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 ١ 

  بسِم اِهللا الرحمِن الرحيمِ 
ْدني اهِدني وسد اللهم  

  مينَ سلِ المُ  ةِ وعام  العلمِ  بِ ال ن طُ مِ  ئينَ بتدِ لمُ لِ  بِ تُ الكُ  أفضلُ 

 كامًال   ؤالُ الس:  
 هوبركاتُ ، اهللاِ  ورحمةُ ، عليكم المُ الس.  

 ، وعلى أن تكـونَ وواضحةً  مفهومةً  على أن تكونَ ، مينَ سلِ المُ  ةِ وعام  ئينَ بتدِ للمُ  بٍ تُ كُ   ني أسماءَ يَ عطِ ى أن تُ تمن أَ 
  .ةِ األولوي  بِ على حسَ  بةً رت مُ 

  
  :ؤالِ الس  جوابُ 
  .هوبركاتُ ، اهللاِ  ورحمةُ ، المُ م الس وعليكُ 
  .ه أجمعينَ ه وصحبِ وعلى آلِ ، األمينِ  اهللاِ  على رسولِ  المُ والس  الةُ والص ، العالمينَ  رب  هللاِ  الحمدُ 

 اليقينِ  لمَ عِ  مْ علَ تَ لِ  ،خي الفاضلَ فيا أ ؛ا بعدُ أم  ما تَ  أفضلَ  أن ب به المُ قر تقر بون لرب وليس هو العلمُ  حيمِ هم الر ،
 ـ-ه لِ ُسـرُ  نِ نَ ه، وبُسـينِ دِ  ه، وأحكامِ ه، وبآياتِ بحانَ به سُ  بل العلمُ ، علمٍ  أيـ الةُ علـيهم الصولـذلك لـم -المُ والس ،

 فــاطر:[ }ِإنَمــا َيْخَشــى اللــَه ِمــْن ِعبَــاِدِه اْلُعَلَمــاءُ {: هبحانَ ه، فقــال ُســمعرفتِــ عرفــه حــق  نَمــ لِ ه إال خشــيتَ  اهللاُ  رِ حُصــيَ 

  .رعي الش   بالعلمِ إلى ما وصلوا إليه إال  هم هللاِ ادقون في خشيتِ الص  لِ صِ ؛ فلم يَ ]٢٨
 هه، واجتنابُـه ألمـرِ امتثالُـ نُ و يكـ هللاِ  بـدِ الع معرفـةِ  ، فبقـدرِ كان منه أخشى وأخـوفَ ؛  أعرفَ  باهللاِ  ما كان العبدُ ل فكُ 

  .هيقِ ت ويَـ  ن يخشى اهللاَ له سبحانه، وكان مم  ةِ الحق  ةِ  للعبودي ًال متثِ ذلك مُ  بعدَ  ه، فيكونُ نواهيَ 
 اهللاِ  نِ نَ ن سُ مِ  إن - وجل عز-  من األمورِ  لشيءٍ  لُ صِ ال يَ  العبدَ  أن  ببذلِ إال   سواءٌ ببِ الس ،  ال ببُ الس ش أو  رعي

 العلمِ  ، ومن ذلك تحصيلُ الكوني والت ، ي فيهرق.  
 الكريمَ أخي - كَ ؤالُ ا سُ وأم-  فهو من األهم وتبرزُ  ،بمكانٍ  ةِ ي  أهم ِلـه إذا عُ تُـيعلـى ُكـ ه يجـبُ م أنـ سـلمٍ مُ  ل  حـد 

، رورةِ بالضـ ينِ مـن الـد  المعلومـةِ  ألمـورِ ا بـه، ومـن ذلـك معرفـةُ  بالجهلِ  رُ عذَ ه، وال يُ بتركِ  رُ عذَ ال يُ  أدنى من العلمِ 
 اهللاِ  بوجـودِ  كـاإلقرارِ   ؛بهـا الجهلُ  مَ سلِ المُ  عُ سَ تي ال يَ ال  لـه، ومعرفـةِ  العبـادةِ  جميـعِ  ه، وصـرفِ تِـتعـالى، ووحداني 
 اإلسـالمِ  ينِ لـد العبـدِ  ك وتعـالى، ومعرفـةِ تبـارَ  عـن الحـق  مـا جـاؤوا بـه مـن الحـق  باعِ هم وات طاعتِ  ه، ووجوبِ لِ سُ رُ 

