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 تقديم 

الم عىل رسول  الُة والسَّ محن الرحيم، احلمد هلل، والصَّ بسم اهلل الرَّ

اهلل، أما بعد:

رْت يد االستاذ الفاضل الدكتور مثنى الزيدي حفظه  فهذا ما سطَّ

ِمْن تراثنا  بية والتَّعليم  ِمْن كتب التَّ اهلل تعاىل، وهو اختصاٌر لكتاب 

رُنوجيِّ رمحه اهلل تعاىل. العلميِّ لإلمام الزَّ

وقد أحسن أخي الدكتور مثنى فيام اختاره ِمْن ُدَرِر هذا الكتاب، 

ح أحاديَثُه، فجزاُه اهلُل خريًا.  َبُه، وَصحَّ فرتَّ

فضيلة الشيخ الدكتور حممود عبد العزيز العاين
 األمني العام ملجلس علامء العراق

عضو اهليئة العليا للمجمع الفقهي العراقي
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احلمد هلل ربِّ العاملني، وأزكى الصالة وأتمُّ التسليم عىل النَّبي األمني، وعىل آله وصحبه 

أمجعني، أما بعد:

ل كلمًة  فقد راسلُت فضيلة شيخنا الدكتور حممود عبد العزيز العاين "حفظه اهلل"، ليسجِّ

ت وصايا مباركة لطالب  حتفيزيًة لطلبة العلم، فاستجاب كعادته فأرسل الكلمة التي ضمَّ

النَّفع كبري  فهو عظيم  م،  التَّعلُّ م طريق  املتعلِّ تعليم  بكتاب  "أنصح  الوصايا:  العلم، ومن 

الفائدة".

مة امُلحقق املفيدة يف "نظريَّة التعليم"، وهو  ه حتى مقدِّ فجئت إىل هذا الكتاب فقرأته كلَّ

بوي للعلوم  ة التَّوجيه التَّ َقه ملَّا اسَتَلَم َمهمَّ الدكتور مروان قباين "رمحه اهلل" )))، حيث حقَّ

الدينية يف مدارس مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت، وذلك عام )98)م.

بُتُه واخترصُته لطلبة العلم، فقمت بام ييل:  ثم ملَّا وجدتُّ حاجة لتتيبه، رتَّ

 )- صغُت اإلختصاَر ِصياغًة َلفظيًة َسِلَسًة، وأَضفُت عباراٍت ليكتمل املعنى يف مواطن 

ات الفعل"، فأضفتها لَيعِرف القاريء أنَّ  دة، مثال: عبارة "التبوية"، بعد قوله: "ردَّ متعدِّ

ق  امُلحقِّ وحتَّى  املؤلف  مقاِصِد  بعض  بيَّنت  وكذلك  ًا،  جرَّ مَّ  وهلُّ التبية،  جانب  القصد 

بعباريت.

ل. 2- وضعُت لكلِّ فكرٍة عنوانًا لطيفًا تيسريًا عىل القاريء املتعجِّ

)- الدكتور مروان قباين، ولد عام )369)هـ-950)م( يف لبنان، كان موجهًا تربويًا يف مدارس املقاصد، 
أيامه تطورًا وتناميًا  التي شهدت يف  الناشئة تربية إسالمية، ثم ُعنيِّ مديرًا عامًا لألوقاف اإلسالمية  حيث ربى 
ملحوظًا، وترأس جلنة صندوق الزكاة يف لبنان، فقام بخدمة فريضة الزكاة فكرًا وبحثًا واجتهادًا وإحياًء لدورها 
وبث الوعي هبا وبأمهيتها بعد أن كانت هذه الفريضة مغيبة مؤسساتيًا وتنظيميًا وتطبيقيًا، ُعرف يف العامل العريب 

واالسالمي، تويف عام  )427)هـ-2006م( فنُعي سياسيًا وعامليًا وحمليًا، رمحه اهلل رمحة واسعة.
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فلريجع  أرادها  فمن  للمصادر  هوامش  أضع  فلم  توضيحية،  هبوامش  قُت  علَّ  -3

للكتاب األصل.

رت الكالم عن  رُت يف بعض الفقرات لتكون ضمن أبواهبا، مثاًل: أخَّ مُت وأخَّ 4- قدَّ

مت الكالم عن الكتاب، حيث كانت متداخلًة، ومثاًل: رشف  بوية، وقدَّ ات الفعل التَّ ردَّ

رته يف فصل فضل العلم كان بني األسطر متأخرًا، وهكذا. العلم الذي صدَّ

ها وأحَبَكها. واهد التي َذَكَرها املصنَّف أقواها وأمهَّ 5- إختُت من األمثلة والشَّ

دة،  حمدَّ أحاديَث  عىل  قُت  وعلَّ عف،  الضَّ وشديدة  املوضوعة  اأَلحاديث  حذفت   -6

جُت بعضها. وخرَّ

واهلل أسأل أن ينفع بالكتَّاب، وأن يتقبل اجلهد خالصًا لوجهه الكريم، إنَّه سميع قريب 

جميب، وصلِّ اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلِّم.

