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ﭑﭒﭓ

-حفظه اهلل تعاىل-

ﷺ
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ور َأ حن ُف ِسنَا وسي َئ ِ
اْل حمدَ هللِ ن حَح َمدُ ُه ون حَست َِعينُ ُه َون حَس َت حغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِاهللِ ِم حن ُُش ِ
ات َأ حع ََملِنَاَ ،م حن َ حَي ِد ِه
َ َ ِّ
إِ َّن ح َ
ُ
اهللُ َفال م ِض َّل َله ومن ي حضلِ حل َفال َه ِ
اد َي َل ُه ،و َأ حش َهدُ َأ حن الَ إِل َه إِال اهللُ َو ححدَ ُه َال َ ِ
ُش َ
يك َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ َّن
ُ َ َ ح ُ
ُ
ُُم َ ّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُس حو ُل ُهَ ،ص َّ ََّل َاهللُ َع َل حي ِه َو َع ََّل ِل ِ ِه َو َأ حص َحابِ ِه َو َس َّل َ س حَسلِ ًيَم ثَيِ ًًا إِ ِ ى َي حو ِ الدِّ ي َنَ ،أ َما َب حعدُ :
إخواين ،إهنا ل ُفرصة طيبة أن ألتقي مع اإلخوة؛ إخواننا من أهل ليبيا وغًه نسأل اهلل -سبحانه
وسعا ى -أن يوفقني وإياه إ ى ما حيبه-عز وجل -ويرضاه ،وأن يسلك بنا سبيل املؤمنني؛ من
السلف الصاْلني والعلَمء الربانيني ،وأن يرزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغنى ،وأن يرزقنا العل
النافع والعمل الصالح .
إخواين ،الشك َّ
أن هذه اْلياة التي ُو ِجدح نَا فيها هي دار ابتالء ودار امتحان ،خلقناا اهلل -سابحانه
وسعا ى -وأعطانا السمع والبرص والفؤاد ،وأخذ علينا العهاد وأرسال ابنبيااء واملرسالني ،وأنازل
ِ
يعصيه ،وث َّلَم َف ِقه العبد حقيقة اْلياة وحقيقة ُمراد اهلل
الكتب ،ليعل اهلل -عز وجل -من يطي ُع ُه ممن
عز وجل-منها وعمل بمقتىض ما حيبه اهلل ويرضاه ،فإنه يناال مان ا اً والساعادة والطمأنيناةٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جليلة فقال -عاز وجال:-
ُشعية
حكمة
وببيان
بقدر ذلك ،ورب العاملني قد وجهنا بتوجيه عظي
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ الذاايات

 ،٦٥ :فهذه هي الغاية ،وال ستحقق عبادة اإلنساان عاَّل

الوجه الصحيح إال باإلخالص هلل -عز وجل -وبمتابعة النبي ُممد -ﷺ  -ثَم قال -عز وجل:-
ﮋﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﮊ الكهف١١١ :
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وقال -عز وجل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﮊ الملك٢ - ١ :

ﮋﭟﮊ ،أي خيتربث وخيترب أعَملك لتكون صوا ًبا عَّل ُشيعة النبي -ﷺ -خالصة هلل -عز
وجل ،-وهذان مها ُشطا قبول العمل .
فاملقصود أن اهلل – سعا ى – أوجدنا يف هاذه اْليااة لعبادساه وطاعتاه ،ورسَّاب الساعادة الدنيوياة
وابخروية عَّل هذا ابمر اجلليل ،فال جيد املرء سعادة اْلياة ،وطمأنينة الانف ،،واناااا الصادر
إال بطاعة اهلل وطاعة رسوله -ﷺ:-

ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮊ الحشي٧ :

وثَم أن السعادة الدنيوية ال ستحقق لإلنسان إال بطاعة الرمحن وصحة اإلياَمن وصادا التوحياد
وجتريد املتابعة للرسول -ﷺ ،-ثذلك فإن السعادة ابخروية وحصول الدرجات العال يف جناات
النعي مع النب ِّيني والصدِّ يقني والشهداء والصاْلني ال حتصل للمرء إال بذلك ثَم قال اهلل -سابحانه
وسعا ى :-ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ النحل.٧٧ :
إخواينَّ ،
إن أعظ ما أويص به نفيس وإياث هي وصية اهلل لألولني واآلخارين؛ الوصاية بتقاوى
فأمر التقوى حيتاجه ثال
اهلل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮊ النسذت ُ ،١٣١ :
مسل  ،ويف ثل ْلظات حياسه ،ويف ثل شئون أمره وخاصة لطالب العل أن ينشأ نشاأ ًة سقيا ًة ،نشاأ ًة
نقي ًة ،نشأ ًة صاْل ًةُ ،يراقب ربه وخيشى ربه ،يريب نفسه من بداية طلبه و من بداية حياسه وسد ُّيناه عاَّل
ِ
إطاللاه عاَّل الادنيا ،وعاَّل
رب العاملني ،فإن هذا سيكون ناف ًعا له يف حياسه ويف
ا شية وعَّل سقوى َّ
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مروره بالفتن ،إذا اسقى اهلل طالب العل فإنه خيشى أن يكون َجال ًبا للفتن ،وخيشاى أن يكاون ساب ًبا
يدي العلَمء.
لا وفتنة وفساد ،و أن يكون عنده من الورع والدين أن يتقد بني ّ
العل ا شاية وهلاذا أرمار يف العلاَمء معرفاة اهلل -عاز وجال -خشايته ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﮊ فتطي٢٢ :

