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 يف اإلسالمالعلم زلة نم خطبة بعنوان:
 م8201سبتمرب  21 -هـ 1440 حمرم  11بتاريخ:   

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: منزلة العلم واحلث عليه يف اإلسالم
 العنصر الثاين: صور ومناذج مشرقة يف حرص السلف الصاحل على طلب العلم 

 بني العلم والعمل: العنصر الثالث
 أما بعد:                                                           المقدمة:       

 العنصر األول: منزلة العلم واحلث عليه يف اإلسالم
 (.العلم يف اإلسالمنستقبل عاماً دراسياً جديداً ؛ وهبذه املناسبة نقف مع حضراتكم حول: ) منزلة  يف هذه األايم املباركة :عباد هللا

علت  بنتا لرفتع ال تل عنأتا ان كتان اول متا نتزل مت  التوح   -عتز وجتل  -لقتد بلتتع عنايتة   الم بقيمتة العلتم ا تا اهتمتام  و اهتتم اإلستقد ف 
ْستتما َربأاتتَل ال تذاَ َ َل َ }نبينتا اعمتتم كلمتتة هتبرب هبتتا جويتتل هتت   ولت  تعتتا : يف اول آيتتة  ِبلقتترا و والعلتتم   عتتز وجتل امتتر  ؛ و ( 1العلتت :){ا ْترَاْ ِبا

فتال يستتَو عنتد   التذَ يعلتم والتذَ   ع م  القرآن دليل واضح عل  امهية العلم يف تكوي  عقل اإلنسان ويف رفع  إ  املكانة الستاميةنزل
 يَتْعَلم توَن َهتْل َيْستَتوَا ال تذاي َ }ال يعلم  فأهل العلم هلم مقام عميم يف شريعتنا الترا   ف م مت  ورةتة األنبيتا  واملرستلق  يقتول   تبتار: تعتا : 

َا يَتَتذَك ر  ا ول و اأْلَْلَبابا   .ال يستَو الذَ يعلم والذَ ال يعلم  كما ال يستَو احل  وامليع  ف( 9الزمر: ) {َوال ذايَ  اَل يَتْعَلم وَن إاَّن 
ُ   ال تتذايَ  آَمن تتوا }ويرفتتع   التتذَ يالتتم العلتتم والتتذَ يعمتتل بتت  كمتتا ي تتا    تتال تعتتا :  تتْنك ْم َوال تتذايَ  ا وت تتوا اْلعاْلتتَم َدَرَجتتا   يَتْرفَتتعا ا )اجملادلتتة:  {ما

( اَ يرفع الذي  اوتوا العلتم مت  املتنيمنق ب ضتل علم تم وستابقت م درجتا  اَ علت  مت  ستواهم يف النتة.  تال القتروا:  اَ يف ال تواب 11
مت  لتي  بعتال  و تال ابت  مستعود: متدل   العلمتا  يف هتذه  يف اآل رو ويف الكرامة يف الدنيا  فريفع املنيم  عل  م  لتي  ؤتنيم  والعتال علت 

  ا.هتب .اآلية  واملعىن: ان  يرفع   الذي  اوتوا العلم عل  الذي  آمنوا ول ينيتوا العلم )درجا ( اَ درجا  يف دين م إذا فعلوا ما امروا 
تل  :}ده كلتم ريتري معلتم ال ينيكلاِبل   لنا اكل الصتيد التذَ دتاده الكلتم املعلتم  وإذا دتا ول رف العلم تل  هَل تْم   تْل ا حا َيْستأَلوَنَل َمتاَذا ا حا

ُ   َفك ل توا  ا ت تَ  اْلَتَوارالا م َكلأاباتَق تت َعلأام توََّ     ا تا َعل َمك تم  ا ُ ا َعلَ َلك م  الا يأاَبا   َوَما َعل ْمت ْم ما [ فلتوال 4]املائتدو: {ْيت ا ا اَْمَستْكَ  َعلَتْيك ْم َواذْك تر وا اْستَم ا
هتذا يف عتال الكتالب  رفعت    فضل العلم لكان فضل ديد الكلم املعلم والاهل سوا   و د علمت  كيتف يصتيد  وكيتف  ستل لصتاحب   

 !؟فما ِبلل ؤ  تعلم الكتاب والسنة ؛ درجة ع  ا ران  ِبلعلم
َعتْ  َعتامارا بْت ا َواةالَتَة َالا الاَْ ْيتلا   اَن  َلفاتَع بْتَ  ف؛ فتو  ك تري مت  األكتابرحستم وال نستم ويبلغ م  فضل العلم انت  يرفتع  تدر الي لتي  هلتم 

