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 املقدمة
 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على خري خلقه، نبينا حممد وعلى آله وصحبه، 
 أما بعد: 

م سلوكه، سواء مع يقّو فال شك أن طلب العلم له آداب كثرية، والتزام الطالب هبا
 شيخه أو أقرانه، وخيتصر له الطريق، ويرشده إىل التحصيل والتفوق. 

وحاجة طالب العلم لألدب، كحاجة النفس للهواء، وباألدب يفهم العلم، وبقدر 
 إجالل الطالب لشيخه ينتفع مبا يفيد من علمه. 

بّين أهنا مسةة  وقد حث الشرع املطهر على التحلي باألخالق، وحماسن اآلداب، و
أهل اإلسالم، وأن العلم ال يصل إليه إال املتحلي بآدابه، املتخلي عن آفاته، وهلةاا اعةت    
العلماء هبا تصنيفًا وتأليفًا، وكانوا ُيَلقِّنون طالهبم يف ِحَلق العلم تلك اآلداب، فتواصةل   

 لتحلي بأدبه. جهودهم جياًل بعد جيل، يتوارثون العلم، فنالوا بركته مبجالسة أهله، وا
، -وفقه اهلل  -وملا كن  جالسًا مع أخي الشيخ الدكتور/ إبراهيم بن فهد الودعان
؛  -رمحه اهلل  -وقد كان يستمع لشريط مسجل للشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني 

أن  عبداهلل أبو زيد، فإذ بأخي ياكر يشرح فيه كتاب "حلية طالب العلم" للشيخ بكر بن
؛ ليكون ال لطول أصل الكتاب، ويتم  أن ُيختصرتاب فيه طول؛ وما ذلك إشرح هاا الك
يستفيد منه املبتدئ؛ وال يستغين عنه العامل املنتهي! فجالة  الفكةرة يف   لصغري احلجم؛ 

خاطري؛ الختصار هاا الكتاب؛ ليسهل فهمه، وحييط الطالب مبوضوعاته الرئيسة، فتستقر 
إىل أن تتوسع مداركه؛ وتنمو مقدرته على االستيعاب؛  يف ذاكرته؛ ويفهمه منا بداية طلبه
 ويقرب على طالبه تناوله وحفظه. 

فدعاين ما رأي  إىل كتابة هاا املختصر؛ ماكرًا للعامل ما وصل إليةه، ومنبةهًا   
يوفُِّقنا للعلِم والعمل، ويبلُِّغنا من رضةوانه هنايةَة    -تعاىل  -للطالِب ما يتعيَُّن عليه، واهلل 

 األمل. 
 حممد بن فهد الودعاند. 

 هـ01/5/0241الرياض يف 
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 الفصل األول
 آداُب الطالب يف َنْفِسِه

 الِعْلُم عبادٌة:  -0
أصُل األصوِل يف هاه "احِلْلية" بل ولكل أمٍر مطلوٍب ِعْلُمك بأّن العلةم  عبةادة ،   

 وعليه، فإن شرَط العبادِة: 
َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا تعاىل:  ؛ لقوله -سبحانه وتعاىل  -إخالص النية هلل   -1

 .  اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء
 قال: "إمنا األعمال بالنيات...".   ويف احلديث أن النيب 

فإن َفَقد  الِعْلُم إخالص  النية، انتقل من أفضل الطاعات إىل أح طِّ املخالفةات، وال  
 : الرياء، والتسميع... شيء، ُيح طُِّم العلم  مثُل

وعليه، فالتزم التخلُّص  من كل ما يشوب نيت ك يف صدق الطلب، كُحبِّ الظُّهور، 
والتفوق على األقران، فإن هاه وأمثاَلها إذا شاب  النيَة، أفسدهتا، وذهب  بركُة العلةم،  

 وحتمي احِلمى. بل  -تعاىل  -وهلاا يتعني عليك أن حتمي نيَّتك  من ش ْوِب اإلرادة لغري اهلل 
، وحمبة رسةوله   -تعاىل  -اخَلْصَلُة اجلامعُة خلريي الدنيا واآلخرة: "حمّبُة اهلل  -2

 .وحتقيُقها، بتمحُِّض املتابعِة وَقْفِو األثر للمعصوم ،" 
 ُكْن سلفيًا:  -4

 -رضي اهلل عنةهم   -ُكْن س َلفيًا على اجلاّدة، طريق السََّلف الصاحل من الصحابة 
 بعده ممن َقَفا َأَثر هم يف مجيع أبواب الدِّين، من التوحيد، والعبادات، وحنوها. َفم ْن 

 ُمالزمُة خشية اهلل تعاىل:  -3
، حمافظًا على شعائر اإلسالم،  -تعاىل  -التحلِّي بعمارة الظاهر والباطن خبشية اهلل 
 وإظهار السنة ون ْشِرها بالعمل هبا والدعوة إليها. 

، ومةا  -تعةاىل -يف السرِّ، والع َلن، فإن خري الربيَّة من خيشى اهلل فالزم خشية اهلل 
ا كان عاماًل، وال يعمةُل   خيشاه إاّل عامل ، وال ي ِغْب عن بالك أن العامل ال ُيع دُّ عاملًا إال إذ

 العامُل بعلمه إاّل إذا لزمته خشيُة اهلل. 
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 دواُم املراقبة:  -2
يف السرِّ والع َلن، سائرًا إىل ربِّك بني اخلةو    -تعاىل -التحلي بدوام املراقبة هلل 

 والرجاء، فإهنما للمسلم كاجلناحني للطائر. 
فأقبل على اهلل ِبُكلِّيتك، وليمتلئ قلُبك مبحّبته، ولساُنك بةاكره، واالستبشةار   

 والفرح والسرور بأحكاِمه و ِحَكِمه سبحانه. 
  َخْفُض اجَلناح وَنْبُذ اخُلَيالء والكربياء: -5

ت ح لَّ بآداب النفس، ومن العفا ، واحِلْلم، والصرب، والتواُضع للحقِّ، وسةكون  
 الطائر، من الوقار، والرَّزانِة، وخ ْفض اجلناح، ُمت ح مِّاًل ُذلَّ التعلُِّم لعّزة العلم، ذلياًل للحقِّ. 

عنةد السَّةَلف   وإيَّاك واخُليالء؛ فإّنه ِنفاٌق وكربياٌء، وقد ب َلَغ من شّدة التوقِّي منه 
 م ْبَلغًا. 