وهلذا جاء يف اْلديث « َس حب َع ٌة ُيظ ُّل ُه ُ اهللُ ِيف ظِ ِّل ِه َي حو َ َال ظِ َّل َّإال ظِ ُّل ُه» وذثر منه « َ
اب ن ََش َأ ِيف
وش ُّ
ِع َبا َد ِة اهللِ» ،و املراد بعبادة اهلل أن ينشأ عَّل التقوى ،وأن ينشأ عَّل مراقبة اهلل –عز وجل – أن يكون
ْلا ُمسنًا،
سق ًيا ،سأصلت خشية اهلل يف قلبه ،ومراقبة رب العاملني يف نفسه ،فكان وأصبح امر ًأ سق ًّيا صا ً
أوا ًبا ،خيشى رب العاملني ،وخيشى عذاب اهللُ ،حياسب نفسه ،ثَم هو عليه ابنبياء واملرسلون؛
ﮋﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ األنبات ٧١ :

قدوسنا ُممدٌ -ﷺ -يقولَ « :أ َما َواهللِ إِ ِّين بَ حخ َشا ُث ح هللِ» ،من خشيته لربه أنه يقو الليل حتى
ستفطر قدماه ،وعَّل هذا ر َّبى أصحابه ،فأصبح الصحابة ً
رضب به امليال من التَّقوى والدين
جيال ُي
ُ
وانتشارا
عظيَم للعاملني،
فوزا
والورع وخشية اهلل ا عز وجل ا ،مما أ َّرمر يف حياهت أو بسبب ذلك ً
ً
ً
أفواجا؛ بن محلته أهل دين وأهل سقوى.
للرمحة بني العاملني ،ودخل الناس يف دين اهلل
ً
فالواجب عَّل طالب العل أن ينظر إ ى نفسه ،وأن ُيريب نفسه عَّل سقوى اهلل ا سبحانه وسعا ى ا،
وأعظ ما ُيسبب ذلك ويوجده معرفة اهلل بأسَمئه اْلسنى وصفاسه العَّل ،وسدبر القرِن ،وسدبر
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ً
وعقال ،وهلذا ثان السلف
السنة ،وأخذ العل  ،وجمالسة العلَمء الربانيني مما ُييمر فيه سمتًا وهد ًيا
ُّ
يوصون بأن يرتبى الشاب منذ نشأسه عَّل أيدي العلَمء الربانيني أهل السنة حتى ُيرجى فيه ُ ا ً.
ر أويص نفيس وإياث بالعل فهو جنَّ ُة الدُّ نيا ،والسبيل الذي يوصل إ ى مرضات رب العاملني،
أمر اهلل سعا ى به وأوىص به وأرشد نبيه ُممدً ا -ﷺ -أن يسأل ربه االستزادة من طلب العل  ،ثَم
قال -عز وجل :-
وثَم قال سعا ى:

ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ طه١١١ :
ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﮊ الزمي٧ :

