
لسلف على اخللف: كتاب  علم ا   فضل 
بن رجب: املؤلف    ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .قال املؤلف رمحه اهللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه أمجعني وسلم تسليما كثرياً

  معىن العلم

بيه على فضل علم والتن. وعلم غري نافع. أما بعد فهذه كلمات خمتصرة يف معىن العلم وانقسامه إىل علم نافع
  .السلف على علم اخللف فنقول وباهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا

. وتارة يف مقام الذم وهو العلم الذي ال ينفع. قد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه العلم تارة يف مقام املدح وهو العلم النافع
شَهَِد اللَُه أَنَُّه ال إِلََه إِلّا ُهَو (وقوله ) مونَ وَالَّذيَن ال َيعلَمونقُل َهل َيستَوي الَّذيَن َيعلَ(فأما األول فمثل قوله تعاىل 

وما ) إِنَّما َيخشى اللََه ِمن ِعباِدِه الُعلَماُء(وقوله ) َوقُل َربِّ زِدين ِعلماً(وقوله ) َواملَالِئكَة َوأُولوا الِعلَم قاِئماً بِالِقسط
ُسبحاَنكَ ال ِعلَم لَنا إِلّا ما َعلَّمَتنا إِنََّك (وعرضهم على املالئكة وقوهلم . قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه األمساء

َهل أَتَّبُِعَك َعلى أَن (وما قصه سبحانه وتعاىل من قصة موسى عليه السالم وقوله للخضر ). أَنَت الَعليمُ احلَكيم
  .فهذا هو العلم النافع ) ُتَعِلَمين ِمّما ُعلِّمَت ُرشدا

قال تعاىل . فهذا علم نافع يف نفسه لكن صاحبه مل ينتفع به. قوم أهنم أوتوا علماً ومل ينفعهم علمهم وقد أخرب عن
وَِاتلُ َعلَيهِم َنَبأَ الَّذي آَتيناُه آياِتنا (وقال ) َمثَلُ الَّذيَن ُحمِّلوا الَتوراةَ ثُمَّ لَم َيحِملوها كََمثَلِ اِحلمارِ َيحِملُ أَسفارا(

وقال تعاىل ) ا فَأَتَبَعُه الَشيطانُ فَكانَ ِمَن الغاويَن َولَو شِئنا لََرفَعناُه بِها َولَِكنَُّه أَخلََد إِىل اَألرضِ َوإِتََّبَع َهواُهفَِانَسلََخ مِنه
َرٌض ِمثلُُه فََخلََف ِمن َبعَدُهم َخلَف َورِثوا الِكتاَب َيأُخذونَ َعَرَض هذا اَألدىن َوَيقولونَ َسُيغفَُر لَنا َوإِن َيأِتهِم َع(

) َخريٌ ِللَّذيَن َيتَّقونَيأُخذوُه أَلَم يُؤَخذ َعلَيهِم ميثاُق الِكتابِ أَلّا َيقولوا َعلى اللَِه إِلّا احلَقَّ َوَدَرسوا ما فيِه َوالدارُ اآلِخَرةُ 
  .على تأويل من تأول اآلية على علم عند من أضله اهللا) وَأََضلَُّه اللَُه َعلى ِعلمٍ(اآلية وقال 

َوَيَتَعلَّمونَ ما َيُضرُُّهم َوال َينفَُعُهم َولَقَد َعِلموا (فقوله يف السحر . وأما العلم الذي ذكره اهللا تعاىل على جهة الذم له
لمِ َوحاَق بِهِم فَلَّما جاَءهتُم ُرُسلُُهم بِالَبيِّناِت فَرِحوا بِما ِعنَدُهم ِمَن الِع(وقوله ) لََمنِ ِاشتَراُه مالَهُ يف اآلخَِرِة ِمن َخالقٍ

  ).َيعلَمونَ ظاهِراً ِمَن احلَياِة الُدنيا وَُهم َعن اآلخَِرِة ُهم غاِفلون(وقوله تعاىل ) ما كانوا بِهِ َيسَتهزِئون
وسؤال العلم النافع . واالستعاذة من العلم الذي ال ينفع. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إىل نافع وإىل غري نافع

اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع )يد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ففي صحيح مسلم عن ز
وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النيب (. ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا

ربع وخرج النسائي من ويف بعضها أعوذ بك من هؤالء األ. ويف بعضها ومن دعاء ال يسمع. صلى اهللا عليه وسلم
( اللهم إين أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من علم ال ينفع)حديث جابر أن النيب صلي اهللا عليه وسلم كان يقول 

اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما )وخرجه الترمذي من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 
اللهم انفعين مبا )ائي من حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو وخرج النس( ينفعين وزدين علماً

وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ( علمتين وعلمين ما ينفعين وارزقين علماً تنفعين به



وخرج أبو ( رب علم غري نافعاللهم إّنا نسألك إمياناً دائماً فرب إميان غري دائم وأسألك علماً نافعاً ف)كان يقول 
وإن صعصعة ( إنَّ مَن البيان سحراً وإن من العلم جهالً)داود من حديث بُريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ويُفسر أيضا بأن . أن يتكلف العامل إىل علمه ماال يعلم فيجهله ذلك( إن من العلم جهالً)بن صوحان فسر قوله 
. فإذا كان اجلهل به خرياً منه فهو شر من اجلهل. ألن اجلهل به خري من العلم به. جهلالعلم الذي يضر وال ينفع 

  . وهذا كالسحر وغريه من العلوم املضرة يف الدين أو يف الدنيا

ففي مراسيل أيب داود عن زيد بن أسلم . وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تفسري بعض العلوم اليت ال تنفع
وخرجه أبو نعيم ( ل اهللا ما أعلَم فالنا قال مب قالوا بأنساب الناس قال علم ال ينفع وجهالة ال تضرقال قيل يا رسو)

إنَّهم قالوا أعلم )يف كتاب رياض املتعلمني من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أيب هريرة مرفوعا وفيه 
: اد يف آخره العلم ثالثة ما خالهن فهو فضلالناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر ومبا اختلفت فيه العرب وز

