بسم هللا الرحمن الرحيم
وصايا لطالب العلم

الشيخ /عبد الكريم الخضير
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

ففي اللقاء السابق تحدثنا عن فضل العلم ،وأهميته في حياة المسلمين ،وما جاء من النصوص في فضل العلمااء،
وشدة الحاجة إليهم ،وأنه ال يستغني عنهم إال من استغنى عن الدين ،ال يستغني عن العلماء إال من استغنى عان
الدين.
فكما أناه ال يساتغني عان المازارع إال مان اساتغنى عان الادنيا ،فكا لك ال يساتغني عان العلمااء إال مان اساتغنى عان
الدين.

وبيان لك أننا لو افترضنا بلداً ال عالم فيه يفتي الناس ،ويعلمهم ما يجب إليه عليهم ،ويبين لهم ما ناز إلايهم وال
يقضي بينهم ،ويحل مشاكلهم وخصوماتهم ،لما وجد الفرق بين المجتمع المسلم وغيره.

والعلماااء مثلاوا بالمصااابيو ،وأبااو بكاار االجاارع فااي أخاالق العلماااء صااور لااك تصااوي اًر د يقااً بليغااً ،بحيا
جمع من الناس يسيرون في ليلة شديدة الظلم في واد مسبع ،فيه سباع وهوام ،والظلم شاديد ،فال يادرع اانساان

لااو وجااد

من أين يؤتى؟ أياؤتي مان تحتاه أم مان باين يدياه؟ أم مان خلفاه؟ فها ه حياة تنهشاه ،وها ا سابع يقضامه ،ثام جااءهم
ماان معااه مصاابا أضاااء لهاام الخريااق حتااى أخاارجهم ماان ه ا ا ال اوادع ،وه ا ا مثاال العااالم ال ا ع يبااين للناااس كي ا

يسيرون إلى هللا -جل وعل-؟.

كل خريق يمكان خعاه بادون دليال وان احتفا

باه المخااخر إال ها ا الخرياق الموصال إلاى هللا -جال وعال ،-فال

يمكن خعه إال بواسخة أهل العلم.

فالا ع يزهااد فااي أهاال العلاام ال ساايما ماان رسااخ دمااه ،وعاارب بااالعلم والعماال ال شااك أنااه يزهااد فااي الاادين ،وناار مااع
األس

في بعض المنتديا  ،وبعض المجالس ،وفي بعض المحافل ،من أخ راحته في أعراض أهال العلام ،وها ا

ال شك أنه يقلل من يمته ومان شاهنه ،فا ا كاان العلام بها ه المثاباة ،وا ا كاان العلمااء بها ا الثقال ،فال باد لهام مان

و ار وهم خلبة العلم ال ع يحملون عنهم العلم ،وهام أناتم وأمثاالكم ،والحماد هلل األماور تبشار بخيار ،رغام ماا يوجاد
من ظلم حالك في على وجه األرض ،لكن يوجد -وهلل الحمد -مراكز توجه الناس وترشدهم علاى الجاادة ،ويوجاد

أيضاً فيمن يحمل ه ا العلم عن هؤالء العلمااء الجلاة ،وفايهم كثارة وهلل الحماد وعلاى الجاادة ،كاان األمار بال سانين
فااي الغالااب مجاارد عواخ ا  ،إن وجااد محاض ارة عامااة عاخفيااة تهاايا المشاااعر اجتمااع الناااس لهااا ،وا ا وجااد العلاام

الصحيو األصيل ا هللا و ا رسوله على الجادة المعروفة عناد أهال العلام ال تجاد إال النازر اليساير ،واالن -وهلل
الحمد -العكس يوجد خلب في حلقا
رجعة إلى المسار الصحيو للتحصيل.

التعليم بالمئا

بال بااأللوب فاي بعاض األحياان ،وها ا يبشار بخيار ،وها ه

ولس بحاجة إلى أن أبين لكم ما ورد من النصاوص فاي فضال العلام ،مان لاك ماا سامعناه فاي اراءة إمامناا جازاه
ُ
ُ
ط ُ َرووم َُلَي َت َرَّق ِة ووَا ُفوود ال وَُ ُ
يِّ َوُلِيفو ُوقِِوَا َنو َوو َك ِة َم ُع َقا َِ َل ِع ووَا ُعَلو َوي ُة َم َل َعَّل ِةو َوم
وق ُفََِن و ْم َُك وَف ِة َم َ
هللا خياارَ { ،فَلو َوو َ َف َرو َوِ كووِّ ِفو َ

