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  : تأليف

  أيب أمحد حممد بن َسِليم اللمبوري األندونيسي

 عفا اهللا عنه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أفضل اخللق أمجعني نبينا حممد صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى 
  :إىل يوم الدين، أما بعدآله وصحبه ومن سار على هديهم 

 وآثارٌ  مرويةٌ  وأحاديثُ  كرميةٌ   اهلدية آياتٌ  ، ونعمتِ َمن أراد أن َيكوَن عاِلًما ِمن العلماءفهذه رساليت أُهديها لِ 
رًا،  أرادَ  نْ مَ لِ  عظيمةٌ  ضيلةٌ ي فَ  هِ الِيت  سنيةٌ  رًا يـَُفقْههُ « :قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ اللُه بِِه َخيـْ َمْن يُرِِد اللُه بِِه َخيـْ

 ُة ظَاِهرِيَن َعَلى َمْن َخاَلَفُهْم َحىتْعِطي َوأَنَا الَقاِسُم، َوَال تـَزَاُل َهِذِه اُألم
ُ
يِن، َواللُه امل ِه، َوُهْم ظَاِهُرونَ ِيف الديَْأِيتَ أَْمُر الل« .

  .]َعاِويَةَ ، َعْن مُ )1037(ومسلم ) 71(رواه البخاري [

   :دماجأرض ا يف ، وأذكر فيها ثالثة فضائل اليت قد وجدُ "نهضة العلماء"تلك الرسالة  ومسيتُ 

  .طلب العلم .1
  .اجلهاد يف سبيل اهللا .2
  .إىل اهللا اهلجرة .3

َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة {: وهذه الثالثة نعمة من اهللا وفضله سبحانه وتعاىل يل وملن كان معي يف أرض دماج
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَ { ،]53: النحل[} َفِمَن اللهِ  ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإمن ِإن َهَذا ِمْن َفْضِل َريب لَِيبـْ

  ].40: النمل[} َريب َغِين َكرِميٌ 

: ل تعاىلو وق]. 11: الضحى[} ْعَمِة رَبَك َفَحدثْ َوأَما بِنِ {: من باب قول اهللا تعاىلالنعمة هذه عن  دثُ أحتو 
  ].171: آل عمران[} َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اللِه َوَفْضٍل َوأَن اللَه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننيَ {

وأسأله . لأسأل اهللا أن يغفر يل خطاياي وتقصريي، وأن يلهمي الصواب، ويعيذي من فتنة القول وفتنة العم
أن يتقبل مين عملي يف الكتاب، وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي، كما أسأله أن جيزي خريًاً◌ً◌ كل من أعانين على طلب 

  . العلم والدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله واهلجرة إليه، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  ي عفا اهللا عنهأبو أحمد محمد بن َسليم اللمبوري األندونيس

  )سعوان صنعاءبمسجد السنة (
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ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ . َواْلَعْصرِ . بسم اهللا الرمحن الرحيم{ ِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت . ِإن اْإلِ
  ].3- 1: العصر[} َوتـََواَصْوا بِاحلَْق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ 

ُهم": ِعي َرِمحَُه اللهُ قَاَل الشافِ  " تفسير ابن كثير"انظر . [اهـ". َلْو َتَدبـَر الناُس َهِذِه السورََة َلَكَفتـْ
)1/203.[(  

قال السعدي ال شك وال ريب أن الذين أوتوا العلم واإلميان أرفع من الذين أوتوا اإلميان فقط، 
. ن العلم يرفع اهللا به صاحبه فوق العباد درجاتفإ): "263: ص" (تيسير الكريم الرحمن"رمحه اهللا يف 

خصوصا العامل العامل املعلم، فإنه جيعله اهللا إماما للناس، حبسب حاله ترمق أفعاله، وتقتفى آثاره، 
  . اهـ". ويستضاء بنوره، وميشى بعلمه يف ظلمة دجيوره

تـََفسُحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللُه يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم {: قال اهللا تعاىل
 َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 

  ].11: اادلة[} َخِبريٌ 

ويف هذه اآلية فضيلة "): 846: ص"  (تيسير الكريم الرحمن" يف قال السعدي رمحه اهللا
  ". العلم، وأن زينته ومثرته التأدب بآدابه والعمل مبقتضاه

