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مَُّلَكُ ُّمُّْتَسْجِيلًاُّلِمُحَاضَر َُّةُّبِعُنْوَانُّ :
نُّْيُقَدِّ ُّ
ثُِّالْأنبيا ُّءُِّأَ ُّ
يسرُّمَوْقِعُّمِريَا ُّ
ُّ

ألقاهاُّفضيلةُّالشَّيخُّالدكتورُّ/عبدال ُّرَّمحنُّبنُّصاحلُّمُحييُّالدِّين ُّ
–ُّحفظهُّاهللُّتعاىلُّ–ُّ ُّ

يومُّاجلمعةُّاخلامسُّمنُّشهرُّشعبانُّعامُّأربعةُّوثالثنيُّوأربعمائةُّوألفُّ
صَّفاُّمبدينةُّجدّةُّ،نسألُّاهللُّ-سبحانهُّوتعاىلُّ-أنُّ
هجريةُّ،جبامعُّالفاروقُّحبيُّال ُّ
ينفعُّبهُّاجلميعُّ .
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الرحيم معارش اإلخوة الكرام ،أمحد اهلل  -تبارك وتعاىل -إليكم يف
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
احلي
هذه العشية املباركة ،نحمده ونُثني عليه اخلري كله ،ال إله إال هو وال ّ
رب سواهُّ ،
حي ال يموت ،حييِي
الساموات واألرضُّ ،
اجلن واإلنس يموتون وهو ٌّ
القيوم بيده ملكوت َّ
و ُيميت مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام ،ذو اجلامل والكامل ،الكامل املطلق ،واجلامل
السميع البصري ،نحمده عىل نعمه وفضله،
املطلق ،والع ُلو املطلق ،ليس فوقه يشء ،وهو ّ
ي
حممد بن
ونصِّل ونُس يلم عىل أرشف خلقه وأكرم رسله -صلوات اهلل وسالمه عليهَّ -
الرمحة املهداة-
قر ُة أع ُيننا ،ال َّلهم ال حترمنا رؤيته يف اآلخرة يف جنّات النَّعيمَّ ،
عبداهلل َّ
والِّساج املنري ،ما من ٍ
خري إال ود َّلنا عليه،
صلوات اهلل وسالمه عليه -النَّاصح األمني ،ي
حريص جدًّ ا عىل بيان ما ُيسعدنا،
حريص جدًّ ا عىل بيان ما ينفعنا يف الدُّ نيا واآلخرة ،ما أعظمه من رجل -صلوات
ٌ
املحجة البيضاء ،لي ُلها كنهارها ال يزيغ عنها إال
اهلل وسالمه عليهَّ -بني لنا ،تركنا عىل
َّ
ِ
ِ
اصربوا حتى تلقوين عىل احلوض،
هالك ،قال« :ت ََر ْك ُتك ُْم َع َلى م ْث ِل ا ْل َب ْي َضاء» ،تركتكم ْ
ومرها ،واهلل نصرب عىل
واهلل نصرب يف هذه احلياة عىل شظفها ،وشدَّ هتا ،وحلوها ،ي
الصرب اجلميل ،يف صرب مجيل ،ويف صفح مجيل ،ويف هجر مجيل،
ذلك ونسأل اهلل أن يرزقنا َّ
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ثالثة كام يقول ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل :-يأمر اهلل هبذه األمور التي فيها منازعات ،وفيها
والصرب اجلميل ،قال :ﱽﭐ ﲹ ﲺ
والصفح اجلميلَّ ،
مشاحنات يف النَّفس ،اهلجر اجلميلَّ ،
ﲻﲼ ﱼ

المعارج٥ :

صرب ال َ
تشكيي فيه وال جزع فيه ،وال مطالبة فيه
أليس كذلك؟ قال َّ
الصرب اجلميل ٌ
حيتسبه عند اهلل -تبارك وتعاىل.-
صفح ال عتاب ،انتهى بينك وبني أخيك ،اصفح كام قال
والصفح اجلميل كذلك،
ٌ
َّ
اهلل-تعاىل :-ﱽﭐﲢﲣﲤﲥﱼ
ﱽﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱼ

الحجر٨٥ :

المزمل.١٠ :

يكملنا يف هذه
-ال إله إال اهلل -يريد اإلسالم أن ي

نكمل ،نكون خري البرشية ،أفضل البرشية نرت ّبى عىل هذا الدي ين عىل تعاليمه.
احلياة ُ
الساعة بحول اهلل وقوته ،نتحدث يف ٍ
أمر عظيم أال وهو ما هو
نجلس معكم هذه َّ
ّ
يتحىل ،كيف يسري يف
آداب طالب العلم ،آداب حامل العلم ،حلية طالب العلم ،كيف
السهل ،العلم معروف ضد
السهل ،واهلل ليس باألمر َّ
حياته ،طلب العلم ليس باألمر َّ
اجلهل ،العلم املعرفة ضد اجلهل بخالف اجلاهل الذي ال يعرفّ ،أما طالب العلم أو
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العامل ،علم هبذا َّ
الَّشء ،واهلل ال يستويان ،قال اهلل تعاىل :ﱽﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳊﳋﳌ ﳍﳎﱼ
ﳉ

الزمر٩ :

هذه واضحة َّ
كالشمس يف رابعة النَّهار ،أحدٌ يعرف الكتابة واآلخر ال يعرف ،أحدٌ
السيارة واآلخر ال يعرف ،هل
يعرف القراءة واآلخر ال يعرف ،أحدٌ يعرف يسوق َّ
يستويان؟
السيارة يصدم النَّاس ،يف
بالسيارة – ما شاء اهلل – يو يدي ،وهذا يأخذ َّ
هذا يمَّش َّ
فرق وال ما فيه فرق؟!
كذلك العلم يف َّ
ألن أفضل العلم ،والذي نريد أن نتكلم عنه علم – إيش؟
الرشعَّ ،
الرشع ،معرفة اهلل – َّ
 َّجل وعال -أرشف العلوم ،ما هو أرشف العلوم؟ واهلل معرفة اهلل،
متسك يف األوامر تع يظمها؛ ألنَّه ال يكفي تعرف اهلل – ع َّز
معرفة أوامره ،معرفة نواهيه ،ثم َّ
َّ
وجل -إال أن تعظمه إال أن تذل له ،إال أن ختضع له ،تستجيب له ،استجيبوا هلل
وللرسول ،كام قال اهلل –
َّ
ﲲﱼ
ﲳ
ﲱ

ع َّز ّ
وجل :-ﱽﭐﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

األنفال٢٤ :
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حيييكم ،واهلل حييينا ،القرآن حييي ،القرآن – إيش؟  -حياة ،والكفر واجلهل موت،
الروح.
واهلل موت ،أشدّ من موت اجلسد موت النَّفس وموت ُّ
أمر عظيم ،فحامله يا من
فآداب طالب العلم
يشء عظيم ،حيث َّ
إن العلم أصله ٌ
ٌ
علام ،سلك اهلل به طري ًقا إىل اجلنَّة-
سلكت هذا الطَّريق ،ألنَّه من سلك طري ًقا يلتمس فيه ً
ال إله إال اهللُ -فتحت له أبوب اجلنَّة ،ام ِ
ش ،ما أسعدها من بشارة ،وما أعظمها من َأ َمارة،
َأمارة طالب العلم سنرى آثار تلك اآلثار عىل طالب العلم ،ولذلك قال النبي ملاذا قال،
قلت :فآداب طالب العلم فحامله جيب أن يكون عىل أخالق عالية عظيمة وفاضلة،
بل جيب أن يكون من خيار املجتمع واملحيط الذي يعيش فيه.
انتبه ،يا من سلك اهلل بك طري ًقا إىل اجلنَّة ،ملاذا؟ ألنَّه يمَّش عىل مرياث الن ُّبوة ،وقد
صح عن نب ّينا – َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم -أنَّه قالَ « :ي ْح ِم ُل َه َذا ا ْل ِع ْل َم ِم ْن كُل َخ َلف ُعدُ و ُل ُه -
ّ
ِ
ون َع ْن ُه ت َْحرِ َ
ينَ ،وانْتِ َح َال
عدوله يعني أعدل النَّاس ،وأفضل النَّاسَ -ي ْن ُف َ
يف ا ْلغَال َ
ِِ
ِِ
ينَ ،وت َْأ ِو َ
ين»
يل الْ َجاهل َ
ا ْل ُم ْبطل َ
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ويكفي رش ًفا للعلم أن يدَّ عيه من ليس أهله ،ويكفي خز ًيا للجهل أن يبتعد عنه
السلف ،يكفي للعلم رش ًفا أن يدعيه إيش؟ من ليس أهله ،جاهل
صاحبه ،هكذا قال َّ
يقول :أنا عامل ،أنا أعرف ،أنت تعرف؟! يقول :إيوه أعرف ،ال يمكن يقول أنا ما أعرف،
أليس كذلك؟ وإذا قلت له أنت جاهل ،يقول أنا ماين جاهل ولو كان أجهل جاهل،
يقول :ماين جاهل ال .يتربأ من إيش؟ من اجلهل.
سبحان اهلل ،ما أعظم رشف العلم!
قلت :واآلداب مجع أدب ،نبغى ُنعرف إيش؟ األدب.
واألدب هو رياضة النَّفس بالتَّعلم ،رياضة النَّفس وتربيتها ،تأخذها تر يبيها بالتَّعلم
الرفيع.
والتَّهذيب واخللق الفاضل َّ
أيضا :تأ َّدب إذا راض
الرجل إذا حسنت أخالقه وهو ذو أدب ،ويقال ً
ُيقال :تأ َّدب َّ
وروضها إىل املحاسن من األخالق واملهارات ،فاآلداب هي َّ
الشامئل التي تشتمل
نفسه َّ
والرذائل وأن
السقطات َّ
عليها نفس العبد من الفضائل واألخالق واملعايل والبعد عن َّ
دائامُ ،ينشد الفضائل،
مهة عالية ،يكون ذا َّ
يكون العبد ذا َّ
مهة ،عنده قلب حي ،يطلب اخلري ً
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وإما أن
اهلمة العالية ،واألخالق الفاضلة َّإما أن تكون ِجب يليةَّ ،
الرذائل ،وهذه َّ
يبتعد عن َّ
وإما تولد معه ،نفسيته هكذا ،مكتسبة
تكون إيش؟ مكتسبةَّ ،إما يكتسبها اإلنسانَّ ،
الصاحلني ،جيلس معهم
يروض نفسه من القرناء الطييبني ،ومن األصدقاء َّ
معروفة يعني ي
يتحدث معهم ،العلامء جيلس عند العلامء ومع طلبة العلم يكتسب أد ًبا ،ويكتسب
وإما أن تكون فيه ِجب يلية ِخلقة هكذا.
احرتاماَّ ،
ً
الرسول ـ َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم ـ
وعندكم حديث إيش؟ ّ
أشج عبد القيس ملَّا جاء إىل َّ
الرجل ما شاء اهلل حكيم ،يعني جاءَ ،رزقه اهلل إيش؟ حكمة ،ملا جاء إىل
وكان هذا َّ
املصطفى ـ َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم ـ يف الوفد ،وفد بني عبد القيس جاءوا إىل رسول اهلل
الرجل نزَّل رحله يف املكان الذي نزلوا فيه ،واغتسل،
كلهم استعجلوا وجاءوا ،وهذا َّ
الرسول ـ َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم ـ ،اهلل أكرب
ثم جاء إىل َّ
وتنظف ،وتط َّيب ،ولبس ال يثياب َّ
شوفوا األدب كيف؟
يك َخ َّل َتي ِن ي ِ
فإذا املصطفى ملَّا رآه قال« :إِ َّن فِ َ
ح ُّب ُه َما اللُ َو َر ُسو ُل ُه» ال إله إال اهلل ،حي ّبهام
ْ ُ
يك َخ َّل َتي ِن ي ِ
اهلل ورسوله ،أنت فيك صفات مجيلة يا أشج ،قال« :إِ َّن فِ
َ
ح ُّب ُه َما اللُ َو َر ُسو ُل ُه:
ْ ُ
ا ْل ِ
متأن َق َالَ :يا َر ُس َ
ول الل َِ ،أنَا َأتَخَ َّل ُق ُه َماَ ،أ ْو َج َب َلنِي اللُ َع َل ْي ِه َما؟ َق َال:
ح ْل ُمَ ،و ْاْلَنَا ُة» حليم ٍّ
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َب ْل َج َب َل َ
والصرب واحلكمة واحللم،
ك اللُ َع َل ْي ِه َما» بعض النَّاس ُجبِ َل عىل اهلدوء وال َّثبات َّ
وبعض النَّاس يتكسب ،يكسب هذه األخالق.
أرضب لكم ً
مثال :ورد عن األوزاعي ـ رمحه اهلل ـ سمعتم األوزاعي؟ عامل َّ
الشام،
عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي ،سريته عطرة ـ ريض اهلل تبارك وتعاىل عنه ـ كاد أن يكون
َّ
صاحب مذهب كأيب حنيفة ومالك ،من علمه وفضله وخلقه ،وكان ذا أدب ٍ
عال ،رفيع،
يتيام ما عنده أب ،وأمه محلته من فلسطني إىل بريوت وسكن لبنان يف
يتيام ،ولد إيش؟ ً
ولد ً
بريوت ،سبحان اهلل العظيم ،ونشأ لكن نشأ كان نشأة طيبة سبحان اهلل ،وكان من أحسن
النَّاس أد ًبا ،حتى إن امللوك هكذا قال الذهبي« :حتى إن امللوك وأبناء امللوك جيتهدون أن
يتأدبوا بأدب األوزاعي» يشء عظيم جدً ا،
سأله تلميذه قيل له :من أ َّدبك يا أوزاعي؟ من أدبك إيش؟ احفظوا هذه الكلمة،
من أ َّدبك يا أوزاعي؟ قال :أ َّدبتني نفيس ،أدبتني ماذا؟ نفيس« ،كنت أرى اخلري وآتيه
وأرى َّ
الرش وأبتعد عنه» يرى الفضائل يرى املكرمات ،الكلمة الطيبة حياول أن يتكلم هبا،
الرذائل حياول أن يروض نفسه عىل تركها ،إ ًذا هذا جبلة هذا خلق داخله ،كأنَّه
ويرى َّ
نفسه ،هكذا عشت ،قال« :كنت أرى اخلري فآتيه وأرى َّ
الرش فال آتيه»
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وال يستوي العامل واجلاهل حقيقة ،اجلاهل يتخبط ،قال اهلل ـ عزَّو جل :-ﱽﭐ ﳁ ﳂ
ﳈ ﳊ ﳋﳌﳍﳎﱼ
ﳉ
ﳃﳄﳅﳆ ﳇ

