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إن الحمـــد هللا نحمــــده ونــــستعينه ونـــستغفره، ونعــــوذ بــــاهللا مـــن شــــرور أنفــــسنا 
مضل له ومن يضلل فال هادي لـه، وأشـهد أن ال وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 

.إله اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون
١٠٢: آل عمران

ا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا ي
جــاال كثيــرا ونــساء واتقــوا اهللا الــذي تــساءلون بــه واألرحــام إن اهللا كــان وبــث منهمــا ر

عليكم رقيبا ١: لنساء
 يــصلح لكــم أعمــالكم * يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا وقولــوا قــوال ســديدا

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
٧١و٧٠: ألحزابا

:أما بعد

يث كتـــاب اهللا، وأحـــسن الهـــدي هـــدي محمـــد صـــلى اهللا فـــإن أصـــدق الحـــد
عليــه وســلم، وشــر األمــور محــدثاتها، وكــل محدثــة بدعــة، وكــل بدعــة ضــاللة، وكــل 

.ضاللة في النار
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كیشهپ

مووھرسعلم لیاگرتنڕرزو بگرتنەورگگومانب
، ستیوعلم واجب و پیبلترسلیتبیتاو بکمانموس
یکیو برازڕبیکیستاۆمامیداوارسو لەورئبجا ل

مابنستیبمئنیھاتکتبابیگرنگربو لستمانیوشۆخ
و گرتنەورگلکارگەومانیمیصالح عوصیینیو بنچ

، پاشان یتیوینوسخشداو سودبیرعشیعلمیاگرتنڕرزب
کیدەیرچاوسکندھو لیرسیکڤرالشمانۆخۆب
.کردرسلندمانەمامناویکڤیرا

راننعلم و خویبلتۆبیو سوودککنیواداریھ
ی، وصلقی، وبالله التوفتربگرەویمئو خواش لتبب

.آله وصحبه وسلمیمحمد وعلناینبیالله عل
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مــن نجاســة تــهطهار
الشبهات
ــهطهار مــن نجاســة ت

الشهوات


هطــ
٤:المــدثروثيابـك فطهـرهـا
ثياب













ر الـــــى صـــــوركم ان اهللا الينظـــــ
رواه مسلم)بكم وأعمالكموولكن ينظر الى قل،لكموأموا
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ِخرجت عليك كسرت كسر مهانَواحذر كمائن نفسك الالتي متى  ُ َ ْ َْ ِ ُ ْ
















 حــرام علــى قلــب أن

اهللا عزوجلهكرهييدخله النور وفيه شيء مما 
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 ومـا أمـروا اال ليعبـدوا اهللا مخلـصين لـه
) ٥:البينة(الدين حنفاء

ةانمـا األعمـا(:قالعن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  ولكـل ،ّـل بالني
واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم)مانوىمرئا







ّابــــوبكر المــــروذي ِ َ
أبـو عبـداهللا

بهـــذا ارتفـــع القـــوم
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)إنــــي :ُماأســــتطيع أن أقــــول،واهللا

ُذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه اهللا عزوجل َ ُ ً ُ(.



لبــت العلــم هللاهــل ط

) َولكنه شـيء حبب ،ٌعزيـز! هللا ُِّـ ّـ
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ُإلــي فطلبتــه َّ(










ورثــهَّعالجــت شــيئا أشــد علــي مــن نيتــيمــا ً،

ّألنها تتقلب علي ُ َ



ولــي ،ث واحــديُّربمــا أحــدث بحــد

ّفإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي،ٌنية ّث الواحد يحتاج الى نياتيفإذا الحد،ُ ُ ُ ُ
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مطلوب








ُاده ــــــتهــــــفأول مايجني عليه اجٌإذا لم يكن عون من اهللا للفتى 
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طالـــب العلـــم











) احــرص
وال تعجز،واستعن باهللا،على ما ينفعك









القرافيالفروقابن القيم
ُأصل كل خير في الدنيا واآلخرة العلم والعدل وأصل كل شر في الدنيا واآلخرة الجهل والظلم(
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 ّماطلب احـد شـيئا بجـد ً ٌ
َّفإن لم ينله كله نال بعضه،وصدق اال ناله ْ َ( .




