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 احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور           إن

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضـلل               
فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحدة ال شريك له ، واشهد أن                 

 .حممداً عبده ورسوله 
 :  أما بعـد 

 املختصرة جواب سؤال كتبه بعض طلبة العلم يقول         فهذه الرسالة 
ما ھي المتون في شتى الفنـون التـي تنصـح           ( : فيه  

طالب العلم أن يحفظھا ويتقنھا ؟ وأرجو ذكـر المتـون           
بالتدرج  الذي يتناسـب مـع الطالـب المبتـدئ ويفیـد             

 .) الطالب المنتھي 
وهلا أثرها  وملا كان هذا السؤال مهماً ونافعاً واإلجابة عليه مفيدة          

 .على الفكره والكتاب   
وال سيما يف هذا العصر الذي انتشرت فيه الفوضوية يف العلـم            
وتوجهت مهم املبتدئني للتصنيف والنقد وتزبزبوا قبل أن يتحصـرموا          
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وتصدروا للتدريس والفتوى قبل أن يصدروا وقد قال أبو احلسن علي           
 )١(بن أمحد املعروف بالفايل 
 هـوستصدر للتدريس كل م   

 فحق ألهل العلم أن يتمثـلوا    
 لقد هزلت حىت بدا من هزهلا     

 

 بليد تسمى بالفقيه املــدرس   
 ببيٍت قدمي شاع يف كل جملـس     
 كالها وحىت سامها كل مفلس    

 
فلهذه وغريه رمست يف هذه باإلجابة طريقـة الطلـب للعـود            

ن بالفوضويني املتعاملني إىل اليقظة العلمية الصحيحة واألخذ حبجزهم ع        
 .الوقوع يف عتبة القول على اهللا بال علم 

ولثلٍة تطمح يف الرقي وأخذ العلم من مظانه والبدء بالتـدرج يف            
أساسيات العلم على أيدي العلماء  العاملني والفقهاء اتهدين املعنيني          

 .بضبط قواعد احلالل واحلرام 
ـ   ،فالعلم ال يؤخذ عن الكتب دون التلقي عن هؤالء           رم  وقد ح

من دخـل فـي العلـم       ( لم من دخل فيه بال عامل يرشده وقد قيل          الع

  .)وحده خرج وحده 

                                                
 ) .٨/٣٣٥( الكامل يف التاريخ البن األثري )1(



 
 
 
 
 
 جابة المختصرة اإل

 

٥ 

وهذا حق فمن خاض يف حبار العلم بال أستاذ عامل وفقيه خريت            
خرج منه بال علم وال حتصيل بل اكتسب التعامل وقلة األدب والتطاول            
على األئمة فإياك أن تكون من هؤالء املتضلعني باجلهل فتهلك احلرث           

 .النسل وتبيح الفروج احملرمة وحترم الفروج املباحة و
وخذ بنفسك للعلم النافع والعمل الصاحل فال سعادة للعبد إال ما 

ع يف ذلك   ـابذل الوس ـواعلم أن العلم ال ينال إال باحلفظ والفهم ، ف         
فخیر العلم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلـى          ( 

  .)١( )اهللا تعالى ودل على ما يرضاه 
وقد ذكرت يف هذه اإلجابة مجلة من احملفوظات يف خمتلف العلوم           
وجهدت أال أذكر شيئاً يقف عقبة وحاجزاً عن نيل العلـم وحتصـيله             

 .وضبطه وحفظه واهللا سبحانه وتعاىل هو املوفق واملعني 
 ومن اهللا استمد العون والصواب األوىل يف حق طالـب        فـأقول 

إن ذلك أفضلُ ما أُيت العبد فـالقرأن        العلم تقدمي تعلم القرآن وحفظه ف     
 .شفيع يوم القيامة ودليل إىل اجلنة وأهله هم أهل اهللا وخاصته 

                                                
 ) .١٤/١٣١( التمهيد )1(
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وقد جاءت األخبار الصحاح يف فضل قارئ القرآن ومعلمه ففي          
 رضي –الرمحن السلمي عن عثمان    صحيح البخاري من طريق أيب عبد     

خريكم مـن   "  :  قال   – صلى اهللا عليه وسلم      – عن النيب    –اهللا عنه   
 . )١( "تعلم القرآن وعلمه 

ويف صحيح اإلمام مسلم من طريق عامر بن واثلة أن نافع بـن             
: عبداحلارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة  فقـال             

ومن ابـن   : ابن أبزى ، قال     : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال        
 عـز  – لكتـاب اهللا  إنه قارئ: موىل من موالينا ، قال  :  أبزى ؟ قال    

أما إن نبيكم ، صلى اهللا عليه       : قال عمر   .  وإنه عامل بالفرائض     -وجل  
إن اهللا يرفـع ذا الـكتاب أقواماً ويضع بـه          " :وسلم ، قد قال     

