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 االجابة املختصرة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

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

 وحدة ال شريك له، واشهد أن حممداً عبده ورسوله.

 أما بعد:

ما هي فهذه الرسالة املختصرة جواب سؤال كتبه بعض طلبة العلم يقول فيه: )
املتون يف شىت الفنون اليت تنصح طالب العلم أن حيفظها ويتقنها؟ وأرجو ذكر املتون 

 .لتدرج الذي يتناسب مع الطالب املبتدئ ويفيد الطالب املنتهي؟(اب

وملا كان هذا السؤال مهمًا وانفعًا واإلجابة عليه مفيدة وهلا أثرها على الفكره 
 والكتاب.

وال سيما يف هذا العصر الذي انتشرت فيه الفوضوية يف العلم وتوجهت مهم 
صرموا وتصدروا للتدريس والفتوى قبل أن املبتدئني للتصنيف والنقد وتزبزبوا قبل أن يتح

 [:1يصدروا وقد قال أبو احلسن علي بن أمحد املعروف ابلفايل ]

 بليد تسمى ابلفقيه املدرس                تصدر للتدريس كل مهوس 
 ببيٍت قدمي شاع يف كل جملس    فحق ألهل العلم أن يتمثلوا
 كل مفلس  كالها وحىت سامها   لقد هزلت حىت بدا من هزهلا

فلهذه وغريه رمست يف هذه ابإلجابة طريقة الطلب للعود ابلفوضويني املتعاملني إىل 
 اليقظة العلمية الصحيحة واألخذ حبجزهم عن الوقوع يف عتبة القول على هللا بال علم.

ولثلٍة تطمح يف الرقي وأخذ العلم من مظانه والبدء ابلتدرج يف أساسيات العلم على 
 لعاملني والفقهاء اجملتهدين املعنيني بضبط قواعد احلالل واحلرام.أيدي العلماء ا

فالعلم ال يؤخذ عن الكتب دون التلقي عن هؤالء. وقد حرم العلم من دخل فيه بال 
 عامل يرشده وقد قيل )من دخل يف العلم وحده خرج وحده(.
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 علم وهذا حق، فمن خاض يف حبار العلم بال أستاذ عامل وفقيه خريت خرج منه بال
وال حتصيل بل اكتسب التعامل وقلة األدب والتطاول على األئمة، فإايك أن تكون من هؤالء 

 املتضلعني ابجلهل فتهلك احلرث والنسل وتبيح الفروج احملرمة وحترم الفروج املباحة.

وخذ بنفسك للعلم النافع والعمل الصاحل فال سعادة للعبد إال هبما واعلم أن العلم 
ابحلفظ والفهم، فابذل الوسع يف ذلك )فخري العلم ما ضبط أصله واستذكر فرعه ال ينال إال 

 [.2وقاد إىل هللا تعاىل ودل على ما يرضاه( ]

وقد ذكرت يف هذه اإلجابة مجلة من احملفوظات يف خمتلف العلوم وجهدت أال أذكر 
وتعاىل هو شيئًا يقف عقبة وحاجزًا عن نيل العلم وحتصيله وضبطه وحفظه وهللا سبحانه 

 املوفق واملعني.

فأقول ومن هللا استمد العون والصواب األوىل يف حق طالب العلم تقدمي تعلم القرآن 
وحفظه فإن ذلك أفضُل ما ُأيت العبد فالقرأن شفيع يوم القيامة ودليل إىل اجلنة وأهله هم أهل 

 هللا وخاصته.

ي صحيح البخاري وقد جاءت األخبار الصحاح يف فضل قارئ القرآن ومعلمه فف
صلى هللا عليه وسلم  عن النيبرضي هللا عنه من طريق أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان 

 [.3قال: )خريكم من تعلم القرآن وعلمه( ]

ويف صحيح اإلمام مسلم من طريق عامر بن واثلة أن انفع بن عبد احلارث لقي  
على أهل الوادي؟ فقال:  عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملت

عز وجل ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: موىل من موالينا، قال: إنه قارئ لكتاب هللا 
وإنه عامل ابلفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم، صلى هللا عليه وسلم، قد قال: )إن هللا يرفع 

 [. 4هبذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين( ]
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[ بسند حسن من طريق سفيان عن عاصم 6لرتمذي ][ وا5وجاء عند أيب داود ]
بن أيب النجود عن زر عن عبد هللا بن عمرو عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قال: )يقال 
 لصاحب القرآن اقرأ وارتِق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا(.

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

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

وقوله صلى هللا عليه وسلم فيما تقدم: )إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقوامًا ويضع به  
ن مبتشاهبه، وأحل حالله وحرم حرامه، أما إذا ضيع آخرين(، هذا إذا عمل مبحكمه وآم

[ بسند 7أوامره وارتكب نواهيه فليس له حظ مما دل عليه احلديث، وقد روى ابن حبان ]
حسن من طريق األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، قال: 

نة، ومن جعله خلف )القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، من جعله إمامه قاده إىل اجل
 ظهره ساقه إىل النار(.

