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                                                                                                  هجرية 1431ُغّرة ذو الحجة   8/11/2002األربعاء   محافظة األقصر: –طفنيس ـ إسنا 

 وجلّ  فضل العلم والعلماء عند اهلل عز
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :

 وجعل لهم عنده الُحسنى والزيادة .. سادة ،فى الدنيا قادة وفى اآلخرة وجعلهم ، رفع شأن العلماء يم الحمد هلل العزيز العل
والقائمين على والصالة والسالم على الحبيب األنور ، وصاحب النور األكبر والقلب األطهر .. سيدنا محمد وآلو وصحبو 

ن .. آمين يا رب العالمين ..   إخوانى وأحبابى بارك اهلل عّز وجّل فيكم سّنتو وىديو إلى يوم الدين ، وعلينا معهم أجمعين .. آمي
 أجمعين ..

 ما أفضل نافلة يتقّرب بها العبد إلى مواله ؟ ..
يختلف الُعبّاد فى ذلك ، فمنهم من يقول : قيام الليل ، ومنهم من يقول : صيام النهار ، ومنهم : من يقول : تال وة القرآن 

نجد أن ما ورد فى الصحيح عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  إلى: ذكر اهلل عّز وجّل .. لكن لو رجعنا ، ومنهم من يقول 
عبادة األنبياء .. أكبر ما يتقّرب بو العبد إلى ربو بعد أداء الفرائض المفترضة ، ىو تحصيل العلم ، أو تعليم العلم .. فالعلم ىو 

 صلى اهلل عليو وسلم أن يطلب الزيادة .. لم يحدد لو طلباً للزيادة إالّ فى العلم : لنبّى ولذلك لّما أمر  اهلل عّز وجّل ا
 ( وقد عّظم اهلل العلماء وقال فى شأنهم :111) طـو  ﴾ َوُقْل َربِّ زِْدِني ِعْلًما ﴿
( ىذه الدرجات يكفى فيها أن العالم الذى 11المجادلة : )  ﴾ يـَْرَفِع اهلل الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ  ﴿

 ، يدخل فى خصوصية الحبيب األعظم صلى اهلل عليو وسلم .. كيف ؟ نكر والبغىْ يُدّل الناس على الخير وينهاىم عن المُ 
 من خصوصيات رسول اهلل قول الحق عّز وجّل لنا فى شأنو :

( ولم يقل صلوا ] بصيغة الماضى [ ولكن بصيغة المضارع 65) األحزاب :   ﴾  ى النَِّبيِّ ِإنَّ اهلل َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعلَ  ﴿
المستمر .. أى ما زالوا يصلون .. فهذه ىى الخصوصية للذات المحمدية ، خلعها الحبيب بنفٍس رضّية على العلماء الذين يُدلّون 

 الناس على الخير فقال فى شأنهم :
 لنملة فى جحرىا ، وحتى الحيتان فى بحورىا ، ليصّلون على معلم الناس الخير ( ..) إّن اهلل ومالئكتو حتى ا

وأنظروا إلى مدى المشاركة فى الخصوصية ، فكما أن اهلل ومالئكتو يصّلون على حضرة النبى .. فإّن اهلل ومالئكتو وكل 
 الكائنات العلوية والبحرية واألرضية يصّلون على معلّم الناس الخير.

وإن   وسنة النبّى األواب مايضارع مجلس علمٍ ثنا فى األجر والثواب .. ما وجدنا فيما ورد إلينا من الشرع الشريف ولو بح
 قّل فمن ذلك قول الحبيب صلى اهلل عليو وسلم :

ذى يرويو من أبواب العلم خيٌر لك من ان تصلّى مائة ركعة ( ، وقولو فى الحديث البابًا لّم عَ ) إلن تغدوا ـ أى تصبح ـ فتُـ 
 اإلمام السيوطّى فى الجامع الصغير :

) ساعة من عالم ُمّتكٌئ على أريكتو يطالع فى كتابو خيٌر من عبادة سنٍة ( ، والساعة فى قول رسول اهلل أوفى كتاب اهلل أو 
 فى تعنى لحظٍة :
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َر َساَعةٍ  ﴿ ( والساعة يعنى لحظة ، ألن المواقيت المعروفة 66) لقمان :  ﴾  َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبثُوا َغيـْ
 اآلن مثل الساعة واليوم والسنة نحن الذين صنعناىا .