ِلجد بالجد والحرمان بالكسل ا ّ َفانصب يصب عن قريب غاية األمل ُّ ْ ُِ َ










الفوائــد) اذا اطلــع
ُأشــرقت أرض القلــب بنــور ،ُقمــر العزيمــةهِوردفــ،الهمــة فــي ظــالم ليــل البطالــةُنجــم  ْ
.)ربها
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ُمن همه في مطعُلم ليس يناله ــــــــــــَواعلم بأن الع ِم أو ملبســــــــــُّ َْ َ
َفاحرص لتبلغ في ُ ًه حظا وافرا ـــــــَ ِّالمنام وغلسطيبُجره له ـــــواهً َ


طالب العلـم





طالب العلم
ابو عبداهللا احمد بن حنبل






طيــبطيبــىصــحيح البخــاري








گرتنی زانستورهگه

١٦



هذتــأريخ االســالم وهــذا

طيعهًشيء ال أعلم أحدا في زماننا يست



ابو عبداهللا


)َّّابو محمد ابن التبان (







ذاستعظام
ابن طولون


طيبىصحيح البخاري

طولون
      طيب    
     َكريمة المروزية ْ(     
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خطوطـه
بـــن حـــسن آل الـــشيخ




ًوم ذيوال ــــــى طلب العلــــــــر الــــّمـــــــش َرة وأصيال ـك بكــــــض لذلـــــوانهُ
ِوصل ِ ُالسؤال وكن هَ ُ َب عندي أن تكون جهوال ــفالعيَــــــــــاحثا ُديت مبَ َ َ

آل طالب






طـا




َأبـــو الوفـــاء ابـــن عقيـــل



ُشاب عزمي وال حزمي وال خلقما ُ رمي ـــــــــــــي وال ديني وال كــــــــَوال والئي ــَ

َا اعتاض شوإنم َ ِغير صبغته ْعري ــــــــــْ ِوالشيب في الشعر غير الشيب في الهمَ َّ َُّ م ـــــــــــُ
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 ٤٣ي أذن شاب صفهمسة.
ُّأمهمـا علـو الهمـة،العلـم والعمـل توأمـان ُّ







كتـاب العلـم
 م أصــحاب النبــي ًكبــاراَّــوتعل




ّجـــل جاللـــه
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ـــى صـــراط مـــستقيم ـــك انـــك عل فاستمـــسك بالـــذي أوحـــي إلي
). ٤٣:الزخرف(
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أبو قاسم (

ــ هجــل جالل





رضــي اهللا عنــهفــإن ،ِّمــن أراد العلــم فليثــور القــرآن
ُفيه علم األولين واآلخرين




 َل أصـحاب محمـد عـن شـيء نـسأمـا
ُإال علمــه فــي القــرآن ُإال أن علمنــا يقــصر عنــه،ّ َّ ّ







ُتقاصر عنه أفهام الرجال ُجميع العلوم في القرآن لكن 
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إللماعُعياض اليحصبي
ِريق الالحب ــــــن طُّل عــــــّاال المضا ـــــــالعلم في أصلين ال يعدوهم َّ

ِاحب أأقد أسندت عن تابع عن صي تار الـــــُعلم الكتاب وعلم اآلث








الفوائد




حدود
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)َأليوب الـسخ:قلـت ُالعلـم :َتيانيّـ
ْاليـــوم اكثـــر أو فيمـــا تقـــدم ؟ُ

 ّفيما تقدم اكثـرُلموالع،ُاكثرالكالم اليوم







ابــن أبــي العــز الحنفــي الطحايــهشــرح


ٌبخـالف كـالم المتقـدمين فإنـه قليـل ،البركـةًتـأخرين كثيـرا قليـلُكان كالم الم

ُكثير البركة








َّحمـدون القـصار َ
)ّألنهــم تكلمــوا لعــز اإلســالم،
ُونحــن نــتكلم لعــزة الـــنفس،ورضــا الـــرحمن،ونجــاة النفــوس ورضـــا ،وطلــب الــدنيا،ّ
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الخلق
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تعلـــيم المعلـــم ُّوكـــل مـــن أخطـــأ
َّقــل أو جــلُوال ينــال المقــصود ،َّالطريــق ضــل ََّ


