
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ىتف العمم بالعمل

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد ،أجمعين

-ذكر بو إخواني لعل اهلل أو  ،إنما أتوجو بو إلى نفسي أولً فوحينما نوجو ىذا الكالم  ،يذا مجمس لممذاكرةف
ولول ذلك لم أتحدث عن ىذا الموضوع بكممة واحدة، فأنا أول  ،أن ينفعنا وأن يرفعنا -عز وجل
ما يذكره اإلنسان في ىذا المقام أنو قد حققو  ول ينبغي ألحٍد أن يتوىم بحال من األحوال أن ،المقصرين
  .مذاكرة ديانة لما كان واهلل ىذا الحديثولول أننا نعتقد وجوب ىذه المناصحة وال ،وتحمى بو

-وفي منزلة العمماء وما ليم من الدرجات العالية عند اهلل  ،يعمم ما جاء في فضل العمم ومنزلتو للكوا
تبارك -اهلل قال قد و  ،بمقتضاه ووكل ذلك إنما ىو محمول عمى العمم الذي يتحمى صاحب ،-تبارك وتعالى

َباُح ِفي }الم   :في سورة النور -وتعالى َباٌح الأِمصأ َكاٍة ِفيَيا ِمصأ َرأِض َمَثُل ُنورِِه َكِمشأ ُو ُنوُر الس َمَواِت َواْلأ
َكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمنأ َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة{  .[ٖ٘]النور: ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأن َيا َكوأ

رضي اهلل تعالى -ذاك اليدى عمى ما قالو طائفة من السمف  ،في قمب المؤمن -عز وجل-فيذا نور اهلل 
وحصل لنا  ،واستقامت الحال ،وصح العمل ،، إذا استنار القمب استنار الوجو وأشرق-عنيم وأرضاىم

يدى فيذا ىو العمم الذي ل يُ  ،والدنايا ،وترفعنا عن الرزايا ،وفي أمورنا كميا ،التميز في أحوالنا وأعمالنا
}َشِيَد الم ُو َأن ُو ََل ِإَلَو ِإَل  ُىَو َوالأَمََلِئَكُة َوُأوُلو الأِعمأِم َقاِئًما  :في أىمو -وجل عز–الذي قال اهلل ىذا  ،لعاصٍ 

ِط{ وأولئك الذين جاء الثناء عمييم إنما ىم أولئك الذين يعممون  ،ىؤلء الذين أشيدىم ،[ٛٔ]آل عمران: ِبالأِقسأ
 .كما سيأتي ،األمثال أليم أسو  -عز وجل-وأما الذين ل يعممون فقد ضرب اهلل  ،بعمميم

َمُموَن{ :-وجل جالل-وىكذا في قولو  َمُموَن َوال ِذيَن ََل َيعأ َتِوي ال ِذيَن َيعأ والمراد بذلك  ،[ٜ]الزمر: }ُقلأ َىلأ َيسأ
َفِع الم ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمنأُكمأ َوال ِذيَن  :درجات كما قال -عز وجل-وىم الذين يرفعيم اهلل  ،من يعمل بعممو }َيرأ

 .[ٔٔ]المجادلة: ُأوُتوا الأِعمأَم َدَرَجاٍت{
فيذا  ،(ٔ)((في الدين ومن يرد اهلل بو خيرًا يفقي)) :في الحديث -صمى اهلل عميو وسمم-وىكذا في قولو 

 .ىو الذي يعمل بمقتضى ىذا العمم الذي أراد بو خيرًا وفقيو
فقد يكون عممو  ،الذي يحفظ ويتعمم ويتفقو ولكنو ل يعمل بيذا العمم فميس ذلك ممن أريد بو الخير وأما
طائفة  معنىوقرر ىذا ال ،(ٕ)-رحمو اهلل-بن القيم اعميو كما ذكر ذلك الحافظ  وبالً في الجناية عميو و  اً سبب

                                 
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب النيي ٔٚا يفقيو في الدين، برقم )أخرجو البخاري، كتاب العمم، باب من يرد اهلل بو خيرً  - ٔ

 (.ٖٚٓٔعن المسألة، برقم )
 (.ٔٓٔالقيم )ص: الفوائد لبن  - ٕ



لنفسو من حيث النظر  اً فاعتبر العمم وسيمة من الوسائل ليس مقصود ،(ٖ)من أىل العمم كالشاطبي
نما ىو وسيمة إلى العمل ،الشرعي وقرر أن كل ما ورد في فضل العمم إنما ىو ثابت لمعمم من جية ما  ،وا 

 .ىو مكمف بالعمل بو
ص بالعمماء فذكر أن ذلك يخت -رحمو اهلل-وممن تكمم عمى ىذا المعنى أيضًا من أىل العمم ابن جماعة 

سوء نية أو خبث لن طمبو ل مَ  ،العاممين األبرار المتقين الذين قصدوا بو وجو اهلل تعالى والزلفى إليو
ن طمبو مَ  :وقل إن شئت ،(ٗ)أو مكاثرة في األتباع والطالب ،أو مال ،أو ألغراض دنيوية من جاه ،طوية

 .لمشيادة
نما ينال معناه من  ،بل معناه ،ليس بمجرد صورتو ىو النافع :-رحمو اهلل-فالعمم كما يقول ابن الجوزي  وا 

فحين إذن  ،وكمما نياه عن نقص بالغ في مباعدتو ،اجتيد في نيمو فكمما دلو عمى فضل ،تعممو لمعمل بو
 .(٘)العمم لو سره يكشف

تبر العمم واع ،ر العمم بصورة الشجرةوصو   -رحمو اهلل-الخطيب البغدادي  ممن تكمم عمى ىذا المعنىو 
فإن كان  ،د لمعمل كما يراد العمل لمنجاةاوالعمم ير  ،وليس يعد عالمًا من لم يكن بعممو عامالً " :قال ،ثمرة
وصار في  ،وأورث ذل ،اًل عاد كَ  ونعوذ باهلل من عممٍ  ،عمى العالم اًل ل قاصرًا عن العمم كان العمم كَ العم

فيو يقرر أنو كما ل تنفع  ،ولو كالم جيد في ىذا المعنى ،ىذا كالم الخطيب، (ٙ)ال"رقبة صاحبو غُ 
بن اوليذا نعى  ،انيا إل بإنفاقيا كذلك ل تنفع العموم إل لمن عمل بيا وراعى واجباتيازّ األموال عند خُ 

عمى أولئك الذين ل يعممون بعموميم فيو يرى أن المسكين من ضاع عمره في عمم  -رحمو اهلل-الجوزي 
  .(ٚ)فقدم مفمسًا مع قوة حجة عميو ،ففاتو لذات الدنيا وخيرات اآلخرة ،لم يعمل بو

 -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  ،-رضي اهلل تعالى عنيما-وفي حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
 ذان باألقماع وىي ذلكشبو اآل ،(ٛ)((ويل ألقماع القول ،واغفروا يغفر لكم ،رحموا ترحمواا)) :أنو قال

  .((ويل ألقماع القول))عية يكون واسطة في صب المائع في األو الوعاء المعروف الذي 
وىي مفتوحة من األسفل فيصب  ،فيي وسيمة ليا فوىة واسعة من أعمى ،فيذه األقماع ل يستقر بيا المائع

فشبو  ،((القول ويل ألقماع))فيو ل يستقر بيذه األقماع  ،المائع بواسطتيا فيصل إلى األوعية التي تحويو
ذان التي تسمع ولكنيا ل تعي ول تعمل ول تستوعب ول تتأثر ول تنتفع شبييا بيذه األقماع يمر بيا اآل

ويل لممصرين الذين يصرون  ،ويل ألقماع القول)) ،ىذا الكالم ويصك مسامعيا دون أن يبقى لو أثر فييا

                                 
 (.ٖٛ/ ٔالموافقات ) - ٖ
 (.٘ٗتذكرة السامع والمتكمم في أدب العمم والمتعمم )ص: - ٗ
 (.ٕٚٔصيد الخاطر )ص:  - ٘
 (.ٗٔاقتضاء العمم العمل لمخطيب البغدادي )ص:  - ٙ
 (.ٜ٘ٔصيد الخاطر )ص:  - ٚ
(، وصححو األلباني في صحيح ٖٓٛالمفرد، برقم )(، والبخاري في األدب ٔٗ٘ٙأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٛ

 (.ٕٛٗ(، وفي السمسمة الصحيحة، برقم )ٜٚٛالجامع، برقم )



رحمو -وصححو الشيخ ناصر الدين األلباني  ،أحمدىذا الحديث رواه اإلمام ، ((ونمعمى ما فعموا وىم يعم
 .اهلل

وكمما زيد  ،من عالمات الشقاوة أنو كمما زيد في عممو زيد في كبره وتييو (ٜ)-رحمو اهلل-بل عد ابن القيم 
َن }َأتَأأُمُروَن الن اَس ِبالأِبرِّ  :اهلل يقولو  ،بنفسو ووحسن ظن ،في عممو زيد في فخره واحتقاره لمناس َوَتنأَسوأ

 .[ٗٗ]البقرة: َأنأُفَسُكمأ َوَأنأُتمأ َتتأُموَن الأِكتَاَب َأَفََل َتعأِقُموَن{
}َوَما ُأِريُد َأنأ ُأَخاِلَفُكمأ ِإَلى َما َأنأَياُكمأ  :قومو اً أنو قال مخاطب -صمى اهلل عميو وسمم-وأخبرنا عن شعيب 

