بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقفات مع قولو تعالى( :ولكن كونوا ربانيين)
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فال مضل

لو ،ومن يضمل فال ىادي لو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى
اهلل عميو وسمم ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:
فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
حديثنا في ىذه الميمة -كما قد عممتم -عن قولو -تبارك وتعالىِ :-
اب
ون ا ْلكتَ َ
َ
ْ َ ُ
{ولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
ون} [آل عمران.]ٜٚ :
س َ
َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ِ
اب
ان لِ َب َ
ش ٍر أ ْ
{ما َك َ
َن ُي ْؤِت َي ُو المَّ ُو ا ْلكتَ َ
وىذه من قولو -تبارك وتعالى -في ىذه السورة الزىراء ،سورة آل عمرانَ :
ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
ادا لِي ِم ْن ُد ِ َّ ِ ِ
َوا ْل ُح ْكم َو ُّ
ول لِ َّمن ِ
اب َوِب َما
الن ُب َّوةَ ثُ َّم َيقُ َ
اس ُكوُنوا ِع َب ً
ون ا ْلكتَ َ
ْ َ ُ
ون المو َولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
َ

ون} [آل عمران.]ٜٚ :
س َ
ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
سيكون ىذا الحديث عمى ثالثة أنحاء:

األول :ىو حديث عن معنى اآلية بإيجاز ،وذلك من أجل أن ال يفوت شيء من مقاصدىا األصمية التي أنزليا

اهلل -تبارك وتعالى -من أجل أن تتقرر.

الثاني :سأتحدث عن بعض الفوائد التي دلت عمييا ىذه اآلية الكريمة.
الثالث :وىو الموضوع األساس الذي عقد ىذا المجمس من أجمو ،ىو الحديث عن الربانيين ،من ىو الموسوم

بالربانية؟ ،ومن ىو العالم الرباني؟

ش ٍر} أي :ال ينبغي لبشر من الخمق ،من الناس ،وىذه
ان لِ َب َ
{ما َك َ
نبدأ بأول ذلك :فقولو -تبارك وتعالىَ :-
الصيغة -كما ىو معموم -تدل عمى التحريم الشديد ،والمنع األكيد ،وقد أوردىا الحافظ ابن القيم –رحمو اهلل– في
جممة من ألفاظ التحريم في كتابو "بدائع الفوائد".
ِ
اب َوا ْل ُح ْكم َو ُّ
الن ُب َّوةَ} ،أن ينزل عميو الكتاب ،ويعممو الحكمة التي يقضي بيا بين
ان لِ َب َ
ش ٍر أ ْ
{ما َك َ
َن ُي ْؤِت َي ُو المَّوُ ا ْلكتَ َ
َ
َ
ول لِ َّمن ِ
ادا لِي ِم ْن ُد ِ
ون المَّ ِو} ،ثم بعد ذلك يدعو
الناس ويحكم ،ويوحي إليو فيعطى النبوة{ ،ثُ َّم َيقُ َ
اس ُكوُنوا ِع َب ً

الناس إلى عبادتو من دون اهلل -جل جاللو وتقدست أسماؤه.
{ولَ ِك ْن ُكوُنوا رب ِ
ين} إنما يقول ليم :كونوا عمماء ،حكماء ،حمماء ،مخمصين ،طائعين ،متعبدين هلل -جل
َّان ِّي َ
َ
َ
جاللو ،-معممين لمناس ،تربونيم بصغار العمم قبل كباره ،وتسوسونيم بمقتضى ىذا العمم ،فتكون الرعاية عمى
أحسن أحواليا وأكمميا.
ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
ِ
اب}.
ون ا ْلكتَ َ
ْ َ ُ
{ َولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
ون}.
بيذه القراءة التي نق أر بيا ،وىي قراءة ابن عامر وبيا ق أر الكوفيون الثالثة { ِب َما ُك ْنتُ ْم تُ َعمِّ ُم َ
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بما يكون عمى أيديكم من التعميم ،وذلك يتضمن أن يكون عالماً بما ُيعمم ،ولذلك فإن قراءة الباقين من السبعة
ِ
اب} أي :بعممكم بالكتاب ،وىو الكتاب المنزل ،ىذا القرآن ،والقراءة األولى تتضمن ىذا
{ ِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْعمَمون ا ْلكتَ َ
المعنى؛ ألنو كما سبق إذا كانوا ُي َعممونو فقد َعِمموه والبد ،فيي أوفى ،وأشمل.
ون} بسبب مداومتكم عمى قراءتو ،مدراسة ألفاظو ،ومعانيو ،وما تضمنو من األحكام ،ولذلك
س َ
{ َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
(ٔ)

فسره بعض السمف بالفقو ،وىذا المعنى وان أنكره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير –رحمو اهلل–

إال أنو لو

وجو غير مستعبد –واهلل أعمم– وذلك أن ىذه المدارسة تكون لمدارسة األلفاظ ،وتكون أيضاً لمدارسة المعاني،

وانما يستنبط الفقو ويستخرج من القرآن.

ىذا فيما يتعمق بمعنى ىذه اآلية الكريمة عمى سبيل اإليجاز.

الفوائد التي دلت عمييا ىذه اآلية الكريمة:

{ما
أما ما يتعمق بالفوائد التي قد يشار إلييا في ىذا المقام والمجمس مما يحتممو الوقت :فقولو -تبارك وتعالىَ :-
ش ٍر} ىذه الصيغة تدل عمى المبالغة في نفي االستحقاق ،استحقاق أي أحد ليذا القول ،والدعوى الكبيرة،
ان لِ َب َ
َك َ
ش ٍر} ىي لالستحقاق كأنو يقول :ما كان فالن فاعالً كذا.
ان لِ َب َ
{ما َك َ
فالالم ىنا َ
ش ٍر} لنفي الجنس عن
ان لِ َب َ
{ما َك َ
فيذا مما ال يتأتى ،ال يكون ،فمما أريد المبالغة في النفي جاءت بيذه الصيغة َ
األشخاص جميعاً ألي بشر.
فكيف إذا كان ممن أوتي النبوة ،يوحى إليو ،وأنزل عميو كتاب ،وأعطاه اهلل -عز وجل -الحكم والحكمة ،فيو

يقضي بيا بين الناس؟!.
ول لِ َّمن ِ
اس} "ثم" ىذه إذا اعتبرت تفيد الميمة ،فكيف يكون ىذا القول الشنيع العظيم واقعاً بعد مدة من
{ثُ َّم َيقُ َ
نزول ىذا الكتاب والوحي عميو؟
فيذا في البعد واالنتفاء أولى وأحرى ،وذلك أنو يكون قد تشرب اإليمان ،والعمم معاً ،فال يمكن أن يصدر عنو
شيء من ذلك؛ ألن الوحي ،والحكم ،والنبوة ال يمكن أن تجتمع مع مثل ىذه المطالبة ،وىذا اإلفضال واإلنعام

من اهلل -جل جاللو وتقدست أسماؤه.
ِ
اب َوا ْل ُح ْكم َو ُّ
ول لِ َّمن ِ
ادا لِي ِم ْن
الن ُب َّوةَ ثُ َّم َيقُ َ
ان لِ َب َ
ش ٍر أ ْ
اس ُكوُنوا ِع َب ً
وقولو -تبارك وتعالىَ { :-ما َك َ
َن ُي ْؤِت َي ُو المَّ ُو ا ْلكتَ َ
َ
ُد ِ
ون المَّ ِو}.
ىذا يدل عمى عظم مثل ىذه المطالبة ،وقد قال بعض أىل العمم :إن من ألزم الناس ،أو أراد منيم أن يتبعوا قولو

-ميما كان في مرتبتو وقدره -فإنو قد جعميم عباداً لو من دون اهلل -تبارك وتعالى-؛ ألن ىذه الطاعة المطمقة

ىكذا ،الذي يطالب الناس أن يأخذوا بقولو ،ورأيو ،وفتواه ،وأن ال يتجاو از ذلك بحال من األحوال ،إنما طالبيم أن

