
 

 

 :ة ـة اإلجابـي سرعـه فـاتـن بداهـاذج مـنم

 :من بداهاته التً الزلت أذكرها أنه 

لنا أخت شقٌقة ٌا " أتاه ورثة أحد الرجال األثرٌاء الذي ترك ماال كثٌرا ، وقال أحد هؤالء  ـ   

فضٌلة الشٌخ وقد عرضنا علٌها مبلؽا من المال نظٌر أن تتنازل لنا عن التركة ومع المبلػ 

أعطوها حقها الذي منحه هللا إٌاها ، وأعطوها إذا شئتم دعوة " فقال الشٌخ " نعطٌها دعوة الخٌر

 .، فخرجوا ذلٌلٌن وعلى وجوههم خٌبة األمل " الّشر ، هللا ال ٌقبل التحاٌل فً حقوق الناس

لماذا ٌا فضٌلة الشٌخ لم نكن مثل صحابة رسول هللا صلى " قال له أحد المالزمٌن لدروسه    ـ

" هللا علٌه وسلم فً رسوخ العقٌدة وفً نكران الذات وفً إٌمانهم العظٌم بالرسالة المحمدٌة ؟ 

عندما تكون فً الفجر ، ماذا تنتظر ؟ تنتظر انبالج الصبح وطلوع " فأجابه الشٌخ رحمه هللا 

الشمس ، وكذلك عند المساء تنتظر الؽروب  وفرق بٌن من ٌنتظر النور وبٌن من ٌنتظر الظالم 

 " .شًء، كانوا ٌنتظرون انتشار الدعوة اإلسالمٌة وانبثاق النور ، ولكننا نحن ال ننتظر 

ٌِّض لنا هللا سبحانه وتعالى أمثال عمر بن الخطاب فً عدله وإنصافه ؟ ـ   وسأله سائل  لماذا ال ٌق

فكانت إجابة الشٌخ لسنا نحن الصحابة ومن ٌكون على رأسنا لن ٌكون عمر بن الخطاب رضً 

 هللا عنه 

 

 كان رحمه هللا فً جولة للبادٌة فنزل عند جمع من البدوٌٌن الطٌبٌن فابتهجوا لمقدمه وأخذوا فً ـ 

أنتم أهل المدن أفضل منا وأحسن حاال ألن كل صلواتكم  " أحدهم     الحدٌث معه قال له 

بل " ، فأجابه الشٌخ " بالوضوء ، ولكن صالتنا نحن بالتٌمم ، ألننا ال نجد الماء فً أؼلب األحٌان

إن صالتكم بالتٌمم أفضل من صالتنا بالوضوء ألنكم على الفطرة ونحن قد أفسدت حٌاتنا ما 

 .نشاهده ٌومٌا من تصرفات منافٌة للشرٌعة وال نستطٌع إٌقافها 

إننً ٌا سٌدي أعمل بشركة فرنسٌة ، ولدى هذه الشركة :" سأله أحد المقٌمٌن فً الخارج   ـ 

 ونصؾ عامها اآلخر لمشارٌع فً عدة دول من العالم ، ونعٌش فً منطقة ، نصؾ عامها لً

بالنسبة للصالة قدر " فأجابه فضٌلة الشٌخ " نهار  فماذا أفعل فً أداء صالتً وصومً ؟ 

فرقا زمنٌا بٌن كل فرٌضة وأخرى ، فمثال افترض أن بٌن الصبح والظهر سبع ساعات ، وأن 

بٌن الظهر والعصر ثالث ساعات ، وبٌن العصر والمؽرب ثالث ساعات وبٌن المؽرب 

والعشاء ساعة ونصؾ وبٌن العشاء والفجر تسع ساعات ونصؾ ، وهكذا دوالٌك ، أما 
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 .فابتهج الرجل لهذه اإلجابة وشكر الشٌخ 

 



 

 

جاءه أحد المتنّطعٌن الذٌن ٌّدعون المعرفة الدٌنٌة ، وحٌن قدمت له القهوة فً منزل الشٌخ  ـ 

 ألنه صائم وأن هذا الٌوم هو أول ٌوم من رمضان ، فقال له الشٌخ إنه الثالثون من اعتذر

