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َه َك َذا إ َج َازة أ َْهل اجل ِّد َواهل َّمة  29مجادى االوىل  1436هـ
ى للنَّاس َوبَـيِّـنَات م َن ا ْهل َدى َوالْف ْرقَان  ،أَ ْحَده
ْ
الَ ْمد لل ذي الْعِّز َوالس ْلطَان  ،أَنْـَزَل الْق ْرآ َن ه ًد ً
سْب َحانَه َعلَى َعظيم ْال ْح َسان َ ،وأَ ْش َهد أَ ْن ال إلَهَ إَّال الل َعظيم َّ
الشان َ ،وأَ ْش َهد أَ َّن نَبيَّـنَا مَ َّم َداً
ك
َعْبده َوَرسوله  ،بَـ َعثَه الل إ َىل ْالنْس َو ْ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارْك َعلَى َعْبد َك َوَرسول َ
اجلَا ّن  ،اللَّه َّم َ
ضل َواليَان .
ص ْحبه أول الْ َف ْ
مَ َّمدَ ،و َعلَى آله َو َ
ي يَ َد ْي َربِّك ْم
أَمَاَبَعَدََ :فَاتَّـقوا اللَ عبَ َاد الل َو ْاعلَموا أَنَّك ْم َم ْسؤولو َن َع ْن أَْوقَاتك ْم َ ،وَم ْوقوفو َن بَـ ْ َ
للس َؤال َع َّما َعم ْلت ْم ف َيها  ،قَ َال الل تَـ َع َاىل ( َوقفوه ْم إنـَّه ْم َم ْسئولو َن) َوقَ َال سْب َحانَه (أ ََوََلْ نـ َع ِّم ْرك ْم
َما يَـتَ َذ َّكر فيه َم ْن تَ َذ َّكَر َو َجاءَكم النَّذير ) َو َعن ابْن َعبَّاس َرض َي اللَّه َعْنـه َما  ،قَ َال  :قَ َال النَِّب
الص َّحة َوال َفَراغ) رواه البخاري ،
صلَّى الل َعلَْيه َو َسلَّ َم (ن ْع َمتَان َم ْغبو ٌن فيه َما َكثريٌ م َن النَّاسِّ :
َ
آد َم يَـ ْوَم
صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َال (َال تَـزول قَ َدم ابْن َ
َو َع ْن ابْن َم ْسعود َرض َي اللَّه َعْنه َعن الن ِّ
َِّب َ
يم أَبْ ََلهَ ،وَماله
يم أَفْـنَاهَ ،و َع ْن َشبَابه ف َ
القيَ َامة م ْن عْند َربِّه َح ََّّت ي ْسأ ََل َع ْن َخَْسَ ،ع ْن عمره ف َ
يما َعل َم) َرَواه التِّـ ْرمذي َو َح َّسنَه الَلْبَان .
يم أَنْـ َف َقهَ ،وَما َذا َعم َل ف َ
م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َسبَه َوف َ
اصةً ْال َج َازات طَلَب
ضى فيه ْالَْوقَاتَ ،و َخ َّ
صَرف فيه ْالَ ْع َمار َوتـ ْق َ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ َ:ومَّا ت ْ
ك
الْع ْلم َّ
ص َحبَـه ْم َم َع َ
ك َوتَـقوم بَ ِّق أَ ْهل َ
ك أَيـ َها الْم ْسلم أَ ْن تَـ ْقضي إ َج َازتَ َ
الش ْرع ِّي َ ،وبإ ْم َكان َ
ك فَـتَ ْ
اك م ْن دروس ع ْلميَّة َوَد ْوَرات َش ْرعيَّة  ،فَـتَتَـ َعلَّ َم
ض َما يـ َقام هنَ َ
ف َم َّكةَ أَو الْ َمدينَة َ ،وَْتضَر بَـ ْع َ
الشري َف ْي .
