
 

 



 
 

 

  

 

 



 
 

 
 

وأشهد أن حممد  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن ال إهل إال اال اهلل هلل احلمد

 :عبده ورسوله أما بعد

 

 

َله املحصلو ،أن طلب العلم أرشف ما تنافس فيه املتنافسون رمحك اهلل اعلم  ؛نوحصَّ

 :وبه اخلريية ،وبه يزداد اإليامن ،وبه ي رفع اجلهل ،عبد اهلل كام رشع وأمرفبه ي  

 
ِ
ول اَّللَّ ين» :☻قال َرس  ْهه  ِِف الدِّ َفقِّ  .(1)«َمْن ي ِرِد اَّللَّ  بِِه َخرْيًا ي 

ْرآَن َوَعلََّمه  » :☺ النَّبِي  قال  :وبه األفضلية ْم َمْن َتَعلََّم اْلق   .(2)«إِنَّ َأْفَضَلك 

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿيئ :وقال تعاىل

تكلمنا  ،ِف أدلٍة كثرية تدل عىل فضل العلم ،[]التوبة ىئڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 «ِف نرصة الدعوة السلفية اجلليةالوسائل » :عليه ِف كثرٍي من كتبنا السيام

 

ئع ،☺ي إىل رسوله وحِ قبل أن ي   إذ أن اهلل  قال  :أمره بالعلم ؛باألعامل والرشا

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گيئ :تعاىل

 .[]العلق ىئھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

                                                           

 .◙عن معاوية  (،1301) ومسلم ،(11) البخاريأخرجه  (1)

 .◙ عن عثامن بن عفان ،(8325) البخاريأخرجه  (2)

 



 
 

 ؛فإنه إن فعل ذلك ؛أن يسلك املسلك النبوي ِف تتلمذه ؛إال أنه ينبغي لطالب العلم

به  .اخترص عىل نفسه الطريق وَسلِم من بنياهتا وَسلِم من الش 

 
ِ
ِب ْبِن َعْبِد اَّللَّ نْد  نَّا َمَع النَّبِيِّ » :َقاَل  ،◙َعْن ج  ْمنَا  ☺ك  ِوَرٌة َفَتَعلَّ َوَنْحن  ِفْتَياٌن َحَزا

َن َفاْزَدْدَنا بِِه إِياَمًنا ْرآ ْمنَا اْلق  َن ث مَّ َتَعلَّ ْرآ َم اْلق  ياَمَن َقْبَل َأْن َنَتَعلَّ  .«اإْلِ

عقيدة السلف ِف  ومعرفة ،ِف تصحيح العقيدة ئهِ فيبدأ الطالب من نشأته ومن أول مبد

 .وِف غري ذلك من األبواب ،وِف باب اإليامن بالغيب ،باب األسامء والصفات

 ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئيئ :قال اهلل تعاىل ،السلف تباعاإذ أن اخلريية كل اخلريية ِف  

 .[03:األنعام] ىئۆئۆئ

 .[101:البقرة] ىئ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍيئ :وقال 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦيئ :تعاىلوقال 

 .[118:النساء] ىئڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

فإن اإلخالص سبب من أسباب الرفعة  ؛وليحرص الطالب عىل إخالص النية والطوية 

َّاِت »و   .«الصحيحني»ِف  ◙ كام ثبت عن عمر بن اخلطاب «إِنَّاَم األَْعاَمل  بِالِّنِّ

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈيئ :وقال تعاىل

 .[8:البينة] ىئەئ ەئ ائ ائ

 ؛فإن اإلخالص واملتابعة مها ق طبا قبول العمل ؛☺وليحرص الطالب عىل متابعة النبي 

 .فإن اهلل ال يقبل من عامل عماًل إال هبام

 هلل اإلخالص : طاعته والقصد له رشيك ال وحده إليه التقرب وهو. 

  واملتابعة لرسوله☺. 



 
 

ويتواضع  ،العلم فيتواضع هلل بقبول احلقثم ليحرص الطالب عىل التخلق بأخالق أهل 

 .بمتابعته ويتواضع ملعلمه ☺لرسول اهلل 

  :َقاَل  ،◙ َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْل ْدِريِّ 
ِ
ول  اَّللَّ وا اْلِعْلمَ » :☺َقاَل َرس  وا َله   ،َتَعلَّم  َوَتَعلَّم 

ِكينََة َواْلَوَقاَر  وَنه   ،السَّ َْن ت َعلِّم 
ِ
وَن ِمنْه  َومل َْن َتَتَعلَّم 

ِ
وا مل   ،َوَتَواَضع 

ِ
َلاَمء ون وا َجَبابَِرَة اْلع  كام ِف  .«َوال َتك 

ري  (1/414) «الرشيعه»   .♫لآلج 

ل قه ،وعليه أن يعمل بعلمه مع الناس  يتغري خلقه  فطالب العلم حيتاج أن ؛وأن يتغري خ 

والرفق  ،والسامحة ،فعليه أن يتحىل بالصرب ؛إساءة إىل ما حيمل فإن إساءته مجلة وتفصياًل 

 ،بتداءً اوحيافظ عىل الفرائض  ،وأداء األمانة ،والوفاء بالعهد ،وصدق احلديث ،وطالقة الوجه

 .بام استطاع من النوافل ثم يتقرب إىل اهلل 

 :القيس لوفد عبد :يقول ،☺فإن النبي  ؛وعىل الطالب أن حيرص عىل احلفظ

مْ » وا هِبِنَّ َمْن َوَراَءك  نَّ َوَأْخرِب    .«اْحَفظ وه 

 :ويقول الناظم .«الصحيحني»واحلديث ِف  ،فدل احلديث عىل أمهية احلفظ

............................... 

