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 قام بتفريغها 
 بعض طالب العلم

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن  
 يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً .

 ال إله إال هللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً . وأشهد أن
 .)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن( 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللََّ .  وُلوا قَ ْوالً َسِديداً )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوقُ 
 .َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيماً( 

 أما بعد :
مور أحببت أن أذكر هبا نفسي واجلميع ببعض األ ) شرح األصول الثالثة (فهذه مقدمة أقدمها يف بداية درس 

 وبعض التنبيهات اليت أسأل هللا أن تكون نافعة مفيدة خالصة لوجه هللا تبارك وتعاىل .
 وأول هذه التنبيهات :

 معرفة فضل العلم
ينبغي على اإلنسان السائر يف طريق طلب العلم أن يعرف فضل العلم ، الن اإلنسان ال ميكن أن يستمر يف 

ه ، وما تساهل يف العلم الشرعي من تساهل إال ألهنم مل يعرفوا شيء من الطاعات أو العبادات ال يعرف قيمت
 قيمته ومل يعرفوا قدره .

والنصوص كثرية من الكتاب والسنة وأقوال السلف يف فضل العلم ويف شرفه وأنه من أفضل العبادات وأجل 
 القربات إذا أخلص اإلنسان هلل .

ه الرد على أهل البدع والضالل ، وفيه نشر العقيدة ألن فيه جهاداً ضد األعداء ، وفيه نشر للسنن ، وفي 
 الصحيحة. 

 ولذلك ذهب مجع من أهل العلم إىل أن أفضل التطوعات هو طلب العلم الشرعي .
 فمن النصوص يف فضل العلم :

ْلِم قَائِماً بِاْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو )َشِهَد اَّللَُّ أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلعِ قوله تعاىل اآلية األوىل : 
 . اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم(

 هذه اآلية من أعظم األدلة على فضل العلم
 : قال القرطيب

هذه اآلية دليل على فضل العلم وشرف العلماء ، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرهنم هللا بامسه واسم  
 مالئكته كما قرن العلماء .
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 ابن القيم بعد أن ذكر هذه اآلية : يف كتابه ) مفتاح دار السعادة (  . وقال
 وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه :

 استشهادهم دون غريهم من البشر . أحدها :
 اقرتان شهادهتم بشهادته . والثاين :

 اقرتاهنا بشهادة املالئكة . والثالث :
 م فإن هللا ال يستشهد من خلقه إال العدول .أن يف ضمن هذا تزكيتهم وتعديله الرابع :

نعم ، إهنا آية جليلة عظيمة تدل على فضل العلم وأهله ) وأولوا العلم ( ومل يقل أصحاب امللك ، أو أصحاب 
 الرئاسات ، أو أصحاب اجلاه واملال .

 فأين املشمرون ؟؟
 أين العاملون ؟؟

 وأين الذين يريدون الدرجات العالية ؟؟
 يريدون الفضائل العظيمة ؟؟أين الذين 
 ) وقل رب زرين علما ( .: قال تعاىل  اآلية الثانية
 كما ذكر العلماء _ من أعظم اآليات يف فضل العلم .  –هذه اآلية 

فلو كان شيء أشـرف من العلم ألمر هللا تعاىل نبيه أن يسأله املزيد منه كما أمر أن يستزيده  يقول القرطيب :
 من العلم .

 ل يا حممد رب زدين مااًل ، رب زدين جاهاً ،  رب زدين ملكاً ،  بل قال : قل رب زدين علماً .مل يقل ق
 وكفى هبذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه أن يسأله املزيد منه . وقال ابن القيم :

ن بطلب االزدياد م واضح الداللة يف فضل العلم ، ألن هللا تعاىل مل يأمر نبيه  وقال اْلافظ ابن حجر :
 شيء إال من العلم .

 ومن األحاديث :
: ) من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به  ما رواه مسلم عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 طريقاً إىل اجلنة ( رواه مسلم .
 أي معنوياً أو حسياً  طريقا :
 م واحلديث .بالذهاب إىل حلقات العلماء بالرحلة يف البلدان لطلب العل حسياً :
 ًً : بشراء الكتب وقراءهتا .ومعنويا

 ) من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين ( . وعن معاوية قال : قال 
 ومن مل يرد هللا به خرياً مل يفقهه يف دينه . –فهذا احلديث منطوقه : أن من أراد هللا به خرياً فقهه يف دينه 

