
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   السبت بن عثمانخالد: الشيخ

  عمله وزهده وورعه وعبادته وحرصه على وقته
  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

ه فـي  ، وذكرنا شدة ولعه بالعلم وحرصه عليـه، وجـد  -رحمه اهللا-مام النووي فال زلنا نتحدث عن سيرة اإل   
 لزم االشتغال لـيالً ونهـاراً   :-رحمه اهللا-لب في الليل والنهار، حتى قال عنه الذهبي       ومواصلة الط  ،تحصيله

 وتقدم على جميع الطلبة، وحاز قصب السبق في العلم والعمل، ثم أخـذ              ،نحو عشرين سنة، حتى فاق األقران     
  .-رحمه اهللا- مات  أنفي التصنيف من حدود الستين وستمائة إلى

 أو ليزداد ثقافة في     ،لمجرد العلم، ليكثر محفوظاته    ممن يجمع العلم، ويقرأ العلم       -رحمه اهللا -ولم يكن النووي    
ما رأيت أحفظ    :-رحمه اهللا - ولهذا قال اإلمام أحمد      يتعلم العلم ليعمل فيه؛    -رحمه اهللا -هذا العلم، وإنما كان     

  .للسنة من العمل بها
  :  فإن أجابه وإال ارتحل، وقد أحسن من قال العلم يهتف بالعمل:وإنما يراد بالعلم العمل، ولهذا قيل

لم يعملَ بعلمِهوعالم معذَّن    بل  من قَبباد عالوثن  
 ال تطلب من أجل تحصيل الوظائف، وال تطلب من أجل تحصيل الرئاسات، وإنما تطلب من                فالعلوم الشرعية 
ن مع نفسه قليالً ألدرك ذلك بجـالء،  ه اإلنسان، ولو تفكر اإلنسا    م، والعمل بما عل   -عز وجل -أجل الخشية هللا    

إنما يتعلم من أجـل العمـل،   ؟ لماذا يتعلم صفة الصالة، وصفة الحج وصفة العمرة، وصفة الصيام وغير ذلك          
   يعلم فما فائدة هذا العلم؟فإذا كان طالب العلم يستوي مع غيره ممن ال

 لمـن  -عز وجـل -مثال في كتاب اهللا  وهما أسوأ األ، قد ضرب في هذا القرآن مثلين اثنين       -عز وجل -واهللا  
  : العلم ثم انسلخ منه ولم يعمل بهتعلم

واتُْل علَيِهم نَبَأ الَِّذي آتَينَاه آياِتنَـا فَانـسلَخَ         {: -تبارك وتعالى - وهو قوله    ، في سورة األعراف   :المثل األول 
       الْغَاِوين ِمن فَكَان طَانالشَّي هعا فََأتْبلَ* ِمنْهو    ثَلُـهفَم اهـوه عاتَّبِض وِإلَى اَألر َأخْلَد لَِكنَّها وِبه نَاهفَعِشْئنَا لَر و

 إن طاردته وتبعته يلهـث، أو       : يعني ]١٧٦-١٧٥: األعراف[ }كَمثَِل الْكَلِْب ِإن تَحِمْل علَيِه يلْهثْ َأو تَتْركْه يلْهث        
، فجعـل اهللا  -نسأل اهللا العافيـة - ال يعمل بعلمه، الذي ينسلخ من هذا العلم      تتركه يلهث، فهذا مثل العالم الذي     

هذا مثالً له، مثل الكلب في أسوأ حاالته وهو حين يخرج لسانه فيحركه، ومعلوم أن هذا وصف الزم للكلـب                    
عب، فـي    أو لشدة الت   ،من بين سائر الحيوانات، العادة أن الحيوانات تفعل ذلك لشدة العطش، أو لشدة المرض             

 هذه األحوال الثالثة، أما هذا الكلب فإنه يخرج لسانه فيحرك هذا اللسان في كل الحاالت، إن تبعته فعل ذلـك                    
  .ه في الظل فعل ذلكإن تركتو، -ردته فعل ذلكاإن ط-

اةَ ثُـم لَـم     مثَُل الَِّذين حملُوا التَّور   {:  عن اليهود  -تبارك وتعالى -، وهو قوله    في سورة الجمعة  : المثل اآلخر 
 ، جمـع سـفر  : واألسفار،الكتب  تحمل فشبههم بالحمير التي ]٥: الجمعة[ }يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِمُل َأسفَارا   

عما في داخله لمن قرأه ونظر فيه، فالحمار حينما يحمـل           ووهو الكتاب العظيم الذي يسفر عما في مضمونه،         



 إال التعب، ثم هذا المثل ضـرب لهـم          -نسأل اهللا العافية  -ها، وليس له من حملها      هذه الكتب الثقال ال ينتفع ب     
  .، وهو من أذلها وأحطها-رحمه اهللا-بالحمار، ومعلوم أن الحمار من أبلد الحيوانات، كما قال ابن القيم 

