َزغَلََالعَلمََللَمامََالذَهَبيَ َ
عنهَوأرضَاهَََ :
شقيََرضَيََاللََ َ
بَالدَمَ يَ
قالََالشيخََشَسََالدَينََحممَدََبنََأحَدََالذَهَ يَ
اَعلَمَأَنََيفَكَلََطائَفَةََمنَعَلَمَاءََاألمَةََمَاَيَذَ يَمَويَعابََفَتَجَنَبهَ َ
القََراءََالمَجَ َودَةَََ :
القارئَ َيَبقَىَمَصروفَ َاهلمَةَ َإىلَمَراعاةَ َاحلروفَ َوالتطَبيعََ
اجملودَ َ َ
ير َزائ ٌَد َيَؤدَيَإىلَأنَ َ َ
فيهمَتطبي ٌع َزائ ٌَد َوحتر ٌَ
صرفَهَعنَاخلشوعَ َيفَالتالَوةََللَ َوحتليةََ
يفَجتويدَهاَحبيثََيشغَلَهََذلكَعنَتدَبيرََمعاينَكتابََاللََتعاىلَويَ َ
القراءََ
ق وىَالنفسَََ،مَزدَريَاَحلَفَاظَََكتابََاللََتعاىلَفيَنظرََإليهمَبعَيََالَمَقتََوأنََاملسلميَيَلحنونََوبأنََ َ
الَحيفظونََإالَشواذََالقَرءانَََ.فليتََشَعريَ!َأنتََماذاَعَرفتََ؟َوماَعَلمَكََ؟َوأمَاَعمَلَكَفغيََصالَََ،
اَتالوتَكَفثقيل َةٌَعريَ َةٌَعنَاخلشيَةََواحلزنََواخلوفَََ َ.
وأمَ َ
الرياءَََ َ.
كَمنَرقدَةََاجلهلََو َ
َ
فاللََتعاىلَيَ َوفَقَكََويَبَصََركَََرشدَكََويَوقَظَ
نَقرأَمنهمَبقلبَ َوخوفَ َقدَيَنتَفعَ َبهَيفَاجلملةَ ََ،
همَقراءَ َالنغَمَوالتمطيطَ ََ:وهؤالءَ َيفَاجلملةَ َمَ َ
َوض يَد َ
طربَويَبكَيََ َ.
نَيقرأََصحيحَاَويَ َ
فقدَرأيتََمَ َ
إذاَقرأَقسَىَالقلوبََوأبرمََالنفوسََوبدَلََكالمََاللََتعاىلََ،وأسَوأهَمَحاالََاجلنائزيَةَََ .
نعَمََ،ورأيتََمَنَ َ
القراءََبالرواياتََوباجلمعََفأبعَدََشيءََعنَاخلشوعََوأقدَمََشيءََعلىَالتالوةََمباَيَرََُعنَالقصدََوغيهَََ،
و َ
وشعارهمَيفَتكثيََوجوهََحزةََوتغليظََتلكََالالماتََوترقيقََالراءاتَََ َ.
َ
اقرأَياَرجلََواعفَناَمنَالتغليظََوالرتقيقََومنَاإلمالةََواملدودََووقوفََحزةَََ َ.
َ
إىلَكَمَهَذاَ؟َ َ
وآخرَ َمنهمَإنَحضَرَيفَختمَةَ َأوَتالَ َيفَحمرابَ َجعَلَ َديدَنهَإحضارَ َغرائبَ َالوجوهَ َوالسَكتَ َوالتهَيوعََ
فاعرفوينَفإينَعارفََ َ.
ٌَ
بالتسهيلَََ َ،ويأيتَبكلََخالفَََ،ونادىَعلىَنفسهَََ:أناَأبوَفالنََ
إَيشََيعمَلََبكَ؟َ َ
صاصَعلىَاألفئدةَََ .
الَصبَحكََاللََخبيَََ،إنكََحجرََمَنجنيقَََ َ،ور ٌَ
َ
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والمَحدَثَونَََ :
فغالبَهمَالَيَفقهونَََوالَهَةََهلمَيفَمَعرفةََاحلديثََوالَالتدَينََبهََ،بلَالصَحيحََعندَهمَواملوضوعََشَبَ َهٌََ .
إمناَهَتَهَمَيفَالسَماعََعلىَجهَلةََالشيوخََوتكثيََالعَدَدََمنَاألجزاءََوالَيرواةَََ،الَيتأدَبونََبآدابََاحلديثَََ،
والَيَستفيقونََمنَسَكرةََالسَماعَََ،اآلنََيَسمَعََاخلبَرََونفسَهَحتَدَثهََمىتَيَرويهََ؟َأبَعدََمخسيََسَنةََ!َوحيَكََ
التغلب ََ،
ي َإذَيَقولَ َفيماَرواهَ َأحَدَ َبنَ َيوسَفَ َ يَ
معذور َسَفيانَ َالثور يَ
أسوأَ َعمَلَك َ! َ ٌَ
ماَأطولَ َأمَلَك َ! َو َ
!َ َ
خياَ
يَرحهَاللَتعَاىلََ:لوَكانََاحلديثََ َ
ثنَاَخالدََبنََخدَاشَََ،ثنَاَحَادََبنََزيدََقالََ:قالََسفيانََالثور يَ
يَخيََيفَحديثََخملوطََصحيحَهَبواهيهََ؟َوأنتََالَتَفَلَيهَََ،
لذهَبَََكمَاَذهَبََاخليَََ.صَدقََواللََ!َوأ يَ
والَتبحَثََعنَناقليهَََ،والَتَدينََاللََبهَََ .

