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�3�4��5��67����1����2،  ر هللاكر الناس مل يشكمن مل يش����،  ه مثل الوا� لو�مك	 فيمنا أ إ ����� � همن رق و

  .هعامل ال ينتفع ب ةا* يوم القيامشد الناس عذأ ���٤،  هرق علم

�89:;� <=>�?��@�AB��  
�?C�D��E�� ��F	G�H� <I��E��J��K�L�	M�N"�O�P�Q� RS  

  
        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي

  اجلواب حامد ومصليا ومسلاماجلواب حامد ومصليا ومسلاماجلواب حامد ومصليا ومسلاماجلواب حامد ومصليا ومسلام

������ ����TU��������������  
������� RSJV�WX������:Y�P� �
��AB��TZ��  

����� $ %&[� � %&����L\�]�^� �_�*`�4��a�bc�, �;�d� �_�ef  ٕلمنا أ ا 	مك�لو �ه مثل الوا� ��, �;�d
�_��	��	�g��a�h�ij% klل� 	مبزن?مكٕامنا ٔا  �الوا� �� �_�m�a�E� ����n�E� � �op��aل 	مكٕامنا ٔا�مثل الوا ��q��B��a����

���r�, �;�d�wx مثل الوا� مكٔا	 ل ٕاين���r��_�?s�4��t�hu�v�, �;�d�wx مثل الوا� للو�مكٕامنا ٔا	 ل_�
���%S����?�\,y�z�	�{�|�0�����}~��  

ٕاذا ٔاتيمت الغائط فال ، ٔاعلممك، ٕامنا ٔا	 لمك مثل الوا� لو�ه :ٔايب هريرة قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن�

 هٔاخرج .وهنـى ٔان يسـتطيب الرجل بميينه، ـى عن الروث والرمةوهن ، ؤامر بثالثة ٔاجحار .تسـتقبلوا القب[ وال تسـتدبروها

 يف يوالشافع) ٤۰(رمق  النسايئ ةرواي ويف .الوا�  مبزن?مك): ٕامنا ٔا	 ل۸داود (رمق  ٔايب ةرواي ويف .)۳۱۳(رمق  هابن ماج
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 مك): ٕامنا ٔا	 ل٤۳۱(رمق  يوالبيھق) ٦٥۸٤ مقر( يوالطحاو ) ۸۹۳۰ مقر) والزبار (۷۳٦۸وأمحد (رمق ) ۱۳مسـندە (صـ 

 مكٔا	 ل ): ٕاين۱٤۳۱ابن حبان (رمق  ةرواي ويف .للو� مثل الوا� مك): ٕامنا ٔا	 ل۷۰۱(رمق  ا�اريم ةرواي ويف .مثل الوا�

 .)٢/۲۹٦البدر املنري ( ) وابن امللقن يف٢/۱۰۹ا�موع ( يف يالنوو) و ۸۰( ةوابن خزمي ابن حبان هوحصح .مثل الوا�

احلافظ ابن جحر  هر كام ذك ،هاملتابعات ومل حيتج ب مسمل يف ، وقد ٔاخرج �محمد بن جعالن هٕاسـناد  ٔالن يفمهغري هوحسـن

  .)٩/۳٤۲تھذيب التھذيب ( يف

 يف ال واحلنو الشفقة يف) الوا� مبزن?( ٔالجلمك ٔاي لٔالجل الالم) لمك ٔا	 ٕامنا(): ٢/٥۷۰فيض القدير ( يف يقال املناو 

 ٔايب من ٔاقوى إالفادة ؤابو .وعليمك لمك ما) ٔاعلممك( فأ	 أالدب و�ه أالب يعمل فكام، منه بد ال ما تعلمي ويف والعلو الرتبة

 تعلميهم عليه جيب بأنه ٕاعالما املقصود ٔامام هذا وقدم .إالميان نور ٕاىل اجلهل ظلمة من به هللا ٔانقذ	 ا£ي وهو .الوالدة

 ٔامة: احلاج ابن قال .منه يسـتحى عام هلم يعرض عام السؤال عن حيتشموا كام للمخاطبني ٕايناسا الوا� يلزم كام ،ديهنم ٔامر

 حفقه ،النعمي دار يف واخللود الرسمدية *حلياة علهيم لٕالنعام السبب ٔالنه ،ٔاوالده احلقيقة يف وسمل عليه هللا صىل النيب

  .، انتھـیالوا�ين حقوق من ٔاعظم

 .)٥/۱٥۱أالم ( يف يعفاشل ا هب حرص ، وسمل ٔابو املٔومنني يهصىل هللا عل  قال للنيبيل من جوز ٔان يث دل يذا احلدهو 

