
 



  لطـالـب العـلـم

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/

عبود بن علي بن درع 
 

 احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
فلقد رفع اإلسالم من شأن العلم وأهله، وحث على التعلم 

واجلد يف حتصيله، وما هذه الرسالة القيمة وهي: (التذكرة لطالب 
العلم) إال وسيلة من وسائل شحذ اهلمم لطالب العلم؛ لنيل أرفع 

املراتب وأشرف الغايات. 
وإين ألنصح إخواين بقراءا، وشرح مضموا، فهي سطور 

تثلج الصدور، حرص صاحبها على الترتيب والتيسري؛ لتكون عونا 
بعد اهللا عز وجل يف االستفادة منها، ونشرها بني املسلمني. 

فجزى اهللا فضيلة الشيخ/ حممد بن سرار اليامي خريا ونفع 
بعلمه، ورزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، واهللا املستعان، وال حول 

وال قوة إال باهللا العلي العظيم. 
 

هـ 9/6/1422حرر يف 
 
 
 

* * * * 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

احلمد هللا الذي رفع درجة العلم وحامليه، وأعلى درجة األدب 
وذويه، فجعلهم للمحاسن نظَّاما، وللدين قواما، فانطلق م العيي، 
وفهم م الغيب، وجعلهم منائر هادية لسبل اخلري، حمذرة من سبل 

الغواية والشر. 
والصالة والسالم على علم األعالم، وإمام كل إمام، حممد بن 

عبد اهللا وعلى آله وصحبه الكرام... 
اللهم صل على معلم اخلري للبشرية، وحامل التوحيد لإلنسانية، 

ومدكدك الشرك والوثنية، بالتوحيد اخلالص لرب الربية. 
اللهم صل على حامل لواء العلم، وإمام العلماء، وقائد الغر 
احملجلني، وسيد األولني واآلخرين وسلم تسليما كثريا إىل يوم 

الدين..  
وبعد.. 

فإن األدب حلية طالب العلم، وقد بلي كثري من الناس 
باإلعراض عن طلب األدب، فال أدب وال تربية، وهذا أمر خطري، 
جد خطري، يولد يف اتمع شرحية حتمل اجلفاء والغلظة، والقسوة 

مع كل أحد. 
(فكانت هذه التذكرة 

0F

 الصغرية لنفسي ولكل مسلم ومسلمة، )�
                              

»، وموضوعها عظيم، «تذكرةمل آت جبديد يف هذه التذكرة، وإمنا هي على امسها  (�)
كتب فيه السلف واخللف رمحهم اهللا فأوعبوا، وكان من بعدهم عالة عليهم، ومل 
أجد من املعاصرين من أتقن هذا املوضوع وأعطاه حقه إال نفر وفقهم اهللا لذلك، 

»، علمل«حلية طالب امنهم فضيلة الشيخ العالمة: بكر بن عبد اهللا أبو زيد يف: 
= 
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علَّ اهللا جل وعز أن يكتبها يف ميزان احلسنات، وبدأا بالكالم عن 
علو اهلدف واهلمة، من أجل شحذ مهة الطالب، ورفع معنوياته 

للحرص على األدب والعلم... إىل املقصود.. 
علو اهلدف: 

 علو اهلدف إىل بعلو اهلمة، فمن كانت مهَّته عالية، «فال حيصل
كانت أهدافه سامية وغالية، ومن كانت مهته دونية، كانت أهدافه 

دنيئة. 
وعوامل توافر اهلمة العالية عدة: 

* منها: تربية الوالدين لذلك االبن على علو اهلمة ومسوها. 
* منها: رعاية صاحب النبوغ بالتوجيه والتشجيع والتأييد يف احلق. 

* منها: وجود املربني األفذاذ. 
* ومنها وقبل كل شيء: قوة اإلميان باهللا جل وعز، وكذلك 
دعاء اهللا واللجوء إليه واحلياء؛ فإنه ال يأيت إال خبري، وتدبر القرآن، 

واستشارة أهل املشورة، فقد قال األول: 
شاور سواك إذا نابتك نائبةٌ 

 
  

يوما وإن كنت من أهل املشورات   
* وكذلك من عوامل اهلمة: اإلخالص هللا جل وعز لقوله:  

ينالد لَه نيصلخوا اَهللا مدبعيل  :وقوله: ]5[البينة ، ينأَال ِهللا الد
صالالْخ  :3[الزمر[. 

