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 فضل العلماء واألولياء
 

 وعــوا هةــرؤ امل ــطفهللا صــههللا    ه ــ   .. أصــا املوعــوا هــوا ال ــومأيهــا اوخــوؤ املن  ــون
ولكــا املمــهم  زــهب نــن  حــ  ل   واــا اهــا ال ــام   ــا   ،وســه )  حت نــنن  ن    ع ــا 

 ،ال ـــهحل البـــا  الرفـــا  ؤ العـــال الـــراين العـــاىل  اش خعـــا  ال ـــ   أ ـــهب أحت وهـــو وفـــا ،جهــا
و ـا ا ـ   ،فأاببـ  أن أتنـ   هـومل امل اسـبة فضـ  فعـا العهمـاي وافول ـاي والعـاىلف  وال ـال 
وجود ،  ا   خباىلك وخنعا  ض   ه  ا  عاشر أها ال ام  ا هومل ال عمة الكربى وامل ة العظمهللا

وهـ   ، ا وجود افول اي والعاىلف  أها القرآن والهبيث أها الفق  والفنـوى ،ما ض   اافضهبا  ف 
  .حمةة نج و ق هب يق هب  ا أطرا  افىلض

حت يعر  زهبىل امل ا  ضفقهب العال  حت  ا  ر  شر  العهـ  وفعـا  ..أيها اوخوؤ املن  ون
 ـا  ـر  اق قـة الوحتيـة   حتحت يعر   ظ  امل ا  خبمـاىلؤ الـوو و ـول ال ـا   ،العه  وأهه 

    خبــاىلك وخعــا  العهــ  وامج ــ ة واــ  ض  همــا ز الكنــا  العنيــن ملــا  ــر   ،وال ــ و والنقــوى
أي  )إمنا خيشى هللا من  بانا ا العلمناء ا ر امج  ة ل  سبحان  وخعا  ز أها العه  فقا ) 
العهمـاي و   حت العهمـاي، حان  اق قـة امجـحت خي هللا   خباىلك وخعـا  اـق امج ـ ة وحت خيافـ  سـب

ولــ ا املــراد ه ـا  ــا افــو القــرآن وىلوى  ،أي أهـا الكمــا   ــا أهــا العهـ  ،لهكمــا ه ــا  الــ  
الـويا ا ـر ، لـ ا املـراد حـنحتي لـ ا املـراد ه ـا أهـا الف ـااة والب تـة ،الم ة ول يعما حمـا

أهــا  ،اوخــوؤ أهــا القهــو   منــا املــراد أيهــا ،  خبــاىلك وخعــا  فــ ه  امج ــ ة أهــا الهمــا والب ــان
أهــا املعرفــة اش خبــاىلك  ،أهــا اهاهــهبال ،أهــا احتخبــاا ،أهــا المــ ة ،أهــا افاــوا  ،اف مــا 
هــنحتي الــويا خي ــون   خعــا  اــق امج ــ ة الــويا زــا    خبــاىلك وخعــا  فــ ه )   منــا  ،وخعــا 

  .خي هللا    ا  بادمل العهماي 
ز الـــهبيث ال ـــح   الـــوي أخرجـــ  الب ـــاىلي و مـــه   يقـــو  ال ـــ   ه ـــ  ال ـــ ؤ والمـــ م

وإن األيايناء   ورثةنرا  ،)العلمناء وثةنا األيايناءوتحلمها  ا سـ هبل أ  الـهبىلداي ىلعـ      ـ ) 
 ــا هــ  هـــنحتي  فمنن  ذ نن  قنننخ فحبننو ذ نن   ننن  وافنن   ، ثمهنناو ود  ورنناثاو وإمنننا وثةنننرا العلنن 



هـــنحتي العهمـــايه هـــا هـــ  هـــنحتي الـــويا  العهمـــايه أهـــا الفـــوه أهـــا الفقـــ  والفنـــوىه  ـــا هـــ 
ينماضقون ز   هبان الف ااة والب تة ويق رون ز   هبان العما واخباا الم ةه ها ه  هنحتي 
الويا يب عون العه  ضعرض  ا الهبن ا زه اه ها ه  هنحتي الويا يقفون  هـهللا أضـوا  المـ ط  