 من مل يتفقه يف الدين فقد حرم اخلري .ومفهوم احلديث : أن  قال اْلافظ ابن حجر :
 :  ) إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً مبا يصنع ( . وعن أيب الدرداء قال : قال رسول هللا 
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 وقال اخلطايب يف معىن وضع أجنحتها أقوال :
 أنه بسط األجنحة . قيل :

 أنه مبعىن التواضع تعظيماً لطالب العلم .  وقيل :
 أن املراد به النزول عند جمالس العلم وترك الطريان .  وقيل :

 ومن أقوال السلف :
: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من ال حيسنه ويفرح به إذا نسب إليه ، وكفى باجلهل ذماً أن يتربأ منه  قال علي

 من هو فيه .
 ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال الشافعي :

 فضل من صالة النافلة .: طلب العلم أ وقال
 : من أراد أن ينظر إىل جمالس األنبياء فلينظر إىل جمالس العلماء وقال سهل بن عبد هللا

 : ما عبد هللا مبثل الفقه . وقال الزهري
 : ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صلحت النية . وقال الثوري

 إىل غري ذلك من األقوال الكثرية اليت تدل على فضل العلم
 إذًا :

لكي يستمر اإلنسان يف طلب العلم ال بد أن يعرف شرف هذا العلم ، فإن ذلك من أسباب نشاطه وعلو  
 مهته .

 وهذا يف مجيع الطاعات والعبادات : 
عرفوا فضلها  فمثاًل : كثري من الناس يعرفون أن صالة الضحى سنة ، لكن القليل منهم من يعرف فضلها ، ولو

 .لواظب عليها الكثري
 فال بد من معرفة فضل الشيء حىت ينشط اإلنسان.

فمثاًل صالة الضحى من أراد أن حيث الناس عليها أو أراد هو أن حيافظ عليها ال بد أن يعرف فضلها ويذكره 
 للناس ألن ذلك يشحذ اهلمم ويقوي النفس . يذكر مثاًل :

 ركعتان يركعها من الضحى ( .: ) على كل سالمى من الناس صدقة ... وجيزىء من ذلك  قول النيب 
 : ) ال حيافظ عليها إال أواب ( . وقول النيب  

 إىل غري ذلك من فضائلها .
وكذلك قيام الليل تلك العبادة شعار املتقني وعالمة املخلصني ، من أراد أن حيث الناس عليها أو أراد هو أن 

 ينشط هلا ويقوم هبا ، عليه أن يعرف فضلها وما ورد يف ذلك :
َكانُوا .  آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَب ُُّهْم ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك حُمِْسِننيَ .  )ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ كقوله تعاىل 

 . َقِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعوَن(
 . وَن رَبَـُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِمَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن( )تـََتَجاََف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدعُ وأن من صفات املؤمنني 
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 :) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( وكقوله 
قال سامل : فكان عبد هللا بعد ذلك ال  –البن عمر : )  نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل  وكقوله 

 ينام من الليل إال قليال ( .
 على أن معرفة األجر تنشط : والدليل
قال يف املنافقني : ) أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما آلتومها  أن النيب 

 ولو حبواً (
فقال : ) لو يعلمون ما فيهما ( فهم ال يعلمون حقيقة فضلهما ، ألهنم ال يؤمنون بوعد هللا ، وليس عندهم 

 . وبوعد رسوله  يقني بوعد هللا
 وتأيت أمهية العلم خاصة يف هذا الزمان الذي كثرت فيه الفنت وتنوعت وعمت وهجمت على الناس .

 كما هو معلوم بقدوم الفنت وكثرهتا .  لقد اخرب النيب 
يف هذا الزمان الذي كثرت فيه الفرق ، كثرت فيه االختالفات ، تصدر من ليس أهاًل للفتوى ، تصدر من ليس 

  للصدارة ، أصبحت الشبهات تبث بالقنوات والشبكات وعلى كل الناس .أهالً 
 فمن مل يتسلح بسالح العلم فإنه قد ال يستطيع أن يثبت مع كثرة الفنت وقوهتا .

 : ) بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم (  قال 
 :) ستكون فنت ( . وقال 
 .:) ستكون فنت يرقق بعضهما بعضاً (  وقال 
 :)  إين ألرى مواقع الفنت كمواقع القطر من بيوتكم ( يشبهها باملطر نظراً لكثرهتا وانتشارها . وقال 

 فيجب على املسلم أن يتسلح ، فاألعداء كثري وكثري  .
 إذاً العلم ضروري وبالذات يف هذا الزمان ؟ فإن الصحوة اإلسالمية ال بد هلا من علم شرعي ؟؟ ملاذا ؟

 سلح بالعلم الشرعي يكون عرضة للشبهات .ألن من مل يت
 يكون عرضة للضالالت .
 يكون عرضة لالحنرافات .