 يرشح البخار  ) وابن بطال يف١/٤٥۳زاد املعاد ( ) وابن القمي يف۲٤۸٥رشح معاىن االٓ¿ر ( يف يالطحاو  هواختار 

ذيب أالسامء واللغات هت) و ٧/۱۲الطالبني ( ةروض يف ي) والنوو١١/۲۱۰( روح املعاين يف ) واالٓلويس٩/٥٤٤(

ؤابو عبد ) ١/۳۹( يالقار  ةمعد يف والعيين) ١/۲٥( رماينكال هوحصح .مهوغري) ١٠/۱٤۹( والقسطالين) ١/٦٤(

ومال  .مو ٔاب هلهاتھم و ٔاÎ هعب: ؤازواجكبن  مصحف ٔايب يفوئويدە ما ورد  .)١٤/۱۲٥التفسري ( يف هللا القرطيب

ٓ ب الدتسـ م  ٕاىل عدم اجلواز ةبعض الشافعي   .صلبه و� رجالمك من ٔاحد ليس: االٓية معىن :يوو نل ا لاق .باز حالٔ ا ةيا

�هللا يشكر مل الناس يشكر مل من���� ���	�8��� �;�� ���a, � � %&������^��, �;�d�_�ef�{����	�
,y�z�	  

 يشكر مل الناس يشكر مل من :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال قال سعيد ٔايب عن) ۱۹٥٥( يروی إالمام الرتمذ

بعض  ويف .حسن حديث هذا عيىس: بوأ  قال .بشري بن والنعامن قيس بن وأالشعث هريرة ٔايب عن الباب ويف .هللا

 .بوالق: حسن حصيح ةالنسخ کنسخ

 نعمة كفران وعادته طبعه اكن من ٔان دهامٔاح :و�ني عىل يتأول الØم ): هذا٤/۱۱۳معامل السنن ( يف قال اخلطايب

 ال سـبحانه هللا ٔان خراالٓ  والوجه .سـبحانه � الشكر وترك هللا نعمة كفران عادته من اكن ،ملعروفهم الشكر وترك الناس

، *الٓخر أالمرين ٔاحد التصال معروفهم ويكفر الناس ٕاحسان يشكر ال العبد اكن ٕاذا ٕاليه ٕاحسانه عىل العبد شكر يقبل

  .انتھـی
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))))۳۳۳۳(((( ��3��1����2، هرق علم همن رق و���� � %&����L �;�����E�������2��3�4���������E �?��E
�;�� ����� ����E ���E ��TU������\ ���%S����?��, �����ur,y�z�	�{�}~�����|�0�  

  ههللا عن معر بن اخلطاب ريض
  )۲۸۰(صـ  يربی للبيھقكىل السنن الإ املدخل 

  )٥٦۹رمق ( سنن ا�اريم

  امهللا عهن عبد هللا بن معر ريض
  )۲۸۰(صـ  يربی للبيھقكىل السنن الإ املدخل 

  )۳۰۰: ۲للخطيب ( هواملتفق هالفقي

  ههللا علي ةسفيان الثوری رمح
  )۲۸۰(صـ  يربی للبيھقكىل السنن الإ املدخل 

  )۳٦٤: ٦نعمي ( يبولياء الٔ االٔ  ةحلي

  )٥٦۸رمق ( سنن ا�اريم  ههللا علي ةرمح عامر بن رشاحيل الشعيب

  )٥٦۷رمق ( ا�اريمسنن   ههللا علي ةرمح يبراھمي النخعإ 

  )۱٦۳٦رمق ( ير العمل لâينورهوجوا ةا�الس  ههللا علي ةرمح يحسن البرص 

 $�% �R �������������������;��������������	
�y��`� R��� %���_�5  

، فقطعوا رسابيل رس*ال : من اسـترت عن طلب العمل *حلياء لبس اجلهلٔانه قال احلسن عن لâينوري ا�السة وروينا يف

قع عىل وجه ٔالن ذä هو الرشعي ا£ي ي ،نايف ذä كون احلياء من إالميانوال ي  .رق علمه فٕانه من رق و�ه ،احلياء

 .، فهو مذموم، بل هو سبب لرتك ٔامر رشعيوا£ي هنا ليس برشعي .، وهو محموداكبرإالجالل وæحرتام لالٔ 

 : من رق و�هيفرسه قول بعضهمو  .: من رق و�ه رق علمهوابنه ريض هللا عهنام ٔاهنام قاال بمعر بن اخلطا عن وروينا