الزمر٩ :

قلت فالعامل يسري عىل بصرية من أمر اهلل ،يمَّش يف حياته عىل بصرية وعىل نور وعىل
بيان ،ما يفعل شيئًا إال عىل عل ٍم ،كام قال ابن القيم ـ رمحه اهلل« :-إن تكلم تكلم بإيش؟
بعلم ،وإن سكت سكت بعلم ،وإن أخذ أخذ بعلم ،وإن أعطى أعطى بعلم وإن منع منع
وأما الثاين يتخ َّبط ،ما هو
علام كل يومَّ ،
بعلم»،ال إله إال اهلل ألنه يمَّش عىل بصرية يزداد ً
دار ًيا ،اجلاهل،
ٍ
معرفة معرف ُة العبد ر َّبهَّ -
جل جالله-
إ ًذا قلت لكم فالعلم كام قلت املعرفة ،وأعظم
وخالقه ورازقه ومالكه ،يعرفه ،يعرف عظمته ،يعرف مكانته ال إله إال هو ،فوق العرش
العظيم ُيد يبر الكون ،اخللق هذه املليارات من ُيدَ يبرهم؟ من يرزقهم؟ اهلل ،واهلل ُن َع يظ ُمه،
ِ
الرب – َّ
جل وعال-
نعم ،ومالكه ُ ْ
وم ْعرفة ما حيب َّ
وم ْبد ُع ُهَ ،
وحمييه ،خالق هذا الكون ُ
الربَ ،أعظم يشء ُحيبه ما هو يانايف؟ واهلل
الرب؟ البد نعرف إيش حيب َّ
ومعرفة ما يكره َّ
الرب َ -ج َّل وعال -التَّوحيد ،إفراده ،تذلل ،خضوع ،تَذكره
التَّوحيد ،أعظم يشء ُحي يبه َّ
دائام ،يا اهلل ،ياكريم ،يارحيم ،ياعظيم ،ارمحني أنا ضعيف ،أنا فقري ،أنا حمتاج إليك ،تذكر
ً
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دائام ،كان – َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم -يذكر اهلل عىل إيش؟ عىل كل أحيانه ،تقول عائشة –
اهلل ً
َان َر ُس ُ
ول الل ِ َص َّلى اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ْذك ُُر اللَ َع َلى كُل َأ ْح َيانِ ِه» كل
ريض اهلل عنها« :-ك َ
وقت.
إ ًذا هنا معرفة اهلل حتّى تذكره ،حتّى متَّش عىل علم ،عىل بصرية ،وتعرف ما يكره
الرب ،حيب اهلل صلة
الصدق ،حيب اهلل ي
الصالة ،حيب اهلل ي
اهلل ،حيب اهلل التَّوحيد ،حيب اهلل َّ
ِ
الصدقة ،أليس كذلك؟ وإال ال؟ هذا ما حيب ،شو حيب اهلل؟ حيب اهلل
الرحم ،حيب اهلل َّ
َّ
الرسول –
اخلري ،تتصدق ،حاول كل يوم تتصدق ،بعض النَّاس ما عنده صدقة كام أخرب َّ
َّ
يستغفر اهلل ،ما عنده يشء يتصدق ،يتصدق بالكالم
صىل اهلل عليه وس َّلم -يس يب ُح اهلل،
ُ
الط ييب ،أليس كذلك؟ فقري ما عنده ،يتصدق ببشاشة وجهه ،يتصدق بطهارة قلبه ،يف
واهلل اإلسالم ،اإلسالم جاء يرفع النَّاس ،هذا معرفة اهلل – ع َّز وجل ،-تعرف اهلل ،تعظمه،
الرجل
َّ
ألن هذه الدَّ ار دار العمل ،دار الكسب هذه الدُّ نيا ،واهلل ناس يتنافسون ،يبيع َّ
ويشرتي وهو يذكر اهلل – َّ
جل وعال.-
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الرجل املصحف أمامه تأيت تطلب هذا الَّشء ،خذ
ناسا صاحلنيَّ ،
أنا كنت أذكر ُأ ً
ِ
(امش) ،يبيع ويشرتي يذكر اهلل – َّ
جل وعال -ما عنده غفلة ،نسأل اهلل
هذا الَّشء وروح
أن ُجيرينا وإياكم من إيش؟ من الغفلة ،ﱽﲷ ﲸﱼ

البقرة١٥٢ :

ٍ
الرب – َّ
يشء يكرهه ما
جل وعال ،-أعظم
قلت :ويعرف ما يكره ،يعرف ما يكره َّ
الرشك ،ما هو ي
حممد؟ واهلل ي
الرشك؟ أن ترشك معه غريه ،تلتفت عنه ،ينرصف قلبك
هو يا َّ
ﱹﱼ
ﱺ
عن اهلل ،بدل ما يكون قلبك خالص ﱽﭐﱶ ﱷﱸ

الزمر٣ :

الرب والتَّقوى ،قال :قلت
البد خيلص اإلنسان قلبه هلل ،ما يبغي غريه ،نتعاون عىل ي
والصفات ،أليس كذلك؟ تعرف اهلل وتعرف ما حيب.
الربوبية واألسامء ي
َّ
فاألول توحيد ُّ
ثم تأيت العلوم واملعارف األخرى َت َب ًعا لذلك ،العلوم
وال َّثاين توحيد األلوهيةَ ،ف َت َّتبِعَّ ،
واملعارف يف هذه الدُّ نيا ،كام قال اهلل – ع َّز وجل :-ﱽﭐﱠﱡﱢﱣﱼ

ِ

البقرة٣١ :

فأعظم العلم تعظيم اهلل ،بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ،قال تعاىل :ﱽﭐﲭ ﲮ ﲯ
ﲲﱼ
ﲳ
ﲰﲱ

فاطر٢٨ :
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قال اإلمام أمحد – رمحه اهللِ « :-
الع ْلم اخلشية فمن كان أخشى هلل كان أتقى له
وأكثر ِع ًلام»،
أن اهلل استشهد بالعلامء عىل وحدان َّيته –
قلت :والعلم رشفه عظيم ،ويكفيه رش ًفا َّ
سبحانه -وتعظيمه وقيامه بالعدل ،فام أعظمه من عادل ،وما أحكمه من حاكم ،واليظلم
ربك أحدا،
قال– َّ
جل وعال:-
ﱟﱼ

ﱽﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

آل عمران١٨ :

قائم بالعدل ،واهلل ما يظلم– ع َّز وجل.-
شهدوا أن اهللَ ٌ
يا ويل املعتزلة يا ويل األشاعرة الذين حرفوا كالم اهلل وكالم رسوله ،والكفرة أشد
ً
ويال ،وأشدُّ عذا ًبا ،وأشدُّ

ً
تنكيال يعني البد نعرف قال :ﱽﭐﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﱼ

آل عمران:

٦

قلت :وطالب العلم أخرب عنه املصطفى – صىل اهلل عليه وس َّلم -أنه إذا سلك هذا
طلب
ال َّطريق سلك اهلل به طري ًقا إىل اجلنَّة ،فطلب العلم طريق إىل اجلنَّة ،اسمع يا نايف،
ُ
طريق إىل النَّار ،ملاذا؟ ملاذا طلب العلم طريق إىل
العلم طري ٌق إىل اجلنَّة ،والبقاء عىل اجلهل
ٌ
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اجلنَّة؟ وترك العلم والبقاء عىل اجلهل ،يقول أبغى كده عىل حايل ،وسع قلبك ادرس افهم
تعال نع يلمك ،يقول :ال أنا أبغى كده عىل جهِّل ،طريق إىل النَّار ،وال مو طريق إىل النَّار
ملاذا؟ أنا أسأل ،سألت هذا السؤال ثم أجبت،
قلت :ألن طالب العلم يرفع ،ويدفع عن نفسه اجلهل ،حتى يعرف ر َّبه أليس
الرب ويكره ،بخالف
كذلك وال ال؟ ما يمكن أن يعرف ر َّبه إال بالعلم ،ويعرف ما حيب َّ
الضالل والفسق
اجلهل جيهل ر َّبه ،وجيهل تعظيمه ،وجيهل ما حيب فال يعظمه ،فيزيد يف َّ
والفجور ،يزيد يف إيش؟ قد يقتل ،ها هو َّ
بشار قاعد يقتيل النَّاس األطفال والنيساء وتعاونه
الكفرة املالعني ،أجهل ما خلق اهلل أمريكا عىل وجه األرض وحكَّام أمريكا ،أنا أعتقد أن
الذي أعلم باهلل ،ويقف عند حدود اهلل هذا العامل ،والذي ال يعرف ،يرشب اخلمر ،يزين
ماهو دار ًيا جاهل ،هذا أجهل خلق اهلل ﱽﭐﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱼ

الفرقان٤٤ :

الضالل والفسق والفجور ،وال يشعر
جيهل ر َّبه جيهل ما حيب ،فال يعظمه ،فيزيد يف َّ
والضالل ،إنك
يظن أنَّه عىل خري ،فال َّلهم أح يينا بالعلم النَّافع ،وأجرنا من اجلهل َّ
بذلك ّ
جوا ٌد كريم ،ثم ما هي صفات طالب العلم الذي هو يف األصل عبادة ،العلم عبادة يتعبَّد
اإلنسان به ر َّبه.
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أوىل آداب طالب العلم:
هو اإلخالص يتع َّبد هلل – تبارك وتعاىل -بذلك ،واإلخالص معناه التَّجرد ،ما
معنى اإلخالص؟ ختلص َّ
جترده ،تنظيفه ،تن يقه من َّ
الشوائب ،هذا معنى خ َّلصته،
الَّشء ي
اإلخالص معناه تنقية النيية وجترد القصد يف هذا الباب الذي يسلكه ،أي أنه جيب
خملصا هلل ،حيث أكرمه اهلل ووفقه ،ورشح صدره
عليه أن خيلص ن َّيته هلل – تعاىل -يف طلبه ً
لذلك ،وهو الذي يرفع به اجلهل عن نفسه ،واجلهل أعظم داء قاتل يف هذه احلياة ،أعظم
ٍ
الِّسطان ،وأعظم من الكولسرتول وأعظم من
السم وأعظم من َّ
داء قاتل ،أعظم من ُّ
السكر هذا اجلهل أشدّ  ،أشدّ  -سبحان اهلل العظيم -إيش قال ابن القيم:
السكر ،تعرفون َّ
َّ
وَالْجَ ْـهلُ دَاءٌ قَـا ِـتلٌ وَشِ َفـاؤُهُ

* **

ن فِي التَّـ ْركِيـبِ مُتَّفِ َقـانِ
أَمْرَا ِ

نَـصٌّ ِـمنَ الْقُـرآنِ أَوْ ِمنْ سُ َّـنةٍ

***

وَطَبِيبُ ذَاكَ ا ْلعَالِـمُ الرَّبَّـانِـي

إذا وفقت إىل رجل صالح يوقفك عىل أسس العلم ،ومقاصده وآدابه ،يمكن إن
شاء اهلل توفق،
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فطلب العلم توفيق من اهلل لطالب العلم ،ملا رشح صدرك هذا توفيق من اهلل ،هداية
فتح صدورك ملاذا؟ ليكرمك بمعرفته ،وهييئك لرضوانه يف جنَّته؛ ألنّه ما يمكن أن ندخل
اجلنَّة ونكون بجواره ﱽﭐﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱼ

القمر٥٥ :

نسأل اهلل أن جيعلنا يف جوار اهلل ،يف جواره يف جنَّته ،كيف نكون؟ نكون بمعرفة ما
حيبه ،معرفة ما يكره ونقف عند حدوده ونُع ّظمهُُ ،ن ييئ أنفسنا من اآلن ،الواحد ُهي ييئ نفسه
من اآلن ،هذا معناه توفيق من اهلل أنه رشح صدرك أن تته َّيأ ليه ييئك ،قلت :ل ُيكرمه وهي ييئه
لرضوانه يف جنَّته وهو أعظم جوار ﱽﭐﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱼ

القمر٥٥ :

ٍ
ٌ
حديث
واجب يف طلب العلم هو إخالص النيية وحديث األعامل بالن ّيات
فأول
َّ
ِ
ٍ
رص األعامل عىل الن ّية،
عظيم بل هو أعظم حديث يف اإلسالم «إن ََّما ْاْلَ ْع َم ُال بِالن َّيات» َق َ َ
وقد ورد يف ذ يم طلب العلم لغري وجه اهلل ،تطلب العلم لغري وجه اهلل ملاذا؟ قال –
َّ
الصحيح الذي أخرجه اإلمام أمحد يف املُسنَد ،وأبو داود
صىل اهلل عليه وس َّلم -يف احلديث َّ
وصححه احلاكم ،وابن ح ّبانَّ ،
والشيخ األلباين يف صحيح أيب داود ،حديث
وابن ماجه،
ّ
صحيح ،ما هو؟
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قوله – َّ
صىل اهلل عليه وس َّلمَ « :-م ْن َت َع َّل َم ِع ْل ًام ِِمَّا ُي ْب َتغَى بِ ِه َو ْج ُه اهللِ »..يرفع عن
نفسه اجلهل ،يعرف احلالل واحلرام ،يعرف احلق من الباطل ،يعرف اخلري من َّ
الرش هذا
ِ
يب بِ ِه َغ َر ًضا ِم َن الدُّ ْن َيا»
العلم ،يعرف هذا حالل هذا حرام ،قالَ « :ال َي َت َع َّل ُم ُه إِ َّال َل ُيص َ
يعرف احلالل واحلرام ،وعندنا يقولون يعرف احلروف و[ ،]...يعرف احلالل واحلرام
ويقع فيه ،ألنّه ذم اآلن سيأتينا حديث يف ذم الذي يعرف احلالل واحلرام ،ويبتغي به غري
السالمة والعافية -قالَ « :م ْن َت َع َّل َم ِع ْل ًام ِِمَّا ُي ْب َتغَى بِ ِه َو ْج ُه اهللِ َال َي َت َع َّل ُم ُه
وجه اهلل – نسأل اهلل َّ
ِ
يب بِ ِه َغ َر ًضا ِم َن الدُّ ْن َيا َمل ْ َجيِدْ َع ْرفَ َْ
اجلن َِّة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة» يعني ِمنوع من دخول اجلنَّة،
إِ َّال َل ُيص َ
ما يمكن.
عندك علم ،عندك قرآن ،عندك ُسنّة وما أردت به وجه اهلل ما تدخل اجلنة ،يعني
رحيها ،ومعنى عرف اجلنَّة إيش؟ رحيها.
ِ
ُِ
لم ال َي ْع ِد ُل ُه يشء ملَ ِ ْن
السنَّة قوله« :الع ُ
وأث َر عن اإلمام أمحد – رمحه اهلل -إمام أهل ُّ
َص َّحت ن َّي ُت ُه» عرفت معنى ال يعدله يشء؟ يمكن ما يساوي لو كنوز الدُّ نيا كلها ،قيل له:
اجل ْه ِل َع ْن َن ْف ِس ِه َو َعن َغ ْ ِ
كيف ذلك يا إمام؟ كيف ال يعدله يشء؟ قالَ « :ين ِْوي َر ْف َع َ
ريه»،
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قلت :هذا مرياث األنبياء الذي جيب أن يسري عليه املُسلِم ويفرح به ،فطلب العلم
رشع،
حقيق ًة لرفع اجلهل ،حتى يعبدَ اهلل عىل بصرية وهو وسيلة إىل عبادة اهلل وحده بام َ َ
أول ما نزل من القرآن ﱽﭐ
و ُيع يظم ما رشع ،وال ُيعرف ما رشع اهلل إال بالعلم ،لذلك كان َّ
ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊﲋ ﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕﲖﲗﲘ ﲙ
ﲚﲛ ﲜﲝ ﱼ

العلق٥ - ١ :

األول ،وهو اهلادي ،وهو املُو ّفق ﱽﭐﱠﱡﱢﱣﱼ
فاهلل هو املُع ّلم َّ

البقرة٣١ :

إذا رشح صدرك لعل ٍم من العلوم الط ّيبة ،اعلم يا عبد اهلل ،أراد اهلل بك اخلري ،رشح
اهلل صدرك أن تعلم القرآن ،تدرس القرآن واهلل ﱽﭐﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﱼ

القمر١٧ :

الرجل الذي تع ّلم القرآن ،ذكرت لكم جلس ستني
َّ
قصة عجيبة قصصتها لكمَّ ،
ِ
ِ
الستني ،أذكُره قال يل :يا شيخ – يف
سنة ،أك َل ْت ُه احليا ُة يشتغل يف هذه الدُّ نيا يك ّر ويكد ،بلغَ ي
أحب القرآن ،لكن ما أقدر أقرأ ،اسمعوا ،أراد اهلل أن
املسجد يصِّل عام من العوام – أنا
ّ
يشء عزيز ،أبدً ا ،هذا ستني
يرشح صدره ،إذا رشح اهلل صدر العبد ،ال أحد يقول عىل اهلل ٌ
سنة أنا رأيته بعيني ،قال يل :أريد أقرأ القرآن،
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ُنت
يا شيخ ،هل ُيمكِن؟ سبحان اهلل ،قلت له :يمكن ،هذا قبل ثالثني سنة ،ملا ك ُ
إماما ِعرشين سنةُ ،أعلم النَّاس يف املسجد ،قلت له :يمكن ،قال يل :كيف؟
إماما،
ُ
جلست ً
ً
قلت له :ن َّيتك صادقة ،وعزَّمك صحيح؟ قال :نعم ،قلت له :جيب اآلن قاعدة بغدادية،
تعرفون القاعدة البغدادية ،كتاب صغري ،تبدأ معك بإذن اهلل اليوم ،أهم يشء ال َّثبات
والصرب،
َّ
بدأ يقرأ مسكني يف القاعدة كل يوم درس ،تعرفون القاعدة البغدادية يتعلمها
األطفال ،أليس كذلك؟ أ فتحة َأ ،أ كِّسة إِ ،أ ضمة ُأ ،هكذا ،ب فتحة َب بدأ يقرأ قلت
له :هذي معناته كذا وكذا عليها فتحة َأ ،وكِّسة إِ ،وضمة ُأ ،وهكذا بدأ يدرك شوي،
شاف بعينه ،واهلل إين أرا ُه والنَّظارة بعينيه مسكني ،نظره ضعيف ،ستني سنة بدأ يقرأ،
سبحان اهلل العظيم يف الدَّ رس ،شوي شوي كل يوم نصرب معه ،شاف طالب علم يقرأ
يأخذ عليه درس من هذه :بـ ًبا ،بـ ٍ
ب ،بـ ٌب ،تعرفون هذه القاعدة اجلميلة جدً ا ،أليس
فك احلرفَّ ،
كذلك؟ بدأ يقرأ ،ما جاء شهر إال واهلل ّ
فك احلرف أنا شاهد عىل ذلك ،عندنا
يقولونَّ :
فك احلرف ،يعني بدأ لِسان ُه ينطِ ُق ،جاء َسنة بدأ يقرأ ،سبحان اهلل ،ال إله إال اهلل،
ما أعظم اهلل! ما أكرم اهلل! اهلل ُيعطي سبحانه ،كريم ،واهلل إنه بدأ حيفظ القرآن غي ًبا ،قِراءة
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سمع يل سورة الكهف ،قال يا
َّ
جمو َدة مرتَّلة من أحسن ما يكون ،سبحان اهلل العظيمّ ،
سمعها ،واهلل ُأ ِ
شهدُ
شيخ :أنا أقرؤها يف كل مجعة ،من كثرة ما أقرؤها حفظها غي ًبا ،قلت :ي
سمعها وال غلطة ،سبحان اهلل العظيم.
اهلل َّ
إ ًذا ،كرم اهلل يعطي وإال ما يعطي يا إخوان؟ واهلل يعطي ،يرفع اجلهل ،ع ّلم اإلنسان
مامل يعلم ،قال –