الفوائــد)ُالجهــل بــالطريق،

ـــر مـــع الفائـــدة لبقليلـــة،وآفتهـــا ّوالمقـــصود يوجـــب التعـــب الكثي ُ(
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َّمرتــــــضى بــــــن محمــــــد الزبيــــــدي ُتــــــاج العــــــروس(
َالسندُألفية َّ

َفما حوى الغاية في  ْألف سنه َ ّشخض فخذ من كل فن أحسنِ ُ ْهٌ
ِحـــــــــــــد ناصــــــــلى مفيـــــــــُتأخذه عراجح ــــللٍجامع ٍتن ــــظ مـــــــبحف













جـامع
راجـــح





جــامعراجــح
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ألفيــة اآلثــاريْــنحو َ(
ألفية ابن مالك













ُويسمع منكم،تسمعون( َُ َويسمع ممن يسمع منكم،ْ َْ َْ ُ .ّوإسناده قوي)ُ














گرتنی زانستورهگه

٢٧










شاطبيالموافقات

شاطبى
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صــــيد الخــــاطر ُجمــــع العلـــــوم

)ممـــــــــدوح


َِّّفالحر مطلْوال تجهل به ُمن كل فن خذ ُّ ع على األسرار ُ
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البارشـاد الطـ
) ًوال ينبغــي للفاضــل أن يتــرك علمــا مــن ُالعلــوم النافعــة التــي تعــين علــى ُ ُ

ِاذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه،فهم الكتاب والسنة ُ ًَ ُ َوغ لـه أن يعيـب واليس،َ ُ
ِه ويــــزري بعالمـــهُالعلــم الـــذي يجهلـــ َ ْ ٌفـــإن هـــذا نقـــص ورذيلـــة،ُُ ينبغـــي لـــه أن ُفالعاقـــل،َّ

َيتكلم بعلم أو يسكت بحلم واال دخل تحت قول القائل ّ ْ َ ُ َ ّ:
ًأن سهالأتاني ْ َ َّ ًذم جهالَ َّ َّعلوما ليس يعرفهن سَ ُ َ ُهل ــــــً

َعلوما لو قرأها ما قالها  ُولكن الرضا بالجهل سهل ً َّ
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أذكـــار
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)ُولكــن انظــر الــذي يلزمــك مــن ،حــسن جميــل
ُحــين تــصبح الــى حــين تمــسي فالزمه ْــ ِ ُِ ُ(




َابو عبيدة معمر بن المثنى ْ َ) َمـن
َّشغل نفسه بغير المهم أضر بـالمهم


ُّوالعمر طيف زار أو ضيف ألم ُّالعلم جمنّوقدم األهم إ ٌ ٌَ َ ُ
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ىشنقيط
ْد تحصيل فن تممه رــــــــــُوإن ت ُ ِّ َ ّ َنتهاء مه ِوعن ســـواه قبل اإلَ

ُوفي ترادف العلوم المنع جا  َ ِ ُإن توأمان استبقا لن يخرجاُ َ
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نــــــــــاقض)نــــــــــواقض(






)ُوخيـر ،ُّشـر العلـم الغريـب

.)العلم الظاهر الذي قد رواه الناس



رحمــه اهللاىســيوط
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فاستبقوا الخيرات)١٤٨:البقرة(


ُن الحداثة التدوم أال إَوأيام الحداثة فاغتنمها  َّ




)ُما شبهت الشباب اال بشيء كـان فـي َّ
)فــسقطُكمــي
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)ُوالعلــم فــي ســن الــشباب أســرع الــى الــنفس وأقــوى ،ُ

ًتعلقا ولـصوقا ًُ ُّ





َفــــي الــــصغر كــــالنقش فــــي ُالعلــــم ِّ
)الحجــر








ُّعند المشيب يحمد القوم السرى نم سن الشباب يافتى أال اغت ُ َ
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ٍولست بمدرك مافات مني  ُ َلهف(بــُ ْ )ّلوأني(وال )ليت(وال بـ)َ






ـــاب العلـــم كت


– أدب

–)الدنيا والدين


٨)أحالم اليقظة (



گرتنی زانستورهگه

٣٨





ُّتقدم(





ال الـــشافعي ّـــقـف َ




گرتنی زانستورهگه

٣٩

 


