احلمد هلل الذي ع َّلم بالقلم ،ع َّلم اإلنس�ان ما مل يعلم،

وأزك�ى الصلاة والسلام على م�ن رشف العل�م وجمد

وع َّظ�م ،س�يدنا وحبيبنا حمم�د بن عب�د اهلل ﷺ وعىل آله
وأصحابه وأتباعه من مجيع األمم ،وبعد:

فالعل�م والتعل�م صفت�ان حممودت�ان متالزمتان كام

ق�ال الصادق � « :إنام العلم بالتعلم » (حديث حس�ن

ُ
أخذ الِعرَب

أخرجه الطرباين وغيره ،الفتح .)308/1 :وكثر القول

AXtGihaneLight

يف فضل العلم وفاضت الدواوين بمدحه! ولو مل يأت يف

ممن َّ
تعلم وسا َد بعد الكـِـ رَـب
إعداد
الشيخ حممد عبد اهلل ولد التمني
باحث بإدارة البحوث

فضله إال كونه س�بحانه وتعاىل ث َّلث بالعلامء يف الش�هادة

له بالوحدانية يف قوله ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ [ ﴾...آل عمران ]18 :لكفاه ذلك

 -1فه�ذا اإلمام التابعي الثقة صالح بن كيس�ان

ريض اهلل عن�ه (ت  140ه�ـ) م�ؤدب ول�د عم�ر ب�ن
عبد العزي�ز ،وأثب�ت أصح�اب الزهري فيه بع�د اإلمام
مال�ك ريض اهلل عن�ه ،قال عنه الذهب�ي يف تذكرة احلفاظ

( « :)148 /1وإنما طل�ب يف الكهول�ة » وحدد احلاكم
سنه حينام طلب  -فيام نقل ابن حجر يف هتذيب التهذيب

ﭩ[ ﴾...فاطر.]32 :

« ...ث�م بعد ذلك تلم�ذ للزهري ،تلقن عن�ه العلم وهو

ومنح� ٌة إهلي� ٌة ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

عىل من كابد العلم من نعومة أظافره ،وقد رأيت يف نامذج

م�رت مع�ي يف املطالعة عبر ًة جدير ًة باإلظه�ار واإلبانة،
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وطلبه:

رشف ًا ورفع ًة وتنوهي ًا ،فهو إرث النبوة وخصوصي ٌة رباني ٌة

العل�م من تعلم بع�د كربه وذهاب أغلب عم�ره ،و ُيقدَّ م

اإلخراج الفين
حسن عبد القادر العزاني

وحكَّموه�م يف مهامت العبادة والعادة ،بام ُرزقوا من علم
ِ
ي بعد الكبر والرضب يف العمر،
وفض�ل مدوا إلي�ه ال ُيد َّ
حت�ى إن بعضه�م كان يف مبت�دأ أم�ره بعي�د ًا ع�ن العلم

( )366 / 4ونازعه فيه  -قائالً « :ابتدأ بالتعلم وهو ابن

والتعلم يف الصغر كالنقش يف احلجر ،وقد يرس�خ يف

1430هـ 2009م

فدونك أخي القارئ أئم ًة كبار ًا وش�يوخ ًا من خمتلف
األعص�ار واألمص�ار ألق�ى الناس إليه�م ِ
أز َّم�ة الريادة،

سبعني سنة » .ويف طبقات احلفاظ للسيوطي (:)71 / 1
ابن تسعني سنة ».

ويق�رب من هذا ما كان من أمر اإلمام حممد
-2
ُ
ب�ن عب�د الرمح�ن ب�ن أيب ذئب رمح�ه اهلل الفقي�ه املدين

عرصي مالك وبلد ِّيه (ت 158هـ أو  159هـ) فقد نقل
ِّ
الذهبي يف السير ( )148 / 7أنه ما طلب احلديث حتى

حتفي�ز ًا للهم�م وحث ًّا عىل التعل�م ،وترغيب� ًا يف التحصيل
دون الوقوف مع معوقات السن ومث ِّبطات الكِ رَب.

صغري ،كنت أدركت املش�ايخ
كبر وقال :لو طلبت وأنا
ٌ

2
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ففرطت فيهم ،كنت أهتاون.
َّ

 -3وإن تعج�ب م�ن أمرالش�يخني الس�ابقني
فعجب ق�ول اجلاحظ فيام أورده ِ
القفطي يف إنباه الرواة
ٌ

( )271/2ع�ن اإلم�ام القارئ س�ابع الس�بعة املتواتري

القراءة ،عيل بن محزة الكسائي رمحه اهلل النحوي املشهور

(ت180هـ وقيل غري ذلك) .... « :إنام تعلم الكس�ائي

النح�و بعد الكبر فلم يمنعه ذلك م�ن أن برع فيه ،ولقي
األع�راب وكث�ر سماعه منه�م ،وقرأ الق�رآن وب�رع فيه
حت�ى قوي علي�ه وعرف إعراب�ه واختار حرف ًا ق�رأ به ».
(بترصف)