عـز  -اهللا  وجوهاً خمسة في هذا التمثيل والتشبيه سأذكرها في موضعها بـإذن             -رحمه اهللا -وذكر ابن القيم    
  .وجل

من أجل أن نعمـل بهـا، وإال   ف فنحن حينما نتعلم هذه األمور الشرعية        ، العلم إنما يراد به العمل     فالمقصود أن 
 ق علماً كلما كان أكثـر خـشية هللا؛   سيحاسب اإلنسان، والمفترض أن العبد كلما كان أعم-عز وجل-فإن اهللا  

فترض أنه عـرف  ويب له التعظيم والمراقبة والخشية،  الكاملة ما يجل-عز وجل-ألنه عرف من أوصاف اهللا  
عرف من  و من العقاب لمن عصى،      -عز وجل -ما عند اهللا     من الثواب لمن أطاع، و     -عز وجل -ما عند اهللا    

 والخوف منه، ومراقبته، وأما إذا كان طالب العلم أبعـد النـاس          -عز وجل -ذلك أموراً تبعثه على خشية اهللا       
يئات فإن هذا أمر    ، وهو أحذقهم في المخارج والحيل التي يبرر فيها لنفسه فعل الس           -عز وجل -عن خشية اهللا    

  .هلبتأال يليق 
ويتعلم العلم من أجـل تكثيـر المعلومـات، أو    أ لم يكن ممن يهجر العمل،       -رحمه اهللا تعالى  -فاإلمام النووي   

 -عـز وجـل   -لعلم تقرباً إلى اهللا     ليسابق به وينافس األقران، أو من أن أجل أن يجادل به، وإنما كان يطلب ا              
 -عز وجل -ومن أجل أن يعمل به، ولذلك ظهر أثر هذا العلم عليه وانطبع، فصار الزهد والورع والخشية هللا                  

  .سمته التي ال تفارقه
 ، ومـسكنه  ، وملبسه ، مقتصداً في مطعمه   ، كان شديد الزهد، قدوة في الورع، قانعاً باليسير        :قال بعض من رآه   

عذلـه  و سكينة وهيبة، وكان يتقشف كثيراً في لباسه وفي طعامه، حتى عذله بعـض العـاذلين،               ه تعلو ،هئوإنا
الحمام في السابق وال زال موجوداً في بعض البالد كان          و- عذلته في عدم دخوله الحمام       :بعض أصحابه فقال  

اً لذلك بما فيه من الماء الحار وما إلـى ذلـك مـن      الناس يدخلون فيه لالغتسال بأجرة، وكان هذا الحمام معد        
 وهي بالد باردة، وأهلها يحتاجون إلى هـذا الحمـام           ، في الشام  -رحمه اهللا -، كان اإلمام النووي     -المنظفات

 فما كان يذهب إليه، فعذله بعض أصحابه في عدم ذهابه إلى الحمام من أجل ترطيب                ،لالغتسال فيه والتنظف  
ه في تضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وجاءه من الوتر الذي يتحسس بـه وهـو   لَنه، وعذَيالجسم وتلي 

     قـال النـووي     ف  أخاف أن يلحقك مرض فيقطعك، فتنقطع عن االشتغال بـالعلم،          :االنقطاع عن االشتغال، قال   
  .ضر جلده، ولم يمنعه ذلك من العلمخاحتى  اهللا دإن فالناً صام وعب: -رحمه اهللا-

س ذلك من باب التورع عن الفواكه،        في بالد الشام، وكان ال يأكل من الفواكه، ولي         -رحمه اهللا -ن النووي   وكا
 : كان يأكل الطيبات كما هو معلوم، ولكن قامت عنـده شـبهة            -صلى اهللا عليه وسلم   -ها، فإن النبي    مأو تحري 

ر على  ِج ح :جر، يعني ام هم تحت الح    ألقو ةفكان يعلل ذلك بأن دمشق كانت كثيرة األوقاف، وفيها أمالك كثير          
  . على وجه المساقاة وفيها خالفوالتصرف لهم ال يجوز إال على وجه الغبطة لهم، ثم المعاملة فيهاأموالهم، 

هـو ال   و إنه يرطب جسمي فيجلب لي النوم،        : ال يأكل الخيار أيضاً، فقيل له في ذلك فقال         -رحمه اهللا -كان  و
  .ترك األشياء التي تسبب له الخمول كان يلذلكيريد أن ينام كثيراً، ف



كثرة األكل تسبب كثرة الشرب، وإذا شرب       :  كان يقول  -رحمه اهللا تعالى  -وأتذكر أن الشيخ حماد األنصاري      
ا يحتاطون في أكالتهـم      ومال إلى الراحة والنوم، هؤالء العلماء كانو       ،اإلنسان كثيراً أصابه الخمول والضعف    

