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َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهََّل اهلُل َلُه ِبِه  )َوَمْن: وسلم وعلى آلهول نبينا صلى اهلل عليه ويق

 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  (اْلَجنَِّةَطِريًقا ِإَلى 

 هو سبب النجاة وسلم الوصول إىل اهلل وفيه صالح الدنيا واآلخرةفالعلم أيها األخوة 

ه بالعلم بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليلدنيا فعليه من أراد ا) :إلمام الشافعي رمحة اهلل عليهاقال  

  (دنيا واآلخرة فعليه بالعلمومن أراد ال

 (نزلة اإلسالم واجلهل مبنزلة الكفرالعلم مب): سفيانوقال اإلمام 

 (يقولون العلم فيه نعش للدين والدنيا مشاخيناأدركنا ) :ي رمحة اهلل عليهزهروقال اإلمام ال

تعلمك للعلم وطلبك للعلم يدخلك يف بد إىل أعظم غاية ووب وفيه يصل العم مطللعلم أعظفا

وخ واالجتهاد فإن سلك العلم وأهله وإن مل تكن عاملًا بلغت إىل مرتبة العلم الذي يصل إىل الرس

لكلب هد أنه قال أتيتك من سبأ بنبأ يقني وأخرب اهلل جل وعال أن اداهلل سبحانه وتعاىل أخرب عن اهل

ملعلم والصقر املعلم صيده حالل ألنه تعلم الصيد وغري املعلم صيده حرام ألنه غري متعلم للصيد ا

يف طلب سلوكك يف هذا وبالعلم وأن يسلك سان إال ال يشرف اإلنوهلذا فه جزئي يسري وعلم

َها، ِإلَّا ِذْكَر "الدُّْنَيا َمْلُعوَنٌة، َمْلُعوٌن َما ِفي: قال عليه الصالة والسالمالعلم خيرجك من لعنة اهلل 

اللَِّه َوَما َواَلاُه، َأْو َعاِلًما َأْو ُمَتَعلًِّما"
5
 

سر لنا العلم بإمكانك اآلن أن تطلب سهولة التواصل قد يهذه األيام يف عامل التطور وال وإننا يف أ

تتابع العلم  أن العلم من خالل اجلوال إذا استخدمته يف اخلري من خالل اإلنرتنت تستطيع

شبكات شارك أهل العلم يف نة فلألوضاع احلاصلة والراه ونظرًاوالعلماء وأن تسأل عن دينك 
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اهلل بها يف  نة واجلماعة يف اليمن هذه نفعلعلماء أهل السكثرية ومنها شبكة العلم الشرعي 

زوارها هلل  واحلمدخارجها طلبة العلم يف داخل اليمن وني وماخلارج نفع اهلل بها املسل الداخل و

جمموعة بعنوان معهد  يف إنشاء وبدأناكثري والقائمون عليها من خرية أهل السنة واحلمد هلل 

 العلم الشرعي 

هلل عندنا من  وتتابع العلم ومشايخ العلم يف اليمن واحلمدتستطيع أن تطلب العلم عن بعد هذه 

ضل اهلل العلماء من أهل السنة واجلماعة ممن هم على منهج السلف الصاحل كثري وهذا ف

شبكة العلم تتابع الدرس ولو كنت يف ىل فهذا الربنامج سيكون عرب الرابط املتعلق بسبحانه وتعا

فيتم اإلجابة على السؤال ويكون على الرابط ترسل به عليك شيء أشكل  وإذاأمريكا تتابع الدرس 

 أيضًا شط يف ذلك ويعطىد لينأو جي امتيازعطاء تقدير ستوى الذي درس وإيف هذا أيضا اختباراً مل

 لطريقة إمنا تقصد ونسأل اهللاوهذه تزكية يف أنه من طلبة العلم املثابرين على العلم 

أن  اإلخالص من أجل إيصال العلم إىل أكرب شرحية يف العامل يستفاد منها والذي ال يستطيع

وهذا من تيسري اهلل عز ا الطريق أن يطلب العلم بهذيستطيع  يطلب العلم عند فالن من العلماء

بدال من أن هلل اوأن نستفيد منها يف طاعة اهلل نسخرها يف طاعة شكر هذه النعمة أن ومن وجل 

والشبهات على أبناء املسلمني ربامج الفاسدة والقنوات املفسدة اليت تلقي الشهوات تابع اإلنسان الي

م يف تعلم العلم ونشر العلعون العلم الشرعي وحييون هذه العبادة العظيمة وهي عبادة تابي

ه وأنت يف عابو التليجرام تتب ساواتمتابعة هذه القناة سهل حتى يف اليكون ساط املسلمني و أو

 تترب ما درسخت االختبارثم إذا جاء فتك وأنت يف بيتك تتابع الدرس وتسأل عما أشكل عليك غر

ر والكبار والرجال والنساء واحلمد هلل الصغمنه افقط ليس إال ويستفيد  لالستفادةوهذا كله 

ىل وسيكون اتع به إن شاء اهللا درس فيه بدأنجهد املقل وسنبدأ إن شاء اهلل بالباعث احلثيث ألننا ن

ة ميع أنواع العلوم الشرعية من علوم التفسري والعقيد بعد ذلك التنسيق بعد هذه التجربة جل

يخ أهل والفقه وغريها وسيشارك من علماء ومشا ألصولوا واملصطلح واللغة جبميع أنواعها

ًا وقته فنسأل اهلل سبحانه صصه وحبسب أيضحبسب خت عروفني يف ذلك كٌلالسنة واجلماعة امل

يسعى أصحابها يف نشر اخلري إىل اهلل و أن ينفع بهذا املوقع وجبميع املواقع اليت تدعووتعاىل 

 أهل الباطل وتبعده من طريق من أرادمد اهلل تزاحم واحلي تعاىل وهإىل اهلل سبحانه و والدعوة

واحلمد هلل رب العاملني املسلمني واملسلمات وفقنا اهلل وإياكم ملا حيب ويرضى  ناهلل له اخلري م

   أمجعني وأصحابهوصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

 
 