الََرَم ْي َّ
صة للنِّ َساء َك َما ف ْ
ك ف الََماكن الْم َخ َّ
َويَـتَـ َعلَّ َم أَ ْهل َ
صَ
اب َعْنـه ْم
َومَّا يـ ْؤ َسف لَه أَ َّن َكث َرياً م َن النَّاس َغ َف َل أَْو تَـغَافَ َل َعن الْع ْلم َّ
الش ْرع ِّي َو َج َه َل َشَرفَه َو َغ َ
ضله ال يـنَال ف َغ ْري طَريقه ،
اسلوا َع ْن طَلَب الْع ْلم الذي َشَرفه ال يـ َق َّدر َوفَ ْ
فَ ْ
ضله َ ،ول َذل َ
ك تَ َك َ
َّ
َّ
ين أوتوا الْع ْل َم َد َر َجات } قَ َال ابْن َعبَّاس
ين َآمنوا مْنك ْم َوالذ َ
يَـقول الل َعَّز َو َج َّل {يَـ ْرفَع اللَّه الذ َ
ي َّ
الد َر َجتَـ ْي مائَةَ َعام .
ي مائَةَ َد َر َجة َ ،وَما بَـ ْ َ
َرض َي الل َعْنـه َما  :الْعلَ َماء فَـ ْو َق الْم ْؤمن َ
َّ
َّ
ين ال يَـ ْعلَمو َن إََّّنَا يَـتَ َذ َّكر أولو الَلْبَاب}
ين يَـ ْعلَمو َن َوالذ َ
َويَـقول سْب َحانَه {ق ْل َه ْل يَ ْستَوي الذ َ
ف َكا َن م َن الل
َويَـقول تَـبَ َارَك َوتَـ َع َاىل {إََّّنَا ََيْ َشى اللَّهَ م ْن عبَاده الْعلَ َماء} فَ َم ْن َكا َن بالل أَ ْعَر َ
ف َ ،ويَـقول َعَّز َو َج َّل { َشه َد اللَّه أَنَّه ال إلَهَ إال ه َو َوالْ َم ََلئ َكة َوأولو الْع ْلم قَائ ًما بالْق ْسط ال
أَ ْخ َو َ
ث
إلَهَ إال ه َو الْ َعزيز ْ
اعةَ َرحَه الل  :بَ َدأَ سْب َحانَه بنَـ ْفسه َوثَـ َّّن بََلئ َكته َوثَـلَّ َ
الَكيم} قَ َال ابْن َمجَ َ
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ات
ك َشَرفَا َوفَ ْ
بأَ ْهل الْع ْلم َ .وَك َفاه ْم َذل َ
ات بَـيِّـنَ ٌ
ض ََلً َو َج ََللَةً َونـْب ََلً َ .ويَـقول َعَّز َو َج َّل {بَ ْل ه َو آيَ ٌ
اسأَلوا أ َْهل ِّ
َّ
الذ ْكر إ ْن
ين أوتوا الْع ْل َم َوَما ََْي َحد بآيَاتنَا إال الظَّالمو َن} َوقَ َال لل َّمة (فَ ْ
ف صدور الذ َ
َ
وها بالْع ْلم َوالْبَـيَان َك َما أَ َّن ال َمَراءَ ه ْم قَ َادة
كْنت ْم ال تَـ ْعلَمو َن} فَالْعلَ َماء ه ْم قَ َادة ال َّمة َوم َو ِّجه َ
اس
السنَان  .فَأَ ْهل الْع ْلم يـبَـيِّـنو َن َّ
ال َّمة ب َّ
السْيف َو ِّ
الشر َيعةَ للنَّاس َوالْملوك َوال َمَراء يـ ْلزمو َن النَّ َ
الشر َيعة.