يكونوا عباداً لو من دون اهلل -عز وجل-؛ ألن كل أحد يؤخذ من قولو ويرد إال النبي –صمى اهلل عميو وسمم–،
{ولَ ِك ْن ُكونُوا رب ِ
ين} وىذه أُرجئ استخراج الفوائد منيا إلى موضعو وىو القسم الثالث ،ولكن قولو -تبارك
َّان ِّي َ
َ
َ
(ٔ) تفسير الطبري (.)٘ٗٙ/ٙ
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ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
ِ
ون} ىذا يدل عمى شرف األنبياء -
س َ
ون ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
وتعالىَ { :-ولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
عمييم الصالة والسالم ،-وأنيم أكمل الخمق ،فما يطالبون بو الناس ،ويأمرون بو يكافئ أحواليم ومراتبيم ،فيم ال
يأمرون إال بمعالي األمور ،ال يأمرون إال بطاعة اهلل -عز وجل -وعبادتو ،وينيونيم عن اإلشراك ،وعن القبائح.
ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
ِ
ون} ،الحظ ىنا التعبير بالفعل المضارع { ِب َما
س َ
ون ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
{ َولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ون} ،ىذا التعميم مستمر منيم ،فيذا ديدنيم وىذا عمميم ،ال يشغميم عنو
س َ
ون ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
حصمو ونحو ذلك وبمغ الرتبة العالية فيو انقطع عن الناس
شاغل من وظيفة ،أو مرتبة اجتماعية ،أو أنو إذا ّ
وتركيم ،إنما ىو مستمر بيذا التعميم ،وكذلك أيضاً ىو مستمر بيذه الدراسة ،فيو ال يترك ذلك وال ييجره

وينسى ويتالشى.
فيتالشى عممو ويضمحل؛ ألن العمم إن لم يكن في حال من االستذكار والمدارسة فإنو يذىب ُ
الكالم عمى قولو{ :ولَ ِك ْن ُكوُنوا رب ِ
ين}.
َّان ِّي َ
َ
َ

وقد حاولت أن أستقرئ عبارات السمف –رضي اهلل عنيم– في معنى ىذه الجممة ،وال أدعي أني استوعبت ذلك،

لكن بذلت فيو بعض الجيد الذي أستطيعو.

وسأذكر ذلك من غير نسبة لضيق الوقت المقدر ليذا الدرس ،فتأمموا ىذه العبارات ،ولكل عبارة قائل من

السمف :فقياء عمماء ،الفقياء العمماء الحكماء ،حكماء عمماء ،حكماء فقياء ،فقياء معممين ،حكماء فقياء،
حكماء أتقياء ،ىم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونيم عمييا ،حمماء ،عمماء ،حكماء ،ىذه عبارات لمسمف بيذه

الجمل التي أوردتيا.

وقد حكى ابن األنباري عن بعض المغويين أن الرباني منسوب إلى الرب؛ ألن العمم إنما يطاع اهلل بو(ٕ).

نرجع إلى األوصاف التي ذكرىا السمف –رضي اهلل عنيم– بحذف المكرر ،فنجد مع ما ذكره ابن األنباري -وىو
بعدىم -ثمانية أوصاف:

عمماء ،فقياء ،حكماء ،حمماء ،أتقياء ،معممين ،يغذون الناس بالحكمة ويربونيم عمييا ،منسوبون إلى الرب؛ ألن

العمم مما يطاع اهلل -عز وجل -بو ،فيم قد جمعوا بين العمم والعمل ،وصاروا بمنزلة عميا من العمم ،واالمتثال،

والتربية.

ٍ
معان ،وتاسعيا وىو الجامع الذي ذكره أبو جعفر بن جرير –رحمو اهلل– وحاصل قولو في الربانيين
ىذه ثمانية

أنيم جمع رباني ،وأن الرباني المنسوب إلى الرّبان الذي يربي الناس ،وىو الذي يصمح أمورىم ويربيا ،ويقوم بيا،
وصفت ،وكان العالم بالفقو والحكمة من المصمحين
يقول :و"الرّباني" ىو المنسوب إلى من كان بالصفة التي
ُ
يرب أمور الناس بتعميمو إياىم الخير ،ودعائيم إلى ما فيو مصمحتيم ،وكان كذلك الحكيم التقي هلل ،والولي الذي
ّ
يمي أمور الناس عمى المنياج الذي وليو المقسطون من المصمحين أمور الخمق بالقيام فييم بما فيو صالح
عاجميم وآجميم ،وعائدة النفع عمييم في دينيم ودنياىم ،كانوا جميعاً مستحقين أنيم ممن دخل في قولو -عز
وجل{ -ولَ ِك ْن ُكوُنوا رب ِ
ين} ...إلى أن يقول :والرباني :الجامع إلى العمم والفقو البصر بالسياسة ،والتدبير،
َّان ِّي َ
َ
َ
(ٕ) زاد المسير في عمم التفسير (ٔ.)ٕٜٜ/
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والقيام بأمور الرعية ،وما يصمحيم في دنياىم ودينيم(ٖ).
البصر بالسياسة والتدبير ،يعني أنو يسوس الناس ،ويحسن سياستيم بمقتضى ىذا العمم ،يربي الناس بصغار
العمم قبل كباره ،وما إلى ذلك مما سيأتي ذكره -إن شاء اهلل.

وقد ذكر مثل ىذا المعنى األخير البغوي –رحمو اهلل– لكن بشيء من االختصار واإليجاز.
وقد عمق الشيخ محمود شاكر –رحمو اهلل– في تعميقو عمى تفسير ابن جرير عمى ىذا المعنى الذي ذكره أبو

جعفر –رحمو اهلل – وقال :ق ّل أن تجده في كتاب من كتب المغة ،وىو من أجود ما قرأت في معنى الرباني ،وىو
من أحسن التوجيو في فيم معاني العربية والبصر بمعاني كتاب اهلل(ٗ).
وقول ابن جرير -رحمو اهلل -ىذا الذي سمعتم ال ينكر فيو ما ذكره السمف ،بل ىو يجمع ىذه األوصاف جميعاً،

فيي أوصاف صحيحة ،وأنيم قد فسروه ببعض معناه.
أوصاف العالم الرباني:

بعد ذلك إذا كانت ىذه األوصاف مجتمعة تمثل شخصية العالم الرباني ،فنأتي إلى الكالم عمى بعض ىذه
األوصاف عمى سبيل التفصيل مما يسمح بو وقت ىذا الدرس:

الصفة األولى :الرسوخ العممي.

فيذه متفق عمييا {بما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ون} فيذا اشتغال ،فالذي يعمم الناس ،والذي يدرس
س َ
ون ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
َ
العمم ال شك أنو من أىمو ،والمقصود التحقق في ذلك ،فيذا يدل عمى أنيم عمماء ،أنيم أىل رسوخ ،وليذا قال
سفيان بن عيينة -رحمو اهلل :-ما َعمّموه حتى عمِموه(٘).
والمقصود بيذا العمم الشريف ،العمم الشرعي المنبثق من الوحي ،كما قال ابن رجب –رحمو اهلل– :إن العمم النافع
من ىذه العموم ىو ضبط نصوص الكتاب والسنة ،وفيم معانييا والتقيد في ذلك بالمأثور(.)ٙ

وكما قال حافظ المغرب ابن عبد البر –رحمو اهلل– :إنيم أجمعوا عمى أن المقمد ال يعد من العمماء.

وذكر الحافظ ابن القيم –رحمو اهلل– أن العمم ىو المعرفة الحاصمة بالدليل(.)ٚ

والمقصود من ىذا أن العالم الرباني ىو من يتصف بالعمم ،ويكون متحققاً فيو ،يكون من أىل الرسوخ.

وقد تكممت عمى سمات العمم النافع في مجمس مستقل.

ون} فإن ىذا يقتضي أنيم قد تحققوا بيذا العمم ،وكذلك في قولوَ { :وِب َما ُك ْنتُ ْم
فمو نظرنا إلى قولوِ { :ب َما ُك ْنتُ ْم تُ َعمِّ ُم َ
درس الكتاب بمعنى الفيم لو
س َ
تَ ْد ُر ُ
ون} ،فإن ىذه المادة "درس" تستمزم التمكن من المدروس ،ولذلك صار ْ
ون} عمى ما قبمو { ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
اب}.
س َ
ون ا ْلكتَ َ
واإلتقان ،ولذلك عطف في ىذه اآليةَ { :وِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
َ
(ٖ) تفسير الطبري (.)٘ٗٗ-ٖ٘ٗ/ٙ
(ٗ) حاشية تفسير الطبري (.)٘ٗٗ /ٙ
(٘) تفسير الطبري (.)٘ٗ٘/ٙ

( )ٙفضل عمم السمف عمى الخمف ،ص.)ٗ٘( :
( )ٚإعالم الموقعين عن رب العالمين (ٔ.)ٙ/
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فيم يدرسون ،ويتحققون ،ويفيمون ،ويفقيون ،ويعممون غيرىم.

