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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ــ  
  مقدمـة

 العظيم، اخلُلُق صاحبِ على والسالُم والصالةُ الكرمي، الشكور احلليم، الصبور هللا احلمُد
 إىل وتاَبعهم تبِعهم ومن الطيبّين، وصحبه الطاهرين، آله وعلى العاملني، ألخالق املتمِّـمِ
  :وبعد.. الدين يوم

 من األخالق وحذَّرهم احلميدة األخالق على كافةً الناَس احلنيف ديُنـنا حثَّ فقد
 جبملة بالتحلي الناس خواصِّ بعَض اختصَّ بينما وأمورهم، أحواهلم مجيع يف الذميمة،
 املفيت وآداب القُضاة وآداب القرآن محلة كآداب غريهم، من أكثَر هبم تتعلق آداب

 العلماُء فيها ألَّف اليت ،)العلم طالب آداُب( اخلاصة اآلدابِ هذه ومن... واملستفيت
  .املساجد يف الذكر ِحلَُق هبا وازدانْت تالمذهتم، املعلمون عليها وأدََّب التصانيف،

 الطالب على يشترطون كانوا فقد السلف، لدى كبريٍ اهتمامٍ موضُع العلم طالبِ وأخالُق
 يلتحَق أن قبل كمقدمة الطلب، أدبِ يف دروساً يأخذَ أن حلقاِتهم حضوَر يروُم الذي
 مثلما ومسته أدبه منه يأخذُ كان لشيخه، ُمبالزمته منهم الطالب أن كما.. علمهم حبلقات
  .علمه عنه يأخذ

 تعاىل اهللا قاله ما تسمع أن يهمُّـك جمتهد، علم طالُب –األريب اإلعالميُّ أيها– وأنت
 أنت مارسَته الذي األدب ذلك املتعلم، أدب عن العلم أهلُ بيَّنه وما احلبيب، ورسوله
  . والرباط اجلهاد أرض على واقعاً
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 الكَِلمِ أطايب من لك قطفنا األطراف، مترامَي أيدينا بني الذي البحث موضوع كان وملّا
 من به يتحلى أن الطالب على ينبغي ما بأهم وإياك أنفسنا فذكَّرنا األصناف، أروَع

 كما– أخالقٍ الثالثةُ فهذه ،)والصرب والتواضع، اإلخالص،( مقدمتها يف اليت األوصاف،
 إحداها يف خلل وأيُّ ويستقيم، الِقـْدُر عليها يقعد اليت الثالثة األركانُ هي –نرى

  .باهللا والعياذُ! عقب على رأساً الِقْدَر سيقلُب

  

*******  
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  ـــ
  العلم طلبِ يف اإلخالُص: المبحث األول

  :العلم طلب يف اإلخالص أمهية :األول املطلب

 تعاىل، هللا بـالطل نية إخالص هو اإلعالمي مـالعل طلب آداب من أدب وأهّم أّول إنَّ
 كانت إذا إال ُتقبلَ ولن لُتقبل، اإلخالص شرط من هلا بدَّ فال عبادةً؛ العلم طلُب دام فما

  : عاله جلَّ قال كما سبحانه، لوجهه خالصةً
   ،]5:البينة[} ..ُحَنفَاء الدِّيَن لَُه ُمْخِلِصَني اللََّه ِلَيْعُبُدوا إِلَّا أُِمُروا َوَما{

 عمل من الشرك، عن الشركاء أغىن أنا: تعاىل اهللا يقول«): وسلم عليه اهللا صلى( وقال
  .)1(»وشركَه تركُته غريي، معي فيه أشرك عمالً

 ِللَِّه كَانَ َما فَالَْمقُْبولُ ؛ َمْرُدوَدةٌ َوثَلَاثَةٌ َمقُْبولٌ، َواِحٌد: أَْرَبَعةٌ َوالْأَْعَمالُ: "القيم ابن قال
  .)2("أََحُدُهَما أَْو الَْوْصفَاِن ِمْنُه فُِقَد َما َوالَْمْرُدوُد ُمَواِفقًا، َوِللسُّنَِّة َخاِلًصا

 من حٍظ أو عرضٍ إرادةُ ال جالله، جلَّ اهللا وجه ةُإراد هو العلم طلب يف واإلخالص
 اإلعالم صنعة بتعلُِّمه اإلعالمي ينوي بأن الطلب يف اإلخالص فيتحقُق الدنيا، حظوظ
 العلم وتبليغ اهلداية، وطلب احلق، وحتّري نفسه، عن اجلهل رفع: حنو شرعية، أموراً
  .الصاحلة النوايا من وغَريها... بالعلم، والعمل للناس،

 كَانَ َنفَْسُه؛ َوَيْنفَُع اِهللا، ِعَباَد بِِه َيْنفَُع َخاِلًصا، الِعلَْم طَلََب َمْن: "أدهم بن إبراهيم قال
 اْجِتَهاًدا،ِ الِعَباَدة َوِفي ذُالًّ، َنفِْسِه ِفي َيْزَداُد الِذي فَذَِلَك التَّطَاُولِ، ِمَن إِلَْيِه أََحبَّ اخلُُمولُ

                                 
 رواه مسلم - 1
  إعالم الموّقعين البن القّيم - 2
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 َهِذِه ِمْن َوأَْصَبَح أَْمَسى َما َعلَى ُيَبايلِ الَ َتَواُضًعا، النَّاسِ َوِفي اْشِتَياقًا، َوإِلَْيِه َخْوفًا، اِهللا َوِمَن
  .)3("الدُّْنَيا

  

  :ومثراته العلم طلب يف اإلخالص آثاُر :الثاين املطلب

 أعظُم ومثراِته ُتحصى، أن من أكثُر العلم طلب يف اإلخالص آثار أنَّ اهللا، يف أخي واعلم
  : مثالً فمنها ُتحصر، أن من

 اهللا ولـرس إىل رجلٌ جاء: "قال) عنه اهللا رضي( أمامة أيب عن :لـالعم قَبول*    
 فقال مالَُه؟ والذكر َرـاألج يلتمُس زاـغ رجالً أرأيَت: فقال) وسلم عليه اهللا صلى(

