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 فضل العلم والعلماء وذم الجهل والجهالء


وكلماتفيهمن  ِسرُّهالعبدومايخفيهأحصىعليهخطراتفكره الحمُدهللجامعالناسليومالريبفيهعالمماُي

من خيرا كفايته ووجد كفاه ه وكلعلي بقدرتواضعهفيترقيهأحمدهسبحانهت وزاد رفعه ومنتواضعله توقيه
قكلشيءوهاديه وأتوبإليهوأستغفرهوأستهديهوأشهدأنالإلهإالاهللوحدهالشريكلهخال

وأشهدأنسيدنامحمداعبدهورسولهمعلماإليمانوداعيهياسيدي


 تفعلالكرماءوفعلتماالفإذاسخوتبلغتبالجودالمدى

دراً ــ ـــــ ق ءوإذاعفوتفقادرًاوم ال ــ ـه اليستهينبعفوكالج
ــــتأمأوأب ـن هذانفيالدنياهماالرحماءوإذارحمتفأ

ة ــ ءوإذاغضبتفإنماهيغضبـــ ا ــ ـ ـض للحقالضغنوالبغ
ه ــ ـت ءوإذارضيتفذاكفيمرضا ا ــ ي ورضىالكثيرتحلمور

زةوإذا ــ ــــــ ه ترعوالنديَّوللقلوببكاءخطبتفللمنابر


اللهمصلعلىسيدنامحمدوعلىآلهوصحبهومنحمدتفياإلسالمسيرتهومساعيهوسلمتسليمًاكثيراً
َمْنأمابعدفياأيهاالناساتقوااهللتعالىوالتمسوامنالعملمايحبهويرضيهوسارعواإلىمغفرتهوجنتهفالمؤمن

 وال ويتقيه اهلل طريقيرجو وإلى والمنكر بالفحشاء ويأمره ويغويه اتبعه من يضل فإنه الشيطان ُخُطواِت تتبعوا
الجحيميهديه


 فضل العلم والعلماء

وكلُّعلٍمنافعفيالدنياواآلخرةفهومطلوب:عباداهلل إنفضائلالعلمأكثرمنأنتحصر،وأشهرمنأنتُنكر،
نكانأولمانزل.شرًعا اهتماإلسالمبقيمةالعلمأيمااهتمام،ولقدبلغتعنايةاهللعزوجلبنالرفعالجهلعنّاأ

َرْأِباْسِمَربَِّكالَِّذيَخَلقَ}:منالوحيعلىنبيناأعظمكلمةهبطبهاجبريلهيقولهتعالى قـْ (1:العلق){ا
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اقرأ:إنأولكلمةنزلتعلىقلبسيدالبشر،هيكلمة
اقرأ،وإنأولخمسآياتنزلتكلهاتدور:أولكلمةنزلتعلىقلبسيدالبشر،هيكلمةيكفينافخراأن

وأدواتها،قالتعالى والقراءة رَبَِّكالَِّذيَخَلقَ:)حولالعلم ِباْسِم َرْأ قـْ ا * َعَلٍق ِمْن اإْلِْنساَن َوَربَُّك*َخَلَق  َرْأ قـْ ا
َلمْ*َعلََّمبِالَْقَلِمالَِّذي*اْْلَْكَرُم ْع يـَ ،وفيهذاإشارةإلىأهميةالعملوالتعليم[5-1:العلق(]َعلََّماإْلِْنساَنَماَلْم

المشعل،.فياإلسالم حملة للمسلمينليكونوا وانطلقتبعدذلكلتصبحشعارا وسلمْلصحابه النبيصلىاهللعليه وقالها
مشعلالعلمالهادي

وإنماأولىاهتمامهكذلك,وتعلمأحكامه,هتمامالنبيصلىاهللعليهوسلمبالحثعلىتعليماإلسالمولميقتصرا
وكذلكتكليفه,بتعليمالصحابةالعلومالنافعة،فحرصعلىتعليمهمالقراءةوالكتابة وتعليمهمالحرفوالصناعات،

نكانوايحسنونها،كعبداهللبنسعيدبنالعاص،صلىاهللعليهوسلمبوظيفةتعليمالكتابةعددامنالصحابةا لذي
كلفهصلىاهللعليهوسلمبتعليمهاالناسفيالمدينةأولقدومهصلىاهللعليهوسلمإليها فقد وتولىعبادةبن,

ةعلمتناسامنأهلالصفةالكتاب»:الصامتتعليمجماعةمنأهلالصفةالكتابةوالقرآن،فعنهرضياهللعنهقال
.«والقرآن


ءكلأسيرمنأسرىبدرممن-صلىاهللعليهوسلم-وقدكانالّرسول أّوَلمنسَعىلمحواْلّمّيةحينجَعلفدا

منالمسلمينمنأبناءالصحابة كلٌّمنهمعشرًة والكتابةأنيعلِّم والكتابة,يحسنونفنالقراءة فعنابن،القراءَة
ناسمناْلسرىيومبدرلميكنلهمفداء،فجعلرسولاهللصلىاهللعليهكان»:عباسرضياهللعنهماقال

.«وسلمفداءهمأنيعلمواأوالداْلنصارالكتابة


ولميقتصراهتمامالنبيصلىاهللعليهوسلمبالحثعلىتعليماللغةالعربيةفحسب؛بلأمربتعلماللغاتاْلخرى؛
لغةالسريانيةليتولىأعمالالترجمةوالردعلىالرسائل،ورويأنهتعلمبأمرمنهوثبتأنهأمرزيدبنثابتبتعلمال

أمرنيرسولاهللصلىاهللعليه»:صلىاهللعليهوسلمالعبريةوالفارسيةوالروميةوغيرها،فعنهرضياهللعنهقال
كلماتمنكتابيهود،قال ه ـل قالفمامربينصفشهر,ابيإنيواهللماآمنيهودعلىكت:وسلمأنأتعلم

ه ـل كتبتإليهم,حتىتعلمته كتبإلىيهود ا كانإذ ه كتابهم,فلماتعلمت ه ــ ل إليهقرأت كتبوا ا رواه)«وإذ
ُجماَن(أحمدوأبوداودوالحاكموغيرهموقالالترمذيهذاحديثحسنصحيح رْ ،فأصبحالَفَتىزيُدبُنثابٍتتـَ

وكماقيلَرسوِلاللِّهصلىاهللعل  منتعلم:)يهوسلم،وأصبحتاللغةسالحالهيدافعبهعناإلسالموالمسلمين،
(لغةقومأمنمكرهم
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لرجالفحسب بتعليمالنساء,ولمتقتصرعنايتهصلىاهللعليهوسلمبتعليمهذهالفنونوالعلومل إنمااعتنىأيضا
:رسولاهللصلىاهللعليهوسلموأناعندحفصة،فقالليدخل»:فعنالشفاءبنتعبداهللقالت,العلموالكتابة

.(أبوداود)«أالتعلمينهذهرقيةالنملةكماعلمتيهاالكتابة


:منهإالأمرنبيهباالزدياديلمأناهللعزوجل:منفضائلالعلم
ِزْدِنيِعْلًما:)فقال يهأنيزدادمنشيءإالمنالعلم،فدلومانعلمأناهللعزوجلأمرنب.[111:طه](َوُقْلَربِّ

علىأنهأفضلشيٍء؛ْلناهللعزوجلاليختارلنبيهإالاْلكملواْلفضل
و منه،قالتعالى-عليهالسالم-موسىسيدنا )يلتِمُسمنالعبِدالصالحمرافقَتهليتعّلَم أَتَِّبُعَك: ُموَسىَهْل لَُه قَاَل

لَِّمِنيِممَّ َع تـُ [66:الكهف(]اُعلِّْمَتُرْشًداَعَلىَأْن


كثيًرا خيًرا قدآتَاُه بأنه الْعلم :فقالتعالىوشهداهللتعالىلمنآتَاُه ْؤَت} يـُ َوَمْن َيَشاُء َمْن ْؤِتياْلِحْكَمَة يـُ
يًرا َكِث ًرا يـْ َقْدُأوِتَيَخ فـَ ..962:البقرة{اْلِحْكَمةَ

مفتاحدارالسعادةالبنالحقوالعملبه،وهيالعْلمالناِفُع،والعَملالصالحالحكمُةإصابة:قالابنقُتيبةوالجمهور
(1/59)القيم


صلىاهللعليهوسلم رزَقُهالعلمالنَّافَع،فيالصحيحينقاَلالنبيصلىاهلل:وأخبَرالنَّبيُّ بعبٍدخيرًا اهلَلإَذاأراَد أنَّ

يـْ:"عليهوسلم ْهُهِفيالدِّينَِمْنُيِرْداللَّهُبِِهَخ َفقِّ يـُ ."ًرا


:العلمميراثاْلنبياءصلىاهللعليهوسلم
 ْرَداِء أَِبيالدَّ َعْن َرُسوَلاهلِل:قَالَ-َرِضَياهلُلَعْنهُ-فـَ َوَسلَّمَ-َسِمْعُت ُقولُ-َصلَّىاهلُلَعلَْيِه يـَ َوَرَثُة:  الُعَلَماَء َوإنَّ
اْلنِْبيَاءَ َواِفراْلنِْبيَاِء،َوإنَّ بَحظٍّ َأَخَذ الِعْلَم،فََمْنَأَخَذُه َورَُّثوا  َوإنََّما ِدْرَهًما َواَل َورُِّثواِديَناًرا يـَ  "َلْم أَبُوَداُوَد. َرَواُه

ْرِمِذيُّ تِـّ .َوال 
َقالَو فـَ ا، َه َوَقَفَعلَيـْ فـَ ِبُسوِقاْلَمِديَنِة، َرَة،أَنَُّهَمرَّ يـْ زَُكمْيَاَأْهلَ»:َعْنأَِبيُهَر َج َوَماَذاَك:قَاُلوا«السُّوِق،َماَأْع

قَالَ َرَة؟ يـْ َر ُه : َأُخُذوَن» َت فـَ  َتْذَهُبوَن اَل َهاُهَنا ُتْم نـْ َوَأ ْقَسُم، يـُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِميَراُث َذاَك
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َقاَل«ِفياْلَمْسِجدِ»:َوأَْيَنُهَو؟قَالَ:قَاُلوا َرَةَلُهْمَحتَّىَرَجُعوا،فـَ يـْ َر َفَخَرُجواِسَراًعاِإَلىاْلَمْسِجِد،َوَوَقَفأَبُوُه
ْقَسمُ:قَاُلوا«َماَلُكْم؟» يـُ ِفيِهَشْيًئا َر نـَ َلْم فـَ َنااْلَمْسِجَد،َفَدَخْلَنا، يـْ تـَ َقْدَأ فـَ َرَة يـْ َر َقاَللَ.يَاأَبَاُه ُهْمأَبُوفـَ

ُروَناْلَحاَلَل:قَاُلوا«ِفياْلَمْسِجِدَأَحًدا؟ اَك َذ َت يـَ ْوًما قـَ َرُءوَناْلُقْرآَن،َو ْق يـَ ْوًما قـَ ْوًماُيَصلُّوَن،َو قـَ َنا يـْ َلى،َرَأ بـَ
َرةَ يـْ رقم9/111)أخرجهالطبرانيفياْلوسط«اُثُمَحمٍَّدَصلَّىاهللَُعلَْيِهَوَسلَّمََوْيَحُكْم،فََذاَكِميرَ»:لَُهْمأَبُوُهَر

(1192
 

:بقولهبالعلمفيسورةالنملعليهماالسالمداودوسليمانسيدنااهللعزوجلافتتحقصةأنمنفضائلالعلم
َوقَاالاْلَحْمدُ ِعْلًما َوُسَلْيَماَن َداُوَد َنا يـْ تـَ اْلُمْؤِمِنيَنَوَلَقْدآ ِعبَاِدِه ِمْن َكِثيٍر َعَلى ُسَلْيَماُن *لِلَِّهالَِّذيَفضَّلَنَا َوَوِرَث

اْلَفْضلُ لَُهَو َهَذا ِإنَّ َشْيٍء ُكلِّ ْن ِم َوُأوتِيَنا َمنِطَقالطَّْيِر النَّاُسُعلِّْمَنا َها يُـّ َأ يَا َوقَاَل َداُوَد ِلُسلَْيَمانَ *اْلُمبِيُن َوُحِشَر
وَزُعوَن ُي ُهْم فـَ َواإِلْنِسَوالطَّْيِر فذكراهللعزوجلفيافتتاحالقصةأنهفضل[11-15:النمل]ُجُنوُدُهِمَناْلِجنِّ ،

لكنهقدمالعلمعلىالملك؛ْلنالعلم.الملك :الشيءالثاني.العلم:الشيءاْلول:بشيئينالسالمسليمانعليهسيدنا
سكلخير،فالبدأن ينضافإلىالملكالعلم،وإالصارشهوًةوأداًةللظالمينوالظلموالطغيان،فافتتحاهللهورأ

.عزوجلمنتهعلىداودوسليمانبالعلم
وقالابنعباسرضياهللعنهماخيرسليمانبنداودعليهماالسالمبينالعلموالمالوالملكفاختارالعلمفأعطي

المالوالملكمعه
كانمق مع-عليهالسالم-اُماإلنسانعالًيا،ومنصُبهسامًيا،فإنّهاليستغنيعنالتّعليم،فهذانبّياهللداودومهما

لميستغِنعنتعليماهللإيّاه،قالاهللتعالى ِممَّا:)حصولهعلىالُملكوالنبّوِة َوَعلََّمُه َواْلِحْكَمَة اْلُمْلَك اللَُّه َوآتَاُه
.[951:البقرة(]َيَشاءُ


ْرَداِء:ومنفضلالعلموشرفهأنطلبالعلمطريقإلىالجنة َعْنأَِبيالدَّ َرُسوَل:قَالَ-َرِضَياهلُلَعْنهُ-فـَ َسِمْعُت

ُقولُ-َصلَّىاهللَُعلَْيِهَوَسلَّمَ-اهلِل َتِغيِفيِهِعْلًماَسهََّلاهللَُلُهَطريًقاِإَلىا:"يـَ ْب يـَ َرَواُهأَبُوَداُوَد(لَجنَّةَِمْنَسَلَكَطرِيًقا
ْرِمِذيُّ تِـّ .َوال 

َهاِلطَاِلِبالِعْلِمِرًضاِبَماَيْصَنعُ تـَ ْرَداِءالَمالَِئَكَةلََتَضُعأْجِنَح َعْنأَِبيالدَّ َسِمْعُتَرُسوَلاهلِل:قَالَ-َرِضَياهللَُعْنهُ-فـَ
َوَسلَّمَ- َعلَْيِه ولُ-َصلَّىاهلُل ُق يـَ " َيْصَنعَُوإنَّ: ِبَما ِرًضا ِلطَاِلِبالِعْلِم َها تـَ أْجِنَح لََتَضُع الَمالَِئَكَة َداُوَد( أَبُو َرَواُه

ْرِمِذيُّ تِـّ .َوال 
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ُرُهلإلْنَساِنَحيًّاَوَميًِّتا ثـَ َقىَأ بـْ يـَ لالعلمالِْعْلُم ضــ أنصاحبهيجريعليهبعدموتهثوابمانشرهمن:ومنف
أ مثل فينال العلم، مماته، وبعد حياته في بعلمه انتفع من كل َتْحَتجر َكاَن ْن َوِإ َوَرى ال ِعْنَد ِذْكُرُه  َيْخُلُد فـَ

َراِبَمْدَفونًا تُـّ  :ويدلعلىهذاال

وكلشئأحصيناهفيإماممبين):قولاهللعزوجل وآثارهم، (إنانحننحييالموتىونكتبماقّدموا س ــ ـي
أيماقدَّموهفيحياتهم(ونكتبماقدموا)أييومالقيامة،ومعنى(ننحييالموتىإنانح)ومعنىقولهتعالى.19

كالصدقة(وآثارهم)الدنيامناْلعمال،ومعنى أيماخّلفوهمناْلثربعدموتهمإنخيرًافخير،وإنشرًافشر،
وكالبدعةوالضاللةيجريعلىصا  وزرهاماُعملبهامنالجاريةوالعلمالنافعيجريعلىصاحبهاثوابها، حبها

في .بعده ثانيا اهللقواًل رحمه كثير ن م)وذكراب ــ ـه ار ــ ـث وآ أو(: إلىالطاعة بذلكآثارخطاهم وأنالمراد
المعصية اهلل. شاء إن الراجح هو اْلول القول أن إال اللغة تحتمله كانت وإن القول وهذا تعالى. قوله ورود ل

وآثارهم) ت( مقابلقوله في ماقدموا)عالى بعد( مناْلثر خلفوه ما وذاك حياتهم، بأنفسهمفي عملوه ما فهذا
.مماتهم  

(منَدّلعلىخيٍرفلهمثلأجِرفاعله):عنأبىمسعوداْلنصاريرضىاهللعنهأنالنبىصلىاهللعليهوسلمقالو
مركوبفيبابفضلإعانةالغازى،كتاباإلمارة:رواهمسلم .(0633)حديثرقم،وغيرهسبيلاهللب


مندعاإلىهدىكانلهمناْلجرمثُلأجورمنتبعه):وعنأبىهريرةرضىاهللعنهأنالنبىصلىاهللعليهوسلم

ةكانعليهمناإلثممثلآثاممنتبعهالينقصذلكمنآثامهم الينقصذلكمنأجورهمشيئا،ومندعاإلىضالل
(1204)حديثرقم،بابمنسنسنةحسنةوسنةسيئةومندعاإلىهدى،العلمكتاب:رواهمسلم(شيئا