تتَة   فَتَقتاَل ع َمتر   َلْ َع َعلَت  اَْهتتلا الْتَوادا َعْبتدا احْلَتارا ا   َلقاتتَ  ع َمتَر بْتَ  ابَْا تتابا باع ْستَ اَن   وََكتاَن ع َمتتر  اْستتَتْعَمَل   َعلَت  َمك  َْ َ ؟  َتتاَل : : َمتت ا اْستَت
تتْ  َمَوالاينَتتا    َتتاَل ع َمتتر  : فَاْستت َلْ ع  َعلَتتْي ام  ابْتتَ  اَبْتتتزََ    َتتاَل : َوَمتت ا ابْتت   اَبْتتتزََ ؟  َتتاَل : َرج تتل  ما َْ ْم َمتتْوً  ؟  َتتاَل : إان تت    َتتارا   اْستتَت َلْ َع َعلَتتْي ا َْ َت

ْلَ رَائاضا    َاض     َ  َتَذا اْلكاتَتابا اَ ْتَواًمتلاكاَتابا  ا تَتَعاَ    َعالا  ِبا َ يَتْرفَتع  هبا  ُ ا   َوَيَضتع  اَل ع َمر  : اََما إان  نَباي ك ْم َدتل     َعلْيت ا وَستل َم  َتاَل : إان  ا
 ) امحد والبي ق  يف ال عم والسن  الكَو واب  ماجة بسند حس (. با ا آَ رايَ .

ْعتع   ا ؤ  في ا إال م  انتسم ل رف العلم عاملا كان او متعلما  فعت  الالدني -دل    علي  وسلم  -و د لع  الرسول  َِا ه َريْتترََو    َتاَل : 
تتتَو يَتق تتتول  :     ا   اَْو م تَتَعلأاًمتتتا.التتتْدنْتَيا َمْلع ونَتتتة    َمْلع تتتون  َمتتتا فايَ تتتا   إاال  ذاْكتتتَر  ا   َوَمتتتا َواالَه    اَْو َعالاًمتتت  َرس تتتوَل  ا َدتتتل     َعلْيتتت ا وَستتتل َم   َوه 

 )الاواين واب  ماجة والرتمذَ وحسن (  وكما  يل: ك  عاملا او متعلما وال تك  ال الث فت لل. 



  (2) 

متتا هتتو افضتتل متت  ان يستتتت ر لتتل احلتتو  يف الب تتر والتتدواب وحتت  النمتتل تستتتت ر لاالتتم العلتتم؟ متتا هتتو افضتتل متت  ان تضتتع  :عبــاد هللا
ستتبيالً يف ولتتم العلتتم ستتوا  كتتان يف دري تتتذهم إليتت  او يف كتتتاب ت تترتي  لت ت تت  وتقتترا فيتت ؟ اَ فضتتل  املالئكتتة اجن ت تتا لتتل إذا ستتلكع

   واألحاديث يف ذلل ك ريو!!عميم هو ذا: وف ره   عز وجل لالبة العلم ال رع  الذي  يتعلمون الكتاب والسنة
َ     عن    الَ ف َتتات  فاْيت ا عاْلَمتاً َست  َل    لت   َورايْتَقتاً إ  :  دل      علْيت  وستل َم يَتق تول  َِاْعع  َرس وَل  ا  :َع  ال الد ردا ا َرضا َم  َستَلَل َورايْتَقتاَ يَتبتْ

تتا َيْصتتَنع   ؛الَن تتة الئاَكتتَة لََتَضتتع  اْجناَ تَتَ تتا لااَالاتتما العاْلتتما راَضتتاً ؤا
َ
َ لََيْستتَتت ار  لتت   َمتت  يف ا ؛وإن  امل تَتتان  يف َوإن  الَعتتالا لس تتموا ا وَمتت  يف األرضا َحتت   احلايتْ

ا ا 
َ
تا َور ة توا  ؛وإن  الع َلما ا َوَرةَة  األنباْيا ا  ؛وَفْضل  الَعالاا َعل  الَعابادا َكَ ضلا الَقَمرا عل  َسائارا الَكَواكاما  ؛امل وإن  األنباْياَ  لْ يت َوَرة توا دايْنتاراً وال داْرمَهَتاً َوإَّن 

 .(واب  حبان يف د ي   بسند حس  ابو داود والرتمذَ ). َفَمْ  َاَ َذه  اَ َذ ِباَظ  َوافار  العاْلَم 
 تتتاَل رستتول  ا دتتتل     علْيتتت ا  :َعتتتْ  ابتت ا َمْستتتعودا رضتتَ      عنتتت    تتالومتتع ان اإلستتتالم حتترم احلستتتد إال ان ال تتار  اِبحتتت  يف  تتال العلتتتم  ف

ا َويت عَ ال َحَسَد إال  يف اةنَتتَ : وسَلمَ   (.مت   علي  )لاْم اْقا َرج ل  آََته    َمااًل فَسل اَ   َعل  َهَلكتا ا يف احَل   وَرج ل  آََته     احلاْكَمَة فَت  َو يَقضا  هبا
ُ   َعْنت   َعتْ  اَ إن   ل يقصر األجر عل  العلمتا  يف حيتا؛م؛ بتل امتتد األجتر بعتد متو؛م وإ   يتام الستاعة  ف أيها املسلمون: تَ  ا  لا ه َريْتترََو َرضا

