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«٢» 

ْقـد {: يف الظلمات كمـا قـال اهللا تعـاىل يهتدى بهًهللا كتابه نوراوقد مسى ا:"قال َ
ٌجاءكم من اللـه نـور وكتـاب مبـني ُِ ٌَ َِ ِ َِ ٌ ُ  َ ْ ِيـهـدي بـه اللـه مـن "مـا وظيفتـه؟ ، مـا عملـه؟ "}َُ َ َُ  ِ ِ ِ ْ

ِاتـبــع رضــوانه ســبل الــسالم وخيــرجهم مــن الظلمــات إىل النــور ب ِ َِ ُ َِ ِ َ َ َِ ِ ْ ُ ُ ُ َْ َُ ِ  َ ُ َُ َ ْ  َإذنــه ويـهــديهم إىل ِْ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ
ٍصراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ َ ِ." 

مث لتقرير هذا املعىن وهو أن العلم نور وهداية وبـصرية يـدرك ـا اإلنـسان احلـق 
من الباطل ويدرك ا اهلدى من الضالل، يدرك ـا الرشـد مـن الغـي، يقـول رمحـه 

َصلى اللـه عليـه وسـلموقد ضرب النيب :"اهللا    َ َ ِ ََْ ُ ل مـن محـل العلـم الـذي جـاء بـه   مثـَ
، أي مـسند اإلمـام أمحـد ""املـسند"بالنجوم الـيت يهتـدى ـا يف الظلمـات كمـا يف 

َصــلى اللــه عليــه وســلمعــن أنــس رضــي اهللا عنــه عــن النــيب  "رمحــه اهللا    َ َ ِ ََْ ُ إن «:  قــالَ
، أي صـــفة العلمـــاء، فمثـــل هنـــا مبعـــىن صـــفة، أي صـــفة العلمـــاء يف "مثـــل العلمـــاء

، والعلمـاء "النجوم يف السماء يهتدى ـا يف ظلمـات الـرب والبحـر" كصفة األرض
ًأيـضا يهتـدى ـم مـن ظلمـات اجلهــل والـشبه والـشكوك وسـيبني املؤلـف رمحــه اهللا 

 .هذا
، أي غابـــت وذهـــب ضـــياؤها، وزال ســـلطاا ونورهـــا "فـــإذا طمـــست النجـــوم"

ال يـصل إىل ، أي أوشك أن يضل من يطلب اهلـدى، فـ"أوشك أن تضل اهلدى"
 .غايته، وال يدرك مقصوده

مــن حــديث رشــدين بــن ســعد، " مــسنده" وهــذا احلــديث رواه اإلمــام أمحــد يف 
 .عن عبد اهللا بن الوليد، عن أيب حفص، عن أنس رضي اهللا عنه
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«٣» 

هـــــذا حـــــديث مـــــشهور وأســـــانيده كلهـــــا :"قـــــد قـــــال عنـــــه البيهقـــــي رمحـــــه اهللا و
 ".ضعيفة

لـضعف رشـدين وكـذلك جهالـة أيب  فليس له إسـناد مـستقيم صـحيح، وذلـك 
 .حفص الراوي عن أنس رضي اهللا عنه

، يعــين يف منتهــى موافقــة الواقــع "وهــذا مثــل يف غايــة املطابقــة:"يقــول رمحــه اهللا
 .فإن العلماء هلم من اإلضاءة والنور ما ليس لغريهم

 حكامـه وثوابـه وعقابـهأألن طريق التوحيد والعلم بـاهللا تعـاىل و:"يقول رمحه اهللا 
 .، يعين ليس من األمور اليت تدركها بيدك"ال يدرك باحلس

 اآلن ميكن أن تـدرك هـذا املـسجل مـن خـالل اللمـس، حبـسك، أو بنظـرك أو 
بــسمعك، فتــدرك بــاحلواس أمــور كثــرية لكــن إدراك مــا يتعلــق بــاهللا تعــاىل لــيس مــن 
طرقــه وال مــن وســائله احلــس، ألنــه جــل وعــال غيــب، والغيــب ال ميكــن أن يــدرك 

