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hcp-¶ Rm-b-dm-gv-̈  k-akv-X tI-c-f Pw-C-¿-̄ pÂ D-e-a ap-AÃnw tUbm-bn B-N-cn-
¡p-I-bm-W-tÃm. \-½p-sS a-Zv-d-k-I-fnÂ ]Tn-̧ n-¡p-¶ ap-AÃn-ao-§-fp-sS a-l-Xzw, 
Øm\w, {]m-[m\yw F¶n-h k-aq-l-̄ n-\v t_m-[y-s¸-Sp-̄ n-s¡m-Sp-¡p-I-bm-Wv 
CXp-sIm-−p-Å e-£yw. 
temI-s¯ G-ähpw Ip-eo-\amb sXm-gn-em-Wv A-[ym-]\w. Im-cWw, ]pXn-b H-cp 
k-aql-s¯ hmÀ-s¯-Sp-¡p-I-bm-Wv A-[ym-]-IÀ sN-¿p-¶Xv. I-hnhmIyw F-{X 
AÀ-YKÀ-̀ w! 

وينشئ أنفًسا وعقواليبني      أَعِلْمَت أشرَف أو أجل من الذي   

C-\n A-hÀ Zo³ ]Tn-̧ n-¡p-¶ H-cp ap-AÃnw Iq-Sn-bm-sW¦n-tem, a-lXzw ]n-
s¶bpw G-sd hÀ-[n-¡p-¶p. 

  َعْن َأِبي أَُماَمَة اْلَباِهِلي قَالَ 
َقاَل َرُسوُل اللِه َصل ذُِكَر لَِرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم رَُجَالِن َأَحُدُهَما َعاِبٌد َواْآلَخُر َعا ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِلٌم فـَ

ن اللَه َوَمَالِئَكَتُه َوَأْهَل إِ َفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى َأْدنَاُكْم ثُم قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 
ترمذي)(  تى النْمَلَة ِفي ُجْحرَِها َوَحتى اْلُحوَت لَُيَصلوَن َعَلى ُمَعلِم الناِس اْلَخْيرالسَمَواِت َواْألََرِضيَن حَ   

 
C-h-cp-sS A-[ym-]-\ -̂e-am-bn B-scÃmw kÂ-¡À-a-§Ä sN-¿p-¶p-t−m A-h-cpsS-
sbm-s¡ Iq-en-bp-sS H-cp Aw-iw C-hÀ¡pw e-̀ n-¡p-¶p. 

عن أبي مسعود األنصاري رضي اهللا تعالى عنه قال : جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : يا رسول 
 صلى فأتاه ، فحمله فأتى رسول اهللا» ما أجد ما أحملكم عليه فأت فالنا « اهللا ، احملني فإنه قد أبدع  بي : قال : 

(ابن   » اعلهالدال على الخير له مثل أجر ف« لى اهللا عليه وسلم : اهللا عليه وآله وسلم فأخبره ، فقال رسول اهللا ص
  عبد البر)

 
C-hÀ-¡p th-−n A-hnS-¶v {]mÀ-°n-¡p-I-bp-−m-bn: 

رحمة اهللا على خلفائى قيل ومن خلفاؤك يا رسول اهللا قال الذين يحيون سنتى ويعلمونها الناس (أبو نصر السجزى 
  أخرجه ابن عساكر  بن على)فى اإلبانة ، وابن عساكر عن الحسن 

 
H-cmÄ a-cn-̈ mÂ aq-s¶-®-aÃm-sX Ah-sâ FÃm IÀ-a-§fpw ap-dn-ªp t]m-Ip-sa-
¶ H-cp l-Zo-kv \mw tI-«n-«p-Å-Xm-W-tÃm; {]-N-cn-̧ n-̈  hn-Úm\w, Pm-cnbm-b kzZ-
J, {]mÀ-°n-¡p-¶ k-́ m\w. C-Xn-sâ hym-Jym-\-̄ nÂ ]-Þn-X-·mÀ ]-d-bp-¶p: H-
cmÄ A-dn-hp ]d-ªp sIm-Sp-¡p-¶ ]-Þn-X-\m-sW-¦nÂ AXp sIm-−p Xs¶ 
Cu aq-¶p ku-̀ m-Ky-§fpw A-bmÄ-¡p e-̀ n-¡p¶p. H-¶v A-dn-hp Xs¶. c−v, A-dn-
hp {]-N-cn-̧ n-¡p¶-Xv G-ähpw hen-b kz-Z-J-bmWv. B-cm-Wv hen-b [À-an-jvT³ F-
¶v {]-hm-NIÀ (kz) ]Tn-̧ n-¡p-¶p:  
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« أال أخبركم عن أجود األجواد ؟ » قالوا : نعم يا رسول اهللا ، قال : « اهللا أجود األجواد وأنا أجود ولد آدم 
وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل اهللا حتى قتل 

