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هلذذا الذدرحي ااذاىل حما حماضذ،اب ، بذو حما وألذ  ل ون  ذو  فإنَّ هذا املوضوع الذذ  اتاذاره اوتذون عنذوا ً 
 ذذذان العلذذذم ال ذذذ،ع  ، أو مذذذا اعذذذني علذذذى ف ذذذم العلذذذم   ن العلذذذم ، سذذذوا ً ااذذذاىل حما وألذذذ  منذذذا و مذذذ  فنذذذو  فذذذ   

مذا لعلذه  -وعذا جذوَّ -ونذذ ، ذنن هللا  -حمن شا  هللا تعذاا  -ال ،ع  ، لك  يف هذا الدرحي نُِلمُّ أبط،افه 
ل ، واوشذذذ،طو موجذذذو ن ، م ل ذذذا اب   ذذذذن يف هذذذذا ال ذذذ ن ، وُسذذذ  ِ أن افيذذذد النذذذامن ، وحمن  ذذذان ألذذذد ت ذذذدَّ 

 ُمَا عبو ، حتااىل حما أن تُلا ط م  عدن ل ا اب . لكن ا
 يف هذه الساعة نبدأ مبقدمة لبداية التأليف والتصنيف:

مل اكذذ  هنذذاك  اذذة مةذذنفو ، وح مالفذذو ملذذك ال ذذ،آن مل اكذذ   -عليذذه الةذذان والنذذام  -يف ع ذذد النذذ  
، واخل ذيو م مونذو يف نلذ   اذاابب ماف،ألذو   يف الةذدور ، ومكاذوابً  ايف مةذح  ، بذو  ذان حمفو ًذ اجمموعً 

الوأل  من وجو ه عليه الةان والنام يف أن خيالط هذا ال ،آن بغذه ، ويف أن اضين منه شذ  ل ون هللا 
 و حبفظه.تكفَّ  -وعا جوَّ –
رضذذوان -ا فُاحذذ  البلذذدان ، وُوجذذدب بذذوا ر لاتذذااا علذذى أصذذو اوصذذو  وهذذو ال ذذ،آن اب ر الةذذحابو ملَّذذ

، مث مُجذن اممذن الن ذاي  يف ع ذد ع مذان رضذ   امبذدييً  افُ من يف ع د أيب بك، مجًعذجبمعه ،  -هللا علي م
وأرسل ا حما اونةذار، واعامذدها النذاحي ، ومذا  الذ   -أربن أو مخس  - اهللا تعاا عنه ، و اة منه ننخً 

 ن والن ةذان و هللا حبفظه مذ  الذ اأباد  الناحي حما اومنا هذا ، وهذا ب،هان على ملفظ ال ،آن الذ  تكفَّ 
سذام ، فلذم انذلم إل، ملك ن ، البي    يف " حيو النبون" ع  ا و      عذاه ال اضذ  ايذ  بذ  أ ذ م حما ا

 ا  عاه ال اض  اي  ب  أ  م .، مل انلم ملَّ 
جذا  لذيعل  حمسذامه علذى اذد  ال اضذ  ايذ  بذ  أ ذ م ، فنذ له عذ   -بعد م،ور سنو  املو  -بعد نل  

 ، مث  ، وبذدَّ ا في ذا ، ويذذَّ مل،َّ  ا، فذ ، له أنه َعِمَد حما الاوران ، فكاة من ا ننخً النبة يف هذا الا ت،
نهة هبا حما سوق الي و ، فاخطفوها م  اده ، واشرتوها وأل،ؤوها ، وعملوا مبا في ا ، مث صنن م و نل  

رتوه، واعامذدوه، مث ا ، مث بعد نل  ع،ضه على النةارى واشذ،، و ا  ون ص ، ومل،َّ م وأتَّ يف اإلجنيو، ألدَّ 
ح تكذذا  تُلحذذظ ، ف ذذا  بذذه حما سذذوق  ا فيذذه تغيذذذاب انذذذن جذذد  بعذذد نلذذ  َعِمذذَد حما ال ذذ،آن الكذذ، ، فغذذذَّ 

األني م  املنلمني ، فم  َنَظَ، فيه رماه يف وج ه ، مث بعد نل  أعل  حمسامه ، ون ، املنلمني، سوق الورَّ 
  م الا ى سفياَن ب  عيينو ، واجامذن بذه، ون ذ، لذه ال ةذو، اي  ب  أ ال ةو ليحي  ب  أ  م ، فلما ملجَّ 

حِم َّ ََنْذذذذُ  نَذ َّْلنَذذذا الذذذذذ ِْ َ، َوحِم َّ لَذذذذُه و حبفظذذذذه تكفَّذذذ -وعذذذذا جذذذوَّ –ألذذذا : هذذذذذه ال ةذذذو شذذذذاهدها يف ال ذذذذ،آنل هللا 
 [9احل ،:] حَلَاِفظُونَ 
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واإلجنيذو ف ذد اسذُاحِفظوا علي ذا،  ح اناطين أملذد، وح رذ،ؤ أملذد أن ا اذد أو اذن ص ، وأمذا ابلننذبو لاذوران
 ووِ َو ملفظ ما حملي م ، فلم افظوا ، فوألن ما وألن م  الاح،ا  ، والابداو، وال ا ن والن ةان .

هذا الكااب احملفوظ بني الدفاني هو أصو اوصو  ابلننبو هلذه اومو ، ويف فلكه تدور مجين الكاة مبا 
نو له ، وُمَوضحو لل ،آن  نعم ل في ا أملكام  ايدن على ما وُمبي ِ ،ن لل ،آن ، يف نل  الننو ل وهنا ُمفن ِ 

 وعا :  جا  يف ال ،آن ، وتنا و با ،ان بعض اوملكام ، وه  م  الومل   ما ألا  جوَّ 
َوَما اَذْنِطُق َعِ  اهْلََوى  حِمْن ُهَو حِمحَّ َومْلٌ  اُومَلى  [4 : 3لن م]ا 
 ابلنسبة لتدوين السنة: 

ُ َعَلْيذِه َوَسذلََّم ألَذاَ  سعيد عنذد منذلم  جا  يف ملداث أيب َلا تاْكتُوبُواا عاوي و واماوْن  )) : َأنَّ َرُسذوَ  اهَِّ َصذلَّى اهَّ
 (( .كاتابا عاي و غاْْيا اْلُقْرآنو فواْلياْمُحُه 

ومذذن نلذذ   ذذان مذذ  الةذذحابو مذذ  اكاذذة ، فمذذن م مذذ  اذذو هذذذا اومذذ،، أو هذذذا الن ذذ  علذذى الك،اهذذو ،  
 الك،اهو ل ونه تاا اوْوَا ، اعين : اعانوا ابل ،آن، وح ختلطوا معه يذه.اوم، على 

ومن م م  او هذا الن   على مذا حمنا تيذ  اتذااري يذذ ال ذ،آن ابل ذ،آن ل أبن تكاذة النذنو مذن ال ذ،آن 
 .يف صحيفو واملدن، فيا ه الن   ملينئذ  

 وا احلفظ، والواألن ا  د هبذا :ومن م م  اله على ما حمنا اعامد الناحي على الكاابو، وت، 
َأنَّ َمذذْ  اعامذذد علذذى مذذا اكاذذة فذذإنَّ احلافظذذو عنذذده تضذذع  حما أن تذذذهة ، فالذذذ  اكاذذة مذذا ااذذاىل حمليذذه 

ا منه مل اذ ،ه، بينما م  مل اكاة ، وانابه ملا اُذ ،، وما اُ ا  اعامد على هذا املكاوب ، مث حمنا تذ ، شيئً 
ًً ح ش  أنه افظه، والناحي مافاوتو   .اوضعفً  ن يف احلفظ ألوًن

بعذذد هذذذا أُِمذذَ  احملظذذور، فذذ م، عمذذ، بذذ  الع اذذ  بكاابذذو النذذنو ت ذذيو أن تضذذين مبذذوب الةذذحابو رضذذوان هللا 
علي م، وهذا هذو بدااذو الاذدوا  ال،لذ  للنذنو، وأمذا ألبذو نلذ  ف ذو تذدوا  شخةذ ،  كاابذو عبذد هللا بذ  

اِبو شااٍه (( . )) اكْ  عم،و ب  العاص، ألوله عليه الةان والنام:  تُوُباا ِلو
 هذا أم، ابلكاابو، لكنه   ر، واب ى أن الضابط والكاابو لل ،آن هو مل اكاة يذه ت يو أن خيالط به.

وما تي  منه م  احعامذا  علذى  الكاابذو، وضذياع احلفذظ هذو احلاصذو، فالنذاحي ألبذو أن اكابذوا افظذون، 
ابو افظذذذون الُنذذذنو، مث بعذذذد نلذذذ  جذذذا  بعذذذدهم والاذذذدرىل الذذذ مين الذذذذ  ملةذذذو ا ذذذ د هبذذذذا، فكذذذان الةذذذح

اظ، مث بعذذد نلذذ  بذذدأ الاذذدوا ، ومذذا  ا  احلفذذظ يف اومذذو ملذذك ُوِجذذَد مذذ  اويمذذو مذذ  افذذظ الاذذابعون، واحلُفَّذذ
ذذن يف احلواسذة بك ذذ، مث انا ذذ،ب الكاابذو، ومذذا  سذبعمايو ألذ  ملذذداث، أ  ذ، مذ  احلواسذذة، أ  ذ،  ذا مجُِ
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و احلفذذذظ، ملفذذذظ الةذذذدر، وحمن  ذذذان ملفذذذظ الكاذذذاب الذذذذ  هذذذو عنذذذوان  ا  اومذذذ، اضذذذع  ، أعذذذين: منذذذ ل
، ومل افذذذ  علذذذى اومذذذو شذذذ  ، ومل اضذذذن مذذذ   ان ذذذا وعلم ذذذا شذذذ   اوب،هذذذان حلفذذذظ الذذذدا  مذذذا  ا  منذذذام،ً 

 مب موع ا.
لك ،هتذا، وتنوع ذا  اعلذى هذذه الكاذة، ونظذ،ً  ااسام، اوم، على نل ، واحلافظو عند الناحي تضع  اعامذا ً 

 ، وت عب ا.
نذ  أألذوا  ال،جذا  ، وصذار هلذا و  اوم، ُ اب  الُننو ، مث ُ اب  اآلاثر ع  الةحابو والاابعني ، مث ُ و ِ يف أ

ف  يف الكاة ، فمن ا الغااب ، ومن ا الوسايو ، ومن ذا مذا ن  العلوم ، وُصن ِ أث، على ملفظ الننو ، ُ و ِ 
 ح لذاته .  اُاوصو به حما املطلوب ، واكون مطلوابً 

أ  ذذ،  ذذا  ذذان عليذذه اومذذ، ألبذذو ل تينذذ، احلةذذو   م جذذا ب املطذذابن ، فةذذارب الكاذذة ماينذذ،نً مث بعذذد نلكذذ
علذذى الكاذذاب بعذذد املطذذابن ، يف النذذابق ألبذذو وجذذو  هذذذه املطذذابن حمنا املا ذذ  حما  اذذاب حممذذا أن تنذذاعذه، 

ننذذخه وحتذذ،ص علذذى أل،ا تذذه ، والفذذ،او منذذه ، وتعيذذده حما صذذاملبه ، أو تننذذة الكاذذاب ، و اابذذو الكاذذاب ، و 
أفضو م  أل،ا ته ع ، م،اب ل فينافيد الطالة هبذه الكاابو،  ما أنه انافيد حمنا اسذاعار الكاذاب ل ون 

ذذإلمذذ  اوام حبذذد أن اُذذ،  علذذى صذذاملبه،  ذذاا مذذا حمنا األانذذاه ا ااوًمذذ ، للنذذوا  ننذذان، واحألانذذا  يذذذ ُماينِ 
ه املطذابن ، فُ وِجذدب هذذه املطذابن اوعظم م  طاب العلم ، اةعة علي م األانا  الكاة ألبذو وجذو  هذذ

وعا ، حمح أن هلا م  اوث، على احلفظ ، و راسو هذه الكاذة  ، وه  ب در ما ه  نعمو م  نعم هللا جوَّ 
 ما ا اهده  و أملد .