شعبان  فأجابه لقد قلدت السعودٌة ألنها أعلنت أن هذا الٌوم هو ٌوم صٌام  فأجابه فضٌلة الشٌخ 

بذكائه المعهود ، لماذا ال تقلد السعودٌة فً كل أٌام شهر رمضان فتفطر مثلما ٌفطرون بساعتٌن 

 . فبهت الرجل ولم ٌجب  "قبل وقت إفطارنا ؟

كً  (بٌت هللا  )إننً أشتاق ٌا شٌخنا ألن أموت فً مكة " وفً أحد مجالسه قال أحد مجالسٌه  ـ 

الجنة تدخلها بأعمالك الصالحة حتى لو كنت بعٌدا عن مكة ،  "، فقال له الشٌخ  " أدخل الجنة 

 ."ولو كان القرب من مكة ٌكفً وحده النتفع به أبو لهب وأبو جهل وؼٌرهما من كفار قرٌش 

اتقوا :"  قال له أحد المتمردٌن على مجلسه ، حٌن كان ٌشرح قوله صلى هللا علٌه وسلم ـ 

ٌُطلع هللا ؼٌره على أسراره ؟ فأجابه " فراسة المؤمن فإنه ٌرى بنور هللا  لدٌنا مسؤول : ، كٌؾ 

فً هذه الوالٌة ، لهذا المسؤول مقربون منه ، كّل ما ازداد قرُب الشخص من المسؤول وحبه له 

كلما كان أكثر إطالعا على بعض خصوصٌاته ، فاهلل ٌختص بأسراره ال ٌطلع علٌها ؼٌره ، 

 ".ولكنه ٌطلع بعض خاّصته على بعض أسراره 

 إننً  "طلب منه أحد األثرٌاء أن ٌدفع له كل نفقات الحج وألح علٌه فً ذلك فقال له الشٌخ ـ  

أشكر لكم هذه اإللتفاتة الطٌبة ، ولكن فرٌضة سامحنً هللا فٌها ألننً ال أملك وسائل تحقٌقها ، 

 ."لن أفرضها على نفسً بمال ال أملكه 

ما ٌؤٌدها فً نصوص " الجار قبل الدار :" وقد سأله أحد الطلبة هل لحكمة العرب المتداولة  ـ 

ربِّ ابن لً عندك بٌتا فً :" تجد هذا فً قوله تعالى " دٌننا الحنٌؾ ؟ فأجابه فضٌلة الشٌخ 

" عندك "فقد بدأت بعبارة )فقد طلبت السٌدة آسٌا من هللا أن ٌبنً لها بٌتا بجواره " الجنة 

 .بدأت بالجوار وأّخرت الدار  (" بٌتا : وأّخرت 

 كثرت الخالفات بٌن سكان البادٌة حول ملكٌة         األرض، وأصبحت تأتى للشٌخ قضاٌا ـ 

من هذا النوع ٌزداد عددها كل ٌوم ، وكل منهم ٌدعً بأن األرض كان ٌملكها جده أو جد جده 

إن "  درجة أنه ضاق من هذه األسئلة التً تتكرر كل       ٌوم ، فقال لجماعة من هؤالء إلى

 ."لكم إرثا فً الهند من جدكم آدم علٌه السالم ، فطالبوا به 

ما هً األشٌاء التً ال تدخلها الزكاة  : (وهو ٌمزح  ) أحُد األثرٌاء المعروِؾ ببخله هواستفسر ـ 

 ". امتلك قطٌعا من الحمٌر ":حتى ال أقوم بإخراج الزكاة ؟ فأجابه الشٌخ 

ٌُمنح الذي ٌخدم هللا ؟ "  قال له أحدهم ـ  فقال " نرى أن من ٌخدم الدولة تمنحه التقاعد ؟ فماذا 

 "الجنة والخلود فٌها ٌوم القٌامة " له 



 

 

  ومر عن مجلسه فً ٌوم من األٌام ،كان أحدالطلبة ٌدرس عند الشٌخ رحمه هللا زمنا طوٌال  ـ

، فأجابه " لقد مر بنا فالن ولم ٌسلم" فلم ٌبدأ بالتحٌة فانتبه له أحد جلساء الشٌخ وقال لفضٌلته 

  الشٌخ 

 ." طعام إلىالرمل إن تفعل معه المستحٌل فلن ٌتحول " 