ََلَح َما  صأ َليأِو ُأِنيُب{َعنأُو ِإنأ ُأِريُد ِإَل  اْلِأ ِفيِقي ِإَل  ِبالم ِو َعَميأِو َتَوك مأُت َواِ  َتَطعأُت َوَما َتوأ ول يمكن  ،[ٛٛ]ىود: اسأ
فإن ما يزاولو اإلنسان من أقوال  ،بالصالح اً قعيو في اإلصالح إل إذا كان متحقألحد أن تنجح مسا

يصدق األقوال فإن ىذا  ن الفعال ماولم يكن لذلك م ،وأفعال إذا كانت تخرج من لسان لم يتصل بالقمب
نما ىي عبارات تقال ،وأن ينتفع بو ،يديو اإلصالح ىاإلنسان ل يمكن أن يجري عم وكممات تسمع  ،وا 

ثم ما يمبث الناس أن يخرجوا بنفس الحال التي دخموا  ،أو في غير ذلك ،أو في المحاضرات ،عمى المنابر
كل ىؤلء الناس  ،كم يوجد في البمد من جامعو  ،الخطبكم نحضر من و  ،نظروا كم نسمعاولذلك  ،ياب

ويسمعون ىذه الخطب لكن ما مدى تأثير ىذه الخطب  ،ا لذلكئو وقد تيي ،ينساقون طواعية في يوم الجمعة
 ،ووجو جديد ،في واقعيم وحاليم؟ وكم نسبة أولئك الذين يرجعون من المسجد بحال جديد وعمل جديد

  .ذلك لّ ق ؟،وقمب جديد
}َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ََل َتفأَعُموَن * َكُبَر َمقأتًا ِعنأَد الم ِو َأنأ َتُقوُلوا  :يقول -تبارك وتعالى-اهلل 

صمى اهلل -عن خمق النبي  -رضي اهلل تعالى عنيا-ولما سئمت عائشة  ،[ٖ-ٕ]الصف: َما ََل َتفأَعُموَن{
  .(ٓٔ)"كان خمقو القرآن :قالت ى،بم :قال أما تقرأ القرآن؟" :قالت لمسائل وىو سعد بن ىشام ؟-عميو وسمم
في سنة خمس وعشرين  ،؟الدنيا في مدة يسيرة -رضي اهلل تعالى عنيم-لماذا فتح الصحابة  :نحن نقول
أو فيما يسمى  ،جيوش المسممين تشرق فيما يسمى بآسيا الوسطى في ىذه األيامكانت لميجرة 

ىؤلء كانوا يحممون  ،وىي غربًا تجول وتصول في بالد المغرب في مدة يسيرة ،بالجميوريات اإلسالمية
ومع أنيم من النصارى  ،ما رأوا من أخالقيم وأعماليم ولما جاءوا إلى أىل الشام ىال الناَس  ،عممًا وعمالً 

خير من الحواريين أصحاب  - عميو وسممصمى اهلل-يعنون أصحاب محمد -"إن ىؤلء  :إل أنيم قالوا
 .(ٔٔ)عميو الصالة والسالم"-عيسى 

 (ٕٔ)العملْ  العمم إصالحُ  وجمالُ  *** ادالعِ  رغامُ إالعمم  في ازديادِ 
 :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-"سمعت رسول اهلل  :قال -رضي اهلل تعالى عنو-وفي حديث أسامة  
يجاء برجل فيطرح في النار، فيطحن فييا كطحن الحمار برحاه، فيطيف بو أىل النار فيقولون: أي ))

                                 
 (.ٖٙٔ/ ٔانظر: مفتاح دار السعادة ) - ٜ

 (، وقال محققوه: "حديث صحيح".ٕٔٓٙٗأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٓٔ
 (.ٖٜٕ/ ٕشرح العقيدة الواسطية لمعثيمين ) - ٔٔ
 (.ٕٕ٘/ ٔ(، ومجموعة القصائد الزىديات )ٖٕٙ/ ٖمفتاح األفكار لمتأىب لدار القرار ) - ٕٔ



فالن، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنيى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ول أفعمو، وأنيى 
سأدع األمر  :فميس ألحد أن يقول ،ول مناص ،وىو مخرج في الصحيحين ،(ٖٔ)((عن المنكر وأفعمو

ن أل ؛حاًل في حقو أون أسو فإن ذلك يك ،بالمعروف والنيي عن المنكر من أجل أن ل يقع لي ىذا الوعيد
اإلنكار مع ترك العمل بما  جمع بين ترك ،بين سوءتين وخطيئتين ،ىذا اإلنسان يكون قد جمع بين أمرين

مر أ"لقد أدركت أقوامًا كانوا أ :-رحمو اهلل-وقد قال الحسن البصري  ،بو والمتثال -عز وجل-أمره اهلل 
مر الناس أم أاولقد بقينا في أقو  ،وأنيى الناس عن المنكر وأتركيم لو ،خذىم بوأأالناس بالمعروف و 

    .(ٗٔ)"؟!فكيف الحياة مع ىؤلء ،وأنيى الناس عن المنكر وأوقعيم فيووأبعدىم منو، بالمعروف 
ل تزول )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -عنورضي اهلل تعالى -وفي حديث أبي برزة 

أفناه، وعن عممو فيم فعل، وعن مالو من أين اكتسبو وفيم  وم القيامة حتى يسأل عن عمره فيمقدما عبد ي
فيل  ،كمنا سيسأل عن ذلك ،يسأل عن ىذا ،عن عممو ماذا عمل بو ،(٘ٔ)((أنفقو، وعن جسمو فيم أباله
 أعددنا ليذا السؤال جوابًا؟ 

الميم إني )): -صمى اهلل عميو وسمم-كان من دعاء النبي  :قال -رضي اهلل تعالى عنو-وعن زيد بن أرقم 
 .(ٙٔ)((أعوذ بك من عمم ل ينفع

ا باهلل من عمم و وتعوذ ،)سموا اهلل عممًا نافعاً )ظ: بمف -رضي تعالى اهلل عنو-بن ماجو عن جابر اوأخرجو 
  .(ٚٔ)((ينفع ل

فال  ،يستوي فيو حال اإلنسان مع حال العوام ،والعمم الذي ل ينفع ول يرفع ىو العمم الذي ل يورث عمالً 
ممن لم يتعمم ولم  هىو كغير  ،في الخيرات ة ومسارعةاءالة وصيام وذكر وقر من ص ترى فيو زيادة عمل

  :العمماء عمى ثالثة أصناف -رحمو اهلل-بن القيم اوقد جعل الحافظ  ،بينصَ 
صمى اهلل عميو -فيذا من خمفاء الرسول  ،ىو ذاك العالم الذي استنار بعممو واستنار بو الناس :األول
  .وىو من ورثة األنبياء -وسمم

عمى نفسو  اً فيذا إن لم يفرط كان نفعو قاصر  ،ىو العالم الذي استنار بنوره ولم يستنر بو غيره :والثاني
  .األول ما بينيما فبينو وبين

                                 
(، ومسمم، كتاب الزىد والرقائق، باب ٜٛٓٚأخرجو البخاري، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، برقم ) - ٖٔ

 .(ٜٜٕٛعقوبة من يأمر بالمعروف ول يفعمو، وينيى عن المنكر ويفعمو، برقم )
 .(٘٘ٔ/ ٕحمية األولياء وطبقات األصفياء ) - ٗٔ
، باب في القيامة، برقم -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  - ٘ٔ
 (.ٜٙٗ(، وقال: "ىذا حديث حسن صحيح"، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، برقم )ٕٚٔٗ)

ب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، برقم أخرجو مسمم، كتا - ٙٔ
(ٕٕٕٚ.) 

حسنو و (، ٖٖٗٛ، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو ابن ماجو، أبواب الدعاء، باب ما تعوذ منو رسول اهلل  - ٚٔ
 (.ٖٖ٘ٙاأللباني في صحيح الجامع، برقم )



إذا  ةوبسطتو لمناس فتن ،فيذا عممو وبال عميو ،ىو العالم الذي لم يستنر بنوره ول استنار بو غيره :والثالث
 .ظير ليم وارتقى المنابر
صمى اهلل -قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل تعالى عنو-ندب جوفي حديث  ،وبسطة األول رحمة ليم

الذي يعمم الناس الخير وينسى نفسو كمثل السراج يضيء لمناس ويحرق مثل العالم )) :-عميو وسمم
 .(ٛٔ)((نفسو

مثل الذي يعمم )): -صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنو-وفي حديث أبي برزة 
يوم  ىسم -عز وجل-واهلل  ،(ٜٔ)((الناس الخير وينسى نفسو مثل الفتيمة تضيء عمى الناس وتحرق نفسيا

وىو ذاك اإلنسان  -رحمو اهلل-ومن التغابن الذي يقع فيو ما ذكره الحسن البصري  ،يوم التغابنبالقيامة 
فدخل النار فذاك  ،ولم يعمل ىو بمقتضى ىذا العمم ،فعمل بو فدخل الجنة ،الذي عمم عممًا فانتفع بو غيره

 .(ٕٓ)يوم التغابن
ت ليمة أسري بي بأقوام تقرض شفاىيم بمقاريض من مرر )) :مرفوعاً  -رضي اهلل عنو-وفي حديث أنس 

