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مآل مقد

مقدمة

 وصحبه وآله محمد سيدنا على والالم والصالة ،العالمين رب لله الحمد
: وبعد ،أجمعين

 أن لعلها ؛الوريقات هذه في سطرتها ،العلم طلب في رحلتي هي فهذه
 مني وطلب ،مرارا علي وألح' سألي لمن السيما ،الناس من ألحد مفيدة تكون

 الطبيعي العلم شقي بين وفقت وكيف العدًا، طلبي كان كيف له أبين أن

٠ اآللة علوم من به يلحق وما والثرعي
 عامة مناسبات و محاضرات في المرات مئات السؤال هذا سئلت وقد

 تلك عن أجيب أن أرفغى وكنت ، و))إذترذتية(( هاتفية رسائل وفي ، خاصة ه

 من أجده ولما نغسي، عن الحديث من الخجل من عليه جبلتًا لما بثي* األسئلة
 أصرف وكنت ،نقسي عن بالحديث محفل أو محاضرة وقت إضاعة جفي٠ح

 فهم - تعالى الله رحمهم - وخلفنا سلفنا من العظماء شأن في بالحديث السانين
 أضع لن الكتاب هذا في لكتي ،األمة مقدمو وهم الجملة في بالحديث ألض١

 بهذا إذن منتغر الحرج فذاك ، أراده لمن معروض فالكثاب ؛ بإذنه إال أحد وقت
. المستعان والله ،الوجه هذا على التأليف

 الشرعي الملز طبي على أنرج ثم الطبيعي، العلم' طلبي بذكر وسأبدأ

اآللة. وعلوم

 العلم،أما طبي لطريقة والتوضيح الييان إال الرسالة لهذه تأليغي يعني وليس
 ۶فمعاذالله؛فالمر نيه ميعدليحاجة٠عنأمرمضىول هواإلخبار المراد يكون أن

ه



ب____________________اسم طلب فى رحلتي ——____________________

 جهل، فقد م ءلم أنه ظن فمن ،أجله ويأتيه ،حمامه يوافيه أن إلى متعلنا يظل

 معترق ،التعلم مقبألعلى يظل أنه اسم لطالب - تعالى ٠ الله توفيق دالثل ومن

. اليقين يأتيه أن إلى بالنقص

 كان األولى والرسالة ،كذا هع رحلتي بعنوان رسالة ثاني هي الرسالة وهذه
 وبهذه ، التأليف(( مع ))رحلتي بعنوان والثالثة ، القراءة(( مع رحلتي’) عنوانها

 ،بيان نع والفكري والثقافي الشرعي مساري بينت قد أكون الثالث الرسائل

 : كتابي من السادس الجز* في أينه سوف الذي الدموي ساري ويقى
٠ تعالى الله شاء إن «،نكرياتي ه

 رحالتي معظم فيه سطرت الذي وهو ))رحالتي(( بعنوان األول الجزء وكان
٠ ستة ٣ ٦ حوالي في الست الدنيا قارات إلى

 من الثاني الجزء يكون أن يصاح طيارا( آلمذكرات بعنوان كتابا كتبت وكذلك

ذكرياتي-

 وال للفخر، طبا وال سمعة، وال ريا.« كتبته ما كتبت قد أكون أال وأرجو

 إلى وطريق ،الخسران فهوعين القصد ذلك من بالله أعون ،األقران على للتميز
 ما عاقبة من والنجاة ،ذلك من العافية الله أسأل ،الرحمن وسخط ،الخذالن

. عليه والقادر ذلك ولي إنه ،هنالك

 تناري فقد ذكرياتي، عن الكتابة ني ترددت أني تبل من ذكرت ولد هذا -
أمران: فيها

 ني المرء فعله ما ذكر في والتوسع النفس عن الحديث مغدة األول؛
. حياته



مقدمة

 إن به واالقتدا.* ،ساكتب ما على الناس ض طوائف اطالع مصلحة اآلخر:
. مفيدا نافتا رأوه

 ندر النفس عن الحديث على التركيز من التقلل محاولة مع اآلخر فاخترت
التكالن. وعليه المتعان، والله اإلمكان،

 رب لله والحمد ،أجمعين وصحبه وآله محمد سيدنا على وسلم اللهم وصل
العالمين.

 معيا حامدا وكتبه

 الضعيف المذنب العبد

الشريف موسى بن محمد

mmmalshareef@hotmail.com 
mhmalshareef@gmail.com 
www.altareekh.com :الموقع 
http://www.youtube.com/maltareekh
TWfTTER.com/DRMOHAMMEDMH 
www.facebook.com/mhmaltareekh
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.٠اسجعاالول

الطبيعي اسم طلب
المواد. تلك تدريس تقويم ٠
اإلنجليزية. اللغة دراسة .
األجنبية. اللفات دراسة ٠
الطيران. دراسة ٠



____________________الطبيعي اسم طلب االول؛ المبحث________________

 -سبحانه الله خلقها التي بالطبيعة كعنى التي العلوم تسمية استقرت ود
 الطبيعة أن العقول بداهة وس ،الطبيعة إلى نسبة ،الطبيعية بالعلوم وتعالى-
 عقولذ أسخف وما ،نشورا وال حياة وال مونا تملك وال ،شيئا تخلق ال

 بالصدفة يقولون الذين الملحدينا( و)) الشيوعيين(ا١ا من الطبيعيين الدهريين
 والكفر الجحود من بالله والعياذ ،نفسه خلق قد الكون هذا وأن ،والطبيعة
 دولة هنالك ما صحة والمعتقدين ،بذلك القائلين ألولئك كان وقد ،واإللحاد

 االتحاد يغوط قوة وال دولة لهم تعد ولم ،ذلك كل اضمحل لكن ،وسلطان
 العشرين القرن أواخر عشر، الخامس الهجري القرن أوائل الهالك السوفيتي

 على سلطانه وضعف ،الشيوعي المد انحسر الطفيان دولة وبقوط ،الميالدي

 فاللهم ،وعقيدته فكره وترتضي ،فلكه في تدور كانت التي الماديين مئات
الحط لك

 على جرى بما تعتبر لم بقية المسدين ديار بعض في الملحدين من بقيت لكن
 من عليه هي ما على فظلت ،وضاللها غيها من بعد تستفق ولم ،اإللحاد دولة
 إلى عمدت بل بذلك تكتنم ولم ،والتصور الفكر في وضادل العقيدة في فاد

 من ،تعالى بالله والعياذ ،البعيد الغالل هذا على مؤسسة أحزاب تقوية أو إنشاء

 ديدن وصار ،والفكري العقدي النين هذا آخر إلى ويساريه وماركسية اشتراكية

 من تحررت ثالث دول في الجارف اإلسالمي المد أمام الوقوف األحزاب تلك

 ، ( وليبيا) وتونس مصر وهي بعيد حد إلى الزمان هذا في والغساد الطفيان

 عملهم على الشبهات وإلقا* ضدهم، والتحريض اإلسالميين، مناكفة ولزموا

٠ ولتبيا رتوش هي خلتها المؤامرات وتبل ،ممر في العكري االنقالب قبل األمطر هذه كتابة كانت (١ )



______---------------------------اسم طلب في رحلتي_______________________

 أجل ولكل - تعالى الله بإذن - قرب عما كائن أمر أولئك زوال لكن وجهدهم،
. قريب لناظره غدا وإن ،كتاب

 وهر ،الطالب من الماديين سلكه ما الطبيعية العلوم طلب ني سلكت وقد

 - المتميزين الطالب من كنت وقد ،الحكومية المدارس في النظامية الدراسة

 رأسها وعلى ،العلوم جميع في الدراسة مراحل طوال - تعالى الله يغفل
 أني أذكر ال أني على ،واألحياء والغيزياء والكيمياء ،بأنواعها الرياضيات

 إلى ساقني وإنما ،الدهر من يولما فيها أرغب ولم ،قط العلوم تلك أحببت
 الصف نهاية إلى العلوم تلك دراسة على الطالب به يجبر الذي الجبر دراستها

 النحو هذا على الدراسة إكمال بين االختيار في أمري ملكت لما ثم ثانوي، األول
 وذلك ؛ االختيار وعدم األول الجبر إلى رجعت األدبي القم إلى التحول أو

 أخطط ولم ،بعيد زمن منذ ذلك على العزم بيتًا وقد ،الطيران دراسة أريد ألني

 لعلوم مغاير تخصص أي الدهر من يولما يتهوني ولم ،آخر الدراسة من لبيء
 سلك في االنتظام يريد لمن والبد ،سوئا ذلك في كالموق فكنت ،الطيران

.ذا في له خيار ال ،الطبيعية العلوم في الدراسة يواصل أن من الطيران

 المدة في إال المصريين، األساتذة من هم الطوم تلك يدرسنا كان من أن وأذكر
 كانت فقد «،الناصر )اعبد الخاسر والعبد فيصل الملك بين الهجر فيها حصل التي

 يكن ولم ،والسودان واألردن والعراق وفلطين سوريا من تأتينا األساتذة
 ما يوتا أسمع فلم ،بخالقها الطبيعية الطوم ربط يحسن ممن أولئك وال هؤالء

 بخرها وأنه وتعالى- سبحانه — الخالق خلقها قد الطبيعة هذه أن منهم واحد من
 ذلك سيرث وأنه ،جالل جل ،وضعها اش الثن وفق على األرض لنعمر لنا

 ني وير ،تعليمنا تولى ممن أستاذ ألي منهجا ذا يكن لم ،القيامة يوم كله
١٢



الطبيعي اسم طلب األول، المبحث___________________

 الصحوة قبل ما زمن في نعيثى الدراسة سني معظم في كنا فقد ؛غرابة ذلك
 تقرحا، ١٩٧٧- ١٩٧٦/١٣٩٧- ١٣٩٦ سنة بالدنا إلى وصلت التي اإلمالمية

 عاش ومن ،والرشاد الهدى عن عماية في الناس أكثر كان الصحرة نبل وما
 اليوم فيه نحن ما وأدرك الغرق عرف بعدها- وما الصحوة قبل ما -مدة المدتين

. ( ١ جليلة) نعمة من

: اآلتي أذكر فإني المواد تلك تدرس طريقة ولتقويم

: والدين العلم بين االنفصام : أوأل

 هذا ذكرت وقد الديني، التوجيه عن منفصله تدرس العلمية المواد كانت قد
 وأن ،الفصل هذا استمرار إلى تدعو اليوم دعوات هنالك أن والعجيب ،آنثا

 هذا في وأن ،العلمية المواد حصص في دسا ب الطان يوجه أن ينبغي ال . المدرس
! ! لوقته وتضييعا للمنهج إضعائا

 إنما الدينية اإلشارات إيراد من إلكثار ا هو المطلوب ليس إذ ؛ظاهر ‘خطا وهذا

 نقط ثالرا أو دقيقتين تتجاوز أال يمكن معبرات وإشارات ،قليالت إيما.«ات هي

 الطالب نفوس في اإليمان غرس في عظيتا أثرها سيكون لكن ،حصة كل في

 الذين من إال الفصرل ني الديني التوجيه بعدم المطالبين إخال وال ،وعقولهم

.سقيم بثي* وفاهوا ،عظيم أمر عن نغغلوا ؛يكبون كانوا ما قلوبهم على ران

الثانوية: بعد مسيرتهم ني نليأل اال الطالب ينفح ال الدراسية المواد أكثر :ثاتئا

التقنية دراستي في لي مساعدا طبيعية علمية مواد من درسته فيما يكن لم

 عما وسينثر ه وتقري تاريغا : ®الصحر؛ : وسميته اإلسالمية المحوة شان في كتابا كبت لد (١)
٠ تعالى الله ٠شا !ن ،نريب

١٣



____________________— اسم طلب ض رحلتى_______________________

 ال يكن فلم - مثال' - الطب دراسة اخترت أني ولر قليال'، إال الثانوية بعد فيما
 اخترت ولوأني لي، بمفيد والغراغية التحليلية الهندسة وال المثلثات حاب وال

٠ . . وهكذا ،لي بنافع األحيا يكن لم مثال' الهندسة دراسة

 ؛رغباتهم بحب علمية مسارات في الطالب يدرس أن المفيد من كان ولهذا
 وعطى ، المتقبلي تخصعه في المفيدة المواد له يدرس الطب دراسة أراد فمن
 مريد في األمر وهكذا ،الطرم ساثر من وفهمه عليه االطالع الالزم األدنى الحد

 الذي العلمية األقام من الطالب فيه يشترك ثالث مار ويبقى ،الهندسة دراسة
 ألنهما فقط والهندسة الطب ذكرت وإنما ،الهندسة وال العلب في يرغبون ال

 هذا يعدل أن ويمكن أقترحه ما هذا ،والطوم التقنية دنيا في األهمان الماران
.أعلم والله ،الواقع إلى أقرب ليكون المقترح

: وجهها على العلمية المادة فهم عدم : ثالنا

 كان منهم وكثير ،المواد تلك فهم في صعوبات من يعانون كانوا الطالب أكثر
 سة العامة الثانوية في دفعتي في النجاح فنبة ،االختبارات في يرب

 المواد تجاوز إنماأخفقوافي الراسبين وأكثر فقط،/'٠٤٢ كانت ١٩٧٩/١٣٩٩
 كثيرا ألن وذلك ؛الراسبين الطالب كل في غبا* إلى ذلك أرجع وال ،العلمية

 - أطم تعالى والله - هذا في التبعة إنما ،الفهم وحن الذكا* ينقصه ال كان منهم
 وهناك ،للطالب المادة مال*مة وعاى ،المدرس وعلى المادة تدرس طريقة طى

٠ واالستذكار المراجعة عن الطالب انصراف وهر آخر رئيس سبب

 متخصصين أساتذة يدي بين أتقدم أن أريد ال ألني ؛كفاية التقريم هذا وفي
شينا أقوم إنما لكن ،وأعلم أحق وهم هذا في أعمارهم أفزا ند المناهج نقد في



----------------------------------الطبيعي اصلم طعب ااألونحثالمد ——————

 وتجاوز المادة دراسة في المختلفة الطالب طرائق وعرفت ،ودرسته خليه وقفت
. أعلم تعالى والله ،اختباراتها

اإلنجليزية: اللغة -دراسة

 ومما ،بها ألستمتع حصتها حلول وأنتظر أحبها كنت فقد اإلنجليزية اللغة أما
 ثنتي طوال مدرستي وهي - جدة في النموذجية الثغر مدرسة أن حبها على ساعدني

 وكان ، «كًات« اسمه الثانوية للمرحلة إنجليزيا أستاذا جلبت قد كانت سنة- خشرة
 يشجعني وكان ،منهم واحدا كنت قلة سوى الطالب أكثر عن بمعزل األستاذ هذا

 أكثر آرى وكنت ،وخارجه الدرس أوقات في معه أتحدث وكنت ،الحديث على
. درسه على يتابعونه وال األستاذ، يقوله ما يفهمون يكادون ال وهم الطالب

 يدرسون فالطادب ؛اإلنجليزية اللغة دراسة يثوب عوارا هنالك أن الحق لكن
 في سنة عشرة وأربع ،الحكومية المدارس في سنوات ست اإلنجليزية اللغة

 إذا الطالب أكثر إن ثم ! (! والتمهيدي) الروضة سنتي بإضافة الخاصة المدارس
 الطوال النوات تلك في تعلموه بما الحديث يستطيعون ال الثانوية في تخرجوا

 بحيث عملي منهج يقارنه ال النظري المنهج ألن وهذا ! تعلموه! ما ببعض وال

 كان وهذا ،إلنجليزية ا باللغة والحديث النطق على قدرته مدى في الطالب يختبر

 الجراب من االبتدائية وسزات والتمهيدي الروضة أنام في اإلنجليزية اللغة الطالب تدريى أعد (١)
 أكثر أن طمت وند ؟ أجنبية لغة يدرس فكيف بعد لفته يحكم لم الطفل ألن رذلك ؛ والجرائر

 كنت أني والعجيب .لفته إحكامه قبل أجنبية لغة الطفل تدرس يمنعون حفارا المتقدمة البالد
 به-مغتعئخطودة٠فاذا خ الخاصة المدارس ض القائمين الصالحين بعض اشالة.ع هذه أناتثى

 طمرا إذا االس بأن مدرسه ني إياها تدرسه ص اكتذر لكنه الصغار آلطغال أجنبية لغة تدريى
 إذن تجارية ساال أ ا طيها يقبلون ال فإنهم أجنبية لغة 'ألطفال التدرس صة 'لمدرسة أن

.المبكرة المرحلة تلك ني اللغة بتعليم قناعة وليت
١٥



‘_______________________

 أن أظن كنت وإن شيقا اليوم حالهم عن أدري وال ٠ ' - ر

. المتعان والله ،عليه كان ما ض باق األمر

 فكان المدارس ني اإلنجليزية اللغة تعلم في خلل من أراه ما ودقا كتبت وقد

: ولته مما

 أن وذلك ٤ صحا يجد اليوم اإلسالمي العالم في اللفات تعلم في الناظر

 انه نم - اإلنجليزية خاصة - المختلفة اللفات يتعلم طويلة سنوات يظل الطالب
 تلك كل يتعلمه ظل بما يتكلم كيف يعرف يكاد ال الثانوية المدارس في يتخرج

 العناية ودم التدريى طريقة ضعف ببب كذلك ذلك كان وإنما ! ! النوات

٠ المخاطبة على بالتدريب

: قال فقد ،يسيرة مدة في لفات عدة يتعلم —عنه الله -رضي زيد وهذا

 يهود آمن ما والله إني : وقال ،يهود كتاب فتعلمت I الله رسول هأمرذي
 إذا له أكتب فكنت ،حذئته حتى شهر نصف بي يمر فلم ،فتعلمته ،كتابي على

(.١كتب،وأذرألهإذاخبإليه«)

. (٢والثرياذية) الفارسية تعلم أنه وروي

 ولم ،استغرابنا وطال عجبنا زاد يوتا ١ ٧ في السريانية تعلم أته علمنا وإذا
 مخاطبة من مكنه تعلينا تعلمها بل ابتداثكا أوالًا تعلتا - عئه الله رضي - يعلمها
.عنه الله رضي ،عجيب منه وهذا ،مخاطباتهم وذرا*ة الملوك

مطثا. البخاري ورواه (الحرجهابرد|ردفيذته،١ح
.١٨٢/٥: اذ فى احمد رواه الرياب اللغة م حديث (٢)

الطبري. تاريخ في يفيد، وردما الد الفارسية تعلم وا
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___________________الطبيعى العلم وداطلب اال* المبحث ——

 معرفة عدم هو اللفات تعلم في التهاون إلى المؤدية األسباب أكبر من ولعل
 وتعلم ،االثم مخاطبة إحان من نتيجته إليه تؤول وبما ،التعلم هذا بأهمية الطلبة
 االقتباس ومحاولة ،حطتها التي الحضارية الخطوات ومعرفة ،ومكرها كيدها

 للومول بنجاح االثم تلك قطعتها التي والمراحل المفيدة الخطوات لتلك الصحيح
 للطالب األهمية تلك ببيان قاموا والمعلمات المعلمين أن ولو ،إليه وصلت ما إلى

 أال ،األجنبية اللفات لتعلم الفخم المبذول الجهد ذلك ثمرات لجبا والطالبات
 الخاصة المعاهد إلى يلجأ لفته تحين أراد إذا منا الطالب أن الناس معاشر ترون

 المدارس في سنوات ست بقائه من الفائدة ما إذا ،بها ويرتفع لفته ليحن
 اإلنجليزية اللغة يتعلم وهو ! ! الخاصة المدارس في سنة عثرة وأربع الحكومية
 ،عجيب هذا إن ،منها يقرأه ما فهم أو بها النعلق يتطبع يكاد ال إنه ثم مثأل
. أعلم والله ،األيام من يتقبل فيما وتالفيه فيه النظر ينبغي ضخم تعليمي وخلل

 دعوة من يمكننا اإلنجليزية اللغة تعلم إحان أن كله ذلك من األهم إن ثم
 بها نتقرب عبادة وهو ،مهم أمر وهذا ،حسن وجه على البثر من الماديين مئات

تعالى. الله إلى

 التي العالمية الشر قوى مع االمية معركتنا في يساعدنا -أيفتا- اللغة وتعلم

 على قادرين كانوا اللغة منا طوائف أتقن فإذا ،ممكنة طريقة بكل اعالمنا تحارضا
 ،بدانهم أولئك يسمعها علمية بحجج به يرموننا ما على والرد ،أولئك مقارعة

.تأثيرا أقوى وهذا

األجنبية؛ اللفات دراسة -

 الحديث وأستطع ،اإلنجليزية اللغة تعلم مار ض شيئا آنثا بينت قد
 بها حاضرت وقد ،متوط وجه طى ذلك كل ،بها والكتابة ونهمها باإلنجليزية
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------------------------------------لعلم1 طلمب قى وحدتى _______________________

 فيما أفكر وأظل اللغة تلك في بليتا لت ألني ذلك أحب ال لكي ،مرارا

٠ أقوله أن قبل ذهني في وأترجمه -أقوله

 فقط حصص لح الفرنية درست فقد اإلنجليزية- غير - األخرى للغات1 أط
 أدركت شوطا قطعت أن بعد لكتي ،خاصة دراسة وكانت ،متقن شامي ًاستاذ ئى

 ساثر مع تتعارض وأنها ،الدراسة في المغي على تاعدني ال وشؤوني حوالي1 أن

 صدني ولربما ،عنها نانقطعت ،تعالى الله لقاب قبل حياتي في به أقوم أن يبغي ما
 عبر المتعاقبة الفرنية للحكومات شديد بغض من نفي في جده أ ما اإلكمال من

 كان فقد - الصليبية الحروب في فظائع من صنعته لما والحديث؛ األومط التاريخ
 العربية البادد في الفرنسيون فعلها الي وللفظائع فرنا- من الصليبية الجيوش جل

 الكبر عليها يغلب الي الفرنسي الثعب ولطبيعة ،الحديث العصر في واإلسالمية

٠ األجبي مع التعامل في والفظاظة والئنجهية

 لم لكي بها، اليسير الحديث استطعت حتى قليال الروسية اللغة ودرست

٠ فيه شرعمت أن بعد حروقها تعلم عن فأعرضت كتابتها طرائق أستسغ

الطيران: دراسة

 ،ثميممتوجهي١٩٧٩/١٣٩٩سذة شعبان في العلمي القم في تخرجت

 في فمجموعي ،آنذاك لي سنحت التي الفرص كثرة على ،الطيران معهد شطر

 دخول لي يسهل - آنذاك - المجموع هذا وكان ، ٠/٠٩٢ قرابة كان العامة الثانوية
 بشفاعة الهذسة لدراسة االبتعاث فرصة لي ستحت وكذلك أريد؛ كلية أي

 ا تعالى حفظهاالله - جدة مدية في المشهورة الداعية نصيف فاطمة الدكتورة

 منذ أزمعت أني وذلك ؛نفي في صدى وال عندي قبوال يلذ لم ذلك كل لحكن
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_________________ الطبيعي اسم طلب األول، المبحث -__________________

 ،ذلك بغير النفس أمن ولم ،الطيران بمعهد االلتحاق على االبتدائية المرحلة

.آخر شيء أي دراسة في رغبة أي أمامه يتغا£ل عزتا ذلك على رعزمت

 في أسجل أن النتائج ظهور وقبل الطيران في التقديم بعد ئصحت أني وأذكر
 ،العلوم كلية في فسجلت ،الطيران في أقبل لم إذا الدراسة لضمان كلية أي

 من عانيت ما قط دراسة من عانيت أني أذكر فال ،فيها أسايع بغعة ودرست
 فلما ،األسابيع تلك في مللي قط منها أمل- ولم ،األسايع تلك في الدراسة

 حتى عليها غيرآسف الكلية من بالخروج فرحا سارعت بالقبول النتيجة ظهرت
 بعدم الطالب شؤون إدارة يشعر شء أي أفعل ولم ،ملفي أمحب لم أني

 التي المادة يحب لم إذا الطالب أن على بوضرح يدل وهذا ،المواصلة في رغبتي
 الدراسة فإن منه رغبة غير على به مرتبطا نفه وجد الذي والتخصص ،يدرمها

. أعلم والله ،منها جدوى وال ومملة ،ثقيلة عليه تكون

 ووضع سترن، منهم وبل آالف خمسة أيامي في المتقدمين عدد كان وقد

 ،اإلنجليزية للغة وقم ،للذكاء قم : أقام أربعة فيه تحريري اختبار للمتقدمين

 .التحليل،’ يسمرنه ما يكون أن إال الرابع القم ونسيت ،واآلالت للغيزياء قم ٠
 أن وأذكر ،الشخصية للمقابلة تقدمت التحريري االختبار ض الفراغ بعد ثم

 أدري ال :لهم نفك ،٧٠٧ ال طائرة في المحركات عدد عن سالوني المخبرين

 ووظبتها باسها وأخبروني فضحكوا عديدة، بارزة نتر.(ات جناحها ني لكن

. محركات ليست وأنها

 لم والأدري بالمغبات؟ عالقتك ,تكون كيف :م واج سي ئم

 وري ‘يذكر ال مما جذا القليل إال شعر لحيتي في يكن فئم الؤأل ١هذ ,ألني
 أداد ودي ‘بأذهنذميالتفيالعمل٠فا'جبت في»ذاإ مدخل بي لطريقة كان
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اسم طلب في رحلتي_______________________

 معي وتكلم مفعوأل، كان أمرا ليقضي اإلجابة بهذه أجيب أن مني “ تعالى - الله

.اإلنجليزية باللغة المختبرين من واحد

 حالوني فأ ،المقبولين من وكنت النتائج خرجت أن إلى أيام يفعة بقيت ثم

 فتحتين على عيني أضع أن مني طلبت الممرضة أن وأذكر ،الطبي الكثف إلى
 منها اختبارات عدة وكانت ،به عيتبه اختبار الطبيب يريد ما المرء منهما يرى

 !! هذا على توافق لم اآللة لكن الحمد- _ولله لحول بي وليس ،الحول اختبار
 أن مني وطلب ،معه كان بقلم اختبارا لي فأجرى أمريكي طبيب إلى وأخذت