ولألسف يف هذا الزمان : نرى الكثري من شباب الصحوة ) نساء ورجاالً ( وال نرى إال القليل من يتجه لطلب 
 العلم الشرعي وجيلس بالركب عند العلماء ويتعلم دين هللا .

 وأخريًا :
لنجاة يا أخي املسلم ويا أخيت املسلمة فاعتصم باهلل وتوكل عليه واطلب العلم الشرعي لينري لك إذا أردت ا

 الطريق ويضيء لك احلياة لتعيش حمافظاً على عقيدتك ومنقذاً لغريك وداعياً إىل هللا بعلم وحكمة .
 األمر الثاين : املداومة على العمل .

 بارك وتعاىل يف أي عبادة ينبغي له أن يعرف كيف يسري إليهاإن اإلنسان يف طريقه ويف سريه إىل هللا ت
 ويعرف األسباب اليت جتعله يستمر يف الطاعة أو يف العبادة ، ألن العبادة ال تثمر إال إذا استمر هبا .

 فكم من إنسان بدا يف عمل وتركه ؟
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 كم إنسان بدا يف طاعة وأمهلها ؟  
 علمي وتركه ؟ كم إنسان بدا يف مشروع دعوي أو عبادي أو  

 لذلك على املسلم املسلمة أن يعرفوا كيف االستمرار يف طلب العلم ، تلك العبادة اجلليلة العظيمة .
هذا أول  –أهم ما ينبغي االهتمام به هو االستمرار يف العلم ولو شيئاً قليالً . املداومة على العمل الصاحل 

 عالمات التوفيق والنجاح ؟
 ه يف االستمرار وعدم االنقطاع ؟ ملاذا ؟أن يستمر وأن جياهد نفس

 ملاذا العمل املداوم عليه من عالمات التوفيق والنجاح ؟
 . أواًل : الن ذلك العمل املداوم عليه هو أحب األعمال إىل هللا

 : ) أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل ( . كما يف الصحيحني عن عائشة قالت قال رسول هللا 
ن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبة ، ويثمر القليل الدائم يحيث يزيد على الكثري أل قال النووي :

 املنقطع أضعافاً كثرية .
 وعمل حيبه هللا تبارك وتعاىل ؟؟ ماذا تتوقع أن تكون نتيجته ؟ ال شك أن النتيجة ستكون مباركة موفقة .

 ه خريات كثريات وتوفيق وسداد وتثبيتيطرح يف العمل الربكة ويطرح فيه التأثري وينتج عن
 : فيه دوام اتصال القلب خبالقه فيعطيه قوة وثباتاً ونشاطاً .  إن العمل املداوم عليه 
 : فيه تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم اخلريات حىت تسهل عليها . إن العمل املداوم عليه 

 عصية .: النفس إن مل تشغلها بالطاعة شغلتك بامل وكما قيل
 : فيه طهارة القلب من النفاق . إن العمل املداوم عليه 

َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يُ َراُؤوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن ) الن املنافق تثقل عليه العبادة كما قال تعاىل :
 .اَّللََّ ِإالَّ َقِليالً( 

 ركعات ومرتني ركعتني . 6رتك ليلة ، يصلي مرة أيهما أفضل إنسان يصلي ليلة وي سؤال :
أو إنسان يواظب على أربع ركعات ومستمر عليها وال يقطعها ؟ بال شك الثاين أفضل ألنه عمل مستمر ولو  

 كان قليال ، الن املقصود استمرار الطاعة والعبادة .
شخص مواظب ومستمر : شخص يصلي الضحى مرة عشر ركعات ومرة ركعتني ومرة ينقطع ، أو  مثال آخر

 على ركعتني ؟؟ بال شك املداوم واملستمر أفضل .
 كم رأينا من إنسان بدا يف حفظ القرآن الكرمي وانقطع ؟

آيات واستمر على  3لو أن هذا الشخص الذي انقطع يف حفظ القرآن ؟؟ لو أنه صار حيفظ كل يومني مثاًل : 
 القرآن الكرمي .ذلك لكان يف ذلك خري كثري ونفع عظيم واستمرار مع 

