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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 الحمذ هلل سب العاملجن، والصالة والعالم على هبيىا دمحم وآله وصحبه أجمعجن أما بعذ:

فان علم الحاسيخ يعشف بأهه معشفة أحىاٌ الطىائف وبلذانهم وسظىمهم وعاداتهم وصىائع 

:"   -سحمههه    –. وهمهها كههاٌ املههإسا ال ههخاو   1أشخاصهههم وأوعههاوهم ووفمههاتهم ئ ههى  جهه  رلههً

والحاصهههن أههههه فهههً قبئهههل عهههً وكهههائع الضمهههان مهههً حمعمهههة الحعمهههجن والحىكمهههد بهههن عمههها وهههان  ههه  

 .2العالم"

طمههىا ظههامم قحمىههان وههن ئوعههان، ولههزا فههان   جعهها ى وجههه ةههزن ال شيههضة  وعههاهمة الىجههاا و 

والفطههشة الريههشية كن ثيههىن اههمً ئطاسةهها ال ههحمج. وثجههذ رلههً جلمهها  هه  دعهها  عبههاد الههشحمً 

الههههزقً هههههالىا ساههههان جعهههها ى ومههههً رههههم الىعههههمم الههههذائم  هههه  جىههههان الخلههههذ، ومههههً دعهههها هم:" واجعلىهههها 

مهههً الحلهههىي والعلهههم، ولىهههً -حلهههجن و ثيهههىن ئو ملهههً ههههاٌ كهههذسا هبجههه ا وئمامهههة امل للمحلهههجن ئمامههها".

العلم و يعحطاع بشاحة الجعهذ، بهن و بهذ مهً بهزٌ الجههذ العلهمم والىكهد الىيجه  لحئصهمن 

شههء   مههً العلههم، وحنهههس قيههىن املعههلم الهههز  علههد ةمحههه كن قيههىن ئمامههها للمحلههجن معههحمشا  ههه  

الفضههائن ووجههىس املة ثبههة علههى طلبههه للعلههم مهها  طلبههه للعلههم صههابشا علههى ميههاكه فاهههه قجههذ مههً

يعمىههه علههى هفعههه  هه  مفاسكههة الخههالن ولهههىةم ووصههحاب وعبهه هم، فمههً فضههائن طلهه  العلههم 

 اليشع :

أن العلههم بههالىحمجن مههً ئسادة   الخجهه  للعبههذ همهها  هه  كىلههه جعهها ى: قههإج  الحىمههة مههً  -1

( ، وهمها  ه  كهٌى سظهٌى   صهلى 269 ييا  ومً قإت الحىمة فلذ أوج  خجه ا هيجه ا" لالبلهشة :

، وكىلهههه:"  ههه  الهههذقً" قهههذٌ علهههى أن 3  علمهههه وظهههلم:" مهههً قهههشد   بهههه خجههه ا قفلههههه  ههه  الهههذقً"

                                                             
1
 .2/131أجبد العلوم  

2
 .11اإلعالن بالتوبيخ /  

 (  مً حذقل حذقل معاوية هنع هللا يضر.1337( ومعلم ل6/152أخشجه البخاس  لفحج  3
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مهً  4امللصىد علم الىحاب والعهىة وعلهىم ةلهة لفهمهمها ومها أحعهً مها أرهش عهً  مهام أحمهذ

 كىله:

 وعم املطمة للفنس وخباس دقً الىب  دمحم آراس 

 .5فالشأ  لمن والحذقل نهاس ثش بن عً الحذقل وأةلهو 

أن العلم باليشع طشيم ئ ى الجىة هما    كٌى سظٌى   ملسو هيلع هللا ىلص:" مً ظلً طشيلها قطله   -2

فمه علما ظلً   به طشيلا مً طشق الجىة، وئن املالئىة لحضع أجىئتها سضءًس لطال  العلم 

ماوات ومههً  هه  وسو ، والحمحههان  هه  جههىف املهها  ، وئن ، وئن العههالم ليعههح فش لههه مههً  هه  العهه