 .سباحل
، نــــرى الرباهــــني يف الــــسماوات واألرضنــــشاهد اآليــــات ونــــدرك العالمــــات و 

 الدالة على ربنا جل وعال لكننا ال ميكن أن نصل إليـه بـالنظر إليـه فقـد قـال النـيب
َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  .)١(» منكم لن يرى ربه حىت ميوتًواعلموا أن أحدا«:َ

، إمنا السبيل إىل معرفته هو ما قام من بهرؤيته جل وعال حىت يؤفال سبيل إىل 
يف قلــب العبــد مــن الفطــرة ومــا أقامــه اهللا مــن تعــاىل مــن الــشواهد واآليــات اخللقيــة 

                                                 

 ).١٦٩"(صحيح مسلم" )١(
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ـــني هلـــم أنـــه {اآلفاقيـــة واألرضـــية  ُســـنريهم آياتنـــا يف اآلفـــاق ويف أنـفـــسهم حـــىت يـتبـ َ َْ ْ َُْ َ  َ َ َ ََ ِ ِِ ُِ ْ ِ َِ ِ َ ْ َ ُِ َ
احلق َْ{)١(. 

م بـــاهللا تعـــاىل أن تعلمـــه ســـبحانه وحبمـــده مـــن أمسائـــه والثالـــث مـــن طـــرق العلـــ
 .وصفاته وما جاءت به الرسل من اخلرب عن رم جل وعال

 .هذه ثالثة طرق ال سبيل ملعرفة اهللا تعاىل من غريها، فهي طريق الفطرة
 .وات ويف األرضاطريق اآليات اخللقية اآلفاقية يف السم

 .عنه سبحانه وحبمدهطريق العلم به من خالل ما أخربت به الرسل 
لـك ال يدرك باحلس وإمنا يعـرف بالـدليل، وقـد بـني ذ:"فيقول املؤلف رمحه اهللا 

، "فالعلماء مبا أنزل اهللا على رسوله هـم األدالءوله، ُسُكله يف كتابه وعلى لسان ر
الـــذين يهتـــدى ـــم يف ظلمـــات اجلهـــل "أي هـــم الـــذين يـــدلون علـــى اهللا تعـــاىل، 

ُِ، إذا فقــدوا مل يكونــوا يف األرض أو " فقــدوا ضــل الــسالكوالــشبه والــضالل، فــإذا
 .ماتوا ضل السالك

 "فوائد وقد شبه العلماء بالنجوم والنجوم يف السماء فيها ثالث"
وقد ذكر ذلك أهل العلـم مـن الـسلف يف فوائـد النجـوم الـيت ذكرهـا اهللا تعـاىل  

رجــوم للــشياطني الــذين و، وهــي زينــة للــسماء، يهتــدى ــا يف الظلمــات"يف كتابــه 
  ".يسرتقون السمع منها

                                                 

 .٥٣:سورة فصلت )١(
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، "والعلمـاء يف األرض جتتمـع فـيهم هـذه األوصـاف الثالثـة:" مث قال رمحـه اهللا 
 وهم زينة األرض م يهتدى يف الظلمات :"ما هي؟ اهلداية يف الظلمات، يقول 

عاىل، ،فالعلماء زينة األرض ألن م يتبني احلق من الضالل، م يقوم أمر اهللا ت"
 . إال به اآلخرةم حيفظ الشرع الذي ال تقوم الدنيا وال تصلح

، واملقــــصود بالــــشياطني هنــــا شــــياطني اإلنــــس الــــذين "وهــــم رجــــوم للــــشياطني"
 .يضلون الناس بغري علم، والذين يسعون يف اجتيال الناس عن اهلدى واحلق

وميكن أن يقال إـم رجـوم للـشياطني، لـشياطني اإلنـس وشـياطني اجلـن الـذين 
احلـــق بالباطـــل ويـــدخلون يف  "سون علـــى النـــاس  فيلبـــ،"خيلطـــون احلـــق بالباطـــل "