 كم رأينا من إنسان بدا مبشروع دعوي وانقطع ؟
 : أنه أكثر على نفسه يحيث مل يستطع املداومة فانقطع السبب

 ولو استمر يف عمل قليل واستمر به ألفلح وظهرت النتائج العظيمة الن هللا حيب هذا العمل .
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 .  ثانيا : أن املداومة على العمل ولو كان قليالً هو هدي النيب
إذا عمل عماًل أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار  عن عائشة قالت ) كان رسول هللا 

 ثنيت عشرة ركعة ( رواه مسلم .
 إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها ( . ويف رواية ) كان 

 : قالت الدائم . وعن مسروق قال سألت عائشة : أي العمل أحب إىل رسول هللا 
 : ثالثاً : ويكفي يف فضل املداومة على العمل الصاحل أهنا سبب حملبة هللا

: قال تعاىل : ) ... وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل  كما يف حديث أيب هريرة قال : قال رسول هللا 
 ِما افرتضته عليه وال يزال يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ..... ( .رواه البخاري

اإلنسان ال ميكن أن يدخل حتت هذا احلديث حىت يستمر يف العمل ويواظب عليه ، فلو أنه ومن املعلوم أن 
 وهذا أمر معلوم . –عمله مرة واحدة وتركه ال يدخل حتت هذا احلديث 

 عن عائشة : )كانت تصلي الضحى مثان ركعات وتقول لو نشرين أبواي ما تركتهما ( أخرجه مالك
وقال هلما :  34ويكربا  33وحيمدا  33وعلمهما قبل النوم : أن يسبحا  ملا قال لعلي وفاطمة والرسول 

ذلك خري لكما من خادم ، قال علي : ما تركتها بعد ، فقال له رجل : وال ليلة صفني : قال : وال ليلة صفني 
. 

 انظر إىل املواظبة واالستمرار على الطاعة حىت يف وقت احلرب ما تركها .
 قال الشاعر :

 إن هلل عبادًا ُفطََنا      طلقوا الدنيا وخافوا الِفتَ َنا .
 نظروا فيها فلما علموا    أهنا ليست ْليٍ  َوطََنا . 
 جعلوها لُ جًَّة واختذوا     صاحلَ األعمال فيها ُسُفَنا

 علي  ما ترك هذا الذكر حىت يف تلك الليلة العظيمة ليلة صفني
إليها بقول ) ال تقوم الساعة حىت تقتتل  أشار النيب  –ة ومن معه وصفني حرب بني علي ومن معه ومعاوي

 فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوامها واحدة ( . متفق عليه
وقعت هذه احلرب بصفني يف ذي احلجة سنة ست وثالثني من اهلجرة وكان بني الفريقني قتل عظيم وهللا 

 املستعان
 أن يكون مهه أواًل وأخريًا إصالح قلبه .األمر الثالث : على اإلنسان 

 أن يراقب قلبه ويطهره من الغل واحلسد والبغضاء 
 ألنه إذا صلح صلح سائر اجلسد وإذا فسد فسد سائر اجلسد

ة إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله ، أال وهي :) إن يف اجلسد مضغ قال 
 القلب ( . متفق عليه

 وم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم ( .وقال تعاىل ) ي
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 . " " يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك : يقول وكان النيب 

ال حيقد على أحد  اإلنسان الذي يطلب العلم ينبغي أن يكون قلبه طاهراً أبيض كاللنب بل أبيض من اللنب إن
" ال :  صافياً كما قال النيب  نه ويكون قلبه سليماً وال يبغي على أحد ، يفرح بإخوا وال حيسد أحداً 

" هل أدلكم على أفضل الناس كل خمموم القلب صدوق اللسان " قالوا : صدوق :  حتاسدوا " وقال النيب 
 . " نعرفه فما خمموم القلب . قال : الذي ال غل وال حسد وال بغي فيه اللسان

 من الطالب أن يهتم هبذه النقطة . املقصودف
فيهم من الرياء وحب الرئاسة والشهرة اخلفية وغريها الكثري  كثري من الناس يهتمون بالظاهر دون الباطن فوقع  

    والكثري

إمنا حياسبه دائماً وأبداً هل هذا ، دائماً وأبداً وال يرتكه  اإلنسان يف بداية طلب العلم ينبغي أن يراقب قلبه
 .. الحيسد أو يغل أو هل هذا القلب  العمل هلل أو لغري هللا

 . عند بعض طالب وطالبات العلم الفوضوية: اْلذر من  األمر الرابع
  . جيب على طالب العلم أن حيذرها الفوضوية إن من األمور اليت