يف أو  اوم، ، يف بدااو الطباعو أفك بعض شيوخ او ه، باح،  طباعو الكاة ال ذ،عيو ، وأجذا وا طباعذو  
 ، واو ب ، واللغو، وما أشب  ا . اة الاواراة 

يف أو  اوم، نظ،ن طبيعيول ون هذه الكاة تُوِجد رابو يف أللوب العلما  ل  -حسيما  -وح ش  أن هذه
ا وهنم اع،فون م  آاثرها ما اع،فون، فإنا  ان اوم، ألبو الكاابو احعاما   له على احلفظ، مث بعد نل  ملَّذ

 على الكاابو، والكاابو حتااىل حما معا ن، وابملعا ن اكُب  العلم .انا ،ب الكاابو صار احعاما  
 مث بعد ذلك، بعد الطباعة ما الذي حصل ؟

ل املةو أن طالة العلم رمن م  الكاة أضعاا مذا  ذان عنذد شذيوته، ومذن نلكذم ح اعذ،ا عن ذا شذيئً 
ر عنذده تةذور عذ  الكاذاب، فإن طالة العلم احل،اص اجملا ذد الذذ  حمنا اشذرتى الكاذاب ألذ،أ امل دمذو، وصذا

 مبا أن اُ ،أ الكااب م  أوله حما آت،ه من   ،ن املطبوعاب، ح ش  أن  ونه ت،ري ال اا .
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ذ علذى املاعلمذني، وبضذغطو  ر،  ا،ب   ذذً مث اسام، اوم، بعد الطباعو حما أن   ،ب هذه احلواسة اليت انَّ
 ذ بن ولو اُف د بن ولو " .ال اعدن : " أن ما ُأت يف ثوان  حتةو على ما ت،اد ، لك َّ 

فذذذإن تضذذذغط  ر ، وتنذذذاخ،ىل مذذذا ت،اذذذد مذذذ  النةذذذوص ، مذذذ  الكاذذذاب ، مذذذ  النذذذنو، ابلطذذذ،ق ، ابوسذذذانيد ، 
 تناخ،ىل ما ت،اد م  أألوا  أهو العلم بن ولو، لك  ما الذ  ا ب  م  هذا العلم الذ  ااتذ بن ولو ؟

األذن ل ون العلذم ماذني ، ااذاىل حما معذا ن ، وااذاىل ، هذذا هذو الو  احمنا فُِ َد الك ،اب  عا  طالة العلم عاميًذ
 حما ملف، يف ال لوب، ما اااىل أن مي، مب،ور الن،اب ، وم لنا لذل  :

مب  مي ذ  علذى رجليذه يف شذارع مذ  ال ذوارع ، وهذذا ال ذارع فيذه حمذاب ناراذو ، وانظذ، يف هذذه العنذاوا  
، وعذ،ا مذا يف هذذا ال ذارع ا  ذً   األد ملفظ شيئً  املوضوعو على هذه احملاب، حمنا انا ى م  ال ارع اكون

 م  احملاب .
 هبذا ال ارع بنيارن هو افظ من ا ش   ، أو اع،ا احملاب ؟ لك  حمنا م،َّ 

 ما اع،ا ش  ، فالذ  مي، بن،عو ح ش  أنه ح ا ب  يف ال لة منه ش   .
 الطباعو ؟ وألد ا و  ألايو: حمنا  ان اوم،  ذل  ف و نكاة الكاة، وح نعامد على 

 ن و  : ح ا أت ل ون الطباعو ف،ض  نفن ا.
 وهو نرتك هذه احلواسة ؟

 ن و : ح ا أت  .
 :  ي  اافق هذا من ما ن ،ب؟احمنً 

 ن و : الكاة اُ اىن من ا ما ُاااىل حمليهل ون   ،ن الاةاني   ما ألا  اب  تلدون:
 "م غلو ع  الاحةيو"

ل فطالذة العلذم ح اُ  علي ذا يف بنذا  طالذة علذم أبذدً د علي ذا، وح اُعذوَّ وأما ابلننبو هلذه احلواسذة فذا اُعامذ
اعامد علي ا الباو يف بنذا ه العلمذ ، حم ذا اذاعلم علذى امذا ن، علذى ط،ا ذو مذ  سذبقل حبفذظ املاذون، وجمالنذو 

 ال يوخ، وما ما م، ومبطالعو ال ،وح واحلواش .
 مث بعد ذلك:

ىل ملداث خي،جه بنفنه م  الكاة، وحمن اساطاع أن خيدم نفنه ،ِ  انافيد م  هذه اآلحب، حمنا أرا  أن خيُ 
 بنفنه  ون الف ارحي، ف و أوا.

 ألد ا و  ألايو: حمن يف هذا حمضاعو وأل !
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 ن و : نعم، فيه حمضاعو وأل ، لك  وأل  يف سبيو َمْ ؟
مذذ  اوملا اذذث، يف ط،ا ذذ  حما الوألذذوا علذذى هذذذا احلذذداث  ذذ،  ايف سذذبيو الاحةذذيو، وأنذذ  ت،اذذد ملذذدا ً 

أبملا اث   ذن، أنذ  ألذد تكذون حباجذو حملي ذا أشذد مذ  احلذداث الذذ  تن ذده وتطلبذه، حمنا أر ب أن ت ذ  
 على من لو م  منايو العلم، وتوصل  حملي ا بنفن ، ما توصل  حمح بعد أنه م،رب على منايو   ذن.

 ا و :  -من اوس -  ذ م  الناحي، وم  طاب العلم 
 هذا الكام، وختطوه اآلنل بلحظو أتتذ ما ت،اد.حمن الناحي يف عة، الن،عو، وتعدوا 

 ن و : نعم، بلحظو، لك  ما الناي و؟
 حمنا أر ب خت،اج ملداث فاتعة عليه، ما املانن م  أن تاعة على احلداث؟

بنفنذ ، مث بعذد نلذ  ح مذانن مذ   ااتعة على مجعه، مجن ط،أله، وألفا ه، وألد ت ذ  علذى ع ذ،ا  ط،اً ذ
 فاخاذذا العمذذو، لعلذذ  أن ت ذذ  علذذى طذذ،ق مل ت ذذ  علي ذذا بنفنذذ ، وملينئذذذ  أن ت،جذذن حما هذذذه اآلحب، 

 ْا حمليه.ت ب  هذه الط،ق اليت أتذهتا م  اآلحب يف أللب ل وهنا ألدر  ايد على ما مجع ، فا وَّ 
 ف ذه ُانافا  من ا يف اتابار العمو.

ب ذذ  حمح ربذذن سذذاعو، : عنذذد ضذذيق الوألذذ ، حمنا ضذذاق الوألذذ ، عنذذدك تطبذذو مجعذذو، ومذذا اُانذذافا  من ذذا أاًضذذ
وأن  حمااىل حما ملداث ما تدر  مذانا ألذا  فيذه أهذو العلذم، ح مذانن مذ  أن تطلذن علذى  رجاذه مذ  تذا  

   علي ا يف مبادئ أم،ك فا..هذه اآلحب، مث أن تُعو ِ 
فابد أن اكون طلذة العلذم علذى امذا ن، وأن اُاعذة يف حتةذيله، وأن انذل  الُنذُبو والطذ،ق الذيت سذلك ا 

 مل لنحةو على ما ملةلوا عليه.دَّ م  ت 
 اظ؟لذلكم من هذه الاينذاب، وهذه الان ياب  م يف اومو م  احلُفَّ 

ألذذد   ذذ،ب، وتب ذذ،  ذذذ، وبع ذذ  آمذذا ، و انذذ   -وهلل احلمذذد–أعذذين ملفذذاظ النذذنو، وحمن  انذذ  البذذوا ر 
 الط،ا و عند أهو العلم ملفظ املخاة،اب الةغذن الينذن م و:

 دن، مث البلوو.اوربعني، مث العم
وهلل –أن عذذذ  أن افذذذظ يف الكاذذذة املنذذذندن، لكذذذ  مذذذن نلذذذ  اآلمذذذا   ًا ومذذذ  ااطذذذاو  علذذذى فاملنا ذذذى  فضذذذ

ذذ -احلمذذد ،  ذذذ، لكذذ  ح اكفذذ  هذذذا، ح ُوجذذدبل ففذذ  ال ذذباب مذذ  افذذظ آحا اوملا اذذث، وهذذذا اب ِ 
فو ثبوب هذه اوملا اذث مذ  ، بو حبد م  مع،فو الف ه، واحسانباري م  هذه اوملا اث، ومع، ااكف  أبدً 
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عذذذدم ثبوهتذذذا، فابذذذد مذذذ  أن ناح ذذذق مذذذ  ثبوهتذذذا مبع،فذذذو اوسذذذانيد والطذذذ،قل ون اإلتذذذوان افظذذذون أملا اذذذث 
 جم، ن، بدون تك،ار، لك  حبد م  الاك،ار، حبد م  اوسانيد، حبد م  النظ، يف املاون.

 ألد ا و  ألايو:
 أنه يف هذه امل،مللو، يف م،مللو خت ا  للماون.

، وحمن  اشذذ،ملناها مذذ،ارً  م، صذذحي ، لكذذ  حبذذد أن اعذذو  حما هذذذا العلذذم مذذ،ن أتذذ،ى لياف ذذه فيذذه علذذى ط،ا ذذو  نعذذ
  ان اآلن بدأ  ندتو يف الننو، واوصو أن ناحدث ع  ال ،آن.

 كيفية التفقه يف السنة:
 تعة.، وه  س لو مينورن، لكن ا حتااىل حما وأل ، حتااىل حما معا ن ، وحتااىل حما  ان ، ها م،ارً 

 ابتاةار : أتيت حما البخار ، ونعله احملور، واوساحي الذ  تدور عليه.
وهذذذه م،مللذذو حمل ذذو بعذذد ملفذذظ املاذذون املعاذذان عنذذد أهذذو العلذذم يف الفنذذون ، وعلذذى ملنذذة الرتتيذذة الطب ذذ  

 ملناواب الطاب .
، تنظذذذذ، يف هذذذذذه  جذذذذه يف سذذذذبعو مواضذذذذنمذذذذام البخذذذذار  ت،َّ إلأتيت حما احلذذذذداث اوو  يف البخذذذذار  ، ونذذذذد ا

املواضذذذن  ل ذذذا، وتنظذذذ، َل تذذذ،جم البخذذذار  علذذذى هذذذذا احلذذذداث يف هذذذذه املواضذذذن ، وت ذذذارن بذذذني اوسذذذانيد يف 
املواضن النبعو ، هو هذ  ماطاب ذو ، لالفذو، هذو  ا  البخذار  يف هذذا املوضذن علذى املوضذن اآلتذ، ، هذو 

 تغذ بعض ال،وان ، هو تغذب صيغ او ا  .
 م الننو ، ويف حتةيو هذا العلم العظيم . و هذا ماث، يف ف 

هلذذذا احلذذداث ،  حمنا انا يذذ  مذذ  املواضذذن تنظذذ، يف مطاب ذذو احلذذداث  للرتمجذذو الذذيت وضذذع ا البخذذار  عنذذوا ً 
وت،بط هذا احلداث برتمجاه، وتنظذ، يف أألذوا  النذل  مذ  الةذحابو والاذابعني الذيت اذذ ،ها املالذ  راذه هللا 

هنذذا تذذذ ُمعذذني علذذى ف ذذم احلذذداث، وحمنا نظذذ،ب يف املواضذذن النذذبعو علذذى هذذذه تعذذاا حتذذ  هذذذه الرتمجذذو ل و
ذذ   لذذ  أمذذور ح تاك ذذ  لذذ  حمنا األاةذذ،ب علذذى موضذذن واملذذد  مذذا هذذو شذذ ن املخاةذذ،اب ل الط،ا ذذو تك َّ

 ،م هذذا احلذداث ْ ذاق يف فذَ فَذأَ   َ د  لمذو تفذا  لَذنَِذ ابنط ، وأمليا ً  خياة، البخار  ، وأمليا ً  ه أمليا ً نَّ وَ 
و م ملةو م  اخلبط ابلننبو لل ذ،وح واخللذط الذيت ح اُعذىن مالفوهذا ابلنظذ، حما أطذ،اا احلذداث ، مث بعذد 

،جم عليذذه ا تَذذمبَذذ، وَ  هِ ه وألفاِ ذذألِذذ،ُ طُ نلذذ  حمنا انا يذذ  مذذ  هذذذه املواضذذن تنظذذ، حما ملذذداث يف صذذحي  منذذلم بِ 
يب  او  مث يف الرتمذذ  ، واحلذذداث ،اح ، ون منذلًما مل اذرتجم الكاذاب ل مث بعذذد نلذ  تنظذ، يف سذن  أال ُّذ
 ىل عند امماعو .،َّ لَُ 
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 ذه يف النذنو ، واكذذون عنذدك ف ذذه فَ اذَ هبذذه الط،ا ذو اكذذون لذدا  الاةذور  امذذو للحذداث ، وهبذذه الط،ا ذذو تذَ 
 احلداث على ط،ا و أهو احلداث .

 كيف تقرأ القرآن ؟ وكيف تفهم القرآن ؟ 
فذوظ بذني الذدفاني ل  ذذل  ح تاعذة يف منذ لو ثبوتذه  النذنو ل حبد أن نبدأ أبصو اوصو  ال ذ،آن حم نَّ وَ 

وح يف مجن ط،أله ل وح يذ نلذ  ل ت ذ،أ ال ذ،آن علذى الوجذه املذ مور بذه ل وهذذا اكذون بعذد احلفذظ حمن تينذ، 
ذْ،َ  اْلُ ذْ،آَن لِلذذ ِْ ،ِ  ون احلفظ مذا ااينذ، لكذو النذاحي مذن أن هللا جذو وعذا ألذد انذ، ال ذ،آن  فَذَ ذْو  َوَلَ ذْد َانَّ

[ ال ،آن مين، وهلل احلمد ، فيكذون هذذا بعذد احلفذظ تنظذ، يف املةذح  وت ذ،أ فيذه 17ال م،:]  ِمْ  ُمدَِّ ،  
و عليذذ  مذذ  هذذذه الكلمذذاب كِ ْ ذذعلذذى الط،ا ذذو املذذ مور هبذذا ابلاذذدب، والرتتيذذو ل وأنذذ  تنظذذ، يف  لماتذذه ، مذذا اُ 

 . احي ل وهذا انميه أهو العلم : ي،اة ال ،آن،َّ تندونه يف  ُ 
 نذذاا   :  اذذاب صذذغذ الذذه " ن هذذو  ال لذذوب " حبذذ  ُع اذذ  النِ  وموون أف وول مووا كتووب يف غريووب القوورآن 

 م  املا دمني وم  املا ت،ا  . ايف ي،اة ال ،آن ، أثىن عليه أهو العلم   ذً  ا ااب لاة، جدً 
ة عليذذه هِ  ذذ،ن الافذذاران تُذذذْ    نَّ ل َوَ  اواكذذون بيذذد طالذذة العلذذم املباذذدأ بعذذض الافاسذذذ املوث ذذو املخاةذذ،ن جذذدً  

 وألاه ونه ح اناوعة .
 ومن أنفع ما يرجع إليه طالب العلم املبتدأ يف فهم ألفاظ القرآن : 

حبد أن تف م يف ف ذم ال ذ،آن يف ف ذم ألفا ذه اكذون بيذد طالذة  اون اولفاظ حبد أن تف م ل واملعا  أاضً 
 - الاةذ، جذدً -املبذارك هذذا الافنذذ علذى اتاةذاره العلم " توفيق ال،ا  لدروحي ال ،آن " لل ذية فيةذو 