أكثـر ز املـنادال وااـة الـرا   افق ه ها ه  هـنحتي الـويا يعرعـون الفنـوى لهب ـ   ـا يـهبف  
و ااــة ســفر املــرأؤ ض ــحل حمــرم و ااــة هــوا والاكهل  ــا هــ  هــنحتي العهمــاي الــويا خ ــه  ال ــ  

  .. ه   ال  ؤ والم م ضقول )  العهماي وىلثة افنب اي ه
 ـا زـا ) العهمـاي وىلثـة  ،هـو ز ـر  فـراد ،خعريف املبنهبأ وامجرب ز اله ة العرض ة يقنع  ال ـر

ز ــر  ، هــواهــ  حت تــحله  ،هــ  حت أاــهب ســواه  )نب ــاي ضــا زــا )  العهمــاي وىلثــة افنب ــاي  أيلأل
 هنــ  العهمــاي الــويا  ، هنــ  العهمــاي اش خبــاىلك وخعــا   العهمــاي وىلثــة افنب ــاي  ، فــراد ف ــ  ال ــر

فلم  هنـ  العهمـاي الـويا اعـوا ف مـا ضـ  افاكـام واخبـاا سـ ة ســ هب ا ،اعـوا ضـ  العهـ  والعمـا
هــنحتي هــ  العهمــاي الــويا  رفــوا النهــهب ز الــهبن ا  ،صــههللا    ه ــ  و هــهللا آلــ  وصــحب  أاعــ 

وحت يــولون العمــا    رفــوا العــنؤ اش خبــاىلك وخعــا  فــ  يــولون أنفمــه   ،واو ــراض  ــا الــهبن ا
مل ونريفـ  هنحتي الويا ينعـن ون وينم عـون  ـا و ديـا   خبـاىلك وخعـا  وخ  ـحل  ،أ ام أها الهبن ا

  .طبق املمنةهبال والع وىل
 ــا هــو العــاله  ــا هــو الــووه ز ضعــص كــ م لهمــهف ال ــا ) الــوو هــو الــوي  الا ىلأينــ  

ملـا كمــامل  ..ملــاالاه ،هــوا هـو الـوو ،الـوو هــو الـوي  الا ىلأينـ  خــوكر     ـهب ىل ينـ  ،يـوكرك اش
 ـا  ،نـواىل اهاهـهبال اله ـا وال هـاىل ـا أ ، ـا أنـواىل افالكـاىل ،  خباىلك وخعا   ا نـوىل الطا ـة

هـــومل ضعـــص صـــفال افول ـــاي والعهمـــاي الـــويا هـــ  وىلثـــة  ،أنـــواىل امج ـــ ة والنعظـــ   ش  ـــن وجـــا
-حنـا  ،خكه   ا  هماي الهبن ا و همـاي اخخـرؤ   ا اي  هوم الهبيا او ام ال ناو ز  ،افنب اي

ـــهبن ا -طبـــق خعريفـــال او ـــام ال ـــناو تـــة وامجطاضـــة والفـــو لهكنـــ  الف ـــااة والب  ، همـــاي ال
،  همــاي اخخــرؤ فن المــبق وال فــ  حــا  منــا يكــون ز الــهبن ا ،والروايــة هــوا كهــ   ــا  هــوم الــهبن ا

ه  الويا يبحثـون  ـا أاـوا  القهـو  حت  ،يها اوخوؤ ه  الويا ينفرتون ملرعاؤ    ن وجاأ
  خبــاىلك وخعــا  حت وجــ   همــاي اخخــرؤ هــ  الــويا يبن ــون ضعهمهــ  وجــ   ، ــا أاــوا  افلمــ ة

أن يقـرأ كنـا  العهـ  ا  يرجـ     ض نـ  أل أن   كا وااهب  ،هنحتي ه   هماي اخخرؤ ،ال اس
كنا  العه  أو  أضوا  كنـا   ا ـاي  هـوم الـهبيا لإل ـام   ، ا  ا اي  هوم الهبيا لإل ام ال ناو



 ـاي  هـوم الـهبيا عـ   هـهللا   اىل     خعا ، اةة اوس م أ  اا هب حممهب ضا حممهب ال ناو 
ازـر وا كنـا   كانوا يقولون زهبمياً)  ض  الهح ـة واشـا اوا ـا   ،كا  مه  أن يقنين هوا الكنا 

 .العه      ملعرفة العهماي وفعا العه  وفعا طال  العه  وهو ش ي نفنقهبمل هومل افايم
  صــههللا   أضــو هريــرؤ ىلعــ    خعــا    ــ  أىلاد أن يعهــ  أصــحا  ىلســو   ..أيهــا اوخــوؤ