ب َّ
ث َعلَْيه  ،فعن حَْيد بْن
الَ ِّ
ضل الْع ْلم َو ْ
ت َدالئل السنَّة النَّبَويِّة ف فَ ْ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ :وقَ ْد تَ َكاثَـَر ْ
صلَّى الل َعلَْيه َو َسلَّ َم
َعْبد َّ
الر ْحَن قَ َال ََ :س ْعت م َعاويَةَ رضي الل عنه َخطيبًا يَـقول ََ :س ْعت الن َّ
َِّب َ
ِّهه ف الدِّينَ ،وإََّّنَا أَنَا قَاس ٌم َواللَّه يـ ْعطيَ ،ولَ ْن تَـَز َال َهذه ال َّمة
يَـقول ( َم ْن يرد اللَّه به َخْيـًرا يـ َفق ْ
قَائ َمةً َعلَى أ َْمر اللَّه ،الَ يَضره ْم َم ْن َخالََفه ْمَ ،ح ََّّت يَأِْتَ أ َْمر اللَّه ) متَّـ َف ٌق َعلَْيه.
صلَّى الل َعلَْيه َو َسلَّ َم (الَ َح َس َد إَّال ف
َو َع ْن َعْبد اللَّه بْ َن َم ْسعود َرض َي الل َعْنه قَ َال  :قَ َال النَِّب َ
ْمةَ فَـه َو يَـ ْقضي ِبَا
اثْـنَتَـ ْيَ :رج ٌل آتَاه اللَّه َم ًاال فَسلِّ َ
ط َعلَى َهلَ َكته ف الَ ِّقَ ،وَرج ٌل آتَاه اللَّه الك َ
الَ َسد هنَا ه َو  :الْغْبطَة َوه َو أَ ْن يَـتَ َم َّّن مثْـلَه.
َويـ َعلِّم َها) متَّـ َف ٌق َعلَْيه َ ،و ْ
ك طَري ًقا
صلَّى الل َعلَْيه َو َسلَّ َم ( َوَم ْن َسلَ َ
َو َع ْن أَِب هَريْـَرةَ َرض َي الل َعْنه قَ َال  :قَ َال َرسول الل َ
اجتَ َم َع قَـ ْوٌم ف بَـْيت م ْن بـيوت الل،
يَـ ْلتَمس فيه ع ْل ًماَ ،س َّه َل الل لَه به طَري ًقا إ َىل ْ
اجلَنَّةَ ،وَما ْ
الر ْحَة َو َح َّفْتـهم
السكينَةَ ،و َغشيَْتـهم َّ
ت َعلَْيهم َّ
اب اللَ ،ويَـتَ َد َارسونَه بَـْيـنَـه ْم ،إَّال نَـَزلَ ْ
يَـْتـلو َن كتَ َ
ضل  ،فَـ َوا أَ َس َفاه َعلَى
يم ْن عْن َده ) َرَواه م ْسل ٌم  .فَأَي َشَرف َه َذا َوأَي فَ ْ
الْ َم ََلئ َكةَ ،وذَ َكَرهم الل ف َ
ي َعن الْع ْلم َو َع ْن َمَالس اليَان !
َشبَاب أَ َ
ضاعوا أَْوقَاتَـه ْم ف َغ ْري فَائ َدة م ْعرض َ
َو َع ْن أَِب هَريْـَرةَ َرضي الل َعْنه أيضا أ َّ
ات ْالنْ َسان
َن َرس َ
صلَّى الل َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َال (إذَا َم َ
ول الل َ
َ
صالح يَ ْدعو
ص َدقَة َجاريَة ،أ َْو ع ْلم يـْنتَـ َفع به ،أ َْو َولَد َ
انْـ َقطَ َع َعْنه َع َمله إَّال م ْن ثَََلثَة :إَّال م ْن َ
لَه) َرَواه م ْسل ٌم .
