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٢ 

 أَعمالنا، سيئَات ومن أَنفُِسنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه الْحمد إِنَّ
نم هدهي لَّ فَالَ اللَّهضم لَه نملْ ولضالَفَ ي ياده ،لَه دهأَشالَ أَنْ و إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش ،لَه 

دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ،ولُهسرلَٰى واُهللا ص لَمسو كاربو ،لَيهلَى ععو ٰآله حصوني بِهعمأَج.  

   :بعد أَما

 شيخنا فضيلة: املاضي األسبوع يف شيخنا حماضرة من تبسةٌومق مستوحاةٌ هذه فكلميت
 ،"العلم طلب أمهية" :عن حماضرته كانت حيث البدر؛ ادالعب محد بن احملسن عبد: العالمة

 أو الكلمات بعض كانت إذا تستغربوا فال أيضا؛ العلم أمهية من تنبعث العلم لطالب الوصاياو
 يف وأوقع أرسخ تكون حىت معينة؛ وعنصرة بتبسيط حملاضرةا تلك من مستوحاةٌ أو متوافقة اجلمل
  .خاطبمالْ أو ستمعمالْ ذهن

 عز-  اهللا كتاب من - وقوته اهللا حبول-  مستمدة أا ستلحظون - اهللا يف وأحبيت إخويت-  الوصايا هذه
 امقت اليت دوراتنا دأب هو كما ،الصاحل السلف ومنهج وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة - وجلَّ

 السلف منهج وفق والسنة، الكتاب: الوحيني هذين على مبنية كلها احلمد، وهللا عامٍ كل يف
  .- علمتم كما-  الصاحل السلف كتب فيها وتدرس الصاحل،

 واختيار ماضية، سنوات عشر مدى على والنافعة املهمة الكتب انتقاء يف اجتهدنا قد كنا وإذا
 وال فيه غلو وال تفريط، وال فيه إفراط ال الذي الوسط نهجامل يسلكون الذين الفضالء املشايخ
  .- وتعاىل تبارك-  اهللا بإذن-  األسس هذه على ةمبني ستكون الوصايا فإن تقصري؛

q الوصية األولى:  

 وصية والالحقني، والسابقني واآلخرين، لألولني اهللا وصية وهي ؛-وجلَّ عز- اهللا تقوى هي
   .١﴾اللَّه اتقُوا أَن وإِياكُم قَبلكُم من الْكتاب أُوتوا الَّذين وصينا قَدولَ﴿ واملرسلني؛ األنبياء

                                                        
  ].١٣١: النساء[  ١
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٣ 

 وتطبيق نواهيه، واجتناب - وتعاىل سبحانه-  اهللا أوامر امتثال هي - !اهللا عبد يا-  التقوى وحقيقة
 ما يفعل لألوامر فبالنسبة به؛ر أمر املسلم املرء ميتثل حبيث واعتقادا؛ وعمالً الًوق اإلسالم شرائع

 مجيعا؛ جتنبها باإلمكان ألنه مجيعا؛ جيتنبها للنواهي وبالنسبة االستطاعة؛ على مبنية ألا استطاع؛
 ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا((: وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول استطعتم، ما اهللا فاتقوا

  .وسلم عليه وسلم اهللا صلى قال اكم أو ))فاجتبوه شيء عن يتكم وإذا استطعتم،

اهللا تقوى إىل احلقيقة؛ هذه إىل سنسمعها اليت الوصايا هذه ومرد  -التقوى أراد فمن. - وجلَّ عز 
 اهللا من نور على اهللا معاصي واجتناب اهللا، وجه وابتغاء اهللا، من نور على اهللا طاعة فعل هي اليت
 واملسلمني! العلم طالب أخي-  ونفسي أوصيك فإين تقوى؛ال هلذه حمققًا تكون حىت اهللا؛ وجه ابتغاء
 :يلي مبا - عامة

  :أوالً ×

 ال بالعلم، إال تتحقق ال التقوى أن إذ ؛-وتعاىل سبحانه- اهللا دين يف والفقه والتعلم، العلم
 - وجلَّ عز-  اهللا تقوى على مبين فالعلم بالتقوى؛ إال العلم يتحقق وال بالعلم، إال التقوى تتحقق
 عليه اهللا صلى رسوله وسنة ،- وجلَّ عز-  اهللا كتاب من املستمد النافع العلم على مبنية اهللا وتقوى
 العلم هو به اهللا أمر ما أول فإن ولذلك عليه؛ وتنبين التقوى به تتحقق الذي هو العلم فإن وسلم؛

 وللْمؤمنِني لذَنبِك واستغفر اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنه فَاعلَم﴿: - وجلَّ عز-  اهللا قال والتعلم؛
اتنمؤالْم٢﴾و.  

 وعملُوا آمنوا الَّذين إِلَّا) ٢( خسرٍ لَفي الْإِنسانَ إِنَّ) ١( والْعصرِ﴿: سبحانه وقال
اتحالا الصواصوتو قا بِالْحواصوترِ وب٣﴾)٣( بِالص.  

                                                        
  ].١٩: حممد[ ٢
  ].٣-١: العصر[ ٣
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 بالعلم إال الصاحل العمل ذلك وقبل بالصرب، والتواصي باحلق التواصي تحققي أن ميكن وال
  .- وجلَّ عز-  اهللا دين يف والفقه والتعلم

  :أبدا لغريه حيصالن ال أمران له يتحقق - بيانه سيأيت كما-  مظانه من العلم يطلب من أن ذلك

  :األول األمر ×

 علَى اللَّه إِلَى أَدعو سبِيلي هذه قُلْ﴿: - عالو جلَّ-  اهللا قال كما بصرية؛ على اهللا يعبد أنه
ةريصا بنِ أَنمنِي وعب٤﴾ات.  

: الوحيني من دليلٍ إىل مستند العمل هذا أن يعلم حىت اهللا؛ إىل به يتقرب عمالً يعمل ال فهو
  . بصرية على اهللا فيعبد والسنة؛ الكتاب

 اخلبيث وبني واحلرام، احلالل وبني والضالل، اهلدى بنيو والشرك، التوحيد بني بالعلم يفرق
 بصرية على اهللا يعبد فهو املُعوج؛ والطريق املستقيم الطريق وبني والبدعة، السنة وبني والطيب،

  .الراسيات اجلبال من أرسى بالغة، وحجة برهان على أمره، من

  :- العلم لطالب يتحقق الذي- الثاين واألمر ×

 كل أجور مثل له نأ كما عمله، أجر له فإن ؛- وتعاىل سبحانه-  اهللا عند األجر هل يضاعف أنه
 من((: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال شيئًا؛ أجورهم من ذلك ينقص أن غري من تبعه من
 مثل فعليه ضاللة إىل دعا ومن شيئًا، أجورهم من ينقص ال تبعه من أجر مثل فله هدى إىل دعا
  )).شيئًا أوزارهم من ينقص ال تبعه من وزر

  )).فاعله أجر مثل فله خريٍ على دلَّ من((: وسلم عليه اهللا صلى ويقول

q  يا عبد الله- الوصية الثانية! -:  

                                                        
  ].١٠٨: يوسف[ ٤
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 يبتغي أن اإلخالص، من فيها البد والعبادة عبادة، العلم طلب أن إذ ؛وحده هللا اإلخالص
   .شكورا وال جزاًء ذلك وراء من يريد ال اآلخرة، والدار اهللا وجه العلم بطلب

 عمله يؤدي حىت للنفس؛ جماهدة إىل العبد من حيتاج عزيز، وأمر قليب أمر واإلخالص
 سبحانه-  اهللا إىل جلوٍء إىل حيتاج واجتهاد، جد إىل حيتاج وجماهدة، مكابدة إىل حيتاج بإخالص،
 اللَّه ﴿فَاعبد اإلخالص؛ اهللا يرزقك حىت يديه؛ بني وانكسارٍ له، ودعاٍء إليه وتضرعٍ - وتعاىل
 آتاك فيما وابتغِ﴿ ،٦﴾الدين لَه مخلصا اللَّه أَعبد أَنْ أُمرت إِني قُلْ﴿ ؛٥﴾الدين لَه مخلصا
اللَّه ارةَ الدر٧﴾الْآخ، ﴿نكَانَ م رِيدثَ يرح ةرالْآخ زِدن ي لَهف هثرح نمنَكَا و رِيدثَ يرح 
  .٨﴾نصيبٍ من الْآخرة في لَه وما منها نؤته الدنيا