 
 







ًانـــا ســـنلقي عليـــك قـــوال ثقـــيال
)٥:المزمـــل(

َّولقـــد يـــسرنا القـــرآن للـــذكر)٢٢-٤:القمـــر-
٤٠-٣٢(




 ًوقال الـذين كفـروا لـوال نـزل عليـه جملـة واحـدة كـذلك ّ
). ٣٢:الفرقان(تيالَلنثبت به فؤادك ورتلناه تر


ىطيب) الفقـه

جــامع التفـــسير()والمتفقــه



گرتنی زانستورهگه

٤٠

 ّــابــن النحاس َالحلبــيَّ

ُاليوم شيئ وغدا مثله  ُ ً َ َمن نخب العلم التي تلتقطٌ ُ َ ُ

ُيحصل المر ِ َ ُوإنما السبيل اجتماع الًكمةبها حءُ ْقطُنُ
ُفــت الــى عمــرو بــن دينــار لتا

،)فـي كـل خمـسة مجـالس حـديث،ُوما سمعت منـه إال مائـة حـديث،رةمخمسمائة 





َّم كــلّـلتع( َيــوم ثــالث مــسائلْ ْوال تــزد عليهــا شــيئا،َ





ّمطـوالت(،الـب العلـمط





ّمطوالت
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٤١

فـاعيِّالر


)ِّطعــــام الكبــــار ســــم الــــص ُّ ُ ِ )ارغُ





مطــوالت







تـدرج




فاسد


–
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٤٢

ّمطــــوالت









گرتنی زانستورهگه

٤٣




 
 












ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصـابروا

ــذين يــدعون ربهــم )٢٠٠:عمــرانآل( واصــبر نفــسك مــع ال
.)٢٨:الكهف(ههداة والعشي يريدون وجغبال

)ُبــن أبــي كثيــريحيــي
)هـــي مجـــالس الفقـــه

مجالسفقه

ُمصابرة٩َمفاعلة َ ُ



گرتنی زانستورهگه

٤٤





يحيـــي بـــن أبـــي كثيـــر)ُاليـــستطاع العلـــم بر ُ احـــة ُ
الجسم





)ًمــن لــم يحتمــل ذل التعلــيم ســاعة َّ ُ بقــي فــي ،َ

َذل الجهـل ُ(



)َألــم التعلـيمْلِمـن لــم يحتمـ ُلــم يــذق ،َ

)لذة العلـم






)لــم ينــل الرغائــب،ومــن لــم يركــب المــصاعب(




گرتنی زانستورهگه

٤٥















ُو العال وثبات أإلى شللك َ َ ُ ُولكن عزيز في الرجال ثبات ِ َ ٌ






 ِأبو يعلى الموصلي َ َ



ٌإني رأيت وفي األيام تجربة  َ َاألثر ةودــــــًاقبة محمـــــــبر عـــــــــــــللصُ



گرتنی زانستورهگه

٤٦

َوقل من جد في أمر تطل ٍ َّ َ َ َّحب الصبر إال فاز بالظفرواستصُه ُبَّ ّ َ َ









گرتنی زانستورهگه

٤٧



 
 


ارج الـسالكينَمـد() ُأدب المـرء

ُعنـوان سـعادته وفالحـه ُوقلة ،ُ يا فمـا اسـتجلب خيـر الـدن،أدبـه عنـوان شـقاوته وبـوارهّـ
ُوال اسـتجلب حرمانهواآلخرة بمثـل األدب، ِ َ )ّـا بمثـل قلة األدبمـُ








ِوالمرء اليسمو بغير األدب  َ ١١ِونسب١٠وإن يكن ذاحسبُ




١٠




گرتنی زانستورهگه

٤٨





)ُباألدب تفهـم العلـم َ َ(

















) ُأنت أحوج الى األدب منك الى العلـم الـذي جئـت

)تطلبــه

اهللا





گرتنی زانستورهگه

٤٩

طــا


)ِّتعلــم،ّيـا ابــن أخـي
َّاألدب قبــل أن تــتعلم العلــم َ(




) ُنحـن
)الى كثير من األدب أحوج منا الى كثير مـن العلـم









) ّاذهب الى ربيعة فتعلم مـن أدبـه

)قبل علمه





١٢




گرتنی زانستورهگه

٥٠












ىيثــ
) مــا

ُأنــتم إلــى يــسير مــن األدب أحــوج مــنكم إلــى كثيــر مــن العلــم؟هــذا ٍ(



)ليـث(







گرتنی زانستورهگه

٥١

 


