المنهجية في قراءة الكتب وجرد المطوالت
الشيخ عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
الحمد هلل رب العاالمي ولالهللا هللا وسالم وكاارى علاهللا عبادل ورساوله حبيحاا محماد ،وعلاهللا للاه ولاحكه عيمعاي  ،عماا
كعد :فإ هذا الموضوع الذي اختارل اإلخوة عحواحاً لهذا الدرس يحتاج إلهللا محاضا ار  ،با إلاهللا و ا ؛ أل كا فا

يحتاج إلهللا و

مستق -م فحاو العلام ،-ساوا كاا العلام الشارع  ،عو ماا يعاي علاهللا فهام العلام الشارع  ،لكا

فا هااذا الاادرس حلاام كأط ارفااه -إ شااا هللا تعااالهللا ، -وحااذكر -بااإذ هللا يا وعااال -مااا لعلااه ع يايااد السااام  ،وا
كا

د تقدم لقا ا

عدة لقا ا .

ايل  ،واألشارطة موياودة ،ولكحهاا متشاعكة تحتااج إلاهللا ع تلاتق ما
كثيرة ف هذا الشاأ  ،وس ِّ

المقدمة:

ف هذل الساعة حبدع كمقدمة لبداية التأليف والتلحيف.
ف عهد الحب -عليه اللاالة والساالم -لام يكا هحااى كتاب ملاحاة وف م لااة ،حتاهللا القارل لام يكا ميموعااً فا

ملحف ،ب كا محاوظاً ف اللادور ،ومكتوكااً كتاكاا

متار اة ،والخشاية مأموحاة فا ذلاى الو ا

ما وياودل -

عليااه اللااالة والسااالم -فا ع يخااتل هااذا القارل ك يارل ،وفا ع يضااي محااه شا ؛ أل هللا -يا وعااال -تكاا

كحاظه.
لما فتح

البلدا وويد

بوادر لالختالف علهللا عل األلول وهو القرل  ،كادر اللاحاكة -رضاوا هللا علايهم-

بيمعه ،فيم ف عهد عب ككر يمعاً مبدئياً ،ثم يم اليم الحهائ ف عهد عثما -رض هللا تعالهللا عحاه، -
كأيادي الحااس إلاهللا يومحاا هاذا،

وكتَ َب محه حسخاً عرب  ،عو خمس ،وعرسلها إلهللا األملار ،واعتمدها الحااس ،وما ازلا
َ
تكاا هللا كحاظاه ما الزياادة والحقلاا  ،حتاهللا ذكار البيهقا فا دفئا الحبااوة:
وهاذا برهاا علاهللا حاا القارل الاذي ِّ
ع يهودي دعال القاض يحيهللا اب عكثم إلهللا اإلسالم ،فلم ي ْسلم ،لم يسلم لما دعال القاض يحيهللا اب عكثم ،وكعاد
ذلااى ،كعااد ماارور سااحة كاملااة يااا لاايعل إسااالمه علااهللا ياادي القاضا يحيااهللا ابا عكااثم ،فسااأله عا الساابب فا هااذا

ف فيهاا وديار وبادل ،ثام ذهاب بهاا إلاهللا ساوه اليهاود،
التأخر؟ فذكر له :عحه عمد إلهللا التاوراة فكتاب محهاا حساخاً َح يار َ
فتخطاوها م يدل ،واشتروها ،و ر وها ،وعملوا كما فيها ،ثم لح مث ذلى ف اإلحييا  - ،ادم وعخار وزاد وحقا

وحرف ،-ثم كعاد ذلاى عرضاه علاهللا الحلاار  ،فاشاترول ،واعتمادول ،ثام كعاد ذلاى َعم َاد إلاهللا القارل الكاريم ف يار فياه
ت يي ار يسيرة ياداً ف تكااد تْل َحا  ،فياا كاه إلاهللا ساوه المسالمي -ساوه الاو ار ي  -ما المسالمي  ،فما حظار فياه

رمال ف ويهه ،ثم كعد ذلى ععل إسالمه ،وذكر القلة ليحيهللا ب عكثم.

فلمااا حااي يحيااهللا با عكااثم التقااهللا سااايا ب ا عييحااة ،وايتم ا كااه ،وذكاار لااه القلااة ،فقااال :هااذل القلااة شاااهدها ف ا
ِ
اَ حل حْا ِف نو ح [( )9ساورة الْجار] ،ف يساتطي
القرل  ،فاهلل -ي وعال -تكاا كحاظاه {ِإَّنا حن نْا ن حنَّلنلحنا الا رْ ن حر ح اوِاَّنا حل ن
عحد ،وف يير ع يزيد عو يحق  ،وعما كالحساكة للتاوراة واإلحييا  ،فقاد اساتحاظوا عليهاا ،ووكا حاظهماا إلايهم ،فلام
يحاظااوا ،فو ا مااا و ا م ا التحريااف والتباادي والزيااادة والحقلااا  ،هااذا الكتاااب المحاااوا بااي الاادفتي هااو عل ا

األلااول كالحسااكة لهااذا األمااة ،وف ا فلكااه تاادور يمي ا الكتااب ،كمااا ف ا ذلااى السااحة؛ ألحهااا ماس ارة للق ارل ومبيحااة لااه
وموضحة للقرل .

حعم! فيها عحكاام ازئادة علاهللا ماا ياا فا القارل وتساتق بتشاري كعا
ِ
وْى [( )4-3سورة النجم].
ق حع ِ انل حه حوى ِ* ن نه حو ِإَّال حو نْ ٌي ني ح
حينط ن
تدوي السحة:

{و حما
األحكاام ،وها ما الاوح كماا اال :ح

كالحسكة لتدوي السحة ،يا ف حديث عب ساعيد عحاد مسالم(( :ف تكتباوا عحا شايئاً ساو القارل  ،وما كتاب شايئاً
دياار القارل فليمحااه)) ،وما ذلكاام كااا ما اللااحاكة ما يكتااب ،فمااحهم ما حما هااذا األماار عو هااذا الحها علااهللا

الكراهة ،األمر علهللا الكراهة ،يعح خالف األولهللا ،يعح اعتحوا كالقرل وف تخلطوا معه ديرل ،ومحهم م حم هاذا
الحه علهللا ما إذا خيف اخاتال ديار القارل كاالقرل كاأ تكتاب الساحة ما القارل فا لاحياة واحادة فيتياه الحها

حيحئذ ،ومحهم م حمله علهللا ما إذا اعتمد الحاس علهللا الكتاكة وتركوا الحا .؟
والوا

يشهد بهذا ،ع م اعتمد علهللا ما يكتب فإ الحافظة عحدل تضعف إلهللا ع تذهب ،فالذي يكتب ما يحتااج

إليه ،يعتمد علهللا هذا المكتوب ،ثام إذا تاذكر شايئاً محاه لام ياذكرل ،بيحماا ما لام يكتاب واحتكاه لماا يا ْذكر وماا يقاال ف
شى عحه يحاظه ،والحاس متااوتو ف الحا

وة وضعااً.

كعد هذا عم المحظور ،فأمر عمر ب عباد العزياز ككتاكاة الساحة؛ خشاية ع تضاي كماو اللاحاكة -رضاوا هللا
عليهم ،-وهذا هو بداية التدوي الرسم للسحة ،وعما ب ذلاى فهاو تادوي شخلا ككتاكاة عباد هللا با عمارو با

العااا

 ،فا

ولااه عليااه اللااالة والسااالم(( :اكتب اوا ألب ا شااال)) هااذا عماار كالكتاكااة لكحااه حااادر ،ويكقااهللا ع الضااك

والكتاكة للقرل  ،ولم يكتب ديرل خشية ع يختل كه.
وماا خياف محااه ما افعتماااد علاهللا الكتاكااة وضاياع الحاا هااو الحالا  ،فالحاااس با ع يكتباوا يحاظاو  ،والتاادرج
الزمح الذي حل يشهد بهذا ،فكا اللحاكة يحاظو الساحة ،ثام كعاد ذلاى ياا كعادهم التااكعو وهام حاااا ،ثام
كعااد ذلااى باادع التاادوي ومااا زال الحاا فا األمااة حتااهللا ويااد ما األئمااة ما يحاا سااكعمائة علااف حااديث عكثاار ما

الحواسب ،عكثر مما يم ف الحواسب ككثير ،ثم احتشر الكتاكة وماا زال األمار يضاعف- ،ععحا مساألة الحاا ؛
حا اللدر ،-وا كا حا الكتاب الذي هو عحوا وبرها لحا هذا الدي ما زال مستم اًر.
ولم يا

علهللا األمة ش  ،ولم يض م ديحهاا وعلمهاا شا

كميموعهاا ،اساتمر األمار علاهللا ذلاى والحافظاة عحاد

الحاس تضعف اعتماداً علهللا هذل الكتب ،وحظ اًر لكثرتها وتحوعها وتشعبها.
تدوي الكتب:

فا عول األماار كتبا

السااحة ،ثاام كتبا

ا ثااار عا اللااحاكة والتاااكعي  ،ثاام دوحا

ع اوال الريااال ،ولااار لهااا عثاار

علهللا حا السحة.
دوح

العلوم ولحا

لذاته ،ثم كعد ذلكم يا
الكتاب كعد المطاك .