 عن الشركاء أغىن أنا((: - وعال جلَّ-  اهللا عن يرويه فيما وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول
: اإلخالص يناقض مما ألن ؛))وشركه تركته غريي فيه معي أشرك عمالً عمل من الشرك،
  .الدنيا بعمله اإلنسان وإرادة والرياء، الشرك،

 ويقول ،))نوى ما امرئٍ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا((: وسلم عليه اهللا صلى ويقول
  )).ونية جهاد ولكن الفتح؛ بعد هجرة ال((: والسالم الصالة عليه

q والوصية الثالثة:  

وأفعالك بأقوالك وسلم عليه اهللا لىص بنبيك تقتدي نبأ وذلك ؛- !اهللا عبد يا-  الصواب يحتر 
 بلَّغ قد وسلم عليه اهللا صلى النيب ألن أمورك؛ ومجيع وسكناتك، وحركاتك ومعتقداتك،

 ال البيضاء مثل على وتركنا جهاده، حق اهللا يف وجاهد األمة، ونصح األمانة، ىوأد الرسالة،
  . هالك إال عنها يزيغ

                                                        
  ].٢: الزمر[ ٥
  ].١١: الزمر[ ٦
  ].٧٧: القصص[ ٧
  ].٢٠: الشورى[ ٨
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 كُنتم إِنْ قُلْ﴿ ؛اجلنة طريق هو هذا ألن للسنة؛ اوموافقً مطابقًا عملك يكون أن فاجتهد
  .٩﴾اللَّه يحبِبكُم فَاتبِعونِي اللَّه تحبونَ

﴿كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنسح نمو كَانَ لجري اللَّه موالْيو رالْآخ ذَكَرو اللَّه 
  .١٠﴾كَثريا

 اقْترفْتموها وأَموالٌ وعشريتكُم وأَزواجكُم وإِخوانكُم وأَبناؤكُم آباؤكُم كَانَ نْإِ قُلْ﴿
 سبِيله في وجِهاد ورسوله اللَّه من إِلَيكُم أَحب ترضونها ومساكن كَسادها تخشونَ وتجارةٌ
  .١١﴾الْفَاسقني الْقَوم يهدي لَا واللَّه بِأَمرِه اللَّه يأْتي حتى فَتربصوا

  .١٢﴾فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما﴿

 من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم((: وسلم عليه اهللا صلى النيب يقول
  )).بالنواجذ عليها عضواو ا متسكوا بعدي،

q والوصية الرابعة:  

فيه إفراط ال الذي الصاحل السلف منهج منطلق من ،والسنة الكتاب همِفَ يف واالجتهاد اجلد 
  . تفريط وال

 االستقالل، عيويد السلف، منهج بسلوك يندمتعب لسنا أننا يدندنون! اجلهلة الناس بعض وإن
 السلف فهم إىل الرجوع دون اهللا دين يف يتفقه أنه ويزعم األوائل، به يأت مل مبا أتى أنه ويدعي

                                                        
  ].٣١: آل عمران[ ٩
  ].٢١: األحزاب[ ١٠
  ].٢٤: التوبة[  ١١
  ].٧: احلشر[ ١٢
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 والسابِقُونَ﴿: يقول - تعاىلو تبارك-  واهللا بإحسان، هلم والتابعني والتابعني، الصحابة من الصاحل،
  .١٣﴾عنه ورضوا عنهم اللَّه رضي بِإِحسان اتبعوهم والَّذين والْأَنصارِ الْمهاجِرِين من الْأَولُونَ

 سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن﴿: وتعاىل تبارك ويقول
نِنيمؤالْم لِّهوا نلَّى موت هلصنو منهج اَءتسا وريص١٤﴾م.  

  .١٥﴾اقْتده فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذين كأُولَئ﴿: سبحانه ويقول

  .١٦﴾أَحسنه فَيتبِعونَ الْقَولَ يستمعونَ الَّذين﴿: سبحانه ويقول

  .١٧﴾ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما أَحسن واتبِعوا﴿: سبحانه ويقول

 اهللا صلى اهللا رسول بينه ما وهذا التابعني،و الصحابة منهج بسلوك إال تباعاال هذا ميكن وال
 وستفترق(( األمم، افتراق ذكر عندما املنصورة؛ والطائفة الناجية، الفرقة بين عندما وسلم عليه

 من((: رواية ويف ،))اجلماعة وهي واحدة؛ إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالث إىل هذه األمة
  )).وأصحايب عليه أنا ما مثل على كان

q والوصية الخامسة:  

ك اليت العبادة يف واالجتهاد اجلدبخالصةً تكون أن: املتقدمة الشروط وفق ،اهللا إىل تقر 
  .وسلم عليه اهللا صلى النيب هلدي ومطابقةً اهللا، لوجه

                                                        
  ].١٠٠: التوبة[ ١٣
  ].١١٥: النساء[ ١٤
  ].٩٠: األنعام[ ١٥
  ].١٨: الزمر[ ١٦
  ].٥٥: الزمر[ ١٧
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 أسباب أعظم ومن النجاح، أسباب أعظم من يرضيه؛ ما وفق بعبادته - وجلَّ عز-  اهللا من فقربك
 كلِّ من ا لك اهللا وجيعل اهللا، إىل تقربك اليت والنوافل الفرائض من العبادة يف تهدوافاج. الفالح
ا، هما، ضيقٍ كلِّ ومن فرجعافية بالٍء كلِّ ومن خمرج.  

 فيما األوقات وإضاعة والقال، القيل إال له هم وال العبادة يف فرطُي العلم طلبة من البعض إن
  .واآلخرة الدنيا يف الفائدة عظيم عليك مردودها - !اهللا عبد يا-  والعبادة ينفع، ال

  .العاملني رب وحمبةُ العظيم، األجر :اآلخرة يف

 عرفَوت الدرجات، رفعة ا وتبلغ العثرات، ا ويقيل الكُربات ا لك اهللا يفرج :الدنيا ويف
  .السيئات ا عنك وتحطُ احلسنات، ا لك

 عز-  اهللا قول إىل ذلك وقبل وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول قول إىل - !اهللا عبد يا-  واستمع
  .١٩﴾الصابِرِين مع اللَّه إِنَّ﴿ ،١٨﴾محِسنونَ هم والَّذين اتقَوا الَّذين مع اللَّه إِنَّ﴿: - وجلَّ

 الْجاهلُونَ خاطَبهم وإِذَا هونا رضِالْأَ علَى يمشونَ الَّذين الرحمنِ وعباد﴿: سبحانه ويقول
 إِلَّا﴿: قال - السيئات من والتحذير العبادات من عددا ذكر أن بعد-  قال أن إىل .٢٠﴾سلَاما قَالُوا
نم ابت نآملَ ومعلًا وما عحالص كلُ فَأُولَئدبي اللَّه هِمئَاتيس اتنسكَانَ حو ا اللَّهغَفُور 

 فَسوف كَذَّبتم فَقَد دعاؤكُم لَولَا ربي بِكُم يعبأُ ما قُلْ﴿: السورة آخر يف وقال ،٢١﴾رحيما
  .يل عبادتكم لوال أي ؛٢٢﴾لزاما يكُونُ

  .٢٣﴾ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما﴿: وتعاىل سبحانه ويقول