ُ   َعَلْي ا َوَسل َم  َاَل  ُ ا َدل   ا ْنَسان  انْتَقَاَع َعَمل    إاال  ماْ  َةاَل     اَن  َرس وَل ا تَتَ تع  بات ا َوَولَتد  َدتالاح  يَتْدع و لَت    :إاَذا َماَ  اإْلا   َدَدَ ة  َجارايَة  َوعاْلم  يت نتْ
يح    َالَ )الرتمذَ و  اد  احلستنا  يَتع تْد لت  إ   يتام  –م ال  –(   لع: اإلمام البَاَر  َهَذا َحدايث  َحَس   َد ا ما  م   رون  ومع ذلتل عتد 

؟!!  وحيضرين  ول اإلمام ال افع  رمح   : الساعة  فم  حن  جبانم البَاَر
 واتوعاش قوم وهم يف الناس أم...............قد مات قوم وما ماتت مكارمهم

 وما امجل  ول سيدل عل  ب  ال والم رض    عن :
 على اهلدى ملن استهدى أدالء.................ما الفخــــر إال ألهل العلم إهنم 
 واجلاهـلون ألهل العـلم أعداء..................وقدر كل امرئ ما كان حيسنه 
 موتى وأهل العلم أحياءالناس  ................فـفـز بعلم تعش حيـاً به أبــدا

انتت  دتتل    عليتت  وستتلم جعتتل فتتدا  كتتل استتري متت  استتَر بتتدر  تت  حيستتنون فتت  القتترا و والكتابتتة  ان يعلتتم  وألمهيتتة العلتتم  تتد أحبــيف يف هللا:
ُ   َعَلْيت ا َوَستل َم ؛ ْم فاتَدا   َكاَن َلي  ماْ  اأْلَْسرََ يَتْوَم بَتْدر  َلْ َيك تْ  هَل ت:    َع ا اْب ا َعب اي   َالَ فع رو م  ابنا  الص ابة   ُ ا َدتل   ا َفَجَعتَل َرس تول  ا

  . ) امحد والبي ق  يف السن  الكَو واحلاكم ود   (. فاَداَ ه ْم اَْن يت َعلأام وا اَْواَلَد اأْلَْنَصارا اْلكاَتابَةَ 
؛ العربيتة ف ستم؛ بت ِبحلتث علت  تعلتيم عليت  الستالمل يقتصر اهتمام النا و  وةبتع انت  امتر  يتد بت  تبتع بتتعلم ل امتر بتتعلم اللتتا  األ تَر

َ يْتدا فعت  تعلم أبمر منت  دتل    عليت  وستلم العويتة وال ارستية والروميتة وريريهتا   فقداللتة السراينية ليتو  اعمال الرتمجة والرد عل  الرسائل  
ُ   :   ْب ا َتباع   َالَ  ُ ا َدل   ا ُ ا َمتا آَمت   يَت  توَد َعلَت  كاتَتالا  : َتالَ  ؛ َعَلْي ا َوَسل َم اَْن اَتَتَعل َم َل   َكلاَما   ماْ  كاتَتابا يَت  تودَ اََمَرينا َرس ول  ا  َتاَل  ؛ إاينأا َوا

امحتد ) . «َوإاَذا َكتَتب توا إالَْيت ا  َتترَْا   لَت   كاتَتاهَب ْم  ؛  وَد َكتَتْبتع  إالَتْي امْ فَتَلم ا تَتَعل ْمت    َكاَن إاَذا َكَتَم إاَ  يتَ  : َالَ  ؛ َفَما َمر  لا ناْصف  َشْ ر  َح   تَتَعل ْمت    َل   
ُأا دل    علي  وسلموحسن (  الرتمذَ و وابو داود واحلاكم  اَن َرسولا ا   وادتب ع اللتتة ستالحا لت  يتدافع فأدبح الَ َ   يد  ب   تبع  تَتْرمج 

ول تقتصتتر عنايتتت  دتتل    عليتت  وستتلم بتعلتتيم هتتذه ال نتتون ؛  .) متت  تعلتتم لتتتة  تتوم امتت  مكتترهم (  يتتل: بتت  عتت  اإلستتالم واملستتلمق  وكمتتا
ُ ا  َالَتتعْ ف .والعلتتوم للرجتتال ف ستتم  إَّنتتا اعتتتىن ايضتتا بتعلتتيم النستتا  العلتتم والكتابتتة تتَ ا ا باْنتتعا َعْبتتدا ا ُ   : َعتتْ  ال أا ُ ا َدتتل   ا َدَ تتَل َعلَتت   َرس تتول  ا

