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«٢» 

َصــــلى اللــــه عليـــه وســــلموقــــد كـــان النــــيب  :"يقـــول رمحــــه اهللا    َ َ ِ ََْ ُ  يتخــــول أصــــحابه َ
 ".ًباملوعظة أحيانا خشية السآمة عليهم

 مــن حــديث األعمــش عــن أيب وائــل عــن عبــد )١("الــصحيحني"كمــا جــاء يف 
َصلى الله عليه وسلم كان النيب:" اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، أنه قال   َ َ ِ ََْ ُ يتخولنا  َ

 ". األيام خمافة السآمة عليناباملوعظة يف
أي خيــشى أن يــصيبهم امللــل، وأن ينفــروا عــن العلــم، ، " خمافــة الــسآمة علينــا "

َصــلى اللــه عليــه وســلم وهــذا يــدل علــى ترفــق النــيب    َ َ ِ ََْ ُ لــصحابه ، وتــصديق قــول اهللا  َ
َلقد جـاءكم رسـول مـن أنـفـسكم عزيـز عليـه مـا {جل وعال  ْ َِ ِ ََِْ ٌَ ِ ْ ُْ ُ َْ َُ ٌ ُ َ َ ْ ْعنـتم َ َََِْحـريص علـي ٌ ِ ْكمَ ُ 
َبالمؤمنني ِ ِ ْ ُ ْ ٌ رءوف رحيمِ َ َِ ٌ ُ{)٢(. 

 .فينبغي للعامل وطالب العلم أن يرتفق بالناس
 بعــض املــشتغلني بالــدعوة يغتــنم كــل فرصــة للــدعوة بــصورة معينــة، قــد تكـــون 

 .بفعل ال يلزم أن تكون الدعوة بكالمالدعوة 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم النـــيب   َ َ ِ ََْ ُ  منـــذ أن قـــال اهللا لـــه قـــام فلـــم يقعـــد علـــى النـــذارة َ

ْقم فأنذر{: ِ ََْ ُْ{)٣(. 
ًحلديث والكالم فقط، بـل كـان منـذرا ا لكنه مل يتخذ صورة معينة للنذارة وهي
َصلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وعمله، وسائر تقلباته وشأنه   َ َ ِ ََْ ُ َ . 

                                                 

 ).٢٨٢١(، ومسلم )٦٨"(صحيح البخاري" )١(
 .١٢٨:سورة التوبة )٢(
 .٢:سورة املدثر )٣(
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«٣» 

يقـــرن فينبغــي لطالــب العلــم أن ال يقتـــصر يف الــوعظ والتنبيــه علـــى القــول، بــل 
 امعاملة الناس ويقدمها على غريهـا فإـ بذلك العمل، وأن ينظر مواطن الرمحة يف

َصـلى اللـه عليـه وسـلم ه رمحة، ومـن مظـاهر ذلـك كـون النـيبشريع   َ َ ِ ََْ ُ يراعـي أصـحابه  َ
 .ويرفع السآمة عنهم

وبعض الناس إذا تكلـم ال يـسكت حـىت يقـول النـاس ليتـه سـكت، وينبغـي لنـا 
 يف معاملــة النـاس يف الــوعظ واإلرشـاد واخلطابــة ، يعـين أن نــسلك -ين  يـا إخـوا-

، فـــألن يقـــول النـــاس ليتـــه مل يـــسكت خـــري مـــن أن االختـــصار واالقتـــصارمـــسلك 
 ".يقولوا ليته سكت

 .، يريد مزيد"زدنا، زدنا" يعين ليته مل يسكت، بعض الناس يقول 
 ".حسن، لكان أ أو اختصر اقتصرو أنهواهللا طول، ل:" من أن يقولوا خري 

 .وهذا مسلك ال يهدى إليه كثري من املتكلمني
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم النــــيب   َ َ ِ ََْ ُ لداللــــة علــــى فقــــه ا يفًجعــــل معيــــارا يف اخلطابــــة  َ

ِإن طـول صــالة الرجــل وقـصر خطبتــه «:اخلطيـب فقــال َِ ُْ ُ ََ َِ َ ِ  َِ َ ُ  ِمئنــة مـن فقهــهِ ِ ِِ ِْ ْ  ، كمــا »...ٌَ
ِقــصر اخلطبــة لــيس املقــصود القــصر املخــل ، وهــذا يــدل علــى أن )١("الــصحيح"يف 

ِ مئنـة مـن فقهـه«عىن، إمنا املقصود به القصر وحيصل به متام املعـىن، مبخيرج ال و ِ ِِ ِْ ْ ٌَ« ،
 .أي دليل وبرهان لفقه الرجل

                                                 

 ).٨٦٩" (صحيح مسلم")١(
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«٤» 

