
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َوِصيَِّتي َلكَ 

مِ َيا َطالَِب اْلِعلْ   
 

 

 

 

 َكَتَبُه

 الصَّْقُعوب دأِحَمُد بُن ُمَحمَّ
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 ادؼدمة                                         

وافصالُة وافسالُم ظذ كبقـو  ،احلؿُد هللِ ربِّ افعودغَ 

ومـ اؿتػك أثرُه إػ يقِم  ،بِف أمجعغَ حمؿٍد وظذ آفِف وصح

.. ـِ  افدي

 أما بعد:

ًْ بِف  ؛ؾننَّ أكػَس مو ُظِؿرْت بِف إوؿوُت  وُمؾئ

وظوُت  وِت  ؛افسَّ َب بِف إػ ربِّ افزيِّ ضؾُى افعؾِؿ  :وُتُؼرِّ

ظل عل إػ حتصقؾِف. ،افؼَّ  وافسَّ

ؾوفعؾُؿ حقوٌة فؾؼؾقِب وكقٌر فؾبصوئِر، وضريٌؼ إػ 

ـِ شعودِة افدَّ  وشبُى رؾعِي افعبِد ذم افدكقو وأخرِة،  ،اري

بِف ُتقصُؾ إرحوُم وُيعرُف  ‘وكؼه ؿربي مدارشتُف ظبودٌة،

 احلالُل مـ احلراِم، ُيؾَفُؿُف افسعداُء وحيرمُف إصؼقوُء.
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ُُ اْشهَمَؿَعْ    افِعْؾُم أْؽَذ وأْحذ ما َفه





ُُ كهههاضٌِ  بَِػهههمِ    أْذٌن وأْظهههَرَع ظـههه

ُُ افِعْؾهههُم   ُف َمْطؾههه ٍع َوضافُِ ههه  أْذَ



 

ههَرُم َمههم َِشْؿِقهه َظههذ َؿههَدمِ   ـْ  هللِ أ

  ُِ ههُ  بِهه ِِ ٌُ ُم ِههٌغ َِشْءَم  افِعْؾههُم كهه 





ههاُل ُِّ افظ َؾههمِ   ههعاَ ِا واُافا  أْهههُ  افءا

  ُِ  افِعْؾهُم ِشهها َحههاِس َِشْءههَمْغِػْر فِ ههاِح ِ



 

ِضَغ ِمهْم َدَهمِ   ُْ  أهُ  افّءامَواِت وإ

ا   َِشْءهُؾُؽُفمْ فِؽ َن ضرِشَ  افِعْؾهمِ وافءا





 ا بههاُُ  افـاَءههمِ إَػ اِاـههاِن ضرِشًؼهه 

ََ افِعؾهِم ٓ َبْ ِغهه بهُ َبهَدٓ   ِشا ضافِه





ههْ ِس واْفَؼَؾههمِ   عل افؾا َُ  ؾَؼههْد َطِػههْرَت و

  ُُ  واْجَفههْد بَِعههْزٍم َؿههِ ْي ٓ اْكَِـَههاَ  َفهه



 

  ْ َُ افِعْؾههِم َ    َِشههـَمِ َفههْ  َِشْعَؾههُم اْدَههْرُ  َؿههْد
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بِف ـثرٌة، وأخبوُرهْؿ ذم  وؾضوئُؾ افعؾؿِ  وثقاُب ضالَّ

ـْ  حتصقؾِف مشفقرة ٌ، وذم مقاوعفو مسطقرٌة ، وفق مل يؽ

مب  ىب  يب  جت   حت  چ ذم افعؾِؿ إٓ ؿقفف تعوػ: 

 . [11]ادجودفي: چ  خت  مت  ىت    يت

 
ِ
ْرَداء ٌُ َأبِك افدَّ ًُ  وحدي ظـد أيب داوَد ؿول: َشِؿْع

ُِ ِظْؾاًم : »َيُؼقُل  قَل اهللِ َرُش  َُ ؾِق َمْم َشَؾَك َضِرِشًؼا َِشْطُؾ

ـاةِ  ُِ َضِرِشًؼا ِمْم ُضُرِق اْاَ َوإِنا اْدَاَلئَِؽَة َفَمَضُع  ،َشَؾَك اهللُ بِ

َِ اْفِعْؾمِ  ًضا فَِطافِ ُِ ُُ َمْم  ،َأْجـَِحَمَفا  َ َفَقْءَمْغِػُر َف َوإِنا اْفَعاِ 

قَماُن ُِّ َجْ ِف اْدَا ِ  َوَممْ  افّسامَواِت ُِّ  ِض َواْْلِ ُْ  ،ُِّ إَ

ُِ َظَذ  َػْضِ  اْفَؼَؿِر َفْقَؾَة اْفَ ْد ـَ َوإِنا َؾْضَ  اْفَعاِ ِ َظَذ اْفَعابِِد 

 َِ َثُة إَْك َِقاِ  َوإِنا إَْك َِقاَ  َ ْ  ،َشائِِر اْفَؽَ اـِ َُ َوإِنا اْفُعَؾاَمَ  َو

ا َوَٓ  ًُ ُث ا ِ ِشـَا ُل ا ُِشَ  ََهً ُْ ُث ا اْفِعْؾمَ  ،ِ  ُا َؾَؿْم َأَخَذُه  ؛وإكام َو

بِف. «َأَخَذ بَِحْظ َواؾِرٍ   ؾؽػك هبذا ؾضاًل وؾخرًا فؾعؾِؿ وضالَّ
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ُُ ـهّ  ّ ِ ؾخهٍر ؾهاؾمِخرْ    افِعْؾُم َمْغهِر





  ُِ ُْ ِشػ ُبهَك َؾخهُر ذاَك ادْغهِر  َواحذ

  ُُ  واْظَؾههْم بههلنا افعؾههَم فههقَس ِشـافهه



 

ههه   ُُ ُّ َمْطعهههٍم أو َمؾههه سِ مهههم ََه 

  ُِ  إٓا َأُخهه  افعؾههِم افههذي ُِشعـهه  بهه





 

 

ُِ ظاُِشههههًا أو ُمؽم هههه  ُّ حافمقهههه

ُُ حظاههاً  ؾاجعههْ  فـػءههَك    واؾههراً  مـهه



 

ؿهاِ  وظه لسِ   ََ افر  ُُ ضقه  واهجْر فهه

هَت بؿجؾهسٍ    َؾَؾع ا َ ِش مهًا إن َحَرْ





ـَْ  افرئقَس وؾخهَر ذاك ادْجؾهسِ    ـُ

 
مػتوُح »ذم أوائِؾ ـتوبِف افعجوِب  :ابُم افؼقاِم  وؿْد ذـرَ 

عودةِ  موئي وثالثي ومخسغ وجفًو فبقوِن ؾضِؾ « داِر افسَّ

 افعؾِؿ وثامرِه بؽالٍم ظجقٍى ؿؾَّ أن دمَد فُف كظرًا.

اِت  ظذ افعؾِؿ ؿ ال اإلما كراُه مم  :وإن مم اد ؼل

 احلرص ظذ افؼظل و
ِ
وهذا بشُر خر  ،جموفس افعؾامء
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ِي مآثَر أشالؾفو ذم   .جمول افعؾؿأن يعقد اهلل فألمَّ

ضريَؼ افعؾؿ حيتوُج إػ أن يسَر ؾقف ضوفبُف ظذ بصرٍة  و

ٍٍ شؾقٍؿ حتـك ٓ يتخـبََّط ذم ضؾبـفِ  ،وبقِّـيٍ  ؾتضـقع  ؛ومـف

 ظؾقف ثؿرُة ُجْفدِه.

فطوفِى افعؾِؿ  وؿد وضعُ  هذه افؽؾامِت ادخمكا

وظالموٍت هيتدي  ،هبو فتؽقن صؿقظًو يستيضء ؛اد مد 

ٍٍ شؾقٍؿ وخطقاٍت حمسقبيٍ  فئال  ؛هبو، حتك يسَر ظذ مـف

. ٍِ ٍُ ويتخبََّط ذم ادـوه َى بف افزام  تتشعَّ

مم  أنوافـااطُر ُّ حاِل حم ه افعؾم وضالابُ ِشعؾُم   

 ُِ ظدم ووع افطوفِى فـػسف مـفجًو  :افع ائِ  ُّ حت قؾ

ؾ ؾقف كػسفواوحًو يسُر ظؾقف ذم بدايي ضؾبف فقم ؾققٌم  ،صِّ

ٍٍ  ،هـو ويقٌم هـوك لٔيـتؼؾ مـ بركوم  ،خر ؿبؾ إاموم إوَّ

ؾ صوحبف إٓ افؼؾقؾ  ؾقضقُع افزموُن افـػقس وٓ حُيَصِّ

 .واهلؿؿ تػس وافشقاؽؾ تؽثر وافعؿُر  ثؿغٌ 

ِجَد مم افـااُ مم َِشْؼُض َن افءـغ افطل اَل و فذفك وُ  

 .م  ُجة اد مدئغُّ بعؾ م افعؾم و  ِشربؼ ا ظ
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ؾقمِ حتأن  كؾحري ب ََ ظذ ادـف  افءا ، وظذ ر

ـْ بوهلل ظذ ذفؽاو ،افتَّلصقِؾ ذم بدايوت افطَّؾِى   ،شتع

مـ افؼؾقؾ مو ٓ حُيَصؾُف ؽرتُ وَش  ُؾ ذم افزَّ ذم افزمـ  كَحصِّ

 افطقيؾ.

ُِ وما  وافمؿؽمملهِ  افوأما بعد  ؾؽٌ  أبُك بحاف

، ُُ كػسف ؾقختوُر فـػسف مو يريد أن وافعوؿُؾ خصقُؿ  حيماج

إٓ أكَّف ٓ بد ذم بدايوِت  ،ويتخصص ؾقف يرـز ظؾقف

 افطَّؾى مـ َتْلصقؾ افـػِس.