عن الحسن قال : قال     .ويروى هذا من حديث نوح بن ذكوان ، عن أخيه أيوب ، عن الحسن ، عن أنس رفعه» 
»ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :   

 
aq-¶m-a-Xm-bn Xm³ ]Tn-̧ n-̈  in-jy³-am-cp-sSbpw A-h-cp-sS in-jy]-c-¼-c-bp-sSbpw 
{]mÀ-°-\ ap-AÃn-an-\v a-¡-fnÂ \n-s¶¶ t]m-se e-̀ n-̈ p sIm-−n-cn-¡pw. Camw 
A-lvv-aZv (d)sâ N-cn{Xw t\m-¡p-I 
وقال أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه: ما صليت صالة منذ أربعين سنة إال وأنا أدعو للشافعي رحمه اهللا تعالى، ولكثرة 
دعائه له قال له ابنه: أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال أحمد: يا بني كان الشافعي رحمه 

ا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف وكان أحمد رحمه اهللا يقول: ما مس أحد بيده اهللا تعالى كالشمس للدني
  (احياء علوم الدين)  محبرة إال وللشافعي رحمه اهللا في عنقه منة

 
ap-AÃn-ap-I-fp-sS a-lXzw ]Tn-̧ n-¡p-¶ th-sdbpw Xn-cpkq-à-§-fp−v (D-Zm-l-c-W-
¯n\v, C-lv-b-bn-se In-Xm-_pÂ CÂ-an-se -̂fv-ep-̄ -Aveow t\m-¡pI). 
a-lm-\m-b C-_v-\p A-ÐnÂ _Àdv (d) Pm-an-Av _-bm-\nÂ CÂ-anÂ ]-d-bp-¶ Nn-e 
l-Zo-kp-IÄ :  

نعمت الغبطة ، ونعمت الهدية كلمة حكمة تسمعها « عن ابن عباس قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
فريضتين  رحم اهللا من تعلم فريضة أو«   »إياها تعدل عبادة سنة فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه 

  »فعمل بهما أو علمهما لمن يعمل بهما 
  »ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه « 

  »ال أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم « سفيان الثوري يقول : 
 
Xn-cp-ta\n (kz) kz-bw hn-ti-jn-̧ n¨-Xv ap-AÃnw F-¶m-W-tÃm. _p-C-kv-Xp ap-
AÃna³ (C-_v-\p am-P) F-¶ l-Zo-kv hf-sc {]-i-kv-X-am-Wv. JpÀ-B-\nepw kam-
\ {]-tbm-Kw Im-Wmw (B-ep Cw-dm³ 104). 
H-cp A-[ym-]I-sâ FÃm Kp-W-§fpw H-̄ n-W§n-b ap-AÃn-am-bn-cp-¶p {]-hm-NIÀ 
(kz). kz-lm-_nbm-b ap-B-hn-b (d) km-£y-s¸-Sp-̄ p¶p: 

  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن اْلَحَكِم السَلِمي قَالَ 
َنا أَنَا ُأَصلي َمَع َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإْذ َعَطَس رَُجٌل ِمْن اْلَقْوِم فَـُقْلُت يـَرْ  ُمَك اللُه فـََرَماِني اْلَقْوُم حَ بـَيـْ

 َعَلى َأْفَخاِذِهْم فـََلما رََأيـْتُـُهْم ُيَصمُتونَِني ْضرِبُوَن بَِأْيِديِهمْ بِأَْبَصاِرِهْم فَـُقْلُت َوا ُثْكَل ُأمَياْه َما َشأُْنُكْم تـَْنُظُروَن ِإَلي َفَجَعُلوا يَ 



 

   

 

 

HADIA CSE Khutba Notes (14.10.2016) 

apAÃnw tU D-WÀ-̄ p-¶ Nn-´IÄ 

 

Page | 3  

 

 ي َما رََأْيُت ُمَعلَم فَِبأَِبي ُهَو َوأُمُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلى َرُسوُل اللا َصلفـََلم ي َسَكتَلُه َوَال بـَْعَدُه َأْحَسَن تـَْعِليًماَلِكن بـْ  ًما قـَ
  ...  (مسلم)ِمْنُه فَـَواللِه َما َكَهَرِني َوَال َضَربَِني َوَال َشَتَمِني

