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فكرة الكتاب
((( توجهيات لعداد طالب العمل احلقيقي )))
تعاجل الشاكل املهنجي وتكون مرقا ًة للطاحمني
لبلوغِ املراتب العلمية الرفيعة يف العمل والعمل .

حماور الكتاب :
 -1التكوين العلمي

مقابهل السليب

 -2الجواء ِ
الس َجالية

 -3البوارق الميانية

مقابهل السليب

 -4العوارض النفس ية
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املعرفة الشاردة

التكوين
املعرفة الاكمنة

الارختاء املعريف

تطلُّب املفقود

استامثر املوجود

تضييع اجملهود

" الاس تحضار غري احلفظ والفهم "
" بذور العمل لتنبت يف غري أرضها "
واملعارف رسيعة التناسل كثرية التوادل
ولكهنا لتتخلَّق خارج جدار الرمح ! .

( الرض العلمية = أصول املسائل )
تقرت الصول  ،لن َت الفروع .
فاذا اس َّ
اذا صربت عىل مشقة اقامة الصل ،
سهل عىل العقل بنيان الفروع والربط
بني املعلومات ومض النظري اىل النظري
والتقس مي والفرز والرتتيب بطريقة تلقائية !

س  :كيف ميكنك ضبط الصول ؟
أجنح طريقة ( التلخيص والاختصار )
مؤرخ السالم المام اذلهيب رمحه هللا
زمتّي بكرثة خمترصاته للكتب أايم الطلب .
(( اختصار الكتاب = قراءته  3مرات ))
تف زحص < تلخيص < مراجعة < متكزن

مثال  :غابت أية ( انك ميتٌ واهنم ميتون )
عن الفاروق يف املوقف العصيب وأدركها حني تالها
الصديق فقال  ( :ماشعرت أهنا يف كتاب هللا ) !

س  :كيف تزيد ملكة الاس تحضار ؟

ساءةل املادة املدخَل
 -1م َ

( حتويل املادة املصمتة اىل اجاابت قابل لالس تخراج )
بواسطة  :التأمل  ،املقارنة  ،املناظرة  ،كرثة املامرسة
( حفظ شواهد موضوع معني  ،تنافس اس تخراج أايت معينة )

شب وشاب ومعارفه
تذكزر أن  :ابن تميية َّ
تتعرض ملعاول الاس تخراج واملباحثة املس مترة .

 -2تفعيل النظرة الشامل
( الفروع ل حدَّ لها تنهتيي اليه أبد ًا ) ذلكل الاعتناء
ابلقواعد اللكية توطئة لس تحضار التفاصيل الكثرية .
كيف ؟ بكرثة القراءة والنظر يف كتب ابن تميية .
( ت زعودك معرفة القاعدة الناظمة اليت تغنيك عن
الغراق يف تفاصيل تطيل عليك الطريق !! )
الاس تحضار رونق العمل وأَّبَّ ة العامل  ،وطالب العمل
امنا ( ز
تعمل وعاىن ليعرف اجلواب حال احلاجة اليه ) .

" افتح اخلزانة قبل مجع الرثوة "
اخلزانة  ( :هتيئة الرضية العلمية )
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أنواع القراءات :
 1قراءة تالمس اجلذور ( تتحسس زوااي الفن ) .
 2قراءة عابرة مجليع املسائل دون مالمسة اجلذور .
 3قراءة للملَ ْح واللطائف ومرامكة ملعلومات جانبية .
امللَحي = ميكل معارف ليست من صلب العمل
(( يفرتش عتبة ابب القرص ويرتك القرص ! ))

العتب

 :للقادر عىل التأسيس وليس للعاجز

اذلهن النساين يتكيزف ويعتاد مامحل عليه  ،فانه
اذا أ ِل َف ثقيل العمل وأصوهل  ،سهل عليه ماسواه .
مثة ذوق خاص يف اقتناص الفوائد تفرضه وسائل
هذا العرص  ،مثل  :الغرابة والاثرة وال ِق َرص وغريها .
يفرون من املتون اىل الهوامش !
معل امللح ُّيون = ز ِ
نعمل تفاوت القدرات والاهامتمات  ،لكن املشلكة
انرصاف كثري من طالب العمل الصيل عن صلب
معارفهم وأساس بناهئم عىل حساب مسائل مفضوةل .
الهدف املقصود  (( :ترتيب الولوايت ))
من املعارف دوراً للسكىن ومهنا حدائق للزنهة ،
والعاقل من يبين ادلار قبل ْرص ِف البساتني ! .

