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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 الكتب المؤلفة في الرقاق

 
 ما أفضل الكتب التي ُأفردت في الرقاق؟ مع ذ�ر أفضل طبعة لها؟  :السؤال
�ثیرة  هو في غا�ة األهمیة للمسلم �تب قد ُصنِّف في هذا الباب من أبواب الدین الذي :الجواب

البن  )الزهد(فمن الكتب المفردة �تاب  ،منها المفَرد ومنها ما هو ضمن مجامیع السنة وجوامعها

لكن  ،لإلمام أحمد بن حنبل وغیرها من الكتب )الزهد(و ،احلو�یع بن الجرَّ  )الزهد(و ،المبارك

 )الزهدـ(�على أن منها المحقَّق ، المالَحظ على هذه الكتب أنها تجمع بین الصحیح والضعیف

لإلمام أحمد  )الزهد(وأما  ا،متوسطً  امحقق تحقیقً  (الزهد) البن المباركو�ذلك  ،لو�یع بن الجراح

و�ال فاألصل أنه  ،د عن األسانیدبن حنبل فما ُطبع منه في مطبعة أم القرى فهو ناقص ومجرَّ 

 .كتاب �بیر مسند

وغیرها من  )الترمذي(و )ممسل(و )البخاري ـ(وفي الكتب المشهورة من دواو�ن اإلسالم �

ومع األسف أن  ،تطرق هذا الجانب المهم و�تب الدواو�ن المشهورة المتداولة بین المسلمین أبواب

ا ذبدراسة السنة و�، ومنهم من �كتفي كثیًرا من طالب العلم أهملوه ولم یلتفتوا إلیه اكتفاًء �األحكام

�تاب االعتصام  ،�تاب الفتن ،�تاب الرقاق :وقف دونها والكتب وصل إلى مثل هذه األبواب

لكن �أنهم ینظرون إلیها أنها  ...إلخ، وهي في الغالب تأتي في أواخر الكتب،�الكتاب والسنة

لما یوصف �ه الوعاظ والقصاص من زمن قد�م  ، واستصحاً�احتاج  إلیهالیست �أبواب عملیة �ُ 

وسائر الرسل وأتباعهم  -ه الصالة والسالمعلی-مع أن وظیفة الرسول  !یرون أنها ال تلیق �عالم

�ما  ءانوالقرآن والسنة مملو ]، ٤٥ق: [ َوِعیِد} َ�َخافُ  َمن ِ�اْلُقْرآنِ  {َفَذكِّْر  من أئمة الهدى التذ�یر

ه إلى القلوب  .فالقلوب �حاجة إلى أن تأخذ نصیبها من النصوص وتتأدب �اآلداب الشرعیة ،یوجَّ

من طالب العلم الذین لهم عنا�ة �الفقه یوجد لدیهم شيء من  اومن المؤسف أن نرى �ثیرً 

ین ،الغفلة والجفاء  .وسبب ذلك إعراضهم عن مثل هذه األبواب المهمة من أبواب الدِّ

ألن  ؛على طالب العلم أن یهتم �ه و�ولیه عنا�ة فائقة )صحیح البخاري (كتاب الرقاق من 

�السیاط  :فهي �ما قیل ،العلم �عمل �علمه هذه األحادیث وهذه األبواب هي التي تجعل طالب

أما الفقه المجرد بدون ما یدعو إلى العمل بهذا الفقه فظهرت آثاره  ،وهي الحادي للعمل ،للقلوب

�خالف  ،�ثیًرا عن العلم هعلى �عض طالب العلم من الجفاء والغفلة وعدم االهتمام �العمل وتخلف

 ؛�ه یه العلماء من االهتمام �العمل والعنا�ة الفائقةما �ان علیه شیوخنا وشیوخهم وما عهدنا عل
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�تاب و  ،و�تاب الفتن ،�تاب الرقاق :هذه األبواب أعني مثل فلما أُهملْت  ،ألنه هو الثمرة من العلم

ظهرْت آثاره على �عض طالب العلم من الجفاء والغفلة وعدم االهتمام  ،االعتصام �الكتاب والسنة

 :وال قیمة لعلٍم بدون عمل �ما قیل ،للعمل �العلم هاالقلوب وتحر�هذه الكتب تحیي و  �العمل،

 .فعلینا أن نهتم بهذا )،العلم بال عمل �الشجر بال ثمر(

وفي �تاب  ،في �تاب الرقاق )صحیح البخاري (وأجود ما ُصنِّف في الباب ما تضمنه 

 )صحیح البخاري (في  ألنه ؛وهو أصح ما أُلِّف في الباب ،وفي االعتصام في آخر الكتاب ،الفتن

والشرَّاح أ�ًضا لهم عنا�ة في بیان ما اشتملت علیه هذه األحادیث في هذه  ،الذي هو أصح الكتب

أو غیره من الدواو�ن المشهورة فیه أسانید وفیه  -مثًال –: إن هذا الكتاب قد �قول قائل ،الكتب

�تاب الرقاق عشرة  د في) نجمختصر البخاري (إلى  -مثًال –، إذا نظرنا تكرار وفیه �ذا و�ذا

ألنه في صل في (الصحیح) أكثر من مائتي حدیث؛ بینما هي في األ ،أحادیث أو أقل

و�ذا أراد اإلنسان أن �جمع نفسه لقراءة  ،في أبواب سا�قة رَّ �ثیر من هذه األحادیث مَ  )المختصر(

و�عتني �ه أهل  ،وأ�ًضا التكرار له أهمیته ،في األبواب السا�قة َمرَّ هذا الباب قد ال �ستحضر ما 

فعلینا أن نعتني  ،وُ�ترَجم علیه بتراجم مفیدة هي استنباط اإلمام البخاري من هذه األحادیث ،العلم

 ،والعلم ،مروًرا �اإل�مان ،من بدء الوحي ،بهذا الكتاب في جمیع أبواب الدین من أوله إلى آخره

 ،والتفسیر ،والمناقب ،والمغازي  ،ب حتى نصل إلى البیوعإلى آخر األبوا...والصالة ،والوضوء

وغیرها مما اشتمل علیه هذا  ،واالعتصام ،والرقاق ،إلى أن نصل إلى الفتن ،واألدب ،والنكاح

لن �مر علیه حدیث  ؛ ألنهوطالب العلم �قرأ في مثل هذا الكتاب وهو مرتاح .الكتاب العظیم

شكل على طالب العلم وال �ُ  ،ة ومطروقة ومتداولةوأحادیث معروف ،و�ل ما فیه صحیح ،ضعیف

، وغیره )الترمذيـ(فیها ز�ادات �أن و�عض الكتب صحیح  .ألنها مخدومة ومشروحة ؛فیها شيء

لكن مع ذلك �جمع بین هذا وذاك في  ،وشروح الترمذي ال تشفي غلیلهلكن قد ُ�عوزه فهم الحدیث 

أُلِّفت في عصور متباینة في القرون المتأخرة �عد  اوهناك �تب أ�ًض  ،الدواو�ن المشهورة المعروفة

سیما في مؤلفات الحافظ ابن رجب وابن  ال ،فیها �الم �ثیر للسلف �ستفاد منه ،عصر التدو�ن

القیم وغیرهما من المؤلفین الموثوقین الذین طرقوا هذه األبواب التي فیها ترقیق للقلوب، �هللا 

 أعلم.
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