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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه             
  .أمجعني

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم إنا             
 أعمالنا وصالحا يف أقوالنا اللهم وفقنا ملـا         نسألك صالحا يف قلوبنا وصالحا يف     

  .حتب وترضى واجعلنا يف مسرينا متبعني لنبيك صلى اهللا عليه وسلم
هذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء اهللا تعاىل يف طريق طلب العلم،              
 والداعي هلا أننا نرى إقباال من الشبيبة بارك اهللا فيهم وحمبة لطلب العلم لكن كثريا           
منهم ال يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم؟ بعضهم ميضي أوقاتا طواال رمبا             
سنوات، ميضيها وال حيصل من العلم ما حصله غريه ممن أنفـذ سـنوات مثـل                
السنوات اليت أنفذها ذاك والسبب هو أنه مل ينهج يف طلبه للعلم النهج الصحيح،              

صل طرفا مما كتب اهللا لـه،   حي-أعين طالب العلم  -النهج الذي حيصل معه مبتغيه      
طرفا ينفعه طرفا، ثابتا مؤصال ميكنه أن ينقله إىل غريه نقال واضحا ال شك معـه                

  .وال ارتياب
كثري من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة تارة يف احلديث وتارة يف التفسري             
وتارة يف الفقه يسمعون وحيضرون جمالس أهل العلـم ولكـنهم إذا رجعـوا إىل       

يمن حضر سنة أو حضر سنتني إذا رجع لنفسه مل يفهم املادة اليت ألقيت              أنفسهم ف 
عليه أو رأى أنه مل حيصل شيئا كثريا مل يؤسس عنده حضوره علما مؤصال ميكن               
معه أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج جه والسبب انعدام املنهجية الصحيحة            

ه منهجا واضحا حمددا، إذا     يف طلب العلم ألنّ طالب العلم البد أن يسلك يف طلب          
مل يسلكه ختلف عن الطريق ولذلك نرى أنّ كثريين ملوا من طلب العلم، سـنني            
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ون أخر ويرجعون عوامـا أو قـراءا ال     أمضوها مث ملّوا وتركوا، متضي عليهم سن      
  :يعدون ذلك ونريد من طالب العلم املقبل أن يتحلّى خبصلتني

ب الذي سار عليه من قبلنا من أهل        أن يكون سائرا على منهج الطل     : األوىل
  .العلم وصاروا علماء بعد مسريهم ذلك السري

 أن يوطن نفسه على أن يكون باذال للعلم وقته وأن ال ميل مهمـا               :والثاين
  .كان

أنّ : روى اخلطيب البغدادي يف كتابه اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع         
األشياخ وجلس جمالـسهم مث  أحد طلبة احلديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند   

إنـين ال   : ملا مر عليه الزمن رأى أنه مل يستفد شيئا ومل حيصل كبري علم فقـال              
يناسبين هذا العلم وترك العلم لظنه أنّ عنده يف فهمه ركودة أو أنـه ال يـصلح                 

 مر على صـخرة     -أي بعد أن ترك مبدة    -فلما كان ذات يوم     : لطلب العلم؛ قال  
 قطرة تلو قطرة وقد أثر ذلك املاء يف تلك الصخرة فحفـر فيهـا            يقطر عليها ماءٌ  

هذا املاء على لطافته أثّـر يف هـذه         : حفرة فتوقف متأمال ومعتربا ومتدبرا فقال     
الصخرة على قساوا فليس عقلي وقليب بأقسى من الصخر وليس العلم بـألطف             

ممن يشار إليهم  منه من املاء، فعزم على الرجوع إىل طلب العلم فرجع ونبغ وصار             
  فيه 

هذا يفيدك أنه حيتاج طالب العلم إىل العزمية وأن ال ميلّ، ال يقول أنا درست               
فما استفدت لريجع إىل السبب، ليس السبب يف طبعه يف أكثر الشباب أو أكثـر               
املقبلني على طلب العلم ليس السبب هو أنهم ال يفهمون كثري منهم يفهم ولكن              

لعلم أنه مل يسلك طريقه ومل يأخذه على املنهاج الذي به           السبب يف عدم حتصيله ا    
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خترج من سبقنا من أهل العلم، هذا الطريق سهل ميسور وهو أسهل من الطريقة              
  .اليت يسلكها األكثرون اليوم

إذا تبين هذا حيضر هنا السؤال املهم وهو يردد كثريا يردده كثري من الشباب              
  :ويسألون عنه أال وهو

ية الصحيحة يف طلب العلم؟ كيف يسري طالب العلم يف هـذا            ما هي املنهج  
الطريق على وفق املنهجية اليت إذا وفق اهللا جلّ وعال العبد معها صار طالب علم               
ووفق إىل دراسته؟ وهو سؤال مهم للغاية وحضور جمالس العلم مفيد فوائد مجـة              

 فامها ملا ألقى    ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك احللق أن يتخرج           
  . أن يفهم غريه-أي مبافهم-عليه ويستطيع به 

حيتاج طالب العلم إىل أن يكون عنده أخـالق ضـرورية وصـفات     : أوال
  :مالزمة له يف مسريه لطلب العلم

 وأعظمها أن يكون خملصا لربه جلّ وعال يف طلبه للعلم ألنّ طلـب              :أوهلا
لصحيح تضع أجنحتها لطالب العلـم  العلم عبادة واملالئكة كما ثبت يف احلديث ا  

رضا مبا يصنع؛ فهذه العبادة البد لقبوهلا ولتوفيق اهللا جلّ وعال لصاحبها أن يكون              
خملصا فيها هللا جلّ وعال، يعين ال يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية، ال يطلب العلـم         
ا الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل جاه أو مسعة أو ليصبح معلما أو ليصبح حماضر             

أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس وحنو ذلك، بل يكون قصده التعبد هللا    
  .ذا وأن يتخلص من اجلهالة فيعبد اهللا جلّ وعال على بصرية

