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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إف احلمد هلل حنمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فبل مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأشهد أف
دمحما عبده كرسولو صلى هللا كسلم عليو كعلى آلو كصحبو أمجعُت .
أما بعد :فإف العلم أمانة عظيمة ،كمسؤكلية جليلة كرشنة ،تيبلٌغ هبا رسالة هللا ،كتقاـ هبا احلجة على
عباد هللا ،فكم ىدل هللا عز كجل ابلعلم من الضبلالت ،ككم أخرج بو من الظلمات.
كرمو بو،
كشرفو ك ٌ
امنت هللا على نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ابلعلم ٌ

ﭧﭐ ﭐﭨﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ

ﳐﳑﳒﱠ النساء (ُُّ).

كمل أيمر نبيو أف يطلب االستزادة من شيء إال من العلم،
كرفع هللا قدر أىل العلم يف الدنيا كاألخرة.

ﭧﭐﭐﭨ ﭐﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠ طو (ُُْ).

ﭧ ﭐﭨﭐﱡﭐ ﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝﳞﳟﳠﳡ

ﳢﳣﳤﳥﳦﱠ اجملادلة)ُُ( :
كخصهم ابخلشية ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱠ فاطر.)ِٖ(:

كأشهدىم هللا على أعظم مشهود ،كىو توحيده عز كجل،

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ آؿ عمراف.)ُٖ( :

كىو من أعظم اجلهاد يف سبيل هللا عز كجل ،إذ أف من اجلهاد :اجلهاد ابحلجة كالبياف ،كىو جهاد
األئمة كالعلماء كرثة األنبياء:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤﲥﲦﲧﲨﱠ الفرقاف (ُٓػ ِٓ).

اجلهاديٍن ،كىو جهاد ادلنافقُت أيضان ،فإف
يقوؿ ابن القيم رمحو هللا :فهذا جهاد ذلم ابلقرآف ،كىو أكرب
ى
ادلنافقُت مل يكونوا يقاتلوف ادلسلمُت ،بل كانوا معهم يف الظاىر ،كردبا كانوا يقاتلوف عدكىم معهم ،كمع
ىذا فقد

ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ

ﱍﱎﱠ التوبة (ّٕ).
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كمعلوـ أف جهاد ادلنافقُت ابحلجة كالقرآف ،كادلقصود أف سبيل هللا ىو اجلهاد كطلب العلم كدعوة
اخللق بو إىل هللا .أ.ق .مفتاح دار السعادة (ُ.)َٕ/
بل إف اإلنساف ينتفع بعلمو حىت بعد موتو كما يف احلديث الذم ركاه أبو ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
صدقة جار وية ،أك عل وم ينتفع بو ،أك ك و
و
قاؿ" :إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من و
لد
ثبلثة إال من
صا وحل يدعو لو" .أخرجو مسلم يف صحيحو (ّ)ُِٓٓ/
كيكفي طبلب العلم فخران كشرفان أهنم كرثة األنبياء ،كإف االنبياء مل يورثوا ديناران كال درذنان ،كإدنا كرثوا
العلم فمن أخذه أخذ حبظ كافر.
كالعلم طريق إىل اجلنة ،عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ" :من سلك طريقان يلتمس فيو علمان
سهل هللا لو طريقان إىل اجلنة" .أخرجو الًتمذم(ٓ )ِٖ/كقاؿ حديث حسن كصححو األلباين.
كاألدلة يف فضل العلم كأىلو كثَتة جدان ،ال شنكن حصرىا يف مثل ىذا ادلقاـٍ .ب إف احلاجة إىل طلب
العلم الشرعي الذم زنمي هللا بو األمة من فنت الشهوات ،كالشبهات ،كيثبتها يف زمن الشدائد
كادللمات ماسة جدان ،فبو يزنفظ الدين ،كييذاد عن ادللة ،كتينصر األمة على عدكىا ،فنشره يف ىذه
األكقات من أعظم القرابت ،كأجل الطاعات ،كمن أعظم أسباب النصر كالتمكُت يف األرض.
كادلقصود بو العلم الشرعي علم الكتاب كالسنة الذم تصح بو العبادات ،كتقبل بو الطاعات .كإذا
كفق العبد لتعلم ىذا العلم كدراستو ،كتوجو القلب دلعرفتو فبل بد أف يعرؼ أبواب الدخوؿ إليو،
كدركب الوصوؿ لساحتو ،كالبد أف يستنَت خبربة من سبقو ،كعلم من فاقة كتقدمو ،كأف يضع لو
منهجان يسَت عليو ،كىدفان يصل إليو ،فإف السائر ببل منهج ،كال ىدؼ متضي بو السنوف كاألايـ كىو
اثبت مل يتحرؾ.
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حري بطالب العلم أن
وقبل الدخول إىل ادلنهج السليم لطلب العلم الشرعي ،مثة صفات كرمية ّ

يتحلى هبا ،وينافس عليها:

الصفة األوىل :تطهَت القلب من كل غش كدنس ،كغل كحسد ،كسوء عقيدة كخلق .مثل :الكرب
كالعجب كالرايء ،ليصلح بذلك لقبوؿ العلم كحفظو ،كاالطبلع على دقائق معانيو كحقائق غوامضو،
فإف العلم كما قاؿ بعضهم :صبلة السر ،كعبادة القلب ،كقربو الباطن .كإذا طييٌب القلب للعلم
ظهرت بركتو ،كدنا كاألرض إذا طييٌبت للزرع دنا زرعها ،كزكا .قاؿ سهل بن عبدهللا رمحو هللا :حراـ
على قلب أف يدخلو النور كفيو شيء شلا يكره هللا عز كجل.
الصفة الثانية :اإلخبلص هلل ،كحسن ادلقصد ،أبف يقصد طالب العلم كجو هللا تعاىل ،كالعمل بعلمو،

