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(ٕ) صحيح البخاري   
 

إف الحمد هلل، نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، 
ومف سيئات أعمالنا، مف َيْيِدهِ هللُا فال ُمضلَّ لو، ومف ُيضمل فال ىادي لو، 

.إلو إال هللا وحَده ال َشِريَؾ لو، وأشيُد أف محمًدا عبُده ورسوُلووأشيد أف ال   
ـْ  َيا} :قاؿ تعالى َ َحقَّ ُتَقاِتِو َواَل َتُموُتفَّ ِإالَّ َوَأْنُت َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
.]آؿ عمراف[ {(ُٕٓٔمْسِمُموَف )  

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق قاؿ تعالى: ـُ الَِّذي َخَمَقُك } َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
َ الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ  ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا َّللاَّ

ـْ َرِقيًبا ) َ َكاَف َعَمْيُك ـَ ِإفَّ َّللاَّ .]النساء[ ({َٔواْْلَْرَحا  

َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا )قاؿ تعالى: ( ُيْصِمْح ٓٚ} َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
َ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما لَ  ـْ َوَمْف ُيِطِع َّللاَّ ـْ ُذُنوَبُك ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َأْعَماَلُك ُك
أما بعد: ]اْلحزاب[ ({ٔٚ)  

وشر اْلمور  -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم  فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا وأحسف اليدي ىدي
ضاللة، وكل ضاللة في النار.ُمحدثاتيا، وكل محدثٍة بدعة، وكل بدعة   

كتاب صحيح البخاري وبدأناه بترجمة مختصره عف كنَّا في المقاء السابق قد تناوؿ 
.وكيف أنو صدرهاإلماـ رحمو هللا ثـ أعقبنا ذلؾ بذكر كتاب العمـ   
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ُحوا ِفي  بقولو تعالى: ـْ َتَفسَّ اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح } َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُك
َذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا َيْرَفِع َّللاَُّ  ـْ َواِ  ُ َلُك ـَ َدَرَجاٍت َّللاَّ ـْ َوالَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك

ُ ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر )  .]المجادلة[{(َٔٔوَّللاَّ
 

 ومنو أيًضا: حتى ُيبيف فضل العمـ وأىميتو، 
َعْف َعاِمِر ْبِف َواِثَمَة، َأفَّ َناِفَع ْبَف َعْبِد اْلَحاِرِث، َلِقَي ُعَمَر ِبُعْسَفاَف، َوَكاَف ُعَمُر 

َة، َفَقاَؿ: َمِف اْسَتْعَمْمَت َعَمى َأْىِل اْلَواِدي، َفَقاَؿ: اْبَف َأْبَزى، َقاَؿ:  َيْسَتْعِمُمُو َعَمى َمكَّ
ـْ َمْوًلى؟ َقاَؿ: ِإنَُّو  َوَمِف اْبُف َأْبَزى؟ َقاَؿ: َمْوًلى ِمْف َمَواِليَنا، َقاَؿ: َفاْسَتْخَمْفَت َعَمْيِي

ـْ َصمَّى هللُا  ـٌ ِباْلَفَراِئِض، َقاَؿ ُعَمُر: َأَما ِإفَّ َنِبيَُّك نَُّو َعاِل َقاِرٌئ ِلِكَتاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َواِ 
ـَ َقْد َقاَؿ:   ( َيْرَفُع ِبَيَذا اْلِكَتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع ِبِو آَخِريفَ ِإفَّ هللاَ )َعَمْيِو َوَسمَّ

 .(ٚٔٛأخرجو مسمـ )
، واْلمر ليس قاصًرا عمى القرآف بالعمـ وبالقرآف يرفع هللا أقواًما ويضع آخريف

فقط أو العمـو الشرعية بل العمـ في جميع أبوابو، فإذا شغل اإلنساف وقتو 
فإف ىذا  (_تخصيص وقت ليذا الكتاب العزيزبالقرآف )حفع_مراجعة_متابعة

 فضل اْلعماؿ التي يمقى بيا هللا.يكوف مف أ
حفع كتاب هللا عمل مف أعظـ اْلعماؿ شرط أف يكوف الحافع واضًعا لنية مف 
وراء ىذا الحفع، فيكوف عاماًل بحدود ىذا الكتاب واالمتثاؿ ْلوامره واالنتياء 

فإف ىذا يكوف أوؿ عند نواىيو، أما الحفع المجرد عف العمل والفيـ والتدبر 
نما اليدؼ البد أف يكوف _ مف ُيسعر بو القرآف، فالقضية ليست الحفع وا 

 الحفع لمعمل.
أي باإليماف  )إف هللا يرفع بيذا الكتاب أقواًما(المقصود ب يقوؿ العمماء:

عمى ثناء البو وتعظيـ شأنو والعمل بو، يكوف الشرؼ لحاممو وحسف 
فاإلنساف الذي سعى كي يحفع كتاب في الدنيا وشرؼ في اآلخرة،صاحبو 
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العمـ حتى يصل إلى تحقيق ىذا اليدؼ ثـ هللا سبحانو وذىب إلى مجالس 
بعد ذلؾ يتخمف عف العمل وال ُيراقب قمبو وال يسأؿ ىل ىو في تقدـ أـ 

أنو مازاؿ في مكانو؟ وىل مازاؿ قمبو محب لمدنيا محب لمرياسة والتصدر  
 أـ ال؟ والظيور ولديو أمراض قموب

آف وال ، فال يصح أف يكوف متابع لمقر المفروض أف يكوف متابع لنفسو
يو ميعمـ شيء عف أمراض القموب، في ىذه الحالة سيكوف القرآف حجة ع

 وليست لو.
عمى الحافع لكتاب هللا أف ينظر ىل سيرفع بو درجات يـو القيامة أـ أنو و 

  لف يجده يـو القيامة كما كاف يتمنى أف يجده بل أنو يجده حجة عميو؟ 
       

 .اآلخرةقبل يناؿ اإلنساف بالعمـ المنزلة العالية في الدنيا 
 

كاف عطاء بف أبي رباح عبدًا أسود  :وقاؿ إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي
المرأة مف أىل مكة ، وكاف أنفو كأنو باقالء، فجاء سميماف بف عبد الممؾ 

، وكاف وابناه، فجمسوا إلى عطاء في مكة أمير المؤمنيف إلى عطاء ىو
مفتييا في زمانو رضي هللا عنو وأرضاه، فجمسوا إليو وىو يصمي، فمما 
صمى انفتل إلييـ، فما زالوا يسألونو عف مناسؾ الحج وقد حوؿ قفاه 

إلييـ، ثـ قاؿ سميماف البنيو: قوما، فقاما، فقاؿ: يا بني ال تنيا في طمب 
ا بيف فإني ال أنسى ذلن -أي: ال تقصرا وال تتعبا في طمب العمـ-العمـ 

  .يدي ىذا العبد
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، تولى الخالفة بعد أخيو كاف سميماف بف عبد الممؾ خميفة لممؤمنيف
 .الوليد بف عبد الممؾ وىما ابنا مرواف بف الحكـ وىو الصحابي المعروؼ

  
وعمى ديف وكاف محًبا  سميماف بف عبد الممؾ كاف عاداًل صادًقا وأميًنا

أمرىا لمغزو واجتمع فيو مف المناقب الكثير وعندما تولى الخالفة لـ ُيفسد 
 دينو.عميو 

 
 يرحـ هللا سميماف افتتح خالفتو بإحياء الصالة وعف ابف سيريف قاؿ:

 .واختتميا باستخالفو عمر
 

 ىذا الرجل سميماف بف عبد الممؾ جمس في مجمس عطاء بف أبي رباح
بناه وذىب بيما اعبًدا أسود أوتي مف الفقو، فأخذ سميماف رباح وكاف 

ؿ يُ إلى مجمس ىذا العبد حتى يتعمما منو العمـ وكمما سألوه فإنو كاف  حوِّ
 .ويتركيـ وجيو عنيـ

 
أف أمير المؤمنيف يسعى خمف العبد حتى يجيبو عف أسئمة  الشاىد:

العمـ ناؿ ىذا والرفعة فبيحتاج إلى معرفة إجابتيا، مف ىنا يأتي الِعز 
 العبد ىذه المنزلة.

ال تنيا في طمب العمـ  :فمما رأى سميماف ىذا الصنيع أمر أبنائو فقاؿ ليـ
طمب العمـ نظًرا لما حدث ليـ مف ذؿ بيف يدي ىذا العبد  عفأي ال تفتروا 

 .اْلسود وىـ يسألونو وىو ُيولي ليـ ظيره
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أحد أنو رغـ ىذا العبد  عاقبأنو لـ يُ مير ىذا اْل ؿأنو مف عد :ى آخر فائدة 
 .رعاياه

 
 :مف أدلة فضل العمـ التي لـ يذكرىا المصنف

 
ـِ َقاِئًما  }قاؿ تعالى:  -ٔ ُ َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْم َشِيَد َّللاَّ

ـُ )  .]آؿ عمراف[({ِٛٔباْلِقْسِط اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي
  

العمـ اآلية تتضمف بياف عظيـ لفضل طالب العمـ، فطالب العمـ الذي يتعمـ 
جعل شيادة أولو العمـ هللا  أف حتىرفع ذكره وشأنو ويبتغي بو وجو هللا يُ 

، ولو لـ يكف مقترنة بشيادة هللا والمالئكة وكفى بيذا شرؼ ومنَّة وفضل
منزلة  اىذه المنزلة لكفى بيفي طمب العمـ ميزة غير ىذا الشرؼ ونيل 

ف هللا عز وجل لـ ُيشيد مف خمقو إال وشرؼ لطالب العمـ، وذلؾ ْل 
 .، فيو يشيده عمى وحدانيتوالعدوؿ

     
َأمَّْف ُىَو َقاِنٌت آَناَء المَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآْلِخَرَة  } قاؿ تعالى: -ٕ

َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف ِإنََّما َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّو ُقْل َىْل 
ُر ُأوُلو اْْلَْلَباِب )  .]الزمر[({َٜيَتَذكَّ

ىذه أيًضا مف اآليات التي لـ يذكرىا المصنف، فيل يستوي َمف لديو عمـ 
        وَمف ليس لديو عمـ أماـ هللا عز وجل؟ والثواب بالبعث والحساب

َمف عمـ فعمل بيذا العمـ وأحسف العمل وأتقنو وَمف ليس لديو ىل يستوي 
ذا َعِمل فإنو يقع في طامات نتيجة جيمو؟  عمـ وبالتالي فإف عممو ضعيف وا 
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 ىل يستوي العالـ والجاىل؟
ال يستوي َمف َعِقل العمـ وفيمو وحفظو مع الجاىل اْلعمى الذي يتخبط 

العالـ كما ال يستوي في ظممات الجيل وال يعمـ كيف ينجو بنفسو، و 
 فإنو ال يستوي المطيع وال المسيء.والجاىل 

 
 كـ رفع العمـ مف شأف أقواـ. 