ََ افعؾم اظؾم أنا مم أهمل ما ِشعقـَك ظذ  :ِشا ضاف

َِ  حت ق  افعؾم ؾقُم ُّ افطاؾ ُر ظذ  ه  ادـفُ  افءا وافسَّ

ِي مع تقؾق ٍي مرشقمٍي، إذ هبذه اخلُطَّ ؾ ظؾاًم ُخطَّ ؼ اهلل حُتصِّ

ًٍ ؿصٍر، وهبو َتْبُذُل اجُلفَد افقسَر وتؽقُن  ـثرًا ذم وؿ

تبًو متؼـًو افثؿرُة ظظقؿًي  اًل مرَّ ، وهبو يؽقن ظؾؿَؽ ممصَّ

 ويؽقُن وؿتَؽ معؿقرًا بودػقدِ  ،مبـقًو ظذ ؿقاظَد متقـيٍ 

وروو  وحتصقالً  وـؾ يقم يؿيض تغـؿ ؾقف وتزداد ظؾامً 

 ؽ.وؾرحًو بتحصقؾ
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َِ افعؾِم:  ُح افطرِشَ  فطؾ  وهذه بعض اف حاِشا ُبَ ضل

ََ افعؾمِ   اظؾْم أنا فمح قِ  افعؾِم مخءة ضرٍق  :ِشا ضاف

 وهه ـافمايل: ؛ظؾقَك مراظاهتا

 احلػُظ. إوُل:

. افَاين:
ِ
 حضقُر افدروِس ظـَد افعؾامء

 ادذاـرُة وادراجعُي. افَافُث:

 افؼراءُة ذم افؽتِى. افرابُع:

. :اخلامُس  ٌُ  افبح

ِر  ٍٍ مؼسٍح فؾسَّ وشلبُغ أمهقَي ـؾ ضريؼ مَع ذـِر مـف

 .بنجيوزؾقف 



 

 10 

  

 أوًٓ: اْلػظُ                                         

وهق مـ أهؿِّ افطرِق فتحصقِؾ افعؾِؿ، وهلذا اهتؿَّ 

طوفِى وـالُمفْؿ افكف أصُؾ ظؾِؿ أافسؾُػ بوحلػِظ وبقـقا 

 ذم هذا يطقُل.

ؾَِّؼ جعؾ معظَؿ افزموِن مكوؾًو ذم اإلظودِة ؾؿـ وُ  

طقِر. ،واحلػظِ  دور خٌر مـ ظؼٍة ذم افسُّ ٌٌ ذم افصُّ  ؾحدي

ؾوحلػظ احلػظ ٕصقل افعؾؿ وؿقاظده واؽتـؿ أوؿوت  

افـشوط ؾؾـ تـدم ظذ موحػظً وشقصحبؽ حػظؽ 

 .أيـام وجفً

وحوُل إئؿي وشعُي حػظفؿ ذم شوئِر افػـقِن مشفقٌر،  

وم أمحد وافبخوري وأيب زرظي، وأيب داود وابـ ـوإلم

 جرير وابـ تقؿقي وؽرهؿ ـثر

 ٍَ ُمه ـُ ْؿِع ُّ  ْػِظ ُ وَن اْاَ  َظَؾْقَك بِْاْْلِ





ُؿَفههها  َِ تؾهههاٍت ُبَػرل  َؾهههنِنا فِْؾُؽْمههه
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ُُ حُتِرُؿفههها  َؾاْدهههاُ  ُِشغِرُؿفههها َوافـاههها



 

ههُؿفا  ِرُؿَفهها وافؾلههر  َِشْاِ ْ َْ  ُُ  وافػهها

  

َُ افمايل: واد  ـفُ  ُّ اْلػِظ أن ِشراظه افطاف

ؿـ حػَظ ادتقَن ؾ : ِاحػِظ إح َل ؿ َ  افػروع أوًٓ:

ـَ افقصقَل   حوَز افػـقَن، ومـ وبَط إصقَل وِؿ

 ظظُؿ إصقِل افتل حُتػظ وأمهفو ثالثٌي:أو  

ؾوحرْص ظذ حػظِف ووبطِف  :إوُل: افؼرتُن افؽرِشمُ 

.يتقن مـفمو  ـوماًل ؾنن مل تؼدْر ؾوحػظْ 

ؾفق أصُؾ افعؾِؿ وبوبُف إظظُؿ افذي يـوُفَؽ افتقؾقؼ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ مـ خالفِف ؿول تعوػ: 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ

 [.  34]افعـؽبقت:  چڻ  

ؾفق إصُؾ  فحػظ ؾلـثر مـ :ُ ـ  يوافَاين: اْلدِشُث اف

رآن وفقس بعد افؼ افثوين افذي ُيعتؿُد ظؾقف ذم افعؾِؿ،
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ًَ مـُف  أظظؿ وأبرك وأكػع مـ شـي افـبل وـؾام حػظ

ًِ افػوئدُة أـز.  أـثر ـوك

إمو ظؿدُة  :أحُد ثالثِي ـتٍى  :وأحءم ما حُيػظُ  

إحؽوِم فؾحوؾظ ادؼدد، أو بؾقُغ ادراِم فؾحوؾِظ ابـ 

حجر، أو اجلؿُع بغ افصحقحغ ، ويراظل افطوفُى حوفُف 

 طؾبُي يتػووتقن.ؾوفـوُس أوظقٌي واف ،وؿدرتفُ 

َُ حاؾظًا فؾؼرتِن وذا َهةٍ   ؾال  وكشاط ؾنن ـان افطاف

 .ِشعدْل باف حقحغ وزوائِد افءـِم صقئاً 

ومـ حػَظ  ،وٓ بءؿْع فؾؿَ طغ ؾؾقَس ُا ٍ ٍ ـؿم شؿع

غـل حػظ افصحقحغ يؾ ،ووبَط حجٌي ظذ مـ مل حيػظْ 

وهل  ،وظـ ادختكات وٓ تغـل ادختكات ظـف

 ٌِ إحؽوِم وافعؼوئِد وافػضوئِؾ وأداِب صومؾٌي ٕحودي

تتـؼؾ بغ  واهلجر وافػتـ وافتػسر وافزهد وافرؿوئؼ

دواويـ بوَحْسُبَؽ ارتبوُضَؽ  ،ريووفو وتـفؾ مـ معقـفو

 ،وافسمذي ،وأيب داود ،ومسؾؿ ،افبخوري"افسـي 

ًُ أحدًا  "وموفؽ ،وابـ موجف ،وافـسوئل حػظ  ومو رأي
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ََ فف ووبط افصحقحغ وحرص ظذ  تػفؿفو إٓ واكػت

ُؾ. اإليامن و مـ ــقزِ   افعؾِؿ أوعوَف مو ـون يممِّ

ََ افعؾِم ظذ حػظ اف حقحغ  ؾاحرَ ِشا ضاف

وشتحؿد مو  ،وتػفؿفو تـؾ ظؾاًم ـثًرا وزوائد افءـم

ًَ فف ذم افطؾِى  ،بذفً ْؼ وشتعؾؿ أن ِمـ أظظِؿ مو ُوؾِّ

ؾنن ظجزت ؾال حػظًو وؾفاًم ،  ِظـويُتَؽ بُِسـَِّي رشقفؽ 

َـّ ظذ ظؿدِة إحؽوِم ؾػقفو خر ـثٌر. وهؾ افعؾؿ  ُتغؾب

 إٓ ؿول اهلل ؿول رشقفف.

ُُ  اْفِعْؾهههُم َؿهههاَل اهللُ ُشههه ُف َُ  َؿهههاَل 

 

  

  ُِ َحاَبُة َفْقَس ُخْؾٌف ؾِق  َؿاَل اف ا

 

 

 َما اْفِعْؾُم َكْ ُ َك فِْؾِخهاَلِف َشهَػاَهةً 

 

  

  َُ َِ َوَبهْغَ  ُِ َبْغَ افـ ُ ه   ْأِي َشهِػق

ههاَلِف َجَفاَفههةً   َُ اخْلِ َٓ َكْ هه ههالو َو  ـَ

 

  

  ُِ ْأِي َؾِؼقهه َُ ُشهه ِل َوَبههْغَ   َبههْغَ افرا

ُُ ادخمكا ؾقُ وافَافُث:  وهذه  :ؿ اظُد ـ ل ؾٍم ومم ك



 

 14 

 
فقتؼـ ظؾؿف  ؛مـ أهؿ مو يـبغل ظذ افطوفِى حػظفُ 

 .وفتختك فف معرؾي افػـ ووبطفِ 

 اإلشالِم، كًو أمهفو: كقاؿُض متق ؾمحػظ ُّ افعؼقدا: 

افثالثي، وـتوب افتقحقِد، ـؾفو فإلموم حمؿد  وإصقُل 

بـ ظبد افقهوب، وافعؼقدة افقاشطقي وافالمقي فشقخ 

وحوئقي ابـ أيب داود،وُشؾَّؿ افقصقل  ،اإلشالم ابـ تقؿقي

 فؾشقخ حوؾظ حؽؿل .

 افبقؼقكقي، وُكخبي افِػَؽِر.وُّ م طؾح اْلدِشث: 

فقــؾ افطَّوفــِى فـقــؾ ادطوفــى فؾشــقخ مرظــل د وُّ افػؼههُ:

 أو زاد ادستؼـع فؾحجووي. افؽرمل،

وحلػِظ متـ ذم افػؼِف أثر ذم تـؿقِي ادؾؽِي افػؼفقِي، 

، وترتقِى  واشتحضورهوظذ وبِط ادسوئِؾ وإظوكي 

 عؾقموِت ، وإظوكتف ظذ إحلوِق كظوئرهو هبو.اد

ح وُّ افػرائض:  .بِقَّيافرَّ

 افقرؿوت. :وُّ أح ل افػؼُ
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عدي  وُّ افؼ اظد افػؼفقة:  .مـظقمي افسَّ

وِمقَّي. وُّ افـح : أُجرُّ

 .فبري مـظقمي اإل وُّ أ اِع:

ُْ أن حتػَظ ظذ كػءَك  ثاكقًا:  :ب  احػْظ ظذ صقٍخ  ،احذ

وأدظك  ،ؾنكف أرشُخ وأبرُك وأبعُد ظـ اخلؾِؾ وافزفؾِ 

 فالشتؿراِر وظدِم آكؼطوِع. 

وفَؽ ذم ذفَؽ  :  ممٍم، واؾفم معـاهُ ثافًَا: احػْظ ـ

 ضرٌق ومـفو:

 * ذُح افشقِخ فؽ.

فؽ وحيؾ  ،ظذ افشقِخ ذحًو متقشطًو فؾؿتـ اؿرأ* 

 ادشؽؾ.