ل وجعذذذو ال ذذذ،آن  الاةذذذ، مذذذ  ابذذذ  ج،اذذذ، والبغذذذو  وابذذذ    ذذذذ ل وهذذذو علذذذى مذذذن ج النذذذل  .. لاةذذذ، جذذذدً 
انذذذافا  يف ف ذذذم معذذذا  ال ذذذ،آن مذذذ  تفنذذذذ ال ذذذية ابذذذ    اثامثايذذذو ومخنذذذني  رحي ب ذذذدر أام النذذذنو ل وأاًضذذذ

هذه الافاسذ املخاةذ،ن نعذو طالذة العلذم ح اا ذا  فذجذن حما  -ن ورملم هللا اممي -سعد  راه هللا  
حما   احما تفنذ ال ية فيةو ب  مبارك ل وا،جن أاضً  اي،اة ال ،آن حما  ااب الن ناا  ل وا،جن أاضً 

تفنذ اب  سعد  يف هذه امل،مللذو ل ومذن نلذ  اسذافيد مذ   اذة علذوم ال ذ،آن ل و اذة علذوم ال ذ،آن الذيت 
 ،،ا و املاون تفيد طالة العلم يف م،مللاذه اووا من ذا رسذالو للنذيوط  جيذدن يف هذذا البذاب أُلف  على ط

و ذذذل  منظومذذو ال م مذذ  هذذ  نظذذم هلذذذه ال،سذذالو ل وال،سذذالو مذذ تونن منذذانو مذذ   اذذاب للنذذيوط  الذذه " 
  -ا  من ذا ، فيف اهلا ش،وح من لو ومطبوعو أاضً  -وهذه الكاة موجو ن وماداولو وم ،وملو  ،الُن ااو " 

 ذِكو مذ  معذا  ال ذ،آن ل وحبذ  ألايبذو  اذاب الذه أتواذو الْ 
ُ
ِكو ل لكذ  أن ْ ذمُ ومن نلذ  ااذاىل حما ف ذم امل
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ِكو ال ،آن ااجو حما امل،مللو ال انيو اكف  أن نف م ونُعىن أبلفاظ ال ذ،آن حبيذث ح ُا ذِكو علينذا عند  ُم ْ 
وع ايذذذة ال ذذذ،آن هذذذذه  ،واسذذذاخ،ىل  رر ال ذذذ،آن  ،ن مذذذ  ال ذذذ،آ ريواحسذذذانبا ،ِكو ُمْ ذذذوأمذذذا الْ  ،معذذذىن لفذذذظ 

 م،مللو حمل و تل  هذه امل،مللو .
 فإذا أكمل القرآن على هذه الطريقة : 

و عليذذذه حما  اذذذة ي،اذذذة ال ذذذ،آن ل وهذذذذه الافنذذذذ كِ ورجذذذن فيمذذذا ُاْ ذذذ ،ملفذذذظ ال ذذذ،آن ، ونظذذذ، يف ألفا ذذذه 
 املخاة،ن .

ايذذدن عظيمذذو ل وألذذد اطلذذة العلذذم سذذنين  عداذذدن مث حمنا أهنذذى ال ذذ،آن علذذى هذذذه الط،ا ذذو حشذذ  أنذذه خيذذ،ىل بف
 عليه . ُ وَ  به م  أو  اوم، سَ يِن تن له ع  لفظو ي،ابو يف ال ،آن فا رد جواب لك  حمنا عُ 

 بافنذذ احلذافظ ابذ    ذذ ل واكذون مذن نلذ  نظذ، يف العلذوم اوتذ،ى ىَن بعد هذا حمنا تعدى هذه امل،مللو اُذعْ 
 على ما سي يت .
حي ا ذذذو  ألذذذ،ا ن تفنذذذذ ابذذذ    ذذذذ ملذذذا انا يذذذ  مذذذا عنذذذد  شذذذ   ن ذذذو  حمنا  انذذذ  احلافظذذذو ح ا  ذذذٌذ مذذذ  النَّذذذ

ُف  فاتاةذ، الافنذذ ، بنفنذ  تفنذذ ابذ    ذذ لذه لاةذ،اب موجذو ن ، وماداولذو وماعذد ن ن ذو  ا عِ نْ تُ 
  ذذذذ أتذذذ  ح تعامذذذد ل وح تعذذذو  علذذذى املخاةذذذ،اب ون العلذذذم حم ذذذا ا بذذذ  ابملعذذذا ن ل فاتاةذذذ، تفنذذذذ ابذذذ   

ون  اآلن عندك ش   م  اوهليو عندك أرضيو  ما ا ولون ل فإنا اتاة،ب تفنذ ابذ    ذذ ل وع،ضذاه 
علذذى مذذ  ت ذذق بعلمذذه ل وسذذد  لذذ  هذذذا املخاةذذ، بعذذد ال،جذذوع حما أصذذله حشذذ  أنذذ  حمنا انا يذذ  عنذذدك 

  اوألذوا  واحسذانباري رصيد  بذ  ا ن ،ه احلافظ اب    ذ راذه هللا مذ  اوملا اذث واآلاثر والاوجي ذاب مذ
 والف ه .

  ل والافنذذذ ابلذذ،أ  ،   وَ َعذذمُ ل وأر ب أن تنظذذ، ونمذذن بذذني الافنذذذ ابوثذذ، الذذذ  عليذذه الْ  حمنا ارتفعذذ   رجذذوً 
 ابلةناعو اللفظيو ل فا من بني تفنذ البغو  بعد اب    ذ أو الطا  من تفنذ ىَن عْ  اة الافنذ اليت تذُ 

 الباييو ،  وتفنذ أيب مليان لعناااه النحواو والة،فيو ويذهم م  الافنذ . أيب النعو  لعناااه ابملباملث
 : ألايو العم، ح اناوعة حمنا  ان هذا ف  واملد وَنااىل حما هذه الكاة .  قد يقال
م املناصذة وانذو  نَّ َنذاَ واذَ  ،وبعض طذاب العلذم ألذد تا ذدم بذه النذ   ،: نعم حتااىل حما هذه الكاة  نقال

 در لاعليم وحمرشا  الناحي ووعظ م وتوجي  م ولو تن له : على يذه وااة
 هو أل،أب تفنذ  امو ؟ 

 ا و  ل  : ما أل،أب تفنذًا  امًا . -
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فإنا اتاة، تفنذ اب    ذذ وانا ذى منذه ، مث ارت ذى حما تفنذذ البغذو  والطذا  مث نظذ، يف  اذة الافاسذذ 
تذذ،ى املعينذذو علذذى ف ذذم ال ذذ،آن  فذذ،وع علذذوم اللغذذو مذذ  َنذذو  ابلعلذذوم اوىَن اوتذذ،ى املانوعذذو يف الفنذذون  ذذ  اُذْعذذ

 وص،ا ومعان وبيان وبدان ، وحمع ا  ويذ نل  .
وأاًضذذا انظذذ، يف  اذذة أملكذذام ال ذذ،آن ل  اذذة أملكذذام ال ذذ،آن موجذذو ن ، ومذذن اوسذذ  أهنذذا موجذذو ن علذذى  

العذذ،يب علذذى مذذذهة املذذذاهة عذذدا املذذذهة احلنبلذذ  املاذذداو  بذذني النذذاحي ، فا ذذد " أملكذذام ال ذذ،آن " حبذذ  
مالذذ  ، حملكيذذا الطذذا  الذذ،ا   علذذى املذذذهة ال ذذافع  ، " امةذذاص " علذذى مذذذهة أيب ملنيفذذو ، ح مذذانن 
أن ااخذذذذ طالذذذة العلذذذم آليذذذو تعينذذذه علذذذى ف ذذذم هذذذذه الكاذذذة ، فينظذذذ، يف آاب اوملكذذذام وا،اجذذذن هلذذذا هذذذذه 

ذهة احلنبلذذ  مذذ   اذذة الف ذذه الكاذذة ، وا بذذ  املذذذاهة ال اثذذو مذذ  هذذذه الكاذذة ، مث بعذذد نلذذ   يت ابملذذ
احلنبلذذ  فينذذد  هذذذا الذذن ص ، وحمنا انا ذذى مذذ  هذذذه الكاذذة ال اثذذو ل مذذا هذذ  منذذ لو سذذوالي  أو منذذ لو 
اسرتتا  ، ا و  : وهللا أ  عند  راملاب وجياب وأسفار ورملاب وا ،أ هذه الكاذة !! مذا ميكذ  !! ح 

ح لو  ان العلم هبذه النذ ولو لكذان  ذو النذاحي بد أن ا اطن م  عم،ه سنني ملك ا ب  العلم يف أللبه ، وحم
علمذذذا  ، و  نذذذ،ى رفعذذذو العلمذذذا  يف الذذذدنيا فضذذذًا عذذذ  اآلتذذذ،ن ، لكذذذان  ذذذو النذذذاحي علمذذذا  ، ويف أسذذذواق 
املنلمني م  افوق يف الف م واحلفظ والذ ا    ٌذ م  املنانبني حما العلم ،  ان هاح  علما  ، لك   ون 

نعاك  ل ،ا ن هذذه الكاذة ، فذإنا نظذ،  هبذذه الكاذة علذى  نْ ، فنحااىل حما أَ  ة ال دادعَ حتةيله هذا الاذَ 
هذذذه الط،ا ذذو ، ومجعنذذا بذذني أألذذوا  أهذذو العلذذم ل مذذذهة أيب ملنيفذذو هتذذذه مذذ  امةذذاص ، مذذذهة مالذذ  
هتذه م  اب  الع،يب ، مذهة ال افع  هتذه م  حملكيا الطذا  ، ومذذهة احلنبلذ  هتذذه مذ  املغذين ، 

 نن ؟! ن،اجن هذه املنايو يف املغين ونضي  مل و رابن للمذهة احلنبل  .ما الذ  مي
 فإنا انا ي  م  هذه الكاة ، ألد ا و  ألايو :هذه امل،اجن حتااىل حما سنو ! 

 ن و  : وما لنا نناع و! حمننا  ض  ع ،اب الننني ما صنعنا شيًئا ! 
بدعذو ل  وهنذذا في ذا فوايذذد ، لكذ  مذذن  بُ وْ َشذذفبعذد نلذذ  حمنا أتهذو فينظذذ، يف الكاذة الذذيت في ذا فايذذدن وفي ذا 

 نل  مينن م  النظ، في ا يف امل،مللو اووا وال انيو وال ال و وجو  هذه البدع .
فعندك م ًا تفنذ ال ل ،  فيه م  الفوايد اللغواو والباييو والبيانيو ألد ح اوجذد يف يذذه م لذه ، ونعذ،ا 

ملناألي  ، ومن نل  ح تنظ، فيه جم،ً ا ، انظ، فيه من ملواشذيه ، أنه معا يل وشب ه اساخ،ج ا أهو العلم اب
أهو احتاةاص يف الع يدن وأهو الذه  احلاضذ،  -واومنيو ألايمو يف أن ااةدى أهو الننو وأهو اخلان 

ق علذذى ال ل ذ،  وابذذني ل ِذعَ ق علذى مذذا في ذا مذ  لالفذذاب ل وننذا ألذد جنذذد مذ   اذُ هلذذه الكاذذة فيعل ِذ -الَوألَّذا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                 اتول  المط  و   وجردِ  تبِ ك  ة ال  اء  ر  في قِ نهجة ِم  ال  
11 

 

 
 

 

 

 

 

و أهذو النذنو ل وألذد بَذن هذذه الكاذة ح انظذ، في ذا مذ  ألِ وْ َكذعا الياته ، لك  هذو مالذبس ببدعذو أتذ،ى ل فَ ا
و  عذ  الذ،ا    ُ ذو  عذ  ال ل ذ،  ، نذُ ُ ذيف تفنذذ ابذ    ذذ نذُ  ادور ن ،ها على بعض اولننو ل وجنذد مذ ًا 

 عذ  هذذه الكاذة حما ال،جذوع حما ل فطالة العلم حمنا أل،أ يف هذذه الن ذو  اسذا واه مذا ن ذو احلذافظ ابذ    ذذ
هذذذه الكاذذة ، لكذذ  ح ميكذذ  أن رذذ،ؤ طالذذة علذذم حما ال ذذ،ا ن يف م ذذو تفنذذذ الذذ،ا   ل ونذذه تطذذ، علذذى 
طالذذة العلذذم ل ولذذذا امل،جذذو واملطلذذوب مذذ  أهذذو الاح يذذق مذذ  أهذذو العلذذم الذذذا  عنذذدهم تذذان ومع،فذذو هبذذذا 

 ،ها .ى شَ  َ اذَ اومور أن اعل وا على هذه الكاة فينافا  من ا واذُ 
حمنا انا ينذذا مذذ  هذذذه الط،ا ذذو أل،اينذذا  اذذة الافنذذذ هبذذذه الط،ا ذذو ذذذ،ىل بفايذذدن عظيمذذو هذذذه  اذذة مطولذذو ألذذد 

و اذة  ،وهذذه الط،ا ذو تةذل  لكاذة الافنذذ  ،ا ذو  طالذة أن ح تنذاطين أن اسذاوعة هذذه املطذوحب 
وأنذذ  تنظذذ، يف تفنذذذ ال ذذ،ط   ويذهذذا مذذ  الكاذذة اكذذون معذذ  أألذذام ل أربعذذو أو مخنذذو أبلذذوان ،احلذذداث 

 ،وفيذه مذذ  الفوايذد شذ     ذذ لكنذه علذى مذذهة اوشذذاع،ن  ،وهذو أطذو  تفنذذ يف أملكذام ال ذ،آن ،  مذ ًا 
 فيه م  اوملا اث الضعيفو والواهيو واملوضوعو ش    بذ ونه ليس م  أهو الةناعو . اوأاضً 

واملن لو من لو جذ،  ألذ،ا ن ، ون الكاذاب مذ  ع ذ،ا  وعندك اوألام امللونو ل  ت ،أ يف تفنذ ال ،ط  م ًا 
جملذذد حمنا أر ب أن ت ذذ  عنذذد  ذذو منذذ لو مذذا تنا ذذ  ، أتتذذذ ال لذذم اواذذ، وت ذذو  : " ألذذ  " عنذذد مبحذذث 
ت،اد ملفظه ل ون بعض املباملث مي، علي  يف هذذا الافنذذ ويف يذذه حبذد أن حتفظذه ، هذذا ح ميكذ  ميذ، 

 العلوم ، انذ ل  ط،ا ا  .  اثنيا ،  هذا تنافيد منه يف  و
اعذذين : بعذذض الاوجي ذذاب يف بعذذض الكاذذة هذذذه افذذا  هللا عذذ  وجذذو هبذذا عنذذد هذذذا املالذذ  حبيذذث ح توجذذد 

صفحو  ذا  تيذ   عند يذه ، فم و هذه تكاة أل  ب لم أا، ويف ط،ن الكااب ت و  اللون اوا، م ًا 
تض، أل  ، تذ ، اولوان اوتض، " أل  " وتذذ ،   علي  ، وت،اد أن ت،جع ا لاف ماها اوبَ عُ من لو صَ 

احصطاح يف ط،ن الكااب : اوا، ملا ا،ا  ملفظه ، واوتض، ملذا اذ،ا  م،اجعاذه ..حتاذاىل ت،اجذن مذ  أجذو 
أن تف ذذذم ، حمنا مذذذا ف مذذذ  بنفنذذذ  راجذذذن أهذذذو العلذذذم اذذذو لذذذ  هذذذذا اإلشذذذكا  وجذذذدب م طذذذن وع بذذذ  

حمل اي  ويف تعليم  ف يت ابل لم اوسو  وألو أل  لاعذو  حمليذه أسلوبه وت،اد أن تنافيد منه يف حمن اي  ويف 
 م،ن أت،ى وتن له يف مذ ،ت  .