واحار داَء اجلبابرة: )الِكْبر (: فإن الِكْبر  واحلرص  واحَلس د  أوُل ذنب ُعِصي  اهلل به، 
فتطاوُلك على ُمع ّلِمك كربياٌء، واستنكاُفك ع مَّن يفيُدك ِممَّن هو دون ك كربياٌء، وتقصرُيك 

 عن الع م ل بالعلم ح م َأُة ِكْبٍر، وعنواُن حرماٍن. 
 القناعُة والزَّهادُة:  -6

التَّحلِّي بالقناعة والزهادِة، وحقيقُة الزهِد: "الزهُد باحلرام، واالبتعاُد عن ِحم ةاه،  
 بالكفِّ عن املشت به اِت، وعن التطلُّع إىل ما يف أيدي الناس". 

وال وعليه، َفْلي ُكن معتِداًل يف معاِشه مبا ال ُيشينه، حبيُث يصوُن نفسه و م ن يعةوُل،  
 ي ِرُد مواطن  الاِّلَِّة واهُلْوِن. 

 التَّحلِّي ِبَرْوَنِق العلم:  -7
ُحْسن السِّْم ، واهَلْدي الصاحل، من دوام السكينة والوقار، واخُلشوع، والتواُضِع، 

 ولزوم امَلح جَّة، بعمارة الظاهر والباطن، والتخلِّي عن نواِقِضها. 
 َتَحلَّ بامُلروءِة:  -1

روءة، وما حيمل إليها، من مكارم األخالق، وطالَقِة الوجه، وإفشةاء   التحلِّي بامل
السالم، وحتمُّل الناس، واأَلنَفِة من غري كربياٍء، والعّزِة يف غري ج ب روٍت، والشهامة يف غةري  

 عصبّيٍة، واحَلميَِّة يف غري جاهلية. 
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يئٍة، كالُعْجب، والرياء، وعليه، فتنّكب خوارم املروءة، من ِحْرفة م ِهينٍة، أو خ لٍَّة رد
 والب َطِر، واخُلي الء، واحتقار اآلخرين، وَغش يان مواطن الرِّي ب. 

 التمتُّع خبصال الرجولة:  -9
من الشجاعة، وشّدة البأس يف احلقِّ، ومكارم األخالق، والب ْاِل يف سبيل املعرو ، 

 حىت تنقطع  دونك آماُل الرجاِل. 
ضعف اجَلأِش، وقّلِة الصرب، وضعف املكارم؛ فإهنةا   وعليه؛ فاْحَار نواقض ها، من

 ت ْهِضُم العلم، وتقطُع اللسان عن َقْوِلِة احلقِّ. 
 َهْجُر التََّرفُِّه:  -01

ال تسترِسْل يف )التنعُّم والرفاهية(؛ فإنَّ "البااذَة من اإلمياِن"، و ُخا بوصةية أمةري   
وِزيَّ الع ج ةم، وععةددوا،   : "وإيةاكم والتةنعُّم ،    املؤمنني عمر بةن اخلطةاب   

 واْخش ْوِشنوا...". 
وعليه، َفاْزو رَّ عن ز ْيِف احلضارة؛ فإّنه ُيؤ نُِّث الطِّباع ، وُيْرخي األعصاب ، وُيَقيُِّدك  
خبيط األوهام، وي صُل امُلِجدُّون لغاياهتم وأن   مل ت ْبر ح مكانةك، مشةغول  بالتةأنُّق يف    

 ملبسك...
ك؛ ألنه ُيع بُِّر لغريك عن تقوميك، يف االنتمةاء، والتكةوين،   فكن ح ِارًا يف لباِس

والاوق، والناُس يَُص نُِّفونك من لباِسك، بل إّن كيفّية اللُّْبِس ُتع طي للناظِر تصنيف  الالبِس 
 من: الرَّصانة والتع قُّل، أو التمشُيخ والرهبنِة، أو التَّصايب وُحّب الظهور. 

ك وال ُيشينك، وال ي ْجع ْل فيك مقااًل لقائةٍل، وال َلْمةزًا   َفُخْا من اللباِس ما ُيزين
 لالمٍز. 

وإياك مث إيَّاك من لباس التَّصايب، وليس مع  هاا أن تأيت بلباٍس م ش ةوٍَّه، لكنةه   
 االقتصاُد يف اللِّباِس برسم الشرِع، ت ُحفُّه بالسَّْمِ  الصاحل، واهَلْدِي احَلس ن. 

 ْغو: اإلعراُض عن جمالس اللَّ -00
ال ت َطْأ بساَط من ي ْغشون يف ناديهم امُلنكر ، ويهتكون أستار  األدب، ُمتغابيًا عةن  

 ذلك، فإّن جنايتك على العلم وأهِله عظيمة . 
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 اإلعراُض عن اهَلْيشات:  -04

 التَّص وُُّن من اللَّغ ط واهَلْيشات، فإّن الغ َلط حت  اللَّغ ط، وهاا ُينايف أدب  الطلب. 
 التََّحلِّي بالرِّْفِق:  -03

اْلتزِم الرفق  يف القول، ُمْجتنبًا الكلمَة اجلافيَة، فإّن اخلطاب  اللَّيِّن  يتةأّلُف النفةوس    
 الناشزَة. 

 التأمل:  -02
 التَّحلي بالتأمل؛ فإّن من تأمل أدرك، وقيل: "تأمْل ُتْدِرْك". 

 الثباُت والتثبُّت:  -05
ال سّيما يف امُلِلمَّاِت وامُلِهمَّات، وفيه: الصرُب والثبةاُت يف   ت ح لَّ بالثباِت والتثبُِّ ،

 التلقيِّ، وطيُّ الساعاِت يف الطَّلِب على األشياخ؛ فإّن "م ْن َثب    ن ب   ". 
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 الفصل الثاني
 كيفيُة الطََّلِب والتََّلقِّي

 كيفيَُّة الطََّلِب ومراِتُبُه:  -06
 لُوصوَل"، و"من رام العلم  ُجْمَلًة، ذهب عنه ُجملًة". "م ْن مل ُيْتِقن األصول، ُحِرم  ا

وعليه، فال ُبدَّ من التأصيِل والتأسيِس ِلُكلِّ فنٍّ تطلُبه، بضبط أصِلِه وُمختصره على 
 ، وآخاًا الطََّلب  بالتدرُّج. ، ال بالتحصيِل الااتِّي و ْحد هشيٍخ ُمْتقٍن

 .  َتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّْلَناُه َتْنِزياًلَوُقْرآنًا َفَرْقَناُه ِل:-تعاىل-قال اهلل 
َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال ُنزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك : -تعاىل-وقال 

 .  ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتياًل
 راعاهتا يف ُكلِّ َفنٍّ تطلُبُه: فأمامك أمور ال ُبدَّ من م

 ِحْفُظ خمتصٍر فيه.  -1
 ضبُطه على شيخ ُمْتِقٍن.  -2
 عدُم االشتغاِل باملطوَّالِت وتفاريِق املصنَّفات قبل الضبِط واالتقان ألصله.  -3
 ال تنتقل من ُمْخت صر إىل آخ ر  بال موجٍب، فهاا من باب الضَّج ر.  -4
 ابط العلمية. اقتناُص الفواِئد والضو -5
مجُع النَّْفِس للطلِب والترّقي فيه، واالهتماُم والتحرُُّق للتحصيل والبلوِغ إىل ما  -6

 فوَقه حىت تفيض  إىل املطوَّالت بسابلٍة ُموثقٍة. 
واْعَلم أّن ذكر املختصراِت فاملطوَّالت اليت ُيؤ سَُّس عليه الطلُب والتلقِّةي لةد    

ر إىل ُقطر باختال  املااهب، وما ن ش َأ عليه ُعلماُء ذلك الُقْطِر املشايخ ختتلُف غالبًا من ُقط
 من إتقاِن هاا املختصر والتمرُِّس فيه دون غريه. 

