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 قال أبو الوليد الباجي:

 إذا كنُت أعلُم ِعْلًما يقيًنا
ًًن ِِبا ْْ  َفِلْم ال أُكون َضِن

 اَعهْ أبنَّ مجيَع حيايت َكس 
 وَأْجَعُلها يف صالٍح وطاَعهْ 

 ((8/125)) ترييب املدارك: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المشّوق إلى القراءة وطلب العلم

 

3 

3 

3 

 

 
 

 مقدمة الطبعة الثانية
 احلمد هلل، اللهم صلِ  وسلِ م على حممد عبدك ورسولك.

رمحه -أما بعد، فال أظن قارىء هذا الكتاب قد فرغ من قراءته إال وهو يردِ د بصدق قول العالمة املقريزي 
 :1-هللا

 د أْعرَضْت نفسي عن اللهِو مُجلةً وق
 ُشغلي وشاغلي -حبمدهللا-وصاَر 

 فطورًا يراعي كاتٌب لفوائدٍ 
 وآونًة للعلِم صدرَي جامعٌ 

 وَملَّْت لقاَء الناٍس حَّتَّ وإن جلُّوا 
 فوائد علٍم لسُت من ُشْغِلها أْخُلو
 بصحَِّتها قد جاءًن العقُل والنْقلُ 
 وفتزكو به نفسي وعن هِ ها تْسلُ 

يف طبعته األوىل قبووال حسوًنا، وهوذب طبعتوه الةانيوة ال تزيود عون األوىل  -حبمد هللا تعاىل-وقد لقي الكتاب 
، 76، 32إال بتصووحيم موووا البوود  مووون تصووحيحه مووون خطوووا أو يوووب، وإال بوووزتدا: قليلووة يف الصوووفحا: ا تيوووة: )

أن ينفوع ِبوذب  -تعواىل-الختصوار، أسوال هللا (، ومل أحب أن أتوسَّع يف الزتدا: ملوا اشوتطته علوى نفسوي مون ا87
 الطبعة كما نفَع بسابقتها.

 واحلمد هلل وحدب

 وكتب
 علي بن حممد الِعمران

 هو16/1/1422
 
 

                              
 (.50 /1يف كتابه: ))ُدرر العقود الفريدة((: ) 1
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مَقّدَمة الطبعة األوَل

 : احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد
 من جوانب النموِ  الِعْلمي، ورافًدا أساًسا من روافد التوسُّع املعريف.فهذب رسالة ُُتل ي لنا جانًبا مهمًّا 

تكشف لنا هذب الرسالة عن صورٍة ُمْشرِقٍة من حيواة العلمواء، ضوربوا فيهوا أروأَل األمةلوة، وأصودَق ال اهو ، 
 وأجلى الدالال: على حبهم للعلم، وَشَغِفهم به، وتفانيهم من أجل حتصيله وطلبه.

وال اه  كةرية ومتنوِ عة، اصطفيُت منها ما يتعلَّق حبياة العلمواء موع الكتوب، يف اهتموامهم ِبوا هذب األمةلة 
قراءًة وإقراًء، يف حتصيلهم هلا شراًء واستنساًخا، يف شغفهم ِبوا، وحرصوهم عليهوا، واصوطحاِبا معهوم َسوَفرًا وح ورًا، 

 يف مواقف عجيبة، وصوٍر ُمْعِجبة، وال عجَب!!.
: ))وأما ُعشَّاق العلم فاعظم شغًفا به وِعْشًقا له من كلِ  عاشٍق مبعشوقه، وكةورٌي -رمحه هللا- قال ابن القيم

 اهو. 2منهم ال َيْشَغُله عنه أمجُل صورٍة من البشر((
 . اهو 3: ))ولو ُصوِ ر العلُم صورًة، لكانت أمجَل من صورة الشمس والقمر((-أيً ا-وقال 

 !!. العلَم، وكيف يُتعجَّب ممن َكِلَف به، وانقطَع له؟أقول: فكيف ُيالم إًذا من َعِشقَ 

- 1- 
غري خاٍف على عامة الناٍس ما للعلم من ُُسو  املكانة وشرف املنزلة، وما حلامله من ذلك، ويزداد كلُّ ذلك 

 تَوبَوًعا لشرف املعلوم، والتوسع فيه، وظهور أثرب على حامله.

                              
 ( للقنوجي. و))مداواة النفوس(( البن حزم.1/100(. وانظر فصاًل يف ))لذة العلم(( يف ))أجبد العلوم((: )69))روضة احملب ((: )ص/  2
 (.201املصدر نفسه: )ص/  3
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ور، مل يكن بنا حاجة إىل إقامة ال اه ، وَنْصوب األدلوة، علوى ادشوادة بوه، وملا كان ف ل العلم ِبذا الظه

 .4وإظهار حماسنه، فكلُّ ذلك جمموأٌل يف كتب َكةرية مفردة
 و 2و 

 كان الباعث يل على تصنيف هذا الكتاب وأتليفه أمران:
إيووالء كتووب العلووم عون  -ال سووواهم-مون ُعووُزوف كةووري موون )طلبوة العلووم!!(  -ورآب غووريي-: موا رأيتووه األول

 مكانتها، وإنزاهلا منزلتها، فاشتغلوا عنها بغريها.
* فجماعة منهم ظنوا أهنم قد بلغوا مون العلوم موا ال ُاتواه معوه إىل مزيود قوراءٍة واطوالأل، فقنعووا مبوا أحور وب 

 من ألقاب!! وشهادا:!! ومناصب ووجاهة!!.
د كان يد عي العكس، يقول: دعوين أضع همَّ فما هو إال أن حا  ))اللقب(( حَّت أعرض عن الطََّلب، وق

 ))اللقب(( مث أُْمِعن يف الطلب! فما ابله انقلب!!.
ور علوى العبواد، وانسولل مون طلوب  وتليته وقف هنا فحسب، لكنه اتكا على أريكته وعورَّض الوسواد، وتنمَّ

 ب.العلم إىل طلب الدنيا، فاصبم ))اللقب( حينئٍذ خديعة خيدأل ِبا املرُء نفَسه وغري 
ولو كانت األلقاب تؤخذ عن أهليٍَّة واستحقاق، هلان اخلْطُب وانقطع اخِلطاب، لكن العكوس هوو الواقوع، 
فاصووبحْت أحيوواًًن تُبووواأل وُتْشووتى، وأحيوواًًن تُعطوووى لبحوووٍا هزيلووة، وأحيووواًًن لبحوووا منقولووة عووون غريهووا، وهكوووذا يف 

 ؟!.5أو لقبسلسلة نِكدة من التخاذل العلمي، فهل يوثق بعد هذا بشهادٍة 

                              
له وشرفه، وبيان عموم احلاجة إليوه، وتوقُّوف كموال العبود و اتوه يف معاِشوه ومعواِدب عليوه( ل موام ابون انظر فصالً طويالً حفيالً يف )العلم وف  4

 (.398 -3 /2، 555 -219 /1قيم اجلو ية يف كتابه ))مفتاح دار السعادة((: )
 أقول: ويف بيان العلم وف له مصنفا: مفردة منها:

(، ))جوووامع بيووان العلوووم وف وووله(( البووون عبووودال  360)فوورض طلوووب العلوووم(( ل جوووري )(، )310))ف وول العلوووم والعلمووواء(( حلميووود بووون  تد )
(، 909(، ))احلث على حفظ العلم(( للعسكري، وابن عساكر، وابن اجلو ي، و))جواهر العقودين يف ف ول الشورف (( للسومهودي )463)

(،، 1194علم على شرف النسب(( حملمود سوعيد صوقر )(، و))تف يل شرف ال1178و))التنبيه وادعالم بف ل العلم واألعالم، للعمريي )
 (.1385و))إرشاد الطالب إىل ف يلة العلم والعمل وا داب(( حملمد بن مانع )

!!( كول شويٍء، فموع يقينوه أهنوا ال شويء إال أنوه لكن بعض الصاحل  مل يستطع التخلَُّص من ضغط الواقع يف اعتبوار هوذب )األلقواب السوحرية 5
تطيع أن يكتب اُسوه دون أن يسوبقه بوو )اللقوب(، ووهلل لوو وضوع قبول اُسوه موا شواء مون ألقواٍب وشوارا: َلَموا أغنواب ذلوك شويًئا! ال يس -دائًما-

 ولكنه اللقب، فمَّت ُسِلَب ُسِلَب معه كلُّ شيٍء.
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 وما أصدق الشاعر حممد رضا الشَِّبْييب العراقي يف قوله:

 -ُوِقْينا الِفَتنا-فتنُة الناٍس 
 -واَك ت عصُر أَِفقْ -مل تزْل 

 َحَكَم الناُس على الناِس مبا
 -وأًن ِمن بعِ هم-فاْسَتحالت 

 ابطُل احلَْمِد وَمْكذوُب الةَّنا 
 َعْصَر ألقاٍب ِكباٍر وُكىن

 نهم وَغ ُّو األْعيُناُسعوا ع
ًنا وعيين أُُذًن  6أُذين َعيوْ

* ومجاعة منهم قنعوا مبتابعة ما تتسارأل شركا: احلاسوب يف إنتاجه، من أقراٍص حتوي العشرا: بل املئا: 
من الكتب يف مجيع الفنون! وظنوا أن هذب تُغين عن شراء الكتب واقتنائها ومطالعتها وَدْرسها! وما َعِلم هوؤالء )أو 

منزلوًة ليسوت هلووا،  7ِلمووا ولكون...( أهنووم قود اْسَتْسومنوا ذا َوَرم ونفخوووا يف غوري َضوَرم، فووانزلوا هوذب ا لوة )الصووم اء(عَ 
أن يسوبقوا الرَّْكوَب، وُاقِ قووا املسوائل، ويسوتدركوا علوى العلمواء،  -وهيهوا:-ووطَّنوها مكاًًن ما ينبغي هلا، أرادوا ِبوا 

! فيا هلل العجب! وأعجُب منه: أن ينسبوا كل ذلك الف ل إىل أنفسوهم )متوَوهِ   أرادوا كلَّ ذلك= بَِلْمسٍة عل ى  ِرًّ
 وُمْوِه (، فَجَنوا بذلك على أنفسهم، إذ َحِسبوا أهنم على شيٍء، وعلى العلم، وعلى الناس!!.

الب العلوم مبوا  : هو استةارة اهِلَموم، وَشوْحذ اخلوواطر، وتبصوري طو-الداعي إىل أتليف الكتاب- األمر الثاين
 كان عليه سلفهم من العلماء واألئمة، يف ص هم وبذهلم يف حتصيل العلم وقراءته وإقرائه.

وال اْمِتاَء يف أثر هوذب األمةلوة احليَّوة والصوور الصوادقة مون حيواة تلوك الصوفوة مون العلمواء، يف َشوْحذ اهلموة 
لعلم يف القراءة واملطالعة، واالستبصار خب اهتم وُتوارِبم وإيقاظها، كما ال ختفى فائدهتا يف التعرُّف على طرائق أهل ا

للوصووول إىل طريقووٍة ُمْةلووى وأسوولوٍب ُاْتَووَذى، ولوويس هووذا موون التغووينِ  أبجموواد األجووداد والركووون إليهووا، ولكنووه كشووف 

                                                                                           
يف مكتبتووه حماطووة  طووار مجيوول،  وبعوض هووؤالء يُعوو ِ  بطريقووة ُأخوورى، فحاملوا اصوول علووى شووهادة ))اللقووب(( إال ويسووارأل بوضوعها يف مكووان ابر ٍ 

 ولسان حاله يقول: هلل أيب! لقد بلغُت مرتبة الراسخ !!.
 وكم من شهاداٍ: يَوُغرُّ مجاهُلا        وفيَمُتها النوَّْقش الذي يف إطارِها

 (.33انظر: ))تقريب األلقاب العلمية((: )ص/  6
بول لوه فوائود كةورية تُوَقودَّر بقودرها وال تعودوا َطْوَرهوا، ولسوت هنوا لتعديود حماسونه وال  ال يُوْفَهم من هذا أن احلاسوب ال قيموة لوه وال فائودة منوه، 7

 لتبي  مزاتب!!.
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العووزائم، وقوود قووال  لصوفحة مطويَّووة موون ورخينوا اليوود، علَّهووا ُتْسوِهم يف إيقووا  مووا فَوَتَ موون اهلمووم، وُتْشوِعل مووا خبووا مون

 .8بع هم: ))احلكات: جند من جنود هللا يةبِ ت ِبا من شاء من عبادب((
- 3 - 

إن النوواظر يف ِسووورَي العلموواء خَيْلُوووص إىل حقوووائق مهمووة ونتوووائف واضووحة، منهوووا: معووورفتهم بقيمووة هوووذب الةوووروة 
ر: يف صوٍر عديدة مموا ستكشوف هوذب والكنو  العظيمة، لذا فقد أولوها عنايًة فائقًة وجهوًدا ضخمة، ظه 9اهلائلة

 الرسالة عن بع ه.
إن موون واجبووا: أهوول العلووم اليوووم: تبصووري النشووى أبهِ يووة هووذا الووتاا الووذي خلَّفووه األجووداد، فهووو ُعَصووارة 

 عقوهلم لقروٍن عديدة، ومثرة مجعهم وسهرهم  ماد مديدة.
التِكوة الوال ال يَوْقوُدرها قودَرها إال هوم، النهووض ِبوذا الوتاا، واحِلفوا  علوى هوذب  -أيً ا-إن من واجباهتم 

 وال يستطيع احلفاَ  عليها حقًّا إال هم.
إن احلفووا  علووى هووذب الةووروة ال يكووون مبجوورَّد َرْصووفها يف خووزائن أنيقووة، وال بتتيبهووا وتزويقهووا وتنميقهووا، وال 

  عليها هوي: بعوث احلركوة بنشرها وحتقيقها، كال! ليس بذلك فقط، لكن خري وسيلة حلفظها، وأ ع طريقة للحفا
العلميوة وإاائهووا، وإيقووا  اهلمووم وإعالئهووا، حبيوث ن وويف كوولَّ يوووم إىل صووفوف القوراء )والقووراء حقًّووا( عوودًدا جديووًدا، 
يعُكُفون عليها ويستجلون فوائَدها، فبهذب الطريقوة، وِبوا َوْحوَدها، تنموو وتكتمول كولُّ الوسوائل املسواعدة )مون َخوْزن 

، وسيسووعى طووالُب العلووم وُروَّاد املعرفووة حةيةًووا ُُتوواب إاوواء كوولِ  ذلووك بوودافٍع ذايت واقتنوواأل شخصووي، وَرْصووٍف وَنْشووٍر...(
 ألهنم أصبحوا ساعتئٍذ يف أمسِ  احلاجة إليها، ومن أعرف الناس بقيمتها.

ا فيوم كوان العلمواء يتنافسوون يف اْقِتنواء الكتوب، ويتبوارون يف حتصويلها واستنسواخها، ويعُكفوون علوى قراءهتو
وإقرائهوا )ممووا سووتاب يف هووذب الرسووالة( يووم كووانوا كووذلك، نِشووَطت حركووُة التواليف والنسوول، بوول ومجيووع ضووروب خدمووة 

 .10الكتاب

                              
 (.22 /1))أ هار الرتض((: ) 8
، وانظوور فصووالً يف بيووان ذلووك يف ))التاتيووب ادداريووة((: ) 9  /2( للكتوواين، و))الفكوور السَّووامي((: )462 -452 /2هووي هائلووة ضووخمة حبووقٍ 

( للحلوجي، و))الكتاب يف احل وارة ادسوالمية((: )ص/ 41 -39للَحْجوي، و))حملا: من وريل الكتب واملكتبا:((: )ص/  (51 -48
 ( ليحىي اجلبوري.244 -169

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المشّوق إلى القراءة وطلب العلم

 

8 

8 

8 

: موا قيموة كول تلوك الوسوائل وال مسوتفيد -بربوك-فإذا أوجدًن القرَّاء ُوِجد معهم كولُّ شويٍء، وإال فقول يل 

 وال راغب وال طالب!!؟.
- 4 - 

لقراءة وطلب العلم كان سبًبا رئيًسا يف ضياأل جزٍء ليس ابلقليل من هذب الةروة، كموا  إنَّ ضعَف اهلمم عن ا
 كان للجهل، وعدم الوعي بقيمتها، وانتشار احلروب والفنت= آاثٌر أخرى ال ُيستهان ِبا.

ابلالئمة على ضعف اهِلمَّة يف انداثر كةري من كتب  -رمحه هللا-( 597) 11وقد أيى ادمام ابن اجلو ي
علم: قال: ))كانت هم القودماء مون العلمواء َعِليَّوة، تودلُّ عليهوا تصوانيفهم، الوال هوي  بودة أعموارِهم، إال أن أكةور ال

تصانيفهم َدثَر:، ألن ِهم الطالب ضُعفت، فصاروا يطلبون املختصرا: وال ينشطون للمطوَّال:، مث اقتصروا علوى 
 اهو. 12(ما يدرسون به من بع ها، فَدثَر: الكتب ومل تُنسل(

( 513فووإن كوووان هوووذا هووو تعليوووُل ابوووِن اجلوووو يِ  يف تلووك الفوووتة، وهوووو يووورى أاب الوفوواء ابوووَن عقيووول احلنبلوووي )
وواب النحوووي ) 800صوواحب كتوواب ))الفنووون(( يف ) ( صوواحب التصووانيف العديوودة 567جملوود(، ويوورى ابووَن اخلشَّ

 13عاشق الكتب، والو ير الصاحل العوامل ابون ُهبَورية( العالمة املتفنن، 569واملكتبة ال خمة، وأاب العالء اهلََمَذاين )
( صووواحب األتدي البي ووواء علوووى العلوووم والعلمووواء، وغوووريهم، فمووواذا نقوووول إًذا يف عصوووٍر قووود اجتموووع فيوووه إىل 560)

ْلِهيا: واملشغال: عن القراءة، بل عن العلم مجلًة!!.
ُ
 ضعِف اهِلَمم، وَخَور العزائم، َسْيٌل هادر من امل

ْلهيوووا:، وشوووغلتنا تلوووك الصووووارف ِبَ ِْيقهوووا وسووونفقد املزيووودَ 
ُ
 مووون هوووذا الوووتاا إذا يووون انسوووقنا أموووام تلوووك امل

علوى  -ولوو أبقولِ  القليول-وَِبْرجها، فيا هلا من خسارٍة فادحة وَغْْب عظيم!! فهل جيوُ  لطالِب علٍم أن يكون ُمِعينًوا 

 ضياأل شيٍء من هذا التاا ؟!.

                                                                                           
( لووودي طوووورَّا ي 857 -855 /3انظووور فصوووالً يف ))حوووال ملووووك املسووولم  يف صووويانة كتووووب السووولف(( يف ))خوووزائن الكتوووب العربيوووة((: ) 10

 (.899 -898 /3: )-أيً ا-ستكةار املسلم  من نسل الكتب(( فيه و))فصاًل يف ا
 /1وقبلووه ادمووام ابوون جريوور الطوو ي يف خوو ب املشووهور يف توودوين التفسووري والتوواريل. وكووذلك ادمووام ابوون عبوودال  يف ))جووامع بيووان العلووم((: ) 11

ري بعوودم العنايوة، وِقلَّووة الر ِعايوة، واالشووتغال ابلودنيا، والَكَلووب (، قوال وهوو يتحوود ا عون دروس العلووم: ))وإن كوان لَعْمووري قود َدَرس منووه الكةو21
 ( يف مقدمة كتابه ))الوجيز((.468عليها(( اهو. ومةلهم الواحدي )

 (.557 -556))صيد اخلاطر((: )ص/  12
 .-رمحهم هللا تعاىل-واألربعة حنابلة  13
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 كالَّ!!.

- 5 - 
مت هذه الرِّس  الة إَل فصول:قسَّ

 : يف احلثِ  على اال دتد من العلم والتبحُّر فيه.األول
 : حرص العلماء وشغفهم ابلكتب، قراءًة وحتصياًل.الثاين

 : يف قراءة املطوَّال: يف جمالَس معدودة.الثالث
 : يف َتْكرار قراءة الكتاب الواحد املرا: الكةرية.الرابع

 ا: الكةرية.: يف تدريس الكتاب الواحد املر اخلامس
ادس  : يف َنْسل الُكُتب وما حتمَّلوب يف ذلك.السَّ

 : إيقاظاٌ: وتنبها:.السابع
ونصوص هذب الرسالة ال أعلمهوا جمموعوًة يف كتواب، وال مدوَّنوة يف مكواٍن واحوٍد، مجعُتهوا مون بطوون كتوب 

وورَي والووتاجم، والتوواريل والطبقووا:، ف ووممُت النظوورَي إىل نظووريب، والقصووَة إىل أُ  ختهووا، بعوود طووول نظووٍر وفحووص، ال السِ 
اًث ابلنعمة ودفًعا للظِ نَّوة، ولويس قصودي اسوتيعاب كول موا  كون أن تنطووي  أقول هذا تكةوُّرًا وال تزيًُّدا، لكن أقوله حتدُّ

 .14عليه هذب الفصول، إذ حماولة ذلك غري جُمٍْد وال مطلوب
، بول َصوْدري أرحووب لتقبُّول ذلوك موون 15وأًن غوري ُمْسوتكنٍف وال ُمْسوتك  عوون قبوول اسوتدراك أو مالحظووة

 ثناء مةٍن أو مدح مادح!!.

أن ُاقِ ق ما أَمَّْلته من هذا الكتاب، وأن يتقبل ذلوك عنودب بقبووٍل حسون، اللهوم علِ منوا  -تعاىل-أسال هللَا 
رسووله حمموود موا ينفعنوا، وانفعنووا مبوا َعلَّمتنوا، و ِدًن ِعلًمووا، إنوك علوى كوول شويٍء قودير، وصوولى هللا وسولم علوى عبوودب و 

 وعلى آله وصحبه.
 وكتب

                              
 فنحتاه حينئٍذ إىل ُمشوِ ق ُيشو قنا إىل قراءة ))املشوِ ق(( !!. أما كونه غري جُمٍْد، فألنَّ استيفاء ذلك ُي اعف حجم الكتاب، 14

 وأما كونه غري مطلوب، فألن حماولة ذلك ضرب من اخليال، وسوٌء يف التدبري، فهل ايط أحٌد بكتب التاريل وُمتعلَّقاته!؟.
 هنا أشكر أخي األستاذ خالًدا الزهراين، إذ  وَّدين ببعض الَقصص واألخبار. 15
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 علي بن حممد الِعْمران
 هو20/4/1420حتريرًا يف 

 (2928مكة املكرمة، ص.ب )
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 الفصل األول
ر فيه  يف احلثِّ على االزدايد من العلم والتبحُّ

وورَْأ اِبْسووِم رَب ِووَك الَّوو [ موون الوودَّالال: 1ِذي َخلَووَق( لالعلووق/ يف نوزول أوَّل آيووٍة يف القوورآن، وهووي قولووه تعوواىل: )اقوْ
واملعاين ما ال  كن حصرُب، ويُفهم من قوله: )اقوْرَْأ( وهو فعل أمر من )قَورَأ( األمر اجلا م احلا م ابلقراءة، واحلث على 

 ، ويف هذب اللفتة َغناء عن كالم كةري يف هذا املوضوأل.16تعلمها وتعليمها
 ابلزايدة من العلم * أمر النيب 

: )َوال -تعاىل-جاَء األمُر القرآين ا خر، لتاكيد الق ي ة وانلحث على طلب املزيد من العلم، فقال هللا مث 
 [.114تَوْعَجْل اِبْلُقْرآِن ِمن قَوْبِل أَن يُوْقَ ى إِلَْيَك َوْحُيُه َوُقل رَّبِ   ِْدين ِعْلًما( لطه/ 

 اهو. 17أن أمَر نبيَّه أن يساله املزيَد منه((: ))وكفى ِبذا شرًفا للعلم.، -رمحه هللا-قال ابن القيم 
يف  تدة حوَّتَّ  : ومل يوزل -رمحوه هللا-: ))أي:  دين منوك علًموا، قوال ابوُن ُعيينوة 18وقال ابن كةري يف ))تفسوريب((

 (( اهو.-عز وجل-توفَّاب هللا 
 .19وقد قيل: ما أمَر هللاُ رسوَله بطلِب الزتدة يف شيٍء إال يف العلم

 يف طلب الزايدة منه  هللا موسى * خرب نيبِّ 

                              
 ( لألستاذ عودة أبو عودة.84))شواهد يف االعجا  القرآين((: )ص/  انظر: 16
 (.224 -223 /1))مفتاح دار السعادة((: ) 17
 ( ل لوسي.269 /16(، وانظر: ))روح املعاين((: )175 /3) 18
 /11اويووول((: )(، و))حماسووون الت170 /1(، و))فوووتم البووواري((: )282 /3(، و))تفسوووري اخلوووا ن((: )448 /2انظووور: ))الكش ووواف((: ) 19

197.) 
نة للتواضوع هلل والشوكر لوه، عنودما علوم مون ترتيوب الوتعلُّم، أي: علمتوين ت ربِ  لطيفوٌة يف اب ب الوتعلُّم فائدة: قال الزخمشري: ))هذب ا ية مت مِ 

(، وعنوه موا بعودب مون 448 /2وأداًب مجياًل ما كان عندي، فزِدين علًما إىل علم، فإن لك يف كلِ  شويٍء حكموة وعلًموا(( اهوو. ))الكشواف((: )
 التفاسري.
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والعامل كلموا ا داد علًموا. ا داد معرفوة بف ول العلوم ومنزلتوه ومكانتوه، ومبقودار موا فاتوه منوه ويفوو:= فتاقَوت 

 إىل املزيد منه، ولو لقي يف ذلك األالقي. -حينئذٍ -نفُسه 
(، وذكورب النويبُّ 82-60: )الذي قصَّه القرآن الكرمي يف سورة الكهف ا ت ففي خ  كليم هللا موسى 

 )) وفيه أن النيب  20ألصحابه كما يف الصحيح  قال: ))بينما موسى يف مأٍل من بين إسرائيل إذ جواءب رجول
، فسواَل موسوى 21فقال: هل تعلم أحوًدا أعلوَم منوك؟ قوال موسوى: ال. فواوحى هللا إىل موسوى: بلوى، َعْبودًن َخِ ور

 السَّبيَل إليه...(( احلديث.
: ))وفيوه مون الفقوه: رِْحلوة العواملِِ يف طلوب اال دتد مون العلوم، واالسوتعانة علوى 22و العبَّاس القرطيبقال أب

ولف الصواحل،  ذلك ابخلادم والصاِحب، واغتنام لقاء الُفَ الء والعلماء، وإن بَوُعد: أقطارُهم، وذلوك كوان دأب السَّ
عي الناحف، فَوَرسخت يف العلوم هلم أقداٌم، وصمَّ وبسبب ذلك وصَل املرحتلون إىل احلظ الراجم، وحصلوا على السَّ 

 هلم من الذ ِكر واألجر أف ُل األقسام(( اهو.
ويادة احملول   -عليه الصالة والسالم-: ))وموسى 23قال احلافظ ابن حجر يف ))فتم الباري(( مل  نعه بلوغه من السِ 

ركوووب البحوور يف طلووب العلووم، بوول يف  [:-أي احلووديث-األعلووى موون طلووب العلووم وركوووب البحوور ألجلووه... ولفيووه 
 طلب االستكةار منه(( اهو.

قوال: لوو كوان أحوٌد يكتفوي مون العلوم الكتفوى منوه  -رضوي هللا عنهموا-عون ابون عبواٍس  24وذكر املاوردي
 [.66هف/ ملَّا قال: )َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى أَن تُوَعلِ َمِن ممَّا ُعلِ ْمَت ُرْشًدا( لالك -على نبينا وعليه السالم-موسى 

أقووول: فهووذب حووال األنبيوواء، والعلموواُء ورثووتهم، ومل يَرِثوووا موونهم إال العلووم، فطلبوووب وحصَّوولوب وتعبوووا يف سووبيله، 

 فاخذوا حبظ وافٍر.
 * شيٌء من حال الصحابة يف االزدايد منه

                              
 .-رضي هللا عنه-( من حديث ُأيب بن كعٍب 2380(، ومسلم رقم )74البخاري رقم ) 20
 بفتم أوله وكسر الةاين، أو بكسر أوله وإسكان الةاين، وجهان. 21
 ال طوله نقلته.(، ففيه كالم نفيس لو 488 -487 /1(، وانظر ))مفتاح دار السعادة((: )196 /6))املْفِهم((: ) 22
 (.367 /7(، و))إكمال املعلم((: )2/64(، وانظر ))عمدة القاري((: )204، 202 /1) 23
((: )124يف ))أدب الدنيا والدين((: )ص/  24  ( إىل قتادة.258 /1(، وَنَسَبه يف ))البيان والتب ُّ
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، وضوربوا من ِحْرٍص علوى العلوم، فواقتفوا أثورب ماكان عليه قدوهتم  -رضي هللا عنهم-لقد حلَظ الصحابُة 

 أمةلة ًندرة يف احلرص عليه والتفاين من أجله.
كوان إذا تلوى قولَوه تعواىل: )َوقُول رَّبِ   ِْدين ِعْلًموا( قوال: ))اللهوم   -رضوي هللا عنوه-فهذا عبدهللا بن مسوعود 

 .25 ِْدين ِعْلًما وإ اًًن ويقيًنا((
ة اجتهادب وطلبه أن قال: ))وهللا -رضي هللا عنه-وقد بلغ   الذي ال إله غريب، ما أُنزلت سورٌة مون  من ِشدَّ

كتاب هللا إال أًن أعلم أين نزلت، وال أنزلت آيٌة من كتاب هللا إال أًن أعلم فويمن أُنزلوت، ولوو أعلوم أحوًدا أعلوَم موين 
 .26بكتاب هللا تبُلُغه ادبل لركبُت إليه((

لووم، فقوود َعَقوود البخوواريُّ يف ابحلوورص علووى الع حووافظ الصووحابة يصوفه  -رضووي هللا عنووه-وهوذا أبووو هريوورة 
عون  وسوؤاله النويب  -رضوي هللا عنوه-: )ابٌب احلرُص على احلديث( وذكر فيه حديَث أيب هريرة 27))صحيحه((

أْسووعد النوواس بشووفاعته؟ وقولووه لووه: ))لقوود ظننووُت ت أاب هريوورَة أن ال يسووالين عوون هووذا احلووديِث أحووٌد أوََّل منووَك، ِلَمووا 
 ديِث...((.رأيُت من ِحْرِصَك على احل

: ))فيوه احلورص علوى العلموواخلري، فوإن احلوريص يبلوغ حبرصوه إىل 28قال البدر العيين يف ))عمودة القواري((
البحث عن الغوامض ودقيق املعاين، ألن الظواهر يستوي النواُس يف السوؤال عنهوا، العتاضوها أفكوارهم، وموا َلطُوَف 

ا للفائودة، ويتتوب عليهوا أجرهوا وأجور مون عمول ِبوا إىل يووم من املعاين ال يسال عنها إال الراسول فيكوون ذلوك سوببً 
 القيامة(( اهو.

َمِسرية شهر على -يرحل من املدينة النبوية إىل مصر  -رضي هللا عنهما-وهذا جابر بن عبدهللا األنصاري 

 .29من أجل ُساأل حديٍث واحد، خاف أن  وَ: ومل َيْسَمْعه -البعري

                              
 .(553 /4أخرجه سعيد بن منصور، وَعْبد بن مُحيد كما يف ))الدر املنةور((: ) 25
 (.2463(، ومسلم رقم )5002أخرجه البخاري رقم ) 26
 (.233 /1))الفتم((: ) 27
28 (2/ 128.) 
(، 208 /1(، وعلَّقوووه جمزوًمووا بوووه يف ))الصووحيم(( )الفوووتم(: )287(، والبخووواري يف ))األدب املفوورد((: )ص/ 495 /3أخرجووه أمحوود: ) 29

ن طريووق عبوودهللا ابوون حمموود بوون عقيوول عوون جووابٍر بووه، وابوون عقيووٍل ( موو114 -109(، واخلطيووب يف ))الرحلووة((: )ص/ 427 /2واحلوواكم: )
 ُمتكلَّم فيه من ِقَبل حفظه.
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رحَل إىل َفَ واَلة  بدهللا بن بريدة: ))أن رجاًل من أصحاب النيب بسنٍد صحيم عن ع 30وأخره الدارمي

 بوون ُعبيوود وهووو مبصوور، فقوودَم عليووه، فقووال: أمووا إين مل آتِووَك  ائوورًا، ولكوون ُسعووُت أًن وأنووَت حووديةًا موون رسووول هللا 
 رجوُ: أن يكون عندك منه علم...

د احلافظ يف ))الفتم((: )  ع ذلك يكةُر((.( أمةلة مث قال: ))وتتبُّ 210 /1وعدَّ
 وقد ألَّف اخلطيُب كتابه ))الرحلة يف طلب احلديث(( فيمن رحل يف طلب حديث واحد.

