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َبيَ هَ الذَ َمامَ للَ َلمَ العَ َلَ غَ زَ 

َ:َاهَ أرضَ عنهَوَ َاللَ َيَ ضَ رَ َشقيَيمَ الدَ َبَيهَ الذَ َدَ أحَ َبنَ َدَ حممَ َينَ الدَ َسَ شَ َالشيخَ َقالَ 

َبهَ نَ جَ تَ ف َ َعابَ ويَ َمَيذَ اَيَ مَ َةَ األمَ َاءَ مَ لَ منَعَ َةَ فَ طائَ َلَ يفَكَ َنَ مَأَ علَ اَ 

َ:َةَ دَ وَ جَ المَ َاءَ رَ القَ 

َعَ بَيطوالتَاحلروفَ َراعاةَ إىلَمَ َةَ اهلمَ َصروفَ ىَمَ بقَ ي ََئَ القارَ َدَ اجملوَ َيَإىلَأنَ ؤدَ ي ََزائدٌََوحتريرٌََتط بيٌعَزائدٌَفيهمَ
َكتابَ َرَ ذلكَعنَتدبَيَهَ لَ يشغَ َهاَحبيثَ يفَجتويدَ  ل ي ةَ َللَ َةَ يفَالتالَوَهَعنَاخلشوعَ فَ صرَ تعاىلَويَ َاللَ َمعاين َوحت 

َاءَ القرَ َوبأنَ َلحنونَ املسلميَيَ َوأنَ َقتَ مَ الَ َيَ ليهمَبعَ إَنظرَ فيَ َتعاىلَاللَ َكتابَ ََاظَ فَ حلَ اَريَ زدَ مَ ،ََالنفسَ َق  و ى
َ،َصالَ َكَفغيَ لَ اَعمَ وأمَ َ؟َكَ لمَ وماَعَ ؟ََرفتَ ماذاَعَ َأنتَ !َعريَشَ َفليتَ َ.َرءانَ القَ َإالَشواذَ َالَحيفظونَ 

َ.ََواخلوفَ َواحلزنَ َةَ عنَاخلشيَ َةٌَعريَ َلةٌَكَفثقيتَ اَتالوَ وأمَ 

ََ.َياءَ والرَ َاجلهلَ َةَ قدَ كَمنَرَ ظَ وقَ ويَ َكَ شدَ رَ َكَ رَ صَ بَ وي َ َكَ قَ ف َ وَ ي َ تعاىلََفاللَ 

َ،َبهَيفَاجلملةَ َفعَ نتَ قدَيَ َوخوفَ َبقلبَ أَمنهمَنَقرَ مَ َيفَاجلملةَ َوهؤالءَ :ََمَوالتمطيطَ النغَ َاءَ همَقرَ ضدَيوَ 
َ.ََيبكَ بَويَ طرَ ويَ اَصحيحَ َأَ نَيقرَ مَ َفقدَرأيتَ 

َ.َةَ َاجلنائزيَ مَحاال َهَ أوأسَو،َتعاىلََاللَ َكالمَ ََلَ وبدَ َالنفوسَ َوأبرمَ َىَالقلوبَ أَقسَ إذاَقرَ نَمَ َورأيتَ ،َمَنعَ 

َُ مباَيَ َعلىَالتالوةَ َءَ شيَمَ وأقدَ َعنَاخلشوعَ َشيءَ َدَ فأبعَ َوباجلمعَ َبالرواياتَ َاءَ والقرَ  َ،َوغيهَ َعنَالقصدَ َر

ََ.َالراءاتَ َوترقيقَ َالالماتَ َتلكَ َوتغليظَ َحزةَ َوجوهَ َهمَيفَتكثيَ وشعارَ 

ََ.َحزةَ َووقوفَ َواملدودَ َاإلمالةَ َومنَوالرتقيقَ َناَمنَالتغليظَ واعفَ َرجلَ أَياَاقرَ 

َ؟ََذامَهَ إىلَكَ 

َعَ والتهوَيَكتَ والسَ َالوجوهَ َغرائبَ َنهَإحضارَ ديدَ َلَ جعَ ََيفَحمرابَ أوَتال ََةَ رَيفَختمَ منهمَإنَحضَ َوآخرَ 
َ.ََفاعرفوينَفإينَعارفٌََأناَأبوَفالنَ :ََونادىَعلىَنفسهَ ،ََخالفَ َبكلَ َيتأيَو،ََبالتسهيلَ 

ََ؟َبكَلَ ي عمَ َيشَ إَ 

َ.َةَ علىَاألفئدَصاصٌَورَ َ،َنجنيقَ مَ َحجرَ َنكَ إ،ََخبيَ َاللَ َحكَ الَصبَ 

َ
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َ:َونَ ثَ حدَ والمَ 

َ.َهٌَبَ شَ َواملوضوعَ همَعندَ َحيحَ بلَالصَ ،ََبهَنَ والَالتديَيَاحلديثَ َعرفةَ هلمَيفَمَ َةَ الَهَ َوَفقهونَ همَالَيَ فغالبَ 

،ََاحلديثَ َبآدابَ َبونَ الَيتأدَ ،ََواةَ والرَيَمنَاألجزاءَ َدَ دَ العَ َوتكثيَ َالشيوخَ َلةَ جهَ َعلىَماعَ مَيفَالسَ هَ ت َ هَ إمناَ
َكَ وحيَ َ!َنةَ سَ َمخسيَ َعدَ أبَ ؟ََرويهَ ىتَيَ مَثهَ دَ هَحتَ ونفسَ َرَ اخلب َ َعَ سمَ ي ََاآلنَ َ،َماعَ السَ َكرةَ منَسَ َستفيقونَ والَيَ 

