بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة :كيف يبني طالب العلم مكتبته
الحلقة)1( :

مقدمة عن بداية التدوين والتصنيف والمكتبات  -كتب التفسير وعلوم القرآن
الشيخ /عبد الكريم الخضير
كثير.
المقدم :الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ا

مستتتمعينا الك ترام ،ستتالم هللا علتتيكم ورحمتتته و،ركاتتته ،تتال ومرحب تا بكتتم علتتى ال توار مبا تترة متتن نتتا ،متتن

عصتر متن تذا
ا
استوديو اتنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكتة العر،يتة الستعودية ،ثتالا د تاد بعتد الرابعتة
اليوم األحد الثامن من

ر ر،يع اآلخر من عام ( )1424لل جرة النبوية المباركة ،تال ومرحبتا بكتم يتي كت

مكان ،ونحن نتحدا يي ذا البرنامج معكم على ال وار حول موضوع م م و و:

كيف يبني طالب العلم مكتبته؟
متى بد التدوين والتصنيف؟

ما ي عناية المسلمين بالمكتبات الرسمية وال عبية والجماعية والفردية؟

ونقدم يضا نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب يي تى العلوم؟

سوف نتعرض -بإذن هللا -إلى مواضيع امة ،حول ذا الموضوع ،و و مكتبة طالب العلم.

معنا يي األستوديو وعلى ال وار مبا رة ،صاحب الفضيلة ال تي التدكتورع عبتد الكتريم بتن عبتد هللا الخضتير،
عضو يدة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
كر لفضيلته بول دعوتنا ،يأ ال ومرحبا بكم يضيلة ال ي .

حياكم هللا وبارك فيكم ،وفي األخوة المستمعين.

المقدم :ول :يا ي نحن عندما علنا الحقيقة عن ذا الموضوع الناس يي وق إلى معرية جوانب عديتدة

خصوصا نه يتعل بطلب العلم ال رعي ،العلم الم م الذي به يحمي اإلنسان نفسه من كت للت  ،رى نته متن
الم م ن نبد بمقدمة حول ذا الموضوع ،نتحدا يي ا عن بداية التدوين والتصنيف ،متى بد ذا العم ؟

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيين ،ومين
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:

المقصود بالتصنيف والمصنفات والكتب والمكتبات سوى القرآن الكيريم المحفيوم مين الترييير والتبيدي  ،اليي أنلليه
هللا علييى نبيييه محمييد -عليييه الصيياة والسييام ،-وتكفي بحف ييه ،فلسيينا بصييدد الحييديل عيين القيرآن ،وكيفييين نلولييه،
وكتابته في عهد النبي –عليه الصاة والسام ،-وفي عهد أبي بكر ،وفي عهد عثمان والحاجن الداعين إلى يلك،

إنما المقصود بالحديل ما سوى القرآن ،ثبت في الصحيح من حديل أبي سعيد الخدر عن النبي -عليه الصاة
والسييام -أنييه لييا (( :ال تكتب يوا عنييي شييي ا سييوى الق يرآن ،وميين كتييب شييي ا غييير الق يرآن فليمحييه)) جيياء النهييي عيين
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الكتابن في عهد النبي -عليه الصاة والسام -في أو األمر؛ خشين أن يعتمد الناس عليها ،وينسوا الحفظ اليي
هو أولى ما ينبري أن يهتم به طالب العلم ،أو أهم المهمات فيما يعتني بيه طاليب العليم ،فيإيا اعتميد عليى الكتابين

نسي الحفظ ،وضعف الحفظ ،ومن أه العلم من يرى أن النهي متجيه إليى كتابين الحيديل مير القيرآن فيي صيحيفن

واحدة؛ ل ا يختلط القرآن بريره ،فلما دون القيرآن ،كتيب القيرآن فيي الصيحف ،وأمين يليك ،و ال خشيين الليبس ،أين

في الكتابن إينا عاما.

ثبيت أيضيا فيي الحيديل الصيحيح أن النبييي -علييه الصياة والسيام -أمير بالكتابيين ((اكتبيوا ألبيي شياة)) وليا أبييو

هريرة -رضي هللا عنه" :-ما كان أحيد أكثير منيي حيديثا عين رسيو هللا -صيلى هللا علييه وسيلم -إال ميا كيان مين
عبد هللا بن عمرو ،فإنه كان يكتب وال أكتب" ولع هييا عليى حسيب وهميه -رضيي هللا عنيه وأرضياه ،-وأنيه كيان

يتولر أن عبد هللا بن عمرو أكثر منه؛ ألن المكتوب الي يرى ليس كالمحفوم ،المحفوم موجود في األيهان ،ال

وجود له في األعيان ،فا يمكن بيان حجمه ،ما دام موجودا في األيهيان ،أو كانيت مقولين أبيي هرييرة لبي اليدعوة
النبوين ،لما طلب منه أن يبسط رداءه فبسطه ،ثم ضمه بعد أن دعا النبي -صلى هللا عليه وسيلم -ليم يينس شيي ا

لط ،فصار بيلك أحفظ الصحابن ،وأجمير الصيحابن ،وأكثيرهم روايين ،وال يقاربيه وال يدانييه أحيد مينهم ،ولجمعيه هييا
الكييم الها ي ميين السيينن ،وهييو صييحابي جليي  ،دعييا النبييي -عليييه الصيياة والسييام -أن يحببييه إلييى النيياس ،ويحبييب
الناس إليه ،وليا ال يبرضه إال منياف  ،نسيل هللا السيامن والعافيين ،وال يطعين فييه وفيي حف يه وفيي علميه إال مين
يطعن في الدين ،في السنن عليى وجيه الخصيو

؛ ألنيه ليم نير أحيدا طعين فيي المقليين مين صيحابن النبيي -علييه

الصيياة والسييام-؛ ألن الطعيين فييي المق ي الييي ال يييرو إال حييديثا أو حييديثين ،هيييا ليييس لييه ميين األثيير مييا ألثيير

الطعيين فييي المكثيير ،فنسييف مثي أبييي هري يرة -رضييي هللا تعييالى عنييه -نسييف لقييدر كبييير ميين السيينن ،وميين ثييم ميين
اليدين ،أبيييب بيين حمييا الييي ال ييرو إال حييديثا واحييدا مييا وجييدنا أحييدا يطعين فيييه؛ ألن تتبيير مثي هيعالء متعييب،
بينما الطعن في واحد يحم السنن ،أو ج السنن هيا يريح الخصم ،وهللا المستعان.

المقصود أن الكتابن أين فيها بعد المنر ،وأجمر العلماء على جوالها ،وال شك أن للكتابن أثر في الحفيظ ،اإلنسيان
الي يعتمد على الحفظ دون الكتابن تستمر حاف تيه لويين ،ويسيتيكر متيى شياء ،والنياس يتفياوتون فيي هييا البياب،

لما أين بالكتابن صار الناس يكتبون كتابات فردين في الما ن األولى ،ثم لما جاء عمر بن عبيد العلييل عليى رأس

الما يين الثانييين أميير ابيين شييهاب اللهيير بتييدوين السيينن ،وهنييا جيياء التييدوين الرسييمي للسيينن ،فصيينفت المصيينفات فييي
السيينن ،ثييم أخيييت تليييد لليييا لليييا إلييى أن جميير مييا فييي الصييدور ،مييا تفيير فييي البلييدان ،فصييارت المعلفييات ،هيييا
بالنسبن للسنن.

المقدم :يعني ما كتب عن الصحابة كانت كتابات يردية؟

كتابات فردين ،ك يكتب لنفسه ،ثم بعد يلك أمر عمر بن عبد العليل محمد بن مسلم بين شيهاب اللهير بالكتابين
الرسمين ،ثم تتابر الناس في التلليف والتصنيف ،فللفت المصنفات والموط ات والمسانيد والجوامير والسينن وغيرهيا

من فنون الحديل الشريف ،هيا بالنسبن لعلم الحديل.
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علم اللرن بعد أن فتحت البلدان ،واختلط العرب بريرهم ،وخيف أن وجدت م اهر اللحن ،احتيج إليى التيدوين فيي

اللريين ،العلييوم األخييرى كلهييا سييبب التييدوين فيهييا الحاجيين الماسيين إليهييا ،ثييم بعييد أن جمعييت األحاديييل وا ثييار عيين
الصييحابن والتييابعين ،ودون فقييه الصييحابن ،وفقييه التييابعين ،بعييد يلييك احتيياجوا إلييى مسييا

وحيوادل نالليين ،فاضييطر

الناس إلى أن يقيسوا على ما جاء في الكتاب والسنن ،وما جاء عن الصحابن والتابعين ،وتوسيعوا فيي هييا البياب،
فيياحتيج إلييى تييدوين المسييا

الفقهييين فييي كتييب الفقييه علييى شييتى المييياهب ،المييياهب األربعيين المتبوعيين وغيرهييا ،ثييم

احتيييج أيضيا إلييى علييوم تخييدم الكتيياب والسيينن ،تخييدم أيضيا مييا ثبييت عيين السييلف فييي أبيواب الييدين ،احتيييج إلييى مييا
يسييمى بعلييوم أصييو الفقييه ،ومصييطلح الحييديل ،وعلييوم الق يرآن وغيرهييا ميين العلييوم التييي تخييدم األصييلين الكتيياب

والسنن ،فدونت المصنفات وتشعبت ،وكثيرت كثيرة بحييل يسيتحي اإلحاطين بهيا ،وبالتيدريج ميا مين عيالم إال ولدييه
مكتبن ،وما من عالم إال وله مصنفات إال ما ندر ،إال ما ضاع منها.

المقدم :ذا بالنسبة إلى ما يتعل بالنسبة باللغة العر،ية وما بعد ا يضا..؟
نعم وما بعدها من العلوم ،ك العلوم احتيج إليها ألفت الكتب االصطاحين التيي تعيين عليى فهيم الكتياب والسينن،

كمييا يكرنييا فييي علييوم الق يرآن ،ومصييطلح الحييديل ،وأصييو الفقييه ،هييرت الفيير المخالفيين للميينهج السييليم الصييافي
المسيتمد مين الكتياب والسينن ،ف هيرت الطوا يف والبيدع بعييد أن ترجميت الكتيب فياحتيج إليى التصينيف فيي العقا ييد،
والرد على هعالء المخالفين.

المقتتدم :لكتتن نستتتطيع ن نقتتول :ن تتذا التصتتنيف تتو البدايتتة الحقيقيتتة لعنايتتة المستتلمين بالمكتبتتات علتتى
تى...؟

ال ،هيه بداين التصنيف ،أما لما كثرت هيه المصنفات ،واحتاج الناس إليهيا ،ممين يطليب هييا العليم بيدأت العنايين
بالمكتبات الفردين والجماعين ،الرسمين والشعبين.

المقدم :يعني نستطيع نبين ذه المكتبات

ر ا و ين ي؟

عليى كي حيا كثيرة الكتيب التيي أشيرنا إليهيا ال يمكين اإلحاطين بهييا ،وجيدت محياوالت لديميين وحديثين لجمير أسييماء
الكتب والمصنفات ،صنف ابن النيديم كتابيه (الفهرسيت) فجمير أسيماء كتيب وميدونات كثييرة جيدا ،ال يتجياول مبلي

علمنييا بهييا حييدود عناوينهييا ،ال نعييرع عنهييا إال العنيياوين ،ثييم بعييد يلييك ألييف حيياجي خليفيين كتابييه الشييهير (كشييف

ال نييون عيين أسييامي الكتييب والفنييون) فيييكر فيييه األلييوع ميين أسييماء الكتييب التييي وصييلت إلييى علمييه ،ثييم ييي عليييه
بييييو  ،والكي ال يفييي بالمقصييود ،وان أسييقط بعييب الواجييب( ،كشييف ال نييون عيين أسييامي الكتييب والفنييون) كتيياب
نافر في هيا الباب ،مر ييوله ،على أوهام فيه ،ما يسلم من أوهام.

وفي تراجم أه العلم يكر منهم من عني بجمر الكتب ،وهم كثير جدا ،هيا أخ للقاضي الفاض الكاتب المشيهور

جمر من الكتب ما يمأل البيوت حتى كان عنده من صيحا الجيوهر سيتن عشير نسيخن ،اليولير القفطيي المتيوفي
سنن (646هي) اشتهر بحبه الشديد للكتب ،وكلفه بجمعها ،ووصيف بلنيه جماعين للكتيب ،حيري

عليهيا جيدا ،كميا

وصييفه بيييلك عصييريه يييالوت الحمييو  ،ميين كبريييات خي ال ن الكتييب القديميين التييي طييا صيييتها خ النيين الصيياحب بيين
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عباد ،وخ النين القاضيي الفاضي  ،فقيد تجياول عيدد كتيب كي منهيا ما ين أليف مجليد ،يعنيي تصيور هييا الكيم الها ي ،
يعني مطابر تضخ؟ ال ،كلها كتب للمين ،مخطوطات.