 َرَة يـْ َرُسوُلاهلِل:قَالَ-َرِضَياهلُلَعْنهَ-وَعْنأَِبيُهَر َوَسلَّمَ-قَاَل َطَععَْنهُ:"-َصلَّىاهلُلَعلَْيِه َق نـْ ِإَذاَماَتاْبُنآَدَما
ِمْنَثالثٍ ُعِبِه،َأْوَوَلد َصاِلح يَْدُعولَهَصَدقَة :َعَملُُهِإالَّ َف تـَ ْن يـُ باب،كتابالوصية:رواهمسلم."َجارَِية ،َأْوِعْلم 

(0162)حديثرقم،مايلحقالميتمنالثواببعدوفاته


دًاصالحاًإنممايلَحُقالمؤمَنمنعملهوحسناتهبعدموته،علمًاَعلَّمهونشره،وول):ورواهابنماجهعنهمرفوعا
ركه،ومصحفًاورَّثه،أومسجداًبناه،أوبيتاًالبنالسبيلبناه،أونهراًأجراه،أوصدقةأخرجهامنماِلهفيصحته ت
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باب،فضائلأصحابرسولاهللصلىاهللعليهوسلمفيالمقدمةفي:رواهابنماجة(وحياته،يلُحُقهمنبعدموته
.(913)قمثوابمعلمالناسالخيرحديثر

 

فانظرإلىِعَظمهذاالثواب،فإنالنبيصلىاهللعليهوسلمينالهمثلثوابكلمنعملالخيرمنأمته،والصحابة
عبر لنا وبّلغوه وسلم العلمعنالنبيصلىاهللعليه هذا إلينا كذلكينالهم،إذهمالذينحملوا رضياهللعنهم

وكتبهمثمالعلماءاْلعالممنبع.اْلجيال لكلمنهممثلثوابمنانتفعبعلمهم الجامع.دهموإلىيومالقيامةينا
 .ومابعدها91المجلداْلولص،للشيخعبدالقادربنعبدالعزيز:طلبالعلمالشريففي


فيماوذلك,وقدذكرالرسولصلىاهللعليهوسلمأمورًاسبعةًيجريثوابهاعلىاإلنسانفيقبرهبعدمايموت

سبعيجري )) :(رواهالبزارفيمسندهمنحديثأنسبنمالكرضياهللعنهأنالنبيصلىاهللعليهوسلمقال
,أوبنىمسجداً,أوغرسنخالً,أوحفربئراً,أوأجرىنهراً,منَعّلمعلماً:للعبدأجرهنوهوفيقبرهبعدموته

.[3596:حسنهاْللبانيرحمهاهللفيصحيحالجامعبرقم]((بعدموتهأوتركولداًيستغفرله,أووّرثمصحفاً
 :وهللدرالقائلحينقال

م" ـه  علىالهدىلمناستهدىأدالّءماالفخرإالْلهلالعلمإن

لونْلهلالعلمأعداءوقدركّلامرئماكانيحسنه ـه  والجا

ًابهأبداً ـي شح ـع حياءالناسموتىوأهلالعلمأففزبعلمت
ٍةَماَأْعاَلَها َب تـَ َياَلَهاِمْنَمْر َقَبٍةَماَأَجلََّهاَوَأْسَناَها،فـَ نـْ ْعِضَأْشَغاِلهِ:َوَم بـَ َأْو،َأْنَيُكوَناْلَمْرُءِفيَحَياتِِهَمْشُغواًلِب

ِرِهَقْدَصاَرَأْشاَلًءُمَتَمزَِّقةً ْب قـَ َقةً،ِفي َفرِّ تـَ َوْقتٍَوُصُحُفَحسَ،َوَأْوَصااًلُم ُكلَّ ِت َزاِيَدة يُْمِليِفيَهااْلَحَسنَا تـَ ُم ،َناتِِه
اِفُسونَ،تِْلَكَواللَِّهاْلَمَكاِرُمَواْلَغَناِئمُ،َوَأْعَماُلاْلَخْيِرُمْهَداة إِلَْيِهِمْنَحْيُثاَلَيْحَتِسبُ َن تـَ َناَفِساْلُم تـَ ْلَي فـَ ،َوِفيَذِلَك

ْؤِتيِهَمْنَيَشاُءَواللَّهُُذوالَْفْضِلاْلَعِظيمِ،ونََوَعلَْيِهَيْحُسُداْلَحاِسدُ يـُ َوذَِلَكَفْضلُاللَِّه


:منفضائلالعلماء
مْ ُه تـَ َشَهاَد َرَن قـَ َو ِحيُد، وْ تَـّ ال َوُهَو بِِه َمْشُهوٍد َعَلىَأْشَرِف الِْعْلِم أَْهَل اهلُل اْسَتْشَهَد ِبَشَهاَدتَِهمنفضائلالعلماء

ُقولُ يـَ زِيُزَشِهَداللَُّهأَنَُّهالإَِلَهِإالُهَوَواْلَماَلِئَكُةَوُأوُلوالِْعْلِمقَائًِمابِاْلِقْسِطالإَِلَهِإالُهَواْلعَ:)اهلُلُسْبَحانَهَُمالِئَكِتِه،
اْلُمَسبِّ(اْلَحِكيمُ ِبَمالِئَكِتِه نَّى ثـَ َو ْفِسِه، نـَ ِب ُسْبَحانَُه َبَدَأ فـَ َشَرفًا، ذَِلَك وََكَفاُهْم  الِْعْلِم، بَِأْهِل َث لَّ ثـَ َو بُِقْدِسِه، َحِة

ْبالً نـُ .َوَجالَلًةَو
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رحمهاهللتعالىوغيرهقال نكثير رسولاهللصلىاهللعليهوسلم:"وفيتفسيرالقرآنالعظيملإلماماب لماظهر
المدينةقالأحدهما-الحبرالعالممنعلماءاليهود-بالمدينةقدمعليهحبرانمنأحبارأهلالشام ،فلماأبصرا

فلمادخالعلىالنبيصلىاهللعليه!ماأشبههذهالمدينةبصفةمدينةالنبيالذييخرجفيآخرالزمان:لصاحبه
قاال"نعم:"قال؟أنتمحمد:وسلمعرفاهبالصفةوالنعت،فقاالله نسألكعن:قاال"نعم:"وأنتأحمد؟قال:

أخبرنا:فقاال"سالني:"شهادة،فإنأنتأخبرتنابهاآمنابكوصدقناك،فقاللهمارسولاهللصلىاهللعليهوسلم
وسلم صلىاهللعليه نبيه على تعالى اهلل فأنزل كتاباهلل، في شهادة أعظم )عن ُهَو: ِإالَّ إِلََه اَل أَنَُّه الّلُه َشِهَد

وَ اْلَحِكيمَُواْلَمالَِئَكُة اْلَعزِيُز ُهَو ِإالَّ إِلََه اَل بِاْلِقْسِط قَآئَِمًا الِْعْلِم ]ُأْوُلوْا آلعمران( وصدقا[14: الرجالن، فأسلم
ْوَماْلِقَياَمِةَعلَبرسولاهللصلىاهللعليهوسلم ُهْمَيْشَهُدوَنيـَ نَـّ َعاَلىفَِإ تـَ ِفِقينََوِلَمَكانَِةأَْهِلالِْعْلِمِعْنَداللَِّه ىاْلُكفَّاِرَواْلُمنَا

اَلى َع تـَ َقاَل فـَ  اْلكفَّار َقول بطاَلن على اْلِقَياَمِة ْوَم يـَ  َيْشَهُدوَن واإليمان الْعلم :أَْهل السَّاَعةُ} وُم ُق تـَ  ْوَم يـَ َو
 ْؤَفُكوَن يـُ  َكاُنوا َك َكَذِل ٍة َساَع َر يـْ َغ َمالَِبُثوا ْقِسُماْلُمْجِرُموَن يـُ يَماَنلََقْدلَبِثُْتْمِفيَوقَاَلالَّذِ* َواإْلِ يَنُأوُتواالِْعْلَم

َلُموَن ْع تـَ ْمُكْنُتْماَل ْعِثَوَلِكنَُّك بـَ ْوُماْل يـَ َهَذا فـَ ْعِث بـَ ْوِماْل يـَ .55-56:الروم-{ِكَتاِباللَِّهِإَلى


عزوجل-والعلماءهمالذينيستحقونأنيرفعهماهلل
َعالَ تـَ  اللَُّه ُقوُل )ىيـَ َخبِير : ُلوَن ْعَم تـَ  ِبَما َواللَُّه َرَجاٍت َد الِْعْلَم ُأوُتوا َوالَِّذيَن ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه ِع ْرَف (يـَ
والمعنىمناآليةأناهللتعالىيرفعمكانةالمؤمنينإليمانهم،وأماالذينأوتواالعلمفإنهيرفعهم،[11:اْلُمَجاَدلَةِ]

.درجاتإليمانهموعلمهمفوقالمؤمنين
."كذاهوالعلميزيدالشريفشرفًا،ويجلسالمملوكعلىاْلسرة:"-رضياهللعنه-قالابنعباس

العلماءفياْلرضمثلالنجومفيالسماءإذابدتللناساهتدوابهاوإذاخفيتعليهم:وقالأبومسلمالخوالني
3تحيروا


َواثَِلةَ ْبُن الَ":َوَرَوىَعاِمُر َق فـَ َعَلىَمكََّة ْعِمُلُه تـَ َوَكاَنُعَمُرَيْس  بُِعْسَفاَن ْبَنَعْبِداْلَحاِرِثَلِقَيُعَمَر نَاِفَع َمِن:َأنَّ

َقالَ فـَ  اْلَواِدي؟ أَْهِل َعَلى ْعَمْلَت تـَ َزى:اْس بـْ َأ قَالَ:قَالَ،اْبَن َزى؟ بـْ َأ اْبُن َمَوالِينَا:َوَمِن ِمْن :قَالَ،َمْوًلى
َوَجلَّ:فَاْسَتْخَلْفَتَعلَْيِهْمَمْوًلى؟قَالَ ِلِكتَاِباللَِّهَعزَّ نَِبيَُّكْمَصلَّى:قَاَلُعَمرُ،َوِإنَُّهَعاِلم بِاْلَفَراِئضِ،إِنَُّهَقاِرئ  َأَماِإنَّ

َوَسلََّمَقْدقَالَ قـْ:اللَُّهَعلَْيِه ِبَهَذااْلِكتَاِبَأ ْرَفُع يـَ  َوَيَضُعبِِهآَخرِينَِإنَّاللََّه ُمْسِلم "َواًما رحمه-قالالشافعي.َرَواُه
"منتعلمالقرآنعظمتقيمته:"-اهلل
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 البصري الحسن اهلل-وقال "-رحمه بدم: العلماء مداد فيرجح القيامة، يوم الشهداء بدم العلماء مداد وزن ي

."الشهداء ."البهائملوالالعلماءلصارالناسك:"-رحمهاهلل-وقال


."أرفعالناسمنزلةعنداهللمنكانبيناهللوبينعباده،وهماْلنبياءوالعلماء:"-رحمهاهلل-وقالسفيانبنعيينة
عمَّن:َلميُعَطأَحد فيالدنياشيًئاأفضلمَنالنبوة،ومابعدالنبوةشيءأْفضلمنالعلموالفقه،فقيل:وقالأيًضا
ءكلهمعنالفُ:هذا؟قال (تذكرةالسامعوالمتكلم)قها


منالصائمالقائمالغاِزيفيسبيلاهلل:-رضياهللعنه-وقالعليبنأبيطالب أْجًرا الجامع)العاِلمأعظُم

(011)ْلخالقالراويللخطيبالبغدادي


."،ومذاكرتهتسبيحتعلمواالعلم؛فإنتعلمههللحسنة،وطلبهعبادة:"-رضياهللعنه-قالمعاذبنجبل


:ويقولالشاعر
والجهليهدمبيتالعزوالشرف=العلميرفعبيتاالعمادله


ْيِنَساِئِرالنَّاِس،ُهْمأَْهُلاْلَخْشَيةَِوالعلماء بـَ َعاَلىِبَهاِمْن تـَ َخصَُّهُماللَّهُ
َوَهَذاَحْصر ِلَخْشيَِتِهِفيُأوِليالِْعْلِم[94:فَاِطرٍ](ِإنََّماَيْخَشىاللََّهِمْنِعبَاِدِهالُْعَلَماءُ:)قالتعالى

نـْ:)َوِفياآْليَِةاْْلُْخَرى َهاُرَخاِلِديَنِفيَهاأَبًَداَرِضَياللَُّهَع نـْ ُهْمَجَزاُؤُهْمِعْنَدَربِِّهْمَجنَّاُتَعْدٍنَتْجِريِمْنَتْحِتَهااْْلَ
َربَّهَُوَرُضواَعْنُهذَِلَكِلَمْنخَ َنةِ](ِشَي يِـّ بـَ َأْهَلَخْشيَِتِهُهُمالُْعَلَماءُ[4:اْل َأنَّ َر بـَ ذَِلَك،َوَقْدَأْخ ُموِع-فََدلَّ ِبَمْج

نِ ْي تـَ يـَ َمْذُكوَرُهَولِْلُعَلَماءِ-اآْل َعَلىَأنََّهَذااْلَجَزاءَاْل
."وََكَفىبِااِلْغِتَراِربِاللَِّهَجْهاًل،ِةاللَِّهِعْلًماَكَفىِبَخْشيَ":قَاَلاْبُنَمْسُعوٍدَرِضَياللَّهَُعْنهُ
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َلى تـْ تـُ َعاَلى تـَ ُرالنَّاِسُخُشوًعاِإَذاَسِمُعواآيَاِتاللَِّه ثـَ َوَأْهُلالِْعْلِمُهْمَأْك
َلىَعلَْيِهْمَيِخرُّ)قالتعالى تـْ يـُ ِلِهِإَذا ْب قـَ ِإنَّالَِّذيَنُأوُتواالِْعْلَمِمْن ْن اِإ َن وُلوَنُسْبَحاَنَربِـّ ُق يـَ وَنِلْْلَْذقَاِنُسجًَّداَو

زِيُدُهْمُخُشوًعا ْبُكوَنَوَي يـَ َناَلَمْفُعواًلَوَيِخرُّوَنِلْْلَْذقَاِن بِـّ ْسَراءِ](َكاَنَوْعُدَر .[132:اإْلِ


وَ اْلِكتَاِب ْوَدُع تـَ ُمْس ُهْم بـُ و ُل قـُ َو َكَذِلَك َيُكوُنوَن اَل ًرا،السُّنَّةَِوَكْيَف بُـّ َتَد ُنُصوِصِهَما ِفي ُعُقوَلُهْم ُلوَن ْعِم يـُ َو
ْهًماَواْستِْنَباطًا فـَ َو ِفيُصُدوِرالَِّذيَنُأوُتواالِْعْلمَ)قالتعالى َنات  يِـّ بـَ  .[12:اْلَعْنَكُبوتِ](َبْلُهَوآيَات 


اْلرضفيالسماواتومنفيالعالميستغفرلهمن

َعْنأَِبي ْرَداِءفـَ ُقولُ-َصلَّىاهللَُعلَْيِهَوَسلَّمَ-َسِمْعُتَرُسوَلاهلِل:قَالَ-َرِضَياهللَُعْنهُ-الدَّ ْغِفُر:يـَ تـَ َوإنَّالَعاِلَملََيْس
َكَفْضلِ ِد َعَلىالَعاِب الَعاِلِم َوفْضُل فيالَماِء، َحتَّىالحيتَاُن َوَمْنِفياْلْرِض َمْنِفيالسَّماَواِت َعَلىَسائِِرَلُه الَقَمِر

ِدْرَهًماَوإنَّمَ َواَل ُثواِديَناًرا رِّ وَ َوَرَثُةاْلنِْبيَاِء،َوإنَّاْلنِْبيَاَءَلْميـَ  َورَُّثواالِعْلَم،فََمْنَأَخَذُهَأَخَذالَكَواِكِب،َوإنَّالُعَلَماَء  ا
َواِفر ْرِمِذيُّ."بَحظٍّ تِـّ .َرَواُهأَبُوَداُوَدَوال


ذكرلرسولاهللصلىاهللعليهوسلمرجالنأحدهماعالمواآلخرعابد:اهللعنهقالرضييأبىأمامةالباهلعن

دكفضلىعلىأدناكم):فقالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم ثمقالرسولاهللصلىاهللعليه(فضلالعالمعلىالعاب
َوَحتَّىاْلُحوَتلَُيَصلُّوَنَعَلىُمَعلِِّمالنَّاِسِإنَّاللََّهَوَمالِئَكَتُهَوأَْهَلالسَّ):وسلم َمَواِتَواَْلَرِضَحتَّىالنَّْمَلَةِفيُجْحِرَها

رَ يـْ بابماجاءفي-أبوابالعلمعنرسولاهللصلىاهللعليهوسلم-الذبائح-سننهفيأخرجهالترمذي."اْلَخ
رقم-فضلالفقهعلىالعبادة رقمفيحهاْللبانيوصح9614حديث ،9645صحيحسننالترمذيحديث

.(31404وصحيحالجامعحديثرقم


بموتالعلماءإبليسولذلكيفرح
 بموتالعباد يفرح مما أكثر بموتالعلماء يفرح قالالشيطان أنه رضياهللعنه عنابنعباس وروي " ِإنَّ:

