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 : إاضءات

 ¸الهلم الرشعي هو اعرياث الطبوي اعتلقى بيلسطد اعتلم إىل الله  ▪

 أمضيت  ،ت فيه األذهين كد   ،مي اشتغلت به األ قيت الرشعي أجم   الهلم ▪

 األجسيم ،   صم فيه كال الليم بكال الطةي..

 .Øالهلم هو مرياث سيدني محمد  ▪

 ال بقيء للدين بذهين الهلم. ▪

  العلم وأهله:أهم األدلة يف فضل 

 من الكتاب:أواًل:  ▪

ولُو الْعِلِْم قَائًِما بِالْقِْسِطۚ }قيل تهيىل:  .1
ُ
نهُه ََل إَِلََٰه إَِله ُهَو َوالَْمََلئَِكُة َوأ

َ
ُ أ   ََل   َشِهَد اَّلله

 .{ اْْلَِكيمُ  الَْعزِيزُ  ُهوَ  إَِله  إَِلَٰهَ 

أي رش   فأي رش  أعظم من هذا الرش  ؟، أهم اآلييت اآلية من هذه  

 هو به فول .ضي الله عن أهم الهلم  تزكيته لةم عل أجم مشةود 

نَس إَِّلَّ ِِلَْعُبُدونِ } علة  جود الكون التوحيد،  التوحيد نَّ َواْْلِ  .{َوَما َخلَْقُت اْْلِ
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وتُوا الْعِلَْم } يل تهيىل:ق .2
ُ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواَّلَّ ُ اَّلَّ  الرفهة  .{َدرََجات  يَْرفَِع اَّللَّ

 هطي نوعين :  
عيمة:   - ، يشرتك فيةي أهم اإلميين ،  كم من .يض بيلله .بي  .فهة 

 تقتيض الطرص  التأييد  الحمظ يف الدنيي ،  أن يرثوا المرد س يف 

 .اآلخرة

فمي الدنيي يوقرهم الطيس ، ألهم الهلم يف الدا.ين.فهة خيصة:   -

، يف اعجيلس  إىل اللاة دمونق  ،  ي   يبجلونةم  يحرتمونةم

 يبقى الذكر الحسن بني الطيس ،  يستشري نةم يف اعسيئم

 .حتى بهد موتةم  هذا من .فهة الدنيي

عل األ.ض د ن ذكر اإلميم أحمد بن حطبم أ  مثيل: هم مير يوم 

 البخي.ي أ  مسلم؟

فذكرهم يجري عل اللسين د ن تكلف ،  يتلوه دعيء بيلرحمة 

 ذي .فهةم يف الدنيي ، حقي  أن يرفهةم يف اآلخرة. ال،  اعغمرة

  الهلامء  .ثة األنبييء ؛ فتأيت مطزلتةم تيلية عو.ثيةم.

ِ زِْدِِن ِعلًْما }يل تهيىل: ق .3 لو علم الله عز  جم شيئي  خري ا من الهلم  {َوقُل رَّب 

 .ألمر نبيه أن يستزيد مطه
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▪  :  من السنة النبوية:ثانياً

فقه يف الدين أي د لَّ  "الله به خريا  يمقةه يف الدينمن يرد  ": قيل  .1

لك له لريقه   .عليه ،  بيطت له مهيعه  س 

من سلك لريقي  يلتمس به علام  سةم الله له به لريقي  إىل ": قيل  .2

.ضي  مبي يلطع،  إن  الجطة   الهلم  ل يل   أجطحتةي  لتضع  اعائكة  ،  إن 

يف األ.ض،  الحيتين يف  الهيمل ليستغمر له من يف السموات  من 

جو  اعيء،  إن فضم الهيمل عل الهيبد كمضم القمر ليلة البد. عل 

سيئر الكواك ،  إن الهلامء  .ثة األنبييء،  إن األنبييء مل يو.ثوا ديطي.ا   

 ". ال د.هام  إمني  .ثوا الهلم، فمن أخذه أخذ بحظ  افر

بهلمه يتبني له أحكيم الله عز من مهيين تسةيم ال ري  إىل الجطة أنه 

 . جم أمرا   نةيي  ، فيمهم اعأمو.  يجتط  اعحظو.

