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 3    املقدمة 

 

! 
احلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله 

 وصحبه أمجعني.
من كتب ورسائل عبد املحسن بن محد العباد  أما بعد; فهذا املجلد العارش

 رسائل يف موضوعات متفرقة: شتمل عىل عرشالبدر, وهو ي
 .ما ينبغي أن يكون عليه طلبتهـ شذرات يف فضل العلم وأهله و1
 ـ اإليضاح والتبيني حلكم االستغاثة باألموات والغائبني.2
 ـ أمهية توحيد العبادة.3
 بيان سالمة احلافظني النووي والعسقالين من عقائد املتكلمنيـ 4
نهي عن املنكر من أهم أسباب قيام الدولة األمر باملعروف والـ 5

 السعودية وبقائها.
ـ تبصري الناسك بأحكام املناسك عىل ضوء الكتاب والسنة واملأثور عن 6

 الصحابة.
 .))افعل وال حرج((ـ تنبيهات يف احلج عىل الكتابة املسامة: 7
ين.8  ـ من فقه آية الدَّ
 غري حمارمها.ـ وجوب تغطية املرأة وجهها وحتريم اختالطها ب9

 ية السعودية?ـ ملاذا ال تقود املرأة السيارة يف اململكة العرب10



 

 

	املقدمة     4 

وأربعني من الكتب  السابقة عىل مخسة التسعةوقد اشتملت املجلدات 
 والرسائل.

إنه سميع جميب, وصىل اهللا  نفع هبذه الكتب والرسائلأن ي "وأسأل اهللا 
 عني.وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمج

 
 عبد املحسن بن محد العباد البدر

هـ29/12/1433                                                                                 



 

 

	

	

	

 شذرات يف فضل العلم وأهله
 تهما ينبغي أن يكون عليه طلبو

 
 
 
 

 تأليف
 عبد املحسن بن محد العباد البدر
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 املقدمة

ف بالعلم العلامء, وجعلهم بحمله وبذله والعمل به ورثة احلمد هللا الذي  رشَّ
األنبياء, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له إله من يف األرض والسامء, 
املتفضل عىل عباده بام ال حيىص من النعم واآلالء, وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

لثناء, اللهم صلِّ وسلم أْوىل الناس باحلب والوالء, وأحقهم بجميل الذكر وا
وبارك عليه وعىل آله الطيبني الرشفاء وصحابته خيار الفضالء وسادات األولياء, 
وعىل الذين جاءوا من بعدهم سائرين عىل هنجهم وكانوا هلم نظيفي القلوب قد 
ُهدوا إىل الطيِّب من القول والثناء, يقولون: ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا 

 وال جتعل يف قلوبنا غال� للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. باإليامن
أما بعد, فإن خري ما ُتعمر به احلياة وُتشغل فيه األوقات, االشتغال بكتاب اهللا 

تعلًُّام وتعليًام, ويف ذلك مع العمل الصالح الظفر بخريي  وسنَّة رسوله  "
ال أهل العلم من مدح العلم الدنيا واآلخرة, وكل ما جاء يف الكتاب والّسنّة وأقو

والثناء عىل أهله فإن املراد به علم الكتاب والّسنّة واملأثور عن الصحابة ومن تبعهم, 
 كام قال ابن القيم يف نونيته:

 العلــم قــال اهللا قــال رســوله
 

ــان  ــو العرف ــحابة أول ــال الص  ق
وهذا هو مرياث النبوة, وهو مبذول لكل من أراده, ومن أخذه أخذ بحظ  

فر, وظفر بأعىل مرغوب وأجلِّ مطلوب, وقد رأيت كتابة هذه الكلامت اليسرية وا
أن ينفعني  "يف فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته, وأسأل اهللا 

وطالب العلم هبا, وأن يمنَّ عىل اجلميع بالفقه يف الدين والثبات عىل احلق; إنه 
 جواد كريم.
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 لكريمفضل العلم وأهله يف القرآن ا
جاء يف القرآن الكريم آياٌت تدلُّ عىل فضل العلم وأهله وبيان رشفهم وعلو 

 منزلتهم, ومن هذه اآليات:
 %y‰Îγx© ª!$# …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) !ωÎ) uθèδ èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s ® :"ـ قول اهللا 1

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) !ωÎ) uθèδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# 〈  :18[آل عمران[. 
ففي هذه اآلية بيان فضل أهل العلم; ألن اهللا ذكر شهادهتم مع شهادته وشهادة 
مالئكته بأنه اإلله احلق الذي ال تكون العبادة إالّ له, وهي مشتملة عىل أعظم 
شاهد وهو اهللا سبحانه وتعاىل, وأعظم مشهوٍد به وهو ألوهيته وأنه املختص 

, وعطُف شهادة املالئكة وأويل العلم عىل شهادته دالٌّ عىل فضل املالئكة بالعبادة
 وفضل أهل العلم.

 .]9[الزمر:  〉 ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ®: "ـ وقوله 2
واملعنى: أن اهللا ميَّز أهل العلم وفضلهم عىل غريهم ألهنم بعلمهم باحلق 

ن إىل اهللا عىل بصرية ويدعون غريهم عىل هدى, فال يستوي من هو عاملٌ يسريو
 باحلق يستفيد ويفيد ومن هو جاهٌل به.

 .]114[طه:  〉 è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑù=Ïã≅ ®: "ـ وقوله 3
بطلب الزيادة  ففي هذه اآلية الداللة عىل فضل العلم ألن اهللا تعاىل أمر نبيه 

 —Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ ®: "وقوله ((): 1/141يف الفتح ( ~منه, قال احلافظ ابن حجر 
$Vϑù=Ïã 〈  واضح الداللة يف فضل العلم; ألن اهللا تعاىل مل يأمر نبيه بطلب االزدياد من

 .))يشء إالّ من العلم
 〉 Æìsùö#tƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïèø9$# ;M≈y_u‘yŠ ®: "ـ وقوله 4
 .]11دلة: [املجا
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ففي هذه اآلية الكريمة الداللة عىل رفعة أهل اإليامن ومن أويت العلم منهم 
درجات, وداللتها عىل فضل أهل العلم لكونه نصَّ عىل ذكرهم بعد ذكر املؤمنني 

 وهم منهم, وهو من عطف اخلاص عىل العام.
yϑ̄ΡÎ) ©ý$ ®: "ـ وقوله 5 øƒs† ©!$# ô�ÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈yϑn=ãèø9$# 〈  :28[فاطر[. 