َسيَِّدنَ:قَاُلواإلِِبْلِيسَ َقالَيَا فـَ ِبَمْوِتاْلَعاِبِد؟ َرُح ْف تـَ ِبَمْوِتاْلَعاِلِمَمااَل َرُح ْف تـَ َراَك نـَ  َمالََنا انْطَِلُقوافَاْنَطَلُقوا:ا
َقاُلواَلهُ فـَ َقاَللَُهإِبْلِيسُ:ُيَصلِّي فـَ رِيُدَأْنَنْسأََلَك،فَاْنَصَرَف، َربُّ:ِإنَّاُن ْقِدُر يـَ َياِفيَجْوِفَهْل نـْ َكَأْنَيْجَعَلالدُّ

َقالَ َقالَ:فـَ فـَ َقالَ:اَل، ُهْم،فـَ ثـُ ؟َكَفَرِفيَساَعٍة،ثُمََّجاَءِإَلىَعاِلٍمِفيَحْلَقٍةُيَضاِحُكَأْصَحابَُهَوُيَحدِّ َرْوَنُه تـَ :َأ
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َقالَ فـَ َقالَ:َنْسأََلَك، فـَ َضٍة؟قَالََهْل:َسْل، ْي َياِفيَجْوِفبـَ نـْ َربَُّكَأْنَيْجَعَلالدُّ ْقِدُر َعْمقَالَ:يـَ َوَكْيَف؟:نـَ
وُن،قَاَلإِبْلِيسُ:ِلَذِلَكِإَذاَأَرادَ َيُك فـَ ْفَسُهَوَهَذا:ُكْن نـَ ْعُدو يـَ َرْوَنَذِلَك؟اَل تـَ -أيالعالم-َأ َعاَلًما ْفِسُدَعَليَّ يـُ

(191رقم1/191)جامعبيانالعلم

لهو إليهفقالوا رويأنجنودالشيطانجاءوا والتفرحبموت: نراكتفرحبموتالواحدمنالعلماء، سيدنا يا

فهذاالعابدالذييعبداهلللياًلونهارًايسّبحويهللويصومويتصدق،التفرحبموتاْللفمنهم!!!آالفالعباد؟
ياأيهاالشيخهليقدر:نعمأناأدلكمعلىهذا،فذهبإلىعابدفقالله:قال.لواحدمنالعلماءفرحكبموتا

هليقدر:ثمذهبإلىالعالموقالله.وهذاجهلكبير.ال:اهللأنيجعلالسماواتفيجوفبيضة؟قالالعابد
أنيقولله:كيف؟قال:نعم،قال:قالالعالم.اهللأنيجعلالسماواتفيبيضة؟ أرادشيئًا إذا إنماأمره كن:

كانت،فقالالشيطانلجنوده:فيكون،فإذاقالللسماوات وهذا:كونيفيجوفبيضة .انظرواالفرقبينهذا
وكيفاهتدىبكلمتهأناسكثيرون وكيفاعتصمالثانيبعلمه، .انظرواكيفكذباْلولبجهله،

ليهمنوقوعهفيحبائلالشيطان،وتكونعبادتهمقبولةْلنهامكتملةالشروطفالذييعبداهللعلىعلماليُخشىع
ال ْلركان،وإ  .كانتباطلةوا


كل يجبعليهفعلهفي كيفيةعبادةاهللعلىعلموليسعلىجهل؛فيكونذلكبأنيتعلمالمسلمما وأماعن

وكذاأحكامالطهارةوص  نكانمنأهلاْلمواليعرفعبادة،فيعرفالصالةالصحيحةمنغيرها، يامرمضان،وإ
نكانمنأهلاالستطاعةعلىالحجفيعرفأنالحجواجبعليه زكاةومايجبعليهفيمالهمنحق،وإ ل حكما
أنيتعلمأحكامالحرفةالتييحترفها،فيعرفالحالل يلزمه وهكذا متقبالً، صحيحًا كيفيحجحجًا ثميعرف

زادعلىذلك،وإذالميستطعالمسلمالتعلمفيسألأهلالعلم،ويستمعوالحراموينبغيلهأني جتهدفيتعلمما
يتعرفعلى كلهذا وقبل وتكونعبادتهصحيحةمقبولة، إلىدروسهمومحاضراتهمحتىيعبداهللعلىبصيرة

كانعليهالصحابةرضياهللعن هم،فعنالتابعيالجليلأبيوحدانيةاهللوأسمائهوصفاتهوأركاناإليمان،وهذاما
وزونعشرآياتحتىيعلمواما:"عبدالرحمنالسلميقال حدثناالذينكانوايقرئونناالقرآنأنهمكانوااليتجا

،."فتعلمناالعلموالعملجميًعا:فيهنمنالعلموالعمل،قالوا


و لْلموال كسبهم أناسفي من فكم اليوم، حالنا وبين ذلك بين غيرقارن طرقًا يلتمسون رزق ال علي سعيهم
باعأساليباللؤموالخداعفيالبيع معظمهامنالرباوالسحتوأكلأموالالناسبالباطلوالنصبفياْلسواقوإت
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وهويعتقدأنهذهالطرقليسفيهامايخالفالدينوالشرعويتبعطرق،والشراءوغيرذلكمنطرقأكلالحرام
 .حليلمثلهذهالطرقفيظلطوالعمرهيأكلالحراموهواليدريملتويةفيت




َوْحِيَقلَِّفيِهُمالِْعْلُم،َوَزاَدِفيِهُماْلَجْهُل،َكَماَدلَّْتَعَلىذَلِ َزَمِناْل ُعَدالنَّاُسَعْن بـَ َعِناْبِن:َكاْْلََحاِديثَُوُكلََّما فـَ
َوأَِبيُموَسى ُهَماَرِضَياللَّ-َمْسُعوٍد نـْ َوَسلَّمَ:قَااَل-ُهَع َصلَّىاللَُّهَعلَْيِه َيَدِيالسَّاَعِةَْلَيَّاًما":-قَاَلالنَِّبيُّ َن ْي بـَ  ِإنَّ

َواْلَهْرجُ ِفيَهااْلَهْرُج، ُر ثـُ ْرَفُعِفيَهاالِْعْلُمَوَيْك يـُ َو ِزُلِفيَهااْلَجْهُل ْن َعَلْيهِ"اْلَقْتلُ:يـَ ق  َف قَاَلعنأبيهُو.ُمتَـّ َرَة َريـْ
َوَسلَّمَ َعلَْيِه َرُسوُلاللَِّهَصلَّىاللَُّه قَاَل ُر:" ثـُ َوَيْك ْلَقىالشُّحُّ يـُ َو اْلِفَتُن َوَتْظَهُر ْقَبُضالِْعْلُم يـُ َو الزََّماُن اَرُب َق تـَ يـَ

ماتالساعة،لذلككانالجهلمنعال(متفقعليه")َوَمااْلَهْرُج؟قَاَلاْلَقْتلُ:قَاُلوا.اْلَهْرجُ


 ِبِديِناللَِّه اْلَجْهِل َعاَلى-َوانِْتَشاُر َكَماِفيَحِديِثأََنٍس-تـَ ؛ ِبُقْرِبِقَياِمَها اْلُمْؤِذنَِة َأْشَراِطالسَّاَعِة َرِضَياللَّهُ-ِمْن
:قَالَ-َعْنهُ اللَِّه َرُسوُل َوَسلَّمَ-قَاَل َعلَْيِه َأْشرَ":-َصلَّىاللَُّه ِمْن ْثُبَتاْلَجْهُل،ِإنَّ يـَ َو اْلِعْلُم، ْرَفَع يـُ  َأْن اِطالسَّاَعِة

ْشَرَباْلَخْمُر،َوَيْظَهَرالزِّنَا َعلَْيهِ"َوُي َفق  تَـّ .ُم
 َرالزِّنَا،وَ"َوِفيلَْفٍظلِْلُبَخاِريِّ َراْلَجْهُل،َوَيْكثـُ ثـُ ْرَفَعالِْعْلُم،َوَيْك يـُ َرُشْرُباْلَخْمرِِإنَِّمْنَأْشَراِطالسَّاَعِةَأْن ثـُ "َيْك

َعْنَعْبِداهلِلْبِنَعْمِروْبِناْلَعاِص فـَ فاعالعلمإنمايكونبموتالعلماء؛حيثيموتعلمهممعهم؛ َرِضَياهللُ-وارت
ُهَما نـْ َرُسوَلاهلِل:قَالَ-َع َوَسلَّمَ-َسِمْعُت ْقِبُضا:"يقول-َصلَّىاهلُلَعلَْيِه يـَ اهلَلال ِمَنِإنَّ ِزُعُه َت ْن يـَ  اْنِتَزاًعا لِْعْلَم

ِقَعاِلًمااتََّخَذالنَّاُسُرُؤوسَاُجهَّ ْب يـُ ْقِبُضاْلِعْلَمِبَموِتالُْعَلِماِء،َحتَّىِإَذاَلْم يـَ ْواالنَّاِس،َوَلِكْن تـَ ُلوافََأفـْ ااًل،َفُسِئ
َفق َعلَْيه."بِغَْيِرِعْلٍمَفَضلُّواَوَأَضلُّوا تَـّ .أكثرالجهالءالذينيتصدرونللفتوىبغيرعلمفيهذهاْلياموما.ُم

َرْواأَنَّا:)-تعالى-والمراُدبقبِضالعلِمموُتالعلماء،وَذهاُبالُفَضالءوالفقهاء؛فقدجاءفيتفسيرقوله يـَ َأَوَلْم
ِفَهاَواهللَيْحُكُمالَُمَعقَِّب [11:الرعد(]ِلُحْكِمِهَوُهَوَسرِيُعالِحَسابِنَْأِتياَْلْرَضنَنُقُصَهاِمْنَأْطَرا

اليزالعالميموت،وقال"خرابهابموتعلمائهاوفقهائها:"-رضياهللعنهما-جاءفيتفسيرهاقالابنعباس
وُيرَفعالعلم يندِرس،حتىيكثرأهلالجهل، وأثرللحقِّ "خرابهابموتالعلماء:"وكذاقالمجاهدأيًضا. وقال.

.هوموتالعلماء،وَذهابالفضالء،وفقهاءاْلرضوخيارأهلها:"قال-رحمهاهلل-طاءع
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اْمَتَدَحاللَّهُ:المساواةبينالعالموالجاهل؛لمايختصبهالعالممنفضيلةالعلمونورالمعرفة-سبحانه-لقدمنعاهلل
َعاَلى- َرَأنَّأَْهَلالِْعْلِمَوَأْهَلاْلَجْهِلاَلَيْسَتِويَاِنأَبًَداالِْعْلَمَوالُْعَلَماَء،َوَذمَّاْلَجْهَلَوأَ-تـَ بـَ )ْهَلُه،َوَأْخ أَمَّْنُهَوقَاِنت 

َلُموَن ْع ْرُجوَرْحَمَةَربِِّهُقْلَهْلَيْسَتِويالَِّذيَنيـَ يـَ لَآنَاَءاللَّْيِلَساِجدًاَوقَاِئماًَيْحَذُراآلِخَرَةَو ْع يـَ ُموَنِإنََّماَوالَِّذيَناَل
ُرُأْوُلوااْلَْلبَابِ َذكَّ َت .[2:الزمر(]يـَ

َنَأصْ ْي بـَ َفىالتَّْسِوَيَة نـَ ْمَكَما ْيَنَغْيرِِه بـَ َنَأْهِلالِْعْلِمَو ْي بـَ َعاَلىالتَّْسوِيََة تـَ َفىاللَّهُ نـَ َحاِباْلَجنَِّةَوَأْصَحاِبَوَقْد
َعاَلى تـَ َقاَل فـَ ُرُأوُلواْْلَْلبَابُِقْلَهْلَيسْ)النَّاِر َذكَّ تَ َلُموَنِإنََّمايـَ ْع يـَ َلُموَنَوالَِّذيَناَل ْع يـَ .[2:الزَُّمرِ](َتِويالَِّذيَن

َعاَلى تـَ َعَلىَغايَِةَفْضِلِهْمَوشَ[93:اْلَحْشرِ](اَلَيْسَتِويَأْصَحاُبالنَّاِرَوَأْصَحاُباْلَجنَّةِ:)َكَماقَاَل .َرِفِهمَْوَهَذايَُدلُّ
َوَجلَّ َقاَلَعزَّ فـَ ْبِصُر يـُ َعاَلىَصاِحَباْلَجْهِلِبَمْنزَِلِةاْْلَْعَمىالَِّذيَناَل تـَ َو َلُمأَنََّماأُْنِزَل)َوَجَعَلُسْبَحانَُه ْع يـَ َأفََمْن

َأْعَمى ُهَو َكَمْن َربَِّكاْلَحقُّ مُ[12:الرَّْعدِ](إِلَْيَكِمْن ِإالَّ َثمَّ َأْوَأْعَمىفََما أَْهَلاْلَجْهِل،ْبِصر  َوَصَفُسْبَحانَُه َوَقْد
ْنِكَتاِبهِ ُهْمُصمٌّبُْكم ُعْمي ِفيغَْيِرَمْوِضٍعِم نَـّ .بَِأ

ورقبوروفيالجهلقبلالموتموتْلهله ـب ادهمدونالق ـس وأج


فكيفأنالبهائممدونغيرهممالميعلمأناهللسبحانهأباحلنااْلكلمماصادهالكلبالمعلمنفضائلالعلم
أناهللعزوجلأباحلكأنتأكلصيد:شرفافيكفيالعلم!العجماواتتتفاضلبالعلم،فكيفالحالببنيآدم؟
بَاُتَوَماَيْسَأُلوَنَكَماَذاُأِحلَّلَُهْمُقْلأُِحلََّلُكُمالطَّيِّ)قالتعالى:الكلبالمعلم،ونهاكأنتأكلصيدالكلبالجاهل

َعلَْيُكمْ أَْمَسْكَن ِممَّا فَُكُلوا اللَُّه َعلََّمُكُم ِممَّا ُهنَّ نـَ لُِّمو َع تـُ  ُمَكلِّبِيَن اْلَجَواِرِح ِمَن َعلَْيِهَعلَّْمُتْم اللَِّه اْسَم ُروا َواذُْك
ُقوااللََّهِإنَّاللََّهَسرِيُعاْلِحَساِب تَـّ وكنتصياد[1:المائدة]َوا معلم،علمته،فأنتل ًاتصطادالطيور،ومعككلب 

أنيعرفالطيرالذياصطدتهأنتبعالمةالرصاصةالتيتكونفيالصيد،فيذهبالكلبفيأتيكبهذاالصيد

-الذيعلمتهأنا:أي-لوأنيأرسلتكلبيالمعلم!يارسولاهلل:)فيحديثعديبنحاتمفيالصحيحينقالو

قال.كل:لآكل؟قا..فأتىبالصيد ولميمتمن:أي(وإنقتلها:وإنقتلها؟قال: رمق، إننزلالصيدوفيه
الصالة عليه النبي يسأل فهو الرصاصة، وليست الكلب هو إذًا قتلها فالذي وقتله، الكلب فأمسكه الرصاص،

هالصالةوالسالماشترطولكنهعلي.(وإنقتلها:آكلها؟قال-فيحالةأنكلبالصيدقتلها-وإنقتلها؟:)والسالم
كلبغيرمعلم،فأباحلكأنتأكلماأمسكعليكالكلبالمعلم،ونهاكأنتأكلما:شرطاً وهوأاليكونمعه

.أمسكعليكغيره،فصارالكلبالمعلممفضالًبالعلم



 

 

   11من  16الصفحة 

 

وكة شبكة تابع الجديد والحصري على   www.alukah.net    األل

 

ففالعلمشرفالقدرله،واليجهلقدرالعلموفضلهإالالجاهلون َكَفىبِاْلِعْلِم:"قَالَ-َعْنهَُرِضَياهللُ-َعْنَعَليٍّ
َأِمنْ رَّ بـَ َت يـَ َوَكَفىبِاْلَجْهِلَذمًّاَأْن َرُحِإَذاُنِسَبإِلَْيه، ْف يـَ ."ُهَمْنُهَوفِيهَِشَرفًاَأْنيَدَِّعَيِهَمْناليُْحِسنُُه،َو

 َأْحَمُد اإِلَماُم اهللُ-قَاَل "-َرِحَمُه اْلِعلْ: ْعِدُل يـَ  لَهُالَشْيَء نِيَُّتُه،قِيَل َصحَّْت ِلَمْن َم نِيَُّتُه؟: َتِصحُّ قَالَ!وََكْيَف َأْن:
ِره َوَرْفَعاْلَجْهِلَعْنغَْي ِسِه ْف ِوَيِبِهَرْفَعاْلَجْهِلَعْننـَ ْن ."يـَ

ْبُنِعيَاٍض اهللُ-َوقَاَلالُْفَضْيُل :"-َرِحَمُه َشْيًئا َيا نـْ ِفيالدُّ َأَحد  ْعَط يـُ  ِةَلْم وَّ بـُ النُّ َد ْع بـَ  َوَما ِة، وَّ بـُ ِمَنالنُّ أَْفَضَل
."َشْيء أَْفَضُلِمَنالِْعْلِمَواْلِفْقهِ

 ُمنَبٍِّه ْبُن َوْهُب اهلل-َوقَاَل "-َرِحِمُه َمِهيًنا،: َكاَن ْن َوِإ َواْلِعزُّ َدنِيًّا، َصاِحُبُه َكاَن ْن َوِإ َرُف الشَّ الِْعْلِم ِمَن َشعَُّب َت يـَ
ْنَكاَنَوِضيًعاَوالْ ْنَكاَنفَِقيًرا،َواْلَمَهابَُةَوِإ ْنَكاَنَقِصيًّا،َواْلِغَنىَوِإ ."ُقْرُبَوِإ

