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5القراءة العلمية

متهيد

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وصىل اهلل عىل النبّي املعلَّم، 
م، نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم، أما بعد:  والكريم املكرَّ

فال خيفى عىل مشتغل بالعلم حاجة طالبه إىل القراءة، وصلتهم الوثيقة بالكتب 
عىل اختالف أنواعها ومراتبها، وقد بلغني من شكوى كثري ممن هلم رغبة يف طلب 
الكتب  بني  والتنّقل  التذبذب  وكثرة  القراءة،  يف  العشوائية  من  به  واشتغاٍل  العلم 
واملناهج، واستيالء امللل والفتور عىل بعضهم، وكثرة اخلطأ يف فهم املسائل العلمية، 
املشتغلني  عىل  توجب  التي  اآلفات  من  ذلك  وغري  العلمي،  التحصيل  وضعف 
أهل  مناهَج  وتعريفهم  نصيحتهم،  يف  االجتهاَد  وتوجيههم  العلم  طالب  برعاية 
وحتذير  متّكنهم،  أسباب  عن  والكشف  فيها،  طرائقهم  ورشح  القراءة،  يف  العلم 
بالقراءة  االنتفاع  من  يأملون  ما  وبني  بينهم  حتول  التي  اآلفات  من  العلم  طالب 
وإحسان التحصيل العلمي، وبيان ما يعينهم عىل القراءة الصحيحة النافعة، ويشّد 

من عزائمهم، وهيّون عليهم كثريًا مما جيدون من املشّقة والألواء. 
ولتحقيق هذه املقاصد اجلليلة حرصت عىل إقامة دورة يف بيان أصول القراءة 
العلمية، اشتملت أبواهبا عىل التذكري بفضائل القراءة، واحلديث عن عناية العلامء 
هبا، وبيان أصول القراءة النافعة، وأنواعها، والكشف عن مراحل التحصيل املعريف 
بالقراءة، وأركان عملية القراءة، والتعريف بجملة من املهارات املعينة عىل حتسني 
استفادة الطالب من الكتاب الذي يقرأه، واألدوات العلمية املعينة عىل استكشاف 
حمتوى  فهم  جمّرد  من  للقارئ  أنفع  تكون  قد  التي  الفوائد  من  الكتاب  وراء  ما 
املعينة عىل  قراءته، ورسم خّطته  لتنظيم  املثىل  بالطريقة  الطالب  وتبصري  الكتاب، 
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إمتام بنائه العلمي، وتقريب األدوات التي تعينه عىل قياس مستوى حتصيله العلمي 
من القراءة. 

وكنت قد رشعت يف إعداد مسّودة هذه الدورة عام 1430هـ، وألقيت بعض 
متنّوعة عىل  قراءات  يتيّس يل من  ما  فيها  أزيد  متفرقة، وكنت  فيها يف دورات  ما 
سنوات عدة، وأضيف ما أقف عليه من الفوائد واللطائف حتى أمجعت أمري يف 
أّول شهر ربيع الثاين من عام 1439هـ عىل إمتام دروس هذه الدورة؛ فتفّرغت هلا 
نحو شهرين حتى أمتمتها بفضل اهلل تعاىل ليلة اجلمعة 28 من شهر مجادى اآلخرة 

عام 1439هـ. 
ثّم عدت إليها باملراجعة يف أواخر شهر رجب من العام نفسه لتخرج يف كتاب 

يسهل نرشه وتداوله، واهلل املستعان وبه التوفيق.
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الباب االأول: بيان ف�شائل القراءة

القراءة من أعظم سبل حتصيل العلم، وأكثرها شيوعًا، وأحسنها أثرًا، وأقرهبا 
نفعًا، وإذا أحسن طالب العلم اختيار ما يقرأ، وأحسن القراءة وداوم عليها؛ نبغ 

ل حتصياًل عظياًم خيترص عليه كثريًا من اجلهد والوقت. نبوغًا مبكرًا وحصَّ
القراءة ورشفها وداللتها عىل العلم واحلكمة أنَّ أولَّ ما نزل  ويكفي يف فضل 

عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم قول اهلل تعاىل: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.
يقرأ  أن  قد تكون من حمفوظ وقد تكون من مكتوب، ولذلك يصّح  والقراءة 

األمّي من حفظه.
وأما كون النبي صىل اهلل عليه وسلم أمّيا ففيه حكمة جليلة بّينها اهلل تعاىل بقوله: 

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ﴾.
يا، واألمّي  قال قتادة: »كان نبّي اهلل ال يقرأ كتابا قبله، وال خيطه بيمينه، كان ُأمِّ
الذي ال يكتب، ﴿ک  ک  ک   گ﴾ إذن لقالوا: إنام هذا يشء تعلَّمه حممد 

صىل اهلل عليه وسلم وكتبه«. رواه ابن جرير.
أعلم  وهو  يكتب،  ال  أمّيا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  كان  ذلك  فألجل 
تعاىل:  اهلل  قال  كام  العاملني  ربِّ  من  املبني  بالوحي  علَمه  تلّقى  ألّنه   الناس 

﴿چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ﴾.
وقد تكّفل اهلل له بحفظ الوحي وبيانه كام قال تعاىل: ﴿ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  

يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت﴾.
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فكونه صىل اهلل عليه وسلم أميًا ال يقرأ ليس فيه غّض من مكانته، بل هو وصف 
اه من أخبار الغيب عن رّبه جّل وعال، مل يتلّقه  كامل يف حقه ألنه يفيد متّحض ما تلقَّ

بالقراءة يف كتب األولني.
وهذا يفيدنا فائدة مهّمة وهي أّن القراءة يف الكتب أحد أسباب املعرفة ال مجيع 
أسباهبا، وأّن املطلوب هو حتصيل املعرفة احلسنة، ولذلك تنّوعت مصادر املعرفة 
وسرب  ومالزمتهم  العلامء،  وسؤال  الكتب،  يف  القراءة  بني  فجمعوا  العلامء  عند 
وَعقل  واحلديثة،  القديمة  بالعرب  واالعتبار  التجارب،  من  واالستفادة  أحواهلم، 

األمثال، والتفّكر والتدّبر، ونحو ذلك من مصادر املعرفة النافعة.
فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرك املقصد السامي من القراءة وهو حتصيل 
املعرفة النافعة الصحيحة؛ وكّل ما أعان عىل هذه املعرفة فينبغي له أن يأخذ به وال 
حيرص نفسه عند رسوم مطالعة الكتب، فقد يكون لقاؤه بعامل من العلامء وسؤاله 
عام أشكل عليه واستفادته من علمه وخربته أنفع له من قراءة كتب كثرية كام قال 
النووي رمحه اهلل: )ومذاكرة حاذق يف الفن ساعة أنفع من املطالعة واحلفظ ساعات 

بل أياما(.
الفّن هنا هو أي فرٍع من فروع العلم؛ ُسّمي فنّا ألنه يتفّرع من أصل العلم كام 

تتفّرع أغصان الشجرة وأفناهنا.
املعرفة  من  حسن  حتصيٌل  له  كان  َمن  األمثل  االنتفاع  هبا  ينتفع  املذاكرة  وهذه 
امللحوظات  وتقييد  املشكالت  ورصد  والدراسة  والبحث  واملطالعة  بالقراءة 
والتعرف عىل مسالك املسائل؛ فإنه إذا ظفر بعامل حاذٍق يف علٍم من العلوم بعد هذه 

املعرفة انتفع به انتفاعًا كبريًا.
واملقصود هنا بيان أّن القراءة أحد أسباب املعرفة بل هي من أهّم أسباهبا، وأن 
النبي صىّل اهلل عليه وسلم وإن مل يكن قارئًا فتحصيله للمعرفة أحسَن التحصيل 

ألنه تلقاه بالوحي املبني، وأّن هذا وصف كامل يف حّقه.
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وهذا نظري كونه صىل اهلل عليه وسلم ال يقول الشعر كام قال تعاىل: ﴿ائ  ەئ  
ەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ﴾؛ فإنه وصف كامل يف حّقه ألنه 

دليل عىل أن ما أتى به من الوحي هو من رّب العاملني مل يؤّلفه من تلقاء نفسه.
املداومة  مجَع  إذ  اهلدي  أحسن  قراءته  يف  هديه  كان  بالقرآن  عليه  اهلل  أنعم  وملا 
عىل القراءة، وإحسان التالوة بتدّبر ما يقرأ وعقل معانيه والعمل بام فيه، والتخّلق 
مّلا ُسئلت عائشة ريض اهلل  بأخالق القرآن، والتأّدب بآدابه، واتباع هداه، ولذلك 

عنها عن خلق النبي صىل اهلل عليه وسلم قالت: »كان ُخلقه القرآن«.
وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم رّبام قام يف الليلة الواحدة بنحو عرشة أجزاء من 

القرآن سوى ما يقرأه يف النهار من ورده الذي كان حيافظ عليه.
فجمع النبي صىل اهلل عليه وسلم بني كثرة التالوة وحسنها وحسن العمل بام 

قرأه من القرآن.
ولو أّن أحدنا أخذ نفسه هبذه األمور الثالثة: كثرة تالوة القرآن، وحسن تالوته، 

وحسن العمل به؛ النتفع انتفاعًا كبريًا، وارتفعت درجته ارتفاعًا عظياًم.
ومّلا هاجر النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة وتأسست الدولة اإلسالمية يف 
املدينة النبوية كان من أوائل ما اعتنى به النبي صىل اهلل عليه وسلم أن حثَّ الصحابة 

عىل تعّلم الكتابة.
قال ابن عباس: »كان ناٌس من األرسى يوم بدر مل يكن هلم فداء؛ فجعل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة«. رواه أمحد وابن املنذر 

واحلاكم والبيهقي كلهم من طريق داوود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس به.
النبي  علينا  دخل  عنها:  اهلل  ريض  األنصارية  اهلل  عبد  بنت  الشفاء   وقالت 
كام  النملة  رقية  هذه  تعّلمني  »أال  يل:  فقال  حفصة  عند  وأنا  وسلم  عليه  اهلل  صىل 
علمتيها الكتابة«. رواه أمحد وأبو داوود والنسائي وغريهم من حديث أيب بكر ابن 

أيب حثمة عن جدته الشفاء بنت عبد اهلل.
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ويف الباب أحاديث عن زيد بن ثابت وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل 
عنهم.

والقراءة هلا فضائل عظيمة:
أحكام  يف  والتفقه  العلم،  حتصيل  أسباب  أهم  من  أهنا  فضائلها:  أعظم  فمن 

الدين، ومعرفة اهلدى فيام يأيت ويذر.
ومن فضائلها: أهنا توّسع املدارك وتغّذي العقل وتنّميه، وتسمو باهلّمة وتقّوي 

العزيمة إذا أحسن القارئ اختيار ما يقرأ.
ومن فضائلها: أهنا تزّكي النفس وهتذهبا وتقّوهيا، فللقراءة تأثري روحّي ال ينكر؛ 
ألهنا من غذاء الروح، وإذا تغّذت الروح قويت، ويف اشتغال املرء بالقراءة انرصاف 
عن كثري من اللغو وما يفسد النفس والعقل؛ وإذا اجتمع للنفس غذاء ومحاية زكت 

ونَمت وقويت.
ففي القراءة أنس ورسور وراحة وحبور، وما أحسن ما قال الثعالبي يف كتابه 

»التمثيل واملحارضة«: )ا لكتب بساتني العقالء(.

والبهجة  وح  الرَّ وفيها  الثمرات،  كل  من  فيها  التي  اليانعة  كالبساتني  هلم  فهي 
وتنّوع احلقول؛ فيقرأ القارئ لكّل حالة ما يناسبها من الكتب والفصول:

- إن وجد يف نفسه عزيمة للتفّقه يف الدين وتفّهم املسائل قرأ يف كتب أهل العلم 
من املفسين واملحّدثني والفقهاء.

العرب والدروس منها قرأ يف كتب  املاضني واستلهام  أراد معرفة أخبار  وإن   -
التاريخ.

قرأ يف كتب  واألمثال واحلكم واألشعار  اللطائف  إىل  االسرتواح  أراد  وإن   -
األدب واألشعار وطرائف األخبار.

فهو كاملتنّقل بني البساتني؛ جيتني من ثمراهتا، وينعم بتنّوع حقوهلا.
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إذا أحسن سلوك  العلم  الوقت واجلهد عىل طالب  أهنا ختترص  ومن فضائلها: 
املنهج الصحيح للقراءة النافعة؛ فالطالب الذي يقرأ قراءة علمية صحيحة حيّصل 

يف مّدة وجيزة أضعاف ما حيّصله غريه يف سنوات طويلة.
ووصاياهم  وجتاريبهم  غريه  علم  القارئ  علم  إىل  تضيف  أهنا  فضائلها:  ومن 
واملزالق،  األخطاء  من  منه  حّذروا  فيام  الوقوع  ويتجنّب  كبريًا،  انتفاعًا  هبا  فينتفع 

ويسرتشد بام دّلوا عليه من كنوز العلم واملعرفة فريتقي بذلك.
والكالم يف تعداد فضائل القراءة يطول، وقد تكلم مجاعات من العلامء واألدباء 
يف  األوقات  استثامر  عىل  والتحفيز  وآثارها  فوائدها  عىل  والتنبيه  القراءة  فضل  يف 

القراءة النافعة بكالم كثري مبثوث يف مظانه.
ونظم بعضهم يف فضل القراءة أشعارًا حسنة، من أجودها قول ابن األعرايب:

حديثه�م نم�ل  م�ا  جلس�اء  ومش�هدا          لن�ا  غيب�ًا  مأمون�ون  ألّب�اء 
مس�ددا          يفيدوننا من علمه�م علم ما مىض ورأي�ًا  وتأديب�ًا  وعق�اًل 
ي�دا          ب�ال فتن�ة ختش�ى وال س�وء ع�رة وال  لس�انًا  منه�م  نتق�ي  وال 
مفن�دا          ف�إن قل�َت أموات ف�ام أن�ت كاذبًا فلس�َت  أحي�اء  قل�َت  وإن 

وقول املتنّبي:
الزم�ان كت�اب          أع�ز م�كان يف الدني�ا رسج س�ابح وخ�ر جلي�س يف 

واليقني بفضائل القراءة وأمهيتها له أثر كبري يف حتفيز النفس هلا واحلرص عليها 
ومغالبة الشواغل والعوائق، واالحتيال الستغالل األوقات ويف كل ذلك قصص 

وأخبار وأعاجيب عن كبار القّراء ورّوادهم من املتقّدمني واملتأخرين.
ويف الباب القادم بإذن اهلل تعاىل بيان يشء من ذلك.





13القراءة العلمية

الباب الثاين: بيان عناية العلماء بالقراءة

قّدمت يف الباب السابق احلديث عن فضائل القراءة وبيان بعض ثامرها وآثارها 
ألنَّ العلم بفضائل اليشء يغري بالعناية به، ويرّغب يف اكتساب فضائله، وإذا بلغ 
علُم القارئ بفضل القراءة وُحْسِن أثِرها وعظيِم نفعها درجَة اليقني أورَث صاحَبه 
احلرَص الشديَد عليها، واالجتهاد يف االزدياد من فضائلها؛ فإنَّ العاقل حيرص عىل 
ما ينفعه، وقد قال النبّي صىل اهلل عليه وسلم: »احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل 

وال تعجز«. رواه مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
بسببها  حرم  التي  واملثّبطات  والعوائق  الشواغل  مغالبة  يف  يفيد  اليقني  وهذا 
القراءة رغبٌة كامنة يف  القراءة وفوائدها؛ فقد يكون لدى بعض حمّبي  كثريون من 
قراءات  أحيانا  ويقرأ  كثريًا،  فيها  ويسّوف  عارض؛  ألدنى  يؤّجلها  لكنّه  القراءة 
ُيعتمد  ال  متقّطعة  متفّرقة  معلومات  إال  منها  حيصل  وال  علاًم  له  تبني  ال  متقّطعة 
عليها، وهذا غري الئق بطالب العلم؛ ألن هذه القراءات الضعيفة املتقّطعة ال تنّمي 
امللكية العلمّية يف نفس طالب العلم، وال جيتمع له هبا يف فرع من فروع العلم ما 
يكفيه ملعرفة أبوابه ومسائله وفقه أدّلته، وإذا اجتهد يف ضبط مسائل معدودة بقيت 

لديه مسائل كثرية يف الباب يستوي هو والعاّمة يف العلم هبا.
واجلّد يف طلب العلم يورث صاحبه احلرص عىل القراءة يف أكثر أحواله، ولو 
القراءة  القراءة؛ ألن  من  يمنعه  أن  يبلغ  مرٌض ال  به  كان  ولو  املشاغل،  كثري  كان 
يقرأ يف  له طعاُمه وهو  العلامء ُيوضع  لبدنه، وقد كان بعض  الغذاء  بمثابة  لروحه 
كتابه فيذهل عن الطعام حتى يربد ويرفع، وهو ذاهل عنه من شّدة اهنامكه يف القراءة 
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أنه ربام وقف عىل  واملطالعة، وقد ذكر نحو هذا عن األلباين رمحه اهلل؛ وُنقل عنه 
لَّم يف مكتبته ليتناول كتابًا من األرفف العليا التي ال يبلغ أن يتناوهلا إال بُسلَّم؛  السُّ
فيتصّفح الكتاب وهو واقف عىل السّلم وقتًا طوياًل ال ينزل فيقرأه وهو جالس من 

شّدة اهنامكه يف القراءة وذهوله عن حال قيامه.
العلم،  عىل  احلرص  شّدة  هو  القراءة  يف  الشديد  االهنامك  هذا  عىل  والباعث 
ملا  يلتفت  فال  عنه،  يبحث  بام  للظفر  العظيم  والتشّوق  العلمية،  بالفائدة  والفرح 

يعّوقه عن تلك القراءة مهام كانت لّذته.
بل رّبام غفل عن بعض حاجة نفسه وشهوهتا من الطعام والرشاب ولذيذ املآكل 
من  »كم  قال:  أنه  اهلل  رمحه  احلجاج  بن  شعبة  عن  العقييل  روى  وقد  واملجالس، 

عصيدة فاتتني!«. 
َة العلم حتى جيوَع وينسى جوعه(. وقال النرض بن ُشميل: )ال جيد الرجُل لذَّ

وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل: )وإين أخرب عن حايل؛ ما أشبع من مطالعة الكتب، 
وإذا رأيت كتابًا مل أقرأه، فكأين وقعت عىل كنز(.

قال: )ولو قلت: إين طالعت عرشين ألف جملد كأن أكثر، وأنا بعُد يف الطلب(.
وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كان يقرأ وهو مريض؛ بل قد هناه الطبيب 

مّرة عن القراءة فلم تطاوعه نفسه برتك القراءة.
إن  الطبيب:  يل  فقال  مرٌض  )ابتدأين  قال:  أنه  اهلل  رمحه  القيم  ابن  عنه  حّدث 
وأنا  ذلك،  عىل  أصرب  ال  له:  فقلت  املرض؛  يزيد  العلم  يف  وكالمك  مطالعتك 
الطبيعُة؛ فدفعِت  ت قويت  إذا فرحت ورُسَّ النفُس  أليسِت  إىل علمك؛  أحاكمك 

املرَض؟
فقال: بىل.

فقلت له: فإن نفيس ُتّس بالعلم؛ فتقوى به الطبيعة فأجد راحة.
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فقال: هذا خارج عن عالجنا أو كام قال(.
والعلوم  الكتب  عىل  اطالعًا  العلامء  أوسع  من  كان   - اهلل  رمحه   - تيمية  وابن 
وأجودهم فهاًم وحتريرًا للمسائل، وهو من القّلة الذين بلغت مؤلفاهتم نحو ألف 

كتاب.
وقد اشتغل يف أّول حياته بنَْسخ األجزاء احلديثية، حتى قال الذهبي وهو حمّدث 

معارص البن تيمية: )كّل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث(. 
القراءة شغوفًا هبا ال يلتفت ملا  يتأّتى ألحد حتى يكون كثري  وهذا الوصف ال 

يشغله عنها.
السنّة من  الواسع عىل دواوين  باالطالع  تيمية  الذهبّي البن  وهو اعرتاف من 
أهل  من  والذهبّي  احلديثية،  واألجزاء  واملصنفات  والسنن  واملسانيد  الصحاح 
احلديث واسع املعرفة بمتون احلديث ورجاله؛ فشهادته البن تيمّية رمحه اهلل شهادة 

من رجٍل بصرٍي عارف.
وهذه الكلمة )كل حديث ال يعرفه فالن فليس بحديث( من الكلامت املأثورة 
عن بعض األئمة لكنّهم كانوا ال يقولوهنا إال ألفذاذ من العلامء ُعرفوا بالبصرية يف 

األحاديث وسعة املعرفة يف املروّيات وأحوال الرجال.
- كام روى ابن عدي واخلطيب البغدادي عن حممد بن مسلم ابن وارة أنه قال: 
سمعت إسحاق بن راهويه يقول: )كل حديث ال يعرفه أبو زرعة ليس له أصل(.

- وروى اخلطيب البغدادي أيضًا عن حممد بن رافع النيسابوري أنه قال: سمعت 
أمحد بن حنبل يقول: )كل حديث ال يعرفه حييى بن معني فليس هو بحديث(.

- وروى اخلطيب البغدادي عن حممد بن أيب حاتم الوراق أن أصحاب عمرو بن 
عيّل الفالس ذاكروا حممَد بن إسامعيل البخاري بحديث فلم يعرفه؛ فّسوا بذلك 
وأخربوا شيخهم الفالس فقال: )حديٌث ال يعرفه حممد بن إسامعيل ليس بحديث(.
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- وذكر ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« عن أيب إسحاق الطالقاين أنه قال: سمعت 
عبد اهلل بن إدريس يقول: )كل حديث ال يعرفه ابن املبارك، فنحن منه براء(.

وهذا االطالع الواسع مل يكن ليتأّتى هلم لوال توفيق اهلل عّز وجل وفضله عليهم 
القواطع والشواغل  التي حتملهم عىل مغالبة  القراءة  النَّْهمة يف  ثّم ما كان هلم من 

واملثّبطات واالزدياد الكثري من التحصيل العلمي.
قال ابن القّيم: )وأعرف من أصابه مرض من صداع ومّحى وكان الكتاب عند 

رأسه فإذا وجد إفاقًة قرأ فيه؛ فإذا ُغِلَب َوَضَعه(ا.هـ.
والظّن أّنه يعني نفسه، وقد كان رمحه اهلل كثري القراءة واسع االطالع.

بل رّبام متّر ببعض العلامء أحوال عارضة يظّن الظاّن بمن متّر به تلك األحوال أنه 
من أبعد الناس عن القراءة؛ فإذا هو حيتال حتى جيد فرصة للقراءة. 

عىل  حرصهم  شّدة  عن  تنبيك  عجيبة  وأخبار  قصص  الباب  هذا  يف  وللعلامء 
القراءة ملا عرفوا من فضلها ووجدوا من نفعها. 

احلنابلة  فقهاء  من  وهو  اإلسالم  شيِخ  جّد  تيمية  ابن  الدين  جمد  أّن  ذلك  من 
الكبار وصاحب كتاب »املنتقى« ذكر عنه ابن القيم أمرًا عجيبًا يبنّي شّدة حرصه عىل 
القراءة حيث قال: حدثني أخو شيخنا عبد الرمحن ابن تيمية عن أبيه قال: كان اجلّد 

إذا دخل اخلالء يقول يل: )اقرأ يف هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع(.
وكان الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي يغالب النوَم من شّدة حرصه عىل القراءة؛ 
فإذا نعس وهو يرى يف نفسه قّوة عىل مواصلة القراءة قام من مكانه ومشى حتى 
وتنّوعها  مؤلفاته  كثرة  يف  َنَظر  ومن  القراءة،  وعاود  عاد  ثّم  النعاس  عنه  يذهب 
عىل صغر سنّه تعّجب من حاله؛ فقد مات وعمره نحو مخسة وثالثني سنة، وترك 

مؤلفات نافعة يف علوم عديدة.
حُيتاج يف  الذي ال  الطعام  يفّضل  أن  القراءة  به حرصه عىل  بلغ  العلامء  وبعض 
أكله إىل وقت كثري كام ُذكر ذلك عن أيب الوفاء ابن عقيل احلنبيل رمحه اهلل، وكان من 
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أعاجيب الزمان يف كثرة التأليف، وقد ُذكر أن كتابه »الفنون« بلغ نحو مخسامئة جمّلد.
قال عنه ابن رجب: )كتاب كبرٌي جدًا فيه فوائد كثرية جليلة يف الوعظ والتفسري 
مناظراته  وفيه  واحلكايات،  والتاريخ  والشعر  واللغة  والنحو  واألصلني  والفقه 

وجمالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيَّدها فيه(.
وقد اخُتلف يف عدد أجزاء هذا الكتاب؛ لكن قال الذهبي: )مل ُيصنف يف الدنيا 

أكرب من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه املجلد الفالين بعد األربعامئة(.
االختالف  أسباب  من  ولعل  جمّلد؛  ثامنامئة  أنه  بعضهم  عن  رجب  ابن  ونقل 
تفاوت النسخ أو أّن بعضهم اطّلع عىل جزء مفرد فظّن أن الكتاب يبلغ نحو رقم 

اجلزء الذي وقف عليه. 
قال ابن رجب يف »ذيل طبقات احلنابلة«: )وذكر ابن عقيل يف فنونه: قال حنبيل 
الكعك  سّف  أختار  حتى  أكيل،  أوقات  َجهدي  بغاية   ُ ُأقرصِّ أنا   :- نفسه  -يعني 
وحتّسيه باملاء عىل اخلبزة ألجل ما بينهام من تفاوت املضغ، توفًرا عىل مطالعة، أو 

تسطري فائدة، مل أدركها فيه(ا.هـ.
وقد ذكر األلباين رمحه اهلل يف مقّدمة كتابه »أحكام اجلنائز« يف سياق إخباره عن 
قصة تأليفه للكتاب قال: )فاستخرت اهلل تعاىل، وانكببت عىل الدراسة واملراجعة 
قرابة ثالثة أشهر، أعمل فيه لياًل وهنارًا، إال ما ال بّد منه من العمل يف مهنتي، والنوم 
الذي بني  الكتاب  إعداد هذا  لراحة جسمي، حتى متكنت من  الذي ال غنى عنه 

يدي القارئ الكريم(ا.هـ.
وكتابه يف أحكام اجلنائز من أنفس ما كتب يف موضوعه.

والقواطع  العوائق  ومغالبة  القراءة  يف  االهنامك  من  العلامء  حال  هذا  كان  فإذا 
ليقرّصوا  أمره لكنّهم حيتالون  بد من حاجة اإلنسان هلا يف أصل  التي ال  الطبيعية 
أمدها حتى يستفيدوا وقتًا أطول للقراءة وحتصيل العلم؛ فكيف يكون حاهلم فيام 

دوهنا من املثّبطات التي أهلت كثريًا من طالب العلم اليوم عن القراءة كام ينبغي. 
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وهذا األمر وإن كان قد يستغربه من يستغربه فإن حقيقة املحّبة واالشتياق للقراءة 
واليقني بفضلها ونفعها يدفع ملثل هذا احلال؛ واعتربوا بحديث من تشتاقون حلديثه 
من أعّز الناس إليكم واجللوس معه أال يشعر املرء أّنه يوّد إطالة أمد اللقاء بل رّبام 
دافع احتياج نفسه للطعام والرشاب وغريمها ليظفر بمزيد من الوقت لالستئناس 

بحديثه واإلقبال عليه واالستفادة من علمه إن كان من أهل العلم. 
قال: نعيم بن محاد: كان ابن املبارك يكثر اجللوس يف بيته فيقال له: تكثر اجللوس 

يف بيتك أال تستوحش؟!! 
فيقول: )كيف أستوحش و أنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه و التابعني 

هلم بإحسان!!(. رواه البيهقي يف »شعب اإليامن«. 
الساتر  الساتر بن عيل بن عبد  ابن مفلح يف »اآلداب الرشعية« عن عبد  ونقل 
الشيخ  أهيا  له:  فقال  السجزي وهو وحَده؛  أيب نرص  احلافظ  أنه دخل عىل  العدل 

أنت جالس وحدك؟ 
فقال: )لست وحدي أنا بني عرشين ألفًا من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني 

أحتّدث معهم وأحكي عنهم(.
وأبو نرص السجزي رمحه اهلل كان من أئمة أهل السنة واجلامعة يف القرن اخلامس 

اهلجري.
وكثرة القراءة يف أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعني 

وأئمة الدين تورث حمّبتهم وعيش القلب معهم، واملرء حُيرش مع من أحّب. 
عن  والذهول  والكتابة  القراءة  يف  االهنامك  قصص  من  قرأت  ما  أعجب  ومن 
الوقت ما نقله الذهبي يف »تاريخ اإلسالم« و»سري أعالم النبالء« عن احلافظ شريويه 
بن شهردار عن احلافظ الكبري إبراهيم بن احلسني الكسائي اهلمذاين املعروف بابن 
ديزيل أنه قال: )كتبت يف بعض الليايل، فجلست كثريا، وكتبت ما ال أحصيه حتى 
إىل  وكتبت  بيتي،  إىل  فعدت  الليل،  أول  فكان  السامء،  أتأمل  خرجت  ثم  عييت، 
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أن عييت ثم خرجت فإذا الوقت آخر الليل، فأمتمت جزئي وصليت الصبح، ثم 
حرضت عند تاجر يكتب حسابا له، فورخه يوم السبت فقلت: سبحان اهلل! أليس 

اليوم اجلمعة؟ 
فضحك، وقال: لعلك مل حترض أمس اجلامع؟

قال: فراجعت نفيس، فإذا أنا قد كتبت لليلتني ويوما(ا.هـ.
يف  املنتهى  )إليه  الذهبي:  قال  بل  املتقنني؛  الثقات  األئمة  من  كان  ديزيل  وابن 

اإلتقان(. 
وكان بعض األئمة من املحّدثني يعرضون كتبهم عليه ليصححها. 

ْحنا كتبنا بإبراهيم(. قال حييى الكرابييس: )صحَّ
وقال ابن ماجة القزويني صاحب السنن: )منعني اخلروج إىل إبراهيم قلة ذات 

اليد(.
أيب  سمعت  احلافظ:  أمحد  بن  صالح  )َقاَل  اإلسالم«:  »تاريخ  يف  الذهبي  قال 
يقول: َسِمْعُت َعيّل بن عيسى َيُقوُل: إن اإلسناد الذي يأيت به إبراهيم لو كان فيه أن 

ال يؤكل اخلبز لوجب أن ال يؤكل، لصحة إسناده(.
وأحوال  الزمن  مالحظة  تذهل عن  باليشء  واألنس  املحبة  شدة  أن  واملقصود 
هو  بل  العلامء؛  به  خيتّص  ال  األمر  وهذا  والسهر،  والعطش  اجلوع  من  اإلنسان 
لكّل من أحّب القراءة حتى أدمنها؛ فمدمنو قراءة الروايات – مثاًل- ُيذكر عنهم 
عجائب يف طول أمد القراءة واالنكباب عليها لياًل وهنارًا، بل يبلغ األمر ببعضهم 
ما عليه من  الوقت فال يدري  قراءة رواية ذهل عّمن حوله وعن  إذا رشع يف  أنه 

الليل والنهار.
فهذا اإلدمان واحلرص عىل القراءة يقع للعلامء ولغريهم من مدمني القراءة لكن 
الفرق الكبري بني الفريقني أّن العلامء يقرأون فيام ينفعهم من علوم الرشيعة واللغة 
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العربية والعلوم النافعة، ويقرأون قراءة نافعة منّظمة تنّمي ملكاهتم العلمية وتوّسع 
مداركهم حتى حيققوا هبا سعة االّطالع وحسن املعرفة. 

واخلالصة التي نستفيدها من هذا الباب أن أئمة اهلدى من أهل العلم قد اعتنوا 
وانتفاع  الثناء احلسن  وارتفعوا، وجرى هلم من  انتفعوا  بالغة حتى  عناية  بالقراءة 

الناس بعلومهم وتصانيفهم ما هو معروف مشهور. 
وِذْكُر بعض أخبار حرصهم عىل القراءة وأحواهلم فيها يفيد طالب العلم حسن 
التأّس هبم يف ذلك، وأن ال ينرصف عن القراءة ألدنى عارض وشاغل، وال يثّبطه 
عن القراءة مثّبط بأّي حّجة من احلجج، وسنأيت بإذن اهلل تعاىل عىل بيان بعض ما 
ُيثبَّط به كثري من طالُب العلم اليوم عن القراءة والرّد عىل تلك اإليرادات بإذن اهلل. 
وإذا اجتمع للطالب احلرص الشديد عىل القراءة وتنظيم الوقت وتنظيم القراءة 
العلم  من  وحيّصل  مبّكرًا،  تعاىل  اهلل  بإذن  ينبغ  فإّنه  النافعة  القراءة  طرق  ومعرفة 

الغزير يف سنوات يسرية ما ال حيّصله غريه يف سنوات كثرية. 
اللهم إّنا نسألك أن حتّبب إلينا طلب العلم النافع وأن حتبب إلينا القراءة النافعة 
السميع  أنت  إنك  فيها  نّياتنا  توفيقًا مباركًا وتصلح  فيها  تعيننا عليها وتوّفقنا  وأن 

العليم. 
وصىل اهلل وسّلم عىل نبّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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الباب الثالث: القراءة النافعة

القراءة النافعة ال ُتدرك إال بفضل من اهلل عّز وجل وتوفيق منه ملن أراد اهلل به 
خريًا، ألهنا من التفقيه يف الدين، وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: »من يرد اهلل 
به خريًا يفقهه يف الدين«. متفق عليه من حديث معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه.
كثريًا  خريًا  فيها  اهلل  جيعل  دائمة  يسرية  قراءته  أحدمها  رجلني  جتد  قد  ولذلك 
وبركة عظيمة؛ فيحفظ هبا من مسائل العلم والفوائد والعرب ما ينتفع به، وينفع به 

غريه. 
وجتد اآلخر كثري القراءة واحلديث عاّم يقرأ لكّن بركة قراءته ممحوقة، فال حُيسن 
التفقه يف الدين، وال يتعّلم علاًم صحيحًا َينتفع به، وال يعّلم الناس تعلياًم صحيحًا 
من  يثري  بام  كبريًا  الناس  بالقراءة عظياًم، ورضره عىل  افتتانه  كان  رّبام  بل  ينفعهم، 
والتأويالت  احليل  من  بأنواع  املحرمة  الشهوات  من  ويسّوغ  املضّلة،  الشبهات 

اخلاطئة. 
بسبب  إال  واملتكّلمني ومقاالهتم  الفالسفة  تتّبع كتب  وهل ضّل من ضّل ممن 

هذه القراءة الضاّرة؟! 
وما نراه من فتك القراءة الضاّرة ببعض من كانوا ممّن ُيرجى أن يكون هلم شأن 
بني أهل العلم، فانحرفوا إىل القراءة فيام يرّضهم وال ينفعهم من الكتب التي تثري 
الشّك يف أصول الدين، وتغري بالتهاون يف الواجبات واقرتاف املحرمات، وتفعل 
يف قلوب أصحاهبا ما تفعل اخلمر يف عقول املدمنني، من نشوة وانتفاش، وشعور 
بعظمة متومّهة، وهلث وراء رساب ال حقيقة له، حتى إذا أفنى عمره، وقّلب أمره، 
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مل جيد معه من حقيقة العلم يف تلك الكتب واملقاالت شيئًا ينتفع به. 
وقد كان من دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم: »اللهم إين أعوذ بك من علم ال 
ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا«. رواه 

مسلم. 
وعن جابر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »سلوا اهلل 

علاًم نافعًا، وتعوذوا باهلل من علم ال ينفع« رواه ابن ماجة. 
يف  التفّقه  أسباب  من  وسبب  العلم،  أنواع  من  نوع  النافعة  السديدة  فالقراءة 

الدين، وإنام يوفَّق هلا من أراد اهلل به خريًا.

اأ�شباب االنتفاع بالقراءة

أن جيتهد يف حتصيلها، وأن  العلم  ينبغي عىل طالب  أسباب  بالقراءة  ولالنتفاع 
يعرف أثرها يف حتصيل املطلوب من القراءة:

السبب األول: اإلخالص هلل تعاىل، وذلك بتصحيح النّية يف القراءة؛ فيقرأ بنّية 
طلب اهلدى من اهلل تعاىل، وكلام عظمت هذه النية يف قلبه ازداد حّظه من االنتفاع 
بام يقرأ واالهتداء به إىل ما ينفعه، فُيفتح له من أبواب العلم والَفْهم ما ال يفتح ملن 

يقرأ ملجّرد حتصيل املعلومات. 
وللقراءة مقاصد صاحلة إذا قامت يف قلب القارئ أثيب عىل قراءته ؛ فمنها أن 
يقصد هبا رفع اجلهل عن نفسه وعن األمة، وأن يطلب العلم الذي حيّبه اهلل ليتقّرب 
به إليه، وأن يعّد العّدة ألعامل صاحلة حيّبها اهلل ال حيسنها إال بالعلم، وأن يرغب أن 
يأتيس بالعلامء الربانيني ويسلك سبيلهم، حتى ُيعّد منهم، وحُيرش يف زمرهتم، وكّل 
تلك املقاصد قد جتتمع يف قلب القارئ حني قراءته، ومن علم اهلل منه الصدق يف 

تلك النية كان نصيبه من التوفيق والفتح اإلهلي أعظم.
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النافعة،  القراءة  العزيمة عىل  القراءة، وذلك بصدق  الصدق يف  الثاين:  السبب 
وصدق احلال فيها. 

فالصادق يف قراءته ال جتد قراءته عبثية متفّرقة، وال قراءاته قراءة متململ َفتور، 
وال قراءة مستكثر ُمعَجب، بل قراءة طالب علم جاّد جمتهٍد يف طلِب اهلدى واّتباعه، 

وحتصيل العلم من وجهه، واالنتفاع به، وتعليمه وتقريبه ملن ينتفع به. 
والصدق كام يكون يف القول فإّنه يكون كذلك يف العمل واحلال؛ وملا عّد اهلل ما 

عّد من أعامل الرّب يف قوله تعاىل: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ...﴾. 

﴿ٱ   تعاىل:  وقال  ڈ﴾،  ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ﴿ڇ   تعاىل:  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾. 

ويكون يف حاله؛  ويكون يف عزيمته وعمله،  املرء،  يكون يف حديث  فالصدق 
﴿ڄ   تعاىل:  اهلل  قال  وقد  الصادقني،  من  فهو  الثالث  اخلصال  هذه  مجع  فمن 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ﴾. 

اهلل  تصدق  »إن  وقال:  بالصدق«،  »عليكم  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  وقال 
يصدقك«.

- فصدق القول مطابقته للمخرَب عنه.
صحة  يستلزم  وهذا  منه؛  وأريد  عليه  ُعِزم  ملا  أدائه  مطابقة  العمل  وصدق   -

العزيمة واتباع اهلدى. 
- وصدق احلال مطابقته للُهدى والرشاد. 

فلفظ الصدق يوصف به احلديث، ويوصف به العمل، ويوصف به احلال.
وأصل هذه اإلطالقات يف اللغة ظاهر، وشواهد استعامهلا يف كالم العرب ويف 
رشح  يف  منها  طائفة  ذكرت  وقد  كثرية،  السلف  وآثار  والسنّة  الكتاب  نصوص 
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التحفة العراقية. 
بني  التفريق  ميزان  وهو  ورفعته  نجاته  سبب  هو  بل  للعبد  ِعْصمة  والصدق 

اإليامن والنفاق، وبني َمن يريد ما عند اهلل وَمن يريد متاع الدنيا وزينتها. 
يف  وضّل  جانب؛  كّل  من  اآلفات  عليه  تداعت  العبد  عن  الصدق  ختّلف  وإذا 
آفات  تصيبه  أو  والفتور،  الوهن  آفات  تصيبه  أن  فإما  واحلرمان؛  الشقاء  أودية 

العجب والغرور:
- فآفات النوع األول َتضعف هبا عزيمته.

- وآفات النوع الثاين: ينحرف هبا قصُده عاّم حُيّبه اهلل، والعياذ باهلل.
وإذا حّل الصدق يف قلب العبد أورثه اجلّد واالجتهاد، وإقبال القلب عىل أداء 
العمل بإحسان؛ فإن أّداه ُكتب له أجره، وبورك له يف عمله، وإن َعرض له ما يمنعه 

ُكتب له أجره كأّنه عمله، وبورك له يف نّيته، وهذه من أعظم ثمرات الصدق.
وإذا حتققت هذه الصفة احلميدة يف القارئ نفعته نفعًا عظياًم بإذن اهلل؛ ألهنا تثمر 
التي  بالقّوة  يف قلبه ما يثمر الصدق للصادقني من اجلّد واالجتهاد، وأخذ العمل 

حيّبها اهلل، وأدائه بإحسان.
التي  للمثّبطات واملعّوقات  قراءته  الصادَق ال يستسلم يف  القارئ  فإن  ولذلك 
يريدون  الذين  انحراف  قصده  ينحرف  وال  الضعيفة،  العزائم  أصحاب  حتجب 

هرة والرياء واالحتيال عىل املطامع الدنيوية. العلّو يف األرض بالشُّ
اإلخالص  فصحة  وتالزم؛  تناسب  واإلخالص  الصدق  بني  أن  تعلم  وهبذا 

تستلزم وجود الصدق، والصدق يقتيض اإلخالص. 
فاإلخالص أن ال ترشك باهلل شيئًا، وأن تريد بعملك وجه اهلل تعاىل.

تك عىل إحساِن العمل.  والصدق أن جتمع مهَّ
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والبن القيم رمحه اهلل كالم حسن بديع بنّي به التناسب بني الصدق واإلخالص؛ 
فقال: )إن للعبد مطلوبًا وطلبًا؛ فاإلخالص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه؛ 
الطلب منقساًم؛  فاإلخالص أن ال يكون املطلوب منقساًم، والصدق أن ال يكون 

فالصدق بذل اجلهد، واإلخالص إفراد املطلوب(ا.هـ.
من  يكون  وبذلك  ولرسوله،  هلل  نصح  فقد  واإلخالص  الصدق  مجع  ومن 

املحسنني، وهذه غاية مطالب السالكني.
اتفقوا عىل أن  العارفني  تيمية رمحه اهلل أن املشايخ  ابن  وقد ذكر شيخ اإلسالم 

أساس الطريق إىل اهلل هو الصدق واإلخالص.
القوم(.  ارتفع  )هبذا  فقال:  واإلخالص  الصدق  اهلل  رمحه  أمحد  لإلمام  وُذِكَر 

أورده أبو يعىل يف »طبقات احلنابلة« وابن مفلح يف »اآلداب الرشعية«.
فإن قلت: ما الذي حيملنا عىل الصْدق؟ ومن أين يستمّد الصادق صدَقه؟

فاجلواب: أن سبب الصدق احلامِل عليه هو اليقني؛ وكلام عظم اليقني يف قلب 
العبد ارتفعت درجته يف الصدق، وقوي حتّريه إّياه حتى يكون من الصّديقني. 

املنافقني:  عىل  صالة  »أثقُل  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  قول  لذلك  يدّل  ومما 
متفق عليه  صالُة الِعشاء وصالُة الفجِر، ولو يْعَلُموَن ما فيهام ألتومها ولو َحْبوا« 

من حديث أيب هريرة.
فلامَّ غاب عنهم اليقني بالوعد والوعيد والثواب والعقاب هان عليهم ترك هاتني 

الصالتني، ولو كان هذا العلم يقينا يف قلوهبم ألتومها ولو حبوًا.
وهبذا تعلم أن أصل الفالح والنجاح هو اليقني ألنه يقتيض الصدق ويستلزمه، 
نعمة  من  أعظم  هي  بل  اإلطالق،  عىل  نعمة  أعظم  اليقني  نعمة  كانت  ولذلك 
املفرد«  »األدب  والبخاري يف  أمحد يف مسنده  اإلمام  رواه  ما  لذلك  ويدّل  العافية، 
وابن أيب شيبة يف مصنفه وغريهم أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه قام خطيبًا عىل 
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املنرب بعد وفاة النبّي صىل اهلل عليه وسلم بَسنة؛ فقال: »قام رسول اهلل مقامي هذا 
ل« ثم بكى أبو بكر. عاَم األوَّ

ثم قال: »سلوا اهلل العفو والعافية فإن الناس مل يعطوا بعد اليقني شيئًا خرًا من 
فإنه مع  اكم والكذب؛  وإيَّ اجلنة،  الرّب، ومها يف  فإنه مع  بالصدق  العافية، وعليكم 

الفجور، ومها يف النار«. 
وعظم  أثرها  وحسن  القراءة  بفضل  القارئ  يقني  أن  الباب  هذا  يف  واملقصود 
شأهنا يثمر له الصدق يف طلبها وأدائها، ويورثه اجلّد واالجتهاد فيسَلم – بفضل 
اهلل ورمحته - من كثري من املثّبطات واملعّوقات واآلفات التي ُيبتىل هبا غري الصادق 

وَمن َضُعَف ِصْدُقه.
وقد أطلت يف رشح هذا السبب ألنه أصل مهّم يف انتفاع القارئ بقراءته، ومن 
اجتهد يف حتقيق هذا السبب فإّنه ُيرجى له بإذن اهلل تعاىل أن يوّفق إلحسان القراءة، 
وأن يرشده اهلل ملا ينفعه فيها، ويبارك له فيام يقرأ، ويقّرب له أسباب التوفيق والربكة، 

ومن يصدق اهللَ يصدقه. 
السبب الثالث: شكر نعمة القراءة، وذلك بأن حيسن تلّقي ما ينعم اهلل به عليه 
بسبب القراءة، وأن يؤّدي حّق اهلل فيها، وَمن شكر اهلل عّز وجل زاده اهلل من فضله 

كام قال اهلل تعاىل: ﴿ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ ...﴾.
فشكر التلّقي: يكون بأن يفرح بام جيده من اهلدى، ويعّظم َقْدَر تلك النعمة يف 

نفسه، وحيمد اهلل، ويثني عليه هبا. 
ومعرفة  بعطائه،  واالبتهاج  بفضله،  بالفرح  نعمه  ُتتَلّقى  أن  حُيّب  تعاىل  واهلل 
قدرها، والثناء عليه هبا؛ فمن فعل ذلك فقد أحسن قبول النعمة، ومن أعرض عن 

ذلك فقد كفر نعمة اهلل.
ويدّل عىل هذا األصل قول اهلل تعاىل: ﴿ک  گ    گ  گ   گ  ڳ﴾، 
وكذلك ما يف الصحيحني من حديث زيد بن خالد اجلهني ريض اهلل عنه قال: صىل 
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إثر سامٍء كانت من  بنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صالَة الصبح باحلديبية يف 
الليل؛ فلام انرصف أقبل عىل الناس؛ فقال: »هل تدرون ماذا قال ربكم؟!«.

قالوا: اهلل ورسوله أعلم.
قال: »قال: ]أصبح من عبادي مؤمٌن يب وكافٌر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل اهلل 
ورمحته فذلك مؤمٌن يب كافٌر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك 

كافٌر يب مؤمن بالكوكب[«.
وهذا مما يدّل عىل أّن القول الذي يقوله العبد حني يتلقى النعمة له أثر يف رىض 
العمل األويل للقلب، وهو نظري  القول ناشئ عن  اهلل عنه أو سخطه عليه، وهذا 
قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »إنام الصرب عند الصدمة األوىل«. متفق عليه من 

حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه. 
وينبغي أن يعي املؤمن هذا األصل يف النعم كلها ما استطاع؛ وما ظّن املؤمن إذا 
قال قوالً حسنًا يرىض اهلل به حني يتلقى نعمته ويعرف قدرها، ويفرح بفضل اهلل 

عليه هبا !! 
وقد روي من حديث جابر بن عبد اهلل وابن عمر أهنام قاال: قرأ رسول اهلل صىل 
اهلل عليه و سلم سورة الرمحن عىل أصحابه حتى فرغ، قال : »ما يل أراكم سكوتا؟!!
ھ   ھ   ﴿ھ   مرة:  من  عليهم  قرأت  ما  ردا؛  منكم  أحسَن  كانوا  َللجنُّ 

ھ﴾ إال قالوا: و ال بيشء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد«. 
حديث جابر رواه الرتمذي وابن عدي واحلاكم وصححه وأبو الشيخ والبيهقي 

وغريهم. 
وحديث ابن عمر رواه البزار وابن جرير واخلطيب البغدادي. 

بمجموع  احلديث  )لكن  األلباين:  وقال  اإلسناد،  احلديثني ضعف يف  ويف كال 
الطريقني ال ينزل عن رتبة احلسن(. 
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ال  أن  فينبغي  الشكر،  نصف  وهو  تلّقيها،  وحسن  النعمة  قبول  شكر  يف  فهذا 
يغفل عنه القارئ اللبيب، ويتحقق بأربعة أمور: 

گ   گ    گ   گ     ﴿ک   بعطائه.  واالبتهاج  اهلل  بفضل  الفرح  أحدها: 
ڳ﴾.

والثاين: االعرتاف بالنعمة وتعظيم قدرها يف النفس. »أبوء لك بنعمتك عيل«. 
والثالث: محد اهلل تعاىل عليها والثناء عليه بنعمته، ﴿ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ﴾.

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ﴿پ   يزدرهيا  وال  عليه  اهلل  نعمة  يعيب  ال  أن  والرابع: 
ٺ  ٺ﴾.

ويف »مسند اإلمام أمحد« من حديث أيب العالء بن الشخري قال: حدثني أحُد بني 
سليم وال أحسبه اال قد رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن اهلل تبارك وتعاىل 
يبتيل عبده بام أعطاه فمن ريض بام قسم اهلل عز وجل له بارك اهلل له فيه ووّسعه، ومن 

مل يرَض مل يبارك له«.
إسناده صحيح، وجهالة اسم الصحايب ال ترّض.

وأما شكر أداء حّق النعمة فيتحقق بأربعة أمور أيضًا: 
أحدها: أن يعرف حّق اهلل تعاىل يف تلك النعمة من العلم والعمل واحلال؛ فيؤّديه 

هلل خملصًا له يف ذلك، سليم القلب، طّيب النفس.
ومن كانت مّهته من القّراء أن يتفّقه يف ُسُبل شكر ما أنعم اهلل به عليه من نعمة 
القراءة؛ فإنه ُيرجى له أن يمّن اهلل عليه بنعم عظيمة، وخيتّصه بفضل عظيم، وهذا 

السبب اخلفّي من أعظم أسباب تفاضل العلامء يف االنتفاع بام يقَرأون. 
اهلدى  واّتباع  الدين  يف  التفّقه  صاحبها  قصد  يكون  التي  القراءة  أن  تعلم  وبه 
ويقّرب  تعاىل  اهلل  حيّبها  عظيمة  وأحوال  عبادات  عىل  تشتمل  اهلل  كلمة  وإعالء 
فيها متلّبس  القراءة عزمًا صادقًا قبل رشوعه  أصحاهبا، وهو من حني عزمه عىل 
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بعبادات جليلة ُيثاب عليها. 
والثاين: أن حيفظ تلك النعمة بام أمر اهلل أن حُتفظ به، ويف »مستدرك احلاكم« من 
حديث عقبة بن عامر ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »من تعلم 
الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها« وأصله يف »صحيح مسلم«، وقال النبي صىل اهلل 
عليه وسلم لرجل من أصحابه: »ال تكن مثل فالن كان يقوم من الليل فرتك قيام 

الليل«. 
ُيسلب  أن  فإنه خيشى عليه  القراءة  ترك  ثّم  بالقراءة  أنعم اهلل عليه  وكذلك من 
ينفعه  باملحافظة عليها واملداومة عىل قراءة ما  النعمة، وأما من شكرها  بركة هذه 

فإنه يرجى له أن يبارك اهلل له يف قراءته وينفعه هبا.
ما  املعنى أحاديث؛ ومن أسوأ  باملعصية ويف هذا  النعمة  يقابل  أن ال  والثالث: 
يقع من العبد أن يستعمل نعمة اهلل يف معصيته؛ فيقرأ ما يغضب اهلل عّز وجّل من 
القراءات املحّرمة، وقد كثرت يف هذا العرص وتفّشت وانترشت نسأل اهلل السالمة 

والعافية منها. 
والرابع: أن يقابل إحسان اهلل إليه بإحسان العمل، فيعمل عمال صاحلا يشكر به 
ربه عىل نعمته، وملا ُكّلم النبي صىل اهلل عليه وسلم يف صالته وقيامه وقد غفر اهلل 

له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: »أفال أكون عبدا شكورا«، وقال تعاىل: ﴿وئ    
وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئېئ﴾.

القصد،  صالح  النفس،  طّيب  اهلل،  طاعة  يف  قراءته  يستعمل  كور  الشَّ فالقارئ 
حسن االّتباع للهدى؛ فيظهر أثر نعمة اهلل عليه، ويزيده اهلل من فضله، وهذه الزيادة 
التي يزيده اهلل إّياها خري له من عمله، بل ربام كانت أعظم الربكات يف قراءته فيام 

زاده اهلل من فضله. 
فمن حقق هذه األمور فإنه يرجى له أن يكون من الشاكرين، وأن ُيفتح له بسبب 

شكره ما مل يكن خيطر عىل قلبه، أو يناله عمله، أو يبلغه أمله. 
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ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يريّب نفسه عىل الشكر هلل تعاىل يف مجيع أحواله، 
فإنه مفتاح خري عظيم له. 

تأّملوا قول اهلل تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾. 

فبنّي اهلل تعاىل أّنه حيّب اإلنعام عىل من يشكره من عباده، وأّنه يعلم أهل شكر نعمته. 
ڀٺ   ڀ   ڀ        ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  وقال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ﴾.
من  اهلل  فيزيده  عليه،  أثرها  ويظهر  النعمة،  فيه  ُتثمر  قلب طّيب  الشاكر  فقلب 

فضله حتى يبلغه الدرجات العىل. 
يف  اجتهد  وإن  عليه،  أثرها  يظهر  وال  النعمة،  يقبل  ال  خبيث  الَكفور  وقلب 
النعمة، وال  بتلك  ينتفع  يغلبه فال  أن  يلبث خبث طبعة وسوء قصده  بعضها فال 

يظهر عليه يشء من أثرها إال بنكد وألواء. 
والعطاء  واملنع،  النعم  باب  يف  عربة  وأعظمها  األمثال  أجّل  من  املثل  وهذا 

واحلرمان، والتوفيق واخلذالن، وقضاء اخلري وقضاء الرّش.
ِم نِعمَة العلِم يكون بحسن تلّقي ما يعّلمه اهلل، والفرح بفضل اهلل  وُشْكُر املتعلِّ
له من معرفة اهلدى، والبصرية يف  العلم، وما يّس  أبواب  له من  ورمحته وبام فتح 

الدين؛ فهذا شكر تلّقي النعمة. 
وشكر أداء حّقها بأن يعمل بام علم ويعّلم غريه، وأن يتخّلق بأخالق أهل العلم 

واإليامن، ويتأّدب بآداهبم.
وطالب العلم اجلاّد كثري القراءة؛ فإذا كان يقرأ بقلٍب منيب هلل تعاىل حريص عىل 
اهلدى يفرح بفضل اهلل ويشكر نعمته؛ فإنه يرجى له أن يفيض اهلل عليه من فضله 
ورمحته وبركاته ويفتح له من أبواب العلم واهلدى واخلري ما مل يكن خيطر له عىل بال 
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وال يدور يف خيال، وال يسار إليه بقدم، وال ُيطار إليه بجناح. 
الفائدة لكفته، ألهنا مع صالح  الكتاب إال هبذه  الطالب من هذا  ولو مل خيرج 
النّية أعظم األسباب نفعًا؛ فكثري من األسباب املاّدية وطرق القراءة ومناهجها إذا 
مل يصاحبها توفيق اهلل عّز وجل وبركته وفضله وعطاؤه عادت وباالً عىل صاحبها.
الكتب  قراءة  زانه، حتى يف  إال  ما كان يف يشء  والرفق  الرفق،  الرابع:  السبب 
ومطالعتها؛ فإّن من محل نفسه عىل ما يشّق عليها أوشك أن ينقطع، واملنبّت ال ظهرًا 

أبقى وال أرضًا قطع. 
إليها طلَب العلم، وال  وإّن من الرفق أن يرفق طالب العلم بنفسه فال يبّغض 

ينّفرها منه، وال حيملها عىل ما يشّق عليها، وال يعّرضها ملا يفتنها. 
ومن أخذ نفسه بالرفق واحلزم انتظم له سريه، وصلح أمره.

والرفق من أسباب إعطاء اهلل تعاىل، كام يف »صحيح مسلم« من حديث عائشة 
ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »يا عائشة إن اهلل رفيق حيب 

الرفق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف، وما ال يعطى عىل ما سواه«.
ويف »صحيح مسلم« أيضًا من حديث جرير بن عبد اهلل البجيل ريض اهلل عنه قال: 
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يقول: »من حيرم الرفق حيرم اخلري«، ويف 

رواية أليب داوود »حُيرم اخلري كّله«.
وهذا األمر إن تأّملته يف أحوال من مل يرفقوا بأنفسهم يف القراءة وجدته حقًا:

- فكم ممن كّلف نفسه ما ال تطيق املداومة عليه فلاّم ثقل عليه األمر ترك القراءة 
كلها، أو ترك االنتظام فيام ينفعه منها، وصارت قراءاته متفرقة متناثرة ال تبني له 

علاًم، وال تفيده حتقيقًا. 
- وكم من طالٍب يف ُمقَتَبل َطَلبِه مل يرفق بقلبه؛ فعّرضه ألنواع من الفتن؛ حتى 

انحرف قصده يف القراءة، ومال إىل ما يرّضه وال ينفعه. 
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فجرى هلذين الصنفني من احلرمان من خري القراءة وبركتها ما هو ظاهر بنّي، 
ونال املتحيّل بالرفق من اخلري والربكة ما يغتبط به. 

من  املتيّس  عىل  واملداومة  له،  يتيّس  بام  القراءة  عىل  املداومة  اخلامس:  السبب 
أعظم أسباب الربكة وأنفعها. 

ويف الصحيحني من حديث سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبد 
الرمحن عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »يا أهيا الناس، 
خذوا من األعامل ما تطيقون، فإن اهلل ال يمل حتى متلوا، وإن أحب األعامل إىل اهلل 

ما دام وإن قل«.
ويف رواية ملسلم من طريق القاسم بن حممد بن أيب بكر عن عائشة ريض اهلل عنها 
قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »أحب األعامل إىل اهلل تعاىل أدومها وإْن 

قل«، قال القاسم: »وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته«.
ويف »مسند اإلمام أمحد« من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل 
عنها قالت: َدخَل عيلَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعندي امرأة حسنة اهليئة؛ 

فقال: »من هذه؟«
َمْه،  »َمْه  فقال:  الليل؛  تنام  ال  هي  اهلل  رسول  يا  فالن،  بنت  فالنة  هذه  فقلت: 
خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ ال يمّل حتى متّلوا، وأحب العمل إىل 

اهلل عز وجل ما داوم عليه صاحُبه وإْن قّل«.
وأصله يف الصحيحني، ويف رواية ملسلم أن هذه املرأة هي احلوالء بنت تويت بن 
حبيب بن أسد بن عبد العّزى، من قرابة خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى. 

وقوهلا: »ال تنام الليل« أي تقوم الليل كّله تصيّل. 
املداومة  ما تطيق  العمل  تأخذ من  أن  النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل  فأرشدها 

عليه، وبنّي هلا أّن أحّب العمل إىل اهلل أدومه، وإن قّل. 
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ونفع  فيه،  وبارك  تقّبله  عماًل  أحّب  إذا  اهلل  أّن  اللبيب  املؤمن  عىل  خفّي  وغري 
صاحبه به؛ فام الظنُّ بأحّب العمل إليه؟!!

وهذا التنبيه ال ينبغي أن ُيقابل برتك العمل أو هضم النفس فيام تطيق املداومة 
عليه، فإّن من حيل الشيطان التي يصّد هبا كثريًا من الناس عن اخلري أن يزّين هلم 
ترك امليسور من األمر الذي هلم فيه خري كثري الشتامله عىل بعض املعسور، ولو أهّنم 
أتوا امليسور لكان أرجى هلم أن ييّس اهلل هلم ما تعّس، أو هيّيئ هلم خريًا منه بعد أن 

يكونوا قد أبلوا ُعْذَرهم يف عمل امليسور، فإّن املرء إذا صدق اهللَ صدقه اهلل. 
إذا  حتى  بكلّيته  القراءة  ينكّب عىل  ملن  يتهيأ  ال  العلم  أن  العلم  طالُب  وليعلم 
وتركها  القراءة  من  يده  نفض  بعائق  اصطدم  أو  الثمرة  استعجل  أو  بامللل  أحّس 

حتى يطول عهده هبا. 
وإنام حيصل العلم باملداومة الرفيقة عليه.

كام قال الزهري رمحه اهلل: )إنَّ هذا العلَم إْن أخذته باملكاثرة له غلبك، ولكْن 
اِم والليايل أخذًا رفيقًا تظفْر به( رواه اخلطيب البغدادي يف كتابه »اجلامع  ُخْذُه مع األيَّ

ألخالق الراوي وآداب السامع«. 
وقد ُيبتىل طالب العلم بام يرى من ضعف الثمرة يف أّول األمر، وتعّس بعض 
له مل  يتيّس  ما  إذا صرب وداوم عىل  لكنّه  أقرانه،  العلم عليه، وتفّوق بعض  أبواب 
يلبث حتى يفتح اهلل له من فضله ورمحته ما يّسه ويغتبط به، ويتفّوق به عىل كثري 

من أقرانه، وإن سبقوه يف أّول األمر. 
وهذا األمر ظاهر ملن يتأّمل أحوال طالب العلم اليوم، وما يبلغ إليه أكثرهم بعد 

سنوات من الطلب. 
فلو أّن طالب علم داوم عىل قراءة درسني يوميًا ألمكنه أن يتّم دراسة نحو عرشة 
متون علمية يف عام واحد، ونحو عرشين متنًا يف عامني، وقليل من طالب العلم 

اليوم من يبلغ هذا القدر. 
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ومن ُفتح له يف احلفظ فحفظ كّل يوم عرشة أبيات أمكنه أن حيفظ يف عام واحٍد 
و»نظم  احلديث،  العراقي« يف علوم  و»ألفية  النحو والرصف،  مالك« يف  ابن  »ألفية 

اآلجرومية« للعمريطي أو للشنقيطي، و»نظم الورقات«، وغريها. 
وكذلك ُيقال يف حفظ األحاديث، وقراءة كتب أهل العلم بتقسيم مقاديرها عىل 

األيام واألسابيع. 
وقد ُيبتىل العبد ببعض الصوارف والقواطع واحلوادث املعّوقة عن االنتظام يف 
بعض األيام، فإذا أخذ نفسه باملجاهدة واالنتظام عىل ما يطيق ُرجي له أن يكتب له 

أجره كأنام عمل ذلك العمل، وأن َيفتح اهلل له ما يعّوضه عاّم فاته.
واملقصود التنبيه عىل هذا السبب املهّم لالنتفاع بالقراءة. 

السبب السادس: اتباع سبيل أهل العلم يف القراءة؛ فإّن القراءة العلمية ليست 
وسيلة مستحدثة بل هي من صالح سنن أهل العلم الذين أحسنوا القراءة والتعّلم 
فضلهم  به  ُعرف  ما  الدين  يف  واإلمامة  العلم  يف  العالية  املكانة  من  تبوأوا  حتى 
وَسْبقهم، وأن من أراد أن يظفر بمثل ما ظفروا به فعليه أن يسلك سبيلهم ويقتفي 

أثرهم. 
فّن  كّل  القراءة، وتنبيهات علامء  العلم، وتعّرف طرائقهم يف  أهل  وقراءة سري 
عىل كتبهم ومؤلفات أئمته، من أعظم أسباب متكن طالب العلم من املعرفة احلسنة 

بتنظيم قراءته وحتسينها. 
وسنتناول يف هذا الكتاب بعون اهلل تعاىل شيئًا من ذلك. 