 (.بسند د يح ابوداودوالنسائ  ) .  َااَل تت َعلأاماَق َهذاها ر  ْتَيَة الن ْمَلةا َكَما َعل ْمتايَ ا اْلكاَتابَةَ  :   َلْي ا َوَسل َم َواََل عاْنَد َحْ َصَة فَتَقاَل لا عَ 
 ؛تعلما وتعليما ؛ِبملسألة العلمية فإن ما تقدم هو  ليل م  ك ري ورد ع  النا دل    علي  وسلم يف شأن عنايت  :ومجلة القول
  ا يو  اهتمام  ال ائ  بوالية العلم والتعليم. ؛ا واال واعماال
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 العنصر الثاين: صور ومناذج مشرقة يف حرص السلف الصاحل على طلب العلم 
والتعقيتم علي تا  لتقتارنوا بتق اسو  لكم دورا وَّناذج م ر ة م  حرص السلف الصتا  علت  ولتم العلتم  وستأتر: لكتم التعليت   عباد هللا:

 حاهلم واإلمكانيا  واألدوا  الكتابية اليت عندهم وبق ما حن  في  م  تقدم علم  وتكنولوج !!
  يل لبعض م: ؤا ادركع هذا العلم؟  ال: ِبملصبال واللوي إ  الصبال.

  مع احملوو إ  املقوو. حملوو وتكتم؟! فقال اإلمام امحد: امحد حموو و لم فقيل ل : انع إمام املسلمق وال  لع حتمل ااإلمام ورئ  مع 
لعلم؟  ال: حرص المو  املنو  يف بلوغ لذتت  للمتال. فقيتل لت : فكيتف ولبتل لت ؟  تال: ولتم املتراو ا كيف حردل عل   يل لل افع : و 

  املضلة ولدها لي  هلا ريريه
: م  ينينس َل ؟ فضرب بيده إ  الكتم  و ال: هو   . َ  النأاي؟ فقال: الأذي  في اذه ؛ فقيل: ما  يل لرجل 

-رمحت     -ابليل ب  امحتد ال راهيتدَ ولي  هذا ف سم؛ بل إن ساعا  األكل لقوام حيا؛م ومعاش م كانع ةقيلة علي م  فقد سألوا 
 .ساعة آكل في ا يل؟  ال:اةقل الساعا  علما ه   :
كتتتاب »بتتق مضتتغ اببتتز وشتترب ال تيتتع  تترا و  ستتق آيتتة  :فقتتال ؟فقيتتل لتت  يف ذلتتلوكتتان داود الاتتائ  ي تترب ال تيتتع وال  كتتل اببتتز  

 .  «اجملالسة وجواهر العلم
فتتاأ اكتو متا اشتد ال نتا  يف العلتم عنتده؟! ومتتا  . ستاعة آكتل في تا اةقتل الستاعا  علت     يقتتول: كتان ابليتل بت  امحتد ال راهيتدَ البصتَرو  

 او د التريو عل  الو ع لدي ؟!
جباً: اةقل ساعا  علي  ساعة األكل؛ مع ان  مبال وواجتم لقتوام احليتاو وح تظ التن  ؛ ومتا يتودتل بت  إ  الواجتم ف تو واجتم   لع متع

 فكيف حالنا وحن  ن َضيأاع  او اتنا يف ال راغ واحلرام وامام املسلسال  واألفالم وعل  الق اَو والار ا   وعل  النع واملعاكسا ؟!!
 . سنة ما اكلع بيدَ ِبلليل  كانع ا يت تلقمين وال اكتم احلديث ا مع ةالةق عبيد ب  يعيش يقول:  ف ذا: اعود إ  سل نا الصا 

ع  اب  ال حتا  دتاحم الترل والتعتديل يقتول:  كنتا يف مصتر ستبعة اشت ر ل مكتل في تا مر تة  كتل َّتارل مقستم جملتال  ال تيو  وِبلليتل و 
فيتت  ل شتتيَا  فقتتالوا: هتتو عليتتل  فراينتتا يف وريقنتتا ِكتتة اعجبتنتتا فاشتترتيناها فلمتتا دتترل إ  البيتتع حضتتر النستتو واملقابلتتة  فأتينتتا يومتتا ال ور 

و ع  ل  فلم  كنا إدالل هذه السمكة ومضينا إ  اجملل   فلم نزل ح  ات  علت  الستمكة ةالةتة اايم وكتاد  ان تتتتري فأكلناهتا ني تة  
 .(اعالم النبال  سري) إن العلم ال يستاا  براحة السد  ل يك  لنا فراغ ان ن َو السمل. مث  ال:

ع  ال الوفا  ابت  عقيتل  يت تدأ  عت  ن ست  فيقتول :  ال ا صتر بتايتة ج تدَ او تاَ  اكلت   حت أ ا تتار َستف  الكعتل وحتسأتي  متع املتا  و 
 راً عل  ماالعة  او تساري فائدوا ل ادرك ا في  !! عل  اببز ؛ ألجل ما بين ما م  ت او  املضغ ! توفْ 