وثَم قال سعا ى  :ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﮊ المجتدلة،١١ :
خًا ،فقال -ﷺَ « :-م حن ُي ِر حد اهللُ بِ ِه
وثَم بني النبي -ﷺ -أن ذلك من عالمة إرادة اهلل للعبد ً
ٍ
ٍ
َخ ح ًًا ُي َف ِّق حه ُه ِيف الدِّ ِ
وفقه ومعامالت وِداب وسلوك وأخالا،
عقيدة
ين» ،يعلمه أحكا الدين من
إ ى غً ذلك من شعب اإليَمن وابعَمل التي أوجبها اهلل وحث عليها وأوجبها نبيه وحث عليها.
فالعل هو السبيل يف إسعاد اإلنسان و لنجاسه من طرا اهلوى ،وسبل الردى ،هو عاص للعبد
وطالب العل بعد اهلل –سبحانه وسعا ى -من الولوج يف الفتن والتخبط بالشبهات والشهوات،
فالعل ينجي صاحبه؛ وهلذا شمر ابولون ورحلوا من ٍ
بلد إ ى بلد لطلب العل  ،وثان طلبه للعل
ُ
َّ
لي ،للتشهي ولي ،لالستكيار ولي ،ملزامحة العلَمء وال ل ُيشار له بال َبنان ،وإنَم ليتحصل له التقوى
ومرضاة اهلل – سبحانه وسعا ى ،-وهذا مقصدٌ جليل مما جيعل اهلل الربثة يف حياة اإلنسان.
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يبارك اهلل –سبحانه وسعا ى -يف طالب العل إذا أخلص نيته هلل يف الطلب ،مل يكن هدفه املجادلة
واملِراء ول ُيشار له بالبنان ،وإنَم ليعبد ربه وليتعل دينه ولًفع اجلهل عن نفسه وعن ابمة ويدعو
عز ّ
وجل-
قومه وأهله وقرابته ،ويسعى يف نجاهت من النار ،ويكون هل حصنًا حصينًا بعد اهلل – ّ
انتصارا
من الفتن وابهواء ،هذا الذي ُيرجى من ورائه نف ًعا للمسلمني ،هذا الذي ُيرجى من ورائه
ً
والسنة وقم ًعا للبدع وابهواء.
لإلسال
ُّ
ومما أويص به نفيس وإياث أن يقوي طالب العل صلته بالسلف ابولني؛ فيكير من قراءة ثتب
السلف فإهنا أقو ى سبيل بعد الكتاب والسنة لفه الدين؛ بهن أقرب الناس إ ى عهد النبوة
والصحابة (السلف) ،وعارصوا أهل ابهواء والبدع ،فبمعرفة وقراءة ثتبه ومؤلفاهت وأقواهل
يعرف املر ُء ثيف يتعامل مع ُُم حدَ رات ابمور ،وثيف يتعامل مع البدع ،وثيف يميز أهل السنة من
أهل البدع ،ويعرف قواعد السلف يف معرفة أهل البدع ،ويعرف خطورة جمالسة أهل ابهواء
ِ
وع َظ جمالسة أهل السنة والعلَمء ،ثل هذه مبيورة يف ثتب أهل السلف.
وال يفه الدين ،وال يعرف الدعوة إ ى اهلل ح ًقا ،وال ثيف ُي ُ
عامل أهل البدع ،وال يعرف مبدأ
وضحت الدين
الوالء والرباء واْلب والبغض إال من سربى عَّل سلك اآلرار وسلك الكتب التي َّ
ٍ
وببيان واضح.
بعبارات ُموجزة
منهجا غً منهج السلف يتخبط يف عقيدسه ووالئه وبرائه ومعامالسه
وهلذا ملاذا ثيً ممن انتهج
ً
مع أهل البدع؛ نتيجة أنه قطع الصلة بينه وبني السلف ،وهلذا َّ
فإن املنَ ّظرين من اجلَمعات اْلزبية
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يسعون لفصل ابمة عن السلفَّ ،
ره  ،ويعرف
عو ُ
بن من يرتبى عَّل مؤلفات السلف يكشف َ
حقيقة مناهجه  ،وهلذا أثير ما خيافون من الشاب الذي يرتبى عَّل أيدي العلَمء الربانني وعَّل ثتب
السلف.
وسعرفون سلك العبارة ا بيية التي قاهلا ُممد رسور زين العابدين ،عندما قال عن ثتب السلف
أهنا "كتب جفاء" ،يريد أن يفصل ابمة عن سلفه  ،فينشأ الشاب خاو ًيا ال روا يف قلبه ،وال حياة
إيَمنية يف صدره ،وال معرفة مبدأ الوالء والرباء واْلب والبغض ،وال يعرف ثيف يعامل أهل البدع
وابهواء ،فيتخبط يف والءاسه ،وجتده ثل يو له منهج وله طريق بنه غً راسخٍ يف عقيدسه ،ومل
يرتب عَّل ثتب السلف.
َّ
خصوصا يف هذا الزمن الذي ثيرت فيه ابهواء،
ومما أويص به نفيس أيضا وإياث إخواين
ً
رأي معج ًبا برأيه ،إعجاب ثل ذي ٍ
وسشعبت فيه اآلراء ،وأصبح ثل صاحب ٍ
رأي برأيه أن يتلم،
السنة ا ُملتَّبِعني ،الذين سربوا عَّل أيدي العلَمء
الشاب وطالب العل أهل العل الراسخني ،وأهل ُّ
السنة والعلَمء ،وسلقوا العل والرتبية،
السنة واجللوس بني أهل ُّ
الربانيني ،ورسخت أقدامه يف ُّ
وعلَم وسطبي ًقا ،وهلذا ثان السلف يقولون " :إذا رأيت الشاب أول
سنظًا
أخذوا املنهج السلفي
ً
ً
َ
نشوئه على أيدي أهل السنة فار ِجه ،وإذا رأيته على أيدي أهل البدع فايئس منه " ،ويف أرر " :إذا
رأيت الشاب أول نشوئه على أهل العلم أو على علماء السنة فارجه "،
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وهذا الواقع يشهد به ،فإنَّه ما رأينا ً
رجال برز يف علمه وصدقه وسالمته من االنحرافات وقوسه
يف منهجه السلفي إال غالبا أنه سربى عَّل أيدي علَمء أهل السنة وأخذ عنه .
عَّل طالب العل من را لنفسه النَّجاة ،وأن يكون عَّل سبيل ابولني أن يعرف من ُجيالِ " ،،إ َّن