  )٢(" آخرين 
 بسند حسن من طريق سفيان )٤( والترمذي   )٣(وجاء عند أيب داود     

 عمرو عن النيب ، صلى      عبداهللا بن  عن عاصم بن أيب النجود عن زر عن       

                                                
 ) الفتح  –) ٩/٧٤(  البخاري )1(

 ) . نووي –) ٦/٩٨(  مسلم )2(

)3() ١٤٦٤. ( 

)4() ٢٩١٤. ( 



 
 
 
 
 
 جابة المختصرة اإل

 

٧ 

يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتِق ورتل كما       : " اهللا عليه وسلم ، قال      
  ."كنت ترتل يف الدنيا فإن منـزلتك عند آخر آية تقرأ ا 

حيرص كل احلرص على قراءة القرآن بالتـدبر         وعلى طالب العلم أن   
 . فالعلم كله يف القرآن والتفهم ملعانيه 

قرآن مع التدبر والتفكر والعمل به خري مـن         وحفظ القليل من ال   
 .حفظ الكثري بغري تدبر وال تفهم وال عمل 

إن اهللا يرفع ـذا     : " وقوله ، صلى اهللا عليه وسلم ، فيما تقدم          
 هذا إذا عمل مبحكمه وآمن مبتشاه       "الكتاب أقواماً ويضع به آخرين      

 نواهيـه   رامه ، أما إذا ضيع أوامره وارتكـب       ح، وأحل حالله وحرم     
 بسـند   )١( فليس له حظ مما دل عليه احلديث ، وقد روى ابن حبـان            

حسن من طريق األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب ، صلى اهللا              
القرآن شافع مشفع وما حل مصـدق ، مـن          : " عليه وسلم ، قال     

  ."جعله إمامه قاده إىل اجلنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار 
رآن كله فقد نال أفضل األعمال وأسىن املقامات ،         فإن حفظ الق  

فإن عسر عليه حفظ القرآن كله فليحفظ ما يقدر عليه بعـد حفـظ              

                                                
 ) .١/٣٣١ح ( )1(
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الواجب ، وليحرص كل احلرص على حفظ ما ميكن حفظه ، ولـيكن             
وقد جاء  . اعتناؤه بالسور اليت جاءت فيها فضائل كالبقرة وآل عمران          

 من طريق معاوية بـن      )١(م  فيهما خرب عظيم ، ففي صحيح اإلمام مسل       
: سالّم يقول حدثين أبو أمامة الباهلي قـال          سالّم عن زيد أنه مسع أبا     

اقرءوا القـرآن   : " مسعت رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم ، يقول           
البقـرة  : فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه ، اقرءوا الزهـراوين           

مة كأمـا غمامتـان أو      وسورة آل عمران ؛ فإما تأتيان يوم القيا       
كأما غيايتان أو كأما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاما    
، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها           

 " البطلة 
وحفظ ما جيب من القرآن و الواجب الفاحتة واختلف فيمـا زاد            

سلم عيناً مقدم    مقدم على طلب العلم ، وطلب علم ما جيب على امل           –
وقد سئل أبو العباس شيخ اإلسـالم       . على حفظ ماال جيب من القرآن       

  أميا طلب القرآن أو العلم أفضل ؟ – رمحه اهللا –ابن تيمية 

                                                
 )  نووي –) ٦/٨٩(  مسلم )1(
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 أما العلم الذي جيب على اإلنسان عيناً كعلم ما أمر           :فأجـاب   
اهللا به وما ى اهللا عنه فهو مقدم على حفظ ماال جيب من القرآن فإن               

 ، والواجب مقدم على     الثاين مستحب ب العلم األول واجب وطلب      طل
 .املستحب 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثري مما تسميه النـاس            
علماً ، وهو إما باطل أو قليل النفع ، وهو أيضاً مقدم يف التعلم يف حق                
من يريد أن يتعلم علم الدين من األصول والفروع ، فإن املشـروع يف              

ل هذا يف هذه األوقات أن يبدأ حبفظ القرآن فإنه أصل علـوم             حق  مث  
الدين خبالف ما يفعله كثري من أهل البدع من األعـاجم وغريهـم ؛              
حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكـالم أو اجلـدال             
واخلالف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي ال حيتاج إليه أو غرائـب             

 ينتفع ا ، وكثري من الرياضيات اليت ال تقوم          احلديث اليت ال تثبت وال    
 .عليها حجة ، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله 
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فال بد يف مثل هذه املسألة من التفصيل ، واملطلوب من القـرآن             
هو فهم معانيه والعمل به فإن مل تكن هذه مهة حافظه مل يكن من أهل               

 )١(العلم والدين ، واهللا سبحانه أعلم 
فإذا فرغ من حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر فيشـتغل بـالعلوم             

