
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 طلب العلم في البالد التي �قل فیها العلماء، والكتب المنصوح بها 

 
أنا شاب من قطاع غزة أعاني هنا من قلة أهل العلم وأحب طلب العلم الشرعي وأرغب   :السؤال

تنصحونني �قراءتها عن طر�ق  وما هي الكتب التي  ؟فكیف لي أن أطلب العلم هنا  ،في طل�ه
 الطلب؟

 أم هو للمتقدمین في مراحل الطلب؟  هل �صلح لمبتدئٍ  )المحرر(�النس�ة لكتاب  :وثانً�ا

فإذا أخذ ما عندهم كما هو المعتاد ف�من سلف  ،طالب العلم یالِزم علماء بلده قبل غیرهم :الجواب
والرحلة في طلب العلم سنة   ،ن جاء �عدهم حینئٍذ یرحل لطلب العلمفي صدر هذه األمة ومَ 

وطالب العلم إذا أخذ ما عند علماء بلده من العلم  ،وُألِّف فیها المؤلفات  ،معروفة عند أهل العلم
بدأ �الرحلة  لكن ال یَ  ،الرحلة في طلب العلم أمر معروف ومشهور عندهم -مثل ما قلنا -و ،لحَ رَ 

أما إذا لم  ،أهل العلم َمن ُتَظن ف�ه اإلفادةهذا إذا كان فیهم من  ،قبل أن �أخذ ما عند علماء بلده
 .یوَجد فإنه یرحل إلى أقرب البالد إل�ه ممن �ظن ف�ه اإلفادة

في  جدْت وفي وقتنا هذا صارت الدروس ُتنَقل عبر األجهزة واآلالت الحاسو��ة التي وُ 
رحل إلى العالم  وٕاال فاألصل أن ی ،كثیًرا على طالب العلم الذي ال �ستط�ع الرحلة رْت عصرنا ف�سَّ 

ا یلتمس ف�ه  «من سلك طر�قً كتب له ما جاء في حدیث وحینئٍذ �ُ  ،ل بین ید�ه و�زاحم �الركب مثُ و�َ 
 ،ت�سر لهم الرحلةتالناس  لكن ما كلُّ  ،]2699[مسلم:  ا إلى الجنة»ا، سهل هللا له �ه طر�قً علمً 
على كل حال هذه   ،من دخولها ا ممنوعً  خول �عض البلدان التي قد �كون یت�سر لهم أمر د  أو

فعل�ه أن �طلب العلم على أهل العلم الموثوقین الراسخین ولو عن   ،لطالب العلم فیها  دَ أمور ال یَ 
لشرح  لو�ستمع  ،ف�سمع الدروس في اإلنترنت و�كون معه المتن والشیخ �شرح ،طر�ق اآلالت 

عن   ال�عیدُ  هكذا �طلب العلمَ  ،-وهلل الحمد -كثیًرا  رْت األمور ت�سَّ ف ،ق الفوائد على هذا المتنو�علِّ 
 .منا�ع العلم ومحل وجود أهل العلم

والكتب التي ُینَصح �قراءتها كما هو معلوم عند أهل العلم على حسب ترتی�ه في ط�قات  
ولنا في   ،في مواضعها فلهم كتب ُبیَِّنْت  -المبتدئین –إن كان من أهل الط�قة األولى  : المتعلمین

في مختلف  كتب وٕاذا كان من المتوسطین فلهم كذلك ، كلها موجودة -والحمد هلل-أشرطة ذلك 
 . وكذلك ط�قة المتقدمین من طالب العلم ،الفنون والعلوم

ر(و�النس�ة لكتاب   أم هو للمتقدمین في مراحل الطلب)؟  (هل �صلح لمبتدئٍ  :�قول )المحرَّ
البن عبد الهادي فهذا ال شك أنه �عد أن  )الحدیث المحرر في (إن كان القصد �ه  )المحرر(

البن عبد   )المحرر(ال مانع أن �عتمد على  )عمدة األحكام(و )األر�عین النوو�ة(�حفظ الطالب 



وفي هذا ما ل�س في  ،للحافظ ابن حجر )بلوغ المرامـ(ل وهو موازن ومساوٍ  ،لهادي في الحدیث ا
بز�ادة أحادیث وآثار في  )بلوغ المرام(ثم ینفرد  ،في ثمانین �المائة تقر�ً�ا�عني یتفقان  ،هذا

 ،و�نفرد ابن عبد الهادي بز�ادة في التخر�ج واألحكام على الحدیث و��ان �عض العلل ،األبواب 
حفظه وقرأ ما ُكتب  )البلوغ(وٕان اعتمد  )،بلوغ المرام(أضاف الزوائد من  )المحرر(فإن اعتمد 

وهكذا  ،)بلوغ المرام(مما ال یوجد في  )المحرر(عل�ه وأخذ الزوائد التي في عل�ه وسمع الدروس 
 . الكتابین قارن بین الكتابین و�أخذ زوائد أحدهما على اآلخر �عد أن �عتمد أحدَ �ُ 

لمجد الدین ابن ت�م�ة فهو كتاب �عتَبر   )المحرر في الفقه( ):المحررـ(وٕان كان المراد ب
 .-كما ذكرنا– البن قدامة للمتوسطین(المقِنع) فهو في عداد  ،ینال �صلح للمبتدئ  ،للمتوسطین
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