وهذا اإلسناد ال يصح وبقية دَلَّسُه عن غري ثقة، وآخر احلديث خرجه (: آية حمكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة
آية : العلم ثالثة ما سوى ذلك فهو فضل)أبو داود وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا 

  .ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وفيه ضعف مشهور( ة قائمة، أو فريضة عادلةحمكمة، أو سن
وقد ورد األمر بأن ُيتعلم من األنساب ما توصل به األرحام من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

جه محيد بن زجنويه من طريق وخر. أخرجه اإلمام امحد والترمذي( تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم)قال 
وتعلموا من العربية ما تعرفون به . تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم مث انتهوا)آخر عن أيب هريرة مرفوعا 

ويف إسناد روايته ابن لَُهيعة ( وتعلموا من النجوم ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر مث انتهوا. كتاب اهللا مث انتهوا
تعلموا من النجوم ما هتتدون به يف بركم وحبركم مث امسكوا : من رواية نعيم بن أيب هند قال قال عمروخرج أيضاً 

وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما حيل لكم من النساء وحيرم عليكم مث انتهوا وروى مسعر عن 
  (.تعرفون به القبلة والطريقتعلموا من النجوم ما )حممد ابن عبد اهللا قال قال عمر بن اخلطاب 

وكان النخعي ال يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به ورخص يف تعلم منازل القمر أمحد وإسحق 
. ومل يرخص ابن عيينه فيه ذكره حرب عنهما: وكره قتادة تعلم منازل القمر: ويتعلم من أمساء النجوم ما يهتدي به
وخرجه محيد بن . ومتعلم حروف أيب جاد ليس له عند اهللا خالق خرجه حرب وقال طاوس رب ناظر يف النجوم

وهذا حممول على علم التأثري ال علم التسيري فان علم التأثري باطل حمرم وفيه . زجنويه من رواية طاوس عن ابن عباس
د من حديث ابن خرجه أبو داو(. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر)ورد احلديث املرفوع 

: والعيافة زجر الطري..( العيافة والطَِيرة والطرق من اجلبت)عباس مرفوعا وخرج أيضاً من حديث قبيصة مرفوعاً 
  .والطرق اخلط يف األرض

والعمل مبقتضاه كالتقرب إىل النجوم وتقريب القرابني هلا كفر وأما علم التسيري فإذا . فعلم تأثري النجوم باطل حمرم
ما حيتاج إليه لإلهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزاً عند اجلمهور وما زاد عليه فال حاجة إليه وهو  تعلم منه

ورمبا أدى التدقيق فيه إىل إساءة الظن مبحاريب املسلمني يف أمصارهم كما وقع ذلك كثرياً . يشغل عما هو أهم منه
خطأ الصحابة والتابعني يف صالهتم يف كثري من األمصار  من أهل هذا العلم قدمياً وحديثاً وذلك يفضي إىل اعتقاد

  .وهو باطل
يعين مل يرد اعتبار اجلدي وحنوه : وقد أنكر األمام أمحد االستدالل باجلدي وقال إمنا ورد ما بني املشرق واملغرب قبلة

اإلمام أمحد على  وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور وأنكر ذلك مالك وغريه وأنكر. من النجوم



وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك ألن الرسل مل تتكلم يف هذا . املنجمني قوهلم أن الزوال خيتلف يف البلدان
  .وإن كان أهله يقطعون به وإن كان االشتغال به رمبا أدى إىل فساد عريض

ثلث الليل خيتلف باختالف  وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل اآلخر وقال
وأن . ومعلوم بالضرورة من دين اإلسالم قبح هذا االعتراض. البلدان فال ميكن أن يكون النزول يف وقت معني

الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو مسعوا من يعترض به ملا ناظروه بل بادروا إىل عقوبته وإحلاقه 
  .ملكذبنيبزمرة املخالفني املنافقني ا

وقد سبق عن عمر وغريه النهي عنه مع أن طائفة من : وكذلك التوسع يف علم األنساب هو مما ال حيتاج إليه
وكذلك التوسع يف علم العربية لغة وحنواً هو مما يشغل عن العلم . الصحابة والتابعني كانوا يعرفونه ويعتنون به

وأراد به . قاسم بن خميمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغيوقد كره ال. األهم والوقوف معه حيرم علماً نافعاً
التوسع فيه ولذلك كره أمحد التوسع يف معرفة اللغة وغريبها وأنكر على أيب عبيدة توسعه يف ذلك وقال هو يشغل 

الم كما يؤخذ وهلذا يقال أن العربية يف الكالم كامللح يف الطعام يعين أنه يؤخذ منها ما يصلح الك. عما هو أهم منه
من امللح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسده وكذلك علم احلساب حيتاج منه إىل ما يعرف به حساب 

واألموال اليت تقسم بني املستحقني هلا والزائد على ذلك مما ال ينتفع به إال يف . ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا
ليه ويشغل عما هو أهم منه وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم اليت جمرد رياضة األذهان وصقاهلا ال حاجة إ

توسع فيها أهلها ومسوها علوما وظنوا أن من مل يكن عاملاً هبا فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة وهي من حمدثات 
رد النهي عن وقد و. فمن ذلك ما أحدثته املعتزلة من الكالم يف القدر وضرب األمثال للَّه. األمور املنهي عنها

ال يزال أمر هذه األمة موافيا ومقاربا ما مل )اخلوض يف القدر ويف صحيحي ابن حبان واحلاكم عن ابن عباس مرفوعاً 
وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعاً ( يتكلموا يف الولدان والقدر

وقد روي من وجوه متعددة يف أسانيدها مقال وروي عن ( أمسكواإذا ذكر أصحايب فأمسكوا وإذا ذكر النجوم ف)
ابن عباس أنه قال مليمون بن مهران إياك والنظر يف النجوم فإهنا تدعو إىل الكهانة والقدر فإنه يدعو إىل الزندقة 

نعيم مرفوعاً  وإياك وشتم أحد من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فَُيكِبََّك اللَه يف النار على وجهك وخرجه أبو
وال يصح رفعه والنهي عن اخلوض يف القدر يكون على وجوه منها ضرب كتاب اللَه بعضه ببعض فينزع املثبت 

