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خرج مسروق من الكوفة إىل البصرة لرجل يسأله عن آيـة مـن و:" رمحه اهللا قال
ُكتــاب اهللا فلــم جيــد عنــده فيهــا علــم فــأخرب عــن رجــل مــن أهــل الــشام، فرجــع إىل 

 مـــن أخبـــار ً، وذكـــر خـــربا"طلبهـــا خـــرج إىل الـــشام إىل ذلـــك الرجـــل يف الكوفـــة مث
 . الرحلة يف طلب العلميفملتقدمني ا

مث قـــــــال ه يف كـــــــالم اهللا تعـــــــاىل ،  وانظـــــــروا أن غالـــــــب مـــــــا يكـــــــون هـــــــو الفقـــــــ
صـــدر األمـــة و، أي طلـــب مجـــع هـــذا مـــن حـــال الـــصحابة والتـــابعني "واستقـــصاء:"

 .يطول
فأشـــكلت علـــى الفقهـــاء فـــدل علـــى بلـــد ًوحلـــف رجـــل ميينـــا :"قـــال رمحـــه اهللا  

ُفاستبعده فقيـل لـه إن ذلـك البلـد قريـب علـى مـن أمهـه دينـه ، ويف هـذا إشـارة إىل 
ا أمهــه أمــر دنيــاه إذا حــدثت لــه حادثــة يف دينــه ال جيــد مــن مــن أمهــه أمــر دينــه كمــ

يسأله عنها إال يف بلـد بعيـد فإنـه ال يتـأخر عـن الـسفر إليـه ليـستربأ لدينـه كمـا أنـه 
  .لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر بالسفر إليه

ب احلـديث لـويف هذا احلديث أن أبا الـدرداء بـشر مـن أخـربه أنـه رحـل إليـه لط
َصـلى اللــه عليــه وسـلم النــيب مبـا مسعــه مـن   َ َ ِ ََْ ُ  يف فــضل العلـم وطلبــه وهـذا مــأخوذ مــن َ
َوإذا جاءك الذين يـؤمنون بآياتنا فـقل سالم عليكم كتب ربكم على {قوله تعاىل  َ ََ َْ ُْ َُ َ َ ََ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ ُِ َِ ُ َِ َ ْ ِ  َ َ َِ
َنـفسه الرمحة ََْ  ِ ِ ْ{)١(.  

                                                 

 .٥٤:سورة األنعام )١(
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ه اهللا لطلــــب العلــــم وقــــد ازدحــــم النــــاس مــــرة علــــى بــــاب احلــــسن البــــصري رمحــــ
ًفأمسعهم أبنه كالما فقال احلسن مهال يا بين،مث تال هذه اآلية ً. 

َصـلى اللـه عليـه وسـلم عـن أيب سـعيد أن النـيب هوابـن ماجـويف كتـاب الرتمـذي    َ َ ِ ََْ ُ َ 
 .وصاهم بطلبة العلم واملتفقهني يف الدين

بلغــين :" بــن عــسال يف طلــب العلــم فقــال لــه  زر بــن حبــيش إىل صــفوان ءوجــا
أن املالئكة تضع أجنحتهـا لطالـب العلـم ، ويف روايـة أنـه روي لـه ذلـك عـن النـيب 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ. 
حـق هلـم مـن واليـة سـرور :"مرة على باب املبارك رمحه اهللا فقـالوازدحم الناس 

 يغــبطهم بازدحـــامهم علــى طلـــب العلــم ألنــه يـــؤدي إىل اخللــود يف النعـــيم ،"األبــد
 .املقيم

ى مفارقتـــه  وبكـــى علـــ عنـــد موتـــهوهلـــذا تأســـف معـــاذ بـــن جبـــل رضـــي اهللا عنـــه
ة  وقيــام ليــل الــشتاء، ومزامحــ،منــا أبكــي علــى ظمــأ اهلــواجرإ" :ــالس الــذكر فقــال