السبب السابع: اإلعراض عن اللغو، وال سيام القراءة فيام ال نفع فيه، وما فيه 
فتنة لقلب صاحبه وتضييع لوقته. 

للعبد  فتنة حصلت  والنفس، وكم من  القلب  تأثريًا عىل  للقراءة  أّن  وال خيفى 
بسبب أمر قرأه، أو يشء اّطلع عليه فقاده للبحث والقراءة فيام يرّضه أو يضيع وقته. 
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عن  إعراضهم  املؤمنني:  عباده  فالح  أسباب  من  أن  تعاىل  اهلل  بنّي   وقد 
اللغو كام قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ...﴾.
وال يستقيم للعبد حفظ وقته، وحفظ زكاة نفسه، وطهارة قلبه، وهو ال يعرض 

عن اللغو. 
فلذلك فإّن من أهّم الصفات التي ينبغي أن يتحىّل هبا القارئ اللبيب أن يعرض 
بتعدد  القراءة  وسائل  وكثرت  الزمان،  هذا  يف  اللغو  كثر  وقد  القراءة،  لغو  عن 
وسائل تقنية املعلومات وكثرت الفتن وعظمت، ومن جاهد نفسه ليحفظ وقته من 
اللغو؛ فإنه يسلم بذلك من فتن كثرية، وحيفظ قلبه من رشور عظيمة، وجينب نفسه 
خسارات مني هبا من تساهل يف هذا األمر، وفّرط يف حفظ وقته وقلبه وزكاة نفسه. 
ومن وقع يف يشء من ذلك فليبادر إىل التوبة واالستغفار، وليحرص عىل إتباع 

السيئة احلسنَة؛ فإّن احلسنات يذهبن السيئات. 
وهذه األسباب تورث اآلخذ هبا احلرص عىل القراءة النافعة، واجتناب القراءة 
الضاّرة، وتورثه تصحيح مقاصد القراءة وإحساهنا؛ فيحسن اختيار الكتاب الذي 
يقرأه، ويكون مّهه أن ينتفع بالكتاب بقراءته إّياه؛ فيحرص عىل تفّهمه، ويعرف حّق 

اهلل فيه. 
االنتفاع  حيرم  أن  من  خطر  عىل  فإّنه  هبا  والزهو  بالقراءة  للتكّثر  يقرأ  من  وأما 

ڃ   ﴿ڃ   تعاىل:  اهلل  قال  وقد  واآليات،  العرب  من  يرى  بام  واالعتبار  بقراءته 
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ﴾. 

قال اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه يف ذّم من يتكّثر برواية األحاديث فيجمع 
الصحيح والضعيف ورواية من ال يعتّد بروايته تكثرًا قال: )وال أحسب كثريًا ممن 
يعرج من الناس عىل ما وصفنا من هذه األحاديث الضعاف واألسانيد املجهولة، 
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ويعتد بروايتها بعد معرفته بام فيها من التوهن والضعف - إال أن الذي حيمله عىل 
روايتها واالعتداد هبا إرادة التكثر بذلك عند العوام، وألن يقال: ما أكثر ما مجع 

فالن من احلديث، وأّلف من العدد!! 
ومن ذهب يف العلم هذا املذهب، وسلك هذا الطريق فال نصيب له فيه، وكان 

بأن يسّمى جاهال أوىل من أن ينسب إىل علم(ا.هـ.
وكان بعض العلامء ال يكثرون من اقتناء الكتب، وإنام ينتقون من الكتب أمّهها 
وأمجعها وأنفعها فيقبلون عىل قراءهتا وتفّهمها وتكرارها حتى يستظهرون ما فيها. 
وهذا مذهب من يرى االقتصار عىل ضبط القليل وترك االزدياد مما ال يستطيع 

ضبطه. 
ومن أهل العلم من هيبه اهلل سعة اطالع بعد أن يضبط أصول العلم؛ فيقرأ كتبًا 
قراءة عشوائية، وال  تكّثرًا، وال  ليست  قراءة عن علم وبصرية؛  لكنها  كثرية جدًا 

ألجل أن يقال: ما أكثر ما قرأ فالن. 
واملقصود أن القراءة إنام تنفع صاحبها إذا صّحت نّيته فيها، وصّحت طريقته، 
وال ينال العبد ذلك إال بتوفيق من اهلل تعاىل؛ فعاد األمر كّله إىل فضل اهلل ورمحته، 

نسأل اهلل من فضله ورمحته. 
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الباب الرابع: اأنواع القراءة

للقراءة أنواع متعددة بتعدد حاجات القّراء وأغراضهم منها، وإّن مما ينفع طالب 
العلم أن يتعّرف أنواع القراءة وأغراضها، وأن يأخذ من كّل نوع ما حيتاجه، ويالئم 

حاله، وأن يفقه املقاصد من كّل نوع، وما ينبغي أن تثمر له قراءته به.
العلمي،  حتصيله  وحتسني  قراءته،  تنظيم  عىل  العلم  طالب  تعني  املعرفة  وهذه 
ومعاجلة مجلة من اآلفات الشائعة لدى كثري من القراء كاضطراب منهج القراءة، 
والتذبذب بني الكتب، وغلبة الفتور، واالنرصاف عن إمتام قراءة كثري من الكتب 

التي يرشع يف قراءهتا، وضعف التحصيل العلمي.

اأنواع القراءة:

النوع االأول: قراءة التعلم والدرا�شة

وهي القراءة التي يكون غرض صاحبها دراسة مسائل العلم الذي يقرأ يف كتبه 
دراسة شاملة مفصلة، وهذا النوع هو أهم أنواع القراءة، وألصقها بحاجة طالب 
العلمية  األصول  وبناء  العلمي  التأسيس  يف  املعتمد  وهو  أثرًا،  وأحسنها  العلم، 
القراءة فيه طويلة األمد، ومقّسمة عىل  النوع: أن  لطالب العلم، ومن سامت هذا 

مراحل، ومرّكزة، بل قد يكرر القارئ قراءة بعض الكتب أو مواضع منها مرارًا. 
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للعناية هبا حّصل يف سنوات يسرية علاًم غزيرًا  ُوّفق  َمن  النوع متطلبات  وهلذا 
مباركًا بإذن اهلل، ومن ذلك:

فيه؛  يقرأ  الطالب يف كّل علم  فيها  يتدّرج  القراءة عىل خّطة منهجية  تنظيم   .1
فيبدأ بمخترٍص فيه، ثم ينتقل إىل ما هو أوسع منه، وال يزال يتدّرج يف قراءة كتب 

ذلك الفّن، ويتوّسع فيها حتى يكتسب معرفة حسنة واسعة بمسائل ذلك العلم.
يعرضها  العلم  ذلك  ملسائل  جامع  بمخترص  بالبدء  الطالب  يوىص  ولذلك 
باختصار دون تطويل، حتى يكتسب املعرفة اإلمجالية الشاملة ملسائل ذلك العلم، 

ثم يكون التفصيل والتوّسع يف مراحل الحقة.
2. أن ُيعنى بالتعّرف عىل معامل العلم الذي يقرأ فيه؛ فيحرص عىل معرفة أئمة 
ذلك العلم، ويقرأ يف سريهم وأخبارهم، وطرائقهم يف طلب ذلك العلم، ويتعّرف 
كتبه التي تعّد مراجع أصلّية فيه، يرجع إليها أهله وطالبه، ويعتنون هبا، ويعرف يف 

كّل باب من ذلك العلم مجلة وافرة من مسائله املهّمة.
يكون  أن  ينبغي  لكن  يقرأ،  ما  أّول  من  العلم  يكتسبها طالب  املعرفة ال  وهذه 
هذا املطلب حارضًا يف ذهن القارئ وهو يقرأ يف كتب ذلك العلم؛ فيقوده ذلك إىل 
العناية بام يّتصل هبذه املعامل يف الكتب التي يقرأ فيها، ثم يقرأ يف أوقات متفرقة يف 
سري أئمة ذلك العلم، وينظر يف بعض مصادره األصلية ويتعّرف مناهج مؤلفيها، 
بل  عليه،  مل جيدها غريبة  الكتب  تلك  لقراءة  تأّهل  إذا  أحيانًا، حتى  إليها  ويرجع 
جيد من نفسه إلفًا هلا، ومعرفة بقدِرها ومكانتها لدى أهل ذلك العلم، وأثرها عىل 

الكتب املؤلفة يف ذلك العلم بعده.
3. العناية بضبط املسائل العلمية وتفّهمها، ولو مكث يف الكتب املخترصة التي 
الوقت  العلم ال خيترص  فإّن طالب  ينبغي ملجّرد قراءهتا،  أكثر مما  يراه  بدأ هبا وقتًا 
واجلهد بمثل إتقان قراءة املخترصات، ألهنا أصول ُيبني عليها، وإذا كان األصل 

قويًا متينًا، كان البناء عليه آمنًا ميسورًا.
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املسائل  دراسة  صعوبة  من  املخترصات  يضبط  َمن  يشتكي  أن  قّل  ولذلك 
العلمية، وهي الشكوى التي تكثر لدى من يفّرط يف ضبط مسائل املخترصات، ثّم 

يرمي بنفسه يف جلج املطّوالت عىل غري هدى.
وقليل من طالب العلم َمن يثبت يف فتنة الوقت الذي يقتضيه ضبط املخترصات، 
برغبة  نفسه  الشتغال  وذلك  الجتيازها؛  كافية  العابرة  السيعة  القراءة  أن  ويرى 

الوصول السيع للمطوالت.
4. مجع العّدة التي حيتاجها لدراسة ذلك العلم بام يستطيع، ولكل أمٍر ذي باٍل 
ُعّدته التي ينبغي للصادق يف طلبها أن حيرص عىل حيازهتا وإحساهنا، وقد قال اهلل 

تعاىل يف ذّم املنافقني الذين مل يصدقوا يف رغبة اجلهاد يف سبيل اهلل: ﴿ہ  ھ  
الطلب، وكّل  العّدة من عالمات الصدق يف  ھ   ھ  ھ  ے﴾؛ فإعداد 
والنقص  الضعف  من  عليه  دخل  حسنة  وافية  عّدته  تكن  مل  إذا  صنعة  صاحب 

بحسب ما فّرط فيها.
ومن العّدة التي حيتاج إليها طالب العلم يف هذا العرص: اقتناء الكتب، وامللّفات 
اإللكرتونية، وتوفري األدوات التي حيتاج إليها يف الدراسة بام يناسب حاله، وتنظيم 
ملخصاته، وما يقّيد فيه فوائده من كتب أو ملفات إلكرتونية، وهتيئة املكان الذي 
يدرس فيه، والصلة بطالب العلم املتمكنني يف ذلك العلم، إىل غري ذلك مما حيتاجه 

لُيْحِسَن السري يف رحلته العلمية الطويلة.
5. الصرب عىل مداومة القراءة، وتنظيم ساعات اليوم بام يمّكنه من هذه املداومة، 
عن  يقطعه  بأمر  ابتيل  وإذا  القراءة،  عن  ترصفه  التي  والقواطع  الشواغل  ومغالبة 
من  مىض  ما  بمراجعة  ذهنه  إشغال  عىل  حرص  دفعه،  عىل  له  قدرة  وال  القراءة 
القراءة  معاودة  عىل  العزم  وَعَقَد  وتعاهده،  باستذكاره  العلم  وتثبيت  حتصيله، 
واملداومة عليها متى أمكنه ذلك، وَبَذَل ما يمكنه من األسباب، ومن جاهد ُهدي.
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النوع الثاين: قراءة اجلرد والت�شفح

وهذا النوع مما حيتاجه طالب العلم كثريًا، ملا يظهر هلم من احلاجة لتصفح كتاب 
من الكتب غري املقّيدة يف خّطة القراءة، أو لبحٍث عن قول أو مسألة يف كتاب معدوٍد 

من مظاهّنا.
ولقراءة اجلرد والتصّفح فوائد كثرة:

منها: أهّنا تعّرف طالب العلم بام تضمنته بعض الكتب؛ فقد حيتاج إىل إدراجها 
يف خّطة القراءة، وقد يقترص عىل قراءة مواضع منها بحسب حاجته، وقد تدّله عىل 

كتب أخرى.
ومنها: أهنا توّسع مدارك طالب العلم، وتعّرفه بآفاق بحث املسائل التي درسها 
يف املخترصات، فقد يقف فيها عىل جواب بعض ما أشكل عليه، أو معرفة أصول 

تلك املسألة التي درسها، وأساليب العلامء يف بحثها وعرضها.
مسائله  بحث  يف  وطرقهم  العلم،  ذلك  أئمة  أخبار  ببعض  تعّرفه  أهنا  ومنها: 

وعرضها. 
اكتساب سعة  القارئ عىل  تعني  التصّفح من وقت آلخر  قراءة  واملداومة عىل 
االطالع، ومعرفة مناهج املؤلفني وطبقاهتم، ومراتب الكتب، وتفّرع بعضها من 

بعض.
وإلحسان التصّفح واالنتفاع به ينبغي أن يراعي القارئ مجلة من األمور:

منها: أن يعنّي غرضه من التصّفح ثّم تنرصف مّهته لتحقيق ذلك الغرض، وال 
يتشاغل بغريه حتى يتّمه، ثم له بعد ذلك أن يقف عند ما شاء من الفوائد واللطائف، 
ألن االشتغال بغري املقصود أصاًل يفيض به إىل التشتت والتذبذب؛ وذلك ألنه إذا 
به عن تلك  انتباهه اشتغل  يثري  ما  له  لتحقيق مجلة من األهداف ثم عرض  سعى 
كان هذا شأنه يف  أخرى ترصفه عن مساره، ومن  أهداف  له  وتراءت  األهداف، 

القراءة اضطرب نظامه فيها وال بّد. 
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ومنها: أن يلحظ ما يف ذلك الكتاب من األمور التي تثري أصوله العلمية، وتزيد 
من معرفته بمعامل ذلك العلم، من غري أن يشغله ذلك عن حتقيق مقصده األصيل 

من التصفح.
ومنها: أن ال جيعل هذا النوع هو األصل يف قراءاته.

النوع الثالث: القراءة االأدبية والذوقية

وهي التي يكون غرض القارئ منها التذوق األديب واكتساب املهارات واألساليب 
احلسنة يف الكتابة والكالم؛ فيستمتع بقراءة تلك الكتب، ويقّوم لساَنه وقَلَمه.

والكتب التي ُتقرأ هلذا الغرض تكون مّهة القارئ فيها منرصفة إىل النظر يف براعة 
املؤلف يف األسلوب وحسن بيانه، وجوانب إجادته، وحماولة حماكاته أو االستفادة 
من أساليبه وعباراته، أو جيد يف نفسه رغبة يف االستمتاع بحسن بيانه، وكشفه عن 

املعاين بألفاظ وأساليب جاذبة لعناية القارئ. 
وطالب العلم حيتاج إىل هذا النوع من القراءة بقدر ما يعينه عىل اكتساب املهارات 
البيانية وتقويم أسلوبه يف الكتابة، وال ينبغي أن تكون أكثر قراءاته يف هذا النوع، 
ألنه إذا غلب عليه رصف مّهته عن التحصيل العلمي املتني، وبناء أصوله العلمية. 
وتقويم  البيان  صنعة  الكتساب  قراءهتا  العلم  بطالب  حيسن  التي  الكتب  ومن 
القلم واللسان: »أدب الكاتب« البن قتيبة، و»الكامل« للمرّبد، و»األمايل« أليب عيل 
من  التحّرز  مع  ورسائله  له  احليوان«  و»كتاب  للجاحظ  والتبيني«  و»البيان  القايل، 

اعتزالياته، وكتب ابن املقّفع وابن اجلوزي وابن القّيم.
الكاتب:  حيتاجها  التي  واملفردات  األساليب  بتقريب  عنيت  التي  الكتب  ومن 
»جواهر األلفاظ« لقدامة بن جعفر، و»عمدة الُكتَّاب« أليب جعفر النحاس، و»عمدة 

الُكتَّاب« أليب القاسم الزجاجي، و»حلية املحارضة« للحامتي، و»كتاب الصناعتني« 
أليب هالل العسكري، و»املثل السائر« البن األثري، وغريها. 
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وعاّمة هذه الكتب مما يوىص القارئ أن يقرأها جهرًا قراءة سهلة غري متكلفة، 
حتى  اإللقاء،  وجودة  االبتداء،  وحسن  الوقف،  ومواضع  اإلعراب،  فيها  يراعي 

يقّوم لسانه بالنطق الفصيح غري املتكّلف. 
الضعف  جوانب  ليتعّرف  إليها  االستامع  وعاود  صويت  ملّف  يف  سّجلها  ولو 

ومواضع اخلطأ لديه، فيجتهد يف إصالحها لكان حسنًا بإذن اهلل. 
وقراءة تلك األنواع بالنظر قراءة رسيعة ال يراَعى فيها حماولة تصحيح القراءة 

واكتساب مهارات اإللقاء والبيان تفّوت الغرض األهّم من تلك القراءة. 

النوع الرابع: القراءة النقدية

ونقد  يقرأه،  الذي  الكتاب  نقد  منها  القارئ  غرض  يكون  التي  القراءة  وهي 
مكامن  واستكشاف  فيها،  واخلطأ  التقصري  من  اإلجادة  جوانب  متييز  هو  الكتب 
مراحل  يف  العلم  طالب  حيتاجه  القراءة  من  النوع  وهذا  األخطاء،  وعلل  القّوة 
ينقد كتبه، وقدرة  الذي  العلم  الطلب، وهو يستدعي أهلية علمية يف  متقدمة من 
عىل اكتشاف جوانب اإلجادة والتقصري واخلطأ، ومعرفة حسنة بمناهج أهل ذلك 
العلم، وتنوع طرقهم يف دراسة وعرض مسائله، ولذلك فإن من اخلطأ أن يتقّحم 
طالب العلم هذا النوع من القراءة قبل تأّهله له، واستعداده العلمي لنقد الكتب؛ 
وكثري ممن انحرف منهجه يف القراءة كان بسبب قراءة كتب مل يتفّطن ملواضع اخللل 
ما  باستحسان  ابتيل  حتى  مقاصده  عن  وغفل  الكاتب  بيان  بزخرف  واغرّت  فيها، 

حّسنه، واستقباح ما قّبحه، ومتابعته عىل ضاللته. 
وعامد القراءة النقدية عىل أربعة أمور: 

وهذه  الكتاب،  معلومات  منها  استمّد  التي  الكاتب  مصادر  استكشاف   .1
املصادر إما أن تكون مما رّصح بذكره، وإما أن تكون مما يمكن استخراجه بالنظر 
واملوازنة بني الكتاب وكتب أخرى، وإّما أن تكون من خمزون معريف مرتاكم لدى 
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الكاتب يف العلم الذي يكتب فيه.
وموازنته  فيه،  كتب  الذي  العلم  مسائل  تناول  يف  الكاتب  منهج  وتعرف   .2

بمنهج أئمة ذلك العلم، للوقوف عىل مدى موافقته إياهم أو خمالفته هلم.
3. واستخراج مقاصد الكاتب التي يريد حتقيقها بكتابه، وهي مقاصد قد تكون 

رصحية، وقد تكون مما يستخرج بالنظر والتأّمل.
معلومات  معاجلة  يف  الكاتب  يستعملها  التي  العلمية  األدوات  يف  والنظر   .4

الكتاب للوصول إىل النتائج التي يريد إبرازها، واملقاصد التي يريد حتقيقها.
ورشح هذه األمور األربعة والتمثيل عليها يطول وخيرجنا عن املقصود، وهذه 

اإلشارات فيها كفاية للقارئ اللبيب. 

النوع اخلام�س: القراءة املجردة 

وهي القراءة التي تكون غاية القارئ منها جمرد االستطالع كقراءة أخبار الصحف 
واملجالت وبعض املقاالت وما تقذف به وسائل التواصل وتقنية املعلومات، وقد 
عّمت هبا البلوى يف هذا الزمان، حتى غلبت عىل كثري من القّراء، وزامحت أنواع 
القراءة األخرى؛ فُشِغلوا هبا عن التحصيل العلمي، وخسوا كثريًا من أوقاهتم يف 
فضول ال طائل من ورائه، بل بلغ اإلدمان عليها ببعضهم مبلغًا أرّض به يف نفسه 

وعمله وكثري من شؤون حياته. 
أوقاته، وأن  القراءات فضول  النوع من  بأن جيعل هلذا  القارئ  ولذلك يوىص 
حيذر من أن يستأثر بنفائس أوقاته، وإذا قرأ يف يشء من هذا النوع فال يتتّبع الفضول 
ولغو احلديث فيه، وما ال نفع من وراء تقّصيه، وليقرص نفسه عىل ما يرجو فائدته. 
شغلت  بالنفع  عليها  ويعود  وقتها  يمأل  بيشء  ُتشغل  مل  إذا  النفس  أّن  وليعلم 
فيه  ما  إىل  يقوده  حتى  خطواته  بتزيني  الشيطان  عليها  وأجلب  بام هتواه،  صاحبها 

حرمانه وشقاؤه.
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الباب اخلام�س: تنظيم القراءة وبناء االأ�شول العلمية

القراءة املنظمة من أعظم روافد التحصيل العلمي وأحسنها، وهي كَمثل البناء 
الذي يبنيه صاحبه لبنًة لبنًة حتى يشيد بناء عاليًا حمكاًم ينتفع به، والذي يقرأ قراءة 
من  ركام  لديه  يكون  حتى  قذفًا  باللبنات  يقذف  كالذي  هدى  غري  عىل  عشوائية 

اللبنات، وربام حطم بعضها بعضًا.
ُيعتمد  وهلذا فإن القراءة العشوائية ال تنتج بناء حمكام، وال تثمر حتصياًل علميًا 
أو يقيض هبا  العلوم،  القارئ منها معارف متفرقة يف بعض  عليه، وإنام قد حيّصل 
وقتًا ممتعًا يف القراءة، عىل أنه ال يأمن سوء الفهم وال فساد التصور ألنه أتى األمور 

من غري باهبا.
وعامد تنظيم القراءة عىل ثالثة أمور: 

األول: أن يعرف القارئ ملاذا يقرأ؟
والثاين: ماذا يقرأ؟ 

والثالث: كيف يقرأ؟
العلم حتى  القراءة وغايته من طلب  بتعيني مقاصده من  يتعلق  فاألمر األول: 
يبني خّطته يف القراءة عىل تلك املقاصد ويرّتبها عىل مراحل السري إىل بلوغ الغاية. 

املستوى  ومراعاة  القراءة،  يف  املنهج  وضوح  حتقيقه  عىل  يعينه  الثاين:  واألمر 
العلمي، وما حيتاجه القارئ يف كل مستوى، وهذا يتحقق يف أّول األمر باإلرشاف 
العلمي من عامل أو طالب علم متمكن يعينه عىل اختيار الكتب والرسائل، ثّم يسري 
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يف خّطة القراءة بام يناسب مراحله التعليمية. 
القراءة حتى يستفيد من قراءته  يتعّلق بتصحيح وحتسني طريقة  الثالث  واألمر 
للكتاب يف زيادة حتصيله العلمي، وهو لّب موضوعات هذا الكتاب، وسأذكر فيه 
أصواًل مهّمة استفدت عاّمتها من تأّمل طرائق أهل العلم يف القراءة، ومن حتليل 
أن  الكتاب  هذا  دارس  من  وآمل  وتثبيتها؛  املعرفة  انتقال  وطرق  القراءة،  عملية 

يراعيها لينتفع بقراءته ولتكون له ملكة حسنة يف القراءة.

التذكري مبراحل التكوين العلمي لطالب العلم

مما حيسن التذكر به أن طالب العلم يمّر يف مسرته العلمية بثالث مراحل:
املرحلة األوىل: التأسيس العلمي، وهي املرحلة التي يكتسب فيها مبادئ العلوم 
بإرشاف علمي من عامل أو طالب علم متمكن، ويدرس فيها خمترصات يف علوم 

املقاصد وعلوم اآللة.
واملرحلة الثانية: البناء العلمي، وهي املرحلة التي يكون فيها أكثر حتصيل طالب 
وتنظياًم  حسنة  مداومًة  العلم  طالب  من  وتستدعي  املراحل،  أطول  وهي  العلم، 

للقراءة والدراسة حتى حُيسَن بناءه العلمي ويكّمَله.
بالتعليم  ونرشه  العلم  تزكية  مرحلة  وهي  العلمي،  النرش  الثالثة:  واملرحلة 

والتأليف وكتابة املقاالت وإلقاء الدروس واخلطب وغري ذلك من وسائل النرش.
بعنوان  حمارضة  يف  فيها  التفصيل  سبق  التي  ومقّوماهتا  سامهتا  مرحلة  ولكل 

»مراحل التكوين العلمي لطالب العلم«.
ولكل مرحلة من هذه املراحل أثرها يف تنظيم القراءة، ورسم خّطتها، ولذلك 
التي  العلم أن تكون عنايته يف أّول األمر متجهة للقراءة يف الكتب  ينبغي لطالب 
مرحلة  جيتاز  حتى  واآللة،  املقاصد  علوم  يف  العلمي  التأسيس  مرحلة  هبا  يتّمم 

املبتدئني يف كّل علم.
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العلمي من املخترصات، لكنّها تستدعي دراسة  التأسيس  وعاّمة كتب مرحلة 
مركزة يعنى فيها الطالب بضبط املسائل العلمية، وإحسان فهمها.

ثم تكون عنايته بعد ذلك ببناء أصوله العلمية يف كّل فّن من فنون العلم، وال 
بأس أن يتخصص يف علم منها، ويتوّسع يف قراءة كتبه، بعد أن يكون قد أخذ نصيبًا 

حسنًا من التأسيس العلمي يف علوم الرشيعة واللغة العربية.

بناء االأ�شول العلمية:

من أهّم ما يعني طالَب العلم عىل تنظيم القراءة، ورسم خّطتها، وجتلية ثمرهتا: 
العناية ببناء األصول العلمية التي يستكمل هبا الطالب حتصيله العلمي، ويضبط هبا 

مسائله ويتعاهدها، ويرجع إليها وقت حاجته.
وهذه األصول خاصة بالطالب، وهي إّما مذكرات أو ملفات إلكرتونية أو كتب 
جامعة يف كل فّن يطلبه، خيتارها ويعّلق عليها ويضيف إليها حتى تكون عمدته يف 

ذلك الفّن.
كانت  العلوم  لبناء أصل علمي يف علم من  عنايته  توّجهت  إذا  العلم  وطالب 

خطته يف القراءة متجهة لتحقيق هذا املقصد املهم.
وكّل من تطّلعت نفسه للتمكن يف علم من العلوم حتى يبلغ مرتبة العلامء فيه؛ 
فليعلم أن رصيده احلقيقي من ذلك العلم إنام هو ما ضبطه من مسائله ضبَط َصْدٍر 
ْكانت معرفته ملسائل ذلك العلم شاملة مفصلة مؤّصلة عىل  أو ضبَط كتاب؛ فإن 

طريقة أهل ذلك العلم كان معدودًا منهم.
وإن كان يف ضبطه ملسائل ذلك العلم نقص أو ضعف حلقه من القصور والتقصري 

يف بنائه العلمي بقدر ما فّرط يف ضبطه من املسائل.
أثر كبري يف  هلا  لنفسه  العلم  يتخذها طالب  التي  العلمية  فإّن األصول  ولذلك 
ضبط املسائل العلمية، وتنمية املهارات، وتوسيع املدارك، واإلملام بأطراف العلوم، 
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واملعرفة بمراتب الكتب، ومناهج العلامء، وهي ثروته العلمية يف حقيقة األمر.
ومن تأّمل سري العلامء وطرائقهم يف طلب العلم وحتصيله وضبطه وجد عنايتهم 
وسعة  العلمي  متكنهم  أسباب  من  أهّنا  وعلَم  بّينة،  ظاهرًة  العلمية  األصول  ببناء 

معرفتهم وضبطهم ملسائل العلم وأدّلته.
منها  يستخرجون  أصول  أهّنا  إال  منشورة  غري  كانت  وإن  األصول  وهذه 
للنرش،  يصلح  ما  منها  وينتقون  مؤلفاهتم،  يف  كثريًا  عليه  ويعتمدون  مصنفاهتم، 
كثرة  من  حيفظها  من  منهم  إّن  حتى  واإلضافة  والتهذيب  باملطالعة  ويتعاهدوهنا 
ألف  مائة  إىل  أنظر  )كأين  راهويه:  ابن  إسحاق  قال  كام  مطالعتها،  عىل  مداومته 

حديث يف كتبي(.
وقد نقل البيكندّي هذه العبارة إىل حممد بن إسامعيل البخاري: فقال: )أوتعجب 

من هذا؟ لعّل يِف هذا الزمان َمن ينظر إىل مائتي ألف حديث من كتابه(.
قال البيكندي: )وإّنام َعنى بِِه نفسه(. وهذه احلكاية يف »تاريخ بغداد« للخطيب. 
صحيحه  وأما  لنفسه،  اخّتذه  الذي  العلمي  أصله  هو  إنام  هنا  املقصود  وكتابه 

فأحاديثه نحو سبعة آالف. 
ألف  ومخسني  حديث  ألف  سبعامئة  من  املسند  )انتقيُت  أمحد:  اإلمام  وقال   -

حديث(.
وأحاديث املسند نحو ثالثني ألف حديث.

املسند الصحيح من ثالثامئة ألف حديث  - وقال اإلمام مسلم: )صنفت هذا 
مسموعة(.

ألف  مخسامئة  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  )كتبت  داود:  أبو  وقال   -
حديث، انتخبت منها ما ضّمنته كتاب السنن(.
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- ومن تأّمل ما أجاب به الدارقطني يف »كتاب العلل« مما يدّل عىل سعة معرفته 
بالروايات ومجعه للطرق وتفطنّه لعلل األسانيد علم أّن ذلك مل يكن ليتهّيأ له من 

غري أصل علمي كبري متقن. 
- وذكر ابن رشيق املغريب عن ابن تيمية رمحه اهلل أّنه وقف عىل مخسة وعرشين 

تفسريًا مسندًا، وأنه كتب نقول السلف جمرًدا عن االستدالل عىل مجيع القرآن.
العلمية  القوة  أسباب  أعظم  من  أّنه  أرى  التفسري،  يف  مهّم  علمّي  أصل  وهذا 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف التفسري.
واألمثلة عىل عناية العلامء ببناء أصول علمية خاصة هبم كثرية.

وقد ذكرت من أخبار العلامء يف اخّتاذ األصول العلمية وبيان أنواعها يف درس 
»التكوين العلمي« ما يكفي بإذن اهلل تعاىل. 

اأنواع االأ�شول العلمية:

قراءات  تكون  وأن  العلمية،  لألصول  تنظيٌم  يصاحبه  أن  ينبغي  القراءة  تنظيم 
طالب العلم خادمة لبناء أصوله العلمية وإثرائه املعريف، وإذا مجع طالب العلم بني 

النهمة يف القراءة وبناء األصول العلمية ُرجي له أن يبلغ مرتبة عظيمة يف العلم.
واألصول العلمية عىل نوعني:

حتى  العلم  وطالب  العامل  يتعاهدها  الصدر،  يف  حمفوظة  أصول  األول:  النوع 
م معانيها، والبناء عليها يف استخراج  يرسخ علمه هبا، ويتمكن من حفظها، وتفهُّ

املسائل والدالئل.
ومن أهّم ذلك حفظ األدلة واملسائل، وضبطها عىل األبواب، فيجتهد يف حفظ 
املذاكرة عند  أوجه  األبواب من  املذاكرة عىل  باب وأدلته، وقد كانت  مسائل كل 

املحّدثني.
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قال أبو زرعة الرازي: )كان أمحد بن حنبل حيفظ ألف ألف حديث!!(
قيل له: وما يدريك؟

قال: )ذاكرته فأخذت عليه األبواب(. رواه اخلطيب البغدادي يف تارخيه.
االطالع  ومداومة  وتصنيفها،  بتدوينها  ُيعنى  مكتوبة،  أصول  الثاين:  والنوع 

عليها وهتذيبها، واإلضافة إليها، حتى يستكمل بناءه العلمي ويتقنه.
وأصول  حمفوظة  أصول  له  فتكون  بالنوعني،  العناية  جيمع  من  العلامء  ومن 

مكتوبة، وهو أكمل وأحسن. 
وينبغي أن ال يتربم طالب العلم من كثرة الكتابة والتصنيف والفهرسة والتلخيص 
وإثراء أصوله العلمية بام يدّونه وجيتهد يف مجعه، وليذّكر نفسه بام ُنِقَل عن مجاعة من 

العلامء املتقدمني من العناية بكتابة األصول العلمية الكبرية وتعاهدها.
- ومن ذلك ما رواه اخلطيب البغدادي يف »تاريخ بغداد« عن عبد اهلل بن جعفر 
بن خاقان السلمي أنه قال: سألت إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن حديث أليب بكر 

الصديق؛ فقال جلاريته: )أخرجي إيل الثالث والعرشين من مسند أيب بكر(.
فقلت له: ال يصح أليب بكر مخسون حديثا، من أين ثالثة وعرشين جزءا؟

فقال: )كّل حديث مل يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم(.
شيوخ  من  )ت:249هـ(  الطربي  إسحاق  أبو  احلافظ  هو  اجلوهري  وإبراهيم 
كتابة  بكثرة  معروفًا  كان  والنسائي،  والرتمذي  ماجه  وابن  داوود  وأيب  مسلم 

األحاديث، قال عنه اإلمام أمحد كام يف »التهذيب«: )كثري الكتاب، كتب فأكثر(.
وهذا من دالئل عنايته ببناء أصل علمي كبري له يف احلديث، صنّفه عىل املسانيد، 

وقّسمه إىل أجزاء.
له  تيّست  تعاهده ألصله حتى  منه  يستفاد  فيه احلديث  الذي  باجلزء  ومعرفُته 

هذه املعرفة.
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وأن  هبا،  وعنايته  أصوله  تنظيم  يف  العلم  طالب  حال  يكون  أن  ينبغي  وهكذا 
تكون قراءاته معينة له عىل إمتام بناء أصوله العلمية وحتسينها، وتعاهدها حتى يكاد 

يستظهر ما فيها. 
- وروى اخلطيب البغدادي يف تارخيه عن أيب بكر بن صدقة أنه قال: سمعت أبا 
القاسم بن اجلَبُّيل، قال: قدم رجل فقال يل: أريد رجال يكتب يل من كتاب الصالة 

ما ليس يف كتب ابن أيب شيبة.
قال: فقلنا: ليس لك إال أبو بكر األثرم.

قال: )فوّجه إليه ورقًا فكتب ست مائة ورقة من كتاب الصالة، فنظرنا فإذا ليس 
يف كتاب ابن أيب شيبة منه يشء(.

اعتنى بجمعه  كبري  لديه أصل علمي  كان  أّنه  لوال  له  ليتأّتى  يكن  مل  أمٌر  وهذا 
وتصنيفه.

- وكذلك كان حييى بن معني من املعروفني بكثرة كتابة األحاديث مع البصرية 
بأحوال الرجال وطرق رواية األحاديث، حتى مجع أصاًل علميًا كبريًا يف األحاديث، 
وهذا األصل خاّص به مل يكن منشورًا، ألنه كتبه لنفسه ليميز به األحاديث ويعرف 

به طرقها.
قال حممد بن نرص الطربي: دخلت عىل حييى بن معني فعددت عنده كذا وكذا 

ِسْفطا يعني دفاتر وسمعته يقول: )قد كتبت بيدي ألف ألف حديث(.
وسمعته يقول: )كل حديث ال يوجد ها هنا -وأشار بيده إىل األسفاط- فهو 

كذب(. رواه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق«.
الرواية  أئمة  إىل  والرحلة  رتبة عالية يف مجع األحاديث  بلغ  أّنه  يدّل عىل  وهذا 
يف األمصار، وكتابة ما لدهيم من األحاديث واآلثار، وتغذية أصوله العلمية هبا، 
وكانت عامة كتاباته لبناء أصوٍل علمية تعينه عىل ضبط األحاديث ومعرفة أحوال 

الرجال ومتييز مروياهتم. 
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ولذلك قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل: )كل حديث ال يعرفه حييى بن معني 
فليس هو بحديث(. رواه اخلطيب البغدادي يف تارخيه.

أنه قال: )ما أعلم  املديني  »تاريخ دمشق« عن عيل بن  ابن عساكر يف  - وروى 
أحدًا كتَب ما كتَب حييى بن معني(.

ويف رواية له أخرى عنه أنه قال: )ال نعلم أحدًا من لدن آدم كتب من احلديث 
ما كتب حييى بن معني(.

والذي يظهر أّن معرفته بالعلل إنام كان سببها كثرة عنايته بجمع الطرق واملوازنة 
بني املرويات، ومع ذلك مل يتفّرغ للتصنيف والتأليف كام فعل أصحاب الكتب الستة 
وغريهم، وإنام كانت كتابته خلاصة نفسه، ولُيفيد َمن يسأله عن األحاديث وعللها 

ورواهتا، وهو الذي اشتهر عنه قوله: )إذا كتبت فقّمش، وإذا حدثت ففتش(.
وقال أيضًا: )سيندم املنتِخب يف احلديث حني ال تنفعه الندامة(.

واملنتِخب هو الذي ينتقي من األحاديث.
- ومن عجيب أمر حييى بن معني يف حرصه عىل االستيعاب والضبط ما رواه 
اخلطيب البغدادي يف »اجلامع ألخالق الراوي« عن أيب بكر األثرم أنه قال: رأى 
أمحُد بن حنبل حييى بن معني بصنعاء يف زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان 
عن أنس؛ فإذا طلع عليه إنسان كتمه؛ فقال له أمحد بن حنبل: تكتب صحيفة معمر 
عن أبان عن أنس وتعلم أهنا موضوعة؟ فلو قال لك قائل: إنك تتكلم يف أبان ثم 

تكتب حديثه عىل الوجه؟
فقال: )رمحك اهلل يا أبا عبد اهلل! أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر 
عىل الوجه فأحفظها كلها، وأعلم أهنا موضوعة، حتى ال جييء بعده إنسان؛ فيجعل 
بدل أبان ثابتًا، ويروهيا عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك؛ فأقول له: كذبت 

إنام هي عن معمر عن أبان ال عن ثابت(.
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الكتابة  له أصول كبرية، وكان كثري  اهلل كانت  الثوري رمحه  - وكذلك سفيان 
للحديث مع حسن الضبط ومعرفة العلل وفقه احلديث. 

احلارثي  الرمحن  عبد  أبو  حدثنا  االشج،  سعيد  أبو  )حدثنا  حاتم:  أيب  ابن  قال 
قال: خاف سفيان شيئًا فطَرح ُكُتَبه، فلامَّ َأِمَن أرسَل إيلَّ وإىل يزيد بن ثوير املرهبي؛ 
أبا عبد اهلل! ويف  يا  البئر فجعلنا نخرجها؛فأقول:  فقال: أخرجوا الكتب؛ فدخلنا 
الركاز اخلمس! - وهو يضحك - فأخرجنا تسَع ِقَمْطَراٍت كل واحد إىل هنا وأشار 

إىل أسفل ثندوته.
قال: فقلت: اعزل كتابا حتّدثني به.

ثني به(. قال: فعزل يل كتابًا فحدَّ
الِقَمْطرات مجع ِقَمْطر، وهو وعاء كبري كاخلزانة حُتفظ فيه الكتب، وكان أكثر ما 

ُيعمل من القصب، والثندوة للرجل كالثدي للمرأة. 
الصائغ  وفضلك  وارة  بن  مسلم  بن  حممد  )أّن  الرازي  حاتم  أيب  ابن  وذكر   -
جرت بينهام مذاكرة فاختلفا يف رواية حديث؛ فاحتكام إىل أيب زرعة الرازي وكان 
َأِخي،  اْبَن  القاسم  أبا  قاَل: هاتوا  ألّح عليه حممد بن مسلم  فلاّم  حارضًا؛ فسكت؛ 
الثَّايِن،  والقمطر  ل،  األَوَّ الِقَمْطَر  فَدِع  الكتب  َبْيَت  فادخل  اذهب  َفَقاَل:  بِِه  فُدعي 

والقمطر الثالث وعدَّ ستة عرش جزءا وائتني باجلزء السابع عرش.
فأخرج  األوراق  فتصفح  ُزْرَعة  َأُبو  فأخذ  إَِلْيِه،  فدفعه  بالدفرت  فجاء  َفَذَهَب 

د ْبن ُمْسِلم(ا.هـ ملخصًا. احلَِديث ودفعه إىَِل حُمَمَّ
وقال ابن أيب حاتم أيضًا: )سمعت أبا زرعة يقول: سمعت من َبْعض املشايخ 
أحاديث، فسألني رجل من َأْصَحاب احلَِديث فأعطيُته كتايب فردَّ َعيلَّ الكتاب َبْعد 

ستة أشهر، فأنظر يِف الكتاب َفإَذا بِِه َقْد َغريَّ يِف سبعة مواضع!!
اهللَّ تفعل  تتقي  َفُقْلُت: أال  إىَِل عنده،  الكتاب ورصت  ُزْرَعة: فأخذت  َأُبو  قال 

مثل َهَذا؟!! 
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قال َأُبو ُزْرَعة: وأوقفته عىل موضع وأخربته، وقلت له: ما هذا الذي غريت؟!! 
هذا الذي جعلت ابن أيب فديك فإنَّه عن أيب ضمرة مشهور، وليس هذا من حديث 
ابن أيب فديك، وأما هذا فإنه كذا أو كذا، فإنه ال جيئ عن فالن، وإنام هو كذا، وأما 

كذا فكذا، فلم أزل أخربه حتى أوقفته عىل كله.
ثم قال ]أبو زرعة[: أما أين قد حفظت مجيع ما فيه يف الوقت الذي انتخبت عىل 

الشيخ، ولو مل أحفظه لكان ال خيفى عيلَّ مثل هذا، فاتق اهلل يا رجل. 
قال ابن أيب حاتم: فقلت له: من ذلك الرجل الذي فعل هذا؟ فأبى أن يسّميه(.
وهذه املعرفة الدقيقة بمواضع األحاديث ومتييز ما جُيرى عىل بعض األصول من 
التغيري مل يكن ليتأّتى هلم لوال طول مصاحبة أصوهلم وتعاهدها باحلفظ واملراجعة 

حتى سهل عليهم استظهار ما فيها. 
وقد كانت بعض أصول املحّدثني عظيمة جدًا حتى يضطر لالستعانة بوّراقني 

لتبييضها.
قال أبو القاسم األزهري: )بلغني أن يعقوب ]بن شيبة[ كان يف منزله أربعون 
حلافًا، أعدها ملن كان يبيت عنده من الوراقني لتبييض املسند ونقله(. رواه اخلطيب 

البغدادي يف تارخيه.
عرضًا  وأحسنها  اإلسالم«،  »تاريخ  يف  املسانيد  أكرب  من  كان  هذا  ومسنده 
لألحاديث وطرقها، ولكنّه مل يتّم، وقد أطنب الذهبي يف مدحه يف مواضع من كتبه:
فقال يف »سري أعالم النبالء« يف ترمجة يعقوب بن شيبة: )صاحب املسند الكبري، 
العديم النظري، املعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثالثني جملدا، ولو كمل جلاء 

يف مائة جملد(.
وقال يف وصف منهجه يف مسنده: )يذكر أوال سرية الصحايب مستوفاة، ثم يذكر 
ما رواه، ويوضح علل األحاديث، ويتكلم عىل الرجال، وجيرح ويعدل بكالم مفيد 
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َعْذٍب شاٍف، بحيث إن الناظر يف مسنده ال يمّل منه، ولكن قلَّ من روى عنه(ا.هـ.
وقال يف »تذكرة احلفاظ«: )صاحب املسند الكبري املعلَّل، ما ُصنّف مسنٌد أحسن 

منه، ولكنه ما أمته(.
وقال يف »تاريخ اإلسالم«: )صنَّف مسنًدا كبرًيا إىل الغاية القصوى مل ُيتّمه، ولو 

تّم جلاء يِف مائتي جملد(.
واختالف التقدير راجع إىل اختالف النظر من وقت لوقت أو إىل تقدير حجم 

املجلد؛ فاملجلد الكبري ليس كاملتوسط.
وقد مات وهو يقرأ مسند عتبة بن غزوان عىل حفيده راوي مسنده، وقد جاوز 

الثامنني من عمره.
شيوخنا،  من  مجاعة  سمعت  قال:  األزهري  حدثني  البغدادي:  اخلطيب  قال 
أن كتاب  )لو  يقولون:  الدارقطني،  وأبا احلسن  بن حيويه،  أبا عمر  منهم  ى  وسمَّ

يعقوب بن شيبة كان مسطورا عىل محام لوجب أن يكتب(.
قال الذهبي: )يعني: ال يفتقر الشخص فيه إىل سامع(.

وعامر،  مسعود،  وابن  العرشة،  مسند  له:  ظهر  )والذي  أيضًا:  الذهبي  وقال 
والعباس، وعتبة بن غزوان، وبعض املوايل(.

ومن هذه املسانيد ما هو متعدد األجزاء، وقد ُطبع من مسنده اجلزء العارش من 
مسند عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه طبعات عّدة، وقد اّطلعت عليه فرأيته آيًة يف 

حسن رسد األحاديث ومجع طرقها، والتنبيه عىل عللها.
وّراقني  إىل  تبييضه  يف  احتاج  ما  العلم  من  مجع  شيبة  بن  يعقوب  أّن  واملقصود 

يساعدونه، ومع ذلك مل يتّم تصنيف مسنده لكرب حجمه.
أصوهلم  ببناء  العناية  عىل  العلم  طالب  حّث  األمثلة  هذه  ذكر  من  واملقصود 
لنرش  العلمية  العّدة  إعداد  حُيسنوا  حتى  قراءاهتم  وتنظيم  وتنظيمها،  العلمية 
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العلم والدعوة إىل اهلل تعاىل بالتعليم واإلرشاد والتأليف وكتابة املقاالت وإعداد 
املرشوعات العلمية النافعة. 

من بركات كتابة العلم:

عىل  ومحلت  القلب،  حّركت  فائدة  من  فكم  كثرية؛  بركات  فيها  العلم  وكتابة 
طاعة، وزجرت عن معصية، وصرّبت يف بالء، مع ما يستفيده كاتب احلديث من 

كثرة الصالة والسالم عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم.
حممد  بن  أمحد  احلسن  أيب  عن  بغداد«  »تاريخ  يف  البغدادي  اخلطيب  روى  وقد 
اجلرجاين أنه قال: سمعت حفص بن عبد اهلل بأردبيل، يقول: اشتهيت أن أرحل 
إىل أيب زرعة الرازي؛ فلم يقّدر يل؛ فدخلت الرّي بعد موته، فرأيته يف النوم يصيل 

يف سامء الدنيا باملالئكة، فقلت: عبيد اهلل بن عبد الكريم؟
قال: نعم.

قلت: بم نلت هذا؟
قال: )كتبت بيدي ألف ألف حديث، أقول فيها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، 

وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: »من صىل عيل صالة صىل اهلل عليه عرشا«(.
فهذه رفعة بسبب كثرة صالته عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف كتابته للحديث.

م�شارات تنظيم القراءة وطرق بناء االأ�شول العلمية:

سلك العلامء مسارات متنّوعة يف تنظيم قراءاهتم وبناء أصوهلم العلمية بام حيقق 
مقاصدهم، ويوافق ما أنعم اهلل به عليهم من مَلكاٍت ومهارات، والناس يتفاوتون 
يف مواهبهم وقدراهتم وأوجه عناياهتم، وقد ُروي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل 
عنه أنه قال: »قيمة كل امرئ ما حيسن«، ومن ُفتح له يف باب نافع فليلزمه وليشكر 
نعمة اهلل عليه بام فتح عليه ويّس له إتقانه، وليحذر أن يتكّلف ما ال حيسن حتى يدع 
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ما حيسن رغبة منه يف اختيار األفضل يف نفسه، فإّن من خيتار علاًم صحيحًا مفضوالً 
يتيّس له إتقانه ونرشه خري ممن خيتار علاًم فاضاًل ال يتيّس له إتقانه، وال ُينتفع منه 

فيه. 
وإذا عرف طالب العلم ما حيسن من العلوم، وما يرجو أن يفتح له فيه ويكون له 
به أثر حسن إذا تعّلمه وعّلمه؛ أعانه ذلك عىل تنظيم قراءته بام حيقق له مقاصده من 
التعلم والتعليم، ولو كان العلم الذي اختاره مفضوالً عند املوازنة بني العلوم؛ فإّنه 
بالنية الصاحلة والصدق يف الطلب وقصد النفع وحسن األثر يرجى أن يبارك اهلل له 

يف علمه، وأن يؤّيده ويسدده حتى يكون لعلمه أثر يف العلوم الفاضلة.
الشيباين)ت:291هـ(  حييى  بن  أمحد  العباس  أبو  اللغوي  اإلمام  سرية  وتأّمل 
املربزين يف  األئمة  بلغ مرتبة  القراءة حتى  تنظيم  بثعلب، وهو ممن أحسن  امللقب 
اللغوي ورشح األحاديث،  بالتفسري  إليه فيام يّتصل  اللغة، وصار ممن ُيرجع  علم 

وأقبل العلامء عىل كتبه يتدارسوهنا وينتفعون هبا. 
اخلامسة  جياوز  مل  وعمره  فحذقها  اء  الفرَّ كتب  قراءة  عىل  أقبل  اإلمام  هذا 
والعرشين، ثم استزاد عليها من كتب غريه ومما تعلمه من شيوخه فصار إمامًا ذا 

شأن عظيم لدى أهل العلم.
قال عنه ياقوت احلموي: )إمام الكوفيني يف النحو واللغة والثقة والديانة(.

وقال اإلمام أبو بكر بن جماهد وهو أول من اختار األئمة السبعة يف القراءات: 
)كنت عند أيب العباس ثعلب، فقال يل يا أبا بكر: اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن 
باحلديث  احلديث  أصحاب  واشتغل  ففازوا،  بالفقه  الفقه  أهل  واشتغل  ففازوا، 

ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو، فليت شعري ما يكون حايل يف اآلخرة؟
فانرصفت من عنده، فرأيت تلك الليلة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املنام، فقال 

يل: أقرئ أبا العباس عني السالم، وقل له: إنك صاحب العلم املستطيل(ا.هـ.
املستطيل: أي املنترش الذي يبلغ نفعه أهل التفسري واحلديث والفقه.
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وثناء العلامء عليه مشتهر معروف، وكان -رمحه اهلل -حريصًا عىل القراءة حتى 
من  التسعني  بلغ  وقد  يقرأه  كتاب  ومعه  طريٍق  يف  يسري  كان  يقرأ،  وهو  مات  إنه 

عمره؛ فصدمته دابة فامت منها، رمحه اهلل رمحة واسعة.
واملقصود من ذكر هذا املثال أن طالب العلم إذا أقبل عىل ما حُيسنه ورسم لنفسه 
خطة يف القراءة وسار عليها بجّد واجتهاد فإنه حيّصل حتصياًل عظياًم بإذن اهلل تعاىل.
وأوجه العناية العلمية التي يمكن أن يربز فيها طالب العلم متنّوعة، ومن النافع 
ما  له  يتبنّي  القراءة، حتى  العلم يف  تنّوع مسالك أهل  يّطلع عىل  أن  العلم  لطالب 
القراءة ليجعله أصاًل يبني عليه خّطته يف تنظيم  يمكن أن يعّده مقصده العاّم من 

قراءته.
فأهل العلم قد تنّوعت مسالكهم يف تنظيم قراءاهتم واختلفت أوجه عناياهتم: 

1: فمنهم: من يقبل عىل قراءة كتب إمام من األئمة فيعتني هبا عناية بالغة حتى 
فعل  كام  فيها،  املسائل  مواضع  ومعرفة  ومراجعتها  قراءهتا  إلدمانه  حيفظها  يكاد 

اإلمام ثعلب مع كتب الفراء. 
- وكام فعل الفقيه احلنبيل ابن مفلح مع رسائل ومسائل اإلمام أمحد، حتى كان 
مرجعًا فيها، حتى إن شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو شيخه يسأله ويستفيد منه مع 
عظيم عناية شيخ اإلسالم بأقوال اإلمام أمحد وآثاره، ولكن كان البن مفلح مزيد 
عناية بأقوال اإلمام أمحد ومتييز مراتب الروايات عنه، حتى قال عنه ابن القيم: )ما 

حتت قبة الفلك أعلم بمذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح(.
- وكام فعل ابن القيم بكتب شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية فإنه حذقها وخلص 

أكثرها وحرص عىل تقّصيها وله رسالة اسمها: »أسامء مؤلفات ابن تيمية«.
- وكام فعل الشيخ عبد الرمحن السعدي بكتب ابن تيمية وابن القيم فإنه اعتنى 
هبا عناية كبرية حتى إن أكثر علمه مستفاد من مدرسة شيخ اإلسالم وتلميذه ابن 

القيم.
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2: ومنهم من يزيد يف ذلك فيقبل عىل علم عامل حتى حيّصل ما لديه ويستقيص 
غزيرًا؛  علاًم  جيمع  أن  إىل  لديه،  ما  فيستقيص  غريه  إىل  ينتقل  ثّم  استطاع،  ما  منه 
الكسائي اهلمذاين  إبراهيم بن احلسني  ابن ديزيل وهو  الكبري  ُذكر عن احلافظ  كام 
)ت:281هـ( رمحه اهلل، وكان من خاصة طالب املحدث الكبري عفان بن مسلم 

الصّفار، حتى لقب بداّبة عفان، لكثرة مالزمته إّياه. 
استامع احلديث وتكراره وحفظه  يتعجبون من حفظه وَجَلده يف  العلامء  وكان 

وكتابته وَجْرد ما عند املحّدثني بإتقان وحسن تقصٍّ حتى لّقبه بعضهم بِسيَفنّة.
طائر  وِسيَفنَّة  احلديث،  كتابته  لكثرة  بسيفنّة  إبراهيم  ُلّقب  )إنام  الّدامغاين:  قال 
بمرص ال يقع عىل شجرة إالّ أكل ورقها حتى ال ُيبقي فيها شيئًا، وكذلك إبراهيم 

إذا وقع إىل حمّدث ال يفارقه حتى يكتب مجيع حديثه(.
وقد تقّدم ثناء العلامء عليه، وقول الذهبي فيه: )إليه املنتهى يف اإلتقان(. 

3: ومن أهل العلم من جيعل له يف كل فن أصاًل يدمن قراءته حتى يكاد حيفظه 
ثم يضيف إليه من غريه بعض اللطائف والفوائد.

- قال ابن فرحون: )الزمت تفسري ابن عطية حتى كدت أن أحفظه(.
- وكان الزركيش يلقب باملنهاجي لكثرة عنايته بـ»منهاج الطالبني« للنووي.

البن  »الكافية«  إىل  نسبة  بذلك  لقب  السيوطي  شيخ  الكافِيجي  والعالمة   -
احلاجب لكثرة قراءته وإقرائه هلا.

العلوم، ويدرس رشحها دراسة  أكثر يف علم من  أو  متنًا  من حيفظ  4: ومنهم 
جيدة، ويراجع حمفوظاته، ثّم ينّظم قراءاته يف كتب ذلك العلم، وكلام استفاد فائدة 
أضافها إىل أصله العلمي، وعرف موضعها منه، حتى ينمو أصله العلمي بمداومته 

عىل القراءة والتحصيل واستخراج الفوائد. 
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وكان شيخنا ابن عثيمني رمحه اهلل حيفظ متن »زاد املستقنع« يف الفقه، وقد ُعني 
بدراسته ورشحه، وله عليه الرشح املمتع، وقد طبع يف مخسة عرش جزءًا. 

وقد ذكرت يف درس »التكوين العلمي« أنواع األصول العلمية لدى أهل العلم 
بتفصيل أكثر مما هنا، ومّثلت هلا بأمثلة؛ فلريجع إليها من شاء. 

وطرق بناء األصول العلمية متنّوعة: 
عىل  الطالب  فيداوم  العلم؛  ذلك  يف  اجلامعة  الكتب  من  كتاب  اختيار  فمنها: 

قراءته وتفّهمه، والتعليق عليه بالفوائد واللطائف واالستدراكات. 
ومنها: أن يقبل عىل كتب عامل من العلامء فيتقّص ما فيها من املسائل حتى يبني 

هبا أصال علميًا متينًا، ثم يضيف إليه بعد ذلك ما يتيّس له. 
مذكرة  يف  تلخيصها  عىل  فيقبل  العلوم  من  علم  يف  مهمة  كتبًا  خيتار  أن  ومنها: 
واحدة جيمع فوائدها ويفهرس مسائلها، ويرتب ملخصه عىل أبواب ذلك العلم. 

بمطالعة  باب  كل  مسائل  يفهرس  ثّم  أبواب  إىل  العلم  ذلك  يقّسم  أن  ومنها: 
مراجع ذلك العلم والكتب املفردة يف ذلك الباب.

العلوم أن ختتار منه كتابني أو  يف علم من  لبناء أصل علمي  ومن أيرس الطرق 
أبواب،  إىل  وتقّسمها  مسائلها،  وتفهرس  فتلخصها  اجلامعة؛  الكتب  من  ثالثة 
وجتعل لكل باب مذّكرة أو ملفًا إلكرتونيًا تضع فيه ما خيتّص به من تلخيصاتك 
يمكنك  مهّم،  علمي  بأصل  خرجت  األوىل  املرحلة  ُكتب  أمتمت  فإذا  وفوائدك، 

البناء عليه والزيادة فيه بطريقتني: 
استدالال  أو  تفصيال  أو وجدت  فائدة حسنة  أنك كلام عرضت لك  إحدامها: 

حسنا أضفته إىل موضعه يف أصلك العلمي. 
وتضيف  العلم،  ذلك  كتب  يف  املنظمة  املنهجية  القراءة  تواصل  أن  واألخرى: 
إىل أصلك ما يستجّد من الفوائد، وقد جتد يف بعض األبواب من ذلك العلم كتبًا 
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عليها،  االطالع  فيثمر لك  مفردة؛  مؤلفات  املسائل  بعض  ربام جتد يف  بل  مفردة، 
تقوية  أمّهها  كثرية، من  ثمرات علمية  العلمي  بأصلك  فوائدها وإحلاقها  وتدوين 
بنائك العلمي، وتوسيع مداركك يف ذلك العلم، وتعرف مناهج العلامء يف بحث 

وعرض املسائل العلمية وتنّوع طرائقهم يف دراستها. 
ولُيعلم أّن أصعب ما يف البناء أّوله، ومن وّفق لتجاوز عقبة البداية هان عليه ما 
بعدها بإذن اهلل، ثّم إذا وجد طالب العلم نفع أصوله، وعظم بركتها كان أحرص 

عىل حفظها وتنميتها. 
ما كان  فذّكرها  بالفوائد واللطائف  العلمي  تنمية أصلك  وإذا فرت عزمك عن 
عن  روي  ما  وتذّكر  اجلسد،  براحة  ينال  ال  العلم  وأّن  السابقون،  العلامء  عليه 
البخاري رمحه اهلل فيام رواه اخلطيب البغدادي عن حممد بن يوسف البخاري قال: 
قام  أنه  عليه  فأحصيت  ليلة  ذات  بمنزله  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  عند  )كنت 

وأرسج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلٍة: ثامين عرشة مرة(. 
وروى عن حممد بن أيب حاتم الوراق أنه قال: كان أبو عبد اهلل إذا كنت معه يف 
سفر جيمعنا بيت واحد إال يف القيظ أحيانا، فكنت أراه يقوم يف ليلٍة واحدٍة مخس 
احة فيوري نارًا بيده ويسج ثم  عرشة مرة إىل عرشين مرة يف كل ذلك يأخذ القدَّ
خيرج أحاديث فيعّلم عليها ثم يضع رأسه، وكان يصيّل يف وقت السحر ثالث عرشة 
ركعة يوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظني يف كل ما يقوم، فقلت له: إنك حتمل عىل 

نفسك كل هذا وال توقظني، َقاَل: )أنت شاّب فال أحّب أن أفسَد عليك نومك(.
وتعدد رواية هذا األمر عنه دليل عىل أهّنا من عادته ودأبه، ومن كان يداوم النظر 
فإنه  صاحلة  بنّية  وحتسينها  وهتذيبها  تنميتها  يف  الذهن  ويعمل  العلمية،  أصوله  يف 

يستفيد علاًم غزيرًا مباركًا وراسخًا بإذن اهلل تعاىل.
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و�شية: 

وأن  العلمي،  التأسيس  مرحلة  باستكامل  العناية  العلم  طالب  يقّدم  أن  ينبغي 
يقرأ ما يعينه عىل ذلك، ألن هذه املرحلة أصل مهّم ُتبنى عليه خطط القراءة عىل 
اختالف مقاصد القراء، واملقصود بمرحلة التأسيس العلمي ما حيتاجه طالب العلم 
من دراسة خمترصات يف علوم الرشيعة واللغة العربية بام يناسب حاله، وأن يعرف 

ما ال حَيُْسن بطالب العلم جهُله من العلوم واملهارات. 
ثم ال خيلو طالب العلم من إحدى حالتني: 

يوافق  مما  العلوم  من  له  يفتح  أن  ويرجو  حيسنه  ما  له  ظهر  قد  يكون  أن  إّما   -
ملكاته العلمية ومهاراته فيجتهد فيه. 

والطلب  الدراسة  مواصلة  إىل  فيحتاج  له؛  ظاهرًا  ذلك  يكون  ال  أن  وإما   -
العلوم  وحماولة معرفة جوانب اإلجادة واإلحسان لديه، وما يرجو أن حيذقه من 
فينتفع به، ويكون له به أثٌر حسن عىل غريه، ويستشري شيخه ومن يتوسم فيه حسن 

املعرفة حتى يظهر له ما يمكن أن يعّده غايته من طلب العلم. 
وإذا ظهر لطالب العلم ما حيسنه من العلوم وكانت له مّهٌة وهنمٌة فيه؛ فينبغي أن 
تكون خّطته يف القراءة متّجهة لتحقيق مقصده وبلوغ غايته، فيجمع عّدته لبناء أصل 
علمي فيام حيسن، وينظر يف املهارات التي حيتاج إىل تعّلمها، وإىل الفرص املتاحة له 

يف بلده وزمانه وما يمكن أن يتوّصل به من األسباب التي تعينه عىل بلوغ غايته. 

ثّم ليجعل هذه الغاية نصب عينيه، وليعرف حّق اهلل فيها، وليجتهد يف إصالح 
قصده وتنظيم وقته وليدأب يف القراءة والبناء حتى يصل إىل غايته بإذن اهلل. 

