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تَعَظَيمََالَعَلَمَ َوكَيَفََنَصَلَهََ؟َََ52ربَيعََأَ َولَ6341ه َ
الَمَدََللََالذَيَجَعَلََالَعَلَمَاءَََوَرثَةََالَنَبَيَاءَََ،وأَنَارََبَعَلَمَهَمََطََريقََالَمَ َؤمَنَيََالَتَقَيَاءَ
اَواآلخََرةََ
ََ،وجَعَلََمَبَتَهَمََفَ َارقَةََبَيََالَخَيَارَََوالَشَقَيَاءَََ،وَرفَعََمَنَ َازلَمََفََالدَنَيَ َ
َوجَعَلَهَمََالَ َولَيَاءَََ،والصَلَةََعَلَىَإَمَامََالَمَتَقَيَََوخَاتََالَنَبَيَاءََ َ،وعَلَىَآلَهََ َوصَحَبَهََ
َوتَابَعَيهَمََإَلََيَ َومََالدَينََ َوسَلَمََتَسَلَيمَاَكَثَ َياَََ.
اَربَنَاَفََالَقََرآنََالَكََريََفََ
أَمَاَبَعَدَََ:فَمَعَنَاَفََهَذَهََالَطَبَةََقَصَةََعَظَيمَةََحَكَاهَاَلَنَ َ
سَ َورةََالَكَهَفَََوجَاءَتََتَفَاصَيلَهَاَفََالسَنَةََالنَبَ َويَةََالَمَطَهََرةََ َوفَيهَاَعَبَرََعَظَيمَةََ
َوحَكَمََجَلَيلَةََ.
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:قامََرسولَاللََمَوسَىَعَلَيَهََالسَلَمَخطيباَفَبِنَإسرائيلََوذكرَ
الناسََ،حَّتَفاضتَالعيونََ،ورقتَالقلوبََ،فسئلَََ:أيَالناسَأعلمَ؟َقالََ:
أناََ.ف عتبَاللهَعليهَإذََلَيَرّدَالعلمَإليهََ،فأوحىَاللهَإليهََ:إنَِلَعبداَِبجمعَ
البحرينَهوَأعلمَمنكََ.ف قالَموسىََ:ياَربَََ،وكيفَِلَبهََ؟َقالََ:تأخذَ
معكَحوتاَََ،تعلهَِبكت ٍلََ،فحيثماَف قدتَالوتََف هوََثََ.فأخذَحوتاََ،
فجعلهَِبكت ٍلََثَانطلقَوانطلقَمعهَبفتاهَيوشعََبنَن ٍ
ونََ،حَّتَإذاَأَتَيَاَصَخََرةََفََ
اَرَؤوسَهَمَاَف ناماََ،وفَأصلََتلكََالصخرةَعيَي قالَلاََ:الَياةََ،اَ
الَبَحَرََ َوضَعَ َ
يصيبَمنَمائهاَشيءَإاَحييََ،فأصابَالوتَمنَماءَتلكَالعيََ،ف تحركَ
وانسلَمنَالمكتلََ،فدخلَالبحرَواَّتذَسبيلهَفَالبحرَسرباََ،وأمسكَاللهَعنَ
الوتَجريةَالَماءََ،فصارَعليهَمثَلَالطاقََ.ف لماَاست ي قظَنسيَصاحبهَأنَُيِبهَ
بالوتََ،فانطلقاَبقيةَي ومهماَولي لتهماََ،حَّتَإذاَكانَمنَالغدَقالَموسىَلفتاهَ
َ:آتناَغداءناَلقدَلقينَاَمنََسفرناَهذاَنصباََ،قالَلهَف تاهََ:أرأيتَإذَأوي ناَإلَ
الصخرةَفإِّنَنسيتَالوتَوماَأنسانيهَإاَالشيطانَأنَأذكرهََ،واَّتذََالَوتََ
سبيلهَفَالبحرَعجباََ،ف قالََمَوسَىَعَلَيَهََالسَلَمَََ:ذلكَماَكناَن بغَََ،يَعَِنَََ:
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لَنَهََإَذَاَفَقَدََالَوتََفَهَيَالَعَلَمَةََالتَََجَعَلَهَاَاللََلَهََلَيَلَقَىَذَلَكََ َالرجَلََالذَيَهَوََ