ف ـــرىل    المـــوو  ـــرؤ ولدى ز  ،دىلســـاً ز العمـــا حت ز العهـــ  ، ه ـــ  وســـه  والنـــاضع  دىلســـاً 
أصحا  الموو) اي أها الموو أنن  هه ا خب عون وخ اون و حلاث ىلسـو    صـههللا    ه ـ  

ال ـح    ،املناا الوي خرك  ال    ه   ال  ؤ والم م )وسه  يقم  ز املمةهبهل  حلاث ال  
)حنننن  اـــهبيث ال ـــ   ه ـــ  ال ـــ ؤ والمـــ م  ـــا ســـ هبل أ  ضكـــر ىلعـــ    خعـــا    ـــ  وتـــحلمل) 

 )أضو هريرؤ ي ادي ز الموو ،وهو اهبيث  نواخر ما ت كراا صوقا  ،معاش  األياياء د يرثث
أنــن  اي أهــا المــوو هه ــا خب عــون وخ ــاون و ــحلاث ىلســو    صــههللا    ه ــ  وســه  يقمــ  ز 

   ـفهرا ال اس ا عاً    املمةهب كا وااهب يريهب أن حيظهللا ض ـ ي  ـا  نـاا ال ـ   ه هلمةهبامل
هـوا حيظـهللا ض ـ ي  ،هـوا حيظـهللا ضطبـق ،هـوا حيظـهللا ضثـو  ،هـوا حيظـهللا ضقـهبو ،ال  ؤ والم م

فـهبخهوا     مـةهب  ،أضو هريرؤ زعهب هلـ  ز المـوو ي نظـر ، ا  ناا ال    ه   ال  ؤ والم م
 ـا  ،فرجعـوا    المـوو فقـالوا) اي أا هريـرؤ ،ؤ والم م فما وجهبوا ش ئاً يقمـ ال    ه   ال  

ىلأي ـــا اا ـــة يقـــر ون القـــرآن واا ـــة ينهباىلســـون  )زـــالوا ه ـــا وجـــهبم )زـــا  لوجـــهبل شـــ ئاً يقمـــ 
فقـا ) وحيكــ  الاك  ـحلاث ىلســو   ،الـ   والـرام واا ــة  ـا ال ــاس يـوكرون   خبـاىلك وخعــا 

  ل.   وسه   صههللا    ه
هـومل حت ننـاىل     ،هـومل الوي فـة الران ـة هـ  وي فـة الوىلاثـة ا مهبيـة  العهماي وىلثة افنب اي 

العــال الــواىلث ا مــهبي حت حينــاىل أن يكــون   ا ــاً أو خط بــاً أو  ،حت ننــاىل     كــان ،   ــ 
ة يكموها    منا ه  اهة ىلان  ، هبىلساً ز  مةهب أو  ويفاً ينهقهللا الراخ   افجرؤ   ا أاهب

اـهب  وصـو  كـا ف ق هبمل ال اس  ا   ،خباىلك وخعا  ملا اجنمع  ف   ضعص افخ و ال بوية
وخــون  ل ــ  ينعهمــون  ــا أدضــ  و نــ   ،وخــون  ل ــ  يطهبــون الــهب اي ،ي مــهون وخــون  ل ــ  ينربكــون

  .وس ن  وينأثرون ضنقوامل وص ا 
 ،القــرآن الكــره وأهــا القــرآن الكــره ،همــايممــا مي ــن ال ــام العهــ  والع ..أيهــا اوخــوؤ املن  ــون
وممــا مي ــن  ،ر نعرفــ  ونــرامل امل ــاههبؤ ضفعــا   خبــاىلك وخعــا وهــوا أ ــ ،الــهبيث وأهــا الــهبيث



اـــهبيث افضـــهبا  اـــهبيث و  ، ـــا أول ـــاي   خبـــاىلك وخعـــا افضـــهبا   ،أهـــا ال ـــام وجـــود افضـــهبا 
يقـو   ،ة ل  ز هوا امج وصز ىلسال -وهو خامتة الفاظ-صح   صحح  او ام الم وط  

هبن  تررن ون وهبن   -وز ىلوايـة) أىلضعـون- )األقوال فيك  ةالةرنال    ه   ال  ؤ والم م) 
  يوزـهب جـاي ز أااديـث    ـال املهـهبي  ه ـ  المـ م أن أو   ـا يبـا  ت زقرن وه  ابلشام

