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 فضائل العلم -3

  :فضل العلم 

 .[28: ]فاطر (  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)قال هللا تعالى:  -1

 .[4-1: ]الرحمن(   ڇڇ ڇ چ چ ڇ ڃ چ چ ڃ ڃ)وقال هللا تعالى:  -2

  :فضل أهل العلم 

]آل (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)قال هللا تعالى:  -1

 .[18: عمران

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )عالى: وقال هللا ت -2

 .[11: ]المجادلة(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )وقال هللا تعالى:  -3

َمر(   جئی ی ی ی   .[9: ]الزُّ

ِ  َعْنـهُ  هللاُ  َعْن ُعثَْماَن َرِضيَ وَ  -4 َم القُْرآَن َخیْ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِـي  ـُرُكْم َمْن تَعَلَـّ

َمهُ   .(1)أخرجه البخاري  .«َوَعلَـّ

 

  :فضل طلب العلم 

 (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[19: ]محمد

َمْن نَفََّس َعْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َعْنـهُ  هللاُ  َرِضيَ  َعْن أَبِـي ُهَرْیـَرةَ وَ  -2

                                                 

 . (5027برقم ) أخرجه البخاري (1)
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ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب الدُّْنـیَا، نَفََّس هللاُ َعْنـهُ ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب یَْوِم الِقیَاَمِة،  ُمْؤِمن  

، یَسََّر هللاُ َعلَـْیـِه فِـي الدُّْنـیَا َواآلِخَرةِ َوَمْن َستَـَر  َوَمْن یَسََّر َعلَـى ُمْعِسر 

، َوهللاُ فِـي َعْوِن العَْبِد َما َكاَن العَْبدُ ُمْسِلـماً، َستَـَرهُ هللاُ فِـي الدُّْنـیَا َواآلِخَرةِ 

َل هللاُ لَـهُ بِـِه  ً یَْلتَـِمُس فِـیِه ِعْلـماً، َسهَّ فِـي َعْوِن أَِخیِه، َوَمْن َسلََك َطِریقا

 .(1)سلممأخرجه  .«َطِریقاً إِلَـى الَجنَّةِ 

  :م  فضل من َعِلـم وَعلَـّ

 .[79: ]آل عمران (  ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال هللا تعالى:  -1

ِ  َعْنـهُ  هللاُ  َرِضيَ  َعْن أبِـي ُموَسىوَ  -2 َمثَُل َما بَعَثَنِـي هللاُ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِـي 

بِـِه ِمَن الُهـدَى َوالِعْلـِم، َكَمثَِل الغَْیِث الَكثِیِر أَصاَب أْرضاً، فََكاَن ِمْنـَها 

َوالعُْشَب الَكثِیَر، َوَكانَْت ِمْنـَها أَجاِدُب،  ألنَِقیَّةٌ، قَبِلَِت الَماَء، فَأْنبَتَِت الكَ 

أْمَسَكِت الَماَء، فَنَفََع هللاُ بِـَها النَّاَس، فََشِربُوا َوَسقَْوا َوَزَرُعوا، َوأَصابَْت 

ِمْنـَها َطائِفَةً أْخَرى، إنََّما ِهَي قِیعَاٌن ال تُـْمِسُك َماًء َوال تُْنبُِت َكألً، فَذَِلَك 

َم، َوَمثَُل َمْن ٬ْن فَقُهَ فِـي ِدیِن اَمثَُل مَ  ، َونَفَعَهُ َما بَعَثَنِـي هللاُ بِـِه فَعَِلـَم َوَعلَـّ

 .(2)متفق علیه .«الَِّذي أْرِسْلُت بِـهِ  ٬لَـْم یَـْرفَْع بِذَِلَك َرأْساً، َولَـْم یَْقبَْل ُهـدَى ا

 

ال َحَسدَ إال »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قَاَل النَّبِـيُّ  َعْنـهُ  هللاُ  َمْسعُود  َرِضيَ  ْبنِ  ٬اَعْبدُ َوَعْن  -3

، َوَرُجٌل آتَاهُ  ِ فِـي اثْنَتَـْیِن: َرُجٌل آتَاهُ هللاُ َماال فَُسل َِط َعلَـى َهلََكتِـِه فِـي الَحق 

ـُمَها  .(3)متفق علیه .«هللاُ الِحْكَمةَ فَـُهَو یَْقِضي بِـَها َویُعَل ِ

                                                 

 (.2699برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2282ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له79، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 (.816ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له73، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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  :فضل من دعا إلى هدى 

لَت(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)قال هللا تعالى:  -1  .[33: ]فُص ِ

َمْن دََعا إِلَـى »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعْنـهُ  هللاُ  َرِضيَ  َعْن أَبِـي ُهَرْیـَرةَ وَ  -2

ِهـْم ُهـدًى َكاَن لَـهُ ِمَن األَْجِر ِمثُْل أُُجوِر َمْن تَبِعَهُ، الَ یَْنقُُص ذَِلَك ِمْن أُُجورِ 

، َكاَن َعلَـْیـِه ِمَن اإِلثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَبِعَهُ الَ  َشْیئاً، َوَمْن دََعا إِلَـى َضالَلَة 

 ً  .(1)سلممأخرجه  «.یَْنقُُص ذَِلَك ِمْن آثَاِمِهـْم َشْیئا

  :فضل الفقه في الدين 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )قال هللا تعالى:  -1

 .[122: ]التوبة   (یی

َمْن یُـِرِد هللاُ بِـِه »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالقَالَ  َعْنـهُ  هللاُ  ُمعَاِویَةَ َرِضيَ  َوَعنْ  -2

ةُ  یِن، َوهللاُ الُمْعِطي َوأنَا القَاِسُم، َوال تََزاُل َهِذِه األُمَّ ْههُ فِـي الد ِ َخْیـراً یُفَق ِ

متفق  .«َوُهـْم َظاِهُرونَ  ٬ـى یَأْتِـَي أْمُر اَظاِهِریَن َعلَـى َمْن َخالَفَـُهـْم َحتَّ 

 .(2)علیه

ِ  َعْنـهُ  هللاُ  َعْن ُعثَْماَن َرِضيَ وَ  -3 َم القُْرآَن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِـي  َخْیـُرُكْم َمْن تَعَلَـّ

َمهُ   .(3)أخرجه البخاري  .«َوَعلَـّ

  :فضل مجالس الذكر 

 .[79: ]آل عمران   (ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال هللا تعالى:  -1

الَ یَْقعُدُ قَْوٌم یَْذُكُروَن هللاَ َعزَّ »قَاَل:  َعْنـهُ  هللاُ  َرِضيَ  أَبِـي ُهَرْیـَرةَ َوَعْن  -2

                                                 

 (.2674برقم ) أخرجه مسلم (1)

 (.1391ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له3116، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 (.5027برقم ) أخرجه البخاري (3)
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ْحـَمةُ، َونََزلَْت َعلَـْیـِهـُم السَِّكینَةُ  َوَجلَّ إِالَّ َحفَّتْـُهـُم الَمالَئَِكةُ، َوَغِشیَتْـُهـُم الرَّ

 .(1)أخرجه مسلم «.ـیَمْن ِعْندَهُ َوذََكَرُهـُم هللاُ فِ 

 

 

                                                 

 (.2700برقم ) مسلم أخرجه (1)
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