 

 فاااااااحفظ فكاااااال  حااااااافظ إمااااااام   ♣♣♣
 

 .«علم ال يدخل معي احلامم ليس بعلمٍ » :السلف أحد ويقول

فظ علمي يا خلييل  :َقاَل  ،فإذا فتشته َعن علمه ،أما إذا كان العلم ِف الكتب ،فالعلم إذا ح 

 ، قال الشاعر:ِف السفط

بَّ   َأْساااااااااااااااااَفاَطه   َمااااااااااااااااا َ  إِْنَساااااااااااااااااانٍ  ر 

 

ااااااااَب  ♣♣♣ ت  ااااااااوَ  اْلِعْلاااااااامِ  ك  ااااااااط   َبْعااااااااد   َوه   ََي 
 

 ِعْلِمااااااااااااااااااهِ  َعاااااااااااااااااانْ  َفتَّْشااااااااااااااااااَته   َفاااااااااااااااااِإَذا
 

اااَفطْ  ِِف  َخلِاااييِل  َياااا ِعْلِماااي َقااااَل  ♣♣♣  السَّ
 

ِريَس  ْحاااااااااااااااِرَزْت  ِجَياااااااااااااااادٍ  بَِكاااااااااااااااَرا  أ 
 

 َخااااااااااااااااط   َأيِّ  َخااااااااااااااااط   َأيِّ  َوبَِخااااااااااااااااطٍ  ♣♣♣
 



 
 

ْلاااااااااااااااااَت  َفاااااااااااااااااِإَذا  إًِذا َهااااااااااااااااااِت  َلاااااااااااااااااه   ق 
 

 َواْمااااااااااَتَخطْ  مَجِيًعااااااااااا حَلَْييااااااااااهِ  َحااااااااااكَّ  ♣♣♣
 

ِئل وهو ال حيفظ هنا يصاب بالتوقف عن اإلجابة والكالم والناس ال ينتظرون  ،إذا س 

لكن إذا أردت التصدر للناس  ؛إذا أردت التوسع والتفصيل ال بأس ؛منك العودة إىل الكتب

 .فعليك بحفظ العلم ؛واالستفادة منك

 :وتنزيله ،فإنه كالمه ووحيه ،وليكن لنا العناية بكتاب اهلل 

 ىئہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳيئ :قال تعاىل

ء]  [108-100:الشعرا

 .وليعلمه ،لينذر به ؟ ☺ملاذا نزل القرآن عىل حممد 

أو من السنة ما  ،أو من القرآن واحفظ السنة ،فاحفظ القرآن أنت تريد أن تكون داعًيا اإذ

 ،وعماًل  ،فإن هذه هي األصول أصولنا التي نسري عليها علاًم  ؛استطعت عىل ذلك سبياًل 

  .واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب ،ودعوةً 

  وب األخذ به كثريةلة وجفأد. 

  كذلك. 

   تِي َعىَل َضالَلةِ » :☺قول النبي  .(0083) أخرجه ابن ماجه ،«ال ََتَْتِمع  أ مَّ

 

 مااااا حاااااومج العلاااااَم مجيًعاااااا أحااااادٌ 

 

 ال ولااااااااو مارسااااااااه أ ااااااااَف ساااااااانة ♣♣♣

 

 كبحااااااااااااٍر زاخاااااااااااارٍ إنااااااااااااام العلاااااااااااام  
 

 أحسااااانَهْ  ♣♣♣
ٍ
 فاختاااااذ مااااان كااااال  ء

 

ول  ،بالتوحيد ألمهية التوحيد ألنه حق اهلل عىل العبيدومن هذه الكتب ابتداء   ☺قال َرس 

َل َما  ،إِنََّك َتْقَدم  َعىَل َقْوٍم ِمْن َأْهِل الِكَتاِب » :مل َعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحني َبَعَثه  إىل َأْهِل الَيَمنِ  ْن َأوَّ َفْليَك 

َ َتَعاىَل  وا اَّللَّ د  ْم إىَِل َأْن ي َوحِّ وه   .(10) ومسلم ،واللفظ له (1012) أخرجه البخاري ،«َتْدع 



 
 

 

 ☺

 .«الثالثة األصول» -1

 .«القواعد األربع» -2

 .«كتاب التوحيد» -0

 .«كشف الشبهات» -4

حممد بن  داإلمام املجدللشيخ  ،وغري ذلك من الكتب ،«نواقض اإلسالم» -8

  .♫عبدالوهاب التميمي 

 .♫ للشوكاين «الدر النضيد» -6

 .♫ للصنعاين «تطهري االعتقاد» -1

 .«رشح كتاب التوحيد فتح املجيد» -5

  .♫ للعثيمني «عىل كتاب التوحيد القول املفيد» -0

فتح املجيد ببيان هداية القرآن إىل التوحيد » :ويل بحمد اهلل ِف هذا الباب -13

  .«من الرشك والتنديدوالتحذير 

فتح الوهاب لرشح كتاب التوحيد » ،التوحيد عىل كتاب رشح ويل بحمد اهلل -11

  .«لإلمام حممد بن عبدالوهاب

 دللشيخ اإلمام املجد ،«ومسلمة مسلم كل عىل املعرفة املتحتامت الواجبات» -12

 .♫حممد بن عبدالوهاب التميمي 

 .♫ابن باز لعالمة ل «الدروس املهمة لعامة األمة» -10

 



