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 هجرية

 يسم اهلل الرحمن الرحيم :
 ين فريضة ، فأيهما أفضل ؟ دس : طلب العلم فريضة ، وطاعة الوال

 جــ : طاعة الوالدين أوجب من طلب العلم ، ألن اهلل عّز وجّل وّصى .. 
 وّصى بحضرتو ، ثم بالوالدين ، وليس بطلب العلم : 

 ( ، ولذلك اإلمام محمد بن على الُترمذى رضى اهلل63) النساء :  ﴾ َواْعُبُدوا اهلل َوال ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ﴿  
عنو ، وىو أول من تحّدث فى علوم الوالية ، وكان فى القرن الثالث الهجرى ، وكان رجاّل من الصالحين بلغ من أمره أن اهلل ألهمو 

وقًا من الخشب ، ووضع فيو دبكتب وبعلوم إلهامّية سّجلها فى كتب ، وعندما خاف عليها من الضياع ، أمر نّجاراً أن يصنع لو صن
قزوين ، ألنو من تُرُمز وىى فى بالد فى روسيا اآلن ، فخرجت سمكة من البحر وإبتلعت  لقاىا فى بحرىذه الُكتب ، ثم أ

الصندوق  وبعد ثالث مائة سنة ، ظهرت السمكة وأنزلت الصندوق ، وأخرجوا ماكان فيو ، فوجدوا الكتب واألوراق كما ىى 
  علمو هللبكتابتها لم تمحوا المياه أحبارىا ، وال كتابتها .. فحفظ ا

ىذا الرجل توّفى أبوه وىو صغير ، وكانت عنده رغبٌة شديدة فى طلب العلم ، فكلما إستأذن أّمو للخروج لطلب العلم ،  
 . لى غيرك ، فبقى عندىا على مضضٍ  قالت لو لمن تتركنى يا محمد وليس

وفى ذات مّرة ضاقت نفسو ، فذىب إلى المقابر مما شعر بو من الضيق ، وبينما ىو فى المقابر إذ برُجٍل يأتيو وُيسّلم عليو  
قال  ويقول لو : تعالى أعّلمك .. وبقى ىذا الرجل يُعّلمو دىراً طوياًل ، وبعد أن أّتم تعليمو ، قال لو : أتدرى من أنا ؟ .. قال : ال ..

 خضر ، وقد أرسلنى اهلل لتعليمك لِبّرك ألّمك .. فعلمو اهلل من لْدنو علماً بسبب بّره إّمو :لو : أنا ال
َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما ﴿  إذاً بّر الوالين ُمقّدم على طلب العلم ....    ( .36) الكهف :  ﴾ َآتـَيـْ

 


