
عوائُق الطلِب العلمي
وموانع النبوغ القيمي

 د. حمزة بن فايع الفتحي



وبسَط   ، العلم  سبَل  ــل  ذّل  ِ للَّ احلمُد 
للناِس  منائر  أهَله  وجعل   ، الفهم  منافَذ 
وفضلهم  وااللــتــمــاس،  للقبس  وبصائر   ،
على كثير من األمِم واألشماس ، والصالُة 
ونبّي   ، والعلوِم  األمة  والسالم على رسول 
وعلى  عليه  الل  صلى  والفهوم،  الرحَمِة 
آلِه وصحبه السادة النجوِم وسلم تسليًما 

كثيًرا.
أما بعد:

وكثرِة   ، وازدهارها  العلوِم  اتساِع  فمع 
املصادر ومنوها، غيَر أّن عوائقها متناثرة ، 
ومكدراتها متكاثرة، ويحدث للناس بقدر 

الباكورُة 

٢



ما يحدثون من األخطاء والتعاسات …!
يف  العوائق  معضلُة  تــتــردُد  ــزال  ت وال 
الطلب، وأن ثمة شغواًل صارفة ، أو قضايا 
على  الــطــالب  جماهير  حتمل   ، عــازفــة 
والتكدر  االنشغال  أو  والتعثر،  االنقطاع 
التربوي  والهّم  العلمي،  للطرح  فينبغي   ،
ــرُغ لــعــالجــهــا، وتـــقـــدمُي الــتــريــاق  ــف ــت ال
 ، أشــخــاص  لها  اغــتــّر  فكم   ، لــتــجــاوزهــا 
 ، عزائُم  وفترت  همٌم،  بسببها  وتراجعت 
واختفت  العلمي،  احلضوُر  تقلص  حتى 
العبقرية العلمية ، وتالشت تلك اجلالدُة 
العلمية، التي كنا تطالعها يف كتب السلف، 

٣
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ونلمسها يف تراجم األفذاذ..!
وعوائُق العلِم الوسيع تبخترت 

                   يف داِرنا والشْغُل والضعفاُء..!
هانت،  ولو  أفذاٌذ  املتأخرة  عصورنا  ويف 
، ولــكــن ينقصها  ــو تــكــدرت  وعــبــاقــرٌة ول
الــذي  املــنــارة املضيئة  ــه، وصــاحــب  املــوجِّ
التي  الهمة  وتلكُم  طريقه،  يف  ينتشلهم 
تدَمى لضياع الشباب، وتذبذِب العقول …!

الهمة،  فيهم  الل  بحمد  وشــبــابــنــا 
وميتلكون القدرة، ولكن تفجأهم التقنيُة، 
وجودهم،  وهدف  رسالتهم  عن  فتشغلهم 
مرٍب،  عزميِة  أو  معلم،  ليقظِة  فاحتاجوا 
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 ، احلــيــاة  مــســرِح  عــن  بغيابهم  يرضى  ال 
وميادين التأثير …!

حت  وُصحِّ  ، اخلطة  لهم  ُوضعت  ــإذا  ف
املسيرة والصورة، انطلقوا على بركة الل.

ويتهّممون  فــضــلــه،  إلـــى  يــتــداعــون 
بشرفه، والطريق إلى جمعه،..!

 وغيرهم يبدؤون يف االستعداد األولي، 
ولكنهم يتجاهلون عوائق وسدودا، حتول 
تعيُق  التي  وهي   ، والتمكن  املواصلة  دون 
يف  أو  فيه  الــشــروع  قبل  واملسلمة  املسلم 

من العوائق ال نقٌص وال حزُن والراغبوَن بتاج العلم إْن سِلموا

والصابرون َلَكم فازوا وما َوهنوا...! هي احلياة بالءاٌت وَمفرحٌة
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ينقطعون،  ثم  أقــوام  يبدأ  ولــذا   ، أثنائه 
ويشتد فئام، ثم سرعان ما ُيبتلى بعضهم، 
ينّقي  أو  مــســاره،  يدقق  وَلــم  يشغل،  أو 

طريقه..... !
 ، املعلم  الداعية  وجــوُد  تعّيَ  ثّم  ومن 
بأيديهم  يأخذ  الــذي   ، املنير  والتربوي 
ويحميهم الزلل، ويكفيهم العثرة، ويقول: 

ِمْن ها هنا، وها هنا..!
فكم من ذوي همٍم تورطوا يف مطوالت ، 
أو حتفظوا متونًا ليست يف بلدانهم ، أو لم 
يفقهوا ميولهم ، فاستحسروا يف الطريق، 
بال  وكانوا  البصيرة،  ونفدت   ، الــزاد  وقلَّ 
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مربي واعي، أو شيوخ قريبي…!
ففقدناهم فقَد السماِح، وبيعوا بثمٍن 
بخس دراهم معدودة، وانتهوا شذَر مذر…!
وكم هومؤلٌم اختفاُء طاقاٍت شوهدت، 
قامات  وانتهاء  ُعرفت،  عبقريات  وتبدد 
ــر مـــن غــيــاب  لــوحــظــت ، بــســبــب مـــا ذكـ
العلم  بحار  يف  سبهلاًل  وتركهم  التوجيه، 
ال  بحر  )العلُم   : قالوا  وقــد  املتالطمة، 

ساحل له (.
وأنشد بعضهم :

ما حوى العلَم جميًعا أحٌد 
                                   ال، ولو مارسه ألَف سنْه
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إمنا العلُم كبحٍر زاخٍر 
                    فاتخذ من كل شيٍء أحسَنْه!

