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 تقدمي
 
 

 : آله وصحبه، وبعدعلى احلمد هلل وحده وصلى اهلل وسلم على حممد و
 

سالة اليت يف فضل العلم وطلبه بعد  طب  الريفاهلل اخلويطر  فقد أذنت للشيخ الدكتور طارق بن حممد بن عبد
ووكلته يف اإلشراف .. أن فرغها من األشرطة وبعد أن عرضها علي وقمت بتصحيحها حسب ما يناسبها 

على الطب  والتصحيح واإلخراج وكل ما يستلزم نشرها ، فهو حمل ثقة وأمانة ونصيحة، وفقهه اهلل ععها    
 .لرضاه 

 
 .ه وسلمآله وصحبعلى وصلى ا هلل على حممد و

 
 اهلل بن عبد الرمحن اجلربين عبد     
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 (1)بسم ا هلل الرمحن الرحيم
 

 . احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على أشرف املرسلني، نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 ؟ما املراد بالعلم  :أوال
 . أمهية العلم الذي حيتاج إ  ععلمه :ثانيا
 . ة التعلمكيفي :ثالثا
 

نقول إن املراد بالعلم، هو العلم الشرعي الذي أخذ من كتاب اهلل ععا  ومن سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، 
 :يقول ابن القيم يف نونيته

 
 قال الصحابة هم أولو العرفان              وله هال رسهال اهلل قهالعلم ق

 لنصوص وينب رأي فالنبني ا               ما العلم نصبك للخالف سفاهة
 

ه ونتلوه ونتعلمه هو منب  العلوم وأصهلها،  ؤن القرآن الذي نحن تهتم به ونقرههذا حقيقة العلم ، وذلك أل
 –وألجل ذلك يؤمر الذين يتعلمونه وحيفظونه أن يتعلموا معانيه كما يتعلمون ألفاظه، وقد ثبت أن الصحابة 

هلل صلى اهلل عليه وسلم عشر آيات فال يأخذون يف العشهر  كانوا يقترئون من رسول ا –رضي ا هلل عنهم 
 .(2)فعلمنا العلم والعمل : األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل ، قالوا 

                                                           
 .الرمحن اجلربين يف معهد القرآن الكرمي باحلرس الوطين اهلل بن عبد ل هذه الرسالة حماضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدصأ (1)
 .  1/64، وابن جرير الطربي  14/064، وابن أيب شيبة  5/014رواه أمحد  (2)
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من عركه .. ال شك أن القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس باهلزل 

 . هلدى من غريه أضله اهلل من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى ا
 

نا عجبا يهدي إ  الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا آفقالوا إنا مسعنا قر} : ذكر اهلل ععا  أن اجلن ملا استمعوه 
إنا نحهن  } فما فيه كله رشد وكله هدى، وقد عكفل اهلل ععا  حبفظه، قال اهلل ععا  ..  [2-1: اجلهن  ]{ أحدا 

 . ، هكذا أخرب سبحانه أنه عو  حفظه  [9: احلجر ]{ افظون نزلنا الذكر وإنا له حل
كذلك أيضا قد عو  الصحابة رضي اهلل عنهم بيان معانيه، عولوا عفسريه وبيان ما فيه من املعاين، مث يسر اهلل 
ن من العلماء من فسروا ألفاظه، وفسروا معانيه، وبينوا ما يستنبط منه من األحكام، فما بقي ألحد عذر يف أ

 .جيهل معاين القرآن 

 
ال شك أن القرآن قد عناوله بعض احملرفني من املعتزلة واملبتدعة، وحرفوا الكلم فيه، ولكن صانه اهلل ععها   
ومحاه عن أن حيرفوا ألفاظه، وإمنا فسروا معانيه بتفاسري بعيدة، فيسر اهلل من الصحابة والتابعني وعلماء األمة 

إن على طالب العلم أن يقتصر على التفاسري اليت اعتنت ببيهان  : لك نقولمن فسره التفسري الصحيح، فلذ
ألفاظه واقتصرت على القول الصحيح، مثل عفسري ابن جرير الطربي رمحه اهلل، وعفسهري ابهن أيب حها ،    

هؤالء من علماء أهل السنة، وكذلك من املتأخرين مثل عفسهري  .. وعفسري البغوي ، وابن كثري رمحهم اهلل 
سعدي وعفسري اجلزائري، أما أكثر التفاسري فإن فيها ضالالت وحتريفات ، فيقتصر املسلم على عفسهري  ابن 

 .يكون موثوقا
 

وعدل عليه وععرب عنهه،   عفسر القرآن وعبينه -اليت هي األحاديث النبوية  -أما بالنسبة إ  السنة، فإن السنة 
إليك الهذكر لتهبني    نآوأنزل} :  هذا القرآن ، فقال له هلل ععا  نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يبنيوقد أمر ا

، وقد بينه صلى اهلل عليه وسلم بأقواله وبأفعاله، وكذلك بني الشريعة الهيت   [00: النحل ]{ للناس ما نزل إليهم 
، مث أرسل هبا، وقد وفق اهلل ععا  صدر هذه األمة للعناية بكالم النيب صلى اهلل عليه وسلم فنقلوه نقال ثابتها 

كتبوه يف مؤلفات، وبينوه ، وعكلموا على صحيحه وما ليس بصحيح، وما هو حسن، وما يعمل به وما ال 
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فأصبحت السنة حمفوظة، ألن حفظهها  .. يعمل به، وشرحوه أيضا، وشرحوا غريبه، وعكلموا على أسانيده 
 . من متام حفظ الشريعة اليت شرعها ا هلل ععا  