 وبين صلى اهلل عليو وسلم فضل العالم وذلك حتى نعرف فضل العلماء فنحترمهم ونجُلهم ونقوم بالواجب نحوىم فقال : 
 ى اهلل عليو وسلم ائر الكواكب ( ، فإنّها مكانٌة عظيمة يكفى فيها قول رسول اهلل صللم على العابد كفضل القمر على سا) فضل الع

ن العلماء فيقومون ، ) إذا كان يوم القيامة يقول اهلل تعالى : أين العابدون ؟ .. فيقومون فيأمربهم إلى الجّنة .. ثّم يقول أي
إنّى لم أضع علمى فيكم  من أجلى فخذوا بيده وأدخلوه الجّنة ،إلى أرض الموقف ، وكل من قّدم إليكم معروفًا  فيقول إىبطوا

 وإنّما وضعتو ألكرمكم ( ألعذبكم ،
النار ، وذلك لمن كان على قدره ، وكلّما  واّهم قد إستوجبلُ و كما ورد فى الرواية األخرى فى سبعين من أىلو كُ عُ فالعالم يشفّ 

 صلى اهلل عليو وسلمزاد مدده عند اهلل فى الشفاعة التى يّوزعها سيدنا رسول اهلل زاد علممو باهلل وزاد فى تقوى اهلل وخشية اهلل ، 
 على العلماء يوم لقاء اهلل جّل فى ُعاله .

 : صلى اهلل عليو وسلمبين أن العلماء أفضل من الشهداء ، والشهداء يقول فى حقهم ، وفى جهادىم ناىيك عن أن النبّى يُ 
 ء واألرض ( ثّم يقول عن العلماء سبيلو مائة درجة فى الجّنة  ، ما بين الدرجتين كما بين السما) إّن اهلل أعد للمجاىدين فى 

 الشهداء ( يرجح مداد العلماء على دماءامة مداد العلماء بدم الشهداء ، ف) يُوزن يوم القي
يتنازل عنها .. ولذلك جمع فى  ة إلى المقبرة { فالرَ بَـ حْ ولذلك كان سيدى أحمد بن حنبل رضى اهلل عنو يقول : } مع المَ 

لم الفقو الذى تعلّمو من اإلمام كثيرة ، ناىيك عن عِ مسنده الصحيح أربعين ألف حديث .. ىذا بخالف ما جمعو من أحاديث  
..  وجلّ  عزّ الشافعّى ، وغيرىا من العلوم الشرعّية والعلوم التفسيريّة ، وعلم السيرة والتى جمعها وحّصلها ليرضى بها الحّى القّيوم 

 :حاجة ىذا الزمن بالذات إلى العلم ، فقال ألصحابو  صلى اهلل عليو وسلموبّين النبّى 
كثيٌر فقهاؤه قليل خطباؤه كثيٌر معطوه قليل سائلوه .. العمل فيو خيٌر من العلم .. وسيأتى على الناس زماٌن ـ ن  أنتم فى زما ) 

 ؤه ، كثيٌر سائلوه قليٌل معطوه .. العلم فيو خيٌر من العمل (كثيٌر خطباؤه .. قليل فقها ـ اآلن ىو مانحن فيو 
لو كان ىذا العلم ىو العلم باهلل ، وبكتاب اهلل  فخير عمٍل يقوم بو اإلنسان فى ىذه الحياة الدنيا مدارسة العلم ، َحّبذا

 . صلى اهلل عليو وسلم وبسيرة رسول اهلل ، وبحياة أصحاب رسول اهلل، وبشرع اهلل 
الذى كان يقول فيو ويـَُعِلمهم أن يقولوه :  ، صلى اهلل عليو وسلم ذا العلم ىو العلم النافع الذى وِعَى لطالبو رسول اهلل فإّن ى

 ) اللهم إنّا نسألك علمًا نافعًا ( فهو العلم النافع الرافع .. والحمد هلل قد دلنّا مشايخنا على ىذا الباب ، وىذه ىى حكمة العلماء
 ن فهم يوّجهون المريدين إلى العلم .، ورفع شأنهم وجعلهم يجوزوا درجة الصالحين  عّز وجلّ رفعهم اهلل  العاملين الذين

 آناء الليل وأطراف وكنت ٌأكثر من الصالة والتسليم على رسول اهلل ل إلى الّتعبد ،عن نفسى فقد فكنت فى بدايتى أمي اأمّ 
وكنت أيضًا أتّهجد  كل شهر ، وكذلك األيّام الفاضلة ،، والثالثة أيّاٍم البيض من  النهار ، وأقرأ القرآن ، وأصوم اإلثنين والخميس 

حتى إجتمعت على  عّز وجلّ اهلل  للصفاء والنقاء ، والحمد بالليل ، وكان كل ىّمى فى العبادة .. وظللت على ىذا الحال طالباً 
لعلم ، وكان كلما إستأذنتو فى عبادة ، يقول لى عبادتك أن ، فقال يا بُنّى عليك باشيخى الشيخ محمد على سالمة رضى اهلل عنو 