 ظام أصؽَؾ. وافسمال ،فؾؿتـ  مطوفعي ذح* 

ًَ  ،وتدبره ادتـ ؾ* تلم ؾنن أصؽَؾ ظؾقَؽ رٌء راجع

ًَ صقخَؽ ظـُف. ،ذحفُ   أو شلف

ؾعؾقَك بادذاـرِا وادراجعِة  ،افـءقانُ  ُابعًا: تؾُة افعؾمِ 

ًُ فؾعؾِؿ مـ ـثرِة ادراجعِي  :ادءمؿراِ  وفقَس هـوَك أثب
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وافتؽراِر، ودو ُشئَؾ افبخوري: مو دواُء احلػِظ؟ ؿول: 

ؾلـثر ادراجعَي وادذاـرَة وٓ  .«إدموُن افـظِر ذم افؽتوِب »

ؾننَّ مراجعَي ظؾؿَؽ افسوبؼ ووبطف خٌر مـ  ،تضجرْ 

 ووؾِي جديٍد إفقف ٓ تتؼـُف.إ

ؾنذا  :خامءًا: أن بءَر ُّ اْلػِظ ظذ مـفٍ  واضٍح 

 ًَ ِٓت  ادختكات ؾؾؽ أن حتػظَ حػظ ادطقَّ

 .وإفػقَّوِت 

كصقحتل فؽ ذم احلػظ أن تسر ظذ خطي  شا شًا:

تقبع ػظ بنتؼون ودمؿع بغ افتؽرار وادراجعي ؾام ُح 

تؾؼك مـ صعقبي ذم يـسك وتصز ظذ مو  ؾؾـ بودراجعي

افبدايوت ؾستحؿد ظقاؿبفو ذم افـفويوت ؾؽرر حػظؽ 

اجلديد وراجع حػظؽ افؼديؿ فرشخ حػظؽ ويثبً 

 ظؾؿؽ.
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ُُ افدُوُ                                 ثاكقًا: حض 

 َِ أن ِشؽ َن بطرِشِ  افمؾؼه  :اظؾم أن إحَ  ُّ افطؾ

مـ افصحِػ  وإخِذ مـ أؾقاِه افرجوِل ٓ ،ظم إصقاخِ 

ؿـ دخَؾ ذم افعؾِؿ وحدُه خرَج مـُف ؾ» ؛وبطقِن افؽتِى 

ـْ  وحدُه، ومـ ـون صقخُف ـتوُبُف ـوَن خطمُه أـثُر م

 «. صقابِفِ 

مـ أكػِع ضرِق افعؾِؿ ادقصؾِي إػ ؽويِي »ؿال افشاض ه: 

ـْ أهؾِف ادتح ؼؼغ بِف ظذ افؽامِل افتحؼقِؼ بِف أخذُه ظ

ؿول قؾ أخذ افعؾؿ ظـ أهؾف ومـ شبؾ افتلص «.وافتاممِ 

 احلوؾظ ابـ ظسوـر:

 ُِ ُْ َظادههههًا بُِلُحهههه فِ
 َمههههْم َ  ُِشَشههههاؾِ

 

  

ُُ ُّ اُدشههههؽاِلِت ُطـُهههه نُ    َؾقِؼقـُهههه

ُِ ُ ُوشفمْ    هبؿ  وفؾؼرا ِا ظذ ادشاِشِخ وحض 
ِ
وافؾؼوء

وأثٌر طوهٌر ظذ ظؾِؿ  فتتؾؿِذ ظذ أيدهيؿ برـٌي ظظقؿٌي،وا



 

 18 

 
ـؾُّ مـ زاوَل افعؾَؿ، وـالُم  افطوفِى وأخالؿِف يعرُؾَفو

افسؾِػ وحرُصفؿ ووصويوُهؿ ذم تؾؼل افعؾِؿ ظـ افشققِخ 

أـثُر مـ أن حيك، وؿطعفُؿ افػقوذم وافؼػوِر ٕجؾ افؼراءِة 

رؽؿ صعقبِي ظذ ظومل أو افسامع مـف رٌء مسطٌَّر ذم إشػوِر، 

 يؼقل: وـون أبق حقون افتـؼِؾ 

ََ هَتْهههِديَِشُظهههم  اْفُغْؿهههُر َأنا اْفؽُ   ْمههه

 

  

اِك اْفُعُؾهههههه مِ   َُ  ْ  َأَخهههههها َؾْفههههههٍم إِلِ

ي افهه  ُِ  ُف ُل بِههَلنا ؾِقَفههاَج هَوَمهها َِشههْد

 

  

ْت َظْؼهههَ  اْفَػِفهههقمِ   َ  َؽهههَ اِمَض َحهههرا

ْمههه  اْفُعُؾههه َم بَِغهههْرِ َصهههْقٍخ   ُُ  إَذا 

 

  

هههاِط اْدُْءهههَمِؼقمِ   َ  َضهههَؾْؾ  َظهههِم افكل

 َحماههه  َوَبْؾَمههه ُِس اْفُعُؾههه ُم َظَؾْقهههك 

 

  

ؽِهههقمِ    َبِ هههَر َأَضههه ا ِمهههْم ُب َمههها اْْلَ

ُِ وافؼرا ِا ظذ افشق ِخ  وؾضائُ    حض ُ ِافدُو
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أو َتسؿَع  ،َط ؾقفوؾنيوك أن تػرِّ  : ٌ ومزاِشاها وثؿراهتا ـَرا

ؾؽْؿ مـ ادتعؾؿَغ ظضَّ أصوبَع افـدِم  ،دـ ُيزهدَك هبو

ًْ ظذ تػريطِف ذم افؼراءِة ظذ افشققِخ، وـؾام ت ؼدم

ـُ ظرَف ؿقؿَي هذه افدروس وصعى  بوفطوفِى افسِّ

 . اشتدراـفو

َك ظـد افشق ِخ ؾائدٌا ـ رٌا ظؾقَك فو ُِ قؽ َن ْلض 

 مراظاُا ظِؼ كؼاٍط:

احرْص ظذ حضقِر افدروِس افتلصقؾقِي أـثَر  إوػ:

 مـ ؽرهو . 

 َُ ُُ ادطروحُة ختمؾُف، مـفا ما ِشـاش افَاكقة: افدُو

َُ اد مدئَغ، وم  ـفا ما ِشـاشَ ادم شطغ، ومـفا ما ِشـاش

 ادمحؾغ .

ََ فك مـفا،  وٓ يؽـ كظرَك ؾؼط إػ  ؾاخِس ادـاش

ـَ ادـوشَى فَؽ  ادؾؼل أو ادشفقِر مـ افشققخ، بؾ ختِر افػ

واحرص أن تؽقن بدايتؽ ذم افدروِس مـ بدايي 

 افؽتوب إذا أمؽـ ؾفق أكػع فؽ.
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وق بوفدرس وفق مـ مـ آفتح ؾنن   جتد ؾال بلُ

 أو تلخر افبدايي افثوكقي. فوشط افؽتوب إن خػً ؾقات

ًٍ واحٍد افَافَة:  إذا تعورَض ظـدك درشون ذم وؿ

مو أكً أحقج إفقف ومو ختشك ؾقاتف ، واحرص  ؾوحرض

 ظذ افتلصقؾقي أـثر مـ ؽرهو.

ٓ موكع أن حترَض أـثَر مـ درس ذم افققِم افرابعة: 

ـ كػسَؽ افؼدرَة ظذ آشتؿراِر افقاحد بؼط أن تعؾؿ م

وآشتقعوِب، ؾؼد ـون بعض إئؿِي حيرُض أـثَر مـ 

ظؼة دروٍس ذم افققم افقاحد ـوفـقوي وافشقـوين، 

ومـ مـَع مـ ذفؽ مـ افعؾامء ؾنكام هق خلشقِي مؾِؾ 

 افطوفى أو ظدم اشتقعوبف.

ًَ بدرٍس ؾعؾقَؽ بودداومِي ظذ اخلامءة:  إذا افتحؼ

ًَ بعض افدروِس،حضقِرِه وإ ؾنهنو مع إيوم  يوَك وتػقي

ُتَؽ وخَتبق ظزيؿتَؽ وتؽثُر ؾ ؽقُن معؾقموتؽ تتػس مِهَّ

تغؾى ظذ افعقائِؼ، واؿطع ظـؽ افعقائَد، ؾكوؿصي، 

واشلل ربؽ اإلظوكَي، وضوفع حوَل ضؾبِي افعؾؿ ـقػ ـوكقا 
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 ذم ادقاطبِي ظذ افدروِس.

ًُ إػ » ؿول: :وهَ بم جرِشر  ؾعـ  ـِ شبع جؾس احلس

  .«شـغ مل أخرم مـفو يقمًو واحداً 

مو ؾؼدكوه ذم درِس كحق  :وؿوفقا ظـ إبراهقؿ احلريب

 وٓ فغٍي أربعغ شـي.

: صوحى اجلرح وافتعديؾ  اْلاؾظ ابم أيب حابم وهذا

ــو بؿك شبعَي أصفٍر مل كلـؾ ؾقفو مرؿًي، ـؾ »يؼقل: 

 :ؿول ،ؼوبؾيُ وبوفؾقؾ افـسُخ واد ،هنوركو ُمؼسؿ ظذ افشققخ

ؾلتقـو يقمًو أكو ورؾقؼ يل صقخًو ؾؼوفقا: هق ظؾقٌؾ ؾرأيـو ذم 

ًِ فـطبخفو  ضريؼـو شؿؽي أظجبتـو ؾوصسيـوهو وذهبـو فؾبق

ًُ درٍس آَخر ؾؾؿ ُيْؿؽِـّو إصالُحفو ؾســوهو  ؾحرَض وؿ

ؾبؼقـو ثالثَي أيوم مل كجد َؾراؽًو كطبخفو مـ زمحي افدروِس 

غر ؾلـؾـوهو كقئي مل يؽـ فـو وافقؿً حتك ـودت أن تت

ؾراغ أن كعطقفو مـ يشقهيو ثؿ ؿول: َٓ ُيْسَتَطوُع اْفِعْؾُؿ 

ْسؿِ   . وصدق « بَِراَحِي اجْلِ

ت فؼوَء افشققخ   اإلمام أمحد  وـون حتك بعد ٓ ُيَػقِّ
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أكً  !يو أبو ظبداهلل :ؾؼول ؛ؾرآه رجؾ ومعف حمزةتصدره 

ًَ هذا ادبؾغ وأكً إموم اد مع »ؾؼول:  ،سؾؿغؿد بؾغ

 «.أكو أضؾى افعؾؿ إػ أن أدخؾ افؼز ،ادحزة إػ ادؼزة

ؾؾك ُّ همٓ  وم اط مفم وحرحفم أش ا وؿدوا 

 .وؽرهم ـَر

ؿبؾ بدايي  واحرضإػ حؾؼِي افعؾِؿ،  ربؽافءا شُة: 

، وٓ يػقتؽ ؽكػسوتطؿئـ  ؽؿؾبحتك يصػقا  افدرس

 رٌء مـ افدرس.