 ".ِالعلماء بالركب عند حلق الذكر
وينبغي للعامل أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل، كمـا قـال احلـسن رمحـه 

ــــسالم :"  دخلــــوا علــــيهم وقــــد اهللا ألصــــحابه ًمرحبــــا بكــــم وأهــــال وحيــــاكم اهللا بال ً
وأدخلنــا وإيــاكم دار الــسالم، هــذه عالنيــة حــسنة إن صــربمت وصــدقتم وأيقنــتم، ال 
يكونن حظكم من هذا اخلري رمحكم اهللا أن تسمعوه ذه األذن فيخرج من هـذه 

صلى الله عليه وسلًاألذن، فإنه من رأى حممدا    َ َ ِ ََْ ُ ً فقد رآه غاديـا ورائحـا مل يـضع َمَ ً
فـــع لـــه علـــم فـــشمر إليـــه، ُإىل اهللا لبنـــة علـــى لبنـــة، وال قـــصبة علـــى  قـــصبة ولكـــن ر
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جـــون، أبيـــتم ورب الكعبـــة كـــأنكم واألمـــر الـــوحى الـــوحى، النجـــا النجـــا، عـــالم تعر
 ".ًمعا

أشـــكلت املؤلـــف رمحـــه اهللا خـــتم األخبـــار املتقدمـــة يف الرحلـــة خبـــرب ذاك الـــذي 
إن :" يف اليمــني مــسألة فاســتبعد املكــان الــذي وجــه إليــه، فقــال لــه مــن قــال عليــه

، ورأى مـــن حـــق اهللا تعـــاىل عليـــه أن "هدينـــأمـــر ذلـــك البلـــد قريـــب علـــى مـــن أمهـــه 
يعبده على بصرية استسهل يف ذلك كل صعب، واألمور كل ما شق فيها السبيل 

 .كان ذلك مدعاة لثبوا وقرارها
تيــسر إليــه ســرعان مــا فاشــتغل بــأمر مــن أمــور الــدنيا ولــذلك اإلنــسان اآلن إذا 

يــذهب وينــسى، لكنــه إذا عــاىن يف حتــصيله مــشقة وصــعوبة يقــر يف قلبــه ويــصبح 
 .هلذا الذي حصله قيمة كبرية ال يفرط فيه بسهولة

 :وقد قال الشاعر
ُاجلود يفقر واإلقدام قتال*** ساد الناس كلهم لوال املشقة  . 

ه مـشقة لفـة، ويعـاين أصـحابُائل والسبق يف املكارم له كلوال أن العلو يف الفضف
كـل أحـد، ولتقـدم إليـه كـل شـخص، ولكـن ذلـك لتحصيله لكـان الـسبق إليـه مـن 
 .ألفراد من الناسحيتاج إىل معاناة، فكان ذلك 

ويف هذا إشارة إىل من أمهه أمر دينه كما أمهه أمر دنياه إذا حدثت له :"يقول 
يـسأله عنهـا إال يف بلـد بعيـد فإنـه ال يتـأخر عـن الـسفر حادثة يف دينه ال جيد مـن 

، "إليه ليستربأ لدينـه كمـا أنـه لـو عـرض لـه هنـاك كـسب دنيـوي لبـادر بالـسفر إليـه
 .أي سابق وتقدم يف السفر إليه
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ائـد هـذا اخلـرب الـذي سـاقه وهـو مـا  هذا ذكر املؤلف رمحه اهللا فائـدة مـن فوبعد
 .شرنا إليه من التبشري ملن قصد اخلريأ

ن أبا الدرداء بشر من أخربه أنه رحل إليه لطب احلديث مبا مسعه مـن النـيب فإ"
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم   َ َ ِ ََْ ُ ، أي البـــشارة، "وهـــذا :"، يقـــول " يف فـــضل العلـــم وطلبـــهَ

ٌوإذا جــاءك الــذين يـؤمنــون بآياتنــا فـقــل ســالم {:مــأخوذ مــن قولــه تعــاىل"والتبــشري  َ َ ْ ُ َ َ ُِ َِ ُ َِ َ ْ َ َِ  َ َ َِ
َليكم كتب ربكم على نـفسه الرمحةَع ََ َْ  ِ ِ ْ ََ َْ ُْ َُ َ َ ْ{". 