إذن اإلخالص يف طلب العلم أن يكون املراد وجه اهللا جلّ وعال ال عرضـا               
هالة عن نفسه، سئل     ويكون ناويا أن يرفع اجل     -بأنواع تلك األعراض  -من الدنيا   

اإلخالص فيه أن ينوي رفـع   : كيف اإلخالص يف العلم؟ قال    : اإلمام أمحد قيل له   
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أمن هو قانت هللا    {: اجلهالة عن نفسه ألنه ال يستوي عامل وجهول قال جلّ وعال          
ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين     

يرفع اهللا الذين آمنوا والذين أوتـوا       {: عال يف آية اادلة   وقال جلّ و  } ال يعلمون 
  .}العلم درجات

فإذن اهللا جلّ وعال فضل أهل العلم على غريهم والذي يطلب العلم ليعبـد              
اهللا على بصرية ليخلص نفسه هو من اجلهالة وليكون يف حياته موافقا ملا شرع اهللا               

 اهللا جلّ وعال قصد أن ينجو       جلّ وعال هذا قد أخلص، قد أخلص ألنه قصد وجه         
  .من أن يكون متبعا هلواه جاهال مقلدا

اإلخالص أول تلك الشرائط وأول تلك اآلداب والـصفات، والـصفات           
واآلداب كثرية صنفت فيها كتب ومؤلفات بعضها صغري وبعضها كـبري لكـن             

  .نذكر منها ما يهم يف هذا املقام
صـلى اهللا عليـه     -م ألنّ النيب     أن يكون رفيقا مترفقا يف طلب العل       :ثانيها

 وهذا ظهور يف ))إنّ اهللا حيب الرفق يف األمر كلّه      ((:  أخربنا خبرب عام فقال    -وسلم
 ويدخل ))إنّ الرفق ما كان يف شيء إال زانه     ((: العموم وقال عليه الصالة والسالم    

  .يف ذلك العلم وطلب العلم
قـال ذلـك ابـن    كيف يكون الترفق؟ يكون بأن ال تروم العلم مجلة كما       

من رام العلم مجلة ذهب عنه مجلة       ((: شهاب الزهري اإلمام التابعي املعروف قال     
 وقد أفصح عن هذ ا املعـىن الـشاعر   ))وإنما العلم يطلب على مر األيام واللّيايل     

  :حيث قال
  من نخب العلـــم التـي تلتقــط  الیوم علم وغدا مثلـــھ

  سیــل اجتماع النقـطوإّنــما ال  یحصل الـمرء بھا حكمة
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الرفق مطلوب كيف يكون الرفق بأن ال تروم العلم مجلة، مبعىن واحد يريد             
أن يروم علم التفسري يذهب يقرأ تفسري ابن جرير، تفسري ابن جرير فيـه كـلّ                

 هذا رام العلم مجلة ما حيصل يبدأ وينتهي من تفسري ابن جرير وإذا سألته               ،التفسري
ري إال القليل يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا ولكنه ال يفصح            مل يعلق بذهنه من التفس    

لك عن تفسري آية على الوجه املطلوب إذن كيف يكون ال بد مـن التـدرج،                
والتدرج سنة البد منها كذلك رجل يريد أن يطلب علم احلديث يذهب إىل نيل              

اري، األوطار يبدأ به أو فتح الباري يقول أنا خالص انتهيت من جملد من فتح الب              
هذا الرجل اعلم أنه لن حيصل العلم على ما كان عليه أهل العلم فيكـون قارئـا       
مثقفا عنده معلومات متناثرة لكن ليس هو العلم الذي قد أُصل والـذي بعـده               
سيكون عاملا إن وفقه اهللا جلّ وعال، كذلك يف الفقه ماذا قرأت يف الفقه؟ يقول               

وع هذا يصدق عليه أنه مل يأخذ بالترفق رام العلم          أنا أقرأ يف املغين أنا أقرأ يف ام       
مجلة املغين واموع والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم             
لكن طالب العلم املبتدئ ال يقرأها قراءة من أوهلا إىل آخرها ال شك أنه قد حيتاج                

رأها سـردا ميـر     إىل حبث مسألة خبصوصها يرجع فيها إىل املطوالت لكن ال يق          
  .عليها

أيضا ال يهتم طالب العلم، وهذا من فروع الترفق ال يهتم بالتفصيالت فإنه             
إذا كان يف طلبه للعلم اهتم بدقيق املسائل واهتم بالتفصيالت فإنه ينـسى ولـن               
حيصل علما ألنه مل يؤصل ومل ينب القاعدة اليت معها تفهم تلك التفصيالت بعضنا              

ة جدا ميكث أصحاا سنني عددا طويلة ما انتهوا منه أو           يذهب إىل دروس مفصل   
يف الباب الواحد جيلسون أشهر وحنو ذلك ويظن أنّ هذا حيصل معه علما ال هذه               

: الطريقة ليست بطريقة منهجية ألنه مل يترفق صاحبها فيها ولقد قال جلّ وعـال             
  }ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون{
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 كونوا ربانيني فسرها أبو عبد اهللا البخاري رمحـه اهللا رمحـة واسـعة يف               
الرباين هو الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا الرباين يف            : صحيحه قال 

  .العلم والتدريس هو الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره
 املسألة، أن   يشرف باملدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم يف           

يذكر بعد حتضري واسع كل ما وصل إليه حتضريه وهذا شرف له ولكنه ليس بنافع              
ملن يعلّم ألنه هو يستعرض ما علم والعامل إمنا يعطى ما حيتاج إليه السامع ال يعطي         

  .ما هو فوق مقدار السامع
إذن فالبد من الترفق كيف يكون الترفق؟ سيأيت جوابـه يف بيـان املنـهج             

  .ح يف التدرج يف طلب العلمالصحي
 أن يكون مواصال يف طلب العلم جيعل للعلم أعز أوقاته وأحالهـا، ال             :ثالثا