المقدم :و ذا خص واحد الذي يملك مادة لف كتاب؟!
نعم شخ

واحد ،وا ن يوجد مين المعاصيرين مين يمليك ميا يقيرب مين هييا العيدد ،لكنهيا مطبوعيات ،يقتنيي كتابيا

عشرة مجلدات عشرين مجلد في لح ن ،أما مث هيه الكتب متى تكتب؟ متى تصحح؟ متى تقاب ؟ متى تجمر؟

المقدم :لكن يعرف مثال ن ذه النسخة يي مكتبة يالن ،وكتب ا يالن معروية؟ معروف تاريخ ا؟
نعم معروفن.

المقدم :واذا راد خص ن يأخذ من ا نسخة يأتي وينقل ا نقال؟

إما أن يستعير ،ويلخي منها ما يحتاج ،ويفيد منها ،والمتقدمين -أه العناين بالكتب -يشددون في مسللن اإلعارة.
في ي ي ي ي ي ي ييإن إعي ي ي ي ي ي ي ييارتي للكتي ي ي ي ي ي ي ييب عي ي ي ي ي ي ي ييار

أال ي ي ي ي ي ييا مس ي ي ي ي ييتعير للكت ي ي ي ي ييب دعن ي ي ي ي ييي

وضاع كثير من الكتب ،وتشتت شم كثيير مين الموسيوعات بهييه الطريقين ،ن يير ميا يكيرت مين مكتبين أو خ النين

الصاحب بن عباد ،والقاضي الفاض  ،ما يوجد عند أبي مطرع القاضي بقرطبن ،جمر من الكتب في أنواع العلم
ما لم يجمعيه أحيد مين أهي عصيره فيي األنيدلس ،وكيان عنيده سيتن و ارليين ،ينسيخون ليه باسيتمرار ،بمثابين المطيابر

عنده ،ستن أشخا

ينسخون.

المقدم :لكن يولعون يا ي ؟
ال لمكتبته.

المقدم :يحتفظون ب ا؟
نعم يحتف ون بها.

المقدم :إذا يمكن يكون يي مكتبته كثر من نسخة من كتاب واحد؟
إييه ،لكنييه فيي آن واحييد يجيد كتابيا عنيد فييان ،أو فيي المكتبيين كييا وكيييا ،يحضيره للييورالين ،إميا بإعييارة ،أو بإجييارة،

فينسخون له نسخن من هيا الكتاب ،إما أن يقتسموا األجلاء ،أو ك واحد ينسخ من كتاب معين.

ألييو  :ال يخلييو عييالم أو طالييب علييم ميين مكتبيين؛ ألنييه ال يمكيين أن يسييترنى عيين الكتييب؛ حتييى لاد هيييا االهتمييام
ووص إلى حد التكاثر والتفاخر ،في نفح الطيب للمقر في وصيف لرطبين ليا " :وهيي أكثير بياد األنيدلس كتبيا،

وأشيد النياس اعتنيياء بخي ال ن الكتييب" صيار يليك عنييدهم مين آالت التعييين والر اسين ،حتيى أن اليير يس مينهم الييي ال

تكون عنده معرفن يحتف ويهتم في أن تكون في بيته خلانن كتب ،لد يكون ال يق أر وال يكتب ،وينتخب فيهيا ،لييس
إال ألن يقا  :فيان عنيده خ النين كتيب ،الكتياب الفانيي ال يوجيد إال عنيد فيان ،ال يوجيد عنيد غييره ،والكتياب التيي
وتكاثر.
ا
تفاخر
ا
بخط فان لد حص عليه فان ،و فر به فان ،يعني صارت المسللن

المقدم :حتى ذا وجد يي ذا العصر يعني حيانا بعض العليتة عليتة القتوم متن الكبتار متثال يتي بعتض التدول
ذا.

اإلسالمية تجده مثال ي تم بوجود مكتبة نادرة من ج
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ال شك ،ألو  :أع م من يلك وجد تحف على هي ن كتب ،تصف في خ ال ن بحيل ي نها النا ر أنها كتب ،فيلين
النيات؟! وهللا المستعان.

فيي نفييح الطيييب نقي لييا الحضييرمي" :ألميت بقرطبيين واللمييت سيو كتبهييا مييدة ،أترليب فيييه ولييوع كتياب لييي بطلبيه
اعتناء ،إلى أن ولر ،وهو بخط فصيح ،وتفسيير ملييح ،ففرحيت بيه أشيد الفير  ،فجعليت ألييد فيي ثمنيه ،فيرجير إليي

المنيياد بالليييادة علييي إلييى أن بلي فييو حييده ،فقلييت لييه :يييا هيييا أرنييي ميين يليييد فييي هيييا الكتيياب ،حتييى بلريه مييا ال
يساو ؟ لا  :فلراني شخصا عليه لباس الر اسن ،فدنوت منه ،وللت له :أعل هللا سيدنا الفقيه ،إن كان لك غيرب

فييي هيييا الكتيياب تركتييه لييك ،فقييد بلرييت بييه الليييادة بيننييا فييو حييده ،لييا  :فقييا لييي :لسييت بفقيييه ،وال أدر مييا فيييه،

ولكني ألمت خ النين كتيب ،واحتفليت فيهيا ألتجمي بهيا بيين أعييان البليد ،وبقيي فيهيا موضير يسير هييا الكتياب ،فلميا

رأيت حسن الخط ،وجودة التجليد استحسنته ،ولم أبالي بميا ألييد فييه ،والحميد هلل عليى ميا أنعيم بيه مين اليرل فهيو

ير إلييى عنييد مثلييك ،يعطييى
كثييير" ،لييا الحضييرمي" :فييلحرجني ،وحملنييي إلييى أن للييت لييه :نعييم ال يكييون الييرل كثيي ا
الجول من ال له أسنان ،وأنا الي أعلم ما في هيا الكتاب ،وأطليب االنتفياع بيه يكيون اليرل عنيد للييا ،وتحيو

للن ما بيد بيني وبينه".

على ك حا االعتراب على القدر ميموم ،يعنيي كيون اإلنسيان يلييد هللا فيي رلليه ،وكيون اإلنسيان يضيي علييه

ير
هيا لدر هللا ،ك إنسان مكتوب له رلله ،وأجله ،إليى آخيره ،ولييس لإلنسيان أن يعتيرب ،ولييس بسيط اليرل خي ا

شر محضا على ك حا  ،وهللا المستعان.
على ك حا  ،وليس ضي يات اليد ا

على ك حا إيا وص حد الجمر والعناين بها إلى هييا الحيد صيارت مميا يلهيي ،ويشير عين التحصيي العلميي،

تاك ُم ال َت َكتا ُثُر [( )1سييورة التكياثر] مجييرد تكياثر ،أنييا عنييد
والعمي الصييالح ،فييدخ دخيوال أولييا فييي لوليه تعييالىَْ{ :ل َ ت ُ
نسخن كيا ،أنا عند تجليد كيا ،أنا عند طبعن كيا ،أنا عند أربر نسخ ،خمس نسخ من كتياب كييا ،هييا وجيد

في المتقدمين والمتلخرين.

المقدم :و ذا ما كنت سأسأل عنه يا ي يي الحقيقتة يتي ثنايتا الحتديا ،ن بعضت م يتفتاخر نته يوجتد عنتده
نسخة و وادت النست متن تذا الكتتاب ،كتتاب لتم يطبتع منته إع طبعتات معتدودة تذه عنتده ،ر،متا يتديع عليته
مبالغ طادلة من ج الحصول عليه،

ل ذا مردود؟

أنا بلرني أن بعب الكتب التي يطبر منها أربر نسيخ ،خميس نسيخ ،تيودع فيي البنيوك ،خشيين أن يصيطى عليهيا،

يعني ه هيا مما يوص إلى مرضات هللا -عل وج  ،-نقو  :العلم المطلوب الشرعي ميسر -وهلل الحمد -بدءا
آن لذلت ذْذ ْك ذر َي َ ت ْ ذمتن رم َتد ذكر [( )17سيورة القمير] يعنيي تجيد أرخي الكتيب فيي المكتبيات
{وَلَق ْد َي َس ْترَنا اْلُق ْتر َ
من القيرآن َ
القرآن ،يعني ليمته الش ار ين ،ال أعني ليمته المعروفن؛ ألنه ال يوجد هناك كتاب متعبيد بتاوتيه سيوى القيرآن ،لكين
ليمته الش ار ين تجد أحوج الناس أو أشيد النياس حاجين إليى كتياب تجيده أرخي
يعنييي أحييوج مييا يكييون النيياس إلييى شيييء يكييون أرخي

ميا يبياع ،وهييا مين السينن اإللهيين،

شيييء ،يعنييي مييا يحتاجييه النيياس فييي مطيياعمهم ،فييي األكي

والشرب..

المقدم :المار مثال رخص..
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أرخ

شيء ،نعم ،ما يحتاجه الجسم من الرياء األصلي الي يقوم به البدن هو أرخي

ميا يوجيد فيي األسيوا ،

ثييم بعييد يلييك التييرع ،الكماليييات أغلييى ،ثييم مييا يليييد ميين أمييور السييرع أغلييى وأغلييى ،لييس علييى هيييا الكتييب ،بالنسييبن

للقيمن الش ار ين أرخي

ميا يوجيد ميثا القيرآن والبخيار ومسيلم وريياب الصيالحين واأليكيار ،الكتيب التيي يحتاجهيا

عامن المسلمين هيه رخيصن -وهلل الحمد ،-لكن تلتي إلى كتب الناس ليسوا بحاجن إليها..

المقدم :يا ي نسمع ن ا تص خمسين لف إلى ستين لف؟

تص تص  ،القانون البن سيناء بير بتسعين ألف ،بستين ألف..

المقدم :السبب نه ما يوجد إع نسخة واحدة؟

هو طبعن أوروبين نادرة ،لكن إلى أين؟ القانون البن سيناء تدر أن النوو -رحمه هللا -أدخله فيي مكتبتيه فيل لم

للبه ،وصعب عليه الحفظ ،حتيى أخرجيه مين مكتبتيه ،أغليى ميا يوجيد ا ن كتيب الييكريات ،كتيب اليرحات ،يعنيي
المسلم بحاجن إليى مثي هييه؟! نعيم مين حييل العبيرة والمتعين واالسيتجمام يحتياج إليى مثي هييه األميور ،لكين لييس

إلى هيا الحد ،ما تصي إليى هييا الحيد ،هييه مبالرين ،ييدخ فيي حييل السيرع ،لكين ليو إنسيان احتياج إليى صيحيح

البخار  ،ولم يجد نسخن إال بثمن مرتفر ،نقو  :ال سرع في الخير.

عليى كي حييا إيا وصي الجميير والينهم بالكتيب إلييى هييا الحييد صيار عا قيا عيين التحصيي  ،وال يعييرع هييا إال ميين

جييرب ،تحتيياج الكتيياب وعنييدك منييه عشيير نسييخ ،يرطييي بعضييها عيين بعييب ،ويصييد بعضييها عيين بعييب ،لييد ال
تحص على نسخن ،يقيو ابين خليدون" :كثيرة التصيانيف مشيرلن عين التحصيي " عليى اإلنسيان أن يكيون متوسيطا

في أموره كلها ،ما يحتاجه من الكتب يقتنيه ،ما ينفعه عند المراجعن يقتنييه ،أميا أن يجمير كي كتياب يسيمر عنيه،
يحتاجه أو ال يحتاجه ،ليقا  :إن عنده من كي كتياب نسيخن ،مصييبن هييه؛ ألن الفا يدة مين جمير الكتيب تحصيي

العلم الشرعي ،والعلم الشرعي من أمور ا خرة المحضن التي ال يجول التشريك فيهيا ،فيإيا دخليت النواييا مثي هييه
المقاصد ،يقا  :عند فان مكتبن أو عنده أكبر مكتبن خاصين ،أو عنيده أنيدر مكتبين ،هييه حقيقين ميرة ،وان وجيدت
بييين طيياب العلييم ،هيييه حقيقيين م يرة ،ولييد

يياهر فييي اإلخييا

 ،وان وجييدت عنييد بعييب المتعلمييين ،نسييل هللا

السامن والعافين.

المقدم :وجد يا ي مكتبات رسمية يضا يي....
وجد مكتبات رسمين رعتها الدو اإلسامين ،يعني في برداد.

المقدم :دار الحكمة؟

دور ،دور ،يعني في لرطبن وحدها أكثر من سبعين مكتبن رسمين ،في برداد ،في باد الحرمين ،في مصر ،وفي
غيرها من بلدان المسلمين ،في المررب ،في المشر  ،في الهند.

المقدم :تكون مفتوحة لطلبة العلم؟

تكون مفتوحن طوا اليوم ،يستفيد منها الناس ،على ك حا موجودة -والحمد هلل -العناين بالكتب إلى ولتنا هيا،

العناييين الرسييمين والشييعبين ،ا ن بعييب المسيياجد فيهييا كتييب مث ي المكتبييات متكامليين ،يسييتفيد منهييا طيياب العلييم،

الجامعات ا ن ترعى مكتبيات نيادرة تضيم شيتى العليوم والمعيارع ،أيضيا غيير الجامعيات المكتبيات العامين عنيدنا،
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عندنا فيي هييه اليباد المباركين الشييء الكثيير فيي بياد الحيرمين ،وفيي نجيد ،وفيي األحسياء ،وفيي الشيما مكتبيات
عاميين ،أيض يا مكتبييات شييعبين أسسييها األف يراد ،مكتبييات متكامليين ،فضييا عيين المكتبييات الخاصيين فييي دور العلميياء
وطاب العلم.