دلت هذه اآلية عىل أن أهل العلم هم الذين خيشون اهللا عىل احلقيقة وإن كانت 
اخلشية حتصل من غريهم; ألن ما آتاهم اهللا من العلم ومن الفقه يف الدين يورث 

 فيهم خشية اهللا ومراقبته, وذلك دالٌّ عىل فضلهم.
 #$}pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§#9$# ’Í<'ρé&uρ Í$ö∆F$ ®: "ـ وقوله 6
óΟä3ΖÏΒ 〈  :59[النساء[. 

أولو األمر هم العلامء واألمراء, فيُسمع للعلامء وُيطاع فيام يبينونه من أمور 
, وقد رّجح "الدين, وُيسمع لألمراء وُيطاع فيام يأمرون به مما ليس معصية هللا 

 ل العلامء واألمراء القرطبي وابن كثري يف تفسريهيام.تفسري والة األمر بام يشم
: {وقال عّيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ((يف تفسريه:  ~قال ابن كثري 

(وأويل األمر منكم) يعني: أهل الفقه والدين, وكذا قال جماهد وعطاء واحلسن 
 .))البرصي وأبو العالية, (وأويل األمر منكم) يعني: العلامء

 ."ألهل العلم يف السمع والطاعة هلم فيام يبلغون من دين اهللا  واآلية شاملة
 .]7[األنبياء:  〉 ?óΟçFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès (þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì#ò2Ïe%!$# βÎ#) ®: "ـ وقوله 7

دلَّت اآلية عىل فضل أهل العلم ألهنم املرجع لغريهم يف بيان احلق والباطل 
 واحلالل واحلرام.

 سنّة الرسول فضل العلم وأهله يف 
نّة أحاديث كثرية دالة عىل فضل العلم الرشعي عمومًا وعىل فضل  جاء يف السُّ
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نّة خصوصاً, ومن ذلك:  العلم بالكتاب والعلم بالسُّ
) 71رواه البخاري ( ))من يرد اهللا به خريًا يفقهه يف الدين((: ـ قوله 1

 .>) من حديث معاوية 2389ومسلم (
هل العلم وأن من عالمة إرادة اهللا اخلري بالعبد أن واحلديث يدلُّ عىل فضل أ

 يفقهه يف دين اهللا; ألنه بذلك يعبد اهللا عىل بصرية ويدعو غريه إىل اهللا عىل بصرية.
ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علًام سّهل اهللا له به طريقًا إىل ((: ـ وقوله 2

 ويتدارسونه بينهم; إالّ اجلنّة, وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا
 ))نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده

 .>) من حديث أيب هريرة 6853رواه مسلم (
وهو دالٌّ عىل فضل العلم وفضل مدارسة القرآن, وفيه أن اجلزاء من جنس 

ازيه بأن ييرس له طريقاً العمل, وأن من سلك طريقًا يلتمس فيه علًام فإن اهللا جي
 توصله إىل اجلنّة.

به طريقًا من  "من سلك طريقًا يطلب فيه علًام سلك اهللا ((: ـ وقوله 3
طرق اجلنّة, وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم, وإن العامل ليستغفر له 
 من يف الساموات ومن يف األرض, واحليتان يف جوف املاء, وإن فضل العامل عىل
العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب, وإن العلامء ورثة األنبياء, وإن 

ثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر ثوا دينارًا وال درمهاً, ورَّ وهو  ))األنبياء مل يورِّ
) وابن ماجه 2682) والرتمذي (3642) و(3641حديث حسن رواه أبو داود (

 , وقد رشحه احلافظ ابن رجب يف جزء.>) وغريهم عن أيب الدرداء 223(
 واحلديث مشتمل عىل مخس مجل كل واحدة منها دالة عىل فضل أهل العلم.

إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من ((: ـ وقوله 4



 

 

  
  

 شذرات يف فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته 11

) 4223رواه مسلم ( ))صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له
 .> عن أيب هريرة

لة عىل فضل العلم وأهله, وأن توريث العلم سواًء كان عن طريق فيه دال
التعليم أو التأليف شبيه بالصدقات اجلارية التي جيري نفعها للعامل بعد موته; لقوله 

من دعا إىل هدى, كان له من األجر مثل أجور من تبعه, ال ينقص ذلك من ((: 
م مثل آثام من تبعه, ال ينقص أجورهم شيئاً, ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلث

 .>) عن أيب هريرة 6804رواه مسلم ( ))ذلك من آثامهم شيئاً 
 وقال أبو إسحاق األلبريي:

 وُتفَقُد إن َجِهلــَت وأنــَت بــاق
 

 وتوجـــُد إن َعلمـــَت وقـــد ُفقـــدتا 
فالعامل بعد وفاته ((): 149وقال ابن القيم يف كتاب مفتاح دار السعادة (ص:  

 الناس, واجلاهل يف حياته حي وهو ميّت بني الناس, كام قيل: ميت وهو حي بني 
 ويف اجلهل قبل املــوت مــوت ألهلــه

 
 وأجسامهم قبــل القبــور قبــور 

 وأرواحهم يف وحشة مــن جســومهم 
 

 وليس هلم حتى النشــور نشــور 
 وقال آخر: 

 قد مات قوم وما ماتت مكــارمهم
 

 وعاش قوم وهم يف الناس أموات 
 وقال آخر: 

 دام ذكر العبــد بالفضــل باقيــاً وما 
 

 فذلك حي وهو يف الرتب هالك 
ومن تأّمل أحوال أئمة اإلسالم كأئمة احلديث والفقه كيف هم حتت الرتاب  

وهم يف العاملني كأهنم أحياء بينهم مل يفقدوا منهم إال صورهم, وإال فذكرهم 
دَّ ذلك حياة ثانية, وحديثهم والثناء عليهم غري منقطع, وهذه هي احلياة حقاً حتى عُ 
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 كام قال املتنبي: 
 ذكر الفتى عيشه الثاين وحاجته

 
 ))ما فاته وفضول العــيش أشــكاُل  

والبيت يف ديوان املتنبي فيه: (عمره الثاين) بدل (عيشه الثاين), وفيه (قاته)  
هـ) بام خلَّفه من  751املتوىف سنة ( ~بالقاف بدل (فاته) بالفاء, وابن القيم 

ظيمة نافعة هو ممن بقي ذِكُره بعد أن مىض عىل وفاته مئات السنني, مؤلفات ع
 728ومثله بعض العلامء يف القرن الذي عاش فيه, مثل: شيخ اإلسالم ابن تيمية (