 إال  لهذه المراتبِ  أن يصلَ  للعبدِ  ه ال يمكنُ ر ذلك فإن قر ها، فإذا تَ بتركِ  المسلمُ  رُ عذَ تي ال يُ ه ال ه وواجباتِ بأركانِ 
 فُ لَ عليـه َسـ عَ جَمـ، ومـا أَ ةُ ن والسـ أال وهـي: الكتـابُ  ةِ ه األصلي من منابعِ  ذُ ؤخَ يُ  رعي الش  ، والعلمُ رعي الش  بالعلمِ 
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 ٢ 

  .ةِ مّ األُ 
 أم في الكتبِ  كَ واستشارتِ  كَ لطلبِ  سبةِ ا بالن  ـ تي ترغبُ الـ ئينَ بتـدِ للمُ  ةً فيهـا خاصفقبـلَ ؛ مـن المسـلمينَ  ةِ وللعام 

  :منها، بوصايا يكَ وصِ أُ  لك الكتبَ  أن أذكرَ 
  .مُ علَ ا تَ مم  كَ انتفاعُ  نُ و يك هللاِ  كَ إخالصِ  فبقدرِ  عز وجل، هللاِ  العملِ  إخالصُ  -١
ــ أهــلِ  علــى طريقــةِ  كَ منهُجــ يكــونُ  بحيــثُ ، المــنهجِ  ســالمةُ  -٢ الس فــي الفهــمِ  والجماعــةِ  ةِ ن  ــوالت ي، والعمــلِ لق 

 ـ تسـتفيدُ  كَ تجعلُـ المـنهجِ  ، فسـالمةُ واالستداللِ  ، والفقهِ واألحكامِ  صوصِ بالنـا تعلـمُ مموالعيـاذُ -ه ا فسـادُ ، أم 
  ! وكما ِقيل: العلُم إْن لم يَنَفْعَك َضرَك.تعالى ا عن اهللاِ دً ع بُ إال  ك المعارفُ فال تزيدُ  -باهللاِ 
٣-  العلمِ  على شدائدِ  برُ الص  كما نقله عنه - يرٍ ثِ أبي كَ  ، فقد قال يحيى بنُ عةُ تابَ والمُ  واالستمرارُ  ،حصيلِ والت

  ).الجسدِ  براحةِ  لمُ العِ  ال يُنالُ : (-هفي صحيحِ  مٌ سلِ مُ  اإلمامُ 
  .لحَ  ارتَ ه وإال فإن أجابَ  بالعملِ  فقد هتف العلمُ  ،متَ عل ما تَ  ل بكُ  العملُ  -٤
  .مِ عل الت  مِ ل في سُ  جُ در ها الت ومن أعظمِ  ،حصيلِ ي والت لق في الت  حيحةِ الص  واألساليبِ  رائقِ الط  معرفةُ  -٥
  .لُ ص حويُ  اإلنسانُ  أُ قرَ فيما يَ  والمعرفةِ  العلمِ  ألهلِ  ائمةُ الد  االستشارةُ  -٦
  .حيمِ الر  العزيزِ  من اهللاِ  دادِ والس  وفيقِ بالت  عاءِ الد  كثرةُ  -٧

، فـي هـذا العصـرِ  العلـمِ  بِ ال ا للمبتـدئين مـن طُـبً ناِسـراه مُ مـا أُ  إلـى ذكـرِ  أدلـفُ  -ىلَـجْ العَ -هذه الوصـايا  وبعدَ 
  :المسلمين، فأقولُ  ةَ ا عام أيضً  بُ ناسِ ويُ 

  :اثنينِ  إلى قسمينِ  المسلمين تنقسمُ  ةِ وعام  العلمِ  دئين من طلبةِ بها للمبت تي ننصحُ ال  الكتبُ 
  .ها بحالٍ أن يتركَ  للمسلمِ  نُ مكِ ال يُ  ما :لُ األو  القسمُ 
  .لِ األو  القسمِ  لفهمِ  منها العبدُ  يستزيدُ  اني:الث  القسمُ 
  تي:وهي كاآل، ه بحالٍ أن يتركَ  للمسلمِ  ال يمكنُ  : مالُ األو  القسمُ 