فإن القيام مبثل هذه األمور من العلم واإلميان، واهللا تعاىل يرفع أهل العلم : "وقال رمحه اهللا
  .اهـ. ميانواإلميان درجات حبسب ما خصهم اهللا به، من العلم واإل

: طه[} َوُقْل َرب زِْدِين ِعْلماً {: فإذا علمَت َعن هذا فاْحِرْص َعَلى طَلِب العلِم َواْسَتِعْن بِاللهِ 
َسُلوا اللَه ِعْلًما نَاِفًعا، «: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن َجاِبٍر رضي اهللا عنه، قَالَ ]. 114
َفعُ َوتـََعوذُ  َأن : وَعْن أُم َسَلَمةَ . ])7818(، والنسائي )3843(رواه ابن ماجه [. »وا بِاللِه ِمْن ِعْلٍم َال يـَنـْ

 اللُهم ِإين َأْسأَُلَك ِعْلًما نَاِفًعا، َوَعَمًال «: النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن يـَُقوُل ِيف ُدبُِر اْلَفْجِر ِإَذا َصلى
  .])925(، وابن ماجه )9850(رواه النسائي [. »ُمتَـَقبًال، َورِْزقًا طَيًبا
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َا َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ {: قال اهللا تعاىل 28: فاطر[} ِإمن .[  

وكل من خشيه، ): "63: ص" (الحسنة والسيئة"قال أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا يف 
أَمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َحيَْذُر {: وترك معصيته، فهو عامل، كما قال تعاىل وأطاعه،

  ] .9: الزمر[} اْآلِخرََة َويـَْرُجو َرْمحََة َربِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن َال يـَْعَلُمونَ 

  ".إمنا العامل من خيشى اهللا: "فقال. ؟أيها العامل: وقال رجل للشعىب

َا َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء{: وقوله تعاىل يقتضي أن كل من خشى اهللا فهو عامل؛ فإنه } ِإمن
  .ويقتضي أيضاً أن العامل من خيشى اهللا كما قال السلف .ال خيشاه إال عامل

  .اهـ". باالغرتار جهالكفى خبشية اهللا علماً، وكفى : "قال ابن مسعود

َوِمما يَُدل َعَلى ): "7/21" (مجموع الفتاوى"كما يف   أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللاوقال 
َا َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ {َهَذا اْلَمْعَىن قـَْوله تـََعاَىل  َعاِملٌ؛ فَـ } إمن ُه َال َخيَْشاُه إالَقْد َأْخبَـَر َواْلَمْعَىن أَن

أَْم َمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللْيِل َساِجًدا {: اللُه أَن ُكل َمْن َخِشَي اللَه فـَُهَو َعاِملٌ َكَما قَاَل ِيف اْآليَِة اْألُْخَرى
َواخلَْْشَيُة أَبًَدا . }َوالِذيَن َال يـَْعَلُمونَ َوقَائًِما َحيَْذُر اْآلِخرََة َويـَْرُجو َرْمحََة َربِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن 

َنٌة لِلرَجاِء َوَلْوَال َذِلَك َلَكاَنْت قـُُنوطًا؛ َكَما َأن الرَجاَء َيْستَـْلزُِم اْخلَْوَف َوَلْوَال َذِلكَ  َلَكاَن أَْمًنا؛ فََأْهُل  ُمَتَضم
: َوَقْد ُرِوَي َعْن َأِيب َحياٍن التيمي أَنُه قَالَ . ْلِم الِذيَن َمَدَحُهْم اللهُ اْخلَْوِف لِلِه َوالرَجاِء َلُه ُهْم َأْهُل اْلعِ 

َأْمِر ِه َعاِملٌ بِ فـََعاِملٌ بِاللِه َلْيَس َعاِلًما بَِأْمِر اللِه، َوَعاِملٌ بَِأْمِر اللِه لَْيَس َعاِلًما بِاللِه، َوَعاِملٌ بِالل ": اْلُعَلَماُء َثَالثَةٌ "
َعْن النِيب " الصِحيحِ "َوِيف . فَاْلَعاِملُ بِاللِه ُهَو الِذي َخيَافُُه َواْلَعاِملُ بَِأْمِر اللِه ُهَو الِذي يـَْعَلُم أَْمَرُه َونـَْهَيهُ . اللهِ 

