َو ه
ون﴾[التوبة.]501 :
الش َفا َد ِة َف ُقـَ ِّب ُ﴾ؽُم بِ َام كُـت ُْم َت ْع َؿ ُؾ َ
احلؿد هلل والصالة والسالم عذ رشول اهلل ﷺ وبعد:
ففذه وصايا لطالب العؾم ٓ بد من اصطحاهبا يف ضؾبهه لؾعؾهم
كتبتفا تؾبقة لطؾب بعض إخهوا حػظفهم اهلل وتعاوكه ًا عهذ الهز
والتؼوى :

احلرص عذ الوقهت وآجتفهاد يف ضؾهب العؾهم
وعدم حمبة الدكقا واهلؾوع ورائفا وإكام حيرص عذ عدم آشتؽثار
مـفا فقلخذ ما يعقـه عذ ضؾب العؾم ويسك ما ٓ يـػعه.
آشتشارة يف ضؾب العؾم وعدم التؽهز يف ذله

أن خيؾص هلل يف ضؾبه لؾعؾم والعؿل به لؼول اهلل تعاىل﴿ :
َفاعب ِد اهللهَ ُ ْ ِ
اع ُبهدُ و ْا
﴿و ْ
ين ﴾[الزمر .]2 :وقال تعهاىل َ :
ُمؾص ًا هل ُه الدِّ َ
ُْ
ُْشهكُو ْا بِ ِ
اهللَّ َوَٓ ت ْ ِ
هه َصه ْق﴾ ًا﴾ [الـسههال :وضؾهب العؾهم مهن أعظههم
العبادات وأفضل الؼربات.

لؼول اهلل تعاىل َ ﴿ :و َص ِ
ت َفت ََوك ْهل َع َ
هذ اهللِّ
او ْر ُ ْم ِيف إَ ْم ِر َفنِ َذا َعز َْم َ
ِ
ني﴾[آل عؿران.]511 :
ب ادُْت ََوكِّؾِ َ
إِ هن اهللَّ ُحي ُّ
عدم احلسد والتطاول عذ من فهت اهلل عؾقهه فهنن
ذا مما يؿحق العؾم ويػسده واهلل ادستعان.

أن يؾزم متابعة رشهول اهلل ﷺ يف عؿؾهه وأن يتؿسه
بسـته وأن يبتعد عن البدع فنهنا هتؾ العؾهم وتهذ ب بزكتهه
قال اهلل تعاىل  ﴿ :ا هل ِذي خَ َؾ َق ادَْو َت و َْ ِ
هن
احل َقا َة ل َق ْب ُؾ َوك ُْم َأ ُّيؽ ُْم َأ ْح َس ُ
ْ َ

التلدب مع ادعؾم والشقخ ومن و أرفع مـه فنن ذا
يتسبب يف اكْشاح صدر ادعؾم وحبه العؾم لؾطالب.
تاشع ًا :أن ٓ يػرط يف العبادات الواجبة وادستحبة وأن يؽثر من

َع َؿ ً
ور ﴾[ادؾه .]2 :أي :أخؾصهه وأصهوبه
ال َو ُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُػ ُ

الـوافل وققام الؾقل وذكر اهلل ودعائه واشتغػاره فالعبهادة هلها أثهر

وٓ يتؿقع ضالهب العؾهم وٓ يهدرس يف غهر مراكهز أ هل السهـة

عظقم يف كقل العؾوم وتسفقل ادشاق قال اهلل تعهاىل ﴿ :واشهتعقـوا

واجلامعة كؿراكز وجامعات احلزبقني و أ ل البدع فهنن التؿسه

بالصز والصالة ﴾.