وقد جاء عن عبد اهلل بن عون –رحمو اهلل– أنو قال :ال يؤخذ ىذا العمم إال ممن ُشيد لو بالطمب(.)ٛ

بل ذكر الشاطبي –رحمو اهلل– في كتابو "الموافقات" أوصافاً لمعالم المتحقق بالعمم ،وعالمات يعرف بيا ،وذكر

ثالثة أوصاف:

الوصف األول :العمل بما عمم ،حتى يكون قولو مطابقاً لفعمو.

فإن كان مخالفاً لو فميس بأىل ألن يؤخذ عنو ،وسيأتي الكالم عن العمل.

ون َما ََل
آم ُنوا لِ َم تَقُولُ َ
ُّيا الَِّذ َ
فمثل ىذا ال ُيقتدى بو ،وىذا أمر البد منو ،واهلل -عز وجل -يقولَ :
{يا أَي َ
ين َ
ون} [الصف.]ٖ ،ٕ :
ون * َك ُب َر َم ْقتًا ِع ْن َد المَّ ِو أ ْ
َن تَقُولُوا َما ََل تَ ْف َعمُ َ
تَ ْف َعمُ َ
ون َّ
ون
س ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم تَ ْتمُ َ
ْم ُر َ
س ْو َن أَ ْنفُ َ
اس ِبا ْل ِبِّر َوتَ ْن َ
الن َ
وكذلك يقول اهلل -تبارك وتعالى -مخاطباً لبني إسرائيل{ :أَتَأ ُ
ِ
ون} [البقرة.]ٗٗ :
اب أَفَ َال تَ ْع ِقمُ َ
ا ْلكتَ َ
الوصف الثاني :أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العمم ،فيو يأخذه عنيم ،ويالزم مجالسيم ،فيو الجدير بأن
يتصف بما اتصفوا بو من ذلك ،وىكذا شأن السمف الصالح.

وذكر مالزمة السمف لمنبي –صمى اهلل عميو وسمم– ومالزمة التابعين لمصحابة –رضي اهلل عنيم.
يقول :وىكذا تمتد ىذه السمسة عبر القرون جيالً بعد جيل ،حتى نالوا ذروة الكمال في العموم الشرعية.

ثم يدلل عمى صحة ىذا األصل ،يقول :إنك ال تجد عالماً يشتير في الناس باألخذ عنو إال ولو قدوة ،وأنو اشتُير
في قرنو بمثل ذلك ،وىكذا القدوة الذي يأخذ عنو ،وقمما ُوجدت فرقة زائغة وال أحد مخالف لمسنة إال وىو مفارق

ليذا الوصف.

يقول :وبضد ذلك كان العمماء الراسخون كاألئمة األربعة وأشباىيم.

يعني :ىذا الذي تخمى وترك ،ولم يأخذ عن أىل العمم وفارقيم ،فإن ذلك ال يكون حالو في مأمن من أن يقع في
الغمط ،والخمط ،والخطل ،وما إلى ذلك.

الوصف الثالث :ىو االقتداء بمن أخذ عنو ،والتأدب بأدبو.
يقول :كما تأدبت الصحابة بآداب النبي –صمى اهلل عميو وسمم– ،وتأدب التابعون بآداب الصحابة -رضي اهلل
عنيم ،-وىكذا في كل قرن.

ثم يذكر أن ذلك ىو ديدن العمماء –رحميم اهلل– ،وأن اإلمام مالك –رحمو اهلل– قد تميز في ىذا وفاق غيره فيو.
يقول :لما تُرك ىذا الوصف رفعت البدع رءوسيا؛ ألن ترك االقتداء دليل عمى أمر حدث عند التارك.
الحظوا ،واصل بن عطاء ترك مجمس الحسن البصري لما وجدت عنده تمك البدعة والضاللة ،فيكون ذلك التباع
اليوى ،فيو ال يقتدي بمن قبمو.

ثم يذكر أن طريق األخذ ىذا الذي كان عميو العمماء وساروا إنما ىو المشافية ،والتمقي مباشرة ،وذكر ىذه
( )ٛالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (ٔ.)ٗ٘/
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الطريق ،وما فييا من المنافع والفوائد ،وما يوجد فييا من الخواص بين المعمم والمتعمم ،ويشيد بذلك كل من زاول
العمم والعمماء.

يقول :فكم من مسألة يقرؤىا المتعمم في كتاب ،ويحفظيا ،ويرددىا عمى قمبو فال يفيميا ،فإذا ألقاىا إليو المعمم

فيميا بغتة.

ثم ُيرجع ذلك إلى أحد سببين ،يقول :إما ألنو بين لو ممحظاً لم يتفطن إليو وىذا أمر ظاىر ،أو يكون ذلك بسبب
أمر غير معتاد ،ولكن بما ييبو اهلل -تبارك وتعالى -لممتعمم عند مثولو بين يدي المعمم ظاىر الفقر ،بادي

الحاجة إلى ما يمقى إليو.

يقولُ :يفتح عميو في ذلك المجمس؛ بسبب ما يحصل من البركة ،واالجتماع عمى العمم ،ونحو ذلك ،وما يجري
في مجالس العمماء ،فقد يفتح لممتعمم بين أيدييم ما ال يفتح لو دونيم.
يقول :ىذا نور يبقى ،ويقع في قموب من شاء اهلل -تبارك وتعالى -بحسب ما يكون ليم من المتابعة لمعمميم

والتأدب معو واالقتداء بو.

ثم ذكر الطريق الثاني في مطالعة الكتب ،وأن ىذا ال يكون لكل أحد ،بل البد من فيم مقاصد ذلك العمم

المطموب ،ومعرفة اصطالحات أىمو ،وكذلك أيضاً الفيم وحسن النظر.

يعني :ىذه األمور ال تتأتى إال بعد تحقيق الوصف األول ،وىو مشافية العمماء ،بحيث يكون عنده أىمية تؤىمو
لفيم الكتب إذا نظر فييا(.)ٜ

ىذا فيما يتعمق بالوصف األول لمعالم الرباني ،وىو الرسوخ العممي.

فنحن بحاجة إلى راسخين ،األمة أحوج ما تكون في ىذا العصر إلى الراسخين في العمم ،توجد جميع
التخصصات ،ولكن التخصص في العموم الشرعية الذي يكون صاحبو راسخاً ىذا ىو الذي تدعو إليو الحاجة

الماسة في ىذا الزمان.

تجد بالداً شاسعة لربما يزيد عدد سكانيا عمى مائتي مميون من الناس من المسممين ،وقد ال تجد عالماً راسخاً

واحداً ،فيذه مصيبة ،إلى من يرجع الناس فيما نابيم ،وفيما يحتاجون إليو في مسائل الدين ،وما يحتاجون إليو

في الفتيا ،والتوجيو ،والعمم ،وما إلى ذلك؟.

الصفة الثانية :العمل.

وقد تحدثت عن ىذا بشيء من التفصيل في مجمس آخر بعنوان "ىتف العمم بالعمل" ،وتحدثت أيضاً في مجمس

آخر عن "طالب العمم ومواسم العبادات".
وذلك أن قولو -تبارك وتعالى{ :-ولَ ِك ْن ُكوُنوا رب ِ
ين} فالرباني كما فسره بعضيم ىو التابع لطريق الرب ،فيم
َّان ِّي َ
َ
َ
ُينسبون إليو عمى ىذا التفسير ،وذلك لكمال العمم المزين بالعمل ،فالرباني كما قال وعبر بعض المفسرين :ىو
الشديد التمسك بدين اهلل تعالى وطاعتو.

( )ٜانظر :الموافقات (ٔ)ٔٗ٘-ٔٗٔ/
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ال يكون ربانيا إال أن يكون صاحب اتصال وصمة بربو ومواله -جل جاللو ،-ال يكون جافا أو منقطع الصمة
بخالقو ومميكو -جل جاللو وتقدست أسماؤه.

ون} فما فائدة الدرس؟ فائدتو العمم.
س َ
ومعموم أيضاً قولو -تبارك وتعالىَ { :-وِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
وما فائدة العمم؟ ىي العمل ،ومن ثَم التعميم ،والحث عمى الخير { ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ون}.
س َ
ون ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
َ
ّ
وليذا قال سعيد بن جبير –رحمو اهلل– في تفسير الربانيين :إنو العالم الذي يعمل بعممو ،وقد ذكر بعضيم في

مجمس اإلمام أحمد –رحمو اهلل– معروفاً الكرخي -رحمو اهلل– وىو من أىل العبادة ،والزىد ،الورع ،فقال قائل:

معروف قصير العمم.