 ،رواه اإلمام أحمد ،(ٕٔ)((خطباء أمتك الذين يقولون مال يفعمون :من ىؤلء يا جبريل؟ قال :قمت ،نار
 .في صحيح الترغيب والترىيب -رحمو اهلل-وذكره الشيخ ناصر الدين األلباني 

 ىال لنفسك كان ذا التعميمُ  *** هغيرَ  مُ المعم   يا أييا الرجلُ 
 بو وأنت سقيمُ  كيما يصح   ***نى قام وذي الض  ذي الس  لتصف الدواء 

 فإذا انتيت عنو فأنت حكيمُ  *** نييا عن غيياابدأ بنفسك فا
 بالقول منك وينفع التعميمُ  *** قتدىويُ  قبل إن وعظتَ فيناك يُ 

 (ٕٕ)عظيمُ  عميك إذا فعمتَ  عارٌ  *** مثمو عن خمٍق وتأتيَ  ل تنوَ 
فالوعيد الذي في ىذه األحاديث حمل طائفة من أىل العمم عمى القول بأن ترك العمل بالعمم من كبائر  

لورود الوعيد عميو  ؛ه من جممة الكبائروعدّ  "،الكبائر"في كتابو ذلك  يوقد ذكر ابن حجر الييتم ،الذنوب
 .(ٖٕ)بخصوصو

                                 
(، وصححو األلباني في صحيح ٔٛٙٔ(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )ٖٚٚالزىد، برقم )أخرجو أبو داود في  - ٛٔ

 (.ٖٔٛ٘الجامع، برقم )
 (، ولم أقف عمى من أخرجو.ٖٚٛ٘صححو األلباني في صحيح الجامع، برقم ) - ٜٔ
 (.ٖٚٔ/ ٛٔانظر: تفسير القرطبي ) - ٕٓ
قوه: "حديث صحيح، وىذا إسناد ضعيف لضعف عمي بن زيد (، وقال محقٕٕٔٔٔأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٕٔ

حسنو األلباني في صحيح الجامع، برقم و بن جدعان، لكن قد توبع كما سيأتي، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح"، 
(ٕٜٔ.) 

(، والدر ٖٗ(، وأدب الدنيا والدين )ص: ٛٔت ألبي بكر العرزمي، انظر: لطائف المعارف لبن رجب )ص: ابياأل - ٕٕ
 (.ٖٕٙ/ ٔٔالفريد وبيت القصيد )

 (.ٚ٘ٔ-٘٘ٔ/ ٔانظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ) - ٖٕ



 نيا أن يقول مام" :من الكبائر وقال فذكر طائفة أو جممة -رحمو اهلل-وىكذا ذكر ذلك الحافظ ابن القيم 
عز -واهلل  ،من الكبائر ،(ٕٗ)"[ٖ:]الصف }َكُبَر َمقأتًا ِعنأَد الم ِو َأنأ َتُقوُلوا َما ََل َتفأَعُموَن{ :قال تعالى ،ل يفعل

ِمُنوَن ِبِو{}ال ِذيَن آَتيأَناُىُم : يقول -وجل   .[ٕٔٔ]البقرة: الأِكتَاَب َيتأُموَنُو َحق  ِتََلَوِتِو ُأوَلِئَك ُيؤأ
"والذي نفسي بيده إن حق تالوتو أن يحل حاللو ويحرم حرامو : -رضي اهلل تعالى عنو-يقول ابن مسعود 

   .(ٕ٘)عمى غير تأويمو" اً كمم عن مواضعو ول يتأول منو شيئول يحرف ال ،-عز وجل-ه كما أنزلو اهلل ويقرأَ 
 .(ٕٙ)تباعو وذلك بالعمل"ا"يتبعونو حق  :-رحمو اهلل-وجاء عن مجاىد 

حمموا ذلك عمى العمل بمقتضى  ،وغيرىم ،وعطاء ،والحسن ،-رضي اهلل عنيما-وىكذا قال ابن عباس 
}َيتأُموَنُو ن لفظ التالوة إ" :يقول -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،متثالوالتطبيق وال ،والقرآن العمم

ألن الذي يتموه معنى ذلك  ؛ية فإنو يتناول العمل بالقرآنإذا أطمق في مثل ىذه اآل [ٕٔٔ]البقرة: َحق  ِتََلَوِتِو{
  .(ٕٚ)أنو يتبعو"

كان الرجل منا إذا تعمم عشر آياٍت لم يجاوزىن " :قال -رضي اهلل تعالى عنو-وقد جاء عن ابن مسعود 
 .(ٕٛ)معانيين والعمل بين"حتى يعرف 

ون من النبي ئوننا أنيم كانوا يستقر ئقر حدثنا الذين كانوا يُ " :-رحمو اهلل-وجاء عن أبي عبد الرحمن السممي 
تعممنا ف ،فوىا حتى يعمموا بما فييا من العملخم  فكانوا إذا تعمموا عشر آيات لم يُ  ،-صمى اهلل عميو وسمم-

   .(ٜٕ)ا"القرآن والعمل جميعً 
أمة  ،ولئك الذي ل يعممون بمقتضى ىذا العممألربت األمثال في القرآن ضُ  أأسو  ،نظروا إلى األمثالا

َفارًا{ :-الييود-بكامميا  ِمُل َأسأ ِمُموَىا َكَمَثِل الأِحَماِر َيحأ رَاَة ُثم  َلمأ َيحأ  ،[٘]الجمعة: }َمَثُل ال ِذيَن ُحمُِّموا الت وأ
ِملأ  :آياتو فانسمخ منيا فقال -عز وجل-تاه اهلل آلفرد وىو ذاك الذي ُضربت و  }َفَمَثُمُو َكَمَثِل الأَكمأِب ِإنأ َتحأ

} ُو َيمأَيثأ حالتو حينما يخرج لسانو  أفذكره في أبشع صوره وأسو  ،[ٙٚٔ]األعراف: َعَميأِو َيمأَيثأ َأوأ َتتأُركأ
 .فيحركو

صمى اهلل عميو -التي رآىا النبي  الرؤيالحديث الطويل في ا -رضي اهلل تعالى عنو-وفي حديث سمرة 
 ،(ٖٓ)((فيرفضو، وينام عن الصالة المكتوبة فإنو يأخذ القرآن غ رأسو بالحجرثمَ ا الذي يُ أمّ )) :قال -وسمم

ولم يعمل بو في  ،فنام عنو بالميل ،شدخ رأسو فرجل عممو اهلل القرآنو يُ والذي رأيتَ )) :وفي رواية

                                 
 (.ٜٖٓ/ ٗإعالم الموقعين عن رب العالمين ) - ٕٗ
 (.ٖٓٗ/ ٔ(، وتفسير ابن كثير )ٜٛٗ/ ٕتفسير الطبري ) - ٕ٘
(، وروي عن ٜٛٗ/ ٕ(، وأبي رزين )ٛٛٗ/ ٕوي ىذا القول عن ابن عباس وابن مسعود كما في تفسير الطبري )رُ  - ٕٙ

 (.ٜٓٗ/ ٕمجاىد )
 (.ٚٙٔ/ ٚمجموع الفتاوى )انظر:  - ٕٚ
 (.ٖٛ/ٔ(، )ٗٚ/ ٔتفسير الطبري ) - ٕٛ
 (.ٗٚ/ ٔ) المصدر السابق - ٜٕ
 (.ٖٗٔٔبالميل، برقم ) أخرجو البخاري، كتاب التيجد، باب عقد الشيطان عمى قافية الرأس إذا لم يصل   - ٖٓ



ل  -عز وجل-فإن اهلل  ،و الطريق أن يترك العممأوليس الحل  ،لبد من العمل ،ل مناص ،(ٖٔ)((النيار
جل -يمكن أن يعبد وأن يتقرب إليو وأن يعرف الطريق الذي يوصل إليو ول يمكن أن يعرف المعبود 

 .ول الدار اآلخرة إل بالعمم -جاللو
وحضور مجالس العمم  ،من العمم لبد فأين المفر؟ ،عمى العمل وفالعمم الصحيح ىو الذي يحمل صاحب

قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنو-وفي حديث أبي موسى األشعري  ،لكن لبد من العمل ،حياة لمقموب
 .رواه مسمم ،(ٕٖ)((والقرآن حجة لك أو عميك)) :-صمى اهلل عميو وسمم-
ن لم يحفظوإن ف القرآن من حفظو ولم يعمل ن أشقى الناس بيذا ا  و  ،أولى الناس بيذا القرآن من عمل بو وا 

ىذا مقيد كما جاء في الروايات األخرى ، (ٖٖ)((..مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن)): حديثو  ،بما فيو
 فأين الذي ل يعمل؟  ،(ٖٗ)((ةجّ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بو كمثل األترُ )) :الصحيحة

يؤتى بالقرآن )) :يقول -اهلل عميو وسممصمى -سمعت النبي  :قال -رضي اهلل عنو-وفي حديث النواس 
 ،أما القراءة بال عمل ول تطبيق ول امتثال فيذا شأنو عظيم ،(ٖ٘)((يوم القيامة وأىمو الذين كانوا يعممون بو

وا القرآن فإنو ءقر ا)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-سمعت النبي  -رضي اهلل عنو- ةفي حديث أبي أمامو 
 ومن ىم أصحابو؟  ،(ٖٙ)((ألصحابو يأتي يوم القيامة شفيعاً 