َْ
ْ ُ
ْ
َ
َ ُ ُ َ َُ
َ ُ ُ َ َُ
فاعل ُموا ِم َّم ْن تأخذ ْون ِد ْينكم" ثَم قال السلف " فانظ ُروا َع َّم ْن تأخذ ْون ِد ْينكم "،
َهذا ال ِعل ُم ِد ْين
السنة فال سُغامر بدينك ،وانظر إ ى
هب َّ
ما سأخذ من ثل من َّ
ودب ،إنَم َس َل َّم ،العلَمء و َس َل َّم ،أهل ُّ
ِرار السلف ثيف ثانوا ُحيذرون من ُجمالسة أهل ابهواء واملتخ َّبطني والساقطني؛ بن الدِّ ين
هني أن سغامر فيه ،فتجال ،يوما هذا وجتال ،يوما هذا ،ر سصبح
جوهرة ،والعقيدة ليست بأمر ِّ
تغًا ال سعرف صحة خمرجك ومدخلك.
ُمتخب ًطا ُم ً
ب ِيف َاهللِ َوا حل ُب حغ ُض ِيف َاهللِ» وهذه من ِرار الرتبية عَّل
اْل ُّ
والنبي -ﷺ -يقولَ « :و َه ِل الدِّ ُ
ين إِ َّال ح ُ
ثتاب اهلل وسنة نبيه -ﷺ -وعَّل ِرار السلف والعلَمء الربانيني وأهل السنة املتبعني ،يتحقق فيك
صدا اْلب يف اهلل والبغض يف اهلل ،وصدا حتقيق الوالء والرباء .
الص ُ َ
وأيضا مما أويص به نفيس وإياث اجللي،؛ فإنه ثَم يقالَّ " :
وخً من ذلك
احب"،
ً
ُ
احب س ِ
ِ
ٌ
الر ُج ُل َع ََّل ِد ِ
ين َخلِيلِهَ ،ف حل َينح ُظر َأ َحدُ ُث َم حن ُخيَالِل» ،والنبي -ﷺ -يقول:
قول النبي -ﷺَّ « : -
ف ِمن َحها ا حئ َت َلفَ ،و َما َسنَاث ََر ِمن َحها ح
اخ َت َلف».
َعار َ
«ابَ حر َو ُ
اا ُجنُو ٌد ُجمَنَّدَ ة َف ََم س َ
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َ ْ
وثان السلف إذا َخ ِف َي حت عليه بدَّ عة رجل نظروا إ ى جليسه ،فكان السلف يقولونَ " :م ْن خ ِف َيت
َََْ ْ َُ َ ْ َ ْ َ
ف َع َل ْي َنا ُأ ْل َف ُته" ،وهذا ِ
َ
ُ
اا ُجنُو ٌد ُجمَنَّدَ ة َف ََم
و
ر
اب
«
:
ﷺ
النبي
ذثره
ما
داا
ص
م
علينا ِبدعته لم تخ
ح َ ُ
ح
ف ِمن َحها ا حئ َت َلفَ ،و َما َسنَاث ََر ِمن َحها ح
اخ َت َلف».
َعار َ
س َ
َ
صاحب غً
ومدخله ،فاحذر أن يكون لك
ُُتيز الرجل بمن يميل قل ُبه وجلساسه وأخذه وخمرجه
ٌ
سنِّي ،ابخالء يو القيامة أعداء بعضه لبعض إال املتقني ،واملتقون ه أهل السنة الراسخني،
وه أهل الصدا مع اهلل –سبحانه وسعا ى-؛ ه أهل االسباع.
أيضا إخواين أن يكون له وقفات مع نفسهَ ،
وخ حلو ٌة مع نفسه من أداء
ر عَّل طالب العل
ً
وسدبرا ،فال َيجر ثتاب اهلل ،وال َيجر اإلقبال عَّل اهلل من قيا
الطاعات واإلقبال عَّل القرِن سالو ًة
ً
ٍ
ليل واالستغفار ،فهذا من أعظ ابمور التي سكون سب ًبا لعونك يف حتقيق أمورك الدنيوية
فضال َّ
وابخرويةً ،
أن ذلك من ابمور التي خلقك اهلل بجلها،
َّبي -ﷺَ -ق َال:
هلذا جاء يف اْلديث الصحيح من حديث أيب هريرة من اْلديث ال ُقديسَ ،أ َّن الن َّ
ب إِِل عب ِدي بِ ٍ
ِ
ِ
رتض ُت ُه
َشء َأ َح َّ
ْل حربَ ،و َما َس َق َّر ِ َّ َ ح
ب إِ َ َِّل ممَّا ا حف َ َ
َق َال َاهللُ – َس َع َا ىَ « :-م حن َعا َدى ِِل َول ًّيا ِ َذ حن ُت ُه بِا َ
َ ح
َع َل حيهَ ،و َال َي َز ُال َع حب ِدي َي َت َق َّر ُب إِ َ َِّل بِالنَّوافِل َحتَّى ُأ ِح َّبهَ ،فإِ َذا َأ حح َب حب ُت ُه ُثن ُحت َس حم َع ُه ا َّلذي َي حس َم ُع بِه،
ِ
رص بِهَ ،و َيدَ ُه ا َّلتي َي حبطِ ُش ِ َِباَ ،و ِر حج َل ُه ا َّلتي َي حمَش ِِباَ ،و َل ِئن َس َأ َلنِي َبُ حعطِ َينَّهَ ،و َل ِئن
رص ُه ا َّلذي ُي حب ُ
َو َب َ َ
اس َت َعا َذ ِين َبُ ِع َ
يذنَّه».
ح
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فأسأل اهلل -سبحانه وسعا ى -أن يوفقني وإياث إ ى ما حيبه ويرضاه ،وأن يرزقنا العل النافع
والعمل الصالح ،وأن ييبتنا عَّل السنة ،وأن جينبنا ابهواء ومضالت الفتن ،وأن يعصمنا بكتابه
وسنة رسوله –ﷺ ،-واهلل املوفق ،وصَّل اهلل وسل وبارك عَّل نبينا ُممد.
األسئلة:
السؤال:
يقول أخونا السائل :السالم عليكم ،أُحِبك يف اهلل يا شيخنا ،نقول :أَحَبك اهلل الذي أحببتنا من أجلِه،
ما هي شروط النصيحة؟ وكيف يَنصح اإلخوة بعضهم إذا وجد من أخيه خطأ؟
اجلواب:
ال شك َّ
سعيًا،
أن ابصل يف النصيحة أن يبتغي الناصح بن حُص ِحه وجه اهلل ،ال ُيريد شَمس ًة وال
ً
وثذلك أن يكون الن حُصح بينك وبينه ،ال أن س َُش ِّه َر بهَّ ،
بن ا ُملراد من النُصح هداية اإلنسان ،فحتى ال
الع َّزة باإلر أن يكون نُصحك له برفق وشفقة وإخالص وصدا ِ
سأخذه ِ
وسرت.
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السؤال:
يسأل عن كتاب "الداء والدواء" يقول مل أجد خترجيًا جيدًا ،فماذا تنصحوني ؟
اجلواب:
ما أعرف ما أعرف إن ثان صدر له حتقيق أو ال واهلل أعل .