فقال اإلمام أحمد -رحمو اهلل :-أمسك عافاك اهلل ،وىل يراد من العمم إال ما وصل إليو معروف؟.
ولما سألو ابنو عبد اهلل -ابن اإلمام أحمد سأل أباه :-ىل كان معروف معو شيء من العمم؟

قال :يا بني ،معو رأس العمم ،خشية اهلل(ٓٔ).

وليذا قال السمف -رضي اهلل عنيم :-العمم الخشية(ٔٔ).
وذلك ىو الذي مدح اهلل --تبارك وتعالى -أصحابو ،وىو العمم المعتبر شرعاً الذي جاء الثناء عميو ،وجاء في

فضمو ما قد عممتم ،فيو الباعث عمى العمل.

ىكذا ذكر جمع من أىل العمم كابن الجوزي ،والخطابي ،والشاطبي ،وغير ىؤالء كثير ،قالوا :النصوص الواردة

في مدح العمم والثناء عمى أىمو إنما ذلك في العمم الذي يبعث عمى العمل.

فيو كما يقول الشاطبي :الذي ال ُيخمي صاحبو جارياً مع ىواه كيفما كان ،بل ىو المقيد لصاحبو بمقتضاه،
الحامل لو عمى قوانينو طوعاً أو كرىاً(ٕٔ).
ثم ذكر الشاطبي -رحمو اهلل -أن المنتسبين إلى العمم والمشتغمين بو عمى ثالث مراتب ،وعمى ثالث طبقات،

وىذه بغاية األىمية:

المرتبة األولى :وىم المبتدئون ،الطالبون لو ،لكنيم لم يحصموا عمى كمالو بعد ،وانما ىم في مرتبة التقميد.
يقول :ىؤالء إذا دخموا بو –اشتغموا بالعمم– فبمقتضى الحمل التكميفي يعممون ،وكذلك الترغيب ،الترىيب ،وىكذا

أيضاً الزواجر من الحدود ،التعزيرات وما إلى ذلك ،كل ذلك يدفعيم إلى االمتثال والعمل.

المرتبة الثانية :فوق ىؤالء ىم من وقفوا عمى براىينو ،وارتفعوا عن مرتبة التقميد ،لكن لم يتحول ىذا العمم إلى
أن يكون صفة راسخة ليم ،وسجية من سجاياىم ،وانما يكون ليم استبصار فيو ،ويكون ذلك من جممة األمور
المكتسبة يسترجعونو بنظرىم وعقوليم ،ويستذكرونو ،ويحفظونو ،وما إلى ذلك ،فيو من جممة مودعاتيم.

يقول :ىؤالء إذا دخموا في العمل خف عمييم ،ولم يكونوا كأصحاب المرتبة قبميم ،لكن مثل ىؤالء أيضاً إنما

(ٓٔ) طبقات الحنابمة (ٔ.)ٖٕٛ/
(ٔٔ) الزىد ألحمد بن حنبل (ص.)ٖٔٔ :
(ٕٔ) الموافقات (ٔ.)ٜٛ/
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يحمميم عمى ىذا العمل لربما غير الحدود ،والزواجر ،والترغيب والترىيب ،ولكن يمكن أن يكون عندىم من
الشيوات الغالبة والرغبات الجامحة في النفوس ما قد يوقعيم بشيء من الزلل والمخالفة ،لكن مثل ىؤالء يقول:

يراعون محاسن العادات ،ويطالبون أنفسيم بمقتضى ىذه المرتبة التي وصموا إلييا في العمم ،فيحمميم ذلك عمى
شيء من التماسك ،واالرعواء ،واالنزجار ،واالنكفاف عما ال يميق وعما يشين؛ حفظاً لمرتبتيم ،ومراعاة ليذا العمم

الذي يحممونو.

المرتبة الثالثة :ىم أىل الرسوخ.
يقول :ىؤالء صار العمم من األوصاف الثابتة ليم ،فيو صفة راسخة وسجية من سجاياىم.
يقول :ىؤالء ال ُيخمييم العمم وأىواءىم إذا تبين ليم الحق ،بل يرجعون إليو رجوعيم إلى دواعييم البشرية
وأوصافيم الخمقية.
يقول :ىؤالء أصحاب ىذه المرتبة.

س ِ
اج ًدا َوقَ ِائ ًما َي ْح َذ ُر ْاآل ِخ َرةَ َوَي ْر ُجو َر ْح َم َة َرِّب ِو ُق ْل َى ْل
ثم ذكر دالئل ليذا :قولو تعالى{ :أ َّ
َم ْن ُى َو قَ ِان ٌ
اء المَّْي ِل َ
ت آ َن َ
ون إِ َّنما َيتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَ ْل َب ِ
اب} [الزمر.]ٜ :
ون َوالَِّذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
ستَ ِوي الَِّذ َ
َي ْ
ُ
ين ََل َي ْعمَ ُم َ َ
صاحب ىذه المرتبة ال يحتاج إلى جيد كبير حتى يستيقظ لصالة الفجر مثالً ،بل يستيقظ من غير منبو،
صاحب ىذه المرتبة يقوم الميل من غير مجاىدة؛ ألن ذلك صار كالغذاء لو ،فيو ينتظر ىذه المحظات التي
يناجي بيا ربو ،وقد تجد ىذا مع السفر ،والسير ،وما إلى ذلك ،يستيقظ من غير منبو عمى عادتو وسجيتو حيث

كان في أىمو ،وفي بيتو.

َحس َن ا ْلح ِد ِ
ين
شا ِب ًيا َمثَ ِان َي تَ ْق َ
يث ِكتَ ًابا ُمتَ َ
ش ِع ُّر ِم ْن ُو ُجمُ ُ
ود الَِّذ َ
َ
وىكذا في قولو -تبارك وتعالى{ :-المَّ ُو َن َّز َل أ ْ َ
وب ُي ْم إِلَى ِذ ْك ِر المَّ ِو} [الزمر.]ٕٖ :
َي ْخ َ
ين ُجمُ ُ
َّي ْم ثُ َّم تَمِ ُ
ود ُى ْم َوُقمُ ُ
ش ْو َن َرب ُ
ِ ِ ِِ
اء} [فاطر:
فيؤالء الذين يخشون ربيم ىم العمماء ،كما قال اهلل -عز وجل{ :-إِ َّن َما َي ْخ َ
شى المَّ َو م ْن ع َباده ا ْل ُعمَ َم ُ
.]ٕٛ
وىكذا في قولو -تبارك وتعالى{ :-أَفَ َم ْن َي ْعمَ ُم أ ََّن َما أُْن ِز َل إِلَ ْي َك ِم ْن َرِّب َك ا ْل َح ُّ
َع َمى إِ َّن َما َيتَ َذ َّك ُر أُولُو
ق َك َم ْن ُى َو أ ْ
ْاألَ ْل َب ِ
ون ِب َع ْي ِد المَّ ِو} [الرعد ]ٕٓ :يعني يمتثمون ،يعممون
ين ُيوفُ َ
اب} [الرعد .]ٜٔ :ثم وصف أىل العمم بقولو{ :الَِّذ َ
بمقتضى ىذا العمم.

ىذا كمو يدل عمى أن الربانيين ،وأن العمماء حقا الذين يستحقون الثناء الذي جاء في النصوص إنما ىم الذين

ش ِي َد
يعممون بمقتضى ىذا العمم ،وليذا قرن اهلل شيادتيم بشيادتو وشيادة مالئكتو ،فشيادة اهلل أعظم شيادةَ { ،
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
يم} [آل عمران]ٔٛ :
س ِط ََل إِلَ َو إََِّل ُى َو ا ْل َع ِز ُ
المَّ ُو أ ََّن ُو ََل إِلَ َو إََِّل ُى َو َوا ْل َم َال ئ َك ُة َوأُولُو ا ْلع ْمم قَائ ًما ِبا ْلق ْ
يز ا ْل َحك ُ
والمالئكة ال يعصون اهلل ما أمرىم.
ومثل ىؤالء الراسخين في العمم صار العمم سجية من سجاياىم ،فالعبادة بالنسبة إلييم كالنفَس ،فال تغمبيم
أىواؤىم ،وال تقعدىم نفوسيم عن العمل بطاعة اهلل -تبارك وتعالى -والتقرب إليو.

وعمى كل حال ،فيذه المرتبة ىم من صاروا إلى حال من العمم تمجئيم إلى العمل ،وقد جاء عن أبي الدرداء -
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رضي اهلل عنو :-ال تكون تقيا حتى تكون عالماً ،وال تكون بالعمم جميالً حتى تكون بو عامالً(ٖٔ).