كإحياء الشريعة ،كتنوير قلبو ،كربلية ابطنو ،كالقرب من هللا تعاىل يوـ القيامة ،كالتعرض دلا أعد هللا
ألىلو من رضوانو ،كعظيم فضلو.
كاإلخبلص عزيز على النفس ،ألنو ليس ذلا فيو نصيب .يقوؿ سفياف الثورم رمحو هللا :ما عاجلت
شيئان أشد علي من نييت ،إهنا تتقلب علي.
ككاف أبو ىريرة هنع هللا يضر إذا ح ٌدث حبديث الثبلثة الذين أكؿ من يقضى عليهم يوـ القيامة يغشى عليو،
كمنهم العامل الذم أراد بعلمو ثناء الناس كمدحهم .أخرجه مسلم ()5151/2
كأكؿ ما يطلب اإلنساف العلم ردبا أيتيو الزىو ،كالغركر ،كحب ادلناظرة ،كادلناقشة كالظهور على
األقراف ،كحظوظ الدنيا .لكن إذا أراد هللا ابلعبد خَتان يف بداية الطلب رؽ قلبو خلشيتو ،كبدأت تظهر
أمارات اإلخبلص على عملو ،كحركاتو كسكناتو ،كيكوف أشد ما يكوف حرصان على إخفاء عملو.
قاؿ بعض السلف :كددت أف عبادٌب بيٍت كبُت هللا ال تراىا عُت.
ومما يعينك على اإلخالص إدامة النظر يف احلديثني التاليني:
 -5ما ركاه كعب بن مالك هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :من طلب العلم ليجارم بو العلماء ،أك ليمارم

بو السفهاء ،ك يصرؼ بو كجوه الناس إليو ،أدخلو هللا النار" .ركاه الًتمذم (ٓ )ِّ/كقاؿ ىذا
حديث غريب ،ال نعرفو إال من ىذا الوجو ،كحسنو األلباين.
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 -2ما ركاه أبو ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :من تعلم علمان شلا ييبتغي بو كجوي هللا تعاىل ال يتعلمو إال

ليصيب بو عرضان من الدنيا مل رند ىعرؼ اجلنة يوـ القيامة" .أخرجو أبو داكد (ّ )ِّّ/كصححو

األلباين.

الصفة الثالثة :حفظ الوقت كاغتنامو ،كمبادرة الشباب كساعات العمر يف التحصيل ،كأالٌ يغًت خبدع
التسويف  .فطالب العلم أعز شيء عنده الوقت ،ال ينبغي أف يضيع منو شيء يف غَت فائدة ،فيستغل
كقتو حبفظ ،أك مطالعة ،أك مذاكرة ،أك تعليم.
قاؿ اإلماـ مالك :ما دخلت على جعفر إال كجدتو على أحدل ثبلث خبلؿ :إما قائمان يصلي ،أك
جالسان يقرأ القرآف ،أك جالسان يذكر هللا .حىت كاف بعض العلماء يقوؿ :نعم كهللا احلاؿ.
كقاؿ أبو الوفاء بن عقيل احلنبلي رمحة هللا :إين ال زنل يل أف أضيع ساعة من عمرم حىت أذا تعطل
لساين عن مذاكرة كمناظرة ،كبصرم عن مطالعة ،أعملت فكرم يف حالة راحيت كأان مستطرح ،فبل
أهنض إال كقد خطر يل ما اسطره .
كمن العلماء ادلعاصرين :اإلماـ ابن ابز ،كابن عثيمُت ،كاأللباين ،كابن جربين ،فلو قرأان يف سَتىم
لعلمنا كيف كصلوا إىل ما كصلوا إليو من العلم كاإلمامة حبفظ أكقاهتم .
الصفة الرابعة :الصرب ،كربمل ادلشقة يف الطلب ،ألف العلم رسالة عظيمة ،كقد تكوف ثقيلة على
النفوس ،خاصة يف بداية الطلب ،فيحتاج طالب العلم إىل التسلح بسبلح الصرب ،كاجلهاد
كالتضحية .قاؿ بعض العلماء :إف جربيل غط النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف بداية الوحي ثبلث مرات ،ككاف ابإلمكاف
يف أكؿ مرة أف يقوؿ لو :أقرأ ابسم ربك الذم خلق ،قالوا حىت يعرؼ طالب العلم أف العلم ال يناؿ
إال ابلتعب كالنصب .يقوؿ أبو حاًب رمحو هللا  :مضت علينا إايـ مل نطعم فيها مرقان .لكثرة الدركس
كحضور رلالس العلماء ،كاجتهادىم يف التحصيل ،ال رندكف كقتان لطبخ اللحم كشرب مرقتو .
فيا أخي طالب العلم أصرب كأحتسب بطلبك للعلم ،كأشكر نعمة هللا أف كفقك ألشرؼ مطلوب.
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ابلوىرع يف مجيع شأنو ،فيتحرل احلبلؿ يف طعامو،
الصفة اخلامسة :أف أيخذ طالب العلم نفسو ى
كشرابو ،كلباسو ،كمسكنو ،كيف مجيع ما زنتاج إليو ،ىو كعيالو ،كيقتدم بنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حيث مل أيكل
التمرة اليت كجدىا يف الطريق ،خشية أف تكوف من الصدقة .كالورع كما عرفو شيخ االسبلـ :ىو ترؾ
ما سنشي ضرره يف األخرة .
الصفة السادسة :مبلزمة خشية هللا تعاىل كمراقبتو ،فينبغي لطالب العلم أف يتحلٌى بعمارة الظاىر
كالباطن خبشية هللا تعاىل ،زلافظان على شعائر اإلسبلـ ،كإظهار السنة كنشرىا ،كالعمل هبا ،كالدعوة
إليها .كأف يتحلٌى دبراقبة هللا يف مجيع أموره كأحوالو.
الصفة السابعة :التخفيف من الطعاـ ،كالنوـ ،فإف أعظم األسباب ادلعينة على االشتغاؿ كالفهم كعدـ
ادللل :أكل القدر اليسَت من احلبلؿ ،كالتقليل من الطعاـ .قاؿ الشافعي رمحو هللا :ما شبعت منذ ستة
عشرة سنة .كسبب ذلك أف كثرة األكل جالبة لكثرة الشرب ،ككثرتو جالبة للنوـ كالببلدة ،كقصور
الذىن ،كفتور احلواس ،ككسل اجلسم .ىذا مع ما فيو من الكراىية الشرعية ،كالتعرض خلطر األسقاـ
أكثر ما تراه يكوف من الطعاـ
البدنية ،كما قيل  :فإف الداء ي

ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ

كالشراب .ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ

( .)13قاؿ بعض العلماء :مجع هللا هبذه الكلمات الطب

كلو.
كيف حكمة لقماف :اي بٍت إذا امتؤلت ادلعدة انمت الفكرة ،كخرست احلكمة ،كقعدت األعضاء عن
العبادة.
كأف يقلل من نومو ما مل يلحق ضرر يف بدنو كذىنو ،أبف ال يزيد عن مثاف ساعات ثلث الزماف ،كال
أبس أف يريح نفسو كقلبو بنزىة ،كأف يكافئ نفسو براحة كاستجماـ ،كال أبس برايضة البدف.
الصفة الثامنة :اختيار الرفقة الصاحلة .كاف السلف يعرفوف أثر الرفقة الصاحلة يف طلب العلم من
اإلعانة على اخلَت ،كلذلك قاؿ هللا تعاىل عن موسى عليو السبلـ:

ه:
ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ ط

(.)92
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الصفة التاسعة :األدب كحسن اخللق .ينبغي لطالب العلم أف يوطن نفسو على مكارـ االخبلؽ،
فمن األخبلؽ الفاضلة احللم ،كاألانة ،كالتواضع ،كسبلمة الصدر ،كحفظ اللساف عن الغيبة كالنميمة،
كأف يكوف سهبلن ميسران بعيدان عن الكربايء ،كبعيدان عن العجب .قاؿ بعض السلف  :كهللا ما دخلت
رللسان أرل نفسي أصغر الناس ،إال خرجت كأان أعبلىم ،كال دخلت رللسان أرل نفسي أعبلىم ،إال
خرجت كقد كضعٍت هللا أدانىم .
الصفة العاشرة :أخذ العلم عن أىلو ،فيبحث طالب العلم عن العامل العامل بعلمو ،الذم يذكرؾ ابهلل
مظهره كسلربه .قاؿ الشافعي رمحو هللا  :رضيت دبالك حجة بيٍت كبُت هللا.
يعٍت إذا سألٍت هللا يوـ القيامة عمن أخذت العلم ،قلت :عن مالك .كقاؿ دمحم بن سَتين رمحو هللا :اي
أيها الناس إف ىذا العلم ًدين فانظركا عمن أتخذكف ًدينكم.
الصفة احلادية عشر :االىتداء ابلكتاب كالسنة ،فمن اىتدل ابلكتاب كالسنة سار على الصراط
ادلستقيم ،كعصمو هللا من الفنت ،كحفظو من احملن ،كجعل يف قلبو طمأنينة ،كيف صدره انشراحا،
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱽﱠ

(.)351

الصفة الثانية عشر :العمل ابلعلم ،كالدعوة إليو .كىو أف ييًتجم طالب العلم ما علمو بعملو ،فإذا
علم سنة متسك هبا ،كما قاؿ علي هنع هللا يضر :ىتف العلم ابلعمل فإف أجابو كإال ارربل.
كرثو هللا علم ما مل
كلذلك جاء يف احلكمة :اعمل ابحلديث مرة تكن من أىلو .فمن عمل دبا علم ٌ
يعلم.
فيحافظ طالب العلم على السنن ،كالسنن الركاتب ،كقياـ الليل ،كأذكار الصباح كادلساء ،كالنوـ،
كالدخوؿ كاخلركج كحنوىا فضبلن عن احملافظة على الفرائض ٍ .ب ال يغفل عن نشر اخلَت كدعوة
للمسلمُت ،فإف زكاة العلم نشره كتعليم االخرين .
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الصفة الثالثة عشر :اإلعراض عن رلالس اللغو ،كعن ادلراء كاجلداؿ الذم ال فائدة منو فيبتعد طالب
العلم عن رلالس اللغو اليت تضر كال تنفع ،كيرفع نفسو عن اجلداؿ كادلراء ،فإف ذلك شلا يذىب بركة
العلم ،كلذة العبادة ،كيكوف سببان يف االنتكاسة عن طريق احلق ،كلذلك يف احلديث ىع ٍن أًىيب أ ىيم ىامةى
اَّللً صلهى هللا علىي ًو كسلهم" :أ ىىان ىز ًعيم بًبػي و
ت ًيف ىربى ً
ض ا ٍجلىن ًهة لً ىم ٍن تىػىرىؾ الٍ ًمىراءى ىكإً ٍف
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
هنع هللا يضر قى ى
ه ىٍ
وؿ ه ى
ي ىٍ ىى ى
ت ًيف كس ًط ا ٍجلن ًهة لًمن تىػرىؾ الٍ ىك ًذب كإً ٍف ىكا ىف ما ًزحا كبًبػي و
ىكا ىف يًزل ًّقا ،كبًبػي و
اجلىنه ًة لً ىم ٍن ىح هس ىن
ت ًيف أ ٍىعلىى ٍ
ى ن ى ىٍ
ى ىٍ
ى ى
ىى ى ىٍ ى
خلي ىقوي" .أخرجه أبوداود ( )211/4وحسنه األلباني.
ي
كقاؿ معركؼ الكرخي رمحو هللا :إذا أراد هللا ب و
عبد خَتان فتح لو ابب العمل ،كأغلق عنو ابب اجلدؿ ،
كإذا أراد و
بعبد شران فتح عليو ابب اجلدؿ كأغلق عنو ابب العمل.
كلو أف أىل العلم صانوه صاهنم