السؤال:
يقول :ما هي كتب السلف اليت تنصحون بها طالب العلم املبتدئ ألنه يوجد عبارات يتكلمون بها السلف
ال يفهم معناها املبتدئ؟
اجلواب:
أولًا :أي رسالة من ثتب السلف ابصل أن يتعلمها طالب العل عَّل شيخ ،أن يدرس عَّل
أيدي العلَمء وطالب العل  ،وأما الكتب فهي إن ثانت صغًة ميل «القواعد ابربعة» ،وميل
«ابصول الستة»« ،ثشف الشبهات »« ،ثتاب التوحيد» لشيخ اإلسال ُممد بن عبد الوهاب.
أيضا املتقدمني بعد أن يدرس هذه الكتب الصغار التأسيسية ،يقرأ ثتب
وميل ثتب السلف ً
«الايعة لآلجري» يقرؤه مع إخوانه مع طالب العل  ،يقرؤها عَّل شيخ «الايعة لآلجري»،
«السنة للربِباري» إ ى غً ذلك من ثتب السلف .
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هذا املراد أن يرتبى طالب العل عَّل ثتب السلف ،الاللكائي ،باإلضافة إ ى ثتب الصحاا
واملسانيد .

السؤال:
يقول  :ما هي املتون اليت تنصحون حبفظها ؟
اجلواب :
أما يف العقيدة «القواعد ابربعة»« ،ابصول الستة»«،ثتاب التوحيد» ،إ ى غً ذلك من
الكتب «الواسطية»« ،سل الوصول»« ،اْلائية» البن أيب داود.
وأما يف اْلديث فا«ابربعون النووية» ،و«عمدة ابحكا » ،و«بلوغ املرا » ،ومن أراد أن
يتوسع يف ثتب الصحاا .
وأما يف علو اآللة فا«اآلجرومية» يف النحو ،و«البيقونية» يف اْلديث ،و«الورقات» يف
ابصول ،و«الرحبية» يف الفرائض ،و«متن الزاد» أو غًه من متون الفقه .

السؤال:
يقول :نريد نصيحةً حنن الطالب اجلدد يف اجلامعة يف طريقة التدرج يف طلب العلم وكذلك كيفية
التوفيق بني دروس املشايخ واجلامعة ؟
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اجلواب:
ثيً من اإلخوة من شدَّ ة حرصه عَّل جلوس املشايخ َُيمل منهجه اجلامعي وهذا خطأ ،فإن
املنهج اجلامعي منهج ُخمتار قد اختاره علَمء ومشايخ وأساسذة يتدرج فيه طالب العل  ،فال سفرط
علَم
فيه وخذ نصيبك من املشايخ والعلَمء فامجع بني ذلك ،حترض دروس املشايخ سستفيد منه
ً
وسمتًا ،فال سرجع إ ى بلدك وأنت مل جتال ،العلَمء وهذا خطأ ،وال سقرص أيضا يف دروس اجلامعة،
احفظها وُتعن ِبا ورثز ،حتى سعود إ ى بلدك وأنت راسخ يف العل .
الذين أمهلوا دروس اجلامعة ثان نصيبه من حضور املشايخ حيرضون الدروس وأوقاهت
سذهب سدى؛ ،ال ُيراجعون ما درسوه عَّل املشايخ وال يتخذ طريقة منهجية صحيحة؛ بأن خيتار
ً
شيخا ُمد ًدا يدرس عندهُ ،حي ِّرض قبل أن يأيت ،يراجع ما سمعه ،وحيفظ إن ثان متنًا ُيدرس ،وجيعل
وحي ِّرض ما سيأيت ُشحه من
أيضا إذا رجع لغرفته ثتب اجلامعة ويدرس ً
ً
أيضا ما سبق أخذه ُ َ
املحارضات القادمة ،ينظ وقته ،وال يكير من ا روج والذهاب واجللسات هذا الذي يذهب عمر
اإلنسان ،ووجود اإلنسان يف اجلامعة سنوات معدودة؛ إما أربع أو مخ ،أو قري ًبا من ذلك ،فأنت ال
ً
راسخا ،غدً ا
دائَم أنك ستعود إ ى أهلك وقومك وينتظرونك فالبد أن سكون
سُفرط ،وضع يف بالك ً
ً
راسخا لتنفع املسلمني .
درسا أو ُمفت ًيا فينبغي لك أن سكون قو ًيا بالعل
إما سكون إما ًما أو سكون ُم ً
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السؤال:
يقول يا شيخ طريقة لرتتيب الدروس العلمية يف طلب العلم؟
اجلواب:
ً
جدوال يف حفظ
ثَم ذثرنا؛ إن ثنت سقرأ لوحدك وحتفظ لوحدك ابدأ شي ًئا فشي ًئا ،وضع لنفسك
املتون ،وإن ثان سدرس عند شيخ ،فكَم أسلفت لك بأن سقرأ قبل الدرس ُشا الشيخ وبعد أن
سعود وسنظ وقتك ،امله أال يكون جلوسك عند املشايخ جمرد أن حترض دون أن سقرأ ،دون أن
حترض .
سراجع ،دون أن ِّ

السؤال:
يسأل السائل عن أخطاء فالن الشيخ الفالني ؟
اجلواب:
وهذه سرد ،أنا أنصحك يف هذه البلد يف املدينة أن سسأل ُطالب العل الراسخني واملشايخ
السلفيني ثا«الشيخ ُممد هادي املدخيل» وغً ُه ممن يعرف ويميز بني الدعاة ،ومن عنده أخطاء،
ومن وقع يف خمالفات ،فيعرف طالب العل من يسأل .
ْ ُ
ْ
َ
والشك أن السؤال مطلب عن ابشخاص ثَم قال السلفِ " :إ َّن َهذا ال ِعل ُم ِد ْين فانظ ُروا َع َّم ْن
َ ُ ُ َ َُ
تأخذ ْون ِد ْينكم "
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وثان السلف ينظرون ويسألون قبل أن يطلبوا العل عند فالن أو فالن ،خاصة الغرباء الذين
وُتييزا بني
فهَم
ً
يأسون إ ى بلد ال يعرفون أهلها ،فيسأل من العامل من الشيخ البارز الذي أعطاه اهلل ً
الرجال.