" لماذا لم ٌنصر هللا المسلمٌن على الٌهود ؟ " قال له أحد الذٌن كانوا ٌرتادون مجلسه    ـ 

إن تنصروا هللا :"ألن هللا سبحانه وتعالى اشترط لنصرة المسلمٌن شروطا فقال " فأجابه الشٌخ 

 .ونحن قد تخلٌنا عن هللا فتخلى هللا عنا ، نحن الذٌن لم نؤد الواجب نحو هللا " ٌنصركم 

ولو :  من أحب قٌل ٌا رسول هللا معالمرء  )وصادؾ أثناء شرحه لقوله صلى هللا علٌه وسلم  ـ 

، أن سأله أحد الحاضرٌن كٌؾ ٌتساوى جزاء  (ولو لم ٌعمل بعملهم : لم ٌعمل بعملهم ؟ قال 

الذي ال ٌعمل بجزاء الذي ٌعمل ، كٌؾ أُحشر أنا الذي ال أعمل صالحا بمن ٌعمل صالحا ؟ فقال 

له فضٌلته الحّب فً هللا مثل الحلقات التً تصل عربات القطار ببعضها فال تستؽرب إن 

ٌُحبهم وهذا وصلت حلقات القطار عرباته ببعضها ،  ٌُكرم عباده الصالحٌن بإلحاق بهم من  فاهلل 

 .من تفضله علٌهم سبحانه 

ثُِّر اإلنسان الفاجر على اإلنسان الصالح  وال ٌؤثرُ  ـ  ٌُؤَؤ الصالُح على الفاجر ؟ فقال  وسئل كٌؾ 

ٌُعدي الصحٌح ، وال تنتقل العدوى من الصحٌح الى          المرٌض هو الذي" لمحدثه   

 ".المرٌض  ولو كان ٌحدث هذا الستؽنٌنا عن المستشفٌات 

 الجنة بفضل شفاعة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ؟ فقال للسائل إلى هل ٌكرمنا هللا بالدخول  ـ

أصحاب الكهؾ ، :  لقد أكرم هللا كلبا بسبب رفقته للعباد الصالحٌن  وهل تشك فً هذا ؟" 

 ."فكٌؾ ال نطمع أن ٌكرمنا هللا بفضل شفاعة نبٌه 

ٌا رسول هللا إن أبوي ماتا وأنا صؽٌر :  كان ٌشرح قوله صلى هللا علٌه وسلم لمن جاءه وقال ـ 

ق علٌهما تكتب " ، فهل لً فً أن أبّرهما ؟ فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم  زر قبرٌهما وتصدَّ

" فقال أحد الذٌن حضروا مجلسه ، وقد كان ٌهم بالذهاب الى الجزائر العاصمة ، " بارا عند هللا

 المٌت ، فال ٌنفع المرء إال عمله ، فقال الشٌخ أرجو أن تحمل إلى ال أؤمن بوصول الصدقة اأن

أن تحمل معك هذا الخطاب  ( وكان بٌن ٌدي الشٌخ خطاب ٌرٌد أن ٌرسله )معك هذه الرسالة 

 الجزائر لوضعه بالبرٌد هناك ، فهل ٌثقل هذا الخطاب كاهلك ، أو تخونه فً الطرٌق ؟ إلى

وهل :قلنً أو أخونه ؟ فقال له الشٌخـفضحك الرجل وقال لفضٌلة الشٌخ أنت تمزح ، كٌؾ ٌث

الصدقة التً اسندها الى هللا لٌبلؽها تثقله ؟ فهل أنت أكثر ثقة فً أداء األمانة من هللا ،فاعتذر 

  .الرجل للشٌخ



 

 

وسأله أحدهم كٌؾ ٌتسنى لملك الموت قبض أرواح الناس فً أماكن متباعدة وفً آن واحد ؟  ـ 

  فقال له فضٌلة الشٌخ رحمه هللا  

 الى المكلؾ بتوزٌع الكهرباء باستطاعته أن ٌطفئ ـ مثال ـإن لدٌنا الدلٌل المادي ، انظر  " 

األنوار على حً كامل أو أحٌاء فً آن واحد ، هذا عمل المخلوق فما بالك بعمل الخالق سبحانه 