اَكَرُتهُ:"قَالَ-َرِضَياهلُلَعْنهُ-َوَعْنُمَعاِذْبِنَجَبٍل لَُّمُههلِلَخْشَية ،َوَطلَُبُهِعبَاَدة ،َوُمَذ َع تـَ  لَُّمواالِْعْلَمفَِإنَّ َع َتْسبِيح ،تـَ
ْعَلُمهَُصَدقَة  يـَ ِليُمُهَمْنال ْع تـَ َبة ،َو رْ ."َواْلَبْحُثَعْنُهِجَهاد ،َوَبْذلُهُقـُ

نكنتموَسطًاُسْدتُ,يابَنيَّ:"قالعبدالملكبنمروانلبنيه ْقُتْم،وإ فـُ ُكنُتمتعلَُّمواالعلم؛فإنكنتمسادًة ْن م،وإ
."ُسوقًَةِعشُتم

  :لوقال القائ
نفراتهفيفإنرسوبالعلم***اصبرعلىمرالجفامنمعلم
لُِّمَساَعًة َع تَـّ الَجْهِلُطوَلَحَياتِهِ***فََمْنَلْميَُذْقُمرَّال َتَجرََّعُذلَّ

ليُمحاَلَشباِبِه ْع تَـّ ْرعلْيِهأْرَبعاًل***وَمْنفاتَهُال بِـّ َوفاتِهَِفَك
.إذالميكوناالاعتبارلذاته***تقىاةالفتىواهللبالعلموالحي


 بِاللَِّه َعاَلى-َواْلَجْهُل ِبهِ-تـَ ْرِك َؤدِّيِإَلىالشِّ يـُ  َوَصفََوِبِديِنِه َوِلَذا سيدنا؛ َوُلوط  َوُهود  وح  السَّاَلمُ-ُن -َعلَْيِهُم

ْركِ ِش َواَمُهْمِبِهَلمَّاَرَفُضواَدَعَواتِِهْم،َوَأَصرُّواَعَلى قـْ َعاَلى–ِهْمَوَمْعِصَيِتِهْملِلَِّهَأ تـَ َقاَلُنوح  َويَا):-َعلَْيِهالسَّاَلمُ-فـَ
 ُهْم نَـّ ِإ الَِّذيَنآَمُنوا ِبَطاِرِد أَنَا َوَما َعَلىاللَِّه ِإالَّ َأْجِرَي ِإْن َمااًل َعلَْيِه َأْسَأُلُكْم اَل ْوِم َراُكْمقـَ َوَلِكنِّيَأ َربِِّهْم ُماَلقُو

ْوًما .[92:ُهودٍ(]َتْجَهُلونَقـَ
 ُهود  السَّاَلمُ-َوقَاَل -َعلَْيِه َتْجَهُلونَ)ِلَقْوِمِه ْوًما قـَ  َراُكْم َأ َوَلِكنِّي ِبِه ُأْرِسْلُت َما ُغُكْم لِّ بـَ َوُأ اللَِّه ِعْنَد الِْعْلُم (ِإنََّما

.[90:اْْلَْحَقافِ]
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 َتْجَهُلونَ)ِلَقْوِمهِ-َعلَْيِهالسَّاَلمُ-َوقَاَلُلوط  ْوم  قـَ ْم ُت نـْ َبْلَأ ِمْنُدوِنالنَِّساِء :النَّْملِ(]أَئِنَُّكْملََتْأُتوَنالرَِّجاَلَشْهَوًة
.[55 

ُموَسى ِمْن ِإْسَرائِيَل ُنو بـَ  طَلََبْت السَّاَلمُ-َوَلمَّا اْْلَْصنَا-َعلَْيِه ِمَن رِِكيَن ْش ِلْلُم َما ِمْثَل لَُهْم َيْجَعَل ُموَسىَأْن أَْنَكَر ِم
اْلَحاِمَللَُهْمَعَلىطَلَِبِهْمَهَذاُهْوَجْهلُُهْمبِاللَِّه َنَأنَّ يَّ بـَ َو َعاَلى-َعلَْيِهْم، ْوا)-تـَ تـَ بَِبِنيِإْسَرائِيَلالَْبْحَرفََأ َوْزنَا َوَجا
لَ اْجَعْل ُموَسى يَا قَاُلوا لَُهْم َأْصنَاٍم َعَلى ْعُكُفوَن يـَ  ْوٍم قـَ َتْجَهُلونََعَلى ْوم  قـَ  ِإنَُّكْم آلَِهة قَاَل َلُهْم َكَما ا ِإَلًه (َنا

.[104:اْْلَْعَرافِ] 
أَنِْبيَاَءاللَِّه َعاَلى-َوَمَعَأنَّ ،َوَمْعِرفَِتِهْمبِاللَِّه-تـَ َوْحِيالرَّبَّاِنيِّ ْل َعاَلى-َقْدُعِصُمواِمَناْلَجْهِل؛ِلَكَماِلُعُقوِلِهْمبِا ؛-تـَ

َعاَلى-فَِإنَّاللََّه ُذوابِاللَِّه-َعلَْيِهُمالسَّاَلمُ-َوَعَظُهْمَأْنَيُكوُنواِفيِعَداِداْلَجاِهلِيَن،َوُهْم-تـَ َعوَّ تـَ َعاَلى-قَْد ِمَن-تـَ
َراْْلَنِْبيَاِء ثـَ ُفواَأ تـَ ْق يـَ ِهَدايَة لِلَْبَشِرَأْن .-لسَّاَلمَُعلَْيِهُما-اْلَجْهِل،َوَماَذاَكِإالَّ


 َوَجلَّ-َربَُّه-َعلَْيِهالسَّاَلمُ-َسَأَلُنوح  َوْحُياللَِّه-َعزَّ اْلُمْشِرَكِمَنالطُّوفَاِنَفَكاَن َنُه بـْ َيا َنجِّ يـُ َعاَلى-َأْن لَهُ-تـَ

ُرَصاِلٍحَفاَلَتْسأَْلِنَمالَ) يـْ ُنوُحِإنَُّهلَْيَسِمْنأَْهِلَكإِنَُّهَعَمل َغ (ْيَسَلَكبِِهِعْلم إِنِّيَأِعُظَكَأْنَتُكوَنِمَناْلَجاِهِلينَيَا
ُنوح [16:ُهودٍ] َقِبَل فـَ َعاَلى-َمْوِعَظَةاللَِّه-َعلَْيِهالسَّاَلمُ-، َعاَذِبِه-تـَ تـَ ِمْنُسُلوِكُسُبِلأَْهِل-ُسْبَحانَهُ-َلُه،َواْس

 َوالضَّاَلِل ِإنِّ)اْلَجْهِل َربِّ ِمَنقَاَل َأُكْن ْرَحْمِني تـَ َو ِلي ْغِفْر تـَ  َوِإالَّ ِعْلم  بِِه ِلي لَْيَس َما َأْسأََلَك َأْن ِبَك َأُعوُذ ي
.[11:ُهودٍ(]اْلَخاِسرِينَ

َرةِ(]َأُعوُذبِاللَِّهَأْنَأُكوَنِمَناْلَجاِهِلينَ):-َعلَْيِهالسَّاَلمُ-َوقَاَلُموَسى َق بـَ .[61:اْل


يُـّ َونَِب ُمَحمَّد  َوالسَّاَلمُ-َنا الصَّاَلُة َلْم-َعلَْيِه ثُمَّ بِاآْليَاِت َوطَالَُبوُه َدْعَوتِِه، َعْن َوالضَّاَلِل اْلَجْهِل أَْهُل َأْعَرَض َلمَّا
 َربُُّه َوَعَظُه ذَِلَكَعلَْيِه؛ َوَشقَّ ِبَها، ُنوا ْؤِم َوَجلَّ-يـُ اْلِهَدايَ-َعزَّ َأنَّ َلُه َن يَّ بـَ َو ، ِمْنُه ِمْن-ُسْبَحانَهُ-َة َولَْيَسْتِْلََحٍد

َقاَل فـَ َرُهِمَناْلَجْهِل، َفًقا):-ُسْبَحانَهُ-َخْلِقِه،َوَحذَّ نـَ َتِغَي ْب تـَ َعلَْيَكِإْعَراُضُهْمفَِإِناْسَتطَْعَتَأْن َر بـُ َك َن َكا ْن َوِإ
 ُهْم يـَ َتْأِت فـَ  السََّماِء ِفي ُسلًَّما َأْو اْْلَْرِض اْلَجاِهِلينَِفي ِمَن َتُكوَننَّ اْلُهَدىَفاَل َعَلى َلَجَمَعُهْم اللَُّه َشاَء َوَلْو (ِبآيٍَة

َعامِ] نـْ .[05:اْْلَ  َوَجلَّ-َوَأَمَرُه َواْلَجْهلِ-َعزَّ الضَّاَلِل َأْهِل َعْن ْعَراِض َواإْلِ ْعَوِة، الدَّ وَ):بِتَْبلِيِغ بِاْلُعْرِف َوْأُمْر اْلَعْفَو َعِنُخِذ َأْعِرْض
.[122:اْْلَْعَرافِ](اْلَجاِهِلينَ
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َعاَلى–َوَصَفاللَّهُ ُهْمِصَفَةاْلَعْقلِالجهالءتـَ نـْ َفىَع نـَ بِاْلَعَمىَوالصََّمِمَو
 ِديُناللَِّه َوُهَو اْلَحقِّ وِغ ُل بـُ  َن ْي بـَ َو ُه َن يـْ بـَ  َجْهُلُه َحاَل َعاَلى-َوَمْن لِعِ-تـَ اْرَتَضاُه الَِّذي َما-بَاِدِه َعطََّل َقْد فـَ

 اللَُّه َعاَلى-َوَهَبُه -تـَ اللَُّه َوَصَف َوِلَذا َواْلَمْعِرَفِة؛ الِْعْلِم َتْحِصيِل َوَساِئِل َعاَلى-ِمْن بِاْلَعَمى-تـَ َحالُُهْم َهِذِه َمْن
ُلوااْلحَ ْعِق يـَ َلْم ُهْم نَـّ ِصَفَةاْلَعْقِل؛ِْلَ ُهْم نـْ َفىَع نـَ َو اْلَخِليَقِةَوالصََّمِم َشرُّ ُهْم فـَ َوَلْمَيْسَمُعوُه، ُروُه ِص ْب يـُ  َوَلْم قَّ

َعاَلى-ِعْنَداللَِّه اُكلَِّها،-تـَ ْرِضَه َكَهَذاِلَع م  تَِّسُعَمَقا يـَ ،َواآْليَاُتاْلُقْرآنِيَّةُاْلَواِرَدةُِفيذَِلَكاَل
وَرِة َرةِ"فَِفيُس َق بـَ ُرو)"اْل َنَكَف ْمالَوَمَثُلالَِّذي ُه ُدَعاًءَونَِداءًُصمٌّبُْكم ُعْمي فـَ ْنِعُقِبَمااَلَيْسَمُعِإالَّ يـَ اَكَمَثِلالَِّذي

ُلونَ ْعِق َرةِ](يـَ َق بـَ [111:اْل
ُلونَ):"اْلَمائَِدةِ"َوِفي ْعِق ُرُهْماَليـَ ثـَ ُروَنَعَلىاللَِّهاْلَكِذَبَوَأْك تـَ ْف يـَ ُروا َنَكَف [130:اْلَمائَِدةِ](َوَلِكنَّالَِّذي
َعامِ"َوِفي نـْ َعلَ):"اْْلَ َيْجَعْلُه َيَشْأ َوَمْن ُيْضِلْلُه اللَُّه َيَشِأ ِفيالظُُّلَماِتَمْن َوبُْكم  بِآيَاتَِناُصمٌّ ُبوا َكذَّ َن ىِصَراٍطَوالَِّذي

َعامِ(]ُمْسَتِقيمٍ نـْ [02:اْْلَ
َفالِ"َوِفي نـْ َوا):"اْْلَ ُلونَِإنََّشرَّالدَّ ْعِق يـَ ِعْنَداللَِّهالصُّمُّاْلُبْكُمالَِّذيَناَل َفالِ(]بِّ نـْ [99:اْْلَ

ُلونَ")ُيوُنسَ"َوِفي ْعِق يـَ بِِإْذِناللَِّهَوَيْجَعُلالرِّْجَسَعَلىالَِّذيَناَل ْؤِمَنِإالَّ تـُ ٍسَأْن ْف اَكاَنلِنـَ [133:ُيوُنسَ(]َوَم
لَ):"اْلَحجِّ"َوِفي فـَ الَأ ا َه فَِإنَـّ ِبَها َيْسَمُعوَن َأْوآذَان  ِبَها ُلوَن ْعِق يـَ  ُلوب  قـُ  َلُهْم َتُكوَن فـَ ِفياْْلَْرِض ُروا َيِسي ْم

ْعَمىالُْقُلوُبالَِّتيِفيالصُُّدورِ تـَ ْعَمىاْْلَْبَصاُرَوَلِكْن .[16:اْلَحجِّ(]تـَ


َخْلِقهِ ُهْمَشرُّ نَـّ َحَكَمَعلَْيِهْمبَِأ
ُهُماللَّهََُْلَِ قـَ ُهْمَعطَُّلواَماَرَز َعاَلى-نَـّ ُروابِِه-تـَ ُلوِمَفَكَف ْدَكاَنَأْوَلىِبِهْمَأْن-ُسْبَحانَهُ-ِمْنَوَساِئِلَتْحِصيِلالُْع َوَق

ُروُه؛ِفِإنَُّه ُدوُهَفاَلَيْكُف َوحِّ يـُ ُهْمَفاَلَيْجَحُدوُه،َو بَـّ َر ِرُفوا ْع َوَجلَّ-يـَ َخْلِقِهَقْد-َعزَّ ُهْمَشرُّ نَـّ ِإنَّ)َحَكَمَعلَْيِهْمبَِأ
رِِكيَنِفينَاِرَجَهنََّمَخاِلِديَنِفيَهاُأولَِئَكُهْمَشرُّاْلَبرِ ْش ُرواِمْنأَْهِلاْلِكتَاِبَواْلُم َنَكَف ةِ(]يَّةِالَِّذي َن يِـّ بـَ .[6:اْل


ْدُرُهْمِفيِديِناللَِّه َعاَلى-َوَق ْعِقلُأََقلُّمِ-تـَ تـَ َعاِمالَِّتياَل نـْ َواإْلِْنِس):ْنَقْدِراْْلَ َذَرْأنَاِلَجَهنََّمَكِثيًراِمَناْلِجنِّ َوَلَقْد

 َك ِبَهاُأولَِئ َوَلُهْمآذَان اَلَيْسَمُعوَن ُروَنِبَها ِص ْب يـُ  اَل َوَلُهْمَأْعُين  ِبَها ْفَقُهوَن يـَ  اَل ُلوب  قـُ َبلْلَُهْم َعاِم نـْ ُهْمَكاْْلَ
[112:اْْلَْعَرافِ(]َأَضلُُّأولَِئَكُهُماْلغَاِفُلونَ

 ُأْخَرى آيٍَة َسبِياًل)َوِفي َأَضلُّ ُهْم َبْل َعاِم نـْ َكاْْلَ ِإالَّ ُهْم ِإْن ُلوَن ْعِق يـَ  َأْو َيْسَمُعوَن َرُهْم ثـَ َأْك َأنَّ َتْحَسُب (َأْم
.[11:اْلُفْرقَانِ]
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العملبالعلموجوب
المقصودإنارتب فإنالعملهو وطالبالعلم، العلماء حياة في جوهرية ومسألة كبرى، ة بالعملقضي اطالعلم

فالعلمإنلميترجمإلىعملفماالفائدةمنه،فعلى.اْلعظممنالعلم،وبدونهالقيمةللعلم،والفائدةمنورائه
ومنهناجاءتنصوصناسبقطفثمراتعلمهطالبالعلمكمايجدفيالطلبأنيجدفيالعمل،فإنهأولىال

والالكثيرةعن ـق اءتاْل ـج ؤكدوجوبربطالعلمبالعمل،وتحذرمنالفصلبينهما،و ت الكتابوالسنةالكثيرة
.السلف،وأنشدالشعراءماجادتبهقرائحهمحولهذهالقضية


وجل-ولقدمدحاهلل علموا-عز كتابهالكريمالعاملينبما قالتعالى،في : الطَّاُغوَتَأن} ُبوا َن تـَ اْج َوالَِّذيَن

ْرِعبَاِد َبشِّ فـَ ْشَرى ْعُبُدوَهاَوأَنَاُبواِإَلىاللَِّهلَُهُمالُْب َيتَِّبُعوَنَأْحَسَنُهُأْولَِئَكالَِّذيَنَهَداُهُم*يـَ فـَ الَِّذيَنَيْسَتِمُعوَناْلَقْوَل
14-11:سورةالزمر{اْْلَْلبَاِباللَُّهَوُأْولَِئَكُهْمُأْوُلوا

ُرواآيَاتِهِ:"-تعالى-وقال بَـّ لَِيدَّ َناُهِإلَْيَكُمَباَرك  َزْل أَنـْ اتباعه:تدبرآياته:قالالحسن.(92مناآلية:صّ)"ِكَتاب 
وَنُهَحقَِّتالَوِتهِ:"-تعالى-وقالابنعباسفيقوله.بعمله ُل تـْ .بعونهحقاتباعهيت(191مناآلية:البقرة)"يـَ


ُكلََّصاِحِبِعلٍم نَّ ُزوُلَقَدَماَعبٍدَحتىُيسَأَلَعن:"-َصلَّىاهللَُعلَيِهَوَسلَّمَ-َعنُهَيوَمالِقَياَمِة،قَاَلمسئولَوِإ تـَ ال