لف  * شيء مما جاء عن السَّ
وهكذا كان ذلك اجليل الفريد قدوة ملن بعدهم، يف عكوفهم على العلم، وطلوبهم لالسوتزادة منوه، فاحتوذوا 

 حذوهم، واقتفوا أثرهم، وشواهد ذلك ماثلة:
كانوا إذا ُسعوا احلديث   -علقمة واألسود وغريهم-يف الكوفة  -رضي هللا عنه-ء تالميذ ابن مسعود فهؤال

والعلووم موون شوويخهم، مل يشووف ذلووك مووايف صوودورهم موون النهمووة، فريحلووون إىل املدينووة طَلبًووا للعلوووِ  و تدة يف التةبووت، 
 .31وإمعاًًن يف الطلب والتلقي من أفواب العلماء

( كنووُت إال سووالته عوون 161: مووا رأيووُت أحفووَظ منووه )أي: سووفيان الةوووري 32القطووانقووال اووىي بوون سووعيد 
 مسالٍة أو عن حديٍث ليس عندب، اشتدَّ عليه.

فلم يقف العلماء يف طلبهم عند حدٍ  حمدود، بل استوعبوا قدر االستطاعة والطاقة، ف ربوا بوذلك أعجوَب 
رَي.  األمةلة، وأغرَب السِ 
( ال يسومع أبُعجوبوة إال ذهوب لينظور إليهوا! ذهوب إىل َحْ ووَرَمْو: 104: كوان جماهود )33قوال األعموش

 لريى بئر برهو:، وذهب إىل ابب وعليه واٍل، فقال له جماهد: تعرض َعَليَّ هارو: ومارو:...؟.

                                                                                           
(، ومتَّوام يف 104 /1وله طريق أخرى عن احلجَّاه بن دينار، عن حممد بن املنكدر، عن جوابر بوه. أخرجوه الطو اين يف ))مسوند الشوامي ((: )

 (.928))الفوائد(( رقم )
 (: ))إسنادب صحيم((.209 /1: )قال احلافظ يف ))الفتم((

 (، وضعفه احلافظ يف ))الفتم((.115وله طريق اثلةة عن أيب اجلارود العبسي عن جابر. أخرجه اخلطيب يف ))الرحلة((: )ص/ 
 ( كالها من طريق يزيد بن هارون عن اجلُريري به.125 -124(، واخلطيب يف ))الرحلة((: )ص/ 151 /1))السنن((: ) 30
 (.232 -231 /1(، و))فتم الباري((: )151 -149 /1ذه أخرى يف كتاب اخلطيب السالف، و))سنن الدارمي((: )وانظر اا 31
 (.204 /1))تذكرة احلفا ((: ) 32
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عن اىي بن جماهد الزاهد قال: كنُت آخذ من كلِ  علم َطرًفا، فإن ُسواأل ادنسوان قوًموا  34وذكر ابن َحزم

 ال يدري ما يقول ُغمَّة عظيمة، أو كالًما هذا معناب. يتحدثون وهو
 ((.-رمحه هللا-قال أبو حممد )أي ابن حزم(: ))ولقد صدق 

وهوو مون هوو ت ولًُّعا يف علووم احلوديث والفقوه والقوراءا:، إال  -رمحوه هللا-( 385وهذا ادمام الدارقطين )
 أنه كان ُحَفَظًة لألخبار والنوادر واحلكات:.

: كووان الوودارقطين ذكيًّووا، إذا ذكوور شوويًئا موون العلووم )أي  نوووأل كووان( وجوود عنوودب منووه نصوويب 35يقووال األ هوور 
واِفر، لقد حد ثين حممد بن طلحة النعايل أنه ح ر مع الدارقطين دعوًة، فجرى ذِْكر اأَلَكَلة، فاندفَع الدارقطين يورد 

 نوادر اأَلَكَلة حَّت قطع أكةر ليلته بذلك.
: ))حفظُت القرآن ويل سبع سن ، وما 36( عن نفسه535دالباقي األنصاري )وقال ادمام حممد بن عب

 من علٍم يف عامل هللا إال وقد نظرُ: فيه، وحصَّلُت منه بع ه أو كله((.
وملا أُِسر يف أيدي الروم قيَّدوب، وجعلوا الغل يف عنقه، وأرادوا منه أن ينطق بكلمة الكفر فلوم يفعول، وتعلَّوم 

 ي.منها اخلطَّ الروم
( عنَّوا ببعيود، 840(، وابون الوو ير )728(، وشويل ادسوالم ابون تيميوة )456أقول: وما سرية ابون حوزٍم )

 . وما خلفوب من تراٍا َخرْي حافظ على ذلك وشهيد
: ))أخو ين املووىل عوالء -تلميوذب- 37وخذ مةااًل للداللة على َسَعة اطالأل شويل ادسوالم، قوال الصوفديُّ 

قوال: دخلوُت يوًموا إليوه أًن والشومس النفويس عامول بيوت  -وهو من كبار ُكتَّواب احلسواب-الدين عليُّ بن ا مدي 

فاخووذ الشوويل تقووي الوودين يسوواله عوون االرتفوواأل وعمووا بوو  الَفْذلكووة واسووتقرار  -ومل يكوون يف وقتووه أكتووَب منووه-املووال 
خلَْتم والتوايل، وموا يُطلوب مون اجلملة من األبواب، وعن الَفْذلكة الةانية وَخْصمها، وعن أعمال االستحقاق، وعن ا

                                                                                           
 (.62 /1املصدر نفسه: ) 33
 ( رسالة مراتب العلوم.72 /4))رسائل ابن حزم األندلسي((: ) 34
 (.993 /3))تذكرة احلفا ((: ) 35
 (.194 /1: احلنابلة((: )))الذيل على طبقا 36
 (.310يف ))الوايف(( انظر: ))اجلامع لسرية شيل ادسالم((: )ص/  37
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العاموول. وهووو جييبُووه عوون الووبعض، ويسووكت عوون الووبعض، ويسوواله عوون تعليوول ذلووك؟ إىل أن أوضووم لووه ذلووك وعلَّلووه، 

ووا خرجنوووا موون عنووودب قووال يل النفووويس: وهللا تعلَّمووت اليووووَم منووه مووواال كنووت أتعلموووه. انتهووى موووا ذكوورب عوووالُء  قووال: فلمَّ
 الدين((.

العجيووب، الووذي يُوْوِقُفووك علووى َسووَعة اطووالأل شوويل ادسووالم، ذكوور السووخاوي يف  واسووتمع إىل هووذا الوصووف
ببيوت -عن القاضي مشس الدين بن الديري يقول: ))ُسعُت الشيَل عالء الدين البسوطامي  38))اجلواهر والدرر((

 : ُته؟ فقاليقول وقد ساله: هل رأيت الشيل تقيَّ الدين ابن تيميَّة، فقال: نعم. قلُت: كيف كانت ِصفَ  -املقدس
 هل رأيَت قُوبََّة الصَّخرة؟ قلت: نعم. قال: كان كُقبَّة الصخرة ُمأل كتًبا هلا لسان ينطق!!(( اهو.

وال ريَب أن هذا التنوأل املعريف مل يتَّا:َّ من فراغ وبطاله، ولكنه مجُِع بطول السَّهر، واغتنام العمر، ومنادموة 
 ب.الكتاب واالسِتغناء به عن الص حاب واألحبا

 * علماء يعرفون علوًما ال يعرفها أهل عصرهم
وإن تَوْعَجب فَوَعَجٌب ما وجدته يف تراجم بعض العلماء، وموا ذُكور مون َسوَعة اطالعهوم وتنووُّأل معوارفهم، بول 

 تصريم مجاعٍة منهم مبعرفتهم لعلوٍم ال يعرفها أهُل عصرهم، بل ال يعرفون أُساءها!! وإليك ما وجد::
( يقول: إين متقٌن يف مثانية علوم، موا يسوالين أحوٌد عون 567النحوي احلنبلي : ) كان ابن اخلشَّاب  -1

 .39علم منها، وال أجد هلا أهاًل!!
ووووْبكي : ) -2 ( يقووووول: أعووووورف عشوووورين علًمووووا، مل يسوووووالين عنهووووا ابلقووووواهرة 777وكووووان أبووووو البقووووواء السُّ

 !!.40أحد

علًموا، ال يعورف علمواء عصوري  (: أعورف سسوة عشور819وقال حممد بن أيب بكر بون مَجَاعوة : ) -3
 .41أُساءها!!

                              
38 (1/ 117.) 
 (.317 /1))الذيل على طبقا: احلنابلة((: ) 39
 (.132 /2))درَّة احِلجال((: ) 40
 (.148 /2))البدر الطالع((: ) 41
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( قووال: أعوورف عشوورين علًمووا مووا 842ويُووروى أن حمموود بوون أمحوود بوون عةمووان بوون علوويم املووالكي : ) -4

 .42ُسئْلُت عن مسالٍة منها!!
( يقوووول: عنووودي أربعوووة وعشووورون علًموووا، مل يسوووالين عنهوووا 1260وكوووان أمحووود بُوووو ًنفوووع الفاسوووي : ) -5

 .43أحٌد!!
(، حكى بعُ هم أَنَّه دخَل عليه، فوَجَدب ينظر يف 435أيب الطيب عبداملنعم الكندي : )ويف ترمجة  -6

 .44اثين عشر علًما، وكان له حظ من احلساِب واهلندسِة والعلوم القد ةِ 
( مون تفنُّنوه يف 1188عون والودب العالموة حسون اجلو يت الكبوري : ) 45وانظر ما ذكرب اجل يت املؤر ِخ -7

( لدراسووة )العلوووم التجريبيووة( موون اهلندسووة والكيميوواء 1154 -1144اعتكافووه عشوور سوونوا: ) علوووم الشوورأل، مث
ومكرة والتجليود والونقش واملووا ين، حوَّت صوار  والفلك والصنائع احل ارية كلِ ها، حَّت النِ جارة واخِلراطوة واحلِودادة والسَّ

 بيته  اِخرًا بكلِ  أداٍة يف صناعٍة وكلِ  آلٍة...
 م واحلَْق ابلرَّكب.فتزوَّد من العل

: ))وال يَوْقنَوع مون العلوم مبوا أدرك، ألن -وهوو يرشود الطالوب- 46قال املاوردي يف ))أدب الدنيا والودين((
 القناعة فيه  هٌد، والزُّهد فيه ترٌك، والتُك له جهٌل!.

ريب أشوبه شويٍء وقد قال بعض احلكماء: عليَك ابلعلٍم وادكةار منه، فإن قليَله أشبه شيٍء بقليل اخلري، وكةو
 بكةريب، ولن يعيب اخلري إال الِقلَّة، فام ا كةرتُه فإهنا أُمِنية(( اهو.

                              
 بيع بعض نفائس كتبه!.(، وكان مع هذا رمبا احتاه في113 /2))البدر الطالع((: ) 42
 (.124 /1))فهرس الفهارس((: ) 43
 (.184 /3(. و))معامل اد ان((: )67 /8))ترتيب املدارك((: ) 44
 (، وانظر: ))رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا((:397 /1))وريل اجل يت((: ) 45

 وهو مهم. -رمحه هللا-( للعالمة حممود شاكر 85 -82)ص/ 
( أنوه كوان يقوول: أعورف 1071( يف ترمجة شيخه أيوب ابن أمحد احلنفوي اخللوويت : )89لي يف ))مشيخته((: )ص/ وذكر أبو املواهب احلنب

 مثان  ِعْلًما!!.
 أقول: الظاهر أن هذب )الةمان ( من علوم أهل التصوُّف )العلوم الباطنة( الال هي َعْ  اجلهل ابهلل وشرعه!!.

 (.125)ص/  46
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قال: ))أف ول  47ومن فوائد االستمرار يف طلبه ودوام التزيد منه ما ذكرب ابن اجلو ي يف ))صيد اخلاطر((

 ِبرأْيوه، وصوار تعظيموه لنفسوه مانًعوا موون األشوياء التزي ود مون العلوم، فإنوه مون اقتصوَر علوى موا يعلموه فظنَّوه كافيًوا اْسوتَوَبدَّ 
 االستفادة. واملذاكرة تب ِ  له خطاب...((.

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (.158)ص/  47

  طلب االستزادة من العلم، وعدم االقتصار على فنٍ :وأنشد بع هم يف
 احرص على كلِ  علٍم تبلغ األمال
 النحُل ملا َرَعْت من كلِ  فاكهةٍ 
 الشمع ابلليل نوٌر ُيْست اُء به

 وال تواصل لعلٍم واحٍد كسال 
 أبد: لنا اجلوهرين: الشمَع والَعَسالَ 
 والشهُد يُ ي  ذن البارىِء الِعَلالَ 

 (.49 /3ة احِلجال((: )من ))در 
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 االستزادة من العلم... حىت يف ساعة االحتضار
ساعة االحت ار ال  كن ألحٍد أن يصَف حقيقتها أو يصَل إىل ُكْنهها، لكن الكلُّ يعلم أهنا سواعة رهيبوة 

لة، إهنا ساعة االنتقال والتحول من الدنيا إىل ا خرة، من احليواة إىل املوو:، هول هنواك سواعة يف الودنيا وحلظًة ُمذهِ 
 أرهب من هذب؟! هل هناك ساعة يف الدنيا أشد حرًجا وأكةر شغاًل منها؟! كال.

علوى ذلوك كل ِوه،   فما ابلك أبًنٍس يف هذب )الساعة ويف هذب اللحظة( يتذاكرون العلوم، ويقيودون الفوائود، وارصوون
ًة، وكاشوودِ  مووا يكونووون َنَشوواطًا!! نعووم هووذا ممووا حفظووه لنووا التوواريل وسووطرته الكتووب، فةبووت  كوواقوى مووا يكونووون ِصووحَّ

 وصمَّ ليبقى ِعْ ة وِعظة لِلخاِلِف، وحادًت يتعلل به الطالب.
ة النوََّهمة، وُسو  اهلمة.  وسرُّ قدرهتم على ذلك، ِشدَّ

 :48قال العالمة ابن اجلو ي

 يل هٌة يف الِعْلم ما إن مةُلها
ىَن 
ُ
 ُخِلقت من الِعْلق العظيِم إىل امل

 وهي الال َجَنِت النُُّحْوُل هي الال 
 ُدِعيت إىل نَوْيل الكماِل َفلبَّتِ 

ُهوماِن ال َيْشبَوَعاِن، طالُب ِعْلٍم وطالُب ُدنْيا((وهذا مصداق خ  النيبِ    .49: ))َمنوْ

                              
 (، يف قصيدة له.379 /21(، و))السري((: )25انظر: ))ذيل الروضت ((: )ص/  48
وهم: أنوس، وابون عبواس مرفوًعوا وموقوفًوا، وابون مسوعود، وعائشوة، وأبوو  -رضي هللا عنهم-هذا احلديث جاء من رواية مجاعٍة من الصحابة  49

 رسل احلسن، وموقوًفا على كعب األحبار.من م -أيً ا-سعيد اخلدري، وابن عمر. وجاء 
كموووا يف ))املقاصووود: -(، والبيهقوووي يف ))الشوووعب(( و))املووودخل(( 92 /1أحسووونها مووون روايوووة أنوووٍس وابووون عبووواس، فووواألول أخرجوووه احلووواكم: )

 وابن عساكر يف ))ورخيه((: )خمطوط( من طريق أيب عوانة، عن قتادة، عن أنٍس به. -((434
 صحيم على شرط الشيخ  ومل خيرجاب، ومل أجد له علة(( ووافقه الذهيب. قال احلاكم: ))هذا حديث

وأبووو خيةمووة يف ))العلووم(( رقووم  -(321 /3كمووا يف ))املطالووب العاليووة((: )-وحووديث ابوون عبوواس أخرجووه إسووحاق بوون راهويووه يف ))مسووندب(( 
(، وأمحوود 6/313(، و))األوسووط((: )11095)( رقووم 77 -76 /11(، والطوو اين يف ))الكبووري((: )95 /1(، والبووزار )الكشووف: 141)

 (.94 /1(، والعسكري يف ))احلث على حفظ العلم((: كما يف ))املقاصد((، وابن اجلو ي يف ))العلل((: )215يف ))الزهد((: )ص/ 
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  مَّت تطلب العلم؟ قال: من احمل ة إىل املق ة.وملا ُسِئل ادمام أمحد: إىل

 فإليك ما وجدًن من خ هم يف ذلك:
 (182* خ  أيب يوسف القاضي )

ُِ يَّة((
يف ترمجوة  51، واملوىل تقي الودين التميموي يف ))الطبقوا: السونية((50ذكر القرشي يف ))اجلواهر امل
قوال: ))أتيتووه أعوودب، فوجدتوه مغًمووى  -ر مون روى عنوهتلميوذ أيب يوسوف وآخوو-إبوراهيم بون اجلوراح التميمووي مووالهم 

 عليه، فلما أفاق قال يل: ت إبراهيم! أيُّهما أف ل يف رمي اجلمار، أن يَوْرمَيها الرجُل راجاًل أو راكًبا؟
 فقلت: راكًبا. فقال: أخطاَ:!.

 قلُت: ماشًيا. قال: أخطاَ:!.
 .-يرضى هللا عنك-قلت: قل فيها 

ب للوودعاء، فاألف ول أن يرميووه راجواًل، وأمووا موا كووان ال يوقوف عنوودب، فاألف وول أن قوال: أمووا موا يوقووف عنود
 .52يرميه راكًبا

-رمحوه هللا تعواىل-مث قمت من عندب، فما بلغوُت ابَب دارب حوَّت ُسعوُت الصُّورَاَخ عليوه، وإذا هوو قود موا: 
.)) 

 (266* خرب أيب ُزْرعة الرازي )

                                                                                           
ووس أو جماهود( عون كلهم من طريق ليث بن أيب ُسَليم عن جماهد )يف الزهد، وعلل ابن اجلو ي: عن طاووس، ويف البزار: على الشك عن طوا

 بنحوب. عن النيب  -وأحسبه قد رفعه-ابن عباس 
 (.321 /3( واحلافظ يف ))املطالب((: )140 /1وفيه ليث بن أيب سليم ضعيف احلديث، وبه أعلَّه اهليةمي يف ))المع((: )

 عن ابن عباٍس موقوًفا. ( من طريق إُساعيل بن أابن عن عبدهللا بن إدريس عن ليث عن طاووس108 /1وأخرجه الدارمي: )
50 (1/ 76.) 
 ( ومل يرد فيه جوابه الةاين: ))قلت: ماشًيا...((.191 -190 /1) 51
، وهوو قود رموى ( وقال: ))وأظهر األقوال يف املسالة هو االقتوداء ابلنويب 308 /5(، و))أضواء البيان((: )168 /8انظر ))الموأل((: ) 52

 ق ماشًيا ذهااًب وإتاًب وهللا تعاىل أعلم(( اهو.مجرة العقبة راكًبا، ورمى أتم التشري
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: ُسعووُت أيب يقووول: مووا: أبووو ُ رعووة مطعوووًًن مبطوووًًن 53ديل((قووال ابووُن أيب حووات يف ))تقدمووة اجلوورح والتعوو

يعرق جبيُنه يف النزأل، فقلت حملمد بن مسولم )ابون َوارَة(: موا حتفوظ يف تلقو  املووتى: ال إلوه إال هللا؟ فقوال حممود بون 
 مسلم: يروى عن معاذ بن جبل.

احلميد بن جعفر، عن صاحل بون أيب فمن قبِل أن َيْستتم رفع أبو  رعة رأسه وهو يف النزأل، فقال: روى عبد
 : ))من كان آخر كالمه: ال إله إال هللا دخَل اجلنة((.عريب، عن كةري بن مرَّة، عن معاذ عن النيب 
 فصار البيت ضجَّة ببكاِء من ح َر.

 (277* خرب أيب حامت الرازي )
وكووان يف النووزأل وأًن ال  -رمحووه هللا-: ح وورُ: أيب 54قووال ابنووه عبوودالرمحن يف ))تقدمووة اجلوورح والتعووديل((

، لووه صووحبة؟ فقووال برأسووه: ال، فلووم أقنووع منووه، فقلووُت: أعلووم، فسووالته عوون ُعقبووة بوون عبوودالغافر، يووروي عوون النوويب 
 فهمَت عين؟ له صحبة؟ قال: هو وبعي.

قلت )ابن أيب حات(: فكان سيد عمله معرفة احلديث، وًنِقَلة األخبار، فكان يف عمرب يُقتَوَبس منه ذلوك، 
 راد هللا أن يُظهر عند وفاته ما كان عليه يف حياته(( اهو.فا

 (310* خرب ابن جرير الطربي )
: ))وحكوى يل بعوض بوين الفورا:، عون رجوٍل مونهم أو مون 55قال املعاىف النوَّْهَرواين يف ))اجلليس الصاحل((

قوول  منهووا، فووذُِكَر لووه هووذا قبوول موتووه، وتووويف بعوود سوواعة أو أ -رمحووه هللا-غووريهم: أنووه كووان حب وورة أيب جعفوور الطوو ي 
فاستدعى حمو ة وصوحيفًة فكتبهوا، فقيول لوه: أيف هوذب احلوال؟!  -عليهما السالم-، عن جعفر بن حممد 56الدعاء

 فقال: ينبغي ل نسان أن ال يدأل اقتباس العلِم حَّت  و:(( اهو.
 (352* خرب ابن سعدون )

                              
 (.345)ص/  53
 (.367)ص/  54
55 (3/ 222.) 
 وهو قوله: ))ت سابق الفو:، وت سامع الصو:، وت كاسي العظام حلًما بعد املو:...(( مث يدعو مبسالته. 56
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كر حممد بن وسيم بن سعدون الطُّليطلي أنوه  يف ترمجة أيب ب 57ذكر القاضي ِعياض يف ))ترتيب املدارك((

ًما فيه... قال: ))وَدَخل عليه  ْبوه، فقوال  -وهو يف النزأل-كان رأًسا يف كلِ  فن، ُمتقدِ  بعُض أصحابه، فناداب، فلم جيُِ
نَوُهْم َوَبْ َ َما َيْشتَوُهوَن( لسبا/   [.54ا خر: )َوِحيَل بَويوْ
ُْم َكانُوا يف َشكٍ  مُّرِيٍب(فقال له أبو بكر ح  ذلك: نزلت يف الكفار  .58، وفيها: )ِإهنَّ

 (373* خرب مسرَّة احلضرمي )
وكووان موون -( 373يف ترمجووة مسوورَّة بوون مسوولم احَلْ وورمي : ) -أيً ووا- 59وذكوور عيوواٌض يف ))املوودارك((

َوَعِجْلوُت إِلَْيوَك َربِ  أنوه ملوا اْحُتِ وَر ابتودأ القورآن، فوانتهى يف )سوورة طوه( إىل قولوه تعواىل: ) -أهل العلوم والزهود التوام

 [، ففاضت نفسه.84ِلَتَْضى( لطه/ 
 (440الَفَلِكي ) 60* خرب الَبْْيُوين

يف ترمجووة أيب الراووان حمموود ابوون أمحوود اخلُووَواَرْ مي مووا كووان عليووه موون  61ذكوور تقووو: يف ))إرشوواد األريووب((
قوال: دخلوُت علوى أيب الر اوان وهوو جيوود حرٍص يف حتصيل العلووم، وتصونيف الكتوب، مث ذلوك لوه الفقيوه الَوْلوَواجلي  

ا:  بنفسووه، وقووود َحْشوووره نفُسوووه، وضووواَق بووه صووودرُب، فقوووال يل يف تلوووك احلالوووة: كيووف قلوووت يل يوًموووا حسووواب اجلووودَّ
: أيف هوذب احلالوِة؟! قوال يل: ت هوذا! أَُود أُِل الودنيا وأًن عوامل ِبوذب املسوالة أال -إشوفاًقا عليوه-؟ فقلت لوه 62الفاِسَدة

موون أن أُخلِ يهووا وأًن جاهووٌل ِبووا. فاعوودُ: ذلووك عليووه وَحِفووَظ... وخرجووُت موون ِعْنوودب، وأًن يف الطريووق،  يكووون خووريًا
 فسمعُت الصُّرَاخ(( اهو.

 (633* خرب ابن روْزبَه )

                              
57 (6/ 176.) 
 (.554 -552 /3انظر: ))تفسري ابن كةري((: ) 58
59 (6/ 271.) 
 (: ))هذب النسبة معناها: ال َّاين، ألن بريُن ابلفارسية معناب برًّا...(( اهو.180 /17تقو:: )قال  60
61 (17/ 182.) 
 يعين: اجلدَّا: من ِقَبل األُم. 62
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ْسِند أمحد بن عبدهللا بن معطي اجلزائري : )
ُ
للفاسي أنه َُسَع  63( يف ))ذيل التقييد((666ويف ترمجة امل

َعَلى عِليِ  بون أيب بكور بون ُرْو بوة يف أربعوة عشور جملًسوا، وأنوه قوال هلوم يووم اخلَوْتم: اجتهودوا يف  ))صحيم البخاري((
، وتويف يف الليلة املتصلِة بذلك اليوم. -وهللا-إكمال هذا الكتاب، فإنه   ما بقي غريكم يسمعه عليَّ

 (672* خرب ابن مالك صاحب األلفية )
جَلي يف ترمجة ادمام أيب عبدهللا مجال الدين حممد بن عبدهللا بون  64ويف كتاب ))الَفالَكة واملفلوكون(( للدَّ

واالشتغال، حَّت أنوه حفوظ يف اليووم الوذي موا: فيوه سسوة  65مالك النحوي العالمة، قال: ))كان كةري ادْشَغال
 شواهد!!((.

 (715* خرب الصفي اهلندي )
ية  قال: ))ليسا ها عندي، قرأهتما عليه يف ترمجته أنه روى له حد 66ذكر الذهيب يف ))معجم شيوخه((

 ونَوَفُسه ُاشره يف الصدر، فتويف يومئٍذ عفا هللا عنا وعنه آم (( اهو.
ار )  (730* خرب احلجَّ

وووار، ُمْسوووند الووودنيا ووور األعجوبوووة، شوووهاب الووودين أبوووو العبَّووواس أمحووود بووون أيب طالوووب احلجَّ :  67وهوووذا املعم 
 د قرءوا عليه يف يوِم موته، وله مئة سنة وعشر سن  تقريًبا!!(، فقد ذكر الفاسيُّ أن الطالب ق730)

أقووول: فوواتعظ ِبووذب اهِلمووم الَعِليَّووة، وابْووِك علووى تقصووريك وُدنوُوووِ  ِهَّتووك، واسووتدرك مووا فوورط موون أموورك ابجلوودِ  
 والعمل، ومداومة الدرس والنظر، فمن سار على الدرب وصل، وعند الصباح َاَْمد القوم الُسَرى.

من هذا ما جاء يف ِسورَي بعوض العلمواء، فهوم موع شودة تطلُّوبهم للعلوم مون ابِدىء أمورهم حوَّت أوفووا وقريب 

ودون مون الرغبوة يف العلوم،  م أعموارِهم ودنووِ  آجواهلم هوم موع ذلوك= جيَِ فيه إىل الغاية، فاستكةروا موا شواءوا، وموع تقودُّ
ُْمتلىء قُووَّةً 

 ونشاطًا!!. والشغف به، أكةر مما جيدب الشَّاب الياِفع امل

                              
63 (2/ 68.) 
 (.69)ص/  64
 أي: التدريس. 65
66 (2/ 216.) 
 ( واخل  فيه.16 -58 /2هكذا حالَّب احلافظ تقيُّ الدين الفاسي يف ))ذيل التقييد((: ) 67
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 (513* خرب ابن عقيل احلنبلي )
أنووه قووال: ))إين ألجوود موون ِحْرصووي  -رمحووه هللا-( 513أيب الوفوواء ابوون عقيوول احلنبلووي : ) 68ففووي ترمجووة

 ن أشد  مما كنت أجدب وأًن ابُن عشرين سنة((.69على العلم، وأًن يف َعْشِر الةماين
 (597* خرب ابن اجلوزي )

( يقوورأ يف آخوور عموورب وهووو يف 567حب التصووانيف، أبووو الفووره ابوون اجلووو ي )وهووذا العالمووة املتفوونِ ن، صووا
 .70)الةمان ( القراءا: العشر على ابن الباقالين، مع ابنه يوسف

 : ))فانظر إىل هذب اهلمة العالية!(( اهو.-معلِ ًقا-قال الذهيب 

 (1205* خرب مرتضى الزبيدي )
يف ترمجة العالمة اللغوي احملودِ ا حممود  71هارس واألثبا:((قال العالمة عبداحلي الَكتَّاين يف ))فهرس الف

مرتَ ى الزَّبيدي: ))ومع كةرة شيوخ املتَجم كةرًة َمُهْوَلًة ابلنسبة إىل مشاخيه وُمعاِصريه= كوان غوري ُمْكتَوٍف مبوا عنودب، 
سوالم الناصوري اسوتدعاًء  بل دائم التطل ب واألخذ، ومكاتبة من اب فاق، حوَّت أين رأيوُت خبطِ وه يف كناشوة ابون عبدال

كتبَووه ملوون يلقوواب ابووُن عبدالسووالم املووذكور )وذكوور نصَّووه، وفيووه: اسووتجا ة كوول موون يلقوواب موون الشوويوخ والعلموواء بتوواريل 
1197.) 

قال )الكتاين(: وإن تعجب فاعجوب هلوذب اهلموة، واحلِورص مون هوذا احلوافظ العظويم الشوان، وعودم َشوَبعه، 
 ب هذا االستدعاء يو الةمان سنوا:.وكةرة هَنَِمه، فإنه عاش بعدما كت

ر ) ( يف استدعاٍء مؤرَّخ بقريوب مون سونِة وفاتوه! 658وهذا نظرُي ما وجدته من َكْتب اسم احلافظ ابن األاب 

 ومنهومان ال يشبعان: طالب علٍم وطالب دنيا((. انتهى كالم الكتاين.

                              
 (.146 /1يف ))الذيل على طبقا: احلنابلة((: ) 68
 (.79إىل  71أي: العشر الال فيها الةمان  )من  69
(، انظور ))معرفوة 593(. وابن الباقالين هو: عبدهللا بن منصور بن عمران أبو بكر الرَّبَعي الواسطي املقرىء : )377 /21))السري((: ) 70

 (.827رقم  870 /2القراء((: )
71 (1/ 536- 537.) 
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ووة  أقووول: ولووئن عوودَّ الووذهيبُّ والكتوواينُّ مووا وقووع هلووؤالء العلموواء موون النهمووة الشووديدة، واحلوورص العظوويم، واهِلمَّ

العاليوة= فَوَلَعْموري إن طلبووه، واحلورص عليووه، واملوذاكرة بوه يف سوواعة االحت وار، ووقووِت النوزأِْل ألعظوم داللووة مون ذلووك 
 وأوضم.

 فلله تلك اهلمم والعزائم!!
* * * 
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 الفصل الثاين

 حتصيلً ِحْرص العلماء وشغفهم ابلكتب، قراءًة و 
لقد أبدأ العلماء وأعادوا يف بيان قيموة كتوب العلوم، وعظويم أثرهوا، وجاللوة موقعهوا، وهلوم يف ذلوك عبوارا: 

للجاحظ، ويف ثنات كتبه، ويف ))تقييد العلم((،  72مشهورة نةرًا وشعرًا،  د كةريًا منها يف مقدمة كتاب ))احليوان((
ف له(( البن عبدال ، ويف مطاوي كتب ))أدب الطلب(( وكتب و))اجلامع...(( للخطيب، و))جامع بيان العلم و 

ما: املصنفا: الال تتحدا عن )خزائن الكتوب( فوال نُعيود موا قوالوب، فهوو مبتوذٌل يف  73))التاجم والسري(( ومقدِ 
ا مون أحسوِن مظان ِه، إال أين مل أشْا إخالء هذا الكتاب من ُلَمٍع منه )وهو َمِظنَّة ذلك(، فاختُ: ب ع كلماٍ: أُراهِ 

 ما قيل:
: ))من مل تكن نفقتوه الوال ختوره يف الكتوب ألوذ  عنودب مون إنفواق 74( يف ))احليوان((255قال اجلاحظ )

ْستهتين
ُ
ابلبنيوان، مل يبلوغ يف العلوم مبلغًوا رضويًّا، ولويس ينتفوع ابنفاقوه حوَّت يوُوْؤثر اختواذ الكتوب  75ُعشَّاق الِقيان، وامل

 لى ِعياله، وحَّت يُؤمِ ل يف العلم ما يؤمِ ل األعرايبُّ يف فرِسه((.إيةار األعرايبِ  فرَسه ابللْب ع
َدَعووووائَِم العلووووم، فعوووودَّ منهووووا  76( يف ))رسووووالة مراتووووب العلوووووم((456وذكوووور ادمووووام أبووووو حمموووود بوووون حووووزم )

حفوظ  و تدة علٍم جيَدها فيه إذا احتاَه إليوه، وال سوبيل إىل 77))االستكةاُر من الكتب، فلن خيلَو كتاٌب من فائدة
 املرء جلميع علِمه الذي خيتص  به، فإذ ال سبيل إىل ذلك، فالكتب نِْعم اخِلزانة له إذا طُِلب.