وقد كان الّطلُب يف ُقْطرنا ميرُّ مبراحَل ثالٍث لد  املشةايِخ يف دروس املسةاجد:   
 للُمبتدئني، مث املتوسِّطني، مث امُلتمكِّنني: 

اأُلصول وأدّلتها"، و"القواعُد األربع"، مث "كشف الشُُّبهات"،  ففي التوحيد: "ثالثُة
 مث "كتاب التوحيد"، هاا يف توحيد العبادة. 

ويف توحيد األمساء والصفات: "العقيدة الواسطية"، مث "احلموية"، و"التدمريةة"،  
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 فة"الطحاوية"، مع "شرحها". 
يري، مث "َقْطر الند " البةن  ويف النحو: "اآلُجرُّوميَّة"، مث "ُملحة اإلعراب" للحر

 هشام، و"ألفية بن مالك" مع "شرحها" البن عقيل. 
املرام ويف احلديث: "األربعني" للنووي، مث "ُعمدة األحكام" للمقدسي، مث "بلوغ 

 بن تيمية. البن حجر، و"املنتقى" للمجد 
 ويف املصطلح "خنبة الفكر" البن حجر، مث "ألفية العراقي". 

: "آداب املشي إىل الصةالة"، مث "زاد املسةتقنع" للحجَّةاوي، أو    ويف الفقه مثاًل
 "عمدة الفقه"، مث "املقنع" للخال  املاهيب، و"املغين" للخال  العايل. 

 ويف أصول الفقه: "الورقات" للجويين، مث "روضة الناظر" البن قدامة. 
 ويف الفرائض: "الرَّْحبية"، مث مع شروحها، والفوائد اجللية". 

 التفسري: "تفسري ابن كثري".  ويف
 ويف أصول التفسري: "املقدمة" البن تيمية. 

ويف السرية النبوية: "خمتصرها" للشيخ حممد بن عبدالوهاب، وأصلها البن هشام، 
 ويف "زاد املعاد" البن القيم. 

ويف لسان العرب: العنايُة بأشعارها، كة"املعلَّقات السبع"، والقراءة يف "القاموس 
 على اجلميع.  -تعاىل  -ط" للفريوزآبادي، رمحة اهلل احملي
 َتَلقِّي الِعْلِم عن األشياخ:  -07

األصُل يف الطََّلب أن يكوَن بطريق التَّْلقني والتََّلقِّي عن األساتيا، وامُلَثاَفنِة لألشياخ، 
 واألخا من أفواه الرجال ال من الصُُّحِف وبطوِن الُكُتِب. 

اا العلُم كرميًا يتالقاه الرجاُل بين هم، فلما د خ َل يف الُكُتِب، قال األوزاعي: "كان ه
 دخل فيه غرُي أهِله". 
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 الفصل الثالث
 َأَدُب الطَّالِب َمَع َشْيِخه

 رعايُة ُحْرَمِة الشَّيخ:  -01
مبا أن العلم  ال ُيؤخا ابتداًء من الُكُتب بل ال ُبدَّ من شيٍخ ُتةْتِقُن عليةه مفةاتيح     

لتْأم ن  من الع ثار والزَّلل، فعليك إذًا بالتحّلي برعاية ُحْرمته؛ فةإن ذلةك عنةواُن    الطَّلِب؛ 
النجاح والتحصيل، فليُكْن شيُخك  حملَّ إجالٍل منك وإكراٍم وتقديٍر وتلطٍُّف، َفُخْا مبجامع 
اآلداب يف ُجلوِسك معه، والتحدُِّث إليه، وُحسن السؤال واالستماع، وُحْسةن اآلدب يف  

الكتاب أمام ه ومع الكتاب، وت ْرِك التطاوِل واملماراِة أمام ه، وعدم التقدُّم عليه بكالٍم  تصفُّح
أو مسرٍي أو إكثاِر الكالم عنده، أو ُمداخ َلته يف حديثه ود ْرِسه بكالٍم منك، أو اإلحلةاِح  

وِجُب لك عليه يف جواٍب، ُمتجنِّبًا اإلكثار من السؤال، ال سّيما مع ُشهود املإل؛ فإن هاا ُي
 الُغرور  وله امَلَلَل. 

وال ُتناديه بامسه ُمج رَّدًا، أو مع َلَقبه كقوِلك : يا شيُخ فالن! بل قل: يا شيخي! أو 
يا شيخنا! فال ُتس مِّه، فإّنه أرفُع يف األدب، وال ُتخاطبه بتاء اخلطاب، أو ُتناديه من ُبْعٍد من 

 غرِي اضطرار. 
 السُّرور من الدرِس واإلفادِة به.  والتزم توقري  اجمللس، وإظهار 

وإذا بدا لك خطأ  من الشيخ، أو و ه ٌم فال ُيْسِقْطه ذلك من عينك؛ فإنةه سةبٌب   
 حلرمانك من علمه، ومن ذا الاي ينجو من اخلطأ ساملًا؟ 

 واحار أن عارس  معه ما ُيضِجُرُه، كامتحاِن الشيِخ على الُقدرة العلمّية والتحمُّل. 
االنتقاُل إىل شيخ آخر، فاْستأِذْنُه بالك، فإنه أدعى ِلُحرمِته، وأملةُك   وإذا بدا لك

 لقلبِه يف حمبتك والع ْطِف عليك... 
واعلم أّنه بقدر رعاية ُحرمته يكوُن النجاُح والفالُح، وبقدر الَفْوِت يكوُن مةن  