أَفنَاُه؟:َأرَبعٍ ِفيَم َعنُعُمرِِه ماذاعملفِيِه؟َوَعنِعلِمهِ! ا! ِمنأَيَن أَنَفَقُه؟َوَعنَماِلِه َوِفيَم كَتَسَبُه فِيَم! َوَعنِجسِمِه
.1/196وانظرصحيحالترغيبوالترهيب9111الترمذي)َرَواهُالتِّرِمِذيَُّوَصحََّحهُاْلَلَبانيُّ.!"أَبالُه؟


بالاللهمإنيأعوذبكمنعلمالينفع،ومنقل:"قالصلىاهللعليهوسلموعنزيدابنأرقم؛أنرسولاهلل

.(.9199مسلم)رواهمسلم"يخشع،ومننفسالتشبع،ومندعوةاليستجابلها

كالكلبوالعياذباهللذماهللأولئكالذينالينتفعونبمايحملونهمنعلم،و ه قالووصفمنلميعملبعلمهبأن

َناُهآيَاتَِنافَاْنَسَلخَ:تعالى يـْ تـَ َبَأالَِّذيآ نـَ ُهالشَّْيطَاُنَفَكاَنِمَناْلَغاِويَنَواْتُلَعلَْيِهْم َع بـَ تـْ َهافََأ نـْ َنا *ِم ئـْ َوَلْوِش
َعلَيْ َتْحِمْل َكَمَثِلاْلَكْلِبِإْن ُه ُل ثـَ فََم َهَواُه َع َب تَـّ َوا ِإَلىاْْلَْرِض أَْخَلَد َوَلِكنَُّه ِبَها َناُه ْع فـَ ُرْكُهَلَر تـْ تـَ  ْلَهْثَأْو يـَ  ِه

ْلَهْثَذِلَكَمَثُلا ُروَنيـَ َفكَّ تـَ يـَ ُبوابِآياتَِنافَاْقُصِصالَْقَصَصلََعلَُّهْم َنَكذَّ [116-115:اْلعراف](ْلَقْوِمالَِّذي
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بالحمارالذييحملأسفارااليعرفقيمتها،فضالعنجهلهبماتحويهمندررفَِإنَّاهللَقَد-عزوجل-وشبههم
بَِأغبى ُهم َه بَـّ َوَش ُهوَد يـَ ال بهذا الحمارقالَذمَّ ووصفاهللبنيإسرائيلبصفة تعالى-الَحَيواِن الَِّذيَن}: َمَثُل

َكذَّ َن الَِّذي اْلَقْوِم َمَثُل بِْئَس َأْسَفاًرا َيْحِمُل اْلِحَماِر َكَمَثِل ا َيْحِمُلوَه َلْم ثُمَّ ْوَراَة تَـّ ال ُلوا اَلُحمِّ َواللَُّه اللَِّه بِآيَاِت ُبوا
ْهِدياْلَقْومَ والحمارذماهللبنيإسرائيلبأنهمتعلموالكنهملميعملوابعلمهمفقد.5:سورةالجمعة{الظَّاِلِمينَيـَ

اليفهمواليعقلولوحملاْلسفارعلىظهره؛ْلنالسرفيهأنهحمار


علىبنيإسرائيل فُ:"قالسبحانهمنكرًا نـْ َأ َسْوَن ْن تـَ َو النَّاَسبِالِْبرِّ ُروَن اْلِكتَاَبأََفالأَتَْأُم وَن ُل تـْ تـَ  ْم ُت نـْ َوَأ َسُكْم
ُلونَ ْعِق .(11:البقرة)"تـَ

وقال ل ـج و َورَاءَ":عز  َنَبُذوُه فـَ  َتْكُتُموَنُه َوال ِللنَّاِس ُه نَّ نـُ يِـّ بـَ لَُت اْلِكتَاَب وا ُأوُت الَِّذيَن ِميثَاَق اللَُّه َأَخَذ َوِإْذ
َرْواِبِهثََمناًقَلِ تـَ وِرِهْمَواْش ُرونَُظُه تـَ .(141:آلعمران)"يالًفَبِْئَسَماَيْش

مثلالذييعلمالناسالخيروينسىنفسهمثلالفتيلةالتيتضيءللناسوتحرقنفسها":صلىاهللعليهوسلموقال
.(.1/194انظرصحيحالترغيبوالترهيب)رواهالبزاروصححهاْللباني"


 :قَاَل بَعُضُهم
وُمالَمرَءعَ ُل ِإلىِمثِلهِ***َلىِفعِلِهتَـ َوأَنَتَمنُسوب 

زِريَعَلىَعقِلهِ***َمنَذمََّشيًئاَوأََتىِمثَلهُ فَِإنََّماُي
َأنَيُكونَ َعلِِّم تـَ َأِوالُم َلَخَساَرة َعَلىالُمَعلِِّم َها نَـّ َصِغيًرافيِعبَاَدتِِه،ِإ َكِبيًرافيَشَهاَدتِِه َسيَِّئالِفعِل، َحَسَنالَقوِل

َواَءَوُهَوَواِقع فيالدَّاِء،َوَصَدَقالَقاِئلُ :َيِصُفِلآلَخرِيَنالدَّ
َرُه ـي عَـلُِّمَغ ُجُلالُم رَّ ـل َهاا يُـّ َهالَّلِنَفِسَكَكاَنَذاالتَّعِليمُ***يَـاَأ

َواَءِلِذيالسََّقاِمَوِذيالضَّنىَتِصفُ َكيَماَيِصحُِّبِهَوأَنَتَسِقيمُ***الدَّ
َنا لَـ ِدُعُقو ا شـَ ُحبِالرَّ ِل ـص َراَكُت نـَ اَوأَنَتِمَنالرََّشاِدَعِديمُ***َو بَـًد َأ
َها يِـّ َعنَغ ا هـَ َكفَانَه سـِ َدْأِبَنف ـب َهتَعنهُفَأَنَتَحكِ***فَا تـَ يمُفَِإَذاان

تَـَدى وُلَويُه قُـ تـَ مَـا ُهَناَكيُقبُل وِلِمنَكَويَنَفُعالتَّعِليمُ***فـَ قـَ بِال
َلُه ـث تَيِم تَـأ ُلٍقَو خـُ عَـن َعلَتَعِظيمُ***التَنَه فـَ َكِإَذا لَـي َعار َع
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عَ:"َوَقدَجاَءفيِذكِرَأوَِّلالنَّاِسيُقَضىعليهمَيوَمالِقَياَمةِ تـَ َفُهَوَرُجل  رَّ َع فـَ َرَأالُقرآَن،فَأُِتَيبِِه قـَ لََّمالِعلَمَوَعلََّمُه،َو
قَالَ َها، فـَ َر َع فـَ  نَِعَمُه ِفيَها؟: َعِملَت فََما قَالَ! قَالَ: الُقرآَن، فِيَك َرأُت قـَ َو َوَعلَّمُتُه، الِعلَم َعلَّمُت تـَ َكَذبَت،:

َقالَ لَّمَتالِعلَملِيـُ َع تـَ َقالََعاِلم :َوَلِكنََّك يـُ َرأَتالُقرآَنِل قـَ دقِيَل،ثمأُِمَربِِهَفُسِحَبَعَلىَوجِهِه:،َو َق فـَ َقاِرئ ،
َوَصحََّحهُاْلَلَبانيُّ."َحتىأُلِقَيفيالنَّارِ .َرَواهُالنََّساِئيُّ

َوالسَّالمُ-َوقَاَل ِبِهالُعلَ:"-َعلَيِهالصَّالُة لَُّمواالِعلَملِتُبَاُهوا َع تـَ ُوُجوَهال  ِبِه ِبِهالسَُّفَهاَء،َأولَِتصِرُفوا َماَء،َأولُِتَماُروا
ُهَوفيالنَّارِ فـَ َلَذِلَك َع فـَ .َرَواهُابُنَماَجهَوَغيُرُهَوَحسََّنهُاْلَلَبانيُّ."النَّاِسإِلَيُكم،فََمن

وابنحبان والحاكموقفيوفىالحديثالذىرواهأودوادوابنماجه الصحيحعلىشرطالبخارىصحيحه
رسولاهللفيومسلموصححهشيخنااْللبانى منتعلم:"صحيحالترغيبوالترهيبمنحديثأبىهريرةقال

يومالقيامة لميجدعرفالجنة منالدنيا، إالليصيببهعرضًا اليتعلمه وجهاهللتعالى، يبتغىبه مما ")علمًا
صحيح رواه{133:صحيحالترغيب}: رقمفي(9661)أبوداودرقم، ورواهابنماجه في(959)العلم،
يعنىريحها(.المقدمة


ُقدَوةً الُمَعلُِّموَن َوْلَيُكِن اهلِل، ِلَوجِه َوْلَيطلُُبوُه َوُطالَّبًا، ُمَعلِِّميَن الِعلِم أَهَل اهلَل ْلَيتَِّق فـَ  َماَأال َتطبِيِق في ِلُطالَّبِِهم

َوْليُ وُلوَن، ُق بِالَعَمِل،يـَ الَقوِل َباِع ِمنإِت َصاِحُبالِعلِم، َعلَيِه َيِجُبَأنَيُكوَن لما َصاِدقًَة وَرًة ِمنأَنُفِسِهمُص روُهم
َعاُمِلَوالبُعِدَعِنالَجَفاِء،َوالصَّبِرَعَلىالشََّدائِِدَوالَّ تَـّ الَحَذَرالَحَذَرِمنْلَواِء،وََوالرُِّقيِّفياَْلخِذَوالَعطَاِء،َواللِّيِنفيال

وِسَوَتضيِيِعَطرِيِقالتَّو ُف نَـّ الَمقِتلِل َهَذاِمنَأَشدِّ ِفيِق،َوُهَوفيَأنَيُكوَنالِعلُمفيَجاِنٍبَوالَعَمُلفيَجاِنٍب،فَِإنَّ
فيالَعقلِ الَوقِتنَفِسِهَسَفه فيالرَّأِيَوَضعف 

َهاالَّذِ:"قَاَلُسبَحانَهُ يُـّ ْفَعُلونَيَاَأ تـَ وُلواَماال ُق تـَ َمْقتًاِعْنَداللَِّهَأْن َر بـُ َك ُلوَن ْفَع تـَ وُلوَنَماال ُق تـَ "يَنآَمُنواِلَم
.(0،9:الصف)


قاريضمن":صلىاهللعليهوسلمقالرسولاهلل:وعنأنسقال ـم مررتليلةأسريبيبأقوامتقرضشفاههمب
ويقرؤونكتاباهلل:"،وفيرواية"خطباءأمتكالذينيقولونمااليفعلون:قالمنهؤالءياجبريل؟:نار،فقلت

ان،والبيهقي،وصححهاْللبانيفي"واليعملونبه ـب دنيا،وابنح ـل (صحيحالترغيبوالترهيب:)رواهابنأبيا
..1/195،196صحيحالترغيبوالترهيب)
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ُيَجاءُ:))سمعترسولاهللصلىاهللعليهوسلميقول:قال-نهرضياهللع-وفيالصحيحينعنأسامةبنزيد
الِحَما َيُدوُر َكَما َيُدوُر فـَ  النَّاِر، ِفي َتابُُه قـْ َأ َدِلُق ْن تـَ فـَ  النَّاِر، ِفي َقى ْل يـُ فـَ  الِقَياَمِة ْوَم يـَ  رَُّجِل ل َرَحاُه،بِا ِب ُر

وُلونَ ُق يـَ َيْجَتِمُعأَْهُلالنَّاِرَعلَْيِهفـَ َهاَناَعِنالُمْنَكِر؟َأْي:فـَ نـْ تـَ ُروِفَو ُرنَابِاْلَمْع َسُكْنَتتَْأُم ُفاَلُنَماَشْأُنَك؟أَلَْي
قَالَ : َوآتِيِه الُمْنَكِر َعِن اُكْم َه نـْ َوَأ آتِيِه، َواَل ُروِف بِاْلَمْع رُُكْم ُم ((ُكْنُتآ وصحيح(0961)صحيحالبخاري ،

اقتضاءالعلمالعمل-(هتفالعلمبالعمل،فإنأجابهوإالارتحل):-اهللعنهرضي-قالعليبنأبيطالب (9242)مسلم
.(05-06)


ذكرةالسامعوالمتكلم"ليسالعلمماحِفظ،العلممانفع:"وقالالشافعي ..(15ص)ت
وقالبعضالسلف " وسي: ووافقعلمهعمله، علم، العالممنعملبما فإنما حملةالعلم،اعملوا كونأقواميا

يحملونالعلماليجاوزتراقِيَهم،يخالفعملهمعلمهم،ويخالفسريرتهمعالنيتهم،يجلسونِحلقاًيباهيبعضهم
بعضاً،حتىإّنالرجلليغضبعلىجليسهأنيجلسإلىغيرهويَدَعه،أولئكاليصعدأعمالهمفيمجالسهمتلك

.(11-16ص)حاشيةتذكرةالسامع"إلىاهللتعالى
."أصلالعلمالخشية:"ومنذلكدواممراقبةاهللتعالىفيالسروالعلن،ومالزمةخشيتهسبحانه،قالاإلمامأحمد

:وقالالزهري حتىيذهب" أنيتركالعملبه ومنغوائله،ومنغوائلهالنسيان،إنللعلمغوائل،فمنغوائله
.(134-131/1)جامعبيانالعلم-"وهوشرغوائله،الكذبفيه

وري إنمايرادالعلمللعمل،فالتدعطلبالعلمللعمل،:"طلبالعلمأحّبإليكأوالعمل؟فقال:وسئلسفيانالث
..(1/19)حليةاْلولياء"والتدعالعمللطلبالعلم


َلهُاعِترافًا ِبَمانَاداهُُذوالنوِنبُنمتَّى***وَناِجإَذاَسجدتَّ

ْنَحُتِجسَمَكالسَّاعاتَنْحًتا***فتًّااْليامُفؤاَدكتِفتُّ تـَ  و

أاليَاَصاِحأْنَتأرِيُدأنتَ***وتْدُعوَكالمنوُندعاءَصدٍق
 َتا***فالَتطِلالصِّبَافيهَمَجال  ْن فـَ ْرَكْمصبيٍّقدَد وفكِّ

لذكُرشيًئا رت***إذامالميِفْدكا افليَتكثمَّليَتكماذََك
فليَتَكثمَّليَتكماَعِلْمتَا***إذاَماَلْميُِفْدكالعلُمشيًئا
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فليتَكثمَّليَتَكمافَهْمتا***وإْنألَقاَكفهُمَكفيَمغَاٍو
َوَراَعىَواِجَباتَِهاَوُمقَتَضَياتَِها،َوَقدَجاَءَعنأَبيُهَري بَِإسنَاٍدال-َرِضَياهللَُعنهُ-َرَةفَِإنَّالُعُلوَمالتَنَفُعِإالََّمنَعِمَلبها

ِلَكنٍزاليُنَفُقِمنهُفيَسبِيِلاهلِل:"بَأَسبِِهأَنَّهُقَالَ ِهَكَمَث َوَجلَّ-َمَثُلِعلٍماليُعَمُلِب ."-َعزَّ


رركممنقرأالقرآن،ولكنانظروامنيعملبه:"وقالعمربنالخطاب ."اليغ
الحبيببنعبيد ـق رحبيو وابه،والتتعلموالتتجملوابه،فإنهيوشكإن:"اـل ـع تعلمواالعلم،واعقلوه،وانتف

."طالبكمالعمرأنيتجملبالعلمكمايتجملالرجلبثوبه
."إنأحدثاهلللكعلماًفأحدثلهعبادة،واليكنإنماهمكأنتحدثبهالناس:"وقالأبوقالبة
."الرعاية،وهمةالسفهاءالروايةهمةالعلماء:"وقالالحسن

هكانعالماً:"وقالالفضلبنعياض ."اليزالالعالمجاهاًلبماعلمحتىيعملبه،فإذاعملب
زلقعنه:"وقالمالكبندينار ـن ةالصفاإذاوقععليهالقطرا ـل ز تلقى:"،وقال"العالمالذياليعملبعلمهبمـن

."لحنكلهالرجلمايلحنحرفاً،وعمله
.منمتعلمفاجر:،أي"الخبيثأخبثمنقارئفاجر:"وقالأيوب

هكانيقال:"وقالاْلوزاعي  ويلللمتفقهينلغيرالعبادة:أنبئتأن


مناظرةبينالعلموالعقل

 

منذاالذيمنهماقدأحرزالشرفا***علمالعليموعقلالعاقلاختلفا
هافقالالعلمأن او***أحرزتغايـت ـف قلأناالرحمنبيعر ـع قالال

ا***فأفصحالعلمإفصاحًاوقالله ـف هاتص ـن رآ ـق بأيناالرحمنفي
ده ـي ا***فبانللعقلأنالعلمس ـف فقبلالعقلرأسالعلموانصر
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نوافلالعباداتفضلالعلمعلى
إنفضلالعلمخيرمنفضل»:مقالرسولاهللصلىاهللعليهوسل:عنحذيفةبناليمانرضياهللعنهماأنهقال

ورع 1/126)والطبرانيفياْلوسط(011رقم1/111)رواهالحاكمفيالمستدرك«العبادة،وخيردينكمال
0263رقم الحاكم( 111)/وأخرجه 015رقم وقاص( بنأبي صحيحعلى:وقالمنطريقآخرعنسعد