الكتب فمحها ال ايا

ومحها الوسائ  ،ومحها ما يتول كه إلاهللا المطلاوب ،ويكاو مطلوكااً ف

المطاك  ،فلار الكتب متيسرة عكثر مماا كاا علياه األمار با  ،تيسار الحلاول علاهللا

ف ا السااابل ب ا ويااود هااذل المطاااك  ،إذا احتي ا

إلااهللا كتاااب :إمااا ع تسااتعيرل وتحاار

وتعيدل إلهللا لاحكه ،عو تحسخ الكتاب ،وكتاكة الكتاب وحسخه عفض م

علااهللا ار تااه والا ا ار محااه

ار ته عشر م ار  ،ويستايد الطالب بهذل

الكتاكة كما عحه يستايد إذا اساتعار الكتااب؛ أل يومااً ما األياام ف باد ع يارد علاهللا لااحكه ،بخاالف ماا إذا ا تحاال

اإلحسااا  ،واف تحااا دياار متيساار للس اواد األعظاام م ا طااالب العلاام ،يلااعب علااهللا طااالب العلاام ا تحااا الكتااب ب ا
ويود هذل المطاك  ،فأويد

هذل المطاك  ،وه كقدر ما ه حعمة م حعم هللا -ي وعال -إف ع لها م األثار

علهللا الحا ودراسة هذل الكتب ما يشاهدل ك عحد.
شيوخ األزهار بتحاريم طكاعاة الكتاب الشارعية ،وعياازوا طكاعاة كتاب

ف عول األمر ،ف بداية الطكاعة عفتهللا كع

الت اواريخ واألدب والل ااة ومااا عشاابهها ،وف شااى ع هااذل -ف ساايما ف ا عول األماار -حظ ارة طبيعيااة؛ أل هااذل الكتااب

تويد ريكة ف

لوب العلما ؛ ألحهم يعرفو م لثارها ما يعرفو  ،فاإذا كاا األمار با الكتاكاة افعتمااد كلاه علاهللا

الحا  ،ثم كعد ذلى لما احتشر الكتاكة لار افعتمااد علاهللا الكتاكاة ،والكتاكاة تحتااج إلاهللا معاحااة ،وكالمعاحااة يثبا
العلم ،ثام كعاد الطكاعاة ماا الاذي حلا ؟ حلا ع طالاب العلام ييما ما الكتاب عضاعاف ماا كاا عحاد شايوخه،
وم ذلكم ف يعرف عحها شيئاً.
يعح طالب العلم الحري

الميتهد الذي إذا اشتر الكتاب عر المقدماة ولاار عحادل تلاور عا الكتااب ،عماا ع

يق عر الكتاب م عوله إلهللا لخرل- ،م كثرة المطبوعا  -ف شى ع دوحه خر القتاد.

ثاام اسااتمر األماار كعااد الطكاعااة إلااهللا ع ظهاار هااذل الحواسااب ،هااذل الحواسااب التا يساار كثيا اًر علااهللا المتعلمااي ،

وكض طة زر ف ثواح تحل علهللا ما تريد ،لك القاعدة :ع ما عخذ كسهولة ياقد كسهولة.
يعح تض

زر وتستخرج ما تريد م الحلو

ع وال عه العلم كسهولة ،لك ما الذي يثب

م الكتاب ،م السحة ،كالطره كاألساحيد ،تستخرج ما تريد ما

م هاذا العلام الاذي ي خاذ كساهولة ،إذا فقاد الكهرباا عااد طالاب العلام

عامياً ،حعم هذا هو الوا ا ؛ أل العلام متاي يحتااج إلاهللا معاحااة ،ويحتااج إلاهللا حاار فا القلاوب ،ماا يحتااج ع يمار
مرور السراب ،ومثلحا لذلى :كم يمش علهللا ريليه كشارع م الشوارع ،وهذا الشاارع فياه محاال
ف هذل العحاوي الموضوعة علهللا هذل المحال  ،إذا احتههللا ما الشاارع يكاو
هذا الشارع م المحال  ،لك إذا مر بهذا الشارع كسيارة ،ه يحا محهاا شا

ش

.

فالااذي يماار كساارعة ف شااى عحااه ف يثبا

تيارياة ،ويحظار

اد حاا شايئاً كثيا اًر ،وعارف ماا فا

؟ عو يعارف المحاال ؟ ماا يعارف

فا القلااب محااه شا  ،و ااد يقااول ائا  :إذا كااا األماار كااذلى ،فها حكتااب

الكتب وف حعتمد علهللا الطكاعة؟
حقول :ف يا عخ ؛ ا

الطكاعة فرض

حاسها ،وه حترى هذل الحواسب؟

حقول :ف يا عخ .
إذاً كيف يتال هذا م ما ذكر ؟

حقول :الكتب يقتحهللا محها ما يحتاج إليه؛ أل كثرة التلاحيف -كما ال اب خلدو  -مش لة ع التحلي .
وعمااا كالحس اكة لهااذل الحواسااب فااال يعتمااد عليهااا ،وف يعااول عليهااا ف ا بحااا طالااب علاام عبااداً ،فطالااب العلاام ف يعتمااد

عليه اا البت اة ف ا بحااا ل العلم ا  ،إحمااا يااتعلم علااهللا اليااادة علااهللا طريقااة م ا ساابل كحا ا المتااو  ،وميالسااة الشاايوخ

ومالزمااتهم ،وكمطالعااة الشاارول والحواشا  ،ثاام كعااد ذلااى يسااتايد ما هااذل ا ف  ،إذا عراد ع يخاارج حااديث يخريااه
بحاسه م الكتب ،وا استطاع ع يخدم حاسه بحاسه دو الاهارس فهو عولهللا.
ااد يقااول ائ ا  :إ ف ا هااذا إضاااعة و ا ؟ حقااول :حعاام فيااه إضاااعة و ا  ،لك ا و ا
التحلي  ،وعح

ف ا ساابي م ا ؟ ف ا ساابي

تريد حديثاً م األحاديث -ف طريقى إلهللا الو وف علهللا هذا الحديث -تمر كأحاديث كثيارة ،عحا

د تكو كحاية إليها عشد م الحديث الذي تحشدل وتطلكه.
إذا عرد

ع تقااف علااهللا مسااألة م ا مسااائ العلاام ،وتولاال

إليهااا بحاسااى ،مااا تولاال

إف كعااد ع ماارر علااهللا

مسائ كثيرة.
كثير م الحاس ما طاالب العلام ما األساف يقاول :الحااس فا علار السارعة ،وتعادو هاذا الكاالم وتخطاول ،ا

بلحظة تأخذ ما تريد؟ فحقول :حعم بلحظه ،لك ما الحتيية؟
إذا عرد

تخريي حديث فاتعب عليه ،ويش الماح ع تتعب علهللا الحديث؟

إتعب علهللا يمعه -يم طر ه وعلااظه ،-و د تقف علهللا عشري طريقاً بحاسى ،ثم كعد ذلى ف ماح م ع تريا
إلهللا هاذل ا ف فتختبار العما  ،علاى ع تقاف علاهللا طاره لام تقاف عليهاا بحاساى ،وحيحئاذ تثبا هاذل الطاره التا
عخذتها م ا ف

ف

لكى؛ ألحها در زائد علهللا ما يمع  ،تتشوف إليه.

عحاادى خطكااة

فهااذل يسااتااد محهااا ف ا اختكااار العم ا  ،يسااتااد محهااا –عيض ااً -عحااد ضاايل الو ا  ،إذا ضاااه الو ا
يمعة ،وما كق إف رب ساعة ،وعح محتاج إلهللا حديث ماا تادري مااذا اال فياه عها العلام؟ ف مااح ما ع تطلا
علهللا دريته م خالل هذل ا ف  ،عما ع تعول عليها ف مبتدع عمرى فال.

فال بد ع يكو طلب العلم علهللا اليادة ،وع يتعب ف تحليله ،وع يسلى السب والطره الت سالكها ما تقادم،
لححلا علااهللا مااا حلاالوا عليااه ،ولااذلكم ما هااذل التيسااي ار وهااذل التسااهيال  ،كاام فا األمااة ما الحااااا؟ -ععحا

حااااا السااحة -وا كاحا

الباوادر -وهلل الحمااد -ااد ظهاار وتكشاار بخياار ،وكعثا

لمااال ،وكاحا

الطريقااة عحااد عها

العلم حا المختل ار الل يرة اليسيرة ،مث  :األربعي  ،ثم العمدة ،ثام البلاو  .وما يتطااول علاهللا المحتقاهللا فضاالً
عا ا ع يحاا ا الكت ااب المساااحدة؟ لكا ا ما ا ذلا ااى ا م ااال -وهلل الحم ااد -وي ااد  ،فاا ا الشاااكاب ما ا يحا ا ا لفف

األحاديااث ،وهااذا يكشاار بخياار ،لكا ف يكاا هااذا ،ف يكاا عبااداً ،با ف بااد ما معرفااة الاقااه ،وافسااتحكا ما هااذل
األحاديث ،ومعرفة ثبو هاذل األحادياث ما عادم ثبوتهاا ،فاال باد ع حتحقال ما ثبوتهاا كمعرفاة األسااحيد والطاره؛
أل اإلخوا يحاظو عحادياث مياردة بادو تكارار ،لكا ف باد ما التكارار ،ف باد ما األسااحيد ،ف باد ما الحظار

ف المتو .
د يقول ائ  :إحهم ف هذل المرحلة ف مرحلة تخزي  ،تخزي للمتو ؟
حعام لااحي  ،لكا ف بااد ع يعااود إلاهللا هااذا العلاام مارة عخاار ليتاقااه فياه علااهللا طريقااة شارححاها ما ار اًر ،وا كااا ا

بدعحا حدخ ف السحة ،واألل ع حتحدث ع القرل .
كياية التاقه ف السحة؟

ذكرحاها م ار اًر ،وه سهلة وميسورة ،لكحها تحتاج إلهللا و  ،وتحتاج إلهللا معاحاة ،وتحتاج إلهللا تعب ،كاختلار:

تأت إلهللا البخاري ،وتيعله المحور واألساس الذي تدور عليه ،وهاذل مرحلاة فحقاة كعاد حاا المتاو المعتبارة عحاد
عه العلم ف الاحو  ،وعلهللا حسب الترتيب الطكق لمستويا

الطالب.