، فأهل األهواء هم أهل البـدع الـذين حيـدثون "الدين ما ليس منه من أهل األهواء
 .يف الدين ما ليس منه

إذا قــل العلــم كثــر الــشرك و، "ًومــا دام العلــم باقيــا يف األرض فالنــاس يف هــدى"
 .ر الشرك والشر يف هذا البلد صر العلم يف بلد احنوالشر، وإذا كث

وهــذه اعتربهــا وخــذها يف نظــرك وفكــرك يف التأمــل يف أحــوال البلــدان والنــاس، 
فحيــث مــا كثــر العلــم وأهلــه قــل الــشر والــشرك، وحيــث مــا قــل العلــم وأهلــه كثــرت  ُ

 .البدعة والشرك والشر
 .يام الدنياوهذا معروف ملموس شواهده قائمة يف حياة الناس وأ

وبقــاء العلــم بقــاء محلتــه فــإذا ذهــب محلتــه ومــن يقــوم بــه وقــع :"يقــول رمحــه اهللا
َصلى اللـه عليـه وسـلمالناس يف الضالل كما يف احلديث الصحيح عن النيب    َ َ ِ ََْ ُ إن «:َ

 ولكـن يقـبض العلـم بـذهاب رجـالمـن صـدور الينتزعـه ًاهللا ال يقبض العلم انتزاعـا 
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ًاختـذ النـاس رؤوسـا جهـاال فـسئلوا فـأفتوا بغـري علـم فـضلوا العامل، فإذا مل يبـق عـامل  ً
 .)١(»وأضلوا

: عــن أيب الــدرداء رضــي اهللا عنــه قــالوخــرج الرتمــذي مــن حــديث جبــري بــن نفــري 
َصــلى اللــه عليــه وســلمكنــا مــع النــيب    َ َ ِ ََْ ُ هــذا أوان خيــتلس العلــم مــن النــاس «: فقــال َ

وقـد العلـم  منـا كيف خيـتلس : بن لبيد فقال زياد،»حىت ال يقدروا منه على شيء
 ، ثكلتـك أمـك يـا زيـاد«: فقـال،قرأنا القرآن فواهللا لنقرأنـه ولنقرئنـه نـساءنا وأبناءنـا

 هــذه التــوراة واإلجنيــل عنــد اليهــود والنــصارى ،إن كنــت ألعــدك مــن فقهــاء املدينــة
 أال :قلــتف فلقيــت عبــادة بــن الــصامت : بــن نفــري قــال جبــري»؟فمــاذا تغــين عــنهم

 لـوقـال صـدق أبـو الـدرداء ف ، أبـو الـدرداء ؟ فأخربتـه بالـذي قـاليقـول  ما تسمع
سجد املـ يوشـك أن تـدخل ، اخلـشوع: بـأول علـم يرفـع مـن النـاسخربتكشئت أل

 .)٢(»ً خاشعا فال ترى فيهاجلامع
 وخرجـه النـسائي مــن حـديث جبــري بـن نفــري عـن عــوف بـن مالــك رضـي اهللا عنــه 

ُصــلى اللــه عـن النــيب    َعليــه وســلمَ  َ َ ِ َصــلى اللــه عليــه وســلم بنحــوه ويف حديثــه فــذكر  ََْ   َ َ ِ ََْ ُ َ 
فلقيــت : ضــاللة اليهــود والنــصارى علــى مــا يف أيــديهم مــن كتــاب اهللا، قــال جبــري 

صــدق ، أال أخــربك بــأول ذلــك، : شــداد بــن أوس فحدثتــه حبــديث عــوف، فقــال
 .)٣(ًيرفع اخلشوع حىت ال ترى خاشعا
                                                 

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري  )١(
 ).٢٨٦٥"(سنن الرتمذي" )٢(
 ).٥٩٠٩(، ح)٣/٤٥٦("سنن النسائي الكربى" )٣(