َي َح َقِِو َِّ} [( )211سورة التوبة] وه ه الجامعة العريقة تمثل تخبيق ه ه االية ،فمن كل بلد من بلدان المسلمين نفار
خائفة لوا أو كثروا ،وخائفة تخلاق علاى الجماعاة كماا تخلاق علاى الواحاد ،فها ا فياه امتثاا لها ا التوجياه االهاي،
ولم يؤمر النبي -عليه الصلة والسلم -باالستزادة من شيء إال من العلم ،كما أر إمامناا فاي الركعاة الثانياة او
{وِنق َِّ َُب ُزَ ُفد ُعَل ًكوا} [( )221ساورة خااه] وجااء فاي الحادي الصاحيو عان النباي -علياه الصالة
هللا -جل وعلَ :-
والسلم(( :-من يرد هللا به خي اًر يفقه في الدين)) ونحتاج من ه ا أن نوضو المراد بالفقه في الادين ال كماا يفهماه
بعض الناس ال ين صب

عنايتهم إلى معرفة األحكام من الحل والحرام ،وه ا في غاية األهمية في حيااة خالاب

العلم؛ لكنه باب من أبواب الدين ،وأهم منه ما عرب عند علماء األمة بالفقه األكبر.
المراد بالفقه في الدين هنا ،الفقه في الدين من جميع أبواباه ،ولا ا لماا ساه جبريال النباي -صالى هللا علياه وسالم-
عن اايمان وااسلم وااحسان في النهاياة فاي آخار الحادي

الدين هو العلم بالدين بجميع أبوابه.

اا (( :ها ا جبريال أتااكم يعلمكام ديانكم)) فالفقاه فاي

ف ا كان بعض أبواب الدين مهملً بين بعض المتعلمين فعليهم أن يلتفتوا إلياه ،إ ا كانا

غايااة األهميااة ماان ساال

ها ه األمااة التااي تاادعو خالااب العلاام إلااى العماال بعلمااه ،كانا

األباواب التاي كانا

فاي

محاال عنايااة أهاال العلاام ماان

المتقاادمين أمثااا الر اااق والحكاام واالعتصااام ،وغيرهااا ماان أباواب الاادين التااي تاادعو خالااب العلاام وتحثااه علااى العماال
بعلمه فهي كالسياط تسو ه سو اً إلى العمل بما تحمله من علم الحل والحرام.

فااي اللقاااء السااابق كرنااا بعااض المعااالم والمنااا ار التااي ااد يستضاايء بهااا خالااب العلاام ،وفااي مناساابا

كثيارة كرنااا

بعض العوائق التي تعوق عن التحصيل ،كرنا أيضاً مفاتيو تفتو االفاق أمام خالاب العلام ،وفاي نقال عان سافيان
باان عيينااة بمناساابة المفاااتيو و ف ا

عليااه باااألمس ،يقااو ساافيان :أو العلاام االسااتماع ،ثاام الفهاام ،ثاام الحفاام ،ثاام

العمل ،ثم النشر .
أو العلم االستماع :ال بد أن يصغي خالب العلم إلى شيخه ،مع األس
في التعليم النظاامي ،تجاد خالاب حاضار عنادك وأنا

يوجد من خلب العلم وها ا يظهار جليااً

تشار فاي كالم هللا وكالم رساوله -علياه الصالة والسالم-

وهو ينظر في كتاب آخر ،خيب مالك ياا فالن منصارب؟ وهللا عنادنا امتحاان فاي المحاضارة التاي تلاي ها ه ،هال
ه ا ع ر؟ بهن ينصرب خالب العلم عن العلم الشرعي ،ه ا لايس بمبارر ،و اد تجاد أساوأ مان لاك بعاض الخالب
يحضر كتب ال عل ة لهاا باالعلم ،وأحيانااً تجاد وان كاان علاى نادرة و لاة فاي الكلياا

شااك أنااه يبعا

الشارعية تجاد ج ارئاد ،ها ا ال

علااى األسااى فااي صاافوب المتعلمااين؛ لكاان ال نجااد مثاال ه ا ا فااي دروس المساااجد وفااي حلااق العلاام