فؽ ـؾ هذا افعؾؿ؟ ؾؼول:  : مـ أيـ  فؾشع ه ؿقؾ

بـػل آظتامِد، وافسِر ذم افبالد، وصٍز ـصِز احلامِر، »

 «.وبؽقٍر ـبؽقِر افغراِب 

ًَ ؾوشتدرك إن تلخرَت ظـ افدرس أو تغ افءابعُة: قب

 وإيوَك واإلمهول ؾتساـُؿ ظؾقؽ ؾتـدم. موؾوتؽ أوًٓ بلول

تل تسؿعفو َؿقِِّد ادسوئَؾ وافػقائَد وافتؼوشقَؿ اف افَامـة:

 مـ افشقخ وٓ َتتَّؽؾ ظذ حػظؽ ؾؼط، ؾوحلػظ خّقان.

ؾنن ـاك  افػ ائد ممعؾؼة بؼس ـماع معغ ؾؼقدها 
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 ؾقُ. 

مـ  وإٓ ؾاجع  ظـدك  ؾسًا فمؼققد افػ ائد افمه بءؿعفا

 أؾقاه افشققخ.

ؿفا وَؾْفِرشفا ََُرْت ؾؼءل ـَ ، وأدِم ادذاـرة هلو، وٓ ؾنن 

 قد افػقائَد ؾام أهع ذهوب افعؾؿ مـف.تؽـ ممـ حيرُض وٓ يؼ

 افعؾهههم حهههقد وافؽمابهههة ؿقهههده

 

  

 ؿقلهههد حهههق  ك باْل هههال اف اثؼهههة 

 ؾؿهههم اْلامؿهههة أن ب هههقد ؽزافهههة 

 

  

 وبسـفههها بهههغ اخلالئههه  ضافؼهههة 

ظؾقؽ بوٓـتسوب مـ أدب افشقخ واجعؾ  افماشعة: 

حؾؼي افعؾؿ مدرشي تؽتسى ؾقفو مـ ظؾؿ افشقخ وشؿتف 

بف وضريؼي ذحف، وٓ دمعؾ اهلؿ مؼصقرًا وظبودتف وأد

ظذ افػوئدة افعؾؿقي ؾؼط.

ـوكً أمل تعؿؿـل، وتؼقل: » اإلمام مافك: ؿول

 «.اذهى إػ ربقعي واشتػد مـ شؿتف وأدبف ؿبؾ ظؾؿف
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ـون حيرض حؾؼي اإلموم : »  أمحد بم أيب زهروؿول 

أمحد زهوء مخسي آٓف، مخسامئي يؽتبقن احلديٌ وافبؼقي 

 «.قن افسؿً وإدبيتعؾؿ

ُُ افدُوُ ظذ ثالثة أك اع:  افعاذا: حض 

دروس يؼح افشقخ ؾقفو ـتوبًو أو متـًو وهذه إول: 

 مفؿي جدًا.

إمويل ؽر ادربقضي بؽتوٍب معغ وهل أن افَاين: 

يؿع افشقخ ؾقائد ذم ـتوب افزـوة مثاًل، أو ظؾؿ معغ أو 

 ؾقائَد ظومي.

ظذ ادشؽؾ  فشقخ يعؾؼ ؿراءة ـتوب ظذ ا افَافث:

وهذه افطريؼي مفؿي، وـون افعؾامُء يستعؿؾقهنو وذم وؿتـو 

ادتلخر ؿؾ افتػوُت افطؾبي إفقفو، وهلذه افطريؼي ؾقائد 

 ومـفو:

ُُ ظذ افعؾِم  - حتءُغ افـطِ ، وإبؼاُن افعؾِم، وادرو

 وافػ ائِد افمه ُّ افؽماِع.
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 قِف وافؼوس.وآضالُع ظذ مـاهِ  افعؾامِ  ُّ افملف -

 مع ح  ؽامضفا. افعؾام وؾقفا ُبط افطافَ بؽمَ  - 

ؾقفو ؾقائد ؽزيرة  وهـوك ـتى ٕهؾ افعؾؿ  

ؿؾ أن يؼح أحد وحتريرات بديعي وذوح دتقن افعؾؿ 

.ؾتؼرأ ظذ افشقخ فققوَ ؽومضفو مثؾ ذحفؿ

وفئال يؽقن ـؾ تؾؼل افطوفى ظـ افشقخ إمالء بؾ ؿد 

واضالظف ظذ مو ؾقف مـ ؾقائد يؽقن حتديد ذح ادتـ 

وــقز أكػع فف أحقوكًو.

 طؾ ِة افعؾم َجَؾٌد ُّ ؿرا ا ادط ِٓت ن فوؿد ـا

 
ِ
خوصًي ؿراءة  ،وادختكات وافؼوِح ظذ افعؾامء

تِى افِػؼف وكحقهو ،أمفوت احلديٌ ـوفؽتِى افستي ـُ  ؛و

ؿرأ  ؾفذا اخلطقَ اف غدا ي:وهلؿ ذم هذا ظجوئى، 

صقخف إشامظقؾ احِلْري ذم ثالثي صحقَ افبخوري ظذ 

افذهبُل شرة ابـ هشوم ظذ صقخف أيب ؿرأ جموفس، و

افعراؿل مسـد  وؿرأ ادعويل إَبْرؿقهل ذم شتِي أيوٍم ؾؼط، و

 اإلموم أمحد ظذ صقخف ابـ اخلبوز ذم ثالثغ جمؾسًو. 
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صق خـا وُّ زماكـا ُؿر  مءـد اإلمام أمحد ظذ بعض 

فســ افؽزى فؾبقفؼل ذم أحد ظؼ ذم مخسي ظؼ يقمًو وا

 يقمًو.

وؿد اكحات هذه افطرِشؼة ُّ وؿمـا ٕش اع ظدِشدا 

وفؽ أن  ،بوفطؾبي ومـفو مو يتعؾؼ ،مـفو مو يتعؾؼ بوفشققخ

فسى « ادشقق فؾؼراءة وضؾى افعؾؿ»تراجع ـتوب 

 افعجوئى مـ أحقال ضؾبي افعؾؿ ذم ذفؽ.

ََ افعؾِم إفقك بعض افؽمَ افمه    قكحوأِشا ضاف

 إن أمؽم وهه:مع افمعؾق  بؼرا هتا ظذ افشقخ 

 : ؿرأا  ػه افعؼقداِ ؾ

 .  * ـشػ افشبفوت فؾشقخ حمؿد بـ ظبدافقهوب 

ـي فؾزهبوري  .* وذُح افسُّ

. * واإلبوكي افصغرى فإلموم ابـ بطف 

 * وظؼقدة افسؾػ وأصحوب احلديٌ فإلموم افصوبقين. 

 ظؼدة. * وخمتك معورج افؼبقل اختصور آل 

.احلؿقيي وافتدمريي فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقيو* 

 .*وذح افطحوويي ٓبـ أيب افعز احلـػل
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 يبدأ هبو ظذ هذا افستقى.

 ؿرأ:اوُّ م طؾح اْلدِشث 

 .* ُكزهي افـَظر فؾحوؾظ ابـ حجر 

 . * وخمتك ظؾقم احلديٌ فؾحوؾظ ابـ ـثر 

ـعؿ شؾسؾي ظؾقم حديثقي فؾؿبتدئغ فعؿرو ظبداد* 

 شؾقؿ.

 .ظؾقم احلديٌ فؾحوؾظ ابـ افصالح *و

 .* و ذح افعؾؾ فؾحوؾظ ابـ رجى 

 يؼرأ:وُّ أح ِل افػؼُ 

 .* رشوفي فطقػي ذم أصقل افػؼف فؾعالمي افسعدي 

 * وأصقل افػؼف افذي ٓ يسع افػؼقف جفؾف، د. افسؾؿل.

 .* ورووي افـوطر فؾعالمي ابـ ؿدامي  

 :يؼرأ وُّ افؼ اظد افػؼفقة

 افؼقاظد وإصقل اجلومعي فؾسعدي. * 

 افقجقز، د. افبقركق.*

 .* وافؼقاظد افػؼفقي فؾحوؾظ ابـ رجى 

 وُّ افـح :
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* افتحػي افسـقي ذح ادؼدمي أجرومقي دحؿد حمقك 

 .افديـ ظبداحلؿقد 
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ثافًَا: مذاـرا افعؾم ومراجعمُ                          

 فعؾم وض طُ.وهذه أهم وشقؾة فمَ ق  ا

واحلػظ ٓ يؽقن إٓ مع » : أب  هالل افعءؽريؿول 

صدة افعـويي وـثرة افدروِس وضقِل ادذاـرِة، وإذا مل يؽـ 

 ًْ درٌس مل يؽـ حػٌظ، وإذا مل تؽـ هـوك مذاـرٌة َؿؾَّ

َل ظذ افؽتوب وأخؾ بوفدرس  رِس، ومـ َظقَّ مـػعُي افدَّ

ًْ ثؿرُة شعقف واجتفودِه ذم « ضؾى افعؾؿ وادذاـرِة ووظ

 ؾوجتفد ذم ـثرة ادراجعي وادذاـرة ورحؿ اهلل مـ ؿول:

هه ا َمهها َأْشههَؿعُ  ـُ  َأَمهها فهه  َأِظههه 

 

  

 َوَأْحَػههههُظ ِمههههْم َذاَك َمهههها َأْ َههههعُ  

 َوَ ْ َأْشههَمِػْد َؽههْرَ َمهها َؿههْد َ َْعههُ   

 

  

 َفِؼقهههههَ  هههههه  افَعهههههاِ ُ اُدْؼـِهههههعُ  

ههه ل َؾهههمٍ   ـُ  َوَفؽِهههما َكْػِ ههه إػ 

 

  

ُُ َبـْههههِزعُ    ِمههههَم افِعؾههههِم َبْءههههَؿُع
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 َؾههال َأكهها َأْحَػههُظ َمهها َؿههْد َ َْعههُ  

 

  

 وٓ أكهههها ِمههههم َ عههههُ أصهههه عُ  

 إذا َ  َبُؽههههم َحاؾَِظههههًا واظًقهههها 

 

  

َِ ٓ ِشـػهههههعُ    ؾَجؿُعههههَك فِْؾؽمههههه

 َأَأْحُرهههه باافههههِ  ُّ  ؾ هههه 

 

  

َِ ُمْءههههَمْ َ عُ    َوِظْؾِؿههههه ُّ افُؽْمهههه

 
 

 أَهفا: رِا ضرٌق وفَك ُّ ادذاـ

وهل « وُتسؿك ادراجعي»ادذاـرُة مع افـػِس  إوػ:

 ؽويٌي ذم إمهقِي ؾوحرص ظذ:

 أن ِشؽ َن فَك وؿٌ  ِش مٌه دراجعِة افعؾِم. 

