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  كيف تطلب العلم
  
  

عائض القرني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
í كیف تطلب العلم: 

  : احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه وبعد 
فسالم عليم يا طالب العلم ورمحة اهللا وبركاته وبال مقدمات فالوقت أقصر من ذلك ، أقطف لك فوائد وأجلسك                 

ول اليت حيتاجها طالب العلم جيدها يف مثل كتاب صيد اخلاطر البن اجلوزي ، وجامع بيان              على موائد وبعض الفص   
غنما املقصود  ،العلم وفضله البن عبدالرب ، والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ، ونيل األرب للشوكاين ، وحنوها                

  .هنا كيف تطلب العلم 
  
í كتب ُمرشحة للحفظ بعد حفظ كتاب اهللا غز وجل: 

 .املرام يف متون أحاديث األحكام وحنوه عمدة األحكام بلوغ  .١
 .رياض الصاحلني أو ما تيسر منه للخطيب والواعظ والداعية  .٢
 .العمدة يف الفقه أو زاد املستقنع  .٣
 .نخبة الفكر والبيقونية يف املصطلح  .٤
 .ملحة اإلعراب أو ألفية ابن مالك ، أو قطر الندى يف النحو  .٥
 .صول الفقه اللُمع أو الورقات يف أ .٦

  
í مكتبة طالب العلم: 

 .كتاب اهللا عز وجل  .١
 .الكتب الستة وجيمعها وغريها جامع األصول وجممع الزوائد  .٢
 . فتاوى ابن تيمية  .٣
 .فتح الباري  .٤
 .تفسري ابن كثري  .٥
 .املُغين  .٦
 .سبل السالم  .٧
 .نيل األوطار  .٨
 .البداية والنهاية  .٩

 .زاد املعاد  .١٠
الصاحلني ، جامع العلوم واحلكـم ، اآلداب الـشرعية ، والعـربة           فتح ايد ، بلوغ املرام ، رياض         .١١

 .باجلودة واملطالعة والعمل ، وليس بالكثرة 
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í برنامج عملي لطالب العلم المبتدئ: 

حفظ مخس آيات يومياً من القرآن وحديث نبوي واحد وقطعة ( بعد صالة الفجر إىل طلوع الفجر وقت احلفظ ، 
  ) .صغرية من أحد املتون 

  . طلوع الشمس إىل الظهر الدراسة املنهجية أو الوظيفة أو الكسب والتجارة من
  .بعد الظهر مطالعة يف التاريخ واألدب والغداء والقيلولة 

  .بعد العصر املطالعة يف األمهات يف الكتب اليت ذُكرت آنفاً 
  .بعد املغرب إىل العشاء مراجعة احملفوظات من قرآن وحديث ومتون 

  . مطالعة النشرات اإلسالمية واالت املفيدة والكتب الثقافية فالعشاء فالنوم بعد العشاء
  .يوم اخلميس للزيارات واالستجمام 

يوم اجلمعة لتدبر القرآن والذكر والدعاء والتنفل وكثرة الصالة على الرسول عليه الصالة والـسالم وحماسـبة                 
  .النفس والتأمل 

  
í كتب العقیدة: 

  :يدة ثالثة مستويات اعلم أن كتب العق
  .كتاب التوحيد للشيخ اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل : األول
  .معارج القبول للشيخ حافظ احلكمي رمحه اهللا تعاىل : الثاين
  .الطحاوية : الثالث

  .تقرأ ملثله وعليك يا طالب العلم بكتب ابن تيمية شيخ اإلسالم وابن القيم خاصة األول فإنه واهللا إمام قل أن 
 
í المكتبة الصوتیة والتسجیالت السمعیة: 

ال بد من مساع الشريط اإلسالمي واالهتمام به فهو من أعظم الطرق املوصلة إىل للعلم ، وليكن لك مكتبة صوتية          
  .ودرج عامر بسيارتك تسمع ما لذَّ وطاب 

 
í الكتب المتعبة: 

باملنطق والتشقيقات والتكلف نفعها قليـل وتـورث        بعض احلواشي يف فرعيات الفقه وأصول الفقه اليت غصت          
الدوخة وضياع الوقت وضعف البصر وإن أردت معرفة مقدار هذه احلواشي فقارن بينها وبني كتب ابن تيميـة                  

  .رمحه اهللا تعاىل
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í طریق الحفظ: 
ن تيـسر لـك ،   قلل احملفوظ وكرر ما تريد أن حتفظه كثرياً مخسني مرة أو أكثر وليكن لك زميل حتفظ عليـه إ                

  .وأشرف أوقات احلفظ بعد الفجر وبعد املغرب وال حتفظ عند الكسل وغاية اهلم والنوم وأكثر من االستغفار 
  
í الصلوات ُترتب األوقات: 

بعض طلبة العلم يرتب برناجمه وحتصيله بعد الصلوات فمثالً احلفظ بعد الفجر ومطالعة التاريخ واألدبيات بعـد                 
ل بعد العصر واملراجعة للمحفوظ بعد املغرب ومطالعة األخبار واالت اإلسالمية بعد العشاء         الظهر وحتقيق املسائ  