َوِإَذا َكاَن . »وَن َأْخَشاُكْم لِلِه َوَأْعَلَمُكْم ِحبُُدوِدهِ َواَللِه إين َألَْرُجو َأْن َأكُ «: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَنُه قَالَ 
ِلَك َال َيُكوُن إال َمَع أَْهُل اخلَْْشَيِة ُهْم اْلُعَلَماُء اْلَمْمُدوُحوَن ِيف اْلِكَتاِب َوالسنِة ملَْ َيُكونُوا ُمْسَتِحقَني لِلذم َوذَ 

  .اهـ". ِفْعِل اْلَواِجَباتِ 
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َمَثُل الِذيَن اختَُذوا ِمْن ُدوِن اللِه أَْولَِياَء  {: اهللا تعاىل عن صفة أهل العلم أم يعقلونوقد ذكر 
ِإن اللَه يـَْعَلُم َما  .َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختََذْت بـَْيًتا َوِإن أَْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ 

} َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلناِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُمونَ  .َن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ يَْدُعو 
  ]. 43 -  41: العنكبوت[

اتِبُعوا َوِإَذا ِقيَل َهلُُم {: وأما الكفار قد وصفهم اهللا بأم ال يعقلون وال يهتدون، قال اهللا تعاىل
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َشيْ  َوَمَثُل الِذيَن   .ًئا َوَال يـَْهَتُدونَ َما أَنـَْزَل اللُه قَاُلوا َبْل نـَتِبُع َما أَْلَفيـْ

، 170: البقرة[} ُصم بُْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْعِقُلونَ  َكَفُروا َكَمَثِل الِذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإال ُدَعاًء َونَِداءً 
171 .[  

 .ِإن َشر الدَواب ِعْنَد اللِه الصم اْلُبْكُم الِذيَن َال يـَْعِقُلونَ {: وهلذا وصفهم اهللا بأم شر الربية
رًا َألَْمسََعُهْم َوَلْو َأْمسََعهُ  : وقال تعاىل]. 23، 22: األنفال[} ْم لَتَـَولْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ َوَلْو َعِلَم اللُه ِفيِهْم َخيـْ

: البينة[} ْلَربِيةِ ِإن الِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشر ا{
  )].8/457" (تفسري ابن كثري. ["َأَها اللُه َوَذَرَأَهاَشر اْخلَِليَقِة الِيت بـَرَ : ، َأيْ ]6

َوقَاَل الِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم {: قال اهللا تعاىل عن أهل العلم من قوم موسى عليه السالمو 
ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َوَال يـَُلقاَها ِإال الصاِبُرونَ    ].80: صالقص[} ثـََواُب اللِه َخيـْ

ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت {: ان فهم خري الربية، قال اهللا تعاىلميوأما أهل العلم واإل
ُر اْلَربِيةِ    ]. 7: البينة[} أُولَِئَك ُهْم َخيـْ

الِذيَن - َأْخبَـَر تـََعاَىل َعْن َحاِل اْألَبـْرَاِر : ")458-8/457" (تفسيره"يف  قال ابن كثري رمحه اهللا
َوَقِد اْسَتَدلِ َِذِه اْآليَِة أَبُو ُهَريـَْرَة َوطَائَِفٌة . بِأَنـُهْم خري اْلَربِيةِ  - آَمُنوا بُِقُلوِِْم، َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت بِأَْبَداِِمْ 

ُر اْلَربِيةِ {: ِة؛ لَِقْولِهِ ِمَن اْلُعَلَماِء، َعَلى تـَْفِضيِل اْلُمْؤِمِنَني ِمَن اْلَربِيِة َعَلى اْلَمَالِئكَ     .اهـ .}أُولَِئَك ُهْم َخيـْ

َعْن َكِثِري ْبِن َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم،  حممدٍ  فإنه من أفضل أمةِ  طالَب العلممؤمًنا و فمن كان 
ْرَداِء، ِيف َمْسِجِد ِدَمْشَق َفَجاَءُه َرُجلٌ : قـَْيٍس، قَالَ  ْرَداءِ : ، فـََقالَ ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َأِيب الد يَا أَبَا الد : ِإين