 مبتدئاً باألهم فاألهم ، فالعلم كثري والعمر قصري فليأخـذ           )٢( الشرعية
 :املسلم من العلم أنفعه ، وقد قال بعضهم 

 !ما أكثر العلم وما أوسـعه       
 إن كنت ال بد له طالبــاً      

 

 من ذا الذي يقدر أن جيمعـه      
 )٣(نفعـه حماوالً فالتمـس أ  

 
 :وقال ابن معطي في مقدمة ألفیته 

 وبعد فالعلم جليلُ القــدرِ    
 فابدأ مبا هو اَألهم فاألهـم     

 ويف قليلِه نفـاذُ العمـــرِ    
 فاحلازم البادي فيمـا يسـتتم     

                                                
 ) .٥٥-٢٣/٥٤(  الفتاوى )1(

وال مانع من االشتغال حبفظ القرآن وحفظ منت أو متـنني يف آن واحـد ، فالنـاس                   )2(
تلط عليه املعلومات إذا شرع يف      فمن الناس من خت   . يتفاوتون يف قوة احلافظة والذاكرة      

حفظ متنني مجيعاً فضالً عمـا زاد ، ومن الناس من ال يؤثر عليه ذلك فليجتهد كـل   
 . امرىء على قدر طاقته وال يضيع وقـته 

 ) .١/٤٣٧(جامع بيان العلم وفضله )3(
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 فإنَّ من يتقن بعض الفــنِ     
 

 يضطَر للباقي وال يستغــين    
 

 يف عباداته وتتكرر علـى      ويقدم أصول املسائل اليت حيتاج إليها     
غريها مما ال يتكرر وال حيتاج إلىي أدائه فيشرع حبفظ كتاب األصـول             

 فقد بني فيه    – رمحه اهللا    –الثالثة لشيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب       
 ما جيب تعلمه على كل مسلم ومسلمة من أصول العلم ومهمـات             –

 يشرع حبفـظ    املسائل ، فال يسع مسلماً جهل ما يف هذا الكتاب ، مث           
 ففيه  – رمحه اهللا    –كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب        

بيان جلميع أنواع  التوحيد ، وأكثر أبوابه يف توحيد اإلهليـة ؛ ألنـه               
 . األصل الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب 

ويطالع بعض شروحه كتيسري العزيز احلميد للشـيخ العالمـة          
 – رمحهـم اهللا     – ابن الشيخ حممد بن عبدالوهاب       سليمان بن عبداهللا  

 .وكتاب فتح ايد للشيخ العالمة عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ 
 – رمحه اهللا    –وحيفظ العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية        

. ففيها بيان ملعتقد أهل السنة واجلماعة يف باب األمسـاء والصـفات             
لق به من املسائل ، وبعد ذلـك اإلميـان          واإلميان باليوم اآلخر وما يتع    

 حقيقة اإلميـان وحكـم      – رمحه اهللا    –مث بني   . بالقدر وما يتعلق به     
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أصحاب  الكبائر ومعتقد أهل السنة يف أصحاب رسول اهللا ، صلى اهللا             
عليه وسلم ، مث بني بعد ذلك معتقد أهل السنة يف كرامات األولياء ، مث  

فال ينبغي لطالب   . لسنة واجلماعة   ختم العقيدة يف بعض صفات أهل ا      
علم إمهال حفظها عن ظهر قلب ، وهلا شرح مفيد امسـه التنبيهـات              

  .للشيخ عبدالعزيز الرشيد فيحسن النظر فيه لالستفادة منه )١(السنية 
وجيعل الطالب لنفسه حظاً من دارسـة كتب أئمة اإلسـالم يف           

لعبـداهللا  ) السنة   (  ، و   )الرد على اجلهمية للدارمي   (  ككتاب   العقیدة
 لاللكائي ، و )ل السنة ـول إعتقاد أهـرح أصـوش(  ، ابن اإلمام أمحد

)  الشـريعة  (البن خزمية و    ) التوحيد  ( البن بطة ، وكتاب     ) اإلبانة  ( 
احلجـة يف    ( ، و    ل زبيد ـإىل أه )  ة السجزي ـرسال (لآلجري ، و    

ـ ) بيان احملجة  ب شـيخ اإلسـالم    لإلمام أيب القاسم األصبهاين ، وكت
وتلميذه العالمة ابن القيم ففيهما فوائد عذاب مع الوضـوح وحسـن      

وهذا يف علم التوحيد    . السياق يف كالمهما ، فرمحهما اهللا رمحة واسعة         
 .والعقيدة 

                                                
 وهناك شروح أخرى كالكواشف اجللية للسلمان ، وشرح حممد خليـل هـراس ،               )1(