جيعل للعلم األوقات امليتة، األوقات اليت كلّ فيها ذهنه وضعف فيها فهمه جيعلها             
  .للعلم جيعلها للدرس هذا قد خالف وما نصح نفسه
 فيها صفاء الذهن وقوة الذهن      إذن العلم تعطيه من وقتك أعز األوقات اليت       

والفراغ، وهذا إمنا يكون بضميمة أمر آخر أال وهو أن يكون طالب العلم شغفا              
بالعلم ليال وارا يصبح مع العلم ذهنه مشغول بالعلم ميسي كذلك، مهّه العلم إذا              
أراد أن ينام جبنبه كتاب رمبا حيتاج فيه إىل مسألة وهلذا يقول بعضهم إذا رأيـت                

طالب العلم مرتبة فأعلم أنه هاجر هلا إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبـة              كتب  
أنـه مـا   : فالن من الناس ورأيت كتبه مرتبة، كلّ واحد يف مكانه، معىن ذلـك  

يطالع، األرض ما عليها كتاب وال جبنبه كتاب وإذا كان عنده طاولة ليس عليها              
ثقفني أصحاب املـشاغل    كتاب، هذا معناه أنه يأخذ الوقت الذي يفعله بعض امل         

وقت قراءة، طالب العلم ما عنده وقت يسمى وقت قراءة ألنّ وقته كله يف طلب               
العلم يصبح ميسي ذهنه مشغول مبسائل العلم يف فترة شبابه الفترة الرئيسة يف عمره   
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اليت ا يحصل يكون شغفا فيها هنا تتوزع األوقات، األوقات اجلليلة اليت يقـوى   
خيتار هلا العلوم اليت حتتاج إىل كد ذهن مثل الفقه واألصول وحنو ذلك،             فيها ذهنه   

األوقات املتوسطة خيتار هلا العلوم اليت ال حتتاج إىل كد ذهن مثل التفسري احلديث              
املصطلح وحنو ذلك، األوقات اليت يضعف فيها فهمه خيتار هلا قراءة كتب اآلداب             

 ذلك الثقافة العامة، إذن هو منـشغل        كتب الرجال تراجم الرجال التاريخ وحنو     
دائما، أينما كان، منشغل بطلب العلم ال يسليه عن طلب العلم نزهة وال صحبة              
وهلذا نرى أنه من أكرب ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنـه ميـضي          
الساعات الطوال يف جمالس يف قيل وقال وأحاديث ال متت إىل العلم بصلة هذا ال               

ب علم وإمنا يكون شيئا آخر حبسب ما أشغل به نفسه، أما طالب العلم       يكون طال 
فمشغول سلواه وهواه ورغبته يف طلب العلم، الس الذي فيه مسائل كالم عن             
طلب العلم وبيان ما أنزل اهللا جلّ وعال يف كتابه أو قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه                 

و مكان تعليم أو مكان بيان وسلم هذا مكان انشراح الصدر ومكان سعة الصدر أ
  .للعلم الذي أنزله اهللا جلّ وعال هذا هو مكان سعة الصدر وراحته

إذن جيب على طالب العلم أن يكون من خصاله املالزمة له أن يكون مالزما   
للعلم ال يعطي العلم بعض الوقت إمنا يعطيه كل الوقت أو جله يف فتـرة شـبابه               

اعط العلـم كلّـك     ((: ذا يقول بعض من تقدم    الفترة اليت فيها حتصيل العلم وهل     
 ألنّ العلم غزير مسائله كثرية شىت وهلذا كان بعض أئمة احلديث            ))يعطيك بعضه 

حدث حبديث وهو على فراش املوت فقال لكاتبه أكتبه علم حـصله يف هـذه               
  .اللّحظة

هذا يدلك على إخالصه ومتابعته وقلبه شغف بذلك الشيئ واإلمام أمحد ملا            
 مرضه األخري كان رمبا أنْ أصابه بعض الوجع فأن أنـني فـأتى بعـض                كان يف 

تالمذته فروى له باإلسناد أنّ حممد بن سريين قول أنس بن مالك رضي اهللا عنـه            
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فما مسع أمحد آنا حىت مات، هذه النفسية لطالب العلـم           : كان يكره األنني قال   
املا يف مستقبل أمره إن شاء      وللعامل هي اليت ا جيعل اهللا جلّ وعال طالب العلم ع          

اهللا تعاىل نافعا يكون مهه مع العلم ليال وارا يستفيد ما حيتقر فائدة يـأيت ـا                 
الصغري أو الكبري، بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكرب عليه أو ال يصغي      
 هلا كل مسعه وهذا ألجل أنه عظم نفسه على العلم فإذا عظم نفسه على العلم فإنه             
ال يكون من احملصلني للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغري ويفوت الكبري، بعض              
العلم يفهمه من هو أصغر ويفوت األكرب فإذا وضحه له استفاد، وهذا يذكر لـه               
أهل العلم املثل الواضح أال وهو قصة سليمان مع اهلدهد فإنّ اهلدد مع وضـاعته               

رتلة عند اهللا وعند اخللق قال له اهلدهد        قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا وم       
فعلمها اهلدهد وجهلها سليمان } أحطت مبا مل حتط به وجئتك من سبأ بنبأ يقني   {

عليه السالم فهذا استفاد منه أهل العلم أال تتكرب على من أتاك بفائدة صغر أم كرب    
  .يأتيك بفائدة يستشكل استشكاال أرعه مسعك ألنه يفتح لك باب بذاته

اخلصال الثالث مهمة جدا لطالب العلم وهناك غريها كما ذكرت لك           هذه  
  .تطلبها من الكتب اليت أُلفت يف هذا الباب

كيف يكون الترفق؟ كيف يكون التدرج يف طلب        : اآلن نأيت للسؤال املهم   
  العلم؟ أو ما هو املنهج يف طلب العلم؟

