أترى إلرى اروٍم مرن أهرأ ال اايرة  ؟ما حكم أكأ لحم ا برأ  ،وكذا

مرا حكرم شرفب   ؟ما حكم شفب ل ن اللر ن  ؟لحم اإلبأ  ما حكم أكأ  :يسخلهم

ما   ؟وما حكم إذا صلى بدوو و وء  ؟يتحفا بين هذه المسائأ  ؟مفا ل ن اإلبأ

  ؟لغ محكم الصالة يف م ار  اإلبأ ومفابض ا

تيفح   ،برأ فريهم ليرف  ،ال راي ا رلرب  ،هو ي تدئ السؤال فرإذا رأوا المجرال فرت

وارد ذكرف   ،وتتجره إليره  ،لرى هرذا العرالمت ردأ انو ا سر لة تتهافرت ع  ،ل س لة

أو ال بخي أو ي،لرب  ،أو من مسال  عفض العلم يف المجالا  شيا ا  

ولريا هرذا مرن  ،لمن ع ده سرؤال فليسرخ   :ويقول  ،العالم من ال اي أو يسخلوه
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إال إذا كراو يف الرب اإلنسراو حترى يتعرف    ،وإنما هرذا مرن برذل العلرم  ،التمكية

من مد، الر حا   ،عليه ما ذكفنا يف حلقات سابقة  والأ  ،مكانه وفضله وتميمه

 ،لكن إذا رأ  أو ال اي بحاجة ولم يكن ع ده شريء  ،فهذا لوو  آلف  ،وإكفائها

أو أشركلت   ،إذا أحرد يف ع رده سرؤال  ،لةما ع دكم من ا سر   :ال بخي أو يقول

ال هتمرأ الردعوة إلرى   ،ولرذل  نصريحة ل،رالب العلرم  ،فإنه يسخل  ،عليه مسخلة

 ،أع،رري معلومررة ،حتررى لررو ك ررت يف اليررارم ،العلررم ولررو يف أي مجلرراو ،اهلل

كرخو ترخ  إلرى  ،فدل هذا الفجأ علرى كفيرا العلرم  ،إو لم تعطيف معلومة  ،أع،ي

 :ارأ لره  ،ال  :إذا اال  ؟هأ افأت شيء عن اإلسالم  :هفتقول ل  ،رجٍأ ريف مسلم

ذمتر  وأبرفأت  ،تعترً أنرت اعوتره إلرى اإلسرالم  ،فقط هذه الكلمة  ،اافأ شيء

 ،كررأ شرريء مترروفف ،وانو وهلل الحمررد يررا شرريخ جمررال ،أمررام اهلل 

وتفسرأ إليره  ؟مرا هري لغتر  :تقرول ،وتفسأ إليه بلغته  ،ممكن أو تخلذ جواله

وإما تفسأ راًما  حد الدعاة يف الجاليات أو يف المفاكرم   ،بلغتهإما كتاًبا    ،بلغته

وإذا  ،كرراو يعررف  لغترر  وإمررا تجعلرره يف الحالررة ع ررد  إذا ،ي اايرره ،اإلسررالمية

وكم من ال اي من تخنف فقط لمرا  ،نملت يف حالة الجوال يستحيد من هذا الييء

اهلل  وأريرررد أو أتررروب إلرررى ،أريرررد أو أسرررلم :وارررال ،اتصرررأ ،رأ  الحررراالت 

،  من ارهمره  ،أنحا رجأ  من بفه  ،ف ذل العلم يؤجف اإلنساو عليه، 

إذا »  : بري ذكرف  uال تسرتحقف شريً ا كمرا    ،من اي راره  ،من صاعه

يع ري فقرط المراء   ،« ا ووة  فوووًاا  اءهووا»  ،لحمةً   :ما اال  ،الحن  ،«ًبخه  ا ة  
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وارال  ،يكوو ل  به أجرف  ،الماء فقط  ،أو شحمها  ،أكثف لحمها  :ما اال  ،أكثفهم

u:  «وكوو اإلنساو يجعرأ هرذه   ،« بسمي يف و ا لحيي  د ة

ساو اد ال يسرت،ي  أو اإلن  ،هذه تعتً ليف  ،لو لما ااائا  ،المجالا العلمية

كلهرا   ،مرثاًل سراعة ونصري أو سراعة  ،يجعأ المجلا من المغفب إلى العياء

ن لرو اسرتغأ لمرا لكر  ، و ال اي يفيدوو أو يتكلموو بيؤوو حيراهتم  ألذكف

حسررب  ،أو يف ال هايررة ،أو يف الوسررط ،واات،عهررا يف ال دايررة ،ااررائا مررن هررذا

لرم إذا رآهرم يتكلمروو يف بعض كل رة الع  ،وحسب المصلحة العامة  ،المجلا

هذا   ،ال  ،الأ بي هم وأراا أو يتكلم عليهم  ،واشتد هبم ال قاش  ،شؤوو حياهتم

لها حفارة  :ولكن المجالا يتقال ،ويجعأ هذه الموعاة نقيلة عليهم  ،يق،عهم

ه را   ،وكرأ  ي ارف إلرى جوالره  ،وال اي يسكتوو   ،فخحياًنا يًا المجلا  ،وبفواة

وانيرفه   ،وزكي علم  وما ع د  من العلرم  ،العلموااهمهم ب  ،استغأ الحفصة

ا» :ألرً أنرره  و ال  رري  ألبير هم ال  ، ووا  ووس  وو ا   جلسوو ن  جلسوو 

 ولووم  صوول ا علووم ال بووي » :ويف روايررةٍ  ،«فيووا  وو ًاون ال 

ويف الحرديث انلرف ع رد  ،حسرفًة يروم القيامرة :يع ري ،«إال ًان عليلم  اة  ،فيا

 ،تيرر يًها لهررم :يع رري ،« ي  وو ا  ووس  يفووة حمووارإال  ووا  ا   ووا ًمووا » :الرتمرذي

 .التي يقوموو م ها  ،وت حيًفا من هذه الحال

مجلررا يف وحتررى يكرروو هررذا ال ،فحتررى ال يصررأ المسررلم إلررى هررذه الحررال 

أو بعرفض كرالم لره   ،سواًء بعفض ا س لة  ،عليه أو ي ذل العلم  ،ميماو حس اته
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أو براب مرن أبرواب  ،سرالمأو نااض من نروااض اإل  ،ااعدة من القواعد ا رب 

 ،ونرمول الم،رف ،يع ري انو نحرن يف بدايرة الم،رف  ،براب واحرد  ،كتاب التوحيد

أبرًدا  ،والحرفا بي همرا ،ترخنيفوعلرم ال ،وعلم التيسيف ،يتحد  ع د اضية ال جوم

سررو  يجررد لرره  ،المسررلم ال يجررد بعررًدا وال رفابررًة إذا أراا أو يررتكلم بررخي أمررف

مررن يحسررن  ،وليررف ال رراي وأنحرر  ال رراي ،لاًل ال بررد أو يجررد لرره مررد ،مرردلاًل 

 .أو نكوو م هم نسخل اهلل   ،وإلى الوهبم  ،المدلأ إلى ال اي

ونقعد نقرفأ   ،ف ونفو، المكت ةالحين ب ،ي  ، ا يا شيخ حسينتحمس  المحاور:

 ،لكن لعرأ سرائاًل يسرخل يرا شريخ حسرين  ،اهلل يجما  الايف  ،وشو  المجالا

يع رري مررن كتررب  ،وه ررا  مررن الكتررب ،لررمأنررا انو مررتحما ل،لررب الع :يقررول

يع ي المكت ة زالفة من كترب   ،وكتب فقهية  ،وه ا  كتب حديثية  ،المعاصفين

اع، ررا حتررى ناررتم  ،والحديثيررة ،يررةوالكتررب الحقه ،والمتررخلفين ،المتقرردمين

وهم تعتً أو   ،ما الذي يمكن أو توجه به المياهدين والمياهدات   ،المجلا

 ؟والمعاصفين  ،بدايًة كتب المتخلفين  ،ياكثيًفا م هم يف بداية ال،ف

 ،وأبرف  يف العلرم ،كترب السرابقين أفضرأ  ،ال ش  أو الكتب  فضيلة الشيخ:

ولررذل  كرراو  ،ومررا فيهررا مررن رررمارة العلررم ،وكثررفة العلررم ،وتمترراز بقلررة الكررالم

