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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  
مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك من يهده هللا فال 

 . له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ا أاي ُّها ْسِلُمون{  }َيا ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّ اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنواْ ات َُّقواْ اّللها حا  الَِّذينا آما

ُهما  باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ُكم مِهن ن َّْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقواْ رابَُّكُم الَِّذي خا أاي ُّها ا  }َيا
اء وا  ِنسا ِثريًا وا االً كا انا عالاْيُكْم راِقيًبارِجا اما ِإنَّ اّللها كا اءُلونا بِِه وااألاْرحا  {ات َُّقواْ اّللها الَِّذي تاسا

ِديًدا سا ق اْوالً  ُقوُلوا  وا اّللَّا  ات َُّقوا  ُنوا  آما الَِّذينا  ا  أاي ُّها لاُكْم  *    }َيا ي اْغِفْر  وا الاُكْم  أاْعما لاُكْم  ُيْصِلْح 
ن يُِطْع اّللَّا وا  ما ْد فاازا ف اْوزًا عاِظيًما{. ُذنُوباُكْم وا  راُسولاُه ف اقا

، وشر األمور ملسو هيلع هللا ىلصأما بعد فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد  
 حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة. 

جل -على نعمه ومننه علينا، ومن هذه النعمة اليت نسأله    -تبارك وتعاىل-أوال حنمد هللا  
أن يدميها علينا وأن يوفقنا لشكره عليها نعمة السري يف طلب العلم وأخذه عن أهله،   -يف عاله

 . أن يسر لنا هذه الوسائل واألسباب اليت تعيننا فيه  -تبارك وتعاىل-ومن فضله 
  - أن يبارك لنا فيها  -عز وجل-سأل هللا  اليت ن-إذاعة اإلابنة    :ومن خالل هذه اإلذاعة

نفيد به إخواننا ومتابعينا عرب هذه    ؛وقوته يف برانمج علمي  -جل وعال-فإننا نشرع حبول هللا  
 .اإلذاعة

اليت   أخرى  جهة  من  الفنون  واختيار  جهة  من  املشايخ  اختيار  يف  إخوانكم  اجتهد  وقد 
 :جتمع بني علمي املقاصد والوسائل

الت  - األوىل    وحيدوأوهلا علم  عظيمتني:  رسالتني  املوسم  هذا  يف  اخرتان  عقيدة »وقد 
والثانية«اإلمام الصابوين عليه رمحة هللا كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد  »   :، 

، يقدمهما شيخان فاضالن: أخوان الشيخ الدكتور عبد اجمليد مجعة،  «الوهاب رمحه هللا تعاىل



تور عادل مقراين حفظ هللا جل وعال اجلميع، يف شرحه لكتاب  واألخ الكرمي فضيلة الشيخ الدك
 . التوحيد واألول يف تعليقه على عقيدة اإلمام الصابوين عليه رمحة هللا جل وعال

وفقه -يف رسالة شرح الطرة للشيخ سامل موريدا    «المية األفعال»  وللغة يف الصرف   -
 . -هللا جل وعال لكل خري

- وفقه هللا تبارك وتعاىل-للشيخ مسري مريابيع  «النزهةشرح » ويف مصطلح احلديث -
. 

الدين   ويف الفقه  - انصر  حممد  العالمة  للشيخ  السنة  فقه  متون  من  انفعا  متنا  اخرتان 
 «.صفة صالة النيب عليه الصالة والسالم»تعليق على رسالة    -رمحه هللا جل وعال-األلباين  

خالهلا جنيب على أسئلتهم واليت نسأل وأبقينا على ساعة إخواننا وحصتهم اليت من    -
هللا تبارك وتعاىل أن يوفقنا فيها وأن يوفق سائر إخواين املشايخ يف دروسهم اليت أسأل هللا جل  

 .وعال أن تكتب هلم أجورا وحسنات عند رهبم تبارك وتعاىل
 إخوانهرسالة البن القيم عليه رمحة هللا رسالته ألحد  ومن هذه الرسائل الطيبة املباركة    -

وهي رسالة انفعة يف ابهبا حنن أحوج ما نكون إليها يف زماننا هذا، وهذه الرسالة بشرح وتعليق  
 .-وفقه هللا تبارك وتعاىل لكل خري-الشيخ حسن آيت علجت 