َصــلى اللــه عليــه وســلمقولــه  :"مث قــال   َ َ ِ ََْ ُ وإن املالئكــة لتــضع أجنحتهــا لطالــب « َ
 رمحه اهللا تعـاىل مـن حـديث زر بـن حبـيش ه، خرج ابن ماج»عًلعلم رضا مبا يصنا

: أطلـب العلـم، قـال : ؟ قلـت  بـكيت صـفوان بـن عـسال، فقـال مـا جـاءأت: قال
َصــلى اللــه عليــه وســلمفــإين مسعــت رســول اهللا     َ َ ِ ََْ ُ مــا مــن خــارج خيــرج مــن « : يقــول َ

، خرجــه » يــصنعًبيتــه يف طلــب العلــم إال وضــعت لــه املالئكــة أجنحتهــا رضــا مبــا
 .ًالرتمذي وغريه موقوفا على صفوان 

وقــد اختلــف النــاس يف تأويــل وضــع املالئكــة أجنحتهــا، فمــنهم مــن محلــه علــى 
يهـــا إىل ظـــاهره وأن املـــراد فـــرش األجنحـــة وبـــسطها لطـــالب العلـــم، لـــتحملهم عل

 ا فيهــا العلــم، إعانــة هلــم علــى الطلــب وتيــسريطلبــونمقاصــدهم مــن األرض الــيت ي
 .عليهم

ارفعــوا أرجلكــم : وقــد مســع هــذا احلــديث بعــض امللحــدين، فقــال لطلبــة العلــم 
 .عن أجنحة املالئكة ال تكسروها

 .يستهزؤون بذلك ، فما زال من موضعه حىت جفت رجاله وسقط
سامري مبـ طرقهـاًفصنع له نعال ، ألكسرن أجنحة املالئكة: آخر قولهوروي عن 

 ".ه ووقعت فيهما األكلةكثرية فمشى ا إىل جمالس العلم فجفت رجال
َصــلى اللــه عليــه وســلم املعــىن األول مــن قولــه    َ َ ِ ََْ ُ  وإن املالئكــة لتــضع أجنحتهــا " َ

، وهـو أن الفـرش هنـا فـرش حقيقـي، تـضع األجنحـة "ًلعلم رضا مبا يـصنعلطالب ا
 .من سار إىل العلمفيسري عليها 

 .أنا ال أرى أجنحة: وهذا قد يقول قائل
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 أجنحــــة  مــــا هــــيًاألمــــور الغيبيــــة، أنــــت أصــــال ال تــــرىهــــذا مــــن نعــــم : نقــــول 
جميئك وقد وكلوا بتـسجيل املالئكة، ال ترى املالئكة الذين يقابلونك يف ذهابك و

أعمالــك، فهــذا أمــر غيــيب ال تدركــه وجيــب عليــك أن تــؤمن بــه دون أن تــدخل يف 
تفاصــيل ذلــك يف طلــب الكيفيــات، فــإن طلــب كيفيــات الغيــب مــن اخلــروج عمــا 

 .اإلميان بالغيب من اإلميان الذي يقتضي التسليم دون طلب الكيفياتجيب يف 
حقيقي، أما كيفية هـذا الفـرش فهـذا مـن فرش نه أاملقصود أن املعىن األول هو 

 .أمور الغيب اليت ال نعلمها
 .األقوالوهذا القول ذكره املؤلف يف أول 

مـن اسـتهزأ مث ذكر قول طائفة من امللحـدين الـذين ذكـر حـاهلم ومـا أصـام، و
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم بكـــالم النـــيب    َ َ ِ ََْ ُ ـــه مـــن عقوبـــة اهللا يف الـــدنيا َ  فحقيـــق أن ينال

ِإنـــا {:ًقـــال لرســـوله واعـــدا إيـــاه قـــد واآلخـــرة مـــا يتبـــني بـــه ضـــالله، فإنـــه اهللا تعـــاىل 
َكفيـناك َ َْ َ المستـهزئنيَ ِِ ْ َ ْ ُ ْ{)١(. 

 ويكــــشف ،ل ســــعيهم ويبطــــ،وكفايــــة اهللا تعــــاىل املــــستهزئني أنــــه ســــريد كيــــدهم
 .عوارهم للناس

ومــنهم مــن :"املعــىن الثــاين مــن معــاين وضــع املالئكــة أجنحتهــا، قــال رمحــه اهللا 
لطـالب العلـم كمـا يف قولـه  واخلضوع ،فسر وضع املالئكة أجنحتها بالتواضع هلم

َواخفض جناحك لمن اتـبـعك من المؤمنني{:تعاىل ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ{)٢(. 
                                                 

 .٩٥:سورة احلجر )١(
 .٢١٥:سورة الشعراء )٢(
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 ".ن للمالئكة أجنحة حقيقية خبالف البشرويف هذا نظر أل
ًهذا املعىن الثاين أنه تواضع املالئكة وخضوعها لطالب العلم رضا مبا يصنعون 

 .من االشتغال بطلب العلم
ْواخفـض { لكن املؤلف رمحه اهللا ضـعف هـذا الوجـه، ألن تنظـريه بقولـه تعـاىل  ِ ْ َ

َجناحـــك لمـــن اتـبـعـــك مـــن المـــؤمنني ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ، واضـــح أنـــه املقـــصود بـــه الـــذل واخلـــضوع }َ
َصلى الله عليه وسلم للمؤمنني املتبعني للنيب   َ َ ِ ََْ ُ َ . 