 ،والمترخلفوو كالمهرم كثيرف  ،ولكن فيه فوائد عايمة  ،كالمهم اليأ  ،السابقوو 

تقررفأ لمسررين  ،ولررذل  كمررا ذكررف شرريا ا ،وائرردهم اليلررةوف ،وعلررومهم اليلررة

ال سرريما إذا  ،ربمررا مررا تاررفج م هررا إال بحائرردة أو فائرردتين ،صررححة للمتررخلفين
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 ،بعض الكترب التراريخ أو ا اب أو الثقافرة  ،بالعلم اليفعيكانت كتً ا ال هتتم  

ومر  ذلر   ،لكن كتب المتقدمين كانت أكثفها يف العلم اليرفعي  ،أو ريف ذل 

 ،وترف  لره شريً ا كثيرًفا  ،برأ ترف  لره شريً ا  ،ما تف  ا ول لآللرف شريء  : نقولال

يف   أو  ،سرواًء يف اليرفوحات   ،ولذل  يستحيد كالب العلم من كتب المترخلفين

ال سيما من  ،وكتب المتخلفين  ،أو يف الم اظفة  ،أو يف التعليقات   ،المححوظات 

ففرروا بررالعلم ال رراف  والرردفام عررن هررذه  ،مررةوال صررح ل  ،والعمررأ الصررالح ،عت

ال سيما يف ا مرور   ،كت هم فيها ليف  ،ومفارمة أعداء اهلل    ،اليفيعة

و يجد من يرتكلم عرن واد يصعب على اإلنساو أ  ،التي تعتً نوازل ع د ال اي

 ،لكرن يجردها يف كترب المترخلفين  ،والحاانة يف كترب المتقردمين  ،هذه ال ازلة

أنه ي  غي أو يخلذ من كتب   ،افرنا سابًقاو  ،ولكن كما ذكفنا  ،فعليه أو يخلذ هبا

ففوا بحسن العقيدة  ،العلماء الثقات الذين شابت لحاهم يف العلم وحسرن   ،وعت

 وال شر  أمرن أجلهرم شريا ا    ،ال ياو وحسن    ،وحسن القصد  ،التعليم

،  هررذه  ،فكترب المتررخلفين اعرو  أ ررا أنرره ال يوجرد فيهررا شريء نرراف

إال  ،وال أحرد يسرت،ي  أو يتقيرد هبرذا ،اروي  وال يقوم لها سراا    ،اعو  مفاواة

 ،وفيهرا شرفو، ،فيهرا ليرف  ،برأ عكرا  ،تجد أنه يسرتحيد مرن علروم المترخلفين

يع ري لرذ مرثاًل   ،لم تكن فيما سر ا  ،أ للعلموفيها ت سيط وتسهي  ،وفيها ت سيا

 ،لكرن الميرجفات كثيرفة  ،كانت اليلة ع د المتقردمين  ،اضية الميجفات هذه

ولرذل    ،وفيهرا نقرا   ،ويححاهرا اإلنسراو   ،تصويًفا ذه يوهي تصور المسخلة  
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 ،أو ا صأ يف كترب المتقردمين ،يف التعليا على المجموم  ذكف شيا ا  

ا ،كفوو ا راامما يذ  ،أ م ال يتفاموو  ا عامرً لكرن الرتاريم  ،وإنما يرذكفوو كالمرً

 .هذا أمف ،وهذا مستحاا من كتب المتخلفين ،يقولوو هذا أنح 

كترب   :ارال  ،من أراا أو يؤلي يف الحقره  لما ذكف شيا ا    :ا مف الثاأ

ا يف الحقره  ،الحقه كثيفة ويجعلره  ،ويسرهله ،وي سر،ه ،إال مرن أراا أو يكترب كتابرً

وهرذا هرو  ،وهرذا مرن الايرف ،فهرذا ال برخي بره ،وتيجيفات  ،تقاسيمعلى هي ة  

ذا ويجعلروو هر ،أ رم يحق،روو الجمرأ ،المعمول ع د كثيف من المفاكم ال حثية

المهم أو اإلنسراو   ،ويجعلوو أحياًنا رسومات   ،وهذا بلوو ألضف  ،بلوو أحمف

ليرف  أو   ،وأحياًنا ربما تكوو فائدة كالب العلرم أو يخلرذ مرن المترخلف  ،يستحيد

 .يخلذ من الكتاب المتقدم

يف ع رررارات  ،وسرررهولة اللغرررة ،مررر  و رررو، الع رررارة ،صرررحيح المحووواور:

مرا ارد يحتراج الواحرد م را إلرى   ،بة اللغويرةوالغفا  ،المتقدمين من ال عد اللغوي

ا علرى  ،أو افاءة اليفوحات   ،مفاجعة القاموي أحياًنا  ،وهرذا ارد يسرتغفا واترً

بسر ب أ رم معاصرفوو   ،والمترخلفوو لرديهم  ،لعلميف لغة ا  ،بالذات الم تدئين

لكن يا شيخ حسين اليا   ،وأسهأ يف ت سيط الع ارة  ،ما هو أاف  ،ل ا يف ع اراهتم

بالرذات نحرن   ،والكترب الحقهيرة  ،وهرو الكترب الحديثيرة  ،ن الم حرثانلف مر

وألرف   ،كانرت لره شرفوحاٍت فقهيرة ،انو نفيد أو نت اول عالًما فقهًيا 

 ؟والحديثيرة  ،ما هري ا وليرة يف اراسرة المتروو الحقهيرة  ،كيي يمكنف  ،حديثية
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تن أم المرر ،يع رري كيرري يمكررن أو ن صررح كل ررة العلررم يف ت رراول المررتن الحقهرري

 ؟أيهما أولى بالدراسة  ،الحديثي

والاراهف مرن كالمهرم   ،أهأ العلم تكلموا عرن هرذه المسرخلة  فضيلة الشيخ:

فرإ م   ،أمرا اضرية الححرن  ،الححرن  وبرين اضرية  ،أ م يحفاوو بين اضرية العلرم

 :نرم ححرن السر ة ،ا ولى ل،الب العلم أو ي دأ بححرن القرفآو الكرفيم  :يقولوو 

وال   ،نم بعد ذل  مرا تيسرف مرن المتروو العلميرة  ،فاموبلوغ الم  ،عمدة ا حكام

 ، و الحرديث سر حاو اهلل ي قرى ألش  أو ححن ا حاايث هو أولرى مرن ريرفه

 ،وي سراه سرفيًعا اإلنسراو   ، ري يحتراج مفاجعرة كثيرفةيع  ،باال  المتن الم ثور

هرري ا حاايررث نررم  :اررالوا ،ولررذل  لمررا رتررب أهررأ العلررم ا سررهأ يف الححررن

ا  ،الم ثرور  نرم  ،الم اومات   نر  تسرم  هرذا   ألف جرد أو ا حاايرث ت قرى زمانرً

وكثيرررف مرررن  ،يف اللقررراء التلحميررروأ ،يف ل، رررة جمعرررة ،الحرررديث يف محا رررفة

فححرن ا حاايرث ليرف   ،هرا اإلنسراو سرماًعا ولرم يقفأهراا حاايث ربما ححا

هرذا مرن حيرث تكروين الملكرة العلميرة  ،وهو الرذي ي قرى مر  اإلنسراو   ،وبفكة

وأو يكروو ع رده شاصرية مرن   ،وتكروين الححرن ل،الرب العلرم  ،لمل،الب الع

ولكرن يف المقابرأ إذا  ،هذا ال شر  أنره ليرف ،وححن الس ة ،حيث ححن القفآو 

 ،أو مثاًل يسل  كفيا العلرم  ،هبذه ا حاايث  ،و يتع د هلل  أراا اإلنساو أ

ا أحيا  ،فاميري علرى مرا يقرول لر   ،إنه إذا وجدت عالًما  :فخهأ العلم يقولوو  نرً

واححرن   ،لذ هبذا الحقه  ،وأحياًنا يدري فقه  ،لذ هذا الحديث  ،يدري حديث
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برررأ إو ححرررن  ،وال تعرررارض بي همرررا ،مررر  ححاررر  للسررر ة ،مرررا ع رررد العرررالم