تااأت إلااهللا الحااديث األول فا البخاااري ،وتيااد اإلمااام البخاااري خريااه فا سااكعة مواضا  ،تحظاار فا هااذل المواضا

كلها ،وتحظار كام تاريم البخااري علاهللا هاذا الحاديث فا هاذل المواضا  ،وتقاار باي األسااحيد فا المواضا الساكعة،
ه ه متطاكقة؟ مختلاة؟ ه زاد البخاري فا هاذا الموضا علاهللا الموضا ا خار؟ ها ت يار كعا

الارواة؟ ها

ت ير ليغ األدا ؟ ك هذا م ثر ف فهم السحة ،وف تحلي هذا العلم العظيم.
إذا احتهيا

ما المواضا  ،تحظار فا مطاكقاة الحاديث للتريمااة التا وضاعها البخااري عحواحااً لهاذا الحاديث ،وتارب

هاذا الحاديث بتريمتاه ،وتحظاار فا ع اوال السالف ما اللاحاكة والتااكعي التا يااذكرها الم لاف -رحماه هللا تعااالهللا-

تح

هذل التريمة؛ ألحها خير معي علهللا فهم الحديث.

واذا حظر فا المواضا الساكعة علاهللا هاذل الطريقاة ،تكشاف لاى عماور ،ف تتكشاف لاى إذا ا تلار علاهللا موضا
واحد كما هو شأ المختل ار ؛ ألحه عحياحاً يختلر البخاري ،وعحياحاً يكس  ،عحياحاً تياد كلماة تاات لاى لفااه فا

فهاام هااذا الحااديث ،وكاام حل ا م ا الخااك كالحسااكة للشاارول والخل ا الت ا ف يعحااهللا م لاوهااا كااالحظر ف ا عط اراف
الحااديث ،ثاام إذا عحا

احتهيا

ما هااذل المواضا تحظاار إلااهللا حااديث فا لااحي مساالم كطر ااه وعلااظااه ،وكمااا تااريم

عليه الشرال؛ أل مسلماً لم يتريم الكتاب.

ثاام كعااد ذلااى تحظاار فا سااح عبا داوود ثاام فا الترمااذي والحااديث مخاارج عحااد اليماعااة ،بهااذل الطريقااة يكااو لااديى

التلور كام للحديث ،وبهذل الطريقة تتاقه ف السحة ويكو عحدى فقه الحديث علهللا طريقة عه الحديث.
كيف تق عر القرل ؟ وكيف تاهم القرل ؟
ألحه فبد م ع حبدع كأل األلول.

القرل محاوا بي الدفتي ؛ فلذلى ف تتعب ف مسألة ثبوته كالسحة ،وف ف يم طر ه ،وف دير ذلى ،تقا عر القارل

علهللا الويه المأمور كه ،وهذا يكو كعد الحا إ تيسر؛ أل ماا ياأت الحاا  ،الحاا ماا يتيسار لكا الحااس -ما
{وحلحق ند حي َّسنرحن انلنقنرآ ح ِلل ِرْ ن ِر حف حه نل ِم ُّمَّد ِ ر [( )71سورة القمر].
ع هللا ي وعال د يسر القرل  -ح
القارل ميساار -وهلل الحمااد ،-فيكااو هااذا كعااد الحا ا  ،تحظاار فا الملااحف ،وتقا عر فيااه علااهللا الطريقااة المااأمور بهااا
كالتدبر والترتي  ،وعحا

تحظار فا كلماتاه ،ماا يشاك علياى ما هاذل الكلماا

تدوحاه فا كاراس ،الاذي يشاك علياى

م كلماته تدوحه ف كراس ،وهذا يسميه عها العلام درياب القارل  ،وما عفضا ماا كتاب فا درياب القارل  :كتااب

ل ير اسمه :حزهة القلوب فب عزياز السيساتاح  :كتااب مختلار فا درياب القارل عثحاهللا علياه عها العلام كثيا اًر
م المتقدمي والمتأخري .

المحهيية ف التاسير:
ويكااو بيااد طالااب العلاام المبتااد كعا

التااسااير الموثو ااة المختلارة يااداً؛ أل كثارة التااااري تاذهب عليااه الو ا

دو فائدة؛ ألحه ف يستوعب ،وم عحا ما يري إليه طالاب العلام المبتاد فا فهام القارل  ،فا فهام علاااا القارل ؛
أل األلااا ف بد ع تاهم ،والمعاح عيضاً ف بد ع تاهم.

ف فهم القرل  ،ف فهم علااظه يكو بياد طالاب العلام "توفيال الارحم لادروس القارل  :للشايخ فيلا المكاارى" هاذا

التاسير علهللا اختلارل هو مختلر يداً ،مختلر م اب يرير والك وي وابا كثيار ،وهاو علاهللا ماحهي السالف -
مختلر يداً -فيع القرل علاهللا ثالثمائاة وخمساي درس كقادر عياام الساحة ،وعيضااً يساتااد فا فهام معااح القارل

م تاسير الشيخ ابا ساعدي -رحام هللا اليميا  ،-هاذل التااساير المختلارة تيعا طالاب العلام ف يتشات  ،فيريا

ف دريب القرل إلهللا السيستاح  ،ويري -عيضاً -إلهللا تاسير الشيخ فيلا با مكاارى ،ويريا عيضااً إلاهللا تاساير

ابا سااعدي فا هااذل المرحلااة ،وما ذلااى يايااد ما كتااب علااوم القارل  :يسااتايد ما كتااب علااوم القارل  ،وكتااب علااوم

القارل التا علاا

علااهللا طريقااة المتااو تاياد طالااب العلاام فا مرحلتااه األولااهللا محهااا "رسااالة للساايوط " يياادة فا هااذا

الكاب ،وكذلى محظومة "الزمزم " :ه حضم لهذل الرسالة ،والرسالة مأخوذة -مستلة -م كتاب للسايوط اسامه:
"الحقاية".

وهذل الكتب مويودة ومتداولة ومشروحة ،لها شرول مسايلة ومطبوعاة –عيضااً -فياااد محهاا ،وما ذلاى يحتااج إلاهللا

فهم المشك م معاح القرل .
وفبا

تيكااة كتاااب اساامه" :تأويا المشااك " ،لكا عحااا عحاادي ع مشااك القارل ي يا إلااهللا المرحلااة الثاحيااة ،يكاا ع

حاهاام وحعحااهللا كألااااا القارل كحيااث ف يشااك عليحااا لاا  ،وعمااا المشااك وافسااتحكا ما القارل واسااتخراج درر القارل

وعيائب القرل هذل مرحلة فحقة ،تل هذل المرحلة.

فإذا عكم القرل علهللا هذل الطريقة -حا القرل  -وحظر ف علااظه وري فا ماا يشاك علياه إلاهللا كتاب ال رياب،
دريب القرل  ،وهذل التااساير المختلارة إذا عحهاهللا القارل علاهللا هاذل الطريقاة ف شاى عحاه يخارج كاائادة عظيماة ،و اد
يطلب العلم سحي عديدة ،ثم تسأله ع لاظة دريكة ف القرل فال يياد الياواب ،لكا إذا عحاهللا كاه ما عول األمار
سه عليه.

كعد هذا إذا تعاد هاذل المرحلاة يعحاهللا بتاساير اإلماام الحااف ابا كثيار -تاساير ابا كثيار -ويكاو ما ذلاى حظار

ف العلوم األخر علهللا ما سيأت  ،تاسير اب كثير ،كثير م الحاس يقول :عر تاسير ابا كثيار لماا احتهيا
عح اادي شا ا  ،حق ااول إذا كاحا ا
مختل ار

ماا

الحافظ ااة ف تس ااعاى فاختل اار التاس ااير ،اختلا ارل بحاس ااى ،تاس ااير ابا ا كثي اار ل ااه

مويودة ومتداولة ومتعددة؟ حقول :يا عخ ف تعتمد وف تعول علاهللا المختلا ار ؛ أل العلام إحماا يثبا

كالمعاحاااة فاختلاار تاسااير اب ا كثياار؛ ألح اى ا

عحاادى ش ا

م ا األهليااة ،عحاادل عرضااية -كمااا يقولااو  ،-فااإذا

اختلر تاسير اب كثير وعرضته علهللا م تثل كعلمه وسدد لى هذا المختلر كعاد الرياوع إلاهللا علاله ،ف شاى

عحااى إذا احتهيا

عحاادى رلاايد كبياار ممااا ذكارل الحاااف ابا كثياار -رحمااه هللا -م ا األحاديااث وا ثااار والتوييهااا

لأل وال وافستحكا والاقه.
إذا ارتاع

درية وعرد

ع تحظر وتيم باي التاساير كااألثر الاذي علياه المعاول والتاساير كاالرعي -كتاب التاساير

الت تعحهللا كاللحاعة اللاظية -فتيم بي تاسير الك وي كعد اب كثير عو الطباري ما تاساير عبا الساعود لعحايتاه

كالمكاحث الكالدية ،وتاسير عب حيا لعحايته كالمكاحث الححوية واللرفية ،وديرهما م التااسير.

لك

د يقول ائ  :العمر ف يستوعب إذا كا هذا ف واحد وححتاج إلهللا هذل الكتب؟ حقاول :حعام ،تحتااج إلاهللا هاذل

الكتب ،وكع

طالب العلم د تتقدم كه الس ويتسلم المحالب ،ويسود علاهللا ديارل ويتلادر لتعلايم الحااس وارشااد

الحاس ووعظهم وتوييههم ولو تسأله ه

عر تاسي اًر كامالً؟ يقول لى :ما عر تاسي اًر كامالً.

فااإذا اختلاار تاسااير اب ا كثياار واحتهااهللا محااه ثاام ارتقااهللا إلااهللا الك ااوي والطبااري ثاام حظاار ف ا كتااب التااسااير األخاار

المتحوعة الاحو مم يعحهللا كالعلوم األخر المعيحة علاهللا فهام القارل كااروع علاوم الل اة ما ححاو ولارف ومعااح
وبيا وبدي واعياز ودير ذلى.
وعيضااً :يحظار فا كتاب عحكاام القارل  ،كتاب عحكاام القارل موياودة -ما األساف عحهاا موياودة علاهللا الماذاهب عادا
المااذهب الححبلا  -ا المتااداول بااي الحاااس ،فتيااد عحكااام القارل فبا العربا علااهللا مااذهب مالااى ،إلكيااا الطبااري

ال ارس علهللا مذهب الشافع  ،اليلا

علهللا مذهب عب ححياة.