وهكذا هبذه الط،ا و يف ساي، الكاذة املطولذو انذافيد طالذة العلذم ، ون هذذه املطذوحب ح ميكذ  تعامذو  
وا من ذذذا وجعلذذذ ،معذذذاماب ماذذذون ل فذذذاف م  ذذذو شذذذ   في ذذذا مذذذا ميكذذذ  ون أهذذذو العلذذذم ملذذذا صذذذنفوا املةذذذنفاب 
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وانذذذذاعان هبذذذذا علذذذذى ف ذذذذم هذذذذذه  ،وجعلذذذذوا من ذذذذا املطذذذذوحب لذذذذاف م وانذذذذافا  من ذذذذا  ،املخاةذذذذ،اب لذذذذاحفظ 
 املخاة،اب .

 : فالكتب عند أهل العلم على أنااع منها 
 . املتان  . الشروح 
  . احلااشي  . النكت 

،  ذذل  ل بذو بعض الطاب انمن النك  على  ااب  ذا اظنه اوتبار الط،افذو املضذحكو ! لذيس اومذ
هذذ  املنذذايو امل ذذكلو هذذ  املنذذايو امل ذذكلو اعذذين لينذذ  ملاشذذيو تاعذذ،م لكذذو شذذ   وحم ذذا هذذ  يف منذذايو 

  ون منايو هذه املطوحب ت ،أ هبذه الط،ا و انا ينا م  الافنذ هيت حما احلداث .
 : احلديث

"  هِ ارِ بَذ ِ   وَ ْبذألذَ  مِ ْلذعِ الْ  ارِ غَ ِةذبِ  أُ دَ ْبذ  اذَ ذِ الْذ وَ  ُهذِ  ابَ أ فيه بذ " اوربعني النوواو " ون ابذ  عبذاحي ا ذو  : " الذ،َّ دَ بْ اذُ 
ذذ لم الذذذ  ت،ت يذذه لنيذذو هذذذه املطالذذة تبذذدأ ابوربعذذني النوواذذو وهذذ  أملا اذذث فابذذدأ مذذ  العابذذو اووا هلذذذا النُّ

 اأهو العلذم املخاةذ،ن أاًضذ وِ بَ فاحفظ اوربعني وت،جن علي ا ال ،وح املوث و م  ألِ  جوامن م   ام الن  
 . 
علذذى العمذذذدن ون العمذذدن عذذ،ا في ذذذا أو يف  امينذذ،ً  اووا ت ذذذ،أ  اذذاابً  وِ َضذذ،ْ مث ت ذذ،أ يف " العمذذدن "  ويف العَ  

ش،مل ا   ذ فا ،أ علي ا ش،ح مبنط اعين يف بدااو اوم، لو أل،أ اإلننان ش،ح ال ذية عبذد هللا بذ  بنذام " 
 درس  . ااب شبه م   اتينذ العام " انفعه وانافيد منه وس و جدً 

 مث بعد نل  هو ا ،أ على العمدن ش،ح اب   أليق العيد ؟  
ن ذذذو  :  ح ل ااجذذذو شذذذ،ح ابذذذ   أليذذذق العيذذذد حما أن ا ذذذ،أ  اذذذة أتذذذ،ى ل ون شذذذ،ح ابذذذ   أليذذذق يف يااذذذو  -

كو عليذذه شذذ   ف ذذو ْ ذذالةذذعوبو ومذذ  اسذذاطاع أن ااعامذذو مذذن شذذ،ح ابذذ   أليذذق العيذذد وخيذذ،ىل منذذه حبيذذث ح اَ 
ذذ ي ذذ،أ أ   اذذاب مذذ  شذذ،وح النذذنو ، بعذذد هذذذا افذذظ البلذذوو وا ذذ،أ يف شذذ،ومله ورمذذن بذذني املو ل فلبَ تعلذذم النِ 

سبو النام وتوضي  اوملكام لل ذية عبذد هللا بذ  بنذام حمنا مجذن بين مذا اسذافا  فايذدن عظيمذو ون شذ،ح 
و الةنعا  ش،ح ماني ميك  أن ا،ىب عليه طالة علم  اا ال ،وح اليت أشبه ابملذ ،اب اليت ح انا ك

من ا ش   ، هذه ح ا،ىب علي ا طالة علم لك  ميك  أن انافن من ا ل وفي ا فوايد وفي ا ما اعذني طالذة 
العلم ل فإنا أل،أ " بلوو امل،ام "  ونذه لاذوم ل وألذ،أ معذه يف الوألذ  نفنذه " احملذ،ر " حبذ  عبذد اهلذا   وألذارن 

علذى الكاذابني ونظذ، يف أملكذام ابذ  مل ذ،  بني الكاابني ونظذ، يف  وايذد هذذا و وايذد هذذا واسذاخ،ىل ال وايذد
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واب  عبد اهلا   ، وألذارن بين مذا وحبذث ليةذو حما ال ذو  الةذاية مذ  هذذه ال ذولني مذن م،اجعاذه لل ذ،وح 
 بعد نل  اا هو للكاة املنندن الكاى .

وا،اجذذن علذذى  ذذو  اذذاب من ذذا شذذ،ح ل وحمن أرا  أن  ،ا ذذ،أ يف البخذذار  ، يف منذذلم يف ابأليذذو الكاذذة النذذاو  
لذد عنذد طالذة وَ ل ون الفايدن م  ألذ،ا ن املطذوحب م ذو شذ،وح البخذار  تذُ  اوج، ً  اتكون أل،ا ن لل ،وح س، ً 

العلذذذم ملكذذذو انذذذاطين بواسذذذطا ا أن ااعامذذذو مذذذن اوملا اذذذث ل ولذذذيس  ذذذو اوملا اذذذث م ذذذ،وملو حمنا لعذذذ  
ا   علذذذى ملذذذداث مباشذذذ،ن ت،جذذذن حما شذذذ،مله فا ذذذد  ذذذام أهذذذو العلذذذم ، ح .. أنذذذ  يف اذذذوم مذذذ  اوام سذذذ

ملذذداث مل ا ذذ،ح وحمنا نظذذ،ن يف ال ذذ،وح وجذذ، ب علذذى  اذذاب شذذ،ح أو أ  ذذ، مذذ  شذذ،ح فإنذذ  ملينئذذذ تاولذذد 
  عليذذ  بعذذض اومذذور الذذيت ح توجذذد يف هذذذه الكاذذة وهذذذا جمذذ،ب ل ولكذذ  ألذذد اَ ْفذذاذُ لذذدا  هذذذه امللكذذو ، وَ 

هذذه املذدن لكذ  أنا ذ  ا و  ألايو حمنا بدأب ابلبخار   ي  أأل،أ فا  البار  ؟ و م ااذاىل فذا  البذار  مذ  
 منه ؟ 
رن ابلننذذبو وَ : ا أتذذ  فذذا  البذذار  ح شذذ  أن فيذذه صذذعوبو م ذذو حلذذم اممذذو ابلننذذبو للةذذ  فيذذه وُعذذ نقووال

 أألذذذ،أ الك،مذذذا  مذذذ ًا  - مذذذا ا ذذذو  العلمذذذا  ال ذذذوامص وامذذذوار  م ذذذ ياب   -لطالذذذة العلذذذم ن ذذذو  أألذذذ،أ ألبلذذذه 
لذم مل ي ذو مذ  بذدأ هبذذا الكاذاب ح اامالذ  أن ارت ذه الك،ما  فيه ط،ايذ  وفيذه لطذاي  انذافيد طالذة الع

ملك ان يه ل وا ،أه ابلط،ا و اليت ن ،هنا عنذدما ا ذ،أ تفنذذ ال ذ،ط  ابوألذام اوربعذو ابلط،ا ذو النذاب و فذإنا 
أل،أ الك،ما  انفاحذ  نفنذه وتعذو  علذى ال ذ،ا ن ون طالذة العلذم أو  مذا ابذدأ ابل ذ،ا ن ، فذال ،ا ن ح شذ  

معا ن حتااىل حما صا ، حتااىل حما ملبس نفس ل فإنا ألذ،أ ا ذ،أ يف أو  اومذ، يف اليذوم سذاعو ل مث  حتااىل حما
ا  ،َمذكِ بعد نل  م  الغد النفس ن،ه وتنحبه حما ال ،ا ن ح سيما حمنا بدأ مب ذو هذذا الكاذاب ل فذإنا ألذ،أ الْ 

نباطاب في ذا أفيذد وعليذه ماملظذاب وفي ذا اسذا ،وفيه الع ايذة ابلننذبو للذ،وان  ،فيه الط،اي  فيه الغ،اية 
وا،جذن عليذه مذانا ألذا  ابذ  مل ذ، هذو  اوأوهام .  الذ  انا كله اضن عليه م  اخلطوري ما ألذدمناه سذاب ً 

 ،مذذ  امل ذذ ياب  اوأاًضذذ ،وافذذق الك،مذذا  أو مذذا وافذذق ل مث بعذذد الك،مذذا  ا ذذ،أ يف شذذ،ح النذذوو  علذذى منذذلم 
 ألذذذد اذذذذ ، يف ت،مجذذذو راو  واطيذذذو في ذذذا  ذذذاا يذذذذه مذذذ  وحمن  ذذذان الك،مذذذا  ،وفيذذذه مذذذا يف شذذذ،ح الك،مذذذا  

ال ،وح اذ ، يف ت،مجو هذا ال،او  أط،ا ما ن ، يف ت،مجاه وما اناغ،ب م  ت،مجو هذا الذ،او  سذوا   ذان 
يف علمه ، يف عبا ته ، يف  هده ، يف أتباره الع يبو الذيت ن ذ،ب عنذه ل فالك،مذا  والنذوو  ح شذ  أهنمذا 

ى طالة العلم بعد نل  حمنا أل،ا  يف هذا  الكاابني ح مانن أن ا ،أ يف فا  البار  ورد اين،ان ال ،ا ن عل
 النفس ألد انفاح  ل ،ا ته .
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 فا  البار  حمنا تةص له وأل  اااىل حما سنيني ابلط،ا و الناب و ابوألام .
و عليذذذ  شذذذ   تف ذذذم البخذذذار  وا،سذذذة يف نهنذذذ  صذذذحي  البخذذذار  مبعانيذذذه ل وح ا ذذذك نْ   املذذذانن أَ اْذذذأَ وَ  

 سناني !!
 اعين : تاكاسو ع  البخار  بنناني ل ون بعض الطاب اناع و الفايدن . 