 ففيـه الحكمـةُ  ؛منـه ه أو شـيءٍ ه، وحفظُـلُـأم ه وتَ قراءتُـ عليـكَ  تي يجبُ ال  الكتبِ  لُ وهو أو : الكريمُ  نُ القرآ -١
 مٌ سـلِ ، ومُ اإليمـانِ  ةُ ولـذ  عادةُ ، والسـواالطمئنـانُ  احـةُ ، والر لإلنسـانِ  والعبـرةُ  ، والعظـةُ والبرهـانُ  ، والحكمُ والبيانُ 

  !بال أركانٍ  ، وكبنيانٍ بال ثمرٍ  كشجرةٍ   رآنٍ بال قُ 
، ومـن اللِ ن الضـِمـ العبـدِ  حاميـةُ  فهـي والقـرآنُ عنـه،  حيحةُ الصـ -صلى اهللاُ عليـه وسـلم- بي الن  أحاديثُ  -٢

ــتــي اهتَ ال  الكتــبِ  ــ ت بجمــعِ م الس ةِ ن  ــالنــ: هاعلــى رأِســ كثيــرةٌ   كتــبٌ   ةِ بوي اإلمــامِ  صــحيحُ ؛ حيحانِ الص  البخــاري ،
ــ كتــبُ   م ، ثُــمســلمٍ  اإلمــامِ صــحيُح و  داودَ  يبــ[أل نِ نَ الس والت ، رمــذي والن ، ثُــْه]، ماَجــ ، وابــنِ ســائي اإلمــامِ  دُ ســنَ مُ  م 
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 ٣ 

  .جاتِ ستخرَ والمُ  فاتِ صن والمُ  والجوامعِ  والمسانيدِ  ننِ الس  ذلك من كتبِ  بعدَ  البِ للط  اهللاُ  ما يفتحُ  م ، ثُ أحمدَ 
ا أبـي زكريـ ينِ الـد  لشرفِ  ةِ ووي الن  األربعينَ  بحفظِ  فعليكَ  قْ طِ لم تُ  نْ ، فإبهذه الكتبِ  فعليكَ  الحفظَ  وإن أردتَ 
دة ْمـعُ  كتـابِ   م ، ثُـعدي الّسـ ناصـرٍ  بـنِ  حمنِ الـر  عبـدِ  جوامـع األخبـار لإلمـامِ  كتابِ   م ، ثُ ووي الن  فٍ رَ شَ  يحيى بنِ 

  .العسقالني  حجرٍ  ابنِ  األحكام للحافظِ  ةِ رام من أدل وغ المَ لُ بُـ  كتابِ   م ، ثُ المقدسي  الغني  عبدِ  األحكام لإلمامِ 
 فــن  ل فــي ُكــ كتــبٍ   ثالثــةَ  وســأذكرُ  ،لِ األو  القســمِ  لفهــمِ  ي والعــام  ئُ المبتــد الــبُ منــه الط  اني: يســتزيدُ الثــ القســمُ 

هـا، إلـى غيرِ  مين، ومنهـا ينتقـلُ المسل ةِ ولعام  ها للمبتدئين في العلمِ ل ، وهي كُ جِ در فيها بالت  ، وأبتدئُ لالختصارِ 
  :يتوهي كاآل