 :)مثاؿ( 
 جري ىٕٚٓ يحيي بف زياد بف منظور الفراء المتوفى عاـ 

 )أوؿ القرف الثالث اليجري(
.وتوفى الفراء عاـ العباسيكاف أماـ النحوييف فى عيد الخميفة المأموف 

 . ىجرية ٕٚٓ
رجمتو لمفراء أنو كاف ثقة فى تاريخ المنتظـ فى ت :ابف الجوزى  ي يرو 

 .إماًما
  . ْلنو خمصيا وضبطيالوال الفراء ما كانت عربية   : قاؿ ثعمب

  ة:ويروى عنو ىذه الحكاي
يعمميما النحو ( فمما  أيوكاف المأموف قد وكل الفراء يمقف ابنيو النحو) 

كاف يوًما أراد الفراء أف ينيض إلى بعض حوائجو فابتدرا إلى نعل الفراء 
يقدمانو لو، فتنازعا أييما يقدمو ، ثـ اصطمحا عمى أف يقدـ كل واحد 

  .منيما فرًدا فقدماىا
جاسوس ( فرفع ذلؾ  أيوكاف المأموف لو عمى كل شيء صاحب خبر ) 

َمْف   : إليو في الخبر. فوّجو إلى الفراء فاستدعاه ، فمما دخل عميو قاؿ لو
 ما أعرؼ أعز مف أمير المؤمنيف.  : أعز الناس؟ قاؿ
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مف إذا نيض تقاتل عمى تقديـ نعميو وليا عيد المسمميف  بمى ..  : قاؿ
ير المؤمنيف لقد يا أم  : قاؿ  . حتى رضي كل واحد منيما أف يقدـ فرًدا 

أردت منعيما مف ذلؾ ولكف خشيت أف أدفعيما عف مكرمة سبقا إلييا أو 
لو منعتيما   : فقاؿ لو المأموف   . أكسر نفوسيما عف شريفة حرًصا عمييا 

عف ذلؾ ْلوجعتؾ لوًما وعتًبا وألزمتؾ ذنًبا . وما وضع ما فعاله مف 
تبينت لي مخيمة  شرفيما بل رفع مف قدرىما وبّيف عف جوىرىما ولقد

ف كاف كبيًرا عف ثالث عف تواضعو   : الفراسة بفعميما فميس يكبر الرجل وا 
لسمطانو ولوالده ولمعممو العمـ.ولقد عوضتيما عما فعاله عشريف ألف 

 . دينار ولؾ عشرة آالؼ درىـ عمى حسف أدبؾ ليما

  
رأى ابني الخميفة أنو شرًفا ليما أف يتسابقا حتى ُيمبسا معمميما نعمو 

الخبر إلى فتصالحا عمى أف ُيمبس كل واحٍد معممو فرًدا مف نعمو، فوصل 
الخميفة فاستدعى الُمعمـ ودار بينيما حديث أظير أف أعز الناس ليس 

إلى ف الخميفة وليس أمير المؤمنيف بل ىو َمف يتسارع وليا عيد المسممي
 لماذا؟نعميو كي ُيمبسانو إياه 

 
ْلف أمير المؤمنيف أو صاحب الوالية أوالرياسة يمكف أف يتسابق الناس 
إلرضائو انتظاًرا لمصمحة يرجو الواحد منيـ أف يناليا، لكف مف يتسارع 
ليناؿ صفة الُقرب مف العالـ لـ يفعل ذلؾ إال محبًة ليذا العالـ، ولذلؾ فإف 

لحقيقة وَمف أعزه ىو هللا سبحانو فيو الذي قذؼ في الِعز يكوف عمى ا
قموب العباد محبتو، فبالعمـ يرفع هللا عز وجل شأف بعض الناس في 

 .الدنيا درجات
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ف كاف كبيًرا  ثـ قاؿ الخميفة تقديًرا لما فعمو ولداه : فميس يكبر الرجل وا 
 .ولمعممو عف تواضعو لسمطانو ولوالده  : عف ثالث

 
إذا كاف يحكـ بما  سمطانو الرجل فال ينبغي لو أف يكبر عففميما كبر 

السف فعميو أف  في نسافميما بمغ اإل  وكذا الوالد شرع هللا عز وجل،
يتعامل مع والديو بالبر واإلحساف واالمتناع عف كل ما يسيء إلييما، 

ال يتعالى عمى فإذا بمغ التمميذ مبمًغا مف العمـ فعميو أف  وكذا المعمـ
 .ْلف التعالي يعني السقوطالمعمـ 

 ؟؟ فمماذا نقوؿ أف ىذا سقوط 
فميما عال  _رؤية النفس( )بالكبر_ التعاليالقمب دليل عمى مرضْلنو 

حتى لو  فعميو أف ال يتعالى عمى َمف تمقى منو العمـ شأف طالب العمـ 
سبق ىذا الطالب معممو، فأحياًنا ما نرى أف التمميذ تعدت منزلتو منزلة 

ولو نظرنا في سيَّر السمف الصالح فإننا نجد بعض ُطالب العمـ معممو ) 
قد سبقوا مشايخيـ كالبخاري مثاًل فقد سبق كل مشايخو وما تعالى يوًما 

 .(عمى أحد منيـ أبًدا
 

ولقد عوضتيما عما فعاله عشريف ثـ أكمل أمير المؤمنيف كالمو فقاؿ: 
 .ألف دينار ولؾ عشرة آالؼ درىـ عمى حسف أدبؾ ليما

فأعطاه ىو اآلخر عشرة أالؼ عمى ُحسف تأديبو ليما ومف حسف تأديبو  
ي بداية اْلمر أف يفعال ما فعاله ولكنو تركيما قد يكوف منعيـ ف ليما أنو

وىضـ النفس وأف اإلنساف ميما عمت بعد ذلؾ حتى ُيعمميما التواضع 
تتعدى منزلتو  مكانتو أو منزلتو إال أنو إذا جمس في مجمس العمـ فإنو ال

 منزلة طالب العمـ.
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ربَّاىـ وعمَّميـ وىذا ىو  حيث أنو ،: لقد أدبتيـ بطريقة صحيحةفقاؿ

، لكف الُمعمِّـ الذي ُيَعمِّـ الطالب العمـ صاحب الطريق الصحيحالُمعمـ 
المحض فيتوقف دوره عمى مجرد سرد اْلقواؿ مف غير أف ُيربي القموب 

 .فإنو ُمعمِّـ فاشل
ال يتربى قمبو مع ْلف متمقي العمـ مف ىذا الُمعمـ  نقوؿ أنو فاشل؟ لماذا

بما والمساف يتفوه القموب تحصيمو ليذا العمـ فيكوف القمب ممئ بأمراض 
 .عمـ وبااًل عمى صاحبولـ يتربى عميو القمب فيكوف ال

 
فإنو فالُمعمِّـ الذي يمتمؾ البصيرة ويعمـ قدر المكانة التي وضعو هللا فييا 
ُيربي القموب قبل أف ُيربي العقوؿ، فتكوف تربية القموب بإصالحيا 

فتتربى القموب وتتمقى العمـ  مت وُحسف الُخُمق،وحسف السَّ وتأديبيا 
صاحبو قد تأدب  ىذا العمـ إذا كاف وتحفظو وتعيو وُيبارؾ هللا سبحانو في

 بآداب طالب العمـ.
:َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ  ـَ               َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا، َنفََّس هللُا َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب ) َمْف َنفََّس َعْف ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الدُّ
ْنَيا َوا َر هللُا َعَمْيِو ِفي الدُّ َر َعَمى ُمْعِسٍر، َيسَّ ـِ اْلِقَياَمِة، َوَمْف َيسَّ آْلِخَرِة، َيْو

ْنَيا َواآْلِخَرِة، َوهللُا ِفي َعْوِف اْلَعْبِد َما  َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما، َسَتَرُه هللُا ِفي الدُّ
َل هللُا  َكاَف اْلَعْبُد ِفي َعْوِف َأِخيِو، َوَمْف َسَمَؾ َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما، َسيَّ

ْجَتَمَع َقْوـٌ ِفي َبْيٍت ِمْف ُبُيوِت هللِا، َيْتُموَف َلُو ِبِو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما ا
ْحَمُة  ـُ الرَّ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُي ـِ السَّ ، ِإالَّ َنَزَلْت َعَمْيِي ـْ ِكَتاَب هللِا، َوَيَتَداَرُسوَنُو َبْيَنُي