بالسـة وبغض أ ل البدع من أعظم إشباب بدخول كهور السهـة
والعؾم إىل الؼؾب وبعده عن الشبفات والشفوات.
أن يستلذن أبويه فنن ذا من الز ومن بركهة العؾهم
فنن أذكا له وإٓ رجع إلقفام فلحسن صحبتفام إن احتاجا إلقه.
رابع ًا :العؿل بؽل عؾم يعؾؿه وكل شـة عؾم هبا فػي ذا كػع
عظقم وثبات لؾعؾم والهدين قهال اهلل تعهاىلَ ﴿ :و ُق ِ
اع َؿ ُؾهو ْا
هل ْ
ون إِ َىل َع ِ
هام ِ ا ْل َغ ْقه ِ
ب
س ُّد َ
َف َس َ َرى اهللُّ َع َؿ َؾؽ ُْم َو َر ُشو ُل ُه َوادُْ ْم ِمـ َ
ُون َو َش ُ َ
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التدرج يف ضؾب العؾم فنن ذا من ادفم وٓ يترسع
لؾخروج أو لؾبحث أو قرالة الْشوح قبل إتؼاكه عؾوم ألة التي
يػفم هبا العؾم الْشعي فف ًام صحقح ًا شاد ًا مهن الهزٓت العؼديهة
والشطحات الػؼفقة وإحلان الـحوية والتسا الت والتعـتهات
التجويدية وإخطال اإلمالئقة وفؼـا اهلل وإياكم دا حيب ويهر
وجعل أعاملـا خالص ًة لوجفه الؽهريم .وجعؾفها ابتغهال مرههاته
وجـته وحذر ًا من كاره وغضبه.

يبدأ طالب العلم بـ :
حػظ الؼرآن عذ أ ؾه الؼرال وآ تامم بؾػظه ومعـاه ولو مؽث
يف ذل شـوات عديدة فنن الؼرآن و أول العؾوم وأصؾفا.
ثم حيػظ من السهـة وأقوال رشهول اهلل ﷺ بهالـص مهع آ هتامم
بؿعـا ا ويبدأ بإربعني الـوويهة ثهم عؿهدة إحؽهام ثهم الؾملهم
وادرجههان أو ريههاص الصههاحلني ثههم صههحق مسههؾم ثههم صههحق
البخاري ثم الصحق ادسـد.
ثم حيػظ ادتون العؾؿقة الصغرة ويػفؿفام مع دراشتفا ويبهدأ هبها
تدرجي ًا:
يبدأ يف العؼقدة :فقحػظ بعد كتاب اهلل إصهول الثالثهة وادبهاد
ادػقهدة والواشههطقة والطحاويههة والسههػاريـقة أو الؼرواكقههة أو شههؾم
الوصول.
ويف الههدروس يههدرس رشوح إصههول الثالثههة أوالؼهههول
ادػقد أوادباد ادػقدة ثم كشه

الشهبفات ثهم دعهة آعتؼهاد ثهم

الؼواعد ادثذ ثم الدر الـضقد ثهم كتهاب التوحقهد ثهم رشحهه فهت
ادجقد ثم الواشطقة ثم الطحاوية ثم رشح الطحاوية ٓبن أيب العهز
ثم التدمرية ثم احلؿوية و ذه الؽتهب ٓ بهد مهن ففؿفهام أوًٓ ثهم
يتوشع الطالب يف غر ذل من الْشوح وكتب اإليامن والسـة.
ويف التجويد :حيػظ حتػة إضػال ثم اجلزرية.
ويتخذ معؾ ًام مؼرئ ًا .ويف الدروس يدرس رشوح حتػة إضػال و
اجلزرية ثم الز ان وإن اكتػى بالدرشني إولهني مهع مؼهر ال فهال
بلس  .ويف ادصهطؾ :حيػظ البقؼوكقهة أو قصهب السهؽر ثهم ألػقهة
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ويف الػؼه :حيػظ فقه الؼرآن وصق﴾ ًا من السـة كالصهحقحني وبؾهو

السقوضي أو العراقي وإوىل أحسن.
ويف الدروس يدرس رشوح البقؼوكقة ثم ادوقظة ثم الباعهث
ثم الـز ة ثم التؼققد واإليضاح ثم دروس البحث والتخريج.

