ِ
الع ْشر
ز
كائ
الر
َ

ِ
ِ
للتَّ ْحصيل الع ْلمي
تأليف الشَّيخ عبد اهلل صلفيق الظّفريي
تقدمي فضيلة الشَّيخ أمحد بن حيىي النَّجمي

ِ
ِ
الرِح ِيم
ن
ْح
الر
اّلل
بِ ْس ِم َّ َّ ْ َ َّ

كلمة فضيلة َّ
الشيخ أْحد بن حيىي النَّجمي
احلمد ِ
السالم على ِ
وعلَى آلِه
هلل ،و َّ
الصالة و َّ
رسول اهللَ ،
َْ
ص ْحبِهَ ،وبَ ْعد:
َو َ

فقد َعَرض على أخونا يف اهلل عبد هللا بن صلفيق الظّفريي
كلمته اليت كتبها عن الركائز اليت ينبغي لطالب العلم أن يسلكها،
الركائِز الَّيت َْحيتَاج إليها
صر َّ
فرأيتها كلمة ممتازة ،وفِّق فيها إىل َح ْ
طالب العِلم ،والتَّ ْدلِيل علَي ها ِمن ِ
السنة.
الكتاب و ُّ
َ َْ ْ
َجاد َوأَفَاد ،فَ َجَزاه اهلل َخ ْرياًَ ،وبَ َارك فِيه ،وَكثَّر
وباجل ْملَة :فَ َقد أ َ
ِ
الرَكائِز
وإّن ألَح ُّ
ِم ْن ْأمثَالهِّ ،
ث ط َّالب العِلم على ِح ْفظ َهذه َّ
َوالعِنَايَة ِِباَ ،وبِاهلل الت َّْوفِيق.
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ِ
ِ
الرِح ِيم
ن
ْح
الر
اّلل
بِ ْس ِم َّ َّ ْ َ َّ
ِ
السالم على ِ
رسول اهلل.
العالَ ِمني ،و َّ
الصالة و َّ
احلَ ْمد هلل رب َ
َّأما بَ ْع ُد:

املهمة اليت حيتاجها
فهذه كلمات يسرة يف بيان األسس َّ
السالك َم ْسلَك طَلب العِلم ،أوصي وأذَ ِّكر ِبا نفسي وإخواّن،
َّ
فإن من رام طَلب العِلم وأراد ََْت ِ
صيلَه فَ َال ب ّد لَه ِم ْن َرَكائِز َوأسس
َّ َ َ
ََ
َع ْشَرة.
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أولا :الستعانة َّ
ابّلل :
فاملرء ضعيف ال حول وال قوة له إال باهلل ،وإذا وكِل إيل نفسه
أمره إيل اهلل تعايل واستعان به على طَلَب
َهلَك َو َ
ضاع ،وإذا َوَكل َ
العِلم َّ
حث اهلل  على ذلك يف كتابه
فإن اهلل تعايل يعينه ،وقد َّ
ِ
ي﴾ [الفاَتة .]٥:وقال
الكرمي ،فقال تعاىل﴿ :إِ ََّّي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ ََّّي َك نَ ْستَع ُ
تعاىل﴿ :ومن ي ت وَّكل علَى َِّ
اّلل فَ ُه َو َح ْسبُهُ﴾ [الطالق .]٣:أي :كافِيِه،
َ َ ََ َ ْ َ
ِ
وقال تعاىل﴿ :وعلَى َِّ
ي﴾ [املائدة.]٣٣:
ََ
اّلل فَ تَ َوَّكلُوا إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ويقول النيب ﷺ« :لو أنَّكم تَ َوَّكلون على هللا َح َّق تَ َوُّكلِه
لََرَزقَ ُكم َك َما يَ ْرُزق الطَّري؛ تَغْدو ِِخَاصا ،وتَ ُروح بِطَانا».
الرزق :العلم ،ونبينا َّ
حممد ﷺ كان دائماً متوكالً
وأعظم ِّ
مستعيناً بَِربِّه يف أموِره كلها .ويف دعاء اخلروج الثابت عن النيب ﷺ
لت على َِّ
سم َِّ
داللة على ذلك؛ حيث كان يقول «بِ ِ
اّلل ول
اّللَ ،توَّك ُ
قوةَ ّإل َِّ
ابّلل».
َ
حول ول َّ
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اثنياُ :ح ْسن النِّيَّة:
فاملرء نيته هلل  يف طلب العلم خملصاً هلل يف ذلك ال يريد
مسعةً وال شهرةً ،وال عرضاً من أعراض الدنيا.
َوَم ْن َج َعل نِيَّتَه هلل َوفَّ َقه اهلل تعايل َوأَثَابَه على ذلكَّ ،
ألن العلم
عبادة بل من أعظمها.
والعمل ال يكون العبد مثاباً عليه إال إذا كان خالصاً هلل تعاىل،
َّ ِ
متَّبِ َعاً فيه للرسول ﷺ ،واهلل  يقولَّ ﴿ :
إن َّ
ين ٱتَّ َقواْ
ٱّللَ َم َع ٱلذ َ
َّ ِ
ن﴾ [النحل.]٨٣١:
ين ُهم ُُّّْم ِسنُو َ
َّوٱلذ َ
وأعظم التقوى :إخالص النِّ يَّة هلل ،واملرائي يف طلب العلم؛
فضالً عن خسارته يف الدنيا ،فإنَّه معاقب يف اآلخرة ،كما جاء يف
الثالثة الذين ي ْس َحبون على وجوههم يف النَّار ،ومنهم رجل طلب
العلم لي قال ،ع ِ
اِلَ ،وقَد قِيل.
َ َ
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ض ُّرع إيل َّ
والسداد:
اّلل تعاىل وسؤاله التَّوفِيق َّ
اثلثا :التَّ َ
ودعاؤه ربه االستزادة من طلب العلم ،فالعبد فقري ،حمتاج إيل
َّضُّرع إليه؛
اهلل غاية احلاجة ،واهلل تعاىل َّ
حث عبادة إيل سؤاله والت َ
فقال﴿ :ا ْدعُ ِون أ ِ
ك ْم﴾ [غافر.]٠٦:
ب لَ ُ
ْ
َستَج ْ

وقال النيب ﷺ« :ينزل ربنا كل ليلة إيل مساء الدنيا ،فيقول:

من يدعون فأستجب له ،من يسألين فأعطية ،ومن يستغفرن

فأغفر له».
واهلل  أمر نبيه أن يسأله االستزادة من العلم ،فقال تعاىل،
ب ِز ْدِن ِعل اْما﴾ [طه .]٨٨٤:وقال تعاىل على لسان إبراهيم
﴿ َوقُ ْل َر ِّ
ب هب ِيل ح ْكما وأَ ْْلِ ْق ِين ِاب َّ ِ
ي﴾ [الشعراء]۸٣:
لصاْلِ َ
َ ﴿ :ر ِّ َ ْ ُ ا َ
واحل ْكم :هو العلم ،كما قال النيب ﷺ « إذا اجتَه َد اْلاكِ ُم …»
احلديث.

والنيب ﷺ دعا أليب هريرة  باحلفظ ،ودعا البن عباس 
هم ف ِّق ْهه يف ال ِّدي ِن وعلِ
التأويل» فاستجاب اهلل
ه
م
ّ
بالعلم فقال « ،اللَّ َّ ُ
ْ
َ
دعاء نبيه ،فكان أبو هريرة  ال يسمع شيئا إال حفظه ،وأصبح ابن
عباس  حرب األمة وترمجان القرآن.
6

