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  الرشعي   العؾمِ  يُ أمهق   -88

 اخلطبي األوىل

َد هلل ن  إ ِ َؿح ؾِلح َفاَل َهوِدَي َلُه،  اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضل  َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َكحح

ًدا َعبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأن  ُُمَؿ  َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِل  اهلل َوحح  َوَأصح

 أمو بعد. 

ا رب ؽم الذي َخؾَؼؽم والذين من قبؾؽم لعؾؽم تتؼون، فقو أَيو الـوس اعبدو

واعؾؿوا أَيو ادممـون أكه لن تستؼقَم لؽم عبودٌة صحقحٌي، وال تؼوى كوفعٌي، إال بولعؾِم 

 .  الرشعي 

فعؾُم الؽتوِب والسـِي أفضُل مو اكتسبته الـػوُس، وعؿرت به الؼؾوُب، وصغؾً به 

ِذيَن آَمـُوا يضع آخرين، قول اهللُ تعوىل:ًو واألوقوُت، فبه يرفُع اهلل أقوام َفِع اهلل ُ ال  ﴿َيرح

َم َدَرَجوٍت﴾ ِعؾح ِذيَن ُأوُتوا الح ِمـحُؽمح َوال 
()

، فعؾم الؽتوِب والسـي حقوُة الؼؾوِب وكوُر 

البصوئِر وصػوُء الصدوِر، هو ادقزاُن الذي توزُن به الرجوُل واألقواُل واألعامُل، به 

ُن العبُد  بفوِت يتؿؽ  من حتؼقِق العبوديِي هللِ الواحد الديون، ففو الؽوصُف عن الشُّ

وادفذُب لؾشفواِت، مذاكرُته تسبقٌح، والبحٌ عـه جفوٌد، وضؾُبه قربٌي، وبذله 

 صدقٌي، ودراشته تعدل الصقوَم والؼقوَم. 

رمحه فوْلوجُي إلقه فوَق كل  حوجٍي، فال غـى لؾعبد عـه ضرفَي عنٍي، قول اإلموم أمحد 

                                 

 . 11( شورة ادجودلي: )
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الـوُس إىل العؾِم أحوُج مـفم إىل الطعوِم والرشاِب، فولرجُل حيتوُج إىل الطعوِم "اهلل:

 ."والرشاِب مرًة أو مرتني، وحوجته إىل العؾِم بعدِد أكػوِشه

وبولعؾِم الرشعي  أَيو ادممـون تعِرفون رب ؽم، أشامَءه، وصػوتِه، وأفعوَله، وبه 

ُق لؽم خشقُي اهللِ شبحوكه تعِرفون أمَره وهنَقه وحدودَ  ه وَشَعه، وهبذا كؾ ه تتحؼ 

ُعَؾاَمُء﴾ اَم ََيحَشى اهلل َ ِمنح ِعَبوِدِه الح وتعوىل، قول جل  ذكره: ﴿إِك 
()

قول ابن كثر رمحه اهلل يف  

ألكه كؾام كوكً  :أي إكام َيشوه حق خشقته العؾامء العورفون به"تػسر هذه اآليي: 

 . ()"كوكً اخلشقي أعظم وأكثر :لعؾم به أكؿلادعرفي له أتم وا

ؾون أكؿَل السعوداِت وأتم  وحُت  ،عبوَد اهلل، وبولعؾِم ختُرُجون من الظُّؾامِت  ص 

ِم بِِه يِف الـ وِس  ـَو َلُه ُكورًا َيؿح َققحـَوُه َوَجَعؾح الؾذاِت، قول اهلل تعوىل: ﴿َأَوَمنح َكوَن َمقحتًو َفَلحح

ُؾاَمِت َلقحَس بَِخوِرٍج ِمـحَفو﴾ َكَؿنح َمَثُؾُه يِف  الظُّ
()

ِزَل إَِلقحَك   اَم ُأكح َؾُم َأك  وقول تعوىل: ﴿َأَفَؿنح َيعح

َبوِب﴾ ُر ُأوُلو األلح اَم َيَتَذك  َؿى إِك  َقُّ َكَؿنح ُهَو َأعح ِمنح َرب َك اْلح
()

. 