هـ), والشاطبي  774هـ), وابن كثري ( 748هـ), والذهبي ( 742هـ), واملزي (
 هـ). 795هـ), وابن رجب احلنبيل ( 790(

فإذا علم اإلنسانـ  وإن ((): 20يف صيد اخلاطر (ص:  ~ي وقال ابن اجلوز
بالغ يف اجلدـ  بأن املوت يقطعه عن العمل, عمل يف حياته ما يدوم له أجره بعد 
موته: فإن كان له يشء من الدنيا, وقف وقفًا وغرس غرسًا وأجرى هنراً, ويسعى 

ف كتابًا يف العلم فإن يف حتصيل ذّرّية تذكر اهللا بعده, فيكون األجر له, أو أن يصنّ 
 .))تصنيف العامل ولده املخلد

) عن 5027رواه البخاري ( ))خريكم من تعّلم القرآن وعلَّمه((: ـ وقوله 5
 .>عثامن بن عفان 

تعلًُّام وتعليًام فهو من خيار هذه  "واحلديث يدلُّ عىل أن من اشتغل بكتاب اهللا 
 األمة.
رواه مسلم  ))اب أقوامًا ويضع به آخرينإن اهللا يرفع هبذا الكت((: ـ وقوله 6

, ويف أّوله قّصة وهي أن نافع بن عبد احلارث لقي عمر >) عن عمر 817(
بعسفان, وكان عمر يستعمله عىل مكة, فقال: َمن استعملت عىل أهل الوادي? 
فقال: ابن أبزى, قال: وَمن ابن أبزى? قال: موىل من موالينا, قال: فاستخلفت 
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, وإنه عامل بالفرائض, قال عمر: أما إن "ال: إنه قارئ لكتاب اهللا عليهم موىل?! ق
 قد قال: فذكر احلديث. نبيكم 

) عن أيب 4/208ومثل هذه القصة ما ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء (
كان ابن عباس يرفعني عىل الرسير وقريش أسفل ((العالية الرياحي موالهم قال: 

, فقال ابن عباس: هكذا العلم: يزيد الرشيف من الرسير, فتغامزت يب قريش
ة  .))رشفاً, وُجيلس اململوك عىل األَِرسَّ

نّرض اهللا امرءاً سمع منّا حديثاً فحفظه حتى يبّلغه, فرّب حامل ((: ـ وقوله 7
) وهذا 3660رواه أبو داود ( ))فقه إىل من هو أفقه منه, ورّب حامل فقه ليس بفقيه

, وهو >) عن زيد بن ثابت 230بن ماجه () وا2656لفظه, والرتمذي (
حديث متواتر جاء عن أكثر من عرشين صحابياً, ذكرت رواياهتم وما اشتمل عليه 

 رواية ودراية). ))نّرض اهللا امرءاً سمع مقالتي((من الفقه يف كتايب (دراسة حديث 
 من كالم العلامء يف فضل العلم وأهله

): الرد عىل الزنادقة واجلهميةكتابه ( يف خطبة ~أمحد بن حنبل اإلمام قال ـ 1
يدعون من , بقايا من أهل العلم ,احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل((

ويبرصون  ,حييون بكتاب اهللا املوتى ,ويصربون منهم عىل األذى ,ضل إىل اهلدى
 ,وكم من ضال تائه قد هدوه ,فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ,بنور اهللا أهل العمى

ينفون عن كتاب اهللا حتريف م, وأقبح أثر الناس عليه ,فام أحسن أثرهم عىل الناس
وأطلقوا  ,الذين عقدوا ألوية البدعة ,وتأويل اجلاهلني ,وانتحال املبطلني ,الغالني

 ,الكتاب تفقون عىل خمالفةم ,خمالفون للكتاب ,فهم خمتلفون يف الكتاب ,عقال الفتنة
وخيدعون  ,يتكلمون باملتشابه من الكالم ,بغري علم ,ب اهللاويف كتا ,يقولون عىل اهللا

 .))فنعوذ باهللا من فتن املضلني ,عليهم تبهال الناس بام يشجهّ 
أما بعد, فإن اهللاـ  عز ((قال أبو بكر اآلجري يف مطلع كتابه أخالق العلامء:  ـ2
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وجل وتقّدست أسامؤهـ  اختص من خلقه من أحب, فهداهم لإليامن, ثم اختص 
من سائر املؤمنني من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب واحلكمة, وفقههم يف 
الدين وعلمهم التأويل, وفضلهم عىل سائر املؤمنني, وذلك يف كل زمان وأوان, 
رفعهم بالعلم وزينهم باحللم, هبم ُيعرف احلالل من احلرام واحلق من الباطل 

وخطرهم جزيل, ورثة  والضار من النافع واحلسن من القبيح, فضلهم عظيم
األنبياء وقرة عني األولياء, احليتان يف البحار هلم تستغفر, واملالئكة بأجنحتها هلم 
ختضع, والعلامء يف القيامة بعد األنبياء تشفع, جمالسهم تفيد احلكمة, وبأعامهلم 
ينزجر أهل الغفلة, هم أفضل من العبّاد, وأعىل درجة من الزّهاد, حياهتم غنيمة, 

 .))م مصيبة, يذكِّرون الغافل, ويعلمون اجلاهلوموهت
فإذا ((): 43وقال أبو هالل العسكري يف احلث عىل طلب العلم (ص:  ـ3

كنتـ  أهيا األخ!ـ  ترغب يف سمّو القدر ونباهة الذكر وارتفاع املنزلة بني اخللق, 
ة بغري وتلتمس عّزًا ال تثلمه الليايل واأليام, وال تتحيفه الدهور واألعوام, وهيب

سلطان, وغنى بال مال, ومنعة بغري سالح, وعالء من غري عشرية, وأعوانًا بغري 
أجر, وجندًا بال ديوان وفرض, فعليك بالعلم, فاطلبه يف مظانه تأتك املنافع عفواً, 
ق حالوة  وتلق ما تعتمد منها صفواً, واجتهد يف حتصيله ليايل قالئل, ثم تذوَّ

ّذة الرشف فيه بقية أيامك, واستَبِْق لنفسك الذكر به الكرامة مّدة عمرك, ومتتع بل
 .))بعد وفاتك