ؿذاـرَا ادءائِ  افءابؼِة وادحػ طاِت اداضقِة أهم ؾ

 .مم أخِذ جدِشٍد ٓ براجعُ

 واجع  فَك بركا ًا ُّ ادراجعة :

 دراجعي ادحػقطوت مـ ادتقن. ؾقؿتوً  - 

 ووؿتًو دراجعي افؼوح. - 
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ووؿتًو دراجعي افػقائد ادؼقدة مـ أؾقاِه افعؾامء  -

 وبطقن افؽتى، ومؾخصوت ؿراءتؽ ؾقفو.

وهؽذا مع إيوم وافؾقويل ترشُخ هذه افػقائد وافدرر 

 ذم ؿؾبَؽ ؾتستحرَضهو ـؾام أردهتو.

وهذه مـ أهؿ وافزمال :افَاكقُة: ادذاـرُا مع إؿران 

إمقِر فتؼقيي افذهـ، وافتؿرِن ظذ هظِي آشتحضوِر 

َِ ــقِز افعؾقِم وؽرهو.  وادـوؿشِي وتػتق

ــو كجؾس أكو وؾالٌن وؾالٌن : »  ؾضقُ  بُم ؽزوان ؿول

 ؾربام مل َكُؼؿ حتك 
ِ
كتذاـُر افِػؼَف مـ بعد صالِة افعشوء

 «.كسؿَع افـداَء بصالِة افػجر

ـِ ادبورك ذم فقؾٍي : »ظع بم صؼق  وؿول ًُ مع اب ؿؿ

ٌٍ  ،بوردٍة فـخرج مـ ادسجد ؾذاـرين ظـد افبوب بحدي

 «.ادمذُن ؾلذَّن افػجرؾام زال يذاـرين حتك جوَء  ،وذاـرتفُ 

ومثؾف حوُل اإلموم أمحد مع وـقع ومع أيب زرظي رحؿ 

اهلل اجلؿقع، وهؽذا ـون أهؾ افعؾؿ حيرصقن ظذ هذه 

  افطريؼي.



 

 32 

 
  و وكَك بعُض افمـ قفاِت:

ِشـ غه أن ِشؽ َن فؾشقخ جؾءٌة مع ضالبُ ِشراجع  إول:

ويسلهلؿ يذاـرهؿ وحيرك أؾفومفؿ ويشحذ ظؼقهلؿ ، هلم

 .أخذوه وحػظقهظـ افعؾؿ افذي 

احرَ أن بغمـم ُ افءَمك فطؾ ة افعؾم  افَاين:

ؾوشلل ظـ ادشؽالت  ،بُؿذاـرهتم وشَماهلم ظم افعؾم

 -وإن ـوكً معؾقميً  -ح بعض ادسوئؾ أو اضر ،ظؾقؽ

 تػقد وتستػقد مـ ؽرك.فسشخ ظـدك و

أو مم  ،احرَ أن بؽ َن ادذاـرُا مع أؿراكَك افَافث: 

َِ افعؾم فتؽقن أكػع، وأمو مـ ٓ  ؛ظـدهم ُؽ ٌة ُّ ضؾ

يرؾع بوفعؾؿ رأشًو ؾال تؽثر مـ جموفستف، ٕن ذم ذفؽ 

وقوظًو ٕوؿوتؽ.

 َْفههق ُِ  َس ُِشِػقههُد َصههْقًئافَِؼههاُ  افـاهها

 

  

هههَذَِشاِن ِمهههْم ِؿقهههَ  َوَؿهههالِ    ِشهههَ ى اهْلَ

ُِ إٓ   َؾَلْؿؾِهههْ  ِمهههْم فَِؼهههاِ  افـاههها

 

  

 َْٕخهههِذ اْفِعْؾهههِم َأْو إْحهههالِس َحهههالِ  
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حد  اد ض ع افذي برِشُد افـؼاَش وادذاـرَا افرابع: 

 فتؼقم بؿراجعتف فتعؿ افػوئدة. ؾقُ مء ؼاً 

ادذاـرُا افعؾؿقُة إػ جداٍل  احذُ أن بمح َل  اخلامس:

 ٍ ؾتذهى برـتفو وتتـوؾر افؼؾقب بؾ خذ بلدب ظؼقم

 ادذاـرة واحلقار.
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 ُابعًا: اف حث                                       

وهذا مفم جدًا ُّ حت ق  افعؾم وحتؼقؼُ وافملـد مم 

وحتؼقؼ ادسوئؾ، وؿد ظـل افعؾامء بف  افراجح وادرج س

وفعع أصر إػ كؼوط ؾقف: ـثرًا،

يـبغل أن يؽقن آهتامم هبذا افـقع بعد افتلهؾ إوػ: 

فئال يـشغؾ افطوفى  ؛ذم افعؾؿ أـثر مـف ذم أوائؾ افطؾى

 ظـ احلػظ وافتلصقؾ.

ٓ يـبغل فؽ إمهول افبحٌ  افطؾىذم أوائؾ  افَاكقة:

 وفؽـ ٓ تغرق ؾقف، ومـ افطرق ذم ذفؽ: ؛بوفؽؾقي

أو ظبورة ذم متـ مـ  ت بؽ آيي أو حديٌإذا مر أوًٓ:

ؾلصؽؾ ظؾقؽ ؾورجع إػ ـالم افعؾامء ظؾقف  حمػقطوتؽ

وادتقن  أو ذوح احلديٌ مقوعف مـ افتػسرذم 

 ف.فتػفؿ

حدد مسوئؾ تبحثفو بغ افػقـي وإخرى، ؾؼفقي ثاكقًا:
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أو ظؼديي أو ختريٍ حديٌ، ثؿ اظروفو ظذ صقخؽ 

ادسوئؾ، واجعؾ ظـدك  تتعؾؿ افبحٌ وافتـؼقى وحتريرف

وفبحقث فسى مدى اشتػودتؽ مـ آراء بمؾػًو خوصًو 

 صقخؽ وتؼدمؽ ذم بحقثؽ.

إذا رجَ افعومل ؿقًٓ ومل يطؿئـ فـف ؿؾبؽ ثافًَا: 

ترجقحوت افعؾامء دٓئؾ  ؾحوول حترير ادسلفي وافـظر ذم 

إخرى فتتحؼؼ مـ ؿقل صقخؽ ومـ واؾؼف، وؿقدهو 

فقبغ  ؛ صقخؽ بعد ذفؽظـدك وٓ بلس بعروفو ظذ

فؽ وجف مستـده أو فقحرر فؽ صقئًو ؽوب ظـؽ أو 

فرصدك أو فقستػقد هق مـ بحثؽ ؾؼد خيػك ظؾقف رء 

 ؾتػقده بف أكً. 

تلهؾ ؾطرق افبحٌ ٓ ختػك افوأمو بعد أن ُابعًا: 

ظؾقف، وؿد تؽؾؿ أهؾ افعؾؿ ظؾقفو، وووعقا فؾبحٌ ذم 

يٍ إحوديٌ ـؾ ؾـ وقابط وأصقًٓ، ـوفبحٌ ذم ختر

وافبحٌ ذم افػؼف أو أصقل افػؼف، وهلؿ ذم ذفؽ ـتى 

 معتؿدة ؾؾراجعفو مـ صوء.
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 خامءًا: افؼرا ُا ُّ افؽمَ                             

وهذه وشقؾٌي ظظقؿٌي فتحصقؾ افعؾؿ، ؾوفؽتوُب كعؿ 

 وأكُس 
ِ
افرؾقُؼ ، وافؼراءُة ذم افؽتِى رووُي افعؼالء

، اهتؿ هب
ِ
 و افعؾامُء ؿدياًم وحديثًو.افعؾامء

مـ مل تؽـ كػؼتف افتل خُتَْرُج ذم افؽتى : »اااحظؿول 

أفّذ ظـده مـ إكػوق ُظّشوق افِؼقون، وادستفسيـ بوفبـقون، 

مل يبؾغ ذم افعؾؿ مبؾغًو روقًو، وفقس يـتػع بنكػوؿف حتك 

إيثور إظرايب ؾرَشف بوفؾبـ ظذ ظقوفف!  :يمثر اختوذ افؽتى

 .«ؾ ذم افعؾؿ مو يممؾ إظرايب ذم ؾرشفوحتك ُيممِّ 

َِ َفهذا ٍّا ُممـهّزه  َوفُِؽّ  ّ ِ َضافِ



 ُِ ْم ه ـُ  وأفذ  ُكزههِة ظها ٍ ُّ 

  ؿول ابـ إظرايب: 

 كِْعههَم إَكِههقُس إذا َخَؾههْ َت ـَِمههاُع 





 َبْؾُفههه  بهههُ إن خاَكهههَك إح هههاُع  

 ٓ ُمْػِشهههههقًا ِإًا إذا اشهههههم  ظَمُ 



 

  ُُ  حؽؿهههٌة وَحهههَ اُع َوُبَػهههاُ  مـههه
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مـذ أربعغ شـي مو ِؿؾً : »أب  اْلءم افؾمفميؿول 

ًُّ إٓ وافؽتوب مقوقع ظذ صدري  «.وٓ ب

 ،وحيؾق كؼهو ،وأخبوُرهؿ ذم هذا يطقُل ذـرهو

 ،ووفعفؿ بوفؽتِى مجعًو وؿراءًة وكسخًو رٌء ظجقٌى 

ٌُ ظرَف افعؾامُء وضالُب افعؾؿ ُمـذ افزمـ إول ؿدر  حق

 مهقتف.افؽتوِب وأ

مو ـون يؿؾ مـ افؼراءة حتك حول  صقخ اإلشالمؾفذا 

 مروف ـون افؽتوب ظـد رأشف ؾنذا وجد إؾوؿًي ؿرأ ؾقف.