 رسول له يقول مرات، ثالث فأعادها »له شيء ال«): وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول
  ): وسلم عليه اهللا صلى( قال مث »له شيء ال«): وسلم عليه اهللا صلى( اهللا
  .)4("»وجُهه به وابُتغي خالصاً له كان ما إال العمل من يقبل ال وجلّ عّز اهللا إن«

  : تعاىل قال :والسداد التوفيق*    
 فحددْت ]69العنكبوت[} الُْمْحِسنَِني لََمَع اللََّه َوإِنَّ ُسُبلََنا لََنْهِدَينَُّهْم ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذيَن{

 فوصف فحسب،} جاهدوا{ سبحانه يقلْ فلم} ِفيَنا َجاَهُدوا{ اجلهاد طريق أوالً اآلية
 ،}فينا{ اىلـتع لوجهه اخلالصة اهدةـاجمل بأهنا اهلداية عليها تترتب اليت دةاجملاَه سبحانه

 تعاىل قوله يف املذكورة اخلاصة مبّعيته اإلخالص هذا على هدايته ترّتب سبحانه أكّد مث
: ومها يدـالتوك أدوات من بأداتني هذه معيته تعاىل دـأكّ كما ،}احملسنني ملع اهللا وإنَّ{
  .)5(والالم إنّ

                                 
 2/شعب اإليمان للبيهقي، ج - 3
 الصحيحة السلسلة - 4
  الرابع الباب الجهاد، جماعة إصدارات من الشريف، العلم طلب في الجامع - 5
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: قال يثـح! العظيمة اآلية هذه على تعليقه يف السعـدي يخـالش قاله ما أروع وما
 أُمر فيما أحسَن َمْن أنَّ وعلى اجلهاد، أهلُ الصواب مبوافقة الناس أحرى أنَّ على هذا دلَّ"
 الشرعي العلم طلب يف واجتهد جدَّ من أنَّ وعلى اهلداية، أسباب له ويّسر اللّه أعانه به
 مدرك عن خارجة إهلية، أموٌر مطلوبه حتصيل على واملعونة اهلداية من له حيصل فإنه

 هو بل اللّه، سبيل يف اجلهاد من الشرعي العلم طلب فإن العلم، أمر له وتيّسر اجتهاده،
 واللسان، بالقول اجلهاد وهو اخللق، خواص إال به يقوم ال الذي اجلهاد، َنوَعي أحد

 ولو للحق، املخالفني نزاع رد وعلى الدين، أمور تعليم على واجلهاد واملنافقني، للكفار
  .)6(" املسلمني من كانوا

* مَّْعلُوٌم رِْزٌق لَُهْم أُْولَِئَك* الُْمْخلَِصَني اللَِّه ِعَباَد إِلَّا{: تعاىل قال النعيم، جنات دخول*    
 والكوفة املدينة أهل قرأ" ،]43-40:الصافات[} النَِّعيمِ َجنَّاِت ِفي* مُّكَْرُمونَ َوُهم فََواِكُه

 بكسرها، الباقون وقرأ ده،وتوحي لطاعته اهللا أخلصهم الذين: أي الالم، بفتح} املخلَصني{
  .)7("والتوحيد العبادة هللا أخلصوا الذين: أي

 اَألْرضِ ِفي لَُهْم ُألَزيَِّننَّ أَغَْوْيَتنِي بَِما َربِّ قَالَ{: تعاىل قال الشيطان، كيد من احلفظ*    
 نبيه عن سبحانه وقال ،]40-39:احلجر[} الُْمْخلَِصَني ِمْنُهُم ِعَباَدَك إِالَّ* أَْجَمِعَني َوُألغْوَِينَُّهْم
  ): السالم عليه( الصّديق يوسف الكرمي

  .]24يوسف[} الُْمْخلَِصَني ِعَباِدَنا ِمْن إِنَُّه َوالْفَْحَشاء السُّوَء َعْنُه ِلَنْصرَِف كَذَِلَك{

 هذه اهللا ينصر إمنا«): وسلم عليه اهللا صلى( النيب قول ودليله والتمكني، للنصر سبب*    
  .)8(»وإخالصهم وصالهتم بدعوهتم: بضعيفها األمة

                                 
 المنان آالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير - 6
 للشوآاني القدير فيض - 7
  الصحيحة السلسلة - 8
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 اهللا أن علمَت لو َتْعَجـُب وقد الشدة، يف والعون الكرب من والنجاة الفرج نزول*    
! باملؤمن ظنك فما! مشرك أنه مع قليالً، هللا أخلص لو املشرك عن باإلخالص يفّرج تعاىل
 الَْبرِّ إِلَى َنجَّاُهْم فَلَمَّا الدِّيَن لَُه ُمْخِلِصَني اللََّه َدَعُوا كَالظُّلَلِ مَّْوٌج غَِشَيُهم َوإِذَا{: تعاىل قال

  .]32: لقمان[} كَفُورٍ َختَّارٍ كُلُّ إِلَّا بِآَياِتَنا َيْجَحُد َوَما مُّقَْتِصٌد فَِمْنُهم

 الُْمْؤِمنَِني َعنِ اللَُّه َرِضَي لَقَْد{: اىلـتع قال اإلميان، ينةـوسك مئنانـباالط الشعور*    
} قَرِيباً فَْتحاً َوأَثَاَبُهْم َعلَْيهِْم السَِّكيَنةَ فَأَنَزلَ قُلُوبِهِْم ِفي َما فََعِلَم الشََّجَرِة َتْحَت ُيَبايُِعوَنَك إِذْ
 فعلم: ذكره تعاىل يقول} قلوهبم يف ما فعـلم{: وقوله: "الطـربي قال ،]18: الفتح[