ومفردُة ) أحسنه ( إمنا يفقهها القادُة 
فالطالُب  ــون،  ــواع ال والــدعــاة  ــون،  ــرب وامل
متقلبة،  وهــمــٍة  قــاصــر،  بعقٍل  يبتدئ 
وبصيرة محدودة ، إذا لم يجد من ينبهه 
فكان   ، واستحسر  وتعب  ضــلَّ   ، ويــرشــده 
البدايات  من  الطالب  احــتــواء  من  البــد 
وتيسيرهم للمحاضن والدروس ، ال سيما 
يف  املمتدة  جمعياته  القرآن  حلق  أبناء 
مؤسساٌت  بهم  فتحفل   ، املباركة  بالدنا 
منائهم  على  وتــقــوم  تــرعــاهــم،  وجــهــود 

العلمي وزكائهم التربوي .
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ومن هنا جاءت هذه الرسالُة املتواضعة 
لتعالَج شيًئا من العوائق التي تنتاُب طالب 
والــركــود  الفترة  أزمــنــة  سيما  ال  العلم، 
 ، كثرتها  القلُم  الحظ  فقد   !.. التربوي 
بدٌّ  ثمة  يكن  فلم   ، العُي غبارها  وبصرت 
من الكتابة فيها، وصب شيٍء من الدواء لها، 
والترياق الذي يبددها، فكان ما نشاهده 
ومــعــاجلــات  لتالفيها،  ــق  ــوائ ع ــن  م هــنــا 
والُل   ، لتوقيها  وتنبيهات   ، الستعمالها 

املوفق والهادي إلى سواء السبيل ..
جدة ، بوابة احلرمي الشريفي 

١٤٤٠/٣/٢٣هـ
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ُيصحح  لم  التي  املغلوطة:  النيُة   -١
والتي  سبيلها،  ُيــصــفَّ  وَلـــم  مقصُدها، 
أو  الرياء  بسبب  طريقها،  وســاء  فسدت، 
على  والتطاول  الشهرة  أو  املنصب  طلب 
املسار،  ُيفسُد  املقصد  هذا  ومثل  الناس، 
صاحبه  تخطاه  ــو  ول الــبــركــة،  ويــذهــب 
حينًا، ُشغل عنه بالدنيا، ولرمبا باع دينه 
تعالى:  قال  يسير....!  الدنيا  من  بعَرض 
ْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوِفّ  َياَة الُدّ )َمن َكاَن ُيِريُد احْلَ
ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل ُيْبَخُسوَن 
اُر  ِذيَن َلْيَس َلُهْم يِف اْلِخَرِة ِإاَلّ الَنّ ُأوَلِئَك اَلّ
َكاُنوا  ــا  َمّ َوَبــاِطــٌل  ِفيَها  َصَنُعوا  َما  َوَحِبَط 
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َيْعَمُلوَن )سورة هود : ١6-١5( .
املعاجلة،  الطالب  على  وجــَب  ولذلك 
واستعمال املجاهدة، كما هو ديدن السلف 
والصلحاء عبر التاريخ قال سفيان الثوري 
علي  أشــدَّ  شيئا  عاجلُت  ما   ( الل  رحمه 
من نيتي (، ومع التحصيل األولي والبروز 
تتعاظم النفس، ويداخلها العجب، ويظن 
الطالب أن له فضال على أقرانه، فيتيه يف 
ذلك حتى ينتهي حلالة سيئة من التعلق 
، فوجب احليطة وتعميق  وحب االشتهار 
الرياء محبط  ، ألن  املجاهدة واإلخالص 
لألعمال، ومذهب جلمالها ، ومانع للقبول 
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القيم رحمه الل قوله:  ابن  روائع  ...ومن 
من  الــزور  ثوبي  الالبس  املرائي  ويلبس   (
به؛  الالئق  هو  ما  والبغضة  واملهانة  املقت 
فاملخلُص له املهابُة واحملبة، ولآلخر املقت 

والبغضاء( .
فتنة  وهـــي   : الــراحــة  اســتــحــالُء   -٢
املخضوب  عصرنا  يف  وشاعت  ذاتها،  بحد 
بالنعم، وتسهيالت العلوِم …! والعلم وقد 
اختلطت حالوته مبرارته، يحتاج إلى جد 
من  عزيز  وتخّفف  وتعب،  وبــذل  وجَلد، 
الراحة والتبسط املبالغ فيه. قال العالمة 
ابن القيم رحمه الل : ) املصالح واخليرات 
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واللذات و الكماالت، كلها ال ُتناُل إال بحظ 
، وال يعبُر إليها إال على جسر  من املشقة 
أن  أمة  كل  عقالء  أجمع  وقد  التعب،  من 
آثر  مــن  وأن  بالنعيم،  ُيـــدرك  ال  النعيم 

الراحة فاتته الراحة..(.
ال  ولكنها  ــاح،  ــي وارت راحــة  العلم  ويِف 
ُتنال إال بعد مقدمة نِكدة، ومتهيٍد عِسر، 
بعدها  الطالب  يعاين  صابرة،  وممارسٍة 

متعة احلدائق، وياسمي اجلنات...! 
 وكما قال أبو إسحاق االلبيري رحمه الل:

َفَلو قد ذقَت من حلواه طعمًا
                           لثرت التعلَم واجتهدتا 

ولم ُيشغلك عنه هوًى مطاٌع
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                         وال دنيا بزخرفها ُفِتنتا 
فقوُت الروح أرواُح املعاني

                وليس مبا طعمت وال شربتا...!
وقال يحي بن أبي كثير رحمه الل: )ال 
خرجه  اجلسد(.  براحة  العلُم  ُيستطاع 

مسلم يف صحيحه .
ودواُء ذلك املرتاح، أن يتأمل فداحَة ما 
محاسن،  من  ندَّ  وما  أوقــات،  من  منه  ضاع 