المقدم :يعني نتم لما

رتم إلى المكتبات المتعلقة بالمستاجد يتا تي  ،و تي خطتوة م متة بتد ت تظ تر بحمتد

هللا ،يعنتتي ع بتتد ن ن تتير إلتتى تتير متتن تتذا ،يعنتتي مكتبتتة جتتامع تتي اإلستتالم ابتتن تيميتتة يتتي الريتتاض،
باعتبار ا مكتبة كبيرة ،ول ا صيت وي ،وتدعم من ب ولارة ال ؤون اإلسالمية دعما ويا ،بد عدد كبير يي

كثير؟
الحقيقة من المساجد والجوامع يحتذون حذو ذه المكتبة التي يادت طلبة العلم ا

نعييم ال شييك أن الرييياب صييار ا ن مت ارمييي األطيراع ،ويصييعب علييى طالييب العلييم الييي فييي غييرب الرييياب ،أو

في شرله ،أن يرتاد المكتبات التي في وسط الرياب ،أو في شماله ،فوجيدت هييه الفكيرة ،وسيب إليهيا إخواننيا فيي
جامر شيخ اإلسام في مكتبن ابن القيم.

المقدم :و نت سب لرت ذه المكتبة؟

إيه أكثر من مرة ،وأطلعونا على شيء يسر ،من كثرة الرواد ،والمنتفعين بهيه المكتبن ،وهي تضم كتبا كثيرة جدا،

وأنا لد فكرة في إنشاء مكتبن في شر الرياب تضاهيها -إن شاء هللا -وبعد العصور المتقدمن واالعتمياد عليى

المخطوطات والكتب القلمين هرت الطباعن ،ولنستصحب منير الكتابين فيي أو األمير ألثير الكتابين عليى الحفيظ،

هرت الطباعن في أوروبا ،واألستانن ،ثم في سوريا وبيروت ،ثيم فيي مصير وغيرهيا مين بليدان المسيلمين ،وخشيي

العلماء في هيه الحقبن على التحصي العلمي من التلثر لسهولن الحصو على الكتب لما كانيت الخشيين فيي أو

األميير ميين الكتابيين ميين أن تييعثر علييى الحفييظ ،ا ن خشييي ميين الطباعيين أن تييعثر علييى التحصييي كيييف؟ التجربيين
أثبتت أنه كلما سه الحصيو عليى الكتابين أو عليى المعلومين ضيعفت اإلفيادة ،هييا شييء مجيرب ،خشيي العلمياء

على التحصي من جراء الطباعن ،فلفتى علماء األلهر بتحريم طباعن الكتب الشرعين.

المقدم :عجيب ديم ذا؟

إيه أو ما بدأت الطباعن ،وأينوا بطباعن كتب التواريخ واألدب واللرن وغيرها ،الكتب الشرعين ال تجول طباعتها،

كان العالم أو طالب العلم في الساب إيا احتاج إلى كتاب اضطر إلى نسيخه ومعانياة الكتابين -هييا شييء جربنياه
ار ،أنيت إيا احتجيت إليى كتياب ال بيد أن تكتيب الكتياب ،تسيتعيره وتنسيخه ،أو
وجربه غيرنا -أفض من القراءة مر ا

تسييتعيره وتقيرأه ،وتييدون مييا يهمييك منييه ،هي هيييا مثي أن تيييهب إلييى مكتبيين وتشييتر كتابيا وترصييه ميير إخوانييه فييي
األدراج؟ ال ،أنا ألو  :كتابن كتاب عن لراءته عشر مرات ،ال أبال إيا للت :هيا.
المقدم :ولكن ذا ممكن يي الكتب اليسيرة والصغيرة التي...؟
ك شيء بحسبه ،ك شيء بقدره.

المقدم :يعني يمكن يتح الباري يكتب يا ي ؟
بعد الطباعن ما يمكن ،لكن لب الطباعن ممكن.

المقدمُ :كتب؟
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ار ،كيف وجد؟
كتب مر ا

ار.
المقدم :ونس مر ا
ش ييخ

م ييا أدركن يياه وأدركن ييا أح ييد أوالده ،يق ييو  :إن أب يياه يكت ييب كي ي ي ييوم نس ييخن م يين النوني يين ،وه ييي خمس يين آالع

وثمانما يين وعش يرين بيييت ،وك ي نسييخن يبيعهييا بريييا  ،وهييو يقتييات ميين هيييا النسييخ ،نعييم إيا لييم يكيين لديييه األهلييين

ور هيا ال يستفيد ،لكن إيا كان من أه العلم ولدييه أرضيين ،ولدييه أهليين للتحصيي  ،واحتياج
للتحصي  ،ومجرد ا
إلى هيا الكتاب لما فيه من علم ونسخه ال شك أن مث هيا يقر مولعه في القلب ،بعد أن اضطر الناس ،اإللرار

بيالوالر ،األميير الواليير ،الييي فيرب نفسييه ميين الطباعيين أفتيى النيياس بجيوال طباعيين الكتيب الشييرعين ،أفتييى العلميياء،
وطبعت وتدولت ،لكن أثرها على التحصي

اهر ،يعنيي بيا شيك أن الطباعين نعمين ،الحواسيب ا ليين التيي ييلتي

الحديل عنها أيضا نعمن ،لكن ال تكون على حساب التحصيي  ،يعنيي ال يعتميد اإلنسيان اعتميادا كلييا ويقيو  :أنيا
التنيت فتح البار وبعدين؟ التنيت تفسير بن كثير ،تفسير القرطبي ،تفسير الطبر  ،وبعدين؟
المقدم :بعض طلبة العلم عنده تفسير ابن كثير ولم يقره بدا ،و و من كبار طلبة العلم؟

نعم موجيود ،طبعيت الكتيب الشيرعين ،وأجمير النياس عليى جوالهيا ،واإلفيادة منهيا ،وأثيره عليى التحصيي

ياهر ،ليد

يقييو بعييب النيياس مميين ال يييدرك حقيقيين األميير -أنييا حقيقيين عانيييت ميين ليراءة الكتييب ،وميين نسييخ الكتييب ،وتييدوين
الفوا د وغيرها -لكن لد يقو لا  :مايا في الطباعن؟ ا ن نعم ،تيسرت لنا هيه النعم ،نقو  :تيسيرت والحميد هلل،

ونقيير بلنهييا نعميين ،الحواسيييب نعميين ،لكيين نسييتفيد منهييا بقييدر مييا يعيننييا علييى تحصييي العلييم منهييا ،وال نعتمييد عليهييا

اعتمادا كليا.

بعد الطباعن تجاولنا مرحلن الطباعن ،وفرضت نفسها ،والتنى الناس الكتب ،ورصوها في الخ ال ن ،وبعيب النياس

التنى ألوفا معلفن من الكتب ،ميات ليم يطلير عليى شييء منهيا ،إال العنياوين ،ييلتي يرتبهيا وين فهيا ،هييا لبي هييا،

وهيا بعد هيا ،هيه العناين مفيدة لشيء واحد ،وهي أن السوس واألرضين يعنيي تيعمن -بيإين هللا -مين تقليبهيا مين

يمين إلى شما  ،من درج إلى درج ،لكن التحصي العلمي أين؟ ما فيه ،ليد يقيو لا ي  :إن معرفين الكتيب ومعرفين
الطبعات فن؟ نقو  :فن ،لكنه ليس بفن غاين ،فن وسيلن لريره.

جيياءت الحواسييب ا لييين التييي جمعييت ميين العلييوم والمعييارع علييى أل ي ار

صييريرة مييا لييم يحلييم بييه عييالم أو مييتعلم،

أشييياء ميهليين ،يعنييي ال نبييال إيا للنييا :إن بعييب العلميياء ميين المتقييدمين لب ي الطباعيين مثي الحواسيب فييي حف ييه،
يعني من يحفظ سبعما ن ألف حديل ،أكبر برنامج للسنن فيه خمسما ن وثاثن وعشرين ألف حديل.

المقدم :يعني رس ذا ال ي

حسن من ذه البرامج؟

أحسيين ميين هيييا ،وليييس آليين جامييدة صييماء ،إيا ص يح الخبيير مييا خييرج ،يفيييد ،يجميير طيير  ،يقييدم وي يعخر ،ويرتييب
ويسيتنبط ،ويعليم ويعمي  ،صيار طالييب العليم إيا احتياج إليى أ معلوميين فيي فين مين الفنييون بعيد هييه الحواسيب مييا

لر ،يص بواسطته إلى ما يريد بلسرع ولت ،وهيا أيضا على حساب التحصي العلمي؛ ألن
عليه إال أن يضرط ا

العلم متين ال يستطاع براحن الجسم ،كما لا يحيى بن أبي كثير ،يحي بين أبيي كثيير كميا يكير اإلميام مسيلم فيي
صييحيحه فييي أثنيياء أحاديييل المواليييت ،لييا يحي يى بيين أبييي كثييير" :ال يسييتطاع العلييم ب ارحيين الجسييم" لييو كييان العلييم
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استطاع براحن الجسم ما أدرك الفقراء شيي ا ،صيار النياس كلهيم علمياء ،العليم ال يخفيى ميا ورد فييه مين النصيو
فيي الحييل علييه ،وبيييان منلليين أهي العلييم ،ورفعهيم درجييات ،صييار كي النيياس علمياء لييو كييان العليم يسييتطاع ب ارحيين
الجسم ،لكن ال بد من معاناة ،ال بد من سهر ،ال بد من عكوع على الكتب ،ال بد من ملاحمن الشيوخ واليلماء،
ال بد من مباحثن العلم ومدارسته.

المقدم :يعني يالحت متثال لتو جتار طالتب علتم يخترج حتديثا عتن طريت الحاستب اآللتي يحصت علتى المعلومتة
بسرعة ،لو رجع إلى الكتب تجد نه يستفيد -كما يقال– يي طريقه ،يي طري المرور على ذا الحديا مدات

الفوادد من ج ن يص إليه؟

ا ن يحتاج الطالب إليى بحيل مسيللن فيي كتياب ،فيقليب هييا الكتياب فيقيف عليى عشيرات المسيا

كثيير منهيا أهيم

لر يطليب مسيللن ،تخيرج المسيللن مين أولهيا إليى آخرهيا بمصيادرها ،ثيم
من مسللته التي يبحل عنها ،لكين يضيرط ا
مييايا؟ ه ي يحف هييا طالييب العلييم بهيييه الطريقيين؟ ال يمكيين؛ ألن الشيييء الييي يييلتي بسييهولن ال يمكيين أن يسييتوعب
بسهولن أو يحفظ بسهولن ،ب يفقد بسهولن؛ فيحيى بن أبي كثير لما لا " :ال يستطاع العلم براحن الجسيم" ال شيك

أنه من خا معاصرة ومعايشن للعلم ،ولما أرى عليه شيوخه ولمياءه وأل ارنيه مين معانياة ،تصيور لبي وجيود هييه

النعم من الكهرباء وغيرها ،التي ال يختلف اللي على النهار بالنسبن للضوء -وهللا المستعان ،-كانوا يكتبون على

ضييوء القميير ،بهيييا حصييلوا العلييم ،ونحيين نريييد بحاسييب واحييد ،وشييخ

متلفلييف برطا ييه علييى ف ارشييه ييربط حاسييبه

ويييتعلم ،أو جييالس فييي ملح ي  ،أو فييي اسييتراحن ميير لميياء ،يتبييادلون األحاديييل وأط يراع األحاديييل وعنييدهم أنهييم

يطلبون العلم؛ فالعلم ال بد له من معاناة.

يحيى بن أبي كثير نعود إلى كلمته؛ ألنها نفيسين ،وجعلهيا اإلميام مسيلم بيين أحادييل الموالييت ،موالييت الصياة-

لمايا؟ هيا مناسبته أعجل الش ار أن يوجدوا مناسبن لكام يحيى بن أبي كثير الي أودعه مسلم هنا ،اإلمام مسلم
أعجبييه سيييا هيييه األحاديييل ،المتييون واألسييانيد بهيييه الطريقيين ،وأراد أن ينبييه أنييه ال يمكيين أن يصي اإلنسييان إلييى
مثي هيييه العلييوم ،بهيييه الطريقيين ،بهييا السييبك العجيييب ب ارحيين الجسييم ،فييلتى بهييا ميين شييعور أو ميين ال شييعور ،نعييم
هيييه الوسييا

نعميين إن اسييتفيد منهييا واسييتعين بهييا علييى الوجييه المناسييب ،ولييم يعتمييد عليهييا واال فهييي عييا

عيين

التحصي  ،من وجوه االنتفاع بهيه الحواسب إيا ضا الولت عليى خطييب ميثا أو محاضير ،وأراد أن يتثبيت مين
حديل أو أثر أو نق أو غير يلك ،بحيل ال يستطير الرجوع إليه لضي الولت ،نعم له يليك ،اسيتفاد منيه ،كييلك

من أراد اختبار عمله ،بحل هيه المسللن من جمير ما ولف عليه من كتب ،وجمير ما ليي فيهيا ،وان كيان حيديثا

جمير ما ولف عليه -ما أمكنه -من الطر  ،ثم أراد أن يختبر نفسه ه هنياك لييادة ،فهييه اللييادة التيي يلخييها

من هيا الحاسب تقر في للبه مولعا ،بحيل تثبت ،مث ما لو بحثها فيي كتياب ،أميا أن تكيون هييه ا الت وسيا
للتحصي ابتداء ،عوضا عن القراءة والمطالعن والحفظ ،وحضور الدروس ،ومجالس العلم فا.