د. مثنى الزيدي
االثنني 6)/شوال/)44)
8/حزيران /2020     
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ة مٌة تربويٌة مهمَّ مقدِّ

للكون  املة  الشَّ اإلسالمية  الفكرة  ز  متيُّ إىل  يعود  احلياة  يف  اإلسالمية  الشخصية  ز  متـيُّ

ليل فعاليتها وآثارها. بية"، والدَّ ز النَّظرية اإلسالمية يف التَّ ى "متيُّ واإلنسان، وُتسمَّ

ز رسُّ التَّميُّ
ز النَّظرية اإلسالمية التي أنتجت  ل لتميُّ بانيَة بإجيابيتها وخرييتها هي األصل األوَّ وإنَّ الرَّ

خصية املسلمة. الشَّ

بية َهَدُف التَّ
وتوجيهها  احلياة  امور  "ممارسة  هو  وغايتها  النِّهائي  اإلسالمية"  "التبية  َهَدَف  وإنَّ 

الوجهة اإلجيابيَّة اخلرييَّة عىل مستوى الفرد واجلامعة واإلنسانية"، وهذا هو "العبودية" كام 

رآها األئمة كابن تيمية وابن القيم وغريمها.

بية فروُع التَّ
فروع التبية التي بنيت عىل اهلدف والغاية هي:

املهنية  التبية   - العلمية  التبية   - العقلية  التبية   - األدبية  التبية   - البدنية  "التبية 

التبية   - األخالقية  التبية   - االنسانية  التبية   - اإلجتامعية  التبية   - الفنية  التبية   -

الروحية".
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نت "شخصية متابطة الكيان"  إذا ترابطت األجزاء والفروع العرشة للتبية آنفة الِذكر تكوَّ

ق اهلدف. ، وحتقَّ

جديُد الكتاب
بوية املستقلة هلذا املوضوع اهلام، وقد َنَقَم عىل  ة املؤلفات التَّ ب املحقق من قلَّ وقد تعجَّ

الكتاب  الزرنوجي هبذا؛ إال أنَّ اجلديد يف  التبية، ورغم وقوع  تآليف  التِّكرار يف  جانب 

هي: "الوسائل التعليمية التي تصلح لكلِّ متعلم".

ملَـحُة ِسريٍة
رنوجي، برهان االسالم، شخصيٌة غرُي معروفٍة إال باللَّقب، وهو من بالد ما وراء  الزَّ

النَّهر، "تركستان"، وهي من أنَزه األقاليم وأخصبها، وأكثرها خريًا.

للكتابة؛ كام كان  الورق  تقطيع  أنَّه أوجب  به  تعصُّ ٌب، حتَّى وصل حال  حنفٌي متعصِّ

يفعل اإلمام األعظم أبو حنيفة رمحه اهلل.

املرغيناين )ت: 593 هـ(، من أكرب  الدين عيل بن أيب بكر  برهان  وِمن أشهر شيوخه 

علامء االحناف يف عرصه، صاحب كتاب "اهلداية".

وقد عارص اإلزدهارات العلمية، والكوارث السياسية، ثم تويف بعد عام )590 هـ(، 

رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.

ـُتعلَّم تعليم امل
"تعليم املتعلم": هو الكتاب الوحيد الذي بقي من مؤلفات الزرنوجي رمحه اهلل، 

تعليم المتعلم طريق التعلم

6



تيه ضم ثالثَة َعرَشَ فصاًل. ويضمُّ بني دفَّ

وفائدته كبرية، حيث يقول حميي الدين القريش رمحه اهلل )ت: 775 هـ(: "كتاب تعليم 

يف  عزيٌز   وهو  كراريس،  ثالثة  من  َنحوًا  فصوٍل  عىل  يشتمل  مفيٌد،  نفيٌس  كتاٌب  م  املتعلِّ

لُتُه بحمد اهلل". بالدنا، حصَّ

لطان العثامين  ويف عام ) 996 هـ(، أهداه الشيخ إبراهيم بن إسامعيل رمحه اهلل إىل السُّ

مراد الثالث.

ويمدح  للكتاب،  بدراسته  يفتخر  هـ(   (304 )ت:  اهلل  رمحه  اهلندي  كنوي  اللَّ وكان 

فائدته التبوية فيقول: "كثري املنافع نفيس مفيد".

ووصفه حاجي خليفة: "كتاب نفيس جدًا".

الفئُة املستهدفُة
وثمراته  منافعه  ومن  َيِصلوَن،  وال  وَن  دُّ جَيُ الذين  العلم  ب  طالَّ هي  املستهدفة:  الفئة 

ُيرمون.

ات الفعل منا أمهية دراسة التَّعلم ال ردَّ وهو ُيعلِّ

م دراسة التَّعلُّ
وي املوِصل للهدف)2). ريق السَّ ام َتنَتهج الطَّ ات الفعل قلَّ ردَّ

ا قضيٌة شديدُة  م عن العودة لأُلصول، وأنَّ َب مثااًل واقعيًا، وتكلَّ م َضَ وهو يتكلَّ

ة  من ال ردَّ بوية، أن يكون البنيان منهجيًا حتى لو طال الزَّ 2- أقول: وهذه إشارة للُمشتغلني يف املشاريع التَّ
فعل أو رغبة فرٍد، فإنَّ العاملني يف املحور التنفيذي يواجهون عوارض كبرية، جزاهم اهلل خريًا، وأعانم، وممَّا 

بني، واهلل أعلم. يفظ هلم املسري الصحيح جلان رقابة من امُلربِّني املجرِّ
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لوك الفكري. اسيَّة، تتطلَّب ِدقًة يف السُّ احلسَّ

ت إىل تقوقع فكري، وبالذات  ات الفعل يف العودة إىل االصول أدَّ توضيح املثال: إنَّ ردَّ

بية والتَّعليم يف ثوابت ثقافية مل تستطع اخلروج  تقوقع تربوي تعليمي؛ وذلك بحرص التَّ

منها طيلة قرون.