ع َّز وجل :-ﱽﭐﱠﱡﱢﱣﱼ

ﳊﱼ
 ،ﱽ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳋ

البقرة٣١ :

البقرة٢٨٢ :

والتجرد ،وإال كان علم العبد ً
علام
إ ًذا البد من اإلخالص
ُّ
وباال عليه ،ال َّلهم زدنا ً
يقربنا إليك.
ي
ثاني أدب من آداب طالب العلم هو:
تقوى اهلل – َّ
جل وعال – ،األول :اإلخالص ،وال َّثاين :التَّقوى،
ِ
يتزوده ،قال –
وتقوى اهلل – ع َّز وجل – يف حياة العبد أعظم مكتسب ،وخري زاد َّ
َّ
جل وعال –:

ﱝﱼ
ﱞ
ﱽﭐﱙﱚﱛﱜ
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البقرة١٩٧ :

وما هي حقيقة التَّقوى؟
حقيقة التَّقوى كام قال العلامء :هي العمل بالتَّنزيل،
ﱽﭐﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﱼ

الشعراء١٩٥ - ١٩٣ :

الرجل منا ال جياوز
العمل بالتنزيل ،يأخذ بالقرآن كل يوم يتعلم حتى يعمل( ،كان َّ
السلف؟ هذا هو- ،
السلف ،تبغوا تعليم َّ
عرش آيات من القرآن حتى يتعلم معانيها) هذا َّ
رضوان اهلل عليهم  -يتعلم عرش آيات ،واهلل نتعلم يف كل يوم يف املسجد آيتني ثالثة،
اجللِ ِ
ف ِم َن َ
يل َ
ونفِّسها ونرشحها ونبينها .قال« :ال َع َم ُل بِال َّتن ِْز ِ
يل
ونقرؤها،
واخل ْو ُ
ي
ِ
ِ
الر ِح ِ
يل»
واالست ْعدَ ا ُد ل َي ْو ِم َّ
ْ
فيه يوم رحيل وإال ما يف يوم رحيل؟ واهلل فيه يوم رحيل ،البد نرحل من هذه
الدُّ نيا ،إيش قال :كنت أرى بيتني من ي
دائام ما أدخل يذكرها رجل
الشعر عن شخص ً
زاهد ،أزهد من رأيت يف احلياة ،وأكرم من رأيت يف احلياة ،فهمتم وإال ال؟ قال يل اسمه:
بيني وبينه ،ودائام أشوفه قال :هذين البيتني ،دائام يكررها:
مَازَالَ يَلهَجُ بالرَّح ْيلِ وَ ِذكْرِهِ

***

حتََّى أَنَاخَ بِبَابِه ا َجلمَّالُ

شمِّرًا مُتَهَيِّئا
َفأَصَا َبهُ مُ َت َ

***

ذَا أُهْ َب ٍة لَمْ تُل ِه ِه اآلمَالُ
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ما شاء اهلل استعداد كل يوم أداء حقوق اهلل ما يؤخر ،صالة ما يؤخر ،صيام ما
يؤخر ،ذكر ما يؤخر ،طاعة ما يؤخر ،صدقة مايؤخر ،بر والدي ين أبدً ا مستعدّ هذا
الرحيل،
االستعداد ،استعداد إليش؟ ليوم َّ
هنا قال تقوى اهلل-ع َّز وجل -االستعداد ،تقوى اهلل حقيقة التَّقوى أليس كذلك؟
قلت :فتقوى اهلل حقيقة التَّقوى :هي العمل بالتَّنزيل ،واخلوف من اجلليل ،واالستعداد
الرحيل ،وإن شئت فقل كامن تعريف آخر« :العمل بأوامر اهلل ،عىل بصرية من اهلل
ليوم َّ
رجاء إيش؟ ثواب اهلل ،وترك نواهي اهلل ،عىل بصرية من اهلل خو ًفا من عذاب اهلل»،
فتقوى اهلل أمرها عظيم ،وهي سبب نجاة العبد من ُمضالت الفتن يف الدُّ نيا
واآلخرة ،واهلل تقوى اهلل يشء عظيم يف الدُّ نيا واآلخرة ،ﱽﭐﱏﱐﱑﱒﱼ

األنفال٣٤ :

ألن عذاب اهلل يقع عىل من
وتقوى اهلل أن جيعل العبد بينه وبني عذاب اهلل وقاية؛ َّ
عصاه َّإما برتك أوامره ،أو غشيان نواهيه ،غشيان املعايص هذا من قلة وضعف تعظيم اهلل
أو عدم وجوده بالك يلية ،الذي يتجرأ عىل معايص اهلل واحد من اثنني:
َّإما ض ُعف إيامنه فهمتم وإال ال؟
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وإما إيش؟ ال إيامن بالكلية ،ما فيش
َّ
إذا شفت ً
الربا
الربا ،يأكل ي
رجال يتجرأ عىل املعايص عىل سفك دماء ،عىل أكل ي
ِ
الربا ويضحك ،يقتل وهو يضحك ،اهلل أكرب ،هذا َّإما ال إيامن
َقدْ ِره .استغفر اهلل ،-يأخذ ي
الرتمومرت تعرفوا
مرة نزل ،يعني عندنا يقولوا :ي
بالك يلية ،وإما إيش؟ ضعيف اإليامن َّ
السالمة والعافية ،-ﱽﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ي
الرتمومرت؟ يعني :نسبة اإليامن نزلت يف قلبه-نسأل اهلل َّ
ﱄﱅﱼ

األنعام٩١ :

ثالث أدب من آداب طالب العلم:
الصالح -رضوان اهلل عليهم -اتيباع طريق من سبق من
السلف َّ
هو اتباع منهج َّ
العلامء األفاضل الكرام مشاخينا  -رمحة اهلل عليهم -ال َّلهم اجعلهم يف جنَّات النَّعيم ،ابن
باز ،ابن عثيمني ،األمني َّ
الشنقيطي كلهم درسنا عليهم ،الشيخ اجلزائري درسنا عليه
الرجل-ما شاء اهلل -من ُخ ُلقه
حممد أمان اجلامي شوكة أهل البدع ،هذا َّ
أليس كذلك؟َّ ،
وفضله يشء عظيم ،واهلل عارصته وعارصته ،عارصته عايشته ،وأكلت معه ورشبت معه،
الشيخ حممد أمان اجلامي ذو خلق ٍ
وسافرت معهَّ ،
عال رفيع جدً ا وأدب ،احرتام وهدوء
َّ
تعصب وال عنده يعني ما عنده عصبية وال عنده
شوفوا دروسه كيف ،هدوء جدً ا ما عنده ُّ
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نرفزة ،ال ،يسأل ال َّطالب ،كنا يف الفصل :مرحبا أبرش يا ُبني ،هكذا هبدوء ،ال إله إال اهلل ما
أعظمه من عامل!!،
ولذلك أراد اهلل أن يرفعه اآلن جاء هؤالء يذموا فيه رفع اهلل شأنه ،أليس كذلك
وإال ال؟
وإِذَا أَرادَ اهللُ َنشْرَ فَضيلَة

** *

حسُودِ
ت أَتَاحَ لَها ِلسَانَ َ
ُطوِيَ ْ

ِ
در َسنا ،صارت بيني وبينه
شيخ أمان – ما شاء اهلل رمحة اهلل عليه – من خرية من َّ
حادثة – يا اهلل يا اهلل ،كأنَّه أمامي اآلن – وزعل عِّل ،قلت له ال تزعل يا شيخ أنت علمتنا
الرمحن إيش بك أنت؟ قلت له:
هكذا،
َ
سكت وسكت ،ثاين يوم أو ثالث يوم قال :يا عبد َّ
أنا كلمتك و أنت ما ..إيش رأيك قال يل :نتحاكم للشيخ ابن باز؟ قلت له :مرحبا عىل
خريا،
العني والرأس ،فكَّر قال :ما تقصد بمقالتك التي قلت؟ ُ
قلت :واهلل ما قصدت إال ً
خلق ٍ
أنت محلتها ً
عال ،أنا
حممال سيئًا ،قال :أعتذر إىل اهلل وأستغفر اهلل .ال إله إال اهللٌ ،
تلميذه ،سبحان اهلل العظيم ،ال إله إال اهلل.
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السلف ،فال جياوزهم طالب العلم قيد أنملة ،بل
إ ًذا قلنا :ثالث أدب أن تتَّبع منهج َّ
الصحابة – رضوان اهلل
والسنَّة عىل فهم َّ
يسعه ما وسعهم؛ ألن منهجهم هو اتباع الكتاب ُّ
عليهم – ومن سلف من هذه األُ َّمة،
السلف ،واهلل األمر عزيز؛ ألنَّه ٌّ
كل
وهذا األمر اآلن عزيز جدً ا ،اآلن يتخ َّلق بأخالق َّ
السلف وهو ييسء ،أليس كذلك؟ سمعنا َّأُنم
يدَّ عيه ،بعضهم يدَّ عي أنَّه عىل منهج َّ
السلف اآلن أليس كذلك؟ قالوا سلفية جهادية ،سلفية مدخلية ،سلفية جامية ،اهلل
قسموا َّ
َّ
السلف واحد! جهادية إيش معناها؟ يعني خوارج ،أليس كذلك وال أل؟ وسلفية
أكرب َّ
مدري إيش ،بدئوا يفِّسون ،هؤالء واهلل – سبحان اهلل العظيم  -عليهم من اهلل ما
يستحقون.
قلت وهذا األمر اآلن عزيز ألنه ٌ
كل يدَّ عيه واملتبعون له حقيق ًة اآلن غرباء ،ال
ُ
يغرنَّكم أنتم قليل ،ال غرباء يف هذا خضم البحر املتالطم ﱽﳂﳃﳄ ﳅﳆﱼ

سبأ١٣ :

ٌ
وقليل من يصرب عليه ،والزَّمن اآلن
احلق ثقيل ،احلق إيش؟ ثقيل،
ألن َّ
ملاذا قِ َّلة؟ َّ
وسعار َّ
كسعار الكلب ،وسعار
الشهوات  -اهلل أكرب ُ -سعار ُ
زمن فتن عظيمةُ ،
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الشيطان لذلك وكثرة اجلهل باهلل – َّ
الشبهات ،وتزيني َّ
الشهوات ،وطغيان ُّ
َّ
جل وعال –
وقلة العلم مع كثرة مغريات احلياة.
السلف – رضوان اهلل
السلف َّ
الصالح ،طريقه ،ولذلك قال َّ
إ ًذا عرفنا اآلن منهج َّ
عليهم  :-عليك باجلادة – بال َّطريق وإن َّ
السالك ،وإياك وال ُّطرقات األخرى وإن كثر
قل َّ
ﲱﱼ
إيش؟ عام قريب تشوف ،ال تبتدع ﱽﭐﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲲ

األنعام١١٦ :