وجاء عن الحسن :العالم الذي وافق عممو عممو ،ومن خالف عممو عممو فذلك راوية حديث ،سمع شيئاً فقالو(ٗٔ).

وجاء عن سفيان بن سعيد الثوري -رحمو اهلل :-العمماء إذا عمموا عمموا ،فإذا عمموا ُشغموا ،فإذا شغموا فقدوا ،فإذا
فقدوا طمبوا ،فإذا طمبوا ىربوا(٘ٔ).
وجاء عن الحسن أنو قال :الذي يفوق الناس في العمم جدير أن يفوقيم في العمل(.)ٔٙ

وقارن ىذا بيذا المجاج والصخب الكثير في وسائل التواصل ،مما قد يقع فيو بعض المنتسبين إلى طمب العمم،

فيؤالء بمنأى عن صفة الراسخين.

وقال سفيان الثوري" :العمم ييتف بالعمل فإن أجابو واال ارتحل"(.)ٔٚ
فيذا العمم الذي يمجئ إلى العمل ،وقد روي عن ابن مسعود -رضي اهلل عنو :-ليس العمم عن كثرة الحديث،

إنما العمم الخشية(.)ٔٛ

ومن ثَّم فإن عمماء السوء يفارقون ىذا الوصف ،فيم قد يحفظون ولكنيم أبعد ما يكون الواحد منيم عن االمتثال.
الصفة الثالثة :اإلخالص لممعبود -جل جاللو.-
وق د تكممت عن ىذا المعنى بكالم مفصل في األعمال القمبية في أوليا ،وكذلك تحدثت عن ذلك في الكالم عمى
شرح حديث" :ما ذئبان جائعان".

والمقصود أن طمب العمم عبادة ،والعبادة تفتقر إلى النية ،فالعمم يحتاج إلى نية صالحة ،وتعرفون حديث أول من

تسعر بيم النار يوم القيامة ثالثة :ومنيم العالم الذي تعمم ليقال :عالم.
فيذه نية فاسدة أىمتو ألن يكون مقدماً إلى النار –نسأل اهلل العافية.

وقد جاء عن محمد بن شياب الزىري -رحمو اهلل :-ما ُعبد اهلل بمثل العمم(.)ٜٔ
وقال الثوري :ال أعمم بعد النبوة أفضل من بث العمم(ٕٓ).
وقال ابن وىب :كنت عند مالك ،وقد نشر كتبو يقرأ ،ويعمم ،ويبين ،فأذن المؤذن.
فيقول :فذىبت أجمع ىذه الكتب من أجل أن يذىب بيا.

يعني من أجل أن يستعد لمصالة ليصمي النافمة قبل الفريضة.

(ٖٔ) جامع بيان العمم وفضمو (ٔ.)ٜٙٛ/
(ٗٔ) المصدر السابق.

(٘ٔ) المصدر السابق (ٔ.)ٚٓٓ/
( )ٔٙالمصدر السابق (ٔ.)ٚٓٙ/
( )ٔٚالمصدر السابق (ٔ.)ٚٓٚ/
( )ٔٛالمصدر السابق (ٔ)ٚ٘ٛ/

( )ٜٔالمصدر السابق (ٔ.)ٕٕ٘/
(ٕٓ) سير أعالم النبالء (.)ٖٛٚ/ٛ
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فقال اإلمام مالك :عمى رسمك ،ليس الذي تقوم إليو بأفضل مما تقوم عنو إذا صحت النية(ٕٔ).
فيذا أمر مدرك معموم ،وىو سبب الفالح ،وىو ركن القبول أن يكون اإلنسان مخمصاً هلل رب العالمين.

واهلل -عز وجل -يقول(( :أنا أغنى الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك معي فيو غيري تركتو وشركو))

(ٕٕ).

وال يكون القبول ألحد ونيتو مدخولة ،يطمب العمم طمباً لمشيرة ،أو الرئاسة ،أو يطمب العمم من أجل الرياء ونحو

ذلك.

الصفة الرابعة :الفقو.
ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
ِ
اب} وقد قال الضحاك :حق عمى من تعمم القرآن أن يكون فقيياً(ٖٕ).
ون ا ْلكتَ َ
ْ َ ُ
{ َولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
وكان يقول :ال يعذر أحد حر ،وال عبد ،وال رجل ،وال امرأة ال يتعمم من القرآن جيده ما بمغ منو ،فإن اهلل يقول:
ين ِبما ُك ْنتُم تُعمِّم َ ِ
ِ
ِ
ون}.
س َ
ون ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
ْ َ ُ
{ َولَك ْن ُكوُنوا َربَّان ِّي َ َ
يقول :كونوا فقياء ،كونوا عمماء ،فالمقصود بالعمم أن يكون لو فيم ،أن يكون لو فقو ،وليس المقصود بالفقو ىو
خصوص معرفة األحكام الشرعية ،بل الفقو األكبر ىو معرفة المعبود -جل جاللو -معرفة صحيحة بأسمائو
وصفاتو ،أن يعرفو بإلييتو وربوبيتو وأسمائو وصفاتو ،وىكذا معرفة األحكام الشرعية وما إلى ذلك.

الصفة الخامسة :وىي الحكمة.

وقد جاء عن ابن عباس -كما في الصحيح تعميقاً في كتاب العمم -في تفسير قولو تعالىَ { :ولَ ِك ْن ُكوُنوا
رب ِ
ين}.
َّان ِّي َ
َ

قال :أي :حكماء ،فقياء(ٕٗ).

قال اإلمام البخاري :ويقال "الرباني" الذي يربي بصغار العمم قبل كباره(ٕ٘).
الحظ :الذي يربي بصغار العمم قبل كباره ىذا ىو الحكيم ،الذي يحسن سياسة الناس ،وتربية الناس وتعميميم.

وقد جاء في األثر عن عمي -رضي اهلل عنو :-خاطبوا الناس بما يفيمون ،أتريدون أن ُيكذب اهلل ورسولو؟(.)ٕٙ
وقد أورد البخاري –رحمو اهلل– باباً فيمن حدث قوماً دون قوم كراىية أن ال يفيموا(.)ٕٚ
وقال صاحب اإلحياءِ :كل لكل عبد بمعيار عقموِ ،
وزن لو بميزان فيمو حتى تسمم منو ،وينتفع بك ،واال وقع

(ٕٔ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (ٖ.)ٕٖ٘/
(ٕٕ) أخرجو مسمم ،كتاب الزىد والرقائق ،باب من أشرك في عممو غير اهلل (ٗ ،)ٕٕٜٛ/رقم.)ٕٜٛ٘( :
(ٖٕ) تفسير ابن كثير (ٕ.)ٙٙ/
(ٕٗ) المصدر السابق.

(ٕ٘) صحيح البخاري (ٔ.)ٕ٘/
( )ٕٙالمدخل إلى السنن الكبرى لمبييقي (ص ،)ٖٕٙ :رقم.)ٙٔٓ( :
( )ٕٚصحيح البخاري (ٔ.)ٖٚ/
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اإلنكار لتفاوت المعيار(.)ٕٛ
حدث الناس بما يفقيون ،بما يفيمون ،فيناك ما يصح نشره واذاعتو ،ىناك ما يكون نشره واذاعتو فتنة لبعض
من سمعو ،ما كل ما ُعمم ينشر ،ويذاع ،ويشير ،وانما يحتاج ذلك إلى بصر ،ونظر ،وحكمة ،فقد يكون مناسباً
في وقت دون وقت ،وفي حال دون حال ،وقد يناسب لقوم دون آخرين.
ومن ذلك في التعميم أن ال يذكر لممبتدئ من العمم ما ىو حظ المنتيي ،يعني :من الخطأ أننا إذا أردنا أن ندرس

الكتب التي ىي في مبدأ الطمب من المتون المختصرة ونحو ذلك أن نحوليا إلى مطوالت ،وموسوعات ،ونذكر

الخالف ،واألقوال ،وما إلى ذلك ،فمثل ىذا يفوت الفائدة والنفع عمى من حضر.

فنحتاج إلى حكمة في التعميم ،في مخاطبة العامة ،وفي خطب الجمع ،وكذلك أيضاً في الدروس لطالب العمم

من المتخصصين والدروس لغير المتخصصين ،أما أن يبقى اإلنسان عمى حالة واحدة مع طالب العمم ،ومع
العامة ،ويتكمم بما الح لو أو بما وجده في الكتب ،ويذيع ذلك في أماكن ،أو في مواضع ،أو في تغريدات ،وغير

ذلك فيذا قد يكون سبباً لفتنة.