السؤال:
يقول ما هي نصيحتكم يف تنظيم وقت طالب العلم كيف ينظم وقته فأنا كثريًا ما أعمل جدولًا لوقيت
ولكن سرعان ما أغري وال أسري عليه ؟
اجلواب:
أول أسباب النجاا بعد سوفيق اهلل واإلخالص التنظي  ،وحفظ الوقت ،واالستمرار ،والدوا
ً
جدوال
عَّل ما سضعه من سنظي وقتي وجدول علمي والصرب فهذه من أعظ أسباب النجاا ،سضع
وسُلز نفسك عَّل الدوا عليه وعَّل االستمرار ،ثمن ُحي ّزب القرِن؟ ثفعل النبي –ﷺ -إذا فاسه
حزبه قضاه.
ومما يستفيده املرء من ابوقات ا م ،يف الصلوات سنظي الوقت ،ونحن م َّلتُنا وديننا ر َّبانا عَّل
التنظي  ،وال يربز طالب العل إال بتنظي حياسه ووقته ،وال يتحصل له العل والرسوخ فيه إال إذا
صبورا عَّل طلب العل  ،جيرب نفسه عَّل ما خ ّطه لنفسه.
شحيحا عَّل وقته،
ثان
ً
ً
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والسلف ثانوا يقولون" :العلم إذا أعطيته كلك ،أخذت بعضه ،وإذا أعطيته بعضك لم تأخذ
منه ً
شيئا".
فأه ُّ يشء ،الصرب عَّل وضع ما سضعه لنفسك ،الصرب عَّل االستمرار ،واملداومة ،والتنظي .

السؤال:
يقول أحسن اهلل إليكم ،أريد نصيحتكم أنا أجاهد نفسي لقيام الليل منذ فرتة وما أستطيع؟.
اجلواب:
جاهااد نفسااك ،ثااَم قااال اهلل –ساابحانه وسعااا ى :-ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮊ العنكبو ٥٧ :

فجاهد نفسك ،واستعن باهلل وادع ربك ،واسأل ربك فال شك أن النف ،أمارة بالسوء سصدك
حتب الدِّ عة والنو والكسل ،والشيطان يصدك ،هلذا ُُشعت أذثار النو لتكون
عن ذلك ،والنفُ ،
عونًا لك بعد اهلل يف قيامك ونشاطك.
َّبي -ﷺَ « : -يا ُم َعا ُذ ،إِ ِّين ُأ ِح ُّب َك هللِ»َ ،ق َال م َعا ُذ  :بِ َأ ِيب
ويف حديث معاذ بن جبلّ ،ملا قال له الن ُّ
ول اهللِ َ -ص ََّّل اهلل َع َل حي ِه َو َس َّل َ َ « :-يا ُم َعا ُذ ،ال سَدَ حع َأ حن َس ُق َ
هلل إِ ِّين بُ ِح ُّب َكَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول
حت َو ُأ ِّميَ ،وا ِ
َأن َ
دبر ث ُِّل ص ٍ
الة  :ال َّل ُه َّ َأ ِعنِّي َع ََّل ِذث ِحر َك َو ُشك ِحر َك َو ُح حس ِن ِع َبا َدسِ َك»
َ
َُُ
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فاإلنسان ضعيف ،وال حول له وال قوة له إال باهلل ،وهلذا ينبغي للمسل وهو يقرأ قوله سعا ى:
ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ الفتتحة ،٦ :أن يستشعر ضعفه ،ويستشعر أنه ال قدرة له وال حول له إال
باهلل ،فاستحرض االستعانة واطلب ذلك يف أداء الصالة يف أداء العبادة ،فأعظ ابسباب الدعاء
والنية ،فإذا َعلِ َ اهلل منك صدا النية ،وأنك إذا نمت وضعت يف نيتك أنك سستيقظ ،سستيقظ،
أعانك اهلل –سبحانه وسعا ى.-

السؤال:
يقول مسعنا أنكم ستقومون إن شاء اهلل بشرح املتون ،فهل هذا صحيح ،ومتى؟
اجلواب:
إن شاء اهلل –سعا ى ،-رفعنا للوزارة بطلب سدري« ،القواعد ابربعة» ،و«ابصول الستة»،
و«ابربعون النووية» ،و«البيقونية» ،ولعل -إن شاء اهلل -سكون قري ًبا -إن شاء اهلل ،-إذا جاءت
املوافقة من الوزارة.
أيضا يكون هناك سدري،
أيضا يكون يف مسجد اجلامعة لعل  -إن شاء اهللً -
ولعل إن شاء اهلل ً
«عقيدة أهل اْلديث» للصابوين ،ونسأل اهلل – عز وجل -أن يوفقني وإياث .
دراسة الفقه ثل العلَمء يويص أنه ال يتقن العل ؛ عل الفقه إال بدراسة متن فقهي ،لكي سُل
الفقه وسعرف مسائله البد أن سكون دراستك عَّل متن فقهي ،ر ستوسع بعد ذلك ،سوا ًء املتن
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ٍ
مذهب معني أو غً مذهب معني ،باإلضافة إ ى أحاديث ابحكا «عمدة ابحكا »،
الفقهي عَّل
«بلوغ املرا »« ،نيل ابوطار» .