                              
( وُعْنوِون هلوا بعنوواوين 764وقود أُْفورِد: هوذب املقدموة عون الكتواب مون قودمي، منهوا نسوخة قد وة خبوط ابون البوواب، وأخورى خبوط الصوفدي ) 72

 خمتلفة، وأُْفرِد: حديةًا وطُِبَعت.
 مةل كتاب فيليب دي طر ا ي، وكوركيس عو اد، وغريها. 73
74 (1/ 55.) 
ُْستوَْهِت: 75

 املْوَلع ابلشيِء املنهمك فيه. امل
 (.77 /4ضمن ))رسائل ابن حزم((: ) 76
( وهوووو يُرشووود الطالوووب قوووال 411يف ))صووويد اخلووواطر((: )ص/  -أيً وووا-وهووذب القاعووودة )لووون خيلوووو كتووواٌب مووون فائووودة( ذكرهوووا ابوون اجلوووو ي  77

انظر فلسفة عباس العقَّاد هلوذب القاعودة يف كتابوه ))أًن((: ))وليجتهد يف جمالسة العلماء... وحتصيل الكتب، فال خيلو كتاٌب من فائدة(( اهو. و 
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ولوال الكتب ل اعت العلوم ومل توَجد، وهذا خطاٌ ممون ذمَّ االكةوار منهوا، ولوو أُِخوَذ برأيوه، لَتِلَفوت العلووم، 

 لكتب الستو: دعوى العامل واجلاهل(( اهو.وجلاذِبم اجلهَّال فيها، وادَّعوا ما شاءوا!! فلوال شهادة ا
 :78وُعِذَل بعُض العلماء يف كةرة شراء الكتب، فقال

 وقائلٍة أنفقَت يف الُكْتِب ما َحَو:
 لعلِ ي أرى فيها كتااًب يَُدلُّين

 79 يُنك من ماٍل فقلُت: دعيين 
 ألْخِذ كتايب آِمًنا بيميين

ًنطوق، وبيوواٌن ُمشورق، لقيمووة الكتوب ومكانتهووا يف نفوووس ويف كولِ  مووا سويايت موون األخبوار والقصووص لسوواٌن 
 هؤالِء العلماء، وهي بذلك غنيَّة عن أيِ  تعليق.

 ( ابلعلم والكتب321* ولع ابن ُدرَْيد )
: توذاكرًن املنتزهوا: يوًموا وابون ُدرَيْود حاضور، فقوال بعُ وهم: أنوزب األمواكن ُغوطوة 80قال أبو نصر امليكايل
األُبلَّة. وقال آخرون: بل ُسْغد ُسرقند. وقال بعُ وهم: هنوروان بغوداد. وقوال بعُ وهم:  دمشق. وقال آخرون: بل هنر

 ِشعب بوَّان. وقال بعُ هم: نوِبار بلل.
فقوال)أي ابون دريوود(: هوذب منتزهووا: العيوون فواين أنووتم عون متنزهووا: القلووب؟ قلنوا: ومووا هوي ت أاب بكوور؟ 

 ن داود، و))قلق املشتاق(( البن أيب طاهر. مث أنشا يقول:قال: ))عيون األخبار(( للقتيب، و))الزهرة(( الب

 وَمن تُك نزهَتُه قينةٌ 
 فنزهتُنا واستاَحتُنا

 وكاٌس حتثُّ وكاس ُتَصبْ  
 تالقي العيون وَدْرس الكتبْ 

 ( ابملطالعة، وشغفه ابلبحث728* ولع شيخ اإلسلم ابن تيمية )

                                                                                           
وع بعوود موتوه. وذكرهووا وفصول القووول فيهوا األسووتاذ حمموود الطنوواحي يف ))املووجز((: )ص/ 89)ص/  ( وهووو 35 -24( وهوو ترمجتوه لنفسووه، مجُِ
 مهم.

(، 601 /1رب يف ))التموووووع((: )( مووووون شوووويوخ احلوووووافظ ابووووون حجوووور، ذكووووو805هووووو سووووولمان بوووون عبداحلميووووود ابووووون احلموووووي احلنبلوووووي ):  78
 .53(، و))اجلوهر املن د(( رقم 406 /2و))السحب الوابلة((: )

 وقع يف ))اجلوهر((، وحاشية السحب: ))وعيين((! وهو حتريف. 79
 ( لياقو:.139 /18))إرشاد األريب((: ) 80
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وذكووور طرفًوووا مووون - 81تصووور طبقوووا: علمووواء احلوووديث((يف ))خم -تلميوووذب-( 744قوووال احلوووافظ ابووون عبوووداهلادي )

: ))ال تكاد نفُسه تشبع من العلوم، وال توروى مون املطالعوة، وال متولُّ مون االشوتغال، وال تكولُّ مون البحوث، -صفاته
وَقلَّ أن يدخل يف علٍم من العلوم يف ابٍب من أبوابه إال ويُفتم له من ذلك الباب أبواب، ويسوتدرك أشوياء يف ذلوك 

اق أهله((.العل  م على ُحذَّ
: ))كان البن تيمية بصر ًنفذ ونفس طَُلَعوة ال تكواد تشوبع مون العلوم، 82وقال الشيل حممد خليل اهلراس

وال تكل من البحث، وال تروى من املطالعة، مع التوفر على ذلك وقطع النفس لوه وصورف اهلموة يووب، حوَّت إنوه مل 
ووا ينقطوع عوون البحووث والتوواليف طيلووة حياتووه يف الشووا

ً
ووع أمل م أو يف مصوور، يف السووجن أو يف البيووت، بوول إنووه كووان يتوجَّ

 وحسرة حينما أخرجوا الكتب واألوراق من عندب يف أُْخَرت: أتمه...(( اهو.
 * قراءة شيخ اإلسلم وهو مريض

 قووال: ابتوودأين موورٌض، -يعووين ابووَن تيميوة-: وحوودَّثين شويخنا 83قوال ادمووام ابوون القويم يف ))روضووة احملب ِوو ((
فقال يل الطبيب: إن ُمطالعتك وكالموك يف العلوم يزيود املورض، فقلوت لوه: ال أصو  علوى ذلوك، وأًن أحاكموك إىل 
علمك، أليست النفس إذا فرحت وُسرَّ: وَقوِيت الطبيعُة فدفعت املرَض؟ فقال: بلى، فقلت لوه: فوإن نفسوي ُتسورُّ 

 ن عالجنا...(( اهو.ابلعلم فتقوى به الطبيعُة فاجُد راحًة، فقال: هذا خارٌه ع
وقال ابُن القويم أيً وا: ))وأعورف مون أصوابه مورض مون صوداأٍل ومُحَّوى وكوان الكتواب عنود رأسوه، فوإذا وجود 
إفاقًة قرأ فيه، فإذا ُغِلَب وضَعه، فدخل عليه الطبيُب يوًما وهو كذلك فقال: إن هذا ال اولُّ لوك فإنوك تُعو  علوى 

 .نفسك وتكون سبًبا ِلَفْو: مطلوبك(( اهو

 ألف( جملًدا وهو بَ ْعُد يف الطلب 20( )597* قراءة ابن اجلوزي )
: ))وإين -أثنواء حديةوه عون املطالعوة واالكةوار منهووا-:84قوال ابون اجلوو ي عون نفِسوه يف ))صويد اخلواطر((

َبِت أُخ  عن حايل: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتااًب مل أرب، فكاين وقعُت على كنز. ولقد نظرُ: يف ثوَ 

                              
 منه عن بعض قدماء أصحاب الشيل.( له، ونقل فيه هذا القول وأت  5(، وانظر ))العقود الدريَّة((: )ص/ 282 /4) 81
 (.189(. وانظر كتابنا ))اجلامع لسرية شيل ادسالم((: )ص/ 27))ابن تيمية السلفي((: )ص/  82
 (.70)ص/  83
 (.557)ص/  84
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الكتب املوقوفة يف املدرسة النِ ظَامية، فوإذا بوه اتووي علوى يوو سوتة آالف جملَّود، ويف ثبوت كتوب أيب حنيفوة، وكتوب 

وغري ذلك مون كولِ    -وكانت أمحاالً -احلَُميدي، وكتب شيخنا عبدالوهاب بن ًنصر، وكتب أيب حممد بن اخلشَّاب 
 كتاب أقدر عليه.

 جملد كان أكةر، وأًن بعُد يف الطَّلب(( اهو. ولو قلت: إين طالعُت عشرين ألف
 مثَّ ذََكر ما استفادب من املطالعة.

: ))لويكن لوك مكوان يف بيتوك ختلوو فيوه، 85يوصوي العواملَ وطالوَب العلوم بقولوه -أيً وا-وهذا ابُن اجلوو ي 
 وحتادا سطور كتبك، وُتري يف حلبا: فكرك(( اهو.

 طالعة والعلم( على الوقت وشغله ابمل513* حرص ابن عقيل )
يف ترمجووة ابووِن عقيوول احلنبلووي، عوون ابووِن  86ذكوور ابوون رجووب احلنبلووي يف ))الووذيل علووى طبقووا: احلنابلووة((

اجلو ي أنه قال عنه: ))كان دائم التشاُغل ابلعلم، حَّت إين رأيُت خَبطِ ه: إين ال ال  يل أن ُأضيع ساعًة من عمري، 
ري عن ُمطالعة، أعملُت ِفكري يف حالة راحوَّت وأًن ُمْسوَتطرٌِح، فوال حَّت إذا تعطَّل لساين عن مذاكرة ومناظرة، وبص

أهنض إال وقد خطور يل موا أسوطرب. وإين ألجود مون ِحرصوي علوى العلوم وأًن يف َعْشور الةموان  أشود  مموا كنوت أجودب 
 وأًن ابن عشرين سنة(( اهو.

ر بغايوة جهودي أوقوا: أكلوي، ونقَل ابُن رجب من ))الفنون(( البن عقيل أنوه قوال عون نفِسوه: ))أًن أقصو
حووَّت أختووار سووفَّ الكعووك وحتسوويه ابملوواء علووى اخلبووز، ألجوول مووا بينهمووا موون تفوواو: امل ووغ، توووفو رًا علووى مطالعووٍة، أو 

 تسطري فائدة مل أدركها فيه(( اهو.

 !.* إذا مل اشتغل ابلعلم، ماذا أصنع؟
( أنه كوان كةورَي االشوتغال 599بَن صدقة احلموي )العالمَة ا 87ذكر ادمام املقريزي  يف ))املقفَّى الكبري((

ابلعلووم دائووم التحصوويل لووه. وذكوور عوون احلووافظ املنووذري أنووه قووال: ))دخلووُت عليووه يوًمووا وهووو يف َسووَرٍب حتووت األرض، 
ة احلر، وهو شتغل. فقلُت له: يف هذا املكان؟ وعلى هذب احلال؟!.  ألجل شدَّ

                              
 (.318))صيد اخلاطر((: )ص/  85
86 (1/ 145- 146.) 
87 (7/ 393- 394.) 
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 فقال: إذا مل أشتغل ابلعلم، ماذا أصنع؟

 املنذري: إنه ُوِجَد يف َترَِكته حمابر ثالا، أحدها َتَسُع َعَشرة أرطال، واألخرى تسعة، والةالةة مثانية((. قال
 * كتبه أحب إليه من وزهنا ذهًبا

البن اجلوو ي أنوه قوال عنوه: ))كوان  88( يف ))املنتظم((476ويف ترمجة احلافظ أيب طاهر بن أيب الصَّقر )
 املكةرين من شيوخ األمصار، وكان يقول: هذب كتيب أحب إيل  من و هنا ذهًبا(( اهو.من اجلوَّال  يف ا فاق، و 

 ، أعظَم هللاُ أجرَب يف مصيبته ِبا.89قد ُأِصْيَب ببع ها كما ذكر الذهيب يف ))وريل ادسالم((لو 
 * ُأعجوبة يف حفظ الوقت والتوفُّر على املطالعة

 ترمجوووة أمحوود بوون سووليمان بوون َنْصوور هللا البُوْلقاسوووي مث يف 90قووال احلووافظ السووخاوي يف ))ال وووء الالمووع((
: ))وكووان إماًمووا عالَّمووة قوووي احلافظووِة حسووَن الفاهووة، 91( يف ريعووان شووبابه852القوواهري الشووافعي املتوووىف سوونة )

 ُمشارًكا يف فنوٍن، طْلَق اللسان، حمبًّا يف العلم واملذاكرة واملباحةة،
يُطالع يف مشيه، ويُقرىء القراءا: يف حال أكله خوًفا من ضياأل وقتوه يف غري ُمنفك عن التحصيل، حبيث إنه كان 

 92غريب، أُعجوبة يف هذا املعىن، ال أعلُم يف وقته من يُوا يه فيه، طارًحا للتكلُّف، كةوري التواضوع موع الفقوراء، سوهًما
ا(( اهو.  على غريهم، سريع القراءة جدًّ

 يكتب( سنة إمَّا يُطالع أو 50* أعرفه أكثر من )
(: 854يف ترمجة حممد بن أمحد ابن حممد الُعَمري الصََّغاين : ) 93قال السخاوي يف ))ال وء الالمع((

))كان إماًما عالَّموًة متقودًما يف الفقوه واألْصوَل  والعربيوة مشوارًكا يف فنووٍن، حسون التقييود، عظويم الرغبوة يف املطالعوة 

                                                                                           
زال خيدمووه حووَّتَّ يصووري موون األمَّهووا:((. ومةلووه شوويل علموواء دميوواط عبوودالرمحن وقووال املنووذري: ))إنووه كووان اخووذ الكتوواب ابلووةمن اليسووري وال يوو

اخل ري، فقود أنفوق سونت  يف إصوالح نسوخته اخلطيوة مون ))ال هوان(( دموام احلورم  وترتيوب أوراقهوا ومعرفوة موضوع اخللول فيهوا وكتابوة نسوخة 
 (.17 (، و))الدرة امل يَّة((: )ص/82منها، انظر مقدمة ))ال هان((: )ص/ 

88 (9/ 9.) 
 (.176(، )ص/ 476وفيا: ) 89
 (.43 -42( للشمَّاأل، و))نظم الِعقيان((: )ص/ 153 /1(، و))القبس احلاوي((: )311 /1) 90
( سووونة، وهووو مموووا فووواتين ِذكوورب يف كتوووايب ))العلموواء الوووذين مل يتجوواو وا ِسووون األُشووودِ ((، 28( وعموورب )852(، وتووويف سووونة )824ولوود سووونة ) 91

 غريب يف طبعٍة الحقة إن شاء هللا تعاىل.وساذكرب مع 
 يف ))القبس((: ))شهًما(( ابملعجمة. 92
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وي أنوه قوال: أعرفوه أْ يَود مون سسو  سونة، وموا دخلوُت إليوه قوطُّ إال واالنتقاء، حبيث بلغين عن أيب اخلري بون عبودالق

 ووجدته يُطالع أو يكتب(( اهو.
 * كان ال ينفُك من القراءة حىت وهو يف احلمام

: ))وحوودثين أخووو -وهووو يووتكلم عوون ِعْشووق العلووم- 94يف ))روضووة احملبوو (( -رمحووه هللا-قووال ابوون القوويم 
الرمحن ابن تيمية، عن أبيوه )عبوداحلليم( قوال: كوان اجلَودُّ )أبوو ال كوا:( إذا دخول شيخنا )يعين أمحد ابن تيمية( عبدُ 

 اخلالء يقول يل: اقرْأ يف هذا الكتاب واْرَفْع صوتكم حَّت اُسُع(( اهو.
 أقول: وهذا سنٌد كالشمس، رحم هللا اجلميع.

َهر  * كان ال ََيَلُّ من املطالعة مع مزيد السَّ
(: 853يف ترمجة أمحد بن علي ابن إبوراهيم اهليوال الشوافعي : ) 95لالمع((قال السخاوي يف ))ال وء ا

))برأل يف الفقه وكةُوَر استح ارُب له، بل وللكةري من ))شرح مسلم(( للنووي، ددمان نظرب فيوه... وكوان ال  ول  مون 
ْحض، والتقلُّل الزائد، واالق

َ
 تدار على َمزِْيد السَّهر(( اهو.املطالعة واالشتغال، مع اخلري والدين والتواضع، واجلد امل

 * كان ال ُيسافر إال وأمحال الكتب معه يقرأ وينظر
يف ترمجتووه ادمووام اللغوووي حمموود بوون يعقوووب الفووريو آابدي :  96قووال السووخاوي يف ))ال وووء الالمووع(( ●

تبًووا، وكووان ال ( أنووه اقتووىن كتبًووا نفيَسووة )حووَّت ُسَعووه بع ووهم يقووول(: ))اشووتيُت خبمسوو  ألووف مةقوواٍل ذهبًووا ك817)
 ُيسافر إال وصحبته منها عدة أمحال، وخُيره أكةَوَرها يف كل منزلٍة فينظر فيها مث يعيدها إذا ارحتل(( اهو.

(، قوووووال عنوووووه الشووووووكاين يف ))البووووودر 1048ومةلوووووه السووووويد صوووووالح بووووون أمحووووود املؤيووووودي اليمووووواين : ) ●

وعشوورون سوونة، وقوود فووا  موون كوول فوونٍ  : ))كووان موون عجائووب الوودهر وغرائبووه، فووإن جمموووأل عموورب تسووع 97الطووالع((
وذكور عوودًدا منهووا مث -بنصويٍب وافوور... وصونَّف يف هووذا العصوور القصوري التصووانيف املفيوودة والفوائود الفريوودة العديوودة 

                                                                                           
 (.98 /2(، و))الذيل التام((: )85 -84 /7) 93
 (.70)ص/  94
95 (2/ 6.) 
96 (10/ 81.) 
ديووان شوعر(( كلوه (. وذكر الشوكاين أن  لوه قصوائد طنَّانوة يعجوز أهوُل األعموار الطويلوة عون اللحواق بوه فيهوا، وأن لوه ))295 -293 /1) 97

 ُغَرر وُدَرر.
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: وإذا سوافر أول موا ُتْ وَرب خيموُة الكتوب، وإذا ُضوورِبت دخوَل إليهوا، وَنَشوَر الكتوَب، واخلودُم يصولحون اخلِووَيم -قوال

 زال ليله مجيعه ينظر يف العلم، وُارر ويُقر ِر مع سالمة ذوقه...(( اهو.اأُلخرى، وال ي
 * ال يوجد إال وعنده كتاب ينظر فيه، وقلم ُيْصلح به

يف ترمجووة أيب اخلووري بوون منصووور  98قووال اجلَنَووِدي السكسووكي يف ))السوولوك يف طبقووا: العلموواء وامللوووك((
يكن له يف آخر عمرب نظوري جبوودة العلوم، وضوبط الكتوب، بعد ثنائه عليه: ))ومل -( 680الشماخي السعدي : )

 حبيُث ال يوجد لكتبه نظري يف ال بط.
أخ ين مجاعٌة ممن أدركه أنه كان ال يوجد إال وعندب كتاٌب ينظر فيه، وحم ة وأقالم يصلم ِبما ما وَجَد يف 

 الكتاب...
 زانة غريب ممن هو نظري له...(( اهو.(، بعَد أن مَجَعت خزانُته من الكتب ما مل ُتمعه خ680)ما: سنة 

 * ملزمة الكتب حضًرا وسفًرا، ومحلها على ظهورهم يف رحلهتم
ويف هذا الباب عجائب وغرائب، فرحم هللا تلك األجساد، وأنزهلا منا ل الرِ ضوان، ِكفاء موا عملووا، وجوزاء 

 ما ص وا.
أنوه قوال: بُوْلوُت الودَم يف طلوب احلوديث عون ابون طواهر املقدسوي  99ذكر الذهيب يف ))تذكرة احلف ا (( ●

ث، يمرت ، مرًَّة ببغوداد، ومورة مبكوة. كنوُت أمشوي حفيًوا يف احلورِ  فلحقوين ذلوك، وموا ركبوُت دابَّوة قوط يف طلوب احلود
 وكنت أمحل كتيب على ظهري، وما سالُت يف حال الطلِب أحًدا، كنُت أِعيُش على ما ايت(( اهو.

عوون الوودغويل أنووه قووال: ))أربووُع جملَّووداٍ: ال تُفووارقين سووفرًا  100التووذكرة((يف )) -أيً ووا-وذكوور الووذهيب  ●

َزين، وكتاب الَعْ ، والتاريل للبخاري، وكليلة وِدْمنة((
ُ
 .101وح رًا، كتاب امل

                              
98 (2/ 30.) 
99 (4/ 1243.) 

100 (3/ 824.) 
 كتاب املزين: هو خمتصرب املشهور يف فقه الشافعي.  101

 كتاب الع : هو للخليل بن أمحد الفراهيدي يف اللغة، أول كتاٍب معجمي.
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عن تلميذب  102ويف ترمجة ادمام احلافظ احلسن بن أمحد اهلََمذاين يف ))الذيل على طبقا: احلنابلة(( ●

وكوان موون -هواوي أنوه قوال عنوه: ))وكوان عفيًفوا موون حوبِ  املوال، مهينًوا لوه، ابأل مجيوَع موا ورثوه احلوافظ عبودالقادر الرُّ 
 فانفَقه يف طلب العلِم، حَّت سافر إىل بغداد وأصبهان مرَّا: ماشًيا امل كتبه على ظهرب(( اهو. -أبناء التُّجار

نووًة وقووَف مجيووَع كتبووه فيهووا، وكووان قوود عمووَل دارًا للكتووب وخزا -بعوود عودتووه موون رحلتووه-وملووا اسووتقرَّ يف بلوودب 
 حصَّل األصوَل الكةرية، والكتَب الِكبار احِلَسان ابخلطوط املعت ة.

األمووي ِمون َولَود بَِقوي  -أليب احلسن املالقي يف ترمجة القاضي أمحد بون يزيود  103ويف ))املرقَبة الُعْليا(( ●
تشواِبا:، قيول: إنوه مون أحسون شويٍء يف اببوه، وكوان ال (: أنه ألَّف كتوااًب يف ا ت: امل625بن خملد القرطيب : )

 يُفارقه يف َسَفر وال يف َحَ ر.
يف ترمجووة القاضووي الرَّاَمُهْرُموووزي ملَّووا ذكوور كتابوووه:  104وذكوور احلووافظ الوووذهيب يف ))ِسوورَي أعووالٍم النُّوووبالء(( ●

َلِفي كوان ال يكواُد يُفوارق ! قيل: إنَّ ا105))احملدِ ا الفاصل(( قال: ))يف علوم احلديث، وما أحسنه من كتاب لسِ 
 (( اهو.-يعين يف بعِض عمرب-ُكمَّه 

: ))قال احلافظ اىي بون عبودالوهاب )ابون منودب(: كنوُت موع عموي -أيً ا- 106ويف ))ِسرَي النبالِء(( ●
ل، فقوال: كنوُت عبيدهللا يف طريق نَوْيسابور، فلما بلغنا بِئر جَمَنَّة، قال عمِ ي: كنوت هوا هنوا مورًَّة، فعورَض يل شويل مجَّوا

ورًا مون األمحوال، فظننوا أهنوا منسووه الةيواب،  قافاًل من خراسان مع أيب، فلمَّا وصلنا إىل هوا هنوا، إذا يون أبربعو  ِوقوْ
وإذا خيمة صغرية فيها شيل، فإذا هو والدك، فساله بعُ نا عن تلك األمحال؟ فقال: هذا متاأٌل قولَّ مون يرغوُب فيوه 

 (( اهو.ل هللا يف هذا الزمان، هذا حديث رسو 

                                                                                           
وُشووْهرته أظهوور موون أن تُووذَكر، قووال السووخاوي يف ))ادعووالن كتوواب التوواريل: ل مووام البخوواري، ولووه ثالثووة تووواريل، ولعوول املقصووود هنووا: الكبووري، 

ْقموورة يف الروضووة  -أي التوواريل-(: ))لووو مل يكوون موون شوورف هووذا الفوون 79ابلتوووبيل((: )ص/ 
ُ
-إال كتابووة البخوواري لووو ))ورخيووه(( يف الليووايل امل

 وصالته ركعت  لكل ترمجٍة: َلَكفى(( اهو. -الشريفة
 ع، يف األدب واحلكات:.وكليلة وِدْمنة: البن املقفَّ 

102 (1/ 326.) 
 (.118 -117))املرَقبُة الُعْليا فيمن يستحق الق اء والُفْتيا((: )ص/  103
104 (16/ 73.) 
 وقال الذهيبُّ بعُد: وكتابُه املذكور يُنىبء عن إمامته. 105
106 (17/ 37.) 
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للذهيب يف ترمجة إسوحاق بون  108البن أيب يَوْعلى، و))تذكرة احلفا (( 107ويف ))طبقا: احلنابلة(( ●

(: ))عن حسان ابن حممد قال: ُسعُت مشاخيََنا يذكرون: أن إسوحاق بون منصوور بلغوه أن 251منصور الَكْوَسف )
جموَع إسوحاق بون منصوور تلوك املسوائل يف ِجوراٍب، أمحد بن حنبل رجع عن تلك املسائل الال علَّقهوا عنوه. قوال: ف

ومحلهووا علووى ظهوورب، وخووره راجوواًل إىل بغووداد وهووي علووى ظهوورب. وعوورض ُخطوووَط أمحوود عليووه يف كوولِ  مسووالٍة اسووتفتاب 
 فيها، فاقرَّ له ِبا اثنًيا. وأُْعِجب أمحُد بذلك من شانه(( اهو.

وعنوووه ابووون خلكوووان يف  110اب الووورواة((، والِقفطوووي يف ))إنبووو109وذكووور تقوووو: يف ))معجوووم األدابء(( ●
( أنه حصلت له نسخة لكتاب األ هوري )هتوذيب 502يف ترمجة اللغوي ابن اخلطيب التِ ْ ِْيزي ) 111))الوفيا:((

اللغووة( يف عوودة جملوودا: ِلطَوواف، وأراد أخووذها عوون عووامٍل ابللغووة، فووُدلَّ علووي أيب العووالء املعوور ِي، فجعلهووا يف خِمْووالٍة، 
 فنَوَفَذ العرُق من ظهرب إليها. -ومل يكن له ما يستاجر به مركوابً -ن ِتْ يز إىل املعرَّة ومحلها على كتفه م

وقيل: إهنا ببعض الوقوف البغداذية وأن اجلاهل خب ها إذا رآها يظن أهنا غريقة، ولويس الوذي ِبوا إال َعوَرق 
 .-رمحه هللا-اىي بن علي 

 * من استغىن مبجالسة كتبه عن خمالطة الناس
 بن املباركا ●

: ))عن نُعيم بون محواد قوال: كوان ابون املبوارك يُكةور اجللووَس يف بيتوه، فقيول 112ذكر الذهيب يف ))السري((
 اهو. ))!وأصحابه؟ له: أال تستوِحش؟ فقال: كيف أستوِحُش وأًن مع النيب 

 يف كتبه.عن ابن املبارك قوله: من أحبَّ أن يستفيد، فلينظر  113وأسند اخلطيب يف ))تقييد العلم((

                              
107 (1/ 114.) 
108 (2/ 524.) 
109 (20/ 26- 28.) 
110 (4/ 28- 29.) 
 (.71))الفالكة واملفلوكون((: )ص/  (، وانظر192 /6) 111
 -163 /1(، و))اجللوويس الصوواحل((: )156 /10(، و))وريوول بغووداد((: )126(، وهووو بنحوووب يف ))تقييوود العلووم((: )ص/ 382 /8) 112

164.) 
 (.140)ص/  113
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ْهلي ●  الذُّ
ْهلي قووال: دخلووُت علووى أيب يف الصوويف 114ويف ))وريوول بغووداد(( : ))أن اووىي بوون )حمموود بوون اووىي( الووذُّ

ووراه، وهووو ُيصوونِ ف، فقلووُت: ت أبووِة! هووذا وقووُت الصووالة،  الصووائف وقووَت القائلووة، وهووو يف بيووت كتبووه، وبوو  يديووه السِ 
ووراه ابلنهوار، فلووو نفَّْسوت عوو وأصووحابه  ن نفسوك. قووال: ت بُوينَّ تقوووُل يل هوذا وأًن مووع رسوول هللا وُدخواُن هوذا السِ 

 والتابع ((؟!.
 ابن األعرايب ●

أن أمحد بن حممد بون شوجاأل بعوَث غالًموا  115ساق ابن عبدال  بسندب يف ))جامع بيان العلم وف له((

فعواد إليوه الغوالم، فقوال: قود سوالته يسواله الويَء إليوه،  -صواحب الغريوب-من ِغْلمانه إىل أيب عبودهللا بون األعورايب 
ذلك، فقال يل: عندي قوم من األعراب، فإذا قَ يُت أََريب منهم أتيُت، قال الغالم: وما رأيُت عندب أحوًدا، إال أن 
ب  يديه كتًبا ينظر فيها، فينظر يف هذا مرَّة ويف هذا مرة، مث ما شعرًن حَّت جاء، فقال له أبو أيوب: ت أاب عبدهللا! 

ان هللا العظيم، ختلَّفت عنَّا وَحَرْمتنا األُنَس بك، ولقد قال يل الغالُم: إنه ما رأى عنودك أحوًدا، وقلوَت: أًن موع سبح
 قوٍم من األعراب، فإذا ق يُت أََريب معهم أتيُت، فقال ابُن األعرايب:

 

 .116الناِس؟ فقال: الذين فيها وقيل لرجٍل: من يُؤِنُسَك؟ ف رَب بيدب إىل كتبه، وقال: هذب، فقيل: ِمن ●

 خليلي كتايب ال يَعاف وصاليا
 كتايب َعشيقي ح  مل يبَق َمْعَشق

 وإن قلَّ يل ماٌل ووىلَّ مجاليا 
 أُغا له لو كان يدري غزاليا

                              
 (.280 -279 /12(، وانظر: ))السري((: )419 /3) 114
115 (2/ 1227- 1228.) 
 (.125))تقييد العلم((: )ص/  116

 لنا ُجَلساٌء ما َاَلُّ حديَةهم
 يُفيدوننا من علمهم علَم ما م ى

 ى وال سوء ِعْشرةٍ ِبال فتنٍة خُتش
 فإن قلَت: أمواٌ: فال أنَت كاِذبٌ 

ًبا وَمْشهدا   ألِبَّاُء مامونون َغيوْ
دا  وعقاًل وأتديًبا ورأًت ُمَسدَّ

 وال يُوتوََّقى منهم لساًًن وال يدا
 وإن قلَت: أحياٌء فلسَت ُمفنَّدا
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 كتايب جليسي ال أخاف مالله

 كتايب حبر ال يغيض عطاؤب
 كتايب دليٌل يل على خري غايةٍ 

 حمد ا صدٍق ال خياف مالليا

 يض عليَّ املال إن غاض ماليايُف
 فمن مَثَّ إداليل ومنه دالليا

 .117كانت على ابب خزانة ادمام أيب بكر القفَّال  -وغريها-قيل: إن هذب األبيا: 
 املعاىف النهرواين ●

( يف  390: ) -ِنْسووبًة إىل مووذهب ابوون جريوور الطوو ي-وقووال ادمووام املعوواىَف بوون  كوورت النهوورواين اجلَرِيْووري 
: ))وقود كوان بعوض مون كوان لوه يف الودنيا ِصوْيٌت 118))اجلليس الصاحل الكوايف واألنويس الناصوم الشوايف((كتابه: 

ومكانة عاتبين على مال مة املنزل، وإغبايب  ترَته، وإقاليل ما عوَّدتوه مون ادملوام بوه وِغشويان ح ورته، فقوال يل: أموا 
 تستوحش الوِْحَدة؟ ويو هذا من املقالة.

منزيل إذا خلوُ: مون جلويٍس يقصود جمالسوال، ويوؤثر مسواجلال، يف أحسون أُنوٍس وأمجلِوه،  فقلُت له: أًن يف
وأعالب وأنبِله، ألنين أنظر يف آاثر املالئكة واألنبيواء، واألئموة والعلمواء، وخوواص  األعوالم احلكمواء، وإىل غوريهم مون 

وا  والشوعراء، وكوانين جُمَواِلٌس هلوم، اخللفاء والوو راء، وامللووك والعظمواء، والفالسوفة واألدابء، والُكتَّواب  والبلغواء، والرُّجَّ
 ومستانٌس ِبم، وغري ًنٍء عن حماضرهتم، لوقويف على أنبائهم، ونظري فيما انتهى إيلَّ من ِحَكمهم وآرائهم(( اهو.

 * ما تزوَّج، مل يشتغل إال ابلعبادة واملطالعة
(: ))مل يشوووتغل إال 654د اليوووونيين : )يف ترمجوووة عيسوووى بووون أمحووو 119قوووال الوووذهيب يف ))سوووري النوووبالء((

 ، بل َعَقد على عجوٍ  ختدمه(( اهو.120ابلعبادة واملطالعة، وما تزوه

 * إما أن ينسخ، أو يَُدرِّس، أو يقرأ

                              
 (.127))تقييد العلم((: )ص/  117
118 (1/ 164.) 
119 (23/ 300.) 
ن  ال يُفهم من هذا الدعوة إىل ترك الزواه، بل األصل التغيب فيه واحلث  عليه، وقود خُيوره عون هوذا األصول لعووارض ُمَدوَّنوة يف أماكنهوا مو 120

 كتب الفقه.
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ثُت  121ويف ))تبي  كذب املفتي(( البن عساكر أنه قال يف ترمجة الفقيه ُسَلْيم بن أيوب الورا ي: ))ُحودِ 

على األنفاس، ال يدأل وقًتا   ي عليه بغري فائدة، إما ينسل أو يَُدرس أو يقرأ... ولقد عنه أنه كان ااِسب نفَسه 
 حدثين عنه شيُخنا أبو الفراه ادسفراييين أنه نزل يوًما إىل دارب ورجع، فقال: قد قرأُ: جزًءا يف طريقي((.