وهذا قد روي أنه وقع يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن . ويقع التجادل يف ذلك. للقدر بآية والنايف له بأخرى
عنه وهذا من مجلة االختالف يف القرآن واملراء فيه وقد هني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غضب من ذلك وهنى 

  .ذلك
وقول من . كقول القدرية لو قدر وقضى مث عذب كان ظاملاً: ومنها اخلوض يف القدر إثباتاً ونفياً باألقيسة العقلية
  .خالفهم إن اللَه جرب العباد على أفعاهلم وحنو ذلك

ي عنه عن علي وغريه من السلف فإن العباد ال يطلعون على حقيقة وقد ورد النه. ومنها اخلوض يف سر القدر
ومن ذلك أعين حمدثات األمور ما أحدثه املعتزلة ومن حذا حذوهم من الكالم يف ذات اهللا تعاىل وصفاته بأدلة . ذلك

  .وصفاته العقول وهو أشد خطراً من الكالم يف القدر ألن الكالم يف القدر كالم يف أفعاله وهذا كالم يف ذاته
وينقسم هؤالء إىل قسمني أحدمها من نفى كثرياً مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك الستلزامه عنده للتشبيه 

وقوهلم لو كان له كالم يسمع لكان جسما : باملخلوقني كقول املعتزلة لو رؤي لكان جسما ألنه ال يرى إال يف جهة
ذا طريق املعتزلة واجلهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وه: ووافقهم من نفى االستواء فنفوه هلذه الشبهة



  .وتضليلهم وقد سلك سبيلهم يف بعض األمور كثري ممن انتسب إىل السنة واحلديث من املتأخرين
والثاين من رام إثبات ذلك بأدلة العقول اليت مل يرد هبا األثر ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن 

وهو أيضاً مسلك الكرامية فمنهم من . عه كنوح بن أيب مرمي وتابعهم طائفة من احملدثني قدمياً وحديثاًسليمان ومن تاب
ومنهم من أثبت للَّه صفات مل يأت هبا الكتاب والسنة . أثبت إلثبات هذه الصفات اجلسم إما لفظا وإما معىن
  .كاحلركة وغري ذلك مما هي عنده الزم الصفات الثابتة

ومنهم من استحل قتله، . لف على مقاتل قوله يف رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا يف الطعن عليهوقد أنكر الس
  .منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغريه

والصواب ما عليه السلف الصاحل من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غري تفسري هلا وال تكييف وال 
الف ذلك البتة خصوصاً اإلمام أمحد وال خوض يف معانيها وال ضرب مثل من وال يصح من أحد منهم خ: متثيل

وإن كان بعض من كان قريباً من زمن اإلمام أمحد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل فال : األمثال هلا 
. وأمحد. والشافعي. عيوالثوري واألوزا. ومالك. يقتدى به يف ذلك إمنا اإلقتداء بأئمة اإلسالم كابن املبارك

  .وحنوهم. وأيب عبيد. واسحق
ومل يدخل ذلك يف كالم : وكل هؤالء ال يوجد يف كالمهم شيء من جنس كالم املتكلمني فضال عن كالم الفالسفة

من سلم من قدح وجرح وقد قال أبوزرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج يف نشره إىل 
  .م منهشيء من الكالم فلست

وسواء . ومن ذلك أعين حمدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها
أخالفت السنن أم وافقتها طرداً لتلك القواعد املقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن 

ره أئمة اإلسالم على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي باحلجاز بتأويالت خيالفهم غريهم فيها وهذا هو الذي أنك
  .وبالغوا يف ذمه وإنكاره: والعراق

ومن : فأما األئمة وفقهاء أهل احلديث فإهنم يتبعون احلديث الصحيح حيث كان إذا كان معموال به عند الصحابة
هنم ما تركوه إال على علم أنه ال يعمل به أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فال جيوز العمل به أل: بعدهم

  .قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإهنم كانوا أعلم منكم
فأما ما خالف عمل أهل املدينة من احلديث فهذا كان مالك يرى األخذ بعمل أهل املدينة األكثرون أخذوا 

  .باحلديث
: اخلصام واملراء يف مسائل احلالل واحلرام أيضاً ومل يكن ذلك طريقة أئمة اإلسالمومما أنكره أئمة السلف اجلدال و

وإمنا أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقني يف مسائل اخلالف بني الشافعية واحلنفية وصنفوا كتب اخلالف 
  .عن العلم النافعووسعوا البحث واجلدال فيها وكل ذلك حمدث ل أصل له وصار ذلك علمهم حىت شغلهم ذلك 

ما (ما ضل قوم بعد هدى إال أوتوا اجلدل مث قرأ )وقد أنكر ذلك السلف وورد يف احلديث املرفوع يف السنن 
وقال بعض السلف إذا أراد اهللا بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له )( ضََربوُه لََك إِلّا َجَدالً َبل ُهم قَوٌم َخِصمون

  .باب اجلدل
يريد املسائل وكان يعيب : كت أهل هذه البلدة وإهنم ليكرهون هذا اإلكثار الذي فيه الناس اليوموقال مالك أدر

كثرة الكالم والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه مجل مغتلم يقول هو كذا هو كذا هبدر يف كالمه وكان يكره اجلواب 
. فلم يأته يف ذلك جواب) وحِ قُلِ الرّوُح ِمن أَمرِ رَّبيوََيسأَلوَنَك َعنِ الّر(يف كثرة املسائل ويقول قال اللَُه عز وجل 



وقال املراء : وقيل له الرجل يكون عاملاً بالسنن جيادل عنها قال ال ولكن خيرب بالسنة فان قبل منه وإال سكت
ل اليت وكان يقول يف املسائ: واجلدال يف العلم يذهب بنور العلم وقال املراء يف العلم ُيقسي القلب ويورث الضعن

  .وكان اإلمام أمحد يسلك سبيله يف ذلك: يسئل عنها كثرياً ال أدري
وقد ورد النهي عن كثرة املسائل وعن أغلوطات املسائل وعن املسائل قبل وقوع احلوادث ويف ذلك ما يطول 