 وهـــذا فيـــه التبـــشري هلـــم بتحـــصيل مـــا قـــصدوه وأـــم يفـــدون إىل رب كـــرمي إذا 
ًقصدوا ربا كرميا بإخالص وصدق فإنه ال خييبهم اهللا تعاىل فيما قصدوه ً. 

النيـة لـصوا ُ مـن املهـم وأنـت يف أوائـل هـذه الرحلـة أن خت- يا إخـواين -ولذلك 
 مــن صــدق مــع اهللا صــنع لــه، وهــذا ههللا تعــاىل، وأن تــصدقوا يف التعامــل معــه فإنــ

قانون مطرد، وقاعـدة ال تنخـرم ، أن مـن صـدق مـع اهللا جـل وعـال يف قـصده، يف 
 .رغبته، وسلك الطريق املوصل إىل الغاية فإن اهللا تعاىل ال خييبه

َوالذين {:يقول اهللا جل وعال ِ  َجاهدوا فيناَ ِ ُ َ َنـهديـنـهم سبـلناَ لَ ََُ َُ ْ ُ ِ ْ{)١(. 
ـــه تعـــاىل:"يقـــول املؤلـــف رمحـــه اهللا  َوإذا جـــاءك الـــذين {:وهـــذا مـــأخوذ مـــن قول َِ  َ َ َ َِ

َيـؤمنــون بآياتنــا فـقــل ســالم علــيكم كتــب ربكــم علــى نـفــسه الرمحــة َ َُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َْ ُْ َُ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َُ ُِ َ ، وهــذا فيــه "}ْ
ئهم علــى وجــه العمــوم، أو هــذا يف البــشارة للمــؤمنني إذا جــاءوا، هــذا إذا كــان جميــ

مر يتعلق بزيادة اإلميان كان أحق من على وجه العموم فإذا كان جميئهم ألجميئهم 

                                                 

 .٦٩:سورة العنكبوت )١(
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َفـقـل سـالم علـيكم كتـب {:وجه إليه هذا القول وهـو مـا أمـر اهللا بـه رسـوله بقولـه  َ َ ْ ُ َْ ََ ٌ َ ْ ُ َ
َربكم على نـفسه الرمحـة ََ َْ  ِ ِ ْ َ ْ ُ َ{ان ويقـر بـه اليقـني، وينمـو ، فـإن العلـم مبـا يـزداد بـه اإلميـ

 .به الصالح يف قلب العبد 
وقـــد ازدحـــم النـــاس مـــرة علـــى بـــاب احلـــسن البـــصري رمحـــه اهللا لطلـــب العلـــم  "

فقـال احلـسن  "ً، يعين خرج ابن احلسن وتكلـم علـيهم كالمـا،ً"فأمسعهم أبنه كالما
َوإذا جــاءك الــذين يـؤمنــون{ "ًمهــال يــا بــين،مث تــال هــذه اآليــة ُ ِ ُْ ََ َِ  َ َ ٌ بآياتنــا فـقــل ســالم َِ َ َ ْ ُ َ َِ َ ِ

َعليكم كتب ربكم على نـفسه الرمحة ََ َ َْ  ِ ِ ْ ََ َْ ُْ َُ َ َ ْ{. 
ً ليس فقط يف طلب العلم من أهله ، يعين ليس هـذا حقـا -يا أخواين- وهذا 