 ؟لماذا ،ليف  كثيف جًدا يهأيًضا ف ،فات الحقهيةالماتص

ا الماتصررف الحقهري  ،يجمرر  لر  ا حكررام الحقهيرة يف برراٍب واحررد ، و رال رً

يع رري ا حاايررث ربمررا تقررفأ برراب فيرره نالنررة  ،تجررده يف ا حاايررثوهررذا مررا ال 

لكررن إذا  ،يع رري تخلررذ م رره ا حكررام عيررفة فقررط ،أحاايررث أو أربعررة أحاايررث

تجررد أو فيرره مررا يتقررارب  ،ثاًل االسررت جاء يف زاا المسررتق  رجعررت إلررى برراب مرر

ا شررفعًيا  ،ومررن حيررث العلررم ،فهررو مررن حيررث القرروة العلميررة ،أربعررين حكمررً

نرم إو المرتن   ،ه ا المتن الحقهي يتميم على المتن الحديثي  ،المسائأ  ومدارسة

يكوو فيره الحرديث وال يت رين ل،الرب العلرم إذا لرم يستيرفحه علرى   ،الحديثي

 ؟أو التحرفيم  ؟هأ هو الوجوب   ؟ما هو الحكم اليفعي يف هذه المسخلة  ،شيخ

مرثاًل علرى   ،ويحرفم  :يقولروو   ،فتجد أو أهأ العلم يقسرمونه  ،أما المتن الحقهي

ويتكفه الرول شريء    ،ويحفم استق ال الق لة  :س يأ المثال آااب الول الاالء

 ،ومعاونتره ،ويت را، ت يريي أعضراءه ،ويسرتحب كرذا ،ويجب كرذا ،فيه ذكف اهلل

المرتن  ،فمن هذه ال احيرة  ،فيجم  ل  ا حكام اليفعية يف باٍب واحد  ،وهكذا

ومر  ذلر  ال  ،فحه ع رد اليريخال سريما إذا يستير  ،الحقهي أنح  ل،الرب العلرم

ولكرن امرشيف علرى كفيقرة شريا  يف هرذا   ،نقول إنره توجرد معار رة برين هرذا

 ،حررن ا حاايررثوكررذل  وفررا بررين ح ،الررذي يستيررفحه لرر  ،المررتن الحقهرري

أ رم يفيردوو أو   ،واإلشكال ه ا من بعرض كل رة العلرم  ،واجعلها مامونًة ل 
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وهرذا   ،وباًبا من بلوغ المرفام  ،مثاًل باًبا من أبواب الماا    ،يححاوا يف واٍت واحد

وكررراو عمرررأ ال  ررري  ،القصرررد القصرررد ت لغررره :ولكرررن نقرررول ،كثيرررف علررريهم

 ذا ليررف وبفكررةفهرر ،فلررو تححررن حررديًثا واحررًدا ،ايمررًة وإو اررأ، 

 ،لدراسرة الحقره مر  الحرديث ،ه ا  كفيقرة يرا شريخ جمرال  ،ولذل  من يجم 

وإأ أنصرح هبرا كثيرًفا مرن  ،ةوهري مجفبر ،ونافعرة ،يع ي أزعم أ ا كفيقة  محيدة

لمن أراا أو يجم  بين الحقه وبين ا حاايث ال سيما كتب   ،إلواأ كل ة العلم

إذا أراا  ،ول ضررفب لررذل  مثررااًل  :فررخاول ،ا حكررام المتاصصررة يف ا حاايررث

ا مررن أبررواب الحقرره يف ال دايررة  :ف قررول ،برراب المكرراة :مررثاًل  ،اإلنسرراو أو يقررفأ بابررً

 ،فليا  حٍد كالم إال هرذا اليريخ الرذي يعلمره  ،كاو ع د شيٍخ   أما إذا  ،للم تدأ

لكن نحرن نقرول إذا كراو اإلنسراو لريا   ،لذ ما يقول واتف  ما يقول انلفوو 

برراب  :إذا أرات أو تقررفأ مررثاًل  :ف قررول ،و يفيررد كفيقررًة ندلرره عليهرراأ ،ع ررد شرريخ

واارفأ  ،ولريا فيره شرف،  لمرتٍن فقهري  ،اذهب إلى كتاٍب وا ح الع رارة  ،المكاة

ع اراته  ،الملاص الحقهي  ،ول ضفب لذل  مثااًل   ،هذا الكتاب من ال داية أواًل 

أو  ،ال راب فراافأ مرن الملارص الحقهري  ،وهو على المذهب الح  لي  ،وا حة

إذا  ،لهرذه المسرائأ  ،أو الا،رو  العفيضرة  ،حتى تححرن مسرائله  ،كتاب المكاة

ولرذ  ،الرأ إلرى الرمااانو ا ،انتهيت وصار ع د  استحضار ل عض المسرائأ

كراو يف  ،فتجد أو ما ع د  من العلم ،يو ح ل  الع ارة  ،شفًحا وا ًحا بسيً،ا

 ،و زاا ما يقارب س عين بالمائةان  ،ال داية م  الملاص الحقهي أربعين بالمائة
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وا حكررام  ،والررفبط با الررة ،وا الررة ،نررم إنرر  تتعرروا علررى ع ررارات الحقهرراء

ال برد أو يكروو ع رد  شريء  لرم   ،اسة المتن الحقهريإذا انتهيت من ار  ،الحقهية

 ،واافأ مرا شرفحه أهرأ العلرم ،كتاب المكاة ،انو انتقأ إلى بلوغ المفام  ،تحهمه

 ،ويث ررت مررا افأترره يف الملاررص الحقهرري ،مررا افأترره يف الررمااتجررد أو هررذا يث ررت 

وربما تفبط هرذا   ،وربما يكوو ع د  زيااات من ا حكام تسجلها على جانب

 .فهذا المفحلة الثالثة تث ت ،يث بتل  المسخلة التي ايلت فيهالحد

 و الحتاو  هي الت، يرا   ألاتجه إلى كتب الحتاو   :نخ  إلى المفحلة الفابعة

وفتراو  اليريخ  ،والحمد هلل يوجد فتراو  شريا ا   ،ي لهذا ال اب العمل

وت، يرا    ،مرا هري إال ت، يرا  للرماا  ،وفتراو  اللج رة الدائمرة  ،ع د العميم بن باز

ا تمررف عليرر  مسررخلة ،وت، يررا  للملاررص الحقهرري ،لل لرروغ ال تعررف   ،فخحيانررً

لكرن إذا   ،لروغوال تمف علي  يف الماا وال تمف علير  يف ال   ،ت، يقها أو صورهتا

فتجرد نحسر  بعرد ارفاءة  ،تجرد أو هرذا هرو الت، يرا العملري ،أترت يف الحتراو 

ومر  ذلر    ،تسرعين بالمائرةربمرا تصرأ إلرى    ،الحتاو  أن  احمت احمًة عايمرة

ال سريما يف  ،وي،رال  مرا كترب أهرأ العلرم ،ويترذكف ،سو  ي قى اإلنساو ي سى

 .بعض الكتابات الجمئية ل عض المسائأ

 ،سو  يحصأ ليرًفا كثيرًفا  ،ولو استمف اإلنساو عليها يف كأ باب   ،فهذه من

 .نسخل اهلل ل ا ولكم العلم ال اف  والعمأ الصالح

علررى هررذا  ،مررا شرراء اهلل ت ررار  اهلل :شرريخ حسررين نقررولونحررن يررا  المحوواور:
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فرإو ك رت   ،هرذا مرا لرم تكرن تردري علرى شريخ  :أنرت الرت  ،العفض الجميأ

ونحررن اليرروم نرردري علررى كفيقررة شرريا ا  ،فررخلمم كفيقترره ،ترردري علررى شرريخ

  p،  رحمة اهلل على   ،واسم كالبه  ،فإو هذا المعهد يحمأ اسم شيا ا

ا  نقرول إو شريا ا  ونحرن ،وححرن اهلل كالبره  ،الييخ كراو يردري متونرً

ا  ،ويحث ال،ل رة علرى ححاهرا  ،فقهية ويحرث  ،وأحاايرث ن ويرة  ،وييرف، متونرً

 ،تعرالى علرى هرذه ال،فيقرة سرائفوو ونحرن إو شراء اهلل    ،ال،الب على ححاهرا

وسو    ،ي تح  ال،الب وال،ال ات من هذه ال،فيقة  وسو  بإذو اهلل  

ويسرت،ي  بعرد أو   ،ح معالم هذا ال،فياحتى تتض  ،ل،وًة با،وة  ،نكوو معهم

 .أو يسيف يف كفيقه بإذو اهلل   ،يتافج ال،الب من هذا المعهد

الجميرأ يف هرذه الحلقرة   شكًفا جمياًل شيخ حسين على هرذا العرفض القريم

 .والع،اء  ،وأسخل اهلل تعالى أو يكتب ل  ا جف والمثوبة  ،الم اركة

ل اهلل أو ي حع را بمرا نقرول ونعلرم وأسرخ   ،إلى ه ا نصأ إلى لتام هذه الحلقرة

 .وندري

وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمررد وعلررى آلرره وصررح ه  ،هررذا واهلل أعلررم

