
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 ك�ف�ة استفادة غیر المتخصص في الشر�عة من �تب العقیدة

 
وما هي المنهج�ة   ؟غیر المتخصص في الشر�عة كیف �مكن أن �ستفید من كتب العقیدة :السؤال

 التي �سیر علیها؟ 

ثالثة  (في  -مثًال –، ف�قرأ غیر المتخصص في الشر�عة یبدأ �كتب العقیدة �التدر�ج الجواب:
 )،كتاب التوحید (ثم یبدأ في  )،كشف الشبهات (و )،القواعد األر�ع(و ،لإلمام المجدد  )األصول

  ، وهناك ألنها مفهومة وواضحة �أسالیب تناسب مستوى المثقفین ؛و�قرأ علیها الشروح المعاصرة
لهم   م من المشایخوغیره ،والشیخ الفوزان ،ابن عث�مینوالشیخ  ،الشیخ ابن �از :شروح لشیوخنا

ع تكون لد�ه أهل�ة لفهم ما �عدها  ا�َ إذا تَ  وحینئذٍ  ،شروح بینة وواضحة على هذه المتون الصغیرة
لد�ه أهل�ة   ألنه صارْت  ؛ىج وترقَّ وٕان تدرَّ  )،الحمو�ة(و ،و�حفظها )الواسط�ة(ف�قرأ في  ،من الكتب 

ألنها  ؛المعاصرون من مؤلفات ابتداءً ت�ه صار �قرأ ف�ما كو وٕان اكتفى بها  ،لفهم هذه الكتب 
 :أو ما هو أكبر من ذلك مثل )،التدمر�ة(قرأ بدا�ة في ى أو �َ أما أن یترقَّ  .مفهومة فال مانع

  ، ل�ست للمتوسطینو  ،هذه لك�ار المتخصصینف )نقض التأس�س(أو  )،تعارض العقل والنقل(
نقض ( :أو مثل )تعارض العقل والنقل( :لكن مثل  ،شرحس وتُ درَ قرأ في الجامعات وتُ تُ  )التدمر�ةفـ(

ق عل�ه أش�اء  ستغلِ حتى المتوسطین منهم قد �َ  ،صلح إال لك�ار المتخصصین) هذه ال ت التأس�س
لكتاب فیذهب إلى  امدحً  أو متوسطٌ  مبتدئٌ  سمع طالبٌ ألنه من الخطأ في المنهج�ة أن �َ  ؛منها

 كأن �سمع قول ابن الق�م:  ،ف�شتر�ه و�قرأ ف�ه ةالمكت�

 الذي والنقلِ  العقلِ  واقرأ كتابَ 
 

 ثاني  نظیرٌ  لهُ  الوجودِ  يما ف 
ألنه ال   ؛ القراءةصدم وقد یترك هذا سوف �ُ  !ثم یذهب إلى المكت�ات و�شتر�ه و�بدأ �قرأ ف�ه 

 . ًئامر على طالب العلم قد ال �فهم منها شیهذا ف�ه عشرات الصفحات تَ   ،�فهم

 هُ نقُض  وكذلك التأس�س أص�حَ 
 

 م الر�اني للعالِ  أعجو�ةً  
 

ثمان�ة مجلدات في عشر رسائل في وهو مطبوع  ،على الرازي  دُّ رُ یَ  )نقض التأس�س(�قرأ في 
ال شك أن هذا سوف   !ثم �قرأ فیها هذا الطالب المتوسط الفهم أو األقل ،علم�ة كلها دكتوراه

أشاد �ه الحافظ فقد  )علل الدارقطنيـ(الحافظ ابن كثیر ل سمع مدحَ أو �َ  ،ة القراءةعصده عن متا��َ 
مثل هذا   !)علل الدارقطني(یذهب إلى المكت�ة و�شتري ف )،مختصر علوم الحدیث (ابن كثیر في 

فعلى اإلنسان أن   ،-وهللا المستعان -عن القراءة والنظر في كتب الفن  قد �كون وسیلة للصدِّ 



  ، اسب لمستواه ولفهمهوعل�ه أن �ستشیر أهل العلم في الكتاب المن ،وعل�ه أن �قرأ ما �فهمه ،جیتدرَّ 
 وهللا المستعان. 
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