وجرت عادتنا أننا نفتتحه بندوة حيضرها  هذا برانمج اإلذاعة هلذا املوسم، وكانت عادتنا  
أن يرفع عنا فيها   -تبارك وتعاىل-بعض إخواننا املشايخ إال أنه للظروف احلالية اليت نسأل هللا 

هذا الوابء وأن يصلح حالنا وحال املسلمني مجيعا يف مشارق األرض ومغارهبا تعذر عقد هذه 
عسى ئح أولية أقدمها ألبنائي وإخواين  كلمة توجيهية مبثابة نصا  :الندوة واخرتت أن تكون

 هللا تبارك وتعاىل أن ينفعنا هبا مجيعا. 
وملا كان طلب العلم قربة من أجل القرابت وطاعة من أحب الطاعات إىل ربنا جل وعال 

رضً  العلم  لطالب  أجنحتها  تضع  الرمحن  ومالئكة  ال  اجلنة، كيف  سبيل  وهي  ال  مبا  كيف  ا 
ا صح هذا عن نبينا عليه الصالة والسالم، وفضائل العلم كثرية وهي مرياث النبوة، كم  ،يصنع

دلَّ  إشارة  جدا  هي  إمنا  حصرها،  أو  سردها  مقام  هذا  ليس  والسنة  الكتاب  نصوص  عليها  ت 
حلق  يف  اجللوس  مبثابة  يعترب  الذي  اإلذاعة  برانمج  متابعة  وهو  أال  بصدده  حنن  فيما  وترغيب 

 .الذكر



من بعض  زرت  ملا  سعدت كثريا  بتلك  وقد  إخواننا  أحد  وأخربين  احلبيبة  جزائران  يف  اطقنا 
املنطقة أهنم جيتمعون لكل حصة من حصص اإلذاعة جيتمعون يف بيت من بيوت أحد إخواهنم  
ابلعدد الكثري ألجل مساع درس من دروس اإلذاعة أو حصة من حصصها، يستغلون هذا الباب  

وهي كذلك يف احلقيقة، جيتمع اإلخوة    ؛لتكون مثل هذه الدروس كاحللق اليت تعقد بني أظهرهم
هللا   وينتفعون مبا يوفق  يستفيدون  بيت من بيوهتم أو أعضاء األسرة على هذا اخلري،  جل  -يف 

 .لكل خري -جل وعال-إليه مشاخينا الكرام وفقهم هللا  -وعال
فطلب العلم من القرب اجلليلة والعبادات العظيمة، هذا الطلب أو هذا االشتغال الذي 

هللا  كا رمحهم  سلفنا  وعال-ن  النُّ ونا دُّ يعُ   -جل  بعد  فضيلة  أعظم  أُ ه  سفيان بوة كما  عن  هذا  ثر 
هللا-الثوري   نشره  -رمحه  بث العلم«، بثه مبعىن   ، حيث قال: »ما رأيت بعد النبوة أفضل من 

سواء كان ابجللوس لطلبته يف اجملالس اليت تعقد سواء   ،ونشره يكون أبي وسيلة مشروعة جائزة
كتب  كانت يف اجملالس أو يف البيوت أو ما إىل ذلك، أو عرب هذه الوسائل، إما عرب كتاب يُ 

يستفيد الناس  ويتداوله  لو  وينشر  اليت  الوسائل  هذه  عرب  أو  انفع،  علم  من  فيه  مما  وينهلون  ون 
، فهذه وسيلة من الوسائل اليت ينبغي أن تستغل يف  أتيحت إىل غريان لفعلت فيهم األعاجيب

 . مثل هذا اخلري
ابلضرورة  ليس  الشاغل  شغلنا  يكون  أن  ينبغي  به  وعال  هللا جل  تعبدان  الذي  العلم  هذا 

 -جل وعال-فضيلة كربى وخري على خري، واملوفق من وفقه هللا  يتعلم أحدان ليصبح عاملا وهذه  
ولكن   الدرجات،  هذه  التعبد    األول أن نرفع اجلهل عن أنفسنااملقصود  لنيل  لنحسن  أوال 

د إال  عبا وهللا جل وعال ال يُ  ،ما خلقنا إال لعبادته -جل وعال-وهللا  ،-تبارك وتعاىل-إىل ربنا 
قد بثه يف صحابته وعلمهم    -عليه الصالة والسالم-  وما شرعه وجاء على لسان نبيه   ،مبا شرع

