
 

https://www.youtube.com/watch?v=S0OcLjHlxug&feature=youtu.be 

- 1 - 

 

 الحث عىل طلب العلم
 للشيخ ربيع زكريا أبو ىرجة

 لطلبة معيد اإلمام الشافعي العلمي

 مفرغ ةم  لك

 

بإرشاف فضيلة الشيخ أيب زياد محمد بن  ؛كلمة موجية لطلبة معيد اإلمام الشافعي العلمي

  .ام الشافعيعىل قناة إذاعة اإلم ؛عيل جابر حفظو  تعاىل

ِو الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ   بِْسِم اللّـَ

، وعىل آلو وأصحابو لسالم عىل عبده ونبيو نبينا محمد، والصالة واالحمد هلل رب العاًلني

 :؛ أما بعدأجمعني

ً فاعلموا رحمني  وإياكم ؛ ليخرج ، وأنزل عليو القرآن ؛ أن  عز وجل بعث محمدا

إِلَيَْك  أَنزَلْنَاهُ  كِتَاٌب  ۚالر ﴿ :؛ وقال  عز وجلبحانو وتعاىلالناس من الظلامت إىل النور بإذن  س

 .﴾ِيْم إىَِلٰ ِِصَاِط الَْحِميدِ لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلاَُمِت إِىَل النُّوِر ِبِإْذِن َرب  

ً ﴿: وقال سبحانو وتعاىل  ِ ِبِإْذنِِو يَا أَيَُّيا النَِّبيُّ إِنَّا أَرَْسلْنَاَك َشاِىًدا َوُمبَِش  ا َونَِييرًا و َوَداِعيًا إِىَل َّ

 .﴾َوِِسَاًجا ُمِنريًا 

َخلََق اإْلِنَْساَن  1اقَْرأْ ِباْسِم َرب َك الَِّيي َخلََق ﴿: ز وجل عليو أول ما أنزل من كتابوأنزل  عو  

 .﴾5َعلََّم اإْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَْم  4ِبالَْقلَِم الَِّيي َعلََّم  3اقَْرأْ َوَربَُّك اْْلَكْرَُم  2ِمْن َعلٍَق 

أن يطلب  ،العبدفأفضل ما يطلبو  ؛إال العلم وال طريق يوصل إىل ما جاء بو رسول   

 يكون وال ،لوعلم حدود اًلنّز  ،نفس اًلراد  فيم معاين  ورسولوال، و علم الكتاب والسنة

 :فقال سبحانو وتعاىل ؛أن يستزيد من العلم وقد أمر  عز وجل رسولو  ،ذلك إال بالعلم

 .﴾َۚوَعلََّمَك َما لَْم تَُكن تَْعلَُم ﴿ :وقال سبحانو وتعاىل ،﴾َوقُل رَّب  زِْديِن ِعلاًْم ﴿

 إليو يتسابق ما أرشف من فجعلو ؛بِشعو العلم فضل قد وجل عز  أن اًلعلوم منو  

 ؛ونفى  عز وجل التسوية بني العامل وغري العامل ،حصلوناًل حصلو ما أجّل  ومن ،اًلتسابقون

َا ﴿:فقال سبحانو وتعاىل  .﴾يَتََيكَُّر أُولُو اْْلَلْبَاِب قُْل َىْل يَْستَِوي الَِّييَن يَْعلَُموَن َوالَِّييَن اَل يَْعلَُموَن إَِّنَّ

https://www.youtube.com/watch?v=S0OcLjHlxug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S0OcLjHlxug&feature=youtu.be


 

https://www.youtube.com/watch?v=S0OcLjHlxug&feature=youtu.be 

- 2 - 

 