السؤال:
يقول قد يظن املرء بأنه إذا فقد والده أو والدته أو غريهما بعد موت هؤالء ومل يقل هلم ساحموني فإنهم
مل يساحموه فهل ذلك صحيح ؟
اجلواب:
بارا بوالديه يف حياسه فال يلز أن يقول له والداه
أنت أعرف بحالك يا بني إذا ثان اإلنسان ً
ساُمناك ،إال إذا هو عل من نفسه أنه ثان عاص ًيا عا ًقا هلَم ،فيسأل اهلل -عز وجل -أن يتوب عليه .
بارا بوالديه ،وما الضابط؟ اإلحسان ثَم أمر اهلل -عز وجل -بطاعتهَم
وثيف يعرف الولد أنه ً
ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ اإلسيا ٢٣ :

وأن يدعو هلَم بعد مماهتَم هذا الرب ،الرب يف اْلياة والرب بعد املَمت ،أما الرب يف اْلياة؛ اإلحسان هلَم،
طاعتهَم ،خدمتهَم ،خفض اجلناا هلَم ،وبعد املَمت؛ الدعاء هلَمُ ،ماولة أن يتصدا املر ُء عن والديه،
وزيارة صديقهَم وأقارِبَم.
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السؤال:
يقول أجد يف نفسي أحيانا فتورًا يف طلب العلم ما نصيحتكم ؟
اجلواب:
الشك ثَم أسلفنا يا إخوةَّ ،
أن النف ،أمارة بالسوء والشيطان يصدك ،وربَم بعض اجللساء ممن مل
ٍ
عني له ،هلذا يبذل اإلنسان ابسباب ،فبعد سوفيق اهلل والدعاء أن خيتار
يوفق اإلنسان إ ى
جليُ ،م ٌ
قرص أو أصابه ا مول ُيذثره
معينًا له بعد اهلل -عز وجل -من طالب العل  ،فيكون مالز ًما له إذا َّ
َرب اإلنسان وهلذا ثان السلف يقولوا" :تعلموا قبل أن
صاحبه ،فالفتور قد حيصل
ً
خصوصا إذا ث ِ َ
تس ُ
ُ
ودوا" .
فمن سوفيق اهلل للشاب يف بداية طلبه ويف بداية عمره أن يكون عنده ِمهه للحفظ ،وأخذ العل ،
والطلب ،ومذاثرة العل  ،بنه سيأسيك وقت ستتحمل ابشغال وابرسة فهذا سيجعلك يصيبك
يشء من الفتور والدخول يف الدنيا والولوج يف الدنيا وطلب املعيشة .
فاحرص ثل اْلرص من بداية حياسك إ ى استغالل عمرك فكَم جاء يف اْلديث يف البخاري أن
يهَم ث ِ
النَّبي -ﷺَ -ق َال« :نِ
ِ
غبون فِ ِ
عمتان َم ٌ
الص َحة وال َفراغ» ،يعني خيرس ِبَم ثيً من
َّاس؛ َّ
َيً م َن الن َ
َّ
ٌ
الص َح َة وال َفرا َغ».
الناس « َّ
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السؤال:
يقول كيف ندرس تفسري القرآن هل حنفظ معانيه وما هو أفضل كتاب يف ذلك؟
اجلواب:
حفظ املعاين من الصعب ،لكن سفه وسقرأ التفاسً املعتربة باإلضافة إ ى التفاسً املطولة
السعدي» ،ويبدأ اإلنسان ِبذين
ثا«سفسً الطربي» التفاسً املخترصة ثا«ابن ثيً» و« ّ
الكتابني «السعدي» و«ابن ثيً» ،بهنَم عَّل منهج السلف يف العقيدة ،ويفرس القرِن بالقرِن،
والقرِن بالسنة وبعبارات موجزة وعَّل منهج السلف.
املتن الفقهي املتن الفقهي الذي حيرص العلَمء واملشايخ أن يوصوا به لكيرة مسائله واستيعابه
ملسائل الفقه الزاد« ،زاد املستقنع» ،من استطاع أن حيفظه طيب ،باإلضافة إ ى دليل الطالب ،لكن
ثيًاُ ،شحه الشيخ ابن عييمني
أثير ما يويص به العلَمء ومن املتون التي ُخدمت «الزاد»ُُ ،شا ً
«الاا املمتع »ُ ،شحه الشيخ صالح الفوزان .
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السؤال:
يقول أخونا هذا :أنا أحفظ القرآن يف مسجد ومعي إخواني سلفيني وهلل احلمد يف املسجد يساعدونين،
ولكن عندنا بعض األشخاص يف املسجد ليسوا سلفيني ،وبعض إخواني جيالسهم ،وإذا ذكَّرناه قال الصرب
للمصلحة ،فهل تصرُفه صحيح مع العلم أن لدينا طلبة صِغار ويتأثرون بتصرفاتنا ؟
اجلواب:
مسألة اهلجر للمصلحة وغً املصلحة،
أولًا :نحن ُمتعبدون برتك أهل ابهواء وال ُبعد عنه حفا ًظا لدين اإلنسان ،وهذا ما يدل عليه
أمر ِخر،
ِرار السلف ،وقبل ذلك الكتاب والسنة ،وأما َُيجر للمصلحة أو ال َُيجر للمصلحة هذا ٌ
لكن أنت ابصل أنك ال جتال ،أهل البدع ،وال ُجتال ،أهل ابهواء ،أما أنك سغامر بدينك فتقول
أنا أجالسه للمصلحة!! ،إذا ثان اْلسن البرصي وهو العامل يأسيه املبتدع وال يسمع له ،فكيف
بطالب العل الصغار ،يغامر بعقيدسه ومنهجه فيجال.،
ث عرفنا من أشخاص ذهبوا إ ى بعض أهل اْلزبيات ونصحناه وأنكرنا عليه  ،وقالوا نحن
نذهب ملصلحة الدعوة ،ونرى املصلحة جمالسته  ،فدخلوا فيه وأصبحوا حزبيني ،ال سغامر
بعقيدسك يا أخي.
اهلجر أصل من أصول الدين ،سوا ًء سرسب عليه مصلحة أو ما سرسب عليه مصلحة ،بل إن
املصلحة سقتيض هجرانه لنفسك ولنفسه هو حتى ينزجر ويرسدع فيحاسب نفسه ،أما جمالسة
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املبتدعة وأهل ابهواء وأصحاب ابفكار املنحرفة فال ينبغي للمسل وال ينبغي لطالب العل  ،وهو
من أثرب أسباب الزيغ ووجود التميع عند الشخص الذي جيال ،هذا وهذا .