 دقِص من الشجرة، حتت يبايعونك إذ أصحابك من املؤمنني قلوب يف ما حممد يا ربُّك
 ما على والثبات الطمأنينة، فأنزل: يقول. معك والصرب عليه، يبايعونك مبا والوفاء النية،
: النحـاس ابُن وقال ،)9("له اهللا هداهم الذي باحلق بصريهتم وحسن دينهم من عليه هم
  .)10("اإلخالص من} قلوهبم يف ما فعلم{"

*******  

  

  

  

  

    
                                 

 الطبري تفسير - 9
 النحاس ابن تفسير - 10
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  ـــ
  العلم طلبِ يف التواضُع: الثاني المبحث

  :العلم طلب يف التواضع أمهية: األول املطلب

 ومن واملرسلني، النبيني خصال أخّص من التواضُع أصيل، وجوهٌر مجيل، خلٌق التواضُع
 وسكينةٌ َوقاٌر التواضُع املخبتني، الصاحلني ِشَيم أعظم ومن العاملني، العلماء سجايا كرمي
  ..الكاذب من الصادُق يتمّيز وبالتواضع جانب، ولُني

  : سبحانه وقال  ،]88:احلجر[} ِللُْمْؤِمنَِني َجَناَحَك َواْخِفْض{: تعاىل قال
 َوُيِحبُّوَنُه بُُّهْمـُيِح بِقَْومٍ اللُّه َيأِْتي ْوَفـفََس ِدينِِه َعن ِمنكُْم َيْرَتدَّ َمن آَمُنواْ الَِّذيَن أَيَُّها َيا{
 آلِئمٍ لَْوَمةَ َيَخافُونَ َوالَ اللِّه َسبِيلِ ِفي ُيَجاِهُدونَ الْكَاِفرِيَن َعلَى أَِعزٍَّة الُْمْؤِمنَِني َعلَى أَِذلٍَّة
  .]54:املائدة[} َعِليٌم َواِسٌع َواللُّه َيَشاُء َمن ُيْؤِتيِه اللِّه فَْضلُ ذَِلَك

 َعلى أََحٌد َيفَْخَر ال حىت َتواَضُعوا أَنْ إِيلَّ أَوَحى اللَّه إِن«): وسلم عليه اهللا صلى( وقال
 من َصدقَةٌ َنقََصْت ما«): وسلم عليه اهللا صلى( وقال ،)11(»أََحٍد على أََحٌد َيبِغَي وال أَحٍد،
 أفرد وقد. )12(»اللَُّه َرفََعُه إِالَّ للَِّه أََحٌد َتَواَضَع وَما ِعّزاً، إِالَّ بَِعفوٍ َعبداً اللَّه زاد وما مالٍ،
 واحلديثني، اآليتني هذين وأورد) الصاحلني رياض( املفيد كتابه يف للتواضع باباً النووي
 زمرة يف احشرين و مسكيناً، وأمتين مسكيناً، أحيين اللهم«): وسلم عليه اهللا صلى( وقال

 إىل معناها يرجع اليت املَسكنة حالَ يسألْ مل أنه عندي ووجهه: "البيهقي قال »املساكني
  .)13("والتواضع اإلخبات إىل معناها يرجع اليت املسكنة سأل وإمنا القلة،

                                 
 مسلم رواه - 11
 نفسه المصدر - 12
  الصحيحة السلسلة - 13
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 وأفضل الورع، األعمال أفضل: قال كثري، أيب ابن حيىي حدثين: "األوزاعي اإلمام وقال
 بيتك من خترج أن: "قال التواضع؟ غاية ما: أسباط بن ليوسف وقيل ،" التواضع العبادة
  .)14("منك خٌري أنه رأيَت إال أحداً تلقى فال

 كلما العلم طالب ألن ِلَم؟! وأجدر أخلُق العلم بأهل فهو عظيم، خلٌق التواضع كان فإن
: القيم ابُن قال كما.. خلـلقه مث هللا تواضـعاً فازداد ودينه بربه معـرفةً ازداد علماً ازداد

 وكلما ورمحته، تواضعه يف زِيد علمه يف زِيد كلما العبد أن والفالح السعادة عالمات من"
 زيد وكلما حرصه، من نقص عمره يف زيد وكلما وَحذَرِه، َخْوفه يف زِيد عمله يف زِيد
 وقضاء الناس من قربه يف زيد وجاهه قَْدرِه يف زيد وكلما وبذله، سخائه يف زيد ماله يف

  .)15("هلم والتواضع حوائجهم

 حب ونبذ بعلمه، اإلعجاب وترك تواضعه العامل آداب أفضل ومن: "الرب عبد ابُن وقال
 رأسه على التراب يضع أن للعامل ينبغي: قال أنه السختياين أيوب عن وروينا.. الرياسة
 أكثر املنخفض املكان أن كما علماً أكثر العلم طالب من املتواضع: وقالوا هللا، تواضعاً
  .)16("ماًء البقاع

  لناظرٍ الَح كالنجم تكن تواضع

  رفيُع وهو املاء اتـصفح على

  سهـبنف يعلو كالدُّخان تُك وال

  وضيُع وــوه اجلو طبقات إىل

                                 
 األصبهاني نعيم ألبي األولياء، حلية - 14
 الفوائد - 15
 1/ج البر، عبد البن وفضله، العلم بيان جامع - 16
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  :العلم طلب يف التواضعِ مواضُع :الثاين املطلب

 كثريةٌ العلم طالب تواضعِ أبواَب أن -ورفعةً تواضعاً اهللا زادك- اإلعالمي األخ أّيها اعلم
  :منها عظيمة،

  

  : للمعلّم التواضُع - 

 اْبُن فَأََخذَ ِلَيْركََب َبْغلَُتُه لَُه فَقُرَِّبْت أُمِِّه جَِناَزِة َعلَى ثَابٍِت ْبُن َزْيُد َصلَّى: "الَْبرِّ َعْبِد اْبُن قَالَ
 َنفَْعلُ َهكَذَا: "َعبَّاسٍ اْبُن فَقَالَ  اللَِّه َرُسولِ َعمِّ اْبَن َيا َعْنَها َخلِّ: فَقَالَ بِرِكَابِِه َعبَّاسٍ
 بِأَْهلِ َنفَْعلَ أَنْ أُِمْرَنا َهكَذَا: "َوقَالَ َيَدُه، َزْيٌد فَقَبَّلَ الِْعلَْم، َعْنُه َيأُْخذُ كَانَ ِلأَنَُّه ؛"بِالُْعلََماِء
  .)17()"وسلم عليه اهللا صلى( َنبِيَِّنا َبْيِت