 .لطلبة العلم فحسب ، بل هو حق لطلبة العلم وملن سأل عن شيء من العلم
ْسائل فال تـنـهرََوأما ال{: ولذلك قال اهللا جل وعال  َ َْ ََ َ ِ {)سـائل ، وهـذا يـشمل )١

، فإنه يستحق أن ال ينهر، بـل نزلة وأرفع منه مكانة سائل العلماملال وأعلى منه م
ِفـقــل ســالم علــيكم كتــب ربكــم علــى نـفــسه {:حقــه أن يكــرم كمــا قــال اهللا تعــاىل ِ ْ ََ َُ َ ََ َْ ُْ َُ َ َ ْ ٌ َ ْ َ

ََْالرمحة {. 
َصلى الله عليه وسـلمأيب سعيد أن النيب  عن هويف كتاب الرتمذي وابن ماج "   َ َ ِ ََْ ُ َ 

، فينبغـــي لنـــا طلبـــة العلـــم أن نـــستقبل "وصـــاهم بطلبـــة العلـــم واملتفقهـــني يف الـــدين
 . وأن حنسن معاملتهم، وأن نرغبهم،شرِالناس بالب

                                                 

 .١٠:سورة الضحى )١(
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ً كثري من طالب العلم يكونوا طلب العلم يف حقهم سببا للجفـاء، وذلـك أنـه 
ن العلم ما ارتفـع بـه علـى مـن حولـه مـن النـاس، فيكـون هـذا يرى أنه قد حصل م

ن هللا تعـاىل ًسببا جلفائـه، وهـذا نقـص يف العلـم ولـيس زيـادة فيـه، فـإن العلـم إذا كـا
ًخالصا أمثر تواضعا ً. 

ــــهمــــا ازداد علــــم اإلنــــسانفكل ــــه وتواضــــعه إلخوان ــــيس الــــذل  كلمــــا ازداد ذل ، ل
َيا أيـهـا {:به الصفوة فقال جل وعال  الذل الذي وصفه اهللا تعاىل إمنا هواملذموم  َ َ

ٍالــذين آمنــوا مــن يـرتــد مــنكم عــن دينــه فــسوف يــأيت اللــه بقــوم حيــبـهم وحيبونــه أذلــة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ُ َُ ْ ْ ُْ ٍْ ِْ  ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ

َعلى المؤمنني أعزة على الكافرين ِِ َ ْ َْ  ََ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ ُ{)١(. 
ً قـصورا يف الـشخص وال ، وهـذا لـيسيف صفام أـم أذلـة علـى املـؤمننيفذكر 

َصـــلى اللـــه عليــه وســـلم  ولــذلك كـــان النــيب بل هــذا علـــو لـــه،ًنــزوال مبكانتـــه،   َ َ ِ ََْ ُ  مـــن  َ
رة، ومن أيسرهم معاملة، وحنن الواحد منا إذا حفظ حـديثني أو ْشِأسهل الناس ع

 انـتفخ حــىت أصـبح ال يلقـي الـسالم علـى إخوانـه، بــل  أو حفـظ كتـابحفـظ مـنت
 نفسه حىت علـى مـشاخيه الـذين حفـظ عنـدهم وتعلـم علـى أيـديهم، ُربْكَضهم تبع

ًفــــسنا ومــــن إخواننــــا واقعــــا نــــسجا خليــــال، هــــذا واقــــع نــــشاهده مــــن أنوهــــذا لــــيس 
ً، إذا حــصل شــيئا مــن العلــم تكــرب وعــال ورأى أن مــن العلــم أن ال يبــذل ًملموســا 

 . يسمعأو الالسالم إال على طرف لسانه قد يسمع اإلنسان سالمه 

                                                 

 .٥٤:سورة املائدة  )١(
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ًضــعف ديــن، ولــيس علمــا وال علــوا ومثــل هــذا  قلــة فقــه، - يــا إخــواين -وهــذا ً
رض، وال يرتفــــع لــــه ذكــــر يف هــــذا ال ميكــــن أن يفلــــح ال يكتــــب لــــه قبــــول يف األ