 
 

 



) َمن لم يصن العلم لم ِ ُ ُْيصنه العلـمَ َ(







)ِّوهب بن منبه ُ(
)ّـاليكون البطال مـن الحكمـاء(




ٌاليدرك العلم بطال وال كسل  ِ َ ٌ ّ َ َُ َوال ملول وال من يألف البشرا ُ ُ َ َ

)ــــحالم )رِرَّ





گرتنی زانستورهگه

٥٢

ُاســـتعمال مايجملـــه ويزينـــه( ِّ ُ ب ،ُ ُوتجن ُّـــ ُمايدنـــسه ويـــشينهَ ُ َ(







)ُخذ العفو وأمر بالعرف وأعـرض {:في قوله تعالى ُ ُ

ُومكـــــــارم ،ُوحـــــــسن األدب،ُففيـــــــه المـــــــروءة،)١٩٩:األعـــــــراف(}عـــــــن الجـــــــاهلين
ُخـذ العفـو وأمـر بـالعرف()األخالق ُ ُ...(








)خــوارم المــروءة(




) مــن
خوارم المروءة)العلماء المتقدمين



گرتنی زانستورهگه

٥٣




َابو محمد ابن قدامة و أبـو الوفـاء ابـن عقيـلالطرطوشيبكرأبو َ ُُ
)خوارم المروءة(


 أبــو
ِّحامد الغزالي و ابو بكر بن الطيب ُُعيـاض اليحـصبي َ

خوارم المروءة(


ْابن الهمام و ابن نجيم َ ُ ُ ُخوارم










گرتنی زانستورهگه

٥٤




 
 
















)ُلينظــر أحــدكم ف،الرجــل علــى ديــن خليلــه

ُمن يخالل .وهو حديث حسن:رواه أبوداود والترمذي)َ






گرتنی زانستورهگه

٥٥

) ُلــيس إعــداء الجلــيس لجليــسه بمقالــه
)يــهبــل بــالنظر ال،وفعالــه فقــط



ْال تصحب الكسال ِ ُاد آخر يفسد ـــــــــالح بفســـــــكم صِفي حاالته نَ ُ ََ ِ
َّكالجمر يوضع في الرمٌعدوى البليد الى الجليد سريعة  ُ ُاد فيخمد ـــــَُ ُ ِ













ُمحمــد الخــضر بــن حــسين ِ َ ُرســائل اإلصــالح(









گرتنی زانستورهگه
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) ُبمـــــن يـــــصاحباعتبـــــروا الرجـــــل ُ فإنمـــــا ،َ
ُيــصاحب الرجــل مــن هــو مثلــه َ ُ ُ



ُابــو الفـــتح البــستي


َّشريف النجْفليكن ًامرا اذا ما اصطنعت ْار زكي الحسب ــــــَ َ َ َّ
ِفـنذل الرجال كنذل النب ْ ُْ َحطـــــــِار وال للـــــــفال للثِّمِات ـــََ ْب ـــــَ






ُابــــن مــــانعّارشــــاد الطــــالب ُ

) َويحـذر كـل الحـذر مـن مخالطـة الـسفاء وأهـل ُ ُ َّ َ َ
ُّون والوقاحة وسيئ السمعة واألغُالمج ّ ِفإن مخالطتـهم سـبب الحرمـان ،َلداءُبياء والبـَ ُ ْ ُ َ ُ

)ِوشقاوة اإلنسان





)ُإني ألحـرم جلـسائي الحـديث ال ُِ َ َ )ريـب لموضـع رجـل واحـد ثقيـلغّ



گرتنی زانستورهگه

٥٧

ديثــى








–
–











گرتنی زانستورهگه

٥٨

 
 

 
 

 








حفـظ(















گرتنی زانستورهگه

٥٩

خاطرصيد ال


َأحــضر العلــم منفعــةُوجــدت(ُعبيـداهللا ِ مــا :َ
ُوعيتــه بقلبــي ولكتــه بلــساني ُ ُْ ُ(