 .أجمعين
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 ( 18كتاب العلم ) 
  للشيخ اإلمام/ حممد بن صاحل العثيمني

 تعليق الشيخ/ حسني الشمري حفظه الل 
 

 بسم اهلل الفحمن الفحيم المحاور:

لصررالة والسررالم علررى ن ي ررا محمررد وعلررى آلرره ا ،الحمررد هلل رب العررالمين

 :وبعد ،وصح ه أجمعين

ا ال هررذا لجمرر ،واهلل يررا شرريخ حسررين مررا واي أو نصررأ إلررى ال هايررة م،لقررً

لكن ال بد حترى ن تقرأ إلرى   ،وجمال عفض وأسلوب  يا شيخ حسين  ،الكتاب 

 لكرن ه را اليريخ   ،أو نحاول أو ناتصف ادر المست،ام  ،الكتاب التالي

تحد  عرن آفرٍة   ومن ذل  أنه    ،الكتاب بحصٍأ مليء بالحوائد  أ ى هذا

 .آلفوهم أ م ي تقلوو من كتاٍب إلى    ،يق  فيها بعض كل ة العلم

الحمررد هلل وصررلى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمررد وعلررى آلرره  فضوويلة الشوويخ:

 :وصح ه أجمعين

وهرو عردم الصرً  ،نعم هرذه مرن انفرات التري تصريب بعرض كرالب العلرم

 ،إما االنتقال للححرن  ،واالنتقال من كتاب إلى كتاٍب آلف  ،ضجف من كتاب والت

ي دأ   ،إما حتى االنتقال للتخلييو  ،وإما االنتقال للتعليا  ،وإما االنتقال للدراسة

وهرذه ال شر  أ را تسر ب  ،وييفحه نم بعد ذل  تجد أنه ي تقأ  ،بتخليٍي كتاٍب 
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حن كما ذكفنا سابًقا أنه ي  غري ون  ،وكذل  تضي  عليه واته  ،ملاًل ل،الب العلم

أو يفكررم علرى كترراٍب  ،ومررن ححرن الوارت ،علرى كالرب العلررم أو يححرن واتره

وأوصرى بره أو يكروو الكتراب   ،نعتره شريا ا    وهذا الكتاب كما  ،واحد

فررإذا كرراو يف بلررد  كترراب  يتررداول بررين العلمرراء وكل ررة  ،المتررداول بررين العلمرراء

أمرا إذا  ،تجد جواًبا إلشركال  ،فيه شيء  ن  إو أشكأ عليه  ألفاهتم به  ،العلم

ا لرم يتداولره العلمراء باليرف، والتحيرية والتعليرا ربمررا  ،أتيرت أو ألرذت كتابرً

يحرث  فكاو شريا ا  ،لي  مسخلة وال تست،ي  أو تجد لها جواًبامفت ع

سررواء   ،هررو الررذي يتداولرره أهررأ العلمرراء ،علررى أو يكرروو كالررب العلررم كتابرره

فاصرً وصرابف  ،فرإذا رزار  اهلل هرذا الكتراب   ،بالتعلياأو    ،أو اليف،  ،بالححن

 ،وتوكرأ علرى اهلل  ،واعمم العقرد عليره ،ورابط ال   عليه  ،نحس 

 ، و هذا من االبتالء  ألوشااة  ،وال ش  أو ال داية سو  تكوو صع ة  ،به  وابدأ

تجرد أو نحسر    ،نم بعد أو ت هيه  ،حتى ت هي الكتاب كاماًل   ،لكن اصً وصابف

وأن  س قت ريف  من كل رة  ،وأن  ألذت شيً ا كثيًفا  ،و علم  زااوأ  ،كاب 

ض كل رة العلرم بعر  ،وهرذه مرن انفرات   ،العلم الذين يت قلوو كأ يوم يف كتراب 

 ،وي تقررأ يف الححررن ،وي تقررأ يف السررمام ،وي تقررأ يف اليرريخ ،ي تقررأ يف الكترراب 

كراو   ولرذل  شريا ا    ،وال ظهرًفا أبقرى  ،ال أرًض ا،ر   ،فصار كالم  ت

كراو  (،معااد الحصول)ولما شف، كتاب  ،إذا استمف اإلنساو على كتاب   :يقول

 ،رت كتاًبا ال أتفكره حترى أ يرهلكن أنا من عاا  إذا اف  ،يف ع اراته عسف  :يقول
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لمرا ارفأ القواعرد   ،يف ال دايرة  ،وهذا حتى لمرا كراو كالرب علرم شريا ا  

ك ا مجموعرة نرم  :يقول ،الحقهية البن رجب على شياه ع د الفحمن السعدي

فخ يرت الكتراب معره كمرا   ،ما ل ث ال،الب أو ذه وا فلم ي َا م  شيا ا إال أنرا

فائدًة   ولذل  استحاا    ،مف إلى ال هايةاست  يع ي أو شيا ا    ،بدأته

 .عايمة

ال تكرن  ،وال ت تقرأ ،وابرذل الجهرد ،وأنت يا كالب العلم اسرتحد واحرفص 

بعض كل ة العلم إذا أج تره ك عرة   ،   هذاوإذا أعج  ،نّقااًل من مكاو إلى مكاو 

وهذه من انفات علرى كرالب  ،تف  كتابه واتجه إلى ك عٍة ألف   ،لكتاٍب آلف

وححاته كراو   ،وحفصت عليه  ،ولذل  هذا الكتاب كلما كفرته  ،استمف  ،العلم

ا  :ولرذل  يقرول بعرض ا ابراء ،ع د  من العلم أكثف من ريرف  لر ن أكرفر كتابرً

احرذر مرن صراحب   :وكراو يقولروو   ،من أو أافأ نال  كتبليف     ،نال  مفات 

و ر ط  ،تجرد أنره  ر ط العلرم  ، و صاحب الكتاب الواحرد  ألالكتاب الواحد

مرن كرأ  ،أما الذي جعأ العلم كخنه حديقة  ،فتاا  م ه  ،و  ط أاواله  ،ئلهمسا

ولكرن   ،فهذا سو  يرذهب هرو وا زهرار ويست يرقها فقرط  ،بستاو يخلذ زهفة

ا مراهذه ا زهار سو لرم يكرن ع رده شرجفة ففعهرا أصرلها نابرت  ،  ترذبأ يومرً

 ،دأ برالمااإذا بر ،هذه من الممالا ع رد كثيرف مرن كل رة العلرم  ،وففعها يف السماء

بعرض  ،فاسرتحد م ره  ،وإذا كراو ع رد  شرفح   ،فاحفص على الماا وال ت تقرأ

ويقرفأ الكتراب   ،فيقرفأ الكتراب الحرالأ  ،ومغرفم بيرفاء الكترب  ،ال اي مهروي
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 .وهذه من ا ل،اء ،وال يستحيد شيً ا ،الأالح

أ الملرأ  المحاور:  رَ
الملرأ وكثرفة العرفوض   ،ربما يخ  اإلنساو أحياًنا من ايف

 ،يضررخ بيرركأ مهررول ،واليرروم اإلنرتنررت أصرر ح نا ررًحا ،ترري يف المكت ررات ال

 ،فهرذه تعررتض كفيقره ،وشف،  يتيف، ه را  ،واإلنساو يسم  عن ارٍي أايم ه ا

ا ارط تاهرف الياشرة شريء علرى ريرف  ،لأ من الكتراب وربما يتصاب بالم وأحيانرً

أو   ،فيرت  الكتاب الذي بيده ولذل  نقول ونؤكد على ما تحضرلت بره  ،حقيقته

وفقره إلرى   ،وفقه حسب ظ ي   و اهلل    ألإنما استحاا  الييخ  

أال وهررو  ،ورار ري الايررف ،ربمررا لرم يتوهررب لكثيررٍف مرن كل ررة العلررم ،أمرٍف عارريم