المقدم :ي استأذنك يي الحقيقة معنا اتصال اتفي من ال ي يوسف الخال وي.
ي يوسف :السالم عليكم.

المتص  :وعليكم السام ورحمن هللا وبركاته.
9

نحن نتحدا مع يضتيلة التدكتور عبتد الكتريم الخضتير حتول مكتبتة طالتب العلتم ،بصتفتكم يضتا ت تريون علتى
مو ع م م على بكة اإلنترنت ،و مو ع ثمرات المطابع ،ذا المو ع الذي ي تم بالكتب ،ويدل عددا من طلبة

العلم على ذه الكتب ،كان يضا تو يت اعتصال وال ي يتحتدا عتن اعستتفادة متن تذه التقنيتة الحديثتة يتي
مجال طلب العلم ،لعلكم تحدثوننا عن ذا الجانب بالنسبة لما يتعل باعستفادة -من طلبة العلتم -عتن طريت

اإلنترنت؟

المتصي  :بسييم هللا الييرحمن الييرحيم ..الحمييد هلل ،والصيياة والسييام علييى رسييو هللا ،أوال :ألييدم شييكر الجليي علييى
هيييا البرنييامج ،ثييم علييى مثي هيييه الموضييوعات المهميين والقيميين ،حقيقيين االسييتفادة ميين التقنييين الحديثيين لبنيياء طالييب

ير عيين االسييتفادة ميين هيييه التقنييين لمجييرد الثقافيين أو مطالعيين األخبييار أو نحييو
العلييم ال بييد أن ننتبييه أنهييا تختلييف كثيي ا
يليك مين مجيياالت الفوا يد العلمييين األخيرى ،طاليب العلييم عنيده معييايير تختليف بالتثبيت فييي معرفين هيييه الكتيب مييثا

الموجودة ونحو يلك ،ليلك لألسف الشديد مر ما يمكن أن نجنيه من فوا د عن طري التقنين إال أنها أضافت إلى

هيه الفوا د جملن من الم اهر السي ن التيي ينبريي أن ننتبيه لهيا ،لكننيي سيلركل ا ن عليى شييء مين الفوا يد ،مين
هيه الفوا د:

معرفن الكتب الجديدة والتنا ها إيا كانت نسخا سليمن مصححن ،وهيا موجود ا ن بفض هللا ،ويلداد يوما بعد يوم
ير ميين الكتييب الكبييار مير أهميتهييا ،فيييمكن أن
ير ،ال يسييتطير أن يقتنييي كثيي ا
بكثيرة ،خاصيين إيا كانييت طالييب العلييم فقيي ا
يجدها متاحن ،لكن كما للت :بشرط هيه اإلتاحن في مكيان معيروع ،فيي مولير معيروع ،يشيترط الشيروط العلميين

المعتبرة للتوثي  ،هيه من أهم الفوا د.

ميين الفوا ييد األخييرى :المشيياركن والتنيياد إلييى العم ي الجميياعي فييي كثييير ميين األعمييا العلمييين ،مث ي البحييل عيين

الخطيات ،أو التناء النسخ الصحيحن القديمن..

المقدم :ذه تقومون ب ا يا ي يي مو عكم؟ ت تمون ب ذا الجانب؟
المول يير حت ييى ا ن مخ ييت
للتخص

ب يياإلعام بالكت ييب الجدي ييدة ،وتق ييديم لي يراءات علمي يين فيه ييا ،لك يين هن يياك حاج يين ماس يين

في مجا األشياء القديمن ،في الكتب القديمن ،ونحو يلك.

المقتتدم :لكتتن نستتتطيع يتتا تتي يوس تف نقتتول متتن ختتالل متتو عكم :إننتتا ع نقصتتد مستتتوى التتدخول علتتى الكتتتب
ال رعية نه مستوى عال م ع نستطيع؟

ناك مؤ ر عندكم ،كتب الحديا كثر ،كتب الفقه...؟

نعييم هنيياك معش يرات ،وفييي الرالييب الكتييب الشييرعين لهييا حضييور لييو جييدا ،باإلضييافن للكتييب التييي تهييتم بالولييا ر

المعاصيرة ،يعنييي لييو أردنييا أن نقييارن فنجييدها فييي أو السييلم ميين حيييل العناييين والمتابعيين ميين لبي النيياس ،وهيييا لييه
كبير ،وأنبه هنا إلى لضين وهو أنه في عامن
جمهور ،وياك له جمهور آخر ،لكن ال ال حضور الكتب الشرعين ا

المعييارب التييي أحضييرها للكتييب ،ال شييك أن حضييور الكتييب الشييرعين هييو األو  ،بييالرغم ممييا لييد ي يياع أحيانييا فييي
بعييب المصييادر ميين أن كت ياب كيييا كييان ميين أهييم الكتييب المقتنيياة أو كيييا ،لكيين دون مبالريين ألييو  :يعنييي فييي أ

معرب يحضره اإلنسان سيجد أن مث تفسير ابن كثير بالرغم من كثرة طبعاته هيو رليم واحيد ،وصيحيح البخيار
هو أيضا رلم واحد ،وهيا يد على تعل الناس وحاجتهم إلى مث هيه الكتب.
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خير ي يوسف،
جلاك هللا ا

كر لكم.
كر لك مداخلتك الطيبة ،و تمنى لك التويي  ..ا

نعود مرة خرى معنا يي األستوديو يضيلة ال ي الدكتورع عبد الكريم ،و د استمعتم إلى حديا ال ي يوستف

لكم تعلي

و نستمر يا ي ؟

أخونا الشيخ يوسف معروع بالعناين بالكتب أوال ،ثم بهيه ا الت ،ويفييد منهيا عليى الوجيه المطليوب ،وال شيك أن
ار أنهييا نعييم ،يسييتفيد منهييا علييى الوجييه المطلييوب ،يسييتفيد منهييا طالييب العلييم بعييد أن
هيييه ا الت مث ي مييا للييت م ير ا

يتلسييس ،وبع يد أن يتلص ي  ،ويكييون نفسييه تكوين يا علمي يا علييى الجييادة المعروفيين عنييد أه ي العلييم بييالطر المتبعيين،

فيستفيد من هيه ال شك ،وللنا :أنه ممكن أن يختبر عمله ،وميا نقصيه مين عليم فيي بعيب الجوانيب ،ال بيلس ،أو

إيا ضا عليه الولت ،وأراد أن يتثبت من مسللن فا بلس.

المقدم :نأتي إلى الموضوع األ م يي حديثنا الحقيقة ،و و ما ينتظتره عتدد كبيتر متن األختوة ،و ن نتذكر نمتاذج
لما يقتنيه طالب العلم من كتب ،إذا ذنتم لنا ن نبد بالتفسير وعلوم القترآن يتا تي  ،ت يمكتن لنتا ن نقتول

لطالب العلم مجموعة من النماذج لما يقتنيه طالب العلم من ذه الكتب؟

في المقدمن التي لدمناها يكرنا أن الكتب كثيرة جدا ،ال يمكن اإلحاطن بها ،وأن اإلكثيار منهيا أيضيا عليى حسياب
التحصييي  ،وأنييه عييا

عيين التحصييي  ،لكيين علييى طالييب العلييم أن ينتقييي مييا يفيييده ،ويعنييى بهيييه الكتييب بطبعاتهييا

ار ،وهيو
المتميلة المعروفن ليدى أهي العنايين ،ويسيل لبي أن يقتنيي عين الطبعين المناسيبن ،فكيم مين كتياب طبير مير ا
مشتم على التحريف والتصحيف والنق

والليادة أحيانا من بعب النساخ ،أو إدخا بعب الحواشي من كتاب

ممييا تلفييه هيييه المطييابر التييي ال تعتنييي بيياإلخراج العلم يي الصييحيح ،علييى طالييب العلييم فييي البداييين أن يعتنييي بهيييا

األمر؛ ل ا يضطر إلى أن يشيتر الكتياب ميرة ثانيين وثالثين ورابعين؛ ألنيه وجيد فيي هييا مين الخلي كييا ،ووجيد فيي
هيا كيا.

المقدم :استأذنكم يتا تي يبتدو ن معنتا اتصتال ياعتذرنا علتى المقاطعتة ،معتي يضتيلة التدكتور عبتد المحستن

العسكر ،السالم عليكم.

المتص  :وعليكم السام ورحمن هللا وبركاته.

المقدم :حياكم هللا يا دكتور ،معنا يضيلة ال ي الدكتور عبد الكتريم الخضتير ،نحتن نتحتدا عتن مكتبتة طالتب

العلم ،لعلكم تابعتم ير مما تفض به يضيلة الدكتور إذا كان لكم تعلي ؟
المتص  :إيه نعم.

المقدم :تفض يا ي .

المتصي  :أوال :أشييكر بيياد ال ي أر إياعيين القيرآن لبرامجهييا الثمينيين ،وطرحهييا المميييل الطيييب ،وهيييا الموضييوع الييي

يحاور فيه األستاي القدير الميير النياجح فهيد السينيد  ،يحياور فييه فضييلن شييخنا المتفينن اليدكتور عبيد الكيريم بين
عبد هللا الخضير عن الكتاب شعونه وشجونه ،وأليو  :ليد طير فضييلن الشييخ جوانيب عيدة مين الموضيوع ،وغنيي

عن البيان أن نفصح عن ليمن الكتاب ،الكتاب في الحقيقن هو لية العالم ،وأنيس الجلييس ،وسيلوة الررييب ،أليو :

إن العلماء ال يملكون ثروة؛ ولكن ثروة العالم مكتبته ،وريحانته كتابه ،ولد ليرأت فيي كتياب (تقيييد العليم) للخطييب
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البرداد -رحمه هللا -لوله" :ومر ما في الكتب من المنافر العميمين ،والمفياخر الع يمين ،فهيي أكيرم ميا  ،وأنفيس

جما  ،والكتاب آمن جليس ،وأشر أنيس ،وأسلم نديم ،وأنصح كريم" ثم روى الخطيب -رحمه هللا -عين سيعيد بين
نتل َل ُ َمتا [( )82سيورة الكهيف]
ته َك ل
ان َت ْح َت ُ
{وَك َ
جبير عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -في تفسير لو هللا تعيالىَ :
لا " :اختلف أه التلوي في يلك الكنيل ،فقا بعضهم :كان صحفا فيها علم مدفون ،لا  :ميا كيان يليك يهبيا وال
فضن ،لا  :صحفا وعلما ،وعل الحسن بن صالح بقوله" :وأ كنل أفض من العلم؟!".

الييي أريييد أن ألييو فيييه القييو  ،وأدلييي فيييه بييدلو ميير فضيييلن الييدكتور ،هييو العاليين مييا بييين طالييب العلييم والكتييب
القديمن ،أو الكتب في طبعاتها األولى ،فكلنا يعليم أن الثيورة الطباعيين لنشير الكتيب فيي عالمنيا اإلسيامي والعربيي

إنما كان لب لرن ونصف تقريبا ،أنا ال أريد بداين الطباعن؛ ولكن أريد االنفجار الطباعي ،الي لام في منتصيف
القييرن السيياب  ،والييي لييام بهيييا العمي الطبيياعي ولييام علييى مثي تلييك الكتييب ،وتصييحيحها فييي يلييك اللمييان علميياء
كبييار ،ب ي كييانوا ميين فحييو العلميياء لهييم نصيييب فييي نشيير العلييم ،ولهييم مصيينفات ،وكييانوا علم ياء فييي اللريين والفقييه
واألصو  ،كان في مصر مثا الشيخ محمد العيدو  ،والشييخ طيه محميود ،والشييخ نصير البرينيي ،والشييخ إبيراهيم

الدسييولي ،والشيييخ إب يراهيم الفيييومي ،والشيييخ محمييد الرم يراو  ،والشيييخ محمييد الحسيييني ،والشيييخ محمييد اإللبيسييي،
والشيخ سيد بن علي المصرفي ،وكان في الع ار ممن لام على نشر كتب السلف وعلومهم الشييخ محميود شيكر

بين عبييد هللا األلوسييي ،وكانيت فييي الشييام الشيييخ محميد جمييا الييدين القاسييمي ،أليو  :إن هيعالء العلميياء وأضيرابهم،
وبين يد لا من مين هيعالء ،هيم فيي الحقيقين الييين أخرجيوا للنياس الكتيب ،ونشيروا فييهم آثيار السيلف ،فيي الحيديل

واللريين والفقييه والتيياريخ واألدب وغييير يلييك ميين فنييون اإلسييام ،ال يمتير أحييد فييي أن مييا أخييرج هيعالء أصييح نصيا،

فه يعالء أعلييم ميين غيييرهم ،وأدرى بلسييانيد المصيينفين؛ ألنهييم علميياء ،كييان الواحييد ميينهم يعكييف علييى الكتيياب الواحييد
سيينين عييددا ،يييدل ويتحييرى ويصييحح ،هيييا (تيياج العييروس) فييي طبعتييه األولييى ،وبلج ال ييه العشيرة الضييخام ،أخرجييه
رج ي واحييد( ،لسييان العييرب) بلج ال ييه العش يرين ،نش يره وصييححه رج ي واحييد ،هييو الشيييخ محمييد الحسيييني( ،إتحيياع
السادة المتقين في شر إحياء علوم الدين) أخرجه الشيخ محمد اللهر الرميراو  ،وهيو فيي عشيرة مجليدات كبيار،
وهيييا مسييند اإلمييام أحمييد بلج ال ييه السييتن ،وهييو معييروع ،طبعييه رج ي واحييد هييو محمييد الرم يراو  ،وشيير البخييار

للقسطاني وأجلاعه عشرة ،لام على طبعه رج واحد ،هو الشيخ إبراهيم الدسولي.