 محلــه علــى هــذا الوجــه لكــون البــشر لــيس هلــم أجنحــة حقيقيــة، خبــالف وإمنــا 
 .املالئكة فإن هلم أجنحة حقيقية

ًإذا ســار الكــالم بــني أن يكــون حقيقــا أو أن يكــون جمــازا فاألصــل و  قيقــة، احلً
  ."ويف هذا نظر ألن للمالئكة أجنحة حقيقية خبالف البشر :"ولذلك قال

ومـــنهم مـــن فـــسر ذلـــك بـــأن املالئكـــة حتـــف بأجنحتهـــا :"قـــال : الوجـــه الثالـــث
ًجمالس الذكر إىل السماء ، كما جاء ذلك صـرحيا يف حـديث أيب هريـرة رضـي اهللا 

َصـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلمعنـــــه، عـــــن النـــــيب    َ َ ِ ََْ ُ لـــــه يف بعـــــض ألفـــــاظ حـــــديث  وورد مثَ
إن طالب العلم لتحفه املالئكة وتظله بأجنحتها، مث « ًبن عسال مرفوعا، صفوان

ًيركب بعضهم بعضا حىت يبلغوا إىل مسـاء الـدنيا مـن حـبهم ملـا يطلـب، ولعـل هـذا 
 ".القول أشبه واهللا أعلم

يف معـــىن وضـــع أجنحـــة املالئكـــة وأـــا   املؤلـــفهـــذا املعـــىن الثالـــث الـــذي ذكـــره
 .ة العلم بأجنحتهاحتف طلب
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، وتــــصوم وترعــــاهم وحتفظهــــم وتبــــارك يف ومعــــىن حتــــف أي أــــا حتــــيط ــــم 
أوقــــام وأعمــــاهلم وتــــذب عــــنهم، هــــذا معــــىن حــــف املالئكــــة بأجنحتهــــا جمــــالس 

 .الذكر
مــن حــديث أيب هريــرة وأيب ســعيد " مــام مــسلمصــحيح اإل"يف هــذا وقــد جــاء 

ُصـــلى اللـــه  اخلـــدري رضـــي اهللا عنهمـــا أن النـــيب   َعليـــه وســـلمَ  َ َ ِ ٌال يـقعـــد قــــوم «: قـــال ََْ ْ َ ُ ُ ْ ََ
يـــذكرون اللـــه عـــز وجـــل إال  ِ  َ ََ  َ َ  َ ُ ُ ُحفـــتـهم المالئكـــةْ َْ َِ َ ْ ُ ُ  ُ وغـــشيتـهم الرمحـــة،َ َْْ  ُ ُ َ ِ َ ُ ونـزلـــت علـــيهم ،َ ِ ْ ََ ْ َََ َ

ُالسكينة َ ِ ،وذكرهم الله فيمن عنده ُ َ ِْ ْ َ َِ ُ  ُ َُ َ َ«)١(. 
حـــديث صـــفوان بـــن عـــسال "مـــنً شـــاهد ذلـــك أيـــضاوذكـــر املؤلـــف رمحـــه اهللا 

وتظلــه بأجنحتهــا، مث " أي حتــيط بــه" إن طالــب العلــم لتحفــه املالئكــة« ًمرفوعــا،
، وهـــذا "ًيركــب بعـــضهم بعـــضا حـــىت يبلغـــوا إىل مســـاء الــدنيا مـــن حـــبهم ملـــا يطلـــب

ولعـــل هـــذا القـــول :"املعـــىن األخـــري هـــو الـــذي رجحـــه املؤلـــف رمحـــه اهللا حيـــث قـــال
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم  مــــراد النــــيب، يعــــين أقــــرب األقــــوال إىل"أشــــبه   َ َ ِ ََْ ُ ، وأن وضــــع َ

َصلى الله عليه وسـلم املالئكة أجنحتها لطلبة العلم هو ما ذكره النيب   َ َ ِ ََْ ُ يف حـديث  َ
 .يرة من أن املالئكة حتف جمالس الذكرأيب هر