، وبعض طلبة العلم جيعل الفنون على األيام ، فمثالً الفقه يوم السبت والتفسري يوم األحد واحلديث يوم االثـنني                
  .وهكذا 

  
í كیف تفھم كتابًا ُمطوًال: 

ري ابن كثري وفتح الباري واملغين وغريها ، وطالب العلم إذا أراد فهم هـذه      بعض كتب العلم طويلة مسهبة كتفس     
  :املُطوالت فأمامه طُرق 

  .منها أن يكرر الكتب كل كتاب ثالث أو أربع مرات 
ومنها أن يقرأها واحدة متأنية معه مذكرات أو دفتر يسجل الشوارد والفوائد والنكات العلمية وما يصعب عليه                 

  .لعلم ليراجع أهل ا
  .ومنها أن يقرأ مع زميل على فترة طويلة مع املُناقشة واملساءلة 

  
í زیارة طالب العلم: 

أوصي إخواين طلبة العلم بضبط وقت الزيارة بعضهم لبعض وعدم اإلسراف فيها والتطويل ألا غالبـاً مـضيعة            
 وفوائد وأسئلة وقت الزيارة     للوقت فإما أن خيصص يوم يف األسبوع أو وقت قصري كل يوم للزيارة وتكون هناك              

.  
  
í شكرًا للمراكز الصیفیة: 

بادرةٌ طيبةٌ أن تقوم املراكز الصيفية بدروس علمية مفيدة فيها حفظ ومناقشة وتأمل وهذا أمر عظيم ملستقبل األمة 
زادها اإلسالمية وقد رأيت كثرياً من املراكز عينت دروساً يف الفقه والتفسري واحلديث فشكر اهللا هلا جهودها و

  .توفيقاً وبصرية 
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í أنفق یا طالب العلم ُینفق علیك: 

وصييت لنفسي وإخواين طلبة العلم باإلنفاق من العلم وتعليم الناس باخلطابة بالدروس بالندوات باحملاضرات العامـة          
  .بالكتابة وال حيجم طالب العلم عن إفادة املسلمني فيضيع علمه ويبادر املوت وما قدم شيئاً 

  
í طلبة العلم في المطالعةھمم : 

بعض طلبة العلم يف هذا العصر مشهور بالصرب واجللد يف املطالعة ، أحدهم قرأ املُحلى البن حزم مخس مرات بفهم                    
وآخر قرأ وكرر بلوغ املرام أكثر من مخسني مرة ، وثالث قرأ سري أعالم النبالء ثالث مرات بتأمل ، ومنهم مـن                      .

  .آخرها قراءة يبدأ مبكتبته من أوهلا إىل 
  
í كثرة التألیف في ھذا العصر: 

امتأل السوق باملؤلفات وأصبح طالب العلم يف حرية ماذا يقرأ ويترك وكثرة هذه املؤلفات غثاء إما تكرير ملعلومات                  
وإما سطحية وإما مواد ال فائدة فيها فعليك مبؤلفات السلف من أئمة اإلسالم وكتب العلماء الذين عرفوا بالـسنة                   

  .صالة وسعة العلم واأل
  
í ضیاع العطلة الصیفیة: 

يظن كثري من الطالب أن اإلجازة الصيفية إمنا وضعت للرتهة واالستجمام وهذا وارد بقدر لكن إمـا أن تـضيع                     
وتذهب سدى وتنسى فيها املُقررات الدراسية فهذا إسراف وتبذير إخوان الشياطني وسوف يعلم املُبذر رأى عمـٍر                 

  .أضاع 
  
í  مسألةكیف تحقق: 

  :حتقيق املسائل يتم بأمور
 .مجع النصوص يف املسألة إن كانت شرعية فتؤخذ من الكتاب والسنة .١
 .النظر يف احلديث صحةً وضعفاً .٢
 .التأكد من النسخ يف اآلية أو احلديث .٣
 .حصر أقوال أهل العلم يف املسألة .٤
 .النظر يف األقوال والترجيح وذلك مبسكة من أصول الفقه .٥
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 .ح وسبب ترجيحه وملاذا أمهلت األقوال األخرىذكر القول الراج .٦
  
  
  
  
 
í كیف ُتخّرج حدیثًا: 

  :ختريج احلديث يتم بأمور
  .البحث عن مظانه ومن رواه وهذا يكون بأمور/ ١

  .     أ ـ إن عرفت مظانه باالستقراء والنقل فحسن
  .    ب ـ وإن مل حيصل ذلك مبعرفة أول احلديث وينظر يف الفهارس واملعاجم

  .ـ ـ وإن مل حيصل ذلك فأخذ مادة من احلديث والعودة إىل املعجم املفهرس إن كان عند التسعة    ج
  .ينظر يف سند احلديث رجالً رجالً بواسطة علم الرجال/ ٢
  .جتميع أقوال العلماء يف احلديث لتخرج حبكم متأن للحديث/ ٣
  
í كتاب إحیاء علوم الدین: 