في حديث  ،ىم الذين يتمونو حق تالوتو ،ناء الميل وأطراف النيار ويعممون بما فيوآونو ءىم الذين يقر 
 لٌ وماحِ  ،عالقرآن شافع مشف  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل قال:  -رضي اهلل عنو-جابر 

رضي -في حديث عمي و  ،(ٖٚ)((ومن جعمو خمفو قادة إلى النار ،من جعمو أمامو قادة إلى الجنة ،قصد  مُ 
إذا )) :متى ذلك يا عمي؟ فقال -رضي اهلل عنو-خر الزمان فقال لو عمر آفي  اً أنو ذكر فتن -اهلل عنو

 .زماننا ىذاوىو  ،(ٖٛ)((مست الدنيا بعمل اآلخرةلتُ او  ،عمم العمم لغير العملوتُ  ،فقو لغير الدينتُ 
 .(ٜٖ)"تعمموا فإذا عممتم فاعمموا" :وعن ابن مسعود

                                 
 (.ٖٙٛٔالبخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولد المشركين، برقم )أخرجو  - ٖٔ
 (.ٖٕٕأخرجو مسمم، كتاب الطيارة، باب فضل الوضوء، برقم ) - ٕٖ
كتاب التوحيد، باب قراءة في (، ٓٙ٘ٚ(، وبرقم )ٕٚٗ٘أخرجو البخاري، كتاب األطعمة، باب ذكر الطعام، برقم ) - ٖٖ

وتيم ل تجاوز حناجرىم، ومسمم، كتاب صالة المسافرين وقصرىا، باب فضيمة حافظ الفاجر والمنافق، وأصواتيم وتال
 (.ٜٚٚالقرآن، برقم )

 (.ٜ٘ٓ٘ل بو أو فخر بو، برقم )أخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكّ  - ٖٗ
 (.٘ٓٛالقرآن، وسورة البقرة، برقم )أخرجو مسمم، كتاب صالة المسافرين وقصرىا، باب فضل قراءة  - ٖ٘
 (.ٗٓٛأخرجو مسمم، كتاب صالة المسافرين وقصرىا، باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، برقم ) - ٖٙ
(، وصححو األلباني ٘٘ٛٔ(، والبييقي في شعب اإليمان، برقم )٘٘ٙٛأخرجو الطبراني في المعجم الكبير، برقم ) - ٖٚ

 (.ٖٗٗٗ)في صحيح الجامع، برقم 
 (.ٖٕٗٚٓأخرجو معمر بن راشد في جامعو، برقم ) - ٖٛ
(، واقتضاء العمم ٖٔٔ/ ٔ(، وحمية األولياء وطبقات األصفياء )ٕٙٙٔ(، برقم )٘ٓٚ/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٜٖ

 (.ٖٕالعمل لمخطيب البغدادي )ص: 



وس الخالئق ءربي يوم القيامة أن يدعوني عمى ر إنما أخشى من " يقول: -رضي اهلل عنو-وأبو الدرداء 
 .(ٓٗ)"ما عممت فيما عممت؟ :فيقول ،لبيك ربي :فأقول ،يا عويمر :فيقول لي

 ،وما أحسن العمم ويزينو العمل ،"ما أحسن اإليمان ويزينو العمم :كان يقالأنو جاء عن حبيب القيسي و 
 .(ٔٗ)وما أضيف شيء إلى شيء مثل حمم إلى عمم" ،وما أحسن العمل ويزينو الرفق

وما عمل أحد بما عممو  ،ستغنى أحد باهلل إل احتاج إليو الناسا"ما  :-رضي اهلل عنو-وعن ابن مسعود 
 .(ٕٗ)اهلل إل احتاج الناس إلى ما عنده"

 .وىديو ولسانو ويده" رى ذلك في تخشعومم فال يمبث أن يُ "كان الرجل يطمب الع :وجاء عن الحسن
 ،إنما يراد العمم لمعمل فال تدع طمب العمم لمعمل :فقال "طمب العمم أحب إليك أو العمل؟ :وسئل الثوري

 ىذا السؤال الذي نسمعو دائمًا كيف نوفق؟ ،(ٖٗ)"ول تدع العمل لطمب العمم
إل وقد عممت بو  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي ن عما كتبت حديثًا " :يقول -اهلل رحمو-اإلمام أحمد و 

فاحتجمت  ،طيبة الحجام ديناراً  اوأعطى أب احتجم -صمى اهلل عميو وسمم-مر بي الحديث أن النبي  حتى
 .!إلى ىذا الحد ،(ٗٗ)"اوأعطيت الحجام دينارً 

 .(٘ٗ)"إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل بو" :يقول ووكيع
فإذا طمبوا  ،فإذا فقدوا طمبوا ،غموا فإذا شغموا فقدوافإذا عمموا شُ  ،"العمماء إذا عمموا عمموا :الثورييقول و 

 .(ٙٗ)ىربوا"
"إذا بمغك شيء من الخير فاعمل بو ولو مرة تكن من  :يقول -أعني عمرو بن قيس-الئي وىذا المُ 

 .(ٚٗ)"أىمو
ثم جاءه في  ماءً فوضع لو  -طالب عمم-الذي بات عند اإلمام أحمد ليمة  -با عصمةأعني أ-وذاك  

  !.ول يكون لو ورد من الميل ،رجل يطمب العمم ،سبحان اهلل :والماء لم يتغير فقال ،صالة الفجر
 .؟!سمعنا ىذامرة كم 

ائق العوام ينبغي لطالب العمم والحديث أن يتميز في عامة أموره عن طر " :-رحمو اهلل-يقول الخطيب 

                                 
 (.ٕٗمل لمخطيب البغدادي )ص: (، واقتضاء العمم العٕٗٓٔ(، برقم )ٕٛٙ/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٓٗ
كان يقال:  :، قال رجاء بن حيوة(٘٘ٔ/ ٜ(، وتيذيب الكمال في أسماء الرجال )ٙٓ٘/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٔٗ

"ما أحسن اإلسالم ويزينو اإليمان، وما أحسن اإليمان ويزينو التقوى، وما أحسن التقوى ويزينيا العمم، وما أحسن العمم 
 .وما أحسن الحمم ويزينو الرفق" ويزينو الحمم،

 (.ٕ٘ٚٔ(، برقم )ٚٓٚ/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٕٗ
 (.ٕٔ/ ٚحمية األولياء وطبقات األصفياء ) - ٖٗ
 (.ٜٕٙ/ ٔٔ(، وسير أعالم النبالء )ٛٛ٘/ ٕتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) - ٗٗ
 (.ٖ٘٘ابن الصالح )ص: (، ومقدمة ٛٛ٘/ ٕتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) - ٘ٗ
 (.ٜٕٗٔ(، برقم )ٓٓٚ/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٙٗ
 (.ٕٚ/ ٕصفة الصفوة ) - ٚٗ



}َلَقدأ َكاَن  :فاهلل يقول ،وتوظيف السنة عمى نفسو ،ما أمكنو -صمى اهلل عميو وسمم-ثار النبي آباستعمال 
َوٌة َحَسَنٌة{  .(ٛٗ)"[ٕٔ]األحزاب: َلُكمأ ِفي َرُسوِل الم ِو ُأسأ

 ،بناءالوالعمل ك ،ألن العمم كاألس ؛حقيما أن يتالزماو  ،عمم وعمل :فالعبادة ضربان كما يقول أىل العمم 
ول عمل  ،كذلك ل يغني عمم بغير عمل ،وكما ل يغني أس ما لم يكن بناء ول يثبت بناء ما لم يكن أس

 ،طمب عممفمول العمل لم يُ  ،والعمل غاية العمم ،"العمم خادم العمل :وليذا يقول بعض أىل العمم ،بغير عمم
يعني بعد أن  ،(ٜٗ)فيو" اً من أن أدعو زىد  بو أحب إليّ أدع الحق جاىالً  نْ وأل ،طمب عملولول العمم لم يُ 

 .عرفتو
 (ٓ٘):جياد النفس أربع مراتب -رحمو اهلل-وجعل ابن القيم 

الذي ل فالح ليا ول سعادة  -صمى اهلل عميو وسمم-ىدىا عمى تعمم اليدى ودين الرسول اأن يج :األولى
ألنو يحتاج إلى  ؛ىذا يحتاج إلى مجاىدة ،ومتى فاتيا شقيت في الدارين ،في معاشيا ومعادىا إل بو

  .وقد يسمع ما يكره مما يخالف ىواه ،وصبر وجموس وتعب وعناء ،تواضع
ل فإن مجرد العمم بال عمل ل ينفع ،عمموأن يجاىدىا عمى العمل بو بعد  :الثانية وىذا يحتاج إلى  ،وا 

  .وتشده إلى الكسل وتطمب الراحة ،ألن النفس تقعد بو ؛مجاىدة
ل كان من الذين يكتمون ما أنزل اهلل من  ،أن يجاىدىا في الدعوة إليو وتعميمو من ل يعممو :والثالثة وا 

  .عز وجل-ول ينجيو من عذاب اهلل  ،ول ينفعو عممو ،اليدى والبينات
فإذا  ،ويتحمل ذلك كمو هلل ،أذى الخمقو اىدىا عمى الصبر عمى مشاق الدعوة إلى اهلل وىي أن يج :والرابعة