 .األرض
 . ومن طلب العلم ليذكر ويعلو على الناس فإن اهللا يعاقبه بنقيض قصده

علــو علـــى النــاس لـــن فمــن طلــب العلـــم ليــذكر لـــن يــذكر، ومـــن طلــب العلـــم لي
ًل علما، ولن حيصل علـوا وال ارتفاعـا، كثـريصحي ًالـذين حيفظـون مئـات ألـوف  هـم 

األحاديــــث، وحيفظــــون مــــن النــــصوص الــــشيء الكثــــري لكــــنهم مغمــــورون، ال مــــن 
ًيعرفون ميكن من أسباب ذلك ضعف يقينهم وضعف إخالصهم، ال نتهم أحـدا 

 .من الناس  من يرغب يف اخلمول ويأثره
ليتنـا مل نـشتهر ، ليتنـا مل :"  واإلمام أمحد رمحه اهللا ملـا اشـتهر وعـال ذكـره قـال 

 ."نعرف
 ."ليت الناس أخذوا عنا هذا العلم ومل نذكر:"  والشافعي يقول 

 .وصدق معاملتهم هللا تعاىل وهذا لتمام إخالصهم 
نـه ال فـالن، أو نقـل عنـه قـول، أو تلقـى عق: ذا قيل له حنن الواحد منا يفرح إ

 .قصور قدح ونقص و- يا إخواين -أحد، أو ذكر أنه تلقى عنه، هذا 
طيــب، كثــري مــن نــراهم علــى هــذه :"ك كثــرة اهلــالكني، الواحــد يقــول وال يغرنــ

ِصـلى اللـه عليـه  ، هذه الكثرة ليست حجة، احلجة فيما كـان عليـه النـيب"الشاكلة ََْ ُ   َ
َوسلم  َ  عرفـوا وكـان هلـم لـسان األئمـة ممـن الـصحابة ومـا كـان عليـه ، وما كان عليه َ

 .صدق يف األمة فإن هذا هو الذي جيب أن يرتسم وجيب أن يتحلى به
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حنن يف كثري من األحيان قد ال ينقصنا العلم لكن ينقصنا التأدب ذا العلـم، 
نيا واآلخــــرة ســــبيله التواضــــع ، وإدراك أن العلــــو يف الــــدالعلــــم فــــضل هــــذا معرفــــة 
 . جل وعال، وصدق املعاملة هللاوالذل

 اهللا جـل وعـال وينـتفخ علـيهم هـذا نـصيبه مـا ذكـر النـاس أما الذي يرتفـع علـى
َتلـــك الـــدار اآلخـــرة جنعلهـــا للـــذين ال { َُ ِ ِ َ َ َْ َُ ِ ِْ ُْ  َيريـــدون علـــوا يف األرض والَ َُ ِ َْ ْ ِ  َُ ُ ً فـــساداُِ َ َ{)١( ،

 .خرةال ينال العلو ال يف الدنيا وال يف اآلفإنه رض من أراد العلو يف األفكل 
 ويف اآلخـــرة يكـــون األمـــر علـــى أقـــصى مـــا يكـــون فـــإن املتكـــربين حيـــشرون يـــوم

 .)٢(القيامة كالذر يطؤهم الناس بأقدامهم
 يكـــسبنا إن مل العلـــم  نعلـــم أنفينبغـــي لنـــا أن نستـــشعر مثـــل هـــذه املعـــاين، وأن

طيبــة يف التعامــل، وجــودة يف معاملــة النــاس ومعاشــرم فإننــا  وًحــسنا يف األخــالق
 .صل الثمرةلن حن

ما فائدة قرأت كتاب كذا، وكذا، وحفظت كذا وكذا ، وأيت كذا، ودرسـت 
عاملة ، وال على فالن وعلى فالن، وهذا العلم ال يرى له أثر ال يف خلق وال يف م