 وقال: إنه كان ُار ِك شفتيه إىل أن يَوُقطَّ القلم.
 ع الكتب وحتصيلها* ال لذة له يف غْي جَْ 
يف ترمجة املستنصر ابهلل أيب العاص احلكوم بون عبودالرمحن اأُلمووي، صواحب  122جاء يف ))ِسرَي النبالء((

األنووودلس أنوووه ))كوووان َجي ِووود السووورية، وافووور الف ووويلة... ذا غوووراٍم ابملطالعوووة وحتصووويل الكتوووب النفيسوووة الكةووورية حق هوووا 

 لِف ِسفر...وابطلها، حبيُث إهنا قاربت يًوا من مئال أ
وكوان ابذاًل للووذهب يف اسوتجالب الكتووب، ويُعطوي موون يتَِّجووُر فيهوا مووا شواء، حووَّتَّ ضواقت ِبووا خزائِنُووه، ال 

ة له يف غري ذلك.  لذَّ
وكووان احَلَكووُم موثوًَّقووا يف نقلِووه، قوولَّ أن ُتوود لووه كتووااًب إال ولووه فيووه نظووٌر وفائوودة، ويكتووب اسووَم مؤلفووه وَنسوووَبه 

 د(( اهو.وموِلَدب، ويُغرب ويُفي
 *االشتغال عن النوافل ابمتاِم مطالعة كتاب

لأُلدفووي أنوه  123( من كتاب ))الطالع السعيد((702ويف ترمجة ادمام تقي الدين ابن دقيق العيد : )
اشووتغَل مبطالعتووه، وصووار  -وكووان اشووتاب أبلووف درهووم-ل مووام الرافعووي  124ملووا وصوول إليووه كتوواب ))الشوورح الكبووري((

 .125ى الفرائض فقطيقتصر من الصلوا: عل

                              
 (.646 /17(، و))سري النبالء((: )263)ص/  121

 (.262ي ممن طلب الِعْلم على ِكَ  السَّن، فقد طلبه بعد سنِ  األربع ، كما ذكر ابن عساكر يف كتابه السابق: )ص/ والفقيه ُسَلْيم الرا  
(، والعوز بون عبدالسوالم، كموا يف 400 /4وُافظ مةل هذا لعدٍد من العلماء، أذكر مونهم: صواحل بون كيسوان، انظور: ))هتوذيب التهوذيب((: )

 /11(، وعلووي بون محوزة الِكسووائي النحووي، كمووا يف ))وريول بغووداد((: )321 /1(، وطبقووا: املفسورين: )212 /8))طبقوا: الشوافعية((: )
 ( على التوايل.61، 131(. وكذلك عدد من الشعراء، كالنابغت  اجلَْعدي والذُّبياين، انظر: ))الشعر والشعراء((: )ص/ 404

ا إخبوا16/230) 122
ً
، وقووًرا، نسويَف َوْحوِدب(( قوال الوذهيب: ))ومون حماسونه أنوه شودَّد يف اخلمور يف (، وقد وصفه الذهيب بقوله: ))وكان عامل رتًّ

 ممالكه، وأْبطََله ابلكلِ ية، وَأْعَدمه، وكان يتادَّب مع العلماء والعبَّاد(( اهو.
 (.119 /1(، وانظر: ))جواهر الِعْقَدين يف ف ل الشرَفْ ((: )580)ص/  123
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 * االنكباب على النظر والقراءة حىت يف اجملالس اخلاصَّة
ووطِ ي :  126قووال ابووُن القاضووي املِْكناسووي يف ))ُدرَِّة احِلجووال(( يف ترمجووة حمموود ابوون علوويِ  بوون سووليمان السَّ

ا إال علوى هوذب األحووال حوَّت (: ))وكان ُمقباًل على ما يَوْعنيه، ُمِكبًّا على النظر والقراءِة والتقييد، ال تراب أبودً 749)
 يف اللس السلطاين...(( اهو.

(، فقد جاء يف كتاب: ))احلث على طلب العلم 291ويوب عن أيب العباس اللغوي املعروف بةَوْعَلب : )
أليب هالٍل الَعْسكري قال: ))وَحكَي عن ثعلب أنوه كوان ال يُفارقوه كتواٌب يَْدُرسوه، فوإذا  127واالجتهاد يف مَجْعه((

 رجل إىل دعوٍة، َشَرَط عليه أن يوسَع له مقداَر ِمْسَورٍَة ي ُع فيها كتااًب ويقرأ((. دعاب

 * ثلثة ال يُ ْعلم أكثر منهم حمبة يف القراءة
يف ترمجوة اجلواحظ قوال: ))وحودَّا أبوو ِهفَّوان قوال: مل أر  128ذكر تقو: احلمووي يف ))إرشواد األريوب((

َم أكةر من اجلاحظ، فإهنن مل يقع بيدب كتاٌب قطُّ إال استوىف قراءَته كائًنا موا  قط وال ُسعُت َمْن أحبَّ الكتَب والعلو 
 كان، حَّت إن ه كان يْكتي دكاك  الورَّاق  ويبيُت فيها للنظر.

ووه  ول، فوإذا أراد الِقيوام حلاجوٍة أخورَه كتوااًب مون ُكموه أو خفِ  والفوتم بون خاقوان، فإنوه كوان ا ور لالسوة املتوكِ 
 س املتوكل إىل ِح  َعْودب إليه حَّت يف اخلالء.وقرأب يف جمل

وإُساعيل بن إسحاق القاضي، فإين ما دخلُت إليه إال رأيُته يَنظور يف كتواٍب، أو يُقلوب كتبًوا أو ينق وها(( 
 اهو.

 * يف املقربة أو مع الكتاب

                                                                                           
( يف فقووه الشوافعية، وقوود 623كتواب الوووجيز(( ل موام أيب القاسووم عبودالكرمي بوون حممود القووزويين الرافعوي : )املسومَّى: ))فووتم العزيوز علووى   124

 طبع كاماًل أخريًا.
 وفيه حبٌث. 125
 (. وقال عنه: ))وكان يُوْعَت  ِخَزانة مذهب مالك، مع مشاركة ومة يف احلديث واألصل  واللسان((.135 /2) 126
 (.77)ص/  127
 عن امل  د. -قريب-( بسياق آخر 140 -139ندب اخلطيب يف ))تقييد العلم((: )ص/ (، وأس75 /16) 128
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عبدهللا بن عمر : ))قال ابُن داحة: كان عبُدهللا ابن عبدالعزيز بن 129قال اجلاحظ يف كتاب ))احليوان((

بون اخلطوواب، ال جيوواِلُس النواَس، وينووزُل مقووُ َة مون املقووابر، وكووان ال يكواد يُوورى إال ويف يوودب كتواٌب يقوورؤب، فُسووئل عوون 
 ذلك، وعن نزوله املقُ َة؟ فقال:

اء! مل أَر أْوعوظ مون قَوْ ، وال أمنووَع مون كتواٍب، وال أسووَلَم ِمون الَوْحودة. فقيوول لوه: قود جوواء يف الَوْحودة موا جوو
 130فقال: ما أْفَسَدها للجاهل وأصلحها للعاقل!

 * جملسة بني كتبه أفخم وأنبل من جملسه بني حاشيته
: ))ولقووووود دخلوووووُت علوووووى إسوووووحاق بووووون سوووووليمان يف إْمرَتوووووه، فرأيوووووُت 131قوووووال اجلووووواحظ يف ))احليووووووان((

خلُت عليه وهو معزول، وإذا هو والرجال ُمُةواًل كان  على رءوسهم الطري، ورأيُت ِفرشته وِبزَّته، مث د 132السِ ماَط 
يف بيوت كتبِووه، وحواليووه األسووفاط والرُّقووق، والقموواِطر والوودفاتر واملسوواطر واحملوواِبر، فموا رأيتووه قووط أفخووَم وال أنبووَل، وال 

 (( اهو.أهيَب وال أجزَل منه يف ذلك اليوم، ألنه مجَع مع املهابَِة احملبََّة، ومع الفخامِة احلالوَة، ومع السُّوَدِد احِلكمةَ 
 * أربعون عاًما ال ينام إال والكتاب على صدره

يقول: َغَ َْ: أربع  عاًموا موا ِقْلوُت وال  134: ))ُسعُت احلسن اللؤلؤي133قال اجلاحظ يف ))احليوان((
 ِبتُّ وال اتكاُ: إال والكتاُب موضوأٌل على صدري((.

 * إذا غلَبه النوُم أمسَك كتااًب ليطرده
 -وبوئس الشويُء النووُم الفاِضوُل عون احلاجوة-ا غشيين النُّعاس يف غوري وقوت نووٍم : إذ135))قال ابن اجَلْهم

قووال: فووإذا اعووتاين ذلووك تناولووُت كتووااًب موون كتووب احِلَكووم، فاجووُد اهتووزا ي للفوائوود، واألرايووة الووال تعتيووين عنوود الظََّفوور 

                              
 (.1231 /2(، وابن عبدال  يف ))اجلامع((: )142(. وأسندب اخلطيب يف ))تقييد العلم((: )ص/ 62 /1) 129
ال تنفعوه. فقيول لوه: فعزلوة العوامل؟ قوال: مالوك سئل أبو الوفاء بن عقيل احلنبلوي: ))موا تقوول يف ُعزلوة اجلاهول؟ فقوال: َخَبوال ووابل، ت ور ب و  130

ووا(( ))ذيوول الطبقووا:((: ) (، وانظوور: ))العزلووة(( للخطووايب، 1/161وهلووا، معهووا ِحووذاؤها وِسووفاؤها، توورِد املوواء وترعووى الشووجر، إىل أن يلقاهووا رِبُّ
 وابن الو ير، والعودة.

131 (1/ 61- 62.) 
 َصفَّ  من اجلنود وغريهم. 132
133 (1/ 52- 53.) 
 .-رمحه هللا-كويف، صاحب أيب حنيفة ال 134
 (.53 /1نقله عنه اجلاحظ يف ))احليوان((: ) 135
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ة أشوودَّ إي 136بووبعض احلاجوووة، والوووذي يَوْغشوووى قلووويب موون سووورور االسوووتبانة وعوووز  التبيووو  قاظًوووا مووون هنيوووق احلموووري وَهووودَّ

 اهلَْدِم((.
أقول: فهذا غايٌة يف الشََّغِف والتعلُِّق ابلكتاِب والعلم! فوإذا َغَلبوه النُّعواس طورَدب ابسوتجالب الكتوب والنظور 

 فيها، فيهتزُّ لفوائدها، وَيْطَرُب حِلَكمها.
احلووال  وتبووايُن النتيجتوو  تَوبَووٌع فوواين هووذا موون )طُووالٍب!( يسووتجلبون النوووَم ابلنظوور يف الكتووب؟! فوواختالف 

 !!.137الختالف مكانة العلم والكتب عند الفريق 
 * َضُعَف بصُره من كثرة املطالعة

( مووووون كتووووواب ))ذيوووووول 600: ) 138ويف ترمجوووووة احلوووووافظ عبوووووودالغين املقدسوووووي صووووواحب ))الكمووووووال((
بكواء، وكوان أوحوَد  مانوه أليب شامة املقدسي قال: ))وكان قود ضوعف بصورب مون كةورة املطالعوة وال 139الروضت ((

 يف علم احلديث(( اهو.
 * مهته يف املطالعة والقراءة

عوون شوويخه ابووِن حجوور: ))إاووا كانووت هتووه املطالعووة والقووراءة  140قووال السووخاوي يف ))اجلووواهر والوودرر((
حوال أْكلِوه والسَّماأل والعبادة والتصنيف وادفادة، حبيث مل يكن خُيْلي حلظًة من أوقاته عن شيٍء من ذلك، حَّت يف 

َقتووووه الووووذين كووووانوا معووووه يف رحلتووووه، وإذا أراد هللا أموووورًا هيَّووووا  هووووه وهووووو سووووالك، كمووووا حكووووى يل ذلووووك بعووووض رُفوْ وتوجُّ
 .141أسبابَهُ 

                              
136 .))  قال العالمة عبُدالسالم هارون: لعلها: ))التب  
((: ) -ال كةَّورهم هللا-وينطبق على هوؤالء الُكسواىل  137 ( قوال: ))قوال رجول خلالود بون صوفوان 170 /1موا ذكورب اجلواحظ يف ))البيوان والتبو ُّ
نوك حد بلغاء العورب وفصوحائها(: موا يل إذا رأيوتكم تتوذاكرون األخبوار، وتتدارسوون ا اثر، وتتناشودون األشوعار، وقوَع َعَلويَّ النووم؟! قوال: د)أ

 محاٌر يف ِمْسالِخ إنسان(( اهو.
ز ِي وفروعوه، انظور خمطوطاتوه ))الكمال يف معرفوة الرجوال(( يف رجوال الكتوب السوتة، ال يوزال خمطوطًوا، وهوو أصول ))هتوذيب الكموال(( للِمو 138

 (.1302 /2يف ))الفهرس الشامل((: )
 (.47)ص/  139
 ط ابن حزم(. -170 /1(، )110 /1) 140
ووة يف حتصوويل العلوووم، ُسووْقنا طرفًووا منهووا يف تفوواريق كتابنووا هووذا  141 رحووم هللا -ذكوور السووخاوي عوون شوويخه عجائووب يف القووراءة، والكتابووة، واهِلمَّ

 .-اجلميع
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 يقول غرَي مرَّة: إنين ألتعجَّب ممن جيلس خالًيا عن االشتغال!!(( اهو. -رمحه هللا-وقد ُسعته 

 :-وهو أبو بكر الشهر وري-أقول: رحم هللا القائل 

 ِهَّال ُدْوهنا السُّها والزُّابًن
َعٌب ُمَعىنًّ إىل أن  فاًن ُمتوْ

 قد َعَلت جهدها فما يتَدانَ  
 تتفان األتُم أو أََتفانَ 

 * مع الكتب حىت يف اجلنَّة
عن ابِن اجلو ي أنه قال عن ادمام أيب العالء اهلََمَذاين احلافظ  142ذكر ابُن رجب يف ))ذيل الطبقا:((

))بلغووين أنووه رُئووَي يف املنووام يف مدينووٍة مجيووع جوودراهنا موون الكتووب، وحولووه كتووب ال حُتَوود  وهووو ُمْشووَتغل  (:569: )

 مبطالعتها. فقيل له: ما هذب الكتب؟! قال: سالُت هللا أن ُيشغلين مبا كنُت أشتغل به يف الدنيا، فاعطاين((.
س حَّت دارب الال يسكنها!! ما يف كتاب ومما يدلك على عظيم َشَغفه ابلكتب، وبذله يف حتصيلها كلَّ نفي

ابوون رجوووب عووون ادموووام طلحوووة الَعْلةووي قوووال: ))بِْيعوووت كتوووُب ابوووِن اجلووواليقي يف بغوووداد، فح ووورها احلوووافُظ أبوووو العووواْل 
اهلََمَذاين، فناَدوا على قطعٍة منها: ست  دينارًا، فاشتاها احلافظ أبو العالء بست  دينارًا، وادنظار من يوم اخلمويس 

  يوم اخلميس.إىل
فخووره احلووافظ، واسووتقبل طريووَق َهَووَذان، فوصوول، فنووادى علووى داٍر لووه، فبلغووت سووت  دينووارًا. فقووال: بيعوووا. 
قوووالوا: تبلوووغ أكةووور مووون ذلوووك. قوووال: بيعووووا. فبووواعوا الووودار بسوووت  دينوووارًا فَقَبَ وووها، مث رجوووع إىل بغوووداد. فووودخلها يووووم 

ة(( اهو.اخلميس، فوىفَّ مثَن الكتب، ومل يشعر أحٌد حب  اِلِه إال بعد ُمدَّ
يف ))ذيوووول  -أيً ووووا-يف بيووووع العلموووواء بيوووووهتم موووون أجوووول شووووراء الكتووووب، مووووا ذكوووورب ابوووون رجووووٍب  -أيً ووووا-وممووووا يُووووؤثر 

واب : ) 143الطبقوا:(( ( عوون ابوِن النجووار 567يف ترمجوة العالمووة النحووي عبودهللا بوون أمحود املعووروف اببون اخلشَّ
 قال:

صحاب احلديث، إال وكان يشتي كتبوه كلَّهوا، فحصولت ُأصوول املشوايل إنه مل َ ُت أحٌد من أهل العلم وأ
 عندب.

                              
 فيه: ))اهلمداين(( ابلدال املهملة، وهو خطا.(، ووقع 328 /1) 142
143 (1/ 319.) 
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وذََكَر عنه: أنه اشوتى يوًموا كتبًوا خبموس مئوة دينواٍر ومل يكون عنودب شويٌء، فاسوتمهلهم ثالثوة أتٍم، مث م وى 

توب، وبقيوت لوه وًندى علوى دارب، فبلغوت سوس مئوة دينوار، فَونَوَقود صواحَبها وابعوه خبموس مئوة دينوار، ووىفَّ مثون الك
 .144)لصاحب الكتب( الدار

 * الكتب أشد من ثلث ضرائر
اٍر قال: قالت ابنوة  145أخره اخلطيُب يف ))اجلامع ألخالق الراوي والسامع(( عن الزُّبري ابن أيب بكر بكَّ

وهللا هَلَووذب أخوال ألهلنوا: خوايل خورُي رجوٍل ألهلوه، ال يتخوذ ضوورًَّة وال يشوتي جاريوة. قوال: تقووُل املورأُة )أي  وجتوه(: 
 الكتب أشدُّ عليَّ من ثالِا ضرائر!!(( اهو.

 * حىت أحلم اليقظة يف الكتب
وومهودي يف ))جووواهر الِعْقووَدين يف ف وول الشووَرَفْ (( نَوواوي ) 146ذكوور السَّ

ُ
( 871عوون شوويخه أيب  كوورت امل

ي( موذاكرًة: أنوه ركوَب موع شوخٍص قال: أخ ين شيُخنا الشيل ويلُّ الدين )يعين أاب ُ ْرعة بن احلافظ  ين الدين الِعراق

                              
 إال أهنم ذكروا يف ترمجته أموًرا ختُِل بقاموس العلم. 144

(: أنه كان إذا َحَ ر سوق الُكُتِب، وأراد ِشراء كتاٍب، َغاَفل النواَس وقطوَع منوه ورقوًة، وقوال: 51 /12* فذكر تقو: يف ))إرشاد األريب((: )
 !.ب بةمٍن خبسٍ إنه مقطوأل لياخذَ 

 !.(، قال: ولعلَّه وب. وذكر مناًما527 /20وذكر ذلك الذهيب يف ))السري((: )
 أنه كان إذا استعار من أحٍد كتااًب وطالبه به، قال: َدَخَل ب  الُكُتب فال أقدر عليه!!. -أيً ا-* وذكر تقو: 

 من أيِ  وجٍه اتفق له(( و اد: وكان ي ن  ِبا!!.* وأشار السمعاين إىل جممل ذلك، فقال: ))ومجع األصول احِلَسان 
( ذم ُمْقتنيوا: ابوون اخلشَّواب مون الكتوب فقوال: ))وكووان ال يقتوين مون الكتوب إال أردأهوا صووورة، 101 /2إال أن الِقْفطوي يف ))إنبواب الورواة((: )

 وأرخصها مثًنا((، وهذا خمالف ملا سبق!.
الكتب، وجْحودب العارِيَّوة، وَضونِ ه ابلكتوب علوى أهلهوا= تفرَّقوت بعوَدب، وبِيوَع أكةرهوا، ومل يبوق إال  أقول: فلهذب األمور جمتمعٍة= حتايله يف حتصيل

 ُعشرها.
شوب، ووصفها الِقْفطي بقولوه: ))وكانوت لوه دار عتيقوة... ولوه منهوا ُصوفَّة كبورية منفوردة، وِبوا بوواري َقَصوٍب مفروشوة، ويف صودرها ألوواح مون اخل

ت ِعوودَّة سوون  مووا أُ يوول عنهووا الُغبووار، وكانووت تلووك البووواري  قوود اسووتت: مبووا عليهووا موون الووتاب، يقعوود يف جانووب مرصووص عليهووا كتووب لووه، أقاموو
(. وموووا فعلوووه ابوووُن 100 /2منهوووا، والبووواقي علوووى تلوووك احلالوووة. وقيووول: إن الطيوووور عششوووت فووووق الكتوووب ويف أثنائهوووا(( اهوووو. ))إنبووواب الووورواة((: )

مبوا يكورب، وال يُوَعود  ذلوك غيبوة، بول هوو نصويحة واجبوة، كموا نب وه عليوه السوخاوي يف ))ادعوالن ابلتووبيل((:  اخلشَّاب، يُعد مون مسووِ غا: ِذْكورِب
 (.88)ص/ 

 (.313 /12(، وانظر ))سري النبالء((: )150 -149 /1) 145
 القياموة أكةور ِكباًشوا منهوا، ضوحَّيُت و وجته خبريٌة به، طويلة الِعْشرة معه، فقد ُسئل الزبري: ُمنوذ كوم  وجتوك معوك؟ قوال: ال تسوالين، لويس تورِدُ 

 (.471 /8عنها سبعَ  َكْبًشا. ))وريل بغداد((: )
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: لوو كوان يل أربوُع  وجواٍ: يف أربوع -وقد خاضوت يف األمول-من املكاريَّة من طائفة الرتفة، قال: فقلُت يف نفسي 

 اهو. 147مساكن، ويف كلِ  مسكٍن من الكتب الال احتاجها نظري ما يف بقيَّة املساكن...((
 * ال متضي عليه ساعة إال يف اشتغاٍل ابلعلم

يف ترمجووة العالمووة أيب البقوواء عبوودهللا بوون احلسوو  الُعْكووَ ي :  148قوول ابوون رجووب يف ))ذيوول الطبقووا:((ن
( عوون ابوون النجووار قولَووه: ))قوورأُ: عليووه كةووريًا موون مصوونَّفاته، وصووحبته موودَّة طويلووة... وكووان حمُِبًّووا لالشووتغال 616)

ليه، أو ُمطَوالع لوه، حوَّت ذكور يل أنوه ابلليول تقورأ ، لياًل وهنارًا، ما   ي عليه ساعة إال وواحد يقرأ ع149وادشغال
 له  وجته يف كتب األدب وغريها((.

ر على الكتب وجعلها مبنزلة الولد  *التحسُّ
يف ترمجوووة عبدالصووومد بووون أمحووود ابووون أيب اجلَوووْيش البغووودادي العالموووة  150وذكووور ابووون رجوووب يف ))الوووذيل((

أُسلوِبا وموا فيهوا مون الصَّوْنعة والفصواحة، ومجوع منهوا شويًئا كةوريًا، ( أنه صنَّف ُخطًبا انفرد ِبفنِ ها و 676املتفنِ ن : )
مع كتٍب له أُخرى خبطِ ه وُأصوله، حَّت كان يقول: ))يف قليب َحْسورون: ولودي وُكتُويب((  151ذهَب يف واقعة بغداد

 )وكاًن قد ُفِقدا مجيًعا يف واقعة بغداد(.
 * ال َيشي إال ويف يده كتاب

العلماء ال  شي إال ويف يدب كتب أو أجزاء يُطالعها، وذلوك ملزيود شوغفهم ابلقوراءة وكان كةري من مشاهري 
 واالطالأل، وعظيم حرصهم على أوقاهتم من ال ياأل.

                                                                                           
146 (1/ 162.) 
( كان ُمغرًما ابجلواري التكيوا:، قوال الصوفدي 741وإذ قد ذُكر الغرام ابلنساِء والكتب، فهذا القاضي برهان الدين الزرعي احلنبلي : ) 147

 !!(( اهو.كنُت أراب مُجعًة يف سوق اجلواري، ومُجعًة يف سوق الكتب، ليجمع بذلك ب  الدُّر والدراري(: ))45 /1يف: ))أعيان العصر((: )
148 (2/ 111.) 
 أي: للتعلُّم والتعليم. 149
150 (2/ 292.) 
 (.656واقعة هجوم التتار عليها، وسقوط اخلالفة العباسية سنة ) 151

وما أُتِلَف منها... ويستكةر الناُس من إيراد أخبار التتار وما فعلوب، لكن أعجبتوين لفتوة أقول: َيْكةر ِذْكر هذب الواقعة عند احلديث عن الكتب 
( فبعد أن ذكر ب َع صفحاٍ: من أخبارهم قال: ))ويكفي الفقيه ما أوردًنب، فاوقوا: طالوب 312 /1لتاه الدين السبكي يف ))طبقاته((: )

 ما أوردًنب ع ًة للمعت ين، وكاٍف للمتعظ (( اهو.العلم أشرف أن ت يع يف أخبارهم، إال لالعتبار ِبا، و 
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: ))قوووال ابوووُن ا بنوسوووي: كوووان احلوووافظ اخلطيوووب  شوووي ويف يووودب ُجوووْزٌء 152قوووال الوووذهيب يف ))السوووري(( ●

 يُطالعه((.
مجووة أيب داود السجسووتاين صوواحب ))السوونن((: ))قووال ابووُن للووذهيب يف تر  153ويف ))تووذكرة احلفووا (( ●

 َداَسة: كان أليب داود ُكمٌّ واسع وكمٌّ ضيِ ق، فقيل له يف ذلك؟ فقال: الواسع للكتب، وا خر ال ُاتاه إليه((.
( مووووون كتووووواب ))وفيوووووا: 291ويف ترمجوووووة العالموووووة النحووووووي أمحووووود بووووون اوووووىي املعوووووروف بةَوْعلَوووووب : ) ●
لِ كوان قووال: ))كوان سووبَب وفاتووه: أنوه خووره مون اجلووامع يوووم اجلمعوة بعوود العصور، وكووان قوود البوون خَ  154األعيوان((

حلقه َصَمٌم ال يسمع إال بعد تعب، وكان يف يدب كتاب ينظر فيه يف الطريق، فصدَمْته فرٌس، فالَقْتُه يف ُهوٍَّة، فُاخره 

 ن رأسه، فما: اثين يوٍم(( اهو.منها وهو كاملختلط، فُحِمل إىل منزله على تلك احلال وهو يتاوَّب مِ 
العالموة النحووي حممود بون -: أن أاب بكٍر اخلياط 155وذكر العسكري يف ))احلث على طلب العلم(( ●

ووا سوووَقط يف ُجووْرف أو خبطتوووه   -(320أمحوود البغوودادي : ) كوووان يَووْدُرُس مجيوووَع أوقاتووه، حوووَّت يف الطريووق، وكوووان رمبَّ
 دابَّة((.

 .156الرا ي وتقدم معنا خ  ادمام ُسَليم ●
وكان كةري مون العلمواء يُقورأ عليوه الكتواب وهوو  شوي يف الطريوق ِصويانة للوقوت، وحبًّوا يف ادفوادة، كموا  ●

 .157( كما يف ))تذكرة احلفا ((430هو احلال يف ترمجة احلافظ أيب نعيم األصبهاين صاحب ))احللية(( : )
كمووا يف ترمجووة موون كتوواب ))طبقووا:   (643وكووذلك يف ترمجووة ادمووام علووم الوودين السووخاوي املقوورىء ) ●

 .158القراء الكبار((

                              
152 (18/ 281.) 
153 (2/ 592.) 
154 (1/ 104.) 
 (.77)ص/  155
 (.51)ص/  156
157 (3/ 1094.) 
158 (3/ 1105.) 
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أقول: وممن شهدًنب على هذب احلال يف القراءة عليه واسوتفتائه وهوو  شوي شويخنا وشويل مشواخينا العالموة 

ورْياب، بونفٍس منشورحة ووجوٍه طَلِوق، فجوزاب  -رمحه هللا تعاىل-( 1420عبدالعزيز بن اب  ) فقد كان ذلك ديدنوه وِهجِ 
 لعلم وأهله خريًا.هللا عن ا

 ( جملد700* استوىف مكتبته قراءة، وفيها )
قال: ))وكتب  160من ))ال وء الالمع(( 159ففي ترمجة أيب بكر بن أمحد تقي الدين ابن قاضي ُشهبة

 خبطه الكةري، حبيث لو قال القائل: إنه كتب مئال جملد مل يتجاو ، وخطه فائق دقيق.
 اد أن يستوفيها مطالعة(( اهو.وبِْيع يف تركته يو سبع مئة جملد، ك

راج  * يقطع الليل جيعه يف القراءة على السِّ
يف ترمجوة ادموام الفقيوه أيب حممود عبودهللا بون إسوحاق  161ذكر القاضي عياض يف ))ترتيوب املودارك(( ●

ي تنهواين عون ( أنه قال عن نَوْفِسه: كنت أول ابتودائي أدرس الليول كلَّوه، فكانوت أُمو371املعروف اببن التوَّبَّان : )
ود النووم، فوإذا َرقَوَدْ: أخرجوُت املصوباَح وأقبلوُت علوى  القراءة ابلليل، فكنت آخذ املصباح وأجعله حتت اجلفنوة وأتعمَّ

 الدرس.
 قال القاضي: وكان كةري الدرس، ذكر أنه َدَرَس كتااًب ألَف َمرٍَّة(( اهو.

القاسوووم ابووون أيب منصوووور النحووووي احللووويب يف ترمجوووة أيب  162وذكووور الوووو ير الِقْفطوووي يف ))إنبووواب الووورواة(( ●
وكان الو ير قد َصِحَبه وجالَسه_: ))أنه كان شديد االجتهاد يف طلب الفوائد -( 628املعروف اببن احَلْ َاين : )

 من صفحا: الصُّحف، فال َم املطالعَة لياًل وهنارًا، وتَلزَّم احلفَظ لبعض ما  ر  به يف أثناء ذلك.

قووال: أخوو ين جوواٌر لووه،  -رمحووه هللا-شووريف أبووو هاشووم بوون أيب حاموود... صووديقي قووال: ولقوود حكووى يل ال
قال: رأيُت ابن احلَوْ اين النحووي يف  مون الصويف، يقووم يف الليول األخوري يف سوطحه، َويَِقوُد سوراًجا يف موضوٍع خواٍل 

 لَقرُّ عن املطالعِة واالستفادة(( اهو.من اهلواء، ويقعد للمطالعة وقًتا طوياًل دائًما يف كلِ  ليلة، ال يشغله احلرُّ وال ا

                              
 معروف كَسَلِفه اببن قاضي ُشْهَبة، لكون النجم والد جدب أقاَم قاضًيا بُشْهبة السوداء أربع  سنة. 159
160 (11/ 23.) 
161 (1/ 78.) 
162 (4/ 165.) 
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 * الشغف جبميع الكتب ومعرفته هبا
(: ))أنووه  730يف ترمجوة شوافع بوون علوي الكنواين : ) 163ذكور احلوافظ ابوون حجور يف ))الودرر الكامنووة((

 خزانة مألى من الكتب النفيسة. 164كان ُاب مجع الكتب، حَّت أنه ملا ما: ترك يو العشرين
ة ُحب ِ  ه للكتوب، إذا ملوس الكتواَب يقوول: ))هوذا الكتواب الفوالين، ملكتُوه يف الوقوت الفوالين، وكان من شدَّ

 وإذا طُِلَب منه أي  جملَّد كان، قام إىل اخلزانة فتناوله كانه كما وضعه فيها((. اهو.
 * التَأملُّ واحَلْسرة على بيع الكتب

( يف كتابووووه: 436لطوووواهر : )قوووال ابوووون خلكووووان يف ترمجووووة الشووووريف املرت وووى أيب القاسووووم علووووي بوووون ا ●

: ))حكى اخلطيب أبو  كرت اىي بن علي التِ ْ يوزي اللغووي، أن أاب احلسون علوي بون أمحود 165))وفيا: األعيان((
ابن علي بن سلَّك الفايل األديب، كانت له نسخة بكتاب ))اجلمهرة(( البن ُدرَْيد يف غاية اجلَوْوَدة، فدعتوه احلاجوة 

بسوت  دينوارًا، وتصوفَّحها فوجوَد ِبوا أبيواًو خبوط  -املوذكور-ها الشريف املرت ى أبو القاسوم إىل بيعها فباعها، واشتا
 ابئعها أيب احلسن الفايل، وهي:

 أِنْسُت ِبا ِعشريَن حواًل َوِبْعُتها
 وما كان َظينِ  أَنَّين ساَبيعها

َيةٍ   ولكن ل عٍف وافتقاٍر وِصبوْ
 فقلُت ومل أَْملك سوابق َعْ ةٍ 

 ُه احلاجاُ: ت أمَّ مالكٍ ))وقد خُتر 

 لقد طاَل َوْجدي بعَدها وحنيين 
 ولو خلَّدتين يف السجون ديوين
 ِصغاٍر عليهم َتْسَتِهلُّ ُشؤوين
 مقالة مكويِ  الفؤاِد َحزِيِن:

 كرائَم من ربٍ  ِبنَّ ضنِ (( اهو

َقْلَقشوووندي يف ترمجوووة إبوووراهيم بووون علوووي بووون أمحووود مجوووال الووودين ال 166وذكووور السوووخاوي يف ))ال ووووء(( ●
 القاهري أنه ابأل كتَبُه أو جلَّها، قال: وَقاَسى ماال يُوَع َّ عنه، وأتلَّمنا له يف ذلك!.