 عالماِت اإلخفاِق. 
 رأُس ماِلك من شيِخك:  -09

مشائلِه، أّما التََّلقِّي والتلقنُي، فهو ربٌح زائٌد، لكةن ال   القدوُة بصاحِل أخالِقه وكرمِي
يأُخُاك االندفاُع يف حمّبة شيخك َفتقع  يف الشناعِة من حيُث ال تدري وكلُّ من ينظر إليك 
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يدري، فال ُتَقلِّده بصوٍت ون ْغمٍة، وال مشيٍة وحركٍة وهيئٍة؛ فإّنه إمنا صار شةيخًا جلةياًل   
 ن  بالتَّب ِعّيِة له يف هاه.بتلك، فال ت ْسُقط أ

 َنَشاُط الشيخ يف درسه:  -41
يكون على َقْدِر مداِرِك الطالب يف استماِعه، وج ْمِع نفسه، وتفاُعل أحاسيسه مع 
شيخِه يف د ْرِسه، وهلاا فاْحَار أن تكوَن وسيلَة قطٍع لعلمِه، بالَكس ِل، والُفتوِر واالتِّكةاء،  

 . واْنِصر اِ  الاِّهن وُفتوِره
 الكتابُة عن الشيِخ حاَل الدَّْرِس واملذاكرة:  -40

 وهي ختتلُف من شيٍخ إىل آخر ، فاْفه م. 
 وهلاا أدٌب وشْرط : 

 أما األدُب، فينبغي لك أن ُتْعِلم  شيخ ك  أنك ستكتُب، أو كتب   ما مسعت ه مااكرًة. 
 وأما الشرُط، َفُتشري إىل أنك  كتبت ه من مساِعه من درسِه. 

 التََّلقِّي عن امُلْبتدع:  -44
احار املبتدع، الاي مسه زيغ العقيدة، وَغِشي ْتُه ُسُحُب اخلرافة، ُيح كِّةُم اهلةو    

 وُيس مِّيه العقَل، وي ْعِدُل عن النصِّ. 
فإذا ُكن  يف السَّعِة واالختيار، فال تأُخا عن مبتدٍع: رافضيٍّ، أو خةارجيٍّ، أو  

 ، ...  ُمْرجئ، أو َقد ريٍّ، أو قبورّي
حيتسبون االستخفا   هبةم، وحتقريهةم،    -رمحهم اهلل تعاىل  -فقد كان السََّلُف 

و ر ْفض  املبتدع وبدعته، وُيح اِّرون من ُمخاَلطِتهم، ومشاورِتهم، ومؤاكلِتهم، فال تتوار  
 ناُر ُسنِّيٍّ ومبتدٍع. 

الصةالة   وكان من السَّلف من ال ُيصلِّي على جنازة مبتدع، ومنهم من ينهى عن
 خ ْلَفهم، وكانوا يطرُدون هم من جمالسهم. 

وأخباُر السََّلِف متكاثرة  يف النُّفرة، من املبتدعة وه ْجِرِهم، حةارًا مةن ش ةرِّهم،    
 وحتجيمًا النتشار ِبد ِعهم، وَكْسرًا لنفوسهم حىت ت ْضُعف  عن نشر البدع. 

 وك. َفُكن س َلفيًا على اجلادَّة، واحار املبتدعَة أْن يفتن
أمَّا إْن ُكْن   يف دراسٍة نظامية ال خيار  لك، فاحار منه، مع االستعاذِة من ش ةرِّه،  
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 بالي َقظة من دسائسه، وما عليك  إاّل أن ت ت ب يَّن  َأْمر ه، وت تَّقي ش رَّه وتكشف  ِسْتر ه. 
 ي اِن، والسالُم. فإذا اشتدَّ ساعُدك يف العلم، فاْقم ع املبتدع  وبدعت ه بلساِن احُلجَِّة والب 
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 الفصل الرابع
 َأَدُب الزََّماَلِة

 اْحَذْر قرين السُّوء:  -43
كما أنَّ الِعْرق  د سَّاس؛ فإنَّ "َأد ب  السُّوء  دسَّاس"؛ إذ الطبيعُة نقَّالةة، والطِّبةاع   

م ْن كان س رَّاقة، والنَّاُس كأسراِب القطا جمبولون على تشبُِّه بعِضهم ببعض، فاْحَاْر ُمعاش ر ة 
كالك، فإنه الع َطُب، وختيَّر للزمالِة والصداقِة من ُيعينك على مطلِبك، وُيَقرُِّبك إىل ربِّك، 

 ويواِفُقك على شريِف َغر ِضك ومقصِدك، وُخْا تقسيم الصَّد يق يف أدقِّ املعايري: 
 صديُق منفعٍة.  -1
 صديُق لاٍَّة.  -2
 صديُق فضيلٍة.  -3

اِن بانقطاِع ُموِجِبهما، املنفعُة يف األول، واللاَّة يف الثةاين. وأمةا   فاألوَّالن ُمْنَقِطع 
الثالُث فالتعويُل عليه، وهو الاي باِعُث صداقتِه تباُدُل االعتقاد يف رسوِخ الفضائل لةد   

 ُكلٍّ منهما. 
 وصديُق الفضيلِة هاا "عملة  صعبة " ي عزُّ احلصوُل عليها. 



 12 خمتصر حلية طالب العلم 

 الفصل اخلامس
 يف َحَياته الِعْلميَِّة َأَدُب الطَّالِب

 ِكَبُر اهِلمَّة يف الِعلِم:  -42
ِمْن س ج ايا اإلسالِم التَّح لِّي ِبِكب ر اهِلمَِّة، فهو ي جلُب لك بإذن اهلل  خريًا غري  جماوذ، 
لترقى إىل د ر جات الكمال، َفُيجِري يف ُعروقك دم  الشهامِة، والركُض يف ميةدان الِعلةِم   

 والع م ل. 
لط فتخِلَط بني ِكب ِر اهلّمة والِكْبِر؛ َفِكب ُر اهلّمِة ِحْليُة و ر ثِة األنبياء ، والِكْبُر داء وال ت ْغ

 املرضى بعّلة اجلبابرِة الُبؤس اء. 
 النَّْهَمُة يف الطََّلب:  -45

، واْبُاِل الُوسع  يف الطََّلةب والتحصةيل     عليك باالستكثاِر من مرياِث النيبِّ 
 ما ب َلْغ   يف العلم، فتاّكر: "كم ترك  األوُل لآلِخر!". والتدقيِق، ومه

 الرِّحلة للطَّلب:  -46
من مل ي ْرحل يف َطَلب العلم، للبحِث عِن الشُّيوخ، والسياحِة يف األخةِا عنةهم؛   
َفي ْبُعُد تأهُُّله ِلُيْرح َل إليه؛ ألن هؤالء الُعلماَء الاين مضى وقٌ  يف تعلُّمهةم، وتعلةيمهم،   

َلقِّي عنهم: لديهم من التحريرات، والضَّْبِط، والنُّكات العلمية، والتَّجاِرب، مةا ي ِعةزُّ   والتَّ
 الوقوُ  عليه أو على نظائِره يف ُبطون األسفار. 