وإين أخز ظـ حويل مو أصبُع مـ »يؼقل:  وابم اا زي

وإذا رأيً ـتوبًو مل أره ؾؽلين وؿعً ظذ  ،مطوفعِي افؽتى

 «.ــز

ـون مـ وفعف  وأب  افزـات جد صقخ اإلشالم 

اؿرأ ذم  :فؽتى إذا دخؾ اخلالَء يؼقل فقفده ظبد احلؾقؿبو

 وارؾع صقتؽ حتك أشؿع. ،هذا افؽتوب

 ،بوٕصحوبوـون أكسفؿ بوفؽتى أظظؿ مـ أكسفؿ 

َب بقده ظذ ـتبف :وؿد ؿقؾ فرجؾ  ؛مـ يمكسؽ؟ َؾرَضَ
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 َمـ هؿ افـوس؟ ؾؼول افذيـ ؾقفو. :ؾؼقؾ ،هذه :وؿول

 يب بؽر افؼػول:وـون مؽتقب ظذ بوب خزاكي اإلموم أ

َٓ َِشَعههاُف ِوَحههافِقاهَخؾِقؾِهه  ه ـَِمههايِب 





 يِل َمههههاٌل َوَوَػ  افقهههها وإِْن َؿهههه ا  

 ـَِمايِب َظِشقؼه ِحهغ   َِش هَ  َمْعَشه  



 

ههاَن َِشههْدُي َؽَزافقههاأُ   ـَ  َؽاِزُفههُ فهه  

 ـِمههايب َجؾِقِ هه ٓ أخههاف ِمالفههُ 





 حمههّدص حههدٍق ٓ ْههاف ِمالفقهها 

 ٌر ٓ َِشِغهههقُض َظَطهههاَ هُ ـِمهههايَب َبْحههه 



 

 ُِشُػهقُض َظههَعا ادهال إِْن َؽههاَض مافقهها 

 ـَِمههايِب َ فِقههٌ  يِل َظههَذ َخههِر ؽاِشههةٍ  



 

 َؾِؿهههْم َثهههما إِْ ٓيِل ومـهههُ َ ٓفقههها 

إذا جا ه افـعاُ  -فشغػُ بافؼرا ا -ب  ـان بعضفم  

 وهيمز  فػرائده ،ؾقطرع فػ ائده ،بـاول ـمابًا مم ـمَ اِْلَؽم

ؾشتون بغ حوفف وحول ـثر ممـ ٓ يطقى فف  ،ؾقطر ك مُ
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افـقم إٓ حغ ؾتَ افؽتوب، وـون بعض افعؾامء مقفعًو 

 بؼاء افؽتى ؾالمقه ظذ ذفؽ ؾؼول:

 وَؿائِؾٍة أكػؼَ  ُّ افُؽمَ مها َحهَ ْت 





 َِشؿقـُههك مههم مههاٍل ؾؼؾهه  َ ظقـههه 

ى ؾقفههها ـمابهههًا َِشهههُدف ـه  َُ  فعهههعل َأ



 

  تمـههههًا بقؿقـهههههٕخههههِذ ـمههههايِب  

 وأخبورهؿ ذم هذا مشفقرٌة . 

ََ افعؾم أن ُتؽثَر مـ ِؿراءِة  :ؾ حقمه فَك ِشا ضاف

 افؽتِى ومجعفو وترَداِدهو، وظؾقؽ مراظوة افتويل: 

احرص ظذ مجع افؽتى وتلشقس مؽتبي خوصي  أوًٓ:

بؽ واحرص ظذ ـتِى إصقل، ـوفتػوشر، واحلديٌ، 

واحرص ظذ ـتِى وافعؼقدة، وافػؼف، وكحقهو، 

 ادحؼؼغ مـ افعؾامء وشقليت بقون رء مـفو.

د كػسؽ افؼراء ثاكقًا: َة، وأن يؽقن افؽتوُب َظقِّ

وفعؾَؿ بوفتعؾؿ، وـؿ مـ رجؾ مل يؽـ يرؽُى جؾقسؽ، ؾ

افؼراءة وٓ يتحؿؾ ؿراءة ـتوب ـومؾ وفؽـ مع 
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ادجوهدة وتربقِي افـػس ظذ ذفؽ أصبَ ٓ يػورؿف 

وأظرف مـ همٓء ظددًا  ،وٓ شػراً افؽتوب ٓ حرضًا 

 ؽر ؿؾقؾ.

 قازكِي بغ أخِذ افعؾِؿ مـ افؽتى؛احرص ظذ اد ثافًَا:

 
ِ
ؾوفعؾَؿ وإن ـون مقدظًو ذم  ،وأخذِه مـ أؾقاه افعؾامء

ف بليدي افعؾامء، ؾوحرص ظذ  بطقن افؽتى إٓ أن مػوحِتَ

فقػتحقا فؽ مو  ؛افؼراءة ظذ افعؾامء ذم بعض افؽتى

 شؽالت ويبقـقا ادفامتو ويقوحقا اداكغؾؼ مـف

 .وادبفامت

احرص ذم بدايي افطؾِى أن تؼرأ افؽتَى  ُابعًا:

فقعطقؽ ؿوئؿًي  ؛مـ فف معرؾٌي بوفؽتى واشتؼ افقاوحي 

ذم ـؾ ؾـ ؿبؾ أن تغرق ذم بحر افؽتى وأكً ٓ دمقد 

 افغقص ؾقف.

احذر مـ ؿراءِة افؽتِى افتل ؾقفو مزافُؼ  خامءًا:

ؽريي أو مـفجقي أو ٕصحوهبو صطحوت ظؼديي أو ؾ

فئال تتلثر بطرحفؿ وأؾؽورهؿ ؾتؼع افشبفوت  ؛واوحي
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ذم ؿؾبؽ ؾتشقش ظؾقؽ، وممو يػقدك ذم هذا افبوب ـتوب 

فؾشقخ مشفقر بـ «  ـمَ حذُ مـفا افعؾام »بعـقان: 

 حسـ.

فقؽـ ترـقزك ظذ ـتى ادحؼؼغ مـ افعؾامء  شا ًشا:

افرشقخ ذم افعؾؿ، ؾنهنو ادعروؾغ بسالمي آظتؼود و

 ،ـتى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقيوأكػع ، ومـفو أبرك 

 ،وابـ رجى ،وابـ ظبد افز ،وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ

  .وابـ ـثر ،وابـ ؿدامي ،وافذهبل

فؽـ احذر مـ  ـمَ ابم حجر وافـ ويـذا و

 تلويالهتام ذم افصػوت.

 اجعؾ فؽ بركوجمًو ذم ؿراءة ـتى ادـوشبوت ؿبؾ شابًعا:

 مثؾ: ـتوب افصقوم واحلٍ وكحقمهو.  ؛أوؿوهتو

فتجـل مـفو افػوئدة  ؛اجتفد أن تستثؿر ؿراءتؽ ثامـًا:

وفتؼطع وشقشي افشقطون ذم  ،وٓ ُتضقع تعبؽ ،ادرجقةَ 

 ،ومـ أكػع افطرق ذم هذا:"ؿرأَت ومل تستػد" :ؿقفف

إذا ؿرأت ـتوبًو ؾوجعؾ ذم ذهـؽ أكؽ فـ تعقد  أوًٓ:
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 إفقف ثوكقًي. 

ؿقد افػقائد وافدرر افتل امر بؽ، وفؽ ذم افتؼققد  كقًا:ثا

 ضريؼتون:

تؼققد افػقائد ادفؿي ظذ افقرؿوت افبقضوء ذم  إوػ:

أول افؽتوب، ؾتجعؾ أوًٓ ظذ ـؾ ؾوئدة تريدهو ظالمي 

أو ظـقاكًو حول ؿراءتؽ، ثؿ تؾخصفو ذم أول افؽتوب 

وب ؾنذا أكً ؿد أخذت زبدة افؽت ،وتشر إػ مقاوعفو

ؾنن أردت افزيودة ترجع  ،ذم ورؿوت تراجعفو متك صئً

 إػ مقوعفو ذم افؽتوب.

ـ ؽوفق ،مجع هذه افػقائد ذم دؾس مستؼؾ افَاكقة:

 ترتقبف ظذ أحد إؿسوم افتوفقي:

مثؾ ؿسؿ فؾحديٌ وآخر فؾػؼف  :* إمو ظذ افػـقن

 وثوفٌ فؾعؼقدة.

مثؾ ؾقائد مـ ـتى ابـ تقؿقي  :* أو حسى ادمفػغ

وأخرى مـ ابـ افؼقؿ وهؽذا.
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مثؾ ؾقائد مـ زاد ادعود  :* أو ظذ حسى افؽتى

وأخرى مـ إظالم ادقؿعغ وهؽذا.

وٓ حيتؼر افطوفى ؾوئدة يراهو أو : »  افـ وي ؿول

ثؿ يقاطى ظذ  ،بؾ يبودر إػ ـتوبتفو ،يسؿعفو ذم أي وؿً

ٕن  ؛وٓ يمخر حتصقؾ ؾوئدة إذا امؽـ مـفو ،مطوفعتفو

 «.خر آؾيافتل

ـوفبخوري  ؛وهذه هه ضرِشؼة افعؾام  ُّ بؼققد افعؾم

وافشوؾعل وافزرـق، ؾنذا مه ظؾقؽ مدة شسى أن 

ظـدك ؾقائد ؽزيرة تستحؼ إؾرادهو ذم ممفػ مـ ؽر 

ظـوء وٓ تعى، وممـ صـع هذا ابـ افؼقؿ ـام ذم ـتوبف 

افػقائد، وبدائع افػقائد، وابـ اجلقزي ذم صقد اخلوضر، 

يزي ذم جمؿع افػقائد )موئي جمؾد(، وابـ افـجور ذم وادؼر

ظققن افػقائد )شً جمؾدات(، وابـ ظؼقؾ ذم افػـقن ذم 

 )شبعامئي جمؾد( وؽرهؿ ـثر. 