، وعؾاًم من اصتغل بولعؾِم الرشعي  حتصقاًل وضؾبوً  فقو برشى ويو ضوبى ويو شعودةَ 

َت  َؿَي َمنح َيَشوُء َوَمنح ُيمح ؽح
ِِت اْلحِ وعؿاًل، وتبؾقغًو وتعؾقاًم، قول اهلل شبحوكه وتعوىل: ﴿ُيمح

                                 

 (.2/474)"مدارج السولؽني"( اكظر )

 . 28( شورة فوضر: )

 .  6/544( تػسر ابن كثر )

 . 122( شورة األكعوم: )

 . 19( شورة الرعد: )
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َبوِب﴾ ُر إاِل  ُأوُلو األلح ك  ًا َكثِرًا َوَمو َيذ  َؿَي َفَؼدح ُأوِِتَ َخرح ؽح
اْلحِ

()

 . 

صذ   أن الـبي من حديٌ معوويي بن أيب شػقون ريض اهلل عـفام "الصحقحني"ويف 

ين»: قولوشؾم  اهلل عؾقه ْفُه يف الدِّ «َمن يِرد اهللُ به خرًا يػؼِّ
()

، ويف جومع السمذي 

كقا مؾعوكٌة مؾعوٌن ما فقفا، إال ذكَر اهللِ تعاىل، وما َوااله، وعاداً أو » بلَس به:بسـٍد ال  الدُّ

«متعؾمً 
()

   . 

و عبود اهلل: مو رواه أصحوب السـن ومن فضوئل االصتغول بعؾم الؽتوب والسـي ي

 وشؾم  اهلل عؾقهصذ  قول: شؿعً رشوَل اهلل ريض اهلل عـه  عن أيب الدرداء 

ـهِة َوإِنه ادَْاَلئَِؽَة َلَتَضُع »يؼول: َمْن َسَؾَك َطِريًؼا َيْبَتِغى فِقِه ِعْؾًم َسَؾَك اهللهُ بِِه َطِريًؼا إىَِل اْْلَ

َؿَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض َأْجـَِحَتَفا ِرًضا لِطَ  َ َلقَْسَتْغِػُر َلُه َمْن ِِف السه الِِب اْلِعْؾِم َوإِنه اْلَعاِِل

قَتاُن ِِف ادَْاِء َوَفْضُل اْلَعاِِلِ َعَذ اْلَعابِِد َكَػْضِل الَْؼَؿِر َعَذ َسائِِر اْلَؽَواكِِب إِنه  َحتهى اْْلِ

ُثوا اْلِعْؾَم َفَؿْن َأَخَذ بِِه اْلُعَؾَمَء َوَرَثُة األَْكبَِقاِء إِ  َم َوره ا إِكه ُثوا ِديـَاًرا َوالَ ِدْرََهً نه األَْكبِقَاَء َِلْ ُيَورِّ

«َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ 
()

   . 

 .أَيو ادممـون

                                 

 . 269( شورة البؼرة: )

 (. 1437(، وأخرجه مسؾم )71) "صحقح البخوري"( )

 ( ، من حديٌ أيب هريرة ريض اهلل عـه، واْلديٌ حسـه السمذي.2222) "شـن السمذي"( )

من وال كعرف هذا اْلديٌ إال "قول السمذي:(، و223( وابن موجه)2682)"شـن  السمذي"( )

 ."حديٌ عوصم بن رجوء بن حقوة ولقس هو عـدي بؿتصل هؽذا حدثـو ُمؿود بن خداش هبذا االشـود
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ادبـي  عذ الؽتوِب  ،إن أمَتـو القوَم هي أصدُّ مو تؽوُن حوجًي إىل العؾِم الصحقِح 

 الراشخني، الذين هم أركوُن الرشيعِي  والسـِي، وهي أصدُّ 
ِ
مو تؽوُن حوجًي إىل العؾامء

، العؾامء وشؾم  اهلل عؾقهصذ  وأمـوُء اهللِ من خؾِؼه، والواشطُي بنَي األمِي وكبق فو 

وآلثوِر السؾِف مؼتػون، ال  ،ؽونالذين هم بولرشِع متؿس   ،ادجتفدين يف حػِظ مؾتِه

 وال يؾتػت
ِ
، يبؾ غون رشوالِت اهلل وَيشوكه وال َيشون يصغون إىل األهواء

ِ
ون إىل اآلراء

 أحدًا إال اهللَ. 