ة  ــا افول ــاي افضــهبا  اا ــ ،او ــام املهــهبي  ه ــ  المــ م هــ  أضــهبا  ال ــام و  ــا   العــراو
ـــادؤ والنهـــهب  ـــ  اخبـــاا المـــ ة و    ـــة النقـــوى يمـــنة     خبـــاىلك وخعـــا  هلـــ   ،ينفرتـــون لهعب

 .يرف     ن وجا ح   ا الهبن ا و ا أها الب د الب ي ،الهب اي
ز جحلانــ  أو ز ضعــص أهــا  ال ــ و والنقــوى هلمــا أثــر ىلفــا حت يعرفــ  الوااــهب   ــا  حت  الا ىلآمل

خقـوم ش خبــاىلك وخعــا   جاهـهب ز نفمــن أن ،أيهــا اوخــوؤب ـ  أن نــرامل ز أنفمـ ا ض نـ ، لكــا ي 
جــر  أن خنهــو  ــا كــ م    ــن وجــا كــا  ،جــر  أن خوايــ   هــهللا الكــر    ــن وجــا ،اله ــا

، انظـر جر  أن خ ص الب ر شهراً أو شهريا مث انظر ز أثر اللن ز زهبن ،يوم ضععة أجناي
 ـهبم ضـر  -أيهـا اوخـوؤ-ن ـنك   ،ز آاثىل اللن ز أها ض نن انظر ،اثىل اللن ز ا اخنز آ

 ،الوااــــهب   ــــا ي ــــنك  أن أوحتدمل حت ي ــــهون ،ضــــر ىلضــــن يــــربك أوحتدك لافوحتد و قــــوو افوحتد
س هبل  بهب   ضا  مـر  ،واي   ههللا ال  ؤ جتهب ضعهب اللن أوحتدك أو  املويب   ههللا ال  ؤ

كــان يقــو    - ــا النــاضع  و ــا أهــا الــهبيث وولــهبمل-ىلعــ      همــا كــان يقــو  لولــهبمل ســال 
ينيهب ز ص خ  اىت ينأثر ولهبمل وي نقا هوا الا    أل أ يهب ز ص يت  ا أجهن  )لولهبمل سال
  .ف كون ولهبمل  ا أها ال  و والنقوى ،   ولهبمل

وحنـا حت ننكـ   هـهللا   خبـاىلك -العـاىلف  ىلجـ ً  ـا افول ـاي و لولن أيها اوخوؤ   ـهب ا نـرى 
وأيهـــر هـــومل الع  ـــال  ،وحت جنـــنم القطـــ  و منـــا حنكـــ  الع  ـــال واوشـــاىلال ،ا  أاـــهباً وخعـــ

ـــة  هـــهللا افالكـــاىل ،  ـــنا  الـــهبيا ،    ـــة النقـــوى ،اخبـــاا المـــ ة )واوشـــاىلال وهـــوا أ ـــر  ،املوايب
 ،وأن نكـون  ـا خهفهـ  ،  هب ا نرى أ ثا  هنحتي الرجا  ي ب   أن نفنا  ل ه  -  اههب  ر  

صــحبة ال ــ   ه ــ  ال ــ ؤ  -أيهــا اوخــوؤ-فاخن ــا  ،وأن ننــ ع  ال ــحبة هلــ  ، وأن نمــنم   لــ ه
ولكــا  وعــ ا   خبــاىلك وخعــا   ،وحنــا نبكــ   ــا أجــا اللــن وكســف  هــهللا اللــن ،والمــ م

لـئا  ،وهوا  ا نعنن ضـ  ون ـكر   خبـاىلك وخعـا   ه ـ  ،ض حبة وىلثة ال    ه   ال  ؤ والم م
فهـــ  خفن ـــا صـــحبة أنفاســـ   ،ل ـــ ؤ والمـــ م أو فاخن ـــا صـــحبة نفمـــ فاخن ـــا صـــحبة ال ـــ   ه ـــ  ا



 ـا  ، ـا ىلواؤ اهبيثـ  ،الطاهرؤ صههللا    ه   وسه  اليت أخولها  ا أول ـاي   خبـاىلك وخعـا 
  .وىلثن  الويا ه  العهماي