  ِبلعلم يف و ع األكل  فإنأ الو ع والزمان عزيز  االشتتالو  إين اأتسأف يف ال وا  ع     ال ال يو فَر الدي  : و 
لتتت ال حيتتتتاج إ   ؛متتت  األكتتتلانتتت  كتتتان  تنتتتع ك تتتريا  ؛مشتتت  التتتدي  األدتتتب اين متتت  حردتتت  علتتت  العلتتتم وشتتت أ  بضتتتيا  او اتتتت  ان ال تتتيووحيكتت  
 .فيضيأع علي  الزمان ؛في تاج إ  د ول ابال  ؛ال رب

 وُأرَاُه أْسَهَل َما َعليَّ َيِضيعُ  ------والَوْقُت أنَفُس ما ُعِنيُت حبفظِه 
يعتوون  مضتيعًة فكيتف بنتا؟!!  اياااااااأ!!!!!!!!!!! كم نضيع م  الساعا  يف احلرام!! إذا كانوا حريصق عل  الو ع يف وعام م وشراهبم و 

 ايااااأ؟!!! لا ل بنا اي رمح .
إين ال حيل ل ان اضيع ستاعة مت  عمتَر  حت  إذا تعاتل لستاين عت  متذاكرو او   اب  عقيل احلنبل  تلميذ احلافظ ابايم البتدادَ:يقول 

و تتد  اتتر ل متتا استتاره  وإين ألجتتد متت  حردتت   منتتاةرو  وبصتتَر عتت  ماالعتتة  اعملتتع فكتتَر يف حتتال راحتتيت وال مناتترل  فتتال اَّتتض إال
 .)ذيل وبقا  احلنابلة(  عل  العلم وال يف ال مانق  اشدأ  ا كنع اجده وال اب  ع ري  سنة.
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 فانمر كيف يستتل و ع وعام  وراحت  يف إعمال فكره فيساره بعد  ضا  حوائج  ال َصية؟!!! 
ويتد ل البيتع   ويتد ل ابتال  وا ترا عليت   و  ت  وا ترا عليت    كتل وا ترا عليت ال رؤتا كتان  مام ال حتا  التراَ   يقول عبد الرمح  اب  اإل

يف ولتتم شتت   وا تترا عليتت    فكانتتع هتترو هتتذا اجمل تتود وهتتذا احلتترص علتت  استتتتالل الو تتع كتتتاب التترل والتعتتديل يف تستتعة  لتتدا  وكتتتاب 
 الت سري يف  لدا  عدو وكتاب السند يف الف جز .

ح   هلتتم  لتتوِبً ريل تتا واعينتتاً عميتتاً وآذالً دتتماً!!! فتتإذا كنتتع تريتتد الل تتا  هبتتم فاعمتتل عمل تتم ؛ فتتاأ يستتر لتتل ستتبل العلتتم والتقنيتتا  هلتتذا فتتت
 احلدي ة ما ل يصل إلي  احدهم  ومع كل ذلل ا ول: ال يصل إلي م احدكم!!! الي  كذلل؟!!! 

التو  إن تتاي   ال يزايئت  األملتاين ال أت ري   ف ذاتم الترباْيون ب  كذلل ح  َّضوا ب     بل اهاحلرص لي   ادراً عل  املسلمق عل  ان هذا
 ! يف حتصيل العلمالو ع كان ال يلب  األ مصة أبكمام  ذوا  ا رار   ألنأ ريلق ا وفت  ا يضيع علي  و تاً هيناً العلم و م  شدأو حرد  عل  

 بني العلم والعمل: العنصر الثالث
 كانع هباً  من وراً ال و ن هلا وال أتةري.  ة هارها  وإال عمو جيم عل  العالا ان يعمل ؤا يعلم او يقول  ح  تنييت امل مون:أيها املسل

ُ ا اَْن تتَ }ولقد ذم   هنيال  بقول  تعا : َ تَتق ول وَن َما اَل تَتْ َعل توَن َكو َ َمْقتًتا عاْنتَد ا   (3   2) الصتف {ق ول توا َمتا اَل تَتْ َعل تونَ اَي اَيْتَ ا ال ذايَ  َآَمن وا لا
َ تقولون ابتري وحَت  ْتوَن عليت   ورؤتا َََّتد ْحت م بت  وانتتم ال ت علونت    :يف ت سريه -رمح   -السعدَ   ال ال يو وتَن تون عت  ال تر ورؤتا   اَ: لا

االنقيتاد ملت  لتالف  ولت  فعلت   فا تتدافهم ِبألفعتال ابلتغ مت   الن وي  بولتة علت  عتدم  فتنزهتم ان سكم عن   وانتم متلوةتون بت  ومتصت ون بت 
 ا تدائ م ِبأل وال اجملردو  .