قد يكون ذلك مما ال تعقمو عقول الكثيرين ،فينا يحتاج اإلنسان أن ينظر ماذا يقول ،وماذا يكتب ،وماذا ينشر،

وماذا يذيع.

وقد قال اإلمام مالك –رحمو اهلل– عن نفسو :إن عنده أحاديث ،وعمماً ما تكمم فييا وال حدث بيا ،وكان يكره

الكالم فيما ليس تحتو عمل ،وأخبر عمن تقدمو أنيم كانوا يكرىون ذلك(.)ٕٜ

ما كل ما يعمم يقال ،وقد ذكر الشاطبي –رحمو اهلل– ضابطاً ليذه المسألة ،أنو يعرض مسألتو عمى الشريعة،
فإن صح في ميزانيا نظر في مآليا بالنسبة إلى حال الزمان وأىمو ،فإن لم يؤد ذكرىا إلى مفسدة ،فيعرضيا في

ذىنو عمى العقول(ٖٓ).

وال يقصد ىنا القبول والرد بالنسبة إليو ،ىي صحيحة ويؤمن بيا ،لكن من أجل أن ال يكذبو الناس أو من أجل
أن ال يفتنوا.

فإذا كانت عقوليم ال تبمغ ذلك فال ُيحدثون بمثل ىذا ،ىذا حتى في األمور العادية ،ويذكر في القرن الماضي في
أوائمو أن بعض النواحي في ىذه البالد سافروا إلى بالد خارجية ،ف أروا الطائرة ،فمما رجعوا حدث أحدىم بما شاىد
وقال :رأيت حديداً يطير في اليواء ،ويركب فيو الناس.

فاتيمو الناس بالكذب ،فقال :إن لم تصدقوني فيذا فالن كان معي وقد شاىد ذلك وىو رجل مأمون.
فمما سألوه ،قال :لعمو رأى وما رأيت.

فمما عاتبو صاحبو :لماذا لم تشيد لي بما شاىدت؟

( )ٕٛإحياء عموم الدين (ٔ.)٘ٚ/
( )ٕٜالموافقات (٘.)ٔٚٔ/
(ٖٓ) المصدر السابق (٘.)ٕٔٚ/
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فقال :أتريد أن يكذبني الناس كما كذبوك؟
عن
فيحدث الناس بما يعقمون ،بما يدركون ،بما تصل إليو مداركيم وعقوليم ،أما أن يتحدث اإلنسان بكل شيء ّ
ُ
لو فيذا غير صحيح ،ولألسف ىذا كثير اآلن ،حتى لو كانت المعمومة صحيحة ،حتى لو كان عندك قناعة
فييا ،قد تضعف حديثاً قد تمقّى الناس من عممائيم في بمدىم أن ىذا الحديث صحيح ،وعمموا بو ،ونحو ذلك ،ثم
يفجؤىم بأن ىذا الحديث ال يثبت أنو من رواية فالن ،وأن فيو العمة الفالنية ،فيتشككون ليس في ىذا ،بل
يضطربون في الثوابت ،فيقول قائميم :إذا كان ىذا ونحن عمى ىذا العمر ،ونعمل بو ،ونسمعو من العمماء ،ثم

يتبين في آخر الوقت أنو ال يصح ،إذاً ،ىناك أشياء كثيرة مما نسمع ،ومما ىي من مقرراتنا ،ومما استقر في

قموبنا ونفوسنا لعمو ال يصح ،فيكون قابالً لمتشكيك ،ثم يتمقفو شياطين اإلنس والجن عبر مدونات تعرفونيا ،وعبر

حسابات ،وما إلى ذلك ،فيشككونو حتى يصل األمر بو إلى أن يشك بوجود اهلل -تبارك وتعالى ،-وىكذا في
أحكام وما إلى ذلك.

فيحد ث الناس بما يعقمون ،قد يترك اإلنسان بعض قناعاتو من أجل أن ال يفتن الناس ،من أجل أن ال يوقع
ُ
الناس في بمبمة من أجل أن ال يوقع الناس في ريب ،وكان من فقو السمف -رضي اهلل عنيم -مراعاة ىذا
األصل.

الوصف السادس :عزة النفس والزىد بما في أيدي الناس.

وفي الحديث(( :ازىد في الدنيا يحبك اهلل ،وازىد فيما عند الناس يحبك الناس))(ٖٔ).
وكمنا نعرف قصيدة الجرجاني –رحمو اهلل– األبيات المعروفة:
ِ
موقف الذل أحجما
انقباض وانما *** َر ْأوا رجالً عن
فيك
يقولون لِي َ
ٌ
َ
ِ
النفس أُ ْك ِرما
الناس َم ْن
عند ُى ْم *** َو َم ْن أ ْك َرَمتْوُ عزةُ
ىان َ
ُ
داناىم َ
أرى َ
ِ
ولَ ْم أ ْق ِ
صي ْرتُوُ لِ َي ُسمما
ض َحق العْمِم ْ
إن َ
كان ُكمما *** بدا طمعٌ َ
َ
ِ
ِ
الحر تَ ْحتَم ُل الظما
إذا َ
قيل ىذا َم ْوِرٌد ُقْم ُ
ت قَ ْد َأرى *** َولكن َن ْف َس ُ
ِ
ِ ِ ِ
ُخ َدما
ألخِد َم َم ْن
لكن أل ْ
يجتِي *** ْ
ُ
القيت ْ
َولَ ْم ْأبتَذ ْل في خ ْد َمة العمم ُم َ
ِ ِ
ِ
أح َزما
كان ْ
أأشقَى بِو َغ ْرساً َوأجنيو ذلةً *** إذاً فاتباعُ َ
الج ْي ِل قَ ْد َ
أى َل ِ
صانوهُ صانيُ ْم *** َولَ ْو عظموه في النفوس لَ ُعظما
َو ْلو أن ْ
الع ِمم ُ
باألطماع حتى تَ َجيما
ِ
ولكن أىـانوهُ فَيَ َ
ان َوَدن ُسوا *** ُم َحياهُ

ال يكون الرباني منافساً ألىل الدنيا عمى دنياىم.

الوصف السابع :الورع.

وقد تحدثت عن الورع طويالً بحديث مفصل في الكالم عمى األعمال القمبية ،سواء كان ذلك الورع في المأكل،
والمشرب ،والمكاسب ،أو كان ذلك الورع في الفتيا -واآلثار المنقولة عن السمف في ىذا كثيرة كيف كانوا

(ٖٔ) أخرجو ابن ماجو ،كتاب الزىد ،باب الزىد في الدنيا (ٕ ،)ٖٖٔٚ/رقم.)ٕٗٔٓ( :
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يتورعون ،-أو كان ذلك الورع في غير ذلك من األبواب الكثيرة المعروفة.

الوصف الثامن :التواضع.

ون} فيو يعمم في حمقة ،وىو تمميذ في حمقة أخرى يدرس ،يتمقى،
س َ
فقولو -تبارك وتعالىَ { :-وِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
فالعمم ال ينقطع اإلنسان من تحصيمو وطمبو ،ومن ذلك ما قالو ابن قتيبة -رحمو اهلل :-أحب أن تجري عمى
عادة السمف الصالحين في إرسال النفس عمى السجية ،والرغبة بيا عن لبسة الرياء والتصنع ،وال تستشعر أن

ىت(ٕٖ).
القوم قارفوا وتنز َ

حصل من رتبة العمم ،وال يصح من العالم
يعني :ال يكون اإلنسان يستشعر الفوقية ،أنو فوق اآلخرين بسبب ما ّ
الرباني أن يكون متكب اًر متعالياً ،ولألسف الشديد فإن ىذا وجد من بعض المنتسبين لمعمم مما حمل الغزالي –
أعني أبا حامد– عمى ترك العمم واالشتغال بو ،والذ من ذلك إلى خموة ،وصار متصوفاً ،وذكر في بعض كتبو
أن العمم يجر مدانس ومساوئ من العجب ،والرياء ،والكبر ،وما إلى ذلك.

الواقع أن ىذا ال يكون لمعالم الرباني الذي أخذه بطريق صحيح ،وتمقاه عن العمماء الربانيين الراسخين.

الوصف التاسع :اَلنضباط في الفتيا مع مقتضى ىذا العمم.

فال يكون متالعباً بالفتيا ،يفتي الناس بحسب ما يشتيون ويطمبون إن كان مع األغنياء ،أو الجماىير ،وفتنة

اإلعالم فتنة عظيمة في مثل ىذا الوقت ،فقد يستضاف في قنوات ليست كما ينبغي ،فيتكمم بكالم يناسبيم ،بكالم

يتفق مع أىوائيم ،فيو ال يريد أن يغضبيم وأن يزعجيم.