أَعَلَمََمَنَهَََ،فارتداَعلىَآثارِهاَقصصاََ،ف رجعاَي قصانَأث رِهاَحََّتَان ت هياَإلَ
بََ،فسلمَعليهَموسىََ،
سجىََبث و ٍَ
الصخرةََالتَكَانَاَنَامَاَعَنَدَهَاََ،فإذاَرجلَم ّ
أّنَبأرضكَالسلمَ!َقالََ:أناَموسىََ،قالََ:موسىَبِنَ
ف قالَالضرََ:و ّ
إسرائيلَ؟َقالََ:ن عمَقالََ:فماَشأنكَ؟َقالََ:جئتكَلت علمِنَِماَعلمتَرشداَ
َ.قالََ:يكفيكَالت وراةَبيدكََ،وأنَالوحيَيأتيكَ!َ
ياَموسىَإِّنَعلىَعل ٍمَمَنَعلمَاللهَعلمنيهََاَت علمهَأنتََ،وأنتَعلىَعلَ ٍمَمنَ
علمَاللهَعلمكهَاللهَاَأعلمهَََ،ثَقالَلهََ:إنكَلنَتستطيعَمعيَصب راََ،يَعَِنَََ:
اَواَتَعَلَمَََلَمَاذَاَ؟َفَلَنََتَصَِبَََ،ف قالَموسىَ
لَنَكََسَتََراِّنََأَفَعَلََأَشَيَاءََتَسَتَغََربَهَ َ
عَلَيَهََالسَلَمَََ:ستجدِّنَإنَشاءَاللهَصابراَواَأعصيَلكَأمراََ،فَقالَلهَالضرَ
َ:فإنَات ب عتِنَفلَتسألِنَعنَشي ٍءَحَّتَأحدثَلكَمنهَذكراََ،فَاتَفَقَاَعَلَىَ
ذَلَكََ.
فانطلقاََيشيانَعلىَساحلَالبحَرََ،فمرتَسفينةَفكلموهمَأنََيملوهَمَََ،ف عرفواَ
الضرََفحملوهمَبغيَأَجََرهَََ،ف لماَركباَفَالسفينةََنََزاَأَسَفَلَهَاَفلمَي فجأََمَوسَىَ
عَلَيَهََالسَلَمََإاَوالضرَيقلعَلوحاَمَنَألَواحَالسفينةَبَفَأَ ٍسََكَانََمَعَهََ،ف قالَلهَ
موسىََ:قدََحلوناَبغيَن وٍَلََ،ف عمدتَإلَسفينتهمَفخرق ت هاَلت غرقَأهلهاَ؟َلقدَ
جئتَشيئاَإمراََ،فقالََالَضَرَََ:أَلَأقلَإنكَلنَتستطيعَمعيَصب راَ*َقالَاَ
ت ؤاخذِّنَِباَنسيتَواَت رهقِنَمنَأمريَعسراََ َ،وقَالََمَوسَىَعَلَيَهََالسَلَمََهَذَاَ
لَنَهََنَسَيََمَاَكَانََاشَتََرطََعَلَيَهََالَضَرََعَلَيَهََالسَلَمَََ،فَاسَتَمََرواََيَشَونَََوخََرجَواَ
لَعَلَىَالسَفَينَةَََ،فَجاءَعصفورَف ن زلَعلىَحرفَالسفينةَف ن قرَفَالبحرَن قرةََأوَ
ن قرت يََ،ف قالَالضرَلَمَوسَىَعَلَيَهََالسَلَمَََ:ماَعلميَوعلمكَفَعلمَاللهَإاَ
مثلَماَن قصَهذاَالعصفورََمنَهذاَالبحرََ.
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َثَخرجاَمنَالسفينةَََ،ف ب ي نماَِهاََيشيانَعلىَالساحلَإذَأبصرَالضرَغلماَ
ي لعبَمعَالغلمانَََ،فأخذَالضرَرأسهَفاق ت لعهَبيدهَف قت لهَََ،ف قالَلهَموسىََ:
أقَت لتَن فساَزكيةَبغيَن ف ٍ
سَلقدَجئتَشيئاَنكراَ!َقالَأَلَأقلَلكَإنكَلنَ
تستطيعَمعيَصب راَ!َ
وهذهََالَعَبَ َارةََمَنََالَضَرََلَمَوسَىَأشدَمنَالَولََ،فَقالََمَوسَىَعليهَالسلمََ
مَعَتَذََراََ:إنَسألتكَعنَشي ٍءَب عدهاَفلَتصاحبِنَقدَب لَغتَمنَلدِّنَعذراََ.