فإن حفظ القرآن كله فقد انل أفضل األعمال وأسىن املقامات، فإن عسر عليه 
حفظ القرآن كله فليحفظ ما يقدر عليه بعد حفظ الواجب، وليحرص كل احلرص على 

ن. حفظ ما ميكن حفظه، وليكن اعتناؤه ابلسور اليت جاءت فيها فضائل كالبقرة وآل عمرا
[ من طريق معاوية بن ساّلم عن 8وقد جاء فيهما خرب عظيم، ففي صحيح اإلمام مسلم ]

زيد أنه مسع أابساّلم يقول حدثين أبو أمامة الباهلي قال: مسعت رسول هللا، صلى هللا عليه 
وسلم، يقول: )اقرءوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعًا ألصحابه، اقرءوا الزهراوين: البقرة 

ورة آل عمران؛ فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما غيايتان أو كأهنما وس
فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها 

 حسرة وال تستطيعها البطلة(. 
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لب وحفظ ما جيب من القرآن و الواجب الفاحتة واختلف فيما زاد، مقدم على ط
 العلم، وطلُب علم ما جيب على املسلم عيناً مقدم على حفظ ماال جيب من القرآن. 

وقد سئل أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أميا طلب القرآن أو 
 العلم أفضل؟ 

فأجاب: )أما العلم الذي جيب على اإلنسان عينًا كعلم ما أمر هللا به وما هنى هللا 
حفظ ماال جيب من القرآن فإن طلب العلم األول واجب وطلب الثاين عنه فهو مقدم على 

 مستحب، والواجب مقدم على املستحب.

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثري مما تسميه الناس علماً، وهو إما ابطل 
أو قليل النفع، وهو أيضًا مقدم يف التعلم يف حق من يريد أن يتعلم علم الدين من األصول 

ع، فإن املشروع يف حق مثل هذا يف هذه األوقات أن يبدأ حبفظ القرآن فإنه أصل والفرو 
علوم الدين خبالف ما يفعله كثري من أهل البدع من األعاجم وغريهم؛ حيث يشتغل أحدهم 
بشيء من فضول العلم من الكالم أو اجلدال واخلالف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي ال 

احلديث اليت ال تثبت وال ينتفع هبا، وكثري من الرايضيات اليت ال تقوم حيتاج إليه أو غرائب 
 عليها حجة، ويرتك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله.

فال بد يف مثل هذه املسألة من التفصيل، واملطلوب من القرآن هو فهم معانيه 
 سبحانه أعلم( والعمل به فإن مل تكن هذه مهة حافظه مل يكن من أهل العلم والدين، وهللا

[9.] 

[ مبتداًئ 10فإذا فرغ من حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر فيشتغل ابلعلوم الشرعية ]
 ابألهم فاألهم، فالعلم كثري والعمر قصري فليأخذ املسلم من العلم أنفعه، وقد قال بعضهم: 

 من ذا الذي يقدر أن جيمعه     ما أكثر العلم وما أوسعه!
 [11حماواًل فالتمس أنفعه ]      إن كنت ال بد له طالباً 
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 (.1/437جامع بيان العلم وفضله )(11)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 (5) 

 االجابة املختصرة

 

 وقال ابن معطي يف مقدمة ألفيته:

 ويف قليلِه نفاُذ الُعْمِر           وبَعُد فالعلُم جليُل القْدِر 
 فاحلازُم البادي فيما ُيستتم   فابدأ مبا هو اأَلهُم فاألهم
 ُيْضَطُر للباقي وال َيستْغين     فإنَّ َمْن يُتقن بعَض الفنِ 

ول املسائل اليت حيتاج إليها يف عباداته وتتكرر على غريها مما ال يتكرر وال ويقدم أص
حيتاج إلىي أدائه فيشرع حبفظ كتاب األصول الثالثة لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

فقد بني فيه ما جيب تعلمه على كل مسلم ومسلمة من أصول العلم ومهمات رمحه هللا 
ما يف هذا الكتاب، مث يشرع حبفظ كتاب التوحيد لشيخ املسائل، فال يسع مسلمًا جهل 
ففيه بيان جلميع أنواع التوحيد، وأكثر أبوابه يف رمحه هللا  اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

 توحيد اإلهلية؛ ألنه األصل الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب. 

يمان بن عبد هللا ابن ويطالع بعض شروحه كتيسري العزيز احلميد للشيخ العالمة سل
وكتاب فتح اجمليد للشيخ العالمة عبد الرمحن بن رمحهم هللا الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 حسن آل الشيخ.