 ا ُلع ووي إنسووان ع وواء  ًماووا  ووا »  :اال  ، ي صلى اهلل عله وسلمفإو ال   ،الصً

الفرم مرن أنره بر  ،فإو الصً هرو هرذا الرذي يجعرأ اإلنسراو   ،«ُلع ي  س الصبا

وربما شعف بخو زمالءه ذه وا إلرى   ،ييعف من أو الكتاب أعلى من مستواه الياًل 

و يررت  فتحفكرت نحسره واعتره إلرى أ  ،أو يقفؤوو يف كتاٍب آلرف  ،الييخ انلف

وربما يختيه اليري،او يقرول   ،كأ هذه من وسائأ الواوم يف هذا الا،خ   ،الكتاب 

لكرن  ،لم تررت  الكتراب إال لكتراٍب آلرف  وأنت  ،فانتقأ  ،إذا ت ي  ل  الحا  :له

نؤكد ونقرول إو مرن كراو هرذا ايدنره أو اليري،او والملرأ سريخ  إليره يف المرفة 

 ،تقأ من كتاٍب إلى كتاٍب إلى كتراب فهكذا ي   ،وسيختيه ب حا المًرات   ،الثانية

فاصً على   ،إذا حصأ مثأ هذا ا مف  :ولهذا نقول  ،ولم ياتم وال كتاًبا واحًدا

وافعرأ  ،نم بعد ذل  ت تقأ إلى كتاب آلرف ،ب الذي بين يدي  حتى ت هيهالكتا
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 .فإنه ادوة  حا فة  بين أيدي ا ،كالييخ   ،كما فعأ من انتهى من العلم

مرفًة كترب   ،كتب فوائد متعرداة  حا ا أو شيا ا  شيخ حسين نحن ال

اتصرها مرن يع ي ه ا  كتب ألحها الييخ كالحوائد ا  ،مما استحااه من زاا المعاا

 ؟إلى شيء يييف هذا الص ي  الذي ص عه الييخ   ،افاءته

 ،وحفصره علرى العلرم  ،همة الييخ  :هذا ا مف يييف إلى أواًل   فضيلة الشيخ:

فرإو اإلنسراو إذا  ،وعلى حسن اات اصه للحوائد ،للعلمويتييف إلى حسن رعايته 

ويخلرذ م ره المبردة  ،فإنه يحاول يف ال دايرة أو يحهرم هرذا الكتراب   ،التصف كتاًبا

وهرذا مرن ارديم الممراو أو  ،ويرت  ما ال يحتاجره ال راي  ،حتى يافجها لل اي

حتررى الكتررب  ،ويخلررذوو  ،وياتصررفوو  ،أهررأ العلررم يسررتحيدوو مررن بعضررهم

المبيررردي  ،والتصررفت  ،يع رري صررحيح ال ارراري وصررحيح مسررلم ،الك يررفة

فهرذا   ،وابرن أبري جمرفة  ،والتصرارات كثيرفة  ،وال ووي  ،والم ذري والقفك ي

ا كفيقرة  ،ويقت صوو الحوائد ،أ م ي حثوو عن الحوائد  ،ايدو أهأ العلم وأحيانرً

يع رري بحوائررده يخلررذا الحوائررد  ،الحوائررد إمررا أو تكرروو اللتصررار كترراٍب بخكملرره

وأحياًنا تكوو اات اص الحوائد من عدة كترب يقت صرها   ،مهمة من هذا الكتاب ال

وفائردة يف  ،الكتاب فائردة يف التحسريف فتجد أو يف هذا  ،يجمعها  ،يف كتاٍب واحد

ا هرذه الحوائرد ربمرا كت هرا   ،وفائدة يف العقردة  ،وفائدة يف الحقه  ،الحديث وأحيانرً

ا فعرر ،أو ناررف إليهررا ،اإلنسرراو لمررا نرراظف مسررخلة ن  يف ذه رره والحررن يف فكررفه مع ررً

ولذل  ابرن القريم رحمره   ،كما يف صيد الااكف  ،فقيده يف هذا الكتاب   ،ومغم 
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برأ حترى ال  ،ذكف فيه أشياء وفوائد عايمة ال توجد يف كت ره  (،الحوائد)اب  له كت

ا تقرر  علررى أشررياء جميلررة ونحيسررة يف هررذه  ،توجررد يف كتررب أهررأ العلررم وأحيانررً

 ،وذكرف شريا ا    ،أنه يكت روو   ،و من ايدو أهأ العلمولذل  كا  ،الحوائد

تيرب  ،أو شياه ع د الفحمن السعدي كانت هذه كفيقته صرغيف يف وكاو معره كت

 ،ويتسرجأ مرا يمرف بره مرن الحوائرد  ،يضعه الييخ ع د الفحمن بن سعدي  ،جي ه

 ،وانو الحمد حترى مرن ابتلري برالجوال  ،وهذا ي  غي ل،الب العلم أو يهتم هبا

أو يف ا اترره يف  ،لكمررا مررفت فائرردة أو يكت هررا يف المالحاررات  ،ت،ي فإنرره يسرر

 .التليجفام أو ريف ذل 

ربمررا أهررأ العلررم ال يررتكلم ع هررا  ،فوائررد جميلررةالمهررم أو اإلنسرراو يقترر ص 

ذكرف أو   ،واد مف ا أ أيام س حاو اهلل فائردة جميلرة مرن اإلمرام الصر عاأ  ،كثيًفا

ج بال  ي   فيف  ،م ا ن يراء يف السرموات السر  مرف علريه  ا ن ياء لما عت

وذكرف لمراذا يوجرد يف  ،فحي السماء الثانية وجد فيها عيسى ويحيى أب اء الاالرة

فهرذه   ،مر  أو كرأ سرماء فيهرا ن ري واحرد  ؟السماء لوحردها هرذاو ال  يراو هذه  

 ،لر رض yإنه يف آلف المماو سو  ي مل عيسرى   :واال  ،ملحن جميأ

هذه فائردة جميلرة  ،وت يف  فيها هذاو ال  ياو  ،يفحتى ال ي قى سماء  فاررة  من ن 

ذكرف زيرد   يف شرخو   ،من الحوائد التي حديًثا ذكفها السرهيلي  ،تكتب بماء الذهب

   وارد  ،ارد تكروو صرواًبا  ،ك ًعا هذه ل،ائي مرن أهرأ العلرم  ،يف القفآو

إو زيد كاو مفت ً،ا باسم ال  ري محمرد   :اال  ،واد تكوو شيً ا ل،يًحا  ،تكوو ل،خً 



   حسين الشمرييلة الشيخ لفض                                                                                                      246

 

، صررار  ،فلمررا حررفم اهلل الت  رري ،زيررد بررن محمررد :او يتقررال لررهفكرر

ا االسرم علرى  ريام هرذ  فمكافخًة له من اهلل    ،زيد بن حارنة  :اسمه

فهذه من ل،ائي  ،بذكف اسمه يف القفآو الكفيم كافخه اهلل    ،الكفيم محمد

 .واد ال تجدها ع د كثيف من أهأ العلم  ،التي يذكفها أهأ العلم

ا ويوجرد فيره  ،كالب العلم أو يقت ص الحوائدفلذل  ي  غي على   إذا افأ كتابرً

انقلهرا م اشرفة  ، كتراٍب آلرفوأحياًنا هذه الحائدة مفت ،ة بحائردٍة يف  ،فائدة يكت ها

فخهرأ العلرم مرا زالروا يكت روو هرذه   ،أو اححاها ع د  يف كتاب   ،لذل  الكتاب 

ا يسررمو ا ك اشررة ،ويقيرردو ا ،الحوائررد  ،ويافجوهررا ،ائرردأو افرررت الحو ،وأحيانررً

 .وي تح  ال اي م ها

إًذا يا شيخ حسين أنت انو أرفيت ي وأشهيت ي بخو أارول لإللروة   المحاور:

وهرو كتراب   ،إو ما برين أيرديكم مرن كتراٍب لليريخ  ،ياهدوو والمياهدات الم

الحقيقرة هرذا الكتراب فيره   ،بحاجٍة إلى من يًي فلياصه وياتصفه ل را  ،العلم

 ،ويمكرن التصراره ويارفج يف أصرغف مرن هرذا اليركأ  ،من الدرر الكثيف جرًدا

وات ي رًي ليست اإللوة وا ل ،ويص ح مما يتقفأ ويتفاج   ،ويتداول فيما بي  ا

شرريخ حسررين انو ربمررا إذا الل ررا إلررى  ،يسررتحيد :أواًل  ،مرر هم مررن يقرروم هبررذا