علمي : من مل حيمتل ذل التقال أالمصعي وعن .قرنت الهيبة *خليبة: عيل قول ومنه .عند السؤال رق علمه عند الرجال

  ل:ونظمه شـيخنا فقا .من ذيï عىل îرخي بغداد ٕابراهمي فمين امسه ابن السمعاين ٔاسـنده ،ساعة بقي يف ذل اجلهل ٔابدا

  جتدد *ٕالحسان يف الناس ذكره،  عن أالمصعي جاءت ٕالينا مقا�

 وٕاال ففي ذل اجلها? دهره،  مىت حيمتل ذل التعلمي ساعه

 f����¡`�;�¢	��£��¤���� �������^�¥�����¦§¨���� <=��©�ª�«������������� ����� �������;����_�5��¬���4����	
�®¯�	°��£�� � %&�����L� �̄�\ª���±²��³��? �́µ¶�¤�������������·����4�����, ��¸�����¹���_�5

� � %&����W�\�;�������º�\���u\, �  
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v������� ���� �_�q��	�a� � %&����L�hu�������������� ����, �;�d�¯�1����2��3����������E\�
� � �
� �	°J��t� � %&���#�»�� �	°J��¼� � %&���� �̄1����2��3����#, ��6½�q� $¾��3�4�¿�  

 .علمه رق و�ه رق من :ٕابراهمي قال قال جرير عن ٕاحسق بن ٕابراهمي ٔاخرب	): ٥٦۷السنن (رمق  يف مام ا�اريمقال االٕ 

 :اخلطاب بن معر قال قال معر بن حفص عن مضرة وعن .علمه رق و�ه رق من :قال الشعيب عن ٔابيه عن وكيعخرب	 أ 

  .علمه رق و�ه رق من

v��, �;�d� �̄;���?����� � %&����L�_�ÀÁ�J��Â�hu  

 بن هللا عبد ثنا:  قاال ٕابراهمي بن ومحمد ٔامحد ٔابو القايض حدثنا): ۳٦٤: ٦ولياء (االٔ  ةحلي يف اينصهببونعمي االٔ مام أ قال االٕ 

  .معï رق و�ه رق من: قال سفيان عن محيد بن محمد ثنا يونس بن رشحي حدثين البغوي محمد

v��_�ÃÄ�Å�� �huïمع �� �Æ�Ç���� �������;�È���, �É�� <=Ê�L�ª� � %�Ë��Ì�¤���� ����	�_�5
� � � � �̄����� �������;��;��� ,�Ív®��هملع رق و�ه رق من�?����?�� � %&����L�¤�������������m��`��hu

�®� �̄�����2��3�4�������������3�������Í, �  
 موىس بن محمد بن هللا عبد ابن أ  العلوي احلسن ٔابو حدثنا ):۲۸۰ربی (صـ كالسنن الىل إ املدخل  يف يقمام البهيقال االٕ 

 ؤاخرب	 .علمه رق و�ه رق من: يقول الثوري سفيان مسعت: قال الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن ٔامحد ثنا العالف

 بندار يل سامه رجل عن سفيان عن عامص ٔابو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد ابٔان  الفضل بن احلسني ٔابو

 بن معرو ٔابو ابن أ  برشان بن احلسني ٔابو ؤاخرب	 .علمه رق و�ه رق من: معر ابن عن نرص بين من رجل محمد ٔايب عن

 و�ه رق من: اخلطاب بن معر قال قال معر بن حفص عن مضرة ثنا معروف بن هارون ثنا ٕاحساق بن حنبل ثنا السامك

  .علمه رق

 �L�Î'#�1����2��3�����Ï�, �;�d�¯��Ð��	Ñ� � %&����L�\v��, �	°J��¼� � %&���� �hu
������2��3�4��������\°J��¼� � %&�����»�� �	# �6½�;�����	������ �������;	�Ò�Ó�hu�v�ª

�®� �̄�����2��3�4������ � %&����L�¤��ÍÇ� �����\ %Ô��_�Õ��f������?��� <=Ê����� �6½�;�����Ö
r�5 �×Ø��?Ù�	�Ç, ��iÚ��R �Û� $ %&	'��¼�_�ÜÝ����S�  
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� هعلمبهللا  هفعين عامل مل ةالناس عذا* يوم القيام شدأ ����٤��Þ�W������	Ñ���%S�ß� �;�d�_� $ %&	'������Ç����
����à Rá, ��� �S¶��%S�âS�ã�à %äå�_��æ�ç�G�ã�èé��ê��ë�®�ìí���������n�Ï�,-.�� RS�8����� $SîJ��

 %Ô��_�ï� �;�d� � %&����	°����ð ��ñ�ò��_�à R �ä�ì�ó�ô�¥� �8�õ�ö÷�� عذا* الناس ٔاشد ٕان 

  .املمثلني من ضال? وممثل وٕامام نيب قتï ٔاو انبي قتل رجل القيامة يوم
خرجه أ  .شد الناس عذا* يوم القيامة عامل مل ينفعه هللا بعلمهن أ إ وسمل قال:  هن رسول هللا صىل هللا عليريرة أ ه يبعن أ �

ق ) من طري٤ذم من ال يعمل بعلمه (رمق  ) ويف۳۰۷/î٥٦رخيه ( ر يفك) وابن عسا۷۷معجمه (رمق  يف یٔ ابن املقر

 .)١/۲٤۷املزيان ( ذا يفك، به æحتجاج جيوز ال ،احلديث يرسق: حبان ابن قال .اسامعيل بن محمد بن يوسف الثقفي

 الاكمل يف عدي وابن) ۸٦صـ (العلامء  ٔاخالق يف واالٓجري) ۱۱٤رمق ( مسـنده بقية من الثامن يف وهب ابن ؤاخرجه

 يف عساكر وابن) ٦ صـ( الكفاية يف البغدادي واخلطيب) ۱٦٤۲رمق ( مياناالٕ  شعب يف والبهيقي) ٦/۲٦۹و  ٣/٤۷٤(

 العمل وجواهر ا�السة يف وا�ينوري) ۳۲٥ صـ( الشـيوخ معجم يف والسـبيك) ٦ و ٥ و ٤رمق ( بعلمه يعمل ال من ذم

 من أالول اجلزء يف برشان وابن) ٥۰۷رمق ( الصغري املعجم يف والطرباين) ۱۱۲۲رمق ( مسـنده يف والقضاعي) ۳۹۳/١(

 املقربي سعيد عن الربي مقسم بن ع	ن طريق من لكهم) ١/٦۲۸( العمل بيان جامع يف الرب عبد وابن) ۸۰۳رمق ( ٔاماليه

 ع	ن ٕاال املقربي عن يروه مل :الطرباين قالو  .ر: احلديث غريبكقال ابن عسا .مرفوعا ههللا عن ريض هريرة ٔايب عن

 ف� املذهب معزتيل احلديث ضعيف وهو، غريه يرفعه مل ،الربي ع	ن به انفرد حديث وهو: الرب عبد ابن قالو  .الربي

: )۲٤رة املوضوعات (صـ كتذ يف تبعا للفتين )۲۸۸(صـ  ةالفوائد ا�موع يف يناكقال الشوو  .بيشء حديثه ليس، ذكروا

ثري الغلط ك  هنك ): قال الفالس: صدوق ل ١/۱۸٥مجمع الزوائد ( يف يوقال الھيمث .، انتھـیا�ترص: ضعيف قال يف

ال ق .ضعفه املنذري): ١/٥۱۸فيض القدير ( يف يوقال املناو  .، انتھـیوا�ارقطين محد والنسايئأ  هضعف .ةصاحب بدع

قال ا£هيب  .وسببه ٔان فيه ع	ن بن مقسم ـها ،بأن سـنده ضعيف ١م الزين العرايقوجز  .جحر: غريب إالسـناد واملنت ابن

 :وعن غريه، كذاب :وقال عن اجلوزجاين، يف ترمجة ع	ن ٣ؤاورد احلديث يف املزيان، كذبه غري واحد :٢يف الضعفاء

فقد روى ، لكن للحديث ٔاصل ٔاصيل) ي(قال املناو  .عامة حديثه ال يتابع عليه ٕاسـنادا ومتنا :٤وعن ابن عدي ،مرتوك

يوم القيامة من قتل نبيا ٔاو قتï نيب واملصورون  عذا* احلامك يف املسـتدرك من حديث ابن عباس مرفوعا: ٕان ٔاشد الناس

 ا يفوجدهت ينك، لكاملسـتدر  يف ةالرواي هذهجد ومل أ قلت:  .، انتھـیفلو عزاه املؤلف ٕاليه اكن ٔاحسن .وعامل ال ينتفع بعلمه

تھذيب  ام يفكذب كرموە *ل، يمحمد بن محيد المتمي هن فيكل .ه: وعامل مل ينتفع بعلمه) وفي۷٥۰٤( يقميان للبهيشعب االٕ 

  .)٩/۱۲۷التھذيب (

                                                           