، وال يف قيـام ليـل، وال يف سـائر معـاين اخلـري الـيت ينبغـي يف صالة، وال يف اسـتقامة
 .مسلكه تظهر على أن تعلو على طالب العلم وأن

 .إذا مل ير للعلم أثر يف قلبك، وأثر يف عملك فإنه ال ينفع
 .نسأل اهللا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا

                                                 

 .٨٣:سورة القصص )١(
 ).٢٤٩٢"(سنن الرتمذي"، و)٢/١٧٩" (مسند أمحد" انظر  )٢(
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بــن عــسال يف طلــب العلــم  زر بــن حبــيش إىل صــفوان ءوجــا:"يقــول رمحــه اهللا
، هـذا مـن التبـشري ، "بلغـين أن املالئكـة تـضع أجنحتهـا لطالـب العلـم:" فقال لـه 

 مــن ذلـــك الكــالم الـــذي يبـــشر بــه الـــسلف منــه مـــا ذكــره ابـــن املبـــارك ًوذكــر شـــيئا
 يف حتــصيل العلــم ، أي حــق هلــم االزدحــام"حــق هلــم مــن واليــة ســرور األبــد :"قــال

لـذي ال حـزن بعـده، قـال ، من أدركها أدرك سرور األبد، يعين الـسرور افإا والية
ِأال إن أولياء الله {:اهللا تعاىل َ َِ َْ َ ِ ٌال خـوفَ ْ َ ْ علـيهمَ ِ َ وال هـم حيزنـون ََْ ََُْ ْ ُ َُالـذين آمنـوا ) ٦٢(ََ َ ِ 

َوكانوا يـتـقون ُ َُ ََ{)١(. 
يغــبطهم بازدحــامهم علــى طلــب العلــم ألنــه يــؤدي إىل اخللــود يف النعــيم ":قــال
 . أن نكون من أهلههللا، نسأل ا"املقيم

، علــى أي شــيء "وهلــذا تأســف معــاذ بــن جبــل رضــي اهللا عنــه، وبكــى:"يقــول
، مثل هذا الـس نـسأل "على مفارقته الس الذكر:" رضي اهللا عنه؟ بكى معاذ

 .ًاهللا عز وجل أن جيعله خالصا لوجه
وقيـام ليـل "، يعـين الـصيام يف شـدة احلـر، "منا أبكي على ظمأ اهلواجرإ :"فقال

، بكى على هذه األمور الثالثـة "ِالشتاء، ومزامحة العلماء بالركب عند حلق الذكر
 .م ومثرته، فإن مثرة العلم صالح العملاليت هي العل

، أي "وينبغــي للعــامل أن يرحــب بطلبــة العلــم ويوصــيهم بالعمــل:"قــال رمحــه اهللا
جيمـــع هلـــم بـــني البـــشر يف اســـتقباهلم، فلـــيس مـــن شـــأن العلـــم أن يعلـــو علـــى طلبـــة 

                                                 

 .سورة يونس )١(
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ًالعلم ، بل ينبغي أن يكون يسريا وسـهال، وال يعـين هـذا أن يكـون العـامل مبتـذال،  ً ً
النــــاس وبــــني  مــــن ني اليــــسر والــــسهولة ، والــــسماحة يف التعامــــل والقــــربفــــرق بــــ

االبتــذال، فــإن االبتــذال ال يليــق بطالــب العلــم وال بالعــامل ، وهنــاك حــدود فاصــلة 
 .بني األخالق 

فهنـــاك إســـراف وكـــرم، وهنـــاك شـــجاعة وـــور، وهنـــاك خـــوف وجـــنب، وهنـــاك 
ً خلقــا حممــودا إىل كونــه حــدود رقيقــة بــني أخــالق قــد ينتقــل ــا اخللــق بــني كونــه ً