لكرن مرا   ،نجرد ماتصرفات كثيرفة  ،وبحث ا عرن بعرض الماتصرفات   ،اإلنرتنت

وبررين أو يخلررذ الماتصررفات  ،ياتصررف اإلنسرراو ب حسرره وبقلمررهالحررفا بررين أو 

 ؟هأ ه ا  ففا بال س ة لحائدة اإلنساو   ،الجاهمة
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أي   :فقيأ له  ،ولذل  لما ست أ بعض أهأ العلم  ،نعم ال ش   يخ:فضيلة الش

 و إذا التصرفت أنرت   ألهو الماتصف الذي تكت ره أنرت  :اال  ؟ماتصٍف أفضأ

وربما لم يقيرد فائردًة هرو  ،ما يكتب ما يفيدهلكن ريف  رب  ،تكتب ما تفيده أنت

 ولرذل  ي  غري علرى  ،فخفضرأ ماتصرف  ،لكرن أنرت ال تعلمهرا  ،يف  أنه يعلمها

وأو ياتصف الكتراب   ،التصارات الكتب  ،كالب العلم أو يهتم بااللتصارات 

ا رمروز  ،وااللتصارات أحياًنا تكوو رؤوي مسرائأ  ،فائدًة له ا   ،وأحيانرً وأحيانرً

 و الحائردة   ألفخفضرأ شريء أو تاتصرف أنرت الكتراب   ،ا اواعدوأحيانً   ، وابط

 .ا ولى وا ليفة هي ل 

 ،بحول اهلل وإرااته  ،رنا يف ااام ا ياملن ي،ول انتاا  إًذا    :المحاور

وهرو اهلل مرن أنحر    ،سو  نف  من اام بالتصار وتلايص هذا الكتاب العايم

 .الكتب التي افأهتا لييا ا  

 :ه ا  مسخلتاو  ،ينا أ أو ناتم شيخ حس

يعت رري  لمرراذا كراو اليريخ  ،وهرري مسرخلة الضروابط :المسرخلة ا ولرى

 يع ي ما مقدار اهتمام اليريخ   ؟تض ط العلمبالكليات وبالضوابط التي  

 ؟يف كفيقة تعلمه وتعليمه فيما يتعلا بمسخلة الضوابط

 ،إو كاو ه ا  مسرمى يتوصري بره فيقرال هرو عرالم الضروابط  الييخ  

ويف   ،ويف الحقه  ،يف العقيدة  ،من الضوابط يف شتى ف وو العلم  ف  فقط أكث

ولمعففتره  ،يخ للضروابط  هميتهراوال ش  أو هذه الع اية من الير  ،ا حاايث
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ومرن   ،فهذه الضوابط تجم  ل  العلم من أكفافره  ،بك يف فائدهتا هذه الضوابط

فإنره ي،رول  ،ئأ و اإلنسراو إذا أراا أو ي،لرب العلرم بالمسرا  ،يمي ه إلى شماله

أو   ،وال يتححرن اليلهرا  ،نم إو هرذه المسرائأ تت سرى  ،عليه المماو بذكف المسائأ

دلأ فيرره مسررائأ كثيررفة ،يت سررى اليلهررا الضرروابط والقواعررد  ،لكررن الضرروابط تررت

يف  ،فخحياًنا  ابط يجم  ل  مسرائأ مرن أبرواٍب شرتى  ،تتدلأ فيه مسائأ كثيفة

يضر ط لر    ،وباب الج ايرات وال يروم  ،وباب الح،  ،باب الصالة وباب المكاة

ا ربمرا يغيرب علير  الردليأ أو انيرة والحرديث  ، ابط واحد لكرن ال  ،وأحيانرً

 ،ولررذل  كلمررا كراو وسرريلًة إلررى حررفام فهررو حررفام ،غيرب عليرر  هررذا الضررابطي

 ،ويف جميرر  مجالسرر  ،انو ي رردأ الضررابط معرر  يف جميرر  فتاويرر  ،لررالص

فهرو  ،وكلما كاو وسيلًة إلى مستحب  ،تعف  أو كلما أا  إلى حفام فهو حفام

وكلمرا كراو وسريلة إلرى   ،وكلما كاو وسيلًة إلى واجب فهرو واجرب  ،مستحب

فهري   ،هذه الضوابط التري ذكفهرا أهرأ العلرم  ،وهكذا  ،فليا بواجب  ،وجوب 

وتجمر  لر   ،وتقلرص لر  وارت العلرم ،وتحصف ل  العلم ،تجم  ل  العلم

د جمعهررا كثيررف مررن كل ررة وارر ،بالضرروابط فلررذل  اهررتم  ،شررتات العلررم

يف   ا ذكفه شريا ،حتى بعضهم أوصلها إلى أكثف من ألي  ابط  ،العلم

صرار يقعرد لهرذه   ،مرن ترخنفه بالضروابط  وشيا ا    ،كتاب اليف، الممت 

دلأ فيهررا مررا يرردلأ ،ويتاررفج م هررا مررا ياررفج ،الضرروابط ولررذل  كتابرره  ،ويررت

لرو  ،ء اهلل وصحاته العرالاواعد مثلى يف أسما  ،إنما هي  وابط  ،القواعد المثلى
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 تلقيره  سرماء اهلل وهرو مر ه، للمسرلم يف  ،اسررتا، كثيرًفا  ،ميى اإلنساو عليها

 ،هبررذه القواعررد ويسررت،ي  اإلنسرراو أو يتع ررد اهلل  ،وصررحاته 

وهررذه القواعررد اسررتقاها شرريا ا  ،وهررذه الضرروابط الترري ذكفهررا شرريا ا 

  وممرا فهمره  ،اونره وممرا ،وممرا ححاره ،مما س قه من كالم أهأ العلم

،  لرم ولذل  ي  غي علرى كالرب الع  ،فذكف هذه القواعد وهذه الضوابط

وإذا ايرأ   ،فاحفص عليهرا  ،فإذا أتت كأ  ،والضوابط  ،أو يحفص على القواعد

وال  ،فررااي ع رردها ،هررذه ااعرردة :وإذا ايررأ لرر  ،فرراحفص عليرره ، ررابط :لرر 

 ،ذه الضرروابطفي  غرري علررى كالررب العلررم أو يهررتم هبرر ،ترتكهررا حتررى تححاهررا

 .والقواعد

ثلمرا تقرول م  ،ح ا شيخ حسين برار  اهلل فير  انو نحرن لرالص  المحاور:

وكلما تحدنت يا شريخ   ،ماشين يف نحا االتجاه الذي ميى فيه شيا ا  

وإلرى تلر   ،حسين أنا والمياهدوو نتيوا إلرى أو نصرأ إلرى تلر  الضروابط

وإلرى تفتيرب  ،أو الرماا ،أو بلروغ المرفام  ،وإلرى ححرن عمردة ا حكرام  ،الكتب

واهلل  ،ونفيرررد أو نحعرررأ كمرررا فعلررره اليررريخ  ،الوارررت والححررراظ عليررره

  والييخ ع د العميم بن باز  ،اد من على الييخ محمد بن عثيمين، 

ا   ،وفقهرم اهلل    ،  رم برذلوا أنحسرهم  ألفجعلهم علمراء ونحرن أيضرً

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴿  :يقرول  يع ي اهلل    ،ن،م 
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س سررريف نحرررن  ولرررذل  برررإذو اهلل  ،[32:ال سررراء]﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ذي تحضرلت بره إلرى أو نصرأ ال  ،والمياهدوو والمياهدات على هذا ال،فيا

 .إلى ما يتف ي اهلل بإذو اهلل 

ولعل را ال نحصرلها عرن  ،ه ا مسخلة نفيد أو ناتم هبرا هرذا المجلرا الم رار 

اضررى افابررة  اليرريخ  ،وهرري مررا يتعلررا بًكررة العلررم ،اليرريخ 

 ،بالضوابط  ،هبذه ال،فيقة التي تحدنت ع ها  ،وهو يعلم ويتدري  ،لمسين س ة

فلمررا مررات  ،والصررً ،وعرردم الملررأ ،االحتسرراب ولررموم المكرراو و ،وبالصررً

  وترف  مر   ،وترف  أنرًفا ،ومكت ًة مقفوءًة ك يفة ،تف  مكت ًة سمعيًة ك يفة

تح ،وهررذا المعهررد الررذي فررتح ،ذلرر  كررالب علررم ي يررفوو علمرره  نررا  ألإنمررا فررت