 
H-cp \Ã A-[ym-]-I-\p-−m-th-− FÃm Kp-W-§fpw {]-hm-N-I-cn-ep-−m-bn-cp¶p. Nn-
e D-Zm-l-c-W-§Ä am{Xw t\m-¡pI: 
]Tn-Xm-¡-fp-sS a\-Êv / a-\-Èm-kv{Xw A-dn-ªv C-S-]-g-Ip-I. C-Xv G-ähpw {]-I-S-am-
Ip-¶ H-cp kw-̀ -h-am-Wv H-cmÄ hy-̀ n-Nm-c-̄ n-\p-Å A-\p-hm-Z-̄ n-\m-bn {]-hm-NI-sc 
k-ao-]n-̈ Xv. a-säm-cp kw-̀ -hw  

  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
َوُد فـََقاَل َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل َقاَل نـََعْم قَاَل سْ َأن رَُجًال َأَتى النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللِه ُوِلَد ِلي ُغَالٌم أَ 

  ٌق قَاَل فـََلَعل ابـَْنَك َهَذا نـََزَعهُ َما َأْلَوانـَُها قَاَل ُحْمٌر قَاَل َهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرَق قَاَل نـََعْم َقاَل َفأَنى َذِلَك َقاَل َلَعلُه نـََزَعُه ِعرْ 
  (بخاري)

 
Po-hn-Xw sIm-−v hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ap-¶nÂ am-Xr-I-bm-hp-I. A-hnS-¶v {]-Jym-]n-¡p-
¶-Xm-bn JpÀ-B³ ]-d-bp-¶p:  

 َما َأنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَلي(كهف)  ُقْل ِإن  

C-hn-sS an-kvv-ev F-¶-Xn-\v amXr-I F-¶v AÀYw sh-¡p-¶-Xmhpw Iq-Sp-XÂ `wKn. 
amXr-I Im-Wn-¡m-̄ h\v an-I-̈  A-[ym-]-I-\m-hm³ I-gn-bnÃ. 

  قال أبو األسود الدؤلي  :
  يا أيها الرجل المعلُم غيرَه ... هال لنفسك كان ذا التعليمُ 

  ال تنه عن خلق وتأتَي مثَله ... عاٌر عليك إذا فعلَت عظيمُ 
  وابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ 

  فع التعليمُ فهناك تُقبل إن وعظت ويُقتدى ... بالقول منك وين
  تصُف الدواَء لذي السقام الضنا ... كيما يصح به وأنت سقيمُ 

  وأراك تلقح بالرشاد عقولنا ... نصحاً وأنت من الرشاِد عديمُ 
 

k-½m\w, {]mÀ°-\, A\p-tam-Z\w… ap-X-em-bh sIm-−v ]Tn-Xm¡-sf ]-c-amh-[n 
t{]m-Õm-ln-̧ n-¡p-I. 

َد اللِه وََكِثيًرا ِمْن بَِني َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيُصف َعْبَد اللِه َوُعبـَيْ     الَ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن اْلَحاِرِث قَ 
َقُعوَن َعَلى َظْهرِِه  ُلُهْم َويـَْلَزُمُهمْ صَ وَ اْلَعباِس ثُم يـَُقوُل َمْن َسَبَق ِإَلي فَـَلُه َكَذا وََكَذا َقاَل فَـَيْسَتِبُقوَن ِإَلْيِه فـَيـَ ْدرِِه فَـيُـَقبـ  

  (احمد)
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  َعْن اْبِن َعباسٍ 
ينِ  َر فـََقالَ َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َدَخَل اْلَخَالَء فَـَوَضْعُت َلُه َوُضوًءا قَاَل َمْن َوَضَع َهَذا فَُأْخبِ  ْهُه ِفي الدفـَق ُهمالل  

  (بخاري)
  أَُبي ْبِن َكْعٍب قَالَ َعْن 

َرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل يَا َأبَا اْلُمْنِذِر َقاَل َرُسوُل اللِه يَا أَبَا اْلُمْنِذِر َأَتْدِري َأي آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللِه َمَعَك َأْعَظُم َقاَل قـُْلُت اللُه وَ 
  { اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَحي اْلَقيوُم }   َأْعَظُم قَاَل قـُْلتُ َأَتْدِري َأي آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللِه َمَعَك 
ني ويهناني، وهنأت به: من هناني الطعام يهني(مسلم)     ِليَـْهِنَك اْلِعْلُم َأبَا اْلُمْنِذرِ  َقاَل َفَضَرَب ِفي َصْدِري َوقَاَل َواللهِ 