وليعلم أّن املسارات أمامه متعددة، وقد عّرفت ببعض طرق أهل العلم يف بناء 
أصوهلم العلمية وللطالب أن خيتار أوفقها له وأيسها عليه وأحسنها أثرًا يف بنائه 
تقنية  من  باالستفادة  ُيعنوا  أن  هلم  ينبغي  العرص  هذا  يف  العلم  وطالب  العلمي، 

املعلومات يف بناء أصوهلم العلمية وحتسينها، واهلل املوّفق.
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الباب ال�شاد�س: بيان اأغرا�س التاأليف

من األمور املعينة عىل إحسان القراءة أن يعرف القارئ أغراض املؤلفني من أهل 
العلم، ومسالكهم يف تآليفهم، ولكل مسلك مقّوماته ومهاراته التي يتفاضل فيها 

املؤلفون، وتتفاوت رتبهم.
وقد كان الغرض األهّم للكتابة يف أّول األمر ضبط العلم بالكتابة لئال ُينسى، 
اجلمع  إىل  احلاجة  دعت  متفرقة،  كثرية  صحف  يف  واملسائل  املرويات  كثرت  فلام 
والتصنيف والرتتيب، فلام كان يف بعضها ما يوجب الفحص والتمييز وكشف اخلطأ 
والتصحيف دعت احلاجة إىل التأليف يف نقد املرويات وكشف العلل وتبيني اخلطأ، 
فلام كان يف بعضها ما حيتاج إىل رشح وتوضيح واستدراك وتتميم دعت احلاجة إىل 
التأليف يف رشح الكتب وتتميمها، فلام كثرت الرشوح وتنّوعت املؤلفات يف العلم 
الواحد دعت احلاجة إىل اختصار املخترصات اجلامعة، ثّم احتيج إىل رشح بعض 

تلك املخترصات. 
أّن  غري  تتعدد  املؤلفني  ومقاصد  وتتوّسع،  تتجّدد  التأليف  إىل  احلاجة  تزل  ومل 
أصوهلا أربعة ذكرها ابن فارس يف كتابه »الصاحبي يف فقه اللغة« بقوله: )وإنام لنا فيه 

اختصار مبسوط، أو بسط خمترص، أو رشح مشكل، أو مجع متفرق(ا.هـ. 
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اأقوال العلماء يف اأغرا�س التاأليف: 

وقد حرص بعض العلامء أغراض التأليف يف ثامنية، وحرصها بعضهم يف سبعة:
1. فقال مجال الدين القاسمي يف »قواعد التحديث«: )قد قالوا: ينبغي أن ال خيلو 
تصنيف من أحد املعاين الثامنية التي تصنف هلا العلامء وهي: اخرتاع معدوم، أو مجع 
مفرتق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل جممل، أو هتذيب مطول، أو ترتيب خملط، أو 

تعيني مبهم، أو تبيني خطأ، كذا عدها أبو حيان، ويمكن الزيادة فيها(ا.هـ.
ومل أقف عىل موضع عّدها عند أيب حيان.

املستحقة  التآليف  : )وإنام ذكرنا  ابن حزم - كام يف جمموع رسائله -  وقال   .2
للذكر، والتي تدخل حتت األقسام السبعة التي ال يؤلف عاقل إال يف أحدها، وهي:

- إما يشء مل يسبق إليه خيرتعه.
- أو يشء ناقص يتمه.

- أو يشء مستغلق يرشحه.
- أو يشء طويل خيترصه دون أن خيل بيشء من معانيه.

- أو يشء متفرق جيمعه.
- أو يشء خمتلط يرتبه.

- أو يشء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه. 
وأما التآليف املقرصة عن مراتب غريها فلم نلتفت إىل ذكرها، وهي عندنا من 

تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها(ا.هـ.
نصه:  ما  األكابر  بعض  بخط  )رأيت  الرياض«:  »أزهار  يف  املقري  وقال   .3
املقصود بالتأليف سبعة: يشء مل يسبق إليه فيؤلف، أو يشء ألف ناقصا فيكمل، أو 
خطأ فيصحح، أو مشكل فيرشح، أو مطول فيخترص، أو مفرتق فيجمع، أو منثور 

فريتب. 
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وقد نظمها بعضهم فقال:

س�بعة التآلي�ف  أنَّ  فاعلم�ْن  ل�كل لبي�ب يف النصيح�ة خال�ِص          أال 
وإب�داع َح�رب ُمْق�ِدٍم غ�ر ناكِ�ِص          ف�رح إلغ�الق وتصحي�ح خمطئ
ق مفرَّ ومج��ع  منثور  وتقص�ر تطوي�ل وتتمي�م ناقِص(          وترتيب 

)ثم إن الناس حرصوا مقاصد التأليف التي  وقال ابن خلدون يف مقدمته:   .4
ينبغي اعتامدها وإلغاء ما سواها، فعدوها سبعة:

أو  مسائله،  وتتبع  وفصوله  أبوابه  وتقسيم  بموضوعه  العلم  استنباط  أوهلا: 
استنباط مسائل ومباحث تعرض للعامل املحقق، وحيرص عىل إيصاله بغريه، لتعم 
يف  وقع  كام  الفائدة،  تلك  عىل  يظهر  املتأخر  لعل  بالكتاب  ذلك  فيودع  به  املنفعة 
األصول يف الفقه. تكلم الشافعي أوالً يف األدلة الرشعية اللفظية وخلصها، ثم جاء 
احلنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إىل اآلن.

األفهام  عىل  مستغلقة  فيجدها  وتآليفهم  األولني  كالم  عىل  يقف  أن  وثانيها: 
ويفتح اهلل له يف فهمها فيحرص عىل إبانة ذلك لغريه ممن عساه يستغلق عليه، لتصل 
الفائدة ملستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب املعقول واملنقول، وهو فصل رشيف.
املتقدمني ممن اشتهر فضله  املتأخر عىل غلط أو خطإ يف كالم  وثالثها: أن يعثر 
وبعد يف اإلفادة صيته، ويستوثق يف ذلك بالربهان الواضح الذي ال مدخل للشك 
فيه، فيحرص عىل إيصال ذلك ملن بعده، إذ قد تعذر حموه ونزعه بانتشار التأليف 
يف اآلفاق واألعصار، وشهرة املؤلف ووثوق الناس بمعارفه، فيودع ذلك الكتاب 

ليقف عىل بيان ذلك.
ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه فيقصد املطلع عىل ذلك أن يتمم ما نقص من تلك املسائل ليكمل الفن 

بكامل مسائله وفصوله، وال يبقى للنقص فيه جمال.
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وخامسها: أن يكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة يف أبواهبا وال منتظمة، 
فيقصد املطلع عىل ذلك أن يرتبها وهيذهبا، وجيعل كل مسألة يف باهبا، كام وقع يف 
املدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم، ويف العتبية من رواية العتبي عن أصحاب 
مالك، فإن مسائل كثرية من أبواب الفقه منها قد وقعت يف غري باهبا فهذب ابن أيب 
زيد املدونة وبقيت العتبية غري مهذبة. فنجد يف كل باب مسائل من غريه. واستغنوا 

باملدونة وما فعله ابن أيب زيد فيها والربادعي من بعده.
وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواهبا من علوم أخرى فيتنبه بعض 
الفضالء إىل موضوع ذلك الفن ومجيع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر به فن ينظمه يف 
مجلة العلوم التي ينتحلها البرش بأفكارهم، كام وقع يف علم البيان. فإن عبد القاهر 
اجلرجاين وأبا يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية يف كتب النحو وقد مجع منها 
اجلاحظ يف كتاب البيان والتبيني مسائل كثرية، تنبه الناس فيها ملوضوع ذلك العلم 
وانفراده عن سائر العلوم، فكتبت يف ذلك تآليفهم املشهورة، وصارت أصوالً لفن 

البيان، ولقنها املتأخرون فأربوا فيها عىل كل متقدم.
للفنون مطوالً مسهبًا  التي هي أمهات  التآليف  وسابعها: أن يكون اليشء من 
فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك، باالختصار واإلجياز وحذف املتكرر، إن وقع، مع 

احلذر من حذف الرضوري لئال خيل بمقصد املؤلف األول.
ذلك  سوى  وما  ومراعاهتا.  بالتأليف  اعتامدها  ينبغي  التي  املقاصد  مجاع  فهذه 
مثل  العقالء،  نظر  يف  سلوكها  يتعنّي  التي  اجلادة  عن  وخطأ  إليه  حمتاج  غري  ففعل 
تبديل  من  تلبيس،  ببعض  نفسه  إىل  ينسبه  أن  التآليف  من  لغريه  تقدم  ما  انتحال 
األلفاظ وتقديم املتأخر وعكسه، أو حيذف ما حيتاج إليه يف الفن أو يأيت بام ال حيتاج 
إليه، أو يبدل الصواب باخلطأ، أو يأيت بام ال فائدة فيه. فهذا شأن اجلهل والقحة(

ا.هـ. 



67القراءة العلمية

»أبجد  كتابه  مقدمة  يف  مقصدًا  عرش  سبعة  إىل  خان  حسن  صديق  وأوصلها 
الزائد، والرّد عىل  املنثور، والرتمجة، وجتريد  نثر املنظوم، ونظم  العلوم«؛ فأضاف: 

الشبهة، وتصحيح الكتب وحتقيقها، وبناء أصل من أبواب متفرقة، ونحو ذلك.
وهي ال خترج عند التحقيق عام تقّدم. 

تداخل االأغرا�س:

إىل غرض  كتاب  كّل  يقتيض متّحض  للتأليف ال  العامة  األغراض  والكالم يف 
منها، بل قد يكون يف بعض الكتب ما جيمع غرضني أو أكثر. 

مؤلفات  عىل  تعتمد  العلم  أهل  مؤلفات  غالب  أّنّ  عىل  تدّل  األغراض  وهذه 
سابقة، وأّن األصل يف العلم االتّباع، وأخذ الالحق عن السابق، وأن التأليف الذي 
يكون لسّد حاجة طالب العلم ولو بغرض من هذه األغراض معدود من التآليف 

النافعة إذا أحسن فيه صاحبه. 
فيه  أتى  ألنه  اخرتاعًا  سّمي  فإنام  وابتكار؛  اخرتاع  فيه  املؤلفات  من  كان  وما 
أو  أو تصنيفه  يتعّلق برتتيبه  منه  إنام هو يف جانب  فَوْجُه االخرتاع  بجانب جديد، 
تقريب فهمه، وأّما سائر ما تتضّمنه تلك الكتب املوصوفة باالخرتاع فهو معلومات 

مأثورة، وربام كان كثري منها مبثوثًا معروفًا. 
- فابتكار اخلليل بن أمحد لعلم العروض هو من جهة ضبط أوزان بحور الشعر 
اخلليل،  زمن  قبل  معروفة  فهي  نفسها  الشعر  بحور  وأّما  علل،  من  يدخلها  وما 
ومن  ويعّلمونه،  الشعر  يتعلمون  كانوا  وقد  بينها،  الفروق  تدرك  العرب  وكانت 
فلاّم  تعاىل: ﴿ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ﴾  اهلل  قول  ُيعّلم  الشعر  أّن  األدّلة عىل 
خّص النبي صىل اهلل عليه وسلم بنفي تعليمه الشعر بقي غريه عىل إمكان التعليم. 

وقال الشاعر:

ال��ق��وايف ن��ظ��م  عّلمته  ف��ل��اّم ق����ال ق��اف��ي��ة ه��ج��اين          وك���م 
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ومن املعلوم أهنم ال يعّلمون الشعر إال بأوزانه وبحوره، لكن كانت طريقتهم يف 
تعليمه خمتلفة، فأيت اخلليل بابتكار األوزان العروضية ألهنا أيس وأضبط. 

- وكذلك َوْضُع الشافعّي لعلم أصول الفقه، مل يأت فيه بأحكام غري مستعملة 
يف الرشع ويف فتاوى أهل العلم قبله، وإنام سرب تلك األحكام واستخرج أنواعها 
وأمثلتها، ونظر يف استدالالت أهل الفتوى من الصحابة والتابعني وتابعيهم فيام 
أثر عنهم من املسائل واالستدالالت، وعرف أصوهلم ومناهجهم، وصنّف تلك 
املسائل وقّسمها ورشحها، وبنّي أحواهلا ورشائطها، وأجاد يف تقسيمها وتبيينها؛ 
فوضع بذلك علم أصول الفقه، وقد عّده اإلمام أمحد جمّدد القرن الثاين ملا أتى به 

من بياٍن َحَسٍن ألدلة الرشيعة وأحواهلا وأحكامها. 
ُينشأ  بعلم  فيها  ُيؤتى  ال  العربية  واللغة  الرشيعة  علوم  أّن  إىل  التنبيه  واملقصود 

بمسائله بحيث ال يكون له أصل يف الرشيعة وال يف اللغة.
الختالف  كثرية  العلم  كتب  أن  )اعلم  القنوجي:  خان  حسن  صديق  وقال 

أغراض املصنفني يف الوضع والتأليف ولكن تنحرص من جهة املعنى يف قسمني:
ونحوها  وأمثال  أوصاف  وإما  التواريخ  كتب  وهي  مرسلة  أخبار  إما  األول: 

قيَّدها النظم وهي دواوين الشعر.
والثاين: قواعد علوم وهي تنحرص من جهة املقدار يف ثالثة أصناف:

األول: خمترصات جتعل تذكرة لرؤوس املسائل ينتفع هبا املنتهي لالستحضار 
العبارات  من  املعاين  عىل  هجومهم  لسعة  األذكياء  املبتدئني  بعض  أفادت  وربام 

الدقيقة.
والثاين: مبسوطات تقابل املخترصات وهذه ُينتفع هبا للمطالعة.

والثالث: متوّسطات وهذه نفعها عام(ا.هـ.
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اأنواع امل�شادر العلمية: 

إذا تبنّي ما تقّدم عرفت أّن كثريًا من املسائل العلمية التي يذكرها أهل العلم يف 
كتبهم هلا أصول سابقة، وأن املصادر التي يرجع إليها أهل العلم عىل ثالثة أصناف: 
واألقوال  الدالئل  تروي  التي  املصادر  وهي  أصلية،  مصادر  األول:  الصنف 

باإلسناد، وهذا يكون يف علوم الرشيعة ويف علوم اللغة: 
واآلثار  األحاديث  تروي  التي  هي  األصلية  فمصادرها  الرشيعة  علوم  فأّما   -
الرشيعة من  ُيروى يف علوم  ملا  املرويات شاملة  باألسانيد، وهذه  السلف  وأقوال 

التفسري واحلديث ورشحه والعقيدة والفقه والسلوك. 
- وأّما علوم اللغة فمصادرها األصلية هي تلك التي يروي أصحاهبا عن أئمة 

اللغة املتقدمني واألعراب والشعراء املحتّج بكالمهم باألسانيد.
والصنف الثاين: املصادر البديلة، وهي التي تنقل عن مصادر أصلية مفقودة.
والصنف الثالث: مصادر ناقلة، وهي التي تنقل عن كتب الصنفني السابقني.

يف  جيتمع  قد  فإنه  ولذلك  مسألة،  كّل  باعتبار  هو  إنام  التقسيم  هذا  أّن  ولُيعلم 
الكتاب الواحد أن يكون مصدرًا أصيال وبدياًل وناقاًل، فيكون أصياًل يف املسائل 
مفقود،  أصيل  كتاب  عن  نقل  إذا  وبدياًل  بإسناده،  الكتاب  صاحب  يروهيا  التي 

وناقاًل فيام ينقله منهام. 

اأنواع امل�شائل العلمية واأ�شول ن�شاأتها:

ثّم إّن الكالم يف املسائل العلمية عىل نوعني: 
النوع األول: عمدته النقل، ويدخله االجتهاد من جهة التثّبت من صحة النقل، 

ومتييز الصحيح من الضعيف، وما ثبت مما مل يثبت. 
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األدلة  فهم  يف  االجتهاد  عىل  قائم  النوع  وهذا  الفهم،  عمدته  الثاين:  والنوع 
واجلمع  اخلطأ،  وتبيني  العلل،  وكشف  منها،  األحكام  واستخراج  والشواهد، 

والرتجيح بني األقوال. 
ولذلك قد يكون لدى بعض أصحاب املصادر الناقلة من حسن الفهم والتحرير 
والبيان ما ال جيده الباحث يف كثري من املصادر األصلية، ولذلك كان األوىل لطالب 
إىل  ينتقل  أن  قبل  يطلبه  الذي  للعلم  ميّس  جامع  بمخترص  يبدأ  أن  املبتدئ  العلم 

القراءة يف مصادره األصلية.
لكن من فقه القارئ أن يعلم أن خطته يف القراءة ينبغي أن تقوده إىل قراءة املصادر 

األصلية لذلك العلم الذي يطلبه؛ فيلحظ عند قراءته يف املصادر الناقلة أمرين: 
األمر األول: ما اعتمد عليه املؤلفون ِمن ُكُتِب َمْن َسبقهم.

واألمر الثاين: ما أضافوه من حسن البيان والتحرير مما مّن اهلل عليهم بفهمه. 
نشأة  أصول  إىل  يوصله  أن  ينبغي  القراءة  يف  اخلطة  فتسلسل  األول  األمر  فأّما 
املسائل يف ذلك العلم، فيعرف منشأ مسائله وكيف تناقلها أهل العلم وتدارسوها. 
وأّما األمر الثاين فيفيده يف تقوية ملكته يف فهم املسائل العلمية، وأن يعرف موارد 

االجتهاد يف دراسة املسائل وكيف يستفيد من دراسة املسألة الواحدة يف نظائرها. 
من  أبوابًا  يسمعها  كلمٌة  أو  يقرأها  مجلٌة  عليه  َفتحت  ربام  شأنه  هذا  كان  ومن 
الرجل  فأسمع  السوق،  إىل  »إين ألخرج  ابن عباس:  قال عكرمة موىل  العلم، كام 
يتكلم بالكلمة فينفتح يل مخسون بابًا من العلم«. رواه ابن سعد يف »الطبقات« من 

طريق ابن علية عن أيوب عن عكرمة، وهذا إسناد صحيح.
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الباب ال�شابع: حتليل عملية الكتابة وبيان اأثرها يف تنظيم القراءة

عملية  هبا  متّر  التي  املراحل  القارئ  يدرك  أن  القراءة  فقه  يف  املهّمة  األمور  من 
الكتابة حتى تنتَج املعرفَة للقارئ، ومعرفة هذه املراحل بيشء من التفصيل تعّرف 
طالب العلم بمعايري تقويم الكتاب، وتكشف له قيمته املعرفية، وتعينه عىل االنتفاع 
املعارف  حتصيل  بطرق  وتبرّصه  الكاتب،  لدى  واإلحسان  اإلجادة  جوانب  من 
األصول  وبناء  القراءة،  وتنظيم  الكتابة،  حتسني  من  هبا  يتمكن  التي  واملهارات 

العلمية. 

اإيجاز بيان مراحل عملية الكتابة:

العمليات  كسائر  هي  املعرفَة  ُتنتج  التي  الكتابة  وعملية  معريف،  ُمنَتج  الكتاب 
اإلنتاجية هلا ثالث مراحل رئيسة: 

املرحلة األوىل: مرحلة االستمداد املعريف 
واملرحلة الثانية: مرحلة املعاجلة العلمية

واملرحلة الثالثة: مرحلة اإلنتاج والعرض
أنه  يدرك  أن  ينبغي  أّنه  إال  النهائي  امُلنَتج  صورة  يف  للقارئ  بدا  وإن  فالكتاب 
قد مّر هبذه املراحل الثالث، فال بدَّ له من استمداد يستمّد منه الكاتب املعلومات 
األولية ملاّدة الكتاب، ومعاجلة علمية لتلك املعلومات األولية؛ حتى خيرج بالنتيجة 

التي ظهرت له يف الكتاب. 
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�شرح مراحل عملية الكتابة:

املرحلة االأوىل: مرحلة اال�شتمداد املعريف 

الكاتب يبني كتابه عىل معلومات أّولية يستمّدها من أحد طريقني: 
إليها،  يرجع  التي  الكتَب  وتشمل  حمفوظة،  أو  مكتوبة  مصادر  األول:  الطريق 
واملعلوماِت التي حفظها بنّصها من أشياخه، فهي بالنسبة له معلومات أولية قبل 

أن تدخل مرحلة املعاجلة العلمية. 
والطريق اآلخر: املخزون املعريف املرتاكم لدى الكاتب من خربة سنوات طويلة 
وتفّهم  ومسائله،  دالئله  يف  الذهن  وإعامل  العلم،  ذلك  كتب  عىل  االطالع  من 
له  فتحصل  به؛  املختصني  ومناقشة  العلمية،  البحوث  وإجراء  وقواعده،  أصوله 
خربة ومعرفة مرتاكمة يصل هبا إىل إحسان تصّور مسائل ذلك العلم والبيان عنها 
بأسلوبه دون احلاجة إىل االعتامد عىل مصادر حارضة ينقل منها، ويكون بيانه عنها 

منضبطًا بأصول ذلك العلم وقواعده وطريقة أهله يف مجلة األمر. 
أثرًا عّمن سبقه  له  املسائل مل جيد  ُسئل عن مصدر بعض كالمه يف بعض  لو  وربام 
بالتفصيل الذي أتى به، لكنّه موافق ملجموع كالم العلامء يف ذلك العلم، وسبب ذلك 
املسائل واألحوال  النظائر واملوازنة بني  العلم، ومجع  بفهم مسائل ذلك  له  أّنه حصل 
وإدراك الفروق املؤثرة بينها ما أوصله إىل حسن تصور تلك املسائل وجودة البيان عنها. 
وهذا من الفهم يف العلم الذي يؤتيه اهلل من يشاء، ولذلك يتناقل العلامء عبارات 
وجودة  البيان  حسن  من  تضمنته  ملا  املسائل  بعض  يف  األئمة  بعض  عن  مشتهرة 
التفصيل، وإن كانت دالئل تلك األقوال ظاهرة لدى أهل ذلك العلم، لكن ملا أتوا 

بعبارات حسنة جامعة اكتسبت تلك األقوال شهرة وقبوالً.
واملقصود أن من الُكّتاب من يكون أكثر اعتامده يف الكتابة عىل ما حتّصل لديه 
من خمزون معريف مرتاكم يف ذلك العلم، وهو خمزون مرتّسخ يف الذهن ال يقتيض 

أن يكون مكتوبًا. 
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 والعلامء يتفاضلون يف طريَقي االستمداد تفاضاًل كبريًا، ويظهر أثُر هذا التفاضل 
يف كتبهم ورسائلهم وسائر خمرجاهتم العلمية. 

وأما التفاضل يف االطالع عىل  فأّما التفاضل يف املخزون املعريف فسبق رشحه، 
املصادر فيكون يف جانبني: 
أحدمها: متّيز االطالع. 
واآلخر: سعة االطالع.

ومتيز االطالع ُيعرف بأمرين:
جتد  فال  األئمة  من  العلم  ذلك  يف  عنه  ُينقل  َمن  أوىل  عن  النقل  األول:  األمر 

الكاتَب حاطَب ليٍل؛ مّجاعا قاّمشا بال متييز.
واألمر الثاين: إيراد نقول مهمة عن علامء متمكنني من غري مظاهنا أو مما ال حيصل 
إال بجهد كبري، وهذا أمر يدّل داللة بّينة عىل متّيز االطالع لدى الكاتب، وحرصه 

عىل تتّبع النقول عن أوىل من ينقل عنه من العلامء يف املسائل التي يبحثها. 
 وسعة االطالع ُتعرف بأمرين:

األمر األول: ثراء املخزون املعريف لدى الكاتب بام يدّل عىل كثرة قراءته وتنّوعها 
يف ذلك العلم. 

واألمر الثاين: كثرة إيراد النقول عن العلامء؛ فتجده إذا تكلم يف مسألة أورد من 
النقول ما يدل عىل سعة اطالعه.

من  لكن  املؤّلف،  لدى  العلمية  القوة  عنارص  من  مهم  عنرص  االطالع  وسعة 
شًا ملا تقع عليه عينه؛ فيورد الغث والسمني بال متييز، ومنهم  املؤلفني من يكون قامَّ
من يكون لديه متييز يف االطالع؛ فإذا بحث مسألة رجع فيها إىل أئمة ذلك العلم 
الذين هلم فيه مؤلفات معتمدة، وقد ينتقي من غريها ما يصلح دون ما ال يصلح؛ 
فتجده ينُقل وينُقد، وإذا أورد ما قد يستنكر؛ فإما أن ينكره أو يفّسه بام يزيل النكارة.
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بعضها  يتعلق  فرعية  مسائل  تتضمن  التي  الكبار  املسائل  يف  ظاهرًا  هذا  وجتد 
باملفردات اللغوية، وبعضها بالنحو والرصف، وبعضها باالعتقاد، وبعضها بالفقه، 
األحاديث؛  ورشوح  التفسري  مسائل  يف  كثريًا  يقع  وهذا  الفقه،  بأصول  وبعضها 
فتجده يرجع يف مسائل اللغة إىل كالم املحققني من علامء اللغة، ويف مسائل النحو 
والرصف إىل كبار النحاة، ويف مسائل االعتقاد إىل األئمة املتقدمني فيه، ويف مسائل 

الفقه إىل األئمة الفقهاء، وهكذا.
فهذا الصنف من العلامء مؤلفاهتم نافعة جدًا لطالب العلم ألهنا تعّرف طالب 

العلم بالعلامء الذين يرجع إىل كالمهم يف كّل مسألة تعرض له.
عن  الرواة  مراتب  وال  الكتب  مراتب  وال  العلامء  مراتب  يمّيز  ال  الذي  وأما 
األئمة، وال يتفّطن لعلل املرويات، بل يورد ما صّح وما ال يصّح، بل قد يورد من 
َينتفع بمؤلفاهتم َمن يكوُن لديه متييز  ُيتعّجب منه، فهؤالء  الغرائب واملنكرات ما 

حسن يفّرق به بني ما ُيقبل وما ال ُيقبل.
العلوم، وضعُف متييٍز يف  ومن املؤلفني من يكون لديه متييٌز حسٌن يف علم من 
علوم أخرى؛ فإذا تكّلم فيام يّتصل بفنّه كان كالمه حمررًا سديدًا، وإذا تكّلم يف غري 

فنّه أتى بالعجائب؛ فهذا ُينتفع بكالمه فيام أحسن فيه. 
وِمْن فِْقِه طالب العلم أن يعلَم أن العامل املتمكن يف فّن من فنون العلم إذا أثنى 
قراءته  عىل  فيحرص  الكتاب؛  لذلك  قّيمة  شهادة  فهي  الفن  ذلك  يف  كتاب  عىل 
واالستفادة منه، لكن إذا أثنى عىل كتاب يف علم تبنيَّ للقارئ أن الكاتَب غري جميد 
له؛ فال يقتيض ذلك حسن الكتاب بل غاية ما يدل عليه أنه أعجب الكاتَب، وهو 

كتاب يف فنٍّ ال جييده، وإنام يؤخذ كل علم عن أهله.
من  إما  الكتاب  يف  ما  أحسن  أخذ  عىل  نفسه  يعّود  أن  العلم  لطالب  وينبغي 

مقاصده وإّما من دالئله اهتداء بقول اهلل تعاىل: ﴿ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾.
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- فمن كتب أهل العلم كُتٌب قّوهتا العلمية فيام تتضمنه من مباحث جليلة القدر، 
عظيمة النفع.

- ومنها كتب قوهتا يف حسن دالئلها عىل كتٍب وأقوال نفيسة لبعض العلامء. 
- ومنها كتب مجعت بني احلسنيني.

وهذا ميدان فسيح لو تأمله طالب العلم لوجد يف مؤلفات العلامء جوانب من 
التميز تفيده فوائد علمية جليلة فيام حيتاج إليه، وتعينه عىل تنظيم قراءته.
وخالصة األمر يف شأن االطالع لدى املؤلفني أهنم عىل أربع مراتب:

أعىل  وهذه  كبري،  معريف  وخمزون  متميز  واسع  اطالع  لديه  من  األوىل:  املرتبة 
العالية،  الدرجات  عىل  حيققها  من  وقلَّ  الكتاب،  ملادة  العلمي  التحصيل  مراتب 
وإذا ظفرت بكاتب جميد يف هذه املرتبة يف أّي علم من العلوم؛ فعليك بكتبه؛ فإنه 

يقودك إىل التحقيق بجودِة بيانه وحسن إرشاده.
املرتبة الثانية: من لديه اطالع متميز غري واسع؛ فهذا مؤلفاته مفيدة أيضًا، وقد 
بأسلوب  الفائدة ملّخصة مرّكزة  ما يذكر  للمبتدئ؛ ألنه غالبًا  أكثر مناسبة  تكون 

يناسب املبتدئ.
املرتبة الثالثة: من لديه اطالع واسع غري متميز، وهؤالء َينتفع بكتبهم َمن لديه 
به من متييز ما يصّح مما ال يصّح؛ فيجد يف كتبهم من  يتمّكن  حتصيل علمي جيد 

اجلمع ما خيترص عليه كثريًا من اجلهد والوقت. 
واملرتبة الرابعة: من ليس لديه اطالع واسع وال متميز، فهؤالء مادهتم املصدرية 
ضعيفة غالبًا، لكن هذا ال يقتيض سقوط املؤلف واإلعراض عن كتبه، فقد يكون 
فيها  يأتون  توفيق يف جوانب  أو  لفرط ذكاء  العلمية  املعاجلة  متّيز يف  لدى بعضهم 
عىل سّد حاجة طالب العلم؛ فيكون يف كتاباهتم ما ينفع طالب العلم عىل ضعف 

استمدادهم املعريف.
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املرحلة الثانية: مرحلة املعاجلة العلمية:

أعامل  املعلومات األولية من  الكاتب عىل  ما جيريه  العلمية  باملعاجلة  واملقصود 
متنّوعة لتحقيق مقصده من تأليف الكتاب، واملؤلفون يستخدمون أدوات علمية 
التفاضل  من  بينهم  ويقع  خمتلفة،  مسالك  فيها  ويسلكون  املعاجلة،  تلك  يف  كثرية 

والتفاوت ما هو ظاهر معروف. 
املعاجلة  يف  واإلحسان  اإلجادة  جوانب  يلحظ  أن  اللبيب  للقارئ  املهّم  ومن 

العلمية لدى الكاتب الذي يقرأ يف كتابه. 
التي  العلمية  األدوات  واستكشاف  األمور  هذه  مالحظة  عىل  واملداومة 
األدوات  تلك  استعامل  مهاراته يف  تنمية  تعينه عىل  فيها  الكاتب ويربع  يستعملها 
وحماولة حماكاته فيها، وقد تفتح له بابًا ملسلك من مسالك املعاجلة العلمية جيد يف 

نفسه مهارة عالية فيها. 
وأعامل املعاجلة العلمية يف كتب علامء الريعة واللغة العربية يمكن تقسيمها إىل 

أقسام: 
القسم األول: الفحص والتدقيق، واملقصود به فحص املعلومات األولية، ومتييز 

صحيحها من ضعيفها، ومقبوهلا من مردودها.
األولية  املعلومات  تأصيل  به  واملقصود  والتأصيل،  االستدالل  الثاين:  والقسم 

الصحيحة بإرجاعها إىل أصوهلا، وإقامة األدلة عليها. 
والقسم الثالث: االنتقاء والتصنيف، ويراد به تصنيف املعلومات املنتقاة وترتيبها 

لغرض التقريب والتيسري. 
والقسم الرابع: الدراسة والتحليل، وهذا يكون يف املسائل التي حُيتاج فيها إىل 
النزاع،  حمل  وحترير  واالشتباه،  اللبس  مواضع  لتمييز  وحتليل  لعنارصها،  دراسة 
باملسألة وعلل االستدالل حتى يصل إىل ما يمكن  املتعلقة  ومجع األدلة واحلجج 

من اجلمع والرتجيح. 
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إليها  حيتاج  التي  األدوات  أهّم  من  وهو  والتقسيم،  السرب  اخلامس:  والقسم 
املؤلفون، وله استخدامات متنوعة، وقد برع فيه مجاعة من العلامء، حتى إن منهم 
من يعرض للمسألة املشكلة التي ختتلف فيها األنظار وتكثر فيها األقوال وتشتمل 
عىل أحوال خمتلفة، فينعم النظر فيها حتى يصل إىل مورد التقسيم الصحيح؛ فيقّسم 

أحوال املسألة أو األقوال فيها فيسهل فهمها، وحيُسن تصّورها. 
والقسم السادس: التتبع والتقيص واإلحصاء، وهذا يكون غالبًا لغرض إجابة 
سؤال حُيتاج فيه إىل تتّبع وإحصاء أو إلجراء بحث ُيعتمد فيه عىل التتبع واإلحصاء. 
والقسم السابع: التلخيص واالختصار، وهذا يكون عند إرادة اختصار كتاب 

مطّول، أو وضع ملّخص مستفاد من كتب متعددة. 
والقسم الثامن: التخريج والتحقق من صحة النسبة، وهو من املهارات العلمية 
النسبة  صحة  من  التحقق  يولون  فتجدهم  املؤلفني؛  من  احلاذقون  هبا  يمتاز  التي 
عناية حسنة، ومن كان مقرصًا يف هذا األمر ربام أورد يف كتابه أقواالً منسوبة لعلامء 

تقليدًا لغريه من غري وقوف منه عىل مصدر تلك النسبة وصحتها. 
يف  العامل  قول  وجه  بيان  به  واملقصود  العلامء،  أقوال  توجيه  التاسع:  والقسم 
برع  املهارة  وهذه  قوله،  عليه  حُيمل  أن  يمكن  وما  استدالله  وجه  وتبيني  املسألة، 
فيها مجاعة من العلامء، وعناية طالب العلم هبا تفيده فوائد جليلة يف دراسته ملسائل 

العلم. 
األدلة  يف  الذهن  إعامل  به  واملراد  واالستخراج،  االستنتاج  العارش:  والقسم 

واملعلومات األولية واستنتاج املسائل واألحكام والفوائد. 
وهذه األقسام هي أهم ما يكون من أعامل املعاجلة العلمية التي يقوم هبا املؤلفون 
من أهل العلم، وهي عمدة العمل العلمي يف الكتاب، والبارعون يف شأن املعاجلة 
العلمية هم غالبًا من أصحاب التحرير العلمي للمسائل، وكتبهم من أنفع الكتب 

وأحسنها. 
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املرحلة الثالثة: مرحلة االإنتاج املعريف والعر�س: 

بعد مرحلتي االستمداد واملعاجلة العلمية ال بد للكاتب من عرض ما خرج به 
يف كتابه، ومرحلة العرض وإن كانت هي أول ما يقع عليه َنَظُر القارئ إال أهّنا آخر 
ما يؤّديه الكاتب، فقد يقوم بأعامل كثرية يف مسودة بحثه ثم جيري عليه من التغيري 
ما يمكن من صور  إىل أحسن  به  أن يصل  يرجو  ما  العرض  والتعديل يف مرحلة 

تقديم الكتاب للقارئ. 
والكالم يف مرحلة العرض قائم عىل عنرصين مهّمني: 

والعبارات  واأللفاظ  كتابه،  يف  الكاتب  لغة  به  واملقصود  األسلوب،  أحدمها: 
التي يستعملها يف كتابه؛ ومن سعادة الكاتب أن ُيرزق أسلوبًا سهاًل واضحًا ممتعًا. 

فسهولة األسلوب تكون باستعامل العبارات السهلة القريبة من أفهام القراء. 
ووضوحه يكون بأداء املعنى الذي يريد إيصاله بعبارات ال لبس فيها وال تعقيد. 
يف  القراءة  ملواصلة  القارئ  جيذب  بام  الكتاب  بتحلية  تكون  األسلوب  ومتعة 

الكتاب. 
األفكار،  ترتيب  عىل  قائم  وهو  الكتاب،  ملادة  العرض  حسن  الثاين:  والعنرص 

وجودة اإلخراج. 
الكّتاب من يكون يف كتابه من احلسن والرتتيب والوضوح ما يغني عن  فمن 
رشحه، ومنهم من يكون يف كتبه ما حيتاج معه القارئ املبتدئ واملتوسط إىل طلب 
طريقة  أو  الكاتب  أسلوب  ألّن  وذلك  العلمية،  مادته  قوة  مع  والتوضيح  الرشح 

عرضه ملادة الكتاب فيها صعوبة عىل بعض القّراء. 
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تفا�شل العلماء يف املراحل الثالث:

العلامء يتفاضلون يف املراحل الثالث املتقّدم ذكرها، وأحسنهم رتبة يف التأليف 
من كان تأليفه يف الذروة العليا يف تلك املراحل، ومنهم من يكون متقدما يف بعضها، 
الذي  هو  اللبيب  القارئ  لكن  به،  ُيعذر  ما  لديه  يكون  وقد  بعضها،  يف  ومقرّصًا 
يميز جوانب اإلجادة واإلحسان لدى الكتاب ويستفيد منها يف تأليفه وكتاباته، ويف 
دراسته للمسائل العلمية، فإنه إذا عرف براعة بعض املؤلفني يف بعض ما حيتاج إليه 
من أوجه الدراسة ومراحلها حرص عىل الرجوع إىل كتبهم واالستفادة من طرقهم 

يف دراسة تلك املسائل.
وينبغي أن يتنّبه القارئ إىل أمرين مهمني: 

طالب  يتعجل  فال  كثرية؛  لعلوم  جميد  التأليف  كثري  العلامء  بعض  أن  أحدمها: 
بل  كتبه،  من  كتابني  أو  كتاب  من  لديه  العلمية  القوة  جوانب  عىل  باحلكم  العلم 
ينبغي أن يستقرئ غالب كتبه ليتبنيَّ بجالء جوانب القوة العلمية لديه، وما حيصل 
بني تآليفه من تفاوت فيها، أو يأخذ بيان جوانب القوة العلمية لديه من عامل يثق به 

قرأ كتب ذلك الكاتب وسرب غورها، واعتنى هبا جيدًا. 
يف  التفاوت  من  لديه  يكون  متعددة  علوم  يف  املشارَك  العامِلَ  أن  اآلخر:  واألمر 
إتقاهنا ما هو ظاهر للقارئ البصري؛ فيجده إمامًا مقدمًا يف بعض العلوم، وجمتهدًا 
يدرسه،  الذي  العلم  العلامء يف  معرفة طبقات  يفيده يف  وهذا  بعضها،  مشاركًا يف 

وهي َمَلَكٌة حيتاجها طالب العلم املتقدم كثريًا. 
ومن العلامء من يكون بني املؤلفات التي كتبها يف أّول شبابه وبني املؤلفات التي 

كتبها بعد النضج العلمي تفاوت ظاهر من حيث جودة التأليف. 
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فائدة معرفة مراحل عملية الكتابة:

فهم هذه املراحل يفيد يف معرفة ما يتميز به الكاتب ألن جوانب قوته العلمية 
يف  حسنة  ملكات  العلامء  ولبعض  العنارص،  هذه  من  عنرص  إىل  إرجاعها  يمكن 
جوانب من التأليف عظيمة النفع لطالب العلم، وقد روي عن عيل بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه أنه قال: »قيمة كل امرئ ما حيسنه« وهذه الكلمة ميزان نقدي مهم 
يف كثري من األمور، وهذا املعنى نظمه بعض الشعراء فيام أورده إبراهيم بن حممد 

البيهقي يف كتابه »املحاسن واملساوئ«: 
ط��ال��ب أيب  ب���ن  ع���ي  املتقن          ق����ال  الفطن  اللبيب  وه��و 
عندنا ق��ي��م��ت��ه  ام����رئ  ك���ل 

حيسن           م��ا  العلم  أه��ل  وع��ن��د 
فقيمة الكاتب فيام حيسنه، وقيمة الكتاب يف جوانب اإلحسان فيه. 

وإذا حلظ القارئ من الكاتب متيزا يف جوانب حيتاج إليها حرص عىل القراءة يف 
كتبه، وحماولة التعرف عىل مصادر تلك اإلجادة، فقد جيد ما يرشده إىل االزدياد من 
تلك املعارف واملهارات بالقراءة يف كتب َمن يتقنها؛ حتى ينّمي معرفته ويكّملها 

ويقوهيا باالطالع املوّجه والقراءة املنّظمة. 
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الباب الثامن: حتليل عملية القراءة وبيان معايري جودتها

الكاتب  من  املعرفة  هبا  تنتقل  ذهنية  معاجلة  عىل  تشتمل  معرفية  عملية  القراءة 
الكاتب  بأركان عملية القراءة، وهي:  إىل كتابه ثّم إىل القارئ، وهذا البيان يفيدنا 

والكتاب والقارئ.
جودة  معايري  ومعرفة  القراءة،  عملية  حتليل  يف  تفيدنا  األركان  هذه  ومعرفة 

القراءة، واملهارات التي حيتاجها القارئ.
فالكاتب صاحب رسالة يريد أداءها بواسطة كتابه، والقارئ اجليد هو الذي يفهم 
مقصد الرسالة، ويعرف الكاتَب من كتابه، فيعرف جوانب القوة العلمية لديه، ويعرف 
استمداده املعريف، ويتعرف جوانب التوافق املعريف بينه وبني الكاتب، ويستفتح بذلك 

آفاقًا من العلم واملعرفة؛ فال تكون مّهته حمصورة يف فهم عبارات الكتاب.
والقراء خيتلفون يف أوجه عناياهتم العلمية وجوانب اإلجادة لدهيم وما يرغبون 
يف حتصيله من العلوم، وهذا العنرص مهم يف تنظيم القراءة وسلوك املنهج األمثل 

للقارئ فيام يقرأ من الكتب.
ومنه تعرف أنه ال توجد خّطة موّحدة يمكن أن ُتوَصف بأهنا هي اخلّطة املثىل 
للقراءة، ملا يقع بني القراء من التفاضل الكبري يف املهارات والقدرات، واالختالف 

اء هلا. يف أوجه العنايات العلمية، وأوجه التوافق بني أنامط الكتابة وقابلية القرَّ
لكن من اخلطأ الكبري أن يكون صاحب املهارات العالية وامللكات احلسنة هاضاًم 
لنفسه يف املنهج الذي يسري عليه يف القراءة فال يراعي مناسبته ملا أنعم اهلل به عليه من 

املهارات والقدرات، أو يكون متذبذبًا يف القراءة فيضيع وقته وجهده.
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وسيكون حديثنا يف هذا الباب بام يناسب قراءة التعّلم وما يّتصل هبا ألن املقصد 
األكرب من تدريس هذا الكتاب إفادة طالب العلم بام أرجو أن يعينهم عىل إحسان 

طلب العلم وقراءة كتب العلامء.
وأما أنواع القراءة األخرى كقراءة اجلرد والتصفح والقراءة الذوقية فاألمر فيها 

خمتلف عن قراءة التعّلم ودراسة املسائل العلمية. 

اأركان عملية القراءة:

للقراءة ثالثة أركان، ولكل ركن ما يتعّلق به من األمور املهمة التي ينبغي للقارئ 
اللبيب أن يدركها؛ وأن يعلم أّن القراءة يف كتب أهل العلم هلا عمق وأبعاد تتجاوز 
د فهم عبارات الكتاب، وأن الكتاب الذي يقرأه إنام هو حلقة يف سلسلة تتصل  جمرَّ
هبا حلقات متعددة؛ تتقارب وتتجاذب حتى يقوي بعضها بعضًا، ويصل هبا طالب 

العلم الذي ينّظم قراءته إىل مرتبة التحقيق العلمي بإذن اهلل تعاىل. 
يتصل  وما  القراءة  بأركان  تتعّلق  التي  األمور  ببعض  الباب  هذا  يف  وسأعّرف 
تتطلبه بعض  ما  لبعض  ثّم أخّصص  القارئ،  التي حيتاجها  املهارات  ببعضها من 

تلك املهارات أبوابًا مستقّلة بعون اهلل تعاىل. 

الركن االأول: الكاتب

والكاتب تتعلق به أمور مهّمة يف عملية القراءة سبق التنبيه إىل بعضها، وسأعيدها 
ملخصة ألمهيتها: 

أن  القارئ وفطنته  فقه  للكاتب مقاصد من كتابة كتابِه؛ وِمْن  أن  األمر األول: 
حيرص عىل إدراك هذه املقاصد.

واألمر الثاين: أن الكاتب قد يكون متمكنا يف العلم الذي يكتب فيه، وهذا هو 
الغالب عىل مؤلفي الكتب التي ينهل منها أهل العلم، وقد يكون لبعضهم كتب 
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مفيدة يف بعض العلوم وإن مل يكونوا من املتمكنني فيها، وذلك ألّن كتبهم تضمنت 
قدرًا من سّد حاجة طالب ذلك العلم يف بعض أبوابه أو ما يتصل به؛ فكان لكتبهم 

مكانة عند أهل ذلك العلم. 
ن الكاتِب من العلم الذي يكتب فيه أو انتفاع طالب العلم بكتابه ملا تقّدم  ومتكُّ
لديه؛  العلمية  القّوة  جوانب  عىل  التعّرف  بمحاولة  الفطن  القارئ  يغري  رشحه 
فيجعل الكتاَب وسيلًة للتعّرف عىل الكاتب وتفّهم منهجه، واستكشاف جوانب 

اإلجادة لديه، وتعّرف أسباب قّوته العلمية. 
متّكنه  أسباب  أقوى  من  كانت  مثيالهتا  إىل  القارئ  أضافها  إذا  املعارف  وهذه 

العلمي.
كتابه،  تأليف  من  به  متّكن  الذي  املعريف  استمداده  للكاتب  أّن  الثالث:  واألمر 
أو  مكتوبة  مصادر  من  وإما  مرتاكم،  كبري  معريف  خمزون  من  إما  االستمداد  وهذا 

حمفوظة قد يرّصح هبا وقد ال يرّصح هبا. 
والتعّرف عىل االستمداد املعريف للكاتب مفيد يف حماولة الوصول إىل مصادره 
التي هنل منها، وقراءُة سريته قد تعّرف بطريقته يف طلب العلم وسبل حتصيل خمزونه 

املعريف، ومن كان َحَسَن املالحظة هلذا األمر استفاد فوائد مّجة. 
األولية  املعلومات  ملعاجلة  علمية  أدوات  يستعمل  الكاتب  أن  الرابع:  واألمر 
التي استمّدها من خمزونه املعريف أو من مصادر معّينة ليوّظفها يف حتقيق مقاصده 
من تأليف الكتاب، وهذه األدوات يتفاضل أهل العلم يف استعامهلا ويتفاوتون يف 
الرباعة فيها، ومالحظة القارئ هلذا األمر ال تقترص فائدته عىل جمّرد فهم الكتاب، 
وإنام ينطلق منه ملحاولة اكتساب مهارات متنّوعة يف املعاجلة العلمية للمعلومات 

األولية حتى حيقق مقاصده إذا أراد التأليف أو احلديث يف قضية علمية. 
مرحلتي  بعد  العلمية  املاّدة  عرض  يف  أسلوبه  للكاتب  أن  اخلامس:  واألمر 
االستمداد واملعاجلة؛ والعلامء يتفننون يف أساليب عرض املادة العلمية؛ وقد يكون 
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يعمد  وقد  لألذهان،  وتقريبها  املعلومة،  عرض  حسن  يف  ظاهرة  براعة  لبعضهم 
بعضهم إىل تقديم املعلومة سهلة ميّسة ثّم يبنّي أدلته عليها، وبعضهم يعكس األمر 
فيعرض اإلشكال حتى ُيفهم ثّم يستعرض األقوال الضعيفة واملرجوحة ويفنّدها، 

ثّم خيلص إىل بيان القول الذي يراه صحيحًا أو راجحًا. 
وهكذا يف نظائر هذه احلالة، ومنهم من ينّوع. 

واملقصود أن من فقه القارئ مالحظة أسلوب الكاتب يف عرض املعلومة؛ فإذا 
عىل  وحرص  وأسباهبا،  الرباعة  تلك  أوجه  يف  تأّمل  العرض  يف  براعة  منه  وجد 

االستفادة منها. 

الركن الثاين: الكتاب

ُيقرأ،  مما  مقامه  يقوم  ما  أو  الكتاب  القراءة:  عملية  أركان  من  الثاين  والركن 
والكتاب تتعلّق به أمور مهّمة:

وهذا  للكتاب،  الكيّل  العاّم  املقصد  وهي  رسالة  له  الكتاب  أن  األول:  األمر 
ومن  استخراجه،  إىل  القارئ  حيتاج  وقد  الكتاب  يف  به  مرّصحًا  يكون  قد  املقصد 
خفي عليه مقصد الكتاب ختّلف عنه عنرص مهّم من عنارص القراءة اجلّيدة للكتاب. 
واألمر الثاين: أن الكتاب إذا طال فله مقادير يمكن أن يقّسم عليها، كاألبواب 
كثري  املؤلف يف  وضع  تكون من  قد  املقادير  وهذه  ونحوها،  واألقسام  والفصول 
من األحيان، وقد حيتاج القارئ إىل تقسيم الكتاب إىل مقادير متناسبة موضوعيًا، 
بحيث يكون لكّل مقدار مقصد يمكن استخراجه، وإذا ضّم مقاصد املقادير بعضها 

إىل بعض تبنّي له املقصد العام الكيل للكتاب. 

واألمر الثالث: أن الكتاب له مسائُل عامٍد هي لّب ما يف الكتاب، وهذه املسائل 
تكون يف الغالب خادمة ملقصده أو دالة عليه، ومالحظة هذا األمر تكشف للقارئ 

تناسب مسائل الكتاب. 
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واألمر الرابع: أن الكتاب له منهج يسري عليه مؤلفه، وهذا املنهج قد يكون خاصا 
بذلك الكتاب، ولذلك ينبغي ملن أراد أن يقرأ كتابًا أن حيرص عىل تعّرف منهجه ورشطه؛ 

فيسهل عليه فهمه، ويسلم من إشكاالت تعرض ملن مل يكن عىل علم بمنهج الكتاب. 
واألمر اخلامس: أن الكتاب له مصادر قد يرّصح املؤّلف بذكرها؛ وهذه املصادر 
غالبًا ما تكون ذات صلة بالعلم املتعلق بالكتاب، والكتب التي يرجع إليها أهل 
العلم ينبغي أن يعرف القارئ قدرها، وحياول االستفادة منها، فقد يدرج بعضها يف 
خطته للقراءة، وقد يكون بعضها مفقودًا، لكن له خمترصات مطبوعة، أو يكون من 

أهل العلم من يكثر النقل منه يف كتبه. 
بعلم غزير،  تتبعها ومجعها ظفر  َمن  مبثوثة،  كنوز خمبوءة، ودرر  الكتب  وهذه 

وحتصيل علمي متني.

الركن الثالث: القارئ

والقارئ اللبيب تتعّلق به أمور مهّمة يف عملية القراءة:
األمر األول: أن القارئ له مقاصد من اختيار الكتاب وقراءته، ووضوح املقصد 

من القراءة مهّم يف طلب االنتفاع به.
واألمر الثاين: أن القارئ اللبيب يأخذ الكتاب بقّوة وعزيمة؛ فيقرأ بإقبال نفس، 
وعزيمة متجددة، ومّهة متطّلعة لفوائد الكتاب، وهذه التهيئة النفسية مهّمة جدًا يف 

حتصيل فوائد الكتاب، وتفّهم مسائله، وضبطها.

أن القارئ اللبيب له خّطة منّظمة يف القراءة تعينه عىل أن يقرأ  واألمر الثالث: 
يقرأه وهو عىل  الكتاب حني  فيقرأ  العلمي،  املناسب ملستواه  التوقيت  الكتاب يف 
أهلية حسنة لالستفادة منه، وإذا تبنّي له عند قراءة كتاٍب من الكتب أّن عليه قراءة 
كتب أخرى متّهد لقراءة هذا الكتاب قّدمها، ثّم قرأ هذا الكتاب يف الوقت الذي 

يكون مستعّدا لقراءته فيه. 



القراءة العلمية 86

وهذا االستعداد العلمي ال يقّل أمهّية عن التهيئة النفسية؛ ألّن ضعف االستعداد 
عائق عن حتقيق االستفادة املرجّوة من قراءة الكتاب. 

عند حدود  يقف  فال  استرشاف علمي  لديه  اللبيب  القارئ  أّن  الرابع:  واألمر 
فهم عبارات الكتاب، وإنام يستفتح بقراءته للكتاب آفاقا رحبة من العلم، فينظر إىل 
الكتاب نظر الشغوف بتحصيل فوائده، والراغب يف االستعانة به عىل التعرف عىل 
علم صاحبه، وأسباب قوته العلمية، ومصادر استمداده املعريف، ووصاياه وأمنياته 
لتحقيق مسائل ذلك العلم؛ فيجني من قراءة الكتاب الواحد فوائد كثرية متنوعة. 

واألمر اخلامس: أن القارئ اجلاّد يسلك يف قراءته طريقة نافعة ونظامًا يعينه عىل 
اجلهد والوقت، وهذا  ما يمكن من  باختصار  الكتاب  املثىل من  حماولة االستفادة 
اقرتاح طريقة موحدة  املناسب  القراءة؛ وقد ال يكون من  باملهارة يف  إال  يتأّتى  ال 
للقراءة الختالف أحوال الكتب والقراء، لكن سأذكر أمثلة أرجو أن توّضح املراد:
- فمن ذلك: أن يقّدر القارئ أنفع ما يف الكتاب فيحرص عليه، وهذا قد يستلزم 
الكتاب  بقدر  معرفة  لديه  يكون  وقد  األمر،  أول  يف  للكتاب  رسيعًا  تصفحا  منه 
وقيمته العلمية من ثناء سابق أو نقول منقولة منه، فيجتهد يف حتصيل أفضل ثمرات 
قدر مهم  تعني عىل حتقيق  لألنفع  اهلّمة  ما تضمنه، وانرصاف  أنفع  الكتاب وهي 
من قراءة ذلك الكتاب؛ فإنه لو مل حيصل من قراءته للكتاب إال إدراك أنفع ما فيه 

وحتصيله لكان ذلك مكسبًا بّينًا. 
ھ   ھ   ﴿ہ   تعاىل:  اهلل  قال  وقد  الرشيعة،  يف  أصل  له  األمر  وهذا 
ھ  ھ﴾، وقال صىل اهلل عليه وسلم: »احرص عىل ما ينفعك واستعن 

باهلل وال تعجز« رواه مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وقيمة الكتاب هي فيام أحسنه الكاتب؛ وإذا سأل القارئ نفسه عند رشوعه يف 
القراءة: ما أنفع ما يف هذا الكتاب؟ وجعل هذا السؤال حارضًا يف ذهنه عند قراءته؛ 

قاده ذلك إىل الوقوف عىل ما يرجو أنه أنفع ما يف الكتاب، واجتهد يف حتصيله. 
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النفيس  ومنها  والكبري،  الصغري  منها  كالدرر  الكتاب  فوائد  أن  ذلك:  ومن   -
الغايل ومنها ما دون ذلك، ومن شأن املؤلفني أهنم خيتلفون يف تيسري الوصول إىل 
الفوائد؛ فمنهم من يقدمها سهلة ميسورة، ومنهم من جيعل دوهنا مقدمات  تلك 
كثرية، ومنهم من يكون يف أسلوبه ُعس وتعقيد قد يفّوت عىل بعض القراء الوقوف 
عىل تلك الفوائد، ومن مهارة القارئ أن يسع يف القراءة حني يرى أنه يف الطريق 
إىل تلك الفوائد، ثم إذا وقف عىل فوائد الكتاب وأنفس ما فيه قرأه برتكيز؛ فيحصل 
له بذلك حتصيل أفضل ما يمكن من االستفادة، وذلك ألن النفس متّل وتسأم إذا 
أعطت جهدها يف أّول األمر وهي مل تصل بعد إىل ما يتطّلب اجلّد والرتكيز؛ فيكون 
حني الوصول إىل ذلك املوضع كليل الذهن ضعيف العزيمة كالذي يريد الفراغ 
من قراءة الكتاب بأّية حال، وهذا يضعف فائدة قراءة ذلك الكتاب ولو كان قّيام، 
وأّما القارئ املاهر فهو الذي خيفف اجلهد والرتكيز فيام ال يستدعي ويسع حتى 
يصل إىل املوضع الذي يرى أنه هو بغيته من ذلك الكتاب فيقرأه برتكيز عاٍل وذهن 
حارض، وإذا عرض له كالل ذهن توقف عن قراءة ذلك الكتاب ووضع عالمة عىل 
ما وصل إليه، وعاود قراءته مرة أخرى، ألجل أن تكون قراءته لتلك املواضع من 

الكتاب قراءة صحيحة جمدية. 
- ومن ذلك أن كتب أهل العلم ورسائلهم منها ما هو مرّتب متناسب املسائل 
فيقرأه القارئ بيس وسهولة، وحيّصل فوائده بال عناء، ومنها كتب حيتاج القارئ 

اللبيب إىل ترتيب مسائلها، ومجع النظري إىل نظريه حتى يستقيم له فهم الكتاب.
واملقصود أّن القارئ اللبيب ينظر يف كّل كتاب بام يناسبه؛ فيقرأه بالطريقة التي 
يرجو أن حيّصل منها أفضل ما يمكن من الفوائد بأقّل ما يمكن من اجلهد والوقت. 
وهبذه األمور املتعلقة بأركان القراءة تعلم أن القارئ اللبيب ال يقف عند حدود 
فهم عبارات الكتاب الذي يقرأ فيه، وإنام تكون له أغراض متنّوعة ومتكاملة من 

قراءة الكتاب الواحد. 
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معايري جودة القراءة: 

مهمة،  عنارص  هلا  اجليدة  القراءة  أن  لنا  يتبنّي  والرشح  التحليل  من  تقّدم  مما 
يتفاضل القراء يف حتصيلها، وإمجال تلك العنارص يف مخس كلامت، وهي أهنا قراءة 

واعية منّظمة فاحصة مؤصلة بنّاءة. 
فالقراءة الواعية: هي التي يدرك هبا القارئ مقاصد الكتاب، واستمداد صاحبه 
العرض وتنظيم ماّدة  العلمية للمعلومات األولية، وأسلوبه يف  املعريف، ومعاجلته 

الكتاب، ويكون له مقصد واضح من قراءة الكتاب. 
والقراءة املنظمة: هي التي حيسن فيها القارئ طريقة القراءة عىل ما تقّدم رشحه؛ 

فتكون قراءته مقسمة مركزة.
والقراءة الفاحصة: هي التي يفحص هبا القارئ صحة املعلومات األولية التي 

استند إليها الكاتب وطريقة املعاجلة العلمية؛ فال يقبل كلَّ ما يقرأ عىل عالته.
والقراءة املؤصلة: هي التي يتمكن هبا القارئ من معرفة أصول املعلومات التي 
يذكرها العامل يف كتابه، وما تستند إليه من الدالئل، ومن كان ُيعنى بالتأصيل فإنه إذا 
مّرت به مسألة مل يتبنّي له األصل الذي ُبنيت عليه توقف عندها حتى يعرف أصلها.
والقراءة البناءة: هي التي جيعل هبا القارُئ من الكتاِب لبنًة ُيعتمد عليها يف بنائه 
العلمي؛ فيقرأه قراءة الذي يدرك أنه بحاجة إىل متتني بنائه العلمي، والتوصل هبذا 

الكتاب إىل قراءة ما يعتمد عليه من الكتب. 
ومن مجع هذه الصفات يف قراءته للكتاب فقراءته جّيدة، واملهّم هو إدراك حقيقة 

هذه املعاين، وأما التعبري عنها هبذه األسامء أو بغريها فهو مما ال مشاّحة فيه. 
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تنظيم القراءة: 

من املهّم أن ُيعنى طالب العلم بتنظيم قراءته يف كتب أهل العلم حتى يصل إىل 
أفضل ما يمكن من االنتفاع بالقراءة، ولذلك يوىص الطالب بأن تكون قراءته يف 

كتب أهل العلم منهجية متدرجة متوازنة متكاملة دائمة. 
فالقراءة املنهجية هي التي يسري فيها عىل خّطة منظمة؛ فيعتني فيها أوالً بام يكّمل 
به مرحلة التأسيس العلمي، ثم ينطلق يف البناء العلمي، وتغذية أصوله العلمية، ثّم 

ما يكتسب به مهارات النرش العلمي.
والقراءة املتدرجة هي التي ُيراعى فيها التدّرج العلمي حسب مستوى القارئ 

ورقّيه يف مدارج العلم. 
والقراءة املتوازنة هي التي ينّوع فيها طالب العلم القراءة يف كتب أهل العلم حتى 
يكون بناؤه العلمي بناء متوازنًا؛ فال يكون كاملتعّمق يف علم من العلوم وكالعاّمي 

يف علوم أخرى مهّمة. 
والقراءة املتكاملة هي التي جيمع فيها الطالب أطراف ما حيتاج إليه من العلوم؛ 

وفنون العلم يكّمل بعضها بعضًا. 
أدومه  اهلل  إىل  العمل  يداوم عليها صاحبها، وأحّب  التي  الدائمة هي  والقراءة 
وإن قّل، ويف املداومة بركة عظيمة؛ وأنا أرجو ملن خيصص ساعتني يوميًا للقراءة 
العلمية ال خيّل هبام أن ال متيض عليه سنوات يسرية حتى حيّصل علاًم غزيرًا مباركًا. 
وأن  مقاصده،  يصحح  وأن  القراءة  يف  نّيته  يتعاهد  أن  العلم  لطالب  وينبغي 
ُيْعِرض عن لغو القراءة، وأن يتجنّب القراءة فيام يرّض وال ينفع، وأن ال ينشغل عن 
القراءة يف علم واجب بالقراءة يف غريه؛ فأوىل ما ينبغي لطالب العلم أن حيّصله من 

العلم ما يؤّدي به ما فرضه اهلل عليه. 
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مراتب القراء:

قراء الكتب العلمية عىل مرتبتني: 
تهم لَِفْهم الكتاب الذي يقرأونه، وهؤالء  املرتبة األوىل: قراء وجهوا عنايتهم ومهَّ

هم غالب القراء. 
واملرتبة الثانية: قراء توجهت عنايتهم ملعرفة مسالك ما حيتاجون إليه من العلم 
من خالل الكتاب الذي يقرأونه؛ فأتقنوا مهارة التعرف عليها، ومل ينحرص نظرهم 

يف فهم مسائل الكتاب الذي بني أيدهيم. 
وقت  إىل  بحاجة  لكنهم  جيدًا  حتصياًل  فيحصلون  األوىل  املرتبة  أصحاب  فأما 
العلوم، وحاجتهم إىل  أمدها يف بعض  القراءة قد يطول  أطول وخطة منهجية يف 

اإلرشاف العلمي أشد. 
وأما أصحاب املرتبة الثانية فهم القراء السباقون إىل املعرفة وحسن التحصيل، 
وَمن ُرِزق منهم َمَلَكة حسنة يف القراءة العلمية وأحسن اكتساب مهاراهتا نبغ نبوغًا 
مبكرًا وانفتحت له آفاق واسعة من العلم النافع، وتعرف ما وراء الكتب من الفوائد 
العلمية التي تبني له مسالك العلم الذي يقرأ يف كتبه، وتوضح له مناراته التي متى 

تبينت له أبرص اهلدف الذي إذا وصل إليه عرف أنه أدرك بغيته وقىض هنمته.
العلم  طالب  لدى  امللكة  هذه  تكوين  هو  الكتاب  هذا  يف  إليه  نسعى  والذي 

وصقلها وتنميتها بإذن اهلل تعاىل.

مهارات القراءة العلمية:

ومن  متعددة،  به  وينتفع  الكتاب  قراءة  ليحسن  القارئ  حيتاجها  التي  املهارات 
أمّهها: 

1: مهارة استخراج مقاصد الكتاب، وهي اللبنة األوىل يف بناء القراءة الصحيحة، 
وُتعنى باستخالص فائدة الكتاب ولّب حمتواه.
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2: معرفة االستمداد املعريف للكاتب. 
3: معرفة أساليب املعاجلة العلمية وأدواهتا. 