  :ث مسائل واستفد منهاحذر من كتاب إحياء علوم الدين يف ثال
  .الرجل ليس محدثاً وقد مجع املوضوعات يف كتابه فأوعى: املسألة األوىل
  .عقيدة الرجل أشعرية على منهج أهل الكالم ومناهج الفلسفة: املسألة الثانية
املعيـار  الغزايل معجب بالصوفية أميا عجب ، وقد ساق هلم خزعبالت ومدهلمات فانتبه له واجعـل               : املسألة الثالثة 

  .الكتاب والسنة
  
í كیف تعد خطبة جمعة: 

 .اختيار موضوع اخلطبة من أول األسبوع .١
 .مجع النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأهل األدب .٢
 .الصياغة صياغة أدبية راقية بأسلوب سهل .٣
 .إما حفظ اخلطبة بعد كتابتها وارجتاهلا وإما قراءا قراءة حية مؤثرة .٤
 .الثانية ال يزيد على نصف ساعةوقت اخلطبة األوىل و .٥
 .حيرص على مساع األشرطة اليت حتمل خطب اجلمعة فإا مفيدة .٦
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  ٧  

 .يكثر قبل وبعد اخلطبة من الدعاء واالستغفار والتهليل .٧
  
í كتب أدبیة ُتفید طالب العلم: 
  .املختارات للبارودي/ ١
  .أنس االس البن عبدالرب/ ٢
  .حبانروضة الفضالء ونزهة العقالء البن / ٣
ديوان أيب متام واملتنيب وشوقي وحافظ إبراهيم وحممد إقبال ، واحفظ ما تستطيع من أجود كالمهم ، فإن الشعر          / ٤

  .ترسانة للدعوة اإلسالمية
  
í من أمراض طلبة العلم: 

  .ثالثة أمراض تكثر يف طلبة العلم ومن أصابه منها مرض فقد هوى على وجهه نسأل اهللا العافية والسالمة
  .الرياء يف طلب العلم والوعظ والدعوة والتصدر ، وعالجه الصدق واإلخالص: ض األولاملر

احلسد وما أكثره يف طلبة العلم وهو من كبائر الذنوب ، وعالجه اإلميان بالقضاء والقدر واالستعاذة                : املرض الثاين 
  .وتذكر فضل اهللا تعاىل

ح ومنرود املتعلمني جزاء صاحبه احلقـارة والـصغارة         الكرب وهو طاغوت القلوب وفرعون األروا     : املرض الثالث 
  .واخلزي يف الدنيا واآلخرة التواضع ومعرفة النفس

  
í كیف ترد الخطأ على صاحبھ: 

إذا مسعت أن أحداً أخطأ يف مسألة فال تعجل بالرد حىت تسأله إن أمكن ماذا قصد وماذا أراد هل صحيح ما نسب                      
اخلطأ أم ال ، هذا إذا كانت املسألة مما أمجع عليها أو فيها نـص صـحيح             إليه ، وذكر الصحيح له ، هل يعود عن          

صريح وإن كانت من مسائل الرتاع فال يعنف وال يثرب عليه فاملسألة فيها سعة وقد سبق فيهـا اخلـالف عنـد                      
  .السلف
 
í یا طالب العلم تثبت في الُفتیا: 

ري من التسرع والتهالك فيها ، وعليـك بكلمـة ال           الفتوى خطرية ومحرجة وهي توقيع عن رب العاملني ، فحذا         
  .أدري فهي عند أهل التقوى والورع كاملاء البارد

 
í قراءة تراجم الصالحین تربیة: 

إا تربية إا أُنس إا تـشحذ اهلمـم ،       . ما أحسن مطالعة تراجم الصاحلني من علماء السلف وعبادهم وزهادهم           
لصالة والسالم مث اخللفاء مث الصحابة مث علماء أهل الـسنة ، مثـل احلـسن    خريهم وسيدهم وإمامهم حممد عليه ا  
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  ٨  

البصري وابن املسيب والزهري ومالك والشافعي وأيب حنفية وأمحد وأصحاب احلديث واألئمة املتـأخرين وهلـم                
  . جرا
  
í أحسن كتاب في السیرة: 

ما أعذبه وما ألذه خاصة احملقق املنتشر ولـو         ما رأيت أحسن وال أروع من كتاب زاد املعاد البن القيم فما أفيده و             
  .طالع معه دالئل النبوة للبيهقي لكان حسناً

  
í ال یخلو كتاب من فائدة: 

هذه اجلملة البن اجلوزي يف صيد اخلاطر وهي من أحسن اجلُمل فال حتتقر أي كتاب ملسلم ، فإنك قد جتد الدر بني                      
  . تظفر ا يف جملداتالقش  ، وكم من مسألة حمققة منقحة قي كُتيب ال

  
í أصول كتب األحكام: 

  : ذكر الذهيب يف ترمجة ابن حزم أربعة كتب هي حبق أصول كتب األحكام وهي
وخامسها فتاوى ابن تيمية    : قلت. املغين البن قدامة ، وسنن البيهقي ، والتمهيد البن عبدالرب ، واملُحلّى البن حزم               