 رت .ومن مث يف، ويصاب بالكسل وامللل ، وتذهب بوقته ، تذهب بعمره  بعض املبتدئني بالطلب يعيش فوضوية

 ،يكمله ويذهب ملنت آخر يف فن آخر وال ن يبدأ به حىت يكسلإدأ مبنت من املتون مث ما بعضهم يب :  فمثالً 
 .مث يذهب ملنت يف الفقه أو يف احلديث أو يف التفسري ، يكمله  مث يذهب وال، يبدأ مبنت يف التوحيد مثالً 

ال تنتج شيئاً وال  طريقة السلف وليست اجلادة يف طلب العلم ، هذه الطريقة خطأ وهذه الطريقة خطأ ليست
  . متعلماً على طريقة السلف خترج

 .ينصرف إىل منت آخر  اإلنسان إذا بدأ مبنت يبدأ به حىت يكمله وال
األصول الثالثة وأثناء الدراسة يذهب ويقرأ  يبدأ مبنت مثالً منت وأيضاً بعض املبتدئني أو بعض طالب العلم

يطلع على شرح الشيخ الفالين وشرح الشيخ ، شروح أخرى على  يعين يطلع، شرح هذا املنت على شيخ آخر 
 الفالين ويقرأ عدة شروح وهذا يشتته ويشتت ذهنه ويشتت أموره ِما جيعله يستصعب الفالين وشرح الشيخ

 . العلم

  ال ، فإذا انتهى على هذا الشيخ  اإلنسان إذا بدأ مبنت ال ينشغل بشروح حىت ينتهي من املنت الذي معهإن
بعض الشروح على هذا املنت ليستفيد وينظر ما ذكره هذا الشيخ ومل يذكره  أن ينتهي أن يقرأ مانع بعد

 ر . اآلخ

الفالين والكتاب الفالين فهذا يشتته  لكن أثناء الدراسة ال ينشغل ويقرأ شرح فالن وشرح فالن والكتاب
 .ويصعب عليه العلم 

 حبة حبة . اإلنسان ينبغي أن يأخذ العلمف
 مع األيام والليايل "  ءي" من رام العلم مجلة ذهب عنه مجلة ولكن الشيء بعد الش لزهريوقد قال ا
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تعديها فمن تعداها مجلة فقد تعدى سبيل  " طلب العلم درجات ومراقي ورتب ال ينبغي الرب ويقول  ابن عبد
 . " تعداها جاهاًل زل السلف رمحهم هللا ومن تعداها عامداً ضل ومن

 :ويةالفوض وأيضاً من

 االنرتنت .حىت على شبكة  ةاملبتدئني حيضر دروس كثري  بعض إن 
وبعضها الشيخ يشرح ، الدروس رمبا بعضها ليست على مستواه  هذه، فمثاًل رمبا بعضهم حيضر سبعة دروس 

و اإلقرار أ مثالً : بابيف آخر الفقه  يف يف الفقه والشيخ يشرح: دخل مع الشيخ مثالً  ،يف هذا املنت يف آخره
 فهذه كلها، الشهادات. وبعض الكتب تكون موسعه وبعض الكتب تكون غري مناسبة للمبتدىء  باب

الطالب  هي من أسباب ختاذل وتكاسل الكثري والكثري من، عند الكثري  ةفوضوية يف طلب العلم موجود
 .والطالبات يف طلب العلم 

 د . اجله وهذه الفوضوية كما قلت تضيع الوقت وتضيع العمر وتضيع
وإن مل يستطع يسأل أهل العلم ويسأل ،  شيئاً شيئاً ، شرباً شرباً  ،فعلى اإلنسان أن يبدأ كما قلت حبة حبة 

 . ) َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِِبَا ( يثق به حىت يبني له الطريق عاملاً 

 . زل كما زل غريه كثريأن يأتيه من بابه وإال فلن يستطيع أن يستمر وسي ينبغي من أراد أن يطلب العلم

 . سوف يزل العلم كثري والكتب كثرية والدروس كثرية فاإلنسان الذي ال يعرف ماذا يأخذ وماذا يرتك ألن

 

 ح .هذا الدرس وغريها سنذكرها إن شاء هللا ضمن الشر  هذه أيها األخوة بعض النقاط ذكرهتا يف بداية
 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 
 أخوكم

 سليمان بن حممد اللهيميدالشيخ / 
 رفحاء -السعودية 

 