ال ين جاءوا برغباة خالصاة للتحصايل ،اد يوجاد مان ينشاغل بجاوا ماثلً ،وها ا لايس مان األدب فاي حلاق التعلايم،
ينشااغل بجاوا  ،كاال شااوع النغمااا  ،والرنااا  ،ها ا أيضااً ينبغااي أن يجتنبااه خالااب العلاام ،عليااه أن يسااتمع لشاايخه،
ويهتم بما هو بصادده مان تحصايل ها ا العلام الا ع جااء مان أجلاه ،وتفار وتكلا

العنااء مان أجلاه ،يساتمع ،فاهو

العلم االستماع ،وفرق بين االساتماع والساماع ،االساتماع ماع صاد ،االساتماع والفهام لماا يلقاى مان أجال أن يثبا

في ال هن ويرسخ ،وأما مجرد مرور الكالم علاى السامع مان غيار صاد للساتماع ها ا ال يجادع شايئاً ،ولا ا يقاو
أهل العلام فاي ساجدة الاتلوة :يساجد المساتمع دون الساامع ولا ا لاو مارر وأنا فاي خريقاك ،ومار بجاوارك سايارة
ثانية ،وصاحب السيارة شغل األغاني ورفع عليها ،فسمع

ه ه األغاني ،أن

ال تلم ،تلم إ ا اساتمع  ،أماا إ ا

مجرد السماع مروره على أ نك من غير رضاً به ،ال تلم على لك ،إنما عليك أن تنكر؛ لكن كوناك تؤاخا بهناك
سمع

الغناء فل تؤاخ  ،فهو العلم االستماع.

وعلاى خالاب العلام أن يصاغي لشايخه وماا يلقياه ،ثام الفهاام ،إ ا اساتمع للشايخ و كار الشايخ جملاة مان الجمال ،ها ا
الخالااب بحاجااة إليهااا؛ ألنااه ماان العلاام الا ع تفاار ماان أجلااه ،هاال فهاام ها ه الجملااة؟ الشاايخ مخالااب بااهن يكاارر ها ا
الكلم حتى يحفم ،حتى يفهم ،كاان -علياه الصالة والسالم -إ ا تكلام تكلام ثلثااً حتاى يفهام عناه ،فالشايخ يكارر،

ه ا واجبه ،بهسلوب ،ف ا لام يفهام بهسالوب آخار ،لياتمكن الخالاب مان الفهام بهسالوب ثالا  ،لائل يمال الخالاب مان
تك ارره عليه بحروب واحدة؛ لكن واجب الخالب الفهم ،وظيفة الخالب الفهم عن الشيخ إ ا فهم مان أو مارة الحماد
هلل ،مااا فهاام الم ارة الثانيااة ،الثالثااة ،مااا فهاام بعااد لااك يخلااب يسااتزيد ماان الشاايخ أن يفهمااه ويوضااو لااه ،وكثي ا اًر مااا
يستثب

خلب العلم في حلقاا

العلمااء الساابقين ماع كثارتهم ،يساتثب

بعضاهم مان بعاض ،فاتاه كا ا ،خفاي علياه

ك ا ،غفل عن الجملة ك ا ،حتى يفهمها ،إن لم يفهمها من الشيخ فهمها من زميله.
ثم الفهم يقو  ،ثم الحفم ،إ ا ارجع

بعاد أن اساتمع

وبعاد أن فهما

احفام؛ ألن االساتماع ثام الفهام يعاين علاى

الحفم ،يعين على الحفم ،ول ا يوصي بعض العلماء أن يحفم القرآن مع التفسير ،القرآن يحفم مع التفساير ،مان
أجل أنك إ ا فهم

سهل عليك الحفم ،فيصعب على اانسان أن يحفم كلم ال يفهمه.

دعونااا ماان مرحلااة الصاابا ،ال نحاان تجاوزنااا مرحلااة الصاابا ،فااي مرحلااة الشااباب ،فااي مرحلااة الفهاام االن ،ف ا ا فهاام
الخالب المقخع الا ع يرياد حفظاه ساهل علياه حفظاه ،وماع لاك يساتعين بيميناه ،إ ا لام يساتخع أن يحفام مان أو

مارة ،بعااد أن يفهاام مارتين ،ثاال  ،بعااض الناااس يتفاااوتون فااي الفهاام ،بعضااهم بخاايء الحفاام أيضااً ،فا ا كااان ماان

النوع بخيء الحفم بعد أن يفهم عليه أن يستعين بيميناه ،يكتاب ها ا المقخاع مارة ،مارتين ،ثال  ،مان أجال إيا ؟
أن يحفاام الكتابااة عاان اراءة القخعااة عشاار ما ار  ،وها ا مجاارب ،فا ا فهاام ونفاارض فااي التفسااير مااثلً عنااده خمااس