َ،َالتغلبَيَفَ يوسَ َبنَ َدَ أحَ َفيماَرواهَ َقولَ إذَيَ َالثوريَيَفيانَ سَ َمعذورٌََ!َكلَ عمَ َأَ وأسوَ َ!َكلَ أمَ َلَ ماَأطوَ َ!
َكانَ :َاىلَتعَ اللَهَرحَالثوريَيَسفيانَ َقالَ َ:َقالَزيدَ َبنَ َادَ اَحَ ثنَ ،ََاشَ خدَ َبنَ َاَخالدَ ثنَ  اَخيَ َاحلديثَ َلو

َ،َيهَ لَ فَ الَت َ َوأنتَ َ؟َهَبواهيهَ صحيحَ َخملوطَ َيفَحديثَ َخيَ َوأيَيَ!َواللَ َدقَ صَ .ََاخليَ َبَ اَذهَ كمَ ََبَ لذهَ 
َ.َبهَ َاللَ َدينَ والَتَ ،ََعنَناقليهَ َثَ حَ والَتب

َماعَ السَ َبلَفائدةَ ،َبهََنَ منَالتديَيَاحلديثَ َقصودَ مَ َاعَ مَ لسَ واَبَ الطلَ َثَ احملدَ َفيدَ اَيَ اَفمَ يفَزماننَ َاَاليومَ أمَ 

ََ.َلغيَاللَ َذاَواللَ فهَ َ،َليويَ 

والََشَ الفواحَ َوالَجيتنبَ َلواتَ علىَالصَ َوالَحيافظَ َعقلَ والَيَ َسمعَ منَيَ َالَمعَ َثَ كَياَحمدَ خطايبَمعَ 
َ.َفيهاَقَ صدَ أنَيَ َنَ سَ والَحيَ َشَ احلشائَ َشَ َرف

َ.َ!َيسَ املناحَ َضَ أبغَ َفأناَحنسٌََياَمثلومَ اَهذاَالَتكنَحمَرفيَ 

َنَ دمَ ويَ َوالضياءَ َاحلقَ َعبدَ َوأحكامَ َيَ حيحَ بيَالصَ َاجلمعَ َال َأوَ َنسخَ ينبغيَلهَأنَيَ َاليومَ َيثَ احلدَوطالبَ 

َ.َاإلملامَ ك ََرَ خمتصَ َحتصيلَ منََوالَأقلَ َةٌَنافعَ فإهناََيهقيَ البَ َتواليفَ َمنَحتصيلَ َرَ كثَ ويَ َافيهَالنظرَ 

َينامونَ َخةَ املشيَ َةَ لَ علىَجهَ َماعَ السَ َ!َفإيشَ  َوكثيٌََونَ حَ َروميَثونَ يتحدَ َةَ ب َيوالشَ َلعبونَ ي ََبيانَ والصَ َالذين
َ.َونَ غَ اضيتَعَ ضَ والرَيَكماَقالَ َأوَهَيفَتكثيَ وإتقانَ َفَ حَ صَ ي ََوالقارئَ َكابرونَ سونَويَ منهمَينعَ 

َ.ََ!َديثَ احلَ َهمَأهلَ َهؤالءَ :َبناََزونَ طنَ ي ََاملعقوالتَ َألويلَةَ كَ حَ قيناَضَ دَبَ فقَ َونالَيباللَخَ 

َاألقاويلَ َاَمنَتلكَ لكانَخيَ َمَ لَ عليهَوسَ َىَاللَ صلَ َعلىَالنبَ َالةَ الصَ َكرارَ إالَتَ َبقَ يَ ولوَملََرَيضَ مَماذاَيَ نعَ 
والََمتَ اَش َ فمَ َ!َعذورٌَمَ َكَ لكنَ ،ََافليَ السَ َيَيفَأسفلَ ردَ وتَ ،ََقيَ واليَ َاإلميانَ َدَ وتطرَ ،ََينَ الدَ َضادَياليتَتَ 
َ.َاحلديثَ َهلَ أَوالَرأيتَ ،ََةَ رائحَ َلإلسالمَ َرأيتَ 

َكانَهلمَشيخٌَهلَ فأوَ  عنََيلَ ئعنَجَبَشرَ البَ َدَ سيَ َعنَمعصومَ َمعصومٌََواحدٌََاللَ َهَوبيَ بينَ َسنادَ اإلَعايلَم
َالذينَ َالناسَ َوسادةَ َاسَ عبَ َوابنَ َاحلافظَ َوأيبَهريرةَ َعودَ مسَوابنَ َوعمرَ َأيبَبكرَ َهَمثلَ ت َب َلَ فطَ ،ََلَ وجَ َعزَ َاللَ 
َأعمَ طالَ  َسوعَ َ،َهمارَ ت َندَ ال َهم َللروايةَ وانتصَ ، َمثلَ َلَ مَ حيَ،َفيعةَ الرَ َبوا َبَ املسيَ َوابنَ َمسروقَ َعنهم
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َوالعبادةَ َوالصدقَ َوالدرايةَ َالروايةَ َوأربابَ َاحلديثَ َهمَمنَأصحابَ وأشباهَ َروةَ وعَ َعبَ والشَ َصريَ البَ َنَ واحلسَ 
َوأولئكَ َعونَ َوابنَ َوأيوبَ َحادةَ جَ َوابنَ َشَ واألعمَ َوقتادةَ َالزهريَ َمَمثلَ هَ ت َب َلَ نَطَ مَ َالذينَ َوالزهادةَ َواإلتقانَ 
منََمواهَ سَ َوخلقٌََوالليثَ َومالكٌََوزائدةَ َادانَ واحلمَ َرٌَعمَ ومَ َوالثوريَيَاعيَيذَعنهمَاألوَزالذينَأخَ َالسادةَ 
َاحلديثَ َمنَأعالمَ َةَ دَ عَ َوَبَ ن َعَ والقَ َيَ والشافعَ َآدمَ َوحيىيَبنَ َهديَ مَ َوابنَ َوحيىيَالقطانَ َابنَاملباركَ َأشياخَ 

