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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

رمَحُه هللُا تعاىل وأسكَنُه -السَّعديُّ قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر  لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
ِم يف ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحْيِد َواألْخََّلِق َواألحكاِم  يف كتاِبِه: -فسيَح جنانِهِ  "فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ

 قاَل رمَحُه هللاُ تعاىل: العلمُ  املُستنَ َبطِة ِمن القرآِن"
النَّافعِة، السيما علُم ما أنزَل هللُا على رسوِلِه ِمن الكتاِب واحلكمِة، الَّذي قد أمَر هللُا بتعلُِّم مجيِع العلوِم 

م  َعِتِهم يف الدُّنيا واآلخرِة، وأَّنَّ جيمُع كلَّ علٍم انفٍع، وأمَر بسؤاِل أهِل العلِم ِلَمْن مل يعلْم. وأخرَب برِف ْ
َن، وعلى آاثرِهم يهتدوَن، وعلى طريقِتهم ساداُت اخللِق يف دنياهم وأخراهم، وأئمَُّتهم الَّذين هبم يقتدو 

 يسلكوَن.
فالعلُم يقصُر التَّعبرُي عن ُكْنِه فضِلِه، وعلوِ  مرتبِتِه، ويكفي يف هذا أنَّ مجيَع األقواِل واألفعاِل واإلراداِت 

العلُم ِمن ذلَك  متوقِ فٌة يف صحَِّتها وفساِدها، وكماِِلا ونقِصها، ويف مجيِع صفاِِتا على العلِم. ما َحَكَم بهِ 
فهَو كما قاَل، وإنَّ العلَم نوٌر للصُّدوِر وحياٌة للقلوِب، بِه يُعَرُف هللاُ، وبِه يُعَبُد، وبِه يُعَرُف احلَّلُل ِمن 

 احلراِم، والطيِ ُب ِمن اخلبيِث 
، وهو الَّذي هذا هو العلُم الشَّرعيُّ املنزُل، هذا هو الَّذي يُعَرُف به اخلرُي من الشَّر ِّ واحلالالشيخ:  ُل من احلرامِّ

الا تزكو به النُّفوُس وتستنرُي به العقوُل، ال العلُم التَّجرييبُّ املاد ِّيُّ، العلُم التَّجرييبُّ املاد ِّيُّ هو حبسبِّ منافعِّهِّ فض
، فالعلُم إذا قْلنا : "العلُم ونقصاا، ولكنَّه ال يورُث استقامةا يف األخالقِّ وال يورُث زكاءا يف القلوبِّ والعقولِّ

َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوالنُّورِّ الَّذِّي أَنْ زَْلَنا{ نوٌر" كلمُة نوٍر هذه ال تصدُق إالَّ على العلمِّ الوحي املنزَّل  ُنوا ِبِّ }َفَآمِّ
تُقدَّم على جيُب أن تُعَرَف هذه احلقيقة حَّتَّ ال تُعظََّم العلوُم املاد ِّيَُّة التَّجريبيَُّة وتُرَفع فوَق منزلتِّها و  [،8]التغابن:

" والعلُم إذا ورَد  علومِّ الشَّريعة وعلم النُّبوَّة، فمن الضَّاللِّ اعتقاُد أنَّ هذا العلَم كما يسمُّونه: "عصُر العلمِّ
َمالَئَِّكُة َوأُْوُلواْ }َشهَِّد اَّلل ُ أَنَُّه اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو َوالْ  األمُر به والثَّناُء عليه والثَّناُء على أهلِّه فاملراُد به العلُم الشَّرعيُّ 

} َا أُْنزَِّل إِّلَْيَك مِّْن َرب َِّك احلَْقُّ العلُم مبا أنزَل هللُا }فَاْعَلْم{ يقوُل تعاىل:  [18]آل عمران: اْلعِّْلمِّ }أََفَمْن يَ ْعَلُم أَّنَّ
هللُا على رسوله هو احلقُّ  فأصحاُب العلومِّ التَّجريبيَّةِّ إذا مل يعلموا أنَّ ما أنزلَ [، 19]الرعد: َكَمْن ُهَو أَْعَمى{

م عمٌي صمٌّ بكٌم عمٌي.  فإَّنَّ
 

 القارئ: وإنَّ العلَم نوٌر للصُّدوِر وحياٌة للقلوِب، بِه يُعَرُف هللاُ، وبِه يُعَبُد 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

،الشيخ:  علم "به يُعَرُف هللاُ، وبهِّ يُعَبُد" نعم هذا كلُّه صفاٌت ال تصدُق إالَّ على ال الشَّيُخ يعين العلَم الشَّرعيَّ
 الشَّرعي ِّ املستمد ِّ من كتابِّ هللاِّ وسنَّةِّ رسولِّه.

 
القارئ: وبه يُعَرُف احلَّلُل ِمن احلراِم، والطَّيِ ُب ِمن اخلبيِث، وبِه ي ُمي َُّز بنَي األبراِر والفجَّاِر، وأهُل اجلنَِّة 

 وأهُل النَّاِر.
ُل ما  نقَص ِمن الكماالِت، وَيسدُّ اخللَل، ويصلُح العمَل، وبِه والعلُم يُقوِ ُم ما اعوجَّ ِمن الصِ فاِت، وُيكمِ 

ِه فساُد ذلَك ونقِصِه. العلُم مرياُث الرَّسوِل، والعلماُء ورثُة األنبياِء، فإنَّ  يِن والدُّنيا، وبضدِ  صَّلُح الدِ 
النَّاُس كالبهائِم، واحلاجُة إىل األنبياَء مل يورِثُوا إالَّ العلَم، فَمن أخَذ بِه أخَذ حبظٍ  وافٍر، ولوال العلُم لكاَن 

 العلِم أعظُم ِمن احلاجِة إىل الطَّعاِم والشَّراِب.
والعلُم النَّافُع هَي العلوُم الشَّرعيَُّة، وما أعاَن عليها ِمن علوِم العربيَّة أبنواِعها. وِمن العلوِم الشَّرعيَِّة تعلُُّم 

ةِ  يِن، وعلى قوَّ َنِة على الدِ  ا  الفنوِن ال ُمِعي ْ املسلمنَي، وعلى االستعداِد لألعداِء للمقاومِة واملدافعِة، فإَّنَّ
داخلٌة يف اجلهاِد يف سبيِل هللِا، فكلُّ َأْمٍر َأَمَر بِه الشَّارُع، وهَو يتوقَُّف على أموٍر كاَنْت مأمورًا هبا، وهللاُ 

 أعلُم. 
  واالقتصاُد: هذا اخللُق اجلليلُ مثَّ قاَل رمَحُه هللاُ: التَّوسُُّط يف كلِ  األموِر واالعتدالُ 

 إىل هنا.الشيخ: 
 