ال ِس َجال
َ َْس ًًسة املدافعني

خطورة الش هبات :
ب َْسط الش هبات عىل حصري القلب س يرتك أثره
 ال ماشاء هللا – حىت يف قلوب أولئك اذلينَّ
تومهوا أهنم أبعد الناس عن الانفعال والتأثر َّبا .

معارف املتجمهرين

طاقات همدرة

معارف املتجمهرين :

يقول املسريي :

( أراء انفعالية للمتنازعني حول "موضات" الفاكر )
وأكرث املتجمهرين عىل املناكفات الثقافية املتتابعة  ،يفقدون
مع الوقت املّيان الرشعي الصحيح للشخاص والقوال .

هدف التقيمي الرشعي :
مثال :
من أرىخ َسعه للحرية الليربالية  ،لن يصدع
بأن السالم مينع التعبري عن القول املنحرف !
والنتيجة :
يشء من الصدود القليب – بدون وعي –
عن بعض معاين القرأن الرصحية الواحضة !

" املدافعون الاستسالميون "

فضل
( أان ل أحب ادلخول يف املعارك الصغرية  ،وأ ِز
الاستسالم فهيا حىت لتستنفد طاقيت فامي ليًفيد ) .

( اصابة احلق ) وليس ( الاثرة ) .

مشلكة املعارك الصغرية :
 -1اهدار للطاقة بال فائدة .
 -2رشعنة جلدليات اتفه .

البعض حيتفي ابلسؤالات عىل احلق حبث ًا عن
اليقني  ،وهذا مسكل خطري  ،لكن الحص أن
حت ز ِصل اليقني من تظاهر الدةل وتعاضد احلجج
ذاكء و زتفرغ ملعاركك الكربى "
ل ِم ْن مالحقة املعارضات اخلارجية ونقضها !  " .فاعف تعبد ًا أو ً
العفو والتجاوز هو يف كثري من املواقف صفع ٌة
للمتجين توهجها بسواعد الخرين نياب ًة عن كفك !
مفن عفا َّفرغ قلبه وجسمه ملصاحله المه من الانتقام

يقول السعدي  ( :اذا زتبني احلق بأدلته اليقينية
مل يلزم التيان بأجوبة الش َبه الواردة عليه لهنا
ل حد لها  ،وبطالهنا معلوم مبخالفهتا للحق ) .

يعيشون حاةل تردد بني القدام والجحام
حىت أعرضوا عن كثري من املعاين القرأنية ،
فينىس حقيقة أنه جمرد ( ساعي بريد ) يقترص ملاذا يرفض الناس فكرة معينة ؟
دوره عىل ايصال الرساةل  ،وليس ( َسساراً ) (خوف اجلديد ومعارضة القائل والفارق العلمي)
خيفض ويزيد يف السلعة ملمتس ًا رضا الزابئن ! الفارق العلمي = قصور الفقه العميق والشمويل
" كن مب ِلزغ ًا ( عارض للحق )  ،ل َسساراً "
العميق  ( :معرفة ممتكنة من القوال )
عقدة املدافع السمسار أنه يستشعر أن شيئ ًا من الشمويل  ( :معرفة أاثرها عىل الرشيعة )
مفن صنيع السلف يرفض فكرة يف مقاةل
جدير ابلخفاء طبق ًا لهوى املس هتكل !! .
احلق ٌ
َّ
لكهنم حيفظون حق وماكنة من تقَّلها .
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أساس البالء يف الدواء النفس ية :
( عقيدة انتظار الثواب واستبعاد العقاب من الناس )

يقول ابن تميية :
( العارف ليرى هل عىل أحد حق ًا ،
وليشهد هل عىل غريه فض ًال  ،وذلكل
ليعاتب  ،وليطالب  ،وليضارب ) .
يقول المام برش بن احلارث :
الناس اسرتاح )
( من عرف َ

