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 مقدمة

سيدان فهاـ كمبصر األ ه, كالصالة كالسالـ على خَت األانـ كرسوؿ العلمحىت يبلغ احلمد رضا احلمد هلل

 .. كآلو كصحبو ككرثتو كمن اتبعهم إبحسافدمحم 

 بعد اأم

نساف طلبو خصيصة انسانيو يتميز هبا اإلك  ,منية اجلاىل كموطن الفضوؿ للجميعأفالعلم بغية العامل ك 
ال حتتاج أكثر شلا فطرت عليو من علم, كسعيها  -مثالن – كالطيور تفاحليواانعلى غَته من ادلخلوقات, 

من لو رزقو ليطمئن كـر ابلعقل ك القلم, كضي فأي نساف ما اإلأك  ..للبقاء ليس لعلم كال فضيلة مكتسبة

تنفع  -ال حيلة فيو  فيما خلق من أجلو.. فًتؾ الناس القلم كانشغلوا مبا خفي عنو أجلو ليستزيد سعياكأي 

فتغافلوا عن  -من ذىن عاقل يؤمن ابهلل كاليـو األخر -كنسوا ما ال ينسى ,  - كتبها هللا إال حيلةن 

خرة ا كما يقرب اليها من قوؿ زائف ك عمل رايء .. كتركوا طريق األإاثرن  كأثركا احلياة الدنيا ادلوت تغافال

 ..كإف ىذا ذلو البالء العظيم

نَس إَِّلَّ ِِلَػْبُُدونِ َوَنا َخلَْلُت اْْلِوَّ  "إذا ما قران ذلك بقولو تعاىل: ف قولو: "  سمعنال (ٔٓالذرايت: ) " َواْْلِ

ال قـو عرفوا رهبم فبصركا إ, إذف لن ينتفع من ىذه اآلداب ( ْٗ" )ادلائدة: ِإَونَّ َنثرًِيا ّنَِو انلَّاِس لََفاِسُلَنَ 

 أنفسهم ففهموا ما جيب عليهم بعد توحيد هللا أال كىو: طلب العلم النافع.

 يف آداب طلب العلم أبينها لكم يف النقاط التالية:ف ىذه الورقات أيها الطالب كادلعلمو إليكم ف

 أمهية طلب العلم يف اإلسالـ -

 العامة لطالب العلم اآلداب -

 )فضلو, كحقوقو علينا , ككاجباتو ( أداب ادلعلم -

 كالزمالء كالنفس ( شيوخو)مع  آداب الطالب -

 كهللا كيل التوفيق
                                                                                        

                                                                                                

 عمر أبو اخلَت

 البلينا - سوىاج -مصر

 ـََِِيوليوْق,ادلوافق: ُُْْذك القعدة ُّ
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 يف اإلسالم طلب العلممهية أ

 سالم يف النقاط اآلتية:يف اإل هيتهاو وأمجل مكانة العلم 

 : أف أكؿ آية نزلت يف كتاب هللا ىي بدليلالعلم أكؿ كاجب على العبيد بعد حتقيق العبودية  .ُ

ِي َخلََق ) )  بِاْسِم َربَِّم اََلّ
ْ
نَْساَن نِْو َغلٍَق )1اكَْرأ  2( َخلََق اْْلِ

ْ
ْكَرُم )( اكَْرأ

َ
( 3َوَربَُّم اْْل

ِي َغلَّمَ بِالَْللَِم ) نَْساَن َنا لَمْ َيػْلَمْ )4اََلّ  (ٓ-ُ)العلق(.  (5( َغلََّم اْْلِ

ن َوالَْللَِم َوَنا يَْسُطُروَن ): ا لشأنو كىو كسيلة العلم فقاؿاقسم هللا ابلقلم كما خيطو تعظيمن  .ِ
 ال بعظيم.إال يقسم كجل  ( كمعلـو أف هللا عزُ. )القلم:((1)

ف ادلؤمنُت أب فأمر فراد كاجلماعات كالدكؿمن قبل األ بطلب العلمابلعناية  جل كعال أمره .ّ
كيف سورة من أىم  كعرب عن ىذا االستنفار بنفس ألفاظ اجلهاد ,لطلب العلم ايستنفركا فرقن 

مْ ) َوَنا ََكَن الُْهؤْنِيََُن ِِلَيفُِروا ََكفًَّة ۚ : إذ قاؿ مقاصدىا اجلهاد ٍُ ْ ِ فِْركَةٍ ّنِي
فَلََََّْل َنَفَر نِو ُكّ

مْ ََيَْذُروَن( ٍُ مْ إِذَا رََجُػَا إَِِلٍِْمْ لََػلَّ ٍُ َا ِِف اّلِيِو َوِِلُيِذُروا كَََْم ٍُ َجََفلَّ   .َطانَِفةٌ ِّلِ
لعلهم حيذركف األخرة كما فيها من عذاب كيرغبوف يف اجلنة كما فيها من نعم  (ُِِ)التوبة: 

ال من ابب العلم كالفقو يف إكيقتلوا الكسل.. كال يتم ذلك فيستنهضوا اذلمم كيشمركا السواعد 
 الدين.