الصالح
السلف َّ
ينظر اآلن كالم اهلل ،كالم رسوله حياول ،أن يمَّش ،قلت ومنهج َّ
األول ،من الذي قال؟ كن سلف ًيا عىل اجلادة ،إيش
طريقهم الذي ساروا عليه ،ولذلك قال َّ
الذهبي – رمحه اهلل -؟« :ك ُْن َس َل ِف ًّيا َعىل َ
اجلا َّدة» َّ
قال َّ
الذهبي – ما شاء اهلل – جم،
وجاء أخونا وتلميذنا َّ
سامها؟ كن سلف ًيا
الشيخ عبد َّ
السالم السحيمي وأ َّلف رسالة َّ
األول :كن سلف ًيا
يوما ما – إن شاء اهلل ،بإذن اهلل – ولذلك قال َّ
عىل اجلا َّدة ،لعله ندرسها ً
عىل اجلا َّدة ،واجلا َّدة ما هي اجلا َّدة؟ هي الطَّريق ،يقولوا اجلا َّدة ولو طالت ،وبنت العم ولو
ِ
امش ال َّطريق ال َّطيب املستقيم ،قلت
بارت ،مو هكذا يقولون؟ اجلا َّدة ولو طالت يعني،
أيضا« :وإياك وبنَي ِ
ات
الرصاط املستقيم اجلادة الرصاط املستقيم ،ولذلك قال األول ً
وهو ي
ُ َّ
َّ

26

ال َّطر ْيق» وإياك بن ّيات إيش؟ ال َّطريق هذا ال َّطريق ،هذا الطَّريق صغري ،ال مت ِ
ش يف ال َّطريق
ِ
السلف ،ولذلك اهلل – ع َّز وجل-
الصغري ،تراك هتلك
امش يف اجلا ّدة الذي سار عليها َّ
ﱶﱼ
ﱷ
ﱮﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵ
ﱯ
إيش قال:ﭐﱽﭐﱪﱫﱬﱭ

األنعام١٥٣ :

الصحيحنيَ « :خ َّط َلنَا َر ُس ُ
ول الل ِ َص َّلى اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
وقال ابن مسعود كام يف َّ
سوى خطًا يف األرض شفت وال ال؟ خط يف األرض
َخ ًّطا» هكذا جاء يف األرض ّ
ثم تال هذه
مستقيم ،ثم خ ّطة كذا
معوج ،واثنني وهنا َ
معوجة ،من هنا واحد َ
ّ
معوج ،قالَّ :
ﱮﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱼ
ﱯ
اآلية :قال :ﱽﭐﱪﱫﱬﱭ

األنعام١٥٣ :

واهلل ّ
الصحيح أن النَّبيَّ -
صىل
السالمة والعافية ،وقد ورد يف احلديث َّ
يضل نسأل اهلل َّ
ِ
ِ
الرسولَّ -
صىل اهلل عليه
يما» ،يقولَّ :
اهلل عليه وس َّلم -قالَ « :ض َر َب اللُ َم َث ًل ص َرا ًطا ُم ْستَق ً
الرتمذي ،وصححه َّ
الشيخ األلباين قالَ « :ض َر َب اللُ َم َث ًل
الصحيح يف ي
وس َّلم -يف احلديث َّ
ِ
ِ
ِ
ور ِ
ان ،فِ ِ
يه َما َأ ْب َواب ُم َفت ََّحةَ ،و َع َلى ْاْلَ ْب َو ِ
اب
يماَ ،و َع َلى َج َن َبت َْي الص َراط ُس َ
ص َرا ًطا ُم ْستَق ً
اب الصر ِ
ُستُور ُم ْر َخاةَ ،و َع َلى َب ِ
َّاس ،ا ْد ُخ ُلوا الص َر َ
اطَ ،داع َي ُق ُ
اط َج ِمي ًعاَ ،و َل
ولَ :يا َأ ُّي َها الن ُ
َ
الرصاط إيش؟ مجي ًعا يعني امشوا مع احلق امشوا مع ال َّطريق
هلموا ادخلوا َّ
َت َت َع َّر ُجوا»ّ ،
الصحيح ،سبحان اهلل العظيم أليس كذلك؟
َّ
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ﱽﭐ ﳏ ﳐﳑﳒﳓﱼ

يونس٢٥ :

كل يوم ينادي ،وعىل رأس الرصاط ٍ
ينادي وال ما ينادي؟ ّ
مناد ينادي :يا عباد اهلل
ي
ِ
ور ِ
ان ،فِ ِ
يه َما َأ ْب َواب ُم َفت ََّحة،
هلموا ادخلوا الرصاط املستقيمَ « ،و َع َلى َجنَ َبت َْي الص َراط ُس َ
ّ
َو َع َلى ْاْلَ ْب َو ِ
السور؟ سور
اب ُستُور ُم ْر َخاة» ،هذا جانب وهذا جانب ،سوران تعرف َّ
األرض حيط تسوير حيط محاية موكذا ّ
الرسولَ « ،و َع َلى َجنَ َبت َْي
وال ال؟ شوفّ ،
فصل لنا َّ
ِ
ور ِ
ان ،فِ ِ
يه َما َأ ْب َواب ُم َفت ََّحةَ ،و َع َلى ْاْلَ ْب َو ِ
السور يف
اب ُستُور ُم ْر َخاة» ،يعني هذا ّ
الص َراط ُس َ
باب ،هناك باب ،هناك باب ،هناك باب وكل باب عليه ستارة ستارة هنا ستارة ستارة
واضح وال مو واضح؟
الرصاط،
وأبواب مفتحة عليها ستور عليها إيش؟ ستور والنَّاس يمشون يف هذا ي
ك ْاألَ ْب َو ِ
ك َال َت ْفت َْح ُهَ ،فإِن َ
حي َ
« َفإِ َذا َأ َرا َد َي ْفت َُح َش ْيئًا ِم ْن تِ ْل َ
َّك إِ ْن َت ْفت َْح ُه تَلِ ْج ُه» إنك
ابَ ،ق َالَ :و ْ َ
إن كشفته إيش؟ وجلته.
الربوي يزين لك َّ
الربوي أليس كذلك؟ ابعد ،ال
الشيطان القرض ي
ال تدخل البنك َّ
السرت إنك
تذهب إىل مكان التَّربج ال تذهب إىل مكان كذا ،سبحان اهلل العظيم ،ال تكشف ي
إن كشفته إيش؟ وجلته.
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ور ِ
اط ْ ِ
الرص ُ
اب املُْ َفت ََّح ُة
ان ُحدُ و ُد اهللَِ ،و ْاألَ ْب َو ُ
الس َ
اإل ْس َال ُمَ ،و ُّ
فِّس َّ
ثم ّ
الرسول قالَ « :و ي َ
اط كِتَاب اهللَِّ ع َّز وج َّل ،والدَّ ِ
س الرص ِ
ِ
حم ِ
ْ
ار ُم اهللَِ ،و َذلِ َ
اعي من َف ْوق
ََ
َ
َ َ َ
ُ
ك الدَّ اعي َع َىل َرأ ِ ي َ
اط و ِ
ِ
اع ُظ اهللِ ِيف َق ْل ِ
ب ك يُل ُم ْسلِ ٍم» ،وازع اإليامن يف قلب إيش؟ كلنا عندنا وازع
الرص َ
ي َ
السرت ،وبعضهم عنده وازع قوي ما يفكر ،ما يلتفت
بعضهم عنده وازع ضعيف يكشف ي
ﱽﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﱼ الفرقان ،٧٢ :ﱽﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱼ
ﱽﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱼ

المؤمنون٣ :

المؤمنون٥ :

الرسول:
والذين هم إيش؟ صفات املؤمنني هذا عنده وازع اإليامن قوي ،يقول َّ
اط – ال تكشف السرت إنك إن كشفته وجلته  -و ِ
اعي من َفوق الصر ِ
«والدَّ ِ
اع ُظ اهللِ ِيف َق ْل ِ
ب
َ
ْ
َ
َ
ك يُل ُم ْسلِ ٍم»
ذاك وازع اإليامن يف قلب املؤمن ،كلنا مؤمنون لكن نتفاوت اإليامن يزيد وينقص،
ال إشكال أليس كذلك؟ أحدهم من صدق إيامنه كام يقول شيخنا اجلزائري -حفظه اهلل-
يعيش ستني سنة ما يذكر أنه آذى أحدً ا يف حياته ،ماش ًيا بأدب واحرتام ،عنده وازع إيامن
مسلام يف حياته ،سبحان
وال ما عنده وازع؟ عنده وازع إيامن ،ما عاش ما يذكر أنَّه آذى
ً
اهلل ،وال َّثاين طول ماله خيربط يمني شامل ،نسأل اهلل أن يصلح القلوب ،قولوا آمني.
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األول إ ّياك وبنيات ال َّطريق ،وبن َّيات
قلت :وهو الرصاط املستقيم ولذلك قال َّ
الرصاط املستقيم ،قلت وهذا املنهج منهج
ال َّطريق ال َّطرق املعوجة التي تكون خارجة عن ي
السلف ،وهو أبعد يشء عنه وال
السلف ال يتأتى بالكالم فقط حيث كثري اآلن يدَّ عي َّ
َّ
السلف الصالح طريق طالب العلم إال بالعمل به ،والعزم والتصميم عىل
يكون منهج َّ
والرتبية عىل ذلك ،واحلكمة يف ذلك ،وعدم العجلة وعدم
ذلك،
والصرب واملصابرة َّ
َّ
التَّفاخر واالستعالء.
يتفاخر ويستعِّل عىل النَّاس ال ،وعليه بالتَّأين والتَّواضع واالقتداء يف حياته باإلمام
األعظم ،من هو اإلمام األعظم يف حياتنا املصطفى – صلوات اهلل وسالمه عليه -وكذلك
يريب نفسه من اآلن قبل فوات األوان من
خياف أن يسلب إيامنه بعد أن أعطيه ،فالعاقل ي
وتعليام ،ودراس ًة
تعلام
والسري عىل الكتاب ُّ
ال َّليلة بالعزم والتَّصميم َّ
ً
والسنَّة ،واالشتغال هبام ً
السلف الصالح.
السلف الصالح ،وقراءة كتب َّ
وفهام عىل فهم َّ
ً
السليم يف ذلك،
السلف َّ
الصالح ابن تيمية وابن القيم حتى هيبه اهلل الفهم َّ
يقرأ كتب َّ
سليام.
فهام ً
واهلل عىل كل يشء قدير ،واهلل يعطيك ً
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فعىل العبد أال يعجز وال يتكاسل ويتواكل
ويتكرب ،فإنه ال ينال العلم إيش مستحٍ
َّ
ومتكرب ،وقد مدح اهلل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي يأتون به عىل أحسن حال
ي
وذ َّم الذين يقولون ماال يفعلون ،أي ال يعملون بعلمهم وقال عن اليهود:

ﱽﭐ ﱺ ﱻ

ﲌﲎﲏ
ﲄﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ ﲍ
ﲅ
ﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃ
ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﱼ

الجمعة٥ :