 ثُُه، َعْن َرُسوِل الل َك ُحتَدَم حلَِِديٍث بـََلَغِين، أَنى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلُسوِل َصلى اهللاُ َعَلْيِه ِجْئُتَك ِمْن َمِديَنِة الرِه َصل
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ْعُت َرُسو  َمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب «: َل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ َوَسلَم َما ِجْئُت ِحلَاَجٍة، قَاَل فَِإين مسَِ
ِب اْلِعْلِم، َوِإن ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللُه بِِه َطرِيًقا ِمْن طُُرِق اْجلَنِة، َوِإن اْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها ِرًضا ِلطَالِ 

َلُه َمْن ِيف السَمَواِت، َوَمْن ِيف اْألَْرِض، َواْحلِيَتاُن ِيف َجْوِف اْلَماِء، َوِإن َفْضَل اْلَعاملِِ َعَلى  اْلَعاِملَ لََيْستَـْغِفرُ 
َلَة اْلَبْدِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكِب، َوِإن اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اْألَنِْبَياِء، وَ  ِبَياَء ملَْ يـَُورثُوا ِإن اْألَنْ اْلَعاِبِد، َكَفْضِل اْلَقَمِر لَيـْ

، وابن ماجه )3641(رواه أبو داود [. »ِديَنارًا، َوَال ِدْرَمهًا َورثُوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِحبَظ َواِفرٍ 
)223([.  

َوأَما الِذي : ")11/398( "مجموع الفتاوى"قال أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا كما يف 
ميَاَن فـَُهَو ُمْؤِمٌن َعِليٌم فـَُهَو أَْفَضُل ِمْن اْلُمْؤِمِن الِذي لَْيَس ِمثْـُلُه ِيف اْلِعْلِم ِمْثَل اشْ أُوِيتَ الْ  ِرتَاِكِهَما ِيف ِعْلَم َواْإلِ

ميَاِن؛ فـََهَذا َأْصٌل جتَُِب َمْعرِفـَُتهُ    .اهـ". اْإلِ

ْؤِمِن «: َل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ قَا: وَعْن أََنٍس، َعْن َأِيب ُموَسى اَألْشَعرِي، قَالَ 
ُ
َمَثُل امل

ْؤِمِن الِذي َال يـَقْ 
ُ
َرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل الِذي يـَْقرَُأ الُقْرآَن َكَمَثِل األُتْـُرجِة، رُِحيَها طَيٌب َوَطْعُمَها طَيٌب، َوَمَثُل امل

، التْمرَِة، َال رِيَح َهلَا َوَطْعمُ  ٌب َوَطْعُمَها ُمرْحيَانَِة، رُِحيَها طَيِذي يـَْقَرُأ الُقْرآَن َمَثُل الرَناِفِق ال
ُ
َها ُحْلٌو، َوَمَثُل امل

 ِذي َال يـَْقرَأُ الُقْرآَن َكَمَثِل احلَْنظََلِة، لَْيَس َهلَا رِيٌح َوَطْعُمَها ُمرَناِفِق ال
ُ
، )5427(رواه البخاري . [»َوَمَثُل امل
  ).797(ومسلم 

فـََقْد َيُكوُن ): "11/398" (مجموع الفتاوى"قال أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا كما يف 
فَاْلُمْؤِمُن الِذي َال َحيَْفُظ ُحُروفَُه . الرُجُل َحاِفظًا ِحلُُروِف اْلُقْرآِن َوُسَورِِه َوَال َيُكوُن ُمْؤِمًنا َبْل َيُكوُن ُمَناِفًقا

ٌر ِمْنهُ  َوُسَورَهُ  ُر َكَما يـُْنتَـَفُع بِالرْحيَانِ . َخيـْ   . اهـ. َوِإْن َكاَن َذِلَك اْلُمَناِفُق يـَْنَتِفُع ِبِه اْلَغيـْ

َوُهَو أَنُه لَْيَس ُكل َعَمٍل أَْوَرَث ُكُشوفًا أَْو َتَصرفًا ِيف اْلَكْوِن " َأْصٌل آَخرُ "َوَهُهَنا : "وقال رمحه اهللا
ِذي َال يُوِرُث َكْشًفا َوَتَصرفًا؛ فَِإن اْلَكْشَف َوالتَصرَف إْن ملَْ َيُكْن ِمما ُيْستَـَعاُن ِبِه ِمْن اْلَعَمِل ال َيُكوُن أَْفَضَل 