أبف يدعوا بنفس مة من بعده كىو أمر لؤل ف يدعوا بزايدة العلم لنفسوأب ملسو هيلع هللا ىلصنبيو أمره جال كعال ل .ْ
 (ُُْ)طو:  (.َوكُل رَّّبِ زِدِِْن ِغلًْها): اء كىو قوؿ تعاىلالدع

يب طالب ككاف أييت أطفال صغَتا يف شعب  ملسو هيلع هللا ىلص عم النيبالعباس ابن  لذلك دلا كاف عبدهللا بن 
ملسو هيلع هللا ىلص دع لو النيب فلك سيتوضأ بعد ذف النيب أيفقو  ألنوابدلاء يقربو لرسوؿ هللا كىو يف اخلالء 

 )متفق عليو(" اللهم فقهو يف الدين كعلمو التأكيل" بقولو:
وثَُا الْػِلَْم َدرََجاٍت )العلم:  أىل كقاؿ يف بياف فضل هللا .ٓ

ُ
ِيَو أ ِيَو آَنيَُا نِيُكمْ َواَلَّ ُ اَلَّ (. يَْرفَِع اَّللَّ

حيشر أىل " -رضى هللا عنهما –الصديق  يب بكرأكقاؿ دمحم بن ,, (ُُ)اجملادلة: جزء من اآلية
 ".العلم يف زمرة  الصديقُت كىي درجة حتت النبوة

ِيَو أىل العلم أبصحاب اجلهل فقاؿ: )عدـ استواء كبُت الرب سبحانو  .ٔ ْل يَْسجََِي اَلَّ ٌَ كُْل 
ِيَو ََّل َيػْلَُهَنَ   (ٗ)الزمر: جزء من اآلية(  َيػْلَُهََن َواَلَّ
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ىبَِم ) :قاؿ إذابلعلم قبل القوؿ كالعمل هللا مر أ كلقد .ٕ ُ َواْسجَغْفِْر َِلَ ًَ إَِّلَّ اَّللَّ ًُ ََّل إَِلَٰ ىَّ
َ
فَاغْلَمْ أ

ََاُكمْ  ُ َيػْلَُم ُنجََللَّبَُكمْ َوَنثْ   (ُٗ)دمحم:( َولِلُْهؤْنِيِنَي َوالُْهؤْنِيَاِت َواَّللَّ

ٍعتي النَّيبَّ  .ٖ :  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاكية هنع هللا يضر قاؿ َسًى ًإََّىا أىانى مىٍن ييرًًد اّللَّي »يػىقيوؿي يًن, كى رنا يػيفىقًٌٍهوي يف الدًٌ يػٍ  ًبًو خى
الىفىهيٍم,  , الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خى ةن عىلىى أىٍمًر اّللًَّ ًذًه األيمَّةي قىاًئمى لىٍن تػىزىاؿى ىى حىىتَّ أيىٍيتى قىاًسمه كىاّللَّي يػيٍعًطي, كى

 متفق عليو«. أىٍمري اّللًَّ 
دىخىلى اخلىالىءى فػىوىضىٍعتي لىوي كىضيوءنا , قىاؿى : ) مىٍن كىضىعى  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : " أىفَّ النَّيبَّ عىًن اٍبًن عىبَّاسو هنع هللا يضر .ٗ

( : ا ؟( , فىأيٍخربى, فػىقىاؿى ذى يًن (  ىى  ( ِْٕٕ( , كمسلم )  ُّْركاه البخارم ) اللَّهيمَّ فػىقًٌٍهوي يف الدًٌ

ٍنػىعيهينَّ احلٍىيىاءي أىٍف  : "ة اهنع هللا يضرعىاًئشى ك قالت أـ ادلؤمنُت  .َُ اءي األىٍنصىاًر ملىٍ يىكيٍن ديى اءي ًنسى نًٍعمى النًٌسى
يًن. ركاه البخارم تعليقان كمسلم موصوالن.   يػىتػىفىقٍَّهنى يف الدًٌ

: ًإذىا مىاتى ابني آدـ انػٍ ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي هللا تعاىل عنو: أىفَّ رىسيوؿى اّللًَّ ك  .ُُ قىطىعى قىاؿى
لىدو صىاًلحو يىٍدعيو لىوي. رىكىاهي  تػىفىعي ًبًو, أىٍك كى ارًيىةو, أك ًعٍلمو يػينػٍ قىةو جى : صىدى ثو ليوي ًإالَّ ًمٍن ثىالى  ميٍسًلمه. عىٍنوي عىمى

ا؛ سلك يقوؿ: ))من سلك طريقا يطلب فيو علمن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء قاؿ: َسعت رسوؿ هللا ك  .ُِ
طرؽ اجلنة, كادلالئكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم, كإف العامل يستغفر لو  هللا بو طريقان من

من يف السموات, كمن يف األرض, كاحليتاف يف ادلاء, كفضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة 
ا البدر على سائر الكواكب, إف العلماء كرثة األنبياء, إف األنبياء مل يورثوا ديناران كال درمها, كأكرثو 

(, كغَتىم  كصححو ِِٖٔ(, كالًتمذم )ُّْٔ)ركاه أبو داكد )العلم, فمن أخذه؛ أخذ حبظ كافر(( 
 األلباين يف )صحيح سنن أيب داكد(( .