مون بعد ذلك، علهِ مون ويُ أيخذه الناس عن أسالفهم فيتعلَّ   إَيه وجعل العلم ابقيا يف هذه األمة
رجل تعلم ورجل علَّم بعد ذلك، لقوله   ،اخلريية يف هذه األمة يف رجلني  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا جعل النيب  

« والسالم:  الصالة  وهو  خريكم من تعلم القرآن وعلَّمهعليه  أال  العلوم  من  علم  فيه  وهذا   ،»
بتفسريه وبيان أحكامه أو ما إىل ذلك، ولعل هللا   أن   -عز وجل-علم القرآن، سواء ما تعلق 

جل  -يوفقنا يف املوسم القادم لندرج حصة من حصص التفسري وهي مهمة وعظيمة نسأل هللا  
 . أن يوفقنا هلذا -وعال



قال العلماء  الفضل  من  فيه  ما  على  مشافهة إوا  والعلم  مطالعة،  أو  مشافهة  يؤخذ  إمنا  نه 
من أفواه أهله أهل العلم، وينبغي لنا أن نتخري من جنالس ومن أنخذ عنه، ألن هذا العلم كما 

سلفنا عن  من  «إن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذون دينكم»   :أثر  عن كل  أنخذ  ال   ،
يعرف، ال  مبا  يهرف  متطاول  متصدر  عن كل  أنخذ  ال  ودب،  يتعلم،    هب  أن  حيتاج  جاهل 

يتصدر،   أن  شهوته  الناس،  من  الضعفة  بعض  نفوس  يف  شهوة  ألهنا  وهذا  ليعلم  للناس  جيلس 
خ وإن مل يتأهل ملثل هذا، ونرى من أصناف هؤالء  يَّ شا شهوته أن جيلس الناس له، شهوته أن يُ 

 . ويرضاه أن يهدي اجلميع ملا حيبه -جل وعال-خاصة يف زماننا الشيء الكثري نسأل هللا 
العلم   هي  هذا  املرضية  والطريقة  املرضية،  الطريقة  على  أهله  فيه  سار  إذا  إال  يتحقق  ال 

الطريقة السلفية ال غري اليت سار عليها خري الناس يف هذه األمة وهم سلفها، الذين عرفوا قدر 
مهم إال األمناء من كب موا، وما قدَّ ار العلماء، كما  أنفسهم وعرفوا قدر العلم، وما تقدموا بل ُقدِه

ما جلست للناس إال بعد    :أثر هذا من إمام دار اهلجرة عليه رمحة هللا، اإلمام مالك الذي قال
اين سبعون عاملا من علماء املدينة  كلهم اتفقت كلمتهم على أن هذا الشاب أهل ألن   ،أن زكَّ

ني أو ثالث إمنا  ، ما هو عامل أو إثن-تبارك وتعاىل-جيلس للناس ويدرسهم ويتكلم يف دين هللا 
التابعني مادام مالك    يسبعون من أهل املدينة من علمائها، يعين هؤالء يعتربون يف طبقة اتبع

تليهم   اليت  الطبقة  يف  يؤخذ جاء  فالعلم  وألهلها  هلا  وحفظا  األمانة  هذه  على  حرصا  هذا كله 
هؤالء،  هم  وأهله  أهله  وأفضل  عن  ابلسماع،  حيصل  وهذا  للمشافهة  ابلنسبة  هو   هذا  مساع 

السماع الذي يكون مبزامحة الركب أي ركب طلبة العلم يف جمالسهم، يف جمالس العلماء فإن مل  
 .يتسىن هذا السماع لدروسهم مباشرة أو كانت مسجلة

ال  رشيد  ورأي  سديد  توجيه  إىل  حتتاج  املطالعة  وطريقة  املطالعة،  طريقة  الثانية  والطريقة 
خطَّة علم   يستفيد يتقدم إليها من غري  وفق برانمج علمي  يبدأ  يبدأ ابأليسر أو أن  أبن  متبعة 

 . منه بعد ذلك، يبدأ أبيسر األمور ويبدأ أبول الفنون اليت ينبغي أن جيتهد فيها
على الطريقتني فإنه يستفيد فائدة كبرية يضاف إىل هذا أنه  فإذا سار الطالب يف زماننا  

أ  بزَيرهتم  سواء  مبعلميه  دائم  اتصال  على  أويت من  يبقى  مهما  ألنه  ذلك  إىل  ما  أو  مبكاملتهم  و 
عن  جييبه  أو  تعرتضه  قد  إشكاالت  عنه  يزيل  ملن  حيتاج  غريه،  إىل  حيتاج  فإنه  وذكاء  فطانة 
معضالت قد حتول دون فهمه لكالم أهل العلم، فيحتاج ألن يسأل غريه وهذا سبيل من سبل 