لعلم أن يهتم حبفظ السنة، أو بقراءة ما عيسر منها، فإن فيها علما مجا، علمها  إن على طالب ا: فنقول أيضا
نافعا، وحيث أن الكتب كثرية قد ال يسمح الوقت لكي يقرأها طالب العلم كلها، فهإن عليهه أن يههتم    
مببادئها، فإن أصح الكتب صحيح البخاري مث مسلم، ولطول الكتابني يشق قراءهتما يف وقت قصري، فلذلك 

 ،"رجان فيما اعفق عليه الشيخاناللؤلؤ وامل" سر اهلل ععا  من العلماء من اختصر الصحيحني، فهناك كتاب ي
 اإذا أراد خمتصرويف اإلمكان أن يستفيد منه ويعرف األحاديث الصحيحة اليت اعفق عليها البخاري ومسلم، و

حني وجد أيضا خمتصرات، وكهذلك  يستفيد منه، وإذا أراد نبذا من هذين الصحي، وسمنهما وجده  اواحد
 ..أيضا إذا أراد شروحا وجد شروحا عوضح املعاين واأللفاظ 

 
، وذلك ألن الصحابة ععلموا من نبيهم صلى اهلل  -رضي اهلل عنهم  -كذلك أيضا أقوال الصحابة والتابعني 

م وعفاسريهم من السهنة،  عليه وسلم ، والتابعون ععلموا من الصحابة ؛ فلذلك ععترب أقواهلم، وععترب أحكامه
من ععلمها فإنه على هدى، وقد يسر اهلل ععا  من حفظ أقواهلم ورواها باألسانيد، واعتربوها من السهنة،  

 .واعتربوها من الشريعة، فمن طلبها وجدها
 

 فهذه هي املراج  األساسية للعلم، كتاب اهلل أوال، مث سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، مث أقوال الصهحابة 
 .وأفعاهلم، وعالمذهتم، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يبدأ به 

 
 

 ما حكم تعلم هذا العلم ؟: بعد ذلك نقول  
 

 : اجلواب
 

 .منه ما هو واجب ، ومنه ما هو مستحب : ؟ما ععلمه 
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الواجب هو ما كان مكلفا به كل إنسان، فإن كل فرد من األمة مطالب بالعمل، مطالب بالعبادات أن يتعبد 

ا، وال شك أن التعبد على جهل ال يقبل ؛ فجأجل ذلك فر  عليك أن عتعلم ما أنت مأمور بالعمل بهه،  هب
فإن التخبط يف العمل ، والعمل على جهل ، وسيلة وذريعهة إ  رد العمهل   .. حىت ال عتخبط يف األعمال 

. العلم الذي أنت مطالب به وعدم قبوله وعدم إجزائه، فال بد أن عتعلم، وأهم شيء عتعلمه هو علم الديانة، 
عتعلم كيف طهارعك وكيف صالعك وكيف عباداعك، واملراد بالعبادة اليت أنت خملوق هلا، وما حهرم اهلل  
عليك حىت عتجنبه، وما كلفك به حىت عطبقه، وما أنت مأمور بفعله حىت ععمله، وعهتعلم ادداب وعهتعلم   

صر وما بني مبسوط، وععلمها سهل يسري، وال شك أن ميسرة ما بني خمت –واحلمد هلل  –األحكام، وكلها 
 .من ععلم هذا له أجر كبري

 .إذا ععلمها أثابه اهلل على ععلمه ملا هو فر  وملا هو نفل، واألدلة على ذلك كثرية
" فيه علما سهل اهلل له به طريقا إ  اجلنة  ومن سلك طريقا يلتمس: " ه وسلم مثل قول النيب صلى اهلل علي

عظيم، فاجلنة هي أعلى مقاصد اإلنسان يف ادخرة، من دخل اجلنة فقد سعد سهعادة ال يشهقى    ثواب.. 
بعدها أبدا، وكيف حيصل عليها؟ هذا إذا سلك طريقا يتعلم فيه علما شرعيا، وليس املراد بالطريق أن يسافر 

يه ولو بض  دقائق بينه سفرا بعيدا يقطعه يف أيام أو يف أشهر ، بل يعم ذلك كل من عوجه إ  مكان يتعلم ف
إذا عوجهَت من بيتك إ  حلقات .. وبني مسكنه ، فإنه واحلال هذه يعترب قد حصل على علم وسلك طريًقا 

علمية أو ندوات أو حماضرات أو حلقات حتفيظ قرآن وقصدك أن عتزود من هذا العلم، من القرآن أو مهن  
طريقا علتمس فيه علما، وقد اشتمل هذا احلهديث   السنة أو من املسائل واألحكام الدينية فأنت قد سلكت

من سهلك طريقها   : " الذي هذا أوله على فضل طالب العلم ، ففي احلديث أنه عليه الصالة والسالم قال 
يطلب فيه علما سلك اهلل به طريقا من طرق اجلنة ، وإن املالئكة لتض  أجنحتها رضا لطالب العلهم ، وإن  

سماوات ومن يف األر  واحليتان يف جوف املاء ، وإن فضل العامل على العابهد  العامل ليستغفر له من يف ال
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثهوا دينهارا وال   

 .(1)" درمها وورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر 

 

                                                           
 ( .223)، وابن ماجه ( 2662)واللفظ له، والترمذي ( 3601)أبو داود  (1)
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لكن اهلمم ضعيفة، يسمعه الكثري وما رأينا حوافز عدف  إ  ععلهم  يتكرر هذا احلديث على املسام  دائما، و
 . !!العلم الصحيح 

 
 

 :آداب ووسائل طلب العلم  
 

وبعد أن عرفنا أمهية وفضل ععلمه نذكر بعض األسباب اليت عكون وسيلة إ  ععلمه وحتصيله ، وعسمى آدابا 
 :أيامه، ويبارك يف علومه، ولو كانت علوما قليلة ووسائل يتوصل هبا طالب العلم إ  أن يبارك اهلل ععا  يف 

