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ػبسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددهلل ر  ا العدددادلص ةالادددم  ةالندددم  ملدددل  آيندددا زلمدددهلل ةملدددل  لددد  ة ددد آ  
 أمجعص.

اللهم اهدهلل ا يديمه هدهللوع ةمايندا يديمه ماييدع ةفيلندا يديمه فيليدعن اللهدم    دا 
أممالندددا ة دددملا يف أ يالندددا اللهدددم ةي ندددا دلدددا   نددد لال  دددملا يف  ليالندددا ة دددملا يف

 حتب ةفرضل ةاجعلنا يف منري ا متآعص لنآيال  لل هللا ملي  ةسلم.
هدد ا الليلددة  دد مر م هللمددة مهمددة  ايعددة     دداق هللا فعددال يف طرودد  طلددب العلددمن 
 ةالهللامي ذلا أ  نا  رى   آدا  مده اليدآيآة الدا ف هللا يديهم ةزلآدة لعلدب العلدم ل ده  م دريا
مددنهم   وعريددي  طرودد  العلددب ميددل وعلددب العلددمق الع ددهم دي ددي أة افددا طدديا    ددا 
سنياتن دي يها ة  حيال مه العلم ما لال  غريا شله أ ف  سنيات م ل الننيات 
الددأ أ فدد ها واف ةالنددآب هددي أ دد  ل وددنهل يف طلآدد  للعلددم الددنهل الادد ي ن الددنهل 

اددل طريددا شلددا متددب هللا لدد ن طريددا حي -أمددط طالددب العلددم-الدد حي حياددل معدد  مآت يدد  
ونفعددد  طريدددان ماالتدددا مأ دددم دي نددد  أ  ون لددد   ل غدددريا   دددم ةاضددد ا    دددال معددد  ة  

 ا فياا.
م دددري مددده اليدددآاا و دددرتة   دددراقات متنيمدددة فدددا   يف احلدددهللو  ةفدددا   يف التفندددري 
ةفا   يف الف   ونمعي  ةحي درة  رلدالأ أهدل العلدم ةل دن هم  وا  جعديا  ل أ فندهم 

يمه ل ر سنة أة ل ر سنتص  وا  جع لنفن  ل وفهم ادلاد  الدأ أل يدع مليد  أة ي
 أى أ دد  ل حياددل  ددياا م ددريا ل وأسددأ منددهللا ل ددي كا ملمددا مأ ددم دي دده معدد  أ  
ونعل  ةو يأ ملل منيال  ةونهل هنج  ةالنآب ا عهللا  ادلنهجية الا ي ة يف طلدب 

  منهجا ةاض ا زلهللدان  وا ل ونل   العلم أل   طالب العلم  الهلل أ  ونلال يف طلآ
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ختلددل مدده العرودد  ةلدد لال  ددرى أ   م ددريوه ملدديا مدده طلددب العلددمن سددنص أم دديها   
ي  أخدر ةورجعدي  ميامدا أة  در اقا   وعدهللة  ولدال ة رودهلل مل يا ةفرميان دت ي مليهم سن

 مه طالب العلم ادل آل أ  وت ل ل خبالتص:
ب ال حي سدا  مليد  مده  آلندا مده أهدل أ  و ي  سائرا ملل منهل العلاألوىل: 

 العلم ة ا ةا ملماق العهلل منريهم ولال النري.
أ  وددديطه  فنددد  ملدددل أ  و دددي  الددداو  للعلدددم ة تددد  ةأ    ديدددل مهمدددا   والثااا  :

 ما .
 ةى اخلعيددب الآ ددهللادحي يف متاالدد  اخددامع ألخددمآ الددراةحي ة داا النددامع: أ   

األ ديا  ةجلدأ رلالندهم   دلدا ألهلل طلآة احلهللو   ا  طلآ  ة غب يي  ةل در مندهلل 
مددر  مليدد  الددىمه  أى أ  دد  ل ونددتفهلل  ددياا ةل حياددل مآددري ملددم ي ددا :    ددط   وناسددآط 
ه ا العلم ةفدرف العلدم لّن د  أ   مندهللا يف يهمد   مديد  أة أ  د    وادل  لعلدب العلدم  

 مدر  ملدل  د ر  و عدر مليهدا مداق   -أحي العدهلل أ  فدرف  دهلل - ا : يلما ما  وات ودي  
 عر  فلي  عر  ة هلل أمر ولدال ادلداق يف فلدال الاد ر  ي فدر ييهدا لفدر  يتي دل متد مم 
ةمعتربا ةمتهللالرا ي ا : ه ا ادلاق ملل لعايت  أم ر يف ه ا الا ر  ملدل  نداة ا يلديأ 
م لي ة ليب ال  نل مه الا ر ةليأ العلم ال لعل من  مه ادلاقن يعى  ملل الرجدي  

 شله ويا   ليهم يي   ل طلب العلم يرجع ة آغ ة ا  
ه ا وفيهللف أ    حيتدا  طالدب العلدم  ل العىديدة ةأ    ديدل ن   و دي  أ دا د سدع 
يمددا اسددتفهللت لريجددع  ل النددآبن لدديأ النددآب يف طآعدد  يف أم ددر اليددآاا أة أم ددر 
دم   وفهمدي  م دري مدنهم وفهدم ةل ده  ادل آلص ملل طلدب العلدم لديأ الندآب هدي أهن 

لعلدم أ  د  ل وندلال طرو د  ةل و خد ا ملدل ادلنهدا  الد حي الد  النآب يف مهلل  حتايل  ا
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ختددر  مدده سددآ نا مدده أهددل العلددمن هدد ا العرودد  سددهل مينددي  ةهددي أسددهل مدده العرو ددة 
 الأ ونل ها األم رة  اليي .

 وا فآددص  هدد ا حي ددر هنددا النددأا  ادلهددم ةهددي وددردد م ددريا وددرددا م ددري مدده اليددآاا 
 ةون لي  من  أ  ةهي:
يددة الادد ي ة يف طلددب العلددمق ميددل ونددري طالددب العلددم يف هدد ا مددا هددي ادلنهج

العرو  ملدل ةيد  ادلنهجيدة الدأ  وا ةيد  هللا جدل  ةمدم العآدهلل معهدا  دا  طالدب ملدم 
ةةي   ل د است ق ةهي سأا  مهم لل اوة ةل ي  رلالأ العلم مفيهلل ييائهلل مج دة ةمده 

يامهدا دلدا أل دل مليد   أمّمها أ  وت ر   طالب العلدم منهدا مده فلدال احللد  أ  وت در 
 أ  وفهم غريا. -أحي  ايهم-ةونتعيع ال  
حيتا  طالدب العلدم  ل أ  و دي  مندهللا أخدمآ ضدرة وة ة دفات مم مدة أوال: 

 ل  يف منريا لعلب العلم:
ةأمّمهدددا أ  و دددي  سللادددا لرال ددد  جدددل  ةمدددم يف طلآددد  للعلدددم أل   طلدددب  أوهلااا :

لاد ي  ف دع أجن تهددا لعالدب العلددم العلدم مآداد  ةادلمئ ددة ممدا مآدع يف احلددهللو  ا
 ضا  ا وانع  يه ا العآاد   الدهلل ل آيذلدا ةلتيييد  هللا جدل  ةمدم لادالآها أ  و دي  
سللاددا ييهددا ر جددل  ةمددمن وعددط   وعلددب العلددم لنيددل مرفآددة د ييوددةن   وعلددب العلددم 
ا اليرمي ملم ال تاا ةالندنة لنيدل جداا أة  عدة أة ليادآ  معلمدا أة ليادآ  زلاضدر 
أة لييا   لي  الالآنا  أة لي ي  مل يا لهلل ةس ةحني ولالن الل و ي   ادهللا التعآدهلل ر 

 هب ا ةأ  وت لص مه اخهالة ييعآهلل هللا جل  ةمم ملل الاري .
 و  اإلخمص يف طلب العلم أ  و ي  ادلراد ةج  هللا جل  ةمم   مرضدا مده 

هالة مه  فند ن سدال اإلمدا  ةو ي   اةوا أ  وريع اخ -ال  يا  فلال األمراض-الهلل يا 
أمحهلل  يدل لد : ميدل اإلخدمص يف العلدمق  دا : اإلخدمص ييد  أ  ونديحي  يدع اخهالدة 
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مه  فن  أل      ونتيحي مال ةجهي   ا  جدل  ةمدم: مأمده هدي  ا دع ر سداجهللا 
ة ائمددددا حيدددد   اجخددددر  ةورجددددي  محددددة  ال دددد   ددددل هددددل ونددددتيحي الدددد وه وعلمددددي  ةالدددد وه   

مدم يف  ودة ادادلدة: موريدع هللا الد وه  منديا ةالد وه أةفديا العلدم وعلمي { ة ا  جل  ة 
 د جات{.