يقوؿ: ))فضل العامل على العابد كفضل القمر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء هنع هللا يضر قاؿ: َسعت رسوؿ هللا ك  .ُّ
اكب, كإف العلماء كرثة األنبياء, كإف األنبياء مل يورثوا ديناران كال درمهان, ليلة البدر على سائر الكو 

(, ُٖ/ ُ(, كابن ماجو: )ْٖ/ ٓركاه الًتمذم: ) كإَا كرثوا العلم فمن أخذ بو أخذ حبظ كافر((
 (..كغَتىم كصححو االلباينُٔٗ/ ٓكأمحد: )

اجلامع . ( فريضةه على كٌلً مسلمو طلبي الًعلًم ) عن أيب سعيد اخلدرم قاؿ قاؿ رسوؿ هللا : ك  .ُْ
 , صحيحِْٔٓالصغَت للسيوطي 

: ًَسٍعتي رىسيوؿى اّللَّ  .ُٓ : ملسو هيلع هللا ىلص كعًن ابن مٍسعيودو,, قاؿى يػٍئنا, )يػىقيوؿي نىضَّرى اّللَّ اٍمرءنا ًَسع ًمنا شى
اًمع عىوي فػىريبَّ ميبػىلَّغو أٍكعى ًمٍن سى ا َسى مى سنه (فبػىلَّغىوي كى  صىحيحه. . ركاهي الًتمذمُّ كقاؿ: حديثه حى
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قاؿ: ))فضل العامل على العابد كفضلي على أدانكم((, مث  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أمامة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  .ُٔ
: ))إف هللا كمالئكتو, كأىل السموات كاألرض, حىت النملة يف جحرىا, ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 

 ( كقاؿ حديث حسن.ِٖٔٔركاه الًتمذم ) كحىت احلوت ليصلوف على معلمي الناس اخلَت(

:  ملسو هيلع هللا ىلصكعىٍن أىيب أيمىامة, رضي اّللَّ عٍنوي, أفَّ رىسيوؿ اّللَّ  .ُٕ فٍضلي اٍلعامل عىلىى اٍلعاًبًد  ) قىاؿى
كيمٍ  فىٍضلي عىلىى أىٍدانى : رسيوؿي اّللًَّ  كى تىوي كأىٍىلى السَّمواًت كاألرًض حىتَّ ) :ملسو هيلع هللا ىلص"مثيَّ قىاؿى إفَّ اّللَّ كمالًئكى

ٍر  ا كىحىىتَّ احليوتى لىييصىلُّوفى عىلى ميعلًًٌمي النَّاًس اخلىيػٍ : حىديثه ( النٍَّملىةى يف جيٍحرًىى ركاهي الًتمذم كقاؿى
 حىسنه 

: ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿ: ًَسٍعتي رىسيوؿ اّللًَّ  عىٍن أىيب الدٍَّرداءً ك  .ُٖ لىكى ) , يقوؿي طىريقنا يػىبػٍتىًغي ًفيًو  مٍن سى
ا ًلطالب اٍلًعٍلًم رًضنا مبا يىٍصنىعي,  تػىهى ةى لىتىضىعي أٍجًنحى إفَّ ادلالًئكى ا سهَّل اّللَّ لىو طىريقنا ًإىلى اجلنًة, كى عٍلمن

واًت كمٍن يف األٍرًض حىتَّ احًليتافي يف ادلاًء, كفىٍضلي  إفَّ اٍلعامل لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مٍن يف السَّمى اٍلعىامل عىلىى  كى
ٍ ييورًٌثيو  وىاًكًب, كإفَّ اٍلعيلىماءى كىرىثىةي األنًٍبياًء كإفَّ األنًٍبياءى ملى اًئًر اٍلكى ٍضًل اٍلقىمر عىلى سى فى ا ًدينىارنا اٍلعاًبًد كى

ذى حبظٌو كىاًفرو  هي أىخى ذى ا كرَّثيوا اٍلًعٍلمى, فىمٍن أىخى  لًتمذمُّ . ركاهي أىبيو داكد كا( كىال ًدٍرمهىنا كإََّ
 

: َسعتي رسوؿى اّللَّ عك  .ُٗ أىالى ًإفَّ الدُّنٍػيىا  يقوؿ: " ملسو هيلع هللا ىلصن أىيب ىيرىيٍػرىة رضي اّللَّ عنو, قاؿى
ميتىعلًٌمان  عادلان كى , كمىا كىاالىه كى ا, ًإالَّ ًذٍكرى اّللَّ تػىعىاىلى ركاه الًتمذم كقاؿ: حديثه "مىٍلعيونىةه, مىلعوف مىا ًفيهى

 حسنه.
 

 الفعلية: السنة ومن
رىجى رىسوؿي هللًا أنو قاؿ  عن عقبة بن عامرف .َِ : ملسو هيلع هللا ىلصخى بُّ  ) كىَنىٍني يف الصُّفًَّة, فىقاؿى أىيُّكيٍم حيًي

ٍينً  ٍومىاكى , أىٍك إىل العىًقيًق, فػىيىٍأيتى منو بنىاقػىتػىٍُتً كى افى , كىالى قىٍطًع  أىٍف يػىٍغديكى كيلَّ يىوـو إىل بيٍطحى يف غًَت إمثٍو
ٍسًجًد فػىيػىٍعلىمي, أىٍك يػىٍقرىأي 

ى
ديكيٍم إىل ادل : أىفال يػىٍغديك أىحى , قاؿى بُّ ذلكى ؟ فػىقيٍلنىا: اي رىسوؿى هللًا, َنًي رىًحمو

, كى  ثو ره لو ًمن ثىالى يػٍ ثه خى ثىالى , كى قػىتػىٍُتً ره لو ًمن انى يػٍ ره لو ًمن آيػىتػىٍُتً ًمن ًكتىاًب هللًا عىزَّ كىجىلَّ, خى يػٍ أىرٍبىعه خى
اًدًىنَّ ًمنى اإلًبلً  ًمٍن أىٍعدى , كى  رىكىاهي ميٍسًلمه.  (أىرٍبىعو