 الحث عىل طلب العلم
 للشيخ ربيع زكريا أبو ىرجة

 لطلبة معيد اإلمام الشافعي العلمي

 مفرغ ةم  لك

قال   ؛فالعلامء ىم أكرث الناس خشية هلل عز وجل ؛فالعلم يورث خشيو  سبحانو وتعاىل 

َ ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلاََمءُ ﴿ :تبارك وتعاىل َا يَْخََش َّ  .﴾إَِّنَّ

أال ترى أنو سبحانو وتعاىل جعلو قسيام  ؛و جل وعال جعل العلم عبادة من أجل العبادات 

 ِمن نََفرَ  فَلَْواَل  َۚوَما كَاَن الُْمْؤِمنُوَن لِيَنِفُروا كَافًَّة ﴿ :فقال عز وجل ؛يف سبيلو سبحانو وتعاىلللجياد 

نُْيمْ  ِفرْقَةٍ  كُل   ُيوا طَائَِفةٌ  م  ينِ  يِف  ل يَتََفقَّ  .﴾يَْحَيُرونَ  لََعلَُّيمْ  إِلَيِْيمْ  رََجُعوا إَِذا قَْوَمُيمْ  َولِيُنِْيُروا الد 

ُ الَِّييَن آَمنُوا ِمنُكْم يَرْفَ   ﴿ :وجل عز  قال ،درجات العلم أىل يرفع وجل عز و  عِ َّ

ن نََّشاءُ نَ ﴿ :ويف قول  عز وجل ،﴾ َن أُوتُوا الِْعلَْم َدرََجاٍت َوالَِّيي الك قال اإلمام م، ﴾رْفَُع َدرََجاٍت مَّ

من فضل  ومن فضل العلم أنو مفضل عىل الجيل حتى يف إباحة ف ،بالعلم :رحمو  تعاىل

صيده بخالف الكلب الجاىل  عز وجل فالكلب اًلعلم أباح  ؛صيد الكلب اًلعلم عىل غري اًلعلم

 .فإنو ال يباح صيده

 :قال ،﴾ُمبَاَركًا أَيَْن َما كُنُت َوَجَعلَِنى   ﴿ :قال بن عيينة رحمو  تعاىل يف قول  عز وجل 

 .معلام للناس الخري

 ومن فضل العلم أن  سبحانو وتعاىل استشيد بالعلامء عىل أجل مشيود ومن فضل  

ُ أَنَُّو اَل إِلََٰو إاِلَّ ُىَو َوالَْماَلئَِكُة ﴿ :فقال سبحانو وتعاىل ؛علييم وىو توحيده سبحانو وتعاىل َشِيَد َّ

فييا كام ترى بيان لفضل العلم وفضل  ؛﴾لَْعِزيُز الَْحِكيمُ ا ُىوَ  إاِلَّ  إِلَٰوَ  اَل  َۚوأُولُو الِْعلِْم قَاِِئًا ِبالِْقْسِط 

مام يجعل اإلنسان يكون حريصا غاية الحرص عىل تعلم العلم بعد أداء ما افرتض   ؛العلامء

 .سبحانو و تعاىل

فييه منقبة   ؛وقد رشف  سبحانو وتعاىل أىل العلم وجعل صدورىم أوعية آلياتو عز وجل 

بَْل ُىَو آيَاٌت بَي نَاٌت يِف ُصُدوِر الَِّييَن أُوتُوا ﴿ :فقال سبحانو وتعاىل ؛دون ما سواىم وخاصية ليم

 .﴾ِبآيَاتِنَا إاِل الظَّالُِمونَ  الِْعلَْم َوَما يَْجَحدُ 
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يُْؤِِت ﴿ :سبحانو وتعاىلفقال  ،فشيد  سبحانو وتعاىل ًلن أتاه العلم أنو أتاه خريا كثريا 

كَّرُ  َوَما ۗ كَِثريًا َخرْيًا أُوِِتَ  فََقدْ  الِْحْكَمةَ  يُْؤتَ  َوَمن ۚيََشاُء  الِْحْكَمَة َمن  .﴾اْْلَلْبَاِب  أُولُو إاِلَّ  يَيَّ