كيف تكون طالب علم
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كيف يُطلب العلم
أخي طالب العلم اعلم أف لنيل العلم كربصيلو ضوابط كضعها العلماء لتسهيلو على من راـ الوصوؿ
إليو كمن ىذه الضوابط ما يلي:
ُػ أخذ العلم فنان فنان ،كالتدرج يف الطلب ،فقد قيل :من راـ العلم مجلة ،ذىب عنو مجلة .كقيل أيضان:
ازدحاـ العلم يف السمع مضلة الفهم.
فإف أفضل شيء أخذ الفن الواحد كإتقانوٍ ،ب أيخذ غَته ،كيستثٌت من ذلك إذا مل يتيسر لو ،كأف ال
يوجد يف بلده علماء ،أك زنضر دكرات علمية كحنوىا ،أك كاف عند الطالب ملكة قوية ،حبيث رنمع
أكثر من فنٍ ،ب أيضان يتدرج يف كل فن كما سيأٌب يف ادلنهج يف طلب العلم.
ِػ اختيار الشيخ ادلناسب ،كادلواظبة على حضور الدركس ،كىذا فيو أربعة فوائد:
أ ػ اختصار الطريق يف طلب العلم.
ب ػ السرعة يف اإلدراؾ ك معرفة مصطلحات العلماء.
ج ػ الربط بُت طبلب العلم كالعلماء.
د ػ السبلمة من اخلطأ كالزلل الناتج عن طلب العلم من الكتب فقط.
ّػ احضار الكتاب يف كل درس ككتابة ما يلقيو الشيخ كمعرفة فن الكتابة كعدـ االعتماد على
الذاكرة.
قيٌد صيودؾ ابحلباؿ الواثقة
العلم صيد كالكتابة قيده
كتًتكها بُت اخلبلئق طالقة
فمن احلماقة أف تصيد غزالة
ْػ مذاكرة الطالب للدركس ادلاضية ،كالتحضَت للدركس كادلستقبلية.
ٓػ مذاكرة العلم كمراجعتو ،كىذا إدنا يكوف مع طالب عل وم جاد حريص ،فيحصل بعد انتهاء الدرس،
أك يف أم كقت مناسب يتذاكراف فيما القي يف الدرس من فوائد ،كأحكاـ ،فبهذه الطريقة يثبت
كيف تكون طالب علم
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العلم .قاؿ بعض السلف :كنا نسمع احلديث من جابر هنع هللا يضر فإذا خرجنا من عنده تذاكران ،فإذا أبو
الزبَت احفظنا.
ٔػ البعد يف بداية الطلب عن ادلسائل اخلبلفية ،كالًتكيز على مذىب معُت ،خاصة فيما يتعلق ابلفقو
حىت ال تتشعب بو االقواؿ ،فيصعب عليو احلفظ ،كيتكاسل عن الطلب .فَتكز على مذىب كاحد
كيتعلم قواعده ،كضوابطوٍ ،ب ينتقل بعد ذلك إىل بقية ادلذاىب األخرل ،كيقارف كيوازف كيكوف متبعان
للدليل.
ٕػ عدـ االستعجاؿ يف النزكؿ للساحة كالتصدر ،كلذلك كاف العلماء ييعنوف إبطالة الزمن يف الطلب،
كيف أبيات الشافعي ما يؤيد ىذا الشرط:
سأنبيك عن تفصيلها ببياف
أخي لن تناؿ العلم إال بستة
كصحبة أستاذ كطوؿ زماف
ذكاء كحرص كاجتهاد كبلغة
كلذلك يف احلكمة :حب الظهور ،قصم الظهور.
فهذا اإلماـ عبد هللا بن كىب من أصحاب مالك تفقو على مالك مخسة كعشرين سنة ػ ػ أم ربع
قرف ػ ػ ك انظر يف سَت علمائنا ادلعاصرين ،كم كانت عدد سنوات الطلب اليت أمضوىا قبل أف يربزكا
للتعليم كالفتيا.
كلطوؿ الزمن يف الطلب مزااي:
أ ػ سنرج طالب العلم دبادة مكتملة ،كتصور كاضح.
ب ػ يًتىب طالب العلم على الصرب ،كربمل ادلشاؽ كادلتاعب ،كىي أدعى لئلخبلص كالضبط.
كعلى طالب العلم أال يغفل عن الدعوة إىل هللا ،كاألمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ،ابحلكمة كالرفق
دبا يعلم من علم ،فإف ىذا ىو زكاة العلم ،كبو ينمو كربصل الربكة.
ٖػ اختيار األكقات ادلناسبة للحفظ كالقراءة كادلراجعة كاالطبلع ،فيكوف طالب العلم مهتمان بًتتيب
أكقاتو حسب ما يناسبو .قاؿ ابن مجاعة رمحو هللا :كأجود األكقات للحفظ األسحار ،كللبحث
كيف تكون طالب علم
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األبكار ،كللكتابة كسط النهار ،كللمطالعة كادلذاكرة الليل .كقاؿ اخلطيب البغدادم رمحو هللا :أجود
أكقات احلفظ األسحارٍ ،ب كسط النهارٍ ،ب الغداة .كأما ادلكاف فقاؿ :كأجود أماكن احلفظ الغرؼ،
ككل موضع بعيد عن ادللهيات .كقاؿ أيضان :كليس دبحمود احلفظ حبضرة النبات كاخلضرة كاألهنار،
كقوارع الطريق ،كضجيج األصوات ،ألهنا متنع من خلو القلب غالبان.
ٗػ حفظ ادلتوف ،فمن مل يتقن األصوؿ حرـ الوصوؿ ،فقد كاف السلف زنرصوف على حفظ ادلتوف
حرصان شديدان على حسب العلم الذم يريدكف ،فمن أراد أف يتخصص يف علم حبث عن منت زنفظو
كيضبطو.
كال شنكن أف يكوف اإلنساف إمامان حىت زنفظ ،إذ ال شنكن أف يسيطر عقل اإلنساف على ادلعلومات
مهما بلغ ذكاؤه.
ك احذر اي طالب العلم أف تغش نفسك ،فتظن أنك سيطرت على ادلعلومات بكثرة القراءة كالكتابة،
بل العلم ىو احلفظ  ،ذلذا قاؿ شيخنا ابن عثيمُت رمحو هللا :إف ىناؾ من يقوؿ إف العلم ىو الفهم
كالبحث كليس ىو احلفظ ،قاؿ الشيخ :كىذا الكبلـ ليس بصحيح كحنن اآلف بلغنا ما بلغنا ،كما معنا
إال ما حفظنا ،زاد ادلستقنع ،كبلوغ ادلراـ ،كأخذ يذكر ادلتوف اليت حفظها ،كذلذا ذبد الفتاكل عند
مشائخنا منضبطة ،الهنم سلكوا سبيل الصواب يف طلب العلم ،كىو احلفظ .
قاؿ النوكم رمحو هللا  :كبعد حفظ القرآف زنفظ من كل فن سلتصران ،كيبدأ ابألىم ،كمن أذنها الفقو،
كالنحوٍ ،ب احلديث ،كاألصوؿٍ ،ب الباقي على ما تيسر .
كيقوؿ السعدم رمحو هللا :كينبغي أف يسلك أقرب طريق يوصل إىل ادلقصود الذم يطلبو ،كأف ينتقي
جل ذنٌو كاشتغالو
من مصنفات الفن الذم يشتغل فيو أحسنها ،كأكضحها ،كأكثرىا فائدة ،كرنعل ٌ
بذلك الكتاب حفظان عند اإلمكاف ،أك دراسة تكرير ،حبيث تصَت معانيو معقولة ،كيف ذىنو زلفوظو،
ٍب ال يزاؿ ييكرر ما مر عليو كيعيده.