واحار الُقعود  عن هاا على مسلك امُلت ص وِّفة البطَّالني، الةاين ُيَفضِّةلون "ِعْلةم    
 اخِلر ق" على "علم الو ر ق". 

 العلِم كتابًة:  ِحْفُظ -47
ابُاِل اجُلْهد  يف حفظ العلم )حفَظ كتاٍب(؛ ألن تقييد العلم بالكتابِة أمةان  مةن   
الضَّياِع، وَقْصٌر ملسافِة البحث عن االحتياج، ال سّيما بدائع الفوائد، ومسائل العلم الةيت  

ا وتسمُعها ختشى تكون يف غري مظانِّها، وخبايا الزوايا يف غري مساقها، وُدر رًا منثورًة تراه
 فواهتا؛ فإن احلفظ يضعف، والنِّسيان ي ْعِرُض. 

وإذا اجتمع لديك ما شاء اهلُل أن جيتمع ، َفر تِّْبه يف )تةاكرة( أو )ُكن ةاش( علةى    
 املوضوعات؛ فإنه ُيْسِعُفك يف أضيق األوقات اليت قد ي ْعج ُز عن اإلدراِك فيها كباُر األثباِت. 
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 ِحْفُظ الرِّعايِة:  -41
اْبُاِل الُوْسع  يف حفِظ العلِم )ِحْفَظ رعايٍة( بالعمل واالتِّباع، وجيةب أن ُتْخِلةص   
نيتك  يف طلبه؛ واْحَار أن جتعله سبياًل إىل نيل األْعراِض، وطريقًا إىل أخا األعواض، واتَِّق 

 امُلفاخرَة واملباهاَة به، واجعل ِحْفَظك للحديث حفظ رعايٍة ال حفَظ روايٍة. 
وينبغي لطالب احلديث أن يتميَّز يف عاّمة أموِره عن طرائِق الع و امِّ باستعماِل آثةاِر  

  .ما أْمَكن ه، وتوظيِف السُّن ن على نفسه  رسول اهلل 
  احملفوظاِت: تعاُهُد -49

  كان. مهما للعلم الاِّهاِب عنواُن التعاُهِد عدم فإّن آخ ر ، إىل وقٍ  من ِعْلم ك ت ع اه ْد
 العلةومِ  مةن  بغريه ظنُّك فما ُيت ع اه د، مل إن ياهُب للاِّكر امُلي سَّر القرآُن كان اوإذ
 املعهودة؟!

 ما على ود لَّ ، - تعاىل - اهلل إىل وقاد َفْرُعه، واْسُتْاِكر أصُله، ُضِبَط ما العلوم وخرُي
  يرضاه.

  األصول: على الُفروِع بتخريج التفقه -31
  الشرعية. مبدارِكها األحكام  ُيع لِّق الاي هو وُمْعت ِمُلُه ُه،التفقُّ الفقِه: وراء من
 مقةاليت  س ةِمع   امرًء اهلُل "ن ضَّر قال:   اهلل رسول أن  مسعود ابن حديث ويف
 م ْن إىل فقٍه حامل وُربَّ بفقيٍه، ليس فقٍه حامِل َفُربَّ س ِمع ها، كما َفَأدَّاه ا و و ع اها، َفح ِفَظها،

  منه". أفقُه هو
 هةو  الِفْقةه   أنَّ بياُن "وفيه احلديث: هاا فقه يف - تعاىل اهلل رمحه -  خري ابُن قال
 التفقُّةه،  وجوب بياُن ِضْمِنه ويف التفهُّم، طريق من الكالم معاين يف واالستدراك االستنباُط
  ِسرِّه"اهة. من املكنون واستخراُج احلديِث، معاين على والبحُث

 السةموات  ملكةوت  يف العميةق  النَّظر بإجالِة التََّفكُّر ، التفقُّه: يدي بني أّن واعلم
  حوله. وما نفسه، يف النََّظر املرُء ُيْمِعن  أن وإىل واألرض،

  واهلو . التشهِّي عن حمجوٌر بالربهان، حمجوٌز التفقُّه هاا لكن
 بالقواِعةد  العنايةة  اموع اأُلصوِل، على الُفروِع بتخريِج الواِرداِت عند النََّظر  َفَأِجِل
  والضوابط.



 14 خمتصر حلية طالب العلم 

 قواعةِدها  مةن  العةامِّ  الشريعة قاَلِب يف وإفراغِه تتبُّعِه بني ما َفْرٍع يف للنََّظِر و َأْجِمْع
 احِلي ِل، باب وس دِّ التيسري، وج ْلِب واملشقِِّة الضَّر ِر ود ْفِع املصاحل، كقواعِد امُلطَِّرد ِة، وأصوهلا
  الارائع. وسدِّ

 يف والتأمل التشريع، أحوال ي ُحفُّ فيما والتبصُّر الشَّرِع، نصوص يف التفقُّهب وعليك
  ُحكمًا. هلا فيقتبُس فيها نص ال النازلُة له ت ْعِرُض من هو فالفقيه الشريعة، مقاصد

  والتحصيل: الطلب يف - تعاىل - اهلل إىل اللُّجوُء -30
 بعةضِ  علةى  العلوم بعُض تعاص  فقد العلوم، من علم يف لك ُيفتح مل إذا ت ْفز ْع ال
 إليه والّلجوء الدعاء يف اهلل إىل واْفز ع الرَّغبة، ض اِعف الطالب! أيها فيا املشاهري...، األعالم

  يديه. بني واالنكسار
  العلمية: األمانة -34

 والع م ل، والتحمُّل، الطََّلِب، يف العلمية، باألمانة التحلِّي فائق العلم طالب على جيب
 علومهةا،  صحة يف أعماهلا وصالح أعماهلا، صالح يف اأُلمة فالح  "فإن واألداء: والبالِغ،
  ي ِصُفون..". أو ي ْروون فيما أمناَء رجاُلها يكوَن أن يف علومها وصّحُة

  الصِّْدُق: -33
 وُرجحةانُ  اهلّمةِة،  وُسموُّ السريرة، النفس وشرُ  الو َقار، عنواُن اللهجِة: صدُق

  العقل.
  العلم". تتعلَّم أن قبل الصدق "تعلَّم األوزاعي: قال

 واحٍد، طريق من فالصِّدُق واالعتقاد، للواقع مطابٍق و ْجٍه على الكالم إلقاُء والصدُق:
  ثالثة: جيمُعها َفُضروٌب، الكاُب نقيضه أما

 أو فاسقًا يعرُفه ملن يتملَّق كمن واالعتقاد، الواقع  خيالُف ما وهو املتملِّق: َكِاُب -1
  باالستقامة. َفي صُفه مبتدعًا

 يقوُله مبا ينطُق كاملنافق الواقع ، وُيطابق االعتقاد ، خيالُف ما وهو امُلنافق: وَكِاُب -2
  واهلداية. السُّّنة أهُل

 صةويفٍّ  صالح  يعتقُد كمن االعتقاد ، ويطابق الواقع ُيخاِلُف مبا الغيبِّ: و َكِاُب -3
  الية.بالو فيصُفه مبتدع،
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 مرامي وأسوُأ فالكاب، املعاريض إىل الصدِق من ت ْمُرق  أن احَاْر العلم! طلب فيما
  اآلفاق. يف السمعة وطريان األقران، ُمنافسِة العلِم(؛لداء  يف )الكاُب املروق هاا
  العلِم: طالِب ُجنَُّة -32

 )ُيقال(، هل:اجل فنصف أدري(، )ال العلم نصُف كان فإنك أدري(، )ال العامل: ُجّنة
  و)أظنُّ(.