فانطلقاَحَّتَإذاَأت ياَأهلَق ري ٍَةَاستطعمَوهَمََفأب واَأنَيضي فوِهاَف وجداَفيهاَجداراَ
يريدَأنَيَن قضَََ،ف قالَالضرَبيدهََفأقامهَََوأَصَلَحَهََلَمَََ،ف قالَموسىََ:ق ومَ
أت ي ناهمَف لمَيطعموناَوَلَيضي فوناََ،لوَشئتَاَّتذتَعليهَأجراََ،يَعَِنَََ:إَنَََلََ
َتَ َازهَمََبَتَقَصَ َيهَمََفََحَقَنَاَفَلَأَقَلََمَنََأَنََتَطَلَبََمَنَهَمََأَجََرةََعَلَىَإَصَلَحَكََ
جَدَ َارهَمََََ،وهَنَاَكَأَنََالَضَرََعليهَالسلمََأَيَسََمَنََمَوسَىَعليهَالسلمََفََأَنََ
يَصَِبََمَعَهَََ،فقالََلَهَََ:هذاَفراقَب يِنَوب ينكََلَنَكَََلََتَفََبَالَ َوعَدَََ،لَكَنََقَبَلََأَنََ
نَتَفَ َارقََسأن بئكَبتأويلَماََلََتستطعَعليهَصب راََ،لَتَعَلَمََأَِّنَََلََأَكَنََمَفَسَدَاَََ.
أماَالسفينةَفكانتَلمساكيَي عملونَفَالبحرَفأردتَأنَأعيب هاَوكانَأمامهمَ
ملكَيأخذَكلَسفين ٍةَصال ٍةَغصباََ،وإَّناَعبت هاَلردهَعن هاََ،فسلمتَحيَ
رأىَالعيبَالذيَصن عتَِباََ.
وأماَالغلمَفَسيكونََكافراَإذاَكِبََ،وكانَأب واهَمؤمن يََ،فخشيناَأنَيَرهقهماَ
طغياناَوكفراََ،فأردناَأنَي بدلماَرب هماَخي راَمنَهَزكاةَوأق ربَرَحاََ،وأماَاْلدارَ
فكانَلغلميَيتيميَفَالمدينةَوكانََتتهَكنزَلماَوكانَأبوِهَاَصالاَفأرادَربكَ
أنَي ب لغاَأشدِهاَويستخرجاَكنزِهاَرَحةَمنَربكَوماَف علتَهَعنَأمريََ،أيَََ:ماَ
ف علتهَعنَن فسيََ،ذلكَتأويلَماََلَتسطعَعليهَصب راََ)6(َ.
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أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:سَ َورةََالَكَهَفََجَاءَتََالسَنَةََِبَشََروعَيَةََقََراءَتَاَيَ َومََاْلَمَعَةََ َوذَلَكََ
لَمَاَفَيهَاَمَنََعَ ٍَِبََ َ،وسَنَقَفََفََالَطَبَةََالثَانَيَةََبَإَذَنََاللََمَعََمَاَيَتَعَلَقََبَالَعَلَمََ
َوالَعَلَمَاءَََ.
َولَكَمََفَاسَتَغَفََروهََإَنَهََهَوََالَغَفَورََ َالرحَيمَََ.
أَقَولََمَاَتَسَمَعَونَََوأَسَتَغَفَرََاللََِلَ َ
َ
الطبةَالثانيةَ
المدَللهَالذيَأن زلَعلىَعبدهَالكتابَوَلََيعلَلهَعوجاَََ،والصَلَةَََوالسَلَمََ
ىَرسَولَنَاَمَمَ ٍَدَ َوعَلَىَآلَهََ َوصَحَبَهََ َومَنََِبَدَاهَمََاقَتَدَىََ.
عَلَ َ
أَمَاَبَعَدَََ:فَمَنََفََوائَدََهَذَهََالَقَصَةََاْلَلَيلَةَََ:فَضَيلَةََالَعَلَمَََو َالرحَلَةََفََطَلَبَهَََوأَنَهََأَهَمََ
َ،ولَقَيََالنَصَبََفََطَلَبَهَََ،
الَمَورَََ،فَإَنََمَوسَىَعليهَالسلمَََرحَلََمَسَافَةََطَ َويلَةََ َ
اَواَسَيَمَاَالشَبَابََأَنَََيَتَهَدَواَفَََتَصَيلََالَعَلَمَََوأَنََيََرَتَلَواَفََ
فَهَكَذَاَيَنَبَغَيَلَنَ َ
طَلَبَهَََ َ.ويَوجَدََفََأَمَاكَنََكَثَ َيَةٍَهَذَهََالَجَ َازةََدََوَراتََعَلَمَيَةََفَيَنَبَغَيَأَنََتَنَتَهَزََ
الَفََرصَةََ َوتَرَتلََلَلَعَلَمَََ.