 * صور من العصر احلديث *

                              
 (.512 -501 /2(، وترمجته مطو لة يف ))أعيان العصر((: )184 /2:) 163
 يف ))األعيان((: ))مثاين عشرة((. 164
165 (4/ 165.) 
166 (3/ 316.) 
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بعوود هووذا التطووواف يف رحوواب العلموواء يف قوورون غووابرة وأقطوواٍر متباعوودة، كوواين ِ بقائوول يقووول: تلووك أمووة قوود 

 وااذه حيَّة؟خلت، وجيل قد ذهب، فهل لك يف أمةلة قريبة 
 فنقول: نعم، وما أكةرها!

( يقوول عون نفِسوه وهوو يوتكلم علوى علوو  1332* فهذا الشيل العالموة مجوال الودين القواُسي الدمشوقي )
: ))وقد اتفق يل حبمدب تعاىل قراءة ))صحيم مسلم(( بتمامه روايًة يف أربع  167اهِلمَّة يف كتابه ))الف ل املب ((

ماجووه(( كووذلك يف واحووٍد وعشوورين يوًمووا، وقووراءة ))املوطَّووا(( كووذلك يف تسووعة عشوور يوًمووا،  يوًموا، وقووراءة ))سوونن ابوون
 مع تصحيم سهو القلم فيه وحَتْشيته يف يو عشرة أتم. 168وقراءة ))هتذيب التهذيب((

 فدأل عنك أيُّها الالئم الكسَل، واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل(( اهو.
(، وقود طبوع هوذا التواريل ا ن يف 571أنه قرأ ))وريول دمشوق(( البون عسواكر ) -أيً ا- 169وذكر فيه

 .170سبع  جملًَّدا
( العالموة احملودِ ا )حفوظ الصوحيح  غيبًوا أبسوانيدها، 1354* وهذا الشيل حممد بودر الودين احلسوين )

بووه واالنقطوواأل ، كووان شووديد التشوواغل ابلعلووم والعكوووف علووى طل171ألووف(( بيووت موون املتووون العلميووة( 20ويووو ))
))بوول كووان جيلووس يف الليوول  -رمحووه هللا- 172إليووه، حووَّت بلووغ موون ذلووك شوويًئا عظيًمووا، قووال الشوويل علووي الطنطوواوي

ليقوورأ، فووإذا غلبووه النُّعوواس اتكووا برأسووه علووى وسووائد أُِعوود: لووه، فوواغفى سوواعت  أو ثووالاًث موون الليوول متقطعووا:، وموون 
 النهار ساعة((.

ه عن القوراءة إال أن يكوون ًنئًموا أو يف صوالة أو درس، أو يف طريقوه مون وقال: ))كان يقرأ دائًما ال يشغل

، وال اسوتعان علوى النظور بنظوارة، وقود موا: حديود البصور صوحيحه، وموا  املسجد إىل البيت، موا فوارق الكتوب قوطُّ

                              
(، وكان وريل هوذب القوراءة يف سونال 263هذب القراءة يف كتابه ))قواعد التحديث((: )ص/  -أيً ا-(، وذكر القاُسيُّ 54 -53)ص/  167
(1315 ،1316.) 

 يف ))قواعد التحديث((: ))تقريب التهذيب((. 168
 (.363)ص/  169
 مع خروٍم يف أثنائه، لعلها تبلغ جملدا:، مث طُِبعت هذب اخلروم يف عشرة جملدا:. 170
 (.158 /7قاله َعْصرِيُّه الز ِركلي يف ))األعالم((: ) 171
 (.382 -381))رجال من التاريل((: )ص/  172
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ي أحوووبَّ يف الووودنيا غوووري الكتوووب... فكوووان يشوووتي الكتووواَب يسووومُع بوووه ولوووو كوووان مطبوًعوووا يف أقصوووى اهلنووود، ويشوووت 

 املخطوط ولو بو نه ذهًبا، وال يدأل كتااًب حَّت يقرأب، أو يتصفحه تصف م املتةبِ ت...((.
* ومةوواٌل حوويٌّ كووان بوو  أظهوورًن لشووهور م ووت هووو العالَّمووة األديووب البليووغ صوواحب القلووم األنيووق والعبووارة 

عنوانه ))شغلي  174له مقال يف ))الذكرت:(( -رمحه هللا تعاىل-( 1420الشيل علي الطنطاوي ) 173الرشيقة
الدائم املطالعوة(( ذكور فيوه ولعوه الودائم ابملطالعوة مون صوغرب وهوو يف املدرسوة االبتدائيوة بودون إرشواد ُمْرِشود وال تعلويم 
ُمَعلِ م مث قال: ))فاًن اليوم، وأًن ابألمس، كما كنت يف الصغر، أم ي يومي أكةرب يف الدار أقورأ، ورمبوا مور  علويَّ يووم 

 (.1402( إىل هذب السنة )1340فحة، ومعدَّل قراءيت مئة صفحة من سنة )أقرأ فيه ثالمثئة ص

نان وستون سونة. احسوبوا كوم يوًموا فيهوا، واضوربوها مبئوة، تعرفووا كوم صوفحة قورأ:. أقورأ يف كول موضووأل، ثا
 حَّت يف املوضوعا: العلمية...((.

لق واء يف دمشوق )كول حديث عون قراءتوه ومقودارها، موع اشوتغاله اب -أيً ا- 175وله يف ))الذكرت:((
يوم ثالثون ق وية( موع ادشوراف علوى جموالس التحكويم، والعمول رئيًسوا لةالثوة جموالس، األوقواف، واأليتوام، واللوس 
األعلووى للكليَّووا: الشوورعية، مووع إلقوواء دروس يف الكليووة، والةانويووة للبنوو  والبنووا:، وكووان إىل جانووب ذلووك خطيووب 

 ث يف ادذاعة، وكتابة يومية يف إحدى اجلرائد. كان يصنع هذا كله!!.مجعة، وحماضرًا يف النوادي، وله أحادي
ومع ذلك كان يقرأ كل يوم يوٍم مئت  أو ثالمثئة صوفحة، قوال: ))وأًن مسوتمر علوى ذلوك مون يووم تعلموت 

 القراءة، وأًن صغري، أي: من يو سبع  سنة إال قلياًل، أصرف ف ل وقال كله يف القراءة((.
أخبوواَر علموواء هووذا القوورن املنصوورم جلوواء كتووااًب برْأِسووه!! لكوون حسوويب هنووا مووا ذكوور:،  ولووو ذهبووُت استقصووي

 .176وكفى به ع ًة ملْعَتِ ، ومن أراد التوسُّع فلرياجع تراجم أهل هذا القرن وهي كةرية
 

                              
 مل يُقلِ د فيه أحًدا، بل قلدب فيه مقلِ دون.أسلوبه الذي يكتب به  173
174 (1/ 159- 165.) 
175 (6/ 267- 269.) 
 مةووول: ))املعاصووورون(( حملمووود ُكوووْرْد َعلوووي، و))نزهوووة اخلوووواطر(( اللووود الةوووامن، لعبوووداحلي احلسوووين، و))األعوووالم(( للزركلوووي توووراجم املتووواخرين، 176

 ذوب.و))ذيول األعالم((، و))علماء ومفكرون عرفتهم(( للَمجْ 
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 الفصل الثالث

 يف قراءة املطوَّالت يف جمالَس معدودات
ة املطووووَّال: علوووى اخوووتالف الفنوووون )خاصوووة كتوووب احلوووديث كوووان مووون عوووادة العلمووواء َعْقووود جموووالس لقوووراء

املسندة(، فكان الناُس اخذوهنا عن مؤلِ فيها أو عمن اتصلت ِبم روايتها، ابلسَّماأل جلميعها ورة، أو بسماأل شيٍء 
ور الووزمن منهوا، وادجوا ة بباقيهوا، أو ابدجوا ة جلميعهووا، وتنواقَص عقوُد تلوك الوالِس وإُسوواأِل املطووَّال: طورًدا موع أت خُّ

)لعوامل كةرية( واْيََسَر: نوعية الكتب املقروءة يف كتب احلديث، خاصَّة املشوهورة منهوا، أو لكتوب بعوض مشواهري 
 املؤلِ ف .

وهذب الالس قد تُطْول وقد تَوْقُصر حبسب الغرض من القراءة وتفرُّغ الشيل، واستعداد الطالب، وموضووأل 

 .177الكتاب
طوَّال: يف جمالَس معدودة يتطلَّوب عودًدا مون الصوفا: يف الشويل والطالوب، مون وال شك أن قراءة هذب امل

اخلوو ة ابلكتوواب املقووروء، وشوودة التوويَوقُّظ، وفصوواحلة اللسووان، وسوورعة القووراءة، وقبوول ذلووك وبعوودب = الرغبووة األكيوودة، 

                              
( أهنووم قوورأوا ))املوطووا(( ابستح وواِر ومراجعووِة املنتقووى، واالسووتذكار، والَقووَبس، وشوورح الزرقوواين، وغريهووا، 19ففووي ))ثتووب الُفووالَّين((: )ص/  177

ري ( أهنووم قوورأوا ))البخوواري(( ابستح وواِر ومراجعووِة فووتم البوواري، وشوورح ابوون بطَّووال، وشوورح الكرموواين، واملشووارق، وإرشوواد السووا35وفيووه: )ص/ 
 وغريها.
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لصووعُب، ))فوإن العز ووَة واحملبووَة واهلموة العاليووة، والصو  اجلميوول. فمون حتل ووى بوذلك كل ِووه، الَن لووه احلديوُد وَسووُهل عليوه ا

 .178تُْذِهُب املشقَة، وُتِطيُب السرَي((
 وهذا َسْرد ما وقفنا عليه من ذلك:

 ( *463* اخلطيب البغدادي )
 قراءة صحيم البخاري يف ثالثة جمالس. -

 (430يف ترمجة إُساعيل بن أمحد ابن عبدهللا ال رير احلِورْيي : ) 179قال اخلطيب يف ))وريل بغداد((
َهين-أنووه خاطبووه ))يف قووراءة كتوواب ))الصووحيم((  َعووه موون الُكْشووِميوْ فاجووابين إىل - 181عوون الَفرَبْووزي 180وكووان ُسَِ

ذلووك، فقووورأُ: مجيَعوووه عليووه يف ثالثوووة جموووالس، اثنوووان منهووا يف ليلتووو ، كنوووُت ابتووودىء ابلقووراءة وقوووَت صوووالِة املغووورب، 
 وأقطعها عند صالة الفجر.

 الشيُل إىل اجلانب الشرقي مع القافلوة ونوزَل اجلزيورَة بسووِق اوىي، فم ويُت وقبل أن أقرأ اللس الةالث َعَ  
وقورأُ: عليوه يف اجلزيورة مون َضوْحَوِة  -كوانوا ح وروا قوراءيت عليوه يف الليلتو  املاضويت -إليه مع طائفٍة من أصوحابنا 

الشيُل يف صبيحة تلك  182النهار إىل املغرب، مث من املغرب إىل وقِت طلوأل الفجر، ففرغُت من الكتاب، ورحلَ 
 الليلة مع القافلة(( اهو.

! فواليوُم الةالوث مجيُعوه يف ! فهل ُسعت مبةول هوذب اهلموم والعوزائم؟أقول: فلله تلك اهلمم ما أُسقها وأعالها
القراءة ) من ضحوِة إىل املغرب، ومن املغرب إىل الفجر(، فبمةل هذب اهلمة بلغ اخلطيب إىل موا بلوغ، حوَّت ُدعوي بوو 

)حووافظ املشوورق((، وصوووار مبةوول هوووذب اهلمووة عموودة احملووودث  ومعووو هلم، بووول صوواروا ِعيووااًل علوووى كتبووه كموووا قووال ابوووُن )

 .183نقطة

                              
 (.255العبارة ب  القوس  البن القيم يف ))الفوائد((: )ص/  178
179 (6/ 314.) 
َهن(( إحودى قورى َمووْرو، ضوبطها يف ))األنسواب((: ) 180 ( ليوواقو:: 463 /4، ويف ))معجوم البلودان((: )-بكسور املوويم-( 75 /5))ُكْشوِميوْ

 بفتم امليم.
 كسر.راوية البخاري، وفاؤب فيها الوجهان الفتم وال 181
 .-وكانت وقر بعري-وكان مرحتالً من نَوْيسابور إىل مكة، مصطحًبا معه كتبه  182
 (.170 /1))التقييد لرواة السنن واملسانيد((: ) 183
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 ما قيل حول هذب القصة. -

ووري(( : ))قلووت: هووذب وهللا القووراءُة الووال مل ُيْسووَمع قووطُّ أبْسوورأََل -معلِ ًقووا-184قووال احلووافظ الووذهيب يف ))السِ 
 منها((.

 : ))وهذا شيٌء ال أعلُم أحًدا يف  ماننا َيْسَتطيُعه((.185)وريل ادسالم((يف ) -أيً ا-وقال 
أي ابوون -للسووخاوي، أنووه سووال شوويخه  186ويف ))اجلووواهر والوودرر يف ترمجووة شوويل ادسووالم ابوون حجوور((

))هوووول وقووووَع لكووووم اسووووتيفاُء يوووووٍم يف القووووراءة؟ )يعووووين: مةوووول مووووا وقووووع للخطيووووب( فقووووال: ال، ولكوووون قووووراءيت  -حجوووور
( يف عشرة جمالس لو كانت متواليًة لنقصت عن هذب األتم، ولكن أين الةورتَّ مون الةورى، فوإن  اخلطيوب ))الصحيم(

 قراءته يف غايٍة من الصِ حة واجَلْودة وادفادة وإبالغ السَّامع (( اهو. -رمحه هللا-
 وسيايت استيفاء ما وقع للحافظ ابن حجر من ذلك، وهو عجيب!.

 ( يف سسة أتم.قراءة ))صحيم البخاري( -
ووة حسوون -نقوواًل عوون أيب سووعٍد السوومعاين: ))كووان اخلطيووب  187قووال الووذهيب يف ))تووذكرة احلفووا (( حجَّ

 ))الصحيَم(( يف سسة أتٍم(( اهو. 188اخلط، كةري ال بط، فصيًحا، ُخِتَم به احلفَّا ، وقرأ مبكة على كر ة
 ( *436* عبدهللا بن سعيد بن لُبَّاج األموي )

 يف أسبوأل. إقراء مسلم -
وأكةر  -راوي الصحيم-جاور ابُن لُبَّاه مبكَة سن  طويلة، واختصَّ بصحبة أيب ذر َعْبد ابن أمحد اهلروي 

ووَلة(( : ))وحلووق بقرطبووة... سوونة ثووالٍا وثالثوو  وأربووع 189عنووه، مث رجووَع إىل األنوودلس، قووال ابوون َبْشووُكَوال يف ))الصِ 

                              
184 (18/ 279- 280.) 
 (.99(، )ص/ 463َوفَوَيا: ) 185
186 (1/ 104.) 
 (.192 /7:((: )(، و))الوايف ابلَوفَوَيا92(، )ص/ 463(، و))وريل ادسالم((: وفيا: )1138 /3) 187
، ُسعووت ))صووحيم البخوواري(( موون الُكْشووِمْيهينِ ، وكانووت عاملووًة -وهووي سوونة مووو: اخلطيووب-( 463هووي: كر ووة بنووت أمحوود املرو يَّووة : ) 188

 (.235 -233 /18(، و))السِ ري((: )136 -135 /16فاضلًة ُمَتةبِ تًة، بلغ عمرها مئة سنة، ماتت ومل تتزوَّه. انظر: ))املنتظم((: )
189 (1/ 265.) 
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حيُم(( يف يوو مُجعوة، جبوامع قرطبوة يف موِعوَدين طوويَلْ  َحِفيلَو ،  مئة، فقرىء عليه ))مسنُد مسلم بن احلجاه الصو

 كل يوم موعد غدوة، وموعد َعشيَّة(( اهو.
اجي )  ( *507* املْؤمَتن السَّ

 قراءة ))احملدِ ا الفاصل(( يف جملس. -
: كووان املووؤمتُن ال مُتَوولُّ قراءتُووه، قوورأ لنووا ع190قووال الووذهيب يف ))السووري(( ووَلفي  لووى ابوون الطيوووري  : ))قووال السِ 

 للرَّاَمهرمزي يف جملٍس. 191كتاَب ))الفاصل((
ر الَعْلثي  ( *593احلنبلي ) 192* طلحة بن مظفَّ

 قراءة ))صحيم مسلم(( يف ثالثة جمالس. -
))صحيَم -: أنه قرأ 194و))طبقا: املفسرين(( 193جاء يف ترمجته يف ))الذيل على طبقا: احلنابلة((

 مسلم(( يف ثالثِة جمالس.
ًوووا متفنِ نًوووا يف علووووٍم كةووورية  اهوووًدا َورًِعوووا، وَصوووَفه احلوووافظ املنوووذري حُبْسووون القوووراءة وكوووان طلحووو

ووور عامل ُة بووون مظفَّ
وفصاحتها، فمن ذلك أنه كان يقرأ كتاب ))اجلمهرة(( البن ُدرَْيد على ابن القصَّوار، فِموْن سورعة قراءتوه وفصواحتها 

 : ال.قال ابُن القصَّار: هذا طلحُة افظ هذا الكتاب؟! قالوا
 ( *660* الِعزُّ بن عبدالسلم )

ْطَلب(( -
َ
 يف ثالثة أتم. 195قراءة ))هِناية امل

                              
190 (19/ 310.) 
( صوفحة، وهوو 465(، طبوع بتحقيوق حممود عجواه اخلطيوب يف )360اُسه: ))احملدِ ا الفاصول بو  الوراوي والوواعي(( للرَّامُهْرُموزِي )يوو  191

 أول كتاب مفرد يف علوم احلديث.
 (، وعنه ابُن رجب.952 /1بفتم املهملة وسكون الالم، قيَّدب املنذري يف ))التْكِملة لوفيا: النقَلة((: ) 192
193 (1/ 390.) 
194 (1/ 266.) 

(: 168 /3(، قوال ابون خلكوان يف ))الوفيووا:((: )478))هِنايوة املطلوب يف ِدرايوة املوذهب(( يف فقوه الشوافعيَّة دمووام احلورم  اجلوويين ) 195
 -177 /5ور( نقلوه التواه السوبكي يف ))طبقاتوه((: )))مل يؤلَّف يف ادسالم مةله((، ومةله قال عبدالغف ار الفارسي يف ))السِ ياق لتاريل نَوْيسواب

! السُّوبكيُّ فقوال: ))مل ُيصونَّف يف املوذهب مةُلهوا فيموا أجوزُم ب( يف ترمجة اجلويين. واعتدل48( ومل أجدب يف خمطوطة ))السياق((: )ق/ 178
 (.171 /5به(( اهو ))الطبقا:((: )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المشّوق إلى القراءة وطلب العلم

 

53 

53 

53 

(: 841: ))قوووال شووويخنا احلوووافُظ برهووواُن الووودين )أي: احللووويب 196قوووال ابووون فَوْهووود يف ))حلوووظ األحلوووا ((

مووام احلوورم ((، وُحكوَي يل أن الشوويل عووز الودين بوون عبدالسووالم كووان خيوره إىل املسووجد يوووم األربعوواء ومعوه ))هنايووة إ
 فيمكث ابملسجد يوم األربعاء ويوم اخلميس ويوم اجلمعة إىل قُبيل الصالة، فينظر يف هذا الوقت ))النهايَة((.

َعد هوذا بعوُض العلمواء، ))فقوال الشويل ِسوراه الودين الُبلقيوين: وال اسوتبعد، ألن الشويل عوز الودين ال  فاْستَوبوْ
 ن يتامَّل منها إال شيًئا قلياًل، أو ما هذا معناب...(( اهو.ُيْشِكل عليه منها شيٌء، وال اتاه إىل أ

ر )  ( *658* ابن األابَّ
 قراءة ))مسلم(( يف ستة أتم. -

ور أيب حممود عبودهللا بون حممود احَلْجوري  197ذكر الوذهيب يف ))سوري أعوالم النوبالء(( يف ترمجوة احملودِ ا املعمَّ
 ( قرأ عليه ))صحيَم مسلم(( يف ستة أتم.658: ) 198ر( أن احلافظ أاب عبدهللا بن األابَّ 591األندلسي : )

 ( *728* شيل ادسالم ابن تيميَّة )
 يف جملٍس واحد. 199قراءة ))الَغْيالنيا:(( -

د - 200( يف ))خمتصووور طبقوووا: علمووواء احلوووديث744قوووال تلميوووذب احلوووافظ ابووون عبوووداهلادي ) وهوووو يُعووودِ 
َة ِسون ، وقورأ ))الَغْيالنيوا:(( يف جملوٍس(( : ))وقرأ بنفسه الكةوري، وال-مسموعا: ومقروءا: شيخه  م السوماأل ُمودَّ

 اهو.

                                                                                           
ن ابون النجوار: أنوه يكوون يف أربعوو  جملوًدا، )وقيول: أقول مون ذلوك، ولعوول ( عو1990وهوو كتواب كبوري، ذكور يف ))كشوف الظنووون((: )ص/ 

 (.585االختالف من أجل تفاو: النُّسَّاخ(. وخمتصرب يف سبعة، البن أيب َعْصرون اليمين )
الزموان! وملَّوا يظهور وقد أخذ األستاذ عبدالعظيم الديب )وهو خبري ابجلويين( على عاتقه مؤنًَة إخراه هذا الكتاب، وذلك من يوو عقودين مون 

 إىل يومنا هذا!!.
 (.201)ص/  196
197 (21/ 253.) 
 (.336 /23( للغ يين، و))السري((: )309ترمجته يف ))عنوان الدراية((: )ص/  198
( مون حوديث أيب بكور 440))الغيالنيا:(( هي تلك األجزاء األحد عشر، املسموعة أليب طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن َغْيالن ) 199
(، وهووي موون أجوووود األحاديووث وأعالهووا، وعووودد 385( ختوووريف احلووافظ أيب احلسوون الووودارقطين )354موود بوون عبوودهللا بووون إبووراهيم الشووافعي )حم

 أحاديةها يو ألف ومئال حديث.
 وقد طُبعت ))الغيالنيا:(( ثالا طبعا: خمتلفة! ِخالل سنت !! أجودها طبعة دار ابن اجلو ي.

 ( لكاتبه ابالشتاك مع ُعَزير مشس.188لسرية شيل ادسالم((: )ص/ (، و))اجلامع 282 -281 /4) 200
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وقد وصف ابُن عبداهلادي شيَل ادسالم ابن تيميَّة بصفاٍ: تدل على ما بلغوه هوذا ادموام مون حمبوة العلوم 

 واالنكباب على حتصيله فقال:
مون االْشوِتغال، وال تكولُّ مون البحوث((  ))ال تكاُد نفُسه تشَبُع من الِعلم، وال تَووْروى مون املطالعوة، وال مَتَولُّ 

 اهو.
 وتقدم شيٌء من خ ب، رحم هللا اجلميع رمحة واسعة وأسكنهم فسيم جنَّاته.

 ( *742* احلافظ امِلزِّي )
وهوووذا احلوووافظ أبوووو احلجووواه املِوووزي يقووورأ ))املعجوووم الكبوووري(( للطووو اين حب وووور احلوووافظ الووو  ايل يف سوووت   -

 .201جملًسا
 ( *748ين الذهيب )* احلافظ مشس الد

 ( أتم.6قراءة ))سرية ابن هشام(( يف ) -
يف سوتِة  203: أنه قرأ ))سرية ابون هشوام(( علوى أيب املعوايل األبَوْرقووهي202ذكر ادمام الذهيب عن نفسه

 أتٍم فقط.
 ( *804* سراج الدين ابن امللقِّن )

 قراءة اللدين يف األحكام يف يوٍم واحد. -
قووال ال هووان احللوويب: فووذكرُ: هووذب  -حكايووة العووز  ابوون عبدالسووالم املتقدمووة-عوود ويف ))حلووظ األحلووا (( ب

للمحوبِ   204احِلكاية لشيخنا سراه الدين ابُن امللقِ ن، فقال يل عقيب ذلك: أًن نظرُ: جملَّدين من ))األحكوام((

 الط ي يف يوٍم واحٍد(( اهو.
 ( *805* سراج الدين البُ ْلقيين )

 الفقه يف يوٍم.قراءة اللد من كتب  -

                              
 أ( نسخة الظاهرية خبط ال  ايل.232انظر ))معجم ُساعا: ال  ايل((: )ق/  201
 ( للدكتور بشار عوَّاد.94( نقالً عن ))الذهيب ومنهجه يف وريل ادسالم((: )ص/ 135يف ))وريل ادسالم((: )ق/  202
 (، وغريها.171 /1( للذهيب، و))أعيان العصر((: )37 /1جم الشيوخ((: )ترمجته يف ))مع 203
 (: ))الكتاب املشهور املبسوط، دلَّ على ف ٍل كبري(( اهو.19 /8كتاب يف احلديث، قال السبكي يف ))طبقاته((: )  204
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ووس(( نقوواًل عوون ال هووان احللوويب أنووه قووال:  205قووال احلووافظ ابوون حجوور العسووقالين يف كتابووه ))اْلَمووع املؤسِ 

 رمبا طالعُت اللَّد كاماًل يف اليوم الواحد من كتب الفقه. -أي: الُبلقيين-ُسعُته يقول 
 ( *806* احلافظ  ين الدين الِعراقي )

 جمالس.قراءة ))مسلم(( يف ستِة  -
))صووحيَم مسوولم((  -أي العراقووي-: ))وُسووع 206قووال احلووافظ تقووي الوودين الفاسووي يف ))ذيوول التقييوود((

 يف ِستة جمالس على حممد بن إُساعيل بن اخلبَّا  بدمشق((. 207بقراءته
البن فهد، و اد: ))يف ستة جمالس متوالية، قرأ يف آخر جملٍس منها أكةر من ثلوث  208ويوب يف ))حلظ األحلا ((

 ، وهو معارض بنسخته(( اهو.209لكتاب، وذلك حب ور احلافظ  ين الدين ابن َرَجبا
نقوواًل عون الِعراقووي قوال: إنووه   210( هووذا قوال احلووافظ ابون حجوور يف ))الودرر الكامنوة((756وابوُن اخلبَّوا  )

وماأل، يتكسَّوب ابلنسوف،  كان ُمْسِند ا فاق يف  مانه، وتفرَّد برواية مسلم ابلسماأل املتصل... وكوان صوبورًا علوى السَّ
 قال: فكنَّا نقرأ عليه وهو يعمل يف منزله من بُكرٍة إىل العصر.

 قراءة ))املسند(( يف ثالث  جملًسا. -
-أن احلافظ العراقوي قورأ ))مسوند ادموام أمحود(( علوى ابون اخلبَّوا   211يف ))ذيل التقييد(( -أيً ا-جاَء 

م َعاًدا. -املتقدِ   يف ثالث  ِميوْ
 ( *817فْيوزآابدي )* جمد الدين ال

 قراءة ))مسلم(( يف أربعة عشر جملًسا. -

                              
 ( متَِّصل خب  الِعز  بن عبدالسالم السَّالف.202(، و))حلظ األحلا ((: )ص/ 297 /2) 205
206 (3/ 9( ،)1/ 170.) 
 أي: الِعراقي نفسه. 207
 (.223)ص/  208
( فيكوون عمور ابون رجوب حو  756(، وتويف ابن اخلبا  سنة )736وكان ِسنُّ احلافظ ابن رجب آنذاك دون العشرين، ألنه مولود سنة ) 209

 وفاته عشرين سنة، وال شك أن القراءة كانت قبل ذلك.
210 (3/ 384.) 
211 (3/9( ،)1/ 170.) 
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يف ترمجوة جمود الودين: ))وقورأ ))مسولًما(( علوى البيواين ابملسوجد  212قال السخاوي يف ))ال وء الالمع((

 األقصى يف أربعة عشر جملًسا((.
 قراءة ))مسلم(( يف ثالثة أتم. -

قَّووووووووري يف ))أ هووووووووار 214الوووووووودرر((، و))اجلووووووووواهر و 213ذكوووووووور السووووووووخاوي يف ))ال وووووووووء الالمووووووووع((
َ
، وامل

 النوويب  216أن الفووريو آابدي قوورأ ))صووحيم مسوولم(( بدمشووق بوو  ابيَب النَّْصوور والَفوورَه، ُُتَوواب نَوْعوول 215الوورتض((
 ، يف ثالثة أتٍم، وقال ذاكرًا ذاك ُمْفتخرًا به:217على شيخه ًنصر الدين أيب عبدهللا حممد بن َجْهَبل

 سلِم((قرأُ: حبمِد هللِا ))جامَع م

 على ًنصِر الدين ادماِم ابِن َجْهَبلِ 
 وتَّ بتوفيِق ادلِه بفْ ِلهِ 

 جبوِف دمشَق الشاِم جوَف ادسالمِ  

 حب رِة ُحفَّاٍ  مشاهرَي أعالمِ 
مِ   218قراءَة ضبٍط يف ثالثِة أتَّ

ووريعة مووع ال ووبط: ))لإهنووا[ موون أغوورب مووا موونَم هللا تعوواىل َقَّووري عوون هووذب القووراءة السَّ
 الووَد مؤلووف وقووال امل

 ))القاموس((!... فُسبحاَن املانم الذي يؤيت ف له من يشاء!((.
واعتو  السوخاوي أن مووا وقوع لشوويخه احلوافِظ ابوون حجور مون قووراءة ))صوحيم مسوولم(( يف أربعوة أتم سوووى 

 اته.جملس اخلتم َأَجل  مما وقع للفريو آابدي. وسيايت استيفاء ذلك عند الكالم على احلافظ ابن حجر ومقروء
 ( *852* احلافظ ابن َحَجر العسقالين )

                              
212 (10/ 80.) 
213 (10/ 80.) 
214 (1/ 103- 104.) 
215 (3/ 48.) 
! وأليب الُيمن بن عساكر ُجزء يف ِصَفة النعل النبوية، وأنشا قصويدة فيوه حو  شواهدها، انظور: حترَّفت يف ))أ هار الرتض(( إىل: ))بَوْغل(( 216

( للجووديع يف 352ري، و))التوو ُّك((: )ص/ ( البوون ُرشوويد، و))فووتم املتعووال يف صووفة النِ عووال(( للمقَّوو219 -218 /5))ِمووْل الَعْيبووة((: )
 ثبو: النعل ويوها.