ـُ هللُا ِفيَمْف ِعْنَدُه، َوَمْف َبطََّأ ِبوِ  ـُ اْلَماَلِئَكُة، َوَذَكَرُى ْتُي ـْ ُيْسِرْع  َوَحفَّ َعَمُمُو، َل
 .(ٜٜٕٙأخرجو مسمـ) (ِبِو َنَسُبوُ 
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  :لمقصود بقولو)َمف سمؾ طريًقا (وا
كاف  أو طريًقا عمى الحقيقةأي أف أي طريق يسمكو العبد سواء سيًرا 

يمتمس فيو عمًما مما ُيبتغى بو طريق  أيطريًقا معنوًيا ، فإذا ما سمؾ 
 .طريًقا إلى الجنة وجو هللا عز وجل فإف هللا ُيسيل لو

  
ِكٍر ) قاؿ تعالى: ْكِر َفَيْل ِمْف ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَف ِلمذِّ  ]القمر[({ٚٔ} َوَلَقْد َيسَّ

  
 طالب العمـ عمى حفع القرآف وحفع العمـُيعاف ر لمعباد، وإذف القرآف ُميسَّ 

إذا ما أصمح النوايا، فإصالح النوايا يأتي بالكثير مف العطايا مف حيث ال 
يعمـ اإلنساف، فالتدقيق في النوايا وصدقيا واإلخالص فييا يعود بالخير 

 نساف ويكوف سبب ليداية َمف حولو.فييتدي اإل كمو، 
  

 قوؿ لبعض أىل العمـ:
 

 بعدىاثواب الحسنة الحسنة مف ف إ
 

 .مف بيانيا حتى ال يحدث شيء مف المبس عند طالب العمـ ىناؾ قاعدة البد
 

فأي قوؿ ُيقرأ عف السمف أو أىل العمـ )اآلثار التي ُنقمت عف السمف 
           ليست كميا ُمحققة فقد يكوف منيا الصحيح ومنيا الضعيف ومنيا ما 

 .ال يصح أصاًل(
ف ولكنو ال وبالتالي فإنو يمكف أف يقرأ طالب العمـ قوؿ ورد عف السم

يستقيـ مع منيج أىل السنة، وليذا فإنو حرٌي بالعاقل وطالب العمـ الفطف 
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أف ينظر في قوؿ السمف الذي يقرأه أو يسمعو ويحاوؿ أف يعرؼ ىل ىذا 
القوؿ ُيوافق ما ورد في الكتاب والسنة)أي أف يكوف ىناؾ دليل مف 

 .الكتاب أو السنة(
و، أما إذا لـ يجد في ىذا القوؿ إال فإذا ما وجده يوافقو فعميو أف يأخذ ب

بل أنو ُيعارض ىذا  مجرد استحساف في نفسو دوف أف يجد لو دليل
 بد مف التوقف.فالالمنيج 

 
قوؿ: فإننا ىذا وبالنظر في قوؿ أىل العمـ المتقدـ والبحث عف أدلتيـ في 

 :نجد أف أدلتيـ ىي
ُ الَِّذيَف اْىَتَدْوا } :قاؿ تعالى اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َوَيِزيُد َّللاَّ ُىًدى َواْلَباِقَياُت الصَّ

ا )  .]مريـ[{(َٙٚربَِّؾ َثَواًبا َوَخْيٌر َمَردِّ
ـْ ) قاؿ تعالى: ـْ َتْقَواُى ـْ ُىًدى َوآَتاُى  .]دمحم[ ({ٚٔ}َوالَِّذيَف اْىَتَدْوا َزاَدُى

 .إذف القوؿ عميو أدلة كثيرة وليذا يمكف اْلخذ بو
 

 :تسييل الطريق إلى الجنة)الصراط المستقيـ(وقيل أيًضا في مسألة 
وىو  -وقد يدخل في ذلؾ أيضا تسييل طريق الجنة الحسي يـو القيامة )

ييسر ذلؾ عمى طالب العمـ وما قبمو وما بعده مف اْلىواؿ ، ف -الصراط 
 .(بو علالنتفا

موقفو يـو القيامة حيث الموقف طالب العمـ الذي انتفع بالعمـ فيتيسر ل
اْلىواؿ والشدائد، وحتى يتمسؾ طالب العمـ بيذا الطريق الذي العظيـ مف 

نتيجة السير في ىذا  أف أقبل عميو وسار فيو ينبغي عميو أف يعرؼ
ستكوف التيسير في الموقف يـو القيامة ْلنو انتفع بالعمـ ونفع الطريق 

 .الزيادةويستمر ميزاف الحسنات في  غيره كذلؾ
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وكمما زاد ميزاف الحسنات فإف هللا عز وجل ُيخفف عف اإلنساف العذاب 
 .يـو القيامة ولف يجد العذاب واْلىواؿ التي ُيعاني منيا اآلخريف

  
فالعباد ُمقبميف عمى الشدائد واْلىواؿ ال جداؿ في ذلؾ ولكف الصبر عمى 
طمب العمـ يؤدي إلى تيسير ىذا الموقف عمى طالب العمـ ومعرفة أف 

، صعوبات الطريقالنتيجة ستكوف ىكذا يؤدي أيًضا إلى الصبر عمى 
فطمب العمـ مف أسيل الطرؽ التي ُتوصل العبد إلى الجنة وفي الدنيا إلى 

 .ِعز والعموال
  

 .شرط أف يكوف ذلؾ مصحوًبا بإخالص النية هلل سبحانو
 

ْرَداِء ِفي َمْسِجِد ِدَمْشَق َفَأَتاُه َرُجٌل َفَقاؿَ   :َعْف َكِثيِر ْبِف َقْيٍس َقاَؿ ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َأِبي الدَّ
ـَ ِفي َحِديٍث َبَمَغِني   ُسوؿ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ْرَداء ِإنِّي َأَتْيُتؾ مف َمِديَنة الرَّ َيا َأَبا الدَّ

ْرَداِء َأَما ِجْئَت ِلَحاَجٍة أَ  ـَ َفَقاَؿ َأُبو الدَّ ُثُو َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ َما َأنََّؾ ُتَحدِّ
ـْ َقاَؿ َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ هللا َصمَّى هللُا ِجْئَت ِلتِ  َجاَرٍة َأَما ِجْئَت ِإال ِلَيَذا اْلَحِديِث َقاَؿ َنَع

ـَ َيُقوؿ:   َعَمْيِو َوَسمَّ
"مف َسَمَؾ َطِريًقا َيْطُمُب ِفيِو ِعْمًما َسَمَؾ َّللاَِّ ِبِو َطِريًقا ِمْف ُطُرِؽ اْلَجنَِّة َواْلَمالِئَكُة َتَضُع 

َماَواِت َوَمْف ِفي اَْلْرِض أَ  ف اْلَعالـ لَيْسَتْغِفر َلُو َمْف ِفي السَّ ْجِنَحتَيا رَضا لَطالب اْلعمـ َواِ 
ـِ َعَمى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَمَة اْلَبْدِر َعَمى َساِئِر  َواْلِحيَتاُف ِفي اْلَماِء َوَفْضُل اْلَعاِل

ـَ اْلَكَواِكِب ِإفَّ اْلُعَمَماَء وَ  ـْ ُيَورُِّثوا ِديَناًرا َوال ِدْرُىَما َوَأْوَرُثوا اْلِعْم ْنِبَياَء َل ْنِبَياِء ِإفَّ اَْل َرَثُة اَْل
 َفَمْف َأخذه َأخذ بحع وافر"
 .(ٓٛإلى زوائد ابف حباف) الظمآفمورد  
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لى إأما جئت لحاجة : المقصود ىو التأكيد عمى تحري النية التي تقود  الشاىد:
 .، وىذا ىو الُمَعمِّـ الذي يؤكد عمى ضرورة استحضار النيةبالعملالقياـ 

 
 ثـ قاؿ: أما جئت لتجارة أما جئت إال ليذا الحديث: فقاؿ : نعـ
 .قاؿ الرجل: أنو سمع بحديث عف فضل العمـ فجاء ليسأؿ عنو

 
  لطالب العمـ؟فيل تضع المالئكة أجنحتيا 

 يكوف ىذا اْلمر؟نعـ: تضع أجنحتيا لطالب العمـ ولكف كيف 
 

أي شرٍؼ ىذا الذي منحو هللا عز وجل لطالب العمـ، فبعد أف ذكر  أواًل:
حدانية هللا الشرؼ اْلوؿ وىو اقتراف المالئكة بالعمماء في الشيادة عمى و 

 عز وجل وىو أعظـ شرؼ.
 

ثـ اتبع ذلؾ بذكر فضل مف جممة اْلفضاؿ التي وىبيا هللا لطالب العمـ ثانًيا:
العمـ وكاف يبتغي بو وجو  إلى الجنة إذا ما طمب ىذاوىو تيسير الطريق 

 هللا.
 

 .الموقف حيث اْلىواؿ والشدائد يـو القيامة عمى طالب العمـ ثـ تيسيرثالًثا:
  

ـ فُتعظِّ :أي تتواضع لو رَضا لَطالب اْلعمـَواْلَمالِئَكُة َتَضُع َأْجِنَحتَيا رابًعا:
المالئكة وُتحب ىذا الطالب وتدعو لو نظًرا إلقبالو وبذلو الجيد والنفس في 

وأنصح الخمق لبني آدـ والذيف يحدث الخير والسعادة عمى أيدييـ طمبو لمعمـ،
وكذا اليدى والنفع والدعاء واالستغفار لمبشر ىـ المالئكة، وليذا فإف حب 
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نو ركف مف أئكة واجب عمى البشر وىناؾ تقصير في ىذا الحب مع المال 
يستوجب معرفتيـ ومعرفتيـ بيـ أركاف اإليماف)اإليماف بالمالئكة( واإليماف 

 .ستتبع محبتيـ فيـ أنصح الخمق لمبشرت
                    )يسألوف هللا لمعباد أف يغفر ليـ وييدييـ ويقبل توبتيـ ويدعوف 

 .ليـ بكل خير(
 فمنيـ: 

 المالئكة المعقبات التي تحفع اإلنساف.  
 المالئكة التي تستغفر لمعبد إذا مكث في مصاله ينتظر الصالة. 