ع ؿرا بك حم  ٓ مت ، واجعؾفا ظذ  باشعًا: َك ل

 ك ظغ: 
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تشؿؾ ـتى افعؼقدة وافتػسر  :إول:ؿرا ا ظؾؿقة

 صقفف وافـحق.وأصقفف واحلديٌ وظؾقمف وافػؼف وأ

ذم افسر وافتوريخ وافساجؿ  افَاين: ؿرا ا ظامة: 

 وإدب وأداب وافسبقي وادجالت اإلشالمقي. 

 ،اجع  إح  افؼرا ا افعؾؿقة مع بؼققد ؾ ائدها بـ قُ:

 واجعؾ افؼراءة افعومي ؾسة ترويَ ودؾع فؾؿؾؾ.

ظـ  واحرَ أن بمخر افؼرا ا ُّ افؽمَ افػؽرِشة

حم  ِشؽ ن ظـدك ؿاظدا ومـف  شؾقم أوائؾ افطؾى 

، واضح م ـه ظذ افؽماع وافءـة بػفم شؾف إمة

فقؿؽـؽ مـ وزن مو تؼرأ مـ أؾؽور ظذ هذا ادعقور 

افدؿقؼ ؾتؼبؾ افصقاب وترد اخلطل، وحتك بعد افتلهؾ 

ؾال يـصَ ضوفى افعؾؿ بوإلؽراق ذم هذه افؽتى بؾ 

ي، ؾفذا يرـز ظذ ـتى ادحؼؼغ ويتػفؿ افؽتوب وافسـ

 أكػع وأبرك. 

 ظاذًا: اظؾم أن افؽمَ أك اع:

 ؽتػك بؼراءتف مرًة واحدًة.يُ ك ع  -
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 حيسـ تؽراره.وك ع  -

إذا  ؾعؾقك أٓ بلكف مم بؽراُ ؿرا ا افؽمَ افؼقؿة

ـون ؾقفو ظؾؿ ؽزير، ؾفذا مفؿ جدًا وؿد حرص ظؾقف 

أكػع  ؛ؿراءة ـتوب ثالث مرات»وفذا ؿقؾ:  ؛افعؾامء ـثراً 

 «. اءة ثالث ـتى مرة واحدةمـ ؿر

 واكظر إػ اهمامم افعؾام  هبذا افـ ع مم افؼرا ا:

مـذ مخسغ شـي وأكو أكظر ذم افرشوفي : » ادزين  ؿول 

ومو أظؾؿ أين كظرت ؾقفو إٓ  ،فؾشوؾعل، وأؿرأ ؾقفو

 «.واشتػدت مـفو صقئًو مل أــ أظرؾف

ؿرأت صحقَ افبخوري : » شؾقامن افعؾ ي وؿول

 «.سغ مرةموئي ومخ

ؿرأت أووَ ادسوفؽ ٓبـ : » إبـاد وؿول

 «.هشوم شبعغ مرة

بؾ ـون بعضفؿ مـ صدة تؽراره فؾؽتوب يؽود 

يستظفره، وهذا ابـ افتبون ـون ـثر افـفؿ بوددوكي حتك 

 «.أكف درشفو أـثر مـ أفػ مرة»ذـر افؼويض ظقوض: 
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ر  ظؾقُ ؾمح ادجقد أـَر مم وأظرف مم افعؾام  مم ؿُ 

، وأحد مشوخيـو مـ ـثرة ترداده فؾؽتى افستي ش عغ مرا

وصحقَ مسؾؿ أظده فؽ  ،يؼقل: أظرؾفو حديثًو حديثوً 

  .مـ أوفف إػ آخره حػظًو 

ؾسـز ظذ مو حيتوج إػ  ؾعؾقك أن بعرف ؿدُ افؽمَ

ترـقز، واظتـ بوفتؽرار واإلظودة فؾؽتى افتل ؾقفو ؾوئدة 

 وؿقاظد ـثرة. 

 ،ضرق افمح ق ُّ افؽمَ مم أهم  اظؾم أن افؼرا ا و

وؿد أؾوض افعؾامء ذم ذـر مزايوهو وثؿراهتو، إٓ أن ظومل 

وـؾ يقم تضخ دور افـؼ  ،افؽتى بحر ٓ شوحؾ فـف

اجلديد، وـثر مـ افطؾبي ٓ يدري موذا يؼرأ وبلي رء 

يبدأ، وهذه جمؿقظي مـ افؽتى رتبتفو حسى افػـقن 

وؾقفو مـ ــقز افعؾؿ  تعتز مـ افؽتى ادفؿي ذم بوهبو،

 افؽثر، ومل أرد افتطقيؾ وإكام هل ؽقض مـ ؾقض.

وبعض مو ذـرتف يغـل ظـ ـثر مـ ادقجقدات ذم 

ادؽتبوت، وـذفؽ بعضفو يغـل ظـ بعض إٓ أن افؽتى 
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 ادذـقرة تعتز مـ ظققن ادمفػوت.

وفقس ذـر هذه افؽتى تـؼقص مـ ؽرهو، وفؽـف  

وإٓ ؾفـوك ـتى مل أذـرهو  ،مـفٍ فؾؿبتدئغ وادتقشطغ

ومم افؽمَ ومو خيؾق ـتوب مـ ؾوئدة  ،وؾقفو ظؾؿ ؽزير

  ادفؿة:
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 أوًٓ: ُّ افعؼقدا:

 ؾتَ ادجقد ذح ـتوب افتقحقد.  .1

 تقسر افعزيز احلؿقد بؼح ـتوب افتقحقد.  .0

ذح افعؼقدة افقاشطقي فؾشقخ حمؿد هراس.  .4

  فؾشقخ ابـ ظثقؿغ. ذح افعؼقدة افقاشطقي  .3

افؼقاظد ادثذ فؾشقخ ابـ ظثقؿغ.  .8

 ـشػ افشبفوت فإلموم حمؿد بـ ظبد افقهوب.  .2

فتقوقحوُت افؽوصػوُت ظذ ـشِػ امع ذحفو 

افُشَبفوِت  د . اهلبدان

 اإلبوكي افصغرى فإلموم ابـ بطي.  .7

 خمتك معورج افؼبقل ٔل ظؼدة.  .5

المقي فؾؿرداوي.افافمفئ افبفقي ذم ذح   .4

ـ أيب افعز احلـػل.ذح افعؼ  .12  قدة افطحوويي فؾعالمي اب

 ذح افسـي فؾزهبوري.  .11

 ادقشقظي ادقنة ذم إديون.  .10

افبوظٌ ظذ إكؽور افبدع واحلقادث ٕيب صومي.  .14
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 اؿتضوء افكاط ادستؼقؿ فشقخ اإلشالم.  .13

 آظتصوم فؾشوضبل.  .18

كقاؿض اإليامن افؼقفقي وافعؿؾقي، د.ظبد افعزيز   .12

 طقػ.افعبد افؾ

 احلؿقيي وافتدمريي. فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي.  .17

 افتقحقد ذم مسرة افعؿؾ اإلشالمل.  .15

 دراشوت ذم إهقاء وآؾساق د. كورص افعؼؾ.  .14

آكحراؾوت افعؾؿقي وافعؼديي ذم افؼرن افثوفٌ   .02

 ظؼ وافرابع ظؼ. د. افزهراين.

 ذح افسػوريـقي فؾشقخ ابـ ظثقؿغ.  .01

د ذم ظؼوئد أئؿي افتقحقد مدحً ادختك ادػق  .00

 آل ؾراج.

 افتزك وأكقاظف. د.اجلديع.  .04

 احلؽؿ بغر مو أكزل اهلل. د. ادحؿقد.  .03

 اإليامن بوفؼضوء وافؼدر. د. احلؿد.  .08

 جمؿقظي افتقحقد.  .02
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ؿقاظد ذم بقون حؼقؼي اإليامن ظـد أهؾ افسـي   .07

 واجلامظي. د. افشقخوين.

 افصحقحغ و ذموديٌ افعؼقدة ادتقهؿ إصؽوهلأح  .05

 د .افدبقخل.

ذح ـتوب افتقحقد مـ صحقَ افبخوري   .04

فؾشقخ ظبد اهلل افغـقامن.

طوهرة اإلرجوء د .احلقايل.  .42

 أذاط افسوظي د.افقابؾ.  .41

ثاكقًا: ـمَ افمػءر وظؾ مُ:

  1.تقسر افؽريؿ افرمحـ فؾشقخ افسعدي

 .تػسر ابـ ـثر.0  

 عدي.افؼقاظد احلسون فؾشقخ افس .4

افبقون ذم ظؾقم افؼران د.افؼرظووي .د. احلسـ. .3

 اإلتؼون ذم ظؾقم افؼرآن فؾسققضل. .8
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 ـمَ اْلدِشث: ثافًَا:

 جومع افعؾقم واحلؽؿ فؾحوؾظ ابـ رجى. .1

تقسر افعالم ذح ظؿدة إحؽوم فؾشقخ  .0

 افبسوم.

 تقوقَ آحؽوم فؾشقخ افبسوم..4

افػقزان. مـحي افعالم فؾشقخ ظبد اهلل .3

 ثؿ افسـقز بعد ذفؽ ظذ مطوفعي أمفوت ـتى افسـي

وأظظؿفو  ،وتلمؾ أبقاهبو وترتقبفو وؾفؿ ادـوشبي بقـفو

افؽتى افستي وهل: افبخوري ومسؾؿ وأبق داود 

 وافسمذي وافـسوئل وابـ موجف.

 :ذوحفو أهؿو ،مع افرجقع إػ ذح احلديٌ ادشؽؾ

 ؾتَ افبوري فؾحوؾظ ابـ رجى.  .1

 .تَ افبوري فؾحوؾظ ابـ حجرؾ  .0

ادـفوج ذح صحقَ مسؾؿ فؾعالمي 

 افـقوي
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ظقن ادعبقد ذح شــ أيب داود.  .4

 حتػي إحقذي ذح جومع افسمذي.  .3

 كقؾ إوضور فؾعالمي افشقـوين.  .8

 ؾتَ افز بستقى امفقد ابـ ظبد افز.  .2

أصؽؾ مـ تؾخقص ـتوب مسؾؿ ادػفؿ دو   .7

  ؾؼرضبل.ف

 . ؽؾ ٓبـ اجلقزيشػ ادشـ. 5

ُابعًا: ـمَ م طؾح اْلدِشث:

 تقسر ظؾقم احلديٌ د.افطحون.  .1

 شؾسؾي ظؾقم حديثقي فؾؿبتدئغ فعؿرو  شؾقؿ.  .0

 مؼدمي ظؾقم احلديٌ فؾعالمي ابـ افصالح.  .4

ذح افعؾؾ فؾحوؾظ ابـ رجى.  .3

 كزهي افـظر فؾحوؾظ ابـ حجر. . .8

 .افؼقل ادختك ذح كخبي افػؽر د. ظؿر ادؼبؾ
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وفقحرص افطوفى ظذ أن يؼقم بتخريٍ بعض 

ثؿ يعروفو ظذ افشقخ  ،إحوديٌ بغ افػقـي وإخرى

 وفقتؿرن ظذ افتخريٍ. ؛فقبغ فف اخلطل واخلؾؾ

 خامءًا:  ـمَ افػؼُ:

افسـقز ظذ افؽتوب افذي ُذح فؽ مع ـثرة *  

 تؽراره وحػظ مسوئؾ افؽتوب.