اي ) يوما فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: كنت خلف رسوؿ هللا ك  .ُِ
غالـ إين أعلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده جتاىك إذا سألت فاسأؿ هللا 
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ذا استعنت فاستعن ابهلل كاعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء مل ينفعوؾ إال كإ
بشيء قد كتبو هللا لك كلو اجتمعوا على أف يضركؾ بشيء مل يضركؾ بشيء إال بشيء قد كتبو 

 (.َِْْ)صحيح سنن الًتمذم:  (هللا عليك رفعت األقالـ كجفت الصحف
لوا كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ) .ِِ ا انفعنا , ك تعوَّذكا ابهلًل من علمو ال ينفىعي سى صحيح اجلامع (..هللاى علمن

 ّّٓٔالصفحة أك الرقم: 
فإنو من يعش منكم فسَتل اختالفا كثَتا فعليكم بسنيت كسنة  : )ألصحابو ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ  .ِّ

اخللفاء الراشدين ادلهديُت من بعدل دتسكوا هبا كعضوا عليها ابلنواجذ كإايكم كزلداثت األمور 
 (.كل ضاللة يف النار ك   -كىف ركاية -فإف كل زلدثة بدعة ككل بدعة ضاللة 

كىدايتو مث ابلعلم النافع ادلأخوذ من كتاب هللا  -جل كعال-فال عاصم من الفنت إال بتوفيق هللا 
, كإال فإذا كنت جاىال كأحاطت بك الفنت, فإنك ال تدرل كيف خترج منها, ملسو هيلع هللا ىلصكسنة رسولو 

لكن إذا كفقك هللا كصار عندؾ علم من كتاب هللا كسنة رسوؿ هللا, فإنك هتتدم إىل اخلركج 
 منها إبذف هللا سبحانو كتعاىل.
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 من أقوال العلماء يف طلب العلم

 قاؿ االماـ مالك: العلم نور -ُ
مىا عيًصيى هللاي تعاىل مبعصيةو أعظمى ًمن اجلىهًل, قيل: فهل  قاؿ سهل التسًتم رمحو هللا تعاىل: ) -ِ

دَّ ًمن اجلىهًل؟ قاؿ: نػىعىم, اجلهلي ابجلهًل  يرىكَّب–تعًرؼي شيئان أىشى
ابجلهًل ؛ ألفَّ اجلهلى -اجلهل ادل

 (. يىسيدُّ اببى التػَّعىلًُّم ابلكيليَّة, فىمىن ظىنَّ ًبنػىٍفًسًو الًعٍلمى كيف يػىتىعلَّم؟
قاؿ ابن اجلوزم رمحو هللا تعاىل: ) اعلم أفَّ البابى األٍعظىم الذم يىٍدخيلي منو إبليسي على النَّاًس  -ّ

 ىو اجلىٍهلي (.
ىٍف أتعٌلمى م -ْ بُّ إيلَّ ًمن قياـ ليلة. كقاؿ أيضان: كيٍن عاًلػمان أك قاؿ أبو الدرداء هنع هللا يضر: )ألى سألة أىحى

 ميتىعٌلمان أك ميٍستىًمعىان كال تىكيٍن الرابع فػىتػىٍهلىك(.
ري سبعُت رلىٍلسان ًمن رلالًس اللٌٍهوً  قاؿ عطاء رمحو هللا تعاىل: ) -ٓ فًٌ  (. رللسي ًعٍلمو ييكى
ا ييٍذًىبي ال قاؿ الزىرم رمحو هللا تعاىل: ) -ٔ رةً إٌَ اكى تىرؾي ادلذى  (. ًعلمى الٌنسيافي, كى
ال يزاؿي الرَّجلي عىاًلمان ما تػىعىلَّمى, فإذا تػىرىؾى التػَّعىلُّمى كظىنَّ أنٌو قد  قاؿ سعيد بن جبَت رمحو هللا تعاىل: ) -ٕ

 (. استغٌت كاكتفى مبا عنده فهو أىٍجهىلي ما يكوف
ييٍصًلحي تػىعىلًَّم اٍلًعٍلمى فىًإنَّوي  قاؿ بعض البلغاء: ) -ٖ ًبَتنا, كى وًٌديؾ كى ييسى يػيقىدًٌميك كى ديؾ صىًغَتنا, كى دًٌ ييسى يػيقىوًٌميك كى

أىمىلىك حي مًهَّتىك, كى ييصىحًٌ مىيػٍلىك, كى ـي ًعوىجىك كى يػيقىوًٌ ؾ, كى اًسدى يػيٍرًغمي عىديكَّؾ كىحى ؾ, كى فىاًسدى  (. زىيٍػفىك كى
أنوي!! يىٍشرىبي ظيلمةن هلل دىرُّ  قاؿ أبو حفص بن برد األندلسي رمحو هللا تعاىل: ) -ٗ القىلىًم ما أعجبى شى

حارب, كقد يكوف سيفان يػىنػٍفيذي يف 
ي
كيػىٍلًفظي نيوران, كقػد يكوف قلم الػكاتب أٍمضىى ًمن سيف ادل

ىفىاًصلى 
ٍفرةن تيًطيحي ادل  (. ادلقاتل, كشى

رًمءه  األبواًب, كىاًلجي  الكتابي  : )تعاىل هللا رمحو ادلعتز ابن قاؿ -َُ م, الى  ميٍفًهم احلجاًب, على جى  يػىٍفهى
ًطقه  صي  بو يػىتىكٌلم, الى  كانى , يىٍشخى ه إذا ادلشتاؽي , أىقػٍعىدى زه  كالقلمي  الًفرىاؽي , جليوشً  رليىهًٌ الـً ـي  الكى  خٍيًد