رك ومع هذا ففي كالم السلف واألئمة كمالك والشافعي وأمحد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدا: ذكره
ويف كالمهم من رد األقوال املخالفة للسنة : األحكام بكالم وجيز خمتصر يفهم به املقصود من غري إطالة وال إسهاب

بألطف إشارة وأحسن عبارة حبيث يغين ذلك من فهمه عن إطالة املتكلمني يف ذلك بعدهم بل رمبا مل يتضمن تطويل 
سلف واألئمة مع اختصاره وإجيازه فما سكت من سكت كالم من بعدهم من الصواب يف ذلك ما تضمنه كالم ال

وما تكلم من تكلم . من كثرة اخلصام واجلدال من سلف األمة جهال وال عجزاً ولكن سكتوا عن علم وخشية للَّه
وتوسع من توسع بعدهم الختصاصه بعلم دوهنم ولكن حباً للكالم وقلة ورع كما قال احلسن ومسع قوما يتجادلون 

  .وا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلمواهؤالء قوم مل

وقال مهدي بن ميمون مسعت حممد بن سريين وما رآه رجل ففطن له فقال إين أعلم ما يريد إين لو أردت أن 
ويف رواية قال أنا أعلم باملراء منك ولكين ال أماريك وقال إبراهيم النخعي ما : أماريك كنت عاملاً بأبواب املراء

وقال عبد الكرمي احلوري ما خاصم ورع قط وقال جعفر بن حممد إياكم واخلصومات يف الدين فإهنا  خاصمت قط
  .وتورث النفاق. تشغل القلب

وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا مسعت املراء فاقصر وقال من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر الثقل وقال أن 
نوا هم أقوى على البحث لو حبثوا وكالم السلف يف هذا املعىن كثري السابقني عن علم وقفوا وببصرنا قد كفوا وكا

  .جداً
وقد فنت كثري من املتأخرين هبذا فظنوا أن من كثر كالمه وجداله وخصامه يف مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس 

وزيد بن وانظر إىل أكابر الصحابة وعلمائهم كأيب بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود . وهذا جهل حمض. كذلك
كالمهم أقل من كالم ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كالم التابعني أكثر من كالم الصحابة . ثابت كيف كانوا

فليس العلم . والصحابة أعلم منهم وكذلك تابعوا التابعني كالمهم أكثر من كالم التابعني والتابعون أعلم منهم
القلب يفهم به العبد احلق ومييز به بينه وبني الباطل ويعرب عن  بكثرة الرواية وال بكثرة املقال ولكنه نور يقذف يف

  .ذلك بعبارات وجيزة حمصلة للمقاصد
عن كثرة )وقد كان النيب صلي اهللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم واختصر له الكالم اختصاراً وهلذا ورد النهي 

أن اللَه مل يبعث نبيا إال مبلغاً وأن تشقيق )سلم وقد قال النيب صلى اهللا عليه و( الكالم والتوسع يف القيل والقال
. وأما كثرة القول وتشقيق الكالم فإنه مذموم. يعين أن النيب إمنا يتكلم مبا حيصل به البالغ( الكالم من الشيطان

وقال أن من البيان )وكان حيدث حديثاً لو عده العاد ألحصاه . وكانت خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم قصداً
وإمنا قاله يف ذم ذلك ال مدحاً له كما ظن ذلك من ظنه ومن تأمل سياق ألفاظ احلديث قطع بذلك ويف ( سحراً

أن اللَه ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل )الترمذي وغريه عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً 
عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغريهم من ويف املعىن أحاديث كثرية مرفوعة وموقوفة على ( البقرة بلساهنا

  .الصحابة فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطة للقول وكالمه يف العلم كان أعلم ممن ليس كذلك
فمنهم من يظن يف . وقد ابتلينا جبهلة من الناس يعتقدون يف بعض من توسع يف القول من املتأخرين انه أعلم ممن تقدم



ومنهم من يقول هو أعلم من . تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقالهشخص أنه أعلم من كل من 
وهذا يلزم منه ما قبله ألن هؤالء الفقهاء املشهورين املتبوعني أكثر قوال ممن كان قبلهم . الفقهاء املشهورين املتبوعني

كالثوري واألوزاعي . طريق األوىلفإذا كان من بعدهم أعلم منهم التساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قوال ب
  .وممن قبلهم من التابعني والصحابة أيضاً. وطبقتهم. وابن املبارك. والليث

فإن هؤالء كلهم أقل كالماً ممن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصاحل وإساءة ظن هبم ونسبته هلم إىل 
. مسعود يف قوله يف الصحابة أهنم أبر األمة قلوباً اجلهل وقصور العلم وال حول وال قوة إال باللَه ولقد صدق ابن

ويف هذا إشارة إىل أن من بعدهم أقل علوماً وأكثر . وروي حنوه عن ابن عمر أيضاً. وأقلها تكلفاً. وأعمقها علوماً
  .تكلفاً

 خطباؤه وقال ابن مسعوداً أيضاً إنكم يف زمان كثري علماؤه قليل خطباؤه وسيأيت بعدكم زمان قليل علماؤه كثري
وقد شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل . فمن كثر علمه وقل قوله فهو املمدوح ومن كان بالعكس فهو مذموم

وأهل اليمن أقل الناس كالماً وتوسعاً يف العلوم لكن علمهم علم نافع يف قلوهبم ويعربون . اليمن باإلميان والفقه
هو الفقه والعلم النافع فأفضل العلوم يف تفسري القرآن ومعاين  وهذا. بألسنتهم عن القدر احملتاج إليه من ذلك

احلديث والكالم يف احلالل واحلرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل أن ينتهي إىل أئمة اإلسالم 
  .املشهورين املقتدى هبم الذين مسيناهم فيما سبق

ه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع ال خري يف كثري فضبط ما روي عنه يف ذلك أفضل العلوم مع تفهم
ويف . منه إال أن يكون شرحاً لكالم يتعلق من كالمهم وأما ما كان خمالفاً لكالمهم فأكثره باطل أو ال منفعة فيه

ود بأوجز لفظ كالمهم يف ذلك كفاية وزيادة فال يوجد يف كالم من بعدهم من حق إال وهو يف كالمهم موج
وأخصر عبارة وال يوجد يف كالم من بعدهم من باطل إال ويف كالمهم ما يبني بطالنه ملن فهمه وتأمله ويوجد يف 