الذين يدبر ن الكون كله بأمر الله  هم الهبيد اعكرمون  مائكة الرحمن ،

يضهون أجطحتةم ل يل  الهلم .ضي مبي يلطع ،  .ضي اعائكة يدل عل 

ْمرِهِ َيْعَملُونَ  }. .ضي الله
َ
 {. ََّل يَْسبُِقونَُه بِالَْقْوِل وَُهْم بِأ

الهيمل ليل  الهلم يستغمر له كم يشء حتى الحيتين يف البحر، ألن 

فكوفئ أن  نمهه متهٍد إىل الطيس،  يبقى الدين مي بقي الهلم.

ال إثم عليه أحرى بيإلجيبة. فدعيء من  تستغمر له الكيئطيت غري اعكلمة ،

  مي كلف الله هذه الكيئطيت بيالستغمي. إال ألنه يريد أن يغمر.
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مقيم الطبوة أرش  مقيم ،  من فضم الله عليطي أن فتح لطي بيبي  نطيل به 

 شيئي  من رش  الطبوة.

الهيمل كيلقمر اعيضء الذي ييضء بطمسه  يتهدى نو.ه لأل.ض ، بيطام 

التشبيه بيلقمر أ ىل من التشبيه بيلشمس   ال يطمع إال نمسه. الهيبد

؛ ألن الشمس تكون نةي.ا   الطةي. ميضء بطمسه ، بيطام يف الليم تشتد 

حلكة الظلمة  الحيجة إىل القمر الذي يستطي. بضوئه .. كام أن ضوء 

 الشمس يأيت مع حرا.ة قوية ، لكن  ضوء القمر مستح  ل يف.

يْر ة   .3 ر  وِل اعديطِة فوق ف عليةي فقيل يي أهم   ":  ý عن أيب ه  أنَّه مرَّ بس 

يْر ة  قيل ذاك  مرياث  .سوِل   ر  ز كم قيلوا  مي ذاك  يي أبي ه  وِل مي أعج  السُّ

بون  فتأخ ذ ن  نليب كم مطه قيلوا  أين    م   أنتم هي هطي ال تذه  اللِه ي قس 

يْر ة   هو قيل يف اعسِجِد فخر جوا ِِساع ي إىل اعسِجِد     ر  ق ف أبو ه 

يْر ة  فقد أت يْطي اعسِجد   ر  لةم حتَّى .ج هوا فقيل لةم مي لكم قيلوا يي أبي ه 

ي .أ يْت م يف   يْر ة  أم  ر  م  فقيل لةم أبو ه  لْطي فل ْم ن ر  فيه شيئ ي ي قس  فدخ 

رآن    الق  يقر ؤ ن   ي  ي للُّون   قوم  ي  قوم  .أ يْطي  بل  قيلوا  ا  د  أح  اعسِجِد 

يْح كم فذاك    قوم   يْر ة     ر  ه  أبو  لةم  الحال   الحرام  فقيل  يتذاك ر ن   ي 

دٍ   . لهلم هو مرياث سيدني محمدفي ."مرياث  م حمَّ
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 ىلع بلط املعل: 

 

ة

 

ين
معي
ل
 األابسب ا

 .يف طريق العلمالتوفيق ب واإللحاح عليهاللجوء إىل اهلل  ▪

َربُُّكُم  } :سؤال اهلل التوفيق ▪ لَُكمْ َوَقاَل  ْسَتِجْب 
َ
أ لََك }  {.اْدُعوِِن 

َ
َسأ ِإَوَذا 

اِع إَِذا َدََعنِ  ِعَبادِي َعّن ِ فَإِِن ِ قَرِيٌب    ِجيُب َدْعَوَة ادلَّ
ُ
 {. أ

في ل  اإلنسين من .به  :لفتح املغاليقطلب اإلعانة من اهلل عز وجل  ▪

ِ زِدِِْن ِعلًْما}أن يطيله علم مي مل يكن يهلم  ُل رَّب    قد دعي الطبي  {وَق

 ."اللةم فقةه يف الدين  علمه التأ يم" فقيل له: ƒالبن عبيس 

ألن ؛ كلاة آخر الليم ال سيام عبيدات الخميء :لزوم السنة وكثرة التعبد ▪

َ َويَُعل ُِمُكُم }فيلتقوى سب  لطيم الهلم هذا من تقوى الله ،  َواتَُّقواْ اَّلل 
 ُ  .{اَّلل 