ف ماااح ع يتخااذ علااهللا طالااب العلاام لليااة تعيحااه علااهللا فهاام هااذل الكتااب فيحظاار ف ا ليااا
الكتب ،ويثب
هذا الحق

األحكااام وي اري ا لهااا هااذا

المذاهب الثالثة م هذل الكتب ،ثم كعد ذلى يأت كالمذهب الححبلا ما كتاب الاقاه الححبلا فيسادد

.

واذا احتهااهللا م ا هااذل الكتااب الثالثااة ،المسااألة م اا ه ا كمسااألة س اواليف عو مسااألة اسااترخا  ،يقااول :وهللا عحااا عحاادي
روحاا

العلام فا

ويياا

وعساااار ورحاال

وهااو بيقا عر هااذل الكتاب ،مااا يمكا  ،فاال بااد ع يقتطا ما عمارل سااحي حتاهللا يثبا

لكاه ،واف لااو كاا العلام بهااذل الساهولة كاا كا الحااس علماا ؛ ألححااا حار رفعاة العلمااا فا الادحيا فضاالً

ع ا خرة ،كا ك الحاس علما  ،وف عساواه المسالمي ما يااوه فا الاهام والحاا والاذكا كثيار مما يحتساب

إلاهللا العلام ،كاا ها ف علماا  ،لكا دو تحلايله هاذا التعاب الشاديد ،فححتاااج إلاهللا ع حعتكاف لقا ار ة هاذل الكتااب،
ف ااإذا حظرح ااا فا ا ه ااذل الكت ااب عل ااهللا ه ااذل الطريق ااة ويمعح ااا ب ااي ع ا اوال عها ا العل اام ،م ااذهب عبا ا ححيق ااة حأخ ااذل ما ا

اليلا

 ،مذهب مالى حأخذل م اب العرب  ،مذهب الشافع حأخذل م إلكيا الطبري ،والمذهب الححبل حأخاذل

م الم ح إيش الماح ؟ ما الذي يمح ؟ حراي هذل المسائ فا الم حا وحضايف حقا اركا للماذهب الححبلا  ،إذا
احتهي

م هذل الكتب.

د يقول ائ  :إحه م اليد تحتاج إلهللا سحة! طيب سحة ،وكعدي ؟ ويش عحا

عياال علياه؛ ألححاا حمضا عشا ار

السااحي مااا لااحعحا شا  ،فكعااد ذلااى إذا تأه ا فيحظاار فا الكتااب التا فيهااا فائاادة ،وفيهااا شااوب بدعااة؛ ألحهااا فيهااا

فوائد ،لك م ذلى يمح م الحظر فيها ف المرحلة األولهللا والثاحية والثالثاة وياود هاذل البادع ،فعحادى ماثالً تاساير

الزمخشااري فيااه م ا الاوائااد الل ويااة والكالديااة والبياحيااة ااد ف يويااد ف ا دي ارل مثلااه ،وحعاارف عحااه معتزل ا وشاابهه
اسااتخريها عه ا العلاام كالمحااا يش ،وم ا ذلااى ف تحظاار فيااه مياارداً ،احظاار فيااه م ا حواشاايه ،واألمحيااة ائمااة ف ا ع
يتلااد عها السااحة وعها الخبارة ،عها افختلااا

فا العقياادة ،وعها الااذه الحاضاار الو اااد لهااذل الكتااب فيعلاال

علااهللا مااا فيهااا م ا مخالاااا ؛ ألححااا ااد حيااد م ا يعلاال علااهللا الزمخشااري ويبااي اعتزالياتااه ،لك ا هااو متلااكس ببدعااة

عخر  ،فكو هذل الكتب ف يحظر فيها م

ب عه السحة ،و د يدور ذكرها علهللا كع

األلسحة وحيد –مثالً -فا

تاسااير ابا كثياار :حقااول عا الزمخشااري ،حقااول عا الارازي ،فطالااب العلاام إذا ا عر فا هااذل الحقااول اسااتهوال مااا حقلااه
الحاف اب كثير ع هذل الكتب إلهللا الريوع إلهللا هذل الكتاب ،لكا ف يمكا ع ييار طالاب علام إلاهللا القا ار ة فا

مث تاسير الرازي؛ ألحه خطر علهللا طالب العلام ،خطار ،ولاذا المرياو والمطلاوب ما عها التحقيال ما عها العلام
الذي عحدهم خبرة ومعرفة بهذل األمور ع يعلقوا علهللا هذل الكتب ،فيستااد محها ويتقهللا شرها.
إذا احتهيحا م هذل الطريقة  -رعحا كتب التاسير بهذل الطريقة -حخرج كاائدة عظيمة ،هذل الكتب مطاوف

اد يقاول

طالب :عحا ف عستطي ع عستوعب هذل المطوف  ،وهذل الطريقة تلل لكتب التاساير وكتاب الحاديث وديرهاا ما
الكتب.
يكو معى ع الم عربعة عو خمسة كاألوا  ،وعحا
القرل  ،وفيه م الاوائد ش

تحظار فا تاساير القرطبا –ماثالً :-وهاو عطاول تاساير فا عحكاام

كثير ،لكحه علهللا مذهب األشاعرة.

وعيضاً فيه م األحاديث الضعياة والواهية والموضوعة ش

كثير؛ ألحه لايس ما عها اللاحاعة ،تقا عر فا تاساير

القرطب –مثالً -وعحدى األ الم الملوحة ،والمسألة مسألة يرد ار ة؛ أل الكتااب ما عشاري ميلاد ،إذا عرد
تقف عحد ك مسألة ما تحته  ،تأخذ القلم األحمر وتقول :ف ،عحد مكحث تريد حاظه؛ أل كعا

ع

المكاحاث يمار

عليااى ف ا هااذا التاسااير عوف ا دي ارل ف بااد ع تحاظااه؛ مث ا هااذا ف يمك ا ع يماار ثاحيااة ،هااذا تسااتايد محااه ف ا ك ا
العلااوم يحياار لااى طريقااى ،كع ا

التوييهااا

ف ا كع ا

الكتااب هااذل يااات هللا -ي ا وعااال -بهااا علااهللا هااذا الم لااف

كحيث ف توياد عحاد ديارل ،فمثا هاذل اكتاب :اف -كقلام عحمار ،-وفا طارة الكتااب تقاول :اللاو األحمار -ماثالً-

لاحة كذا.

يأتيى مسألة لعب

عليى وتريد ع ترايعها لتاهمها األخضر :ف.

تذكر افلطالل ف طرة الكتاب :األحمار لماا ياراد حاظاه ،األخضار لماا ياراد مرايعتاه ،تحتااج ت اريا علاهللا شاا
تاهم ،إذا ما فهم

بحاسى راي عه العلم يحلو لى هذا اإلشكال ،ويد

مقطعاً ععيكى عسلوكه وتريد ع تساتايد

محااه ف ا إحشااا ى ،وف ا إلقااا ى وف ا تعليمااى فتااأت كااالقلم األسااود وتقااول :ااف؛ لتعااود إليااه م ارة ثاحيااة ،فتحقلااه إلااهللا

مذكرتى ،وهكذا.

بهذل الطريقة ف سائر الكتب المطولة يستايد طالب العلم؛ أل هاذل المطاوف
فتاهم ك شا

فيهاا؛ ماا يمكا ؛ أل عها العلام لماا لاحاوا الملاحاا

ف يمكا ع تعاما معاملاة متاو ،

ويعلاوا محهاا المختلا ار ؛ لاتحا  ،ويعلاوا

المختلر .
ا
محها المطوف ؛ لتْاهم ويستااد محها ،ويستعا بها علهللا فهم هذل

عحواع الكتب عحد عه العلم:

فالكتب عحد عه العلم علهللا عحواع :محها المتو  ،ومحها الشرول ،ومحها الحواشا  ،ومحهاا الحكا - ،وكعا
يسم الحك

الطاالب

علهللا كتااب كاذا ،يظحاه األخكاار الطريااة المضاحكة ،لايس األمار كاذلى ،با ها المساائ المشاكلة،-

ه المسائ المشكلة :يعح ليس

حاشية تتعر

لك ش  ،واحماا ها فا مساائ دو مساائ  ،هاذل المطاوف

تق عر بهذل الطريقة ،واحتهيحا م التاسير ،حأت إلهللا الحديث.
المحهيية ف الحديث:

الحااديث يباادع فيااه كاااألربعي الحوويااة؛ أل ابا عكاااس يقااول :الرباااح هااو الااذي يباادع كلا ار العلاام با ككااارل ،يباادع
كل ار العلم ب ككارل؛ فتبدع م العتكة األولهللا لهذا السلم الذي ترتقيه لحي هذل المطالب.

تبدع كاألربعي الحووية وه عحاديث يوام م كلم الحب -لالهللا هللا علياه وسالم -فاتحا األربعاي وت اريا عليهاا
الشرول الموثو ة م

ب عه العلم ،المختلرة عيضاً.

ثم تق عر ف العمدة ،ف العرضة األولهللا تق عر كتاكاً ميسا اًر علاهللا العمادة؛ أل العمادة علاف فيهاا ،عو فا شارحها كثيار،

فتق ا عر عليهااا شاارحاً مكسااطاً ،يعح ا ف ا بدايااة األماار لااو ا عر اإلحسااا شاارل الشاايخ عبااد هللا با كسااام (تيسااير العااالم)
يحاعه ويستايد محه ،وسه يداً كتاب شكه مدرس  ،ثم كعد ذلى يق عر علهللا العمدة شارل ابا د يال العياد؟ حقاول :ف،
ي ي شرل اب د يل العيد إلهللا ع يق عر كتب عخر ؛ أل شرل اب د يل العيد ف داية اللعوكة.