فإن اإلخالص شرط يف قبول األعمال كلها ومن مجلتها العلهم، أمهر اهلل    :اإلخالص يف تعلم العلم: أوال
، ويف قوله  [3-2:الزمهر  ]{ فاعبد اهلل خملصا له الدين أال له الدين اخلالص } : باإلخالص يف الدين يف قوله ععا  

، وذلك بإصالح القصد وإصالح النية يف  [11: الزمر ]{ قل إين أمرت أن أعبد اهلل خملصا له الدين }  :سبحانه 
 .طلب العلم

فإن هناك من ينوي بتعلمه شغل الوقت، يقول عندي وقت فراغ أشغله هبذا التعلم، ولهيس لهه قصهد يف    
قت ، ألن هؤالء إذا وجد أحدهم املنفعة، وال شك أن هذا قصد قاصر، قصد ناقص إذا كان جملرد شغل الو

ما يشغل به وقته غري العلم انشغل به، فكأنه وجد فراغا فأخذ املصحف أو أخذ الكتاب حىت يشغل ههذا  
الفراغ، ولو وجد كتابا ليس علميا لشغل به وقته، ولو وجد من حيدثه لشغل وقته هبذا الكالم الهدنيوي أو  

 .اللهو
ا دنيويا ، فيقول أععلم حيث أنه يبذل يف هذا التعلم مكافأة، أو أجرة، ومن الناس من يكون قصده بتعلمه أمر

أو مال أو نحو ذلك، فيكون من الذين ععلموا العلم ألجل الدنيا، وال شك أن هذا يفسد النية، وال حيصل له 
 .الفضل الذي ورد يف فضل ععلم العلم

على عرقية أو وظيفة أو نحو ذلك، وهذا  ومن الناس من يكون قصده بالتعلم جمرد شهادة أو مؤهل حيصل به
أيضا مقصد دينء ال يليق باملؤمن أن يقصد هذا املقصد ؛ وذلك ألنه ال يبارك له يف علمه إذا كان يهدرس  
جملرد أن حيصل على كفاءة أو عوجيه، أو ما أشبه ذلك، فيكون قصده قصدا دنيئا، وغري ذلك من املقاصهد  

 .الدنيوية
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 إذا ععلمت العلم يكون قصدي قصدا حسنا ؟ الصحيح؟ وكيف دفما املقص: وإذا قلت 

 
 : اجلواب

 
عنوي إزالة النقص، وذلك ألن اجلهل نقص، فاهلل ععا  أخرب بأنه أخرجنا إ  الدنيا من بطون أمهاعنها   :أوال

واهلل أخرجكم من بطون أمهاعكم ال ععلمون شيئا وجعل لكم السهم  واألبصهار   } : جهالء، قال ععا  
، فإذا عرفت أن اإلنسان ناقص يف حالة جهله، ونويت أن عزيل هذا النقص لتحصهل   [76: النحل ]{ فئدة واأل

لك صفة كمال فإن هذا مقصد حسن، فتقول إين رأيت اجلهالء ال يعرفون وقدرهم ناقص عند الناس فأنها  
 .أريد أن أسد هذا الفراغ وأن أكمل ذلك النقص

 
العلماء، إذا عرفت أن للعلم فضال، وأن العلماء هلم شرف، وهلم ميزة،  أن عنوي شرف العلم وشرف :ثانيا
و إذا قيهل  } : هلل يرف  هبذا العلم أقواما ويض  به آخرين، يقول اهلل ععا  عهم اهلل ععا  هبذا العلم، إن ايرف

 .  [11: اجملادلة ]{ انشزوا فانشزوا يرف  اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوعوا العلم درجات 
 :ويقول الشاعر

 واجلهل يهدم بيت العز والشرف                العلم يرف  بيتا ال عماد له 
 .فأنت عنوي أن يكون هذا العلم فضال وشرفا يرفعك اهلل به

 
أن عنوي العمل على بصرية، ألنك مكلف، فإن اإلنسان منا عليه أعمال وعليه واجبهات وطاعهات    :ثالثا

وكيف يؤديها وعكون جمزئة ؟ ال بد من أن يتعلم، حهىت  .. رمات منهي عن فعلها مأمور أن يتعبد هبا، وحم
مل يتعلم نهواقض الوضهوء   فمن عوضأ وهو جاهل مل يعمل بالوضوء الصحيح، ومن .. يعمل على بصرية 

ه وهو ال يشعر، ومن مل يتعلم كيفية الصالة وما جيب فيها ما قبلت منه صالعه، ومن مل يتعلم ُؤانتقض وضو
 . أو عبطله  َحَجُه ج وق  يف أخطاء عفسديفية احلك
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فإذا نويت أن عتعلم حىت ععمل على بصرية وجيزئك العمل ويصري مقبوال فهذه نية صاحلة يثيبك اهلل ععها   
 .على ذلك ويوفقك

 
ا إذا نويت محل هذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، لتبلغ من جيهل من أهلك وأقاربك وغريهم م :رابعا

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحهال  " جيهلونه، فقد ورد يف احلديث 
ففي هذا أن محلة العلم هم أهل العدالة ، فالذي ينبغي أن يكون من ههؤالء  . (1)" املبطلني وعأويل اجلاهلني 

 .العدول نية صاحلة ، نية صادقة، وهكذا عكون املقاصد 
 

 .أربعة أسباب عكون هبا نية اإلنسان صاحلة، وأربعة عكون هبا نيته فاسدة هكذا ذكرنا
 
 

 :كيفية طلب العلم  
 
 

إن التعلم خاص بالصغار وأن  : فقد يقول قائل.. كيفية التعلم وادداب اليت حيصل هبا على العلم ،بعد ذلك 
 ، فكيف أحصل على العلم؟اإلنسان إذا أسَن فاعه سن التعلم، وأنا قد كربُت، وقد طعنُت يف السن

إن اإلنسان يتعلم ولو بلغ الستني أو السبعني ، فإن باب العلم مفتوح ووسائله مهيأة، وليس هناك : فنقول 
عوائق، ونعرف أن كثريا من الصحابة أسلموا وهم كبار السن، منهم ابن الستني وابن السبعني سنة ومه   

إلسالم وقد أسنوا ، ععلموا وأصبحوا حفظة وعلماء ورواة ذلك ععلموا، وكذلك التابعون الذين دخلوا يف ا
 .ال شك أن هذا ليس عذرا أن يكون اإلنسان قد جتاوز السن الذي يتعلم فيه فيترك التعلم.. 
 