ضَّرعو َن إيل اهلل َويَ ْسألونَه العِْلم،
وال يزال العلماء علي هذا؛ يَتَ َ
فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -ي ْذهب إيل املس ِ
اجد،
َ َ
ََ
َويَ ْسجد هلل ويسأله فيقول" :يا م َعلِّم إبْ َر ِاهيم َعلِّ ْمينَ ،ويَا م َف ِّهم
سلَْي َمان فَ ِّه ْمين"؛ فاستَ َجاب لَه د َعاءَهَ ،ح َّّت قال ابن دقيق العيد عْنه:
"قَ ْد َمجَع اهلل لَه العِلم؛ َح َّّت َكأَنَّه بَ ْني َعْي نَيه؛ يَأخذ ما يَ َشاء َويَْت رك َما
يَ َشاء".
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رابعا :صالح القلب
فال َق ْلب وعاء العِلم ،فإ ْن كان الوعاء صاحلاً خزن ما فيه وحفظه ،وإن
كان الوعاء فاسدا ضيع ما فيه.
كل شيء؛ فقال « :أ ََل َوإِ َّن
والرسول ﷺ َج َعل ال َقلْب أساس ّ
ِيف ا ْْلس ِ
صلَ َح ا ْْلَس ُد ُكلُّهَُ ،وإِ
ضغَةا إِ
ت
ف
ا
ذ
ت
ح
ل
ص
ا
ذ
م
د
َ
َ
َ
َ
س َد ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ََ
فَس َد ا ْْلس ُد ُكلُّه ،أ ََل و ِ
ْ
ْب».
ل
ق
ل
ا
ي
ه
َ
ُ
َ ََ
ُ َ َ
وصالح القلب يكون مبعرفة اهلل تعايل بأمسائه وصفاته وأفعاله،
والتفكري يف خملوقاته وآياته ،ويكون بتدبر القرآن العظيم ،ويكون
كذلك بكثرة السجود وقيام الليل.
ويَتَ َجنَّب مفسدات القلب وأمراضهَّ ،
فإَّنا إن وجدت يف القلب
َ
فإنَّه ال يستطيع محل العلم ،وإن محله ال يفقهه ،كما قال اهلل تعاىل
ن ِِبَا﴾ [األعراف:
عن املنافقني مرضى القلوبََ ﴿ :لُ ْم قُلُوب َّل يَ ْف َق ُهو َ
.]٨٧١

وأمراض القلوب نوعان :شهوات ،وشبهات:

َّ
الص َور
فالشهوات :كحب الدنيا وملذاهتا ،واالنشغال ِبا ،وحب ُّ

امل َحَّرمة ،ومساع احملرمات من األصوات واملزامري والغناء ،وكذلك النَّظَر
احملرم.
8

ِ
ِ
ُّ
األعمال املْبتَ َد َعة،
والشبُهات :كاالعت َق َادات ال َفاس َدة ،و َ
واالنتماء لالجتاهات ِ
السلَف
الف ْك ِريَّة البِ ْد ِعيَّة امل َخالَِفة لِ َم ْسلَك َّ
الصاحل.
َّ
الصادَّة َعن ِ
العلم أيض ا :احلَ َسد ،والغِل،
ومن أمراض ال ُقلُوب َّ
ْ
ْ
و ِ
الك ْرب.
ومن ُم ْف ِسدات ال َقلب أيض ا :فضول النَّوم ،وفضول ال َكالم
ْ
وفضول الطَّ َعام.
فَ تَ َجنُّب َه ِذه األمراض واملُْف ِسدات صالح لل َقلْب.
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خامساَّ :
الذكاء:
و َّ
الذكاء يكون جبلة ،ويكون مكتسباً ،فإن كان املرء ذكياً قَ َّواه،
مرن نَ ْف َسه حّت يَ ْكتَ ِسبَه.
وإال َّ
و َّ
األسباب ال َق ِويَّة املعِنَية علي َتصيل العلم ،وفهمه
الذكاء من ْ
وحفظه ،والتفريق بني املسائل ،واجلمع بني األدلة وغري ذلك.
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سادسا :اْلرص علي حتصيل العلم سبب لتحصيله وإعانة

هللا تعاىل له:

َّ ِ
َّ ِ
واهلل تعاىل يقول﴿:إِ َّن َّ
ين ُهم
ين اتَّ َقوا َّوالذ َ
اّللَ َم َع الذ َ

ُُّّْم ِسنُو َن﴾ [النحل ،]٨٣١ :واإلنسان إذا عرف أمهية الشيء حرص
صله املرء.
على َتصيله ،والعلم أعظم شيء يَتَ َح َّ

فَ َعلى طالب العلم :احلرص الشديد على حفظ العلم وفهمه،
وجمالسه العلماء والتلقي عنهم ،وحيرص على كثرة القراءة ،واستغالل
عمره وأوقاته ،ويكون شحيحاً جداً على وقته.