 وكان  الـن ، الا أىلدل أن خعر  الم ة ال بوية فاصح  او ام  الن ضا أنا )كان يقا 
كـان  بـهباً ىلز قـاً و ولف  كان  ثاحتً لم هبل  بهب   ضا  مر ىلع    خعا    همـا  ، ثاحًت ل اف 

وكـان  بـهب   ضـا  مـر ىلعـ     ،فحمـا   ـ  الـهبيث والمـ ة ،يق ـهبمل وحيفظـ  الـهبيث   هبمل
ة هكــوا خ نقــا المــ ة ض ــحب ،خعــا    همــا  ثــاحتً له ــ   ه ــ  ال ــ ؤ والمــ م ز اخبــاا المــ ة

ـــنعه   .. منـــا ينخـــو العهـــ  .. منـــا خنخـــو المـــ ة ،الرجـــا  حت القـــرايؤ ز الكنـــ  ز الب ـــول  منـــا ي
يـنعه  امج ـ ة ض ـحبة  ،ينعه  العه  ض حبة أها العهـ  ،ض حبة أها النقوى ..اونمان النقوى
وكــولن  ،يــنعه  ال ــكر ض ــحبة اهــا ال ــكر ،يــنعه  الرعــا ض ــحبة أهــا الرعــا ،أهــا امج ــ ة
يـنعه  اـ   ،ينعه  ا  المهطان ض ـحبة أهـا المـهطان ،املا  ض حبة أها املا ينعه  ا  

  ..وهكوا ،ال ماي ض حبة  ا حي  ال ماي
امل ــا  جهــا ضفقــهب ال ــ   أ ــهب  ،ي ب ــ  أن نعــر  زــهبىل امل ــا  -أيهــا اوخــوؤ-لــولن 
ىلفـا  قه ـا لولو أىلدل أن نوجن ضك م يمحل ضعص  ا مت ن ض  هوا الرجا  ،ال هحل البا  الرفا  

ل يكــا  ــا العهمــاي الكبــاىل حت ز الفقــ  وحت ز افصــو  وحت ز ، أي) كــان هــوا الرجــا  ا  ــاً 
كان يعر   ا حيناىل  ل ـ   ـا   ،ل يكا  ا العهماي ،اله ة العرض ة وحت ز النفمحل وحت ز الهبيث

ر  يعـــ ،يعـــر  المـــ ا ال بويـــة ،يعـــر  الـــ   والـــرام ز جتاىلخـــ  ،الواجـــ   هـــهللا كـــا  كهـــف
البـا  واىلث  الرفـا  ال    أ ـهب  ،ل يكا ين هبىل لهفق  وامجطاضة والنهبىليا ،اخدا  ال ر  ة

 ا مت ن ض  ال    أ هب البا  سوى أن   ـا   ا ـة و  ـر  ،فن  صح  وىلثة افنب اي ،حممهبي
ن ـأ ز ض ـ  ا ــهبث  ،سـ    منـا هــو خهب نـ  لألول ـاي وال ــال  وصـحبن  لألول ـاي وال ــال 

كرب ال    ضهبىل الـهبيا المـين فحمـا أدضـ  و همـ  اش خبـاىلك وخعـا  وضرسـو    صـههللا   اف
و منـــا العهـــ  الـــوي هـــو النعظـــ   له ـــ   ه ـــ  ال ـــ ؤ  ،حت العهـــ  الـــرو  والكنـــ  ، ه ـــ  وســـه 
الوي يوزف اونمان   هب  ، العه العه  الوي يوىلث امج  ة والنعظ   ش خباىلك وخعا  ،والم م
  .   ن وجا  الا  ر  هوا ا   وهوا ارام اهبود

كـا وااـهب   ـا يعـر  أن ال  بـة   ه ا يعـر  هـوا اـ   وهـوا اـرام -أيها اوخوؤ-ك    ا 
كــا وااــهب   ــا يعــر  أن الكــو  اــرام وكــ   ــرؤ نكــو    لاــرام وكــا وااــهب   ــا يقــ  ز ال  بــة



ا واجــــ    ــــهب كــــا وااــــهب   ــــا يعــــر  أن  طــــا ال ــــين يهــــ  وأن وفــــاي الــــهبي  ،وننــــأو  الكــــو 
كـا وااـهب   ـا يعـر  أن هـوا سـ ة  ـا فعــا   ،احتسـنطا ة وكـا وااـهب   ـا مياطـا ز وفـاي الـهبيا

