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 ه وفضؾُ  ؾمُ العِ  -78

 اخلطبي إوىل 

يِن وأظالَمه، وأطفر لؾخؾق رشائَعه وأحؽوَمه،  احلؿُد هلل الذي صقَّد مـوَر الدِّ

ورشح صدوَر من أراد هدايتَفم لإلشالِم وكّور بولعؾوم وادعورِف اإلهلقِي بصوئَر ذوي 

 العؼوِل وإففوِم.

ك له، صِفَد بذلك أمحده تعوىل وأصؽُره، وأصفد أٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ رشي

الراشخني إخقوِر،  لـػِسه يف كتوبه، واشتشفَد ظذ ذلك بودالئؽِي إبراِر وأويل العؾمِ 

فؼول تعوىل: ﴿َصِفَد اهللَُّ َأكَُّه ٓ إَِلَه إِٓ ُهَو َواداَْلِئَؽُي َوُأوُلو اْلِعْؾِم َقوِئاًم بِوْلِؼْسِط﴾
()

 . 

قؽم، لؾعودني يتؾو ظؾقؽم آيوته ويزكِّ  رمحيً  ه اهللُوالصالة والسالم ظذ من بعثَ 

اهلل ظؾقه وظذ صذ  ف ،ويعؾؿؽم مو مل تؽوكوا تعؾؿون واحلؽؿيَ  ويعؾؿؽم الؽتوَب 

 آله وأصحوبه الطقبني وظذ شوئر ظبود اهلل الصوحلني. . 

 . أمو بعد

 وحصؾته الؼؾوُب  ، واظؾؿوا أن أفضل مو اكتسبته الـػوُس اهللِ ظبودَ  فوتؼوا اهللَ

ُث اإليامَن؛  نِ اريْ يف الدَّ  الرفعيَ  وكول به العبدُ  وظؿرت به إوقوُت  هو العؾُم الذي يورِّ

ِذيَن ُأوُتوا  ِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَّ ولذا قرن اهللُ شبحوكه وتعوىل بقـفام فؼول: ﴿َيْرَفِع اهللَُّ الَّ
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اْلِعْؾَم َدَرَجوٍت﴾
( )

وصػوُء الصدوِر، وهو ادقزان  فولعؾُم حقوُة الؼؾوِب وكوُر البصوئرِ 

 الذي يوزن به الرجوُل، وتوزن به إقواُل وإظامُل. 

به يتؿؽن العبد من حتؼقق العبوديي هلل الواحد الديون. ففو الؽوصف ظن الشبفوت 

وادزيل لؾشفوات. مذاكرته تسبقح والبحٌ ظـه جفود وضؾبه قربي وبذله صدقي 

 ومدارشته تعدل الصقوم والؼقوم. 

فوحلوجي إىل العؾم فوق كل حوجي فال غـى لؾعبد ظـه ضرفي ظني قول اإلموم أمحد 

رمحه اهلل: الـوس إىل العؾم أحوج مـفم إىل الطعوم والرشاب فولرجل حيتوج إىل الطعوم 

والرشاب مرة أو مرتني وحوجته إىل العؾم بعدد أكػوشه وكقف ٓ تؽون هذه مـزلي 

ربه أشامءه وصػوته وأفعوله وأمره وهنقه وهبذه  العؾم ؟ وهو الذي به يعرف العبد

ادعورف حيصل العبُد أكؿَل السعودات وأرشَف الغويوت به ُُيرج اهلل العبود من 

الظؾامت إىل الـور قول اهلل تعوىل: ﴿َأَوَمْن َكوَن َمقْتًو َفَلْحَقْقـَوُه َوَجَعْؾـَو َلُه ُكورًا َيْؿِم بِِه يِف 

ُؾاَمِت َلْقَس بَِخوِرٍج ِمـَْفو﴾الـَّوِس َكَؿْن َمَثؾُ  ُه يِف الظُّ
()

 . 

ودو كوكً هذه مـزلي العؾم ومؽوكته جوءت كصوص الوحقني متضوفرًة يف احلٌ 

 ظؾقه وبقون فضؾه وفضل أهؾه وصحذ اهلؿم إلقه. 