ليم  م تتمكن املؤسسات التبوية من وضع ُخطط التَّوجيه السَّ فمن خالل دراسة التَّعلُّ

ألفرادها لتصل هبم إىل األهداف املوضوعة هلم.
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رشف العلم ال خيفى عىل أحد وأنَّه "املختص باإلنسانية"، وبه أظهر اهلل تعاىل فضل آدم 

عىل املالئكة.

العلُم املَفروُض
احلال"،  "علم  طلب  عليه  ُيفَتض  وإنَّام  ِعلٍم  كلِّ  َطَلب  ُمسلم  كلِّ  عىل  ُيفتض  ال 

)وأفضل العلم علم احلال وأفضل العمل حفظ احلال(.

م منها بقدر  يام(، ويتعلَّ الة والصِّ ين: مثل: )اإليامن والصَّ وُيقَصُد حاُل اإلنساِن يف الدِّ

أداء واجبها.

هد فقال: )قد صنفت كتابا يف البيوع(،  قيل ملحمد بن احلسن: مل ال تصنِّف كتابًا يف الزُّ

ز عن احلرام هو علُم  بهات يف التِّجارات، فإنَّ علَم التَّحرُّ اهد من َيتُز عن الشُّ يعني: الزَّ

أحوال القلوب.

عام، والثاين بمنزلة الدواء. وطلب ما يقع يف األحايني فرض كفاية، فاألول بمنزلة الطَّ

علم  للعلم:  تقسيمه  فيكون  احلال"،  "علم  غرُي  االخرى  األوقات  باألحايني  ويقصد 

حال، وعلم أحايني.

قال أبو حنيفة: )الفقه معرفة النفس ما هلا وما عليها(.

وآخرها،  هلا  أوَّ يف  ها،  يرضُّ وما  ينفعها  ما  نفسه،  عن  يغفل  ال  أن  لالنسان  فينبغي 

فيزداد  عليه  حجة  وعلمه  عقله  يكون  ال  كي  ها،  يرضُّ عام  وجيتنب  ينفعها  ما  ويستجلب 

عقوبة، نعوذ باهلل من سخطه وعقابه.

َفْصٌل
ـُة الِعْلِم والِفْقِه َوَفْضِلِه ماِهيَّ

تعليم المتعلم طريق التعلم

9





وينبغي أن ينوي املتعلم بطلب العلم رضاء اهلل والدار اآلخرة، وإزالة اجلهل عن نفسه 

بالعلم والشكر عىل  بقاء اإلسالم  فإنَّ  ين وإبقاء اإلسالم  الدِّ ال، وإحياء  اجُلهَّ وعن سائر 

نعمة العقل وصحة البدن.



َفْصٌل
م ـَُة يف حال التعلُّ يف النّي
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10



ينبغي لطالب العلم ان خيتار من كل علم أحسنه، قال املحقق: "كل يشء أحسنه ما كان 

من جوهره ورصيه دون املناقشات واخلالفات".

طريق البداية
األئمة  يقصد كتب  امُلحَدثات،  العتيق دون  تعاىل، وخيتار  اهلل  بالتوحيد ومعرفة  ويبدأ 

مني. املتقدِّ

البداية واجلدال
وإياك أن تنشغل هبذا اجلدال الذي ظهر بعد انقراض األكابر من العلامء؛ فانه ُيبعد عن 

الفقه، ويضيع العمر، ويورث الوحشة والعداوة.

م ِصَفُة امُلعلِّ
 . وخيتاُر األعلَم واألورَع واألسنَّ

قال أبو حنيفة عن محاد: "وجدته شيخًا وقورًا حلياًم صبورًا يف االمور".

يك ِصَفُة الرشَّ
بع امُلستقيم. ، والورَع، وصاحَب الطَّ يَك امُلِجدَّ خيتاُر الرشَّ

تعليم المتعلم طريق التعلم
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الثبات والصرب
واعلم أنَّ الصرب والثبات أصٌل كبري يف مجيع األمور ولكنَّه عزيز: كام قيل:

       لكلٍّ إىل شأو العال حركاُت              ولــــكن عزيٌز يف الــرجـال ثبــاُت

جاعة؟، قيل: صرُب ساعة. وقيل: ما الشَّ

فينبغي أن يثبت ويصرب عىل استاٍذ، وعىل كتاٍب، حتى ال يتكه أبَت، وعىل فنٍّ حتى ال 

يشتغل بفنٍّ آخر قبل أن ُيتقن األول، وعىل بلٍد حتى ال ينتقل إىل بلد آخر من غري ضورة، 

م. ق االمور ويشغل القلب، وُيضيِّع األوقات، ويؤذي املعلِّ ه ُيفرِّ فإنَّ ذلك كلَّ

وينبغي أن يصرب عام تريده نفسه وهواه.

قال الشاعر:

        إنَّ اهلـوى هلـو اهلـواُن بعينه                   ورصيع كــلِّ هوى رصيع هواِن

ويصرب عىل املِحن والبليِّات، قيل: خزائُن املَِنِن عىل قناطرِي املَِحِن".

فصورة الثبات اإلستمرار واملداومة: قال أبو حنيفة أليب يوسف: "ُكنَت بليدًا أخرجتك 

املواظبة، وإيَّاك والكسل فإنَّه شؤٌم وآفٌة عظيمة" )3).