 مث بعد ذلك  تنبيه :
أراد أن أنبه حمليه اإلتون أنه حبد أن اكذون شذ   علذى ملنذاب شذ   فذإنا اسرتسذو اإلننذان ورا  ال ذ،وح 

ون ل وألذذذذد اغفذذذو الطالذذذة حمنا بذذذذدأ اب املاذذذَنذذذالذذذيت حتاذذذاىل حما مذذذد  ماطاولذذذذو حشذذذ  أهنذذذا سذذذذاكون علذذذى ملِ 
ابل ذ،وح علذذى هذذذه الط،ا ذو عذذ  أهذذم امل مذاب : عذذ  ال ذذ،آن م،اجعذو ال ذذ،آن وتذذاون ال ذ،آن فن ذذو  حبذذد أن 
ا اطن لل ،آن ج   اف،ضه م  وألاه م  سنام وألاه ح م  فضوله جالس يف اناظار وح عنذد حمشذارن ، وح يف 

صذذان الف ذذ، وا ذذ،أ لل ذذ،آن حمن اسذذاطاع أن ا ذذوم ألبذذو مناوصذذ  وح شذذ   افذذا  املةذذح  ح حم ذذا افذذ،م 
مل به م  ال ،آن هذا أفضو با ش  وأملض، ل لبه ل وحمن  ان ح انذاطين فبعذد صذان الةذب  حما انا ذار 
ال مس انا   م  مل به ل ونه يف تضم هذا الكم اهلايو م  امل ،و اب ل وما خيطط له طالذة العلذم مذ  

 اإلطاع عليه ألد اغفو ع  ال ،آن .
لاسذا مام  ألاب احسا مام ح مانن أن ا ،أ طالة العلم يف  ااب اتراة م ًا نعم ، اووألاب املفضولو أو 

ولاعابذذذار ون  اذذذة الاذذذاراة في ذذذا العذذذان ل و ذذذذل  انظذذذ، يف  اذذذة او ب في ذذذا ماعذذذو ل وألذذذد ااذذذاىل حملي ذذذا 
طالذذة العلذذم ل ومذذ، بنذذا يف علذذوم ال ذذ،آن وعلذذوم النذذنو مذذا  ذذان مفااملذذه يف  اذذة او ب ولذذوح أن الوألذذ  ح 

 اناوعة لذ ،ب أم لو .  
احلذذداث الذذذ  ناحذذدث عنذذه عبذذارن عذذ  ماذذون وأسذذانيد وف ذذه واسذذانباري مذذ  هذذذه املاذذون ، فاوسذذانيد وسذذيلو 
إلثباب هذذه املاذون ، والغااذو العظمذى هذو احسذانباري الذذ  علذى ضذويه اكذون العمذو ، فذإنا ألذ،أ  يف هذذه 

، اونهذذان تافاذذق واكذذون لذذدا ا احسذذاعدا   ال ذذ،وح ورأانذذا  يذذ  اسذذانبط أهذذو العلذذم مذذ  هذذذه اوملا اذذث
لاسذذانباري وامل اذذد منذذه ل ون طالذذة العلذذم لذذيس م ذذو اآللذذو ، هذذذه اآلحب ح ت اذذد وح تذذن ص ، َتذذ  ِن في ذذا 
ند ، ح أ  ، وح أألو ، لك  طالة العلم وهبه هللا جو وعا هذا الع و الذ  به اناطين النظ، واملوا نذو 

جن حمنا أللنا ا ،أ بعد نل  يف " فا  البار  " ورد صاملة الفا  انا د الك،مذا  ، ، فينظ، فيما ألاله ، ا، 
 ن هذا الن د على ش،ح الك،ما  الذ  سبق أن أل،أه .و ِ دَ اُ 

 مث بعد نل  ن،اد حما أن ننبه حما أن  و ش،ح م  ال ،وح له م ااه وله تةيةاه .
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داث " أو " أعذذذام النذذذن  " ، ح شذذذ  أن ف ذذذ،ح اخلطذذذايب الذذذذ  هذذذو أألذذذدم ال ذذذ،وح والذذذه " أعذذذام احلذذذ 
 ه حممام ، وفَذَا  جماًح لغذه واعامدوا عليه ، لك  فيه ألةور وعوا  شداد .فَ مالِ 
ش،ح الك،ما  فيذه م ذو نلذ  مذ  ال ةذور مذا ُانذدَّ  مذ  الكاذة الذيت جذا ب بعذده ، لكنذه أللنذا حمنذه افذا   

 ال  يو ، وفيه فوايد ولطاي  وط،اي  ، وفيه أوهام .
ا أل،أ يف " ش،ح النوو  " مث " فا  البار  " اسافا  فايدن عظمى ، مث بعذد نلذ  هنذاك  اذة ح ُانذاغىن حمن

يف حمملاطذذذو احلذذذافظ ابذذذ  مل ذذذ، يف اوملا اذذذث الذذذيت   ُ ُمذذذكْ عن ذذذا ، فذذذإنا  انذذذ  تةيةذذذو " فذذذا  البذذذار  " تَ 
 ا ،مل ا جبمين أط،اف ا ، فإن لغذه م  امل اا ما اوجد فيه .

ل  ، شذ،ح معاِمذد اعامذاً ا  لذ  علذى أألذوا  النَّذ ة راذه هللا تعذاا : شذ،ح فيذه نَذَفذسُ ش،ح احلافظ اب  رج
 النل  ، وهو أاًضا جم،  م  أألوا  اخلل  وتع يداهتم .

يو أميا حمطالو يف املنايو اللغواذو ،  :  افيد طالة العلم يف النامليو اللغواو والنامليو الف  يو ل ونه اُطِ يِن يْ العَ 
  ، ألذد اكذون مذدلو  احلذداث علذى تذاا مذا ِفذنَ يف الف ذه واحسذانباري ، حمح أنذه ف يذه ملَ وهو اطيذو أاًضذا 
 ر ، فعلى هذا ُانافا  منه أصو املن لو ، وأما ت ،ا، احلُْكم ، فاحَلَكم هو النص ،ِ  َ ا،اد وتاا ما اذُ 

، ح سذيما  ش،ح ال نطا  املنمى " حمرشا  النار  " ش،ح ح اناغىن عنه ، ح اناغين عنذه طالذة علذم
الذذذذ  ا،اذذذد أن اف ذذذم البخذذذار  ، ون البخذذذار  مذذذ،و  بذذذ،وااب ماعذذذد ن ، روى البخذذذار  عذذذ  صذذذاملبه ، 
الةحي  رواه عذ  مالفذه مذا ا ذ،ب مذ  مايذو ألذ  راو  ، والبخذار   غذذه مذ   اذة املا ذدمني يف  ذو روااذو 

لذ،وااب ، احلذافظ ابذ  مل ذ، اعامذد ا اد املال  وان ص واُذَغذِ  ، فذ" حمرشا  النار  " مي تذه يف بيذان هذذه ا
علذذذى روااذذذو أيب نر وأشذذذار حما مذذذا عذذذداها ، " حمرشذذذا  النذذذار  " ح ، أشذذذار حما مجيذذذن مذذذا وألذذذ  عليذذذه مذذذ  

ن لذذ" فذذا  دَ الذ،وااب ، وهذذه ميذ ن لذه ، هذو مفيذذد مذ  هذذه احلَْيِ يَّذو علذى اتاةذاره ، وهذذو يف امملذو   نذه  ُبْذ
 فا  منه .البار  " و" عمدن ال ار  " ، فُينا

 ويستفاد ملعرفة ثبات اخلرب من كتب علام احلديث :
وعلوم احلداث م املو على أنذواع ،  ذو نذوع انذافا  منذه فيمذا خيةذه ، فمن ذا مذا ااعلذق ابوسذانيد ومن ذا 
مذذا ااعلذذق ابملاذذون ، من ذذا مذذا ااعلذذق ابلظذذاه، ومن ذذا مذذا ااعلذذق ابلبذذاط   العلذذو ، فينذذافا  مذذ   اذذة علذذوم 

 العلو يف حمثباب اوتبار وعدم حمثباهتا . احلداث ، و اة
ً ا مذ  مالفذاب اإلمذام اجملذدِ   راذه هللا تعذاا : اوصذو  ال اثذو دْ  اة الع ايد اادرىل في ا طالة العلم ل بَ 

، وال واعذذذد اوربذذذن ، و  ذذذ  ال ذذذب اب ، مث  اذذذاب الاومليذذذد ، مث الواسذذذطيو ، مث احلمواذذذو ، والطحاواذذذو ، 
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ط،ا و ، على هذا الانلنو : مين  الطالة املنت وافظه ، وا،اجن يف أو  اوم، والادم،او ، على هذه ال
شذذذ،ح لاةذذذ، َاُذذذو لذذذه بعذذذض اإلشذذذكاحب ، مث ا،اجذذذن مذذذا هذذذو أطذذذو  منذذذه علذذذى مذذذا ت ذذذدم يف  يفيذذذو  راسذذذو 
الافاسذذذذ وشذذذ،وح اوملا اذذذث ، فذذذإنا ألذذذ،أ هذذذذه املاذذذون : مالفذذذاب ال ذذذية اإلمذذذام اجملذذذد  " اوصذذذو  ال اثذذذو ، 

 واعد اوربن ، و    ال ب اب ، الاومليد " ، " الواسطيو ، احلمواذو ، الادم،اذو " ، و" الطحاواذو " ، وال
م علذذذى اآلتذذذ، ، ح شذذذ  أن احلمواذذذو أسذذذ و مذذذ  الادم،اذذذو ، لكذذذ  الادم،اذذذو ح بذذذد من ذذذا ، ألبذذذو  أا مذذذا ا ذذذدِ 

" وراجذن علي ذا يف ال ذ،وح ،  الادم،او والطحاواو لو أل،أ يف " سلم الوصو  " مذ ًا ويف " ع يذدن النذفاراين
 ويف هذا  الكاابني ويذمها م  الكاة  ذ"  ااب الاومليد " خياة، ال ،وح .

ألذذذد ا ذذذو  ألايذذذو : أ  أألذذذ،أ شذذذ،وح " الاومليذذذد " مث بعذذذد نلذذذ  حمنا انا يذذذ  ، الفايذذذدن موجذذذو ن لكذذذ  أألذذذو  ذذذا 
 توألع  !
ْ، " تينذذذ الع اذذ  احلميذذد " ، ان ُذذ،  وايذذد هذذذا اتَاِةذذْ، ، اتَاِةذذْ، " فذذا  اجمليذذد " مذذا املذذانن ، اتَاِةذذ نقووال :

على هذذا ون العلذم ابلا ليذة وابملعذا ن هذذه و  ذ،ن الاعذة اَذ ْذبُذ  ، فعنذدك " سذلم الوصذو  " أبيذاب ألليلذو 
ُشذذذ،مل  يف ألذذذ  وثامثايذذذو صذذذفحو ، مذذذا املذذذانن أن ختاةذذذ، هذذذذا الكاذذذاب ب امثايذذذو صذذذفحو ف ذذذط ، وا،سذذذة 

وبعد نل  ا،سة عندك معا  هذذه اوبيذاب ، وألُذْو م ذو هذذا يف منظومذو  عندك الكااب ، حتفظ املنظومو
النَّفَّاراين يف ع يدته " الذدرن املضذيَّو " مذن شذ،مل ا " لذواي  اونذوار الب يذو " أو " لوامذن اونذوار " ل ونذه يف 

ار أ  عنذذد  يف لذذوه " لذواي  " ، ويف الطبعذو ال انيذذو " لوامذن " ، فاحتاةذ –طبعذو املنذار  –طبعاذه اووا 
 يااو اومهيو لطالة العلم .

وح خياةذ، هذذا بنيذو الن ذ، علذى أنذه مالَّذ  لذه جداذد ان ذ،ه بذني النذاحي ، ح ، أو  مذ  انذافيد منذه نفذس 
املخاِة، هذا ، ولذا ا و  اإلمام منلم يف م دمذو صذحيحه : " وحمنا ُعذ ِم يل  اُمذه فذ و  مذ  افيذد منذه أ  

  انذذافيد مذذ   اابذذه ، ح علذذى نيذذو أن ان ذذ،ه للنذذاحي ، وح مذذانن أنذذه حمنا أتهذذو " ، صذذحي  ! املالذذ  أو  مذذ
بعد نل  وع،ضذه علذى أهذو العلذم واخلذان واحتاةذاص أن ا دمذه للنذاحي انذافيدون منذه ، فعنذد  منذ لو 
احتاةار تذ معذني للاحةذيو ، بذو حمنا أللذ  أهنذا مذ  أألذ،ب الطذ،ق ح سذيما ملاوسذط احلافظذو ، أم ألذو  

مذذ،ن  –ونلذذ  فضذذو هللا ااتيذذه مذذ  ا ذذا   –فذذإنا ألذذ،أ مذذا عنذذده م ذذكلو ، حمنا ألذذ،أ الكاذذة مذذ  النذذاحي احلافظذذو 
واملذذدن اسذذاوعة الكاذذاب ، بعذذض النذذاحي حمنا ألذذ،أ مذذ،تني انا ذذى ، بعذذض النذذاحي ا ذذ،أ مايذذو مذذ،ن ح انذذاوعة 

ون ذ،  الكااب ، م و هذا ح بد له م  أن اعا  وااعة على الكاة ، واحتاةار م  أفضو الوسايو ، 
هذذذا ابلننذذبو لافنذذذ ابذذ    ذذذ ، ونذذذ ،ه يف م ذذو هذذذه الكاذذة ، ونذذذ ،ه يف شذذ،وح  اذذة اوصذذو  مذذ ًا ، 
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لكذ  مذ  طذاب العلذم ا ولذون : وهللا  اذة اوصذذو  أ  أعذا  ، ع ذ ب ، مذا منذك  شذيًئا !! أو  اذذة 
مللذذذو الذذذيت بعذذذدها ، النحذذذو !! ن ذذذو  : حتفذذذظ الورألذذذاب وت ذذذ،أ وتنذذذمن شذذذ،وح الورألذذذاب تنذذذافيد فاا هذذذو للم، 

وامل،مللو اليت بعدها اكون في ا احتاةار ، أتيت حما لاة، الاح،ا، ل ألد ح تف م املخاةذ، ، ونذه صذعة 
؟  ا ، أو أتيت حما لاة، ال،وضو للطويف ، مث بعد نل  هذان الكااابن م ،وملان ب ذ،ملني مبنذوطني ، 

أربعذو جملذداب ، واملخاةذ، يف صذفحاب انذذن ، ف ،ح لاة، الاح،اذ، الذه " الكو ذة املنذذ " ل هذذا يف 
ما املانن أن تنظ، يف هذا ال ،ح وتنظ، يف املنت ل من لو منذ لو ومذانا ألذا  ال ذارح ، ملذاو  أن تف ذم هذذا 
ال ،ح ، تعيده مذ،تني ثاثذو فاةذويه أبسذلوب  ، بذدًح مذا هذو يف ثذاث صذفحاب أربذن صذفحاب تةذويه 

كذذون مذذذ  أربعذذو جملذذداب تكذذذون ألذذد اتاةذذذ،ته يف مذذاييت صذذذفحو أو أبسذذط، ، فذذإنا انا يذذذ  مذذ  الكاذذذاب امل
ثامثايذذو صذذفحو ، هبذذذا ا بذذ  العلذذم واَذْنَحِفذذ، يف الذذذه  ، ألذذو م ذذو هذذذا يف شذذ،ح لاةذذ، ال،وضذذو للمالذذ  
نفنه ، وال ،ح م  أنفذس الكاذة يف هذذا البذاب ، مذا تنذاطين أن تنذاوعة ألذ  وسذبعمايو صذفحو مذ  