لية ومنها علـوم     أنّ العلوم الشرعية متنوعة خمتلفة فمنها علوم أص        :اجلواب
  .مساعدة يسميها بعضهم علوم اآللة ويسميها آخرون علوما صناعية

فالعلوم األصلية هي علم الكتاب والسنة يعين علم التفسري علم احلديث علم            
الفقه، مث علم التوحيد خنرجه من علم الكتاب والسنة ألجل عظيم مرتلته ألنّ كل              

  .سنةهذه العلوم متفرعة ومفهومه من الكتاب وال
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  .التفسري والتوحيد واحلديث والفقه: إذن عندنا العلوم األصلية لطالب العلم
أصول التفسري أو ما يسمونه بعلوم القرآن، أصـول         : والعلوم املساعدة هي  

  .احلديث أو ما يسمى مبصطلح احلديث، أصول الفقه والنحو وعلوم اللغة
مثل هذه العلـوم    مث هناك تقسيم آخر العلم منه أصول ومنه ملح، األصول           

سابقة الذكر كلها األصلية واملساعدة وامللح كاألخبـار والتـراجم والغرائـب            
  .والقصص والتاريخ وحنو ذلك

  :علم التفسري: أوال
علم التفسري تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسري خمتصر جدا، تتطلع فيه على معـاين              

أنفع األشـياء   كالم اهللا جلّ وعال خاصة إذا كنت حافظا للقرآن فإنه يكون من             
لك أن متر على تفسري خمتصر كان العلماء يعتنون بتفسري اجلاللـني يف األعـصر               
املتأخرة وهو نافع مفيد لكن حتترز يف قراءته على ما فيه من التأويالت وقد صنفه               
اجلالالن جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي، متر فيه من أوله املفصل حيث   

الصالة تفهم املعاين باختصار وهو كله جملدان صغار فـإذا          إنك تسمعه كثريا يف     
مررت على مخسني صفحة أخذت املفصل كامال فهمت املعاين اليت تـسمعها يف           

  .الصالة فيكون معك علم واضح
  كيف تعرف أنك فهمت التفسري حىت تنتقل إىل غريه؟

 أن تستطيع أن تفسر السورة على نفسك مثال تقـرأ سـورة             :هنا اجلواب 
لشمس وضحاها فقرأت تفسريها يف اجلاللني وفهمته كيف تعلم أنك فهمتـه؟            وا

تغلق التفسري وتبدأ تفسر على نفسك فإذا استطعت أن تفسر بـصواب وبـدون        
تلكؤ بوضوح يف فهم اآليات عند نفسك فإنك تكون قد درجت فهمت تفسريها            

 التفسري هـذا    وميكن أن تنتقل بعدها إىل غريها وهذه طريقة يأيت تفصيلها يف غري           
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أوال تبدأ بتفسري اجلاللني، بعد ذلك تنتقل إىل ما هو أعلى منه مثل تفسري الشيخ               
ابن سعدي أو مثل تفسري البغوي أو ابن كثري أو خمتصراته إذا كان هناك خمتصرات 
ساملة من املعارضات فترجع إليها متر عليها مرورا تعرف معـه املعـاين تكـون               

 هي أطول من اجلاللني قد أتت ذهنك بعد فهمـك ملـا             املعلومات اليت فيها اليت   
أورده اجلالالن، فإذا أتت املعلومات األكثر تكون املعلومات األقل واضحة ألنك           
استطعت أن تفسر والشمس وضحاها من ذهنك، إذا قرأت ابن كثري إذا قـرأت              
البغوي وحنو ذلك من الكتب اليت هي أكرب قليال ستحس من نفسك أنك أدركت  

  .ر وهكذا مع مرور الزمن حتس أنك قد منيت فهمك لكالم اهللا جلّ وعالأكث
  . التوحيد:ثانيا

  :التوحيد قسمان
  . العقيدة العامة:القسم األول
  . توحيد العبادة:القسم الثاين

يعين علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء اهللا هذا تقسيم للتوحيد من حيث             
ملعة االعتقاد، ومنها الواسطية لشيخ     : نهاهو علم العقيدة العامة ألفت فيها كتب م       

اإلسالم ابن تيمية، ومنها العقيدة الطحاوية وغري ذلك من ما ذكرت فيه مباحث             
االعتقاد كاملة يعين يذكرون مباحث االعتقاد كلها، مثل اإلميان بـاهللا وأمسائـه             

ن بالرسل  وصفاته وربوبيته وما يتعلق بذلك اإلميان باملالئكة اإلميان بالكتب اإلميا         
اإلميان باليوم اآلخر أحوال القيامة أحوال القرب البعث وما حيـصل يف عرصـات              
القيامة اجلنة والنار القدر وما يتعلق به مث يذكرون تفاصيل االعتقاد مباحث أخـر      
مثل الكالم يف األولياء وكرامام مثل الكالم يف الصحابة رضوان اهللا عليهم مثل             

ا مثل الكالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثل          الكالم يف اإلمامة وحقوقه   
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الكالم يف األخالق وحنوها كما ذكر شيخ اإلسالم يف آخر الواسطية هذه تسمى             
  .عقيدة عامة

عقيدة أهل السنة واجلماعة هذه تأخذها بالترتيب تبدأ بكتاب خمتصر تقرأه            
ك شيئ فسل فيـه،  على شيخ التفسري ما حيتاج أن تقرأه على شيخ إذا أشكل علي    

أما التوحيد فالبد من قراءته، تأخذ خمتصرا مثل ملعة االعتقاد إن حفظتها فحـسن       
  .وهو املراد وإن مل يتيسر فكررها حىت تفهم مباحثها

من األغالط اليت تواجه طالب العلم أم يأخذون كتابـا مـا استعرضـوا       
ند املعلم هذا غلط    مسائله وال مباحثه يعين حيضر يعرف املوضع الذي حيضر فيه ع          

  .بل الواجب أن تعرف املباحث اليت تكلم عنها الكتاب
ملعة االعتقاد متر عليها من أوله إىل آخره، تعرف ترتيبه واملسائل اليت تعرض             