 .أَيو ادممـون

إن ضؾَى العؾِم الرشعي  واجٌى عذ كل  أحٍد بحسبه، فنن من عؾم الرشيعي مو ال 

ُيعذُر العبُد بجفؾِه وترِكه، وذلك العؾُم الواجُى هو الذي يستؼقُم به ديُن العبِد، 

ُن   به من الؼقوِم بحق  اهللِ، شواٌء كون ذلك يف العؼوئِد أو األحؽوِم. ويتؿؽ 

 ٌُ وجيؿع أصوَل هذا العؾِم الواجِى عذ كل  أحٍد تعؾُُّؿه يف العؼوئِد واألحؽوِم حدي

عن اإلشالِم واإليامِن  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  جزيَل الطويُل، والذي شلَل فقه الـبي  

ألصحوبِه:  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  سوعِي، ويف آخره قول وعن أموراِت ال ،واإلحسونِ 

(هذا جزيُل أتاكم يعؾُِّؿؽم ديـَؽم)
()

 . 

ـََي  ركو عن شواعِد اجلد  واالجتفوِد، وهجركو الس  فقو أمَي السـِي والؼرآِن، هال صؿ 

قوَد، وجػوكو ادالهَي وادؾذاِت، وبذلـو خولص أوقوتِـو وكػقَس زموكِـو يف حت صقِل والر 

يِن وأعالُمه،  العؾِم الـوفِع وبذلِه والدعوِة إلقه، فبولعؾِم وبذلِه وكرِشه ُترفُع رايوُت الد 

                                 

 .ريض اهلل عـه  ( من حديٌ أيب هريرة 9( أخرجه مسؾم ))
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 وتـؼِؿُع رايوِت الشبفوِت والشفواِت.

 فعؾقؽم يو عبوَد اهلل بِعز  الدكقو واآلخرِة، عؾقؽم بؿراِث الـبوِة وَتِركِي كبق ؽم ُمؿد 

مظوهِنو واجتفدوا يف حتصقؾِفو الؾقويَل واأليوَم،  ، اضؾبوهو من وشؾم  اهلل عؾقهصذ 

وابذلوا يف شبقِل ذلك األكػَس واألمواَل، فنن العؾَم من اجلفوِد يف شبقِل اهللِ، أخؾِصوا 

فنن اهللَ ال يؼبُل من العَؿِل إال مو كون خولصًو وابُتغَي به  ،هللِ شبحوكه وتعوىل كقوتِؽم

 وجُفه. 

مم  ٌن ألهؾِممه تعؾ مممح فممنن  العؾممَم َزيح

ممهح فممنن  الػؼممَه أفضممُل قوئممٍد    تػؼ 
4 

 وفضٌل وعـمواٌن لؽمل  ادحوممدِ  

 إىل الِز  والتؼوى وأعدُل قوصمدِ 
4 
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 اخلطبي الثوكقي

 أمو بعد.

فنن العؾَم الرشعي  ُيعدُّ إحدى أهم  الرضوراِت التي حتتوُجفو األمُي القوَم، فبولعؾِم 

ـِي، وبولتعؾقِم والدعوِة اخلولصِي ادثوبرِة خترُج أمتـو الصحقِح ادلخوِذ من الؽتو ِب والسُّ

من أكػوِق التعوشوِت والظؾامِت واالكتؽوشوِت إىل شوحوِت السعودِة والِعز  

ِذيَن آَمـُوا ِمـحُؽمح َوَعِؿُؾوا صوراِت، قول اهلل شبحوكه وتعوىل:واالكت ﴿َوَعَد اهلل ُ ال 

ؾِػَ  َتخح وِْلَوِت َلَقسح ـَن  ََلُمح الص  ِذيَن ِمنح َقبحؾِِفمح َوَلُقَؿؽ  َؾَف ال  َتخح ِض َكاَم اشح َرح ـ ُفمح يِف األح

ُكوَن يِب  ِ ُبُدوَكـِي ال ُيرشح ـًو َيعح فِِفمح َأمح ِد َخوح َلـ ُفمح ِمنح َبعح َتَه ََلُمح َوَلُقَبد  ِذي ارح ِديـَُفُم ال 

َصقحئًو﴾
()