كان من أول ك العلماء المتقدمين ،من وضر مدرسن يعلم أصو النشر ،كميا فعي الشييخ سييد بين عليي المرصيفي

المصر -رحمه هللا ،-فإنه تخرج لديه في النشر والتحقي ثلن من كبار العلماء ،منهم الشيخ أحمد محمد شاكر،
وأخوه الشيخ محمود شاكر ،والشيخ محمد محيي الدين عبد الحمييد ،هيعالء كيانوا علمياء ،وهيم الييين نشيروا صييت
العلم في يلك اللمان ،وما للنا نق أر في كتبهم وفيما أخرجوه لنا ،ولكننا مر تقادم األيام ،وتجدد معطيات الحضارة،

واعجاب الناس بالجديد ،فقد توجه كثير من الناشرين إلى إعادة طباعن تلك الكتب ،وربما يكون مين أسيباب إعيادة
الطبر للن تلك الطبعات األولى ،أو انعدامها ،وأما ما أعيد طبعه محققا تحقيقا علميا عليى أييد عالمين أمينين فيا

بلس به ،ولكني أتحدل عما طبر مجددا دون تحقي  ،أو ما كتب عليه أسيماء غيير معروفين بيدعوى التحقيي  ،وال
تجد في تلك الكتب إال مجيرد الحيرع الجدييد ،واال الليون البي ار لليور  ،وحيدل بميا شي ت عين األغياط والتحرييف
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األعوج ،وضرر يلك على العلماء وعلى العلم فاد ؛ ولهيا فإنني من على هيا المنبر الكريم ،وعبير هييا البرنيامج
األمثي  ،أوجييه نصيييحن إلييى إخيواني وأصييحابي طيياب العلييم ،وأسترشييد بفضيييلن شيييخنا الشيييخ عبييد الكيريم فييي هيييا

ار بالصف الجديد ،والور الامر.
المجا  ،أرشد إخواني أن يعنوا بالطبعات القديمن للكتب ،وأال يستدبروها اغتر ا

وأنا أيكر ا ن أن بعب مشايخنا في الجامعين أييام الطليب فيي كليين اللرين العربيين ،كيانوا يوصيوننا باعتمياد كتياب

سيبويه في طبعن بوال األولى ،دون الرجوع إلى الطبعن المحققن ،لالوا :ألن طبعن بوال أصح ،والي لام عليهيا

عالم من العلماء السابقين ،وك أو ج ما طبعته مطبعن بوال صحيح في الجملن.

وصيتي أيضا إلى الناشرين ،وأصحاب المطابر ،أال يتعجلوا بإعادة طباعن أ من الكتب التيي طبعيت ليديما ،إال

أن يكون في الطبر مليد فا دة ،مث أن تجمر عدة نسخ للكتياب ،أو أن يكيون فيي المطبيوع ليديما خلي أو نقي

،

واال يكن األمير كييلك فيلرى أن يصيور الكتياب فيي طبعتيه القديمين وينشير عليى ميا هيو ،ففيي تليك الطبعيات خيير،

وصوابها أكثر مين صيواب الطبعيات الحديثين ،وغلطهيا ألي مين غليط الطبعيات المعاصيرة ،إننيي أسيمر مين بعيب

النيياس لوميا ألول ييك اليييين يشييترون الكتييب فييي طبعاتهييا األولييى بييدعوى أن أسييعارها غالييين؛ ولكيين تبييين لنييا معشيير
البيياحثين وطيياب العلييم أن فييي تلييك الطبعييات خييير ،وأنهييا طبعييت علييى أصييو صييحيحن ،وأن الييي لييام عليهييا
وشكر لكم جميعا.
ا
علماء ،كما أسلفت ،هيا ما لد  ،وأشكر لكم ما أدليتم ،وما أينتم به،

كر لكم ،كان ذا و الدكتورع عبتد المحستن العستكر ،تكر هللا لته ،و عتود لكتم يضتيلة ال تي عبتد
المقدم :ا

الكريم ،إذا كان لكم تعلي على ما ذكره ال ي عبد المحسن ب

لي .

جلى هللا عنا فضيلن أخينا الدكتور عبد المحسن العسكر عليى ميا أبيداه ،والعنايين بميا يكيره معروفين ،ويكرناهيا فيي

دروس ومناسبات كثيرة جدا ،وما للنا نوصي طاب العلم أن يقتنوا الطبعات القديمن؛ ألنها أصيح فيي الجملين ،ال
يمار في هيا أحد ،اللهم إال الكتب التي جمعت لها النسخ ،وانبرى لتحقيقها البارع من طاب العلم ،فهيا مث ما

أشار الشيخ عبد المحسين ،ال نختليف معيه فيي شييء ،وهييا أرييي ،وهييه وجهين ن ير مين ليديم ،ورددتهيا وكررتهيا
ومكتبتييي جلهييا ميين هيييا النييوع ،ووصيييتي لطابييي أيض يا بهيييا ،والشيييخ عبييد المحسيين يعييرع هيييا ،وغي يره مميين لييه

معرفن بنا وبطريقتنا وحضور دروسنا.

عليى كي حيا أنيا خشييت مين الملي مين كثيرة مييا أوصيي بالكتيب القديمين ،والطبعيات القديمين؛ ألنيه مثي ميا أشييار

فضيييلن الشيييخ اليييين يتولييون الطباعيين فييي الييلمن األو علميياء ،أمييا اليييين يتولييون الطباعيين ،وأربيياب المطييابر فييي
الرالييب ال ألييو  :الجمييير تجييار يهمهييم الكسييب ،فييا يبحثييون عيين نيوادر الرجييا لتحقيي الكتييب واخراجهييا ،كييم ميين
كتيياب طبيير فيييه ميين ال ينق

ير عيين فييتح البييار علييى سييبي المثييا ،
والخل ي الشيييء الكثييير ،يعنييي ا ن نس يل كثيي ا

أفض الطبعات نقو  :طبعن بوال ،

المقدم :وصور من ا؟

ار بعيد يليك ،لكين ال يرنيي عين طبعين
وصورت ،لكن مر األسف أن التصوير ندر أيضا ،رغم أن الكتاب طبر مر ا

ب يوال أ طبعيين ،ميين أراد أن يكتفييي بالسييلفين األولييى التييي طبعييت فييي حييياة الشيييخ األولييى فييي عييام (1380هي ي)

الشيخ عبد العليل بن بال تولى تصحيح جلأين ،وبعب الثالل بنفسه ،وترك البالي للطابر محيب اليدين الخطييب
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على أن يعتمد على طبعن بوال ؛ ألنها نسخن صيحيحن ومتقنين ،متيى يطبير فيتح البيار بالمسيتوى اليي طبير فيي
بوال مهميا ليي عين الطبعيات الجدييدة أنهيا لوبليت وليدمت وعلي عليهيا وخرجيت ،ال يمكين ،حتيى السيلفين الثانيين

والثالثن فيها من الخل الكبير ما ال يوجيد فيي السيلفين األوليى لميايا؟ لبعيد البيون بيين الشييخ محيب اليدين الخطييب

وبييين أوالده ،وميين تييولى الطباعيين بعييده؛ فالشيييخ محييب الييدين الخطيييب تييولى الطبعيين األولييى بنفسييه ،بينمييا الطبعيين

الثانين والثالثن توالها غيره ،وال شك أن للعالم بصمات فيما تيواله ،والكتيب القديمين عنيدنا ترتييب للمطيابر معيروع،

ار ،وفييي
وأولويييات لالتنيياء ،هيييا يطييو بسييطه ،هيييا يطرييى علييى الموضييوع األو  ،حييديل يو شييجون ،وأثرنيياه مير ا

ار أيضيا فيي بعيب الكتيب ،وميا يمير
المناسبات ،وفي دروس ،وألمحنا له فيي البرنيامج المعيروع شير التجرييد مير ا
بنا كتاب ننق منه إال أن نيكر طبعته المهمن.

المقدم :لعلنا نستمر يي ذكر مكتبة طالب العلم ييما يتعل بالتفسير وعلوم القرآن؟

نعم ،طالب العلم يحتاج من كتب التفسير ما يعينه على فهم كتاب هللا -عل وج  ،-وميا يعينيه عليى تيدبر كتياب

هللا ،ومييا يعينييه علييى االسييتنباط ميين كتيياب هللا ،فهنيياك كتييب مختص يرات مناسييبن للمبتييد ين ،وان كييان فييي بعضييها
بعب المخالفات التي يجب التنبيه عليها ،هناك تفسير مناسب لطبقات المجتمر كليه ،تفسيير إنشيا ي مسيتمد مين
كتب التفسير الموثولن هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سيعد  ،هييا مناسيب للميتعلم وغيير الميتعلم ،للمتخصي

في العلوم الشرعين وفي غيرها ،للطبيب للمهندس للمثقف للتاجر لرب األسرة لربين البييت وهكييا ،كي يسيتفيد منيه؛
ألنه صي بلسلوب العصر ،هناك تفسير أيضا مختصر جدا وغير منتشير بيين طياب العليم -مير األسيف -وهيو

ير ،تفسييير الشيييخ فيص ي بيين مبييارك (توفي ي الييرحمن لييدروس الق يرآن) هيييا الكتيياب رغييم اختصيياره مطبييوع
يفيييد كثيي ا

ليديما ،وطبير حيديثا وطبيير فيي أربعين أجيلاء ،وهيو مسيتمد ومختصير ميين الطبير والبريو وابيين كثيير ،وهييا كتيياب
نيافر فيي بابيه لمين ال يسيعفه الوليت بيالرجوع إلييى األصيو القديمين ،ال سييما الثاثين المييكورة ،هنياك أيضيا تفسييير

مناسيب ومختصيير جييدا هييو تفسييير الجالييين ،جييا الييدين المحليي ،وجييا الييدين السيييوطي ،وهييو أشييبه مييا يكييون
بالمتن ،متن علمي متين بحاجن إلى مطالعن حواشيه ،ويحتاج أيضا إلى من ينبه على ما فيه من ملحو ات مين

أه العلم ،واال فالكتاب من أنفر ما ينفر طالب العلم؛ ألنه مختصر جدا.