هللا   لقول  إمنا  وعال-التعلم  هذا:    -جل  تَ ْعَلم ونفَاْسأَل  }قبل  َأْهَل الذ ِّْكرِّ إِّن ك نت ْم الَ  ،  { وْا 
أو  ملسو هيلع هللا ىلصهو اجلهل، وقوله  يُّ «، العا ؤالالس   ي ِّ إمنا شفاء العَ وقول النيب عليه الصالة والسالم: »

أيب اجلليل  الصحايب  وقول  نقول  أن  عنه-الدرداء    األصح  هللا  »- رضي  «،  إمنا العلم ابلتعلم: 
الدرداء   أيب  على  موقوفا  عنه -صح  تعاىل  هللا  »-رضي  العلم ابلتعلم:  وأن إمنا  تتعلم  أن   ،»

فيها   سار  إذا  إال  مثارها  الطالب  جيين  ال  واملطالعة  مطالعة،  أو  مشافهة  سواء  أهله  عن  أتخذه 
  مبثل هذا السري الذي ينصح به علماؤان وأئمتنا كما أثر هذا عن ابن عباس يف تفسري قوله تبارك 

َتْدر س ون}وتعاىل:   َا ك نت ْم  ت  َعل ِّم وَن اْلكَِّتاَب َومبِّ َا ك نت ْم  نِّي ِّنَي مبِّ الرابين   ، { َولَ كِّن ك ون وْا َرابَّ قال 
 . الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره

عليها   والتنبيه  إليها  اإلشارة  جتدر  أخرى  ونقطة  نقطة  أن خيلص الطالب نيته يف هذه 
، يعين قبل أن يبدأ ينبغي أن تكون نيته خالصة لوجه هللا  شروعه يف الطلبطلبه، وهذا عند 

ال يريد هبذا العمل ال حممدة وال رَيء وال مسعة وال عرضا من أعراض الدنيا إمنا    -تبارك وتعاىل-
نصوص كثرية عن النيب    ؛ وردت يف هذا نصوص، وقد  -تبارك وتعاىل-يريد بعمله هذا وجه هللا  

ر هبم انر جهنم يوم  عَّ سا من أوهلا حديث الثالثة الذين هم أول من تُ   -لسالمعليه الصالة وا-
 .القيامة

اإلخالص اإلخالص يف الطلب َي أبنائي وَي إخواين، اجعلوا نيتكم يف طلبكم هذا ابتغاء  
سيبارك لكم يف طلبكم، سيبارك لنا يف طلبنا،    -تبارك وتعاىل-، فإن هللا  -جل وعال-وجه هللا  

، ومن انل بركة العلم وفق ة هذه هي الغاية املرجوة من الطلب أن ننال بركة العلم ويف احلقيق
هللا   عند  ودرجته  منزلته  يرفع  الذي  الصاحل  للعمل  وفق  للعمل  وفق  وإذا  ذلك،  بعد  -للعمل 

 . -تبارك وتعاىل
وهلذا يف هذه الفنون اليت وزعت عرب هذا الربانمج فيها ما يتعلق بتصحيح املعتقد وهذا 

أهم   أهم من  هذا  العلم  طلب  يف  اللسان  وتقومي  اللسان  بتقومي  يتعلق  ما  فيها  وأوهلا،  األمور 
الطالب أن حيرص عليه وأن يبدأ فيه، علم النحو أو الصرف،  األمور ومن أكثر ما جيب على  

الفقه  خالل  من  وهذا  عمله  به  ما يصحح  الطالب  فيه  جيتهد  أن  ينبغي  ومما  ذلك،  إىل  ما  أو 
صالة هي أول األركان العملية ارأتينا أن نبدأ هذا الربانمج بتصحيح صالتنا حىت  وملا كانت ال

يف   ألِهف  ما  أحسن  من  أن  ريب  وال  شك  وال  والسالم،  الصالة  عليه  نبينا  لسنة  موافقة  تكون 



ملا صح عن   هذا الباب وقد ال أكون غاليا أو متعصبا إذا قلت أنه األحسن يف اببه يف مجعه 
الصال عليه  على النيب  الرسالة  هذه  منهجه،  رصانة  ويف  وعباراته،  ألفاظه  يسر  ويف  والسالم،  ة 