البوارق
تسييج احلصن

بني طريقني

ابطاء وقت البوارق

" اخلطيئة الخرية مل تأ ِت بعد ! "
حني ينتقل اذلنب من كونه نتيجة تفعل
حتت ضغط الشهوة العارمة اىل عاد ٍة تقىض
َّبا أوقات الفراغ ! يوشك العبد أن يرفع
راية الهزمية لكام رفعت راية اخلطيئة .
( الصالح احلقيقي ) يبدأ بتغيري مسار
املعركة مع الش يطان  ،فبدل النواح ادلامئ
عىل ذنب معني  ،ينتقل العبد لالش تغال
بعامرة القلب والاجهتاد يف العبادات .
ليس املطلوب تفريغ القلب من اكفة
اخل ََطرات الضاةل فقط ( لنه لميكن ) ،
وليس الانكفاء عن غري املفيد اىل الفراغ !

أبو حامد الغزايل  505هـ
عامد ادلين الواسطي  711هـ

( من طبعهام ا ِجل ِ زبّل التعطش للمعرفة )
( الكهام مر مبرحل شك مبكرة )
( اشرتاك حبب العزةل وطول البحث )
بقمل س زيال وفَهْم خلفااي النفس )
( متّيا ٍ

َح ِظ َي الغزايل ابلنتشار واذليوع ذلاكئه
وروعة تأليفه وغريها  ،لكن الواسطي
حظي بتوفيق هللا ابصابة احلق  ،لن
الغزايل توقزف عند ( حمطة الصوفية )
( القلب اانء ليقبل الفراغ بطبعه )
ذلكل اترك التفاهات وانض زم لربامج علمية وقال مه السالكون لطريق هللا وطريقهم
أصوب الطرق  ،لكن الواسطي واصل
جادة ( تزامح الفراغ املنتظر ) واصطرب
عىل وحشة الاهامتمات اجلديدة حىت تألفها املسري واهتدى مجلاعة من أهل احلديث
ومهنم عرف (( الطريقة احملمديزة )) .

" اسرتاتيجية املدافعة "

( تسييج احلصون ادلاخلية ) بدل
الغراق يف مداواة أحاد املكدرات !
ذلا  :انتقل لتسييج احلصون بدل
الاهنامك يف مطاردة اللصوص !

يقول الواسطي حث ًا عىل املهنج النبوي :

صعوبة الطريق
من قرر الاس تقامة عىل الطريق املس تقمي ،
س يواجه مرحل ( اختبار لصدق عزميته ) ،
وتتصادم السجااي اجلديدة والقدمية  ،ويدب
فتور حياول ثنيه أو تأجيل رحل الانطالق .
وس تحدث هل يف الطريق تقلبات  ،فتار ًة يلوح
هل مقر الميان حىت يتومه أنه قط ليتوارى عنه ،
واتر ًة متر عىل قلبه غيوم الطبيعة  ،فتحجبه عن
ذكل حىت كنه مل يعرف ربه ! وهذه تقلبات طبيعية ،
حتتاج منك جتاوز معركة الاصطبار عىل مشاق
البداايت  ،عرب صدق الرغبة واحملاس بة املس مترة
مدة س نة عىل القل  ،حىت تصبح التاكليف
حمبوبة  ،يتذلذ بعملها  ،ويتأمل اذا فاته يشء مهنا
( واصرب عىل مايعرض من موانع وصوارف ،
فانه ليلبث أن يؤيده هللا بروح منه )

" واذلين جاهدوا فينا لهنديهنم س بلَنا "

( ل ترتك رأس العني  ،وترشب من مياه بعيدة عزمية املسري << صرب والتجاء << بوارق التأييد
عن منبوعها  ،قد خالطها الس باخ املاحلة . ) ...
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العوارض
تبعية امليش عىل القدام

ابلون َّالزهْو
( ذلة العا ِلم بعلمه )

كثريٌ من الناس يظن الاس تقالل وال زمتّي يف لك حركة وسكنة
أمر ًا مقصود ًا يف ذاته  ،وهذا من شأنه أن حيرم الطالب كثري ًا من
الكنوز اليت ُّمير َّبا يف طريق منامج الطلب  ،لكنه يكف يده
عهنا طمع ًا يف حتصيل أكرب من الاس تقالل  ،كام نصحوه مرار ًا ! .