  .هلا وحنو ذلك مث بعد ذلك تقرأه على معلم أو شيخ
كتاب يف أوائل الكتب ملعة االعتقاد مسائله واضحة خمتصرة إذا شرحه لك            

 عليه تقريرات كتبتها بعد ذلك أضبطه فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت مـن    قرر
نفسك وأنست أنك أحكمته أو أحكمت أكثره تنتقل بعده إىل الواسطية، تأخذ            

  .أيضا الواسطية على معلم
  مث كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟

ة غـري   بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعرب عما قرأ إما أن يعرب بعبارة غري شرعي             
علمية وإما يعرب خطأ يكون فامها أصال خطأ من جراء قراءته ملَ ألنه مل خيترب نفسه             
فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تدرسه مع نفسك تعرب عنـه               
بقول مثال قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الواسطية يف أوهلا مثال هذا اعتقاد الفرقة             

اعة، تبدأ تشرح الفرقة الناجية من هـم؟ أهـل الـسنة            الناجية أهل السنة واجلم   
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واجلماعة من هم؟ حىت تعرف من نفسك أنك أدركت معاين هذا الكالم إذا أتى              
يف أثنائه درست الكالم عن الصفات مثال صفة العلو هللا جلّ وعال االستواء على              

ل أنا  العرش تذكر ما تعرض له الشارح من املسائل ما تأخذها مساعا أو قراءة تقو             
قرأت الواسطية هذا ما حتصل معه العلم البد أن تدرس وهذا الذي يسميه أهـل               
العلم معارضة العلم ومدارسة العلم، ومذاكرة العلم، له ثالثة أمسـاء معارضـة             
مذاكرة مدارسة، يستعمل أهل احلديث له لفظ املذاكرة يقول ذاكرته بكذا كما            

شاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد اهللا بن    مر يف بعض أخبار اإلمام أمحد أنه صلى الع        
عبد الكرمي اإلمام املعروف صليا العشاء سويا مث دخال إىل املرتل فمـا فجئـا إالّ                

  بآذان الفجر مكثا الليلة يتذاكران كيف يتذاكران؟
هذا يذكر إسناد وذاك يذكر املنت هذا يذكر املنت ما تكلم عليه إذا كان عليه     

العلم هذا فيه تثبيت له أما أنْ حتضر عنـد الـشيخ أو             فقه أو حنو ذلك يتذاكران      
املعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما مسعته هذا ال حيـصل علمـا تـسمع                
وتستفيد ومأجور إن شاء اهللا لكن ال تنمي العلم وال تؤسسه عند نفسك فإذن إذا          
مسعت قرأت الشرح، فهمت معىن الكالم عالمة فهمك عند إغالق الكتاب تبدأ            

ح وتوضح املسائل إذا كنت فامها مائة يف املائة فتوضح كل املسائل لن يكون              تشر
يف ذهنك اشتباه إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا ستالحظ أنك أثناء              
الشرح يف هذه الكتب األساسية اليت هي أصول ستالحظ أنك اضطربت، تتكلم            

حني أمررته كنت فامها اختلطت عليه املسألة مع أنك كنت      ! ما تعرف كيف تعرب   
له ولكن عند االختبار يكرم املرء أو يهان فتنظر إىل نفسك فتعرف أنك فاهم أو               
لست بفاهم فإذا ما استطعت أن تشرح هذا املقطع أو تلك اجلملة فمعىن ذلـك               

  .أنك حتتاج إىل إعادا فال تنتقل إىل ما بعدها إال بعد إحكامها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  املنهجية يف طلب العلم

-14-     com.alsalafia.ww://http                         

يخ مثال يدرسهم، يف الليل مدارسه ملا        طالب العلم حيضرون عند الش     سابقا
درسوه، كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه واآلخر يشرح له ومن احلـسن    
يف طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد ال تكثر فهذا الصاحب تراجـع أنـت          
وإياه العلم تشرح له ويشرح لك تبني له خطأ فهمـه ويـبني خطـأ فهمـك                 

  .وتتساعدان يف هذا
 من الواسطية تأيت الدرجة الثالثة وبعد فهم الواسطية متاما تنتقـل            إذا انتهيت 

إىل احلموية وإن شئت تنتقل إىل شرح الطحاوية ما يف حرج وإذا فهمت الواسطية       
متاما تستطيع أن تأيت لكتب شيخ اإلسالم متر عليها تفهمها بإذن اهللا تعاىل لكـن               

منها وهو ما أحكم أصول علم من العجب أن يأيت بعض منا ويفتح الفتاوى ويقرأ 
خلّنا : االعتقاد جييء به نوم تعبان كليل ما عنده إال عشرة دقائق أو ربع ساعة قال     

نقرأ يف الفتاوى يفتح ويقرأ مث بعد ذلك جيادل يف بعض املسائل وهو ما فهمهـا                
أصال وهذا كثري وواجهناه كثري، يأيت يقول قال شيخ اإلسالم كذا وإذا راجعت             

شيخ اإلسالم ما قاله، ألجل أنه أعطاه وقتا مقتطعا ليس جبيد، الثـاين           وجدت أنّ   
ألجل أنه ما عنده أصول تلك املسألة يعين أصول تلك املسألة ليست ثابتة عنـده               
فيكون فهمه لكالم العلماء ليس بقوي، األعظم من ذلك أن ال يكـون أحكـم               

سلف كالسنة لعبد اهللا بن الواسطية أو احلموية أو ملعة االعتقاد فنذهب إىل كتب ال   
اإلمام أمحد واإلميان ال بن منده أو كالتوحيد ال بن خزمية أو كالتوحيد ال بن منده  
ومثل ذلك من الكتب الكبار اليت ليس املسائل فيها مؤصلة كما أصلت يف كتب              
املتأخرين لكن إذا أصلت املسائل مث ذهبت إىل تلك الكتـب فـسوف يكـون               