11

سابعا :اْلد والجتهاد واملثابرة على التحصيل العلمي:
اه َدة النَّفس والشَّْيطان.
الع ْجزَ ،وجمَ َ
واالبتعاد عن ال َك َسل و َ
عن طَلَب العِلم.
فَالنَّفس والشَّيطان مثَبِّطان ْ

ومن األسباب املعينة على الجتهاد يف الطلب :قراءة تراجم
العلماء ،وصربهم وَتملهم ،ورحالهتم يف َتصيل العلم واحلديث.
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اثمنا :البلغة
وهي أن يفرغ الطالب غاية جهده حّت يبلغ مراده يف العلم
والقوة فيه ،حفظاً ،وفهماً ،وتعقيداً.
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اتسعا :صحبه َّ
الشيخ املَُعلِّم:
فالعِلم ي ْؤ َخ ْذ ِمن أفواه العلماء ،فالطَّالِب لكي يَ ْرتَ ِكز يف طَلَبِه
للعِْلم على ركِيزة ِ
يحة؛ عليه أ ْن ُيَالِس العلَماءَ ،ويَتَ لَ َّقى ِمْن هم
َ َ
صح َ
العلم ،فَيَكون طَلَبه على قواعد صحيحة ،يَتَ لَ َّف ْظ بالنَّص الق ْرآّن
واحلديث تَلَ ُّفظَاً ِ
ص ِحيفَ ،ويَ ْف َهمه ال َف ْهم
صحيحاً ال َحلْن فيه وال تَ ْ
َ
ِ
من العاِل ،األدب،
َّ
الصحيح املرادَ ،وفَ ْ
ضالً عن ذلك فإنَّه يَ ْستَفيد ْ
الوَرع ،وعليه أن يتجنب أن يكون َشْيخه كتابهَّ ،
فإن
واألخالق ،و َ
«من كان شيخه كتابه ،كثر خطؤه وقل صوابه».
األمة إيل َوقْتِنَا هذا ،وما بََرَز رجل بالعلم
وال زال هذا األمر يف َّ
إال َكا َن متَ َربِّياً متَ َعلِّ َماً على يد عاِل.
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عاشرا :طول الزمان:
فال حيسب طالب العِلم َّ
أن طلبه يتم بيوم أو يومني أو سنة أو
سنتني؛ بل َّ
إن طالب العلم حيتاج صرب سنني.
ُسئِل القاضي ِعياض -رمحه اهلل تعاىل -تَ َعاىل" :إيل َمّت يَطْلب
ِ
صب َْحمبَ َرته على قَ ْربه".
املَْرء العلم؟" ،فقالَ " :ح َّّت ََيوت؛ فَت َ
احلَْيض تِ ْسع ِسنِني َح َّّت
وقال األمام أْحدَ " :جلَ ْست يف كِتَاب ْ
فَهمته".
والزال ط َّالب العِلم األذْكِيَاء ُيَالِسون العلَ َماء العشر سنني،
والعشرين سنة ،بل َّ
إن بَ ْعضهم يَظَ ّل ُيَالِسه َح َّّت يَتَ َوفَّاه اهلل.
الركائِز الَّيت ي ْنبغِي أ ْن ي ْنتَبِه هلا الطَّالب لِتَح ِ
صيلِه
فهذه بَ ْعض َّ
ْ
ََ
َ
العِْلمي.
ِ
الع َمل
أسأل اهلل  أ ْن ي َوفِّ َقين َوإِيَّاكم إيل العلم النَّافع ،و َ
َّ ِ
ص ْحبِه َوَم ْن تَبِ َعهم
الصالح ،وصلي اهلل على نَبِيِّ نَا حمَ َّمد ،وعلي آله َو َ
إح َسان إيل يَ ْوم الدِّين.
َواقْ تَ َفي أَثََرهم بِ ْ
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