وكان سبب توجهه إىل الطلب ما ورد يف تاريخ بغداد

( )404 /11عن الفراء أنه جلس يوما إىل قوم وقد تعب

م�ن امليش فق�ال :ع َّي ْيت ،فقالوا له جتالس�نا وأنت تلحن!
إذا أردت التع�ب فقل :أعييت ،وإذا أردت انقطاع احليلة
يت :فأنِف من هذه الكلمة ! ولزم الش�يوخ حتى
فقل:عيِ ُ

مأل علمه وذكره الدنيا وشغل الناس.

 -4واذك�ر هن�ا اإلمام عب�د الرمحن بن القاس�م
وأثبت من
العتق�ي رمحه اهلل (ت 191هـ) إم�ام املالكية
ُ
أخذ عن إمام دار اهلجرة ،إمامنا مالك بن أنس رمحه اهلل،

واملق�دَّ م يف روات�ه حت�ى قي�ل يف معن�ى « املش�هور » عند

املالكي�ة :إن�ه رواية ابن القاس�م يف املدونة ،ق�ال القايض
عياض يف ترتيب املدارك ( )248/3يف ترمجته... « :قال
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ابن وضاح س�مع ابن القاس�م من املرصيني والش�اميني،
وإنام طلب وهو كبري ،ومل خيرج إىل مالك حتى س�مع من

املرصيني وأنفق يف س�فرته إىل مالك ألف مثقال وصحبه
قرابة عرشين سنة ،وكان أوثق الناس فيه ».

 -5وا ْعتَِب�رِ باإلم�ام العاب�د الزاه�د واص�ل بن
عب�د اهلل ُ
اجل ِّم�ي رمح�ه اهلل (ت252ه�ـ) ذك�ر املالكي

يف ري�اض النف�وس ( )432 / 1أن�ه طل�ب العلم كبري ًا

وس�بب ذلك أن اإلمام س َّلم وبقي واصل يدعو فلام سلم

قال له سحنون :يا واصل اطلب العلم خري لك!.

وذك�ر املالك�ي أيض�ا قص�ة أخ�رى يف س�بب طلب�ه

للعلم « أنه قام بجامع سوس�ة يصيل يوم اجلمعة واإلمام
قريب منه ،فأذن املؤذن ومتادى واصل يف الصالة
سحنون
ٌ
ليتم الس�ورة التي كان فيها فلم يف�رغ حتى بدأ اإلمام يف

اخلطبة ،فنظر إليه س�حنون كاملنكر عليه ،فلام س�لم سأل

عن�ه فأخرب به فدع�اه وقال له :من أن�ت؟ فقال :واصل،
فقال ل�ه :أنت واصل الذي يقال (....وذكر من فضله)،

فق�ال ل�ه :أس�أل اهلل برك�ة م�ا يقال ،فق�ال له س�حنون:
رأيت�ك وأنت تصلي واإلمام خيطب! (وهن�ا يمنع النفل

عن�د املالكي�ة) ،اط ُل�ب العل�م وال تس�كن يف يشء م�ن

القص�ور حتى تطلب�ه ،فطلب العلم عىل س�حنون ولزمه
عرش سنني.
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 -6وممن تعلم بعد كربه ش�يخ أهل اللغة والعربية

 -8وكذل�ك املفسر األدي�ب ُس� َليم ب�ن أيوب
الرازي الش�افعي رمحه اهلل (ت  447هـ) أورد القفطي

بالقيروان وراوي الق�وم ومقدمه�م ورئيس�هم اإلم�ام
عبد املل�ك ب�ن َق َ
ط�ن امله�ري القيرواين رمح�ه اهلل

( )70 / 2أنه تفقه بعد األربعني من عمره وكان يشتغل

وأطال يف ذكر فضله ورسوخ قدمه ثم أورد أنه تعلم بعد

حياس�ب نفس�ه على األوق�ات وال يرتك وقت�ا يميض من

(ت 256هـ) ،ترجم له القفطي يف إنباه الرواة ()209/2
كبره ،وس�بب ذلك :أنه دخ�ل عىل أخي�ه إبراهيم وكان

عامل ًا بالعربية فمد يده إىل كتاب لينظر فيه ،ومل يكن عنده

علم ،فنهره أخوه ووبخ�ه باجلهل ،فذهب وطلب العلم
حتى اش�تهر عىل أخيه وعىل أهل زمانه ،ومخل ذكر أخيه

إبراهيم حتى جهله الناس لشهرة عبد امللك!!