                                                        
 ].١٢٨: النحل[ ١٨
  ].١٥٣: البقرة[ ١٩
  ]٦٣: الفرقان[ ٢٠
  ].٧٠: الفرقان[ ٢١
 ].٧٧: الفرقان[ ٢٢
    ].٥٦: الذاريات[  ٢٣
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 عبدي إيلَّ تقرب وما((: - وعال جلَّ-  اهللا عن يرويه فيما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويقول
 أحببته فإذا أحبه، حىت بالنوافل إيلَّ يتقرب عبدي يزال وال عليه، افترضته ما إيلَّ أحب بشيٍء
 ميشي اليت ورجله ا، يبطش اليت ويده ا، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي مسعه كنت
-  هريرة أيب حديث من البخاري اإلمام رواه ))ألعيذنه استعاذين ولئن ألعطينه، سألين ولئن ا،

  .- عنه اهللا رضي

 إين! غالم يا((: يوم ذات رديفه وكان عباس، بن اهللا لعبد وسلم عليه اهللا صلى ويقول
كف جتاهك، جتده اهللا احفظ حيفظك، اهللا احفظ كلمات، أُعلِّميعرفك خاءالر يف اهللا إىل تعر 

 على اجتمعوا لو األمة أنَّ واعلم باهللا، فاستعن استعنت وإذا اهللا، فاسأل سألت إذا الشدة، يف
 إال يضروك مل يضروك، أن على اجتمعوا ولو لك، اهللا كتبته قد بأمرٍ إال ينفعوك مل ينفعوك، أن
   )).الصحف وطويت األقالم جفت عليك، اهللا كتبه قد بأمر

 ،- وجلَّ عز-  اهللا إىل يقربك فيما واالجتهاد واجلد العبادة، مضاعفة يف - !اإلخوة اأيه-  اهللا فاهللا
النوافل، وخباصة ديبقى حينما ينزل عندما رمحته،لو اهللا لنفحات تتعرض الليل، آخر والتهج 
 من له، فأغفر يل يستغفر من له، فأستجيب يدعوين من((: عباده فينادي الليل من األخري الثلث
  )).فأعطيه يسألين

q  وهو جزٌء من العبادة-وهذا ينقلنا إلى األمر السادس-:  

 واجلد له، واخلضوع يديه، بني واإلنكسار ،- وتعاىل تبارك-  اهللا إىل والتضرع ،الدعاء :وهو أال
 دعاه؛ من دعاء يضيع ال فإنه ودعائه؛ ومناشدته يديه، بني واخلضوع إليه، اللجوء يف واالجتهاد

  :خاصة حماضرة إىل حيتاج الدعاء ألن نلخصها؛ والسنة؛ الكتاب من مأخوذة معروفة وطبشر

  .والسمعة والرياء الدعاء، يف الشرك عن والبعد هللا، اإلخالص :أوهلا ×

  .احلرام املال أكلة من الداعي يكون أال :وثانيها ×

  ."!يل جبي فلم دعوت: "يقول وال اإلجابة، يستبطئ أال :وثالثها ×



  صاحل السحيمي: الشيخ                                                   وصايا لطالب العلم

 
 

١٠ 

  .رحم قطيعة أو اعتداء فيها يكون أال :ورابعها ×

  .- وتعاىل سبحانه-  اهللا وجه بدعائه مبتغيا صاحبها يكون أن :وخامسها ×

 والسنة، الكتاب يف ذكرها جاء اليت اإلجابة أوقات تتحني أن :الدعاء آداب ومن ×
  .- وتعاىل هسبحان-  اهللا إىل تقربك اليت األوقات أعظم من ألا ذلك؛ وتتحرى

 جاء كما العبادة، هو الدعاء فإن الصاحل؛ والعمل النافع العلم اهللا يرزقك بأن بالدعاء فعليك
  .وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الصحيح احلديث يف ذلك

 أن إما: أمور ثالثة أحد به تنال أن البد فإنك شروطه؛ توافرت مىت الليل، سهام الدعاء
 يوم حسناتك يف لك يدخرها أن وإما درجاتك، ا يرفع أن إماو وسؤلك، دعاءك اهللا يستجيب

  .سيئاتك من ا حيط أو القيامة

 أنواع أخص من الدعاء ألن الدعاء؛ يف والزهد وإياك إليه، واجلأ - وجلَّ عز-   اهللا إىل فتضرع
 ٢٤﴾لَكُم أَستجِب ونِيادع ربكُم وقَالَ﴿. - وتعاىل سبحانه-  ربه إىل العبد ا يتقرب اليت العبادة
 ولْيؤمنوا لي فَلْيستجِيبوا دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا﴿
  .٢٦﴾السوَء ويكْشف دعاه إِذَا الْمضطَر يجِيب أَمن﴿ ،٢٥﴾يرشدونَ لَعلَّهم بِي

  .والسنة الكتاب يف الثابتة النبوية األدعية حفظ يف جتتهد وأن الكلم، جوامع ختتار أن كوعلي

q واألمر السابع:  

 العلم؛ من استزاد كلما الذي هو: احلق العلم وطالب ،العلم يف معنيٍ حد عند الوقوف عدم
  .فيه الزيادة إىل وشوقًا رغبةً ازداد كلما

                                                        
 ].٦٠: غافر[ ٢٤
  ].١٨٦: البقرة[ ٢٥
  ].٦٢: النمل[ ٢٦



  صاحل السحيمي: الشيخ                                                   وصايا لطالب العلم

 
 

١١ 

  .٢٧﴾علْما زِدنِي رب وقُلْ﴿: - وعال جلَّ-  اهللا يقول

  .٢٨﴾عليم علْمٍ ذي كُلِّ وفَوق﴿: وتعاىل تبارك ويقول

  )).مال وطالب علمٍ طالب: يشبعان ال منهومان((: وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول

 ؛- وتعاىل سبحانه-  اهللا تلقى أن إىل تطلبه أن عليك وإمنا العلم؛ من باليسري تقتنع ال أن فعليك
  )).اجلنة إىل طريقًا به له اهللا سهل علما فيه يلتمس طريقًا سلك من(( اجلنة؛ ريقط ألنه

فإن ذلك؛ إىل وما الظهور، وحب والسمعة، والرياء واملبارزة، للمفاخرة، تتخذه أن اكوإي 
 قد فإنه علم قد أنه ظن فإذا العلم؛ طلب ما عاملًا الرجل يزال وال علمك، عليك يفسد ذلك

هِلَج.  

q واألمر الثامن:  

 وإمثًا جرما الناس أشد من بعلمه يعمل ال الذي فإن ؛به اهللا إىل والتقرب العلم، ذا العمل
 كَبر) ٢( تفْعلُونَ لَا ما تقُولُونَ لم آمنوا الَّذين أَيها يا﴿: - وعال جلَّ-  اهللا يقول القيامة؛ يوم وعذابا
  .٢٩﴾تفْعلُونَ لَا ما تقُولُوا أَنْ للَّها عند مقْتا

 أَفَلَا الْكتاب تتلُونَ وأَنتم أَنفُسكُم وتنسونَ بِالْبِر الناس أَتأْمرونَ﴿: وعال جلَّ ويقول
  .٣٠﴾تعقلُونَ

 قيامة؛ال يوم بالرجل يؤتى((: قال زيد، بن اسامة حديث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول
! فالن يا: فيقال الرحى؛ يف احلمار يدور كما ا فيدور جهنم يف - أمعاؤه: أي-  أقتابه فتندلق

                                                        
  ].١١٤: طه[ ٢٧
  ].٧٦: يوسف[ ٢٨
  ].٣-٢: الصف[ ٢٩
  ].٤٤: البقرة[ ٣٠
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 عن وأاكم آتيه، وال باملعروف آمركم كنت: قال! املنكر؟ عن وتنهى باملعروف تؤمر تكن أمل
  .باهللا والعياذ ))وآتيه املنكر

 قرأ وقد القيامة يوم به يؤتى عاملٌ أو رجلٌ ممنه وذكر بثالث؛ النار تسعر ما أول أنه وأخرب
 للناس؛ وأقرأته كتابك قرأت: فيقول ا؟ عملت ماذا: يقال مث فيعرفها؛ اهللا نعمة فيعرف القرآن؛
- باهللا والعياذ-  النار يف وجهه على فيسحب به يؤمر مث قيل؛ وقد قارئ؛ أنك ليقال قرأت إمنا: فيقال