نـَْيا َكاَن ِمْن َمَتاِع اْحلََياِة الد ِه َوِإالاِر ِمن اْلُمْشرِِكَني َوَأْهِل اْلِكَتابِ . َعَلى ِديِن الل؟ َوَقْد َحيُْصُل َذِلَك لِْلُكف
ميَاِن الِذيَن ُهْم أَْهُل اْجلَنِة؛ َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النارِ    .اهـ. َوِإْن ملَْ َحيُْصْل ِألَْهِل اْإلِ
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 ِإن اللهَ {: قَاَل اهللا اللِه َعز َوَجل وقد جاءت النصوص الصرحية يف فضل اجلهاِد يف َسبيل اهللا، 
ْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم، بَِأن َهلُُم اجلَنَة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللِه فـَيَـْقتـُلُ 

ُ
وَن َويـُْقتَـُلوَن، َوْعًدا َعَلْيِه اْشتَـَرى ِمَن امل

يِل َوالُقْرآِن، َوَمْن َأْوَىف بَِعْهِدِه ِمَن اللِه فَا : التوبة[} ْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الِذي بَايـَْعُتْم بِهِ َحقا ِيف التـْورَاِة َواِإلجنِْ
111.[   

انـَْتَدَب اللُه ِلَمْن َخرََج ِيف َسِبيِلِه، َال ُخيْرُِجُه «: وعن َأيب ُهَريـْرََة َعِن النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 
ْرِجَعُه ِمبَا نَاَل ِمْن َأْجٍر أَْو َغِنيَمٍة، أَْو أُْدِخَلُه اجلَنَة، َوَلْوَال َأْن َأُشق َعَلى ِإال ِإميَاٌن ِيب َوَتْصِديٌق ِبُرُسِلي، َأْن أُ 

 أُقْـَتُل ُمث أُْحَيا، ُمث ِه ُمثأُقْـَتُل ِيف َسِبيِل الل ٍة، َوَلَوِدْدُت َأينِيت َما قـََعْدُت َخْلَف َسرِيأُقْـَتلُ أُم رواه [. »أُْحَيا، ُمث
  )].1876(، ومسلم البخاري )36(البخاري 

ٌر َلُكْم {: وقال تَعاىل اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال، َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِه َذِلُكْم َخيـْ
ُعوَك، َوَلِكْن بـَُعَدْت َعَلْيِهُم الشقُة َوَسَيْحِلُفوَن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن، َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا، َوَسَفرًا قَاِصًدا الَتـبَـ 

  ].42: التوبة[} بِاللهِ 

ُمث َرغَب تـََعاَىل ِيف النـَفَقِة ِيف َسِبيِلِه، َوبَْذِل ): "4/158" (هتفسير "يف قال ابن كثري رمحه اهللا 
ٌر َلُكْم {: اْلُمَهِج ِيف َمْرَضاتِِه َوَمْرَضاِة َرُسولِِه، فـََقالَ  َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِه َذِلُكْم َخيـْ

نـَْيا َواْآلِخرَِة، َوِألَنُكْم تـَْغَرُموَن يف النفقة قليال فيغنيكم اللُه : َأيْ } ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  ٌر َلُكْم ِيف الد َهَذا َخيـْ
 ُكْم ِيف الدمَ أَْمَواَل َعُدوُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبِخُر َلُكْم ِمَن اْلَكرَاَمِة ِيف اْآلِخرَِة، َكَما قَاَل الننـَْيا، َمَع َما يَد :

َما نَاَل ِمْن َأْجٍر َأْو  ًال وَتكفل اللُه لِْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِلِه ِإْن تـََوفاُه َأْن يُْدِخَلُه اْجلَنَة، أَْو يـَُردُه ِإَىل َمْنزِِلِه نَائِ «
ٌر َلُكْم {: َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل . »َغِنيَمةٍ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

  ] . 216: اْلبَـَقرَةِ [} ْعَلُمونَ َوَعَسى َأْن حتُِبوا َشْيًئا َوُهَو َشر َلُكْم َواللُه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تَـ 
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فََأْخبَـَر ُسْبَحانَُه َأن اْلِقَتاَل َمْكُروٌه ): "194: ص" (الجواب الكافي"قال ابن القيم رمحه اهللا يف 
ْفَضائِِه ِإَىل أَْعَظِم َحمُْبوٍب َوأَنـَْفِعِه، َوالنـُفوُس َحتَْت الراَحِة  ٌر َهلُْم ِإلِ َعِة َوالرفَاِهَيِة، َذِلَك َشر َهلُْم َمَع أَنُه َخيـْ َوالد