  .لب العلم دائماً وليت عندك صرب وجلد لتقرأها مجيعاً ولو مرةً واحدةفعليك مبراجعتها يا طا. رمحه اهللا تعاىل 
  
í كیف تحفظ القرآن الكریم: 

 .أخلص قصدك يف حفظه لوجه ربك تبارك وتعاىل .١
 .قلل احملفوظ يومياً .٢
 .راجع يف آخر النهار كل يوم .٣
 .ليكن لك زميل يسمع لك وتسمع له .٤
 .استمع لشريط القرآن املسجل كثرياً .٥
 .حتفظ من الفرائض والنوافل وجد به من الليلصلِّ مبا  .٦
 .إقرأ تفسري اآليات احملفوظة ليساعدك على احلفظ .٧

  
í القراءة المبعثرة: 

القراءة املبعثرة تخرج مثقفاً وال تخرج عاملاً وهي قراءة التهويس يف كل كتاب بال ضابط فيحفظ القارئ جمالً من                   
  .ت هي املطلوبة املنتجةكل مكان ال يربطها رابط وهذه القراءة ليس
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í ِفرَّ من الحزبیة ِفرارك من األسد: 
طالب العلم سليم الصدر طاهر الظاهر والباطن وما أتت أمراض النفوس واألحقاد والضغائن والطعن والغيبة إال من            

  .حنن فتنة فال تكفرآثار احلزبية املنبوذة البغيضة وهي اليت تفرق بني املرء وزوجه وما يعلّمان من أحد حىت يقوال إمنا 
     فإياك يا طالب العلم أن تكون حزبياً فتمقتك القلوب وتفقد كثرياً من إخوانك املسلمني ، صاف مجيع املسلمني                  

  .، وتعاون مع مجيع املسلمني ، فلكل مسلم منك حظ و نصيب
  بالشام أهلي وببغداد اهلوى وأنا     بالرقمتني وبالفسطاط جرياين

  
  
  

í عقیماحذر الجدل ال: 
اشتغال طالب العلم مبسائل مل تقع ولن تقع سفه منه ، وتشاغله مبسائل ال طائل من البحث فيهـا محـق وهـوج ،        

  .وحدته وغضبه على خمالفه يف مسائل يسع املسلم فيها السكوت من ِقلة علمه واهللا املستعان
  
  
  
  
í ال تكن سلبیًا منقبضًا: 

 املسلمني ويخالطوم فيما يقرم من اهللا عز وجل وإن كنـت يف             من صفات علماء السنة أم رجال عامة ينفعون       
شك من ذلك فاقرأ سريهم أما االنزواء وكتمان العلم والبخل بالفائدة وتقبيض الوجه واالنزعاج والتربم باإلفـادة                 

  .فيناسب علماء التتار ومتصوفة اهلند
  
í بعض الناس مثل الذباب ال یقع إال على الجرح: 

ن أحسن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية نقلها ابن سعدي يف كتابه طريق الوصول وهي أن بعض الناس                  هذه اجلملة م  
ال تراه إال منتقداً دائماً ينسى حسنات الطوائف واألجناس واألشخاص ويذكر مثالبهم فهو مثـل الـذباب يتـرك     

زاج وأحسن عالجـه الكـي أو   موضع الربء والسالمة ويقع على اجلرح واألذى وهذا من رداءة النفوس وفساد امل    
  .اخلنق ليذهب ما به من مس

  
í عبادة طالب العلم الذكر: 
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من أعظم النوافل لطالب العلم ذكر اهللا عز وجل دائماً قائماً وقاعداً وعلى جنبه ألن طالب العلم كثري التنقل رمبـا                
ظم لك على طاعة اهللا تعاىل وكاف لك        شغل عن نوافل الصالة والصيام فاهللا اهللا يف الذكر يف كل طرفة وحملة فإنه أع              

  .عن املعاصي
  
í الحكمة ضالة المؤمن: 

ينبغي لطالب العلم أن يقبل احلكمة ممن قاهلا مهما كان فإن الشيطان علّم أبا هريرة آية الكرسي فقبلها وقـال لـه              
 ).صدقك وهو كذوب: (الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
í طالب العلم المتأنق: 

الدروشة فهو دين روعة ومجال وملاذا يتدروش بعض الناس يف لباسهم يقبلون الغتـر ويرتـدون   اإلسالم ال يعترف ب  
  .الثياب املتسخة ويهملون النظافة واألناقة وحسن اهلندام

     علبة الصابون بريال واحد ، وكي الثوب بريالني والسواك بريال فلماذا نذهب إىل سرية بعض الزهاد ونتـرك                  
  .ة والسالمسرية حممد عليه الصال

  
í بشاشة طالب العلم: 

طالب العلم بشوش طلق املُحيا ، بادي الثنايا ، يكاد يذوب رقة وخلقاً أما الفضاضة والغلظة فمن أخـالق جفـاة                    
  ].فبما رمحت من اهللا لنت هلم ولو كنت فظاً غليظاً القلب ال نفضوا من حولك : [ األعراب وجنود الرببر