.شرطالشيخين،ووافقهالذهبي
ُهَما-َعِناْبِنُعَمَرو نـْ ِمْنِعبَاَدِةِستَّيَنَسَنة:"قَالَ-َرِضَياهللَُع ر  يـْ تعلمسنةأفضل:وقالالزهري."َمْجِلُسِفْقٍهَخ

ِمنأنيكوَن:-رحمهاهلل-وقالالحَسن.سنةمائتيمنعبادة إليَّ ْلنأتعلَّمبابًامنالعلمفأُعلِّمهمسلًما،أحبُّ
(1/114)مفتاحدارالسعادة)افيسبيلاهللليالدُّنياكلها،فأُنفقه


واعالعباداتالنافلة،حتىعلى:معاشرالمؤمنين لقدكانسلفاْلمةيفّضلونتذاكرالعلمومدارستهعلىجميعأن

ويمكنتقسيماهللعنهمتبينلنافضلالعلمعننوافلالعباداترضيعنالسلفالصالحرواياتوجاءتقيامالليل
ىذلكإل


منقيامليلة:-رضياهللعنه-قالأبنعباسفضلالعلمعلىقيامالليل ر  يـْ المدخلإلى.ُمذاكرةالعلمساعةخ

وعنأبىهريرة."تذاكرالعلمبعضليلةأحبإليمنإحيائها"وفىلفظاخر(152رقم1/035)السننالكبرى
كتابة:وقالالمعافىبنعمران.يليلةأصليهاحتىأصبحمنأنأحيْلنأفقهساعةأحبإلي:قالرضىاهللعنه

إليمنقيامليلة (010-011)ص9ج:ورثةاْلنبياءشرححديثأبىالدرداء)حديثواحدأحبُّ



فضلالعلمعلىصالةالتطوع َرَة َريـْ َوأَِبيُه أَِبيَذرٍّ ُهَما-َعْن نـْ ِمَنالِْعلْ:"قَاال-َرِضَياهلُلَع لَُّمُهبَاب  َع تـَ نـَ ِم
َطوَّع رَْكَعِةَت إِلَْيناِمْنأَْلِف َعلُِّمه،َأَحبُّ نـُ ركعة-ُعملبه،أوَلميُعمْلبه-وبابمنالعلم إلينامنمائة أحبُّ

تذكرةالسامعوالمتكلمتطوًُّعا
ماالّذيقمت»:فقال.فوضعتألواحيوقمتأصّلي-رضيالّلهعنه-كنتبينيديمالك»:قالابنوهب)

بأفضلمّماقمتعنه 9)مدارجالسالكين»(*-يعنيقاملصالةالنّافلة-إليه 11/ «( ري. وْ َوعنسفيانالثَـّ
َوقَاَلالشَّاِفِعيُّ(تذكرةالسامعوالمتكلم)ليسبعدالفرائضأفضلِمنطَلبالِعْلم:قاال-رحمهمااهلل-والشافعي
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الْطََلُبا:"-َرِحَمُهاهللُ ْعَداْلَفَراِئِضأَْفَضُلِمْنطََلِبالِْعْلِم،َوَمْنالُيِحبُّ بـَ ِعْلَملِْعْلِمأَْفَضُلِمْنَصالِةالنَّاِفلَِة،ولَْيَس
ُهَمْعِرَفة َوالَصَداقَة َن يـْ بـَ َنَكَو يـْ بـَ َرِفيِه،َفاليَُكْن يـْ "َخ




ِمن:عنهرضياهلل-قالأبوهريرةفضلالعلمعلىالجهاد إليَّ ْهيأحبُّ نـَ مَنالعلمفيأْمٍرأو ْلْنأعلمبابًا
َهَذاو:قالابنالقيم((1/114)مفتاحدارالسعادة)سبعينغزوةفيسبيلاهلل منسبعينإليأحبَصحَّفََمْعنَاهإنََ

إلىلمايتعلمهويعلمهفَيكونَلهُاْجِرمنعملِبِهَغْزَوةِباَلعلماَلناْلَعَملِباَلعلمَفَسادهاكثرمنَصاَلحهاَْوُيرِيدع
ْوماْلِقَياَمةَوَهَذااَليحصلِفياْلَغْزواْلُمَجّرد (1/114)مفتاحدارالسعادة.يـَ


:وطلبالعلموتحصيلهأفضلمننوافلالعباداتوذلكمنستةأوجه:قالالشيخراشدالزهرانىحفظهاهلل

.لعبادةقاصرعلىصاحبهأننفعالعلمعامونفعا
كيفيصلى تعلم كيف،أنالعبادةتفتقرإلىالعلمفاليستطيعاإلنسانأنيصلىإالإذا تعلم واليصومإالإذا

زكى،يصوم ي زكىإالإذاتعلمكيف ي  .واليحجإالإذاتعلمكيفيحج،وال

 .اآلياتواْلحاديثالتىتبينفضلالعلمومكانةأهله

 .بينماالعبادةتنقطعبانقطاعصاحبهامنهذهالحياة،علممستمربعدموتصاحبهأننفعال

فيهبقاءلشريعةمحمدصلىاهللعليهوسلموالشكأنالذى،العنايةبالعلمالشرعىوالمحافظةعليهوطلبهفيأن
 .سبيلاهللفييقومبحفظهذهالشريعةيعتبرمنالمجاهدين

فروضالكفايةأفضلمنفروضاْلعيانوالسببأنالذىيقومبفرضالكفايةفإنهُيسقطاإلثمأنبعضالعلماءعّد
.فلذلكالذىيقومبتعلمالعلميسقطاإلثمعنأمةمحمدصلىاهللعليهوسلم،عنأمةمحمدصلىاهللعليهوسلم


(صورونماذجمشرقة)حرصالسلفالصالحعلىطلبالعلم

ك:عباداهلل انسلفاْلمةيقدمونطلبالعلمعلىاْلكلوالشربوالتلذذبالنساء،لضيقوقتهموحرصهملقد
.علىإدراكالعلم



 

 

   11من  26الصفحة 

 

وكة شبكة تابع الجديد والحصري على   www.alukah.net    األل

 

والتعقيب التعليق وسأتركلكم حرصالسلفالصالحعلىطلبالعلم، من ونماذجمشرقة وأسوقلكمصورا
عنده التي الكتابية واْلدوات واإلمكانيات حالهم بين لتقارنوا علميعليها، تقدم من فيه نحن ما وبين م

وتكنولوجي له!! وقلمفقيل الجليلمحبرة العالم أحمد اإلمام مع ورئي تحمل: زلت وال المسلمين إمام أنت
:كيفحرصكعليالعلم؟قال:"وقيلللشافعي".معالمحبرةإلىالمقبرة:"فقالاإلمامأحمد!المحبرةوتكتب؟

لوغلذ طلبالمرأةالمضلةولدهاليسلها:فكيفطلبكله؟قال:فقيلله.تهللمالحرصالجموعالمنوعفيب
كصبر:"فقال!منأينلكهذاالعلم؟:-رحمهاهلل-وقيلللشعبي"غيره والسيرفيالبالد،وصبر بنفياالعتماد،

."الحمار،وبكوركبكورالغراب هالمصائبكلها،ومنحكمةاهللتعالىأنجعلدونإنالنفوسإذاأحبتالشيءوطمعتفيههانتدون:عباداهلل
."اليستطاعالعلمبراحةالجسد:"أخرجمسلمفيصحيحهعنيحيىبنأبيكثيرقال.العلمالمشقةوالتعب


صلى-بلغنيعنرجلمنأصحابالرسول:"يقول-رضياهللعنه-وهاهوالصحابيالجليلجابربنعبداهلل

."حديثلمأسمعه،فاشتريتبعيًراوشددتعليهرحليوسافرتإليهمدةشهرإلىالشام-اهللعليهوسلم


إلىبغدادلطلبالعلمعلى-وهيإسبانيااآلن-يرحلمنبالدهباْلندلس-رحمهاهلل-هاهواإلمامبقيبنمخلد
.يدياإلمامأحمدبنحنبل،كلذلكعلىقدميه

لكانوا ّرواسييضّحون-رحمهماهلل-ب -رحمهاهلل-بأنفسهمفيسبيلطلبالعلم،فهذاعمربنعبدالكريمال
.سقطتأصابعهفيالرحلةفيطلبالعلممنشدةالبرد




هكلكأعطاكبعضه،وإنأعطيتهبعضكلميعطكشيًئا:"قالواقديًما:عباداهلل ،قالإسحاقبن"إنالعلمإذاأعطيت
ذرياليخرجمنالمدرسةالتييدرسفيها،اللعزاءواللهناءواللفرحواللغيرذلك،كانالحافظالمن:"إبراهيم

كلاْلوقاتفيالعلم "بليستغرق وقال؟منيؤنُسكَ:وقيللرجلٍ. فقيل؛هذه:فضرببيدهإلىالكتب، ِمَن:
".اّلذينفيها:النّاس؟فقال
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ناصرالسنة، وكل، ت وزيرالم أوفيمكانآخرمن-رحمهاهلل-وكانالفتحبنخاقان ُكمه يحملالكتابفي
وكللبعضحاجاتهفإذاقاممن ت أخرجالكتابفنظرفيهوهويمشي،حتى-لقضاءحاجةأوللصالة-بينيديالم

وكلالقياملحاجة، ت يبلغالموضعالذييريده،ثميصنعمثلذلكفيرجوعه،إلىأنيأخذمجلسه،فإذاأرادالم
وكلإلىحينعوده ت .الكتابمنكمهأومنموضعهالذيهوفيه،وقرأهفيمجلسالم

ماأشبعمنمطالعةالكتب،وإذارأيتكتابًالمأرهمنقبلفكأنيوقعت:وإنيأخبرعنحالي:"قالابنالجوزي
."طلبإنيطالعتعشرينألفمجلدكانأكثر،وأنابعدفيال:علىكنز،وإنكنتقلت


كانالسلفالينامونفيسبيلتحصيلالعلم

نوعصبرنصيب روعالمثلفلهمفيكل ولوالأناهللحببإليهم،فحازوابذاكالمعلىوالرقيب،ضربأئمتناأ
روحمنهماكانليعرفللعلمشرف،وتحصيله،المكارهفيطلبالعلم وكانليكونلْلنبياء،وأيدهمب أوفضيلةأ

ركوالنابذلكأعظماْلثروأطيبه،أوأنيكونللعلمحملةيحملونه،...ورثة ت ،وخيرمايرثهبشرعنبشر،ف
.وهللهممهمرحمهماهللورضيعنهم،فللهعزائمهم
دركتهذاالعلم؟قال:قيللبعضهم .بالمصباحوالجلوسإلىالصباح:بماأ


-رحمهاهلل-،كمايحّدثعنهتلميذهابنأبيحاتم-رحمهاهلل-خاريوهذاإمامالدنيافيزمانهأبوعبداهللالب

وكانيجمعناسقفواحد،فكانيضطجععلىفراشهلينام،فتمربخاطرهالفائدةفيقوم:"قال كنتمعهفيسفر،
تمربهمنفراشهويأخذالقداحة،ويوقدالسراجويخرجأحاديثهفيعلمعليها،ثميطفئالسراجويضطجعلينام،ف

الفائدةفيقوم،هكذادأبه،يصنعذلكفيالليلةالواحدةمنخمسعشرةإلىعشرينمرة،فكانيصليبالسحر
ركعة ."ثالثةعشر


ثنتيعشرةسنة،فلمأستيقظفيليلٍةمنالليالي-رحمهاهلل-جاورتالحافظالمنذري:"قالأبوإسحاقالمرادي

وج منساعاتالليل،إال كانفيحالاْلكلفيساعة وهومشتغلبالعلم،حتى دتضوءالمصباحفيبيته،
."والكتبعندهيشتغلفيها

عَـالي َسُبالَم تَـ ُتْك كَـدِّ ْدِرال قَـ َيالي**ِب لَـّ َرال هـِ عُـالَس لَـَبال َوَمْنَط
الً ي اُملَـ نـَ تـَ ثم زَّ عِـ ُروُمال لَـَبالآللي**تـَ مَـنَط َر حْـ وُضالَب خـُ ي
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دٍّوَ كـَ  ِر ي نغَـ مـِ عُـال َراَمال ْن ِل**مَـ ا حـَ لَـِباْلُم ِفيَط َر اَعالُعمْـ ضـَ َأ
وََكدَّ  ُرالرجالفمنرامالعالسعىلهاسعيهاَوَجدَّ بـْ نكماقيل،فَُسلَُّمالتعلمصعباليصعدهإالُص :وإالكا

دٍّ كـَ  ِر ي نغَـ مـِ عُـال َراَمال ْن مَـ َر**َو اَعالُعمْـ ضـَ ِلَأ ا حـَ لَـِباْلُم ِفيَط


فيسبيلتحصيلالعلميبيعونأغلىمايملكونلقدكانسلفناالصالح:أيهاالناس
."الينالهذااْلمرحتىيذاقفيهطعمالفقر:"قالمالكلقدكانالسلفيبيعونمايملكونلينالواشيًئامنالعلم،

باعخشبهثممالتإليهأفضىطلبالعلم:"-رحمهاهلل-قالابنالقاسمو باإلماممالكإلىأننقضسقفبيتهف
."الدنيا،أيرزقهاهلل

."باعأبيبيًتالهبعشرينديناًراوجهزنيلطلبالعلموالحج:"-رحمهاهلل-وقالهشامبنعمار


المؤمنون لينالالعلم:أيها لقدمْلالعلمقلوبهمحتىإنبعضهمليبيعثوبهالذييستره َوىذَِلَك): ْق تَـّ َولِبَاُسال
ر  يـْ "-رحمهاهلل-جاءفيترجمةأبيجعفرأحمدالقصري.[96:اْلعراف(]َخ باعبعضثيابه:  ربما وكان

."واشترىبثمنهاكتًباأوورًقالنسخكتاب


نا،فجعلالبابأتينااإلمامزيدبنالحبابلنطلبعليهالعلم،فلميكنلهثوبيخرجفيهإلي:"قالعليبنحرب
."بينناوبينهحاجًزاوحدثنامنورائه

فطلبناهفوجدناه:"،قال"أياًمامنكتابةالحديثبالبصرة-رحمهاهلل-فقدنااإلمامالبخاري:"وقالعمربنحفص
."فيبيتهوهوعريان،وقدنفدماعنده،ولميبقمعشيء،فاجتمعنافاشترينالهثوبًافخرجمعنا


وريوهذه مربّيةواعَيةتجّليالبنهاولْلجياِلالهدَفمنالتعليموقيمَةالّتربية،تقولأّم-رحمهااهلل–أمٌّسفيانالث

ساِطًعا وبينأقرانهنجًما ورّيالذيغدافيعصرهعَلًما وتعّلمعشرَة:سفيانالث بنّي،خذهذهعشرةدراهم، يا
تُغيِّرفيجلسِتك وجدتها وإالّأحاديث،فإذا أعيُنكبِمغزليهذا، وأنا وكالمكمعالناسفأقِبلعليه، وِمشيتك

ركه،فإنيأخَشىأنيكوَنوباالًعليكيوَمالقيامة ت دركةلغرض!يااهلل.فا أيننحنمنكلماتهذهاْلمالواعيةالم
التعليم؟
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مفيسبيلتحصيلالعلويظمئونلقدكانسلفناالصالحيجوعون:أيهاالناس
."اليجدالرجللذةالعلمحتىيجوعوينسىجوعه:"-رحمهاهلل-قالالنضربنشميل

"وقالابنخراش لطلبالعلمخمسمرات: "شربتبوليأثناءالرحلة وقالالبخاري اهلل-، "-رحمه تأخرت:
."نفقتيحتىجعلتأتناولحشيشاْلرضوأنافيطلبالعلم


اْلكللقوامحياتهمومعاشهمكانتثقيلةعليهم،فقدسألواالخليلبنأحمدوليسهذافحسب؛بلإنساعات

فاهللأكبرماأشدالفناءفيالعلم.ساعةآكلفيها:ماهيأثقلالساعاتعليك؟قال:-رحمهاهلل-الفراهيدي
!وماأوقدالغيرةعلىالوقتلديه؟!عنده؟

معأنهمباحوواجبلقوامالحياةوحفظالنفس؛ومايتوصلبهإلىأثقلساعاتعليهساعةاْلكل؛:قلتمتعجباً
وعلى واْلفالم المسلسالت وأمام والحرام راغ الف في أوقاتنا ُنَضيُِّع ونحن حالنا فكيف واجب، فهو الواجب

!!القهاويوالطرقات،وعلىالنتوالمعاكسات؟

َيْشَرُباْلَفتِيَتَواَل َقالَوَكاَنَداُوُدالطَّاِئيُّ فـَ َز،فَِقيَلَلهُِفيذَِلَك، بـْ َنَمْضِغاْلُخْبِزَوُشْرِباْلَفتِيِت:يَْأُكُلاْلُخ ْي بـَ

«كتابالمجالسةوجواهرالعلم»ِقَراَءُةَخْمِسيَنآيًَة


أكتبالحديث:"كانعبيدبنيعيشيقول كانتأختيتلقمنيوأنا أكلتبيديبالليل، "أقمتثالثينسنةما
."-صلىاهللعليهوسلم–سولاهللحديثر


كنافيمصرسبعةأشهرلمنأكلفيهامرقة،كلنهارنامقسم:"وعنابنأبيحاتمصاحبالجرحوالتعديليقول

ورفيقليشيخا،فقالوا هوعليل،فرأينافيطريقناسمكة:لمجالسالشيوخوبالليلالنسخوالمقابلة،فأتينايوماأنا
ناهافلماصرناإلىالبيتحضروقتمجلسفلميمكناإصالحهذهالسمكةومضيناإلىالمجلس،أعجبتنافاشتري