وما آلت إليه روحه وهمته....!
ــاُة  ــي ــه احل : ألنـ الــوقــت  ــُد  ــدي ــب ت  -٣
عنه  ومسؤولون  واإلجنــاز،  العمل  وظرُف 
مـــردوده  فيه  تقصير  ــل  وك القيامة،  يف 
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وال  ــداع،  إب وال  سعادة  فال  صاحبه،  على 
تزخرفت  وقد  سيما  ال  تنافس،  أو  سباق 
حياتنا مبناعم ومكاسب لم تستثمر كما 
يومئذ  لُتسألن  ثم  تعالى:)  قال  ينبغي، 
. ويف احلديث  التكاثر  النعيم( سورة  عن 
الصحيح: »ال تزوُل قَدما عبٍد يوَم القيامِة 
ى ُيسأَل عن أربٍع : عن ُعمِرِه فيَم أفناُه؟  حتَّ
ِمن  ماِلِه  وعن  ؟  بِه  عِمَل  ماذا  علِمِه  وعن 
أنفَقُه ؟ وعن جسِمِه  ، وفيَم  أيَن اكتسَبُه 

فيَم أبالُه ؟«. 
للوقت،  مضيعا  الــطــالــب  رأيـــَت  وإذا 
فاعلم  الساعات،  يف  زاهدا  للزمان،  مبذرا 
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الفرص،  وفاتته  الرتب،  عن  تناقص  أنه 
وجتاوزته املغامن...! واشتهر قول احلكماء 

) من عالمة املقت تضييع الوقت (.
٤- جلساُء الترويح : إذ الصديُق رحيق، 
والرفيق معي، واجلليس أنيس، فإذا آنس 
الفائدة،  عظمت  بالعلم  وصــادَق  بالعلم، 
وضرب   . الصحبة  وطابت  البركة،  ونزلت 
رائعا  مثال  وســلــم  عليه  الل  صلى  لهم 
فتخير  الكير...(.  ونافخ  املسك  )كحامل 
وأنبلهم،  وأطيبهم  أعلَمهم  األصدقاء  من 
قال ميمون بن مهران رحمه الل: ) العلماء 
هم ضاّلتي يف كل بلد، وهم ُبغيتي إذا لم 
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أجدهم ، وجدت صالَح قلبي يف مجالسة 
العلماء (.

على  املعتمدة  الــزائــدة:  الرفاهيُة   -5
التوسع يف املعاش، فمتاع ومالبس وموائد 
ــاع لها  ــط ــق ــف ، واالن ــوق ــدال وت ــت ــال اع ب
تقدير  مع  يتنافى  مما  وهو  وإلصالحها، 
)وكلوا  تعالى:  قال  إليه  واملسابقة  العلم 
 . واشــربــوا وال تسرفوا( ســورة األعـــراف 
وصح حديث: ) نهانا رسول الل عن كثير 
من اإلرفاه (. ومما ابتلي به بعض الشباب 
السيارة واجلوال من حي  املتدين تبديل 
للرفاهية  ولكن  للحاجة  وليس   ، آخر  إلى 
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يفقهون  ليتهم  ويــا   ، أحيانا  والتنافس 
وأن  العلم،  طلب  على  ذلــك  عاقبة  ســوَء 
ــاب  وإذه  ، قاشع  إفـــالٌس  الــزائــد  التنعَم 
بائد، ال يبقي لوقاِر العلم جوهرًا يف قلب 

صاحبه..!!
6 - تراجُع الهمة والطموح: فال تتطلع 
وينسى  األمـــور،  سفاسف  إلــى  إال  همته 
املعالي واألمجاد، وقد قال تعالى: )خذوا 
ما آتيناكم بقوة ( سورة البقرة واألعراف 
َتصُغرّن  )ال  عنه  الل  رضــي  عمر  وقــال   .
من  بالرجل  أقــعــَد  أر  لــم  فــإنــي  همُتك، 
أهداف  طموحه  وغايُة   .) همته  سقوط 
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ترتقي  ال  تــلــذذيــة،  ومقاصد  دنــيــويــة، 
ملقاصد العقالء اجلادين . والدائبي فيها 

طلًبا واستمراًرا ، قال املتنبي:
 إذا غامرَت يف شرٍف مروٍم

                                     فال تقنع ملا  دون النجوِم..!
ومن جيد شعره الفائق:

حَلا الَلُ ذي الُدنيا ُمناًخا ِلراِكٍب
ُب..!                            َفُكلُّ َبعيِد الَهِمّ فيها ُمَعذَّ
وتسقط الهمُم باجلليس، ولوِك اخلسيس، 
ومن  والــبــئــيــس...!!  الرخيص  يف  والتفاني 
سفاهة بعضنا تفضيله صحَن مالٍذ على درس 

علمي فاخر، أو مالقاة شيخ علٍم بارز …!
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والسبُب تراجع همته الدينية، وعلوها 
فتح  على  املشاهي  يؤثر  بحيث   ، دنيوًيا 
والسياحة  العمدة،  على  والنزهة  الباري، 

على حدائق الفصاحة …!
الــقــوِم  أولــئــك  بهمم  يسمع  لــم  وكـــأن 
وتفانيهم يف حب العلم وجمعه، وتصديره 
 : بعضهم  يــقــول   ، واملــطــاعــم  املـــالذ  على 

ُتنسُب جلار الل الزمخشري أو غيره :
َسَهري ِلَتنقيِح الُعلوِم َأَلذُّ لي

                   ِمن َوصِل غاِنَيٍة َوطيِب ِعناِق
َوَصريُر َأقالمي َعلى َصَفحاِتها

                     َأحلى ِمَن الَدوكاِء َوالُعّشاِق
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ها َوَأَلذُّ ِمن َنقِر الَفتاِة ِلَدفِّ
لقي الَرمَل َعن َأوراقي               َنقري أِلُ

لِّ َعويَصٍة َومَتاُيلي َطَربًا حِلَ
             يف الَدرِس َأشهى ِمن ُمداَمِة ساِق

أأبيُت َسهراَن الُدجى َوَتِبيُتُه
              َنومًا َوَتبغي َبعَد ذاَك حِلاقي..!