ََوأيبَيَ وابنَمنَ َةَ يثمَ أيبَخَ ابنََوَعيَ مَ َوحيىيَبنَ َدينَ مَ الَ َوابنَ َسحاقَ إَوَنبلَ حَ َبنَ َأحدَ َمثلَ َمهَ فَ الذينَخلَ 
َبنَ َدَ مَ وحمَحاتَ َوأيبَةَ رعَ زَ َوأيبَسائيَ والنَ َدَ داوَ َوأيبَومسلمَ َخاريَ البَ َةَ شيخَ يليهمَمنَمَ وماََندارَ وبَ َريبَ كَ 

َلمَ العَ َةَ لَ ونقَ َمنَاحلفاظَ َفٌَمنهمَألَوَالواحدَ َنَ كانَيفَالزمَ َنمَ َوخالئقَ َخزميةَ َوابنَ َجزرةَ َوصالَ َنصرَ 
َلَ فأفضَ ،ََصَإىلَاليومَ لَينقَ يزَ وملََالثالثةَ َائةَ مَ إىلَالَ َبالنسبةَ َةَ ابعَ الَرَائةَ مَ يفَالَ َهذاَالشأنَ َصَ تناقَ َثَ َالشريفَ 

َ.َمعلىَكثرت َ َالزمانَ َيفَذلكَ َنَكانَ مَ َصغارَ َهمَنظيَ ت َلَ علىَقَ َمنَاحملدثيَ َنَيفَوقتناَاليومَ مَ 

منََوكمَمنَرجلَ ،ََمنَاملتأخرينَ َيفَاحلديثَ َلَ أفضَ َديَ القَنَ ايفَالزمَ َوالرأيَ َبالفقهَ َمشهورَ َوكمَمنَرجلَ 
يَكقاضَ َةَ الَطائفَ إَاحلديثَأصحابَ َاَأدركناَمنفمَ ،ََزمانناََةَ يَ ن َ منَسَ َرَ باألثَ َفَ أعرَ َماءَ يَالقدمَ متكلَ 
َبنَ اَالدينَ َمجالَ َواحلافظَ َمياطيَ الدينَالدَيَفَ شرَ َةَ احلجَ َاحلافظَ َوَيدَ العَ َقيقَ دَ َابنَ َالدينَ َتقيَ َمصرَ َديارَ 

َالوفريَ ،َوأدر كن اَمنَعَ َموحنوهَ َحَ فرَ َبنَ َينَ الدَ َشهابَ َوالشيخَ َالظاهريَ  َالدين َابن  َوجنمَ َك ر َالط ل بة َشهاب 
َ.َاحلافظَ َعبدَ َوالشيخَ َازَ اخلبَ َابنَ َينَ الدَ 

َوابنَ َزايلَ والبَ َيميةَ ت ََوابنَ َيَ ز َمَ كالَ ََرَ باألثَ َعتنونَ ويَ َهذاَالشأنَ َفهمونَ ي ََأناسٌََيفَالوقتَ َتعاىلَ،َاللَ َدَ وحنمَ 
َيَالقضاةَ قاضَ َوابنَ َاحلنبليَ ينَالدَ َيَشسَ والقاضَ َبكيَ السَيَينَ الدَ َوتقيَ َبَ احللَ َينَ الدَ َطبَ وقَ َالناسَ َدَ يَ سَ 

َإمامَ َالواينَوابنَ َابنَ َينَ الدَ َوأميَ َخرَ الفَ َابنَ َينَ الدَ َوفخرَ َالئيَ العَ َينَ الدَ َوصالحَ َةَ مجاعَ َابنَ َينَ الدَ َبدرَ 
َ.َاءَ نعَ والَرَ كَ العَ سواهمََوَليلَ خَ َبنَ َاللَ َيَعبدَ دَ يَ وسَ َسيَ قدَ مَ الَ َينَ الدَ َالصالَوحمبَ 

َديَ.واهلاَواللَاملوفقَ ،ََبَ أكَ َةَ طاعَ وعلىَال،ََبَ وأهَ َضَ نَهنَ مَ َعيدَ والسَ ،ََبَ نَأحَ مَ َمعَ َواملرءَ َسرتَ ي ََاللَ 

َ:َةَ الفقهاءَالمالكيَ 

ََ.َوالتكفيَ َيفَالدماءَ َعَ مَمنَالتسرَيهَ َومَومفتَ قضاتَ َمَ لَ إنَسَ َوفضلَ َباعَ واتَ َعلىَخيَ 

َ َواملفيتَ َاحلاكمَ َفإنَ  َ.َالدماءَ َماَيفَإراقةَ والَسيَ ،ََلتقليدَ باََيفَاحلكمَ ويتأّنَ َتعاىلَاللَ َعليهَأنَيراقبَ َيتعي 

َكماَقالَ هَمَأنَيأخذواَمنفلهَ َهمإمامَ َعليهمَتقليدَ َماَأوجبَ تعاىلََاللَ ف َرحهَاللَ َمالكٌََاإلمامَ َويرتكوا
َ.َمَ عليهَوسلَ َىَاللَ صلَ َهذاَالقبَ َالَصاحبَ إَكَ رتَ ويَ َقولهَ َمنَذَ ؤخَ ي ََكلَ َ:َتعاىل
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َإذاَوقفتَ فيَ  َقلدتَيَ:َإنَقلتَ ؟َكَتَ جَ فماَحَ ؟ََفالنَ َدمَ َتَ أحبَ َملَ َكَ ألَ فسَ َتعاىلَيَاللَ بيَيدَ َاَهذا
ََ؟َ.َكَ إمامَ َتقليدَ َعليكَ َبتَ أوجَ َأنا:َكَلَيقولَ َ.َيإمامَ 