وما اسااتطاع ع يتعاما ما شاارل ابا د ياال العيااد ويخاارج محااه كحيااث ف يشااك عليااه شا

فهااذا تعلاام السااكاحة،

فليق عر عي كتاب م شرول السحة ،كعد هذا يقارع ،يحاا البلاو ويقا عر فا شاروحه وييما باي ساب الساالم وتوضاي
األحكام للشيخ عبد هللا الكسام -إذا يم بيحهما استااد فائادة عظيماة-؛ أل شارل اللاحعاح شارل متاي يمكا ع
يربااهللا عليااه طالااب علاام بخااالف الشاارول الت ا عشااكه كالمااذك ار الت ا فيستشااك محهااا ش ا  ،هااذل ف يربااهللا عليهااا
طالب العلم ،لكحه يحتاا محهاا وفيهاا فوائاد ،وفيهاا ماا يعاي طالاب العلام ،فاإذا ا عر بلاو المارام -ألحاه مخادوم ،-و ا عر
معه ف الو

حاسه المحرر فب عبد الهادي ،و ار بي الكتابي  ،وحظار فا زوائاد هاذا ،وزوائاد هاذا ،واساتخرج

الزوائااد علااهللا الكتااابي  ،وحظاار ف ا عحكااام اب ا حياار ،واب ا عبااد الهااادي و ااار بيحهمااا ،وكحااث؛ ليل ا إلااهللا القااول
اللااائب ما هااذي القااولي ما مرايعتااه للشاارول ،كعااد ذلااى يتأها للكتااب المسااحدة الكباار  ،يقا عر فا البخاااري ،فا

مسلم ،ف كقية الكتب الستة ،ويراي علهللا ك كتاب محها شرل.
وا عراد ع تكو

ار ته للشرول سرداً ويرداً؛ أل الاائادة ما

ا ار ة المطاوف

-مثا  :شارول البخااري -تولاد عحاد

طالااب العلاام ملكااة يسااتطي بواسااطتها ع يتعام ا م ا األحاديااث ،ألحااه لاايس ك ا األحاديااث مشااروحة ،إذا ساامع
حااديث مكاش ارة تري ا إلااهللا شاارحه فتاار كااالم عه ا العلاام لااه ،عح ا
يشاارل ،واذا حظاار ف ا الشاارول ،وياارد

الملكااة ،ويااات عليااى كع ا

ف ا يااوم م ا األيااام س اوف تقااف علااهللا حااديث لاام

علااهللا ك ا كتاااب شاارل عو عكثاار م ا شاارل ،فإحااى حيحئااذ تتولااد لااديى هااذل

األمااور الت ا ف تويااد ف ا هااذل الكتااب ،وهااذا مياارب ،لك ا

كالبخاري ،كيف ع عر كات الكاري؟ وكم يحتاج فت الكاري م المدة لك عحته محه؟.

ااد يقااول ائ ا  :إذا باادع

حقول :يا عخا فات الكااري ،ف شاى ع فياه لاعوكة مثا  :لحام اليما كالحساكة لللاب  ،فياه وعاورة كالحساكة لطالاب

العلم ،حقول ا عر بله كما يقول عه العلم" :الكوامخ واليوارش مشهيا " ،ا عر الكرماح مثالً :الكرماح فياه ط ارئاف
وفيه لطائف تشد طالب العلم.

حقيقااة م ا باادع بهااذا الكتاااب ف يتمالااى ع يتركااه حتااهللا يحهي اه ،ويق ارعل كالطريقااة الت ا ذكرحاهااا عحاادما يق ا عر تاسااير
القرطب كاأل الم األربعة كالطريقة الساكقة.
فإذا عر الكرمااح احاتحا

حاساه للقا ار ة ،وتعاود علاهللا القا ار ة؛ أل طالاب العلام عول ماا يبادع كاالق ار ة ،القا ار ة فشاى

عحها تحتاج إلهللا معاحاة وتحتاج إلهللا لبر ،تحتاج إلهللا حكس حاس ،فإذا عر يق عر ف عول األمر فا الياوم سااعة ،ثام
كعد م ال د الحاس تيرل وتسحكه إلهللا الق ار ة ،ف سيما إذا بادع كمثا هاذا الكتااب ،فاإذا ا عر الكرمااح فياه الط ارئاف،

وفيه ال رائب ،وفيه العيائب كالحسكة للرواة ،وفيه استحكاطا  ،فيه عشيا  ،وعليه مالحظا

وعوهام.

الذي يستشكله يض عليه م الخطو ما دمحال ساكقاً ،ويراي عليه ماذا ال ابا حيار :ها وافال الكرمااح عو
ما وافل؟

ثم كعد الكرماح يق عر ف شرل الحووي علهللا مسلم ،وهو عيضاً م المشهيا  ،وفيه ما ف شرل الكرمااح  ،وا كاا
الكرماح د يذكر ف تريمة راوي ويطي فيها بخالف ديرل ما الشارول ،ياذكر فا تريماة هاذا الاراوي عطارف ماا
ذكار فا تريمتاه ،ومااا يسات رب ما تريمااة هاذا الاراوي ،ساوا كاحا

فا علمااه ،فا عكادتاه فا زهادل ،فا عخكااارل

العييكة الت ذكر عحه ،فالكرماح  ،والحووي فشى عحهما ييس ار الق ار ة علهللا طالب العلم.
كعد ذلى إذا عر ف هذي الكتابي ف ماح ع يق عر فا فات الكااري ،ويياد الاحاس اد احاتحا

إذا خل

له و

لق ار تاه ،وفات الكااري

يحتاج إلهللا سحتي كالطريقة الساكقة كااأل الم ،وش المااح ع تاهام البخااري ويرساخ فا ذهحاى

لحي البخاري كمعاحيه وف يشاك علياى شا

كساحتي ؟ يعحا متكااثر علاهللا البخااري ساحتي ؛ أل كعا

يسااتعي الاائاادة ،ثاام كعااد ذلااى تحبيااه عريااد ع عحكااه لااه اإلخااوة :عحااه ف بااد ع يكااو ش ا

الطاالب

علااهللا حساااب ش ا  ،فااإذا

استرس اإلحسا و ار الشارول التا تحتااج إلاهللا مادد متطاولاة ف شاى عحهاا ساوف تكاو علاهللا حسااب المتاو  ،و اد
ي ا الطالب إذا بدع كالشرول علهللا هذل الطريقة ع عهم المهما  :ع القرل  ،مرايعة القرل  ،وتالوة القرل .
فحقاول :ف باد ع يقتطا للقارل ياز يارضاه ما و تاه ما ساحام و تااه ف ما فضاوله ،يااالس فا احتظاار ،وف عحااد
إشارة وف ف مستولف ،وف ش

يات الملحف ،ف ،إحما يار

للقرل إ استطاع ع يقاوم با لاالة الايار

ويق عر حزبه م القرل هذا عفض -كاال شاى ،-وعحضار لقلكاه ،إ كاا ف يساتطي فكعاد لاالة الايار إلاهللا احتشاار
الشمس يحته م حزبه؛ ألحه ف خضم هذا الكم الهائ م المقرو ا
عليه د ي ا ع القرل  ،حعم األو ا

الماضولة :عو ا

وماا يخطا لاه طالاب العلام ما اإلطاالع

افستيمام ف ماح ع يق عر طالاب العلام فا كتااب تااريخ

-مااثالً -لالسااتيمام ولالعتكااار؛ أل كتااب الت اواريخ فيهااا العب ارة ،وكااذلى يحظاار ف ا كتااب األدب فيهااا متعااة ،و ااد

ومر بحا ف علوم القارل  ،وعلاوم الساحة ماا كاا ماتاحاه فا كتاب األدب ،ولاو ع الو ا
يحتاج إليها طالب العلم ،ي
يستوعب لذكر عمثلة.

الحديث الذي حتحدث عحه عكارة ع متاو وعسااحيد وفقاه واساتحكا ما هاذل المتاو ؛ فاألسااحيد وسايلة إلثكاا

هاذل

المتااو  ،وال ايااة العظمااهللا هااو افسااتحكا الااذي علااهللا ضااو ل يكااو العم ا  ،فااإذا عرحااا ف ا هااذل الشاارول ورعيحااا كيااف
استحك عها العلام ما هاذل األحادياث ،األذهاا تتاتال ويكاو لاديها افساتعداد لالساتحكا والمزياد محاه؛ أل طالاب

العلم ليس مث ا لة ،هذل ا ف

ف تزيد وف تحق

خز فيها تيد ف عكثر وف ع  ،لكا طالاب العلام وهكاه هللا -

ي وعال -هذا العق الذي كه يستطي الحظر والموازحة فيحظر فيما الاه ،يريا إذا لحاا يقا عر فا فات الكااري ووياد
لاحب الات يحتقد الكرماح يدو هذا الحقد علهللا شرل الكرماح الذي سبل ع

رعل.

ثم كعد ذلى عريد ع ححكه إلهللا ع ك شرل م الشرول له مزيته وله خليلته.
فشاارل الخطاااب الااذي هااو ع اادم الشاارول واساامه "ععااالم الحااديث" عو "ععااالم السااح " ف شااى ع م لاااه إمااام ،وفاات
الميال ل يرل واعتمدوا عليه ،لك فيه لور وعواز شديد.

شرل الكرماح فيه مث ذلى م القلور ما يسدد م الكتب الت يا
فوائد ولطائف وطرائف ،وفيه عوهام.

كعدل لكحه  -لحا إحه -يات الشهية ،وفياه

إذا ا عر فا شاارل الحااووي ،ثاام فاات الكاااري اسااتااد الاائاادة العظمااهللا ،ثاام كعااد ذلااى هحاااى كتااب ف يساات حهللا عحهااا ،فااإذا
كاح

خليلة فات الكااري تكما فا إحاطاة الحااف ابا حيار فا األحادياث التا يشارحها بيميا عطرافهاا فاإ

ل يرل م المزايا ما ف يويد فيه.
شرل الحاف ابا رياب -رحماه هللا تعاالهللا -شارل فياه حااس السالف ،شارل معتماد اعتمااد كلا علاهللا ع اوال السالف،
وهو عيضاً ميرد م ع وال الخلف وتعقيداتهم.