ُ
وأثر عن عِّل – ريض اهلل عنه -شوف أثر عِّل ،قو ُله« :ا ْل ِع ْل ُم َ ْهيتِ ُ
ف بِا ْل َع َم ِل» إيش
معنى العلم هيتف بالعمل ينادي ،العلم ينادي ،العمل يقول :يا عبد اهلل إذا عندك علم
اعمل أليس كذلك؟ «ا ْل ِع ْل ُم َ ْهيتِ ُ
أجا َب ُه َوإِ ّال ْار َ َحت َل»
ف بِا ْل َع َم ِل َفإِ ْن َ
إذا ما عمل بالعلم واهلل يرحتل ما عنده خوف وال عنده خشية وال عنده تقوى ما
ينفع هو واجلاهل س َّيان بل أشدّ  ،قال« :ا ْل ِع ْل ُم َ ْهيتِ ُ
ف بِا ْل َع َم ِل َفإِ ْن َأ َجا َب ُه َوإِ َّال ْار َ َحت َل»
الشافعي ،قال َّ
الشافعي – رمحه اهلل – شوف كلمة َّ
وقال َّ
الشافعيَ « :ل ْي َس ا ْل ِع ْل ُم َما
ُح ِف َظ ،ا ْل ِع ْل ُم َما َن َف َع» ينفعه وقد ورد عن العامل الذي ال ينفعه علمه  -نسأل اهلل أن جيرينا
الصحيحني عن أسامة بن زيد –ريض اهلل عنه -قال سمعت رسول اهلل –
وإ َّياكم  -كام يف َّ
الرجل َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َف ُي ْل َقى ِيف الن ِ
َّ
َّار َف َتنْدَ لِ ُق َأ ْقتَا ُب ُه ِيف
صىل اهلل عليه وس َّلم -يقولَ ُ « :
اء بِ َّ
جي ُ
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ِ
احلام ُر بِ َر َحا ُه َف َي ْجت َِم ُع َأ ْه ُل الن ِ
الن ِ
ي ُف َال ُن َما َش ْأن َ
ُك –
َّار َع َل ْي ِه َف َي ُقو ُل َ
ون َأ ْ
ور ك ََام َيدُ ُ
َّار َف َيدُ ُ
ور ْ َ
ْت ت َْأمرنَا بِاملَْعر ِ
وف
ُِ
ُْ
جي ْو َل ْه أهل النار يف كرهبم إيش بك أنت؟ ما شأنك؟ َ -أ َل ْي َس ُكن َ ُ ُ
ْت آمركُم بِاملَْعر ِ
وف َو َال آتِ ِيه َو َأ ُْنَاك ُْم َع ْن املُْنْك َِر َوآتِ ِيه» نسأل اهلل
َو َتن َْهانَا َع ْن املُْنْك َِر َق َال ُكن ُ ُ ُ ْ ْ ُ
السالمة والعافية ،ال َّلهم ال جتعل علمنا حجة علينا ،اجعله حجة لنا ،البد من العمل
َّ
بالعلم.
ب من آداب طالب العلم:
قلت :ورابع أد ٍ
الصرب حبس النَّفس ،وهو خلق رفيع جدً ا ،وهو خلق األنبياء
الصرب واملصابرةَّ ،
َّ
الرسل :ﱽﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﱼ
والرسل وال سيام أولو العزم من ُّ
ُّ

األحقاف٣٥ :

البد أن يكون عندك صرب جيد يا طالب العلم تصرب عىل املسألة ،تصرب وتناقش
بأدب واحرتام مع العلامء ،يعني شيخنا األمني الشنقيطي–رمحه اهلل  -كان يولع عىل النَّار،
ويصرب عىل العلم كان يقول" :كنا نعيش يف البادية باحلطب" ويتعلم باحلطب "يف الليل
أولع النَّار وأقعد" – ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،نسأل اهلل أن يثبتنا -اآلن نحن يف
سعة يف الكهرباء تعرفون الكهرباء هذه؟ نحن عارصنا ال َّلمبة تعرفون ال َّلمبة والفانوس يا
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حممد؟ أنا كنت أقرأ عىل ال َّلمبة والفانوس -ال إله إال اهلل  -اآلن أنتم يف سعة هذه
َّ
خرجها اهلل – ع َّز وجل – أليس كذلك وال؟ يعني شيخ تذكرت شيخنا األمني
الكهارب َّ
الشنقيطي كان يتعلم العلم عىل إيش؟ بالنَّار عىل احلطب.
نحن ما عندنا اآلن ،ونحن ملا كنت شا ًبا أول ما طلبت العلم كانت عندنا ال َّلمبة
والفانوس واإلتريك ،تعرفون اإلتريك؟ هذه ذهبت اآلن ماهي موجودة إال يف املتحف
حيطوها باجلنادرية هناك ،ما هي موجودة اآلن ،عرفت وال ال؟ اآلن جاءت الكهرباء ،أنتم
يف سعة يف راحة-ال إله إال اهلل.-
والصرب ُخلق
الصرب واملصابرة أليس كذلك وال ال؟؟ يعني يصرب ويصرب،
َّ
إ ًذا َّ
بالصرب ولذلك قال عمر-
األنبياء وأولو العزم وهو خلق عظامء الرجال وال ينال يشء إال َّ
الصرب» ،ريض اهلل عنه عمر بن اخلطاب ،قلت:
ريض اهلل عنه « :-وجدنا ألذ حياتنا يف َّ
ُ
وأخذها وترويضها عىل اخلري ،والتَّعلم والتَّعليم.
والصرب حبس النَّفس،
َّ
وقديام قال الشاعر:
ً
صَعْبَ أو أ ْدرِكَ املُنى
الستسهلن ال َّ

***
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فَما انْقادَتِ اآلمالُ إال لِصابِرِ

ثم
تَأمل تدخل اجلنَّة اصرب ،فهمت وال ال؟! فام انقادت اآلمال إال لصابر .نعمَّ ،
بالصرب اجلميل.
الصالة والسالم – وأمته َّ
وأمر اهلل – ع َّز وجل -نب َّيه – عليه َّ
قال تعاىل :ﱽﭐﲹﲺﲻﲼ ﱼ

المعارج٥ :

والصرب اجلميل هو صرب ال َجتزُّع فيه وال تسخُّ ط وإنام احتساب األجر من اهلل َّ -
جل
َّ
وعال –:

ﱽﭐﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﱼ

الزمر١٠ :

الصرب فيه صرب وفيه صرب محري ،وفيه صرب أوادم ،الذي
الصربَّ ،
الصرب طيب ،لكن َّ
َّ
يصرب عىل ال ُّظلم والفسق هذا صرب محار ،والذي يصرب عىل اخلري هذا صرب جيد ،فهمت
يفرق أليس كذلك؟ إذا جاءه ضيم ّ
وال ذل يدّ عي هيرب ما يقول
وال ال؟ البد اإلنسان ي
بصرب ،أقول أصرب واحد يرضبك تصرب ،ال ،فهمت وال ال؟
والصرب عاقبته محيدة ﱽﭐﳡﳢﳣﳤﳥﳦ
الصرب ينقسم
أقساما ،قلت َّ
إ ًذا َّ
ً
ﳧﱼ

الزمر١٠ :

الصدر،
الصحيح وسعة َّ
والصرب عىل التَّعلم والتَّعليم ،والفهم َّ
وهو طريق الفالحَّ ،
السعادة يف هذه احلياة ،قلت فحسن اخللق
َّحمل ،واحللم ،وحماسن األخالق ينبوع َّ
والت ُّ
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أمره عظيم حيث إنه أثقل يشء يف امليزان ،حسن اخللق من مجيع هذه األخالق جيمع مجيع
الصرب ،والتَّحمل ،واحللم ،وحماسن األخالق ،والفهم
إيش؟ األخالق التي ذكرهتا لكم َّ
اجل ييد هذه ،هذه تسمى ،هذه تسمى حسن اخللق ،هذه األمور كلها تسمى حسن اخللق،
وهي أثقل ما يوضع يف ميزان العبد بخالف سيئ اخللق الذي ما يصرب وال عنده حلم،
فإن ا لنَّاس ينفرون منه ،ولذلك قال اهلل  -عز وجل :-ﱽﭐ ﱉ
بخالف سيئ اخللق وال يطباع َّ
ﱗ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱘ
ﱎﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱊﱋ ﱌﱍ ﱏ
ﱥﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱼ
ﱟﱡﱢ ﱣﱤ ﱦ
ﱠ

آل عمران١٥٩ :

ي
فتحِّل طالب العلم باألخالق الفاضلة الكريمةِ ،ما يرفعه ،وينفعه بعلمه،
وبالعموم
وجيعله من خيار عباد اهلل – َّ
جل وعال -يف هذه احلياة،
وقد جاء املصطفى – َّ
ت
صىل اهلل عليه وس َّلم -بمكارم األخالق ،وقال« :إِ َّنام ُبعثـْ ُ
ألُتـ يَم َم َم ِ
كار َم األَ ْخالق» ،يعني يأخذ من كل خلق أعاله ،حياول أن يكتسب من كل خلق
أعاله،
قال :وقد قال اهلل لنب ييه –
ﱫ ﱬﱼ

َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم :-ﱽﭐ ﱥﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ

األعراف١٩٩ :
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وقال يف آية أخرى:

ﱽﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱼ

القلم٤ :

َّ
بالصرب واألخالق اجل ييدة،
حتل َّ

وأخالق املصطفى – َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم -هي النَّموذج الكامل ،هي النَّموذج إيش؟
الكامل ،أفضل أخالق ،فهمتوا والال؟ هي النَّموذج الكامل يف حماسن األخالق ي
والشيم
واملكارم ،فعىل طالب العلم أن جيعل املصطفى – َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم -إمامه األعظم،
َ
وأمامه يف هذه احلياة ،يف عقيدته ،وعبادته ،ومعامالته وأخالقه ،وسلوكه ،واهلل اهلادي إىل
السبيل.
سواء َّ
خصوصا عند هذه النُّقطة ،انتبه أ َّن النَّاس
ثم يا طالب العلم ،انتبه يا طالب العلم
ً
َّ
العامة ينظرون إىل طالب العلم نظرة أخرى ،ما ينظرون لك أبدً ا ليس كالنَّاس ،التقل أنا
َّ
زي النَّاس ،التقل أنا زي النَّاس أبدً ا ،الزم تنتبه ،النَّاس ينظرون إىل طالب العلم ،لو
مشيت يف َّ
الشارع وقاعد تضحك ،وترفع رأسك وتكشف رأسك ،النَّاس يستهجنوك
طالب علم يقولون :هذا سفيه ،ما هو طالب علم ،هذا من عيال َّ
الشوارع ،موكذا والال؟
أن طالب علم جلس يف َّ
الشارع يضحك يكشف رأسه ،والجانا ثاين يوم وهو البس
لو َّ
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بنطلون ،لوجاكم َّ
الشيخ عبد الرمحن البس بنطلون ]...[ ،عىل وجهك ،يستهجن وهو ال
ما يستهجنوه؟ يستهجنوه ً
فعال.
طالب العلم جيب ينظر ألنَّه حيمل أخالق املصطفى ،حيمل ،قلت :يا طالب العلم،
إن النَّاس ينظرون إليك نظرة خاصة ،وناقدة إىل سلوكك وأعاملك ،ينظرون إىل أعاملك
َّ
وقديام قال َّ
الشاعر وكنت أر يددها بكثرة يف الكلية:
وسلوكك،
ً
يَا طَالِبَ ال ِعلْمِ يَا ِملْحَ ال َبلَدِ