  .ستكمل ىذه المراتب األربع صار من الربانيينا
ويصبر عمى ما يصيبو  ،وينيى عن المنكر ،يأمر بالمعروف ،ويدعو ،يعملىذا ىو العالم الرباني تعمم و 

عمرك في  يا ىذا إذا أفنيت" :وقد قال بعض أىل العمم لرجل رآه يستكثر من العمم دون عمل ،من األذى
   (ٔ٘)؟!جمع السالح فمتى تقاتل

 جيد حمل سالحيأيا صاحبي  *** نفسًا حرةً  شفِ أإن لم  فعالمَ 
بل الرفعة في الدنيا واآلخرة واهلل  ،-عز وجل-عممنا بما نتعمم فإن ذلك يحصل بو الرفعة عند اهلل  إننا إذا

َفِع الم ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمنأُكمأ  :يقول -عز وجل- والذي يعمل  ،[ٔٔ]المجادلة: َوال ِذيَن ُأوُتوا الأِعمأَم َدَرَجاٍت{}َيرأ
 .خرةول يضل في الدنيا ول في اآل ،ول يشقى ،ستقامة والثباتبعممو يحصل لو ال

ان اإلنسان يعيش ىذا ولكن ذلك ل يكون ول يتحقق إل إذا ك ،ومجالس العمم من رياض الجنة ،العمم جنة
}َفِإم ا َيأأِتَين ُكمأ ِمنِّي ُىًدى َفَمِن ات َبَع ُىَداَي َفََل َيِضلُّ  :يقول -عز وجل-واهلل  ،في سموكو وحياتو االعمم عمميً 
َقى{ ذا سئل ،كما أنو يحصل بالعمم النجاة في اآلخرة، [ٖٕٔ]طو: َوََل َيشأ كان  ماذا عممت فيما عممت؟ :وا 

                                 
 (.ٕٗٔ/ ٔالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع لمخطيب البغدادي ) - ٛٗ
 .(٘ٔاقتضاء العمم العمل لمخطيب البغدادي )ص:  - ٜٗ
 (.ٜ/ ٖزاد المعاد في ىدي خير العباد )انظر:  - ٓ٘
 .(ٕٔٛ/ ٕالكشكول ) - ٔ٘



  عنده الجواب
 رِ تبص   وحسنَ  ما لم يفد عمال***  وأربابَ  العمم ليس بنافعٍ و 

 
 ت حاملُ أنعذر بما عميك ولم تُ ***  لم تعمل بو كان حجةً  إذا العممُ 
 (ٕ٘)المرِء ما ىو فاعلُ  ق قولَ صد  يُ  *** ىذا فإنما قد أبصرتَ  فإن كنتَ 

األمثال  أاألوصاف وضرب ليم أسو  أبأسو كما أن الذي يعمل بعممو يسمم من حال أولئك الذين وصفيم اهلل 
رَاَة ُثم  َلمأ  :وىكذا ،[٘ٚٔ:]األعراف }َواتأُل َعَميأِيمأ َنَبَأ ال ِذي آَتيأَناُه آَياِتَنا َفانأَسَمَخ ِمنأَيا{ }َمَثُل ال ِذيَن ُحمُِّموا الت وأ

ِمُموَىا َكَمَثِل الأِحَماِر{ َرَض }َوَمنأ َأظأَمُم ِمم نأ  :يقول -عز وجل-واهلل  ،[٘]الجمعة: َيحأ ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّو َفَأعأ
أشد الناس عذابًا " :-رحمو اهلل-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية و  ،[ٚ٘]الكيف: َعنأَيا َوَنِسَي َما َقد َمتأ َيَداُه{

  .(ٖ٘)فذنبو من جنس ذنب الييود" ،يوم القيامة عالم لم ينفعو اهلل بعممو
وىذا شيء مشاىد فتفتح بصيرتو  ،ما لم يعمم عمم -وجل عز–ن عمل بما عمم أورثو اهلل كما أن م

{ :واهلل يقول ،ويستنير قمبو ا زَاَدُىمأ ُىًدى َوآتَاُىمأ َتقأَواُىمأ وىذا اليدى يكون في  ،[ٚٔ]محمد: }َوال ِذيَن اىأَتَدوأ
ًرا *  َتثأِبيتًا }َوَلوأ َأن ُيمأ َفَعُموا َما ُيوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن َخيأًرا َلُيمأ َوَأَشد   :العمم والعمل ًذا ََلَتيأَناُىمأ ِمنأ َلُدن ا َأجأ َواِ 

َتِقيًما{*  َعِظيًما فإذا طبقتو  ،نما يحفظ بالعملإكما أن العمم  ،[ٛٙ-ٙٙ]النساء: َوَلَيَديأَناُىمأ ِصرَاًطا ُمسأ
يحصل بيا  يمن جممة األسباب الت -رحمو اهلل-وقد ذكر ابن القيم  ،نسىثمتو بقي راسخًا ثابتًا ل يُ تماو 

 .(ٗ٘)ذىاب العمم ونسيانو ترك العمل بو
ذا ترك العمل وال كنا نستعين " :بعض السمف يقول وليذا كان ،متثال نسيوفالعمل بو يوجب تذكره وتدبره وا 

 .(٘٘)"بالعمل بو الحديثعمى حفظ 
لبالعمل فإن أجابو حل  ىتف العمم" :-ىذا الدرسوىو عنوان -قال بعض السمف و  ، (ٙ٘)"رتحلا وا 

  .(ٚ٘)""ومن ذلك أن يترك العمل بو حتى يذىب :يذكر في غوائل العمم جممة منيا -رحمو اهلل-والزىري 
وكنا نستعين عمى طمبو  ،"كنا نستعين عمى حفظ الحديث بالعمل بو :يقول -رحمو اهلل-كان الشعبي و 

 .(ٛ٘)بالصوم"
ا فأحدث لو إذا أحدث اهلل لك عممً " :يوصي تمميذه أيوب السختياني يقول كان -اهلل ورحم-وأبو قالبة 

                                 
 ٔ(، وجامع بيان العمم وفضمو )ٗ٘ت لسابق البربري، انظر: اقتضاء العمم العمل لمخطيب البغدادي )ص:ابياأل - ٕ٘

ٜٜٙ.) 
 (.ٗٓٔ/ ٖالمستدرك عمى مجموع الفتاوى ) - ٖ٘
 .(ٜٙٔ/ ٔمفتاح دار السعادة ومنشور ولية العمم واإلرادة )انظر:  - ٗ٘
 (.ٜٓٚ/ ٔ(، وجامع بيان العمم وفضمو )ٜٓلمخطيب البغدادي )ص:  اقتضاء العمم العمل - ٘٘
 (.ٖٙاقتضاء العمم العمل لمخطيب البغدادي )ص:  - ٙ٘
 (.ٖٗٙ/ ٖ(، وحمية األولياء وطبقات األصفياء )ٕٗٗ/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٚ٘
 (.ٖٔٓٔ/ ٕع بيان العمم وفضمو )جامأيًضا في عن وكيع بن الجراح ُنقل (، و ٜٓٚ/ ٔجامع بيان العمم وفضمو ) - ٛ٘



 .(ٜ٘)"عبادة، ول يكن ىمك أن تحدث بو الناس
ذا ، (ٓٙ)"م كان يعممو لمخطيئة كان يعمميا"إني ألحسب الرجل ينسى العم :قال لي عبد اهلل :ويقول القاسم وا 

 ،ويقبمون عنو الفتيا ،فالناس ينتفعون بعممو ،نسان بمقتضى العمم صار قدوة صالحة لخآخريناإلعمل 
 :بي سفيان لمؤدب ولده حين دفعو إليوأقد قال عقبة بن و  ،وينتفع بو الخمق ،ويبارك لو في ىذا العمم

 فالحسن عندىم ما ،بعينكإصالح نفسك فإن أعينيم معقودة  "ليكن أول ما تبدأ بو من إصالح بنيّ 
 .(ٔٙ)استقبحت" والقبيح عندىم ما ،استحسنت

ن ستاذ في الجامعة كل ىؤلء ينظرو األ ،المحاضر ،خطيب في منبر الجمعةال ،معمم في قاعة الدرسالف
ومن يرون أنو يتكمم   ،ويقبمون عنو ،إن رأوه يمتثل فإنيم ينتفعون بعمموف ،إلى ىذا اإلنسان الذي يعمميم

ذانيم فتصل إلى القموب في آدفع إلى ذلك دفعًا فثقوا أن ىذه الكممات ل يمكن أن تجاوز بأمور كأنو يُ 
لو أننا كنا نمتثل ونعمل ونطبق  :ليذا نقول لممربين ولممعممين ولمخطباء ولمموجيين ؛حال من األحوال

ممون في خطبة ويتع كم عدد الذين يطمبون العمم؟ وكم عدد الذين يحضرون ،واهلل لتغيرت أحوال المجتمع
لرغبة في  ماإ الكن يستمع اإلنسان أحيانً  ،ين التطبيق؟أمتثال؟ فأين العمل؟ وأين ال ؟الجمعة وغيرىا

أو ألنو يعتقد أن حضوره ليذه الخطبة مثاًل أن ذلك من  ،ما لغرض أو عرض من أعراض الدنياا  و  ،نفسو
خرج من الخطبة لربما و  ،غمب عميو النومفيو يحضر فإذا بدأ الخطيب فإنو سرعان ما ي ،المطالب الشرعية