َزالَ الَيَ :ََويفَاحلديثَ.َيفَالدماءَ َالناسَ َىَبيَ قضَ ماَيَ َلَ أوَ :ََمَقالَ عليهَوسلَ َىَاللَ صلَ َالنبَ َتَأنَ ثبَ 

َ.َحرامَ َمَ بدَ َدَ تنَ ماَملَيَ َةَ سحَ يفَفَ َاملرءَ 

َاللَ َوتستخيَ َفيهَبعدَأنَتستفيتَ َهَ وجهَ َاءَ هَابتغدمَ َقَ وأرَ َاللَ َقَ فاتَ تعاىلََاَللَ اَعدوَ هَزنديقَ نَرأيتَ مَ ،َمَنعَ 
َ.َفيهَتعاىل

َ:َةَ الحنفيَ َالفقهاءَ 

َ.َواخليَ َوالذكاءَ َوالرأيَ َيقَ وفولوَالتأَ 

َمثلَ مَ  َسَ ن َإن َالتحيَيلَ هم َمن َالرَ َلَ يَ واحلَ َلَ موا َوإبطالَ على َاليتَباملسائلَ َوالعملَ َالصالةَ َونقرَ َالزكاةَ َبا
َ.َخبالفهاَةَ النبويَ َالنصوصَ يسمعونَ

َنَاتقىفمَ َ،َمبذهبكَاحلكمَ َكَ والَيكنَهَيَ،َكَ ينَ طَلدَ واحتَ َ،َكريبَ الَيَ َكَإىلَماريبَ عَماَيَ د ََرجلَ َافيَ 
ََ.َرضهَ لدينهَوعَ َأَ استبَ َفقدَ َالشبهاتَ 

ََ.َتأنَفأنتَ َواألضحيةَ َوالوترَ َوالطهارةَ َاملياهَ مبذهبكَيفََلتَ إذاَعمَ َو

َكلَ َذهبكَ ملَواالنتصارَ َواملراءَ َالفقهَاجلدالَ َكَيفَطلبَ تَ تَهَ كانَ ََوإن اَذَ َفماَاملدارسَ َوحتصيلَ َحالَ َعلى
هَمتَ وعلَ َ!َلوجهكَ َالعلمَ َمتَ تعلَ َ؟َتعاىلَاَبيَيديَاللَ غدَ َكَتقولَ ظنَياَفمَ َ،َنياالدَيَاَفقهَ ذَ َ!َاخرويَ اَأَ قهَ فَ 

بكََرَ ؤمَ ثَيَ َ،َوقدَقيلَ َعاملٌََقالَ ي َلَمتَ إمناَتعلَ !ََكذبتَ َ:َلكَفيقولَ َ،َاوتقوهلَ َطَ رَأنَتغلَ احذَ ف!ََفيكَ 
َ.َيفَالصحيحَ َكماَرواهَمسلمٌََ،َاَإىلَالنارَ مسحوبَ 

َبلَ ،َاَأيضَ َفكَ لكَوالَملخالَ َفإنكَالَدليلَ ،َتعاىلََهاَإىلَاللَ وأحبَيَاملذاهبَ َلَ كَأفضمذهبَ َفالَتعتقدَأنَ 
َكَ َمَيفَصوامهمَأجرانَ وهلَكثيَ ََعلىَخيَ عنهمَتعاىلَاللََرضيَ َةَ ئمَ األ َهمَأجرٌَطئَ ويفَخَمسألةَ َلَ على

َ.َةَ مسألَعلىَكلَ 

َ:َةَ الشافعيَ َالفقهاءَ 

همَمنَوإمامَ ،ََاملتصلةَ َاألحاديثَ َباعَ علىَاتَ َمبنَ همَمذهبَ َسَيفأَ ،ََينَ منَغيهمَبالدَ َمَ وأعلَ َالناسَ َكيسَ أ
َ.َةٌَمجَ َمهومناقبَ ،ََاحلديثَ َأصحابَ َرؤوسَ 
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َ.َفأنتَخبيَ َاجلهلَ َكَ عنَنفسَ َوتدفعَ بهََتعاىلَاللَ َلتدينَ َهَ مذهبَ َياَفالنَ َلتَ فإنَحصَ 

َكانتَهَ  َكهمَ تَ وإن َةَ نياَوالرفاهيَ لدَيواَواملدارسَ َهمَاملناصبَ قصدَ َالذينَ َاليَ طَ البَ َمنَالفقهاءَ َخوانكإَةَ ك
َلألجرَ َلَ جَيوتعَ َعبارةَ َسنَ حبَ َللعلمَ َعٌَبلَذاَبيَ!َخالصةٌََنيةٌََوالَهذهَ!َالعلمَ َاَبركةَ ذَ َفماَالفاخرةَ َوالثيابَ 

ََتعاىلَ.َعنَاللَ َوغفلةَ َللوزرَ َلَ وحتمَي

َكنتَ  َكسبَ َلَ تأكَ َخبيَ َلكنتَ َذاَصنعةَ َفلو َ.َلمَ بالعَ َكَوالَتتكبَ نفسَ َيزدرَ وتَ َجبينكَ َقَ وعرَ َكَ ميينَ َمن
َكنتَ  َجتارةَ َأو َأَفَ لَ السَ َعلماءَ َهَ شبَ ت ََلكنتَ َذا َاملدارسَ بصَ الذينَما َباجلهاتَ َروا َلَ وهرَ َوالَمسعوا اَمَ بوا
َكانَ كََسرةَ وبكَ َخامَ َضواَبثوبَ ورَ ،ََدواَبعلمهمَوبذلوهَللناسَ وتعبَ ،َبواَلَ طَ َللقضاءَ  أبوََاإلمامَ َمنَقريبَ َما
َكانَ َالتنبيهَ َصاحبَ َإسحاقَ  َُ َصاحبَ َالدينَ َيحميَالشيخَ َباألمسَ َوكما ََاملنها يَدَ سيَ َاليومَ ترىَوكما