وهو   أال  وفوائدها،  نفعها  يف  عظيمة  فهي  حجمها  الصالة  »صغر  النيب عليه  صفة صالة 
جاء  «والسالم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها ، فهذه رسالة انفعة نعلق على بعض ما 

أن نتمه حىت ينتفع    - جل وعال-ذن هللا  وحناول ب فيها وقد بدأان هذا الشرح يف املوسم الفارط  
هللا   بذن  وتعاىل-اجلميع  والبد  -تبارك  العبادة،  تصحيح  أو  العمل  بتصحيح  ما يتعلق  فهذا   ،

وسلفنا وهذا من خالل تلك الرسالة النافعة  لنا كذلك من تصحيح تعاملنا والتأدب آبداب نبينا  
اليت وجهها ألحد إخوانه فيها وصاَي انفعة ودرر    -جل وعال-رسالة ابن القيم عليه رمحة هللا  

 من كالم هذا اإلمام اجلبل رمحة هللا تبارك وتعاىل عليه. 
 . نسأل هللا تبارك وتعاىل أن يوفقنا يف طلبنا وأن يوفقنا يف متابعة هذا الربانمج

كما صح هذا عن نبينا حيب من    -تبارك وتعاىل-وال خيفى على إخواين وأبنائي أن هللا  
، أن تداوم عليه وفائدة  «أحب األعمال إىل هللا أدومه وإن قل»  :أعمالنا ما داومنا عليه لقوله 

العمل  على  املداومة  حتقيق  على  تعني  املطلب  هذا  حتقيق  على  تعني  أهنا  العلمية  الربامج  هذه 
  عثا ، إذ أن نبينا ما بُ -عليه الصالة والسالم-ب املتعلق ابلعلم النافع الذي بعث به نبينا  الطي

ِديِن  :  -تبارك وتعاىل-إال للعلم النافع والعمل الصاحل، لقوله   ى وا لا راُسولاُه اِبهْلُدا }ُهوا الَِّذي أاْرسا
} يِن ُكلِهِه  الدِه عالاى  لُِيْظِهراُه  هو   ،احلْاقِه  احلق  ودين  النافع،  العلم  هو  التفسري  أهل  قال  فاهلدى 

أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصاحل وأن يبارك لنا يف    -جل وعال-العمل الصاحل، فنسأل هللا  
 . أن يوفقنا فيه -تبارك وتعاىل-هذا الربانمج ونسأله 

يف طلبه يعين كذلك أن يكون الطالب على جدية    ونصيحة عملية متعلقة هبذا الربانمج 
يعرف    احملافظة على األوقات وجعل أوقات هذه الدروس من أوىل اهتماماته اليوميةإذا أوال:  

إذا أصبح أن اليوم عنده يف املساء درس يف التوحيد، أو درس يف احلديث واملصطلح، أو درس  
 . يف الصرف واللغة أو وهكذا، يكون مهتم هبذه الدروس مبتابعتها

يكون كذلك مهتم جيلس من حوله إن كان يف بيته من أهل بيته    أن وإذا حان وقتها  
  يكون له الكراس الذي يكتب عليه الفوائد ويكتب عليه التعليقات واملالحظات واألسئلة 

هلذه احلصص لكل فن من الفنون حصته   وسنحاول أن خنصص  وجدت  املتعلقة ابإلجابة  إن 



هذه    ،أبدا يدل على جديته يف الطلبعلى أسئلة إخواننا وهكذا يكون عنده ملخص دائما و 
 . -جل وعال-كلها ومثارها بذن هللا ؤيت أُ اجلدية اليت تُ 

ويرضاه،   حيبه  ملا  اجلميع  يوفق  أن  وجل  عز  هللا  وأسأل  وأخوايت  إخواين  على  أطيل  وال 
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وقبل اخلتام أود أن أتقدم ابلشكر لكل املشايخ الذين  
شاركوا وسامهوا هبذا الربانمج وأسأل هللا عز وجل أن جيزل هلم املثوبة وأن يوفقهم فيما هم فيه  
وأن يبارك يف أعماهلم وأعمارهم، كما أتقدم ابلشكر كذلك والدعاء اخلالص لكل متابع طالب  

حوله  وملن  له  النفع  هللا    ،يريد  وجل-فأسأل  مل  -عز  اجلميع  يوفق  وأن  اجلميع،  من  يتقبل  ا  أن 
 حيبه ويرضاه، وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 