أحاديث  من  بالتفاهات:  التشاغُل   -٧
الناس وثقافاتهم العدمية والغير منتجة 
، كالتوسع يف موديالت اجلوال والسيارات 
إلى  واالستغراق  واملوائد،  املالبس  وأنــواع 
ذاك ،بدرجة ال تنتمي للعلم وحبه وإيثاره 
وضياع  القلب،  قسوة  ثمراتها:  ومــن   !...
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على  وتفضيلها   ، العقل  وصغر  الــوقــت، 
معالي األمور، ويف احلديث الصحيح: ) إنَّ 
الَل تعالى ُيِحبُّ َمعالَي اأُلموِر ، وَأشراَفها ، 

و َيكَرُه َسْفساَفها ( أي رديئها وحقيرها..!
على  القائُم   : االجتماعي  اخلَجُل   -٨
وعدم   ، منه  والتحسس  الناس  نقد  تتبع 
الدروس  وحضور  بالكتب  أمامهم  الظهور 
والسبق للمساجد، فقد يخجل ويتراجع 
بسبب  واإلميــانــي  العلمي  التنافس  عن 
تعليقات الناس..! قال مجاهد رحمه الل: 

) إثنان ال يتعلمان، املستحي واملتكبر(.
ــذاك طـــول الــعــمــر واحلـــضـــور مع  ــ وك
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ولكن  والتهكم،  السخرية  خشية  الصغار 
ُيتحمَل  ألن  وأغلى  ذلك،  من  أعلى  العلم 
ــن أجـــلـــه..! وُحـــِكـــَي أن َبــعــَض  ــالء م ــب ال
احْلَكَماِء رأى شيخا َكِبيًرا ُيِحبُّ النظر يِف 
اْلِعْلِم ويستحي فقال َلُه : َيا َهَذا أتستحي 
َأْن َتُكوَن يِف آِخِر عمِرك أفضل مِما ُكْنت يِف 
كبار  وهم  الكرام  الصحابة  وتفقه  أوله..! 
غير مبالي بنقد أو سخرية أو تسفيه...!

يف  كــاإلفــراط  املوهمة:  ــراءاُت  ــق ال  /٩
التنمية  دورات  كبعض  جيدة  غير  علوم 
والفني  اإلخـــبـــاري  والــفــكــر  الــبــشــريــة، 
والروايات الساقطة، مع عزوف عن العلوم 
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يسهم  ومــا  املتينة  والــشــرعــيــة  اجلـــادة 
احلــضــاري...!  والبناء  الذاتي  البناء  يف 
الدائر  الشرعي  العلم  ُيرجتى  فخيُرعلٍم 
مع الوحي، وما زاد من علوم الدنيا املفيدة 
سيرين  ابــن  العالمة  قــال  وأمــتــه،  للمرء 
رحمه الل : )ال تزال على الطريق، ما زلت 

تطلُب األثر (.
ويف الــصــحــيــح قـــال عــلــيــه الــصــالُة 
والسالم:) من ُيرد الل به خيًرا يفقهه يف 

الدين (.
وقال الذهبي رحمه الل :

الِعـْلُم قال الُل قال َرُسوُلـه  قال:
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حاَبُة هم ُأوُلو الِعْرفاِن الصَّ
        ما العلُم َنْصُبَك للِخالِف سفاهًة

سوِل وبَي رأِي ُفالِن!             بي الرَّ
بحيث   : االهتمامات  يف  تأخيره   -١٠
والروتي  اليومية،  البرامج  عليه  تقدم 
املتعارف، ورمبا السوق والتسوق، والرحالت 
وجلسات الديوانيات واملأدبات، والسياحة 
الواسعة والتي ال ضابط فيها وال رادع...!! 
وأشــد  األولــيــات  ــى  أول يكون  أن  يجب  إذ 
ال  أنه  تعالى:)فاعلم  لقوله  االهتمامات 
العلم  أخر  إال هو( سورة محمد، ومن  إله 
يف برامجه، تأخرت به مراكبه ومعامله..! 
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وكان العالمة ابن حزم رحمه الل ينشد: 
من لم ير العلم أغال

                       من كل شيء يصاُب 
فليس ُيفلُح حتى

                       ُيحثى عليه التراُب..!
الل  رحمه  القيم  ابــن  العالمُة  ــال  وق
يف الفوائد :« فأعلى الهمم يف طلب العلم 
طلُب علم الكتاب والسنة والفهم عن الل 
املنزل.  حــدود  وعلم  املــراد  نفَس  ورسوله 
همته  قصر  العلم  ــالب  ط همم  وأخـــس 
وال  ينزل  لم  وما  املسائل  شواذ  تتبع  على 
هو واقع أو كانت همته معرفة االختالف 
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إلى  همة  له  وليس  الناس  ــوال  أق وتتبع 
معرفة الصحيح من تلك األقــوال وقل أن 

ينتفع واحد من هؤالء بعلمه« .
النظامي:  التعليم  على  قــْصــره   -١١
أن اجلامعات موئل  السذج  فيعتقُد بعض 
من  أكبر  جهدا  يتطلب  وال  وحدها،  العلم 
وُيشغل  ــد،  اجل ينتهي  وبانتهائها  ذلــك، 
املرء، وُتهجر الكتب، وُتباع املكتبات، ويلتف 
ويكتفي  ــاء...!  ــدقـ واألصـ األحــبــة  على 
العلم  الطالب مبفاهيم عامة، ومعارَف يف 
بالتوظيف  يهتم  وبعدها  ــوة...!  ــدع وال
والسكن  الــزواج  ومشاريع  العيش،  ولقمة 
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وإطــابــة الــعــيــش...! وقــد قــال احلكماء: 
علماء  تخرج  وال   ، مفاتيح  اجلامعات  إن 
شرعيا  ــواء  س التخصصات،  جميع  ..يف 
طب  من  أمتنا  حتتاجه  مما   ، دنيويا  أو 
وابتكارات  وتصنيع  وهندسة  ورياضيات 