  ُعُمِرك(: )ساعاِت مالك رأس على احملافظة -35
 ال م ْعم ةلٍ  وِحْلس  وب َطٍر، بطالٍة ِحْلف  ال ع م ٍل ِحْلف  فكن للتحصيل، الوق   الو ْق  

 وُمَثاَفن ةةِ  الطلةب،  ومالزمةة  واالجتهاد، باجلدِّ، الوق ، على فاحلفُظ و س م ر، ت َلهٍّ ِحْلِس
 أوقةات  يف سيما ال وحبثًا، وِحفظًا وتدبُّرًا وُمطالعًة وإقراًء قراءًة بالعلم واالشتغاِل خ،األشيا
  العالية. العلِم ُرت ب  لتناَل الغالية؛ الُفرصة هاه فاغتنم الشباب، ش ْرِخ

 فةإن  البةدار،  بل العمل، من التقاُعِد وبعد كاا، من الفراغ بعد والتسويف، وإياك
  الِعْلم". يف اهلّمة "ِكب ر  حتِمُل أّنك على منك شاهد فهاا أعملته،

  النَّْفس: إْجَماُم -36
 )الثقافة احملاضرات ُكُتب من العلِم رياِض يف نفس ك هبا ُتِجمُّ ُسويعات وقِتك من ُخْا
  فساعةًَ. ساعًة عنها ُير وَُّح القلوب  فإّن العامة(؛

 طرائةف   هلةا  وابتغوا القلوب، هاه "أِجمُّوا قال: أنه  طالب أيب بن علّي وعن
  األبدان". ت م لُّ كما ت م لُّ فإهنا احلكمِة،

  والضَّْبِط: التصحيِح قراءُة -37
 التحريةفِ  مةن  لتةأمن   ُمةْتِقٍن،  شيٍخ على والضبِط التصحيح قراءِة على اْحِرْص
  والو ه م. والغ َلِط والتصحيف

  امُلَطوَّالت: َجْرُد -31
 الفوائد من مكنوهنا واستخراج املدارك، وتوسيع املعار ، دلتعدُّ املهمات، أهم من
 تةآليفهم  يف امُلص ةنِّفني  طرائةقِ  ومعرفةةِ  واملسائِل، األحباِث مظانِّ يف واخِلْبر ِة والفرائد،

  فيها. واصطالِحهم
  السُّؤال: ُحْسُن -39
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 للجةواب،  الفهةمِ  صحَِّةف فاالْسِتم اِع، السؤال، ُحْسِن من فإّنه امُلباح ثِة؛ أد ب  اْلت ِزْم
 هةاا  فإّن كاا، قال: أو كاا، يل: قال فالن  الشيخ لكّن تقول: أن اجلواُب حصل إذا وإّياك
  ببعٍض. بعضهم العلم ألهل وض ْرٌب األد ِب، يف و ْهٌن

  أحدًا. ُتس مِّ وال بكاا، الفتو  يف رأيك ما فقل: فاعاًل، ُبدَّ ال ُكن   وإن
  اٍة:ُممار بال املناظرة -21

 علةى  احلقِّ إظهار وفيها ِنْعم ة ، فإهنا احلقِّ، يف امُلناظرُة أما ِنْقم ة ، فإهنا واملماراَة، إّياك
 املماراة أّما العلم، ون ْشِر واحِلْلِم، امُلن اص حِة، على مبنية  فهي املرجوح، على والراجح الباطل،

  وِمراٌء.. ومغالبة  وكربياٌء، غ ط وَل ورياء، ت ح جٌُّج فإهنا واملناظراِت، احملاوراِت يف
  العْلِم: ُمذاكرُة -20

 وُتَقةوِّي  الاِّْهن ، وتشح ُا امُلطاَلعَة، تفوق مواطن  يف فإهنا باملااكرة، الُبص راء مع عتَّع
  واجملازفة. والشَّغ ِب احَلْيِف عن ُمْبت ِعدًا وامُلالطَفَة، اإلنصا   ُملتزمًا الااكرَة،

  عنه. تنفكَّ أن يسوُغ ال ما فهاا العلم، ملسائل تقليِبك يف كنفس  مع ومااكرتك
  ُمااكر ُتُه. العلِم إحياُء قيَل: وقد

  وعلوِمها: والسُّنَّة الكتاب بني يعيُش العلم طالُب -24
  اجلناح. م هيض  تكوَن أن فاْحَار للطائر، كاجلناحنِي له فهما

  فّن: كل أدوات استكمال -23
 بةني  الفقه ففي الفنِّ، ذلك أدواِت تستكِمْل مل ما ُمتفنِّنًا ُمْتِقنًا علٍم طالب  تكوَن لن

  ت ت ع ّن. فال وإاّل وهكاا، والدراية... الرواية علمي بني احلديث ويف وُأصوله، الفقه
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 السادس الفصل
 بالعمل التحلي

  النَّافع: العلم عالمات من -22
  وهي: النافع، لمالع عالماِت من حظِّك  عن نفسك مع تساَءْل

  به. العمُل -1
  اخَلْلق. على والتكبُّر واملدح التزكية كراهيُة -2
  علمًا. ازددت  كّلما تواُضِعك تكاثر -3
  والدُّنيا. والشهرِة الترؤُّس ُحبِّ من اهلرُب -4
  العلم. دعو  ه ْجُر -5
  هبم. الوقوِع عن تنزُّهًا بالناس، وإحساُنه بالنفِس، الظَّنِّ إساءُة -6

  العلم: زكاُة -25
 املصاحل بني ُموازنًا امُلنكر، عن ن هَّاًء باملعرو ، أمَّارًا باحلق، صاِدعًا العلم( )زكاَة أدِّ
 احلقِّ نوائِب يف للمسلمني احلسنة والشفاعِة اجلاه، وب ْال النَّفع، و ُحبِّ للعلم، ناِشرًا واملضارِّ،
  واملعرو .