ِذيَن ُأوُتوا ِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَّ اْلِعْؾَم  فؿام ورد يف ذلك قوله تعوىل: ﴿َيْرَفِع اهللَُّ الَّ
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َدَرَجوٍت﴾
()

اَم ُأْكِزَل إَِلقَْك ِمْن َربَِّك احْلَقُّ َكَؿْن ُهَو   وقول اهلل تعوىل: ﴿َأَفَؿْن َيْعَؾُم َأكَّ

َْلَبوب﴾ ْٕ ُر ُأوُلو ا اَم َيَتَذكَّ َأْظَؿى إِكَّ
()

فام ثّم إٓ ظومل أو أظؿى وأهل العؿى هم أهل  

 اجلفل والضالل. 

 َُيَْشى اهللََّ ِمْن ِظَبوِدِه اْلُعَؾاَمُء﴾﴿إِكَّاَم وقول اهلل تعوىل:
()

قول ابن كثر رمحه اهلل: أي  

إكام ُيشوه حق خشقته العؾامء العورفون به ٕكه كؾام كوكً ادعرفي لؾعظقم الؼدير العؾقم 

والعؾم  كؾام كوكً ادعرفي به أتمَّ  ،ادوصوف بصػوت الؽامل ادـعوت بوٕشامء احلسـى

 شقي له أظظم وأكثر. كوكً اخل ؛أكؿل

ْؽَؿَي َفَؼْد ُأوِِتَ َخْرًا وقول اهلل تعوىل: ْؽَؿَي َمْن َيَشوُء َوَمْن ُيْمَت احْلِ ﴿ُيْمِِت احْلِ

َكثِرًا﴾
()

 فػقفو أن أفضل مو يعطى ادرء الؼرآن والسـي.  

يف بقون فضل العؾم واحلٌ ظؾقه فلكثر  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وأمو موورد ظن الـبي 

فؿن ذلك مو أخرجه الشقخون ظن معوويي ريض اهلل  ،ن كحقط به يف هذه الُعجوليمن أ

« من يرد اهلل به خرًا يػؼفه يف الدين»: وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ظـه قول: قول رشول اهلل 

                                 

 . 88( شورة ادجودلي: )

 . 81( شورة الرظد: )

 . 17( شورة فوضر: )

 . 161( شورة البؼرة: )
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()

وأن من أراد به خرًا  ،فنكه مل يرد به خراً  ؛الدينوهذا يدل ظذ أن من مل يػؼفه اهلل يف  

  الدين مصوحبًو لؾعؿل هبذا الػؼه. رزقه فؼفًو يف

ومن أظظم موورد يف بقون فضل العؾم واحلٌ ظؾقه مو رواه أصحوب السـن ظن 

من )يؼول:  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  أيب الدرداء ريض اهلل ظـه قول: شؿعً رشول اهلل 

حتفا سؾك طريؼاً يؾتؿس فقه عؾاًم سّفل اهلل له طريؼًا إىل اجلـة وإن ادالئؽة لتضع أجـ

لطالب العؾم رضًا بام يصـع وإن العامل لقستغػر له من يف الساموات ومن يف األرض 

حتى احلقتان يف اداء وفضل العامل عذ العبد كػضل الؼؿر عذ سائر الؽواكب وإن 

العؾامء ورثة األكبقاء وإن األكبقاء مل يوِرثوا ديـارًا وال درمهًا وإكام ورثوا العؾم فؿن 

(وافر أخذه أخذ بحظ  
()

 . 

وهذه الػضوئل وادـوقى التي جعؾفو اهلل تعوىل لؾعؾم توضح مدى أمهقته وأثِره يف 

 حتؼقق ظبوديي اهلل شبحوكه وإصالح أحوال اخلؾق. 

 والعؾم الذي وردت فقه هذه ادزايو إكام هو ظؾم الوحقني الؽتوب والسـي. 