صحق البخاري ومسؾم.

ألػقة ابن مال إن قوي عؾقفا.
ويبدأ بتعؾم اخلط وحتسني خطه وبخاصة خط الـسخ والرقعهة
وٓ يشتغل بباقي اخلطوط التي يف تعؾؿفا هقاع لؾوقت.
ويف الهههدروس يهههدرس اإلمهههالل ويتؼـهههه وكتبهههه كؾفههها
مػقدة.ويدرس رشوح أجرومقة ثم ادتؿؿهة ثم رشوح ادتؿؿهة
ثم قطر الـدى ثم موصل الطالب ثم رشح ابن عؼقهل ثهم إن أراد
التوشع فقدرس أوه ادسال وُمترص مغـي الؾبقب ثهم دروس
البالغة.
ويف الرصف :حيػظ ٓمقة إفعال وزياداهتها وفف إلػقهة.و
ثهم

رشوح ٓمقة إفعال كتحـق إضػال ثم رشح ابن عؼقهل عهذ
فف إلػقة و و من باب التلكقث فام بعد ثم صذى العرف.
ويف أصول الػؼه :حيػظ الورقهات أو مـظومهة العؿريطهي وإن
صال التوشع فقحػظ مراقي السعود.
ويف الههدروس يههدرس رشوح إصههول مههن عؾههم إصههول
ورشوح الورقات ثم ادذكرة لؾشـؼقطي وحيذر مهن عؾهم الؽهالم
وصطحات بعض إصولقني.

ويف الدروس يدرس رشوح عؿهدة إحؽهام ثم بؾهو ادهرام أو
عؿههدة إحؽههام الؽههزى أو الههدراري أو كقههل إوضههار ثم رشوح

ويف الؾغة :حيػظ أجرومقة أو كظؿفا ثم مؾحة اإلعراب أو

يدرس اددخل يف عؾم الرصهف ثهم فهت الهودود الؾطقه

ادرام فالؼرآن والسـة أصل الػؼه بل وأصل كل العؾوم.

ويف الػرائض:حيػظ الرحبقة أو الز اكقة بعد حػظ الـصهوص يف
الباب.
ويدرس رشوح الرحبقة أو الرائهد يف عؾهم الػهرائض أو الػهائض
ٕخقـا أيب حمؿد عبد الو اب الشؿري.
ويتوشع بعد ذل فقام يسفل اهلل له من كتب العؾوم ادػقدة.
تـبقه ( :واهلؿم ختتؾ

فؿن اشهتطاع أن حيػهظ متـه ًا قبهل مهتن أو

تطلب العلم

يدرس إعذ ويؽتػي به كلن يدرس التحػة ثهم إلػقهة أو يهدرس
الورقات ثم ادذكرة فحسن وهبذا أوىص بعض أ ل العؾم دهن قهدر
عؾقه).
ويـص إعاجم وفؼفهم اهلل أن حيرصهوا أوًٓ عهذ تعؾهم الؾغهة
العربقة والتحدث هبا كثر ًا و جهر لغهات الؽػهار لغهر حاجهة ثهم
يلخذون بالـصائ السابؼة وأحسن مؽان هلم ولغهر م إن صهال اهلل
هلو دار احلديث بدماج فال يصدقوا فقه احلاشدين واحلاقدين.
وأخر ًا :اعؾم يا ضالب العؾم أن ثبات العؾم وبركته إكام و بـْشهه
وتدريسه والعؿل به والثبات عذ السـة وعدم التؿقع والذبذبة وكهام
قال الذ بي رمحه اهلل والعؾم لقس بؽثرة الرواية ولؽـه كور يؼذفهه اهلل
يف الؼؾب  .واحلؿد هلل .واحلؿد هلل رب العادني.
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(بسم هللا الرحمن الرحيم
اشتملت هذه المطوية على نصائح طيبة في
بابها  ،جزى هللا األخ عدنان خيرا
كتبه  :حييى به علً احلجوري)
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