.  

q األمر التاسع:  

 قد أمرٍ يف ولذلك الكرب؛ إال منعه ما العلم، من مينعه الكرب ألن يتعلم؛ ال املتكرب فإن ،ضعالتوا
 لْكُ((: للرجل وسلم عليه اهللا صلى النيب قال ملا عظيم؛ وهو السنن؛ من يسريا الناس يظنه

  .ذلك بعد فيه إىل رفعها فما الكرب؛ إال منعه ما ))استطعت ال: قال أستطيع؛ ال: قال ؛بيمينك

 والتعايل، والتعاظم ربالك إما: أمران مينعه الناس من والبعض العلم، وبني بينك حيول فالكرب
  .سنا منه أصغر هو من على يتتلمذ أن استعداد عنده ليس

 خشية! فينتقدونه الناس يسمعه أن خشية ٌءاري هو وإمنا ؛حياًء ليس وهو املزعوم؛ احلياء وإما
  .العلم طلب وبني بينك حيول ما أعظم من وهذا. فينتقدونه خطأً أيقر عندما الناس يسمعه أن

 السن صغار بعض إىل يرجعون كانوا والصحابة منك، أصغر هو من على حىت العلم اطلب
 زيد، بن وأسامة العاص، بن عمرو بن اهللا وعبد عمر، وابن عباس، كابن علما؛ يفوقوم الذين

 فمن علما؛ كبارهم من لكنهم سنا؛ الصحابة كبار من ليسوا وهم جبل، بن ومعاذ وغريهم،
  .رفعه هللا تواضع

 ومن م،لالع عن تبعدك اليت الوسائل أعظم من والكرب العلم، إىل يوصلك ما أعظم من التواضع
  .رفعه هللا تواضع

q األمر العاشر:  
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 خالقباأل التخلق: العلم طلبة به يتحلى أن جيب ما أعظم من ،الفاضلة باألخالق قالتخلُّ
 خلُقٍ لَعلَى وإِنك﴿ :بقوله تعاىل اهللا وصفه حيث وسلم؛ عليه اهللا صلى النيب أخالق الفاضلة؛
 اهللا صلى ويقول ،))حسن خبلقٍ الناس وخالق((: وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول ،٣١عظيمٍ﴾

 الناس أكمل((: وسلم عليه اهللا صلى ويقول ،))األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا((: وسلم عليه
  .وسلم عليه اهللا صلى قال كما أو ))خلُقًا أحسنهم إميانا

 عليه اهللا صلى ومصطفاه هنبي اهللا وصف ولذلك تتعلم؛ أن ميكن ال الطباع وجفاء فبالغلظة،
 لَانفَضوا قَلْبِالْ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللَّه من رحمة ﴿فَبِما: بقوله - قدوتنا وهو-  وسلم
نم ﴾كلو٣٢ح.  

q الوصية الحادية عشرة:  

 نقل يف التسرع فإنَّ العلم؛ طلبة وخباصة ،الشائعات قبول يف التسرع وعدم التثبت،
 يلهثُ إمعةً، وجتعله وأخالقه، علمه العلم طالب على تفسد اليت االمور أخطر من الشائعات
 ويفقد بل علمه؛ رونق فيفقد اآلفاق؛ يف ا طريوي شائعة، كل خلف جيري ناعق، كلِّ خلف

  .علمه من االستفادة

 تنتج وقد الناس، بني وتشيعها والشائعات، األخبار نقل يف تتسرع اعاذيم تكون أن فإياك
 فَاسق جاَءكُم إِنْ آمنوا الَّذين أَيها يا﴿: - وتعاىل سبحانه-  اهللا يقول عقباها؛ تحمد ال أمور عنها
  .٣٣﴾نادمني فَعلْتم ما علَى فَتصبِحوا بِجهالَة قَوما تصيبوا أَنْ فَتبينوا بِنبإٍ

 لمن تقُولُوا ولَا فَتبينوا اللَّه سبِيلِ في ضربتم إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿: وعال جلَّ ويقول
  .٣٤﴾الدنيا الْحياة عرض تبتغونَ مؤمنا لَست السلَام إِلَيكُم أَلْقَى

                                                        
 ].٤: القلم[ ٣١
  ].١٥٩: آل عمران[ ٣٢
  ].٦: احلجرات[ ٣٣
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  .٣٥﴾إِثْم الظَّن بعض إِنَّ الظَّن من كَثريا اجتنِبوا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿: - وجلَّ عز-  اهللا ويقول

  )).احلديث أكذب الظن فإن والظن، إياكم((: وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول

  )).مسع ما بكلِّ يحدثَ أن كذبا باملرء كفى((: وسلم عليه اهللا صلى ويقول

 يكون حىت خربا تفشي أن فإياك العظيمة؛ النصوص هذه متأملني طويالً الوقوف يف اهللا فاهللا
  .رارهإس أو إظهاره مفسدة أو مصلحة بني توازن وأن النهار، رابعة يف الشمس من عندك أوضح

q  عشر] الثاني[وهذا ينقلنا إلى األمر:  

 من يكونون وقد الناس، من البعض فإنَّ ؛اآلخرين على األحكام يف التسرع عدم وهو
 خالل من عليه حكم إخوانه؛ أحد عن خربا أو شائعةً يتلقى أن مبجرد العلم؛ طلب إىل املنتمني

 ألزمه أو يقل،مل  ما قوله أو السلفية، من أخرجه أو ه،بدع أو فسقه، أو كفَّره، فرمبا الشائعة؛ هذه
  .يلزم ال مبا

 اإللزامات، وعلى الشائعات على منها كثري يبنِ اليت الكثرية املؤلفات من سيلٍ أمام اآلن وحنن
 الدين؛ يف عنده فقه ال ومن املتعلمني، أنصاف أوساط بعض لدى سيما وال الكالم، بتر وعلى
  .- وتعاىل تبارك-  اهللا يتقوا أن فعليهم

 الزموا فرمبا العلم؛ إىل املنسوبني بعض هربك يتوىل الذي اهلراء من نترنتاإل مواقع امتألت لقد
 بغري اهللا على قالوا ورمبا يقولوا، مل ما العلماء بعض وقولوا نسبوا ورمبا يلزمهم، ال مبا إخوام

  .ورمبا ورمبا، علم،

-  اهللا قول - دائما-  أعينهم نصب يكون وأن ،- وتعاىل سبحانه-  هللا يتقوا بأن هؤالء أوصي وإين
 كَانَ أُولَئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولَا﴿: - وتعاىل سبحانه
هنئُولًا عس٣٦﴾م.  

                                                                                                                                                                           
  ].٩٤: النساء[ ٣٤
  ].١٢: احلجرات[ ٣٥
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 أَقْرب ونحن نفْسه بِه توسوِس ما ونعلَم سانَالْإِن خلَقْنا ولَقَد﴿: - وتعاىل سبحانه-  اهللا وقول
هإِلَي نلِ مبح رِيدلَقَّى إِذْ * الْوتي انلَقِّيتنِ الْمنيِ عمنِ الْيعالِ ومالش يدا * قَعظُ ملْفي نلٍ مإِلَّا قَو 
هيلَد يبقر يدت٣٧﴾ع.  