ْعتتع  َرس تتولَ  َِا ُ   َعَلْيتت ا َوَستتل َم يَتق تتول   وعتت  استتامة بتت   يتتد  تتال:  ُ ا َدتتل   ا لر ج تتلا يتَتتْوَم اْلقاَياَمتتةا فَتيت ْلَقتت  يفا الن تتارا فَتتَتْنتتَدلا   اَ  : ا َتتا   ِبا  ْتَتاب تت   يفا الن تتارا جي 
َْ ف اَلن  َما َشْأن لَ  :فَتَيْجَتماع  اَْهل  الن ارا َعَلْي ا فَتيَتق ول ونَ  ؛فَتَيد ور  َكَما يَد ور  احلْاَمار  باَرَحاه   َ تاَل َعتْ  اْلم ْنَكترا  ؟!َا ْلَمْعر وفا َوتَتنتْ  ؟!اَلَْيَ  ك ْنَع أَتْم ر َل ِبا

ْلَمعْ   : َالَ   .) مت   علي  (  ر وفا َواَل آتاي ا َوَاََّْاك ْم َعْ  اْلم ْنَكرا َوآتاي ا ك ْنع  آم ر ك ْم ِبا
 . ال مالل ب  دينار رمح      إن العال إذا ل يعمل بعمل   لع موعمت  ع  القلوب كما تزل القارو ع  الص ا 

 العلما  إذا علموا عملوا   فإذا عملوا ش تالوا ... ( .  و ال ال وَر :  
 .ويقول ال اوا   إذا و ع القول بيال فال عل شاهد ل  ومصد     العلم ي تف ِبلعمل فإن اجاب  وإال ارحتل  :  و ال 

رَو ان عبيتتد البصتترو جتتافوا علتت  متتدَ حتترص ستتل نا الصتتا  علتت  القتتدوو والعمتتل ؤتتا عملتتوا ؛ فقتتد  وإلتتيكم هتتذا املو تتف العملتت  التتذَ يتتدل
) شتتيو التتواعم ق( يف اول يتتوم متت  اايم رمضتتان وهتتو يعتتظ يف مستتجد البصتترو  وشتتكوا لتت  ستتو  معاملتتة األستتياد هلتتم  يومتتا إ  احلستت  البصتتَر

 . وتوسلوا إلي  ان لام  ابة حيْث في ا عل  فضل عت  الر اب  فوعدهم  رياً 
 دون ان لام احلس  البصَر كما وعدهم. مث المعة التالية  مث ال ال ةوانتمر العبيد  ابة المعة  

 النتتاي في تتا علتت  عتتت  عتتام وجتتا  رمضتتان التتذَ يليتت   ويف اول اايم رمضتتان إذ احلستت  البصتتَر يتتتكلم عتت  فضتتيلة عتتت  الر تتاب  حتتث   ومتتر  
 . د    ِع ا إال  رج واعت  عبيدهم يب  احفلالعبيد  

 ؟! وبعد ان حترر العبيد اجتمع بعض م يف بيت   و الوا ل : ما الذَ ا ر: ع  ابابة هذه املدو
  فلمتتا ر  تين   هت  عبتتد اشترتيت  واعتقتت  حتت  اكتون  تد وبقتتع    ول يكت  معتت  متا اشترَت بتت  عبتدا ألعتقت  هلتم: كنتع ال املتتل عبتداً   تال

 م  القلم فودل إ   لوب الناي.   فَرج الكالم داد اً  الكالم عل  ن س  اوالً 
فيتع تتد ن ستت   ويكتتون م تتاالً يقتتتدَ بتت  يف مكتتارم األ تتال ؛ اآل تتري  ان حيقتت  يف ن ستت  متتا يريتتد ان حيققتت  يف  عتتالعلتت  ال جيتتم عبــاد هللا:

  ِبلرعايتة و تتتا  ِبل تت افية  ويت تتَر الصتتد  يف املوا تتف  واإل تتالص يف النيتتة  ومتتا ل يستتتمد  تتادو التتدعوو ومربوهتتا نتتورهم متت  م تتكاو النبتتوو
 هذه األايم فإن دعو؛م ستبق  ل صة.وا ال  م م  ا ال  النبوو  ويصب وا كالص ابة  وما ي تدَ هبم يف ةلما  
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مت ليتا ؤكتارم  الذَ هو م  اهم اس  الرتبيتة والتذَ لت  ي يتدل ك تريا إال بعتد ان نتراه مابقتا ِبل عتل -القدوو  -هذا املعلم او هذا األساي 
 كت  ان يبلتغ إليت  هتذا العنصتر  ؛ وي يدل اك ر ان نراه مابقا يف اعل  دوره  ألن ذلل سوف يعاينا فكرو عملية ع  املدَ الذَاأل ال 

 لنقي  ب  ج دل إلي  يف كل مرو وحناول املزيد.
 ان األفعال ا َو أتةرياً م  الكالم. :ومعناها  هنا: حكمة تقول: فعل رجل يف الف رجل  ري م   ول الف رجل لرجلو 
 .ف الناي م  الف حماضرو يلقي ا إنسان ع  األمانةسيكون ا َو ب دو يف آال؛ يدل عل  األمانة م الً  اا ال ي افعل مو   فلو ان رجال 

م  فر  بق ما يقول  وما يعمل    وؤا يرون  م  م ار تا  بتق اوامتره امل اليتة معلمتا  النايهو اول اهلادمق  ؤا يل م   عالواما حق يكون ال
 ومربيا  وتصرفات  املتايرو أل وال  واوامره  ف ذا يدل فساد عالج .