  .ب، والقصد الدعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيهأي تهنأت به: أي جاءني من غير مشقة وال تع
  َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي اللُه َعْنُه قَالَ 

َما َأْهَلْلَت قـُْلُت لَبـْيَك بِ  َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوُهَو بِاْلَبْطَحاِء فـََقاَل َأَحَجْجَت قـُْلُت نـََعْم قَالَ 
  (بخاري)  قَاَل َأْحَسْنتَ َالٍل َكِإْهَالِل النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم بِِإهْ 

 
Ip-«nI-sf tNm-Zn-¡m\pw kw-h-Zn-¡m\pw t{]-cn-̧ n-¡p-I. 

  َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
َر فَـَقاَل َسُلوِني َال َحتى َأْحَفْوُه بِاْلَمْسأََلِة َفَخَرَج َذاَت يَـ  َأن الناَس َسأَلُوا نَِبي اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ْوٍم َفَصِعَد اْلِمْنبـَ

ْنُتُه َلُكمْ  بـَيـ (مسلم)  َتْسَأُلوِني َعْن َشْيٍء ِإال  
 
ho-£-W-̧ n-i-Ip-IÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡p ap³-]nÂ k-½-Xn-¡p-Ibpw A-dn-bm-̄ -h-
sb¸-än A-dn-bnÃ F-¶v ]-d-bp-Ibpw sN-¿p-I. c-−v kw-̀ -h-§Ä 

ْخَل فـََقاَل َما َتْصنَـُعوَن قَاُلوا ُكنا ن َقِدَم نَِبي اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم اْلَمِديَنَة َوُهْم يَْأبـُُروَن النْخَل يـَُقولُوَن يـَُلقُحوَن ال
َفَضْت َأْو فَـنـََقَصْت َقاَل َفذََكُروا َذِلَك َلُه فَـَقاَل ِإن َنْصنَـُعُه َقاَل َلَعلُكْم َلْو َلْم تـَْفَعُلوا َكا ًرا فـَتـَرَُكوُه فَـنـَ َما أَنَا َبَشٌر ِإَذا َن َخيـْ

(مسلم)  َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء ِمْن ِديِنُكْم َفُخُذوا ِبِه َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء ِمْن رَْأٍي فَِإنَما َأنَا َبَشر  

ال  «: جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : يا رسول اهللا أي البقاع خير ؟ فقال : عن ابن عمر ، قال 
عن أبي هريرة ، أن رسول اهللا ... (حاكم)    فقال : سل ربك» ال أدري « فقال : أي البقاع شر ؟ فقال : » أدري 

  »أتبع ملعون أم ال ؟ ما أدري أعزير نبي أم ال ؟ وما أدري « صلى اهللا عليه وسلم قال : 
  إن من العلم أن تقول لما ال تعلم : اهللا أعلم« عن ابن مسعود قال : 

 
C-Xp X-s¶-bm-bn-cp-¶p kz-lm-_-̄ n-sâbpw ssien. C-¶v C-§-s\-bp-Å Úm-
\nI-sf In-«Â hf-sc {]-bm-k-I-c-am-Wv. 
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ه وسلم ثم قال : أيها الناس ما أكثركم ما رواه مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول اهللا صلى اهللا علي
في صدق النساء وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم . فما دون 

ذلك . ولو كان اإلكثار في ذلك تقوى عند اهللا أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فألعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة 
درهم . قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في  على أربعمائة

مهر النساء على أربعمائة درهم ، قال : نعم فقالت أما سمعت اهللا يقول : { َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهن ِقْنطَارًا } اآلية قال : 
فقال اللهم غفرًا ،  كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 

(ابن كثير)  النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب  

عن محمد بن كعب القرظي قال : سأل رجل علياً بن أبي طالب عن مسألة فقال فيها ، فقال الرجل : ليس كذلك يا 
.ولكن كذا كذا ، فقال علي رضي اهللا عنه : أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليمأمير المؤمنين ،   

 
I-hn hm-Iy-§Ä t\m-¡p-I 

  فإن جهلت ما سئلت عنه ... ولم يكن عندك علم منه
  فال تقل فيه بغير فهم ... إن الخطأ مزر بأهل العلم