ففيها بيان ملعتقد أهل رمحه هللا وحيفظ العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ما يتعلق به من املسائل، السنة واجلماعة يف ابب األمساء والصفات. واإلميان ابليوم اآلخر و 

حقيقة اإلميان وحكم أصحاب رمحه هللا وبعد ذلك اإلميان ابلقدر وما يتعلق به. مث بني 
الكبائر ومعتقد أهل السنة يف أصحاب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، مث بني بعد ذلك 
 معتقد أهل السنة يف كرامات األولياء، مث ختم العقيدة يف بعض صفات أهل السنة
واجلماعة. فال ينبغي لطالب علم إمهال حفظها عن ظهر قلب، وهلا شرح مفيد امسه 

 [ للشيخ عبد العزيز الرشيد فيحسن النظر فيه لالستفادة منه.12التنبيهات السنية ]

وجيعل الطالب لنفسه حظًا من دارسة كتب أئمة اإلسالم يف العقيدة ككتاب )الرد 
بد هللا ابن اإلمام أمحد، )وشرح أصول إعتقاد أهل على اجلهمية للدارمي، و )السنة( لع

السنة( لاللكائي، و )اإلابنة( البن بطة، وكتاب )التوحيد( البن خزمية و )الشريعة( لآلجري، 
و )رسالة السجزي( إىل أهل زبيد، و )احلجة يف بيان احملجة( لإلمام أيب القاسم األصبهاين، 
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لقيم ففيهما فوائد عذاب مع الوضوح وحسن وكتب شيخ اإلسالم وتلميذه العالمة ابن ا
 السياق يف كالمهما، فرمحهما هللا رمحة واسعة. وهذا يف علم التوحيد والعقيدة.

فيحفظ أواًل مقدمة أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية  وأما يف علم التفسري:
ظر يف تفسري ابن رمحه هللا ويطالع يف دقائق التفسري لشيخ اإلسالم، ويكثر من القراءة والن

جرير، وابن كثري، والبغوي، ومعاين القرآن الكرمي لإلمام أيب جعفر النحاس، وأضواء البيان 
للشنقيطي، وغريها من تفاسري أهل السنة، وهذه التفاسري ال ختلو من بيان علم القراءات 

ريف، وهذه والناسخ واملنسوخ وأسباب النزول وما حيتاج إليه املفسر من اللغة والنحو والتص
 علوم ال يستغين عنها املفسر فال ينبغي لطالب علم أن يهملها ويدع تعلمها. 

فيبدأ ابألربعني النووية وتتمتها للحافظ ابن رجب مث حيفظ عمدة  وأما يف احلديث:
األحكام لإلمام عبد الغين املقدسي مع مطالعة كتاب )إحكام األحكام( شرح عمدة 

)تيسري العالم للشيخ البسام، وحيفظ بلوغ املرام للحافظ ابن  األحكام البن دقيق العيد، و
حجر فإنه كتاب انفع وفائدته لطالب العلم كبرية، ويقرأ شرحه سبل السالم ففيه فوائد فقهية 
مفيدة، ومؤلفه الصنعاين على منهج أهل احلديث يف اتباع الدليل وهذا الواجب على مجيع 

 اخللق.

 وحزبه وأنصار دينه وأهل طاعته وهم الطائفة املنصورة وأهل احلديث هم أولياء ابهلل
ابلنضارة فقال: )نضر هللا امرأ صلى هللا عليه وسلم أهل السنة.واجلماعة، وقد دعا هلم النيب 

مسع منا شيئًا فبلغه كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع( رواه الرتمذي من طريق شعبة عن 
عبد هللا بن مسعود حيدث عن أبيه به وسنده مساك بن حرب قال: مسعت عبد الرمحن بن 

 حسن.

قال اإلمام الشافعي رمحه هللا: )إذا رأيت رجاًل من أصحاب احلديث فكأمنا، رأيت  
جزاهم هللا خريًا حفظوا لنا األصل فلهم صلى هللا عليه وسلم رجاًل من أصحاب رسول هللا 

 علينا الفضل(.

 ُُ ُُ ُُ  إال احلديَث وعلَم الفقِه يف الدينِ        كُل العلوِم سوى الُقرآِن مشغلُة
ثنا    [13وما سوى ذاك َوْسوَاُس الشياطنِي ] العلُم ما كان فيه قال حدَّ
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وإذا َمّن هللا على عبده مبوهبة احلفظ والفهم فال تقف مهته على حفظ ودراسة ما 
 تقدم. 

فأقبح شيء يف طالب العلم قدرته على بلوغ أسىن املقامات وأكمل احلاالت 
 تخلف عن ذلك.في

 قال املتنيب:

 ُُ ُُ وَحدُّ َوَة الَقِضِم الَكَهامِ    عجبُت ملن له قدُّ  وينبو نَاباْ
 فال يَذُر املطيَّ ِباَل َسَنامِ    وَمن جيُد الطريَق إىل املعايل 
 (14نقِص الَقادريَن على الَتماِم )    ومل أََر يف ُعيوِب الناس شيئاً كا

دأ حبفظ الصحيحني والسنن األربعة أبسانيدها فأرى بعد حفظ الكتب املتقدمة الب 
إال أن يعسر ذلك عليه فيجردها من األسانيد، فإن شق عليه حفظها كلها فيحفظ بعضها 
مقدمًا األهم فاألهم، فالبخاري أوىل من مسلم، ومسلم أوىل من كتب السنن واملسانيد. وال 

 معاين احلديث نصف العلم  [ فالتفقه يف15يقتصر الطالب على علم الرواية دون الدراية ]
[ وعليه ابحلرص التام يف معرفة 16كما قاله علي بن املديين فيما رواه عنه اخلطيب ]

الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما، و هذا حيتاج إىل طول زمن ومالزمة أهل املعرفة 
والتحقيق من العلماء. واألوىل قبل ذلك أن حيفظ الطالب أحد املصطلحات احلديثية 

 ملختصرة كي تعينه على فهم قواعد احملدثني.ا

وأحسن املتون يف هذا الباب خنبة الفكر للحافظ ابن حجر فمع اختصاره ففيه 
فوائد وال غىن لطالب العلم عن دراسة الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، ومعرفة 

ة للذهيب، والنكت علوم احلديث للحاكم، واختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري، واملوقظ
 على كتاب ابن الصالح البن حجر. رحم هللا اجلميع.

                                     
 (4/275)رح الربقوقي ديوان املتنيب بش (14)

 علم الدراية هو فهم معىن احلديث واستنباط املعاين منه.  (15)
 (.2/211اجلامع ) (16)
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فيحفظ الدرر البهية يف املسائل الفقهية، وهو مف  [:17وأما يف علم الفقه ]
فقهي للعالمة الشوكاين صاحب نيل األوطار. ويطالع شرح هذا املف لكل من الشوكاين، 

 ية.وابنه، وصديق خان يف كتابه املفيد الروضة الند

وإن قوي على حفظ آداب املشي جبزئيه لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه 
[ أو عمدة الفقه يف الفقه احلنبلي، 18هللا فال أبس. وال أبس أيضًا حبفظ زاد املستقنع ]

أومف أيب شجاع يف الفقه الشافعي، أو أحد املتون الفقهية يف املذاهب األخرى إذا خال 
ملذهيب وجترد من رقه، إمنا قصده حفظ أصول املسائل والتفريع عليها الطالب من التعصب ا

 وتصورها يف الذهن، وما وافق الدليل قبله وما خالفه رده.

وأما إذا كانت مهة الطالب حفظ املتون الفقهية اجملردة عن الدليل للتمذهب ومعرفة 
 مل يتعبدان بقيل وقال قيل وقال والعمل بذلك فال نرى ذلك وننهى من يفعله، ألن هللا تعاىل

وال أقوال الرجال، إمنا تعبدان ابلكتاب والسنة فهما مصدر التشريع فمن جاءان بقول 
يوافقهما قبل قوله ولزم العمل به ومن جاءان خيالف كتاب هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليه 

ة ألحد من وسلم رد عليه قوله وإن كان القائل معظمًا يف نفوسنا، فلم يكتب هللا العصم
 البشر غري أنبيائه ورسله.

فيحفظ الرحبية وهو نظم مفيد سهل الفهم كثري الفائدة، وانظمه  وأما يف الفرائض:
أبو عبد هللا بن حممد بن علي الرحيب ويطالع حاشية ابن قاسم على الرحبية، وينظر يف شرح 

شاء حفظ املنظومة سبط املارديين على الرحبية، وحاشية البقري على شرح املارديين وإن 
الربهانية يف علم الفرائض، وهي منظومة مفيدة أيضًا وهلا شرح مفيد امسه وسيلة الراغبني 

 [.19وبغية املستفيدين للشيخ حممد ابن علي بن سلوم ]

                                     
وحقيقااة الفقااه هااو حفااظ الاانص وفهمااه وتقدميااه علااى الاارأي والقاادرة علااى إحلاااق النظااري بنظااريه، وفهاام  (17)

 راء فليس من الفقه بشيء. مقاصد الشريعة وتنزيلها على الوقائع. وأما التقليد واجلمود على كتب اآل
ويف هااذا الكتاااب مسااائل كثاارية ختااالف الصااحيح ماان املااذهب احلنبلااي، والااراجح ماان الاادليل   فراجااع  (18)

معرفااة الاادليل   فقااد حااني قراءتااه حاشااية شاايخنا الفقيااه صاااحل البليهااي يف كتابااه املشااهور السلساابيل يف 
ورين وترجيحاااات شااايخ اإلساااالم ابااان تيمياااة دليل والتعليااال ونقااال ماااذاهب األئماااة املشاااهاعتاااىن باااذكر الااا

 وتلميذه ابن القيم رمحهم هللا تعاىل.
طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ حممد حامد الفقي ونقل يف ترمجتاه البان سالوم عان الشايخ عمار ابان  (19)

إن هااذا الكتاااب انفااع يف ابباااه وهااو فاان الفااارائض وإال )الشاايخ حساان باان حساااني آل الشاايخ أنااه قاااال: 
عارف مبصاادمة هاذه الادعوة اإلساالمية وعادم قبوهلاا، بال احنااز إىل أعادائها، ولكان هاذا ال  فمصانفه ممان
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وهو علم مهم ال يستغين عنه اجملتهد وال حيتاج إليه  - وأما يف علم أصول الفقه:
امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين املعروف إبمام فيحفظ مف الورقات لعبد  -املقلد 