فضههن العههالم علههى العابههذ هفضههن اللمههش لملههة البههذس علههى ظههائش اليىاههه  ، وئن العلمهها  وسرههة 

وهرمهها  ، وئن وهرمههها  لهههم قىسرهههىا دقىهههاسا وو دسةمههها ، ئهمههها وسرهههىا العلهههم فمهههً أخهههزن أخهههز بئههه  

  جعها ى ، كهاٌ جعها ى:" ئهمها قخهللاهءس   مههً  . وظهر  رلهً أههه قهذٌ صهاحبه ئ ههى خيهمة 6وافهش"

 (.  28عبادن العلما " ل فاطش : 

و هه  الحههذقل العههابم ثىااههع املالئىههة لطالهه  العلههم اليههشع  ووههىن العههالم باليههش عة  -3

وسيل الىبىة وفضملحه على العابذ كن هفعه محعذ  والعبادة اللاصشة و ثصن  ه  اليهىاب ئ هى 

 مشثبة العبادة املحعذقة.

وفمه أن جممع مً    اليىن قئ  علمها  اليهشع و عهح فش لههم ولهى ثأمهن العهالم ةهزن  -4

 الفضملة لهان عىذن ون مىشون قىاجهه    طشيم العلم .

                                                             
ةه( ، ئمام أةن العىة وفلمه املحذرجن ، له 241 -ةه 164ةى أحمذ بً دمحم بً حىبن الييباو  البىش  الىائل  ل 4

مً ةراس املعىذ والضةذ والىسع والشد على الجهممة ، هما أن له فحاوي مبيىرة    معائن طالبه همعائن ابىه 

 .11/177صالح ومعائن ابىه عبذ  و ج ةما. ظج  أعالم الىبال  
 . 88ووعبها الخطم  ئ ى عبذن وصبهاو  ، تهزق  ششف أصحاب الحذقل /  5

( و ج ةم  مً حذقل حذقل أب  الذسدا  هنع هللا يضر وحعىه وسهاؤوط    2683( والة مز  ل3641سوان أبى داود ل 6

 .8/6ثئلمم جامع وصىٌ 
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أن طاله  العلهم اليهشع  بمث لهة املجاةهذ  هه  ظهرمن   للهٌى سظهٌى   ملسو هيلع هللا ىلص:" مهً جهها   -5

. وكهذ أمهش 7ه فهى بمث لهة املجاةهذ  ه  ظهرمن  "م جذ  ةزا لم قأثه ئو لخج  قحعلمه أو يعلم

     اللشآن الىشيم أن قىب   مً عبادن املجاةذقً فشكة للحفله  ه  الهذقً ، كهاٌ جعها ى:" ومها 

وان املإمىىن لمىفهشوا وافهة فلهىو هفهش مهً وهن فشكهة مهةهم طائفهة لمحفلههىا  ه  الهذقً ولمىهزسوا 

 (.122الحىبة :  كىمهم ئرا سجعىا ئليهم لعلهم قئزسون" ل

أن مههههً العلههههم اليههههشع  مهههها ةههههى فههههشو علههههى وههههن معههههلم ، فلههههذ كههههاٌ ملسو هيلع هللا ىلص:" طلهههه  العلههههم  -6

 .8فشيضة على ون معلم"

أن مههً جلههغ مههع ئخىاهههه لههحعلم العلههم اليههشع  هههاٌ أسبههع جههىائض مههزوىسة  هه  الحههذقل  -7

مهههً بمهههىت   قحعلمهههىن اللهههشآن  امليههههىس أن الىبههه  ملسو هيلع هللا ىلص كهههاٌ:" مههها مهههً كهههىم قجحمعهههىن  ههه  بيهههد

ويحذاسظههىهه بمههةهم ئو حفههتهم املالئىههة و يههمتهم الشحمههة وثث لههد علههيهم العههىمىة ورهههشةم   

 .9فممً عىذن "