  وقل إذا أعياك ذاك األمر ... ما لي بما تسأل عنه خبر
عند العلما ... كذاك مازالت تقول الحكما فذاك شطر العلم  

 ومن كان يهوى أن يـَُرى متصدرًا ... ويكره (ال أدري) أصيبت مقاتله

 
]Tn-Xm-¡-fp-sS Ip-d-hp-Ifpw \yq-\-X-Ifpw H-cn-¡epw ]cky-s¸-Sp-̄ m-Xn-cn¡pI 
(kao-] Im-e-̄ v H-cp hn-ZymÀ-°n-\n-bp-sS sam-ss_Â t^m¬ ]n-Sn-IqSn, ]-c-ky-am-
bn {]-[m-\m-[ym]n-I im-kn-̈ -Xn-sâ t]-cnÂ A-hÀ B-ßl-Xy sNbv-X kw`hw 
HmÀ¡pI). km-[m-c-W H-cmÄ sX-äp sN-bv-X-Xm-bn A-hnS-¶v A-dn-ªmÂ B-sf ]-
d-bm-sX am _m-ep A-Jvhm-an³ F-¶v ]d-ªv im-kn-¡p-I-bm-Wv A-hnS-¶v sN-bv-
Xn-cp-¶Xv. Camw \-hhn (d) X-§Ä ]-d-bp-¶p: 

نُه ِإَذا َكرَِه َشْيًئا ُهَو ُمَواِفق ِلْلَمْعُروِف ِمْن ُخَطبه َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم ِفي ِمْثل َهَذا أَ    َما بَال َأقـَْوام قَاُلوا َكَذا وََكَذا )( 
ود ِمْن َذِلَك  اْلَمْقصُ ن َفَخَطَب َلُه ذََكَر َكَراِهَيته ، َوَال يـَُعين َفاِعله ، َوَهَذا ِمْن ِعَظم ُخُلقه َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم ، َفإِ 
ُلغُه َذِلَك ، َوَال َيْحُصل تـَْوِبيخ َصاِحبه ِفي اْلَمَأل    شرح مسلم)(الشْخص َوَجِميع اْلَحاِضرِيَن َوَغْيرهْم ِممْن يـَبـْ
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]T-\-̄ n-sâ ]-g-bXpw ]p-Xn-b-Xpam-b k-t¦-X-§fm-b D-Zm-l-c-W§Ä, N-cn-
{X§Ä, Bw-Ky§Ä, I-YIÄ, I-S-¦-Y-IÄ, sU-tam¬-kv-t{Sj³, Nn-{X§Ä, X-am-
iIÄ, B-hÀ-̄ -\-§Ä Xp-S-§n-b-h D-]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-I. 

  َعْن َأِبي ُموَسى اْألَْشَعِري قَالَ 
ْعُمَها طَيٌب َوَمَثُل رِيُحَها َطيٌب َوطَ ُرجِة َكَمَثِل اْألُتْـ   َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمَثُل اْلُمْؤِمِن الِذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآنَ 

  ....(بخاري)اْلُمْؤِمِن الِذي َال يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التْمَرة
َلُكْم يـُْؤَخُذ الرُجُل فَـُيْحَفُر َلُه ... بـْ َها فَـُيَجاُء ي اْألَْرِض فَـُيْجَعُل ِفيفِ فـَُقْلَنا َأَال َتْستَـْنِصُر لََنا َأَال َتْدُعو َلَنا فَـَقاَل َقْد َكاَن َمْن قـَ

  (بخاري)  بِاْلِمْنَشاِر فَـُيوَضُع َعَلى رَْأِسِه فـَُيْجَعُل ِنْصَفْيِن َويُْمَشُط بَِأْمَشاِط اْلَحِديدِ 
ُزَقن َأَحدُ ... َلِة َفَال يـَبـْ َنُه َوبـَْيَن اْلِقبـْ َلِتِه َوَلِكْن َعْن َيَسارِِه َأْو ُكْم ِقبَ ِإَذا قَاَم ِفي َصَالتِِه َفِإنُه يـَُناِجي رَبُه َأْو ِإن رَبُه بـَيـْ َل ِقبـْ

  (بخاري)   يـَْفَعُل َهَكَذافَـَقاَل َأوْ  ثُم َأَخَذ َطَرَف رَِدائِِه فَـَبَصَق ِفيِه ثُم رَد بـَْعَضُه َعَلى بـَْعضٍ  َتْحَت َقَدَمْيهِ 
  َعْن َعْبِد اللِه َرِضَي اللُه َعْنُه قَالَ 