     !ما يجيب وسئل عنيا فمم يدرِ 
 من الناس يقبمو اً لعممك مخموق *** ك لم تجدإذا أنت لم ينفعك عممُ 

ن زانك العممُ   (ٕٙ)وجدت لو من يجتنيو ويحممو *** والذي قد حممتَ  وا 
 :وبعضيم يقول 

 أنت تأتييا اً أمور  إذا عبت منيم***  االناس قد أصبحت متيمً  عظاو  يا 
ينبغي أن نعمم جيدًا أن من صحة النية في طمب العمم أن يكون ذلك يراد بو العمل  !،فما أكثر التقصير 

ولماذا يسعى اإلنسان ويجد ويجتيد في  ،لإلنسان وليكن ذلك منيجاً  ،-عز وجل-والتقرب إلى اهلل 
 :يقول -عز وجل-لما سمعوا اهلل  -عنيمرضي اهلل تعالى -الصحابة  ،؟تحصيل الوسيمة ويترك الغاية

فنظر في  -وعنرضي اهلل -جاء زيد بن حارثة  ،[ٕٜ]آل عمران: }َلنأ َتَناُلوا الأِبر  َحت ى ُتنأِفُقوا ِمم ا ُتِحبُّوَن{
  .(ٖٙ)"ىي في سبيل اهلل" :فقال "لبَ سَ " :أفضل ما يممك فكانت لو فرس يقال ليا
 ،وكانت قريبة من المسجد فييا ماء طيب ،رحاء ىي أفضل أموالويْ وجاء أبو طمحة فنظر في مالو فوجد بَ 

}َلنأ : إن اهلل يقول ،يا رسول اهلل" :نزلت ىذه اآلية قال فمما ،-صمى اهلل عميو وسمم-يشرب منو النبي 
                                 

 (.ٖٗاقتضاء العمم العمل لمخطيب البغدادي )ص:  - ٜ٘
 (.ٚٛٚٔ(، برقم )ٕٛ٘/ ٕالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع لمخطيب البغدادي ) - ٓٙ
 (.ٕ٘ٗ/ ٔانظر: ربيع األبرار ونصوص األخيار ) - ٔٙ
 (.ٛٛٓٔ(، برقم )ٖٓٙ/ ٔالعمم وفضمو )لمحمود بن الحسن الوراق، انظر: جامع بيان ان البيت - ٕٙ
 (.ٚٚ٘/ ٘انظر: تفسير الطبري ) - ٖٙ



نيا صدق ،بيرحاء أموالي إليّ ن أحب ا  و  َتَناُلوا الأِبر  َحت ى تُنأِفُقوا ِمم ا ُتِحبُّوَن{ أرجو برىا وذخرىا عند  ،هلل ةوا 
     .(ٗٙ)"فضعيا يا رسول اهلل حيث أراك اهلل ،اهلل تعالى

كم  ؟ووأخرجو من -ليس من أحب األموال إليو-نظر في شيء من مالو آلية مر عمى ىذه ا من منا يومَ 
 وكم مرة حركت في نفوسنا ساكنًا؟  ية؟مرة قرأنا اآل

ا بخيبر، لم يا رسول اهلل، إني أصبت أرضً  " :قال -رضي اهلل تعالى عنو-وفي الصحيحين أن عمر 
 .(٘ٙ)(())إن شئت حبست أصميا، وتصدقت بياأصب مال قط ىو أنفس عندي منو، فما تأمرني بو؟ قال: 

لما قرأ  ،(ٙٙ)ىي حرة لوجو اهلل" :شياء إليو فقالحب األأوكانت من  ذا كانت لو جارية من سبي جمولءوىك
 .يةىذه اآل

فذكرت ما أعطاني اهلل فمم  {}َلنأ َتَناُلوا: يةحضرتني ىذه اآل" :يقول -رضي اهلل تعالى عنيما-وابن عمر 
، نحن الواحد إذا أرد  أن يتصدق (ٚٙ)"ىي حرة لوجو اهلل :من جارية لي رومية فقمت أحب إليّ  اً أجد شيئ

لو  ،خرج إل التالفوقد ل يُ  ،وىذا نريده ،ىذا نحتاجو ،ىذا ل ،ىذا جيد ،أو المباسيقمب أحيانًا المتاع 
   ؟مما يحب ةعام كم مرة تصدق بصدق نظر اإلنسان وحسب في مدة

واجمس مع نفسك ىذه الميمة وانظر في  ،وقمب أمورك ،وافحص ،نظروافتش  ،ل نذىب بعيداً  :أقول
-النبي  ،ل نذىب بعيداً  ،ثم جدد حياتك ،العملو  الحال منمالك وتقصيرك وما أنت عميو أحوالك وأع

توب أني ألستغفر اهلل و إواهلل )) :يقول -رضي اهلل عنو-كما في حديث أبي ىريرة  -صمى اهلل عميو وسمم
  .رواه البخاري ،(ٛٙ)((إليو في اليوم أكثر من سبعين مرة
 -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،؟استغفر سبعين مرة -كل يوم وليس-من منا في يوم واحد من حياتو 

صمى -عن النبي  ،-رضي اهلل عنو-في حديث األغر المزني و  ،سبعين مرةمن كثر أفي اليوم يستغفر 
 ،رواه مسمم، (ٜٙ)((ئة مرةافإني أتوب في اليوم م ،يا أييا الناس توبوا إلى اهلل واستغفروه)) :-اهلل عميو وسمم

 .ما تقدم من ذنبولو  وقد غفر
ئة مرة؟ نسمع ىذه األحاديث دائمًا لكن افي يوم واحد م ؟ئة مرةايوم محياتو تاب في ال من منا في يوم في

 ؟ -وجل عز–ستجابة هلل متثال؟ وأين التطبيق؟ وأين التغيير؟ وأين الأين ال

                                 
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة ٔٙٗٔأخرجو البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عمى األقارب، برقم ) - ٗٙ

 (.ٜٜٛوالصدقة عمى األقربين والزوج واألولد، والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم )
(، ومسمم، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم ٖٕٚٚرجو البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم )أخ - ٘ٙ
(ٖٕٔٙ.) 

/ ٕ(، وعزاه لمبزار، والدر المنثور في التفسير بالمأثور )ٗٚ/ ٕ(، وتفسير ابن كثير )ٚٙ/ ٕانظر: تفسير البغوي ) - ٙٙ
ٕٙٓ.) 
 (.ٖ٘ٚٙ)أخرجو الحاكم في المستدرك، برقم  - ٚٙ
 (.ٖٚٓٙفي اليوم والميمة، برقم ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي  - ٛٙ
 (.ٕٕٓٚأخرجو مسمم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب استحباب الستغفار والستكثار منو، برقم ) - ٜٙ



َتِجيُبوا ِلم ِو َوِلمر ُسوِل ِإَذا َدَعاُكمأ ِلَما  َشُرونَ }اسأ َمُموا َأن  الم َو َيُحوُل َبيأَن الأَمرأِء َوَقمأِبِو َوَأن ُو ِإَليأِو ُتحأ ِييُكمأ َواعأ  ُيحأ
ًة{*  َمُموا َأن  } ة،المسألة ليست سيم، [ٕ٘-ٕٗ]األنفال: َوات ُقوا ِفتأَنًة ََل ُتِصيَبن  ال ِذيَن َظَمُموا ِمنأُكمأ َخاص  َواعأ

ول تسأل عما  ،يطمس عميو فال يستجيب أبدًا حتى يموت ،فال يممك قمبو {َبيأَن الأَمرأِء َوَقمأِبوِ الم َو َيُحوُل 
َوات ُقوا ِفتأَنًة ََل ُتِصيَبن  } :بو -عز وجل-ينزل بالناس من الفتن العامة والخاصة بسبب تركيم ما أمرىم اهلل 

ًة{  .مب من فتنة إلى فتنةن نتقاآل ونحن ،ال ِذيَن َظَمُموا ِمنأُكمأ َخاص 
 ،بيده فميغيرهمن رأى منكم منكرًا )) :-صمى اهلل عميو وسمم-حديث أبي سعيد عن النبي  :إنكار المنكر

تقف عند اإلشارة وتسمع صوت المعازف  ،مسمم رواه ،(ٓٚ)((فإن لم يستطع فبقمبو ،فإن لم يستطع فبمسانو
وذاك تارك  ،وىذا يالحق النساء ،متبرجةتدخل في السوق وترى ىذه  ىل كممتو؟ ىل أنكرت عميو؟

  نييت عن المنكر؟  ىل ىل أمرت بالمعروف؟ ىل كممتيم؟ ىل وقفت؟ ىل نصحت؟ ،لمصالة
حديث أبي بكرة  ،حقوق المسممين وما يجب عمينا فييا الغيبة أليست من الكبائر؟ أعراض المسممين

وأعراضكم عميكم حرام كحرمة يومكم ىذا في بمدكم ىذا في شيركم  ،كم وأموالكمءإن دما)) :مرفوعاً 
 ىل منيمطالب العمم  ،؟أنا ل أغتاب الناس :الدماء واألموال واألعراض من يستطيع أن يقول ،(ٔٚ)((ىذا

في  قال ألصحابومنا  اأحدً  أليست الغيبة فاكية المجالس؟ ولو أن ؟، أغتابلأنا  :يقولأن أحد يستطيع 
نو بشيء من الغفمة والبساطة و أنا متأكد أن أكثرىم سيصم ،حواسب   ،ل تغتابوا الناس :يوم من األيام