َصلى الله عليه وسلم قوله :"مث قال رمحه اهللا   َ َ ِ ََْ ُ  ليـستغفر لـه مـن يف وإن العـامل«  َ
 يف كتابــهاهللا ، قــد أخــرب »الــسموات ومــن يف األرض حــىت احليتــان يف جــوف املــاء

                                                 

 ).٢٧٠٠"(صحيح مسلم" )١(
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«٨» 

َالــذين حيملــون العــرش{ًباســتغفار مالئكــة الــسماء للمــؤمنني عمومــا بقولــه تعــاىل  َْ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ  
ُومن حوله يسبحون حبمد رم ويـؤمنون به ويستـغفرون للذين آمنوا َُ َ ُ ُ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ْ  ْ َ ُِ َ َ ْ{)١(. 

ِوالمالئكــــــــة يــــــــسبحون حبمــــــــد رــــــــم ويــــــــستـغفرون لمــــــــن يف {:وقولــــــــه تعــــــــاىل ْ َ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ
ِاألرض َْ ْ{)٢(. 

وأهــل األرض ستغفر هلــم أهــل الــسماء ًفهــذا للمــؤمنني عمومــا، فأمــا العلمــاء فيــ
 .حىت احليتان يف البحر

ِصـلى اللـه عليـه وخرج الرتمذي من حديث أيب أمامـة رضـي اهللا عنـه عـن النـيب  ََْ ُ   َ
َوســــلم  َ إن اهللا ومالئكتــــه وأهــــل الــــسماوات وأهــــل األرض حــــىت النملــــة يف «: قــــالَ

، وصـــححه »خلـــريجحرهـــا، وحـــىت احلـــوت يف البحـــر ليـــصلون علـــى معلـــم النـــاس ا
 .)٣(الرتمذي

َصلى اللـه عليـه وسـلموخرج الطرباين من حديث جابر عن النيب    َ َ ِ ََْ ُ معلـم « : قـالَ
 .)٤(»الناس اخلري يستغفر له كل شيء، حىت احليتان يف البحار

َصـلى اللـه عليـه وسـلمويروى من حديث الرباء بن عازب عن النيب    َ َ ِ ََْ ُ العلمـاء «  َ
 وتــستغفر هلــم احليتــان يف البحــر إذا مــاتوا إىل ،بيــاء، حيــبهم أهــل الــسماءورثــة األن

 .)١(»يوم القيامة

                                                 

 .٧:سورة غافر )١(
 .٧:سورة الشورى )٢(
 ).٢٦٨٥"(سنن الرتمذي" )٣(
 ).٦٢١٩(، ح)٦/٢٨٩"(املعجم األوسط" )٤(
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«٩» 

عـن قبيـصة بـن " مسند اإلمـام أمحـد"ًوورد االستغفار أيضا لطالب العلم، ففي 
َصـلى اللـه عليـه وسـلمأتيت النـيب :املخارق قال    َ َ ِ ََْ ُ كـرب :  فقـال مـا جـاء بـك، قلـت َ

يا قبيصة ما مـررت « :ك لتعلمين ما ينفعين اهللا به، قال سين، ورق عظمي، وأتيت
 .)٢(»حبجر وال شجر وال مدر إال استغفر لك

ًيا أيـها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثريا {:وقد دل قوله تعاىل َِ َ ًُ ُْ ِ َ  ْ َُ َِ  َ َ)ُوسبحوه ) ٤١ ُ َ َ
ًبكرة وأصـيال  ِ ََ ًَ ْ َهـو الـذي يـصلي علـيكم و) ٤٢(ُ ْ ُ ََْ َ ُ ِ  َ ِمالئكتـه ليخـرجكم مـن الظلمـات ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ُ َْ ِ ُ ُ

ِإىل النور َ ِ{)٣(. 
 .يصلون على أهل الذكرعلى أن اهللا ومالئكته 

والعلــم مــن أفــضل أنــواع الــذكر كمــا ســبق تقريــره، وخــرج احلــاكم مــن حــديث 
إين رأيــت يف ! يــا أبــا أمامــة: جــاء رجــل إىل أيب أمامــة فقــال: ســليم بــن عــامر قــال

 املالئكـــة تـــصلي عليـــك كلمـــا دخلـــت وكلمـــا خرجـــت، وكلمـــا قمـــت منـــامي كـــأن
اللهـــم غفـــرا، دعونـــا عـــنكم، وأنـــتم لـــو شـــئتم : وكلمـــا جلـــست، فقـــال أبـــو أمامـــة

ًيـا أيـهـا الـذين آمنـوا اذكـروا اللـه ذكـرا كثـريا {:ئكة مث قرألصلت عليكم املال َِ َ ًُ ُْ ِ َ  ْ َُ َِ  َ َ)٤١ (
ًوســبحوه بكــرة وأصــيال  ِ ََ ًََ ْ ُ ُُ  َ هــو الــذي يــصلي علــيكم ومالئكتــه ليخــرجكم مــن )٤٢(َ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ُِ ْ ِ ُِ ُ َ ََ ْ َ َ  َ ُ

ِالظلمات إىل النور َ ُِ ِ َ {." 