يإو  هللا جل  ةمم ي ل أهل العلم ملل غريهم ةال حي وعلب العلم ليعآدهلل هللا 
ملل الاري  لي لص  فن  هي مه اخهالة ةلي ي  يف ليافد  مياي دا دلدا  در  هللا جدل  

هللا جدل  ةمدم  ادهلل أ  ونجدي مده  ةمم ه ا  هلل أخلصن  هلل أخلص أل     اهلل ةجد 
 أ  و ي  متآعا ذلياا جاهم م لهللا.

اإلخدددددددمص أة  فلدددددددال اليدددددددرائف ةأة  فلدددددددال اجداا ةالادددددددفاتن ةالادددددددفات 
ةاجداا م دري   ددن فع ييهددا متددب ةمألفددات الع دها  دد ري ةالع ددها مآددري ل دده  دد مر 

 منها ما وهم يف ه ا ادل ا .
 ددددلل هللا مليدددد  -م أل   الندددديب أ  و ددددي   يي ددددا ملي ددددا يف طلددددب العلدددد ث نيهاااا :

ةهد ا ههدي  يف  ((    هللا حيدب الريد  يف األمدر مل د ))أخرب ا خبدرب مدا  ي دا :  -ةسلم
ةودهللخل  ((    الريد  مدا مدا  يف  ديق     ا د ))العمي  ة دا  مليد  الادم  ةالندم : 

 يف ولال العلم ةطلب العلم.
 دا  ولدال االده  دهاا ميل و ي  اللي ق و ي  ال     فرة  العلم مجلدة ممدا 

دا العلدم ))الىهرحي اإلما  التاالعي ادلعرةف  ا :  مه  ا  العلم مجلة وهب من  مجلة ة ّن 
 ة هلل أيا  مه ه  ا ادلعىن اليامر لي   ا : ((وعلب ملل مر  األوا  ةالل يايل

ػطنػظخبػاضعضـــمػاضتـيػتضتقــطػاضغومػرضمػوزداػطثضـــه
 دغــلػاجتطاعػاضظقـطوإّظــطاػاضػغحصلػاضـطرءػبكاػحصطة
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الري  معليا ميل و ي  الريد  الد     فدرة  العلدم مجلدةن  عدىن ةالدهلل ورودهلل أ  
 نورة  ملدم التفندري ود هب و درأ ففندري االده جرودرن ففندري االده جرودر ييد  مدل  التفندري

ه ا  ا  العلدم مجلدة مدا حيادل وآدهللأ ةونتهدي مده ففندري االده جرودر ة وا سد لت  ل وعلد  
ري    ال ليددل وتدد مر أ د   ددرأ مدد ا ة درأ مدد ا ةل ندد    وفاد  لددال مدده ال هند  مدده التفند

ففنددري  وددة ملددل اليجدد  ادلعلدديا  و  ميددل و ددي    الددهلل مدده التددهلل  ن ةالتددهلل   سددنة 
 الهلل منها م لال  جل وروهلل أ  وعلب ملم احلهللو  و هب  ل  يل األةطدا  وآدهللأ الد  

ا حين هد ا الرجدل املدم أة يت  الآا حي و ي  أ ا خمص ا تهيع مده رللدهلل مده يدت  الآد
أ   له حيال العلم ملل ما ما  ملي  أهل العلم يي دي   ا ئدا م  فدا مندهللا معليمدات 
ددل ةالدد حي العددهللا سددي ي  مادلددا    ةي دد  هللا  متنددامر  ل دده لدديأ هددي العلددم الدد حي  ددهلل أك  س
جدل  ةمددمن مدد لال يف الف دد  مدداوا  ددرأت يف الف د ق و ددي  أ ددا أ ددرأ يف ادل ددط أ ددا أ ددرأ يف 

ي  ه ا واهللآ ملي  أ   ل و خ  الاللي   ا  العلم مجلة ادل دط ةادمدي  ةال تدب ادم
ددا وعددي منددائلها ال آددا  مدده أهددل العلددم ل دده طالددب العلددم ادلآتددهلل     ال آددا  هدد ا  ّن 
و رأهددا  ددراق  مدده أةذلددا  ل  خرهددا    ددال أ  دد   ددهلل حيتددا   ل  دد  مندد لة خباي ددها 

 رأها سردا دير  مليها.ورجع ييها  ل ادلعي ت ل ه   و 
أو ددا   وهددتم طالددب العلددمن ةهدد ا مدده يددرة  الليدد    وهددتم الالتفادديمت يإ دد  
 وا مدددا  يف طلآددد  للعلدددم اهدددتم الدددهلل ي  ادلندددائل ةاهدددتم الالتفاددديمت يإ ددد  ونندددل ةلددده 
حيال ملما أل    ل وأ ل ةل ونب ال امهلل  الأ معها ففهدم فلدال التفاديمت الع دنا 

ة جدهللا دي د  أ د اهبا سدنص مدهللدا طيولدة مدا ا تهديا مند  أة و هب  ل د ةس مفال
يف الآاا اليالهلل جيلني  أ هر ةحندي ولدال ةوّده  أ   هد ا حيادل معد  ملمدا   هد ا 
العرو ددة لينددع العرو ددة منهجيددة أل  دد  ل وليدد   ددالآها ييهددا ةل ددهلل  ددا  جددل  ةمددم: 

 {مةل ه مي يا  الا يص  ا منتم فعلمي  ال تاا ة ا منتم فهلل سي 
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مي دديا  الددا يص ينددر ها أالددي مآددهلل هللا الآ ددا حي  محدد  هللا  محددة ةاسددعة يف  دد ي     
 ددا : الرالددداا هدددي الددد حي وددر  النددداس الاددد ا  العلدددم  آددل مآدددا ان هددد ا الرالددداا يف العلدددم 

 ةالتهلل وأ هي ال حي ور  الناس الا ا  العلم  آل مآا ا.
ادلندد لةن أ   ويددرف الادلددهلل س ةطالددب العلددم  وا د س أ  ودد مر مددل مددا وعلددم يف

و مر العهلل حت دري ةاسدع مدل مدا ة دل  ليد  حت دريا ةهد ا  درف لد  ةل ن د  لديأ الندايع 
دله وعل م أل   هي ونتعرض ما ملم ةالعال  ّنا وععل ما حيتا   ليد  الندامع   وععدي 

 ما هي ييآ م هللا  النامع.
 و  يمالدددددهلل مددددده الليددددد  ميدددددل و دددددي  الليددددد ق سدددددي   جياالددددد  يف اليدددددا  ادلدددددنهل 

   يف التهلل   يف طلب العلم.الا ي
أ  و ددي  ميا ددم يف طلددب العلددم جيعددل للعلددم أمددى  أة افدد  ةألمهددان    ث لثاا :