 
 

 

ومن أحسن رشوحها رشح  ،♫ لشيخ اإلسالم ابن تيمية «الواسطية العقيدة» -1

الذهبية عىل  الفواكه» :رشٌح بعنوانبحمد اهلل ويل  ،♫ الشيخ ابن عثيمني

 .«العقيدة الواسطية

 .«اهلادي إىل سبيل الرشاد االعتقادملعة »ومنها  -2

نَتَقد عليها «العقيدة الطحاوية» -0 ويل رسالة خمترصة ِف بيان ما ينتقد  ،مع معرفة ما ي 

 .عليها

نَتَقد عليها ،«السفارينية»وهكذا  -4  .مع معرفة ما ي 

فتح »بعنوان  ،وهلا رشوح مجيلة وقد رشحتها ِف جملدين ،«رشح السنة للربهباري» -8

 .«الباري رشح السنة لإلمام الربهباري

 بن عيل الرمحن حييى لشيخنا أِب عبد «املبادئ املفيدة ِف التوحيد والفقه والعقيدة» -6

 .حفظه اهلل تعاىل احلجوري

 .«رشح ابن أِب العز عىل الطحاوية» -1

   .♫ لآلجري «عةالرشي»وال بأس للتوسع واالستفادة  -5

 .♫ للاللكائي «أهل السنة واجلامعة رشح أصول اعتقاد»وكذلك  -0

 .♫ لشيخ اإلسالم ابن تيميةالالمية املنسوبة » -13

 .«حائية ابن أِب داود» -11

 .«لقاسم بن سالمليامن اإل» -12

 .♫ للصابوين «صحاب احلديثأعقيدة السلف » -10

 

سالمة اخللف ِف طريقة » :بحمد اهلل تقريٌب لباب العقيدة ِف كتاٍب سميته ويل -14

 .«السلف



 
 

 

 .♫البن عثيمني  «القواعد املثىل» -1

 .تعاىل للمتكلم حفظه اهلل «القواعد احلسان» -2

  .♫لشيخ اإلسالم ابن تيمية  «التدمرية» -0

 . ♫لشيخ اإلسالم ابن تيمية  «احلموية» -4

 

وأصل الكتاب البن القيم  ،♫البن املوصيل  «خمترص الصواعق املرسلة» -8

 .♫اجلوزية 

 

 

 .«جروميةاآل» -1

  .«جروميةمتممة اآل» -2

 .«قطر الندمج» -0

 .تعاىل حفظه اهلل ألخينا أِب أنس مالك املهذري «جروميةاملمتع رشح اآل» -4

مَ وما عليها من  َقوِّ  .لسانه ما استطاع إىل ذلك سبياًل  الرشوح حتى ي 

 

 .♫ورشحها البن عقيل  «أ فية ابن مالك» -8

 

 .«املفرد العلم» -1

 .حفظه اهلل تعاىل ألخينا عادل بن سلم «ملخص االمالء» -2



 
 

 .وغريه كثري ،لعبد السالم هارون «قواعد االمالء» -0

 

 .«الرصف فن ِف العرف شذمج» -1

 .«عنوان الظرف ِف فن الرصف» -2

 .«املدخل إىل علم الرصف» -0

 ألخيناوهذا والذي قبله  ،«فتح الودود اللطيف ِف بعض مسائل الترصيف» -4

 .حفظه اهلل الشيخ فتح القديس

 

 .«القاعدة البغدادية» -1

  .وما ِف باهبام «القاعدة النورانية» -2

 .كتب تعليم غري الناطقني للعربية -0

 

 .♫ البن قدامه املقديس «عمدة األحكام» -1

 .♫ للحافظ ابن حجر «بلوغ املرام» -2

 .«األربعون النووية» -0

 .♫ للشوكاين «املضيةالدرر » -4

 .♫  لباينل «َصىلَّ اَّللَّ  َعَلْيِه َوَعىَل آ ِِه َوَسلَّمَ  صفة صالة النبي» -8

 .♫ للشوكاين «الدراري املضية رشح الدرر البهية» -6

 



 
 

 

 .«الورقات» -1

 .«نظم الورقات تسهيل» -2

 .♫ البن عثيمني «األصول من علم األصول» -0

  .وما ِف باهبا ،♫ للشنقيطي «املذكرة» -4

 .♫البن قدامة املقديس  «روضة الناظر» -8

 .♫ للشريازي «ِف أصول الفقه اللمع» -6

 

 .♫للسعدي  «منظومة القواعد الفقهية» -1

 .♫ ورشحها البن عثيمني «منظومة القواعد الفقهية» -2

 .♫البن رجب  «القواعد الفقهية» -0

 

 ،«البخاري»السيام  ؛اقتناء األمهات الست وإدامة النظر فيهامال يستغني عن  -1

 .وما استطاع من كتب احلديث ،«مسلم»و

 

مع احلذر من  ،♫ للحافظ ابن حجر «فتح الباري رشح صحيح البخاري» -2

ته ال سيام ِف باب األسامء والصفات وِف باب التربك بآثار  ،وزالته ،بعض هفوا

 .الصاحلني

 .وتأويالته ،مع احلذر من بعض زالته «النووي عىل صحيح مسلمرشح » -0

 .♫ للصنعاين «سبل السالم رشح بلوغ املرام» -4

 .تعاىل حفظه اهلل للشيخ حممد بن حزام الفضيل «فتح العالم رشح بلوغ املرام» -8



 
 

 .حفظه اهلل للشيخ زايد الوصاِب «مسك اخلتام رشح عمدة األحكام» -6

 