                                                                                                                         

 "الـــــضعيفة"، وإســـــناده ضـــــعيف ، كمـــــا قـــــال األلبـــــاين يف )٤٢٠٩(، ح)٣/٧٥ (يأخرجـــــه الـــــديلم)١(
)٨/٤٦٧.( 
 ).٥/٦٠" (مسند أمحد " )٢(
 .سورة األحزاب )٣(
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«١٠» 

احلث لطالب العلـم أن جيتهـد  غاية هوهذا املقطع من كالم املؤلف رمحه اهللا في
ِصــلى اللــه عليــه  يف هــذا الــشأن الــذي هــو مقبــل عليــه وهــو طلــب العلــم فــإن النــيب ََْ ُ   َ

وسل َ بشر العامل بأنه يستغفر له من يف السموات ومن يف األرض، وما حال من  َمَ
ـــه مـــن يف الـــسماوات ومـــن يف األرض، أيبقـــى لـــه ذنـــب؟ ، ال أظـــن أن !يـــستغفر ل

ًشخــصا يــستغفر لــه مــن يف الــسموات ومــن يف األرض يــشفعون فيــه ويــسألون اهللا 
 .أن يغفر له ويبقى له ذنب

يف الـــسموات ومـــن يف األرض حـــىت احليتـــان يف وإن العـــامل ليـــستغفر لـــه مـــن  "
 .شرف العلم وكبري منزلته، وهذا لعظيم "جوف املاء

اســتغفار : ًوذكــر املؤلــف رمحــه اهللا يف شــرح هــذا املقطــع مــن كــالم املؤلــف أوال
ُالــذين حيملــون العــرش ومــن حولــه {" قــال جــل وعــال ً،املالئكــة للمــؤمنني عمومــا َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ 

َيسبحون  ُ َُم ويـؤمنون به ويستـغفرون للذين آمنواُحبمد ر َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ  ْ َ ِ{." 
ِوالمالئكة يسبحون حبمد رم ويستـغفرون لمن يف األرض{ :هوالثاين قول َْ ْ ِ ْ َ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ{. 

ُيــسبحو{:الــيت يف ســورة الــشورى بينتهــا آيــة غــافر حيــث قــال فاآليــة الثانيــة  َُ َن
ُحبمد رم ويـؤمنـون بـه ويـستـغفرون للـذين آمنـوا َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ  ْ َ ، فهـم ال يـستغفرون جلميـع مـن }ِ

فهـــــذا للمـــــؤمنني  :" قـــــال ذلكلــــإمنــــا للمـــــؤمنني الـــــذين يف األرض، ويف األرض ، 
 ".ًعموما

 .ناخلصوص فهم يف أعلى درجات اإلمياأما العلماء على وجه 
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«١١» 

، ين هلـــم املنزلـــة واملكانـــة هـــم يف أعلـــى درجـــات اإلميـــان  العلمـــاء العـــاملون الـــذ
َويـــستـغفرون  {:فحقهــم ونــصيبهم مــن االســـتغفار أعلــى مــا يكـــون يف قولــه تعــاىل ُْ ِ َ ْ َ َ

َُللذين آمنوا َ ِ ِ{. 
، وذكـر يف "فأما العلماء فيستغفر هلم أهل السماء وأهل األرض حىت احليتـان"

ر املالئكــة ومــن يف الــسموات ومــن ذلــك مجلــة مــن األحاديــث الدالــة علــى اســتغفا
 .يف األرض ألهل العلم

ً، مث ذكــر اســتدالال عامــا، "ًوورد االســتغفار أيــضا لطالــب العلــم:"مث قــال كأنــه وً
هـــذه األحاديـــث الـــيت ذكـــرت يف أســـانيدها مقـــال، لكـــن جمموعهـــا يفيـــد : يقـــول 

ين ميكـن  اهللا جـل وعـال، يعـالماملعىن، مث إن هـذا املعـىن قـد جـاء الـنص عليـه يف كـ
ملـــاذا مل يـــذكر املؤلـــف اآليـــة يف أول االســـتدالل، ألنـــه يف غالـــب : أن يقـــول قائـــل

القاعــدة إذا أردت أن تــستدل تبــدأ بــذكر األدلــة مــن الكتــاب مث تــذكر األدلــة مــن 
 . السنة

ار املالئكــة لعمــوم املــؤمنني، مث ملــا ذكــر االســتغفار للعلمــاء فذكــر اســتغ املؤلــف
 .ن السنة؟ من السنةذكر نصوص من الكتاب أو م