صة الْ َقص َرية َعن الْروج ف َسبيل الل لطَلَب الْع ْلم ل َعلَّنَا نتَ َحَّرك ف
استَمعوا إ َىل َهذه الْق َّ
َوتَـ َعالَ ْوا ْ
ي  ،قَ َال  :قَد َم َرج ٌل م َن املدينَة َعلَى أَِب
ك َ ،ع ْن قَـْيس بْن َكثري َرحَه الل َوه َو أَ َحد التَّابع
َذل َ
َ
َ
َ
َّك
ن
أ
ِن
غ
ل
ـ
ب
َ
ك يَا أَخي؟ فَـ َق َالَ :حد ٌ
يث َ َ َ
الد َّْرَداء َرض َي الل َعْنه َوه َو بد َم ْش َق فَـ َق َال َ :ما أَقْ َد َم َ
اجة ؟ قَ َال َ :ال  ،قَ َال  :أ ََما
صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َال  :أ ََما جْئ َ
تَدِّثه َع ْن َرسول اللَّه َ
ت لَ َ
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ت لت َج َارة ؟ قَ َال َ :ال  ،قَ َال َ :ما جْئت إَّال ف طَلَب َه َذا الَديث ؟ قَ َال  :فَإ ِّن ََس ْعت
قَد ْم َ
ك اللَّه به طَري ًقا إ َىل
َرس َ
ك طَري ًقا يَـْبتَغي فيه ع ْل ًما َسلَ َ
صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم يَـقول ( َم ْن َسلَ َ
ول اللَّه َ
العاَلَ لَيَ ْستَـ ْغفر لَه َم ْن ف
اجلَنَّةَ ،وإ َّن امل ََلئ َكةَ لَتَ َ
َجن َحتَـ َها ر َ
ضع أ ْ
ضاءً لطَالب الع ْلمَ ،وإ َّن َ
َ
ضل ال َق َمر َعلَى
ف
ك
،
د
اب
الع
ى
ل
ع
اَل
الع
ل
ض
ف
و
،
اء
امل
ف
ان
يت
ال
َّت
ح
ض
َر
ل
ا
ف
ن
الس َم َوات َوَم
َّ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ
ْ َ َّ َ
ْ
َ
َسائر ال َك َواكب ،إ َّن العلَ َماءَ َوَرثَة الَنْبيَاء ،إ َّن الَنْبيَاءَ ََلْ يـ َوِّرثوا دينَ ًارا َوَال د ْرََهًا إََّّنَا َوَّرثوا الع ْل َم،
َخ َذ بَ ٍّ
ص َّح َحه ْالَلْبَان.
َخ َذ به أ َ
فَ َم ْن أ َ
ظ َوافر) َرَواه التِّـ ْرمذي َو َ
اجل َّهال َعلَى النَّاس فَـ َقادوه ْم
ع دينـنَا َوتَـ َوَّىل ْ
ب الْع ْلم َ
ضا َ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََ :إنـَّنَا إ َذا تَـَرْكنَا طَلَ َ
ت نيَّاتـه ْم َح َسنَةً  ،فَإنـَّ َها ال تَ ْكفي  ،فَـ َعلَْيـنَا إ ْن
ب ْ
اجلَ ْهل َوَهلَكوا َوأَ ْهلَكوا َغْيـَره ْم َ ،ح ََّّت لَ ْو َكانَ ْ
ث َغْيـَرنَا َعلَْيه  ،فَـ َع ْن َعْبد اللَّه
صَرةَ ديننا َعلَى الْ َو ْجه َّ
الصحيح أَ ْن نَـتَـ َو َّجهَ لطَلَب الْع ْلم َوَن َ
أََرْدنَا ن ْ
صلَّى الل َعلَْيه َو َسلَّ َم يَـقول (إ َّن
العاص َرض َي الل َعْنـه َما قَ َال ََ :س ْعت َرس َ
ول اللَّه َ
بْن َع ْمرو بْن َ
اللَّهَ الَ يَـ ْقبض الع ْل َم انْتَز ً
اعا يَـْنتَزعه م َن العبَادَ ،ولَك ْن يَـ ْقبض الع ْل َم ب َقْبض العلَ َماءَ ،ح ََّّت إ َذا ََلْ
َّ
َضلوا) متَّـ َف ٌق َعلَْيه .