 عطواوأُ وكُبروا ضخموا وممن العلم، يف املتخصصني غري ومن لمني،املتع أنصاف من البعض
 اجلرح يف عاملٍ أكرب بأنه صغارهم بعض صفو حىت العلماء؛ بأم ووصفُوا أحجامهم، فوق

. - وتعاىل سبحانه-  اهللا خشية عدم وتورثه الكرب، وتورثه! الظهر قاصمة هي واهللا هذه! والتعديل
  ).نفسه قدر فعر امرأ اهللا رحم(

 املؤلفات ومن املواقع، يف مما سيالً نرى ألننا النقطة؛ هذه عند وقفة أقف أن يل وامسحوا
 بعضهم نال ورمبا ذلك، قبل أمحد واإلمام القيم، وابن تيمية، بن اإلسالم شيخ كتب تنتقد بعضها
 وبسبب امل،التعـ بسبب !التابعني وكبار وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من حىت

. التريث وعدم التثبت وعدم التسرع، وبسبب حجمها، فوق إعطاءها وبسبب األمور، تضخيم
 تدور اليت املهاترات ويتجنبون املواقع، هذه يتجنبون العلم وطلبة املشايخ بعض جعل الذي األمر
  . فيها

 اليت املشبوهة املواقع تلك متأمالً، طويالً وقف جدا، خطرية املسألة هذه ،- !اهللا عبد يا-  انتبه
 وصغارا، كبارا العلم طلبة وإزاء اهللا، أولياء وإزاء العلماء، إزاء أنفسهم على القائمون أخذ

 بعض ا يتبجح اليت الصفات من ذلك حنو أو اإلرجاء صفة من األلقاب ببعض فوصفوهم
 حىت وضخموهم؛ موكبروه اجلهلة، من ناصرهم من ناصرهم الذين املتعاملني، وبعض اجلهلة،
 صغار من وهو !أهله محار من أجهل وهو احلديث، شيخ أو السنة شيخ إنه: لبعضهم يقال أصبح
 يتحرى وال يلزم، ال مبا فيها يلزِم كتبٍ تأليف يتزعم وأصبح العلم، طلبة صغار ومن الشباب
 ومألها باإللزامات، ومألها باهلراء، مألها مواقع له أنشأ ورمبا وبتر، حذف ورمبا الصدق،

                                                                                                                                                                           
  ].٣٦: اإلسراء[ ٣٦
  ].١٨ -١٦: ق[ ٣٧
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 بريئون وهم العلم طلبة بعض على ومحله الفُضالء، العلم أهل كالم بعض نقل ورمبا باأللقاب،
 لقبول التواضع، لعدم حتمية نتيجةٌ هذه .عليه احملمول ذلك يقصدوا مل والعلماء احلمل، هذا من

   .الذات حلب الظهور، حلب للرياء، للتعامل، الشائعات،

 يعرض ما كل تعرضوا وأن جيدا، تتأملوها وأن كثريا، عندها تقفوا أن أرجو الوصية فهذه
 الذي الصاحل، السلف ومنهج وسلم، عليه اهللا صلى رسوله وسنة ،- وجلَّ عز-  اهللا كتاب على لكم

 مبا وال وعة،املسج باألشرطة وال املُنمقة، بالكلمات يكون وال بالدعاوى، كوني ال إليه االنتماء
 ،- وجلَّ عز-  اهللا إىل واللجوء الصدق، وحتري بالتحري يكون وإمنا املطبوعات؛ بعض به تذخر

  .اآلخرين على األحكام يف كلمة ةأي تطلق أن قبل وخشيته، منه واخلوف

 احلق فيها تلبس كلمة تطلق أن وقبل يقولوا، مل ما إخوانك فيها تقولُ كلمةً تطلق أن وقبل
  .قصد بغري أو بقصد بالباطل

 وخشيته اهللا خوف يكون وأن املصريية، اخلطرية األمور هذه يف - وجلَّ عز-  اهللا تراقب أن فعليك
 كلمة تودع أو كلمة، تسجل أو بكلمة تنطق أو كلمة، تكتب أن قبل شيء، كلِّ قبل رائدك هي
 ،- وعال جلَّ-  اهللا ختاف أن وعليك اهللا، تتقي أن وعليك اهللا، ختشى أن عليك نترنت،اإل زباالت يف

  .والعلن السر يف - وتعاىل سبحانه-  اهللا تراقب أن وعليك

q الوصية الثالثة عشرة:  

 خيطؤه، من وخيطؤه يصيبه، من يصيبه واحد احلق أن علم طالب وكل مسلم، كل يعلم أن
 ينفون الذين ن،انييالرب العلماء منهج فيه ىتتحر أن وعليك ،يتعدد ال واحد احلق يتعدد، ال احلق
  .اجلاهلني وتأويل املبطلني، وانتحال الغالني، حتريف - وعال جلَّ-  اهللا كتاب عن

q والوصية الرابعة عشرة:  
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ما وال ،الصواب حتري ويف احلق، حتري ويف احلق، قبول يف واالجتهاد اجلدالفتاوى، يف سي 
 نتقِّي أن فعلينا الصغار؛ من وأمثالنا وأنت أنا أما. علماؤها وهلا أقطاا، وهلا أهلها، هلا الفتاوى

  . فتوى ةأي نطلق أن قبل - وجلَّ عز-  اهللا

 إىل األمر م وصل الذين والسفهاء، اجلهلة من كثري املواقع بعض عرب للفتوى رتصد وقد
 ء،النسا ومصافحة والربا، واملعازف، الغناء، كإباحة ؛احملرمات إباحة وإىل اهللا، محر ما استباحة

  .ذلك وحنو رسوله، وعلى اهللا على والكذب علم، بغري اهللا على والقول واالختالط،

وال - !اهللا عبد يا-  اهللا فاتق تلت فإذا باريها؛ القوس واعطي علم، بغري يفتهؤالء ذنوب حتم 
 اهللا أتى من إال بنون وال مالٌ ينفع ال يوم اهللا أمام موقفك فما علم، بغري تفتيهم الذين الناس
  !سليم؟ بقلبٍ

 لربك قائلٌ نتأ فما احلق، عن البعد كل البعيدة بفتاواك أضللتهم الذين أولئك يسألك عندما
، يوم تذهلُ كلُّ مرضعة عما أرضعت، وتضع كلُّ ذات محلٍ محلها، وترى الناس سكارى، غدا

  !وما هم بِسكارى؛ ولكن عذاب اهللا شديد؟

q الوصية الخامسة عشرة:  

 بني يوازن وأن ،باحلكمة ولكن باحلق؛ والصدع باحلكمة، ىيتحلَّ أن العلم طالب على
 املصلحة بني وازن شفه؛ ببنت تتكلم أن قبل .األمور من أمرا يطرح أن أراد إذا واملفاسد املصاحل

 جهنم يف به تقع بال؛ على ا يلقي ال بالكلمة ليتكلم الرجل إن(( قوله، تريد فيما واملفسدة
  )).خريفًا سبعني

 نتكلم مبا مآخذون حنن أو: قال هذا؛ عليك امسك((: ملعاذ وسلم عليه اهللا صلى النيب يقول
 -مناخرهم على: قال أو- وجوههم على الناس يكب وهل! معاذ يا أمك ثكلتك: قال! به؟
  )).ألسنتهم حصائد إال
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 وعالج احلسنة، املوعظةو باحلكمة البدع أهل على والرد السنة، لزوم يف جتتهد أن وعليك
  . النبوة منهج على األمور

 قد ما بذلك نعين ال واملفاسد، املصاحل بني املوازنة إىل ندعو عندما :خطري أمر إىل أنبه وهنا
 نبيت أنك أو واألهواء، البدع أهل على ترد ال أنك من عنهم واملنافحني املبتدعة بعض يتصوره
 ولذلك البدع؛ شأن من يهون الفاسد املنهج هذا فإن عليهم؛ ردت أن قبل البدع أهل حماسن
 ألَّفوا إذا .واملساوئ احملاسن يذكرون فإم الرجال؛ يف فواألَّ إذا السلف؛ منهج تتأملوا أن عليكم

  . واملساوئ احملاسن يذكرون - مطلقة تأليفات-  التاريخ يف

 وكان فيهم، ما ويبينون عورهم، يبينون فإم األهواء؛ وأهل املبتدعة على يردون عندما أما
 احلفظ، سيء فالنٌ كذَّاب، فالنٌ وضاع، فالنٌ: ويقول - احلديث علماء من-  يطوف السلف بعض
  .وهكذا احلفظ، سيء فالنٌ احلديث، يضع فالنٌ احلديث، منكر  فالنٌ ضعيف، فالنٌ

 عن ندافع أننا واملفاسد املصاحل بني واملوازنة باحلكمة، األخذ إىل ودعويت قويل من تفهموا ال
 املوازنة من ليست هذه - !اهللا عبد يا-   أبدا ال، !عليهم الرد نريد عندما حماسنهم ونذكر املبتدعة،