ولرذل  نقرول يرا شريخ   ،وليا معهد  ،جدنا من العلم الذي تحتح له جامعات و

ولكرن نفيرد   ،لماذا كاو العلم ونيرفه فيره بفكرة ،ن حدن ا عن بفكة العلمحسي

 ؟أو تفبط بما رأيت يف شاصية شيا ا 

الًكررة مرر     : اررال   ، الًكررة كمررا ذكررف ابررن ح رراو يف صررحيحه   فضوويلة الشوويخ: 

  ،   ررم هررم الررذين ي يررفوو العلررم   أل علررم الثقررات فالًكررة مرر  أهررأ ال   ، أكررابفكم 

يرتكلم عرن الًكرة مرن     العلرم يع ري اليريخ  والًكرة يف  ، وي يفوو بفكتره 

هري الايرف الكثيرف   : وارال الًكرة  ، فخع،انا فائردة عايمرة  ، حيث المدلول اللحاي 

  ، فإذا ع د  ليف كثيرف ونابرت   ، التي يجتم  فيها الماء   ، مخلوذة من الًكة  ، الثابت 

  ، كما يوجد ع د التجرار وا ر يراء   ، وهي تعتً أصول ل    ، دل على الًكة فهذا ي 
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فكرذل    ، إذا صار يف شفكاهتم إفالي يفجعوو إليهرا   ، أصول نابتة يفجعوو إليها 

أصررول    ، أصررول االعتقرراا   ، وهرري أصررول العلررم   ، كالررب العلررم ع ررده أصررول 

لرب العلرم  هذه الًكة اسرتحااها كا  ، وهي ليف  ع ده نابت   ، يفج  إليها   ، ا حكام 

ى يكثرف هرذا  حتر ، وارسه علرى أهرأ العلرم  ، وافأه  ، من العلم الذي ححاه وفهمه 

  ، وعلى انلرفين   ، ال بد أو يت يف هذا العلم على ال اي  ، وتكثف هذه الًكة  ، العلم 

ومررن    ، [ 7: إبررفاهيم ] ﴾ ڦ ڦ ڄڄ﴿   : وهررذا مصررداا اررول اهلل  

ض عليره  حترى يحري  ، أو ي ذل كالب العلم علمره لل راي   ، بالعلم   شكف اهلل  

يميرد هرذا   ،  و نيف العلرم يث رت هرذا ا صرأ الثابرت ع ر   ، من ليفاته وبفكاته 

  ، مسرخلة يف الحقره   ، مسرخلة يف ا حكرام   ، مسرخلة يف العقيردة   ، ا صرأ الثابرت ع رد  

كلمرا نيرفته   ، مسرخلة يف مصر،لح الحرديث   ، مسرخلة يف القواعرد   ، مسخلة يف ال حرو 

فالرذي ال ي يرف    ، د  مرن الايرف وما ع ر  ، تقو  ما ع د  من ا صول  ، ع د ال اي 

نرم يصريف   ، ف على الايف الموجروا ع رده ويؤن  ، هو يؤنف على أصوله الثابتة   ، العلم 

  ، يكروو كرالعهن الم حروش   ، يضري    ، لكن ال يسريف لل راي   ، هذا الثابت ع ده يسيف 

نم يفج  كالب العلم كما بدأ لواًء ليا ع رده شريء  مرن   ، ي تحش نم يذهب ع ه 

وجعلره برين   ، لمرا جمر  هرذا الايرف الكثيرف ع رده   ولذل  شريا ا    ، العلم 

ويف    ، ارتررد عليرره بالًكررة يف نحسرره   ، فكلمررا نيررفه   ، ل رراي نيررفه ل   ، ويف ال رره   ، ج  يرره 

نم أظهف مفًة ألرف    ، ويف ليوعه هلل  ، ويف ع ااته  ، ويف ولده   ، علمه 

فخفا رت علرى ال راي    ، بفكة الع رااة   ، بفكة التعامأ م  ال اي  ، الييخ هذه الًكة 
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وهكرذا   ، فصار س حاو اهلل م  ًعا للايرف والًكرة شريا ا  ، إليه   نم رجعت 

ف،الب العلرم إذا أراا أو يوفقره    ، الايف الذي يقدمه لل اي  ، اء المسلمين كأ علم 

وأو يرمااا مرن   ، وأو يؤتيره مرن فضرله   ، وأو يكتب له الايرف والسرداا   اهلل  

  ، لره برين ج  يره أمرا أو يجع   ، عليره أو ي رذل العلرم   ، وأو يمااا مرن العلرم  ، الحكمة 

ولرذل  يقرول   ، ياو وال اي بيف معف وو للا،خ والصواب وال س  ، فالعلم يت سى 

   : القائأ 

 يميررررررد بكثررررررفة اإلنحرررررراا م رررررره
 

ا شرررردات    ويرررر قص إو برررره كحررررً
 

نرم فراض مرن   ،فراض الايرف م ر  علرى ال راي  ،فإذا أكثفت من برذل العلرم

  اليريخ ولرذل  ،بإعانت  علرى العلرم  ،بذكف  الحسن  ،بدعائهم  ،ال اي علي 

  د لرو ويتم رى الواحر  ،وعلرى التردريا  ،كاو ال اي يعي ونه علرى العلرم

فسر حاو اهلل برذل العلرم   ،ويكوو ففًحا مسفوًرا  ،كلحه الييخ بخي عمٍأ يقوم به

 ،ولرذل  كثيرف مرن كل رة العلرم يحرفم نحسره  ،وفيه بفكة عايمرة  ،فيه ليف  عايم

يع ي   ..؟ة من هذا العلم الذيما الحائد  ،ويكوو يحصأ علًما كثيًفا نم ال ي يفه

وزات  ،نسرراًة مررن الواسرر،يةوزات  ،مرراذا زات نسرراًة مررن الررفوض المفبرر 

هذه الكتب الموجرواة  ،من يداف  عن الدين إال أنت ،ال ،نساًة من ا جفومية

الرذي ي ،را  ،ولن تحتريهم ،ولن ت ح  ال اي  ،لن ت ،ا وتداف  عن اين اإلسالم

 ،فعليرره أو يحررفص وأو ي ررذل الايررف ،موهررو كالررب العلرر ،هررو اليرراص نحسرره
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يف المجررالا يف  ،ذل العلررم يف كررأ مكرراو ي رر ،وكمررا ذكفنررا يف الحلقررة السررابقة

ويتكترب لره ا جرف مرن اهلل   ،حتى يستحيد من هرذا العلرم  ،يف اليوارم  ،ا سواا

، ويستحيد يف اي ه وانياه. 

 ،ا المعهردبردأتم يف هرذ ،انو أنرتم يف هرذا المعهرد  :ونحن نقول ل،ل ة العلم

كونروا   ،فوا العلرمانير  ،انيفوها بين ال راي  ،واستمعتم إلى هذه المااة العلمية

داةً   ،كونوا سفاًجا لل اي  ،مصابيح لل اي ابذلوا   ،كونوا نجوًما لل اي  ،كونوا هت

وأسهأ ال،تفا وأحسن ال،تفا مرا   ،بال،تفا التي تعففو ا  ،انيفوا العلم  ،العلم

واسرررتعي وا بررراهلل  ،ابفوا وابرررذلوا العلرررماصرررًوا وصررر ،فيررره مصرررلحة راجحرررة

،  واححاروا علمكرم   ،م يف العلرموشاوروا إلروانكم ممرن سر قوك

 ،بقلررروبكم وتوجهررروا إلرررى اهلل  ،والررروبكم ،وألسررر تكم ،وايررر كم

أو وفّقكررم لسررلو  هررذا  واحمرردوا اهلل  ،وأني رروا إلررى اهلل 

مررره كثيرررف مرررن ال ررراي ،ال،فيرررا فيف كمرررا ارررال واهلل إو كفيرررا العلرررم  ،الرررذي حت

u:  «  ا ا ال لا بووا ًا يوو  ا كل  ا  ل م  فيا علم  إلووم  س كلي ًا ي 

فا الج رة ارد تسرهلت  ،كفيا العلم ،كخو بسلوك  هذا ال،فيا  ،«الج ة كخو كرت

أمرا   ،وال يكروو يف متاعرب  ،وال يكروو يف مصراعب  ،فال يكوو يف عق رات   ،ل 

لج ررة  و كفيررا ا ألفسررو  يصررعب عليرره كفيررا العلررم ،مررن لررم يرردلأ العلررم