َُيـــا أيـهـــا الـــذين آمنـــوا {:وقـــد دل قولـــه تعـــاىل:"مث بعـــد ذلـــك أتـــى بـــدليل فقـــال ََ ِ  َ َ
ًاذكــــروا اللــــه ذكــــرا كثــــريا  ِ َ ًُ ُْ ِ َ  ًوســــبحوه بكــــرة وأصــــيال ) ٤١(ْ ِ ََ ًََ ْ ُ ُُ  َهــــو الــــذي يــــصلي ) ٤٢(َ ُ ِ  َ ُ

َعليكم ومالئكته ليخرجكم مـن الظلمـا َُ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َْ ِ ُ ُ ْ ِت إىل النـورَ َِ  ، ملـاذا جـاء ـذا بعـد ذكـر"}ِ
األدلة من السنة، ما الـسبب؟ ملـاذا؟ ألن داللـة األحاديـث علـى املـسألة الـيت يريـد 
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«١٢» 

، فإن األحاديث ذكرت استغفار املالئكة ملعلم الناس االستدالل هلا داللة بالنص
 .اخلري، والعلماء هم معلمو الناس اخلري

 .لها يف نفس السياق، فهي نص يف املسألةمث ذكر األحاديث األخرى، ك
لكن هذه األدلة ملا كانت من جهـة اإلسـناد ال ختلـو مـن مقـال أراد أن يعـضد 

ل وقــحاديــث الــيت فيهــا مقــال بآيــة وهــي ذلــك املعــىن الــذي أفادتــه جممــوع تلــك األ
ًيــــا أيـهــــا الــــذين آمنــــوا اذكــــروا اللــــه ذكــــرا كثــــريا {:اهللا تعــــاىل َِ َ ًُ ُْ ِ َ  ْ َُ َِ  َ َ)ًَوســــبحوه بكــــرة ) ٤١ ْ ُ ُُ  َ َ

ًوأصيال ِ ِهـو الـذي يـصلي علـيكم ومالئكتـه ليخـرجكم مـن الظلمـات {:، مث قـال}ََ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ُْ ِ ُِ ُ ْ َ َ  َ ُ
ِإىل النــور َ َاذكــروا اللــه {، وهــذا جــزاء مــا تقــدم مــن األمــر، فإنــه تقــدم مــن األمــر }ِ  ُ ُ ْ

ًذكرا كثريا  ِ َ ً ْ ًَوسـبحوه بكـرة) ٤١(ِ ْ ُ ُُ  َ ً وأصـيالَ ِ َهـو {:، مث ذكـر العاقبـة للـذاكرين فقـال }ََ ُ
ِالذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور َ ُ َ َِ ِ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ُْ ِ ُِ ُ ْ َ َ{ة الـذكر د، ففائ

 .حصول صالة اهللا تعاىل على العبد
 . هو إعطاؤه اخلري الكثريهعبدوصالته سبحانه وتعاىل على 

ًأيــــضا يــــشتغلون بالــــدعاء للــــذاكرين، فيــــسألون اهللا تعــــاىل هلــــم اخلــــري واملالئكــــة 
 .الكثري

ــــــذكر اخلــــــروج مــــــن ال مــــــات إىل النــــــور، ولــــــذلك قــــــال لظمث إنــــــه مــــــن فوائــــــد ال
ِليخرجكم من الظلمات إىل النور{: َ ُِ ِ َ  َِ ِ ْ ُ َ ُْ م هنـا للعاقبـة، عاقبـة هـذه الـصلوات ال فال،}ِ

 . من الظلمات إىل النورواوهذا الذكر هو أن خيرج
ًاذكروا اللـه ذكـرا {:ألمر بالذكر فإنه قد قال لإن هذا تعليل : وميكن أن يقال  ُْ ِ َ  ُ ْ

ًكثريا ِ ِليخرجكم من الظلمات إىل النور{:وفائدة ذلك ،  }َ َ ُِ ِ َ  َِ ِ ْ ُ َ ُْ ِ{. 
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«١٣» 

 .العلم هل هو ذكر؟ هو أشرف الذكر ، وأعلى الذكر االشتغال بالعلم
 يـــصلون علـــى ، فـــإن املالئكـــةاملالئكـــةفـــإذا كـــان العلـــم حيـــصل بـــه املـــرء صـــالة 

 .الذاكرين
 كـــل أحـــواهلم، يف  والعلمـــاء هـــم أعلـــى الـــذاكرين ألـــم يـــذكرون اهللا تعـــاىل يف

صــالم ذكــر، يف تــسبيحهم ذكــر، يف تعلــيمهم ذكــر، يف أمــرهم بــاملعروف ذكــر، 
 ذكر، كل هذا من ذكر اهللا الذييف يهم عن املنكر ذكر، يف إجابتهم السائلني 