=                               
«وصايا لطالب وفضيلة شيخنا الدكتور: حسني بن ناصر احلكمي يف شريطه النافع 

» وهو يف جزئني، وقد أوعب فيه أميا إيعاب، وأفاد، وأجاد فيه، ومن هنا العلم
أنصح كل طالب للعلم بالعناية بكتاب الشيخ: بكر أبو زيد، وبشريط شيخنا: 

». «حممدحسني احلكمي، ففيهما خري كثري بإذن اهللا. اهـ. 
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وكذلك: عزة نفس املؤمن التواقة إىل أعلى عليني، فاملؤمن ال 
ينظر للعلو مته يف هذه الدنيا فحسب، بل تتوق اهلمة لطلب اجلنة، 

 جعلنا اهللا وإياكم من أهلها - –وترتقي للفردوس األعلى فيها 
وكذلك من عوامل علو اهلمة: مطالعة سري العظماء أمثال 

 وسائر األنبياء والصحابة رضوان اهللا عليهم، فقد قال رسول اهللا 
. وقد قال أحد »«ولكن اسألوا اهللا الفردوس األعلى: املعصوم 

الصحابة وهو يقتل على احلق يف سبيل احلق جل شأنه، قال: إين 
ألجد ريح اجلنة من دون أُحد. 

واآلخر يدخل أرض املعركة وهو يرجتز؛ قد باع روحه ملواله 
قائالً ملا ودعه أهله وقالوا: تعود بالسالمة، فقال: 

لكنين أسأل الرمحن مغفرة 
 

  
   وضربة ذات فرغ تقذف الزبد

حىت يقال إذا مرو على جدثي  
 

  
   يا أرشد اهللا من غازٍ وقد رشد

فهؤالء هم أهل اهلمم العالية، والطلبات الغالية، هم أهل بيعة  
الرضوان، وبدر وأحد، هم خري القرون.. أي واهللا.. ولو ملئت 

دفاتري مبآثرهم ملا وفيت هلم، وملا وصفت علو مهمهم رضوان اهللا 
عليهم؛ فهم الرعيل األول. 

* وكذلك من عوامل علو اهلمة: استشعار مسئولية العبد بني 
يدي ربه جل وعز. 

* وكذلك: مصاحبة أهل اهلمم العالية، وقدميا قالوا: قل يل من 
تصاحب أقل لك من أنت، والصاحب ساحب، فال يسحبنك نافخ 

الكري. 
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* وكذلك التفاؤل، فهو عنوان الثقة مبوعود اهللا، فإن نصرنا اهللا 
إِنْ تنصروا اَهللا ينصركُم ويثَبت يف أنفسنا نصرنا سبحانه 

كُمامأَقْد  :7[حممد[ .
* وكذلك الصرب؛ فإن الصرب عاقبته حسنة، وإمنا العقىب لذي 

القلب الصبور، وهو شجنة من اجلهاد. 
* وكذلك لزوم اإلنصاف؛ فإنه ديدن أهل اهلمم العالية، فال 
يغمطون الناس حقهم، وال يرفعوم فوق قدرهم، ولكن ينزلون 

الناس منازهلم، وهذا منهج. 
كذلك صاحب اهلمة العالية دائما متواضع كنجم ساطع الح 

لناظرٍ على صفحة املاء، يقول األول: 
تواضع تكن كالنجم الح لناظر 

 
  

   على صفحات املاء وهو بعيد
وما ازداد عبد تواضعا إال ازداد شرفًا ورفعة، وحمبةً يف قلوب اخللق.  

* كذلك: اغتنام األوقات والفرص احلياتية؛ فقد ال تعود ثانية، 
وهذا من الفعل احلميد، والرأي السديد، والقول األكيد... 