امل ــكهة  ،ال ــ   ه ــ  ال ــ ؤ والمــ م كــةط و الهح ــة وحت نطهــق الهح ــة وحت نقــوم اداي المــ ة
نعــ   ،امل ــكهة ز املمــهم  ل مــ    ــكهة  هــ  ،ل مــ    ــكهة  هــ  -أيهــا اوخــوؤ-  ــهبل 
  ـكهة العمـا  ، منـا امل ـكهة   ـكهة العمـا ،  كهة ه  أزا امل ك ل   كهة العهـ  ه اك
وهـنحتي  ،هنحتي ه  أها العمـا ،وحت نرى أها احتخباا ،ملاالاه فن ا حت نرى أها العما ،واحتخباا

  .أول اي   خباىلك وخعا  ،ه  أها احتخباا
كـان ىل ـ    خبـاىلك   ،ي واملمـاك فن  كـان شـ   العـعفا ؛ال    أ هب البا  ياهرؤ فريهبؤ

أخــو اللــن  ــا  ،وكانــ  وىلدمل ،وخعــا   ــهباو اً  هــهللا ال ــ ؤ  هــهللا ال ــ  صــههللا    ه ــ  وســه 
وكــان وىلد ال ــ   ضــهبىل الــهبيا المــين الــوي كــان  ،ا ــهبث افكــرب ال ــ   ضــهبىل الــهبيا المــين

لــولن  ، ه ــ  وســه  ي   ــ  وضــ  فــن     ــن وجــا  ه ــ   منــا هــو ال ــ ؤ  هــهللا ال ــ  صــههللا  
  ه ــ  وســه  كــا فةــر، الا ال ــ ؤ  هــهللا ال ــ  صــههللا  مــ أا ــاالبــا   الرفــا  ال ــ   أ ــهب 

 ،يوم كان يقوم فةها له  ؤ  ههللا ال ـ  صـههللا    ه ـ  وسـه  ز  مـاجهب د  ـقكا صباو  
اي البـــا  ىل ـــ    خعـــا  كـــان عمـــ  العـــعف الرفـــا  حنـــا ل مـــون أيهـــا اوخـــوؤ وال ـــ   أ ـــهب 

كـا يـوم يـهب و لهممـهم    ،والفقراي واملماك  وأها    ن وجا وال ال  ضعهب ص ؤ الفةـر
  .سه ه   ههللا ىلسو    صههللا    ه   و يهب و ضرف  الب ي وي  ،ويهب و فها ال ام

وا بة والنعظـ   له ـ  صـههللا  ، ا مت ن ض  ال    أ هب البا   منا هو هوا ال هبو واوخ ص
خـوز ال ـ    ن هـوا الـ   زىلفـا  ، ـا أجـا اللـن خرجـ  د  ـق ز ج ا خـ  ،وسـه    ه   

وخـــرىل ىلفـــا  ئـــة ألـــف أو  ،لكـــا د  ـــق أتهقـــ  ،أ ـــهب البـــا  أو ل ينـــو  حت يـــهبىلي ضـــ  أاـــهب
ل خكـا لـ   ،وا نأل اجلا   اف وي امل ـ ع  له ـ ؤ  ه ـ  يـوم افىلضعـاي أو   ـا أ ـا ،ينيهبون
ـــ  اا ـــةلعهـــ  وأهـــا   خبـــاىلك وخعـــا ،هـــا اوهـــوا  ـــا مي ـــن أ ،اا ـــة ل يكـــا يـــ ظ   ،ل خكـــا ل

و الا اعر   هب تحلل طـرد  ،حت عو  لهط   أن حيعر   هب تحلل )الط   ز اهقال ويقو 
 ، منـا كانـ  اا نـ  ا بـ  لهعهمـاي وافول ـاي ، منـا كانـ  اا نـ  اا ـة أهـا ال ـام ل، ا ض   ـا

 ك ض  ويرجو أن ي ف  ل    هب   خباىلك وخعا .لولن خرىل كا وااهب ز ج ا خ  ينرب 



نمـأ    خبــاىلك وخعــا  أن يعــوض املمــهم  خــحلاً  ،فقــهبل ىلجــ ً صــالاً  ،فقـهبل  املــاً جهــ  ً 
لكـا اثـث  مـا صـ   ال ـ   أ ـهب البـا   ،ال    أ هب البا  يـاهرؤ )أزو  لك ، لكا    
  ـهب  ـا  ه..اىت خرىل ال    أ هب البـا   ا ه  الظرو  اليت هت أل -العباىلال املعاصرؤ–

