
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













  






 


  



















     

  
 .   


–



 


  
  

 



 

 


 


 

 ) عمر( )خطابال( 
   

َ عباد اهللا ألناسا ما هم بأنبياءْنِ مَّإن((   يغبطهم َ وال شهداءً

 يوم القيامة بمكانهم من اهللا ُ والشهداءُاألنبياء   . قالوا :

وم هم ق: قال ، هم ُّبِحُيا رسول اهللا تخبرنا من هم ؟ لعلنا ن
 وال ٍمن غير أرحام ] بنور اهللا:  وفي رواية [حابوا بروح اهللا َت

 ٌنورَهم لَ وجوهَّ إنِفواهللا، ها َتعاطونَ يٍوال أموال بينهم ٍأنساب
 وال ُخافون إذا خاف الناسَمنابر من نور ، ال ي هم علىَّوإن

 : قرأ هذه اآلية َّمُحزنون إذا حزن الناس ، ثَي 

     )  يونس :

 ، وصحيح الرتغيب ٣٥٢٧: رقم بصحيح سنن أيب داود (  )) ٦٢
  هريرةيبأ ، عن ٣٠٢٣: رقم  وحديث ، ٣٠٢٦ : رقمبوالرتهيب 
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 ]متفق عليه. [  


       


    
       



   
        


 



  

 




       



       




      
     


       

      
 

      


        
      
     

     


      
      


       


 

       




       
    

      




  

     


         


    





        


       
   

    
     

       
 

 
   

      
       



 

 

      
      

      
       
     
  
      

     
 

 





     
     
      

       
      





     

    
     

       
       

     


    








      




     


     
   

 



     


       


     

    
      

       



   

     

     



  

 

    
      




     


      
        

      
    


       






















 


     
      


        

      
     


   
      


    


      





      

     




      


     

     



  ِّخـل الذنـوب صغيرهــا وكبيرها ذاك التقى

  واصنع كمـاش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى
ـال مـن الحـصى   َّال تحقـرن صغيرة إن الجـب
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ه صـلى اهللا عليـ

ألن يمتلـيء جـوف أحـدكم قيحـا خيـر لــه ( و سـلم
 )٢٢٧٩/  ٥(صحيح البخاري   )من أن يمتليء شعرا
















  آيل حممد عبداهللا. ئا
_























   - رمحه اهللا -قال حيىي بن معاذ 
  


.  

)صفة الصفوة البن جوزي ( 
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َإياك نـعبد وإياك ن ََ َّ َ َِّ َِ ُ ُستعينُْ ِْ َ
     


         



 
    
    

        


 

ِاهد َنا الصراط اْلمستقيمْ ََِ ْ ُ َ ِّ َ
      


  

   
   

  
   
   

    
   
   
  
  


 ِصراط الذين أنـعمت عليهم غير اْلمغضوب ُ ْ َ ْ َِ ْ َْ ِ َ ََ َ ْ َ َْ ِ َّ َ ِ

َعليهم وال الضالين َ ِّْ َّ ِ ََْ
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     بسم اهللا الرمحن الرحيم


 


 
 


 

 


 




 

 
 


 

 


 



 

: َفـاعلم أنـه ال إلـه َُِ ََّ ْ َْ ْإال اللـه واستـغفر  َ َِ ْ ْـَ ُ َّ َلـذنبك َِّ ِْ َ ِ

ِوللمؤمنني والمؤمنات ِ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َْ َْ ِ ) ١٩:حممد   .(
 


 ُفاعلم أنه ال إله إال الله َ َُّ َِّ َِ ََّ ْ َْ َ   

  )    ١٩:حممد (



:    ِوالعــصر ْ َ ْ ٍإن األنــسان لفــي خــسر   )  ١  (  َ ْ ُ َِ َ َْ ِ َّ ِإال ) ٢(ِ

َُالــــذين آمنــــوا َ ِ وا   َّ ْوعملــــوا الــــصاحلات وتـواصــــوا بــــاحلق وتـواص َ ْ َ ــــَ َ ََ ََ َِّ َّ َُ َْ ِ ِ ِ ِ َ  
ِْبالـــصرب  َّ ِ 




عطـف 

 العامىاخلاص عل عطف  
)طفع


 

 








 



  

 