كيف تكون طالب علم
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وإذا أردت أن تبدأ حبف ادلتون ،فلليك ذه النصاح::
أػ االستشارة يف حفظ ادلنت ،كىذه تكوف ألىل العلم الراسخُت إف تيسر ذلك ،كإال من تثق بو
من طبلب العلم.
ب ػ ال ربفظ حىت تضبط قراءة ادلنت ،حىت ال تقع يف اللحن كالتصحيف .
ج ػ ال يكن ذنك احلفظ فقط ،بل ركز على الضبط .
دػ إايؾ كتزاحم ادلتوف عليك -كأعٍت بذلك احلفظ -أم :ال تنتقل إىل منت حىت ربفظ الذم
قبلو .أما ابلنسبة حلضور الدركس كالقراءة ،فبإمكانك أف ربضر أكثر من درس على حسب
استطاعتك.
ق ػ البد من ادلراجعة ،كإايؾ أف ربفظ ادلنت ٍب تًتكو .
ك ػ ال ربتقر ذاكرتك ،فتضعف عن احلفظ فإف الذاكرة تقول كتتمرف بكثرة احلفظ كادلراجعة
كادلطالعة ،لكن زنتاج ذلك إىل بذؿ اجلهد كاالستمرار .
ز ػ اإلكثار من حفظ ادلتوف ،خاصة يف زمن الشباب للمبتدئ .
ح ػ لتكن بدايتك أف ربفظ يف كل فن متنان.
ط ػ احرص على اقتناء كثَت من شركح ادلتوف اليت حفظتها بقدر استطاعتك .

كيف تكون طالب علم
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ادلنهجية يف طلب العلم

اعلم -رمحك هللا -أف ربصيل التأصيل العلمي يكوف بدراسة علمُت ،على ما يلي:
أػ علم الغاية كادلقصد.
ب ػ علم اآللة كالوسيلة.
العلم األول :علم الغاية وادلقصد ،وفيه أربعة علوم:

أوالً :علم العقيدة والتوحيد ،كفيو كتب من خبلؿ مراحل ثبلث:
ادلرحلة األكىل:
أػ معرفة فقو حقيقة الدين كأساس ادللة ،ك معرفة توحيد العبادة كالطلب كالقصد ،كىو مفرؽ
الطرؽ بُت ادلؤمنُت كادلشركُت ،كعمدة ىذه ادلرحلة كتاابف لئلماـ دمحم بن عبدالوىاب ػ ػ رمحو هللا
تعاىل ػ ػ:
األكؿ :كتاب األصوؿ الثبلثة :كقد ذكر فيو توحيد الربوبية ،كتوحيد األلوىية ،كالوالء
كالرباء ،كقاؿ رمحو هللا :ىذه األصوؿ الثبلثة ىي حقيقة التوحيد .كلو شركح كثَتة منها
شرح العبلمة دمحم بن صاحل العثيمُت ،كحاشية العبلمة عبدالرمحن بن قاسم رمحهم هللا
تعاىل.
الثاين  :كتاب التوحيد :كقد عقد فيو اإلماـ ستةن كستُت ابابن ،موضوعها يف بياف ما
بعث هللا بو رسلو من توحيد العبادة ،كبياف األدلة من الكتاب كالسنة ،كذكر ما ينافيو
من الشرؾ األكرب ،كما ينايف كمالو من الشرؾ االصغر كحنوه ،كما يقرب من ذلك ،أك
يوصل إليو ،كاستنبط من األدلة مسائل كفوائد نفيسة.
كلو شركح كثَتة منها:
ُػ فتح اجمليد :للشيخ عبدالرمحن بن حسن آؿ الشيخ.
ِػ تيسَت العزيز احلميد :للشيخ سليماف بن عبدهللا آؿ الشيخ.
ّػ القوؿ ادلفيد :للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت.
ْػ إعانة ادلستفيد :للشيخ صاحل الفوزاف.
كيف تكون طالب علم
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ٓػ التمهيد لشرح كتاب التوحيد :للشيخ صاحل آؿ الشيخ.
كيزيد بعضهم ثبلثة كتب يف ىذه ادلرحلة كمجعيها لئلماـ دمحم بن عبدالوىاب رمحو هللا.
أكذلا :كتاب القواعد األربعة :كيتضمن أربعة قواعد سلتصرة ،دبعرفتها يتخلص ادلرء من
شبكة الشرؾ.
اثنيها :كتاب كشف الشبهات :ضمنو جبوابُت عن شبهات احتج هبا مشركو زمانو
جواابن رلمبلن كآخر مفصبلن كلو شرح للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت كشرح للشيخ صاحل
الفوزاف.
اثلثها :مسائل اجلاىلية :مجع فيها ما يربو على مائة مسألة خالف فيها الرسوؿ صلى
هللا عليو كسلم أىل اجلاىلية ،مع كوهنا منتشرة يف زماف اإلماـ دمحم بن عبدالوىاب رمحو
هللا.
ادلرحلة الثانية:
مرحلة فقو أصوؿ معتقد أىل السنة كاجلماعة ،كاليت خالفهم فيها أصحاب البدعة كاذلول .
كعمدة ىذه ادلرحلة أربعة كتب:
ُػ كتاب العقيدة الواسطية :لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،كقد اشتملت على عقيدة أىل السنة
كاجلماعة يف هللا -عز كجل -كامسائو كصفاتو ،كمبلئكتو ،ككتبو ،كرسلو ،كاليوـ اآلخر ،كالقدر
خَته كشره ،كعلى مسائل اإلمامة ،كاألمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ،كعقيدة أىل السنة يف
الصحابة ،كذلا بعض الشركحات مثل :التنبيهات اللطيفة للشيخ عبدالرمحن السعدم بتعليق
اإلماـ ابن ابز ،كشرح للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت.
ِػ كتاب الفتول احلموية :لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كىي جواب لسؤاؿ كرد عليو من محاة بلد
يف الشاـ ييسأؿ فيو عن آايت الصفات كأحاديثها فأجاب عن ذلك كبُت عقيدة السلف
الصاحل يف األمساء كالصفات كبُت بطبلف عقيدة أىل البدع من ادلعطلة كادلمثلة كحنوىم.
كمن شركحها :الدرة العثيمينية بشرح فتح رب الربيو بتلخيص احلموية للشيخ دمحم بن صاحل
العثيمُت.
كيف تكون طالب علم
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ّػ كتاب الرسالة التدمرية :لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،كىذا الكتاب يف ربقيق اإلثبات لؤلمساء
كالصفات ،كحقيقة اجلمع بُت القدر كالشرع ،كمن شركحها :تقريب التدمرية للشيخ دمحم ابن
صاحل العثيمُت .
ْػ كتاب دلعة االعتقاد :البن قدامة ادلقدسي ،كقد اشتمل ىذا الكتاب على عقيدة السلف
الصاحل يف األمساء كالصفات ،كالًتغيب يف السنة ،كالتحذير من البدعة ،كاإلشناف ابلقضاء
كالقدر ،كأمور اآلخرة ،كحقوؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو ،كاخلبلفة ،كطاعة كالة األمر ،كمن
شركحها :شرح للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت  ،كشرح للشيخ عبدالرمحن احملمود.
ادلرحلة الثالثة:
مرحلة دراسة مفردات ادلعتقد مع شيء من التوسع ،حيث ييقرر يف كل مسألة احلق بدليلو،
كييعرؼ ادل يخالف مع تفنيد قولو يف اجلملة.
كعمدة ىذه ادلرحلة :منت الطحاكية لئلماـ أمحد بن دمحم الطحاكم ،كقد اشتمل ىذا الكتاب
على انواع التوحيد الثبلثة ،كعقيدة أىل السنة كاجلماعة يف األمساء كالصفات ،كالرد على أىل
البدع ،كاإلشناف ابلقضاء كالقدر ،كالرد على ادلخالفُت يف ذلك ،كمسمى اإلشناف ،كأمور
اآلخرة ،كحقوؽ الصحابة ،كاخلبلفة ،كعليها :شرح ابن أيب العز احلنفي.
اثنيا :علم الفقه ،وذو على ثالث مراحل:
ادلرحلة األكىل:
قبل أف يدرس طالب العلم الفقو ال بد أف سنتار أحد ادلذاىب األربعة ،كيبدأ ابدلتوف ادلختصرة
يف ىذا ادلذىب ،كتكوف دراسة رلمل أبواب الفقو كمسائلو على كجو اإلرناز كاالختصار،
حبيث يقتصر على أموور ثبلثة غالبان:
أ ػ حفظ ادلنت يف ادلذىب.
تصور ادلسائل يف ادلذىب.
بػ ٌ
ج ػ حكم كل مسألة ،كمعرفة القوؿ الراجح فيها.
كيف تكون طالب علم