  .وما يشربون
إذا رأى في يد ولده لبناً حامضاً نزعـه          -رحمه اهللا -لشيخ العالمة الكبير محمد األمين الشنقيطي       ولهذا كان ا  
  .ن األشياء الحامضة تضعف الذاكرة ألنزعاً شديداً؛

 ، والقيـام ، والـصيام ، ينشر هذا العلم الذي تعلمه، ويعمل به مع مالزمـة األوراد        -رحمه اهللا -كان النووي   و
  .عيش الخشن في كل أحواله على ال والصبر،والذكر

وكان ملبسه عبارة عن ثوب من خام، وعمامته صغيرة متواضعة بسيطة، لم يكن يلـبس لبـساً يميـزه عـن      
  .به عن عامة الناس ال يتميز ،اآلخرين، وإنما يلبس لبساً بسيطاً

لذيذ أو مـشروباتها   المن مطعومهاووكان تاركاً لكثير من الرغائب التي يتهافت عليها الناس من بهرج الدنيا،           
  .أو مساكنها

كان يلبس الثيـاب المرقعـة    و، أو من قريته نوى، وهو كعك وتين، من بالده به أبوهءوكان ال يأكل إال ما جا   
  .أحياناً

، وكان ال   -األشرفية وهي دار الحديث  - درهماً واحداً حتى مات       من المدرسة التي كان يدرس فيها      لم يتناول و
ال  حتـى  يأخذ ممن ال يشتغل عليه في العلـم؛       طية مهما كان إال في حاالت نادرة، و       يقبل من أحد هبة وال ع     

 فقبله منه، وعزم عليه أحد العلماء أن يفطـر عنـده،         بإبريقيكون ذلك في مقابل تعليمه إياه، جاءه مرة رجل          
  .ن ذلكأكل م مع من حضر في المسجد، ف: يعني،الطعام إلى هاهنا ونفطر جملةأحضر : فلما أصر قال له

خبز أو تين أو كعكة، وكانوا يفضلون الكعكة مـن أجـل أنهـا ال     وإنما هو   ،  من الطعام وكان ال يجمع لونين     
صـاحب   -وهو من أذكياء العـالم    -كان ابن عقيل الحنبلي      إلى مضغ طويل فيذهب عليهم الوقت، فقد         تحتاج

 من أجل أن ال يمضي الوقت في مـضغها،  اً الكعكة سف إني ألسفّ :كتاب الفنون في أربعمائة مجلد، كان يقول      
  .ا الحد كانوا يحرصون على أوقاتهمال تحتاج إلى مضغ، فإلى هذ

فالحاصل أن النووي انطبع فيه هذا العلم، فظهر ذلك في ورعه وزهده، وعبادته، فينبغي على من تعلم العلـم                   
توي مع العامة في هـذه األشـياء،        أن يظهر ذلك في ليله إذا نام الناس، وأن يظهر في نهاره فيصوم، وال يس              

ويظهر ذلك في لباسه، فيلبس لبساً معتدالً ال يلبس الفاخر من اللباس، وال يتنافس مع أهل الدنيا في دنياهم، إذا                    
الح له طمع أسرع إليه وصارع اآلخرين عليه، إن رأى مسجداً واجهة في البلد صارع اآلخرين من أجـل أن   

أصـحابه  ىيق بأهل العلم، وإن رأى وظيفة سارع من أجل تحـصيلها، وعـاد         ل هذا المسجد، هذا ال يل     يحص 
  .لرئاسات، هذا ال يليق بأهل العلمورفقاء دربه في العلم وتنكر لهم، وأسكرته تلك ا

دون  ، ورجاء مـا عنـده  ،، والدار اآلخرة-عز وجل-أهل العلم ينبغي أن يظهر فيهم أثر هذا العلم بإرادة اهللا       
  .علم أنه لصاردد على األغنياء ف إذا رأيت العالم يت: ولهذا قال بعض أهل العلمماع والدنيا؛التنافس على األط

 وكلما تعلمنا قليالً ظهر ذلك في عملنا، فيزداد هذا العمل مع زيادة العلـم،               ،ينبغي لنا أن نتفطن لهذه المعاني     ف
  .العلم الخشية: -عنه رضي اهللا تعالى-ولهذا قال ابن مسعود 



  :  حيث قال-رحمه اهللا- القاضي الجرجاني وقد أحسن
يقولون لي فيك انقباضوإنما       رأوا رجالً عن موقف الذل أحج ام  

هم هان عندهم    ومن أكرمتْا من دانأرى الناسالنفس ُأ عزةُه ــاكرم  
  ـــمـالَّه لي سرتُ صي طمعا العلم إن كان كلما     بد حقَّولم أقِض

  ماظ الحر تحتمل ال نفسرى ولكن قد      َأ قلــتٌُلإذا قيل هذا منه
موه في النفوس تعظمــا العلم صانوه صانهم     ولو عظّ أهَلولو أن  

  مــــااه باألطماع حتى تجهحيســوا       مولكن أهانوه فهان ودنّ
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،هذا

 