 .بن فياض ، وغريها كثري وشرح زيد 
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فيحفظ أوالً مقدمـة أصـول       : وأما في علـم التفسیر   
التفسري  ويطالع يف دقائق     –رمحه اهللا   –التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية      

لشيخ اإلسالم  ، ويكثر من القراءة والنظر يف تفسري ابن جرير ، وابـن    
كثري ، والبغوي ، ومعاين القرآن الكرمي لإلمام أيب جعفـر النحـاس ،       
وأضواء البيان للشنقيطي ، وغريها من تفاسري أهل السـنة ، وهـذه             
 التفاسري ال ختلو من بيان علم القراءات والناسخ واملنسـوخ وأسـباب           
الرتول وما حيتاج إليه املفسر من اللغة  والنحو والتصريف ، وهذه علوم             

 . ال يستغين عنها املفسر فال ينبغي لطالب علم أن يهملها ويدع تعلمها 
 فيبدأ باألربعني النووية وتتمتها للحـافظ       وأما في الحـديث   

ابن رجب مث حيفظ عمدة األحكام لإلمام عبدالغين املقدسي مع مطالعة           
دة األحكام البن دقيق العيد ، و      ـشرح عم ) إحكام األحكام    ( كتاب

 للشيخ البسام ، وحيفظ بلوغ املرام للحافظ ابن حجـر           تيسري العالم   ( 
فإنه كتاب نافع وفائدته لطالب العلم كبرية ، ويقرأ شرحه سبل السالم            

 أهل احلديث يف    ففيه فوائد فقهية مفيدة ، ومؤلفه الصنعاين على منهج        
 .الدليل وهذا الواجب على مجيع اخللق تباع إ

وأهل احلديث هم أولياء باهللا وحزبه وأنصار دينه وأهل طاعتـه           
صلى –واجلماعة ، وقد دعا هلم النيب       .وهم الطائفة املنصورة أهل السنة      
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نضر اهللا امرأ مسع منا شيئاً فبلغـه        : "  بالنضارة فقال    –اهللا عليه وسلم    
رواه الترمذي من طريق شـعبة  " مع كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سا  

مسعت عبدالرمحن بن عبداهللا بـن مسـعود        : عن مساك بن حرب قال      
 .حيدث عن أبيه به وسنده حسن 

إذا رأيت رجـالً مـن       : ( -رمحه اهللا    – قال اإلمام الشافعي    
 –أصحاب احلديث  فكأمنا ، رأيت رجالً من أصـحاب رسـول اهللا              

 خرياً حفظوا لنا األصل فلهم علينـا         جزاهم اهللا  –صلى اهللا عليه وسلم     
 ) .الفضل 

 كلُ العلوِم سوى القُرآِن مشغلــةُُُُ      
 العلم ما كـان فيـه قـال حـدثنا         

 

 إال احلديثَ وعلم الفقـِه يف الـدينِ       
 )١(وما سوى ذاك وسواس الشياطِني      

 
وإذا من اهللا على عبده مبوهبة احلفظ والفهم فال تقف مهته علـى     

 .  ما تقدم حفظ ودراسة
فأقبح شيء يف طالب العلم قدرته على بلوغ أسـىن املقامـات            

 .وأكمل احلاالت فيتخلف عن ذلك 
 :قال المتنبي 

                                                
 ) .٨٨( الديوان )1(



 
 
 
 
 
 جابة المختصرة اإل

 

١٥ 

    ُدوح ُملن لـه قـد عجبت 

ومن جيد الطريق إىل املعايل      
 ومل أَر يف عيوِب الناس شيئاً     

 

 وينبو نبوةَ القَِضــِم الكَهـامِ     
  املطي ذرامِ    فـال يـنِبــالَ س  

 )١(كنقِص القَادرين على التماِم     
 

فأرى بعد حفظ الكتب املتقدمة البدأ حبفظ الصحيحني والسـنن    
األربعة بأسانيدها إال أن يعسر ذلك عليه فيجردها من األسانيد ، فـإن          
شق عليه حفظها كلها فيحفظ بعضـها مقـدماً  األهـم فـاألهم ،               

. أوىل من كتب السنن واملسـانيد       فالبخاري أوىل من مسلم ، ومسلم       
 فالتفقه يف معـاين     )٢(وال يقتصر الطالب على علم الرواية دون الدراية         

 )٣(احلديث نصف العلم كما قاله علي بن املديين فيما رواه عنه اخلطيب             
وعليه باحلرص التام يف معرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما ، و            

. ة أهل املعرفة والتحقيق من العلماء       هذا حيتاج  إىل طول زمن ومالزم      
واألوىل قبل ذلك أن حيفظ الطالب أحد املصطلحات احلديثية املختصرة          