4: معرفة أساليب عرض املاّدة العلمية وتنظيم ماّدة الكتاب. 
5: تلخيص املقاصد

6: جرد املطوالت
7: التعّرف عىل معامل العلوم

باب  يف  بعضها  أدمج  وقد  مستقّلة،  أبوابًا  املهارات  هذه  لبعض  وسأخصص 
واحد، واهلل املوّفق واملعني. 
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الباب التا�شع: مهارة ا�شتخراج مقا�شد الكتب

من الشكاوى الشائعة لدى كثري من قراء الكتب أن منهم من يقرأ الكتاب وحيّس 
من نفسه أنه يفهم ما يقرأ، لكنه إذا فرغ من قراءة الكتاب مل يكد جيد من نفسه ضبطًا 
ُنَتفًا مما يعلق بالذهن، وهذا التحصيل الذهني غري مأمون  ملا يف ذلك الكتاب إال 

عليه من الذهاب بتطاول العهد. 
وهذه املشكلة قائمة عىل سببني: 

قد  املبتدئ  فالقارئ  والقارئ؛  الكاتب  بني  اإلدراك  مستوى  تفاوت  أحدمها: 
وإنام  األمر،  حقيقة  يف  إليها  يصل  مل  الكتاب  لنّص  الفهم  من  درجة  نفسه  يمنح 
يتبنّي له ذلك إذا أوردت عليه أسئلة تكشف له غفلته عن مستوى العمق املعريف 
الذي أراده املؤلف، وأسباب ترّصفه يف التأليف تقدياًم وتأخريًا وترصحيا وتلميحًا، 

وإجيازا وإسهابًا، واختيار بعض العبارات عىل بعض.
املبتدئون واملتوسطون  العلم  يفهم منها طالب  إنام  العلم  وكثري من كتب أهل 
بقدر ما بلغوا من مستوى الفهم واإلدراك، وما يفوهتم من حيث ال يشعرون علٌم 

كثري. 
ذهنه  واشتغال  الكتاب،  مقاصد  إدراك  عن  القارئ  غفلة  اآلخر:  والسبب 
واّتساقها  الكتاب،  فصول  تناسب  عن  فيغفل  احلال،  يف  يقرأه  الذي  النص  بفهم 
مع مقاصده، ولو أنه أدركها ألعانه ذلك عىل ضبط كثري مما يف الكتاب؛ ألنه بعد 
فراغه من الكتاب يكتمل لديه التصور الشمويل القائم عىل دعائمه املرتابط بعضها 

ببعض؛ يذّكر بعضها ببعض، ويقود تناسبها وترابطها إىل فقه مقاصد الكتاب. 
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بمهارة  بالتعريف  وذلك  السبب،  هذا  عالج  يف  هو  الباب  هذا  وموضوع 
استخراج مقاصد الكتاب، ويبقى عىل الدارس مواصلة التمّرن عىل اكتساب هذه 

املهارة حتى يتقنها بإذن اهلل تعاىل. 
العلم، وال  القراءة يف كتب ذلك  وأما السبب األول فإنام يكون عالجه بكثرة 
سيام مصادره األصلية حتى يدرك ما وراء كثري من املسائل التي يذكرها أهل العلم. 
ومن سلك سبيل العناية بمقاصد الكتب وَأحسَن اختيار ما يقرأ كان حريًا أن 
يفيده  ما  مع  التأصيل،  التحصيل، وجودة  عالية من حسن  مرتبة  إىل  أقرانه  يسبق 
التدرب عىل اكتساب هذه املهارة من إعامل الفكر والنظر يف الكتاب نظر احلريص 

عىل استخالص أحسن ما فيه.
واملداومُة  القراءة،  مهارات  من  كثري  عليه  ُتبنى  أصٌل  املهارة  هذه  فإّن  ولذلك 
عليها تبني مَلكة الفهم والتأمل واالستنباط وهي من أخص صفات أهل العلم؛ 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   ﴿گ   تعاىل:  اهلل  قال  وقد 
ں  ں﴾. فذكر العلامء بأخص صفاهتم.

ولذلك فإّن من أهم ما حيتاجه طالب العلم يف قراءة التعلم توجيه عنايته أوال 
إلدراك مقاصد الكتاب الذي يقرأه، فإذا أدركها فقد أحرز قدرًا مهاًم وأساسيًا من 

نجاح عملية القراءة.
طرق  وللعلامء  للقارئ،  تأديتها  يريد  ورسالة  يكتب  فيام  مقاصد  كاتب  ولكل 
املقاصد فمنهم من يلخصها يف أول كتابه، ومنهم من جيملها  بيان هذه  خمتلفة يف 
الكتاب  مقاصد  تتضح  وفصول  أبواب  إىل  كتابه  يقسم  من  ومنهم  آخره،  يف 
االستطرادات  من  ويكثر  كتابه  يف  املقاصد  هذه  ذكر  ق  يفرِّ من  باستقرائها،ومنهم 
يف املسائل والفوائد واألقوال واحلجج فتتفرق اإلشارات إىل مقاصده يف صفحات 

كتابه حتى ختفى عىل كثري ممن يقرأ الكتاب قراءة عابرة.
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ما هي مقا�شد الكتاب؟

تطلق مقاصد الكتاب عىل معنيني:
املعنى األول: املقصد العام، وهو غرض املؤلف من تأليف الكتاب.

املعنى الثاين: املقاصد الفرعية، وهي اجلمل الرئيسة يف الكتاب التي قصد املؤلف 
بياهنا. 

ومما ينبغي أن ُيعلم أن لكل كتاب من الكتب التي يؤلفها العلامء ِعاَمدًا وِسنَادًا 
واستطرادًا:

- فأما الِعاَمد: فهو ما يقوم عليه الكتاب من املسائل التي هي قصد املؤلف إىل 
كاألعمدة  لكتابه  فهي  عليها؛  يدور  إنام  كتابه  يف  وكالمه  هلا،  واالستدالل  بياهنا 

للبنيان. 
والتقريرات  االستدالالت  من  كالمه  املؤلف  به  َيْسنُد  ما  فهو  نَاد:  السِّ وأما   -

والتعليالت والقصص واملسائل التي هلا صلة بتعزيز بيان مسائل العامد.
- وأما االستطراد: فهو الكالم يف مسائل ال تتصل بالعامد اتصاالً مبارشًا وإنام 
تلك  بيان  عىل  تؤثر  مل  املؤلف  يذكرها  مل  لو  التي  الفوائد  بعض  بذكرها  حيصل 

املقاصد، وقد يفيد ذكرها يف بيان السناد فتلتحق به.
ُة  مِهَّ انرصفت  فربام  النفوس  تستملحها  وظرافة  لطافة  االستطرادات  ولبعض 
يورث  القراءة؛  يف  منهجي  خطأ  وهذا  املقاصد،  عن  وغفلوا  إليها  القراء  بعض 

صاحَبه الغفلة عن مقاصد الكتب. 
مقاصد  إلدراك  متجهة  األوىل  عنايته  جيعل  بأن  العلم  طالب  يوىص  ولذلك 
الكتاب وضبطها، ثم معرفة مُجَل من السناد؛ فإذا فعل ذلك فقد نجح يف قراءة ذلك 

الكتاب وانتفع به بإذن اهلل تعاىل.
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ومن فقه طالب العلم أن يلحظ عناية املؤلف من نوع املسائل التي يستطرد إليها، 
التي  فإّن الغالب عىل من يكثر االستطراد يف كتبه أنه يستطرد إىل نوع من العلوم 

يتقنها ويربع فيها بسبب غلبتها عىل عنايته العلمية، وقد يستطرد ألدنى مناسبة. 
وهذه فائدة مهمة لطالب العلم يف توظيف استفادته من املسائل االستطرادية يف 
الكتب التي يقرؤها فإذا وجد عاملًا من العلامء يكثر من االستطراد يف مسائل تتعلق 
بعلم من العلوم فاعلم أن له هبذا العلم عناية كبرية، وقد قيل: )من أكثر من يشء 

عرف به(.
فعىل سبيل املثال: نجد شيخ اإلسالم ابن تيمية إذا ما كتب كتابًا يستطرد كثريًا يف 
ذكر مسائل تتعلق بالعقيدة وأقوال الفرق والرد عليهم وبيان فساد أقواهلم فيعلم 
القارئ بذلك أن له عناية كبرية هبذا العلم، فإذا عرضت له مسألة يف العقيدة حرص 
عىل الرجوع لكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا عرف عنه من العناية هبذا العلم، مع 

إجادته لعلوم أخرى كثرية لكن غلب عليه هذا العلم يف أكثر مؤلفاته.

و�شية:

اقرأ كتب أهل العلم بنََفس املسرتشد املتعلِّم احلريص عىل فهم مسائلها وإدراك 
مقاصدها، لينتفع بعلمهم، ويسلك سبيلهم، ال بنََفس املنتقد الباحث عن اإلشكال 

إلثارته، فرب نية حرمت صاحبها االنتفاع من كتاب عظيم النفع.

طرق ا�شتخراج مقا�شد الكتب: 

كتب أهل العلم عىل نوعني: 
النوع األول: كتب تكاد ختلو من التبويب والتقسيم الظاهر للكتاب، وهذا حال 
كثري من الرسائل املطولة؛ كرسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية وبعض كتب تلميذه ابن 

القيم، ورسائل ابن رجب، وغريهم. 
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والنوع الثاين: كتب مقّسمة عىل أبواب وفصول ُيعنون كل منها بعنوان له داللٌة 
وإنام  مطابقة  غري  تكون  وقد  مطابقة  الداللة  تلك  تكون  وقد  تضمنه،  ما  عىل  ما 

صيغت عىل سبيل التنبيه واإلشارة وداللة اجلزء عىل الكل. 
فأما كتب النوع األول فأويص طالب العلم بتقسيم العمل فيها عىل مراحل: 

وصلتها  املهمة،  مباحثه  معرفة  لغرض  رسيعًا  الكتاب  تصفح  األوىل:  املرحلة 
بعنوان الكتاب، وهذه املعرفة الذهنية كالتهيئة لتنظيم قراءة الكتاب.

املرحلة الثانية: تقسيم الكتاب إىل مقادير وأجزاء بحيث يمكنه إمتام قراءة كل 
مقدار من تلك املقادير يف جلسة واحدة، وضبط مسائلها؛ فتوافر اهلّمة يف اجللسة 

الواحدة عىل ضبط مقدار معنّي يعني نافع جدًا. 
يذكرها  التي  املسائل  أسامء  وتدوين  األول،  اجلزء  بقراءة  البدء  الثالثة:  املرحلة 
املؤلف، مع احلرص عىل إحسان صياغة املسائل بام يدل عىل املراد بعبارات جامعة 
بقية  واضحة، ووضع عالمة عىل ما يشكل إلعادة قراءته الحقًا، ثم إكامل قراءة 
األجزاء بالطريقة نفسها، مع التيقظ للعبارات التي هلا صلة ببيان مقاصد املؤلف 

ومتييزها، فقد يقع يرّصح يف بعض املواضع من كتابه بمقاصده.
املرحلة الرابعة: مجع أسامء املسائل العلمية بعد الفراغ من القراءة األولية للكتاب، 
وتصنيفها إىل أصناف؛ فيجعل املسائل التي يمكن اندراجها يف باب واحد يف صنف 
مستقل، ثم يعنون كل صنف من هذه املسائل بعنوان جامع هلا، وهذه األصناف 

هي املقاصد الفرعية للكتاب.
بعنوان  عنونتها  ثم  موضوعيا،  ترتيبا  األصناف  هذه  ترتيب  اخلامسة:  املرحلة 
جامع بمراعاة ما يشري إليه املؤلف أو يرّصح به من مقاصد الكتاب، وهذا العنوان 

اجلامع هو املقصد الكيل للكتاب. 
بداللة  الوفاء  أجل  من  ما  نوعًا  طوياًل  املقاصد  يف  العنوان  كون  يف  حرج  وال 

العبارات داللة بّينة عىل املراد. 
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القارئ أداء هذه املراحل فريجى أن يكون قد أدرك معرفة مقاصد  إذا أحسن 
فاملقاصد  أن يربهن عليها؛  املعرفة عىل قواعد ودالئل يمكنه  الكتاب، وبنى هذه 

الفرعية مبنية عىل املسائل، واملقصد الكيل مبني عىل املقاصد الفرعية. 
وأما كتب النوع الثاين فالعمل فيها مشابه للعمل يف كتب النوع األول غر أنه 

خيتلف عنه يف أمور: 
األمر األول: أن األبواب والفصول تقوم مقام املقادير واألجزاء. 

األمر الثاين: أن أسامء تلك األبواب قد تعني القارئ عىل معرفة مقاصدها، وهذا 
إعادة  إىل  باب  كّل  ملسائل  استخراجه  بعد  القارئ  حيتاج  فقد  إطالقه؛  عىل  ليس 

تسمية الباب باسم يدّل عىل تلك املسائل داللة جامعة بّينة. 
األمر الثالث: أّن القارئ بعد مرحلة تدوين املسائل قد حيتاج إىل إعادة ترتيب 

املسائل فيلحق بعض املسائل ببعض األبواب التي تكون أليق هبا. 
وذلك للوصول إىل ترتيب علمي موضوعي ملسائل الكتاب، والكاتب قد يدفعه 
إىل خمالفة الرتتيب املوضوع دوافع متعددة منها أن يستطرد يف أحد األبواب بذكر 

مسائل تعّد من عامد أبواب أخرى ثّم يرى عدم احلاجة إلعادهتا. 
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االأمثلة: 

تاّم  هو  ما  ومنها  الكتب،  مقاصد  عىل  التعّرف  فائدة  تبنّي  أن  أرجو  أمثلة  هذه 
ومنها ما أّديت بعض مراحله، وتركت للطالب أداء ما تبّقى ليسري يف الكتاب نفسه 

عىل مثال ما أنجز من مراحله. 
املثال األول: تلخيص مقاصد رسالة »أمراض القلوب وشفائها« لشيخ اإلسالم 

ابن تيمية رمحه اهلل. )1(
املثال الثاين: تلخيص مقاصد »التحفة العراقية« لشيخ اإلسالم ابن تيمية. )2(

املثال الثالث: تلخيص مقاصد مقدمة تفسري ابن كثري. )3(
املثال الرابع: تلخيص مقاصد مقدمة صحيح مسلم. )4(

التطبيقات:

بعد قراءة الباب وتأّمل األمثلة أوّد أن يؤدي الطالب تطبيقني من التطبيقات التالية:
التطبيق األول: تلخيص مقاصد »الرسالة التبوكية« البن القيم. 

التطبيق الثاين: تلخيص مقاصد رسالة »قاعدة يف املحبة« لشيخ اإلسالم ابن تيمية. 
التطبيق الثالث: تلخيص مقاصد رسالة »الفرق بني العبادات الرشعية والعبادات 

البدعية« لشيخ اإلسالم ابن تيمية. 
ابن رجب  للحافظ  »رسالة كلمة اإلخالص«  تلخيص مقاصد  الرابع:  التطبيق 

احلنبيل. 
وأسأل اهلل تعاىل يل ولكم التوفيق والسداد. 

)1( انظر امللحق ص 141.

)2( انظر امللحق ص 161.

)3( انظر امللحق ص 194.

)4( انظر امللحق ص 226.
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الباب العا�شر: جرد املطوالت

جرد الكتب العلمية املطولة من األمور املهمة يف مسرية طالب العلم إذا تأّهل 
له، وله أثر كبري يف تنمية بنائه العلمي وتقويته، وهو ُشْغل أهل العلم الكبار، وما 
سبقه من مراحل الطلب كدراسة املخترصات وأوائل مراحل البناء العلمي إنام هو 
كالتهيئة وإعداد العدة لالنطالق يف قراءة املطوالت التي هي أصول العلم وجمامعه.
وجرد املطوالت من أسباب حتصيل سعة االطالع، وتوسيع املدارك، واكتساب 
طرائق  وتنوع  ونشأهتا،  املسائل  بأصول  املعرفة  وسعة  املتنوعة،  العلمية  املهارات 
أهل العلم يف دراستها وبحثها، ومعرفة مصادر استمدادهم املعريف، والوقوف عىل 

غرر الفوائد، ولطائف املعارف.
وكم أزيل باجلرد من إشكال، وُحلَّ به من معضلة، وتبّينت به من حقيقة.

مراتبهم يف سعة االطالع  العلامء وتفاوت  تفاضل  التأثري يف  وهو سبب ظاهر 
والتحقيق.

ِد املعاِرِف،  ِت ؛ لَتَعدُّ الِت من َأَهمِّ امْلُِهامَّ قال الشيخ بكر أبو زيد: )اجْلَْرُد للُمَطوَّ
َمَظانِّ  يف  واخلربِة  والفرائِد،  الفوائِد  من  َمكنوهِنا  واستخراِج  امْلََداِرِك  وتوسيِع 

األبحاِث واملسائِل، وَمعِرَفِة طرائِق امْلَُصنِِّفنَي يف تآليِفهم واصطالِحهم فيها(ا.هـ.

املراد بجرد املطوالت: 

جرد الكتب املطوّلة يراد به قراءهتا قراءة يستقيص هبا القارئ ما يريده منها، وهو 
مأخوذ من َجْرِد األرض إذا استؤِصَل نبتها، وُأيت عليه.
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قال الزبيدي: )ُجِرَدت األَرُض فهي جمرودة إِذا َأكَل اجلَراُد َنْبَتها، وَجَرَد اجلََراُد 
األَرَض جَيُْردها جْردًا: اْحَتنََك ما عليها من النََّبات فلم ُيْبِق منه شيئًا(ا.هـ.

ي جرادًا ألّنه جيُرد األرَض يأكُل  وقال ابن فارس: )وقال بعُض أهِل الِعلم: سمِّ
ما عليها(.

وهكذا شأن طالب العلم إذا قرأ الكتب املطّولة ليستقيص ما تضمنته من الفوائد، 
حتى ال يكاد يفوته يشء مما أراده منها. 

فوائد جرد املطوالت: 

يمكن إمجال فوائد جرد املطوالت يف النقاط التالية:
واستجالء  العلم،  أهل  هبا  اعتنى  التي  العلوم  بمعامل  العلم  طالب  تعريف   .1
ألهنا  والعلامء؛  العلم  طالب  معارف  أعز  من  وهذه  ومسائلها،  وفصوهلا  أبواهبا 
كّل  فيعرف موضع  العلم؛  العلمية واضحة يف ذهن طالب  املسائل  جتعل خريطة 
مسألة، ومراجع بحثها، معرفة ذهنية رسيعة متّكنه من رسعة الوصول إىل املعلومة 

املطلوبة وتسهيل بحثها.
وقد  العلمية؛  املسائل  تناول  يف  العلامء  طرق  تنّوع  بمعرفة  املدارك  توسيع   .2
تكون املسألة من املسائل املشرتكة بني عدد من العلوم فيبحثها أهل كّل علم من 
وجه عنايتهم؛ فيحصل لطالب العلم بمعرفة هذه األوجه من سعة األفق يف تصور 
املسائل العلمية ما هو أنفع له من كثري من الرشح، وال سيام إذا أجرى ذلك التصور 

عىل نظائر تلك املسائل.
3. ضبط املسائل العلمية ورسوخ معرفتها يف الذهن بكثرة القراءة وتكرار املرور 

عليها من أوجه متعددة. 
العلمية  املسائل  مصادر  عىل  باالطالع  وتأصيلها  العلمية  املعرفة  تعميق   .4
ومآخذها وأصول نشأة تلك املسائل، وما يتصل هبا من تفصيل؛ فكثري من املسائل 
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وجه  عىل  إياها  دراسته  كانت  إنام  املخترصات  يف  الطالب  يدرسها  التي  العلمية 
حيصل به التصور األويل، وفهم تلك املسائل بام يناسب حال املبتدئني، لكنه إذا قرأ 
املطَّوالت عرف ما وراء تلك املسائل من تأصيل وتفصيل، ومواقف وأخبار ألهل 
املحن واالبتالءات واملؤلفات  املسائل من  العلم، بل ربام كان بسبب بعض تلك 

واملناظرات والردود بني أهل العلم ما يطول ذكره، ويعظم أثره. 
5. صقل مواهب القارئ وتنمية مهاراته وتوجيه عنايته إىل ما حيسنه من املسالك 
العلمية، وذلك أن طالب العلم إنام يقرأ لينتفع؛ فإذا وجد ما يوافق ما وهبه اهلل من 
حيسنه،  بام  يشغله  ألنه  له؛  مباركًا  فتحًا  ذلك  فكان  إليه؛  توّجه  ومهارات  ملكات 
القراءة والطلب  له يف  املسلك األمثل  به  له، ويسلك  املناسب  املوضع  ويضعه يف 

والدعوة والتعليم.
عىل  وإعانته  املتنوعة  العلمية  املهارات  من  حيتاجه  بام  العلم  طالب  تعريف   .6
اكتساهبا، واالنتفاع بتجارب أهل العلم قبله، وطرقهم يف صقلها وتنميتها، وكثري 
من تلك املهارات له أثر قوي يف اختصار كثري من الوقت واجلهد وضبط املسائل 
العلمية، وبعض تلك املهارات ال تظهر احلاجة إليها إال بعد االطالع عىل املطوالت.
7. توارد األفكار العلمية الكثرية واملتنوعة مما ينقدح يف الذهن بعد الوقوف عىل 
مواضع احلاجة يف املطوالت، ومما جيده من أمنيات أهل العلم يف كتبهم، ودعواهتم 
للتأليف يف بعض العلوم واألبواب واملسائل، وإرشاد بعضهم لطرق إعداد تلك 
املؤلفات؛ فيحصل لطالب العلم من مجع تلك األفكار العلمية النافعة والنظر فيها 
بتأّمل واالشتغال بام يناسبه منها إسهام حممود يف تنمية املكتبة اإلسالمية وتتميمها، 
وإفادة طالب العلم، وإذا اهتدى طالب العلم للمسلك األنفع له ولألّمة فقد ُهدي 

خلري عظيم. 
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اأنواع اجلرد:

للجرد أنواع مشتهرة يف استعامل أهل العلم: 
اجلرد،  أنواع  أشهر  وهو  آخره؛  إىل  أّوله  من  بأكمله  كتاب  جرد  األول:  النوع 

وأمثلته كثرية جدًا.
أغراض  يف  املثال  هذا  ويكثر  واحد،  لغرض  متعددة  كتب  جرد  الثاين:  النوع 

البحث والتأليف وتقوية األصول العلمية يف باب من األبواب.
ومن أمثلة ذلك: جرد الكتب الستة الستخراج األحاديث املتعلقة بالعقيدة منها. 

النوع الثالث: جرد فصول حمددة من كتب متعددة لغرض واحد. 
كتب  يف  اإليامن  وأبواب  الفقه  كتب  يف  املرتد  حكم  أبواب  جرد  أمثلته:  ومن 

العقيدة ألجل دراسة نواقض اإلسالم وأحكام التكفري. 

مقا�شد اجلرد عند العلماء: 

تأّملت مقاصد اجلرد عند العلامء فوجدهتا دائرة بني أمور: 
النسخ  مقارنة  أو  الشيوخ  بالقراءة عىل  النسخ وضبطها  األول: تصحيح  األمر 
زمن  قبل  مىض  فيام  املقاصد  أشهر  من  كان  وهذا  هبا،  العارفني  لدى  والروايات 

الطباعة. 
وهذا األمر مقصده األهّم أن حيّصل نسخة موثوقة من الكتاب مع اإلملام السيع 

بمحتواه. 
واألمر الثاين: اجلرد لغرض البحث، كأن جيرد كتابًا من كتب احلديث ليستخرج 
حديثًا يبحث عنه، أو كتابًا فقهيا من الكتب غري املرتبة عىل األبواب ليبحث عن 

مسألة، وكان هذا النوع من اجلرد شائعًا فيام مىض. 
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وكان من العلامء من يصل بجرده الدقيق إىل إطالق أحكام عامة من مثل قول 
بعضهم: وليس لفالن )من الرواة( يف الكتب الستة إال بضعة أحاديث ثم يذكرها.
اجلرد لغرض استخراج نوع من أنواع املسائل العلمية أو باب  واألمر الثالث: 
أو  املسائل  من  النوع  بذلك  يتعلق  ما  قبله، ألنه جيمع  مما  أعّم  األبواب، وهو  من 

بذلك الباب من الكتب التي جيردها.
التأليف، وهو أعّم مما قبله، وهو كثري االستعامل  الرابع: اجلرد لغرض  واألمر 

عند أهل العلم. 
واألمر اخلامس: اجلرد لغرض اختصار الكتب املطولة وهتذيبها. 

واألمر السادس: جرد الكتب املطّولة لغرض التعليق عليها وحتشيتها، وهذا أمر 
خارج عن حّد دراستها؛ فإّن الذي يعّلق إنام يعلق عىل مواضع من ذلك الكتاب؛ 

فينبه عىل اخلطأ، ويسّد اخللل، ويرشح املستغلق. 
فتكون  كثرية؛  مرارًا  قراءته  فيكرر  علميًا  أصاًل  الكتاب  اختاذ  السابع:  واألمر 

قراءته األوىل قراءة متأنية، وقراءاته التالية كاجلرد لغرض التعاهد واالستذكار. 

عناية العلماء باجلرد:

من تأّمل سري العلامء وجد عنايتهم بجرد الكتب ظاهرة بّينة، وتبنّي له أهنا من 
التقيص  وحسن  التحرير  بجودة  مؤلفاهتم  من  كثري  ومتّيز  اطالعهم،  سعة  أسباب 
وسعة األفق، وسأذكر أمثلة تكفي اللبيب عن كثري من الرشح والتطويل، وتعّرفه 

بيشء من التطبيق العميل جلرد الكتب العلمية واالستفادة منه يف أغراض شّتى.
فمن ذلك:

1: ما سبق ذكره عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أنه جرد التفاسري 
املسندة الستخراج أقوال السلف يف مسائل التفسري وتدوينها جمردة عن االستدالل، 

وهو أصل علمي مهّم جدا يف علم التفسري.
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2: أن عبد العظيم بن عبد القوي املنذري)ت:656هـ( اخترص صحيح مسلم 
بتجريده من األسانيد ليسهل حفظه، وقد اشتهر خمترصه هذا، وطبع، واشتهر بعده 

اختصار كتب السنة، وتقريبها للحفظ، وهو مقصد صالح من مقاصد اجلرد. 
رواية  من  الشافعي  اإلمام  كتب  جرد  األصم)ت:346هـ(  العباس  أبا  أن   :3
التي  األحاديث  منها  واستخرج  )ت:270هـ(؛  املرادي  سليامن  بن  الربيع  شيخه 
رواها الشافعي بإسناده، لكنّه مل يرتبه عىل املسانيد وال عىل أبواب الفقه، ولذلك 
رتبه غري واحد من أهل العلم، وطبع باسم »مسند الشافعي«، ومن أشهر من رّتبه:

أ: األمري سنجر اجلاويل )ت:745هـ(، وترتيبه مطبوع.
ب: احلافظ حممد بن عابد السندي )ت:1275هـ(، وترتيبه مطبوع.

احلديث، وحتقيق  لكتب  الضبط  قراءة  من  املحدثني  من  ُذكر عن مجاعة  ما   :4
السامع فيها، وتصحيح النسخ، وأمثلة هذا النوع ال حتص كثرة.

قال مجال الدين القاسمي: )ُذكر يف ترمجة املجد الفريوزآبادي صاحب القاموس 
أنه قرأ صحيح مسلم يف ثالثة أيام بدمشق، وأنشد:

مس�لم جام�ع  اهلل  بحم�د  بج�وف دمش�ق الش�ام جوف االس�الم          ق�رأت 
أع�الم          ع�ىل ن�ارص الدي�ن اإلمام ب�ن جهبل مش�اهر  �اظ  ُحفَّ بح�رة 
وفضل�ه اإلل�ه  بتوفي�ق  أي�ام(          وت�م  ثالث�ة  يف  ضب�ط  ق�راءة 

»شذرات  يف  العامد  وابن  الرياض«،  »أزهار  يف  املّقري  احلكاية  هذه  ذكر  وقد 
الذهب«. 

وأعجب منه ما ذكره الذهبي يف »سري أعالم النبالء« أن اخلطيب البغدادي قرأ 
»صحيح البخاري« عىل شيخه إسامعيل بن أمحد احلريي الرضير يف ثالثة جمالس؛ 

ميعادان يف ليلتني، والثالث من ضحوة إىل الليل، ثم إىل طلوع الفجر.
وذكر احلكاية يف »تاريخ اإلسالم« خمترصة ثم قال: )وهذا يشء ال أعلم أحدًا يف 

زماننا يستطيعه(.
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وُذكر يف ترمجة احلافظ ابن حجر أنه قرأ »صحيح البخاري« يف عرشة جمالس، كل 
ابن ماجة يف  أربعة جمالس، وسنن  جملس نحو عرش ساعات، وصحيح مسلم يف 
أربعة جمالس، ومعجم الطرباين الصغري يف جملس واحد بني صاليت الظهر والعرص. 
5: أن شمس الدين الذهبي )ت:748هـ( جرد كتابه »ميزان االعتدال يف نقد 
الرجال« ليستخرج منه »الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب رّدهم« ثم مل يزل 

يزيد عليه من غريه حتى أخرج كتابا هبذا االسم، وهو مطبوع. 
واألمثلة عىل أغراض اجلرد لدى العلامء املتقدمني كثرية جدًا، ثم منها ما خيرجونه 
لكثرة  قراءته  يكررون  ما  ومنها  العلمية،  أصوهلم  يف  جيعلونه  ما  ومنها  مؤلفات،  يف 

فائدته. 
 ومن األمثلة املعارصة: 

1. أن األستاذ حممد عبد اخلالق عضيمة جرد كثريًا من كتب القراءات والتفسري 
والنحو ليستخرج منها ما يتعلق بمعاين حروف القرآن، ومسائل النحو والرصف 
املتعلقة بمعاين القرآن، وقد مكث يف جرده هذا أكثر من ثالثة وثالثني عامًا، وطبع 

كتابه يف أحد عرش جملدًا بعنوان »دراسات يف أساليب القرآن«.
»أقوال  بعنوان  علمية  رسالة  له  الصيني  إسامعيل  بن  هشام  الدكتور  أن   .2

الصحابة يف مسائل االعتقاد«.
يف  املصنفة  املسندة  الكتب  بجرد  )قمت  الرسالة:  يف  عمله  منهج  بيان  يف  قال 
االعتقاد واحلديث والتفسري -املطبوع منها- فاستخرجت أقوال الصحابة املتعلقة 
ثم  أوالً،  االعتقاد  بكتب  اهتممت  اجلرد  بداية  يف  وكنت  فقط،  االعتقاد  بمسائل 
بكتب األصول من كتب احلديث والتفسري كالصحاح والسنن واملسانيد، وبعض 

األجزاء احلديثية، وكتفسري الثوري وعبد الرزاق وابن جرير وابن أيب حاتم(.
إىل أن قال: )وقد بلغت الكتب التي جردهتا أكثر من تسعني كتابًا مسندًا، تقع يف 

قرابة ثالثامئة ومخسني جملدًا(.
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3. ما مّن اهلل به عيّل من جرد كتب ابن القيم رمحه اهلل املطبوعة من شهر ربيع 
األول عام 1417هـ إىل شهر حمرم من عام 1419هـ الستخراج كالم ابن القيم 
رمحه اهلل يف رشح أسامء اهلل احلسنى ومسائل األسامء والصفات، وقد يّس اهلل طباعته 

يف كتاب سميته »املرتبع األسنى يف رياض األسامء احلسنى«. 
 وهذه األمثلة إنام أسوقها للبيان ولتحفيز طالب العلم عىل اجلرد املنظم الذي 
خيرج منه بإضافة يضيفها إىل أصله العلمي أو عمل ينرشه وينتفع به طالب العلم. 

اأمثلة الأغرا�س اجلرد:

أغراض اجلرد كثرية متنوعة، وخريها ما كان ألصق بحاجة طالب العلم وأنفع 
له وألمته.

وتعيني الغرض قائم عىل أمرين: 
األمر األول: حاجة طالب العلم لتحقيق ذلك الغرض. 

واألمر الثاين: أن يكون الكتاب الذي يراد جرده من مظاّن حتقيق ذلك الغرض. 
 ومن األمثلة عىل األغراض احلسنة: 

1. جرد تفسري ابن جرير الطربي الستخالص مسائل التفسري وأقوال السلف 
فيها، وهو عمل نافع ملن كان له حتصيل علمي جيد يف التفسري وأصوله.

وذلك  عليها،  واألمثلة  التفسري  قواعد  الستخراج  عطية  ابن  تفسري  جرد   .2
إلمامة ابن عطية يف إعامل أصول التفسري وقواعده يف مسائل التفسري. 

علم  مسائل  يف  أقواله  الستخالص  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  فتاوى  جرد   .3
السلوك. 

مسائل  يف  السلف  أقوال  الستخراج  لاللكائي  السنة«  »رشح  كتاب  جرد   .4
االعتقاد. 
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5. جرد فتح الباري الستخراج مرويات السرية النبوية من األحاديث واآلثار 
وتعليقات ابن حجر عليها. 

6. جرد املغني البن قدامة الستخراج مسائل اخلالف القوي يف الفقه. 
كتاب  عىل  تعقباته  الستخراج  األزهري  منصور  أليب  اللغة  هتذيب  جرد   .7

»العني« للخليل بن أمحد. 
ذلك  مسائل  تشجري  لغرض  العلوم  من  علم  يف  الكتب  من  جمموعة  جرد   .8

العلم، ومعرفة أبوابه وفصوله. 
 وهذه األمثلة ليست مرادة بأعياهنا، وإنام سقتها للتمثيل، وللداللة عىل نظائرها، 
وتنويع  كتبه  املداومة عىل جرد  إىل  فإنه حيتاج  العلوم  من  بعلم  كان مشتغال  ومن 

أغراضه من اجلرد حتى يتمم أصله العلمي يف ذلك العلم ويقّويه.

و�شايا لطالب العلم قبل االنطالق يف جرد املطوالت:

وجهه  من  األمر  هذا  يأت  مل  إذا  أّنه  فليعلم  املطوالت  جلرد  مّهُته  َسَمت  َمن 
الصحيح فقد عّرض نفسه ملخاطر ومزالق، وربام اغرّت بيشء من الفوائد واللطائف 

وهو مضّيع ألصول العلم يف حقيقة األمر. 
ذلك أّن جرد املطوالت كالغوص يف البحور، من تقّحمه عىل غري معرفة وتأّهل 

كان عىل خطر من اهلالك، ولذلك أويص من يريد جرد املطوالت بوصايا مهمة:

بجرد  اال�شتغال  قبل  املخت�شرات  ب�شبط  العناية  االأوىل:  الو�شية 
املطوالت

وذلك ألجل أن يكون للطالب يف العلم الذي يريد جرد كتبه أصٌل علمي يمكنه 
البناء عليه، حيقق له هذا األصل ثالث معارف مهمة: 

أوالها: معرفة أبواب ذلك العلم وفصوله ومسائله. 
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العلم بضبط يناسب مستواه  معرفة مسائل اإلمجاع واخلالف يف ذلك  وثانيها: 
العلمي. 

وثالثها: معرفة أئمة ذلك العلم وأهّم الكتب املؤلفة فيها ومناهج مؤلفيها. 
وهذه املعارف الثالث هي كاألساس لالنطالق يف قراءة مطوالت ذلك العلم، 
هذا  مع  ُرزق  إذا  فإنه  العلمي؛  مستواه  يناسب  بام  فيها  حتصيله  يكون  أن  ويكفي 
الضبط ُحْسَن فهم، ومعرفًة لقدر أئمة ذلك العلم، وصالَح قصٍد ُرجي له أن ينتفع 

بقراءة كتبهم املطولة. 
والذي يبدأ بجرد املطوالت وهو مل يتقن املخترصات يضّيع كثريًا من وقته وجهده 
يف غري ضبط وال إتقان، بل ربام أرّض بنفسه بتقحمها جلج املسائل واخلالفات وهو 
مل يضبط أصول ذلك العلم، ومل يعرف منهج أهله، وإن زعم أنه عارف فهو زعُم 

مكابٍر ال يرى َجْهَل نفِسه. 
وليعلم طالب العلم أنه ال حيفظ وقته وال يضبط علمه بمثل دراسة كتاب خمترص 

يف ذلك العلم يكون كاألصل الذي يمكنه البناء عليه. 
فإن قيل: ماذا يصنع من ليس لديه أصل علمي، ولديه حتصيل علمي سابق غري 

منّظم؟ 
قيل: من كان لديه حتصيل علمي سابق؛ فبناء األصل العلمي الذي يمكنه البدء 
إليه  أنسب األصول  اختيار  فليحرص عىل  يكّلفه كثريًا من اجلهد والوقت؛  به ال 

وأنفعها له وأيسها عليه، وقد مىض بيان أنواع األصول العلمي عند أهل العلم. 
العلم حتى يصل إىل جرد  لينطلق بعد ذلك يف تنظيم قراءته يف كتب ذلك  ثم 

املطوالت. 
وليحذر طالب العلم من استصعاب بناء األصل العلمي يف أّي علم من العلوم، 
حيّرر  العلم  ذلك  يف  جامعًا  كتابًا  يؤلف  أن  منه  يستلزم  األصل  بناء  أن  يظنّن  وال 
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عباراته ويطيل يف رشحه، فهذا اخلطأ يف التصور مما حرم كثريًا من طالب العلم من 
اكتساب التأصيل العلمي ومن النبوغ وبلوغ مراتب العلامء. 

وإنام يكفيه أن يدّون فيه ما يذّكره بام حيتاج إليه من األبواب واملسائل وبعض 
األقوال سواء ذكرها بنصها أو أحال عليها. 

واحلال يقتيض من كثري من طالب العلم أهنم يدونون يف أصوهلم عبارات أشبه 
باإلشارات، بل ربام استخدم بعضهم رموزًا خاصة، ولذلك فإّن األصول العلمية 

غري صاحلة للنرش غالبا. 
وسبب ذلك أن طالب العلم كثريًا ما يقف عىل فوائد نفيسة وأقوال ألهل العلم 
وهو يف حال عجلة من أمره أو اشتغال بدرس أو قراءة يف كتاب، أو أمر عارض فال 
جيد من الوقت ما يكفيه لتحرير العبارة واستكامل الكتابة، فيكتفي بوضع إشارة يف 

أصله لتلك الفائدة أو إحالة أو اختصار. 

الو�شية الثانية: احر�س على ما ينفعك

مسالك العلم كثرية ال حياط هبا، وأوجه االنتفاع به متعددة، وخري تلك األوجه 
لطالب العلم ما ُفتح له فيه، ووافق ما وهبه اهلل من ملكات وقدرات علمية، ووجد 

من نفسه استعدادًا له وهنمة فيه. 
وهذا يتبنّي لطالب العلم غالبا بعد اجتياز مرحلة التأسيس العلمي؛ فإّنه يعرف 

ما حيسنه هو من العلوم واملهارات، وما ينفعه االزدياد منه. 
وهذان األمران ينبني عليهام تنظيم خّطة القراءة واختيار طريقة جرد الكتب. 

لديه،  احلاجة  مواضع  يعرف  فإنه  العلمي  أصله  ببناء  اعتنى  إذا  العلم  وطالب 
واألبواب واملسائل التي مل يتقنها، فيختار من الكتب ما يتّمم به أصله، ويسّد خلله، 

ويقّوي بناَءه العلمي. 



القراءة العلمية 112

وإذا سار عىل هذه الطريقة الراشدة يف اختيار الكتب وتتميم أصله كانت قراءاته 
يف كتب أهل العلم مدارَج له إىل حسن التحصيل وجودة التأصيل. 

تناسبه؛ فيحمل  التي ال  بتجارب اآلخرين  العلم من االغرتار  وليحذر طالب 
نفسه عىل حماكاهتا، أو اخلوض فيها قبل التأّهل هلا. 

ومن اشتغل بام ال حيسن وال قدرة له عىل إتقانه أضاع وقته وجهده يف غري طائل، 
وقد قيل: 

فدعه شيئًا  تستطع  مل  تستطيع          إذا  م��ا  إىل  وج����اوزه 

الو�شية الثالثة: التفريق بني درا�شة امل�شائل العلمية وجرد املطوالت

جرد  ومقام  العلمية،  املسائل  دراسة  مقام  بني  العلم  طالب  يفّرق  أن  ينبغي 
املطوالت؛ ولكل مقام ما يقتضيه؛ 

املخترصات  بدراسة  يكون  فهذا  وتفّهمها  العلمية  املسائل  دراسة  مقام  فأّما 
والبحوث اخلاصة. 

وأما مقام جرد املطوالت فينبغي أن جيمع فيه القارئ مّهته عىل حتصيل مقاصد 
اجلرد.

بنفسه يف  املطولة كام تدرس املخترصات رمى  الكتب  ومن كّلف نفسه دراسة 
الكبري  الطوال، واجلهد  يبلغها جريه، واقتىض األمر منه السنني  ميادين واسعة ال 
يكرر  علمية  يتخذمها أصوالً  كتابني  أو  كتاب  يقترص عىل  أن  إال  عىل غري سداد؛ 

قراءهتا؛ فيحصل له بتكرار القراءة ضبط حسن. 
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يف  احل�شن  ال�شلوك  على  النف�س  برتبية  العناية  الرابعة:  الو�شية 
القراءة

طالب العلم تعرتضه فتن يف طريقه لطلب العلم خُيترب هبا صدقه، ومن ذلك ما 
جيده من الفتن يف وقته، وما يعرتضه من الشواغل والقواطع، فهو معها يف رصاع 
ومغالبة، ومن انتظر أن يتهّيأ له احلال ليقرأ وجيرد كتب أهل العلم أضاع كثريًا من 

وقته يف هذا االنتظار.
ومما يغفل عنه كثري من طالب العلم أّن النفس تتعّود ما ُعّودت عليه حتى يف 
سلوكها يف القراءة وطلب العلم، وإذا اعتادت عىل أمر حسن أو ّسء حتى يكون 

كالسجية هلا شّق عليها تركه واالنتقال عنه إال بمجاهدة ومصابرة.
والنفس هلا تطّلٌع غالب فهي تنازع صاحبها بكثرة تطّلعها، وهذا التطّلع إذا مل 
يوّجهه املرء إىل وجهته الصحيحة انحرف إىل االشتغال بالقواطع والشواغل وأدنى 

ما يثري االنتباه. 
ومن أخذ نفسه عىل القراءة بإقباٍل ومجع مّهة عىل الكتاب أفىض به احلال إىل أن 
أّول  الوقت يف  املقدار من  يقرأ يف ذلك  فيها أضعاف ما كان  يقرأ  يصل إىل مرتبة 
األمر؛ ألّن النفس ترتاض ملا يرّوضها عليه صاحبها، وتكون هلا مهارة فيه بكثرة 

املران، وطول املراس.
للقراءة ومل ينجز  الذي جعله  التوقف والرتدد ذهب عليه وقته  ومن كان كثري 
أكثر ما كان يريد إنجازه، بل ربام كان ما أنجزه أنجزه عىل ضعف ونقص، فأّثر عليه 

هذا السلوك يف الَقدِر والكيفية. 
ساعة  القراءة  تواصل  أن  عليها  شّق  االنقطاع  كثرَة  اعتادت  إذا  النفس  إن  ثّم 

واحدة من غري انقطاع، بل ربام أقّل من ذلك. 
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اهنامك  يف  وهم  الطوال  الساعات  يواصلون  وجدهم  العلامء  أخبار  تأّمل  ومن 
شديد يف القراءة حتى إن منهم من يذهل عن طعامه ورشابه وكثري من شؤونه!!. 

وأين حتصيل َمن هذا حاله من حتصيل كثري التوقف والرتدد واالشتغال بأدنى 
عارض؟!!

وأن  الثمينة،  حياتك  من  جزء  الكتب  لقراءة  جتعله  الذي  وقتك  أن  واعلم 
فإّنه  ولذلك  حياتك،  به  وتنري  وقتك  به  تعمر  ما  أعظم  من  بالقراءة  اشتغالك 
ينبغي لك أن حتذر ما يسق وقتك، ويشتت ذهنك، وُيضعف مّهتك من القواطع 

والشواغل التي يمكنك تأجيلها حتى تفرغ من وردك من القراءة. 
واعترب بحال َمن جيري يف ميدان من امليادين ومّهته جمتمعة عىل مساره فإنه يقطع 
الشوَط بأقّل ما يمكنه من اجلهد والوقت، بخالف الذي يكثر االلتفات والتوقف 
نفسه  سئمت  ربام  بل  طائل،  غري  يف  وجهده  وقته  من  كثريًا  يضيع  فإنه  والرجوع 

ومّلت.

الو�شية اخلام�شة: العادة احل�شنة تقطع بها املفاوز

النفس أن يكون للمرء عادة  من أمثل ما يستعان به يف استثامر الوقت ونشاط 
حسنة يف القراءة كيفا وكاًم، وأن يكون له وقت معلوم يف اليوم والليلة ال خيّل به 
ما  ويعرتضه  األمر  أّول  يف  مشّقة  جيد  وقد  واجلرد،  للقراءة  خيصصه  استطاع؛  ما 
يضطرب به انتظامه لكنّه إذا صرب وصابر رجي له أن يوّفق لعادة حسنة يلتزمها، 

وعمل يداوم عليه؛ فيحصل له بربكة املداومة خري كثري. 
منها؛  كاجلزء  وصارت  عليها،  سهلت  احلسنة  للعوائد  ارتاضت  إذا  والنفس 

بحيث إذا مّر عليه يوم مل يؤّد فيه ما اعتاده من العمل وجد فقده يف نفسه. 
ومن وصل إىل هذه املرتبة أمكنه أن يعرف ما ينجزه يف يومه وليلته، وأخذ نفسه 

بام يصلح هلا من العمل فيرتّقى رسيعًا. 
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وقد تأملت أحوال مجاعة من العلامء فوجدت هلم عوائد حسنة يداومون عليها 
أحدنا  يرهق  قد  كثرية  أعامالً  ليؤدون  إهنم  يف عباداهتم وقراءاهتم وتعليمهم حتى 
نفسه وال ينجز ُربعها، وهم يؤدوهنا عىل كرب يف السّن بجّد ونشاط اعتادت عليه 

أنفسهم فال جيدون له مشقة حتملهم عىل طلب الراحة منه. 
له  الكبار  العلم  أهل  من  وهو  )ت:224هـ(  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  فهذا 
والفقه  واحلديث  والقراءات  بالتفسري  عامل  التصنيف  كثري  وكان  مباركة  مؤلفات 

واللغة وهو من أئمة أهل السنة. 
أثالثا؛  الليل  يقسم  أبو عبيد -رمحه اهلل-  األنباري: )كان  بن  بكر  أبو  قال عنه 

فيصيل ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف الكتب ثلثه(.
فجمع بني أداء حّق اهلل وأداء حّق النفس واالشتغال بالتصنيف والتعليم. 

ولو أّن طالب العلم أخذ نفسه باملداومة ساعتني أو ثالث ساعات يف اليوم عىل 
هبا أصوله  يغذي  كثرية  كتبًا  واحد  عام  أن جيرد يف  العلم ألمكنه  أهل  جرد كتب 

العلمية ويقوهيا وجيد فائدهتا وبركتها بإذن اهلل تعاىل. 
واملقصود تنبيه طالب العلم إىل أن تربية النفس عىل عادة حسنة ومداومة عىل 
عمل تؤديه حتى يكون كالسجية هلا خري من محلها عىل عمل شاّق تؤديه بمغالبة ثم 

تنفر منه وال تعود إليه إال بمشقة وجماهدة مرة أخرى.

مهارات جرد املطوالت: 

إىل مهارات  العلم  فيها طالب  التي حيتاج  العلمية  املطوالت من األعامل  جرد 
متنّوعة، تعني اجلارد عىل حسن اجلرد وتقّرب له فوائد الكتاب، وحتقيق مقاصده 

من جرده. 
وترويض  واملتنّوع،  املتدّرج  املتقن  بالتكرار  فشيئًا  شيئًا  يكون  املهارات  وبناء 
النفس حتى تكتسب املهارة، وقد تتيّس له رسيعًا إذا كان حسن االستعداد الفطري 
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هلا، وقد حتتاج نفسه إىل مزيد من التمرن والرياضة حتى تسهل عليها وتتقن قدرًا 
مرضيا منها، ثم يتعاهدها بالصقل والتنمية، 

املبتدئ فيها صعوبة يف  وكثري من األعامل التي حُيتاج فيها إىل مهارة عالية جيد 
أّول األمر، فينبغي لطالب العلم أن ال يعّوقه ضعف البدايات وكثرة أخطائها عن 

السري لبلوغ كامل النهايات. 
وسأدمج احلديث عن مهارات اجلرد يف رشح خطواته - بإذن اهلل تعاىل - ليكون 

أيس يف تصّور املراد هبا.

�شرح خطوات مقرتحة جلرد املطوالت: 

إذا عزمت عىل جرد املطوالت فإين أوصيك بوصايا أرجو أن تعينك عىل تيسري 
عمل اجلرد وحتسني االستفادة منه يف بنائك العلمي. 

اأواًل: اختيار الكتاب املنا�شب

كتاب  اختيار  عند  يالحظها  أن  العلم  لطالب  ينبغي  التي  املهمة  األمور  ومن 
للجرد:

1. أن حيرص عىل اختيار كتاب من الكتب النافعة القّيمة املأمونة، وأن جيتنب 
يف أّول مسريه الكتب التي جتمع الغّث والسمني بال متييز، والكتب التي حّذر منها 
أهل العلم النحراف أصحاهبا عن منهج أهل السنة واجلامعة، وإن كان فيها بعض 

ما ينتفع به العارف البصري الذي يمّيز صواهبم من خطئهم.
عنايته  يرصف  أن  ينبغي  األمر  أّول  يف  العلم  طالب  أن  التحذير  هذا  وسبب 
للكتب التي ُعرف أصحاهبا باإلمامة يف ذلك العلم، وتلّقاها العلامء بالقبول فنهلوا 
منها، ووّصوا هبا، حتى يستفيد منها يف تغذية بنائه العلمي وتقويته؛ حتى إذا تقّدم 
يف جرد الكتب، واشتّد عوده فيه، وأضحى لديه أصل علمي متني وفرقان يميز به 
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الباطل، والفاضل من املفضول، والسمني من الغّث، وكانت له بصرية  احلّق من 
بمنهج أهل السنة ومسارب خمالفيهم أمكنه أن يقرأ يف الكتب التي فيها نفع ظاهر 

وعليها مؤاخذات نّبه عىل بعضها أهل العلم؛ فيأخذ منها ما ينتفع به.
املراس يف  العلمي؛ فال يرشع يف كتب صعبة  موافقًا ملستواه  كتابًا  أن خيتار   .2
أّول األمر وإن كانت من الكتب التي عرف أصحاهبا باإلمامة والتقّدم يف العلم، 
ذلك  بأصول  حسنًا  إملامًا  العلم  طالب  من  تستدعي  الكتب  تلك  بعض  أن  ذلك 
العلم ومناهج املؤلفني فيه، ومواضع اإلمجاع واخلالف فيه، وأن يرتقى بقراءة عدد 
من الكتب حتى إذا قرأ ذلك الكتاب قرأه عىل حال يتيّس له فهمه، وسرب غوره، 

وحيسن انتفاعه به. 
3. أن يكون الكتاب الذي اختاره من مظاّن حتقيق الغرض عىل وجه التحديد؛ 
التي  العلوم فيجرده لغرض من األغراض  يغرّت بشهرة كتاب يف علم من  وأن ال 
يكون لدى املؤلف فيها ضعف وتقصري، وإن كان جميدًا يف فنّه الذي أّلف الكتاب 

من أجله.
ومن األمثلة التي توضح املقصود:

• إذا أردت أن جترد املسائل التي الختالف القراءات فيها أثر عىل التفسري؛ 
فال تأخذ نسبة القراءات من التفاسري التي ال يعّد أصحاهبا من القّراء؛ ففي تلك 

التفاسري أخطاء معلومة يف نسبة القراءات.
• وإذا أردت أن جترد املعاين اللغوية لأللفاظ العقدية فال تعمد إىل املعاجم 

التي عرف عن أصحاهبا انتحاهلم ملذاهب بدعية. 
4. أن ينتقي أجود أجود الطبعات ما أمكنه، وذلك ملا يكون بني الطبعات من 
التحريف  وكثرة  الصفحات  بعض  سقط  درجة  إىل  يصل  الذي  الظاهر  التفاوت 

والتصحيف يف بعضها، وقد حيتاج يف بعض الكتب إىل اجلمع بني طبعات عدة. 
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أصوله  نمّو  يكون  حتى  إليه،  حيتاج  فيام  العلمي  التكامل  عىل  حيرص  أن   .5
العلمية متوازنًا؛ فال يكون كاملتعّمق يف بعض األبواب عىل ضعف شديد يف أبواب 

أخرى متّس إليها احلاجة. 

ثانيًا: تعيني الغر�س من اجلرد 

إذا أردت أن جترد كتابًا من الكتب املطولة فليكن غرضك من اجلرد واضحًا؛ 
هلا  عليها، ويكون  وُيبنى  ُيعتّد هبا،  بفائدة  الكتاب خرجت  قراءة  أمتمت  إذا  حتى 

أثرها يف تنمية أصولك العلمية. 
وأما القراءة املجردة من غري غرض بنّي حيصل به نفع ظاهر فال أويص هبا ألهنا 
تشغل طالب العلم عام هو أنفع له من الدراسة والقراءة املنظمة، ويذهب كثري من 
وقته يف غري ضبط وال إتقان، وال استخراٍج لعمل نافع يضيفه إىل أصوله العلمية. 

وقد مضت اإلشارة إىل أمثلة نافعة ألغراض اجلرد. 

ثالثًا: ا�شتك�شاف مباحث الكتاب ومعرفة مقداره

واملواضع  الكتاب  عن  الشامل  األويل  التصور  ألخذ  مهّم  االستكشاف  وهذا 
املهمة فيه، وهو بمثابة التهيئة النفسية لقراءة الكتاب واإلعداد لوضع اخلطة املناسبة 

للجرد.
وجرد الكتب املطوّلة شبيه بسباقات اجلري الطويلة التي تسّمى )املاراثون( من 
أجهد نفسه يف اجلري يف أّول السباق ضعف عن مواصلة السباق، وأصابه اإلهناك. 
ولذلك فإّن من يقرأ الكتاب من أّوله برتكيز عاٍل ربام أهنك نفسه قبل أن يصل 
من  أصابه  ملا  عجل  عىل  فيقرأها  العايل؛  الرتكيز  إىل  فيها  حيتاج  التي  املواضع  إىل 

اإلهناك والتربم من اجلّد. 
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رابعًا: و�شع خطة اجلرد

وهذه اخلطة ينبغي أن تتضمن ثالثة أمور: 
األمر األول: تقسيم الكتاب إىل مقادير معينة يكون كّل مقدار منها مما يمكنه أن 

يتّمه يف جلسة واحدة. 
يتّم  حتى  فيه  االنتظام  يف  جيتهد  زمني  جدول  للخطة  يكون  أن  الثاين:  واألمر 

اجلرد يف الوقت املحدد.
واألمر الثالث: أن تكون طريقة اجلرد معينة عىل حتقيق الغرض، وهذه الطرق 

ختتلف باختالف األغراض وتباين أحوال القراء وما يناسبهم.

خام�شًا: مالحظة جوانب القوة العلمية لدى الكاتب

وهو من األمور املهّمة التي هلا أثر كبري يف تنمية مهارات القارئ، وإعانته عىل 
االستفادة مما حيسنه الكاتب، بل ربام احتاج إىل إضافة بعض مؤلفاته األخرى إىل 

خطة اجلرد.
وقد سبق احلديث عن الوسائل املعينة عىل تعّرف جوانب القوة العلمية. 

�شاد�شًا: ا�شتك�شاف االأفكار املهمة وتقييدها

بعض  فائدة  كانت  ربام  بل  إليه،  ُوّفق  ملن  اجلرد  ثمرات  أعظم  من  األمر  وهذا 
تلك األفكار أعظم من الغَرض الذي أراد جرد الكتاب من أجله، فقد يقف عىل 
أمنيات لبعض أهل العلم جيد يف نفسه قدرة عىل حتقيقها، وقد يقف عىل حاجة إىل 
التأليف يف باب من األبواب، أو تكميل تأليف سابق، أو غري ذلك من األفكار التي 
قد تكون فكرة واحدة منها يشتغل هبا طالب العلم ويسّد حاجة األمة فيها خري له 

من كثري من األعامل. 
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ومن اجتهد يف تدوين األفكار احلسنة ُرجي له أن يوّفق للقيام ببعضها والداللة 
عىل بعضها فيكون له مثل أجر فاعلها. 

العلم روافد ترفدها يف املطوالت، ومن عني  وتلك األفكار سيجد هلا طالب 
وانرصاف  املبّكر  بالنبوغ  حريا  كان  يناسبه  بام  األفكار  تلك  من  وأخذ  األمر  هبذا 

اهلّمة إىل ما حيسنه. 

�شابعًا: تدوين املهّم من امل�شائل والفوائد العلمية واالإ�شكاالت 

فأما تدوين املهّم من املسائل والفوائد العلمية فهو ألجل حفظها واالنتفاع هبا. 
وأّما تدوين اإلشكاالت فألجل أن ُيعمل الذهن يف حّلها، وسؤال أهل العلم 
عاّم أعياه منها؛ حتى يستفيد من طريقتهم يف نظائر ذلك اإلشكال، ورّبام دّون طالب 

العلم إشكاالً ثّم وجد بمواصلة اجلرد ما جييب عىل ذلك اإلشكال. 
املسائل  وضبط  القراءة  ملواصلة  الذهنية  املحّفزات  بمثابة  هي  األمور  وهذه 

وتثبيت املعلومات.

تنبيهات وحماذير: 

أن  العلم  طالب  من  أوّد  تنبيهات  هذه  املطوالت  جرد  عن  احلديث  ختام  ويف 
يعتنوا هبا: 

التنبيه االأول: التحذير من اال�شتغال باملطوالت قبل �شبط املخت�شرات

فالعلم إنام يؤخذ بالتدرج، وَمن تقّحم املطوالت وهو مل يضبط أصول العلم، 
فقد عّرض نفسه ملزالق ورمى هبا يف خماطر، وقد سبق احلديث عن هذا األمر. 
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وهذا ال يقتيض أن حيرم طالب العلم نفسه من مجيع املطوالت طيلة فرتة اشتغاله 
التي متتاز  املأمونة  املطوالت  بقدٍر - يف  يقرأ -  أن  بل يمكن  املخترصات،  بضبط 

بوضوح األسلوب؛ إذا كان ذا فهم حسن وفطنة.

التنبيه الثاين: اأن جرد املطوالت ال يغني عن درا�شة امل�شائل العلمية

من اخلطأ البنّي ما يتصوره بعض الطالب املبتدئني واملشتغلني بالقراءة من أن 
فإنه  املطولة  التفاسري  أكثر من ذلك من  أو  أو سبعة  تفاسري  قرأ مخسة  إذا  أحدهم 

سيكون مفّسا حاذقًا. 
وسبب اخلطأ أن كثريًا من مسائل التفسري حيتاج العامل وطالب العلم إىل دراستها 
التفسري؛ فدراسة  أتقن أصول  يعرفه من  إنام  املسألة، وهذا  تلك  نوع  يقتضيه  عىل 
القرآن  أحكام  مسائل  دراسة  عن  خيتلف  بحثه  ومراجع  اللغوي  التفسري  مسائل 
فلكل  بالتفسري؛  املتعلقة  العلمية  املسائل  أنواع  سائر  يف  وهكذا  بحثها،  ومراجع 
مسألة أصوهلا ومراجع بحثها ومصادرها األصلية التي حُتّصل منها أقواهلا، وبحث 
املسألة الواحدة من مسائل اخلالف يف كل نوع من هذه األنواع ال يكفى فيه هذا 
العدد من التفاسري؛ بل حيتاج الباحث فيه إىل مراجعة كتب أخرى مهمة غري كتب 

التفسري. 
وكذلك يقال يف مسائل علوم احلديث والفقه واالعتقاد والتاريخ وغريها. 

العلم ثم جيرد  العلم أن يكون له أصل علمي يف ذلك  النافع لطالب  لكن من 
كتابًا من الكتب املهمة فيه ويضيف إىل أصله ما خيرج به من قراءة ذلك الكتاب من 

الفوائد املتعلقة بتحقيق مقصد صالح من مقاصد اجلرد. 



القراءة العلمية 122

التنبيه الثالث: احذر املوازنات اجلائرة 

من طالب العلم من يوازن نفسه وهو يف بداية طريقه يف جرد املطوالت بكبار 
والتحصيل،  والقراءة  اجلرد  يف  طويلة  سنوات  أمضوا  الذين  العلامء  من  القراء 
قرأ  ربام  أنه  بعضهم  عن  فيقرأ  كبرية،  علمية  أصول  وهلم  نفوسهم،  عليه  ومتّرنت 
املجلد يف جلسة واحدة؛ ثم حياول أن حياكيهم وليس له مثل أصوهلم وال متّرسهم 
وال خمزوهنم املعريف، وال اعتيادهم عىل نمط جاّد يف القراءة؛ فإذا رأى أّنه مل يطق ما 

أطاقوه رجع عىل نفسه باحلسة واملالمة، بل ربام انقطع عن اجلرد. 
وهو بمطالبته نفسه أن حياكي هؤالء القراء الكبار كمن يطالب الصبي الصغري 

بمجاراة كبار العّدائني يف السباق. 
وهذه اآلفة من أسباب احلرمان، ولو أّنه نظر بعني البصرية إىل حاهلم يف البدايات 
لوجدها مقاربة حلاله، فإن سار عىل طريقهم، وانتهج هنجهم، وصرب مثل صربهم 

كان حقيقًا بأن يصل إىل مرتبتهم يف القراءة والتحصيل أو قريب منها. 

التنبيه الرابع: االغرتار بالذاكرة ال�شريعة والفهم االأويل

من يقرأ املطوالت يقف عىل درر مكنونة من العلم، وتظهر له أفكار حسنة قّيمة 
والدراسة،  القراءة  يف  العلمية  خطته  حتسني  يف  أثر  ولبعضها  العلمي،  البحث  يف 
فمن غفل عن تدوين هذه الفوائد القيمة، واألفكار احلسنة اغرتارًا منه بذاكرته مل 
يأمن عليها النسيان والتفلت حتى ربام أتى عليه وقت جيتهد يف تذّكرها وطلبها ثم 

ال هيتدي هلا. 
فراشه  من  يقوم  علمية  فائدة  فيها  له خاطرة  إذا خطرت  من  العلامء  من  وكان 
ويوقد الساج ويدّون الفائدة خشية نسياهنا، وقد نقل هذا عن الشافعي والبخاري 

وغريمها من كبار احلفاظ. 
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القارئ لنفسه دفرتًا أو ملفًا إلكرتونيا يدّون فيه  العوائد احلسنة أن جيعل  ومن 
تلك الفوائد واألفكار، حتى يكون له موضع واحد يتعاهده بالنظر واإلضافة، وال 
بأس أن يدونه أوال يف آخر الكتاب لكن ليحذر من إغفاله بعد ذلك، واألوىل أن 
ينقله إىل دفرت فوائده أو امللف اإللكرتوين املخصص، فقد ُجّرب أّن الفوائد التي 
تدون عىل أواخر الكتب ال يكاد يرجع إليها القارئ إال نادرًا، فيضعف تعاهد تلك 

الفوائد واألفكار وإعامل الذهن فيها. 