ألن ذلك يحمله عل الجد يف ال ل  ؛  :لزوم الصدق يف أقواله وأفعاله ▪

 قد جيء يف سو.ة األعرا  أن القول ، لئا يقول عل الله بغري علم

فميه الكذن عل الله ،  فيه ، لم أعظم من الرشكعل الله بغري ع

ثَْم  } إضال للطيس. َواْْلِ َبَطَن  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  َما  الَْفَواِحَش   َ َرِِب  َم  َحَر  إَِن َما  قُْل 
ِ مَ  ْن َتُقولُوا لََعَ اَّلَل 

َ
ْل بِهِ ُسلَْطانًا َوأ ِ َما لَْم يَُنِ  ْن تُْْشُِكوا بِاَّلَل 

َ
ا  َواْْلَْْغَ بَِغْْيِ اْْلَِق  َوأ

 {.ََّل َتْعلَُمونَ 
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 املعل

ي

 

 صحت

 

ي
 :رطي

سواء كين التلقي ، األخذ عن أهل العلم الذين شابت لحاهم يف العلم ▪

إال  يف اعسيجد أ  يف مدا.س الهلم الطظيمية  الكلييت الرشعية ،

أن التلقي يف اعسيجد أكرث فيئدة ؛ ألنه أقرن إىل اإلخاص ، ألن 

ال يل  لن يطيل شةيدة  لن يستح  بةي  ظيمة ،  الشيخ ال يتقيىض 

 .اتبي  ،  الهمم إذا كين مخللي كين أحرى بيلربكة  التوفي .

فإذا استقم بطمسه فةم غري ، أال يستقل املرء بنفسه يف طلب العلم ▪

اعراد ،  لن يهر  الطيسخ من اعطسوخ ،  ال اع ل  من اعقيد ، 

)من كين شيخه كتيبه كين خ ؤه أكرث من  في مسد أكرث مام يللح.

 صوابه(.
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 املعل:

ي

 

 رشوط صحت

،  فيه مجينمة لرغبيت فيل ري  لويم ،الصرب على عناء طلب العلم ▪

 لل  ، طمس متيم إىل الراحة  عدم الجد، فيلالطمس  مشتةييتةي

 .الهلم خا  مي تشتةي الطمس ) فا يطيل الهلم براحة الجسد(

، ، فيألعلم لكونه أفضم يختي. مطةم األعلم األ .ع ،مالزمة الشيوخ ▪

 . األ .ع ألن  .عه ميطهه أن يقول عل الله أ  .سوله مي مل يقم

 . احرتامةم إكرام الشيوخ ▪

 ال يطلحين إذا هام مل يكرمي     إن اعهلم  ال بي  كاهام                

  اصرب لجةلك إن جموت مهلام           فيصرب لدائك إن أهطت لبيبه      

،  يهيد فيذاكر مع زمائه  أصحيبه  شيوخه كثرة املذاكرة والتكرار، ▪

 .اعسيئم  يكر.هي

 .كثرة البحث ▪

حقيقة اعسألة أي أصلةي ، أ   ،حقيقة أو معنى السؤال عما يفوت ▪

 .فا يطيل الهلم مستحٍي  ال مستكرب، مهطيهي
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 للطلب:  ةمعامنهجية 
بَْوابَِها } التدرج يف طلب العلم ▪

َ
أ ِمْن  اْْلُُيوَت  تُوا 

ْ
فيبدأ بيعتون  {َوأ

 اعخترصة  يكر.هي مرا.ا  ، ثم اعتوس يت ، ثم اع والت  الرش ح.

ثم اعقطع ، ثم الكييف ، ثم  يبدأ بزاد اعستقطع يف المقه ،مثيل:  

 اعغطي.

إال إذا كين الشيخ متمططي  فيأخذ عطه  ،ويتخذ يف كل فن شيخاً يالزمه ▪

 المطون التي يتقطةي.