آيااا  ،ارجااع تفسااير ه ا ه االيااا الخمااس فااي تفسااير موثااوق بااه ،فااي تفسااير اباان كثياار ،تفسااير اباان كثياار أحيان ااً
يتشعب بك بسبب كثرة الروايا  ،وكثرة الخرق فتتشو  ،أن تتشو مان الكثارة ،اختصار ،اختصار الكالم فهنا
مااع فهمااك للقارآن يسااهل عليااك حفظااه ،ثاام بعااد لااك إ ا اختصاار مااا يتعلااق بها ه االيااا
كثير ،أو من غياره مان التفاساير ،إ ا كنا

الخمااس ماان تفسااير اباان

ال تحسان االختصاار علياك بالمختصا ار  ،أمثاا تفساير الشايخ فيصال

بن مبارك (توفيق الرحمن لدروس القرآن) خلصة ولب للتفاسير األثرياة الثلثاة :البان جريار والبغاوع وابان كثيار،
ه ا خلصتها ،يستفيد منه خالب العلم في فهم القرآن ،وان كان ال يستغنى بها غيره.

بعضهم ير أن راءة كتب التفسير تعوق عن مواصلة الحفم ،لكن ال باد مان الفهام ،نعام الصاحابة كيا

القارآن؟ ال يتجاااوزون العشاار االيااا

منها فيتعلمون العلم والعمل جميعاً.

تعلماون

حتااى يتعلماوا مااا فيهااا ماان علاام وعماال ،حتااى تفهاام وتحفاام ،يسااه عمااا يشااكل

فخالب العلم إ ا عني به ا المقخع خمس آياا

عشار آياا  ،حساب اوة حافظتاه وضاعفها بعاد لاك يحفام ،يحفام

ه ا القادر ويساهل علياه حفظاه ،إن اساتخاع حفظاه باالتكرار ،واال بعاض النااس ماع التكارار يشارد هناه ،مثال ها ا
يقيد ،يستعين بيمنيه ،ويكتب ،يكتب مرة ،مرتين ،ثل  ،والجهد لم يضيع.

العلام والعلام بادون عمال ال يماة لاه؛ ألن القارآن ماا

بعد لك ،بعد الحفام العمال ،والعمال مان أعظام وساائل تثبيا

أنااز إال للعماال ،والنبااي -عليااه الصاالة والساالم -بااين مااا نااز إليااه فااي ساانته ماان أجاال أن يعماال بااه؛ ألن البيااان
يكون للمجمال ،والمجمال ال يمكان أن يعامال باه ُ
الصوةَ َ}} [( )14ساورة البقارة] وبعادين؟ كيا نقايم الصالة؟
يكووَا َّ
َ
{وأَن ِ
ببيانه -عليه الصلة والسلم -بقوله وفعله(( ،صلوا كما رأيتموني أصالي)) حصال البياان ،وعرفناا ها ا البياان ،ثام
لم نعمل به إي

الفائدة؟ علم بدون عمل كشجر بل ثمار ،نخلاة فحال ال تنبا

بمفردهاا للزيناة ماا الفائادة منهاا؟ أو

من الشجر ال ع يجعل كالمنظر في الشوارع وفي بيو بعاض العلياة مان القاوم ،ها ه ال يماة لهاا ،مثال العلام بال
عمل ،إن كان يتخ العلم ال للعمل بل للزينة كما تتخ ه ه األشجار ،ه ه حقيقة مارة ،ها ه حجاة علاى مان تحمال
ها ا العلاام ،فعلااى خالااب العلاام أن يعماال بمااا يعلاام ،ويا كر هنااا ماان باااب أنااه ماان أعظاام مااا يعااين علااى تثبيا

العلاام

وترسيخه في ال هن.