وتنمية  اجلرد  مقا�شد  عن  الغفلة  من  التحذير  اخلام�س:  التنبيه 
االأ�شول العلمية 

جرد املطوالت من أهّم ما ُتنّمى به األصول العلمية، وكثري من العلامء مل يبلغوا 
مرتبة التحقيق يف العلم إال بعد جرد املطوالت جردًا حسنًا، ولذلك ينبغي أن حيذر 
فيشتغل  به،  العلمية  األصول  وتنمية  اجلرد  مقاصد  عن  الغفلة  من  العلم  طالب 
ألجله،  الكتاب  قرأ  الذي  املقصد  عن  يغفل  حتى  ولطائفه  الكتاب  باستطرادات 
يستأثر  ما  يف  النفس  مع  واالسرتسال  االستطالع،  حب  غلبة  سببها  اآلفة  وهذه 

بعنايتها، ولو كان يف غري مقصده األصيل. 
أعىل  له  حيقق  أن  يرجو  بام  ها  موجَّ يكون  أن  ينبغي  العلم  طالب  واستطالع 
املصالح، وأن يقّدم العناية بتحقيق املقصد عىل ما سواه، فإّنه متى رصف عنايته إىل 
حتقيق املقاصد أمكنه أن يسري يف خّطته العلمية حتى يتقّدم هبا تقّدما كبريًا بإذن اهلل 

تعاىل. 
وإذا اشتغل بملح العلم عن أصوله أضاع كثريًا من جهده ووقته يف غري البناء 
الذي ُيعتمد عليه يف حتصيله العلمي، وإن كان يف ظاهر احلال مشتغال بقراءة الكتب. 
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خامتة الباب:

كنت أوّد وضع أمثلة وتطبيقات يؤدهيا دارسو هذا الكتاب لبعض أعامل اجلرد 
ح هلم، لكن خشيت أن يطول أمد دراسة هذا الكتاب، وألجل أن ال تفوت  وُتصحَّ
الفائدة كليًا سأضع تطبيقات ميّسة يؤدهيا من يشاء من الدارسني للفائدة الشخصية 
حتى يتمّرن عىل أعامل اجلرد ويؤدي بعضها، عىل كتب تشبه املطوالت، وليست 

معدودة منها، ثم ينطلق بعد ذلك يف جرد املطوالت عىل خطة علمية مالئمة له. 
 التطبيق األول: اجرد كتاب »فضائل القرآن« لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم 

لتستخرج منه ما يتعلق بآداب تالوة القرآن. 
التطبيق الثاين: اجرد كتاب »السنة« لإلمام حممد بن نرص املروزي لتستخرج منه 

ما يتعلق بدالئل حجية السنة وكشف شبهات الطاعنني يف حجيتها.
التطبيق الثالث: اجرد كتاب »تاريخ املدينة« لعمر بن شبة لتستخرج منه ما يتعلق 

بجمع القرآن. 
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الباب احلادي ع�شر: نقد القراءة ال�شريعة

من  لكثري  مهّم  مطلب  االستيعاب  وجودة  الفهم  حسن  مع  السيعة  القراءة 
القراء، لكنّه من املطالب التي إذا اشتغل هبا القارئ قبل حينها، واستعملها يف غري 
تقويته،  أراد  العلمي من حيث  فأضعفت حتصيله  أثر عكيس عليه؛  هلا  جماهلا كان 

وأكسبته سوء الفهم من حيث أراد إحسانه. 
وبيان ذلك: أّن طالب العلم يف أّول طلبه للعلم تكون حاجته إىل فهم املسائل 
العلمية وضبطها أشّد، ليؤسس التصور الصحيح للمسائل العلمية، بام يعينه عىل 
أن  له  ينبغي  الذي  الكتاب  قرأ  وإذا  متعلقاهتا،  وفهم  مسألة  كّل  متطلبات  إدراك 
حيسن دراسته قراءة رسيعة فّوت عىل نفسه إحسان فهم تلك املسائل غالبًا، وخرج 
بتصور ضعيف ناقص، وربام اشتمل فهمه عىل مجلة من األخطاء التي مل جيعل لنفسه 
فرصة كافية الكتشافها وتصحيحها، حتى يستفيد منها يف نظائرها، وربام عّود نفسه 

بتلك القراءة السيعة االكتفاَء بأخذ تصور رسيع ناقص عن املسائل العلمية.
وإذا سار طالب العلم عىل هذه الطريقة كان حتصيله العلمي ضعيفًا هشًا غري 

مؤّصل وال مرتابط. 
والعناية  والدرس  القراءة  يف  األناة  بأّن  الناس  من  كثري  يظّن  ما  خالف  وعىل 
بضبط املخترصات تؤدي إىل التأّخر فإّن املجّرب أهنا من أسباب اختصار الوقت 
بني  فيها  جيمع  بمهارة  السيعة  القراءة  فيها  حُيسن  ملرحلة  العلم  طالب  وتأهيل 

السعة والضبط. 
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وقد حيتاج القارئ يف بعض املواضع إىل التوّقف والنظر والتأّمل، وقد يعرض له 
يف مواضع من الكتب ما يشكل وما يستغلق، لكنّه عىل وجه العموم يقرأ الكتاب 

قراءة رسيعة حسنة إذا أتى األمر من بابه، وتدّرج يف مدارجه الصحيحة. 

بيان خطر القراءة ال�شريعة على املبتدئني:

القراءة السيعة يف كتب أهل العلم خطر عىل املبتدئني ألهنا مظنة الفهم اخلاطئ 
وقصور النظر، وإكالل الذهن عن سرب غور املسائل العلمية؛ فتجد القارئ العجول 
يريد أن حيصل النتيجة السيعة كيفام اتفق له، فيقع له بذلك من اخللط واخلطأ يف 

التصور وضعف البناء العلمي ما يكون له أثر ّسء عليه.
نفَسه  فيعّود  الطريقة؛  هبذه  العلمية  املسائل  دراسة  يعتاد  أن  ذلك  من  وأخطر 
السطحية يف القراءة، واالستعجال يف التصور، واإلعراض عن متعلقات املسائل 
تعاهده  فيضعف  واملراجعة،  والتكرار  املؤّصلة  الدراسة  من  وينّفرها  العلمية، 
للمسائل العلمية عىل ضعفه يف حتصيلها أصاًل؛ فُيضيع شطرًا من عمره يف ضعف 
إذا صاحب  أو يرتّقى من جاهل بسيط إىل جاهل مرّكب، وال سّيام  عىل ضعف، 

تلك العجلة يف القراءة اعتداد بالرأي وزهو يف النفس واستعجال للتصّدر.
بكبار  نفسه  يقايس  أن  العلم  أثر سء عىل نفس طالب  التي هلا  ومن األخطاء 
القراء وهو ما يزال يف أول الطريق؛ فتحمله نفسه عىل جماراهتم من غري أن يتدرج 
يف القراءة كام تدرجوا، وال أن يتدرب كام تدربوا؛ فإذا رأى عجزه عن جماراهتم، 
القراءة  عن  وانقطع  أيس  ربام  بل  باحلسات،  نفسه  عىل  عاد  مراتبهم  عن  وختلفه 

وطلب العلم. 
وليعلم طالب العلم أنه ال خيترص عىل نفسه اجلهد والوقت يف الوصول لغايته 
بمثل إتقان الدراسة وضبط املخترصات عىل طريقة أهل العلم، واملداومة عىل ما 

يتيّس له من التحصيل اليومي ولو كان قليال.
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عىل  ومداومة  طبيعي،  تدّرج  من  فيها  بّد  ال  العلمية  املهارات  أّن  إىل  وليتفّطن 
التمرين بام تطيقه النفس، والصرب عىل التكرار، واحتامل اخلطأ والضعف يف أول 

املشوار؛ حتى يشتّد عوده فيها، ويعود صعبها سهاًل، وطويل شوطها قصريًا. 

التحذير من املغالطات يف �شاأن القراءة ال�شريعة: 

وقد  فيها،  الكتب  وتأليف  السيعة،  للقراءة  الدعوة  العرص  هذا  يف  شاع  مما 
تأّملت بعض تلك الكتب مما هو مرتجم أو مأخوذ من كتب أجنبية فوجدت جمال 
القراءة السيعة فيها غري املجاالت التي يقرأ فيها طالب العلم. وعاّمة تلك الكتب 
جتارية تستند عىل حماولة إهبار القارئ وإدهاشه بام جيذبه وال يمكنه حتقيقه، وفيها 

من املبالغات وتعميم احلاالت الفردية يشء كثري.
ومن املغالطات يف تلك الكتب ما يرّض بمن انخدع هبا، كدعوى بعضهم أّن فالنا 
من أصحاب املناصب يقرأ ألفي كلمة يف الدقيقة!! أو ثالثة آالف كلمة؛ فيظّن أنه 
يقرأ كتبًا علمية هبذه السعة، وهم إنام يريدون أنه يقرأ تقارير إدارية قد يكون عىل 

علم مسبق بكثري مما اشتملت عليه؛ فال حيتاج إىل قراءة تلك التقارير مجلة مجلة.
وكدعوى بعضهم أّن فالنًا يقرأ بطريقة x أو s فيستوعب ما يقرأ بسعة مذهلة، 
ونحو ذلك من الرّتهات، التي يعلم اللبيب أّن الغرض منها إنام هو إهبار القارئ 

وإغرائه باقتناء الكتاب والرتويج له. 
ويف بعض تلك الكتب مع ذلك توصيات حسنة، وتنبيهات عىل بعض األخطاء 
الشائعة يف القراءة، وهذا هو القدر املفيد منها، لكن طالب العلم واملعرفة الصحيحة 
بحاجة إىل تبصريه بام ينفعه، وإرشاده ملا حيّسن به قراءته من غري مبالغة وال هتويل، 

وال مغالطته بمقاييس غري مّطردة وال صحيحة. 
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وتلك الكتب عىل ما فيها من املبالغة الظاهرة يكتنفها أمران: 
أحدمها: أن تلك الكتب املؤلفة يف القراءة السيعة موجهة يف األصل لغري طالب 
العلم، وينتقي أصحاهبا أمثلتها بام ال يالئم حال طالب العلم مع كتب العلامء، فال 

تتامثل قراءة كتاب دراس بقراءة تقارير إدارية، ومقاالت صحفية.
يف  القراءة  عن  قوانينها  ختتلف  األجنبية  الكتب  يف  القراءة  أّن  اآلخر:  واألمر 

الكتب العربية، وال سيام كتب أهل العلم.
فنظام الكتابة يف الكتب األجنبية يسّهل عىل القارئ رسعة القراءة؛ ألن الكاتب 
يناقش يف كّل فقرة  الكتاب إىل فقرات  املقالة أو الفصل من  غالبا ما يقّسم أفكار 
القراءة  أراد أن يسع يف  الفقرة؛ فمن  أّول  منها فكرة واحدة، يذكر خالصتها يف 
يمكنه أن يكتفي بقراءة أوائل الفقرات ليستوعب فكرة كّل فقرة إن كان صاحب 

فطنة وذكاء.
وكتب أهل العلم قد جتد السطر الواحد منها يشتمل عىل مسألتني أو ثالث، وال 

سيام املخترصات يف التفسري والعقيدة والفقه.
وهذا التحكم يف انتقاء األمثلة واختالف جمال التطبيق قد ال يتفطن له القارئ 
املبتدئ؛ فينخدع بتلك املغالطات، وحياول أن يقرأ كتب أهل العلم كام ُتقرأ التقارير 

اإلدارية واملقاالت الصحفية. 

الطرق العلمية ال�شحيحة لت�شريع القراءة:

تالئم  صحيحة  علمية  طرق  واالستيعاب  بالفهم  العناية  مع  القراءة  لترسيع 
طالب العلم، ومنها:

1. أن يتدّرج يف دراسة خمترصات يف علم من العلوم؛ حتى يكون عىل معرفة 
حسنة بعاّمة مسائله؛ ثّم ينّظم قراءته يف كتب ذلك العلم؛ فسيجد من نفسه قدرة 

عىل تسيع القراءة مع حسن الفهم بإذن اهلل تعاىل. 
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وسبب ذلك أن كثريًا مما يف تلك الكتب قد أصبح لديه خمزون معريف سابق لقدر 
منها، يفيده هذا املخزون املعريف يف جانبني هلام أثر يف ترسيع القراءة:

اجلانب األول: تسيع تصور فهم املسائل العلمية، فليس حال من يقرأ كالمًا 
ألّول مرة يطرق سمعه كحال من لديه معرفة بقدر منه. 

يقع يف كالمهم من  وما  املسائل  لتلك  العلامء  تناول  تنّوع  أن  اآلخر:  واجلانب 
الزيادات والتفصيل حيّفزه ذهنه للرتكيز، ألّن الذهن له اشتغال سابق بتلك املسائل 
بتلك املسألة، أو  تنبيه عىل أمر متعلق  بزيادة تفصيل أو  فام يقرأ من كالم له صلة 
تفسري ألمر كان مشكاًل عليه، كّل ذلك مما حيّفز الذهن إلدراك ما يقرأ مع ما يشعر 

به من املتعة واالهنامك يف القراءة ورسعتها حتى يقرأ كثريًا يف وقت وجيز. 
2. أن يقرأ َمن كان له حتصيٌل علمي ال بأس به كتبًا متعددة لعاملٍ من العلامء؛ وال 
سيام املكثرين منهم؛ ومن كان له عناية بعلم من العلوم؛ فيجد أن مؤلفاته تتكامل، 
املعلومات، فيخترص ذلك عليه كثريًا من  العلمية وأسلوبه يف عرض  ويعتاد لغته 
العلمية  املادة  يف  التشارك  من  الكتب  تلك  بني  يقع  ملا  القراءة  يف  الذهنية  األعامل 
عناية  له  من  ترى  ولذلك  العرض،  وطرق  املعاجلة  وأساليب  االستمداد  وموارد 
بتلك  منحول عليه؛ خلربته  عنه وما هو  يصّح  ما  بني  يمّيز  العلامء  بكتب عامل من 

األمور يف كتبه. 
واملقصود أن حتصيل اخلربة يف كتب عامل من العلامء تعني عىل تسيع القراءة يف 

كتبه وما يتعلق هبا. 
3. أن يقرأ قراءة منظمة يعتني فيها بتصحيح سلوكه يف القراءة؛ من حيث مجع 
النفس عىل القراءة، واختيار ما يناسب مستواه العلمي، والعناية باملقاصد، وتكامل 
املعارف، فإنه إذا ُرزق مع هذا فطنة وذكاء متّرنت نفسه عىل رسعة القراءة بمهارة 

يراعي فيها حسن الفهم واالستيعاب. 
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القراءة  عىل  املداومة  من  سنوات  بعد  املتقنة  السيعة  القراءة  مرتبة  إىل  فيصل 
الصحيحة، وثراء املخزون املعريف. 

الذي فهمه لغرض تعاهد مسائله حتى ال ينساها،  الكتاب  4. أن يكرر قراءة 
قرأ  ربام  بل  الكتب،  بعض  قراءة  تكرار  العلم  أهل  من  مجاعات  شأن  من  وكان 
قراءاته  فإّن  شأنه  هذا  كان  ومن  املرات،  عرشات  املطولة  الكتب  بعض  بعضهم 
األخرية ليست كقراءته األوىل؛ ألّن األوىل قراءة تأسيس، واألخريات قراءة تعاهد؛ 
فيمكنه أن يقرأ املجلد قراءة تعاهد يف جلسة واحدة من غري مشّقة، بل رّبام ُسئل عن 

دقائق يف الكتاب فأجاب باستظهار حسن. 

ة:  جتربة خا�شّ

كنت قبل أكثر من عقدين من الزمان أقرأ يف بعض الكتب املرتمجة يف مهارات 
القراءة السيعة وتنمية االستيعاب ألحاول اختصار الوقت واجلهد يف قراءة كتب 
أهل العلم، واجتهدت يف تطبيق ما وقفت عليه فلم أر أثرًا ُيذكر، وقّدمت العناية 
بالدراسة  فانتفعت  أيامًا؛  الواحدة  املسألة  يف  مكثت  ولو  العلمية،  املسائل  بتفّهم 

وتفّهم املسائل العلمية أكثر من انتفاعي بمحاولة تسيع القراءة يف ذلك الوقت. 
أهل  لنفيس عىل رجل من  بإعدادها  اشتغلت  التي  الكتب  كتابًا من  وعرضت 
العلم كنت أعرفه بسعة االطالع وكثرة القراءة؛ فأخذ يقرأ الكتاب أمامي ال يكاد 
يمكث يف الصفحة الواحدة إال أقل من دقيقة فيقلبها إىل غريها، ويعّلق تعليقات 
تدّل عىل فهمه وإدراكه، وقرأ صفحات وهو يف ذلك املوقف فجعلت أتعجب من 
رسعة قراءته، وكنت أحسب لنفيس نحو ثالث دقائق يف قراءة الصفحة الواحدة. 

فلام رآين أتعجب؛ قال: لو رأيت قراءة الشيخ بكر أبو زيد لكان تعجبك أشّد؛ 
كانت قراءته أرسع من قراءيت بمراحل!!
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فلام عدت إىل البيت اجتهدت يف حماكاته فلم أقدر؛ فكنت إذا أرسعت يف القراءة 
الكتاب حتى  فات عيّل بعض ما يف الصفحة واختلط عيل األمر واضطرب نظام 
أعود ألقرأ وأتفهم؛ ثم رأيت أن انرصاف اهلمة إىل تسيع القراءة يشغل حيزًا من 

التفكري وُيضعف اإلدراك؛ فيؤّثر ذلك يف الفهم ورسعة التصور. 
وهم كانوا يقرءون عىل سجيتهم دون تكلف؛ ويفهمون ويناقشون ويستدركون!!

فأيقنت أّن لسعتهم يف القراءة أسبابًا ختفى عيّل. 
ثّم رأيت من الشيخ بكر أبو زيد بعد ذلك من رسعة القراءة ما صّدق عندي خرب 

ذلك الرجل.
وبقي أمر رسعة القراءة يف ذهني أتأّمل أسبابه وأتعّرف طرقه؛ حتى أيقنت أّن 

ألهل العلم أسبابًا تساعدهم عىل ترسيع القراءة: 
أوهلا: االستعداد الفطري؛ فإن املوصوفني بالسعة العالية يف القراءة مع جودة 

الفهم كانوا أفذاذًا منهم. 
وثانيها: املخزون املعريف الكبري؛ وقد تبنّي يل فرط جهيل إذ كنت أحاول حماكاهتم 

وليس يل مثل سعة علمهم، وال طول متّرهنم. 
وثالثها: كثرة ممارسة القراءة، وترويض النفس عىل نمط جاّد يف القراءة. 

ورابعها: خربهتم بمسالك املسائل العلمية ومناهج مؤلفيها وموارد استمدادهم 
وأدواهتم العلمية يف معاجلة تلك املسائل وأساليبهم يف العرض؛ وهذه املعارف هلا 
أو يسمي بعضها  برموز  يرمز هلا  العلم من  القراءة، ومن أهل  أثر كبري يف تسيع 
بمصطلحات يدركها أهل العلم يف ثوان معدودة، وحيتاج املبتدئون إىل رشح كثري 

وجهد كبري ملحاولة فهمها. 
ولذلك ال يستغرب إذا قرأ أحد أولئك القراء الكبار أّول كالم عامل من العلامء 
يف مسألة من املسائل فيتصور جممل كالمه يف تلك املسألة وهو مل يقرأها من قبل، 
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فيها سهل  املؤلف  املتقدم ذكرها، وخربته بطريقة  املعارف  أنه هبذه  وسبب ذلك: 
عليه حتصيل هذا التصور الذهني السيع؛ بل ربام استدرك عليه، ونقده يف بعضها، 

فحصلت له القراءة السيعة من غري كّد ذهنّي وال تكّلف. 
وهذا أمر ال خيتّص بالقراءة؛ بل كّل من كان له خربة يف أمر من األمور فإنه قد 

يعرف من مبادهيا ما يبرّصه بنهايتها.
واملقصود التنبيه إىل أّن القراءة السيعة مطلب مهّم لكن من اخلطأ أن ُتطلب من 

غري طريقها الصحيح. 
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الباب الثاين ع�شر: تو�شيات وتنبيهات

التوصيات  من  مجلة  فيه  وسأذكر  الكتاب  هذا  أبواب  خامتة  هو  الباب  هذا 
والتنبيهات ملا فاتني ذكره يف األبواب السابقة ليكون كالتتميم لفوائدها، واجلواب 

عىل ما وردين من أسئلة الدارسني. 

الو�شية االأوىل: التذكري باأن القراءة لتعّلم العلم ال�شرعي عبادة:

وهذا األمر إنام كررت التنبيه عليه ألجل حاجة طالب العلم إىل احتساب وقته 
وجهده يف قراءة كتب العلم، وليعلم أن الشيطان يشتّد كيده عىل من سلك سبياًل 
حيّبه اهلل ويرضاه ليرصفه عن سبيل نجاته ورفعته، وهذه القضية إذا كانت حارضة 
القراء وبني  التي حتول بني  العلم أعانته عىل دفع كثري من اآلفات  يف ذهن طالب 
السامء واألرض من  بني  بينهام كام  متجاورين  قارئني  قراءهتم، ورّب  االنتفاع من 
بام  قلبه  حيّرك  لنفسه،  جماهد  بقراءته،  هلل  متعّبد  فاألّول  املراتب؛  وتفاوت  الفضل 
يقرأ، متطّلع ملا يقّربه إىل اهلل، واآلخر يف غفالت عن هذه العبادات، بل مبتىل بآفات 

من الكبائر الباطنة كالعجب واحلسد والبغي. 
فأويص نفيس وإخواين من طالب العلم بمعرفة قدر ما أنعم اهلل علينا من نعمة 
فيام  النعم برصفها  تلك  نجتهد يف شكر  وأن  والكتابة  والقراءة  واألفئدة  األبصار 
والقراءة  الشيطان  خطوات  اّتباع  من  احلذر  كّل  نحذر  وأن  تعاىل،  اهلل  إىل  يقّرب 
فيام يرّض وال ينفع، فأدنى ما يصيب العبد منها ذهاب الوقت يف غري نفع، وشتات 

القلب، وتشويش الذهن، ومزامحة األعامل الفاضلة وإضعاف ثمرهتا. 
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كتب  يف  القراءة  عن  املثبطني  تثبيط  من  التحذير  الثانية:  الو�شية 
اأهل العلم:

وما  العلم،  أهل  كتب  يف  القراءة  عن  واملعّوقني  وتعويق  املثبطني  تثبيط  احذر 
تنفث به أفواههم من سموم تفتك باهِلَمم، وتوهن العزائم، وتزّهد بالفاضل وتولع 
كتب  يف  القراءة  بنفع  اليقني  من  حصني  حصن  لك  وليكن  واملفضول،  بالواهي 

العلامء، والبصرية بفضلها، واالتساء بأهل العلم واإليامن يف دراستهم وقراءهتم، 
وانتهج هنجهم، واّتبع سبيلهم.

رفعتهم  سبيل  عن  رصفتهم  وكيف  املثبطات؛  بتلك  املخدوعني  بحال  واعترب 
حتى جرفتهم إىل جرف هار فاهنار هبم إىل درك احلرمان والشقاء؛ فكم من خمدوع 
بالتثبيط عن  بسببه، وكم من خمدوع  به وصار هالُكه  فتن  بتزيني علم ضاّر حتى 
القراءة النافعة مسرتسل مع النفس يف تسويفها حتى فرتت عزيمته، وسفلت مّهته، 
بعد أن كان معدودًا من طالب  وُغبَِن يف زهرة عمره وريعان شبابه، وعاد عامّيا 

العلم. 
ضعيف  منهم  الناس  من  أصناف  من  يصدر  وقد  وألوان  دركات  له  والتثبيط 
املعرفة عىل ما لديه من حمبة اخلري، ومنهم املتعامل، ومنهم احلاسد، ومنهم صاحب 

اهلوى املفتون. 
ومن أدّق أنواع التثبيط وأشّدها رضرًا - من حيث ال حيتسب كثرٌي من القراء 
املرتمجة  املخّلطني واملتعاملني والكتب  العلم وكتب  ُمَلح  القراءة يف كتب  تقديُم   -
ألفاظها،  بزخارف  واالغرتار  التواصل  وقنوات  الفكرية  والكتب  والروايات 
وملعان بوارقها؛ حتى يرصف هلا َسنَام الوقت وذروة النشاط فال يبقى لكتب العلامء 
املشتملة عىل متني العلم إال فضول الوقت واجلهد؛ فيقرأها عىل حال ضعف وفتور 
فال جيد لقراءته فيها أثرًا يذكر لغلبة تلك الكتب عىل قلبه واستئثارها بعنايته؛ بل 

ربام فتن هبا؛ فانحرف عن طلب العلم. 
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الو�شية الثالثة: ال تكن كال�شجني يف مرحلة املبتدئني:

حقيقة  يف  سهولتها  مع  النفس  عىل  عسة  مرحلة  علم  كّل  يف  االبتداء  مرحلة 
األمر، ذلك أّن املبتدئ جياهد نفسه لسلوك السبيل األمثل لطلب العلم والقراءة يف 
كتب العلامء، ودراسة املسائل العلمية؛ فإذا جاهد نفسه وصرب رجي له أن ييّس اهلل 

له سبياًل حيّصل به علاًم غزيرًا مباركًا، وجيتاز مرحلة املبتدئني يف مّدة يسرية.
وإين وإن كنت قد كررت يف هذه األبواب وغريها حتذير املبتدئني من مجلة من 
األمور؛ فإين مل أقصد أن حيبس طالب العلم نفسه يف هذه املرحلة سنني طويلة، وإنام 

أردت له أن جيمع مّهته عىل ما هو أنفع له حتى يتّم هذه املرحلة يف مّدة وجيزة.
َكَفْته  بانتظام وإتقان  إذا داوم عىل الدراسة  العلم  أّن طالب  واملعروف املشاَهد 
املوصوفة  والعلوم  فيها،  املبتدئني  مرحلة  الجتياز  العلوم  بعض  يف  يسرية  أشهر 

بالطول كالفقه والتفسري قد يكفيه فيها نحو عامني من املداومة عىل الدراسة. 
ومعرفة  العلم،  ملسائل  جامع  خمترص  بضبط  االبتداء  مرحلة  اجتياز  وُيعرف 
مواضع اإلمجاع واخلالف فيه، ومعرفة أئمة ذلك العلم ومراتب الكتب املؤلفة فيه؛ 

فهذه ثالثة معامل تدور عليها العلوم. 
وبعض العلوم ليس هلا خمترص جامع فيدرس الطالب فيها عددًا من املخترصات 
تقوم مقام املخترص اجلامع، وهذا ظاهر يف علم العقيدة وعلم السلوك وعلوم اللغة. 
ومن تأّمل أحوال العلامء املتقّدمني وجد عنايتهم هبذا األمر ظاهرة بل كان أكثر 
كتبًا  يتمون  كانوا  ولذلك  واملراجعة،  واحلفظ  الدراسة  تذهب يف  أيامهم  ساعات 

كثرية يف مدد يسرية: 
- فهذا النووي رمحه اهلل قد ُذكر يف سريته أنه حفظ التنبيه يف الفقه الشافعي يف 
نحو أربعة أشهر ونصف، ثّم حفظ املهّذب، ثم تدّرج به األمر إىل أن رشح املهّذب 

يف كتابه املاتع املبارك »املجموع« الذي يعّد من أهم كتب الفقه عند الشافعية. 
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- وابن قدامة املقدس حفظ »خمترص اخلرقي« يف صغره، ثم تدّرج به احلال إىل أن 
رشحه وهو يف أوائل الثالثني من عمره يف كتابه الكبري »املغني« الذي يعّد عمدة يف 

الفقه احلنبيل. 
- وهذا ابن هشام النحوي كانت أكثر عنايته بعلم النحو؛ فلام أراد دراسة الفقه 
احلنبيل حفظ »خمترص اخلرقي« يف أقّل من أربعة أشهر وهو يف الثامنة واألربعني من 

عمره. 
العلوم  مبادئ  يف  كثرية  كتبًا  صغره  يف  حفظ  السيوطي  الدين  جالل  وهذا   -
حتى كانت له هبا معرفة حسنة؛ وكان شيخه جالل الدين املحيل يكتب خمترصًا يف 
التفسري بدأ فيه من سورة الكهف إىل سورة الناس ثم عاد إىل أّول املصحف فكتب 
يتّمه، وجالل الدين السيوطي  الفاحتة ثّم مات سنة 864هـ قبل أن  تفسري سورة 
بجودة  معروفًا  أصوليًا  املحيّل  الدين  جالل  وكان  عمره،  من  عرشة  اخلامسة  يف 
كان عام 870هـ عزم جالل  فلام  بعبارات جامعة؛  االختصار  التلخيص وحسن 
البقرة إىل  الدين السيوطي عىل إكامل تفسري شيخه؛ فأكمله من أول تفسري سورة 
هناية سورة اإلرساء يف أربعني يومًا عىل طريقته ومنهجه، وهو يف احلادية والعرشين 
من عمره، ثّم فرغ من تبييضه يف صفر من السنة التالية، وُعرف تفسريمها بتفسري 
اجلاللني، وهو من التفاسري املباركة التي عني هبا العلامء، وله اليوم طبعات كثرية 
جدًا، وقرر يف عدد من اجلامعات واملدارس، ورشحه مجاعة من العلامء، وله حواٍش 
مطبوعة يف جملدات، وهو قد كتبه يف سّن مبكرة، وهذا ال يتأّتى إال ملن كانت له 

معرفة حسنة بعلوم اآللة. 
وكان من أّول تصانيفه كتاب يف تفسري االستعاذة أّلفه وهو دون العرشين؛ أطال 

فيه وتوّسع، وذكر مباحث حسنة نافعة.
وملا بلغ الثالثة والعرشين من عمره كتب كتابه املعروف بالتحبري يف علم التفسري، 
إىل  منه  ينهلون  العلم  أهل  يزال  القرآن وأشهرها، وال  أجّل كتب علوم  وهو من 
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يومنا هذا، وهو أصل كتابه الكبري »اإلتقان يف علوم القرآن«.
املبتدئني إال مّدة يسرية حتى  أّنه مل يمكث يف مرحلة  وهذا يدّل داللة واضحة 

تأّهل للكتابة والتأليف.
واملقصود التنبيه إىل أّن طالب العلم إذا عزم عىل دراسة خمترٍص من املخترصات 
فليجتهد يف ضبطه وإتقانه يف أقّل مدة ممكنة، وليحذر من تطويل أمد الدراسة؛ فكم 

من طالب أمىض يف مرحلة املبتدئني ما كان يكفيه ألن يكون من العلامء. 
وإنه ليحزنني أن أرى كثريًا من املنتسبني لطلب العلم تضيع عليهم سنوات من 
أعامرهم وهم ال يزالون معدودين من املبتدئني، وقد كان يكفي أحدهم يف بعض 

العلوم أشُهٌر قالئل جيتاز هبا مرحلة املبتدئني بإتقان.
وقد جالست عددًا من هذا الصنف مّدة من الزمن وتأّملت أحوال من عرفت 
منهم فوجدهتم يشرتكون يف ثالث آفات ال يكاد يسلم أحد منهم منها كّلها أو من 

بعضها:

االآفة االأوىل: الع�شوائية يف القراءة

شيٍخ  عند  ويدرس  يتّمه،  ال  ثّم  كتاب  يف  يقرأ  نظام،  هلا  ليس  أحدهم  فقراءة 
دروسًا معدودة، ثّم يتحّول عنه إىل شيخ آخر، ويدرس يف كتاب فيجتهد اجتهادًا 
بالغًا يف دروسه األوىل ثّم يفرت وينقطع، حتى تضيع عليه سنوات طويلة وهو عىل 

هذا احلال.
املعدودة لكان خريًا هلم، وألمكنهم  الكتب  تلك  يتّموا  أهّنم صربوا حتى  ولو 

اجتياز مرحلة االبتداء بسالم يف مّدة وجيزة. 
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واالآفة الثانية: تطويل اأمد الدرا�شة يف مرحلة االبتداء

الدروس  عىل  االقتصار  شيوعًا  وأكثرها  التطويل  هذا  أشكال  أشهر  ومن 
اليومية  الدراسة  العلمية؛ فام كان يكفيه أسبوعان من  املتون  األسبوعية يف دراسة 
أربعة  يف  يدرسه  شهران  يكفيه  وما  األسبوعية،  بالدروس  كامل  عام  يف  يدرسه 

أعوام، وهذه حقيقة مشاهدة. 
بل أخربين بعض طالب العلم أّنه منذ تسع سنوات يدرس بلوغ املرام عند شيٍخ 

له فوصل إىل كتاب احلج، وهو ما يقارب ربع الكتاب. 
وقفت  ثّم  أسبوعي،  درس  يف  السبيل  منار  رشح  استهّل  املشايخ  أحد  ورأيت 
عليه بعد ثالثة عرش عامًا فوجدته قد قارب ثلث الكتاب، والذي يغلب عىل الظّن 

أن أكثر الدارسني يف حلقته قد تغريوا مرارًا. 
يتّم رشح  أن  أربعة يف األسبوع ألمكنه  أو  أيام  أّن دروسه كانت يف مخسة  ولو 

الكتاب هلم يف عامني أو أقّل. 
وهذا التطويل يف أّي علم من العلوم له آثار سلبية عىل طالب العلم، إذ حيبسه 
يف مرحلة املبتدئني مّدة طويلة يكّل فيها ذهنه، ويفرت فيها عزمه، ويضعف عن تنمية 
املهارات العلمية وصقلها، عىل ما يعرتي املقترصين عىل الدروس األسبوعية من 
ضعف الرتابط بني الدروس ونسيان كثري من العلم، وفتور يف العزم بسبب طول 

أمد الدراسة.

واالآفة الثالثة: �شعف العناية باملراجعة 

للطالب  يبق  مل  السابقتني  اآلفتني  مع  اجتمعت  فإذا  شائعة،  خطرية  آفة  وهي 
وَرَسَخْت  حفظته،  تعاهدته  إذا  كالنبات  العلم  أّن  ذلك  العلم؛  به  حيّصل  سبب 
اآلفات فذهب  َعَدت عليه عوادي  تركته  وإذا  ثامره،  وآتى  فروعه  أصوُله ونمت 

أصله أو ذبل؛ فقّل االنتفاع به. 
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أّن  األسبوعية  الدروس  عىل  املقترصين  أولئك  بعض  أحوال  من  رأيت  وقد 
جعل  ربام  بل  بينهام؛  فيام  الكتاب  يفتح  ومل  التايل  الدرس  موعد  أتى  ربام  أحدهم 
الكتاب يف سيارته لعلمه بحال نفسه، أنه ال يأخذه إال للحلقة حتى ال حيرض للدرس 
بغري كتاب؛ فربام سأهلم الشيخ عن مسائل رشحها هلم يف دروس سابقة؛ فال يكاد 
جيد منهم جميبًا، بل كثريًا ما كنت أسمع من املشايخ التنبيه عىل أمر املراجعة، وأنه ال 

يليق بطالب العلم أن يكون عهده بالكتاب حلقة شيخه.
شيخه،  رشح  يف  نظر  بيته  إىل  رجع  إذا  العلم  طالب  من  املوفَّقني  بعض  وكان 
ما  ويدّون  ويلخص،  بينها  يوازن  للكتاب  األخرى  الرشوح  من  عددًا  وانتخب 
غري  الدراسة  يف  خّطته  يف  ماٍض  ذلك  مع  وهو  شيخه،  يسأل  حتى  عليه  يشكل 
مقترص عىل الدروس األسبوعية، وإنام يستفيد منها وسيلة تواصل مع شيخه لسأله 
عاّم يشكل عليه، ولرياجع ما يدرس؛ فإذا أتّم زمالؤه رشح الكتاب يف عامني أو 

ثالثة فإذا به قد أتّم كتبًا كثرية.
وليعلم طالب العلم أّن مراحل طلب العلم ال تقاس باألعامر؛ فرّب فتى مل يبلغ 

العرشين معدود من العلامء، ورجل مكتهل يف طلب العلم ال يزال من املبتدئني.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بام علمتنا، وزدنا علاًم تنفعنا به إنك أنت السميع العليم
اللهّم هذا العمل منك ولك فتقّبله وبارك فيه إّنك إن باركت يف يشء نفع

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
فرغت من إعداد هذه الدورة

ليلة اخلميس 27 مجادى اآلخرة 1439هـ
ثّم فرغت من مراجعة أبواهبا وهتذيبها لتخرج يف كتاب

ضحوة يوم األربعاء 25 رجب 1439هـ
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ملحق
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املثال االأول: تلخي�س مقا�شد ر�شالة »اأمرا�س القلوب و�شفائها« 

ل�شيخ االإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل 

اأواًل: م�شائل الر�شالة:

مقدمات يف اأحوال القلوب

• القلوب إنام خلقت ألجل حّب اهلل تعاىل وعبادته، وهذه هي الفطرة التي ُفطر 
الناس عليها.

• إذا تركت الفطرة بال فساد كان القلب عارفًا باهلل حمّبا له عابدًا له وحده.
• إذا كان القلب حمّبا هلل تعاىل وحده مل ُيبتل بحّب غريه أصاًل.

• فساد الفطرة يكون بسبب مرض القلب أو موته؛ ثّم قد يعود القلب إىل فطرته 
إذا يّس اهلل تعاىل لعبده السعي يف إعادته لفطرته.

وموته  البدن  حياة  من  أعظم  وهو  وشفاء،  ومرض  وحياة  موت  له  القلب   •
ومرضه وشفائه.

• للقلب عوارض وأدواء، ومن العوارض ما يؤذيه ويؤمله كالغيظ والغّم، ومنها 
ما يفتنه إذا كان يف القلب مرض.

• القلب حييا، وخيشع، وخيبت، وينيب، ويصلح، ويمرض، وُيشفى، ويقسو، 
ويفسد، ويموت، ويتقّلب.

• اعتنى العلامء ببيان أحوال القلوب وأمراضها وشفائها فيام كتبوا من التفاسري 
فعل  كام  بالتصنيف  أفردها  من  ومنهم  والسري،  والوصايا  األحاديث  ورشوح 

اخلرائطي يف كتابه »اعتالل القلوب«.
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اأنواع القلوب

• قال حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنهام: )القلوب أربعة:
- قلب أجرد فيه رساج يزهر فذلك قلب املؤمن.

- وقلب أغلف؛ فذاك قلب الكافر.
- وقلب منكوس؛ فذاك قلب املنافق.

- وقلب فيه مادتان: مادة متده اإليامن ومادة متده النفاق؛ فأولئك قوم خلطوا 
عمال صاحلا وآخر سيئا(.

�شحة القلب

• صّحة القلب هي سالمته من اآلفات والعلل، وارتواؤه بام يغّذيه ويقّويه. 

• صّحة القلب تقّويه وحتميه من التأثر بكثري من العوارض التي ُيفتن هبا مريض 
القلب. 

• يصّح القلب ويقوى ويتزّكى بتعّدد أسباب قّوته وسالمته من األمراض والعلل. 
العلم،  التي حتصل هبا صّحة  البصرة  أمرين:  القلب وقّوته عىل  صّحة  عامد   •

والرشاد الذي يكون بسبب صّحة اإلرادة.

مر�س القلب

• مرض القلب هو نوع فساٍد يف تصّوره وإرادته. 

أ: فساد التصّور حيصل به االفتتان بالشبهات. 
ب: وفساد اإلرادة حيصل به االفتتان بالشهوات. 

• من فساد التصّور أن ال يبرص احلّق فيحتار ويرتدد، أو يرى احلّق باطاًل والباطل 
حّقا. 
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• مرض القلب يضعفه وُينهكه حتى يتأثر بعوارض يسرية، ويفتتن بأدنى فتنة. 

بشعبة من شعب  القلب  إصابة  أو  غذائه،  عن  بالغفلة  يكون  القلب  • مرض 
الفسق أو الكفر أو النفاق. 

• يزداد املرض بتعّدد أسبابه وتزايد آثاره. 
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ   تعاىل:  قوله   •
ۅ﴾ مرىض القلوب مل متت قلوهبم كموت قلوب الكفار واملنافقني، وليست 

صحيحة كصالح قلوب املؤمنني، بل فيها مرض شبهة وشهوات. 
لو  القلب  صحيح  أّن  عىل  دليل  ڦ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڤ   تعاىل:  قوله   •
بالشهوة؛ فإذا خضعت  القلب املريض  إليها، بخالف  يلتفت  املرأة مل  له  تعّرضت 

املرأة بالقول حّركت شهوته.
• مرض القلب منه ما يكون بسبب ذنب يقع فيه العبد، ومنه عقوبة كام قال اهلل 

تعاىل: ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾.
الفتنة عىل قلب مريض كان ذلك أرسع يف فتنته؛ كام قال تعاىل:  وردت  إذا   •"

﴿ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے﴾.

ق�شوة القلب

ُيبسه وعدم انتفاعه بمواعظ اهلل وآياته، وذلك بسبب استفحال  القلب  • قسوة 
مرضه، وقحطه مما يغّذيه من العلم النافع واملواعظ احلسنة واألعامل الصاحلة.

• القلب القاس كاألرض اجلرداء ال متسك ماء وال تنبت كأل. 
• قسوة القلب أخطر من ضعفه ألهنا تورث صاحبها فساد التصّور، واجلسارة 

عىل الباطل، واإلمعان يف الغواية.
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العبد: ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   بّينة عىل ضالل  القلب عالمة  • قسوة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾. 

ظلمة القلب

• ظلمة القلب تكون بفساد االعتقاد والتصّور وما يتبعه من األعامل املرتتبة عليه. 

الفساد ازدادت الظلمة؛ حتى حيتجب عن القلب إبصار احلق.  • كلام عظم 

أو  الفساد يف االعتقاد والتصّور  أنواع  املّتقي كلام عرض له يشء من  املؤمن   •
الفساد يف اإلرادة والعمل بادر إىل تطهري قلبه لتعود إليه بصريته، كام قال اهلل تعاىل: 

﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ﴾. 
ويبرص  أثرها  وسوء  وقبحها  املعصية  عاقبة  املؤمن  يدرك  أن  البصرية  من   •
تعاىل عن يوسف عليه  اهلل  قال  املعصية، كام  فيزدجر عن  بقلبه  الربهان عىل ذلك 

چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ       ڦ   ڦڦ   ڤ   ﴿ڤ   السالم: 
چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾. 

الظلم  الرك وهو  أنواع:  وهو عىل ثالثة  القلب،  ظلمة  أسباب  من  الظلم   •
العظيم، وظلم اخللق، وظلم النفس. 

بإلزامها  يعدل يف حقها عليه  مل  ألنه  لنفسه،  املرء  ظلم  من  هي  معصية  كل   •
طاعة اهلل؛ فظلمها إذ عّرضها لسخط اهلل وعقابه، وحرمها فضله وثوابه.

• القلب يظلم وينري بحسب ما فيه من اإليامن والنفاق، وإنارته إبصاره للحق، 
وإظالمه عاميته عنه.

• استحكام ظلمة القلب إنام يكون للكّفار واملنافقني، وهم عىل صنفني:
مرّكب،  جهل  أصحاب  فهم  حسنة؛  فرأوها  أعامهلم  سوء  هلم  ُزّين  صنف   -

ممعنون يف الغواية والضالل. 
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- وصنف أصحاب جهل بسيط يتخّبطون يف الظلامت؛ من حريهتم وترّددهم. 
• رضب اهلل تعاىل مثلني هلذين الصنفني يف قوله تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے   ے   ۓ     ۓ﴾.

موت القلب 

• يموت القلب باجلهل املطلق، ويمرض بنوع من اجلهل. 
• يموت القلب إذا فقد غذاءه وشفاءه وكثرت علله وأمراضه. 

القلب، ﴿ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   موت  أسباب  أعظم  من  الرشك   •
ک﴾.

• يموت القلب وإن كان البدن حّيًا، قال اهلل تعاىل عن الكفار: ﴿ٹ  ٹ  ڤ   
املوانع عىل  فذكروا  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
القلوب واألسامع واألبصار، وأبداهنم حّية تسمع األصوات وتبرص األشخاص 

وتفهم اخلطاب، لكنّها حياة َبَدٍن ال حياة قلب.
وال  ينفعه،  يسمع سمعًا  فال  حيييه؛  ملا  يستجيب  ال  الذي  هو  املّيت  القلب   •

يتكّلم بام ينفعه، وال يبرص ما ينفعه، ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ﴾. 
• قال اهلل تعاىل: ﴿جخ  حخ   مخ  جسحس  خس  مس  حص  مص   جض       حض    خض  مض   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ              ڀ  ڀ  ڀ﴾.
اهلل  ذكر  عن  إعراضه  بسبب  الشياطني  عليه  تتسّلط  املّيت  القلب  صاحب   •
فتضّله وتغويه حتى يظّن أنه مهتٍد وهو يف ضالل مبني، ويرى أعامله السيئة حسنة، 
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كام قال اهلل تعاىل: ﴿ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ﴾ وقال تعاىل: ﴿ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ﴾.
من احلّق من شّدة إعراضه عنه، وبغضه له، وال  ينفر  املّيت  القلب  • صاحب 

يطيق سامعه، كام قال اهلل تعاىل: ﴿ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ        ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ﴾ وقال تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ      

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ﴾.
• تنبيه: اآليات الواردة يف ذّم القلوب املّيتة واملريضة وإن كانت نازلة يف الكفار 

فهي تتناول بالتنبيه من يف قلبه شعبة من شعب النفاق أو الكفر األصغر. 

حياة القلب

• حياة القلب ال تكون إال بتوحيد اهلل تعاىل واالستجابة له؛ فالتوحيد يزيل إهلية 
ما سوى احلّق من القلب، واالستجابة هلل تعصمه من اهلوى واّتباع الشيطان.

- دليل األول قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ            ڳ  ڱ﴾ أي: بتوحيد اهلل.
- ودليل الثاين: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې﴾.

يبرص وال  يسمع وال  املّيت ال  والقلب  ويعقل،  يسمع ويبرص  املنّور  القلُب   •
يعقل، ﴿ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی﴾، ﴿ھ  ے  

ے  ۓ   ۓ  ڭ﴾، ﴿ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ﴾. 
ىئ  ىئ               ﴿ىئ   والرتهيب  والرتغيب  والوعظ  بالتذكري  ينتفع  احلّي  القلب   •

ی﴾، ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ﴾. 
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ما  يتناول  الذي  املّيت  القلب  بخالف  ويرّضه  يؤذيه  مما  يمتنع  احلّي  القلب   •
يرّضه وال يشعر برضره. 

فيه نورًا يميش به صاحبه، وفرقانًا يفّرق به بني احلّق  اهلل  جيعل  احلّي  • القلب 
والباطل، وكلام كانت حياة القلب أتّم كان نوره أعظم، وفرقانه أظهر، حتى يتبنّي 
عليه؛  تلتبس  فال  الرشاد،  من  والغّي  الضالل،  من  واهلدى  الباطل،  من  احلّق   له 

ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾.

• القلب احلّي ينجذب إىل ما يزيده حياة ونورًا وزكاة فيألف الطاعات وحيّبها 
ويأنس هبا، وينفر من املعايص والغفالت ويستوحش منها. 

اأدواء القلوب

• القلب له أدواء إذا أصيب ببعضها أمرضته، واملؤمن يشعر بمرض قلبه وجيد 
أثره؛ فيبادر إىل مداواته. 

• أدواء القلوب منها ما يفسد التصّور، ومنها ما يفسد اإلرادة، وصالح القلب 
إنام يكون بصّحة العلم، وصالح العمل.

والبخل،  والشّح  واالرتياب،  والشّك  والعّي،  اجلهل  القلوب:  أدواء  من   •
والكرب واخليالء، واحلقد واحلسد، والشهوة والعشق، واهلوى والَوَهن.

عن بعض هذه األدواء، وأشار  احلديث  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  • أسهب 
إىل بعضها، وسأخلّص ما ذكره يف مسائل، وقد أضيف إضافات يسرية للتنبيه عىل 

ما حيسن ذكره. 
■ اجلهل والعّي

أو  ابتداء  ينفع،  بام  البصرية  لفقدان صاحبه  القلوب،  علل  أصل  هو  اجلهل   •
عقوبة. 
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• اجلهل األصيل فتنة لصاحبه، واجلهل الذي يكون بعد قيام احلجة واإلعراض 
عن الذكر عقوبة لصاحبه. 

له من األذى بسبب التخّرص والتوّهم والرتدد ما  حيصل  بصرية  بال  • السائر 
جيعله غري مطمئّن القلب يف ذلك الشأن، ويف احلديث الصحيح: »إنام شفاء العّي 

السؤال«. 
التبرّص باّتباع هدى اهلل وطاعة الرسول صىل  القلب شفاؤه  • اجلهل مرض يف 

اهلل عليه وسلم وسؤال أهل العلم. 
■ الشك واالرتياب

واالرتياب من أخطر أمراض القلوب، وحيصل لصاحبه أمل ال يزول  • الشّك 
إال بالعلم واليقني. 

اهلل تعاىل وتصديق رسوله صىل  تصديق  عدم  بسبب  واالرتياب  الشك  • يقع 
اهلل عليه وسلم. 

• من ال يّتبع الرسول يقع يف حرية وشّك يالزمانه، وال يزوالن عنه إال بتحقيق 
اإليامن واالّتباع. 

■ احلسد
• احلسد مرض غالب من أمراض القلوب مل يسلم منه إال قليل من الناس. 

احلسد؛ فليكتمه وليرّبك لصاحبه، وليكره ذلك  من  يشء  نفسه  يف  وجد  • من 
من نفسه، وليّتق اهلل حتى ال يقول وال يعمل بمقتىض ما وجده يف نفسه من احلسد. 
ى احلسد يف نفسه، وفعل ما ُأرشد إليه أعني عىل ترك احلسد، وحصلت  • من عمَّ

له السالمة من إثمه وآثاره. 
• من الواجب أيضًا عىل املسلم نرصة املحسود بام يستطيع من قول أو عمل. 
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يعينون  وال  املحسود  عىل  يعتدون  ال  دين  عندهم  الذين  الناس  من  كثري   •
من ظلمه، لكنّهم ال يقومون بحّق نرصته مع قدرهتم عىل ذلك؛ فهؤالء يعاقبون 

باخلذالن وبخس حقوقهم.
• احلسد هو كراهة ما يراه احلاسد من حسن حال املحسود. 

• احلاسد يتأمّل من وجود النعمة عىل حمسوده وزوال تلك النعمة يرفع عنه هذا 
األمل؛ فيلتّذ بزوال النعمة عنه وإن مل يكن له نفٌع بزواهلا. 

حُيسد عليه الناس املال واجلاه، ولذلك يقع عىل العلامء من احلسد ما  ما  • أكثر 
ال يقع عىل الُعبَّاد؛ ألهنم رؤوس الناس يعّلموهنم وُيفتوهنم. 

التحاسد بني الرشكاء يف منفعة أو مال، وإذا اسرتسل احلاسد  يكون  ما  • أكثر 
مع حسده انتقل إىل البغضاء وهي احلالقة، ثم إىل الظلم والعدوان. 

بمقتىض حسده قوٌل أو فعٌل فهو  احلاسد  صدر عن  فإذا  قلبّي؛  • احلسد عمل 
؛ وجتب عليه التوبة من احلسد.  ظامل متعدٍّ

• املحسود مبتىل مظلوم، وهو مأمور بالصرب والتقوى، وموعود بالنرص والرزق 
إذا صرب واّتقى. 

• التحقيق يف معنى حسد الغبطة أن يكره فضل صاحبه عليه من غري أن يتمنّى 
زوال النعمة عنه؛ بل يريد أن يكون مثله أو أحسن منه. 

حسدًا ألّن احلامل عليها هو نظره إىل إنعام اهلل عىل غريه مع  الغبطة  • سّميت 
كراهته أن يتفّضل عليه ذلك الغري.

• هذا الكره إذا مل يصحبه متنّي زوال النعمة؛ فال يالم عليه صاحبه، وذلك كام 
يكره كل واحد من املتسابقني أن يسبقه صاحبه، من غري أن يكون حاسدًا له، ويقال 

مثل ذلك يف املنافسة يف اخلريات. 
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إىل  التفات  قلبه  يف  يكون  أن  غري  من  عليه  اهلل  ينعم  أن  حيّب  الذي  العامل   •
أحوال الناس ليس يف قلبه من احلسد يشء، وهو أفضل حاالً من الذي إنام حيمله 

عىل العمل الغبطة، ومالحظة إنعام اهلل عىل غريه. 
• من مل يّسه ما يّس املؤمنني ويسوئه ما يسوئهم فليس منهم. 

■ الشّح
اإلحسان، وحيرمه  وبذل  احلقوق،  أداء  من  صاحبه  يمنع  دوّي،  داء  الشّح   •

خريًا كثريًا. 
• ترك الشّح من أسباب الفالح كام قال اهلل تعاىل: ﴿ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

يئ  جب﴾.

• الشّح داء يمرض القلب، ويعّرضه لفتنة كثرية؛ إذ يزداد طمعه وحرصه عىل 
حّظ نفسه فيحمله ذلك عىل إمساك ما جيب عليه بذله، والتعّدي عىل ما ال حيّل له. 

• الشّح يكون باحلرص عىل املال واملنفعة، واملنافع كثرية متنّوعة. 
سّيئة كثرية قولية وعملية وقلبية باعثها احلقيقي إنام  أعامل  الشّح  عىل  • يرتّتب 

هو الشّح. 
• كان عبد الرمحن بن عوف يكثر من الدعاء يف طوافه بقوله: »اللهم قني ُشّح 
»إذا وقيت شح نفيس وقيت  فقال:  ما تدعو هبذا  أكثر  ما  له رجل:  فقال  نفيس«. 

الشح والظلم والقطيعة«.
• اإليثار من دالئل سالمة القلب، واّتصاف صاحبه باألمانة النتفاء الطمع من 

القلب.
■ الكرِب

وينحرف  التصّور،  يفسد  ما  أعظم  ومن  القلوب،  أدواء  أعظم  من  الكرب   •
باإلرادة. 
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• من دالئل خطر الكرب أنه ال يدخل اجلنّة من كان يف قلبه مثقال ذّرة منه. 

• الكرب هو بطر احلّق وغمط الناس.
■ اهلوى

• اّتباع اهلوى مفسد للقلب.
اّتباع ما هتوى ألجل ما حيصل هلا من اللذة بذلك. • النفس تنشط يف 

مذمومة أو أبغض بغضًا مذمومًا وعمل بمقتىض هذا احلّب  حمّبة  أحّب  من   •
والبغض أو تكّلم به كان آثاًم، ومن كتمه وهنى النفس عنه كان مّتقيًا صابرًا. 

• اهلوى يفسد احلّب والبغض يف القلب؛ فيحّب ما هيوى وحيّب ألجل ما هيوى 
ما ترّضه حمّبته، ويبغض ما ال هيوى وإن كان نافعًا له، ويبغض ألجل بغضه ما قد 

يرّضه بغضه وحيرمه خريًا كثريًا. 
• إذا استحكم اهلوى يف القلب أفسد التصّور واإلرادة. 

• من ترك ما تطلبه نفسه مما يبغضه اهلل فينهاها خشية هلل تعاىل كان ممن دخل يف 
قوله تعاىل: ﴿ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ﴾.

■ الغضب
■ الشهوة
■ العشق

الزائد املفرط املتعّدي حلدود اهلل.  • العشق هو احلّب 
يرّضها، وهو مرض نفسايّن، وإذا قوي أّثر يف  ملا  النفس  حّب  العشق  • حقيقة 

البدن والعقل.
اهلل، ولو كان املعشوق مما تباح حمّبته يف  حلدود  تعّديًا  فيه  ألّن  مرض  • العشق 

األصل كالزوجة، وإذا كان يف حمّبة املمنوع كان رضره وإفساده أعظم. 
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القلب، واستيالؤه عىل  املحبوب عىل  بسببه طغيان  يكون  احلّب  • اإلفراط يف 
التفكري؛ فيؤثره باحلّب والتذّكر والطاعة، حتى يرتكب ألجله بعض املحّرمات، أو 

يفّرط يف بعض الواجبات ألجله. 
ثّم قد تفسد عقله  وعرضه  صاحبها  دين  تفسد  التي  األمراض  من  العشق   •

وجسمه. 
يشتهي ما يرّضه فإن تناوله أرّضه، وإن منع منه تأمّل  الذي  كاملريض  • العاشق 

حلرمانه منه. 
• يزداد العشق باّتصال العاشق بمعشوقه مشاهدًة أو مالمسًة أو سامعًا، ويرّضه 

التفكري فيه، والتخّيل له. 
• واليأس يزيل الطمع؛ فتضعف اإلرادة؛ فيضعف احلّب. 

• شفاء املريض إنام هو بزوال مرضه، وشفاء العاشق بزوال احلّب املذموم من 
قلبه. 

فقيل هو فساد يف اإلرادة وهو املشهور، وقيل: فساد يف  العشق؛  يف  • اختلف 
التصّور. 

ابُتيل بالعشق فعّف وصرب أثيب عىل تقواه هلل.  • من 

تعاىل وحده مل ُيبتل بحّب غريه أصاًل فضاًل أن يبتىل  هلل  حمّبا  القلب  كان  إذا   •
بالعشق. 

• من ابتيل بالعشق فلنقٍص حمّبته هلل وحده، وتوحيده إّياه، ولذلك سلم يوسف 
عليه السالم من العشق، وشقيت به امرأة العزيز مّدة من عمرها.

له،  وحمّبته  اهلل  إىل  إنابته  العشق:  عن  يرصفانه  صارفان  فيه  الصالح  القلب   •
وخوفه من اهلل. 
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• احلّب الفاسد ُيزال بحّب ما هو أعظم منه مما ينفع العبد؛ وبخوف عاقبة ذلك 
احلّب الفاسد. 

ملحبوب أعظم منه أو خوف رضر جتّره عليه تلك  إال  حمبوبًا  يرتك  ال  العبد   •
املحّبة. 

�شفاء القلب

بالقرآن الذي جعله اهلل شفاء ملا يف الصدور من  هو  إنام  القلوب  شفاء  • أصل 
أمراض الشبهات والشهوات. 

- ففيه من البصائر والبّينات ما يشفي القلب من مرض كّل شبهة. 
- وفيه من احلكمة واملوعظة ما يشفي القلب من مرض كّل شهوة. 

• شفاء القلوب قائم عىل أصلني: 

حقًا،  احلّق  يرى  أن  أثرها  ومن  العلم؛  بصّحة  وحتصل  الدين،  يف  البصرة   -
والباطل باطاًل، واحلسن حسنًا، والقبيح قبيحًا. 

- الرشاد، وحيصل باالستقامة عىل أمر اهلل واّتباع هداه؛ فريغب فيام رّغب اهلل 
فيه، ويرهب مما رّهب اهلل منه، وحيّب ما أحّبه اهلل، ويبغض ما أبغضه اهلل.

إىل  ويعود  القلب،  فيصلح  واإلرادة؛  للتصّور  املفسدة  للعلل  شفاء  القرآن   •
فطرته التي فطر عليها. 

وبذلك  والعلل؛  اآلفات  من  تقيه  ومحاية  يقّويه،  غذاء  من  له  بّد  ال  القلب   •
حتصل له احلياة والزكاة. 

التغذية واحلامية أعظم من حاجة البدن؛ وأثرها فيه أرسع  إىل  القلب  • حاجة 
من أثر غذاء البدن. 

• أصل صالح القلب هو حياته واستنارته. 
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اإ�شالح القلب 

• العبد مأمور بالسعي يف إصالح قلبه. 
• يصلح القلب بتصحيح العلم، ورشاد العمل. 

عن  والكّف  بالفرائض،  والقيام  واإليامن،  التوحيد  بتحقيق  القلب  يصلح   •
املحرمات، وتالوة القرآن، والتوبة واالستغفار، والصرب والشكر، والتفّكر يف آيات 

اهلل، وكثرة الذكر، والدعاء، والصدقة، والتعويذات الرشعية.
■ حتقيق التوحيد واإليامن

خلق لعبادة اهلل وحدته، فمفتاح صالحه إنام هو باإليامن باهلل وإفراده  • القلب 
بالعبادة. 

• صحة القلب حتفظ باإليامن. 

• اإليامن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.
• القلب املوّحد منيب إىل اهلل تعاىل، وجٌل منه، مفتقر إليه، مطمئنٌّ بذكره.

بن عبد اهلل التسرتي: )ليس بني العبد وبني ربه طريق أقرب إليه  سهل  قال   •
من االفتقار(.

■ أداء الفرائض
الواجبات واحلرص عىل إكامل الفرائض ظاهرًا وباطنًا ثم التقّرب إىل  • تقديم 
اهلل تعاىل بام يتيّس من النوافل من أعظم أسباب نيل حمّبة اهلل تعاىل وإصالح القلوب.

■ الكّف عن املحّرمات 
زكاة القلوب، ألهنا  أسباب  أعظم  من  والباطنة  الظاهرة  الفواحش  • اجتناب 

أخالط رديئة تضعف الروح، وتوهن النفس، وتفسد القلب. 
﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ   تعاىل:  اهلل  • قال 

ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾.
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■ تالوة القرآن
• تالوة القرآن وتدّبره من أعظم أسباب صالح القلوب. 
• بصائر القرآن تصحح التصّور، ومواعظه تقّوم اإلرادة.

■ التوبة واالستغفار
• التوبة مطهرة للقلب والنفس من آثار الذنوب واملعايص؛ وكلام كانت التوبة 

أحسن كان التطهري أعظم. 
• من استغفر اهلل ثّم تاب إليه مّتعه اهلل متاعًا حسنًا إىل أجل مسّمى ﴿ھ  ھ     

ھ  ے  ے  ۓ... ﴾.
■ الصرب

صرب عىل طاعة  وهو عىل أنواع:  القلوب؛  من أعظم أسباب إصالح  الصرب   •
اهلل، وصرب عن معصية اهلل، وصرب عىل أقدار اهلل املؤملة. 

• الصرب عىل البالء عىل نوعني: 
- صرب اضطرارّي من مل يصرب فيه صرب الكرام سال سلّو البهائم، وهو الصرب 
عىل ما ال اختيار للعبد فيه؛ كالصرب عىل موت القريب، وذهاب املال، وفقد نعمة 

من النعم.
من  إليه  اهلل  أرشد  بام  هبم  ُيبتىل  الذين  األعداء  جماهدة  وهو  اختياري،  -وصرب 

أنواع املجاهدة ومراتبها.
يف  اختيار  له  العبد  أن  جهة  من  االضطراري  من  أفضل  االختياري  الصرب   •
اهلوى،  وجمانبة  التقوى،  وإلزامها  اهلدى،  اّتباع  عىل  نفسه  فيصرب  والرتك،  الفعل 

وحفظ حدود اهلل تعاىل.
وهو صابر حمتسب؛ يثاب عىل كّل ما  ورسوله،  اهلل  طاعة  عىل  يؤذى  الذي   •

يناله من أذى صغري أو كبري يف سبيل اهلل، ويكتب له به عمل صالح.
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• النرص مع الصرب، والفرج مع الكرب، ومع العس يس.
• مل ينل أحٌد شيئًا من جسيم اخلري نبيٌّ فام دونه إال بالصرب.

■ الشكر 
صالح القلوب؛ ألنه حيصل به التوفيق ملزيد من األعامل  أسباب  من  • الشكر 

الصاحلة، والسالمة من العذاب.
ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   ﴿ۆئ   العذاب،  رفع  أسباب  من  الشكر   •

ېئ﴾. 
﴿ڤ   تعاىل:  قال  كام  عبده،  عىل  تعاىل  اهلل  فضل  زيادة  أسباب  من  الشكر   •

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾.

■ التفّكر يف آيات اهلل
البصرية واليقني، وحسن املعرفة بعواقب  القلب  يورث  اهلل  آيات  يف  • التفّكر 

األعامل؛ فيعينه ذلك عىل االستقامة والرشاد. 
■ كثرة الذكر

ۆئ   ۇئ   ﴿ۇئ   تعاىل:  اهلل  قال  كام  الفالح  أسباب  من  الذكر  كثرة   •
ۆئ  ۈئ﴾.

• األوراد من األذكار يف طريف النهار وعند النوم واالستيقاظ من أحسن غذاء 
القلوب. 

• اإلكثار من »ال حول وال قوة إال باهلل« له أثر عظيم يف حتّمل املشاّق، وإطاقة 
األعامل العظيمة، ونيل املراتب الرفيعة. 

■ الدعاء
• املداومة عىل الدعاء من أعظم أسباب اإلجابة، وليحذر العبد من االستعجال. 
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■ الصدقة 
• الصدقة تطفئ اخلطيئة وتنّمي اليقني يف القلب؛ فيحصل هبا التطهري والتزكية 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾.
■ التعويذات الرعية

• التعويذات الرشعية من أحسن الوقاية للقلوب. 

عالمات �شالح القلب 

• من عالمات صالح القلب حتقيق التوحيد هلل تعاىل.

- قال أمحد بن حنبل لبعض الناس: )لو صححت مل ختف أحدا(.
- قال ابن تيمية: )أي خوفك من املخلوق هو من مرض فيك كمرض الرشك 

والذنوب(.
• من عالمات صالح القلب صّحة التصّور، واستقامة اإلرادة. 

• صالح اجلوارح من آثار صالح القلب. 

• استقامة اللسان وكثرة الذكر من دالئل صالح القلب. 
• حياء القلب من اإليامن ومن دالئل حياة القلب، ألن احلياء يمنع من القبائح، 

والقلب احلّي يمنع ما يؤذيه بخالف القلب املّيت. 
- من ُحرم احلياء استمرأ القبائح، ومن مات قلبه اجرتأ عىل املوبقات. 