على أمت وجه فستفهمه على أمت فهم إن شاء اهللا تعـاىل            استداللك بكالم السلف    
ألنّ الكلمة من كالم السلف سوف تكون يف بالك منوطة باملسألة اليت كانـت              
عندك أصوهلا يف متام الوضوح، ترتبط الكلمة واضحة عندك معناها مرادهم ـا             
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قاد قـال   حمترزاا ما حتوى من أمثلة ذلك مثال الكلمة اليت هي يف أول ملعة االعت             
بال كيف وال معىن؛ هل هاذي      : صاحب اللمعة يف اإلميان باألمساء والصفات قال      

مث ... يأتيها طالب العلم إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إىل كتب السلف             
حييل على علمائنا الكبار ألنّ عندهم من العلم ما ليس عند غريهم فإن مل يكـن                

     م وحنو ذلك فال بأس أن تلحق بغريهم من طلبة          عندك من الوقت ما يناسب أوقا
  .العلم ممن هم من أساتذتنا لكن بشروطه املعتربة

  .احلديث: الثالث
أول ما يبدأ طالب العلم حبفظ األربعني النووية ورمبا لـو سـألت أكثـر               

ال، ما حفظوها وانتقلوا إىل دراسة      : احلاضرين هل حفظوا األربعني النووية يقول     
ثل نيل األوطار أو سبل السالم أو فتح الباري واألربعون النوويـة  الكتب الكبار م  

  .هي القاعدة
إرجعوا إىل الكتب اليت ترجم فيها مؤلفوها ألهل العلم كتب التراجم انظـر      
واقرأ ما جتد أنهم ذكروا يف ترمجة عامل أنه قرأ كتابا كبريا مثال ما جتد أنه تـرجم          

اموع وحنو ذلك ما جتد لكن جتد يف ترامجهم أنه          لعامل أنه قرأ فتح الباري أو قرأ        
حفظ مثال األربعني النووية حفظ امللحة يف النحو حفظ العمدة يف الفقـه             : يقول

  حفظ عمدة األحكام يذكرون مثل املختصرات ملَ؟
  .ليدلك أنّ طريق العلم  هو هذا ال غري: األول: ألمرين
رسخ مؤصل ألنه ابتدأ بتلك املتون      ليبني مكانة هذا العامل وأنّ علمه م      : الثاين

فأحكمها ودرسها على األشياخ، ما جتد أنّ فالنا قرأ فتح الباري قرأ نيل األوطار              
ما جتد، وال يثين على العامل بذلك ألنّ هذه الكتب تعرف مسائلها التفـصيلية إذا            

  .أحكمت
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            هـا  إذن يف احلديث تبدأ حبفظ األربعني النووية حفظا ال غري حتفظهـا ومتر
دائما البد حتفظها مثل الفاحتة كل أسبوع ختتمها، كل ختمة تكون واضحة عندك     
بعد ذلك تقرأ شرحا هلا وحبذا لو يكون على شيخ أيضا وإن مل يكن فتقرأ شرحا               

  .وتضبطه وتسأل فيما أشكل عليك أحد العلماء
بعد حفظ األربعني تبدأ يف كلّ حديث تقرأ شرح النووي عليـه، شـرح              

صر أكرب من النووي شرح ابن دقيق العيد، مث يليه شروح كثرية ولكن             النووي خمت 
أكربها شرح ابن رجب احلنبلي احلافظ املعروف، تقرأ شرح النووي فإذا قرأتـه             
على حديث إمنا األعمال بالنيات تغلق الكتاب وتبدأ تشرح احلديث وهذا ينفعك            

ث مـن األربعـني   كثريا إذا أردت أن تعظ يف مسجد، لك أن تبتدأ من أي حدي          
النووية مث تضبط الشرح كاف ونافع للغاية، احتيج إليك خلطبة مجعة تأيت مسجد             

ال ما أخطب أنا خيطب الثـاين،       : فيه عدد من طلبة العلم كل واحد يقول للثاين        
طالب العلم البد عدته معه يف كل مكان أقل العدة آيات مع إحكـام تفـسريها        

ص وتفسريها وغريه أو األربعني النووية مع       سورة العصر وتفسريها سورة اإلخال    
إحكام شرحها فالبد من قاعدة لك تنطلق منها وستكون بإذن اهللا رآيا ومشاهدا             
لعظم النفع حبفظ األربعني النووية مع إحكام شرحها ألا ضمت مـن الـسائل              
الشيء الكثري بعد ذلك تنتقل من األربعني النووية إىل عمدة األحكام يف احلديث             

د ذلك إىل بلوغ املرام إذا الواحد حس من نفسه نشاط يقول أنا أبدأ بـالبلوغ                بع
حفظا ال بأس وإن مل يكن فعمدة األحكام وبعد البلوغ خالص بركة ونعمة، ال               
مانع أن تقرأ يف كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم ويف غريها لكـن ال               

يث ما تعرف معناهـا     تقرأ فيها وأنت ما ضبطت تلك األصول ألنه تأتيك أحاد         
أحاديث رمبا يكون املعىن فيه شيء من التعارض، املسائل الفقهية املستنبطة منـها             

  .رمبا تعز عليك وحنو ذلك
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 الفقه تبتدئ بعمدة الفقه ال بن قدامة رمحه اهللا ومن مل يكن يف هـذه         :رابعا
هـو  البالد يبتدئ بأي منت من املتون الفقهية من أي مذهب لكن مذهب احلنابلة      

أقل املذاهب خمالفة أو أقل املذاهب مسائل مرجوحة فإنّ املسائل املرجوحة مـثال             
يف زاد املستقنع قليلة وأكثره راجح املقصود تأخذ منت مثل عمدة الفقه تأخـذه              
وتضبط مسائل كل باب مثال متر على باب املياه فتمر عليه مرة سريعة فتعـرف               