َ.َخليلَ َبنَ َاللَ َعبدَ 

َكلَ  َكنتَ َيفَالبحثَ َرَاملراءَ ذَ اح:ََتقديرَ َوعلى ََلةَ أيفَمسَوالَتنازعَ،َاحمقَ َوإن رَواحذَ ،َالَتعتقدها

َ.َكَ مَ لبعَجبَ والعَ َالتكبَ 

َكفافَ َنَجنوتَ إَكَ ادتَ فياَسعَ  َ.َوالَلكَ َاَالَعليكَ منه

َرمَ َاللَ َفوَ  َأوسعَ قَ ما َعين َعلمَ َت َأقَوا َابنَ َقالَ ي ََمنَرجلَ َىَذكاءَ وال ََتيميةَ َله َلَ يفَاملأكَ َالزهدَ مع
يفََلتَ لَ هَحىتَمَ وفتشتَ َيفَوزنهَ َوقدَتعبتَ َ،َمكنَ َبكلَ َواجلهادَ َيفَاحلقَ َالقيامَ ومعََ،َسَوالنساءَ وامللبَ 
روهَإالَوكذبوهَوكفَ واَبهَوازدرَ همَتهَنفوسَ تَ ومقَ َوالشامَ َمصرَ َأهلَ َهَبيَ رَ قدَأخَ َاَوجدتَيفمَ َمتطاولةَ َسنيَ 

ََالغرامَ َرطَ وفَ َجبَ والعَ َالكبَ  ََبالكبارَ َواالزدراءَ َخةَ املشيَ َرياسةَ يف َوبالَ فانظ، َكيف َوحمبةَ َىدعاَوالَر
بلََمنهَدَ منهَوالَأزهَ َمَ منهَوالَأعلَ َعَ ليسواَبأورَ َفقدَقامَعليهَأناسٌَ،ََةَ احمَ تعاىلَاملسَ َاللَ َنسألَ ،ََالظهورَ 

اَومَهمَبلَبذنوبهَ مَوجاللتَ عليهَبتقواهَ َطهمَاللَ وماَسلَ ،ََأصدقائهمَأصحامهمَوآثامَ َعنَذنوبَ َيتجاوزون
َكَ.منَذلَم ريةَ َيففالَتكنََماَيستحقونَماَجرىَعليهمَإالَبعضَ َو،ََأكثرَ َعنهَوعنَأتباعهَ َهَاللَ دفعَ 

َ:َةَ الحنابلَاوأمَ 

َ.َيفَالدنياَظَ حَ َةَ وهلمَقلَ ،ََيفَاجلملةَ َوفيهمَدينٌَ،ََةٌَنافعَ َفعندهمَعلومٌَ

َ.َلكَإالَالنادرَ منَذَبريئونوهمََهموبأنهَيلزمَ َ،َويرموهنمَبالتجسيمَ ،َونَيفَعقيدتمَميتكلَ َوالعلماءَ 

َمَ.هلَغفرَ واللَيَ 

َ
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ََنَ:َوويَ حَ النَ 

ٌَُحمَ َنٌَهمَحسَ وعلمَ ،ََمهمَالَبأسَ  َ.َإليهَتا

َاللَ َوالَيسألهَ ،َاَابَ َلعَ اال َاَبطَ فارغَ َيَ بقَ َوالسنةَ َالكتابَ َعنَعلمَ َيَ رَ وعَ َيفَالعربيةَ َنَ إذاَأمعَ َالنحويَ َلكنَ 
َكصَ َيفَاآلخرةَ َلمهَ هذهَعنَعَ َاحلالَ َو عليهاََثابَ الَيَ َواهلندسةَ َواحلسابَ َكالطبَ ََنائعَ منَالصَ َنعةَ بلَهو

َهَ.انَنفسَ وصَ َعَ تعاىلَوتواضَ َتقىَاللَ قَعليهمَوايتحامَ َوملََعلىَالناسَ إذاَملَيتكبَ َبَ عاقَ يَ والَ

ََ:َونويَ غَ اللَ 

ََ.َواَيفَزماننامَ دَ قدَعَ 

َ.َاحلديثَ َعتنَبلغةَ الَيَ َثَ واحملدَ ،ََالقرآنَ َالَيدريَلغةَ َواملقرئَ ،ََالفقهَ َدريَلغةَ الَيَ َالفقيهَ َفتجدَ 

َ.َبَ مَاخلطافهَ ليَ َوالسنةَ َالكتابَ َبلغةَ َوينبغيَاالعتناءَ َ،َوجهلٌََفهذاَتفريطٌَ

ََنَ:َورَ فسَ المَ 

الََوتشكيكاتٌََشكاالتٌَوفيهَإَالرازيَ َالفخرَ َتفسيَ َطالعَاملدرسونَ بلَيَ ،ََبالتفسيَ َعتنَاليومَ نَيَ مَ َلَ قَ 
َ.ليالَشفيَغَ الَتَ َو،َيَردَ وتَ َضَ رَ وتَ َرَ فإهناَحتي َ ،ََهاينبغيَمساعَ 

َ.َةَ العافيَ َاللَ َنسألَ 

،ََبيَذلكَاحلقَيَعَ يَ ضَ َوَ،َافصاعدَ َأقوالَ َأربعةَ ،ََأقوالَ َهاَثالثةَ لكنَ ،ََمليحةٌََيفَالتفسيَ َفَ لَ السَ َوأقوالَ 
َ.َمعنييَ َاللفظَ َلَ ورمباَاحتمَ ،َجهتيَيفََالَيكونَ َاحلقَ َفإنَ 