- 14 -

كيشنثٌل ذلذه ادلرحلة يف ادلذىب احلنبلي بدراسة:
ُ-كتاب عمدة الفقو للموفق ابن قدامة :كىو كتاب سلتصر يف الفقو جرل فيو على
قوؿ كاحد شلا اختاره ،كىو سهل العبارة يصلح للمبتدئُت كلو بعض الشركح :العدة
شرح العمدة لبهاء الدين ادلقدسي ،ككذلك شرح شيخ اإلسبلـ كمل يكملو ،ككذلك
حاشية على عمدة الفقو للشيخ عبدهللا للبساـ.
ِ -كتاب التسهيل لئلماـ دمحم البعلي :كىو كتاب سهل العبارة يصلح للمبتدئُت كلو
شرح :فقو الدليل للشيخ عبدهللا بن صاحل الفوزاف.
ادلرحلة الثانية:
دراسة مجيع أبواب الفقو كمسائلو ،لكن على كجو التوسط ،كشنثل ذلذه ادلرحلة:
ُ-كتاب زاد ادلستقنع دلوسى بن أمحد احلجاكم كقد تكوف عبارتو فيها شيء من
الصعوبة ،كلو شركح منها  :الركض ادلربع دلنصور بن يونس البهوٌب ،كحاشية الشيخ
عبدالرمحن بن قاسم على الركض ،كالسلسبيل يف معرفة الدليل للشيخ صاحل البليهي،
كالشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت.
ِ-كتاب دليل الطالب دلرعى الكرمي ،كلو شركح منها :منار السبيل يف شرح الدليل
للشيخ إبراىيم الضوايف.
فائدة:كتاب دليل الطالب دلرعي للكرمي سلتصر من كتاب :منتهى األرادات يف اجلمع بُت
التنقيح كادلقنع كزايدات حملمد بن أمحد النجار ،ككتاب :التنقيح ادلشبع يف ربرير أحكاـ ادلقنع
لعلي بن سليماف ادلرداكم سلتصر من كتاب :األنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلبلؼ
للمرداكم نفسو ككتاب :ادلقنع يف فقو اإلماـ أمحد للموفق ابن قدامة ادلقدسي.
ادلرحلة الثالثة :دراسة مجيع أبواب الفقو كمسائلو على كجو و
بسط كتوس وع يف خبلؼ ادلذىب،
كيشنثٌل ذلذه ادلرحلة بكتاب :الكايف يف فقو اإلماـ أمحد للموفق ابن قدامة ادلقدسيٍ .ب اخلبلؼ
العايل كيشنثٌل ذلذا بكتاب :ادلغٍت للموفق ابن قدامة ادلقدسي.
كيف تكون طالب علم
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اثلثاً :علم التفسري:
يبدأ الطالب يف علم التفسَت على النحو التايل:
ُ .دبعرفة غريب القرآف ،كيشنثٌل لذلك بكتاب السراج يف بياف غريب القرآف للشيخ دمحم ابن
عبدالعزيز اخلضَتم.
ِ .معرفة ادلعٌت اإلمجايل لآلايت ،كيشنثٌل لذلك بكتاب تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كبلـ
ادلناف للشيخ عبدالرمحن السعدم ،ككتاب التفسَت ادليسر لنخبة من العلماء.
ٍّ .ب يقرأ يف كتب التفسَت ابدلأثور كمنها :معامل التنزيل لئلماـ البغوم ،كتفسَت القرآف العظيم
لئلماـ ابن كثَت ،كزنرص على احملقق منها.
ٍْ .ب يف ادلطوالت من التفاسَت ككتاب :جامع البياف عن أتكيل القرآف لئلماـ الطربم كحنوه،
كزنذر من كتب أىل التأكيل ،كليحرص على قراءة كتاب :تفسَت القرآف الكرمي للشيخ دمحم ابن
صاحل العثيمُت فإف فيو قواعد كضوابط كفوائد قد ال توجد عند غَته.
رابعاً :علم احلديث :كييدرس عرب ثبلث مراحل:
ادلرحلة األكىل :دراسة جوامع كلم النيب -ملسو هيلع هللا ىلص:-
كفيو كتاب كاحد كىو كتاب :األربعُت النوكية لئلماـ النوكم الشافعي ،كىو مأخوذ من كتاب
األحاديث الكلية البن الصبلح ،كىي ستة كعشرين حديثان ،فأخذىا النوكم كزاد عليها متاـ
اثنتُت كأربعُت حديثان ،كمن أفضل شركحها :جامع العلوـ كاحلكم البن رجب احلنبلي ،ككذلك:
شرح للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت.
ادلرحلة الثانية :دراسة رلمل أحاديث األحكاـ كفيو كتاابف:
أػ كتاب عمدة األحكاـ لعبدالغٍت ادلقدسي ،كىو يشتمل على َّْ حديثان يف األحكاـ،
كشرط على نفسو إال سنرج فيهما إال ما أتفق الشيخاف على إخراجو ،لكنو خالف شرطو يف
ستة كأربعُت حديثان ،كيقرأ الطالب أحد الشركح ادلعتمدة لو مثل :كتاب إحكاـ األحكاـ البن
دقيق العيد ،ككتاب تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ للشيخ عبدهللا البساـ ،ككتاب شرح
الشيخ سعد الشثرم.
كيف تكون طالب علم
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ب .كتاب بلوغ ادلراـ للحافظ ابن حجر الشافعي ،مجع فيو أصوؿ األدلة احلديثية لؤلحكاـ
الشرعية فبلغت ُّْٔ حديثانٍ ،ب زاد عليها ُِّ حديثان من أحاديث اآلداب كاألخبلؽ،
فصارت ُٖٔٓحديثان.
كلو شركح منها :كتاب توضيح األحكاـ من بلوغ ادلراـ للشيخ عبدهللا البساـ ،ككذلك كتاب
فتح ذم اجلبلؿ كاإلكراـ بشرح بلوغ ادلراـ للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت ،ككتاب منحة العبلٌـ
يف شرح بلوغ ادلراـ للشيخ عبدهللا الفوزاف ،كقد يزيد بعد ذلك يف أحاديث األحكاـ كتاب
منتقى األخبار جملد الدين أيب الربكات ابن تيمية ،كعليو شرح نيل األكطار للشوكاين.
ادلرحلة الثالثة :دراسة الكتب الستة ،كذنا :الصحيحاف كالسنن األربعة.
ُػ كتاب صحيح البخارم كأبرز شركحو :فتح البارم لشرح صحيح البخارم للحافظ ابن
حجر.
ِػ كتاب :صحيح مسلم ،كعليو شرح النوكم .
ّػ كتاب :سنن الًتمذم ،كعليو شرح ربفة األحوذم للمباركفورم .
ْػ كتاب :سنن النسائي ،كعليو حاشية السيوطي .
ٓ ػ كتاب :سنن أيب داكد ،كعليو شرح عوف ادلعبود  .لشرؼ احلق العظيم آابدم
ٔػ كتاب :سنن ابن ماجو ،كعليو حاشية السندم .
كشلا يدخل يف فقو السنة النبوية :فقو سَتة الرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -ألهنا تتعلق أبكصافو ،كأفعالو،
كتقريراتو ،ككلها من السنة .كلدراسة سَتة النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -يبدأ الطالب دبختصر ،كشنثل لذلك
بكتاب :سلتصر سَتة الرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -لئلماـ دمحم بن عبدالوىاب ،ككتاب :الرحيق ادلختوـ
للمباركفورمٍ ،ب كتاب :زاد ادلعاد يف ىدم خَت العباد البن القيم.