جيعل للعلدم األة دات ادليتدةن األة دات الدأ مدل  ييهدا وهند  ةضدعل ييهدا يهمد  جيعلهدا 
 للعلم جيعلها للهلل س ه ا  هلل خالل ةما  ا   فن .
 ييهددا  دفاق الدد هه ة دي  الدد هه  و  العلدم فععيدد  مده ة تددال أمدى األة ددات الدأ

ةالفددرا ن ةهدد ا  ّنددا و ددي  ال ددميمة أمددر  خددر أ  ةهددي أ  و ددي  طالددب العلددم  دد فا 
الالعلم ليم ةهنا ا واآ  مدع العلدم وهند  ميد ي  الدالعلم ديندي مد لالن مه د  العلدم  وا 
أ اد أ  ونا  جبنآ  متاا   ا حيتا  يي   ل من لة ةذل ا و ي  الع هم  وا  أوع متدب 
طالب العلم مرفآة ي ملم أ   هاجر ذلا  وا أفيع ملل غفلة ةدخلع م تآة يدم  مده 
الناس ة أوع متآ  مرفآةن مل  ةالهلل يف م ا  ن معىن ولال: أ د  مدا وعدالعن األ ض مدا 
مليها متاا ة  جبنآ  متاا ة وا ما  منهللا طاةلة ليأ مليها متاان ه ا معنداا أ  د  

  فص أ  اا ادلياغل ة ع  دراق ن طالدب العلدم و خ  الي ع ال حي وفعل  العض ادل
مددا منددهللا ة ددع ونددمل ة ددع  ددراق  أل   ة تدد  ملدد  يف طلددب العلددم واددآ  دينددي وهندد  
ددل و ددي   ميدد ي   نددائل العلددم يف يددل   ددآاال  الفددل  الر ئينددة يف ممددرا الددأ هبددا حيك ا س



 ادلنهجية يف طلب العلم

-8-     ww.alsalafia.comhttp://                        

خيتا  ذلدا العلدي    فا ييها هنا فتي   األة اتن األة ات اخليلة الأ و يى ييها وهن  
الأ حتتا   ل مهلل  وهه م ل الف   ةاأل ي  ةحني ولالن األة دات ادلتيسدعة خيتدا  ذلدا 
العلددددي  الددددأ   حتتددددا   ل مددددهلل  وهدددده م ددددل التفنددددري احلددددهللو  ادلاددددعل  ةحنددددي ولددددالن 
األة ددات الددأ و ددعل ييهددا يهمدد  خيتددا  ذلددا  ددراق  متددب اجداا متددب الرجددا  فددراجم 

ولال ال  اية العامةن  و  هي مني ل دائمان أونمدا مدا ن منيد ل  الرجا  التا وخ ةحني
العلدب العلددم   وندلي  مدده طلددب العلدم  ىهددة ة   دد آة ةذلد ا  ددرى أ دد  مده أمددرب مددا 
وعاا ملل العض مه وّه  أ    طالب ملم أ    دي ي النامات العديا  يف رلدالأ يف 

ب ملددم ة ّنددا و ددي   يددل ة ددا  ةألادودد    دتددع  ل العلددم الاددلة هدد ا   و ددي  طالدد
 ياا  خر  نب ما أ  ل ال   فن ن أما طالب العلم يميد ي  سدلياا ةهدياا ة غآتد  
يف طلددب العلددمن ادلددأ الدد حي ييدد  منددائل مددم  مدده طلددب العلددم ةاليددا  مددا أ ددى  هللا 
جدددل  ةمدددم يف متاالددد  أة  الددد   سدددي  هللا  دددلل هللا مليددد  ةسدددلم هددد ا م دددا  ا يددددرا  

ة م ا  فعليم أة م ا  اليا  للعلم ال حي أ ىل  هللا جدل  الاهلل  ةم ا  سعة الاهلل  أ
 ةمم ه ا هي م ا  سعة الاهلل  ة الت .

 و  جيب ملل طالب العلم أ  و ي  مه خاال  ادلم مدة لد  أ  و دي  مم مدا 
للعلم   وععي العلم العض الي ع  ّنا وععي  مل الي ع أة جل  يف يل   دآاال  الفدل  

امددف العلددم مل ددال وععيددال )) ا و ددي  العددض مدده ف ددهلل : الددأ ييهددا حتادديل العلددم ةذلدد
أل   العلددم غىوددر منددائل  م ددري   دد  ةذلدد ا مددا  العددض أئمددة احلددهللو  لددهلل   ((الع دد 

  هللو  ةهي ملل يراش ادليت ي ا  ل افآ  أمتآ  ملم لا ل  يف ه ا الل  ّة.
ه ا وهلللال ملل  خم   ةمتاالعتد  ة لآد   د ل الد لال اليديم ةاإلمدا  أمحدهلل دلدا  

 مرض  األخري ما    ا أ   أ اال  العض اليجع ي   أ دص يد فل العدض فمم فد  ما  يف
يرةى ل  الاإلسناد أ   زلمهلل الده سدريوه  دي  أ دأ الده مالدال  ضدي هللا مند  مدا  و درا 
األ ددص  ددا : يمددا  ددع أمحددهلل    ددا لدد  مدداتن هدد ا النفنددية لعالددب العلددم ةللعددال هددي 
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ادلددا يف منددت آل أمددرا     دداق هللا فعددال الددأ هبددا جيعددل هللا جددل  ةمددم طالددب العلددم م
 ايعدددا و دددي  مهددد  مدددع العلدددم لددديم ةهندددا ا وندددتفيهلل مدددا حيت دددر يائدددهلل  وددد   هبدددا الاددد ري أة 
ال آرين الع دهم و فيد  مده هدي أ د ر مند  الفائدهلل  ييندت رب مليد  أة   واد ي ذلدا مدل 

    عدد  ةهدد ا ألجددل أ  دد  مّددم  فندد  ملددل العلددم يددإوا مّددم  فندد  ملددل العلددم يإ  دد 
و ددي  مدده ا اددلص للعلددمن الددل    العلددم و ددي  مددع الادد ري ةوفدديت ال آددرين العددض 
العلددم وفهمدد  مدده هددي أ دد ر ةوفدديت األمددرب يددإوا ةضدد   لدد  اسددتفادن ةهدد ا ودد مر لدد  
أهددل العلددم ادل ددل الياضدد  أ  ةهددي  اددة سددليما  مددع اذلهللهددهلل يددإ   اذلددهللد مددع ةضددامت  

نىلدة منددهلل هللا ةمندهلل اخللد   ددا  لد  اذلهللهددهلل  دهلل ا ةوافدا ةمددع  يعدة سدليما   ددهلل ا ةوافدا ةم
مألعع  ا ل حتف ال  ةجاتال مه سآ  النآ  و ص{ يعلمها اذلهللههلل ةجهلها سليما  
ملي  النم  يه ا استفاد من  أهل العلم أ  فت رب ملل مه أفاف الفائهلل    ر أ  مرب 

 و فيال الفائهلل  ونتي ل استي ا  أ م   عال أل   وفت  لال الاا ال اف .
اخلادا  الدد م  مهمدة جدهللا لعالددب العلدم ةهنداف غريهددا ممدا ومدرت لددال هد ا 

 فعلآها مه ال تب الأ أكلفع يف ه ا الآاا.
دددأا  ادلهدددم: ميدددل و دددي  الليددد ق ميدددل و دددي  التدددهلل   يف طلدددب  اج   ددد   للن 

 العلمق أة ما هي ادلنهل يف طلب العلمق
لية ةمنهدددا ملدددي  أ   العلدددي  اليدددرمية متنيمدددة سلتلفدددة يمنهدددا ملدددي  أ ددد اجلااا:ا :

 منامهلل  ونميها الع هم ملي  اجلة ةونميها  خرة  مليما  نامية.
يالعلي  األ لية هي ملم ال تاا ةالننة وعط ملدم التفندري ملدم احلدهللو  ملدم 
الف  ن   ملدم التيليدهلل جرجد  مده ملدم ال تداا ةالندنة ألجدل مّديم منىلتد  أل   مدل 

 ننة.ه ا العلي  متفرمة ةمفهيم  مه ال تاا ةال
  و  منهلل ا العلي  األ لية لعالب العلم: التفنري ةالتيليهلل ةاحلهللو  ةالف  .
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ةالعلدددي  ادلندددامهلل  هدددي: أ دددي  التفندددري أة مدددا وندددمي   العلدددي  ال دددر  ن أ دددي  
 احلهللو  أة ما ونمل  اعل  احلهللو ن أ ي  الف   ةالن ي ةملي  الل ة.