مفيدة…!
ابُن  يقول   ، الكفائي  السياق  هذا  ويف 
املبارك رحمه الل: ) ال يزاُل الرجل عامًلا 
ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد 

جهل (.
غزت  فقد  التقني:  االنــهــمــاُك   -١٢
بحبها،  بعُضهم  وفــنُ  واألقطار،  العقول 
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اليومية،  والوقائع  املــاَجــَريــات  ومتابعة 
واالستفادة،  للعلم  كافيٌة  أنها  واعتقاُد 
وهــجــر احلــفــظ الــنــصــوصــي، واإلصــغــاء 
علوم  إدراك  عــلــى  املــســاعــد  الــتــأمــلــي 
ما  أشــبــه  التقنية  ــراءة  ــق وال الشريعة. 
واللمحات  السريعات،  بالنَظرات  تكون 
وتعليقات،  مَبَجريات  املشوبة  اخلاطفات، 
ال  والتي  الفؤاد،  وتصرُف  الذهَن،  تشتُت 
حافظا...!  متقنا  تبني  وال  طالبا،  تصنع 
إذ كيف يحصُل التركيز، ويكتمل اإلتقان 
فيما دون )الفتح واملغني( ، وأنت تتقلب يف 
جنبات الثقافة العاملية ورسائل الواتسات 
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تــطــورات  مــع  خصوصا  املــخــتــلــفــة...؟!! 
للعيون  وسرقتها  وتــرمنــاتــهــا،  اجلـــوال 

واألفئدة...! 
ال  ولكنها  بالتقنية،  انتفع  واخلالصة: 
وتعليقاته  وذخــائــره،  الكتاب  عن  تكفي 
السكون  وحــالــة  وورقـــاتـــه،  ومــســوداتــه 
فيها  الثقايف  والتضخم  فيه...!  املودعة 
 ، وينظم  ُيضبط  لم  ما  لــألذهــان  مشتت 

والل املوفق .
١٣- التملمُل القرائي : بحيث يبدأ يف 
يغادر  أو  لخــر،  وينتقل  يتمه،  وال  كتاب 
وينتابه  التقطع،  فيغشاه  جديد،  لعلم 
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التردُد من حي لخر...! فال هو تعلم، أو 
أو حقق إجنـــازًا...! بل يف  استغرَق وقته، 
متاهة بعيدة، تنتهي به إلى اإلفالس...! 
ولرمبا ابُتلي برهٍق نفسي، أو فتور جسدي، 
جعله يكلُّ وميل، والواجُب حينئذ التنويع 
وجتديد  والــتــرفــع،  والترفق  والتغيير، 
وثقافية  اجتماعية  مبمارسات  النشاط 
التخل باملسار، فُتخفف القراءة العميقة 
والشعر  والنوادر  امُلَلح  كتب  بقراءة  مثال، 
ــو حنيفة  ــام أب ــال اإلمـ ــة....! ق ــم ــك واحل
رحمه الل:) قصُص الرجال أحبُّ إلّي من 
كثير من الفقه (. ويِف القرآن الكرمي ) لقد 
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يوسف  ..(ســـورة  عبرة  قصصهم  يف  كــان 
العبر  نحتاج  الفتورية،  اللحظات  ويِف   .

واللطائف، ال املسائل العواصف...! 
أيــاَم  مسعٍف  خيُر  الهمِة  علو  وكــتــُب 
 ) الصفحات   ( وأحسنها  الطلبي،  الفتور 
صاحبه  يدمنه  له،  الل  غفر  غدة  ألبي 
اذا مازجه الفتور، فيوقظ عقله، ويشحذ 

همته ..!
والــنــاشــئ  التثبيطي:  الـــطـــرُح   -١٤
فــارغــة،  ديــوانــيــة  أو  ــاردة،  ــ ب جلسة  مــن 
بالفقه  ترفع  وال  وزنـــا،  للعلوم  تقيم  ال 
رأســًا...! فــيــســمــع امُلــجــدُّ كــالَم مثبط، 
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ويهتُم  محّطم،  لنصح  الــراغــُب  ويصغي 
 !...، منغمس  دنيوي  ملعلومات  الباحث 
همه املاُل واجلاه والتنافس ،،،! وجتاهل أن 
وأزينه  وأحسنه  جاه  أجلُّ  الشرعي  العلم 
والذين  منكم  آمنوا  الذين  الُل  يرفِع   (
أوتوا العلم درجات ( سورة املجادلة . وقد 
على  ليحكموَن  امللوك  إّن   : القائل  أحسن 

الورى/ وعلى امللوك لتحكُم العلماُء..!
كقول بعضهم : العلُم يف الكتب ، وانتهت 

احلكاية ..! ليثبط الناس..!!
ويجاُب عليهم بقول ابن الوردي:

ال تقْل قد ذهبت أرباُبه
                       كل من ساَر على الدرب وصْل..!
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له  مــحــٌبّ  والــتــســويــف:  التمني   /١5
كثيرا،  ويــســوُف  يؤجل  ولكنه  ــواه،  ــه وي
ويضيع  الفرص،  عليه  يبدُد  وتسويفه 
بالدنيا  جــرائــه  مــن  وينشغل  ــب،  ــواه امل
ــا ديــن  ــن ــن واملــجــالــس واخلـــــــالن..! ودي
تبارك   - ــال الل  ق  ، ــادرة  ــب وامل املــســارعــة 
ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإَلى  ﴿َوَساِرُعوا   :- وتعالى 
ْت  ُأِعــدَّ ْرُض  َواأْلَ َمَواُت  السَّ َعْرُضَها  ٍة  َوَجنَّ

ِقَي﴾ »آل عمران: ١٣٣«.  ِلْلُمتَّ
رحمه  البغدادي  اخلطيب  عَقد  وقــد 
العمَل«  العلِم  »اقتضاء  كتابه  يف  باًبا  الل 
بعنوان: » باب ذم التسويف »وقد جاء فيه:
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َأْوِص،  عبدالقيس:  مــن  لــرجــٍل  ِقــيــَل 
فقال: احذروا )سوف(.