 ���	��–    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ����� ���� ������

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٧» 

َصــلى اللـه عليـه وســلممحـد مــن حـديث زيـاد بــن لبيـد عـن النـيب وخـرج اإلمـام أ   َ َ ِ ََْ ُ َ 
 وهــو يعــين ذهــاب العلــم فــذكر أوان ذهــاب العلـم،عنــد ذاك : ًأنـه ذكــر شــيئا فقــال
ون التوراة واإلجنيل ال يعملون ؤأوليس اليهود والنصارى يقر«:احلديث ، وقال فيه 

 ". يذكر ما بعدها ومل،)١(»بشيء مما فيها
بقـاء "، بقـاء العلـم يف األرض "وبقاء العلم بقاء محلته:" يقول املؤلف رمحه اهللا

 وعمـال فإنـه مـا دام يف النـاس مـن يعلـم ويعلـً وفهماً، الذين حتملوه حفظا"محلته م ً
 .ٍفإن العلم باق 

، نعـوذ بـاهللا مـن "فإذا ذهب محلته ومـن يقـوم بـه وقـع النـاس يف الـضالل :"قال
 .اخلذالن

َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم كمـــا يف احلـــديث الـــصحيح عـــن النـــيب "   َ َ ِ ََْ ُ  إن اهللا ال « َ
مـــن حـــديث مالـــك عـــن " الـــصحيحني"، وهـــذا احلـــديث يف ً"يقـــبض العلـــم انتزاعـــا

: هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص رضـي اهللا عنـه، قـال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم قـــال رســـول اهللا   َ َ ِ ََْ ُ ً انتزاعـــا مـــن  إن اهللا ال يقـــبض العلـــم« «: َ

ولكــن يقــبض العلــم بــذهاب العــامل، فــإذا مل يبــق عــامل اختــذ النــاس رجــال صــدور ال
ًرؤوسا جهاال  . أي ليس عندهم علم إمنا تقدموا لسبب من التقدم،»ً

                                                 

 ).٤/١٦٠" (املسند"  )١(
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«٨» 

أي قـــد تقـــدموا فـــيهم وكـــربوا فـــيهم إمـــا ملكانـــة أو جلـــاه أو » ًرؤوســـا «: وقولـــه
فــــضلوا «لــــم فــــأفتوا بغــــري علــــم  ذلــــك فــــسئلوا عــــن العإىلملنــــصب أو لوراثــــة أو مــــا 

 .»وأضلوا
 .املفيت واملستفيت: وهذا يبني لنا أن اإلفتاء بغري علم يصيب الشر فيه اثنني

علـم   المبـا، يف أنفـسهم حيـث تكلمـوا »فـأفتوا بغـري علـم فـضلوا«:ولذلك قـال
 .فيههلم 
 .غرروا غريهم، حيث إم »وأضلوا «

ِصـــلى اللـــه عليـــه وإذا كـــان النـــيب ََْ ُ   َ وســـلمَ  َ ، وهـــي )١(لعـــن مـــن غـــري منـــار األرض َ
العالمات اليت يهتدى ـا إىل الطـرق، ويهتـدى ـا إىل اجلهـات، فكيـف مبـن غـري 

 وخطـــري يف غايـــة اخلطــــورة ً،األمـــر يف هـــذا كبـــري جـــدامنـــار الطريـــق إىل اهللا تعـــاىل 
 وسيأيت طرف من كالم السلف وحاهلم يف الورع وشدة اخلوف يف القول على اهللا

 .تعاىل بغري علم
ــــل إــــم رمحهــــم اهللا تعــــاىل كــــان أحــــدهم يقــــول يف مــــسألة مــــن املــــسائل  ال "ب

خــشية أن " ال أدري " ، وعنــده مــن كــالم الــسلف فيهــا أقــوال لكنــه يقــول "أدري
يقول ما ليس له به علم، أو يرجح ما مل يتبني له ترجيحه، وال يقول املسألة فيها 