 .كي تعينه على فهم قواعد احملدثني 
                                                

 ] ٤/٢٧٥[ ديوان املتنيب بشرح الربقوقي )1(

 .  علم الدراية هو فهم معىن احلديث واستنباط املعاين منه )2(

 ) .٢/٢١١( اجلامع )3(



 
 
 
 
 
 جابة المختصرة اإل

 

١٦ 

وأحسن املتون يف هذا الباب خنبة الفكر للحافظ ابن حجر فمـع            
اختصاره ففيه فوائد وال غىن  لطالب العلم عن دراسة الكفاية يف علـم     

واية للخطيب البغدادي ، ومعرفة علوم احلديث للحاكم ، واختصار          الر
علوم احلديث للحافظ ابن كثري ، واملوقظة للذهيب ، والنكـت علـى             

 .رحم اهللا اجلميع . كتاب ابن الصالح البن حجر 
فيحفظ الدرر البهية يف املسائل الفقهية ،       :  )١(وأما يف علم الفقه     

ويطالع شرح  .  صاحب نيل األوطار     وهو منت فقهي للعالمة الشوكاين    
هذا املنت لكل من الشوكاين ، وابنه ، وصديق خان يف كتابـه املفيـد               

 .الروضة الندية 
وإن قـوي على حفظ آداب املشي جبزئيه لــشيخ اإلسـالم           

وال بأس أيضــاً    .  فال بأس    – رمحه اهللا    -حممـد بن عبدالوهاب      
 الفقه احلنبلي ،  أومـنت أيب         أو عمدة الفقه يف    )٢( حبفـظ زاد املستقنع  

                                                
 وتـقدميه عـلى الرأي والقدرة على إحلـاق        وفهمـه وحقيقة الفقه هو حفظ النص       )1(

وأما التقليد واجلمـود    . هم مقاصد الشريعة وتنـزيلها على الوقائع       النظري بنظريه ، وف   
 . على كتب اآلراء فليس من الفقه بشيء 

 ويف هذا الكتاب مسائل كثرية ختالف الصحيح من املذهب احلنبلي ، والـراجح مـن       )2(
فراجع حني قراءته حاشية شيخنا الفقيه صاحل البليهي يف كتابـه املشـهور            " الدليل  
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شجاع يف الفقه الشافعي ، أو أحد املتون الفقهية يف املذاهب األخرى            
إذا خال الطالب من التعصب املذهيب وجترد من رقه ، إمنا قصده حفظ             
أصول املسائل والتفريع عليها وتصورها يف الذهن ، وما وافق الـدليل            

 .قبله وما خالفه رده 
الطالب حفظ املتون الفقهية اردة عن الدليل       وأما إذا كانت مهة     

للتمذهب ومعرفة قيل وقال والعمل بذلك فال نرى ذلك وننهى مـن            
يفعله ، ألن اهللا تعاىل مل يتعبدنا بقيل وقال وال أقوال الرجـال ، إمنـا                
تعبدنا بالكتاب والسنة فهما مصدر التشريع فمن جاءنا بقول يوافقهما          

ومن جاءنا خيالف كتاب اهللا أو سنة رسـوله         قبل قوله ولزم العمل به      
صلى اهللا عليه وسلم  رد عليه قوله وإن كان القائل معظماً يف نفوسنا ،               

 .فلم يكتب اهللا العصمة ألحد من البشر غري أنبيائه ورسله 
 فيحفـظ الـرحبيـة وهو نظم مفيد      :وأما في الفـرائض     

حممد بن علي الرحيب    سهل الفهم كثري الفائدة ، وناظمه أبو عبداهللا بن          
ويطالع حاشية ابن قاسم على الرحبية ، وينظر يف شرح سبط املارديين             

                                                                                                         
فقد اعتىن بذكر الدليل والتعليل ونقل مـذاهب األئمـة          " يل يف معرفة الدليل     السلسب

 .املشهورين وترجيحات شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهم اهللا تعاىل 
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على الرحبية ، وحاشية البقري على شرح املارديين وإن شـاء حفـظ             
املنظومة الربهانية يف علم الفرائض ، وهي منظومة مفيدة أيضـاً وهلـا             

 حممد ابن علي    شرح مفيد امسه وسيلة الراغبني وبغية املستفيدين للشيخ       
  .)١(بن سلوم 

 وهو علم مهم ال يستغين      - :وأما في علم أصول الفقه      
 فيحفظ منت الورقات لعبدامللك بـن   -عنه اتهد وال حيتاج إليه املقلد       

عبداهللا بن يوسف اجلويين املعروف بإمام احلرمني ، وهذا املنت مع صغر            
ل الفقه ، فقـد     حجمه إال أن مؤلفه قد أمل مبعظم مهمات أبواب أصو         

ذكر أقسام الكالم واألمر والنهي ، والعام واخلاص ، واملطلق واملقيد ،            
واألفعال والنسخ ، واإلمجاع والقياس وغري ذلك من الفصول املفيـدة           