أمَاَاليومَ َيفَزماننَاَفمَاَيَفيدَ َاحملدَثَ َالطلَبَ َوالسَمَاعَ َمَقصودَ َاحلديثَ َمنَالتدَينَ َبهََ،بلَفائدةَ َالسَماعََ
ليويَََ،فهَذاَواللََلغيَاللَََ َ.

خطايبَمعَكَياَحمدَثَ َالَمعَ َمنَيَسمعَ َوالَيَعقلَ َوالَحيافظَ َعلىَالصَلواتَ َوالَجيتنبَ َالفواحَشَ َوالَ
فَرشََاحلشائَشََوالَحيَسَنََأنَيَصدَقََفيهاََ .
فأناَحنسَأبغَضََاملناحَيسََ!ََ .
ٌَ
فيَاَهذاَالَتكنَحمَرومَاَمثليَ
وطالبَ َاحلديثَ َاليومَ َينبغيَلهَأنَيَنسخَ َ َأوالَ َاجلمعَ َبيَالصَحيحَيَ َوأحكامَ َعبدَ َاحلقَ َوالضياءَ َويَدمَنََ
النظرََفيهاَويَكثَرََمنَحتصيلََتواليفََالبَيهقيََفإهناَنافعَ َةٌَوالَأقلََمنَحتصيلََخمتصَرَََك اإلملامَََ .
كثيٌَ
فإيشَ َ! َالسَماعَ َعلى َجهَلَةَ َاملشيَخةَ َالذين َينامونَ َوالصَبيانَ َيَلعبونَ َوالشَيبَةَ َيتحدَثونَ َوميَرحَونَ َو َ
منهمَينعَسونَويَكابرونََوالقارئََيَصَحَفََوإتقانَهَيفَتكثيََأوَكماَقالََوالَيرضَعََيتضاغَونَََ .
باللَخََليوناَفقَدَبَقيناَضَحَكَةََألويلَاملعقوالتََيَطنَزونََبناََ:هؤالءََهمَأهلََاحلَديثََ!ََ َ.
لكانَخياَمنَتلكََاألقاويلََ
َ
نعَمَماذاَيَضَيَرَولوَملَيَبقََإالَتَكرارََالصَالةََعلىَالنبََصلَىَاللََعليهَوسَلَمََ
عذورَ!َفمَاَشَمتََوالَ
وتطردََاإلميانََواليَقيَََ،وتَردَيَيفَأسفلََالسَافليَََ،لكنَكََمَ ٌَ
اليتَتَضا يَدَالدَينَََ َ،

رأيتََلإلسالمََرائحَةَََ،والَرأيتََأهلََاحلديثَََ .

معصوم َعنَمعصومَ َسيَدَ َالبَشرَ َعنَج َبئيلَ َعنَ
ٌَ
مَكانَهلمَشيخ َعايل َاإلسنادَ َبينَهَوبيَ َاللَ َواح ٌَد َ
ٌَ
فأوهلَ
َ
اللََعزََوجَلَََ،فطَلَبَتَهَمثلََأيبَبكرََوعمرََوابنََمسعودََوأيبَهريرةََاحلافظََوابنََعبَاسََوسادةََالناسََالذينََ
الرفيعةَ ََ ،حيمَلَ َعنهم َمثلَ َمسروقَ َوابنَ َاملسيَبََ
طالَت َأعمَ َارهم ََ ،وعَال َسندَهم ََ ،وانتصَبوا َللروايةَ َ َ
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واحلسَنََالبَصريََوالشَعبََوعَروةََوأشباهَهمَمنَأصحابََاحلديثََوأربابََالروايةََوالدرايةََوالصدقََوالعبادةََ
واإلتقانََوالزهادةََالذينََمَنَطَلَبَتَهَمَمثلََالزهريََوقتادةََواألعمَشََوابنََجَحادةََوأيوبََوابنََعونََوأولئكََ
وخلق َسَواهَم َمنَ
ومالك َوالليثَ َ ٌَ
ي َومَعمٌََر َواحلمَادانَ َوزائدةَ َ ٌَ
اعي َوالثور يَ
ذَعنهمَاألوز يَ
َ
السادةَ َالذينَأخَ
أشياخَ َابنَاملباركَ َوحيىيَالقطانَ َوابنَ َمَهديَ َوحيىيَبنَ َآدمَ َوالشافعَيَ َوالقَعَنَبَ َ َوعَدَةَ َمنَأعالمَ َاحلديثََ
الذينَخلَفَهَم َمثلَ َأحدَ َبنَ َحَنبلَ َ َوإسحاقَ َوابنَ َالَمَدينَ َوحيىيَبنَ َمَعيَ ََوابنَأيبَخَيثمَةَ َوابنَمنَيَ َوأيبََ
داودََوالنَسائيََوأيبََزرعَةََوأيبَحاتََوحممَدََبنََ
كَريبََوبَندارََوماَيليهمَمنَمَشيخَةََالبَخاريََومسلمََوأيبَ َ
ف َمنَاحلفاظَ َونقَلَةَ َالعَلمََ
نصرَ َوصالَ َجزرةَ َوابنَ َخزميةَ َوخالئقَ َمَن َكانَيفَالزمَنَ َالواحدَ َمنهمَأل َو ٌَ
الرابعَةََبالنسبةََإىلَالَمَائةََالثالثةََوملَ َيزلَينقَصَإىلَاليومَََ،فأفضَلََ
الشريفََثََتناقَصََهذاَالشأنََيفَالَمَائةََ َ
مَنَيفَوقتناَاليومََمنَاحملدثيََعلىَقَلَتَهمَنظيََصغارََمَنَكانََيفَذلكََالزمانََعلىَكثرتَمََ .