التصّور  صالح  ألجل  وذلك  مؤمن،  فهو  سّيئته  وساءته  حسنته  رسته  من   •
واإلرادة. 

• صالح القلب يتفاضل فيه الصاحلون عىل درجات كثرية. 
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زكاة القلب

ٹ   ٿ   ٿ    ﴿ٿ   ورمحته،  تعاىل  اهلل  فضل  من  والنفوس  القلوب  زكاة   •
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ﴾.

• الزكاة سبب الفالح، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ی  جئ  حئ  مئ      ىئ﴾.
• زكاة القلب حتصل بأمرين:

- شفاء القلب من أمراضه وعلله، وختّلصه من آثار الذنوب واملعايص.
- تغذية القلب بام يقّويه؛ وأعظم غذاء للقلب: حتقيق التوحيد، وازدياد اليقني، 

وفعل الطاعات. 

تقّلب القلب

• القلب يتقّلب، وحاجة املرء إىل سؤال اهلل تعاىل التثبيت واهلداية دائمة متجددة. 
﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ دليل عىل عظم  صالة  كل  يف  املؤمن  قول  • يف 

احلاجة إىل هذا الدعاء.
املؤمن بحاجة إىل البصرية واإلعانة عىل الطاعة يف كّل أمر من أموره؛ وهبام   •

حتصل اهلداية وتكمل. 
كثرية  هدايات  إىل  حيتاج  لكنّه  اهلداية؛  أصل  هو  اإلسالم  يف  املسلم  دخول   •

متنّوعة.
• الفتن التي تعرتض املؤمن يف يومه وليلة كثرية متنّوعة ومن مل هيده اهلل ضّل هبا.

• جمّرد العلم باحلّق ال حيصل به االهتداء إن مل يعمل بعلمه. 

حتى صاروا من أولياء اهلل املتقني كان من  األّمة  هذه  من  اهلل  هداهم  • الذين 
أعظم أسباب ذلك دعاؤهم اهلل هبذا الدعاء.
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عىل  تعاىل  اهلل  فرضه  ولذلك  احلاجات  أشّد  الدعاء  هذا  إىل  املؤمن  حاجة   •
املؤمنني يف كّل ركعة من صلواهتم، وحمّبة اهلل تعاىل هلذا الدعاء عظيمة تعرف بداللة 

فرضه هبذا القدر العظيم. 
• إذا حصلت اهلداية حصل ما يرتتب عليها من النرص والرزق والتوفيق وأنواع 

الفضائل والربكات، وما تطلبه النفس من أحوال السعادة.

ثانيًا: املقا�شد الفرعية: 

قامت هذه الرسالة عىل مجلة من املقاصد: 
1: مقدمات يف أحوال القلوب بني فيها املؤلف أمهية أعامل القلوب وأّنا متوت 

وحتيا ومترض وتشفى، وتعرض هلا عوارض وأدواء. 
2: بيان أنواع القلوب. 

3: بيان معنى صحة القلب وأسباهبا. 
4: بيان معنى مرض القلب وأنواعه وأسبابه. 

5: بيان معنى فساد القلوب وأسباب قسوهتا وظلمتها وموهتا.
6: بيان معنى حياة القلب وآثارها. 

7: بيان مجلة من أمراض القلوب كاجلهل والعي، والشك واالرتياب، واحلسد 
والشّح، والكرب واهلوى، والغضب، والشهوة، والعشق. 

8: بيان طرق وأسباب شفاء القلوب من أمراضها. 
9: بيان معنى صالح القلوب وأسبابه وعالماته. 

10: بيان معنى زكاة القلب وأسبابه وآثاره. 
11: التحذير من تقلب القلب، وبيان أسباب الثبات. 
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ثالثًا: املق�شد الكّلي العام:

صالحها  وعالمات  وأنواعها،  وأحواهلا  القلوب  أعامل  بأمهية  التعريف 
وفسادها، وبيان مجلة من أمراض القلوب وطرق شفائها منها، وبيان معنى حياة 

القلب وزكاته، والتحذير من تقّلبه، وبيان أسباب الثبات.
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املثال الثاين: تلخي�س مقا�شد التحفة العراقية 

ل�شيخ االإ�شالم ابن تيمية

وتكشيف مسائلها
]مع إضافات وتوضيحات لبعض اجلمل واملقاصد[

اإجمال مقا�شد التحفة العراقية 

املقصد الرئيس: فقه أعامل القلوب.
أعامل  يف  خمترصات  كلامت  فهذه  بعد  )أما  بقوله:  رسالته  أول  يف  املؤلف  بينه 

القلوب، التي قد تسمى األحوال واملقامات(.
املقاصد الفرعية: وهي اجلمل الرئيسة واملباحث املهمة التي أودعها املؤلف يف 

رسالته. )مع إعادة ترتيبها وإضافات يسرية(.
ظهر يل بعد التأمل والدراسة أن هلا ثالثة مقاصد هي:

• املقصد األول: بيان أمهية أعامل القلوب.
• املقصد الثاين: بيان املنهج احلق يف أعامل القلوب.

االغرتار  من  والتحذير  الباب،  هذا  يف  املخالفني  عىل  الرد  الثالث:  املقصد   •
بمخالفاهتم وهي عىل نوعني: بدع وأخطاء.

القلوب. اأعمال  اأهمية  بيان  االأول:  • املق�شد 

وبيان ذلك أن الغاية التي خلق اهلل اجلن واإلنس ألجلها هي عبادته؛ كام قال 
تعاىل: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾.

والعبادات تنقسم إىل قسمني: عبادات ظاهرة وعبادات باطنة.
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فالعبادات الظاهرة منها قولية وعملية كالصالة والزكاة والصيام واحلج وتالوة 
القرآن، والعبادات القلبية الباطنة كاإلخالص واملحبة واخلوف والرجاء والتوكل 

واالستعانة والرغبة والرهبة وغريها.
العبادات  أصل  وهي  باألصل،  املقصودة  هي  الباطنة  القلبية  العبادات  وهذه 

الظاهرة، فإذا مل تصح العبادات الباطنة كانت العبادات الظاهرة باطلة.
كانت  فمن  بطالهنا،  أو  عبادته  صحة  عىل  متوقفة  وشقاوته  اإلنسان  وسعادة 

عبادته مقبولة كان من السعداء، ومن ردت عبادته شقي يف الدنيا واآلخرة.
ثم ذكر شيخ اإلسالم أنواعًا من أعامل القلوب: كاإلخالص واالستعانة واملحبة 

واخلوف والرجاء والصدق والتوكل والرضا واحلمد والصرب.
وذكر اقرتان بعض أعامل القلوب ببعض، وأنه ينتج عبادة مرتكبة منهام هي أحب 
إىل اهلل من انفراد أحدمها دون اآلخر، كاجلمع بني اإلخالص واالستعانة املذكور 
واخلوف  املحبة  بني  واجلمع  ٹ﴾،  ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ   تعاىل:  قوله  يف 
واإلخالص،  والصدق  والطمع،  واخلوف  واليقني،  الصرب  وكذلك:  والرجاء، 

والتوكل والرضا، والصرب والشكر، والصرب واملرمحة.
وأعامل القلوب قسمني:

القسم األول: أعامل يتعبد هبا هلل كمحبته وخوفه ورجائه.
والقسم الثاين: أعامل قلبية هي من لوازم عبادة اهلل وآثارها ومعينة عليها كمحبة 
الرسول صىل اهلل عليه وسلم وحمبة املؤمنني، ورمحتهم، وحسن الظن هبم، والغرية 
عىل املحارم، والزهد يف الدنيا والزهد فيام يف أيدي الناس. ونحو ذلك من األعامل 

القلبية التي حيبها اهلل ويثيب عليها.
وكال القسمني عبادة يثاب عليها.

تكون  وقد  مباحة  تكون  فقد  التعبد  معاين  من  ختلو  التي  القلبية  األعامل  وأما 
حمرمة وقد تكون مكروهة.
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وسابق  ومقتصد  لنفسه  ظامل  فمنهم  درجات:  عىل  القلبية  األعامل  يف  والناس 
باخلريات بإذن ربه.

• املق�شد الثاين: بيان املنهج احلق يف اأعمال القلوب.

وبيان ذلك أن العبادات إما أن تكون صحيحة أو باطلة، فالعبادات الصحيحة 
التي يتقبلها اهلل ويثيب عليها هي التي مجعت اإلخالص واملتابعة، وهو ما تقتضيه 
الشهادتان، والعباد يتفاضلون يف اإلخالص، ويتفاضلون يف إحسان املتابعة، وهذا 
تعاىل:  اهلل  قال  االتباع،  وإحسان  اإلخالص  جتريد  املقامات  أعىل  أن  عىل  يدلك 
أي:  وجهه  گ﴾،  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ﴿ڈ  

قصده.
فال يعبد إال اهلل، وال يعبد اهلل إال بام رشع.

املرسلني، وكل  به  الذي بعث اهلل  العبادة هلل فهو معنى اإلسالم  فأما إخالص 
يكون  وال  سواه،  اهلل  يقبل  ال  الذي  الدين  وهو  اهلل،  توحيد  إىل  قومه  دعا  رسول 
تعاىل:  قال  اهلل،  دون  من  يعبد  مما  والرباءة  بالطاغوت  بالكفر  إال   اإلخالص 

﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   
يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ﴾.

وأما إحسان املتابعة فإنه يعصم العبد من الرشك والبدعة والغلو والتفريط.
يف  يقدح  ما  ومنها  اإلخالص  يف  يقدح  ما  منها  الُعبَّاد  تعرتض  التي  واآلفات 

املتابعة، ومن سلم له إخالصه ومتابعته فقد سلمت له عبادته.
فآفات النوع األول يكون بسببها الرشك األكرب واألصغر واخلفي، وعلل وأدواء 
مقامات  يف  وعلل  ضعف  من  عليه  يرتتب  وما  اإلخالص  ضعف  بسبب  أخرى 

االستعانة والتوكل والصدق واخلوف والرجاء واملحبة وغريها.
وآفات النوع الثاين: يكون بسببها البدعة والغلو والتفريط.
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من  والتحذير  الباب،  هذا  يف  املخالفني  على  الرد  الثالث:  املق�شد   •
خمالفاتهم

وهذه املخالفات عىل نوعني:
النوع األول: بدع أحدثتها بعض الطوائف.

النوع الثاين: أخطاء حصلت من بعض املشايخ بسبب سوء فهم وضعف علم، 
أو عبارات قاهلا قائلهم وهو يف حال ال يؤاخذ هبا؛ ففتن هبا بعض األتباع.

النوع االأول: التحذير من البدع املحدثة

مع  واالسرتسال  بدعية،  بوسائل  وطلبها  بالكرامات  االغرتار  ذلك:  ومن 
القدر، والفناء بمشهد الربوبية عن مشهد األلوهية، أو بمشهد األلوهية عن مشهد 
الربوبية، والضالل يف باب األسباب، والذوق والوجد البدعيان، ومسألة السامع 

البدعي، واالحتاد واحللول، والفناء البدعي، وبدعة املالمية.

النوع الثاين: االأخطاء واالأغاليط

ومن ذلك: تنقص مقام التوكل وزعم أنه من مقام العامة، أو أنه ال جيلب منفعة 
وال يدفع مرضة، واخلطأ يف ادعاء مقامات من العبودية كمقام احلزن، والتحذير من 
شطحات الصوفية وأغالط بعض مشاخيهم يف عبارات قد يقولوهنا وهم عىل حال 

ال يؤاخذون فيها بام يقولون من ذهاب العقل.
والواجب أن توزن تلك العبارات بميزان الرشيعة فام قبل منها كان مقبوالً، وما 
ردت الرشيعة رد، وال يلزم من رده العدوان عىل قائله؛ فإنه قد يكون معذورًا، وقد 

يكون خمطئًا غري معذور.
وما أحسن ما قال أبو سليامن الداراين: )ربام يقع يف قلبي النكتة من نكت القوم 

أياما فال أقبل منه إال بشاهدين عدلني: الكتاب والسنة(.
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وقد ذكر شيخ اإلسالم يف رسالته بعض هذه العبارات.

فائدة مهمة:

هذه الرسالة كتبها شيخ اإلسالم عىل حني عجلة، كام رصح بذلك يف أوهلا بقوله: 
 )اقتىض ذلك بعض من أوجب اهلل حقه من أهل اإليامن، واستكتبها وكل منا عجالن(. 
فكتب هذه الرسالة بخاطر حارض وذهن سيال بعد خربة وممارسة طويلة يف بحث 

هذه املسائل واملناظرة عليها وكتابة الردود فيها ومنها مؤلفات ذات جملدات.
وقد أودع يف هذه الرسالة من نفائس املسائل والقواعد والفوائد ما يعز اجتامعه 
يف غري هذا الكتاب، ومن يكتب عىل مثل حاله كتابة عىل عجٍل ليس كمن يبدئ 
ويعيد يف كتابته ليحرر الكالم وجيود العبارة، وقد عرف عنه - رمحه اهلل - رسعة 
الكتابة، ورسعة البدهية، وجودة اخلاطر حتى إنه إلرساعه يف الكتابة كان يرتك نقط 

بعض احلروف.
ومن اللطائف يف ذلك أنه كتب فتواه الكيالنية وهي يف نحو مائة وثامنني صفحة 
جوابًا لسؤال وقال يف أثنائها ملا عرض ملسألة فيها : )لكن هذا املوضع فيه اشتباه 
وإشكال ال حتتمل حتريَره وبسَطه هذه الفتوى ألن صاحبها مستوفز عجالن يريد 

أخذها...(.
ويف رسالته الكيالنية من الفقه وحسن النظر والتحرير ما يتعجب منه العلامء، 
جلسة  بجالس  ليس  أي  مستوفز  الفتوى  وصاحب  عجل  عىل  ذلك  كتب  وقد 
ره انتظاره أن يتم له  املسرتيح بل عىل هيئة الذي يريد القيام الستعجاله، وإنام أخَّ
مائة  نحو  فكان يف  اجلواب  له يف  الشيخ حاله واستعجل  فراعى  اجلواب،  الشيخ 

وثامنني صفحة!!
بني  الفصل  ذهنه ويطول  األفكار عىل  تتوارد  احلال  مثل هذا  يكتب عىل  ومن 
والتنبيهات  االستطرادات  بعض  ذلك  يف  ويدخل  واملقاصد  املقدمات  بعض 
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والفوائد العارضة، فالذي اعتاد الكتابة السهلة املرتبة قد جيد صعوبة يف قراءة مثل 
هذه الرسالة، ومن طالب العلم من ال جيد صعوبة يف قراءهتا، لكنه ال يقرؤها قراءة 
مثىل، وذلك ألنه حيرص ذهنه عىل فهم ما يقرؤه يف احلال، فينتهي من قراءة الرسالة 
وال يعلق بذهنه إال بعض الفوائد واللطائف واملسائل التي كرر التنبيه عليها، وهذه 

الفائدة املستعجلة تذهب مع الوقت وعدم املراجعة.
حيرص  أن  خاصة  اإلسالم  شيخ  كتب  قراءة  عند  العلم  طالب  أويص  ولذلك 
عىل استخراج املقاصد أوالً، ولو مكث يف مثل هذه الرسالة القيمة أيامًا يستخرج 
موضع  يف  مسألة  كل  يف  املتفرق  الكالم  وجيمع  مسائلها  ترتيب  ويعيد  مقاصدها 
واحد، ويميز االستطرادات من املقاصد، ثم يتأمل ما خرج به من املسائل، وكيف 

بنى املؤلف بعضها عىل بعض حتى تتبني له املقاصد بجالء ووضوح.
ودراسة هذه الكتب بمثل هذه الطريقة أنفع لطالب العلم من القراءة العابرة ولو 
بالنفع والفائدة  الطالب  العلوم يعود عىل  املهمة يف هذه  تكررت، وضبط املسائل 
العظيمة يف علمه وفهمه ووقته، ويعينه عىل رسوخ هذه املسائل يف ذهنه فال ينساها 

بإذن اهلل.
وال يزال هذا دأب طالب العلم حتى يكون من الراسخني فيه بإذن اهلل.

الك�شاف التحليلي مل�شائل التحفة العراقية 

العبادة هي الغاية التي خلق اهلل اجلن واالإن�س لها

• بيان معنى العبادة
• العبادة هي غاية الذل وغاية املحبة.

• تنقسم العبادات إىل قسمني: عبادات صحيحة وعبادات باطلة.
• وتنقسم أيضًا إىل قسمني: عبادات ظاهرة وعبادات باطنة.
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العبادة ال�شحيحة والعبادة الباطلة

تقتضيه  ما  وهو  واملتابعة،  اإلخالص  مجعت  التي  هي  الصحيحة  العبادة   •
الشهادتان.

• أعىل املقامات جتريد اإلخالص وإحسان املتابعة، ﴿ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ﴾ وجهه أي: قصده.

• إخالص العبادة هلل هو معنى اإلسالم الذي بعث اهلل به املرسلني، وكل رسول 
دعا قومه إىل توحيد اهلل.

• ال يكون اإلخالص إال بالكفر بالطاغوت والرباءة مما يعبد من دون اهلل.

• إحسان املتابعة يعصم العبد من الرشك والبدعة والغلو والتفريط.
يقدح يف  ما  ومنها  يقدح يف اإلخالص  ما  منها  الُعبَّاد  التي تعرتض  اآلفات   •

املتابعة.
• إذا سلم لك إخالصك ومتابعتك فقد سلمت لك عبادتك.

اأق�شام التوحيد

• ينقسم التوحيد إىل قسمني : قويل علمي، وعمي إرادي.
• سورة ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ هي يف التوحيد القويل العلمي، و﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ﴾ هي يف التوحيد العميل اإلرادي.
• هلاتني السورتني فضائل عظيمة، وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرن بينهام 

يف ركعتي الفجر وركعتي الطواف.
• بني القسمني ارتباط وثيق، واألول يستلزم اآلخر.

• املقصود يف هذه الرسالة هو التوحيد العميل، الذي هو عمل القلب وإرادته.
• من ضلوا يف القسم األول ظهر أثر ضالهلم يف القسم اآلخر.
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ال يوجد أحد من أهل التعطيل )اجلهمية( وأهل التمثيل )املشبهة( إال وفيه   •
نوع من الرشك العميل.

• أصل قوهلم فيه رشك وتسوية بني اهلل وخلقه، أو بينه وبني املعدومات.
• يف الطائفتني شبه باليهود والنصارى

• اليهود كثريا ما يعدلون اخلالق باملخلوق ويمثلونه به حتى وصفوا اهلل – تعاىل 
عن ذلك علوا كبريًا – بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك.

• والنصارى كثريًا ما يعدلون املخلوق باخلالق حتى جعلوا يف بعض املخلوقات 
من نعوت الربوبية وصفات األلوهية، وجيّوزون هلا ما ال يصلح إال هلل سبحانه.

أمرنا اهلل جل وعال أن نسأله أن هيدينا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعم   •
من  عليهم  املغضوب  غري  والصاحلني  والشهداء  والصديقني  النبيني  من  عليهم 

اليهود ومن شاهبهم وال الضالني من النصارى ومن شاهبهم.
• أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يف هذه األمة من يتبع سنن اليهود والنصارى 

حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه.
• تأمل ما بينه اهلل ورسوله من انحرافات اليهود والنصارى وأسباهبا مفيد جدًا 

ر اهلل منه ورسوله. للسالك ليحذر مما حذَّ

الفرق بني العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة

• أصل الدين يف احلقيقة هو األعامل الباطنة، واألعامل الظاهرة ال تنفع بدوهنا
• أصول العبادات القلبية: املحبة واخلوف والرجاء.

• أصول العبادات الظاهرة: الصالة والصيام وتالوة القرآن.
بأنه عابد. • يوصف من يكثر من هذه األعامل 
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• الكالم يف العبادات الظاهرة ورشوطها وأركاهنا وآداهبا أفاض فيه الفقهاء يف 
كتب الفقه.

• الكالم يف العبادات الباطنة وآثارها وآداب أصحاهبا هو مدار علم السلوك.
فيها  اإلخالص  حتقيق  جهة  من  القلبية  العبادات  يف  االعتقاد  علامء  تكلم   •

ودرجات دخول الرشك فيها.

حقيقة الهدى والر�شاد

النافع هو أصل اهلدى، والعمل باحلق هو الرشاد • العلم 
• حيتاج السالك إىل علم وإرادة؛ فإذا كان علمه صحيحًا وإرادته جازمة سلك 

سبيل الرشاد بإذن اهلل.
﴿ٻ  پ  پ   پ   بقوله:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممدًا  نبيه  تعاىل  اهلل  ى  زكَّ  •

پڀ﴾.
النافع عصمة من الضالل والعمل باحلق عصمة من الغواية. • العلم 

ينال الرشاد إال بالصرب، وال إيامن ملن ال صرب له. • ال 

اأهمية اأعمال القلوب

اأنواع اأعمال القلوب

• اإلخالص
يقبل اهلل سواه، وهو معنى اإلسالم  الذي ال  الدين  العبادة هلل هو  إخالص   •

الذي بعث اهلل به املرسلني.
• حقيقة اإلسالم هي االنقياد هلل وحده ال رشيك له، فيكون قلبه وعمله ساملًا 

من الرشك خالصًا هلل.
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• من أسلم قلَبه هلل فقد أخلص العبادة هلل.

• مما يعني عىل حتقيق اإلخالص: اليقني والصرب.

• تسلط الشيطان وإغواؤه إنام هو عىل غري املخلصني.
• من فضائل اإلخالص أن صاحبه ال يكون مذمومًا وال خمذوالً.

• الصدق
• التوكل

• املحبة
• املحبة أصل الدين

• حمبة اهلل ورسوله من أعظم واجبات اإليامن وأكرب أصوله وأجل قواعده.

• املحبة هي أصل كل عمل من أعامل اإليامن والدين، كام أن التصديق أصل كل 
قول من أقوال اإليامن والدين.

املسألة  هذه  يف  رسالة  )للمؤلف  حمبة  عن  تصدر  إنام  الوجود  يف  حركة  كل   •
بعنوان: قاعدة يف املحبة، وهي من القواعد الكبار(.

• مجيع األعامل الدينية ال تصدر إال عن حمبة اهلل ألن اهلل ال يقبل إال ما أريد به 
وجهه.

الراجي يطمع فيام حيب، واخلائف  اخلوف والرجاء مبنامها عىل املحبة؛ ألن   •
خيشى عىل ما حيب.

• إخالص العبادة هلل تعاىل هو ثمرة املحبة الصادقة.
املراد لنفسه هو املحبوب لذاته،  إرادة اهلل وحده؛ فاليشء  الدينية هي  املحبة   •

وهذا كامل املحبة.
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• يعربَّ عن كامل املحبة بالعبادة ألن العبادة تتضمن كامل املحبة وهنايته مع كامل 
التذلل والتعظيم.

املحبوب الذي ال يعظم وال يذل له ليس بمعبود، وكذلك املعظم الذي ال   •
حُيَب.

• أسباب حمبة اهلل:
1: أن حيب اهلل ألجل إحسانه وإنعامه.
2: أن حيب اهلل ملعرفته بأسامئه وصفاته

• املحبة املحمودة واملحبة املذمومة
أو عن حمبة  إما عن حمبة حممودة  إنام تصدر عن حمبة:  الوجود  كل حركة يف   •

مذمومة.
• أصل املحبة املحمودة هي حمبة اهلل تعاىل، ومن آثارها حمبة ما أمر اهلل به، وما 

أذن اهلل بمحبته.
• املحبة املذمومة هي حمبة ما يبغضه اهلل.

• كل ما حُيَب لغري اهلل فمحبته باطلة. »الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهلل 
وما وااله أو عاملًا أو متعلام«.

• معنى كون املؤمنني أشد حبًا هلل

• ألن املؤمنني أعلم باهلل، واحلب يتبع العلم، ويزداد بازدياده؛ وكلام كان العبد 
أعرف باهلل وبأسامئه وصفاته وآثارها كان أكثر حبًا له.

• وألن املؤمنني جعلوا حبهم هلل وحده )حب العبادة(، واملرشكون جعلوا بعض 
حبهم لغريه وأرشكوا بينه وبني األنداد يف احلب.

• قاعدة يف التفريق بني حب التعبد وحب لوازم العبادة وآثارها واحلب الطبيعي 
اخلايل من املعاين التعبدية.
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• لفظ املحبة فيه إطالق وعموم، وله ثالث إطالقات:
1: فيطلق عىل ما حيمل معنى التعبد، وهو احلب الذي فيه تذلل وتعظيم وخوف 

ورجاء ورغبة ورهبة فهذا حب التعبد، ورصفه لغري اهلل رشك أكرب.
2: ويطلق عىل ما هو من لوازم حمبة اهلل وآثارها؛ كمحبة الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم وحمبة املؤمنني وحمبة ما حيبه اهلل من األمكنة واألزمنة وغريها.
حمبة الرسول اهلل صىل اهلل وعليه وسلم ليست من جنس حمبة اهلل، وإنام هي   •
عليه  اهلل  صىل  للرسول  تعبدية ترصف  معاين  تتضمن  ال  ولذلك  اهلل،  ملحبة  تابعة 

وسلم.
• وكذلك حمبة الصاحلني هي تابعة ملحبة اهلل تعاىل، وأما من أحب الصاحلني حمبة 

تعّبد هلم فقد أرشك هبم من دون اهلل جل وعال.
به،  التعبدية قد يكون مباحًا مأذونًا  املعاين  الطبيعي اخلايل من  احلب اجلبيّل   :3

وقد يكون حمرمًا وقد يكون مكروهًا، بحسب غرضه وأثره.
• آثار املحبة ودالئلها

النبي صىل اهلل عليه وسلم دليل املحبة ﴿ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ   اتباع   •
ڄ   ڄ﴾، ولذلك تسمى هذه اآلية آية االمتحان.

• اجلهاد يف سبيل اهلل بالنفس واملال دليل املحبة الكاملة ألنه بذل أغىل ما يملك 
العبد هلل جل وعال.

• اهلجرة يف سبيل اهلل عند وجوهبا أو استحباهبا من أعظم دالئل املحبة. ﴿چ  
چ      چ  ڇ  ڇ... ﴾ اآلية.

عىل  والعزة  وأخوة(  ورمحة  عطف  )تذلل  هلم  والتذلل  للمؤمنني  التواضع   •
الكافرين )من غري ظلم هلم( من أعظم دالئل صحة املحبة.
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ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ    •
ڭ  ڭ... ﴾ اآلية.

• املحب التام ال يؤثر فيه لوم الالئم وال عذل العاذل، بل ذلك يغريه بمالزمة 
املحبة ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾.

• املقصود أن من أحب اهلل املحبة الواجبة فال بد أن يبغض أعداءه وال بد أن 
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے    جهادهم:  من  اهلل  حيبه  ما  حيب 

ۇ              ۇ    ۆ  ۆ﴾.
• »من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات عىل شعبة من النفاق«.

• »أوثق عرى اإليامن احلب يف اهلل والبغض يف اهلل«.

• »من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليامن«.

• من عالمات سالمة القلب وصحة املحبة أن توايل أولياء اهلل وتعادي أعداء اهلل 
ره اهلل، وترىض ملا يريض اهلل وتغضب ملا يغضب  وتعظم ما عظمه اهلل وحتّقر ما حقَّ

اهلل.
• هؤالء هم الذين يرىض اهلل لرضاهم ويغضب لغضبهم كام قال النبي صىل اهلل 
عليه وسلم أليب بكر يف طائفة فيهم سلامن وصهيب وبالل: »لئن كنت أغضبتهم 
»ما أخذت  لقد أغضبت ربك« وذلك ملا مرَّ هبم أبو سفيان يف غزوة أحد فقالوا: 

السيوف من عدو اهلل مأخذها« وذلك غضبًا هلل جل وعال.
أحببته كنت  »فإذا  الويل:  ما تضمنه حديث  الدنيا  املحب يف  يرجوه  ما  غاية   •

سمعه الذي يسمع به...« احلديث.
• عبادة املحبة ضلت فيها طائفتان: طائفة أنكرهتا ورصفتها إىل حمبة الثواب وهم 
اجلهمية، وطائفة أدخلت فيها باطاًل كثريًا من كثرة االنبساط وما ال يليق من األقوال 

واألحوال، وهم طوائف من الصوفية، ووصل األمر بغالهتم إىل الكفر الرصيح.
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• من األغالط الشنيعة ما يذكره بعضهم يف شأن حمبة اهلل جل وعال من األشعار 
واألقوال التي حتمل معنى اهلجر والتجني والصد والقطيعة ونحو ذلك من املعاين 

يف املتحاّبني من البرش للهوى.
• اخلوف

• اخلوف تابع للمحبة؛ ألن اخلائف خيشى فوات ما حيبه من السالمة والنعيم.
يوم  عنهم  اهلل  حيتجب  أن  خيافون  أهنم  املحبني  عند  اخلوف  درجات  أعظم   •

القيامة كام قال يف الكفار: ﴿ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ﴾.
• اخلوف من عذاب النار ومن أهوال يوم القيامة من صفات املؤمنني ﴿ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾، ﴿ڃ  ڃ  چ  چ﴾ وقال يف أهل النار: 

﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾.
• اخلوف من عذاب النار يشمل اخلوف مما يعذب به أهلها ومن ذلك:

• قول عمر: »نعم العبد صهيب لو مل خيف اهلل مل يعصه« ليس فيه نفي اخلوف 
عنه، وإنام مراده أن إجالله هلل يمنعه من معصيته.

• الرجاء
• التوبة

• أصل التوبة ندم القلب ورجوعه إىل اهلل.
• التوبة فيها فرار وإقبال يقال: تبت من ذنبي، وتبت إىل اهلل.

• اهلل تعاىل حيب التوابني، ويفرح بتوبة عبده كام يف احلديث الصحيح.
• التوبة الصحيحة مقبولة من مجيع الذنوب حتى الرشك باهلل جل وعال والردة 

وإن تكررت.
• ال يغفر اهلل الرشك ملن مل يتب منه، ويغفر ملن يشاء ما دون الرشك وإن مل يتب 

العبد منه.
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• اإلنابة
• االستعانة
• االستعاذة
• االستغاثة

• الزهد
• الفرق بني الزهد والورع

• الزهد املرشوع هو ترك ما ال ينفع يف اآلخرة )فضول املباحات(.
• والورع املرشوع هو ترك ما قد يرض يف اآلخرة )املحرمات واملكروهات(.

الدين يف  املباحات ليس من  أو ما يعني عليه من  ينفع يف اآلخرة  فيام  الزهد   •
يشء.

• الصرب
• ذكر اهلل الصرب يف القرآن يف أكثر من تسعني موضعًا.

• الرضا
الرضا من أرفع أعامل القلوب، وكامله احلمد، حتى إن بعضهم فس احلمد   •

بالرضا.
• كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يسأل ربه الرضا بعد القضاء.

• ما يكون قبل القضاء إنام هو عزم عىل الرضا ال حقيقة الرضا.

• كان طائفة من ملشايخ يعزمون عىل الرضا قبل وقوع البالء فإذا وقع انفسخت 
عزائمهم.

• كراهية متني البالء، والتعرض له، ولذلك ينهى عن متني لقاء العدو، وطلب 
اإلمارة، والقدوم عىل بلد فيه طاعون.
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• املؤمن يسأل اهلل العافية وال يتمنى البالء؛ فإذا ابتيل وجب عليه أن يصرب.
اختلف العلامء يف حكم الرضا بالقضاء عىل قولني: واجب ومستحب.

• عىل القول األول يكون الرضا من أعامل املقتصدين، وعىل القول الثاين يكون 
من أعامل املقربني.

مل  وإن  فافعل،  اليقني  مع  بالرضا  تعمل هلل  أن  استطعت  »إن  تنبيه: حديث:   •
تستطع؛ فإن يف الصرب عىل ما تكره خريًا كثريًا« ضعيف.

• قال عمر بن عبد العزيز: »الرضا عزيز، ولكن الصرب معول املؤمن«.
• مل يأت يف القرآن إال مدح الراضني بقضاء اهلل، ومل يرد إجيابه.

هذا يف الرضا بالقضاء وأما الرضا باألمر فأصله واجب وهو من توابع  • تنبيه: 
املحبة التي هي أصل اإليامن.

الرضا واالستخارة
• من سعادة ابن آدم استخارته هلل ورضاه بام قسم اهلل.

• الرضا بعد القضاء، واالستخارة قبل القضاء.
للرضا بعد القضاء سببان:

1: اليقني بأن اهلل مستحق للرضا يف مجيع األحوال، وهذا رضا املحبة.
2: الرضا لعلم العبد بأن ما أصابه من قضاء اهلل هو خري له، وهذا رضا حسن 

الظن باهلل والتصديق بوعده.
• من ثواب الرضا عن اهلل أن يريض اهلل عبده، واهلل عليم بام يريض عبده.

• احلمد
• احلمد هو متام الرضا.
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• احلمد له نوعان: محد له تعاىل عىل ما يستحقه لنفسه، ومحد له عىل إحسانه إىل 
عبده.

دين )الذين حيمدون اهلل يف الساء والرضاء( أحاديث منها  • ورد يف فضل احلامَّ
الصحيح وغريه.

القيامة  يوم  تعاىل  اهلل  عباد  »أفضل  احلصني:  بن  عمران  حديث  صح  مما   •
دون« رواه الطرباين. احلامَّ

• احلمد عىل الرساء يوجبه شكر النعمة، واحلمد عىل الراء يوجبه مشهدان:
1: العلم بأن اهلل سبحانه مستحق للحمد لذاته، فال يكون إال محيدًا له احلمد 

كله، وذلك ملا له من األسامء احلسنى والصفات العىل.
 2: العلم بأن اختيار اهلل لعبده املؤمن خري من اختيار العبد لنفسه، وهلذا أدلة: 
• قال اهلل تعاىل: ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ﴾ ومل يقل: علينا، والنفي 

واالستثناء هنا يفيدان احلرص.
• حديث: »ال يقيض اهلل للمؤمن قضاء إال كان خريًا له، وليس ذلك ألحد إال 

للمؤمن«.
• فقه اآلية واحلديث: أن املؤمن الذي يصرب عىل البالء ويشكر النعامء كل قضاء 

يف حقه خري له.
• وأما الذي خيالف فال يصرب أحيانًا وال يشكر أحيانًا فال يلزم أن يكون القضاء 

خريًا له.
• اليقني هبذه احلقيقة يعني عىل حتقيق مقامي الصرب والشكر.
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• مسألة: ما ُيقىض عىل املؤمن من املعايص هل هو خر له؟

وقد يعاقب عليها، وعن هذه املسألة  يبغضها  اهلل  ألن  رش  نفسها  يف  • الذنوب 
جوابان:

• األول: أن حديث: »ال يقيض اهلل للمؤمن قضاء إال كان خريًا له« فسه بعده 
بقوله: »إن أصابته رساء شكر فكان خريًا له وإن أصابته رضاء صرب فكان خريًا له« 

فهذا إنام يتناول ما أصاب العبد ال ما فعله العبد.
• اجلواب الثاين: أن هذا يف حق املؤمن الصبار الشكور؛ فيكون حاله بعد وقوع 
الذنب أحسن من حاله قبل وقوعه، ملا يرتتب عليه من األحوال اإليامنية من التوبة 
واالستغفار واالستكثار من األعامل الصاحلة، واندفاع آفات مهلكة عنه كالعجب 
والغرور والتعايل والغفلة؛ فيكون تقدير الذنب عليه خري له باعتبار ما آل إليه حاله 

بعد الذنب.
• األسباب التي تندفع هبا عقوبة السيئات عرة:

ثواب  وإهداء  املؤمنني،  ودعاء  املاحية،  واحلسنات  واالستغفار،  التوبة،   •
األعامل، والشفاعة، واملصائب املكفرة، واالبتالء يف الربزخ، واالبتالء يف عرصات 

القيامة، ورمحة أرحم الرامحني.
• من أخطأته هذه العرشة فال يلومن إال نفسه.

اأق�شام اأعمال القلوب

• أعامل قلبية تعبدية هلل تعاىل كمحبة اهلل ورجائه وخوفه وإخالص القصد له.
• أعامل قلبية هي من لوازم عبادة اهلل وآثارها ومعينة عليها كمحبة الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم وحمبة املؤمنني، ورمحتهم، وحسن الظن هبم، والغرية عىل املحارم، 
والزهد يف الدنيا والزهد فيام يف أيدي الناس. ونحو ذلك من األعامل القلبية التي 

حيبها اهلل ويثيب عليها.
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ختلو من معاين التعبد قد تكون مباحة وقد تكون حمرمة  التي  القلبية  • األعامل 
وقد تكون مكروهة.

االقرتان بني اأعمال القلوب

قال بعضهم: )من عبد اهلل باحلب وحده فهو زنديق، ومن عبد اهلل باخلوف   •
وحده فهو حروري، ومن عبد اهلل بالرجاء وحده فهو مرئ، ومن عبد اهلل باحلب 

واخلوف والرجاء فهو مؤمن موحد(.
"• هذه املقولة عزاها أبو حامد الغزايل يف »إحياء علوم الدين« ملكحول الدمشقي.
• كان العلامء حيذرون ممن يعرف عنه اإلكثار من دعوى املحبة واخلوض فيها من 

غري خشية.
• الذي يدعي املحبة وهو بعيد عن اتباع السنة واملواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل 

والغرية عىل حرمات اهلل فدعواه كاذبة.
• »املتحابون بجاليل« قرن املحبة باجلالل تنبيه عىل ما يف قلوهبم من إجالل اهلل 

وتعظيمه مع التحاب وبذلك يكونون حافظني حلدود اهلل.
• الصدق واإلخالص

• اإلخالص واالستعانة
• اإلخالص والتوكل

• الرضا والتوكل
• الرضا والتوكل يكتنفان املقدور؛ فالتوكل قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه.

• اخلوف والطمع
• قال اهلل تعاىل: ﴿ۆ  ۆ  ۈ﴾.

• الرغبة والرهبة
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• الصرب واليقني
• اإلمامة يف الدين مبناها عىل الصرب واليقني.

• الصرب والشكر
• الصرب واملرمحة

درجات النا�س يف اأعمال القلوب

• الظامل لنفسه واملقتصد والسابق باخلريات بإذن ربه.
• الرد عىل املرجئة والوعيدية يف حكم الظامل لنفسه من أهل اإليامن.

عناية االأئمة باأعمال القلوب

م�شالك الفرق يف اأعمال القلوب والرد على املخالفني

رة يستلزم عدم نفع األسباب • اعتقاد بعضهم أن كون األمور مقضية مقدَّ
• ذهب بعضهم إىل أن التوكل والدعاء حمض عبادة ال جيلب هبام منفعة وال 

يدفع هبام مرضة.
• بيان املنهج الصحيح يف األسباب والرد عىل الغالة واجلفاة.

• اهلل تعاىل يقدر األمور ويقدر أسباهبا من أفعال العباد وغريها.
• الرقى والتداوي هو من بذل األسباب

• الفرق بني الكلامت الدينية والكلامت الكونية
• غلط بعض املتصوفة يف االسرتسال مع القدر والغفلة عن الرشع بدعوى 

التوكل والتفويض.
خطأ التسوية بني ما فرق اهلل بينه )ما أريد قدرًا وما أريد رشعًا(
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املعايص  من  اهلل  قدره  وما  به  اهلل  أمر  ما  بني  التسوية  إىل  بغالهتم  األمر  أفىض 
والرشور.

يستشهدون يف ذلك بكلامت جمملة نقلت عن بعض األشياخ أو ببعض غلطاهتم.
مثال ذلك: قول بعضهم: ينبغي للعبد أن يكون مع اهلل كامليت بني يدي الغاسل

إذا تضمن هذا ترك العمل باألمر والنهي كان ضالال عن اهلدى.
والزهاد  العباد  من  األشياخ  لبعض  املجملة  الكلامت  من  الصحيح  • املوقف 

والعارفني.
• الكالم عن مقام احلزن.

• اخلطأ يف فهم مقام التوكل.

التوبة من البدعة

• البدعة أحب إىل إبليس من جمرد املعصية
املبتدع أنه حيسب أنه حيسن صنعًا ولذلك ال يتوب • الغالب عىل 

التوفيق للتوبة من البدعة • أسباب 

املحاذير:

• االغرتار بالكرامات
• منهج أهل السنة يف الكرامات

- الكرامة لزوم االستقامة
- تكون الكرامات يف املكاشفات والتأثريات

- القلوب هلا من التأثري إصالحًا وإفسادًا ما ليس لألبدان
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- الكرامات معروضة عىل ميزان الرشيعة
عىل  دليل  هلم  اخلوارق  بعض  حصول  أن  واملبتدعة  اجلهلة  بعض  يعتقد   •

صالحهم ورفعتهم
• أقسام الناس يف خوارق العادات:

1: من تكون كرامة له: وذلك إذا استعملها يف طاعة اهلل، وهو حال أهل اإليامن 
والتقوى.

أهل  وهم  معصية،  يف  استعملها  إذا  وذلك  له:  واستدراجًا  فتنة  تكون  من   :2
املعايص والبدع.

3: من تكون يف حقهم بمنزلة املباحات، وهم الذين يستعملوهنا يف أمور مباحة.
• االسرتسال مع القدر

ُينهى العبد عن االسرتسال مع القدر من غري حرص عىل فعل املأمور
كل ما يستعان به عىل الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس املباحات

• الغفلة عن اجلمع بني مشهدي الربوبية واأللوهية
• أقسام الناس يف مشهدي الربوبية واأللوهية:

ق1: من يغلب عليه مشهد األلوهية ويغفل عن مشهد الربوبية، وهو حال كثري 
من املتعبدة واملتفقهة.

مشهد  عن  غفلتهم  يف  وأخطؤوا  الرشيعة،  أوامر  تعظيم  يف  أحسنوا  هؤالء   •
الربوبية وآثارها، فلذلك تعرض هلم آفات من ضعف االستعانة التوكل والرضا، 

وتظهر آثارها يف التسخط والعجز والعجب.
ق2: من يشهد مشهد الربوبية ويغفل عن مشهد األلوهية، وهو حال كثري من 

املتفقرة والصوفية
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• هؤالء يشهدون ربوبية اهلل جل وعال وافتقارهم إليه ويستعينون به لكن عىل 
أهوائهم وأذواقهم غري ناظرين إىل حقيقة أمره وهنيه ورضاه وغضبه وحمبته.

• هؤالء يعبدون اهلل عىل مرادهم منه ال مراده منهم.

• ولذلك تنرصف مهمهم إىل املقامات واألحوال التي حيصلون هبا عىل خوارق 
العادات غافلني عن أحكام الرشيعة.

• تعرض الشياطني لكثري منهم فتفتنهم باألحوال الشيطانية ويظنوهنا أحواالً ربانية.
• غالهتم يظنون أن هذه هي غاية احلقيقة التي متى وصلوا إليها سقطت عنهم 

التكاليف.
املعصية والطاعة لغلبة مشهد القدر عليه فيعطل  بني  يميز  ال  من  هؤالء  • من 

األمر والنهي.
• من تأمل سريهم وأحواهلم وجد كثريًا منهم آل به األمر إىل الكفر والفسوق 

والعصيان، والعياذ باهلل.
• كثري من هؤالء يقع يف جنس ما وقع فيه املرشكون من االحتجاج بالقدر عىل 

املعايص، والتعبد بام مل يأذن به اهلل.
من أعرض عن املشهدين، وهو من أعرض عن عبادة اهلل واستعانته به؛  ق3: 

فهؤالء رش األقسام.
ق4: القسم املحمود الذي مجع املشهدين فحقق ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾، 

وقوله: ﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾.
• هؤالء يستعينون باهلل عىل طاعته، ويعبدون اهلل بام رشع.

• الضالل يف باب األسباب
• االلتفات إىل األسباب رشك يف التوحيد، وحمو األسباب أن تكون أسبابًا نقص 

يف العقل، واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح يف الرشع.
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• التوكل املأمور به هو ما اجتمع فيه مقتىض التوحيد والعقل والرشع.
• الذوق والوجد

• الذوق اإليامن هو املذكور يف احلديث الصحيح: »ذاق طعم اإليامن من ريض 
باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد نبيًا«.

• والود اإليامين هو املذكور يف احلديث الصحيح: »ثالث من كنَّ فيه وجد هبن 
حالوة اإليامن: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه 

إال هلل وإن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل كام يكره أن يقذف يف النار«.
• مسألة السامع

• الذي عليه حمققو املشايخ قول اجلنيد: من تكلف السامع ُفتِن به، ومن صادفه 
السامع اسرتاح به.

• املراد بالسامع هنا سامع األشعار واألناشيد التي ترقق القلوب وبعضها يذّكر 
بداللة اإلشارة والتنبيه

• حتريك القلوب بام يثري املحبة ويزيدها مطلوب من حيث األصل.

• كان السلف حيركون القلوب باملواعظ والتذكري والتالوة، ومل يكونوا جيتمعون 
للسامع.

ملا طال األمد صار يف طوائف األمة من ينكر املحبة كاملعتزلة، ومن يتطلبها   •
بالسامع البدعي كبعض املتصوفة.

اشتهر السامع البدعي عن املتصوفة وتوسعوا فيه إىل أنواع من الفسوق، بل   •
بلغ األمر ببعض غالهتم إىل الكفر الرصيح.

• ينتج هلم السامع من األحوال النفسية نظري ما ينتج لعباد األوثان.
• االستدالل بحصول األحوال عىل صحة السامع باطل.
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عدَّ الشافعي السامع من إحداث الزنادقة، قال: )خلَّفت ببغداد شيئًا أحدثه   •
الزنادقة يسمونه التغبري يصدون به الناس عن القرآن(.

• من سمع ومل يستمع مل يرتتب عىل فعله هني وال ذم باتفاق األئمة.

• من أخذ من بيت سمعه إشارة تناسب حاله مل يكن مذمومًا، وقد فعله بعض 
السلف.

• أعظم ما حيرك القلوب استامع القرآن بقصد طلب اهلدى والرمحة.
• املقاصد املطلوبة للمريدين حتصل بالسامع اإليامين القرآين النبوي الذي هو سامع 
النبيني والصديقني والصاحلني ﴿ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ ڻ   ڻۀۀ﴾،  

﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ... ﴾ اآلية، ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ﴾.
• ذم اهلل املعرضني عن هذا السامع ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  
ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ﴾، ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ﴾، 

﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾.
• مسألة السامع مسألة كبرية ومنترشة وقد تكلم عنها شيخ اإلسالم يف مواضع، 

والبن القيم كتاب مفرد يف مسألة السامع.
• االحتاد واحللول

• أنواع االحتاد:
الرافضة  من  والغالية  النصارى  بعض  قول  وهو  بعينه،  بيشء  املقيد  االحتاد   •

اك كاحلالجية ونحوهم. والنُّسَّ
أن وجود  يزعمون  الذين  الوجود  أهل وحدة  الذي هو قول  املطلق  االحتاد   •

املخلوق هو عني وجود اخلالق؛ من رش أقوال أهل الرشك.
• أنواع احللول:

• احللول املقيد يف بعض األشخاص.
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• احللول املطلق، وهو قول اجلهمية الذين يزعمون أن ذات اهلل يف كل مكان.
• الفناء واالصطالم

• الفناء يراد به ثالثة معاٍن أحدمها صحيح واآلخران بدعيان:
• أنواع الفناء:

الفناء عن إرادة السوى
• هذا الفناء معناه أن يغيب العبد بإرادة وجه اهلل عن إرادة ما سواه؛ فال خيطر له 

خاطر الرشك والرياء والسمعة لقوة يقينه واجتامع قلبه عىل اإلخالص.
• يفنى بعبادة اهلل عن عبادة غريه، وبالتوكل عليه عن التوكل عىل غريه، وبمحبته 

عن حمبة غريه، وبطاعته عن طاعة غريه، وهذا هو الفناء املحمود.
• الذي خيطر له خاطر الرياء أو إرادة الدنيا بعمل اآلخرة ويدافعه جماهد خملص، 

ِي القرآن. واألول أحسن منه حاالً من هذا الوجه؛ كحال قارِئَ
الفناء عن شهود السوى

• هذا الفناء يذكره بعض الصوفية ويمدحونه، وهو خطأ.

يراد هبذا الفناء أن يفنى العبد عن شهود ما سوى اهلل تعاىل؛ فيفنى بمعبوده   •
عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته؛ بحيث يغيب عن شعوره 

بنفسه وبام سوى اهلل.
هذا حال ناقص، قد يعرض لبعض السالكني، وليس من لوازم الطريق إىل   •

اهلل، وهلذا مل يعرض للنبي صىل اهلل عليه وسلم والسابقني األولني.
• من جعل هذا هناية السالكني فهو ضال ضالالً مبينًا، وكذلك من جعله من 

لوازم طريق اهلل فهو خمطئ.
السالكني  لبعض  التي تعرض  الطريق  أنه من عوارض  فيه  الصحيح  القول   •

لضعف قلوهبم واحتامل أذهاهنم عن بعض احلقائق واملعارف.
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أن  غري  من  االحتامل  وضعف  املحبة  كقوة  به  يعذر  بسبب  عقله  ذهب  من   •
حيصل منه سبب حمظور كان معذورًا فال يؤاخذ بام يصدر منه من الكالم يف هذه 
احلال التي زال فيها عقله، ومن ذلك بعض العبارات املشتهرة عن بعض املتصوفة.
• قيل يف أمثال هؤالء: إهنم قوم آتاهم اهلل عقوالً وأحواالً فسلب عقوهلم وأبقى 

أحواهلم، وأسقط ما فرض بام سلب.
ذلك من  املحرمة ونحو  والرياضات  البدعي  بالسامع  الفناء  هذا  تطلب  من   •

األسباب املحظورة مل يكن معذورًا، وإن كان ال حيكم بكفره يف أصح القولني.
الفناء عن وجود السوى

وجود  أن  يرى  بحيث  اهلل،  سوى  ما  وجود  عن  يفنى  أن  معناه  الفناء  هذا   •
املخلوق هو عني وجود اخلالق، وأن الوجود واحد بالعني، فهذا قول أهل اإلحلاد 

واالحتاد الذين هم من أضل العباد.
• بدعة املالمية

• املالمية قوم يفعلون ما يالمون عليه يف الظاهر وخيالفونه يف الباطن ليلومهم 
الناس عىل ما ظهر منهم، ويزعمون أن ذلك أدعى لتحقيق اإلخالص.

• كان مبدأ أمرهم أهنم يلبسون ما ال يليق بأهل الصالح من املبالغة يف الزينة 
والثياب ليظهروا للناس أهنم ليسو من أهل الزهد والتنسك وهم يف خاصة أمرهم 

بعيدون عام يظهرون.
• ثم استدرجهم الشيطان إىل أن وقعوا يف املكروهات ثم املحرمات واشتهروا 

بذلك.
مستحقون  وهم  ورسوله،  اهلل  يبغضه  فيام  باختيارهم  وقعوا  املالمية  هؤالء   •

للوم والعقاب.
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االأغاليط

• تنقص مقام التوكل.
• وقع الغلط يف تنقص مقام التوكل يف جانبني:

• اجلانب األول: زعم بعضهم أن التوكل من مقامات العامة
)املتوكل  بعضهم:  كقول  الدنيوية،  األمور  يف  التوكل  معنى  حرصوا  هؤالء   •
القوت،  طلب  يف  النفس  عن  مناضلة  )التوكل  آخرين:  وقول  حظوظه(؛  يطلب 

واخلاص ال يناضل عن نفسه(، قالوا: وأما اخلاصة فهم دائرون مع ما يقدره اهلل.
• ممن وقع يف هذا الغلط شيخ اإلسالم اهلروي صاحب كتاب »علل املقامات«، 

وعنه ابن العريف يف كتابه »حماسن املجالس«.
الرد عليهم من ثالثة وجوه:

1: أن التوكل عىل اهلل ال حيرص يف األمور الدنيوية، بل التوكل عليه يف األمور 
الدينية أعظم وأجّل.

2: التوكل من األمور الدينية التي ال تتم الواجبات واملستحبات إال هبا، والزاهد 
فيها زاهد فيام حيبه اهلل ويأمر به ويرضاه.

فال  به أخصَّ خلقه؛  أمر  وقد  دائاًم،  به  مأمور  به  التوكل حمبوب هلل مريض   :3
يكون من فعل املقتصدين دون املقربني.

• من أعرض عن التوكل عىل اهلل فهو عاٍص هلل خمالف ألمره بالتوكل؛ فكيف 
يكون من اخلاصة؟

• ومن الناس من يكون توكله ودعاؤه يف أمور حمرمة من اإلثم والعدوان، وهذا 
ظامل لنفسه.

عموم  إىل  فيها  الناس  ينقسم  درجات  عىل  التوكل  مقام  أن  والتحقيق   •
وخصوص، فمن كان توكله يف أمور دنيوية وغافاًل عن التوكل يف األمور الدينية 
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فهو من العامة، ومن كان توكله يف اتباع رضوان اهلل فهو من اخلاصة.
عبادة  هو  وإنام  مرة  يدفع  وال  منفعة  جيلب  ال  التوكل  أن  الثاين:  اجلانب   •

حمضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض.
• هذا الغلط قاله بعض املشايخ بسبب ظنهم أن كون األمور مقدرة مقضية يمنع 

أن تتوقف عىل أسباب مقدرة أيضًا تكون من العبد.
• حديث عمران بن احلصني وحديث عيل بن أيب طالب وحديث أيب خزامة هي 

يف هذا الباب.
• وهذا راجع إىل اخلطأ يف باب األسباب، وسيأيت بيانه.

• الكالم عن مقام احلزن
• اعترب بعضهم احلزن مقامًا من مقامات العبودية

• مل يؤمر باحلزن املنايف للرضا قط، ومع أنه ال فائدة فيه؛ فقد يكون فيه مرضة.

• يعفى عن احلزن إذا مل يقرتن به ما يكرهه اهلل.
• البكاء عىل امليت عىل وجه الرمحة حسن مستحب، وال ينايف الرضا، بخالف 

البكاء عليه لفوات حظه منه.
النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا بكى عىل امليت قال: »هذه رمحة  يبني ذلك أن   •

جعلها اهلل يف قلوب عباده، وإنام يرحم اهلل من عباده الرمحاء«.
• ملا مات عيل بن الفضيل بن عياض ضحك أبوه من باب الرضا ودفع احلزن، 
وحاله حسنة بالنسبة ألهل اجلزع، لكنها ليست حال كامل، ألن الكامل ما اقتضاه 

هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم.
• رمحة امليت مع الرضا بالقضاء ومحد اهلل تعاىل هي احلال األكمل، وهي حال 

النبي صىل اهلل عليه وسلم.
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• أقسام الناس يف الصرب واملرمحة:
ق1: من يكون فيه صرب بقسوة.
ق2: من يكون فيه رمحة بجزع.

ق3: من يكون فيه القسوة واجلزع.
هو  وهذا  الناس،  ويرحم  يصيبه  ما  عىل  فيصرب  ورمحة،  صرب  يكون  من  ق4: 

القسم املحمود.
• أغالط املشايخ:

قول القائل: )ما عبدتك شوقًا إىل جنتك وال خوفًا من نارك، وإنام عبدتك شوقًا 
إىل رؤيتك( فيه خطأ من جهتني:

• األوىل: أنه ظن أن اجلنة ال يدخل فيها إال التنعم باملخلوقات، واحلق أن أعظم 
نعيمها رؤية اهلل تعاىل، وأهلها يلهمون التسبيح كام يلهمون النََّفس، وهو يبني أن 
ب اهلل فيه من دالئل صدق املحبة  غاية تنعمهم بذكر اهلل وحمبته، ثم إن الرغبة فيام رغَّ

واالنقياد.
التفكر  عن  القلب  وانرصاف  اليقني  ضعف  سببها  الدعوى  هذه  أن  الثانية:   •
يف شدة العذاب الذي أنذر اهلل عباده به ﴿وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴾ فمن زعم أن هذا 

اإلنذار ال حيرك قلبه فقد خالف مقصد اإلنذار.
ب  • إذا كان مراده أن اهلل لو مل خيلق جنة ومل خيلق نارًا لكن جيب أن ُيعَبد وُيَتَقرَّ

إليه؛ كان نظري قول عمر: »نعم العبد صهيب لو مل خيف اهلل مل يعصه«.
ملا سمع بعضهم قول اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڳ﴾ قال: فأين من يريد اهلل؟

ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ   تعاىل:  اهلل  قول  يف  آخر  قول 
ۋ  ۋ    ۅ﴾ قال: إذا كانت النفوس واألموال باجلنة فأين النظر إليه؟
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• هؤالء ظنوا أن اجلنة ال يدخل يف مسامها إال األكل والرشب واللباس والنكاح 
والسامع ونحو ذلك مما فيه التمتع باملخلوقات.

• التحقيق أن اجلنة هي الدار اجلامعة لكل نعيم وأعىل ما فيها النظر إىل وجه اهلل.
اك أن كامل العبد أن ال تبقى له إرادة أصاًل. زعم بعض الغالطني من النُّسَّ

• سبب هذا الزعم الكالم يف حال الفناء، وأن الفاين الذي يشتغل بمحبوبه ال 
إرادة له.

• وجود اإلرادة يشء والشعور هبا يشء آخر، وهو ملا مل يشعر هبا ظنَّ انتفاءها، 
وهو غلط.

ر أن يتحرك قط إال عن حب وبغض وإرادة. • العبد ال ُيتصوَّ
• أصدق األسامء حارث ومهام ألن فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله همٌّ 

هو أصل اإلرادة.

م�شائل وفوائد

هنا  ذكرت  وإنام  االعتقاد،  كتب  يف  بحثها  حمل  املسائل  هذه  غالب  تنبيه:   •
ملناسبتني:

• األوىل: أن ما يتعلق منها بالصفات له أثره عىل السالكني.
• الثانية: أن غالب املخالفني يف هذا الباب من أهل البدع، ولبدعهم يف السلوك 

أصول من بدعهم يف االعتقاد.
• هذا يفيد أن تصحيح االعتقاد أصل مهم يف علم السلوك.

• إثبات صفة املحبة هلل تعاىل
حيب  وأنه  تعاىل  هلل  املحبة  صفة  إثبات  عىل  والسنة  الكتاب  نصوص  دلت   •

املؤمنني واملتقني والتوابني واملتطهرين حمبة حقيقية.
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• أمجع السلف عىل إثبات هذه الصفة، وخالف يف ذلك املعطلة.
• اجلهمية أنكرت املحبة من الطرفني لزعمهم أن املحبة ال تكون إال لتناسب بني 

املحب واملحبوب وأنه ال مناسبة بني القديم واملحدث توجب املحبة.
• أول من ابتدع هذه البدعة يف اإلسالم هو اجلعد بن درهم يف أوائل املائة الثانية 

فضحى به خالد بن عبد اهلل القسي أمري العراق.
• ثم أخذ عنه هذه البدعة اجلهم بن صفوان فأظهرها وناظر عليه فقتله َسْلم بن 

أحوز أمري خراسان هبا.
• ثم انتقل ذلك إىل املعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قوهلم يف خالفة املأمون.
واملتفلسفة  الربامهة  من  والصابئة  املرشكني  عن  مأخوذ  هذا  قوهلم  أصل   •

ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصاًل.
• وهؤالء هم أعداء إبراهيم اخلليل عليه السالم وهم يعبدون الكواكب ويبنون 

اهلياكل للعقول والنجوم وغريها.
• إنكار حمبة العبد لربه هو يف احلقيقة إنكار لكونه إهلا معبودًا كام أن إنكار حمبته 

لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربًا خالقًا.
• اخللة أخص من املحبة

• إثبات صفة التكليم
أو فعل من  الصفات  من  صفة  تعاىل  به  تقوم  أن  إلنكارهم  املعطلة  أنكرته   •

األفعال.
• بدعة تأويل الصفات

أظهر اإلسالم  ملن  جحده  يمكن  ال  متلوًا  والقرآن  ظاهرًا  اإلسالم  كان  ملا   •
سلكوا طريق التأويل وحتريف الكلم عن مواضعه.

العباد لرهبم بمجرد حمبتهم لطاعته والتقرب إليه. • فتأولوا حمبة 
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إليه تابع ملحبته وفرع عنه. التقرب  • وهذا جهل عظيم فإن 

• من كان ال يعمل لغريه إال لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضًا 
له أو مفتديًا منه ال يكون حمبًا له.

• دعوى املجاز

• ادعى بعضهم وجود جماز حذف يف نصوص الصفات.
• األعامل التي حيبها اهلل من الواجبات واملستحبات الظاهرة والباطنة.

• معنى نفي اإليامن يف قوله صىل اهلل عليه وسلم: »والذي نفيس بيده ال يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني«.

النبي صىل اهلل عليه وسلم وقرابته. • حمبة صحابة 

• درجات حمبة القلب للبرش

بابة، ثم الغرام، ثم العشق، ثم التَّتيُّم وهو التعبد للمحبوب،  • الَعالقة، ثم الصَّ
وامُلتيَّم املعبود، وتيم اهلل عبد اهلل.

الو�شايا

• اإلكثار من ذكر اهلل بالقلب واللسان.
• مالزمة االستغفار.

• العبد بني نعمة اهلل حيتاج فيها إىل شكر، وذنب منه حيتاج فيه إىل االستغفار.
بالتوحيد واالستغفار. • قوام الدين 
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املثال الثالث: تلخي�س مقا�شد مّقدمة تف�شري ابن كثري 

التفسري وعلوم  املهمة يف أصول  املسائل  بيان مجلة من  للمقّدمة:  العام  املقصد 
القرآن لتكون مقّدمة ينتفع هبا من يقرأ التفسري.

املقاصد الفرعية: 
أ: بيان بعض الفوائد والقواعد يف أصول التفسري

ب: بيان فضل القرآن
ج: مجع القرآن وكتابة املصاحف

د: نزول القرآن عىل سبعة أحرف
ه�: آداب تالوة القرآن وأحكامها

و: ذكر فوائد متفّرقة

ترتيب مباحث مقدمة ابن كثري على مقا�شدها:

اأ: بيان بع�س الفوائد والقواعد يف اأ�شول التف�شري:

- مقدمة )وفيها بيان حكم التفسري وفضله(
- بيان أحسن طرق التفسري

- كيف نفس ما ال نجد تفسريه يف الوحيني وال يف أقوال الصحابة ويف التحذير 
من التفسري بالرأي

ب: بيان ف�شل القراآن:

- كتاب فضائل القرآن
- نزول السكينة واملالئكة عند القراءة

- فضل القرآن وما جاء يف أنه تِرَكُة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
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- الوصايا بكتاب اهلل
- التغني بالقرآن ومعناه

- اغتباط صاحب القرآن
- خريكم من تعلم القرآن وعلمه

- اآلثار املروية عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه يف فضل القرآن.

ج: جمع القراآن وكتابة امل�شاحف:

- معارضة النبي صىل اهلل عليه وسلم جربيل عليه السالم بالقرآن
- القراء من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم

- مجع القرآن قبل خالفة عثامن ريض اهلل عنه
- مجع عثامن ريض اهلل عنه ومجعه للقرآن

- تأليف القرآن وترتيبه
- نقط املصحف وشكله وتقسيمه

د: نزول القراآن على �شبعة اأحرف:

- نزول القرآن عىل سبعة أحرف
- معنى األحرف السبعة

املق�شد  هذا  يف  املو�شوعات  )لكثـرة  واأحكامها:  القراآن  تالوة  اآداب  هـ: 
ق�ّشمت اإىل مقا�شد فرعية(

1: وجوب اإلخالص يف تالوة القرآن
ل به أو فجر به - من راءى بقراءة القرآن أو َتأكَّ
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2: فضل تالوة القرآن
- كتاب اجلامع ألحاديث شتى تتعلق بتالوة القرآن وفضائله وفضل أهله

- كتاب اجلامع ألحاديث شتى تتعلق بتالوة القرآن وفضائله وفضل أهله )2(
3: فضل حفظ القرآن

- القراءة عن ظهر قلب
- استذكار القرآن وتعاهده

- نسيان القرآن
- ذكر الدعاء املأثور حلفظ القرآن وطرد النسيان والتكلم يف ضعفه

4: ترتيل القرآن وجتويد تالوته
- الرتتيل يف القراءة

- مّد القراءة والرتجيع
- حسن الصوت بالقراءة واالستامع من الغري وقول حسبك للقارئ

5: أحكام متفّرقة يف تالوة القرآن
- القراءة عىل الدابة وتعليم الصبيان القرآن

- فصل هل يقول: )سورة كذا(
- يف كم يقرأ القرآن؟ والبكاء عند القراءة.

