
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

العبادات،   أعظم  من  ويستمر إن  وتالزمه  أهلها،  عداد  يف  يكون  أن  باملسلم  جيدر  التي  القربات  وأفضل 

الدنيا انقضاء أجله وختام حياته  إىل ساعة  املبني عىل قال  ،  عليها  العلم  الرشيعة،  العلم، طلب علم  طلب 

َمن يِرد اهللُ به ))ل صىل اهلل عليه وسلم اق  .فيه، ودراسته وتذاكرهفقه والتاهلل، وقال رسوله، وقال الصحابة، 

ين ْهُه يف الدِّ نيا ملعونٌة ملعوٌن ما فيها، إال ذكَر اهللِ تعاىل، وما َوااله، وعاملًا أو متعلمً ))  ، و((خريًا يفقِّ   .((  الدُّ

ري رمحه اهلل  وقال خِّ الشِّ بن  ف بن عبد اهلل  ِعَباَدةٍ ): ) أنه قال   ُمَطرِّ ِمْن  ِمْن َحظٍّ  إََِلَّ  َأَحبُّ  ِعْلٍم  ِمْن  ((،  َحظٌّ 

اَلِة النَّافَِلةِ ))  :وصح عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل    ((.َطَلُب اْلِعْلِم َأْفَضُل ِمَن الصَّ

عن    سمعنا وقرأنا لة، وعظم األجر والثواب فيه،  وملا أدرك السلف املاضون، هذا الفضل للعلم، وهذه املنز

العلم   كثرة بلد، من كل شعب وقبيلة،   العلمء، وتزايد وتضاعف أعداد طالب  من عرب وعجم،  يف كل 

 .وبادية وحارضة، وذكور وإناث، وشباب وصغار

وملا ضعف هذا اإلدراك عندنا، رأيت الرجل حيصل عىل أعىل الشهادات العلمية يف أمور الدنيا، ويشار إليه  

وُيتعج بم وصل  بالبنان،  أنه يف عل إليه،ب ويعجب  إوم  إال  يرجع  الناس،  ىل  الدين والرشيعة من أضعف 

 مل خيلقه اهلل إال ألجل عبادته، قال  ومعامالته، مع أن اهلل تعاىل  أحكام عبادتهطالب علم صغري فيسأله يف  

ْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ }  اهلل تعاىل: نَّ َواإْلِ  [ت:  الذاريا ] {َوَما َخَلْقُت اْْلِ

انه عىل الوجه املقبول الذي حيصل به اإلجزاء والصحة، وينال به الثواب الكثري إال  عبادته سبحوال ُتعرف  

عن طريق طلب العلم الرشعي، والتفقه فيه، ودراسته، ومطلوب منه ومن كل أحد أن يتعلم من العلم ما  

 .                   يقيم به ما جيب عليه من أمور دينه

الفإن   يف  الرفعة  تريد  يرصكنت  فال  واآلخرة،  سبحانهدنيا  ربك  قال  إذ  العلم،  طلب  عن  صارف  :  فنك 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت } ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ ِذيَن َيْعلَ }[  املجادلة:  ]  {َيْرَفِع اهللَُّ الَّ ِذيَن  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ ُموَن َوالَّ

 . [ 9الزمر:]{اَل َيْعَلُمونَ 

 



 

 

 وإِنَّ َفْضَل اْلَعامِلِ َعىَل اْلَعابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَلَة  : )) وثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال            

 ((اْلَبْدِر َعىَل َسائِِر اْلَكَواكِِب 

:  ته، فالزم العلم واطلبه، فقد قال اهلل سبحانه وإن رمت خشية اهلل يف الرس والعالنية، ورقة القلب وطمأنين 

 [.28فاطر:] {إِنََّم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَمءُ  }

هبا  أخرب  التي  املثابة  هبذه  كان  فقهًا،  وأجلَّهم  علًم،  الناس  أعظم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  كان رسول  وملا 

 ((.  ، َوَأْعَلَمُكْم بَِم َأتَِّقي َواهللِ إِِّنِّ أَلَْرُجو َأْن َأُكوَن َأْخَشاُكْم هللَِِّ))  :نفسه الرشيفة، إذ صح عنه أنه قال 

َم ُيَتَعلَُّم اْلِعْلُم لُِيتَّقَ ) :وثبت عن سفيان الثوري أنه قال  ُه ُيتََّقى اهللَُّ    ي إِنَّ ِه؛ أِلَنَّ َل اْلِعْلُم َعىَل َغرْيِ اهللَُّ بِِه، َوإِنََّم ُفضِّ

 (.  َوَجلَّ بِهِ َعزَّ 

أ من  العلم  اْلنة فطلب  تريد  النبوإن كنت  ثبت عن  فقد  أبواهبا،  أنه وسع وأسعد  ي صىل اهلل عليه وسلم 

َلَتَضعُ )) :قال املَْاَلئَِكَة  َوإِنَّ  اْْلَنَِّة،  إِىَل  َطِريًقا  َلُه  اهللَُّ  َل  َسهَّ ِعْلًم،  فِيِه  َيْلَتِمُس  َطِريًقا  َسَلَك  َأْجنَِحَتهَ َمْن  ِرًضا    ا 

 َواأْلَْرضِ لَِطالِِب اْلِعْلِم، َوإِنَّ َطالَِب اْلِعلْ 
ِ
َمء  ِم َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف السَّ

ِ
يَتاِن يِف املَْاء  ((.  ، َحتَّى اْْلِ

العلم   فطالب  الدنيا،  من  ويتوسعون  فينبسطون  والدنانري  الدراهم  أسالفهم  عن  يرثون  الناس  كان  وإن 

وقد  يف اْلنان ويرتقى،  ويتوسع بسبب العلم    قلبه يف الدنيا سعادة ال مثيل هلا،يرث أفضل اخللق، وُيسعد  

قال أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  َواَل ))  : ثبت  ِدينَاًرا  ُثوا  ُيَورِّ مَلْ  اأْلَْنبَِياَء  إِنَّ   ،
ِ
اأْلَْنبَِياء َوَرَثُة  اْلُعَلَمَء  إِنَّ 

ُثوا اْلِعْلَم، ا، إِنََّم َورَّ   (( َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ  ِدْرََهً

وِق، َما َأْعَجَزُكمْ  وعن أيب هريرة ُه َمرَّ بُِسوِق املَِْدينَِة، َفَوَقَف َعَلْيَها، َفَقاَل: »َيا َأْهَل السُّ َقاُلوا:  !  ريض اهلل عنه َأنَّ

َرُسوِل   ِمرَياُث  َذاَك  َقاَل:  ُهَرْيَرَة؟  َأَبا  َيا  َذاَك  وَ َوَما  ُيْقَسُم،  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  َتْذَهُبوَن  اهللَِّ  اَل  َهاُهنَا  َأْنُتْم 

ِمنْهُ  َنِصيَبُكْم  َقال: َفَتَأُخُذوَن  ُهَو؟  َوَأْيَن  َقاُلوا:  املَْْسِجدِ  .  ُهَرْيَرَة   .يِف  َأُبو  َوَوَقَف  املَْْسِجِد،  إِىَل  اًعا  ِِسَ َفَخَرُجوا 

هَلُْم: َما َلُكْم؟ َقاُلوا: َيا َأَبا ُهرَ هَلُْم َحتَّى َرَجُعوا،   ُيْقَسُم.  َفَقاَل  َنَر فِيِه َشْيًئا  ْيَرَة َفَقْد َأَتْينَا املَْْسِجَد، َفَدَخْلنَا، َفَلْم 

ُيَصلُّونَ  َقْوًما  َرَأْينَا  َبىَل،  َقاُلوا:  َأَحًدا؟  املَْْسِجِد  يِف  َرَأْيُتْم  َأَما  ُهَرْيَرَة:  َأُبو  هَلُْم  اْلُقْرآَن، َفَقاَل  َيْقَرُءوَن  َوَقْوًما   ،

ٍد َصىلَّ اهللُ َعلَ َوَقْوًما َيَتذَ   (( ْيِه َوَسلَّمَ اَكُروَن اْْلاََلَل َواْْلََراَم، َفَقاَل هَلُْم َأُبو ُهَرْيَرَة: »َوحْيَُكْم، َفَذاَك ِمرَياُث ُُمَمَّ

حفظ دين    العلم  ؟ ويفالرفيعة العاليةكيف ال يكون العلم الرشعي وأهله هبذا الفضل العظيم، وهذه املنزلة  

   به تدرأاملعصية، و معرفة اْلق من الباطل، والسنة من البدعة، والطاعة من ضللني، وبه املن حتريف م اهلل 

 



 

 

 الفتن املضعفة للدين واإليمن، فهو نور يسري به العبد إىل ربه يف عقيدته وعبادته وأخالقه ومعامالته         

 .عىل رصاط مستقيم 

الناس يف   هدوزوكثر فيه اْلهل بأحكام الرشيعة،     زمان قد قل فيه العلمء الراسخون األثبات،إننا نعيش يف

عن   صح  وكتبه، وقد  ودروسه  قال   نانبيأهله وجمالسه  أنه  عليه وسلم  اهلل  َأْن  : ))صىل  اَعِة  السَّ اِط  َأْْشَ ِمْن 

اْْلَْهُل  َوَيْثُبَت  اْلِعْلُم،  الدرداء ريض  ،  ((ُيْرَفَع  أبو  عنه:  قال  وجهالَ ))اهلل  يذهبون  علمَءكم  أرى  كم ال ماَل 

  ((. يتعلمون، فتعلَّموا قبَل أن ُيرفَع العلُم، فإن رفَع العلِم ذهاُب العلمء

أشد من  إىل العلم  فاْلد اْلد يف طلب العلم وحتصيله، واسألوا ربكم اإلعانة والقبول، فالناس يف حاجة  

إذا والرشاب  فالطعام  والرشاب،  الطعام  إىل  الفانية    الدنيا  حياة  معهم  فقدت  ُفقدا  أو  ُتركا   حاجتهم 

ْلقيقية، حياة النعيم والرسور األبدي القصرية، أما العلم إذا ترك ومل ُيعمل به ُفقدت وَذهبت بسببه اْلياة ا

 . يف الدار اآلخرة

والبصرية  و بالسنة،  العلم  بركة  من  وسلوكه   بطريقإن  الصالح  عىل  مالسلف  وثمرته  ذلك  أثر  ُيرى  أن   ،

ومعاملت عبادته  يف  فرتاه  وهديهصاحبه،  سمته  يف  وتبرصه  وتعليمه،  وتعلمه  علمه  يف  وتشهده  وقاره  و  ه، 

 .لقه وأدبهوسكينته، وتلمسه يف ُخ 

فقد  وعاقبته،  أثره  أقبح  وما  وأشده،  واملتعلم  العامل  عىل  خطره  أعظم  وما  بالعلم،  العمل  عدَم  أشنَع  وما 

اإلنكا فاعليه أشد  ـ عىل  ـ عز وجل  مقتهأنكره اهلل  أنه يسبب  وأبان  ِذيَن  }  تعاىل:  قالالشديد،    ر،  الَّ َا  َأُّيُّ َيا 

َتْفَعلُ  اَل  َما  َتُقوُلوَن  مِلَ  منكرًا عىل    أيضا  قال، و[الصف:  ]  {َتْفَعُلونَ   اَل   َما  َتُقوُلوا  َأنْ   اهللَِّ   ِعنْدَ   َمْقًتا  َكرُبَ    ونَ آَمنُوا 

 . ]البقرة: [ {ْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلكَِتاَب َأَفاَل َتْعِقُلونَ َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن أَ }: محلة العلم والرشيعة

َلْيَلَة  :وثبت عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال  بِاْلَقَمِر  ُلو َأَحُدُكْم  ُه َكَم خَيْ َربُّ بِِه  َما ِمنُْكْم َأَحٌد إِالَّ سَيْخُلو 

َك يِب؟ َيا اْبَن آَدَم، َماَذا َعِمْلَت فِيَم َعلِْمَت؟ َيا اْبَن آَدمَ اْلَبْدِر، ُثمَّ َيُقوُل: اْبَن آَدَم، َما غَ   ، َماَذا َأَجْبَت املُْْرَسلنَِي؟ رَّ

 

 

 واْلمد هلل رب العاملني 