 .«التذكرة البن امللقن» -1

 .«مقدمة ابن الصالح» -2

 .«ةينالبيقو» -0

 .♫البن كثري  «اختصار علوم احلديث» -4

 .♫ البن حجر «النخبة» -8

 .♫ البن حجر «نخبة الفكرنزهة النظر رشح » -6

 :وال بأس أن يتوسع إىل ،♫للذهبي  «املوقظة» -1

وما ِف بابه من الكتب التي تقيد والتي كذلك  ،♫للسيوطي  «تدريب الراوي» -5

ت ِف هذا الباب نَكِّ  .ت 

 

 .فهو من أنفس وأصح التفاسري «♫كثري  ابن تفسري» -1

 ،وللمتعلم وللعامل ولغريه ،للمبتدئهو مقِرب ومفيد  «♫ تفسري السعدي» -2

 .وكتب التفاسري كثرية

 

 .♫ ابن تيميهشيخ اإلسالم ل «مقدمة ِف اصول التفسري» -1

 .♫ للسعدي «تفسري القران ِفالقواعد احلسان » -2

 .♫ للزركيش «الربهان ِف علوم القرآن» -0

بن هادي مقبل جدد امل إلمامالشيخنا  «الصحيح املسند من أسباب النزول» -4

 .رمحه اهلل تعاىلالوادعي 

 



 
 

 

فهو من املهامت فمن قرص فيه ندم  ؛وبعض رشوحها ويعتمد التلقني «اجلزرية» -1

  .واهلل املستعان

 

 .♫ البن األثري «النهاية ِف غريب احلديث» -1

 .♫ البن قتيبة «غريب القرآن» -2

 .♫ للراغب األصفهاين «مفردات القرآن» -0

 ألخينا الشيخ أِب عمرو احلجوري «وبيان كلامت القرآننعمة املنان بتفسري » -4

 .حفظه اهلل تعاىل

 

 .وبعض رشوحها «الرحبية» -1

 

 .♫للنووي  «األذكار» -1

 .♫ للنووي «رياض الصاحلني» -2

 .♫ للشوكاين «برأدب الطلب ومنتهى األ» -0

 

ئد» -4 ءة فيها وهتذب الطباع من رقق القلوبت   ،♫ البن القيم «الفوا  ،القرا

 .ويتعود اإلنسان السنن

 

 .♫ للحافظ ابن حجر «اإلصابة ِف متييز الصحابة» -1

 .♫ للحافظ ابن حجر «تقريب التهذيب» -2



 
 

 .♫ ذهبيلل «ميزان االعتدال» -0

 

 

 .♫ البن خزيمة «التوحيد» -1

 .♫البن أِب عاصم  «السنة» -2

 .♫ البن منده «اإليامن» -0

 .♫محد أاهلل بن  لعبد «السنة» -4

 .♫ لاللكائي «واجلامعةهل السنه أصول اعتقاد أرشح » -8

ءة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وغري ذلك كثري ملن استطاع أن  ،♫ وال بأس بقرا

  .♫ وكذلك كتب تلميذه ابن القيم ،يقرأ منها ويتتلمذ عليها ففيها خري

 

 .♫كتب الشيخ األلباين  -1

 .♫كتب الشيخ ابن باز  -2

 .♫كتب الشيخ ابن عثيمني  -0

 .♫ بن هادي الوادعي كتب الشيخ مقبل -4

 .♫الشيخ أمحد بن حييى النجمي كتب  -8

 .♫الشيخ زيد املدخيل كتب  -6

 

 



 
 

  

  .حفظه اهلل تعاىل احلجوري حييى الشيخ -1

  .حفظه اهلل تعاىل الشيخ الفوزان -2

 .حفظه اهلل تعاىل الشيخ عبدالعزيز الراجحي -0

 .حفظه اهلل تعاىل الشيخ عبداملحسن العباد -4

 وغريهم كثري من العلامء ربام ال .حفظه اهلل تعاىل األثيوِبالشيخ حممد بن آدم  -8

 .نستحرض

يستفاد منهم فإهنم قد رشحوا الكثري  ،واملصنفة ،وملشايخ اليمن كثري من الكتب املؤلفة

اليمن ألننا نتكلم عىل أناس بني أيدينا ربام تكون كتبهم  نحن إذ نقول مشايخ ،وغريهم

س يدرسها املؤلفون واملصنفون َدرَّ وإال فعلامء املسلمني كثر ِف بالد  ،موجودة ِف املكاتب وت 

  .وِف غري بالد احلرمني ،احلرمني

 .حفظه اهلل تعاىلمنهم الشيخ الفوزان  -1

 .حفظه اهلل تعاىل الشيخ آل العزيز عبد ومنهم -2

اهلل األموات وحفظ اهلل  فرحم ،واملتأخرين ،املتقدمني من ذلك غري ومنهم -0

 .األحياء

 

  



 
 

فينبغي كذلك احلذر من كتب أهل البدع فال  ،ذكرنا بعض كتب أهل السنة واجلامعة اوإذ

وال من سلك  ،وال األشاعرة ،وال املعتزلة ،وال الصوفية ،ال كتب الرافضة ،وال ت قتنىت قرأ 

ملا فيها من  ،وال ت باع ،وِف هذا العرص كتب احلزبيني ال ت قتنى وال ت شرتمج ،سبيلهم من اخلوارج