- معنى حديث: »اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم...«.

و: ذكر فوائد متفّرقة:

- املكي واملدين، وعدد كلامت القرآن وحروفه، والتحزيب والتجزئة
- معنى السورة واآلية والكلمة
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تنبيهات: 
تلخيصًا  وليس  القسم  يف  املنشورة  للموضوعات  روابط  باألزرق  لّون  ما   :1

للمسائل التي ذكرها ابن كثري رمحه اهلل. 
2: هذه املوضوعات أعيد ترتيبها عىل ترتيب املقاصد وليس عىل ترتيب أصل 

الكتاب. 
3: قد يكون يف بعض ما ذكره ابن كثري يف بعض املوضوعات ما يتعّلق بمقاصد 

أخرى غري التي أدرج رابط املوضوع حتتها فيلحق كّل مسألة بمقصدها. 
ما  فيستبدل  املوضوعات؛  تلك  يف  ذكر  ما  يلّخص  أن  الطالب  عىل  يبقى   :4
كتب باألزرق بأسامء املسائل التي ذكرها ابن كثري رمحه اهلل وأهم األدلة والفوائد، 

ويصوغ ذلك بعبارة خمترصة. 

تو�شيحات: 

- لتوضيح وتيسر طريقة تلخيص املقاصد نقّسم العمل إىل مراحل:
املرحلة األوىل: استخالص املسائل من املوضوعات املذكورة حتت كّل مقصد، 

وترقيمها، وتلخيص كالم املؤّلف يف كل مسألة. 
املرحلة الثانية: إعادة النظر يف ترتيب املسائل املذكورة حتت كّل مقصد، فإذا رأينا 

أّن بعض املسائل أنسب لبعض املقاصد نقلناها إليها. 
املرحلة الثالثة: ترتيب املسائل حتت كّل مقصد ترتيبًا موضوعيًا. 

املرحلة الرابعة: تلخيص املقاصد للكتاب، وذلك بذكر خالصة القول حتت كّل 
مقصد وأهم مسائله وما استند املؤّلف إليه يف تبياهنا. 
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تنبيهات: 
- قد تستغرق هذه الطريقة من الطالب وقتا أطول من التلخيص املجّرد لكنّها 
أقرب إىل اإلتقان، وفيام بعد يمكن للطالب أن خيترص عىل نفسه بعض اخلطوات 

بسبب كثرة التمّرن والتدريب.
يفوت  فقد  التلخيص  ينقص صاحب  املسائل ال  اليسري يف عدد  االختالف   -
الطالب بعض املسائل يف أّول األمر، وبالتمّرن والتدريب يكتسب مهارة التفّطن 

للمسائل اخلفية. 
املقصد  حتت  املندرجة  املوضوعات  من  املسائل  الستخالص  مثال  ييل  فيام   -

األول، وهي املرحلة األوىل، وسأعود لإلكامل يف أقرب فرصة بإذن اهلل تعاىل. 

املق�شد االأول: بيان بع�س الفوائد والقواعد يف اأ�شول التف�شري

1: وجوب االإميان بالقراآن ووعيد من كّذب به

- قال اهلل تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ﴾، 
وقال تعاىل: ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ﴾.

- قال ابن كثري: )فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنصِّ اهلل تعاىل(.

2: االإنذار بالقراآن من مقا�شد اإر�شال الر�شل:

- قال اهلل تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.
قال ابن كثري: )فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم، وأسود وأمحر، وإنس 

وجان، فهو نذير له(.
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3: عموم ر�شالة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل الثقلني

- قال اهلل تعاىل: ﴿ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾.
قال  واألسود«.  األمحر  إىل  »بعثت  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وقال   -

جماهد: يعني: اإلنس واجلن. 
- قال ابن كثري: )فهو -صلوات اهلل وسالمه عليه- رسول اهلل إىل مجيع الثقلني: 

اإلنس واجلن، مبلغا هلم عن اهلل ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي ﴿گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ﴾(.

4: االأمر بتدّبر القراآن 

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڇ    ڍ  ڍ    چ  چڇ  ڇ    ڇ       ﴿چ   تعاىل:  اهلل  قال   -
ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   تعاىل:  وقال  ڈ﴾،  ڈ  

چ  چ﴾، وقال تعاىل: ﴿ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾.

5: حكم تف�شري القراآن وبيان معانيه للنا�س

وتفسري  اهلل  كالم  معاين  عن  الكشف  العلامء  عىل  )فالواجب  كثري:  ابن  قال   -
ذلك وطلبه من مظانه، وتعلم ذلك وتعليمه(.

- قال اهلل تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾.

تعاىل: ﴿ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ   وقال   -
ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  

خب  مب﴾.
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6: ذّم املعر�شني عن تدّبر كتاب اهلل

- قال ابن كثري: )ذم اهلل تعاىل أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب اهلل إليهم، 
وإقباهلم عىل الدنيا ومجعها، واشتغاهلم بغري ما أمروا به من اتباع كتاب اهلل، فعلينا 
-أهيا املسلمون- أن ننتهي عام ذمهم اهلل تعاىل به، وأن نأمتر بام أمرنا به، من تعلم 

كتاب اهلل املنزل إلينا وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه(.
- قال اهلل تعاىل: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی﴾.
لطيفة: 

قال ابن كثري: )ففي ذكره تعاىل هلذه اآلية بعد التي قبلها تنبيه عىل أنه تعاىل كام 
من  قسوهتا  بعد  واهلدى  باإليامن  القلوب  يلني  كذلك  موهتا،  بعد  األرض  حييي 

الذنوب واملعايص، واهلل املؤمل املسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم(.

7: اأح�شن طرق التف�شري:

7-أ: تفسر القرآن بالقرآن.
- ما أمجل يف موضع من القرآن فإنه قد فس يف موضع آخر.

7-ب: تفسر القرآن بالسنّة. 
- السنّة مبّينة للقرآن وشارحة له. 

ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ﴿ٿ    تعاىل:  اهلل  قال   -
ڦڦ﴾.

جت   ىبيب   ﴿جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   تعاىل:  وقال   -
حت  خت  مت  ىت﴾.
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- السنّة وحي من اهلل إال أهنا ال ُتتىل كام ُيتىل القرآن، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم: »أال إين أوتيت القرآن ومثله معه« يعني: السنة.

- قال الشافعي: )كل ما حكم به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهو مما فهمه 
من القرآن، قال اهلل تعاىل: ﴿ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾(.
7-ج: تفسر القرآن بأقوال الصحابة ريض اهلل عنهم. 

- إذا مل نجد التفسري يف القرآن وال يف السنّة رجعنا إىل أقوال الصحابة ريض اهلل عنهم
- الصحابة أعلم الناس بالقرآن ملا شاهدوا من القرائن واألحوال التي اختصوا 

هبا وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. 
األربعة  كاخللفاء  بالقرآن  بالعلم  عناية  مزيد  هلم  وكرباؤهم  الصحابة  علامء   -

وابن مسعود وابن عباس.
علم ابن مسعود ريض اهلل عنه بتفسر القرآن:

- قال ابن مسعود: »والذي ال إله غره، ما نزلت آية من كتاب اهلل إال وأنا أعلم 
املطايا  تناله  مني  اهلل  بكتاب  أعلم  أحد  مكان  أعلم  ولو  نزلت  وأين  نزلت  فيمن 

ألتيته«. رواه ابن جرير.
- وقال ابن مسعود أيضًا: »كان الرجل منا إذا تعلم عر آيات مل جياوزهن حتى 

يعرف معانيهن، والعمل هبن«.
كانوا  أهنم  يقرئوننا  كانوا  الذين  »حدثنا  السلمي:  الرمحن  عبد  أبو  وقال   -
يستقرئون من النبي صىل اهلل عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عر آيات مل خيلفوها 

حتى يعملوا بام فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا«.
علم ابن عباس ريض اهلل عنهام بتفسر القرآن

- دعا له النبي صىل اهلل عليه وسلم بقوله: »اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل«.
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- قال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: »نعم ترمجان القرآن ابن عباس«. رواه 
ابن جرير وصّححه ابن كثري وقال: )وقد مات ابن مسعود ريض اهلل عنه يف سنة 
اثنتني وثالثني عىل الصحيح، وعمر بعده ابن عباس ستا وثالثني سنة؛ فام ظنك بام 

كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ريض اهلل عنه؟!!(.
- وقال األعمش عن أيب وائل: »استخلف عيٌّ عبَد اهلل بن عباس عىل املوسم، 
فخطب الناس، فقرأ يف خطبته سورة البقرة، ويف رواية: سورة النور، ففرسها تفسرا 

لو سمعته الروم والرتك والديلم ألسلموا«.

8: حكم رواية االإ�شرائيليات:

قال:  اهلل عليه وسلم  أن رسول اهلل صىل  العاص  بن  اهلل بن عمرو  - عن عبد 
»بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج، ومن كذب عيل متعمدا 

فليتبوأ مقعده من النار« رواه البخاري.
الريموك زاملتني من  يوم  - كان عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام قد أصاب 
كتب أهل الكتاب، فكان حيدث منهام بام فهمه من هذا احلديث من اإلذن يف ذلك.

- األحاديث اإلرسائيلية تذكر لالستشهاد ال لالعتضاد.
8-أ: أقسام اإلرسائيليات

- اإلرسائيليات عىل ثالثة أقسام:
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

والثاين: ما علمنا كذبه مما عندنا مما خيالفه.
والثالث: ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به 
وال نكذبه، وجتوز حكايته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديني.
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8-ب: من أسباب اختالف املفرّسين اختالف األخبار املروّية عن بني إرسائيل
ويأيت عن  كثريا،  مثل هذا  الكتاب يف  أهل  )وهلذا خيتلف علامء  كثري:  ابن  قال 
الكهف،  أسامء أصحاب  مثل هذا  يذكرون يف  كام  ذلك،  بسبب  املفسين خالف 
الطيور  وأسامء  كانت؟  الشجر  أي  من  موسى  وعصا  وعددهم،  كلبهم،  ولون 
التي أحياها اهلل إلبراهيم، وتعيني البعض الذي رضب به القتيل من البقرة، ونوع 
الشجرة التي كلم اهلل منها موسى، إىل غري ذلك مما أهبمه اهلل تعاىل يف القرآن، مما ال 

فائدة يف تعيينه تعود عىل املكلفني يف دينهم وال دنياهم(.
8-ج: حكم نقل اخلالف عن بني إرسائيل 

تعاىل:              قوله  تعاىل  قال  كام  ذلك جائز  )نقل اخلالف عنهم يف  كثري:  ابن  قال   -
ڇڇ   چ    چ      چ   چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ﴿ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  

ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]الكهف: 22[(.
يف  ينبغي  ما  وتعليم  املقام  هذا  يف  األدب  عىل  الكريمة  اآلية  هذه  اشتملت   -
مثل هذا، فإنه تعاىل حكى عنهم ثالثة أقوال، ضعف القولني األولني وسكت عن 

الثالث، فدل عىل صحته إذ لو كان باطال لرده كام ردمها.
هذا:  مثل  يف  فيقال  حتته،  طائل  ال  عدهتم  عىل  االطالع  أن  عىل  أرشد  ثم   - 
﴿ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴾ فإنه ما يعلم ذلك إال قليل من الناس، ممن أطلعه اهلل عليه؛ 
فلهذا قال: ﴿ک  ک   ک  ک   گ      گ﴾ أي: ال جتهد نفسك فيام ال طائل حتته، وال 

تسأهلم عن ذلك فإهنم ال يعلمون من ذلك إال رجم الغيب. 
8-د: أصول وآداب حكاية اخلالف يف املسائل العلمية

- أحسن ما يكون يف حكاية اخلالف: أن تستوعب األقوال يف ذلك املقام، وأن 
فائدة اخلالف وثمرته؛ لئال يطول  الباطل، وتذكر  تنبه عىل الصحيح منها وتبطل 

النزاع واخلالف فيام ال فائدة حتته، فتشتغل به عن األهم. 
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- من حكى خالفا يف مسألة ومل يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد 
يكون الصواب يف الذي تركه. أو حيكي اخلالف ويطلقه وال ينبه عىل الصحيح من 

األقوال، فهو ناقص أيضا. 
- َمن صحح غري الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهال فقد أخطأ.

لفظا ويرجع  متعددة  أقواال  أو حكى  فائدة حتته،  فيام ال  َمن نصب اخلالف   -
حاصلها إىل قول أو قولني معنى، فقد ضيع الزمان، وتكثر بام ليس بصحيح، فهو 

كالبس ثويب زور.

9: تف�شري القراآن باأقوال التابعني

عن  وجدته  وال  السنة  يف  وال  القرآن  يف  التفسري  جتد  مل  )إذا  كثري:  ابن  قال   -
الصحابة؛ فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني(.

- من أئمة التابعني يف التفسري: جماهد بن جرب وسعيد بن جبري، وعكرمة موىل 
ابن عباس، وعطاء بن أيب رباح، واحلسن البرصي، ومسوق بن األجدع، وسعيد 
بن املسيب، وأبو العالية الرياحي، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، 

وغريهم.
- إذا أمجع التابعون عىل تفسري فال يرتاب يف كونه حجة، فإن اختلفوا فال يكون 

بعضهم حجة عىل بعض، وال عىل من بعدهم.
- من أقوال التابعني يف التفسري أقوال فيها تنّوع يف الداللة عىل املراد ويقع بسبب 
ذلك تباين يف األلفاظ وهي ترجع إىل معنى واحد يف حقيقة األمر؛ فقد يظنّها الظان 

اختالفًا وليست كذلك.
- بيان ذلك: أن منهم من يعرب عن اليشء بالزمه أو بنظريه ومنهم من ينص عىل 

اليشء بعينه، والكل بمعنى واحد يف كثري من املواضع. 
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10: علم جماهد بن جرب بالتف�شري

- قال جماهد: »عرضت املصحف عىل ابن عباس ثالث عرضات، من فاحتته إىل 
خامتته، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها«. رواه ابن إسحاق.

»رأيت جماهدا سأل ابن عباس عن تفسر القرآن، ومعه  - قال ابن أيب مليكة: 
ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسر كله«.

- قال ابن كثري: )وهلذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسري عن جماهد 
فحسبك به(.

11: هل تف�شري التابعي حّجة؟ 

- قال شعبة بن احلجاج وغريه: »أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة؟ فكيف 
تكون حجة يف التفسر؟«.

وهذا  خالفهم،  ممن  غريهم  عىل  حجة  تكون  ال  أهنا  )يعني:  كثري:  ابن  قال   -
صحيح، أما إذا أمجعوا عىل اليشء فال يرتاب يف كونه حجة(.

12: حكم التف�شري بالراأي

- تفسري القرآن بمجرد الرأي فحرام.
- عن ابن عباس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »من قال يف القرآن برأيه، 

-أو بام ال يعلم-، فليتبوأ مقعده من النار«. رواه الرتمذي والنسائي وابن جرير.
- عن جندب بن جنادة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 
»من قال يف القرآن برأيه فقد أخطأ«. رواه أبو داوود والرتمذي والنسائي، ويف لفظ 

هلم: »من قال يف كتاب اهلل برأيه، فأصاب، فقد أخطأ«.
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- قال ابن كثري: )ألنه قد تكلف ما ال علم له به، وسلك غري ما أمر به، فلو أنه 
أصاب املعنى يف نفس األمر لكان قد أخطأ؛ ألنه مل يأت األمر من بابه(.

13: حتّرج بع�س ال�شلف عن التف�شري خ�شية القول فيه بغري علم

- قال أبو بكر الصديق، ريض اهلل عنه: »أي أرض تقلني وأي سامء تظلني إذا 
قلت يف كتاب اهلل بام ال أعلم؟!«.

- عن ابن أيب مليكة »أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، 
فأبى أن يقول فيها«. رواه ابن جرير وقال ابن كثري: )إسناده صحيح(.

»لقد أدركت فقهاء املدينة وإهنم ليعظمون القول يف  - قال عبيد اهلل بن عمر: 
التفسر، منهم: سامل بن عبد اهلل، والقاسم بن حممد، وسعيد بن املسيب، ونافع«. 

رواه ابن جرير.
القرآن فقال:  آية من  َعبيدة يعني السلامين عن  - قال حممد بن سريين: سألت 

»ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن فاتق اهلل، وعليك بالسداد«.
- قال مسوق بن األجدع: »اتقوا التفسر، فإنام هو الرواية عن اهلل«. رواه أبو عبيد.
- قال إبراهيم النخعي: »كان أصحابنا يتقون التفسر وهيابونه«. رواه أبو عبيد.
- وقال الليث، عن حييى بن سعيد، عن سعيد بن املسيب: »إنه كان ال يتكلم إال 

يف املعلوم من القرآن«.
- عن يزيد بن أيب يزيد قال: »كنا نسأل سعيد بن املسيب عن احلالل واحلرام، 

وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسر آية من القرآن سكت كأن مل يسمع«.
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14: توجيه االآثار املروّية عن بع�س ال�شلف يف التحّرج من التف�شري

- قال ابن كثري: )فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة 
عىل حترجهم عن الكالم يف التفسري بام ال علم هلم به؛ فأما من تكلم بام يعلم من 
ذلك لغة ورشعا، فال حرج عليه؛ وهلذا روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري، 
وال منافاة؛ ألهنم تكلموا فيام علموه، وسكتوا عام جهلوه، وهذا هو الواجب عىل 

كل أحد(.
- كام جيب سكوت املرء عام ال علم له به، فكذلك جيب عليه القول فيام سئل عنه 
مما يعلمه، لقوله تعاىل: ﴿پ  پ       ڀ  ڀ﴾، وملا جاء يف احلديث املروي 

من طرق: »من سئل عن علم فكتمه، أجلم يوم القيامة بلجام من نار«.

15: تنبيه على �شعف حديث يف التف�شري النبوي 

اهلل عليه  النبي صىل  »ما كان  قالت:  أهنا  اهلل عنها  ما روي عن عائشة ريض   -
وسلم يفرس شيئا من القرآن إال آيا بعدٍد علَّمهن إياه جربيل عليه السالم«. رواه ابن 

جرير. 
- قال عنه ابن كثري: )حديث منكر غريب(.

- وّجه ابن جرير هذا احلديث بأّنه حممول عىل ما ال ُيعلم إال بالتوقيف من أمور 
الغيب مما عّلمه إّياه جربيل. 

- قال ابن كثري: )وهذا تأويل صحيح لو صح احلديث؛ فإن من القرآن ما استأثر 
اهلل تعاىل بعلمه، ومنه ما يعلمه العلامء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاهتا، ومنه ما ال 

يعذر أحد يف جهله، كام رصح بذلك ابن عباس(.
تعرفه  أوجه: وجه  أربعة  »التفسر عىل  ابن عباس:  قال  قال:  الزناد  أيب  - عن 
العرب من كالمها، وتفسر ال يعذر أحد بجهالته، وتفسر يعلمه العلامء، وتفسر 

ال يعلمه إال اهلل«. رواه ابن جرير.
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املق�شد الثاين: بيان ف�شل القراآن

ذكر ابن كثري رمحه اهلل حتت هذا املقصد مجلة من املسائل واألدلة هذا تلخيصها: 
1: هيمنة القراآن على ما قبله من الكتب

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ڇ    ﴿ تعاىل:  اهلل  قال 
ڈ   ژ﴾.

قال:  األمني«.  »املهيمن:  قال:  ژ﴾  ﴿ڈ    قوله:  يف  عباس  ابن  عن   -
»القرآن أمني عىل كل كتاب قبله«. ويف رواية: )شهيدا عليه(. رواه ابن جرير وعلقه 

البخاري.
السبيعي، عن  األئمة عن أيب إسحاق  الثوري وغري واحد من  - وقال سفيان 

التميمي، عن ابن عباس: ﴿ڈ   ژ﴾ قال: »مؤمتنا«. 
- قال ابن كثري: )وبنحو ذلك قال جماهد والسدي وقتادة وابن جريج واحلسن 

البرصي وغري واحد من أئمة السلف(. 
وحفظه  اليشء  الرجل  رقب  إذا  يقال  واالرتقاب،  احلفظ  اهليمنة:  أصل   -

وشهده: قد هيمن فالن عليه.
- قدم ابن كثري الفضائل قبل التفسري وذكر فضل كل سورة قبل تفسريها ليكون 

ذلك باعثا عىل حفظ القرآن وفهمه والعمل بام فيه.

2: االأحاديث الواردة يف ف�شل القراآن

من  »ما  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  - عن 
األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش، وإنام كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 

اهلل إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة«. رواه البخاري. 
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- يف هذا احلديث فضيلة عظيمة للقرآن املجيد عىل كل معجزة أعطيها نبي من 
األنبياء؛ ألهنا معجزة باقية مؤّثرة. 

- عن احلارث األعور عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »إهنا ستكون فتنة« فقلت: ما املخرج منها يا رسول 

اهلل؟ 
قال: »كتاب اهلل، فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل 
ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، 
هو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الرصاط املستقيم، هو الذي ال تزيغ 
به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلامء، وال خيلق عن كثرة الرد، 

وال تنقيض عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ڀ    ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ﴾ من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم 
به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم«. رواه أمحد والرتمذي واللفظ له، 
ويف إسناده احلارث األعور متكّلم فيه، قال ابن كثري: )قد كذبه بعضهم من جهة 

رأيه واعتقاده، أما أنه تعمد الكذب يف احلديث(.
- قال ابن كثري: )وقصارى هذا احلديث أن يكون من كالم أمري املؤمنني عيل، 
ريض اهلل عنه، وقد وهم بعضهم يف رفعه، وهو كالم حسن صحيح عىل أنه قد روي 

له شاهد عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صىل اهلل عليه وسلم(.
- عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: »إن هذا القرآن 
مأدبة اهلل تعاىل فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل اهلل عز وجل، 
وهو النور املبني، والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن تبعه، ال يعوج 
فيقوم، ال يزيغ فيستعتب، وال تنقيض عجائبه، وال خيلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن 
اهلل يأجركم عىل تالوته بكل حرف عرش حسنات، أما إين ال أقول لكم امل حرف، 

ولكن ألف عرش، والم عرش، وميم عرش«. رواه أبو عبيد، ويف إسناده مقال.
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3: من ف�شائل القراآن اأنه ال ي�شتطيع اأحد اأن ياأتي مبثله

- من فضل القرآن أنه ال يستطيع أحد أن يأيت بمثله، قال اهلل تعاىل: ﴿ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڦ  ڦ﴾.
- حتّدى اهلل العرب أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا وهم أهل الفصاحة 

والبالغة؛ قال تعاىل: ﴿ ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  ۉ﴾.

4: مّدة نزول الوحي على النبّي �شلى اهلل عليه و�شلم

اهلل  النبي صىل  »لبث  قاال:  قال: أخربتني عائشة وابن عباس  - عن أيب سلمة 
البخاري  رواه  عرا«  وباملدينة  القرآن،  عليه  ينزل  سنني  عر  بمكة  وسلم  عليه 

والنسائي.
إقامته  وأما  فيه،  مما ال خالف  فهذا  باملدينة عرشا  إقامته  )أما  كثري:  ابن  قال   -
النبوة فاملشهور ثالث عرشة سنة؛ ألنه، عليه الصالة والسالم، أوحي  بعد  بمكة 

إليه وهو ابن أربعني سنة، وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة عىل الصحيح(.
- حيتمل أنه حذف ما زاد عىل العرشة اختصارا يف الكالم عىل عادة العرب يف 
حذف الكسور، أهنام إنام اعتربا قرن جربيل به عليه السالم؛ ملا روى اإلمام أمحد أنه 

قرن به ميكائيل يف ابتداء األمر يلقي إليه الكلمة واليشء، ثم قرن به جربيل.
- ابُتدئ نزول القرآن يف مكان رشيف وهو البلد احلرام، ويف زمن رشيف وهو 

شهر رمضان، فاجتمع له رشف الزمان واملكان.
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5: املَلك املوّكل بنزول الوحي

- قال معتمر بن سليامن: )سمعت أيب عن أيب عثامن قال: أنبئت أن جربيل عليه 
السالم أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي 
قام  الكلبي، فلام  أو كام قال، قالت: هذا دحية  صىل اهلل عليه وسلم: »من هذا؟« 
قالت: واهلل ما حسبته إال إياه، حتى سمعت خطبة النبي صىل اهلل عليه وسلم خيرب 

خرب جربيل، أو كام قال.
قال أيب: فقلت أليب عثامن: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد(. رواه 

البخاري.
- قال ابن كثري: )والغرض من إيراد هذا احلديث هاهنا أن السفري بني اهلل وبني 

حممد صىل اهلل عليه وسلم جربيل عليه السالم(.
السالم ملك كريم ذو وجاهة وجاللة ومكانة كام قال: ﴿ڳ   - جربيل عليه 
ڱ   ﴿ڳ    ڱ   تعاىل:  وقال  ڻ﴾،  ڻ   ں  ڻ   ں   ڱ  ڱ   ڳ     ڱ     ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾ اآليات. 

6: تتابع الوحي على النبّي �شلى اهلل عليه و�شلم

- عن ابن شهاب الزهري قال: »أخربين أنس بن مالك أن اهلل تابع الوحي عىل 
تويف  ثم  الوحي،  كان  ما  أكثر  توفاه  حتى  وفاته  قبل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  رسوله 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد«. رواه البخاري ومسلم. 
- تابع اهلل نزول الوحي عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم شيئا بعد يشء كل وقت 

بام حيتاج إليه.
- فرت الوحي بعد نزول: ﴿چ  چ  چ﴾ واختلف يف مدة هذه الفرتة حتى قيل 

إهنا قريب من سنتني أو أكثر، ثم محي الوحي وتتابع.
- أول يشء نزل بعد تلك الفرتة ﴿ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ﴾.
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- عن جندب بن عبد اهلل البجيل قال: »اشتكى النبي صىل اهلل عليه وسلم فلم 
يقم ليلة أو ليلتني، فأتته امرأة فقالت: يا حممد، ما أرى شيطانك إال تركك، فأنزل 
اهلل تعاىل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ﴾«. رواه البخاري 

ومسلم. 
- يف احلديث داللة عىل حمّبة اهلل تعاىل لنبّيه صىل اهلل عليه وسلم وعنايته به إذ 

جعل الوحي عليه متتابعًا. 
- إنام أنزل القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ يف العناية واإلكرام.

7: �شّدة نزول الوحي على النبي �شلى اهلل عليه و�شلم

- روى البخاري حديث يعىل بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم حني ينزل عليه الوحي. فذكر احلديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، قال: فنظر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ساعة 
ثم فجئه الوحي، فأشار عمر إىل يعىل أي: تعال، فجاء يعىل، فأدخل رأسه فإذا هو 
حممر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم رسي عنه، فقال: »أين الذي سألني عن العمرة 

آنفا؟« فذكر أمره بنزع اجلبة وغسل الطيب.

8: معرفة املّكي واملديّن 

بعد  نزل  ما  واملدين:  اهلجرة،  قبل  نزل  ما  فاملكي:  ومدين؛  مّكي  منه  القرآن   -
اهلجرة، سواء أكان باملدينة أم بغريها من البالد، حتى ولو كان بمكة أو عرفة.

- أمجعوا عىل سور أهنا من املكي وأخر أهنا من املدين، واختلفوا يف أخر.
- أراد بعض العلامء ضبط الفروق بني املّكي واملدين بضوابط كلّية، وفيام ذكروه 

ًعٌس ونظر. 
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- قال بعضهم: كل سورة يف أوهلا يشء من احلروف املقطعة فهي مكية إال البقرة 
وآل عمران، كام أن كل سورة فيها: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾ فهي مدنية.

أنزل  فإنه  ڭ﴾  ڭ   ﴿ڭ   القرآن:  يف  يشء  )كل  علقمة:  وقال   -
باملدينة، وما كان ﴿ڱ  ڱ﴾ فإنه أنزل بمكة( رواه أبو عبيد. 

- وقال ميمون بن مهران: )ما كان يف القرآن: ﴿ڱ  ڱ﴾ و﴿ڄ  ڄ﴾ 
فإنه مكي، وما كان: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾ فإنه مدين(. رواه أبو عبيد.
- قال بعض العلامء بتكرر نزول بعض السور مّرة بمكة ومّرة باملدينة. 

السور  بعض  من  فيستثني  السور؛  بعض  يف  باالستثناء  يقول  العلامء  بعض   -
املكّية آيات يّدعي أهنا من املدين. 

- الصواب أن متييز املكّي من املدين يرجع فيه إىل ما دّل عليه الدليل الصحيح.
البقرة، وآل عمران، والنساء،  - قال عيل بن أيب طلحة: )نزلت باملدينة سورة 
واملائدة، واألنفال، والتوبة، واحلج، والنور، واألحزاب، والذين كفروا، والفتح، 

واحلديد، واملجادلة، واحلرش، واملمتحنة، واحلواريون، والتغابن، و﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ﴾ و﴿ٱ  ٻ  ٻ    ٻ﴾ والفجر، ﴿ڳ  ڳ     ڳ  ڳ﴾ و﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ڄ﴾  ڄ   ڄ   و﴿ڦ   ڤ﴾  و﴿ٹ   ڃ﴾  ڃ   ڄ   و﴿ڄ   پ﴾  ٻ   ٻ  

وسائر ذلك بمكة(.
- ذكر عيل بن أيب طلحة يف املدين سورا يف كوهنا مدنية نظر، وفاته احلجرات 

واملعوذات.

9: نزول القراآن بالل�شان العربي

- قال اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
﴿ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   تعاىل:  وقال  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ﴾، 

ى  ائ﴾.
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- عن أنس بن مالك قال: )فأمر عثامن بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد 
اهلل بن الزبري وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن ينسخوها يف املصاحف، وقال هلم: 
»إذا اختلفتم أنتم وزيد يف عربية من عربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن 

نزل بلساهنم« ففعلوا(. رواه البخاري.

يف  ُيْملنَِيَّ  »ال  يقول:  اخلطاب  بن  عمر  سمعت  قال:  سمرة،  بن  جابر  عن   -
مصاحفنا هذه إال غلامن قريش أو غلامن ثقيف«. رواه ابن أيب داوود، وقال ابن ثري: 

)هذا إسناد صحيح(. 
- عن عبد اهلل بن فضالة قال: )ملا أراد عمر أن يكتب اإلمام أقعد له نفرا من 
أصحابه وقال: »إذا اختلفتم يف اللغة فاكتبوها بلغة مر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من 

مر«. رواه البخاري.

- قال البخاري: )نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ﴿ۉ  ې﴾، ﴿ڻ  
ۀ     ۀ  ہ﴾(.

- القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خالصة العرب.

10: نزول ال�شكينة واملالئكة عند القراءة

﴿ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ﴾،  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال   -
وجاء يف بعض التفاسري: أن املالئكة تشهده. 

- عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »ما اجتمع 
قوم يف بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه فيام بينهم، إال نزلت عليهم 
السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده« رواه مسلم.
وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه،  اهلل  ريض  هريرة،  أيب  عن   -
»يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة 
العرص، فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم هبم: كيف تركتم عبادي؟ 
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فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون«. رواه البخاري ومسلم. 
وفرسه  البقرة،  سورة  الليل  من  يقرأ  هو  )بينام  قال:  احلضري  بن  أسيد  عن   -
مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت 
فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، فانرصف، وكان ابنه حييى قريبا منها، فأشفق أن 
تصيبه، فلام اجرته رفع رأسه إىل السامء حتى ما يراها، فلام أصبح حدث النبي صىل 
اهلل عليه وسلم فقال: »اقرأ يابن حضري، اقرأ يابن حضري«. قال: فأشفقت يا رسول 
اهلل أن تطأ حييى وكان منها قريبا، فرفعت رأس وانرصفت إليه، فرفعت رأس إىل 
السامء فإذا مثل الظلة، فيها أمثال املصابيح، فخرجت حتى ال أراها قال: »أو تدري 
ما ذاك؟«. قال: ال، قال: »تلك املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر 

الناس إليها ال تتوارى منهم«. رواه البخاري معّلقًا.
- عن أسيد بن حضري )أنه كان عىل ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت..( 

رواه أبو عبيد، ثم ذكر مثل هذا احلديث أو نحوه.
- عن أسيد بن حضري قال: )قلت: يا رسول اهلل، بينام أنا أقرأ البارحة بسورة، 
فلام انتهيت إىل آخرها سمعت وجبة من خلفي، حتى ظننت أن فرس تطلق، فقال 
أمثال  إىل  فالتفت  قال:  مرتني  عتيك«  أبا  »اقرأ  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
»اقرأ  اهلل عليه وسلم:  اهلل صىل  فقال رسول  السامء واألرض،  بني  املصابيح ملء 
»تلك املالئكة تنزلت لقراءة  أبا عتيك«. فقال: واهلل ما استطعت أن أميض فقال: 

القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت األعاجيب« (. رواه أبو عبيد. 

11: القراآن اأعظم اإرث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم

ابن عباس،  أنا وشداد بن معقل عىل  العزيز بن رفيع قال: دخلت  - عن عبد 
فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صىل اهلل عليه وسلم من يشء؟ قال: »ما ترك 

إال ما بني الدفتني«. 
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قال: ودخلنا عىل حممد بن احلنفية فسألناه فقال: »ما ترك إال ما بني الدفتني«. تفرد 
به البخاري.

- معناه أّن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يّرث شيئًا من الدنيا، وإنام ترك لنا القرآن، 
والسنّة مفّسة للقرآن مبّينة له.

- قال عمرو بن احلارث أخو جويرية بنت احلارث: »ما ترك رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة وال شيئا«.

- ويف حديث أيب الدرداء: »إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها، وإنام ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر«.

- قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ال نورث ما تركنا فهو صدقة«.

12: ف�شل القراآن على �شائر الكالم

- عن أيب موسى ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »مثل الذي 
القرآن  يقرأ  ال  والذي  طيب.  ورحيها  طيب  طعمها  األترجة،  كمثل  القرآن  يقرأ 
كالتمرة، طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة، 
رحيها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها 

مر وال ريح هلا«. رواه البخاري.
- طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما؛ فدل عىل رشفه عىل ما سواه من 

الكالم الصادر من الرب والفاجر.
- كل الكتب املتقدمة نزلت إىل األرض مجلة واحدة، وهذا القرآن نزل منجام 

بحسب الوقائع لشدة االعتناء به وبمن أنزله عليه.
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13: الو�شايا بكتاب اهلل

- قال طلحة بن مرصف: سألت عبد اهلل بن أيب أوىف: أوىص النبي صىل اهلل عليه 
وسلم؟ قال: »ال«؛ فقلت: فكيف كتب عىل الناس الوصية، ُأمروا هبا ومل يوص؟ 

قال: »أوىص بكتاب اهلل عز وجل«. رواه البخاري.
- املقصود أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أوىص الناس باّتباع كتاب اهلل عز وجل. 
- النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يرتك شيئا من الدنيا يورث عنه، وإنام ترك ماله 

صدقة جارية من بعده، فلم حيتج إىل وصية يف ذلك.
- مل يوِص النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل خليفة يكون بعده عىل التنصيص؛ ألن 
األمر كان ظاهرا من إشارته وإيامئه إىل الصديق؛ حلديث »يأبى اهلل واملؤمنون إال 

أبا بكر«.

14: معنى التغّني بالقراآن وف�شل ح�شن ال�شوت بالقراآن

- عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه كان يقول: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »مل يأذن اهلل ليشء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن«، 

وقال صاحب له: يريد جيهر به. رواه البخاري.
- قال حرملة: )سمعت ابن عيينة يقول: معناه: )يستغني به( فقال يل الشافعي: 

ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى به، وإنام هو يتحزن ويرتنم به(.
- قال ابن كثري: )معناه: أن اهلل ما استمع ليشء كاستامعه لقراءة نبي جيهر بقراءته 
ومتام  خلقهم  لكامل  الصوت  طيب  األنبياء  قراءة  يف  جيتمع  أنه  وذلك  وحيسنها، 

اخلشية، وذلك هو الغاية يف ذلك(.
- عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »هلل أشد أذنا 
إىل الرجل احلسن الصوت بالقرآن جيهر به من صاحب القينة إىل قينته«. رواه ابن 

ماجة بسند جّيد.
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- اهلل تعاىل يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم لكن استامع اهلل لقراءة 
النبي واملؤمنني استامع ترشيف.

- عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوما ونحن 
يف املسجد نتدارس القرآن، فقال: »تعلموا كتاب اهلل واقتنوه«. قال: وحسبت أنه 
قال: »وتغنوا به، فوالذي نفيس بيده، هلو أشد تفلتا من املخاض من العقل«. رواه 
أبو عبيد، ويف رواية له: »واقتنوه وتغنوا به« ومل يشك، وهكذا رواه أمحد والنسائي.
أهل  »يا  عليه وسلم:  اهلل  اهلل صىل  قال رسول  قال:  بن حبيب  املهارص  - عن 
القرآن، ال توسدوا القرآن، واتلوه حق تالوته آناء الليل والنهار، وتغنوه واقتنوه، 

واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون«. 
- قال ابن كثري: )وهذا مرسل(.

- قال أبو عبيد: )قوله: »تغنوه«: يعني: اجعلوه غناءكم من الفقر، وال تعدوا 
اجعلوه  األموال:  تقتنون  كام  اقتنوه،  يقول:  »واقتنوه«،  وقوله:  فقرا.  منه  اإلقالل 

مالكم(.
- عن فضالة بن عبيد، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »هلل أشد أذنا إىل الرجل 

احلسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينته« رواه أبو عبيد وابن ماجة.
- قال أبو عبيد: )يعني: االستامع. وقوله يف احلديث اآلخر: »ما أذن اهلل ليشء« 

أي: ما استمع(.
نعم.  القرآن؟ قلت:  يابن أخي، هل قرأت  قال يل سعد:  قال:  السائب  - عن 
بالقرآن،  به، فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »غنوا  قال: غن 
ليس منا من مل يغن بالقرآن، وابكوا، فإن مل تقدروا عىل البكاء فتباكوا«. رواه أبو 

القاسم البغوي.
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- عن سعد بن أيب وقاص قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ليس منا 
من مل يتغن بالقرآن«. رواه أبو داوود.

- عن سعد بن أيب وقاص قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن هذا 
القرآن نزل بحزن، فإذا قرأمتوه فابكوا، فإن مل تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، فمن مل يتغن 

به فليس منا«. رواه ابن ماجة.
- عن سعد بن أيب وقاص قال: )قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ليس منا 

من مل يتغن بالقرآن«. قال وكيع: يعني: يستغنى به(. رواه أمحد.
- قال عبيد اهلل بن أيب يزيد: مرَّ بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه، 
يقول:  فقال: جتار كسبة، فسمعته  له،  فانتسبنا  اهليئة،  البيت، رث  فإذا رجل رث 
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »ليس منا من مل يتغن بالقرآن«. قال: 
فقلت البن أيب مليكة: يا أبا حممد، أرأيت إذا مل يكن حسن الصوت قال: حيسنه ما 

استطاع(. رواه أبو داود.
- قال ابن كثري: )فقد فهم من هذا أن السلف، ريض اهلل عنهم، إنام فهموا من 

التغني بالقرآن: إنام هو حتسني الصوت به، وحتزينه، كام قاله األئمة، رمحهم اهلل(.
- واستدّل لذلك بحديث الرباء بن عازب قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم: »زينوا القرآن بأصواتكم«. رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
- املراد من حتسني الصوت بالقرآن: تطريبه وحتزينه والتخشع به، 

»لو  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  )قال  قال:  األشعري  موسى  أيب  عن   -
رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود«. قلت: 

أما واهلل لو علمت أنك تستمع قراءيت حلربهتا لك حتبريا(. رواه مسلم. 
- قال ابن كثري: )والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع حلربته لك 

حتبريا، فدل عىل جواز تعاطي ذلك وتكلفه(.
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15: من ُعرف بح�شن ال�شوت من ال�شحابة

- عن أيب سلمة قال: »كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، 
فيقرأ عنده«. رواه أبو عبيد. 

أسمع  مل  إين  قلت:  فلو  بنا،  يصي  موسى  أبو  »كان  النهدي:  عثامن  أبو  قال   -
صوت صنج قط، وال بربط قط، وال شيئا قط أحسن من صوته«.

- عن عائشة قالت: )أبطأت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليلة بعد العشاء، 
ثم جئت فقال: »أين كنت؟«. قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك مل أسمع 
مثل قراءته وصوته من أحد، قالت: فقام فقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إيل 
فقال: »هذا سامل موىل أيب حذيفة، احلمد هلل الذي جعل يف أمتي مثل هذا« (. رواه 

ابن ماجه بإسناد جيد.
يف  يقرأ  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  »سمعت رسول  قال:  بن مطعم  جبري  - عن 

املغرب بالطور، فام سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال: قراءة منه«. متفق عليه.
- أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب. 

16: اأح�شن النا�س �شوتًا بالقراآن اأخ�شاهم هلل

قال طاووس بن كيسان: »أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم هلل«. رواه أبو 
عبيد. 

الناس أحسن  - عن طاوس قال: سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )أي 
صوتا بالقرآن؟ فقال: »الذي إذا سمعته رأيته خيشى اهلل« (. رواه أبو عبيد.
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17: حت�شني ال�شوت بالقراآن وحكم القراءة باالأحلان

- قال ابن كثري: )املطلوب رشعا إنام هو التحسني بالصوت الباعث عىل تدبر 
بالنغامت  األصوات  فأما  للطاعة،  واالنقياد  واخلضوع  واخلشوع  وتفهمه  القرآن 
ينزه  امللهية والقانون املوسيقائي، فالقرآن  املحدثة املركبة عىل األوزان واألوضاع 
عن هذا وجيل ويعظم أن يسلك يف أدائه هذا املذهب، وقد جاءت السنة بالزجر 

عن ذلك(. 
- عن حذيفة بن اليامن قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »اقرؤوا القرآن 
بلحون العرب وأصواهتا، وإياكم وحلون أهل الفسق وأهل الكتابيني، وسيجيء قوم 
من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، ال جياوز حناجرهم، 

مفتونة قلوهبم وقلوب الذين يعجبهم شأهنم«. رواه أبو عبيد.
- عن ُعَليم قال: )كنا عىل سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صىل اهلل عليه 
يف  خيرجون  الناس  فرأى  الغفاري،  عابس  قال:  إال  أعلمه  ال  يزيد:  قال  وسلم. 
خذين،  طاعون  يا  فقال:  الطاعون،  من  يفرون  قالوا:  هؤالء؟  ما  فقال:  الطاعون 
»ال  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سمعت  وقد  املوت  تتمنى  فقالوا: 
يتمنني أحدكم املوت«؟ فقال: إين أبادر خصاال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم يتخوفهن عىل أمته: بيع احلكم، واالستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، وقوم 
يتخذون القرآن مزامري يقدمون أحدهم ليس بأفقههم وال أفضلهم إال ليغنيهم به 

غناء« وذكر خلتني أخرتني(. رواه أبو عبيد. 
باألحلان  القرآن  قراءة  كبري، وهو  أنه حمذور  يدل عىل  )وهذا  كثري:  ابن  قال   -
التي يسلك هبا مذاهب الغناء، وقد نص األئمة، رمحهم اهلل، عىل النهي عنه، فأما 
إن خرج به إىل التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا، فقد اتفق 

العلامء عىل حتريمه(.
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18: اغتباط �شاحب القراآن

- عبد اهلل بن عمر قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »ال حسد 
إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه اهلل ماال فهو 

يتصدق به آناء الليل والنهار«. رواه البخاري.
- عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »ال حسد إال يف اثنتني: 
رجل علمه اهلل القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار«، فسمعه جار له فقال: ليتني 
أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما يعمل، »ورجل آتاه اهلل ماال فهو هيلكه يف 
احلق«، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما يعمل«. رواه 

البخاري ومسلم.
- ينبغي أن يكون صاحب القرآن شديد االغتباط بام هو فيه، وينبغي لغريه أن 

يغبطه عىل ذلك بأن يتمنّى مثل ما هو فيه من النعمة.
- الغبطة غري احلسد املذموم الذي هو متنّي زوال النعمة. 

قال:  األنامري  كبشة  أيب  أصّحها حديث  أحاديث من  الغبطة  - ورد يف فضل 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »مثل هذه األمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه اهلل 
ماال وعلام فهو يعمل به يف ماله ينفقه يف حقه، ورجل آتاه اهلل علام ومل يؤته ماال فهو 
يقول: لو كان يل مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل«. قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم: »فهام يف األجر سواء، ورجل آتاه اهلل ماال ومل يؤته علام فهو خيبط 
فيه ينفقه يف غري حقه، ورجل مل يؤته اهلل ماال وال علام فهو يقول: لو كان يل مثل هذا 
عملت فيه مثل الذي يعمل«. قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »فهام يف الوزر 

سواء«. رواه اإلمام أمحد، وقال ابن كثري: )إسناد صحيح(.



223القراءة العلمية

19: ف�شل من تعلَّم القراآن وعلمه

-قال سعد بن عبيدة: عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عثامن بن عفان ريض اهلل 
عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »خريكم من تعلم القرآن وعلمه«. وأقرأ 
أبو عبد الرمحن يف إمرة عثامن، ريض اهلل عنه، حتى كان احلجاج قال: )وذاك الذي 

أقعدين مقعدي هذا(. رواه البخاري.
اإلسالم  أئمة  أحد  الكويف  السلمي  الرمحن  عبد  أبو  )كان  كثري:  ابن  قال   -
أيام  إىل  عثامن  إمارة  من  الناس  يعلم  فقعد  املقام،  هذا  يف  رغب  من  ومشاخيهم 
القرآن سبعني سنة، رمحه  يعلم  فيه  الذي مكث  قالوا: وكان مقدار ذلك  احلجاج 

اهلل، وآتاه اهلل ما طلبه(.
املرء نفسه ويسعى يف تكميل غريه كام قال  - من شأن خيار األبرار أن يكمل 

عليه السالم: »خريكم من تعلم القرآن وعلمه«، وكام قال اهلل تعاىل: ﴿چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ﴾.

أمكنهم  ممن  أحدا  يرتكون  وال  باهلدى،  ينتفعون  ال  أهنم  الفجار  شأن  ومن   -
ينتفع به، كام قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    أن 
ڀ﴾، وكام قال تعاىل: ﴿خب  مب  ىب  يب  جت﴾، يف أصح قويل املفسين 

يف هذا.

20: تزويج اخلاطب مبا معه من القراآن

- عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صىل اهلل عليه وسلم امرأة فقالت: إهنا قد 
وهبت نفسها هلل ورسوله، فقال: »ما يل يف النساء من حاجة«. فقال رجل: زوجنيها 
قال: »أعطها ثوبا«، قال: ال أجد، قال: »أعطها ولو خامتا من حديد«، فاعتل له، 
فقال: »ما معك من القرآن؟«. قال: كذا وكذا. فقال: »قد زوجتكها بام معك من 

القرآن«. متفق عليه.
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بعد  احلديث  هلذا  البخاري  إيراد  سبب  وهذا  »فعّلمها«،  ملسلم:  رواية  يف   -
حديث : »خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه«. 

21: و�شايا عبد اهلل بن م�شعود ر�شي اهلل عنه بالقراآن

- قال ابن كثري: )وهكذا أذكر آثارا مروية عن ابن أم عبد، عبد اهلل بن مسعود 
أحد قراء القرآن من الصحابة املأمور بالتالوة عىل نحوهم(.

رواه  واألرض«.  السامء  يف  مما  خر  اهلل  كتاب  يف  آية  »كل  مسعود:  ابن  قال   -
الطرباين.

- وقال: »من أراد العلم فليثّور من القرآن، فإن فيه علم األولني واآلخرين«.
- وقال: »إن هذا القرآن ليس فيه حرف إال له حد، ولكل حد مطلع«.

- وقال: »أعربوا هذا القرآن فإنه عريب، وسيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم«.
- وقال: »أديموا النظر يف املصحف، وإذا اختلفتم يف ياء أو تاء فاجعلوها ياء، 

ذكروا القرآن فإنه مذكر«.
الصالة،  دينكم  من  يبقى  ما  وآخر  األمانة،  دينكم  من  تفقدون  ما  »أول  وقال: 

وليصلني قوم ال خالق هلم، ولينزعن القرآن من بني أظهركم«. 
قالوا: يا أبا عبد الرمحن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه يف مصاحفنا؟ 

قال: »يرسى عىل القرآن ليال فيذهب به من أجواف الرجال فال يبقى يف األرض 
فقراء  الناس  ويصبح  يشء،  منه  مصحف  يف  يبقى  »ال  رواية:  ويف  يشء«،  منه 

كالبهائم«. ثم قرأ عبد اهلل: ﴿ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
ىب  يب  جت﴾(. رواه عبد الرزاق.

- وقال: »من قرأ القرآن يف أقل من ثالث فهو راجز«. رواه الطرباين.
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له يف ذلك،  فيقال  الصوم،  يقل  اهلل بن مسعود  قال: كان عبد  - عن أيب وائل 
فيقول: »إين إذا صمت ضعفت عن القراءة والصالة، والقراءة والصالة أحب إيل«.

�شرح طريقة اإكمال تلخي�س مقا�شد مقدمة تف�شري ابن كثري:

املسائل  وأبرزت  مقصد  كّل  حتت  املذكورة  املوضوعات  خلصت  تلحظون  كام 
املرحلة  لتتّموا  ذلك  بمثل  التالية  املقاصد  يف  تصنعوا  أن  عليكم  وبقي  ورقمت، 

األوىل من مراحل عمل تلخيص املقاصد.
وأويص أن ينظم الدارس عمله عىل اخلطوات التالية:

1: نرصد املسائل املذكورة حتت بقّية املقاصد.
2: نستخلص أسامء املسائل فقط من كل مقصد. 

3: نعيد النظر يف أسامء املسائل وترتيبها موضوعيا وإذا وجدنا مسألة هي أليق 
بمقصد آخر نقلناها إليه، وإذا وجدنا بعض املسائل يمكن أن تفرد بمقصد مستقل 
أفردناها، وهكذا إىل أن يكون لدينا عدد من املقاصد وحتت كل مقصد املسائل التي 
ختّصه موضوعيا؛ فمثاًل املسائل املذكورة حتت مقصد فضائل القرآن نجعل ما له 
صلة مبارشة ببيان فضل القرآن حتته متتابعة ومرتبة ترتيبًا موضوعيا، وما ال تعّلق 

له ببيان فضل القرآن ُينقل إىل املوضع املناسب، وهكذا.

يتّم  إليه، وبذلك  استند  املؤلف وما  ما ذكره  نعرّب عن كّل مقصد بخالصة   :4
تلخيص املقاصد، ونكون قد فهمنا الكتاب جّيدًا بإذن اهلل تعاىل، وهو فهم فيه ربط 
بني مسائل الكتاب وإدراك ملدى تناسبها، وتنّبه لبعض املسائل اخلفية بسبب هذه 

املوازنة.
وفق اهلل اجلميع ملا حيّب ويرىض.
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املثال الرابع: تلخي�س مقا�شد مقدمة �شحيح م�شلم 
لالإمام م�شلم بن احلجاج رحمه اهلل 

احلمد هلل الذي رّشف العلم وأهله، وآتى كلَّ ذي فضل فضله، وجعل العلامء 
السبيل، وأقام هبم احلجة،  ورثة األنبياء، وأقامهم عىل معامل دينه أدالء، فبنّي هبم 
وتأويل  الغالني،  حتريف  عنه  ينفون  دينه،  وحيفظون  بأمره،  هيدون  أئمة  وجعلهم 
اجلاهلني، وانتحال املبطلني، ويبّينون َسنن العلم لطالبيه، ومنهاج األئمة فيه؛ فمن 
سلك سبيلهم، وامتثل طريقتهم، وأحّبهم هلل، كان من مجلتهم، وحرش يف زمرهتم.

َف أهل احلديث  والصالة والسالم عىل اإلمام األعظم، والنبّي األكرم، الذي رَشُ
بالرواية عنه، والتفّقه يف حديثه وسننه وأيامه، واالهتداء هبديه؛ فصىل اهلل عليه وعىل 

آله وصحبه وسلم تسليام كثريًا. 
اأما بعد:

القشريي  احلجاج  بن  مسلم  اإلمام  صحيح  مقدمة  تضمنته  ملا  تقريب  فهذا 
الوفاء  مع  العبارة  واختصار  فيها،  ذكره  ما  تقيص  عىل  فيه  حرصت  النيسابوري، 
باملعنى، رجاء أن أنتفع بمذاكرته، وينتفع به من يطالعه من طلبة العلم، واهلل املوّفق 

واملسؤول أن يتقبله ويبارك فيه. 

�شبب تاأليف االإمام م�شلم ل�شحيحه:

1: إجابة سؤال من طلب منه مجع األخبار املأثورة عن رسول اهلل - صىل اهلل عليه 
وسلم - يف سنن الدين وأحكامه، وما كان منها يف الثواب والعقاب، والرتغيب 

والرتهيب بال تكرار ليتفّهمها ويستنبط منها. 
2: ما رآه من سوء صنيع كثري ممن نصب نفسه حمّدثا فينرشون األخبار املنكرة 
الذين ال يعرفون عيبوها، وقد يتخذوهنا  العامة  باألسانيد الضعاف املجهولة بني 

دينًا. 
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فوائد تقدمي �شبط ال�شحيح:

من  صحيحه  يميز  ال  الذي  الكثري  معاجلة  من  أوىل  القليل  الصحيح  ضبط   -
سقيمه.

بأسباب  واملعرفة  التيقظ  ُرزقوا  الذين  للخاّصة  يصلح  إنام  املكررات  مجع   -
التكرار وعلل األحاديث.

- من عجز عن معرفة القليل الصحيح فال معنى الستكثاره مما ال يمّيزه.

اأ�شباب تكرار احلديث:

ذكر اإلمام مسلم أنه ال يكرر حديثًا إال حلاجة، وهي: 
- إما أن يكون يف رواية معنى زائد فيكرر ألن املعنى الزائد يقوم مقام حديث 

تام. 
- وإما أن يتعّس فصل احلديث وتقطيعه فإعادته هبيئته تاما أسلم. 

اأق�شام االأحاديث:

أهل  القادحة، وكان رواته من  العلل  متنه وإسناده من  ما سلم  األول:  القسم 
االستقامة يف احلديث واإلتقان.

- من هؤالء: منصور بن املعتمر وسليامن األعمش وإسامعيل بن أيب خالد.
القسم الثاين: من هم دون أهل القسم األول يف احلفظ واإلتقان لكن يشملهم 

اسم السرت والصدق وتعاطي العلم.
- من هذا الرب: عطاء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد، وليث بن أيب سليم، 

وأرضاهبم.
- إنام يذكر اإلمام مسلم أحاديث هذا الرضب تبعًا ملعنى حيتاج إليه. 
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القسم الثالث: املتهّمون بالكذب، وأصحاب الغلط الفاحش، ومنكرو احلديث. 
- من املتّهمني بالوضع: أبو جعفر املدائني، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس 
عمرو  بن  وسليامن  إبراهيم،  بن  وغياث  املصلوب،  سعيد  بن  وحممد  الشامي، 

النخعي.
بن  واجلراح  أنيسة،  أيب  بن  وحييى  حمرر،  بن  اهلل  عبد  احلديث:  منكري  من   -

املنهال، وعباد بن كثري، وحسني بن عبد اهلل بن ضمرية، وعمر بن صهبان.

عالمة منكر احلديث:

إذا ما عرضت روايته للحديث عىل رواية  - عالمة املنَكر يف حديث املحدث: 
غريه من أهل احلفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو مل تكد توافقها.

- من كان هذا هو الغالب عىل حديثه كان مهجور احلديث غري مقبوله عند أهل 
احلديث. 

�شرط قبول تفّرد الراوي:

- أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا، وأمعن 
يف ذلك عىل املوافقة هلم؛ فإذا تفّرد بعد ذلك بيشء ليس عند أصحابه ُقبلت زيادته.
- أما من يعمد ملثل الزهري وهشام بن عروة عىل كثرة الرواة عنهام واتفاقهم يف 
أكثر رواياهتم ثم ينفرد عنهم بعدد من األحاديث ال يعرفوهنا وهو مل يشاركهم يف 

الصحيح مما عندهم فال ُيقبل حديثه. 

التنبيه على علل االأحاديث:

املعللة  األخبار  ذكر  عند  الكتاب  من  مواضع  يف  بنّي  أنه  مسلم  اإلمام  ذكر   -
مذهب أهل احلديث فيها. 
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- من أئمة أهل احلديث: مالك بن أنس، وشعبة بن احلجاج، وسفيان بن عيينة، 
وحييى بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي.

من العدل تنزيل النا�س منازلهم:

- قال اهلل تعاىل: ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾. 
- عن عائشة - ريض اهلل تعاىل عنها - أهنا قالت : »أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم أن ننزل الناس منازهلم«. 
العلم  القدر يف  يرفع متضع  القدر عن درجته، وال  العايل  بالرجل  - ال يقرص 

فوق منزلته.

وجوب التثبت يف الرواية:

1: بأن ال يروي إال ما عرف صحة خمارجه والستارة يف ناقليه. 
2: وأن يتقي روايات أهل التهم واملعاندين من أهل البدع.

أدلة وجوب التثّبت يف الرواية:
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعاىل:  اهلل  قول   :1

ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾.
2: قول اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ﴾.

3: قول اهلل تعاىل: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾.
غري  شهادة  وأن  مقبول،  غري  ساقط  الفاسق  خرب  أن  عىل  اآليات  هذه  دلت   -

العدل مردودة.
- الرواية تفارق معنى الشهادة من بعض الوجوه، وجيتمعان يف أعظم معانيهام. 
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تغليظ الكذب على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:

أن  جندب  بن  سمرة  عن  ليىل،  أيب  بن  الرمحن  عبد  عن  عتيبة،  بن  احلكم   :1
النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 

الكاذبني«.
ث بام َيعلم أنه كذٌب  ث إذا حدَّ - قال أبو عبد اهلل احلاكم: )هذا وعيد للمحدِّ

وإن مل يكن هو الكاذب(.
2: شعبة وحبيب بن أيب ثابت عن ميمون بن أيب شبيب عن املغرية بن شعبة عن 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مثله. 
3: منصور بن املعتمر، عن ربعي بن حراش أنه سمع عليًا ريض اهلل عنه خيطب 
قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ال تكذبوا عيل فإنه من يكذب عيل يلج 

النار«. 
4: إسامعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أنه قال: 
إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثريًا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »من 

تعمد عيل كذبًا فليتبوأ مقعده من النار«.
5: أبو حصني، عن أيب صالح، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم: »من كذب عيل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار«. 
6: سعيد بن عبيد، حدثنا عيل بن ربيعة قال: أتيت املسجد واملغرية أمري الكوفة، 
قال: فقال املغرية: )سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »إن كذبًا عيل 

ليس ككذب عىل أحد فمن كذب عيل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار«.

نهي املرء اأن يحّدث بكّل ما �شمع:

قال  قال:  هريرة،  أيب  عن  عاصم،  بن  حفص  عن  الرمحن،  عبد  بن  خبيب   :1
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل ما سمع«. 
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2: سليامن التيمي، عن أيب عثامن النهدي، قال: قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل 
تعاىل عنه: »بحسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما سمع«.

3: سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهلل بن مسعود 
ريض اهلل عنه قال: »بحسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما سمع«.

4: قال عبد اهلل بن وهب: قال يل مالك: »اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 
ما سمع، وال يكون إمامًا أبدًا وهو حيدث بكل ما سمع«. 

5: قال حممد بن املثنى: سمعت عبد الرمحن بن مهدي يقول: »ال يكون الرجل 
إمامًا يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع«.

يف  والشناعة  »إياك  الواسطي:  حسني  بن  لسفيان  معاوية  بن  إياس  قال   :6
احلديث؛ فإنه قلام محلها أحد إال ذل يف نفسه وكذب يف حديثه«. 

7: الزهري، عن عبيداهلل بن عبد اهلل ابن عتبة، أن عبد اهلل بن مسعود قال: »ما 
أنت بمحدث قومًا حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة«.

االحتياط يف حتمل الرواية والنهي عن الرواية عن ال�شعفاء: 

1: أبو هانئ، عن مسلم بن يسار، عن أيب هريرة، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم أنه قال: »سيكون يف آخر أمتي أناس حيدثونكم ما مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم 

فإياكم وإياهم«.
2: ابن وهب، حدثني أبو رشيح أنه سمع رشاحيل بن يزيد يقول: أخربين مسلم 
بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »يكون يف 
آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من األحاديث بام مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم؛ 

فإياكم وإياهم، ال يضلونكم وال يفتنونكم«. 
»إن  قال عبد اهلل ]بن مسعود[:  قال:  بن رافع، عن عامر بن عبدة  املسيب   :3
الكذب،  من  باحلديث  فيحدثهم  القوم  فيأيت  الرجل،  صورة  يف  ليتمثل  الشيطان 



القراءة العلمية 232

اسمه  ما  أدري  وال  وجهه  أعرف  رجاًل  سمعت  منهم:  الرجل  فيقول  فيتفرقون، 
حيدث«.

4: عبد اهلل بن طاووس، عن أبيه، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: »إن يف 
البحر شياطني مسجونة أوثقها سليامن، يوشك أن خترج فتقرأ عىل الناس قرآنا«. 

ث عن  نحدِّ كنا  »إنا  قال:  عباس  ابن  بن حجري، عن طاووس، عن  5: هشام 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذ مل يكن يكذب عليه، فلام ركب الناس الصعب 

والذلول تركنا احلديث عنه«. 
6: عبد اهلل بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: »إنام كنا نحفظ احلديث، 
صعب  كل  ركبتم  إذ  فأما  وسلم؛  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  حيفظ  واحلديث 

وذلول فهيهات«. 
7: رباح، عن قيس بن سعد، عن جماهد قال: جاء بشري العدوي إىل ابن عباس، 
فجعل حيدث ويقول: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قال رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم، فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه وال ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس مايل 
ال أراك تسمع حلديثي؟ أحدثك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال تسمع؟!!
صىل  اهلل  رسول  قال  يقول:  رجاًل  سمعنا  إذا  مرة  كنا  »إنا  عباس:  ابن  فقال   -
الناس الصعب  بآذاننا، فلام ركب  إليه  ابتدرته أبصارنا، وأصغينا  اهلل عليه وسلم؛ 

والذلول مل نأخذ من الناس إال ما نعرف«.
8: نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة قال: كتبت إىل ابن عباس أسأله أن يكتب يل 
كتابًا وخيفي عني، فقال ولد ناصح: أنا أختار له األمور اختيارًا وأخفي عنه، قال: 
»واهلل ما قىض  فدعا بقضاء عيل، فجعل يكتب منه أشياء، ويمر به اليشء فيقول: 

هبذا عي إال أن يكون ضّل«. 
عباس  ابن  »ُأيِتَ  قال:  طاوس  عن  حجري،  بن  هشام  عن  عيينة،  بن  سفيان   :9
بكتاب فيه قضاء عي ريض اهلل عنه؛ فمحاه إال قدر«؛ وأشار سفيان بن عيينة بذراعه.
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10: األعمش، عن أيب إسحاق قال: ملا أحدثوا تلك األشياء بعد عيل ريض اهلل 
عنه قال رجل من أصحاب عيل: »قاتلهم اهلل أيَّ علم أفسدوا!«.