  :فسيرِ الت  ولُ صُ أُ * 
  .يمينثَ عُ  بنِ  دِ حم مُ  يخِ للش  فسيرِ في الت  أصولٌ  -١
  .اري الط  دٍ ساعِ كتور مُ الد  يخِ للش  فسيرِ الت  في أصولِ  فصولٌ  -٢
  .عدي السّ  ناصرٍ  بنِ  حمنِ الر  عبدِ  يخِ للش  القرآنِ  بتفسيرِ  قةُ تعل المُ  سانُ الحِ  القواعدُ  -٣
  :رآنِ القُ  ومُ لُ عُ * 
  .انط القَ  خليلٍ  بنِ  اعِ من  يخِ للش  القرآنِ  في علومِ  مباحثُ  -١
  .يعدَ الجُ  يوسفَ  بنِ  اهللاِ  لعبدِ  القرآنِ  في علومِ  ةُ األساسي  ماتُ قدّ المُ  -٢
  .يوطي الس  لإلمامِ  القرآنِ  في علومِ  اإلتقانُ  -٣
 * فسيرُ الت:  
  .ريفف الش صحَ ة لطباعة المُ بوي إصدار مجمع المدينة الن ، من العلماءِ  لمجموعةٍ  رُ يس المُ  فسيرُ لت ا -١
  .األشقر يمانَ لَ سُ  بنُ  دُ حم مُ  يخُ ، اختصره الش وكاني للش  القديرِ  من فتحِ  فسيرِ الت  دةُ بْ زُ  -٢
  .عدي السّ  ناصرٍ  بنِ  حمنِ الر  عبدِ  يخِ للش  انِ المن  كالمِ   في تفسيرِ  حمنِ الر  الكريمِ  تيسيرُ  -٣
  :العقيدةُ * 
  .ميمي الت  ابِ الوه  عبدِ  بنِ  دِ حم مُ  دِ جد المُ  لإلمامِ  وأدلُتها األصولِ  ثالثةُ  -١
  .ميمي الت  ابِ الوه  عبدِ  بنِ  دِ حم مُ  دِ جد المُ  لإلمامِ  يدِ بِ على العَ  اهللاِ  ق ذي هو حَ ال  وحيدِ الت  كتابُ  -٢
  .زانوْ الفَ  زانَ وْ فَـ  بنِ  كتور صالحِ الد  يخِ للش  االعتقادِ  إلى صحيحِ  اإلرشادُ  -٣
  :قهِ الفِ  ولُ صُ أُ * 
  .يمينثَ عُ  بنِ  دِ حم مُ  يخِ للش  األصولِ  من علمِ  األصولُ  -١
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 ٤ 

  .يعدَ الجُ  يوسفَ  بنِ  اهللاِ  لعبدِ  الفقهِ  أصولِ  علمِ  تيسيرُ  -٢
  .الجيزاني  نٍ يسَ حُ  بنِ  دِ حم مُ  كتورِ للد  الفقهِ  أصولِ  معالمُ  -٣
  :الفقهُ * 
  .العظيم بدويّ  كتور عبدِ الد  يخِ للش  العزيزِ  والكتابِ  ةِ ن الس  في فقهِ  الوجيزُ  -١
  .الفوزان فوزانَ  بنِ  كتور صالحِ الد  يخِ للش  قهي الفِ  صُ لخ المُ  -٢
  .األلباني  لإلمامِ  ةِ ن الس  على فقهِ  عليقِ ة في الت ن مِ تمام ال كتابِ   ق، معَ د سابِ سي  يخِ للش  ةِ ن الس  قهُ فِ  -٣
  الحديِث: حُ صطلَ مُ * 
  .المصري  اهللاِ  نصرِ  بنِ  حمدَ أل الحديثِ  مي العصرِ سلِ إلى مُ  الحديثِ  حِ صطلَ مُ  تقريبُ  -١
  .اهللاِ  ضِ وَ عِ  بنِ  طارقِ  عاذٍ ألبي مُ  الحديثِ  لى علمِ إ المدخلُ  -٢
  .أحمد شاكر يخِ للش  الحديثِ  علومِ  ختصارِ ا شرحُ  الحثيثُ  الباعثُ  -٣
  :الحديثِ  فقهُ * 
  .يمينثَ عُ  بنِ  دِ حم مُ  لإلمامِ  ةِ ووي الن  األربعينَ  شرحُ  -١
  .امِ س البَ  اهللاِ  عبدِ  يخِ للش  األحكامِ  مدةِ عُ  في شرحِ  مِ العال  تيسيرُ  -٢
  .ي وجِ ن القَ  يق حسن خاند صِ  لإلمامِ  المرامِ  بلوغِ  لشرحِ  مِ العال  فتحُ  -٣
 * يرةُ الس  الن ُة:بوي  
  .األلباني  اإلمامِ  بتحقيقِ  رمذي للت  ةِ دي حم المُ  مائلِ الش  رُ ختصَ مُ  -١
  ي.الجزائر  بكرٍ  يأب يخِ للش  ب حِ يا مُ  هذا الحبيبُ  -٢
٣-  المختومُ  حيقُ الر  يخِ للش  صفي  ورِ فُ كْ باَر المُ  حمنِ الر ي.  
 * و  رُ يَـ الس راجمُ الت:  
  .عقيلٍ  بنِ  ينِ الد  بهاءِ  يخِ ل، والش ي لَ الجُ  العزيزِ  عبدِ  يخِ ؟! للش لفِ الس  ن أخالقِ مِ  نحنُ  أينَ  -١
  .الجوزي  ابنِ  لإلمامِ  فوةِ الص  صفةُ  -٢
  .ريفِ ى الش وسَ مُ  بنِ  حسنِ  بنِ  دِ حم كتور مُ الد  يخِ للش  الءِ بَ الن  أعالمِ  سيرِ  تهذيبُ  الءِ ضَ الفُ  هةُ زْ نُـ  -٣
 * قائقُ الر  هدُ والز:  
  .البخاري  اإلمامِ  من صحيحِ  قاقِ الر  كتابُ  -١
  .بي حاسِ المُ  للحارثِ  دينَ سترشِ المُ  رسالةُ  -٢
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 ٥ 