 
ـَ َقاؿَ  الَماَلِئَكُة ُتَصمِّي ): َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة: َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

َـّ  ـْ ُيْحِدْث، َتُقوُؿ: المَُّي ُه الَِّذي َصمَّى ِفيِو، َما َل ـَ ِفي ُمَصالَّ ـْ َما َدا َعَمى َأَحِدُك
َـّ اْرَحْموُ اْغِفْر َلُو،   (المَُّي

 .(٘ٗٗأخرجو البخاري)
 ومنيـ:
  المالئكة التي تحضر مجالس العمـ وُتبمغ هللا سبحانو بما يكوف

وغيرىـ الكثير والكثير الذيف يصل الخير عمى _ عميو حاؿ عباده 
 .أيدييـ لمبشر والذي بدوره ُيوجب عمينا حب المالئكة

 
ف ْلف َمف يحب ال يؤذي مَ يستوجب عدـ إيذائيـ لممالئكة وحب العباد 

ـْ .....حبأ ، َفَوَجَد ِمْنُي ـَ َعْف َجاِبٍر، َأفَّ َنَفًرا، َأَتُوا النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َجَرِة، ِإفَّ اْلَماَلِئَكَة )ِريِح اْلُكرَّاِث، َفَقاَؿ:  ـْ َعْف َأْكِل َىِذِه الشَّ ـْ َأُكْف َنَيْيُتُك َأَل

ْنَسافُ   (َتَتَأذَّى ِممَّا َيَتَأذَّى ِمْنُو اإلِْ
 .(،]حكـ اْللباني[ صحيحٖٖ٘ٙسنف ابف ماجة)
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النيي عف ، قيل ىذا في سياؽ المالئكةفكل ما يتأذى منو البشر يتأذى منو 
فالمالئكة تتأذى مف رائحة الفـ كما يتأذى منو  دخوؿ المسجد لمف أكل الكراث

)سب ولعف، غيبة ونميمة، كذب(فكل ابف آدـ، فما بالنا بما ىو أكثر مف ذلؾ
ما يتأذى منو بنو آدـ وخاصًة الصالحيف منيـ يتأذى منو المالئكة فال تؤذوا 

ات، وكذا فيزيد في ميزاف السيئالمالئكة الكتبة بما يكتبونو في سجالتكـ 
 يتأذوف مف فعل المنكرات.

 
 .بني آدـومحبة عظيمة لأف المالئكة ليـ فضٌل كبير  الشاىد:

   
عباد، ووجدنا الشياطيف موجدنا المالئكة أنصح الخمق ل قاؿ بعض التابعيف:

 .عبادمأغش الخمق ل
 

فكما أف المالئكة ىـ أنصح الخمق وأحب الخمق لعباد هللا عز وجل، فإف 
أكثر َمف يغش العباد ويغوييـ ويعمل عمى إفسادىـ، وعندما يأمر الشياطيف 

اد هللا عز وجل وعمى عكس ما الشيطاف اإلنساف بشيء ضد الديف وضد مر 
ُيفسد عمى العبد أمر دينو أف ُيرضي هللا فعميو أف ال يستجيب لو ْلنو يريد 
 .ودنياه وآخرتو

 جاء في الحديث أيًضا:
َماَواِت َوَمْف ِفي اَْلْرضِ ) ف اْلَعالـ لَيْسَتْغِفر َلُو َمْف ِفي السَّ  (.َواِ 

ف أنواع تيتدي النفوس وتنجو مفالعالـ ىو السبب في انتشار العمـ الذي بو 
 ؟فمماذا الميالؾ والمصائب

ْلف اإلنساف إذا استمر في عبادة هللا السنيف الطويمة وىو قائـ عمى 
بدعة _أو ضد شرع هللا تعالى _أو اتبع فكر فرقة مف الفرؽ الضالة فما 
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يـو القيامة إذا ما اقترنت عبادتو كل ىذه  يوىي الفائدة التي تعود عم
ىذا اإلنساف مف أىل النار إذا  ،السنيف بشيء مف الطامات السابق ذكرىا

 .ليذا الحاؿ اظل ُمالزمً 
ولكف العالـ يأتي دوره إلزالة أو لدفع ىذا الجيل وتمؾ الضالالت 

والُشبيات عف العقوؿ وبالتالي فإنو يحجب عف الشخص مصائب وميالؾ 
مف الممكف أف يقع فييا إذا استمر عمى ىذا الضالؿ كما أف دوره  كاف

يؤدي إلى تزكية نفوس َمف يسمعو، وليذا فإف أىل السماوات واْلرض 
العباد بعممو مف الميالؾ _مف النار_مف عذاب هللا،  ايدعوف لو ْلنو نجَّ 

 .فأكرمو هللا سبحانو باستغفار أىل السماوات واْلرض
  

ذا كانت  منات فكيف يكوف المالئكة تستغفر لعواـ المؤمنيف والمؤ وا 
 !؟حاليـ مع العمماء

 
 .َواْلِحيَتاُف ِفي اْلَماءِ  :أيًضاقاؿ 

حتى الحيواف فإنو يستغفر لمعالـ ْلنو بالعمـ ُيعرؼ ما يجوز وما ال يجوز 
 .في الُمعاممة مع الحيواف

  
ـِ َعَمى اْلَعاِبِد َكَفْضلِ قاؿ و  اْلَقَمِر َلْيَمَة اْلَبْدِر َعَمى َساِئِر  َوَفْضُل اْلَعاِل

قد شبو العالـ بالقمر كما أنو شبو لىذا تشبيٌو رائع لماذا؟ ......اْلَكَواِكِب 
، ولو أننا نظرنا إلى الكوكب في السماء فإننا نجده ُمضيًئا العابد بالكوكب

 .لكف ما ىو حجـ أو حيِّز ىذه اإلضاءة ؟ مساحة محدودة جًدا
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ال يتعدى نفعيا  ْلنيا)وكذلؾ العابد فإنو ُيضيء لنفسو فعبادتو أًيا كانت 
إلى اآلخريف بل أنيا تنحصر في نفع نفسو، فعممو قاصر محدود، ولو 

 .نفع فسيكوف نفع قميل جًدا ْلف دائرتو محدودة بمف ُيحيط بو(
فإف نوره يمأل السماء، وكذلؾ العالـ فإف نور عممو يصل إلى  أما القمر
 ت_اْللوؼ_المالييف( فالعمل متعدي.لكثير والكثير )المئاا

  
عمماء الذيف ماتوا مف سنيف عديدة )مثاًل :الفرَّاء( الذي ذكرناه في بداية ال

عاـ ولكنَّا إلى اليـو  ف( أي منذ ألف ومائتيػىٕٚٓالمجمس والذي توفي)
الذي ، فما ىو حجـ النور مازلنا نتكمـ عنو ونستفيد مف عممو ومصنفاتو

لى اليـو إذا ذكرنا الشافعي فإننا نقوؿ رحمو هللا، وىبو هللا ليذا العالـ ، وا 
وكذا البخاري، الترمذي، وغيرىـ وغيرىـ كل ىؤالء ممئوا الدنيا بنور 

خالصياالنور يزيد عمميـ فيستفيد وُيفيد غيره و   .عمى حسب النية وا 
 

ابرة واالستمرار وعدـ ثلطمب العمـ والمُ  ملسو هيلع هللا ىلصكل ىذا جاء تحفيًزا مف النبي 
جر أو ضيق النفس ميما صادؼ طالب العمـ مف ُمضايقات أو ُمعاناة  الضَّ

 .أثناء السير عمى الطريق
 

اشترك العلماء مع األنبياء في منقبة عظيمة وهي الدعوة إلى هللا  
 .عز وجل

ْنِبَياِء ِإفَّ ) :قاؿ ـْ ُيَورُِّثوا ِديَناًرا َوال ِدْرُىَما ِإفَّ اْلُعَمَماَء َوَرَثُة اَْل اَْلْنِبَياَء َل
ـَ َفَمْف َأخذه َأخذ بحع وافر  (.َوَأْوَرُثوا اْلِعْم
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كل ىذه الجزئيات أنيى الحديث بقولو: العمماء ورثة  ملسو هيلع هللا ىلصبعد أف أورد الرسوؿ 
ورثتو، واْلنبياء عند إلى ميراثو اْلنبياء، ومف المعمـو أف الموروث يصل 

بعدىـ إال عمميـ فذىب ىذا موتيـ ماذا تركوا لمف جاء بعدىـ ؟ لـ يتركوا 
َـّ فقد ناليـ فضاًل عظيًما مف فضل  العمـ إلى ورثتيـ وىـ العمماء، ومف ث

 .النبوة
 

عندما يشترؾ ىؤالء مع اْلنبياء في فعل مف أفعاليـ فكيف تكوف منزلتيـ 
 .صوا في النواياعند هللا سبحانو إذا أخم

 
أي أف َمف أخذه فقد أخذ بأحسف شيء في ىذه  :رَفَمْف َأخذه َأخذ بحع واف

 .الدنيا
وأقرب الناس لميراث اْلنبياء ىـ العمماء وىذا شرؼ آخر ْلف ىذا الميراث 

 .وىو الميراث الباقيمف العمـ لف يأخذه إال العالـ وطالب العمـ 
ث فإننا نجد أف الماؿ يأتي عميو ر كأشياء ُتوَّ _فإذا ما ُقوِرَف العمـ بالماؿ 

الوقت الذي ُيستنفذ فيو بإنفاقو، أما العمـ فيو عمى العكس مف ذلؾ، 
فُيَعمِّـ العالـ وُيعمِّمو هللا  )فيعمو_يزكو_يربو( فكمما ُبِذَؿ العمـ كمما زاد