ابـن عثيمـين ُوسـمعت شـيخنا

ًحفظنـا قلـيال وقرأنـا كثيـرا(:ُابن عثيمين يقول َفانتفعنـا بمـا حفظنـا اكثـر مـن انتفاعنـا ،ً
ابـن عثيمـين)بما قرأنا









گرتنی زانستورهگه

٦٠

ُْليس بعلم ماحوى القمطر َ ِ ُلعلم اال ماحواه الصدر اماٍ َّ ُ ّ ُ





ُابن الفرات





ُابــن مالــكةألفيــ




ابـو الفـرج ابـن الجـوزي
ابـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي


نحــويالابــن هــشام

َمختصر الخرقي ِ



ــــذاكرة ُم



گرتنی زانستورهگه

٦١









 ِانمــا مثــل صــاحب القــرآن كمثــل ُ َ َ

ـــــل المعلقـــــة ـــــت،إن عاهـــــد عليهـــــا أمـــــسكها،صـــــاحب اإلب رواه )وإن أطلقهـــــا ذهب
ُبــه نحــوهورواه مــسلم مــن حــديث مالــك،البخــاري َ َ.



 واذا كـان

!َمن تعاهـد أمـسكها فكيـف بـسائر العلـوم؟،اإلبل المعلقةَّالقرآن الميسر للذكر ك




ُانما يذهب الع ُلم النسيان وتـرك المـذاكرةُ ُ َ






گرتنی زانستورهگه

٦٢



ُا العلـــم خـــزائنانمـــا هـــذ وتفتتحهـــا ،ُ
المـــــسألة




–
–





ورثـه



 علمالهذا بلد يموت فيه(











گرتنی زانستورهگه

٦٣











گرتنی زانستورهگه

٦٤



 
 







رضــي اهللا عنــه(ــالمؤمنين مــن أنفــسهم وهــو أب لهــم ُّالنبــي أولــى ب




 م والمــؤدب ّالــشيخ والمعل ِّــ ،أب للــروحُ

١٤ُوالوالد أب للجسد


ًكـل مـن سـمعت منـه حـديثا ُ ُ َ ُّ
فأنــــا لــــه عبــــد




١٤)مدارج السالكين(



گرتنی زانستورهگه

٦٥

ـــن علـــى األدفـــوي ِّمحمـــد ب ِ ُ ُ
)ُاذا تعلم االنسان من قـال ،دفهـو لـه عبـ،العالم واستفاد منه الفوائدَّ

ولــم يكــن ،ُوشــع بــن نــونوهــو ي) ٦٠:الكهــف(واذ قــال موســى لفتــه:اهللا تعــالى
ًوانما كـان متلمذا لـه،لهلوكامم ِّـ ،)لـذلكهاهللا فتـافجعلـه،ًا لـهُمتبعـ،ُ



)٦٠:الكهــف) (واذ قــال موســى لفتــه(:قــال اهللا تعــالى




فتى



َلـيس مـن امتـي مـن َّيجـل كبيرنـالـمُ ُ،

ّويعرف لعالمنا حقه،ْويرحم صغيرنا ْرواه احمد



رضـي اهللا عنهمـا

ثــا ّأتمــسك لــي وأنــت ابــن عــم رســول اهللا ُ ُ
ُانـــا هكــذا نـــصنع بالعلمــاء(:فقــال ابـــن عبــاس؟



گرتنی زانستورهگه

٦٦













ــي ليلــى ُأيــت عبــدار لرحمن بــن أب
َوأصحابه يعظمونـه ويـسودونه ويـشرفونه مثـل األميـر ِّ ُ ُِّ ّ




ى الموصــلىيــيحٍرأيــت مالــك بــن أنــس غيــر مــرة ّ ََ وكــان ،ُ
ٌواذا رفـــع احـــد صـــوته صـــاحوا بـــه،ير لـــهقبأصـــحابه مـــن اإلعظـــام لـــه والتـــو





–

–



گرتنی زانستورهگه
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–
–












ًقوال صحيحاٍوكم من عائب  ِوآفته من الفهم السقيم ً ُ
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يــثســطي
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ابــن عاصــمُلوصــولمرتقــى ا