. بالنجاح ورقتي على فعلم ففعلت بصري أتبعه

 إلى ذهبت فلما ،التالي اليوم في كانت الحول اختبار إعادة أن اللطاثف ومن

 من وطلب كثير جزر بشراء سارع جرى بما تعالى- الله -رحمه الوالد وعلم البيت

 الثرب على يحثني وكان ، االختبار اجتياز في أنجح حتى ألشربه عصره الوالدة
 الوالد لكن ،بالحول له عالقة ال والجزر ! ! النظر يقوي انجزر فإن اشرب : بقوله

. الطيران معهد في أقبل أن على الحرص بالغ كان — تعالى الله رحمه -

 ولعل ،١٤٠٠/١/١ في ذلك وكان ،الدراسة لبدء موعد لي صرب ثم

 بدخول المكرمة مكة في الجلل الحدث فيه وقع قد التاريخ هذا أن يذكرون القراع

 في المعهد إلى ذهبت ولما ،فيه وإلحادهم اآلمن الله حرم وصحبه العتيبي حهيمان

 !لى أردنييي* بأستان وإذا ،جرى بما علمت قد أكن لم اليرم ذلك صباح
 ني جرى ما ببب والتطرف والتعنت بالتشدد ويصفهم ،والصالحين المتدينين

 حثن عقابي على وعزم نفسه، في فأسرها عليه، رددت أن إال أملك فلم الحرم؛
أن المعهد طى القاثمرن قرر يوم الفرصة هذه له حانت وفعأل ،الفرصة تجن

٢٠



---------------------------------الطبيعي اسم طلب األول! المبحث___________________

 السنة إلى األولى السنة من اإلنجليزية للغة المتقنين الطالب بعض يعتئدوا
 قوانين لدراسة وسنة ، اإلنجليزية للغة ستة : ستتان المعهد في والدراسة ، الثانية

 لنا وعقدوا ، المتحدة الواليات إلى الطالب يبتعث ثم ، علومه وبعض الطيران
 العنة إلى مباشرة لالنتقال عقبه المختارين من كتت أني بعد فيما ببئت اختبارا

 السنة إلى أنتقل أن ورفض بالمرصاد، لي وقف األردني األستاذ لكن الثانية
 فيما لي تبين وقد ، حال كل على لله والحمد ، األولى السنة في فبقيت ، التالية

 الطالب هع حتدت لو ألني وذلك ؛ لي خيرا كان علي جرى الذي هذا أن بعد
 التي الدفعة في غريبا لثددت - ثمانية قرابة عددهم وكان - صعدوا الذين

 في البقاء كان بينما ، معيثا الطالب في الدعوي تأثيري كان وربما ، بها سالحق
 دعوتهم في الطالب عند لي أمكن الثانية النة إلى معهم والصعود دفعتي

 فقد ؛ جرى الذي هو وهذا ، بهم الصلة تعميق في وأحن ، هدايتهم ومحاولة
 ورب ، منحة ثناياها في محنة ورب ، التأخير هذا وراء من كثير خير حصل

. العالمين رب لله والحمد ، نافعة ضارة

 في طلبها في متميزا كنت لما لكتي ، اإلنجليزية اللغة درست األولى النة وفي
 وكنت ، دراستها في يذكر عناء أجد لم فإني والثانوية المتوسطة الدراسة سني

. والمنة الحمد وش ، الدفعة على األول

 الدراسة تلك من مللت أني وأذكر الطيران، قانون درست التالية الستة وفي
 إذ ؛ حيلة باليد ما لكن والضجر، الملل من القصوى الغاية إلى منها وضجرت

 مملة والحادة الجافة صياغتها بطريقة والقوانين ، دراستها من بد هناك يكن لم
 البشر صياغة طريقة بين المقارنة العلماء بعض عقد هنا ها ومن ، ومضجرة

 بطريقة كلها سيقت ونواه أوامر من - تعالى - الله كتاب فى ورد ما وبين للقانون
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 ----------------------------------------اسم طلب في رحلتي_______________________

 اغلبها وختت ‘ آلتواه ياأيهاالذين :> الخالد اإليمان بدأأغبهابذاء ،رائعة
 أنم رفهؤح >لطكمتقغون<، نحو: ت،٦لهبادتتفياتو تعبالت

 وألال ه رجم غفور الله >إن <، ورحمة ذنكم من شف ذلك" > ،تتغرنه

- واليغجر اليمل فإنه ونواه أواس من - تعالى - الله كاب ي قرأالمر، مهما

 في النظري االخبار أجل من روما إلى سافرت التة تلك من فرغت ولما
 ذلك وكان ا ا ساختين لمدة ألختبر أيام عثرة قرابة نيها فمكثت الطيران، نرانين

٠ روما في األمريكية الغارة في االختبار

 عدا ما كلهم وكانوا ،الطالب من عشرة في كنت أني روما في ذكرياتي ومن
 الطيران في ومغتش كابين اآلن وهو - أحدهما فاخترت ،الملتزمين غير من اثتين
 غرفة في متا نكون أن عاى معه واتفقت العليان بدر تعالى الله في األخ

 تعالى الله جزاه فوافق ،واحدة غرفة لهما عين طالبين كل ألن وذلك ؛واحدة

 أنا وأذكر ،أمريكا من عدنا حتى واحدة غرفة في كنا الوقت ذلك ومنذ ،خيرا

 ذا نيثا طريثا الحافلة بنا وسلكت ،بومي تدص الجبال في مدينة إلى ذهبنا
 في السائقين من كثير طريقة على متهورا أرض السائق وكان ،خطيرة منعرجات

 أهل من بالقرب ثار تديم بركان أحرقها قد بها فإذا ابدة إلى وصلنا فلما ٤ إيطاليا
 سيب عرفت البلدة بيوت إلى دخلنا ولما ،جمينا فاحروهم نيام بألوهم البلل؛

 على ذلك ويصررون ،لوط قوم عمل يعملون كانوا نغد ،عبهم جرى ما

 الله-تعالى- فأرمل ،ويعلنونه به ويفتخرون الداخل من يوتهم غرف جدران
 وعظة ،للمعتبرين عبرة وهم فأصبحوا نائمون وهم البركان ذلك حمم مليهم

.سبحانه منهم ويتتغم بأعدائه يصنع كف الله إال طالإله سفلن
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--------------------------- الطبيعى اسم طلب االول؛ المبحث --------------------------------

 من به أخرج خروج أول إيطاليا إلى النر وكان - روما في أدهشي ومما
 شوارع أحد في الطلبة وبعض وأنا حانت قد الصالة أن - الغرب ديار إلى بالدي
 جمع نويت قد وكنت العصر وقت حان فقد ة الصان من بد ال فكان ،المدينة

 الشارع رهيف على نصلي : ب للطان فقلت ،الظهر هع تأخير جمع العصر
 شجرة كل تحت أيت ر أني إال فيها راعني فما واسعة حديقة فدخلنا ! ! فامتحيرا

 مزر وضع في ينافدان وهما ! ! البشر من وأنثى ذكرا - تقرنا - الحديقة في
 إن >< : تعالى الله قول إيراد يحسن وهنا ،لرحانت١ في للنوم المعد القراش داخل

العافية. تعالى الله [ذأل٤٤ :]الغرقان سبيال أضز' ذمه ٠بل كاألئعام إأل دم

 في الدراسة لمواصلة المتحدة الواليات إلى ابتعثت البالد إلى عدت لما ثم
 على زيادة المقام هذا في الذكر يستحق شينا أجد المتخصصة،وال الطيران علوم

 والله ،هذا غير آخر مقام لها بالدعوة متصلة أخرى قضايا وهناك ،ذكرته ما

٠(١المستعان)

 حاألصاع ذا كان يل.،ئئ ,مذكرات فيطكالبرانفيىي: (اودءتكلذكرا-١)

٠ الطبيعية العلوم دراسة : البحث هذا لختم
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المداوس. في اسم طلب األول؛ المطلب -
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العظيم. القرآن ة فر في اإلجازة -



_____________— الشرعي اسم طلب الثاني، البحث--------------------------------

 فًاقول ،اآللة علوم من يقتضيه وما الشرعى العدًا طلبي المبحث هذا في أذكر
: عليه متوكال -تعالى- بالله مستعينا

٤المدارس في الشرعي المحئلباألول،طلباسم

 العالم في تدذس التي المناهج أقوى هر المملكة في واسوي الشري الهج
 الله -رحمه فيصل الملك من بقرار وعدلت غيرت المناهج أن وذلك ،اإلسالمي

 على اجتمع وقد ، الميالدية التيتيات ا الهجرية اثمادينيات أواخر تعالى
 المناهج تغيير قرار وكان ،وغيرهم العوديين من ودعاة وعلمات مشايخ تغييرها

 الوحي، مهبط ببادد الئقة تغييرها قبل المناهج تكن لم إذ جليال؛ تاريخيا قرارا
 الدراسية المناهج كتابة على مسيطرين كانوا الذين العرمب القوميون كتبها بل

 ،كبير حد إلى جيدة منها أجزاء وتغيير تعديلها بعد المناهج نًاصبحت ،آنذاك

٠ ( آخر) حديث ولهذا

 زماننا ني كان نقد المنهج أما والمدرس، المنهج هما التعليمية العملية وركتا
 -في البعد كل بعيدين كانوا فلألسف المدرسرن وأما ،كبير حد إلى مقبرأل
٠ القدوة المدرس عليه يكون أن ينبغي عما الجملة-

 في اآللة طرم وبعض الشرعية العارم يدرسوننا مدرسون لنا كان وقد
 وكانوا خ والثانوية «))اإلمدادين والمتوسطة االبتداثية :الثالث الدراسية المراحل

 ني ترك منهم واحذا أن أذكر ال لكني الكاثرة، أكثريتهم ني ،المملكة خارج من

 غرابة وال ،وقلي نلبي ني أثر حن بكالم أوتكلم حنة ذكرى نفي

وتقونا*. تاريخا ،الصحوة: : كتايي في المناهج تغيير في تحدثت (١ )
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----------------------------------------اسم طلب في رحلتي_______________________

 كنا وقد ،مرشدين وال ،دماة يكونوا ولم موظفين كانوا فإنهم ؛هذا في عندي-
 -تعالى- الله من حتى ، باألحياء منا باألموات أثبه الصحوة قبل ما زمن في

٠ وفهتا وويا ديتا المجتمع رقي في األثر أعظم لها كان بصحوة علينا

 كان لكن ،والشمرل التعمق من تقرب دراسة الشرعية العلوم ندرس وكنا

 من كشر في خملي منهج إلى النظري الشرعي المنهج يحول الذي المدرس يتقصنا
 الذين لمدرسينا أنى لكن ٤ اليومية بحياتنا ويربطها ،المادة إلينا ويحبب ،جوانبه

 وهم لنا؟ صالحة قدوات وليسوا كذلك يكونوا أن آنذاك الثرعية المواد درسرنا
 ،المرغوب المعللوب الوجه هذا على العلم طلبهم سنوات في يدرموا لم أنفسهم

.يعطيه ال الشيء وفاقد

 بيد كانت الثانوية منوات في الشرعية المواد اختبارات يعفى أمغلة أن وأذكر
! ! االختبار قاعة دخولهم قبل يتدارسونها الطالب

 هع يتحدث الفصل في كان الثانوية المرحلة في الشرعية المواد أستاذ أن وأذكر

 ماحة إلى النافذة من تخرج كانت أخرى ومجموعة ،الطالب من مجموعة
 الفصل إلى تعود ثم ، “الطعام بع ))مكان المقصف من تريد ما لتشتري المدرمة
المدرس!! من نكير أي بال

 أقل -كانوا األغلب في الشرعية- العلوم مدرسي أن األس يجلب ومما

 كانوا الطبيعية المواد ومدرسي ،الطادب نفوس في ومكانة مهابة المدرمين
.األحيان من كثير في بصرامة الطالب ويعاملون ومهابة مكانة أصحاب

 المحتل عليها سار قديمة خطة لهي الشرعية المواد مدرسي منزلة إسقاط وإن لدنا
 فعمد ،الطالب نفوس في الشرعي العلم مكانة ليهدم اإلسالم بالد في األجنبي
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---------------------------------المبحثالثاذي|طلباسمالشرءى -------------------------------

 مدرس يقبض ما ثلث األجر ض لهم نرتب العربية واللغة الشريعة مدرسي إلى
 الفعاف الطالب يختار األجنبي المحتل وكان ،اإلنجليزية واللغة الطبيعية ازملوم

 وإن ،الكليات من ذلك غير في األنويا* والطالب واللغرية الشرخية الكليات في
 مرع وغيرهم العلمية بالكليات يلتحقون كانوا النابهين الطالب إن فقل الدنة شنت

 المتخرج أجر لقلة ؛وأمثالها واللغوية الشرعية الكليات إلى مصيرهم كان الضعاف
 الدين مكانة لهدم لهذا خطط وإنما ،العلمية الكليات في المتخرج أجر وهلو فيها

 البريطاني المعتمد يد على مصر في الخطة هذه بدأت وقد ،الناشئة نفوس في واللغة

 ستة معر بريطانيا احتلت لما كرومر اللورد بعد- فيما البريطاني السامي -المندوب

 في مستنارا كرومر عينه دنلوب يدعى قس يد على وذلك م،١٨٨٢٨ه١٢٩٩
! مصر! في ا٠للتعلي التخطيط بيده وكان والنهي، األمر بيده فكان المعارف وزارة

 .راجعون إليه وإنا لله وإنا ،واإلسالمية العربية البالد أكثر إلى العدوى مرت ثم

 وهذا ،الحياة بواقع الربط من خالية دراسة الشرعية المواد درسنا أننا والحاصل

 ،الصالة قليلي ،الدين عن بعيدين الجملة في يكونوا أن إلى الطالب بأكثر أدى

 بمدرسين إال الناشئة تتفيد ولن ،والحرام بالحالل — الجملة في — مكرثين غير

 يعظمون بل ،الطالب نفوس في الشريعة ويعشرن ،والعمل العلم بحن يقرنون
. األعظم نبيهم إليهم ويحببون ،الطالب نغرس في وعز- وجل تعالى ٠ الله

 ١٩٧٩/١٣٩٩ سنة مدرستي في العامة الثانوية في الطالب دفعة أن واذكر

 أقلمنءددأصابعاليدين،وكان ربما فيها بدينهم المكزض الطالب كامدد

 ني الكبير الخلل ببب هذا وكان ا ا طانا وسبعين مائة قرابة الطالب عدد

 ‘المدرسين ني المنهجي اب في الكبير والضعف الشرعية، المراد تدريس
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________ اسم طلب في رحلتي---------------------------------------

 نكيف قدوات ليسرا فهم ! ! الطالب يدرسونه عما أنفهم هم وبعدهم
إذن؟ الطالب شأن سينصاح

 النقد ودرسنا ،النحر رأسها على فكان اآللة علوم من درسناه ما أما
 يسمرنها منها واشيائهم عنها انصرافهم شدة من الطالب وكان والبالغة،

!!“والبالهة هالذكد

 بمعزل العربية اللغة لمواد الدراسة كانت لكن ،أيفتا الصرف من شيئا ودرسنا
 بأس ال بعالمات يأترن الجملة- -في الطلبة كان فقد ،باللغة اللسان تذليل عن
 الصف منذ العرية اللغة ودراستهم تخرجهم عقب - يتطيعون ال لكنهم ،بها

 من خالل صحيح واحد سطر قراءة - الثانوي الثالث الصف إلى االبتدائي الرابع
 التي التدريى طريقة على هذا في التبعة إنما الطالب ذنب ذلك وليس ! !اللحن

 العمل على التدريب عن واإلعراض القواعد في التفصيل الى المدرس فيها يعمد
 جع وشروط ،والحرف والفعل االمم عالمات حفظ على الطالب فينشأ ،بها

 والعطف والصفة البدل وقواعد ،السالم المؤنث جمع وشروط ،اكالم المذكر
 يحن ال هذا لع لكنه مرتفعة بعادمات االختبار في يأتي قد وهو ؛ذلك وغير

 من وهذا ،فصيحة سليمة بطريقة نفه في عما التعبير يتطح وال ،القرا*؛
 منها يستفيد ال ثم عديدة سنرات اللغة علوم الطالب يدرس كيف إذ العجز؛

! النفس؟ في عما أوالتعبير القراءة في شيئا

 tطريقا ألنتهم إلى تعرف الفصحى تكاد ال —تقرنا— كلهم واألساتذة هذا

 بعد الطالب يتطح فكيف ،واللغة الشريعة أساتذة حتى بالعامية يتكلمون فإنهم
بها؟!! نفه في عما والتعبير الكالم ويحسن بالفصحى لسانه يذلل أن كله هذا

طى النظرية اللغة قواعد الطالب ئعلم أن هي العربية لتعلم طريقة وأفضل
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---------------------------—الشرعي اسم طلب الثانى، المبحث -----------------------------__

 الصحيحة القرا^ة كيفية الطالب يدرس ثم ،اللغة قواعد ألهم جايع موجز وجه
 لغوية قواعد من فيه أخطأ ما ويصحح سمعه والمدرس الطالب يقرأ بأن القويمة

. ضبعتا و قرا^ة باللغة لسانه يذل أن إلى كذلك ويبقى ،قبل من إياها علمه

 المصري األديب األستاذ نال العربية اللغة لتعليم العملية األسالب وفي
:١٩٦٤/١٣٨٤ ستة المتوفى العريان سعيد محمد المؤرخ

 فلتكن ؛يتكلم أن الطفل بها يتعلم التي الطريقة على العربية نعتم أن ®يتبغي
 نحمله وأن ،يتحدث أن نسأله ثم التلميذ إلى نتحدث أن األولى العربية دروس

 ومن اللغة هذه محت من الغذاء له نقدم وأن ،يكتب أن إيه نطلب ثم المطالعة على
 األداء سلس عربي بدان عليه نقصها مسلية صغيرة أقاصيص في أسايبها

 تحدثنا كالتي بلغة سمع ما يعيد أن إليه نطلب ثم ،المعنى مفهوم النبرات واضح
 أملينا الذين نحن ألننا كلمة ؛كلمة نعرفه الذي قاموسه من تخرج وال إليه بها

 نزيد يوم كل نفتأ وال ،له روينا التي والقصص األحاديث هذه كلمة كلمة عليه
 ما مبلتا به بلغنا فإذا ؛اليوم به نتحدث فيما وأساليب كلمات اللغوي معجمه في

 ال الصحيح الكازم وموازين اللغة قواعد تلقينه في حينئذ فلنفكر الوسيلة بهذه
 من ممرع غير جز* أنها طى ولكن ،يدرسها أن يجب جديدة قواعد أنها على

. (١به(() تحدث الذي الكالم من ملفوظ غير ونطق ،سمع الذي الكالم

دراسلذالتاريخ:

 نغد ‘حرج وال والضجر الملل ض نحدث المدارس ني التاريخ دراسة أما
 ال االدة منهج ألن وذلك الطالب؛ على الحصص أثق ض اتاريخ حمة كانت
الظر' الالنة األحداث أو المؤثرة القمعى وال ظات٠وال اس ساب يومل
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ورلتي|لىطإباسم

 ،بها المادة تلقوا التي الطريقة غير يحسنون ال االكب- على - المادة رسر٠ومل
٠ ( تجديد) وال فيها إبدغ ال ،مملولة مكروهة التاريخ مادة جعل كله وهذا

 العديدة السنوات طوال ناثدة أي التاريخ دراسة من استغدت أني أذكر وال
 أستاذ يوقننا ولم ،جلل حدث وال ،مهم شء ستوقنتي ولم ،المدرسة في

 نائدة وال ،له حقيقية قيمة ال وسرد كر هو إنما الفوائد من فاثدة على قط التاريخ
 إلى يقذفونه نم الطالب رؤوس يمأل مضجور مكرور مملول وحغظ ،ورائه من

!االخبار! إجابة أوراق ني االبد

 لم ما إنه : المدارس في العلم طلب لطرائق الموجز العرض هذا بعد أقول وأنا
 وحن المختلفة للعلوم التلقي حن بين فيه يجمع حنا بناب المدرس يين

 هكذا المدرسين أكثر يكن لم ما ، لطالبه قدوة نفه الوقت في يكون وأن عرضها
 التي النقص وجوانب بالثغرات ة٠مملو ستكون المدارس في الطالب دراسة فإن

. المتعان والله العوائد، بأمرأ الطالب على تعود

المدرسة، خادج اسم طلب الثاني، المطلب

 شأني في بالتبصر على تعالى- - الله تن' الثانوي القم من الثالثة السنة في
 في سقتها قمة ولهذا ، ®االلتزام، بالدنا في الناس يسميه وهذا أحوالي، *راجعة ٠

 من عددا فقرأت ،توجيه بدون المنفردة بالقراب؛ العلم بطلب بدأت وفد ،آخر مكان
الله (-رحمة٣القيم) ابن الحافظ وتلميذه (٢) تيمية ابن اإلسالم شخ ورسائل كتب

٠ تعالى الله داء ان الثامن المبحث في له ودراستي التاريخ ني الحديث سيأتي (١)
 ترلي ٠ المجتهدين اللمين ائمة احد ٠ تيمية لجدته إدعى ،الالم عبد بن الحليم عبد بن احمد (٢)

 الدرر٠ انظر ٠ عديدة ومصنفات كبذا علتا خلف أن بعد معجونا بدمشق ٧٢٨ سنة - الله رحمه
٠١٧٠٠١٥٤/١ الكامنة*:

اح وك .الحبلي الجوزية نيم اس الدين نس ،الدشقي الررعي ايوب بن بكر ابي بن محمد (٣ )
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٠١٠ الشرعى اسم طلب الثاني، المبحث -

 ثخ كب خاصة ، أقرأه لما فهم وعدم صعوبات من أعاني وبقيت - عليهما تعالى

 فراغي من أشهر بضعة بعد وتعالى- -مبحانه الله وفقتي أن إلى ،تيمية ابن اإلسالم
 ،به ونفع تعالى الله حفظه ،إبراهيم علي محمد الدكتور ثيخي ۶للقا الثانوية من

 ، تصوره على صعب أو ،فهمه على امتفلق مما كثيرا لي ليحل إليه أذهب فكنت

 آخذه أن يجب لما مراعاة وال ،العلم طلب في ترتيب غير على إليه أذهب وكنت
 — (١خالف) الوهاب عبد للثيخ الفقه أصول كتاب عليه أقرأ كنت أني وأذكر أوأل،

 تدرس ألم : لي ففال معناها عن فألته فقهية مألة فمرت - تعالى الله رحمه

! الفقه؟ تدرس لم وأنت ألصول 1 تقرأ كيف : فقال ،ال : له فقلت الفقه؟

 اإلسالم ثيخ كالم من فهمه مثلي على يصعب بكالم آتيه كنت أتي وأذكر

 —أحياثا— فكنا ،عنه ألساله سياقه من اقتطعته —تعالى الله رحمه— تيمية ابن

 أقرأآنذاك وكنت ،اإلسالم شخ مراد فهم أجل من بالقليل ليس وقئا نمضي
 الشيخ إلى منها بالمعغل وآتي والثالثين الع الفتاوى مجلدات من يعفنا

.للشخ أفهمه لم بما وآتي أخرى كجا أقرأ وكنت ،لي ليفوه

 ٠س عن يخرج ال كان حش تيمية ابن حب علبه غلب ،العلم واسع ،الجنان جرى وكان ،٦٩١ =
 ،الدرر :انظر .تعالى الله رحمه بدمشق ٧ ه ١ سنة توفي .ذلك جمع ني له يتمر بل انراله من

.٢٣-٢١/٤ الكامنة،:
 اإلمالمية الغريمة أمتان كان .العلما، من ، معري نفيه .خالف الواحد مبد بن الرهاب بد (١)

 بكفر ولد .العريبة اللغة مجمع أعضا، وأحد ،الشرعية المحاكم ل رضتا ،الحقوق بكب
 .بها الطالب أحطب وبان ، ١٩١٢ سنة بالقاهرة الشرعي القفا► بمدرسة وتخرج ‘ لزيات١

 للشريمة أمتان ماخد عحن ١٩٣٥ ستة وفي . القضا، ملك إلى انتقل ثم ١٩١ ه منة بها ودرس
 نمانتف ده ١٩٤٨ سنة إلي فيها أستاذا ثم ،القاهرة بجامعة ،الحقرق كب فى االسالمية

.١٨٤٤:/ انظر،األخالم، ؛ ١٩٥٦/١٣٧٥ سة - تعالى الله رحه - توفي .مطبرعة
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__________ لعلم1وحلتىضطلب--------------------------------------

 معضلها وحل انفراد على والعميقة المطولة الكتب قراءة طريقة آن والحاصل

 إال لتتاسب تكن لم الطريقة تلك لكن ،سلكتها التي الطريقة هي ما شيخ ءلى

 تكن فلم أنا أما ،ونهاياتها بداياتها منضبطة نظامية بدراسة العلم مفاتح ملك من

 قرءاتي أكثر في عليه ودرجت سلكته ها هذا لكن آنذاك الطريقة تلك تناسبني

 ى الفقه ))أصول كتاب وهو كله عليه قرأته واحد كتاب باستثناء آنذاك الشيخ على

٠ تعالى الله رحمه ،خالف عبدالوهاب للشيخ

 للحافظ كتاب يدي بين وقع قد أني هنا ها تذكر التي اللطائف ومن
 رحمه - الحافظ فيها أول للتشبيه(( الموهمة األحاديث ))تأويل عنوانه الموطي)'(

 اإللهية الصفات من أي ،جاءت كما ائروها : السلف فيه قال ما حل “تعالى الله

 إذ ؛عظيمة دهشة على فاستولت I رسوله وستة تعالى- “ الله كاب في الواردة
 أقرأ كت فما ،شيئا الصفات أمر في التأويل عن أعرف ال الوقت ذلك إلى كنت

 الله رحمة ٠ القيم ابن الحافظ وتلميذه تيمية ابن اإلسالم لشيخ إال العقيدة في

 فذهبت ،الحديث أهل عقيدة سوى شيئا شيخي لي يقرر ولم ٠ عليهما تعالى

 ما لي وبين —تعالى الله حفظه - فضحك ،الكتاب أمر له وذكرت مسرا إليه

٠ اتالة لي فانحلت جيدا بياتا السيوطي الحافظ صنع من فهمه علي* استغلق

 ،نغي إليه تسكن ولم الدهر من يوتا التأويل مذهب ارتغئ لم اني والحق

 أذهب ال لكني ،الوحيين نصوص على الجرأة من ب فيه مذهب أنه وأرى

 ٠٠ وجرى ،مجتهدا عالما كان ٠ المصري اليوطي مسد ين الرحمن عبد الدين جالل اإلمام هر (١)
 ضرحمه٩١١ سنة القاهرة في توفي ٠االجتهاد دخواه بيب كثيرة خالفات خصر. خلما* وبين