 :فللعلم آداب، ونذكر بعض علك ادداب اليت عكون وسيلة لذلك 
 

                                                           
 . 2/10وانظر الكالم على احلديث يف فتح املغيث .. ، من حديث أىب هريرة رضي اهلل عنه  1/59، وابن عبد الرب يف التمهيد  1/106أخرجه ابن عدي يف الكامل  (1)
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لعلم والقلب غافل جيول يف الشههوات،  إحضار القلب عند التعلم، فإن الكثري الذين حيضرون جمالس ا :أوال
أو كذلك حيضرون خطب اجلم  وأحدهم ناعس أو يوسوس يف أمور بعيدة، فإنه ال يستفيد من اخلطهب،  

 . وال يستفيد من التعلم وال من احللقات العلمية، فال يكون بذلك مستفيدا، فال بد أن حتضر قلبك ولبك
 

حريصا على التعلم، فإن الذي يقول إن وجدت وسيلة ععلمت احلرص، فال بد أن يكون طالب العلم  :ثانيا
ليس هذا وصُف طالب العلم، ال بد أن حيرص علهى  ..! وإال فلست حباجة إ  العلم، ولست ُمَكِلًفا نفسي 

 .التعلم، ويكون يف قلبه مهة واندفاع إ  التعلم
 

زيارات وجمالسات م  : ا يف جمالس عادية عفريغ وقت لطلب العلم، فإن الكثري الذين جعلوا أوقاهتم إم :ثالثا
كذلك أيضا إذا جعلوا أوقاهتم كلها يف طلب . أصدقاء أو م  زمالء أو م  أهل أو نحو ذلك، يفوهتم التعلم 

يف حرفة ، يف جتارة ، يف مصن  ؛ وكذلك إذا جعلوا أوقاهتم يف أسفار لزنهة أو زيارة عاديهة ، أو  : الدنيا 
 شك أنه يضي  عليهم األوقات، فال بد أن صخصص طالب العلم وقتا، كما إذا خصص أسفار ال أمهية هلا ، ال

كل يوم ساعة أو ساعتني ، فإنه م  املواصلة حيصل على علم، خبالف من شغل وقته بالقيل والقال، أو شغله 
ه قهل أن  بالزيارات، أو شغله باخلرافات، أو بالسماعات، أو بالعكوف على املالهي، أو ما أشبه ذلك، فإن

 .يستفيد
 .وكثري قد ععلموا علما، مث انشغلوا عن العلم به وانشغلوا عن عرداده، فكان ذلك سببا لنسيانه ولغفلتهم عنه

ومعلوم أن اإلنسان يف هذه الدنيا ال بد أن يكون له رزق يقتات به، فإذا يسر اهلل ععا  له من القوت مها  
العلم، وإذا ضاقت به احلالة فإنه مرخص له أن يطلب الرزق، يكتفي به فعليه أن جيعل بقية الوقت يف طلب 

: اجلمعة ]{ الصالة فانتشروا يف األر  وابتغوا من فضل اهلل مفإذا قضيت}: من فضل اهلل، لقوله ععا   يغوأن يبت

ر اهلل ، يبتغون الرزق، فإذا يس [24: املزمهل  ] {وآخرون يضربون يف األر  يبتغون من فضل اهلل}: ، ولقوله  [14
لإلنسان رزقا هنيئا حالال يتقوت به، ويقوت به من حتت يده ومن يعول، فإن عليه أن جيعل وقته أو بقيهة  

 .وقته لالستفادة ولطلب العلم 
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الصرب والتحمل، فإنه قد يلقى مشقة، لكن عليه أن يتحمل، فإذا عر  له من يعوقهه قطه  علهك     :رابعا
لل والتعب والسآمة عصى علك الدواف  ، فإن النفس قد متيل إ  الراحة، العوائق، وإذا نازعته نفسه وشعر بامل

 .وقد متيل إ  النوم وإ  الكسل وإ  اخلمول، ولكن إذا عزم اإلنسان ودف  نفسه، فإتها عطاوعه
 

 فإن أطمعت عاقت وإال عسلِت                  وما النفس إال حيث جيعلها الفىت 
 

 حب الرضاع وإن عفطمه ينفطم                  ب على والنفس كالطفل إن هتمله ش
 
 

 . فهكذا النفس إذا أطيعت فإتها عندف  إ  الشهوة، وإ  اللذة، وإ  النوم، وإ  الراحة 
إ  املقاهي وجدهتا مليئة،  إ  احلدائق وجدهتا مليئة ، وإذا دخلَت جند أن كثريا أضاعوا أوقاهتم، فإذا دخلَت

فإذا عركت النفس على ما هي عليه . ال جمرد التسلي والترفيه بزعمهم يرفهون عن أنفسهم وليس هلم حاجة إ
 .اندفعت إ  ذلك اللهو، وإذا فطمت وعرك ما متيل إليه انتف  اإلنسان بالوقت ومل يض  عليه وقته

 
 
 