َّتحسيننا الظن بأهل العلمٌوواجب في مشكالت الفهم  ُ ِ َ



گرتنی زانستورهگه

٧٢








شـاطبى

الموافقـــــــاتُابـــــــن رجـــــــبجـــــــامع العلـــــــوم والحكـــــــم



















گرتنی زانستورهگه

٧٣
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) َمــن أراد أن ينظــر الــى مجــالس األنبيــاء

ِأي شـيئيـا فـالن:ُل فيقوليجيئ الرج،فلينظر الى مجالس العلماء فـي رجـل تقـولَّ
مـا تقـول : ُويجيئ آخر فيقول،ُامرأتهطلقت:ُفيقول؟كذاو َحلف على امرأته بكذا 

ُليس يحنث بهذا القول: فيقول؟في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا وليس هـذا ،َ
ّاال لنبــــي أو  )ِفــــاعرفوا لهــــم ذلــــك،عــــالملّ










    أوعية    
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)َأهكـذا يفعـل بكـالم األبـرار ُ
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مصطفى
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–

ء–
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) ُفــــإذا تعــــذر إقامــــة ّ
َّالواجبــات مـــن العلـــم والجهـــاد وغيـــر ذلـــك اال بمـــن فيـــه بدعـــة مـــضرتها دون مـــضرة  ََّ َُ ّ

سدة مرحةلُكــــان تحــــصيل مــــص،ذلــــك الواجــــب ْــــالواجــــب مــــع مف ًجوحــــة خيــــرا مــــن َ ٍ
)العكس



















گرتنی زانستورهگه

٨٠

ابـــراهيم آل الـــشيخ





ـث


) كـــان ،لـــم يكـــن الـــسلف هكـــذا،هكـــذالـــم يكـــن الـــسلف
َأحدهم اليدعي اإلمامة وال يجلس فـي الـصدر حتـى يطلـب هـذا العلـم ثالثـين سـنة َ ُ ّ ُ،

ُّوأنت تكبر على من هـو أس منـك  )وال أراك تـدنو مـن مجلـسي،ّـقـم عني! ُ







)ّاذا رأيـت الـشاب يـتكلم عنـد المـشايخ وإن كـان قـد بلـغ ،َّ

)ُفإنه قليل الحيـاء،فأيس من خيرهً،لغامن العلم مب










گرتنی زانستورهگه

٨١







حـافظ

















طالبمصطفى
            

مصطفى



گرتنی زانستورهگه

٨٢

 
ظتحف 

 













ّتفقهّتعلمتعنـت
م ُّــــتهك









گرتنی زانستورهگه

٨٣








اإلحكـام

–




–


–




)أهــل الذمــة
إعالم الموقعين


اليجوز)وإن خرجـت ،َّهـي المـسألة المعينـة



گرتنی زانستورهگه

٨٤

فــي عــدة قوالــب









)َكمــت العلـم حتــى تــسأل عــن ذا؟أح َ!(











ْـابو الطفيل ُ َّإن
ًلكل مقام مقاال ٍ

ابن المبارك
لـيس هـذا مـن تـوقير العلـم





گرتنی زانستورهگه

٨٥

عبــدالرحمن بــن أبــي ليلــي









ثمـانعو
 يــا أبــا زكريــا

ـــه ُحـــدثني بـــشيئ أذكـــرك ب ّ


ْأذكرنـــي أنـــك ســـألتني أن احـــدثك فلـــم أفعـــل( ُ



تحفظ









گرتنی زانستورهگه

٨٦







ْثــم تعــال فــسل،ألّاذهــب فــتعلم كيــف تــس َ







گرتنی زانستورهگه

٨٧

 


 
 







ُمفتاح دار السعادة) ّومن لم يغلب لذة ّ ُ َ
)لم ينل درجة العلم أبدا،ة نفسهّإدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهو
















گرتنی زانستورهگه

٨٨





ٍذتي اال رواية مسند ــــــــــــمال َ ْ ُ ُ ّ ِقد قيدت بفصاحة األلفاظّ ِ ْ ّ ُ
ٌالس فيها تحل سكينةَومج ُّ ِ ِرات معاشر الحفاظ ـــــــُومذكُ ُ َ ُ