مخــا ال ــ   أ ــهب البــا  حت م ال ــ   ضــهبىل الــهبيا المــين حنــو  ه..ن ــأ ال ــ   أ ــهب البــا 
مث حت م ضعـــهب اللـــن  ،مث حت م ال ـــ   شـــريف ال عقـــو  اث ـــيت   ـــرؤ ســـ ة خيهب ـــ  ،و  ـــريا ســـ ة

مــ هب حممــهب ضــا هــال  ثــا ال ــ   ضــهبىل الــهبيا المــين.. هــال  ثــا ال ..ال ــ    ــاىل   ثمــان
هـوان الـرج ن مهـا الهـوان أا ـا   خبـاىلك وخعـا  حمـا العهـ  والن ـو  وحمبـة  ..جعفر الكناين

  .ال    ه   ال  ؤ والم م ز ض د ال ام
أيهــا اوخــوؤ أل  ــا  ،ولكــا ي ب ــ  أن نبحــث  ــا افا ــاي ،نعــ  حنــا نبكــ   هــهللا اف ــوال

وأن  ،وأن جنهــا  ل ــ  وضــ  يهبيــ  ،ث   ــ  ز ا اخــ نبحــ ز ا اخــ ، أنأن ــاىل أن ننــربك العــال 
 ،وأن ننـأثر ااوالـ  وهـو ض   ـا  ـا افا ـاي ،وأن نـنعه   ـا أدضـ  و ـا سـ ن  ،نطه      الـهب اي

ضعــص العهمــاي يب ــ  دي ــ  وضعــص  ،و ــال حت كالعهمــاي ،حت كالرجــا  )وزــهب  اىلل ال ــوم ىلجــا أزــو 
لـهبن ا وضعـص العهمـاي يبن ـ  ضعهمـ  امل  ـ  العهماي يمن ف ضعهم  وضعص العهماي خيـوض ز ا

 ــا آ  ض ــ  ال ــ  صــههللا    ه ــ   ،و ــال حت كالعهمــاي ، اىلل ال ــوم ىلجــا حت كالرجــا  ..واجلــامل
هـو اضـا  ،وا   ي ـين  ـا خعريفـ  ،هو الم هب حممهب الفاخ  الكناين ،وسه  و ا ض    ه  ووحتية

 ،اش خعــا  المــ هب حممــهب املكــ  الكنــاينىل ــ ا ىلاضطــة العهمــاي و فــيت املالك ــة ال ــام العــاىل  
ـــاينهـــو والمـــ هب املكـــ   حمـــهبث الـــهبن ا العـــاىل  اش خبـــاىلك  ،اضـــا المـــ هب حممـــهب ضـــا جعفـــر الكن

ن أ ز أاعان  ،وهو اضا خمع  س ة ،وهو  ا أها د  ق ،الم هب الفاخ  ض   ا اخن ،وخعا 
خعــا  ن ــأ  هــهللا اوزبــا   هــهللا    ،ن ــأ  هــهللا اخبــاا المــ ة والــوكر والعبــادؤ واهاهــهبؤ ،افول ــاي

وحت  ـن أ ظـ   ـا احتسـن  اي  ـا أهـا المـهطان  ،فأ نمل   خباىلك وخعا  ،واو راض  ا الهبن ا
 ـا هـو  ،الم هب الفـاخ  لـ ا صـاا  وي فـة ،أ نمل   خباىلك وخعا  ضولن ،والويا ف الهبن وية
 ،جتــهبمل خط بــاً ز  مــةهب وحت ، الا ثثــ    ــ  حت جتــهبمل   ا ــاً ز  مــةهب ،صــاا  وي فــة   ــام

ولكـا لظـة  ،حنـا حنـاو  أن نـر  ال ـاس افزـوا  ، منا ير  ثالـ  ،وحت جتهبمل  هبىلساً ز  مةهب
الرجـــا ال ـــا  خ   ـــن  ـــا الكنـــ   وجـــ  الـــوو ش خبـــاىلك وخعـــا  أوأو ســـا ة  ـــا ال ظـــر    

حت و -ا ، وممـالبهـهبؤهوا الم هب الفـاخ  ف مـا ض   ـا اخن ضق ـة المـهف ال ـا  ز هـومل  ،واهههبال