 بأنيم وتعاىل سبحانو رشعو عىل استقاموا اليين سبحانو بطاعتو العاملني العلامء ووصف 

َ ِمْن ِعبَاِدِه ﴿:ىلوتعا سبحانو قال ليلك ؛غريىم من وتعاىل سبحانو هلل خشية أشد َا يَْخََش َّ إَِّنَّ

َ َعِزيٌز َغُفورٌ  الُْعلاََمءُ   .﴾ إِنَّ َّ

أن اليي يتجو ويوفق لطلب العلم أن ىيا من الخري اليي يستبِش بو  وقد بني النبي  

ينِ » :ليلك قال  ؛أن  أراد بو خريا :العبد؛ ْلن ىيا معناه ْيُو يِف الد  ُ ِبِو َخرْيًا يَُفق   .«َمْن يُرِِد َّ

ىيا ييرس  ويسيل  سبحانو وتعاىل  ؛أن اليي يسلك طريقا يطلب فيو العلم وبني  

ُ  ،ن سلََك طريًقا يلتَِمُس فيِو علاًم مَ » :كام قال عليو الصالة والسالم ؛لو بو طريقا إىل الجنة َسيََّل َّ

 .«لَُو طريًقا إىل الجنَّةِ 

 :قال أيضا ، " طلب العلم أفضل من صالة النافلة " :قال اإلمام الشافعي رحمو  تعاىل 

 .ليس بعد أداء الفرائض أفضل من طلب العلم ""

 ،علم السنةنريد علم الكتاب و  :" أيالعلم الِشعي" :وعندما نتكلم عن العلم فإننا نريد بو 

وكام قال بن حجر رحمو   ؛يكر فضلو ابتداءيكر العلم و يُ ىيا اليي يكون مقصودا عندما يُ 

واًلراد بالعلم العلم الِشعي اليي يفيد ما يجب عىل اًلكلف من أمر دينو يف عبادتو " :تعاىل

ذلك  ومدار ،عن النقائصوتنزييو  ،وما يجب لو من القيام بأمره ،والعلم باهلل وصفاتو ،ومعامالتو

بأن نطلب علم الكتاب  ىيا ما ينبغي علينا جميعا أن نتوجو إليو ،"عىل التفسري والحديث والفقو

اليين عرف  ،علامء أىل السنة والجامعة ؛ولكن ىيا ال ينال إال عىل أيدي العلامء ،وعلم السنة

ونثني  ،نتعلم منيم ،ؤالء نتوجو إلييمفان ى ؛وقضوا أعامرىم يف طلبو ،ومترسوا بو ،عنيم ذلك

نتفقو فنتعلم االعتقاد  ،كتاب  وعلم سنة رسول   الركب بني يدييم لنستفيد علم
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نتعلم العبادات التي جاءنا بيا رسول  ،واليي ذكره لنا رسول   ،الصحيح اًلنزل يف كتاب 

نتعلم  الدين اليي  ،نتعلم اْلخالق ،نتعلم اًلعامالت التي جاءنا بيا رسول   ، 

خاصة وقد كرثت الفنت  ؛فإن ىيا من أفضل ما تقىض بو اْلوقات ؛جاءنا بو رسول  

وانشغل الكثري بييه الدنيا  ؛ من رحم  سبحانو وتعاىلوغفل الكثري إال ؛اًللييات واًلغرياتو 

 ،وتالوة كتابو سبحانو ،وتركوا أفضل ما فييا من ذكر  تبارك وتعاىل ،التي ىي فانية ال محالة

 .وتعلم سنة نبيو 

 . أعلمو ،ل  سبحانو و تعاىل أن يوفق الجميع ًلا يحبو و يرضاهأ نس 

 وعىل آلو وأصحابو أجمعني . ،صىل  وسلم وبارك عىل عبده ونبيو نبينا محمدو  
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