المقدم :سب لكم و خرجتم بعض المالحظات على ذا التفسير يا ي ؟
شيرحنا بعيب هييا الكتياب فيي دروس المسيجد ،ونشير منيه ميا يتعلي بسيورة الفاتحين فيي أربعين أشيرطن ،لكين رأينيياه
على طريقتنا هيه يطو جدا يطو إيا كانت الفاتحن أربعن أشرطن فمايا عن البقرة مثا؟

يرر
على ك حا الشيخ عبد الر ال العفيفي له على الربر األخيير تعليقيات نافعين ،عليى ربعيه األخيير لميا كيان مق ا

على المعاهد العلمين ،التفسير في غاين االختصار ،شخ

من طياب العليم فيي الييمن لبي ليرن أو أكثير احتياج

إليى أن يقي أر فييي هييا التفسييير فلشييك عليييه هي يقيرأه بطهييارة أو بيدون طهييارة ،فقيي لييه :الحكيم للرالييب هي الرالييب

التفسييير أم القيرآن؟ يهييب يعييد األحييرع ،عييد حييروع القيرآن وحييروع التفسييير فوجييدها إلييى سييورة الملمي واحييدة مييا
تليد حرفا ،ثيم مين الميدثر إليى آخير القيرآن لاد فيي التفسيير للييا ،فانحليت عنيه هييه المشيكلن ،عليى كي حيا هييا

التفسير رغم أهميته ومتانته إلى أن فيه شيء من المخالفات العقدين.
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وهنيياك تفسييير أوسيير منييه ب ي أشييهر ،وهييو تفسييير البيضيياو  ،أوسيير ميين الجالييين ،وهييو أيض يا كتيياب متييين مييتقن
يسييتفيد منييه طالييب العلييم ال سيييما مييا يتعلي بالصييناعن اللف ييين ،عليييه حيواع عديييدة ،وللعلميياء بييه عنايين عجيبيين،

يعني بلرت الحواشي عليه أكثر مين ما ين وعشيرين حاشيين ،وينيدر أن ييلتي نسيخن مين تركييا أو مين سيوريا ولييس
عليييه ح يواع للمييين؛ فالكتيياب وضيير لييه لبييو  ،هنيياك تفسييير مختصيير جييدا يسييمى( :التسييهي ) تفسييير ابيين جييل

الكلبي ،وهيا تفسير مختصر ومحرر ومتقن ومضبوط ،وهناك أيضا تفسير النسيفي ،وهييه كلهيا مختصيرات ،لكين
تفسير الشيخ ابن سعد ال يسترني عنه أحد ،تفسير الشيخ فيص بن مبارك أيضا يحتاجه طالب العلم ،ال سيما

عند ضي الولت ،تفسير الجالين أيضا مهم بالنسبن لطالب العلم ،تفسير البيضاو وما عليه من حواع نقتصر

على بعضها كحاشين لاده التي يتف المترجمون على أنها أفض الحواشيي ،هنياك حاشيين الشيهاب ،هنياك حاشيين
القونو وهناك حاشين ابن التمجيد ،وحاشين الكلروني ،حيواع كثييرة منهيا المطبيوع ومنهيا المخطيوط ،هنياك كتيب

فييي التفسييير أطييو ميين هيييه ،يتصييدرها تفسييير اإلمييام الحييافظ ابيين كثييير -رحمييه هللا تعييالى ،-وهييو مناس يب لكافيين
المتعلمين ،لد يمله غير المتخص

في السنن لكثرة ما يسوله من آثار باألسانيد ،وما فيه من تكيرار؛ ولييا انبيرى

الختصاره جمر من أه العلم ،مين أفضي المختصيرات اختصيار الشييخ أحميد شياكر (عميدة التفسيير عين الحيافظ
بن كثير) ومنها (تيسير العلي القدير) للشيخ محمد نسيب الرفاعي -رحمن هللا على الجمير.-

هيييه مختص يرات جيييدة لتفسييير الحييافظ ابيين كثييير علييى أن األص ي ال يرنييي عنييه شيييء ،لكيين ميين كييان يم ي يكيير

األسييانيد؛ ألن هيييه أمييور لييد ال يسييتفيد منهييا كثييير ميين ليراء التفسييير ،أيضيا هنيياك تفسييير البرييو هييو تفسييير أثيير

سلفي ال يخلو من ماح ات يسيرة جدا ،لكنه فيي الجملين أثنيى علييه شييخ اإلسيام وأ مين اإلسيام ،ووالير الكتياب
ال شيك يشييهد بهيييا ،تفسييير الخييالن وهييو مختصيير ميين البريو ميير إضييافات ،ولييه شييهرة وانتشييار برييير هيييه الييباد،
ص يياحبه ي يييكر ألي يوا بع ييب المتص ييوفن ،ول ييه عناي يين ب يييكر م ييا يتعلي ي بالمرلق ييات ،بالرل ييا  ،تفس ييير اللمخش يير

(الكش يياع) عل ييى م ييا في ييه م يين اعتلالي ييات يقي يرأه طال ييب العل ييم بح ييير ،ويقي ي أر م ييا كت ييب علي ييه م يين حي يواع تب ييين ه يييه
االعتلاليات.

مؤخر يعني بينت ذه األ يار ييه؟
ا
المقدم :خدم

فيه من الحواشي تبين اعتلاله ،ابن المنير وغيره بين يلك ،كثير من أه العلم تصدوا له ،على ك حا هو يفيد

فييي بابييه فييي اللريين ،يسييتفاد منييه فييي الناحييين اللروييين ،تفسييير الخطيييب الش يربيني هييو كيياد يجميير بييين البيضيياو

واللمخشيير  ،أطييو ه يييه الكتييب تفس ييير إمييام المفسي يرين محمييد بيين جري يير الطبيير ال ييي هييو أع ييم تفسييير عل ييى

ار ،طبير أوال فيي المطبعين الميمنيين ،ثيم فيي بيوال ،
اإلطا  ،ويجمر تفاسير السلف باألسانيد ،والكتاب مطبوع مير ا

ثييم بعييد يلييك حققييه محمييود شيياكر ،حق ي إلييى سييورة إب يراهيم فييي سييتن عشيير جييلءا ،أكم ي فيمييا بعييد يلييك ،ثييم حققييه

اليدكتور عبيد هللا التركيي ،عليى كي حيا طبعين الشييخ أحميد شياكر أنيا لرأتهيا بكاملهيا ،مين أنفيس ميا يقتنييه طاليب
العلييم ،ولييو كانييت نالصيين ،فييإيا أضيييفت إلييى طبعيين ب يوال التييي هييي األص ي  ،واعتمييد عليهييا الشيييخ أحمييد شيياكر
اعتمادا مر ما وجده من نسخ ،لكن طبعن بوال ال يعدلها شيء ،ثيم طبعين الشييخ أحميد شياكر اعتميدت عليى هييه
يعخر ،وال أسييتطير الحكييم عليهييا ،كييام الشيييخ عبييد المحسيين اختصيير
بدليين طبعيين الشيييخ عبييد هللا التركييي التنيتهييا مي ا
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كثير في العناين بالطبعات القديمن ،واال كانت النين أن أبين طبعن ك كتاب معه في أثناء يكيره ،لكين أ ين
علينا ا
الولت ما يسعفنا.

هناك أيضا من له عناين باللرن عليه يعتني بتفسيير البحير المحييط ألبيي حييان ،البحير المحييط كتياب يكياد يكيون

كتيياب لريين ،ولييه مختصيرات النهيير الميياد ميين البحيير ،فيييه أيضيا الييدر اللقيييط ميين البحيير المحيييط ،المقصييود أن هيييا
كتاب ينفر فيما يتعل بالناحين اللروين في القرآن ،وهناك تفسير اليرال تفسيير كبيير عليى اسيمه (التفسيير الكبيير)

للفخر الرال  ،هيا التفسير طالب العلم المبتد والمتوسط الي لم يتله للنقد ال ينبري أن ين ر في هيا التفسير
كثير من الشبه على أحد المتعلمين ،ب لد ال يدرك بعب المتلهلين بعيب الشيبه
البتن؛ ألن معلفه بارع لد يمرر ا
والسييالات التيي يسيولها فيي تقريير بعيب الشيبه ،واتهيم فيي يليك ،حتيى ليي  :أنيه يسيو الشيبه نقيدا ،ويجييب عنهييا

نسي ن ،يضعف عند ردها ،هناك شبه ال يرتضيها ،وليسيت مين ميهبيه ،يعنيي أع يم مين ميهبيه ،فيو ميهبيه ،ثيم
بعد يلك يسولها ويجليها بقوة ،ثم يضعف عن ردها؛ وليا ال ينصح طاليب العليم بقيراءة هييا التفسيير حتيى يتلهي ،

أما إيا تله فالتفسير فيه فوا د ،ولد لي فيه" :إنه فيه ك شيء إال التفسير" لكن هيا جور ،فيه تفسير.

هنيياك تفسييير ابيين عطييين أثن يى عليييه شيييخ اإلسييام هييو مطبييوع متييداو محق ي  ،وهييو كتيياب نييافر ،وهنيياك تفسييير

األلوسيي أيضيا تفسيير مطييو اسييمه (رو المعياني فييي تفسيير القيرآن الع يييم والسيبر المثيياني) ألبيي الثنيياء محمييود
األلوسي الجد ،ليس محمود شكر  ،جده ،هيا التفسير جمر فيه ما هب ودب ،ونق فييه النقيو المتباينين ،فيقيو :

لييا شيييخ اإلسييام بيين تيمييين ،ويقييو  :لييا اإلمييام المحقي ابيين القيييم ،ويقييو  :لييا محيييي الييدين بيين عربييي -لييدس

سي يره -خل ييط ،المقص ييود أن في ييه فوا ييد يس ييتفيد من ييه طال ييب العل ييم ،ال س يييما المتلهي ي  ،وفي ييه أيضي يا عناي يين بالتفس ييير
اإلشار  ،تفسير الصوفين ،التفسير اإلشار  ،على ك حيا الطاليب المتلهي ال خيوع علييه ،عليى أنيه ينبريي أن
يجع طالب العلم في مكتبته ختما لتبي أر يمتيه ،خيتم يكتيب فييه هييا الكتياب فييه مخالفيات عقديين ،هييا الكتياب فييه

كيا ،هيا الكتاب فيه كيا ،ليب أر من عهدة وجوده ،ممن يعثره بعده ،أو يطلر عليه بمكتبته ويتلثر بمثي هييه الكتيب
يخييتم علييى الكتيياب ،هنيياك كتييب ألفييت فييي جوانييب ميين القيرآن مثي  :أحكييام القيرآن أواله أهي العلييم عناييين ،ميين يلييك

أحكام القرآن للشافعي جمر من كام الشافعي ،أحكيام القيرآن البين العربيي ،كتياب لطييف ونفييس ،طبير فيي أربعين

أجلاء.

المقدم :ي ابن العر،ي يا ي ؟
أبو بكر بن العربي المالكي ،ال نعنيي بييلك ميا يسيمونه محييي اليدين بين عربيي صياحب الفصيو

والفتوحيات ليه

تفسير منسوب إليه ،وهو تفسير رد على ميهبه في وحدة الوجود ،وليلك ما يشار إليه ،وال ينبري أن يقتنيه طالب

العلم.

هنيياك أحكييام القيرآن البيين العربييي ،كتيياب لطيييف ،وفيييه نكييات وط ار ييف ونيوادر ،حصييلت البيين العربييي ميير شيييوخه

ألرنه وفي رحاته ،المقصود أن طالب العلم يستفيد من هيا الكتاب ،هناك أيضا أحكام القرآن للجصا
وبعب ا

استنباط أحكام القرآن من وجهن ن ر الحنفيين ،كتياب مياتر وجيامر ونيافر ،لكين ال يسيلم مين لوثين اعتي ال صياحبه،
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هناك أحكام القرآن للكيا للطبر الهراسي أيضا ،كتاب نافر ،وفيه لطا ف وفوا د ،وان كان لكين هييا ال يعنينيا فيي
هيا الباب ،وان الطبر له مولف من الحنابلن ،ولصن مشهورة ،وهللا المستعان.

هناك الجامر هو بح جامر ألحكام القرآن للقرطبي ،ك الصيد في جوع الفر ،هييا التفسيير جيامر عليى اسيمه،

ار ،لكيين أجييود طبعاتييه طبعيين دار الكتييب المصيرين ليسييت األولييى الطبعيين الثانييين ،وهنيياك ثانييين أكثيير ميين
وطبيير مير ا

م يرة ،طبيير ثانييين ،الكتيياب يشييك فييي طبعتييه الجييلء األو طبيير يمكيين خمييس م يرات ،الجييلء الثيياني ميين الثيياني إلييى
الثاني عشر طبر ثال مرات ،ثيم مين الثاليل عشير إليى العشيرين طبعيت ميرتين ،أوليى وثانيين فقيط ،ثيم مين واحيد

إلييى عشيرين هيييه الطبعيين األخييرة بييدار الكتييب المصيرين التييي لوبلييت علييى نسييخ كثييرة ،بعييب األجيلاء لوبي علييى
ثاثيين عشيير نسييخن ،فالكتيياب عنييي بييه ميين ناحييين الطباعيين عنييي بييه عناييين فا قيين ،وفيييه إحيياالت السييابقن والاحقيين،
وهيييه مي يلة ،الكتيياب كبييير عش يرين مجلييدا ،فييإيا لييا  :تقييدم الطييابر يقييو  :ان يير الجييلء كيييا صييفحن كيييا ،إيا لييا :

سييلتي ،يقييو  :ان يير صييفحن كيييا الجييلء كيييا ،هيييه مييلة الطبعيين الثانييين ،الطبعيين األولييى ليييس فيهييا هيييا بي الطبعيين
األولييى المجلييدات الثاثيين األولييى ليييس فيهييا إحيياالت ،وال فيهييا تعليقييات ،وليييس فيهييا آيييات أيض يا ،بينمييا الطبعيين

األخيرة كاملن من ك وجه ،المقصود أن هيا الكتاب بحر محيط فيما يتعل بلحكيام القيرآن ،ويمكين أن يعخيي منيه

فقه المالكيين ،يعنيي ميا ينسيبه إليى الميياهب األخيرى ليد يقير فييه شييء مين خطيل فيي النسيبن ،ال مين حييل أن هييا
القو ال يوجد في هيا الميهب ،لكن لد ال يكون هو المعتميد فيي المييهب؛ فعليى طاليب العليم أن يعنيى بيه عنايين

كبيرة ،هناك كتب في إعراب القرآن ،وكتب في علوم القرآن كثيرة جدا ،ك فن من الفنون يحتاج إلى حلقن.

المقدم :ادذن لي آخذ اتصال معنا يضيلة ال ي الدكتور عبد العليل العويد ،حياكم هللا يضيلة ال ي .

المتص  :أها وسها ،ومسى هللا شيخنا الشييخ عبيد الكيريم بيالخير ،واألسيتاي فهيد واألخيوة العياملين فيي البرنيامج،
نسل هللا -عل وج  -أن يكتب األجر والمثوبن.