 ،نظـا أنـ  ضـ  يرفـ  الـب ي  ـا املمـهم  -ننأ   هـهللا   خبـاىلك وخعـا  وحت ننكـ   هـهللا   أاـهباً 
 ،أضــومل وجــهبمل جــايا  ــا ضــ د امل ــر     ضــ د ال ــام ،وهــوا  ــا شــر    خعــا  ضــ  أهــا ال ــام

ل ــ   ه ــ  ال ـــ ؤ ف ــر ىلاين و شــاىلؤ نبويـــة ىلأى ف هــا جــهبمل المـــ هب حممــهب ضــا جعفـــر ا ..ملــاالاه
فن عم ـا كمـا خـ ع  آا ل وأجـهبادل اهــا  ،والمـ م ز امل ـام ي ـحل  ه ـ  اهلةـرؤ    ضـ د ال ـام

  .هوا الب   الكره
ال ــ   ضــهبىل الــهبيا المــين والمــ هب حممــهب ضــا جعفــر  ،هــنحتي ن ــأ   ــهب ال ــ   أ ــهب البــا 

وصـــحبة أ ثـــا   ،  أ ـــهب البـــا خ ـــنج ىلجـــ ً كال ـــ الـــيت الوصـــفة واملعادلـــة هـــ  هـــومل  ،الكنـــاين
الم هب املك  الكناين ىل     خعا  وال    ضـهبىل الـهبيا المـين وهـنحتي خ ـنج  ثـا المـ هب فـاخ  

 الا أىلدل أن نمــنف هب أيهــا اوخــوؤ فا ــهبؤ ز دي  ــا وز  ،الكنــاين افظــ    خعــا  وأ ــهب ز  مــرمل
 وز اخخـرؤ ض ةاخ ـا يـوم الق ا ـة فمـا  ه  ـا آخرخ ا خ فع ا ز الهبن ا إبزبال ا  ههللا   خباىلك وخعا 

 ،وأن كخـــو  ــــ ه  ،وأن ننـــربك حــــ  ، حت أن نهـــوال ا نـــا  هــــنحتي العهمـــاي افا ـــاي ف مــــا ض   ـــا
  .فالعهماي ه  زادؤ اف ة وه    اض   اهلهباية ف ما ض  ال اس

حت يمـهبها  حت  الا  ـال العـال ثهـ  ز اوسـ م ثهمـة  أخن  ضك م او ام  ه   ه   المـ م) 
و منا ىلوين  اخن فنبـ     أنـ   ـا كـ م سـ هبل  ،خهف      هوا يروى اهبيثاً وحت ي   اهبيثاً 

الوي أخرج  الب اىلي وتحلمل  ا سـ هبل ، لكا الهبيث ال ح   هو  ه  ىلع    خعا     
  زـــا  ىلســـو    صـــههللا    ه ـــ ) بـــهب   ضـــا  مـــرو ضـــا العـــاص ىلعـــ    خعـــا    همـــا زـــا 

وإمنا وحباض العل  قحباض  ،إن هللا د وحباض العل  ايتزاباو ورتزبخ م  صووث العلماء) )وسـه 
فضنلرا  ،فسنللرا فنتفترا ق نل بلن  ،حىت إذا   واق باملاو اخت  الراس ثؤوساو جهنادو  ،العلماء

وأن يبــــاىلك ز افول ــــاي والعهمــــاي  ،نمـــأ    خبــــاىلك وخعــــا  أن يع ــــول  ـــا العــــ   وذضننننلرا 
  وأن يبـــاىلك ز هـــوا البهـــهب الـــوي د ـــا لـــ  ال ـــ   ه ـــ ،وال ـــال  وأهـــا القـــرآن وأهـــا الـــهبيث

لبهــهب الــوي ىلآى ال ــ   ه ــ  ال ــ ؤ والمــ م  مــود الكنــا  اننــنا  ــا ال ــ ؤ والمــ م، هــوا ا
)ثذوننع بمننر  الكتننام ذ نن  منن   ننع زــا   ه ــ  ال ــ ؤ والمــ م)  ،نــ  ىلأســ  فوصــا  ل ــ 

أزـو  زـوو هـوا  فطرىب للشنام وونرىب ألهنل الشنام  ،فإذا هر ابلشامفتتاعتخ قر ي  ،ثذسي
  وأسن فر   العظ   و ولك  فاسن فرومل..   

 


