
 نصيحة لطلبة العلن

 -اهللرحوه –لإلهام عبد العزيز بن باز 

  . احلؿد هلل ، والصالة والسالم عذ رشوله ، كبقـا حمؿد وآله وصحبه

مة دن عؿل  أما بعد : فال ريب أن طؾب العؾم من أفضل الؼربات ، ومن أشباب الػوز باجلـة والؽرا

به . ومن أهم ادفامت اإلخالص يف طؾبه ، وذلك بلن يؽون طؾبه هلل ال لغرض آخر ، ألن ذلك هو شبقل 

  . االكتػاع به ، وشبب التوفقق لبؾوغ ادراتب العالقة يف الدكقا واآلخرة

جاء يف احلديث عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم أنه قال : "من تعؾم عؾام مما يبتغي به وجه اهلل ال وقد 

" أخرجةه أوةو واوو -يعـةي رهفةا  -يتعؾؿه إال لقصقب به عرضا من الدكقا مل جيد عرف اجلـة يوم الؼقامةة 

  . بإشـاو حسن

قةال : "مةن طؾةب العؾةم لقبةاهي بةه  وأخرج السمذي بإشـاو فقه ضعف عـةه صةذ اهلل عؾقةه وشةؾم أنةه

العؾامء أو لقامري به السػفاء أو لقرصف به وجوه الـاس إلقه أوخؾه اهلل الـار" فلوىص كل طالب عؾةم ، 

وكةل مسةؾم يطؾةة  عةذ هةذه الؽؾؿةةة ، بةاإلخالص هلل يف  قةة  األعةامل عؿةال بؼةةول اهلل شةبحاكه وتعةةا  : 

ِه  ا( ويف صحقح مسؾم عن الـبي )َفَؿْن َكاَن َيْرُجوا لَِؼاَء َربِّ ِه َأَحدا ْك بِِعَباَوِة َربِّ َفْؾَقْعَؿْل َعَؿالا َصاحِلاا َوال ُيْْشِ

صذ اهلل عؾقه وشؾم أنه قال : "يؼول اهلل عز وجل أنا أغـى الْشكاء عةن الْشةك مةن عؿةل عؿةال أ ك 

 " معي فقه غري تركته و كه

قبته يف  ق  األمور ، عؿال بؼوله كام أوىص كل طالب عؾم ، وكل مسؾم ، بخشقة اهلل  شبحاكه ، ومرا

َْن َخاَف 
ِ
ُْم بِاْلَغْقِب ََلُْم َمْغِػَرٌة َوَأْجٌر َكبٌِر( وقوله شبحاكه : )َود ِذيَن ََيَْشْوَن َرَّبَّ ِه  عز وجل : )إِنَّ الَّ َمَؼاَم َربِّ

سعوو ريض اهلل عـه : كػى بخشقة َجـََّتاِن( قال بعض السؾف : رأس العؾم خشقة اهلل وقال عبد اهلل بن م

اهلل عؾام وكػى باالغسار به جفال وقال بعض السؾف : من كان باهلل أعرف كان مـه أخوف ويدل عةذ 

صحة هذا ادعـى قول الـبي صذ اهلل عؾقةه وشةؾم ألصةحابه : "أمةا واهلل إش ألخشةاكم هلل وأ ؼةاكم لةه" 



ه وإخالصةةه ووقوفةةه عـةةد احلةةدوو وحةةذره مةةن فؽؾةةام قةةوي عؾةةم العبةةد بةةاهلل كةةان ذلةةك شةةببا لؽةةام ل تؼةةوا

  . ادعايص

َ ِمةْن ِعَبةاِوِه اْلُعَؾةاَمُء( فةالعؾامء بةاهلل وبديـةه ، هةم أخشةى  اَم ََيَْشةى اهَّ وَلذا قال اهلل شبحاكه وتعا  : )إِكَّ

لسةالم ، مةم الـاس هلل ، وأ ؼاهم لةه ، وأقةومفم بديـةه ، وعةذ رأشةفم الرشةل واألنبقةاء عؾةقفم الصةالة وا

أ باعفم بإحسان . وَلذا أخز الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم أن من عالمات السعاوة أن يػؼه العبد يف وين 

اهلل ، فؼال عؾقه الصالة والسالم ، من يرو اهلل به خرا يػؼفه يف الدين أخرجاه يف الصحقحني من حديث 

ػةز العبةد عةذ الؼقةام بةلمر اهلل ، وخشةقته وأواء معاوية ريض اهلل عـه ، وما ذاك إال ألن الػؼةه يف الةدين ه

  . فرائضه ، واحلذر من مساخطه ويدعوه إ  مؽارم األخالق ، وحماشن األعامل ، والـصح هلل ولعباوه

فلشلل اهلل عز وجل أن يؿـحـا و ق  طؾبة العؾم وشائر ادسؾؿني الػؼه يف ويـه ، واالشتؼامة عؾقه ، 

ر أنػسـا ، وشقئات أعاملـا ، إكه ويل ذلك والؼاور عؾقه . وصذ اهلل وشؾم عذ وأن يعقذكا  قعا من  و

  . عبده ورشوله حمؿد وعذ إهل وصحبه