 -7وه�ذا اإلم�ام عب�د اهلل ب�ن أمحد ب�ن عبد اهلل
ال َق َّف�ال ا َمل ْر ِ
وزي رمح�ه اهلل (ت 417هـ) يعرف بالقفال
الصغير الع�امل الزاهد اجللي�ل ،وهو أكثر ذك�ر ًا يف كتب
الفق�ه م�ن القف�ال الكبير (حمم�د بن علي بن إسماعيل

الش�ايش الش�افعي املتوىف  365هـ) ،واألخري أكثر ذكر ًا
يف كت�ب األصول والتفسير ف�إذا أطلقت كلم�ة القفال

أريد الصغري ،وإذا أريد الكبري قيدت بالشايش.

أول أم�ره بطل�ب األدب ،ووصف�ه بعضه�م بأن�ه كان
غري فائدة !.

 -9و ُع�دَّ من هؤالء الش�يخ املالك�ي أبا عبد اهلل
حممد بن عيل املازري رمحه اهلل (ت  536هـ) فإنه طلب
الط�ب وبرع في�ه بعد أن ص�ار أفقه أهل افريقي�ة ولقبوه
هيودي عاجله
باإلمام ،وس�بب نظره يف الط�ب كلم ٌة قاهلا
ٌّ
ِ
ب مثلكم؟ وأي قربة أتقرب هبا
فقال له :س�يدي مثيل ُيط ُّ
يف دين�ي مثل أن أفقدكم للمس�لمني!! فم�ن ذلك احلني
جدَّ يف الطب حتى صار ُيفزع إىل رأيه فيه كام ُيفزع إليه يف
الفتوى (انظر الديباج.)351 / 2 :

 -10ومم�ن تع َّل�م بعد الكرب وس�اد وف�اق  -كام
يف طبق�ات الس�بكي ( - )212/8الش�يخ ع�ز الدي�ن
الس� َلمي رمح�ه اهلل
عبد العزي�ز ب�ن عب�د السلام ُّ

كان ه�ذا الش�يخ  -كما يف ش�ذرات الذه�ب
ٍ
( - )207/3ق َّف�االً صن�ع قفل ً
حب�ات من
ا وزن�ه أربع

(ت660ه�ـ) :فق�د كان يف أول أم�ره ُم ِقل ًّ
ا م�ن الدنيا،
مش�غوالً بأم�ر الكس�ب ،ومل هيت�م بالعل�م إال على كِ رَب،
ٍ
وحصل�ت ل�ه قص�ة عجيب�ة يف ٍ
ب�اردة ،ع�اود فيه�ا
ليل�ة
مرات ،فناداه ٍ
ٍ
مناد يا ابن عبد السالم:
االغتسال من اجلنابة
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حدي�د ،وكان مصاب� ًا بإحدى عينيه ،وابت�دأ التعلم وهو
ابن ثالثني سنة.

تريد العلم أم العمل؟ فقال الشيخ :أريد العلم ألنه هيدي

إىل العمل ،فأقبل عىل العلم ورس�خ فيه حتى لقبه تلميذه
ابن دقيق العيد :سلطان العلامء واشتهر هبذا اللقب.

 -11أم�ا الش�يخ زي�ن الدي�ن بركات ب�ن أمحد
الشهري بابن الكيال الش�افعي رمحه اهلل (ت  929هـ)

الصال�ح الواع�ظ صاح�ب (األنج�م الزواه�ر يف حتريم
القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر) ،فكان تاجر ًا وترك
التج�ارة لديون ترتبت علي�ه ولزم بره�ان الدين الناجي

زمان ًا طوي ً
ال وانتفع به .

فه�ؤالء عزيزي القارئ أحد عرش كوكب ًا من الس�ادة

األئم�ة ،على اختالف مش�ارهبم وعلومه�م ومذاهبهم،
أخذوا يف طلب العلم بعد كِرب س�نهم ،ومل يمنعهم ذلك
الزمن�ي من التقدم املعنوي ،وبل�وغ الغاية وحوز
التأخر
ُّ
ُّ

الس�يادة والري�ادة ،وق�د كان�وا خير س�لف فلنكن خري
خل�ف فن ْقبِ�س م�ن ُأ َوار مهمهم م�ا يقدح زن�د العزيمة
ِ
َّ
الومضات ق�دو ًة ندفع هبا ما هيجم
ال�كال ،ونجعل هذه
من املش�اغل وتثبيطات السن ،فهي بحق دروس ِ
وع رَب،
من خرب من طلب وساد بعد الكِرب.
وعىل اهلل قصدُ الس�بيل ،وهو املس�تعان ،وحسبي اهلل

ونعم الوكيل .

* * *
مطوية الكرتونية
حقوق الطبع حمفوظة
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