م ددل هدد ا العلددي    هندداف ف ندديم  خددر العلددم مندد  أ ددي  ةمندد  ملدد ن األ ددي  
ساال ة الد مر ملهدا األ دلية ةادلندامهلل  ةادللد  ماألخآدا  ةالدلاجم ةال رائدب ةال ادص 

 ةالتا وخ ةحني ولال.
 ملم التفنري:أوال: 

ملددم التفنددري فتددهلل   ييدد  الدد   فآددهللأ التفنددري سلتاددر جددهللان فتعلددع ييدد  ملددل معدداا  
أ فع األ دياق لدال مم  هللا جل  ةمم خا ة  وا منع لايّا لل ر   يإ   و ي  مه 

أ  دتر ملدل ففندري سلتادر مدا  العلمداق وعتندي  التفندري اخملدص يف األمادر ادلتد خر  
ةهي  ايع مفيهلل ل ه حتل  يف  راقف  ملل مدا ييد  مده التد ةومت ة دهلل  دنف  اخدم   
ددييطين دتددر ييدد  مدده أةلدد  ادلفاددل ليدد     ددال  جددم  الددهللوه ا لددي ةجددم  الددهللوه الن 

الاددم  ففهددم ادلعدداا الاختاددا  ةهددي ملدد  رللددهللا   دد ا  يددإوا مددر ت فنددمع  م ددريا يف 
ملدل سنددص  ددف ة أخدد ت ادلفاددل مددامم يهمددع ادلعدداا الددأ فنددمعها يف الاددم  

 يي ي  معال ملم ةاض .
 ميل فعرف أ ال يهمع التفنري ل  فنت ل  ل غرياق

ددددي   ملددددل  فنددددال مدددد م ف ددددرأ سددددي    هناااا  اجلاااا:ا : أ  فنددددتعيع أ  ففنددددر الن 
ليدددمأ ةضددد اها ي دددرأت ففندددريها يف اخملدددص ةيهمتددد  ميدددل فعلدددم أ دددال يهمتددد ق ةا

ف لددد  التفندددري ةفآدددهللأ ففندددر ملدددل  فندددال يدددإوا اسدددتععع أ  ففندددر الادددياا ةالدددهللة  
فل أ اليضي  يف يهم اجوات منهلل  فندال يإ دال ف دي   دهلل د جدع يهمدع ففندريها 

التفنددري هدد ا  ةدي دده أ  فنت ددل العددهللها  ل غريهددا ةهدد ا طرو ددة ودد   ففادديلها يف غددري
أة  فآهللأ التفنري اخملصن العهلل ولدال فنت دل  ل مدا هدي أملدل مند  م دل ففندري اليديخ 



 ادلنهجية يف طلب العلم

-00-     ww.alsalafia.comhttp://                        

االه سعهللحي أة م ل ففنري الآ يحي أة االده م دري أة سلتادراف   وا مدا  هنداف سلتادرات 
سادلة مه ادلعا ضات يلجع  ليها دتر مليها مرة ا فعرف مع  ادلعداا ف دي  ادلعليمدات 

هي أطي  مه اخملص  هلل أفع وهنال العهلل يهمال دلا أة دا اخدم  ن  الأ ييها الأ
يدددإوا أفدددع ادلعليمدددات األم دددر ف دددي  ادلعليمدددات األ دددل ةاضددد ة أل  دددال اسدددتععع أ  
ففندددر ةاليدددمأ ةضددد اها مددده وهندددالن  وا  دددرأت االددده م دددري  وا  دددرأت الآ ددديحي ةحندددي 

ر ةه د ا ولال مه ال تب الأ هي أمرب  ليم ست أ مه  فنال أ دال أد مدع أم د
 مع مرة  الىمه حتأ أ ال  هلل ّنيع يهمال ل م  هللا جل  ةمم.

 التيليهلل. ث ني :
 الت:حيد قسم ن:
 الع يهلل  العامة. القسم األول:
 فيليهلل العآاد . القسم الث  :

وعدط ملدم التيليددهلل الد حي ستهلل سد      دداق هللا هد ا ف نديم للتيليددهلل مده ليدد  
نها: دلعدة ا مت دادن ةمنهدا الياسدعية ليديخ هي ملم الع يهلل  العامة ألفع ييها متب م

اإلسم  االده فيميدةن ةمنهدا الع يدهلل  الع اةودة ةغدري ولدال مده مدا ومدرت ييد  مآالد  
ا مت دددداد ماملددددة وعددددط ودددد مرة  مآالدددد  ا مت دددداد ملهددددان م ددددل اإلديددددا  الددددار ةأ ائدددد  

  الالرسددل ة ددفاف  ة الياليتدد  ةمددا وتعلدد  الدد لال اإلديددا  الادلمئ ددة اإلديددا  الال تددب اإلديددا
اإلديدددا  الددداليي  اجخدددر ألددديا  ال يامدددة ألددديا  ال دددرب الآعددد  ةمدددا حيادددل يف مر دددات 
ال يامددة اخنددة ةالنددا  ال ددهلل  ةمددا وتعلدد  الدد    ودد مرة  ففا دديل ا مت دداد مآالدد  أخددر 
م ددل ال ددم  يف األةليدداق ةمرامددا م م ددل ال ددم  يف الادد االة  ضدديا  هللا ملدديهم م ددل 

ا م ددل ال ددم  يف األمددر الددادلعرةف ةالنهددي مدده ادلن ددر م ددل ال ددم  يف اإلمامددة ةل ي هدد
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ال ددم  يف األخددمآ ةحنيهددا ممددا ومددر  دديخ اإلسددم  يف  خددر الياسددعية هدد ا فنددمل 
 م يهلل  مامة.

م يددهلل  أهددل النددنة ةاخمامددة هدد ا ف خدد ها الاللفيددب فآددهللأ ال تدداا سلتاددر ف ددرأا 
ال  ديم يندل ييد ن ملل  ديخ التفندري مدا حيتدا  أ  ف درأا ملدل  ديخ  وا أ د ل مليد

أمددا التيليددهلل يمالددهلل مدده  راقفدد ن ف خدد  سلتاددرا م ددل دلعددة ا مت دداد    لفّتهددا ي ندده 
 ةهي ادلراد ة   ل وتينر ي ر ها ل  ففهم مآال ها.