  .كالمهم من املعاين البديعة واملآخذ الدقيقة ماال يهتدى إليه من بعدهم وال يلم يه
وحيتاج من .  من الباطل متابعة ملن تأخر عنهمفمن مل يأخذ العلم من كالمهم فاته ذلك اخلري كله مع ما يقع يف كثري

أراد مجع كالمهم إىل معرفة صحيحة من سقيمه وذلك مبعرفة اجلرح والتعديل والعلل فمن مل يعرف ذلك فهو غري 
وال يثق مبا عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك ال يثق مبا . واثق مبا ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله

النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن السلف جلهله بصحيحه من سقيمه فهو جلهله جيوز أن يكون كله يروى عن 
  .باطال لعدم معرفته مبا يعرف به صحيح ذلك وسقيمه

وكذا قال اإلمام : قال األوزاعي العلم ما جاء به أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فما كان غري ذلك فليس بعلم
هري يكتب ذلك وخالفه صاحل بن كيسان :  أنت خمري يعىن خمريا يف كتابته وتركهأمحد وقال يف التابعني وقد كان الُز

  .مث ندم على تركه كالم التابعني
وليكن اإلنسان : ويف زماننا يتعني كتابة كالم أئمة السلف املقتدى هبم إىل زمن الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد

م حوادث كثرية وحدث من انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعده
الظاهرية وحنوهم وهو أشد خمالفة هلا لشذوذه عن األئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ مامل يأخذ به األئمة من 

  .قبله
وتلطخ ببعض فأما الدخول مع ذلك يف كالم املتكلمني أو الفالسفة فشر حمض وقل من دخل يف شيء من ذلك إال 

وكان هو وغريه من أئمة السلف حيذرون من : أوضارهم كما قال أمحد ال خيلو من نظر يف الكالم من أن يتجهم



وأما ما يوجد يف كالم من أحب الكالم احملدث واتبع أهله من ذم من ال يتوسع يف . أهل الكالم وأن ذبوا عن السنة
شو أو إىل أنه غري عارف باللَه أو غري عارف بدينه فكل ذلك من اخلصومات واجلدال ونسبته إىل اجلهل أو إىل احل

ومما أحدث من العلوم الكالم يف العلوم الباطنة من املعارف وأعمال القلوب . خطوات الشيطان نعوذ باللَه منه
 :وقد أنكره أعيان األئمة كاإلمام أمحد وغريه: وتوابع ذلك مبجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم

  .وكان أبو سليمان يقول أنه لَتُمرُّ يب النكتةُ من ُنكَِت القوم فال أقبلها إال بشاهدين عدلني الكتاب والسنة
وقد : وقال اجلنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث ال يقتدى به يف علمنا هذا

أو . الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء اللَه أفضل من األنبياءاتسع اخلرق يف هذا الباب ودخل فيه قوم إىل أنواع 
وإىل دعوى احللول واالحتاد أو القول بوحدة : أهنم مستغنون عنهم وإىل التنقص مبا جاءت به الرسل من الشرائع

وأدخلوا يف . وحل حمظورات الشرائع. وغري ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى اإلباحة. الوجود
. فبعضها زعموا أنه حيصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص. ذا الطريق أشياء كثرية ليست من الدين يف شيءه

وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع . وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور احملرمة ونظرها
. ذكر اللَه وعن الصالة كالغناء والنظر إىل احملرم وبعضه يصد عن. كشهرة اللباس وغري ذلك مما مل تأت به الشريعة
  .وشاهبوا بذلك الذين اختذوا دينهم هلواً ولعباً

فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد يف ذلك باملأثور عن الصحابة 
. والزهد. م من الكالم يف مسائل احلالل واحلراموفيما ورد عنه. والتابعني وتابعيهم يف معاين القرآن واحلديث

مث االجتهاد على الوقوف يف معانيه . وغري ذلك واالجتهاد على متييز صحيحه من سقيمه أوال. واملعارف. والرقائق
  .وشغل ملن بالعلم النافع عين واشتغل. ويف ذلك كفاية ملن عقل. وتفهمه ثانياً

ه اهللا عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوج
إِنَّما َيخشى اللََه ِمن ِعباِدهِ (وحينئذ يثمر له هذا العلم مثرته اخلاصة به وهي خشية اللَه كما قال عز وجل . وأهلمه
بعض السلف ليس العلم قال ابن مسعود وغريه كفى خبشية اللَه علما وكفى باالغترار باللَه جهال وقال ) الُعلَماُء

وقال بعضهم من خشي اللََه فهو عامل ومن عصاه فهو جاهل وكالمهم يف هذا . بكثرة الرواية ولكن العلم اخلشية
  .املعىن كثري جداً

وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين أحدمها على معرفة اللَه وما يستحقه من األمساء احلسىن والصفات 
وذلك يستلزم إجالله وإعظامه وخشيته ومهابته وحمبته ورجاءه والتوكل عليه والرضى . الباهرةالعلى واألفعال 

بقضائه والصرب على بالئه واألمر الثاين املعرفة مبا حيبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من االعتقادات واألعمال 
اللَه ورضاه والتباعد عما يكرهه  الظاهرة والباطنة واألقوال فيوجب ذلك ملن علمه املسارعة إىل ما فيه حمبة

فإذا أمثر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمىت كان العلم نافعاً ووقر يف القلب فقد خشع القلب للَّه : ويسخطه
ومىت خشع القبل للَّه وذل وانكسر له قنعت النفس بيسري . وذل هيبة وإجالال وخشية وحمبة وتعظيما. وانكسر له

وكل ما هو فان ال يبقى من املال واجلاه . بعت به فأوجب هلا ذلك القناعة والزهد يف الدنيااحلالل من الدنيا وش
وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند اللَه من نعيم اآلخرة وإن كان كرمياً على اللَه كما قال ذلك ابن 

فإن سأله . وجل معرفة خاصة وأوجب ذلك أن يكون بني العبد وبني ربه عز. عمر وغريه من السلف وروي مرفوعا
وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت أحبه إىل قوله فلئن )أعطاه وإن دعاه أجابه كما قال يف احلديث اإلهلي 