لالف  ول  فعل   وهو الذَ يبدا بن س  اوالً في مل ا علت  ابتري والتو  ليكتون بتذلل األستوو احلستنة والقتدوو امل لت  ملت  يتدعوهم  واملنيم  ال
  وليكتتون لكالمتت  ذلتتل التتتأةري يف ن تتوي الستتامعق التتذي  يتتدعوهم   بتتل إنتت  لتتي  ِباجتتة إ  ك تتري عندئتتذ   ف ْستتم  النتتاي ان ينمتتروا إل 

ولي تتعأ بنتتوره علتت  متت  حولتت    فيضتت   الاريتت  للستتالكق   ؛ لتتريوا في متتا اإلستتالم واإل تتان حيتتاً   تت  امتتام م علتت  األرض وا عتت  وستتلوك    
وتن تتتتح عليتتت  العيتتتون ويقتتتع يف القلتتتوب   في متتتل النتتتاي بتتتذلل علتتت  التأستتت  واإلتبتتتا  .. ف تتتو يتتتدعو بستتتلوك  ووا عتتت   بتتتل ان يتتتدعو بقولتتت  

 وكالم ..
 تتري استتوو   فقتتد كتتان عليتت  الصتتالو والستتالم إذا امتتر النتتاي أبمتتر كتتان اشتتد النتتاي َّستتكاً بتت     -ل    عليتت  وستتلمدتت-ولنتتا يف رستتول    

 وكان حيمل اهل بيت  عل  ذلل  بل ان يدعو ريريهم .
م ذا: ين أترون وما اعمم ذنم اول ل الذي  يصدون ع  دي    ويق ون حجترو ع ترو امتام التد ول فيت  والتمستل أبحكامت  ؛ ألَّتم بستلوك 

يت  حقتاً الناي م  الدي   وتنال  األلسنة املتبج ة لتقول : انمروا إ  فالن .. إن  يدعول إ  ش   ولال نا إ  ريريه   ولو كتان متا دعتول إل
 الدي    بسبم سلوك  ذا: !! -عندئذ  -التبع  وَّسل ب  ؟ فيرتكون 

عن تا مت  املتكاستتلق؟  هتوادا  دتالو ال جتتر متع الماعتة و    م علت كيتف حيت!  ملتق؟هلتتا مت  امل  إمتام معلت  الصتالو و  لنتايكيتف حيتافظ اف
حرمة التش ويتش يف بيع  وشترائ  ومعامالتت ؟ ومت   النايالصد  يف القول والوفا  ِبلوعد  وهو يكذب وللف؟ م  يع  الناي م  يتعلم 

 الناي ع  احلرام وهو اول اآلكلق؟!! ! كيف ين  وجاره متالحيان متَادمان؟ إمام هذا الذَ سيكرم جاره  و 
  ولتتوالهم متتا الستتي ةكتتم يت ملتتون متت  او ار التتذي  َتبعتتوهم يف ستتلوك م ذا:  إذ اَّتتم محلتتوهم علتت  املَال تتة واإلمث ِبإلحيتتا  والقتتدوو العمليتتة 

دتتل    عليتت  وستتلم يف  -رستتول   و عتتوا يف ذلتتل   ف تتم التتذي  ستتن وا هتتذه الستتنة الستتي ة فكتتان علتتي م إه تتم وآتم متت  اتتتبع م فقتتد :  تتال 
تت »احلتتديث التتذَ ا رجتت  مستتلم :  تتْ  رَيتترْيا اَْن يتَتتنتْق َ  ما َتتا بَتْعتتَده  ما تتَل هبا ْستتاَلما س تتن ًة َحَستتَنًة فَتلَتت   َاْجر َهتتا َوَاْجتتر  َمتتْ  َعما ْم َمتتْ  َستت   يفا اإْلا ْ  ا ج تتوراها

ْساَلما س ن ًة َسيأاَ ةً   َشْ     ْم َشْ    َوَمْ  َس   يفا اإْلا َا ماْ  بَتْعداها ماْ  رَيرْيا اَْن يَتنتْق َ  ماْ  اَْو َاراها  «. َكاَن َعَلْي ا واْ ر َها َوواْ ر  َمْ  َعماَل هبا
 وما امجل احلكمة اليت اجراها   تعا  عل  لسان ال األسود الدفل  عندما  ال :