 وقال أبو إسحاق األلبريي يف وصيته البنه:ـ 4
ــا ــا بكــر دعوتــك لــو أجبت  أب

 
ــا  ــو عقلت ــك ل ــه حظ ــا في  إىل م

 إىل علـــم تكـــوُن بـــه إمامـــا 
 

 مطاعـــاً إن هنيـــت وإن أمرتـــا 
 وجيلو ما بعينــك مــن غشــاها 

 
ـــل  ـــق إذا ض ـــديك الطري  لتاوهي
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 وحتمــل منــه يف ناديــك تاجــاً 
 

 ويكســـوك اجلـــامل إذا عريتـــا 
ــاً    ينالــك نفعــه مــا دمــت حّي

 
ـــا  ـــك إن ذهبت ـــره ل ـــى ذك  ويبق

 هو الَعْضُب املهند لــيس ينبــو 
 

ــا  ــن أردت ــل م ــه مقات ــيب ب  تص
ــاً   ــه لص ــاف علي ــز ال خت  وكن

 
 خفيف احلمل يوجد حيــث كنتــا 

 يزيــد بكثــرة اإلنفــاق منــه 
 

ـــ  ـــه كّف ـــنقص إن ب ـــددتاوي  اً ش
 فلو قد ذقت من حلــواه طعــامً  

 
ـــدتا  ـــتعلم واجته ـــرت ال  ألكث

 ومل يشغلك عنه هــوى مطــاع 
 

 ودنيـــــا بزخرفهـــــا فتنتـــــا 
ــق روض  ــه أني ــاك عن  وال أهل

 
 وال ِخــــْدٌر بزينتهــــا كلفتــــا 

 فقــوت الــروح أرواح املعــاين 
 

ــا  ــت وال رشبت ــأن طعم ــيس ب  ول
 فواظبـــه وخـــذ باجلـــّد فيـــه 

 
 انتفعتــــا فــــإن أعطاكــــه اهللا 

 وإن أعطيــت فيــه طــول بــاع 
 

ــا  ــد علمت ــك ق ــاس: إن ــال الن  وق
 فــال تــأمن ســؤال اهللا عنــه 

 
ــا?  ــل عملت ــت فه ــوبيخ: علم  بت

 فرأس العلــم تقــوى اهللا حقــاً  
 

ــتا  ــد َرُؤْس ــال: لق ــأن يق ــيس ب  ول
) أبياتًا لبكر 54أورد ابن عبد الرب يف كتابه جامع بيان العلم وفضله (ص:  ـ5 

 فيها:  بن محاد قالا
 رأيت العلم صــاحبه رشيــف

 
 
 

 وإن ولدتــــــه آبــــــاء لئــــــام 
 ولـــيس يـــزال يرفعـــه إىل أن 

 
ـــرام  ـــوم الك ـــدره الق ـــم ق  يعظ

ــــر  ــــل أم ــــه يف ك  ويتبعون
 

 كـــراع الضـــأن تتبعـــه الســـوام 
ــق  ــل أف ــه يف ك ــل قول  وحيم

 
 ومــن يــك عاملــاً فهــو اإلمــام 

 فلوال العلم ما سعدت نفوس 
 

 وال عـــرف احلـــالل وال احلـــرام 
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 فبالعلم النجــاة مــن املخــازي
 

ــــام  ــــة والرغ ــــل املذّل  وباجله
 هو اهلــادي الــدليل إىل املعــايل 

 
 ومصـــباح ييضـــء بـــه الظـــالم 

 كذاك عن الرسول أتى, عليــه 
 

ــــالم  ــــة والس ــــن اهللا التحي  م
يف فضل أهل احلديثـ  كام يف كتابه رشف  ~وقال اخلطيب البغدادي  ـ6 

: 8أصحاب احلديث (ص:  عل اهللا تعاىل أهله أركان الرشيعة, وهدم وقد ج(()ـ 
وأمته,  هبم كل بدعة شنيعٍة, فهم أمناُء اهللا من خليقته, والواسطة بني النبي 

واملجتهدون يف حفظ مّلته, أنوارهم زاهرٌة, وفضائلهم سائرٌة, وآياهتم باهرٌة, 
 ومذاهبهم ظاهرة, وحجتهم قاهرة, وكلُّ فئة تتحيّز إىل هوى ترجع إليه, أو
تستحسن رأيًا تعكف عليه, سوى أصحاب احلديث, فإن الكتاب عّدهتم, والّسنّة 
حجتهم, والرسوُل فئتهم, وإليه نسبتهم, ال يعرجون عىل األهواء, وال يلتفتون إىل 
اآلراء, ُيقبل منهم ما رووا عن الرسول, وهم املأمونون عليه والعدول, حفظة 

ا اختلف يف حديث, كان إليهم الرجوع, الدين وخزنته, وأوعيُة العلم ومحلته, إذ
فام حكموا به فهو املقبول املسموع, ومنهم كل عامل فقيه, وإمام رفيع نبيه, وزاهد يف 
قبيلة, وخمصوص بفضيلة, وقارئ متقن, وخطيب حمسن, وهم اجلمهور العظيم, 
وسبيلهم السبيل املستقيم, وكّل مبتدع باعتقادهم يتظاهر, وعىل اإلفصاح بغري 

هبهم ال يتجارس, من كادهم قصمه اهللاُ, ومن عاندهم خذله اهللا, ال يرضهم مذا
من خذهلم وال يفلح من اعتزهلم, املحتاط لدينه إىل إرشادهم فقري, وبرص الناظر 

 .))بالسوء إليهم حسري, وإن اهللا عىل نرصهم لقدير
إن اهللا ((): 2/296يف كتابه االعتصام ( ~وقال أبو إسحاق الشاطبي  ـ7

حانه رشف أهل العلم, ورفع أقدارهم, وعظم مقدارهم, ودلَّ عىل ذلك سب
الكتاب والّسنّة واإلمجاع, بل قد اتفق العقالء عىل فضيلة العلم وأهله, وأهنم 

 املستحقون رشف املنازل, وهو مما ال ينازع فيه عاقل.