3- جاء املؤلف هبذه العبارة يف فصل اجلدِّ واملواظبة فنقلتها هنا، ألنه حملُّها املناسب.
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ما وصل َمْن َوَصَل إال باحُلرمة، وما َسَقَط َمْن سقط إال بتك احُلرمة، فإنَّ احُلرمة خرٌي 

اعة أال ترى أن اإلنسان ال َيكُفُر باملعصية وإنَّام َيكُفُر باستخفافها؟ ِمَن الطَّ

تعظيم العلامء
ين. أبوك يف الدين هو َمْن علَّمك حرفًا واحدًا مما حَتتاج إليه يف الدِّ

مه هي: " أْن ال يميش أمامه، وال جيلس مكانه،  الب مع شيخه واستاذه ومعلِّ وآداب الطَّ

َيسأل شيئًا عند َمالَلته،  ُيكثر الكالم عنده، وال  بإذنه، وال  بالكالم عنده إال  يبتديء  وال 

وُيراعي الوقت، وال يدقُّ الباَب، ويطلب رضاه، ويتجنَّب سخطه، ويمتثل أمره".

ومن تأذى منه ُأستاذه ُيرم بركُة العلم، وال َينَتِفع بالعلم إال قلياًل)4). 

مه العلم واألدب، فرآه  ُحِكَي أنَّ اخلليفة هارون الرشيد بعث ابنه إىل األصمعي ليعلِّ

مه  يومًا يتوضأ ويغسل رجله وابن هارون يصب املاء، فقال له معاتبًا: إنَّام بعثته إليك لُتعلِّ

به فلامذا مل تأمره بأن يصب املاء بإحدى يديه ويغسل رجلك باألخرى؟ وتؤدِّ

صيانة الكتاب)5)
م كانوا يتناولونه عىل طهارة، فالعلم نور والطهارة نور، فيزداد  وكذلك الكتاب، فإنَّ

ًا كان مرشهبم  ر العلامء يوفَّق، وأنَّ كلَّ من يؤذي العلامء خُيَذل، أيَّ 4- أقول: رأيت بالتَّجربة أنَّ كلَّ من يوقِّ
م أكثر من يقع بالعلامء. ومذهبهم، وَخَصصُت بالذكر طلبة العلم، فإنَّ

5- اقتبست هذا العنوان من عنوان كتاب "صيانة الكتاب" لفضيلة شيخنا األديب األريب د. ذياب بن سعد 
ٌة نفيسٌة بديعٌة، ويقع يف )885)  قيِّمة جدًا وهو درَّ الطالب، فقد ذكر مباحث  ، ذكرته لتجع له أخي  الغامديُّ

ظه الشيخ زهري الشاويش، وطبعه مركز ابن تيمية، ط)، 434) هـ. صحيفة، راجعه وقرَّ
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يف تعظيم العلم واهله



نوُر الِعلِم بنور الوضوء.

ُد  وجُيوِّ الكتاب،  إىل  جَل  الرِّ يمدُّ  تعظياًم، وال  الكتب  فوق سائر  التفسري  كتاب  ويضع 

ك، إْن ِعشَت َتنَدم، وإن ُمتَّ  الكتابة. رأى أبو حنيفة كاتبًا ُيقرِمط فقال : "ال ُتقرِمط خطَّ

ُتشَتم"، معناه: إن عشت فطال بك العمر ضُعف برُصك، وإْن ُمتَّ َشَتَمَك َمْن قرأه بعدك، 

وهذا مبالغًة يف مساويء سوء اخلط.

كاء َتعظيُم الرشُّ
ل مرة فليس بأهلٍّ للعلم. ة كتعظيمه يف أوَّ َمْن مل َيُكن تعظيُمُه بعد ألف مرَّ

معنوية(،  )كالب  وهي:  الذميمة،  األخالق  عن  اإلحتاز  الطالب  عىل  فينبغي 

وخصوصًا )الكرب(.

                    العلم حرب للفتى املتعايل              كالسيل حرب للمكان العايل
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بقوله  القرآن  يف  اإلشارة  وإليه  العلم،  لطالب  واملالزمة  واملواظبة  اجلدِّ  من  بدَّ  ال  ثمَّ 

  اية 2)من سورة مريم، وقوله  ا  اْلُحْكَم َصبِيًّ َوآَتْيَناُه  ٍة  بُِقوَّ اْلِكَتاَب  َيْحَيى ُخِذ  تعاىل:َيا 

سورة  من   69 اية    امْلُْحِسننَِي  مَلََع   َ اهللَّ َوإِنَّ  ُسُبَلَنا  ُهْم  َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  َجاَهُدوا  ِذيَن  َوالَّ تعاىل: 

العنكبوت.

وقيل: "من طلب شيئًا َوَجدَّ َوَجد، وَمن قرع الباب َوَلجَّ َوَلج".

وقيل: "بقدر ما تتعنَّى تنال ما تتمنَّى".

أنشدين الشيخ اإلمام األجلُّ األستاذ سديد الدين الرشازي للشافعي رمحهام اهلل:

واجلــدُّ يفتح كــلَّ بـــــاٍب مغلــِق           اجلـــدُّ ُيــدين كــلَّ أمــٍر شـــاسٍع  

ــــــــِق َـّة َيبــــىل بعيـــٍش ضيِّ ذو مه ـَمِّ امرٌؤ             وأَحــــقُّ َخْلـــِق اهلل باهلـ

بيِب وطيِب عيِش األمَحِق ليل عىل القضاء وُحكِمِه      بؤُس اللَّ          وِمَن الدَّ

ِق اِن يفتقــــاِن أيَّ َتَفـــــــرُّ ِضـــدَّ           لكنَّ َمْن ُرِزَق احِلجا ُحِرَم الِغَنى 

وقال الشاعر:

ومــن طلب العــال سهر الليـــايل           بقـــــدر الكـــدِّ ُتكتسب املعـــايل  

أضــــاع الُعمَر يف طلب امُلحــــال           وَمــن راَم الُعــــال من غري كــــدٍّ  

يغوُص البحَر من طلب الـــــآليل           تـــروُم العـــزَّ ثــم تنــــــام ليـــاًل  

فصٌل
يف اجلد واملواظبة واهلمة
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أيَّام الشباب

ويغتنم أيام احلداثة وعنفوان الشباب.