أن سظهههٌى   ملسو هيلع هللا ىلص دعههها لىاشهههش العهههىة، فلهههذ وسد  ههه   الحهههذقل عهههً سظهههٌى   ملسو هيلع هللا ىلص أههههه  -8

مىا حذقيا فئفله حنس قبل ه  ج ن ، فشب حامن فله ئ هى مهً ةهى  ا ظمعكاٌ:" هضش   امش ً 

 . 13أفله مىه ، وسب حامن فله ليغ بفلمه"

أن العلههىم الذقيمههة مخصىصههة بههاكمش بخبلم ههها مههً بههجن العلههىم وثئههشيم هحمانههها، كههاٌ  -9

جعهها ى:" ئن الههزقً قىحمههىن مهها أهضلىهها مههً البيىههات والهههذي مههً بعههذ مهها بيىههان للىههاط  هه  الىحههاب 

( ، وكههههاٌ ملسو هيلع هللا ىلص :" مههههً ظهههه ن علمهههها علمههههه 163وئههههً قلعههههةهم   ويلعههههةهم الالعىههههىن" ل البلههههشة : أو 

                                                             
 .8/7حعىه وسهاؤوط    ثئلمم جامع وصىٌ ( مً حذقل أب  ةشيشة هنع هللا يضر  و 227سوان ابً ماجه ل 7
 (.3838( وصحمج الجامع ل183سوان ابً ماجه وصححه ولباو     صحمج ابً ماجه ل  8
 ( عً أب  ةشيشة هنع هللا يضر.2699سوان معلم ل  9

جامع وصىٌ  ( عً صيذ بً رابد هنع هللا يضر وصححه وسهاؤوط    ثئلمم3663( وأبى داود ل2685أخشجه الة مز  ل 13

8/18. 
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ٌ   ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ:" بل ىا 11فىحمه جا  قىم اللمامة ملجما بلجام مً هاس"  ، و   الحذقل عً سظى

 . 12بل ىا عن  ولى آقة"

ميهىد وةى الحىحمذ فلهاٌ ظهبئاهه:" أن   اظخيهذ بأو ى العلم اليشع  على أجّن  -13

( ممها قهذٌ 18شهذ   أههه و ئلهه ئو ةهى واملالئىهة وأولهىا العلهم كائمها باللعهع" ل آٌ عمهشان : 

 على ثضهمتهم وجعذقلهم.

أن   جعهها ى سفههع كههذس العلمهها  همهها  هه  كىلههه جههن وعههال:" قشفههع   الههزقً آمىههىا مههىىم  -11

(، وكاٌ ظبئاهه:" كن ةن يعحى  الزقً يعلمىن  11لة : والزقً أوثىا العلم دسجات" ل املجاد

 (.9والزقً و يعلمىن" ل الضمش : 

أن فلهذ علمها  اليههش عة اهالٌ ل مههة ، فلهذ وسد عهً سظههٌى   ملسو هيلع هللا ىلص أههه كههاٌ:" ئن    -12

و قلههبا العلههم اهة اعهها قىة عههه مههً الىههاط ولىههً قلههبا العلههم بلههبا العلمهها  ، حنههس ئرا لههً 

 .13ِم عاملا اثخز الىاط سؤوظا جهاو ، فع لىا فأفحىا ب ج  علم فضلىا وأالىا"قب

أن أرهههش علمههههم قجهههش  علهههيهم وجهههش ئ هههى قهههىم اللمامهههة همههها  ههه  كهههٌى سظهههٌى   ملسو هيلع هللا ىلص:" ئرا  -13

مههات  وعهههان اهلطهههع عملهههه ئو مهههً رهههالذ: مهههً صههذكة جاسيهههة أو علهههم قيحفهههع بهههه أو ولهههذ صهههالح 

ئن طههالب العلههم و جهه ةم قههذعىن للعلمهها  عىههذ رهههشةم وية حمههىن علههيهم أهتهه   . بههن14قههذعى لههه"