ون أن يرجح، يـستعرض مبعرفـة األقـوال، أولئـك أقوال كما يفعله كثري ممن يسأل د
 .القوم الذين ملئت قلوم خشية وعرفوا خطورة القول على اهللا بغري علم

                                                 

 ).١٩٧٨" (صحيح مسلم" )١(
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«٩» 

ظ ِفـُ، ومـن أشـهر مـن ح"ال أدري" فتوقفوا وكان من أكثر قوهلم فيما يـسألون 
 .يف فتاواه وكالمه اإلمام مالك رمحه اهللا واإلمام أمحد رمحه اهللا، "ال أدري" عنه 

 .وهذا معروف عن كثري من األئمة املتقدمني
ال ينبغــي لــه أمل يكــن عنــده يف املــسألة علــم ففاملقــصود أنــه إذا ســئل اإلنــسان و

، لم بدأ بالتخمني، املسألة احتمـالخيرص ، فإن بعض الناس إذا مل يكن عنده ع
مسعـــت، قيـــل، قـــرأت، وتبـــدأ االحتمـــاالت تـــأيت وتفـــتح علـــى املـــستفيت تـــشويش، 

 مــا يــدري، كيــف "ال أدري" تحي إمــام املــسجد ألنـه إمــام املــسجد أن يقـول ويـس
 .وحليته إىل صرته

 ".لتكن حليتك هذه مانعة لك من الشر: "ًعمر رأى رجال فقال
ًن الــشر بــسبب هيئتــه، ال متهوكــا يف الــشر مــًفينبغــي أن يكــون اإلنــسان ممتنعــا 

 .بسبب مظهره
 .لى اإلنسان يف فتواه ويف قولهفينبغي لنا أن نفقه أثر  هذه األمور ع

َصلى الله عليه وسلم يقول النيب   َ َ ِ ََْ ُ  .»فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا « َ
وخــرج الرتمــذي مــن حــديث جبــري بــن نفــري عــن أيب الــدرداء رضــي اهللا :"مث قــال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمكنـــا مـــع النـــيب : عنـــه قـــال    َ َ ِ ََْ ُ ، أي زمـــان، "هـــذا أوان:  فقـــالَ

 .، أي يؤخذ وينزع"خيتلس العلم من الناس"
ٌ وانظــر إىل قولــه خيــتلس، فإنــه أخــذ علــى وجــه خفــي ال يــشعر النــاس بذهابــه، 

 .لكنه يؤخذ على وجه فيه نوع خفاء، ال يتبني ويظهر
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«١٠» 

 كيــف خيــتلس العلــم منــا وقــد قرأنــا القــرآن فــواهللا لنقرأنــه :فقــال زيــاد بــن لبيــد"
وهذا غفلة من زياد رمحه اهللا، حيث ظن أن العلم ! سبحان اهللا، "ولنقرئنه نساءنا

 .هو إقامة القراءة 
القرآن هو آخر ما يرفع كما رواه الدارمي وغريه من طريق شداد بن معقل عن 
عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه يسرى على كتـاب اهللا يف ليلـة فـال يبقـى يف 

، أي )١(»، ويصبح الناس منه فقراءالصدور منه شيء وال يف املصاحف منه شيء
ليس معهم منـه شـيء ، وذلـك عنـدما يتعطـل العمـل ـذا الكتـاب فـال ينتفـع منـه 

 .الناس، فبقاؤه يف صدورهم ومصاحفهم ليس فيه فائدة هلم
، هـو العمـل  هـو إدراك معـاين كـالم اهللا تعـاىللكن الذي ينزع هو فهم القرآن،
 .مبا يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله

ًقائمــا لكــن قيــام اللفــظ ال يغــين إذا غــاب املعــىن فــاهللا مل ينــزل وإن كــان اللفــظ 
َأفــال يـتــدبـرون القــرآن {:ًالقــرآن ألفاظــا جمــردة بــل قــال جــل وعــال  َْ ُ ْ ُ َ ََ َ ٍأم علــى قـلــوبََ ُ َُ َ َْ 

َُأقـفاهلا َ َْ{)٢(. 
َكتاب أنـزلناه إليك {:وقال تعاىل  َْ ٌَِ ُ ََْ َْ ٌمباركِ َ ليد{، ملاذا؟ }َُ ُبـروا آياته وليتذكر أولو َِ ُ َ ُ َ ََ ََِ ِِ 

ِاأللباب ََْ ْ{)٣(. 