مسائله؟ مث بعد ذلك تبدأ على معلـم  تقسيمه يف الباب، وش بدأ؟ وش انتهى؟ ما   
هذا البد منه إذا مل يتيسر تقرأه على نفسك أو تقول واهللا إني رجل تقـدمت يب                 
األمور يشار إيلّ بالبنان مدرس صعب علي أن أحضر على شيخ أوحنو ذلك، بل              

  .تقرأ وتسأل عما أشكل عليك
رفون كيـف  كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم كثريون يقرؤون الفقه وال يع  

يقرأون، الفقه ليس كالتوحيد فالتوحيد تصور مسائله سهل مسائل الصفات فيها           
إثبات فيها تأويل تأولوا العلو إىل كذا إىل علو القدر علو القهر تأولوا االستواء إىل               
كذا تصورها واضح لكن الفقه تصوره ليس بالواضح فهم صور املسائل لئال تشتبه   

س الفقه إىل أناة، أوال تتعامل مع هـذا املختـصر           مبسائل أخر سيحتاج منك در    
بالسؤال واجلواب كيف؟ تقول مثال املياه ثالثة أقسام تأيت ختاطب الشرح كـم             

هو الطهور، ما تعريفه؟ يأيت تالحـظ       : أقسام املياه ثالثة األول   : أقسام املياه تقول  
املاء الباقي  أنك يف هذه األسئلة إذا مرنت يكون اجلواب بعد سؤاله ما تعريفه هو              

على أصل خلقته أو كما يقول غريه هو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه، إذًا سألت               
وهو أجاب تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم تسأل أنت وهو جييب إذا أتـى               
احتراز أو شرط تسأل باألسئلة املناسبة تقول مثال إذا قال املاء الباقي على أصـل               

يبك يذكر لك احلاالت هل خالطه ممازج أم غري         خلقته تسأل تقول مطلقا وهو جي     
: اخل تبدأ أنت تسأل وتقسم والعلم يف الفقه إمنا هو بـشيئني مهـا أوال              ...ممازج  
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بالتقاسيم أنفع شيء لك يف الفقه التقسيم تقول هذه تنقـسم إىل            : بالتصور ثانيا 
زجة وغري كذا وكذا األشياء العارضة على املاء الباقية على أصل خلقتها قسمني مما 

ممازجة، طيب، مثِّل للممازجة وغري املمازجة؟ كذا وكذا الشارح ميثل لك ابـن             
قدامة يف العمدة، ال تم يف درس الفقه بالراجح بالدليل ال ألنه ما يراد منـك أن            
تكون مفتيا أنت اآلن متعلم يراد من درسك الفقه أن تتصور املـسائل الفقهيـة               

خمتصر الزاد، الزاد تعرفونه صغري إنه حيـوي   : قه مثال وتفهم تعبري أهل العلم يف الف     
ثالثني ألف مسألة كيف كل واحدة نعرفها بدليلها والراجح واملرجـوح منـها،             
نكون أمضينا وما فهمنا الزاد ولذلك اآلن قليل من شرح الزاد من العلمـاء ألن               

خرجتـهم  الطريقة اليت يستعملها العلماء سابقا يف الشرح واليت نفعت الطالب وأ          
أهل علم ليست هي املوجودة اآلن تفصيالت وتعليالت يطول الكالم يف مـسألة           
واحدة وال يراد من طالب العلم أن يتصور يف املسألة كل ما قيل عنها إنما تتصور             
املسألة وحكمها بناء على هذا املذهب إذا انتهيت من القسم األول من أقسام املياه  

يت تعيد هذا القسم وتشرحه تالحـظ إذا كـان          تغلق الكتاب وبنفس الطريقة تأ    
فهمك مشرقا تلحظ من نفسك وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك وشتان         

  .بني مشرق ومغرب
  س       ارت م       شرقة وس       رت مغرب       ا  

  
  ش         تان ب         ین م         شرق ومغ         رب  

  

تعيد تسأل أهل العلم املعلم الذي يعلمك يف املسائل اليت يعلم أن الفتـوى              
هذا والفتوى علـى    : نت املعلم الرباين يذكرك ا يقول     خبالف ما ذكر يف هذا امل     

خالفه، القول الراجح هو كذا ليس القول الراجح يف كلّ مـسألة مبـا يتـرجح            
للمعلم، ال يكن القول الراجح مبا عليه املفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبـار    

ا وهذا كـان  يربطك بني كتاب الفقه وبني الفتوى جيعل فيه الصلة بينك وبني هذ    
  .أهل العلم عندنا يذكرون يف تدريس الزاد األشياء التالية يذكرون
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  .صورة املسألة حكمها، بناء على ما ذكره صاحب الكتاب: أوال
هل لشيخ اإلسالم ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة هل            

نوها نقول مثال يف املياه     هلم اختيار خمالف ألم خنلوا املذهب فاملسائل املرجوحة بي        
ثالثة أقسام يقول لك املعلم واختار الشيخ تقي الدين شيخ اإلسـالم أنّ امليـاه               
قسمان، ال حتتاج تفصيل يف كل مسألة وال تعليق املعلم حيتاج إىل معرفة ما عليه               
الفتوى فيقول لك يفيت الشيخ الفالين مثال يفيت مساحة الشيخ عبد العزيز حفظـه              

سألة بكذا يربطك هذا الذي حتتاجه أما نأيت عند مسألة نقول دليلها كذا             اهللا يف امل  
واستدلوا هلا بكذا وهذا الدليل أخرجه فالن وفالن وفيه الراوي الفالين فيه علـة              
وال يصح االستدالل والقول مرجوح والصواب قول الشعيب وإسحاق والشافعي،          

رف هذه املسائل ويتحملـها     هذا يف املسائل ما حيتاج لكن طالب العلم الذي يع         
يقرأها يف الكتب املطولة ليس كل كتاب قرأت منه أو حـضرت آيت وأعطيـك             
املعلومات فمعناه أني أستعرض ما قرأت هذه ليست طريقة أهل العلم إمنا طريقة             
أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك هكذا يف سائر أبواب الفقه كل باب متر عليه ذه     