َومَنََفََوائَدََالَقَصَةَََ:الَبَدَاءَةََبَالَهَمََفَالَهَمَََ،فَإَنََااَزدَيَادََمَنََالَعَلَمََأَهَمََمَنََ
ااشَتَغَالََباَلدَعََوةََ َوتََركََالَعَلَمَََ،فَهَذَاَمَوسَىَعليهَالسلمََمَعََمَاَعَنَدَهََمَنََالَعَلَمََ
أََرشَدَهََاللََعَزَََوجَلََأَنََيََرَتَلََلَلَخَضَرََعليهَالسلمََلَيَتََزَودََمَنََالَعَلَمَََ َ،ومعَهذاَ
فاْلَمَعََبَيََطَلَبََالَعَلَمَََوالدَعََوةََأَكَمَلَََ.
أَيَهَاَالَمَ َؤمَنَونَََ َ:ومَنََفََوائَدََالَقَصَةَََ:التَأَدَبََمَعََالَعَلَمَاءََََ،واخَتَيَارََالَعَبَ َاراتََ
الَمَنَاسَبَةََعَنَدََمَاطَبَتَهَمَََ،فَتَأَمَلَواََ:فَموسىَعليهَالسلمََحَيََأََرادََأَنََيَتَعَلَمََمَنََ
الَضَرََعليهَالسلمََقَالََلَهَََ:هلَأتبعكَعلىَأنَتَعلَمنَِماَعلمتَرشداََ،
َ،وأَنَكََهَلََتَأَذَنََِلََفََذَلَكََأَمََاَ؟َ
فَأَخََرجََالَكَلَمََبَصَ َورةََالَمَلَطَفَةَََوالَمَشَ َاوَرةََ َ
َوأَظَهَرََأَنَهََيََريدََأَنََيَتَعَلَمََمَنَهََ،بَلَفََمَاَعَلَيَهََأَهَلََاْلَفَاءَََوالَكَِبَََ،فَلَيَظَهَرََ
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لَلَعَاَلََافَتَقَ َارهََإَلََعَلَمَهَََ،بَلََيَدَعَيَأَنَهََيَتَعَ َاونََهَوََ َوإَيَاهََفََبَيَانََالَمَسَأَلَةََََ،وهَوََ
جَاهَلََجَدَاَََ،قَالََالشَيَخََابَنََسَعَدَيَََرَحَهََاللَََ:فَالذَلََلَلَمَعَلَمََ َوإَظَهَارََالَاجَةََ
إَلََتَعَلَيمَهَََ،مَنََأَنَفَعََشَيَ ٍَءَلَلَمَتَعَلَمَََ.
َومَنَهَاََ:أَنَهََيَنَبَغَيَالصَبَرََلَتَحَصَيلََالَعَلَمََ َونَيَلََشََرفَهَََ َ،وذَلَكََأَنَهََكَلَمَاَارتَفَعَتََ
قَيمَةََالشَيَءََاحَتَاجََالَنَسَانََإَلََصَ ٍَِبَأَكَثَرََلَخَذَهََََ،واشَكََأَنََالَعَلَمََالشََرعَيََ
أَعَظَمَََوأَغَلَىَمَاَيَطَلَبَََ،قَالََاللََتَعَالََ(ي رفعَاللهَالذينَآمنواَمنكمَوالذينَأوتواَ
ات)ََ َ،وعنَأِبَهري رةَََرضَيََاللََعَنَهََقالَََ:قالَرسولَاللَصلَىَاللَ
العلمَدرج ٍَ
عليهَوسلمََ(ومنَسلكَطريقاَي لتمسَفيهَعلماَ،سهلَاللَلهَبهَطريقاَإلَاْلنةَ)َ
َرَواهََمَسَلَمَََ.
َومَنَهَاََ:الَقَاعَدَةََالَكَبَ َيةََاْلَلَيلَةََأَنَهََ(يَدَفَعََالشَرََالَكَبَيََبَ َارتَكَابََالشَرََالصَغَيَ)َ
فَإَنََخََرقََالسَفَينَةََ َوإَحَدَاثََهَذَاَالَعَيَبََفَيهَاَخَيَرََمَنََبَقَائَهَاَسَلَيمَةََفَإَذَاَمََرتََ
عَلَىَذَلَكََالَمَلَكََالظَاَلََأَخَذَهَاََ.