 اي أيها الرجل املعلم غريه ... هال لنفسك كان ذا التعليم
 تصف الدواء لذي السقام وذي الضىن ... كيما يصح به وأنت سقيم

 ابدأ بنفسك فاهنها عن غيها ... فإن انتهت عنه فأنت حكيم
 ال تنه عن خلق وأتيت مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

َ  ب  الوَ  وهو يقول كمتا يف دتيد ابتاور:  ولقتد َتب علت  يتدَ يف  تال  التذكر اك تر مت  متائاوأ در  اك تر  يت التف  واستلم علت  يتد
فقلتع لن ست : كيتف   او دمعتع عينت   ولقد جلسع يوماً فرايع حول اك ر م  ع رو آالف ما في م إال م   د ر   لبت ؛ م  مائيت ن  
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  ِبلعتذاب ريتداً فتال تعلم تم بعتذال دتيانة لكرمتل ال ألجلت  بل إن  وا وهلكع: فص ع بلسان وجدَ: إهل  وستيدَ إن  ضتيع علت   
 ل ال يقولوا عذ ب م  دل علي  .

  ع ال يف النار. اكون جسراَ تعوون ب  إ  النة و أعوذ ِبأ ان اذكركم وانساه وان اف
او نصتت ت  يقتتتول: و   است تتتر  يف اجملتمتتع؛ وهتت : انتتل كمتتتا كلمتتع احتتداً  –كمتتتا عتتو احتتد ال تتعرا     –هنتتا: مصتتيبة كبتتريو  عبــاد هللا:

 يرد علي م ال اعر بقول : عارف  عارفق كل حاجة. 
 و كنت تدري فاملصيبة أعظمول...................كنت ال تدري فتلك مصيبة  إن
 ة:الرجتتتتتتتتتال ا ربعتتتتتتوم  امجل ما  يل يف ذلل: 

 * * فذلك عامل فاعرفوه  نه يدري * *أفرجل يدري ويدري 
 قظوه* * فذلك غافل فأي  نه يدري * *أيدري ورجل يدري وال 

 فذلك جاهل فعلموه * *    نه ال يدري * *أويدري ورجل ال يدري 
 فذلك أمحق فاجتنبوه * *    نه ال يدري * *أيدري يدري وال  ورجل ال

ا ول للذَ يعلم )وعتارف كتل حاجتة(  كيتف بتل تتتبجح وتعلتم مث تعانتد وتتادل وال تعمتل؟!!! كيتف بتل حينمتا تقتف امتام    عباد هللا:
 لل: ماذا عملع ؤا علمع؟!! فيتسا رب حلم وج ل حياً  م   !ويسأ

لْ ع  ف ل و بات ا َكَمتا َلْل تو َاَحتد ك ْم ِبا َْ تْ  َاَحتد  إاال اَن  َرب ت   َستَي تْنك ْم ما ُ ا بت  َمْستع ود َ  َاَل: َمتا ما ؟ َعْبَد ا : ابْتَ  آَدَم َمتا رَيتر َ: لا لَتَة اْلبَتْدرا  فَتيَتق تول  َقَمترا لَيتْ
ْلتَع فايَمتا َعلاْمتَع؟ ابْتَ  آدَ ابْ  ؟ اْبَ  آَدَم  َماَذا َاَجْبتَع اْلم ْرَستلاَق؟ ابْتَ  آَدَم َمتاَذا َعما ْلتَع فايَمتا َعلاْمتَع؟ ابْتَ  آَدَم َمتاَذا َ  آَدَم َما رَير َ: لا َم َمتاَذا َعما

ْلَع فايَما َعلاْمَع؟   .)الاواين مو وفا عل  اب  مسعود( َعما
ب تتو  َْ يف جاماعاتت  ان  رستتوَل   دتتل    عليتت  وستتلم  تتاَل:  ال تتتزول   َتتَدَما عبتتد  يتتوَم القيامتتةا حتت   ي ستتأَل عتت  اربتتع  َرَو ابتت   حا َعتت   :اَن والرتمتتذ

  .وع  مالا ا ماْ  اَْيَ  اْكَتَسَب   وفيما ان َق     وع  عالما ا ماذا َعماَل في ا   وع  جسداها فيما اباله    ع م راه فيما افناه  
علتتتم متتت  دينتتت  شتتتي اً ؛ ان يعمتتتل ؤتتتا علتتتم ؛ حتتت  ال يقتتتع حتتتتع وائلتتتة املستتتائلة الرِبنيتتتة امتتتام   يتتتوم  –داعيتتتة او متتتدعو  -فعلتتت  كتتتل إنستتتان 

 القيامة؛ ويتسا رب حلم وج   حياً  و جاًل م    تعا  .
 

 ؛؛؛؛؛؛؛جعلنا هللا وإايكم من العاملني العاملني
 

 فعاً وقلباً خاشعاً وبدان على البالء صابراً ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛نسأل هللا أن يرزقنا علمًا ان
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