ثم النشر ،إ ا تعلم استمر فهم ،حفام ،عمال بنفساه ،نشار علماه ،نشار علماه ل؛خارين؛ لكاي يساتفاد مناه ،و ((ألن

يهدع هللا بك رجلً واحاداً خيار لاك مان حمار الانعم)) وتصاور أن بعاض النااس تجار لهام األجاور مئاا
كي

تجر لهم مئا

السنين؟ ((أو علم ينتفاع باه)) ((إ ا ماا

السانين،

ابان آدم انقخاع عملاه إال مان ثال  ......أو علام

ينتفع به)) خيب انتفع ه ا الجيل وانقرضوا؛ ألن بعض الناس يقاو  :العلام الا ع ينتفاع باه خااص بالتصاني  ،هاو
ال ع يستمر ،أما بالنسبة للتعليم ينقخع بانقخاع الجيل ال ع علمته ،بعد لك ينتهي ،ال يا أخاي ماا ينتهاي ،فضال

هللا واسااع ،أن ا

علم ا

زيااد ،ومعااه مائااة ماان الخاالب ،زيااد ه ا ا علاام مائااة ،وه اؤالء أجااورهم مثبتااة لزيااد ،وأجااورهم

وأجور زيد مع أجورهم تثب

في أجرك أن  ،فاألمر عظيم جداً ،وفضل هللا -جل وعل -ال يحد؛ لكن نحتاج إلاى

أن نخلااب العلاام بنيااة خالصااة ،ونااتعلم وننشاار ونعلاام ونؤل ا

بنيااة خالصااة صااالحة؛ ألن العلاام الشاارعي ماان أمااور

االخارة المحضاة ،التااي ال تقبال التشاريك ،ف ماا أن يكااون ماع الساافرة الكارام البااررة ،ماع النبيااين والصاديقين ،وامااا أن
يكون من أو من تسعر بهم النار ،نسه هللا السلمة والعافية.

فعلينااا أن نعنااى بها ا الشااهن ،ونخاااب منااه أشااد الخااوب ،فالنشاار ال شااك أنااه يوسااع دائارة األجاار ،فلااك أجاارك ولااك
عملك ،ولك أجر من دللته على الخير والدا على الخير كفاعله ،والنشر يكون باالتعليم والتعلايم مان أ او وأعظام
وسااائل التحصاايل ،المعلاام أو مااا يباادأ بااالتعليم ،يعنااي علومااه محاادودة بقاادر مااا حفظااه وفهمااه عاان شاايوخه ،وماان

مفحوظاته؛ لكن إ ا علام النااس ال شاك أن علوماه تنماو وتازداد ،وبركاة آثاار العلام تظهار علياه ماع النياة الصاالحة
الخالصااة ،واال إ ا لاام يعلاام غياره ال يلبا

أن ينسااى مااا تعلمااه ،ولنااا عبارة بماان تعلاام وتساالم المناصااب العليااا ،وكااان

يشار إليه بالبنان ،يشار إليهم ،علماء كبار ،ثام بعاد لاك تركاوا التعلايم وانصارفوا عناه ،نعام هام علاى خيار ،وعلاى
ثغااور فااي مصااالو العامااة؛ لكاان مااع لااك ترك اوا التعلاايم ،فانحساار علمهاام ،أخ ا يت ارجااع ،والنساايان آفااة ماان آفااا

تحصيل العلم ،النسيان معروب ما سمي اانسان إال لنسيانه.
وكثياار ماان الخاالب الا ين مااروا علينااا أثناااء التاادريس فااي الجامعااة نواباات ،وتجاادهم مااع األوائاال ،وتسااه فااي القاعااة
وفي الفصل تجدهم ما شاء هللا مبرزين في تحصايلهم ،و اد فاا وا أ ارانهم؛ لكان يتوظا

بعاد التخارج بوظيفاة إدارياة

شااهنه الكتابااة ،نعاام الكتابااة مااا ينسااى الكتابااة؛ ألنااه ي ازاو الكتابااة؛ لكاان العلاام إ ا مضااى عليااه ساانة نسااي اادر ماان

علمااه ،ساانتين ينسااى أكثاار ،ثاال

ساانوا

ينسااى ،خمااس ساانوا

عشاار ساانوا

يعااود عااامي أو فااي حكاام العااامي،

فعلينا أن نتابع التحصيل والنشر ،التعلم والتعليم.
فااالتعلم ال حااد لااه ،تفقه اوا باال أن تس اودوا  ،أو تسااودوا  ،ااا أبااو عبااد هللا البخااارع :وبعااد أن تسااودوا ألنكاام إ ا
سودتم وو فتم على الحد نسيتم لك.
يقو  :ف ا استمع العبد إلى كتاب هللا تعالى وسنة نبيه -عليه الصلة والسلم -بنياة صااد ة علاى ماا يحباه هللا ،
يعني على الجادة المعروفة المهثورة عن سل

ه ه األمة ،المبنية على الدليل على ما يحبه هللا ،ألهمه كماا يحاب،

وجعل له في لبه نو اًر ،فهو ينظر بنور هللا.