مه األغمط الأ فياج  طما العلم أهنم و خد ة  متاالدا مدا استعرضديا مندائل  
ندددهلل ادلعلدددم هددد ا غلدددف الدددل ة  مآال ددد  وعدددط حي دددر وعدددرف ادليضدددع الددد حي حي دددر ييددد  م

 الياجب أ  فعرف ادلآال  الأ ف لم منها ال تاا.
دلعة ا مت اد دتر مليها مه أةل   ل  خران فعرف فرفيآ  ةادلنائل الأ فعرض ذلا 

 ةحني ولال   العهلل ولال ف رأا ملل معلم أة  يخ.
متدداا يف أةائددل ال تددب دلعددة ا مت دداد منددائل  ةاضدد ة سلتاددر   وا  ددرل  لددال 

مليدد  ف روددرات متآتهددا العددهلل ولددال أضددآع  يددإوا ضددآعع هدد ا اليددر  ةمريددع مدده   ددر 
 فنددال ةأ نددع أ ددال أل متدد  أة أل مددع أم ددرا فنت ددل العددهللا  ل الياسددعيةن ف خدد  

 أو ا الياسعية ملل معلم.
   ميل فعلم مه  فنال أ  ال يهمع الآااق

ة غددري العددض الندداس و ددرأ يددإوا أفددل وعددرب ممددا  ددرأ  مددا أ  وعددرب العآددا   غددري  ددرمي
ملمية ة ما وعرب خع  و ي  يامها أ م خع  مه جدراق  راقفد  ل  أل  د  ل خيتدرب  فند  
ي  ددع  وا  ددرأت الفاددل مدده الياسددعية مددع  ددرل  فآددهللأ فهلل سدد  مددع  فنددال فعددرب مندد  
ال ي  م م  ا   يخ اإلسم  االه فيمية يف الياسعية يف أةذلا مد م هد ا امت داد الفر دة 

امددددةن فآددددهللأ فيددددر  الفر ددددة الناجيددددة مدددده هددددمق أهددددل النددددنة الناجيددددة أهددددل النددددنة ةاخم
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ةاخمامدة مدده هدمق لدد  فعددرف مده  فنددال أ دال أد مددع معدداا هد ا ال ددم   وا أفددل 
يف أمنائ  د سع ال دم  مده الادفات مد م  دفة العلدي ر جدل  ةمدم ا سدتياق ملدل 

  أ ددا العددرش فدد مر مددا فعددرض لدد  اليددا   مدده ادلنددائل مددا ف خدد ها  امددا أة  ددراق  ف ددي 
 ددرأت الياسددعية هدد ا مددا حتاددل معدد  العلددم  الددهلل أ  فددهلل س ةهدد ا الدد حي ونددمي  أهددل 
العلم معا ضة العلم ةمهللا سة العلدمن ةمد امر  العلدمن لد  مممدة أ داق معا ضدة مد امر  
مهللا سةن ونتعمل أهل احلهللو  ل  لفظ ادل امر  و ي  وامرف  ال  ا مما مر  يف العض 

يدداق هددي ةأالددي   مددة الددرا حي مآيددهلل هللا الدده مآددهلل ال ددر  أخآددا  اإلمددا  أمحددهلل أ دد   ددلل الع
اإلمددا  ادلعددرةف  ددليا العيدداق سدديوا   دخددم  ل ادلنددى  يمددا يجاددا     الدد وا  الفجددر 

 م  ا الليلة وت امرا  ميل وت امرا ق
ه ا و مر  سناد ةواف و مر ادلنت هد ا ود مر ادلدنت مدا ف لدم مليد   وا مدا  مليد  

العلددم هدد ا ييدد  ف آيددع لدد  أمددا أ   حت ددر منددهلل اليددديخ أة ي دد  أة حنددي ولددال وتدد امرا  
ادلعلددددم ةفنددددمع ةفدددد هب ةمهددددهللف الدددد   خددددر مددددا  عتدددد  هدددد ا   حياددددل ملمددددا فنددددمع 
ةفنتفيهلل ةم جي      اق هللا ل ه   فنم ي العلدم ة  فأسند  مندهلل  فندال يدإو   وا 
 عدع  درأت اليدر ن يهمددع معدىن ال دم  مممدة يهمددال مندهلل  غدمآ ال تداا فآددهللأ 

  ةفيض  ادلنائل  وا منع يامها مائة يف ادلائة يتيض  مل ادلنائل له و دي  يف فير 
وهنددال ا ددتآاا  وا مددا  يهمددال  ا ادددا أة م ددعرالا أة ميي ددا سددتملظ أ ددال أمنددداق 
اليددر  يف هدد ا ال تددب األساسددية الددأ هددي أ ددي  سددتملظ أ ددال اضددعرالعن فددت لم 

لص أمر ف  منع يامها ل  ما فعرف ميل فعرب! اختلعع ملي  ادلن لة مع أ  ال منع 
ةل ددده مندددهلل ا ختآدددا  و دددر  ادلدددرق أة وهدددا  يتنّدددر  ل  فندددال يتعدددرف أ دددال يددداهم أة 
لنددع الفدداهم يددإوا مددا اسددتععع أ  فيددر  هدد ا ادل عددع أة فلددال اخملددة يمعددىن ولددال 

 أ  ال حتتا   ل  ماد ا يم فنت ل  ل ما العهللها    العهلل  ل امها.
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يخ مدد م وهلل  سددهمن يف الليددل مهللا سدد  دلددا طددما العلددم حي ددرة  منددهلل اليدد ساا اق 
د سدديان مددل ةالددهلل و لدد  ال تدداا ةويددر  لاددالآ  ةاجخددر ويددر  لدد  ةمدده احلندده يف 
طلدب العلددم أ  فت د  لددال  دالآا ةالددهلل   ف  ددر يهد ا الاددالب فراجدع أ ددع ة ودداا 
العلددم فيددر  لدد  ةويددر  لددال فآددص لدد  خعدد  يهمدد  ةوآددص خعدد  يهمددال ةفتنددامهللا  يف 

 ه ا.
مدده الياسددعية فدد   الهلل جددة ال ال ددة ةالعددهلل يهددم الياسددعية دتامددا فنت ددل   وا ا تهيددع

 ل احلميوددة ة    دداع فنت ددل  ل  ددر  الع اةوددة مددا يف لددر  ة وا يهمددع الياسددعية 
دتامدا فنددتعيع أ  فدد   ل تدب  دديخ اإلسددم  دتدر مليهددا ففهمهددا الدإو  هللا فعددال ل دده 

منها ةهدي مدا أل دم أ دي  ملدم مه العجب أ  و   العض من ا ةوفت  الفتاةى ةو رأ 
ا مت اد جييق ال   ي  فعآا  مليل ما منهللا    مير  د دائ  أة  الدع سدامة  دا : خل ندا 
  ددرأ يف الفتددداةى وفدددت  ةو ددرأ   العدددهلل ولدددال جيدداد  يف العدددض ادلندددائل ةهددي مدددا يهمهدددا 
أ ددم ةهدد ا م ددري ةةاجهندداا م ددرين ودد   و ددي   ددا   دديخ اإلسددم  مدد ا ة وا  اجعددع 

 ديخ اإلسددم  مدا  الد ن ألجددل أ د  أمعدداا ة تدا م تععدا لدديأ جبيدهللن ال دداا ةجدهللت أ   
ألجل أ  د  مدا مندهللا أ دي  فلدال ادلند لة وعدط أ دي  فلدال ادلند لة ليندع ماالتدة مندهللا 
يي دددي  يهمددد  ل دددم  العلمددداق لددديأ ال ددديحين األمّدددم مددده ولدددال أ    و دددي  أل دددم 

ندلل مالندنة لعآدهلل هللا الده الياسعية أة احلميوة أة دلعة ا مت اد ين هب  ل متدب ال
اإلما  أمحهلل ةاإلديدا    الده مندهللا أة مالتيليدهلل   الده خىديدة أة مالتيليدهلل   الده مندهللا 
ةم ل ولدال مده ال تدب ال آدا  الدأ لديأ ادلندائل ييهدا مأ دلة ممدا أ دلع يف متدب 
ادلتددددد خروه ل ددددده  وا أ دددددلع ادلندددددائل   وهآدددددع  ل فلدددددال ال تدددددب ينددددديف و دددددي  