 وقهت مهن   االستمرار وعدم االنقطاع، فهكذا طالب العلم ال ينقط  عن التعلم وال عن العلم يف :خامسا
د إ  اللحد، أي منهذ أن  اطلب العلم من امله: يقول بعض السلف .. األوقات، بل يستمر عليه إ  املمات 

عكون صغريا إ  املوت، وكان كثري من السلف يطلبون العلم ويكتبونه، فيدخل أحدهم إ  األسواق ومعه 
من احملربة إ  املقربة، : ال عزال حتمل احملربة ؟ فيقول : ، وسنه كبري، فُيقال  -الدواة اليت فيها احلرب  -احملربة 

 .أي ال نزال نواصل العلم
  عن كثري من طلبة العلم أتهم يواصلون طلب العلم ليال وتهارا وال ميلون وال يتكاسلون، ويهذكر أن  ونسم

أحد مشايخ مشاصخنا كان طوال ليله وهو يقرأ للتحفظ أو يكتب العلم، فيجيئه بعض احملسنني بعشاء بعهد  
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الليل، وجيعله سحوره، جيعهل  صالة العشاء ويوض  إ  جنبه وال يتفرغ ألكله إال بعد األذان األول يف آخر 
 .عشاءه سحورا انشغاال بطلب العلم، انشغاال بالقراءة والكتابة وما أشبه ذلك

ونسم  عن األولني أن أحدهم يسافر مسرية شهر وشهرين يف طلب حديث أو أحاديث ويغيب عن أهلهه  
ألن .. ، أو هجرنا بالدنا سنة أو سنتني أو سنوات كل ذلك لطلب العلم وال ميلون، وال يقولون أضعنا أهلنا

 .الداف  قوي وهو حتصيل العلم الناف ، فهكذا يكون طالب العلم
 

التكرار، أي عكرار ما علمه وذلك ألنه إذا ععلم فائدة مث عغافل عنها ذهبت من ذاكرعهه ونسهيها    :سادسا
هر حىت يرسهخ  بسرعة، وأما إذا عذكرها مرة بعد مرة، قرأ احلديث وبعد حفظه راجعه بعد شهر وبعد أش

 . ويثبت يف ذاكرعه فإنه يكون من محلة العلم وحفظته 
يعين كهوين  . مذاكرة ليلة أحب إيل من إحيائها: لذلك كان السلف يوصون مبذاكرة العلم ، يقول بعضهم

أجلس يف هذه الليلة أعذكر العلم وأعذكر ما حفظته أحب إيل من أن أقومها قراءة وهتجدا وصالة وركوعها  
 .نف  متعد  -أي مذاكرة العلم  -وذلك ألن هذا وسجودا ، 

 
يقهول  . كتابة ما استفاده ، فكلما استفاد فائدة أثبتها معه يف دفتر أو ورقة وكررها إ  أن حيفظها  :سابعا

ويشبهون العلم بالصهيد،  .. ، أي أن ما كتبته ستجده فيما بعد " إن ما حفظ فر وما كتب قر : " العلماء 
 : فيقول بعضهم

 قيد صيودك باحلبال الواثقة                   د والكتابة قيده هلعلم صيا 
 وعتركها بني اخلالئق طالقة                   فمن احلماقة أن عصيد غزالة 

 
إذا صاد اإلنسان غزالة مث أطلقها فإتها هترب، خبالف ما إذا قيدها حببل وثيق، فهكذا الكتابة عثبهت ههذه   

 . دها فيما بعد ويصل عليها العلوم حبيث أنك جت
وقد يسر اهلل أيضا يف هذه األزمنة التسجيالت اليت حتفظ الكالم الذي أنت عريد حفظه لتراجعه فيما بعهد  

 .وعستفيد منه بعد يوم أو بعد أيام أو ما أشبه ذلك
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: د ورد يف األثر الواض ، ال سيما يف جمالس العلماء، وذلك أن العامل هو الذي يتواض  ملن يعلمه، وق :ثامنا
فالذي يتكرب وال يتواض  ملن هو أصغر منه ال يوفق للعلم كما .  (1)" مستحي وال مستكرب  ال يتعلم العلَم" 

 إذا رأى عاملا أصغر منه سنا يقول كيف أععلم من هذا الطفل ؟ أو من هذا الصغري الذي أنا أكرب منه ؟
أن عصغر نفسك وعتواض  وعأخذ العلم ممن هو معه ، ولهو  إن اهلل ععا  شرفه وفضله بالعلم فعليك : نقول 

 .كنت أشرف وأغىن وأكرب وأرقى فإن العلم يؤخذ من منابعه ومن أهله
 

اجلرأة وعدم االستحياء، يعين أنك إذا صرت عستحي من أن عسأل بقيت على جهلك ؛ ولذلك قال  :تاسعا
له عكربه على أن يعجب بنفسه ويبقى علهى  ، حيم" ال يتعلم العلم مستحي وال مستكرب : " بعض السلف 

 .جهله، وكذلك أيضا حيمله استحياؤه عن أن ال يطلب أو يستفيد ممن معه علم فيبقى على جهله

 
 

نقول إن اإلنسان إذا عأدب هبذه ادداب الشرعية فإن اهلل ععا  يوفقه ويفتح عليه ويرزقه العلم الناف  والعمل 
 :يت أشرنا إليها حيث نظمها بعضهم الصاحل، ونذكر اخلصال الستة ال

 سأنبيك عن عفصيلها ببيان         أخي لن عنال العلم إال بستة 
 وصحبة أستاذ وطول زمان         ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 

 
هذه هي الوسائل اليت ميكن أن ينال طالب العلِم العلَم هبا ، وال شك أن العلم موهبة وفضل من اهلل ععا  ، 