ـــاك  إيَّ  (  : وعـــن احلــســن رحــمــه الل 
بَغِدك،  ولست  بيومك  ك  فإنَّ والتسويف؛ 
فإْن يكْن لك غد، فُكْن يف َغٍد كما ُكنَت يف 
اليوم، وإْن لم يكن لك غٌد لم تندْم على ما 

طت يف اليوم( . فرَّ
الل   رحمه  اجللد  أبي  بن  قتادَة  وعن 
إنَّ »سوف«  الكتب:  قال: ) قــَرأُت يف بعض 

ُجنٌد من ُجنِد إبليس ( .

ليس  الصبِر  قليُل  الصبر:  قلُة   /١6

يعيُش فًذا… وال يرقى إلى تلك القصوِر…!
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فيحتاج  صــنــوان،  والصبر  العلم  ألن   

الطالب إلى صبر على القراءة وصبر على 

على  وصبر  التحمل،  على  وصبر  احلفظ، 

 ، ، وصبر على اخلـــذالن  املــكــاره واجلـــوع 

ويِف احلديث: ) ومن يتصبر يصّبره الل ( 

وقال غير واحد من األئمة بارتباط العلم 

بالفقر ومتاعب احلياة ، حتى قال النْضر 

الرجُل  يصير  )ال  الل:  رحمه  ُشميل  بن 

عاملا حتى يجوَع وينسى جوعه (.

رحمه  الشعبي  عامر  لإلمام  قيل  وقد 

قال:  ؟  كله  العلم  هــذا  لك  أيــن  من   : الل 
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)بنفي االعتماد ، و السير يف البالد ، وصبر 

كصبر احلمار ، و بكوٍر كبكور الغراب( .

صبرهم،  قــّل  إذا  التالمذة  يفلح  ولــن 

وضاق صدرهم من حفظ محدود، أو فهم 

قّل  ــن  ــدود...! ومـ ممـ ِســْفــر  أو  مقصود، 

صبره قل خيره وعطاؤه...! وقال قتادة 

مبنزلة  اإلميــان  من  الصبر   ( الل:  رحمه 

اليدين من اجلسد، من لم يكن صابرا على 

البالء لم يكن شاكرا على النعماء  ولو كان 

الصبر رجال لكان كرميا جميال (.
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املــوغــُل  ــوي:  ــي ــدن ال ــاُس  ــم ــغ االن  -١٧
ــة أو  ــح ــارٍة راب ــ ــال صـــارفـــة، وجتـ ــغ يف أش
لعزة  بينهما،  باخليار  فهو  رابحة،  غير 
النادر كما حصل ألبي  اجتماعهما إال يف 
رحمهم  املــبــارك  ــن  واب حنيفة  ــي  وأب بكر 
ملن  تصلُح  ال  ومتعلقاته  املال  ولذلك  الل. 
كان محبا للعلم، إال بالتضحية بأحدهما 
، واملوازنة مطلوبة ...! ويف ُسنِن الترمذي: 

) لكل أمٍة فتنة وفتنُة أمتي املال (.
أن  فيأبى   : النفس  ــزُة  وع الــغــروُر   -١٨
يتعلَم ويحمل الكتب، ويعوَد تلميذا سائاًل 
، درءا لالنتقاد، أو خوفا من التجهيل ، إذ 
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ونسي  واستضعاف،  إقالٌل  ذلك  أن  يعتقد 
والتأدب  التذلل  بذلك  تعلموا  السلَف  أن 
والتلطف،حتى بلغوا ما بلغوا من السيادة 
واملكانة ، ويِف القرآن ) قال هل أّتبعك على 
أن ُتعلمِن مما علِّمت ُرشدا ( سورة الكهف 
 : يقال  )كــان  الل:  رحمه  العتبي  وقــال   .
السؤدد ؛ الصبر على الذل(. والبن عباس 
فــعــززُت  طالبًا  ــُت  ــل )ذل عــنــه:  الل  ــي  رض
)ال  الل:  رحــمــه  وللشافعي  مــطــلــوبــا(. 

ُيدَرك العلُم إال بالصبرعلى الذل(.
به  العمُل  أو  جمعه:  استثقاُل   -١٩
فتغشاه  املتون  بعض  يف  فيبتدئ  أحيانا، 
األكابر،  حفظ  من  ويعجب   ، الصعوبة 
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وكيف  املــجــلــدات..  ــول  ط مــن  ويندهش 
فيمّل  نقلها...؟!!!  ومن  ُجمعت،  أو  ُكتبت 
العلوم،  تبعات  يخشى  وقد  ويستحسر، 
وكثرة احملفوظ، فيغريه الشيطان أو بعض 
األصحاب بالعناية بأصول اإلسالم، ودين 
ومــرارَة  االمتحان،  يسلَم  حتى  العجائز، 
ِبي  السؤال يف القيامة....وقد َقاَل رجل أِلَ
ُهَرْيَرَة رضي الل عنه: ُأِريُد َأْن أتعلم اْلِعْلَم، 
بترك  )َكَفى  َفَقاَل:  َعُه.  ُأَضيِّ َأْن  َوَأَخـــاُف 