َنَ:َواألصوليَ 

َ.َبقيَجمتهدٌََوماَقدَانقطعَ َاالجتهادَ َمَأنَ نَيزعَ ياَمَ َوَدَ قلَ لكَبهَياَمَ َةَ الفقهَالَحاجَ َصولَ أ
َاملَيصنعَشيئَ َإمامهَ َملَيفكَتقليدَ هََوفَ فإذاَعرَ ،ََاَبهجمتهدَ َصاحبهَ َإالَأنَيصيَ َالفقهَ َيفَأصولَ َوالَفائدةَ 

َ.َيفَمسائلَ َهَاحلجةَ علىَنفسَ َبَ هَوركَ سَ بَنفبلَأتعَ 
َ.َلَ امنَاخلبَ َوهوَضربٌَ،ََفهذاَمنَالوبالَ !َقالَليَ َلتحصيلَالوظائفَ َأَ قرَ وإنَكانَيَ 

َنَ:الديَأصولَ 

ََ.َإال ََليسَ َاإلسالمَدينَ َماَأصولَ هَ ف َ ،ََوالسنةَ َعلىَحفظَالكتابَ َنطبقٌَوهوَم،ََعظيمٌََهوَاسمٌَ
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َ.َلَ حَ النَ َباختالفَ َفهوَخمتلفٌََاالسمَ َيفَهذاَرفَ وأماَالعَ 

َاللَ َكالمَ ََلَ املنزَ َالقرآنَ َوبأنَ َوبالقدرَ َوبصفاتهَ َومالئكتهَ َورسلهَ َوكتبهَ َباللَ َميانَ اإل:ََفَ لَ السَ َدينَ َفأصولَ 

َ.َالسنةَ َلكَمنَأصولَ ذَإىلَغيَ َالصحابةَ َيَعنَكلَ والرتضَ َخملوقَ َتعاىلَغيَ 

َصَ َ:َفَ اخللَ َدينَ َوأصولَ  َما َفيهفنَ هو َالعقلَ وبنَ َوا َعلى َالسلفَ م َ َواملنطقَ َوه َكان هَسالكَ َونَ ئطَ ي َ َا
اَيفَورثَأمراضَ فإنهَيَ َالعبدَ َإسالمَ َسنَ هاَمنَحَ ركَ ت ََمرتب ةَ َيفَمسائلَ َشديدٌََينهمَاختالفٌَوبَ،َهعونَ بدَ ويَ 

ََ.َالقلوبَ 

ََ.َهذاَهذاَلَ ضلَ ويَ َهذاَهذاَرَ كفَ ي ََبينهمَالسيفَ َاألصوليةَ َفإنَ ،َبَرَ قنَجيَ نَملَيصدَ ومَ 

الذيََواألصويلَي،ََااَومبتدعَ اَوحشويَ مَ جيعلونهَجمسَ َمهَ عندَخصَوَاآلياتَ َوَمعَالظواهرَ َالواقفَ َفاألصويلَي

هاَىَبعضَ نفَ َوَالصفاتَ َبعضَ َتَ الذيَأثبَ َواألصويلَي،ََاَوضاال َاَومعتزليَ ندَاآلخرينَجهميَ عَالتأويلَ َدَ طرَ 
َ.َايقولونَمتناقضَ َيفَأماكنَ َلَ وتأوَ 

َ.ََبكوىل َأ ََوالعافيةَ َالمةَ والسَ 

ار اتَ األوائلََوآراءَ َةَ يالفلسفَلَوتوابعهاَمنَاملنطقَواحلكمةَ يفَاألصَوَعتَ رَ فإنَب َ  َواعتصمتَ َالعقولَوحم 
َوالسنةَ َذلكَ َمع َالعقلَ َقتَ ولفَ َالسلفَ َوأصولَ َبالكتاب َأظنَيَوالنقلَ َبي َتبلَ فما َذلك َيف َرتبةَ َغَ ك
َواللَ َتيميةَ َابنَ  ََرمهااقت ََوال َرأيتَ ، َآلَ َوقد َإليهَ أمرَ َما َاحلَ َه َوالتكفيَ َيلَ والتضلَواهلجرَ َهعليَطَ من

ََوبباطلَ َقَ حبَ َوالتكذيبَ  َالصناعةَ َلَ يدخَ أنََقبلَ َكانَ َفقد، َمَ رَ نوَ مَ َيفَهذه َضيئَ ا َا اَيمَ سَ َاهَ علىَحميَ ،
َمكسوفَ ظلمَ مَ َارَ ثَصَ َفَ لَ السَ  َقتَ َاا َالناسَ َعندَخالئقَ َةٌَمَ عليه ََمن َكافرَ اكَ َأفَ اال َودجَ ، َأعدائهَ ا َعند َا

َينَ الدَ َوزةَ حَ َيَ وحامَ َاإلسالمَ َةَ رايَوحاملَ ،ََالفضالءَ َمنَعقالءَ َاَعندَطوائفَ ارعَ اَبَحمققَ فاضال َ،َاَومبتدعَ 
َكَ.لَهوَماَأقولَ َ،َأصحابهَ َعوامَ َعندَ َنةَ السَيَيَ وحمي

