
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 عن الشیوخ كیفیة أخذ النساء العلمَ 

 
 

، )أخذ العلم مشافهة من العلماء(: أسمع �ثیًرا عن مذمة طلب العلم من الكتب، و�قول: السؤال
  ؟، فما اقتراحكم؟ وما نصیحتكم ليلكن نحن النساء �شق علینا أخذه مباشرة

من أهل العلم الراسخین الموثوقین مشافهًة؛ لیستفید  ال شك أن األصل في التعلم أخذه :الجواب
وهدیهم، وال شكَّ أن الحاضر یدرك من معاني ما �قال أكثر من  ن َسمتهمالطالب مما �قولون ومِ 

األصل في فل شيء من التصرفات التي توّضح المراد، اصاحب �عض األقو ؛ ألنه قد �ُ غائبال
وهذا -كب بین یدي الشیوخ، لكن إذا لم یتمكن طالب العلم أخذ العلم المشافهه والـُجِثّي على الرُّ 

متصور بوضوح �النسبة للنساء؛ ألن النساء ال �ستطعن مزاحمة الطالب والحضور معهم بین 
فإذا لم  -ا لهن ما�شغلهن في بیوتهن، وأ�ًض ن اختالطهن �الطالب ممنوع شرًعایدي الشیوخ؛ أل

ومواطن العلم، ولم یتمكن إال من أخذ العلم عن  أو الرجل البعید عن منا�ع العلم تتمكن المرأة 
ترك ال یُ  درك �له، فإنه ما ال یُ وغیر ذلك الشیوخ بواسطة األجهزة من أشرطة ومواقع و�نترنت

اآلن تیسرت و ُجّله، و�ال فاألصل أن العلم یؤخذ من العلماء مباشرة، وال یؤخذ من الصحف، 
تستطیع أن تأخذ من الَعاِلم من �المه لفًظا بواسطة األشرطة، و�واسطة ف، - الحمدوهلل– الوسائل

اإلنترنت، وتستطیع أن تسأل وأنت في بیتك، و�صل السؤال إلى الشیخ و�جیب على سؤالك، 
رت, تیسَّ   -وهلل الحمد-المقصود أن األمور  الهاتف. ةسواء �ان بواسطة اإلنترنت أو بواسط

ولذا ذم أهل العلم أخذ العلم من الكتب،  ،�تابإما أن تأخذ من الشیخ أو من  :ق�الساب تولیس
تجده فوأكثر ما �حصل من التصحیف سببه االعتماد على الكتب، وعدم األخذ من أفواه العلماء، 

ین)في صورتها �قرأ هذه اللفظة على غیر مراد مؤلِّفها؛ ألنها  ْین والدَّ  ،-مثًال - تحتمل أوجه �ـ(الدِّ
حیث إن  ،غیر مشكولة؛ ألنها ال ُتْشِكلتقع أكثر الكلمات  ومعلوم أن ؛�فرق بینهما في الكتا�ة الف

، -وهلل الحمد-المقصود أنه قد تیسر األمر  .العلماء ال یرون ضبط وَشْكل إال ما ُ�ْشِكل
فباإلمكان أن تطلب العلم وهي في بیتها بواسطة هذه األجهزة، وتكتب سؤالها إن شاءت في 

، و�ن �ان األصل أن العلم إنما یؤخذ من ب مباشرة من الشیخ و�أنها حاضرةهاز و�أتیها الجواالج
معذورات حینئٍذ فهن النساء أما هذا �النسبة لغیر النساء،  ،أفواه الرجال، ومزاحمة الطالب �الر�ب

 في بیوتهن بواسطة األجهزة واألشرطة، و�ذلك البعید الذي �صعب علیه وهن و�أخذن العلم
 .�ثیر، �كتفي بهذه األجهزة و�حصل له خیر الحضور إلى منا�ع العلم ومواضع الدروس

والذي ُ�سأل عنه �ثیًرا: أن من أخذ العلم عن هذه األجهزة، هل �صح له و�سوغ في حقه 
 أن �قول: إنه من طالب الشیخ فالن؟



یتضمن �المه ال من طالب الشیخ فالن َشِر�طة أن  : أنانعم �سوغ له أن �قولنقول: 
یبین أنه بل علیه أن ظن أنه سافر وقطع الِقفار والفیافي وحضر عند فالن،  �ُ الَّ التدلیس، �معنى أ

ل: حدثني فالن، أو جوز أن تروي �اإلجازة، لكن ال تقولذا �قولون: � ،بواسطة هذه األجهزة
ا، أما إذا لم �كن هناك تقول: حدثني إجازًة، أو أنباني إجازة وهكذفإال مع البیان،  افالنً  سمعتُ 
 .ففیه نوع من التدلیس وهذا مذمومبیان 
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