.٥٥/٨ الذب اشذرات انظر: تعالى.
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الشرعي اسم طلب الثاني، المبحث

 وكيف ،والجماعة السنة أهل من بخروجهم القول في المشايخ من عدد مذهب

 الرسيط العصرين في اإلسالم أئمة وأكثر وه قرر الذي التغرير هذا إلى أصير
 قليل؟ والجماعة؛ال التة أهل من إذن يبش فمن ،التأويل أهل من هم والحديث

 ذهبرا فيما أخطئوا التأويل أهل إن مؤكدا أقول لكني ،قليل بعد مًاينه وهذا
 الله فرحم ،تحكم وال هوى عن يكن فلم التنزيه إرادة مبعثه هذا وخطأهم ،إليه

لهم. وغفر الجمع، تعالى

 من على يلقيه كان فيما كبيرة استفادة الثيخ من استغدت وقد هذا
 أهل طريقة على اللفية العقيدة مبادئ علمني قد كان إذ ؛العلوم مقدمات
 على حيف وال ،تعصب وال غلو بدون لكن التأويل أهل وعقائد ،الحديث

 عليه كان ما هو العقائد من الصحح أن بوضوح لي ذكر قد كان وإن ،المؤولة

 حتى ذلك في ورغبني ،يؤولونها وال الصفات يثبتون الذين ،الحديث أهل
 إثبات في الحديث أهل عقيدة أن عندي وتقرر االقتناع، تمام به اقتنت

 بدون لكن ،بالصواب واألولى واألحكم األسلم هي تأويل بدون الصفات

 السنة أهل من جمء فهم التة أهل دائرة من لهم إخراج وال لالساعرة نفيه
 معلومة الصفات في التسليم في وطريقتهم الحديث أهل : عندي هم الذين

 ،عقيدتهم معتقدا معهم أكون أن وأشرف مذهبهم طى جرى وض هم
 وال التة أهل من أولئك كل ،والماتريدية ،واألشاعرة ،غنهم الله رضي

 أمل من والماتريدية األشاغرة يخترج المشايخ فبعض ،منها إخراجهم يصح

 في اإلسالم طماب من الكاثرة كثرية٠اال يخرج بهذا إذ ؛بين خطأ وهذا التة

 من كثير وكذلك واضح، حيف وهذا المنة أهل من األخيرة العثرة القرون

ر المفات ني اإلثبات يرى من يخرجون والماتريدية األشاعرة علماه
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٠ اسم طلب فى رحلتى

 خطًا وهذا ،بالتجسيم ويتهمونه السنة أهل داثرة من الحديث أهل طريقة
 الحديث أهل هم والجماعة السنة أهل أن - عندي — والصحيح ،وعبث

 تبديل غير من األول الصدر عليه كان ما على االعتقاد أبواب في جروا الذين

 معهم ويئدرج ،باالتباع األولى فهم ،تأويل وال تعطيل وال تحريف وال
 العقيدة- من جوانب في أخطا-ع من عندهم ما -على والماتريدية ألشاعرة ا

. لهم وغفر الجمع الله رحم

 والماتريدية األثاعرة أن وهي وسطى، رآها طريقة على جرى المئايخ وبعض
 من الغليظة البدع أهل وبين بينهم قوبل إذا العام باالعتبار التة أهل من هم

 دليل وال مرضي غير إليه ذهب الذي ا وهن" ،فال استقالأل أما ،وأمثالهم الرافغة
 أهل تحتها انضوى جليلة مظلة والجماعة النة أهل إن : يقال أن فاألولى ،عليه

 ال العقيدة في مسائل في وتجاوزهم خطئهم على ،والماتريدية واألشاعرة الحديث
.والجماعة التة أهل دائرة من تمانا تخرجهم أن تبلغ ال لكنها ،أرتغيها وال أقرها

 وأنه ،وضوابطها الشريعة قواعد إلى أقرب وأنه ،الحق أنه رأيت ما هذا
.أعلم تعالى والله ،ولهم لنا إنصاف

: (٢الحاجب) ابن عقيدة شرح في (١البكي) الدين تاج قال

 جمة على وقرأ ٧٢٧ سنة ولد .الدين تاج ،نصر أبو ،البكي الكافي عبد بن علي بن الرهاب عبد (١)
 و*وشاب، مهر حتى والعرية واألصرل بالفقه واالشتغال الحديث طلب في وامعن المثايخ، ض

 عدا ولي .بهاالعد ورزق حياته في انتثرت معنفات له ٠باألمرر ومعرفة وطالوة ذابالغة وكان

 وصفح فيها ثبت محن له وحصلت ،فيها واإلفتا* القفا.* ريامة إليه وانتهت الثام بالد في وظائف
.٤١-٣٩/٣: الكامتة، *الدرر انظر .تعالى الله رحمه ٧٧١ سنة توفي ٠ إب أما* عمن

 بن سر بن عمروعثمان أبر والملة األئمة جمال النحوي الفقيه األمرر ‘المقرى العالمة اإلمام النخ (٢)
 ه منة ولد التعاف. ماب المالكي، المولد اإلمتاني األمل الدريبي الكردي يوض بن نكر أي
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 يجب فيما واحد معتقد على اتفقوا قد كلهم والجماعة السنة أهل أن اعلم”
 ٠ ٠ . لذلك الموصلة والمبادئ الطرق في اختلفوا وإن ،ويستحيل ويجرز
: طوائف ثالث باالستقراء فهم وبالجملة

 الكتاب أعني السمعية، األدلة مبادئهم ومعتمد الحديث، أهل األولى:
. واإلجماع والسنة

 وشخ والحفية، األشعرية وهم الفكرية والصناعة العقلي الظر أهل االتية:
٠ ٠ ٠ الماتريدي منصور أبو الحنفية وشخ ، األشعري الحسن أبو األشعرية

 النظر أهل مبادئ ومبادئهم ،الصوفية وهم ،والكشف الوجدان أهل : الثالثة
. (٣(()النهاية في واإللهام والكشف البداية في والحديث

 مكان فى ذلك بينت فقد ،الصرفية فى تقريره لنقد صالجا اآلن السياق وليس

٠..,
 . النظر وعلم العربية ني رأسا العالم، أذكيا، من وكان الصعيد يالد من بإسنا وخمسمائة سبعين =

 دمشق، يجامع ودرس فدرسها، برع حتى هنالك العلم طلب ني واجتهد القاهرة إلى انتقل
 ساثل ني النحاة وخالف ،الركبان بمصنفاته ومارت ،األصحاب به وتخرج ،المالكية وبالنوزية

 توفي وبها هناك، مدته تطل فلم اإلسكندرية، إلى انتقل ٠ مفحمة إشكاالت عليهم وأورد دقيقة،
 ٠٢٦٤/٢٣ البالءا: اسيرأعالم وستمائة وأربعين ست سنة شوال من والعثرين السادس في

 األشعري بئر أبي بن إمماعيل بن طي أبوالحن المتكلمين، إمام ،العالمة إلمام1(هوالثخ١)
 االعتزال معرنة ني برع ولما ،الفهم وترة الذكا* ني عجبا وكان 4 ٢ ٦ ’ سنة وك البصري اباني

 ببغداد مات ٠ العلم بعة له تقفي حنة تصانيف له . به المقدمين ض كان أن بعد منه أ وبر كرهه
.٩٠ -٨٥/١٥ :٠أءالمالبال* سر انظر :٣٢٤سة

 ماتريد إلى ب ٠ الكالم طما* انمة من :الماتريدي منصور أبر محمد، بن محمد بن محمد (٢)
.١٩/٧.اذظرااألخالما:٣٣٣مؤلغات.توفي عدة سمرقذد(طه )محلة

.٩/٢ كينا:١طوم بشرحياء المتقين االدة (ااتحاف٣)
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________________________اسم طلب في رحلتي

.البغدادي)'( القاهر عبد اإلمام نال و

 والحديث الرأي فريقي من والجماعة الدة أهل فهي والبعون الثالثة الغرفة نأما

 الغريقينوقراؤهمومحدثوهمونكلمو هذين وفقها، ،الحديث ضيئتريلهو دون
 وعدله وصفاته الصارع توحيد في واحدة مقالة على متفقون كلهم منهم الحديث أهل

 الغرقة وهم تفسيق، وال تضليل منها فيه اختلفوا فيما بينهم وليس ٠ ٠ ٠ وحكمته
 بدع من ء بثي بها إيمانه يخلط ولم ذكرناها التي الجهة بهذه قال فمن ٠ ٠ . الناجية
 ختم إن الناجية الغرقة جملة هن فهو األهواء أهل وساثر والقدرية والروافض الخوارج

 أصحاب من األعظم وسوادها األمة جمهور الجملة هذه في دخل وقد ،بها له الله
.(٤«) . . .الظاهر وأهل (٣(والثوري)٢واألوزاءي) حنيفة وأبي والثافعي مالك

٠ اإلنصاف عين وهو ،أعدله وما الكالم هذا أحسن قما

 : يقول تعالى الله رحمه ( الداني) أبوعمرو الجليل السلفي اإلمام وهذا
 والجماعة الستة أهل قول أن وتسديده بعونه وأمدكم ،بتوفيقه الله أيدكم اعلموا ه

. خراصان تزيل ،أبومنصرر ،البغدادي طاهر بن القاهر عيد األشان المتغن ،البارع العالمة (١)
 ٠ المثل به ويضرب ،ئ عثر سبعة ني يدرس كان ،الثافية أعالم وأحد ،بديعة تصانبف صاحب

.٥٧٣٠٥٧٢/١٧ :التبال،، سيرأعالم٠ انظر .شاخ أن بعد ٤٢٩ سنة ،إسفرابين،٠ب توفي
 ٠ه١ه٧توفيسذة جليل. ثقة الفقيه. أبوعمرو، صرواألوزاعي، ابي صروبن بن الر^ بجد (٢)

.٣٤٧: التهذيب، اتقريب انظر ٠ تعالى الله رحمه

 توفي ٠ الورعين سيد الحافظ اإلمام ،اإلسالم ثيخ ،الكوفي الثوري سروق بن سعيد بن منيان (٣)
.٤٦٠: الفضال،، انزهة انظر ٠ تعالى الله رحمه ١٦١ سنة

.٢٠-١٩(االغرقبينالغرق،:٤)
 ولد؛ الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان األندلس خالم ‘المقرئ الحافظ، اإلمام، الشيخ )ه(

 دينا‘الغبط جيد مالكىسب، كان المشرق. إلى ث-مرحل بلد، علما عن واخذ ،٣٧١
 )داب( ب ٤٤٤ ستة مات . والنحووالتغير والحديث ات الفرا في بارعا الدعوة، مجاب فاضأل،

.٨٣-٧٧/١٨ ،:٠انظراسيرأءالمالذبال تعالى. الله رحمه
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 والفقهاء الحديث أصحاب من والمتأخرين المتقدمين المسدمين ض
 الحديث أهل فيهم يدخل والجماعة التة أهل أن فبين «) . . . والمتكلمين
. والماتريدية األشاعرة إال المتكلمون وما ،والمتكلمون

:(٢الحبلي) الغارض العالمة اإلمام وقال

: فرق ثالث والجماعة السنة أهل ه

 ٠ عنه الله رض حنبل بن أحمد وإمامهم األثرية

.تعالى الله رحمه األشعري الحسن أبو وإمامهم واألشعرية

٠ (٣تعالى(() الله رحمه الماتريدي متصور أبو وإمامهم والماتريدية

 ))تبعير : الغاريتية العقيدة على شرحه في الشطي)؛( ابن العالمة قال وكذلك

. ٧٣ :السفاريتيها( العقيدة على مانع وابن شطي ابن شرحي بين الجمع في القابع

 في يحتمل كالتا ( الدحيان) خلف بن الله عبد الشيخ الكوض العالمة وقال
 السنة ))أهل : السفاريني قول على معلقا قاله ،والصواب الحق منه جوانب

: والماتريدية واألشعرية األثرية : فرق ثالث هم والجماعة

٠١١٧: والجماعة* السنة أهل معتقد في الوافية والرسالة (١)
 وفقيه محدث ،الدين شمس ،العرن أبر ،الحنبلي النابلي السفاريئي سالم بن احمد بن محمد (٢)

.تعالى الله رحمه ١١٨٨ ستة توفي .نابلى قرى من يغارين ولد مؤرخ، ،اصولي

.٧٣/١ البهتة،: األنوار الوامع (٣)
 ستة دمشق في ولد األصل؛ بغدادي نرضي؛ نفيه الحبلي، الشطي معروف بن عمر بن حن مر (٤)

٠٢٠٩/٢: ٠ألءالم١> انظر ٠١٢٧٤ سنة بها وتوفى ،١٢٠٥
 من ابهاأبوه نزح اكي الكويت ني وك حرب، نبيلة الى نبه ويرجع )ه(حبليسلغيًاثري،

 منة توني وخطنا؛ ومطائ؛ نافنا، فكان المناصب في االبن وتنقل ٢٩٢ ئ غد في المجمعة

١٩٤١/١٣٤٢.
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 األثامرة وإن ؛الحديث أهل كلهم ألنهم واحدة فرقة هي فرق )!الثالث

 وكل ،أولوها وإها فرضوها فإما أهملوها وال األحاديث يردوا لم والماتريدية

 وانتحالهم األخبار القتفائهم واحدة فرقة فالثالث وحيتئن ،حديث أهل منهم

 أهل فهم المنقول؛ وخالفوا العقول حكموا فإنهم الغرق باقي بخالف اآلثار،

٠ ( أطم(() تعالى والله ،جهالة و ومخالغة وضاللة بدعة

. ذلك مثل كادتا سلوم بن علي بن محمد الحنبلي العالمة وقال

. ذلك مثل (٣الحذبلي) المواهبي العالمة وقال

: تعالى الله رحمه البغدادي القاهر عبد وقال

 الله -رضي الصحابة مرافقة على هم من األمة فرق من اليرم نجد الولنا

 دون الصفاتبة ومتكلميهم األمة فقهاء من والجماعة السنة أهل غير عنهم-

 والغالة والمشهة والنجارية والجهمية والخوارج والقدرية الرافضة
والحلرلية®)؛(.

: تعالى الله رحمه ،باز بن العزيز عبد الشيخ وقال

.٧٣ القانع،: (اتبصئر١)

 العطار-من في ولد ،والهيئة بالغراثض عالم الزيري، النجدي التميمي سلوم بن خلي بن محمد (٢)
 سنة نيها وتوفي الثيرخ سوق مكن ثم األحا( إلى وانتقل ، ١١٦١ ستة بتجد- سدير قرى

.٢٩٧/٦ :*األعالم، انظر .تعالى الله رحه ،١٢٤٦
 في ولد ، العلما* من ،مقرئ حبلي فقيه ،الدين تقي ،الدمثغي األزهري البعلي الباقي هوبد (٣)

 • ١ا V ١ فهاحة وترقى دمشق وعادالى ،األزعر في ارمصروتب رحل ، ١٠٠ ه بعلبكحم
.٢٧٢/٣ انظر،األعالم،:

أهاللسذةاألشاءرةا.٠ذقألضكتاب ٤٥٣ واألثران لعنن” (٤)
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الشرعي اسم طلب الثاني, المبحث--------------------------------

 الصفات، بعض تأويل من السنة أهل فيها خالفوا أشياء عندهم األشاعرن’

 غلط وهذا ،يؤولون ال النة أهل ألن ؛السنة أهل من ليسوا التأويل باب في فهم

األخرى المسائل في النه أهل من لكنهم ومنكر، األشاعرة من

 الستة أهل بأن القول عندي يترسخ المتعددة والنقوالت كله التقرير وبهذا

 كل أن ذلك يعني ال لكن ،والماتريدية واألشاعرة الحديث أهل هم والجماعة
 مردود خطأ هو بل صحيح الصفات تأويل من والماتريدية األشاعرة به أتى ما

 بينت كما ،الجماعة و السنة أهل دائرة من يخرجهم ال ذلك وخطؤهم عليهم،
. أعلم تعالى والله ،آنثا

 حفظه من حكمه أ مما متتابعة أسابع على الشيخ يلقيه كان وغيره ذلك كل

 (٢الحنفي) العز أبي البن الطحاوية العقيدة شرح وبكتاب تارة كتاب دون ونهمه

 أسباب لي قرر وكذلك ،ألصرل ا علم من قليل غير قدرا وأفهمني ،أخرى تارة

٠ اء٠الجز خير عني الله فجزاه ،حسا تقريرا العلما.* بين الخالف

االول، أستاذي

 آنذاك وسمعت ،الطيران معهد في أدرس كنت ١٩٧٩/١٤٠٠ سنة في

 لماذا أدري وال مسرحا تمى وكانت العلوم- كلية قاعة في عقد بمحاضرات

 فأعجبني منها محاضرة فحضرت ، ثالثا-* يوم العزيزكل عبد الملك جامعة -في

. الشبكة على باز بن العزيز عبد الشيخ مرتع (١)
 في وك ٠ الحفي الصالحي اسعفي طي الدين عالء بن طي الحن أبر االين صدر العز أص ابن (٢)

 ند و- ،حنيفة أبي مذهب يتحلون أفرادطكانوا جمح امرة كف ني ٧٣١ ستة دمئق
 في - تعالى اك رحمه - توني .ومصر اكام تفا► ترلى ند رهوأيفتا ،اشام ني القفا* ترلى

.٣١٣/٤:٠،اذظرااألءالم٧٩٢دمذقسذة
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 الحجم كبيرة ورقة وهو ،إخالدا محاضرة لكل آن ورأيت ،وطريقتها موضرعها

 طى فعزمت سيحاضر، الذي الشيخ هو ومن المحاضرة وتاريخ بموضرع تنبئ

 ودللت الطالب فسألت ،الطيران معهد باب على وتعليقه اإلعالن هذا أخذ

 طى واإلشراف جيه باكو المنصة على مشغوأل كان لكنه ،سمح طالب على
 ’ لي فقال ،اإلعالن منه وطلبت منه فاقتربت ،وينهاهم يأمره-م آخرين طالب

به؟ تريل وماذا

٠ المعهد باب على أعلقه أن أريد : نقلت

المعهد؟ هذا وأين نقال:

 اإلعالن وأعطاني ،وأعجبه بهذا سر فكأنه ،الطيران معهد هو : فقلت

٠ الكلية باب على وعلقته سرورا به فطرت

 بي فاتصل ، إياه فأعطيته المنزل هاتف رقم اإلعالن- أعطاني لما سألني- وقد

 وكان ،الهنداوية منطقة في أسكن كنت أني على بالزيارة وتعهدني بعد فيما

 لكن ،ضعفائهم من كنت وقد القوم علية وهومن ،فلطين شاع في يعكن

 من كان ولقد ،بيته في زيارته إلى يدعوني وأن ،زيارتي من يمنعه لم ذلك
 إليه القلوب يجلب كيف يعرف وكان بمكان، واللطف والدماثة السماحة

 من يثاب من الله يهبها مرهبة وهذه ،معه لمن تعهده وحسن ولطفه حته بما
.عباده

 نتقدض فلربماأدركتناالصالة الصالحين الثياب من جمائ أجدعنده وكنت
 كان الباب بعض أن طى ، حفظا هم أكثر ى ألتي ذلك ض ويمر إمان
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------------------------------- الشرعى اسم طلب الثاني، المبحث------------------------------

 خيرا- الله -جزاه لكنه ،آنذاك التجويد في ضعفي ببب إمامتي من ممتعضنا

 معارضة إلى االلتفات وعدم اإلمامة في تقديمي من الطريقة هذه على جرى

.ذلك بعد التجويد أتقنت أن إلى اآلخرين

 ابن اإلمام تغير من عليه أقرأ أن أحيانا مني يطلب جمال األخ كان وقد
 ،أحد أمام كتاب بقرا.«ة قبل من عهد لي كان وما تعالى- الله رحمه— كثير

 بالكتاب أمك فكنت ،علي محمد الدكتور شيخي على تي۶قرا قبل وذلك

 خجلي لغرط وذلك ،له رؤيتي دون يحول حتى وبينه بيتي عيني أمام فأضعه
 أن حاول : فيقول يوجهني الله- -حفظه فكان ، الصنع هذا اعتيادي وعدم

 حاول و ،وجهي في قراءتك أثر وانظر أخرى، الكتاب وإلى تارة إلي تنظر
 مني نهيت حتى هكذا بي زال ما ثم ،تقرأ وأنت أراك حتى الكتايب تنزل أن

 ة للقراء القويمة الطرائق بعفى على واعتدت ،الناس أمام الكتب قراءه هيبة

 األخ إلى يعرد -تعالى- الله بعد كله ذلك في والفضل ،آخرين بحفور
 الله فجزاه القراءة، في وأستاذي األول معلمي وبغيره بهذا صار الذي جمال

خذا. تعالى

٠( ١ تعالى) النه كتاب حفظي
 قصة ولذلك -العامة- الثانوية نهاية في والتوفيق الهداية طريق التزمت ولما
 أخ المسحل علمى يتردد ممن وكان ،الحي مسجد أالزم كنت —آخر مكان في سقتها

 الثغر مدارس في متا درمنا ند كنا ،هندية أصول ض —تعالى— الله في لي

 الحافظ هر - تعالى - الله ألن وذلك ؛الحفظ كلمة يكرهون والخلف اللف من جماعات كان قد (١)
 جرأني ني الله افغر ،اليوم الناس اطالح خلى جرب لكني ،للكتاب قرأة نحن وإنما ،لكتابه
٠ راجعون إليه ,انا لله وإنا ، أدي وسرب كهذا عنوان على

٤٣



اسم طلب فى رحلتي

 وأخذ القويم الطريق التزم قد وكان ،ولي نور الله عبد وهواألخ ،عديدة ضوات
 المذهب هو الهند ملمي على الغالب ألن وذلك الحنفي؛ الفقه دراسة في

 العقدية السلفية الكتب من جملة على آنذاك اطلعت قد وكنت الحنفي،
 بضاخني ولقلة ،الحنفي المذهب هع االختالف من شيء بعضها وفي ،والفقهية

 كل طويلة ماعاب ذاك أخي أناقش أن لي يحلو كان فقد طلبه وأدب العلم في
 لجهلي- - وأسثه ،عليه وأرد علي ويرد ،وفروعه الحنفي المذهب أصول في يوم

 المغرب نصلي وكنا ، وارتضيته إليه ذهبت ما بقوة وأنصر ، وارتضاه إليه ذهب ما
 المجد خارج واقفين بقينا المغرب صلينا فإذا ،ليلة كل الحي مسجد في معا

 من كثير في واقفين نظل الصالة بعد ثم ،العشاء صالة تحين أن إلى نتناقش
. اآلن منه أعجب مما وهذا ! ! وماعثين ساعة األحيان

 وبقينا ،يحفظه ما علي ويقرأ ،تعالى الله كتاب من حفظته ما عليه أقرأ وكتت
. مدة ذلك على

 ألنهي الصلوات عقب ماجدها من مسجد في جدة في أبقى كنت وكم
 ومراجعة قراءة القرآن من بصفحات أمر هذا الناس يوم وإلى أريد، ما حفظ

! !التجد في أجلس كنت وأين حفظتها فأذكرأين

 أينما أنى فأذكر ،قليآلآنذاك منه عديدة أوأجزاء القرآن يحفظ من وكان
.آنذاك تجويدي وضعف سني حداثة على !ا لإلمامة قدمت ذهبت

 قلة وقت فى كنا ألننا وذلك الحى؛ مسجد وهوفي أنا اإلمامة أتناوب وكنت
 ٤ يحدًالإلمامة قلثيأل ولو ويفقه ،يسيرا ولو شييا يحفظ كان نمن األلة؛ من

 الجهاد آيات واألنغال التوبة سورش من أنر؟ أن ويعجبني بالناس أصي فكنت
 سوراإلخران!ايريد فى العراءة تكثرمن أنت لي: وقال أحداإلخوة نجاي
نط لمأفكر وذلكأني كالمه من فعجبت ٤ قرتها اإلخوان يفضل اض الور

٤٤



--------------------------------الشرعي اسم طلب الثاني، المبحث -------------------------------

 القرة معاني من فيه لما إياه وتغغيلي له لحبي إال قرأته الذي أقرأ ولم ،هذا في
. األخ ذلك إليه ذهب ما إلى رعدا أذهب ولم ،والعزة

 جدة في فحفظت العامة، الثانوية نهاية بيل القرآن حفظ بدأت قد وكنت
 ،فيها ابتعاثي مده المتحدة الواليات في القرآن سائر حفظ وأكملت ،أجزاء سبعة

 - الله أنعم ما جملة من عددتها حادثة لي حدثت الحفظ أردت لما أني وأذكر
 أبيه إلى ولي نور لله1ءبد آنثا ذكرته الذي هذا أخي أخذني فقد على، به تعالى-

 فرح العظيم القرآن حفظ في أخذت أني أبوه علم فلما مرة*، تعالى- الله رحمه—
 هدية وهو مصحف هذا : لي وقال ،كذلك أحبه الصالحين من وهورجل بهذا
 وأنت وتذكرتها الغروض أحد تصلي أن نيت إذا : لي قال ثم ،منه لتحفظ لك
 — الله أن عد : لي فقال ال، : فقلت تنام؟ أن تستطيع فهل رعى، الغراش في

 وفرض والليلة، اليوم في الصلوات الخمس كلهم الناس على فرض تعالى-
 !!تحفظها حتى تنم فال يوم كل صفحة حفظ الصلوات الخمس مع أنت عليك
:منها فوائد، عدة له هذا صاحبي والد وصنع

 كان وقد ،اآلن بالدي مصاحف لعامة موافق أعطانيه الذي المصحف إن اوأل:

 وال ‘ المعرية الطريقة طى المصحف طباعة ترتيب يكن فلم مكة، مصحف يمى

 ٤ ٠ قبل الوقت ذلك جدة ني منتشرا المصحفين كال كان وقد ،الهندية الطريقة على
 لرجدت المصحفين أحد من حفظت أني فلو ،اليوم وجودهما ل تضا وقد ،منة

 مصحفط-تطع ض الحافظ أن المعلوم ض ألنه وذلك ؛انتثارهما لقلة شمئااليوم

 معط آي وني 'اصدن ض وموقعها اآلية سرف ،ت حعظ ما مررة رذن
 فضمكانوجءبالوقخمضمصحفآ فلورا و!ببرى،اضالض