  
í المقصود من العلم العمل: 
  .ف يكون طالب العلم عاملاً بعمله وقد خالف نصوصه ، أطالب علم من يستمع الغناء وجيالس الالهني الالغنيكي

     أطالب من يتختم بالذهب أو حيلق حليته أو يسبل ثيابه أو يهمل حجاب أسرته وقس على ذلك أمثاهلا ، نـسأل    
  .اهللا العمل بالعلم والعون على ذلك

  
í أشرف العلوم: 

أشرف العلوم بعد كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم علم الفقه بالدليل فكل الناس حيتاجون إىل                    
  .هذا إنه شرف الدنيا واآلخرة فتبحر فيه يا طالب العلم لتكسب األجر والذكر احلسن

  
í خطأ یرتكبھ بعض الطالب: 

حفظ كتاب اهللا تعاىل وماذا تنفعه هذه املتون واملنظومـات          بعض طلبة العلم يتشاغل حبفظ املتون واملنظومات وينسى         
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  .وقد نسي القرآن إمنا من حيفظ القرآن كفاه وشفاه ومن حيفظ غري القرآن مهما كان ال يكفيه عن القرآن
 
í ال عبرة بكثرة الكتب: 

ن العلم يف بيته مكتبـة     جتد عاملاً من أكرب العلماء ليس يف بيته سوى عشرة كتب هضمها وفهمها وجتد طالباً عرياً م                
  .هائلة ال يعرف منها إال عناوين الكتب فالعربة باملضمون ال املظاهر

  
í مراحل طلب الحدیث: 

  :لطالب احلديث ثالث مراحل
قراءة املختصرات كمختصر البخاري للزبيدي وخمتصر مسلم للمنذري وأمثاهلا ليشبع طالب العلم            : املرحلة األوىل 

  .من املتون
  .قراءة األحاديث يف أصوهلا كصحيح البخاري ومسلم والسنن واملسند: يةاملرحلة الثان

  .قراءة الشروح كفتح الباري وشرح النووي وحتفة األحوذي وغريها: املرحلة الثالثة
  
  
  
  
í الكنز الثمین: 

 إذا حضرت موضوعاً أو حبثت حبثاً فاحتفظ بأوراقه فإنك تعود إليه أحوج ما تكون وحبذا أن يكـون لـك أدراج               
  .للبحث وللفوائد والفهارس

  
í عزلة وقتیة: 

طالب العلم له عزلة وقتية يرتاح فيها جسمه وقلبه وفكره خيلو غيها بربه ويطالع فيها مكتبته لينشط على خمالطـة                    
  .الناس

  
í لباس طالب العلم: 

ك وسطاً معتدالً   األبيض النظيف أمجل لباس وإياك ولباس امليوعة واألنوثة أو لباس الشحاذين والسوقة وليكن لباس             
  .متأنقاً وعليك بالطيب والسواك وخصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب وغريها

  
í ال تكن منبّتًا: 

فال تكن يا طالب العلم منبتاً ). أن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى: ( يروى عنه صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث       



  للشیخ عائض القرني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكیف تطلب العلم 

  ١
٢  

  .و اإلتعاب يكون بكثرة احلفظ وبكثرة املطالعة ولكن بقصد القصد تبلغأي ال جتهد نفسك وتتعبها حىت تكل ومتل 
  
í دواء ُیعین على الحفظ: 

دعونا من الزبيب والباذجنـان     : قالوا مما يعني على احلفظ أكل الزبيب وقالوا مما يضعف احلفظ أكل الباذجنان ، قلنا              
  .أعظم ما يعني على احلفظ تقوى الرمحن ، واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا

  :قال الشافعي
  شكوت إىل وكيع سوء حفظي     فأرشدين إىل ترك املعاصي
  وقال اعـلـم  بأن  العلم نور    ونور  اهللا  ال يؤتى لعاصي

  
í لیس كل قارئ مستفید: 

قد يوجد من يقرأ بفهم لكن يف علوم ال تنفع أو يف مواد غريها أنفع منها كالذي يقرأ ليلـه وـاره يف اـالت                         
حسب أو يف كتب فكرية وجيعلها عمدته ومصره وسيعلم هذا أنه ليس بيده شيء فالعلم شيء والكالم                 والصحف ف 
  .شيء آخر

  
í طالب العلم یتخول الناس بالموعظة: 

إمالل الناس واإلطالة عليهم يف الكالم وتكثري الوعظ والدروس عليهم منفر ، قيا طالب العلم ليكن لـك درس أو                    
  . على التحضري وحسن اإللقاء والعرضدرسني كل أسبوع فحسب واحرص

  
í احذر ذكر أسماء الناس في معرض الكالم والنقد: 

وإاًء للتشويش وسداً لباب التطفل علـى       ، من احلكمة إام أمساء العلماء يف معرض الرد أو االنتقاد إطفاًء للفتنة             
  .جاللة العلماء

  
í ال تفضح عصاة المسلمین بذكر أسمائھم: 