 "! وتعالى ؟ 

ئل عن أسباب قوة المسلمٌن فً عهد بزوغ الرسالة المحمدٌة ، وأسباب ضعفهم فً وس  ـ  

عند بزوغ الشمس ننتظر إشراقة النهار و انتشار نوره ، أما عندما تأذن : عصرنا هذا ؟ فقال 

 .بالؽروب فال تنتظر وضح النهار 

ألن العالم مثل " ٌزل العالم وٌزل بزلته خلق كثٌر ، فأجابه :  وسأله أحدهم عن القول المأثور ـ 

 ".قائد السفٌنة ، فإذا أخطأ القائد فً القٌادة فقد هلك الجمٌع 

العلماء مثل المصابٌح " لماذا ال ٌجمع الهع العلماء فً مكان واحد ؟ فقال  الشٌخ :  وسئل ـ 

 ".فالمصابٌح تعم فائدتها عند توزٌعها وانتشارها حتى تضًء على الجمٌع 

حٌن لٌقول له ـ   أنا دائما أصوم عندما تصوم السعودٌة ، وافطر عندما :"  جاءه أحد المتبجِّ

وعند اإلٌذان باإلفطار وقت المؽرب بالسعودٌة فلماذا ال تفطر معهم : تفطر  فقال له الشٌخ 

بحٌث تفطر عندما ٌكون الوقت عندنا آذان العصر ؟ ولماذا ال تمسك عندما تمسك السعودٌة ؟ 

 إن الصوم والناس مفطرون هو شّق                                       

 

 

 ."لعصى المسلمٌن ، وهو حرام ، أما اإلفطار فٌلزم صاحبه القضا والكفارة 

فقال للسائل أنتم تضعون الجمر فً أٌدٌكم وتسألوننً إن  وسئل عن الربا ، هل هو حرام ؟ ـ 

 كان ٌحرق أم ال ؟

وقصدته لجنة حكومٌة لتسأله عن ثالثة أشٌاء أوال عن االشتراكٌة ، ثانٌا عن تحدٌد النسل ،  ـ 

 المصحؾ ، هثالثا عن التعامل بالربا فقال لهؤالء السائلٌن ، وكان ٌحمل فً قلنسوة برنو س

 فضل هللا الناس بعضهم على بعض فً الرزق،وفً الذكاء وفً ؼٌرها ":بالنسبة للسؤال األول 

من األشٌاء،وأما تحدٌد النسل، فاهلل هو الذي ٌمنح من ٌشاء الذكورأواإلناث أوٌحرمهم من 

إذن أنت  :  أحدهمفقال له.   النسل، أما التعامل بالربا فهو محرم شرعا ، وهذا كل ما عندي 

أنا لم أحرم هذا  الكتاب هو الذي ٌقول ، وأمسك المصحؾ بٌده ، فقد : حرمت كل هذا ، فأجابه 

 ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات لٌتخذ بعضكم بعضا   :قال فٌما تسمونه أنتم باالشتراكٌة 

 ٌهب لمن ٌشاء إناثا وٌهب لمن ٌشاء ذكورا أو : ، وقال فً حق تحدٌد النسل سخرٌا 



 

 

أحل هللا البٌع  ، وقال فً مسألة الربا   " ٌجعل من ٌشاء عقٌما وٌزوجهم ذكرانا وإناثا 

  . الذٌن آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ا ٌا أٌه ، وقال وحرم الربا 

 

 

عون وٌتظاهرون بالفهم والعلم  ـ ق :" لماذا قال هللا تعالى  (ساخرا  ) وسأله أحد الذٌن ٌتنطَّ

 عندما ٌكون ـفلم ٌنهره الشٌخ كعادته " قاق والقرآن المجٌد " ، ولم ٌقل " والقرآن المجٌد 

هللا لم ٌنزل القرآن على الؽربان : نما جاراه فً سؤاله هذا ،وقال له إ وـاالستهزاء بالمقدسات 

، فبهت الرجل "قاؾ : قاق ، وإنما قال : أمثالك وإنما أنزله على بنً البشر ولهذا لم ٌقل 

 .  وانصرؾ مذؤوما مدحورا 

: ن الموتى هل ٌسمعون األحٌاء عندما ٌنادونهم أو ٌتحدثون إلٌهم ؟ فأجابه عوسأله أحدهم  ـ 