  :ككتب ئلالغوا 

 .طارق السويدان -1

 .كتب عدنان عرعورو -2

  .كتب القرضاويو -0

 .كتب الزنداينو -4

 .ال تقرأ كتب فتحي يكنو -8

 .كتب سيد قطبو -6

 .كتب حسن البناو -1

 .كتب الغزايل -5

 .سلامن العودةكتب و -0

 .كتب حسن الرتاِبو -13

 .اخلالق كتب عبد الرمحن عبدو -11

 ًء من  ،واألهواء ،البدعوكتب كثري من أهل  ،ومن اليهم من أهل البدع والضالل سوا

اإلنسان يكون حريًصا عىل دينه فال يأخذه إال من الكتب  .أو من غريهم ،أصحاب اجلمعيات

  .ه خطافةبَ ش  الساملة من الغوائل فإن ال املعتمدة

 مل  والنصيحة ملن أراد أن يشرتي كتاًبا أن يستشري من يعلم فيه اخلري والصالح إن

وهذا عبارة عن خمترص ألن األسئلة تكثر  ،واملؤلفني ،الكتب واملصنفنييكن لديه أهلية ملعرفة 



 
 

ألن اجلواب املخترص قد ال يفيد واملطول قد  ؛ن اإلجابةععن هذه املسأ ة وربام نتكاسل 

 .ِف هذا الباب مفيدةلكن أردت تسجيل هذه املادة عسى أن تكون  ؛يرهق

 

  . 

 



 

 

 

  



 
 

 

وأشهد أن حممد  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن ال إهل إال اهلل ،هلل احلمد

 :أما بعد ،عبده ورسوله

 ،والوصول إىل درجة اإلفادة ،االستفادةإال وهو يرغب ِف رسعة  فام من طالب علمٍ 

د ق فإن اهلل  ،ينبغي للطالب أن حيرص عليها وقدرية ،ألمر يتحقق بأسباب رشعيةوهذا ا

  .أسباب للوصول إىل املطلوبجعل 

 

لََّك  َأْعَطْيَته   إَِذا اْلِعْلم   :وكام قال بعضهم ،عطي وقته للعلمبحيث أن اإلنسان يَ   َأْعَطاكَ  ك 

 .َبْعَضه  

لكن ال يصل إىل الدرجة املطلوبة التي  ،بينام الذي ال يتفرغ ربام حيصل عىل بعض اخلري

وأعظم  ،وأزكى ،أرشف طلب العلم أن اإلنسان يعلم أن والذي ي عني عىل التفرغ ،يرغب فيها

لته النفوس ما  .َحصَّ

 

 .االستفادةوعىل الزيادة من أسباب  ،فإن احلرص عىل العلم

َريَرةَ  َأِِب  َعنْ  البخاري أخرج وَل  َيا ق ْلت   :َقاَل  ◙ ه    َرس 
ِ
 بَِشَفاَعتَِك  النَّاسِ  َأْسَعد   َمنْ  اهلل

ول   َقاَل  ؟اْلِقَياَمةِ  َيْومَ    َرس 
ِ
َرْيَرةَ  َأبَا َيا َظنَنْت   َلَقدْ » :☺ اهلل  َأَحدٌ  احْلَِديِِث  هَذا َعنْ  َيْسَأَ ني ال َأنْ  ه 

َل  ا ِمنَْك  َأوَّ
ِ

 إهِلَ  ال :َقاَل  َمنْ  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  بَِشَفاَعتِي النَّاسِ  َأْسَعد   :احْلَِديِث  َعىَل  ِحْرِصَك  ِمنْ  َرَأيْت   مل

 .وهكذا احلفظ ،حلرصه عىل العلم ☺النبي  َفَغبَّطه  .(1)«َنْفِسهِ  َأوْ  َقْلبِهِ  ِمنْ  اَخالًِص  اهلل   إاِلَّ 

                                                           

 (.00) البخاريأخرجه  (1)

 



 
 

 

َرْيَرةَ  ول   ،◙ َأبو ه  َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َعنْه  ِمنِّي إاِلَّ َما َكاَن  ☺َما ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  :َيق 

 ْبِن َعْمٍرومِ 
ِ
ه  َكاَن َيْكت ب  َواَل َأْكت ب   ،ْن َعْبِد اَّللَّ  .(110)أخرجه البخاري  .َفِإنَّ

يِرِه َفَقاَل  :َقاَل  ،َعْن َأِِب مَجَْرةَ  «نيالصحيح» وِف نِي َعىَل رَسِ س 
ْلِ د  َمَع اْبِن َعبَّاٍس ُي  نْت  َأْقع   :ك 

إِنَّ َوْفَد َعْبِد الَقْيِس مَلَّا  :ث مَّ َقاَل  ،َأِقْم ِعنِْدي َحتَّى َأْجَعَل َلَك َسْهاًم ِمْن َمايِل َفَأَقْمت  َمَعه  َشْهَرْينِ 

ا النَّبِيَّ  وا  «- ؟َأْو َمِن الَوْفد   - ؟َمِن الَقْوم  » :َقاَل  ☺َأتَو  َأْو  ،َمْرَحًبا بِالَقْومِ » :َقاَل  .َربِيَعة   :َقال 

َيا َوالَ َنَداَمى ،بِالَوْفدِ  وا  ،«َغرْيَ َخَزا ْهِر  :َفَقال   إِنَّا اَل َنْسَتطِيع  َأْن َنْأتِيَك إاِلَّ ِِف الشَّ
ِ
وَل اَّللَّ َيا َرس 