(. وحترَّفووووت ))ابوووون َجْهبوووول(( يف 392 /3(، و))الوووودرر الكامنووووة((: )177 /1(، لووووه ترمجووووة يف ))ذيوووول التقييوووود((: )764املتووووويف سوووونة ) 217
 .-ابلياء-))اجلواهر والدرر(( إىل: ))ابن جهيل(( 

 !! وهي خمالفة ملا هنا يف بعض العبارا:.بطبعتيه((نةًرا، ومل يتفطنوا لكوهنا ِشعًرا -قو ))اجلواهر هذب األبيا: الةالثة جعلها حمق ِ  218
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من ذلك عجيب! وهو يدل  على هة عاليه، وَجَلد غري معهود، وتفورُّغ وم،  -رمحه هللا-وما وقع للحافظ 

ين.  اف ذلك تيسري إهلي، وتوفيق رابَّ
ا ، وكووذا وصووفه219قراَءتَووه أبهنووا سووريعة -صوواحُب ابووِن حجوور ورفيقووه-وقوود وصووف تقوويُّ الوودين الفاسووي 

 ، وشبَّهها بقراءة اخلطيب.220السخاوي ابلسرعة واحُلْسن
 قراءة ))املسند(( يف ثالثٍة وسس  جملًسا. -

َفْهووِرس((
ُ
ووس للُمْعجووم امل َْجَمووع املؤسِ 

يف ترمجووة شوويخه عبووِدهللا بوون عموور بوون  221قوال احلووافظ يف كتابووه: ))امل
... 222ديث، ال  ول وال يونعس وال يت ووجَّر(: ))وكوان صوبورًا علوى إُسواأل احلو807علوي اهلنودي أيَب املعوايل : )

 ... وَكُملت قراءيت عليه للمسند كله يف ثالثٍة وسس  جملًسا(( اهو.223قرأ: عليه ))ُمْسند أمحد(( مجيعه بزتداته
: ))قوورأُ: عليوه ))مسووند أمحوود(( يف موودٍة يسورية يف جمووالَس طوووال، وكووان ال 224وقوال يف ))إنبوواء الغموور((

  يكن يف شيوخ الرواية من شيوخنا أحسن أداًء وال أْصَغى للحديث منه(( اهو.ي جر... ويف اجلملة، مل
 قراءة ))البخاري(( يف عشرة جمالس. -

: ))ومون الكتوب الِكبوار الوال قرأهوا يف مودٍة لطيفوة: ))صوحيم 225قال السخاوي يف ))اجلوواهر والودرر((
َا به اجلماعَة من لفظه ابخلانِقاب البي سية يف   عشرة جمالس، كل جملٍس منها أربع ساعا:(( اهو.البخاري((، حدَّ

 (.820وذلك بعد سنة )

                              
كووبريلي(   -أ 23(، ووقعوت هوذب اللفظوة ))سوريع(( يف ))ُعنووان الزَّموان يف توراجم الشويوخ واألقوران((: )ق/ 119 /2))ذيول التقييود((: ) 219

، فال أظن ذلك إال تصحيًفا. للبقاعي: ))بديع القراءة((، وهو ينقل عن  الفاسيِ 
 (.105 -103 /1))اجلواهر والدرر((: ) 220
221 (2/ 27 ،32.) 
ل ذكور احلوافظ يف ترمجتوه أنوه موورض مورة، قوال: فصوعدًن إىل غرفتوه عائوودين، فواذَن لنوا يف القوراءة، فقورأُ: عليووه مون ))املسوند(( فمورَّ يف احلووا 222

 يوول، فوضووعُت يوودي عليووه يف حوواِل القووراءِة ونويووُت رُقيتووه، فوواتفَق أنووه ُشووِفي، حووَّت نووزَل إلينووا يف رضووي هللا عنووه_ يف رُقيووة ج-حوديث أيب سووعيد 
 (.28 /2امليعاد الةاين ُمَعاىف(( اهو. ))المع((: )

 يف احتمال الشيل وُتلُِّدب، وِحرص التلميذ وِفْطنته، وتوفيق هللا وعنايته. -رمحك هللا-أقول: فتامَّل 
 عبدهللا، وقد طبعت مستقلة عن ))املسند(( يف جملد. أي:  تدا: ابنه 223
224 (5/ 241.) 
225 (1/ 104.) 
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مث سال السخاويُّ شيَخه: هل وقع له استيفاء يوٍم كامٍل يف القراءة، كما وقع للخطيب؟ فقال: ال، ولكن 

لةَّورى؟! فوإن قراءيت ))الصحيم(( يف عشرة جمالس، لو كانت متوالية لنَوَقصت عن هذب األتم، ولكن أين الةُّورت مون ا
 قراءته يف غاية من الصحة واجلودة وادفادة وإبالغ السامع . انتهى كالم احلافظ. -رمحه هللا-اخلطيَب 

  -أيً ووا-َجووْرًت علووى عادتنووا يف التووادُّب وتواُضووًعا، وإال فقراءتووه  -رمحووه هللا-قووال السووخاوي: إاووا اسووتدرَك 
 .226ي عادة أهل العلِم والدينكانت كذلك، وهكذا كان دأبه: هْ م نفِسه على جار 

 قراءة ))مسلم(( يف سسة جمالس. -
وووس(( يف ترمجوووة حممووود بووون حممووود ابووون عبوووداللطيف بووون الُكَويْوووك :  227قوووال احلوووافظ يف ))الموووع املؤسِ 

 (: ))وقرأُ: عليه ))صحيم مسلم(( يف سسة جمالس(( اهو.821)
: ابدجوا ة والسوماأل، مون ذلوك ))صوحيم مسولم(( : ))وقرأُ: عليه كةريًا مون املورو 228وقال يف ))إنباء الغمر(( تَّ

 يف أربعة جمالس ِسوى جملس اخلَْتم(( اهو.
: وقرأ ))صحيم مسلم((... يف أربعة جمالس ِسوى جملس 229وَفصَّل السخاوي ِصفة القراءة ووقتها فقال

 (.813((، وكان سنة )، وذلك يف يو يوَمْ  وشيء، فإنه كان اجللوس من بُْكرة النهار إىل الظهر...230اخلَْتم
وعلوى هوذا احِلَسواب اعتو  السوخاوي أن مووا وقوع لشويخه ابون حجور أجوول  مموا وقوع للفوريو آابدي مون قووراءة 

 .231))صحيم مسلم(( يف ثالثة أتم على ابن َجْهَبل
 قراءة ))السنن الك ى(( للنسائي يف عشرة جمالس. -

                              
 مث ذكر حادثة تدلُّ على ما ذكر، فلتاجع. 226
 كوبريلي( للبقاعي.  -أ 23(، و))عنوان الزمان((: )ق/ 119 /2(، وانظر: ))ذيل التقييد((: )478 /2) 227
228 (7/ 342.) 
 (.103 /1))اجلواهر والدرر((: ) 229
-: أن ال وابط للقوراءة الوتمس مون احلوافظ ابون حجور -ملخ صوها-لطيفًة وقعت يوم اخلتم  -يف الكتاب املتقدَّم-يفة: ذكر السخاوي لط 230

أن يُِعيوود بعووض القووراءة موون أول الكتوواب )لعلووه ِلَفووْو: وقووع لبع ووهم( فاجابووه وشوورأل يف القووراءة. فكلمووا رام الوقوووف، يقووول لووه  -وهووو القووارىء
إىل أن موورَّ بقولووه يف احلووديث: ))وهللا ال أ يوود علووى هووذا وال أنقووص((، فاهتبلهووا وأغلووق الكتوواب  -وقوود تعووب-. وهووو يقوورأ ال ووابط: وأيً ووا..

 أال يزيد على هذا وال ينقص. -أيً ا-وأقسم 
 .79 -78انظر ما تقدم ص/  231
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ووَرف )ابوون الُكَويووك( املووذكور يف : ))وكووذا قوورأ كتوواب النسووائ232قووال السووخاوي يف ))اجلووواهر(( ي الكبووري علووى الشَّ

عشرة جمالس، كلُّ جملٍس منها يو أربوع سواعا:، وُسعوه بقراءتوه الف والء واألئموة... وانتهوى يف يووِم عاشووراء سونة 
 أربع عشرة ومثان مئة(( اهو.

 قراءة ))السنن(( البن ماجه يف أربعة جمالس. -
 : ))لو[ قد قرأ ))السنن(( البن ماجه يف أربعة جمالس(( اهو.-أيً ا- 233قال السخاوي يف ))اجلوهر((

 قراءة ))املعجم الصغري(( للط اين يف جملس واحد. -
وووس(( يف ترمجوووة عمووور بووون حممووود ابووون أمحووود الباِلِسوووي مث الصووواحلي :  234قوووال احلوووافظ يف ))الموووع املؤسِ 

(( للطوو اين، قرأتوه عليووه يف جملوٍس واحووٍد بوو  (: ))قورأُ: عليووه الكةوري... فممووا قورأُ: عليووه ))املعجووم الصوغري803)
 الظهر والعصر(( اهو.

وابُن فهوٍد هوذب القوراءة أسورأَل شويٍء وقوع للحوافظ ابوِن حجور، ذلوك أن هوذا الكتواب  235وعدَّ السخاويُّ 
خرَّه فيه عن ألف شيٍل، عن كول شويٍل حوديةًا  -أي الط اين-يشتمل على يٍو من ألف وسس مئة حديث، ألنه 

 .236ة أو حدي

                              
232 (1/ 104.) 
233 (1/ 103.) 
 (.336ا ((: )ص/ (، و))حلظ األحل119 /2(، وانظر: ))ذيل التقييد((: )324 /2) 234
 (.104 /1))اجلواهر والدرر((: ) 235
! ومل يكتوِف بوذلك، بول اختوذها سوبيالً للقودح يف علوووم (، فعودَّها حمنوًة وذمًّوا1371إال أن هوذب املنحوة ادهليوة مل تَووُرْق لزاهود الكووثري : ) 236

 !! وهذا من فَوْرط تعصُّبه.-رمحه هللا-احلافظ ابن حجر 
  لوجِهها            َحَسًدا وبُوْغً ا: إنَّه َلَذميمُ كَ رائِِر احلسناِء قُوْلنَ 

 ، لعدَّب من الكراما: الال يُوتوََبجَُّم ِبا يف احملافل والكتب!!.-رمحه هللا-فلو كان القارىء أو املقروء له تعلُّق مبذهِب أيب حنيفة 
 ا تقشعرُّ منه جلود املؤمن !! عامله هللا مبا يستحق.، ألنه طعن عليه مبا هو أعظم من هذا، بل مب-أيً ا-وال يستغرب هذا الطعن عليه 

 ال ي ر البحر أمسى  اخًرا          أْن َرَمى فيه َسِفيٌه حبجر
وانظوور مووا أجوواب بووه األسووتاذ عبدالسووتار الشوويل خبصوووص هووذب الق ووية يف كتابووه: احلووافظ ابوون حجوور العسووقالين أمووري املووؤمن  يف احلووديث((: 

 احلاشية(. 290 -289)ص/ 
اب التنكيول(( ولقد أتعَب هذا الرجُل العلماَء بتتبُّع خما ِيْوه، ونقوض شوبهاته ومباِغْيوه، فجوزاهم هللا عون ادسوالم خوريًا، وأْرَل هوذب الكتوب: ))كتو

 ، فما هو إال أن رأى ))طليعته(( حَّت َشِرَق به.-رمحه هللا-( 1386للعالمة عبدالرمحن بن اىي املعلمي اليماين : )
 ريًعا لليدين وللَفِم ** فخرَّ صَ 
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 وكانت هذب القراءة يف رحلته الشامية.

 ( جملدا: يف مئة يوم.10قراءة ألف جزٍء حديةي، وكتابة ) -
))ُسعوووُت شووويَخنا صووواحَب  237قوووال ال هوووان الِبقووواعي يف ))عنووووان الزموووان يف توووراجم الشووويوخ واألقوووران((

مئوة يووم،  238أي: يف رحلته الشامية(التمجة )أي: احلافظ ابن حجر( غرَي مرَّة يقول: إنه أقام يف دمشق إذ ذاك )
حووديةي، لوو ُجل ِود: لكانووت تقوارب مئوة جملوود، وكتوب فيهوا عشوور جملودا:، منهووا:  239فسومَع ِبوا يووو ألوَف جوزءٍ 

 املختارة((. 240لأطراف[
موووا طبقوووه مووون  241قلوووت )البقووواعي(: هوووذا موووع ق ووواِء أشوووغاله، والتنقُّووول يف أحوالوووه. وكتابوووٍة بيِ نوووة وتطبيوووق

 ال شكَّ فيها، فاهلل تعاىل ينفعنا به آم (( اهو. األجزاء، وهذب كرامة
خووَ  هووذب الر ِحلووة، ومووا وقووَع لووه فيهووا موون قووراءٍة للكتووب يف  242وذكوور السووخاوي يف ))اجلووواهر والوودرر((

أقصووِر موودَّة، مث قووال: ))فموون هووذب الكتووب مووا يكووون جملَّوودًة ضووخمة، ومنهووا مووا يكووون جملَّوودة لطيفووة، فتكووون يووو 
خمة، تكوون يوو أربوع مئوة وسسو  جوزًءا حديةيَّوة، خارًجوا عون األجوزاء احلديةيوة، وهوي تزيود علوى الةالث  جملوًدا ضو

 هذا الَقْدر.
يف غ وووون هوووذب املووودة خبطوووه، مووون األجوووزاء احلديةيوووة، والفوائووود النةريوووة،  -رضوووي هللا عنوووه-هوووذا وقووود علَّوووق 

طووراف كتوواب ))املختووارة(( للحووافظ ضووياء والسووماعا: الووال يُلحقهووا يف تصووانيفه، ويوهووا: مثووان جملوودا: فوواكةر، وأ
                                                                                           

 فكيف لو رآب بكامله؟! ولقد رآب أتباُعه من بَوْعدب، فما حاروا جوااًب!!.
 كوبريلي(.  -أ 20)ق/  237
( فكانوووووت موووودة إقامتوووووه ِبووووا مئوووووة يوووووم. ووقوووووع يف 803حموووورم/  /1( وخروجووووه منهوووووا يف: )802رم وووووان/  /21كووووان دخولوووووه الشووووام يف )  238

! وهوو خطوا صووابه: ))حوادي ِعْشوري(( فلوو صوم موا هوو مةبوت، لكانوت ُمودَّة بقائوه ِبوا )حادي عشر(())اجلواهر(( يف وريل دخوله الشام: )
 مئة يوم وعشرة أتم، وهذا خالف املنصوص عليه.

(: ))واجلزء عشرون ورقة(( اهو. وقد يكوون أقول أو أكةور، وانظور: ))توثيوُق النصووِص وضوبطُها((: 558 /20قال الذهيب يف ))السري((: ) 239
 (.229)ص/ 

(. وهووذا الكتواب الووذي ألفوه احلووافظ َغووِرق 643! و))املختوارة(( ل ووياء الوودين املقدسوي : )حترَّفوت يف النسووخة اخلطيوة إىل: ))بطريووق(( 240
(، وكوان مموا غورق فيهوا: ))أطورف املوزي(( و))أطوراف مسوند أمحود((، 806مع ما َغِرق من كتبوه الوال خبطوه يف رحلتوه الةانيوة إىل الويمن سونة )

 (.90 /1طراف املختارة((، وترتيب مسندي عبد بن محيد والطيالسي. انظر: ))اجلواهر والدرر((: )و))أ
 لعل املقصود: كتابة الِطباق. 241
242 (1/ 101- 102.) 
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ة إال هوي، لكانوت كافيوة  الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي يف جملد ضخٍم، لو مل يكن له َعَمٌل يف طول هوذب املودَّ

 يف جاللته(( اهو.
َيَِي )  ( *908* احلافظ الدِّ

م. -  قراءة ))البخاري(( يف أربعة أت 
يف ترمجوووة عةموووان بووون حممووود أيب َعْمووورو الووودِ  َِي  الشوووافعي :  243قوووال السوووخاويُّ يف ))ال ووووء الالموووع((

بتماِمووه يف الروضووة الشووريفة يف  244( ملووا عوود د مقروءاتووه يف رحلتووه املدنيَّووة: ))وقوورأ وهووو هنوواك ))الصووحيم((908)
 أربعة أتٍم(( اهو.

 ( *923* العلَّمة الَقْسَطلَّين )
 قراءة ))البخاري(( يف سسة جمالس. -

يف ترمجووة أمحوود بوون حمموود بوون أيب بكوور القسووطالين صوواحب:  245ي يف ))ال وووء الالمووع((قووال السووخاو 
( عند تَوْعداد مقروءاته: ))وقرأ ))الصحيم(( بتمامه يف سسِة جمالس على النَّشاوي(( 923))إرشاد الساري(( : )

 اهو.
 ( *935* إبراهيم الِبقاعي احلنبلي )

 يف سسة. قراءة ))البخاري(( يف ستة أتم و))مسلم(( -
يف ترمجوة إبوراهيم البقواعي أنوه قورأ  246ذكر الونجم الغَوز ِي يف ))الكواكوب السوائرة يف أعيوان املئوة العاشورة((

(، و))صوحيم مسولم(( كواماًل يف سونة إحودى 930على والدب )البدر الغزي( البخاريَّ كالماًل يف ستة أتم، سنة )

 .-يف عشرين يوًما-وثالث  يف سسة أتٍم متفر ِقة 

                              
 !.(، إال أن السخاويَّ علَّق على هذا بقوله: ))وما محَِد: منه هذا((141 /5) 243

 ن املنافسة، ومن شعر السيوطي املشهور قوله:أقول: مل يُفِصم عن السبب! ولعله ِلَما بينهما م
 قل للسخاوي إن تَوْعروَك ُمْشكلةٌ 

 واحلافظ الدِ  َِي غيُث الزمانِ 
 علمي كبحٍر ِمَن األمواِه ُمْلَتطمِ  

 فخذ غرًفا من البحِر أو رشًفا من الدِ ميَِ 
 

 أي: للبخاري، وهو املراد إذا أُْطِلق.  244
 (.102 /1الع((: )(، وانظر: ))البدر الط103 /2) 245
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اة بووو ))اد ووا (( أن أحوود الطلبووة قوورأ علووى الشوويل ))سوونن النسووائي(( يف  * ويف ترمجوة الشوويل ابوون اب  املسوومَّ

 سبعة وعشرين جملًسا.
* * * 

إىل هنوا وأقووول: لعل ِووي قود أطلووُت فاْمَلْلووُت، وموا  ال يف الِوفَووا  الكةوورُي والكةورُي، لكوون فيمووا تقودم كفايووة ملوون 
 كةار ال ينفع العيون الُعمي وال ا ذان الصُّم  وال القلوب الُغْلف!!.ألقى السمع وهو شهيد، واد 

 فيهما َخَ ُ ما مل أذكرب هنا مما وقع للعلماء من ذلك. 247لكن البدَّ يل هنا من ادشارة إىل كتاب  اثن 
حلي : كتاب ))ِفْهِرس الفهارس واألثبوا: ومعجوم املعواجم واملشويخا: واملسلسوال:(( للعالموة عبودااألول

( فقد ذكر من تلوك األخبوار عودًدا صواحلًا )منوه موا 1049 -1043 /2(: )1382بن عبدالكبري الكتاين : )
 ذكرته ومنه ما مل أذكرب( مث قال يف خامتة حبةه:

))وجامع هذب الشَّْذرة حممد عبداحلي الكتاين، قرأ ))صحيم البخاري(( تدريًسا بعنزة القروي  وغرها قراءَة 
 يو سس  جملًسا، مل يدأل شاذًَّة وال فاذًَّة تتعلَّق أببوابه وحمل الشاهد منها إال أتى عليها، مع غري حتقيق وتدقيق يف

 ذلك من اللطائف املستجادة، ولعلَّه أغرب وأعجب من كلِ  ما سبق!! وهللا خالق الُقَوى والقدر!(( اهو.
( وهوووذب 832تقوووي الووودين الفاسوووي : ): كتووواب ))ذيوول التقييووود لووورواة السووونن واملسوووانيد(( للحوووافظ الث   اين
، 69، 48 /3(، )269، 226، 134، 73، 68 /2(، )308، 225، 221، 156 /1مواضووووووووووووووعها: )

182 ،244 ،283 ،329.) 
 

 
 الفصل الرابع

 يف َتْكرار قراءة الكتاب الواحد املرات الكثْية

                                                                                           
 (.206 -205 /8(، وانظر: ))شذرا: الذهب((: )76 /2) 246
(، 213 -211(، و))الف ول املبو ((: )ص/ 241، 190، 54ومباحث متفرقة يف بعض الكتب، مةل: ))معجم الصديف((: )ص/  247

 (.73 -72 /1( كالها للقاُسي، و))خالصة األثر((: )263 -262و))قواعد التحديث((: )ص/ 
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لهم موع هنوارهم، يف حلهوم حتدثنا يف ما م ى عون شوغف العلمواء ابلكتوب، ومال موتهم لقراءهتوا وإقرائهوا لوي

وترحوواهلم، وهووذب صووورة أخوورى موون صووور الشووغف والتعلُّووق ابلكتووب، وهووي االنكبوواب والعكوووف علووى قووراءة كتووٍب 
بعينهووا، فمووا إن ينتهووي موون اسووتيفاء الكتوواب قووراءًة، حووَّت يبوودأ فيووه موون جديوود، فيقوورؤب موورًَّة بعوود موورَّة، فهووو كاحلووالِ  

ْرحتَِل.
ُ
 امل

 هو ثقيل على النفس أن يُعيَد املرُء كتااًب قرأب مرة واحدة! فكيف بقراءته مرَّا:!!.وَغيِنٌّ عن الذكر كم 
: أنك إذا قرَأ: كتااًب فوال تفكور يف العوودة إليوه مورًة أُخورى، ألن هوذب 248ولذلك كان من وصات الشيوخ

 الشعور سيؤدِ ي بك إىل التفريط يف فوائد كةرية، أماًل يف استيفائها يف القراءة الةانية.

وعلى كل حال، فاملسالة تعوُّد، فمن تعوََّد قوراءَة الكتواب الواحود موراٍ:، فَِبهوا، ومون ال، فليسوتوف غرَضوه 
يُوْوقفوك  -خاصوة موع تباعود وقوت القوراءة-لكتاب يف أول مرة، مع أن ُمَعواودة مطالعوة الكتواب الواحود مورَّا: من ا

على مسائل وفوائد مل تكن لتقف عليها يف أوِ ل قراءتوك، وذلوك لتوسوع موداركك و تدة فهموك، وهوذا أمور جمورَّب، 
 وسياتيك خ  املزين مع ))الرسالة(( للشافعي.

 ءة كتاٍب واحٍد ثالا مرا: أنفع من قراءة ثالثة كتب يف املوضوأل نفسه.: إن قرا249وقد قيل
ذكر ما وقوع لنوا خو ب مون العلمواء الوذين عكفووا علوى قوراءة كتوٍب معيَّنوة وأُولعووا ِبوا، حوَّت اسوتظهرها فهذا 

 ال يُفارقون قراءهتا. بع هم أو كاد، فمع ذلك أصبحت ُسريهم وهجِ رياهم
 ( سنة.50عي )* قراءة ))الرسالة(( للشاف

وووبكي يف ))طبقوووا: الشوووافعية الكووو ى(( يف ترمجوووة الربيوووع ابووون سوووليمان املوووزين صووواحب  250ذكووور ابوووُن السُّ

وَزين: أًن انظور يف كتواب ))الرسوالة(( منوذ سسو  سونة، موا أعلوم 264الشافعي )
ُ
( قال: )) قال األاواطي: قوال امل
 ه (( اهو.أين نظرُ: فيه مرًَّة إال وأًن أستفيد شيًئا مل أكن عرفت

 ( مرة.700* قراءة البخاري )

                              
( لتلميذب العالمة عبدالقادر بن بودران، ذكرهوا يف آخور كتابوه 1308ذب وصيَّة الشيل العالمة حممد بن عةمان احلنبلي : )ه 248

 (.488))املدخل إىل مذهب ادمام أمحد بن حنبل((: )ص/ 
 تُنَسب للعقاد. 249
250 (2/ 99.) 
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( مون كتواب 518جاء يف ترمجة ادمام غالوب بون عبودالرمحن بون غالوب بون متوام ابون َعطيَّوة احملواريب : )

البن بشُكوال قوال: ))قورأُ: خبوط بعوض أصوحابنا أنوه ُسوع أاب  252للقاضي عياض، و))الصلة(( 251))الغُنية((
 بخاري(( سبع مئة مرَّة(( اهو.بكر بن عطية يذكر أنه كرَّر ))صحيم ال

 ( مرَّة.150* قراءة البخاري )
( 825يف ترمجة سليمان بن إبراهيم بن عمر نفويس الودين العلووي اليموين : ) 253ويف ))إنباء الغمر((

 قال: ))فذكر يل أنه َمرَّ على ))صحيم البخاري(( مئة وسس  مرة ما ب  قراءة وُساأٍل وإُساأٍل وُمقابلة...(( اهو.
نقووواًل عووون ))طبقوووا: اخلوووواص(( للشووورجي أنوووه أتوووى علوووى الصوووحيم  254اء يف ))فهووورس الفهوووارس((وجووو

 ( مرة، قراءة وإقراء وإُساًعا.380)
أنووه قووورأ البخوواري أكةووور موون سسووو  موورة. فالظووواهر أن الشوووكاين مل يعووود  255وجوواء يف ))البوودر الطوووالع((

 السماأل وادُساأل واملقابلة.
 ( مرة.40* قرأ البخاري أكثر من )

وس((835ويف ترمجة أمحد بن عةمان بن حممود بون الُكلُووويت : ) قوال: ))مث  256( مون ))الموع املؤسِ 
ُحبِ َب إليه طلب احلديث، فابتدأ يف القراءة من سنة تسوع وسوبع  )وسوبع مئوة( وهلُومَّ جورَّا موا فَوَتَ والَوًَن، فلعلوه قورأ 

 ))البخاري(( أكةر من أربع  مرَّة((.
 ( مرة.100 أكثر من )* قرأ البخاريَّ 

                              
 (.255)ص/  251
 (، والنص منه.433 /2) 252
 (.116 /3)(، و))المع املؤسس((: 474 /7) 253
254 (2/ 1044.) 
255 (1/ 265.) 
256 (3/ 51.) 
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( موون 805ويف ترمجووة أيب بكوور بوون حمموود بوون عبوودهللا بوون مقبوول القوواهري احلنفووي املعووروف ابلتَّوواجر : )

-: أنه أخ ب أنه قرأ ))صحيم البخاري(( إىل سنة مثان  -تلميذب-: ))قال ال هان احلليب 257))ال وء الالمع((
 مرارًا كةريًا(( اهو.سًسا وتسع  مرة، وقرأب بعد ذلك  -أي وسبع مئة

 شيًخا. 30* قرأ البخاري على 
البوون القاضووي املكناسووي، يف ترمجووة عةمووان ابوون حمموود بوون عةمووان التوووْ َري :  258ففووي ))ُدرَّة احلجووال((

 ( أنه قرأ البخاري على أ يد من ثالث  رجاًل من أصحاب البوصريي.713)
 ( مرة.20* قرأ البخاري على شيخ واحد أكثر من )

( أنووه قوورأ ))صووحيم 803يف ترمجووة أسووعد بون حمموود بوون حممووود الشوريا ي : ) 259إنبواء الغموور((ويف ))
 البخاري(( على مشس الدين الكرماين أكةر من عشرين مرَّة.

 (.20(، ومسلم أكثر من )60* قرأ البخاري أكثر من )
ر مون سوت  مورة، : أنه قرأ البخاريَّ أكة260( من ))ال وء الالمع((840ويف ترمجة ال هان احلليب : )

 ومسلًما يو العشرين، سوى قراءته هلما يف الطلب، أو قراءهتما من غريب عليه.
 ( مرة.50* قرأ ))البخاري(( أكثر من )

: ))وجد: يف ثَوَبت الشهاب أمحد بن قاسم البوين: رأيُت خطَّ 261قال الكتاين يف ))فهرس الفهارس((
 خاري قال: إنه قرأ صحيم البخاري أ يَد من سس  مرَّة(( اهو.الفريو آابدي يف آخر جزٍء من صحيم ادمام الب

 ( مرة.40* قرأ ))املهذب(( أكثر من )
يف ترمجووة ادمووام الفقيووه اووىي بوون أيب اخلووري  262ذكور عموور بوون َُسُوورة اجلعوودي يف ))طبقووا: فقهوواء الويمن((

هووذب(( إال بعوود أن حفظووه غيبًووا علووى ( أنووه قووال عوون نفِسووه: ))إنووه مل يُعل ِووق ))الزوائوود علووى امل558الِعْمووراين : )

                              
257 (11/ 79.) 
258 (3/ 209.) 
259 (4/ 263.) 
260 (1/ 141.) 
261 (2/ 1046.) 
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ادمام عبدهللا بن أمحد اهلَْمداين، مث أعوادب يف أُحاظوه )قريوة ابلويمن(، مث طالعوه بعود ذلوك كل ِوه قبول التصونيف أربعو  

 مرة أو أكةر.
، يُطووالع اجلووزَء موون ُتزئووة أحووٍد وأربعوو  موون ))املهووذَّب(( يف اليوووم والليلووة أربووع عشوورة موورة -رمحووه هللا-وكووان 

 لكلِ  فصٍل منه(( اهو.
 ( مرات.8* قراءة معجم اأُلدابء )

-( عن نفسه: ))قرأُ: ))معجم األدابء(( 1398قال الشيل العالمة عبدالعزيز امليمين الراجكويت : )
 اهو. 263على األقل سبع أو مثان مرَّا:، وأُف ِ له على كتاب ))َوفَيا: األعيان(( -لياقو:

 ( مرة.30و))شرح ابن املَُصنِّف(( أكثر من ) ( مرة،70* قرأ ))التوضيح(( )
وواه بوون حموور  ابوون مالووك أبووو إسووحاق األبناسووي :  264ويف ))ال وووء الالمووع(( يف ترمجووة إبووراهيم بوون حجَّ

موا ينيوف  266أكةر من سبع  مرة، وابن املصنِ ف 265( قال السخاوي: ))وُحكي أنه قرأ ))التوضيم((836)
 على الةالث ((.

 ( مرة.1000)* قرأ ))املدوَّنة(( 
م خُ  ابن التبَّان، وكيف جلدب وص ب على القراءة والطلب، وقول القاضي عياض: ))وكان كةري  267تقدَّ

 .-يعين: املدوَّنة-الدرس، ذكر أنه َدَرَس كتااًب ألف مرة(( 
 * كان يدرس الكتاب ألف مرة.

                                                                                           
 (.178)ص/  262

 وللِعْمراين طريقة يف التدريس جديرة ابلنظر والتامُّل انظرها يف املصدر السابق.
 (.355 /10))جملة المع العلمي اهلندي((: ) 263
264 (1/ 38.) 
(، وهوو أحود الكتوب الوال 762لتوضيم(( هو نفسه ))أوضم املسوالك إىل ألفيوة ابون مالوك(( البون هشوام األنصواري : )))ا 265

 نةر: األلفية، وعليه شروح وحواشي كةرية.
املقصود به بدر الدين أيب عبدهللا حممد بن مالك ابن صاحب األلفية، اشتهر شرحه بشرح ابن املصونف. قوال حواجي خليفوه  266

 (: ))وهو شرح منقَّم... خطَّا والَِدُب يف بعض املواضع...((.151 /1شف((: )يف ))الك
 (.63)ص/  267
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عباس بن الوليد الفارسي :  يف ترمجة 268ذكر أبو الَعَرب التميمي يف ))طبقا: علماء إفريقية وتونس((

 ( أنه ُوجد يف آخر بعض كتبه: َدَرْسُته ألَف مرة.218)
 * قراءة عدٍد من الكتب مرات عديدة.

( أنوه قوال 375يف ترمجوة ادموام أيب بكور األِبوري : ) 269ذكر القاضي عياض يف ))ترتيوب املودارك((
سًسا وسبع  مورة، واملوطوا سًسوا وأربعو  مورة،  عن نفِسه: ))قرأُ: خمتصر ابن عبداحلكم سس مئة مرة، واألسدية

 وخمتصر ال قي سبع  مرة، واملبسوط ثالث  مرة(( اهو.
 * قراءة البخاري والكشاف مرات كثْية.

ُِحوويبِ  يف ))خالصووة األثوور((
يف ترمجووة العالَّمووة علووي بوون عبدالواحوود بوون حمموود األنصوواري أبووو  270قووال امل

ِجْلماِسوووي اجلزائوووري  ( أنوووه ))بلوووغ الغايوووة الُقصووووى يف الروايوووة واحملفوظوووا: وكةووورة القوووراءة، 1057: )احلسووون السِ 
وحكى بعض تالمذته أنه قرأ ))الستة(( على مشاخيه دراية، وقرأ ))البخاري(( سبع عشرة مرَّة ابلدرس، قوراءة حبوٍث 

 طالعة(( اهو.وتدقيق، ومرَّ على ))الكشَّاف(( من أوَّله إىل آخرب ثالث  مرة، منها قراءة ومنها مُ 
 وكان بع هم من شدة مال متهم للكتاب يكاد أن يستظهرب ويهذب عن ظهر قلب.

( أنوه قوال عون نفسوه: ))ال موُت تفسورَي ابوِن 769ففي ترمجة عبدهللا بون حممود بون فَوْرحوون اليَوْعَموري : )
 .271عطية حَّت كد: أحفظه((

))صحيم البخاري(( من كةرة التكرار له ويف ترمجة أيب القاسم بن علي بن مسعود الشاطيب أنه كاد افظ 
 .272يف كل رم ان

                              
 (.224)ص/  268
269 (6/ 186.) 
270 (3/ 173.) 
 (.50 /3))درة احلجال((: ) 271
 (.285 /3املصدر نفسه: ) 272
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ْقسوي  273ما ذكرب السخاوي يف ))ال وء(( -أيً ا -ومن ذلك
َ
يف ترمجة عةمان بون عبودهللا أيب َعمورو امل

( ))أنوه أكةور مون مال موة املورور علوى الكتوب األربعوة: ))التنبيوه(( و))املنهواه(( و))البهجوة(( وأصولها، 877: )
 حَّت صار: له ِبا َملكة قوية((. قراءًة وإقراًء،

حووَّت كووان  275: أنووه اشووتهر مبعرفووة كتوواب ))الوسوويط((274ويف ترمجووة أمحوود بوون عموور الناشووري اليموواين
 يعرُف أين مكان املسالة فيه، ويف أيِ  صفحٍة هي، بعد أن ُأِصْيَب ابلَعَمى.

* * * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 يف تدريس الكتاب الواحد املرات الكثْية

                              
273 (5/ 131.) 
 (.8رقم  2167 /4من كتاب ))ِهَجر العلم وَمَعاِقله يف اليمن((: ) 274
 يف فقه الشافعية، وله البسيط والوجيز واخلالصة، وقد قيل: للغزايل 275

 نقَّم املذهَب َحْ ٌ 
 بَِبِسيٍط ووِسْيطٍ 

 أحسن هللاُ َخالَصهْ  
 ووجيٍز وُخالَصهْ 
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ا ما ينتخب العامل كتوااًب أو كتبًوا يف فنوون العلوم، ويُوْدمن علوى قراءهتوا وإقرائهوا لطالبوه، ويكوون هوو قبول كةريً 

ذلك قد أخوذب عون شويوخه ومتورَّس فيوه وَخوَ َب، حبيوث ال ختفوى عليوه مجهوور مسوائله، وغالوب غوام وه ومشوكالته، 
 فيكون هو املرجع وعليه املعوَّل يف حلِ  ذلك.

مر إىل أن يُوَلقَّب العامل بذلك الكتاب، كما وقوع للشويل الفقيوه مجوال الودين أمحود بون حممود بل قد يبلغ األ
وعنايتوووه  276(، فقووود ُلقِ ووب بوووو ))الوووجيزي(( حلفظوووه كتوواب ))الووووجيز((729الواسووطي اأُلمْشُوووومي الشووافعي : )

ب (( ل موام النوووي، ِنسبًة إىل ))منهاه الطوال 278( بو ))املنهاجي((795، كما ُلقِ ب ادمام الزركشي )277به
 لعنايته به وإتقانه له فهًما وشرًحا.