ِة اْلَمْحُبوِب اْلَعاِجِل فـَيـُْؤثِرَُها ْفَضائِِه ِإَىل فـََواِت اْلَمْحُبوِب، فَاْلَعاِقُل َال يـَْنظُُر ِإَىل َلذ ، َوَأملَِ اْلَمْكُروِه َهلَا ِإلِ
َلُه، َبْل َقْد َجيِْلُب َعَلْيِه َغايََة اْألَملَِ َويـَُفوتُُه أَْعَظَم اللذِة، َبْل  اْلَعاِجِل فـَيَـْرَغُب َعْنُه، فَِإن َذِلَك َقْد َيُكوُن َشرا

ِة بـَْعَدَها، َوِإْن َكاَنْت مُ  ذاْلَمْكُروَهَة ِلَما يـُْعِقبـُُهْم ِمَن الل ُلوَن اْلَمَشاقنـَْيا يـََتَحم َقِطَعةً ُعَقَالُء الد   .اهـ". نـْ

  

��	:  

يَا َرُسوَل اللِه َأي الناِس أَْفَضُل؟ فـََقاَل َرُسوُل : ِقيلَ : يٍد اخلُْدرِي َرِضَي اللُه َعْنُه، قَالَ َعن َأيب َسعِ 
ِيف ُمْؤِمٌن «: ُمث َمْن؟ قَالَ : ، قَاُلوا»ُمْؤِمٌن ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِل اللِه بِنَـْفِسِه َوَماِلهِ «: اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  )].1888(، ومسلم )2786(رواه البخاري . [»ِشْعٍب ِمَن الشَعاِب يـَتِقي اللَه، َويَدَُع الناَس ِمْن َشرهِ 

ُمْؤِمٌن ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِل اللِه «: َأي الناِس أَْفَضُل؟ فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : وقوله
ليس على عمومه وال يريد أنه أفضل الناس قاطبة؛ ألن أفضل منه من أوتى منازل » َمالِهِ بِنَـْفِسِه وَ 

الصديقني، ومحل الناس على شرائع اهللا وسنن نبيه، وقادم إىل اخلريات، وسبب هلم أسباب املنفعة ىف 
ألنه قد يكون ىف صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم أفضل أحوال عامة الناس؛  الدين والدنيا، لكن إمنا أراد

شرح صحيح البخارى . ["خاصتهم من أهل الدين والعلم والفضل والضبط بالسنن من هو أفضل منه

  )].8- 5/7" (البن بطال
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ما ): "17: ص" (شرح العقيدة األصفهانية"قال أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا كما يف 
إن حبسي خلوة، . ؟ أنا جنيت وبستاين يف صدري، أّىن رحت فهي معي ال تفارقينيصنع أعدائي يب

  .اهـ. »وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة

وقد وجدُت االمتحاَن واإليذاء ِمن الرافضة احلوثيني َعلّي وإخواين أهل السنة واجلماعة ، حىت 
عوتنا وعلمنا، ويكون ِسَياَحٌة لنا، َعْن َأِيب خرجنا من أرض دماج، فإن شاء اهللا هذا من أسباب انتشار د

َياَحِة، قَاَل النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : أَُماَمَة، َأن َرُجًال قَالَ  ِه، اْئَذْن ِيل ِيف السِسَياَحَة «: يَا َرُسوَل الل ِإن
  )]2486(داود  رواه أبو. [»أُمِيت اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللِه تـََعاَىل 

َياَحَة ذُِكَرْت ِعْنَد َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، فـََقاَل َرُسوُل : َ◌َوقَاَل ُعمارة ْبُن َغزِية الس َأن
   ".تْكِبَري َعَلى ُكل َشَرفٍ أَْبَدلََنا اللُه ِبَذِلَك اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل اللِه، َوال: "اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  )].4/220" (تفسير ابن كثير"انظر . ["ُهْم طََلَبُة اْلِعْلمِ ": َوقَاَل ِعْكرِمة