هــو أعلــى درجــات الــذكر لكونــه يتــضمن نفــع الــنفس ونفــع الغــري خبــالف الـــذي 
ـــه إال اهللا اهللا، واحلمـــد هللا، واهللا أكـــرب، حانســـب" يقـــول  ، ومـــا "أســـتغفر اهللا، ال إل

 .أشبه ذلك
بـه العمـل، ولكـن لـيس   بـه الفـؤاد ويـستقيمسكنهذا ذكر يطيب به القلب ويـ

التبصري، من دل على خري كان له من األجر مثـل مـن ي فيه التعليم وكالذكر الذ
 .ًعمل به ال ينقص من أجورهم شيئا 

، ال ميكـــن أن حيـــصيها عقـــل، ويتـــدبرها أجــور وخـــريات مـــا هلـــا حـــد وال منتهـــى
ال فكــر مــن جهــة اإلحــصاء لكنــه فــضل اهللا الــذي ال يــضيع عنــده جــل وعــال مثقــ

ْيــا بـــين إنـهــا إن {:ذرة ، كمــا قــال جــل وعــال  ِ َِ  َ ُ ُتــك َ ْمثـقــال حبــة مــنَ َِ ٍ ِ َ َ ٍ خــردلْ َ ْ ْ فـــتكن َ ُ َ َ
َيف صــــخرة أو يف الــــسماوات أو يف األرض يــــ ِ ْ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ َِ َ َ  ٍَ ُأت ــــا اللــــهْ  َِ ِ ، اهللا أكــــرب، وهــــذا )١(}ْ

مثقــال حبــة ســواء كانــت مــن اخلــري أو مــن الــشر فــاهللا جــل وعــال ال يــضيع عمــل 

                                                 

 .١٦:سورة لقمان )١(
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«١٤» 

ذل كثــري  لنــا علــى بــًحــافزاعامــل، لــذلك ينبغــي أن حنــسن النيــة ، وأن يكــون هــذا 
مــن العطــاء واإلحــسان وال يلــزم أن يبلــغ اإلنــسان أعلــى درجــات العلــم حــىت يعلــم 

 .أو يأمر باملعروف أو حىت يذكر أو ينصح أو حىت يبلغ
َصــلى اللــه عليــه وســلم النــيب   َ َ ِ ََْ ُ بلغــوا عــين ولــو آيــة، فــرب مبلــغ «يقــول ألصــحابه  َ

 .)١(»أوعى من سامع
ن جنتهـد يف نـشر العلـم، وكلمـا انتـشر العلـم ضـاق أًوهذا فيه الندب لنـا مجيعـا 

ة وال املعاصـــــي قابـــــل األفكـــــار املنحرفـــــة وال اآلراء الـــــشاذتاجلهـــــل، مـــــا ميكـــــن أن 
 .والنفاق مبثل العلم
ويهــوي بــه بنيــان وصــرح املعــصية والنفــاق، يــدك معاقــل الــشرك  العلــم كالنيــازك

ولـــذلك ينبغـــي لنـــا أن نـــشتغل بـــالعلم مهمـــا طلبنـــا مـــن إصـــالح األمـــة مـــن أقـــرب 
 .خر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلاوأيسر طريق فإنه ال يصلح آ

ًإن صـــالح أول هـــذه األمـــة كـــان بـــالعلم، لكـــن ينبغـــي أيـــضا مـــع إدراكنـــا هلـــذه 
التـشقيق  ما هو العلم الذي يصلح به هذه األمـة، هـل هـو فقـط فهماحلقيقة أن ن
 . ال، العلم أوسع من هذاخالفية دقيقة؟يف مسائل 

َصــلى اللــه عليــه وســلم أصــل العلــم، العلــم بكــالم اهللا ، وكــالم رســوله    َ َ ِ ََْ ُ ، فمــىت  َ
امــتأل القلــب بــذلك كــان ذلــك مــن أعظــم مــا حيــصل بــه اهلــدى والبــصرية وإخــراج 

 .الناس من الظلمات إىل النور

                                                 

 ).٣٤٦١"(صحيح البخاري" )١(
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«١٥» 

سر يف اســتغفار دواب األرض للعلمـــاء، وقـــد ذكــر بعــضهم الـــ:"قــال رمحــه اهللا 
وهو أن العلماء يأمرون الناس باإلحسان إىل املخلوقات كلهـا، وبإحـسان قتـل مـا 

لــذلك فه مــن احليوانــات، فيتعــدى نفعهــم إىل احليوانــات كلهــا، ، أو ذحبــتلــهجيــوز ق
 .يستغفرون هلم

لـه، مـسبحة تـة نًا آخـر، وهـو أن سـائر املخلوقـات طائعـة هللا قا ويظهر فيـه معنـ
 .اجلن واإلنس: له، غري عصاة الثقلني

فكــــل اخللــــق املطيعــــني هللا، حيبــــون أهــــل طاعتــــه، فكيــــف بــــه وهــــو يعــــرف اهللا، 
 عليـه ويعرف حقوقه وطاعته، فمـن كانـت هـذه صـفته فـإن اهللا حيبـه ويزكيـه ،ويثـين

، وذلك هو رض وسائر خلقه مبحبته والدعاء لهويأمر عباده من أهل السماء واأل
عليهمصال . 