 عليه اهللا صلى( اهللا رسولُ قُبض ملا: قال أنه أيضاً) عنهما اهللا رضي( عباس ابن وعن
 الرجل عن احلديثُ لَيبلُغين كان فإن احلديث، عن اهللا رسول أصحاَب اسألُ أقبلُت )وسلم
 جاء ما اهللا، رسول عّم بَن يا: فيقول فرياين فيخرُج التراَب فأتوسُد قائلٌ وهو بابه فآيت
  .)18( احلديث عن فأسألك آتيك أن أحقُّ أنا. ال: فأقول. فآتيك إيلَّ أرسلَت أال بك؟

 التََّواُضعِ َوِمْن لَُه، َوُيذَلُّ ِللَْعاِلمِ التََّواُضعِ ِفي ُيَباِلغَ أَنْ ِللطَّاِلبِ َيْنَبِغي: "الَْجْوزِيِّ اْبُن قال
 الُْجْعِفيِّ َعِليٍّ ْبنِ ُحَسْينِ َيَد أََحُدُهَما ِعَياضٍ ْبُن َوالْفَُضْيلُ ُعَيْيَنةَ ْبُن ُسفَْيانُ َوقَبَّلَ َيِدِه، َتقْبِيلُ
  .)19("رِْجلَُه َوالْآَخُر

 أصغر أو علماً منه أقلَّ كان وإن للمعلم التواضع على نفسه يوطَِّن أن العلم طالب فعلى
 منه أرفع وهو) السالم عليهما(للخضر موسى اهللا نيبُّ تواضع فقد ونسباً، حسباً أقل أو سناً

                                 
 2/ج الحنبلي، للسفاريني اآلداب، منظومة شرح األلباب غذاء - 17
 الصفوة صفوة - 18
 األلباب غذاء - 19
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 اخلضر أن على يدل ما اخلضر من موسى تعلّم يف أن ُيظنُّ وال: "القرطيب اإلمام قال مرتبة،
 فاخلضر اهللا، فضَّله ملن والفضل املفضول، يعلمه ما الفاضل عن يشذ فقد منه، أفضل كان
 فموسى نبياً كان وإن الويل، من أفضل والنيب نيب ألنه منه، أفضل فموسى ولياً كان إن

  .)20("أعلم واهللا بالرسالة، فضَّـله
  

  : للمتعلّم التواضع  - 

 وعدم عنه الصدِّ أو الناس أمام به االستهزاء أو به االستخفاف أو عليه الترفّع بعدم وذلك
 السَِّكيَنةَ ِللِْعلْمِ َوَتَعلَُّموا الِْعلَْم َتَعلَُّموا): " عنه اهللا رضي( الفاروق ُعَمُر قَالََ فيه، املباالة
  .)21(.."ُتَعلُِّموَنُه َمْن لَكُْم َولَْيَتَواَضْع ُتَعلُِّمونَ ِلَمْن َوَتَواَضُعوا َوالِْحلَْم،

 والعمل، العلم دواوين من وديوان السلف، أئمة من إمام سالم، بن القاسم عبيد أبو فهذا
 يف مسائل عدة يسأله خراسان من عليه قدم رجلٌ استوقفه أن بعد العشاء صالة بعد وقف
 يراوح وهو ويسأله يذاكره) اهللا رمحه( معه فقام الربد، شدة يف معه وقف إنه: يقول الفقه،
  .)22(الفجر أذن وقد إال يشعر فلم قدميه، بني

 وشغف إنصات بكل تالمذهتم من احلديث يسمعون كانوا أهنم السلف بعض عن وُنقلَ
 عشرات قبل ودرَّسوه وحفظوه مسعوه هم بينما هلم، تواضعاً مرة ألول يسمعونه وكأهنم
 من احلديث ألمسع إين واهللا: "فقال عطاء عند جالساً كنت: سعد بن معاذ قال! السنني
  ".منه شيئًا أحسن ال أين فأريه منه؛ به أعلم وأنا الرَُّجلِ

 التواضع من اإلسالم شيخ من شاهدت ولقد: تيمية ابن معلِِّمه تواضع عن القيم ابن يقول
 ،"شيء يفَّ وال شيء مين وال شيء يل ما: "كثرياً يقول وكان! غريه من أشاهده مل ما

                                 
 1/ج الباري، وفتح. 11/ج القرطبي، تفسير - 20
 للماوردي والّدنيا الدين أدب - 21
 )ذلك على والصبر العلم طلب في االجتهاد( بعنوان مقالة ،)اإلنترنت( الدولية المعلومات شبكة من منقول - 22
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 يقول نظمه، من خبطه أبيات ظهرها وعلى خبطه التفسري يف قاعدةً عمره آخر يف إيلّ وبعث
  :فيها

  

  ربّياتـال  ربِّ إىل قُريـالف أنا
  حااليت  موعِـجم يف املسيكُني أنا   
    
  امليتـظ وهي لنفسي الظلوُم أنا
  يايت دهـعن من  يأتنا إن ُريـواخل   
    
  منفعٍة  جلَب لنفسي  أستطيُع ال
  املضراِت دفع يل سـالنف عن وال   
    
  يدبرين وىلًـم دونه يل يسـول
  خطيئايت  حاطْت إذا  يٌعـشف وال   
    
  القناـخ  نـالرمح من بإذٍن إال
  اآلياِت يف جاء قد كما الشفيع إىل   
    

  أبداً الزمٍ ذاٍت وصُف يل والفقُر
  )23(ذايت له وصٌف أبداً الغىن كما   

  