ا كيىٍسكي  االستزادةى, ديىىلُّ  الى  اإلرادةى, واديىى ا ميٍظًلم, كسى اًئران على أرضو بػىيىاضيهى تي كىاًقفىان, كيػىٍنًطقي سى
اطى سيٍلطىافو أك يػيفىتًٌحي نػيوىار  ميًضيء, أىنَّو يػيقىبًٌلي ًبسى  (. بيٍستىافو  -أم: أزىار –ككى
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 قاؿ علي بن أيب طالب هنع هللا يضر: ]من البحر البسيط[ -ُُ
ءي  ل دلن اٍستىهدل أًدالَّ  ما الفىخري إاٌل ألىًل الًعٍلًم إٌّنم  ... على اذليدى

افى حييًٍسنيو  ... كاجلىاًىليوف ألىًل الًعٍلًم أعداءي   كىكىٍزفي كيٌلً امرئو مىا كى
 قاؿ الشاعر األبرش رمحو هللا تعاىل: ]من البحر الطويل[ -ُِ

اًىلي  ٍن ىيو جى مى  تػىعىلٍَّم فليسى ادلرءي ييولىدي عىادلان  ... كلىيسى أىخو علمو كى
 كإفَّ كبَتى القوـً الى ًعٍلمى عندهي  ... صىغَته ًإذىا التػىفٍَّت عىلىيًو احملىاًفلي 

 كقاؿ بعضهم يف الصرب على العلم: ]من البحر الكامل[ -ُّ
راًتو  اصرٍب علىى ذيؿًٌ التَّعلًُّم ساعةن ... كاعلٍم ضىياعى الًعٍلًم يف نػىفى

ياًتو  مىٍن ملٍ يذٍؽ ذيؿَّ التػَّعىلًُّم ساعةن  ... يػيٍبلى ًبذيؿًٌ اجلهًل طيٍوؿى حى
 الوافر[قاؿ الشاعر أمُت اجلندم رمحو هللا تعاىل: ]من البحر  -ُْ

اهي  تػىبىٍت يىدى يػىبػٍقىى الدٍَّىرى مىا كى ٰ ... كى يػىٍفٌتى اًتبو ًإاٌل سى مىا ًمٍن كى  كى

ٍيءو ... يىسيرُّؾى يف الًقيىامىًة أىٍف تػىرىاهي  فًٌكى غىيػٍرى شى  فىالى تىٍكتيٍب ًبكى

 قاؿ أبو األسود الدُّؤيل رمحو هللا تعاىل: ]من البحر الكامل[ -ُٓ

اٌل ًلنفسكى كافى ذا التعليمي ...  غَتهي  اي أيها الرَّجيلي ادلعلًٌمي   ىى

 كيما يصحى بًو كأنتى سقيمي ...  تصفي الدَّكاءى لذًم السَّقاـً كذم الضنا 

ا عٍن غيٌها  هى  فإذا انتهٍت عنوي فأنتى حكيمي ...  ابدأ بنفسكى فانٍػهى

عىظتى كييقتدل   ابلعلًم منكى كيىنفعي التعليمي ... فهناؾ ييقبلي ما كى

 الشاعر: ]من البحر البسيط[قاؿ  -ُٔ

يي قيلوبى ادليٌتُتى كما   حتيا البالدي ًإذا ما مىٌسها ادلطري ... العلمي حيي

ى عن قىلًب صىاحبًو  وادى الظلمًة القمري ... كالعلمي جيىٍليو العىمى  كما جييىلًٌي سى

 قاؿ الشاعر: ]من البحر الوافر[ -ُٕ
ةى اجلىبَّاًر ًفيػٍنىا ... لىنىا  -ُٖ  ًعٍلمه كللجيهَّاًؿ مىاؿي رىًضينا ًقٍسمى
ؽو الى يزاؿي  -ُٗ ًعزُّ الًعٍلًم ابى  فىًعزُّ ادلاًؿ يػىٍفٌتى عٍن قىرًيبو ... كى
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 قاؿ أمحد شوقي رمحو هللا تعاىل: ]من البحر البسيط[ -َِ

 ترؾي النفوًس بال علمو كال أدبو ... ترؾي ادلريًض بال طبٌو كال آسً 

 ما حكم طلب العلم يف االسالم؟

, كمنو ما ىو سنو .. كليس يف العلم حراـ اال ينقسم اىل فرض عيٍت كفرض كفائيفرض ك العلم منو ما ىو 
 أك الظادلُت ما يهلكوف بو ادلسلمُت. ءاعدتعليم اال, ك الضعيفةالنفوس  ك القلوب صحابعلم السحر أل

 من العلـو فثالثة: كىي: العينيةأما الفروض 

 العقيدة(ما تصح بو عقيدتنا ) كجتده يف دراسة علم  -ُ

 كالزىد(.كاألخالؽ جتده يف سَتة النيب صلى هللا عليهم ككتب الرقائق ك ما تصح بو اخالقنا )  -ِ

 ما تصح بو عبادتنا ) جتده يف علم الفقو(. -ّ

أكؿ ما ندخل  سنسأؿلنا؛ ألننا عنها  متوفرةىذه العلـو الثالثة ال يعذر فيها ابجلهل البسيط مادامت 
 ؟ما دينك؟ من النيب الذم بعث فيكم , القرب, أييت ادللكاف فيسأالف ادليت : من ربك؟

 الثالثة . العلـوفال جييب من مل يعرؼ 

فعلم العقيدة كالعمل هبا فيو إجابة السؤاؿ األكؿ, كعلم الفقو يرشد اىل إجابة السؤاؿ الثاين , كعلم 
 إجابة السؤاؿ الثالث. السَتة كاتباع ىدم النيب يرشد اىل