                                                 

 ).٣٠٨١٩(، ح)١٠/٥٣٤(أخرجه ابن أيب شيبة  )١(
 .٢٤:سورة حممد )٢(
 .٢٩:سورة ص  )٣(
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مـــن اآليـــات هـــو التـــدبر ملـــا فيهـــا مـــن املعـــاين ال جمـــرد قراءـــا بـــاللفظ فاملقـــصود 
 .واللسان
، " ثكلتــك أمــك يــا زيــاد: فقــال،فــواهللا لنقرأنــه ولنقرئنــه نــساءنا وأبناءنــا :"يقــول

 يــدعو عليــه بــأن تفقــده أمــه هــذه كلمــة زجــر، وتأنيــب لكــن ال يقــصد معناهــا، ال
 .دون قصد املعىنمن إمنا مما جرى على لسان العرب 

، وما أشبه ذلك من األلفـاظ "عقرى حلقى" ، ومثل "يداك" وهذا مثل كلمة 
َصــلى اللــه عليــه وســلم جــرت علــى لــسان النــيبالــيت    َ َ ِ ََْ ُ وجــرت علــى لــسان العــرب ،  َ

ال   جتـــري علـــى اللـــسانلمـــات، إمنـــا هـــي كاألخولـــيس مـــن الـــدعاء بالـــسوء علـــى 
 .يقصد معناها

، مــا "وجـع"آلن إذا أحـد صــدم لـه شـيء قـال لـه  مثـل مـا يقـول بعـض النـاس ا
 .من غري إرادة معناهايقصد أن يصيبه الوجع، إمنا ينفر وكلمة خترج هكذا 

، "اهللا يفعـــل بـــك كـــذا"، أو "اهللا يغربلـــك:" يف بعـــض اجلهـــات يقـــول أو مثـــل 
ثكلتـك "قصد املعىن، هـي مثـل  من غريكلمات ال تقصد إمنا جتري على اللسان 

 .، وما أشبه ذلك"عقرى حلقى" ، ومثل "تربت يداك" ، ومثل "أمك
، يعـــين " إن كنـــت ألعـــدك مـــن فقهـــاء املدينـــة،ثكلتـــك أمـــك يـــا زيـــاد:"يقـــول 

هـذه التـوراة واإلجنيـل عنـد اليهـود والنـصارى  "أظنك وأحـسبك يف فقهـاء املدينـة، 
 .وما الذي أجزأته عنهمما الذي نفعتهم يعين ، "؟فماذا تغين عنهم
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  أال تــسمع مــا:قلــتف فلقيــت عبــادة بــن الــصامت : بــن نفــريقــال جبــري :"قــال
قـــال صـــدق أبـــو الـــدرداء إن شـــئت ف ، أبـــو الـــدرداء ؟ فأخربتـــه بالـــذي قـــال يقـــول

 ."اخلشوع :"، قال رمحه اهللا " بأول علم يرفع من الناسخربتكأل
م هللا تعـاىل ، عن كمال التعظـيٌ اخلشوع عمل يف القلب هو يف حقيقته يصدر 

 .، وكمل يف إجالله هللا تعاىل، خشع هللا قلبهفمن عظم يف تعظيمه
يف غريهــــا مــــن  وأ فالــــذي يــــشكو قــــسوة القلــــب وعــــدم اخلــــشوع يف الــــصالة، 