 

 

  
  

 شذرات يف فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته 17

واتفق أهل الرشائع عىل أن علوم الرشيعة أفضل العلوم وأعظمها أجرًا عند 
فأهل العلم أرشف الناس وأعظم منزلة بال إشكال ((إىل أن قال:  )) يوم القيامةاهللا

وال نزاع, وإنام وقع الثناء يف الرشيعة عىل أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم ال 
من جهة أخرى, ودّل عىل ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدًا باالتصاف به, فهو إذا 

 صاف, مل يكن هلم مزية عىل غريهم.العّلة يف الثناء, ولوال ذلك االت
ومن [أجل] ذلك صار العلامء حكامًا عىل اخلالئق أمجعني قضاًء أو فتيا أو 

 .))إرشاداً; ألهنم اتصفوا بالعلم الرشعي الذي هو حاكم بإطالق
 أموٌر ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم

م , واإلخالص يف طلب العل": اإلخالص جتريد القصد هللا اإلخالصـ 1
رجاء مثوبته وخوف عقوبته, وأن  "أن يكون الباعث لطالبه عىل طلبه وجه اهللا 

يرفع اجلهل عن نفسه وعن غريه, فيعبد اهللا عىل بصرية ويدعو غريه إىل اهللا عىل 
 tΒuρ (#ÿρâ$É∆é& !ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$x%uΖãm (#θßϑ‹É)ãƒuρ$! ®: "بصرية, قال اهللا 

#$9Á¢=nθ4οn ρuƒãσ÷?èθ#( #$9“.̈xθ4οn 4 ρuŒs≡9Ï7y ŠÏƒ�ß #$9ø)sŠhÍϑyπÏ 〈  :إنام األعامل بالنية ((: , وقال ]5[البينة
وإنام المرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله, 

رواه  ))إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر
 .>) هبذا اللفظ عن عمر 4927) ومسلم (6689البخاري (
إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إىل قلوبكم ((: وقال 
 .>) عن أيب هريرة 6543رواه مسلم ( ))وأعاملكم

فقال: الرجل  جاء رجٌل إىل النبي ((قال:  >وعن أيب موسى األشعري 
يقاتل محية, ويقاتل شجاعة, ويقاتل رياء, فأي ذلك يف سبيل اهللا? قال: من قاتل 

) ومسلم 7458رواه البخاري ( ))لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا 
)4920.( 
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واإلخالص أساس النجاح والفالح, وهو مع االتباع ركنا العمل الذي يتقبله 
 „�yϑsù tβ%x. (#θã_ö#tƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î'ô³ç ®: "اهللا; قال اهللا 

ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏµÎn/u‘ #J‰tnr& 〈  :واخلالص ما كان هللا وحده, والصواب ما كان ]110[الكهف ,
 |Ï“ {y=n,t #$9øϑyθöN%©!$# ®, قال البغوي يف تفسريه يف قوله تعاىل: عىل سنّة الرسول 

nο4θu‹ptø:$#uρ öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß�|¡ômr& WξuΚtã 〈 :)) :قال الفضيل بن عياض® ß�|¡ômr& WξuΚtã 〈 
أخلصه وأصوبه, والعمل ال يقبل حتى يكون خالصاً صواباً, فاخلالص إذا كان هللا, 

 .))والصواب إذا كان عىل الّسنّة
الطبقات الكربى  ))كل ما ال يراد به وجُه اهللا يضمحل((وقال الربيع بن ُخثيم: 

 ).6/186البن سعد (
أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: أال كل يشء ما خال اهللا ((: وقد قال 

 ).5889) ومسلم (3841رواه البخاري ( ))باطل
ُربَّ ((): قال عبد اهللا بن املبارك: 8/354وقال الذهبي يف سري أعالم النبالء (
 .)) تصغره النيةعمل صغري تكثره النية, وُربَّ عمل كثري

قد كان السلف يطلبون العلم هللا, فنبلوا ((): 152/ 7وقال الذهبي أيضًا (
وصاروا أئمة يقتدى هبم, وطلبه قوٌم منهم أّوالً ال هللا, وحصلوه ثم استفاقوا 
وحاسبوا أنفسهم, فجّرهم العلُم إىل اإلخالص يف أثناء الطريق, كام قال جماهد 

ا لنا فيه كبري نية ثم رزق اهللا النية بعُد, وبعضهم يقول: وغريه: طلبنا هذا العلم وم
طلبنا هذا العلم لغري اهللا, فأبى أن يكون إالّ هللا, فهذا أيضًا حسن, ثم نرشوه بنية 

 صاحلة.
وقوم طلبوه بنية فاسدة ألجل الدنيا وليثنى عليهم, فلهم ما نووا; قال عليه 

ترى هذا الرضب مل يستضيئوا بنور السالم: (من غزا ينوي عقاالً فله ما نوى), و
العلم, وال هلم وقٌع يف النفوس, وال لعلمهم كبُري نتيجة من العمل, وإنام العامل من 
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 خيشى اهللا تعاىل.
وقوم نالوا العلم, وولوا به املناصب, فظلموا وتركوا التقيد بالعلم, وركبوا 

 الكبائر والفواحش, فتبّاً هلم, فام هؤالء بعلامء!
 يتق اهللا يف علمه, بل ركب احليل, وأفتى بالرخص, وروى الشاذ وبعضهم مل

من األخبار, وبعضهم اجرتأ عىل اهللا ووضع األحاديث, فهتكه اهللا, وذهب علمه, 
 .))وصار زاده إىل النار

 :اجلّد واالجتهاد يف حتصيل العلمـ 2
والبد مع اإلخالص يف طلب العلم من اجلّد واالجتهاد ورصف األوقات يف 

صيله واالبتعاد عن الكسل واخلُمول واإلخالد إىل الراحة; فإن األمر كام قيل: حت
ملء الراحة ال يدرك بالراحة, واملعنى: أن اليشء القليل الذي عىل قدر كف 

) عن 1390اإلنسان ال يدرك باإلخالد إىل الكسل وراحة البدن, وروى مسلم (
 .))اجلسمال يستطاع العلم براحة ((حييى بن أيب كثري قال: 

 قال الشاعر:
 اَجلدُّ باِجلدِّ واحلرمان بالكســل

 
 فانصب ُتصب عن قريب غاية األمل 

واملعنى: أن احلظ العظيم ينال باجلّد واالجتهاد وأن نتيجة الكسل اخلسارة  
 واحلرمان.