*******  
                                 

 1ج/السالكين مدارج - 23
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  : رأيك خالف وإن احلق قَبول يف والتواضع  -    

   )24( » النَّاس َوغَْمطُ الَْحقِّ َبطُْر الِْكْبر«   : بقوله الِكـْبر) وسلم عليه اهللا صلى( النيب فسر فقد

 َوَمْعَناُه) النَّاسِ َوغَْمط... (َوَتَجبًُّرا َتَرفًُّعا َوإِْنكَاره َدفْعه فهو) الَْحقِّ َبطْر: "(النووي قال
  .)25("ِاْحِتقَارهْم

 أقوال ذكر على وسنقتصر! لتواضعهم يتعجب احلق قبول يف العلم أهل أقوال يقرأ ومن
  :املسألة يف األربعة األئمة

 فكل قويل يف فانظروا وأصيب، أخطىء بشٌر أنا إمنا: "يقول مالكاً مسعت: قال القزاز عن
  .)26( "فاتركوه والسنة الكتاب يوافق مل وما به، فخذوا والسنة الكتاب وافق ما

: الَـقَ أَنَُّه -حنيفة أبا دـيقص-  الْإَِمامِ َعْن َصحَّ: "اشيتهـح يف احلنفي عابدين ابن وقال
  . )27("َمذَْهبِي فَُهَو الَْحِديثُ َصحَّ إذَا

 عليه اهللا صلى( اهللا رسول سنة خالف كتايب يف وجدمت إذا: "الشافعي اإلمام ويقول
 النيب عن احلديث صح إذا: "كذلك ويقول" قلته ما ودعوا رسول بسنة فقولوا) وسلم

  .)28(" احلديث بذلك وقائلٌ قويل، عن راجٌع فأنا قوالً؛ انا وقلُت) وسلم عليه اهللا صلى(

 أيب ورأي مالك ورأي الشافعي رأي: "يقول أمحد مسعت: قال شبيب بن سلمة وعن
  .)29("اآلثار يف احلجةُ وإمنا سواء، عندي وهو رأي، عندي كله حنيفة

                                 
 مسلم رواه - 24
 1ج/ مسلم شرح - 25
 القّيم البن الموّقعين إعالم - 26
 1ج/ عابدين البن المحتار رّد حاشية - 27
 القّيم البن الفوائد - 28
  الموّقعين إعالم - 29
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  :تعاىل اهللا إىل العلم ردِّ يف والتواضع  - 

 وأجوبتهم فتاواهم باحلـق الصادعني واملفتني العاملني العلماُء به ُيذّيـلُ ما وهذا
  ).أعلم تعاىل واهللا: (يقـولون ودروسهم؛

 علم فإن شأواً العلم من بلغَت مهما بأنك ُتذكّرها ألنك شديد، للنفس وعظٌ ذلك ويف
  ! عليك سبحانه اهللا فضل من فهو علمٍ من لك حصل ما كلَّ وأنَّ! وأجل أعلى تعاىل اهللا

: َيقُولُ) وسلم عليه اهللا صلى( اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قال) عنه اهللا رضي( كَْعبٍ ْبُن أَُبيُّ عن
: قَالَ ِمْنَك؟ أَْعلََم أََحًدا َتْعلَُم َهلْ: فَقَالَ َرُجلٌ َجاَءُه إِْسَراِئيلَ، َبنِي ِمْن َملَإٍ ِفي ُموَسى َبْيَنَما«

: أيضاً ةـالقص ويف »َخِضٌر َعْبُدَنا. َبلَى ُموَسى إِلَى َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْوَحى. لَا ُموَسى
 فَقَالَ الَْبْحرِ، ِفي ِمْنقَاَرُه فََغَمَس السَِّفيَنِة َحْرِف َعلَى ُعْصفُوٌر َوَوقََع: قَالَ السَِّفيَنةَ فََرِكَبا«

 َهذَا غََمَس َما ِمقَْداُر إِلَّا اللَِّه ِعلْمِ ِفي الَْخلَاِئقِ َوِعلُْم َوِعلِْمي ِعلُْمَك َما: ِلُموَسى الَْخِضُر
  .)30(»!ِمْنقَاَرُه الُْعْصفُوُر

  

  : النفس اّتهام يف والتواضع  - 

  ..الصادقني العلم طالّبِ مسات أظهرِ من بالتقصري والشعوَر التواضع، قّمةُ النفس اهتاَم فإنَّ

  :ألنفسهم الصاحل السلف علماء اّتهام يف اآلثار هذه لبعض وامسْع

  ".املهالك أوردين الذي هذا: "ويقول لسانه ميسك) عنه اهللا رضي( بكر أبو الصديق فهذا

 منهم؟ أنا هل): "عنهما اهللا رضي( اليمان ابن حلـذيفة يقول اخلطاب ابن مرـع وهذا
  ".اهللا؟ رسول لَك ّمساين أََو – املنافقـني من يعين –

                                 
 البخاري صحيح - 30
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  :يقول الشافعي وكان

  منهم ولسُت الصاحلَني أحبُّ
  شفاعةْ هبم  أنالَ أن لعلي   
    

  اصيـاملع جتارُته من وأكرُه
 البضاعةْ يف سواًء كنا وإن   

  

  : يقول واسع بن حممد وكان

  ".رحيي ننت من مين تدنوا أن قدرمت ما ريح، للذنوب يوجد كان لو"

  ".الدواب من بالسياط أوىل أنا: "ويقول مسجده يف السوطَ اخلوالين مسلم أبو ويعلّق

  ".مكذباً  أكون أن خشيُت إال قويل على عملي عرضُت ما: "التيمي إبراهـيم وقال

 فيه أكون زماناً وإن تكلمت، ما بداً وجدت ولو.. تكلمت لقد: "النخعي إبراهيم وقال
  ".سوء لزمان الكوفة فقيه

  ".وُتّف يل فأٍف الصاحلون ذُكر إذا: "دينار بن مالك وقال

: قولـفي نسأل؟ من: فيقولون أُِحسن، ال: يقول شيء نـع سئلُ إذا يانـسف وكان
  .التوفيق اهللا وسلْ العلماء، سلْ