 .اليت حيتاج إليها طالب العلم 

                                                
 طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ حممد حامد الفقي ونقل يف ترمجته البن سلوم عـن                )1(

إن هذا الكتاب نافع يف     : " آل الشيخ أنه قال     الشيخ عمر ابن الشيخ حسن بن حسني        
بابه وهو فن الفرائض وإال فمصنفه ممن عرف مبصادمة هذه الدعوة اإلسالمية وعـدم              
قبوهلا ، بل احناز إىل أعدائها ، ولكن هذا ال يقتضي رفض كل ما يف كتبه وعدم قبول                 

م حباله ، وقد أفضى إىل      ما فيها مما ينتفع به مع أنا ال ندري خامتة هذا الرجل واهللا أعل             
 .. " عالم الغيوب الذي جيزي كل نفس مبا كسبت 
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وما مل يذكره املؤلف  ميكن طلبه  يف حفظ بعض أبيات  مراقي              
ه فيه فوائد جليلة ولكن ناظمه أدخـل        السعود وهو نظم يف أصول الفق     

فيه بعض املسائل الكالمية فيحسن حذفها وحفظ ما فيه فائدة من هذا            
النظم ، وقد انتقيت من هذا النظم أبياتاً فلرياجع هذا املنتقـى ففيـه              
املهمات ، وحيسن النظر يف الكوكب املنري وشرحه املسـمى شـرح            

د األمني الشنقيطي صاحب    الكوكب املنري ومطالعة املذكرة للشيخ حمم     
 .أضواء البيان 

 وهو علم مهم معني على فهم القـرآن         :وأما فـي النـحــو      
والسنة فال يسع طالب علم جهله ، وقد كان ابن عمر يضرب ولـده              

. النحو يف العلـم كـامللح يف الطعـام          : وقال الشعيب   . )١(على اللحن 
ن النحويـة   فأحسن ما يبدأ حبفظه منت اآلجرومية فإنه أسـهل املتـو          

املختصرة مع مطالعة شرح الشيخ الكفراوي وحاشية الشيخ عبدالرمحن         
 . بن القاسم 

فإذا أتقن منت اآلجرومية فاألوىل التدرج منه إىل حفظ قطر الندى        
 أو  – رمحـه اهللا     –وبل الصدى لإلمام أيب حممد بن هشام األنصاري         

                                                
 .٢/١٨٦ انظر جامع بيان العلم وفضله )1(



 
 
 
 
 
 جابة المختصرة اإل

 

٢٠ 

 املتـنني أو  املقدمة األزهرية للشيخ خالد األزهري ، فإذا حفظ هـذين    
 فإا  – رمحه اهللا    –أحدمها ، فاألوىل الشروع يف حفظ ألفية ابن مالك          

 .مغنية عن كثري من املتون النثرية والنظمية 
شرح املكودي ، وشـرح     : وهناك شروحات كثرية لأللفية منها      

البهجة املرضية للسيوطي ، ومؤلفا هذين الكتابني قد اعتنيـا بشـرح            
وهناك شروحات أضـافت    . تواها بشكل موجز    ألفاظ األلفية وبيان حم   

معلومات جديدة على ما حتتويه األلفية كشرح ابن عقيل وهو شـرح            
متوسط ليس بالطويل وال بالقصري ، وهناك حاشـية عليـه مفيـدة             
للخضري ، وهناك شروح موسعة على األلفية كشرح األمشوين وعليه          

 .حاشيةالصبان وشرح املرادي 
 يف بيان املتون اليت ننصح طالب العلـم         وهذا آخر جواب السائل   

حبفظها وإتقاا واالعتناء ا ، وال حيسن يف حق طالب العلم االشتغال            
مـن لـم يـتقن      ( : عن حفظ وضبط املتون باملطوالت ، وقد قيل         

  .)األصول حرم الوصول  
ونوصي طالب العلم باجلد واالجتهاد يف طلب العلـم والصـرب           

حملفوظات باملراجعة فمن تعهدها أمسـكها ، ويف        واملثابرة عليه وتعهد ا   
إمساكها العلم الكثري ، ويف إمهال وترك مراجعتها إمهال ألصل عظـيم      
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 رمحه اهللا   –مـن أسـباب حفظ العلم ، وقد قال اإلمام ابن عبد الرب            
إمنـا مثـل    :" على قوله ، صلى اهللا عليه وسلم         )١( يف التمهيد    –تعاىل  

اإلبل املعقلة إن عاهد عليها أمسـكها       صاحب القرآن كمثل صاحب     
ويف هذا احلديث دليل علـى أن مـن مل          : ( وإن أطلقها ذهبت قال     