كثري من العلماء املشاهري هلم أوالد انحرفوا عن العلم وصاروا دنيويني، وكثري مهن اجلهلهة يسهر اهلل    فإن ال
ألوالدهم فتعلموا وصاروا قادة وسادة، فهو فضل من اهلل ععا ، مىت كان عند اإلنسان نية صادقة وأحهب  

 .مواصلة التعلم يسر اهلل ععا  له العلم
ا علما نافعا، وعمال صاحلا متقبال، وأن ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا ما ينفعنها،  نكتفي هبذا، نسأل اهلل أن يرزقن

 .وجيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير

                                                           
 . 1/226األثر عن جماهد رمحه اهلل ، انظر البخاري م  الفتح  (1)
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 األسـئـلـة

 
 ما أهم املتون اليت تنصحون حبفظها يف خمتلف العلوم؟: 1س 
الم ابن عيمية ، فإتها جامعة ومفيدة، وعليهها شهروح   لشيخ اإلس بالعقيدة الواسطية : أنصح يف العقيدة -

إذا عيسهر حفظهه أو قراءعهه     التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيـد لكثري من العلماء، وكذلك كتاب 
 .للمبتدئني، فهذه الثالثة بالنسبة للعقيدة كافية إن شاء اهلل الثالثة األصولوعكراره، و

فظ احلكمي إذا عيسر حفظها، أو حفظ ما عيسر منها أو قراءة للشيخ حا"  سلم الوصول" وهناك منظومة 
 .شرحه استفيد من ذلك
"  عمدة األحكام من كالم خري األنـام "وبقراءة " األربعني النووية"ننصح حبفظ : وبالنسبة لعلوم احلديث

 .واالستفادة منه بلوغ املرامفإن أحاديثها صحيحة، مث بعدها إذا عيسر قراءة 
وكذلك خمتصراعه، كمختصر الرفاعي ال بهأس  " تفسري ابن كثري" القرآن، أفضل ما أعذكر  وبالنسبة لعلوم

 " . عمدة التفسري" به، وحتقيق أمحد شاكر امسه 

وشهروحه   الزادو اهلدايةو احملرروشروحه ، و املقنعو كالعمدةوبالنسبة إ  أحكام الفقه كتب ابن قدامة 
 .ونحوها

 .وما عليها من الشروح خنبة الفكر، ونظومة البيقونيةاملوبالنسبة لعلوم احلديث هناك 
 .فإن فيه الفضائل وفيه ادداب ، بكثرة رياض الصاحلنيوبالنسبة إ  ادداب ننصح بقراءة 

 
 ما عالج الفتور الذي مير بطالب العلم؟: 2س 

أن هذا مهن   كثري يشتكي من هذا الفتور الذي هو كسل حيصل من آثاره أن ينقط  عن طلب العلم، ذكرنا
 .الكسل واخلمول، وأن اإلنسان إذا عود نفسه فإنه يستمر على طلب العلم وينشط نفسه

 
 حب الرضاع وإن عفطمه ينفطم             والنفس كالطفل إن هتمله َشَب على 
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 فعليك أن عفطم نفسك عن املالهي اليت عكسل عن طلب العلم حىت عصل إ  رعبة جتد فيها العلم النهاف  إن 
 .شاء اهلل 

 
 من طلب العلم ألجل غرض دنيوي هل يلحقه الوعيد الوارد يف احلديث ؟: 3س 
ال شك أنه ال حيصل له به أجر وال فائدة، ألن الغالب أن الذين يدرسون لطلب املؤهل فقط ال يستفيدون  -

مة أو باعها بأخبس من علومهم، حبيث أن أحدهم إذا انتهى من علك املرحلة أحرق كتبه، أو ألقاها يف القما
إن مثل هؤالء ال يبارك هلم يف علومهم ورمبا يعاقبون عليها، فعلهى  : األمثان ؛ ألنه ما ععلم إال لقصد، فنقول

 .اإلنسان أن ينوي م  ذلك رف  اجلهل عن نفسه والعمل بالعلم
 

 هل يكتفي طالب العلم بالدراسة يف املعاهد أو حيضر حلقات العلم يف املساجد؟: 4س 
ال شك أن القراءة يف املعاهد فيها خري كثري، وفيها علم جم، ولكن إذا كان عنده وقت فال حيرم نفسه أن  -

، هذه الندوة كل يهوم   -جام  اإلمام عركي  –حيضر حلقات العلم، فهناك ندوة أسبوعية يف اجلام  الكبري 
لقات يف صباح اخلميس وصباح مخيس ليلة اجلمعة، فال حيرم نفسه أن حيضر ليستفيد، كذلك أيضا هناك ح

اجلمعة يف كثري من املساجد، فال حيقر نفسه أن يستفيد منها، فإن مواصلة العلم خري وعفيد طالب العلم فإنه 
 .حيصل على عذكر العلم وعرسيخه يف ذاكرعه

 
 هل ميكن استدراك ما بقي من العمر مع وجود األشغال الكثرية؟: س ه

م ساعة أو نصف ساعة بلغ املزنل، أعذكر أن بعض مشهاصخنا جلهس مهرة    نعم فإن املسلم لو ععلم كل يو
إن : للمبتدئني ، بعضهم عمره من اخلمسني إ  الستني ، مث حثهم على طلب العلم وضرب هلم مثال فقهال 

أحدكم لو أراد أن يعمر له بيتا و مل يتيسر له إال أن يبين كل يوم لبنة واحدة، ففي سنة يكون قد بىن ثالث 
وستني لبنة ، يف سنتني أو يف ثالث سنني يتم البناء ويرعف ، وهكذا عستفيد كل يوم فائدة أو فائهدعني   مائة