  علِمك. مثرِة رأُس فهي ِة؛احِلْلي هاه على فاْحِرْص
 وال الِكْتم اُن. وآفُته اإلشفاِق، مع وي ْنُقُص اإلنفاِق، بكثرِة يزيُد فإّنه العلِم؛ و ِلش ر ِ 

 األداء واجةب  عةن  النَّصيحة إفادِة وض ْعف الُفسَّاق، وَغَلبة الزماِن، فساِد دعو  حْتِمْلك
 علةى  اخلروُج هلم ليتمَّ األمحر؛ الاهب  الُفسَّاُق عليها يسوُق ِفْعَلة  فهي َفع ْل  ؛ فإن والبالغ،
  الرذيلِة. لواء  ورفُع الفضيلِة،

  الُعَلماء: ِعزَُّة -26
 وِبَقْدر وش ر ِفه، ِعزِِّه ج ن اب ومحايُة وتعظيمُه، العلِم صيانُة العلماء(: بة)عّزة التَّحلي

  الَفْوُت. يكوُن هتدُرُه ما ْدِروبَق به، الع م ل ومن منه الَكْسُب يكوُن هاا يف تبُاُله ما
 أو فتةو ،  يف َفةُتالين  السُّفهاء، ميتطيك  أو الُكب راُء، بك ي ت م ْند َل أن فاْحَار وعليه؛

  خطاٍب... أو حبٍث، أو قضاٍء،
 ع ُظم وإن أهِله غري إىل ت ْبُاْله وال أعتاِبهم، على به ت ِقْف وال الدُّنيا أهِل إىل به ت ْسع  وال
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  قدُره.
 يف الةنفسِ  ب ْاَل فيها ت ر  مضوا، ألئمٍة والسِّي ر التراِجم بقراءِة وبصريت ك ب ص ر ك وم تِّع

  هاا. يف ُمُثاًل مجع من سيما ال احلماية، هاه سبيل
  العلم: ِصَياَنُة -27

 بسةبب  مث اهلل فبفْضةلِ  للعلم، طُلبك إليه الوصِل ح ْبَل أّن فتاكَّر منصبًا، ب َلْغ   إن
 وح ظَّه َقْدره العلم فأْعِط القضاء..، أو الفتيا، أو التعليم، يف واليٍة من بلغ   ما بلْغ   علِمك
  منزلت ه. وإنزاله به العمل من

 قةولِ  عةن  ألسن تهم فيطوون املنصب(، )ِحْفَظ األساس  جيعلون م ن مسلك  واْحَار
  اجملاراة. عن الوالية ُحبُّ وحيمُلهم احلقِّ،
  امُلداهنة: ال املداراة -21

 إىل املداهنةةُ  فتحِمَلك بينهما، ت ْخِلط ال لكن فال، املداراُة؛ أما ُمْنح ط، ُخُلٌق امُلداهنة
  دين ك. عسُّ اليت هي واملداهنُة جماهرًة، النفاِق ح ض اِر

  بالُكُتِب: الَغراُم -29
 الطُّةالَّبِ  ر اُمَغة  اشتدَّ وهلاا إليه؛ احلاجِة وشّدُة نفعه، لعموِم معلوٌم؛ العلم ش ر ُ 

  االنتقاء. مع الُكُتب جبمع والغراُم بالطََّلِب،
 وال كتةاب،  عن كتاٌب منها ُيغين ال أّنه واعلم الكتِب، من األصوُل فأْحِرِز وعليه؛

  ناقٌع. ُسمٌّ فإهنا املبتدعة؛ ككتب الُغثائية، بالُكُتب ِفْكِرك على وُتش وِّْش مكتبتك حتُشْر
  ك:مكتبِت ِقَواُم -51

 والغوِص األحكام، ِعَلِل يف والتفقُِّه االستدالل، طريقة على املنسوجة بالكتب عليك
 عبةدالرب  وابن -3 القيم، وابن -2 تيمية، ابن -1 ُكُتُب: أجلها ومن املسائل، أسرار على

 -8 رجةب،  وابن -7 كثري، وابن -6 والاهيب، -5 "املغين"، قدامة وابن -4 "التمهيد"،
 وكتةب  -11             عبدالوهاب، بن حممد الشيخ -11 والشوكاين، -9 حجر، وابن
 وصديق -13 السالم"، "سبل والصنعاين -12 السنية"، "الدرر أمجعها ومن الدعوة، علماء
 هةؤالء  وغري البيان" "أضواء الشنقيطي األمني حممد والعالمة -14 القنوجي، خان حسن
  كثري.
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  الكتاب: مع التَّعاُمُل -50
 امُلَقدِّم ةةُ  تكةونُ  ما وكثريًا فيه، ُمؤلِّفِه اصطالح  تعر   حىت كتاٍب من ستفيدت ال
  ُمَقدِّمِته. بقراءِة الكتاِب من فابدأ ذلك، عن كاشفًة

  املكتبة: يف وضعِه قبَل الكتاِب على املروُر -54
 ِلُمقدِّمِته، قراءًة أو ،ج ْردًا عليه ت ُمرَّ أن بعد إاّل مكتبتك يف ُتْدِخْله فال كتابًا، ُحْزت  إذا
 النظِر دون الُعُمُر وفات  زمان  م رَّ فُرمبا املكتبة؛ يف فنِّه مع جعْلت ه إن أما منه، ومواضع  وفهرسِه،

  فيه.
  الكتابِة: إعجاُم -53

  بأموٍر: وذلك ُعْجم ِتها، بإزالِة الكتابَة فأْعِجِم كتب   إذا
  اخّلطِّ. ُوضوُح -1
 )اإلمالء(. الرسِم قواعد ضوء  على رُسمه -2
  ِلْلُمْهم ل. واإلمهاُل ِللُمْعج م النَّْقُط 3
  ُيْشِكل. ملا الشَّكل 4
   حديٍث. أو آيٍة غري يف الترقيِم عالماِت تثبيُ  5
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 السابع الفصل
 امَلَحاِذيُر

  الَيَقَظة: ِحْلُم -52
 فةإنْ  ُتةْتِقن،  مل ما إتقاَن أو ت ْعَلم، مل ملا العلم  تدَّعي بأن ومنه الي َقَظة(، و)ِحْلم  إّياك

  العلم. عن كثيٌف حجاٌب فهو َفع ْل  ،
  شرب": "أبا تكوَن أن اْحْذْر -55

 الشِّةْبرِ  يف د خ َل ومن تكبَّر، األوِل، الشِّْبِر يف د خ َل م ْن أشباٍر، ثالثُة العلُم قيل: فقد
  ي ْعَلُم. ما أنه علم الثالث، الشِّْبر يف دخل وم ْن تواض ع ، الثاين،
  التأهُِّل: قبَل صدُّرالتَّ -56