ألن الهلم عبيدة ،  الهبيدة رشلةي  ؛شرط قبول العلم هو اإلخالص ▪

ِمُروا  َوَما }اإلخاص 
ُ
َ   ِِلَْعُبُدوا  إَِّلَّ  أ ِينَ  َلُ  ُُمْلِِصيَ  اَّللَّ  .{ُحَنَفاءَ  ادل 
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 :أالخق اطبل املعل

 ترك الشبةيت  يحمله  .عه عل عدم التوسع يف اعبيحيت  الورع: ▪

 اجتطين اعهييص  اعطكرات.فضا  عن 

  هذا مثرة الهلم ؛ فإن مل يهمم به كين حجة عليه. العمل بما تعلمه ، ▪

فيسلم عل  كين أكرث الطيس تواضهي   سيد الهلامء ف التواضع: ▪

 حيث تشيء تأخذ الجي.ية بيده   يجلس حيث انتةى به اعجلس امنالغل

ألشج  ،  قد قيل الطبي  يرد غضبه بيلحلمفا يتهجم  ،األناة والحلم ▪

 ."إن فيك خللتين يحبةام الله  .سوله : الحلم  األنية"عبد قيس: 

يج  أن يكون ، إن كين عل يد خلمه  ،وقبوله ممن أتى به الحق تطلب ▪

 .ائده  همه الح  ، فيلحكمة ضيلة اعؤمن ، أىن  جدهي فةو أح  بةي.

فيلجدال يحمم عل االنتلي. للطمس  لو كين يف  ،ترك املراء والجدال  ▪

ول  اللَّه ، الح  : ق يل  . س  ة البيِهيلِّ .يض الله عطه ق يل  يم   عن أ يب أ م 

: "ي ِحقًّ إِْن ك ين  م  ْن ت ر ك  اعِر اء      ."أ ني ز ِعيٌم بب يٍت يف .ب ِض الجطَِّة لِم 

،  ال فيلهج  مةلكة ،العلمترك العجب بالنفس واالغرتار بما عنده من  ▪

بد من ازد.اء الطمس ، فمول كم ذي علم عليم ،  مي أ تيتم من الهلم 

 إال قليا ،  مةام عمم اإلنسين فلن يوايف نهم الله عليه.
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 اطبل املعل

 

يفة ي

 

 :وظ

 يقوم مقيم الطبيني يف التحمم  األداء ،  من  ظيئمه:

ِ   قُلْ } ،الدعوة إىل اهلل على ضوء ما تعلمه ▪ ْدُعو  َسبِيِل   َهَِٰذه
َ
ِ   إَِل   أ َٰ   ۚ اَّللَّ  بَِصَْية    لََعَ

نَا 
َ
َبَعِّن   َوَمنِ   أ  َرب َِك   َسبِيلِ   إَِلَٰ   اْدعُ }: فيلدعوة تكون عل علم  بلرية {اتَّ

 .{اْْلََسَنةِ  َوالَْموِْعَظةِ بِاْْلِْكَمةِ

نَّضَّ الله امرأ  سِمع مقيل تي  ": فقد قيل  ،بذل العلم ونشره يف الناس ▪

ثاٌث ال  أفقه  مطه  فوعيهي  حِمظةي  بلَّغةي فر نَّ حيمِم فقٍه إىل من هو 

مسلمٍ  قل    عليةنَّ  اعسلمني   يغمُّ  أمئِة  للِه  مطيصحة   الهمِم  إخاص    :

 ."  لز م  جامعتِةم فإنَّ الدعوة  تحيط  من  .ائِةم 

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر ▪
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 :وصارف بلط املعل

 هو أكرب صي.  ، فا يلتمت إىل .غبيت نمسه  :والتأجيل التسويف ▪

 ألن الطمس متيم للراحة.

 . كام قيم : األخبي. محرقة األعام. ،االنشغال بمتابعة وسائل اإلعالم ▪

 ،يقول ابن الجوزي نيصحي  لولده ،كثرة االرتباطات االجتماعية والرتفيهية ▪

عي كين صبيي  صغريا ، كين يذه  للشيوخ  كين الغلامن يريد ن أن 

لوا شيئي .  م  أد.ك  مل يحل  يشي.كةم الله ، فيأىب عليةم، فحل 

اذه  بطي : )،٪ قد خيش أن يتخرم اللحيبة ƒ  قيل ابن عبيس

إىل فان  فان إىل اللحيبة، فيقول له: أتظن أن الطيس يحتيجون 

   صم فقيل ذاك الرجم: فأفلح ابن عبيس ƒلك؟ فيستمر ابن عبيس 

ƒ خرست ). 

 لكن ال يطشغم بيلدنيي  ،مطةيفيلدنيي ال بد  ،االنشغال بحظوظ الدنيا ▪

 إذا كين عن الهلم ، فيلهلم هو األصم  عليه أال يجهم همه الدنيي. 

 الهلم يف  قت فراغ اإلنسين فلن يحلم شيئي .

 

ى

ه

 

ت

 

ن

 ا