 ،وكالررب العلررم أبعررد ال رراي عررن اليررهوات واليرر هات  ،مححررو   باليررهوات 

 ،يف  ايرة هرذه الحلقرة نسرخل اهلل  ،فيصيف أمامه كفيا الج ة سهاًل ميسًفا
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وأو يجمعه م   ،وأو يجعله يف الحفاوي ا على  ،وأو يفحمه  ،أو يغحف لييا ا

أو يالري  ونسرخل اهلل   ،رحمرًة واسرعة    ،وأو يتلحق را بره  ،ال  يين

ونسررخل اهلل  ،هوأح ابرر ،وكالبرره ،وأو يححررن ذريترره وأوالاه ،علررى ا مررة ليررًفا

  الذي تقوم عليره  ،وأو ي ح  هبذا المعهد ،أو ي حع ا بما تعلم ا من شيا ا

والميررراهدين  ،وألوات رررا ،أو يوفرررا إلوان رررا ونسرررخل اهلل  ،وتؤسسررره

وصرلى  ،واهلل أعلرم ،وأو يتوفانرا مسرلمين  ،والمياهدات لسلو  كفيرا العلرم

 .اهلل وسلم على ن ي ا محمد

شيخ حسين على ما تحضلت به يف هذه الجلسات بيض وجه  يا   المحاور:

 ،ورحمة اهلل على شيا ا محمرد  ،وهذه الحلقات ال يفات ال،ي ات   ،الم اركات 

ال ترمال   ،وتفكرًة عايمرة  ،فقد للي علًما عايًما  ،رحمة اهلل عليه رحمًة واسعة

وإأ واهلل  ،وال،ي ررات إلررى أو يلقررى اهلل  ،الحسر ات  تردر عليرره مررن

وإنمرا نردري علرم رجرٍأ ترف   ،ري لريا علرم رجرأ عرااي ن ا ند  ، عجب

ا  ،ونحرن نقرول لهرؤالء ال،ل رة وال،ال رات   ،وتفبيرًة ومثرااًل يتحترذ   ،للحه علمرً

 أنكم اليوم  ،أو لدراسة عليه حي ما كاو حًيا  ،الذين ربما لم يوفقوا لفؤية الييخ

 ،تدرسروو علرى كالبره الرذين ارسروا علرى يديره  ،تدرسوو علمره الرذي للحره

 ،الرذين لاصروا العلرم  ،وهو يعد من أفرذاذ العلمراء  ،رسوو كت ه التي للحهاتد

ربمرا   ،اذه روا إلرى كثيرف مرن العلمراء  ،شفًحا ريرف عرااي  ،وشفحوه  ،وكت وا فيه

ا وال تجرردوو لهررم أشررفكًة ومسررموعات  شرريا ا  لكرر كم مرر  ،تجرردوو لهررم كت ررً
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 ستجدوو نالنة أمور: 

ا ،الكترراب  :أواًل  انال ،المسررموعات  :نانيررً  ،وارسررهم ،كالبرره الررذين ارهبررم :ثررً

أو يررفحم شرريا ا رحمررًة  ف سررخل اهلل  ،ولهررذا أنررتم محضو رروو 

ا   ،وأو يجعله رو ًة من رياض الج ة  ،وأو ي ور اًه  ،واسعة فإنه اد ترف  علمرً

ا ا ي يررف ،وصررداًة جاريررةً  ،عايمررً أو  ف سررخل اهلل  ،وو علمررهوكالبررً

حقيقًة يا شيخ حسرين ال أحرب وأنا    ،يكتب له من ذل  أعام ا جف وال صيب

 :كما اال الياعف  ،وال الواعات   ،ال هايات 

 وأنرررا الرررذي ترررف  الرررواام تعمرررًدا
 

 مررررن ذا ي،يررررا مررررفارة التوايرررر  
 

لررن  ،أنررت مع ررا يف حلقرراٍت ااامررة ،إو شرراء اهلل يررا شرريخ حسررين :لكررن نقررول

وسرريكوو لرر  إو شرراء اهلل تعررالى  ،إو شرراء اهلل مع ررا يف هررذا الكترراب  ،نواعرر 

يع رري  ،مررا تررف  ، و اليرريخ  ألوسرر قوم بالواجررب ،ات وحلقررات جلسرر

  وكررخ م يقررول ،وارسررهم ،سررّكن فيرره ال،ررالب  ،كرراو لديرره إسرركاو: 

ورأيتكم كيي ك رت   ،وشحتم كيي ك ت أاري  ،فخنا وريتكم ال،فيا  ،استمفوا

الرذي   ،كاو يضفب حساب هرذا اليروم   نه    ألمثلما أفعأ  فافعلوا  ،أعلم

 ،وأنره هرو المسرتحيد ا ول  ،يت، ر  فيره هرذا الكتراب   ،هرذا المعهرد  يتقام فيه مثأ

يف لتام   نسخل اهلل    ،رحمًة واسعة  ونحن شفكاء م  الييخ  

وأو  ،وأو يسررك ه فسرريح الج ررات  ،هررذا المجلررا الم ررار  أو يغحررف لليرريخ
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وأو  ،إنه ولي ذل  والقاار عليره  ،أعام ا جف والثواب يجمي  يا شيخ حسين  

الداائا والساعات وا يام التي اضيتها وأنرت تعلرا علرى هرذا   يكتب ل  أجف

أن  هبذه الجلسات سو  تالري   ،وأنا متخكد يا شيخ حسين  ،وتقفأه  ،الكتاب 

م وي يخ كل ة علر  ،ويقفأ ويستحيد م ه  ،وربما يقتدي هبذا الكتاب   ،علًما ي تح  به

ذا سيسرجأ وهر  ،لم يكونوا يوًما من ا يام يا وو أنحسهم سيكونوو كل ة علرم

والحمرد هلل يرا شريخ   ،ال يضي  أجف من أحسن عماًل   وإو اهلل    ،ل 

واناررف كيرري تضرري  أواررات  ،حسررين اليرروم هررؤالء ال،ررالب يححارروو أوارراهتم

والمضريعات  وارات   ،ومرا أكثرف الملهيرات والميرغالت   ،ال اي اليوم سرد 

 إن را يرا ألري واهلل ،فكو م واهلل ييرحونا ويسرتمعوو إلرى هرذا الحرديث  ، ايال

ا كررذل  محاوظرروو  ،محاوظرروو  أو ال  فخسررخل اهلل  ،وهررم أيضررً

إنه ولري ذلر    ،يحفم ا الايف الذي ع ده بس ب الذنوب والمعاصي التي ع دنا

 .والقاار عليه

ال   ،كتراب العلرمهبذا نكوو ارد وصرل ا إلرى  ايرة التعليرا علرى    ألأيها ا ح ة

 .أاري يا شيخ إذا ك ت تفيد أو تاتم بييء أو نوام

 ،يف ااام ا يام سو  تفوو االلت رار اليرامأ ال هرائي  إًذا بإذو اهلل  

وهررذه  ،لمررن يحررب مرر كم أو ياتررً وأو ي ررال شررهااًة تضرر ط لرره هررذا الكترراب 

اهلل   وإنما هي شيء  تحفحوو به برإذو   ،اليهااة ليست شهااة من شهااات الدنيا

، واسررتعي وا برراهلل  :وأاررول ،وتسررتمفوو يف ال،لررب،  وإو
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 ،حترى ن تهري مرن الًنرام، التخسيسري ،اهلل سو  نفاكم م  الكتاب التراليشاء  

 .ونحن يف هذا ال،فيا سائفوو إلى أو نلقى اهلل  

 .أستغحف  وأتوب إلي  ،أشهد أو ال إله إال أنت  ،س حان  اهلل وبحمد 

ى اهلل وسررلم علررى ن ي ررا محمررد وعلررى آلرره وصررح ه وصررل ،هررذا واهلل أعلررم

 .أجمعين

 .م ورحمة اهلل وبفكاتهوالسالم عليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 