وكمَمنَرجلََمشهورََبالفقهََوالرأيََيفَالزمَانََالقديََأفضَلََيفَاحلديثََمنَاملتأخرينَََ،وكمَمنَرجلََمنَ
أعرفَ َباألثَرَ َمنَسَنَيَةَ ََزماننا ََ،فمَاَأدركناَمن َأصحابَ َاحلديث َإالَطائفَةَ َكقاضَيَ
متكلَمَيَالقدماءَ َ َ
شرفَ َالدينَال يَدمياطيَ َواحلافظَ َمجالَ َالدينَ َابنََ
ديارَ َمصرَ َتقيَ َالدينَ َابنَ َدَقيقَ َالعَيدَ ََواحلافظَ َاحلجَةَ َ َ
الظاهريََوالشيخََشهابََالدَينََبنََ َفرحََوحنوهَمََ،وأدركناَمنَعَكرَالطلبةَشهابَالدينَابنَالوفريََوجنمََ
الدَينََابنََاخلبَازََوالشيخََعبدََاحلافظَََ .
البزايلَ َوابنََ
أناس َيَفهمونَ َهذاَالشأنَ َويَعتنونَ َباألثَرَََكالَمََزيَ َوابنَ َتَيميةَ َو َ
وحنمَدَ َاللَ َتعاىلََ ،يفَالوقتَ َ ٌَ
سبكيَ َوالقاضَيَشسَ َالدَينَاحلنبليَ َوابنَ َقاضَيَالقضاةََ
سَيَدَ َالناسَ َوقَطبَ َالدَينَ َاحللَبَ َوتقيَ َالدَينَ َال يَ
بدرَ َالدَينَ َابنَ َمجاعَةَ َوصالحَ َالدَينَ َالعَالئيَ َوفخرَ َالدَينَ َابنَ َالفَخرَ َوأميَ َالدَينَ َابنَ َالواينَوابنَ َإمامََ
الصالَوحمبََالدَينََالَمَقدَسيََوسَيَدَيَعبدََاللََبنََخَليلََ َوسواهمَالعَكَرََوالعَناءَََ .
اللََيَسرتََواملرءََمعََمَنَأحَبَََ،والسَعيدََمَنَهنَضََوأهَبَََ،وعلىَالطاعَةََأكَبَََ،واللَاملوفقََواهلاديََ .
الفقهاءَالمالكيَةَََ :
علىَخيََواتَباعََوفضلََإنَسَلَمََقضاتَمَومفتََوهَمَمنَالتسَيرعََيفَالدماءََوالتكفيَََ َ.
فإنََاحلاكمََواملفيتََيتعيََعليهَأنَيراقبََاللََتعاىلَويتأّنََيفَاحلكمََبالتقليدَََ،والَسيَماَيفَإراقةََالدماءَََ .
مالك َرحهَاللََ
فاللَ َتعاىلَماَأوجبَ َعليهمَتقليدَ َإمامَهم َفلهَمَأنَيأخذواَمنهَويرتكواَكماَقالَ َاإلمامَ َ ٌَ
تعاىلََ:كلََيَؤخَذََمنَقولهََويَ َرتكََإالَصاحبََهذاَالقبََصلَىَاللََعليهَوسلَمَََ .
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قلدتَ
فيَاَهذاَإذاَوقفتَ َبيَيدَيَاللَ َتعاىل َفسَألَكَ َملَ َأحبَتَ َدمَ َفالنَ َ؟َفماَحَجَتَكَ؟َإنَقلتَ َ َ :يَ
إمامَيََ.يقولََلكََ:أناَأوجَبتََعليكََتقليدََإمامَكََ؟ََ َ.
ثبَتَأنَ َالنبَ َصلَىَاللَ َعليهَوسلَمَقالَ ََ َ:أولَ َماَيَقضَىَبيَ َالناسَ َيفَالدماءَ ََ .ويفَاحلديث ََ:الَيَزالََ
املرءََيفَفَسحَةََماَملَيَتنَدََبدَمََحرامَََ .