مِ  رَضَ  ،احلََرا اِر م  فَّ ْرَنا بَِأْمٍر َفْصلٍ  ،َوَبْينَنَا َوَبْينََك َهَذا احلَي  ِمْن ك  ْل بِِه  ،ن ْخرِبْ بِِه َمْن َوَراَءَنا ،َفم  َوَنْدخ 

َبةِ  ،اجلَنَّةَ  ْم بَِأْرَبعٍ  :َوَسَأ  وه  َعِن األرَْشِ ْم َعْن َأْرَبعٍ  ،َفَأَمَره  مْ  ،َوهَنَاه   َوْحَده  بِاإِلياَمِن بِا :َأَمَره 
ِ
 ،َّللَّ

 َوْحَده  » :َقاَل 
ِ
وَن َما اإِلياَمن  بِاَّللَّ وا  «َأتَْدر  ه  َأْعَلم   :َقال  ول  َشَهاَدة  َأْن الَ إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ  » :َقاَل  ،اَّللَّ  َوَرس 

 
ِ
ول  اَّللَّ ًدا َرس  َمَّ اَلةِ  ،َوَأنَّ حم  َكاةِ  ،َوإَِقام  الصَّ َوَأْن ت ْعط وا ِمَن امَلْغنَِم  ،انَ َوِصَيام  َرَمَض  ،َوإِيَتاء  الزَّ

َس  ْم َعْن َأْرَبعٍ  «اخل م   َوالنَِّقرِي َوامل َزفَِّت  :َوهَنَاه 
ِ
اء بَّ اَم َقاَل  ،َعِن احلَنَْتِم َوالد  بَّ ِ » :َور   :َوَقاَل  «امل َقريَّ

نَّ َوَأْخرِب  » مْ اْحَفظ وه   .(1)«وا هِبِنَّ َمْن َوَراَءك 

 

وهلذا علمَّ  ؛واملكروه ،لبعد عن املرهوبوِف ا ،فالدعاء سبٌب عظيم ِف حتصيل املطلوب

 :☺دعاء النبي  وكان من ،[طه] ىئٿ ٿ ٿ ٺ ٺيئ :أن يقول ☺نبيه حممد  اهلل 

مَّ إيِنِّ َأْسَأ  َك ِعْلاًم َنافًِعا»  .(2)«اللَّه 

 

                                                           

 (.80) البخاريأخرجه  (1)

 (.028) ابن ماجهأخرجه  (2)



 
 

 

بينام املنقطع وإن كان قد حفظ شيًئا فربام  ،ومن سار عىل الدرب وصل ،فمن ثبت نبت

 .إال أنه يوشك أن يدرك من سبقه ،واملستمر وإن كان قليل احلفظ ،ضاع منه وفاته

 

 ،وينرص من أخلص له ،وحيفظ ،يؤيد فإن اهلل  ،فإن اإلخالص له بركة عظيمة

 .فيوشك أن يستفيد ويوشك أن يفيد وأن كان علمه قليل ،وَطَلب العلم ألجله

 

وا :قال ،َعْن َأِِب َسِعيدٍ  وفيام جاء ،إذا حفظ اإلنسان ودرس حيتاج إىل املراجعة  َتَذاَكر 

َيِّج   احْلَِديَث  َفِإنَّ ،  احْلَِديَث  ه   ُي    .(1)َبْعًضا َبْعض 

فاملراجعة شأهنا عظيم  ؛إذا حفظ اإلنسان ومل يراجع يوشك أن ينسى وال يستفيد بينام

إال ألنه  االسموألن اإلنسان ما سمي هبذا  ،ألن احلفظ خوان ؛وهي مطلوبة رشًعا وقدًرا

 .وربام تكون مع غريه أنفع ،واملراجعة قد تكون مع نفسه وقد تكون مع غريه ،ينسى

 

 ِ اَل » :ويوشع بن نوح عليه السالم يقول لَِقْوِمهِ  ،عن غريه َف فإن من شغل بيشء ص 

ٌل َقْد َمَلَك ب ْضعَ  ةٍ  َيْتَبْعنِي َرج  ِريد  َأْن َيْبنَِي هِبَا ،اْمَرأَ َو ي  نَْياًنا ،َومَلَّا َيْبنِ  ،َوه  َومَلَّا  ،َواَل آَخر  َقْد َبنَى ب 

َفَها ق  مج َغناًَم  ،َيْرَفْع س  نَْتظٌِر ِواَلَدَها -َأْو َخلَِفاٍت  -َواَل آَخر  َقِد اْشرَتَ َو م   .(2)«َوه 

  .الوصول إىل املطلوبألن الشواغل قد حتيل بني اإلنسان وبني 

ء بصلة ضاعت مسأ ة :♫ وِف املأثور عن الشافعي  .إذا مهمت  برشا

                                                           

 (.00) البخاريأخرجه  (1)

َرْيَرةَ  َعْن َأِِب  ،(1141) مسلمأخرجه  (2)  .◙ ه 



 
 

 

نْت  » :وقال عن نفسه ،ِف فرتة وجيزة واستفاد ☺الزم النبي  ◙فإن أبَا هريرة  َوك 

 
ِ
وَل اَّللَّ  َبْطنِي ☺ َأْ َزم  َرس 

ِ
وا  ،َفَأْشَهد  إَِذا َغاب وا  ،َعىَل ِمْلء  .(1)«َوَأْحَفظ  إَِذا َنس 

وما زال العلامء ي لزمون مشائخهم  ،الزم عمرو بن دينار عرشين سنة ةوسفيان أبن عيين

 .املرجوةحتى حتصل هلم الفائدة 

 