 
 


 

 


 
 


 

 


 


 



 

 


 
 


 


 




 





 































يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلــيب علــى دينــك
َاللهم اهدين َألحسن األَعمال واَألخالق ؛ ال يـهـدي َألحسنه( ُِ َِ ْـَ ِْ ِْ َ َ َ ْـَّ ِْ َ ْ ِ ِ َا إال أنـت َّ َْ َّ ِ

ْ، وقين سيئ األَعمال وسيئ اَألخالق ؛ ال يقـي سـيئـها إال أنـت َ ََ َّ ِِ َ َ ِّْ ِّ َِّ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َ َ َِ(







 

 

 
ُالعلم النَّافع -١ ِ ُ ْ ِ:  

ُقال الذهيب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ َُ َِ ُّ ِ َ ّ َ َ:  
ّتدري ما العلم النَّافع؟ هو ما نـزل بـه القـرآن، وفـسرهُ الرسـول صـلى  " ُ َ ُْ ُ ََّ َّ َْ َ َُ َ ُ َِ ِِ ِ

ّاهللا عليــــه وآلــــه وســــلم َ َ ِ ــــوال وعمــــال، ومل يــــأت  ِ ِقـ ْ َ َ َ ًْ َ ً ه َ ه، قــــال علي يٌ عن ِنـه ْــــ ََُ َ َ ْــــ ــــَ ْ
ـــــــسالم ِّمـــــــن رغـــــــب عـــــــن ســـــــنيت فلـــــــيس مـــــــين » :َّال ِ َِ ْ ِّ ُ ْ ْ ََ َ َ » 

ي بتـــــدبر كتــــاب اهللا وبإدمـــــان النَّظــــر يف الـــــصحيحني  َفـعليــــك يـــــا أخ َ َِ ِ ِ ـــ ـ َِّ َ َِ ِ ِِ َ َُّ َ َ َْ َ
ــــاك  ــــنجح، وإي ــــواوي وأذكــــاره، تفلــــح وتـ َوســــننِ النَّــــسائي،و◌رياض النـ ََِّ َ ُ َ َ ََ ُْ َ ُِ ِِ َ ْ ِ َ َّ ِ ِ ِ َ

َوآراء َ َ الفالسفة ووظائ◌ف أهـل الرياضـات، وجـوع الرهبـان وخطـاب َ َ ُِ ِ ِ ِِ ُِّ ََ ِّ َ َِ ََ
ِطــــــيش ْ حاب اخللــــــوات فكــــــل اخلــــــري يف متابـعــــــة احلنيفيــــــة  َ َّرؤوس أص َ َ ُِ َِ ِْ َ َُّ َ َ َ ِ ــــــ ْ ِ ُ ُ

َالسمحة ْ ِفواغوثاه باهللا، الل◌هم اهدنا إىل صراطك املستقيم. َّ َِ َْ ُْ
ِ َِ ِ َ ََ َ َ َْ ّ ُ َّ َُ 

  )١٩/٤٣٠: يب سري أعالم النبالء، للذه(" 
ِاإلخالص في طلب العلم -٢ ْ ِ ِ ََِ ِ ُ َ ْ:  

  :قال ابن مجاعة رمحه اهللا
م بــأن يـقصد بــه وجه اهللا تـعــاىل،  " َهــو حــسن النيــة يف طلــب العل َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ــ ْ َ ُ ِْ َِ ِ ــ ْ َ ُْ َ ِ ْــِ ِ ََ َّ

ْوالعمـل بـه، وإحيـاء الــشَّريعة، وتـنوير قـلبـه، وجتلية باطنـه، والقـر َ َ َ َ َ َُ َ َِْـ ِِ ِ ِ َِ َــ ََِْ َِْ َ ِ َ َِ َ ْ ِ َب مــن َ ِ َ
ِاهللا◌ تـعاىل يـــوم القيامــة،والتَّعرض لما أعـد َألهلــه مــن رضوانه وعظــيم  ِ ِِ ِ ِ َِ َ ــ َ َ َْ ــ ْ ِ ْ َ َ َ َْ َّ ِ ُِّ َ ََـ َ ِ

ِِفــــضله ْ ّتــــذكرة الــــسامع واملــــتكلم، للكنــــاين  ("َ ّ :٧٠ – ٦٩ ( 
   :ثمرات اإلخالص في طلب العلم -٣