كيف تكون طالب علم
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العلم الثاين :علم اآللة والوسيلة ،وذي علوم أربعة:
أوال :علم أصول الفقه:
كقد أيلفت فيو :رسالة لطيفة يف أصوؿ الفقو للشيخ عبدالرمحن السعدمٍ ،ب كتاب :الورقات
لئلماـ اجلويٍت كلو شرح مفيد للشيخ عبدهللا الفوزاف ،ككذلك شرح الشيخ دمحم بن صاحل
كجنة ادلناظر البن قدامة ادلقدسي.
العثيمُت لنظم الورقاتٍ ،ب يًتقٌى لكتاب :ركضة الناظر
ي
ي
اثنياً :علم أصول التفسري وقواعد :
تسهل على الطالب معرفة التفسَت،
كيبدأ الطالب يف ىذا الفن بدراسة القواعد كالضوابط اليت ٌ
ككتاب :القواعد احلساف لتفسَت القرآف للشيخ عبدالرمحن السعدم ككتاب :مقدمة يف أصوؿ
التفسَت لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كلو شرح للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت ٍب كتاب :اإلتقاف يف
علوـ القرآف للسيوطي.
اثلثا :علم مصطل :احلديث:

كأكؿ ما يبدا الطالب بدراسة ىذا العلم ابدلختصرات ،كشنثل لو :دبنظومة البيقونية لعمر بن دمحم
السنهية حلسن بن دمحم ادلشاط ،ككتاب :شرح ادلنظومة
البيقوين كذلا شركح منها :التقريرات ُّ
البيقونية للشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت ،ككتاب :تيسَت مصطلح احلديث للشيخ زلمود
الطحاف.
ٍب كتاب :خنبة الفكر للحافظ ابن حجر كىو يغٍت عن غَته كال يغٍت عنو غَته كلو شركح منها:
نزىة النظر للمؤلف نفسوٍ .ب كتاب :سلتصر علوـ احلديث البن كثَت.

رابعا :علوم العربية:
طالب علم حبق حىت يتعلم اللساف العريب ،كذلذا قاؿ عمر ابن
الطالب
ال شنكن أف يكوف
ى
ي
اخلطاب -هنع هللا يضر :-تعلموا العربية ،فإهنا تزيد يف ادلرؤة ،كقاؿ ابن الوردم :مجٌل ادلنطق ابلنحو،
فمن يزنرـ اإلعراب ابلنحو اختبل.
كيف تكون طالب علم
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كأكؿ ما يبدأ يف ىذا العلم بدراسة كربل أبواب النحو ،كفيو كتاب :منت اآلجركمية لئلماـ ابن
آجركـ كلو شركح منها :شرح الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُتٍ ،ب كتاب :ملحة األعراب
للحريرمٍ ،ب كتاب :قطر الندل كبل الصدل البن ىشاـٍ ،ب ألفية ابن مالك كذلا شركح منها:
أكضح ادلسالك البن ىشاـ ،كشرح ابن عقيل ،كدليل السالك للشيخ عبدهللا الفوزاف.
أما ابلنسبة للقراءة احلرة لطالب العلم:
فعليو أف سنتار الكتب النافعة اليت تغذم قلبو ،كترفع ذنتو ،كتقوـ لسانو ،كتوسع مداركو ،كتقربو
جل كعبل ،كمن ذلك كتب السَتة النبوية ،كصور من حياة الصحابة كالتابعُت للدكتور
من ربو ٌ
عبدالرمحن رأفت الباشا ،كسَت أعبلـ النببلء لئلماـ الذىيب ،كليحرص على قراءة كتب اإلمامُت
ابن تيمية كابن القيم ،كليدكف ما شنر عليو أثناء القراءة من فوائد كنفائس على طرة الكتاب،
كيذكر رقم الصفحة اليت فيها الفائدة ،فإنو هبذه الطريقة يكوف قد خلٌص الكتاب ،كاستنبط
فوائده لنفسو.
كيف اخلتاـ أسأؿ هللا عز كجل أف يرزقٍت ك إايكم العلم النافع ،كالعمل الصاحل ،كالنية اخلالصة ،إنو خَت
مأموؿ ،كأكرـ مسؤكؿ ،كآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلُت ،كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم كعلى
آلو كصحبو أمجعُت.


كتبه
عبدهللا بن محسن الميموني المطيري
تويتر@AboWaledMutairi :
إيــميلAbdllah301@gmail.com :
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