 ى اللَصل ِبيالن مَ َخطا ِفي اْلَوَسِط  ُه َعَلْيِه َوَسلَخط ًعا َوَخطا ُمَربـِذي ِفي َخارًِجا ِمْنُه وَ َخطُخَططًا ِصَغارًا ِإَلى َهَذا ال َخط
ْنَساُن َوَهَذا َأَجُلُه ُمِحيٌط بِِه َأْو َقْد َأَحاطَ  ِه َوَهَذا الِذي ُهَو َخارٌِج َأَمُلُه بِ  اْلَوَسِط ِمْن َجانِِبِه الِذي ِفي اْلَوَسِط َوقَاَل َهَذا اْإلِ

  بخاري)( َوَهِذِه اْلُخَطُط الصَغاُر اْألَْعَراُض َفِإْن َأْخطََأُه َهَذا نـََهَشُه َهَذا َوِإْن َأْخطََأُه َهَذا نـََهَشُه َهَذا
  َعْن اْبِن ُعَمَر َقالَ 

ثُوِني َما ِهَي فَـَوَقَع َوِإنـ  ِمْن الشَجِر َشَجَرًة َال َيْسُقُط َورَقـَُها ِإن  َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َها َمَثُل اْلُمْسِلِم َفَحد
ثـَْنا َما ِهيَ حَ الناُس ِفي َشَجِر اْلبـََواِدي قَاَل َعْبُد اللِه َوَوَقَع ِفي نـَْفِسي َأنـَها النْخَلُة فَاْسَتْحيـَْيُت ثُم َقاُلوا  ِه  ديَا َرُسوَل الل

  (بخاري)  َقاَل ِهَي النْخَلةُ 
باَبِة يـَْرفَـُعَها ِإَلى السَماِء َويـَْنُكتُـَها بِِإْصَبِعِه الس َفَما َأنـُْتْم َقائُِلوَن َقاُلوا َنْشَهُد أَنَك َقْد بـَلْغَت َوَأدْيَت َوَنَصْحَت فـََقاَل ...

  ...(مسلم)اللُهم اْشَهْد َثَالَث َمراٍت ثُم َأذَن ثُم َأقَام اللُهم اْشَهدْ  ِإَلى الناسِ 
  (بخاري)  َحتى تـُْفَهَم َعْنهُ  ثًاَأَعاَدَها َثَال  َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأنُه َكاَن ِإَذا َتَكلَم ِبَكِلَمةٍ   َعْن َأَنسٍ 

فقال  »إني حاملك على ولد ناقة « استحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : عن أنس بن مالك ، أن رجال 
مائل (ش  »وهل تلد اإلبل إال النوق « : يا رسول اهللا ، ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : 

  للترمذي)
 
Im-cy§-sf Iq-Sp-XÂ t_m-[y-s¸-Sp-̄ m³ {]-hm-NIÀ (kz) D-]-tbm-K-s¸-Sp¯n-b c-
−v A-\p-]-aam-b U-tam¬-kv-t{S-j-\p-IÄ t\m-¡p-I 
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َها ثُم رََكَع َوهُ ... َها وََكبـَر َوُهَو َعَليـْ َها ثُم نـََزَل اْلَقْهَقَرى ثُم رََأْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َصلى َعَليـْ َو َعَليـْ
 ْعُت َهَذا لِ َفَسَجَد ِفي َأْصِل اْلِمْنَبِر ثُم ا فَـَرَغ َأقْـَبَل َعَلى الناِس فـََقاَل َأيـَها الناُس ِإنَما َصنـَ ُموا َصَالِتيَعاَد فـََلمَعل   َتْأَتموا َولِتـَ

  (بخاري)
أن رجًال سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن وقت صالة الفجر ، فقال : صلها معنا غداً ، « عن أنس بن مالك ، 

النبي صلى اهللا عليه وسلم بغلس ، فلما كان اليوم الثاني أخر حتى أسفر ، ثم قال : أين السائل عن وقت فصالها 
الصالة ؟ فقال الرجل : أنا يا نبي اهللا فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم : أليس قد حضرتها معنا أمس واليوم ؟ قال : 

  طبراني »بلى . قال : فما بينهما وقت 
 
]Tn-Xm-¡-tfm-Sv A-f-h-ä Ir^ Im-Wn-¡p-Ibpw A-h-cp-sS kz-̀ m-h Zqjyw £-an-¡p-
Ibpw sN-¿p-I. Rm³ \n-§Ä-¡v ]n-Xm-hn-s\-t¸m-se-bm-Wv F-¶v {]-hm-NIÀ (kz) 
]-d-bm-dp-−m-bn-cp-¶p. 