  ).ما بال أقوام يصنعون كذا و كذا : (اهللا عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على خطأ قالكان الرسول صلى 
     فعلى الداعية وطالب العلم أال يذكر أمساء عصاة املسلمني أمام الناس كأمساء املغنني واملمثلني والرياضيني ، فلعل          

  .اهللا أن يتوب عليهم والستر الستر بال توبيخ
  
í لدراسة المنھجیةإلى الذین ینتقصون ا: 

مسعت شباباً ال يرضون بالدراسة املنهجية حبجة أا قليلة الربكة ضحلة العطاء مضيعة للوقت فطالعنا الواقع فوجدنا                 
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أذكياء الطالب وأبطال الساحة وفرسان امليدان جلهم أو كلهم من أبناء الدراسة املنهجية وأهل االطالع إذن ليس                 
  .بني الدراسة والتحصيل الشخصي من أحسن ما يكونبصحيح ما قال أولئك ، واجلمع 

  
í ال تسمع كالم من یھون من شأن العلم: 

حنن حباجة إىل دعاة ال إىل علماء فإن مسعـت هـذا   : قد تسمع من يسليك عن طلب العلم حبجة الدعوة ويقول لك   
  .فابرك على صدره و اقرأ عليه آيه الكرسي فإن معه القرين 

  
í أمھات الفنون: 

التفسري والفقه واحلديث ، وما يتبعها فوسائل كاملصطلح وأصول الفقه وعلوم القرآن فعليك             : فنون ثالثة أمهات ال 
  .باألمهات حبثاً ومطالعة ومرجعة

  
í وخیر جلیس في الزمان كتاب: 

إذا هجرك اإلخوان وجفاك اخلالن فكفى بالكتاب مؤنساً بعد اهللا عز وجل ما أحسن اجللوس مع الكتاب وما أصفى 
  .قت معه وما ألذَّ احلديث عنه فليكن لك مع الكتاب جلوس طويل لتقطف الثمار اليانعة والفوائد احلسانالو
  
í اغتنم أنفاس ُعُمرك: 

الوقت هو احلياة وطالب العلم أحرص الناس على الوقت ومضيع الوقت قي القيل والقال اللغو وأخبار الناس ال 
  .يكون عاملاً ومن أنذر أعذر

  
  
  
í صبر ومثابرة: 

  :يقول أحدهم وقد أحسن
  اصرب وال تضجر من مطلب     فآفة  الطالب  أن   يضجرا
  أما ترى ا حلبل بطول املدى     على صليب الصخر قد أثّرا

  
í عند المفاجأة: 

إذا طُلب من طالب العلم مفاجأة أن يتكلم يف ملس أو جمتمع أو منتدى ومل يكن أعد للموقف عدته فعليه بعد طلب 
  : تعاىل أمرينالعون من اهللا



  للشیخ عائض القرني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكیف تطلب العلم 

  ١
٤  

  .مراعاة موقف احلديث ومالبسات املقام وما يناسب احلال واملكان والزمان: األول
  .أن يتحدث عن موضوع سبق له أن قد حتدث فيه وهضمه وفهمه ولو كرره: الثاين

  
í ال تستأثر بالمجلس: 

ه وأقرانه ومينعهم من الكالم إال إذا من قلة العلم وضحالة الفهم أن يستأثر طالب العلم باحلديث يف الس مع زمالئ
  .سئل أو طُلب منه أن يتحدث أما إذا تربع هو بالثرثرة فهذه رعونة

  
í طالب العلم إمام في الخیر: 

ومن إمامة طالب العلم أن . نأمت بغري ويأمت بنا غرينا من الصاحلني : قيل يف معناها] واجعلنا للمتقني إماماً : [ قال تعاىل
  . إىل الصف األول يف الصالة محافظاً على السنن والنوافل سباقاً إىل اخلريات مسارعاً إىل الصاحلاتيكون مسارعاً

  .كيف تكون مصيبة الناس بطالب العلم إذا صلى يف بيته أو نام عن صالة الفجر ؟ وقس على ذلك
  
í أنظر بعینین: 

حب العني الواحدة ال يرى باألخرى ، ومن مجع يقولون من اكتفى باحلديث عن الفقه أو بالفقه عن احلديث كان كصا
  .بينهما كان كصاحب العينني ومن فقدمها فهو أعمى

  
í أّمن ُیجیب المضطر إذا دعاه: 

إذا صعبت عليك مسألة واستشكلت قضية فعليك بكثرة الدعاء والتضرع إىل احلي القيوم ، فال يكشف الضر إال هو 
  ].ر إذا دعاه أمن جييب املضط: [ وال حيل العقد غريه

  ولرب نازلة يضيق ا الفىت     ضرعاً وعند اهللا منها املخرج
  
  
  
  
í دفتر الجیب لجمع الفوائد: 

من طلبة العلم من حيمل جبيبه دفتراً للفوائد كلما مسع فائدة أو حكمة أو حديثاً أو بيتاً أو لطيفة سجلها واحتفظ ا 
 .وهذا سوف يكون ثري املعلومات واسع اإلطالع