  .واألهواء البدع أهل مواالة من هذه بل واملفاسد؛ املصاحل بني

ن لشخص، تترجم أن بني فرقحتذِّ وأن عليه، وما له ما وتبيكتبه من أو رطته،أش ومن منه ر 
  . استهدف فقد ألَّف من ألن البدعة؛ ينشر ممن كان إذا

 واخلرافات؛ البدع إىل تدعو اليت املفسدة والكتب الباطلة، األشرطة أصحاب على ردي عندماف
 على الشبه تلك تلتبس ال حىت قوالً قوالً أقواهلم تنقض وأن شبههم، ترد أن يتطلب ذلك فإنَّ

 فيها؛ الوقوع على العامة ئجري هؤالء على الرد عن العلم أهل سكوت ألن بعد؛ فيما املسلمني
  !؟- !اهللا عبد يا-  لذلك يتصدى الذي من ولكن

 قد فإم الصغار أما. الشبه على يردون كيف يعرفون الذين الكبار، العلماء لذلك يتصدى
  . أكثر ويلبسوا غموضا، زيدوافي شبهة نقض يريدون وقد حيسنوا، أن أرادوا حيث من يِسيئون
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 الصاحل والعمل النافع العلم يف واجتهد اهللا، إىل يقربك فيما واجتهد - !اهللا عبد يا-  هلذا فتنبه
 الوصايا هذه تطبيق يف اجتهد الوصايا، هذه تطبيق يف واجتهد. - !اهللا عبد يا-  اهللا إىل يقربك الذي
 هذه مثل بتطبيق إال النافع العلم لك يتحقق ال فإنه ؛- وتعاىل سبحانه-  اهللا يرضي الذي الوجه على

  .احلصر سبيل على وليس املثال، سبيل على بعضها ذكرت الذي الوصايا

 ال والعلم ني،املضلِّ األئمة أميت على أخشى إمنا الفتوى؛ على واجلرأة وإياك والتعامل، وإياك
 اختذ عامل؛ يبقى مل إذا حىت العلماء؛ بقبض العلم يقبض وإمنا الناس؛ صدور من عنتزي بأن ينتهي
  .وأضلوا فضلوا علم؛ بغري فأفتوا فسئلوا جهاالً؛ رؤوسا الناس

 الكثري القريب باألمس فقدنا فقد األخرية؛ السنوات هذه يف اآلخر تلو واحدا ميوتون هم وها
 من ركنا فقدنا وقريبا األلباين،: والشيح العثيمني،: والشيخ باز، بنا: الشيخ أمثال من منهم؛

-  الغديان الرمحن عبد بن اهللا عبد: الشيخ شيخنا: وهو الفُضالء؛ املشايخ من وشيخا األركان،
  .- خريا واملسلمني اإلسالم عن اهللا وجزاهم الباقية، البقية لنا وحفظ واسعة، رمحة اهللا رمحه

 ومساحة املفيت، مساحة: شيخنا أمثال من إليهم؛ وارجعوا ،بقي من غرز الزموا م،هزرغَ فالزموا
 آل العزيز عبد بن صاحل: والشيخ الفوزان، صاحل: الشيخ شيخنا ومساحة اللحيدان، صاحل: الشيخ
 بن علي: والشيخ املدخلي، هادي بن ربيع: والشيخ العباد، محد بن احملسن عبد: والشيخ الشيخ،
 أذكرهم؛ مل ممن األفاضل املشايخ من وغريهم املدخلي، اديه بن زيد: والشيخ الفقيهي، ناصر
   .املثال سبيل على ذكرم إمنا ذكرم من ألن

 غرزهم، والزموا إليهم، فارجعوا عظيم، خري بقي من يف كثري، خري بقي من يف هللا واحلمد
 عن العلم، لىع املتطفلني عن املتعاملني، عن الصغار، عن وابتعدوا عليهم، التتلمذ يف واجتهدوا

 الذين عن الناس، على يلبسون الذين عن الذات، عن يبحثون الذين عن الشهرة، يبتغون الذين
 عن يدافعون الذين عن احملرمات، حبلِّ الفتوى على أونيتجر الذين عن الفتاوى، يف يتساهلون

  . واهلواء البدع أهل يوالون الذين املميعني، عن واألهواء، البدع أهل
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 للعلم وإياكم يوفقين أن العلى، وصفاته احلسىن، بأمسائه العظيم العرش رب الكرمي اهللا لأسأ
  . يرضيه مبا والعمل طاعته، على االستقامة يرزقنا أن - وتعاىل تبارك-  ونسأله الصاحل، والعمل النافع

 وأن ،الصاحل والعمل النافع، للعلم يوفقهم وأن أمورنا، والة حيفظ أن وتعاىل تبارك ونسأله
 الصاحلة، البطانة يرزقه وأن الشريفني، احلرمني خادم حيفظ أن اهللا نسأل. الصاحلة البطانة يرزقهم
 أهل لردع يوفقهم أن اهللا نسأل أمرنا، والة وبقية الثاين، النائب ومسو األمني، عهده ويل ومسو

 وأن اخلري، من ميزيده وأن يوفقهم أن نسأل البدع، أهل لردع يوفقهم أن اهللا نسأل الباطل،
 وأن يرضيه، مبا والعمل طاعته، على االستقامة يرزقهم وأن برعايته، يكألهم وأن حبفظه، حيفظهم
 ذلك ويل إنك. شرعه وحتكيم بكتابه، للعمل املسلمني أمور والة يوفِّق وأن برعايته، يكألهم
  .عليه والقادر

 آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم. أمجعني وصحبه

|{ |{ |{ |{  

  :دمـالمق

 يرزقنا أن اهللا ونسأل والنصائح، الفوائد هذه به أحتفنا ما على اجلزاء خري شيخنا اهللا جزى
  . والعمل العلم وإياكم

  .الوقت هب يسمح ما على األسئلة بعض طرح يف شيخنا ونستأذن

  تفضل: الشيخ

  ]األسئلة[

  :السؤال

 تكثر وهناك بلده، إىل رجع إذا العلم لطالب وصيتكم هي ما إليكم، اهللا أحسن: السائل يقول
  والقال؟ والقيل واملغريات الفنت
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  : اجلواب

 وبدعا بالدهم، يف فتنا يواجهون وقد البالد هذه خارج من يفدون الذين العلم لطلبة وصييت
 وأن بالصرب، يتواصوا وأن باحلق يتواصوا وأن بالصرب، وايتحلَّ أن: كثرية وأمور شركيات،و

 من بشيء البالد تلك أهل تبادور ال التأصيل، إىل يعمدوا وأن اخلري، الناس تعليم يف جيتهدوا
 اإلشفاق منطلق من ختاطبوم أنكم أشعروهم وإمنا ذلك؛ حنو أو التسرع، أو اجلفوة أو الغلظة
  .هلم اخلري وحمبة عليهم،

 األمر ليس ال، والبدعية، احملرمة طقوسهم ومتارسون بينهم، تذبون أن ذلك معىن ليس لكن
  .ذلك عن ابتعدوا. كذلك

 اخلري، هلم وحتبون اخلري هلم تريدون أنكم وأشعروهم والصرب، باحلكمة حتلَّوا ذلك مع لكن
  . احلق اهللا دين إىل والعودة الرفعة، هلم وتودون

 بإقامة بالتأصيل فيه ويجتهد ،هبدليل احلق فيه يبين الذي التأصيل بالتأصيل، كثريا واواعتن
  . والسنة الكتاب من املستمدة الشرعية األدلة على املسائل

 على وأثنوا ذلك، حتبون وأنتم مرجعكم، هو هذا: هلم وقولوا والسنة؛ الكتاب إليهم حببوا
 الوسائل أعظم من ذلك فإن جهم؛ على سار ومن األربعة، مةاألئ أمثال من القُدامى علمائهم
  !شيخ يا تفضل. للقبول