وسا ج َّه ًاال ،فَسئلوا فَأَفْـتَـ ْوا بغَ ْري ع ْلم ،فَ َ
ضلوا َوأ َ
يـْبق َعال ًما اَّتَ َذ النَّاس رء ً
استَـ ْغفروه إنَّه
يم ل َولَك ْم فَ ْ
فَالل الْم ْستَـ َعان َو َعلَْيه الت ْك ََلن  ،أَقول َما تَ ْس َمعو َن َوأ ْ
َستَـ ْغفر اللَ الْ َعظ َ
الرحيم .
ه َو الْغَفور َّ

الطْبَة الثَّانيَة
ي.
ْ
ي َو َّ
الَ ْمد لل َر ِّ
ص ْحبه أ ْ
الصَلة َو َّ
َمجَع َ
ب الْ َعالَم َ
السَلم َعلَى نَبيِّـنَا مَ َّمد َو َعلَى آله َو َ
ضل الْع ْلم اآليَات الْ ْق ْرآنيَّة َو َشْيئَاً م َن الَ َحاديث
أماَب عدَ :فَـ َق ْد ََس ْعنَا ف ْ
الطْبَة ال َ
وىل َعن فَ ْ

ث َعلَى طَلَب الْع ْلم َ ،عن ابْن ع َمَر ر
الَ ِّ
السلَفيَّة ف ْ
ض اآلثَار َّ
النَّبَويَّة َ ،وتَـ َعالَ ْوا بنَا نَ ْس َمع بـَ ْع َ
ي َسنَةً َ .و َع ْن َعل ٍّي َرض َي الل َعْنه قَ َال:
َرض َي الل َعْنـه َما قَ َال َْ :ملس ف ْقه َخْيـٌر م ْن عبَ َادة ستِّ َ
اجلَ ْهل ذَ َّماً أَ ْن يَـتَبَـَّرأَ
ب إلَْيه َ ،وَك َفى ب ْ
َك َفى بالْع ْلم َشَرفَاً أَ ْن يَ َّدعيَه َم ْن ال ْيسنه  ،ويَـ ْفَرح إذَا نس َ
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اب م َن الْع ْلم نَـتَـ َعلَّمه أَ َحب إلَْيـنَا م ْن أَلْف
مْنه َم ْن ه َو فيه َ .و َع ْن أَِب َذ ٍّر َرض َي الل َعْنه قَ َال  :بَ ٌ
ل
َرْك َعة تَطََّوع َ ،وقَ َال أَبو هَريْـَرَة َرض َي الل َعْنه  :لَئ ْن أَ ْعلَ َم بَابَاً م َن الْع ْلم ف أَْمر َونَـ ْهي أَ َحب إ ََّ
ي َغ ْزَوة ف َسبيل الل .
م ْن َسْبع َ
ضَلئه ْم َ ،وَكا َن إلَْيه الْمْنتَـ َهى ف
َو َع ْن م َعاذ بْن َجبَل َرض َي الل َعْنه َوه َو أَ َحد علَ َماء َّ
الص َحابَة َوف َ
الْع ْلم بالَ ْح َكام َوالْق ْرآن قَ َال  :تَـ َعلَّموا الْع ْل َم فإ َّن تَـ َعل َمهَ لل َخ ْشيَةٌ َوطَلَبَه عبَ َادةٌ َ ،وم َذا َكَرتَه
ص َدقَةٌ .
يح َوالْبَ ْح َ
ث َعْنه ج َه ٌ
يمه َم ْن ال يَـ ْعلَمه َ
تَ ْسب ٌ
اد َ ،وبَ ْذلَه قـ ْربَةٌ َوتَـ ْعل َ
صاحبه َدنيَّاً ،
الَافظ َعاَل أَ ْهل الْيَ َمن :يَـتَ َش َّعب م َن الْع ْلم َّ
َوقَ َال َوْهب بْن منَبِّه ْ
الشَرف َوإ ْن َكا َن َ
ّن َوإ ْن َكا َن فَق َرياً َ ،والْ َم َهابَة َوإ ْن َكا َن َوض َيعاً
َوالْعز َوإ ْن َكا َن َمهينَاً َ ،والْق ْرب َوإ ْن َكا َن قَصيَّاً ،واَل ْغ َ
ف تَصح نيَّته
ص َّح ْ
يل لَه َ :وَكْي َ
َوقَ َال ال َمام أَ ْحَد َرحَه الل  :ال َش ْيءَ يَـ ْعدل الْع ْل َم ل َم ْن َ
ت نيَّته ،ق َ
اجلَ ْه َل َع ْن َغ ْريه .