العيح  :يايد طالب العلم ف الحاحية الل وية والحاحية الاقهياة؛ ألحاه يطيا عيماا إطالاة فا المساائ الل وياة ،ويطيا
عيضاً ف الاقه وافستحكا إف عحه فقيه ححاا  ،اد يكاو مادلول علاهللا خاالف ماا يرياد وخاالف ماا يقارر ،فعلاهللا هاذا
.

فالح َكم هو الح
يستااد محه عل المسألة ،وعما تقرير الحكم َ
شرل القسطالح المسامهللا "إرشااد السااري" شارل ف يسات حهللا عحاه ,ف يسات ح عحاه طالاب علام ،ف سايما الاذي يرياد

ع ياهم البخااري؛ أل البخااري ماروي برواياا

متعاددة ،رو البخااري عا لااحكه ،اللاحي روال عا م لااه ماا

يقرب م مائة علف راوي ،والبخاري وهو ك يرل م كتب المتقدمي ف ك رواية يزيد الم لف ويحق

وي ير.

فإرشاد الساري ميزته ف بيا هاذل الرواياا  ،الحااف ابا حيار اعتماد علاهللا رواياة عبا ذر وعشاار إلاهللا ماا عاداها،

إرشاااد الساااري ف ،عشااار إلااهللا يميا مااا و ااف عليااه ما الروايااا

وهااذل ميازة لااه ،وهااو مايااد ما هااذل الحيثيااة علااهللا

اختلااارل ،وهااو فا اليملااة كأحااه زباادة لااات الكاااري وعماادة القاااري ،فيسااتااد محااه ،ويسااتااد لمعرفااة ثبااو الخباار ما

كتااب علااوم الحااديث ،وعلااوم الحااديث مشااتملة علااهللا عح اواع :ك ا حااوع يسااتااد محااه ف ا مااا يخلااه ،فمحهااا مااا يتعلاال
كاألساحيد ،ومحها ما يتعلل كالمتو  ،محها ما يتعلل كالظاهر ،ومحها ماا يتعلال كالكااط  :كالعلا  ،فيساتااد ما كتاب
علوم الحديث ،وكتب العل ف إثكا

األخكار وعدم إثكاتها.

المحهيية ف العقيدة:

اإلمام الميدد -رحمه هللا تعالهللا -األلول الثالثاة ،والقواعاد

كتب العقائد :يتدرج فيها طالب العلم بد ً م م لاا
األرب  ،وكشف الشبها  ،ثم كتااب التوحياد ،ثام الواساطية ،ثام الحموياة ،والطحاوياة ،والتدمرياة علاهللا هاذل الطريقاة،
علهللا هذا التسلس يمسى المت الطالب ويحا  ،ويراي ف عول األمر شرل مختلر يحا لاه كعا

اإلشاكاف ،

ثم يراي ما هو عطول محه علهللا ما تقدم ف كياية دراسة التااسير وشرول األحاديث.
فإذا عر هاذل المتاو  ،م لااا

الشايخ اإلماام الميادد األلاول الثالثاة ،والقواعاد األربا  ،وكشاف الشابها  ،التوحياد،

الواسطية ،الحموياة ،التدمرياة ،والطحاوياة ،عااد عيهماا يَقادم علاهللا ا خار؟ ف شاى ع الحموياة عساه ما التدمرياة،
لك ا التدمريااة ف بااد محهااا ،يق ا عر كعااد ذلااى عو ب ا التدمريااة والطحاويااة ،لااو ا عر ف ا ساالم الولااول مااثالً وف ا عقياادة

السااريح وراي عليها الشرول ،وف هذي الكتابي وديرهما م الكتب ككتاب التوحيد يختلر الشرول ،د يقاول
ائا ا ا  :عح ا ااا ع ا ا ا عر ش ا اارول التوحي ا ااد ث ا اام كع ا ااد ذل ا ااى إذا احتهيا ا ا

الاائ ا اادة موي ا ااودة لكحه ا ااا ع ا ا ا مم ا ااا تو عا ا ا  ،حق ا ااول:

اختلر..اختلر فت المييد وياش المااح  ،اختلار تيساير العزياز الحمياد ،عحقا زوائاد هاذا علاهللا هاذا؛ ألحاه العلام
كالتقليب وكالمعاحاة هذل وكثرة التعب يثب .
فعحادى ساالم الولااول عبيااا

ليلاة شاارح

فا علااف وثالثمائاة لاااحة مااا الماااح ع تختلار هااذا الكتاااب بثالثمائااة

لاحة فق ويرسخ عحدى الكتاب تحا المحظومة وكعد ذلى يرسخ عحدى معاح هاذل األبياا  ،و ا مثا هاذا فا

محظومة السااريح ف عقيدته "الدرة المضية" م شرحها "لوائ األحهار البهية ،عو لوام األحوار"؛ ألحه فا طكعتاه
األولاهللا طكعااة المحااار ساامول "لاوائ " ،وفا الطكعااة الثاحيااة "لواما " ،فافختلااار عحااا عحاادي فا دايااة األهميااة لطالااب
العلاام ،وف يختلاار هااذا بحيااة الحشاار علااهللا عحااه م لااف لااه يديااد يحش ارل بااي الحاااس ،ف ،عول م ا يسااتايد محااه حاااس
المختلر هذا ،ولاذا يقاول اإلماام مسالم فا مقدماة لاحيحه :واذا عازم لا تماماه فاأول ما ياياد محاه عحاا ،لاحي
الم لااف عول ما يسااتايد ما كتاكااه ف علااهللا ع يحشارل للحاااس ،وف ماااح عحااه إذا تأها كعااد ذلااى وعرضااه علااهللا عها
ع يقدمه للحاس يستايدو محه.

العلم والخبرة وافختلا

فعحدي مسألة افختلار خير معي للتحلي  ،ب إذا لا

عحهاا ما ع ارب الطاره -ف سايما لمتوسا الحافظاة،-

عما وي الحافظة هذا إذا ا عر ماا عحادل مشاكلة ،إذا ا عر الكتاب ما الحااس  -وذلاى فضا هللا ي تياه ما يشاا  -إذا
عر مرة واحدة استوعب الكتاب ،كع

الحاس إذا عر مرتي احتههللا ،كع

الحاس يق عر مئة مرة ما يساتوعب الكتااب،

مث هذا ف بد له ع يعاح ويتعب علهللا الكتاب ،وافختلار م عفض الوسائ  ،وذكرحا هذا كالحساكة لتاساير ابا
ار ما طااالب يقااول مااثالً عحااا
كثياار ،وحااذكرل فا مثا هااذل الكتااب ،وحااذكرل فا شاارول كتااب األلااول مااثالً؛ أل كثيا اً
ش  ،عو كتاب الححاو ،حقاول :تقا عر الور اا  ،تحاا الور اا

ععاح  ،عيز ما مسك

وتقا عر وتسام شارول الور اا

فتستايد ،فتتأه للمرحلة الت كعدها ،والمرحلة الت كعدها يكو فيها افختلاار ،تاأت إلاهللا مختلار التحريار ،اد
ف تاه اام المختل اار؛ ألح ااه ل ااعبَ ،كا ا ِّ  ،عو ت ااأت إل ااهللا مختل اار الروض ااة للط ااوف  ،ث اام كع ااد ذل ااى ه ااذا الكتاك ااا
مش ااروحا كش اارحي مكس ااوطي  ،فش اارل مختل اار التحري اار اس اامه "الكوك ااب المحي اار"  ،ه ااذا فا ا عربع ااة ميل اادا ،

والمختلر فا لااحا

يسايرة ،ماا المااح فا ع تحظار فا هاذا الشارل ،وتحظار فا المات مساألة ،مساألة ،ومااذا

ال الشارل ،تحاول ع تاهم هذا الشرل ،تعيدل مرتي ثالث ،فتلوده كأسلوكى ،بدل ما هاو باثالث لااحا
لاااحا  ،تلااوده كأسااطر ،فااإذا احتهيا
لاااحة عو ثالثمائااة لاااحة ،بهااذا يثب ا

ما الكتاااب المكااو ما عربعااة ميلاادا  ،تكااو

عربا

ااد اختلارته فا ماائت

العلاام ،ويححااار ف ا الااذه  ،و ا مث ا هااذا ف ا مختلاار الروضااة ،شاارل

مختلر الروضة للم لف حاسه ،والشرل م عحاس الكتب ف هذا الكاب ،ماا تساتطي ع تساتوعب علاف وساكعمائة
لاااحة ما القطا الكبياار ،لكا إذا اختلاار وعحتهيا

ما هااذا افختلااار تسااتوعب .وف بااد ع ححكااه إلااهللا ع ما

استطال الطريل ل يحل علم.
ف بد ع يطول الطريل؛ أل العلم ف بد ع يطلاب ما التميياز إلاهللا الماو إلاهللا الوفااة ،فأحا

و عر ف الشرول المختلرة ب ذلى كعد الحا  ،ثم كعد ذلى تختلر الشرول المطولة.
كتااب العقائااد الت ا ذكرحاهااا علااهللا هااذا الترتيااب وهااذا التسلس ا إذا احتهي ا
العقائد ،حعم إذا يك لديى معرفة كعلم الكالم ،يكقهللا عحدى إشكاف
العق والحق  ،وف مث حق

محهااا عح ا

إذا حاظا

المتاو ،

م ه ا أل تق ا عر عي كتاااب ف ا

ف مث محهاج السحة ،وفا مثا در تعاار

التأسيس ،حقول :يا طالب العلم ،ف تكلف حاسى كاهم ك شا

يقولاه شايخ اإلساالم

ف هذل الكتب الثالثة؛ ألحها تعو ى عما هو عهم محها ،يعح ف شرل السحة عحدى ف الميلد األول عو الثااح ماا
يقرب م ثالثمائة لاحة عشكه ما تكو كالطالسم ،إف شخ
و ا مث ا هااذا در تعااار