ًخلقا مذموما حيتاج طالب العلم إىل أن يالحظ مثل هذه املعاين ً. 
، "كما قال احلسن رمحه اهللا ألصحابه حينما دخلوا عليهم :"يقول  رمحه اهللا 
، احلــــسن يقوهلـــا لطالبـــه وحنــــن نقوهلـــا ألنفــــسنا - يـــا إخـــواين -وهـــذه وصـــية لنــــا 

ًمرحبا بكم وأهال وحياكم اهللا " بالسالم وأدخلنا وإياكم دار السالم، هذه عالنية ً
عالنيـــة  "ِ، يعـــين جميـــئكم إىل طلـــب العلـــم، واجتمـــاعكم يف حلـــق الـــذكر "حـــسنة
إن صـــربمت "، يعـــين مظهـــر طيـــب وعمـــل صـــاحل، تقـــع عليـــه أعـــني النـــاس "حـــسنة

وصـدقتم وأيقنــتم، ال يكـونن حظكــم مــن هـذا اخلــري رمحكـم اهللا أن تــسمعوه ــذه 
، أي ينبغـــي لنـــا أن حنـــرص علـــى االســـتماع الـــذي "مـــن هـــذه األذناألذن فيخـــرج 

يعقبــــه أيــــش؟ عمــــل، ويــــرتجم هــــذا إىل واقــــع ، فــــإن مــــن كــــان حظــــه مــــن العلــــم 
ًاالســــتماع لــــن يــــدرك شــــيئا، ســــيكون وعــــاء ، لكنــــه ال يكــــون إمامــــا ، فاإلمامــــة  ً

ًوالتقدم يف اخلري ال تكون إال ملن ترجم ما علمه عمال واقعا ً. 
َصــلى اللــه عليــه وســلمًفإنــه مــن رأى حممــدا   :" يقــول رمحــه اهللا   َ َ ِ ََْ ُ ً فقــد رآه غاديــا َ

مل يـــضع إىل اهللا لبنـــة علـــى لبنـــة، وال  "ً، يعـــين مل يـــراه جالـــسا يف مكـــان، ً"ورائحـــا
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ِصـلى اللـه عليـه  ، أي أن النـيب  "قصبة على  قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليـه ََْ ُ   َ
َوسلم  َ  .صيل مراده، ويف حتقيق ما أمره اهللا تعاىل بهقد جد يف حت َ

َصلى الله عليه وسلم مل يكن    َ َ ِ ََْ ُ صـلى   يـرتجم ذلـك بالعمـل، بـل كـان الًمنظرا  َ َ
َاللـه عليــه وسـلم  َ َ ِ ََْ يعمــل وصـحابته ينقلــون دقـائق أعمالــه ألـا ترمجــة وبيـان ملــا كــان  ُ

َصلى الله عليه وسلم عليه    َ َ ِ ََْ ُ  .من امتثال أمر ربه  َ
َصلى اللـه عليـه وسـلم ُولذلك ملا سئلت عائشة رضي اهللا عنها عن خلق النيب   َ َ ِ ََْ ُ َ 

َصلى الله عليه وسلم .)١("كان خلقه القرآن:" قال    َ َ ِ ََْ ُ َ. 
 يـــرتجم القـــرآن يف ذكـــره يف عملـــه يف قيامـــه يف ومعـــىن كـــان خلقـــه القـــرآن يعـــين

َصلى الله عليه وسلم ر شأنه معاملته يف حكمه يف سائ   َ َ ِ ََْ ُ َ . 
دار ِمثــل البــّفهــي كلمــة حــث ، املقــصود ــا الــسرعة الــسرعة، "الــوحى الــوحى "

 .البدار
، يعين على أي شـيء تـذهبون ومتيلـون، فـالتعريج "جونالنجا النجا، عالم تعر"

 .هو امليل، يعين ما الذي حيملكم على الوقوف واالنقطاع عن السري
 .، أي أن األمر قريب قصريً"تم ورب الكعبة كأنكم واألمر معاأبي"