* كذلك: اجلرأة يف احلق والشجاعة على ذلك، وال أدل على ذلك 
من موقف اإلمام أمحد بن حنبل أثناء الفتنة؛ فقد جلد ظهره، وعرف 

يثَبت اُهللا الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في أمره، وذاع سره، ولكن ثبته اهللا 
[إبراهيم:  الْحياة الدنيا وفي اآلخرة ويضلُّ اُهللا الظَّالمني ويفْعلُ اُهللا ما يشاُء

، فثبت على قول احلق، فكان بعد ذلك إماما ألهل السنة واجلماعة، ]27
وثبت ابن تيمية وتشجع يف قول احلق يوم قال ألحد السالطني وقد 

واهللا ما ملكك وملك «خاف على ملكه من ابن تيمية، فقال رمحه اهللا: 
آبائك يساوي عندي شيئا، إين أريد جنة عرضها السموات واألرض 
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فهل بعد هذا الصدع باحلق من مقال؟ نضر اهللا سعدك ». أعدت للمتقني
ورمحك، وغفر لك يا شيخ اإلسالم، بل يرفع أحدهم على خشبة 
املشنقة فيقال له: قل: ال إله إال اهللا. فيقول: سبحان اهللا من أجلها 

أشنق.. فيا له من ثبات، ويا هلا من شجاعة ما بعدها شجاعة، أورثتها 
اهلمة العالية. 

ومجاع ما سبق: أن يعقل العبد ويعي ألي شيء خلق، فقد قال 
 ]56[الذاريات:  وما خلَقْت الْجِن واِإلنس إِال ليعبدونجل وعز: 

أي يوحدون، فبذلك تعتلي مهته ويكون ممن يسري على دروب النجاح 
والفالح بإذن اهللا. 

إن اهللا حيب معايل األمور وأشرفها، ويكره دنيها وسفسافها، 
«ال تصغرن مهمكم فإين مل أر  يقول: وكان عمر بن اخلطاب 

». اهـ. أقعد عن املكرمات من صغر اهلمم
وإذا كانت النفوس كبارا 

 
  

   تعبت يف مرادها األجسام
فما أجود ما قاله املتنيب، وأجود من ذلك ما قاله هو:  

لوال املشقة ساد الناس كلهم 
 

  
اجلود يفقر واإلقدام قتالُ   

وبعد... أيها املبارك.. إليك مجلة من آداب طالب العلم يف  
أنفسهم، وآدام يف درسهم، مجعتها لنفسي ولكل طالب لألدب 

. )�1F(»قبل العلم، علَّ اهللا جل وعز أن ينفع ا، وإىل املقصود
                              

» لراقم هذه األسطر عفا اهللا عنه... وللتوسع «كيف تكون ناجحاانظر رسالة  (�)
«صالح األمة بعلو » للشيخ: حممد احلمد، وكتاب مة العالية«الهفطالع رسالة 

عب وأجاد، وأفاد. » للدكتور العفاين، فقد أواهلمة
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من آداب املعلم: 
- االستعداد للدرس، من طهارة وطيب وحفظ ومراجعة ملا 1
سبق. 
- اللجوء إىل اهللا جل وعز بأن يسهل ويعلم ويفهم؛ فال 2

سهل إال ما جعله اهللا سهالً. 
3 .نافس من تريب يترب -
- اجللوس يف الدرس يئة حسنة. 4
- جتنب ما تكرهه األخالق، ومتجه الطبائع يف الدرس. 5
- توقري الفضالء يف الدرس، وإنزاهلم منازهلم. 6
- أن يبدأ الدرس بذكر اهللا واحلمد هللا، والصالة والسالم 7

. على نبيه حممد 
- أن يقدم من العلوم األشرف فاألشرف. 8
- صيانة الس عن اللغط، واللغو، والتلطف يف التعامل مع 9

اآلخرين. 
- زجر من قل أدبه يف احللقة بأسلوب حسن، كقول بعض 10

العلماء إذا ظهر ممن عنده كدر، أو سوء أدب: سبح. وهلل. أو غري 
ذلك. 

- مالزمة اإلنصاف يف الكالم، والكتابة، وهذا منهج أهل 11
السنة واجلماعة ودأم. 

» نصف العلم. «ال أدري- 12
- تقدير من حضر احللقة من بلد آخر أو مدينة أخرى. 13
. - أن خيتم الدرس بالصالة والسالم على رسول اهللا 14
- أال يتنصب للتدريس إال من كان أهالً له. 15
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- األول من آداب املعلم واهلام هو اإلخالص هللا جل وعز. 16
- أن يعلم طالبه حسن النية. 17
- الترغيب يف الطلب. 18
- إكرام الطالب والعناية به. 19
- طرح املسائل على وجه التفهيم، ال التعجيز. 20
- املساواة بني الطالب مع مراعاة الفروق الفردية. 21
- تتبع أحواهلم؛ أعين الطالب. 22
- التواضع لطالبه؛ فهو قدوة. 23
- مالزمة الصرب. 24
- أن يكون عاملًا بفضل العلم وتعليمه. 25
- أن يكون من أهل التريث، واهلدوء؛ فال يستعجل الثمرة. 26
- أن يزيد يف حسن عالقته مع اخلالق جل وعز، مث مع املخلوقني. 27
28 التراجع عند وقوع اخلطأ، والعود للصواب، فالعود أمحد -