اْلِعْلِم إَضاَعٌة (.
٢٠- التذبذُب املعريف : وعدم االستقرار 
على حال محددة، أو منهج متبع، أو طريق 
بالبركة  الــدخــوُل  والسبب   ، محفوظة 
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والعفوية، أو السير بال أشياخ ومشاورة، أو 
ملن  واإلصغاء   ، وتخريفات  جهاالت  تبني 
ــة...! فنخلص إلى  ليس له وعي وال دراي
عدم إتقان، أو ترك وعزوف، بسبب طول 

األمد بال محصلة ومعتمد...!
وحاله كما قيل:

ِت الَعَزماِت ُينِفُق ُعمَرهُ  َوُمَشتَّ
                   َحيراَن ال َظَفٌر َوال ِإخفاُق

َأَمٌل َيلوُح الَيأُس يف َأثناِئِه… 
              َوِغنى يشفُّ وراءه اإلمالُق…!

الشيوخ،  مراجعة  َيِجُب  ذاك  وملــداواة   
العلمي  للمنهج  الشارحة  الكتب  ومطالعة 

الرصي، حلل العقدة، ودرء األزمة ...!
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كسب  مــن  الــثــَمــري:  االستعجاُل   -٢١
باألهداف،  والظفر  املعالي،  وبلوغ  الغنائم، 
أول  من  كسبها  فيأمل  الــســعــادة..!  وحيازة 
وَلم  املشاق،  وإبــان  املفازة،  ووســط  الطريق، 
أو  كاألماجد،  يتحمل  أو  كــاألوائــل،  يصبر 
عمليُة  الشرعي  والعلم  كالعباقر،  يتريث 
قال  وقد  واستحالء،  واستعالء  وصبر،  جهٍد 
ابن عطاء يف حكمته الشهيرة )من لم تكن له 

بدايٌة محرقة، لم تكن له نهايٌة مشرقة (.
تريديَن لقياَن املعالي رخيصًة

هد من إبرالنحِل…!           وال بد دون الشَّ
 : الل  رحــمــه  السبكي  اإلمــــاُم  ــال  وقـ
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وليَست  بالهوينى،  ينال  ال  َصعٌب  )والعلم 
اس َمن يشتغل  كلُّ الطباع تقبله؛ بل من النَّ
عمره وال ينال منه شيًئا، ومن الناس من 
ُيفتح عليه يف مدٍة يسيرة، وهو َفضل الل 

يؤتيه من يشاء (.
٢٢-  التساهُل السلوكي: الذي يخدُش 
يضبط  وال  التدين،  ويعكر  االستقامة، 
قال  والــتــزامــا،  حكما  يحفظ  أو  خلقا، 
ْحَباُر  َواأْلَ وَن  اِنيُّ بَّ الرَّ َيْنَهاُهُم  )َلْواَل  تعالى: 
ْحَت َلِبْئَس َما  ْثَم َوَأْكِلِهُم السُّ َعن َقْوِلِهُم اإْلِ

َكاُنوا َيْصَنُعوَن( سورة املائدة :6٣. 
املعاصي،  يستسهُل  الزمان  مــرور  ومع   
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ال  وهــو  تخترمه  وهــي  الــذنــوب،  ويباشر 
عليه  الل  صلى  قوله  صــح  ــد  وق يشعر، 
بالذنب  الــرزق  ليحرم  العبَد  )إن  وسلم: 

يصيبه(.
…وأقبُح  الّتصابي  فعُل  بالفتى  ويقبُح 

منه شيٌخ قد تفتى..!
ومن صور احلرمان ترك العلم أو العمل، 
الذنب،  على  والتجاسر  فيه،  والتقاعس 
ومحق بركته، عافانا الل وإياكم من ذلك .

عصُب  املاُل  إذ  املعيشي:  االنشغاُل   -٢٣
بالعلم  نــوزع  وإذا   ، احلركة  وقــواُم  احلياة 
معضلًة  هذه  تزل  وَلــم  اخللق،  أكثُر  آثــره 



٤5

ابــن اجلــوزي  الفرج  أبــو  قــال  القدم،  منذ 
رحمه الل : ) ليس يف الدنيا أنفع للعلماء 
الــنــاس،  عــن  لالستغناء  املـــال  جمع  مــن 
وإن  الكمال،  حيَز  العلم  إلى  ضم  إذا  فإنه 
الكسب،  العلُم عن  العلماء شغلهم  جمهور 
فاحتاجوا إلى ما ال بد منه، وقّل الصبر، 
فدخلوا مداخَل شانتهم، وإن تأولوا فيها، 

إال أن غيرها كان أحسَن لهم....( .
السفهاء،  ومماراُة  العلمي:  اجلدُل   -٢٤
ومحاججتهم،  العلماء،  توقير  وعـــدم 
وكبيرة،  صغيرة  كل  على  التعليق  ومحبة 
وروحــه  بــاجلــدل،  شخُصه  ُيطبَع  حتى 
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الــصــوت،  ــاع  ــف ارت مــع  والــســلــط،  باللسن 
األحبُة  وينفر  البركة،  فيفقد  والتطاول، 
لك  ضربوه  ما  تعالى:)  قال  عنه،  والَناس 
سورة   ) خصمون  قــوم  هم  بل  جــدال  إال 
الزخرف . قال صلى الل عليه وسلم : ) من 
تعّلم العلم لُيباهي به العلماء، أو مُياري به 
السفهاء، أو يصرَف به وجوه الناس إليه، 
يف  ماجه  ابــن  رواه   .  ) جهنم  الل  أدخله 