 وقال املتنبي:
 لوال املشّقة ساد الناس كلهــم

 
ـــال  ـــدام قّت ـــر واإلق ـــود يفق  اجل

السؤدد ُينال بدون مشقة وتعب كان الناس كلهم سادة, لكنه واملعنى: لو كان  
له كل أحد, فليس كلٌّ يصرب عىل البذل  ال حيصل إال بالتعب واملشقة, ولذا ال حيصِّ

 والعطاء خمافة الفقر, وليس كلٌّ يصرب يف اجلهاد يف سبيل اهللا خشية املوت.
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ريض اهللا   والقدوة واألسوة يف اجلد يف حتصيل العلم أصحاب رسول اهللا
عنهم ومن كان عىل هنجهم من سلف هذه األمة, فقد كان أصحاب رسول اهللا 

, لتلقي احلق واهلدى منه  ريض اهللا عنهم يالزمون جمالس رسول اهللا  
, يتفق بعضهم ثم نرش ذلك بني الناس; والذين ال يتمكنون من مالزمة جمالسه 

ورهم اخلاصة هبم التي تتطلب غياب مع بعض عىل التناوب عىل جمالسه والقيام بأم
 .بعضهم عن بعض جمالسه 

, ففي ومن حرض منهم جملسًا خيرب من غاب عنه بام تلقاه عن رسول اهللا 
أنه قال:  >) عن عمر بن اخلطاب 3695) ومسلم (2468صحيح البخاري (

وكنا إين كنت وجاٌر يل من األنصار يف بني أمية بن زيدـ  وهي من عوايل املدينةـ  ((
, فينزل هو يومًا وأنزل يوماً, فإذا نزلت جئته من خرب نتناوب النزول عىل النبي 

 .))ذلك اليوم من األمر وغريه, وإذا نزل فعل مثله
كانت علينا رعاية ((أنه قال:  >) عن عقبة بن عامر 553وروى مسلم (

قائًام حيدث  اإلبل, فجاءت نوبتي, فروحتها بعيش, فأدركت رسول اهللا 
 احلديث. ))الناس...

خدام أنفسنا نتناوب  كنّا مع رسول اهللا (() ولفظه 169ورواه أبو داود (
الرعاية رعاية إبلنا, فكانت عيلَّ رعاية اإلبل, فروحتها بالعيش, فأدركت رسول اهللا 

 احلديث. ))خيطب الناس... 
ل وكانوا يرحتلون لطلب احلديث الواحد ويقطعون املسافات الشاسعة للوصو

) ويف األدب املفرد 16042إىل من يكون عنده احلديث, ففي مسند اإلمام أمحد (
بلغني حديث عن (() بإسناد حسن عن جابر بن عبد اهللا أنه قال: 970للبخاري (

, فاشرتيت بعرياً, ثم شددت عليه رحيل, فرسُت رجل سمعه من رسول اهللا 
ن أُنيس, فقال للبّواب: قل له جابر إليه شهراً حتى قدمت عليه الشام, فإذا عبد اهللا ب
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عىل الباب, فقال: ابُن عبد اهللا? قلت: نعم, فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته, 
يف القصاص, فخشيت  فقلت: حديٌث بلغني عنك أنك سمعته من رسول اهللا 

يقول: حيرش  أن متوت أو أموت قبل أن أسمعه, قال: سمعت رسول اهللا 
 احلديث. ))الناس يوم القيامة...

 ))من سلك طريقًا يطلب فيه علًام...((ولتحديث أيب الدرداء بحديثه املتقّدم: 
قدم رجٌل من املدينة عىل أيب (() قال: 2682احلديث, قّصة, ففي سنن الرتمذي (

الدرداء وهو بدمشق, فقال: ما أقدمك يا أخي? فقال: حديث بلغني أنك حتدثه 
اجة? قال: ال, قال: أما قدمت لتجارة? قال: , قال: أما جئت حلعن رسول اهللا 

 ال, قال: ما جئت إال يف طلب هذا احلديث? قال: فإين سمعت رسول اهللا 
 احلديث. ))يقول: من سلك طريقاً يطلب فيه علًام...

وكان كثري من املحدثني إذا رووا عن مشايخ بالدهم ما عندهم من احلديث 
احلديث عن العلامء يف تلك األقطار, قال اإلمام  ارحتلوا إىل األقطار املختلفة لرواية

: 91أمحد بن حنبلـ  كام يف الرحلة يف طلب العلم للخطيب البغدادي (ص:  مل (()ـ 
يكن يف زمان ابن املبارك أطَلب للعلم منه, رحل إىل اليمن وإىل مرص وإىل الشام 

 .))الكباروالبرصة والكوفة, وكان من رواة العلم وأهل ذلك, كتب عن الصغار و
: 96وقال الشعبيـ  كام يف الرحلة أيضًا (ص:  لو أن رجًال سافر من أقىص (()ـ 

الشام إىل أقىص اليمن فحفظ كلمًة تنفعه فيام يستقبله من عمره رأيت أن سفره ال 
 .))يضيع

ومن أهم مهامت طالب العلم أن يشغل وقته يف حتصيل العلم مذاكرة مع 
 {) عن ابن عباس 6412يف صحيح البخاري (الزمالء وأخذًا عن املشايخ, و

, ففي ))نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس, الصحة والفراغ((: قال: قال النبي 
هذا احلديث الداللة عىل أن من استعمل صّحته وشغل وقته فيام يعود عليه باخلري 
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والسيام يف طلب العلم هو الرابح املستفيد من هاتني النعمتني, وأن من كان 
 بخالف ذلك فهو اخلارس املغبون.

ومن املهم أيضًا اعتناُء طالب العلم باقتناء الكتب املفيدة التي ُتعنى باألدلة 
الرشعية من الكتاب والّسنّة واملأثور عن سلف األمة, وقراءهتا وتدوين الفوائد 
 املهمة يف كراريس ولو مل ينقل الفائدة بأكملها, بل يدّون موضوعها ويشري ملوضعها
من الكتاب باجلزء والصفحة; ألنه لو مل يدّون اإلشارة إليها فإنه يصعب عليه 
االهتداء إىل مكاهنا عند احلاجة إليها, السيام إذا كان الكتاب كبريًا واسعًا قد ال 

 يتيرس له قراءته مّرة أخرى مثل فتح الباري البن حجر ونحوه.
 قال الشاعر:

ــــده  العلــــم صــــيد والكتابةقي
 

ــيود  ــد ص ــةقّي ــال الواثق  ك باحلب
 
 

ــة ــيد غزال ــة أن تص ــن احلامق  فم
 

ــة  ــق طالق ــني اخلالئ ــا ب  وترتكه
الستفادة طالب العلم من الكتب أن يقرأ مقدماهتا وأن  ومن أحسن الطرق 

يعرف مصطلحاهتا; ألن قراءة مقدمات الكتب يف الغالب يكون فيها توضيح 
هؤالء العلامء يف تأليفهم; للمصطلحات, وفيها بيان للطرق واملناهج التي أرادها 