الوقت . يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان ، ألن علمهم كان ذلك             
القرآن ال غري ، وإذا كان القرآن امليسر للذكر يذهب إن مل يتعاهد فما              

لوم ما ضبط أصله واستذكر     ظنك بغريه من العلوم املعهودة ، وخري الع       
 ) .فرعه ، وقاد إىل اهللا تعاىل ، ودل على ما يرضاه 

ونوصي طالب العلم باجلد يف تفهم املعاين واحلرص على احلفظ           
وعدم امللل والسآمة من ذلك ، فإن احلفظ رأس  املال ، وقـد قـال                

ليس : ( ، وقال آخر    ) حرف يف فؤادي وال ألف يف كتايب        ( بعضهم  
 . )٢()  حواه القمطر إمنا العلم ما حواه الصدر العلم ما

 :وقال آخر شعرًا 
 هالعلم وحيك ما يف الصدر جتمع     

 
 حفظاً وفهماً وإتقاناً فداك أيب    

 
                                                

  .٦٠ اجلامع يف احلديث احلث على حفظ العلم ص )1(

 .١/٩١ جامع بيان العلم وفضله )2(
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 :وقد أحسن بعضھم حیث يقول 
 اصرب وال تضجر من مطـلب    
 أما ترى احلبل بتكـــراره   

 

 فآفة الطالب أن يضجـــرا    
 يف الصخرة الصماء قـد أثـرا      

 
ى طالب العلم مالزمة العلماء العاملني ، واالسـتفادة مـن           وعل

وقد أحسـن اإلمـام     . علومهم ، والصرب على ما يبدر منهم إن بدر          
 : الشافعي حيث يقول 

 اصرب على مر اجلفا من معلـم       
 ومن مل يذق مر التعلم سـاعة       
 ومن فاته التعليم وقت شـبابه     
 وذات الفىت واهللا بالعلم والتقى    

  

 لعلـم يف نفراتـه     فإن رسوب ا  
 جترع ذل اجلهل طـول حياتـه       
ــه  ــاً لوفات ــه أربع  فكــرب علي
 إذا مل يكونا ال اعتـبار لذاتـه     

 
وعلى طالب العلم أن حيرص كل احلرص على العمل بـالعلم ،            

وقد وصف اهللا اليهـود باملغضـوب        . فعلم بال عمل كشجر بال مثر       
 :لم أن يتشبه م عليهم ، ألن معهم علماً مل يعملوا به فليحذر املس

من فسد من علمائنا     : ( - رمحه اهللا    –وقد قال سفيان بن عيينة      
 ) .ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 
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وليحذر طالب العلم الداء الدفني الذي وقع فيه  كثري من أبناء 
سيد هذا الزمن من طلب العلم للدنيا وحطامها ، فقد جاء اخلرب عن 

 ال يتعلمه – عز وجل –من تعلم علماً مما يبتغي به وجه اهللا : " البشر 
رواه أبو ) إال ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة 

من حديث أيب هريرة ، ويف سنده فليح بن  )٢( وابن ماجة )١(داود 
ند وله شاهد ع.  )٣(سليمان خمتلف فيه ورجح الدار قطين إرساله 

من تعلم علماً لغري اهللا أو : "  من حديث ابن عمر بلفظ )٤(الترمذي 
ويف صحيح . وفيه نظر " أراد به غري اهللا فليبتوأ مقعده من النار 

 عن النيب صلى اهللا عليه – رضي اهللا عنه – عن أيب هريرة )٥( البخاري
تعس عبدالدينا وعبدالدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي : "  قال –وسلم 

. ضي ، وإن مل يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فال انتقش ر
طوىب لعبد آخذ  بعنان فرسه يف سبيل اهللا ، أشعت رأسه مغربة قدماه ، 

                                                
 ).٣٦٦٤(رقم ) ٣/٣٢١ج ()1(

 ).٢٥٢( رقم )2(

 ).١١/٩( رقم العلل )3(

 ).٢٦٥٥(رقم ) ٥/٣٢ج ()4(

 ) . الفتح -٦/٨١ج ()5(
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إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ، وإن كان يف السـاقـة كان يف 
 " .إن استأذن مل يؤذن له ، وإن شفع مل يشفع . الساقة 

كل من آثر الدنيا من : ( _ رمحه اهللا – قال العالمة ابن القيم
أهل العلم واستحبها ، فال بد أن يقول على اهللا غري احلق يف فتواه 
وحكمه يف خربه وإلزامه ، ألن أحكام الرب سبحانه كثرياً ما تأيت على 
خالف أغراض الناس ، وال سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات 

 مبخالفة احلق ودفعه كثرياً ، فإذا كان فإم ال تتم هلم أغراضهم إال
العامل واحلاكم حمبني للرياسة متبعني للشهوات مل يتم هلما ذلك إال بدفع 
ما يضاده من احلق وال سيما إذا قـامت لـه شبهة فتتفق الشبهة 
والشهوة ، ويثور اهلوى فيخفى الصواب وينطمس وجه احلق ، وإن 