كادلعركؼ أف اإلجابة تكوف ابألعماؿ كالصدؽ ال ابدلعرفة السطحية كالظن. فمن صح علمو كصدؽ 
 عليو لسانو.ثقل يعملو ينطلق لسانو, كمن ساء علمو كعملو 

كىي اليت إذا قاـ هبا البعض سقط الوزر عن اجلميع كىي شلا البد منها يف  :وأما الفروض الكفائية
مع كالطب كاذلندسة كغَتىا .. أيضا التعمق يف علـو الشريعة كتعليم الغَت من فركض الكفاايت.. اجملت

 نشغاؿ ابلسنن بال خالؼ يف ذلك.فركض الكفاايت أعظم أجرنا من اإل كادلعلـو عند أىل الشريعة أف

 كأما العلم الذم ىو سنو فهو العلم بفقو السنة ذاهتا.

 

***** 
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 العامة لطالب العلم اآلداب

َ ُُمْلِِصنَي ََلُ اّلِيَو :اخالص الطلب كالتوجو لقولو تعاىل -ُ مُِروا إَِّلَّ ِِلَػْبُُدوا اَّللَّ
ُ
) َوَنا أ

.. , كلتأكيد رسوؿ هللا حلديث إَا االعماؿ ابلنياتك , ( ٓجزء من اآلية: / ة)البين (ُحيََفاءَ 

بو كجو هللا كحذر من العكس  ابتغاءيف ىذا ادلوضع خاصة على كجوب اإلخالص ك  ملسو هيلع هللا ىلص

ا شلا يبتغى بو كجو هللا ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضنا من الدنيا مل فقاؿ: )  من تعلم علمن

 .كالعرؼ: الريح, كىذا كعيد شديد .ركاه أبوداكد( جيد عرؼ اجلنة 

 فذلك من زلبطات االعماؿ. العمل كاحلذر من النفاؽ كالرايء كالعجب -ِ

 قبوؿ العلم من الكبَت كالصغَت, فال عربة يف السن إذا جاء الصغَت بعلم. -ّ
 التزاـ التواضع كالتيسَت على ادلتعلم. -ْ

 -كافأاين  -كاحلكم كعدـ ادليل للهول الشخصي  مالتزاـ ادلوضوعية يف التقيي -ٓ

***** 
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 داب املعلمآ

  فضله:: أوال 

رض كادلوقعُت عن رب ىم سفراء هللا يف األك كمحلة علـو الشريعة الرابنية ,  نبياء,كرثة األىم  العلماء
جاء يف ..نبياء كالصحابة, كفاسدىم أكؿ من تسعر هبم النار بعد األ صاحلهم أعلى الناس درجةن  ..العادلُت

تعلمت فيك العلم كعلمتو أنو يؤتى ابلعامل يـو القيامة فيقوؿ هللا لو ماذا عملت فيقوؿ اي رب  احلديث )
سنن  فيقوؿ هللا كذبت كإَا تعلمت ليقاؿ ىو عامل كقد قيل مث يؤمر بو إىل النار يسحب إىل النار(

 ِِّٖالًتمذم / 

 , فمنها:حقوقه علينااثنًيا: 

: ))ليس منَّا من مل - ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ رسوؿ هللا  أمام الناسمعهم و تبجيلهم وتعظيمهم وخدمتهم  -
 جيلَّ كبَتىان, كيرحٍم صغَتان, كيعرٍؼ لعادلنا حقَّو((؛ ركاه أمحد كالًتمذم.

 -هنع هللا يضر -ركب يومان فأخذ ابن عباس  -هنع هللا يضر  -عن عمار بن أيب عمار: ) إف زيد بن اثبت ك 
فقاؿ ىكذا أيمران أف نفعل بعلمائنا ككربائنا, فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبركابو, فقاؿ: تنح اي ابن عم رسوؿ هللا 

زيد: أرين يدؾ. فأخرج يده فقبلها, فقاؿ: ىكذا أمران أف نفعل أبىل بيت نبينا.( كقد كاف ابن 
 عباس عادلان مثل زيد بن اثبت.

 -عن عبدهللا بن عمرك قاؿ: َسعتي النيب ف الدعوة هلم ابلعافية والسالمة والربكة يف العمر -
)إف هللا ال يىنزعي العلم بعد أف أعطاكموه انتزاعنا, كلكن يىنتزعيو منهم مع قىبًض يقوؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص

((؛ ركاه البخارمُّ  يىًضلُّوفى العلماء بعلمهم, فيبقى انسه جيهَّاؿ ييٍستػىٍفتػىٍوفى فػىيػيٍفتيوفى برأيهم, فػىييًضلُّوفى كى
 (. ِّٕٔ(, كاللفظ لو, كمسلم )َّٕٕ)

كقاؿ الربيع رمحو هللا  -حىت ال نشوش عليهم فننسيهم شيئا – السكينة واهلدوء معهمالتزام  -
 تعاىل: )كهللا ما اجًتأتي أف أشرب ادلاء, كالشافعي ينظر إيل ىيبة لو(
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لًٌم  -هنع هللا يضر -جاء عن علي بكل مكرمة مختصاصهإ - أنو قاؿ : " من حق العامل عليك أٍف تيسى
على القـو عامةن كختصو ابلتحيَّة, كأف جتلس أمامو, كال تشَتف بيدؾ إليو, كال تغمز بعينك, كال 
تقولنَّ قاؿ فالف خالؼ قولو, كال تغتابىنَّ عنده أحد, كال تطلنبَّ عثرتو, كإٍف زؿَّ قبلتى معذرتو, 

