
 العلم لطالب وتوجیهات وصا�ا
 �سماعها طالب العلم دأاألشرطة العلمیة التي یب

 

ال  اضي وقتً أقو  ا،طلب العلم وأنا جادٌّ جد� �أر�د أن أبدأ  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، السؤال:

فبماذا علمیة أر�د أن أتوقف عن سماع األشرطة الوعظیة وأبدأ �األشرطة الف ،�أس �ه في السیارة

وأعلم أنكم  ،ْفرأنه لیس عندي أ�ة خلفیة شرعیة إذ سأبدأ من الصِّ �علًما  �ه؟ تنصحونني أن أبدأ

ولكن هذا األمر حالًیا غیر متاح لي إال عن  ،خ�ستقولون: �جب علیك االلتحاق �أحد المشا

اء و�تیسر لي لق ،سیكون الهاتف هو الحلفهناك أي إشكاالت �انت وفي حال  ،طر�ق الهاتف

أشرطة  ،العام والخاص �شأن المواد الصوتیةخ من حین إلى آخر، فما هو توجیهكم ��عض المشا

  كانت أو سید�ات؟

رت هذه الوسائل أن تیسَّ  -جل وعال-من نعم هللا وعلیكم السالم ورحمة هللا و�ر�اته،  :الجواب

في بیته هو سیارته و  من ُشِغل �معیشته أن �طلب العلم وهو فيمحیث ُأتیح لكثیر  ،لطلب العلم

بواسطة هذه اآلالت من األشرطة والشبكات  -وهلل الحمد-یتاح العلم  ،في أي مكانهو و 

، �ذلك العاميو  ،العلم بواسطتها تجد طالب العلم یتیسر لهف ،وأ�ًضا القنوات العلمیة ،والسید�ات

البرنامج المبارك  االناس هذه بین عامة العلم ونشرَ  ومما أشاعَ  ،یتفقه بواسطتهاكثیر من العامة ف
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، �عض )ا ال �أس �ه في السیارةوأقضي وقتً ، اأر�د أن أبدأ �طلب العلم وأنا جادٌّ جد� (�قول: 

وهلل -و�وجد فیها  ،ساعات طو�لة من لیل أو نهارو الناس مهنته سیارته، فهو �قضي فیها أوقاًتا 

متاًحا في  وال ان موجودً والخیر واآل�ات واألحادیث مما لم �ك مما ییسر استماع العلم -الحمد

 .فهذه من النعم التي تستحق الشكر ،الزمن السابق

 �قول: (أر�د أن أتوقف عن سماع األشرطة الوعظیة وأبدأ �األشرطة العلمیة) الشك أنَّ 

قاق حینما الوعظ والرِ  سماع األشرطة الوعظیة مما �سوق و�قود إلى سماع األشرطة العلمیة؛ ألنَّ 

أدخلها أهل العلم في �تبهم العلمیة المتینة من �تب السنة في الصحیحین وغیرهما ال شك أنها 

وهي جزء من الفقه في  ،فال �مكن أن ُ�ستغنى عنها ،ملِ كالسیاط تقود المسلم إلى العمل �ما عَ 

من یرد « -لیه الصالة والسالمع-عن النبي  المراد �الفقه في الدین الذي جاء مدحه الدین؛ ألنَّ 

�عني  وال ،الدین �جمیع أبوا�هه الفقه في المراد �، ]٧١[البخاري:  »�فقهه في الدین اهللا �ه خیرً 



عن  -علیه الصالة والسالم-وسأل النبي  -علیه السالم-ه األحكام فقط؛ ولذا لما جاء جبر�ل أنَّ 

فدل على أنَّ  ،]٨ مسلم:[ »جبر�ل أتاكم �علمكم دینكم فإنه«اإلسالم واإل�مان واإلحسان قال: 

واألحوال  ،والجنا�ات ،والمعامالت واألقضیة ،الدین شامل لجمیع أبوا�ه من األحكام في العبادات

 فيكلها من الفقه فوغیر ذلك من األبواب  ،واألدب ،واالعتصام ،والرقاق ،والتفسیر ،الشخصیة

 ،الدین؛ ولذا التوقف عن األشرطة الوعظیة لیس �مناسب، بل �ستمر على األشرطة الوعظیة

 و�ستفید من األشرطة العلمیة. 