الـ سبحانو، والعالـ الذي ُيقدـ عممو لمناس ُيزيده هللا عمًما، وكمما نشر الع
عممو كمما زاد في ميزاف حسناتو فترفع درجاتو، وىذا ىو فضل ميراث 

 .النبوة الذي ُتحيط بو البركة
فتوارث العمماء لعمـ اْلنبياء يستوجب أف يتبعوا  مف العمماء:تنبيو 

 .)التبميغ(سبيميـ في طريق الدعوة إلى الممؾ سبحانو وتعالى 
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 بعيًدا عف التقوى والورع ؟ بمعنى: ىل كاف العمماء يبمغوف العمـ فقط
وىل كاف اْلنبياء يدعوف الناس بجفاء وغمظة وشدة أـ أنيـ كانوا 

 يدعونيـ برفق وليف وىدوء وصبر وِسعة صدر؟
 

عينة اتصف بيا اْلنبياء الداعي إلى هللا عز وجل البد أف يتصف بصفات مُ 
ل تحمُّ  وىـ يدعوف إلى ربيـ قبل العمماء )الرفق_الميف_ِسعة الصدر_

المخالف_والصبر عمى أذاه_عدـ االنتصار لمنفس_عدـ رد السيئة بالسيئة 
 .فال يغتاب َمف يغتابو وال ينسب إليو شيء حتى لو كاف فيو (

 
لـ يكف ُخُمق اْلنبياء وال أدبيـ وال سبيميـ في الدعوة إلى اْلخير ْلف ىذا 

 .العمـ الموروث(لـ يستفد مف ميراث النبوة)آداب َمْف يفعل ىذا  هللا،كما أف
 

عمى أنو ليس المقصود بالرفق والميف  :إلى جانب ذلؾ ينبغي التنبيو
 ووِسعة الصدر ىو تمييع المسائل ولكف ىناؾ وقت يكوف الحـز والشدة ى

 .و المطموبالمطموب وىناؾ وقت آخر يكوف الرفق والميف ى
 

ـَ َعْف َأِبي ُىَرْيَرِة، َأفَّ َأْعَراِبيِّا َدَخَل  اْلَمْسِجَد َوَرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ اْرَحْمِني َوُمَحمًَّدا، َواَل  َـّ َقاَؿ: المَُّي َجاِلٌس َفَصمَّى َقاَؿ اْبُف َعْبَدة: َرْكَعَتْيِف، ُث

ـَ  ـْ َمَعَنا َأَحًدا، َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ْرَت َواِسًعاَلَقْد تَ ): َتْرَح  .(َحجَّ
ـْ َيْمَبْث َأْف  َـّ َل ـُ النَِّبيُّ  َباَؿ ِفي َناِحَيِة اْلَمْسِجدِ ُث َفَأْسَرَع النَّاُس ِإَلْيِو، َفَنَياُى

ـَ َوَقاَؿ:  ِريَف، )َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ ِريَف، َوَل ـْ ُمَيسِّ ِإنََّما ُبِعْثُت
 (َذُنوًبا ِمْف َماءٍ ) َأْو َقاَؿ: (َسْجاًل ِمْف َماءٍ  ُصبُّوا َعَمْيوِ 

 .(ٖٓٛسنف أبي داود)
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، َقاَؿ: َصمَّْيُت َمَع النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  َمِميِّ ـِ السُّ َعْف ُمَعاِوَيَة ْبِف اْلَحَك

ـَ َفَعَطَس َرُجٌل ِإَلى َجْنِبي َفُقْمُت:  ُ، َفَرَماِنيَوَسمَّ ـْ  َيْرَحُمَؾ َّللاَّ اْلَقْوـُ ِبَأْبَصاِرِى
ـْ َتْنُظُروَف ِإَليَّ َوَأَنا ُأَصمِّي َياُه، َما ِلَي َأَراُك َفَجَعُموا َيْضِرُبوَف  َفُقْمُت: َواُثْكَل ُأمِّ

ُتوِني َفَممَّا َقَضى َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ـْ ُيَصمِّ ـْ َعَمى َأْفَخاِذِى ِبَأْيِديِي
ـَ َصاَلتَ  ُو َفِبَأِبي َوُأمِّي َما َرَأْيُت َقْبَمُو َواَل َبْعَدُه َأَحًدا َأْحَسَف َتْعِميًما ِمْنُو، َوَسمَّ
ِإفَّ َصاَلَتَنا َىِذِه اَل ) َيَرِني َواَل َسبَِّني َواَل َضَرَبِني َوَلِكنَُّو َقاَؿ ِلي:قَ َوَّللاَِّ َما 

ـِ النَّاِس ِإنََّما  اَلُة َوالتَّْسِبيُح َوالتَّْحِميُد َيْصُمُح ِفيَيا َشْيٌء ِمْف َكاَل ُىَو الصَّ
 (َوِقَراَءُة اْلُقْرآفِ 

 .(ٕٔٓٔمسند أبي داود الطيالسي)
  

كاف أحياًنا يتعامل مع المخالف بالرفق والميف في  ملسو هيلع هللا ىلص أف النبي المقصود:
 .مواقف وأحياًنا أخرى يتعامل بالشدة والحـز

  
يذا ال ف، معصيةذلؾ قائـ عمى مع و  عمـقطع باًعا في ال الذيمخالف فال

السنة إذ أف ينبغي أف نتعامل معو بالميف والرفق ْلننا بيذا ُنخالف السنة 
 .زجره لمخالفتو بْ وجِ تُ 

  
ـَ َرَأى َخاَتًما  َعْف َعْبِد هللِا ْبِف َعبَّاٍس، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِإَلى َجْمَرٍة ِمْف ) َذَىٍب ِفي َيِد َرُجٍل، َفَنَزَعُو َفَطَرَحُو، َوَقاَؿ:ِمْف  َيْعِمُد َأَحُدُك
ُجِل َبْعَد َما َذَىَب َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو (َناٍر َفَيْجَعُمَيا ِفي َيِدهِ  ، َفِقيَل ِلمرَّ

: ُخْذ َخاِتَمَؾ اْنَتِفْع ِبِو، َقاَؿ: اَل  ـَ َوهللِا، اَل آُخُذُه َأَبًدا َوَقْد َطَرَحُو َرُسوُؿ َوَسمَّ
ـَ   "  هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 .(ٜٕٓٓأخرجو مسمـ)
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الخاتـ مف الرجل عمى المأل ، ولو صدر فعل كيذا مف  ملسو هيلع هللا ىلصلقد نزع النبي 

فعل ذلؾ وىو  ملسو هيلع هللا ىلصالمعمـ ْلنكر عميو طالب العمـ ىذا الفعل ولكف الرسوؿ 
 .المربي والمعمـ

 
ـَ الشيخ أف ىذا الشخص عمى عمـ  ىذه ىي السنة: فمف السنة أنو إذا َعِم

بحكـ ىذا الخطأ الذي يرتكبو فإنو يجب عميو أف يزجره أماـ الناس ْلنو 
، وىذا الرجل الذي كاف يرتدي الخاتـ كاف يعمـ لف يمتنع إال بيذه الطريقة

 .عمى المأل  ملسو هيلع هللا ىلص الذىب لمرجل وبالتالي فقد زجره النبيبحكـ ارتداء 
   

 يقوؿ بعض السمف:
 

 .العمـ خير مف الماؿ ْلف الماؿ تحرسو والعمـ يحرسؾ
  

بحاؿ فصاحب الماؿ دائًما ما يكوف في قمق وتوتر واضطراب وانشغاؿ 
خسر(  مالو)بما جاء وبما انفق، بما اشترى وبما باع، بما كسب وبما

وىكذا، ولذلؾ فإف أكثر الناس عذاًبا وشقاًء ىـ أصحاب اْلمواؿ فال يعرفوف 
 .الراحة، حياتيـ كميا قمق وانشغاؿ في البحث عف كيفية حراسة الماؿ

 أما العمـ فإنو يحرس صاحبو لماذا؟
ْلف ىناؾ مالئكة يدعوف لو، كما أف لو رب راٍض عنو وُيدافع عنو، كما 

صاحبو مف أف يدخل عميو آفة مف اآلفات أو أف يكوف أف العمـ يحرس 
فُيفسد عميو أمر آخرتو، ىذا الحارس يمنع دخوؿ أمراض القموب أو  لمدنيا

 .آفات المساف
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 :العرب، يقوؿ لرجل مف ي الثور  عبد الرزاؽ قاؿ: سمعت ثنا 

، اطمبوه ، فإني أخاؼ أف يخرج منكـ فيصير في غيركـاطمبوا العمـ ويحكـ
 .، فإنو عز وشرؼ في الدنيا واآلخرةويحكـ

 
ينصح سفياف رجل مف العرب أف يطمبوا العمـ ْلنيـ إذا لـ يتعمموا وذىب 

متو، أما ئىذا العمـ لمغير فإنيـ سيذلوف فالجاىل يحتاج إلى إجابة عمى أس
فيو َمف يميث ورائو الناس كي يسألوه وبالتالي فيو في ِعز، وىذا العالـ 

ال يمنع مف أف يذؿ اإلنساف نفسو حتى يصل إلى ىذا العز وذاؾ الشرؼ 
 .وأف يكوف صاحب عمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :كتاب العمـ :الباب الثاني  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
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 ُثـ الَحِديثَ  فَأَتـ َحِديِثِو، ِفي ُمشَتِغلٌ  َوُىوَ  ِعمًما ُسِئلَ  َمف "َبابُ 
 ."الساِئلَ  َأَجابَ 

 
ومف عبقرية اإلماـ البخاري التي يشيد بيا أىل العمـ أنو اختار أسماًء 

 يًبا الحظو أىل العمـ  وشيدوا بو.لألبواب َفُوِفَق في ذلؾ توفيًقا عج
 ذا العنواف ثـ ذكر الحديث اْلتي:فبوب باًبا بي  
 