فإن من ال يقرأ هذه املقدمات وال يعرف املصطلحات التي اشتملت عليها هذه 
املقدمات قد يبحث عن اليشء يف غري مظنته, وقد يظن أنه جيد بغيته يف هذا الكتاب 

 وهي ال توجد فيه ألهنا ال تدخل حتت مصطلح صاحبه التي بيَّنها يف مقدمة كتابه.
عض املصطلحات التي ظهرت باستقراء بعض العلامء لبعض ومثل ذلك ب

الكتب, كاستقراء احلافظ ابن حجر كتاب صحيح البخاري وإبراز كثري من 
الفوائد مصطلحات اإلمام البخاري فيه, وقد أوردت مجلة كبرية منها يف كتاب 

), منهج البخاري يف صحيحهحتت عنوان: ( وكتب أخرى املنتقاة من فتح الباري
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 ).8/201من جمموعة كتبي ورسائيل (وهوض
 :العمل بالعلمـ 3

وبعد حتصيل العلم واإلخالص فيه البد من العمل به ألن ثمرة العلم العمل, 
يف حديث أيب  والعلم بدون عمل يكون حّجة عىل اإلنسان; كام قال النبي 

), ويف 534رواه مسلم ( ))والقرآن حّجة لك أو عليك((: >مالك األشعري 
مرفوعاً: أن أّول الناس يقىض يوم  >) عن أيب هريرة 4923سلم (صحيح م

ورجٌل تعلم العلم وعّلمه وقرأ القرآن, فأيت به, ((القيامة عليهم ثالثة أحدهم: 
فه نعمه فعرفها, قال: فام عملت فيهام? قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك  فعرَّ

وقرأت القرآن ليقال: هو  القرآن, قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل,
; ألن من يعيص ))قارئ, فقد قيل, ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى أُلقي يف النار

 اهللا عىل بصرية أسوأ حاالً ممن يعصيه عىل جهل.
 قال الشاعر:

 إذا كنت ال تدري فتلــك مصــيبة
 

 وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم 
ثم إين ((): 14مل (ص: وقال اخلطيب البغدادي يف كتاب اقتضاء العلم الع

موصيك يا طالب العلم بإخالص النية يف طلبه وإجهاد النفس عىل العمل 
بموجبه; فإن العلم شجرة, والعمل ثمرة, وليس ُيعد عاملًا من مل يكن بعلمه 

 .))عامالً 
والعامل الرباين هو الذي جيمع بني العلم والعمل والتعليم, قال ابن األعرايب كام 

, ))ال يقال للعامل رباين حتى يكون عاملًا معلًِّام عامالً ((): 1/162(يف فتح الباري 
وأزيد: وأن يكون ذلك عىل فهم السلف الصالح وطريقتهم, وقد روى ابن جرير 

كان الرجل منّا إذا ((قال:  >) بإسناد صحيح عن ابن مسعود 1/74يف تفسريه (
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, وأشار إىل صّحته ))نتعلم عرش آيات مل جياوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هب
 ).1/83ابن جرير (

 :بذل العلم تعليًام ودعوة وافتاءً ـ 4
ي هذا النفع إىل غريه,  ومن منحه اهللا العلم ووفقه للعمل به فإن عليه أن يعدِّ
فيفتي السائل ويعلِّم اجلاهل, ويدعو غريه إىل احلق واهلدى, وأن يصرب عىل ما يناله 

 (Î'óÇyèø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z�≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A'ô£äz ∩⊄∪ !ωÎ ®: " من أذى يف هذا السبيل; قال اهللا
t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#öθ|¹#uθs?uρ Èd,ysø9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ Î'ö9¢Á9$$Î/ ∩⊂∪ 〈 فقد ,

أقسم اهللا يف هذه السورة عىل خسارة كل إنسان وأنه ال ينجو من هذا اخلرسان إالّ 
ن علم وعمل الصاحلات ودعا غريه إىل احلق وصرب عىل ما يناله من من آمن ع

أّول العلم ((): 8/157األذى, قال حممد بن النرض كام يف السري للذهبي (
 .))االستامع, واإلنصات, ثم حفظه ثم العمل به, ثم بثّه

وقد جاءت الّسنّة ببيان عظم األجر والثواب ملن دعا إىل اهللا عىل بصرية; روى 
من دعا ((قال:  أن رسول اهللا  >) عن أيب هريرة 6804يف صحيحه ( مسلم

إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه, ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً, 
ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه, ال ينقص ذلك من 

قال: قال  >) عن أيب مسعود األنصاري 4899, وروى مسلم ())آثامهم شيئاً 
 .))من دلَّ عىل خري فله مثل أجر فاعله((: رسول اهللا 

فواهللا ألن هيدي اهللا بك رجًال واحداً ((يوم خيرب:  >لعّيل  وقال النبي 
) 6223) ومسلم (3009رواه البخاري ( ))خٌري لك من أن يكون لك محر النعم
 من حديث سهل بن سعد الساعدي.

): أنشدنا حممد 38ه اقتضاء العلم العمل (ص: وقال اخلطيب البغدادي يف كتاب
 بن أيب عيل األصبهاين لبعضهم:
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 اعمل بعلمك تغنم أهيــا الرجــل
 

 ال ينفع العلــم إذا مل حيســن العمــُل  
 والعلــم زيــن وتقــوى اهللا زينتــه 

 
ــغل  ــم ش ــم يف علمه ــون هل  واملتق

ــة  ــم بالغ ــا ذا العل ــة اهللا ي  وحج
 

ــل  ــا ال وال احلي ــع فيه ــر ينف  ال املك
تعلم العلم واعمل ما اســتطعت  

 بــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــدل  ــو واجل ــه الله ــك عن  ال يلهين
 وعلِّم الناس واقصد نفعهم أبــدا 

 
ـــل  ـــادك املل ـــاك أن يعت ـــاك إي  إي

ــه  ــد زلّت ــق عن ــاك برف ــظ أخ  وِع
 

 فالعلم يعطــف مــن يعتــاده الزلــل 
 وإن تكن بني قوم ال خــالق هلــم 

 
 فأُْمْر علــيهم بمعــروف إذا جهلــوا 

 هم بال ضجرفإن عصوك فراجع 
 

 واصرب وصابر وال حيزنك ما فعلوا 
 فكـــل شـــاة برجليهـــا معّلقـــة 

 
عليــك نفســك وإن جــاروا وإن  

 عــــــــــــــــــــــــــــدلوا
 

 توقري العلامء واالستفادة من علمهم
من املتعني عىل طالب العلم أن حيفظ لسانه من الكالم إال بخري, وأن يوقر 