طالب العمل حيامن يزداد معرف ًة  ،يشعر بذكل  ،فتتودل القابلية لنتفاخ
ابلون الزهو والانتشاء ابلتعمل  ،لكن املوفق حي ِسن جتفيف منابعه .

( اندفاع املبتدىء )
يف املراحل الولية للطلب تكرث الكتابة والتأليف يف
املس تدراكت واملأخذ العلمية مث ختتفي رويداً رويد ًا..
املربد عن كتابه اذلي وضعه يف تتبع أغالط سيبويه :
كام قال زِ
( هذا يشء كنا رأيناه يف أايم احلداثة فأما الن فال ! )

ليس مس تق ًال من يتظاهر أن يوسف ليس مجي ًال  ،وأن الشمس
ليست حارقة  ،هذه ( حامقة تلبس أردية الاس تقالل البالية ) !

( صدمة احلقيقة )

" خذ واقتبس وانهبر واندهش ِ ز
وقَّل ِ
وحاك "

الفراء دفعه بعض الناس ملناظرة الكسايئ مناظرة
امام العربية أبو زكراي َّ
الفراء مصور ًا
الكفاء بعد أن اكن يسائهل وينتفع به انتفاع الطالب  ،يقول َّ
حلظات انفجار ابلون الزهو العلمي بني جنبيه عند تكل املناظرة :

لن أول البداع حمأاكة  ،مث ينفرد النسان بزيزِه اخلاص
وكام قيل بأن :
" السد عبارة عن مجموعة من ا ِخلراف املهضومة "
" والقامش عبارة عن مجموعة من اخليوط املبعرثة "

( فكين كنت طائر ًا يغرف مبنقاره من البحر ! ) .
وأمثال هؤلء البوقات والطبول اذلين حفزوا أاب زكراي عىل مناظرة الكسايئ  ،مه
عىل مر العصور أكرث من يرعى بذور الزهو والانتفاخ يف نفوس طالب العمل ..
قال عهنم اذلهيب  ( :اجلاهل ليعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غريه ؟! )

فالبداع

( التواضع العلمي )

تقلي ٌد ِز
منظم لعدد من املبدعني  ،ومج ٌع جاد ملتفرق يف الخرين ،
مث بعدها تكون خلق ًا أخر  ..فتبارك هللا احسن اخللقني !

يقول ُّالزهري ( كنت أحسب بأين أصبت من العمل جفالست
عب من ِ ز
الشعاب ) .
عبيدَ هللا بن عب ِدهللا فكين كنت يف ِش ٍ

ذلكل :

فال تكن من اذلين يشوهون معىن الاس تقالل
بتلكُّف أوجه املغايَرة  ،أولئك اذلين يرون الناس
ميشون مطمئنني عىل أقداهمم  ،فيضعون أيدهيم
عىل الرض لميشوا عىل أربع  ،لتحصيل أكرب قدر
من الاس تقالل  ،خيرهجم من " تبعية امليش عىل القدام "

( معرفة سري الاكبر ) سبب لتواضعك ومعرفة قدرك وتقبكل للتعمل .
تذكَّر  :لتناقض بني تعظمي قدر العلامء والنصح هلم ال يف عقل اجلاهل .
قلب برشي انمكشت فيه ََضاعة الاهتداء والئتساء !
الس نَّة املاضية  :حيامث متددت ( الان ) عىل أدمي ٍ
برق ِ
يطان
هربوا من الرق اذلي خلقوا هل  ..فبلوا ز ِ
النفس والش ِ
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ختام ًا

...

فكرة الكتاب ابختصار :
" كن جاد ًا يف التكوين العلمي املبكر "
" اهرب من اجلدل املض زيع للوقت "
حتصن واصرب لتصل لبوارق التأييد "
" ز
" احذر ابلون الزهو وومه الاس تقالل "
والسالم ختام
كتبه  :محمد املطريي ( أبو مهس)
الثالاثء  1441 / 6 / 17ه
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