َُإن الــذين آمنـــوا {وجيعــل لــه املـــودة يف قلــوب عبـــاده املــؤمنني، كمـــا قــال تعـــاىل  َ ِ   ِ
ُوعملوا الصاحلات سيجعل هلم الـرمحن  َ َْ  َُُ ُ َ ْ َ ََ ِ ِ  ُ ِ وداَ  بـل ، وال ختـتص حمبتـه باحليوانـات)١(} ُ

ْفمـا بكـت{اء يف تفـسري قولـه تعـاىل ًحتبه اجلمادات أيـضا كمـا جـ َ َ َ ُ علـيهم الـسماء َ َ  ُ ِ ََْ
ُواألرض َْ ْ  ً. واألرض تبكي على املؤمن إذا مات أربعني صباحاأن السماء،)٢(}َ

إن كنت ألحـب مـن ميـشي : ُن األرض تقول للمؤمن إذا دفن إ«ويف احلديث 
 ."»على ظهري فسرتى إذا صرت إىل بطين صنيعي

                                                 

 .٩٦: سورة مرمي )١(
 .٢٩:سورة الدخان )٢(
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«١٦» 

ه اهللا بيــان للــسب الــذي مــن أجلــه جيعــل اهللا رمحــهـذا املقطــع مــن كــالم املؤلــف 
 .تعاىل االستغفار من احليوانات للعامل

سر يف اســـتغفار دواب األرض للعلمـــاء، وهـــو أن وقـــد ذكـــر بعـــضهم الـــ:"قـــولي
، فإم ، بالعدل واإلحسان يف كل شيء، حىت يف حق احليوانات"العلماء يأمرون

يــأمرون باإلحــسان إىل املخلوقــات وعــدم أذاهــا، وإذا قتلــت أن تقتــل علــى الوجــه 
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم  النــــيبالــــذي أمــــر اهللا بــــه يف قــــول   َ َ ِ ََْ ُ إذا قتلــــتم فأحــــسنوا « َ

 .)١(»القتلة
 ." ًا آخرويظهر فيه معن:"يقول

املعىن األول أن حمبة احليوانات ألهل العلم واستغفارها هلم سببه مـاذا؟ أن : ًإذا
ان إىل اء كــــل ذي حــــق حقــــه ، فيــــأمرون باإلحـــــسالعلمــــاء يــــأمرون اخللــــق بإعطــــ
 .احليوان، ويأمرون بإعطائه حقه

ولذلك ال جيوز أن حيمل اإلنسان الدابة أكثر مما حتتمل، يأمث حىت ولو كانـت 
 اهللا وكـالم رسـولهعجماء، وهـذا ممـا يبينـه أهـل العلـم ممـا فهمـوه وعلمـوه مـن كـالم 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ . 
هنــاك معــىن آخــر وهــو رابطــة اإلميــان الــيت تــربط املــؤمنني، فإــا توجــب املــودة 

ُوالمؤمنــون والمؤمنــات {واأللفــة، قــال اهللا جــل وعــال  َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ ُبـعــضهم أوليــاءَْ َ َِ َْ ْ ُ ُ ٍعــضَ بـْ ْ{)٢( ،

                                                 

 ).١٩٥٥"(صحيح مسلم" )١(
 .٧١: سورة التوبة )٢(
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ُبـعـــضهم أوليـــاء {واملؤمنـــات مـــن الثقلـــنيهـــذا يف حـــق املـــؤمنني  َ َِ َْ ْ ُ ُ ٍعـــضَ بـْ ، حيبـــوم }ْ
 .صروموين

 تعــاىل "وهــو أن ســائر املخلوقــات طائعــة هللا :" وكــذلك يقــول املؤلــف رمحــه اهللا
حتـــب املـــؤمنني واملؤمنـــات، وتـــدعو هلـــم وتـــستغفر هلـــم الســـيما مـــن كـــان يف أعلـــى 

م ورثــة األنبيــاء يف إقامــة املراتــب مــنهم وهــم أهــل العلــم الــذين تبــوأوا منزلــة عليــا فهــ
 .وورثة األنبياء يف العمل ا، وورثة األنبياء يف املنزلة واملكانةالشريعة، 

 
 