  .كتور أحمد فريدالد  يخِ للش  قائقِ والر  هدِ في الز  ائقُ الر  البحرُ  -٣
 * ربيةُ الت:  
  .ين العوايشةسَ حُ  يخِ للش  اإلخالصُ  -١
  .اني ف د العَ كتور سي الد  يخِ للش  يلِ الل  بانُ هْ رُ  -٢
٣-  ربيةُ الت  ضرورةٌ  ةُ الجاد  يخِ للش  كتور مُ الد حم يشوَ د الد.  
  :األذكارُ * 
  .القحطاني  وهفٍ  بنِ  كتور سعيدِ الد  يخِ للش  مِ سلِ المُ  نُ صْ حِ  -١
  .لي الهال سليمٍ  يخِ للش  بِ ي الص  الوابلِ  صحيحُ  -٢
  .ووي لن ا لإلمامِ  األذكارُ  -٣
 * غةُ الل  ةُ العربي:  
  .ومَ ر آجُ  البنِ  ةُ ومي ر اآلجُ  مةُ قد المُ  -١
  .يعدَ الجُ  يوسفَ  بنِ  اهللاِ  لعبدِ  رفِ والص  حوِ الن  في علميِ  رُ ختصَ المُ  نهاجُ المِ  -٢
٣-  حفةُ الت  نِ الس المُ  شرحُ  ةُ ي اآلجُ  مةِ قد ر لل ةِ ومي د شيحيمُ يِخ ُمحم  الحميد ين عبدالد.  
  :اآلدابُ * 
  .جماعةَ  البنِ  مِ تعل والمُ  العالمِ  بآدابِ  مِ تكل والمُ  امعِ الس  تذكرةُ  -١
  .لهوبفؤاد الشّ  يخِ للش  اآلدابِ  كتابُ  -٢
  .المقدسي  حٍ فلِ مُ  البنِ  ةُ رعي الش  اآلدابُ  -٣
  

هـا فـي جمعِ  ، وقـد حرصـتُ مـن المسـلمينَ  ي والعـام  للمبتـدئِ  هـي -كمـا ذكـرتُ - الكتـبُ  هذهِ ف ،وفي الختامِ 
  .هاها وعبارتِ ها وطريقتِ في أسلوبِ  هذا العصرِ  ألهلِ  بةً ناسِ مُ  على أن تكونَ 

 ه اإلخـالصَ ه، وأسـألُ عقابِـ ه وسـوءَ نـا سـخطَ بَ جن ه، وأن يُ ضـاتِ رْ إلـى مَ  لِ وِصـالمُ  افعِ النـ نـا للعلـمِ قَ وفـ أن يُ  اهللاَ  أسألُ 
  .دادَ والس  وفيقَ ، والت والعملِ  لِ في القو 

  عدادُ إ
  ده وموالهسي  إلى عفوِ  يرُ الفق
  َجْبعانَ  آلِ  ظافُر بُن حسنٍ  د.

www.aljebaan.com  