وأال يشغل نفسه بالنيل من العلامء من املتقدمني واملتأخرين ويستفيد من علمهم, 
العلامء واحلط من أقدارهم ملا يف ذلك من قطع الطريق املؤدية إىل االستفادة من 
علمهم, وأن يذكرهم باجلميل الالئق هبم, قال الطحاوي يف عقيدة أهل الّسنّة 

وعلامء السلف من السابقني ومن بعدهم من التابعني أهل اخلرب واألثر ((واجلامعة: 
ه والنظر ال ُيذكرون إال باجلميل, ومن ذكرهم بسوء فهو عىل غري وأهل الفق

, وكالم الطحاوي هذا فيه توقري علامء السلف ممن اشتهر باحلديث أو ))السبيل
الفقه, وطالب العلم ُيعنى باحلديث والفقه, ويستفيد من مؤلفات العلامء وال يغلو 

وال يتابِع من حصل منه وال جيفو يف أحد منهم, فيأخذ ما كان عندهم من صواب 
): 29يف تبيني كذب املفرتي (ص:  ~خطأ عىل خطئه, قال ابن عساكر 

واعلمـ  يا أخي! وفقنا اهللا وإياك ملرضاته وجعلنا ممن خيشاُه ويتقيه حق تقاتهـ  أن ((
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حلوم العلامء رمحة اهللا عليهم مسمومة, وعادة اهللا يف هتك أستار منتقصيهم 
 .))معلومة

معرفة فضل أئمة ((): 3/295يف إعالم املوقعني ( ~يم وقال ابن الق
اإلسالم ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم, وأنَّ فضلهم وعلمهم ونصحهم هللا 
ورسوله ال يوجب قبول كل ما قالوه, وما وقع يف فتاوهيم من املسائل التي خفي 

يوجب  عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهمـ  واحلق يف خالفهاـ  ال
اطِّراح أقواهلم مجلة وتنقصهم والوقيعة فيهم, فهذان طرفان جائران عن القصد, 

م ومن له علم بالرشع ((إىل أن قال:  ))وقصُد السبيل بينهام: فال نؤثِّم وال نعصِّ
ـ  والواقع يعلم قطعًا أن الرجل اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم صالح وآثار حسنة 

انـ  قد تكون منه اهلفوة والزّلة هو فيها معذور, بل وهو من اإلسالم وأهله بمك
ومأجور الجتهاده, فال جيوز أن ُيتبع فيها, وال جيوز أن ُهتدر مكانته وإمامته ومنزلته 

 .))من قلوب املسلمني
فمن عرض أقوال ((): 396ـ 395وقال ابن القيم أيضًا يف كتاب الروح (ص: 

ها ما خالف النص مل ُهيدر أقواهلم ومل العلامء عىل النصوص ووزهنا هبا وخالف من
هيضم جانبهم, بل اقتدى هبم; فإهنم كلهم أمروا بذلك, فمتبعهم حقًا من امتثل ما 
أوصوا به ال من خالفهم; فخالفهم يف القول الذي جاء النص بخالفه أسهل من 

, خمالفتهم يف القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص عىل أقواهلم
ومن هنا يتبني الفرق بني تقليد العامل يف كل ما قال, وبني االستعانة بفهمه 
واالستضاءة بنور علمه, فاألول يأخذ قوله من غري نظر فيه وال طلٍب لدليله من 
الكتاب والّسنّة, بل جيعل ذلك كاحلبل الذي يلقيه يف عنقه ويقلده به, ولذلك 

ستضاء بنور علمه يف الوصول إىل سمي تقليداً, بخالف من استعان بفهمه وا
الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه, فإنه جيعلهم بمنزلة الدليل إىل الدليل األول, 
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فإذا وصل إليه استغنى بداللته عن االستدالل بغريه, فمن استدل بالنجم عىل 
أمجع الناس ((القبلة فإنه إذا شاهدها مل يبق الستدالله بالنجم معنى, قال الشافعي: 

 .))مل يكن له أن يدعها لقول أحد  أن من استبانت له سنّة رسول اهللا عىل
): 7/555وقال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف كتابه أضواء البيان (

اعلم أن موقفنا من األئمة رمحهم اهللا من األربعة وغريهم هو موقف سائر ((
هم وإجالهلم والثناء املسلمني املنصفني منهم, وهو مواالهتم وحمبتهم وتعظيم

عليهم بام هم عليه من العلم والتقوى, واتباعهم يف العمل بالكتاب والّسنّة, 
وتقديمهام عىل رأهيم, وتعلُّم أقواهلم واالستعانة هبا عىل احلق, وترك ما خالف 

 الكتاب والّسنّة منها.
كون وأما املسائل التي ال نص فيها, فالصواب النظر يف اجتهادهم فيها, وقد ي

اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا ألنفسنا; ألهنم أكثر علًام وتقوى منّا, لكن 
علينا أن ننظر ونحتاط ألنفسنا يف أقرب األقوال إىل رىض اهللا, وأحوطها وأبعدها 

 فمن اتقى((, وقال: ))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك((: من االشتباه; كام قال 
 .))هالشبهات فقد استربأ لدينه وعرض

وحقيقة القول الفصل يف األئمة رمحهم اهللا أهنم من خيار املسلمني, وأهنم 
ليسوا معصومني من اخلطأ, فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر االجتهاد وأجر 
اإلصابة, وما أخطأوا فيه فهم مأجورون عىل كل حال, ال يلحقهم ذم وال عيب 

اكامن عليهم وعىل أقواهلم كام ح وال نقص يف ذلك, ولكن كتاب اهللا وسنة نبيه 
 ال خيفى.

 كال طريف قصد األمور ذميم      فال تغل يف يشء من األمر واقتصد
فال تك ممن يذمهم وينتقصهم, وال ممن يعتقد أقواهلم مغنية عن كتاب اهللا 

 .))وسنّة رسوله أو مقّدمة عليهام
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املتعلقة بفضل  إىل هنا ينتهي ما أردت حتريره يف هذه الرسالة املخترصة جداً 
أن ينفعني وطالب  "العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه محلته, وأسأل اهللا 

 العلم هبا وأن يرزق اجلميع العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع جميب.
وكان الفراغ من حتريرها يف اليوم الثالث عرش من شهر رمضان املبارك عام 

عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه هـ, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل  1429
 أمجعني.

 
### 
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