   :قال إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا
ًمــن طلب العلــم خالــصا، " ِ َ َ ِْ َ ََــ ْ َ يـنـفــع بــه عبــاد اهللا، ويـنـفــع نـفــسه؛ كــان َ َ ُْ َ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ِ

ُاخلمــول أحــب إليــه مــن التَّطــاول، فــذلك الــذي يـــزداد يف نـفسه ذال،  ِ ِ ِ ــِ ْ َ ََّ ِ ُ َ ُْ َ َِ َِ َ َِ ُ َ َُْ ِ َ ُ
ه اشــــــتياقا، ويف النَّــــــاس  ِويف العبــــــادةِ اجتهــــــادا، ومــــــن اهللا خوفــــــا، وإلي ِ َِ َ ْ َ َ ًَ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْــــــ َِْ َ ً ََ

َتـواضعا، ال ً ُ َ َ يـبايل على ما أمسى وأصبح من هذه الدنـياَ ْ َ َ َُْ ُّ َ َ ِِ ِ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ"   
  ) ٢/٢٨٨: شعب اإلميان، للبيهقي (
ِالحرص على العلم -٤ ِْ ََ ُ ْ ِ:  

َقال أبو الوفاء بن عقيل ُ ِ َ َ ُ َ:   
ى  " ََــــعـــصمين اهللا يف شــــبايب بـــأنواعٍ مـــن العـــصمة وقـــصر حمبـــيت عل َِ ِ َََِّ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ

ََالعلـمَ ومـا خال َ َ ِ ِطـت لعابـا قـط، وال عاشـرت إال أمثـايل مـن طلبـة العلــم ِْ ُّْ ِْ ِ َِ ََْ َِّ َ َْ ّ ُ َْ َ َ َ ً َ ُ
ُوأ◌نا يف عشر الثَّمانني أجد احلرص على العلـم أشـدّ ممـا كنت أجده  ُ َ ِـُ َِ َ َ َُ ْـ ُْ َ َِّ ِ ِ ِِْ ََِ ََ ْ ََ

ِابن العشرين ْ ِ َ   )١٨/٤٤٦:سري أعالم النبالء، للذهيب(" ْ
  
  

  :خصال العالم -٥
  : اهللاقال أبو حازم رمحه

ٍال تكون عاملـا حـىت تكـون فيـك ثـالث خـصال " ِ َ ِ َ َُ َّ ً ْال تبغـي علـى مـن : َ َ َ َ ِ َ َ
َفوقك، وال حتقر من دونك، وال تأخذ على علمك دنـيا ْ َْ َ َُ َُ َ َِ ْ ِْ َ َ َ ْ ََ"  

  ) ٢/٢٨٨: شعب اإلميان، للبيهقي (
َعظمَ خطر تـنـقص العلَ◌ماء -٦ َ ُ ِ ُّ َ َ ِ َ ََ ُ ِ:  

و القاســـ افظ أب ِقــال اإلمـــام احل َ ــ ُـ ـ ََـ ُ ُ ِم بــن عـــساكرَ َ َ ُ رمحــه اهللا تعـــاىل-ُ َ َِ -:  
ِاعلـم يـا أخــي وفـقـين اهللا وإيــاك لمرضـاته وجعلنـا ممــن خيشاه ويـتَّقيــه، " ِِ ِِ َِ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َّ ّ َ ْـَ ََِّ ََِ َ ََ ِْ ِ َّ

صهم  تار منتق ك أس ْأن حلــــوم العلمـــــاء مـــــسمومة، وعــــادة اهللا يف هت َ ُ ْ َِ ِ ـــــ َِ َْ ُْـــــ َ ـــــُ ْ َ ِ َ ِ ِ ُِ َ َ ِ َُ َ ُ َّ
ْمعلومــة وأن مــن َ َ ََّ ََ ُ سانه يف العلمــاء بالثـَّلــب بــال◌هُ اهللا قــب◌ل ْ َ أطلــق ل ْ ْْ َ ُ ََ ُ ََ ِ ِ َ َ َُ ِ َ َ ِــ َ