راغأننشويالسمك وكادتأنتتغيرفأكلناهانيئة،لميكنلناف ثم.فلمنزلحتىأتىعلىالسمكةثالثةأيام
(سيرأعالمالنبالء")إنالعلماليستطاعبراحةالجسد:"قال
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مكثتثالثينسنةأشتهيأنأشاركالعامةفيأكلهريسةالسوق،فالأقدر:"-رحمهاهلل-موسىقالعيسىبن
."علىذلك،ْلجلالبكورإلىسماعالحديث

وكانيشرب"-رحمهاهلل-وكاناإلمامالنووي اليأكلفياليوموالليلةإالأكلةواحدةبعدصالةالعشاءاآلخرة،
."لذلكالنشغالهبطلبالعلمشربةواحدةعندالسحر،ك


وكانفينفسي:"ويحدثأبوحاتمالرازيعننفسهوجهادهفيطلبالعلمفيقول بقيتفيالبصرةثمانيةأشهر

كاملة،لكنانقطعتنفقتيفجعلتأبيعثيابيحتىنفذتوبقيتبالنفقة،ومضيتأطوفمع ة أنأقيمبهاسن
وأسمعإلىال مساء،فانصرفرفيقيفجعلتأطوفمعهفيسماعالحديثعلىجوعصديقليإلىالمشيخة

:قال.أناضعيفاليمكنني:مربناإلىالمشايخ،قلت:شديد،وانصرفتجائعا،فلماكانمنالغدغداعليَّفقال
قدبقيمعيدينارفنصفهلك:فقال.الأكتمكأمري،قدمضىيومانماطعمتفيهماشيئا:فماضعفك؟قلت

كانحرصالعلماءعلى."ونجعلالنصفاآلخرفيالكرى،فخرجنامنالبصرةوأخذتمنهنصفالدينار هكذا
.طلبالعلمعلىالرغممنالشدةالتيتقابلهم

الكعك":يتحّدثعننفسهفيقولوعنأبيالوفاءابنعقيل أناأقصربغايةجهديأوقاَتأكلي،حّتىأختارَسفَّ
بينهمامنتفاوتالمضغ؛ءعلىالخبزوتحّسيهمعالما دركها!ْلجلما لمأ أوتسطيرفائدِة علىمطالعٍة توفُّرًا

!"!فيه 
:وقالالشيخفخرالدين فإّنالوقتوالزمان,واهللإنيأتأّسففيالفواتعناالشتغالبالعلمفيوقتاْلكل"

"عزيز
بضياعأوقاتهويحكىأنالشيخشمسالديناْلصبهانيمنحرصهعلى العلموشّحه من, كثيرا ع كانيمتن ه أن

.فيضّيععليهالزمان,فيحتاجإلىدخولالخالء,لئاليحتاجإلىالشرب,اْلكل
ياااااااااهلل نضيعمنالساعاتفيالحرام!!!!!!!!!!! كم وشرابهم!! حريصينعلىالوقتفيطعامهم كانوا ا إذ

.لطفكبنايارحمن!!!ااااهلل؟ياا!!ويعتبرونهمضيعةًفكيفبنا؟
إنياليحلليأنأضيعساعةمنعمري،حتىإذا:"يقولابنعقيلالحنبليتلميذالحافظالخطيبالبغدادي

لسانيعنمذاكرةأومناظرة،وبصريعنمطالعة،أعملتفكريفيحالراحتيوأنامنطرح،فالأنهضإالوقد
.منحرصيعلىالعلموأنافيالثمانين،أشّدمماكنتأجدهوأناابنعشرينسنةخطرليماأسطره،وإنيْلجد
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الحنابلة) طبقات ذيل حوائجه( قضاء بعد فيسطره فكره إعمال في وراحته  طعامه وقت يستغل كيف فانظر
!!!الشخصية؟


مدىحرصهمعلىالوقت،فقدمعالنجَّاروبابالمكتبة،تبين-رحمهاهلل–وهناكقصةطريفةللشيخاْللباني

ِارينناداُهمرةً-نادىالَنجَّار بََدْلمنأنيَفتحعلىالجهةاليمين,قاللُهأريُدأنتقِلَبباَبالمكتبة-َنَجاًرامنالَنجَّ
؟يعنيماالسِّر؟قالياشيخيعنييمينأوشمالماالمشكلة-نظرإليهالنجار.تجعلهيفتحعلىالجهةالِشمال

قال-النجار-تستطيع؟قال:-يعنيالشيخاْللباني-قال السبب؟ لكنقلليما أستطيع أنا-الشيخاْللباني-طبعا
ةكيأِصلإلىالمكتب اكانالبابيفتحهكذاسأضطرأنأمشيخمسُخُطَواتَزاِئَد فأنا,وضعتمكتبيهنافإذ

وكذافهاذيأخرجمنالمكتبخمسصلواتفياليوموالليلة؛وقدأخرجم شواًراْلغراضالبيتأولمحاضرةأ
كم وع فياْلسب ضاعتمني، ثلثساعة أو ساعة ربع حوالي هاذي وإيَّاب، بينذهاب مرة كل مرات سبع

ورجل علىالمكتبفالُأضيعوقتي!فيالشهركمسيضيع؟!سيضيع؟ .لكنإذافعلناهكذاتكونرجل فيالباب
َيِضيعُ------نِيُتبحفظِهوالَوْقُتأنَفُسماعُ وُأَراُهأْسَهَلَماَعليَّ

كانأبييأكلوأقرأعليه،ويمشيوأقرأعليه،ويدخلالخالء"يقولعبدالرحمنابناإلمامأبيحاتمالرازي ربما
الوقتفكانتثمرةهذاالمجهودوهذاالحرصعلىاستغالل"وأقرأعليه،ويدخلالبيتفيطلبشيءوأقرأعليه

وكتابالسندفيألفجزء .كتابالجرحوالتعديلفيتسعةمجلداتوكتابالتفسيرفيمجلداتعدة
وآذانًاصماً وأعينًاعميًا كنتتريداللحاقبهمفاعملعملهم!!!لهذافتحاهلللهمقلوبًاغلفا ا فاهلليسرلك؛فإذ

و أحدهم، إليه يصل لم ما الحديثة والتقنيات العلم أقولسبل ذلك كل مع أحدكم: إليهم يصل ال أليس!!!
به،فقد!!!كذلك؟ وتدموا كذلكحتىنهضوا ه بلاهتمالغرِبيُّونب علىالمسلمينفقط، الحرصليسقاصرًا علىأنهذا

صةقرأُتعنألبرتإنشتاين،الفيزيائياْللمانيالّشهير،أنّهمنشّدةحرصهعلىالعلموالوقتكاناليلبساْلقم
!ْلّنغلقهاوفتحهايضيععليهوقتاًثميناًفيتحصيلالعلم،بأكماٍمذواتأزرار

ذركمعنداهلل!فياأيهاالمعرضونعنطلبالعلم ؟وماذايمنعكممنهوأنتمفي!وأنتمفيالعافيةتتمتعون،ماهوُع
ترتعون ربكم السائمة!أرزاق كالبهائم تكونوا أن أترضونْلنفسكم أتخ!؟ والقلوب؟ الهوىعلىالهدى تارون
هائمة ساهية الواهية!منكم الطرق وهي الجهل طرق أتسلكون الواضحة،؟ السُُّبل وهي الهدى ُسُبل وَتَدُعون

َربَُّكومادينكوَمننبيكلمتحرالجواب:أترضىإذاقيللك؟!النافعة كيفتصليوتتعبدأجبتبغير:؟وإذاقيل!َمن
وكيفتب!الصواب ؟أَماواهللإنهاحالة اليرضاهاإالأشباه!يعوتشتريوتعاملوأنتلمتعرفالحاللمنالحرام؟
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.اْلنعام مجالسالعلممستمعينومستفيدين،متعلمين-رحمكماهلل-فكونوا واسألوا،فإنلمتفعلوافاحضروا
وكنتممنالخاسرينفإنلمتفعلواوأعرضتمعنالعلمبالكل،العلممسترشدينمتبصرين .يةفقدهلكتم

علمتم والقربات:أما الطاعات وأفضل العبادات، َأجَِّل ِمن بالعلم االشتغال اْلرض،أنَّ َرب ِلِرَضى وُموِجب 
والسماوات فيها. وما الدنيا ِمن لك خير  َتجِلُسُه علم يزنها،ومجلس شيء ال بها وتنتفع تستفيدها وفائدة

.واشتغلوابماخلقتملهمنمعرفةاهللوعبادته،اهللعباداهلل؟فاتقوا!ويساويها

زوجةواْلوالدو .كانوايؤثرونطلبالعلمعلىاْلهلوال

زوجبابنةعمهفحملتمنه،ثمأرادالسفرإلىالمدينةليأخذالعلمعن-رحمهاهلل-فهاهوابنالقاسمالعتكي يت
.قأوالبقاءحتىيعود،وهواليعلممتىتكونعودته،فاختارتالبقاءاإلماممالك،فخّيرامرأتهبينالطال

والاشتريتشيًئا،فبيناأناعندهذاتيومإذ:"قالابنالقاسم وأنختببابمالكسبععشرةسنةمابعتفيها
!نالقاسم؟أفيكماب:أقبلحجاجمصر،فإذاشابملثمقددخلعليناونحنفيالمسجد،فسلمعلىمالكوقال

ركتأمهحاماًلبه،قدشب ت رائحةالولد،فإذاهوابنيالذي ،فأخذيقبلبينعيني،ووجدتمنه إليَّ فأشاروا
."وكبروصاررجالً
يرحلمنبلدهلطلبالعلموعمرهعشرونسنة،واليرجعإليهاإالوعمرهخمس-رحمهاهلل-وهاهوابنمنده

وكانترحلتهخمسً ورزقاْلوالدوحدثبالكثيروستونسنة، زوج .اوأربعينسنة،ثمعادإلىوطنهشيًخا،فت


 :وهلل در القائل
منوصلغانيةوطيبعناقسهريلنتقيحالعلومألذلي
أشهىوأحلىمنمدامةساقىوتمايليطرباًلحلعويصة

وراقها دوكاةوالعشاقوصريرأقالميعلىأ أحلىمنال
وراقيلدفهاوألذمننقرالفتاة نقرىْللقىالرملعنأ

كمبينمستفلوآخرمنراقييامنيحاولباْلمانىرتبتي
وتبغىبعدذاكلحاقيأأبيتسهرانالدجىوتبيته :صفحاتمنصبرالعلماءعلىشدائدالعلموالتحصيل)نومًا

(.132لعبدالفتاحأبوغدةص
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العلمالتيتبينحرصهمعلىالعلموأهله،هالكناجميًعامنالحريصينبعدهذهالنبذاليسيرةْلهل:أيهاالمؤمنون

.فالكتبمتوفرةبأحسنالطبعات،والعلماءمتوافرونفيكلمكان،ولميبقإالطلبهمنأهله!!علىطلبالعلم
لدكشيخعلىتحصيلالعلم،واحرصعلىتنشئةأوالدكعلىذلك،أالتحبأنيكونو-يارعاكاهلل-فاحرص

.بلدك،وعالمهمومفتيهم


فضلالعلمعلىالمال
باع:الناسثالثة:-رضياهللعنه-قالعليبنأبيطالب عاِلمرباني،ومتَعلِّمعلىسبيلنجاة،وَهَمجرعاع،أْت

م ر  يـْ ركٍنوثيٍق،العلمخ نالمال،العلمكلناعق،يميلونمعكلِّريح،َلميستضيئوابنورالعلم،ولميلجؤواإلى
زُْكوعلىاإلنفاق،والمالتنقصهالنفقُة،العلُمحاكم،والمالَمْحكومعليه، ي يحُرسك،وأنتتحُرسالمال،العلم
ومحبةالعلمِدينيُدانبها،العلُميُْكِسبالعاِلمطاعًةفيحياته،وجميلاْلحدوثةبعدوفاته،وصنيعةالمالتزول

ا ُخزَّان مات القلوببزواِله، في وأمثالهم مْفقودة، أعيانُهم الدَّْهر، بقَي ما باقون والعلماء أحياء، وهم لمال،
وابنعبدالبرفيجامعبيانالعلموفضله(53/951)وابنعساكر،(1/12)الحليةفيأخرجهأبونعيم(مْوُجودة

(1411رقم9/241ـوأيضا114رقم1/115)


َرُسوُلاهلِل:قَالَ-َرِضَياهللَُعْنهُ-ْبِنَمْسُعوٍدالعلمممدوحبكللسان،َعِنا َوَسلَّمَ-قَاَل الَحَسَد:"َصلَّىاهللَُعلَْيِه
اهلُلاْلِحْكمَ َوَرُجل آتَاُه  َعَلىَهَلَكِتِهِفياْلَحقِّ، َمااًلَفَسلَّطَُه اهلُل َرُجل آتَاُه ِن، ْي تـَ َن ثـْ ِفيا ْقِضيِبهَِإالَّ يـَ  َو ُه فـَ اَة

لُِّمَها َع يـُ َعلَْيهِ."َو َفق  تَـّ َلهُ.ُم ثـْ َتَمنَّىِم يـَ .َواْلُمَراُدبِاْلَحَسِدُهَنااْلِغْبطَةَُوُهَوَأْن
إمارجل آتاهاهللالعلم،:لوجازْلحٍدأنيحسدأحداًلكانينبغيلهأنيحسدأحدرجلين:أي(الحسد:)وقوله


وبينكمشهودالجنائز:)قولوهويشيرإلىتفضيلالعلماءويرحماهللاإلمامأحمدحينكاني إلى.(بيننا انظروا

.ماذاعمل؟مسكين:فكلالناسيقولونعنالغني!جنازةأكبرعالم،وإلىجنازةأكبرغني؛فسترونالفرقهائالً
ركها،واْلموال،والضياع!. الاهلل،ويتكلمونعلىالزهدهلأخذمعهشيئاً؟اليدومإ..انظرواإلىالفللالتيت

ه :فيالدنيا،وأنالرجلمضىولميأخذشيئاً،لكنهلقالواحد منهم يرحمهاهلل،أورضياهللعنه؟ال،لماذا؟ْلن
ورثة .كانيحرمالناسمنعطائه،جمعمالهلل
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العالم وبينهمأي!لكنانظرإلىالناسفيجنازة وليسبينه ويحزنون، كانيبكونعليه وما والأعمال، نسب

.بينهمإالماتعدىالعالمإليهوهوالعلم،وإذاذكروهترضواعنهوعنوالديه

رجاًلفالتكنسافلالهمة،فتقول فإنجازلكأنتغبط كفالنمحالتو: ليتأنمعي . و. . ال،العلم.

العلميحرسكمنالشبهاتالتييلقيها.داًيحرسكوأنتتحرسالمال،فقدصيركالمالخادماً،وصيركالعلمسي
أعداءاهلل،ومنالكفرالذييزينهأعداءاهلل،فكلماوردتعليكشبهةكفر،أوشبهةوسواسصدالعلمعنكوعن
قلبك،لكنالمالأنتتحرسه،التنامعينكخشيةاللصوص،وْلنكتريداالزديادمنه،كللحظةيقوممنالليل

ويفعلذلكمرات،إذاًيعدالفلوسوير يضيععمرهفيمثل.هناكمتعةعندهفيمسألةعدالفلوس :تبها وهكذا
ورجل آتاه:)كمافيقولهعليهالصالةوالسالم(عبدجيد:)هذا؛فصارخادماً،والمالعبدجيدلكنهسيدرديء

تنفقالما (اهللمااًلفسلطهعلىهلكتهفيالحق إذاًأنتالسيد،ومعكالمال، ويسره، أنتالسيدوهو:ليمنًة
إذاصارالمالعبداً :لموضعتنيفيهذاالموضع؟إذاً:ْلنكعندماتنفقهاليعترضعليك،واليقوللك..العبد

..صارعبداًجيداً؛ْلنكستصلبهالرحم،وتفرجبهالكروب،وتبنيبهالمدارسوالمستشفيات،وترصفالطرق
هكانسيداًسيئًارديئاً.الالبروالخيرالمباحةإلىآخرهمنأعم. فأولىالناسبالغبطة.لكنهإذااستحوذعلىصاحب

ورجل آتاهاهللمااًلفسلطه:)بالحسدهذان رجل آتاهاهللالعلم،فهويقضيبه،أويعلمهآناءالليلوأطرافالنهار،
.(علىهلكتهفيالحق

َلْوا َعا َهااإلْخَوةُ-تـَ يُـّ اَرَكبَِقيََّةَأْعمَ-َأ َتِقيِهَمُمَنالِنََتَد رْ َناْلِعْلِمَواْلَماِل،لََعلََّهاتـَ ْي ْنُظُرِفيُمَقاَرَنٍةَيِسيَرٍةبـَ اِرنَانـَ
لُِّمِديِنَنا َع تـَ ْلَمَيْحُرُسَصاِحَبُه،َوَصاِحُباْلَماِلِإنَّاْلعِ.ِإنَّالِْعْلَمِميَراُثاْلَنِْبيَاِء،َواْلَماُلِميَراُثاْلُمُلوِكَواَْلْغِنيَاءِ:ِفي

رُ.َيْحُرُسَماَله ثـُ َوَيْك َفَقِة نَـّ ُكوَعَلىال زْ يـَ َواْلِعْلُم َفَقاُت، نَـّ اْلَماَلُتْذِهُبُهال َماَتَفاَرقَهُ.ِإنَّ َصاِحَباْلَماِلِإَذا ِإنَّ
ِره ْب قـَ ُم،َوَصاِحُباْلَماِلِإنََّماَيْحَتاُجإِ.َمالُُه،َواْلِعْلُمَيْدُخُلَمَعَصاِحِبِهِفي َه نَّاْلَعاِلَمَيْحَتاُجإِلَْيِهاْلُمُلوُكفََمْنُدونـَ