  ).۸خترجي ٔاحاديث إالحياء (صـ   ١
٢(  ٢/۲۹٤.(  
  ).٥/۱۲٤، وراجع لسان املزيان ()٣/٥٦(  ٣
  ).٦/۹٦۲ضعفاء الرجال ( الاكمل يف  ٤
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وسمل:  ه): قال رسول هللا صىل هللا علي١/۳٦٦املفرس ( القرطيب : قال ٔابو عبد هللاههللا عن اقال العبد الضعيف عف

  .هسنن ابن ماج يف همل ٔاجدن كل .ـی، انهت هسنن يف هابن ماج ه، ٔاخرجههللا بعلم هعامل مل ينفع ةٔاشد الناس عذا* يوم القيام

عن عبد هللا بن  حسنسـناد ) *ٕ ۱۷۲۸والزبار ( )٦ االٓ¿ر (لكرشح مش يف ي) والطحاو ۳۸٦۸محد (خرج أ وأ 

محد وزاد عند أ  .ضال? وٕامام نيب قتï ٔاو انبي قتل رجل القيامة يوم عذا* الناس ٔاشد هللا عنه مرفوعا: ٕان مسعود ريض

مام إ و ’بدل قو�  ‘رجل يضل الناس بغري عمل’): ۱۰۳٥۰بري (ك ال  يف وورد عند الطرباين .املمثلني من : وممثليوالطحاو 

    .مصور يوقو� ممثل أ  .‘ضال?

v��Ç�E� �6ø� � %&����Þ�W��¯�1����2��À�	�B�f�����hu, �¼�où��ú�L� �̄�û��;Õ�  

ا�رداء  يب) عن أ ١/۲۲۳( ةاحللي بونعمي يفأ  همن طريق) و ٤۰د (هالز  يف ك) وعبد هللا بن املبار ۲٦۸( خرج ا�اريموأ 

عبد الغفار بن  سـند ا�اريم ويف .بعلمه ينتفع ال عامل القيامة يوم مزن? هللا عند الناس ٔارش من ٕانيقول:  ههللا عن ريض

 كسـند ابن املبار  ويف .)٢/٦٤۰راجع مزيان æعتدال (، ن يضع احلديثاك، ذابك نصاری رافيضبو مرمي االٔ أ  القامس

    .ٔابو مرمي هر ٔانه، والظاولهرجل جم 

 ٔالن) علمه ينفعه مل عامل القيامة يوم عذا* الناس ٔاشد(): ١/٥۱۸فيض القدير ( يف يما معىن احلديث فقال املناو وأ 

 لكوهنم النصارى من رشا الهيود واكن،  العمل بعد حجدوا لكوهنم أالسفل ا�رك يف املنافقون اكن و£ا .عمل عن عصيانه

 بل العامل هيمل ال فالعمل: الغزايل قال .علمه ينفعه عامل ثوا* ٔاعظمهم ٔان احلديث ومفهوم: احلق عبد قال .املعرفة بعد ٔانكروا

 طالب وطالبه، عظمي خفطره، ههيات، برٔاس رٔاسا منه ينجو ال علمه ينفعه مل مفن .أالبد حياة حيييه ٔاو أالبد هالك هيلكه

 مل إالصابة � تتفق مل فٕان، ا�نيا يف امل& كطالب فهو، اله& ٔاو امل& عن ينفك ال، الرسمد العذاب ٔاو املؤبد النعمي

 مفارقة عذاب فوق مضاعف عذابه ٔالن، عذا* الناس ٔاشد اكن ٕامنا ٔانه الصوفية بعض وزمع .ـه، االسالمة يف يطمع

 احلجمي عذاب مع بصريته عني انفتاح لعدم مهنا ٔامكل هو ما ٕاىل وصو� وعدم املألوفة احلسـية ال)ات عن بقطعه اجلسد

 حتصيل ٕاىل يتو�وا ومل ،امجل[ يف هللا لقاء ل)ة تنهبوا ا£ين للعلامء حيصل ٕامنا احلجاب فعذاب .تعاىل احلق مشاهدة عن

äاملانعة احلسـية الشهوات واتبعوا ذ ä£. عذاب من ٔاعظم هو ا£ي احلجايب العذاب هذا يعذب فال غريمه ؤاما 

  .، انتھـی رٔاسا � ذوقهم وعدم *للكية � تصورمه لعدم ،اجلحمي

   ههللا ورعا همحد حفظشـبري أ  املفيت هومربي همر وا�*ٔ  همحد عفی هللا عنيوسف شـبري أ  هحرر

   بريطانيا، ربنك، املسجد اجلامع بالسالمتعلمي االٕ  ةخادم احلديث الرشيف مبدرس

 م۲۰۱٥ غسطسأ  ۲۲ـ لاملوافق  ھ۱٤۳٦ القعدة يذ ۷