مً أوودةم الزقً ةم مً أصالوهم. وظر  جشيان أعماٌ العلما  ئ ى قىم اللمامهة أن "الهذاٌ 

 . 15على الخج  له مين أجش فاعله" هما    الحذقل ال حمج عً سظٌى   ملسو هيلع هللا ىلص

 فىائذ جمة ومصالح مهمة مةها:و   كشا ة ظج  الصالحجن 

ثيرمهد كلههىب املههإمىجن ، كههاٌ جعهها ى:" وهههال هلهها علمههً مههً أهبهها  الشظههن مهها هيرههد بههه  -1

، وكهاٌ جعها ى:" وللهذ ههزبد سظهن 16فإادن وجا ن  ه  ةهزن الحهم ومىعلهة ورههشي للمهإمىجن"
                                                             

( وصحمج 213( وصحمج ابً ماجه ل2135سوان الة مز  وابً ماجه وصححه ولباو     صحمج الة مز  ل 11

 (.6163الجامع ل
 ( عً ابً عمشو هنع هللا يضر.6/361سوان البخاس  لفحج  12
 ( عً ابً عمشو هنع هللا يضر .1673( ومعلم ل1/174سوان البخاس  ل فحج  13
 ( مً حذقل أب  ةشيشة هنع هللا يضر.1631ل  سوان معلم 14
 و ج ن مً حذقل أب  مععىد وهصاس  هنع هللا يضر. 1893سوان معلم ل 15
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جها ن مً كبلً فصب وا على ما هزبىا وأوروا حنس أثهاةم هصهشها وو مبهذٌ ليلمهات   وللهذ 

. كاٌ الجىمذ سحمه  : " الحياقهات جىهذ مهً جىهذ   عهض وجهن قلهى  وهها 17مً هبأ املشظلجن"

 .18ئقمان املشيذقً"

أنها ظرمن ئ ى معشفة ظج  أةن الصالا والاكحذا  وهم كاٌ جعا ى:" أووئً الزقً ةذي  -2

ومئاظهةهم أحه  ، كاٌ أبى حىمفة سحمه  : " الحياقات عً العلما  19  فبهذاةم اكحذن.."

ومههً أةههم مهها يعههجن املعههلم  هه  معههج ثه الحماثمههة  .23ئ هه  مههً هيجهه  مههً الفلههه كنههها آداب اللههىم"

ظهههج ة الىههههاصحجن الصههههالحجن مههههً العههههابلجن، و عههههممه بعهههها علمهههها   داسة "الىمزجههههة"، بههههأن 

ثههذسط عىامههن الىجهههاا للملخصههمة امللصههىدة ومهههً رههم الاححههزا  وهههها وواههعها أهمىرجهها، وةهههى 

 فهىم اللذوة.كشي  مً م

أنها ظرمن ئ ى أخز العب  والذسوط مً العابلجن كاٌ جعا ى:" للذ وان    كصصهم  -3

" :21عب ة كو   ولباب ما وان حذقيا قفة ي...  ، وما أصذق الياعش حجن قلٌى

 ان كىم ليغ قذسون الخب   اكشؤوا الحاسيخ ئر فمه العب  

معشفهههة العهههثن اليىهمهههة مههههً ظهههثن الحمىهههجن والىصهههش ونهاقههههة اللهههالم وهصهههش املههههإمىجن  -4

الصههادكجن ولههى بعههذ حههجن، همهها كههاٌ جعهها ى:" أهفههاسهم خجهه  مههً أووئىههم أم لىههم بههشا ة  هه  الضبههش 

 .24، وكاٌ جن وعال:" وةن هجاص  ئو الىفىس"23، وكاٌ ظبئاهه :" وهزلً هىج  املإمىجن"22"

                                                                                                                                                                              