السنن وغيره، وصححه األلباني . 
ضخ  من  املكونة  السائدة:  الثقافُة   -٢5
أو  إلكتروني،  تهريج  أو  مشوش،  إعالمي 
عميق  مــن  يــهــونــون  سنابيي  تقليعات 
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العلم ومتينه ودقيقه، وُيشيعون مفاهيم 
مغلوطة يف التكوين والتأسيس واملستقبل، 
املعلوماتية  ــثــورَة  ال أن  الن  ســرا  فليس 
يتخللها كثيٌر من العبث والضياع وتفخيم 
املهي ، وتهوين اجليد والشريف، ودعاوى 
أن العلم هو املادي والتكنولوجي احملسوس، 
خالفا للشرعي...! فهو بزعمهم ال يبني 
بعَض  فتجُد  حــضــارة...!  يصنع  وال  أمما 
واملهندس  بالطبيب  يفتخرون  الفئات 
ــدث،  ــ واحملـ بــالــفــقــيــه  ــرون  ــخ ــت ــف ي وال 
للناس..!  الل  كتاب  يجّلي  الذي  واملفسر 
لكل  حتتاج  احلضارية  بنيتها  يف  واألمــة 
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وانتهاء  بالشريعة  بــدءًا  املساندة  العلوم 
يف  تسهم  ــت  دام مــا  احملــضــة،  بالدنيوية 
قال   !... فــائــدة  عــن  تنفك  وال   ، البناء 
تعالى) فاعلم أنه ال إله إال الل واستغفر 
عليه  قوله  وصح  محمد.  سورة   ) لذنبك 
رحمه  ماجة  ابــن  عند  والــســالم  الصالة 
الل: )طلُب العلم فريضٌة على كل مسلم( 
وخيُر العلوم وأجلها العلم املقرب من الل، 
الربانيي  وطريقة  الوحيي،  علم  وهــو 
املــرأة  شــأن  مــن  تقلُل  مجتمعاٌت  وثمة   .
الرجال،  مبالَغ  تبلٍغ  لن  وأنها   ، وتعليمها 
فتسَدّ عليها األفق، وتوثق منها احلجب، 
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ضها على ذلك كله ما دامت  واإلسالُم قد حَّ
األخالقي  النطاق  ويِف  مأمونة،  الفتنة 
الل  لرسول  النساء  قالت  وقد  املنضبط، 
الرجال  )غلبنا  والــســالم:  الصالة  عليه 
عليك فاجعل لنا من نفسك يوما... ( كما 
وقاَلْت   . الل  رحمه  البخاري  صحيح  يف 
عائشُة رضي الل عنها: ) ِنعَم النساُء نساُء 
األنصاِر لم يكْن مَينُعهنَّ احلياُء أن يسأْلَن 

هَن فيه (. عِن الديِن وأن يتفقَّ
مــن احلفظ  ــوق:  بــال طـ ــوُق  ــش ال  /٢6
بال  واألماني  والكد،  والتحصيل  واجلــد، 
واألفول،  الذهاب  ذلك  منتهى  ألن  معان، 
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إذا لم يترجم إلى فعوٍل ونقول ، وصوالت 
سورة   ) اخليرات  فاستبقوا   ( ومــبــادرات 
يحمي  الــطــوق  وذاك   . ــدة  ــائ وامل البقرة 
الثبات،  على  ويعينه  التفلت،  من  الطالب 
وهو يبتدئ معدنيا ومع الصدق واملجاهدة 
يستحيل ذهبيا..! وعليه ال يكفي مجرد 
التشوق بال تعانق وتعلق، ألنه قد يضعف 
املؤثرات  بفعل  ضدا  ينقلب  أو  ويتالشى، 

االجتماعية والبيئية ...!
ُيقبَل على  املبدئية: كأن  العثراُت   /٢٧
أو  يرتقيه،  فال  مٍن  أو  ينجح،  فال  حلقة 
كتاٍب فال يهضمه، فيضيق ويترك العلم، 
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مجاله  ليس  ــه  أن أو  صعوبته،  معتقدا 
بقول  مستدال  بعضهم  وينشد  وبابته، 
الشاعر الزبيدي اليماني: »إذا لم تستطع 
شيئا فدعه...وجاوزه إلى ما تستطيُع..!«

والــصــواب: احملــاولــة والــتــكــرار وعــدم 
اليأس، وأن الترك إمنا يكون بعد ممارسات 
ُيكشف  حتى  متفرقة،  ومداخيل  شتى، 

الطريق، ويجلو الضباب...!
 ، البشرية  وهذا من عيوب الشخصية 

ويرد عليها ودعايتها بقول املتنبي:
ولم أَر يف عيوب الناس عيًبا 

                  كنقص القادريَن على التماِم..!
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عليه  مسديها  يقول  الــغــراء  والسنة 
عمل  إذا  يحب  الَل  إن  والسالم:)  الصالُة 
أحدكم عمال أن يتقنه (. رواه البيهقي يف 

الشعب بسنٍد جيد .
٢٨/ اخللُل املنهجي : كاعتماد البرامج 
اخلــاطــئــة، والــبــدء بــاملــطــوالت، واملــتــون 
الــصــعــبــة، وســـوء الــتــنــظــيــم، والــشــيــوخ 
من  املنبثقة  الهشة،  والوصايا  املبتدعة، 
غير الوعاة واملتخصصي، وتكلم فئات يف 
غير مجاالتهم، نهجًا وحكمًة وتوجيهًا..! 
غير  يف  تكلم  مــن   (: احلكماء  ــال  ق ــد  وق
عنه  ينتج  مما   !...) بالعجائب  أتى  ه  فنِّ
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أو  مغلوطة،  مفاهيم  غــرُس  أو  النكوُص، 
عدم دراية منتهية بالضياع واحليرة.

وأوليائه  أهله  من  يؤخذ  إمنــا  والعلم 
، أو تزعم  البارعي، وليس كل من هّب ودَبّ
هو  وهادينا،  موالنا  وربنا   !.. واستشرف 

نعم املولى ونعم النصير ....!
واحلمُد لل رب العاملي .