وأحسن. 
ال تنسِ أخي املريب: 

- استشعار عظم األمانة واملسئولية. 1
 يف ذلك. - ترسم خطى النيب 2
- استشعار الكرامة ذا العمل، وأنه من األعمال اليت ال 3

تنقطع أبدا. 
- السؤال احملري: هل حنن أهل هلذه األمانة؟! 4
- ترك األثر احلسن يف اتمع. 5
«خريكم من تعلم القرآن - اخلريية اليت كتبها اهللا للمريب: 6
. »وعلمه
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- ال تنس أن من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. 7
- النضارة والوضاءة يف الدنيا واآلخرة. 8

من آداب طالب العلم يف أنفسهم: 
- دوام مراقبة اهللا جل وعز. 1
- صيانة العلم وحفظه عمن ليس أهالً له. 2
- الزهد، وهو ترك ما ال ينفع يف اآلخرة. 3
- البعد بالعلم عن املطامع الدنيوية، من منصب ومال، 4

وتصدر وغريها. 
- التنزه عن مواضع التهم. 5
- احملافظة على شعائر باإلسالم. 6
- احملافظة على املندوبات الشرعية. 7
- التحلي مبكارم األخالق، فليس أهالً هلا إال طالب العلم 8

خاصة، وأهل اإلسالم عامة. 
- التنزه عن خبث الطبع، ورذائل األخالق. 9

- دوام احلرص على زيادة العلم والعبادة علما وتعليما. 10
- عدم االستنكاف من اإلفادة من األصاغر؛ فالرجل ال 11

يزال عاملًا ما تعلم. 
- االشتغال بالتأليف والتصنيف؛ مما يعم نفعه وتكثر احلاجة 12

إليه. 
 ومن فوائد التصنيف كما قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا: 

أ) يثبت احلفظ. 
ب) يذكي القلب. 

جـ) يشحذ الطبع. 
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د) جييد البيان. 
هـ) يكسب مجيل الذكر. 

و) يكسب جزيل األجر. 
ي) خيلد صاحبه إىل آخر الدهر. 

أقول: وال يشتغل ذا األمر إال من كان أهالً له، أما غريه 
فال.. 

- مراجعة ما حيفظ يوميا، أو وفق اجلدول املخصص له يف 13
احلفظ واملراجعة. 

- الرجوع إىل الصواب، ومالزمته إذا صح به الدليل، 14
(والعودة عما سواه

2F

�( .
فضل العلم وشرفه وشرف حامليه: 

- أنه مرياث النبوة. 1
- أنه يبقى، واملال واجلاه يفنيان. 2
- أنه سهل احململ على صاحبه. 3
شهِد اُهللا أَنه ال إِلَه إِال - أن صاحبه من الشهداء على احلق 4

. ]18[آل عمران:  هو والْمالئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ
- أن صاحبه من أحد صنفي والة األمر. 5
- أن أهله هم القائمون على أمر اهللا. 6
- أنه طريق اجلنة. 7

                              
) طبعة 10» ص(«مث ردوا إىل اهللامن هذا املنطلق فإين أرجع عما كتبته يف كتايب  (�)

) السطر السادس 4دار ابن خزمية، السطر الثالث إىل اخلامس وطبعة دار الوطن ص(
إىل العاشر، وقد استئنست فيه بكالم البن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

»، وهو مدهش كامسه، وتبني يل بعد ذلك أنه كان خالف الصواب، وأن «املدهش
». حممد«بعض السلف رمحهم اهللا قد كتبوا له يناصحونه يف هذا. اهـ. 
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- إذا أراد اهللا للعبد خريا علَّمه وفقَّهه؛ فمن يريد اهللا به خريا 8
يفقهه يف الدين. 

- يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد اهللا حقًا ويوحده 9
صدقًا. 
- أن العامل مشعل هداية لألمة. 10
- الرفعة من اهللا ألهل العلم وحامليه يف الدنيا واآلخرة، 11

فاهللا اهللا يف الطلب يا شباب األمة. 
األسباب املعينة على التحصيل العلمي: 

. ]282[البقرة:  واتقُوا اَهللا ويعلِّمكُم اُهللا- التقوى: 1
- املثابرة واالستمرار على طلب العلم؛ ألن الصرب واليقني 2

ما تنال اإلمامة يف الدين. 
- احلفظ؛ فهو من مثبتات العلم. 3
- مالزمة العلماء ومزامحة طالب العلم بالركب بني يدي 4

العلماء العاملني. 
وصدق من قال: 

 أخي لن تنال العلم إال بستة
 

  
سأنبيك عن تأويلها ببيان   

ذكاٌء وحرص واجتهاد وبلغةٌ  
 

  
   حبةُ أستاذ وطولُ زمانوص

حماذير يتنبه هلا الطالب:  
- احلسد، وال أشد من حتاسد األقران. 1
 أَتقُولُونَ علَى اِهللا ما ال تعلَمونَ- اإلفتاء بغري علم 2

. ]28[األعراف: 
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- الكرب: 3
العلم حرب للفىت املتعايل 

 
  

كالسيل حرب للمكان العايل   
- التعصب لآلراء واملذاهب. 4 

- التزبب قبل التحصرم، أعين بذلك التصدر قبل التأهل. 5
- سوء الظن. 6
- املَزلَّة واملنزلق اخلطري، وهو ذهاب اإلخالص. 7
 يف مجيع شئونه. - البعد عن االتساء بالنيب 8
- اهلزلية يف أخذ العلم، وهو خطري جد خطري، قال جل 9
. ]12[مرمي:  يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوةوعز: 

- التعجل يف أخذ هذا العلم، واالندفاع يف ذلك؛ مما يؤدي 10
إىل سرعة التراخي عنه، والتكاسل فيه؛ وإمنا القصد القصد ليبلغ 

اإلنسان مراده؛ فيوغل يف هذا الدين برفق ليتم له الثبات على 
 .تبالطريق، وال يكون كاملُن

«من تعلق - إياك أخي، مث إياك من آفة التعلق، ويف األثر: 11
»؛ وأعين بذلك التعلق باألشخاص، وهذا ارتكاس شيئًا وكل إليه

أميا ارتكاس، وخلق خطري يؤدي بالشاب إىل انصراف قلبه ومهته 
عن طريق العلم وأهله إىل طريق العشق والتعلق وأهله. 

- احلرص كل احلرص من املثبطات الداخلية أو اخلارجية؛ 12
فالداخلية مثل: فتور اهلمة، وضعف العزمية، واخلارجية مثل: 

الشللية، والفراغ، ورفيق السوء، والفارغني. 
 وأخريا أخي طالب العلم... أيها املبارك..

 



 7 لطـالـب العـلـم

عليك بزمام األمر، وأوله، وآخره، وأوسطه.. عليك أخي 
بتقوى اهللا؛ فإا احلصن احلصينة، والدرع املتينة، مث احرص على 

إخالصك مع ربك جل وعز، واملتابعة لسنة املعصوم صلى اهللا عليه 
وسلم. 

يا طالب العلمِ ال تبغي به بدالً 
 

  
فقد ظفرت ورب اللوحِ والقلمِ   

وصلى اهللا وسلم وبارك على حممد بن عبد اهللا وعلى آله  
 وصحبه وسلم.

 
 
 

قاله وكتبه الفقري إىل عفو ربه الغين: 
حممد بن سرار بن علي اليامي 

  آمني -–غفر اهللا له ولوالديه وملشاخيه 
. 11731 الرياض: – 122586ص.ب: 

 053690500اجلوال: 
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تنبيه هام 

 
»، تذكرة «التذكرة لطالب العلمكان أصل هذه الرسالة 

لطُالَّب احللقات عامة، وقد طلب مين بعض اإلخوة الفضالء 
جزاهم اهللا خريا، وشكر هلم حسن ظنهم بأخيهم، تعميم هذه 

التذكرة لطالب العلم عامة، فأجبت لذلك، رجاء أن ينفع اهللا ا 
وبأصلها، إن اهللا ويلُّ ذلك والقادر عليه. 

 
 
 
 
 
 

* * * * 


