
اعلم اأخي امل�شلم اأن للعلم �للعلماء �لطالبه ف�شائل كثريه 

�ردت يف كتاب اهلل ��شنة نبيه حممد �شلى اهلل عليه ��شلم.

فقد اأمر اهلل عز �جل ر�شوله بدعاء اهلل عز �جل اأن يزده 

{ علما �ف�شال قال تعاىل : {

�قال تعاىل :{   

{

هذه االآية تدل على اأهمية عظيمة الأهل العلم حيث اأخرب 

عز �جل اأنهم �شهداء معه �مع املالئكة �املراد بهم اأ�لو العلم 

ال�شرعي �يدخل فيهم من باب االأف�شلية ر�شله الكرام.

خمتارات بقلم : 

طارق حممد العثمان الهزاين
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ومن اأهم ف�شائل العلم:

 اأنه اإرث االأنبياء فاالأنبياء عليهم ال�شالة �ال�شالم مل 

بالعلم  اأخذ  فمن  العلم  �رثوا  �اإمنا  �الدينارا  درهما  يورثوا 

القرن  االآن يف  االأنبياء،فاأنت  اإرث  من  �افر  بحظ  اأخذ  فقد 

الع�شرين اإذا كنت من اأهل العلم ترث حممدًا �شلى اهلل عليه 

��شلم �هذا من اأكرب الف�شائل.

 اأنه يبقى �املال يفنى فهذا اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه 

من فقراء ال�شحابه حتى اأنه ي�شقط من اجلوع كاملغمى عليه 

يف  النا�س  بني  ذكر  هريره  الأبي  يجري  هل  باهلل  �اأ�شاألكم 

ع�شرنا اأم ال؟

انتفع  من  اأجر  هريرة  الأبي  فيكون  كثريا  يجري  نعم 

باأحاديثه،اإذ العلم يبقى �املال يفنى فعليك يا طالب العلم اأن 

تتم�شك بالعلم فقد ثبت يف احلديث اأن النبي �شلى اهلل عليه 

��شلم قال:»اإذا مات االن�شان انقطع عمله اإال من ثالث،�شدقة 

جارية اأ� علم ينتفع به،اأ� �لد �شالح يدعو له«.

 اإن االإن�شان يتو�شل به اإىل اأن يكون من ال�شهداء على 

تعاىل:{   قوله  �الدليل  احلق 

} اآل عمران ، االآيه :18

فهل قال:اأ�لو املال ؟ البل قال:»اأ�لو العلم قائما بالق�شط« 

فيكفيك فخرا ياطالب العلم اأن تكون ممن �شهد اهلل اأنه ال 

اإله اإال هو مع املالئكة الذي ي�شهد�ن بوحدانية اهلل عز �جل.

 اإن اأهل العلم هم اأحد �شنفي �الة االأمر الذين اأمر اهلل 

   }  : قوله  يف  بطاعتهم 

} الن�شاء،االآيه 59.

االأمراء  من  االأمور  �الة  ت�شمل  هنــا  االأمــور  �الة  فــــاإن 

بيان  يف  العلم  اأهل  فوالية  العلم،  �طلبة  �العلماء  �احلكام، 

�شريعة اهلل �دعوة النا�س اإليها ��الية االأمراء يف تنفيذ �شريعة 

اهلل �اإلزام النا�س بها.

اأن  اأحــدا  يــرغب  مل  �ال�شــالم  ال�شالة  عليـه  الر�شول  اأن   

اإال على  اأنعم اهلل بها  اأحدا على �شيء من النعم التي  يغبط 

نعمتني هما:

1-طلب العلم �العمل به.

2-التاجر الذي جعل ماله خدمة لالإ�شالم ، فعن عبداهلل 

بن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

��شلم: »الح�شد اإال يف اثنني: رجل اآتاه اهلل ماال ف�شلطه على 

هلكته يف احلق �رجل اآتاه اهلل حكمة فهو يق�شي بها �يعلمها«.

 اأنه طريق اجلنه كما دل على ذلك حديث اأبي هريرة 

ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه ��شلم قال:»من 

�شلك طريقا يلتم�س فيه علما �شهل اهلل به طريقا اإىل اجلنة« 

ر�اه م�شلم.

 اأن العامل نور يهتدي به النا�س يف اأمور دينهم �دنياهم، 

�اليخفى على كثري من ق�شة الرجل الذي من بني ا�شرائيل 

قتل ت�شعا �ت�شعني نف�شا ف�شاأل عن اأعلم اأهل االأر�س فدل على 

رجل عابد ف�شاأله هل له من توبه؟

فكـــاأن العابد ا�شتعظــم االأمــر فقــال : ال..فقتله فاأمت به 

املئة،ثم ذهب اإىل عامل ف�شاأله فاأخربه اأن له توبه �اأنه ال�شيء 

يحول بينه �بني التوبه، ثم دله على اأهل بلد �شاحلني ليخرج 

م�شهوره  الطريق....�الق�شة  اأثناء  املوت  فاأتاه  فخرج  اإليها 

فاأنظر الفرق بني العامل �اجلاهل.

�اأ�شرفه  �شيء  اأف�شل  �اأنه  ��شرفه،  العلم  عظم  فاأعلم 

ملن اأ�شلح اهلل نيته؛الأنه يتو�شل به اىل معرفة اأف�شل �اجب، 

به  �تو�شل  له،  �االخال�س  اهلل  توحيد  �هو  �اجب،  �اأعظم 

فهو  عباده،  على  اأ�جب  �ما  اهلل،  اأحكام  معرفة  اإىل  اأي�شا 

�اجب عظيم يو�شل اإىل اآداء �اجبات عظيمة ل�شعادة العباد 

�الجناة لهم اإال باهلل، ثم بالعلم بها �التم�شك بها �اال�شتقامه 

عليها.

اإنه  ماينفعنا  يعلمنا  �اأن  علمنا  ينفعنا مبا  اأن  اهلل  اأ�شاأل 

اآله  �على  حممد  نبينا  على  ��شلم  اهلل  ��شلى  جميب  �شميع 

��شحبه اأجمعني.

ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

54
ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

55