 قول ابن الؼقم رمحه اهلل: 

 العؾم قول اهلل قاول رشاوله
0      

 (3)قول الصحوبي لقس بولتؿويه 

0 

وأمتـو القوم هي أصد مو تؽون حوجًي إىل العؾم الـوفع الصحقح وإىل العؾامء الذين 

                                 

 .اهلل ظـه ريض  ( من حديٌ معوويي 8083(، ومسؾم )88( أخرجه البخوري ))

 . ريض اهلل ظـه  ( من حديٌ أيب الدرداء 111( وابن موجه )1671( أخرجه السمذي ))

 (.801ص) "الػوائد"( )
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صذ  وهم الواشطي بني الـبي  ،وهم أمـوء اهلل من خؾؼه ،يذبون ظن أركون الرشيعي

ون وأمتِه، ادجتفدون يف حػظ مؾته الذين هم بولرشع مستؿسؽ وشؾم  اهلل ظؾقه

جون ظذ إهواء وٓ يؾتػتون إىل أراء. عرِّ ٓ يُ  ،ؤثور الصحوبي والتوبعني مؼتػون

 يبؾغون رشوٓت اهلل وُيشوكه وٓ ُيشون أحدًا إٓ اهلل. 

فقو أمي العؾم والؼرآن هال صؿركو ظن شواظد اجلد وآجتفود وهجركو الِسـََي 

ل العؾم الذي به تسؿو إقدار يف شبقل حتصق ،والرقود وجػوكو ادالهي وادؾذات

وحُتصل به الدرجوت الؽبور إذ العؾم ظز ٓ  ،وترشئى إىل أهؾه الؼؾوب وإبصور

وٓ تتحقػه الدهور وإظوام ففو هقبٌي بال شؾطون وغـى بال  ،تثؾؿه الؾقويل وإيوم

 مول ومـعٌي بال أظوان. 

ه واجتفدوا يف مظوكِّ  فعؾقؽم أهيو اإلخوة الؽرام بؿراث إكبقوء فوضؾبوه من

واشللوا اهلل شبحوكه  ،وابذلوا يف شبقل ذلك إكػس وإموال ،حتصقؾه الؾقويل وإيوم

التامم والؽامل واشتعقـوا ظذ ذلك بوإلخالص والذكر الؾذين هبام ُُتتوز هذه التوفقق إىل 

 ادػووز والؼػور. 

م أكه بولعؾم يعبُد ادرُء رَبه ظذ أن كعؾ :وممو يمزكو إىل العؾم أزًا ويدفعـو إلقه دفعوً 

بصرة وهدى، وبولعؾم يدظو أهل الدظوة اخلؾق إىل اهلل ظذ مـوهٍ أويل إبصور 

 والـفى وبولعؾم كؿقز احلق من البوضل وكػرق بني اهلدى والضالل. 

 ،وبولعؾم الصحقح الصودق والدظوة اخلولصي ادثوبرة واجلفود الدائم يف شبقل اهلل

إىل شوحوت السعودات  ،من أكػوق التعوشوت والظؾامت وآكتؽوشوت خترج أمتـو
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ِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوَظِؿُؾوا  ،وإكوار وآكتصورات قول اهلل تعوىل: ﴿َوَظَد اهللَُّ الَّ

ِذيَن ِمْن َقْبؾِِفْم َوَلُقَؿؽِّ  َْرِض َكاَم اْشَتْخَؾَف الَّ ْٕ وحِلَوِت َلَقْسَتْخؾَِػـَُّفْم يِف ا ـَنَّ هَلُْم الصَّ

ُكوَن يِب َصقْئ َلـَُّفْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِفْم َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِي ٓ ُيرْشِ ِذي اْرَتَه هَلُْم َوَلُقبَدِّ ًو ِديـَُفُم الَّ

َوَمْن َكَػَر َبْعَد َذلَِك َفُلوَلِئَك ُهُم اْلَػوِشُؼوَن﴾
()

ولن يؽون إيامن وظؿل صولح إٓ  

 وٓ متؽني إٓ بدظوة وجفود.  وٓ اشتخالف ،بعؾم كوفع

 تعؾم فنن العؾم زين ٕهؾه

 الػؼه أفضل قوئد تػؼه فننَّ 

 هو الَعؾُم اهلودي إىل شـن اهلدى
0 

 وفضٌل وظـوان لؽل ادحومد 

 إىل الز والتؼوى وأظدل قوصد

 هو احلصن يـجي من مجقع الشدائد
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