َساِكينِ َواْلَم َواْلَفاقَِةِمَناْلُفَقَراِء َمالُُه،َوِقيَمَةاْلَعاِلِمِعْلُمُه،فَِإَذاُعِدَم.إِلَْيِهأَْهُلاْلَعَدِم اْلَماُلُعِدَمْتِقيَمةُِإنَِّقيَمَةاْلغَِنيِّ
َزاَلِفيَتَضاُعفٍ يـَ ،َواْلِعْلُمال َيا.اْلغَِنيُّ نـْ َوَجاِمُعاْلَماِليَْدُعوُهْمِإَلىالدُّ ِإنَّاْلَعاِلَميَْدُعوالنَّاَسِإَلىاهلِلبِِعْلِمِهَوَحاِلِه،

َوَماِلهِ اْلَماَلُيْمَدُحَصاِحُبُهبَِتَخلِّ.ِبَحاِلِه َواتََّصاِفِهِبهِِإنَّ َواْلِعْلُمإِنََّماُيْمَدُحبَِتَحلِّيِهِبِه َراِجِه، ِغَنىاْلَماِل.يِهِمْنُهَوإْخ ِإنَّ
 َكاَن َر ثـَ َأْك َكاَن ا َوُكلََّم  ُحُصوِلِه، ْعَد بـَ  َخاِئف  ُحُصوِلِه َل ْب قـَ  َحزِين  ُهُو فـَ  َواْلُحْزِن، بِاْلَخْوِف ُرون  اْلَخْوُفَمْق

َوى قـْ ُرورَِأ ُرون بِاْلَْمِنَواْلَفَرِحَوالسُّ ،َوِغَنىالِْعْلِمَمْق
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التأدبمعالعلماء
منالكتب،بلالبدمنشيختتقنعليهمفاتيحالطلب،لتأمنمنالزلل،فعليكإذاً أنالعلماليؤخذابتداًء بما

والتوفيق والتحصيل والنجاح، الفالح عنوان ذلك فإن معه، باْلدب وإكرامفليكن. منك إجالل محل شيخك
وحسنالسؤال،واالستماع، والتحدثإليه، وتقديروتلطف،فخذبمجامعاْلدبمعشيخكفيجلوسكمعه،
وحسناْلدبفيتصفحالكتابأمامه،وتركالتطاولوالمماراةأمامه،وعدمالتقدمعليهبكالمأومسيرأوإكثار

رسهبكالممنك،أواإللحاحعليهفيجواب،متجنباًاإلكثارمنالسؤالالالكالمعنده،أومداخلتهفيحديثهود
أومعلقبهبلقل باسمهمجرداً، والتناديه ولهالملل، يوجبلكالغرور معشهودالمْل؛فإنهذا يا:"سيما

حلية)3راضطرارشيخي،أوياشيخنا،فإنهأرفعفياْلدب،والتخاطبهبتاءالخطاب،أوتناديهمنبعدمنغي
(95:ص)طالبالعلمللشيخبكرأبوزيد

ذكرهاهللتعالىمنالداللةعلىاْلدبمعمعلمالناسالخيرصلىاهللعليهوسلمفيقوله َتْجَعُلوا}:وانظرما اَل
ْعًضا بـَ ْعِضُكْم بـَ ْمَكُدَعاِء َنُك يـْ بـَ 60:سورةالنور{ُدعَاءَالرَُّسوِل

وعلى:)عليبنأبيطالبرضياهللعنهقالأميرالمؤمنين أتيتهأنتسلِّمعليهخاصَّة، منحّقالعالمعليكإذا
قالفالنخالَفقولك،والتأخذبثوِبه،:القومعاّمة،وتجلسقُدَّامه،والتِشربيديك،والتغِمزبعينَيك،والتُقل

تذكرةالسامعوالمتكلم(التياليزاليسقطعليكمنهاشيءوالتُلحَّعليهفيالسؤال،فإنّهبمنزلةالنخلةالُمرطبة
البنجماعة 

وقالالشَّْعِبيِّ زيد: رَِكاِبِه،قَاَلَلُه ِب َزْيُدْبُنثَاِبٍتفََأَخَذاْبَنَعبَّاٍس َرُسوِلاهلِلَصلَّىاللَّهُ:رَِكَب َعْليَااْبَنَعمِّ ْف تـَ ال
َقالَ.َعلَْيِهَوَسلَّمَ ْفَعَلبُِعَلَمائَِناَهكَ:فـَ نـَ وري")َذاُأِمْرنَاَأْن رقم1/116)المجالسةوجواهرالعلمْلبيبكرالدين

(12/096)وابنعساكر(409رقم1/511)وجامعبيانالعلمالبنعبدالبر(1011
.فانظرإلىأدبابنعباسرضياهللعنهمامعجاللتهومرتبته

ِإنََّك}:لمتعلممعمعلمهفيقصةموسىوالخضرعليهماالسالمبقولالخضرلموسىوقدنبهاهللتعالىعلىأدبا
 َصْبرًا َمِعَي َتْسَتِطيَع الكهف{َلْن 61: موسى }فقالله َأْعِصيَلَكأَْمًرا َواَل َصاِبًرا اللَُّه َشاَء -{َسَتِجُدِنيِإْن

.العلم،هذامععلوقدرموسىالكليمفيالرسالةو62:الكهف


.الأقعدإالبينيديك،أمرناأننتواضعلمننتعلممنه:وقالأحمدبنحنبللخلفاْلحمر
 :إنالشافعيرحمهاهللعوتبعلىتواضعهللعلماء،فقال:ويقال
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ولنتكرمالنفسالتيالتهينها***أهينلهمنفسيفهميكرمونها
الشافعي وقال مالك: يدي بين ورقة ال أصفح وقعهاكنت يسمع لئال له هيبة رفيًقا .صفًحا

هيبةله:وقالالربيع ذكرهذهاْلقوالابنجماعةفيتذكرة)واهللمااجترأتأنأشربالماءوالشافعيينظرإليَّ
.(السامع


ومنذاالذي بدالكخطأمنالشيخ،أووهمفاليسقطهذلكمنعينك،فإنهسببلحرمانكمنعلمه، وإذا

.منالخطأسالماًينجو
أنيصبرعلىجفوةقدتصدرمنشيخهأوسوءخلقواليصدهذلكعنمالزمتهوحسنعقيدته،وعلىالطالب
.علىأحسنتأويل-التييظهرأنالصوابخالفها-ويتأولأفعاله

.ارلهوالصدقةعنهوينبغيأنيدعولهمدةحياتهويرعىذريتهوأقاربهوأوداءهبعدوفاته،ويكثرمناالستغف


حكمالفتوىبغيرعلم
َعاَلى تـَ َو ُسبَحانَُه يقول اللَِّه: َعَلى ُروا تـَ ْف تـَ ِل َحَرام  َوَهَذا َحالل  َهَذا اْلَكِذَب أَْلِسَنُتُكُم َتِصُف ِلَما وُلوا ُق تـَ  َوال

ِلُحوَن ْف يـُ ُروَنَعَلىاللَِّهاْلَكِذَبال تـَ ْف يـَ والناسفيالفتياعلىجانبينووسط؛.[116:النحل]اْلَكِذَبِإنَّالَِّذيَن
وطرفآخر.فأناسيتطرفونفيجانبالفتياحيثيفتونفيكلشيءوفيمااليعرفون،ليسعندهمسؤالصعب

ورعالباردإلىأنيقول كم.اهللأعلم:اهللورسولهأعلمحتىفيالبديهيات،كميتمضمضالمسلم؟قال:بلغبهال
الم؟قالأركاناإلس اهللأعلم: قال! يستقبلالمصلي؟ أين باإلسالم!اهللأعلم: أضر ورعبارد  فهذا والحكمة.

ركةاهلل التوسط،منأجادمسألة،وعرفدليلها؛فليفِتعلىب
دركتعشرينومائةمنأصحابرسولاهلليسئلأحدهمعنالمسألةفيردها:فعنعبدالرحمنبنأبىليلىقال أ

هكفاه.ذا،وهذاإلىهذا،حتىترجعإلىاْلولهذاإلىه وفىروايةومامنهممنيحدثبحديثإالودأنأخا
الأدري،:والذياليعرفيقول.إياه

قال عليبنأبيطالبوسألوهسؤاالً، ـل  علىقلبي،سئلتعماالأدريفقلت "الأدري:]]"قالوا أبردها :ما
.[[الأدري

!إنابنعمراليدري؟:أذهبإلىالناس،وأقول:الأدري،قالأعرابي:]]انمسائل،وقالوسئلابنعمرفيثم
 [إنابنعمراليحسنشيئاً:اذهبإلىمنعرفتوقل:قال
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كنامعابنعمررضىاهللعنهمافسألهأعرابىأترثالعمة؟فقالابنعمرال:وقالالزهرىعنخالدبنأسلمقال
نعم،أذهبإلىالعلماءفاسألهم،فلماأدبرالرجلقبلابنعمريدهثمقالنعمما:تدرىقالأنتال:قال،أدرى

.الأدرى:قالأبوعبدالرحمنسئلعمااليدرى،فقال
واإلماممالكعرضتعليهأربعونمسألة،فأجابفيثمان،وقالفياثنتين.وإذاذكرالعلماءفمالكالنجمالثاقب

.الأدري:ةوثالثينمسأل
الأدري؛فقدأصيبتمقاتله،وإذاأراداإلنسانأن:ومناليستخدمكلمة[[الأدرينصفالعلم:]]وقالالشعبي

والدماءأواْلموال، روجأويحرمها، يفتي؛فليتذكراهللعزوجلوالعرضبينيديه،وليعرفأنهسوفيحللالف
َعاَلىالمفتونهمالموقعو:"ولذلكقالابنالقيم تـَ ."نعنربالعالمينُسبَحانَُهَو


نعوذ"القولعلىاهللبغيرعلم"وهوعتبةالدخولللفاجرةالجائرةأالوهى..وداءعظيم..والتعالممرضخطير

.بقبلأنيتحصرم،وأدعىالعلمقبلأنيتعلمبمنالخذالنوالمتعالمهوالذىتزباهلل


إلىالعلم،يأنفمنردالمستفتىوالسائلبالجوابويتجرأعلىالقولعلىاهللبالولكننانرىبعضالمنتسبين
وسبحانالفتاحالعليميشرع يتوقففيهفيعلم،بلتراه ويفتىفيما الجوابقبلأنينتهىالسائلمنالسؤال،

طابرضىاهللعنهلجمعالمسألةالتىلوعرضتعلىعمربنالخفيبلويفتى.شيوخاإلسالمواْلئمةاْلعالم
.لهاأهلبدر 

ومايرادبهمهناإالالمتعالمونالذيننامواعنالعلموادعوه،وبالغواقبلأنيبلغوا،وهذاالصنفالذىيدعىالعلم
كلشروهالكوضاللفيويقول ويجرههذاالداءالخطيرإلى وبغيردليل،تستهويةالشهرة ديناهللبغيرعلم،

ورعأنيردعلىأىسائل،وفىأىمسألةوأنيتعرضلكلفتوىوإضالل، .فاليت


:وقديماًقالوا إنرجاًلكانيفتىكلسائلدونتوقف،فلحظأقرانهذلكمنه،فأجمعواأمرهمالمتحانهفاختلقوا
.عنهافذهبواإليهوسألوه"الخنفشار"فاختلقواكلمة.كلمةليسلهاأصلليبينواللناسكذبهوضالله

:فأجابهمعلىالفورقائالً
:نبتطيبالرائحةينبتبأطرافاليمنإذاأكلتهاْلبلعقدلبنهاكماقالشاعرهماليمانى:الخنفشار
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كماعقدالحليبالخنفشار***لقدعقدتمحبتكمفؤادى
وكذاقالفالنوفالنفيثمقالوقالداوداْلنطاكى بجحويقولوالخنفشارقالعنهثميت.تذكرتهالخنفشاركذا

رسولهللالنبى كذبتعلىهؤالء،فالتكذبعلى وقالوا وتحققلديهمأنذلكالمسكينفاستوقفوه، ،
.جرابكذابعياب،نسألاهلللناولكمالسالمة

.كلزمانومكانفيومازالالناسيبتلونبهذاالطرازالنكدمنالخنفشاريين
...وبعد
آخرماتيسَّرجمعهفيهذهالرسالةفهذا

أنينفعبهامؤلفهاوقارئها،وَمنأعاننسألاهللأنيكتبلهاالقبول،وأنيتقبَّلهامنَّابقبولحسن،كماأسأله
.إنهوليذلكوالقادرعليه......عليإخراجهاونشرها

كانمنسه وما وحده، منصوابفمناهلل كانفيها وما واهللهذا ومنالشيطان، نسيانفمنِّي أو وأوخطأ
ورسولهمنهبراء،وهذابشأنأيعملبشرييعتريهالخطأوالصواب،فإنكانصواباًفادُعليبالقبولوالتوفيق،

نكانثمخطأفاستغفرلي وإ
جّلمنالعيبفيهوعالوإنوجدتالعيبفسدالخلال


هكخالصاً،والتجعلْلحدفيهنصيبفاللهماجعلعمليكلهصالحاًولوج

.والحمدهللالذيبنعمتهتتمالصالحات
.وآخردعواناأنالحمدهللربالعالمين،وصّلىاهللعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبهأجمعين

.........أعلىوأعلمتعالىهذاواهلل
ركوأتوبإليكسبحانكاللهموبحمدك،أشهدأنالإلهإالأنت،أستغف
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- :المراجع
عبدالملكبنمحمدعبدالرحمنالقاسم«ورثةاْلنبياء؟»تحتعنوان«أيننحنمنهؤالء؟»سلسلة (1
خالدبديربدوي/دتذكيراْلنامبمنزلةالعلموحرمةالغشفياإلسالم:خطبةبعنوان (9
نالبدرسبعيجريللعبدأجرهنوهوفيقبرهبعدموتهعبدالرزاقبنعبدالمحس (0
إبراهيمبنمحمدالحقيلمشكولةللشيخ-فضلالعلموالعلماء(1)العلموالتعليم (1
إبراهيمبنمحمدالحقيلمشكولةللشيخ–ذمالجهلوأهله(9)العلموالتعليم (5
 َمْوسوَعةنضَرةالنعيمفيَمكارمأخالقالّرسولالكريمَصلىاهللَعلْيهَوَسلم (6

ـه535المتوفىأبوحامدمحمدبنمحمدالغزاليالطوسيإْحياءُُعلومالّدين (1
عبداهللالجبرين/العلمفضلهوآدابهووسائلهلفضيلةالشيخالعالمة (4
نيعائضالقر محاضرةاإلنجازالعلميفيحياةالرسولللشيخ (2

ة3إتحافالنبالءبفضلالعلموالعلماءإعدادد (13 ــ ف ر ــ ع د ـم ـح أ
أحمدعرفة:د/إتحافالطالببفضائلالعلموالعلماءإعداد (11
"ناصربنسليمانالعمر"لحومالعلماءمسمومةالشيخالعالمة (19
فضلالعلموالعلماءالشيخناصربنمحمدبنمشريالغامدي (10
عيالعلمخالدبنعبداهللالشاطلبصورمنحرصالسلفعلى (11
العلماءودورهمفياْلمةعبدالمحسنبنعبدالرحمنالقاضي (15
 باز عبدالعزيزبن للشيخ وأثرهافياْلمة العلماء أخالق  (16
عدنانالسمانمعالموضوابطمحمدبن-مكانةالعلماء (11
 يللشيخأبوإسحاقالحوين1موشرفهمحاضرةفضلالعل (14
يالحوين أبوإسحاق للشيخ لربانيينا العلماء الحاجةإلى (12
يأبوإسحاقالحويناستثمارالوقتعندالعلماءللشيخ (93
 ءمنسماتأهلالسنةخالدسعودالبليهدتوقيرالعلما (91

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19390
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=FullContent&audioid=6045.htm#6045
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=159&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=159&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=FullContent&audioid=92338.htm#92338
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=452&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=452&read=1.htm
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الشيخمحمدالشرافيفضلالعلموالحثعلىطلبه (99
عبداهللالبصري!!ولوأنأهلالعلمصانوهصانهم (90
اْلمةالشيخصالحآلطالبالعلموأثرهفي (91
لدكتور (95 إبراهيمالدويش/العلمإثارةفكروعقلا
لقرنيعليعبدالخالقا/صفةالجنةلفضيلةالشيخ (96
موسوعةالكتيباتاإلسالميةكتيبمنزلةالعلماءمن (91
فضلالعلموخطورةالتعالمللشيخمحمدحسان (94
حقالعالمعلىالمسلمللشيخمحمدالمنجد (92
السيدمختارإعدادالعلمطريقإلىالجنة (03
منُهمالعلماء؟للشيخعبدالسالمالبرجس (01
أهميةالعلموالعلماءمصطفىبنسعيدإيتيم (09
عائضالقرنيماءمالهموماعليهمللشيخعلال (00
يثةاْلنبياءأحمدبنحسينالفقيهالعلماءور (01
 السديس عبدالرحمن للشيخالعلماء رحيل (05
فضلطلبالعلمومكانتهخالدالشايع (06
يلالعوضيللشيخنبالوقتوأهميته (01
 يفضلالعلماءللشيخمحمدالقطاو (04

العلمالشيخناصربنسليمانالعمر (02

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=FullContent&audioid=28228.htm#28228
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=46&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=46&read=1.htm