فإنه يرمج أن  ،دين اإلسالمبحيث أنه ال يرىض لنفسه أن يكون ِف الدون ويريد أن ينرص 

فالبد من اهلمة  ويريد أن يريض اهلل  ،هذا اإلسالم حيتاج إىل من يقوم به دعوة وعماًل 

إىل  واهلمة العالية تؤدي بصاحبها ،ألن اهلمة اهلابطة تؤدي بصاحبها إىل املراتب اهلابطة ؛العالية

 .املنازل الرفيعة

 

فإن ذلك من أسباب حفظ  ؛فالبد من اإلنسان أن يكتب وي َدون ما حفظه وما علمه

 : قيلوقدياًم  ،ثم هو من أسباب رسوخ العلم ِف الذهن ،العلم

ه    الِعلاااااام  َصاااااايٌد والِكتابااااااة  َقيااااااد 

 

ثَِقاااة ♣♣♣  َقيِّاااْد صااايودَك باحِلبااااِل الوا

 

َلاااةً   َفِمااان احلاَمَقاااِة َأْن َتصااايَد َغزا
 

كهااااا َباااانَي اخلَالئااااِق طالِقااااةَ  ♣♣♣  وَترت 
 

 .ضاع االثننيكل رس جاوز  ،كل علم ليس ِف القرطاس ضاع :وقال بعضهم

 ْبِن َعْمٍرو :◙تقدم حديث أِب هريرة  دوق
ِ
ه  َكاَن َيْكت ب   ،إاِلَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد اَّللَّ َفِإنَّ

 .َواَل َأْكت ب  

                                                           

 .(2400) ومسلم ،(2341) البخاريأخرجه  (1)



 
 

 

 .فإن كل  ء ينقص باإلنفاق منه إال العلم يزيد بكثرة اإلنفاق منه

 َيزياااااااااد  بَِكثااااااااااَرِة اإِلنفااااااااااِق ِمنااااااااااه  
 

ااااااا ♣♣♣ ص  َأن بِاااااااِه َكف   ا َشاااااااَددتاَويااااااانق 
 

 ،وتوسعت املدارك واحتجت إىل البحث والطلب علم كلام أنفقت منه كلام زاد ونامفال

 .العلامء :قال ؟العلم أحوج الناس إىل من :ةفقد سئل سفيان ابن عيين

 

لذي ُيعله يقوم ا كام أن صاحب الدنيا عنده هنمة ما ،بحيث يكون عند طالب العلم هنمة

 ؟ه وإىل شغله وُيد وُيتهد مع التعب والنصبإىل عمل

يريد  وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون منهوًما من العلم ال يقنع ،ألنه عنده هنمه لذلك

َ  ،أن حيفظ ِف هذا  :يقول ☺والنبي  ،ويريد أن يعلم هذا ،هذا َل ِص وحيفظ ِف هذا ويريد أن حي 

وَماِن اَل َيْشَبَعانِ » ْنيَا اَل َيْشبَع   ،َمنْه  وٌم ِِف الد  وٌم ِِف اْلِعْلِم اَل َيْشَبع  ِمنْه ،َمنْه   أخرجه احلاكم .«َوَمنْه 

 .تعاىل ♫للشيخ مقبل  «الصحيح املسند»ِف هو و ،◙ عن أنسٍ  (012)

 

ِرَم الوصول ِرَم األصول ح  ومن مل يقدم  ،إذا أردت أن تستفيد تأخذ األهم فاألهم ومن ح 

َل » :◙بن جبل يقول ملعاذ  ☺ والنبي ،ري العظيماألهم ربام ال يتحصل عىل اخل ْن َأوَّ َفْليَك 

َ َتَعاىَل  وا اَّللَّ د  ْم إىَِل َأْن ي َوحِّ وه   .(1)«َما َتْدع 

وتعلم ما تستفيد منه هلذا األمر لتصل به إىل دراسة  ،والعقيدة ،فهكذا أنت تعلم التوحيد

 .☺كام جاء عن رسول اهلل  ،والفقه الصحيح ،ونرش العقيدة الصحيحة ،التوحيد والعقيدة

                                                           

 .(10) ومسلم ،(1012) البخاريأخرجه  (1)



 
 

 

ولكنه  ،كثري من طالب العلم يالزم العامل وحيفظ ويصرب ِف طلب العلم وغري ذلك

 .أراد العلم مجلة فاته مجلةمن  ،وهذا فال حيصل عىل  ء ،وهذا ،ذايتشعب فرييد ه

 .عصفور ِف اليد خري من عرشة عىل الشجرة :وامَلثل يقول

فاقرأ  ،ا وتستفيد منها واحدً وتقرأ كتابً  ،فإذا كنت ستقرأ عرشة كتب وال تستفيد منها

 .باألبوا ثم بعد ذلك تنتقل إىل غريه من  ،وحتفظ فيه ،الكتاب واحرص عليه وراجعه

 

 .االستفادةومانعة من  .لالستفادةفإن املعايص سالبة 

ااوَء ِحْفظِااي  َشااَكْوت  إىَل َوكِيااٍع س 
 

 املَعاااااااااااايص َتاااااااااااْركِ  إىَل  َفأْرَشااااااااااَديِن  ♣♣♣
 

اااااااااااااورٌ  يِن باااااااااااااَأنَّ الِعْلاااااااااااااَم ن   َوأْخااااااااااااارَبَ
 

ْاااااااااااَدمج ال اهلل وناااااااااااور   ♣♣♣  لَِعاااااااااااايِص  ُي 
 

 .نسأل اهلل السالمة والعافية

 