ِموته مبوت القلب ْ َ ِ ِِْ َِْ ٌفـليحذر الذين خيالفون عن أمـره أن تـصيبـهم فتـنـة  [َ َ ُ ََ َْ ُ ُِ ِ ِْ َُ َ ْ َِ َ َِ َّ ِِ ْ َـْ َ ْ
ٌأو يصيبـهم عذاب أليم َِْ ٌَ َ َ ُ َ ُ ِْ [  

ـــــــــــــــــــــووي (.)٦٣: النـــــــــــــــــــــور ( مـــــــــــــــــــــوع، للن  )١/٥٨٩:ا
َم يوجب العملَالعِ◌ْل -٧  َ َ ُ ُِ ُ:  

ُعن علي رضي اهللا عنه قال ُ ِْ ٍّ َِ:  
ُيا محلة العلـمِ اعملـوا بـه فإمنـا العـامل مـن عمـل مبـا علـم فـوافـق عملـه  " َُ ُ ََ ََ َ َ َََ َ َ َ ََ َ ِ َِ َِ ْ َِّ ِِ ِْ ِ ْ َ َ

اوز تـــراقيهم خيــالف علمهــم  ون العلــم ال جي ْعلمــه ســيكون أقـــوام حيمل ُ ْ َُ ْ ْ ُ ِْ ِ ُِ ُِ َُِ ُ َ َ َ ُِ َ َ ََ ِ َــ ُــُ ِ ْ ٌ ْ ُ َ
ِملهـــم، وختـــالف ســـريرتـهم عالنيـــتـهم جيلـــسون حلقـــا حلقـــا فـيبـــاهي َع ِ َُِ َ ََ َ ًَ ً َُ َ َِ ِ ُِ َْ َْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َِ ُ ُ

َبـعضهمْ بـعــضا حــىت إن الرجــل ليـغضب علــى جليــسه إذا جلــس إىل  ََ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َ ُ َ َ ْــُ ََّ َّّ ِ ْ ــ ُْ ُ
َّغــريه ويدعــه أولئــك ال تــصعد أعمــاهلم يف جمالــسهم إىل اهللا عــز وجــل ُ ََ َ َّ َ َ ِْ ِ َ ُ ُْ َ َ َ ُ ِِ 

  ) ٨٥:جمموعة رسائل احلافظ ابن رجب (  "
ِشرْ◌ط االنتفَ◌اعِ بالعلم -٨ ْ ِ ِِ َُ َْ ِ َ:  

َقال اإلمام الذهيب  َّ ُ َ ِ َ َ رمحه اهللا تعاىل-َ َِ-:  
ِوإمنا شأن املحد◌ث اليـوم االعتنـاء بالـدواوين الـستة، ومـسند أمحـد  " َِ ُ َ ََ ْ َِّ ِ َّْ ُ ْ ِ َ ِّ ُ ُ َ ّ

ــــا وأســــ ــــن حنبــــل وســــنن البيهقــــي، وضــــبط متو ِب ُ ِ ِ ُانيدها، مث ال ينتفــــع ِ َّ ِ
ِِبذلك حىت يتَّقي ربه، ويـدين باحلـديث، فعلـى علـم احلـديث وعلمائـه  ِ ِِ ََُّ َ َّ َ
َليبك من كان باكيا، فقد عاد اإلسالم احملض غريبا كما بـدأ، فـليـسع  َ ْ َ َْ َْ ً ً ََ ُ ْْ َُ ْ ِ ِ

ـــوة إال بـــاهللا  ِامـــرؤ يف فكـــاك رقبتـــه مـــن◌ النَّـــار، فـــال حـــول و ال قـ ِ َِّ َّ ُ َ ََ ِ َِ  َّمث. ُ
ُالعلم ليس هو بكثرةِ الرواية، ولكنَّه نور يقذفـه اهللا يف القلـب، وشـرطه  ُ ُُ ْ َ ََ ِ ِ ُ ٌُ ِ ُ َِّ َ ُ

ِاالتبـــاعُ  والفـــرار مـــن اهلـــوى واالبتـــداع، وفـقنـــا اهللا وإيـــاكم لطاعتـــه َِ َ ِ ِْ َ َ ُُ ََّ ُ ََّ ِ ِ َِ َ "  
  )١٣/٣١٣:سري أعالم النبالء، للذهيب (
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