عحدل دربه كعلم الكاالم ،ولاه معاحااة فا هاذا الاا ،

العق ا والحق ا مملااو م ا هااذل المكاحااث ،فمااا تاهمااه ععااد الحظاار فيااه وكااررل ،والااذي ف

تاهمه إمرار ،وف يلزم ع تقف عليه؛ أل م الككار م يمار هاذل المكاحاث ،با إذا علام عليهاا عالماة اللاعوكة،
كالقلم المعي لهذل المكاحث ،وليك بيدل لم خامس ،بلو خامس ،يض عليه عالمة ع هذا ف يري إليه.
وعلاام الكااالم كمااا ااال شاايخ اإلسااالم -رحمااه هللا" :-المحطاال علاام دااث ،كلحاام يما  ،علااهللا رعس يب ا  ،ف يحتايااه
الذك  ،وف يايد محه ال ب " ،حعم يحتايه م يريد ع يرد علهللا الاالساة وعلماا الكاالم ،ياياد محاه ،لكا كام تحتااج
األمة إلاهللا مثا ها ف علشاا حقاول لطاالب العلام :كلكام ا ار وا فا هاذا ،ويلاير هاذا علاهللا حسااب المقالاد التا
ه علوم الكتاب والسحة.
السواد األعظام ما طاالب العلام ف يحتايوحاه ،وكتاب شايخ اإلساالم وكتاب ابا القايم فيسات ح عحهاا طالاب علام،
كتب محها ما ف يمك تلحياه تح

عحوا  ،عو تح

فا ما الاحاو  ،فاإذا تادرج طالاب العلام فا الاحاو

اد ي اا

ع ا هااذل المهمااا  ،وهااو كحايااة إلااهللا هااذل الكتااب الت ا تعااالي عدوا القلااوب ،فااإذا مشااهللا علااهللا الترتيااب المعااروف
لتحلي العلم الذي يتعلل كعلم اليوارل متهللا يري إلهللا هذل الكتب الت تعاالي عما ار

القلاوب؟ متاهللا يقا عر الياواب

الكاااف -مااثالً -فب ا القاايم؟ متااهللا يق ا عر ف ا حااادي األروال؟ متااهللا يق ا عر ف ا ماادارج السااالكي ؟ متااهللا يق ا عر ف ا إداثااة
اللهاا ؟ متهللا يق عر -وهو كأمس الحاية -إلهللا إعالم المو عي  ،عو زاد المعاد؟.

ف بد ع يقتط لها يز اً م و تاه ،و ا مثا هاذا فا كتاب شايخ اإلساالم ابا تيمياة ،وتكاو بياوارل األ االم التا
ذكرحاها لتتم افستاادة.

المحهيية ف الاقه:
كتب الاقه يحتاج فيها إلهللا التادرج ،وف ححتااج ع حطيا فيهاا؛ أل الشايخ عباد القاادر با باد ار ذكار طريقاة للتاقاه
مايدة:
عوفً :التاادرج ف بااد محااه؛ فيق ا عر الطالااب ف ا عول األماار مث ا لداب المش ا إلااهللا اللااالة م ا شااروطها للشاايخ اإلمااام
الميدد محمد ب عبد الوهاب ،ثم يقا عر فا عمادة الاقاه ل ماام الموفال ،ثام كعاد ذلاى يقا عر فا الادلي والازاد وماا كعاد
ذلااى علااهللا طريقااة تكااو هااذل الكتااب ف ا المرحلااة الثالثااة عحالاار كحااث ،خطااة كحااث ،يعح ا ف ا المرحلااة األولااهللا
طريقة الشيخ عبد القادر اب بد ار حافعة والمرحلة الثاحية ،يحا المات  ،وييتما ما ميموعاة متقااربي فا السا
والاهم ،ثم كعد ذلى ك واحاد ما ها ف الطاالب يشارل القادر المحادد بحاساه ما ديار رياوع إلاهللا الشارول ،ثام كعاد
ذلااى إذا ايتمع اوا يق ا عر ك ا واحااد شاارحه ،ويتحا شااو  ،يقااول :عحااا فهم ا

اليملااة كااذا ،ف ااإذا احتها اوا ما ا
لاحح

كااذا ،والثاااح يقااول :ف عحااا فهم ا

ف ا هااذل

ا ا ار ة م ااا عحاادهم يق اار و الش اارل  -ش اارل الكت اااب ، -ويل ااححو عخط ااا هم ،ف ااإذا

هاذل األخطاا لا تعاود إلااهللا القلاب مارة ثاحياة ،ثام يريعاو إلااهللا الحواشا  ،ثام كعاد ذلاى يحضارو الاادرس

عحد الشيخ ،يلير عحدهم ا

استعداد تام لما يزيدل الشيخ علهللا ما فا الكتاب ،يتاقاه الطالاب بهاذل الطريقاة ،فا

المرحلة الثالثة وهو حيحئذ يق عر الزاد- ،زاد المستحق  -ووضا لاه عسااس كتااب عو اثحاي  ،يقا عر الازاد علاهللا عسااس عحاه
عحالاار كحااث خطااة كحااث ،ف علااهللا عحااه دسااتور ف يحاااد عحااه ،ف ،هااذا كااالم الكشاار؛ فتمسااى المسااألة األولااهللا ثاام
تكحث لها ع دليا وتعليا لهاذل المساألة ،ما وافال الم لاف علاهللا هاذا ما عتكااع الماذهب؟ ما خالااه؟ ما وافقاه

ما المااذاهب األخاار ؟ وما خالاااه؟ وححظاار فا عدلااة اليميا  ،وحأخااذ كااالقول الاراي  ،يعحا طالااب العلاام إذا احتهااهللا
م "زاد المستقح " علهللا هذل الطريقة فقيه ،يحتها فقياه بادو تاردد ،هاذا إذا كاا لدياه فقاه حااس؛ أل ماا كا واحاد

يعاااح العلاام يكااو عااالم ،فقااد يطلااب العلاام سااحي وف يحل ا علاام ،ولك ا إذا مسااى اليااادة م ا عولهااا ،ومعااه م ا
ماا يعتماد علياه مماا يكاو سابكاً إلاهللا توفيقاه ،ومعاه حار

اإلخاال

وايتهااد ،وعحادل ما يستشايرل ما عها العلام

مم يثل كعلمه- ،باإذ هللا -يحلا  ،واف فاال يلازم لكا ما طلاب العلام يكاو عاالم ،ويكاا ما لام يقادر هللا لاه
شايئاً ما العلام ،يكاياه ع يكااو

اد سالى الطريال ((ما سالى طريقااً يلاتمس فياه علمااً سااه هللا لاه فياه طريقااً إلااهللا

اليحة)) يكايه هذا ،المتاقه علهللا هذل الطريقة ،د يقول ائ  :ه ححا كتب الاقه؟
إذا كاحا
كع

الحافظااة ويااة وتسااعف ،ف شااى ع كااالم عها العلاام مايااد ،ححا حساام ما ياتا ويتلاادر ل فتااا تيااد
الحااس ماا عحادل حاا تيادل ع ارب ماا

الحاس عحدل محاوا م كالم عه العلم ،كالمه متي ورزيا  ،وكعا

يكو إلهللا اإلحشا  ،وهذا عحد تاريغ الكالم وطكعه ،ف تقبله األسماع -الذي ليس لديه رليد م كالم عه العلام-

.

احتهيحا م التاسير والحديث والعقائد والاقه.
المحهيية ف الل ة:
طالااب العلاام كااأمس الحايااة إلااهللا الل ااة؛ أل الق ارل عرب ا  ،والرسااول -عليااه اللااالة والسااالم -عرب ا  ،وف ياهاام
الكتاب والسحة إف بل ة العرب ،علوم الل ة متارعة ،تل إلهللا اثحا عشار فرعااً ،لكا عكثار ماا يحتااج إلياه :الححاو
واللرف والمعاح والبيا والبدي والوضا وافشاتقاه ،ومات الل اة ،وفقاه الل اة ،هاذا عكثار ماا يحتااج إليهاا ،ليأخاذ

طالااب العلاام م ا ك ا ف ا م ا هااذل الاحااو مختلاار؛ فيباادع كا يروميااة فيحاظهااا ويق ا عر عليهااا الشاارول المطبوعااة،
يحضر فيها الدروس.
ا ار ة الكتااب يااا إخاوا ف ت حا عا حضااور الاادروس ،يعحا هااذا ف بااد ع ح كااد عليااه ،ف بااد ما الحضااور عحااد
المشايخ ،ويقول عه العلم ديماً :م كا علمه م كتاكه لار خط ل عكثر م لواكه.

إذا حضاار الاادروس وساام ما المشااايخ ،و ا عر الشاارول ،وساام مااا سااي علااهللا هااذا الكتاااب ما عشاارطة يايااد فائاادة
عظيمااة ،لبحااة عولااهللا فا هااذا الا ا  ،ثاام كعااد ذلااى القطاار  -طاار الحااد  ،-عو الملحااة كشااروحها ،ثاام كعااد ذلااى يتأه ا

للحظر ف علاية اب مالى ،فإذا عر هذل الكتب ،د يقول ائ  :عحا وهللا حاظ
شروحها شا

األلاية ،لك ما ثب

فا ذهحا ما

؟ حقاول :علياى تمساى الشارول ،شارل ابا عقيا ماثالً تلاوده كأسالوكى ،شارل ابا هشاام مثا شارل

مختل اار التحري اار ل ااعب ،فأحا ا

إذا فهمت ااه ولا ا ته كأس االوكى فهما ا  ،ل ااو تطلا ا إل ااهللا م ااا ف ااوه ذل ااى ما ا ش اارول

األشموح  ،م حاشية اللكا  ،وتختلرل ف عرب ميلدا

تختلرل ف ميلد واحد تستايد فائدة عظيمة.

المحهيية ف علوم الحديث:
وعما ما يتعلل كعلوم الحديث فقد كررحاها م ار اًر ،وكتب

ف مقدمة كع

الكتب ،يري إليها طالب العلم.