احلرمني، وهذا املف مع صغر حجمه إال أن مؤلفه قد أمل مبعظم مهمات أبواب أصول الفقه، 
فقد ذكر أقسام الكالم واألمر والنهي، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، واألفعال والنسخ، 

 دة اليت حيتاج إليها طالب العلم.واإلمجاع والقياس وغري ذلك من الفصول املفي

وما مل يذكره املؤلف ميكن طلبه يف حفظ بعض أبيات مراقي السعود وهو نظم يف 
أصول الفقه فيه فوائد جليلة ولكن انظمه أدخل فيه بعض املسائل الكالمية فيحسن حذفها 

ذا املنتقى وحفظ ما فيه فائدة من هذا النظم، وقد انتقيت من هذا النظم أبيااًت فلرياجع ه
ففيه املهمات، وحيسن النظر يف الكوكب املنري وشرحه املسمى شرح الكوكب املنري ومطالعة 

 املذكرة للشيخ حممد األمني الشنقيطي صاحب أضواء البيان.

وأما يف النحو: وهو علم مهم معني على فهم القرآن والسنة فال يسع طالب علم 
 [. 20لحن ]جهله، وقد كان ابن عمر يضرب ولده على ال

 وقال الشعيب: )النحو يف العلم كامللح يف الطعام(. 

فأحسن ما يبدأ حبفظه مف اآلجرومية فإنه أسهل املتون النحوية املختصرة مع 
 مطالعة شرح الشيخ الكفراوي وحاشية الشيخ عبد الرمحن بن القاسم. 

الصدى  فإذا أتقن مف اآلجرومية فاألوىل التدرج منه إىل حفظ قطر الندى وبل
أو املقدمة األزهرية للشيخ خالد األزهري، فإذا رمحه هللا لإلمام أيب حممد بن هشام األنصاري 

فإهنا مغنية رمحه هللا حفظ هذين املتنني أو أحدمها، فاألوىل الشروع يف حفظ ألفية ابن مالك 
 عن كثري من املتون النثرية والنظمية.

املكودي، وشرح البهجة املرضية وهناك شروحات كثرية لأللفية منها: شرح 
للسيوطي، ومؤلفا هذين الكتابني قد اعتنيا بشرح ألفاظ األلفية وبيان حمتواها بشكل موجز. 
وهناك شروحات أضافت معلومات جديدة على ما حتتويه األلفية كشرح ابن عقيل وهو شرح 

ك شروح متوسط ليس ابلطويل وال ابلقصري، وهناك حاشية عليه مفيدة للخضري، وهنا
 موسعة على األلفية كشرح األمشوين وعليه حاشيةالصبان وشرح املرادي 

                                                                                            
يقتضاي رفااض كال مااا يف كتباه وعاادم قباول مااا فيهاا ممااا ينتفاع بااه ماع أان ال ناادري خا اة هااذا الرجاال وهللا 

  (.أعلم حباله، وقد أفضى إىل عالم الغيوب الذي جيزي كل نفس مبا كسبت..
 .2/186يان العلم وفضله انظر جامع ب (20)
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وهذا آخر جواب السائل يف بيان املتون اليت ننصح طالب العلم حبفظها وإتقاهنا 
واالعتناء هبا، وال حيسن يف حق طالب العلم االشتغال عن حفظ وضبط املتون ابملطوالت، 

 الوصول(.وقد قيل: )من مل يتقن األصول حرم 

ونوصي طالب العلم ابجلد واالجتهاد يف طلب العلم والصرب واملثابرة عليه وتعهد 
احملفوظات ابملراجعة فمن تعهدها أمسكها، ويف إمساكها العلم الكثري، ويف إمهال وترك 
مراجعتها إمهال ألصل عظيم من أسباب حفظ العلم، وقد قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه هللا 

[ على قوله، صلى هللا عليه وسلم: )إمنا مثل صاحب القرآن كمثل 21لتمهيد ]تعاىل يف ا
صاحب اإلبل املعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت(، قال: )ويف هذا احلديث 
دليل على أن من مل يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، ألن علمهم كان ذلك. الوقت 

سر للذكر يذهب إن مل يتعاهد فما ظنك بغريه من العلوم القرآن ال غري، وإذا كان القرآن املي
املعهودة، وخري العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، وقاد إىل هللا تعاىل، ودل على ما 

 يرضاه(.

ونوصي طالب العلم ابجلد يف تفهم املعاين واحلرص على احلفظ وعدم امللل والسآمة 
)حرف يف فؤادي وال ألف يف كتايب(،  من ذلك، فإن احلفظ رأس املال، وقد قال بعضهم

 [. 22وقال آخر: )ليس العلم ما حواه القمطر إمنا العلم ما حواه الصدر( ]

 وقال آخر شعراً:

 حفظاً وفهماً وإتقاانً فداك أيب العلم وحيك ما يف الصدر جتمعه

 وقد أحسن بعضهم حيث يقول:

 فآفة الطالب أن يضجرا     اصرب وال تضجر من مطلب 
 يف الصخرة الصماء قد أثرا           رى احلبل بتكرارهأما ت