اَعدواَللَ َتعاىلَفاتَقَ َاللَ َو َأرقَ َدمَهَابتغاءَ َوجهَهَ َبعدَأنَتستفيتَ َفيه َوتستخيَ َاللََ
نعَمََ،مَنَرأيتَهَزنديقَ َ
تعاىلَفيهََ .
الفقهاءََالحنفيَةَََ :
أَولوَالتوفيقََوالرأيََوالذكاءََواخليَََ .
َالربا َوإبطالَ َالزكاةَ َونقرَ َالصالةَ َوالعملَ َباملسائلَ َاليتَ
مَن َمثلَهم َإن َسَلَموا َمن َالتحَيلَ َواحلَيَلَ َعلى َ
يسمعونَالنصوصََالنبويَةََخبالفهاََ .

فيَا َرجلَ ََدعَماَيَريبَكَإىلَما َالَيَريبَك ََ ،واحتَطَلدَينَكَ ََ ،والَيكنَ َهيكَ َاحلكمَ َمبذهبك ََ ،فمَنَاتقىَ
استبأََلدينهَوعَرضهَََ َ.
الشبهاتََفقدََ َ
َوإذاَعمَلتََمبذهبكَيفَاملياهََوالطهارةََوالوترََواألضحيةََفأنتََأنتََ َ.
وإنََكانَتَهَتَكَيفَطلبََالفقهَاجلدالََواملراءََواالنتصارََملذهبكََعلىَكلََحالََوحتصيلََاملدارسََفماَذَاَ
فَقهَاَأَخرويَاَ!َذَاَفقهََال يَدنياََ،فمَاَظَنيكَتقولََغدَاَبيَيديَاللََتعاىلَ؟َتعلَمتََالعلمََلوجهكََ!َوعلَمتَهَ
عاملٌَوقدَقيلَََ،ثَيَؤمَرََبكَ
فيكََ!َفاحذَرَأنَتغلَطََوتقوهلَاََ،فيقولََلكََ:كذبتََ!َإمناَتعلَمتََليَقالََ َ
اهَمسلمَيفَالصحيحَََ .
ٌَ
مسحوبَاَإىلَالنارَََ،كماَرو

فالَتعتقدَأنََمذهبَكَأفضلََاملذاهبََوأحَبيهاَإىلَاللََتعاىلََ،فإنكَالَدليلََلكَوالَملخالَفكََأيضَاََ،بلََ
همَأجرَ
ٌَ
األئمَةَ َرضيَ َاللَتعاىلَعنهمَعلىَخيَََكثيَ َوهلمَيفَصوامهمَأجرانَ َعلىَكَلَ َمسألةَ َويفَخطئَ
علىَكلََمسألةَََ .
الفقهاءََالشافعيَةَََ :
سَمذهبَهمَمبنََعلىَاتَباعََاألحاديثََاملتصلةَََ،وإمامَهمَمنَ
أكيسََالناسََوأعلَمََمنَغيهمَبالدَينَََ،فأَ يَ
رؤوسََأصحابََاحلديثَََ،ومناقبَهمَمجَ َةٌََ .
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فإنَحصَلتََياَفالنََمذهبَهََلتدينََاللََتعاىلَبهَوتدفعََعنَنفسَكََاجلهلََفأنتَخبيَََ .
وإنَكانتَهَتَكَكهمَةَ َإخوانك َمنَالفقهاءَ َالبَطَاليَ َالذينَ َقصدَهمَاملناصبَ َواملدارسَ َوال يَدنياَوالرفاهيَةََ
جلَ َلألجرََ
والثيابَ َالفاخرةَ َفما َذَاَبركةَ َالعلمَ َ! َوالَهذه َني َةٌَخالص َةٌَ! َبلَذاَبي ٌَع َللعلمَ َحبَسنَ َعبارةَ َوتعَ يَ
وحت يَملََللوزرََوغفلةََعنَاللََتعاىلََ َ.
زدريَنفسَكَوالَتتكبََبالعَلمَََ.
وعرقََجبينكََوتَ َ
فلوَكنتََذاَصنعةََلكنتََخبيََتأكَلََمنَكسبََميينَكََ َ
وهربواَلَمَاَ
أوَكنتَ َذاَجتارةَ َلكنتَ َتَشبَهَ َعلماءَ َالسَلَفَ َالذينَماَأبصَرواَاملدارسَ َوالَمسعواَباجلهاتَ َ َ
للقضاءََطَلَبواََ،وتعبَدواَبعلمهمَوبذلوهَللناسَََ َ،ورضواَبثوبََخامََوبكَسرةَََكماَكانََمنَقريبََاإلمامََأبوَ
إسحاقَ َصاحبَ َالتنبيهَ َوكماَكانَ َباألمسَ َالشيخَ َحميي َالدينَ َصاحبَ َاملنهاَُ َوكماَترىَاليومَ َسيَدَيَ
عبدََاللََبنََخليلَََ .