المقدم :تفض يا ي .

المتصي  :بسييم هللا الييرحمن الييرحيم ،الحمييد هلل رب العييالمين ،وصييلى هللا وسييلم وبييارك علييى نبينييا محم يد وعلييى آلييه
كثير إلى يوم الدين وبعد:
وصحبه وسلم تسليما ا

حقيقن أحسن األخوة االختيار ،وأضاع على حسن االختيار اختيار العالم المتخص

خير ،وكتب لهم األجر والمثوبن.
الجمير ا

في هيا المجا  ،فجلى هللا

أنييا ال أسييتطير أن ألييو  :إنييي ألييدم شييي ا ،أو أريييد أن ألييدم شييي ا ،إنمييا هييي استفسييارات وس يعاالت علمييين أوجههييا

مشكور أن يضر نقاطها على الحروع.
ا
لفضيلن الشيخ ،وأطمح منه متفضا

المسللن األولى :هي طريقن طلب العلم الشرعي -فضيلن الشيخ -أال ترى أنها تهميع دور الكتياب الييوم فيي حيياة
الطالييب باعتميياد التعليييم س يواء فييي المسييجد أو فييي الكلييين المتخصصيين بييالعلم الشييرعي ،الكتيياب أو علييى الميييكرة،

فنريد من فضيلتك ولفن حو هيا المنهج ،وما هي الطريقن الصحيحن؟
المسللن الثانين :في المكتبات هي :المكتبن االلكترونين ،األل ار

 ،يعيع طاب العلم بين مع م لها عليى حسياب

الكت ياب المق ييروء ،ومهم ييع أيض يا له ييا ،ثم ييت أر ثالييل يي يرى أنه ييا تفيييد ف ييي الفهرس يين وتقريييب المعلوم يين ،وس ييهولن
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الحص ييو عليه ييا ،م يير الحاج يين الش ييديدة للكت يياب ،نري ييد الق ييو الصي يواب ف ييي المول ييف الص ييحيح لطال ييب العل ييم منه ييا
كمكتبن.

المسللن الثالثن :التي أريد أن أطرحها هي :اليوم تنتشر المكاتب فيي بيوتيات طلبين العليم وبشيك كبيير؛ ولكين هييه

المكتبات مر كونها ليمن يلحظ أنها تموت بموت أصحابها ،إلهما الورثن ،ولعدم حاجتهم إليها ،ولعيدم اعتنيا هم،

وألنها تمث ماال لهيدا بالنسبن لما المورل ،أال ييرى فضييلتكم أن أع يم وسييلن لحف هيا هيو التوعيين بإيقياع هييه
المكاتب بعد الوفاة ،وخاصن أنهيا ال تمثي نسيبن عاليين مين ميا صياحبها ،مير ميا ال يخفيى مين ابترياء األجير فيي

العلم الي ينتفر به ،والصدلن الجارين ،وهو من بقاء هيه الكتب محفو ن بالين ،ومكتبات مستديمن ثابتن.

يضيلة الدكتور ليتك تبقى معنا نستمع لع يضا يكون ناك استفسار لفضيلة الدكتور.
تفض يضيلة ال ي  ،بالنسبة لطريقة طلب العلم.

نقدم اإلجابة على سدلة ال ي  ،واع...؟

يكر لفضيييلن أخينييا الييدكتور عبييد العليييل علييى هيييه األس ي لن واالستفسييارات ،أمييا بالنسييبن لطريقيين تحصييي العلييم
شي ا
ار
الشرعي ،واتيان هيا البياب المهيم ،أو األمير الع ييم مين بابيه ،والجيادة المطرولين عنيد أهي العليم ،هييه بينيت مير ا
في مناسبات كثيرة ،لكن مر األسف الشديد أن بعب مين ييلاو التعلييم الن يامي يحيي بعيب الطلبين عليى شييء
من كتابات المعاصرين ،أو يكتفي الطلبن مما ينقلونه من كامه في ميكرات ،وهيا ال شك إماتن.

المقدم :سيكون لنا موضوع حول ذا -إن ار هللا ،-يعني نعد األخوة ن يكون لنتا تخصتيص موضتوع حتول
ذا ،يكون وسع.

ال شييك أن تربييين طالييب العلييم سيواء كييان فييي التعليييم الن ييامي أو غييير الن ييامي عليى كتييب المتقييدمين ،تعويييدهم

على أساليب المتقدمين ،التعام مر كتب المتقدمين ،وفهم كام المتقدمين ،ال شك أن هيا هو المهم؛ ألن طالب
العليم يتخييرج عليى هيييه الميييكرات ،ال يسيتطير أن ي ارجيير الكتييب القديمين ،يعييين فييي لريين ليييس عنييده ميا يحي عنييده

إشييكا  ،فيريييد أن ي ارجيير مسييللن ال يسييتطير أن يفهييم ،ال يعلييم ميين الفقييه ال بييالقوة وال بالفعي  ،يعنييي ال يسييتطير أن
يراجر الكتب ،وليس لديه حصيلن.

المتصي  :وهييا واضيح يييا شييخ التربيين العلميين فييي الكلييات الشيرعين أن طلبين العلييم ال يعرفيون أن للكتيب األولوييين
في تخصصاتهم ،فضا عن منهجها وطريقتها واسم معلفها.

نحن عتبنا على بعب المن مين للدورات العلمين أن لرروا في هيه اليدورات كتيب معاصيرين ،ووكليوا شيرحها إليى

أصييحابها ،نقييو  :يييا أخييوة كتييب المعاصيرين كتبييت بلريين العصيير ،بلهجيين العصيير ،يفهمهييا طالييب العلييم ،وهييو فييي
بيته ،دعوا هعالء العلماء لب أن تتمنوا وجودهم وحصولهم يشرحوا ويبينوا لطابهم كام المتقدمين البيالي ،طاليب

العلم ينفرد في لرين ،وينلو إما لاضي واال معلم واال خطيب واال داعين يستطير أن يحل كيام أهي العليم؛ ألنيه
عود عليها ،ومرن عليها ،ووضحت له ،وشرحت له ،هيه ال شك أنها خل  ،يعني إحالن طاب العليم فيي التعلييم،

سواء كان الن امي أو الحر في المساجد والبييوت وغيرهيا ،إحيالتهم إليى المييكرات أو ميا يكتبيه المعاصيرون ،رغيم

أهميتهييا ،نعييم يسييتفاد منه يا ،لكيين العمييدة تكييون كتييب المتقييدمين ،ومييا أجم ي مييا يق ي أر فييي فييتح القييدير مييثا علييى
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الطيياب ،ويوضييح كيييف يسييتفاد ميين هيييا الكتيياب الع يييم؟ يقي أر سييب السييام ،ويعلي عليييه الشيييخ بمييا آتيياه هللا ميين
علييم ،ويوضييح ويحل ي  ،ويحييرر المسييا  ،ويييرجح ،في يربط الطيياب بكتييب المتقييدمين التييي هييي سييوع تبقييى عنييده،

أيضا حصيلن الطالب من هيه الميكرات آخر عهده بهيه الميكرة االمتحان ،وليلك نعاني من جمر هيه المييكرات
من األبواب وامتهانها عند االمتحانات ،الطالب ما عنده استعداد يشي العشرين ثاثين ورلن أين يوديها؟ إيا طلر

من االمتحان؟

المتص  :وليس لها ليمن كقيمن الكتاب؟
ليس لها ليمن ،يعني رغم جالن معلفيها ،وحرصهم عليها ،وعنايتهم بها ،لكن األصي الكتياب ،والجامعين وغيرهيا

من الجامعات يعكدون على هيا الجانب ،وفي لقاءات مر المس ولين في الجامعن يحيرون أشد الحيير مين اعتمياد
المييكرات ،طييب كييف يتخيرج طاليب عليم متخصي

فيي العليوم الشيرعين عليى مييكرات؟ كييف ينفير الجيي القييادم

وعمدته ميكرات؟ المقصود أنه ال بد من العناين بكتب المتقدمين ،وهيه المسللن األولى.

المقدم :ما الكتب اعلكترونية تحدثنا عن ا.

والمكتبن االلكترونين تحدثنا عنها ،وأفضنا فيها ،وفييه أيضيا فيي مناسيبات كثييرة ،والي أر الوسيط هيو المعتميد يعنيي

ال نقييو  :إنهييا ال يمكيين أن يسييتفاد منهييا ،وال نقييو  :أنييه يعتمييد عليهييا ،يسييتفاد منهييا بقييدر اإلمكييان ،الكتيياب هييو

األص ي  ،يبقييى أن الوسيييلن الوحيييدة للتحصييي ل يراءة الكتيياب علييى الشيييخ ،ال يسييترنى بالكتيياب ،وهيييا يييلتي التنبيييه
عليه إن كان الولت يسعف؛ ألن عند وصايا في آخر الولت؛ ألن المسللن طاليت ،وبقيي كتيب حيديل وتفسيير،
وكتب كثيرة.

المقدم :ما يتعل بو ف المكتبات ونختم ب ا؟
المكتبات حقيقن مير علينيا أميور مين معانياة الورثين ،يعنيي شيخ

تيوفي -رحميه هللا -فيي بعيب القيرى ،فميا كيان

مين أوالده إال أن خلعيوا بيياب المكتبين وبنوهييا بيالطين ،لميا تحييدثوا مير أحييد المختصيين ،وبينيت لهييم أهميتهيا ،فتحيوا

البيياب فوجييدوها لييد أكلتهييا األرضيين ،يكيير أن لاضييي ميين لضيياة الخليييج تييوفي -رحمييه هللا ،-يكيير أن لديييه مكتبيين
فيييهبنا إليهييا لنشييتريها ،ففوج نييا أنهييم انتقليوا ميين البيييت األو إلييى البيييت الثيياني بيييت الطييين إلييى فليين جديييدة ،فقييا

الصرصيير ورميناهيا فيي اللبالين ،وليس عليى هييا كثيير،
أوالده :إن النساء لالوا :هيه كتب تجمر علينيا الحشيرات و ا
يعني مخطوطات وجدت في اللبالن.

المتص  :توفي أحيد طلبين العليم -علييه رحمين هللا -وعنيده مكتبين تقريبيا عشيرة فيي عشيرة أمتيار ،فرحي أوالده بييت
آخر ،وما تكلفوا أنفسهم عناء الكتب ،فلوصوا الناس أن الباب مفتو من يريد أن يلخي فليلخي منها ما يريد.

الشيخ الخضير :أدهى من يلك واحد من أه العلم المعروفين تيوفي لبي أربعيين سينن ،تيوفي فجمعيت مكتبتيه فيي

دورة مياة ،لكنها ملراة ،يعني ما هي مستعملن في السطح ،فتلفت من السيو واألمطار ،هيه مآسي مآسي.

المتص  :يرى معه أن اإليقاع هو من أع م أمور االستفادة منها.

مييا فييي شييك اإليقيياع هييو الوسيييلن الوحيييدة التييي يسييتفاد منييه ،وعرفنييا أن الجامعييات لهييا عناييين بالكتييب ،ولييديهم ميين

المختصييين مييا لييديهم ،ميير أن عنييد ماح يين علييى أن يتييولى هيييه المكتبييات العاميين أنيياس ميين ه يواة الكتييب ،ميين
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أصحاب الكتب ،من أه الكتب ،ال يكفي أن يكون متخص

مكتبات ،مر األسف الشديد أنا حضرت محياورات

فيي مكتبيات مركليين كبييرة بيين أميين المكتبين وبيين المسيتعير ،أميين المكتبين يقيو  :ال هييه النسيخن ال تعيار ،وهييه

النسييخن ال بييلس خيييها ،فييإيا بالنسييخن المتاحيين لإلعييارة هييي األصييلين ،والنسييخن التييي ال تعييار طبعيين دار الكتييب
العلمييين ميين الطبعييات الجديييدة ،مكتييوب عليهييا ال تعييار ،وشيييء كثييير ،شيييء يعتصيير عليييه القلييب ،لكيين مسييللن

التخص

ال بد منه ،يجمر إلى هعالء ويوضر عندهم الناس اليين هم هواة الكتب.

المتص  :شكر هللا لكم.