ُث  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َبْيَنَما  ـَ ِفي َمْجِمٍس ُيَحدِّ النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

اَعُة؟ َفَمَضى َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ، َجاَءُه َأْعَراِبيّّ َفَقاَؿ: َمَتى السَّ الَقْوـَ
ـِ: َسِمَع َما َقاَؿ َفَكرَِه َما َقاَؿ. وَ  ُث، َفَقاَؿ َبْعُض الَقْو ـَ ُيَحدِّ : َوَسمَّ ـْ َقاَؿ َبْعُضُي

ـْ َيْسَمْع، َحتَّى ِإَذا َقَضى َحِديَثُو َقاَؿ: اِئُل َعِف  -ُأَراُه  -َأْيَف »َبْل َل السَّ
اَعةِ  َفِإَذا ُضيَِّعِت اَْلَماَنُة َفاْنَتِظِر »َقاَؿ: َىا َأَنا َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، َقاَؿ: «السَّ
اَعةَ   : ، َقاَؿ: َكْيَف ِإَضاَعُتَيا؟ َقاؿَ «السَّ

اَعةَ » َد اَْلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْىِمِو َفاْنَتِظِر السَّ  «ِإَذا ُوسِّ
 .(ٜ٘أخرجو البخاري)

 
البخاري عندما وضع الحديث في ىذا الموضع لـ يقصد أف يتكمـ عف 
عالمات الساعة، لكنو أراد أف ُيبيف أدب مف اآلداب يجب أف يتأدب بو 

 .طالب العمـ
 
 

  
 .هللا عنو ترجمة أبي ىريرة رضيأواًل: 



24 
 

 َمف ىو أبي ىريرة رضي هللا عنو؟ 
، الدوسي اليماني ملسو هيلع هللا ىلصىو اإلماـ الفقيو المجتيد الحافع صاحب رسوؿ هللا 

ْلف شيرتو كانت فَّاظ اْلثبات، وقد اختمف العمماء في اسمو سيد الحُ 
 بكنيتو أبو ىريرة.

  
وقد  الرحمف بف صخر()عبد  وكانت أرجح اْلقواؿ كما ذكر اإلماـ الذىبي

 .مف الصحابة والتابعيفجًدا روى عنو خمق كثير 
   

 :حدثنا أسامة بف زيد عف عبد هللا بف رافع قمت ْلبي ىريرة
 ؟؟لـ كنوؾ أبا ىريرة"

قاؿ أما تفرؽ مني قمت بمى إني ْلىابؾ قاؿ كنت أرعى غنما ْلىمي فكانت 
فإذا أصبحت  صغيرة فكنت إذا كاف الميل وضعتيا في شجرةلي ىريرة 

 أنا ىريرة".فكنوني ت بيا عبأخذتيا فم
 ، صححو اْللباني(في المناقبٖٓٗٛ) أخرجو الترمذي بسند حسف

  ....ىذه ىي قصة كنيتو رضي هللا عنو
 .لو( ملسو هيلع هللا ىلصمف مناقبو رضي هللا عنو )دعاء النبي 

َثِني َأُبو ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: ُكْنُت َأْدُعو  ْحَمِف، َحدَّ َعْف َأِبي َكِثيٍر َيِزيَد ْبِف َعْبِد الرَّ
ـِ َوِىَي ُمْشِرَكٌة، َفَدَعْوُتَيا َيْوًما َفَأْسَمَعْتِني ِفي َرُسوِؿ هللِا  ْساَل ُأمِّي ِإَلى اإلِْ

ـَ َما َأْكَرُه، َفَأتَ  ـَ َوَأَنا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ْيُت َرُسوَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
 ، ـِ َفَتْأَبى َعَميَّ ْساَل َأْبِكي، ُقْمُت َيا َرُسوَؿ هللِا ِإنِّي ُكْنُت َأْدُعو ُأمِّي ِإَلى اإلِْ

َـّ أَ  ِبي ُىَرْيَرَة َفَدَعْوُتَيا اْلَيْوـَ َفَأْسَمَعْتِني ِفيَؾ َما َأْكَرُه، َفاْدُع هللَا َأْف َيْيِدَي ُأ
 : ـَ َـّ َأِبي ُىَرْيَرةَ )َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ َـّ اْىِد ُأ َفَخَرْجُت  (المُي
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 ، ـَ َفَممَّا ِجْئُت َفِصْرُت ِإَلى ُمْسَتْبِشًرا ِبَدْعَوِة َنِبيِّ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
 .َفَسِمَعْت ُأمِّي َخْشَف َقَدَميَّ اْلَباِب، َفِإَذا ُىَو ُمَجاٌؼ، 

 َفَقاَلْت: 
َمَكاَنَؾ َيا َأَبا ُىَرْيَرَة َوَسِمْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء، َقاَؿ: َفاْغَتَسَمْت َوَلِبَسْت 

 .ِخَماِرَىا، َفَفَتَحِت اْلَبابَ ِدْرَعَيا َوَعِجَمْت َعْف 
َـّ َقاَلْت:   ُث
 ِإَلَو ِإالَّ هللُا، َوَأْشَيُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، َقاَؿ َيا َأَبا ُىَرْيَرَة َأْشَيُد َأْف اَل  

، َفَأَتْيُتُو َوَأَنا َأْبِكي ِمَف اْلَفَرِح،  ـَ َفَرَجْعُت ِإَلى َرُسوِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ هللِا َأْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب هللُا َدعْ  َوَتَؾ َوَىَدى ُأ

 َفَحِمَد هللَا َوَأْثَنى َعَمْيِو َوَقاَؿ َخْيًرا، َقاَؿ ُقْمُت:
ـْ   َيا َرُسوَؿ هللِا اْدُع هللَا َأْف ُيَحبَِّبِني َأَنا َوُأمِّي ِإَلى ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَف، َوُيَحبَِّبُي

:ِإَلْيَنا، َقاَؿ: َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا  ـَ  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ َحبِّْب ُعَبْيَدَؾ َىَذا ) َوُأمَُّو ِإَلى ِعَباِدَؾ اْلُمْؤِمِنيَف،  -َيْعِني َأَبا ُىَرْيَرَة  -المُي

ـِ اْلُمْؤِمِنيفَ  . َفَما ُخِمَق ُمْؤِمٌف َيْسَمُع ِبي َواَل َيَراِني ِإالَّ َأَحبَِّني (َوَحبِّْب ِإَلْيِي
 .(ٜٕٔٗمسمـ)أخرجو 

 
 .الحديث رائع وبو فوائد عظيمة جًدا

لقد كانت أـ أبي ىريرة ُمشركة وقد كاف أبو ىريرة يريد أف ُينقذىا مف 
ولكنيا كانت تأبى الدخوؿ  ملسو هيلع هللا ىلص تكمـ معيا عف رسوؿ هللاالنار فكاف دائًما ي

 أبوفي اإلسالـ بل وكانت ُتسمعو ما يسوءه في أمر ىذا الديف، فطمب 
ْلمو بالدخوؿ في اإلسالـ وأخبره أنو كمما الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصىريرة مف النبي 

وتتحدث عنو بما يكره، العجيب أف  ملسو هيلع هللا ىلصدعاىا فإنيا تناؿ مف رسوؿ هللا 
لـ يغضب عندما سمع ىذا القوؿ ولكنو دعا ليا وعذر جيميا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 



26 
 

وكاف الرفق في قمبو أمر عجيب فسأؿ هللا ليا اليداية فاستجاب هللا لو 
 .لياملسو هيلع هللا ىلص  وأسممت المرأة بدعاء النبي

  
 استطراد

 
 .َيا َوَعِجَمْت َعْف ِخَماِرَىاَوَلِبَسْت ِدْرعَ 

الكثير مف نساء ي حيف أف ، فرتدي الدرع والخمارتكانت المرأة كافرة 
في الحفاظ عمى ستر  لى مرتبة المرأة الكافرةإالمسمميف اليـو ال يصموف 

 .جسدىا
  

                 الدرع ىو: العباءة 
 الخمار ىو : الغطاء الذي ُيغطي الوجو والجسـ كمو. 

  
أف المشركة الكافرة التي تعبد الصنـ تأبى أف تخرج أماـ أحد إال  الشاىد:

، أما اليـو فإف الكثير كما قمنا مف المسممات ال إشكاؿ وىي ساترة جسدىا
بالنسبة إلحداىف أف تخرج مف بيتيا وىي متبرجة سافرة ترتدي مف 

لو كافرة أف ترتديو المالبس ما ُيخالف الشرع بل ما ال ترضى ىذه المرأة ال
 ُعِرض عمييا.

كل ىذا يحدث ثـ نتعجب مف حاؿ ىؤالء ونقوؿ ىل ىؤالء بشر مثمنا، ما 
 .كاف ىذا الفرؽ إال ْلف ذنوبنا كثيرة

 
 

 ىذا الحديث مف دالئل النبوة. 



27 
 

محبب لجميع الخمق، وىل ىناؾ مسمـ ْلف أبا ىريرة رضي هللا عنو 
مف أكبر رواة صاحب إنصاؼ لديو قميل مف العمـ ال يحب أبا ىريرة؟ فيو 

فانتشرت أحاديثو والقت القبوؿ عند المحدثيف  ملسو هيلع هللا ىلص الحديث عف رسوؿ هللا
 .وىا في كتبيـ، فكاف ىذا حفًظا لمسنةنُ والذيف دوَّ 

 
 حفظو المتقف لمسنة.