وعلىَكلَ َتقديرَ ََ:احذَرَاملراءَ َيفَالبحثَ َوإنَكنتَ َحمقَا ََ ،والَتنازع َيفَمسألةَ َالَتعتقدهاََ،واحذَرَ
التكبََوالعَجبََبعلمَكَََ .
فياَسعَادتَكََإنَجنوتََمنهَكفافَاَالَعليكََوالَلكَََ .
فوَ َاللَ َما َرمَقَت َعين َأوسعَ َعلمَا َوال َأقَوى َذكاءَ َمن َرجلَ َيَقالَ َله َابنَ َتيميةَ َمع َالزهدَ َيف َاملأكَلََ
وامللبَسَوالنساءَ ََ ،ومعَالقيامَ َيفَاحلقَ َواجلهادَ َبكلَ َمكنَ ََ ،وقدَتعبتَ َيفَوزنهَ َوفتشتَهَحىتَمَلَلتَ َيفَ
ازدرواَبهَوكذبوهَوكفَروهَإالَ
اَوجدت َقدَأخََرهَبيَ َأهلَ َمصرَ َوالشامَ َومقَتَتهَنفوسَهمَو َ
يَ
سنيَ َمتطاولةَ َفمَ
الكبَ َوالعَجبَ َوفَرطَ َالغرامَ َيف َرياسةَ َاملشيَخةَ َواالزدراءَ َبالكبارَ ََ ،فانظر َكيف َوبالَ َالدعاَوى َوحمبةََ
اَبأورعَ َمنهَوالَأعلَمَ َمنهَوالَأزهَدَ َمنه َبلَ
فقدَقامَعليهَأناس َليسو َ
ٌَ
الظهورَ ََ،نسألَ َاللَ َتعاىلَاملسَاحمَةَ ََ،
يتجاوزونَعنَذنوبََأصحامهمَوآثامََأصدقائهمََ،وماَسلَطهمَاللََعليهَبتقواهَمَوجاللتَهمَبلَبذنوبهََوماَ
دفعَهَاللََعنهَوعنَأتباعهََأكثرَََ َ،وماَجرىَعليهمَإالَبعضََماَيستحقونَفالَتكنَيفَمريةََمنَذلكََ .
وأمَاَالحنابلةَََ :
وفيهمَدينَيفَاجلملةَََ،وهلمَقلَةََحَظََيفَالدنياََ .
ٌَ
فعندهمَعلومَنافعَ َةٌََ،
ٌَ
والعلماءََيتكلَمونَيفَعقيدتمََ،ويرموهنمَبالتجسيمَََ،وبأنهَيلزمَهمَوهمَبريئونَمنَذلكَإالَالنادرَََ .
واللَيَغفرََهلمََ .
َ
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النَحَويَ َونََ َ:
تاَُإليهََ .
الَبأسََمهمََ،وعلمَهمَحسَ ٌَنَحمَ ٌَ
لكنَ َالنحويَ َإذاَأمعَنَ َيفَالعربيةَ َوعََريَ َعنَعلمَ َالكتابَ َوالسنةَ َبقَيَ َفارغَاَبطَاالَ َلعَابَاََ،والَيسألهَ َاللََ
َواحلالََهذهَعنَعَلمهَ َيفَاآلخرةََبلَهوَكصَنعةََمنَالصَنائعَََكالطبََواحلسابََواهلندسةََالَيَثابََعليهاَ
والَيَعاقَبََإذاَملَيتكبََعلىَالناسََوملَيتحامَقَعليهمَواتقىَاللََتعاىلَوتواضَعََوصَانَنفسَهََ .
اللَغَويَونََ َ:
قدَعَدَمَواَيفَزمانناََ َ.
فتجدََالفقيهََالَيَدريَلغةََالفقهَََ،واملقرئََالَيدريَلغةََالقرآنَََ،واحملدَثََالَيَعتنَبلغةََاحلديثَََ .
وجهلََ،وينبغيَاالعتناءََبلغةََالكتابََوالسنةََليَفهَمَاخلطابَََ .
طَ ٌَ
فهذاَتفري ٌَ
المَفسَ َرَونََ َ:
وتشكيكات َالَ
ٌَ
شكاالت َ
ٌَ
قَلَ َمَنَيَعتنَاليومَ َبالتفسيَ ََ،بلَيَطالعَاملدرسونَ َتفسيَ َالفخرَ َالرازيَ َوفيهَإ
ينبغيَمساعَهاََ،فإهناَحتيَرََوتََرضََوتَردَيَََ،والَتَشفيَغَليالََ .
نسألََاللََالعافيَةَََ .
وأقوالَ َالسَلَفَ َيفَالتفسيَ َمليح َةٌََ،لكنَهاَثالثةَ َأقوالَ ََ،أربعةَ َأقوالَ َفصاعدَا ََ َ ،وضَيَعَ َاحل يَق َبيَذلك ََ،
فإنََاحلقََالَيكونََيفَجهتيََ،ورمباَاحتمَلََاللفظََمعنييَََ .