متيسهرة، فالكتهب    –واحلمد هلل  –ووسائل العلوم .. عضيفها إ  معلوماعك، ولو كل يوم نصف ساعة 
م نافعة، واإلذاعة ال سيما متوفرة واألشرطة اإلسالمية متوفرة وحلقات العلم متوفرة، وخطب اجلم  فيها علو
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إذاعة القرآن اليت عشتمل على علم ناف  جيد فيه اإلنسان كل ما طلبه، فال يتوقف اإلنسان عن التعلم ويقول 
 . جتاوزت سن التعلم

 
 كيف يكون أدب الطالب مع شيخه؟: 6س 
 :، وأمهها م  عالميذه، وآداب الطالب م  مشاصخهملن هناك آدابا كثرية يف آداب العاال شك أ -

فيتواض  طالب العلم م  مشاصخه ويكون حمترما ملشاصخه، ويكون منصتا يف حلقات العلم، ويكون : التواض  
 مستفيدا، وحمضرا قلبه ولبه، ويكون أيضا جالسا جلسة عواض  كما ورد يف قصة سؤال جربيل النيب صهلى 

أي أن جلوسه كجلسة اجلالس .  (1)" بتيه فأسند ركبتيه إ  رك" ، قال عمر رضي ا هلل عنه  وسلم عليه اهلل
 .بني السجدعني مفترشا ، ووض  كفيه على فخذيه، مبعىن أنه فعل فعل املتواض  وكأنه يعلمهم آداب التعلم 

وهكذا السؤال عما يشكل ، فإذا استشكلت مسألة طلب من األستاذ أن يعيدها برفق، وإذا سأله املهدرس  
 :دة محده عليها ومدحه على هذا، كما يقول بعض الشعراء طلب االسترشاد، وإذا أفاده بفائ

 
 من العلوم فالزم شكره أبدا                     إذا أفادك إنسان بفائدة

 أفادنيها وألق الكرب واحلسدا                 وقل فالن جزاه اهلل صاحلة 
 

عهذكرة السهام    " مطبوع امسه  فلذلك كله آداب ، وقد ألف فيها أحد العلماء وهو ابن مجاعة له كتاب
 " .واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم 

 
ما هي النصيحة لبعض طلبة العلم الذين يثريون الشبه حول الـدعاة املعـروفني أو يـذكرون    : 7س 

 األخطاء؟
علينا أن ننصحهم ونبني هلم أن عليكم إصالح أنفسكم، فإن عندكم أخطاء أكثر وأكثهر، فعلهيكم أن    -

نفسكم، وعليكم أن عستروا عورات إخوانكم، فمن ستر مسلما ستره اهلل، وأن علتمسهوا هلهم   عصلحوا أ
ال عظهن  : وقال. إذا مسعت من أخيك كلمة فالتمس له عذرا : األعذار كما ورد عن بعض السلف أنه قال

                                                           
 . ( 6) مسلم برقم  (1)
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ذكر بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت جتد هلا يف اخلري حممال، امحلها على أحسن احملامل، عليهك أن عه  
فضلهم، إذا كان هلم فضائل، وال عكتم فضلهم وعبدي أخطاءهم وكأتهم ليس هلم فضل أبدا، وهذه عهادة  
سيئة أن كثريا من الناس يلتمس عثرات بعض العباد والعلماء ونحوهم، ويفشيها ويعلنها ويكهتم فضهائلهم   

 :وآثارهم وعلومهم النافعة، فيكون كما قال الشاعر
 

 وليس ينسى ذرة ممن أساء                 شاخما ينسى من املعروف طودا 
 

فكيف عنسى فضائلهم وآثارهم ولو كانت أمثال اجلبال، وال عنسى ذرة صدرت من أحدهم، يعين خطيئة، 
 .هذا ال شك أنه من اخلطأ الكبري

 
 :يسأل عن معناها"  طلبنا العلم لغري اهلل فصار هلل: "8س 
لعلم إما لقصد شغل فراغ، وإما لطلب شهرة أو نحو ذلهك، ولكهن   كان هناك بعض من العلماء طلبوا ا -

مهم ونفعهم اهلل ععها  ونفه    بعدما رأوا حالوة العلم وذاقوا فضله أخلصوا نياهتم فيما بعد ، وواصلوا ععل
 .فكان يف النهاية إخالصا هلل ععا ،  مههب
 

 هل يلزم طالب العلم حفظ القرآن؟: 9س 
ن حفظا وعالوة وععلما، ولكن هناك بعض من الناس يصعب عليهم احلفهظ، أو  األفضل االهتمام بالقرآ -

إن ععلم العلم الذي أنت ملزم بالعمل به، وال يقبل عملك : حيفظون ولكن سرعان ما ينسى أحدهم، فنقول
حفظ  إال بتكملته ال بد من ععلمه، فليكن ععلم العلوم الفرضية الزم وإن مل حيفظ القرآن وبقية وقته جيعله يف

 .القرآن ويف التزود من العلم
 

طالب ينقل الواجب من زميله واملدرس ينهاه عن ذلك ؛ ألن املدرس يريد كل طالب أن يقرأ : 11س 
 فما حكم ذلك؟. الكتاب ويكتب منه

 .األصل أن اإلنسان يعتمد على ما ذاكره وعلى ما حفظه من املدرس، وال جيوز له أن يعتمد على غريه -
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 كم إطالق كلمة املرحوم أو املغفور له على امليت؟ما ح: 11س 
أرى أنه ال بأس بذلك عفاؤال كالدعاء كما يقال غفر اهلل له، فهو مغفور له بواسهطة دعهاء إخوانهه     -

 .املسلمني، وليس يف ذلك جزم وال عزكية
 

 عاين من الغد فهل أستمر على هذا السهر يف القراءة؟أسهر لطلب العلم ولكنين ُأ: 12س 
ععاب الهنفس  إد تهي عن العادة أن اإلنسان إذا كان له مهة عاب  ولو واصل الطلب طوال الليل، ولكن ق -