 
í ُتحجم عن اإلمامة والخطابةال : 

قد يحجم البعض عن اإلمامة بالناس وعن خطبة اجلمعة حبجة اخلوف من الشهرة والظهور وهذه وسوسة ، وهل 
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يستفيد طالب العلم وحيفظ وينتبه إال إذا تصدر باإلخالص ، إن اإلمامة واخلطابة تعني بعد اهللا تعاىل على احلفظ والفهم 
  . إال إماماً خطيباً rة مث هي من أشرف العبادات وهل كان حممد وسعة اإلطالع واجلرأ

  تقدم فيهم شهماً إماماً     ولواله ملا ركبوا وراءه
  

í أدب التصرف: 
طالب العلم حكيم يف تصرفاته أدبياً يف إجراءاته فإذا زار إخوانه زارهم يف وقت مناسب للزيارة وإذا اتصل باهلاتف 

، ما رأيك يف طالب يتصل يف ساعة متأخرة من الليل أو بعد الفجر أو عند القيلولة اتصل يف وقت مناسب لالتصال 
  !.أهذا وقت كالم واتصال ؟

  
í الكامل من العلماء: 

من فهم نصوص الشريعة كتاباً وسنة وأقوال سلف وعرف مع ذلك الواقع الذي يعيش فيه فأنزل النصوص منازهلم من 
 علم كان كمن عرف املرض وال عالج لديه ومن فهم النصوص ومل يعلم الواقع فهو الكامل ومن عرف الواقع بال

  .الواقع كان كمن عنده عالج وهو ال يعرف املرض
  فكن رجالً رجله يف الثرى     وهامة مهته يف الثريا

  
í ال تتقمص شخصیة غیرك: 

 أعجبه شخص قلده يف كل بعض الناس سريع الذوبان يف غريه مغرم بالتقليد ينصهر باحلرارة وينكمش بالربودة إذا
شيء حىت يف سعاله وعطاسه وتثاؤبه وضحكه وبكائه وهذا يدل على ازام اإلرادة وهزال الشخصية والرجل كل 
الرجل هو العصامي يف شخصية يأخذ من الصاحلني معاين الفضل اليت فيهم كالكرم والصرب واحللم والشجاعة ويدع 

  .ام فيهاهذه األمور اجلبلية اليت ال طائل حملاك
  
í نظرة في كتاب الُمحلى البن حزم: 

  :مسعت من يحذّر طلبة العلم من القراءة يف احمللى البن حزم فحملت هذا التحذير على أحد سببني
أن هذا احملذِّر مقلّد تشبع بالتقليد ال يرى اخلروج على املذهب طرفة عني وابن حزم يف نظره عدو هلذا النهج أو :األول

  .ذر ما قرأ احمللى وما مر عليهألن هذا احمل
صحيح أن احمللى فيه أمور ال يوافق عليها كفيه القياس والتأويل يف الصفات والنقد املرير للعلماء وبعض املسائل لكن 

  .أين الكنوز اليت فيه من علم أصيل وتأصيل ودليل ونقل عجيب فاستفد يا طالب العلم منه وال تسمع للمثبط
  
í سید قطبفي ظالل القرآن ل: 



  للشیخ عائض القرني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكیف تطلب العلم 

  ١
٦  

فيه مواضع كتأويل يف بعض آيات الصفات وبعض املالحظات ولكنه من أمجل ما كتب يف موضوعه وهو يدل على 
  .صدق صاحبه وإخالصه فطالعه يا طالب العلم وما أروع عباراته خاصة للخطيب والداعية

  
í وسط بین طرفین: 

وال أريدك أن تهاجم العلماء وتستقل برأيك ، ال هذا وال ال أريدك أن تكون يا طالب العلم مقلداً جامداً فاملقلد أعمى 
  .هذا والوسط االعتصام بالدليل واالستفادة من كالم العلماء

  
í قید ال ُبدَّ منھ: 

دعوى التمسك بالكتاب والسنة تدعيها كل طائفة حىت املبتدعة ولكن الفارق بينهم وبني أهل السنة يف هذه الدعوى 
ك بالكتاب والسنة على ج الصحابة والسلف الصاحل مبعىن أن نفهم الكتاب والسنة كما أن أهل السنة يدعون للتمس

  .فهمها أولئك متاماً وهذا قيد ال بد منه
  
í رأي طریف: 

اشتغال طلبة العلم بكثرة التأليف حتصيل حاصل وتكثري للمكتبة اإلسالمية ولو تفرغ طلبة العلم لتعليم الناس 
  .ى وأنفع ومن جرب عرفوتفهيمهم كتب السلف كان أجد

  
í من أحسن كتب التفسیر: 

تفسري ابن كثري وتفسري القرطيب وثالثها تفسري الشيخ : طفت يف كثري من كتب التفسري فما رأيت مثل تفسريين
عبدالرمحن بن ناصر السعدي ، أما تفسري ابن جرير الطربي فطويل ولُبه عند ابن كثري وأما فتح القدير فغالبه حنو 