كر يضيلة الدكتور.
كر ا
المقدم :جلاكم هللا خير ،ا

المقدم :نعود عستكمال بقية الكتب خصوصا األخوة يي حرص الحقيقة و غف عستكمال ا.
هناك كتب إعراب القرآن للعكبر والنحاس ،والمتلخرين أيضا لهم مساهمن جيدة فيي هييا البياب ،وعنيد أن كتيب
إعراب القرآن ينبري أن يستفاد منها ،يفياد منهيا فيي فهيم القيرآن ،وفيي إتقيان اللرين ،إتقيان النحيو والصيرع؛ فطاليب

العلم إيا عني بكتب إعراب القرآن استفاد فوا يد ع يمين ،أتقين اللرين مين جهين ،وفهيم القيرآن ،وخيير ميا يميرن علييه

طاب العلم في اللرن ،وهيا الت ار نوجهه إلى المختصين في هيا البياب ،أن يعربيوا القيرآن يعنيي درس نحيو ميثا

أو فييي نهاييين الفص ي يكلييف الطيياب بييإعراب الفاتحيين ،ثييم بعييد يلييك يقاب ي إع يرابهم بكتييب إع يراب الق يرآن ،ويصييور
ويسييدد ،ويمكيين أن يقييوم بييه ك ي شييخ

فييرد  ،ك ي فييرد بمفييرده ،يقييوم بهيييا العم ي  ،يعييرب الفاتحيين ،ثييم بعييد يلييك

يعييرب مييا كتبييه علييى كتييب إعيراب القيرآن ،ويسييتفيد فوا ييد ع يميين ،هنيياك كتييب علييوم القيرآن مقدميين التفسييير لشيييخ

اإلسييام ابيين تيمييين فييي غاييين األهمييين ،فيهييا توجيهييات ،وأمييور ال توجييد فييي غيرهييا ،من وميين اللملمييي ،من وميين
مختصرة ،وعليها شرو  ،اإلتقيان فيي عليوم القيرآن للسييوطي أيضيا كتياب جيامر ،والبرهيان لللركشيي كتياب حافي ،
مناه العرفان لللرلاني أيضيا هييا كتياب مرتيب ومين م مير اليرغم بلنيه نيال

 ،القواعيد الحسيان فيي تفسيير القيرآن

للشيخ عبد اليرحمن بين سيعد مين خيير ميا يسيتفيد منيه طاليب العليم فيي هييا المجيا  ،المقصيود أن الكتيب كثييرة،

ولسنا بصدد سرد لوا م كتب أو أسماء كتب؛ ألن هيه تكف به أناس.

المقدم :نأخذ يا تي ينتا آختر يمكتن متا دام لتم يتبت معنتا الو تت ينأختذ نبتذ يستيرة مثت العقيتدة  -حستن هللا

إليك -ممكن ت ير لطلبة العلم بعض الكتب؟

العقيدة لما هرت الفر والطوا ف واحتاج الناس إلى تدوين ما يتعل بالعقيدة المستمدة من الكتياب والسينن ،أليف
العلميياء المتق ييدمون كت ييب العقا ييد س ييموها كت ييب الس يينن ف ييي األس ييانيد ،وجمعوه ييا م يين الكت يياب والس يينن ،وم يين ألاوييي

الصحابن والتابعين ،التي هي العمدة في هيا البياب ،ولييس للمتيلخر أن يخيرج عين هييه المصيادر فيي هييا البياب،
فهناك كتب كثيرة السنن لإلمام أحمد أو لعبد هللا بن اإلمام أحمد ،هناك اإلبانن أيضا ،كتب كثيرة ،لكن مما ينبري
أن يعنى به طالب العلم بالنسبن لكتب العقيدة كتب شييخ اإلسيام ابين تيميين اليي أحياط بميا لاليه السيلف فيي هييا

البيياب ،وجميير مييا كتبييوه ،ومييا يكيير ،ومييا نق ي عيينهم ،وحييرره وضييبطه وأتقنييه فييي كتييب كثي يرة كالواسييطين والحموييين
والتدمرين شيخ اإلسام ،أيضا مجموع الفتاوى فيه بحول كثيرة جدا في هيا الباب ،له أيضا كتيب مطولين فيي هييا

الباب ،له درء تعارب العق والنق  ،الي ما في الوجود له ن ير ثان ،كما يقو ابن القيم ،له نقب التلسيس:
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أعجوبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يين للعي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالم الربي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياني

وك ي ي ي ي يييلك التلس ي ي ي ي يييس أص ي ي ي ي ييبح نق ي ي ي ي ييده

ج

له أيضيا :منهياج السينن فيي اليرد عليى المخيالفين مين الرافضين ،المقصيود أن كتيب شييخ اإلسيام ال يسيترني عنهيا
طالب علم ،له أيضا التضاء الصراط المستقيم في مخالفن أه الجحيم ،المقصود أن كتب شيخ اإلسام ال يحياط
بها في هيه العجالن.

كتيب ابين القييم أيضيا فيي هييا البياب الصيواع  ،النونيين ،وغيرهيا ميين كتبيه التيي خيدمت فييي هييا المجيا  ،معلفييات

أ ميين الييدعوة ،الشيييخ اإلمييام المجيدد الشيييخ محمييد بيين عبييد الوهيياب ،وعلييى أرسييها كتيياب التوحيييد ،كشييف الشييبهات،

األصو الثاثن ،القواعد األربر ،كتب ال يسترني عنها طالب علم ،أيضا تاميييه مين أوالده وأتباعيه ،المدونين فيي

الدرر السنين ،ال يسترني عنها أيضا طالب العلم ،المقصود أن الكتب والولت ضا .

المقدم :طيب كتب الفقه؟

هناك كتب الفقيه كتيب للمتقيدمين ألفهيا األوا ي مين أصيحاب الميياهب وأتبياعهم مين تاميييهم ثيم أيضيا وجيد كتيب

لهيه المياهب المتبوعن من لب المتوسطين والمتلخرين ،ولهم طر ولواعد في ترتبيها وأولوياتها ،والميهب عندهم
بالنسبن للمتقدمين والميهب عند المتلخرين والميهب عند المتوسطين ،إلى غيير يليك مميا يحتياج إليى ملييد بسيط،

لكن لو التصرنا على بعب الكتب المختصرة في المياهب وجدنا مثا عند الحنابلين اليلاد ميثا ،أو دليي الطاليب،

أو عمدة الفقه ،وعند الشافعين....

المقدم :كل ا تحتاج إلى ذكر مؤلف ا حتى السامع يقيد ا يا ي ؟
الولت ال يسعفنا ،معلف ال الد معروع شرع الدين موسى حجاو  ،وبالنسبن للدلي الشيخ مرعيي الحنبليي ،العميدة
اإلمام الموف  ،ثم بعد يلك ألف بعده المقنر للطبقن الثانين ،ثم الكافي للثالثن ،ثم المرني للمنتهيين ،عليى كي حيا

كتب الفقه تحتاج إلى بسط ،وهي مرتبين عنيد أصيحابها عليى سيا ر الميياهب ،لكين الطاليب المنتهيي اليي يحتياج

إلييى م ارجيير تهمييه وتحييرر لييه المسييا

علييى طريقيين هيييه المييياهب ،وان كانييت هيييه الكتييب ليسييت دسيياتير ال يحيياد

عنها ،هي كتب بشر من خا ترجيحاتهم ،لد يكون فيها الراجح ويكيون فيهيا المرجيو  ،فين ير فيهيا ،والحكيم هيو

الدلي  ،الطالب المنتهي إيا التنى هيه الكتيب ،والتصير مير شيروحها ،والتنيى أيضيا المرنيي البين لدامين ،المجميوع
للنوو  ،بالنسبن للمالكي ليو كيان شير حيديل :االسيتيكار البين عبيد البير ،أو أحيد شيرو خليي عليى ميا فيهيا مين
تعقيد لمن لم يللف مختصر خلي وشروحه ،كتب الحنفين عندهم كتب مين أنفسيها شير فيتح القيدير البين الهميام،

والكتييب مشييكلتها أنهييا كثي يرة جييدا ،أيض يا علييم شيييخ اإلسييام فييي مجمييوع الفتيياوى ميين الحيياد والعش يرين إلييى آخيير

الفتاوى ال يسترني عنه طالب علم فيي هييا البياب ،أيضيا المحليى البين حيلم للمنتهيين مين طياب العليم ،ال يمكين
أن يسترنى عنه؛ ألنه فقه السلف ،لوال ما فيه من شدة على األ من ،فطالب العلم المبتد والمتوسيط ينبريي أن ال
ين يير فييي هيييا الكتيياب؛ ل ي ا يكتسييب ميين حييدة المعلييف ،فشييد علييى كثييير ميين أه ي العلييم ،ولييا فييي حقهييم بعييب

العبارات التي ال تلي .

هناك أصو الفقه ،هناك السلوك واألخا  ،هناك أيضا كتب كثيرة في اللرن ،من أهم المهمات ،األدب والتاريخ،

طالب العلم يحتاج إلى كتب استجمام من مجات نافعن رحات يكريات.
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المقدم :ذا يا ي يعني يجع التبعة عليك يعني ع تخرج إع بوعد -إن ار هللا.-
أسل هللا أن ييسر.

المقدم :نا ريد ن ختم ذه الحلقة بوصية سريعة يي غضون د يقة و د يقتتين لطلبتة العلتم علتى مت -إن
ار هللا تعالى -ن ييسر لنا لقار آخر معكم عستكمال مث

ذا الموضوع ،يبم ستوصي طلبة العلم؟

وآخر أن يستحضر أثنياء الطليب ،وأثنياء االلتنياء ،وأثنياء المطالعين أن يستحضير اإلخيا
ا
طالب العلم عليه أوال

هلل -عييل وجي  ،-أثنيياء شيراء الكتيياب ،وأثنيياء مطالعتييه ،واإلفييادة منييه ،يستحضيير هيييا اإلخييا

؛ ألن الهييدع ميين

القراءة تحصيي العليم الشيرعي ،والعليم الشيرعي أشيرنا سيابقا إليى أنيه مين عليوم ا خيرة المحضين ،مين أميور ا خيرة
التييي ال تقبي التشيريك؛ فعلييى طالييب العلييم أن يستحضيير ،والنييين شييرود ،وفييي خضييم هيييا الكييم الها ي ميين الكتييب،
ويسار ،ولد يرف عن هيا ،على ك حا عليه أن يستحضر هيا ،فهو األساس وهو األص .
ا
ويبحل يمينا

على طالب العلم أن يهتم بالتناء الطبعات المصححن والمحققن ،يعني وسب أن أشيار اليدكتور عبيد المحسين إليى

شيء من هيا ،ويسيل عميا يشيك علييه فيي أمير الطبعيات ،فكيم مين طبعين مصيحفن ومحرفين اعتميد عليهيا مين ال
يعرع وال يفير بيين المطيابر ،هييا أيضيا يحتياج إليى حلقين ،لكين عياد ،وهللا المسيتعان ،وكنيت أرييد اإلفاضين فييه،

لكن الشيخ عبد المحسن ..أيضا ال يعتمد الطالب على كتابه ،ويهم حضور الدروس ،فمن كان علمه من كتابه
كان خطله أكثر من صوابه ،الطالب الي ال يعرع الكتاب إال في الدرس عند الشيخ ألنه نشاهد بعيب الطياب
–لألسف -يضر الكتاب في المسجد ،الطالب الي ال يعرع الكتاب إال في الدرس عند الشيخ ل أن يفلح.

المقدم :يعني يراجع ما يقيده؟

لب  ،ال بد أن يعنى بالمطالعن لب الحضور ،والمراجعين بعيد الحضيور ،والميياكرة مير اليلماء ،الشييخ عبيد القيادر
بن بدران له درس مير مجموعين مين الطياب عنيد شييخ مين الشييوخ ،ميايا يقيو ؟ يقيو  :أوال نحفيظ القطعين ثيم كي

واحيد فييي لاوييين ميين المكيان يشيير هيييه القطعيين لبي االطياع علييى الشيير  ،يشيير  ،ثيم بعييد يلييك إيا شيير يطييالعون

الشر  ،الصواب يقر ،ويشاد به ،والخطل يصحح ،وبهييا يثبيت العليم ،يقيرءون الحواشيي ،يييهبون إليى الشييخ يسيدد
ير ،ميينهم ميين هييو صييبور
ميا عنييدهم ،ويليييد مييا عنييدهم ،علييى كي حييا المطالعيين يختلييف الطيياب فيهييا اختافيا كبيي ا

دعوب ،يلخي الكتاب وال يخلطه بريره حتى ينتهي ،ومنهم الملو الي يخبط هيا ساعن وهييا سياعن وهيياك سياعن
مث هيا الصبور الدعوب ما فيه مشكلن ،هيا يق أر الكتاب حتيى ينتهيي بالطريقين التيي تشير فيميا بعيد ،المليو هييا
ال بد أن يضر جدوال بحييل ال يرتبيك ،يضير جيدوال ثابتيا بعيد صياة الصيبح ليه ليراءة فيي كتياب كييا ،بعيد انتشيار

الشمس كيا ،بعد كيا ،جدو يللم به نفسه ،ويعتمد عليه.

أيضا أثناء المطالعن يستحضر الطالب يفرغ نفسه من المشاغ  ،ويصحب ألام ملونن يدون فيهيا المسيا  ،كثيير
من المخطوطات المكتوب عليهيا فيي المطبوعيات القديمين :ليف ،تلمي  ،لألميور المهمين ،بعيب شييوخنا ليه طريقين

في كتبه ،وجدت بعد موته يضر نقطن حمراء أحيانيا ،يضير نقطين حميراء ،وأحيانيا سيوداء ،وأحيانيا لرلياء ،وأحيانيا

خضراء ،الحمراء لما يريد أن يراجعه فيحف ه ،اللرلاء لما يريد أن يراجعه ،ويكيرر الن ير فييه ،الخضيراء لميا يرييد
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أن ينقله إلى ميكراته ،وك طالب علم ينبري أن يكيون لدييه مييكرة ،المقصيود أنيه ال بيد مين التميييل بيين ميا يقي أر،
والكام في هيا يطو  ،وهللا تعالى أعلم.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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