عليك أف توقًٌره هلل تعاىل, كإٍف كانت لو حاجةه سبٍقتى القـو خلدمتو, كال تساٌر يف رللسو, كال ك 
أتخٍذ بثوبو, كال تلح عليو إذا كسل, كال تشبع من طوؿ صحبتو؛ فإَا ىو كالنخلة تنتظر مىت 

 يسقط عليك منها شيءه "

, فادلصيب -تعاىل  -أجر هللا أف حيسن الظن هبم, كال يطعن فيهم الجتهاد اجتهدكا يبتغوف بو  -
لو أجراف كادلخطئ لو أجر كاحد, بل يدعو هللا أف جيزيهم خَتان عما أصابوا فيو, كيغفر ذلم ما 

 قصركا فيو.

, التعظيم لو, كالتوقَت جمللسو,  - قُّ أيستاذؾى عليكى قاؿ علي بن احلسُت رضي هللا عنهما: )حى
ع عليو صوتك, كال جتيب أحدان يسألو عن شيء كحسن االستماع إليو كاإلقباؿ عليو, كأاٌل ترف

حىت يكوف ىو الذم جييب, كال حتٌدث يف رللسو أحدان, كأف تىٍدفىعى عنو إذا ذكره أحد عندؾ 
ًهدىت لك  ًبسيٍوءو كأف تيٍظًهرى منىاقبوي, كال جتيىاًلٍس عدٌكه, كال تػيعىادم كليَّو, فإذا فعلتى ذلك شى

وي هلل عىزَّكجىلَّ ال للنٌاًس(.مالئكة هللا أبنك قىصىدتو كتػىعىلٌ   مت ًعٍلمى

 :, ومنهاواجباتهاثلثا: 

ابليت ىي أحسن, فقد ييبلىغي ابلرًٌفًق كالسياسًة ما ال ييبلىغي ابلسالح كالرائسة,  لنصيحة كالتعليما -
كحينما كعظ رجله اخلليفةى ادلأموفى كأعنفى لو يف القوًؿ, قاؿ ادلأموفي: اي رجلي اٍرفيٍق, فقد بعث 

عليهما  -هللاي من ىو خَته منك إىل من ىو شرٌّ مٌٍت كأمىرىهي ابلرفق, فقاؿ تعاىل دلوسى كىاركف 
ًُ  َِلِّيًا كًَََّْل  ََلُ  َفُلَََّل  ﴿حُت أرسلهما إىل فرعوف:  -السالـ  وْ  َيجََذنَّرُ  لََػلَّ

َ
 َربَّيَا كَاََّل  * ََيَْش  أ

نْ  ََنَاُف  إِنَّيَا
َ
وْ  َغلَيْيَا َيْفُرَط  أ

َ
نْ  أ

َ
 (ْٓ, ْْ) طو:  ﴾ َيْطَغ  أ

, كمازالوا حريصُت أف ي - علموف الناسى فقوى األكلوايت: فهناؾ أانسه من األغنياء أٌدكا فريضةى احلجًٌ
 , على أداًء حجًٌ التطوًٌع كلَّ حُت, حىٌت حتٌدثي الناسي عنهم قائلُت: لقد حجَّ فالفه مخسى مرٌاتو
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, أك عشرين مرٌة, كذلم أقاربي فقراءي, كجَتافه زلتاجوف, كإخو  افه من ادلسلمُتى يف أك عشرى مرٌاتو
 حاجةو شديدةو 

 .اجلهر ابحلق كانكار ادلنكر  -

ِيوَ  َنثَُل  ﴿: العمل مبا يقولوف  - َْراةَ  ُحِّلَُا اَلَّ ٌَا لَمْ  ثُمَّ  اتلََّ ْسَفاًرا ََيِْهُل  اْْلَِهارِ  َنَهثَلِ  ََيِْهلَُ
َ
 بِئَْس  أ

َْمِ  َنثَُل  ِيوَ  الَْل بَُا اَلَّ ِ  بِآيَاتِ  َنذَّ ُ  اَّللَّ َْمَ  َيٍِْدي ََّل  َواَّللَّ الِِهنيَ  الَْل [, قاؿ ٓ]اجلمعة: ﴾ الظَّ
 القرطيب: العاملي لو ترؾ شيئنا من الواجبات لكاف مىذمومنا, كمل يىستحقَّ اسم العامل.

 .شبهات ادلضلُت رد -

 . -دلن حسن فقو بذلك –كالسياسي ادلعاصر  التفاعل االجتماعي -
 

 

***** 
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 آداب الطالب

 شيوخه: مع العلم طالب آداب :أوال

 . كالورع كالتقول الداينة أصحاب اختيار يف كيتحرل جيتهد أف -ُ
 .الصرب على ما قد يصدر عن شيخو من جفوة كشدة يف بعض األحياف, كالتماس العذر لو -ِ
 التلطف يف السؤاؿ عما أشكل عليو -ّ

 زمالئه: مع العلم طالب آداب اثنًيا:

 فإف بديهة, حضور أك حافظة قوة من أكيت مبا عليهم يتعاىل أك عليهم يتكرب كال ذلم, يتواضع أف -ُ
 ابلشكر. تقيد اليت النعم من ذلك

