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فهل �أثم  ،ال تخلو النیة في أثناء دراستي للعلوم الشرعیة من االهتمام �جانب الشهادة :السؤال

 وهل أترك الدراسة لهذا السبب؟ ؟اإلنسان بذلك

وجاء في الثالثة الذین هم  ،التشر�كن العبادات المحضة التي ال تقبل العلم الشرعي مِ  :الجواب
فُیَجاء �ه  ،وعلَّم وأمضى في ذلك عمره ن طلب العلمَ مَ  یوم القیامة: سعر بهم النارن تُ أّول مَ 
ر  إنما تعلمتَ  �ذبتَ  :فیقال ،الناس فیك العلم وعلمتُ  و�قال له ماذا صنعت؟ فیقول تعلمتُ  ،وُ�َقرَّ
والسؤال فحواه أن االهتمام  ،-نسأل هللا العافیة- ]١٩٠٥نظر: مسلم: [یُ . وقد قیل ،عالم :لیقال

لكن  ،وال شك أن هذا أ�ًضا فیه نوع تشر�ك وال �جوز ،ن أجل الوظیفة والمال�جانب الشهادة مِ 
 )،ال تخلو النیة أثناء دراستي من االهتمام �جانب الشهادة( :ألنه �قولمادام األمر حاصًال؛ 

منجاة من الوعید  وهل في التركِ  ،و�سألون عن الحل ،هذاو�ثیر من طالب العلم �عانون من 
اإلنسان أن �سعى  بل على ،الترك لیس �عالج :أوًال  :أقول ؟ي أشرنا إلیهلنّصِ الذالحاصل في ا

-و�سأل هللا  ،و�حرص على ذلك ،-جل وعال-ه للعلم خالًصا هلل و�كون طلبُ في تصحیح النیة، 
م هللا منه صدق نیته في تخلیص النیة و�ذا اهتم بذلك وعلِ  ،أن یرزقه اإلخالص -جل وعال

ثم قاده العلم الشرعي  ،لخَ ن شخص طلب العلم بنیة فیها دَ و�م مِ  ،وتصحیحها أعانه على ذلك
وقد�ًما  ،المبني على القرآن والسنة إلى اإلخالص في طلبه وفي تعلمه وتعلیمه وفي جمیع عباداته

في طلب  سترسلوال �عني هذا أن اإلنسان �َ )، فأبى إال أن �كون هلل ،طلبنا العلم لغیر هللا( :قیل
وقد ال  ،ألنه ال یدري متى یبغته األجل ؛ك في نیته ینتظر أن �كون هللالعلم لغیر هللا و�شرِّ 
و�ذا جاهد وعلم هللا منه صدق النیة  ،ن أول األمرلكن علیه أن �جاهد مِ  ،�حصل له اإلخالص

 �هللا المستعان. ،برَّ جَ وهذا مُ  ،في جهاده ومجاهدة نفسه فإن هللا �عینه
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