 بالـــصالة إمنـــا اخلـــشوع مســـة عامـــة تكـــون يف ًاألعمـــال، ألن اخلـــشوع لـــيس خاصـــا
 .ياةالصالة والزكاة واحلج وسائر احل

بالــصالة، حنــن ال نفهــم مــن اخلــشوع إال أيــش؟ أنــه لــيب ال خيــتص فهــو عمــل ق
 .ختشع يف الصالة

يف حــني أن اخلــشوع لــيس مقــصورا علــى الــصالة، إمنــا يكــون يف الــصالة، وقــد 
انه وتعـاىل ألنه املوقف الذي يناجي فيـه العبـد ربـه سـبحًذكر يف الصالة خصوصا 

نبغـي أن يكـون اخلـشوع فيهـا  يوخيتلي باهللا تعاىل، فهو أبلـغ وأعظـم املقامـات الـيت
، لكن اخلشوع ال يقتصر على الصالة مبعـىن أنـك ختـشع وتـذل هللا تعـاىل يف ًظاهرا

 .ًالصالة مث إذا انقضت الصالة علوت وتكربت، ال  ، ال يكون هذا أبدا 
 .إمنا يكون ذلك يف الصالة ويف غريها

جد ساملـ يوشـك أن تـدخل ،اخلـشوع :ألخربنك بأول علم يرفع:"يقولولذلك 
 .ً" فال ترى فيه خاشعااجلامع
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ًواهللا تعـــاىل قـــد أمـــر باخلـــشوع يف الــــصالة خـــصوصا وهـــي مـــن العبـــادات الــــيت 
 .تكون يف الصالة ويف غريها 

، مـن طريـق شـداد ، ذكر احلديث من طريق آخر "...وخرجه النسائي :"يقول
صدق ، أال أخربك بأول ذلـك، : فحدثته حبديث عوف، فقال :"بن أوس يقول 

 ".ًرفع اخلشوع حىت ال ترى خاشعاي
أوان ذهـاب ذاك عنـد : ًأنه ذكر شـيئا فقـال"وكذلك ذكر ختريج اإلمام أمحد له

أولــــيس اليهــــود «:وهــــو يعــــين ذهــــاب العلــــم فــــذكر احلــــديث ، وقــــال فيــــه العلــــم، 
يــذكر مــا  ومل ،)١(»والنــصارى يقــرؤون التــوراة واإلجنيــل ال يعملــون بــشيء ممــا فيهــا

كــر شــواهد حلــديث أيب الــدرداء ومــا ذكــره وهــذا مــن املؤلــف رمحــه اهللا ذ، "بعــدها
 .عبادة بن الصامت من ارتفاع العلم

 ".إسناده حسن :" )٢("جممع الزوائد" وهذا احلديث قال عنه اهليثمي يف 
ويف إســناده عمـــران بـــن داود القطــان وقـــد ضـــعفه ابــن معـــني والنـــسائي، ووثقـــه 

 .أمحد وابن حبان
مــا هــو ككــر ذلــك اهليثمــي، وفاحلــديث ال بــأس بــه مــن جهــة اإلســناد، كمــا ذ

 .ظاهر صنيع ابن رجب رمحه اهللا حيث ذكره وساق له الشواهد
 وأن بقــاء العلــم ببقــاء محلتــه، فــإذا ،أفادنــا أن العلــم يرتفــعاملقطــع هــذا . اآلن 

 .ذهب محلة العلم ذهب العلم
                                                 

 ).٤/١٦٠" (املسند"  )١(
)١/٤٧٠( )٢.( 
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«١٤» 

 .فما هو أول علم يرفع؟ اخلشوع
؟ عمــل مــن  عمــل مــن أعمــال البــاطنو واخلــشوع عمــل مــن أعمــال الظــاهر أ

 .أعمال القلوب
ففي هذه األحاديث أن ذهاب العلـم بـذهاب العمـل، :"يقول املؤلف رمحه اهللا

