
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 طلب العلم من خالل الكتب دون حضور دروس العلماء

 
علم دون  مع �ثرة العكوف على قراءة �تب السلف هل �مكن أن یبني هذا طالبَ  :السؤال

 الجلوس في دروس العلماء؟

معینة  الكتبُ ف ،وال �كفي النظر في الكتبِ  ،األصل أن التعلم �كون على العلماء :الجواب
من �ان ( :ولذا قال �عضهم ،لكن األصل في التعلم والعلم أن یؤخذ من أفواه العلماء ،ومساعدة

؛ ألنه قد �قرأ هذا الكالم و�فهمه على غیر مراد )ن صوا�هه أكثر مِ ن �تا�ه �ان خطؤُ ه مِ علمُ 
أهل العلم  یدي، وهذه المفاتیح هي �أألن العلم له مفاتیح ؛وعلى غیر ما �فهمه أهل العلم ،مؤلفه

األفكار  وتالقحِ  ،المسائل ومدارسةِ  ،والتنقیب والبحثِ  ،الذین أفنوا أعمارهم في التعلم والتعلیم
عرف القراءة والكتا�ة و�قرأ في �تب �أتي شخص �َ أن أما  ،ه على �عضبنى �عُض یُ  والعلمُ  ،والفهوم

وقد تكون العاقبة لیست  ،هذا ال بد أن �ضل في فهمهفالعلم مباشرة وال �جلس على العلماء 
وال  ،عین طالب العلم و�فهمها بنفسهبعض المعاصر�ن تُ لمع أن هناك �عض المؤلفات  ،حمیدة

مثل هذه إذا �ان ال �ستطیع الحضور عند المشا�خ ف ،تحتاج إلى �بیر عناء وتعب في فهمها
أن الكتب والمتون  و�ال فاألصل ،و�ذا أشكل علیه شيء منها �سأل عنه ،یقتصر علیها و�قرأ فیهاف

العلم  فإذا أدرك طالبُ  ،تلقى عن أهل العلمالعلم لطالب العلم ال بد أن تُ  والشروح التي ألفها أهلُ 
 ستقل.حینئٍذ �َ فمالزمة الشیوخ ما �كفیه لالستقالل  نمِ 

 ،وسائل نافعة ومعینةفال شك أنها  والمنقولة بواسطة األجهزة أما شروح أهل العلم المسجلة
ُجرِّب �ت هذه الوسائل و رِّ جُ قد و  ،علم دون أن �جلس على المشا�خ طالبِ  لكنها ال تكفي لبناءِ 

الجهاز  ن خالل هذالقى على الشیخ مِ أنه �إمكانه أن �كتب سؤاله و�ُ و ن خاللها العلم مِ  بُ لَ طَ 
ما على �ل حال و  ،ما یتیسر لمن حضر الدرسر له األمر مثل، لكن ال یتیسالشیخعلیه و�جیب 

وأمكن السؤال  ،ن خالل هذه األجهزةفإذا أمكن طلب العلم مِ  ،ترك ما �مكن منهدرك �له ال یُ ال یُ 
ور علیهم وسؤالهم عما سواء �ان �الهاتف أو �المر  ،ل ما �فوته �سؤال أهل العلممَّ و�َ  ،من خاللها

 .-إن شاء هللا تعالى-ل خیًرا حصِّ �ُ ُ�شكل علیه فإنه 

 

 ه١٩/١/١٤٣٥ة والستون �عد المائة سا�عنور على الدرب، الحلقة ال برنامج فتاوى  المصدر:

 