'وجودها وموانع لآليات ذهنه في اآلي أس!ترتيب عب والخلط اآلين
٤٥



________________________اسم طلب في رحلتى----------------------------------------

 به تعالى- - الله نفعني يوم كل صفحة يحفظ على أخذه الذي العهد إن ثانآ:
 لما لكني التدريب ببب التعب من أعاني كنت حيث ،المتحدة الواليات في

 أحفظها كنت بل ،متجا كنت مهما الصفحة حفظ أحاول العهد ذلك أتذكر
 أنا وأكرن بالطائرة الممك هو زميلي كان إذا التدريب أثناء األحيان بعض

٠ تعالى الله بفضل أتممت حتى الحفظ عن يوتا أنقطع فلم ،له مالحظا

 ظالل )افي كتاب من يوم كل الصفحة تغير قراءة العهد هذا إلى أضفت وقد
 الصفحة تفسير كان وقد ،تعالى الله رحمه ، (١) قطب سيد لألستاذ القرآن«
 على تعالى- الله -بحمد ثبت لكني الظالل من كثيرة صفحات يستغرق الواحدة

ذلك.

jالعظيم القرآن قراعة في اإلجازة

 للعلم طلبي مجرى غئر أمر لي حصل تالئل بأيام أمريكا من عودتي بعد
 نصار، رأفت األستاذ وهو آنذاك أصحابي بأحد اجتمعت فقد ،الشرعي
الحفظ؟ أتممت هل نألني:

.نعم : فقلت
 " أسيوط في مرثاا ٠ بقرية ١٣٢٤ ستة ولد ،ممري إسالمي مفكر ،إبراهيم بن تطب بن سيد (١)

 مجني في وكتب األهرب جريدة في وعمل ١٣٥٣ ستة بالقاهرة العلوم دار كلية في تخرج
 نيا مرايا ثم المعارف وزارة ديوان في نمرظثا للعرية مدرسا رين الرسالةاوهالثقافة،،٠

 اإلخوان إلى انضم . سوات ثالث امريكا إلى التعليم برامج لدراسة بعثة في اوفد ٠بالرزارة

 ءلى|الك فعكف معهم، رسجن جريدتهم نحرير وترر الدعرة نشر نسم نترأس ثامين
 ل* ؛ ١٣٨٧ سنة تعالى الله رحمه فاعدم باعدامه األمر صدر أن إلى سجنه لى هو و ونشرها الكتب

 ن٠٠ومااح .السابقة األدية اكثاة سب المؤاخذات من بعضهاقليل وني ،راتعة جبلة ممنات
 بمر الة كان ما : ١٣٨٧ ستة نكبة حصلت لما - تعالى الله رحمه - الغاسي هالل األمتان كلمة

. ١٤٨ -١٤٧/٣٠. وانظر،األعالم، قطب. سيد فاتل حربايفردها



_____________________لشرءي١المبحثالثاذياطلباسم ——————٠٠

اإلجازة؟ تأخذ ال بز : لي فقال

ومااإلجازة؟ نك:

 وهو ،سويد أيمن اسمه سوري شيخ هنالك : لي نال ثم معناها لي فشرح

 فأسه ،إليه بالذهاب ونصحني ،الجامعة حي في الدن ابن جامع في القرآن يدرس

 فقرأت القراءة، مني فطلب ،اإلجازة نيل على بعزمي وأخبرته اكاب اليوم في

 صغرا تستحق قراءتك إن أقول أن أريد ال أنا : لي فقال العظيم القرآن من شيئا
 لغيري التجويد أدرس كنت فقد هذا بكادمه فصدمني ! ! بقليل الصغر فوق لكنها

 ذلك كان لكن ،معقولة درجة إلى التجويد لقواعد فاهتا نغسي وأرى ، أمريكا في

 لم ولماني كثيرة أخطاء شابه التجويد لقواعد تلقيته الذي فالتلقي ؛كبيرا وهتا

 في لالختبار مستعدا أكون عندما آتبه أن مني طلب ثم ،أظن كنت كما وونا يكن

 التجويد في الجزرية(( ))المقدمة مش بقراءة بدأت ثم ،فاختبرني فاته ،كله القرآن

الله رحمهما األنصاري)؟(، زكريا اإلسالم لشيخ وشرحها (١ الجزري) ابن للحافظ

 اسافعي الشيرازي ثم الدمئقي الخير أبر الدين شمى ، محمد بن محمد بن محمد المالمة اإلمام (١)

 ،بدمئق ٧٥ ١ سنة ولد .الموصل قرب عمر ابن لجزيرة نبة الجزري( ب)اس وبعرف ، ’المقرى
 الروم بالد إلي إثرها ض انر— حوادث نيها له وجرت القاهرة دخل .بالقراءات اعتناؤه واشتد
 ٠٢٦. -٢٥٥/٩ :الالب >الضر انظر 4 ٨٣٣ سنة بها توني ث٦حي شيراز الشاذية(ثمإلى )الدولة

األزهري المصري األنصاري الدين زين ،اإلمام الثخ ،زكريا بن محمد بن زكريا النخ (هر٢)

 مناخ علي وتفقه ،اسم طب ني واجتهد ،وشدة ضنك فى ونثا ، ٨٢٦ منة ولد .اسافعى
 بالرحذض ونمد اسم يون ني برع حتى شاخ طى وغرت الحديث واخذ ،كثيرين
 ير مال( والم األموال بين رجع ٠ وديا دت ألور. ني نجحظرفل( ركان والغا الحجاز

 اال رمه طويال صر أن بعد ٠٩٢٦ذئترش ررزق.عغاتوئتالذدبرر:. سه،

.٢٠٧٠١٩٦/١: االشرة! المئة بأكبان االتر: كب !الكوا سر .مار

٩٠١٠



_____--------------------------------اسم طلب ض رحلتي_______________________

 يأتيه كان فقد ؛له األول الطالب وكنت شديدة، بحماسة القراءة وبدأت تعالى،
 تعديل طبيعتهم تقبل وال القراءة يحسنون ال السن في كبار أميون أشخاص
 ة نرا في واحدة طريقة طى ألتهم درجت الذين القبائل من وكانوا ألتم،

 الله جزاه بي سر جئته فلما طويال؛ منهم الشيخ عانى وقد ،تغييرها يصعب القرآن
! !لسانه تقويم يمكن شخصا لقي فقد خيرا

 من استفدته ومما عليه، الناس وأتبل عرف حتى أشهر بضعة بالثخ وانفردت
كثير: وهو تعالى، الله حفظه الثخ،

 ثم ،والطيبة الشاطبية طريقي من حفص برواية لي وإجازته عليه القرآن قراءة — ١
. والدرة الثاطبية طريقي من الصغرى العشر ارت اع بالقر لي إجازته

 قرابة ذلك واستغرق ،التدريب قراءة سوى ختمات ثالث عليه قرأت وقد
! ! سنة ثالثين

 منفردا عليه أقرأ أن به- ونفع تعالى الله حفظه - الشيخ طريقة من كان وقد - ط
 فيفيض ورقائق مواعظ من اآليات تلك في ما على يقف ثم ،قراءتي فيقرم

 اآليات تلك في مشايخه له بينه ما يذكر كثيرة أحيان في كان وقد ،بيانها في
 ثنايا في كثيرة قصعتا يذكر ما غالبا إنه ثم ،والمواعظ الرقائق من له ووضحوه

 فلربما ،طويلة ساعات تستغرق عليه القراءة كانت ولذلك ؛واإلرشاد الوعظ
 الظهر بدأنا وربما ،عشرة الحادية أو ليال العاشرة في ونفرغ العصر ني بدأنا

 الطويلة الساعات إعطائى فى جذا سخيا الشيخ وكان ،العشاء ني وانتهنا
 جذا مفيد؛ الغريقة وهذه ،ملل وال كلل دون تقريى يوم كل ونهارا يأل

ض ض رانتاهذاذان ني نادرة عزيزة هي نفه الوك وفي ‘ساب

٤٨



___________________الشرعى العلم طلب الثانى! المبحث------------------------------

 كل والسماحة الخاء من الوجه هذا على الطوال الساعات يهب من المشايخ

 باالرس االتزام على يشجعني من كان بل بهذا يكف لم والئخ يوم؛
 المشايخ على بالحضور يلتزمون كانوا الذين الطالب خلى أمثلة ويذكر
 مشايخه أحد أن وذكرني ! العيدين! أيام حتى غياب طواألدون سنوات
 عن يوتا ينقطع أن دون عاتا عثر سبعة شيخه على حضر أنه أخبره

 ، بالمتعذر أشبه هو بل الناس دنيا في اليوم نادر هذا أن شك وال ،الحضور
 شحن إلى تحتاج ال كانت التي همتى يشحن ومثيالتها األخبار بهذه كان لكنه

 شبه هيئة على طوال ساعات من الشيخ لي يهبه بما مسرورا كنت فقد ، طويل
. به ونفع تعالى الله حفظه ،كبيرا على أثره كان ولهذا ؛طويلة سنوات يومية

 يربط كان بل القراءة أثناء والزواجر واآلداب بالمواعظ الشيخ يكتف ولم
 كثير عند ويقف منها، بجملة ويخبرني الزمان، بآحداث اآليات مدلوالت

 اآليات بمعاني ربطها كيفية لي ويبين فيها ليناقشني الدهرآنذاك حوادث من
. القرآنية

 العلوم من جملة على يلقى كان تلك بطريقته الشيخ إن القول وجملة
 العشرين في عليه القراءة ابتدأ مثلي لشاب جدا مفيدة كانت واآلداب

! !عمره من الخمسين في ختمها و

 ني أخطأت فإذا كتاب من أقرأ كنت فقد ،نطقي وتصحيح لساني ضبط-٢

 نوالي على - لهذا نكأن ،الصواب طى ودلي عدلي انطق أو الحر تواعد
 وش ،نطغي وتقويم ذي١ل ضبط في األثر أكبر - عديدة شهور ن الفراه؛
األضان فائدتها ني تحدث التفويم في منهورة طريفة وهذه وانة، الحمد

٤٩



_ اسم طلب ض رحلتي_______________________

 كانت أنها وذكر ،ذكرياته في تعالى- الله (-رحمه ١ الطنطاوي) علي الشيخ

 لقواعد الطالب حفظ أن وجدت !ني ثم ،دمشق في عنبر مكتب في متبعة
 النحو قواعد من حفظه بما لسانه ضبط على ما مرشد يقف أن النحوبدون

 .هاهنا أعيده فاد ،آنثا الشيء بعض مفصآل ذلك ذكرت وقد ،مرجوح أهر

 من عدد إعراب القراءة أثناء مني يطلب كان بل بذلك الشيخ يكتف ولم
 : لي قال بل ،إعرابي بجودة معجب أنه مرة من أكثر لي ذكر وقد ،الكلمات

 ونفع تعالى الله حفظه“ بادحدح علي الشيخ ومن منك أعرب على يقرأ لم
 يحتج لم إنه : مرة من أكثر لي قال وقد ،كثيرا على لشخ با معتا وكان به-
 وكان ،مرة أول له بيانه بعد تجويدي حكم على علي الشيخ تنبيه يعيد أن

!!كثيرا أتعبته ألني بي يعرض بهذا السخ

 كانت التي والمنطقية الشرعية العلمية المصطلحات من عددا الشيخ أفهمني —٣

 الي األخرى الكتب بعض وفي ،وجازته على الجزرية المقدمة شرح في
.عليه قرأتها

 جدا حريصا كان فقد ،العلم طالب أدب أي ،الثيخ به أخذني الذي األدب - ٤

 الطرائق بأحسن وأخذي ،خلقي من ساء ما وتقويم ،سلوكي ضبط على

 من جدا الكثير علي يقص كان وكذلك ،لي مفيدة هو يراها كان التي
الرئاسة حب وبالذات ،نغي من اليئة الصفات نزع على المعينة الحكايات

 طو- نكنها مكة استرطن .طتطا بلدة من معسري أصل من سرري . المعروف العربية أدب (١)

 الممنات ض العديد له .اإلسالمية والقفية فلطين نصرة فى وجوالت رحالت له كانت
 آالف كذلك وله ٤ اإلعالم وائل ني األحاديث آالف وله األدب. باب في ض^كب

.١٣٥-١٣٤/٢ األعالم،: ذيل’انظر و.١٤٢٠ ستة تعالى الله ه٠توفيرح المقاالت.
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__________________  الشرعي العلم طلب الثانى، المبحث ■

 هذا على تأكيده ما أدب على أكد ألشيخ أعلم فال ،والشهرة اكصدر وإرادة
 األمر هذا هولهدم إنما وحكايات مواعظ علي يورده ما جل وكان ،األدب

 استفدته ما أهم من أراه وهذا ،ألبتة به تعلقي عدم على والتأكيد ،شي في
اآلداب. بابي في منه

 نيل على شجعني الذي فهو شي، إلى ))األكاديمية(( العلمية الدراسة ه-تحبيب
 الشهادة على أحرص بأن دانتا يوصيتي كان بل ،الشرعية الجامعية الشهادة
. بالجامعة ألتحق أن قبل حتى ))الدكتوراه(( العابة

 ال الله شاء ما الغاية إلى مجيد متين حافظ وهو ،المتون حفظ إلي حبب-٦

 حثظه تن عصري أهل من لزأر إني : أقول بل سبحانه، به إال قوة
 سرد يقارب يحفظه لما تلعثم بدون سرده وال ،الشيخ حفظ يقارب

 تعالى الله حفظهما ألددو، الحسن محمد الشتخ يكون أن الشيخ،إال
 المشرقية الطريقة على يحفظه ما يسمعني كان الشيخ لكن ،بهما ونفع
 وسأفرد ،لطيفة محببة طريقة وهي ،اللسان واليد الوجه فيها ساعد التي
 الله شاء إن ،قادمة صفحات في بالحديث الحفظ- مسألة - المسألة هذه

تعالى.

 سائل في أوالمباحثة للقراءة خيرا- الله -جزاه لي مخه الذي الطويل الوقت -٧
 ساعات عنده أمكث نكئت ،والمهذبة المرققة لحكايات١ أو ،الوك١و الطم

 أ !سنة العشرين تقارب طويلة سنوات األسبوع في أيام ٤ -٣ بمعدل طويلة

 كدا طويال اطت٠يحليضوى كان لكته بأمور، وشغدت ضل إنه ثم
 هذاانحر- ض المشايخ مالزمة -أي وهذااألمر سبيال'، ذلك إلى استطاع

.جذا للطلبة نافع
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اسم طلب فى رحلتي

 ،للحفاظ مجلتا أنثأ بل بهذا يكتف لم —تعالى الله حفظه— الشيخ إن ثم

 المجلى، هذا بحضور اإلجازة لتحصيل عليه يقرأون الذين الطالب للزم وكان
 حوالي فكنا -أيغنا- بالحضور للزمه وأجازه الطالب من يديه على تخرج ومن

 المجلى الشيخ فيغتتح ماعتين، قرابة المجاس فيعقد وأكثر، وأقرًا طالبنا عثرين
 كتاب اآلن منها وأتذكر هو، اختارها كتب في تباعا الطالب يقرأ ثم ،بالدعام
 آداب في و))التبيان (، الزرنوجي) الدين لبرهان التعلم(( طرق المتعلم ))تعليم
 الشيخ ويشرح وغيرهما، تعالى، الله رحمه (،٢الئروي) لإلمام القرآن(( حامل

 ذلك وبعد ،األدب التزام هع الطلب طرائق للطالب فيمهد ،شرح إلى يحتاج ما
 بعده ومن ،غيبا القرآن من صفحة طالب كل يقرأ ؛تبانا القرآن الطادب يقرأ

. . ٠ وهكذا ،بعدها التي بالصفحة يتلوه

 الطالب قرأ إن الطالب وعظ هع ،ويثرم يصحح ذلك كل في والشيخ

 بعض وربط ،يقرءون ما معاني بعض على تنبيههم أو ،للوعظ صالخا مرختا

 التامة المراعاة هع ذلك كل ،آنذاك الناس حياة في تجري كانت بوقائع اآليات

 السن أحن على جار للقرآن واالحترام ،والطالب الشمخ مع لألدب

 كتاب صاحب الحتفي المرغيناني يد على وتتلمذ ،الحنفية فقهاء وهوأحد ه-، ٥٩١ عام المتوفى (١)
 أوزبكتان بالد من وهي ،أوزجن ورا* الترك بالد من وهي زرنوج تمى بلدة وهرمن ،الهداية
 ٤٤٣/٣ :المؤلفين، همعجم انظر ، التعلم، طريق المتعلم اتعليم المسى: بكتابه اشتهر البرم"

.٤٢٥/١ واكثفالظنون،:
 الحاظ التروي، الدينأبوزكريا محى ‘لمري شردين بن شخاإل''الميحي ٤(ضياألمة٢)

 دمثق إلى وقدم ،الثام ببالد حوران قرى !حدى نوى( د) ٦٣١ سنة ولد ٠ الزاهد ٤ الشافعي الفقيه
 الله رحمه ٦٧٦ سنة ب)ذرى( توفي .جذا نافعة معنفات وألف والتعبد؛ العلم طلب في واجتهد

. ٢٦٨-٢٦٤/٤ انظر،الرافيبالوفيات، .تعالى
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____________________المبحثالثاذى|طلبالعلمالشرءي------------------------------

 قليلة أعمارهم، غضة منتبهون، معفون والطالب كله هذا والطرائق،

 تأل فال ،الجملة في حميدة وطرائق ذووأدب ،إتبالهم حسن ٠لكن ،معارفهم

 وقد آنذاك جنيناها التي الفوائد عن وال ،الطالب في المجلس هذا أثر حسن عن

. تقرنا والعشرين الثانية إلى عثرة السابعة بين ما أعمارنا ،وثباب فتيان بين كنا

 قبل من سلكت جميلة طريقة على التنبيه هو المجلس هذا ذكر من والمقصود

. عليهم رقيبة العلمية المرجعية بقاء وفي ،وبعدها اإلجازة قبل الطالب ضبط في

 ،الزمان يد فرقتنا حتى ذلك بعل. جميالت سنوات منعقدا المجلى هذا وظل

 مثل على آمي فإني شيء على آس وإن ،والنهار الليل :الملوان اختالف وشتتنا
 ؛ جديد من بدئها على أحث فإني شيء عمل على حثثت وإن ،المجالس تلك

. المستعان والله ،منوالها على والنسج طريقتها على والسير

 الرسالة هذه من ،آخر موضع في سأذكره مما ،ذلك غير الفضل من علي وله

.٠٠. تعالى الله شاء إن غيرها ومن
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الجامعية الدراسة
ولطائف. مواقف -



--------------------------------الجامعية الدواسة الثالث، المبحث--------------------------------

 الجامعات من جامعة في الشرعية الدراسة على ١٩٨٣/١٤٠٣ سنة عزمت
 ليس فإذا فنظرت ،العودية الخطوط ني بالعمل اللتزامي ،انتابا الشرية

 سعود بن محمد اإلمام جامعة سوى آنذاك االنتاب تقبل جامعة هناك

 في وفرعها القميم، في فرعها وفي الرياض، في الرئيس مقرها في اإلسالمية،
 أنتي على ،تعالى الله يفضل ،كثير خير ذلك في وكان ،أبها فرع فاخترت ،أبها

 على موزعة الدراسة كانت فقد آنذاك؛ االختبارات نظام بسبب كثيرا عانيت
 إلى يمتد االختبار وكان ،ونهائي نصغي اختبار فصل كل وفي ،فصول ثمانية

 ،يوتا عثر خمسة وربما يوتا عثر ثالثة إلى األحيان بعضى وفي روما عثر أحد
 المناهج لتصوير إليها اختالفي سوى كلها األيام تلك الجامعة إلى أختلف وكنت

 بالهاتف يقفى شيء هناك يكن ولم ،االختبارات جدول واستالم الطالب من
 وكنت ،اليوم الحال هو كما حديثة اتصال وسائل هناك يكن ولم ! ! األيام تلك

 بعضهم كان فقد ؛الماهج ألصور المنتظمين الطالب مع المعاناة كل أعاني

 طرق يمنع : السكن في غرفته باب على يكتب اآلخر وبعضهم ،يصدني
 اآلخرين، على *’واستعال عنصرية فيهم كان الطالب وبعض ! ! للباب المشبين

٠ حال كل على تعالى- - لله والحمد
 ؛ابها في الطلب أيام عشتهاكانت التي الطلب أيام أحسن إن :القول ودقكم

 ،ظاهر وعطف ،صادقة ومحبة ،فائقة بعناية المشايخ من جماعة أحاطني فقد

 شؤون -وكيل القرني عوض الدكتور والكرم المروة ذو الفاضل السخ وأنزلني
 خدمتي في وأهله نفه وأتعب ،أبها على ترددي مدة طوال بيته في الطالب-
 أيام الوتت معظم معي ووجرده ولطفه مناطا أخاه أنى وال ،وراحتي
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----------------------------------------العلم طلب في رحلتي________________________

 الذي خايض أخرهما وكذلك ،أخيه منزل بجوار منزله كان فقد ؛االختبارات

 هع يعيش كان الذي فالح بن سعد واالتان ،عوض أخيه مع يعيش كان
 وهم الجامعة نرع في معيدين آنذاك كانوا الذين المشايخ لطف أنى وال عايض؛

 والشيخ ‘ شريف حين والشيخ ،الغامدي ناصر بن سعيد الشيخ : الدكاترة

 ،حمين علي والشيخ ،القرني عايض المشهور والشيخ ،-الحكمي مهدي
 - الله فجزاهم ،والطرائف واالدب العلم ونتذاكر معهم أسمر كنت ممن وغيرهم

٠(١تعالى-ءئيخيرا)

الجامعية: الدراسة ستوات من أتذكرها التي واللطائف المواقف ومن

 : شيخان هناك كان الطالب تقويم أجل من عقدت التي الشخصية المقابلة في - ١

 الوري السخ هو واآلخر ،اآلن اسمه أذكر ال أردني دكتور أحدهما
 هن فرغا ولما تعالى، الله حفظه ،الطحان عبدالرحيم . د آنذاك المشهور

 :تردد بطال فقلت ،أريدها التي الكلية عن السخ سألي معي المقابلة

 كلية على فًاصررت الدين، أصول بكلية ألتحق أن علي نًالح الشريعة؛

 لكن يرد أن الصعب ومن طلبه، رادا الشيخ، هيبة على مجتردا الشريعة،
 الكليات سائر في ليس ما الشمول من فيها الشريعة كلية أن أركا كنت

 أصول كلية اخترت العليا بالدراسات االلتحاق أردت نلما ،الرخية

 الله شاء إن ،الحقا نمنا وسأذكر ،ذلك بب صعوبات ولقيت ا ا الدين

تعالى.

 امم من٠جز هي ءير،التي في حلقة،أيام في فيابها عنتها الي تفامأليامي بعض )'(مردت
.ارحالتي، بعزان الذكريات المتثررمن األول
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___________________الجامعية الدراسة الثالث، المبحث___________________

 ابن الحافظ عن الطالب تال المقابلين أحد خرج الشخصية المقابالت في -٢

 ،٨٥٢ سنة توني حاظ الحديث ني عالم هر : نغلت هر؟ ومن ،حجر

 في خاطئة إجابة وأجاب يعرفه لم ألنه متحسرا وكان ! !مات يعني : نقال
المقابلة.