يه فوائد وأما اخلازن ففيه بدع وخمالفات وأما الرازي فطويل يسرح يف أودية ويأيت بأوابد وزاد املسري من وصرف وف
  .أمجع الكتب ألقوال املفسرين ولكن أين األحاديث النبوية يف التفسري

  
í التصحیح والتضعیف أمر اجتھادي: 

ال مبرجحات وبعض الطلبة يلزمون بعضهم ال يلزم قول أحد يف تصحيح حديث أو تضعيفه إذا خالفه إمام مثله إ
  . بتصحيح أو تضعيف ألحد العلماء قد خالفهم قوم فلماذا يؤخذ بقول هذا ويطرح قول ذلك

  
  
  
í إذا سألك عاّمي: 
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إن سألك عامي عن مسألة فاذكر اجلواب الراجح الذي تطمئن إليه النفس وال يلزمك أن تذكر له أقوال العلماء يف 
  .حيص بيصاملسألة فيقع يف 

  
í الردود قسمان: 

ورد على ] . فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان [ رد على كافر فهذا واجب ومن أحسن ما يكون 
  .خمالف يف مسألة سبق فيها اخلالف عند السلف ومل يجمع عليها فال تشغل نفسك ذا الرد ، واهللا املوفق

  
í إعارة الكتب: 

يريد االستفادة منه ولكن سجل اسم املُستعري والكتاب ومدة اإلعارة لتكون لك بينة فالبينة ال متنع مسلماً من كتاب 
  .على املدعي واليمني على من أنكر

  
í ترتیب المكتبة: 

إما على الفنون أو على حروف املُعجم أو على املؤلفني وليكن لك فهرس إذا كثرت الكتب ودرج للمجالت 
راجعتها عند احلاجةاإلسالمية والنشرات ليسهل م.  

  
í حبذا: 

حبذا املُغين ولو خرجت أحاديثه ، وحبذا اموع لو ترك وجوه األصحاب من خرسانيني وعراقيني ، وحبذا املُحلى 
 ، وحبذا التمهيد تلو أثبت القياس وترك جتريح الناس ، وحبذا ابن كثري يف التفسري لو أعرض عن بعض اإلسرائيليا

ولو كان من [ بذا زاد املعاد لو ترك االستطراد ، وما سلم من النقص إال كتاب اهللا عز وجل لو كان مرتباً ، وح
  ]. عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثريا 

  
í مع علماء الجرح والتعدیل: 

 أبو حلتم واألزدي واجلوزجاين متشددون ، والبخاري والنسائي والذهيب معتدلون ، وابن حبان واحلاكم والترمذي
  .متساهلون

  
í ِعلمان وإمامان: 

إذا رأيت الرجل يضع من شأن أمحد بن حنبل فهو عدو للسنة وإذا رأيت الرجل حيط من قدر ابن تيمية فهو خمالف 
  .ملُعتقد السلف الصاحل يف الغالب

  
í دعوة موفقة: 
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  :بإمنا جنحت دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل بعد توفيق اهللا لثالثة أسبا
 .إخالص صاحبها .١
 .العتصامه بالكتاب والسنة .٢
 .ملعرفته لواقعه والنضمام من نصره بالسيف .٣

  
í أعوذ باهللا من تغلیظ المشایخ: 

بعض الفضوليني مههم تغليظ العلماء وتعجيزهم باألسئلة وليس املقصود االستفادة وهؤالء يظهر اهللا للناس عوارهم 
  . عة نسأل اهللا التوفيقوعثرام ، وعلمهم قليل الربكة ضحل املنف

  
í الدعوة عند أھل السنة: 

  .دعوة العامة وهؤالء يعلمون ما ينفعهم وال يشوش أذهام: الدعوة عند أهل السنة على قسمني
  .دعوة اخلاصة وهؤالء يناصحون سراً كوالة األمر وال تذكر نصيحتهم على رؤوس العامة إذ ال مصلحة يف ذلك

  
í خیر الخیرین وشر الشرین: 

الفطن اللبق من يعرف خري اخلريين وشر الشرين ، أما معرفة اخلري من الشر فكل الناش يعرفه ، وعلى طالب العلم 
عند دعوته وأمره باملعروف ويه عن املنكر أن ينظر يف املصلحة وحتقيقها ويبدأ بالكبار قبل الصغار من األمور أي 

 ال يصلي أصحابه ، أو تطالب قوماً يشربون اخلمر بترك هل يصح أن تنكر تعليق صورة يف مكان. األولويات
  .اإلسبال

  ووضع الندى يف موضع السيف يف العال     مضر كوضع السيف يف موضع الندى
  
í ختامًا: 

يف اخلتام أزجي لك حتيايت يا طالب العلم ودعائي لك بالتوفيق ولعلك تدعو يل معك باهلداية والثبات ، أسأل اهللا 
ر يل ولك وأن يشرح صدري وصدرك لإلسالم وسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته وصلى اهللا على حممد تعاىل أن يفغ

  .وآله وصحبه ، وإىل لقاء
  

  عائض بن عبداهللا القرين: حمبكم
  
  