ًليلً  )ًقيلى  منهم, التعلم عن يتكرب كال تعلم, مبا يفيدىم أبف معهم يتعاكف أف -ِ : بنً  ًللخى  أىدرىكت ًبى  أىمحىدى
ا ذى : الًعلمى؟ ىى ا لىًقيتي  إذىا كينت  قىاؿى أىعطىيتو(. ًمنوي, ذتأىخى  عىاًلمن  كى
 فيو. كيساعدىم التحصيل, يف كيرغبهم لنفسو حيب ما كالعلم اخلَت من ذلم حيب أف -ّ
 منهم. كاحدان  حيسد أك منهم, أبحد يسخر أك معهم, ادلزاح يكثر ال أف -ْ

 آداب طالب العلم مع نفسه:اثلثا: 

ِيَو ُحِّلَُا )فيهم:  -سبحانو كتعاىل  -أف يعمل بعلمو, حىت ال يكوف شلن قاؿ هللا  -ُ َنثَُل اَلَّ
سَفاًرا 

َ
ٌَا َنَهثَِل اْلَِهارِ ََيِهُل أ َراةَ ثُمَّ لَم ََيِهلَُ   .(5الجمعه/ االية: ) (اتلََّ

علمو ماذا  كيف احلديث: "لن تزكؿ قدما عبد يـو القيامة حىت يسأؿ عن أربع, كمنها: كعن
  (,ُِٔ/ ْأخرجو الًتمذم ) عمل بو"

لً  ًإالَّ ارحتىىلى. ... كقد قيل: الًعلمي يىهًتفي اًبلعىمى ابىوي أىقىاـى كى  فىًإف أىجى
: " كنا نستعُت على حفظ احلديث ابلعمل بو, ككنا نستعُت -رمحو هللا  -يقوؿ الشعيب 

 أف حتفظ احلديث فاعمل بو".على طلبو ابلصـو ", كيقوؿ ككيع بن اجلراح: "إذا أردت 
: كانت -رمحو هللا  -أف يلتـز األدب يف نفسو, كيتعلمو من شيوخو. يقوؿ اإلماـ مالك  -ِ

, كيقوؿ عبد هللا بن " اذىب إىل ربيعة فتعلم من أدبو قبل علمو "أمي تعممٍت, كتقوؿ يل:
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ف ثلثي العلم " ادلبارؾ: " كانوا يطلبوف األدب مث العلم ", كيقوؿ أيضا: " كاد األدب يكو 
كيقوؿ أبو زكراي العنربم: " علم بال أدب كنار بال حطب, كأدب بال علم كجسد بال ركح 

." 
أف جيتهد يف حتصيل العلم كيصرب عليو, فقد قاؿ حيِت بن أيب كثَت: "ال يستطاع العلم   -ّ

براحة اجلسم". كال ديٍت نفسو كيسوؼ يف الطلب كيؤجل الطلب إىل كقت الفراغ, فإف لكل 
كقت شغالن, كلكل زماف عذرا, كأف يطلب ادلزيد من العلم, كال يقنع مبا يتحصل لو منو, 

 كليكن شعاره "كقل رب زدين علما".
أف يتدرج يف طلب العلم, ألف التدرج سنة عامة يف التعلم كيف غَته, كإف من طلب العلم  -ْ

ديث كحديثاف, كلعل , كإَا يدرؾ العلم ح-رمحو هللا  -مجلة فاتو مجلة, كما قاؿ الزىرم 
 -ىذا بعض احلكمة يف نزكؿ القرآف الكرمي منجما على مدل سٌت البعثة, كأمر هللا لنبيو 

: " كقرآان فرقناه لتقرأه على الناس -تعاىل  -أف يقرأه على الناس على مكث, قاؿ  - ملسو هيلع هللا ىلص
 على مكث كنزلناه تنزيال ".

 عصره, حبيث يعلم شيئان عن كل شيء.  أف جيتهد يف االطالع على سلتلف علـو -ٓ
 :إحياء علـو الدين يف  يقوؿ الغزايل

"أف ال يدع طالب العلم فنان من العلـو احملمودة, كال نوعان من أنواعو إال كينظر فيو نظران 
يطلع بو على مقصده كغايتو, مث إف ساعده العمر طلب التبحر فيو, كإال اشتغل ابألىم 

البقية فإف العلـو متعاكنة, كبعضها مرتبط ببعض, كيستفيد منو يف  منو كاستوفاه كتطرؼ من
  -احلاؿ االنفكاؾ عن عداكة ذلك العلم بسبب جهلو فإف الناس أعداء ما جهلوا. قاؿ

 ( ُُاألحقاؼ: ) (وإذ لم يٍجدوا بً فسيلَلَن ٌذا إفم كديم ) :-تعاىل 

خرجو البخارم أ:"بلغوا عٍت كلو آية" - ملسو هيلع هللا ىلص -أتديتو لزكاة العلم بتبليغو لآلخرين, قاؿ النيب  -ٔ
(ُّْٔ.) 

 التزاـ طاعة مواله: -ٕ
 قاؿ اإلماـ الشافعي رمحو هللا تعاىل: ]من البحر الوافر[

ىعىاًصي
ٍرًؾ ادل دىين إىل تػى كىوتي إىل كىًكيعو سيٍوءى ًحٍفًظي ... فأرشى  شى

نيوري هللا ال  ين أًبىٌف الًعلمى نيوره ... كى أىخربى ل ًلعىاًصيكى  يػيٍهدى
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إذا مجَع املعّلُم ثالاًث متت النّعمة هبا على املتعّلم: الصرب, والتواضع, وُحْسُن اخلُُلِق وإذا مجَع وقيل: ) 
 (. املتعّلم ثالاًث متت النّعمة هبا على املعّلم: العقُل, واألدُب, وُحْسُن الفهم

***** 
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