 هوعالم : له نغلت ،تيمية ابن اإلسالم شيخ عن يسأل المقابلين أحد كان -٣
! !نجدبا أظنه كنت : وقال ،جدا نتعجب شامي

 عوام من ضعيف طالب اللجنة مقر إلى معي دخل القرآن اختبارات أحد ني - ٤
 لجنة أعضاء أحد كان ،دمث ناضل مصري سخ اللجنة في وكان ،الطالب

 ساكنها على المنورة- النبوية المدينة في المطبوع فهد الملك مصحف تصحيح
 وكان األساتذة أحد لي فقال ،اسمه نيت وقد والالم- الصالة أففل

: ًايغئا مصرًاا

 ري أن إال مسوغ وال داعي ال فضوأل مني هذا وكان قراءة؟ بأي : نقلت . اقرا

 الله غفر .آنذاك شي رعونات من كان وهذا ،القرءات أعرف أني اللجنة

لي. تعالى

. السائدة الرواية فهي لحفص اقرأ : وضيق بتأفف نقال

القراءات؟ تعرف هل الفاضل: السخ ذلك نقال

 فلما ،اآلخر في وأخطأت أحدهما في أصبت سؤالين نألني ،نعم : فقلت

 يدخل أن إياكم : اللجنة باب على المجتمعين بالطالب صاح الطالب مع خرجت
قال وانما ! ! معه من وهويفضح ! !وخديجة مريم أليي فهويقرأ ،أحد هذا مع
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نم -___________________اسم طلب فى رحلتي________________________

 عمرو وأبي كسر ابن مثل بكتيته عرف من فيهم القراءة مشايخ ألن ذلك الطالب

! ! قال ما الطالب قال لذلك الدمشقي؛ عامر وابن البصري

 ،مصردا شيحا المختبر وكان القرآن مادة في مرد اختبرت أني الغرائب وش - ه

 اليسيرة الفروق بعض هناك ألن وذلك ؛قرءتي من شء ه۶سا قرأت فلما

 على كنت فقد شامنا شيخي كان ولما ،والشامي المصري األداء طريقة بين

. خطأ هذا : فقال ،المصري الشيخ قرأته ما بعض يعجب فلم طريقته

٠ شيخي على قرأته هكذا : فقك

 المخ من محمودة غير جرأة وهذه ! ! أيضنا خطأ فهو جبريل على قرأته لو : فقال

. له -تعالى- الله غفر ،أدب وسوء

 وهويغش، به أمك االختبارات أثناء الطالب من طالنا أن العجائب وش —٦

 ليلفي المدير فجاء ،كبيرة ممانعة فأظهر اختباره إلغاب المراقب األستاذ فأراد

 تقبيل يريد نزل أن إلى الرجاء وساقه ،يصغ أال الطالب فرجاه ،اختباره
 كان كما ،السن كبير كان لكنه علم طالب ش مرذولة ذلة وهذه ! ! قدميه

 فقد ،االختبار في النجاح على جدا حريتنا ،آنذاك االشاب طالب معظم

 من الرابعة المرتبة على المعينين المدارس أساتذة ش شاكلته على ومن هو كان

 المرتبة إلى يتقلهم الجامعية الشهادة على حصولهم وكان ،الثانوية خريجي

 ٤الثانوية شهادتهم على لوبقوا ليبلغوها يكونوا لم مرتبة وهي ،السادسة

 في كبارا معظمهم وكان ،االنتاب يريد أولئك من كثير كان فلذلك

 طى الطالب ذاك أقدم ولذلك ؛ملتزمين يكونوا لم منهم كبير وخدد ،سنهم
. عليه أقدم ما
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___________________الجامعية الدرسة الثالث، المبحث_________________

 وأخبار الشريعة تفاصيل من كثيرا تجهل التي الطبقة تلك من المتقدمين جل وكان
. ذكرته ما أمثال منهم يصدر كان ولنلك ؛العلماء

 فلما ،كذا مادة في أنه على لالختبار ذاهبا مرة كنت أني اللطائف ومن -٧
 في الخطًا بسبب كان وهذا ،أخرى مادة في االختبار أن ظهر األمثلة وزعت

 في والجامعة بلد في فأنا بصعوبة إال يصلني يكن لم الذي االختبارات جدول
 والذي األحيان، بعض في الجدول ألخن آتي أن علي ويصعب آخر، بلد

.اليوم ذلك في لالختبار المقررة المادة تخجيل في أخطأ بأخذه كلفته

 أذان هع استيقظت قد كنت أني اآلن منها فأعجب أذكرها التي األمور ومن -٨

 شرحه : الحديث في المادة وكانت ،االختبارات ليالي من ليلة في الغجر

 ح مرتين فراشي من أهب وأنا أذني في لي يقول من فسمعت ،ومصطلحه
 به المراد إنما لي دكر الذي المقلوب إن : نغي في أفقلت المقلوب ،المقلوب»

 مريعا وراجعته ،الكتاب في هذا فألراجع الضعيف الحديث أنوع هن نوع

 نم في فقط واحدا سؤاأل وجدت االختبار دخلت فلما ،االختبار قبل

 جرى مما فعجبت ،وأنواعه المقلوب الحديث حول يدور الحديث مصطلح

 والصغاب اإليمان من شيء من آنذاك عليه كنت ما إلى هذا وأرجعت ،لي

 وإنا ،مني اليوم منه كثير ضياع على أتحسر مما تعالى- - بالله الصلة وحن
.راجعون إليه وإنا لله

 فقام الظهر ألصلي مسجدا دخلت مرة أول أبها إلى ذهبت لما أنني أنى وال-٩

 فإذا لي، ليس الترحيب أن ظانا ورائي فتلغت مهلأل، مرحبا المصلين أحد

 من وتعجبت له فاعتذرت !!جادا كان وقد عنده أتغدى أن يريدني بالرجل
٦١



---------------------------------------اسم طلب ض .رحلتي_______________________

 من هذا أن وأخبرني ضحك بهذا عوغتا الدكتور أخبرت فلما ،صنيعه

 آهل من لست أنك طم سحتك رأى فلما ،الغرباب مع المطقة أهل عادات

 خلى وتحسرت ،بالفيف وعنايتهم كرمهم من فعجبت ،فدعاك البلد

.منطقتنا في الضيافة وأصول الكرم هذا تضييعنا

 في الثديد البرد إال دراستي مدة في شيء علي ينفص يكن لم الجملة وفي - ١ ٠
 بصعوبة االختبار قاعة في بالقلم أمسك كنت أني أنص وال ،استاء أيام

 عوض اسخ أخو أن منه عجبت مما وكان ،تجمدت قد أصابعي كأنما وأحس

 اسخ فيأتي الغرفة في معي يبيت كان آنذاك- فتى -وكان عايض الشخ

 وال ضجر غير سريتا فيقوم ،شأنه لبعض فيناديه نائم وهو إليه عوض

. عجيب سنه وصفر البرد شدة في منه وهذا ،معترض

 فما ، الخالء بيت إلى به ويذهب ل)التايد(( صابون يحمل مرة رأيته إني ثم

 الخالع بيت في وليس الصابون بهذا البرد شدة في يفتل أنه إال منه راهني

 البرد شدة هن دثارى في ملتف وأنا هذا يصخ أرقبه كنت وقد ،للماء سخان
 فلربما بالماب اغتل لو إذ ؛العظيم الله قبحان t به آبه وال مكترث غير وهو

 الذي «®التايد بصابون ذلك يمزج أن لكن سريتا جسده هلى مروره يتحمل
 العجب؛ عين فهذا كثير ماء إفاضة ذلك ويقتفي ،البشرة من زواله يتأخر

 ال ما ويفتن > تعالى وصدق يشاب ما لعباده القدرة من يهب تعالى الله لكن
[ا!٨ذتئوذ^]الذحل:

 انفس ممن أمثالى أما ،هذا فى سيا الترف عن المنطقة سكان لبمد كل لكن
التعان. والله منهذا،۶فيالترففاليكاديغوىهلىشي
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٠٠٠٠ الجامعية الدراسة الثالدا المبحث ا "

 ألدرك بالطائرة أبها إلى جدة هن أسافر أن أريد كنت أني مرة وأذكر -

 شد فيها وبى ميتة بالطائرة فإذا المطار إلى فجئت التالي اليوم ني االختبار
 فاتصلت فاعتذر، مقعد إيجاد في لي ليشفع المشرف إلى فجئت شاغر،

 إلى فذهبت ،لي فأذن المقصورة في معه أسافر أن له مستنذرا الطائرة بقائد
 إلى اتجهت فلما ،الطائرة إلى صعود بطاقة فأعطاني الحركة موظفي أحد

 لي أذن الطائرة قائد إن ففلت أين؟ إلى فالي المشرف قابلني القاعة
 منه كان فما إياها فأعطيته البطاقة أرني : فقال المقصورة، في مقعدا ومنحنى

 فركبني ! !مقعد يوجد ال لك قلت قد : لي وقال مزقها أن إال له' الله -غفر
 غرفته في إليه فذهبت ،التالى اليوم في االختبار إذ عليم به الله ما الهز من

 ،أدب وسوء فيه للؤم يكترث يعتذرولم فلم ،عليه ودعوت وأنبته فقرعته
 بما إخباره أريد متب لي زميل على اتصلت إذ ؛بي لطف تعالى الله لكن

 يومين بعد االختبار أن أخبرني لكنه للكلية عني نيابة لي ليعتذر عزق جرى
 التالي؛ اليوم في فسافرت بي؛ لطف أن تعالى الله فحمدت ،غدا وليس

. له مسوغ ال الذي وصنيعه المشرف ذلك خلق سو من عجي طال لكن

٠٠٠
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هع: لحا ا المممؤصنح

اسيا الدراسات



____________________اسيا الدراسات الرابع، المبحث___________________

 وبعد ١٩٨٨/١٤٠٨ سنة ه-إلى ١٤٠٣ سنة من اإلمام جامعة في بقيت
 عند أوراقي وقدمت ،المكرمة بمكة القرى أم جامعة تلقاء وجهي يممت الفراغ
 كلية في تخرجت وقد هذا صنعت وإنما ! الدين! وأصول الدعوة كلية عميد

 وهو الدين وأصول الدعرة كلية في مهم بقم االلتحاق أريد كنت ألني الشريعة
 المملكة في العليا الدراسات في الوحيد القم كان فقد ،والنة الكتاب نم

 ،متا الوحيين علوم من للتزود جليلة فرصة وهذه ،والنة الكثاب بين الجامع
 ما يعرفون أنهم العليا الدراسات طالب أكثر في المارية العادة أن وذاك

 طالب فتجد ،تقرنا عنه معزل في فهم ذلك غير وأما ،فقط فيه يتخععون
. صحيح والعكس القرآن علرم في ضعيئا الحديث

 أواصل أن وينبغي الشريعة كلية في تخرجت ألني سجيلي العميد يرض فلم
 ثم ،منتسب وأنا جدا كبير المنتظمين اتجلين الطالب عدد ن٠وال ،الشريعة في

 ،القرى أم جامعة طالب ثبول واألولى سعود بن محمد اإلمام جامعة من إني
 أكثر درجات على حصلوا المتقدمين الطالب من كبيرا عددا هنالك إن ثم

 ومتطلباته؟ وشروطه النظام، حب ألسجل آتك ألم : له فقك (،١مني)

فقال:بلى.

 الشخصية والمقابلة التحريري االختبار في أنجح لم إذا ثم اقبلني :نقلت

 فكلية وغيرها القرآن علوم في منظومات أحفظ إني ثم ،البرنامج من فأخرجني

 كما للدراسة متفرطا أكن ولم ،الكلية شرات في الدرجات من عليه أحصل بما أهتم أكن لم ( ١)

 والتأليف الدعري العمل من يثغلتي ما - أيقنا - وعندي ،الخطرط في أعمل كنت فقد ينبغي،

ذلك. وغير
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اسم طلب في رحلتي

 خرجت أياسي نلما ، اإلباء كل نأبى ، أجيده وما نغسي إلى أقرب الدين أصول

 تقبل هل ا لي وقال الباب إلى وصلت لما فناداني ،البال حزيناكاسف عنده من
 باختاللى طى العتراضه مناقض وهمنا ! ؟ العقيدة قم في سجل أن

 بالموافقة فأجبته ،منها الخروج أستطع ال زاوية في وضعني لكنه ،التخصص

 الذي التخصص في تكن لم ولو العليا الدراسات في المواصلة أريد كنت ألني
 ثم ،العقيدة قم إلى فأحالني ،شيء ال من خير فهو ، وأريده وأفضله أحبه
 فرغ إال لدخولي يبق لم فلما ،الثخصية للمقابلة لي ضرب موعد في جئت

 قد أنه ليخبرني الفضالء األساتذة أحد جاءني المقابلة من قبلي فقط واحد طالب
 مني وطلب أريد التي الكلية وهي ،الدين وأصول الدعوة كلية بدخول كي شفع

 الكتاب قم في الشخصية المقابلة أجريت أن بعد إليه فذهبت ،العميد مقابلة

 ،قبله ۶األربعا يوم آنثا- ذكرت -كما قابلته قد وكنت ،سبت يوم وكان ،والسنة

 اليوم، ذلك قبل ابتامة منه أر ولم وجهي، في وبش هش أنه إال منه راعني فما
 وأصول الدعوة كلية في الطبيعي ومكانك ،المنظومات تحفظ أنت : لي وقال

 أعظم فما ،مني يقبل لم لكنه قبل من بهذا أخبرته قد أني الله وعلم !! الدين
! والشفاعات! الوساطات سحر

 المقابلة واجتزت الدين، وأصول الدعوة كلية في -تعالى- الله بفضل وقبلت

 أثهر ستة السعودية الخطوط من للخروج واضطررت التحريري؛ واالختبار

 المسة الوات كل للدراسة التفرغ العميد مني طلب نغد بدوذراتب؛
 النظام؛ هذا عندها ليس والخطوط هذا كيف .٠ له نقلت الماجستير؛ لدراسة

.فقبلها الخطوط من تفرغ بورقة فايه ذلك على نأصر

أش فقد يسير؛ غير لي امتحائا اإلجازة تلك في الخطوط من خروجي وكان
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_________________ اسيا الدراسات ’الرابع المبحث---------------------------------٠

 العودة لك يضمن ال النظام إن :لي وقال كاس- -وهر العمل ني مديري يي
 - آنذاك طائرة قائدة ماعد كنت وقد - نفسه العمل من عليه كنت ما إلى

 كل عيني في صعر العليا الدراسات إلكمال الكبير شرقي لكن ،وخرفتي
 -تعالى- الله لكن على يسيرا يكن لم أشهر ستة راتب بدون وبقائي ،تخريف

.التراجع من وحفظي ،الوساوس تلك كل عني نغى ومنه بفضله

 الوظيفي، العمل من التفرغ يثترط العليا الدراسات نظام كان لماذا أدري وال
 الطالب حفور يغبطوا أن صنيعه الدراسة على القائمين على ينبغي ما كل إذ

 بعد عليهم وما ،الدراسة من أخرجوه األيام من معيبا قدرا تخلف فمن اليومي
 أن العجب كل العجب لكن ،متفرغ غير أو متفرعا الموظف الطاب كان إن ذلك

. ومعينة لهم ماعدة تكون أن عوض للطالب مقيدة األنظمة تكون

 ٨ه ١٤٠٩ سنة كانت التي المنهجية الدراسية السنة في أعجبني مما ركان

م،مايلي:١٩٨٩

 تعالى- الله -رحمه العبدلى منصور ٠ د الثريف الشيخ األستاذ طريقة - ١
 ،للطالب جذا نافعة طريقة وأراها ،األسانيد ودراسة التخريج مادة تقرير في

 بسنده، الحديث ة بقرا-* يبدأ فكان ،النتباههم وجاذبة عنهم للملل ومبعدة

 وأين توني؟ وض هو؟ بلد أي ومن السند؟ ني الراوي هذا فالن من :نيقول
 إلى مسألة ومن آخر، إلى كتاب وض آخر، إلى موضوع من فيلج سيرته نجد

 الله لكن ،الوقت بمرور يشعرون الطالب يكاد وال المحاضرة تنتهي أن إلى أخرى
 ونفعنا -تعالى- الله رحمه فتوفي سيارته هئدمت فقد طويال به متعنا ما تعالى
.بعلمه
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——----------------------------------طلباالطم قى وجدتي----------------------------------------

 هع حلقاتي عامة في أفضلها وصرت ،معنا سلكها التي طريقته اقتفيت وقد

. كبرى وفاثدة أثرا لهذا ووجدت ،طالبي

 وندكان <٠ية—الجت الليبي ابيرة الصادق سيمان الثخد. األستاذ ؟-طريقة

 من شيئا يقرر وال ،كتاب من يتلو ال فكان الموضوعي، التفسير مادة يدرسنا

 موضوعات علينا يلقي فكان ،رفه بل من إلقاء المادة يلقي إنما معين مقرر
 القرآن في الذكر ،القرآن في االستغغار ،القرآن في التوبة مثل جيدة متميزة

 ،الطالب بعغس عيون شؤون تستدر جليلة إيمانية بطريقة يقررها فكان ٠ ٠ ٠ إلخ

 والخشوع الصالة في الحديث يحسن ممن وهو ،حسئا تأثرا يلقي بما ويتأثرون
 في وصحبته ،جمة استفادة منه واستغدت ،كثيرا بيته في عليه ترددت وقد ،فيها

. تعالى الله شاء إن آخر مكان عنه وللحديث ،الحج حمادت إحدى

مما العجيب الكبر النى الهالك القذافي الطاغية أخبار من عليتا يقصى وكان
،موثقا سماعا سمعه آو ينقه عليه وقف

 كان بما عليها يطاع أن لمثلنا كان ما بأحوال وبصرنا ،أذهاننا بها وفتق ،آذاننا

. اإلعالم وسائل من آنذاك العالم في متوافرا

 أحد منهم حاد إذا الطالب يربي نفه الونت وفي يدرس األسان هذا وكان

 أمام أخرى عدى رجأل نوضع يوتا الطالب أحد تجرأ نقد األدب، نهج عن
 يخناه االسامة قليل مهييا األسان هذا وكان ناسيا، درسا فلقنه األمتان
. علميه وأقبل أحبه وخالطه عرفه من لكن ،الطالب

 المعري عبدالهادي عبدالقادر المهدي عبد الدكتور األمتان طريفة -٣
:الجنسية
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____________________ اسيا الدرسات الرابع، المبحث-----------------------------------

 المادة وإلقائه تدريه في جيدا فكان ،الحديث شرح مادة األستاذ هذا درمنا
 ونوادر، طرائف صاحب كان لكنه ،التيم قليل مهيبا أيفتا وكان ،طالبه طى
الغول؟ تأكلون هل يسألنا: كان المثال سبيل فعلى

. نعم : قلنا

 ٠ الزكاة فيه يرى يكن لم والثافعي ! البهائم! مطعوم فهر تأكلوه أن إياكم : فقال

 في المفضلة الثعبية األكالت أحد أصبح الغول أن وذلك ؛منه عجيب وهذا
.عديدة صحية فوائد وله ،العرب بالد من كثير

 أمام لي قال الثانوية في العلمي القم في درست أني علم لما أنه طرائفه ومن
الرياضيات؟ درست هل : محمد يا : الطالب

.نعم : فقلت

؟ وظاظتا ،جاجتا درست هل :لي فقال

٠ نعم :فقلت
 متعجبا ففحكت ؟شيقا تفيد وهل ؟والظاظتا الجاجتا هذه ما .٠ لى نقال

 من مهم هوأماس عنه يألني الذي وهذا هازال يكن ولم جادا كان ألنه منه
 مملرم هو كا < ١ الخوارزمي) اخترعه إسالمي علم وهو ،الرياضيات أسس

يغت ٤شأملخرارزم أكيمؤرخ،تىرئضي الله- ب أبو ‘الخوارزمي مرس بن محمد (١ )
 بجمع إليه وعهد ،كب خزانة على قبنا العباسي المأمرن أناب ٤٧٨١ ا١٦٤ سنة ولد ٠ باألمتان
 السند ٠ وسماه ناختصره ‘بطليموس *المجطي* باختصار وامره وترجمتها، اليونانية الكتب
 أساسا *Melte Brun* الجغرافي منبرون يقول كما ،الكتاب هذا فكان ،الداهر الد*ر أي هند(

 إلى رم الالتينية إلي ترجم والمقابلة* *الجبر كتاب وللخوارزمي .اإل-الم بعد الفلك لعلم
I نعالى الله رحمه - توفي - أخرى كتب وله ‘ منه مختصر بالعرية رطع بهما ونثر ،إلنجيزية 

.١١٦/٧انظر*األعالم* .٨٥. /٢٣٥ مئة
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______________________— اسم طلب في رحلتي________________________

 ثبتت ألنه تحقيره أو منه الوضع ينبغي وال الجبر، علم من اخترعه فيما

. فائدته

 مثمر، فهر الجماعي بالعمل أبنائي يا عليكم : مرة لنا قال أنه طرائفه ومن -

؟ شيخ يا هذا كيف : له فقلت

 وميارة به تأتي سيارة من بد فال لمحاضرة مدعوا منكم الواحد كان إذا : فقال

.الجماعي للعمل الغريب التصور هذا من وضحكت ! !ئرحعه

 الشرعية، العلوم في واستعماله اآللي الحاسب على جدا ٠الثنا يسيء وكان —

 على غفبه جام يصب الشيخ فكان ،ابدء طور في آنذاك استعماله وكان

 ،بأهميته يقنعوه أن الطالب بعض حاول وقد واستعماالته، اآللي الحاسب

. تفسره الصعب فمن ما أمر ذهنه في رسخ إذا ممن كان السخ لكن

 مصرية، تعالى- الله -حفظها الوالدة أن علم لما باألستان غالقتي توثقت وقد

 أطراف ونتجاذب الوقت بعض معه وأمكث مكتبه في آتيه وكنت ،إليه وقربني
.الحديث

 شيئا أن »الماجمتير« في التمهيدية النة في جرت التي الطراف ومن -٤
 العظيم؟ القرآن تفسير D كتاب من التغير مادة يدرسنا كان فامأل شنفيعبا

 مختار؛ آيات ،تعالى الله حفظه ،لنا نفسر تعالى- الله رحمه— كثير ابن للحافظ

 ما وله >٠٠ : تعالى قرله تفسير في أخذ فلما ، والنساء األنمام سورتي من

أن على تدل اآلية هذه :إن قال (١ ه> التبم الشيع واألهاروهو الليل، ني مكن

.١٣(سورةاألذعام:آية١)
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 ___________اسيا الدراسات الرابع, المبحث ———————

 ،ألتكلم فاستأذنت القول هذا يعجبني فلم ،لسكون’ أصله الكون ني شي* كل

 التي الذرة هو ثيء كل تكوين أرل أن أثبت الحديث العلم !ن ساقكه: وكان

 في فاألصل هذا فعلى ،حوله تدور وإلكترونات ،الذرة نواة هو و بروتون فيها

.والدوران الحركة هو شيء كاى

 ال هذا إن !تدور! أمامي التي ®الطاولة(( هذه إن :لي تقول أن أتريد :لي فقال
!!يكون ال هذا إن ،يكون

 هذه خثب لتكوين تجتمع فإنه الصغر متناهية الذرات هذه كانت لما :له فقلت

 من عليه هي ما على الطاولة فتبدو متقلح تراهتا المتراصة الذرات بالين الطاولة

 وكذلك ،يتحنه ٠ول صاغية أذلح ه عند يلق ولم كالمي يعجبه فلم ،تماسك

.الطالب بعض

 يجمعوا لم الذين الثرعي العلم طالب مثكلة عن الحديث إلى يقودني وهذا

 قريحته وجودة بعضهم وذكاء فضلهم على - هؤالء فيبقى ،الطبيعي العلم إليه

 إلى هذا يتجاوز بل الطبيعي، العلم مائل من كثيرا يتصور ال - عارضته وقرة
 وتخطئة الكون حقائق من كثير تغير من العلم إليه ذهب ما بامتحالة م ’الج.

 أدري وال آنذاك العلم طالب عند سائدا األمر هذا كان وقد ،بهذا القائلين

 دراية على والخلف السلف مثايخ من كثير كان وقد هذا هو، كيف اليوم حالهم
 أو الفلكيين أو األطباء من يعد بعفهم كان بل ،عصرهم في الطوم بمائل جيدة

 طريق سلوك أوجب فقد هذا عصرنا في أما ،واألدوية بالنبات العالمين من

 طرم تدرس التي وهي - بالدي في الطمية المعاهد في الشرعية الدراسات
وعدم ،الطبيعية والغنون الطوم أكثر على الطالب اطالع عدم - الشريعة
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ا٠س Iا٢طا، ض رخملدني

 ه العلمية ١٠شخعاته ع٢تكوي في ينكر ال أثر ولنناث ؛اإلنجليزية باللغة معرفتهم

 اما اليها، محتاج ٠و١ دع اال محمود امر أجنبيا". لغة تعلم أن أرى ال كنت وإن

 ذلك ١٠٠٠ يذم ١ال ا٠جهار وان ، حسول أمر نهر تعلموها نإن الشرعي العلم طلبة
٠ 1دئ

 د٠محه العالدة الشيخ ان المنهجية المنة في علي جرى مما ذكره يحسن ومما ٠

 العليا الدراسات طالب ٠ل .عوا٠٠فج ،الجامعة زار تعالى- الله -رحمه عثيمين ابن

 يا : له وقات فاستأذنت ، ٠يالرذا الطالب وأخذ ،الدين وأصول الشريعة في

 - ونحن ،التحرك معه يبغي حد إلى وصلت قد جدة في المنكرات إن : شيخ

 عجتا معبثا صخا مت٠ص الشيخ أن فأذكر ،معيبا وال نصيرا نجد ال العلم طلبة

 مما قرنا وقال أسعفني واحدا اال صامتين الطالب وظل ،بشيء يجبني ولم

 ومخرلجا للشيخ مسعثا بالقول ال-ين وأصول الدعرة كلية عميد فارع ،قلت

 وأما ،وطافه جهده قدر على ينكر العلم طالب إن : الموقف ذلك من جميئا لنا

 يوافق لم العميد من القول هذا أن ريب وال ،به مكلثا فايس يستطيعه ال ما
 في العميد إليه ذهب ما هذا بسؤالي أرد لم أني وذلك قبرأل وال مني رض

كالمه.