هناك أمور وال أريد أن أكرر ما كرته في اللقاء السابق ،وال ما كرته في مناسبا

كلم؛ لكن عندنا فيما يتعلق في ظرفنا ال ع نعيشه:

وسجل

وتداولها ااخوان من

 -والب طالب العلم فد أونات الرتِّ.

 -وعف فا أيضاً :كس وليم حكق العلم وتبليغه.

 وأيضاً :فقه تطبيق العلم.ه ه مسائل ال بد أن نكون على بصيرة منها.
والب طالب العلم فد أونات الرتِّ:

عليااه أن يعتصاام بكتاااب هللا وساانة نبيااه -عليااه الصاالة والساالم ،-والعصاامة ماان ه ا ه الفااتن باالعتصااام بالكتاااب
والسنة ،ويقلل بقدر اامكان إال بقدر الحاجة ،إال بقدر ما يحتاج إلياه مان األماور التاي يخاوض فيهاا النااس ،يقلال

منهاا ،ويقتصاار منهااا علااى ادر الحاجااة ،بعااض النااس فاي أو ااا

الفااتن ،والفااتن م هلاة ،واانسااان متشااوق إلااى أن

يعرب ما ا حصل؟ وما ا يل؟ وما ا الوا؟ تجده يقضاي مان و تاه أكثار مان نصا

الو ا

فاي الج ارئاد والمجال

والموا ع والقنوا  ،ما ا ا فلن؟ وما ا يل عن فلن؟ على أمور هي ال شيء إن لم تضر لام تنفاع ،نعام ينبغاي

أن يعرب اانسان ماا يادور حولاه بقادر الحاجاة ،وأن يكاون ديدناه كتااب هللا وسانة نبياه -علياه الصالة والسالم،-

اء كاان
وما يعين على فهم الكتاب والسنة ،وأن يعنى بالعبادا الخاصة ،يعنى بالعبادا الخاصة مثل ال كر ،ساو ً
المخلاق أو المقياد فاي أو ااا خاصاة أو علاى العمااوم فاي جمياع األو ااا  ،ومثال تالوة القارآن علاى الوجاه المااهمور
به.

وأيض ااً الصاالة ،يكااون لااه نصاايب ماان الصاالة ،وأيض ااً الصاايام ،وغياار لااك ماان العبااادا

النصااوص بفضاالها(( ،والعبااادة فااي الهاارج كهج ارة إلااي)) كمااا فااي الحاادي
ونعنى به ،ونلت

المتنوعااة التااي جاااء

الصااحيو ،فعلينااا أن نهااتم به ا ا األماار

على أنفسنا ،ونصلو ما فيها مان خلال ،ونعناى باهمراض القلاوب كاي نعالجهاا مان كال ماا جاءناا

فااي شاارعنا ،وال نحتاااج إلااى غي اره ،ال نحتاااج إلااى أن فاالن العااالم النفساااني األمريكااي ااا ك ا ا ،أو البريخاااني ااا
{وِفَفو َُوز ِ ُكو َوِّ اَلِقو َوِ ُ
اِّ َكووا َِو َوو ُ و َرا } [( )21سااورة ااساراء] شاافاء ايا ؟
كا ا ،لساانا بحاجااة ،عناادنا العاالج لكاال داءَ ،
ألدواء القلااوب وأم ارضااها ،وألدواء األباادان أيض ااً ،وأم ارضااها ،فعناادنا الشاافاء ،وفااي كاالم أهاال العلاام مااا يعااين علااى
لااك ،ولامااام المحقااق شاامس الاادين اباان القاايم ماان لااك القااد المعلااى ،وكتبااه مملااوءة ماان ها ا الشاايء ،فيعنااى بهااا

أيضاً؛ ألنها تعين علاى فهام الكتااب والسانة ،فعلاى اانساان أن يهاتم باهمر العمال ،وا ا صادق اللجاه إلاى هللا -جال
وعل -أعانه على كل ما يريد من علم وعمل.