َ:َقَ نطوالمَ 

َ.َسالمَ اإلَعلومَ وماَهوَمنَ،ََبيلٌَوَ َهرَ ،َوضرَ َهَقليلٌَنفعَ 

َفكامَ َواحلقَي َالنفوسَ َنٌَمنه َوالباطلَ َغريبةَ َبعباراتَ َةَ كيَ َذالَيف ََبَ فاهرَ َمنهَ، َمنه َفإنَ ، َمعَ َتنقطعَ ك
َ.َأأنكَعلىَاخلطَ َوتعرفَ َكَ خصمَ َوتقطعَ ،ََاحملقَيَأنكَ َوتعرفَ َكَ خصمَ 

َ.َالمةَ السَ َاللَ َنسألَ ،ََدكاكةٌََمقدماتٌََو،ََاشةٌَدهَ َعباراتٌََفهيَ 
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َ.َنَ واللَاملستعا،ََالزمانَ َعتَ وضيَ ،ََنَ احليواَدَعذبتَ فقَ َنياَالَلآلخرةَ وللدَي،ََللحجةَ َالَرجةَ هَللفَ إنَقرأتَ ف

َ:َةَ لهيَ اإلَةَ الفلسفيَكمةَ والحَ 

ََ.َهجناحَ َلوحَ نَيَ إىلَاعتقادهاَمَ َنَ يركَ والَ،ََهفالحَ َىرجَ فيهاَمنَيَ َماَينظرَ 

َ.َقَ َشَ يفَلَ تَبهَالرسَ وماَجاءَ َقَ يفَشَ َهذاَالعلمَ َفإنَ 

ََ.َدريمنَيَ َشرَ اء َكماَينبغيَباحلكمَ ََلَ تَبهَالرسماَجاءَ َدرَ نَملَيَ مَ َضاللَ َولكنَ 

َكانَالذينَ إَباللَ َغوثاهَ َوا َللردَ َذا َوحلقَ َالفالسفةَ َعلىَقدَانتدبوا َكسَ حاروا َالظنَي،ََةٌَفَ تهم َباملردودَ َفما
َحىتَكامال ََماَزالَالدينَ َإذ،ََمنَالوجودَ َمَ واإلعداَهاَإالَاحلريقَ وعلمائَ َهذهَالعلومَ َوماَدواءَ ،َعليهمَ

َ.َااَمبينَ تَلكانَفتحَ مَ عدَ فيهاَاملسلمونَفلوَأَ َونظرَ ،ََتَهذهَالكتبَ بَ ع رَ 

َ:َةَ الرياضيَ َوالحكمةَ 

يَهاَيؤذَ اطلَ فب،ََههوماَأشبَ َوتنجيمٌََوفيهاَأباطيلَ َ،َذلكَوحنوَ َياتَ وحسابَهندسيةَ َمنَطبائعَ َقَ فيهاَحَ 

َ.َفيهَوالَوزرَ َماَالَأجرَ َوحتريرٌََوإتقانٌََنعةٌَهاَصَ وحقَيَ،َهلَ ضلَ يفَدينهَويَ َاملرءَ 

َ:َةَ الطبيعيَوالحكمةَ 

بالََنعةٌَصَ بلََاملعادَ َوالَمنَزادَ ،ََىلَاللَ إبهََبَ تقرَ والَماَيَ َتَمنَعلومَالدينَ لكنهاَليسَ ،َمهاََالَبأسَ 
َكانَصاحبَ إَوالَعقابَ َثوابَ  َكماَرأيناَمجاعةَ رَ ي َ َخَ دال َعَوَاالعتقادَ َهاَسليمَ ذا َالرجلَ َثابَ وقدَيَ َ،َمنهمَا

ََ.تعاىلَاللَ َشاءَ َعلىَتعليمهاَإن

ََ:َنَ َوضيَ رَ الفَ 

َكتابٌََإذَ َيفَالفقهاءَ َداخلونَ  َ.َالفقهَمنَكتبَ َهو

ََ.َيفَذلكَجيدٌََطَ والتوسَي،ََالوقتَ َتَ فوَ فيهَيَ َمعانَ واإل،ََليحٌَمَ َلمٌَوهوَعَ 

َاَ.دَ أبَتَوالَتقعَ ماَوقعَ َيفَالفرائضَ َمَمنَمسألةَ فكَ 

َ:َءَ نشااإل

ََ.َيفَشيءَ َمنَعلمَاآلخرةَ َليسَ ،َالدنياََبناءَ أَنَيفَ 
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ٌََُوالكاملَ  َوقل ةَ َرعةَ وسَ َاَورزانةَ َتامَ عقال ََريدَ يَ :ََاإلسالميةَ َيفَالعلومَ َقويةَ َركةَ إىلَمشاَفيهَحمتا َلَ ختيَيَفهم 
َ.َكتابةَ ََسنَ وحَ َبَ األدَ َوفنونَ َالناسَ َامَ وأيَي َ والسَ َباملعاينَوالبيانَ َبةَ وخَ َوالنحوَ َةَ اَباللغَ رَ وبصَ 

بةَ َلفظةَ َعَ فرمباَوضَ ،ََهتقوىَاللَومراقبتَ َاملنشئَ َمالَ َولكنَليكنَرأسَ  ََمعج  وهوَالََالنارَ َيفيهويَمها
َ.َاحلرامَالدمَ َعلىَسفكَ َهَ مَ تعلَيَورمباَأعانَ َ،َمصرَ َعليهَخرابَ َبَ ترتَ َعَيفَسطرَ أبدَ َورمباَ،َيدري

َ.َمنَاإلميانَ َيَيالعَ َ:َوقال.َاَحرَ سَ ل ََمنَالبيانَ َإنَ :ََفقال،ََالبالغةَ َكَ نبيَيَقدَذمَ َ؟َياَبليغَ َرَأينَأنتَ فانظَ 

َكمالَ َ،َاألمرَربَ َصحَ األعلىَوبنَ َربكَ َبإرضاءَ َالبالغةَ َبراعةَ َلَ مَ فكَ  َكنتَ َغةَ البالَفهنا َ،َمنَاملتقيَإن
ََ.َضٌَوَ كَماَمنهَعَ ينَ رَذلكَفدَ ذَ وإنَتعَ 