وقد ذكر الشاطبي –رحمو اهلل– أمثمة لمتالعب بالفتيا ،والتالعب أيضاً بالحكم بين الناس بالقضاء والفصل بين

الخصوم ،فذكر عن موسى بن معاوية قال :كنت عند البيمول بن راشد ،فجاءه رجل ،فسألو البيمول :ما الذي
جاء بك؟ فقال :نازلة.

وذكر سؤالو ،أنو حمف بالطالق ثالثاً في أمر من األمور ،يعني خاف عمى رجل فحمف بالطالق أنو ما رآه

وكان قد أخفاه عنده ،خاف عميو من ظمم ظالم.

قال لو البيمول :إن اإلمام مالك –رحمو اهلل– يرى أنو يحنث في زوجتو.

يعني أن ذلك كما قال ،وتردد عميو الرجل ثالث أو أربع مرات ،ثم قال :يا ابن فالن ،ما أنصفتم الناس إذا أتوكم

في نوازليم قمتم :قال مالك ،قال مالك ،فإن نزلت بكم النوازل طمبتم ليا الرخص ،الحسن –يعني البصري– يقول:
ال حنث عميو في يمينو.

فقال السائل :اهلل أكبرُ ،قم َدىا الحسن(ٖٖ).
ىؤالء ىناك عمى مذىب اإلمام مالك في األندلس ،ال يخرجون عنو ،فمما تردد عميو أفتاه بقول الحسن ،ففرح بيا
ىذا الرجل.

(ٕٖ) عيون األخبار (ٔ.)ٗٙ/
(ٖٖ) الموافقات (٘.)ٛ٘ -ٛٗ/
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وابن حزم –رحمو اهلل– ذكر حال بعض الفضالء في زمانو ،ومن يوصف بالتقدم في الفقو ،وأنيم في الواقع أقرب
إلى صفة الفسق ،وأنيم لربما ال يصمحون لمفتيا ،بل ال يجوز قبول شيادة الواحد منيم.

يقول :بعضيم يمتحف بالديباج ،وفي بيتو تماثيل من نحاس وحديد تُمقي بالماء.
يعني عمى نوافير كما نقول اآلن ،يعني عنده مجسمات ذوات أرواح في بيتو ،والرجل بعيد عن االمتثال ،يقول:
عندىم قبائح كثيرة ،ومع ذلك الواحد ينتسب إلى الفقو ويفتي الناس.

أقول :ذكر الشاطبي –رحمو اهلل– خبر محمد بن يحيى بن لبابة ،وىي حكاية عجيبة ،وذلك أن ىذا الرجل كان
يعمل قاضياً ،فاشتكى عميو أىل تمك الناحية ،فعزل عن القضاء ،ثم عزل عن الشورى ،شورى العمماء ألشياء

ُنقمت عميو ،وأُمر بإسقاط عدالتو ،وأن يمزم بيتو ،وأن ال يفتي أحداً.
فبقي عمى ذلك وقتاً ،في ذلك الحين الممك الناصر كان أمام قصره ِم ْجشر –يعني مستشفى– فكان إذا نظر من
الشرف المعتمية في قصره يرى المرضى ،فكان يتأذى برؤيتيم ،فكمم أحد رجاالتو يقال لو ابن بقي ،فقال :ال حيمة
عندي.

يعني :أراد نقل ىذا المستشفى إلى مكان آخر ،ىذا المستشفى وقف ،والمالكية يشددون في نقل األوقاف ،فقال:
ىذا أولى أن يحتاط لو.

فتكمم مع الفقياء ،وعرفيم رغبتي ،وأني سأعطي أضعاف ىذ الموقع ،يعني أفضل ،وأكبر ،وأجود منو.
قال:
ْ
فعرض ابن بقي ىذه المسألة عمى الفقياء ،فمم يجعموا لو إليو سبيالً ،وامتنعوا ،فغضب عمييم ،وأمر الوزراء
بالتوجو فييم إلى القصر وتوبيخيم ،فجرت بينيم وبين الوزراء مكالمة ،ولم يصل الناصر معيم إلى مقصوده.

ابن لبابة ذاك سمع بالخبر ،فكتب إلى الناصر ،وقال :ىؤالء حجروا عميك واسعاً ،ولو كنت حاض اًر ألفتيت
بجواز المعاوضة ،ولناظرتيم ،فوقع ذلك في نفس الناصر ،وأمر بإعادتو إلى الشورى عمى ما كان عميو ،ثم أمر

القاضي الذي يقال لو ابن بقي ،أمره بأن يعيد القضية إلى مجمس العمماء ،فأعادوا كالميم األول باالمتناع،

وحضر ابن لبابة معيم ىذه المرة ،فماذا قال ىذا الرجل؟

قال :إن اإلمام مالك -رحمو اهلل -قال ما قالو ىؤالء الفقياء ،لكن أىل العراق –يعني أبا حنيفة رحمو اهلل– ال
أصل المسألة ،-وىم عمماء أعالم ييتدي بيم أكثر األمة ،وبأمير المؤمنين من الحاجة
يجيزون ُ
الحُبس أصالً ْ -
إلى ىذا ِ
الم ْج شر ما بو ،فما ينبغي أن يرد عنو ،ولو في السنة فسحة ،وقال :أنا أقول بقول أىل العراق ،وأتقمد

ذلك رأياً.

فقال لو الفقياء :سبحان اهلل! تترك قول مالك الذي أفتى بو أسالفنا ،ومضوا عميو ،ومشى عميو أمير المؤمنين،
ومشى عميو آباؤه وأسالفو.

فقال :ناشدتكم اهلل ،أليس يكون لمواحد منكم حاجة ويضيق عميو األمر فيأخذ بغير قول اإلمام مالك؟.

قالوا :بمى.

قال :فأمير المؤمنين أولى بذلك.

فالشاىد أنيا رفعت لمناصر ،وفييا قول ابن لبابة ،فأخذ بو وأمر بنقل ِ
الم ْجشر إلى مكان آخر من أمالكو بعيد
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عن ىذه الناحية ،لكنو أفضل من حيث الموقع ،ومن حيث السعة ،وما إلى ذلك(ٖٗ).
وىذا الرجل ابن لبابة واله والية ،وىي خطة الوثائق ،وبقي فييا إلى أن توفي سنة ست وثالثين وثالثمائة.
وأيضاً ذكر الشاطبي مثاالً آخر عمى ىذا أن أحدىم اكترى –استأجر– جزءاً من أرض عمى اإلشاعة ،ثم اكترى

رجل آخر باقي األمر ،فيذا يريد الشفعة ،وكان قد سافر -غاب عن البمد ،-فأُفتي المستأجر اآلخر بإحدى
روايتين عن مالك أنو ال شفعة في اإلجارات ،ىي لك ويدك ثابتة عمييا ،وليس لو حق االعتراض.
فمما رجع الرجل من السفر ،وقابل ىؤالء الفقياء قالوا :ما عممنا أنيا لك.

إذا كانت المسألة لك أخذنا لك برواية أشيب عن مالك :الشفعة فييا ،يقول :فأفتوني جميعاً بالشفعة.
ما دام أنيا لك فالفتوى عن أشيب تختمف(ٖ٘).

الحظ :ىذا تالعب بالفتيا ،وىذا ال يحل.

عمي إذا قعت لو حكومة –يعني قضية –
ويقول :أُخبرت عن رجل ال يستتر -يعمن ،-يقول :إن الذي لصديقي ّ
أن أفتيو بالرواية التي توافقو .نسأل اهلل العافية!

الوصف العاشر واألخير :ىو القدوة.

يعني مجموع ىذه األوصاف تمثل ىذا األمر ،وىو أن يكون قدوة لمناس {ولَ ِك ْن ُكوُنوا رب ِ
ون
ين ِب َما ُك ْنتُ ْم تُ َعمِّ ُم َ
َّان ِّي َ
َ
َ
ِ
ون}.
س َ
ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
فيذه الربانية توجب أن ىذا العمم والتعميم والدراسة بيا يكون اإلنسان ربانيا ،ومن اشتغل بذلك يجب أن يتحقق
بالكماالت من األوصاف ،واال فكما قال بعض أىل العمم :يكون ممن ضاع سعيو ،وخاب عممو ،وكان مثمو

كمثل من غرس شجرة حسناء مورقة بمنظرىا ،وال منفعة بثمرىا.