فمــن َراَم امُلنى ليــــاًل يُقــوُم              بقدر الكـــــدِّ ُتعطى ما َتُروُم  

َأال إنَّ احلـــــداثَة ال تـــــدوُم ـــاَم احلداثــــة فـاغَتنِمهــا                وأيَّ

ترك الكسل

قال الزرنوجي:

وإال فـــاُثبتي يف ذا اهَلـــــواِن             دعي نفيس التَّكاسل والتَّواين  

ســـوى َندٍم وحرماَن األماِن             فلم أَر للُكســاىل احَلظُّ ُيعطي   

وقال آخر:

َوَموُت القلِب َجهٌل فاجَتنِبُه             حيـــاُة القلِب ِعـــْلٌم فاغَتنِمُه  

ومما يعني عىل ترك الكسل: "تقليل االكل". 

وقيل: "البطنة ُتذِهُب الفطنة".
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بق حرٌف والتِّكرار ألٌف". ينبغي أن يبدأ الطالب بالقليل من العلم، وقد قيل: "السَّ

بالرفق، ويزيد  َقْدَر ما ُيمكن ضبطه باإلعادة مرتني  وَقْدُر السبق للمبتديء أن يكون 

صغارات  قصري(،  )درس  إجهاد،  دون  مرتني  تكراره  املدرس  ويستطيع  كلمة،  يوم  كل 

املبسوط، أي: الطويل.

فيبدأ باملخترصات ألنه أقرب إىل الفهم والضبط، وأبعد عن املاَللة، وأكثر وقوعًا بني 

الناس.

بق فإنَّه نافٌع جدًا وهو: "امللخص السبوري". وينبغي أن يعلق السَّ

ع، ويدعو، وعليه بالفهم ثم احلفظ ثم السامع،  وعليه إعتياد الفهم مرة ومرتني، ويترضَّ

قيل: "حفظ حرفني خري من سامع ِوقَرين، وفهم حرفني خري من حفظ سطرين".

وأن يفظ كتابًا واحدًا من كتب الفقه دائاًم، فيتيرس له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه 

دائاًم، فيتيرسَّ له بعد ذلك حفظ ما َسِمَع من الفقه.

تقدير التكرار
مرات،  أربع  أمس(  ل  )أوَّ قبله  الذي  اليوم  وَسْبَق  ات  مرَّ مخَس  األمس  سبق  ويكرر 

احلفظ  إىل  أدعى  فهذا  واحد،  قبله  والذي  إثنني،  قبله  والذي  ثالث،  قبله  الذي  بق  والسَّ

والتِّكرار.
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يف بداية السبق وقدره وترتيبه



آفة الطلب
الفتة آفة، قال شيخ االسالم برهان الدين: "إنَّام َغَلبُت رشكائي بأينِّ ال تقع يل فتة يف 

التحصيل".

املذاكرة واملناظرة
والبد لطالب العلم من املذاكرة واملناظرة واملطارحة، يكون باإلنصاف والتَّأين والتأمل، 

ويتحرز عن الشغب والغضب، بل ال جيوز فيها التمويه وال احليلة وال إلزام اخلصم وقهره 

وتكون مع منصف سليم الطبيعة.

ا تكرار وزيادة. وفائدهتا أنَّ

التأمل والكالم
وينبغي لطالب العلم أن يكون متأماًل يف مجيع األوقات يف دقائق العلوم، ويعتاد ذلك، 

فإنه يدرك الدقائق بالتأمل، فلهذا قيل: "تأمل تدرك".

هم، البدَّ من تقويمه  والبد من التَّأمل قبل الكالم حتى يكون صوابًا، فإنَّ الكالم كالسَّ

قبل الكالم حتى يكون مصيبًا. 

فيِق ُمِطيعًا إن ُكنَت للُموِص الشَّ         اوصيَك يف َنْظِم الَكالِم بَِخمَسٍة  

والكيَف والَكْم واملكــاَن مجيعــًا        ال تغفــلنَّ سبب الكـــالم ووقته  

ل".  ثبُّت والتأمُّ قيل: "رأس العقل أن يكون الكالُم بالتَّ

تعليم المتعلم طريق التعلم

18



اإلستفادة واحلكمة
ويكون مستفيدًا يف مجيع األوقات، فاحلكمة ضالة املؤمن.

ُسئل أبو يوسف بَِم أدركَت العلم؟ قال: ما استنكفت من اإلستفادة ِمْن كلِّ أحد، وما 

بخلت من اإلفادة.

وقيل البن عباس: بَِم أدركت العلم؟ قال: "بلساٍن سؤول، وقلب عقول".

احلمد والشكر
احلمد والشكر عىل نعمة العلم.

ام فهمت ووفقت عىل  قال ابو حنيفة رمحه اهلل: "إنَّام أدركت العلم باحلمد والشكر، فكلَّ

فقه وحكمة قلت: احلمد هلل فازداد علمي".

مع بالناس الطَّ
وال يطمع يف أموال الناس.

ه  كان ملحمد بن احلسن ماٌل كثري، حتى كان له ثالثامئة من الوكالء عىل ماله، وأنفقه كلَّ

يف العلم والفقه، ومل يبق له ثوب نفيس، فرآه ابو يوسف يف ثوب َخِلق، فأرسل إليه ثيابًا 

ه إنَّام مل يقبلها وإن كان قبوهلا سنة؛ ملِا  ل لنا، ولعلَّ ل لكم وُأجِّ نفيسة فلم يقبلها فقال: ُعجِّ

رأى يف ذلك مذلًة لنفسه.
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روى أبو حنيفة عن صاحب رسول اهلل  عبد اهلل بن احلارث بن جزء الزبيدي  )96 

هـ( يف املسجد احلرام: "من تفقه يف دين اهلل كفى مهه اهلل تعاىل ورزقه من حيث ال يتسب".