عي  عىل  يصدق  يكن  »مل  يقول:  املغرية  سمعت  عياش:  بن  بكر  أبو  قال   :11
ريض اهلل عنه إال من أصحاب عبد اهلل بن مسعود«.

االإ�شناد من الدين:

1: هشام بن حسان، عن حممد بن سريين قال: »إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم«.

»مل يكونوا يسألون عن اإلسناد؛  2: عن عاصم األحول، عن ابن سريين قال: 
فلام وقعت الفتنة قالوا: سّموا لنا رجالكم، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، 

وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم«.
3: قال عبدان بن عثامن: سمعت عبد اهلل بن املبارك يقول: )اإلسناد من الدين، 

ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء(. 
4: قال العباس بن أيب رزمة: سمعت عبد اهلل ]بن املبارك[ يقول: )بيننا وبني 

القوم القوائم( يعني اإلسناد. 
عبد  أبا  )يا  املبارك:  بن  اهلل  لعبد  قلت  الطالقاين:  عيسى  بن  إبراهيم  قال   :5
صالتك  مع  ألبويك  تصيل  أن  الرب  بعد  الرب  من  إن  جاء  الذي  احلديث  الرمحن، 
وتصوم هلام مع صومك(؛ قال: فقال عبد اهلل: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت 
له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة عمن؟ قال: قلت: عن احلجاج 
بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قال: قلت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. قال: )يا 
أبا إسحاق، إن بني احلجاج بن دينار وبني النبي صىل اهلل عليه وسلم مفاوز تنقطع 

فيها أعناق املطي، ولكن ليس يف الصدقة اختالف(. 
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االأخذ عن اأهل احلديث العارفني به:

1: األوزاعي، عن سليامن بن موسى قال: لقيت طاوسًا فقلت: حدثني فالن 
كيت وكيت؛ قال: »إن كان صاحبك مليًا فخذ عنه«. 

2: سعيد بن عبد العزيز، عن سليامن بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فالنًا 
حدثني بكذا وكذا؛ قال: »إن كان صاحبك مليًا فخذ عنه«. 

كلهم  مائة  باملدينة  )أدركت  قال:  أبيه  عن  الزناد،  أيب  ابن  عن  األصمعي،   :3
مأمون ما يؤخذ عنهم احلديث، يقال: ليس من أهله(. 

ْث  4: سفيان بن عيينة، عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: »ال حيدِّ
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال الثقات«.

5: قال أبو عقيل حييى بن املتوّكل الرّضير -صاحب هُبيَّة- : كنت جالسًا عند 
القاسم بن عبيداهلل وحييى بن سعيد، فقال حييى للقاسم: يا أبا حممد، إنه قبيح عىل 
مثلك عظيم أن ُتسأل عن يشء من أمر هذا الدين فال يوجد عندك منه علم وال فرج 

أو علم وال خمرج. 
فقال له القاسم: وعّم ذاك؟ قال: ألنك ابن إمامي هدى، ابن أيب بكر وعمر. 
قال: يقول له القاسم: )أقبح من ذاك عند من عقل عن اهلل أن أقول بغري علم، أو 

آخذ عن غري ثقة(. 
قال: فسكت فام أجابه. 

6: قال سفيان بن عيينة: أخربوين عن أيب ُعَقيل -صاحب هُبيََّة- أن أبناًء لعبد 
اهلل بن عمر سألوه عن يشء مل يكن عنده فيه علم، فقال له حييى بن سعيد: واهلل إين 
ألعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي اهلدى - يعني عمر وابن عمر - ُتسأل عن 

أمر ليس عندك فيه علم. 
فقال: )أعظم من ذلك واهلل - عند اهلل وعند من عقل عن اهلل - أن أقول بغري 

علم، أو أخرب عن غري ثقة(. 



235القراءة العلمية

قال: وشهدمها أبو عقيل حييى بن املتوكل حني قاال ذلك. 
* قال النووي: )القاسم هذا هو ابن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 
فهو ابنهام، وأم القاسم هي أم عبد اهلل بنت القاسم بن حممد بن أبى بكر الصديق 
رىض اهلل عنه؛ فأبو بكر جده األعىل ألمه وعمر جّده األعىل ألبيه، وابن عمر جده 

احلقيقي ألبيه، ريض اهلل عنهم أمجعني(.
استشهد  وكيف  مضّعف؟  وهو  ُعقيل  أيب  عن  مسلم  روى  كيف  إشكال:   *

برواية املجهولني يف خرب ابن عيينة؟ 
واالستشهاد  واملتابعة  واستشهادًا،  متابعة  )ذكره  النووي:  قال  اجلواب:   *

يذكرون فيهام من ال حيتّج به عىل انفراده؛ ألنَّ االعتامد عىل ما قبلهام ال عليهام(.
7: قال عفان بن مسلم: حدثنا مهام قال: قدم علينا أبو داود األعمى؛ فجعل 
يقول: حدثنا الرباء قال، وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة، فقال: »كذب 

ما سمع منهم؛ إنام كان ذلك سائاًل يتكفف الناس زمن طاعون اجلارف«.
8: قال يزيد بن هارون: أخربنا مهام قال: دخل أبو داود األعمى عىل قتادة، فلام 
قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي ثامنية عرش بدريًا. فقال قتادة: »هذا كان سائاًل قبل 
اجلارف ال يعرض يف يشء من هذا وال يتكلم فيه، فواهلل ما حدثنا احلسن عن بدري 

مشافهة، وال حدثنا سعيد بن املسيب عن بدري مشافهة إال عن سعد بن مالك«. 

جرح الرواة مبا فيهم من الن�شيحة يف الدين ال من الغيبة املحّرمة:

1: قال حييى بن سعيد القّطان: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكًا وابن عيينة 
عن الرجل ال يكون ثبتًا يف احلديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه؟ قالوا: )أخرب عنه 

أنه ليس بثبت(. 
الناس:  يقول عىل رؤوس  املبارك  بن  اهلل  بن شقيق: سمعت عبد  قال عيل   :2

)دعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فإنه كان يسب السلف(. 
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أن  يقول: )لو خريت بني  املبارك  ابن  الطالقاين: سمعت  أبو إسحاق  قال:   :3
أدخل اجلنة وبني أن ألقى عبد اهلل بن حمرر، الخرتت أن ألقاه ثم أدخل اجلنة، فلام 

رأيته كانت بعرة أحب إيل منه(. 
4: قال عبد اهلل بن املبارك: قلت لسفيان الثوري: )إن عّباد بن كثري من تعرف 

حاله، وإذا حّدث جاء بأمر عظيم، فرتى أن أقول للناس ال تأخذوا عنه؟(. 
قال سفيان: بىل. 

قال عبد اهلل: )فكنت إذا كنت يف جملس ذكر فيه عّباد أثنيت عليه يف دينه، وأقول: 
ال تأخذوا عنه(.

5: قال عبد اهلل بن املبارك: انتهيت إىل شعبة فقال: »هذا عّباد بن كثر فاحذروه«.
6: قال الفضل بن سهل: سألت معىلَّ الرازي عن حممد بن سعيد الذي روى 
عنه عّباد، فأخربين عن عيسى بن يونس قال: )كنت عىل بابه وسفيان عنده، فلام 

خرج سألته عنه، فأخربين أنه كذاب(. 
7: قال عبد الرزاق: قال معمر: )ما رأيت أيوب اغتاب أحدًا قط إال عبد الكريم 
أبا أمية-، فإنه ذكره فقال: رمحه اهلل كان غري ثقة؛ لقد سألني عن حديث  -يعني 

لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة(.
8: قال محاد بن زيد: ذكر أيوب رجاًل يومًا فقال: )مل يكن بمستقيم اللسان(. 

وذكر آخر فقال: )هو يزيد يف الرقم(. 
صاحب  ليس  فرقدًا  )إن  فقال:  أيوب،  عند  فرقد  ُذكر  زيد:  بن  محاد  قال   :9

حديث(. 
قايض  شيبة  أيب  عن  أسأله  شعبة  إىل  كتبت  العنربي:  معاٍذ  بن  معاذ  قال   :10

واسط، فكتب إيل: )ال تكتب عنه شيئًا، ومّزْق كتايب(. 
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- قال النووي: )أبو شيبة: هو إبراهيم بن عثامن وكان قايض واسٍط وهو ضعيٌف 
مّتفٌق عىل ضعفه(.

11: قال النرض بن شميل: ُسئل ابن عون عن حديث لَِشْهر ]بن حوَشب[ وهو 
ة الباب، فقال: )إن َشْهرًا نزكوه، إن شهرًا نزكوه(. قائم عىل ُأْسُكفَّ

قال مسلم رمحه اهلل: )يقول: أخذته ألسنة الناس، تكلموا فيه(. )1(
12: قال شبابة بن سّوار: قال شعبة: )وقد لقيت شهرًا فلم أعتد به(. 

املري  صالح  عن  سلمة  بن  محاد  حدثت  الصّفار:  مسلم  بن  عّفان  قال   :13
بحديث،  املري  صالح  عن  مهامًا  وحدثت  )كذب(،  فقال:  ثابت،  عن  بحديث 

فقال: )كذب(.
14: قال عفان بن مسلم: كنا عند إسامعيل بن علية، فحدث رجل عن رجل، 
اغتابه  )ما  إسامعيل:  قال  اغتبته.  الرجل:  فقال  قال:  بثبت.  ليس  هذا  إن  فقلت: 

ولكنه حكم أنه ليس بثبت(. 
15: قال أبو داود الطياليس: قال يل شعبة: إيت جرير بن حازم فقل له: ال حيل 
لك أن تروي عن احلسن بن عامرة؛ فإنه يكذب؛ قال أبو داود: قلت لشعبة: وكيف 

ذاك؟ 
فقال: حدثنا عن احلكم بأشياء مل أجد هلا أصاًل. 

نان، قال  )1( »نزكوه« بالنون أي رموه بام ُيعاب به وطعنوا فيه؛ والنَّيزك هو الرمح القصري دقيق السِّ
ذو الرّمة: 

ك��أّن��ه ي����زال  ل��ق��ل��ب ال  م���ن  النيازك          ف��ي��ا  ص���دور  شّكته  ال��وج��د  م��ن 

اك من الناس: هو الَعّياب،   ويستعمل يف الطعن املعنوي كام يستعمل يف الطعن احليّس بالنيازك؛ فالنَّزَّ
وُيروى عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه وال يصح: »األولياء ليسوا بنّزاكني«.

وقد تصّحفت هذه اللفظة يف بعض نسخ الصحيح إىل »تركوه«، وتفسري مسلم يدّل عىل خالف هذا 
املعنى.
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قال: قلت له: بأي يشء؟ 
مل  فقال:  قتىل أحد؟  النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل  قال: قلت للحكم: أصىل 
إن  ابن عباس  بن عامرة: عن احلكم، عن مقسم، عن  فقال احلسن  يصل عليهم. 

النبي صىل اهلل عليه وسلم صىل عليهم ودفنهم. 
قلت للحكم: ما تقول يف أوالد الزنا؟ 

قال: يصىل عليهم.
قلت: من حديث من يروى؟ قال: يروى عن احلسن البرصي؛ فقال احلسن بن 

عامرة: حدثنا احلكم عن حييى بن اجلزار، عن عيل.

16: قال مسلم: سمعت عبيداهلل بن عمر القواريري يقول: سمعت محاد بن زيد 
يقول لرجل بعد ما جلس مهدي بن هالل بأيام: ما هذه العني املاحلة التي نبعت 

قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسامعيل.
17: قال برش بن عمر: سألت مالك بن أنس عن حممد بن عبد الرمحن الذي 
يروي عن سعيد بن املسيب؟ فقال: »ليس بثقة«. وسألته عن صالح موىل التوأمة؟ 
فقال: »ليس بثقة«. وسألته عن أيب احلويرث؟ فقال: »ليس بثقة«. وسألته عن شعبة 
الذي روى عنه ابن أيب ذئب؟ فقال: »ليس بثقة«. وسألته عن حرام بن عثامن؟ فقال: 
»ليس بثقة«. وسألت مالكًا عن هؤالء اخلمسة؟ فقال: »ليسوا بثقة يف حديثهم«. 
وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه؟ فقال: هل رأيته يف كتبي؟ قلت: ال. قال: »لو 

كان ثقة لرأيته يف كتبي«. 
18: قال حييى بن معني: حدثنا حجاج، حدثنا ابن أيب ذئب عن رشحبيل بن 

سعد وكان متهاًم. 
19: قال عبد الرمحن بن برش العبدي: سمعت حييى بن سعيد القطان ذكر عنده 
حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي، فضعفه جدًا. فقيل ليحيى: أضعف من 
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يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم. ثم قال: )ما كنت أرى أن أحدًا يروي عن حممد بن 
عبد اهلل بن عبيد بن عمري(. 

بن  حكيم  ضعف  القطان  سعيد  بن  حييى  )سمعت  احلكم:  بن  برش  قال   :20
جبري، وعبد األعىل، وضعف حييى بن موسى بن دينار قال: حديثه ريح، وضعف 

موسى بن دهقان، وعيسى بن أيب عيسى املدين(. 
قال: وسمعت احلسن بن عيسى يقول: قال يل ابن املبارك: )إذا قدمت عىل جرير 
فاكتب علمه كله إال حديث ثالثة؛ ال تكتب حديث عبيدة بن معتب، والسي بن 

إسامعيل، وحممد بن سامل(. 

�شبب كالم االأئّمة النّقاد يف الرواة وجرحهم

21: قال مسلم: )وأشباه ما ذكرنا من كالم أهل العلم يف متهمي رواة احلديث 
وإخبارهم عن معايبهم كثري يطول الكتاب بذكره عىل استقصائه، وفيام ذكرنا كفاية 

ملن تفهم وعقل مذهب القوم فيام قالوا من ذلك وبينوا(. 
أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث وناقيل  ألزموا  - قال مسلم: )وإنام 
األخبار، وأفتوا بذلك حني سئلوا، ملا فيه من عظيم اخلطر؛ إذ األخبار يف أمر الدين 
إنام تأيت بتحليل أو حتريم أو أمر أو هني أو ترغيب أو ترهيب؛ فإذا كان الراوي هلا 
ليس بمعدن للصدق واألمانة، ثم أقدم عىل الرواية عنه من قد عرفه ومل يبني ما فيه 
لغريه ممن جهل معرفته، كان آثاًم بفعله ذلك غاشًا لعوام املسلمني، إذ ال يؤمن عىل 
بعض من سمع تلك األخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها 
أكاذيب ال أصل هلا، مع أن األخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر 

من يضطر إىل نقل من ليس بثقة وال مقنع(. 



القراءة العلمية 240

جريان الكذب والغلط على األ�شنة بع�س ال�شاحلني

1: قال حممد بن أيب عتاب: حدثني عفان، عن حممد بن حييى بن سعيد القطان، 
عن أبيه قال: )مل نر الصاحلني يف يشء أكذب منهم يف احلديث(. 

... - قال ابن أيب عتاب: فلقيت أنا حممد بن حييى بن سعيد القطان فسألته عنه، 
فقال عن أبيه: )مل تر أهل اخلري يف يشء أكذب منهم يف احلديث(. 

... - قال مسلم: )يقول جيري الكذب عىل لساهنم وال يتعمدون الكذب(. 
2: قال محاد بن زيد: قال أيوب: )إن يل جارًا - ثم ذكر من فضله -، ولو شهد 

عندي عىل مترتني ما رأيت شهادته جائزة(. 

اأ�شناف املجروحني:

ذكر اإلمام مسلم يف مقدمته أنواعًا من املجروحني؛ وهم عىل درجات:
- فمنهم من مجع البدعة يف الدين والكذب يف احلديث كاحلارث األعور وجابر 

بن يزيد اجلعفي وعمرو بن عبيد املعتزيل. 
أيب  بن  وأبان  الشامي،  القدوس  كعبد  األحاديث  بوضع  املعروفون  ومنهم   -
عياش، واملغرية بن سعيد البجيل، وأيب جعفر عبد اهلل بن مسور املدين، وزياد بن 

ميمون الثقفي.
- ومنهم املّتهمون بالكذب كهشام بن زياد األموي، وغالب بن عبيد اهلل العقييل 
اجلزري، وحييى بن أيب أنيسة الغنوي، واملعىّل بن عرفان األسدي، وروح بن غطيف 

الثقفي.
- ومنهم أهل األهواء كاحلارث بن حصرية األزدي، وشقيق الضبي اخلارجي 

كانا من رؤوس الضاللة والدعاة إليها وإن مل يكونا مّتهمني بالكذب. 
- ومنهم كثرو الوهم والغلط كسليامن بن احلجاج الطائفي. 
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الوليد الكالعي وإن كان صدوقًا يف نفسه جليل  - ومنهم املدّلسون كبقية بن 
القدر لكنّه يروي عن الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم، ويسقط ذكر الضعفاء 
أو يكنّيهم بام ال ُيعرفون به؛ فوجب فحص حديثه فيؤخذ ما استقامت روايته، ويرّد 

ما استبان التدليس فيه. 

تف�شيل اأحوال بع�س املجروحني

احلارث األعور
قال:  الشعبي  عن  الضّبي[،  مقسم  ]بن  مغرية  عن  احلميد،  عبد  بن  جرير   :1

»حدثني احلارث األعور اهلمداين وكان كذابًا«. 
2: مفضل بن مهلهل، عن مغرية قال: سمعت الشعبي يقول: »حدثني احلارث 

األعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبني«. 
3: مغرية بن مقسم، عن إبراهيم ]النخعي[ قال: قال علقمة: »قرأت القرآن يف 

سنتني(؛ فقال احلارث: )القرآن هني، الوحي أشد«. 
القرآن يف ثالث سنني،  »تعلمت  قال:  احلارث  أن  إبراهيم،  األعمش، عن   :4

والوحي يف سنتني«. أو قال: »الوحي يف ثالث سنني، والقرآن يف سنتني«.
5: زائدة، عن منصور واملغرية، عن إبراهيم أن احلارث اتُّـِهم. 

6: جرير بن عبد احلميد، عن محزة الزيات قال: سمع مرة اهلمداين من احلارث 
شيئًا، فقال له: اقعد بالباب؛ قال: فدخل مرة، وأخذ سيفه. قال: وأحس احلارث 

بالرش فذهب.
جابر بن يزيد اجُلعفّي

1: قال أبو غسان حممد بن عمرو الرازي: سمعت جريرًا يقول: )لقيت جابر بن 
يزيد اجلعفي فلم أكتب عنه؛ كان يؤمن بالرجعة(. 
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2: قال حييى بن آدم، حدثنا مسعر قال: )حدثنا جابر بن يزيد قبل أن حُيِْدَث ما 
أحدث(.

أن  قبل  جابر  عن  حيملون  الناس  )كان  قال:  سفيان  حدثنا  احلميدي:  قال   :3
ُيْظِهَر ما أظهر؛ فلام أظهر ما أظهر اهتمه الناس يف حديثه، وتركه بعض الناس(. 

فقيل له: وما أظهر؟ قال: )اإليامن بالرجعة(. 
4: قال اجلراح بن مليح: سمعت جابرًا يقول: )عندي سبعون ألف حديث عن 

أيب جعفر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم كلها(.
5: قال أمحد بن يونس: سمعت زهريًا يقول: قال جابر أو سمعت جابرًا يقول: 

)إن عندي خلمسني ألف حديث ما حدثت منها بيشء(. 
قال: ثم حدث يومًا بحديث، فقال: )هذا من اخلمسني ألفًا(. 

اجلعفي  جابرًا  يقول: سمعت  مطيع  أيب  بن  الوليد: سمعت سالم  أبو  قال   :6
يقول: )عندي مخسون ألف حديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم(.

قوله عز  قال: سمعت رجاًل سأل جابرًا عن  احلميدي: حدثنا سفيان  قال   :7
وجل: ﴿ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ﴾. فقال 

جابر: )مل جيئ تأويل هذه(. قال سفيان: )وكذب(. 
فقال لسفيان: )وما أراد هبذا؟(. 

فقال: )إن الرافضة تقول إن عليًا يف السحاب، فال نخرج مع من خرج من ولده 
حتى ينادي مناد من السامء -يريد عليًا أنه ينادي اخرجوا مع فالن-(. يقول جابر: 

)فهذا تأويل هذه اآلية وكذب كانت يف إخوة يوسف صىل اهلل عليه وسلم(.
بنحو من ثالثني  قال: )سمعت جابرًا حيدث  قال احلميدي: حدثنا سفيان   :8

ألف حديث، ما أستحل أن أذكر منها شيئًا وأن يل كذا وكذا(.
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عمرو بن عبيد املعتزيل 
1: أبو داود الطياليس، عن شعبة، عن يونس بن عبيد قال: )كان عمرو بن عبيد 

يكذب يف احلديث(. 
2: قال عمرو بن عيل: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أيب مجيلة: 
إن عمرو بن عبيد حدثنا، عن احلسن أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »من 
محل علينا السالح فليس منا«. قال: )كذب واهلل عمرو ولكنه أراد أن حيوزها إىل 

قوله اخلبيث(. 
3: قال محاد بن زيد: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه، ففقده أيوب، فقالوا: 

يا أبا بكر، إنه قد لزم عمرو بن عبيد. 
قال محاد: فبينا أنا يومًا مع أيوب وقد بكرنا إىل السوق، فاستقبله الرجل فسلم 

عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. 
قال محاد: سامه يعني عمروًا. 

قال: نعم يا أبا بكر، إنه جييئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: )إنام نفر أو 
نفرق من تلك الغرائب(. 

4: قال محاد بن زيد: قيل أليوب: إن عمرو بن عبيد روى عن احلسن؛ قال: ال 
جيلد السكران من النبيذ. فقال: )كذب؛ أنا سمعت احلسن يقول: جيلد السكران 

من النبيذ(.
فقال:  يومًا  فأقبل عيل  آيت عمروًا،  أين  أيوب  بلغ  مطيع:  أيب  بن  قال سالم   :5

)أرأيت رجاًل ال تأمنه عىل دينه، كيف تأمنه عىل احلديث؟(.
6: قال احلميدي: حدثنا سفيان قال: سمعت أبا موسى يقول: )حدثنا عمرو بن 

عبيد قبل أن حيدث(. 
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عبد القدوس بن حبيب الكالعي الشامي
حيدثنا  القدوس  عبد  كان  قال:  شبابة  سمعت  قال:  احللواين  حسن  حدثنا   -
فيقول: سويد بن عقلة قال شبابة، وسمعت عبد القدوس يقول: هنى رسول اهلل 

وح عرضًا.  صىل اهلل عليه وسلم أن يتخذ الرَّ
قال: فقيل له: أي يشء هذا؟ 

قال: يعني تتخذ كوة يف حائط ليدخل عليه الروح. 
- قال عبد الرزاق: )ما رأيت ابن املبارك يفصح بقوله كذاب إال لعبد القدوس، 

فإين سمعته يقول له كذاب(. 
املغرة بن سعيد البجي

- محاد بن زيد، عن ابن عون قال: قال لنا إبراهيم: )إياكم واملغرية بن سعيد وأبا 
عبد الرحيم؛ فإهنام كذابان(.

زمن  بالنّار  أحرق  دّجاٌل  )كويفٌّ  النسائي:  عنه  فقال  سعيد  بن  املغرية  أما   -
النّخعّي، اّدعى النّبّوة(، وقال عنه اخلطيب البغدادي: )كان غاليًا يف الرفض، وله 

طائفة تنسب إليه يقال هلا )املغريية( صلبه خالد بن عبد اهلل ألجل مقالته(.
- قال أبو بكر بن عياش: )رأيت خالدا القسي حني ُأيت باملغرية بن سعيد 
وأصحابه، وكان يرهيم أنه حييي املوتى، فقتل خالد واحدا منهم، ثم قال للمغرية: 
أحيه فقال: واهلل ما أحيي املوتى، قال: لتحيينه أو ألرضبن عنقك، ثم أمر بطن من 

قصب فأرضموه، وقال: اعتنقه، فأبى، فعدا رجل من أتباعه فاعتنقه.
قال أبو بكر: فرأيت النار تأكله وهو يشري بالسبابة، فقال خالد: هذا واهلل أحق 

بالرئاسة منك، ثم قتله وقتل أصحابه(.
- قال الذهبي: )كان رافضيا خبيثا كذابا ساحرا، ادعى النبوة، وفّضل عليًا 

عىل األنبياء، وكان جمّسام(.
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- وأّما أبو عبد الرحيم فقد اختلف فيه؛ قال ابن حجر: )قال أبو حاتم: قال 
مسدد: زعم عيّل أن أبا عبد الرحيم سلم بن عبد الرمحن النخعي، له عندهم حديث 

واحد يف كراهة الشكال من اخليل.
قلت: ما زلت أستبعد قول عيل هذا ألنَّ سلاًم يصغر عن أن يقول فيه إبراهيم 
هذا القول ويقرنه باملغرية بن سعيد إىل أن وجدت أبا برش الدواليب جزم يف الكنى 
اخلوارج  كبار  الضبي، وهو من  بأيب عبدالرحيم شقيق  النخعي  إبراهيم  مراد  بأن 

وكان يقص عىل الناس(ا.هـ. 
أبان بن أيب عياش

- قال عفان بن مسلم: سمعت أبا عوانة قال: )ما بلغني عن احلسن حديث إال 
أتيت به أبان بن أيب عياش فقرأه عيل(. 

- قال سويد بن سعيد: حدثنا عيل بن مسهر قال: )سمعت أنا ومحزة الزيات من 
أبان بن أيب عياش نحوًا من ألف حديث(، قال عيل: )فلقيت محزة فأخربين أنه رأى 
النبي -صىل اهلل عليه وسلم- يف املنام، فعرض عليه ما سمع من أبان، فام عرف منها 

إال شيئًا يسريًا؛ مخسة أو ستة(.
غالب بن عبيد اهلل العقيي اجلزري

غالب  عىل  )دخلت  قال:  موسى  بن  اخلليفة  أخربين  هارون:  بن  يزيد  قال   -
البول  فأخذه  مكحول،  حدثني  مكحول،  حدثني   : عيلَّ يميل  فجعل  اهلل  عبيد  بن 
فقام؛ فنظرت يف الكراسة فإذا فيها؛ حدثني أبان عن أنس، وأبان عن فالن؛ فرتكته 

وقمت(.
البخاري: )منكر احلديث(،  بثقة(، وقال  بن معني: )ليس  قال عنه حييى   -
وقال النسائي: )مرتوك احلديث(، وقال أبو حاتم: )مرتوك احلديث منكر احلديث(. 
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أبو جعفر عبد اهلل بن مسور اهلاشمي املدين
- قال عثامن بن أيب شيبة: حدثنا جرير، عن رقبة أن أبا جعفر اهلاشمي املدين كان 
يضع أحاديث كالم حق، وليست من أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم، وكان 

يروهيا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.
زياد بن ميمون الثقفي

1: قال احلسن احللواين: سمعت يزيد بن هارون -وذكر زياد بن ميمون- فقال: 
)حلفت أال أروي عنه شيئًا، وال عن خالد بن حمدوج(. 

وقال: )لقيت زياد بن ميمون، فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر املزين، 
ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن احلسن، وكان 

ينسبهام إىل الكذب(. 
إىل  فنسبه  ميمون  بن  زياد  الصمد، وذكرت عنده  احللواين: )سمعت عبد  قال 

الكذب(. 
بن  عباد  عن  أكثرت  قد  الطياليس:  داود  أليب  قلت  غيالن:  بن  حممود  قال   :2

منصور، فاملك مل تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النرض بن شميل؟
قال يل: اسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرمحن بن مهدي فسألناه، فقلنا 
له: هذه األحاديث التي تروهيا عن أنس؟ فقال: أرأيتام رجاًل يذنب فيتوب أليس 
يتوب اهلل عليه؟ قال: قلنا: نعم. قال: )ما سمعت من أنس من ذا قلياًل وال كثريًا، 

إن كان ال يعلم الناس فأنتام أال تعلامن أين مل ألق أنسًا؟(. 
قال أبو داود: فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرمحن فقال: أتوب، ثم كان 

بعد حيدث فرتكناه. 
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املعىّل بن ُعرفان األسدي 
بن  املعىلَّ  -وذكر  نعيم  أبا  سمعت  الدارمي:  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  قال   -
ُعْرفان- فقال: قال حدثنا أبو وائل، قال خرج علينا ابن مسعود بصفني، فقال أبو 

نعيم: أتراه بعث بعد املوت؟.
)منكر  البخاري:  عنه  قال  سلمة  ابن  شقيق  أخي  ابن  هو  عرفان  بن  املعىل   -

احلديث(، وقال حييى بن معني: )ليس بيشء، وكان عرافًا يف طريق مكة(.
حييى بن أيب أنيسة الغنوي اجلزري

1: قال الفضل بن سهل: حدثنا وليد بن صالح قال: قال عبيد اهلل بن عمرو: 
قال زيد -يعني ابن أيب أنيسة-: )ال تأخذوا عن أخي(.

2: قال عبد السالم الوابيص: حدثني عبد اهلل بن جعفر الرقي، عن عبيداهلل بن 
عمرو قال: )كان حييى بن أيب أنيسة كذابًا(. 

هشام بن زياد األموي
- قال احلسن بن عيل احللواين: رأيت يف كتاب عفان حديَث هشاٍم أيب املقداد، 
حديَث عمر بن عبد العزيز، قال هشام ]بن زياد األموي[: حدثني رجل يقال له 

حييى بن فالن، عن حممد بن كعب(
قال: قلت لعفان: إهنم يقولون: هشام سمعه عن حممد بن كعب. فقال: )إنام 
أنه  ِقَبل هذا احلديث؛ كان يقول: حدثني حييى عن حممد، ثم ادعى بعد  ابتيل من 

سمع عن حممد(. 
سليامن بن احلّجاج الطائفي

- قال عبد اهلل بن عثامن بن جبلة: قلت لعبد اهلل بن املبارك: من هذا الرجل الذي 
رويت عنه حديث عبد اهلل بن عمرو يوم الفطر يوم اجلوائز؟ 

قال: )سليامن بن احلجاج انظر ما وضعَت يف يدك منه(.
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- قال العقييل: )الغالب عىل حديثه الوهم(. 
روح بن غطيف الثقفي

- قال سفيان بن عبد امللك: قال عبد اهلل ]ابن املبارك[: )رأيت روح بن غطيف 
-صاحب الدم قدر الدرهم- وجلست إليه جملسًا، فجعلت أستحيي من أصحايب 

أن يروين جالسًا معه كره حديثه(. 
- روى عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة يرفعه: »تعاد الصالة من قدر 

الدرهم من الدم«. 
- قال البخاري: )هذا احلديث باطل وروح هذا منكر احلديث(

إال  ُيعرف  وال  الرواية،  قليل  رأيته  غطيف  بن  )وروح  عدي:  ابن  قال   -
من  يرويه  ما  ومقدار  جمراه،  وضعف  الدرهم«  قدر  من  الصالة  »تعاد  بحديث 

احلديث ليس بمحفوظ(.
احلارث بن ُحصرة األزدي

- قال أبو غسان حممد بن عمرو الرازي: سألت جرير بن عبد احلميد فقلت: 
احلارث بن حصرية لقيته؟ قال: )نعم، شيخ طويل السكوت، يرص عىل أمر عظيم(.
أمحد  أيب  عن  عرعرة  بن  حممد  بن  إبراهيم  )قال  املّزي:  احلجاج  أبو  قال   -

الزبريي: كان احلارث بن حصرية وعثامن أبو اليقظان يؤمنان بالرجعة(.
بن  زيد  خشبة  إىل  ينسبونه  ثقة،  خشبي  معني:  ابن  )قال  حجر:  ابن  قال   -
عيل التي صلب عليها، وقال النسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: لوال أن الثوري روى 
أهل  فضائل  يف  عنه  الكوفيني  روايات  عامة  عدي:  ابن  وقال  حديثه،  لرتك  عنه 
البيت، وإذا روى عنه البرصيون فرواياهتم أحاديث متفرقة، وهو أحد من يعد من 

املحرتقني بالكوفة يف التشيع، وعىل ضعفه يكتب حديثه(.
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شقيق الضبي اخلارجي
- قال محاد بن زيد: حدثنا عاصم قال: كنا نأيت أبا عبد الرمحن السلمي ونحن 
وإياكم  األحوص،  أيب  غر  اص  الُقصَّ جتالسوا  »ال  لنا:  يقول  فكان  أيفاع،  غلمة 

وشقيقًا«. 
قال: وكان شقيق هذا يرى رأي اخلوارج وليس بأيب وائل. 

بقّية بن الوليد الكالعي
- قال سفيان بن عبد امللك، عن ابن املبارك قال: )بقية صدوق اللسان، ولكنه 

يأخذ عمن أقبل وأدبر(. 
- قال زكرياء بن عدي: قال يل أبو إسحاق الفزاري: )اكتب عن بقية ما روى 
عن املعروفني، وال تكتب عنه ما روى عن غري املعروفني، وال تكتب عن إسامعيل 

بن عياش ما روى عن املعروفني وال عن غريهم(.
- قال إسحاق بن راهويه: سمعت بعض أصحاب عبد اهلل قال: قال ابن املبارك: 
)نعم الرجل بقية لوال أنه كان يكني األسامي ويسمي الكنى؛ كان دهرًا حيدثنا عن 

أيب سعيد الوحاظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس(. 
- قال ابن أيب خيثمة: )سئل حييى بن معني عن بقية بن الوليد قال: إذا حدث 
عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغريه؛ فأما إذا حدث عن أولئك املجهولني فال، 

وإذا كنى ومل يسّم اسم الرجل فليس يساوي شيئا(.
- قال ابن خزيمة: سمعت أمحد بن احلسن الرتمذي يقول: سمعت أمحد بن 
حنبل رمحه اهلل يقول: )تومهت أن بقية ال حيدث املناكري إال عن املجاهيل فإذا هو 

حيدث املناكري عن املشاهري فعلمت من أين أيت(.
أحاديث  إىل  نظر  وإنام  اهلل،  رمحه  اهلل  عبد  أبو  يسبه  )مل  حبان:  ابن  قال   -
موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعمري إنه موضع االنكار، ويف 
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دون هذا ما يسقط عدالة االنسان يف احلديث، ولقد دخلت محص وأكثر مّهي شأن 
بقية؛ فتتبعت حديثه وكتبت النسخ عىل الوجه، وتتبعت ما مل أجد بعلو من رواية 
القدماء عنه فرأيته ثقه مأمونا، ولكنه كان مدلسا، سمع من عبيد اهلل بن عمر وشعبة 
ومالك أحاديث يسرية مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابني ضعفاء مرتوكني عن 
عبيد اهلل بن عمر وشعبة ومالك مثل املجاشع بن عمرو، والسي بن عبد احلميد 
وعمر بن موسى امليتمي وأشباههم وأقوام ال يعرفون إال بالكنى، فروى عن أوليك 
الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤالء الضعفاء، وكان يقول: قال عبيد 
اهلل بن عمر عن نافع، وقال: مالك عن نافع - كذا - فحملوا عن بقية عن عبيد اهلل، 
وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهام فالتزق املوضوع ببقية، وختلص الواضع من 
الوسط، وإنام امتحن بقية بتالميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه 

فالتزق ذلك كله به، وكان حييى بن معني حسن الرأي فيه(ا.هـ ]املجروحني[

ذّم من يريد التكّث برواية احلديث

الناس عىل ما وصفنا من  قال اإلمام مسلم: )وال أحسب كثريًا ممن يعرج من 
هذه األحاديث الضعاف واألسانيد املجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بام فيها 
التكثر  إرادة  الذي حيمله عىل روايتها واالعتداد هبا  أن  إال  التوهن والضعف  من 
بذلك عند العوام، وألن يقال: ما أكثر ما مجع فالن من احلديث وألف من العدد!!(. 
- قال: )ومن ذهب يف العلم هذا املذهب وسلك هذا الطريق فال نصيب له فيه، 

وكان بأن يسمى جاهال أوىل من أن ينسب إىل علم(. 

االأقوال املحدثة يف علوم احلديث

- اإلعراض عن القول املطََّرح أحرى إلماتته وإمخال ذكر قائله، وأجدر أن ال 
يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه.
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إىل  وإرساعهم  األمور  بمحدثات  اجلهلة  واغرتار  القول  انتشار  ُخيش  إذا   -
يف  النصيحة  فمن  العلامء؛  عند  الساقطة  األقوال  وتصحيح  املخطئني  خطأ  اعتقاد 

الدين الكشف عن فساد هذا القول ورد املقالة الباطلة بقدر ما يليق هبا.
واملتصدرين  احلديث  منتحيل  بعض  األقوال  حمدثات  ببعض  يتكلم  قد   -

لتصحيح األسانيد وتسقيمها.

الرد على من ا�شرتط ثبوت اللقي يف احلديث املعنعن 

فيه )فالن عن  - زعم مّدعي هذا الرشط عدم االحتجاج بكل إسناد حلديٍث 
فالن( تعارصا ومل يثبت أهنام التقيا ولو مرة واحدة. 

- يكون اخلرب عنده موقوفًا حتى يرد عليه سامعه منه ليشء من احلديث قّل أو 
كثر يف رواية مثل ما ورد.

املراسيل دعت إىل  الرواة لرواية  به أن يقول: استجازة بعض  أمثُل ما حيتّج   -
االحتياط لثبوت السامع؛ فقد يقع اإلرسال عن معارص كام يقع عن غريه.

أوجه الرّد عىل هذه الشبهة:
الوجه األول: أنه قول حمدث خمرتع غري معروف عن أحد من األئمة العارفني 

بتمييز الروايات واألسانيد.
الوجه الثاين: القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبار والروايات قدياًم 
وحديثًا قبول رواية الثقة عن مثله إذا أمكن لقاؤه له وسامعه منه، وإن مل يأت يف خرب 

قط أهنام اجتمعا وال تشافها بكالم.
هذا  أن  بينة  داللة  هناك  يكون  أن  إال  الزمة  هبا  واحلجة  ثابتة  هبذا  والرواية   -

الراوي مل يلق من روى عنه أو مل يسمع منه شيئًا.
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الوجه الثالث: أنه إضافة رشط جديد مىض العمل عىل عدم اعتباره، وال تقبل 
الرشوط إال بأن يكون عليها عمل األئمة أو يستدّل هلا من يذكرها بدليل تقوم به 

احلجة، وهذا الرشط غري معروف عن أحد من األئمة، وال دليل عليه ألبتة.
الوجه الرابع: أنه يلزم منه أن ال ُيثبت إسنادًا معنعنًا حتى يثبت السامع فيه من 

أوله إىل آخره. 
يلقه،  مل  الذي  معارصه  عن  الراوي  يرسل  أن  يمكن  كام  أنه  اخلامس:  الوجه 
مستفيض  هو  بل  يسمعه؛  مل  ما  بعض  عنه  سمع  عمن  يرسل  أن  يمكن  فكذلك 

معروف مستفيض من فعل ثقات املحدثني وأئمة أهل العلم. 
- قد ينزل الراوي يف بعض الرواية، فيسمع من غر من ُعرف بالرواية عنه بعض 
أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانًا وال يسمي من سمع منه، وينشط أحيانًا فيسمي الرجل 

الذي محل عنه احلديث ويرتك اإلرسال، ولذلك أمثلة منها:
1: أن أيوب السختياين وابن املبارك ووكيعًا وابن نمري ومجاعة غريهم رووا عن 
»كنت أطيب رسول  أبيه، عن عائشة ريض اهلل عنها قالت:  هشام بن عروة، عن 

اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - حلله وحلرمه بأطيب ما أجد«.
- فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد، وداود العطار، ومحيد بن األسود، 
ووهيب بن خالد، وأبو أسامة، عن هشام قال: أخربين عثامن بن عروة، عن عروة، 

عن عائشة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم. 
2: وروى هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: »كان النبي - صىل اهلل عليه وسلم 

- إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله وأنا حائض«.
- فرواها بعينها مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، 

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.
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»كان  عائشة:  عن  سلمة،  أيب  عن  حسان،  أيب  بن  وصالح  الزهري  وروى   :3
النبي صىل اهلل عليه وسلم يقّبل وهو صائم«. 

- فقال حييى بن أيب كثري يف هذا اخلرب يف الُقبلة: أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن، 
أن عمر بن عبد العزيز أخربه، أن عروة أخربه، أن عائشة أخربته »أن النبي صىل اهلل 

عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم«. 
4: وروى ابن عيينة وغريه، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: »أطعمنا رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم حلوم اخليل، وهنانا عن حلوم احلمر«.
- فرواه محاد بن يزيد، عن عمرو، عن حممد بن عيل، عن جابر، عن النبي صىل 

اهلل عليه وسلم.
- وهذا النحو يف الروايات كثري يكثر تعداده، وفيام ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم.
أنه يلزمه عىل عّلة قوله أن ال حيتج بخرب روي بإسناد معنعن  الوجه السادس: 

حتى يثبت لديه سامع الراوي من شيخه يف نفس اخلرب الذي ورد معنعنًا. 
- األئمة الذين نقلوا األخبار كانت هلم تارات يرسلون فيها احلديث إرساالً وال 
يذكرون من سمعوا منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون اخلرب عىل هيئة ما سمعوا، 

فيخربون بالنزول فيه إذا نزلوا، وبالصعود إن صعدوا. 
الوجه السابع: إلزامه بتضعيف روايات مّتفق عىل تصحيحها قد وردت عىل هذا 

النحو، منها: 
1: أن عبد اهلل بن يزيد األنصاري وقد رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم قد روى 
عن حذيفة، وعن أيب مسعود األنصاري، وعن كل واحد منهام حديثا يسنده إىل 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، وليس يف روايته عنهام ذكر السامع منهام، وال حفظنا يف 
يشء من الروايات أن عبد اهلل بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، وال 

وجدنا ذكر رؤيته إيامها يف رواية بعينها.
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- قال مسلم: )ومل نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مىض وال ممن أدركنا أنه 
مسعود  وأيب  حذيفة  عن  يزيد  بن  اهلل  عبد  روامها  اللذين  اخلربين  هذين  يف  طعن 
بضعف فيهام، بل مها وما أشبههام عند من القينا من أهل العلم باحلديث من صحاح 

األسانيد وقوهيا، يرون استعامل ما نقل هبا واالحتجاج بام أتت من سنن وآثار(. 
- قال مسلم: )وهي يف زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب 

سامع الراوي عمن روى(.
2: وهذا أبو عثامن النهدي، وأبو رافع الصائغ، ومها من أدرك اجلاهلية وصحبا 
عنهم  ونقال  جرا،  هلم  البدريني  من  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب 
األخبار حتى نزال إىل مثل أيب هريرة وابن عمر وذوهيام، قد أسند كل واحد منهام 
عن أيّب بن كعب عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حديثًا، ومل نسمع يف رواية بعينها 

أهنام عاينا أبيًا أو سمعا منه شيئًا. 
3: وأسند أبو عمرو الشيباين وهو ممن أدرك اجلاهلية، وكان يف زمن النبي صىل 
أيب  عن  منهام  واحد  كل  سخربة،  بن  اهلل  عبد  معمر  وأبو  رجاًل،  وسلم  عليه  اهلل 

مسعود األنصاري عن النبي صىل اهلل عليه وسلم خربين. 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، عن  4: وأسند عبيد بن عمري، عن أم سلمة زوج 
النبي صىل اهلل عليه وسلم حديثًا، وعبيد بن عمري ولد يف زمن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم. 
5: وأسند قيس بن أيب حازم وقد أدرك زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم عن أيب 

مسعود األنصاري، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ثالثة أخبار. 
6: وأسند عبد الرمحن بن أيب ليىل وقد حفظ عن عمر بن اخلطاب، وصحب 

عليًا عن أنس بن مالك، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حديثًا. 
النبي صىل اهلل عليه  وأسند ربعي بن حراش، عن عمران بن حصني، عن   :7
وسلم حديثني، وعن أيب بكرة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حديثًا، وقد سمع 
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ربعيٌّ من عيل بن أيب طالب وروى عنه. 
8: وأسند نافع بن جبري بن مطعم، عن أيب رشيح اخلزاعي، عن النبي صىل اهلل 

عليه وسلم حديثًا. 
9: وأسند النعامن بن أيب عياش، عن أيب سعيد اخلدري ثالثة أحاديث عن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم.
اهلل عليه  النبي صىل  الداري، عن  متيم  الليثي، عن  يزيد  بن  10: وأسند عطاء 

وسلم حديثًا. 
عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  خديج،  بن  رافع  عن  يسار،  بن  سليامن  وأسند   :11

وسلم حديثًا. 
12: وأسند محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن أيب هريرة، عن النبي صىل اهلل 

عليه وسلم أحاديث. 
الذين  الصحابة  عن  روايتهم  نصبنا  الذين  التابعني  هؤالء  )فكل  مسلم:  قال 
لقوهم يف  أهنم  بعينها، وال  رواية  منهم يف  مل حيفظ عنهم سامع علمناه  سميناهم، 

نفس خرب بعينه(. 
- )وهي أسانيد عند ذوي املعرفة باألخبار والروايات من صحاح األسانيد، ال 
نعلمهم وهنوا منها شيئًا قط، وال التمسوا فيها سامع بعضهم من بعض، إذ السامع 
لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غري مستنكر؛ لكوهنم مجيعًا كانوا يف العرص الذي 

اتفقوا فيه(.
- قال مسلم: )لو ذهبنا نعدد األخبار الصحاح عند أهل العلم ممن هين بزعم 
هذا القائل ونحصيها - لعجزنا عن تقيص ذكرها وإحصائها كلها، ولكنا أحببنا أن 

ننصب منها عددًا يكون سمة ملا سكتنا عنه منها(.
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منهج االأئمة النّقاد يف احلديث املعنعن

األسانيد  ويتفقد صحة  األخبار  يستعمل  السلف ممن  أئمة  من  أحد  يكن  مل   -
وسقمها مثل أيوب السختياين، وابن عون، ومالك بن أنس، وشعبة بن احلجاج، 
وحييى بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، ومن بعدهم من أهل احلديث 

يفتشون عن موضع السامع يف األسانيد. 
- إنام كان تفقد من تفقد منهم سامع رواة احلديث ممن روى عنهم.

- إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس يف احلديث وشهر به؛ فحينئذ يبحثون عن 
سامعه يف روايته، ويتفقدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم علة التدليس.

- من ابتغى ذلك من غري مدلس عىل الوجه الذي زعمه صاحب الشبهة فهو 
قول حمدث ليس عليه عمل أهل العلم باحلديث. 

لكتابه  اهلل  رحمه  احلجاج  بن  م�شلم  االإمام  مقّدمة  مقا�شد  تلخي�س 
ال�شحيح

اشتملت مقدمة اإلمام مسلم بن احلجاج لصحيحه عىل مجلة من املقاصد اجلليلة 
والفوائد املهمة، وهذا تلخيصها: 

منه مجع  استجابة لسؤال من طلب  وأّنه  الصحيح،  كتابه  تأليفه  بيان سبب   :1
األخبار الصحيحة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وملا رأى من سوء صنيع 
كثري ممن نصب نفسه حمّدثا فنرش األخبار املنكرة باألسانيد الضعيفة والواهية بني 

العاّمة الذين ال يعرفون عيوهبا وقد يّتخذوهنا دينا. 
يميَّز  الذي ال  الكثري  معاجلة  القليل عىل  الصحيح  ضبط  تقديم  فوائد  بيان   :2
البصرية  أويل  اخلاصة  شأن  من  هو  إنام  املكررات  مجع  وأن  سقيمه،  من  صحيحه 

بعلل األحاديث. 
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3: ذكر منهجه يف تكرار األحاديث وأنه ال يكرر احلديث إال إذا كان فيه معنى 
زائد أو تعّس فصله وتقطيعه؛ فتكون إعادته هبيئته تامًا أسلم.

4: بيان أقسام األحاديث ومنهجه يف االختيار منها، وأنه يقّدم رواية األثبات ملا 
سلم متنه من العلل القادحة، ثم يتبعها بروايات لقوم يشملهم اسم السرت والصدق 

وتعاطي العلم. 
5: ذكر أّنه يتجنّب الرواية عن املّتهمني بالكذب ومنكري احلديث وأصحاب 

الغلط الفاحش. 
6: بنّي عالمة املنكر يف حديث املحّدث وهي أّنك إذا عرضت روايته عىل رواية 

الثقات أهل الضبط مل تكد توافقها؛ ومن كثر هذا منه ُترك حديثه. 
7: بنّي رشط قبول تفّرد الراوي وهو أن يشارك الثقات يف بعض ما رووا ويمعن 

يف املوافقة هلم؛ ثم إذا تفّرد بعد ذلك بيشء ليس عند أقرانه قبل منه. 
8: ذكر أنه يبنّي يف مواضع من كتابه عند ذكر األخبار املعلة مذهب أهل احلديث 

فيها. 
9: ذكر أن من العدل تنزيل الناس منازهلم فال يقرص بالرجل العايل القدر عن 

درجته وال يرفع مّتضع القدر يف العلم فوق منزلته. 
ما عرف صّحة  إال  املحّدث  يروي  بأن ال  الرواية  التثّبت يف  بنّي وجوب   :10

خمارجه والستارة يف ناقليه وأن يّتقي روايات أهل البدع واملّتهمني. 
كانت  وإن  الرواية  أن  وبنّي  الرواية،  يف  التثّبت  وجوب  عىل  األدّلة  ساق   :11

تفارق الشهادة من بعض الوجوه إال أهنام جيتمعان يف أعظم معانيهام. 
12: بنّي تغليظ الكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وساق يف ذلك نحو 

ستة أحاديث. 
13: ساق حديثًا مرفوعا ونحو ستة آثار يف هني املرء أن حيّدث بكّل ما سمع. 
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الرواية  حتّمل  يف  التثّبت  وجوب  عىل  آثار  عرشة  ونحو  بحديثني  استدّل   :14
والنهي عن الرواية عن الضعفاء واملجاهيل. 

15: بنّي فضيلة اإلسناد وأنه من الدين وساق يف ذلك نحو مخسة آثار. 
16: بنّي أن أْخذ احلديث إنام يكون عن أهله العارفني به وساق يف ذلك نحو 

ثامنية آثار عن األئمة من التابعني وتابعيهم. 
17: بنّي أّن جرح الرواة بام فيهم من النصيحة يف الدين وليس من الغيبة املحرمة، 

وأورد يف ذلك نحو عرشين أثرًا. 
املجروحني  يف  تكّلموا  إنام  النّقاد  األئمة  أن  ببيان  اآلثار  تلك  عىل  عّقب   :18
حلفظ الدين ونصيحة املسلمني ونفي الكذب والغلط عن حديث رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم.
19: بنّي أن الكذب والغلط قد جيري عىل ألسنة بعض الصاحلني من غري تعّمد 
يعرتض  وما  وروايته  احلديث  بتحّمل  معرفتهم  عدم  بسبب  وإنام  لذلك،  منهم 

الراوي فيهام من العلل. 
20: ثّم أطنب يف ذكر أصناف من املجروحني؛ منهم من مجع البدعة يف الدين 
املتهمون  ومنهم  األحاديث،  بوضع  املعروفون  ومنهم  احلديث،  يف  والكذب 
ومنهم  والوهم،  الغلط  كثريو  ومنهم  والبدع،  األهواء  أهل  ومنهم  بالكذب، 

املدّلسون. 
21: مّثل هلذه األصناف بأمثلة شملت سبعة عرش راويًا من املجروحني، وذكر 

بعض ما قاله األئمة النّقاد فيهم. 
22: ذّم - رمحه اهلل - من يريد التكّثر برواية احلديث فيجمع الروايات الواهية 

تزّيدًا وتكّثرًا عند العوام، وبنّي أّن من سلك هذا املسلك فال حظ له يف العلم. 
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23: بنّي أن األوىل اإلعراض عن األقوال املحدثة يف علوم احلديث، وأّن ذلك 
أحرى إلماتتها وأجدر أن ال يتنّبه هلا اجلّهال فيغرّتوا هبا، فأما إذا خيش فشّو القول 
املحدث واغرتار اجلّهال به فإن النصيحة تقتيض التحذير من هذا القول وبيان فساده.
24: نّبه إىل أّن بعض األقوال املحدثة قد تصدر من بعض منتحيل علم احلديث 

واملتصّدرين لتصحيح األسانيد وتسقيمها. 
ومل  واحدة  مّرة  ولو  املعنعن  احلديث  يف  اللقي  ثبوت  اشرتط  من  عىل  رّد   :25

يكتِف بثبوت املعارصة وإمكان اللقي. 
26: ذكر أّن أوىل ما َيستدّل به صاحب هذه الشبهة أن يقول: استجازة بعض 
يقع اإلرسال عن  فقد  السامع؛  لثبوت  االحتياط  إىل  املراسيل دعت  لرواية  الرواة 

معارص كام وقع عن غريه.
27: رّد اإلمام مسلم هذه الشبهة من نحو سبعة أوجه، هذا تلخيصها:

أ: أنه قول حمدث غري معروف عن أئمة أهل احلديث السابقني. 
ُيعرف  ومل  اللقاء  أمكن  إذا  املعنعن  احلديث  قبول  األئمة عىل  أن عمل  ب: 

املعنِعن بالتدليس ومل تنكشف عّلة تقدح يف اّتصال السند. 
ج: أّن هذا القول يتضّمن إضافة رشط مىض العمل عىل عدم اعتباره، وال 
تقبل الرشوط إال بأن يكون عليها العمل، أو يستدّل هلا املشرتط بحجة الزمة، ومها 

أمران منتفيان هنا. 
د: أنه يلزم املشرتَط أن ال يثبت إسنادًا معنعنا حتى يثبت السامع فيه من أّوله 

إىل آخره. 
ه�: أنه كام يرسل الراوي عن معارصه الذي مل يلقه؛ فكذلك قد يرسل عمن 
سمع منه بعض ما مل يسمعه، بل ذلك معروف مستفيض من فعل ثقات املحدثني، 

وساق له أربعة أمثلة. 
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و: أنه يلزمه عىل أصل قوله أن ال حيتّج بخرب روي بإسناد معنعن حتى يثبت 
لديه سامع الراوي من شيخه يف نفس اخلرب الذي ورد معنعنا. 

ز: إلزام املشرتط بتضعيف روايات مّتفق عىل تصحيحها قد وردت عىل هذا 
النحو وساق لذلك اثني عرش مثاالً. 

28: بنّي رمحه اهلل منهج األئمة النّقاد يف احلديث املعنعن وأهّنم مل يكونوا يتفّقدون 
موضع السامع إال إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس يف احلديث.

زعمه  الذي  الوجه  عىل  مدلس  غري  من  ذلك  ابتغى  من  أن  اهلل  رمحه  بنّي   :29
صاحب الشبهة فهو قول حمدث ليس عليه عمل أهل العلم باحلديث.

تّم تلخيص هذه املقاصد صبيحة يوم األحد 12 رجب 1435هـ، واهلل املوفق 
واملستعان.
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قائمة املراجع
1: األدب الكبر، ابن املقّفع: أبو حممد عبد اهلل ]روزبه بن ذادويه[ الفارس )ت:142هـ(، 

حتقيق: أمحد زكي باشا، مدرسة حممد عيل الصناعية، اإلسكندرية.
الفارس  ذادويه[  بن  ]روزبه  اهلل  عبد  حممد  أبو  املقّفع:  ابن  الصغر،  األدب   :2

)ت:142هـ(، حتقيق: وائل بن حافظ بن خلف، دار ابن القيم، اإلسكندرية، مرص.
3: مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد ابن أيب شيبة الكويف )ت:235هـ(، 

حتقيق: محد بن عبد اهلل اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد، الرياض.
4: مسند اإلمام أمحد، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت:241هـ(، حتقيق: 

شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت.
)ت:255هـ(،   اجلاحظ  حمبوب  بن  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو  احليوان،  كتاب   5 

عبد السالم هارون، مطبعة مصطفى البايب احللبي.
دار  )ت:255هـ(،   اجلاحظ  حمبوب  بن  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو  والتبيني،  البيان   :6

ومكتبة اهلالل، بريوت.
عناية:  )ت:256هـ(،  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  البخاري،  صحيح   :7

حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة.
8: األدب املفرد، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري )ت:256هـ(، حتقيق: حممد 

نارص الدين األلباين، دار الصديق.
9: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي )ت:261هـ(، عناية: نظر الفريايب، دار 

طيبة، الرياض.
10: سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني )ت:273هـ(، حتقيق: د.بشار 

عواد معروف، دار الغرب، بريوت. 
11: سنن أيب داود السجستاين، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين )ت:275هـ(، 

حتقيق: حممد عوامة، دار املنهاج. 
12: أدب الكاتب، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة الدينوري )ت:276هـ(، حتقيق: 

حممد الدايل، مؤسسة الرسالة.
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13: سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي )ت:279هـ(، حتقيق: 
بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت. 

د حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثُّاميِلّ )ت:285هـ(، حتقيق: د. أمحد  14: الكامل، املربِّ
حممد الدايل، مؤسسة الرسالة.

15: مسند البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار )ت:292هـ(، حتقيق: 
د.حمفوظ الرمحن زين اهلل، مؤسسة علوم القرآن، بريوت.

16: سنن النسائي الصغرى )املجتبى(، أمحد بن عيل بن شعيب النسائي )ت:303هـ(، 
حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا. 

17: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي )ت:310هـ(، حتقيق: 
مجاعة بإرشاف: د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، القاهرة.

18: تفسر القرآن، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت:318هـ(، حتقيق: 
د.سعد بن حممد السعد، دار املآثر، املدينة النبوية.

19: املحاسن واملساوئ، إبراهيم بن حممد البيهقي )ت: نحو 320هـ(، حتقيق: حممد أبو 
الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، القاهرة. ]ضمن سلسلة ذخائر العرب[

20: كتاب الضعفاء الكبر، أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقييل )ت:322هـ(، 
حتقيق: محدي بن عبد املجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، 1420هـ.

21: اجلرح والتعديل، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم الرازي )ت:327هـ(، 
حتقيق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي، دائرة املعارف العثامنية، اهلند.

22: جواهر األلفاظ، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي )ت:337هـ(، 
حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت.

بسام  النحاس )ت:338هـ(، حتقيق:  إسامعيل  بن  بن حممد  أمحد  الكّتاب،   23: عمدة 
عبد الوهاب اجلايب، دار ابن حزم، اجلفان واجلايب للطباعة والنرش.

24: األمايل، أبو عيل إسامعيل بن القاسم القايل )ت:356هـ(، حتقيق: حممد عبد اجلواد 
األصمعي، دار الكتب املرصية. 

اجلرجاين  اهلل  عبد  بن  َعدي  بن  اهلل  عبد  أمحد  أبو  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل   :25
)ت:365هـ(، حتقيق: مازن بن حممد السساوي، مكتبة الرشد، الرياض.
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األنصاري  األصبهاين  حيان  بن  جعفر  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  أبو  العظمة،   :26
)ت:369هـ(، حتقيق: رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري، دار العاصمة، الرياض.
27: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، أبو احلسن عيل بن عمر الداَرقطني )ت:385هـ(، 

حتقيق: حممد صالح الدباس، مؤسسة الريان، بريوت.
28: حلية املحارضة، أبو عيل حممد بن احلسن بن املظفر احلامتي )ت:388هـ(، حتقيق: 

د.جعفر الكتاين، دار الرشيد للنرش، العراق.
حتقيق:  )ت:395هـ(،  الرازي  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  فقه  يف  الصاحبي   :29

السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى احللبي، القاهرة.
30: كتاب الصناعتني )الكتابة والشعر(، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري 
)ت:بعد 395هـ(، حتقيق: حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب 

العربية.
احلاكم  محدويه  ابن  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك   :31
النيسابوري )ت:405هـ(، حتقيق: سليامن امليامن وأيمن احلنيحن، دار امليامن، الرياض.

الثعالبي  إسامعيل  بن  حممد  بن  امللك  عبد  منصور  أبو  واملحارضة،  التمثيل   :32
)ت:429هـ(، عبد الفتاح حممد احللو، الدار العربية للكتاب.

األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  األندليس،  حزم  ابن  رسائل   :33
الظاهري )ت:456هـ(، حتقيق: إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنرش.

حتقيق  )ت:458هـ(،  البيهقي  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  للبيهقي،  الكربى  السنن   :34
مجاعة بعناية د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، القاهرة، 1432هـ.

35: شعب اإليامن، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت:458هـ(، حتقيق: د.عبد العيل 
عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي.

)ت:463هـ(،  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  البغدادي:  اخلطيب  بغداد،  تاريخ   :36
حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

37: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن عيل بن 
ثابت )ت:463هـ(، حتقيق: د. حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض.

)ت:521هـ(،  الفراء  يعىل  أيب  ابن  حممد  بن  حممد  احلسني  أبو  احلنابلة،  طبقات   :38
حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت.
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ابن عساكر )ت:571هـ(،  اهلل  هبة  بن  احلسن  بن  القاسم عيل  أبو  دمشق،  تاريخ   :39
حتقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت.

40: معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 
احلموي )ت:626هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

األثري  ابن  حممد  بن  اهلل  نرص  الدين  ضياء  والشاعر،  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل   :41
للطباعة  مرص  هنضة  دار  طبانة،  وبدوي  احلويف  أمحد  حتقيق:  )ت:637هـ(،  الشيباين 

والنرش والتوزيع، الفجالة، القاهرة.
42: املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حييى بن رشف النووي )ت:676هـ(، حتقيق: حممد 
نجيب املطيعي، بتكملة السبكي واملطيعي، الرياض: عامل الكتب، 1423هـ/2003م.

43: رشح صحيح مسلم، أبو زكريا حييى بن رشف النووي )ت:676هـ(، حتقيق: خليل 
مأمون شيحا، دار املعرفة.

44: رسالة أمراض القلوب وشفاؤها، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين 
)ت:728هـ(، ضمن جمموع الفتاوي، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، 

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
45: التحفة العراقية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين )ت:728هـ(، 

حتقيق: د.حييى بن حممد بن عبد اهلل اهلنيدي، مكتبة الرشد، الرياض.
46: هتذيب الكامل، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي )ت:742هـ(، 

حتقيق: د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت.
47: تاريخ اإلسالم، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق: 

الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.
48: سر أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق: 

جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت.
49: ميزان االعتدال، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق: 

عيل حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت.
50: الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز 

الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق: حممد إبراهيم املوصيل، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 
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الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق:   قايامز  بن  بن عثامن  أمحد  بن  احلفاظ، حممد  تذكرة   :51
عبد الرمحن بن حييى املعلمي، دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، الدكن، اهلند.

رِعيُّ الدمشقي  52: زاد املعاد يف هدي خر العباد، ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر الزُّ
الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  القادر  وعبد  األرناؤوط  شعيب  حتقيق:  )ت:751هـ(، 

بريوت.
رِعيُّ الدمشقي  53: روضة املحبني ونزهة املشتاقني، ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر الزُّ

)ت:751هـ(، حتقيق: مسعد بن كامل، تقديم: مصطفى العدوي، دار ابن رجب.
رِعيُّ الدمشقي  54: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر الزُّ
)ت:751هـ(، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن اجلوزي، الرياض.
الدمشقي  رِعيُّ  الزُّ بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية:  قّيم  ابن  السالكني،  مدارج   :55
)ت:751هـ(، حتقيق: نارص السعوي وعيل القرعاوي وصالح التوجيري وخالد الغنيم 
وحممد اخلضريي، حتقيق: مجاعة من أساتذة العقيدة واملذاهب املعارصة بجامعة القصيم، 

دار الصميعي، السعودية. 
املحسن  بن عبد  اهلل  املقدس )ت:763هـ(، حتقيق: عبد  بن مفلح  الفروع، حممد   :56

الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت.
57: ذيل طبقات احلنابلة، عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبيل )ت:795هـ(، حتقيق: 
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