  والعمل. العلم يف آفة فهو التأهل؛ قبل التَّص در احار
  بالِعْلِم: التََّنمُّر -57

 جملٍس يف كان فإذا مسألتني، أو مسألًة يراجُع الِعْلم، من امُلْفِلسون به يتسلَّى ما اْحَار
  ِعْلم ه! لُيْظِهر  يهما،ف البحَث أثار  إليه، ُيشاُر م ْن فيه

  حقيقت ه. يعلمون الناس  أّن يعَلم أن أقلُّها سوأٍة، من هاا يف وكم
  الَكاَغِد: حتبرُي -51

 ، (1)الكاَغةِد"  "حتبرُي هنايُته والاي اإلبداع، من اخلايل التأليِف من احَلَاُر يكوُن كما
 ي ةدِ  على والنُّضوِج أهلّيتك، تمالواك أدواته، استكمال قبل بالتصنيف االشتغاِل من فاحلَار 

  أشياِخك.
 معارُفه، وتعدَّد ْت أدواِته، واستكمل أهليُته، قام  ملن النافع بالتأليف االشتغاُل وأما

 ملسائلِه، واستاكارًا ملختصراِته، وِحْفظًا ملطوالته، وج ْردًا وُمطالعًة، ومراجعًة، حبثًا، به وعرَّس
  الُفض الء. من لنُّبالءا به يقوُم ما أفضِل من فهو
  َسَبَقَك: َمْن َوَهم من َمْوِقُفك -59

 املسةألة  لتصحيح به؛ اْفر ح ولكِن منه، للحطِّ به تفرح فال لعامٍل؛ ِبو ه ٍم َظِفْرت  إذا
 عليه الرَّه ج  ُيثري ال لكن وفضله، ِعْلمه ب ْحر يف ُغِمر  إلمام وقع و ه م أو خطأ على وُين بَّه فقط،

                                                 

 هو الِقرطاُس، فارسيٌّ معرَّب.  (  1)
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  ِمْثُلُه. هو م ْن به فيغتّر عليه واحَلطِّ منه ِصبالتنقُّ
  الشُُّبهات: اَدْفُع -61

 ضعيفة ، والُقلوُب خ طَّافة ، فالشُّب ُه غرِيك، أو نفس ك على وإيراد ها الشُّب ِه إثارَة اجتنْب
 . َفت وقَُّهم ، املبتدعُة ُيلقيها من وأكثُر
 : اللَّحَن اْحَذِر-60

 ووقوٌ  ، ذوٍق وصفاُء ، جاللة  اللَّْحِن ع د م  فإّن ، والَكْتِب اللَّْفظ يف اللح ِن عن اْبت ِعْد
 . املباين لسالمة ؛ املعاين ِماَلح على
 : الفكري اإلجهاض -64

 . ُنضوِجها قبل الفكرِة بإخراج الفكريَّ( )اإلجهاض  اْحَاِر
 :  اجلديدة اإلسرائيلّياُت -63

 أشدُّ فهي ، ونصار  يهود من ، املستشرقني نفثاِت يف اجلديدَة اإلسرائيلّياِت اْحَار
 ، ِسةن ة   عنةها  املسةلمني  بعض أخا وقد ، القدمية اإلسرائيليات من خطرًا وأعظُم ، نكايًة

 . فيها تقع  أن فاْحَار ، اآلخرون هلا اجلناح  وخ َفض 
 : الِبْيَزنطيَّ اجَلَدَل اْحَذر -62

 املالئكةة  جنس يف يتحاورون البيزنطيون كان فقد ؛ الضَّئيل أو ، العقيم  اجَلد ل أي
 . داه م ُهم حىت بلدهتم أبواب على والعدوُّ

 الورِع. ِقلَِّة من فيه التوسُّع  وأنَّ ، واجِلداِل اخلصاِم كثرِة على الكفُّ : السَّلِف وهدُي
 : عليها والرباُء الوالُء ُيعَقُد حزبيٌة وال طائفيٌة ال -65

 . والسالم اإلسالم سو  ِسم ة  مهل ليس اإلسالم أصل
 واْدُع ، الع م ةلَ  واْطُلِب ، العلم  اطلب ، ِعْلِمك ويف فيك اهلُل بارك ! العلم طالب فيا

 . السلف طريقة على -تعاىل– اهلل إىل
 ، الضَّةيقةِ  القوالةبِ  إىل السَّع ِة من فتخُرج  ، اجلماعات يف والَّجًا خرَّاجًا تكن وال
 اجلماعة، مع اهلل يد  وإنَّ ، اجلماعُة هم مجيعهم واملسلمون و م ْنه جًا، جادًَّة لك ُكلَّه فاإلسالُم

 اإلسالم. يف حزبيَة وال طائفيَة فال
 إال هي فما ناُجمها، بالشَّرِّ ون ج م  طائُفها، طا   وطوائف  أحزابًا اهلُل رمحك  فاحار
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 عليه كان ما ِمْثِل على فصار ربُّك، ر ِحم ه من إاّل ه د رًا؛ وُتَفرُِّقه َكد رًا، املاء جتمُع كامليازيِب،
  . - عنهم اهلل رضي – وأصحاُبه   النيبُّ
  احللية: هذه نواقض -66

  ِعْقِدها: لنظام املفسدة "احللية" هاه خوارم أعظم ِمن أّن اْعَلم
  السِّرِّ. إفشاء -1
  آخرين. إىل َقْوٍم من الكالِم ون ْقُل -2
  اللَّس انة.و والصََّلُف -3
  امُلزاِح. وَكْثرُة -4
  اثنني. بني حديٍث يف والدُّخوُل -5
  واحِلْقُد. -6
  واحَلس ُد. -7
  الظَّنِّ. وسوُء -8
  املبتدعة. وُمجاَلسُة -9
  احملارم. إىل اخُلطى ونقل -11

 َفع ل ، فإْن واحملارم، امُلح رَّماِت مجيع عن ُخطاك واْقُصر وأخواِتها، اآلثام  هاه فاْحَار
 بالعلِم ُمن عَّمًا باْلب نان، إليك ُيشار علٍم، طالب  تكوَن أن لك فأىن الديانِة، رقيق أنك فاْعَلم وإاّل

  والعمِل.
  واألوىل. اآلخرة يف العاقبِة و ُحْسن  التقو ، اجلميع  ومنح  اخُلطى، اهلُل سّدد
 وسلَّم. وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى
  العاملني. رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر          

 اختصره
 الودعان إبراهيم بن فهد بن حممدد/

 هـ0241 الرياض
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