 ابـ ظثقؿغ.افؼراءة ذم افؼح ادؿتع فؾشقخ *  

ظذ بعض افؽتى افتل أؾردت ذم  آضالع*  

 ومـفا: ؛مسوئؾ أو أبقاب ؾفذا مػقد جداً 

وصػي  أحؽوم افزؾوف، وحتريؿ آٓت افطرب، .1

.   ـؾفو فؾشقخ إفبوين.  صالة افرشقل

خوفص اجلامن فؾعالمي افشـؼقطل مجع افشقخ   .0

 افؼيؿ.

 د.اخلضري. . أحؽوم ادسوجد .4

 افطالق فؾشقخ ظؿرو شؾقؿ. اجلومع ٕحؽوم .3
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 أحؽوم اإلحداد. د.خوفد ادصؾَ. .8

 أحؽوم افتصقير فؾشقخ حمؿد واصؾ. .2

 أحؽوم افقؿغ د.خوفد ادشقؼَ. .7

 أحؽوم اإلمومي فؾشقخ ادـقػ.  .5

 إضعؿي فؾشقخ صوفَ افػقزان. .4

 افربو د. صوفَ افسؾطون. .12

 آشتسؼوء د.افزيد. .11

 احلقاؾز افتسقيؼقي د. ادصؾَ. .10

روقي ذم ادبوحٌ افػروقي فؾشقخ افتحؼقؼوت اد .14

صوفَ افػقزان.

ؾتووى افشقخغ ابـ بوز وابـ ظثقؿغ. .13

صالة ادممـ .د.شعقد بـ وهػ افؼحطوين. .18

افؼراءة ذم ؾتووى صقخ اإلشالم.  .12

 د.ظبد اهلل اجلزيـ. . ذح ظؿدة افػؼف  .17



 

 55 

 
 شا شًا: ـمَ افءر وادغازي:

بـ ٓ هتذيبفو افسرة افـبقيي ٓبـ إشحوق أو  .1

 .هشوم

 د. ظع افصاليب. . افسرة افـبقيي .0

 افبدايي وافـفويي فؾحوؾظ ابـ ـثر. .4

 شابعًا: ـمَ افساجم:

 شر أظالم افـبالء فؾحوؾظ افذهبل. .1

 ضبؼوت احلـوبؾي فؾؼويض ابـ أيب يعذ. .0

 وذيؾ ضبؼوت احلـوبؾي فؾحوؾظ ابـ رجى. 

ثامـًا: أح ل افػؼُ:

فؾشقخ ظبد اهلل  إػ ؿقاظد إصقلتقسر افقصقل  .1

 افػقزان.

 د.اجلقزاين. . معومل أصقل افػؼف .0

 رووي افـوطر فؾعالمي ابـ ؿدامي.  .4
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 باشعًا: افؼ اظد افػؼفقة:

1. 

 

افؼقاظد وإصقل اجلومعي وافػروق وافتؼوشقؿ 

 افبديعي فؾسعدي.

 افقجقز د.افبقركق. .0

 ابـ تقؿقي.. افؼقاظد افـقراكقي فشقخ آشالم 4

 فؾحوؾظ ابـ رجى.حترير افؼقاظد  .3

 افػروق فؾعالمي افؼراذم. .8

 ادقاؾؼوت فؾشوضبل. .2

 :ـح ظاذًا: ـمَ اف

افتحػي افسـقي ذح ادؼدمي أجرومقي دحؿد  .1

 حمقك افديـ ظبداحلؿقد.

تعجقؾ افـدى بؼح ؿطر افـدى فؾشقخ ظبد اهلل  .0

 افػقزان.

فشقخ ا أو ، ذح ابـ ظؼقؾ: موفؽ ذح أفػقي ابـ .4
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 ٓبـ هشوم. أووَ ادسوفؽ، أو افػقزان 

 اْلا ي ظؼ: ـمَ أ اع:

 د.بؽر أبق زيد. حؾقي ضوفى افعؾؿ، افتعومل ـالمهو .1

 تذـرة افسومع وادتؽؾؿ ٓبـ مجوظي. .0

 صػحوت مـ صز افعؾامء ظذ صدائد ضؾى افعؾؿ. .4

مهو د.ظبد افػتوح أبق ؿقؿي افزمـ ظـد افعؾامء ـال .3

 ؽدة.

 ادشقق فؾؼراءة فؾشقخ افعؿران. .8

 جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف ٓبـ ظبد افز. .2

 أداب افؼظقي ٓبـ مػؾَ. .7

 ؽذاء إفبوب ذح مـظقمي أداب فؾسػوريـل. .5

 مـفوج افؼوصديـ ٓبـ اجلقزي. .4

 افتبقون ذم آداب محؾي افؼرآن فؾـقوي. .12
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  ظؼ:ـمَ أخرى: افَاين

ممفػوت صقخ اإلشالم اـب تقؿقي وخوصي جمؿقع  .1

 افػتووى.

وممفػوت ابـ ؿقؿ اجلقزيي وخوصي: اجلقاب  .0

افؽوذم، وافػقائد، وافقابؾ افصقى، وضريؼ 

اهلجرتغ، ومػتوح دار افسعودة، ومدارج 

وحتػي ادقدود  وإؽوثي افؾفػون، افسوفؽغ،

م، وؾقائد حديثقي، بلحؽوم ادقفقد، وجالء إؾفو

 ورووي ادحبغ، و زاد ادعود، وإظالم ادقؿعغ.

 جمؿقع رشوئؾ احلوؾظ ابـ رجى.  .4

اإلظالم بحرمي أهؾ افعؾؿ واإلشالم، وظؾق  .3

 و ظقدة احلجوب.  ـؾفو د. ادؼدم. اهلؿي،

 شؾسؾي مدرشي افدظوة د. ظبداهلل ظؾقان. .8

 عػوين.افد. وصالح إمي  ترضقى إؾقاه، .2

 أدب افدكقو وافديـ فؾاموردي. .7
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ـ اجلقزي. .وصقد اخلوضر  تؾبقس إبؾقس، .5  ٓب

د  وتصحقَ افدظوء. معجؿ ادـوهل افؾػظقي، .4

 .بؽر أبق زيد.

 ـتى حذر مـفو افعؾامء فؾشقخ مشفقر حسـ. .12

 هتذيى مـوؿى اإلموم أمحد. .11

فَ ـؾفا وهذه افؽمَ ادذـ ُا ٓ ِشؾزم أن ِشـفقفا افطا

ويـتؼؾ بغ  ،وفؽم ِشلخذ مـفا ما ِشءمطقع ،ُّ هذه ادرحؾة

ؾنهنو مـ ظققن افؽتى ادؾقئي  ؛ريووفو ويطوفع ؾقفو

ويثوبر ظذ درشف  ،ويستعغ بربف ،بوفػقائد وافدرر

ويراؾؼ افعؾامء  ،ويتلدب بآداب افطؾى ،ويراجع مو أخذ

هذا مو يتعؾؼ  وبنذن اهلل حيصؾ بغقتف، ،وضؾبي افعؾؿ

 طرق افتحصقؾ.ب

وهـاك أمر مفم ِشـ غه فطافَ افعؾم أن ِشعمـه بُ 

وهق مـ أهؿ إشبوب افتل تبورك ذم  ؛وِش فقُ اهماممُ

 ،وؾتَ افؼؾقب دحبتف ؛وتثبتف ظذ ضرق افتحصقؾ ،ظؾؿف

افعـويي  :أٓ وهق ؛ومـ ؿك ؾقف بون كؼصف ظوجاًل وآجالً 
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وـذا احلرص  ،وأخالق ضوفى افعؾؿ ،بآداب افطؾى

وافبعد ظام  ،وظامرة بوضـف بام حيبف اهلل ،تزـقي افـػسظذ 

واحلذر مـ  ،يؽرهف مـ ادعويص افظوهرة وافبوضـي

أمراض افؼؾقب ـوفريوء واحلسد وافؽز وافعجى 

ؾنن هلو أثرًا طوهرًا ذم  ؛وافغػؾي ظـ اهلل وافدار أخرة

واكغالق افعؾقم  ،حرمون افعبد وؿطع افطريؼ ظذ افعبد

 كقر اهلدايي وافتقؾقؼ. ظؾقف وحرموكف

وظذ  ،وفقحرص ظذ مالزمي افتؼقى طوهرًا وبوضـوً 

 ،أن يؽقن فف كصقى ؽر ؿؾقؾ مـ افتعبد وافـسؽ

وافسر ظذ وؾؼ  ،ومالزمي اإلخالص ؾقام يليت ومو يذر

 افسـي ذم أؿقافف وأؾعوفف.

وافثبوت ظذ  ،ومصوحبي أهؾ اإليامن وافعؾؿ وافقرع

غول ظـف بؿتع افدكقو مع بذل وظدم آكش ،هذا افطريؼ

 افـصقحي دـ يراه مـ ضؾبي افعؾؿ.

هذه ـؾامت يسرات أحببً تذـرك هبو يو وأخرًا: 

ضوفى افعؾؿ، ؾلشلل اهلل يل وفؽؿ افتقؾقؼ واإلخالص 
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ويبورك  ،وأن يعؾؿـو مو يـػعـو ويـػعـو بام ظؾؿـو ،وافثبوت

وظذ آفف فـو ؾقام أظطوكو. وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد 

 .وصحبف، ومـ تبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـ

 أمحد بم حمؿد اف ؼع عـم ُ:

 هه02/11/1201
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