ة فيه أقدم على خمالفته ، وقال يل كان احلق ظاهراً ال خفاء به وال شبه
 .خمرج بالتوبة 

فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف { :ويف هؤالء وأشباههم قال تعاىل 
 . }) ٥٩(أَضاعوا الصالَةَ واتبعوا الشهواِت فَسوف يلْقَونَ غَيا

وا فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف وِرثُ{ :وقال تعاىل فيهم أيضاً 
 أِْتِهمِإنْ يا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونذَا الْأَده ضرذُونَ عأْخي ابالِْكت
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عرض ِمثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيِهم ِميثَاق الِْكتاِب أَنْ لَا يقُولُوا علَى 
لْآِخرةُ خير ِللَِّذين يتقُونَ أَفَلَا اللَِّه ِإلَّا الْحق ودرسوا ما ِفيِه والدار ا

 . )١(} ) ١٦٩(تعِقلُونَ 

وطريق النجاة والسالمة من ذلك إخالص العمل هللا يف األقوال 
ولَقَد همت ِبِه وهم ِبها { : واألفعال واإلرادات والنيات ، قال تعاىل 

نصِرف عنه السوَء والْفَحشاَء ِإنه ِمن لَوَآل أَنْ رأَى برهانَ ربِه كَذَِلك ِل
 لَِصنيخا الْماِدن٢٤(ِعب({  . 

  .})٨٨(وكَذَِلك ننِجي الْمؤِمِنني { :وقال تعاىل 

واهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً هللا تعاىل وأريد به 
لرمحن وجهه كما يف صحيح اإلمام مسلم من طـريق العالء بن عبدا

قال رسول :  قال – رضي اهللا عنه –بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة 
أنا أغىن الشركاء : قال اهللا تبارك وتعاىل :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
 ، فقد كشف علماء الدنيا وذكر صـفام فكـن     وله بقية فراجعه  ) ١٣١(انظر الفوائد    )1(

 .منهم على حذر فمنهم تظهر الفتنة وإليهم تعود 
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عـن الشرك ، مـن عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته 
 . )١( "وشركه 

ويف صحيح مسلم أيضاً من طريق سليمان بن يسار قال تفرق 
أيها الشيخ ، حدثنا : س عن أيب هريرة فقال له ناتل أهل الشام النا

نعم ، مسعت رسول اهللا : مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه " : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

فما عملت فيها : ، رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمة فعرفها ، قال 
قاتلت فيك حىت استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت  : ؟ قال 

ألن يقال جريء فقد قبيل ، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمة . يف النار 

تعلمت العلم وعلمته ، : فما عملت فيها ؟ قال : فعرفها قال 
كنك تعلمت العلم ليقال كذبت ، ول: وقرأت فيك القرآن ، قال 

عامل ، وقرأت القرآن ، ليقال قارئ ، فقد قيل ، مث أمر به فسحب 
ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من . على وجهه حىت ألقي يف النار 

فما عملت فيها : أصناف املال كله ، فأيت به فعرفه نعمة فعرفها قال 
                                                

 ).٢٩٨٥( مسلم رقم )1(



 
 
 
 
 
 جابة المختصرة اإل

 

٢٧ 

يها لك ، ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت ف: ؟ قال 
كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد ، فقد قيل ، مث أمر به : قال 

 . )١( "فسحب على وجهه مث ألقي يف النار 

                                                
 ) .١٩٠٥( رقم )1(
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كان بعض الناس قد جيهل كتب أهل العلم وال مييز بني الضار  لما

والنافع كتب إيلّ بعض طلبة العلم وذلك قرب حضور معرض الكتاب ، 
ليت يستفيد منها أهل العلم وحيثون عليها لكثرة يسأل عن الكتب النافعة ا

وهذا نص . فوائدها وغزارة علمها ، فأجبته عن سؤاله ملسيس احلاجة 
 .السؤال واجلواب ، وقد سبق أن طبعا ونشرا يف الوقت املناسب 

سلیمان بن ناصر العلوان / فضیلة الشیخ 
حفظه اهللا ونفع به وبعلمه المسلمین وأجزل له 

  .عطاءالمثوبة وال

أرجو من فضیلتكم توضیح بعض الكتب التي 
تحثون طلبة العلم على قراءتھا واالعتناء بھا ، 

 .وجزاكم اهللا عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء 

: احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد
كثريةُُ  فكتب أئمة اإلسالم يف التفسري واحلديث والعقيدة والفقه واللغة 

 .جداً  ، ولكن لنذكر منها يف كل باب بعض  الكتب املهمة 
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