  ".إيلَّ فلينظر َمّراٍء إىل ينظر أن أراد من: "عياض بن الفضيل وقال

 قد أنه تظن كنَت إن: "له وقال احلرم خارج عيينة بن سفيان بيد عياض بن الفضيل وأخذ
  ".تظن ما فبئس ومنك مين شٌر هو من القبلة هذه إىل صلى

  .)31("فيهم أين لوال وأرجاه مقام من أشرفه ما: "عرفة يوم يف املُزين اهللا عبد بن بكر وقال

                                 
 أوًال النفس اتهام بعنوان مقالة ،)اإلنترنت( الدولية المعلومات شبكة من منقول - 31
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  : املسلمني لعوام والتواضع - 

 ويقيل هلم ويدعو عليهم فيشفق ؟!للمسلمني تواضعاً إال علُمه العلم طالَب يزيُد فهل
 احلديث أرجأنا وقفة، معها لنا النقطة وهذه... عليهم يتعامل أو عليهم، يتكرب وال عثراهتم،
  . تعاىل اهللا شاء إن القادمة للحلقة فيها

  ـــ  
  العلم طلبِ يف الصُرب: الثالث المبحث

  :العلم طلب يف الصربِ أمهية: األول املطلب

 ال وحصناً ُيهزم، ال وُجنداً ينبو، ال وصارماً يكبو، ال جواداً الصَرب جعل الذي اهللا سبحان
 من وحمله عدد، وال عّدة بال الرجال من لصاحبه أنصر فهو راكُبها، يضلُّ ال ومطّيةً ُيهدم،
  ... اجلسد من الرأس حمل النصر

 اإلمامة سبحانه جعل إذ ،)32(العزيز اهللا كتاب من موضعاً تسعني حنو يف الصُرب ذُكر وقد
 َصَبُروا لَمَّا بِأَْمرَِنا َيْهُدونَ أَِئمَّةً ِمْنُهْم َوَجَعلَْنا{ ني،ـواليق ربـبالص ةًـمنوط الدين يف

 نصفُها، للصرب خصال، أربعة على الفالَحسبحانه وتعاىل  وعلّق  ،}ُيوِقُنونَ بِآياِتَنا َوكَاُنوا
 كانت وإذا  ،}ُتفِْلُحونَ لََعلَّكُْم اللََّه َواتَّقُوا َوَرابِطُوا َوَصابُِروا اْصبُِروا آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا{

 أَْجَرُهْم الصَّابُِرونَ ُيَوفَّى إِنََّما{ له، حدَّ ال الصَرب أجَر فإن حمدود، معلوٌم أجٌر هلا األعمال
 ،}َوالصَّالة بِالصَّْبرِ اْسَتِعيُنوا{ به، باالستعانة وأمر عوناً الصَرب تعاىل وجعل ،}ِحَسابٍ بَِغْيرِ
 بَِخْمَسِة َربُّكُْم ُيْمِدْدكُْم َهذَا فَْورِِهْم ِمْن َوَيأُْتوكُْم َوَتتَّقُوا َتْصبُِروا إِنْ َبلَى{ عليه، املدد وعلّق
 العدو كيد من عظيمة ُجنَّـة والتقوى الصرب وجعل ،}ُمَسوِِّمَني الَْمالِئكَةُ ِمَن آالٍف

                                 
 الحنبلي للسفاريني األلباب غذاء راجع أحمد، اإلمام ذآره - 32
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 من املصائب على الصرب وجعل ،}َشْيئاً كَْيُدُهْم َيُضرُّكُْم ال َوَتتَّقُوا َتْصبُِروا َوإِنْ{ ومكره،
 ُحكماً باخلسران اهللا وحكم ،}الْأُُمورِ َعْزمِ لَِمْن ذَِلَك إِنَّ َوغَفََر َصَبَر َولََمْن{ األمور عزم
 آَمُنوا الَِّذيَن إِلَّا* ُخْسرٍ لَِفي الِْأْنَسانَ إِنَّ* َوالَْعْصرِ{ الصرب، أهل من نيك مل من على عاماً

  ... }بِالصَّْبرِ َوَتَواَصْوا بِالَْحقِّ َوَتَواَصْوا الصَّاِلَحاِت َوَعِملُوا
  ؟!الصرب ُخبلق القرآنية العناية هذه تدلُّ فعالما

 والسرية املطهرة السنة أن نعلم أن بعد وخاصةً ؟!الصابرين أجر وِعظَم أمهيته على تدل أال
  :منها واملصابرة، الصرب وقصص بأحاديث مستفيضة جاءت املعطرة

 أنتم مبا يومئذ فيهن للمتمسك الصرب أيام ورائكم من إن«): وسلم عليه اهللا صلى( قوله
  . )33(»منكم بل«: قال منهم؟ أََو! اهللا نيب يا: قالوا. »منكم مخسني أجُر عليه

 املرء جتد ذلك ومع والشبهات، الشهوات وتفشي الدين يف االبتالء أيام هي الصرب وأيام
 الصرب، إال فيها ُيستعمل ال ألنه الصرب أيام) وسلم عليه اهللا صلى( فسماها! لدينه صابراً
 إِلَّا ِفيَها لَكُْم طَرِيق لَا أَيَّاماً أَْي): الصَّْبر أَيَّام: "(آبادي العظيم قال بالصرب، إال فيها حلٌّ وال

  .)34("الصَّْبر ِفيَها ُيْحَمد أَيَّاًما أَْو الصَّْبر،

 يوماً،) وسلم عليه اهللا صلى( النَّّيب خلف كنت: قَالَ) عنه اهللا رضي( عباسٍ ابنِ وعن
 َمَع النَّْصَر أنَّ: َواْعلَْم.. أََماَمَك، َتجِْدُه اهللا اْحفَِظ: كَِلَماٍت أعلُّمَك إنِّي غُالُم، َيا«: فَقَالَ
  .)35(»الصَّْبرِ