 .123ةىد / 16

 .34ووعام:  17

 .18صفئات مً صب  العلما  / 18

 .93ووعام / 19

 .33 عالن بالحىبمخ / 23

 . 111قىظف/ 21

 .43اللمش / 22

 .88وهرما  / 23

 .17ظبأ / 24
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مهههه  :" وكهههذ كههها   علهههى هرمهههه ملسو هيلع هللا ىلص خبههه  مههها م هههءس مهههً خلهههم كهههاٌ الحهههاف  ابهههً هيجههه  سح

املخلىكات ورهش ومم املااجن وهمف فعن بأولمائه وما را حن بأعذائه وبهجن رلهً سظهٌى   

 .25ملسو هيلع هللا ىلص بماها شافما"

مههههً  وملهههها  هههه  اللصهههها الحههههاسي   مههههً فىائههههذ وعبهههه  فههههان   ظههههبئاهه كهههها  هههه  هحابههههه هيجهههه ا

اللصا ل هرما  و ج ةم ، كاٌ جعا ى:" هزلً هلا علمً مً أهبا  ما كهذ ظهبم وكهذ آثيىهان 

 .27. وكاٌ ظبئاهه:" رلً مً أهبا  اللشي هلصه علمً مةها كائم وحصمذ"26مً لذها رهشا"

ووهزا قخبجن أن    كشا ة ظج  الصالحجن ثضهمة الىفىط، وكذ أمهش ظهبئاهه هرمهه باظهحخذام 

 .28اٌ جن وعال:" فاكصا اللصا لعلهم قحفىشون"ةزن الطشيلة فل

و   ةزن ووساق جمع ملا رهش    ثشجمة الجهذ اللاضهء  اليهمخ ئبهشاةمم بهً ظهعىد العهماس  

وفيهههها ثئفجهه  لزسيحهههه وكشابحهههه  لىحههه  همهها كههه ، ليىنههها وافمهههة وافمههةامهههً بطههىن  –سحمههه    –

 لالكحذا  به.

وعهأٌ أن قىفلىهها لصهالح اللههٌى والعمهن، وأن ملهههذقىا ملهها اخحلهف فمههه مهً الحههم بارهههه،  و 

 ئهه ظممع كشي  مجم . 

 الذهحىس: عبذالعضيض بً ظعذ الذ مت 

asd@drcounsel.com 

asd9406@gmail.com 

ounsel.comwww.drc 

                                                             

 .1/7البذاقة والةهاقة   25

 .99طه/ 26

 .133ةىد/ 27

 .176وعشاف/ 28

mailto:asd@drcounsel.com
mailto:asd@drcounsel.com
http://www.drcounsel.com/
http://www.drcounsel.com/
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بً دمحم بً ةى اليمخ ئبشاةمم بً ظعىد بً ظلممان بً ئبشاةمم بً ظلممان لاملطىع( 

 ظمف بً جب  بً رلبة بً ظعذ بً مئعً بً ظماس بً شلج  الحضم  الجب   الخالذ .

 : -سحمه    –وفمما قأج  مملجشة وعبه وبمان رسيحه 
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كههاٌ اليهههمخ دمحم بهههً اليههمخ عبهههذ اللطمهههف، واليهههمخ ظههعذ بهههً حمهههذ بهههً عحمههم، واليهههمخ عبهههذ   العىلهههش ، 

واليمخ عمش بً ظلمم، واليمخ صالح بً عبذ العضيض، واليمخ عبذ العضيض بً عبذ اللطمف، واليهمخ عمهش 

خ دمحم بهههً بهههً عبهههذ اللطمهههف، واليهههمخ عبهههذ الهههشحمً بهههً عبهههذ اللطمهههف، واليهههمخ عبهههذ   بهههً حعهههً، واليهههم

ئبشاةمم، واليمخ دمحم بً عبذ   بً اليمخ، واليمخ عبذ   بً بليهذ، واليمخ ئبهشاةمم بهً عبهذ اللطمهف، 

واليمخ عبذ الشحمً بً ظالم، واليمخ عبذ العضيض بً عحمم، واليمخ عبذ   بً صاحم، واليمخ عبهذ   