 .ومن أسباب الربكة ِف العمر والعلم ،فإن ذلك من أسباب صفاء الذهن

 

 ،وصرب كصرب احلامر ،والسري ِف البالد  ،بنفي االعتامد  :قيل لبعضهم بام نلت العلم قال

 .وبكور كبكور الغراب

 

 



 
 

 

ا وقتً  ،ا للتدريسووقتً  ،ا للمراجعةووقتً  ،ا للحفظوقتً  .بحيث أن اإلنسان ينظم وقته

 ، ء عىل منها تتحصل ومل ِهدتَج  ذا اجهدهتاإ !فإن النفس كالراحلة ،للنوم واألكل والرشب

 .وصلت ،وراحتها ،ورشهبا ،أكلها من حظها أعطيتها وإذا

 

ل حاديث واآليات الدالة عىل هذه املسأ ة التي أنت  ا فإن العمل بالعلم ُيعلك متذكرً 

 .بصددها

 

وَن ِمنْه   :وِف األثر ْن َتَعلَّم  َ
ِ
وا مل ونَ  ،َتَواَضع  َعلِّم  َْن ت 

ِ
وا مل ون وا َجَبابَِرَة  ،َوَتَواَضع  َوال َتك 

 
ِ
َلاَمء   .وإنام ي ؤخذ العلم ويطلب عند أهله ،وال جاهل ،فال ي ؤخذ العلم من مبتدع .(1)اْلع 

 

 :البعد عن أهل البدع وكتبهم ملا ِف ذلك من ضياع العمر والوقت والربكة وقد قال تعاىل

 مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئيئ

 .[65:األنعام] ىتىئ مت خت حت جت يب ىب

 

وقد  ،التخصص ِف الفنون بحيث يأخذ من كل فن حاجته حتى يفهمه وينتقل إىل غريه

إَِذا َأَرْدَت َأْن  :فقال اخلليل ابن أمحد الفراهيدي ،عىل أمهية التخصص ِف العلوم نبه العلامء قدياًم 

ا َفاْقِصْد لَِفن  ِمَن اْلِعْلمِ  ً
ِ

وَن َعامل  َأْحَسنَه   ،َتك 
ٍ
ء لِّ َ ْ ْذ ِمْن ك  وَن َأِديًبا َفخ   .(2)َوإِْن َأَرْدَت َأْن َتك 

                                                           

ري  (1/414) «الرشيعه» (1)  .♫لآلج 

 .♫ البن عبد الرب (1/822) «جامع بيان العلم وفضله» (2)



 
 

َبْيدٍ و وقال أب   لٍ  َناَظَريِن  َما :َسالمٍ  ْبنَ  اْلَقاِسمَ  ع  َفنِّنًا َوَكانَ  َقط   َرج  ل ومِ  ِِف  م   َوال ،َغَلْبت ه   إاِل اْلع 

ٌل  َناَظَريِن  و َرج   .(1)َذلِك ِعْلِمهِ  ِِف  َغَلَبنِي إاِل َواِحدٍ  َفن   ذ 

 

إدامة النظر ِف الكتب واملصنفات ملا ِف ذلك من جوامع كاملراجعة وشحذ الذهن 

 .بدوام النظر :قال ،بام نلت العلم :وزيادة العلم وقد قال بعضهم حني سئل

فسبيل طالب الكامل ِف طلب العلم  :بن اجلوزياقال أبو الفرج  ،ا من فائدةفال َيلو كتابً 

فإنه يرمج ِمن علوم  ؛فلي كثِر من املطالعة ،االطِّالع عىل الكتب التي قد ختلَّفت ِمن املصنَّفات

ك عزيمَته للجدِّ  رِّ مهم ما يشحذ خاطره وحي  من  انتهى .وما ََيلو كتاب ِمن فائدة ،القوم وعلوِّ مِهَ

  .(480) «صيد اخلاطر»

 .عليه من العلم والعمل ا ويدخل ِف ذلك معرفة سرية السلف الصالح وما كانو

 

 ٿ ٿيئ :االستعانة باهلل تعاىل فإهنا نعم البلغة وِف قوله تعاىل ،وهي مالك ما تقدم

 .[8:الفاحتة] ٹىئ ٿ ٿ

َرْيَرَة  ،عىل عبادة اهلل تعاىل إال بعونه ةبيان ذلك فال قدر  :َقاَل  ،◙وِف حديث َأِِب ه 

 
ِ
ول  اَّللَّ ِعيِف امْل ْؤِمن  اْلَقِوي  َخرْيٌ َوَأَحب  » :☺ َقاَل َرس   ِمَن امْل ْؤِمِن الضَّ

ِ
ل  َخرْيٌ  ،إىَِل اَّللَّ  ،َوِِف ك 

َك   َواَل َتْعِجزْ  ،اْحِرْص َعىَل َما َينَْفع 
ِ
 .(2664) أخرجه مسلم .«َواْسَتِعْن بِاَّللَّ

د َل ولو أراد أحد أن ي فصِّ   االستفادةفإذا أردنا الوصول إىل  .لكن هذه أمهات املسائل ،لزا

 .االجتهادِف الوقت القصري فام علينا إال 

                                                           

 .♫ البن عبد الرب (1/820) «جامع بيان العلم وفضله» (1)



 
 

فهكذا  ،واألسهل ،واألقرب ،فإذا أراد أحٌد أن يسافر فإنه يسأل أين الطريق املوصل

 .حيتاج إىل أن يعرف الطالب الطريق األسهل واملوصل فيفيد ويستفيد العلم

 

 

 

 

 