من طالب العمم  لكنْ  ،اجزاك اهلل خيرً  :العوام يستحون ويبتسم ثم يقول ،طالب العمم ليس العوام ،والسذاجة
}َأُيِحبُّ َأَحُدُكمأ المحوم واألعراض  فيوفرى تُ  -ي سبب من األسبابأب-ل يسكت عن غيبة في مجمس  َمن

َم َأِخيِو َميأتًا َفَكرِىأُتُموُه{ لو جاءه  -عالم أو متعمم- ،فالن فيو كذاو  ،فالن كذا ،[ٕٔ]الحجرات: َأنأ َيأأُكَل َلحأ
 ،سيستثقل الناس حضوره المجالس ،تق اهلل يا أخي ل تتكمم في الناسا :قالو كل مجمس في إنسان 

في حديث أبي و  ،وجرب ىذا ،-عز وجل-وسترى أثر ذلك في وجوىيم في نفس المجمس إل من رحم اهلل 
ول يبع بعضكم  ،ول تدابروا ،ول تباغضوا ،ول تناجشوا ،ل تحاسدوا)) :مرفوعاً  -رضي اهلل عنو-ىريرة 

التقوى  ،ول يخذلو ،ول يحقره ،المسمم أخو المسمم ل يظممو ،اوكونوا عباد اهلل إخوانً  ،عمى بيع بعض
كل المسمم عمى  ،من الشر أن يحقر أخاه المسمم ئبحسب امر  ،ويشير إلى صدره ثالث مرات ،ىاىنا

 .(ٕٚ)((وعرضو ،ومالو ،دمو ،المسمم حرام
ين أ أليس ىذا ىو الواقع؟ ؟،أو دعوة لتقاطع ىو بين المنتسبين إلى عمم أو دينأليس أكثر التياجر وا

ين أ؟ -عز وجل-ين أعراض الدعاة إلى اهلل أين أعراض المسممين؟ أ؟ العمل بيذا الحديث ينأالعمم؟ 

                                 
كون النيي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان يزيد وينقص، وأن األمر أخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب بيان  - ٓٚ

 (.ٜٗبالمعروف والنيي عن المنكر واجبان، برقم )
(، ومسمم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ٜٖٚٔأخرجو البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، برقم ) - ٔٚ

 (.ٜٚٙٔاألموال، برقم )والديات، باب تغميظ تحريم الدماء واألعراض و 
ودمو، وعرضو، ومالو، برقم  ،أخرجو مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريم ظمم المسمم، وخذلو، واحتقاره - ٕٚ
(ٕ٘ٙٗ.) 



 .مزقتُ  ؟ين أعراض الصالحينأأعراض العمماء؟ 
حديث  ،(ٖٚ)((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنو سيورثو))بحديث: من منا لم يسمع  :الجيران

من كان يؤمن باهلل )) :-صمى اهلل عميو وسمم-لى النبي إمرفوعًا  -رضي اهلل عنو-أبي شريح الخزاعي 
يسافرون  ،؟والتفقد ،ويقصدىم بالزيارة ،من منا يتعاىد الجيران ،(ٗٚ)((خر فميحسن إلى جارهواليوم اآل

ين العمل أ ،ىذا ىو الشغل ؟مشغول بماذا ،مشغول ،خر من يعممآويرجعون ويمرضون ويصحون ونحن 
  .؟بالعمم

َساًنا{ :العقوق والصمة  ،جمس عندنااالميمة  ل تخرج :الوالد أو الوالدة تقول لو [ٖٛ]البقرة: }َوِبالأَواِلَديأِن ِإحأ
أنا ما أعرف أمشي بالنيار  ،أخاف عميك ،ل تسافر بالميل سافر بالنيار أحسن أنا مواعد الشباب،يقول: 

    ؟ين العملأ ،طالب عمم بزعمو ن كانعاق وا   ،ىذا عقوق ،أنا ما أعرف أمشي إل بالميل مع السالمة
أو أن يذىب لممكان  ًا،بل أكثر من ىذا ىو يعمم أن والده أو أن والدتو ل تحب منو أن يصحب فالن

 أذىب لأنا  ،مقتضى البر أن يجمس سمعًا وطاعة ،إلى المكان الفالني ىو يعرف أو أن يسافر ،الفالني
 اً بمغ قريباآلن  أظنو -ل اهلل أن يبارك في عمرهنسأ-أحد العمماء عندكم ىنا  أن أذىب، ينألنكم ل تريدون

والدتي ل تسمح  :كان يقول -رحميا اهلل-من الثمانين حاولنا كثيرًا أن يأتي لمشرقية كانت لو والدة توفيت 
 ،ةنزىفي يذىب معيم  وأيزور أصحابو يتمشى و ليذىب ليمقي دورة أو محاضرة ما ذىب  ،لي أن أسافر

    .عالم كبير في السن ،يذىب لمحاضرة وعمم ،ل
رضي اهلل -حديث عائشة   تراىم،ل وتمر السنة لربمااألقارب قد يكونون في البمد عندك  ،صمة األرحام

 ،من وصمني وصمو اهلل :تقول ،الرحم معمقة بالعرش)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  أن -عنيا
 رواه مسمم. ،(٘ٚ)((ومن قطعني قطعو اهلل

فيذا ىو  ،إذا تعمم مسألة طبقيا وعمل بيا ،بجيرانو احفيً  ،بأرحامو احفيً  ،بوالديو اىات لي طالب عمم حفيً 
 .العمم الذي ينفع ويرفع

من  ةبراء ،تاناءمن صمى أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة األولى كتب لو بر )) :كمنا سمع الحديث
جيب كل نحن ل نحتاج أن نسأل اآلن لي ؟من منا طبقو ،!أكثر من ىذا ،(ٙٚ)من النفاق(( ةوبراء ،النار
  .لكن نحن في غاية التقصير ،-عز وجل-ا وبين اهلل نىذه األعمال بين ،واحد

                                 
(، ومسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب ٘ٔٓٙأخرجو البخاري، كتاب األدب، باب الوصاة بالجار، برقم ) - ٖٚ

 (.ٕٕ٘ٙواإلحسان إليو، برقم )الوصية بالجار 
أخرجو مسمم بيذا المفظ، كتاب اإليمان، باب الحث عمى إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إل عن الخير وكون  - ٗٚ

 (.ٛٗذلك كمو من اإليمان، برقم )
 (.ٕ٘٘٘أخرجو مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب صمة الرحم وتحريم قطيعتيا، برقم ) - ٘ٚ
، باب في فضل التكبيرة األولى، برقم -صمى اهلل عميو وسمم-و الترمذي، أبواب الصالة عن رسول اهلل أخرج - ٙٚ
(، وحسنو في ٕٕ٘ٙ(، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، برقم )ٕٜٛ(، والطبراني في العجم الكبير، برقم )ٕٔٗ)

 (.ٖ٘ٙٙصحيح الجامع، برقم )



وصام  ،شيد جنازةو  ،من عاد مريضاً  :خمس من عممين في يوم كتبو اهلل من أىل الجنة)) :خرآحديث 
 .؟من جمعيا ،(ٚٚ)((عتق رقبةأو  ،وراح يوم الجمعة ،يوماً 
ن كان فر من الزحفأ :من قال))  ،(ٛٚ)((ستغفر اهلل الذي ل إلو إل ىو الحي القيوم وأتوب إليو غفر لو وا 

 .سمعنا من قالو بيذا النص
كم  ،دعك من بقية األيام ،(ٜٚ)وفي يوم الجمعة ،ليمة الجمعة -صمى اهلل عميو وسمم-الصالة عمى النبي 

 في اليوم والميمة؟  -صمى اهلل عميو وسمم-مرة نصمي عمى النبي 
احسب  ،(ٓٛ)((صالة إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرىم عميّ )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 

 .؟!-صمى اهلل عميو وسمم-كم مرة تصمى عمى النبي يوم الجمعة 
-كل ليمة منعو اهلل  ،[ٔ]الممك: }َتَباَرَك ال ِذي ِبَيِدِه الأُممأُك{ :من قرأ)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

 .تيا قبل النوم؟اءمن منا يواظب عمى قر  ،(ٔٛ)((بيا عذاب القبر -عز وجل
 .(ٕٛ)((ية في ليمة كتب لو قنوت ليمةآئة امن قرأ بم))

األخوات الزوجات أشياء  بعضسئمة أنسمع في  ،الناس خمقاً  أأحيانًا يكون طالب العمم من أسو  :األخالق
قرب أمع  ئوالتعامل السي ،ان يوجد بشر يعيشون بيذه الطريقةا يتعجب اإلنسيحين ،تشيب ليا المفارق

ىذا  ،ىذا شيخ ،ىذا خطيب مسجد : نعرف من ىو لكن تقولل ،خطيب مسجد وفاجأ أنتُ  !،الناس إلييم
 -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،أشياء ىائمةجرام ابتزاز ظمم قير ضرب شتم تقبيح ظمم إ ،خريج شريعة

                                 
: "سنده صحيح، رجالو كميم ثقات معروفون"، في (، وقال األلبانئٕٚٚ)أخرجو ابن حبان في صحيحو، برقم  - ٚٚ