 وابئي ئي أم بأهلي انتقك المنهجية التة آخر اختبارات وك حان ولما
 االكود بي لي أخدها ثقة في وكت مكة، الى طى وابئي وب، مريم

 هيثا الردت وكان ،متغرقاللدراسة —تعالى الله -حغغله ابراهيم علي محمد

 قرابةثالث-اطت بعدالصالة وأمكث الغجر، لعالة الحرم الى فكنتأذب

االخبارالذي ألدرك الجاسة أذب،لى ثم ،جرانبها كل من المادة أراجع
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اسيا الدراسات الرابع، المبحث

 الدفعة على األول كنت التائج ظهرت ولما ،عثرة الثانية إلى التاسعة الساعة ض

 شرحته مما فعل ما بي نعل الذي العميد إلى جئت فلما ومنه- تعالى الله -يغفل
 بكلمات وهنأني ،منه عجبي طال الذي الحد إلى التيجة من متغايثا وجدته آنثا

وله. لي الله غفر ،لهذا دعاه نا أدري وال ،جافات مقتضات

 أن ورأيت ،يالئمني موضوعا أجد لم للماجستير بحث اختيار أردت ولما

 قبل الزمان أسابق كنت أني وذلك ،وثأني بحالي أولى ألحققه مخطوط اختيار
 في ))التذكرة بعنوان وكانت ألحققها مخطوطة فاخترت مانع، ۶شي يحرًا أن

 بن عبدالكريم معثر أبو واممه الخامس القرن من لعالم الثمان(( القراءات

 خطة فوضعت تعالى- الله رحمه ، ٤٧٨ سنة المتوفى - الطبري عبدالصمد

 مجلس ثم الكلية مجلس عليها ووافق عليها فوافقوا القم على وعرضتها
 أن والحق ،مشرقا الحبيب ولد سيدي ولد محمد الشيخ لي واختير ،الجامعة

 لين ،ؤريب سهل ،محبوب حبيب فهو ،النصيب أكبر اسمه من له كان الشتخ

 كل في التكلف عن البعد من شئقيط ه بالد أهل طريقة على ،متواضع ،هين

 — الله نعم جملة من علي إشرافه فكان ،وعالئقها الدنيا من التخفف ومن ، ثي*

 ولم ، بثي* يكلفني لم ،لينا هيتا فقدكان ،تحصى وال تعد ال الي علي تعالى-

 المشايخ من كثير عن االختالف تمام مختلثا شيئا وكان ، شى في طي يثقل

 - ليست أمورا منهم ويريدون ،شططا طالبهم يكلغرن أنهم أسمع كنت الذين

 من سريعا فغرغت ،له وجه ال وتحكئا محفتا حنئا إال األحيان- من كثير في
 ومشرقا موجيا المخطوط قرا*ة فى معى ووقف ،ودراسته المخطوط تحقيق

 ،وقرءتها بالمخطوطات الخبير سويد أيمن الدكتور شيخي فضيلة ومممحئا
فجزاهالله-تعالى-ضخيرا. فاستغدتأيمافائدة،
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العلم طلب في رحلتى

 ٤ وخصره المصنف حياة ودراسة ،ومقابلته المخطوط نسخ من فرغت ولما

 قدمته المشرف عنه ورضي ،تحقيقه ثم ومن وجه كل من المخطوط ودراسة
 أحد اللطائفأن من جلتكان فلما ،للطاقثة ليو"لت وحدد للكلية،

 - طالبهم مع المشايخ من كثير -كعادة المناقشة حضر مشايخي
 الشتخ إلى فأثرت مثرفك؟ أين : محمد يا : لي نقال بجانبهم- والوقوف

 نخ لك يحمل حامأل إال ظننته ما والله :وقال فتعجب ،سيدي ولد محمد
 من غاية على كان الشيخ أن من آنثا ذكرته لما ذلك الشيخ ظن وإنما !!البحت
 وأصارحكم ،شؤونه سائر وفي لبامه في التغلف عن والبعد الدنيا من التخفف

 أحب فال ،نغي من القريبة ،قلبي إلى المحببة هي الطريقة هذه بأن القول
 في أصل ال لكني ،أوطعام أوملبس مسكن من حياتي في شيء ألي التكلف

. قليل غير شر المدنية من أصابني فقد بالده أهل وطريقة الثيخ درجة إلى ذلك

 فضيلة —م ١٩٩١ درا ١٤١٢ سنة وكانت— الرسالة في ناقشني وقد هذا
 الثيخ وفضيلة ،آنثا ذكرته ممن وهو ،البيرة الصادق سليمان الدكتور شيخي

 المغورة، البوية المدينة من اإلسالمية الجامعة من بدوي سيبويه محمود المصري
 غاية على —تعالى الله رحمه - الشيخ وكان ،والسالم الصالة أفضل ساكها على
 الدراسات أعالم من علم نف الوقت في وهو ،والتواضع واللطف األدب من

 رائعة علمية جلسة كانت بل بمالم المناقشة ومرت ٤ متمكن وكالم ،القرآنية
.العالمين رب لله فالحمد

مرحاذالدكتوراه، -

 ببرنامج إلحاقى بطلب الجامعة إلى تقدمت الماجستير من نراض بعد
بوجودشخ ت٠فجئتوفوجئ الشخصية، للمقابلة مود لي وصرب ‘الدكتوراه
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العليا الدراسات الرابع، المبحث __

 الماجستير لطالب عقدت التي اللجنة كانت إذ ؛المعتاد خالف وهذا ،فقط واحد

 حغظه“الدميجي الله عبد الفاضل الدكتور قابلني الذي وكان ،مشايخ ثالثة فيها
 الشيخ أن منها أذكره ومما ،موجزة المقابلة وكانت ،أسئلة عدة فسألني تعالى- الله

 متعلقة شائكة عقدية علمية مسألة وهي ،والصوت الحرف مسألة عن سألني
 المؤولة؟ تقول كما نغسي هوكادم أم وحروف هوبصوت هل : تعالى الله بكالم

.لماذا : فسألني منى فعجب ! !المسائل هذه في الخوض أحب ال إني فقلت

 يكونوا لم األول والصدر والتابعين الصحابة من السلف إن : له فقلت

 كما بروها : شعارهم كان بل فيها الحديث يرضون وال المسائل هذه يعرفون
 والسالمة الحكمة من غاية في وأراها وأرتضيها طريقتهم أحب وأنا جاءت،

. غاية بعدها ليس

 من بد فال تكلم من فيها وتكلم بعدهم حدثت مسائل هذه لكن : لي فقال

.فيها القول تحقيق

 به قال الذي النفي الكالم مسألة وأعرف ،تمانا المسألة أعرف إني : له فقلت

٠ المسائل هذه أحب ال لكني شئت لو لك أفصلها أن وأستطع المؤولة،

 من فهو أوال؟ كالمي ارتضى هل أدري وال ،يجبني فلم عني فكت
.وجوههم قراءة المرء يستطع ال الذين الرجال

 ،الطالب استقبال وحن والدماثة واللطف األدب من غاية على كان لكنه
خيرا. عي تعالى الله فجزاه

 شهادة ميرة وابتدأت ،الحمد وش النجاح وهي المقابلة نتيجة ظهرت ثم
.١٩٩٢/١٤١٣ منة ألدكتوراه
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----------------------------------------لطم1 ب ض رخمدتي — ----------------

 الدكتور الشيخ شيخي من طلبت الدوراه موضرع ر ازب أرذت ولما
 أشارطى يام١ثمبعد خيرا، نوعد ،مثرنا لي يختار أن البيرة الصادق طيمان
 ولم ،الجية المصري سعيد الله نتح عبدالتار الدكتور الرألمة الفاضل بالشيخ

 أن حاصله كالتا سليمان الشيخ لي نقال ،وذلثا خيفة مذك فتوجست أعرو أكن

 غرفة ني قابلته فلما ،بهم سمعت أو عهدتهم عمن مختلف نيء الشيخ هذا
 الشيخ وكان ،السن علوني على ،رامخة ونوة ،شامخة عزة وجدت اإلشراف

 بماعدته الخطة وضعت فلما ،تيتا وسينا الطلعة، مهيب التركية- ألصوله—

 المشايخ من قابلتهم أو الجامعة في درسوني عمن يختلف ،العلم في بحرا وجدته
 المتعدد الصارم القديم نظامه على األزهر ني النيخ درس فقد حياتي، في

 سوات أربع اإلشراف في معه وبقيت للعلوم، التناول العميق ،التخصصات

 مرور على يي أض النخ إذإن ؛كلها حياتي في الطلب ستوات أجمان كانت
 الرائعة وذكرياته المنيفة وأخباره الجبلة أحاديثه من إلى ير وكان األيام،

 وكان I تل ض عهد به لي يكن لم ما المعرفة وعظيم االطالع بعة المصحوبة
 وقد والدعرة، العلم قضايا كثيرمن في ومناقشته بيته في بزيارته لي سمح
 ولمنب ، الخاسر؛عبدالناصر، العبد سجن في حياته من سنوات طر أمضى
 منه يظفر ولم جميآل، صبرا وصبر الله؛ في وأوذي النكال؛ من باع به وتكل

 ،ثامحا جبال كان بل دينه يأمر التهاون أو مبادئه في التفريط من بثي* عداؤه
.تعالى الله ٠ذا إن آخر مكان في سأذكره طويل حديث معه ولي

 يريد ما على ويلم ،فاحمة ة نر أكتبه ما يقرأ اإلشراف أثنا-* البخ وكان
 ويتاتثني األحمر، -رةًاخرىلغرضمابالقلم طيه مي؛مالحهأوالعريج

 أطرب وفي وغيرها، قاملة من الترقيم مالمات ني حتى الدنائق أدق في
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اسيا الدراسات الرابع، المبحث

 على ويدلني ،الضعيف واألسلوب ،الركيك السياق لي فيصلح الكتابة
 :القرآن إعجاز في األقران ))معترك بعنوان الدكتوراه بحث كان وقد المراجع،

 ،ضخمة مجلدات ثالثة وهو السيوطي للحافظ والكتاب ، مقارنة(( نقدية دراسة
 الجامعة من طلبت قد كنت أني والغريب به، بأس ال تحقيثا محقق و مطبوع

 مما وهذا ،المقارنة النقدية بالدراسة واكتفوا رفغوا لكنهم ودراسته الكتاب تحقيق
 ،ذلك من فاستغدت النقدية الدراسة على منعنا همي وجعل ،جدا علي خف
 لذلك فكان ،سلفوا ممن المثايخ بهيبة يؤسر وال ،لتقليد يخضع ال الثيخ وكان
 هع األدب استعمال على التام حرصه هع أحد، كل عن أورده ما لكل ناقدا

.مقاماتهم ومراعاة العلماء

 مكان في معه عثتها دقيقة أحدادا تعالى- الله شاء 'إن بالتفصيل وسأذكر
.األجل في لي ومد ،المدة في لي ،وتعالى سبحانه ، الله فح إن ،آخر

 وكان ،اإلشراف غرفة خارج مرة رأيته أني نسيت- إن — أنى ال لكني
 — البم فانحنى ))الممر(( الدهليز في مارا قطب محمد الداعية الكبير األستاذ

قدر فعظم ،قطب محمد االستاذ يد ليقبل —قدره ورفعة سنه وعلو جادلته على
ونفع تعالى الله حفظه ،عليه مزيد ال ارتغاضئا عندي وارتفع ،نفي في الشيخ

فى يته في أزوره به لقائي ض سنة عشرين من أكثر بعد هذا يومي إلى وانا ،به
 كثيرة مسائل في واستشيره ، مسجده في معه واصلي ،القاهرة في نصر مدينة

 وعفني إال شيء عن مرة سألته أني -والله- أذكر وال ، (١ودعوية) علمية
.خيرا عني الله فجزاه ،شافية شاملة بإجابة وأمعدني

 اله وإذأ ،الجايد ثيخي رؤية من حرمني الذي معر في المشؤوم العكري االنقالب تبل هذاكان (١)
.راجعون إيه وإنا
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________________________اسم طلب فى رحلتي________________________

 منزلي في بالزيارة مرة شرفتي فقد للسياق، متاسسا اآلن واحدا مرقثا وأذكر

 الجمعة غدا ،سيدي يا :له فقلت ،خميس يوم شعبان شهر في ذلك وكان

 في غيرت قد وكانت ،القبلة تغيير عن اخطب :سريعا نقال أخطب؟ فعمانا

.الثانية التة من شعبان

 عوام يؤمه مجد في للخطبة يصلح موضرع هذا وهل :ميدي يا :له ففلت

الناس؟

 ’القرآن ظالل ))في كتاب في القبلة تغيير آيات تقسير اقرأ :وقال ففحك

 والله- - دموعي سالت الظالل في إليها رجعت فلما ،قطب سيد لالستاذ
 لعوام الصالح كل صالح هو مما للموضوع سيد األمتان تناول بكيفية لتأثري

 في كعادته متثعب وهوطويل - األستاذ قاله ما جملة وكان ،وخواصهم الناس

 أن الملمين من يرض لم تعالى- - الله إن :قال أنه يورده- ما أكثر إيراد

 ألنها شهرا عثر سبعة أو شهرا عثر ستة لهم ارتضاها قبلة اتباع في يتمروا

 ولو بثي-* بهم يتشبهوا أال للمطمين يريد الله وكان ،الكتاب أهل قبلة كانت

 يتبعوا أن منهم أفيرضى ذلك المطمين من الله أراد فإذا ،القبلة شأن في ذلك كان

 والعبادات العقائد في أحوالهم من حال أو شؤونهم من شأن في الكتاب أهل

.حثا عجنا وكان ساقه ما آخر إلى ٠ ٠ ٠ والطوك والتصورات

 بقوة مثارك وهر ،يبارى وال يجارى ال بجر وعلومه القرآن في والشخ -
 اإلسالمي عالمنا في الدعاة أعالم من وهوعلم ،العلوم من اخرى أنوع في

.بياته ومتعنا تعالى الله حفظه اليوم،

نانئتينغيلة ١٩٩٦ ا ١٤١٧ سنة من المحرم في المتانثة ونت حان ولما

٨٠



____________________اسيا الدراسات الرابع، المبحث

 - المطرفي عودد والدكتور ،الجنية المصري الفرماوي عبدالحي الدكتور الشيخ
 األدب من غاية في كان عبدالحي الدكتور الشيخ أن وأذكر تعالى- الله رحمه

 الشيخ ظرف أيقنا أنسى وال ،فيه يناقشني بما العلم واسع وكان ،واللطف
 على االطالع أراد وهن ،والمنة الحمد ولله ،بمالم المناقشة ومرت ،عويد

 إن قرينا ))التاريخ(( موقعي في سأنزلهما فإني والدكتوراه الماجستير مناقشة تفصيل
 ولله ،الجامعة من أخذتها أشرطة في بالتسجيل احتفظت فقد تعالى، الله شاء

. والمنة الحمد

 نفقة على الرسالة يطع والتوصية االمتياز الماجستير في النتيجة وكانت
ذلك. كان وقد الجامعة،

 وما > : سبحانه والمنة الحمد وش ،مماثلة النتيجة وكانت الدكتوراه وفي
. ه ابيب وإيه 1توكلت عيه بالئه إأل توببي
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٩لغأم1ابه

المشادخ علي طليدالعلم



نم المشايخ على اسم طلب الخامس! 'لمبحث ——————

 مات من -تعالى- الله رحم ، الكرام المشايخ من جملة على العدا طلبت ند
 الياق لمناسبة مغى فيما بعضهم ذكرت وقد هدا ة بقي من وحغظ منهم

 النظيم عقدهم أكمل وهأنذا ، للعلم طلبي بداية فى الحديث كان فقد ، هنالك
النضيد: ودرهم

الشنقيطي: حبيب ولد سيدي ولد محمد الشيخ فضيلة — ١

 طلب يرد ال ممن وهو ، كتب عدة بيته في عليه قرأت وقد ، آنثا ذكره مر وقد
 في الترف »شذا عليه فقرأت ، فيه سألته شي* في قط ال لي يقل لم وممن ، طالب

 لرال اللسان يضبط جيد علم والصرف (، الحتالوي) أحمد للثيخ الصرف(( فن
 . واألوزان والتصريفات االشتقاقات بعض في عجيبة تكلفات
 المصري هشام البن النحر في الصدى(( وبل الندى ))قطر كتاب عليه ونرأت

٠ العلم لطالب ويصلح ، ووجازة قوة فيه جيد كتاب وهو ، (٢المشهور)

 “العود مراقي على الورود النثر وهو ، الفقه أصول في كتابا عليه وقرأت
 مبرل والمراقي تعالى- الله -رحمه (٣الشذقيطي) األمين محمد اإلمام للبخ

دار في تخرج كمر. ١٨٥٦/١٢٧٣ سئة ولد ممري، مدرس 4 لحمالوي١ محمد بن احمد ( ١ )
 ٠ الدراسية المناهج و والبرة اللغة في تصانيف له . بالمحاماة مدة واشتغل . األزهر ني ثم العلوم

.٢ه١١م.انظرااألخالما:/١٩٣٢هـ/١٣ه١سة توني-رحذهاللهتعالى

 ل( النانعي وتفقه بمصرة ٧'٨ منة وك الله. مبد بن يوسف بن الله عبد أبومحمد الدس جمال (٢)
 انفرد .مصر أض من جمائ يه وتخرج الشيوح بل األقران نيها ففاق العرية وأتقن تحيل،

 واالطالعرط. اليابغ والتحقيق ،العجيبة واالسدراكات الدنيقة، والمباحث ،بالغراندالغريبة
 ٠ متداول منهود معبوع هذا وكتابه .٤١٨٠٤١٧/٢: الكامنة* ,الدرر انظر .ممصر ٧٦١ سنة ترني

سنة وك ٠ البلي الجكني يعقرب إلى نبة الجكني القادر عبد بن المختار محمد ين األمين محمد (٣)
ثماتتغلذيرحلةبرية= مشايخهاهتالك، محددمن طى ودرس١نيمراب ٢١٩٠٥/١٣٢٥
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-----------------------------------------اسا يجلييضطلب __________

 وك ممد انخ وكان '(اكفعلي) الطوي إبراهيم بن عبداش للنبخ شهور

 طى األض انخ يآت لم منه قطعة شرح وأكمل الكتاب حقق ند ري

 الكاب من القياس نم إلى وصلنا لما أنه اللطيف و ،كله عليه فقرأته ،شرحها
 !ا أحنه ال الدي القم هذا في سؤاألواحدا وال -سألني ال :محمد يا :لي قال

٠ منه هذا أكبرت وقد ،بالحق واعترافه صراحته على خيرا الله فجزاه
 فهر علمية مائل من فيه ناقثته ما أما تعالى- الله حفظه— عليه قرأته ما هذا

 بعض ينفي كيف :له قلت فقد ،القرآن في المجاز وقوع مألة ذلك ومن ،كثير
 في العرب باستخدامه ولع عربي أسلوب والمجاز القرآن في المجاز وقوع المثايخ

 نزل نزل فلما ،العظيم القرآن نزول قبل به ألنتهم وذلت ،ونثرهم أشعارهم

 الله -حفظه فوافقني ،كالمهم في ونهجهم العرب طرائق على محفنا عرنا
 الله كتاب عن المجاز فيه نغي الذي الشنقيطي الشيخ كتاب من وتعجب تعالى-

 اللغة في متمكن ضلع عالم من يخرج الذي الرأي هذا من وتعجب ؛تعالى
.العلم وطلبة العلما* عند معلوتا تمكنا

أهل علماء كبار من لثيخ جدة في دورة حضرت قد قدنا كنت المناسية وبهذه

 الجامعة في مدرسا نيها نمكث المنورة التبرية المدينة إلى انتقل ثم ارياض ني ندرس المملكة إلى =
 I تعالى الله رحمه ،م ١٩٧٣ ا ١٣٩٣ ا سنة المنية وافته أن الى الشريف انبري رالحرم اإلسالمية

 اطر مصنفات. عدة له والتغير. واالل العربية طرم ني خامة ٠العدا طاض ض وهر
-الدير عبدالرحمن .د ل النتقيطي، اال محمد اسيغ اترجمة كتاب ني ل حلة ترجمة

 ٠طاب أبي بن على س الحن إلى نبه ينتهي ،الرحمن عبد برامبمبن’ بن اك ب العالمة مر (١)
.النافعة انآليف صاحب اسوي المؤرخ الفبه األموني لعالمة’ العالم

 ملمة - تعالى الله رحمه - توفى .تصانيف عدة وله ٤ كثيرون طالب عنه واخذ ،كثر طا* دن أخذ

٠هـ١٢٣وقدجعلوفاتهسئةه٦/ه٤ :٠وااألءالم االيرتت، شبكة طى ترجمته انظر د.١٢٣٣
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م المشايخ على اسم طلب الخامس, المبحث ___________

 ،إقامته مقر إلى مرة فأوصلته ، لإلفتاء(( الدائمة ))اللجنة في عضوا كان وقد ، نجد

 ،تعالى الله كتاب في المجاز وقرع ننكر أن يمكن كيف : قلت فيما له وقلت
 عن المجاز ننفي أن نصنعه أن ينبغي ما وغاية ؟ مبين عربي - تعالى - الله وكتاب

. ذلك سرى فيما ونثبته تعالى الله كتاب في الواردة اإللهية الصفات
 لكني تعالى الله كتاب في وبوقوعه بالمجاز أقول أنا : لي قال أن إال منه راعني فما

 هذا يقول على، المثايخ إنكار من خودا القرآن في وقوعه عدم تدريسي في أقرر
! ؟ المشايخ ساثر يقول فماذا تعالى- الله رحمه— العلماء كبار وهوأحد

تعالى: الله رحمه عجم، ناجي الدكتور فضيلة —٢

 أهل أكثر طريقة على ،الطباع رضي ،الخلق دمث ،حلب من شامي وهو
 التابع الفقهي المجمع في عضوا وكان والتجمل، والتنظف التأنق من بادده

 اآلداب بكلية اإلسالمية الدراسات قم في وأستادا اإلسالمي العالم لرابطة
 هع باالشتراك الفرائض علم يديه على درست . بجدة عبدالعزيز الملك بجامعة
 وقد بجدة، عبدالعزيز الملك بجامعة اإلسالمية الدراسات قم في الطالب

 وكان ،اآلن اسمه أذكر ال الحنبلي الفقه في كتاب من بعقتا بيته في عليه وزأت
 وهو تعالى- الله -شفاه الحمدان أحمد الدكتور الثبخ فضيلة القراءة في معي
 ،انفراد على كثيرة علمية مائل في وسألته ،سابثا جدة في الدعوة مركز مدير

 ض المشايخ وسزال للكتب قراءة من العلم طلب في ارتضيته ما على جريا
 العلالب إلقراء لديهم وقت ال المشايخ أكثر أن صدري في وقر فقد ،معضالتها

 ،أوأسمعه أقرأه مما أفهمه ال أو أعرفه ال عما أسأله فكنت ،الكبيرة الكتب
 مقدمي من الصخ كان فقد الدعوة في ومسائل بالده أحوال عن أسأله وكنت
الملمين. اإلخوان جمائ
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_________________________اسم طلب ض رحلتي____________________—

 الله رحمه ،خيرا إال منه أر فلم الحج حمالت إحدى في صحبته وقد

. عليين في درجته ورفع ،له وغفر ،تعالى

 تسعين في فوضعت ،بمكتبته خيرا- الله جزاهم — وفاته بعد أهله لي تبرع وقد

 جامعة هي نيجيريا في إسالمية جامعة لمكتبة وقثا وجعلتها ((لدكرتورا حاوية

. العالمين رب لله فالحمد ،إيلورين مدينة في الحكمة

 سنة وتوفي ،م ١٩٤٢ ا —ه ١٣٦٠ سنة الشيخ ولد وقد هذا

.تعالى الله حمه م ٢ ’ ٠٦س/ ١٤٢٧

 تعالى: الله حفظه الثاعر، سمير العروضي اللغوي األديب االستان خالي -٣

 سلم من سقرطه إثر على شبابه في أضر وقد ،خالتي وابن بالرضاع خالي وهو
 علم عنه أخذت وقد ،العارضة قوي ،الفهم سريع ، الذكا* شديد وهو ،بيته

 وكان العربي، الشعر وضبط ))البحور(( الشعر بأوزان يعنى علم وهو الغروض،

 أيمن الدكتور الشخ على أخذت قد وكنت ،فيه بارنا العلم هرنا بناصية آخذا

 مر كما ، الجزرية(( ))المقدمة كتاب عليه قرا-«تي أثناء العلم هذا مبادئ بعض سويد

.الرسالة هذه في تبل من
 وال ٤ ناظم وال بشاعر لت فأنا ،لي مناسبا أراه وال العلم بهذا أتعلق لم لكتي

. منه عرفته ما ويكفي ،العلم هذا في يتوسع أن لمثلي حاجة أرى

 تعالى؛ الله حفظه الجنسية، اليش األهدل، سليمان الدكتور اثخ فضيلة - ٤
 اليدي التجمع في القضائية الهيئة ورئيس ٤اليمن علماء مقدمي أحد وهر

 تعالى', الله -رحمهما ولم البخاري سبحي طيه وندنرأت ‘لإلمالح
هوشخرضو ، ووية مائل'خلبة في وباحثته ‘بهما اإلجارة ت وأخذن
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*_______________المشايع على اسم اطلب الخامس المبحث

 فهرمن ،التهاميين أكثر عادة على دمث، الملقى، حسن الطع، لطيف الخلق،
 في عليه قرأت وقد اليمن، في العلزوالعلماء مدينة وهي منزبيد، اليمن تهامة

وفيصنعا.*. زبيد

 اإلقامة واعتاد طويال رئه مثلي شخص على زبيد في المكث أصعب وما

 في حار وهوا صعب مناخ ذات وزبيد ،العالم فنادق أرقى في سنة ثالثين
 وكان مكيف الشيخ بيت في يكن ولم ،عليه قراءتي وقت ذلك وكان الصيف

 كير فيه أقيم الذي والفنق ،صعبة واألحوال فقير والبلد ،رمضان في ذلك

 مواتية تكن لم واألحوال الحسين، وابنها الحسين أم زوجي معي وكان !! جريح
. عليه ة۶القرا من بد يكن لم لكن للقرءة
 في : مرتين آتيه وكت ،أيام ثمانية في البخاري اإلمام صحح ثلث عليه فقرأت
 مصلى وهوإمام ،التراويح صالة إلى معه يأخذني وكان ،اإلفطار وبعد ،الصباح

 التجويد من الخالية ، بالده أهل عليها التي السريعة القراءة يقرأ فكان ،بيته بجوار
 يصعب التي العوائد هي لكن العلم في علوكعبه على عجيب منه وهذا والترتيل،
.سلوكها على المثايخ عليها اعتيادهم يجبر التي الناس وطرائق ،مخالفتها

 في قرية من انتقل كمن ذلك كان فيها الثاني بيته في صنعاب في عليه قرأت فلما
 حال ۶وسو ضعف من صنعاء في ما على ،مرفهة ضخمة مدينة إلى البادية
. يصلحون وال األرض في يفسدون كانوا الذين حكامها ض المجرمين ببب

 في المواضع بعض على بي يقف الصحيح في القراءة أثنا.* الشيخ وقدكان
 شديد كان أنه وأذكر ،اضائل بعض في ويناقشئي ،فيها رأيه ويبين ،األحاديث

 ويرجح ،ويكتبه تعالى- الله -رحمه الغزالي محمد المصري بالثبخ اإلعجاب
.مراه من ۶آرا على العلمية آرائه من شمددا
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ماالع ا٦4طا ض ربتي--------------------------------

 علها* أكثر سلمى على جريا حادأل ويراه القات بتخزين مولتا الشخ كان وند

 يثقل كان نقد شديد والحر رمضان شهر في كنا ولما ، وحدينا قدضا اليمن أهائ

 ويميل ، ة۶١القر إلى يرتاح كان فقد الليل في أما النهار، في القراءة وعليه على

 علما* أكثر لكن اليمن أهل بها ابثلي عظمى بلية والقات ، له القات لماعدة إليها

. المتعان والله ، حله على ليمن’

 وذلك ٤ زيد في أهله عن بعيدا مكة في فهر بالده من بالخروج اآلن ابتلي وقد

 من المدعوم الرافضي الحوثي باالحتالل الناس وابتالء اآلن اليمن أحوال بب

. بالفرج تعالى الله عجل ، إيران

 وتواضعه- خلقه -لحن مرارا مني فطلب المكرمة مكة في بيته في زرته وقد

 فما اآلن، وقتا لذلك أجد ال لكني العلوم وأنواع الفرائض في كسا يقرننى أن

 شبابه، أيام العلم طالب فليختتم ، لها والتفرغ األولى الطلب أيام أحسن

 همرمه وقلة ، التصدر عن وبعده ، إليه الناس حاجة وقلة ذكره، خمول و

 يسعفه ما البال وراحة الفرغ من وعنده ، ماعدة الصحية وأحواله ، ومشكالته

 الهموم عليه وتراكمت ، وحئلب ذكره واشتهر ، وتصدر عرف إذا أما ، ويعده

 له فأنى قاطعات قوارع به ونزلت ، مشغالت أشغال وتنازعته ، والمثكالت

 فال سودتم فإذا ، تنودوا أن قبل )تفقهوا’ القائل الفاروق أصدق وما ، العلم طلب

 اذا فكيفه الثخ على القراب؛ من إلي أحب شء هنالك فما الفقه® إلى سميل
 أجد ال لكن ، منه وواخجاله فواسوأتاه ، هذا مني والطالب لي نل الة كاذهو