** *

ما يُصلِحُ املِلحُ إذا املِلحُ َفسَد

يا طالب العلم ،يا طالب العلم ،يا ملح البلد ،يا زينة البلد ،يا خيار البلد ،ما يصلح
امللح إذا امللح فسد.
وقديام
إذا أنت فسدت يعني النَّاس كلهم إيش؟! اهلل يعني ،أليس كذلك؟! قلت:
ً
قال َّ
الشاعر يا طالب العلم.
خامس أدب من آداب طالب العلم:
اهلمة العالية يف طلب العلم ،يكون
مهتنا عاليةَّ ،
اهلمة العالية ،نسأل اهلل أن جيعلنا َّ
مهة ،والطَّريق أمامه واسع ،ال َّطريق أمامك إيش؟
عنده َّ
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واهلل واسع ،ومجيل ،وفسيح ،ورحب ،ورائحة ج ييدة ،وكال ٌم طيب ،تعيش تعيش
أسعد حياتك ،تعيش أسعد أيام حياتك يف طلب العلم ،كيف؟ ال َّطريق واسع ،وإال مو
ِ
السلف ،أنا جتيني كُربة بعض األحيان ،أكون مكرو ًبا
واسع؟ ال َّطريق واسع ،تقرأ س َري َّ
السلف أقرأ ،أصرب شوية نصف ساعة ،ساعة ،ترى ينرشح الصدر
آخذ كت ًبا من كتب َّ
الرسولَّ -
صىل اهلل عليه وس َّلم -أنسى
ينقلني هذا الكتاب البخاري وإال مسلم إىل َّ
وسع الصدر ،يرشح النَّفس إن كنت
يوسع العلم ُي ي
فرج الكربة ،ي
اهلموم ،أنسى واهللِ ُي ي
تتذكَّر ،وترى تستجدّ املعلومات كل يوم،
يعنى ملا تقرأ سرية قوم عاد هي مذكورة يف القرآن يمني شامل ،أليس كذلك؟ عندي
كتاب قصص األنبياء البن كثري ،مجيل هذا جدً ا جنب املخدة جنبي يف الدُّ والب الصغري
بعض األحيان يف ال َّليل آخذ اقرأ فيه تشوف عجب هؤالء القوم قصص عجيبة جدً ا جدً ا،
اهلمة العالية،
واهللِ يرشح صدرك تنام وأنت مطمئن ،تشكر اهلل ،تذكر اهلل ،هذا العلم ،هذا َّ
ما عندنا مسلسالت ،عندنا مسلسالت؟ ها عندنا مسلسالت طاش ما طاش ،طفشانني
جيب لنا طاش ما طاش مساكني ضايعني ،ضايعني واال موضايعني؟ واهللِ ضياع أنا ال
أعرف هذا طاش وإيش هو؟ أليس كذلك مساكني ضياع ،يقولون مسلسالت ،يقولون
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ما أدري إيش وخرابيط ،طيب نحن نقرأ واحلمد هلل جتي يعنى كتب العلم وقصص
األنبياء ،قصص القرآن يشء عظيم جدً ا جدً ا.
نتمم بعد األذان كأن املؤذن حرض بحول اهلل وقوته.
ي
َّ
وصىل اهلل وس َّلم وبارك عىل
رب العاملني،
الرحيم ،واحلمد هلل ي
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
حممد صلوات اهلل وسالمه عليه.
أرشف األنبياء ،وأكرم املرسلني ،س ييدنا ونب يينا وحبيبنا َّ
أن خامس ٍ
أدب من آداب
نتتم معارش اإلخوان ،يف آداب طالب العلم ،وعرفنا َّ
مه ٍة عالية ،ويكون طموحه
اهلمة العالية أن يكون اإلنسان ذا إيش َّ
طالب العلم ما هو؟ َّ
كثري يف طلب العلم ال يتكاسل ،ال َّطريق واسع أمامه ،القرآن أعظم شاغل ،واهلل له يف
يتفهمها ليل ُنار ،يدرسها ليل ُنار ،رشوحاهتا أعظم يشء تضع فيه
املطهرة َّ
والسنَّة َّ
احلياةُّ ،
مالك الكتاب ،الكتاب ينفعك مهام كان ،نافع ما يمكن يفسد أبدً ا ،ما يمكن يتلفَّ ،إما
تؤجر أنت ،أو يؤجر غريك لو تركته لبعدك ،تركت الكتاب لبعدك يقرؤه يستفيد منه
غريك ،أليس كذلك وإال ال؟ ما فيه إيش؟ رضر ،كتاب نافع ،نسأل اهلل أن جيعله حجة لنا،
ان ال َي ْش َب َع ِ
وم ِ
ان -
مهة عالية ال يتقاعس ،ال يتواكل ،ولذلك قالواَ « :من ُْه َ
فيكون اإلنسان ذا َّ
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ِ
انَ :طالِ ِ
ان ال َي ْش َب َع ِ
وم ِ
وقديام قالوا« :الْ ِع ْل ُم
ب ُد ْن َيا»،
ب ع ْل ٍم َو َطال ُ
ُ
يا صاحب اهلمةَ -من ُْه َ
ً
ِ
حي َفظُ َ
حي ِر ُس َ
ْت َ ْحت َف ُظ املَْ َال».
كَ ،و َأن َ
كَ ،و َأن َ
ْت َ ْحت ِر ُس املَْ َال» ،وإن شئت فقل« :ا ْلع ْل ُم َ ْ
َْ
ومن اهلمة العالية يف طلب العلم :حفظ الوقت ،ال تضيعه سبهللة ،الوقت كانوا
يقولون الوقت من ذهب ،أنا أقول الوقت أغىل من إيش؟ من َّ
الوقت هو احلياة،
الذهب،
ُ
والساعات هي الوقت،
الساعات ال َّليل والنَّهار ،واهللِ هي احلياة ،هذا الوقت األيام َّ
هذه َّ
أليس كذلك؟ يشغلها اإلنسان بام ينفعه .ولذلك قال َّ
الشاعر:
ب املَرْءِ قَائِ َل ٌة لَهُ
دَقَّاتُ َقلْ ِ

***

ق وَ َثوَانِي
ن احلَيَاةَ دَقَائِ ٌ
ِإ َّ

دائام فيام يعود عليه
يستفيدُ
ُ
طالب العل ِم من وقته ،وال سيام وهو عبادة ،فيشغله ً
ذكر اهلل َّ -
الصاحلني من حرصه عىل الوقت يقول:
جل وعال  -وكان بعض َّ
باخلريُ ،
باع ْ
فأش َرت ْيه»،
« َيا َل ْي َ
الو ْقت ُي ُ
ت َ
والسنَّة املطهرة أعظم شاغل مفيد لإلنسان يف مدارسته،
قلت :والقرآن الكريمُّ ،
وتع ُّلمه ،وفهمه ،والعمل به ،وتلك واهلل أعظم سعادة للعبد يف هذه احلياةَّ ،
تتهذب أخالقه
عىل أخالق القرآن ،وتسري حياته عىل هدى القرآن ،وهذا القرآن كام قال عِّل – ريض اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
الر يد»،
عنه –َ « :و َال َتنْ َقض َع َجائ ُب ُه َو َال َي ْب َىل م ْن َك ْث َرة َّ
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ٌ
جليل جدً ا يف هذا املعنى ،لإلمام
حاروا فيه النَّاس وهو كتاب ،وهناك كتاب مجيل
للسيوطي( :التيبيان) ينبغي لطالب
ُ
اآلج يري يسمى( :أخالق محلة القرآن) وكذلك ُّ
اهلمة
العلم أن يطالعه يستفيد منه -واهلل املستعان -ويف هذا الباب يتنافس املتنافسون يف َّ
العالية ،واالستفادة من الوقت يتنافس املتنافسون ملاذا يتنافس املتنافسون ،يف جوائز؟!
ألن هذه احلياة دار العمل ِما يقرب إىل العظيم املتعال العظيم ذي اجلالل يف جنته
َّ
ورضوانه فالقرب منه – َّ
جل وعال – غاية املؤمن يف هذه احلياة يسعى إليها ﱽﭐﲵ ﲶ
ﲼ ﲾ ﲿﳀﳁ ﱼ
ﲽ
ﲷﲸﲹ ﲺ ﲻ

األنبياء٩٠ :

والسنَّة) أعظم ميدان سباق يف هذه احلياة ،يسابق فيها
فالوحيان ،تعرفهام (الكتاب ُّ
أصحاب اهلمم العالية ،واهلل يسابق فيه ،يف احلفظ ،جودة القرآن ،ما شاء اهلل يأخذ بمجامع
القلوب ،القرآن يأخذ جمامع القلوب – سبحان اهلل العظيم –.ﭐ

قال قلت :فالوحيان أعظم ميدان سباق يف هذه احلياة ،يسابق فيها أصحاب اهلمم
العالية ،يصل فيهم إىل بذل أرواحهم ،وأمواهلم ،نموذج مجيل جدً ا ،يف معركة الياممة ،يا
أصحاب القرآن ،يا أصحاب بيعة َّ
الشجرة ،نادوا هكذا وإال ما نادوا؟ ،كيف انتسبوا؟
كيف انتخوا؟ اهلل أكرب ،يا أصحاب القرآن ،يا محلة القرآن ،فينكم؟ واهلل هاجوا قتلوا
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واستحر القتل فيه ،لكن بذلوا
قتلوا مسيلمة ،وإال ما قتلوا؟ – سبحان اهلل العظيم –
َّ
أرواحهم وإال ما بذلوا؟ بذلوا أرواحهم يف القرآن ،فهم أفضل َّ
الشهداء ،نسأل اهلل أن
جيعلنا معهم.
قلت :ويصل األمر إىل بذل األرواح واألموال يف ذلك ،فال َّلهم ح يبب إلينا القرآن،
وز يينه يف قلوبنا وألسنتنا ،واجعله ربيع قلوبنا ،وجالء مهومنا ،وأحزاننا إنَّك جواد كريم –
وأظن َّ
الشيخ أسامة عنده بعض
أكتفي هبذه اآلداب ،وإال اآلداب كثرية لكن نكتفي هبذا،
ُّ
يارب
األسئلة ،نأخذ بعض األسئلة ،نسأل اهلل أن ينفعني وإ َّياكم يف الدُّ نيا واآلخرة
َّ
العاملني،
حجة علينا.
حجة لنا ،ال جتعله َّ
ال َّلهم اجعل علمنا َّ
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خريا – عىل هذه املحارضة الق ييمة وأسأل اهلل
أحسن اهلل إليكم شيخنا – جزاكم اهلل ً
سبحانه وتعاىل أن يرزقنا حب العلم وأهله.
آمني.