السؤال:
يقول قد يبدو لطالب العلم أهل الزيغ الذين احنرفوا احنرافًا واضحًا ويَحذرهم ،ولكن بعض هؤالء ختفى
على كثري من طالب العلم شبههم واحنرافهم ودقة ميوهلم ،فكيف منيز هؤالء الذين اختلف عنهم لكثري
من طالب العلم ومل يستبينوا صحة األمر ؟
اجلواب:
أرشده إ ى العلَمء ثَم ذثرنا بالبداية ،أرشده إ ى طالب العل الراسخني الذين يميزون بني
الناس ويعرفون أهل االنحراف من غًه  ،أرشده إ ى أهل السنة ،باإلضافة إ ى َّ
أن اإلنسان
ُ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ
يعرف هؤالء من مدخله وخمرجه ومن ُجلسائه َ " ،م ْن خ ِف َيت َعل ْينا ِب ْد َعته ل ْم تخف َعل ْينا
ُْ َ ُ
ألفته".
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السؤال:
هل من درس البيقونية وأتقنها حفظًا وفهمًا له أن ينتقل بعدها إىل تدريب الراوي ؟
اجلواب:
ال مانعَّ ،
بن البيقونية أعطت رءوس ابقال عامة يف موضوع املصطلح ،فإن أراد أن يدرس
"سدريب الراوي" وإن أراد أن يدرس "الباعث اْلييث" البن ثيً أو "مقدمة ابن الصالا" فال
مانع ،ولكن "سدريب الراوي" ثتاب موسع ثبً ،إن بدأت بعده با"نزهة النظر" أو "نخبة الفكر"
أو "الباعث اْلييث" البن ثيً فهو أفضل ،بن "سدريب الراوي" موسع وثبً.

السؤال:
ما رأيكم يف كتاب نواقض اإلميان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف وما حال صاحبها ؟
اجلواب:
الذي أعرفه أن عبد العزيز عبد اللطيف منهجه غً صحيح يف مسائل التكفً وعنده ختبط،
ولكن الكتاب مل أنظر له نظرة أميز ما هو عنده من ابخطاء ،لكن عبد العزيز عبد اللطيف معروف
منهجه.

][24

السؤال:
يقول أعاني من مشكلة وهي أن قليب مثل احلجارة الصماء وإن مل يكن أقسى من احلجارة ،وأخاف أن
تكون هذه عقاب من اهلل ،ماذا أصنع؟
اجلواب:
ابذل ابسباب؛ من سدبر القرِن وقيا الليل وثيرة السجود ،وال شك َّ
ِرارا،
أن للمعايص ً
وعقوبات اهلل ستنوع؛ فقد يعاقب اهلل –سعا ى -العبد بمعصية فعلها أو بتقصً يف الطاعة قسوة يف
القلب قال سعا ى :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ النوي٥٣ :

والعذاب متنوع والفتنة متنوعة ،فقد يبتيل اهلل العبد بقسوة القلب ،نتيجة معصيته أو بدعته أو
بعده عن أداء الفرائض ،أو فعله أو اسباعه للشهوات ،أو اسباعه للشبهات.
أمرا ،لكن من وجد يف نفسه ذلك
فالشك أن عقوبات اهلل متنوعة ملن فعل معصية أو خالف ً
فليبذل ابسباب؛ ثيرة االستغفار ،ثيرة التسبيح ،ثيرة الذثر ،قراءة القرِن ،قيا الليل وثيرة
السجود ،اللجوء إ ى اهلل ،طلب العل  ،وجمالسة أهل العل وأهل الصالا .

][25

السؤال:
يقول نرجو منكم نصيحة لنا يف استعمال اإلنرتنت وما يتعلق به يف هذه األجهزة الذكية؟.
اجلواب:
واهلل يا إخوة منذ دخلت هذه ابجهزة ضاع إقبال الناس وابتعدوا عن طلب العل وانشغلوا
ِبذا ،وأصبح َه ُّ اإلنسان من صباحه إ ى مسائه وهو يقلب هذه ابجهزة ويعتمد عليها يف العل .
ابصل يف العل بعد جمالسة أهله القراءة واإلطالع ،فال ينبغي للمسل أن يكير من النظر يف هذه
خصوصا اإلنرتنت فيه من املناظر السيئة مما قد يوقع يف قلب اإلنسان شهوة أو سعلق
ابجهزة حتى
ً
بمحر فيضيع دينه و ُيضعف قلبه.

السؤال:
كيف يكون التوفيق بني تنظيم الوقت وبني االلتقاء بإخوانه ألن الطالب إذا اشتغل يف علمه وكان
جلوسه مع إخوته قليلًا قالوا ال حيب األلفة؟
اجلواب:
ً
سبهلال ويضيع
البد لإلنسان أن يكون له فسحة وحق إلخوانه يف الزيارة ،ولكن ال جيعل وقته
وقته يف اجللسات والذهاب هنا وهناك ،بل جيعل وقتًا للزيارة ووقتًا لطلب العل  ،ينظ وقته حتى
ال يضيع عمره ووقته هدر ،و اهلل املوفق.
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وصَّل اهلل وسل وبارك عَّل نبينا ُممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم اهلل خريا.
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