َ،ولَكَنََبَقَاءَهََحََّتََيَفَتََأبَ َويَهََعَنََدَينَهَمَاَأَعَظَمََشََراََمَنََ
َوهَكَذَاَفَقَتَلََالَغَلَمََشَرََ َ
قَتَلَهَََ،فَلَذَلَكََخََرقََالَضَرََالسَفَينَةََ َوقَتَلََالَغَلَمََدَفَعَاََلَلشَرََالَكَِبََبَ َارتَكَابََالشَرََ
الَصَغَرَََ.
فَإَذَاَفَهَمَنَاَهَذَاَتَبَيََلَنَاَمَاَقَدََيَفَتََبَهََالَعَلَمَاءََ،أَوََيَفَعَلَهَََوِلََأَمَرََالَمَسَلَمَيََمَنََ
َارتَكَاِبَاَمَعََ
كَ َونَهََيََرتَكَبََمَفَسَدَةََنََراهَاَنَنَََواضَحَةََ َولَكَنََلَهََمَنَدَوحَةََ َوعَذََراََفَ َ
أَنَهَاَشَرَََ،لَكَنَهََيَدَفَعََِبَاَشََراََأَكَبَرََ.
َومَنََأَ َوضَحََالَمَثَلَةََلَذَهََالَقَاعَدَةَََ:اسَتَعَانَةََدَ َولَتَنَاَالسَعَودَيَةََبَاْلَيَشََالَمََريكَيََفََ
صَدََاعَتَدَاءََاْلَيَشََالَعََراقَيََعَلَىَبَلدَنَاَعامَ6366ه َََ،وأَفََّتََالَعَلَمَاءََ َوعَلَىَ
َرأَسَهَمََسَاحَةََالشَيَخََعَبَدََالَعََزيزََبَنََبَا ٍَزََرَحَهََاللََبََوازََذَلَكَََ.
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ىَوِلََالَمَرََََ،وانَتَقَدَواَفَتََوىَ
َوبَعَضََالنَاسَََلََيَعَهَذَهََالَقَاعَدَةََفَاعَتََرضَواَعَلَ َ
الَعَلَمَاءَََ،بَلََاتَهَمَوهَمََبَالَمَدَاهَنَةَََوأَنَهَمَاَيَفَقَهَونََالََواقَعََََ،ثََمَعََالَيَامََواللياِلََ
تَبَيََأَنََتَصََرفَََوِلََالَمَرََكَانََصَحَيحَاََََ،وأَنََفَتََوىَالَعَلَمَاءََكَانَتََعَيََالصََوابََ
َ،حَيَثََانَدَفَعََالشَرََالَكَِبَََ.
اَوأَنََيَنَفَعَنَاَبَعَلَمَهَمََََ،وأَنََيَعيَنَنَاَعَلَىَالتَأَدَبََمَعَهَمََ
فَأَسَأَلََاللََأَنَََيَفَظََعَلَمَاءَنَ َ
اَويَصَلَحََبَطَانَتَهَمََ
فََحَضَ َورهَمََ َوغَيَبَتَهَمََََ،كَمَاَأَسَأَلَهَعَزَََوجَلََأَنََيَصَلَحَََواةََأَمََرنَ َ
َوأَعََوانَهَمََََ،وأَسَأَلَهََِبَنَهَ َوكََرمَهََأَنََيَ َوفَقََشَبَابََالَمَسَلَمَيََلَطَلَبََالَعَلَمَََوأَنََيَعَينَهَمََ
عَلَىََتَصَيلَهَََ.
رب ناَآتناَفَالدن ياَحسنةَوفَاآلخرةَحسنةَوقناَعذابَالنارََ َوصَلََاللَهَمََ َوسَلَمََ
عَلَىَنَبَيَنَاَمَمَ ٍَدَ َوعَلَىَآلَهََ َوصَحَبَهََأَجَعَيَََوالمدَللهَربََالعالميَََ.
()6صاحبَالفضيلةَخطيبَاْلامعََ:هذاَالسياقَجمموعَِماَأوردهَابنَكثيَرَحهَ
اللَمنَرواياتَفَتفسيهََ،جلهاَفَالبخاريَمعَبعضَماَأوردهَابنَإسحاقََ،
والفوائدَمأخوذةَِماَأوردهَالشيخَعبدَالرَحنَبنَسعديَرَحهَاللَفَتفسيهََ،معَ
بعضَالزياداتَمِنََ.