 (.ٖٕٓٔ، برقم )الصحيحةالسمسمة 
(، وقال األرنؤوط في تحقيقو: "صحيح ٚٔ٘ٔأخرجو أبو داود، أبواب فضائل القرآن، باب في الستغفار، برقم ) - ٛٚ

صمى اهلل عميو -لترمذي، أبواب الدعوات عن رسول اهلل لغيره، وىذا إسناد ضعيف لجيالة بالل بن يسار بن زيد وأبيو"، وا
(، وابن أبي شيبة في المصنف، ٓٚٙٗ(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )ٖٚٚ٘، باب في دعاء الضيف، برقم )-وسمم
 (.ٜٜٕٗٗبرقم )
(، وابن ٖٗٚٔبرقم ) يوم الجمعة، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو النسائي، كتاب الجمعة، إكثار الصالة عمى النبي  - ٜٚ

(، وصححو األلباني في صحيح ٖٚٙٔ، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-ماجو، أبواب الجنائز، باب ذكر وفاتو ودفنو 
 (.ٕٛٓٔالجامع، برقم )

(، ٗٛٗ، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصالة عمى النبي  - ٓٛ
 (.ٕٔٛٔ(، وضعفو األلباني في ضعيف الجامع، برقم )ٜٔٔصحيحو، برقم )وابن حبان في 

 (.ٜٚٗٓٔأخرجو النسائي في السنن الكبرى، برقم ) - ٔٛ
(، وقال محققوه: "حديث حسن ٜٛ٘ٙٔ(، وأحمد في المسند، برقم )٘ٛٗٓٔأخرجو النسائي في الكبرى، برقم ) - ٕٛ

لم يدرك كثير بن مرة، فيما قالو أبو مسير،  -وىو األشدق-سى بشواىده، وىذا إسناد ضعيف لنقطاعو، سميمان بن مو 
الييثم بن حميد: ىو الغساني"، وحسنو األلباني في السمسمة  ،ونقمو عنو المزي في "تيذيب الكمال"، وبقية رجالو ثقات

 (.ٛٙٗٙ(، وصححو في صحيح الجامع، برقم )ٗٗٙالصحيحة، برقم )



 ،نائألصدقا ابتسامات نوزعيا ليسالخمق الحسن  ،(ٖٛ)((أثقل شيء في الميزان الخمق الحسن)) :يقول
كيف تتعامل مع أختك وأخيك وأمك وأبيك؟ كيف  ،الخمق الحسن يظير أول ما يظير في داخل البيت

إذا  قد سقطت؟ ةكمفالل يطمع عميو اآلخرون و  تتعامل مع ىؤلء الذين يعرفون أحوالك ويطمعون عمى ما
 ،ة واألخالقظاظيت شيء ىائل من الفوفي الب ،باس وتجمل أمام أصحابو بالكالم والتمطفمخرج تزين بال

   .أمامك لطيف المعشر فالن لطيف المعشر،
 ،أذكر ىذه األلقابْن ول حاجو أل ،بل إن بعضيم يمقب في بيتو بألقاب قد وضعت لو وعرف بيا لشراستو

أل )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،وطالب عمم في غاية الشراسة ،شرس ىو حافظ القرآن
فإن فساد ذات  ،صالح ذات البين: إقال ى،بم :قالوا ؟أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة

ثنين من الجيران أو من المعارف أو من امن منا لو عمم بأن ىناك خصومة بين  ،(ٗٛ)((البين ىي الحالقة
َواُىمأ ِإَل  َمنأ َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأوأ َمعأُروٍف َأوأ األقارب أو من األصحاب ذىب ليصمح  }ََل َخيأَر ِفي َكِثيٍر ِمنأ َنجأ

ََلٍح بَ  من منا يتحرى ىذه األمور ويكون سببًا لجمع القموب وائتالف الكممة ، [ٗٔٔ:]النساء يأَن الن اِس{ِإصأ
 .؟صالح بين الناساإلو 

تقضي عنو  ،(٘ٛ)((من أفضل العمل إدخال السرور عمى المؤمن)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 ،إدخال السرور ،المفروض من عرف ىذا وسمعو أن يشتغل بو ،تنفس لو كربة ،تقضي لو حاجة ًا،دين

 .قضاء الديون ،تنفيس الكرب -عز وجل-حتسب ذلك عند اهلل ا ،الخبر السار ،الكممة الطيبة
يمر عمى  ،وىكذا عيادة المريض أنا رأيت من العامة من يذىب إلى المستشفى كل يوم ألناس ل يعرفيم

صمى اهلل عميو -والنبي  ،ومن يذىب في يوم ويوم ،ين في األسبوعورأيت من يذىب في يوم ،المستشفى
 ،فإذا جمس غمرتو الرحمة ،رافة الجنة حتى يجمسإذا عاد المسمم أخاه المسمم مشى في خِ )) :يقول -وسمم

ن كان مساءً  ،فإن كان غدوة صمى عميو سبعون ألف ممك حتى يمسي صمى عميو سبعون ألف ممك  وا 
 .رحمو اهلل-الدين األلباني  وصححو الشيخ ناصر ،وأحمد ،رواه أبو داود ،(ٙٛ)((حتى يصبح

 كل   ؟وينظر في حالو ىل ىو يعمل ،يذه نماذج وأمثمة وكل إنسان ينبغي أن يرجع إلى نفسو فيفتشف

                                 
(، ٔٛٗ(، وقال محققوه: "حديث صحيح"، وابن حبان في صحيحو، برقم )ٕ٘٘٘ٚأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٖٛ

 (.ٕٔٚ٘(، وبرقم )ٖٗٔوصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )
(، والترمذي، في أبواب صفة القيامة ٜٜٔٗأخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في إصالح ذات البين، برقم ) - ٗٛ

(، وقال محققوه: ٕٛٓ٘ٚ(، وأحمد في المسند، برقم )ٜٕٓ٘، برقم )- عميو وسممصمى اهلل-والرقائق والورع عن رسول اهلل 
 (.ٜٕ٘٘"إسناده صحيح، رجالو ثقات رجال الشيخين"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )

 (.ٜٚٛ٘(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )ٕٗٚٚأخرجو البييقي مرساًل في شعب اإليمان، برقم ) - ٘ٛ
(، والترمذي، أبواب الجنائز عن ٜٖٛٓأخرجو أبو داود، كتاب الجنائز، باب في فضل العيادة عمى وضوء، برقم ) - ٙٛ

(، وابن ماجو، أبواب الجنائز، باب ما جاء ٜٜٙ، باب ما جاء في عيادة المريض، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 
ا، رجالو ثقات (، وقال محققوه: "صحيح موقوفً ٔٔٙالمسند، برقم )(، وأحمد في ٕٗٗٔا، برقم )في ثواب من عاد مريضً 

 (.ٕٛٙرجال الشيخين، لكن اختمف في وقفو ورفعو، والوقف أصح"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )



ما  ،في اإلذاعة ما تسمعو ،ل ،سان يتخصص بدراسة العموم الشرعيةوالعمم ليس معناه أن اإلن ،بحسبو
فمن استكثر من العمم  ،ه في كتابؤ تقر ما  ،كل ىذا من العمم ،من المنبر معوما تس ،في محاضرة تسمعو

يفترض لو دخمنا  :لالشريعة أقو يفترض أننا إذا دخمنا كمية مثل كمية  ،ينبغي أن يكون أكثر الناس عمالً 
ىذا ىو  ،لناس عمماً ألنيم أكثر ا؛ أكثر الناس عمالء الطالب وعاشرناىم أن نجد أنيم مساكن ىؤل في

  متثال؟ فأين العمل؟ أين التطبيق؟ أين ال أكثر الناس عممًا يجب أن يكونوا ىم أكثر الناس عمالً  ،الواقع
ب أيضًا سمعة سيئة كما سبّ  ،والغفمة الغالبة ،ب باليا ورزايا أصابتنا من قسوة القموبض سبّ اعر ىذا اإل

مثال ىؤلء ويرى ما ىم عميو من قمة العمل وكثرة أحينما يرى  ،تنوا بذلكعند الكثيرين من العامة ففُ 
إذا رأى اإلنسان من  ،[ٕٕٙ]الشعراء: }َيُقوُلوَن َما ََل َيفأَعُموَن{، نكباب عمى الميو والدنيا وجمعيا وحطامياال

نماذج عظيمة ليؤلء  يكونونل شك س مأولئك الذين يعممون بعموميم فإني ىفإذا رأ ،تنىذه النماذج فُ 
وليست القضية والعبرة بكثرة  ،الناس تجعميم يستجيبون لمدعوة اإلسالمية بسبب سموكنا وأعمالنا وأحوالنا

نما العبرة بالحال ،القول والكالم ستقامة وما عميو اإلنسان من اليدي وال -عز وجل-الصدق مع اهلل و  ،وا 
 .واإلصالح
وأعوذ باهلل أن  ،فالتقصير كثير ،وأتوب إليو -عز وجل-ستغفر اهلل أو  ،والذكرى تنفع المؤمنين ،ىذه ذكرى

 .نكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسيم
 .ويغفر لنا ولكم ،ونسأل اهلل أن يعفو عنا وعنكم

 .من دنيانا اواجعل آخرتنا خيرً  ،مبتالنا وعافِ  ،مرضانا واشفِ  ،الميم ارحم موتانا
 .وعمى آلو وصحبو ،محمد وصمى اهلل وسمم عمى نبينا

 