تُقلّب فى كتب العلم ، وتستخرج منو ُدَررَىا ، وتستخرج منها خيرىا وتخبر الناس بو .. فإّن الناس فى أّمس الحاجة فى ىذا الزمان 
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 إلى العلم .
الذى قال صلى اهلل عليو وسلم فالعابد ينفع نفسو ، ولكن العالم كالشمس يضييء لمن حولو ، وىذا ىو حديث رسول اهلل 

: ) العلماء ُسُرج الدنيا ومصابيح اآلخرة ( وىم الذين ينيرون للناس الطريق ن ويكشفون لهم عند الظلمات ويبيّنون لهم الحالل فيو 
يق الُهدى ، ويسوقونهم إلى اهلل سوقًا حثيثًا إلى الطريق المستقيم وعلى النهج القويم الذى كان عليو من الحرام ، ويبيّنون لهم طر 

 سيدنا رسول اهلل وصحبو الكرام .
ىدْيهم ومنهجهم ، فقد كان كل ىّمهم ىو طلب العلم ، وكان  وجدت أّن ىذا كان ولّما طالعت سيرة أصحاب رسول اهلل 

 صلى اهلل عليو وسلموكان سيدنا رسول اهلل  ،رضى اهلل عنو ما يذىب إلى سيدنا زيد بن ثابت ضى اهلل عنهر سيدنا عبد اهلل بن عباس 
وذلك ألنو من المستحيل أن يجمع واحداً فقط   علم وىذه اإلختصاصات بين أصحابو ،زّع ىذا الن وَ و العلمّية اإللهّية ، أتُ فَـ رِ عْ مَ  ةِ عَ سَ لِ 

 :و وسلمصلى اهلل عليفقال  العلمكل ىذا 
) وأرحم أمتى بإمتى أبو بكٍر ، وأقواىم فى دين اهلل ٌعمر ، وأشّدىم حياءًا عثمان ، وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل 

ــوأفرضهم ، ، وأفقههم علّى  ــ ــ أّى فرائض علم المواريث ــ ــ  زيٌد بن ثابت ، وأقرأىم أبُّى بن كعب ( .. ـ
 ات ..صَ ن يجمع بين ىذه التخصُ يستطيع أ أنو ليس ىناك أحدٌ  ألنو يعلم هم ،صصّ وىو بذلك قد خ

وكان ُعمر مع شّدة ورعو ،  صلى اهلل عليو وسلموكانوا جميعًا يحرصون على ىذا التقسيم العظيم الذى قّسمو النبّى الكريم 
حسن ، لهلك ُعمر { وذلك ليبين وكثرة علمو يطلب علّى عند الفتوى ، ويقول أين علّى ، ويقول فى آناٍت كثيرة : } لوال أبو ال

 وقال :  أنو إحترم تخصيح حضرة النبّى ،مكانة الُمفتى ، ولّما جمع المسلمين على صالة التراويح ، وىو حافٌظ للقرآن ، إالّ 
 .{ وقّدم أبُّى ليصلّى بالمسلمين صالة التراويح كما أشار حضرة النبّى .. } أين أبُّى ؟ 

ئل الفقهّية فقط .. أّما الحالل والحرام ، فقد كان تخُصح معاذ بن جبل والفرائض زْيد بن وكان الُمفتى يفتى فى المسا
 : .. ومن أراد القراءات المتواترة ، فأبُّى بن كعب ، وكان بن عّباس يحّصل العلم من مظّا نّوثابت 

ل الفقو من اإلمام علّى .. وكان ولذلك حّصل الحالل والحرام من معاذ ، وحّصل التأويل والتفسير من ُعمر وعلّى ، وحصّ 
يذىب لسيدنا زيد بن ثابت يتعلّم منو الفرائض ، وكانت تأتيو المسائل فيتحّرج أن يُفتى فيها حتى يسأل زيد ، فكان يذىب إليو آونة 

فإذا إستيقظ من ويقول للخادم ال توقظو فى ساعة الظهيرة ، ويجلس خارج البيت فى الحرارة الشديدة ، حتى يستيقظ زيد من نومتو 
 نومتو قالوا لو :

 ،كرىت ذلك ياصحابي رسول اهلل   فيقول إبن عباس : ؟  وتوقظوني ولما لم ُتدخلوه إن إبن عباس في الخارج  فيقول : } 
ما ىذا يا إبن عم :  فيمسك إبن عباس بسرجها فيقول وإذا أراد زيد أن يذىب ليؤدي الصاله في مسجد رسول اهلل يركب بغلتو 