األصوليَ َونََ :
أصولََالفقهَالَحاجَةََلكَبهَياَمَقلَدََ َوياَمَنَيزعَمَأنََاالجتهادََقدَانقطعََوماَبقيَجمته ٌَدََ .
هَوملَيفكَتقليدََإمامهََملَيصنعَشيئَاَ
فإذاَعرفَ َ
والَفائدةََيفَأصولََالفقهََإالَأنَيصيََصاحبهََجمتهدَاَبهََ َ،
بلَأتعَبَنفسَهَوركَبََعلىَنفسَهَاحلجةََيفَمسائلَََ .
وهوَضربَمنَاخلبَالَََ .
ٌَ
وإنَكانَيَ َقرأََلتحصيلَالوظائفََليَقالَ!َفهذاَمنَالوبالَََ،
أصولََالدينََ :
نطبقَعلىَحفظَالكتابََوالسنةَََ،فَهَماَأصولََدينََاإلسالمَليسََإالَََ َ.
عظيمََ،وهوَم ٌَ
هوَاسمَ ٌَ
ٌَ
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فهوَخمتلفَباختالفََالنَحَلَََ .
ٌَ
وأماَالعَرفََيفَهذاَاالسمََ
املنزلَََكالمَ َاللََ
فأصولَ َدينَ َالسَلَفَ ََ:اإلميانَ َباللَ َوكتبهَ َورسلهَ َومالئكتهَ َوبصفاتهَ َوبالقدرَ َوبأنَ َالقرآنَ َ َ
تعاىلَغيََخملوقََوالرتضَيَعنَكلََالصحابةََإىلَغيََذلكَمنَأصولََالسنةَََ .
وأصولَ َدينَ َاخللَفَ ََ :هو َما َصَنَفوا َفيه َوبنَوه َعلى َالعقلَ َواملنطقَ َمَا َكان َالسلفَ َيَطَئونَ َسالكَهَ
ينهمَاختالف َشدي ٌَد َيفَمسائلَ َمرتبةَ َتَركَهاَمنَحَسنَ َإسالمَ َالعبدَ َفإنهَيَورثَأمراضَاَيفَ
ٌَ
ويَبدَعونَه ََ ،وب
القلوبَََ َ.
ومَنَملَيصدَقنَجيََربََ،فإنََاألصوليةََبينهمَالسيفََيَكفَرََهذاَهذاَويَضلَلََهذاَهذاََ َ.
األصويل َالذيَ
يَ
فاألصويل َالواقفَ َمعَالظواهرَ ََواآلياتَ َعندَخص َومهَ َجيعلونهَجمسَمَاَوحشويَاَومبتدعَا ََ،و
يَ
األصويل َالذيَأثبَتَ َبعضَ َالصفاتَ َ َونفَىَبعضَهاَ
يَ
طردَ َالتأويلَ َعندَاآلخرينَجهميَاَومعتزليَاَوضاالَ ََ،و
َ

وتأولََيفَأماكنََيقولونَمتناقضَاََ .
َ
والسَالمةََوالعافيةََأَوىلََبكََ .

فإنَبََرعتَ َيفَاألص َولَوتوابعهاَمنَاملنطقَواحلكمةَ َالفلسفيةَ َوآراءَ َاألوائلَوحماراتَ َالعقول َواعتصمتََ
مع َذلكَ َبالكتاب َوالسنةَ َوأصولَ َالسلفَ َولفَقتَ َبي َالعقلَ َوالنقلَ َفما َأظَنيك َيف َذلك َتبلَغَ َرتبةَ َ
أمره َإليهَ َمن َاحلَطَ َعليه َواهلجرَ َوالتضليلَ َوالتكفيََ
ابنَ َتيميةَ َوال َواللَ َتَقارمها ََ ،وقد َرأيتَ َما َآلَ َ َ
والتكذيبَ َحبَقَ َوبباطلَ ََ،فقد َكانَ َقبلَ َأنَيدخَلَ َيفَهذهَالصناعةَ َمَ َنوَراَمَضيئَاََ،علىَحميَاهَ َسَيمَاَ
َكافرا َعند َأعدائهََ
السَلَفَ َث َصَارَ َمَظلمَا َمكسوفَا َعليه َقتَمَ َةٌ َعند َخالئقَ َمن َالناسَ ََ ،ودجَاالَ َأفَاكَا َ
ومبتدعَاََ،فاضالََحمققَاَبارعَاَعندَطوائفََمنَعقالءََالفضالءَََ،وحاملََرايةََاإلسالمََوحامَيََحَوزةََالدَينََ
سنةََعندََعوامََأصحابهَََ،هوَماَأقولََلكََ .
وحمييََال يَ
والمَنطقَََ :
بيلََ،وماَهوَمنَعلومََاإلسالمَََ .
َ،وضرَرهَ َو ٌَ
هَقليلَ َ
نفعَ ٌَ
فاهربَ َمنه ََ ،فإنَك َتنقطعَ َمعََ
واحل يَق َمنه َفكامَ ٌَن َيف َالنفوسَ َالَذكيَةَ َبعباراتَ َغريبةَ ََ ،والباطلَ َمنه َ َ
خصمَكََوتعرفََأنكََاحمل يَقََ،وتقطعََخصمَكََوتعرفََأنكَعلىَاخلطَأََ .