كس وليم حكق العلم وتبليغه:
يِّ وُلي ُ
ُ ُ
سمعنا في االيةَ :فَلو َ َف َرِ ُكِّ ِف ُق ُفَِن ْم ُكَفةم َ ُ ُ
فقِِوَا َن َو َك ِة َم ُع َقا َِ َل ِعووَا ُعَل َوي ُة َم} لماا ا؟
ط َرم َلَي َت َرَّق ِةوَا فد الَ ُ َ ِ
َ َ
َ َ َ َِ
إ ا أن ا روهم إي ا يترتااب علااى ه ا ا؟ {َل َعَّل ِةو َووم َي َحووو َقِِو َِّ} [( )211سااورة التوبااة] يح ا رون ممااا يخاااب ،أمااام اانسااان

مخاااوب ،أمامااه مخاااوب فااي دنياااه ،فااتن الاادنيا ،وأمامااه أيضااً فتنااة القباار ،أمامااه فتنااة فااي المحيااا ،أمامااه فتنااة فااي

المما  ،أمامه أيضااً إماا نعايم دائام ال ينقخاع ،أو عا اب سارمدع ال ينتهاي ،فيحمال ها ا العلام با خلص وصادق،
ويبلغه ومه إ ا رجع إلايهم ،والنتيجاة {َل َعَّل ِة َوم َي َحو َقِِو َِّ} وبعاض ااخاوان كماا بلغناا اام بها ا علاى خيار وجهاه فاي
بلده فرجع ،وبعضهم انشغل بهمور الدنيا وأمور المعا وعاد كغيره ،وال أثر له في المجتمع ،وسمعنا مساهلة تبليات
العلم ونشر العلم ،وما يترتب عليه من عظائم األجور.

فالعلم مسئولية عظيمة ،ال بد من تبليغها(( ،بلغوا عني ولو آية)) ((نظر هللا ام أًر سمع مني حديثاً فوعاه ،ثام ألقااه

كمااا ساامعه)) فاال بااد ماان تبلياات مااا ساائل ،أبااو هري ارة لمااا انتقااد فااي كث ارة التحاادي ااا  :ل اوال آيااة فااي كتاااب هللا مااا
ُ
واِ ُفود اَل ُت َت ُ ُ
ُ
ُ
حدث ُ{ ،ع َِّّ َّال ُقيِّ ي َف ِتكو َِّ كا أ َ ُ
اه ُل َّلف ُ
ّ}
َفزَلَفا ك َِّ اَلَبَُيَفات َواَل ِة َ ى كِّ َب َع َكا َبَّيَّف ِ
واب أِوَل و َك َي َ
لعوِف ِة ِم َ ِ
َ
َ َ ِ
[( )251سورة البقرة] فالكتمان أمره عظيم ،إي معنى أني أحفم القرآن وأنام عنه؟! إي معناى أنناي أحمال العلام وال
أبلغه للناس؟! ه ا وبا على صاحبه.
فقه تطبيق العلم:
عرفنااا أنااه ال بااد ماان تخبي اق العلاام ،وأن العلاام باال عماال كشااجر باال ثماار ،عناادنا مسااهلة نحتاااج إليهااا ،كثياار ماان
ه ا ه الجمااوع إال ماان أجاال ه ا ا ،والحاارص دلياال علااى إرادة هللا -جاال

ااخ اوان يحاارص علااى الااتعلم ،و مااا وجااد

وعاال -لانسااان الخياار ،ومااع لااك يحاارص علااى التخبيااق ،تخبيااق العلاام ،وهااو الثمارة المرجااوة ماان العلاام؛ لكاان ااد
يخفى على بعض خلب العلم فقه التخبيق.
إي

معنى فقه التخبيق؟ حمل حديثاً يتضمن سنة ،فعلم ه ا الحدي  ،حرص على تخبيقه وخبقه بالفعل؛ لكنه لام

يفقااه مااا يحااتا بها ا الحاادي

ماان معااارض ماثلً ،فعلااى ساابيل المثااا  :خالااب علاام عاارب مااا جاااء فااي التاراص فااي

الصفوب في الصالة ،وأن الصاحابة كاانوا يلصاقون أ ادامهم به ادام مان جااورهم فاي الصالة ،التاراص فاي الصا
أمر جاء الح

عليه(( ،ال تدعوا فرجا

للشيخان)) لكن مع لك هل نفقه أن نخباق ها ا ،بعاض النااس يظان أن

التخبيق ال يحصل إال بالجفاء ،حتى أنه وجد من -من حرصه على تخبياق السانة -لكان ماع عادم الفقاه لتخبيقهاا
ماان يك ااون بعااض أص ااابع جاااره تحاا