ام األمـــر املقـــصود بـــه جمـــيء األجـــل، فالـــدنيا ليـــست طويلـــة حـــىت تـــستطيل األيـــ
، "ًمــا ال أدركــه اليــوم أدركــه غــدا مــن العلــم:" إدراك مقــصودك، وتقــول والليــايل يف 

                                                 

 ).٦/٩١(أخرجه أمحد  )١(
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«١٣» 

ليهــــا اإلنــــسان تغتــــنم ويــــسابق إينبغــــي يف العلــــوم النافعــــة واألعمــــال الــــصاحلة أن 
 .مسابقة قبل الفوات

ًوأمــا يف أمــر الــدنيا فمــا ال تدركــه اليــوم تدركــه غــدا ، فإنــه ال يفــوت، فمــا قــسم 
 لكــن األمــر فيمــا يتعلــق بالطاعــة واإلحــسان علــى ضــوء مــا لــك منــه أنــت مدركــه،

ٍوســارعوا إىل مغفــرة مــن ربكــم وجنــة{قــال رب العــاملني يف حمكــم التنزيــل َِ ْ ََ َْ ُ َ ٍَ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ عرضــها َ ُ َْ
َالسماوات واألرض أعدت للمتقني ُِ ِ َُ َ َ َْ ْْ  ُِ ُ ْ {)١(. 

ِســابقوا إىل مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها كعــرض الــسماء {:وقــال جــل وعــال َ َ ِ ْ ْ َْ ََ ُ َ ٍ َِ ْ َُ َ ٍَ ِ ْ َ ِ ُِ َ
ِواألرض َْ ْ َ{)٢(. 

ََإنـهم كانوا يسارعون يف اخليـرات ويدعونـن{:وقال جل وعال  ُُ ُْ ََ َُ ِ َ َْ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ ًِا رغبا ورهبا ًَ َ ََ َ{)٣(. 
 .يف وصف زمرة من األنبياء والرسل

َوالسابقون السابقون{: وقال جل وعال  َُ ُِ ِ  َ{)٤(. 
فالسابقون إىل اخلريات يف هذه الدنيا هـم الـسابقون إىل الـرب والفـوز بـالنعيم يف 

 .اآلخرة والنعيم يف ، والنعيم يف الربزخ،الدنيا

                                                 

 .١٣٣:سورة آل عمران  )١(
 .٢١:سورة احلديد )٢(
 .٩٠:سورة األنبياء )٣(
 .١٠: سورة الواقعة  )٤(
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«١٤» 

فيه وبذل قصارى جهده البـد أن  ن مشر واجتهدهي مسابقة، وميدان، م: ًإذا
 اهللا جل وعـال كـرمي، ويعطـي علـى النيـة والقـصد مـا ال يعطـي - يا إخواين -يبلغ 

 .على العمل، إذا كان هناك مانع من ترمجة هذه  النية
ْومــــن خيــــرج{:قــــال جــــل وعــــال ُ َْ ْ َ ِ مــــن بـيتــــه مهــــاجرا إىل اللــــه ورســــوله مث يدرَ ْ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ  َ ِ ً ِ َ ُكــــه ْ ْ

ُالموت ْ َ ََفـقـد وقـع أجـره علـى  {: قال ربنـا  ماذا،!درك شيء؟، خاب عمله وال أ}ْ ُُ ْ َ َ َ ََ ْ َ
 .)١(}ِالله

فاهللا سبحانه وتعاىل يعطي على ما يقوم يف القلب من النوايا الصادقة والعـزائم 
ًاجلادة واهلموم الراشدة شيئا كثريا  ً. 

 . كثري من األحيانلكننا خنطئ التعامل مع ربنا، ونبخس أنفسنا يف
 
 
 

                                                 

 .١٠٠:سورة النساء )١(