 أمامكم أنتم تشاهدون التلفزٌون ، وٌظهر أمامكم مذٌع األخبار  ههناك مثل حً تشاهدون

المالٌٌن ٌرونه  ولكنه هو ال ٌرى واحدا منهم ، هذا مثل الختراع اإلنسان أعطاه هللا لنا ، 

 أفنعجب من اختراع الهه وقدرته ؟

 كان ٌلقً درسا فً مجلس علم وبٌنما هو ٌتناول التعارؾ واللقاءات بٌن أرواح الموتى ، وأن ـ 

 فقال لهذا !األرواح تتالقى وٌشاهد بعضها بعضا ، فتعجب أحد الحاضرٌن كٌؾ ٌحدث هذا ؟ 

 نحن هنا فً البٌت ال نشاهد إال ما هو داخل البٌت ألن هذه الجدران هً التً تحول  "الرجل

دون رؤٌتنا للخارج ، لكن عندما نخرج من هذا البٌت فستكون الرؤٌة أوسع وأرحب ، هكذا 

       الروح هً داخل قفص الجسم،وعندما تخرج تتحرر فتتسع دائرة رؤٌتها ، وقد

 

األرواح جنود مجندة فما تعارؾ منها ائتلؾ وما تناكر منها  )قال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

  .(اختلؾ 

اختلؾ رجالن فً شأن الواسطة ،فقال أحدهما لآلخر ال وساطة بٌن العبد وربه فاشتّد بٌنهما  ـ 

الخالؾ والخصومة فقصدا فضٌلة الشٌخ لٌكون حكما بٌنهما ،وعندما طرحا علٌه هذا    األمر 

جبرائٌل علٌه السالم واسطة بٌن هللا واألنبٌاء  وهم بدورهم  واسطة بٌن هللا " ، قال الشٌخ 

وعباده ٌبٌنون لهم األحكام وٌعرفون بوحدانٌة هللا ، وإال لكان هللاُ ٌخاطب كل واحد منا لٌعرفه 

 "واجباته وٌنهاه عما حرم وهذا أمرمستحٌل 

أخذ بعض أدعٌاء العلم ٌجٌب عن أسئلة هو ال ٌفهم فً اإلجابة عنها أمام الشٌخ ، فقال له  ـ 

عندما " ، فقال له الشٌخ " حارس بالؽابات " فقال له " ما هً حرفتك ؟ " الشٌخ رحمه هللا 

 النجار أو التاجر أو حارس الؽابات من أجل عالجه إلىٌمرض أحد أفراد عائلتك فهل تذهب به 



 

 

لة تخص أجسامكم تتحرون ألماذا عندما تكون مس"  ،فقال له الشٌخ  "ال ، بالطبع" فقال " ؟ 

فٌها ، ولكن عندما ٌتعلق األمر بدٌنكم كلكم تصبحون علماء وفقهاء ، هل الدٌن أقل أهمٌة من 

  "!مصالح الدنٌا ؟ 

" فأجابه الشٌخ " إن االحتفال بالمولد النبوي بدعة : "  قال أحد أدعٌاء العلم لفضٌلة الشٌخ  ـ

عندما ٌولد لك ولد فأنت تبتهج به وربما تقٌم حفال لهذا ، أٌكون االحتفال بمٌالد الرسول صلى 

هللا             علٌه وسلم أقل شأنا من احتفالك بمٌالد أحد أبنائك ؟ إن مٌالد الرسول صلى هللا 

 ".علٌه وسلم ٌذكرنا بسٌرته العطرة لنتعظ ونزداد حبا فً رسول هللا 

ٌقول الرسول "  وسأله أحد أفراد البعثة األزهرٌة الذي كان ٌقصد من وراء سؤاله التعجٌز ـ 

الرؤٌا الصالحة جزء من ستة وأربعٌن جزءا من النبوة فما الحكمة من : صلى هللا علٌه وسلم 

إننً لم أعثر " فتأمل الشٌخ ملٌا فً هذا السؤال ، ثم قال لمحدثه " ذكر هذا العدد بالتحدٌد ؟ 