 -أيً وا-وقد وقع للعلماء من ذلك شيٌء كةري، وهو دالٌّ على َصْ هم يف نشر العلوم وتعلويم النواس، ودالٌّ 
 على أهية هذب الطريقة )أعين املداومة على كتاٍب بعينه( يف ترسيل العلم، واستح وار مسوائل الفون ، وعودم تشوتت

 . الذهن، وهو مع ذلك دائم املطالعة يف الفن م يف إليه ما اتاجه من َتْدليل وتعقيب وتنكيت وحتقيق
 فإىل شيٍء من ذلك:

ب(( )  ( مرة.25* إقراء ))املهذَّ
(: أنوه أْلَقوى كتواب 642ففي ترمجة الفقيه كموال الودين عمور بون عبودالرحيم ابون الَعَجموي الشوافعي : )

 .280يف فقه الشافعيِة سًسا وعشرين مرَّةللشريا ي  279))املهذب((
 مرة. 60* إقراء ))مسلم(( أكثر من 

(، كوان مال ًموا دقوراء ))صوحيم مسولم( 448: ) 281وهذا ادمام الةقة عبدالغافر بن حممد الفارسوي

وقورأب عليوه  فَوُقرىء عليه أكةر من ست  مرًَّة، فقد قرأب عليوه احلوافظ احلسون بون أمحود السومرقندي نيِ ًفوا وثالثو  مورة،
 أبو سعد الَبِحريي نيِ ًفا وعشرين مرًَّة.

                              
 للغزَّايل. 276
 (.379 /1))أعيان العصر((: ) 277
 (.138 /3))إنباء الغمر((: ) 278
 موأل.مطبوأل يف ستِ  جملدا:، وهو الذي شرحه النووي ابل 279
 (.216 /23))ِسرَي النبالء((: ) 280
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 اهو. 282قال احلافظ الذهيب: ))هذا ِسوى ما قرأب عليه املشاهري من األئمة((

 ( مرة.100* أقرأ ))املْقِنع(( )
 قال احلافظ ابون رجوب يف ترمجوة ادموام الفقيوه الزاهود إُساعيول ابون حممود ابون إُساعيول بون الفورَّاء احلورَّاين مث

(: أنووه ))كووان لووه خوو ة ومووة ابملووذهب، يُقوورىء ))املقنووع(( و))الكووايف(( ويعرفهمووا، 729الدمشووقي احلنبلووي : )
 وكتب خبطه ))املغين(( و))الكايف(( وغريَها.

 اهو. 284مئة مرَّة 283ويقال: إنه أقرأ ))املقنع((
 ( مرة.30* أقرأ ))احلاوي(( )

( من  838لس نجاري املعروف ابلسكاكيين الشافعي : )ويف ترمجة الفقيه حممد بن عبدالقادر بن عمر ا
: أنووه كووان مشووهورًا خِبِووْ ِة كتوواب ))احلوواوي(( وُحْسوون -عصووري ه-للحووافظ ابوون حجوور  285كتوواب ))إنبوواء الغموور((

 ، حبيث قيل: إنه أقرأب ثالث  مرَّة((.286تقريرب
 ( مرة.800) 287* تدريس ))العباب((

بووون عبووودالرمحن ابووون حسووو  النُّزيلوووي اليمووواين  289القووودميأن عبد 288ذكووور الزبيووودي يف ))وه العوووروس((
 درَّس ))الُعباب(( يف الفقه مثان مئة مرَّة.

 ( مرات.8))الكشاف(( ) ىقل* أ

                                                                                           
 هو جد  ادمام عبدالغافر بن إُساعيل بن عبدالغافر بن حممد الفارسي، صاحب ))السياق لتاريل نيسابور((. 281
 (.20 /18))سري النبالء((: ) 282
(، وهوذا الكتواب عمودة 620للحنابلة ِعدَّة كتب ِبذا االسم، لكن املقصود هنا كتاب موفق الدين ابن قداموة املقدسوي : ) 283

 ( لشيخنا بكر أبو  يد.722 /2احلنابلة من  من مؤل ِفه إىل يومنا. انظر: ))املدخل املفصَّل((: )
 (.409 /2))الذيل على طبقا: احلنابلة((: ) 284
285 (8/ 366.) 
 (.68 /8انظر: ))ال وء الالمع((: ) 286
 (.1122نظم، انظر ))كشف الظنون((: )ص/  (،810يف فقه الشافعية، للقاضي شهاب الدين ابن الباعوين ) 287
 (.1774 /3( مادة )نزل(، وعنه ))هجر العلم((: )135 /8) 288
 !.))القدمي(( ليس من أُساء هللا 289
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( كوان فريوًدا 727وهذا الشيل العامل الزاهد صواحل بون عبودهللا بون جعفور بون الصوبَّاغ الكوويف احلنفوي : )

للزخمشري دروًسا من صدرب مثان مرَّا:، مع حبٍث وتدقيق، وإيراٍد  يف علوم التفسري وغريها، وقد ألقى ))الكشاف((
 .290وتشكيك

 * إقراء البخاري مرات كثْية.
يق احلريووري أنووه ملووا  291ذكور السووخاوي يف ))ال وووء الالموع(( يف ترمجووة الشوويل إبووراهيم ابون حمموود بوون صودِ 

 عشرين مرة. جاور مبكة واملدينة، أقرأ البخاري أربع مرا: ابملدينة، ومبكة أ يد من
 * إقراء ))املدوَّنة(( كل شهرين مرة.

(: أنووه  367للقاضووي عيوواض يف ترمجووة اووىي ابوون هووالل القوورطيب : ) 292وجوواء يف ))ترتيووب املوودارك((
كوووان مقصووووًدا يف السوووماأل، دؤواًب عليوووه، مل يوُوووَر يف احملووود ث  أصووو  منوووه علوووى املواظبوووة لوووذلك، كوووان جيلوووس كووول يووووٍم 

 ن الظهر إىل الليل، فيستوعب قراءهتا كل شهرين، متادى على ذلك عمرب.الستماأل ))املدوَّنة(( م
 ( مرة.40* درَّس ))التذكرة(( )

ووَزرِي  293قووال حمموود بوون حمموود بوون َ اَبرة يف ))ُمْلحووق البوودر الطووالع(( عوون القاضووي إدريووس بوون جووابر الَعيوْ
 اليمين: أنه درَّس كتاب ))التذكرة((  تدة على أربع  مرة.

 من الكتب مراٍت عديدة. * إقراء عددٍ 
( موون  1209وجوواء يف ترمجووة العالمووة احملوودِ ا أيب عبوودهللا حمموود التوواودي ابوون سووودة املوور ِي الفاسووي : )

 للكتاين أنه: 294كتاب ))ِفْهرس الفهارس((

                              
(، 219 /1(، و))طبقووووووووا: املفسوووووووورين((: )299 /2(، و))الوووووووودرر الكامنووووووووة((: )670 /2انظووووووور: ))أعيووووووووان العصوووووووور((: ) 290

 ي.( للتميم85 /4و))الطبقا: السنية((: )
291 (1/ 147.) 
292 (6/ 301.) 
293 (2/ 52.) 
 .-رمحه هللا-(، وقد جاو  عمرب التسع  258 -256 /1) 294
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كان ُمةابرًا على إقراء ))صحيم البخاري(( حَّت جاو : ختماتُوه األربعو  مورة، فلوم يكون يدعوه، ال سويما 

 ان، يفتتحه يف أول يوٍم منه، وخيتمه آخرب. وله عليه حاشوية تسومَّى بوو )) اد الود السواري(( يوو أربوع يف شهر رم
 جملدا:.

 وأقرأ ))األلفية(( يف النحو يًوا من ثالث  مرَّة، ورمبا أقرأها يف الشهر الواحد بَْدًءا وَخْتًما.
 وأقرأ ))خمتصر خليل(( يو ثالث  مرة.

 يَّة((، فلم يزل يُقرئها خصوًصا للصِ غار من أعقابه وأبناء أب املودَّة إىل وفاته(( اهو.أمَّا ))ا ُجرُّمِ 
ة.  * إلقاء املختصرات يف أْقَصر ُمدَّ

وقد كان بعُض العلماء ملزيد اعتنائهم ببعض الكتوب، وممارسوتهم هلوا يُلقوهنوا دروًسوا يف أسورأِل وقوٍت وأقصوِر 
 ذلك: ُمدة، مع مزيد املةابرة واجلهد، فمن

 * درَّس ))املدوَّنة(( يف شهر.
( 369: ) -أحود األئمووة-: يف ترمجوة أيب إسوحاق اجلبنيواين 295ذكور القاضوي ِعيواض يف ))املودارك((

أنوه قووال: لقوود كنووا  تمووع، ولقوود ألقينووا ))املدوَّنووة(( يف شوهر، نوودرس النهووار ونُوْلقووي الليوول، فمووا علمووُت أًن ِاْنووا ذلووك 
 الشهر.

 مرات يف شهر.* إلقاء ))احلاوي(( 
( من كتاب: 746ففي ترمجة ادمام العالمة املفال علي بن عبدهللا بن أيب احلسن التِ ْ يزي الشافعي : )

والَّمي 296))أعيان العصر(( أنوه )أي: التِ  يوزي( أقورأ ))احلواوي(( للمواوردي ُكلَّوه يف ِنصوف  297عن ابن رافع السَّ

 شهر.
املصوري  أنوه أقورأ ))احلواوي(( مون أوَّلوه إىل آخورب يف شوهٍر واحوٍد مث قال الصوفديُّ: وُسعوُت غورَي واحوٍد مون 

 مرَّا:. 298ِتْسع

                              
295 (6/ 226.) 
296 (3/ 409.) 
(، ولووويس فيووه موووا نَوَقلَوووه الصووفديُّ، فلعلوووه مووون ))معجووم الشووويوخ((، وهوووو  17 -16 /2توورجم لوووه ابوووُن رافووٍع يف ))الوفيوووا:((: ) 297

 كتاب كبري يف عداد املفقود.
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 * إلقاء ))احلاوي(( يف أايٍم يسْية.
ووس(( يف ترمجووة شوويخه سووراه الوودين عموور بووون  299قووال احلووافظ ابوون َحَجوور العسووقالين يف ))المووع املؤسِ 

الودين أنوه كوان يُوْلقوي ))احلواوي(( دروًسوا يف (: ))ذكور يل ولودب قاضوي الق واة جوالل 805رسوالن البُوْلقيوين : )
 أتٍم يسريٍة، من أغرِبا أنه ألقاب يف مثانية أتٍم(( اهو.

َعْسووكري حمموود بوون أمحوود بوون عبوودالقادر  -أيً ووا- 300جوواء يف ))فهوورس الفهووارس((
ُ
يف ترمجووة أيب رأس امل

ربعة، حُمقِ ًقا ملذهب مالٍك غايوًة، ال سويما (: أنه كان ُمْتِقًنا جلميع العلوم عارًفا ابملذاهب األ1239اجلزائري : )
 ))خمتصر خليل((، فَوَلُه فيه املَلكة التامة، حبيث يُوْلقيه على طَلبته يف أربع  يوًما، و))اخلالصة(( يف عشرة أتٍم.

 
 

 الفصل السادس
لوه يف ذلك  يف نسخ الكتب وما حتمَّ

اف، فلم يكن ههوم مجوع املوال وال طلوب الودنيا، عاش أكةر أهل العلم يف سالف الدهر وآنِِفه ِعْيشَة الكف
يَّوة وال َعِشورية، وكانوت  وُر قوا من القناعة موا أورمث ِغوىَن الونفِس، فكوان أحودهم غنيًّوا مون غوري موال، عزيوزًا مون غوري محَِ

 تلك املعيشة خري ُمِعٍ  هلم على اال ماأل يف طلب العلم وعدم االلتفا: إىل غريب، ألنه ال يقبل الشركة.

                                                                                           
(، 171 /2و))بُغيوة الوعوواة((: ) -وهوو ينقول عون الصوفدي-( 73 /3يف ))أعيوان العصور((، ويف ))الودرر الكامنوة((: ) كوذا  298

 (: ))سبع(( بتقدمي الس . فاهلل أعلم.412 /1و))طبقا: املفسرين((: )
299 (2/ 299.) 
 ( . وحالَّب الكتاين بو ))حافظ املغرب األوسط ورحَّالته((.150 /1) 300

َم، فواجتمع مجاعوةٌ مون تالميوذب فركَّبووا اُسًوا نطوَق كولُّ واحوٍد مونهم)لطيفة(: كا  ن يُذكر أبو رأٍس هذا بقوَِّة احلافظِة وَسَعة االطالأل، فاهتُِّ
 !!.حبرٍف منه، وجعلوب اُسًا مللٍك، وسالوا الشيَل عنه، فاملى هلم ترمجَته وِسرْيته وأعماَله، فاتفقوا أن الشيَل كاذبٌ 

ة، وقووف أحووُدهم علووى االسووم والسوورية يف كتوواٍب ورخيووي علووى يووو مووا كووان أمووالب الشوويل أبووو رأٍس علوويهم، فعلموووا أن وملووا طالووت املوودَّ 
 الشيَل صادق وهم مقصِ رون متهمون الشيل مما هو منه برىيٌء.
 قال الكتاين: وهذب حالة كبار احلفا  مع القاصرين واجلاهل .
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وملا كان حاهُلم كذلك = مل يكن هلم ما يستطيعون به اقتنواء موا اتواجون إليوه مون كتوب وأسوفار، ومل يكون 

 أو ينسخوها أبنفسهم. 301لديهم ما  كن به استئجار من ينسل، فكانوا إما أن يستعريوا الكتب
حتفووة األشووراف، هووذا عوودا مووا يكتبونووه موون أتلوويفهم اخلاصووة، كمووا نسوول احلووافظ املووز ِي كتابيووه ال ووخم  )

، وفعوول الووذهيبُّ األمووَر نفِسووه يف أضووخم كتبووه )وريوول ادسووالم، وسووري 302وهتووذيب الكمووال( بيوودب أكةوور موون موورَّة
 النبالء( وغريها، وهكذا.

 وغاير واحد. 304، وللمزي(303)ورمبا افتقر العامل فباأل نسخته الال خبطه، كما وقع أليب علي اجلياين
مقدار ما بوذلوب مون أوقوا: طويلوة، وجهوود جبوارة، وصو  مجيول يف نسول والناظر يف ترامجهم وسريهم يعلم 

، فإىل ااذه منها: ُِجد 
 الكتب الكبار، واجلوامع ال خمة، الال ينوء بنسل أقلها اليوم الطالب امل

وووْهمي يف ))وريوووول جرجوووان(( : ُسعووووُت أاب بكووور ادُسوووواعيلي وأاب أمحووود بوووون عووودي يقوووووالن: 305قوووال السَّ
 حُب حديٍث جوَّال( كان يكتب يف ليلٍة سبع  ورقة خبطٍ  دقيق.إُساعيل بن  يد )صا

                              
قيها، وَعَقوود العلموواءُ لووذلك فصووووالً يف ثنووات كتووبهم، وأوردوا فيووه موون الَقَصوووص لووذا ورد التغيووُب يف إعووارة الكتوووب ملسووتح  301

ِعرْي واملستعري.
ُ
 واحلكات: واألشعار الكةري والكةري، من اجلانب  امل

ب( للذهيب، -أ 114انظر: ))ذيل وريل ادسالم((: )ق/   302
(، و))طبقا: الشافعية 267 /4و))طبقا: علماء احلديث((: )

 (، ألنه رمبا افْوتَوَقر فباعهما.417 /10) الك ى((:
( فقد ابأل نسخته 16 /4انظر: ))التكملة لكتاب الصلة((: )(  (303

 من ))سنن أيب داود(( خبطه، الال قرأها على ابن عبدال ، وقابلها وأتقنها.
 (.461 /4))الدرر الكامنة((: )  304
 (.143)ص/   305
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يف ترمجوة عبودالوهاب األاواطي احلوافظ عون ابون  306وذكر ابن رجب يف ))الذيل على طبقا: احلنابلة((

السمعاين أنه قال عنه: ))مجوع الفوائود، وخورَّه التخواريف، لعلوه موا بقوي جوزٌء مورويٌّ إال وقود حصَّوَل ُنْسوَخَته. ونسول 
الكتب الكبار مةل: ))الطبقا: البن سعد((، و))وريل اخلطيب((، وكوان متفر ًِغوا للتحوديث، إموا أن يقورأ عليوه أو 

 ينسل شيًئا.

أنوه: ))كتوب خبطوه الكةورَي، مون  307( مون ))الوذيل((612ويف ترمجة احلوافظ عبودالقادر الرُّهواوي : )
  نسل ))وريل ابن عساكر((، وُسعه عليه(( اهو.الكتب واألجزاء، وأقام بدمشق مبدرسة ابن احلنبلي مدة، حَّت

(: ))وكووان يكتووب خطًّووا حسووًنا، 668يف ترمجووة أمحوود بوون عبدالوودائم املقدسووي : ) -أيً ووا– 308وفيووه

ويكتب سريًعا، فكتب ما ال يوَصف كةرة من الكتب الكبار واألجزاء املنةورة لنفسه وابأُلجرة، حوَّت كوان يكتوب يف 
 الكراس  والةالثة. -مع اشتغاله مبصاحله–اريس أو أكةر، ويكتب تسع كر  -إذا تفرَّغ–اليوم 

وكتَب ))اخِلَرقي(( يف ليلة واحدة، وكتب ))وريل الشام(( البون عسواكر مورت ، و))املغوين(( للشويل موف وق 
 الدين مرَّا:.

 وذكر أنه كتب بيدب أْلَفي جُملَّدة، وأنه ال م الكتابة أ يد من سس  سنة(( اهو.
(: ))قوال 488للوذهيب يف ترمجوة أيب عبودهللا احلَُمْيودي األندلسوي : )309))تذكرة احلفوا ((  و ويف 5

انة ماءٍ  ، فكان جيلس يف إجَّ  يت َّد به(( اهو. 310اىي بن البناء: كان احلُميدي من اجتهادب ينسل ابلليل يف احلر 
(: وقووال 507ي : )يف ترمجوة أيب الف وول حممود بون طوواهر املقدسو -أيً ووا– 311و ويف ))التوذكرة(( 6

َلفي: ُسعوُت ابوَن طواهر يقوول: كتبوُت ))الصوحيح (( و))سونن أيب داود(( سوبع مورا: ابألجورة، و))سونن ابون  السِ 

 ماجه(( عشر مراٍ: ابلرَّي(( اهو.

                              
306   (1/ 202.) 
307  (2/ 84.) 
308  (2/ 279.) 
309  (4/ 1219.) 
 إًنء تُغسل فيه الةياب.  310
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سبحان هللا!! ينسل هذب الكتب هذا العدد من املرا:، ولو ُكلِ ف أحدًن قراَءهَتوا بنحوو هوذا العودد لعجوز، 

  ابهلل .فال قوَّة إال
( أنووه: ))أقووام ِبَوورَاة يووو عشوور 507يف ترمجووة املووؤمتن السوواجي : ) -أيً ووا– 312و ويف ))التووذكرة(( 7

 سن ، وقرأ الكةري، وكتب ))جامع التمذي(( ست مرا:، وكان فيه َصَلف وقناعة وِعف ة واشتغال مبا يعنيه((.
اجلوووو ي صووواحب التصوووانيف : البووون رجوووب يف ترمجوووة أيب الفوووره ابووون  313و ويف ))ذيووول الطبقوووا:(( 8

( أنه: ))كان ال ي يع من  مانه شيًئا، يكتب يف اليوم أربع كراريس، ويرتفع له كل سنة من كتابته موا بو  597)
 سس  جملًدا إىل ست  .

 : ))إنه ُسعه على املن  يف آخر عمرب يقول: كتبُت  صبعيَّ هات  ألفي جُملَّدة((.314وقال ِسْبطُه
( 375للقاضي عياض، يف ترمجة ادمام أيب بكٍر األِبري املالكي : ) 315ب املدارك((و ويف ))ترتي 9

قوووال: ))ُسعتُوووه يقووول: كتبوووت خبطوووي ))املبسووووط((  -أحوود تالميوووذب ولوووه جوووزء يف ترمجتووه–عوون أيب القاسوووم الووووهراين 
َعوووة ابوووِن القاسوووم وأشوووهَب وابوووِن وهوووٍب، و))-القاضوووي املوووالكي–و))األحكوووام(( دُساعيووول  موطوووا مالوووك((، ، وأُسِْ

و))موطا ابن وهب((، ومن كتب الفقه واحلوديث يوو ثالثوة آالف جوزٍء خِبَطِ وي، ومل يكون يل قوط شوغل إال العلوم(( 
 اهو.

يف ترمجة سعيد بن خلف هللا البصري قال: ))وكتب بيدب كةوريًا مون  -أيً ا– 316و ويف ))املدارك(( 10
 إال وقع إيلَّ خبطه، وسواٌء ذلك من كتب التفسري أو غريها(( اهو. الدواوين، قلَّما رأيُت كتااًب مشهورًا يف املذهب

                                                                                           
311  (4/ 1243.) 
312  (4/ 1247.) 
313 (1/ 412.) 
 (.410 /1))الذيل((: ) 314
315  (6/ 185- 186.) 
316  (8/ 85- 86.) 
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املعوروف اببون منظووور  -ب ووم املويم وفوتم الكوواف وتشوديد الورَّاء مث موويم–و ويف ترمجوة حمموود بون ُمَكورَّم  11

 صاحب ))لسان العرب(( أنه: اختصر كتًبا كةرية، من املطو ال: وغريها.

( البون النجوار، و))وريول دمشوق(( البون عسواكر، و))مفوردا: ابوون فاختصور ))وريول بغوداد((، و))ذيلوه(
و)) هر ا داب(( للُحْصري، و))احليوان(( للجاحظ، و))اليتيمة((  -ورتبه على احلروف–البيطار((، و))األغاين(( 

 للةعاليب، و))الذخرية(( البن بسَّام، و))نشوار احملاضرة(( للتنوخي.
 بعد موته سس مئة جملَّد. وكتب خبطه شيًئا كةريًا، ترك منه

قال ابن ف ل هللا العمري: إنه مل يزل يكتب ويسهر الليل يف الكتابة حَّت كان يق ي الليايل الطووال كلهوا 

وَهر، وكواد  سهرًا، ال يلم فيها ِبَكَرى، وال يطعم عينه فيها ِِبَْجَعة. وكان يتخذ إىل جانبوه إًنًء فيوه مواء، فوإذا غلبوه السَّ
 317خَذ من املاء َفَسكب يف عينيه، فَوَعِمَي يف آخر عمرب.يصرعه الكرى = أ
البن ًنصر الدين الدمشقي، ملا ذكر حممد بن إبوراهيم ابون املهنودس قوال:  318و ويف ))الرد الوافر(( 12

أتليووووووف املِووووووز ِي موووووورت ، ونسوووووول كتوووووواب  319))كتووووووب الكةووووووري ورحوووووول ودأب... ونسوووووول ))هتووووووذيب الكمووووووال((
 خبطِ ه الواضم احلسن(( اهو. -أيً ا–ِمز ِي لل -حتفة األشراف– 320))األطراف((

                              

 (.248 /1(، و))بغية الوعاة((: )262 /4(، و))الدرر الكامنة((: )288، 286 /7انظر ))املقفى((: )  317

 
 (.78)ص/   318
( وعليها خط املؤلف احلافظ املزي، 712مصطلم( كتبها سنة ) -26يف دار الكتب املصرية )وهذب النسخة   319

 ( اوذًجا منها.298 /5والعالئي. أورد الزركلي يف ))األعالم((: )
وهذب النسخة سبعة أجزاء، مل يبق منها إال اجلزء السادس، انظر نبذًة   320

بدالصمد شرف ( لع25 -23 /2عنها يف ))مقدمة حتفة األشراف((: )
 الدين.
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يف  -وهووو موون عجيووب مووا رآب– 321و ذكوور أبووو سووعد السوومعاين يف ))التحبووري يف املعجووم الكبووري(( 13

ترمجة أيب عبدهللا احلس  بن أمحد البيهقي أنه اتفق أن حلقته ِعلَّة، ))فَوُقِطعت أصابعه العشر، ومل يبَق له إال الكفَّان 
كان اخذ القلَم بكفَّْيه وي ع الكاِغَد على األرض، وُ سكه ِبرِْجل، ويكتب بكفيه خطًّا حسًنا فحسب، ومع هذا  

 من الكاغد، وهذا من عجيب ما رأيته(( اهو. 322مقروًءا مبيًنا، ورمبا كان يكتب يف كل يوٍم سس طاقا:

فتًيا، سريع القلم، نسل يف ترمجة أيب حممد اخلواري أنه كان فقيًها م -أيً ا– 323و ويف ))التحبري(( 14
 للجويين أكةر من عشرين مرَّة، وكان يكتبه ويبيعه. 324خبطه ))املذهب الكبري((

عن شيخه أيب إسحاق إبوراهيم بون عيسوى املوراوي قوال:  325و وذكر النووي يف ))بستان العارف (( 15

 رمحه هللا يقول: -املنذري–ُسعُت الشيل عبدالعظيم 

سوبع مئوة ُجووْزٍء، كولُّ ذلووك مون علووم احلووديث، تصونيٍف وغووريِب،  326، وكتبووتكتبوُت بيودي تسووعَ  جملَّودةً 
 وكتب من مصنفاته وغريها أشياء كةرية.

 قال املراوي: ومل أَر ومل أُسع أحًدا أكةر اجتهاًدا منه يف االشتغال، كان دائم االشتغال يف الليل والنهار.
ووَويري : ) يف ترمجووة العالمووة 327و ذكوور الصووفدي يف ))أعيووان العصوور(( 16 ( 733شووهاب الوودين النوُّ

أنووه: ))كتووب كةووريًا، كتووب ))البخوواري(( موور اٍ:، كتبووه مثوواين موورا:، وكووان يكتووب النسووخة ويقابلهووا، وينقوول الطِ بوواق 
 عليها وجيلدها، ويبيعها بسبع مئة درهم وأبلف.

                              
321  (1/ 223.) 
 (.233 -231( ورقا:، انظر: ))توثيق النصوص((: )ص/ 10الطاقة يو )  322
323  (1/ 423.) 
طَْلب(( وقد تقدَّم التعريف به )ص/   324

َ
 (.74وهو: ))هِناية امل

 (.197)ص/   325
 يف املطبوعة: ))وكتب ذلك من((! والصواب ما أَثبُت. 326 

327  (1/ 281.) 
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رأيتُوه خبطِ وه((  يف ثالثو  جملودة،328ومجع ورخيًا كبريًا … وكان يكتب يف النهار الطويل ثالا كراريس، 

 اهو.
( 723يف ترمجوة أمحود بون حممود بون أيب املواهوب : ) -أيً ا– 329و وذكر يف ))أعيان العصر(( 17

 قال: ))قيل: إنه كتب سس كراريس يف يوٍم، وهذا أمر قلَّ أن يُوْعهد يف قوم((.
ا ملأل: صفحا: هذا فيض من غيض، وقليل من كةري، فقد اجتمع عندي أخباٌر من هذا النمط لو نَوةَوْرهتُ 

 وصفحا:.
 ولوال أن يُظنَّ بنا ُغُلو          َلزِْدًن يف املقاِل َمن اْستَوزَادا

 لكين ال أحب أن أُفوِ : الفائدة على القارىء، فرأيت أن أشري إىل مواضع ذلك يف مصادرب دون ترتيٍب.
 /2)(، ))ملحووووووق البوووووودر الطووووووالع((: 94 /2( )420، 357، 106 /1))البوووووودر الطووووووالع((: )

، 170، 169، 48 /1(، ))أعيوووووووان العصووووووور((: )248 /23(، )248 /16(، ))السوووووووري((: )83
 /1(، ))معرفوة القوراء الكبووار((: )107 /1(، ))اجلوواهر والودرر((: )43(، ))إشوارة التعيو ((: )ص/ 415
(، 178 /1(، ))ذيوووول التقييوووود((: )417 /7(، ))املقفووووى((: )71 /3(، ))الطبقووووا: السوووونية((: )265

 (.134 /2(، )590، 390 /1التحبري يف املعجم الكبري((: )))
* * * 

 
 

 
 الفصل السابع

 إيقاظات وتنبيهات
ر فيها؟  األول: ما هي العلوم اليت ينبغي التبحُّ

                              
 ( جملًدا.33))هناية األرب((، طُبع كاماًل يف )وهو:   328
329  (1/ 327.) 
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ال شوك أن النواس قوودرا: ومواهوب، فينبغوي ل نسووان أن ينظور بعوو  البصورية فيموا  كوون أن اسونه ويُوْبوودأل 

سنه(، فيكرَّس فيه جهَدب ويستنفد فيه ُوْسَعه، ويكون مع ذلك ذا هة عالية، فإن ))من فيه )وقيمة كل امرىٍء ما ا
، كان كزارأل الذُّرَة يف األرض الال جيود فيها الوُ ُّ، وكغوارس -وهو قادر عليه–َشَغَل نفَسه أبدن العلوم وترَك أعالها 

ْعراء  حيُث يزكو النخل والزيتون((. 330الشَّ
فووووال يشووووغلها بسووووواب، فيكووووون كغووووارس  -وإن كووووان أدن موووون غووووريب–إىل علووووٍم مووووا  أمَّوووا ))موووون مووووال بطبعووووه

 .-رمحه هللا– 332ابألندلس، وكغارس الزيتون ابهلند، وكلُّ ذلك ال يُنجب((، كما قال ابن حزم 331النارجيل
 لكن السؤال، ما هي أجل  العلوم؟

 ذب هي علوم الكتاب والسنة.أجل العلوم ما قرَّبك من خالقك، وما أعانك على الوصول إىل رضاب، وه
: ))فالوذي يتعو َّ علوى املسولم االعتنواُء بوه واالهتمواُم: أن يبحوَث -333رمحوه هللا–قال احلافظ ابن رجب 

وا جواء عون هللا ورسووله  ، مث جيتهود يف فهوم ذلوك، والوقووف علوى معانيوه، مث يشوتغل ابلتصوديق بوذلك إن كوان عمَّ
ر الَعَمليوووة، بوووذَل ُوْسوووَعه يف االجتهووواد يف ِفْعووول موووا يسوووتطيعه مووون األوامووور، مووون األموووور الِعْلميوووة. وإن كوووان مووون األموووو 

 واجتناب ما يُنهى عنه، وتكون هته مصروفة ابلُكلِ ية إىل ذلك، ال إىل غريب.
 والتابع  هلم  حسان يف طلِب العلم النافع من الكتاب والسنة(( اهو. وهكذا كان حاُل أصحاب النيبِ  

: ))لهو[ الذي يفيد -رمحه هللا يف بيان املراد من العلم املطلوب التزود منه– 334حجروقال احلافظ ابن 
معرفَة ما جيب على املكلَّف من أمر عباداته ومعامالته، والعلم ابهلل وصفاته، وما جيب له من القيوام أبمورب، وتنزيهوه 

 عن النقائص، ومدار ذلك على التفسري واحلديث والفقه(( اهو.

                              
 ضرب من احلم يا:، ليس له ورق حترص عليه ادبل.  330
 هو: جو  اهلند.  331
 ( ضمن ))رسائل ابن حزم(( وما ب  األقواس منه.344 /1يف ))رسالة مداواة النفوس((: )  332
 (.وما بعدها 244 /1يف ))جامع العلوم واحِلَكم((: )  333
 (.171 -170 /1))فتم الباري((: )  334
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ووور فيوووه، واحلووورص عليوووه، وعلوووى هوووذا الن حوووو تووودور عبوووارا: األئموووة يف بيوووان العلوووم النوووافع الوووذي ينبغوووي التبحُّ

 ، فال نطيل بنقل نصوصهم .335واالستكةار منه
وينبغي أن ننبِ ه هنا إىل أن اكتمال امللكة يف العلوم السابقة الوذكر )علووم املقاصود( مرهووٌن ابكتموال الفهوم 

املساعدة، كعلوم العربية، وأصول الفقه، واملصطلم...، فبعض تلك العلوم جيب واالستيعاب لعدد من العلوم ا لية 
تعل مه وجوَب الوسائل، إذ يتوقف فهم كالم هللا ورسوله على فهم بعض مسائلها، فهي من قبيل)ما ال يتم الواجب 

يوب أنوه مبقودار َأْخوذ العوامِل إال به(، فهذا ما جيب، وأما ما ال جيب، فما ال أتثوري لوه، وموا ال ينبوين عليوه عمول، وال ر 
خاصَّة فيما يتوقَّف فهم اخلطاب عليوه، ولويس مون األحبواا املقوررة أو الوال هوي –من العلوم املساعدة، ومتكنه منها 

 .337، فإن العلوم اخٌذ بع ها برقاب بعضٍ 336، يكون أقدر على االجتهاد واالستنباط-َفْ َلة
* * * 

 خذ عن الشيوخالثاين: املوازنة بني قراءة الكتب واأل
 َأْخذ العلم له طريقان:

: طريق املشافهة، وهو أخذب عن أهله العلماء به، وهذا هو األصل األصيل يف تَوَلقِ ي العلوم، وهذب أحدمها
 طريقة السلف، قبل تدوين الكتب وبعدها، وليس هنا جمال احلديث عن هذب الطريقة.