ملددل أو ةجدد  ينددتفهم  ملددل أو يهددم     دداق هللا فعددال اسددتهلل لال ال ددم  النددلل 
أل   ال لمدددة مددده مدددم  الندددلل سددديف ف دددي  يف الالدددال منيطدددة الادلنددد لة الدددأ ما دددع 
مندددهللف أ ددديذلا يف دتدددا  اليضدددي ن فدددرفآف ال لمدددة ةاضددد ة مندددهللف معناهدددا مدددرادهم هبدددا 
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 دداد  ددا  زلل ا ددا مددا حتدديى مدده أم لددة ولددال مدد م ال لمددة الددأ هددي يف أة  دلعددة ا مت
 الب اللمعدة يف اإلديدا  الاأل داق ةالادفات  دا : الدم ميدل ة  معدىن  هدل هداوحي 
و فيها طالب العلم  وا ما يهمها ملل ل ي تهدا يإ د   وا أفدل  ل متدب الندلل...   
حييددل ملددل ملمائنددا ال آددا  أل   منددهللهم مدده العلددم مددا لدديأ منددهلل غددريهم يددإ  ل و دده 

م ةحني ولال يم الد س أ  فل د  ال دريهم مده طلآدة منهللف مه الي ع ما وناسب أة ا 
 العلم شله هم مه أساف فنا ل ه اليرةط  ادلعترب .

 : احلهللو .الث لث
أة  ما وآهللأ طالب العلم  فظ األ العص النيةوة ة  ا لي سد لع أم در احلاضدروه 
هل لفّيا األ العص النيةوة و ي :  ن ما لفّيها ةا ت ليا  ل د اسة ال تدب ال آدا  

  ل  يل األةطا  أة سآل النم  أة يت  الآا حي ةاأل العي  النيةوة هي ال امهلل .م
  جعيا  ل ال تب الأ فرجم ييها مألفيها ألهل العلم متب اللاجم ا ّر ةا رأ 
م ومرةا يف فرمجة مال أ     رأ متاالا مآريا م م ما جتهلل أ    فرجم لعال أ     درأ  ما جتهلل أهن 

ادمي  ةحني ولدال مدا جتدهلل ل ده جتدهلل يف فدرامجهم أ د  و دي : لفدظ يت  الآا حي أة  رأ 
مدد م األ العددص النيةوددة لفددظ ادلل ددة يف الن ددي لفددظ العمددهلل  يف الف دد  لفددظ ممددهلل  

 األل ا  و مرة  م ل ادل تارات ل ق
 ألمروه: األة : ليهلللال أ   طرو  العلم  هي ه ا   غري.

رسدخ مأ دل أل د  االتدهللأ التلدال ادلتدي  ال اا: ليآص م ا ة ه ا العال ةأ   ملمد  م
ي ل مها ةد سها ملل األ يا ن ما جتهلل أ   يم ا  رأ يت  الآا حي  رأ  يل األةطا  مدا 
جتدددهللن ة  و دددط ملدددل العدددال الددد لال أل   هددد ا ال تدددب فعدددرف مندددائلها التفاددديلية  وا 

 أل مع.



 ادلنهجية يف طلب العلم

-06-     ww.alsalafia.comhttp://                        

هدا دائمدا  و  يف احلهللو  فآهللأ  فظ األ العص النيةوة لفّدا   غدري حتفّهدا ةدتر  
 الددهلل حتفّهددا م ددل الفاحتددة مددل أسددآي  ختتمهددان مددل ختمددة ف ددي  ةاضدد ة منددهللف العددهلل 
ولدددال ف دددرأ  دددرلا ذلدددا ةلآددد ا لدددي و دددي  ملدددل  ددديخ أو دددا ة   ل و ددده يت دددرأ  دددرلا 

 ةف آع  ةفن   ييما أ  ل مليال ألهلل العلماق.
العدهلل لفدظ األ العددص فآدهللأ يف مدل  لددهللو  ف درأ  در  الندديةحي مليد ن  در  الندديةحي 

اددر أمددرب مدده الندديةحي  ددر  االدده د يدد  العيددهللن   وليدد   ددرة  م ددري  ةل دده أمربهددا سلت
 ر  االده  جدب احلنآلدي احلدايظ ادلعدرةفن ف درأ  در  النديةحي يدإوا  رأفد  ملدل لدهللو  
 ّندددا األممدددا  الالنيدددات ف لددد  ال تددداا ةفآدددهللأ فيدددر  احلدددهللو  ةهددد ا ونفعدددال م دددريا  وا 

  مددده األ العدددص النيةودددة   أ دت أ  فعدددظ يف مندددجهللن لدددال أ  فآتدددهللأ مددده أحي  لدددهللو
ف ددآف اليددر  مدداف ة ددايع لل اوددةن التدديل  ليددال خلعآددة مجعددة فدد   منددجهلل ييدد  مددهللد 
مه طلآة العلم مل ةالهلل و ي  لل اا:   ما أخعب أ دا خيعدب ال داان طالدب العلدم 
 الددهلل مهللفدد  معدد  يف مددل م ددا  أ ددل العددهلل   وددات مددع  ل ددا  ففنددريها سددي   العاددر 

ص ةففنددريها ةغددريا أة األ العددص النيةوددة مددع  ل ددا   ددرلها ةففنددريها سددي   اإلخددم
يمالدددهلل  مددده  امدددهلل  لدددال فنعلددد  منهدددا ةسدددت ي  الدددإو  هللا   ودددا ةميددداههللا لعّدددم النفدددع 
 فددظ األ العددص النيةوددة مددع  ل ددا   ددرلها ألهنددا ضددمع مدده النددائل اليدديق ال  ددري 

هلل ولددال  ل العددهلل ولددال فنت ددل مدده األ العددص النيةوددة  ل ممددهلل  األل ددا  يف احلددهللو  العدد
اللددي  ادلددرا   وا اليالددهلل لددأ مدده  فندد   يدداط و ددي  أ ددا أالددهللأ الددالآلي  لفّددا   الدد س 
ة   ل و دده يعمددهلل  األل ددا  ةالعددهلل الآلددي  خددمص الرمددة ة عمددةن   مددا ع أ  ف ددرأ يف  
متب الندنة  د ي  الآ دا حي  د ي  مندلم ةيف غريهدا ل ده   ف درأ ييهدا ةأ دع مدا 

ودد  مددا فعددرف معناهددا ألادودد    ددا و ددي  ضددآعع فلددال األ ددي  أل  دد  ف فيددال ألاد
ادلعددىن ييدد   دديق مدده التعددا ضن ادلنددائل الف هيددة ادلنددتنآعة منهددا   ددا فعددى مليددال ةحنددي 

 ولال.
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الف دد  فآتددهلل  العمددهلل  الف دد    الدده  هللامددة  محدد  هللا ةمدده ل و دده يف هدد ا  رااعاا :
هدي الآمد وآتهلل  ال حي مدنت مده ادلتدي  الف هيدة مده أحي مد هب ل ده مد هب احلنااللدة 

أ ل ادل اهب سلالفة أة أ ل ادل اهب مندائل مرجيلدة يدإ   ادلندائل ادلرجيلدة مد م يف 
 اد ادلنت نع  ليلة ةأم را  اج  ادل ايد ف خ  منت م ل ممدهلل  الف د  ف خد ا ةف دآف 
منائل مدل الداا مد م دتدر ملدل الداا ادليداا يتمدر مليد  مدر  سدروعة يتعدرف ف نديم  يف 

منددائل ق   العددهلل ولددال فآددهللأ ملددل معلددم هدد ا  الددهلل الآدداان ةش الددهللأق ةش ا تهددلق مددا 
من   وا ل وتينر ف رأا ملل  فندال أة ف دي  ةهللا  ا   جدل ف دهللمع   األمدي  ويدا  
 يل  الالآنددا  مددهلل س  ددعب ملددي  أ  أل ددر ملددل  دديخ أةحنددي ولددالن الددل ف ددرأ ةفندد   