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 البدع بعض يف وقع من عن العلم أخذ حكم ما: يقول سائلٌ وهذا .إليكم اهللا أحسن
  والشركيات؟

  :اجلواب
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 إِلَى ردوه ولَو بِه أَذَاعوا الْخوف أَوِ نِالْأَم من أَمر جاَءهم وإِذَا﴿: - وتعاىل سبحانه-  اهللا يقول
  .٣٨﴾منهم يستنبِطُونه الَّذين لَعلمه منهم الْأَمرِ أُولي وإِلَى الرسولِ

  .٣٩﴾تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا﴿: وعال جلَّ ويقول

  )).بالتحلم احللم وإمنا بالتعلُّم، العلم إمنا((: وسلم هعلي اهللا صلى النيب ويقول

 عنه ينفون عدوله، خلف كل من العلم هذا حيمل((: وسلم عليه اهللا صلى النيب ويقول
  )).اجلاهلني وتأويل املبطلني، وانتحال الغالني، حتريف

 عمن فاعرفوا دين العلم هذا إنَّ: "- تعاىل اهللا رمحه-  سريين بن حممد اجلليل التابعي ويقول
  ."دينكم تأخذون

 والفقه إليها والدعوة للسنة مبالزمتهم املعروفني ن،الربانيي العلماء عن أهله، عن يؤخذ فالعلم
  .- وتعاىل سبحانه-  اهللا دين يف

  عنهم؟ العلم نأخذ وحنن األخطاء، بعض عندهم املتقدمني العلماء بعض أليس: قائلٌ قال فإن

  :ذلك عن فاجلواب

-  تنغمرٍ هفوات من عندهم وجِد ما ولعلَّ السنة، بلزوم عرفوا أم: أوالً: العلماء هؤالء أن
 بن احلافط: أمثال من للسنة؛ لزومٍ من واملسلمني لإلسالم قدموه ما خضم يف - تعاىل اهللا بإذن

  .أخطاء من كتبهم يف وجِد ما على التنبيه مع. وغريمها والنووي حجر،

 بالدعوة يعرفوا مل فهؤالء واألهواء؛ البدع أهل من العصر هذا يف العلم أدعياء من كثري وأما
  .نعم. عنهم والبعد منهم احلذر فيجب ؛لزومها وال السنة، إىل

óó  óó  óó  óó  

                                                        
  ].٨٣: النساء[ ٣٨
  ].٤٣: النحل[ ٣٩
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  :السؤال

 هذه القدم كرة مباريات مبشاهدة افتتنوا قد العلم طلبة بعض إن: يقول إليكم؛ اهللا أحسن
  خريا؟ اهللا زاكمج حكمها فما. األيام

  :اجلواب

  :- به وأكتفي-  البيت هذا هلم أقول

  »اهلملِ مع ترعى أن بنفسك فاربأ..    له فطنت لو ألمرٍ هيؤوك قد«
óó  óó  óó  óó  

  :السؤال

  العلم؟ طلب يف للنساء وصية من هل. خريا اهللا جزاكم: يقول

  :اجلواب

 حتملنت، مما تتثبنت أن بعد ونشره العلم، طلب يف واالجتهاد باجلد املؤمنات أخوايت أوصي
  .أمسائهم بعض ذكرت الذين األفاضل العلماء من اإلفادة يف واالجتهاد واجلد

 الذين بعض أو املتعاملني، بعض يفتنت فقد العلمية، األوساط عن بعيدات النساء من وكثري
  .احملرمات بعض هلن لُّونيح الذين بعض أو علم، بغري يفتون

 أفتاين: تقولني هؤالء؟ بعض به يفيت ما فعلت إذا ،غدا ستقولني ماذا: املؤمنات ألخوايت قولوأ
  !العلماء؟ من عاملٌ فالن أن لك قال ومن! فالن؟

 والتباكي معهن، والتمثيل بينهن، والتسكع النساء، مبخالطة إال يعرف مل الذي السفيه فالن
  .سواه دينا اهللا يقبل ال الذي اإلسالم كفلها اإمن وحقوقهن زعمه، حد على حقوقهن على

  : املؤمنة فأخيت
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مةٌ أنتكرةٌ مزقد واهللا اهللا، دين يف معز أكرمك .اكيل أن فإينزت الردى مهاوي إىل نفسك 
 الذين املرأة، حقوق أدعياء ودعاة االختالط، ودعاة الباطل، ودعاة الشر، دعاة إليها يدعو اليت

دينها، من تنسلخ أن ايريدو يتمتعون هلم، لُعبةً تكوين أن ويريدونك مثَّ بك يرمونك قَكسط 
  .املتاع

 من البشارة هذه وامسعي ،- املؤمنة أخيت-  بدينك فاعتين. بك وعنِي كرمك، الذي هو فاإلسالم
 ها،جرف حفظَتو شهرها، وصامت مخسها، املرأةُ صلَّت إذا((: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  .نعم )).شاءت الثمانية أبواا أي من اجلنة دخلت بعلها، وأطاعت
óó  óó  óó  óó  

  :السؤال

  بالدنا؟ يف ا ابتلينا اليت املختطلة اجلامعات يف دراسيت حكم ما: يقول. إليكم اهللا أحسن

  :اجلواب

  .نعم. األمان طريق وعن األمان، عن يبحث أن العلم طالب وعلى فيها، الدراسة أرى ال
óó  óó  óó  óó  

  :السؤال

 اآلن وهم ،- اهللا بإذن-  علماء يكونوا حىت أوالدي أعلِّم أن أريد: تقول تسأل؛ أيضا أخت وهذه
  ا؟ تنصحين اليت الوصايا أهم هي وما معهم؟ أبدأ فمىت. والسادسة واخلامسة، الرابعة، سن يف

  :اجلواب

 اخلطرية املشاهدات بعض من وحفظهم م، العناية مع منها، بعضا ذكرنا اليت املُتقدمة الوصايا
  .نعم .الساحة يف املنتشرة القنوات تعرضها اليت

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال



  صاحل السحيمي: الشيخ                                                   وصايا لطالب العلم

 
 

٢٥ 

 إىل وصوالً طلبه، بداية يف العلم طالب ا يبدأ اليت الكتب هي ما خريا، اهللا جزاكم: يقول
  الكتب؟ أمهات

  :اجلواب

 والفهم والتأمل التدبر مع منه استطاع ما وحيفظ كتاب، أعظم فهو - وجلَّ عز-  اهللا بكتاب يبدأ
  .الصاحل السلف فهم وفق

 أو ،"البيقونية: "كـ األخرى املتون وبعض النووية، األربعني ذلك مع حيفظ أن استطاع وإن
 صاحل: الشيخ لشيخنا" الفقهي امللخص: "بـ ويبدأ ،"املصطلح علم يف املنح أطيب من: "كتاب

 ينقلب ذلك بعد مثَّ". ارد التوحيد وكتاب" ،"الثالثة األصول" حبفظ ويبدأ. - اهللا حفظه-  الفوزان
  .نعم. الربانيني العلماء على الكتب أمهات إىل

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 العلم، طلبة بني االختالف من وذاع شاع ما بني نصيحتكم هي ما إليكم، اهللا أحسن: يقول
  للمخالف؟ حتصل شبهة دىنأل بالتبديع

  :اجلواب

 يف يتسرع ال وأن ،- وجلَّ عز-  اهللا يتقي أن العلم طالب على: وقلت الوصايا، يف عليها نبهت
 العلماء إىل األمور عرجِي وأن لسانه، حيفظ أن وعليه تكفريهم، أو تفسيقهم، أو إخوانه تبديع

  .األمور هذه مثل يقيمون الذي هم الكبار،

 طلبة وهم بعضا بعضهم يبدع فتجدهم علماء؛ فيها يوجد ال اليت البالد بعض يف يوجد ما اأم
 يرجعوا أن دون األسباب، ألتفه ويتدابرون ويتهاجرون علم، طلبة ليسوا إم ورمبا صغار، علم
 طلبة بعض على حىت حكموا ورمبا غريهم، أو بعضهم على حكموا ورمبا الربانيني، العلماء إىل
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 وأم خطر، على بأم هؤالء فأُذَكِّر ذلك؛ إىل ما أو التفسيق أو التبديع أو باإلرجاء الكبار العلم
  .ألسنتهم به تتشدق ما كلِّ على سيحاسبون