 ،ب وانا ي  م  هذا احتاةار تناوعة .ال طن الكبذ ، لك  حمنا اتاة
وح بذذد أن ننبذذه أن مذذ  اسذذاطا  الط،اذذق لذذ  اةذذو علًمذذا ، ح بذذد أن اطذذو  الط،اذذق ل ون العلذذم ح بذذد أن 
اُطلذذذة مذذذ  الام يذذذد حما املذذذوب حما الوفذذذان ، ف نذذذ  حمنا ملفظذذذ  املاذذذون وألذذذ،أب يف ال ذذذ،وح املخاةذذذ،ن بعذذذد 

 لو .احلفظ مث بعد نل  ختاة، ال ،وح املطوَّ 
 اذذة الع ايذذد الذذيت ن ، هذذا علذذى هذذذا الرتتيذذة وهذذذا الانلنذذو حمنا انا يذذ  من ذذا أنذذ  ماهذذو ون ت ذذ،أ أ   
 اذذاب يف الع ايذذد ، نعذذم حمنا مل اكذذ  لذذدا  مع،فذذو بعلذذم الكذذام اب ذذى عنذذدك حمشذذكاحب يف م ذذو " من ذذاىل 

و  : ا طالذة العلذم ح الننو " ويف م و "  ر  تعارم الع و والن و " ويف م ذو " ن ذض الا سذيس " ، ن ذ
تكل  نفن  بف ذم  ذو شذ   ا ولذه شذية اإلسذام يف هذذه الكاذة ال اثذو ل وهنذا تعوألذ  عمذا هذو أهذم 
من ا ، اعين يف " ش،ح الننو " عندك اجمللذد اوو  أو ال ذا  مذا ا ذ،ب مذ  ثامثايذو صذفحو أشذبه مذا تكذون 

يف هذذذا الفذذ  ، وألذذو م ذذو هذذذا "  ر  تعذذارم ابلااصذذم ، حمح شذذخص عنذذده  ْربذذو بعلذذم الكذذام ولذذه معذذا ن 
  الع و والن و "  لو  م  هذه املباملث،

فما تف مه أعد النظ، فيه و ،ره، والذذ  ح تف مذه حممذ،ار، وح الذ م أن ت ذ  عليذهل ون مذ  الكبذار مذ  ميذ، 
ه أللم تامس بلون  هلذه املباملث وليك  بيدم علي ا عامو الةعوبو ابل لم املعنيَّ هذه املباملث، بو حمنا علَّ 

سذذام راذذه هللا: املنطذذق إلتذذامس اضذذن عليذذه عامذذو أن هذذذا ح ا،جذذن حمليذذه، وعلذذم الكذذام  مذذا ألذذا  شذذية ا
 علم يث  لحم مجو على رأحي جبو، ح اااجه الذ   وح افيد منه الغ .
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حما م ذذو نعذذم اااجذذه مذذ  ا،اذذد أن اذذ،  علذذى الفاسذذفو وعلمذذا  الكذذام، افيذذد من ذذا، لكذذ   ذذم حتاذذاىل اومذذو 
هاح  عل ان ن و  لطاب العلم:  لكم األ،ؤوا يف هذا، واةذ هذا على ملناب امل اصد اليت هذ  علذوم 

 الكااب والننو.
 النوا  اوعظم م  طاب العلم ح اااجوا حمليه .

ة من ذا مذا ح ميكذ  تةذنيفه حتذ  اُذسام و اة اب  ال يم ح اناغين عن ذا طالذة علذم ،  ُ إل اة شية ا
مذذ  الفنذذون، فذذإنا تذذدرىل طالذذة العلذذم يف الفنذذون ألذذد اغفذذو عذذ  هذذذه امل مذذاب، وهذذو  أو حتذذ  فذذ   عنذذوان، 

حباجو حما هذه الكااب اليت تعاجل أ وا  ال لوب، فلذو رعذو الرتتيذة املعذ،وا لاحةذيو العلذم الذذ  ااعلذق 
 بعلم اموارح مك ا،جن حما هذه الكاة اليت تعاجل أم،ام ال لوب؟

حب  ال يم؟ مك ا ذ،أ يف ملذا   اورواح؟ مذك ا ذ،أ يف مذدارىل النذالكني؟ مذك  ًا ايف م مك ا ،أ امواب الك
ا ذذ،أ يف حمياثذذو الل فذذان؟ مذذك ا ذذ،أ وهذذو أبمذذس احلاجذذو حما حمعذذام املذذوألعني أو  ا  املعذذا ؟ حبذذد أن ا اطذذن هلذذا 

م الذذيت ن ذذ،  لاذذام سذذام ابذذ  تيميذذو، وتكذذون جبذذواره اوألذذاإلمذذ  وألاذذه، ،وألذذو م ذذو هذذذا يف  اذذة شذذية ا جذذ  ً 
 احسافا ن .

 اة الف ه اااىل في ا حما الادرىل، وح َنااىل أن نطيو في ا ون ال ية عبد ال ا ر بذ  بذدران ن ذ، ط،ا ذو 
 للاف ه مفيدن:

: الاذذدرىل حبذذد منذذه سذذي ،أ الطالذذة يف أو  اومذذ، م ذذو: آ اب امل ذذ  حما الةذذان مذذن شذذ،وط ا لل ذذية ًح أو 
ذ اإلمام اجملد  ال ية حممد ق، مث بعذد نلذ  فَذاب، مث ا ذ،أ يف العمذدن فعمذدن الف ذه  ل مذام املوَ ب  عبد الوهَّ

ا ،أ يف الدليو وال ا  وما بعد نل  على ط،ا و تكون هذذه الكاذة يف امل،مللذو ال ال ذو عناصذ، حبذث ، تطذو 
فذذذظ املذذذنت حبذذذث ، اعذذذين يف امل،مللذذذو اووا ط،ا ذذذو ال ذذذية عبذذذد ال ذذذا ر بذذذ  بذذذدران  فعذذذو للم،مللذذذو ال انيذذذو، ا

ورامذذن مذذن جمموعذذو ما ذذاربني يف النذذ  والف ذذم مث بعذذد نلذذ   ذذو واملذذد مذذ  هذذاح  الطذذاب ا ذذ،ح ال ذذدر 
احملذذد  بنفنذذه مذذ  يذذذ ال،جذذوع حما ال ذذ،وح، مث بعذذد نلذذ  حمنا اجامعذذوا ا ذذ،أ  ذذو واملذذد شذذ،مله ، وااناأل ذذوه، 

فذإنا انا ذوا مذ  ألذ،ا ن مذا عنذدهم ا و : أ  ف م   ذا، وال ا  ا و : ح، أ  ف م  يف هذذه امملذو  ذذا، 
  هذذه اوتطذا  لذ  تعذو  حما ال لذة حَ ا ،ؤون ال ،ح، شذ،ح الكاذاب، واةذححون أتطذاي م، فذإنا ُصذحِ 

م،ن اثنيو، مث ا،جعون حما احلواش ، مث بعد نل  اض،ون الدرحي عند ال ذية، صذار عنذدهم اآلن اسذاعدا  
 لة هبذه الط،ا و .اتم ملا ا اده ال ية على ما يف الكاة ، ااف ه الطا
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ووضذذن لذذه أسذذاحي  اذذاب أو اثنذذني ا ذذ،أ الذذ ا  علذذى   - ا  املنذذا نن -ا ذذ،أ الذذ ا   يف امل،مللذذو ال ال ذذو: وملينئذذذ  
أساحي أنه عناص، حبث ، تطو حبث، ح أنه  ساور ح اا  عنه هذا  ام الب ،، فامنذ  املنذ لو اووا 

ن لو، مذ  وافذق املالذ  علذى هذذا مذ  أتبذاع املذذهة؟ مث تبحث هلا ع   ليو وتعليو،  ليو وتعليو هلذه امل
 م  تالفه؟ م  واف ه م  املذاهة اوت،ى؟ وم  تالفه؟ 

وننظذذذ، يف أ لذذذو امميذذذن وهتذذذذ ال ذذذو  الذذذ،اج ل اعذذذين طالذذذة العلذذذم حمنا انا ذذذى مذذذ   ا  املنذذذا نن علذذذى هذذذذه 
، فمذا  ذو واملذد اعذا  العلذم الط،ا و ف يذه، انا ذ  ف يذه ، اعذين بذدون تذ،   ، هذذا حمنا  ذان لداذه ف ذه نفذس 

اكون عامل، ألد اطلة العلذم سذنني وح اةذو علذم، لكذ  حمنا منذ  امذا ن مذ  أوهلذا ومعذه مذ  اإلتذاص 
حما توفي ه ومعه مل،ص واجا ا  وعنده م  انا ذه م  أهو العلم    ا ق  امد عليه  ا اكون سببً اَ عْ ما اذَ 

ر هللا د ِ َ ذ و مذ  طلذة العلذم اكذون عذامل، واكفذ  مذ  مل اذُ   بعلمه، ذنن هللا اةو، وحمح فا ال م أن اكون
ُ لَذذُه  ₍₍لذذه شذذ   مذذ  العلذذم اكفيذذه أن اكذذون ألذذد سذذل  الط،اذذق  َمذذْ  َسذذَلَ  َط،ِاً ذذا اَذْلذذَاِمُس ِفيذذِه ِعْلًمذذا َسذذ ََّو اهَّ

 اكفيه هذا. ₎₎  َط،ِاً ا حِمَا اْمَنَّوِ 
  اة الف ه؟املاف ه على هذه الط،ا و، ألد ا و  ألايو: هو َنفظ  

حمنا  ان  احلاض،ن ألواو وُتنع  ح ش  أن ملفذظ  ذام أهذو العلذم مفيذد، َنذ  ننذمن مذ  افذيت وااةذدر 
ل فاذذا ، نذذد بعذذض النذذاحي عنذذده حمفذذوظ مذذ   ذذام أهذذو العلذذم  امذذه ماذذني ور اذذ ، وبعذذض النذذاحي مذذا عنذذده 

ه اولذذاعل ونذذه لذذيس لداذذه ملفذذظ نذذده حما مذذا اكذذون حما اإلن ذذا ، وهذذذا عنذذد تف،اذذغ الكذذام وطبعذذه ح ت بلذذ
 رصيد م   ام أهو العلم .

 انا ينا م  الافنذ واحلداث والع ايد والف ه.
اللغذذو : طالذذة العلذذم أبمذذس احلاجذذو حما اللغذذول ون ال ذذ،آن عذذ،يب وال،سذذو  عليذذه الةذذان والنذذام عذذ،يب، وح 

 اُف م الكااب والننو حمح بلغو الع،ب.
، لكذذ  أ  ذذ، مذذا ااذذاىل حمليذذه النحذذو والةذذ،ا واملعذذا  والبيذذان اع ذذ، ف،ًعذذ علذذوم اللغذذو ماف،عذذو تةذذو حما اثذذين

والبدان والوضذن واحشذا اق، ومذنت اللغذو وف ذه اللغذو هذذا أ  ذ، مذا ُااذاىل، لي تذذ طالذة العلذم مذ   ذو فذ  
، فيحفظ ذذذا وا ذذذ،أ علي ذذذا ال ذذذ،وح املطبوعذذذو، اضذذذ، في ذذذا ًا مذذذ  هذذذذه الفنذذذون لاةذذذ،، فيبذذذدأ ابآلج،وميذذذو مذذذ 

حي، أل،ا ن الكاة ا حمتوان ح تُغين ع  ملضور الدروحي، هلذا حبد أن نا ذد عليذه، حبذد مذ  احلضذور الدرو 
 : م   ان علمه م   اابه صار تطئه أ  ، م  صوابه .اعند امل ااة، ا و  أهو العلم ألدميً 
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 و علذذى هذذذا الكاذذاب مذذ  أشذذ،طو افيذذدحمنا ملضذذ، الذذدروحي ولذذن مذذ  امل ذذااة وألذذ،أ ال ذذ،وح ولذذن مذذ  ُسذذ  ِ 
أو " امللحذو " ب ذ،ومل ا، مث   -ألطذ، النذدى  -فايدن عظيمو، لبنو أوا يف هذذا الفذ ، مث بعذد نلذ  ال طذ، 

أ  وهللا ملفظذ    بعذد نلذ  اا هذو للنظذ، يف " ألفيذو ابذ  مالذ  "  فذإنا ألذ،أ هذذه الكاذة ألذد ا ذو  ألايذو:
 ًا ابذذ  ع يذذو مذذ  اولفيذذو لكذذ  مذذا ثبذذ  يف نهذذين مذذ  شذذ،ومل ا شذذ  ، ن ذذو : عليذذ   نذذ  ال ذذ،وح، شذذ،ح

فةغه أبُسلوب  ، ش،ح اب  ه ام م و ش،وح م و ش،ح لاةذ، الاح،اذ، صذعة، ف نذ  حمنا ف ماذه وصذغاه 
أبُسذذذلوب  ف مذذذ  ، لذذذو تطلذذذن حما مذذذا فذذذوق نلذذذ  مذذذ  شذذذ،ح اوأذذذو  ملاشذذذيو الةذذذبان، وختاةذذذ،ه يف أربعذذذو 

 جملداب يف جملد واملد تنافيد فايدن عظيمو .
 ، و اب  يف م دمو بعض الكاة ا،جن حملي ا طالة العلم .اف د  ،ر ها م،ارً وأما ما ااعلق بعلوم احلداث 

ب ذذ  عنذذد  الةذذ،ا، حمنا تذذدرجنا يف النحذذو اآلج،وميذذو، ال طذذ،، اولفيذذو، وفي ذذا مباملذذث صذذ،فيو، ا ذذ،أ ألبذذو 
اولفيذذذو  ذذذا اعينذذذه علذذذى ف ذذذم املباملذذذث الةذذذ،فيو ال ذذذافيو حبذذذ  احلاجذذذة وهلذذذا شذذذ ن عنذذذد أهذذذو العلذذذم، وهذذذ  

