
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  بالرياض_الدولي_الكتاب_معرض#

  :  عامة وللقراء خاصة العلم لطالب الكتاب معرض يدي بين وصية عشرون

  

 الصالحة الصحبة مصاحبة على والحرص والعمل القول في االخالص اهللا سؤال  -١
  . الناصحة

  

  . تقتنى التي الكتب نوعية ذلك ومن المعرض زيارة قبل االهداف تحديد  -٢

  

 سلسلة هي بل والتغيير التنوع على تقوم ال الحقيقية الصحيحة القراءة -٣
  . المنهجية السلسلة تبع يكون وجد إذا والتنوع  مترابطة

  

  الصافية النقية السلفية العقيدة كتب مكتبتك قوام  -٤
 في خير وال عنها للمسلم غنى ال فانه االعتقاد علم في متخصص تكن لم وان

  . يعرفها ال)  نهم( نفسه يسمي قارى
  

 وكيف وانحراف ضالل شرعي سبب بال للمخالف القراءة ان اهللا رحمك اعلم/ 
 المخالفة المبتدعة كتب في وتقرأ الشرعي االمر عن تعرض وانت يكون ال

  . والسنة للكتاب

 بفهم الدليل وهو بالمرشد اال الباطل من الحق معرفة يستطيع ال العقل ان واعلم
 ومن الزنادقة للفالسفة القراءة من اهللا رحمهم االمة سلف حذر وقد االمة سلف

  / وغيرهم والصوفية شاعرةألا من الكالم الهل القراءة



 ال حتى المعرض إلى الذهاب قبل الكتب بشراء الخاص المالي المبلغ حدد -٥
  .  المعرض يستنزفك

  

  . مجرب نصيحة فهي الكتب شراء قبل االختصاص أهل سؤال على احرص -٦
  

  .  منك قريب فهي المحلية النشر دور بعض على تحرص ال -٧
  

  .  السابقة الكتب تتقن لم أنت إذا الكتاب معرض بزيارة انصحك ال -٨
  

 التي عبدالوهاب بن محمد الشيح ككتب ئمةإلا كتب اقتناء على احرص -٩
  . وغيرها السنية والدرر الشروحات الدعوة أئمة وكتب عنها العلم لطالب غنى ال

  . تيمية ابن وكتب القيم ابن كتب تنسى وال
  

  : لهما ثالث ال نوعين إلى ترجع القراءة - ١٠

  المحرمة والقراءة المباحة الجائزة القراءة

  السنة إئمة وكالم بفهم والسنة الكتاب على اشتمل ما فاألول

 والبدع المحرمات شوائب من تخلص الذي المعاصرين كالم نم عنه تفرع وما
  .  والشبهات والشهوات

  

 الفرق كتب امثال الفكرية الشبهات على اشتمل ما قراءة هي:  المحرمة والقراءة
  . وغيرها والعصرانية والعلمانية والصوفية شاعرةألا الضالة

  .  الفاضحة الروايات بعض في تسطر التي الجنسية والشهوات

  



 ترقق فهي والخنا الوقاحة على منها الكثير يشتمل والشعر دبألا كتب -١١
 ما منها تخير لذلك العقيدة فساد اصحابها من وكثير للمنكر ولكن الطباع
   السنة أهل منهج يوافق

  

 العدوات اصحاب السنة أهل من المفتونين كتب من العلم طالب يا احذر - ١٢
 هم ال والذين بالمخالفة الشهرة عن يبحثون والذين السنة أهل مشايخ مع القديمة

 دون للفعل النقد لكان دعواهم في صادقين كانوا ولو السلفية نقد اال لهم
  . المنهج

  

 ستشارك التي والمكتبات النشر دور على تتعرف أن حاول المعرض زيارة قبل -١٣
 على الكتب تقتني لكي بها تهتم التي المعرفية المجاالت هي وما المعرض في

  . بصيرة
  

 نفس تجد لعلك المعرض في تجول ولكن دور أول من الكتاب تشتري ال -١٤
   الجملة في االسعار معرفة على وتتعود أقل سعر أو أجود بطبعة الكتاب

  

 خلل الطباعة في وتجد تشتريه لئال الداخل من الكتاب تفحص على احرص - ١٥
  . ونحوها وتصحيف

  

 وتنبهك التأصيل تبني التي الكتب من الحقيقة في تحتاجه ما إلى تنبه -١٦
  .  التخصص إلى

  



 بالتدرج الشرعي فالعلم،  بعد إليها تصل لم منك اعلى كتب شراء من احذر -١٧
  . والسرعة واالقتناء االنتهاء ال والفهم

  

 اختيار عليه والمجلدات الكتب من االكثار له يصلح ال المبتدئ العلم طالب -١٨
  .  عليه والدراسة شيخ باختيار عامة الشريعة فنون في الكتب من مجموعة

  

   العلم_طالب# -١٩

  :   عليها يسير ثابتة منهجية يحدد لم إذا

 من تعد العلم طالب على العلمية والبرامج والجداول المنهجيات كثرة فإن(
  )الطلب معوقات

  

  .  قراءته تطيق ال وما شراءه تطيق ال ما:  تطيق ال ما نفسك تكلف ال -٢٠

  

 طلب عالمة ليست واالشكال والمجلدات بالطبعات واالهتمام الكتب كثرة - ٢١
  .  أكثر ال مثقف اهتمام يكون احيانآ عدمه أو العلم

  

   علم طالب مثقف كل ليس -٢٢

   العلم لطالب تبع والمثقف العلم طلب واالصل مثقف علم طالب كل وليس

  . مثقف يكون ان العلم طالب في واالصل
  

  أعلم واهللا

 . بحران آل سعيد كتبه