   ،)36(»والسماحة الصُرب اإلميان أفضل«): وسلم عليه اهللا صلى( وقَالَ

                                 
 الصحيحة السلسلة - 33
 9ج/ داوود أبي سنن شرح في المعبود عون - 34
 البخاري - 35
 الصحيحة السلسلة - 36
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 َخْيراً َعطَاًء أََحٌد أُْعِطَي َوَما اللَُّه ُيَصبِّْرُه َيَتَصبَّْر َوَمْن«): وسلم عليه اهللا صلى( قَالَ كما
  .)37(»الصَّْبرِ ِمْن َوأَْوَسَع

 املنع هو الكلمة هذه أصل: "الصرب معرِّفاً -الصابرين عدة كتابه يف-  القيم ابن قال
 اخلدود لطم عن واجلوارح التشكي عن واللسان اجلزع عن النفس حبس فالصرب واحلبس،
 حيسن ال ما فعل من به ميتنع النفس أخالق من فاضل خلٌق فهو.. وحنومها الثياب وشق
  .)38("أمرها قوام و شأهنا صالح هبا اليت النفس قوى من قوة وهو جيمل، وال

 يف املتعلمني سالح والصُرب! العلم أهل وندرة العلم غربة زمن يف العامل طالب زاُد فالصُرب
  .العلم ألهل زوراً املنتسبني أكثر احتراق زمن يف العلم َوقُود والصرب! املتعاملني زمن

  بسـّتٍة إال العلَم َتنالُ ال أَال
  ببياِن جممـوعها عن سأنبيك   
    

  وُبلغةٌ واصطباٌر وحرٌص ذكاٌء
  زماٍن وطـولُ  أستاٍذ وإرشاُد   

  
  

  :للصرب العلم طالُب فيها حيتاُج اليت املواطُن: الثاين املطلب

 فإنك.. الصرب إال لك زاٌد وال.. طويل طويلٌ –اإلعالمي العلم طالَب يا– طريقَك إنَّ
  :كلها ألمورك للصرب حمتاٌج

                                 
 البخاري - 37
  الشاآرين وذخيرة الصابرين عّد - 38
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  : التعلّم مدة طول على للصرب فتحتاُج - 

 يف عليه مواظباً التعلم على حريصاً -العلم طالب يقصد– يكون أن وينبغي: "النووي قال
 بقدر يأخذ و العلم، غري يف أوقاته ُيذهب وال وسفراً، َحَضراً وهناراً، ليالً أوقاته مجيع

  . )39("والنوم والشرب لألكل الضرورة
 أودية، العلم فَإِنَّ ، الِعلْم تكابر ال! يونس يا: شهاب ابن يل قَالَ: "يزيد ْبُن ُيوُنُس وقَالَ
 الِعلَْم تأخذْ وال واللَّيايل، األيامِ َمَع ُخذُْه ولكن تبلغه، أَنْ قَْبلَ بَِك قَطََع فيه أخذَت فأيها
 اللَّياِلي َمَع الشَّيِء َبْعَد الشَّيَء ولَِكنَّ ُجْملَة، عنه ذهب ُجْملَة أَْخذَُه َراَم َمْن فَإِنَّ ُجْملَة؛
  . )40("َواَألَيامِ
ـُيب قَالَ  سنة ثالثني الرَُّجلِ إىل خيتلف الرَّجل كان: يقول أنس بن مالك مسعت: "القُْعن
  . )41("منه يتعلم
  . )42("سنني مثاين املسيب بن سعيد ركبةَ ُركَْبيت َمْست: "الزُّْهرِي وقال
 عساكر ابُن وابتدأ عاماً، عشر ستة صحيحه أحاديث مجع يف استغرق البخاري وهذا

 وأفىن شاخ، أن إىل مجعه يف واستمر صباه، منذ الثمانني مبجلداته دمشق تاريخ تصنيَف
  ...األوسط معجمه يف - سنة مائة عمَّر فقد- املديد عمره الطرباين

  ):والنوم والشرب كاألكل( قلّتها أو املباحات ترك على للصرب وحتتاج - 

 ِفي آَيَتاِن َولَْولَا ُهَرْيَرةَ أَُبو أَكْثََر َيقُولُونَ النَّاَس إِنَّ: "َقال) عنه اهللا رضي( هريرة أيب فعن 
 الَْبيَِّناِت ِمْن أَْنَزلَْنا َما َيكُْتُمونَ الَِّذيَن إِنَّ{  َيْتلُو ثُمَّ َحِديثًا َحدَّثُْت َما اللَِّه ِكَتابِ
 ِمْن إِْخَواَنَنا َوإِنَّ بِالْأَْسَواقِ الصَّفُْق َيْشَغلُُهْم كَانَ الُْمَهاجِرِيَن ِمْن إِْخَواَنَنا إِنَّ ،}...َوالُْهَدى

                                 
 1ج/ المهّذب شرح المجموع - 39
 1ج/ وفضله العلم بيان جامع - 40
 3ج/ األولياء حلية - 41
 المصدر نفس - 42
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 اللَِّه ولَـَرُس َيلَْزُم كَانَ َرْيَرةَـُه أََبا َوإِنَّ ْمـأَْمَواِلهِ ِفي لُـالَْعَم َيْشَغلُُهْم كَانَ الْأَْنَصارِ
 ،)43("َيْحفَظُونَ لَا َما َوَيْحفَظُ َيْحُضُرونَ لَا َما َوَيْحُضُر َبطْنِِه بِِشَبعِ) وسلم عليه اهللا صلى(

  ). وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول عن احلديث من يعين هريرة، أبو أكثَر: قوله
 بربيعة نزل ما ذكر مث" الفقر طعم فيه ُيذاق حىت ُينال لن األمر هذا إن: "مالك اإلمام وقال
 على ُيلقى ما يأكل كان وحىت بيته، سقف خشب باع حىت العلم طلب يف الفقر من