ة يف سفر التعلم، قال تعاىل عىل لسان موسى : َفَلامَّ  ل املشقَّ وِمن التوكل أْن يتحمَّ

َجاَوَزا َقاَل لَِفَتاُه آتَِنا َغَداءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا اية 62من سورة الكهف، وهذا 

م، ومل ُينقل عنه ذلك يف غريه من األسفار، لُِيعَلم أنَّ سفر العلم ال خيلو عن  يف َسَفِر التَّعلُّ

التَّعب، ألنَّ طلب العلم أمٌر عظيم، وهو أفضل من الغزاة عن أكثر العلامء، واألجر عىل 

ات الدنيا. ة العلم تفوق لذَّ قدر التًّعب والنَّصب، فمن َصرَب عىل ذلك التَّعب وجد لذَّ

وق: قال  وال ينشغل بيشء غري العلم، ويقصد به هنا: اإلنشغال بالرزق والعمل والسُّ

ِعلَمَنا هذا ساعة  َيُتَك  أن  أراد  َفَمن  اللَّحد  إىل  املهد  "صناعتنا هذه من  حممد بن احلسن: 

اعة". فليتكه السَّ
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يف التوكل



االمام  وقال  اللحد"،  اىل  املَهد  من  "صناعتنا هذه  احلسن:  بن  حممد  قول  م يف  تقدَّ كام 

أمحد: "من املحابر اىل املقابر" )6).

أيب  ه عىل  تفقَّ الكويف، وهو قايض مرص،  املازين  بن صبيح  اجلراح  بن  إبراهيم  ودخل 

يوسف )ت: 7)2 هـ(، عىل أيب يوسف يعوده يف مرض موته وهو جيود بنفسه، فقال أبو 

يوسف: "رمي اجلامر راكبًا أفضل أم راجاًل" )7).

حر، فإذا ملَّ ِمْن علٍم يشتغل بعلٍم آخر،  باب، ووقت السَّ وأفضل األوقات رشخ الشَّ

وكان ابن عباس  إذا ملَّ ِمَن الكالم يقول:  "هاتوا ديوان الشعراء"، وأشار املحقق أن 

م أياَمُه كلَّ يوٍم لِِعلٍم". ابن عباس قسَّ



6_أضاف قول اإلمام أمحد املحقق االستاذ مروان قباين.
7_هذا النَّص نقلناه من فصل التَّوكل السابق، فاملناسب أن يكون موقعه هنا، وهذا كثري، لكنَّني أحببت أن 

أشري ليكون مثاالً لكيفية نقل النصوص من فصٍل لفصٍل، دون اقتطاع.

فصٌل
يف وقت التحصيل
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ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقًا ناصحًا غري حاسد، فاحلسد يرضُّ وال ينفع، وال 

ُينازع أحدًا وال خُياصمه؛ ألنَّه ُيضيُِّع أوقاَتُه.

ر: ه فلُيكرِّ قيل: من أراد أن َيْرَغَم أنَف َعُدوِّ

ـــًا ً وحَتِرُقـــــُه مهَّ وتقُتُلــــُه ّغـــامَّ ك راِغامً          إذا ِشئَت أْن َتلقى عدوَّ
ً َمن ازداد عــلاًم زاَد حاِسُدُه َغامَّ         َفُرم للُعـال وازدد من العـلم إنَّه  

ل فضُل التَّحمُّ
فيه واحدًة كي َترَبحوا عرشًا". قال عيسى بن مريم: "إحَتِملوا ِمَن السَّ

وا باملؤمنني خريًا" )8)، وينشأ  وإيَّاك أن َتُظنَّ باملؤمِن ُسوءًا، وال َيِلُّ ذلك لقوله  : "ظنُّ

سوء الظن من خبث النيَّة وسوء الرسيرة كام قال املتنبي: 

يب املتنبي: قال أبو الطَّ

ــــِم ق مــا َيعتــاُدُه ِمن َتَوهُّ وَصدَّ         إذا ساَء ِفعُل املَرء َساَءت ُظُنوُنهُ 

ِك ُمظِلِم وأصَبَح يف َليٍل من الشَّ يِه بقـــول عـــداتِِه           وعـــادى حُمِبِّ

وُأنِشدتُّ لَبعِضِهم:

وَمـــــْن أوَليَتُه ُحسنــــــًا َفـــــِزدُه ه           َتَنـــــــحَّ عـــن الَقبيِح وال َتُردَّ

إذا كـــاَد الـــعدوُّ فـــــال ُتِكــــدُه ك كــلَّ كيدٍ          سُتكفى ِمـــن عدوِّ

8-معنى احلديث صحيٌح، فقد دلَّت نصوص القرآن والسنَّة عىل املعنى، أما هبذا اللفظ فال يوجد.
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فصٌل
يف الشفقة والنصيحة





ينبغي لطالب العلم أْن يستفيد يف كلِّ وقت حتَّى َيَصُل له الفضل والكامل يف العلم،

وأن يكون َمَعُه يف كلِّ وقت حَمربٌة حتَّى يكتب ما َيسَمُع ِمَن الفوائِِد الِعلميَّة.