 مما أ  ل مليال.
ريدددي  ميدددل ميدددل و دددرأ الف ددد ق هددد ا سدددأا  مهدددم م دددرية  و دددرتة  الف ددد  ة  وع

و ددرأة ن الف دد  لدديأ مالتيليددهلل يالتيليددهلل فاددي  منددائل  سددهل منددائل الاددفات ييهددا 
 مآات ييها ف ةول ف ةليا العلدي  ل مد ا  ل ملدي ال دهلل  ملدي ال هدر فد ةليا ا سدتياق  ل  
م ا فاي ها ةاض  ل ه الف د  فادي ا لديأ الالياضد  يهدم  دي  ادلندائل لدام فيدتآ  

س الف دددد   ل أ ددددا ن أة  فتعامددددل مددددع هدددد ا ادل تاددددر  ندددائل أخددددر سددددي تا  منددددال د  
الالنأا  ةاخياا ميلق ف ي  م م ادلياا مممة أ نا  ف   ختاطب اليدر  مدم أ ندا  
ادلياا ف ي : أ ندا  ادليداا مممدة األة : هدي العهدي ن مدا فعروفد ق ود   فملدظ أ دال يف 

ادلاق الآا ي ملل أ ل ه ا األسالة  وا مر ع و ي  اخياا العهلل سأال  ما فعروف  هي 
خل ت  أة مما و ي  غريا هدي العداهر يف  فند  ادلعهدر ل دريان  ولا سد لع ةهدي أجداا 
فعاملع مع متاا الف   م  د  معلدم فند   أ دع ةهدي جييدب  وا أفدل الدلا  أة  درط 
فن   الاألسالة ادلناسآة ف ي  م م  وا  ا  ادلاق الآا ي ملل أ ل خل تد  فند   ف دي  

يآددال ودد مر لددال احلددا ت هددل خالعدد  شلددا   أ  غددري شلددا   ...ا  فآددهللأ معل ددا ةهددي جي
أ دددددع فنددددد   ةف ندددددم ةالعلدددددم يف الف ددددد   ّندددددا هدددددي اليدددددياص مهدددددا أة : الالتادددددي  ما يدددددا: 
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الالت اسيم أ فع  يق لال يف الف   الت نيم ف ي  هد ا فن ندم  ل مد ا ةمد ا األ دياق 
 جددة ةغددري شلا جددةن طيددبن العا ضددة ملددل ادلدداق الآا يددة ملددل أ ددل خل تهددا  نددمص شلا

م   سل للمما جة ةغري ادلما جةق مد ا ةمد ا اليدا   دي دل لدال االده  هللامدة يف العمدهلل ن   
 تم يف د س الف   الالراج  الالدهللليل   أل د  مدا ودراد مندال أ  ف دي  مفتيدا أ دع اج  
مددتعلم وددراد مدده د سددال الف دد  أ  فتاددي  ادلنددائل الف هيددة ةففهددم فعآددري أهددل العلددم يف 

   م م: سلتار الىادن الىاد فعريي     ري    د  حيديحي مممدص ألدل مند لة ميدل مدل الف
ةالهلل   عريها الهللليلها ةالراج  ةادلرجي  منهان   ي  أم دينا ةمدا يهمندا الدىاد ةلد لال 
اج   ليددل مدده  ددر  الددىاد مدده العلمدداق أل  العرو ددة الددأ ونددتعملها العلمدداق سدداال ا يف 

خدددددرجتهم أهدددددل ملدددددم ليندددددع هدددددي ادليجددددديد  اج  اليدددددر  ةالدددددأ  فعدددددع العدددددما ةأ
ففادديمت ةفعلدديمت وعددي  ال ددم  يف مندد لة ةالددهلل  ة  وددراد مدده طالددب العلددم أ  
دددا فتادددي  ادلنددد لة ةل مهدددا النددداق ملدددل هددد ا  وتادددي  يف ادلنددد لة مدددل مدددا  يدددل منهدددا  ّن 
ادل هب  وا ا تهيع مه ال نم األة  مده أ ندا  ادليداا ف لد  ال تداا ةالدنفأ العرو دة 

  فعيددهلل هدد ا ال نددم ةفيددرل  فملددظ  وا مددا  يهمددال ميددر ا فل ددظ مدده  فنددال فدد 
 ة وا ما  يهمال م رالا يتل ظ مه  فنال ة تا  الص ميرآ ةم را.

ػدـــــارقػطذـــــرشةػودـــــرقػط ربـــــاػػػ
ػ

ــربػ ــر ػوط ـــــ ــغنػطذـــــ ــتانػبـــــ ػذـــــ
ػ

فعيددهلل فندد   أهددل العلددم ادلعلددم الدد حي وعلمددال يف ادلنددائل الددأ وعلددم أ  الفتدديى 
نت ادلعلدددم الرالددداا وددد مرف هبدددا و دددي : هددد ا ةالفتددديى ملدددل خبدددمف مدددا ومدددر يف هددد ا ادلددد

خمي ن ال ي  الراج  هي م ا ليأ ال دي  الدراج  يف مدل  مند لة  دا ودلج  للمعلدمن 
  و دده ال ددي  الددر اج   ددا مليدد  ادلفتددي  الدد وه وفتددي  مدده أهددل العلددم ال آددا  ورالعددال 

ا ةهد ا مدا  أهدل العلدم الص متاا الف   ةالص الفتيى جيعل يي  الا دلة اليندال ةالدص هد 
 منهلل ا و مرة  يف فهلل وأ الىاد األ ياق التالية و مرة .
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 أة :  ي   ادلن لة ل مهان الناق ملل ما ومرا  الب ال تاا.
هددل ليدديخ اإلسددم  االدده فيميددة أة فلميدد ا االدده ال دديم أة ألددهلل مدده أئمددة الددهللمي  

نيهدا   ددي  مدد م يف هدل ذلددم اختيددا  سلدالل ألهنددم جلدديا ادلد هب يادلنددائل ادلرجيلددة الي
ادلياا مممة أ نا  و ي  لال ادلعلدم ةاختدا  اليديخ ف دي الدهللوه  ديخ اإلسدم  أ   ادليداا 
 نددما ن   حتتددا  ففادديل يف مددل مندد لة ة  فعليدد  ادلعلددم حيتددا   ل معريددة مددا مليدد  
الفتيى يي ي  لال وفأ الييخ الفما م م وفأ  الة الييخ مآهلل العىوى لفّ  هللا 

ندد لة ال دد ا ورالعددال هدد ا الدد حي حتتاجدد  أمددا  دد   منددهلل مندد لة   ددي  دليلهددا مدد ا يف ادل
ةاستهللليا ذلا ال  ا ةه ا الدهللليل أخرجد  يدم  ةيدم  ةييد  الدراةحي الفدما ييد  ملدة ة  
وا  ا ستهلل   ةال ي  مرجي  ةالاياا  ي  اليعيب ة س اآ ةاليايعين هد ا يف 

رف هد ا ادلنددائل ةوت ملهددا و رأهددا يف ادلندائل مددا حيتددا  ل دده طالدب العلددم الدد حي وعدد
ال تب ادلعيلة ليأ مل متاا  رأت من  أة ل رت    ةأمعيال ادلعليمات يمعناا 
أا  أسدددتعرض مدددا  دددرأت هددد ا ليندددع طرو دددة أهدددل العلدددم  ّندددا طرو دددة أهدددل العلدددم أ  
وععيددال مددا ونفعددال ه دد ا يف سددائر أالددياا الف دد  مددل الدداا دتددر مليدد  هبدد ا العرو ددة  وا 