 علم وخزائنه. وهاهنا يُنبَّه إىل أمور:: أخذب عن الكتب واملصنفا:، وهي دواوين الالثانية
البُوود موون املوا نووة واملزاوجووة بوو  أخووذ العلووم موون الكتووب وأخووذب موون العلموواء، فووإن العلووم وإن كووان مْودًعووا يف بطووون 

 .338الكتب، إال أن مفاحِتَُه أبيدي الرجال، كما يف املقولة املشهورة

                              
(. 65 -64، 69 -67(، و))ف ل علم السلف على علم اخللف((: )ص/ 5 /1انظر: ))إعالم املوقِ ع ((: )  335

 (.254، 111( للذهيب ضمن ))ست رسائل(( و))الفوائد((: )ص/ 205و))مسائل يف طلب العلم وأقسامه((: )ص/ 
 ( وهو مهم.486 -482 /1) انظر ))مفتاح دار السعادة((:  336
( عن اجلرمي أنه قال: ))أًن منذ ثالث  سنة أفال الناس يف الفقه من 53 /5ذكر الشاطيب يف ))املوافقا:((: )  337

 ))كتاب سيبويه(( اهو. وانظر شرح الشاطيب هلذا القول.
كان هذا العلم كر ًا، يتالقاب ( يف ترمجة األو اعي قال: ))114 /7(، ويف ))السري((: )140 /1))املوافقا:((: )  338

 الر جال بينهم، فلما دخل يف الكتب، دخل فيه غري أهله((. وانظر شرح الذهيب هلا.
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، فبعود أن ُاَصِ ول الطالوب قاعوودَة 339صِ وص فيووهفوال أقولَّ مون أخووذ خمتصور يف كولِ  علوٍم علووى عوامل بوه متخ

، فَوْليَوْْبِ عليوه حينئوٍذ، موع التودرُّه والتق ِوي ابلقوراءة يف مطوَّالتوه وشوروحه، وليحورص موع ذلوك كل ِوه 340الفن وأصووله
ملطالعوة على ُمَسائَلِة أهل الفن ومذاكرهتم، فإنه كموا قوال ادموام النوووي ))موذاكرة َحواِذٍق يف الفونِ  سواعَة أنفوع مون ا

ًما((  .341واحلفظ ساعاٍ: بل أتَّ
وال ينبغي للطالب أن يبالغ يف مقدار القراءة واألخذ عن الشيوخ ليقويَس نفَسوه مبوا سولف مون العصوور، إذ  
كان الشيل والطالب يف تفرُّغ َوم  للقراءة وادقراء، مع قطع العالئق والعوائق، ومتوام األهليوة مون اجلهتو ، وهوذا مون 

 ب ه، إذ قب ه بقبض العلماء، وإال فالكتب أكةر انتشارًا وتداواًل من ذي قبل.نقص العلم وق

و ينبغي التمعُّن يف اختيار املونت الوذي يوُورَاد حفظوه أو درسوه، ليكوون مناسوًبا للطَّالوب مون أغلوب الوجووب  2
 عدم فالحه غالًبا.على األقل، حَّت ال ينتقل منه إىل غريب، فإن كةرة التنقل يف الكتب دليل على ملل الطالب و 

و ليحرص الطالب أشدَّ احلرص على كتب املتقدم  واحملققو  مون أهول العلوم، أموا املتقودم ، فواضوم،  3
، أصوحاب التصوانيف النافعوة 342وأم ا احملقق ، فال خيلو كلُّ عصر من قائم هلل حبجة مون أولئوك العلمواء احملققو 

ذب الكتووب ابلتاصوويل العلمووي، وتوودليل املسووائل، وحتريرهووا، واالعتنوواء مبووا احملوورَّرة، يف كوول الفنووون ادسووالمية، ومتتووا  هوو
َماحكا: الكالمية الال ال أثر هلوا يف العلوم نفِسوه، وهوذب بعوض 

ُ
َبين عليه عمٌل، والبعد عن الادال: اللفظية، وامل يَونوْ
 األمةلة من عصور خمتلفة ليستدل ِبا على غريها:

(، 516(، والبغووووي )463(، وابوون عبوودال  )463ي )(، واخلطيووب البغووداد310)كووابن جريوور )
(، وابن 728(، وشيل ادسالم ابن تيمية )702(، وابن دقيق العيد )676(، والنووي )620وابن قدامة )

                              
َأْخذ العلم على املتخصِ ص فيه هو األوىل واألْسَلم، وال تصدِ ق إذا قيل لك: إن فالًًن متخصِ ص يف كلِ  فن  أو يف   339

 
ُ
ْحَدث  أوىل وأحرى، ومن يد عي املعرفة جبميع الفنون فاحد رجل ، إما مناٍد على نفِسه أغلب الفنون! هذا يف القدماء، ويف امل
 ابجلهالة، أو ال يدري ما التخص ص!!.

وهو ما ع َّ عنه الشاطيب بقوله: ))أن اصل له من فَوْهم مقاصد ذلك العلم املطلوب، ومعرفة اصطالحا: أهله، ما   340
 (.147 /1))املوافقا:((: ) يتم  له به النظر يف الكتب(( اهو

 (.48 /1))شرح مسلم((: )  341
 (.145 -139 /1انظر صفة العامل احملقق يف ))املوافقا:((: )  342
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(، 852(، واحلافظ ابن حجر )806(، والعراقي )795(، وابن رجب )774(، وابن كةري )751القيم )

 .343وغريهم
))...وهلوذا  -رمحوه هللا–وال اللة يف القدمي واحلديث، قال شيل ادسوالم  وعليه، فاحذر كتَب أهل البدأل

ُكرِب ملن ال يكون له نقٌد ومتييٌز النظَر يف الكتب الال َيكةُر فيها الكوذُب يف الروايوة، وال واللة يف ا راء ككتوب أهول 
ووووي العلووووم موووون الُقصَّوووواص وأمةوووواهلم، الووووذين يكةوووور الكووووذُب يف كال مهووووم، وإن كووووانوا يقولونووووه ِصووووْدًقا  البوووودأل، وُكوووورِب تلقِ 

 اهو. 344كةريًا((
* * * 

 الثالث: التعرف على أنواع القراءة
وي ُقُدراتوه ليكتسوب املزيود مون مهوارا: القوراءة، ويف  مون املفيود أن يتعورَّف الطالوُب علوى أنوواأل القوراءة، ويُنمِ 

 ذلك حبوٌا ودراسا: كةرية، ولكن ننبِ ه هنا إىل أمور:
من النظر يف نوعية الكتاب املقوروء، فلويس كولُّ كتواٍب أسوتطيع أن أُطب ِوق عليوه قواعود القوراءة و البد أوَّاًل  1

السوريعة، فموةاًل كتوب الفقووه أو األصوول أو املصوطلم البود  موون قراءهتوا قوراءًة متان ِيَوة، ليووتمكن القوارىء مون اسووتيعاِبا 
 وفهمها، فالقراءة هنا قراءة َدْرٍس وفهم.

ون الطالو 2 ُب مون فوونٍ  موا، وأملَّ جبمهوور مسوائله واصوطالحاته، فووال حوره عليوه حينئوٍذ يف قوراءة مووا و إذا متك 
يستجد له من كتب الفن قراءًة سريعة، يلتقط فيها ما جيد  له من مباحث وفوائود وغوري ذلوك، فتختلوف القوراءة مون 

لفقوه لكتواب ))املغوين(( موةاًل  شخٍص إىل آخر حبسب الوتمك ن مون الفون واملعرفوة بوه، فليسوت قوراءة املتخصِ وص يف ا

، وهكذا.  كقراءة غري املختص 

و كتووب التوواريل واألدب والسوري والووتاجم واملوسوووعا: ال وخمة، وكتووب املعووارف العاموة= هووذا الصوونف  3
ِجوود أن ايَت علووى أكةوور هووذب الكتووب 

ُ
موون الكتووب هووو مووادة اجلَووْرد، وموضوووأل القووراءة السووريعة، فيسووتطيع الطالووب امل

                              
 (.55وانظر ))حلية طالب العلم((: )ص/   343
 (.468 /2))منهاه السنة((: )  344
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ا. يف أوراق خاصة )كموا سويايت بعود 345ُمطالعًة،  مع تدوين ما يعن  له من فوائد ونكا: ومباحث يف غري مظاهنِ 

قليل(، أما من تعان هذا النوأل من القراءة، وأراد تطبيقه على بعض الكتب الدُسوة واملراجوع األصويلة املهموة، مةول: 
((، و))أضوواء البيوان((، وغريهوا، فلون خيوره ))التمهيد((، و))فتم الباري((، و))وه العروس((، و))تفسري القرطيب

 ابلفائدة الال كان يرجوها، فلهذا النوأل من الكتب نوأل خاص من القراءة.

* * * 
 الرابع: تقييد الفوائد

إذا اخنرط الطالُب يف ِسْلك الُقرَّاء وان م إىل ًنديهم، فال بُدَّ له من استةمار قراءته وتوظيفها، ليجويَن منهوا 

، و  ال ي ووويع تعبوووه سووودى، وال طريقوووة أنفوووع وال أ وووع لتحقيوووق ذلوووك مووون الكتابوووة والتقييووود. فيقيووود الفائووودة موووا متوووىنَّ
وووَدلَّل، والتتيوووب املبتكووور، وطرائوووف النقوووول واحِلَكوووم، ودقوووائق االسوووتنباطا:، 

ُ
املسوووتجادة، والنقووول العزيوووز، والتحريووور امل

 ولطائف ادشارا:، واألشباب والنظائر، وغريها.
الفوائد له يف عقل الطالب اجلواد وقَوْلبوه مكانوه اخلواص  بوه الالئوق مبةلوه، فمعرفوة اقتنواص  فكل  نوأل من هذب

الفوائود شويء، وسوورعة اقتناصوها واالحتفوا  ِبووا شويء اثٍن، مث معرفوة توظيفهووا ووضوعها يف مكاهنوا الالئووق ِبوا شوويٌء 
 ا.اثلث، فإذا أجتمعت هذب الةالثة استكمَل الطالُب فوائَد القراءة وجىن مثرهتَ 

وهو يرشود الطالوب إىل تعليوق النفوائس والغرائوب مموا يوراب يف املطالعوة أو يسومعه – 346قال ادمام النووي
: ))وال اتقرن فائدة يراها أو يسمعها يف أيِ  فنٍ  كانت، بل يُباِدر إىل كتابتها، مث يواظب على مطالعوة -من شيخه

 ما كتبه...(( اهو.

وون منهووا، وإْن أِمووَن حصوووهلا بعووود  -وإن قَولَّووت–ل فائوودة : ))وال يووؤخِ ر حتصووي-أيً ووا– 347وقووال إذا متكَّ
 ساعة، ألن للتاخرِي آفاٌ:، وألنه يف الزمن الةاين ُاَصِ ل غريَها(( اهو.
 فهذب نصيحة غالية، وَلْفَتٌة من إمام، فتمسَّك ِبا تُوْفِلم.

                              
 خلامس(( يف قراءة مةل هذب الكتب.السفر ا -انظر الطريقة الال ذكرها أبو عبدالرمحن بن عقيل يف ))الفنون الصغرى  345
 (.39 /1))الموأل((: )  346
 (.38 /1املصدر نفسه: )  347
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و اتكوول علووى حافظتووه فخانتوووه فكووم موون عووامٍل أبوودى أَسووَفه وَحْسوورَته علووى فوائووود فاتووه تقييووُدها فشوورد:، أ

)واحلفوظ خووَّان(، فهوذا ادموام ابوُن حجور )حوافظ عصورب( فاتَوه تقييوُد شويٍء مون الفوائود فتاسَّوف عليوه، قوال تلميوذب 
: ))أموووا التفسوووري، فكوووان فيوووه آيوووٌة مووون آت: هللا تعووواىل، حبيوووث كوووان يُْظِهووور 348السوووخاوي يف ))اجلوووواهر والووودرر((

قع له من ذلك مما ال يكون منقواًل... ويف أواخر األمر صار بعض طلبتوه يعتوين بكتابوة التاسَُّف يف إهال تقييد ما ي
 ذلك((.

 وصدق القائل: ))وكم َحَسراٍ: يف بطوِن املقابِر((.
 وأنت إذا نظت يف ِسرَي العلماء، وكيف حرصهم على اغتنام الزمان وتقييد الفوائد رأيَت عجًبا!.

)َجَبُل احِلْفظ( يستيقظ مراٍ: كةرية يف الليل ليُوَقيِ د الفوائد، قال راويتوه  -رمحه هللا–* فهذا ادمام البخاري 
الَفرَبري: ))كنت مع حممد بن إُساعيول مبنزلوه ذا: ليلوٍة، فاحصويت عليوه أنوه قوام وأْسورََه يسوتذكر أشوياَء يُعلِ قهوا يف 

 .349ليلٍة مثان عشرة مرَّة((
أنوه كوان خيوره يف بعوض  -ملَّوا كواًن مبصور–احلَُمْيوديُّ  ( اكي عنه صاحُبه204* وهذا ادمام الشافعي )

الليووايل فووإذا مصووباح منووزل الشووافعي ُمْسووره، فيصووعد إليووه ))فووإذا ِقْرطوواس وَدَواة، فوواقول: َمووْه ت أاب عبوودهللا! فيقووول: 
، فامر: ابملصباح وكتبته(( -أو يف مسالة–تفك ر: يف معىن حديث   .350فِخْفت أن يذهب َعَليَّ

 .351معنا خ  أيب الوفاء بن عقيل احلنبلي، فال نعيُدب * وقد مرَّ 
ر احلووافُظ يف ))معجووم أصووحاب الصووديف(( يف ترمجووة العالَّمووة أيب القاسووم ابوون ورد  352* وذكوور ابووُن األابَّ

( أنه كان ال يُوْوتى بكتاٍب إال نظر أعالب وأسفله، فإن وجد فيه فائدة نقَلها يف أوراق عندب، حَّت 540التميمي )

 ذلك موضوًعا.مجع من 

                              
348  (2/ 611.) 
 (.404 /12))السري((: )  349
 ( البن أيب حات.45 -44))آداب الشافعي ومناقبه((: )ص/   350
 (.40)ص/   351
 (.25)ص/   352
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أنوه   353( صواحب ))البحور احملويط(( وغوريب794* وذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجة ادموام الزركشوي )

كان يتدد إىل سوق الكتب، فإذا ح رب أَخَذ يُطَالع يف حوانو: الكتويب طوول هنوارب، ومعوه ظهوور أوراق يُعل ِوق فيهوا 
 ما يعجبه، مث يرجع فينقله إىل تصانيفه.

ن العلموواء هووذب الفوائوود يف كتووب مفووردة، مةوول: ))الفنووون(( البوون عقيوول وهووو موون أضووخم وقوود دو ن كةووري موو
الكتوووب، و))الفوائووود العونيوووة(( للوووو ير ابووون هبووورية، و))صووويد اخلووواطر(( وغوووريب البووون اجلوووو ي، و))قيووود األوابووود(( يف 

( و))الفوائود(( البون أسوفار(، و))بودائع الفوائود( 6جملد( للدعويل، و))عيون الفوائد(( البن النجوار يف ) 400)
جملووًدا(، و))جممووع الفوائوود ومنبووع الفرائوود(( للمقريووزي كالتووذكرة لووه يف يووو  50القوويم، و))التووذكرة(( للكنوودي يف )

جملًدا، وتذكرة الصفدي يف جملدا: كةرية أكةر من  50وتذكرة السيوطي يف أنواأل الفنون يف  354جملد( 100)
 ( منها أجزاء خمطوطة. وغريها كةري.30)

نَّ أحووٌد الجوول ثنائنوا وإشووادتنا بتقييوود العلوم وتوودوين الفوائوود، أًنَّ نُقل ِول موون أهيووة احلفوظ ويووط موون و  ال يتووهَّ
يف ِحرصوهم علوى التقييود... إال  -قريبًوا–شانه، كالَّ، إذ ال تعارض بينهما حبمود هللا تعواىل، وهول مون ذكورًن خو هم 

 من أكابر احلفَّا !!.
 تتم الصاحلا:.واحلمد هلل الذي بنعمته 

* * * 
 
 

 
 
 
 

                              
 (.398 -397 /3))الدرر الكامنة((: )  353
 (.80وقيل )  354
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 فهرس املصادر
 -أ  -

 و آداب الشافعي ومناقبه، البن أيب حات الرا ي، حتقيق عبدالغين عبداخلالق، دار الكتب العلمية. 1

 و أدب الدنيا والدين، للماوردي، حتقيق شريف سكر ورفيقه، دار إحياء العلوم. 2

 الكتب العلمية.و األدب املفرد، للبخاري، دار  3

 و إرشاد األريب يف معرفة األديب، لياقو: احلموي، حتقيق مرجليوا، دار إحياء التاا العريب. 4

 و أ هار الرتض يف أخبار القاضي عياض، للمق ري، طبع املغرب. 5

امللوك فيصول  و إشارة التعيو  يف طبقوا: النحواة واللغووي ، لعبودالباقي اليمواين، حتقيوق عبداليود دتب، مؤسسوة 6
 اخلريية.
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 و أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن، لألم  الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية. 7

 و األعالم، للزركلي، دار العلم للمالي . 8

 و إعالم املوقع  عن رب العامل ، البن القيم، دار اجليل. 9

 انز رو نةال، مؤسسة الرسالة.و ادعالن ابلتوبيل ملن ذم أهل التاريل، للسخاوي، حتقيق فر  10

 و أعيان العصر وأعوان النصر، للصفدي، حتقيق علي أبو  يد ورفاقه، دار الفكر ومركز مجعة املاجد. 11

 و إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، حتقيق اىي إُساعيل، دار الوفاء. 12

 و أًن، للعقاد، املكتبة العصرية. 13

 العمر، للحافظ ابن حجر، دائرة املعارف العةمانية. و إنباء الغمر أببناء 14

و إنباب الرواة على أنباء النحاة، للو ير الِقفطي، حتقيق أبو الف ل إبوراهيم، دار الفكور العوريب ومؤسسوة الكتوب  15
 الةقافية.

 و األنساب، للسمعاين، دار اجلنان. 16

 -ب  -
 شوكاين، مكتبة ابن تيمية.و البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، لل 17
 و بستان العارف ، للنووي، دار البشائر. 18

 و بغية الوعاة يف طبقا: اللغوي  والنحاة، للسيوطي، حتقيق أبو الف ل إبراهيم، املكتبة العصرية. 19

، للجاحظ، حتقيق عبدالسالم هارون، مصورة دار الفكر. 20  و البيان والتب ُّ

-  :- 
 ن جواهر القاموس، للزبيدي، مصورة عن طبعة بوالق.و وه العروس م 21
 و وريل ادسالم ووفيا: املشاهري واألعالم، للذهيب، حتقيق عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العريب. 22

 و وريل بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية. 23

 جليل.و وريف جرجان، للسهمي، حتقيق عبدالرمحن املعلمي، دار ا 24

 و وريل عجائب ا اثر يف التاجم واألخبار، للج يت، دار اجليل. 25
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 و الت ك أنواعه وأحكامه، للجديع، مكتبة الرشد. 26

 و تبي  كذب املفتي على أيب احلسن األشعري، البن عساكر، دار الكتاب العريب. 27

 امل، العراق.و التحبري يف املعجم الكبري، للسمعاين، حتقيق منرية ًنجي س 28

 و حتفة األشراف مبعرفة األطراف، للمزي، حتقيق عبدالصمد شرف الدين، املكتب ادسالمي والدار القيمة. 29

 و تذكرة احلفا ، للذهيب، حتقيق املعلمي، دار إحياء التاا العريب. 30

 و التاتيب اددارية، لعبداحلي الكتاين، دار الكتاب العريب. 31

 ك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عياض، و ارة األوقاف ابملغرب.و ترتيب املدار  32

 و تغريب األلقاب العلمية، لبكر أبو  يد، دار الراية. 33

 و تفسري اخلا ن، للخا ن، دار الفكر. 34

 و تفسري القرآن العظيم، البن كةري، دار املعرفة. 35

 دار الوعي حلب.و تقييد العلم، للخطيب البغدادي، حتقيق يوسف العش،  36

 و التقييد لرواة السنن واملسانيد، البن نقطة، مصورة عن اهلندية. 37

ر، دار املعرفة ابملغرب. 38  و التكملة لكتاب الصلة، البن األابَّ

 و التكملة لَوفَيا: النقلة، للمنذري، حتقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة. 39

 العةمانية. و هتذيب التهذيب، البن حجر، دائرة املعارف 40

 و توثيق النصوص وضبطها، ملوف ق بن عبدالقادر، املكتبة املكية. 41

 و ابن تيميَّة السَّلفي، حملمد خليل اهلراس، دار الكتب العلمية. 42

 -جو  -
 و جامع بيان العلم وف له، البن عبدال ، حتقيق الزُّهريي، دار ابن اجلو ي. 43
 احلنبلي، حتقيق شعيب األرًنووط ورفيقه، مؤسسة الرسالة.و جامع العلوم واحلكم، البن رجب  44

 و اجلامع لسرية شيل ادسالم ابن تيمية، لعلي العمران، وحممد عزير مشس، دار عامل الفوائد. 45

 و اجلرح والتعديل، البن أيب حات، دائرة املعارف العةمانية. 46
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 رواين، حتقيق اخلويل وإحسان عباس، عامل الكتب.و اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصم الشايف، للنه 47

 و جواهر العقدين يف ف ل الشرف ، للسمهودي، طبع العراق. 48

 و اجلواهر امل يَّة يف طبقا: احلنفية، للقرشي، حتقيق احللو، مؤسسة الرسالة. 49

حووزم حتقيووق إبووراهيم و اجلووواهر والوودرر يف ترمجووة احلووافظ ابوون حجوور، للسووخاوي، طبعووة مصوور، وطبعووة دار ابوون  50
 ابجس.

 -حو  -
 و احلافظ ابن حجر أمري املؤمن  يف احلديث، لعبدالستار الشيل، دار القلم. 51

 و احلث على طلب العلم واالجتهاد يف مَجْعه، للعسكري، املكتب ادسالمي.  52

 و حلية طالب العلم، لبكر أبو  يد، دار الراية. 53

 السالم هارون، البايب احلليب.و احليوان، للجاحظ، حتقيق عبد 54

 -خو  -
 و خزائن الكتب العربية يف اخلافق ، لفيليب دي طرا ي، طبع لبنان. 55
 و خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، للمحيب، دار الكتاب ادسالمي. 56

 -د  -
 و الدرر الكامنة يف أعيان املئة الةامنة، البن حجر، حتقيق كرنكو. 57
 املنةور يف التفسري ابملاثور، للسيوطي، دار الكتب العلمية. و الدر 58

 و درة احِلَجال يف غرة أُساء الرجال، للمكناسي، حتقيق حممد األمحدي أبو النور. 59

 -ذ  -
 و الذكرت:، لعلي الطنطاوي، دار املنارة جبدة. 60
 و الذهيب ومنهجه يف وريل ادسالم، لبشار عواد، مصر. 61

 ريل ادسالم، للذهيب، خمطوط نسخة ليدن.و ذيل و 62

 و الذيل التام على دول ادسالم، للسخاوي، حتقيق إُساعيل مروة، دار العروبة الكويت. 63
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 و ذيل التقييد لرواة السنن واملسانيد، للفاسي، حتقيق حممد صاحل املراد، جامعة أم القرى. 64

 املقدسي، دار اجليل.و ذيل الروضت  يف أخبار الدولت ، أليب شامة  65

 و الذيل على طبقا: احلنابلة، البن رجب، حتقيق الفقي، دار املعرفة. 66

 -ر  -
 و رجال من التاريل، لعلي الطنطاوي، دار املنارة جدة. 67
 و الرحلة يف طلب احلديث، للخطيب البغدادي، حتقيق نور الدين عت، دمشق. 68

 ود شاكر، دار اخلا ي.و رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، حملم 69

 و رسالة مداواة النفوس، البن حزم، ضمن رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربية. 70

 و رسالة مراتب العلوم، البن حزم، ضمن رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربية. 71

 و روح املعاين، ل لوسي، دار الفكر. 72

 ، البن القيم، حتقيق أمحدعبيد، دار الكتب العلمية.و روضة احملب  73

-   - 
 و الزهد، ل مام أمحد، دار الكتب العلمية. 74

 -س  -
 و السلوك يف طبقا: العلماء وامللوك، للجندي، حتقيق حممد األكوأل، مكتبة ادرشاد. 75
 و سنن الدارمي، للدارمي، حتقيق اال مريل، دار الكتاب العريب. 76

 اق لتاريل نيسابور، لعبدالغافر الفارسي )خمطوط(.و السي 77

 و سري أعالم النبالء، للذهيب، مؤسسة الرسالة. 78

 و شذرا: الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد، دار الفكر. 79

 و شرح صحيم مسلم، للنووي، املطبعة املصرية. 80

 و الشعر والشعراء، البن قتيبة، دار الكتب العلمية. 81

 اهد ادعجا  القرآين، لعودة أبو عودة، دار عمار والبيارق.و شو  82
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 -ص  -

 و صحيم البخاري، للبخاري، مع الفتم. 83
 و صحيم مسلم، ملسلم، البايب احلليب. 84

 و الصلة، البن بشكوال، حتقيق احلسيين، دار اخلا ي. 85

 ليق  حتقيق عبدالرمحن ال .و صيد اخلاطر، البن اجلو ي، طبعة دار الكتاب العريب، وطبعة دار ا 86

 -ض  -
 و ال وء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي، طبعة القدسي. 87

 -ط  -
 و الطالع السعيد، لألدفوي، الدار املصرية للتاليف والتمجة. 88
 و طبقا: احلنابلة، البن أيب يعلى، حتقيق حامد الفقي، دار املعرفة. 89

 احلنفية، للتميمي، حتقيق احللو، دار الرفاعي.و الطبقا: السنية يف طبقا:  90

 و طبقا: الشافعية الك ى، للسبكي، حتقيق الطناحي واحللو، البايب احلليب. 91

 وطبقا: علماء أفريقية وتونس، أليب العرب التميمي، حتقيق علي الشايب، ونعيم اجلايف، الدار التونسية. 92

 اد السيد، دار القلم.و طبقا: فقهاء اليمن، للجعدي، حتقيق فؤ  93

 و طبقا: املفسرين، للداوودي، حتقيق علي حممد عمر. 94

 -أل  -

 و العقود الدرية من مناقب شيل ادسالم أمحد بن تيمية، البن عبداهلادي، تصوير مكتبة املعارف الطائف. 95
 و العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، البن اجلو ي، دار الكتب العلمية. 96

 العلم، أليب خيةمة، حتقيق األلباين، دار األرقم.و  97

 و عمدة القاري بشرح صحيم البخاري، للعيين، املنريية. 98

 و عنوان الدراية، للغ يين، حتقيق عادل نويهض، دار ا فاق اجلديدة. 99

 و عنوان الزمان يف تراجم الشيوخ واألقران، للِبقاعي، خمطوط نسخة كوبريلي. 100
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 -غ  -

 الغنية، للقاضي عياض، حتقيق حممد بن عبدالكرمي، الدار العربية للكتاب.و  101
 -ف  -

 و فتم الباري بشرح صحيم البخاري، دار الرتن للتاا. 102
 و ف ل علم السلف على علم اخللف، البن رجب، حتقيق العجمي، دار البشائر. 103

 طار، دار النفائس.و الف ل املب  يف شرح األربع ، للقاُسي، حتقيق البي 104

 و الفكر السامي يف وريل الفقه ادسالمي، للحجوي، دار الكتب العلمية. 105

 و الفالكة واملفلوكون، للدَّجلي، دار الكتب العلمية. 106

 و الفنون الصغرى، أليب عبدالرمحن بن عقيل الظاهري، النادي األديب ابلطائف. 107

 البيان. و الفوائد، البن القيم، مكتبة دار 108

 و فوائد متام، لتمام الرا ي، حتقيق محدي السلفي، مكتبة الرشد. 109

 و الفهرس الشامل للتاا العريب املخطوط، صدر عن جامعة آل البيت ابألردن. 110

و فهرس الفهارس واألثبا: ومعجم املعاجم واملشيخا: واملسلسال:، للكتاين، حتقيق إحسان عبواس، دار  111
 الغرب.

 -ق  -
 و القبس احلاوي لدرر ضوء السخاوي، للشماعي، حتقيق إُساعيل مروة، دار صادر. 112

 و قطف الةمر يف رفع أسانيد املصنفا: يف الفنون واألثر، للُفالَّين، حتقيق عامر ص ي، دار الشروق جدة. 113

 و قواعد التحديث، للقاُسي، دار الكتب العلمية. 114

 -ك  -
 ادسالمية، ليحىي اجلبوري، دار الغرب.و الكتاب يف احل ارة  115
 و الكشاف، للزخمشري، دار املعرفة. 116

 و كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، دار الكتب العلمية. 117
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 و الكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة، للغزي، دار الكتب العلمية. 118

 -ل  -
 فا ، البن فهد، دار إحياء التاا العريب.و حلظ األحلا  بذيل طبقا: احل 119
 و حملا: من وريل الكتب واملكتبا:، لعبدالستار احللوجي، دار الةقافة. 120

 -م  -
 و جملة المع العلمي اهلندي، اهلند. 121
 و جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيةمي، مؤسسة املعارف. 122

 بن حجر، حتقيق يوسف املرعشلي، دار املعرفة.و المع املؤسِ س للمعجم املفهرس، ال 123

 و الموأل، للنووي، دار الفكر. 124

 و حماسن التاويل، للقاُسي، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر. 125

 و خمتصر طبقا: علماء احلديث البن عبداهلادي، حتقيق إبراهيم الزيبق ورفيقه، مؤسسة الرسالة. 126

 ادمام أمحد بن حنبل، البن بدران، حتقيق التكي، مؤسسة الرسالة. و املدخل إىل مذهب 127

 و املدخل املفصل إىل فقه ادمام أمحد بن حنبل، لبكر أبو  يد، دار العاصمة. 128

 و املرقبة الُعْليا فيمن يستحق الق اء والفتيا أليب احلسن املالقي، املكتب التجاري للطباعة. 129

وأقسووامه، للووذهيب، ضوومن سووت رسووائل للووذهيب، حتقيووق جاسووم الدوسووري، الوودار  و مسووائل يف طلووب العلووم 130
 السلفية.

 و املستدرك على الصحيح ، للحاكم، دائرة املعارف العةمانية. 131

 و املسند، ل مام أمحد، املكتب ادسالمي. 132

 و مسند الشامي ، للط اين، حتقيق محدي السلفي، مؤسسة الرسالة. 133

 أيب املواهب احلنبلي، أليب املواهب، حتقيق حممد مطيع احلافظ، دار الفكر. و مشيخة 134

 و املطالب العالية بزوائد املسانيد الةمانية، البن حجر، دار الوطن. 135

 و معجم أصحاب أيب علي الصديف، البن األابر، دار صادر. 136
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 لرتض.و املعجم األوسط، للط اين، حتقيق الطحان، مكتبة املعارف ا 137

 و معجم البلدان، لياقو: احلموي، دار إحياء التاا. 138

 و معجم الشيوخ، للذهيب، حتقيق حممد اهليلة، مكتبة الصديق. 139

 و املعجم الكبري، للط اين، حتقيق محدي السلفي، العراق. 140

 و معرفة القراء الكبار، للذهيب، حتقيق أمحد خان، مؤسسة امللك فيصل اخلريية. 141

 و مفتاح دار السعادة، البن القيم، حتقيق علي عبداحلميد، دار ابن عفان. 142

 و املفهم على صحيم مسلم، أليب العباس القرطيب، دار ابن كةري، والكلم الطيب. 143

 و املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة على األلسنة للسخاوي، دار اهلجرة بريو:. 144

 زي، حتقيق اليعالوي، دار الغرب.و املقفى الكبري، للمقري 145

 و ملء العيبة مبا مُجع بطول الَغْيبة، البن ُرشْيد الفهري، حتقيق حممد ابخلوجة، دار الغرب. 146

 و ملحق البدر الطالع، حملمد  ابرة، مكتبة ابن تيمية. 147

 و املنتظم يف أخبار امللوك واألمم، البن اجلو ي، دار الكتب العلمية. 148

 هاه السنة النبوية يف نقض كالم الشيع والقدرية، البن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل، جامعة ادمام.و من 149

 و املوافقا:، للشاطيب، حتقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان. 150

 -ن  -
 و نظم العقيان يف أعيان األعيان، للسيوطي، املكتبة العلمية. 151

 -هو  -
 يف اليمن، للقاضي إُساعيل األكوأل، دار الفكر.و هجر العلم ومعاقله  152

 -و  -
 و الوايف ابلوفيا:، للصفدي، نشر مجعية املستشرق . 153
 و الوفيا:، البن رافع السالمي، حتقيق صاحل مهدي عباس ورفيقه، مؤسسة الرسالة. 154

 الفكر.و وفيا: األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، حتقيق إحسان عباس، دار  155
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