إذا �ان سوف یبدأ من الصفر فعلیه أن �شتغل �المتون  ،و�ذ�ر أنه سوف یبدأ من الصفر

القواعد (و ،)األصول الثالثةـ(فت للمبتدئین �لِّ التي أُ  ،التي هي متون المبتدئین االصغیرة جد� 

وغیر ذلك من الكتب التي  ،)متن األجرومیة(و ،)األر�عین النوو�ة(و ،)كشف الشبهات(و ،)األر�ع

أ هذه المتون فهو �قر  ا،ي حكم المبتدئ و�ن �ان سنه �بیرً وهو ف ،فت لهذه الطبقة من المبتدئینلِّ أُ 

و�قرأ علیها الشروح في عمله، هو و  ،بیتهفي وهو في سیارته، وهو  و�سمع علیها الشروح المسجلة

خ أو �جمع من �شكل علیه حتى یتیسر له المثول وااللتحاق �أحد المشاا �ُ و�سأل عمَّ  ،المكتو�ة

ر له ذلك فال شك أن السماع من األشرطة فإذا لم یتیسَّ  ،سون هذه المتون درِّ خ الذین یُ �المشا

 اخیرً  �ه هللا یرد من«و ،الترك لیس �حل ألنَّ والقراءة في الشروح المطبوعة خیر من الترك؛ 

 »الجنة إلى طر�ًقا �ه له هللا سهل علًما، فیه یلتمس طر�قا سلك ومن« ،»الدین في �فقهه

 .سلك فیها السبیل إلى الوصول إلى العلموهذا من الطرق والوسائل التي �ُ  ،]٢٦٩٩[مسلم:

هذا ال شك أنه األصل،  ،خ)�االلتحاق �أحد المشا كوأعلم أنكم ستقولون: �جب علی(�قول: 

من و  ،ر فال مانع من أن تقرأ وأن تسمع في بیتك وفي سیارتك من األشرطةلكن إذا لم یتیسَّ 

 ،اوغیره -اإلنترنت–تأخذ الدروس المحملة من الشبكات العنكبوتیة  ،من المواقعو  ،السید�ات

وهذه من أعظم النعم التي  ،و�جیبون على سؤالك ،خ وتطرح سؤالك علیهم�وتحضر عند المشا

 .جدت في هذا العصر لتیسر العلموُ 

 ،ل �الهاتفكمِّ ) نعم  تُ الهاتف طر�ق عن إال لي متاح غیر احالی�  األمر هذا ولكن�قول: (

 .ل �الهاتفكمِّ إذا أشكل علیك شيء تُ 

توجیهكم العام والخاص خ من حین إلى آخر، فما هو �و�تیسر لي لقاء �عض المشا�قول: (

مثل ما ذ�رنا أنك تستفید من هذه األشرطة )؟ أشرطة �انت أو سید�ات ،�شأن المواد الصوتیة



ومن الشبكات العنكبوتیة  ،الدروس المحملةالتي بها ومن هذه المواقع  ،ومن هذه السید�ات

الحضور عن الغر�ب أن و  .شكل علیكوتسأل عما �ُ  ،تستفید �قدر استطاعتك وقدرتك ،وغیرها

السیر �النفس إلى حضور الدروس ال شك  طر�ق اإلنترنت قر�ب من الحضور أمام الشیخ إال أنَّ 

وهو الذي یتیح  ،»اا یلتمس فیه علمً من سلك طر�قً «ق: حقِّ وهو الذي �ُ  ،أنه أكمل لمن �ستطیعه

من وراء �خالف الحضور  ،في طر�قته ،في سمته ،في هد�ه ،لإلنسان االقتداء �الشیخ في علمه

 والحمد هلل. ،حقق غالب المرجوبل �ُ  ،شيء لكنه أفضل من ال ،-من ُ�ْعد-حجاب 
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