  . )44(التمر وعصارة الزبيب من املدينة مزابل
 العلماء تعظيم: املتعلم يف اخلري أعالم من ثالثة: "ذلك يف املصري النون ذي نصائح ومن
 طلب يف املال وبذل نفسه، عيب يف بالنظر الناس عيوب عن والعمى هلم، التواضع حبسن
  .)45("الدنيا متاع على له إيثاراً العلم
 - الصَِّحيح َصاِحُب خزمية ابن- جده عن حممد بن الفضل بن حممد سألت: "احلاكم وقَالَ
 الوزن، َسْنَجةَ يعرف ال وكان العلم، أهل على ينفقه بل جهده؛ شيئًا يدخر ال أنه: فذكر
  .)46("مخسة أهنا فيتوهم العشرة؛ منه أخذنا رمبا والعشرين، العشرة بني مييز وال

  : هلا احتجَت إذا العلم طلب يف الرحلة حتّمل على للصرب وحتتاج - 
 ىف أُنيس بن اهللا عبد إىل شهر مسرية اهللا عبد بن جابر ورحل: "البخاري اإلمام قال

  . )47("واحد حديث
 من سورة أنزلت ما غريه، إله ال الذي واهللا): "عنه اهللا رضي( مسعود بن اهللا عبد وقال
 أُنزلت، فيمن أعلم أنا إال اهللا كتاب من آية أنزلت وال أنزلت، أين أعلم أنا إال اهللا كتاب
  . )48("إليه لركبُت اإلبل تبلُُغه اهللا بكتاب مىن أعلم أحداً أعلم ولو

                                 
 البخاري - 43
 1ج/ العلم بيان جامع - 44
 للبيهقي السنن إلى المدخل - 45
 14ج/ للذهبي النبالء أعالم سير - 46
 1ج/ الباري فتح - 47
 عليه متفق - 48
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  ". الواحد احلديث طلب يف واأليام الليايل ألسري كنت إن: "املسيب بن سعيد وقال
 ما حكمة كلمة ليسمع اليمن أقصي إىل الشام أقصى من سافر رجال أن لو: "الشعيب وقال
  . )49("ضاع سفره أن رأيت

  : جفاء من املعلم من يصدر قد ما على للصرب وحتتاج - 

 جفوة على -العلم طالب يقصد– يصرب أن وينبغى: البغدادي اخلطيب قال: "النووي قال
 باالعتذار هو ابتدأ الشيخ جفاه وإذا.. مالزمته عن ذلك يصدُّه وال خلقه، وسوء شيخه
 وقد شيخه، لقلب وأبقى ودنياً، ديناً له أنفع فذلك عليه، والعتب له الذنب أن وأظهر
 أمره آل عليه صرب ومن اجلهالة، عماية يف عمره بقى التعلّم ذلّ على يصْرب مل من: (قالوا
 ذللُت): "عنهما اهللا رضي( عباس ابن عن املشهور األثر ومنه ،)والدنيا اآلخرة عز إىل
  . )50(".."مطلوباً فعززُت طالباً

  :الشافعي اإلمام يقول
  ُمَعلّمٍ من اجلَفا ُمرِّ على اصْرب

  نفراتِه يف  الِعلمِ ُرسوَب فإنَّ   
    

  ساعةً التعلمِ ُمرَّ َيذْق مل ومن
  حياتِه طُولَ اجلهلِ ذُلَّ جتّرَع   
    

  شبابِه وقَْت التعليُم فاتُه ومن
  اِتِهـلوف أْربعاً يِهـعل فَكَبِّْر   
    

  والتُّقى بالعلمِ واِهللا الفَىت وذاُت
  لذاتِه اْعَتباَر ال يكُونا مل إذا   

                                 
 1/ العلم بيان جامع - 49
 1ج/ المهّذب شرح المجموع - 50
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 هارون-  أبيه وزراء من بوزير وإذا املؤمون، فبكى مؤّدُبه، ضرَبه املأمون أن وُيروى
 قابله دخل فلما له، وأذن عينيه ومسح جالساً املأمون فاستوى عليه، يستأذن - الرشيد
 قال الوزير ذهب فلما انصرف، حىت كدرٍ أيَّ له ُيظهر ومل واإليناس بالبشر املأمون
 أحبُّ ال إين: املأمون فقال وبينك، بيين كان ما له تذكر أن أظن كنت: للمأمون املؤدب
... هذا مثل يف والدي مين يطمع ما وواهللا األدب، إىل احتياجي على أحداً أطلع أن

  .)51(معاملته وأحسن مؤدبه منه فَـُسرَّ

 وطلب عيوب، لكلنا كما عيوب هلم َبشٌر املعلمني أن - احلبيب أخي– املسألة هذه ومجاع
 حيمله الذي العلم هو العلم طالب يهّم ما يكون أن فينبغي معقول، غري املعلم من الكمال
  .املألوف عن األستاذ خيرج مل إذا أستاذه،

 اإلخالص( اإلعالمي العلم لطالب الفاضلة األخـالق ثالثية عن احلديث ُننهي وهبذا
 أتى ومن واآلخرة، الدنيا خريي وحاَز كلِّه باخلُلق حتلى هبا حتلّى فمن ،)والتواضع والصرب
 احلَـلَقة يف نتكلُم وسوف.. أضدادها من اقترف ما بقدر الوزر من عليه كان بضدها
) والِكـْبر واجلـزع الـرياء( الثالثة األضداد هذه عن" تعاىل اهللا شاء إن" القادمة

  ".منها اهللا أعاذكم"

  أَْنَت إِلَّا ِلأَْحَسنَِها َيْهِدي لَا الْأَْخلَاقِ، ِلأَْحَسنِ اْهِدنِا اللهمَّ
  أَْنَت إِلَّا َسيِّئََها َعنِّا َيْصرُِف لَا َسيِّئََها، َعنِّا َواْصرِْف
  الصابرين املتواضعَني املخلصَني من اجعلنا اللهم
  أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اللهم وصلِّ

 تعاىل اهللا شاء إن ُيتبع

                                 
 )اإلنترنت( الدولية المعلومات شبكة من منقول - 51
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