ـْ َتُقوُلوَف: ِإفَّ َأَبا  ُ َعْنُو، َقاَؿ: ِإنَُّك ُىَرْيَرَة ُيْكِثُر الَحِديَث َأفَّ َأَبا ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ
، َوَتُقوُلوَف َما َباُؿ الُمَياِجِريَف،  ـَ َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

، ِبِمْثِل َحِديِث  ـَ ُثوَف َعْف َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ َواَْلْنَصاِر اَل ُيَحدِّ
فَّ ِإْخوَ  ـْ َصْفٌق ِباَْلْسَواِؽ، َأِبي ُىَرْيَرَة، َواِ  ِتي ِمَف الُمَياِجِريَف َكاَف َيْشَغُمُي

ـَ َعَمى ِمْلِء َبْطِني، َفَأْشَيُد ِإَذا  َوُكْنُت َأْلَزـُ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
، َأْمَواِلِيـْ َغاُبوا، َوَأْحَفُع ِإَذا َنُسوا، َوَكاَف َيْشَغُل ِإْخَوِتي ِمَف اَْلْنَصاِر َعَمُل 

فَّةِ  ، َأِعي ِحيَف َيْنَسْوَف، َوَقْد َقاَؿ: َوُكْنُت اْمَرًأ ِمْسِكيًنا ِمْف َمَساِكيِف الصُّ
ُثُو: ـَ ِفي َحِديٍث ُيَحدِّ  َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

َـّ َيْجَمَع ِإَلْيِو َثْوَبُو، ِإالَّ ِإنَُّو َلْف َيْبُسَط َأَحٌد َثْوَبُو َحتَّى َأْقِضَي َمَقاَلِتي َىِذِه، ) ُث
، َحتَّى ِإَذا َقَضى َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا  َفَبَسْطُت َنِمَرةً  ،(َوَعى َما َأُقوؿُ  َعَميَّ

ـَ َمَقاَلَتُو َجَمْعُتَيا ِإَلى َصْدِري، َفَما َنِسيُت ِمْف َمَقاَلِة َرُسوِؿ َّللاَِّ  َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ ِتْمَؾ ِمْف َشْيءٍ َصمَّى هللُا عَ   . "َمْيِو َوَسمَّ

 .(ٕٚٗٓأخرجو البخاري)
 

 
سواؽ واْلنصار كانت أنو قاؿ أف المياجريف كانت تشغميـ اْل الشاىد:

فمـ يعمل إال  ،ملسو هيلع هللا ىلص، أما أنا فمـ أنشغل عف حديث رسوؿ هللا تشغميـ اْلمواؿ
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  اؿ النبي ...ق.بالقدر الذي يجعمو يجد قوت يومو حتى يتفرغ لطمب العمـ

َـّ َيْجَمَع ِإَلْيِو َثْوَبُو، )ملسو هيلع هللا ىلص ِإنَُّو َلْف َيْبُسَط َأَحٌد َثْوَبُو َحتَّى َأْقِضَي َمَقاَلِتي َىِذِه، ُث
 (.ِإالَّ َوَعى َما َأُقوؿُ 

وىذا القوؿ كناية عف شدة التركيز حتى إذا ما قيمت اْلحاديث ُجمعت في 
صدره فمـ ُتنسى بعد ذلؾ، وبالفعل بسط أبو ىريرة كساء كاف معو فسمع 

 فيحفع وال ينسى أبًدا ملسو هيلع هللا ىلصثـ جمعو فوعاه فأصابتو دعوة النبي 
ميـ فحفع سنة والبركة كانت تعنقية ْلنيا ُخِمقت _ كانت القموب صافية 

، وبذؿ كل ما بذؿ عمى حساب السعادة وعمى حساب التجارة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
، ولكف كاف واْلسرة والبيت واْلوالد، لـ ينشغل أبو ىريرة بكل ىذه اْلمور

ويحفظيا لكي يقـو بإبالغيا  ملسو هيلع هللا ىلصكل ما يشغمو ىو أف يعي سنة رسوؿ هللا 
ف لـ ُتحفع فمف أيف كنَّا نأتي  يث سُتَقاـ بيا اْلمةلألمة، ىذه اْلحاد وا 

 .بالمنيج وتوضيح الشرع
  

لماذا تموموني لقد كاف شغمي الشاغل ىو السماع  يقوؿ أبي ىريرة:
والحفع،فانقطعت عنو العالئق ولـ يتعمق بالدنيا بل الحب لرسوؿ هللا 

 والحب لمدعوة والديف فكاف أبو ىريرة. ملسو هيلع هللا ىلص
 

 َمْف ُيحاسب عمى المبذوؿ ىو الرب الشكور
 

، ولو ْلقل القميل سيضيعفي سبيل الدعوة فال يتصور شخص أف بذلو 
يمكف أف ال يرى الثمرة عاجاًل  ولكنو سيراىا آجمة، فيل كاف أبو ىريرة 

 .يعمـ أنو سيصل إلى ىذه المنزلة بيف رواة الحديث ؟ طبًعا ال
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أحياًنا ينتشر صيت اإلنساف ويعمو شأنو ولكف بعد وفاتو وليس قبل موتو 
بعد موتو، عمماء ُكثر نعـ ذاع صيتيـ في وكـ مف عالـ ذاع صيتو 

حياتيـ واشتيروا ولكف ليس بالصورة التي ىـ عمييا اليـو وىذا مف فضل 
 .عبادعمى الهللا عز وجل 

  
 .]الشعراء[ ({ِٗٛصْدٍؽ ِفي اآْلِخِريَف )} َواْجَعْل ِلي ِلَساَف قاؿ تعالى: 

 .فيتحدث الناس عنو ويثنوف عميو ويذكرونو بالثناء الحسف
  

"وفي ىذا الحديث فضيمة ظاىرة ْلبي ىريرة، ومعجزة  قاؿ ابف حجر:
واضحة مف عالمات النبوة؛ ْلف النسياف مف لواـز اإلنساف، وقد اعترؼ 

تخمف عنو ]أي النسياف[ ببركة النبي أبو ىريرة بأنو كاف َيكُثر منو، ثـ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص"

 
 الحديث مرة أخرى:  نعود إلى
ُث َعْف  ـَ ِفي َمْجِمٍس ُيَحدِّ َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َبْيَنَما النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

اَعُة؟ ، َجاَءُه َأْعَراِبيّّ َفَقاَؿ: َمَتى السَّ  الَقْوـَ
 

وكاف بعيًدا عف المدينة والحضر، َمْف يسكف البادية  ىو:اْلعرابي 
فيسّمى لذلؾ ساكف المدف بالحضرّي، ويسّمى مف يسكف البادية أو 

 .اْلعراب بالبدويّ 
كل إنساف البد أف يتسـ بسمات البيئة التي يعيش فييا وليذا فإف البيئة 

 .الناس شيء مف الجفاءالصحراوية قد طبعت عمى ىؤالء 
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ُ  } قاؿ تعالى: اْْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَمُموا ُحُدوَد َما َأْنَزَؿ َّللاَّ
ـٌ َحِكيـٌ ) ُ َعِمي  .]التوبة[ ({َٜٚعَمى َرُسوِلِو َوَّللاَّ

 
 في طريقة طرح السؤاؿ، افوليذا فإننا نجد ىذا الجفاء والشدة واضح

يتحدث فدخل عميو ىذا اْلعرابي فسألو)لـ يكف لديو أدب  ملسو هيلع هللا ىلص كاف النبي
 .السؤاؿ أو طالب العمـ(

 
في المغة قطعة مف الزمف، وُسمي وقت القيامة ساعة الساعة تعني: 

 .ْلنيا ستأتي فجأة
َقْد َخِسَر الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبِمَقاِء َّللاَِّ َحتَّى ِإَذا }  كما قاؿ هللا سبحانو وتعالى:

ـْ َيْحِمُموَف  ْطَنا ِفيَيا َوُى اَعُة َبْغَتًة َقاُلوا َيا َحْسَرَتَنا َعَمى َما َفرَّ ـُ السَّ َجاَءْتُي
ـْ َأاَل َساَء َما َيِزُروَف ) ـْ َعَمى ُظُيوِرِى  .]اْلنعاـ[ {(َٖٔأْوَزاَرُى

فال يعمـ أحد متى الساعة، وليس معنى ذلؾ أف اإلنساف سيستيقع يوًما 
القيامة قد قامت، ولكف ىناؾ عالمات صغرى ثـ عالمات كبرى فيجد أف 

 .وبعد أف تنتيي العالمات الكبرى ال يدري أي شخص متى ستقـو الساعة
ثُ  ـَ ُيَحدِّ   :َفَمَضى َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 استمر في حديثو ولـ ُيِجب عمى سؤالو  ملسو هيلع هللا ىلصأي أف النبي 
اَعةِ  -ُأَراُه  -َأْيَف ) َحتَّى ِإَذا َقَضى َحِديَثُو َقاَؿ: اِئُل َعِف السَّ َقاَؿ: َىا  (السَّ

اَعةَ )َأَنا َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ، َقاَؿ:  َقاَؿ: َكْيَف  ،(َفِإَذا ُضيَِّعِت اَْلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّ
َد اَْلْمُر ِإَلى َغْيرِ )َقاَؿ:  ِإَضاَعُتَيا؟ اَعةَ  ِإَذا ُوسِّ  (.َأْىِمِو َفاْنَتِظِر السَّ

دَ  معنى د: ُوسِّ د، والمفعوؿ ُمتوسَّ ًدا، فيو ُمتوسِّ د، توسُّ َد يتوسَّ د  ، توسَّ توسَّ
 الوسادَة: وضع رأَسو عمييا، اتَّكأ، أو ناـ عمييا.
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د التراَب".  د اْلرَض: ناـ عمييا وجعميا وسادة لو "توسَّ توسَّ  

د   َد: اتَّكأ عمييما واتَّخذ منيما وسادة "توسَّ د ذراَعْيو: ُمطاوع وسَّ توسَّ
.الطفُل صدَر أّمو  