ويف وصيته صلى اللَه عليه وسلم البن ( ولئن دعاين ألجيبنه)ويف رواية ( سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه



  (.احفظ اللَه جتده أمامك تعرف إىل اللَه يف الرخاء يعرفك يف الشدة احفظ اللَه حيفظك)عباس 
فالشأن يف أن العبد يكون بينه وبني ربه معرفة خاصة بقلبه حبيث جيده قريباً منه يستأنس به يف خلوته وجيد حالوة 

بن الورد جيد كما قيل لوهيب . وال جيد ذلك إال من أطاعه يف سره وعالنيته. ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته
. ومىت وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة. حالوة الطاعة من عصى قال ال وال من هم

ويف . وإذا دعاه أجابه كما قالت شغوانة لفضيل والعبد ال يزال يقع يف شدائد وكرب يف الدنيا. فإذا سأله أعطاه
عرفة خاصة كفاه اللَه ذلك كله وهذا هو املشار إليه يف وصية ابن ويف املوقف فإذا كان بينه وبني ربه م. الربزخ

وقيل ملعروف ما الذي هيجك إىل ( تعرف إىل اللَه يف الرخاء يعرفك يف الشدة)عباس بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
معرفة كفاك  فقال إن ملكا هذا كله بيده كانت بينك وبينه. االنقطاع وذكر له املوت والقرب واملوقف واجلنة والنار

. فالعلم النافع ما عرف بني العبد وربه ودل عليه حىت عرف ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه. هذا كله
  .وعبده كأنه يراه

وهلذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس اخلشوع وقال ابن مسعود إن أقواماً يقرأون القرآن ال 
 القلب فرسخ فيه نفع وقال احلسن العلم علمان فعلم على اللسان فذلك حجة اللَه جياوز تراقيهم ولكن إذا وقع يف

. عامل باللَه عامل بأمر اللَه. وعلم يف القلب فذلك العلم النافع وكان السلف يقولون أن العلماء ثالثة. على ابن آدم
  .األول وهو الذي خيشى اهللا ويعرف أحكامه وعامل بأمر اللَه ليس بعامل باللَه وأكملهم. وعامل باللَه ليس بعامل بأمره

فالشأن كله يف أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريباً ومىت وجده منه قريباً 
ابن آدم اطلبين جتدين فإن وجدتين وجدت كل شيء وإن فتك )قربه إليه وأجاب دعاءه كما يف األثر اإلسرائيلي 

  .وكان ذو النون يردد هذه األبيات بالليل( وأنا أحب إليك من كل شيءفاتك كل شيء 
  مِثلَ ما َوَجدُت أَنا... اُطلُبوا ِلأَنفُِسكُم 

  لَيَس يف هَواُه َعنا... قَد َوَجدُت ِلي َسكَناً 
  أَو قَُربُت ِمنُه دَنا... إِن َبُعدُت قَرََّبين 

فأصل العلم باللَه الذي يوجب خشيته : أصل العلم خشية اللَهوكان اإلمام أمحد رمحه اللَه يقول عن معروف معه 
مث يتلوه العلم بأحكام اللَه وما حيبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل . وحمبته والقرب منه واألنس به والشوق إليه

خلاشع والنفس فمن حتقق هبذين العلمني كان علمه علماً نافعاً وحصل له العلم النافع والقلب ا: أو حال أو اعتقاد
  .القانعة والدعاء املسموع

ومن فاته هذا العلم النافع وقع يف األربع اليت استعاذ منها النيب صلي اهللا عليه وسلم وصار علمه وباال وحجة عليه 
ومل يسمع دعاؤه . ومل تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصاً وهلا طلباً. فلم ينتفع به ألنه مل خيشع قلبه لربه

  .وعدم اجتنابه ملا يسخطه ويكرهه. عدم امتثاله ألوامر ربهل
فإن كان متلقى من غري ذلك فهو غري . هذا إن كان علمه علماً ميكن االنتفاع به وهو املتلقى عن الكتاب والسنة

وعالمة هذا العلم الذي ال ينفع أن يكسب صاحبه . نافع يف نفسه وال ميكن االنتفاع به بل ضره أكثر من نفعه
وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء . واملنافسة فيها. الزهو والفخر واخليالء وطلب العلو والرفعة يف الدنيا

ورمبا ( إن من طلب العلم لذلك فالنار النار)وصرف وجوه الناس إليه وقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما سواه وليس غرضهم بذلك إال طلب التقدم يف ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة اهللا وطلبه واألعراض ع

  .والتعظم بذلك على الناس. قلوب الناس من امللوك وغرهم وإحسان ظنهم هبم وكثرة اتباعهم



وهذا . وكما ادعاه القرامطة والباطنية وحنوهم. وعالمة ذلك إظهار دعوى الوالية كما كان يدعيه أهل الكتاب
نفوسهم وازدرائها باطناً وظاهراً وقال عمرو من قال إنه عامل فهو جاهل  خبالف ما كان عليه السلف من احتقار

  .ومن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال هو يف اجلنة فهو يف النار
ومن عالمات ذلك عدم قبول احلق واالنقياد إليه والتكرب على من يقول احلق خصوصاً إن كان دوهنم يف أعني 

تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إىل احلق ورمبا أظهروا بألسنتهم ذم  واإلصرار على الباطل خشية. الناس
أنفسهم واحتقارها على رؤوس األشهاد ليعتقد الناس فيهم أهنم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من 

ستجالبه مما ينايف دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء ويظهر منهم من قبول املدح وا
الصدق واإلخالص فإن الصادق خياف النفاق على نفسه وخيشى على نفسه من سوء اخلامتة فهو يف شغل شاغل عن 

  .قبول املدح واستحسانه
فلهذا كان من عالمات أهل العلم النافع أهنم ال يرون ألنفسهم حاال وال مقاما ويكرهون بقلوهبم التزكية واملدح 

أحد قال احلسن إمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري بدينه املواظب على عبادة وال يتكربون على 
ربه ويف رواية عنه قال الذي ال حيسد من فوقه وال يسخر ممن دونه وال يأخذ على علم علََّمه اللَه أجراً وهذا الكالم 