." ، وَمن َكَتَب َقرَّ قيل: "َمن َحِفَظ فرَّ

م يفظون أحسن ما يسمعون، ويقولون  جال، ألنَّ وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرِّ

أحسن ما يفظون".

إغتناُم الشيوخ
وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم، وليس كلُّ ما فات ُيدَرك، كام قال ُأستاذنا عيل 

بن أيب بكر املرغيناين : "َكم ِمْن شيخ كبري أدَركُتُه وما اسَتخرَبُتُه".

لالستاذ  العلم  طلب  يف  ق  والتَّملُّ العلم،  طلب  يف  واملذلَّة  ة  املشقَّ ل  حتمُّ من  والبدَّ 

َق اإلستفادة منهم. يك، فهو مذموٌم إال يف طلب العلم، وذلك لَتَتحقَّ والرشَّ

قيل: العلم عزٌّ ال ُذلَّ فيه، ال ُيدرك إال بذلٍّ ال عزَّ فيه.

وقال القائل:

ا فلسَت تناُل الِعزَّ حتى ُتِذهلَّ ها             أرى لك نفسًا تشتهي أن ُتعزَّ
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فصٌل
يف االستفادة واقتباس األدب



ُه أكثر. م له أيرس، وفوائِدُ ام كان طالب العلم أوَرَع، كان ِعلُمُه أنَفَع، والتعلُّ كلَّ

والغيبة،  ينفع،  ال  فيام  الكالم  وكثرة  النوم،  وكثرة  بع،  الشَّ عن  التَّحرز  الَوَرِع:  ومن 

العلامء،  املعاص والفساد، وجُياِور  ينفع، ويتجنَّب أهل  الكالم بام ال  ِمَن  املِكثار  وجمالسة 

َنِن، وُيكثر  ويستنَّ بسنة النبي ، وأْن يستقبل القبلة بجلوسه، وال يتهاون باآلداب والسُّ

الصالة، ويصيّل صالة اخلاشعني.

وأنَشَد النَّسفيُّ نجم الدين عمر بن حممد:

الة مواظبًا وحمافظًا       ُكـــن لألوامــــر والنَّواهي حافظـــــاً                وعىل الصَّ

يبات َترِصفقيهًا حافظـــًا بالطَّ ع واجهد واستعن        واطلب علوم الرشَّ

ِمْن فضِلِه فاهلل خرٌي حافظــــًا      واســــأل إهلـــك ِحفَظ ِحفِظَك راغبًا  

َنَقص  العقل  تمَّ  "إذا   : عيل  سيدنا  قول  املصنِّف  نقل  زق  الرِّ جيلب  فيام  فصل  ويف 

الكالم" )9).

قال: واتَّفق يل يف هذا املعنى شعرًا:

وأيِقْن بُحمِق املرِء إن كان ُمكثرا       إذا تمَّ عقــــُل املرء قــــلَّ كــــالُمـــــه   

فـــــــإذا نطقَت فال تكوَن مكثرا ـــطق زيـٌن والســـكوت ســــالمٌة          النُّ

ولقـــد ندمُت عىل الكالم ِمرارا       ما نـــدمُت عـــىل ســــكوٍت مــــــرًة   



مته يف هذا املوضع، فهو أكثر مناسبة 9-قدَّ

فصٌل
ِم يف الَوَرِع يف حاَلِة التَّعلُّ
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القرآن  وقراءة  يل،  اللَّ وصالة  الغذاء،  وتقليل  واملواظبة،   ، اجِلدُّ احلفظ:  أسباب  أقوى 

نظرًا(.

قيل: "ليس يٌشء أزَيَد للحفظ ِمْن قراءة القرآن َنَظرًا".

ق: قال النَّووي يف األذكار: "قراءة القرآن يف املصحف أفضل ِمَن القراءة ِمْن  قال املحقِّ

لف(. حفظه، هكذا قال أصحابنا، - ويقصد: الشافعية - وهو مشهوٌر عن السَّ

الب أذكار للطَّ
يقول عند رفع الكتاب : "سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، الحوَل 

أَبَد اآلبدين،  ُكتَِب وُيكتُب  العليم، عدد كلِّ حرٍف  العزيز  العظيم  العيل  ة إال باهلل  وال قوَّ

اهرين(. ودهر الدَّ

ويقول عند كل صالة مكتوبة: "آمنت باهلل الواحد األحد احلق، وحده ال رشيك له، 

وكفرت بام سواه".

الة عىل النَّبي ؛ فإنَّ ِذكَرُه رمحًة للعاملني. وُيكثر من الصَّ

ترك املعاص
: قال الشافعي

َفَأرَشَدين إىِل َترِك املَعاص              َشَكوُت إىِل َوكيٍع سوَء ِحفظي   

َونوُر اهلَلِ ال ُيدى لِعاص ين بِــــَأنَّ الِعــــلَم نــــوٌر               َوَأخرَبَ
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فصٌل
فيام يورث احلفظ وما يورث النسيان



أطِعَمٌة للِحفِظ
ٌد للِحفِظ". هري: "عليك بالعسل فإنَّه جيِّ رُشُب الَعَسِل، قال املحقق: ُرِوَي عن الزُّ

ق: "ويذكر عن ابن عباس أنَّ  بان مع السكر، قال املحقِّ كر: وهو اللُّ وأكل الُكْنُدَر مع السُّ

ٌد للبول والنِّسيان". يق جيِّ ر عىل الرِّ كَّ رُشَبُه مع السُّ

وأكُل إحدى وعرشيَن زبيبًة محراء )0)).

موِرثاُت النِّسيان
نيا فهي ال ختلو  أما ما يورث النسيان فهي: املعاص والذنوب، واألحزان، ومهوُم الدُّ

عن الظلمة يف القلب.

