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 صفات جمالس العلم

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 حلقيقيَِّة؟العلِم ا ُيَقاُل: نرى كثرًيا من اجملالِس الدِّينيَِّة اليت ُتعَقُد، ولكْن ما هي صفاُت جمالِس

 

ِ  ِلِب الِلمل   فففم   ِِ: وِل ِمن صفففِ جِم س لال الِلمل اققَّقَّ ِم م  هك رس رُفففو س اِ  ولِ بقوِل

ِِ، ة  اقِِظ، ثفأو  س هلك  الص متس ثم حسْ نس االُتم عل، ثم جسوَد :وٍد ال يسؤَخذس الِلمس إالَّ به حد م الِملس ب

.ِِِ  ثم َنش سرس يف أهِل

انظ وا إىل هذا الت  تَِّب ال  اقي ألْخِذ علمل اقق ئقل والصفففف متس، االُففففتم ع، اقِظ، الِملس،  

َم  ِب نش سرسِ، فِلمس اقق ئقل هو دلَّلس الشُّهوِد، وحننس ال َنشَهدس إالَّ مَب  َنِلمس لقولِ تِ ىل: وَوَم  َشهلْدَن  إلالَّ

َيم  الكإ ْ َ  ِ، ا ًت  لقولِ تِ ىل: وف أ َرارس اَعِلْمنَف ِ، وا   تِ ىل أ ْعل َمن  وسجسوَدرس فأ شفففْفَهَدن  اايم  الإ ب  إث  

َُْم   ك لََّه ِ،   واإلعالمس يإونس بإث  جِم هذِر ال فمم جِم امم ِم ال  أش َر إلَّه  تِ ىل بقولِ: وَوَعلََّم دَدَم األ 

حدي ِم، ايم ق َل ح كِم اإلجي ِد الَوِدمتس أو  س درج جِم علمل اقق ئقل، وهو م ت ٌط ب ل فففُّإونل األَحف لصففف 

ِِ ي ِم ال  ق َ  تِ ىل فَّه ت ِط ب لِِ ِة الواحِدمسلت دأ  ح كم  اإلجي ِد الواحدي م  ب الُفففتم عل الك ِكَ ة  اللَّ  : وِف

ََ َعل َّْهَف  ال   ِ َ  النف   ِِ َهِلك  الدمينس الكق َّممسِ، وهو الدمينس الت  مُّ الك   َت ْفدِ الَِّتي ف  ََلكقل اللفَّ حِوظ  من زي دِة َميفَل ِل

ِس:   ِس ل َح ِفظ وَنِ، وقولِ ُفف ح َن اإلشفف اِ  ونقصفف نل اإلنإ رل يف قولِ تِ ىل: وإلن   َنْحنس َنن لكَن  الذمككَ  َوإلن   ل 

َِِم الكوَبْل هسَو ق ْ دٌن م ِجٌَّد، ِفي ل ْوٍح م  ِ وٍظِ، ف لذمك س إشفف رٌة إىل عسل وم ورف َمظ َه ل إث  ًت  لقولِ ي يف الكلَِّجَتمسْح

ِِ أ ككَ  سِ، وَمق مس الذمك ل عنَد إف اِد هاجِم الك ِِ ُفففف ح نِ:  لِّي يِودس إىل الق دنل يفَجَتمستِ ىل: وَول ِذكك س اللَّ قول

: وَح ِفظ واك الكَحِإَّملِ، فهو كمق مل الص الِة الوُِى يف قولِ عن  َوَجل  وَهِلك  َنْتل ورس َعل َّْك  ِمَن ااَي جِم َوالذمكك ل

ِِ إىل االُتواِ  يف قولِ    ِِ ق  ِنِتَ(ِ، أم   اللَّوحس ف إلش رة  فَّ ِ ى َوق ومسواك ِلِل ُْ ل  جَعل ى الصف ل َواجِم والصف ال ِة الكوس

َِْ  ل يسْششفِفي  ِس: وثسم  اُفْفَتَو  َعل ى الك ِس َحِثًَّث ِ، وهذا الَششفَفََّ نس والجالل  ِكل  س َِّلبس اقثَّثس اللَََّّْل الن َه َر َي

الَّ من  ، إْه ال حقَّقم  للمظ ه ل إففففًفَمظَه س َوْهنمثوٌ  ب لِملل والقو ِة يف اققَّقِم واجلوَه ل حت ى لو ك َن الكَم

 ِِ َِِّ نس لقولِ تِ ىل: وأ َيْح فففَفبس أ ن لَّن َيقكِدَر َعل َّْ َِلِّمل لكأ َحٌدِ، لذلك  ك َن الِملس واجً   على ا حَّفثس ال مسَت

لقو ل اإلم مل الصففف  دعل علَّن  ُفففالمسِ: والِلمس َمق وٌن إىل الِملل، ف َمن َعِلَم َعِمَل، َوَمن َعِمَل َعِلَم، والِلمس  
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ِِِ، وإْن ققََّق الِملس بِلمل اق  ِس وإالَّ ارَتَحَل عن صف حِ   ِلناًم  نش سرس ق ئقل ك َنَيهتفس ب لِملل، فإْن أج َب

ِس ق َ : وق أجمس يف كت ِي علي  أن  ا   خ َيأخسْذ   ِِ حَّثس ورد عن اإلم مل الصفف  دعل علَّن  ُفففالمسِ أن  يف أهِل

ِ ل ِب الِلمل حت ى أخَذ على الِلم ِ  َعهًدا بَ ْذ ل الِلمل للجسه   ل، ألن  الِلَم ك َن ق َل  على اجل ه   ل َعهًدا ب

ِس َمالكعَّ فى  مس فَتحقَِّ( بدلَّلل م  ورَد عن ُفَّمدن  الن  م   جلهللِ، ولإن  هذا ال جيوزس إالَّ للكا  َّحل وعِ أن 

ِسوه  أهل ه  ف َتظكِلمسوهسمِ.  ق َ : وال تسَحدمثسوا اجل ه  َ  ب قإَمِم ف َتظِلمسوَه ، وال َتْمَن

 

 نإتِي لِدم اإلط لم وا  أعلم

 ال  حث الديين الِلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