أمرنا أن نفعل مع ىكذا فيمسك بها ويقبلها ويقول :  علمائنا فيقول زيد : أرني يدك ، ىكذا أمرنا أن نفعل مع : فيقول  ل اهلل ؟ رسو 
 آل بيت نبينا { 

 بقول نبينا صلى اهلل عليو وسلم في الروايو  التي يرويها أبو داود رضي اهلل عنو : ،  إحترام وتوقير من الجميع
فطلب العلم واإلستزاده من العلم بنية العمل أواًل  إذاً  ( يوقر كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا حقو  ليس منا من لم )

العبد في اآليات بإخالصو  وجلّ وبنية منفعة المسلمين ثانيًا أكبر نافلو يتقرب بها العبد إلى مواله جل في عاله وقد يكرم اهلل عزّ 
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( وذلك يتوقف على اإلخالص والعمل لقولو صلى 51)الكهف :  ﴾  َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما ﴿ من لدنو وصدقو فيفيض عليو علماً 
 األولياء ؟ىم من  إذاً  م ورثو اهلل علم ما لم يكن يعلم (من عمل بها عل) اهلل عليو وسلم :

بعلمو فعلَّمو اهلل  لّ مِ عّ  عالمٌ : تعريفاً آخر غير ىذاوال نرى لهم ، ن :  ىم العلماء العاملو األولياء على الحقيقة قديماً  وحديثا ً 
 :  صلى اهلل عليو وسلموفيهم يقول  وجلّ  ياء اهلل عزّ ما لم يكن يعلم ، وىؤالء أول

 ( عّز وجلّ )من أعطى هلل ومنع هلل وأحب هلل وأبغض هلل ، فقد إستكمل والية اهلل 
هلل   لمنفعة ٍ عاجلة ٍ ، وإنما يحبون المرءوا هلل ، ال لغرض ٍ والحبُ يُ وا فمن الذي يفعل ذلك إال العلماء ، ألنهم إذا أحبّ 

 ويبغضون المرَء هلل ، اللذاتو وال لصفاتو .
 - منعهم عن ىذا العمل فألن اهلل: أما إذا منعوا  –وكذالك يعطون هلل وال ينتظرون األجر وحسن الجزاء إال من حضرة اهلل 

 .ولذالك فهم وحدىم أولياء اهلل 
لذالك نجد أن جميع أئمة ىذا الدين أولياء : فأصحاب الفقو والمذاىب المعتمده كلهم علماء أولياء ، ولهم كرامات و 

تحويها المجلدات ، وكذالك مشايخ األزىر منذ إنشائِو إلى عصرنا ىذا وكبار علمائو األجالء كلهم أولياء ، وآخرىم كان الدكتور 
 لهم . عّز وجلّ . علماء وأولياء ولهم كرامات ولهم فيوضات وتجليات يجريها اهلل عبد الحليم محمود رحمة اهلل عليو .

فني  وغيرىم ... ومنهم من  وإماماً للتشريع كالشيخ الدردير والشيخ الحُ  فمنهم من كان إماما ً ألىل التحقيق ، وإماماً للطريق
اهلل حققو باطنًا بما عمل بو من الشرع ولو آيات باىرات لكن ، من تحقيق ظهر بين الخلق ماىو عليو ظهر الطريق واليُ كان اليُ 

 : صلى اهلل عليو وسلم في الحياة قبل الممات ، ألنو منهج رسول اهلل عّز وجلّ وكرامات مسفرات يؤيده اهلل 
 كادوا من فقهِهم أن يكونوا أنبياء .،  علماء حكماء فقهاء فهم 

عًا وعماًل رافعًا وقلبًا خاشعًا و لسانًا ضارعًا وأن يجعلنا من أىل العلم والعمل أن يرزقنا جميعًا علمًا ناف عّز وجلّ نسأل اهلل 
عنا  وال يتخلىّ ، ودين من حضرتو في كل وقت وحين ين والممدُ دِ دَ سَ نا من عباده المُ وزلل ويجعل لٍ كل خطْ وأن يوفقنا ويحفظنا من  

    بما يفيؤه علينا من مقام عزتو  ةً  زّ أعِ ، بحضرتو ، ويجعلنا أغنياء ن حوجنا إلى أحد من خلقو أجمعية طرفة عين وال أقل وال يُ تبعناي
وأن يجعلنا في اآلخرة من أىل النظر إلى جمال طلعتو وأن يحشرنا في الجنة بجوار ، و كرامتو وأن يمتعنا في الدنيا بقربو ومودتو 

 حبيبو ومصطفاه وأن يجعلنا من أىل الشفاعة يوم لقياه .
 سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم صلى اهلل عليو                                    