وعلى طالب العلم مالزمة العلماء العاملني، واالستفادة من علومهم، والصرب على 
 ما يبدر منهم إن بدر. وقد أحسن اإلمام الشافعي حيث يقول: 

 فإن رسوب العلم يف نفراته       اصرب على مر اجلفا من معلم

                                     
 .60اجلامع يف احلديث احلث على حفظ العلم ص  (21)
 .1/91جامع بيان العلم وفضله  (22)
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 جترع ذل اجلهل طول حياته      علم ساعةومن مل يذق مر الت
 فكرب عليه أربعاً لوفاته             ومن فاته التعليم وقت شبابه

 إذا مل يكوان ال اعتبار لذاته       وذات الفىت وهللا ابلعلم والتقى

وعلى طالب العلم أن حيرص كل احلرص على العمل ابلعلم، فعلم بال عمل كشجر 
 اليهود ابملغضوب عليهم، ألن معهم علماً مل يعملوا به فليحذر املسلم بال مثر. وقد وصف هللا

 أن يتشبه هبم:

وقد قال سفيان بن عيينة رمحه هللا: )من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، 
 ومن فسد من عبادان ففيه شبه من النصارى(.

الزمن من طلب وليحذر طالب العلم الداء الدفني الذي وقع فيه كثري من أبناء هذا 
العلم للدنيا وحطامها، فقد جاء اخلرب عن سيد البشر: )من تعلم علماً مما يبتغي به وجه هللا 
عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضًا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة( رواه أبو 

فيه  [ من حديث أيب هريرة، ويف سنده فليح بن سليمان خمتلف24[ وابن ماجة ]23داود ]
[ من حديث ابن عمر 26[. وله شاهد عند الرتمذي ]25ورجح الدار قطين إرساله ]

بلفظ: )من تعلم علمًا لغري هللا أو أراد به غري هللا فليبتوأ مقعده من النار( وفيه نظر. ويف 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: رضي هللا عنه [ عن أيب هريرة 27صحيح البخاري ]
عبد الدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي رضي، وإن مل يعط سخط، تعس )تعس عبد الدينا و 

وانتكس، وإذا شيك فال انتقش. طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل هللا، أشعت رأسه 
مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة. إن 

 استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع(.

ل العالمة ابن القيم رمحه هللا: )كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فال قا
بد أن يقول على هللا غري احلق يف فتواه وحكمه يف خربه وإلزامه، ألن أحكام الرب سبحانه  
كثريًا ما أتيت على خالف أغراض الناس، وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشهوات 

أغراضهم إال مبخالفة احلق ودفعه كثرياً، فإذا كان العامل واحلاكم حمبني للرايسة فإهنم ال تتم هلم 

                                     
 (.3664( رقم )3/321)ج (23)
 (.252رقم ) (24)
 (.11/9رقم العلل ) (25)
 (.2655( رقم )5/32)ج (26)
 الفتح(. -6/81)ج (27)
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متبعني للشهوات مل يتم هلما ذلك إال بدفع ما يضاده من احلق وال سيما إذا قامت له شبهة 
فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور اهلوى فيخفى الصواب وينطمس وجه احلق، وإن كان احلق 

 ال شبهة فيه أقدم على خمالفته، وقال يل خمرج ابلتوبة.ظاهراً ال خفاء به و 

ويف هؤالء وأشباههم قال تعاىل:}َفَخَلَف ِمْن بَاْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتاَّبَاُعوا 
َهوَاِت َفَسْوَف يَاْلَقْوَن َغيًّا{ ]سورة مرمي[.  الشَّ

َورِثُوا اْلِكَتاَب أيَُْخُذوَن َعَرَض  وقال تعاىل فيهم أيضاً:}َفَخَلَف ِمْن بَاْعِدِهْم َخْلفٌ 
اُق اْلِكَتاِب َهَذا اأْلَْدََن َويَاُقوُلوَن َسيُاْغَفُر لََنا َوِإْن أيَِِْتِْم َعَرٌض ِمثْاُلُه أيَُْخُذوُه أملَْ يُاْؤَخْذ َعلَْيِهْم ِميثَ 

اُر اآْلِخرَُة َخرْيٌ لِلَِّذيَن يَاتاَُّقوَن أََفاَل أَْن اَل يَاُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّ 
 [ ]سورة األعراف[.28تَاْعِقُلوَن{]

وطريق النجاة والسالمة من ذلك إخالص العمل هلل يف األقوال واألفعال واإلرادات 
َذِلَك لَِنْصِرَف َعْنهُ والنيات، قال تعاىل: }َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا َلْوآَل أَْن رََأى بُاْرَهاَن رَبِِّه كَ 

 السُّوَء َواْلَفْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْخَلِصنَي{ ]سورة يوسف[. 

 وقال تعاىل:}وََكَذِلَك نُاْنِجي اْلُمْؤِمِننَي{ ]سورة األنبياء[.

وهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً هلل تعاىل وأريد به وجهه كما يف صحيح 
رضي هللا عنه من طريق العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة اإلمام مسلم 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )قال هللا تبارك وتعاىل: أان أغىن الشركاء عن 
 [. 29الشرك، من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه( ]

ال تفرق الناس عن أيب هريرة ويف صحيح مسلم أيضًا من طريق سليمان بن يسار ق
فقال له انتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
نعم، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، 

قاتلت فيك حىت  رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال:
استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قبيل، مث أمر به فسحب على 
وجهه حىت ألقي يف النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمة فعرفها 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، 

                                     
لماء الدنيا وذكار صافاِتم فكان مانهم علاى حاذر ( وله بقية فراجعه، فقد كشف ع131انظر الفوائد ) (28)

 فمنهم تظهر الفتنة وإليهم تعود.
 (.2985مسلم رقم ) (29)
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 االجابة املختصرة

العلم ليقال عامل، وقرأت القرآن، ليقال قارئ، فقد قيل، مث أمر به فسحب  ولكنك تعلمت
على وجهه حىت ألقي يف النار. ورجل وسع هللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به 
فعرفه نعمة فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال 

ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، مث أمر به فسحب  أنفقت فيها لك، قال: كذبت،
 [.30على وجهه مث ألقي يف النار( ]

                                     
 (.1905رقم ) (30)
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 االجابة املختصرة

 فصل
ملا كان بعض الناس قد جيهل كتب أهل العلم وال مييز بني الضار والنافع كتب إيّل 
بعض طلبة العلم وذلك قرب حضور معرض الكتاب، يسأل عن الكتب النافعة اليت يستفيد 

حيثون عليها لكثرة فوائدها وغزارة علمها، فأجبته عن سؤاله ملسيس احلاجة. منها أهل العلم و 
 وهذا نص السؤال واجلواب، وقد سبق أن طبعا ونشرا يف الوقت املناسب.

* * * 
 فضيلة الشيخ؛ سليمان بن انصر العلوان حفظه هللا.

ح ونفع به وبعلمه املسلمني وأجزل له املثوبة والعطاء أرجو من فضيلتكم توضي
بعض الكتب اليت حتثون طلبة العلم على قراءهتا واالعتناء هبا، وجزاكم هللا عن اإلسالم 

 واملسلمني خري اجلزاء.

* * * 
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

 أما بعد: 

فكتب أئمة اإلسالم يف التفسري واحلديث والعقيدة والفقه واللغة كثريُة ُ جداً، ولكن 
 ذكر منها يف كل ابب بعض الكتب املهمة.لن

 ففي كتب التفسري:

 تفسري ابن جرير.
 تفسري البغوي.

 تفسري ابن أيب حامت.

 تفسري القرآن لعبد الرازق.

 تفسري ابن كثري.

 تفسري السعدي.
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 االجابة املختصرة

 أضواء البيان، للشنقيطي.

 شرح معاين القرآن للفراء.

 ويف القراءات:

 النشر يف القراءات العشر.
 وجوه القراءات السبع. الكشف عن

 الشاطبية مع شروحها.

 ويف احلديث: 

 صحيح البخاري، فتح الباري للحافظني ابن رجب وابن حجر.
 صحيح مسلم، النووي.

 عون العبود شرح سنن أيب داود.

 حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي.

 سنن النسائي.

 سنن ابن ماجة.

 موطأ مالك.

 التمهيد البن عبد الرب.

 خزمية.صحيح ابن 

 صحيح ابن حبان.

 سنن الدارمي.

 السنن الكربى، للبيهقي.

 املعجم الكبري للطرباين.

 شعب اإلميان، للبيهقي.

 مسند اإلمام أمحد مع شرحه الفتح الرابين.

 سنن سعيد بن منصور.

 املنتقى، البن اجلارود.

 شرح السنة، للبغوي.

 مستدرك احلاكم.

 نيل األوطار، للشوكاين.

 لصنعاين.سبل السالم، ل

 مسند أيب يعلى املوصلي )طبعة حمققة(. 
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 االجابة املختصرة

 املرقاة شرح املشكاة.

 املصنف، لعبد الرازق.

 املصنف، البن أيب شيبة.

 رايض الصاحلني.

 طرح التثريب، للعراقي.

 ويف كتب التخريج:
 حتفة احملتاج، البن امللقن.

 التلخيص احلبري، البن حجر.

 نصب الراية، للزيلعي.

 بن حجر.نتائج األفكار، ال

 حتفة الطالب، البن كثري.

 املوضوعات، البن اجلوزي.

 العلل املتناهية، البن اجلوزي.

 املقاصد احلسنة، للسخاوي.

 البدر املنري، البن امللقن.

 إرواء الغليل لأللباين.

 اجلامع الصغري، للسيوطي مع شرحه فتح القدير للمناوي.

 ويف كتب الرجال:

 الضعفاء للعقيلي.
 لضعفاء، البن عدي.الكامل يف ا

 التاريخ الكبري للبخاري.

 التاريخ األوسط للبخاري.

 ( أمحد بن حنبل.2-1العلل )

 اتريخ أيب زرعة الدمشقي.

 (.35-1ِتذيب الكمال، للمزي )

 وِتذيب التهذيب، البن حجر.

