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وغنيث كو فقيورا  و دوا اموام امسوال لوثلعلم و على وجوو  طلوب العلوم علوى سوم ذكولم اسورا سوثى كو كا ىوسصيورا كو صو يرا صلى هللا عليه و سلميحث الرسول 

كى اهام لثلعلم و الاعلم و اكوعى لليوه ليعيول الوسوث م و  صلى هللا عليه و سولمكذراث هللا تعثلى في ساثله الكريم و سنة رسوله الاعلم و حض على اساكثله و 

كوال ساراسوة القور ى و  ثلعلول الشورعيةفي جعيل األذثسنوألى العلم ينير العقموو يوضح الطريق و يكهم الحيثة و يطورمث و طلب ذنث كى اهام كوال لو

سعث كى كول ذث ازل ذون القور ى ذه و الفقه و الكيرة        و لكن كيضث طلب ذنث االماعثل لثلعلول الاايوية سثلطب و علول االجاعثع و الاثريخ       علو

 } الوحي { سثى ]  ادرك     [

 كاواع العلول

 العلول الاايوية العلول الشرعية

 صلى هللا عليه و سلم مي سم علم له صلة لثلقر ى الكريم و سنة رسولهو
 الكيرة     -علم كصول الاين-علم الفقه-علول الحايث-علول القر ى

 سم علم يكثمم في تحكين ظروف حيثة اماكثى
-الصنثعثت-الييولوجيث-الشعر-األد -االجاعثع علم-الصيولوجيث-الطب-الفيزيثء

       

 

 

    صلى هللا عليه و سلم دثل:دثل  رسول هللا رضي هللا عنهعن كاس لن ذثلك: 

 ﴾ طلب العلم فريضة على سم ذكلم﴿ 

   صلى هللا عليه و سلم عنه دثل:دثل رسول هللا  رضي هللاعن كلي مريرة: 

 علعث سهم هللا له له طريقث للى الينة ﴾﴿ ذن سلك طريقث يلاعس فيه 

    ﴿ ِِ ِحيِم ْحعِن الرَّ  111طـــه   ﴾ َودُْم َر ِّ ِزْداِي ِعْلًعث لِْكِم هللاِ الرَّ

    ﴿ ِِ ِحيِم ْحعِن الرَّ َ َعِزيٌز َغفُورٌ لِْكِم هللاِ الرَّ َ ِذْن ِعصَثِدِه اْلعُلََعثُء لِىَّ هللاَّ  82  فاطر ﴾ لِاََّعث يَْخَشى هللاَّ

     ﴿ ِِ ِحيِم ْحعِن الرَّ ُر كُولُو اأْلَْلصَثِ  لِْكِم هللاِ الرَّ الزمر  ﴾دُْم َمْم يَْكاَِوي الَِّذيَن يَْعلَُعوَى َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُعوَى لِاََّعث يَاََذسَّ
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   ﴿  ِِ ِحيِم ْحعِن الرَّ ُ الَِّذيَن  ََذنُوا ِذْنكُ  لِْكِم هللاِ الرَّ ُ لَِعث تَْعَعلُوَى َخصِيرٌ يَْرفَِل هللاَّ  ْم َوالَِّذيَن كُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجثٍت َوهللاَّ

 11 المجادلة﴾

 لعثاا اطلب العلم

   ألاه غذاء الروح و ذنثر العقم 

 يكثعا على تقال اماكثى  ألاه 

  ألاه يينب النثس في الودوع في العهثلك 

   ألاه الطريق للى ذعرفة هللا و الفوز لرضثه 

   ألاه يعكن ذن الاالر في خلق هللا 

  دا  تحصيم و طلب العلم

 و األخذ لنصث حهم  احارال العلعثء و األسثتذة 

  الارسيز و حكن امص ثء 

 جاهثد الحرص على اليا و اال 

   تحري صحة و ساذة الععلوذثت 

 ثعرات تحصيم و تعلم و طلب العلم

  صلى هللا عليه و سلم الفوز لرضث هللا و جناه حي ثقثل الرسول 

 ﴿ ذن سلك طريقث يلاعس فيه علعث سهم هللا له له طريقث للى الينة ﴾
  الرفعة و الشرف و القيعة الحكنة في الاايث 

    ِلِْكِم هللا﴿ ِِ ِحيِم ْحعِن الرَّ ُ لَِعث تَْعَعلُوَى َخصِيرٌ الرَّ ُ الَِّذيَن  ََذنُوا ِذْنُكْم َوالَِّذيَن كُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجثٍت َوهللاَّ طـــه   ﴾يَْرفَِل هللاَّ
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  ازدمثر العياعل و تقاذه 
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