  .اهـ". تعلم العلم وتعليمه أفضل من اجلهاد: "قال أمحد رمحه اهللا

 فإن العلم هو األصل واألساس، وأعظم العبادات، وبه حياة اإلسالم واملسلمني، وهو املرياث
النبوي، وأهله هم أهل اهللا وحزبه، وأوىل الناس به وأقرم إليه، وأخشاهم له وأرفعهم درجات، قال اهللا 

يـَْرَفِع اللُه {: ، وقال تعاىل]76: يوسف[} نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوفـَْوَق ُكل ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ {: تعاىل
َا {: ، وقال تعاىل]11: اادلة[} وتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن أُ  ِإمن

قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه : َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَالَ و ، ]28: فاطر[} َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
َمْن َعاَدى ِيل َولِيا فـََقْد آَذنـُْتُه بِاَحلْرِب، َوَما تـََقرَب ِإَيل َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحب ِإَيل ِمما : َه قَالَ ِإن الل «: َوَسلمَ 

َعُه الِذي َيْسَمُع بِِه، ُكْنُت مسَْ : افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه، َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرُب ِإَيل بِالنـَواِفِل َحىت ُأِحبُه، فَِإَذا َأْحَبْبُتهُ 
يَـنُه، َولَِئِن اْستَـَعاَذِين َوَبَصرَُه الِذي يـُْبِصُر بِِه، َويََدُه الِيت يـَْبِطُش َِا، َورِْجَلُه الِيت َميِْشي َِا، َوِإْن َسأََلِين َألُْعطِ 
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 ْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تـََردُه، َوَما تـََردْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءتَهُ َألُِعيَذن
َ
ْؤِمِن، َيْكَرُه امل

ُ
رواه . [»ِدي َعْن نـَْفِس امل

  .])6502(البخاري 

  

��	:  
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ا َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن َخيْرُْج ِمْن َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل اللِه جيَِْد ِيف اْألَْرِض ُمرَاَغمً {: قال اهللا تعاىل
: النساء[} َغُفورًا َرِحيًما بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَىل اللِه َوَرُسولِِه ُمث يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اللِه وََكاَن اللهُ 

100.[  

: عن التوبة هلعامل للرجل الذي سألاهلجرة فضيلتها عظيمة، وهلذا قال اأن فهذه اآلية تدل على 
أَْرِضَك، فَِإنـَها  اْنطَِلْق ِإَىل أَْرِض َكَذا وََكَذا، فَِإنِ َا أُنَاًسا يـَْعُبُدوَن اَهللا فَاْعُبِد اَهللا َمَعُهْم، َوَال تـَْرِجْع ِإَىل «

، فَاْخَتَصَمْت ِفيِه َمَالِئَكُة الرْمحَِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب، أَْرُض َسْوٍء، فَاْنطََلَق َحىت ِإَذا َنَصَف الطرِيَق أَتَاُه اْلَمْوتُ 
رًا َقط، : َجاَء تَائًِبا ُمْقِبًال بَِقْلِبِه ِإَىل اِهللا، َوقَاَلْت َمَالِئَكُة اْلَعَذابِ : فـََقاَلْت َمَالِئَكُة الرْمحَةِ  ِإنُه ملَْ يـَْعَمْل َخيـْ
نَـُهْم، فـََقالَ  فَأَتَاُهْم َمَلٌك ِيف ُصورَةِ  ، َفَجَعُلوُه بـَيـْ ِتِهَما َكاَن أَْدَىن فـَُهَو : آَدِميفَِإَىل أَي ، ِقيُسوا َما بـَْنيَ اْألَْرَضْنيِ

ِيب ، َعْن أَ )2766(رواه مسلم . [»َلُه، فـََقاُسوُه فـََوَجُدوُه أَْدَىن ِإَىل اْألَْرِض الِيت أَرَاَد، فـََقَبَضْتُه َمَالِئَكُة الرْمحَةِ 
، َعْن َنِيب اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  َسِعيٍد اْخلُْدرِي  .[  

ما نريد أن خنرج من أرض دماج، ولكن من أجل دفع ضرر الرافضة واجلماعة وكنا أهل السنة 
ا َجاَءُهْم أَْمٌر َوِإذَ {: قول اهللا تعاىلب عامال أرض دماج ، وطَاَعِة أُوِيل اْألَْمِر خرجنا منلعنهم اهللا احلوثيني