 سري أعالم النبالء وميزان االعتدال، للذهيب.

 اتريخ حيىي بن معني.

 الضعفاء، للنسائي.

 اء، للدارقطين.الضعف
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 اجلرح والتعديل، البن أيب حامت.

 كتاب اجملروحني، البن حبان.

 ويف كتب العلل:

 العلل، البن أيب حامت.

 التمييز لإلمام مسلم.
 اإللزامات والتتبع، للدار قطين.

 العلل، للدار قطين.

 شرح علل الرتمذي، البن رجب.

 ويف كتب املصطلح:

 اختصار علوم احلديث، البن كثري.
 خنبة الفكر، البن حجر.

 البيقونية مع شروحها.

 ألفية العراقي مع شرحها فتح املغيث، للسخاوي.

 النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر.

 تدريب الراوي، للسيوطي.

 الكفاية، للخطيب.

 كتاب معرفة علوم احلديث، للحاكم.

 التقييد واإليضاح، للعراقي.

 .املقنع يف علوم احلديث، البن امللقن

 ويف كتب العقيدة:

 كتاب السنة، لعبد هللا ابن اإلمام أمحد.
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لأللكائي. 

 الرد على اجلهمية، للدارمي.

 اإلابنة، البن بطة.

 نقض الدارمي، على املريسي.

 مجيع كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية.

 مجيع كتب تلميذة العالمة ابن القيم.
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 ري.الشريعة، لآلج

 الرؤية، للدار قطين.

 كتاب السنة، البن أيب عاصم.

 رسالة السجزي إىل أهل زبيد.

 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للشيخ عبد هللا الغنيمان.

 كتب أئمة الدعوة النجدية. وال سيما الدرر السنية.

 معارج القبول، للحكمي. 

 ويف كتب الفقه:

 األوسط، البن املنذر.
 بن عبد الرب.االستذكار، ال

 املغين، البن قدامة.

 اجملموع، للنووي.

 السيل اجلرار، للشوكاين.

 الروضة الندية، صديق خان.

 احمللى، البن حزم.

 فقه السنة، للسيد سابق.

  ام املنة، لأللباين.

 حاشية الروض املربع، البن قاسم.

 السلسبيل يف معرفة الدليل، لشيخنا صاحل البليهي رمحه هللا.

 الفقه البن تيمية، أتليف أمحد موايف. تيسري

 ويف أصول الفقه:

 الورقات شرح اجلطيلي، احمللي، الفوزان.
 البحر احمليط، للزركشي.

 شرح الكوكب املنري.

 املذكرة، للشنقيطي.

 شرح مراقي السعود، نشر البنود.

 إرشاد الفحول، للشوكاين.

 اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم.
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 الفقهية: ويف كتب القواعد

 كتاب القواعد، أليب بكر احلصين.
 الفروق للقرايف املالكي.

 القواعد يف الفقه اإلسالمي. للحافظ ابن رجب.
 رسالة يف القواعد الفقهية. للشيخ السعدي.

 شرح القواعد الفقهية. للشيخ أمحد بن حممد الزرقاء.

 ويف كتب الفرائض:

 عمدة الفارض.
 رديين على الرحبية.حاشية البقري على شرح سبط املا

 حاشية ابن قاسم على الرحبية.

 عدة الباحث، للرشيد.

 الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن ابز.

 تسهيل الفرائض، البن عثيمني.

 ويف التاريخ: 

 السرية النبوية، لإلمام ابن هشام.
 املعرفة والتاريخ، لإلمام الفسوي.

 اتريخ اإلسالم، للذهيب.

 البداية والنهاية، البن كثري.

 شذرات الذهب، البن العماد.

 اتريخ األمم، البن جرير.

 وفيات األعيان، البن خلكان.

 الوايف ابلوفيات، للصفدي.

 العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية، البن عبد اهلادي.

 الدرر الكامنة، البن حجر.

 البدر الطالع، للشوكاين.

 ون، للشيخ البسام علماء جند خالل مثانية قر 

 ويف النحو:
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 الكواكب الدرية شرح مف اآلجرومية لألهدل.
 شرح الكفراوي على اآلجرومية.

 حاشية ابن القاسم على اآلجرومية.

 شرح ابن عقيل على األلفية.

 شرح األمشوين مع حاشية الصبان 

 شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام.

 ويف اللغة: 

 لسان العرب 
 لألزهري  ِتذيب اللغة

 املصباح املنري

 القاموس احمليط

 خمتار الصحاح  

 معجم مقاييس اللغة البن فارس 

 ويف األدب:

 املعارف البن قتيبة 
 أدب الكاتب البن قتيبة 

 معجم األدابء للحموي 

 عيون، األخبار البن قتيبة 

 الكامل للمربد 

 البيان والتبيني للجاحظ 
 
 

 يف مدينة بريدة. مت الفراغ من كتابة هذه الرسالة
 على يد الفقري إىل هللا: سليمان بن انصر بن عبد هللا العلوان 

 يف شهر مجادى األوىل من عام ألف وأربعمائة ومخسة عشر. 
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