––


)ـــاء الملـــوك ـــوك وأبن ـــن المل ُأي ـــاء ؟ُ ـــن الملـــوك وأبن ُأي
)الملــــوك؟


ِاذا خاض في بحر التفكر خاط ُعلى درة من معضـــــــــري      ُِ ٍَّ ِالت المطالبــُ ِ

َحفرت ملوك  ْاألرض في نيل ماحوواُ َ َ َونلت المنى بالكتب ال بالكِ ُ ُ ِائب تُ






گرتنی زانستورهگه

٨٩




)ٌخــصلةتبقيــ ٍََأن أقعــد علــى مــصطبة:َ ْ –وحــولي أصــحاب الحــديث ،ِ
)؟رحمـك اهللاَمـن ذكــرت:يملفيقـول المــست–ُأي طـالب العلــم 




حـــدثنا فـــالن:قـــال،حـــدثنا فـــالن






ضـر

)َاليجـــد المـــرء لـــذة العلـــم حتـــى يجـــوع وينـــسى جوعـــه ُ ُ






ِلم َحبرة تجالــــــــــــــــــــسني نهاري َ ُ ٌ َ ِالي من أنس الصديق ُّأحبْ ُ ّ

ٍورزمة كاغد في البي ُ ُْ ِب الي من عدل االقيقــــــأحت عندي أأأأَ ِ ْ ِ ّ ُّ
َولطم ْ ّة عالم في الخد مني ــــــــــــَ ٍ ْـــدي من شــُّألذ لُ ِ ِرب َّ الرحيقْ



گرتنی زانستورهگه

٩٠

ٌمحبـرة َ ْ ُِرزمـة ُِْعـدل الـ ْ ِقيقدِ
ُلطمة َ ْ َالخد


)حبـينُروضـة الم)ُوأمـا عـشاق ّ ًالعلـم فـأعظم شـغفا ُ ُ

ًبــه وعــشقا لــه مــن كــل عاشــق بمعــشوقه ْ ٍوكثيــر مــنهم اليــشغله عنــه أجمــل صــورة مــن ،ِ ُ َُ َ
)البــــشر













–

عورسِعرس
ِعرس(

           




گرتنی زانستورهگه

٩١

–


ّســمار ُ


راءشـــي ْـــوخ القم ُ







گرتنی زانستورهگه

٩٢




 
 




عين العقـل






صــيد الخــاطر() ينبغــي لألنــسان

ٍفـال يـضيع منـه لحظـة فــي غيـر قربـة،وقتــهوقـدر،أن يعـرف شـرف زمانـه ُ ً ِّ ِّويقـدم فيــه ،ُ ُ
،)َاألفــضل مــن القــول والعمــل




ّالبــزار)ٍمــا ضــيعت ســاعة مــن عمــري فــي لهــو و لعــب ُ ً ُ َّ(





گرتنی زانستورهگه

٩٣

)ُأبــو الوفــاء بــن عقيــل(الفنــون
) ًإنـــي ال يحـــل لـــي أن اضـــيع ســـاعة مـــن ّ ُ ُّ
)ُعمري


–

–








إقــرأ فــي هــذا الكتــاب وارفــع صــوتك(









)ُنيـل األوطـار َ




گرتنی زانستورهگه

٩٤











َّونـــهدالم

)ُدرسته الف مـرة


ابـن عطيـة
)صــحيح البخــاري



––









گرتنی زانستورهگه

٩٥







)ُذيل تأريخ بغـداد ْ َ()هـذا شـيئ لـم يبلغـه احـد(















ُوقت أنفسوال ِما عنيت بحفظهُ ُوأراه أسهل ما عليك يضيع ُ َ َ ُ







گرتنی زانستورهگه

٩٦




 












ُومــالك ذلــك هجــر العوائــد( وقطــع العالئــق،ُ



رفــــض العوائـــــق

عوائــــــقعالئــــــق
عوائـق


عالئقّتعلقات



گرتنی زانستورهگه

٩٧


هجر العوائد

 العالئققطع
رفض العوائق







هللا الحمد والمنة.
ــــه وصــــحبه  ــــا محمــــد وعلــــى آل ــــارك علــــى نبين وصــــلى اهللا وســــلم وب

.أجمعين

شعبانهللا الحمد والمنة.