َد اَْلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْىِموِ أما المقصود بقولو:  .ِإَذا ُوسِّ  

 .فإنو يعني إذا ُوِكْل اْلمر أو ُأْسِنْد إلى غير أىمو
  

 :مف فوائد الحديث
مازاؿ الحديث ُيبيف جواز عدـ رد الُمعمـ عمى السائل إذا ما سألو وىو  -ٔ

 .السؤاؿعمى ب يفيستمر في كالمو وال ُيج يتكمـ
صمى هللا ربما يكوف السؤاؿ ليس ذات أىمية وليذا فإف النبي وقيل أيًضا:
  .لـ يرد، فماذا سيفعل السائل إذا َعِمـ اإلجابة عميو وسمـ
كاف يتكمـ مع شخص آخر أو أنو  ملسو هيلع هللا ىلصوُيحتمل أف يكوف النبي  وقيل أيًضا:

  .كاف يتكمـ في موضوع آخر
 

اَعةَ  ثـ قاؿ: كل إنساف )المسمـ( اليـو ىو  :َفِإَذا ُضيَِّعِت اَْلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصمؤتمف عمى أمانة لقوؿ النبي

ـَ َقاؿَ َعِف اْبِف ُعَمَر، َأفَّ   :َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ َمْسؤوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو، َفاْْلَِميُر الَِّذي َعَمى النَّاِس َراٍع، َوُىَو ) ـْ َراٍع، َوُكمُُّك ُكمُُّك

ُجُل َراٍع َعَمى َأْىِل َبْيِتِو، َوُىَو َمْسُؤوٌؿ َعْف  َرِعيَِّتِو، َمْسؤوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو، َوالرَّ
ـْ  ـْ َراٍع، َوُكمُُّك ِدِه، َوُىَو َمْسُؤوٌؿ َعْنُو، َأاَل ُكمُُّك ُجِل َراٍع َعَمى َماِؿ َسيِّ َوَعْبُد الرَّ

 (َمْسُؤوٌؿ َعْف َرِعيَِّتوِ 
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 .(]قاؿ الشيخ اْللباني[ :  صحيحٕٙٓاْلدب المفرد)
 

مى أحواؿ ولو نظرنا نظرة عامة إلى المجتمع مف حولنا لوجدنا أف الغالب ع
 .التي في أعناقيـ اتالناس ىو تضييع اْلمان

الديف وتعميـ اْلوالد الكتاب  ففأضاع اْلب أمانتو في حفظو لبناتو وتعميمي
والسنة وأخذىـ إلى المسجد منذ صغرىـ حتى إذا ما كبر كبر معو ارتباطو 
بالمسجد وحب الصالة، وحث الفتاة عمى ارتداء الحجاب والتزاـ الشرع، 

وأمور دينيا(  )تعميميا اآلداب واْلخالؽوكذا حث الزوجة عمى ذلؾ وتأديبو
وليذا  ف الزوجة أمانة واْلبناء أمانةوىذا مف حق الزوج عمى الزوجة ْل 

 .يـو القيامة أبنائو( زوجتو_ )نفسو_فإنو سُيسأؿ عف 
 

أيف اْلب اليـو )إال القميل منيـ( الذي ييتـ بتربية نفسو أواًل ثـ ُيربي 
الزوجة وُيعمميا شرائع الديف، الكثير مف النساء اليـو نرى أف أكثر 

ىي منع اْلزواج ليف مف الذىاب إلى مجالس العمـ، وبدؿ مف  فشكواى
أف ُيعَّمـ الزوج  زوجتو ويسعى في حفع ىذه المرأة التي جعل هللا لو والية 

يمنعيا مف التعمـ عمى يد اآلخريف، ىو يمنعيا مف خير كثير يمكف  عمييا
مت ىذه المرأة العمـ الشرع ، والحجة يأف يُعـ عمى البيت كمو إذا ما حصَّ

التي يستند إلييا الزوج ىي إمكانية سماع الدروس عمى شبكات التواصل 
االجتماعي، وىل يستوي السماع عمى ىذه الشبكات مع مجمس العمـ 

وىـ أنصح خمق هللا  إلى السماء الدنيابأجنحتيا الذي تحفو المالئكة 
 كيف ُيقارف ىذا بذاؾ؟ ؟يدعوف ويستغفروف لبني آدـفلمعباد 
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كما نرى الشمس أف ىذا ىو ما يحدث في مجالس العمـ فقد أخبرنا  يقيف
 .والبد أف ُنصدؽ ىذا الخبر ملسو هيلع هللا ىلصبذلؾ رسوؿ هللا 

 
الزوجة أمانة والزوج قد ضيعيا بمنعيا مف تعمـ شرع ربيا سبحانو، فمـ 
يأخذ عمى يدييا لو كانت ظالمة لنفسيا بالخطأ، لقد رأى زوجتو وىي 

عمى سوء الخمق وىو يسمع ذب وُتسيء اْلدب وتربي اْلبناء تغتاب وتك
ويرى وال تعميق عمى ما يحدث ولو بكممة اتق هللا ْلنو في نفسو ال يتقي 
هللا عز وجل، وحتى َمف يكوف عمى درجة مف التقوى نراه يكتفي بحاؿ 

صالحيا  .نفسو وا 
 

فيف أيًضا ُمضيعات لألمانة إال مف  وليست النساء بمنأى عف ىذا اْلمر
رحـ ربي منيف، فتمنع اْلـ ابنيا مف سماع درس العمـ ْلنيا ستذىب بو 
إلى مكاف ليتعمـ بو لعبة معينة أو ْلنيا ستذىب في زيارة عائمية في 
 .نفس وقت الدرس، ىذه اْلـ فضمت أمر الدنيا عمى أمر هللا سبحانو

 
  

رة ما فعمتي ْلف أمر الدنيا سيكوف غًدا ستجني ثم أقوؿ ليذه اْلخت:
سبب في حزنؾ وشقائؾ وآالمؾ التي تجدينيا في الدنيا قبل اآلخرة فيذه 

)فأي شيء يعصي اإلنساف بو هللا البد أف ُيعذب  ىي سنف هللا الماضية
بو (، فيذا الولد تربى عمى أف الميـ ىو أمر الدنيا ال أمر اآلخرة، لقد 

 ولد فنشأ عمى عدـ التعظيـ ْلمر هللا سبحانوأىانت اْلـ الديف في قمب ال
ذا نظرنا إلى أي مجاؿ سنجد نفس الصنيع يحدث، فالقائـ عمى  وا 

الكل ُمضيِّع لمرعية والسؤاؿ  المدرسة( الرياسة_ المصنع_ )الجامعة_
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سيكوف شديد جًدا لكل إنساف في عنقو رعية وىو ُمضيع ليا بحسب ما 
لف يستوي في السؤاؿ مع المسئوؿ ضيَّع مف رعية، فالمسئوؿ عف واحد 

 .عف ألوؼ أو مالييف
 ُيروى عف الشافعي رحمو هللا: 

وكاف الناس ييدوف إليو أنو لـ يكف في ِسعة مف ذات يده، 
وكاف ُينفقيا عمى الفور وكاف   )ىدايا(إال أنو لـ يكف يمسكياتحائف

مف وكاف تمميذه ابف عبد الحكـ  صاحب ضيعة وعنده  يعيش في عسرٍة،
 .كثيرالنخيل ال

تق عبده لى وليمة وأكرمو حتى أف ابف عبد الحكـ اعإودعا الشافعي يوما 
 .فرحًا بزيارة الشافعي لو

فمما مرت اْلياـ و مرض الشافعي مرض الموت )مات الشافعي صغيرًا 
عف عمر يناىز أربعة وخمسوف عامًا( ندب الناس ودعا الناس حتى يرى 

.مف ُيدرس بعده  

اقترب فالبد أف ُيعيف مف  أجمو قد عندما يشعر العاِلـ أففطيب  وىذا شيء
ابف عبد الحكـ  فجاء يجمس مكانو حتى ال يضيع العمـ وال يضيع الناس،

مسرعًا وجمس بيف يدي الشافعي وجمس آخروف وأمنيتو أف يقوؿ لو 
الشافعي اجمس مكاني فيذه منقبة وشرؼ عظيـ أف يجمس مكاف 

  ـ يكف لُيوسدالحكـ ولكف اْلماـ الشافعي لالشافعي فينظر لو ابف عبد 
بف يحي الُمزني وىو مف  إسماعيللذلؾ اجمس مكانو  اْلمر لغير أىمو،

وكاف خالو ، فكاف عالًما فقيًيا أصحاب الشافعي وروى عنو كثير جداً 
.اإلماـ الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية  
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ُيجمسو عميو أف  وليذاأكرمو  حكـفمـ يقل اإلماـ الشافعي أف ابف عبد ال
مكانو ال..فمـ يجاممو عمى حساب العمـ، فإف كاف ابف عبد الحكـ أكـر 

أوسد اْلمر لكنو اإلماـ الشافعي فقد أخذ منو العمـ الذي ال يقدر بثمف، و 
.الدنيا ُعروضرض مف عإلى أىمو ، فمـ يبع دينو ب  

رسوؿ هللا فيؤالء ىـ اْلكابر الذيف عِمموا وفِيموا أصوؿ الديف وفِيموا عف 
ملسو هيلع هللا ىلص وعرفوا كيف يعمموف بكل كممة تعمموىا فيو يحفع حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

دَ  )ِإَذا ويعمـ قولو اَعةَ  َفاْنَتِظرِ  َأْىِموِ  َغْيرِ  ِإَلى اَْلْمرُ  ُوسِّ ويفيـ فقو  ،(السَّ
منو ىو أفضل  فْ وىناؾ مَ  االحديث فخاؼ عمى اْلمة مف أف يضع أحدً 

.اتيدي هللا وخاؼ مف تضييع اْلمان ماـأفتضيع اْلمة، وعِمـ أنو سُيسأؿ   

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 