اجلَ ْهل َع ْن نَـ ْفسه َوَرفْ َع ْ
؟ قَ َال :أَ ْن يَـْنوي به َرفْ َع ْ
ت للنَّاس
َوقَ َال أَبو م ْسلم ْ
الَْوالن َ :مثَل الْعلَ َماء ف َالْرض َمثَل النجوم ف َّ
الس َماء إ َذا بَ َد ْ
ت َعلَْيه ْم َتَيَّـروا .
ْاهتَ َد ْوا ِبَا َ ،وإذَا َخفيَ ْ
س بَـ ْع َد الْ َفَرائض
َوقَ َال َّ
الشافعي َرحَه الل  :طَلَب الْع ْلم أَْف َ
ضل م ْن َ
صَلة النَّافلَة َ ،وقَ َال :لَْي َ
ك َوبـَْيـنَه َم ْعرفَةٌ َوال
ضل م ْن طَلَب الْع ْلمَ ،وقَ َالَ :م ْن ال يب الْع ْل َم فََل َخْيـَر فيه فََل يَك ْن بَـْيـنَ َ
أَفْ َ
ص َداقَةٌ َ ،وقَ َال :الع ْلم مروءَة َم ْن ال مروءَ َة لَه .
َ
ضل الْع ْلم َو َشَرفه َوَمْنزلَته َ ،وهذه ال َج َازة
ض م ْن فَـْيض ف فَ ْ
يل م ْن َكثري َو َغْي ٌ
َه َذا أَيـ َها ال ْخ َوة قَل ٌ
الدنَا َوأَقَاربَـنَا َعلَى طَلَب الْع ْلم َوح ْفظ الْق ْرآن
يد ًة م ْن أَ ْع َمارنَا َولَنَح َّ
ت فَـ ْلنَْب َدأْ َم ْر َحلَةً َجد َ
بَ َدأَ ْ
ث أَْو َ
َوالسنَّة.
ك،
صالَاً اَللَّه َّم أَعنَّا َعلَى ذ ْكرَك َوشكْرَك َوح ْسن عبَ َادت َ
اللَّه َّم إنَّا نَ ْسأَل َ
ك ع ْل َماً نَاف َعاً َو َع َمَلً َ
ِّين  ،اللَّه َّم أعطنا
ي َوَد ِّم ْر أ َ
لمي َوأَذ َّل الش ِّْرَك َوامل ْشرك َ
َلم وامل ْس َ
اللَّه َّم أَعَّز ال ْس َ
َع َداءَ َك أ َْع َداءَ الد َ
وال ترمنا اللَّه َّم أكرمنا وال ُتنا اللَّه َّم أَعنَّا َوال تع ْن َعلْيـنَا اللَّه َّم انْص ْرنَا َعلَى َم ْن بَـغَى َعلَْيـنَا ،
ت الش َه َداء َ ،والَ ْشَر َم َع الَتْقيَاء َ ،ومَرافَـ َقةَ الَنْبيَاء ،
اللَّه َّم إنَّا نَ ْسأَل َ
ش الس َع َداء َ ،وَم ْو َ
ك َعْي َ
ض َع ْن
َص َحابه أ ْ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َعْبد َك َوَرسول َ
َمجَع َ
ك نَبيِّـنَا مَ َّمد َو َعلَى آله وأ ْ
ي اللَّه َّم ْار َ
اللَّه َّم َ
ك يَا أ َْر َح َم
ِّك َوَكَرم َ
ي َوتَابعيهم إ َىل يَـ ْوم الدِّين َو َعنَّا َم َعهم ب َع ْفو َك َوَمن َ
ص َحابَته َو َعن التَّابع َ
َ
ي.
َّ
الراح َ
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