لٌح وال عبودٌة صحقحٌي وال شالمٌي ، ولن يؽون إيامٌن صودٌق وال عؿٌل صو

ِك، إال بولعؾِم الـوفِع الصحقِح، والدعوِة ادثوبرِة، والتعؾقِم الـوصِح.   من الرش 

ٍِ الوشطقِي واالشتؼومِي، فولعؾم هو  بقُل الؼِويُم إلصوبِي هن والعؾُم الرشعيُّ هو الس 

اهللِ، أو التؼصِر فقه، فام أمَر  العبِد من الغؾو  يف دينِ  لضامكُي األوىل التي حتػُظ مسرةا

اهللُ تعوىل بلمٍر إال ولؾشقطوِن فقه كزغتون: إمو إىل تػريٍط وإضوعٍي، وإمو إىل إفراٍط 

، وِديُن اهللِ شبحوكه وَشٌط بني اجلويف عـه والغويل فقه، وكال األمرين خطٌر، فؽام  وغؾوٍّ

هللِ مضق ٌع له كذلكأن اجلويَف عن األمِر مضق ٌع له، فولغويل يف أمِر ا
()

. 

ؾِف الصولِح،  فتعؾ ؿوا العؾَم يو عبوَد اهللِ، واجتفدوا يف حتصقؾِه، وعؾقؽم هبدِي الس 

                                 

 . 55( شورة الـور: )

 . 2/496( مدارج السولؽني )
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وكم واجلفَل، فنن اجلفَل أصُل كل  اكحراٍف وضاللٍ  قول  ،الذين هم خُر الؼروِن، وإي 

 ابن الؼقم رمحه اهلل: 

 واجلفممُل داٌء  قوتممٌل  وصممػوُؤه

 ِن أو ممن ُشمـيٍ كصٌّ ممن الؼمرآ
4 

 أممممران يف السكقمممِى متػؼمممونِ  

بمممونِ   ()وضبقمممُى ذاك العممموِرُ الر 

4 

 أهِل العؾِم 
ِ
فلقبؾوا أَيو الـوُس عذ كتوِب رب ؽم، وعذ شـِي كبق ؽم، واشسصدوا بآراء

األثبوِت، وخذوا عـفم، فنن هذا العؾَم حيِؿؾه من كل  َخَؾٍف عدوُله، وخذوا العؾَم يو 

هللِ قبَل َذهوبِه، فنن َذهوَب العؾِم بَذهوِب أهؾِه ومَحَؾتِه، قول أبو الدرداء ريض اهلل عبوَد ا

مويل أرى عؾامَءكم يذهبون وجفوَلؽم ال يتعؾؿون، فتعؾ ؿوا قبَل أن ُيرفَع العؾُم، "عـه: 

 
ِ
 . ()"فنن رفَع العؾِم ذهوُب العؾامء

دوكؽم يف العؾِم  كون من صلكه واحذروا يوعبود اهلل الذين يزه  الرشعي  وأهؾِه، وَيو 

ين  دون يف الد  بلقواَلم أو بلفعوَلم، فنن الذين يزهدون يف العؾِم وأهؾِه إكام يزه 

والدعوِة التي حيؿُؾفو همالء، وهذا الػعُل ال يؽون إال من جوهٍل أو صوحِى هوى، 

َن من فنن عؾَم الرشيعِي قول اهلل، قول رشوله، قول الصحوبي، فؿن زِهَد فق ه أو هو 

د الـوَس يف الؽتوِب والسـِي وهدِي السؾِف الصولِح.   صلكِه، فؼد زه 

فحثوا أَيو ادممـون أكػَسؽم وأهؾقؽم وأوالَدكم عذ ضؾِى العؾِم، وحضوِر ِحَؾِؼه، 

اغد عودًو أو متعؾاًم أو "وقراءة ُكتُبِه، وشامع أَشضته، قول أبو الدرداء ريض اهلل عـه: 

                                 

 (. 265( الؼصقدة الـوكقي ))

 .13/313( مصـف ابن أيب صقبي )
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 . ()"وال تؽن اخلومس فتفؾِك ،ُمبًّو مستؿعًو أو

ـو إىل العؾِم الـوفِع والعؿِل الصولِح.  ؼح  الؾفم وف 

    

 

 

                                 

 .  1/71بقون العؾم وفضؾه ( جومع )