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 - !شيخ يا-  تنصحين فهل اإلسالم، بالد إىل اهلجرة وأريد أوروبا يف أنا. إليكم اهللا أحسن: يقول
  آخر؟ بلد أي إىل أو بلدي إىل رةباهلج

  :اجلواب

 من فيها يوجد وما اإلسالمية البالد يف األمر كان اممهف ذلك؛ إىل سبيالً وجدت إن
  .الغرب بالد من خري افإ خمالفات؛

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 تصحيح يف نفسه يجاهد أن العلم طالب على أن ذكرمت كما - خريا اهللا جزاكم-  شيخنا: يقول
  ذلك؟ يكون فكيف أُعاهدها؛ وكيف نييت، أصلح كيف أعرف ال ولكين النية؛

  :اجلواب

 األحاديث واقرأ الكرمي، القرآن واقرأ قلبك، يوتقِس تصرفك، اليت الصوارف عن ابتعد
 طلبة والزم والضعيفة، املوضوعة عن وابتعد الصحيحة، والترهيب الترغيب كتب واقرأ النبوية،
 ونافخ املسك كحامل السوء، واجلليس الصاحل، اجلليس مثل(( ينفعونك الذين ننيياالرب العلم
 ونافخ طيبة، رحيا منه جتد أن وإما يحذيك، أن وإما منه تبتاع أن إما املسك فحامل الكري،
  .نعم )).خبيثة رحيا منه جتد أن وإما ثيابك، حيرق أن إما الكري

 املؤثرات عن وابتعد. وساعة ساعةً بالطلب، نفسك ترهق بأن نفسك على تقسوا وال 
  .نعم. قلبك تقِسي اليت أو املكروهة أو احملرمة اخلارجية
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óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 عليهم أو السالم يلقون ال الذين العلم لطلبة نصيحة منكم نريد إليكم، اهللا أحسن: يقول
  .العبوس

  :اجلواب

 رمبا الذين اجلهلة عند أو والتكفريني، وارجاخل عند توجد ما أكثر وهي خطرية؛ ظاهرة هذه
 وهذا وجهه، يف وكشروا وجهه، يف عبثوا بالتقصري؛ ابتلي قد مثالً شخصا رأووا فإذا تصوروا،

  .إليه تتودد وأن عليه، تشفق أن جيب أنت خطأ،

 نصحه، يف جتتهد وأن اخلري، له حتب أن عليك ولكن طقوسه؛ من شيء يف تشاركه ال نعم،
  .نعم. له اخلري وحمبتك له، حمبتك واقعِ من النصائح إليه توجه إمنا أنك تشعره نوأ

 أخاك تلقى أن ولو شيئًا، املعروف من حتقرن ال((: يقول وسلم عليه اهللا صلى الرسولو
  )).طلق بوجه

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

  .اهللا يف حنبكم أننا - !شيخ يا-  اهللا نشهد: يقول إليكم، اهللا أحسن

  .اهللا أحبكم: الشيخ

  :السائل

  وغريها؟ الفقه كمسائل اخلالفية؛ املسائل من العلم طالب موقف هو ما

  :اجلواب
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  والرجوع والدقة التحري بعد هعرف وما وصفهم، أسلفت الذين نالربانيي العلماء إىل حنيلها
 بني يوازن أن بأس فال ة،العلمي واآللة الصنعة من شيئًا ملك قد هو وكان العلم، أهل قواعد إىل
  .بالدليل ترجح ما ويأخذ الفقهية، املسائل يف العلماء أدلة

 الكبار؛ املسائل وأما. وكبرية صغرية كل يف العلم أهل إىل يرجع أن فعليه مبتدأً كان إذا أما
  .نعم. منه أعلم هو من إىل يرجع أن عليه لكن متمكِّن؛ علم طالب كان ولو حىت

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 مواقع هناك فهل نترنت،اإل شبكة على املواقع بعض ذكرمت ،إليكم اهللا أحسن: يقول
   ا؟ تنصحوننا

  :اجلواب

 فالزموه، السنة؛ عن يذب علمتموه من لكن املواقع؛ هذه يف خربة صاحب لست أنا
  .نعم. عنه فابتعدوا البدع؛ إحياء وإىل البدع إىل يدعو - يعين-  عرفتموه ومن منه، واستفيدوا

óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 اإلسالمي التاريخ مادة تناول عدم الدورات هذه يف املالحظ من: - إليكم اهللا أحسن-  يقول
  هذا؟ حول كلمة من فهل اليوم، إليه حباجة حنن ما والعظات العرب من فيها بأن علما فيها،

  :اجلواب

 وإن وغريه، ،)املختوم قيحالر: (قررنا كنا وأظن النبوية، السرية قررنا الدورات بعض يف بلى،
  .هذا إىل ينظر املستقبل يف تعاىل اهللا شاء

 ما جتمع اليت الغثائية، السري بعض وليس الصحة، على ةاملبني الدقيقة، املُحررة السرية نريد لكن
ودب هب.  
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óó  óó  óó  óó  
  :السؤال

 اهللا بغري يستغيث من خلف الصالة إن: لونيقو العلم طلبة بعض إن: يقول إليكم، اهللا أحسن
  صحيح؟ القول هذا فهل صحيحة،

  :اجلواب

 ال! يقولونه العلم طلبة إن تقول وأنت العلم، طلبة من أحد به قال ما باطل، القول هذا أبدا،
  !متعلم أو عامل عن فضالً علم، طالب هذا يقول أن ميكن

 صالة فإن وبالتايل باطلة، صالتهو ،مشرك فهو اهللا؛ إال عليه يقدر ال فيما باهللا يستغيث من
  .باطلة كذلك خلفه من

 وجد وإن حىت لغريه؛ صالته صحت لنفسه؛ صالته صحت من أنَّ: العلم أهل عند والقاعدة
 تصح فهذا الدين؛ من مروق وال كفر عنده وليس شرك، عنده ليس لكن نفسه؛ يف تقصري عنده

  .والصالح التقى أهل يرحت ي،التحر أمهية مع خلفه، الصالة

 به يقول ما هذا صحيحة؛ خلفه الصالة أن م يستغيث أو املوتى يدعو من أن: يقال أن وأما
  .علم طالب عن فضالً مسلم

 بغري يستغيث من خلف صلَّيت قد فأنا صحيحا؛ يكن مل فإن: يقول - !شيخ يا-  يتسائل: السائل
  سنتني؟ اهللا

  :الشيخ

  .باإلعادة تلزم فال مستورين؛ كانوا أو م،حاهل تعرف ال كنت إذا

 العباد احملسن عبد: الشيخ: شيخنا إىل فأُحيلك شرك؛ دعاة وأم حاهلم تعلم كنت إذا أما
  .نعم. املفيت مساحة إىل أو املسألة، هذه عليه واطرح البدر

óó  óó  óó  óó  
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  :السؤال

 يف خاصة املساجد، من ريهمغ على ميزة الشريفني للحرمني هل: يقول إليكم اهللا أحسن
  املصلي؟ يدي بني املرور مسألة

  :اجلواب

 ألف مبئة فيه صالةٌ احلرام املسجد ؛علمكم شريف على ختفى فال العبادة؛ حيث من امليزة أما
  .احلرام املسجد إال سواه فيما صالة ألف من خري فيه الصالة النبوي واملسجد صالة،

 رتقد والضرورة الضرورة، إىل يرجع هذا املرور وعدم املرور يف ميزة هناك تكون أن أما
 فلعله مضطرا مير الذي كان إن ؛غريمها يف أو الشريفني احلرمني املسجدين يف سواء بقدرها
  .نعم. يديك بني مير جتعله وال فادفعه معذور غري كان وإن استطعتم، ما اهللا فاتقوا معذور؛

óó  óó  óó  óó  
  

  

 