على الحكمة من ذكر هذا العدد فً شّراح الحدٌث التً طالعتها ، ولكننً أرى ، وهذا محض 

استنتاج من عندي أن الفترة التً مكثها الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً ؼار حراء ، وهً فترة 

 6اإلرهاص الذي ٌسبق الوحً ، وإن هذا اإلرهاص بمثابة الرؤٌا الصالحة ، هذه الفترة هً 

ا الستة شهور بثالث وعشرٌن سنة  نَّ  نجد أن (التً هً فترة الدعوة اإلسالمٌة )شهور ، فإذا قارَؤ

 . فأعجب الشٌخ بهذا التحلٌل وشكره "  1/46 شهور تمثل بالنسبة لمجموع الدعوة        6

"  قمة العلم إلىقال له أحد الشباب الذي أخذ من العلم الشًء القلٌل وظن نفسه قد وصل  ـ 

ولآلخرة خٌر لك من األولى ، " ، فأجابه الشٌخ " متقدمون   ، ونحن  متأخرون أنتم ٌا شٌخ 

 " .أنتم اخترتم الحٌاة الدنٌا ونحن اخترنا اآلخرة والفرق بٌننا كبٌر

وهو قول )ذهب أهل الدثور باألجور ،:" قال له أحد األؼنٌاء ، وكان معروفا بالبخل  ـ 

فقال له فضٌلته أؼنٌاء الصحابة هم  (الصحابة رضوان هللا علٌهم للنبً صلى هللا علٌه وسلم 

 .الذٌن ذهبوا باألجور ، أما أنت فذهبت بجمع المال ومنعه 

العلم كالبستان إذا لم تتعهده بالعناٌة وتفقد النبات "  وسئل عن فائدة المطالعة فقال لسائله ـ

 ."فسٌذبل ثم ٌموت 

إن الشٌطان ٌخشى الشباب :"  التً كان ٌؽلب علٌها عنصر الشباب  مجالسهقال فً أحد ـ 

المؤمن العابد هلل أكثر من خشٌته أمثالنا نحن الشٌوخ ، ألن الشٌوخ إما أنهم أصبحوا ال مطمع 

إلبلٌس فٌهم لعبادتهم هلل وقربهم منه ، وإما ألنهم ال ٌشكلون خطرا له لضعفهم على أداء العبادة 

 ".على النحو األمثل 

وكان أحد كبار المسؤولٌن ٌرسل له لحضور بعض االجتماعات  ولكنه كان ٌمتنع عن  ـ 

حضورها ، فأراد المسؤول أن ٌعرؾ أسباب عزوفه عن حضور االجتماعات فزاره فً منزله 



 

 

وأنتم لماذا ال تلبون " فقال له فضٌلة الشٌخ " لماذا ال تلبً دعوتنا عندما ندعوك ؟ " وقال له 

 المسؤول  وقال له سوؾ لن ندعوكم ولكن فاعتذر !" دعوة هللا خمس مرات فً الٌوم ؟ 

 .شرفونا أنتم بالزٌارة من حٌن آلخر 

كان رئٌس دائرة الجلفة واسمه بومهدي بن ٌوسؾ ٌزور فضٌلة الشٌخ من حٌن آلخر  ـ 

وٌستشٌره وٌأخذ برأٌه ، وكان معروفا بمساعدته لطلبة الزواٌا وبفعل الخٌر ،فقال ٌوما لفضٌلته 

 ، فقال له  "إنه ٌشرفنً زٌارتكم ٌا فضٌلة الشٌخ فزورونً فً المكتب لتناول القهوة عندي" 

خٌار أمرائكم الواقفون بأبواب : إن سٌدنا الحسن البصري رضً هللا عنه ٌقول " الشٌخ 

" علمائكم وشرار علمائكم الواقفون بأبواب أمرائكم ، أفترٌد منً أن أكون من شرار العلماء ؟ 

لماذا ٌطلب من الحاكم أن : وعندما سألته".    نكون جمٌعا من الخٌارأن أرٌدبل : " فقال له 

ٌزور العالم ولٌس العكس ؟ فقال لً ألن الحاكم عندما ٌزور العالم من أجل أن ٌستفٌد بعلمه، 

  . بٌدهأما العالم عندما ٌزور الحاكم فإما للتظلم أو للطمع فٌما

 

 