وأن الصحابة فسروا ذلـك بـذهاب العلـم البـاطن مـن القلـوب وهـو اخلـشوع، وكـذا 
روي عــن حذيفــة رضــي اهللا عنــه أن أول مــا يرفــع مــن العلــم اخلــشوع، فــإن العلــم 

ان فــذاك حجــة اهللا علــى ابــن آدم، وعلــم يف علــم اللــس: علمــان كمــا قــال احلــسن
 .القلب، فذاك العلم النافع

َصلى الله عليه وسلمًوروي عن احلسن رضي اهللا عنه مرسال عن النيب    َ َ ِ ََْ ُ َ.  
ًإن أقوامـا يقـرؤون :  عن ابن مسعود رضي اهللا عنـه قـال)١("صحيح مسلم"ويف 

 ".لب فرسخ فيه نفعن إذا وقع يف القالقرآن ال جياوز تراقيهم ، ولك
، "ففــــي هــــذه األحاديــــث أن ذهــــاب العلــــم بــــذهاب العمــــل:"يقـــول رمحــــه اهللا 

 .ذهاب العلم بذهاب العمل، فبقاء علم اللسان والبيان ال يفيد يف بقاء العلم
ًإمنا يكون العلم باقيا نافعا إذا بقي العمل به ً. 

بــــذهاب ففــــي هــــذه األحاديــــث أن ذهــــاب العلــــم  :"ولــــذلك يقــــول رمحــــه اهللا 
 ".العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن

 .علم القلب وعلم يظهر على اإلنسان يف لسانه وقوله: والعلم علمان

                                                 

 ).٨٢٢(برقم  )١(
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«١٥» 

وأن الـــصحابة  :"ًفالـــذي يـــذهب أوال هـــو مـــا يكـــون يف القلـــب، ولـــذلك قـــال 
فـــسروا ذلـــك بـــذهاب العلـــم البـــاطن مـــن القلـــوب وهـــو اخلـــشوع، وكـــذا روي عـــن 

 عنه أن أول مـا يرفـع مـن العلـم اخلـشوع، فـإن العلـم علمـان كمـا حذيفة رضي اهللا
َصلى الله عليه وسلم  عن النيب)١(الدارميً، وروي مرسال أخرجه "قال احلسن   َ َ ِ ََْ ُ من  َ

علــم اللــسان فــذاك حجــة اهللا علــى ابــن آدم، وعلــم : العلــم علمــان"طريــق احلــسن 
 ".يف القلب، فذاك العلم النافع

ُصـلى اللـه ًاحلسن رضي اهللا عنه مرسال عـن النـيب وروي عن :"مث قال رمحه اهللا    َ
َعليه وسلم  َ َ ِ ََْ." 

ًإن أقوامـا يقـرؤون : عن ابن مـسعود رضـي اهللا عنـه قـال" صحيح مسلم"ويف  "
، ال يـصل إىل قلــوم، ال جيـاوز تـراقيهم غايــة مـا يف هــذا "القـرآن ال جيـاوز تــراقيهم

وراء ذلـك مـن كـون ينتفـع القلـب ـذا أفواههم، أمـا مـا بـ إخراجـه إتقـانالعلم هـو 
 .العلم فذاك غائب عنهم

، فلـيس هلــذا القــرآن أثــر يف قلــوم "ًإن أقوامـا يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز تــراقيهم"
 .هب رمأ امو ىلاعت هللا نيدل ةماقإو ةماقتسا مدئفأ يف ريثأت الو ،ًاحالصزكاء و

 .عفانلا ملعلل نايب اذهو ،"ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع "

                                                 

)١/١٠٢( )١.( 
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«١٦» 

 عفانـــلا ملـــعلا نايــب يف لوقـــنلاو صوصنــلا نمـــ ةلـــمج نآلا فلــؤملا ركذيـــ كلذلــو
ــــا  وتأكيــــده هليصحتــــ يف ىعسيــــ نأ ملسمــــ لكــــل لبــــ ،ملــــعلا بلــــاطل يغــــبني يذل
 .هقيثوتو