الناس ما ينتفعون بو ،وال يستفيدون منو؛ ألنو ليس بقدوة صالحة.

فينا من كان معمماً لكنو ال يكون ربانياً فيذا عممو قاصر؛ ألن فائدة العمم ىي االمتثال ،والعمل ،والتأدب بآدابو،

وما إلى ذلك ،وليس المقصود ملء األذىان بالمعمومات ،وانما يربييم ويربي قموبيم ،ويعمر قموبيم وجوارحيم

بطاعة اهلل -تبارك وتعالى ،-ومحبتو ،واإلقبال عميو.

يقول اإلمام مالك -رحمو اهلل ،-يحكي حينما كان صغي اًر :كانت أمي تعممني وتقول لي :اذىب إلى ربيعة،

فتعمم من أدبو قبل عممو(.)ٖٙ

كذلك قال ابن وىب :ما تعممنا من أدب مالك أكثر مما تعممنا من عممو(.)ٖٚ
ودلّو ،وما إلى
وليذا صرح جمع من أىل العمم أنيم كانوا يحضرون مجمس العالم؛ ليأخذوا من سمتو ،وىديوَ ،

(ٖٗ) انظر :الموافقات (٘)ٜٛ -ٛٙ /
(ٖ٘) انظر :المصدر السابق (٘)ٜٓ/

( )ٖٙترتيب المدارك وتقريب المسالك (ٔ.)ٖٔٓ/
( )ٖٚسير أعالم النبالء (.)ٖٔٔ/ٛ
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ذلك ،وليذا كانوا يعتنون بمثل ىذه الجوانب من األدب.
وقد قال ابن المبارك -رحمو اهلل :-من تياون باألدب عوقب بحرمان السنن ،ومن تياون بالسنن عوقب بحرمان

الفرائض ،ومن تياون بالفرائض عوقت بحرمان المعرفة(.)ٖٛ

وكان يقول :طمبت األدب ثالثين سنة ،وطمبت العمم عشرين سنة( .)ٖٜكانوا يطمبون األدب ثم العمم ،ىكذا حياتيم

-رحميم اهلل.

وقد جاء عن ابن سيرين :إن ىذا العمم دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم(ٓٗ).

وقال مالك -رحمو اهلل :-ال يؤخذ العمم من أربعة ،ويؤخذ ممن سوى ذلك ،ال يؤخذ من سفيو معمن بالسفو وان
كان أروى لمحديث ،ال يؤخذ من كذاب في أحاديث الناس ،وان كنت ال تتيمو أنو يكذب عمى رسول اهلل -صمى

اهلل عميو وسمم ،-وال يؤخذ من صاحب ىوى يدعو إلى ىواه ،وال من شيخ لو فضل وعبادة إذا كان ال يعرف ماذا
يحدث(ٔٗ).

وجاء عن إبراىيم النخعي :كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنو نظروا إلى سمتو ،والى صالتو ثم يأخذون عنو(ٕٗ).

ينظرون إلى سمتو ،والى صالتو.

وجاء عن أبي العالية :كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنو نظرنا إلى صالتو ،فإن أحسن الصالة أخذنا عنو ،وان أساء

الصالة لم نأخذ عنو(ٖٗ).

وسأل عبد اهلل ابن اإلمام أحمد أباه ،فقال لو :لِ َم لم تكتب عن الوليد بن صالح؟
فقال :رأيتو يصمي في المسجد الجامع يسيء صالتو(ٗٗ).
ومثل ىذه األمور ال شك أنيا معتبرة ،والناس ينظرون إلى العالم بنظر دقيق ،وال شك أن القدوة الحسنة تبعث

المثل التي يدعو
عمى التشبو ،وعمى تقمص شخصية ىذا العالم والتأثر بو ،وىي تعطي الناس قناعة أن ىذه ُ
إلييا أنيا قابمة لمتطبيق ،وأنيا واقع يشاىدونو.
ثم إن ىذه القدوة التي تتحرك بينيم ىي تجعل ىذه األشياء التي يعمميا واضحة جمية؛ فيم يفيمون من خالل

الممارسة العممية التي يشاىدونيا فيو أعظم مما يفيمون من العبارات والكالم؛ ألن القدوة أبمغ في إيصال
المعنى ،والمفيوم الذي يدعو إليو ويعممو.

كذلك نظر الناس إلى القدوات بنظر ثاقب ،ينظرون إلى أخطائيم ،انظر إلى قصيدة الدمياطي وىي قصيدة

( )ٖٛشعب اإليمان (ٗ ،)ٜ٘٘/رقم.)ٖٓٔٚ( :
( )ٖٜغاية النياية في طبقات القراء البن الجزري (ٔ.)ٗٗٙ/
(ٓٗ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٜٛ/رقم.)ٖٗٛ( :
(ٔٗ) مختصر الكامل في الضعفاء (ص.)ٖٚ :

(ٕٗ) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ٔ.)ٖٖ٘/
(ٖٗ) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لمراميرمزي (ص.)ٜٗٓ :
(ٗٗ) العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل (ٔ.)ٖٕٕ/
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جميمة ،يقول:

جمل
أييا العالِم إياك الزلل *** واحذر اليفوة فالخطب ْ
ثل
ىفوةُ العالِم مستعظمة *** إن ىفا أصبح في الخمق َم ْ

وعمى زلتو عمدتُيم *** فييا يحتج من أخطأ وز ّْل
الخمل
ال تقل يستر عممي زلتي *** بل بيا يحصل في العمم
ْ
جبل
إن تكن عندك مستحقرة *** فيي عند اهلل والناس ْ

ليس من يتبعو العالَ ُم في *** كل ما دق من األمر وج ّْل
جيل
مثل من يدفع عنو جيمُو *** إن أتى فاحشة قيل ْ

بل
انظر األنجم ميما سقطت *** من رآىا وىي تيوي لم ُي ْ
فإذا الشمس بدت كاسفةً *** ِ
الوجل
وجل الخمق ليا كل
ْ

وزجل
وترامت نحوىا أبصارىم *** بانزعاج واضطراب
ْ
بل
وسرى النقص ليم من نقصيا *** فغدت مظممة منيا الس ْ
ويض ّْل
وكذا العالم في زلتو *** َيفتن العالَم طُار ُ
ُيقتدى منو بما فيو ىفا *** ال بما استعصم فيو واستق ّْل

خمل
فيو ممح األرض ما يصمحو *** إن بدا فيو فساد أو ْ

ويقول آخر في خطأ الكبير ،خطأ العالم ،خطأ القدوة ،يقول:

مشيور
كفُوفة الظفر تَخفى من حقارتيا *** ومثميا في سواد العين
ُ
مشيور(٘ٗ).
مغمور *** وخطأُ العالم المشيور
وخطأُ الجاىل المغمور
ُ
ُ

فالناس ينظرون إليو بنظر مكبر؛ وليذا لما جاء أبو جعفر األنباري لإلمام أحمد –رحمو اهلل -لما أخذوه إلى
المأمون ،فعبر الفرات ،ودخل عمى اإلمام أحمد وسمم عميو ،قال :أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك ،فواهلل لئن
أجبت إلى خمق القرآن ليجيبن بإجابتك خمق من خمق اهلل ،وانك إن لم تجب ليمتنعن خمق من الناس كثير(...)ٗٙ

إلى آخر ما قال.

يقول الشاطبي :الرفيع المنصب مطالب بما يقتضيو منصبو ،بحيث يعد خالفو منييا عنو ،وغير الئق ولو لم

يكن في أمر محرم(.)ٗٚ

حتى لو كانت ىذه القضية ليست من المحرمات.

ىذا ،وأسأل اهلل -عز وجل -أن يرزقنا واياكم عمماً نافعاً ،وعمالً صالحاً ونية.

(٘ٗ) البرىان في عموم القرآن (ٕ.)ٕ٘ٔ/
( )ٗٙمختصر تاريخ دمشق (ٖ.)ٕ٘ٓ/
( )ٗٚالموافقات (ٗ.)ٖٗٓ/
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ِ
الميم ارحم موتانا ،و ِ
وعاف مبتالنا ،واجعل آخرتنا خي اًر من دنيانا.
اشف مرضانا،

الميم اجعل القرآن ربيع قموبنا ،ونور صدورنا ،وذىاب أحزاننا ،وجالء ىمومنا ،الميم ذكرنا منو ما نسينا ،وعممنا

منو ما جيمنا ،وازقنا تالوتو آناء الميل وأطراف النيار عمى الوجو الذي يرضيك عنا.
واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.
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