أطِعَمٌة للنِّسيان
إىل  والنَّظر  احلامض،  فاح  والتُّ طبة،  الرَّ الَكْزبرة  أكل  فهي:  العلم  نسيان  اسباب  وأما 

املَصلوب، وقراءة اخلط املكتوب عىل حجارة القبور، واملرور بني قطار اجَلَمل، يعني امليش 

ها يورث  بني واحد وواحد، وإلقاء الَقْمل احليِّ عىل األرض، واحلجامة عىل نقرة القفا، كلُّ

النِّسيان" )))).



ينظر:  ان".  يصحَّ ال  حديثان  فيه  "روي  القيِّم:  ابن  قال  املحقق:  قال  بالتَّجربة،  معروٌف  بيب  الزَّ 0)-أكل 
الطب النبوي؛ البن القيِّم.

ق: قال ابن القيم: "وأكثرها معروف بالتجربة". ينظر: الطب النبوي. ))-قال امُلحقِّ
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حرمان الرزق
زق: إرتكاب الذنب وخصوصًا الكرب؛ فإنَّه يوِرُث الَفقر، وكثرة  ِمْن أسباب حرمان الرِّ

ام املشايخ، ومناداة الوالدين بإسمهام – العقوق  بحة، وامليَْشَ ُقدَّ النوم وخصوصًا نوم الصُّ

عاء للوالدين، الُبخُل والتَّقتري، واإلرساف". -، والتهاون يف الصالة، والسؤال، ترك الدُّ

جلب الرزق
الة بالتعظيم  دقة، والُبكور، وطيب الكالم، وإقامة الصَّ زق: الصَّ وِمْن أسباب جلب الرِّ

ذلك  يف  حى  الضُّ وصالة  وآداهبا،  وسننها  واجباهتا  وسائر  االركان  وتعديل  واخلشوع 

معروفٌة، واملداومة عىل الطهارة، وأْن يقول كلَّ يوم بعد انشقاق الفجر إىل وقت الصالة 

"سبحان اهلل العظيم وبحمده، سبحان اهلل العظيم وبحمده، وأستغفر اهلل العظيم وأتوب 

إليه". مائة مرة.

ا  فإنَّ اهلل وبحمده،  "سبحان  املعنى:  الغزايل يف اإلحياء حديثًا هبذا  أورد  املحقق:  قال 

صالُة كلِّ يشٍء، وهبا ُيرزق اخللق" )2)).

العاص  املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر بن  ينظر: مسند أمحد، مسند  2)-حديٌث صحيٌح، 
ريض اهلل عنهام، ))/)5) برقم 6583، و ))/)67 برقم )0)7، واملستدرك، كتاب االيامن، باب وأما حديث 

حه، ووافقه الذهبي. سمرة بن جندب، )/2)) برقم 54)، وصحَّ
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فصٌل
فيام جيلب الرزق وفيام يمنع

وما يزيد يف العمر وما ينقص



زيادُة الُعمر
وإسباغ  الرحم،  وصلة  الشيوخ،  وتوقري  األذى،  وترك   ، الربِّ العمر:  يف  يزيد  ما  وأما 

ومنتهى  امليزان،  ملء  اهلل  "سبحان  وقول:  القرآن،  وقراءة  بالتَّعظيم،  والصالة  الوضوء، 

ضا،  ضا، وزنة العرش، واحلمد هلل، ملء امليزان، ومنتهى العلم، وبلغ الرِّ العلم، وبلغ الرِّ

ضا، وزنة العرش، واهلل  وزنة العرش، وال إله إال اهلل ملء امليزان، ومنتهى العلم، وبلغ الرِّ

م شيئًا  ضا، وزنة العرش"، وحفظ الصحة بتعلُّ أكرب ملء امليزان، ومنتهى العلم، وبلغ الرِّ

ب. من الطِّ

سل الكرام، وصحبه األئمة  واحلمد هلل عىل التَّامم، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، أفضل الرُّ

هور، وتعاُقِب األيام. آمني. األعالم، عىل مَمَرِّ الدُّ

تم الكتاب املبارك املسمى بتعليم املتعلم
يا اهلل يا ميرسِّ بالعمل بام فيه )3))

ميٌع عليٌم  ب العلم وامُلَربِّني، ويتقبَّل مني إنه سَّ واهلَل أسأل أن ينفع به طالَّ

آمني 



حى يف مدرسة "رساي"، يف بلدة  3)_دعاٌء للناسخ، حيُث أثّبَت الناسخ الزماَن واملكاَن بقوله: "يف وقت الضُّ
"قيرصية" سنة ))5)) هـ(، لكنِّي أنزلتها يف احلاشية ألين أردت أن يكون آخر املتن دعاًء، فأثبتُّ دعاء الناسخ، 

ميٌع عليٌم، آمني ". ب العلم وامُلَربِّني، ويتقبَّل مني إنه سَّ وإضافتي هي: "واهللَ أسأل أن ينفع به طالَّ
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اىل  الصغري  الكتاب  هذا  خمترص  اهدي 

طالب  وخصوصًا  العلم  طالب  مجيع 

مرشوع رديف جملس علامء العراق الذين 

وصية  واكرر   ، املباركة  املسرية  يواصلون 

بقراءة  العزيز  عبد  حممود  الشيخ  فضيلة 

هذا الكتاب دومًا ، حتى ال يرسي بينكم 

مرض الكسل والفتور ، ففيه درر نافعة ، 

وفوائد ماتعة ، فتقبلوا هديتي املتواضعة.

اخوكم     

د. مثنى الزيدي    




	Blank Page