َإال ََوإهناَلكبيةٌَ،َنَأرضاهَعليهَمَ َاللَ َطَ لَ سَ َاللَ َخطَ سَ بَىَالناسَ ومنَأرضَ َ،َكفاهَالناسَ ََنَاتقىَاللَ فمَ 
َ.َعيَ علىَاخلاشَ 

َ:َرَ عالشَ 

َكالمٌَ،ََاملنشئَنَفنونَ هوَمَ  َ.َبَ وهوَاألغلَ َهَقبيحٌَوقبيحَ ،ََوهوَقليلٌََنٌَسَ هَحَ نَ سَ حَ :ََوهو

ََ.َهبَ هَأكذَ حَ أملَ ،َفَةَ واحلماسَ َوالنعوتَ َوالتشبيهَ َاهلجوَ َوَيفَاملدحَ َواإلسرافَ َمالهَالكذبَ َوبيتَ 

َالدينَ َقيقَ رَ َبالشعرَ َاَعلىَاالكتسابَ رَ صَ يفَهلجتهَمَ َاَعلىَالكذبَ قدامَ اَمَ هَ فوَ اَمَ بليغَ َكانَالشاعرَ ََفإنَ 
َ.ََمنَاهلجوَ َنَ نَيتصوَ مَ َينَ د َرَ اجملَعراءَ علىَالشَرَ ندَ ويَ ،ََراءَ عَ الشَيَيفَسورةَ َراءَ عَ الشَيَقتَ مَ َأَ دَقَرفقَ 

َ.َافيةالعتعاىلََنسألَاللَ ،ََإىلَالكفرَ َإىلَالتجاوزَ َبالشاعرَ َرَ ىَاألمورمباَأدَ 

َُ كابنَاحلجَ ََالفاجرَ َوالسفيهَ َ،َكاملتنبََوالظاملَ ،َكَكابنَاملبارَ ََواملقتصدَ ،ََانَ كحسَ ََنَ احملسَ َوالشاعرَ  َ،َا

َ.َكَ تسلَ َوادَ َأيَ َكَ فاخرتَلنفسَ ،ََحتادَ اال َكذويَََوالكافرَ 

ََ:َنَ يواالدَرعَ وشَ َابَ الحسَ 

َوالدنياَةَ عادَ السَ َلَ مهاَالرجَ َنالَ ي ََعيشةٌَومَ َنعةٌَوهوَصَ ،ََاإلسالمَ َمنَعلومَ َليسَ َرسَ والفَ َبطَ القَ َلومَ هذاَمنَعَ 
َكانَأمهَ وكلَ َ، َومالَ َوالصدقاتَ َاأليتامَ َوباشرَ َالعدلَ َبَلقضاةَ فيهاَوكتَ َنَاتقىَاللَ ومَ ،ََقَ كانَأسرَ ََرَ ما

َ،َعلىَحنوَذلكَيسيةَ َاَمجاعةَ دَرأينَ فق،ََتهَ بنيَ َمأجورٌََذاَحممودٌَفهَ َواتقىَاألمانةَ َولزمَ َواملدارسَ َاألوقافَ 
َربَ منَالضَ َبيلةٌَوَ أمرهمََوعاقبةَ َ،َفَ شرَ يفَالَنهايةَ إليهَالَةَ بَ الكتَ َوفاسقَ ،ََالثيابَ َااَعليهورأيناَذئابَ ،َمَنعَ 

َ.َرَ والفقَةَ واملصادرَ 
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َ:َطَ الشرَو

َ.َاسعيدَ وماتََ،َاحيدَ َعاشَ َعَ والورَ َالعدالةَ َم َزَ فيهَولَ َعَ شرَ نَمَ ،ََشرعيَ َنٌَحسَ َعلمٌَ

َهذاَدَ ىَوإنَتسوَ خرَ يفَاألَ َقتَ ومَ ،َنياَيفَالدَزيَ لهَمنَخَ َدَ فالَبَ َوالدهاءَ َواملكرَ َت حييلَ فيهَبالَنَعاشَ ومَ 
ََ.َىقَ ات َ َنَ مَ ل ََيٌَخَ َواآلخرةَ َليلٌَالدنياَقَ َتاعَ لَمَ قَ َ،

َ:َظَ عالوَ 

َُ حتَ َبدايت هَ،َنَ فَ  َموإكثارَ َبالتفسيَ َةَ نَ حسَ َيَمعرفةَ ويستدعَ َيفَالعلمَ َدةَ يَ جَ َإىلَمشاركةَ َتا َنَحكاياتَ ا
َ.َادَ هَ والزَيَالفقراءَ 

مَوكَ َ،َاألمساعَ َزَ هَالَيتجاوَ عظَ وَ َمَأنَ فاعلَ َالدينَ َاَقليلَ راغبَ َاعظَ الوَ َفإذاَرأيتَ ،ََادةَ هَ الزَ هَالتقوىَوَ تَ دَ عَ وَ َ
َكمَ َالساعةَ َتلكَ َيفَاحلاضرينَ َرَ ث َ أَ بكىَوَ قدَأَه َوَ فَ مَ َظَ واعَ منَ َمثلَ ََكانَالواعظَ ومىت َ،ََدوااَقعَ ثَقاموا
َ.َسَ بهَالناَتعاىلَانتفعَ َرحهماَاللَ َالقادرَ َعبدَ َوالشيخَ َس نَ احلَ 

َ

َملَ وسَ َالكرامَ َحبهَ وعلىَآلهَوصَ َدَ علىَسيدناَحممَ َىَاللَ وصلَ َتَالرسالةَ تَ 
 