و، لك  من اوس  أنه ألد ح رد شية اعينه على ف م ا، وح مانن م  أن رامن ثلذو مذ  طذاب م ،ومل
العلذذم اذذذ ،ون ملذذاجا م حما شذذ،ح هذذذا الكاذذاب حما شذذخص ماخةذذص واانذذة هلذذم  رحي وعلي ذذا شذذ،وح 

 وموجو ن ومطبوعو.
،أ املطذذوحب يف  ذذو وا ذذ -تلخذذيص املفاذذاح مذذن شذذ،ومله  -املعذذا  والبيذذان والبذذدان هذذذه ا ذذوم هبذذا الالخذذيص 

 يف الافاسذ املطولو ابوألام واملذ ،اب . ام  العلوم على الط،ا و اليت أبداناها ساب ً  علم  
هنذذاك علذذوم انذذا ني هبذذا   ذذذ مذذ  طذذاب العلذذم و  ذذذ من ذذا ح شذذ  أنذذه لذذيس مذذ  مذذنت العلذذم، بذذو هذذ  مذذ  

 اذة الاذاراة ح شذ  أهنذا في ذا شذ   مذ    ،  اة الاذاراة، حمنا ألذ،أ الطالذة يفًا ،  كاة الااراة م  هِ حِ لَ مُ 
املاعذذذو واحسذذذا مامل ونذذذ  حمنا انا لذذذ  مذذذ  أصذذذو  الف ذذذه حما النحذذذو ورجعذذذ  للافاسذذذذ، عذذذدب حما  اذذذة 
ش،وح احلداث، ح ش  أن الذه  اااىل حما ش   م  احسا مام، فيحةو احسذا مام بكاذة الاذواراة 

و واحعابذذارل ون النذذن  اإلهليذذو واملذذدن ح ظَذذي ذذا العِ و اذذة اآل اب،  اذذة الاذذواراة حمضذذافو حما احسذذا مام ف
تاغذ ، فاوسذباب الذيت أُهلِذ  بنذبب ا اومذم ا لذ  في ذا يذذهم ، فالنذن  ح تاغذذ وح تابذد  ، ومل ُانذا   

  الكلمذو ، فمذانا لذو ألذ،أ  يف اتراذة َ ذعذداهم حمنا تذواف،ب اوسذباب ملَ   ْ م  نل  حمح ألوم اونس ، وأما َمذ
سام واومم اليت والدو  اليت جذا ب إله هللا، يف اومم املاضيو والامل و ، يف اومم اليت ألبو ااب    ذ را

  علي ذذذا الكلمذذذو ، َ ذذذسذذذام وجذذذد  أن   ذذذذ مذذذ  بلذذذدان املنذذذلمني اذذذذو ملذذذذو تلذذذ  اومذذذم الذذذيت ملَ إلبعذذذد ا
لعةذذ، وملةذذو مذذا ملةذذو يف بعذذض البلذذدان مذذ  اوسذذباب مذذا ملةذذو والناذذايج ملةذذو في ذذا مذذا ملةذذو، يف ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                 اتول  المط  و   وجردِ  تبِ ك  ة ال  اء  ر  في قِ نهجة ِم  ال  
21 

 

 
 

 

 

 

 

الذذذ  نعي ذذه، ومذذا أشذذبه الليلذذو ابلبارملذذو، وحمنا  نذذا ن ذذ،أ ألةذذص ال ذذ،آن يف اومذذم املاضذذيو علذذى أهنذذا للانذذليو 
َلَ ذذذذْد َ ذذذذاَن يف أَلَةِةذذذذِ ْم ِعذذذذْاٌَن  ، مضذذذذى ال ذذذذوم ومل اذذذذ،  بذذذذه سذذذذوا  افذذذذنح  لنذذذذنا علذذذذى الةذذذذ،اري ، ضذذذذللنا حمنً 

 : فابد أن نعاا وند ، .  [111]اوس 
مذذ  نفذذ  الطيذذة يف اتراذذة اونذذدلس اإلننذذان اضذذن اذذده علذذى أللبذذه،  ًا النذذا حي مذذ  دابجمللذذ اعذين : لذذو ألذذ،أ  

وانذذ   هللا جذذو وعذذا النذذامو وأن اذذدفن عذذ  املنذذلمني مذذا انذذاح ونه مذذ  العذذذاب، حبذذد مذذ  ال ذذ،ا ن يف 
 هذه الكاة ملا ن ،  .

و م ذو  اذة الاذاراة مذ  املاعذو مذا مذ  املاعذو مذا في ذا ، وهذ  أ  ذ، مل ن ذ اا ،أ يف  اة او ب ، وفي ا أاضً 
ًِ غَ ثذذذ،ون لُ  افي ذذذا، وفي ذذذا أاًضذذذ ا  عذذذ  مذذذا يف نفنذذذه بواسذذذطا ا، واذذذو انذذذاطين العذذذامل أو طالذذذة العلذذذم أن اذذذُة

 ًا فالعلما  ا ،ؤون هذه الكاة وحمن  ان يف   ذ من ا ش    ذا ح ا بلذه الذذوق، نوق ال،جذو العذا   فضذ
  حبد م  أل،ا هتا، ووجد  م  أهذو العلذم مذ  ا ذ،أ، ووألذن يف ع  عامل وماعلم، ش   ُاناحيا م  ن ،ه لك

لذذو مذذا عليذذه اسذذم بعذذض الكبذذار أهذذو العلذذم والذذورع، وعلي ذذا تعلي ذذاب هلذذم تذذد  أاذذدانا مذذ   اذذة او ب املطوَّ 
علذذى أهنذذم ا ذذ،ؤون يف هذذذه الكاذذة، لكذذ  لذذيس معذذىن هذذذا أن اكذذون علذذى ملنذذاب علذذوم الكاذذاب والنذذنو، 

ل ماعو، واسا مام، وش   ااحدث به العامل ملينما ا ذ،ح لطابذه، وبذذ ، نكاذو مذ  فا  من ااَ ح، هذه ُانْ 
هذه الكاة، اذ،ا  الطذاب في ذا ، ورعل ذم اا بلذون مذا عنذده ، فذإنا مل اكذ  يف الذدرحي ط،فذو ح شذ  أن 

ذن واملذذدن تِذذ، ومذذا ُا ذذاهد يف بعذذض الذذدروحي مذذ  نذذوم بعذذض الطذذاب حمح وهنذذا ماشذذيو علذذى وَ  وَ الطالذذة ميَذذ
ه نَّذذاخل،وىل حما م ذو هذذذه الكاذة واإلفذذا ن من ذا، وحمفذا ن الطذذاب وحمل ذا  م ذذو هذذه العلذوم علذذي م ح شذ  أَ فذ

ان ذذط الطذذاب، واومذذور مب اصذذدها، وانذذاعمو يف هذذذه الكاذذة املطولذذو مذذا ن ذذ، ه مذذ  اوألذذام ، و اذذة 
اوثذ، وصياياه لألملداث ، في ا مطوحب وم  أنفع ا لطالة العلم " الكامو " حب   االاواراة   ذن جدً 

حفااب له راه هللا، وتنبي ذاب ح  اح نظذ هلا ، و" البدااو والن اييو "  ل مام احلافظ ب    ذ ، وفيه أاضً 
د ن ذذ، عنذذه مذذا انذذاحق مذذ  اولفذذاظ، مث ِحذذا تذذ،جم حبذذ  ال،اونذذد  ُملْ توجذذد يف يذذذه ، فعلذذى سذذبيو امل ذذا  ملَّذذ

وفيذذاب اوعيذذان ، وأشذذا  بذذه وأطذذا  يف ت،مجاذذه  عا تذذه يف معاملذذو او اب   كذذان يف:الِ ألذذا : تذذ،جم لذذه ابذذ  تَ 
مذ  الع ذني ، اعذين  اعنه م   ندألو، و  ن الكلة ما أ ذو لذه شذيئً  اَ و س العلما  ، ومل اذ ، عنه ما ُع،ِ 

فيعاملنذا  ما   ن اوم، اعنيه، من أن العامل أو املاعلم هذه و يفاه، هذه و يفو العامل بيان احلق م  الباطذو،
م ذو مذا ُاضذاا حما  هِ نِذسام، وأضفنا عليه م  ال نا  واملذدح، ولذو يف فَ إلاب  ال،اوند  م و ما نعامو أيمو ا

 ق طالة العلم؟علما  املنلمني،  ي  اف، ِ 
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افيذد طالذة  اعنااو ابلرتاجم أ  ، م  ابذ  اوثذذ ، وأاًضذ اوله أاضً  ااحلافظ اب    ذ له تنبي اب م مو جدً 
م  اتراة اب  تلدون ، وفيه حتليو لألملداث، وح ش  أن هذذا افذا  آفذاق لطالذة العلذم الذو هبذا العلم 

ن مذن اوسذ ، ملذك مذن بعذض طذاب العلذم آلم  أن ااخبط  ما ااخذبط النذاحي ا ًح اوملداث املماثلو بد
توألعذاب  خي،جون يف وسايو اإلعام مث بعد نل  ااحذدثون عذ  بعذض ال ضذاا املعاصذ،ن  ذ هنم صذحافيون، 

  ل ا ، ما   هنم  وون وا،جعون حما نةوص، فطالة العلم حباجو حما أل،ا ن  اة الاواراة واو ب .
ولذذاب  اذذة او ب مافاوتذذو ، في ذذا املنذذ ، وفي ذذا النظيذذ  حما ملذذد مذذا، فذذذ "  هذذ، اآل اب " للحةذذ،  

   ااب نفذيس، هذذا يف  اذة الس " حب  عبد الا َ مُ س الْ نْ أُ الس وَ م َ " ن هو الْ  انظي  حما ملد ما، أاضً 
 أ ب الدرحي.

فعلذذى طالذذة العلذذم أن اُعذذىن هبذذا عنااذذو فاي ذذو، اآل اب ال ذذ،عيو حبذذ  مفلذذ ،   أمووا يف كتووب أدن الوونف :
منظومذذو اآل اب مذذن شذذ،ومل ا حبذذ  عبذذد ال ذذو ، هذذذه يف يااذذو اومهيذذو لطالذذة العلذذم  ، املنظومذذو امليميذذو يف 

يف يااذو اومهيذو لطالذة العلذم ، فطالذة العلذم عليذه  املكمذ  أاًضذ الوصاا واآل اب العلميذو لل ذية ملذافظ
أن اُعذىن هبذذذه الكاذة، وانذذافيد من ذا مذذ  أ ب الذنفس مذذا ح رذد يف يذهذذا مذ  الكاذذة ، والط،ا ذو ل ذذ،ا ن 

م عليذذه بعامذذو مذذا اُذذ،ا  ملفظذذه، وامل طذذن هذذذه الكاذذة علذذى مذذا ن ذذ، ، امل طذذن الذذذ  ااذذاىل حما ملفظذذه اُعل ِذذ
ف مه وحمعا ن النظ، فيذه  ذذل ، والذذ  اُذ،ا  ن لذه  ذذل ، حما آتذ، مذا ن ذ، ، والكاذة   ذذن ح  الذ  اُ،ا 

  طواذذو ح ميكذذ  أن اُ طذذن مب،مللذذو أو م،املذذو، فعلذذى طالذذة العلذذم أن اذذوط ِ  هُ بُذذرْ ميكذذ  أن تنا ذذ ، والعلذذم و َ 
   .دَّ ق وُانَ فَ اُذوَ  حمنا صاملة نل  اإلتاص، والكد، فإن طالة العلم ملينئذ   نفنه على هذا، وملينئذ  

وهللا أعلممو وىمملو هللا وومملو ولممعبد علممو ع ممين وبوممول     نممع   مممي 

 وعلو آل  وى    أجمع ن .

 

 األسئلة
 

س : هذا يقال: حفظت اِلربعني والعمدة مع الشروح حىت وصولت ابن احلويف يف البلواو، وحفظوت 
، وَل أآلووتطيع إَل  فووتك كتوواابً القوورآن ، وبعوودها دعلووت عوواو اِلآلووهم وة ابن قرابووة آلووبعة أشووهر و أ

 قراءة آلارة الكهف يام اجلمعة، ما نصيحتك ؟
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أجبذذ  عذذ  نفنذذ  ، أجبذذ  عذذ  سذذاال ، أنذذ  تل ذذ    َ ْ ذذحمنا ع،فذذ  اهلذذدا الذذذ  مذذ  أجلذذه ُتلِ  ج :
ري بعذذد أن ملفظذذ  مذذا ملفظذذ  مث بعذذد لاح يذذق العبو اذذو ومذذا ام لذذدا  أهليذذو لطلذذة العلذذم ، فكيذذ  تفذذ، ِ 

 ن تف د أيلى ما  ل  ؟نل  أح ا  يف نفن  أ
م هذا مجيذن و ِ عَ ننان لداه مخنو م  اووح  من الوالدا  وف  ن ف دهم، بلحظو ، هو اذُ إلاعين : لو أن ا

ري فيذه بنذبة هذذه ما ميك  أن مُيل  م  أمور الدنيا؟ ح، فكيذ  مبذ  ملفذظ  اذاب هللا جذو وعذا، مث افذ، ِ 
 اوس م ، أو يذها م  الا اراب ؟  

وا حمح لاح يذذق العبو اذذو هلل جذذو وعذذا، حت يذذق العبو اذذو ح اذذام حمح حمنا  ذذان ُ ذذنذذس وامذذ  مذذا ُتلِ إلننذذان، اإلا
ام الذدنيا فذا شذ  أن هذذا ري هذذا مذ  أجذو مُلطَذعلى بةذن، والبةذن ح تكذون حمح بطلذة العلذم، فذإنا فذ،َّ 

الذذذدروحي وتنذذذمن تذذذذحن، ننذذذ   هللا النذذذامو والعافيذذذو، فعليذذذ  أن تعذذذو  وأن ت،اجذذذن مذذذا ملفظذذذ ، وتلذذذ م 
الان يو واوش،طو على هذذه الكاذة، وتذ املم ال ذيوخ وتا م ذم ، وح تذنس نةذيب  مذ  الذدنيا  مذا ألذا  
هللا جو وعا، أ  ح انبغ  أن اعي  طالة العلم عالو ااكف  الناحي ، ح اننى نةيبه م  الدنيا، عليه 

 أن اند  وا ارب لك  ح ارتك العلم .
 