األسئلة:
السؤال:
صاحب الفضيلة يقول السائل:
أن املسلمني اآلن مشغلون بقضايا األمَّة
ما رأيكم فيمن يزهِّد يف طلب العلم ،حبجة َّ
الكربى ،وأنتم تُشغلون النَّاس بطلب العلم؟
اجلواب:
َّ
الشيخ :اهلل أكرب ،هذا سفيه ،نعتربه أسفه ما خلق اهلل ،هذا مث ِّبط لأل َّمة ،أمتنى األ َّمة
كلها تصري علامء ،إذا سارت كلها علامء خري عظيم جدً ا جدً ا ،العلم كام قلت لكم العلم
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ما هو؟ خشية هذا حقيقة ليس العلم شهادة ،ألنَّه اآلن يعتربون العامل عنده شهادة ،الال يا
ﲲﱼ
ﲳ
أخي ﱽﭐﲭﲮﲯﲰﲱ

فاطر٢٨ :

الرسول ،هذا من الذين
فإذا َّ
زهد يف هذا املوضوع ،تربية النَّاس عىل كتاب اهلل وسنة َّ
يصدون عن سبيل اهلل،
األمة ،نحييها ما الذي أسقط
األمة ،هذه هي قضايا َّ
األمة! ماهي قضايا َّ
قضايا َّ
األمة؟ ب ُعدوا عن اهلل ،وعن رشع اهلل ،ما فقهوا ما يعظمون اهلل  -جل وعال  -ما فقهوا ما
َّ
حيب اهلل ويرضاه ،نبذل أموالنا وأرواحنا يف سبيل اهلل ،اهلل حيب منا أن نرتك املعايص ،تعال
معنا يا أخي ،أصلح النَّاس كيف يصلحون هؤالء إال بالعلم.
النَّاس كلهم يفسدون والغرب خيطط ختطيط رهيب لإلفسادُ ،خيرج كل يوم وكل
ساعة من النَّهارُ ،خيرج أشياء تفتن النَّاس عن دينهم،
األمة الكربى!!؟ أكرب يشء قضية يف حياتنا يف البرشية كلها منذ
ماهي قضايا َّ
ُوجدت إىل أن تنتهي توحيد اهللَّ -
جل وعال :-ﱽﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱮﱼ
ﱯ
ﱬﱭ

النحل٣٦ :
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العبادة،
حتقيق العبادة والعبودية هلل ،ي
الذلة واالمتثال إىل أوامره ،هذا العلم اخلشية هذه قضية
األمة نخاف اهلل ،نتقي اهلل ،الندري كيف يفكرون يف األمور الكربى،
األمة الكربىَّ ،
َّ
الذر ،روسيا أهون عىل اهلل من َّ
يفكرون يف أمريكا أمريكا أهون عىل اهلل من َّ
الذر ،وهذه
أسلحتها اهلل قد جيعلها دمار عليهم ،لو عدنا إىل اهلل َّ -
جل وعالَّ ،-أما مادام فينا هذا
الساذج ،عدم العودة ،نعم نستعد ما استطعنا من قوة ﱽﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
التَّفكري َّ
ﲫﲬﱼ

األنفال٦٠ :

ما يف معركة من معارك املسلمني دخلوها إال كانوا املسلمني قلة ﱽﭐﱏﱐﱑ ﱒ
ﱔﱼ
ﱓ ﱕ

آل عمران١٢٣ :

والريموك ،وكذا ،والقادسية ثالثني ألف والفرس مائة ألف ،انتبهوا نحن ما ننرص
جل وعال -نعود إىل اهلل َّ -
بقوتنا ننرص باهلل َّ -
جل وعال -بحق.
األمة ،أنتم تشغلون النَّاس بالعلم ،طيب نشغل
مسكني هذا الذي يقول قضايا َّ
الناس بإيش بالرقص؟! بإيش يبغى نشغلهم؟ماذا علمني؟
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السياسة يمكرون بكم األمريكان يضحكون عليكم ،هذا أظنُّه سؤال ما
بمكر ي
أدري؟ ما أستطيع أن أقول إخواين ،هذا سؤال واحد إخواين يسأله ،يضحكون علينا يف
السياسة ،سياسة خرقاء نسأل اهلل أن حيفظ بالدنا هذه ،بالد احلرمني َّ
الرشيفني ،نحن
ي
نمَّش مع اهلل َّ -
جل وعال -نتعلم مع اهلل فقه اهلل ذكرت لكم وهذه اجللسة ،ذكرنا فيها
أحاديث وآيات وأقوال العلامء ،أمحد بن حنبلَّ ،
والشافعي ،يشء عظيم أليس كذلك،
السلف،
وإال ال؟ نعود إىل َّ
اإلمام مالك -ريض اهلل عنه -يقول« :اليصلِح آخر ِ
هذه األُ َّم ِة َّإال َما َأ ْص َل َح َأ َّو َهلا»
ُ ْ ُ َ
ما الذي أصلح أوهلا كتاب اهلل ،وسنَّة الرسول ،ما اليمني والشامل ،االلتفات نسأل اهلل أن
هيدينا.
السالمة.
ولذلك قالوا أهل البدع يمرضون القلب ،نسأل اهلل َّ
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السؤال:
أحسن اهلل إليكم صاحب الفضيلة :ما رأيكم فيمن يطعن يف كبار العلماء كالشَّيخ ابن باز
رمحه اهلل -والشَّيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل -والشَّيخ األلباني -رمحه اهلل -والشَّيخ ربيعبن هادي ،والشَّيخ حممَّد أمان اجلامي -رمحه اهلل -ما رأيكم فيمن يطعن يف هؤالء العلماء
األجلَّاء؟
اجلواب:
الذي يطعن يف العلامء هذا هو كامن عدنا ثانية ،تطعن يف العلامء يا أخي ،ليه العلامء
وش هم العلامء نجوم ُهيتدى هبا ،واهلل العلامء الكبار واهلل نجوم ،نور ،تصوروا يف أخالق
ُّور لِ ْل ِعب ِ
لآلجري يقول« :ال َع ِامل َّ
اد َي َر ْونَه»
محلة القرآن هذا
كالش ْمس ،كالن ِ َ
ي
الِّساج يف ليلة ظلامء يتخبط النَّاس ،وال ما يتخبطون؟ ،موت العامل
أرأيتم لو طفئ َّ
ثلمة اليسدها يشء إىل يوم القيامة ،عامل هيأه اهلل ستني سنة سبعني سنة ،وهو جيتهد يف
العلم حتى وصل إىل هيئة كبار العلامء ،تيجي أنت يا صعلوك ،ياسفيه ،تطعن فيهم!!!
تصوروا لو طفيت هذه الكهرباء ،يتخبط النَّاس يف الظالم وإال ما يتخبطون؟
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اآلجري يقول – رمحه اهلل -العامل كالنور ينور للناس طريقهم ،هذا عنده
كذلك
ي
مشكلة يف البيع والرشاء ،جيي يسأل العامل ،هذا عنده مشكلة يف الطالق ،جيي يسأل العامل،
هذا عنده مشكلة يف كذا ،يبرصوُنم يبرصون النَّاس وإال ما يبرصون؟ العلامء؟ يب يينون
احلق ،كبار العلامء ،فيطعن فيه كيف يطعن فيه؟ إيش يقول فيه؟ إيش يقول فيه؟ أنا
هلم ّ
أقول لكم إيش يقول فيه ،يقول حكَّام سالطني ،مو كذا يقول؟ حكام سالطني؟ إيش
السالطني ،قلنا هلم :ياسالطني اقتلوا النَّاس! كلوا مال ربا! يعني العلامء يدافعون
يعني َّ
السالطني؟
عن َّ
ال يا أخي العلامء ي
السالطني ويبينون هلم الدي ين ،ابن عثيمني–رمحه اهلل-
حيذرون َّ
شوفوا ابن الدن عامله اهلل بام يستحق ،قال يل :ابن عثيمني بلسانه ،نحن احلكَّام يقولون
املجن،
لنا ،ونفتيهم ،شوف كيف انقلب ظهر
ّ
ابن عثيمني يقول :ملَّا تنزل القضايا عند احلاكم ،جييب العامل يقول :افتوين ،والعامل
يفتيه ،قلبها ،قال ما يفتي إال ما حيب احلاكم ،شوف كيف الفهم األعوج؟ حتى خيرج،
ويقاتل ،ويفسد يف ديار اإلسالم،
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ابن عثيمني-رمحه اهلل -قال :نعم نفتي احلكَّام إذا استفتونا ،قالوا :عندنا قضية كذا
املعو ّج-نسأل اهلل
كذا ،هو محلها عىل أن العامل ما يفتي إال ما يناسب احلاكم؟ شوفوا الفهم َ
السالمة والعافية.-
َّ
نعم احلكَّام يستفتون العلامء ،والعلامء يفتون ،يبينون هلم احلالل واحلرام ،وال خيافون
يف اهلل لومة الئم ،واهلل ما أحد جيربهم ،ما عمره ابن باز جربه أحد قال :تفتي بام نريد،
ولذلك هم يزحلقون ،رأوا هذا البلد ال َّطيب املبارك ،العلامء واحلكَّام متعاونون مع
بعض ،مايش البلد عىل كتاب اهلل وسنَّة الرسول ،قال :كيف نفسده؟ الغرب قالوا :كيف
نفسده؟ واملاسونية قالوا :نفسده هبؤالء املطيشني الِّل عندهم رسعة ،نقول هلم علامؤكم
يفجروا،
كذا ،بدءوا ،فيطعنون يف العلامء حتى يسقطوُنم ،حتى يمشوا عىل كيفهم هم ،ي
ويقتلوا ،ويفسدوا يف البلد ،اهلل قال :ﱽﭐﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﱼ
إيشﭐﱽﭐﲨﱼ

األعراف٥٦ :
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األعراف٥٦ :

سخاء خريهم جيد ،قرآن كريم ،سنة نبوية طاهرة-
رخاء
بلد آمن مطمئن ،طيب
ً
ً
ال إله إال اهلل-وكتب وطلبة علم ،ومساجد قائمة وزارة ،احلمد هلل ،واهلل ما تقام الصلوات
يف مجيع البلدان مثلنا ،هناك برة كل واحد يصِّل عىل كيفه ،صليت ما صليت ،ما فيه هيئة
يف الشام فيه هيئة؟! يف مرص فيه هيئة؟! يف املغرب فيه هيئة؟! يف اهلند فيه هيئة؟!
هيئة األمر باملعروف ،تقول للنَّاس يمشون للصالة؟ ما فيه إال هنا ،حمافظة عىل
الصالة ،عىل األخالق ،نسأل اهلل أن يصلح حال املسلمني ،لكن
الدي ين ،عىل العقيدة ،عىل َّ
قلوهبم مساكني حقد وحسد ﱽﭐﱙﱚﱛﱜﱼ

األنعام١١٢ :

إيش ﱽﭐﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱼ

األنعام١١٢ :

كل نبي شوف اهلل أخرب يف القرآن ،كل نبي ﱽﭐﱙﱚﱛﱜﱝﱼ

األنعام١١٢ :

حيي بن
حتصلوه يعاديه ،النَّبي يا مجاعة كيف تعاديه؟ قال :كذا أبغى أعاديه،
ُّ
حممد مكروه يف قلبي ما أبغاه ،ليه ما تبغاه ،كذا دخل
أخطب ،أبو جهل قال :خالص َّ
حممد بن عبد اهلل ،اهلل أكرب
عداوته يف قلبه ،رجل طيب َّ

ﱽﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱼ

،

50

األنعام١١٢ :

يعني هذا البلد املبارك -نسأل اهلل أن حيفظه -علامؤه كبار العلامء األفاضل ابن باز –
اهلل يرمحه -واملفتي اآلن وابن عثيمني والفوزان اهلل جيعلهم يف جنَّات النَّعيم،
نكتفي هبذا أليس كذلك؟ وإال فيه أسئلة؟ نكتفي هبذا.
َّ
حممد وعىل آله وصحبه وس َّلم.
وصىل اهلل وس َّلم عىل نبينا َّ
خريا صاحب الفضيلة عىل هذه املحارضة الق ييمة ،ونذكر اإلخوة بدروس
جزى اهلل ً
َّ
الشيخ– حفظه اهلل –غدً ا بإذن اهلل-سبحانه وتعاىل -يف هذا اجلامع بعد صالة املغرب يف
السبت ليوم األربعاء واهلل تعاىل أعىل وأعلم.
رشح نواقض اإلسالم ،من يوم َّ

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا
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