مقدماتَدكاك َةٌََ،نسألََاللََالسَالمةَََ .
ٌَ
اتَدهَاش َةٌََ َ،و
فهيََعبار ٌَ
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فإنَقرأتَهَللفَرجةََالَللحجةَََ،ولل يَدنياَالَلآلخرةََفقَدَعذبتََاحليوانَََ،وضيَعتََالزمانَََ،واللَاملستعانَََ .
والحَكمةََالفلسفيةََاإللهيَةَََ :
ماَينظرََفيهاَمنَيَرجَىَفالحَهََ،والَيركَنََإىلَاعتقادهاَمَنَيَلوحََجناحَهََ َ.
فإنََهذاَالعلمََيفَشَقََوماَجاءَتَبهَالرسَلََيفَشَقَََ .
ولكنََضاللََمَنَملَيَدرََماَجاءَتَبهَالرسلََكماَينبغيَباحلكمَاءَشرََمنَيَدريََ َ.
وا َغوثاهَ َباللَ َإذاَكانَالذينَ َقدَانتدبواَللردَ َعلى َالفالسفةَ َحارواَوحلقَتهمَكسَفَ َةٌ ََ،فماَالظ يَن َباملردودََ

عليهمََ،وماَدواءَ َهذهَالعلومَ َوعلمائَهاَإالَاحلريقَ َواإلعدامَ َمنَالوجودَ ََ،إذ َالدينَ َماَزال َكامالَ َحىتَ
عَربَتَهذهَالكتبَََ،ونظرََفيهاَاملسلمونَفلوَأَعدَمَتَلكانَفتحَاَمبينَاََ .
والحكمةََالرياضيَةَََ :
وتنجيم َوماَأشبَهه ََ،فباطلَهاَيؤذَيَ
ٌَ
فيهاَحَقَ َمنَطبائعَ َهندسيةَ َوحسابياتَ َوحنوَ َذلك ََ ،وفيهاَأباطيلَ َ
يرَماَالَأجرََفيهَوالَوزرَََ .
املرءََيفَدينهَويَضلَلَهََ،وح يَقهاَصَنع َةٌَوإتقا ٌَنَوحتر ٌَ
والحكمةََالطبيعيةَََ :
تقربَ َبهَإىلَاللَ ََ،والَمنَزادَ َاملعادَ َبلَصَنع َةٌَبالَ
الَبأسَ َمهاََ،لكنهاَليسَتَمنَعلومَالدينَ َوالَماَيَ َ
ثوابََوالَعقابَ َإذاَكانَصاحبَهاَسليمََاالعتقادََ َوعدالََخَيََراَكماَرأيناَمجاعةَ َمنهمََ،وقدَيَثابََالرجلََ
علىَتعليمهاَإنَشاءََاللََتعاىلََ .
الفََرضيَ َونَََ َ:
هوَكتابَمنَكتبََالفقهََ .
ٌَ
داخلونََيفَالفقهاءََإذََ
فوتََالوقتَََ،والتو يَسطََيفَذلكَجي ٌَدََ َ.
ليحََ،واإلمعانََفيهَيَ َ
لمَمَ ٌَ
وهوَعَ ٌَ
فكَمَمنَمسألةََيفَالفرائضََماَوقعَتَوالَتقعََأبدَاََ .
اإلنشاءَََ :
فَ يَنَأبناءََالدنياََ،ليسََمنَعلمَاآلخرةََيفَشيءَََ َ.
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فيهَحمتاُ َإىلَمشاركةَ َقويةَ َيفَالعلومَ َاإلسالميةَ ََ:يَريدَ َعقالَ َتامَاَورزانةَ َوسَرعةَ َفهم َوقلةَ َختَيلََ
ٌَ
والكاملَ َ
وبصََراَباللغَةََوالنحوََوخَبةََباملعاينَوالبيانََوالسَيََوأيامََالناسََوفنونََاألدَبََوحَسنََكتابةَََ .
ولكنَليكنَرأسَ َمالَ َاملنشئَ َتقوىَاللَومراقبتَه ََ،فرمباَوضَعَ َلفظةَ َمعجبةَ َيهويَمهاَيف َالنارَ َوهوَالَ
أبدعَيفَسطرََترتَبََعليهَخرابََمصرَََ،ورمباَأعانََتعَليمَهََعلىَسفكََالدمََاحلرامََ .
يدريََ،ورمباَ َ
حراََ.وقالََ:العَ يَيَمنَاإلميانَََ .
فانظَرَأينَأنتََياَبليغََ؟َقدَذمََنبَيكََالبالغةَََ،فقالََ:إنََمنَالبيانََلَسَ َ
فكَمَلَ َبراعةَ َالبالغةَ َبإرضاءَ َربكَ َاألعلىَوبنَصحَ َربَ َاألمر ََ ،فهناَكمالَ َالبالغةَ َإنَكنتَ َمنَاملتقي ََ،
ضََ َ.
