الربانمج االملي اليامل اثنام اعميل
أوالً :يف نفسه ،اثنياً :مع شيخه ،اثلثاً :يف درسه.
أوالً :آداب الطالب يف نفسه

 - 1تطهري القلب من كل غش وغل وحسد وسوء معتقد أو
خلق ،ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه.
 - 2حسن النية يف الطلب أبن يقصد به وجه هللا تعاىل
 - 3املبادرة إىل حتصيل العلم يف وقت الشباب
 - 4أن يقنع من القوت مبا تيَ َّسر ومن اللباس مبا يسرت مثله

يقسم أوقاته  ،ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية
 - 5أن ّ
العمر ال قيمة له ،وأجود األوقات للحفظ األسحار،
وللبحث اإلبكار ،وللكتابة وسط النهار ،وللمطالعة واملذاكرة
الليل.

اثنياً :آداب الطالب مع شيخه

 - 1ينبغي للطالب أن يقدم النظر ،ويستخري هللا فيمن أيخذ

مجع وترتيب
عبداهلل عوض حممد احلسن

العلم عنه ، ،ويكتسب حسن األخالق واآلداب منه.
 - 2تقديره وتواضعه وإجالله لشيخه
 - 3مالزمته لشيخه لالستفادة من أدبه وأخالقه ومسته.
وُيضر له
 - 4أن يتأدب يف اجللوس بني يديه ويشد ذهنه إليه ح
كامل حواسه
 - 5أن يصرب على جفوة تصدر من شيخه ،أو سوء خلق ،وال
يصده ذلك عن مالزمته
 - 6أن ال يستحي من السؤال عما أشكل عليه فهمه بتلطف
وحسن خطاب وحسن أدب

اثلثاً :آداب الطالب يف درسه وبرانجمه فيه

-1يبتدئ أوالً بكتاب هللا عز وجل فيتقنه حفظاً وفهما
 - 2مث ُيفظ من كل ٍّّ
فن خمتصراً
 - 3مث يشتغل بشرح تلك املختصرات على املشايخ
 -4ينتقل بعد ذلك إىل حبث املبسوطات مع املطالعة الدائمة وتعليق
ما مير به ،أو يسمعه من الفوائد النفيسة واملسائل الدقيقة .وال يستقلُّ
فائدة يسمعها
 - 5ينبغي أن يتذاكر مع زمالئه ،وإذا مل جيد الطالب من يذاكره،
أدام ذكر احلديث مع نفسه وكرره على قلبه.
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ف حكن حلسن الصمت ما َحيِيتَا  ...مقارفاً ححتمد ما َ
عن عبد هللا بن وهب عن مالك بن أنس قال:
"إن العلم ليس بكثرة الرواية ،إَّنا العلم نور جيعله هللا يف القلب"

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
مهما من جوانب ِّ
النمو
فهذه رسالة حُتلّي لنا جانبًا ًّ
التوسع املعريف.
أساسا من روافد ُّ
العِْلمي ،ور ً
افدا ً
تكشف لنا هذه الرسالة عن صورةٍّ حم ْش ِر ٍّقة من حياة
أصدق الرباهني،
أروع األمثلة ،و َ
العلماء ،ضربوا فيها َ
وشغَ ِفهم به ،وتفانيهم
وأجلى الدالالت على حبهم للعلمَ ،
من أجل حتصيله وطلبه.
هذه األمثلة والرباهني كثرية ِّ
اصطفيت منها ما
ومتنوعة،
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يتعلَّق حبياة العلماء مع الكتب ،يف اهتمامهم هبا قراء ًة
استنساخا ،يف شغفهم هبا،
وإقراءً ،يف حتصيلهم هلا شراءً و
ً
وحضرا ،يف
وحرصهم عليها ،واصطحاهبا معهم َس َفًرا
ً
مواقف عجيبةٍّ ،
عجب!!.
وصور حم ْع ِجبة ،وال
َ
قال ابن القيم -رمحه هللا(( :-وأما عحشَّاق العلم فأعظم
ِ
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عاشق مبعشوقه ،وكثريٌ منهم ال
شغ ًفا به وع ْش ًقا له من ِّ
أْجل صورةٍّ من البشر))
يَ ْشغَلحه عنه ح
نسأل هللا أن ينفع به كل قارئ وكاتب إنه جواد كرمي
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أْجعني.
اندي ارتقاء العلمي
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ثسساجاه اطي االميماعاداالسيف ا
أوالً :أول العلم النية
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أخرج ابن ماجه إبسناده عن جابر بن عبد هللا رضي هللا
عنهما أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال" :ال
تتعلّموا العلم لتباهوا به العلماء ،وال لتماروا به السفهاء ،وال
ختريوا به اجملالس ،فمن فعل ذلك فالنار النار"
ّ
اثنياً :منازل العلم

قال عبد هللا بن املبارك (ت 181ه " ).أول العلم النية ،مث
االستماع ،مث الفهم ،مث احلفظ ،مث العمل ،مث النشر"
وقال حممد بن النضر احلارثي "أول العلم االستماع ،قيل مث ماذا؟
قال :احلفظ ،قيل مث ماذا؟ قال :العمل ،قيل مث ماذا؟ قال:
النشر"
وقال سفيان بن سعيد الثوري (ت 161ه  ).قال "كان يحقال:
أول العلم الصمت ،مث االستماع له ،مث حفظه ،مث العمل به ،مث
نشره وتعليمه"
وقال أيضاً" :ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم"
وقال األصمعي (ت 216ه " ) .أول العلم الصمت ،والثاين:
حسن االستماع ،والثالث :جودة احلفظ ،والرابع :احتواء العلم،
واخلامس :إذاعته ونشره".

اثلثاً :األدب قبل الطلب

سن التمييز
اشتهر عند السلف إرسال الصبيان عند بلوغهم ّ
إىل مؤدب ،حُي ّفظهم القرآن ويحعلّمهم مبادئ القراءة والكتابة
ويشرف على أتديبهم وتربيتهم وتعليمهم السمت واهلدي
سن التكليف أحضرهم جمالس
واخللق احلسن ،فإذا بلغوا َّ
بعض العلماء ليقتدوا هبم يف السمت واهلدي والعبادة
والعمل ،مث بعد ذلك خيرجهم إىل حلقات العلم.
قال أبو عبد هللا سفيان بن سعيد الثوري (ت 161ه : ).
"كانوا ال خيرجون أبناءهم لطلب العلم حىت يتأدبوا ويتعبدوا
عشرين سنة" .وقال عبد هللا بن املبارك (ت 181ه : ).
"طلبت األدب ثالثني سنة ،وطلبت العلم عشرين سنة،
وكانوا يطلبون األدب مث العلم".
وقال أيضاً" :كاد األدب يكون ثلثي العلم".

رابعاً :اقرتان العلم ابلعمل
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َ
حَ َ

عن أسامة بن زيد ر قال :مسعت رسول هللا  يقول:

"يحؤتى ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار ،فتندلق أقتاب بطنه
ابلرحى فيجتمع إليه أهل النار
فيدور هبا كما يدور احلمار َّ

فيقولونَ :ي فالن ،ما لك؟ أمل تكن أتمر ابملعروف ،وتنهى
كنت آمر ابملعروف وال آتيه،
عن املنكر؟ فيقول :بلى قد ح
وأهنى عن املنكر وآتيه" .رواه مسلم
"يهتف العلم ابلعمل ،فإن أجابه وإال ارحتل"