المتعان. والله فراعا، لهذا
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_________________المشايخ على اسم طلب الخامس, المبحث ١٠١

الشنقيطي: بية بن الله عبد السخ فضيلة - ه
 ويدرس ، الملمين لعلماء العالمي االتحاد رئيس ونائب ،شهور ثيخ وهر

 الدراسات قم اآلداب كلية في طويلة سنين منذ عبدالعزيز الملك جامعة في
 بن الطاهر الشيخ عبارات بعض عليه “ألحل آتيه كنت وقد ،اإلسالمية

 وبعض والتنوير(( ))التحرير الجليل كتابه في تعالى- الله (-رحمه٢) عاشور
 ))التحرير في التي غير ،أخرى مسائل في وأناقثه ،يوردها التي المصطلحات

 ،ليجيب تفكير لكثير يحتاج ال ،الذهن حاضر ،بحرا أجده فكنت ،والتئويرى
 وكانت ،قبل من أجوبتها أعد قد ذهنه في ماثلة عليه ألقيها التي المسائل فكأنما
 ،ذلك وغير واألصول اللغة مائل بعض وفي خاصة البالغة في الماثل تلك

 ،الطع وهوهادئ ،تؤرقني وسلوكية عقدية مائل في -أيفئا- أسأله وكنت
.بلده أهل طبائع على ذلك في جاردا ،التكلف قليل

 بحقيقتها -تعالى- الله يبصره أن أرجو بأمور األخيرة اآلونة في ابتلي والثبخ

.والترفيق والرشاد الخير أرجولهم الذين مثايخي من نهو ؛األوان فوات قبل

تعالى: الله رحمه األعظمي، الرحمن حبيب الشخ فضيلة-٦

 بالجيم )جراى’ كلمة وتنطق الهند، في جرا(( ))أعظم بلدة إلى نبة واألعظمي
 أيمن . د الشيخ شيخي فضيلة هع صعبة رحلة في إليه ارتحلت وقد ،المصرية

من صدرا عليه وقرأت ، ١٩٨٧/١٤٠٧ سنة وذلك تعالى- الله -حفظه سريد

.االتحاد من ائقالته قبل ذلك كان (١)
 وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بترض المالكيين المغتين رئيس عاشرر، بن الطاهر محمد ( ٢)

 أعفا* وهرمن ،مالكنا شبحالإلسالم م ١٩٣٢ عام عجت .يترش ١٢٩٦ ولدستة .بترض
 ٠ المجالت في كبرة مقاالت و متداولة مطبوخة معنفات له ،والقاهرة دمشق في العريين لمجمعين’

. ١٧٤/٦ ا|ألءالما: انظر: تعالى. الله مرح*ه١٩٧٣*_/١٣٩٣مذة يترض توفي

٩١



-----------------------------------------اسم طلب في رحلتي________________________

 وشدت ،صفحة ثالثون ربما طيه أيمن شيخي قراءة بماعي البخاري صحح

 بينت وقد ،الصبة البلدة ألحوال وذلك ؛ءة القر أكمل أن أسطع لم إذ أدراجي
 ،الهند ني أيام :كم في ،رحالتي :بعنوان الذكريات من األول القم في ذلك

 تراءة يماس جدة في ولده وعلى عليه وقرأت ،هاهنا ذلك ذكر أعيد فال

 آنذاك النشغالي وذلك ؛أيفتا قليأل قدرا ذلك وكان ،عليهما أيمن شيخي

 بعض أوانل طيه وقرأت ،أخرى وبأعمال ،الجامعة في وبالطلب بالوظيفة

.مكتبتي عن لبعدي اآلن أذكره ال مما الحديثية األخرى الكتب

 كان فقد ، شي^ كل ني التكلف نغي في بادده أهل طريقة على والثيخ
 ورق وهو ، ))التمبول(( بالده أهل يميه ما يأكل متمدد وهو الصحح يقرثنا

 سائل الغم من ييل حتى ،ويمضغ خاصة بهارات فيه يوضع خاص ثجر

 يرى ال السخ وكان ،منه قريب وعاء في واألخرى الفينة بين يخرجه أحمر،

 معتادين نكن لم لكنا ،تعالى الله رحمه ، بالده أهل عادة على ثيتا هذا في

 عادات لكنها ،الصسع لذلك العجب مني يطول وكان هذا مثل روية طى
 فيه بأس ال شيئا رآها اعتادها ومن ،منها عجب جهلها من والشعوب األبم

 الله فبحان ،األخرى األبم أهل من غيره بها ويأمر - قد بل
.العظيم

 وض حققها وكب معنفات فيه له الحديث م ني الكعب شمالي وانخ
.واسعة رحمة تعالى الله رحمه ،بها

 الله -دحمه نتر أن بعد وتوفى ، ١٩. ١ ا١٣١٩انخئة هذاوندون
م.١٩٩٢ه-/١٤١٢سذة تعالى-
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________________ المشايخ على اسم طلب الخامس، المبحث ١١١

تعالى: الله حفظه سريد، أيمن الدكتور الشخ -٧

 منه استفادتي بينت وقد ،كثيرا عليه وقرأت طويأل، الزمته الذي وهوشيخي

 الجزرية(( ))المقدمة عليه قرأت فقد ،عليه قرأته ما هنا أبين لكتي ،سابق مبحث في
 الله رحمهما األنصاري، زكريا اإلسالم لثيخ وشرحها الجزري ابن للحاظ

تعالى.

 حفص(( عن فيها المختلف الكلمات في النص ))صريح منظومة عليه وقرأت
 ونظمها (، ) المصرية الديار مقارئ شيخ الضراع علي البخ لكتاب ظم وهي

 منظومة وهي (، ) بيتا ٤ ه في الحمصي الود عيون عبدالعزيز الشيخ شيخه
.تعالى الله شاء إن ،السادس المبحث في ذكرها سيأتي غريبة

 .الشاطيية طريق من عاصم عن حفص برواية كله العظيم القرآن عليه قرأت

 ))طيبة طريق من عاصم عن حفص برواية كله العظيم القرآن عليه قرأت ثم
. تعالى الله رحمه ،الجزري ابن لإلمام ألفية منظومة وهي النثر((

 ومين الشاطيية مين ذلك في ذلك بما الصغرى العشر القراءات عليه وقرأت

٠ المتتين غوامض من كثيرا لي وشرح ،الدرة

 سنة ترفي .تمانيف عدة له .المعرية المقارئ شيخ . الغباع حن بن محمد بن علي (١)
 رهوخطأ، ألصباغ، : تلقيبه رفيه ٢٠/٥ :ا األعالم انظره ٠ تعالى الله رحمه ،١٩٦١/١٣٨٠

٠ اثبت ما والصواب
 سئة ولد . الحنفي الحمصي السرد، عيرن الفئي عبد بن علي محمد بن العزيز هوعبد (٢)

 عدة له . حمص في اإلفتا* أمثن ركان الحفي والفقه ات٠بالقرا وهوعالم .١٩٦١^/١٣٣٥
 انظر ٠ فيها ردفن بحمص ١٩٧٩/١٣٩٩ سنة - تعالى الله رحمه - توفي ٠ وتصانتف تالميذ

.١٢٤٠١٢٣/١ اذيالألءالم<ألحمدالعالوذة:

٩٣



-----------------------------—— اسم طلب ض رحلتي ________________________

 إلى ١٤٠٢ سنة من سنة ثالثين قرابة استمرت عليه قرا.«اتي أن اللطائف ومن

 وؤشرين سبعا بها طيه قراءتي استمرت نقد العشر ات القر أما ، ١٤٣١ سئة
 وأمور بأحداث السخ النشغال ذلك كان وإنما ،جدا طريلة مدة وهي ،ستة

٠ طى طرأت وأحوال وآحداث بأمرر أيفتا والنثفالي عديدة

 خبد بن محمد لإلمام اإلقراءال وكمال القراء حمال منظومة عليه وقرأت
تعالى. الله حفظه غامضها؛ لي وشرح السخاوي)'( الصمد

 من جماعة وبقراءة بقراطي، البخاري صحيح من كبيرا ككا عليه وقرأت
 وقد ،طويلة سنين الشيخ يعقده كان الذي الحفاظ مجلس في ،القرآن حفاظ

 أهل : العلم لطالب الشرعية المرجعية“ : كتابي في المجلس ذلك تفصيل ذكرت
٠ ٠نموذجا القرآن

 حملة آداب في ))التبيان : منها عديدة كسا المجلس ذلك في عليه وقرأت
(.٢اتووي) القرآذالإلمام

 انحري المقرئ األهمداسداني ب الممدبن ب محدبن بن طي الحن ابر العالمة هر )'(

.بدمثق الفرا* شخ الثافعي
 ‘والغبر راسة انحو ز ؛ماتا وطلبا، بالقرا.ات بهبرا مجرذا محت مغرنا هالمة امات كان

.الغاض شب طى باتي دكان ‘واألصرل بالغل معرألتأمة ٠لل
 سر"مبر مئق، بد٦٤٣الىذ-ئة٠ت الل وتوفي-رحمه يمعر( بلد؛ ههفيمخا٨الل

. ١٢٢/٢٣ ،:٠أءالماذبال

|ججقةة

٩٤



_________________المشايخ على الطم طاب الغامس, المبحث________________

 كتاب وهر (، الزرنوجي) الدين البرهان التعلم طريق المتعلم اتعليم وكتاب
. العلم طالب آداب ني

 المشايخ ألحد التجريد في ضخم كبير كتاب من كبيرا قمنا عليه ونرأت
 يكرن وربما ،اآلن أتذكره ال المنورة النبرية المدينة في المقيمين المصريين

.المرصفي :لقبه

 منذ ذلك كان فقد ،اآلن أذكره ال مما ذلك غير المجلس ذلك في عليه وقرأت

أكثر. بل قرن ربح

 المسلسل الحديث منها بها وأجازني المسلسلة األحاديث بعض عليه وقرأت
٠ ذلك وغير ،بالمصافحة المسلسل والحديث باالوبة،

٠ هذا غير مكان وأمره الشيخ شأن في المفصل وللحديث

تعالى: الله حفظه القرني، عوض الدكتور الشيخ فضلة -٨

 كلية في دراستي أثتاء الفقه أصول سائل من “علي غمض مما كثيرا أفهمني وقد
 أنزل آنذاك وقدكنت ،يأبها اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في الشريعة

 شرعية أخرى سائل في سألته وقد ،خيرا تعالى الله جزاه ،بمنزله ضيافته في
.به ونفع تعالى الله حفظه ،المسائل تلك في طويل كالم بيننا وجرى ،ودعوية

٠٠٠

 كتاب صاحب الحنفي ارغيناتي يد خلى وتتلمذ الحنفية نقها* احد وهر ههـ،٩١ محام المترفى (١ )
 أوركتان بالد من رهي ورا*أوزجن، الترك سمىزرذوجو*يمنبالد٠وهرمنبلدة الهداية،

 ٠٤٣/٣ :’المؤلفين امعجم انظر ،’التعلم طريق المتعلم اتعليم :المى بكتابه اشتهر - اليوم
.٤٥/١ واكنفالظنون،:

٩٥



تمج: ط لحسا ا لمبمؤبع ا

،بخ١متساجوهزنمإص.ادخامعلت٦له
ل.م٠الاشماألهـماك٦هـافىبء



هلكتلعه اهه فتاه ءل/ تتلمذت ,٠٠٥ معاصه مشالة ،٠ السادسه لع٠اال

 وذلك عنهم آخذ لم لكن ،لقيتهم أو أحظًابلقائهم لم عديدون مثادخ هنالك

 دروت لهم سمعت لكني ،أيديهم على العلم طلب لي يتيسر فلم ،عني لبعدهم

 ذلك وأعد ،عليهم تلمذتي تلك فكانت ،كتبهم من كجا لهم ونرأت وفتاوى

: بثرطين ماثغا

 ال إذ ؛الشرعي العلم من به بأس ال قدرا حعًال قد العلم طاب يكرن أن — ١

 فهمه يضل فقد ؛والكتب االشرطة طريق عن العلم طلب للمبتدئ سوغ

. معيب أنه يظن هو و

 يأخذ التي والضوابط والقراعد ،للثيخ والفقهية العقدية األصول يعرف -أن٢

 للعلم طلبه حال عثراء خبط فيخبط ذلك جهل من فإن ،عليها ويتكئ بها

. وكتبه الثيخ أشرطة من

 الشيخ على العلم طلبت : يقول أن له ساغ الشرطين ذينك حقق من إن ثم

فالن. والعالم فالن

 لكني العلم حلق ني أيديهم على العلم بطلب أحظ لم الذين المشايخ فمن

:كثيرا كتبهم من وقرأت ،وافرا قدرا وفتاواهم دروسهم لن سمعت

 في الشيخ في رأيي بينت وقد اللهتعالى_ -رحمه باز بن العزيز عبد الدخ - ١

 خالصة لكن مثقئاومفكراى، .باز. بن العزيز عبد "الشيخ يعنوان: رمالة

وهو ،الحديث العصر في مثله صفاته مجموع في نجد تنجب لم أنه رأي

٩٩ 



_________________________اسم طلب في رحلتى----------------------------------------

 مفزع في وحده أمة وهو ،اإلسالمي العالم علماء من المبرزين القالئل أحد

.تعالى الله رحمه ،وخاصهم عامهم إليه الناس

 أعلم أعده بل ،العلم في الدائرة واسع وهو : عثيمين ابن محمد اثخ -٢

 في غرابة -على اإلسالمي العالم علما* كبار وأحد النجدية الديار علماء
 وتداولوا به واحتفوا بالدنا في عليه العلم طلبة التف وقد فتاواه- بعض
 من يؤتيه الله ففل وذلك آخر، بنيخ يصنعوا لم كما ،واعتمدوها نتاواه
رشاء.

 ،الشرعية كتبه من كثيرا قرأت وقد القرضاوي: يوسف الدكتور الشيخ -٣
 صادع ،مقدام جرى ،العلم وامع عالم وهر ،له كثيرة فتارى على واطلعت

 ،وتفصيالته دقائقه على غواص ،الفقه ناحية من متمكن فقيه ،كثيرا بالحق
 انتزع اللمين على التيمير إلى دعوته مبيل في— األحيان بعض في لكنه
 المعتمدة هي ليست بعدهم ومن والتابعين الصحابة من السلف لبعض أقراأل

 جاءت فتاواه في أحكاتا عليها بنى ثم ومن ،الملمين جمهور عن الفتوى في
. أعلم تعالى والله ،الشائع للمطوم مصادمة

 جماهير عليه التف فقد ،اإلسالمية الصحوة بثيخ يلقب أن يصلح والثيخ

 وأقبلوا ،الت الدنيا قارات في غيرهم من كثير ومن العرب من الملمين
. طويالت ستوات منذ عندهم المعتمد هوالمرجع وصار ، وفتاواه كبه طى

 صوالت صاحب شهير، وهومحدث األباني: الدين ناصر سد اثخ-٤
 فتاوى له وسمعت ،منها قرأت ،كثيرة كسا صنف وتد ،وجوالت

الطم طلبة وكان ،اإلسالمية الصحوة شباب أثركبيرطى له كيرة؛وتدكان



' وكتبهم فتاواهم هلى تتلمذت معاصرون مشايخ السادس! المبحث---------------

 مؤثرين لغتاواه، خاضعين األرل- الصحرة زمن - جدة رأسي مقط في

. غيره فتاوى على ويقدمونها ، لها

 «٠العلما ويرجع المعلى، القدح فيه له الحديث، علم في ضلع أنه والحق

 ، البضاعة مزجي الفقه في لكنه ، رأيه عن ويصدرون فيه إليه العلم وطلبة

 لكنه ومشايخ علما^ وراجعه الفتاوى، من المعلوم السائد فتاواه من كثير خالفت

 على بقي ولر ، فنه ليس الفقه لكن ، مرليها هو وجهة ولكل ، رأيه على أصر
. عليه مجمعة العلماء كلمة لكانت الحديث

 وقرأت علمهم، مراثد على تتلمذت الذين المشايخ أبرز هم األربعة ٠هؤال -

 غيرهم مشايخ وهناك ، وفتاواهم دروسهم من كثيرا وسمعت ، لهم كثيرة كتًاا

 ٠ العلمية ميرتي في أثرا وأكثرهم أبرزهم أولئك لكن ، بهم وتأثرت لهم قرأت

العلمية مسيرتي في أثروا قدامى علماء

 طى وتتلمذت بهم تأثرت من أبرز لكن ، كثيرا لهم قرأت كثر علماء هناك

كتبهم:

٠ تعالى الله رحمه ، تيمية ابن أحمد اإلسالم شيخ - ١

الجوزية: قيم ابن ؟-اإلمام

 منثورة كتبهم وكانت ، ۶العلما من الشرعية بالدي ماحة تيدا اللذان وهما
 وأكثر?،أرا ‘يكوناًاكئرسترأتلهما إذنأن عجب فآل ركل.كان،

 هباداته لحالوة أكش القيم ابن الى أميل لكي فيمير-ياسيةالثؤية،

١٠١



-----------------------------------------اسم طلب في رحلتي_______________________

 تعالى الله رحمة ،لشيخه يكن لم وجه على الرقاثق وتناوله ،وسهولتها
. الوسيط العصر سادة من كانا فقد عليهما

 بعلمه وأعجبت ،كثيرا مصنفاته من قرأت رقد العقالني: حجر ابن اإلمام —٣
 منقلة مدرسة وهر ،تعالى الله رحمه ،خاصة النبوي الحديث في الواسع

. أعلم والله ،مثله بعده وال قبله الحديث علوم في يأمتن لم

 من واسعة جملة على واطلعت ،كثيرا له قرأت وقد السيوطي: اإلمام -٤

 آسي كما زمارا المتوسطين المشايخ أحوال من شيء على آمي وال ، فتاواه
 جملة فيها حصلت فقد ، ه عصر علماء وبين بينه كانت التي المعارك على

 لكن ،بهم تليق وال ،العلم أهل بين تحدث أن ينبغي كان ما األمور من
. جميعا عليهم الله رحمة عزيز، الكمال

 ،البكي الدين تاج قال كما ،ومعنى لغة العصر وهوذهب الناهي؛ اإلمام ه-
 في له مماثل على أطلع لم الذي المنصف وهر ،المؤرخ الحافظ ا المحدث وهو

 قد كان وإن خلدون، ابن بعد األكير األجل التاريخي اناقد وهو ٤إنمافه
 لم وجه على ونقدها والخلف السلف أحوال بمعرفة خلدون ابن عن انفرد
 وقد ،هذا يعلم مصنفاته على والمطلع ، بعده من وال قبله من ألحد يتير

.تعالى الله رحمه ،كثيرا الطوم ومناهج للعلماء ونقده علمه من استغدت

٠٠٠

٢



اسمغًالطفيع:

ا- حقفداعيظوهإؤ



________________ العلمية المنظومات حفظ السابع! المبحث _______________

 حفظه ، سويد أيمن المقرئ الدكتور الشيخ لقيت لما المنظومات حفظ إلى حبب
 فحفظت ، المنظومات حفظ من له بد ال القراءات علم طالب إن إذ ؛ تعالى الله

 ١٠٧ أبياتها وعدد التجويد في وهي ، الجزري ابن للحافظ الجزرية(( دالمقدمة
. القراءات بمنظومات مقارنة ما نوعا سهلة الرجز، بحر من وهي ، أبيات

 الله -رحمه الرد عيون عبدالعزيز الشيخ أيمن البخ لشيخ منظومة وحفظت
 الكلمات في النص ))صريح كتاب لثيخ I فيها نظم بينا ٤ ه أبياتها وعدد —تعالى

 الله رحمه ، المصرية المقارئ ثيخ الضباع علي للشتخ حفص(( عن فيها المختلف
 على للداللة ويكفي ، اللفظي والتعقيد الغرابة غاية في منظومة وهي ، تعالى
: الناظم فيه يقول بيت منها ذلك

لدم فيهم الثن الصا صه كادرج لخم فرى احذ اتاسال افتح صعف

 األحرف لبعض حذف من فيها يكثر لما ، العجيب النسق هذا على وأكثرها
 طى شرحه في الناظم ئفهمها ورمرز وإشارات اآلخر، ببعضها واكتغاء
٠ تعالى الله حفظه ،أيمن البخ على وشرحها المنظومة قرأت وقد ، المنظومة

 ننظمها صفحة ٤ ه في وقح المنظومة أصل هو الذي الكتاب أن والعجيب

. بسا ٤ ه في العزيز عبد البخ

 الذي واسمها ، الشاطيية باسم المعروفة الجليلة الشهيرة المنظومة وحفظت
 وشمي ‘التهارا ووجه األماني احرز ٠(المقرى١الثاظبي) اإلمام الناظم به ساها

 األندي اضني خلف فبرس بن القاسم محمد أبو ، القراء ميد ، الغدوة ، العالم اإلمام )'(النخ
= اتوالرب۶لهالباعاألطرلفيذنالغرا٤ يتوقدذكا* وكان ، ه٣٨وكسة الضرير. الشاطبي

١٠٥



---------------------------------------اسم طلب في رحلتي______________________

 ،اإليمانية واإلشارات الوعظية المعاني من كثيرا المصنف ضمنها ،بيئا ١١٧٣
 نظم من عهد ما على والسالسة والرصانة والجزالة القوة في غاية وهي

 -رحمه الداني عمرو أبي لإلمام التيسير كتاب المصنف فيها ظم ،األندليين
 ع والن القبول من ،المنظومة هذه القت وقد ،زيادات عليه وزاد تعالى- الله

 حول بها وطاف مكة إلى حملها قد المصنف وكان ،عليم به الله ما واالنتشار
 قبولها ،تعالى الله يرجومن - أشواط سبعة واألسبوع - ! ! أسبوع ألف الكعبة

 أيما األرض في فنشرها سبحانه له استجاب تعالى الله أن إال أرى وما ،ونشرها
 عظيم لكنه البصر ضرير والمصنف ،والناء الرجال من ماليين وحفظها نشر،

 عظمة وعلى منظومته أسرار على اطلع ومن ،الغاية إلى الذكاء حاد ،البصيرة
.(٢مذه) ذلك علم سيرته

 ،الجزري ابن للحافظ العشرا القراءات قي النشر ))طيبة منظومة وحفظت
 في تكن لم وإن ملة سهلة بيت ألف قرابة في منظومة وهي ،تعالى الله رحمه

 القبول لها كتب -تعالى- الله لكن ،وجمالها ورصانتها وجزالتها الشاطبية قوة

 وشاع وتصدر معر استرض ٠ والرتار والتأله رالتقرى الررع ع٠ الرائق النظم وله ،رالحديث رالتحر =
 لإلقر يجلس وال الكادم نغرل يتجنب وكان ،٥٩٠ سنة بمعر ترفي .شديد فقر على وصبر ذكره
٠٢٦٤-٢٦١/٢١ البال*،: أعالم اسر انظر تعالى. الله طهاروحمه على اال

 ستة ولد . الدانى عثمان بن سعيد بن عثمان األندلس عالم ،المقرئ ، الحافظ ،اإلمام الشيخ (١)
 ديتا ، الضبط جيد ، المذهب مالكي كان .المشرق إلى رحل نم بلده علماء عن وأخذ ، ٣٧١
 د ٤٤٤ سنة مات . والتغير والنحر والحديث القرءات في بارتا ،الدعرة مجاب ،فاضآل
.٨٣٠٧٧/١٨: النبال،، أعالم اسير انظر ٠تعالى الله رحمه )داية(

 واممه - الى٠تع الله رحمه - القسطالني اإلمام ألفه ميرته في نادرا كتابا - ندتا - هذبت ند (٢)
 طيعه وساعيد ،الكريم للقرآن العالمية الهيئة رنثرته الشاطبي* ميرذاإلمام في المراهي دالفتح

.تعالى الله شا* ان ،قريبا
٦



العلمية المنظومات حفظ السابع، المبحث

 الطيبة في ما جعل بأن وذلك ،العالمين دون من له بخالصة مصفها أخلص بل
 الدنيا في القرا^ات علماء سالسل وجعل ،القيامة يرم إلى به المقروء هو فقط

 بالقراءات اليرم القرآن يقرآ فال ،الجزري ابن الحافظ إلى جميعها تنتهي اليوم
 -تعالى- الله جعله بما ثبيه الجليل الحصر وهذا ،طريقه من إال العثرية المتواترة
 األنبياء جعل لما —التليم وأتم الصلوات أنضل نبينا وعلى عليه— إبراهيم للخليل

 في وجعتا ويعقرب إسحاق له ووهتا > : مبحانه نقال ذريته من بعده من كلهم
.(١)٠العئالحين لمن اآلخرة ني وإره الدنيا ني أجره وآتتاه الكناب و التودة ذريته

قائل: من جل وقال

 نوح مع حمئط ومئن آدم دريه من لسين١ من عنهم لئه١ أنعم !لذين أوكك >

 وما هذا أحسن فما ، ( (•') واجتبتا هديتا ومئن وإسرائيل إيراهبيم دريه وش

٠ أجمله

 المتوفى المخاوي عبدالصمد بن محمد لإلمام التجويد في منظومة وحفظت

 منظومة وهي ،منظومته وشارح الشاطبي اإلمام تلميذ وهو ،السابع القرن في

. اإلفراء(( وكمال القراء ))جهال اسمها: لطيفة،

 الحافظ لإلمام “المرضية الثالث القراءت في المضغة ))الدرة منظومة وحفظت

 أما السبع؛ فوق الثالث القراءات تضم وهي تعالى- الله رحمه - الجزري' ابن

 سرو وأبو ،مكة قارئ كثير بن لله١وءبد ،المدينة قارى* نافع : فهم السبعة ۶القرا

 الثالثة الكونة ۶وقرا ،دمشق قارئ عامر بن وعبداهـ ،البصرة قارئ البصري

. ٢٧ آية : العنكبوت سورة (١)
.٥٨ :آية مريم محررة (٢)
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العلم طلب في رحلتي -

 ٤وطيبنحمزةالكاذي ٤وحمزةبنحبيبالزيات األجود، بنأبي عاصم
 ،المدني القعقاع بن يزيد جعفر أبو : فهم البحة ?الء فوق الثالثة القرء وأما