دمااه ،موجااود ه ا ا ،ووجااد

ردود أفعااا مماان حصاال معه اام بعااض ها ا ه

القضايا؛ ألن ربى بعض األظافر لمثل ه ا ،ه ه كارثاة ،هال ها ا تخبياق لسانة؟ ها ا حاريص علاى تخبياق السانة،
ويلصق القدم بالقدم؛ لكن ليس معنى ه ا أنك تؤ ع جارك ،وتخه على رجله ،واال ،.....ه ا شيء ،بعاض النااس
ما يتحمل ،تصير دمه عندها شيء مان الحساساية ،يعناي إ ا وجاد خالاب علام مشاهود لاه خاع صالته مان أجال
إي ؟ خيط رفيع جداً ينز من ثوبه على دمه ،وهو حساس شاديد الحساساية ،خارج خاع الصالة ،ظناه حشارة أو

شيء ،فكي

من يجعل بعض األصابع تح

دمه؟ وا ا سجد جافى بين عضديه حتاى يضار بااالخرين ،ياا أخاي

مااا هك ا ا تخبيااق الساانة ،أن ا

مخالااب أال تاادع فرجااة للشاايخان؛ لكاان بقاادرها ،والمحااا اة ليس ا

باأل اادام فقااط ،ول ا ا

بعض الناس يظن أن الحل في عدم ترك الفارج باهن يفحاا باين رجلياه ،يجعال باد ماا حجماه .......فاي األصال،
يجعل بين رجليه أكثر من متر ،هل ه ا تخبيق للسنة؟ أين المحاا اة بالمناكاب؟ ها ا لايس هاو تخبياق السانة ،إنماا
يحرص اانسان أن يحا ع بالمناكب واأل دام ،ودين هللا -جل وعل -بين الغالي والجافي.
بعض الناس يحارص علاى تخبياق السانة ،أوالً :ال يفقاه السانة ،فتجاده يتاورك فاي كال جلساة ،وفاي بدناه ثقال ،وفاي

جيبه مفاتيو ،ومحافم وجوا  ،وما أدرع إي ؟ ثم يرمي بنفسه على جاره ،هال ها ا يفقاه تخبياق السانة؟ ال باد مان
فقااه التخبيااق ،يعنااي إ ا كان ا

ه ا ه الساانة معارضااة ،مثاال المجابهااة ،المجابهااة ساانة؛ لكاان بج اوارك آخاار تؤ يااه،

((والملئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصله ،ما لم يؤِ  ،ما لم يحاد )) وأع أ ً فاي أن تجعال مرفقياك فاي
أضلع أخيك؟ فننتبه في ه ا ،وال شك أن ال ع يحرص علاى السانة ياؤجر علاى ادر حرصاه؛ لكان لتماام أجاره ال
بااد أن يفقااه كي ا

يخبااق ه ا ه الساانة؟ ال بااد أن يفقااه كي ا

يخبااق ه ا ه الساانة؟ ولاايس معنااى ه ا ا التقلياال ماان شااهن

التاراص فااي الصاافوب ،والصاااق األ اادام؛ لكاان أيض ااً إ ا أري ا

جااارع ماان النااوع الحساااس أتاارك لااه فرصااة ،بعااض

الناس من يكبس فاي صالته إلاى أن يسالم و لباه كالمرجال مان خشاية هللا؟ ومان تهمال ماا يقا أر؟ ال ،علاى صااحبه،

يغلو كالمرجل على صاحبه وجااره ،علاى أخياه المسالم ،لماا ا؟ ألناه ضاايقه ،وها ا حسااس ماا يتحمال ،والنااس فاي
خباعهم في بعضهم شدة ،ما يتحمل مثل ه ه األمور ،ووجد

تصرفا

أثناء الصلة ،تجعل خالاب العلام متساماً

في جميع أفعاله بالرفق واللين ،وليكن داعية خير بفعله بال ولاه ليقبال ،فعليناا أن نهاتم بها ه األماور ،وال نرياد أن
رأي

أهميتها في مثل ه ا الو .

نكرر ما كرته سابقاً ،فه ه مسائل ثل
وخلب الكثير من األخوة يقولون :ااجابة على األسئلة هي التي تحال بعاض ااشاكاال

عناد بعاض ااخاوان و اد

يكااون فااي الكاالم المرساال المكاارر شاايء ماان التك ارار ،فااجابااة علااى األساائلة ال شااك أنهااا حاجااة ائمااة لاخ اوان،

فنقتصر على ه ا ،ونبدأ في األسئلة ،ولعله يرد فيها ما ينفع -إن شاء هللا.-

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