ائل التاي ات ف   أ ع مع مرة  الىمه ف ي  ال امهلل   دهلل النيدع ادلند لة ضآعع ادلن
ه ا مرجيلة  اج دة دليلهدا ال دي  ادل دالل فنآدط معدال مدع الدىمه ود   مدل  مده يف 
م ا ددد  الاددد ي  فنآدددط وآدددهللأ الآنيدددا  معدددال ورففدددع ورففدددع ةفتادددي  ادلندددائل يف الآهللاودددة 

دلندددائل العدددهلل سدددنة فملدددظ أهندددا و دددي  ميدددر  يف ادلائدددة ي مههدددا يددد هم أدلتهدددا فادددي ت ا
سنة مير يف ادلائة العهلل سنتص ف ي  ميروه ةه  ا مع الىمه أما العرو ة ادليجيد  
اليددي  ودد   طالددب العلددم منددهللا يف مندد لة ففادديل سددامة فندد ل  يف منددائل أخددرى يف 
الف   ما منهللا ملم هبا ه ا خلل يف طلب العلم مشيلية   العهلل ولال فآهللأ فنمدي لد  

 و رب.
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 فددأ العرو ددة فنددري يف العلددي  ادلنددامهلل  طآعددا ا تهينددا مدده العلددي  األ ددلية  ملددل
فندري يف العلدي  ادلنددامهلل  ملدل  فددأ العرو دة فآددهللأ الادل تادرات   فل ددل  دياا ييددياا 
ةومرت لال مه العلي  التا وخ وهللخل يي  سري  النيب  لل هللا ملي  ةسلم ةسدري  االده 

أ ديا  التدا وخ هد ا ملدي  الدأ هدي ادللد   هيا  ييها مفاوة يف ولال م لال ودهللخل ييد 
ف رأ ما  اع مه ولال العلي   الهلل مه العناوة هبا أ ي  التفنري أ ي  الف د  أ دي  
 احلهللو  ال حي هي ادلاعل  ةالن ي ة  ملم الهللة  الن ي و ي  اليامر االه الي دحي:

ػجّطـــــــلػاضطظطـــــــ ػبـــــــاضظحوػسطـــــــنػػػ
 

ــلػػ ــاضظط ػاختبـــ ــرابػبـــ ــرمػا رـــ ػغحـــ
 

مدد  م نددر هدد ا   واددل  ميددل أئتمندد  ملددل يهددم معدداا طالددب العلددم جتددهلل مم
ال تاا ةالننة ةهي   وفهم الن ي ما وأدته يف اليا ع ال     سي ي  م لهلل ون دل ل ده 
ودد فيط يف مندددائل جيتهددهلل ييهدددا ةمآا فدد  أ دددم مراليتدد  ليندددع جبيددهلل  مدددا وفهددم اللندددا  

اإلمددراا ف ددرأ  العددر  هدد ا    ددال أ  دد  خلددل  الددهلل مدده العناوددة الددالن ي ةالن ددي ممهللفدد 
ملددل  دديخ   فعددرا مددا  دداع أحي  دديم و االلددال أمريدد ن ف ددرأ خددرب يف اخروددهلل  أمرالدد  
سدددي   ف رأهدددا مددده ال دددر   أمرهبدددا لدددهللو  أمرالددد  هددد ا وآدددص الن دددي مندددهللف ة   الدددهللأت 
فيا ف يي  اج  مه مآا  العلماق ما  ود   وند   يف اإلمدراا  الدهلل مده رلدالأ أهدل 

لعلي  األخرى  الهلل ون   ما  مدراا  يلد  فعدال مد اق العلم ال حي وهلل س يي  الن ي ةا
مدددا  مدددراا اخملدددة الفم يدددة ونيدددعي  مدددع اإلمدددراان  وا فر دددل ةلفدددظ األلفيدددة سدددي   
الدداإلمراا ةالددهللليل مدد م و ددي  زلمددهلل  دداد  زلمددهلل مددا  مراهبدداق  ددا  مآتددهللأ و ددي  ادلعلددم 

  لع مآتهللأ ما الهللليل و ي   ا  االه مالال يف اخلم ة:
ػورـــــــــا رػخبـــــــــرطبتـــــــــد ػ غـــــــــدػ

 
ــ رػػ ــنػارتـــ ــا رػطـــ ــدػرـــ ــقػ غـــ ػإْنػشضـــ
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م م لي  لع اجوة ملل وه   وأمني  الاجخر  م ل النيق{ ه ا و ي  ال وه 
اسم مي ي   الهلل ل  يف  لت  مه مائهلل وعيد ل  ما العائهللق و ي  العالب العائهلل 

 زل ةف ون   ادلعلم ما الهللليلق و ي :  ي  االه مالال: 
ػواضح فػرظـــــدعمػصثـــغرػطظجـلػ.......................................

ػبفعلػ وػوصفػصطنػغرجوػغكبػسيػرائدػطتصلػإنػاظتصب

 ددا  الددهللليل هدد ا ورالعنددا الددالن ي دتامددا ل دده هدد ا العرو ددة لينددع ميجدديد  اج  
ادل ادددديد مدددده هدددد ا جددددتم الددددهلل س الالي ددددية الاخددددهلل يف طلددددب العلددددم ةأ  حتر دددديا ملددددل 

جددة  ل ملمدداق  اجددة  ل طددما ملمنأل دد  أودده ادليجهددي ق ادلنهجيددة ةاألمددة اليددي   ا
ويجهدي  النداس الداج اق الاألي ددا  الال  ايدات الادلفداهيم    ّندا ويجدد  الدالعلم ملدم  اسددخ 
ونت  ر دليل  وفهم أ دي  ادلند لة ةمدم  أهدل العلدم مليهدا لد  وندري النداس ملدل 

العلدددم م دددرية  ل ددده  اليندددة ةحنددده  اجدددة  ل طدددما ملدددم اليدددي  ةالعدددما الراغآدددي  يف
طددما العلددم  ليلددي  مدده هددم طددما العلددمق هددم الدد وه ونددرية  ملددل ةيدد  العرو ددة 
الاددد ي ة الدددأ سدددا  مليهدددا مددده مدددا   آلندددا مددده أهدددل العلدددم ةهدددي هددد ا العرو دددة الدددأ 
ومدددرت لددددال يددددإ  أ ددددع طآ تهددددا يندددت ي  منتفعددددا الددددإو  هللا أمددددرب ا  تفددددا  حتددددأ يف 

ةألننددع أ ددال طالددب العلددم ملددم الددهللأت  فنددال يف سددنة أ ددال ف ددريت ف ددري ةاضدد  
ففهدددم ة   أمهلددددع ةل دددرت ة لددددع ةجاددددع ةمدددا أ ددددلع يإ ددددال سدددت ر  ال ددددهلل  مددددا 
أخللددع الدد اف أسدد   هللا أ  ونددي   لدديب ة لدديال م الاذلددهللى ةا سددت امة ةأ  جيعلنددا مدده 
طلآة العلم ال وه خييي   ةأ  جيعلنا للنداس أئمدة هدهللى ور دهللة  مده ضدل  ل اذلدهللى 

دليفل ةأس ل  ل ل ةالهلل لاضر معنا أ  و تب هللا جل  ةمم لد  ةحييي  ال تاا هللا ا
خري خادتة يف لياف  ةأ  وينر لنا اخلري أونما منا ةأ    و لنا  ل أ فندنا طريدة مدص 
ةأ  و خددد  ال ودددهللونا  ل مدددل   دددي  أة ممدددل حيآددد  ةورضددداا    ددد  ةيل ولدددال ةال ددداد  مليددد  
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سددلص ةاحلمددهلل ر  ا العددادلص ةسددآ ا   الددال  ا العددى  ممددا واددفي  ةسددم  ملددل ادلر 
 ة لل هللا ةسلم ملل  آينا زلمهلل ةملل  ل  ة  آ .



 

 