 قلت وانما ،الكوفة قارئ العاشر وخلف ،البصرة قارئ الحضرمي ويعقوب
 القرون علماء عند خالف من حصل لما البعة فوق والثالثة البعة القراء

 يغاف أو السبعة القراء في محصورة المقبولة المتواترة القرءات هل : المتوسطة
 من صح ما قبول على ذلك بعد اإلجماع استقر قد إنه ثم ،الثالث ?الء عليهم

 ))العشر والدرة الشاطبية طريق من ذلك سواء كلهم، العشرة القراء ة ا-ع قر
 الكبرى العشر بين والغرق ، الكبرى(( ))العشر الطيبة طريق من أو الصغرى((
 يعمى ما وهو ،الكلمات بعض نطق وطرائق األدات وجوه كثرة هو والصغرى

والثرش. االول القرءات: علم في

 الله أيمن-حفظه الشيخ كان ،والقراءات التجويد في متغرقة أبيائا وحفظت
.وأقدر أظن فيما بيت مائة قرابة مجموعها في تبلغ علي يمليها تعالى-

 المعود(( )امراتي أول من ست ستمائة - القراءات سوى نيما وحفظت
 علم في محكمة منظومة وهي ،الشنقيطي العلوي إبراهيم بن لله١ءيد للشخ

.مالك اإلمام مذهب على األصول

 سظومة وهى ،الرحى)'( علي لإلمام الفرائض طم في ’الرحبين“ وحفنك■
األبيات. من ألف ربع قرابة في شهيرة

 اال'دية. القهالد ويعفى الترعية، بعض!لطوم في أياقامغرقة غيرذلك وحفظت

ولد؛ىرئئسين دفة. سروف ،الله نمد ايو ٠ الرنمي لعمد بن (بسطي١)
 ةق٠ر1ت.ئوشرذاستا٦ك٠مءص٠وءالمبالضاذض،ىض٠د٤٩٧يفع
ه ي ه ٠٢٧٩/٦ : عالم نغدر
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- اسمية المنظومات حفظ السابع، المبحث —■

 حفظته ومعظمها أوقاتي، وأحسن أجمل حفظها في أنفقت المنظومات وهذه
 أو ليلة الفنادق في فأبيت وظيفية رحالت في أسافر كنت عندما البالد خارج
 كب من ته نر تنازعنيألقرأماأحب نغسي وكانت أوأكثر، أوثالة ليلتين
 التي البالد معالم ألرى للنزول تنازعني نغسي وكانت ،الحفظ أوثر كنت لكني
 من يعلم -كما والحفظ ،للحفظ الغرفة في البقاء أفضل كنت لكني فيها أنزل

 بالرموز الملينة القراءات منظومات خاصة ،النفس على ثقيل ،مملول أمر عاناه-
 بلغت الحفظ هع معاناة بعد رأيي يحفظ أن يريد من معثر وإليكم ،واإلشارات

: المستعان والله ،سنة عثرين قرابة

 سن وهي ،والعشرين الحادية سن في المنظومات حفظ في بدأت قد أوأل:
 حفظ أن على والخلف اللف عادة جرت فقد ؛معلوم هو كما للحفظ متأخرة
 سن وهي ،عشرة والخامسة الخامة بين يكون والمتون والمنظومات القرآن
 والغمرم واألوالد، واألهل ،واألشغال العالئق عن والبعد الذهني، الصفاء

 ،الجملة في وهذا ،متيتا حفظهم وكان ،كثيرا يحفظون كانوا فلذلك ؛والهموم
٠ الحفاظ من األغلب األكثر على صادق وهر

: تعالى- الله -رحمه قتادة قال

. (الحجرا)' على العفركالقثى ني ,الحفظ

معمر: وتال

 التين تلك في سمعته شي-* فما ،سنة عثرة أربع ابن وأنا قتادة من سمعت

.(٢صدري) في مكتوب وكأنه إال

.٢٧٥/٥ ،:٠ءالمالبال١(امتر١)

.٦/٧االبق: (الممدر٢)

٩



---------------------------------------- اسم طلب في رحلتي_______________________

تعالى-: الله -رحمه (١الجرزي) اش قال

 النظافة يعوده أن له نتبغي ،ذلك ورا.* من والتوفيق معه فليجتهد ولدا رزق آلفمن

 ،العلم بحغظ أخذه سنين خمس بلغ فإذا ،باآلداب ويثقفه ، الصغر من والطهارة
.(٢حجرا) ني الصغرنقثى في الحفظ فإن ،المحفوظات فيمابعدترتب وسبين

أيفتا: الله- رحمه— وقال

.(٣المهما) الحفظ يقدرعلى لم الن ,إذاعك

 قاربت فد وكنت ،عمري من العشرينيات أول في الحفظ بدأت فقد أنا أما

 ثفلي تعالى- - الله إلى الدعوة وكانت ،باألوالد مبكرا وابتليت ،الزواج على
 العالم وهموم ،كثيرا تشغلني وظيفة وعندي والنهار، الليل في الشاغل

 —أعلم لله١و— اليوم أرى كله فلذلك ،وعقلي قلبي بها يمتلئ الكثيرة اإلسالمي
 لم يرثدني من وقلة لحماستي لكن ،جدا متأخر وقت في الحفظ ابتدأت أني

 لكل أنفل ولم ،القوية والرغبة والهمة الحماسة سرى الحفظ إزاء شي من أجد
 جودة من ومراده المر-* بين تحول التي - آنثا ذكرتها التي - األخرى العوامل

.وسهولته ،الحفظ

 كان وحفظي ،متين غير —الغالب -في يكون متأخرة سن في الحفظ إن ثابا:

يتهي الجوزى محمدابن بن عش بن اشرأبرالفرحدالرحمن الحاظ العالمة اإلمام (اكخ١)
 من وبع ،يتداد وحممائة عثر أو تع سة وك ‘نه الله ٠>بي بكرالمديق نب؛لى
 آوهام بعفها فى كثيرة مصنفات وصنف مدافعًا بال الذكير ض رأسا وكان ‘كثيرين مباخ
 يغدد. ٥٩٧ ع ترز شهيرة. وأقوال كثيرة حكم وله ‘واراجعة التحرير عدم يبب وأخطا*

.٣٨٤٠٣٦٥/٢١ البال*،: أخالم اسر انظر
.٩ :الجوزي البن العلم، عرحفظ ،الحث (٢)
.١االبق:ه الممدر (٣)
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__ اسمية المنظومات حفظ السابع، المبحث________________

 ومسابقة للحفظ استعجالي وبسبب ،وعالئق أشغال من ذكرته ما بسبب كذلك

 ض ويكلفه ،والحرج العنت من كثيرا صاحبه يكلف المتين غير والحفظ ،الزمان
 اجتمع فإذا المتين، الحفظ صاحب منها يتكلف ما أضعاف أضعاف المراجعة

 كان الحفظ متانة وعدم اآلتي- الجانب في سأوضح -كما المراجعة قلة للحافظ
.اإلدالة على العئغث جمع وكمن ،دلة الطين زاد كمن ذلك

 أظن وال الرياح، أدراج وذهب ضاع وإال مراجعة من له بد ال الحفظ ثالثا:

 محفرظاتي، لمراجعة مكابدتي قدر منه وعانيت الحياة في شيئا كابدت قد أني

 غلبتني أن إلى وأدافعها تدافعي ونوازعها وأشغالها بعالئقها نفي زالت وال

 أخثى أني حتى المنظومات من حفظته ما أراجع لم طويلة سنين اليوم فلي ،تمانا

. راجعون إليه وإنا لله وإنا ،الغافاى وذكرى ،الغابر كأس أصبحت قد تكون أن

 !نت أين إلى ويحك :لي يقول من شبابي صدر في أجد لم كله ولذلك

 جانب؟ كل من األشغال بك أحاطت إذا به تصنع وماذا هذا؟ حفظك ني ذاهب

حفظت؟ ما مستقبال''لمراجعة الوقت ستجد وكيف

 طى يقدمونها ،للمراجعة متفرغين والخلف السلف من كثير كان وقد هذا

 ام طالب أنصح فلذلك ،عليه أقدر وال ،هذا أستطبع فال أنا أما ،شيء كل

 في حفظه ما يبقي أن على قادر هر وهل ،وحاله شأنه في يتطر أن للحفظ المريد

 نفه من يظن كان فإن تعالى؟ الله يتوقاه أن إلى دائمة دائبة بمراجعة وعقله نلبه
 واليحغظ٤أيامه يضع فال ذلك غير نفه من ظن وإن بالحفظ، لقدرةفةهال١

‘أيامه ستقيل في ذلك بعد لوض حتى مراجعته طيه سهل٠إالبمقداريرىأذه

١١١



-----------------------------------------اسم طلب في رحلتى________________________

 ،ألفية وهي العشرا( القراءات ني النشر طيبة ا) منظومة حفظت قد رابئا:

 إني ثم ،ألحفظها كابدته عما القراء معاشر تألوا وال ،سنة قرابة في حفظتها

 ال لمراجعتها-وأتا نايدعوني أدري وال ،ضهاإالالقبل أذكر أعد لم البرم

 بقراءة اكتفيت فقد ،بمضمونها القراءة أنري ال ألني اآلن- المراجعة أستطع
 قادرا اليوم أراني وال ،والدرة الشاطيية طريقي من الصغرى العشر القراءات

آخر. أيشى ة قر على

 حاجة في أكن ولم العود(( )امراقي منظومة من بيت ستمائة وحفظت

 ،الشريعة كلية في نظامية دراسة األصول درست وإن أني ذلك ،لحفظها

 األصول علم في أتخصص أن أنوي أكن لم لكني ،مشايخ على أخرى ودراسة
 العلم طالب فيها يقع التي المنهجية األخطاء من وهذا إذن؟ حفظتها فلماذا

 أن يريد لمن يصلح فالحفظ ، بيده يأخذ من وال يوجهه من يجد ال الذي المبتدئ

 ما علتا يدرس أن يريد الذي أما ،منظوماته حفظ الذي العلم في يتخصص

 فال الطالب وتدريس للتخصص نيه التوغل دون مائله على ويطلع ليعرفه
.أعلم والله ،له الحفظ يصاح

 ال العلم طالب أن أبين أن الرابع الجانب هذا في سقته ما سوق من ومرادي
 بل ،يحفظه أن مقدوره هوفي أوما يده تحت يقع ما كل يحفظ أن اليوم له يصلح

 الله بإذن مراجعته سيستطيع وأنه ومستقبله حاضره في سيفيده أنه يرى ما يحفظ

تعالى.

 ،حفظه في ماسه له حاجة ال ما العلم طاب يحفظ أن عرض حامتا:

أحاديث من أحاديث وليحفظ ،حافظا له يكن لم إن -تعالى- الله كتاب فليحفظ

١١٢



اسمية المنظومات حفظ المسابع، المبحث

 ني واففر فيأراه، له وأحسن بالفائدة، نهذاأطردعليه ا، الله رسول

 لعظم حفظه ما يراجع بأن وأدعى ،وعقله قلبه في له وأب ،الناس دعرة
٠ فيه فرط لو خسارته

 أخود ن١لك الراح العربي اإلسالمي األدب عيون حفظ الطالب لوأن وعندي
 ليس توستا حقه ني يعد مما حفظه ني له حاجة ال ما يحفظ أن ض بالفائدة له

.قبل من أوضحت كما ،بعناية محمودا

تعالى-: الله الجوزي-رحمه ابن اإلمام نال

 الله معرفة على الدليل على تشتمل االعتقاد في مقدمة : تقديمه يتبغي ما أول٠
 ثم ،القرآن حفظ ثم ،الواجبات يعرف ثم ،منه بد ال ما نيها ويذكر -مبحانه-

 عمدة والفقه ،الغان بها النحويقوم في مقدمة حفظ من بد وال ،الحديث سماع

.ممدوح العلوم وجمع ،العلوم

 غريب بها يعرف وإنما ،واللغة النحو حفظ في األعمار أذهبوا أقراتا أن إال
٠ منه أهم غيره أن غير بمذموم ليس ذلك عن يفضل وما والحديث القرآن

 من منه أصلح غيره بما فاشتغلوا ،القرآن علوم في أزمانهم أذهبوا أقواتا وأن

٠ هذا في تضييعه من أنفس والعمر ،المهجورة الشران

 حن ذلك إن ولعمري الحديث؛ طرق حفظ في أعمارهم أذهبوا أقواتا وإن

. أهم ذلك غير تقديم أن إال
 ومتى ‘ذلك من ألزم هو الذي الفقه يعرفون ال ?الء؛لمذكورين أكثر فنرى

 - الحديتفيالماعوالكأبةذبزمانالحغظه)' طاب أس

.١٥: اثايق )'(الممدر
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_______________________اسم طلب فى رحلتى ______

 I ضعيفة وال بقرية ليست ،متوسطة حافظة رزقت أني مهم وهو : سادسا

 يريد ما حفظ تقرير في ظويأل يتريث أن به يجمل فإنه كذلك حاله كان ومن

 ما حفظ ٠إبقا على تسعفه وال ،أيامه متقبل في ذاكرته تخونه ال حتى حفظه

. المستعان والله ،حفظه

 وكذلك ،ءجًاا شيئا حافظتهم كانت فقد حفظهم لنا بل ممن اللف وأما

. الحفظ عليه سهل كذلك كان فمن ،والمعاصرين الخلف ض كثير

 متواتر، مدهش، أمر هي القوي السريع الحنفظ في األوائل العرب وأخبار
تعالى: الله (،رحمه ١ الغوزي) تال فقد ،ة يعير نتعا منها أورد أن وحبي

 أمال يوم كل سنة أربعين يونس إلى اختلفت : يقول ( عبيدة) أبا سمعت”

.وانصرف(( حفظه هن ألواحي

(:٣الطائي) المح أبو وقال )ل

 زجروني استعدتهم فإذا الثعر ينثدون المجلس في عمومتي أسمع كنت
. تحفظه(( وال شيئا تمع :وقالوا وسبوني

 بالنعر العلما، ض ،البصري اللغري الهم مر القرشي الترزي محمد بن عبدالله محمد أبو (١)
.٩٥: أخبارالتحريين ،٢٣٨ سنة مات .واللخة والنحر

 سنة ترفي .النصانيف صاحب ،التابة النحوي اإلخباري البصري موالهم البمي المثنى بن معمر (٢)
. ٨ : النحويين أخبار ض.٢١٠

 األشعار وحملة اللغة علما، منهم سمع الذين المتهورين العرب نصحا، أحد الطاني أبوالمح (٣)
 االبا ٤٤٧ : الفهرت . عن* يؤخذ ش٢وهه٢ه٢ سنة بين ما المعتز أيام ني بغداد أحفرإلى

١١٦/٤.
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I العلمية المنظومات حفظ السابع, المبحث __________

تعالى: الله رحمه الثبي، وتال

 بحديث أحد حدثني وال ،أحفظها وأنا إال قط بيضاء في سرداء وضعت اما
. ( على*) يعيده أن إلى فاحتجت

 ما المنظومات من يحفظ أن له ينبغي الطالب أن الحفظ في رأي وخالصة

 كل في منظومات يحفظ أن أما ،أيامه مستقبل في علمها تدريس في سيتخصص
 ، خرايط من آنثا ذكرته بما إال هذا زماننا في مستساغ غير فهذا حلها أو الطرم

.المتعان والله

القرا^ات؟ في متخععئا لت أو :يأل سائال ولعل

 صرض األيام حوادث لكن ،بها شفعا وكنت بالروايات قرأت قد : وأقول
- فيها محفوظاتي أض'بمراجعة لم ولهذا التاس، واقرانها شمها اتخصص عن

.واألصول الفرائض علم ني نفه ائي، ونل

٠٠٠

٢٧ ٢٦ا ألمكري هالل ألبي العلم< حفظ طى ،الهث (١)
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٩ابمالمابر

القرعي اليطم طيبي تقويم



العلم!لشرهي طلبي تقويم الدامن، إلمبيث-------------------------

 تطح مدة وهمب ،النرعي العام طاب ني سنة أربعين نرابة اآلن طي' تر' ول
: عيه ومتوكآل راح مستعينا أقول فإني ولهذا ؛والمراجعة للتقريم

 ما لي ليبين ،العلم طلب بدايات في يرشدني من هناك يكن لم أوأل:

 الذي وما أوأل، أطلب وماذا ،العلم طلب طرائق من سلوكه ينبغي الذي

 الزمان ذلك في العلم وطابة المشايخ من المرشدين ألن وذلك ؛وهكذا يتلره

 كانوا جدة في الميالدية السبعينيات نهاية الهجري/ عشر الرابع القرن نهاية

 ومن ،مفقودين شبه ،نادرين كانوا إنهم أقول أن أستطيع بل ،جدا قالثل

 أشق أن على كان ولذلك ؛وتوجيههم الشباب عن معزل في فهو منهم وجد

 ما ذلك في مجتهدا ،طيه متوكآل -تعالى- الله طى معتمدا بنفسي طريقي

٠ استطعت

 ،طلبته ما كل ألطلب كتت ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو ثانئا:

 المبحث ني ذلك بعض ذكرت وقد وشأني، لحالي شاسا تخيرا منه ولتخيرت

 ،طلبته ما كل ني تعالى- الله -بفضل حال كل على استغدت لكني ،بق الث

٠ تعالى الله شاء إن ،التقبى في جر٠اال ذلك وأرجوفي

 طى وقادرا معاصرا لهم وكئت ألفهم، فلم المشايخ من جملة فاتتي ق :١ثالئ

 الفغر؛ ني كمايت‘ ويوجه يرشد ز قلة إلى هذا واعيد ،عبهم الفرك؛

 غفر ‘العلم وطالب األخ بعض في وجدته اال'ثرة من وزلى،ء آنثا؛ األولى

ادلهم.
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اسم طلب فى رحلتي______________________—

 بعض علمه يخالف المشايخ من عليهم قرأت من بعض وجدت قد رابتا:

 وكذر على، ونفعى ،األمر هذا أتعبني رقد ،وخلقه سلوكه بعض وقرله ،عمله

 ،عليه العلم طلب ترك في علي ذلك يؤثر أال على عزمت لكن ،حالي علي

 بعض أن يخبرني تعالى- الله -حفظه سويد أيمن الدكتور الشيخ شيخي كان وقد
 أخف اللهم وائدًا: تعالى الله يدعر شيخه إلى خرج إذا كان أنه أخبره مشايخه

٠ الشيخ ذلك وال ما وحثا ،منه أستفيد حتى شيخي عيب عتي

 التقي الطبيعي العلم طلب بين الجع من -تعالى- الله مكنتي قد خامسا:

 بعد وعملي الطيران دراستي ألن —أعلم تعالى لله١و— وذلك ،الشرعي والعلم
 ئورنت إذا سهلة الطيران دراسة ألن وهمنا ؛ذلك من مكتتني طيارا ذلك

 يوتا عشر خمسة هو الطيار عمل معدل وألن ،مثأل والهندسة الطب بدراسة

 :سالني الناس من كثيرا ألن هذا قلت وإنما !جازة، الشهر وباقي يوتا ١٨ إلى
 العلم طالب بعض أن آنثا سقته مما ومرادي ،األمرين بين جمت كيف

 مني أذكى كانوا ربما أنهم على نفه الشي-* صنع يستطيعون ال قد الطبيعي
 بوقت لهم تمح ال العلمية تخصصاتهم لكن ٤ فهتا وأحسن قريحة وأجود

 وذلك ،لصتيعه —-تعالى الله وفقني ما صنع من يمكنه*( لسبنا طويل فرغ

 ني واالنشغال الدراسة صعوبة في يماثلهم ومن والمهندسين نحواألطبا

 األمرين بين الجمع أرادوا إذا اولئك حضاليبتئس١ط نلت وإنما الوظيفة،
 التنازع» كتابي في هنا مما بأبط ذلك أوضحت وتد ،ذلك يمكنهم فلم

.“المسلم حياة في والتوازن

 باألدب يأخذونتي كانوا المشايخ من مجمرئ لي -تعالى- الله يسر سادسا؛
 وطى خ اإلصابة كل ذلك لكنهمأصابوافي لذلك قسراطي وربما تدالعلم،
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________________الشرعى العلم طلبي تقويم الثامن، المبحث -

 لي تقريما أشدهم وكان إبراهيم علي محمد الدكتور : الثالثة مشايخي رأسهم
 طال وما ،لي تأديبه طال الذي سريد أيمن والشيخ ،مني الجانب بهذا وعناية

 زال ما الذي سعيد الله فتح الستار عبد العالمة الشيخ وكذلك ،لتنفعني إال

 الشيخ ثيخي كان وقد ،هذا يومي إلى الطراتق وأحن باألدب يأخذني
 والحكاية اإلشارة وجه على لكن األدب من كبيرا قدرا يعلمني البيرة مليمان
 هذا في على كبير فضل لهم مشايخي وكل ،والمواجهة التصريح على ال

 الله-تعالى-من رحم ،ولطفه بأدبه وجهتي بقوله يوجهتي لم نمن الباب،

. سائرهم وحغظ منهم مات
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الماسع: المبعخثصنح

»،لحقفىيراساةاليإددخ
١٠٠٠٠٠٧٧١/ ى ١٠٠ر ب'



_________________التاريخ دراسة في ملحق التاسع! المبحث-----------------------------

 ل أن وجدت لكني ، بها ملحئ وال الشرعية الطوم أقام من التاريخ يعد ال
 هح ١ه أوردته لذلك ؛ الرسائل من غيرها من أقرب هو الرسالة هذه في مكاتا
٠ صلبها من ولبس بالرسالة ملحثا لكن

 واخشارات وتهذيبات مختصرات من صنعته وها ،التاريخ في كتاباتي أما
. التأليف(( هع ))رحلتي رسالة ني ذلك كل سقت فقد

 هنا ها إيرادها يصلح مما التاريخية بدراستي المتعلقة النقاط بعض وسأذكر
: الرسالة هذه لسياق لمناسبته

 على أقرأه ولم ،معهد أو كلية في نظامية دراسة التاريخ أدرس لم أنا أوأل:
 قواعد أو نصوصا كان سواء التاريخ يقرئ شيئا اليوم أعرف ال إذ ؛شيخ

 كانت التي هي درستها التي للتاريخ النظامية الوحيدة الدراسة وانما ،وضوابط
 أمأ المادة؛ مدرس وفي التاريخي المنهج في العوار من كثير وفيها المدارس، في

 وال عبر فيها ليس ،الحياة واقع عن مبتورة جامدة نصوصا فيورد التاريخي المنهج
 بعضها الزهان حلقات اتصال فيها وليس ،الحياة بواقع ربط فيها وال ،عظات
٠ البعد كل المادة من ويبعده الطالب يتفر ،ممل جاف عرض هو إنما ،ببعض

 أن ينبغي كما التاريخ لتدريس صالحين ليسوا أيفتا- - فهم المدرسون أما
 ،بمنأى بالدين االلتزام عن فأغلبهم ،يعطيه ال الثي.* ففاقد معذورون وهم ،يدرس

 ويدرسونه التاريخ يدرسون كيف العلمية التاريخ كليات في تتلموا لم وكلهم

 قبل ما زمن في المدرسة في دذسوني الذين المدرسين خاصة قوي وجه على للطالب
.الرسالة هذه من األول المبحث في أحوالهم بعض ذكرت وقد الصحوة؛
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---------------------------------------طتيفىطلباسم٠ر٠______________________

 العلوم دراستي أثنا^ التاريخ علم في وقواعد ضوابط بعض درست قد ثانئا:
 قواعد وعلم ،األسانيد دراسة وعلم ،والتعديل الجرح علم مثل الشرعية

 كعلم التاريخ علم جوانب ببعض ذلك صلة يخفى وال ،ذلك وغير الحديث
٠ األشخاص(( حياة هسير التراجم

 بقراءتي ذاتية دراسة التاريخ علم في والضرابط القواعد بعض ودرست
 متخصصون كتاب كتبها وقد ،الحديث العصر في الشأن هذا في المصنفة للكتب

 العراقيين العمري ضياء أكرم والدكتور ،خليل الدين عماد كالدكتور التاريخ في
 حفظه القرضاوي يوسف كالدكتور به مهتمون أو ،بهما ونفع تعالى الله حفظهما

٠ تعالى الله

 وهي ،التاريخ علم في كتبتها التي رباعيتي في هذا من جواب بينت وقد
 في وأثرها التراجم و)) ، الثقة(( المؤرخ إعداد و)) ، وفهمه(( التاريخ قراءة كيفية ه

. التاريخر(( كتب بأشهر موجز تعريف و)) اإلنساني(( اللوك

 وجه على للطلبة ليدرسه التاريخ علم في ضلع أستاذ تفرغ لو حبذا ليا

 معرفة في يرغبون قابلتهم الذي العدًا طالب أكثر أن رأيت إني إذ ؛حمن

.التعان والله ،يتقنونه وال ذلك يحسنون ال لكنهم أغواره وسبر التاريخ

٠٠٠
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خانقة

خانغة

 وصحبه وآله محمد سيدنا على والالم والصالة ،العالمين رب لله الحمد
: وبعد ،أجمعين

أن -تعالى- الله لعل ،العلم طلبي كيفية في موجزات وريقات كانت فتلك

 أن الى الطلب على عزمت وقد ،بعلمهم وينتفع ،برأيهم ستضاء الذين فهم
 ،ذلك من بالله أعون ،جهل فقد علم قد نفه ظن فمن —تعالى— الله ألقى

٠ كذلك الدهر من ساعة نغسي ظننت إن إليه وأتوب واستغفره

 إنما ٤ مكانة في رغبة وال ،لمعة طلبا وال فخرا كتبته الذي هذا كتبت وها

اثنين: ألمرين كتبته

.العلم طب في طريقتي معرفة فى الكثيرين رغبة كتجهنزوألعر أولهما:

 منها جزن' أكب التي *ذكرياتي" جزءاض يعد الريالة طه تدوين ثانيهما:

 دلو 'لوجازته -أل٠با إلى أدص ليكون هذا بإخراج وعجلت األيام، ٠هذ فى

٠واطوىفيغياباته ،طياته في غاب اليرفلرا الذكريات جعلتدركتاب

 االبه والنوة والحول اككالن، وعبه -تعالى-صالمتعان، والله

. سبحانه

 ٠ د لله وا ،أجمعين وصحبه وآله محمد سيدنا على وسلم اللهم وصرًا

العالمين.
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