، واليههمخ دمحم آٌ عيمههان اليههاو ، واليهههمخ ، واليهههمخ حمههذ آٌ مضيههذواليههمخ عبههذ   العههماس  بههً فمصههن، 

علهه  بههً صيههذ، واليههمخ مبههاسن بههً بههاص، واليههمخ فههالح آٌ عيمههان، واليههمخ ظههعذ بههً ظههعىد آٌ مفلههح، واليههمخ 

عبهذ الههشحمً بههً عههذوان، واليههمخ عبههذ العضيههض اليههت  ، واليههمخ عبههذ   بههً حعههً بههً ئبههشاةمم، وعمههش بههً 

 ن، وعل  بً داود، ودمحم بً عل  البج :، وفمصن بً مباس وئبشاةمم العماس  خلمفة، 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

الحمذ هلل سب العاملجن، وصلى   وظلم على خج  خلله أجمعجن، دمحم وآله وأصحابه، ومهً ثهبعهم باحعهان 

 ئ ى قىم الذقً.

 أما بعذ: فهزا جىاب عً رالذ معائن، أوسدةا بعا  خىان..

: وو ههى: معههألة الجهههاد، خصىصهها جههها د مههً بنههس ةههزن اللصههىس،  هه  جضيههشة العههشب، ممهها قلهه  العههشاق، فىلههٌى

الجىاب عً ةزن املعألة. أما جهاد مً بنهس ةهزن اللصهىس، وظهاعذ علهى رلهً بئماقحهه، مهً بادقهة العهشاق أو 

  ج ةم، فجهادن حم واج  على املعلمجن، وو قجىص ثشههم، حنس تهذم ةزن اللصىس.

: كههذ ثلههذم جىابىهها فيههها مههشاسا، الياهمهة: معههألة وثمههاٌ لأ :  املب كههات "الحلهه  جههشاف"(: فههالجىاب عةهها أن هلههٌى

 وليغ عىذها ئو ما ظبم؛ فمً اعة و فيها وهاصع و   ومش مً جهتها، فهى عاص، وهب أ ئ ى   مىه.

علهههى الياليهههة: أن مهههً العيهههائش الهههزقً دخلهههىا  ههه  ووقهههة املعهههلمجن، طىائهههف لهههم قحعلمهههىا دقهههةهم، بهههن ةهههم بهههاكىن 

جهلههههم، فهههالجىاب: أن ممههها أوجههه    وسظهههىله علهههى و ههه  ومهههش: ويهههش العلهههم، وئكامهههة الهههذقً، وئلهههضام الىهههاط 

بهههحعلم مهههها قجههه  علههههيهم مهههً أمههههش دقهههةهم، وأدا  مهههها أوجههه    علههههيهم، مهههً ثىحمههههذ  ، وثهههشن مهههها قضهههادن مههههً 

مهحم لهزا ومش، وكذ بعل ئ هى أهته  اليشن، وأمشةم باملعشوف، ونهيهم عً املىىش. و مام وفله   وأعاهه: 

اللبائن دعاة، يعلمىنهم أمش دقةهم؛ وئها هإمن مىه ئن شا    الاجتهاد الحام، وأهه قبعل ئ ى عمىم اللبائن، 

مهههً قلهههىم وههههزا الىاجههه . وأمههها الهههز  ههههذقً   بهههه،  ههه  حلهههىق الشاعههه  والشعمهههة، فلهههذ بيىههها رلهههً  ههه  الشظهههالة 
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، وك  مييىسة عىذ املعلمجن. ووعأٌ   بأظمائه الحعهنس، وأوصهافه العابلة، امليحملة على رال رة فصٌى

العههال أن قمههً علههى  مههام باللمههام بمهها قجهه  علمههه، وعلههى الشعمههة بالعههمع والطاعههة. ومههً ثىكههف مههً الشعمههة، 

دمحم، ولههم يعمههن بمهها كههشسن علمهها  املعههلمجن، فهههى عههاص، وهبهه أ ئ ههى   مههً حالههه، و  أعلههم، وصههلى   علههى 
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