ائل بتصورات تأيت أنت مع مرور الزمن تكون القاعدة قد          الطريقة إذا ضبطت املس   
بنيت املسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول املخالف تنبين معك مع الـزمن             
يأيت كل ركن يف مكانه الصحيح تنبين يبدأ البنيان معك يرتفع يرتفـع وتتـصور           

ملسائل بعـد   املسائل يف البداية يكون عشرة يف املائة فأمهها فأهم أدلتها تصورت ا           
سنة تالحظ أا مخسة عشر يف املائة بعد سنتني تكون عشرين وهكذا مع الـزمن        
أما الطريقة املوجودة اليوم يأيت طالب العلم عنده يف مسألة تفصيل ساعة تسأله يف              
مسائل أخرى يف الفقه ما عنده علم ا هذا خلل يف طلب العلم مشولية مث بعـد                 

  .ذلك تبدأ تنمي حىت يكرب
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 نفس الطريقة تسري يف العلوم املساعدة طبعا انتهينا من العلوم األصـلية             على
تسري يف العلوم املساعدة على نفس الطريقة تبدأ باملختصرات مث تترقى شيئا فشيئا             
وذكرت لك من العلوم التاريخ يدخل فيه سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وسرية              

 أنواع التاريخ هذه علوم اليت هي       ابن هشام فيها كفاية يف ذلك كذلك يدخل فيه        
امللح تقرأ ما شئت من ذلك العلوم البد من العناية ا أصول التفسري أصول الفقه               
أصول احلديث الذي هو املصطلح والنحو وال علم بدون النحو يقول الشاعر ابن             

  :الوردي
  جّم         ل المنط         ق ب         النحو فم         ن   

  
  یح       رم اإلع       راب ب       النطق اختب       ل   

  
مه مكسر هذا ال يصلح كيف أئتمنه على فهم معـاين           طالب العلم جتد كال   

الكتاب والسنة وهو ال يفهم النحو ما يؤمتن يف الواقع بأنه سيكون مقلـد ينقـل       
لكن يأتيين يف مسائل جيتهد فيها وعبارته أصال عربيته ليست جبيدة مـا يفهـم               

 اإلعراب اللسان العريب هذا ال شك أنه خلل البد من العناية بالنحو والنحو عمدته  
تقرأ على شيخ مث تعرب ما شئت أي شيئ يقابلك أعرفه، تقرأ خرب يف اجلريـدة                
أعربه سورة تقرأها من القرآن أعرا حديث أعربه هذا يبني النحو عنـدك وإال              
بدأت تشارك فيه اآلن من كبار العلماء كان يأيت يسأل يف اإلعراب البـد مـن                

لعلوم األخرى البد يسأل ما إعـراب       جمالس أهل العلم الذي يدرس فيه النحو وا       
قوله تعاىل كذا؟ ما إعراب اجلملة الفالنية ينشطون مع اإلعراب، إذا ترقى وحفظ             
األلفية سيأيت باإلعراب والدليل مثال يقول حممد قادم حممد ما إعراا؟ قال مبتدأ             

  :يقول املعلم قلت مبتدأ ما الدليل يقول قال ابن مالك يف اخلالصة
  وع           اذر خب            ر مبت           دأ زی            د  

  
  إْن قل      ت زی      د ع      اذر م      ن اعت      ذر   
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هذا يقول الذين } للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء{مثال لو قلت اآلية 
اسم موصول البد له يف صلته من عائد يعود له ما العائد؟ يقول الطالب العائد 

  : قول ابن مالك: حمذوف يسأل املعلم ما الدليل؟ يقول
  والحذف عنـــــدھم كثـــیر منجـل  .......................................

  بفعل أو وصف كمن یرجو یھب  في عائد متصل إن انتصب

قال الدليل هذا يربطنا بالنحو متاما لكن هذه الطريقة ليست موجـودة اآلن             
املقصود من هذا خنتم الدرس بالوصية باجلد يف طلب العلم وأن حترصـوا علـى               

جة إىل علماء حباجة إىل طالب علم،ألنه أين املوجهـون؟  املنهجية واألمة اليوم حبا   
يوجهون الناس باآلراء باألفكار بالثقافات باملفاهيم ال إمنا يوجه بالعلم علم راسخ            
يستحضر دليله يفهم أصول املسألة وكالم أهل العلم عليها حىت يسري الناس على             

 العلم كثريون لكـن     بينة وحنن حباجة إىل طالب علم اليوم والطالب الراغبون يف         
طالب العلم قليلون من هم طالب العلم؟ هم الذين يسريون على وفق الطريقـة              
الصحيحة اليت سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم وهي هذه الطريقـة الـيت                
ذكرت لك فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن اهللا أكرب االنتفـاع حتـس يف               

وأحسست أنك طالب العلم علم بـدأت       نفسك يف سنة أنك تغريت تغري واضح        
تفهم وإن أمهلت وحضرت ورحت وجئت وما أصلت فإنك ستحرم بقدر مـا             
أخللت بذاك أسأل اهللا أن ينور قليب وقلوبكم باهلدى واالستقامة وأن جيعلنا مـن              
طلبة العلم الذين خيشونه وأن جيعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من ضل إىل اهلدى              

ملوتى وأسأله لكل واحد حاضر معنا أن يكتب اهللا جلّ وعال           وحييون بكتاب اهللا ا   
له خري خامتة يف حياته وأن ييسر لنا اخلري أينما كنا وأن ال يكلنا إىل أنفسنا طرفة                 
عني وأن يأخذ بأيدينا إىل كلّ قول أو عمل حيبه ويرضاه إنه ويل ذلك والقـادر                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  املنهجية يف طلب العلم

-22-     com.alsalafia.ww://http                         

سلني واحلمد هللا رب    عليه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املر         
  .العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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