المحهيية ف اللرف:

كق عحدحا اللرف ،فإذا تدريحا ف الححو ا يرومية ،القطر ،األلاية ،وفيها مكاحث لرفية ،يق عر با األلاياة مماا
يعيحااه علااهللا فهاام المكاحااث الل ارفية الشااافية فب ا الحايااب ،ولهااا شااأ عحااد عه ا العلاام ،وه ا مشااروحة ،لك ا م ا

األسف عحه د ف ييد شيخ يعيحه علهللا فهمها ،وف مااح ما ع ييتما ثلاة ما طاالب العلام ياذكرو حاايتهم إلاهللا
شرل هذا الكتاب إلهللا شخ

متخل

 ،ويحتسب لهم بدرس ،وعليها شرول ومويودة ومطبوعة.

المحهيية ف الكالدة:
المعاح والبيا والبدي  ،هذل يقوم بها ،التلخي

 ،تلخي

الماتاال ما شاروحه ،ويقا عر المطاوف

فا كا علام ما

العلوم علهللا الطريقة الت عبديحاها ساكقاً ف التااسير المطولة ،كاأل الم ،والمذك ار .

المحهيية ف

ار ة مل العلم م تاريخ وعدب:

وهحاى علوم يستهي بها كثير م طالب العلم ،وكثير محها ف شى عحه لايس ما متاي العلام ،با ها ما ملحاه،
ككتب التاريخ مثالً ،كتب التاريخ ،إذا عر الطالب ف كتب التاريخ ف شى عحها فيها ش
ألحى إذا احتقل

ما علاول الاقاه إلاهللا الححاو ،وريعا

الذه يحتاج إلهللا ش

إلاهللا التااساير ،عاد

ما المتعاة وافساتيمام؛

إلاهللا كتاب شارول الحاديث ،ف شاى ع

م افستيمام فيحل افستيمام ككتب التواريخ ،وكتب األدب.

كتااب التاواريخ إضااافة إلااهللا افسااتيمام فيهااا العظااة وافعتكااار؛ أل السااح اإللهيااة واحاادة ف تت ياار؛ فاألسااكاب التا
عهلااى كسااببها األماام يهلااى فيهااا دياارهم ،السااح ف تت ياار وف تتباادل ،ولاام يسااتثحهللا ما ذلااى إف ااوم يااوحس ،وعمااا ما
عداهم إذا توافر األسكاب حق

الكلمة.

فمااا عمااا لااو عرحااا ف ا تاااريخ اب ا كثياار -رحمااه هللا -ف ا األماام الماضااية والالحقااة ،ف ا األماام الت ا
والاادول التا يااا

ب ا اإلسااالم،

ار ما بلاادا المساالمي يحااذو حااذو تلااى األماام التا حقا
كعااد اإلسااالم ،لوياادحا ع كثيا اً

الكلمة ،وحل ما حل ف كع

عليهااا

البلدا م األسكاب ما حل  ،والحتاائي حلا فيهاا ماا حلا  ،فا العلار

الذي حعيشه ،وما عشكه الليلة كالكارحة ،واذا كحا حق عر ل القرل ف األمم الماضية علهللا عحها للتسالية ،فاحح إذاً
لسااحا علااهللا اللا ار  ،ضااللحا إذ " ،مضااهللا القااوم ولاام ياارد كااه ساواحا" {حلحقا ناد ح ا ِفااي حقم ِ
ما ِه نم ِعن احارٌة [( )777سااورة
ح
ح
يوسف] ،فال بد ع حعتبر وحدكر.
يعح لو رعحا ف الميلد السادس مثالً م حاا الطياب فا تااريخ األحادلس ،اإلحساا يضا يادل علاهللا لكاه ،ويساأل

هللا السالمة ،وع يدف ع المسلمي ما يستحقوحه م عذاب ،ف بد م الق ار ة ف هذل الكتب لما ذكرحا ،يق عر فا

كتب األدب ،وفيها عيضاً م المتعة ماا فيهاا ،وها عكثار إ لام حقا مثا كتاب التااريخ ما المتعاة ماا فيهاا ،وفيهاا

عيضاً :ثروة ل وية يستطي العالم عو طالب العلام ع يباي عماا فا حاساه بواساطتها ،فالعلماا يقار و هاذل الكتاب،
وا كا ف كثير محها ش مما ف يقبله الذوه ،ذوه الري العادي فضالً ع عالم ومتعلم ،ش يستحيهللا ما
ذكرل ،لك ف بد م
كع

رائتها ،وويدحا م عه العلم م يق عر ،وو ف عيديحا م كتب األدب المطولة ما عليه اسام

ككار عه العلم والورع ،وعليها تعليقا

لهام ،فادل علاهللا عحهام يقار و فا هاذل الكتاب ،لكا لايس معحاهللا هاذا

ع يكو علهللا حساب علوم الكتاب والسحة ،ف ،هذل يستااد محها متعاة واساتيمام ،وشا

يتحادث كاه العاالم حيحماا

يشرل لطالكه ،ويذكر حكتة م هذل الكتب يري الطالب فيها ،وييعلهم يتقبلو ما عحادل ،فاإذا لام يكا فا الادرس
طرفة ،ف شى ع الطالب يم  ،وما يشاهد ف كع

الدروس م حوم كع

الطالب إف ألحهاا ماشاية علاهللا وتيارة

واحاادة؛ فااالخروج إلااهللا مثا هااذل الكتااب واإلفااادة محهااا ،وافااادة الطاالب ،والقااا مثا هااذل العلااوم علاايهم ،ف شااى عحااه
يحش الطالب "واألمور كمقالدها".

ويسااتعم فا هااذل الكتااب المطولااة مااا ذكرحااال ما األ ااالم ،وكتااب الت اواريخ كثيارة يااداً ،فيهااا مطااوف

وما عحاعهااا

لطالب العلم :الكام فب األثير ،وليادته لألحداث ف حظير لها ،البداية والحهاية ل ماام الحااف ابا كثيار وفياه
عيضاً لاتا

ف تويد ف ديرل.

له -رحمه هللا ،-وتحبيها

فعلااهللا ساابي المثااال :لمااا تااريم فب ا الراوحاادي (ملحااد) ،ذكاار عحااه مااا يسااتحل م ا األلااااا ،ثاام ااال :تااريم لااه اب ا

خلكااا فا وفيااا

األعيااا  ،وعشاااد كااه وعطااال فا تريمتااه كعادتااه فا معاملااة األدكااا  ،وبخااس العلمااا  ،ولاام يااذكر

عحه ما عرف عحه م زحد ة ،وكأ الكلب ما عك له شيئاً م العيي .

يعح ما كأ األمر يعحيه ،ما ع العاالم عو الماتعلم هاذل وظياتاه ،هاذل وظيااة العاالم بياا الحال ما الكاطا  ،فاإذا
عاملحا اب الراوحدي مث ما حعاما عئماة اإلساالم ،وعضااحا علياه ما الثحاا والمادل ،ولاو فا فحاه ،مثا ماا يضااف

إلهللا علما المسلمي  ،كيف ياره طالب العلم.
الحاف اب كثير له تحبيها

مهمة يداً ،وله عيضاً عحاية كالترايم ،عكثار ما ابا األثيار ،وعيضااً ياياد طالاب العلام

م تاريخ اب خلدو  ،وفيه تحلي لألحداث ،وف شى ع هذا يات لفاه لطالب العلم ،يحل بها األحاداث المماثلاة
بدفً م ع يتخك كما يتخك الحاس ا
ثاام كعااد ذلااى يتحاادثو عا كعا

إلهللا حلو

- ،م األسف -حتهللا كع

طالب العلم يخريو ف وساائ اإلعاالم،

القضااايا المعالارة ،كااأحهم لااحايو  ،تو عااا

 ،فطالب العلم كحاية إلهللا ار ة كتب التواريخ واألدب.

كلهااا ،مااا كااأحهم يااأوو ويريعااو

هحاى كتاب األدب متااوتاة ،فيهاا المساف ،وفيهاا الحزياه إلاهللا حاد ماا ،فاا"زهر ا داب للحلاري" حظياف إلاهللا حاد ماا،
وعيضاً حزهة الميالس وعحس الميالس ف ب عبد البر كتاب حايس ،هاذا فا كتاب عدب الادرس ،عماا فا كتاب عدب
الااحاس فعلااهللا طالااب العلاام ع يعحااهللا بهااا عحايااة فائقااة ،كاا داب الشاارعية فبا مالا  ،محظومااة ا داب ما شااروحها

فب عبد القوي ،هذل ف داية األهمية لطالب العلم ،المحظومة الميمية ف الولاايا وا داب العلمياة للشايخ حااف

حكما  ،عيضااً فا دايااة األهميااة لطالااب العلاام؛ فطالااب العلاام عليااه ع يعحااهللا بهااذل الكتااب ،ويسااتايد محهااا ما عدب
الحاس ما ف ييدل ف ديرها م الكتب.

والطريقااة لق ا ار ة هااذل الكتااب علااهللا مااا ذكرحااا ،المقط ا الااذي يحتاااج إلااهللا حاظااه يعلاام عليااه كعالمااة مااا ي اراد حاظااه،
والمقطا الااذي ياراد فهمااه واعااادة الحظاار فيااه كااذلى ،والااذي ياراد حقلااه كااذلى ..إلااهللا لخاار مااا ذكرحااا ،والكتااب كثيارة ف
يمك ع تحته  ،والعلم دربه طوي ف يمك ع يقط كمرحلة عو مراح  ،فعلاهللا طالاب العلام ع ياوط حاساه علاهللا

هذا ،وحيحئذ إذا لاحب ذلى اإلخال

 ،واليد فإ طالب العلم حيحئذ يوفل ويسدد.

وهللا ععلم.
وللهللا هللا وسلم وكارى علهللا عبدل ورسوله ،حبيحا محمد وعلهللا لله ولحكه عيمعي .