ع كلما ازدادوا يف هذا العلم ازدادوا تواضعاً للَّه األخري قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم الناف
  .وخشية وانكساراً وذال

قال بعض السلف ينبغي للعامل أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لربه فانه كلما ازداد علماً بربه ومعرفة به ازداد 
لى اهلرب من الدنيا وأعظمها منه خشية وحمبة وازداد له ذال وانكساراً ومن عالمات العلم النافع أنه يدل صاحبه ع

فإذا وقع شيء من ذلك . الرئاسة والشهرة واملدح فالتباعد عن ذلك واالجتهاد يف جمانبته من عالمات العلم النافع
من غري قصد واختيار كان صاحبه يف خوف شديد من عاقبته حبيث أنه خيشى أن يكون مكراً واستدراجاً كما كان 

  .سه عند اشتهار امسه وبعد صيتهاإلمام أمحد خياف ذلك على نف
ومن عالمات العلم النافع أن صاحبه ال يدعى العلم وال يفخر به على أحد وال ينسب غريه إىل اجلهل إال من خالف 

  .السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضباً للَّه ال غضباً لنفسه وال قصداً لرفعتها على أحد
كرب بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إىل اجلهل وأما من علمه غري نافع فليس له شغل سوى الت

  .وَتَنقُّصهم لريتفع بذلك عليهم وهذا من أقبح اخلصال وأرداها

ورمبا نسب من كان قبله من العلماء إىل اجلهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه 
على ضد هذا يسيؤون الظن بأنفسهم وحيسنون الظن مبن سلف من هبا وإساءة ظنه مبن سلف وأهل العلم النافع 

العلماء ويقرون بقلوهبم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها 
فقال واللَه ما حنن بأهل أن نذكرهم فكيف . وما أحسن قول أيب حنيفة وقد سئل عن علقمة واألسود أيهما أفضل

  .ل بينهم وكان ابن املبارك إذا ذكر أخالق من سلف ينشدنفض
  لَيَس الَصحيُح إِذا َمشى كَاملُقَعِد... ال ُتعرِض بِذِكرِنا َمع ذِكرِِهم 

ومن علمه غري نافع إذا رأى لنفسه فضال على من تقدمه يف املقال وتشقق الكالم ظن لنفسه عليهم فضال يف العلوم 
به عمن سبق فاحتقر من تقدمه واجترأ عليه بقلة العلم وال يعلم املسكني أن قلة  أو الدرجة عند اللَه لفضل خص

كما قال ابن عباس لقوم . كالم من سلف إمنا كان ورعا وخشية للَّه ولو أراد الكالم وإطالته ملا عجز عن ذلك
وأهنم هلم العلماء . بكم مسعهم يتمارون يف الدين أما علمتم إن للَّه عباداً أسكتهم خشية اللَّه من غري عي وال



والفصحاء والطلقاء والنبالء العلماء بأيام اللَه غري أهنم إذا تذكروا عظمة اللَه طاشت عقوهلم وانكسرت قلوهبم 
وانقطعت ألسنتهم حىت إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إىل اللَه باألعمال الزاكية يعدون أنفسهم من املفرطني وأهنم 

املني واخلاطئني وأهنم ألبرار برآء إال أهنم ال يستكثرون له الكثري وال يرضون له بالقليل وال ألكياس أقوياء ومع الظ
يدلون عليه باألعمال هم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون خرجه أبو نعيم وغريه وخرج اإلمام 

ء والعيُّ شعبتان من اإلميان والبذاء قال احليا)أمحد والترمذي من حديث أيب إمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وخرجه احلاكم وصححه وخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة . وحسنه الترمذي( والبيان شعبتان من النفاق

البيان من اهللا والعي من الشيطان وليس البيان بكثرة الكالم ولكن البيان الفصل يف )عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ويف مراسيل حممد بن كعب القرظي عن النيب صلى اهللا عليه (. ة الكالم ولكن من سفه احلقاحلق وليس العي قل

الرحم واحلياء وعي . ثالث ينقص هبن العبد يف الدنيا ويزداد هبن يف اآلخرة ما هو أعظم من ذلك)وسلم قال 
 عي القلب وال عي العمل قال عون بن عبد اللَه ثالث من اإلميان احلياء والعفاف والعي عي اللسان ال( اللسان

وهن مما يزددن يف اآلخرة وينقصن يف الدنيا وما يزددن يف اآلخرة أكرب مما ينقصن من الدنيا وروي هذا مرفوعا من 
  .وجه ضعيف

فمن عرف : وقال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إىل القوم فريون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم
هتم عما سكتوا عنه من ضروب الكالم وكثرة اجلدال واخلصام والزيادة يف البيان على قدر السلف عرف أن سكو

وسواء يف . مقدار احلاجة مل يكن عياً وال جهال وال قصوراً وإمنا كان ورعا وخشية للَّه واشتغاال عما ال ينفع مبا ينفع
وغري . واحلكم واملواعظ. د والرقائقويف الزه. ويف تفسري القرآن واحلديث. ذلك كالمهم يف أصول الدين وفروعه

ذلك مما تكلموا فيه فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غري سبيلهم ودخل يف كثرة السؤال والبحث 
وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريباً وقد قال إياس بن معاوية ما . فإن اعترف هلم بالفضل. واجلدال والقيل والقال

وهو أمحق قيل له فما عيبك قال كثرة الكالم وإن ادعى لنفسه الفضل وملن سبقه من أحد ال يعرف عيب نفسه إال 
  .النقص واجلهل فقد ضل ضالال مبيناً وخسر خسراناً عظيما

ويف اجلملة ففي هذه األزمان الفاسدة إما أن يرضى اإلنسان لنفسه أن يكون عاملاً عند اللَه وال يرضى إال بأن يكون 
ومن كان بينه وبني اللَه معرفة اكتفى مبعرفة اللَه . فإن رضي باألول فليكتف بعلم اللَه فيه. عند أهل الزمان عاملاً

من طلب العلم ليباهي به )ومن مل يرض إال بأن يكون عاملاً عند الناس دخل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم : إياه
  (.ه من النارالعلماء أو مياري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعد

قال وهيب بن الورد رب عامل يقول له الناس عامل وهو معدود عند اللَه من اجلاهلني ويف صحيح مسلم عن أيب 
إن أول من تسعر به النار ثالثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو )هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فإن مل تقنع نفسه بذلك ( مر به فيسحب على وجهه حىت ألقي يف النارقارىء وهو عامل ويقال له قد قيل ذلك مث أ
حىت تصل إىل درجة احلكم بني الناس حيث كان أهل الزمان ال يعظمون من مل يكن كذلك وال يلتفتون إليه فقد 

  .استبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري وانتقل من درجة العلماء إىل درجة الظلمة
أريد على القضاء فأباه إمنا تعلمت العلم ألحشر به مع األنبياء ال مع امللوك فإن العلماء  وهلذا قال بعض السلف ملا

حيشرون مع األنبياء والقضاة حيشرون مع امللوك وال بد للمؤمن من صرب قليل حىت يصل به إىل راحة طويلة فإن 
وكان اإلمام : ا أقل ما يتمتعجزع ومل يصرب فهو كما قال ابن املبارك من صرب فما أقل ما يصرب ومن جزع فم

  :الشافعي رمحه اللَه ينشد



  كَأَنَّ ُمدََّتها أَضغاثُ أَحالمِ... يا َنفُس ما ِهَي إِلّا َصُرب أَّيامِ 
  َوَخلِّ َعنها فَإِنَّ العَيَش قُدامي... يا َنفسُ جوزي َعنِ الدُنيا ُمباِدَرةً 

ومن دعاء ال : ومن نفس ال تشبع. ومن قلب ال خيشع. ينفع فنسأل اللَه تعاىل علماً نافعاً ونعوذ به من علم ال
اللهم إّنا نعوذ بك من هؤالء األربع احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا عليه وسلم على سيدنا حممد وآله : يسمع

  .وصحبه أمجعني
يات كإحياء القتيل ليتدبر ما ذم اللَه به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدهتم اآل( فصل)

أَلَم َيأِن ِللَّذيَن آَمنوا أَن َتخَشَع قلوُبُهم ِلِذكرِ اللَِه (فقيل لنا . مث هنينا عن التشبه هبم يف ذلك. املضروب ببعض البقرة
) ُهم َوكَثٌري ِمنهُم فاِسقونَوما َنَزلَ ِمَن احلَقِّ َوال َيكونوا كَالَّذيَن أوتوا الكِتاَب ِمن قَبلُ فَطالَ َعلَيهِمُ األَمُد فَقََست قلوُب

فأخرب أن قسوة ) فَبِما َنقِضهِم ميثاقَُهم َوَجَعلنا قُلوبَُهم قاِسَية(فقال سبحانه . وبني يف موضع أخر سبب قسوة قلوهبم
قلوهبم كان عقوبة هلم على نقضهم ميثاق اللَه وهو خمالفتهم ألمره وارتكاهبم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق اللَه 

  ).ُيَحرِّفونَ الكَِلَم َعنِ َمواِضِعه َوَنسوا َحظّاً ِمّما ذُكِّروا بِِه(هوده أن ال يفعلوا ذلك مث قال تعاىل وع
فذكر أن قسوة قلوهبم أوجبت هلم خصلتني مذمومتني إحدامها حتريف الكلم من بعد مواضعه والثانية نسياهنم حظاً 

فنسوا ذلك وتركوا العمل . واملوعظة احلسنة. ا ذكروا به من احلكمةواملراد تركهم وإمهاهلم نصيباً مم. مما ذكروا به
  .به وأمهلوه

أحدمها حتريف فإن من تفقه لغري : وهذان األمران موجودان يف الذين فسدوا من علمائنا ملشاهبتهم ألهل الكتاب
والتلطف يف . ضعهاالعمل يقسو قلبه فال يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن موا

والطعن يف ألفاظ السنن حيث مل . ذلك بأنواع احليل اللطيفة من محلها على جمازات اللغة املستبعدة وحنو ذلك
ويذمون من متسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهال أو . ميكنهم الطعن يف ألفاظ الكتاب

  .حسوداً
ويف صوفية الفالسفة واملتكلمني والثاين نسيان حظ . نات ويف فقهاء الرأيوهذا يوجد يف املتكلمني يف أصول الديا

  .مما ذكروا به من العلم النافع فال تتعظ قلوهبم بل يذمون من تعلم ما يبكيه وبرق به قلبه ويسمونه قاصاً

ايته أن ونقل أهل الرأي يف كتبهم عن بعض شيوخهم أن مثرات العلوم تدل على شرفها فمن اشتغل بالتفسري فغ
يقص على الناس ويذكرهم ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفيت ويقضي وحيكم ويدرس وهؤالء هلم نصيب من 

واحلامل هلم على هذا شدة حمبتهم للدنيا وعلوها ) َيعلَمونَ ظاهِراً ِمَن احلَياِة الُدنيا َوُهم َعنِ اآلِخَرِة غاِفلونَ(الذين 
وألزموا . يف اآلخرة ونصحوا أنفسهم وعباد اللَه لتمسكوا مبا أنزل اللَه على رسولهولو أهنم زهدوا يف الدنيا ورغبوا 

فكان الناس حينئذ أكثرهم ال خيرجون عن التقوى فكان يكفيهم ما يف نصوص الكتاب والسنة ومن . الناس بذلك
عنها إىل الرجوع إليها  فكان اهللا يقيض من يفهم من معاين النصوص ما يرد هبا خلارج. خرج منهم عنهما كان قليال

واحليل احملرمة اليت بسببها فتحت أبواب الرياء وغريه من احملرمات . ويستغين بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة
َوَهدى اللَُه الَّذيَن آَمنوا ِلما ِاخَتلَفوا فيِه ِمن احلَقِّ بِإِذنِهِ (واستحلت حمارم اللَه بأدىن احليل كما فعل أهل الكتاب 

وصلى اللَه على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم ) للَُه يَهدي ِمن َيشاُء إِىل ِصراٍط ُمسَتقيمَوا
  .الدين وحسبنا اللَه ونعم الوكيل
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