 ن برتتيل لكن ما أدري كيف أتدبر القرآن ، ما الطريقة على تدبر القرآن ؟س : يقال: أان أقرأ القرآ
، فذذإنا ف مذذ  ال ذذ،آن ابلط،ا ذذو الذذيت شذذ،ملناها، واسذذامع  حما ألذذ،ا ن هُ ُمذذ ْ تذذدب، ال ذذ،آن اعينذذ  عليذذه فذَ ج : 

ألارئ ماث، فا ش  أن  سوا تاذدب، ال ذ،آن حمنا ألذ،أب بنفنذ  ، اعذين : تنذمن ال ذ،آن مذ  ألذارئ مذاث،، 
 ، يف الافاسذ على الط،ا و اليت ن ، ها ح ش  أن  اورث  هذا الادب،.وتنظ
 

 ؟اس : يقال: هل أعتار فن من الفنان وأبدأ به أم أمشلها مجيعً 
ع واافن  وا ،أ يف أ  ، م  علذم أو ا اةذ، علذى علذم واملذد اعين هو يف آن واملد يف وأل  واملد انو ِ ج : 

 ؟
املالون ، الذ  ميو بن،عو فإنا من  وبدأ بكااب واملد ميو، م ذو ن و : الناحي اافاوتون يف هذال من م: 

ع، ا ذذ،أ يف الفنذذون، رعذذو لذذه جذذدو  م ذذو جذذدو  املدرسذذو، بعذذد صذذان الةذذب  لكذذذا ، بعذذد طلذذوع هذذذا انذذو ِ 
ال مس لكذا ، حمنا  ان لداه عمو حما صان الظ ،، بعد صان الظ ، مباش،ن  ذا ، مث ا،اتح بعد صذان 

  حمنا طا  الوأل  ، بعد صان املغ،ب  ذا ، فيضن جدو .العة، ف  أو فنني
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أما حمنا  ان م  يذ هذا النوع ، عنذده صذا وجلذد ، وحتمذو لكاذة واملذد ، م ذو هذذا لذو األاةذ، علذى فذ  
 أو فنني أفضو ملك اامه مث انا و حما اآلت،، مث انا و حما الف  اآلت،.

 
اعى يف الاصف، والتفرد يف الفعول "  فيقوال: س : هذا يسأل يقال: قال من يقال:  " إن الغرابة تر 

تفوورد بووه فووالن ، وَل يقووال: أغوورن بووه ، ويقووال: حووديث غريووب دون حووديث فوورد ، مووا صووحة هووذه 
 العبارة؟
نعم ، واندر أن ا ا  مذ  ألبذو أهذو احلذداث: أيذ،ب بذه فذان، وحم ذا اُ ذا : تفذ،  بذه فذان ، وملذداث  ج :

حمطذذذاق اممذذذن "  اطذذذاق اممذذذن " اوفذذذ،ا  " ، جذذذا  أاًضذذذي،اذذذة أ  ذذذ، مذذذ  ألذذذو  ملذذذداث فذذذ،  ، وحمن جذذذا  حم
الغ،ايذذذة " ، ومهذذذا ما ذذذارابن يف املعذذذىن، وأ  ذذذ، مذذذا اطل ذذذون الفذذذ،  علذذذى الغ،ابذذذو املطل ذذذو الذذذيت تكذذذون يف أصذذذو 

 النند، وأما ابلننبو للغ،ابو ملينما تكون يف أثنا  النند  " الننبيو " ، وحمح فاوصو أن املعا  واملدن.
: حمنذذذه حمنا أُطلذذذق الفعذذذو م لمذذذا ن ذذذ، النذذذايو ، جذذذا وا ابلافذذذ، ، وحمنا وصذذذ  احلذذذداث جذذذا وا مذذذن م مذذذ  ا ذذذو 

ابلغ،ابو م و ما ن ، النايو، وهذذا   ذذ يف  ام ذم، مذا ا ذا : أيذ،ب بذه ، وحم ذا ا ذا : تفذ،  بذه، والنذبة 
 يف نل : أل،ب املعىن يف اللفظني .

 
 مالك، ومنهاج البي اوي يف أصوال الفقوه ،س : هذا يقال: قررت حفظ ألفية العراقي، وألفية ابن 

منهاج الطالبني للناوي يف الفقه ، وذلك ابلتدرج ، ولكن أعربين بعو  اِلعواة أن صورل الاقوت يف 
حفووظ احلووديث ملوول البلوواو ورني  الصوواحلني يكووان أف وول، وأان يف حووْية فمووا اِلف وول علووي  يف أين 

 نخبة والطحاوية؟أحفظ املتان الصغْية ملل ابجرومية والارقات وال
 
على  و ملا  هذه الكاة مذ  أهذم امل مذاب عنذد أهذو العلذم وهذ  للطب ذو العليذا أعذين ألفيذو الع،األذ   ج :

وألفيو اب  مال  ومن اىل البيضاو ، ومن اىل الطالبني للنوو ، اعين من اىل الطالبني اعذا   الذ ا  ، ومن ذاىل 
لفيذو ابذ  مالذ  أو الع،األذ  الطب ذو العليذا، بعذد أن البيضاو  اعذا   لاةذ، الاح،اذ،، واولفيذو سذوا   انذ  أ

توجد اورضيو يف نذاو   اذة امل،مللذو الطب ذو اووا وال انيذو، فابذد مذ  املذ،ور، وح الذ م حمنا  انذ  احلافظذو 
ضذذعيفو وت ذذ  أن ميضذذ  بذذه العمذذ، والوألذذ  واكذذون هذذذا علذذى ملنذذاب اوصذذو ، ن ذذو : سذذد  وألذذاربل 

اىل اَذار ل  ملفظه ح سيما ال لث اوو ، واملفظ م  ألفيو ابذ  مالذ  مذا اُْ اَ املفظ م  ألفيو الع،األ  ما خيُْ 
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حمليهل ون هذه العلوم الوسايو ح انبغذ  أن تكذون علذى ملنذاب امل اصذدل ون بعذض النذاحي انذا واه علذم 
النحذذو، فذذيحفظ " اآلج،وميذذو " وا ذذ،أ شذذ،ومل ا و تذذذ علي ذذا وألذذ  طواذذو، مث بعذذد هذذذا " ال طذذ، "  جبميذذن 

و " ، مث " شذذذذذذور الذذذذذذهة" مث  " ملحذذذذذو اإلعذذذذذ،اب " ب ذذذذذ،ومل ا، مث  " اولفيذذذذذو " ، مث  " املفةَّذذذذذشذذذذذ،ومله 
ااىل  منه ما افيد الطالة ، و  ذذ مذ   ، حم ا اُ لِ ب ،ومله ان ض  اوم،، والنحو  ما ا و  أهو العلم:  املْ 

لكنذه حمن ألذ،أ يف  اذاب طاب العلم ح سيما يف النحو ألد ا و  حمنه: أل،أ يف  اة النحو، وملض، الدروحي، 
 ، ف ذذو ن ذذو : حمنذذه   ، ضذذبط ال واعذذد وملفظ ذذا وف ذذم، لكذذ  حمن ألذذ،أ يف  اذذاب حلذذ ، وحمن أل ذذى  لمذذو حلَذذحَلَذذ

 اسافا  م  علم النحو من هذه املعا ن، أو ن و : حمن ج ده نهة سدى ؟
 ن و : اسافا ، ملانا ؟

 ِلن علم النحا يفيد فائدتني :
اجه املعلم واخلطية، والذذ  ا ذ،أ علذى ال ذيوخ أبمذس احلاجذو حمليذه، لكذ  تعداو اللنان، وهذا اا اِلوىل:

 حمنا مل انافد هذا هو ُا،م ف م املعا  املاغذن باغذ اإلع،اب ؟
ور منذذه أنذذه خيطذذع يف اإلعذذ،اب َةذذافذذرتم أنذذه انةذذة الفاعذذو، وا،فذذن املفعذذو ، لكذذ  حمنا أعذذ،ب اعذذين هذذو اُذاَ 

، انذذذبق لنذذذانه للخطذذذ ، لكذذذ  حمنا أتمذذذو وألذذذ،أ: ضذذذ،ب  اذذذد عمذذذ،ً بعذذذد مع،فذذذو هذذذذه اومذذذور، اعذذذين وهذذذو ا ذذذ،أ ا
 و، وهو ا،اد العكس، سبق لنانه حما اخلط ، ن و : أتط  ح ش .عم،ٌ  اونط  ا: ض،ب  ادً 
وهذذذ  ت ذذذو  اللنذذذان مذذذا اسذذذافا  هذذذذا ال،جذذذول ون هذذذذه ابملذذذ،ان أتيت، املذذذ،ان املةذذذاملة  والفائووودة اللانيوووة :

الاحةذيو مذ  آتذ،، نذد هذذا حمنا ألذ،أ ا ذن  النذامعني واطذ،هبم، وح  للاعلم، وألد ند طالذة علذم أألذو يف
 ، والذ  أعلى منه وأرفن وأع،ا منه هبذا العلم ح ا يم مجلو، خيطع وميو النامعون م  أل،ا ته، هذا حَ لْ اذَ 

 ، لكذذ  الفايذذدن ال انيذذو وهذذ  ف ذذم الكذذام الذذذ  خيالذذ  معنذذاه ابتذذااا حمع،ابذذه لذذ  ُاذذ،م مذذ  عذذ،ا مذذا تعذذوَّ 
، لكذذ  حمنا أرا  أن اُعذذ،ب ح خيطذذع، وف ذذم الكذذام مرتتذذة علذذى اعمذذ،ً  حذذو ل ونذذه ا ذذ،أ ا ذذو : ضذذ،ب  اذذدٌ الن

حمع،ابه، وتذ ما اعني على الاطبيق يف هذا الف ، تذ ما اعني  حمع،اب ال ذ،آن، حمنا انا يذ  مذ  اآلج،وميذو 
، مث بعذذذد نلذذذ  اعذذذ،م مفةذذذًا  انا يذذذ  مذذذ  اآلج،وميذذذو طب ا ذذذا ب ذذذ،ومل ا، أعذذذ،ب الفاحتذذذو  املذذذو، حمعذذذ،اابً 

حمع،اب  على  اة حمع،اب ال ،آن، فإن طابق ف نذ  منذافيد مايذو ابملايذو، حمن مل اطذابق فب ذدر مذا خياذو مذ  
املطاب و اكون اخللو يف حتةيل  هلذا العلم، و ا مياا  به ش،ح او ه،او حمع،اب ألةار النور، ف ذا م ذم ل 

تنذذافيد منذذه يف ف ذذم ال ذذ،آن ل ون بعذذض الكلمذذاب،  ون هذذذا اإلعذذ،اب مذذن  ونذذ  تنذذافيد منذذه يف الع،بيذذو 
 موألع ا م  اإلع،اب. اَ  لماب ال ،آن ح اف م معناها حمح حمنا ُع،ِ 
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، ويف اإلجواةة هنواد دورات حلفوظ القورآن والسونة ايُنسوى آلوريعً  اس : يقال: قررمت إن ما ُحفوظ آلوريعً 

 فما رأيكم؟
العلذذذم، وهذذذو معذذذىن نلذذذ  أنذذذ  حمنا انا يذذذ  يف هذذذذه الذذذدوراب ح شذذذ  أهنذذذا مفيذذذدن، و فعذذذو لطالذذذة  ج : 

 ش ،ا  م  هذا الكم اهلايو م  اوملا اث أن  تكون ضبط  هذه اوملا اث وأت نا ا.
: النذذاحي اافذذاوتون ، مذذن م مذذ  اضذذبط يف هذذذه املذذدن، ومذذن م مذذ  اضذذبط بننذذبو مثذذانني يف املايذذو، ومذذن م ًح أو 

 نعني يف املايو وبعد ش ، اننى.م  اضبط بننبو ساني ابملايو، ومن م م  اضبط بننبو ت
على  و ملا  هذه توطئو، حبد م  أن اعذاو  سذ   هذذا الذ رع، معذىن حمنذ  ملفظذ  لاةذ، الةذحيحني، 
لاة، البخار  ، و وايد منلم حمن  تاص تطبق الكاابني  ، ح !! هذا بذذر، فكيذ  أو  مذ،ن و  ذ،ب 

، وننا لعنذا مذ   لن   لاكون ال م،ن  ض وً سنابله تض، ، لك  اااىل حما ال ا ن يف الن  ل تعاهده اب
بعذذض مذذذ  انانذذذة حما العلذذذم مذذ  انذذذا ض هذذذذه الذذذدوراب، وح شذذذ  أن هذذذا صذذذد عذذذ  الاحةذذذيو ، ف ذذذذه 
الذذذدوراب يف يااذذذو اومهيذذذو ، واحلمذذذد هلل أن الوسذذذايو تنوعذذذ  ، وميكذذذ  ضذذذبط النذذذنو وملفذذذظ النذذذنو، ماذذذون 

ه وف ذذم النذذنو علذذى ط،ا ذذو النذذل  ابلط،ا ذذو الذذيت شذذ،ملناها ُ ذذفَ النذذنو هبذذذه الط،ا ذذو وأسذذانيد اوملا اذذث والاذَ 
 . ام،ارً 

وهللا أعلممو وىمملو هللا وومملو ولممعبد علممو ع ممين وبوممول     نممع   مممي 

 وعلو آل  وى    أجمع ن.
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