 ُهْم َلَعِلَمُه ال ُهْم ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو َردوُه ِإَىل الرُسوِل َوِإَىل أُوِيل اْألَْمِر ِمنـْ ِذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ
يَا أَيـَها الِذيَن {: ، وقال تعاىل]83: النساء[} ِإال قَِليًال  َوَلْوَال َفْضُل اللِه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َالتـبَـْعُتُم الشْيطَانَ 

اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم  آَمُنوا أَِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردوُه ِإَىل 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوالْ  اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه  ل َرُسولُ اوق]. 59: النساء[} يَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ
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ْن َمْن َأطَاَعِين فـََقْد َأطَاَع اللَه، َوَمْن َعَصاِين فـََقْد َعَصى اللَه، َوَمْن أَطَاَع أَِمِريي فـََقْد َأطَاَعِين، َومَ «: َوَسلمَ 
  .، َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ )1835(، ومسلم )7137(رواه البخاري . [»أَِمِريي فـََقْد َعَصاِين َعَصى 

السْمِع، َوالطاَعِة، : اللُه أََمَرِين ِِن  ،َوأَنَا آُمرُُكْم ِخبَْمسٍ «: َوقَاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
ْسَالِم َعْن ُعُنِقِه إال َأْن َواجلَِْهاِد، َواهلِْْجرَِة، َواجلَْ  َماَعِة؛ فَِإنُه َمْن فَاَرَق اجلََْماَعَة قـَْيَد ِشْربٍ فـََقْد َخَلَع رِبـَْقَة اْإلِ

: اَم؟ فـََقالَ يَا َرُسوَل اللِه َوِإْن َصلى َوِإْن صَ : َوَمْن ادَعى َدْعَوى اْجلَاِهِليِة فَِإنُه ِمْن ُجثَاِء َجَهنَم، قَاُلوا. يـُرَاِجعَ 
رواه الطرباين يف [، »َوِإْن َصلى َوِإْن َصاَم، فَاْدُعوا ِبَدْعَوى اللِه الِذي َمساُكْم اْلُمْسِلِمَني اْلُمْؤِمِنَني ِعَباَد اللهِ 

إعالم "يف  قال ابن القيم رمحه اهللاو ، َعْن اْحلَاِرِث اْألَْشَعرِي َرِضَي اُهللا َعْنُه، )3431" (المعجم الكبير"

  "].َحِديٌث َصِحيحٌ ): "1/177" (الموقعين

َفَمْن  «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  ولرسوله هفنسأل اهللا تعاىل أن جيعل هجرتنا من أرض دماج ل
ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها أَِو اْمَرأٍَة  َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اللِه َوَرُسوِلِه، َفِهْجَرتُُه ِإَىل اللِه َوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُهُ 

، َعْن ُعَمَر ْبِن )1907(ومسلم  ،)6689، 1(رواه البخاري . [» يـَتَـَزوُجَها، َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
  .]اخلَْطابِ 
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ِمْن قـَْريَة َجي بَِأْصبَـَهاَن إىل الشاِم من أجل طلب رج رضي اهللا عنه خَ َسْلَماُن اْلَفارِِسي كان و 
يِن؟ قَاُلوا: "العلِم، فلما َقِدم الشاَم، قالَ  ِيف اْلَكِنيَسِة، قَالَ : َمْن أَْفَضُل َأْهِل َهَذا الد َفِجْئُتُه، : اْألَْسُقف

يِن، َوَأْحَبْبُت : فـَُقْلتُ  َقْد َرِغْبُت ِيف َهَذا الد ُم ِمْنَك ِإينَأْن َأُكوَن َمَعَك َأْخُدُمَك ِيف َكِنيَسِتَك، َوأَتـََعل
  ].، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعباسٍ )23737(رواه أمحد ". [فَاْدُخلْ : َوُأَصلي َمَعَك؟ قَالَ 

، ولقد خرجنا من أرض دماج إىل مسجد السنة بسعوان رضي اهللا عنه فحالنا إن شاء اهللا مثله
ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت يـَْهِديِهْم {: ، فنسأل اهللا أن جيعل عملنا صاحلاالعلم صنعاء من أجل

َالٌم َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللُهم َوحتَِيتـُُهْم ِفيَها سَ . َربـُهْم بِِإميَاِِْم َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر ِيف َجناِت النِعيمِ 
  ].10، 9: يونس[} َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ 
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