ْجُه اللِه َفأَتـَْيُت النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه ا أُرِيَد ِبَها وَ َقَسَم النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقْسًما فَـَقاَل َرُجٌل ِإن َهِذِه َلِقْسَمٌة مَ 
ْرُتُه فـََغِضَب َحتى رََأْيُت اْلَغَضَب ِفي َوْجِهِه ثُم قَاَل يـَْرَحُم اللَه ُموَسى َقْد ُأوِذَي بِأَ    ْكثـََر ِمْن َهَذا َفَصبَـرَ َوَسلَم فََأْخبـَ

  (بخاري)
اَن ِممْن ُيْحَتاُج ِإَلى كَ بِاْلَجاِهِل َوتـَْعِليمه َما يـَْلَزُمُه ِمْن َغْيِر تـَْعِنيٍف ِإَذا َلْم َيُكْن َذِلَك ِمْنُه ِعَناًدا ، َوَال ِسيَما ِإْن   َوِفيِه الرْفقُ 

  ي)تح البار (ف  ِاْسِتْئَالفه . َوِفيِه رَْأَفُة النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوُحْسُن ُخُلِقهِ 
 
Np-cp-¡-̄ nÂ {]-hm-N-IÀ an-I-̈  H-cp ap-AÃn-am-bn-cp-¶p. C-_v-dm-low (A) \-_n-
sb ]-än D-½-X³ F-¶v JpÀ-B³ ]-d-bp-¶p-−-tÃm (\-lvvÂ 120). C-Xn-s\ ap-AÃnw 
F-¶m-Wv C-_v-\p a-kv-Du-Zv hym-Jym-\n-¡p-¶Xv. Cu-km \_n (A)sb¸-än kqd-Xv 
aÀ-b-anÂ ]-d-ª ap-_md-I³ F-¶-Xn-s\ kp-̂ vbm³ _n³ D-b-bv-\-bpw ap-AÃnw 
F-¶v hn-i-Zo-I-cn-¡p¶p. 
C-{Xbpw hen-b Øm-\hpw a-l-Xz-hp-ap-Å A-[ym-]-IÀ ]t£, C-¶v ]-e-t¸mgpw 
B-Z-cn-¡-s¸-Sp-I-bÃ, A-]-am-\n-¡-s¸-Sp-I-bmWv. C-Xn-sâ hen-b H-cp Im-cWw, 
ssK-Up-IÄ, Syq-j-\pIÄ, CâÀ-s\äv, Nm-\-epIÄ, ]-{X§Ä, am-K-kn-\p-IÄ... ap-X-
em-b-hbpsS A-Xn-{]k-cw sIm-−v A-[ym-]-I-cp-sS {]k-àn \-ã-s¸-«-XmWv. C-¶v 
H-cp i-cmi-cn hn-ZymÀ-°n-¡v (a-Zv-d-k-bn-embm-epw kv-Iq-fn-em-bm-epw) A-[ym-]-I-
\nÃm-sX X-s¶ ]Tn-¡m³ ]-äpw. 
F-¶mÂ A-[ym-]I-sâ B-h-iy-anÃm-sb-¶v I-cp-Xp¶-Xv Xn-I¨pw au-Vy-amWv. 
taÂ  h-kv-Xp-¡-fnÂ \n-¶v \-½p-sS a-¡Ä-¡v e-̀ n-¡p¶-Xv A-dn-hv am-{X-amWv. Xn-cn-
¨-dnhpw kw-kv-Im-chpw Kp-cp-apJ-̄ v \n-¶v X-s¶ ]-IÀ-̄ n-sb-Sp-¡Ww. 
A-[ym-]-I-cp-sS Kp-cp-Xz-t¯m-fw h-cnÃ a-säm-¶n\pw; {]-tXy-In-̈ v a-X hnÚm-\ k-
¼m-Z-\-̄ nÂ. Camw Au-km-C ]-d-bp¶p. 
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كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتالقونه ويتذاكرونه ، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار « 
  »إلى غير أهله 

 
]-Þn-X-·mÀ NÀ-̈  sN-¿p¶-Xv Im-Wp-I. 

إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند « م : قال: كما روى أميمُة الجمحي عن النبي صلى اهللا عليه وسل
) . وقال الحجاج بن أرطأة : "كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يُرى الشيب في لحيته" ، (المعجم» األصاغر 

الكتب  (من تفقه في بطونقال الشافعي :   ويدخل في هذا القيام االعتماد على الكتب دون القراءة على العلماء .
  ألحكام ومن كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه)ضيع ا

وهذا ما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من المتعلمين ، ويقولون: ال تأخذ القرآن من 
مصحفي ، وال العلم من ُصُحفي . يعنون بالمْصحفي: الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب ، دون أن يتلقاه 

  .بالرواية والمشافهة من شيوخه وقرائه المتقنين 
 
CX-tÃ C-¶v b-YmÀ-Y-̄ nÂ k-aq-l-̄ nÂ kw-̀ -hn-̈ v sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv?! 
Camw A-_q aq-k-bp-sSbpw A-_q k-Cu-Zn(d)sâbpw Po-hn-X-̄ nÂ \n-s¶-Sp-̄  c-
−v kw-̀ -h-§Ä 

جيئوني به قلنا : نعم قال : ف» أتكتبون ما سمعتم مني ؟ « كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها ، فقال : 
ال  «قيل ألبي سعيد : لو اكتتبتنا الحديث فقال :      » احفظوا عنا كما حفظنا «، وقال :  ، فدعا بماء فغسله

  »صلى اهللا عليه وسلم  نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا
 
C-kvv-em-an-sâ hf-sc B-Zy Ime-̄ v s]m-Xp-sh A-dn-hp-IÄ tc-J-s¸-Sp-̄ s¸Sm-Xn-
cn-¡m³ CXpw H-cp Im-c-W-am-bn-«p-−v. (th-sdbpw Nn-e Im-c-W-§-fp-−v). C-_v-\p 
A-ºmkpw C-_v-\p a-kv-Du-Zpw (d) A-dn-hv F-gp-Xn sh-¡p-¶Xn-t\m-sS-Xn-cm-bn-
cp¶p. ap³-Km-an-IÄ \-in¨-Xv C§-s\ F-gp-Xn sh-¡p-Ibpw A-Xn³-taÂ am-{Xw 
(a-\x-]mT-am-¡m-sX) A-h-ew-_n-¡p-Ibpw sN-bvXXp-sIm-−m-sW-¶v AhÀ ]-d-bp-
am-bn-cp¶p. 
Np-cp-¡-̄ nÂ \-s½ sN-dp-̧ -̄ nÂ ]Tn-̧ n-̈ , \-½p-sS a¡-sf ]Tn-̧ n-̈ v sIm-−n-cn-
¡p-¶ A-[ym-]-I-cp-sS {]m-[m\yw \mw Xn-cn-̈ -dn-bp-I. D-Nn-Xam-b B-Zc-hv \mw A-
hÀ-¡v \Â-Ip-I. A-Xm-Wv \-½p-sS ]m-c-¼-cyw. 

قال له قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه ، ف صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم« عن الشعبي قال : 
(احياء)     اءهكذا يفعل بالعلماء والكبر » زيد : خل عنه يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ابن عباس : 

  »من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم « قال لي أبو الدرداء ، 
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C-¶v Ip-«nI-sf in-£-W-̄ n\v th-−n ap-AÃn-ap-IÄ in-£n-̈ mÂ t]mepw \-ap-¡v 
]-cm-Xn-bmWv. A-Xv tNmZyw sN-¿m³ h-sc Nn-eÀ ss[-cy-s¸-Sp-¶p.  
Camw Aen (d) C-̄ -c¡m-tcm-Sv ]-d-bp-¶p: 

 المن حق العالم أال تكثر عليه بالسؤال ، وال تعنته بالجواب وأن « أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال : 
تلح عليه إذا كسل وال تأخذ بثوبه إذا نهض ، وال تفشين له سرا ، وال تغتابن عنده أحدا ، وال تطلبن عثرته ، 
وإن زل قبلت معذرته ، وعليك أن توقره وتعظمه هللا ما دام يحفظ أمر اهللا ، وال تجلسن أمامه وإن كانت له 

  »حاجة سبقت القوم إلى خدمته 

 

ap-\m-̂ n-Jp-I-fnÂ H-cn-¡epw \mw s]-«v t]m-I-cp-Xv 

ق ، ذو ثالث ال يستخف بحقهم إال مناف» حديث جابر رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  (طبراني معجم) الشيبة في اإلسالم ، واإلمام المقسط ، ومعلم الخير

 

 

JpXp_ t\m«vkv 
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