وإنَتعَذَرَذلكَفدَينَكَماَمنهَعَ َو ٌَ
فمَنَاتقىَاللَََكفاهَالناسَ ََ ،ومنَأرضَىَالناسَ َبسَخطَ َاللَ َسَلَطَ َاللَ َعليهَمَنَأرضاهََ،وإهناَلكبيَةٌ َإالََ
علىَاخلاشَعيَََ .
الشَعرَََ :
هَقبيحَوهوَاألغلَبَََ .
وهوَقليلََ،وقبيحَ ٌَ
ٌَ
وهوَكالمََ:حَسَنَهَحَسَ ٌَنَ
ٌَ
هوَمَنَفنونََاملنشئََ،
وبيتََمالهَالكذبََواإلسرافََيفَاملدحَََواهلجوََوالتشبيهََوالنعوتََواحلماسَةَََ،فأملَحَهَأكذَبَهََ َ.
فوهَاَمَقدامَاَعلىَالكذبَ َيفَهلجتهَمَصََراَعلىَاالكتسابَ َبالشعرَ ََرقيقَ َالدينََ
فإنَََكانَالشاعرَ َبليغَاَمَ َ
نَيتصونََمنَاهلجوَََ َ.
َ
شعَراءَََ،ويَندَرََعلىَالشعراءََاجملَردَينََمَ
شعَراءََيفَسورةََال يَ
دَقرأََمَقتََال يَ
فقَ َ
ورمباَأدَىَاألمرََبالشاعرََإىلَالتجاوزََإىلَالكفرَََ،نسألَاللََتعاىلَالعافيةََ .
كابنَاملباركََ،والظاملَََكاملتنب ََ ،والسفيهَ َالفاجرَََكابنَاحلجَاَُ ََ،
َ
والشاعرَ َاحملسَنَََكحسَانَ ََ،واملقتصدَََ
والكافرََكذويَاالَحتادَََ،فاخرتَلنفسَكََأيََوادََتسلَكَََ .
الحسَابََوشَرعََالديوانَََ َ:
هذاَمنَعَلومََالقَبطََوالفَرسََليسََمنَعلومََاإلسالمَََ،وهوَصَنع َةٌَومَعيش َةٌَيَنالََمهاَالرجَلََالسَعادَةََوالدنياَ

كانَأسرقَ ََ،ومَنَاتقىَاللََفيهاَوكتَبَلقضاةََالعدلََوباشرََاأليتامََوالصدقاتََومالََ
َ
َ،وكلَماَكانَأمهَرَََ
مأجورَبنيَتهَََ،فقدَرأينَاَمجاعةََيسيةََعلىَحنوَذلكََ،
ذاَحممودَ ٌَ
ٌَ
األوقافََواملدارسََولزمََاألمانةََواتقىَفهَ
شرفَََ،وعاقبةََأمرهمَ َوبيل َةٌَمنَالضَربََ
نعَمََ،ورأيناَذئابَاَعليهاَالثيابَََ،وفاسقََالكتَبَةََإليهَالنهايةََيفَال َ
املصادرةََوالفقرَََ .
و َ
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الشرَوطَََ :
الورعََعاشََحيدَاََ،وماتَسعيدَاََ .
شرعََفيهَولََزمََالعدالةََو َ
علمَحسَ ٌَنَشرعيَََ،مَنَ َ
ٌَ
ىَوإنَتسودََهذاَ
َ
خر
ومَنَعاشََفيهَبالتحيلََواملكرََوالدهاءََفالَبَدََلهَمنَخَزيََيفَالدنياََ،ومَقتََيفَاألَ َ
ليلَواآلخرةََخَ ٌَيَلَمَنََاتَقَىََ َ.
َ،قَلَمَتاعََالدنياَقَ ٌَ
الوعظَََ :
َ
وإكثاراَمنَحكاياتََ
فَنَ ََ ،بدايته َحتَتاَُ َإىلَمشاركةَ َجَيَدةَ َيفَالعلمَ َويستدعَيَمعرفةَ َحسَنَةَ َبالتفسيَ َ َ
الفقراءََوالَيزهَادَََ .
هَالَيتجاوزَ َاألمساعَََ،وكَمَ
َ
الواعظََراغبَاَقليلََالدينََفاعلَمَأنََ َوعظَ
هَالتقوىَو َالزهَادةَََ،فإذاَرأيتََ َ
َ
َ َوعَدَتَ
بكىَوأَثَرَ َيفَاحلاضرينَ َتلكَ َالساعةَ َثَقامواَكمَاَقعَدوا ََ،ومىتَ َكانَالواعظَ َمثلََ
منَواعَظَ َمَفََوهَ َقدَأ َ
احلَسنََوالشيخََعبدََالقادرََرحهماَاللََتعاىلَانتفعََبهَالناسَََ .
َ
تَتَالرسالةََوصلَىَاللََعلىَسيدناَحممَدََوعلىَآلهَوصَحبهََالكرامََوسَلَم َ
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