 .. وإرهاقها سواء يف الصالة والتهجد، أو يف التعلم وما أشبهه 
إن الكثري من الناس اعتاد السهر ولكن ال يف طلب علم وال يف صالة، بل إما يف قيل وقال، وإما يف : مث نقول

و وسهو وغناء ومخر وزمر ونظر إ  صور وأفالم وما أشبه ذلك، وم  ذلك ال يسأم أحدهم وال ميهل إ   هل
الساعة الثانية أو الثالثة ليال، وهو جالس أمام هذه الشاشات وأمام هذه األصوات، وم  ذلهك إذا قهرأ يف   

أن يعود نفسه ما فيه  سورة أو نحوها كسل ومل وععب، وال شك أن هذا من ضعف النفس، واإلنسان عليه
 .خري، حىت عسهل عليه الطاعات وختف عليه بإذن اهلل

 
هل يستطيع اإلنسان أن جيمع بني طلب العلم وبـر الوالـدين وحقـوق الزوجـة واألوالد     : 13س 

 واألقارب؟
فإنه ال يستغرق أربعا وعشرين ساعة، فعليه أن جيعل لنفسه راحة، النوم مثال كل يوم سهت  .. يستطي   -
عات أو سب  ونحوها، وكذلك راحة نفسه يف أكل أو نحوه ساعة أو ساعتني، وكذلك أوقات العبهادة  سا

ساعة أو ساعتني، كذلك الزيارات نحو ساعة أو ما أشبهها، وهكذا أيضا أعماله اليت هو منوط هبا كدراسة 
وبقية الوقهت جيعلهه    أو ععلم أو وظيفة أو نحوها إذا استغرقت مثاين ساعات أو سب  ساعات أو ما أشبهها

 .للتعلم وجيعله للتزود من العلوم، فالوقت واس 
 

 ؟يف ذميت : وقول ،  حفظتك رعاية اهلل: ما حكم قول: 14س 
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نقول حفظك اهلل برعايته ، أو رعاك اهلل ، أو أنت يف " ! حفظتك " يف رعاية اهلل ال بأس هبا، لكن قول  -
مة فمعناه العهد، إذا قال يف ذميت معناه أععهد لهك ولهك عههد    رعاية اهلل ويف حفظ اهلل، أما احللف بالذ

 .أيف لك هبذا، فمن قال ذلك فعليه أن يويف مبا ععهد به ْنأعاهدك َأ
 

 هل ورد ذلك؟ ( ..  إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان) ما حكم قول اخلطباء يف هناية اخلطبة :  1س ه
طبة يدعون بأمر احلجاج على علي بن أيب طالب رضي اهلل يذكر أن اخلطباء يف العراق كانوا يف آخر اخل -

العزيز رمحه اهلل ،  هه آلت اخلالفة إ  عمر بن عبد 99عنه ويشتمونه يف آخر اخلطب، فبعد ذلك يف سنة 
إن اهلل يهأمر بالعهدل   }فأمرهم بقط  هذا اللعن وهذا السب، وأمرهم أن صختموا خطبههم هبهذه اديهة    

العزيز يعترب مهن اخللفهاء    فاستمر العمل عليها إ  هذه األزمنة ؛ ألن عمر بن عبد [94: النحل ]{ واإلحسان
 .الراشدين، ولو عركها إنسان ال عبطل خطبته

 
 يتساهل البعض يف سداد الديون سواء األقساط أو غريها، فما النصيحة هلؤالء؟: 16س 
قه إليه كامال، وكذلك أيضا الوفهاء  نصيحتنا بأن ال يتساهلوا يف حقوق الناس، فكل حيرص على أداء ح -

بالعهد، فإنك إذا استدنت دينا التزمت بأن عسدده أقساطا، فإن عليك عهد وميثاق فعليك الوفاء هبذا العهد 
 . [30: اإلسراء ]{ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال }: لقول اهلل ععا  

 
 نفسي؟ هل جيوز أن أحج عن والدي املتوىف وأنا مل أحج عن: 17س 
 .ابدأ بنفسك، ال جيوز أن حيج عن غريه حىت حيج عن نفسه، وبعد ذلك ميكنك أن حتج عن والدك -
 

 هل عذاب القرب يقع على الروح واجلسد؟: 18س 
األصل أنه يق  على الروح ، ألن اجلسد يفىن ويصري عرابا، ولكن ال يستبعد أن اهلل ععا  يوصل إليه عأملا  -

 .ولو كان عرابا
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 هل كثرة املساجد والتقارب بينها تعد من عالمات الساعة؟: 19س 
مل يرد ذلك، ولكن ال يشرع التقارب الكثري، بل ال بد أن يكون بني املسجدين مساحة كمائيت متر أو ما  -

 .أشبهها، حىت ال يكون هناك مضارة
 

 هل جيوز دفع الزكاة ألخ فقري ؟: 21س 

 .وهو فقري فهو أحق بزكاعك -لكما أوالد أي أن  -إذا كنت ال عرثه وال يرثك  -
 

 هل األرض كروية الشكل أو هي مسطحة؟: 21س 
 .الواق  أتها كروية خلقها ا هلل ععا  على هذا ، وألجل ذلك الشمس عدور حوهلا -
 

 ظ آيات اهلل وقتا طويال، فهل أؤجر على ذلك؟آخذ يف حف: 22س 
 .ك أجر كلما كررتعؤجر بقدر جهدك وبقدر ما عبذله من الوقت فل -
 

 هل حيمد من الطالب أن خيرج من الدرس واملدرس يشرح ليصلي سنة الضحى ؟: 23س 
يفضل استمراره، فإن املشايخ نسم  منهم أن طلب العلم أفضل من النافلة، ويف إمكانه إذا انتهى من الدرس 

 .أن يأيت بسنة الضحى
 

 

 
 

 . وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم


