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F 
 

َ ب ِ ه. ِْ َ الا نبيَّ  ْش لري  ن  لرم   ل    نحا   اهللش حقَّ حاِ ه,  ن صش

؛   ب   

 !وال حياَة بال قراءة !فإّن القراءَة هي الحياة

   َِل فففي ل  :األْثااال  ف اااي ال ِياااق ففف و و سي ََ  ال
َِقلففففمل نَفففانو و ََ  ال

لتثقيفففال

ذل الخاطلر  العقلو وَشحي
فادةل احفمو المداركو وزل  الرح

وفل ل فرو وحص كي
َل و وإثراءل ال

َِحَيف ل  ووذهابل الَقَلقو وهتدئمل األعوفاب ا و وَ فَعمل النحَ,فرو و َِطفلفرل الفذح و

ن هي و الذِّ فقل التحليفلو ودلّقفمل اال فتن ا ل مي ْيف و وعص ِل األص َِمفا َظل اللقتو و و وحل

                                      
د باحثلن من جامعم )فيل( يف  2018هف( ) 1440ْصشر ي يف عاِ ) يف دااسٍة ح يثةٍ  (1) ِ( أكح

أّن  -(  نم 12على ْتائج َِربٍم ا تمر  )بعد حوللس   -اللالفا  المتحدة األمرفكيم 

قراءَة الكتب إضافًم إلى أهنا ِقلِّلص من احتما  المعاْاة من اضطرابا  أمراض األوعيم 

ّْسا ِحافظ على الدماغ يف حالم العمل. دص الحياةو فإ  الدملفم التي هتدِّ

َد أّن ك اَر السنِّ الذفن فقرأوَن فحاف,لَن على قدراِلس  ا  لَكرفم فرتًة أطلَ و مقارًْم وقد ِأكح

للن القراءَة.   بأقراهن  الذفن فصسمل

 أّن قراءَة الكتب و يلٌم فّعالٌم يف مقاومم اإلجساد والقلق. كا ت ال ااسة  ال ُبـة  ( 2)

َض القلَق بنس م   َِّ ِصخ عَطيا  الَدفدةو فإْه فصمكن للكتبل أن  فًقا للمص
ئٍم 68وول % كل يلٍم مسدِّ

 و وأّن مَعلَلسا أفضلص من التَلا  يف السلاء الطليق.للَساز العو يِّ 

و   ساَز العو يح المرك يح
َل ِصويبص ال َِحمي من عدٍد من األمراض التي  كما أّن قراءَة الكتب 

 % من حاال  السكتم القلي يم والَليطم الدماغيم.40حيثص إّن اإلجساَد هل الس بص يف 

رص القدرا ل الدماغيَم من أكثر األْشطم  ت   ُّ الـِاْة   (3) ِصطلِّ هو كما أهنا  َّ ص الدماَغ للقياِ بمسامِّ التي ِح

ال ل العو يمل  التلاصليَم والتحليليَمو خولًصا لدى األطَا  واليافعينو كما ِقّلي عمَل الَلصي

 الملجلدةل يف الدماغ.
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 التخيُّلو وَجليبل السرور
ّلةل دو وكمفا ل  ووقص واحتيازل الَلائلدو واقتناصل الشلارل

ففلل النعففي  َُّ َِع ففَي و و
َِر ففيلل القل تعمو و ِل الَ سَففمو الفففمص دو وَدوا وي  الففذح

َِنميففمل و و

ففّلةل الرتكيفف  ر ووقص ََ فف ففي الضح
َِالشل  يففرا و وِنففامي اللففّذةو و

و واكتسففابل الخل

                                      
َ  الـاام: (1) نا )ابن ِيميم( قا : ابتَدَأين مرٌضو فقا »  ُل اب : إّن  حدثني شيخص لي الط يبص

َك إلى  مص
مطالعَتَك وكالَمَك يف العلل  ف فدص المرَضو فقلتص له: ال أصربص على ذلكو وأْا أحاكل

فتي الط يعمص فدفعتي المرَض؟ فقا : بلىو  رح ي َقلل َحتي و ص لمَكو أليستي النَ ص إذا َفرل عل

َسرُّ بالعل و فتقلى به الط يعمص فأجدص را ِص حًم! فقا : هذا خارٌج عن فقلتص له: فإّن َْسي 

ناو أو كما قا   (.70/روضم المح ين وْ هم المشتاقين )ص«. علالجل

ل   ول  :و $فصنقلص عن الشيل العاّلمم ع د الع ف  بن باز ( 2) حبُّ الـِاْة َْ الْ ام الا جَّ

 للاؤَْ يف ال ناُ.

هْاة ال ُ لة (3) سدل  الـِاْة  َْ األنش ة الذر َص ه من ال َص نت ِص يف زفادة ِركي  العقل؛ وذلك لما 

 على َ يير األحداث يف الَقَوصو أو االحتَاظل 
الم ذو ل يف ِتّ    ياد النّصو أو الحَاظل

بأ ماء شخويا ل اللقائ  التارفخيم أو األعما  الروائيمو أو التأّملل يف ا تشسادا ل الكاِب 

ه  ....وأفكارل

ُِّر العو ي؛ ألهنا  األنش ةالـِاْة  َْ   ظم  (4) ال  االكتئاب والتل ي إلى ِقليل معدح التي ِؤدِّ

ِصقلِّلص من  ل يم بعض األفكار التي قد فكلنص القارئص  بص القارَئ أْماًطا فكرفًم جدفدًة 
ِصكسل

 اكتس سا بَعل بعض التَارب االجتماعيم أو الشخويم.

 إذى يـول: وف بابن خللمولقد أجاد أحمد بن محمد السلميو المغربيو المعر 

ااااااااا ٍ  ِ  بشاَّتْااااااااي بجش  إذا ْااااااااُ الاااااااا ه
 

لا ت ااااااااااا  اهتااااااااااااُ    اكت اااااااااااُ      طش
 

ااْ اااااُ ااااا ا كش لش اااااْشْىي   لاااااا  ْاااااَ  ش   ش
 

بُلاااااااااااة   الكتاااااااااااُ       ْااااااااااااِاه  الذُّ
 

اااااااُلي اااااالُّ ْااااااَ ِ ااااااام اللا   بِاااااايُّ  ن 
 

ـِ اااااااااُ ااتااااااااااُ       جُئاااااااااب  يف حـُئ
 

ُ ْ  اااااااتِيح     ِاياااااااا  ب اااااااُ الت ااااااالري 
 

 الزْاااااُِ  ب اااااُ ِ تاااااُ    لاااااا   لااااا   
 

 (.2/379ذفل ِارفل بغداد: البن الدبيثي ) 
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ِل الَؤادو وذهفابل وِمتينل األ للبو وِأخيرل الَخَرف و وطليبل الَعيشو وإجما

 المَلَكفا و وبلفلغل التميُّف و والشفعلرل 
السّ و وزوا ل الغّ و وَِرفحل النَ و وِقلفمل

 ......يف مدارج الكما بالسعادةو واللصل ل إلى اإلبداعو والرتقِّي 

 : ااَ ب اا   ِْ ااَ  بااِل هااذا   ِْ أداٌة مففن أدوا  المعرفففمو و لففٌم   الـااِاْة  

 لتحويل العللِ والَنلن.

  . ُدة    بُدة   -أّفسا الملفحقص  -اجعليسا  ؛لسذا كلِّه

  ُّـاٍل الظُهِاا  :يـول األديب  الالوذش ي   َ وهل  -  بو  بِ  الِحاَ ب

ر ملن كل ار   يف هذا العوي
َِقرَأ قائمً » :-الَقَرَأةل دً املن َلّذا ل العل  أني  و او فقاعل

يً  تلقل سي نيَك   افمص  .«!او فمص

                                      
سًما لتع ف  المسارا   - إ َّ الـِاْةش الاْتظاةش  (1) ماغيمو ومودًرا مص َْسا واحدًة من األْشطم الدِّ كل

دُّ من اإلصابم بمرض ) -العقليم  َِحل هُيىاِِصقلِّلص من فقدان الذاكرة و (؛ فقد أظسر ي بعضص الزَّ

هُيىاِ(الدرا ا  أّن القّراَء من الموابين بمرض  ظسر ي عليس  أعراضص اإلصابم  )الزَّ

 بالمرض يف وقٍت متأّخٍرو مقارًْم بغيره  من غير القّراء. 

 فالمطالعمص المستمّرةص ِضمن لواح سا ْشاًطا أفضَل على مستلى الذهن والذاكرة.  

رو مفن خفال  عمفل وقد فكلنص من المَيد هن   ا ِنشيطص العقفل بتمفارفَن بسفيطٍم علفى التفذكُّ

ف ل أ فئلٍم أثنفاَء  ٍِ ِلضفيحيٍمو أو عناصفَر مفلَج ٍةو أو َوضي ِلخيواٍ  للكتب على شفكل ر فل

فا؛ لمعرففم مفدى ا فتيعابل الكتفابل   الكتابل ث  العلدةص لإلجابم عنسفا شفَسي ا أو ِحرفرف 
قراءةل

 المقروء. 

َلل بقود اال تعاْم على ِأفيد الحق » ْحا  ا ا  اضُ: ُل الشاخ   (2)  ي كتَب المل
َمن فصطالل

ورّد ش سا  المعرتضين وْحلهو وهل مستعدٌّ لذلكو فسل عابٌد هلل ِعالى هبذه المطالعمو 

 (.7/258مَلم المنار )«. وإذا احتيَج إلى ذلك؛ كان فرًضا الزًما

 (. 15ِ ارفح الت ارفح )ص/ (3)
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 ِْة  ْحاود  ْحا   ُك كما ْقل عنه  -هف(  1418)    كُ  ال ّلا

ر  سي
 .«إّن وظيَتي األولى واألخيرة أني أقرَأ!» :فقل  -ابنصه فل

   اا َّ الشاااخ ِ  امبِاهاااايُّ   اا   ش ْااة  ْحااا   البشااا ِ(  1965)   ال ّلا

الَكَسَل عن المطالعم إحدى النقائصل يف حياِنا العلميم الحاضرة! ث  قفا  بعفد 

: إّن ش اَبنا المتعّلَ  كسلٌ  عن المطالعم» :ذلك والمطالعمص ْوفاص  والحقح أقل ص

لصثاه.   العل  أو ثص

ن  وواإلكي ففابل عليسففا فأوصففيك  فففا شفف اَب الخيففر بإدمففانل المطالعففمل  ففَتكص ولي

 ٍِ رًصفف ؛مطففالعتصك  باْت,ففا ففيَ  يف غيففر طائففٍل. وإذا كنففتص   احل علففى اللقففت أن َفضل

 .«ِرفدون الكماَ  فسذه إحدى  ص صل الكما 

ففَب أعيصننففا دائًمفف ؛لااذا ْصوي ََْعففَل  َمفف ل العاليففم يف  افين غففي أني  أصففحاَب السل

ثصرٌ    .  يٍم,  ْ ُصٍِ لكنني أكتَي هنا بنملذجيينل فقط:  ؛القراءةو وه  كص

  الجاويار  َ مين )  - $ ف ذا امُْ   اب  -هفف( 597وهفل مفن المتقفدِّ

وإذا  ووإين أصخ لففرص عففن حففالي: مففا أشفف  ص مففن مطالعففم الكتففب»فقففل  عففن َْسففه: 

الكتفب  فكفأين وقعفتص علفى كنفٍ ! ولقفد ْ,فر ص يف َثَ فتل  ورأفتص كتاًبا لف  أَرهي 

يحم
 وفإذا به فحتلي على ْحل  فتم  الف مَلفد ؛الملقلفم يف المدر م النَِّ,امل

                                      
 (.1/154اِ محمد ال شير اإلبراهيمي ) ثار اإلم (1)

ه: أث ا .: الثَّبشي (2) سو وَجمعص رل سي
َل  هل ال

ليك ألْه الذي بناهاو افتصتحتي يف عاِ ): الا اسة  الْرظشُْااة  ( 3) َ,اِ المص
هف(و 459ْس ًم إلى اللزفر ْل

اشي  اليو والشح يرازيو والغ ح وِللحى التدرفَ  فيسا ْخ ٌم من ك ار العلماءو منس : أبل إ حاد الشِّ

ه .  ا و وغيرص َّ  (.16/91المنت,  يف ِارفل المللك واألم : البن الَلزي ) انظِ:الق
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نا ع فداللهاب ووكتبل الحميدي وويف َثَ تل كتبل أبي حنيَم وابفنل  ووكتبل شيخل

وغيرل ذلفك مفن كفلِّ  - وكاْتي أحمااًل  -وكتبل أبي محمد بن الخّشاب  وْاصر

رص عليه
: إّْ  وكتاٍب أقدل َش  لفش ْجلَّ ٍ ي ولل قلتص و كفان أكثفَر!! وأْفا طُل ي   شِي

 بعدص يف الَطَلب! 

َير القلِ سل  وفا تَد ص بالن,ر فيسا من مصالح,م  ل َممل ر هل وحَ,لس و  ووَقدي

س و ما ال فعرفه من ّل  فصطال ي  ووع اداِلس 
ي ما  ووغرائبل عللمل رل َت ي ر ص أ ي

فول

َمَ  الطاّلب! وهلل الحمد والناسص فيه  .«وأحتقرص هل

  ُّوهفففل مفففن المعاصفففرفن  - $  هاااذا الشااااخ   باااو تاااِاٍ  الظاااُهِا

كلففَر يف ِرجمتففه أْففه قففا  -هففف( 1423 )   ومَمففلعص الكتففب التففي طالعففتص » :ذص

 .«من مختلا العللِ!! ونحوش ثاُناة آالف كتٍُ   ودر تص  أو

  ب ك   ى ت لمش  :-على أبيهو أو مطالعًم  - فح ب نا   ِ  يف اللغة   ح ى

حُح»و وللثعال ي «فـ  اللغة»كتاَب   «ل ُ  ال ِ »و وللَلهري «الصا

تُج »و ولألزهري «ت ذيب اللغة»و وقرأه ثالَث مّراٍ ! وعّلق عليه والبن من,لر

ْجال »و والبن درفد «الجا ِة»و وللخليل «ال اَ»لل بيديو و «ال ِ ي

 «ال ُئق»و والبن األثير «يف غِيب الح يث  األثِ الْ ُية»و والبن فارس «اللغة

 لل مخشري!!! « سُي البّلغة»و والبن فارس «ْـُيا  اللغة»لل مخشريو و

 فش  ل  الح ظ كش  ؛ثم  ش

َش  لفش ُْدٍة َْ   !! «الـُْوي الاحاط»فح ظ  اب ا

                                      
 (.454/صيد الخاطر )ص (1)
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   ح ظ  شِةش آالِف باٍي, سوى الـصُئ  الش اِة  

َش  لفش ح يٍث    .نبواٍّ   ح ظ خا ا

  ْش ّلم   لذا تج   ال لاُ لْه بقل فصثنلَن على الشخص بَسَعم االّطالعو وَفذمُّ

 .االّطالع

                                      
أبل ِراب ال,اهريو صَحاٌ  من حياِه وِأمالٌ  يف أدبه: لع د الكرف  بن ع د اهلل  انظِ: (1)

 (   مكت م الملك فسد اللطنيم.123و  40و 36الع د الكرف  )ص/

ه    ِص و تأيت يف  خر الكتاب َِربمص الشيل العاّلمم/محمد ال شير اإلبراهيمي وقراءا

 للكتب األدبّيم.المل لعّيم 

  َْ األْثلة  ل  ذلك: (2)

َِ حز ٍ  -   (: 4/565) -ط عم دار الحدفث  -« اإلحكاِ يف أصل  األحكاِ»يف   ول  اب

َعى عليه. »: ملطئه«وهذا مالٌك فقل  يف» علي إذا ْكل المدح إذي َذَكر وجلَب رّد اليمين على المدح

محمد:  الناسو وال يف بلٍد من ال لدان(و قا  أبلث  قا : )هذا ما ال خالف فيه عن أحٍد من 

 «. وهذه ع,يمٌم جًداو وإّن القائلين بالمن  من رّد اليمينو أكثرص من القائلين برّدها!

: (: »3/320يف ِاج العروس من جلاهر القاملس )   ُل الزبا ا -   يبص والتحَعاجل

و ال واحد لسا من لَ,سا. ويف  بص
ائل ََ )األظسرص أهنا األعاجيب(. وهذا فد  على «: الناملس»الَع

نا يف المطافب ما فَضي إلى العَائبو وقد ّْ ه على ذلك  ّلم اّطالعه على النقلو وقد أ ي قي
قل

نا يف   .«ا مؤوْم الرّد عليهو عَا اهللص عنسماوكَاْ« حاشيته»شيخص

بذ  »وأما قل ص صاحب »(: 1/249يف ِحَم األحلذي )   ُل الابُاك واا -  

رباء الوحابم منس  عليٌّ وابنص مسعلد وابنص عمر وابنص «: المَسلد
)قا  به جماعٌم من كص

الوحابم و فت ّين أن الحدفّث ورد َملرَد الشسرة واال تَاضم؛ حيثص عمل به ڤع اس 

(و فم نيٌّ على قلّلم اّطالعه؛ فإْه ل  فث ت بسنٍد  ه مما فصنسل به الكتابص
ه بالق ل  وملثلص وِلّقلي

 .«صحيٍح عن أحٍد من الوحابم التلّضؤص بالن يذ

  - ُ ف الشذي»ِن يٌه: قا  صاحبص »(: 4/268يف )   ُل  يض  ما لَ,ه: )لي بحٌث « الَعري

يف أّن ابّن ع اس جاء إلى المدفنم م  أبيه يف السنم التا عم وأهنا َعَتَقتي ق لسا وكاْت ِخدِ 

: قد وق  يف هذه الش سم من  ڠعائشم؛ فإْه   ألسا عن شأن عائشم يف قوم اإلفك(و قلتص
= 
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  ِ  ِا ِش و كنتص قد  الـوا ِ  للـِاِْة الاثاِِة الا ا ة  هذه ب ض  الااش

مَن م حٍث من م احث كتابي ًضا أدرجتص بع ثّ   و«التدصال ال لاي»منسا ضل

اص الراغبص يف معرفتلسا على  ؛يف كتاٍب مستقل  رأفتص إفراَدها  إذي رّبما ال َفقل

 .ذلك الكتاب

                                      
 إلل كالمه.  «قّلم اطالعه....

يق ح َ خُ    -   ( عن شيخه صدر الدفن خان 711يف أبَد العللِ )ص/ ُل ِص ا

لي من جسم الربطاْيم »هبادر:  هي
فا تمّر عليسا إلى  -حّكاِ السند اليلِ  -َوللي الودارَة بدل

قا  « منتسى المقا  يف شّد الرحا »الَتنمو وأخذ الحدفث عن الشيل المساجرو وله ر الم: 

ّْق فيسا  ّلمه اهلل ِعالى. اْتسى. أي: أِى بتحقيقاٍ  رائقٍم.قد ِ«: الياْ  الَني»يف   أ

 : ِصن ئ عن قلّلم اّطالعه على أدّلم المسألم   لي  هذا غلٌط بحٌتو بل زّ  فيسا َزّلًم ع,يمًم 

الوارِ »وَماَجَرَفاِلساو وقد رّد عليه فيسا بعضص علماء السندو وفصغني عن ذلك كلِّه كتابص 

 .«ال ابيف هذا « المنكي

: ْص    صُدق الِاف ي   ُل -   د  الباُ  ال ِبيا ِحت رافم »و يف كتابه الماِ  ْج ر

ٌد »طه حسين: /( عن الدكتلر94)ص/« القر ن َسل تعَل ي إني كنَت لّما ِعل و أّن الرجَل مص ولي

ٌقو وأّن َمأيِى ذلك فيه من ضعا اّطالعه على مادة التارفل  حقِّ ٌق ال مص َِّ ل ٌحو ومص
ولل ال مص

األدبّيو فسل فتلّ  ص بالثرثرةو وملن ْقيص خياله فسل فت فحدص بالشّكو وملن اْحطا  قّلِه ال ياّْيم 

 «. حامل الَد !فسل فتما كص بم

اِ  : (1) ِش دص المستقيممص. قا  ابنص فارس:  الااش رشد( الراءص والشينص والدا ص أصٌل واحٌد »)هي الطُّرص

 . الفص الَغيِّ
: خل دص شي َشدص والرُّ د. والرح دص الطُّرص

: َمَقاصل دص فد ُّ على ا تقامم الطرفق. فالفَمراشل

ًدا ورل  شي  َرَشًدا ورص
هل ني أمرل

َدةً وأصاَب فالٌن مل  (.2/398مقافي  اللغم )«. شي

 أفًضا يف كتابيينو هما: (2)
 ِناولتص ملضلَع القراءةل

 .«الـوا    الاْ جااة  للـِاِْة التدصالااة»كتاب   

اِ شة   تش ىباق  »وكتاب   ة : تش ى جش ْش ِى بش  «.الـِاْة  الاا 

كما أّن يف «و التأصيل العلمي»إلى أّن يف هذا الكتاب من القلاعد ما لي  يف كتاب م  التن ُّه ( 3)

 ما لي  هنا. « التأصيل العلمي»
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َتو وَحّشيتصه ب عض الَلائد  ِصذَكري َثمح  التي ل  
د ص عليسا بعَض القلاعدل كما زل

وم على  ْصشَر يف الملاق  المتخوِّ الطّ يّم والنَسّيم المعاصرة عن القراءةو مّما 

!)الشنك لِيّم(و فكان  اسص رح  هذا الكص

   ات ة» :    ساَّ اِ ا ش ِة الاا  ْش ا ِش
ـِ ة لِل ِ ي ش اِ   ال َّ ِش ا بمقالٍم فائقٍم   ذيَّلت   .«الااش

َر ي يف أوائل الخمسينّيا  من ْحا  البشاِ امبِاهاايا للشيل العاّلمم/  ْصشل و 

فحَم م  َِربَته  $المورّفمو َذَكَر فيسا  )األهِا (القرن الماضي يف صحيَم  الثحرل

 لناشئتلنا وطاّلبلنا لم فٍد من القراءة والتحويل!  العلحسا ِكلن حاف ً  ؛القراءة

ْش ال بال.   بُهلل ت ُل  التوفاق,  هو ال ُدا سوا

 

 

ب  وكت                          

ى  
ْرن 

حمَد الق َ
 
ِن ا ُن علي ّ ب  حمُد ب 

 
 ا

ة                         طاب 
هـ 1440                      
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ُد الس َ  ِ َدة  الـمَـراش   ِدي 
ِ ا َراَءة 

َدة  ل ِللق  ي 
 مـف 
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اِ ِ   الـوا ِ  الا ا ِة يف الـِاْة,  ا او     ِش هذه ب ض  الااش

ٍا ْاَ ال ُئا ِة يف لاشخاِجش  ؛اللبااب  ي تْيش ب اُ الـاُا    ا ى باد ل   ش

  ِاْاتِ   ْ ُل ُتِ .

 , ٍَ ِا ُِة تِتاٍب ْ اا  ْ وش الخُطِِ, َْ غاِِ        ادت  ُ هُْ  ش ى

  اهلل  ال ُدا,   لا  ا تاُدا,  إلا  استُْدا,  ب  ا تضُدا.
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  اِ  لى الـِاْةش هي األصلش يف حاُتك 

َ َعا! با ْ  َِ  أني َِعَل وقَتَك كلحه للقراءةلو وما  لى ذلك فكلن 

 الرحمن بنص عقيٍل ال,اهرّي: 
ملن »وقد ِقّدِ معنا يف المقّدمم قل ص أبي ع دل

َِقرَأ قائمً  دً اَلّذا  العل  أن  يً او فقاعل تلقل سي نيَك   او فمص  .«!او فمص

  ُِح طح يه فُ  لى يُ صش ّلَك  الكتاَب أْيَسَك و ميَرَكو واصي معَك يف حل

و  لل والشربل َكو وعنَد األكي ّحتَك ومرضل َكو وحاَ  صل رل ََ َك وَ  َحاللَكو وَحَضرل َِري و

و فَمني َوّفى هبذا فسل  ِل و وعنَد فلَراشل النل يل كلبل والفَمشي و والرُّ
علدل ِل والقص يا والقل

! هص دح َِعص ( حقيقًمو وإاّل َفال  دص عليه ا  ص )القارئل دص  الذي َفوي

َ  يحا  اللاثيُّ   ِش يحا  ب كش فروفه عن فحيى  احدفثً  -راوي الملطأ  - ذش ☜

ِة الِج م»أْه قا :  وبن أبي كثير مّمن  وإّن رجاًل  فـُل: .«ال ي  ت ُع  ال لم  بِاحش

َسه( َذَكَره وهل على بطين امرأِه َي َْ  وبلغه هذا الحدفثص من طل م العل  )فعني 

ي إليساو فأخَذ َدفيرتً ضل َي  .من العل  فن,رص فيه!! اق ل أن فص

 : أربعيَن  َغَ ري ص  :اللؤلؤيح فقل  معتص الحسَن »   ُل الجُحظ  ☜

ري! اعامً  ِّكأ ص إاّل والكتابص ملضلٌع على َصدي  .«ما قلليتص وال بلتُّ وال ا

  خُ ُ ش  َ هو فإذا قاِ من بين   كُ  ال تح  ب َّ ّمه أو خص َفحملص الكتاَب يف كص

و أخفرج الكتفاَب فن,فَر فيفه وهفل فمشفيو حتفى 
َ
فديي المتلّكل لي لَ  أو ليوفّلي

                                      
 (.3/386ِرِيب المدارك وِقرفب المسالك: للقاضي عياض ) (1)

.   ا: (2)  «. َغَ َر الرجل َفغي صرص غص صلًرا أي مكَث (: »4/413)  ُل يف ال اََمَكثيتص

 (.66/(. وعنه الثعال ي يف اللطائا وال,رائا )ص53 - 1/52) الحيلان( 3)
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و ثفف  فوففن ص مثففَل ذلففك يف رجلعففه إلففى أن فأخففَذ  ف لففَ  الملضففَ  الففذي فرفففدص

 .مَلَسه!

كي عن ثعلب أْه كان ال فَارقصه كتاٌب » :  ُل  بو هّلل ال  كِا  حص ☜

ه َلَرةٍ  وفدرص ص سي
َ  له مقداَر مل  وفإذا دعاه رجٌل إلى دعلٍة َشَرَ  عليه أني فصل ل

 وفقرأ! اَفض ص فيسا كتابً 

 سص جميَ  أوقاِه  كُ   بو بكِ الخااُط الْحوا  وحتى يف الطرفق وَفدرص

ٍفو أو َخَ طتيه دابٌم! رص  وكان رّبما  قَط يف جص

س  فقل : متى ِ ل ص من العل  م لغً  ي ا.... وكان بعضص ضل رص  وفصري
ِصؤثل وأْت 

س َِ على الدري  .«واألكَل على القراءة؟! والنل

َ   ـاٍل الحْبليا  َ ن ِ    رص بغافم جسدي أوقاَ  » :  ُل اب أْا أصَقوِّ ☜

لي يهل بالماءل على الخص َ ة وأكي ََِحسِّ  و
كل ألجل ما بينسما  ؛حتى أختارص َ اح الَكعي

ََِلفُّرً   ! سا فيه وعلى مطالعمٍ  امن َِاو  المضي ل كي  .«أو ِسطيرل فائدٍة ل  أدرل

 : لص الَلجي َم وأْا أْ,رص يف كتاٍب جدفٍد  اكثيرً »   ُل الث ُلبيُّ ين  كص رص ما أذكص ☜

و وال أصرب عنه إلى وقت فراغي من األكل! و معتص أبا ْوٍر  سلل 
ّ
وقَ  إلي

                                      
وِارفل  و(139/(و وِقييد العل : للخطيب )ص148/الَسر ت: البن الندف  )ص انظِ: (1)

 (.48/223دمشق: البن عساكر )

واة: (2) ر. هتذفب اللغم: لألزهري ) الِا ى مَساول َسا الي و وجمعص ٍِ تحَكٌأ من َأَد  (.13/35مص

 (.77/على طلب العل  واالجتساد يف جمعه )ص الحّث ( 3)

 (.1/325ذفل ط قا  الحنابلم: البن رجب ) (4)
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 .«ما أفعلص مثَل ذلك! ابنل المرزبان فقل : كثيرً 

 ب  اهلل الا  ا الـاِ اين   َ  فًم يف الدرا م والمطالعمو   كُ   حا   ب

 .حتى عند طعامه! وفسقطص الكتابص من فدهال َفكادص 

 حْو  التْوخي َداِ.   كُنيى لاحا  بَ س  ُِّ قص ّفٌم )جارفم( فقا  لسا: أ رِّ  ص

غلل يف ِأليا كتاٍب إلى الليل وافكان عنَدها فلمً  ِص  ووقد شص  وفحضر الطعا

َِ  وفقا  لسا: أْا مشغلٌ  الساعَم. فلّما طا  عليسا وفا تأذْتيه ه الطعا مص
ِصليقل  وجعلتي 

َن لوالة الوُّ يح! فقا :  َِمادى هل على ما هل فيه إلى أني أصذِّ حتى أِتي عليه. و

تصه  َقمي  فا  يدي َألي
ل
ِح قصَداِو ها ل ما عنَدك! فقالت: قد واهلل لينا عنك الليلَم فا أ

غل شص

 .لَكو فقا  لسا: ما شعر ص بذلك!!

َ  الـاام  نا ع دص الرحمن بنص ِيميم عن أبيه » :  ُل اب
ثني أخل شيخل حدح ☜

قا : كان الَدُّ )فعني مََد الدفن( إذا دخل الخالَء فقل  لي: اقرأي يف هذا 

َِك حتى أ مَ !   الكتاب وارف ي صل

هو فإذا  ّمى وكان الكتابص عند رأ ل داٍع وحص وأعرفص َمن أصابه مرٌض من صص

وهل كذلكو  اَوَجَد إفاقًم قرَأ فيهو فإذا َغَلَب َوَضَعه! فدخل عليه الط يبص فلمً 

لُّ لك َكو وِكلنص    ً  ؛فقا : إنح هذا ال َفحل ينص على َْسل
ِصعل َلا ل  افإْك  ََ ل

 .«مطللبلك

                                      
 (.66/اللطائا وال,رائا )ص (1)

 (.6/273ِرِيب المدارك: للقاضي عياض ) انظِ: (2)

 (.4/215المودر َْسه ) (3)

 (.70/روضم المح ين وْ هم المشتاقين )ص (4)
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 بَ سلااُ  بَ نصِ اهلل بَ إبِاهام الش ُ    ُْ يف تِ اة  حا  

ك   اهف( أْه كان مح    852)   الب لىـُسي ََ ن للعل  والمذاكرة والم احثمو غيَر مص

للهل  ! وفصقرئص اليقراءا ل يف حا ل أكي
يهل  ص يف َمشي

و بلَحييثص إْه كان فصطالل يلل
ول  ؛َعن التححي

ه!  .خلًفا من ضَياعل وقتله يف غيرل

  ًَحم.اوأخ ارص العلماء يف ذلك كثيرٌة جد  و لكني حس صَك هذه اّللمي

 

 

  

                                      
 (.1/311الضلء اّلالم : للسخاوي ) انظِ: (1)
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   ٍع   ُإذا  ِ تش كتُب ودر  ْ  فُ ِ ىه   ِاْةش 

َر يف ذهنك وأَْت ِقرأص أْك لن ِعلَد إلى ذلك الكتاب مّرًة  با ْ : أني ِقدِّ

تلع صه ا تيعابً  ؛أخرى  إن شاء اهلل. اِام   افإْك حينئٍذ  لَف ِسي

  ْاة الشااخ ْحاا  باَ  ثااُ  الحْبلايوقفد كاْفتي هفذه طرفقفمص و ال ّلَّ

ومففا باا : $هففف(و فقففد كففان 1308)   المشففسلر بخطيففب دص  يـااول ل ّلا

َِه مرًة ثاْيفمً  افن غي لمن فقرأص كتابً  ال» ألن هفذا التوفّلَر  ؛أن فتوّلَر أْه فرفدص قراء

ه عن فس  جمي  الكتابو بل فتوّلرص أْه ال فعلد إليه مرًة ثاْيًم أبدً   .«افمنعص

 

 

  

                                      
هي أه ُّ مدن محاف,م رفا دمشق يف  لرفا ومرك ها اإلداريو وهي أكربص مدن : ْ يْة د  ُْ (1)

لطم دمشقو ِ عد عن دمشق حلالي )  ( كيلل مرتا .9غص

 (.488المدخل إلى مذهب اإلماِ أحمد بن حن ل: البن بدران )ص/ انظِ: (2)
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  . ِاب  ى بُألهمر فُلا مر فااُ تشـ 

ومففن وقففٍت إلففى  خففرو ومففن بلففٍد  مففن شففخٍص إلففى  خففرو  هااذا يختلااف

  خر. إلى

رّفمو وهل ل  ف كي َل تب ال تشّ  ي بعدص من كتب العقيدة! فال َف دأص الطالبص بالكص

بمسائل ال يلعو وهل لي  مّمن فصضاربص يف األ لاد! وال بمسائل الطالدو  وال

ِ الشيَء الذي فحتاجه من األبلاب والمسائل  ! وإْما فصقدِّ وهل ل  فت ّوجي بعدص

وَض األعيانو ال  ّيما ما فتكّرر كثيرً  وأواًل  كمسائل التلحيد  اوهل ما فصسّمى فصرص

 .. إلل. .سارة والوالةوالطح 

ـش ِا يُّ   : » : ُل ال دخلتص على أبي ع د اهلل )أحمد بن حن ل( فقلتص ☜

ء أص بماء ال اقلالح : أِلضح بُّ ذلك. قلتص
َرة؟ فقا : ما أصحل أص بماء النُّلي ؟ قا : ما أِلضح

و فتعلحق  بُّ ذلك. قا : فقصمتص
د؟ قا : ما أصحل أص بماء الَلري : أِلضح بُّ ذلك. قلتص

أصحل

! فقا : وإفشي ِقل ص  بثلبيو ث  قا : إفشي  ِقل ص إذا دخلَت المسََد؟ فسكتُّ

! فقا : اذهبي فتعّل ي هذا   .«إذا خرجَت من المسَد؟ فسكتُّ

                                      
: كلممٌ  فُئ ة = (1)  منحلٌِم من قللس : )َأيُّ شيٍء(. إفشي

  تشويى سى اش َوحاءص (: »36يف ِوحيح الَويح وشرحه )ص/  ُل ابَ دش َص َِليَسجص العربص ال قد 

نيقاَس   بالكلمم الشاّذة عن القياسو ال عيدة من الولابو حتى ال فتكلحملا بغيرهاو وَفَدعلا المص

بص لذلك أن فصقا : هذا أفوحص من المرتوك.
َل َد المختاَرو ث  ال َف  المطحرل

ففٍش صففنعَت؟ فرفففد  ون: أيح شففيٍء صففنعَت؟ وقففللس : ومففن ذلففك قففل ص عامففم العففرب: َأفي

ِص ا  فاهذا ال و أي ال  َ لي ِص س : ال   «.  َبَشاْليَكو فعنلن: ال أَبا للشاْليك. وقللص

(و والم هر 176وأ رار العربيم: لألْ اري )ص/ و(250)ص/فقه اللغم: للثعال ي   انظِ: 

 (.1/165يف عللِ اللغم وأْلاعسا: للسيلطي )

 (.1/41ط قا  الحنابلم: البن أبي فعلى ) (2)
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تابة:      َ ☜ وفيه يف األدبو قد َ َمق اقد فكلنص الّرجلص مت لعً »   ُل اب

إال أْه أغَل شيًئا من الَليل كان أولى به من بعض  ووأخذ بالحظِّ األوىف منه

ظَ  َل يَو  وما َح َقتيهص فيه النّقل
نَمص  ومص فَلحل َي َِرجل ص عليه منه السص كطالبل َغلامضل  وو

د الحدفث والَقهل  وقد  ووقد أغَل أبلاَب الوللا  والَرائض! وكطالب طصرص

ه َل َلل النّحل وِوارف َْسا ومعاَْيسا! وكطالب عل عٍم  وأغَل متل قي وهل َفلَحنص يف رص

ه! وإني كَتَ سا دص  شعٍر فصنشل
  .«أو بيتل

   فتَدص َمن ف دأص بعل  ال الغم  بُلْ بة لل لو   البّلد, كذلك الحُل

ركّيا  وال لَدع! أو َمن ف دأ بعل ل الَرائض وفحَظ فيه مثاًل  جُّ بالشِّ ه ِعص و وبالدص

َح لّيم(و وهل ل  فحَظي بعدص من,لمًم يف أصل  الَقهو أو موطلح الحدفث!  )الرح

ِص فلقه األوللّفا . ؛وهذا من ِقدف  المَضل  على الَاضل  و   صه عد

 

 

  

                                      
ْشة : (1) جى والمحيط يف اللغم: للواحب  و(7/67القص يحص والعييب. اْ,ر الوحاح: للَلهري ) ال  

 (.3/380بن ع اد )

 (.3المعارف )ص/ (2)
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   سوخ ثشٍة  ؛ُ فضل   نواع الـِاْة    ظا  ُ ا  ُْ كُ   لا ش ْبُحش

  نـٍُش. 

ّْساو َرَ َختي  أل ا الا دلة و وبصحَث عنسا يف م,ا َئتي رل و ثّ  قص ْصلقشتي إذا 

! ّ  رص لَخ الَ ا  الشُّ

  ِْ يى ش  ال لاُ إذا ِ اَحثلا يف مسألٍم  و فكاْلااوحدفثً  اقدفمً      كُ  هذا دش

ِّْسا ها وم,ا ا واختلَلا فيساو طل لا الكتَب وقرأوها يف موادلرل و  اِحرف   ؛مح للولابل

َِرَ َل. اللنّ اعو وازدفادً  اورفعً   من العل و وللتتقّرَر المسألمص يف أذهاهن  و

  َل عليه بطائٍل من القل ْصدلِّ ٌِ ال فحتاجص أن   .وهذا أمٌر معلل

  

                                      
أّن ع د اهلل بن إ حاد المعروف بابن التّ ان: لما َجَر ي له المسألمص التي ِكلح   ؛َْ ذلك ْثّل   (1)

و والَماعمص $فيسا يف اإلفمانو وخالَه أبل محمد ابنص أبي زفد  و والس ائيُّ . ڤو والقابسيُّ

لإللقاء. وألقى عليس  كتاَب وَحَدَث بينس  وبين بعضس  وحشٌم بس  ساو جعل ملعًدا 

اللضلء. فخالَله يف مسألٍم. فقا  لس : ا معلا ما أقل : در تص هذا الكتاب ألَا مرةٍ!! 

ا إاّل مخالََته. فقاِ هب  الى دارهو وأخرج الكتاب وأراه  المسألَم كما قا . ِرِيب  فأَبلي

 (.6/250المدارك: للقاضي عياض )

 = ث/ ملن عَيبل ما ْقللا عن ل ا ة  $ ْحا  نُصِ ال يَ األلبُينالشيل المحدِّ

وشّدة ولعه بال حث والتَتيشو أْه يف أفامه األخيرة كان فقل  يف ْلمله: هاِلا كتاَب العلللو 

 «!! الَرح والتعدفل»هاِلا كتاَب كذاو هاِلا كتاَب كذاو هاِلا 

ك فَده كسيئم الكاِلب: هاِلا   نيَحّل المشكلم! « َن أبي داود ن»ومرًة قا  أثناَء النلِ وهل فصحرِّ َِ 

 :  ْالرتغيب والرتهيب»ذاَ  مرٍة أثناَء ْلمه ِكلحَ  فَأًةو فقا : ها ل كتاَب    ُل اب »

: واحدو اثنينو ثالثم أحادفثو هذه  دح و قا : عص و فَتحتص المَلد األو و فأِيتصه بهو فقا : افتحي

: هذا الحدفث  و قلتص يف الطل  ِقرفً ا  لاءو قلتص له: الو فيه واحد طلفلو قا : إمشل

دي الكتاب!!الثالث طلفلو ق و َأعل : فالنو قا : خالصي  ا : َمني رواه؟ قلتص
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  .  ا لمى   ا الـِاْةش ْ ااي 

  ِ ه كثيٌر من العلماءو فضاًل   هذا  ْ كص  عن طصاّلب العل !  ال فكاد فصدرل

َه هذه الطرفقم وقرأ هبا قد أص َح مل لعًم  ؛وقد وجد ص بعَض َمني َفقل

ليمّيًم ِمشي على األرض.  عل

  : هذه الا ااي  تْـ م إل  

ِية. *    ْ اايش فِكى

  ْ اايش ْوضو اَّة. *  

  : ة  تْـ م إل   الا ااي  ال كِيَّ

 ْ اايش إ لاااَّة.  - 

  ْ اايش يْْاَّة. - 

  : الا ااي  ام لااااة  تْـ م إل  

و كأني فست ح القارئص بالحركمل العلميمل يف األْدل ل مثاًل  ْ اسٍة  ٍُْة: -

 وفقرَأ عن هذا الملضلع. 

كأني فست ح بالحدفثو أو الَقهو أو اللغمو يف األْدل    ْ اسٍة خُصٍة: -

 و وفقرأ عن هذا العل  فيسا.مثاًل 

 : ِية  الزْْاَّة ُ الا ااي  الِ كى َّْ ثيل أن فأخَذ مدر ًم فلكرّفًم متكاملمً     وفمل

 .
ِّ
سا العلمي  وفقرَأ جميَ  كتبل ِلك المدر مو وْتاجل

فسففذه المدر ففمص السففلَّيمص  وِيميحففممدر ففم شففيل اإل ففالِ ابففن   ذلااك ْثاال:

لمّيففًم علمالقففمً  ؛الم اَركففمص  لمّيففٌم متكاملففٌمو أخرجففتي شخوففياٍ  عل  ؛مدر ففٌم عل
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ي ِّ 
ه ي وكالحافظل المل ِل ابنل القّي و والحافظل الذح  ووالحفافظل ابفنل رجفب وواإلما

ه . ووالحافظل ابنل ع د السادي  والحافظل ابنل كثيرو وغيرل

 ن  ِ على قراءة مؤلَا ل شيل اإل الِ ومؤلَا ل هؤالء    ش فُلذا يشصبِ

ربى ؛األعالِ لمّيٌم متكاملٌم. ؛ يخرج بَائدٍة علمّيٍم كص  ألهنا مدر ٌم عل

و حيثص جمعتي كلك ًم من العلماء الك ار  ْثل  ُ
ِّ
 ؛مدر مص الحافظل العراقي

  وكابنل حََر العسقالينّ
ّ
و والسيثمي

ّ
رعَم العلراقي ه   ووال صلصيرّي  ووأبي زص وغيرل

ثين.   من المحدِّ

دل محمدل بنل ع دل اللهابل وأوالدله وأحَادله   ْثل  ُ مدر مص الشيلل المَدِّ

هل   .أئّممل الدعلةلو وِالميذل

                                      
بُّ أني أّْ ه طاّلَب العل  هناو إلى أّن كتَب الشيل العاّلمم تْويِ = (1)

محمد بن صالح بن /أصحل

ثيمين  لمّيًم شامَلًم متكامَلًم! $عص  ِصعدُّ )وحَدها( مدر ًم عل

 :ُ ْْ ,ُةش ْزاي   ذلك ألن ُ  ا يى   ا

دفن األفذاذ.أّن  - 1   المحّققين يف هذا العورو بلي هل من المَدِّ
 صاحَ سا من ك ارل العلماءل

اّلبصه بمراجعتسا وِنقيحساو  - 2  غٌمو قاِ الشيلص أوي طص أّن أصَل هذه الكتبل دصروٌس صلِّيٌم مَرح

َِسا  سلًم واضحًم حتى لوغارل طصاّلبل العل و بحيثص فستطي ص كلُّ أحٍد ق َِسا مّما جعل ع ار راء

َا ! دح هذا الفَمنيحى من المؤلح  وفسَمسا حتى ولل ل  فقرأيها على شيٍل. وإني كنتص ضل

نلنو ومع, ل المتلنو بحيثص لل اقتوَر عليسا أحٌد كَتيه  - 3  َص أهنا شاملٌم لَمي  العللِ وال

 وأغنتيه. 

 .  فال فكادص فصلجدص متٌن مشسلٌر إاّل وقد َشَرَحه الشيلص

غم التي ال ِخلل أّن  - 4  لمّيٌم ملزوٌْمو بخالفل كثيٍر من الدروسل الولِّيم المَرح لغَتسا لغٌم عل

ل!  من كثيٍر من الَحشي

ْصه يف مَتناَو ل جمسلرل طصاّلبل العل و بالن,ر إلى جلدةل ط اعتلساو  - 5  صص ثمنلساو وكل خي رص

سا. نل إخراجل سي  وحص
= 
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 :َالا ااي  الاوضو اَّة  فتْـ م إل    اا ُ َّْ   

صة: - كأني فست ح بالحدفثو أو األصل و أو النحلو وْحل  ْ اسة ْتخصر

ع,َ  ما أصلِّا يف ذلك الَن وذلك   .وفقرأ كلح أوي مص

َمَد إلى مكت ٍم من المكت ا  الك يرة ْ اسة  ُْلة: - فيقرَأها  ؛وهل أني َفعي

ها ري امستعينً  ومن أّوللسا إلى  خرل و فيقرأ على ذلك بتونيا دفيلي الَعشي

 نيا من رق  واحٍد إلى ألٍا.على هذا التو

 أن فقرأ كلح ما فصقابلصه يف المكت م من الكتب! ألّن هذا   لا  ْ ْ  هذا

 يهص متعّذرٍ 
رح على جمي   ؛شل ربى. وإْما المقولدص أن َفمص ال ّيما المكت ا  الكص

 :ألنح أحلاَ  الكتب ِختلاص  ؛الكتب

 فسناك كتٌب فن غي ا تيعابصسا قراءًة. 

                                      
رص أصصففللسا الوففلِّيم يف قنففاة الشففي - 6  هففاو ِففلفُّ ل الَضففائّيم ويف االْرتْففت ويف األشففرطم وغيرل

س كاأل ففئلم  بحيففثص لففل أراد شففخٌص اال ففتماَع لشففرح الشففيل وِحوففيَل بففاقي فلائففد الففدري

هففاو فإْففه فسففتطي ص ذلففك. وال شففّك أّن الَمففَ  بينسمففا أفضففلص مففن قففراءة  والمناقشففا  وْحلل

ب.  الكتب فحسي

عش هذا الْظُ ش  (1) ضش ِل ِونيٍا للمكت ا  العال ص اإلمرفكيُّ )  ش ي(و وهل أو ص ْ,ا فيلل
لي دل َل مللي

ها شسرًة يف اللقت َْسهو وقد صدر ي الط عمص األولى منه عاِ  بالمعنى الحدفث وأكثرص

(1876!)ِ 

    ُرئيسفٍمو وفتَفّرع كفلُّ   يـو  هذا الْظ ٍِ على ِقسفي  المعرففم ال شفرفم إلفى عشفرة أقسفا

ف َعبو ِمّثفل التَرفعفا ل الرئيسفمل للملضفلع. كمفا أن واحٍد من األقساِ الرئيسم إلى عشرة شص

ع ٍم ِتَّرع بدورها إلى عشرة فصروع حسَب ط يعمل الملضفلعو وهكفذا فنقسف  كفلُّ ففرٍع  كلح شص

فكي يفدفا    إلى عشرٍةو وبذلك فمكن أن فستمّر التقسي ص العشريُّ إلفى مفا ال هناففم. راجف ي )ول

 المل لعم الحرة(.
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سا وكيَّيمل التعاملل معسا عند  وهناك كتٌب  َل الغرضص منسا معرفمص مناه

َلفَما  ؛الحاجم إليسا   .كالمعاج  والقلامي  والفَمعي

                                      
ُت: فُئ ة =( 1) ااش لش َلَممو بمعنى الكتاب الحاوي ألْلاع العللِ والَنلن. وهل  الااش ى َجم ص َمعي

. وهي أحسنص كلمٍم عربيٍم ِؤدِّي )ْوسو ة(أو  )دائِة ْ ُاف(ا ٌ  لما فصطلقص عليه اليلِ 

 «.األْسكللبيدفا»معنى اللَ,م اإلفرَْيم: 

ة(  ِش اى ش ة(    ) ش اش لش ْش ى َن هل األفوحص   ل لا ْص لح ) قاربًم من غيره؛ كما أّن َوزي واألكثرص مص

َعَلم( من األوزان التي ِدّ  على المكان الذي َفكثصر فيه الشيءص  َي  و-كما يف معاج  اللغم  -)َم

 . : الكتابص  والمكانص قد فكلن وعاًء وقد فكلن أداًةو ووعاءص العل ل

 )ْوساو ة(أّن كلمفم  $للعاّلمم بكر أبفل زففد  (1/102« )فـ  الْوايل»بل  ُْ يف كتُ   

ر القرن الثالث عشفرو وأهنفا  وهفذا  -لي  لسا أصٌلو وإْما هي اصطالٌح قرفبص العسد يف صدي

 ِوحيٌا أعَميٌّ لكلمم )ملضلع(!! -من العَائب! 

ـشلش   ( مقااًل بعنلان: األدب والعللِ. جاء فيه 26/1158عن مَلم األزهر: )للاء اإل الِ  فـ  نش

ه:  ولفّما كاْت إحدى مكت ا  «. ملضلعا  العللِ»لطاش كربي زاده كتاٌب با  : »ما ْوُّ

ن فسرً ا لمحتلفاهتا. أملى أحدص ملّظَي المكت م بلَظ  العللِو « مل لعا »القسطنطينيمو ِدوِّ

ألن األعاجَ  فلَ,لن الضاَد بقرفب من لَظ: ال,اء. فسم  الكاِبص الضاَد:  ينًا. فكتب ا   

 «. العللِ مل لعا »الكتاب 

يِّل « الضياء»إبراهي ص اليازجي صاحب مَلم   ساع الشاخ    با   هذا الكتاب وملضلعه فخص

إليه أن كلمم )مل لعا ( ِؤدي معني )دائرة معارف( فأعلن ذلك يف مَّلته! وأخذ به أحمد 

ه! فشاعت كلمم )مل لعٌم( و )مل لعاٌ ( لسذا النلع من الكتب. وهي  زكي باشا وغيرص

 أفت!ِسميٌم م نّيٌم على الخطأ كما ر

هما فرون ِسميم دائرة المعارف با  :   كُ  ال ّلْة    مليو وغيرص أحمد ِيملر باشاو والَكري

و وأد ُّ على المراد منه و وأرشقص َلمم(؛ ألْه أصحُّ  اهف. «)َمعي

(و ومَلم الرتاث 3/146(و ومَلم لغم العرب العراقيم )2/61مَلم المنار )  انظِ: 

 (.7/)ص 14 - 13العربيو العدد 

 للدكتلر أحمد « معَ  الولاب اللغلي»فقد جاء ِولفبص الكلمم يف كتاب   ْع ذلك
= 
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حص السرف ص  َُّ تصٌب فكَي فيسا الَتو  .. وهكذا. .وهناك كص

 

 

 
  

                                      
(المشسلر يف مادة »( حيثص قا : 1/741مختار عمر ) عش سش أن فقا : َوَ َ  الكتابص مسائَل  ) ش

؛ وفمكن ِولفبص إطالد  و والمل لعص هل المحَتلى أو المضملنص كثيرًةو فالكتابص هل اللا  ص

على الكتاب َْسه عن طرفق المَاز المرَ ل لعالقم المحلِّّيمو أو فكلن من  )الاوسو ة(

َوَ َ  اهلل عليه رزَقهو فالرزدص مل لٌعو «: المو اح»باب الَقليب المعنلّي؛ على أْه قد جاء يف 

ه ما جاء يف  وفمكن القياس عليه فيقا : َوَ َ  المؤلاص الكتاَبو فالكتابص مل لٌعو وفعضدص

ذا اللعاء فسعه عشرون كياًلو أي فس  فيه عشرون كياًل؛ ومن َث ح ِكلن كلممص ه«: اللسان»

يف داللتسا المحَدَثم على الكتاب الذي حلى معارَف مل لعًم من الَويحو  )الاوسو ِة(

 . واهلل أعل .«وهل ما أقّره مَم ص اللغم الموري
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  تُتش الكتِب, يف مُّ   ى َِ ِخزانٍة  ُْ ٍة, تض  اِحِصى  ل  تكوي

  ااِع ال ْوِ   الا ُاِف. 

فتصف صفه!  ْص هَم العال ل وطالبل العل ل كص  ألّن 

   و   كلااُ كُني الِخزانة و جامعًم للَنلنل كالحدفقمل  -متنّلعَم الكتبل

و المتنّلعم الثمار  كاْت السعادةص هبا أِّ و والَرحمص هبا  -الَغنّاءلو الكثيرةل األزهارل

َش  ولش الـُئل:أعّ .    ُْ  ح 
 

اابش  لش ااُ طش ْش لشااذُّ  اا  ش ش ـش اا ش التُّ تشاا  بش ى  الى ش
 

ب ااااااا ى   لش ِزيْ ااااااا   طش َش يش ْشاااااااُ ااااااام  ه   ِ لى
 

ه   تْاااااازَّ  ْ ٍة  ُلِااااااِب لشااااااذَّ اااااالر طش لِك    ش
 

ت ب اااااا ى   ااااااُلٍِم ك  ااااااِة  ش هش زى لشااااااذُّ ن    ش ش
 

 

ُِائِاااا ِ  ااااو ش  ش ا  ااااِلي الىكِتشااااُ   ه   ي  ى

 

ااااااب  ى   ا نشصش ِش اااااا ا  ش ْىاااااا   إِذش َ   ش بِااااااا يش   ش
 

تش  ااااوى لش ا خش ِلااااا   إِذش اااامش الىجش  بِاااا ِ نِ ى
 

ب  ى   اااااغش الش  ش ااااا   ش شش ه  ي خى  ِ ااااا كى ْش  الش 
 

   ِ ُلي   ُل األْا ها ل فلمً  : بو ال بُي الااىكش ْا المتن ح َرفٍد  اِذاكري وابنص دص ☜

رٌ  لطمص دمشق وحاضل س : أَْ هص األماكن غص س : بل هنرص  وفقا  بعضص وقا  بعضص

َقنيد واألصبصلحم دص َ َمري غي س :  ص َرَوانص ب غدادو وقا   ووقا  بعضص َْسي س :  وقا  بعضص

ان بص َبلح عي
س : شل ْصلَبسار َبليل. وبعضص س :   وقا  بعضص

                                      
 (.2/1230جام  بيان العل  وفضله: البن ع د الرب ) (1)

ب َبّلان هذه األبيا : ل ا ة = (2) عي
وي عن المربِّد أْه قا : قرأ ص على َشَرٍة يف شل  رص

اااةٍ  لى ش  إذا   اااِفش الاكاااِ    ْاااَ ا ِي تش
 

   ِ ِى ااا اااَ الكش ِْ اٍ   فاااُقش  ِب بشاااوا   لااا  ِ ااا ى
 

ااااااا    ْش ُّ ِة  ِش َ  كاااااااُلحِِي    ل اااااااُه ب ااااااا
 

   ِ ااااذى ْ  َّااااِِد  يجااااِا ْااااَ البااااُِاِد ال ش   
 

= 
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   َ يىٍ :فـُل اب اش ها ص العيلن د  تن ح ها ل  وهذه مص فأفن أْت  عن متن ح ☜

يلن األخ ار»القللب؟! قلنا: وما هي فا أبا بكر؟ قا :  َت لي «عص  «الّ َهرة»و وللقص

 البن أبي طاهر. «َقَلق المشتاد»و والبن داود

 ث  أْشأ فقل :

اىْاااااااة   اااااااك  ن زهت ااااااا   ش َى تش ااااااا ْش   
 

اااابى   ااااثُّ  كاااادي  ي صش   كاااادي  ي حش
 

 فْ زهت ْااااااااااااااُ  اساااااااااااااااتِاحت ُْ 
 

ت اابى تشّلِ ااي   ي  الك  اى اااوِ ,  دش  ال  
 

  صف الجاُحظ  الكتاُ ش  ُ فَدةص هفل» : اُل فاا  لااَّ قي رص والعص خي فَ  الفذُّ عي
 وْل

ففّدة ففَ  الَلففي ص والعص عي
ففرةص والنُّ َهففمص  ووْل ففَ  النُّشي عي

فففم ووْل ري
ففَتَغلص والحل ففَ  المشي عي

 «.وْل

: فمتففى » :  ى  ااُل إلاا  دين ارأفففَت بصسففتاًْ وبعففدص َقففلُّ يف  ,فصحَمففلص يف رص ِص وَروضففًم 

ر؟! َي
   .«حل

                                      
ااااااةٍ  طِاىااااااب  ثِاااااااٍُا يف ِايااااااٍُ     ِايضش

 

   ِ ِى اا هااُ  لاا     ُْش ِ   غصااٍُ   ش ِى اا   لاا    
 

لاااااي ْاااااوِ  تشحاَّ  فباااااُهلل ياااااُ اياااااحش الجش
 

ااابر   اااّل ش فتااا   صش  إلااا   اِ  بغااا اٍد سش
 

 وإذا أ ََل منه مكتلٌب: 

ْاااااُ كى ِش  لاااااايش ِ ااااا ىِا  اااااَ الاااااذيَ تش
 

 ُ ِ نش اااااااذك  ْاااااااُ باااااااُلِ ِاِق هااااااال يش  خل ش
 

   ى ل ااااااالا الاااااااا ى تش اااااااُ لش حتاااااااا 
 

اااااااا   ش ال ش اااااااا     ُ  ش ااااااااونش ْش   نُ فش  ب اااااااا ش
 

 (.408/ال لدان: البن الَقيه )ص 

 (.154والمنتخب من معَ  شيلخ السمعاين )ص/ و(6/2498معَ  األدباء ) انظِ: (1)

(2 ): دى   ُِّ فف ِّ القمففيص.  الاا ِص كص َقففدح (و والَففراثي : البففن قتي ففم 8/21العففين: للَراهيففدي ) انظااِ:مص

(1/305.) 

 (.39و 1/38الحيلان ) (3)



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 29

 : فن غي للمرء أن   ُل ب ض   هِل ال لم:»   ُل الخ اب  البغ اداُّ ☜

َخَر أْلاَع العللِ وال فعتقَد  ووأن فستكثَر منسا ووإن ّل  ِكني له بمعللِ وَفذي

فإْه إن ا تغنى عنسا يف حاٍ و احتاج إليسا يف حاٍ . وإن  ئلَمسا يف  ؛الغلنى عنسا

و َفَرَغ لسا يف فلِ. وأن اّل  ووقٍت  ٍِ غلَل عنسا يف فل ارِاَح إليسا يف وقٍت. وإن شص

ل ََ َع وَفعي َل  وفصسرل َجلو فربما َع َِ وَفلي ل المرءص على َْسه بإخراج كتاٍب عن فيند

صلال هو وابتغى إليه وص ر عليه َمرامص  وفل  فَد إليه   يال وفدهو ث  رامه فتعذح

قه.  فأَِعَ ه ذلك وأَْوَ هو وأقَلَقه طلفاًل   وأرح

 ُْكي  َ ب ض ال لا  او قا : بلعتص يف بعض األفاِ كتابً كُلذا ح 

َ  يف صدري شيٌء كان يف  ََ ٍِ َه ظننتص أين ال أحتاجص إليهو فلما كان ذاَ  فل

هو فاعتمد ص أن أ أَ  عنه عاللفمً   اذلك الكتابو فطل تصه يف جمي  كت ي فل  أجدي

لي إلى الو اح! قيل: فساّل قعدَ ؟  اعند الو احو فما زلتص قائمً  جي على رل

 قا : لطل  أرقيو وشّدة قلقي! 

  بُع   ِ ظّن أْه ال َفحتاج إليهو ث  إْه احتاَج إليهو فالتمَ  ْسخًم  ُكتُب   آخش

ها بعارّفٍم وال ثمٍنو وكان الذي ابتاعه قد خرج به إلى بلدهو فَشَخَص  به فل  فَدي

لل الكلمم أله اإلقالَم وارَِاَع الثمن منهإليهو و  َِه لنسي و فأبى عليهو فسأله إعار

 . اأبدً  او و لى على َْسه أن اّل ف ي  كتابً اًل فل  فصَ يه! فاْكَأ قاف ومنه

   ِ ظّن أْه ال فحتاجص إليهو ث  إْه احتاَج إلى كلمٍم منهو  ُكتُب    بُع آخش

َِكتص صسا إاّل بثمنل  وفَقَوَد صاحَ ه  ه ِلك الكلمَمو فقا : واهلل ما 
تل و أَله أن فصكي

و وكتَب ِلك الكلمم!   الكتابل كلِّه! فَردح عليه ثمَن الكتابل
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 : ِش َِحتاجص إليسا؟ فقا : إن ّل     ال آلخش أاَل ِ ي ص من كت ك التي ال 

َِ احتَتص إليسا بعَد اليلِ!   أحتجي إليسا اليل

   لمك؟ فقا :  ُكتُب    ا تِى ا ل فقيل له: اشرتفَت ما لي  من عل

لمي!  لمي ليوير من عل  اشرتفتص ما لي  من عل

 : ِش ِكلنص عنَدك؟ فقا : ما فمنعني من ذلك  اأاَل ِشرتي كت ً    ال آلخش

 إال أْني ال أعل ! فقيل: إْما فشرتفسا من ال فعل ص حتى َفعلَ ! 

   ِ فقيل: له إْك لتشرتي ما ال ِحتاج فشرتي كلح كتاٍب فراهو   كُ  آخش

 إليهو فقا : ربما احتَتص إلى ما ال أحتاج إليه! 

ى إل  ال ِار بَ  حا  الكِْى ا  زش ُ ي  ى ☜ : ْاا

لااااو  ف ن ااااُ ََّ  ااااَ ال    ال ت خاااا ش ش
 

ج  يشزياا    لاا     ِ اا هُس   الزْااُِ  ِضاااُ  
 

ِِهُ ااِ    فااّل ي ِشااا   بااِذكى ـ  اا  ال  ت ْ ش
 

هااااُ  لاُ   ِ  دائب ااااُ    ااااذك ,  ي  اااا     حش
 

لااو  ف ن ااُ اااِع ال    فاُحِصى  لاا   ش
 

هُ  ا ى  ِ ا ُ   ـ لو  َْ الصَّ  ِااُّ ال
 

 ـ ضُة ض! فقيل له يف   كُ  ب ض  ال فين والَقري فشرتي الكتَب بالدح

و فقا :  اذلكو فقا : أفال أشرتي شيئً  رص
ِصكثل َبَلَ  بي هذا الم ل ؟! قيل: فإْك 

 .«على َقدر الوناعم ِكلنص اآللمص!

َ  حز ٍ    بعد أن أوصى بإَْادل الما  على العل  واال تكثار    ُل اب ☜

تصب:  ها فيه إذا احتاج إليسالن فخلل كتاٌب »من الكص  ومن فائدٍة وزفادةل علٍ  فَدص

                                      
 (.136/ِقييد العل  )ص (1)
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وال   يَل إلى حَظ المرء لَمي  علمه الذي فختصُّ به. فإذي ال   يل إلى 

للَب  ؛ذلك َ  الخازْمص له إذا طص عي
تصبص ْل ِص ول   وفالكص وللال الكتبص لضاعتي العلل

 .  ِصلَجدي

ِح اإلكثاَر منسا  هذا خ د   و وَلَفاَذَبس  ولل أصخَذ برأي  ومّمن ذ ِص لل تي العص ََ فه َلَتلل

وا. فلفلال شفسادةص الكتفب ال فتل ي دعفلى العفال   ا ما شفاءص الَّسا ص فيسا واّدَعلي

 .«والَاهل!

 

 

 
  

                                      
 (. 4/77) -ر ائل ابن ح ِ  -ر الم مراِب العللِ  (1) 
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 ِاْة ـِ ِاِْة تكو   بُل ـِ تِاحة  َْ ال   االسى

    َِى يشـ اش َرة التي ِحتاجص لرتكيٍ    ذلك كش
يف كتاٍب من كتب العل  الَعسل

هاو فإذا ما ودلّقم  رفو وْحلل تب: الَقهو واألصل و والنحلو والوح ِوّلٍرو ككص

حتى  ؛من كتب: األدبو أو التارفلو أو الرتاج و فقرأ فيه اَِعلَبو أخذ كتابً 

َد ْشاَطه و وفصَدِّ  ح
َل  .َفسَت

 الح َ الشابُين  َ وكان فص فل ْلَمه  وال فناِ الليَل      كُ  ْحا   ب

َِ من الحرارة»  يـول:بالماء  و وكان فض  عنده دفاَِر كثيرًةو فإذا ملح «إّن النل

ئَل عن ذلك  ومن ْلٍع ْ,ر يف  َخرَ  العل ص ثقيٌلو فأْ,ر يف هذا فإذا »  ُل:فلّما  ص

َل أخذ ص بآَخرَ    .«َثقص

  ُّاِ بَ ْحا  الاذحجيُّ الزبا ا   َ الشسيرص   كُ  الـُضي  حا   ب

د هف(و إلذا  ئ  من القراءة والمطالعم ا تدعى مقاما ل  930)   بالم جح

ى( :الحرفريو فيطال ص فيساو وكان فسّميسا لىوش بشقش الىحش   .!)طش

                                      
و مَ  ما فيسا من أفاكليَه كثيرٍة  تْويِ = (1) ِل  التي َِم ص بين الَائدةل واال تَما

ملن الكتبل الماِلعمل

 ومضاحيَك َجّمٍم:

  : :األحُديِث الاوضو ةكتب  :األلـُ     كتب  فإّن يف هذه الكتبل   التصحا ُت    كتب 

 من اللطائال والغرائبل الشيَء الكثيَر. 

من قلَ ل كثيٍر من العلماءلو فضاًل عن  -يف هذه الَ اَبمل ِحدفًدا  -وهذه الكتبص مغَلٌ  عنسا  

 طاّلبل العل !

وقيمم ال من عند  و(1/36مَتاح السعادة ومو اح السيادة: لطاشكربي زاده ) ( انظِ:2)

 (.190العلماء: لع د الَتاح أبل غّدة )ص/

 (.130النلر السافر عن أخ ار القرن العاشر: للعيدرو ي )ص/ انظِ: (3)
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  ُ بشِ يٌّ يف امن ِ  طش و أني َفكللح وَفَملح عنَد األخذ على ْمٍط  هذا  ْ

َ  الـاام:واحٍدو   كاُ  ُل اب

تشااِاِت  اال  ال ش لُّ اااااا تشخش ْى ااُِت   ْش زش  لل ش
 

ِ  الِي   ل با اااااِة امن اااااُ ِ    اااااااااا
 

ِ   َ  ليٍّ   ثش ُ ي ؤى لا هذه القللَبو وابتغلا لسا »  ول  : ڤ ْاا مُّ
َأجل ☜

َِملُّ األبدانص  ؛طرائَا الحكممل  َِملُّ كما   . «فإهنا 

رص  وإّن هذه النَلَس ِملُّ »  يف ا ايٍة  ْ : ثص َِدي فابتغلا لسا  ووهذه القللبص 

 .«طرائَا الحك  ومالهيسا

بَُّي   نيده يف  ڤكاُ ي ؤثِ  َ ابَ  ش أْه كان فقل  إذا َأَفاَض َمن عل ☜

لا»الحدفث بعَد القر ن والتَسير:  ضص
مل  .«َأحي

ِ  »لَابر:  ملسو هيلع هللا ىلصيف قلله    ُل  بو  ليٍّ ال ُاسيُّ   ّلا بِكى ت ّلِ ب  ُ  افش ش ☜

ٍل لما هذا » :« ت ّلِ ب كش  َِعمُّ ّدو و
َل ٍِ من ال ما كأْه فتشاغل بم اٍحو وِنَيٍ و وجل

وي عن بعض السلا أْه كان  وَفتقّلى به َعَملص الن,ر يف العل  والع ادة وقد رص

                                      
 (.836الكافيم الشافيم )ص/ (1)

 (.1/4ربي  األبرار وْولص األخيار: لل مخشري ) (2)

َ   تابة: (3) ه:   ُل اب وا»قللص ِاض  ي  « حى ِصلقل ضص ما َملصح من الن يت. والعربص  ضو والَحمي هل من الَحمي

ض.  االبَل يف الخلحمو وهل ماَحال من الن يت. فإذا َملحته ألقتيسا يف الَحمي

حلا   َعار وأخ ار الَعَرب لرتوِّ وا يف األَشي ذص ه َفخص قي
َل وأراد ابنص ع اسو إذا مللت  من الحدفث وال

 . لصلَبكص ي هبذلك قص و  :  نشحى ِِاا هى اجٌمو والنحََ  »  ول  الزُّ َح ذَن َم َعاركص ؛ فإّن األي هاِلا من َأشي

َضمٌ   «.َحمل

َض بعد الَخلحم. غرفب الحدفث  ي ِي :  َتسي اإلبلص الَحمي َِشي َء بعَد الشيء كما  يي
َتسي الشح َِشي أهنا 

 (.69المراح يف الم اح: للغّ ي )ص/  انظِ:(. 2/366)
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وا»  ُل:إذا أكثَر الن,َر يف مسائل الَقه  ِاض  وي:  و« شحى , »ورص  َ َش ْتا إ ا هذا ال ي

ِ   ُف   الاْبيا ال  اض   ؛فد ِغلى فا  بِفٍق  ,  ال ظش ى ولي  هذا اللعبص  .« بـ  ا ش شعش

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ كاللعبل يف قلله:

 .«[65]التلبم: 

ع(   ُل الـُضي  اُ   ِّ َزري ه حدفَث )أ ☜ - اأفًض  -فيه » :يف شرحل

َلح األخ ارو وطصَرف  جلازص الحدفث عن األم  الخاليمو واألجيا  الماضيمو بمص

بُ  ُْ » :«شمائله»لتسليم النَ . وكذا ِرج  عليه الرتمذي يف  ؛الحكافا 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ُْ يف كّل  اسول اهلل  اش  .«يف ال َّ

صُيفُّ  ُِّ ☜ :  ُل ال

  إذا ْااااُ ا ااااتغليش بُلِجاااا ر سااااُ ُ
 

ااااااتشِجمر   يى ة   اسى ااااااوش  ٍت ف ااااااُِيلى س 
 

ِر  تش فااااا  ا الااااا ِ ااااا ى اااااقى إذا  ش فَّ ِش   تش
 

ِاااي  ْىااف  ي  ى ,  ال   كِي ال ااؤادش ااذى ااقش ي   فى
 

اه   لـاااااا ى  اااااا ش ْش ااااااول   ااااااا  ال شج  بىل   يش
 

ااامِ   ـشضى اااٍم ب ضى ْش خش  بُلتااادنري ب لاااو
 

  ّراء كتابه   لذا ف  ا الجُحظش بما أورده  «الحاوا »لّما رأى أْه أثقَل على قص

و أفرَد فيه فواًل  دِّ َل اًل  فيه من ال من الطرائا والمضاحيك  اذكر يف أللاًْ  مطلح

ّمس  به! ؛واألخ ار واألشعار َل  .فص

                                      
ّراء الس عم ) (1) م للقص َّ  (.4/406الحص

 (.7/471إكما  المعل  بَلائد مسل  ) (2)

 (.528دفلان الرصايف )ص/ (3)

دِّ » ابت  ه بـول :( صَحًم! 140فق  فولص اإلجماِ هذا يف ) (4) َل وإن كنحا قد أَمليلناك بال
= 
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ثل   ِْ  .أبل جعٍَر النّحاسص   

  أجلح كتب  «اباعش األبِاا»بل إّن ال مخشريح ما أّلا كتاَبه الك يَر

اء َِسيره -عندي  -األدب  رح ُف»و إاّل من أجل إجماِ قص  .!«الكشا

                                      
طَك  ّْا  ننشِّ و فإ َحَذ العقل ص ِصشي و و جم؛ لَتَكثحَر الخلاطرص  الوحيحم والمَروح

وباالحتَاجا ل

ري ل غ اوةل  ََ عٍر َف لص ص ب
 الغرف م؛ فربح شل

ب عضل الَ طاال و وبذكرل العللل ال,حرفَمو واالحتَاجا ل

دص أَحرِّ النلادر وأجَم ل المعاين.... صاح ه من السرور والضحك واال تطراف  ما ال ف لغه َحشي

ل إليه السآممو كان هذا ال ابص ِنشيًطا  إل      ُل:  ََ عي َِ ل الماللَمو و
ن فستعمل فإني كنَت ممح

ِك....  لقلي كو وَجماًما لقلح

ًحاو وكنَت إلَا َِكيٍر   ًْا ملقح مرح و وكنت مص د  وِنقيٍرو ودرا مل وإن كنيَت صاحَب علٍ  وجل

يه إلى ما هل  ََِخطِّ ْصه من الكلتابو و َك مكا ري
لَا ِ يٍُّنو وكان ذلك عادًة لك ل  َفضل كتصٍبو وحل

 أولى بك.

ِّْي قد ع متص   لص أبلاَبهو بنلادلَر من  -والّلهص الملفِّق  -وعلى أ ح هذا الكتاَب وأفوِّ ِّْي أوشِّ أ

عرو وضروبل األحادفث؛ ليخرج ق روبل الشِّ ارئص هذا الكتاب من باٍب إلى باٍبو ومن ضص

َبَم واألغاين الحسنَم واألوِاَر  رل ِّْي رأفتص األ ماَع ِملُّ األصلاَ  المطي ٍل؛ فإ ٍل إلى َشكي َشكي

ََويحَمو إذا طا  ذلك عليسا. وما ذلك إالح يف طرفق الراحمو التي إذا طالت أورثت الغَلَم.   ال

يرَةو كان هذا التحدبيرص للَما طاَ  وكثصر وإذا كاْت األَوائلص قد  ار ي يف   صغارل الكتب هذه السِّ

وا خيًرا.  َِسَتَيدص  أصَلَحو وما غافتصنا ملن ذلك كلِّه إالح أن 

 :ْادا ل عليسا من الحق ما    ُل  بو ال َّ  ُّ َْسي بَ عيض ال اطلو كراهَم أني أحمل
ِّْي ألصجل إ

لُّسا  (.7 - 3/5الحيلان )«. فصمل

تاُ فـ  ( 1) َلقح نا هذه المرِ َم بمرِ م (: »325)ص/  ُل يف الاِتبة ال ُب ة َْ كتُب   ا ة الك 

ّتاب وَمني لحقتيه الََساَهمصو فيكلنص ذلك  ْا أني ْذكَر فيسا مّما فصعابص على الكص ري فَما َقدح
الََساَهمو لل

للً ا َي ست حص هذا الكتاَب فقل : ما هذا ملن  مص َّ  المستم و ولعّل َمن فتو
لنشا ل القارئ وإصغاءل

رُّ يف هذا ال اب فصسَتحَسنص  ّتابو فَيخرَج إلى الَساهم! ألّن معرفَم كثيٍر مما َفمص ناعم الكص
صل

َ,صه إّفاه من أدبه َعدُّ حل  «.للكاِب معرفتصهو وفص

ْة اباع األبِاا (2) َِ خلاطر الناظرفن (: »1/3) حاث   ُل يف ْـ ر وهذا كتاٌب قود ص به إجما
= 
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    ْ ٍِ إ اُ مُّ ب , فلكلا  ص  تختلف   وائ   كلا  صٍِ يف نوِع ُْ ي  تجش

  استِاحت   

َ  تاااةفـ  ذكِ  هف( عن علماء عوره أهن   728)    اخ  امسّل  اب

ن يف أوقا  فراغس  بعل  الَرائض والحساب وْحلل ذلك!!   كاْلا َفَتَلّسلي

ري أصحابناو فشتغللن وقَت » :$ ُل   بطالتس  بعل  كثيٌر من متأخِّ ☜

الَرائضو والحسابو والَرب والمقابلمو والسند مو وْحل ذلك! ألّن فيه 

للنَ و وهل علٌ  صحيٌح ال فدخل فيه غلٌطو وقد جاء عن عمر بن  اَِرفحً 

لا بالرميو وإذا ِحّدثت  فتحّدثلا »  ُل:أْه  ڤالخطاب  فسص ِص  فالي إذا َلفَسلي

 على أصٍل مشروٍعو فإن حساَب الَرائض علٌ  معقل ؛«بالَرائض
ٌّ
ٌ  م ني

َظص الشرعو ولكن لي  هل علمً  فصطَلبص لذاِهو  افت قى فيه رفاضمص العقلو وحل

ل به النَ ص  وال  .«َِكمص

                                      
ر يف ا تخراج ودائ   ,«الكشُف  َ حـُئق التْزيل»يف  كي َل وِروفَح قللبلس  المتَع م بإجالم ال

ودة با تيضاح غلامضه وخَافاهو وأن ِكلن  علمه وخ افاهو والتنَيَ  عن أذهاهن  المكدص

 «.حماًضا لمن اختّل.....مطالعتصه ِرفيًسا لمن َمّلو والن,رص فيه إ

 (.136/الرّد على المنطقيين )ص (1)

  ِش ه )ص/     بااَ يف ْوضٍع آخ ( أن المراَد المسائلص العلفومص 255من الكتابل َْسل

فه.  ِصقلِّ هَن و ِصَتِّق الذِّ فه » :$فـُل التي  بهو وفصقلِّ َتِّق الذهَنو وفصدرِّ الن,رص يف العللِ الدقيقم فص

ينص على قلة 
عل ِص اب )الن يل(و وركلب الخيلو  على العل ؛ فيوير مثل: كثرة الرمي بالنُّشح

ٌد حسٌن.  الرمي والركلبو وإن ل  فكن ذلك وقَت قتاٍ و وهذا َمقول

ِ  َْ  لاُْ ال ْاة  ر يف العللِ الوادقم الدقيقم: كالَرب َفرغبص يف الن,  ل ذا كُ  كثا

ذ  ر؛ لَشحي وي  الذهن؛ فإْه علٌ  صحيٌح يف َْسه.والمقابلمو وعلفص الَرائضو واللصافا والدح

ى الرفاضي؛ فإن لَظ الرفاضم فستعمل يف    ثّلثة  نواع:ولسذا فصسمح
= 
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 ِا الاُلكي و  الاش ا  ح  ِى َ  فش َِ النَ  يف 799)      لش اب هف( إجما

 َحلِّ األلغاز الَقسّيم! 

وطال صه فحتاج إلى  وإّن طلَب العل  أشرفص االكتساب وأ ماه» فـُل:  ☜

 ٍِ ِص َْسه البّد له منه حتمً  وقلٍة وع  : ڤ. فقد قا  علي بن أبي طالٍب اوإجما

 . «فإهنا ِودأص كما فودأص الحدفدص  ؛َ لُّلا النََ   اعمً »

مَّ ب  ن  ش  َ  ح َ ُْ  ش ش ِْ  ؛محاضرةص الطالّبو بألغاز فروع األصحاب  

دُّ األذهان ِصحل نانَ  وألهنا  ََ ََِتحص ال لص بين األقران. والعملص هبا ثابٌت يف  وو ِصَاضل و

 .......الوحيحو وهي يف ال خاريِّ ٌْص صرفح

 , ْ  يف ذلك توالافش   ي ة  وهذا النلعص فصسّميه الَقساءص       لاف ال لاُ

َعّمىو  َْه الفمص ل يا و والنحاةص فصسمُّ َعمح َْه الفمص األلغاَزو وأهلص الَرائض فصسّمل

َْه األحاجي. ل  واللغلّفلَن فصسمُّ

ّتَ   فقّيد ص من  وول  أقاي للمالكيم على ِآليا من هذا النلع فصقَتَى به وفص

ِصستََلى به المحاضرة ِصستطَرفص به المذاكرةو و  .«ذلك ما 

  

                                      
ه .  -1   يف رفاضم األبدان بالحركم والمشي كما فذكر ذلك األط اءص وغيرص

 ويف رفاضم النَلس باألخالد الحسنم المعتدلم واآلداب المحملدة. -2 

 «.ويف رفاضم األذهان بمعرفم دقيق العل  وال حث عن األملر الغامضم -3 

عن النخلم.  ملسو هيلع هللا ىلصالمشسلرو حينما  ألس  ر ل ص اهلل  ڤذكر المؤلِّاص هنا حدفَث ابنل عمر  (1)

وهل يف صحيح ال خاريو يف كتاب العل : باب طرح اإلماِ المسألم على أصحابه ليخترب ما 

 (. 62عنده  من العل و ح )

 َمن أّلا يف األلغاز واألحاجي َفستشسدص به.  ااع   

ّرة الغّلاص يف محاضرة الخلاّص )ص (2)  (.65-62/دص
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  تكِاا   ِاِْة ِْ   َْ  ِاِْة كتٍُ    يٍ .  ل   ؛الكتُِ  الاـِ 

ألنح القارَئ ال فكاد فث تص يف ذهنه من القراءة األولى للكتاب إال معال ص 

فإّن  ؛......وثالثًمو ورابعمً وأشياءص فسيرٌةو فإذا ما َكرح على الكتاب ثاْيًمو 

. لذا قاللا:   .«التكِاا, ي ولر   االستـِاا»الكتاَب فرَ لص وفث صتص

 وأّن كلح قراءٍة  ي,سرص للقارئل فيسا معاٍن جدفدةٌ      ثبي بُلتجِبة 

لص لدفه المعاين السابقمصو  ينُّ:كما ِرت ح زش خمَ   «الر المَ »قرأ ص »  ُل الاا 

 . »ما ملن مرٍة إاّل وا تَد ص منسا فائدًة جدفدًة!مائمل مرة!! 

ملن خمسيَن  نًم! ما أعل   «الِسُلة»أْا أْ,رص يف »  يف ا ايٍة  ْ   ن   ُل:

 .«ل  أكني عرفتصه! اأين ْ,ر ص فيسا مرًة إال وا تَد ص شيئً 

ألبي  «األغُين»عن كتاب    ُل الشاخ  ْحا   البشاِ امبِاهااي  ☜
ه التي أثحر ي يف َْسي وَجَلَ تي » :الَرج األصَساين أليني عن خوائول َِسي ال 

 
ِّ
نلي ٍد من  ل له إلى  خره يف كلِّ َعقي َِه من أوح دص قراء يادي إليهو حتى ِركتيني أصجدِّ

قل

د ي  ِصه َِدح ريو وكلحما قرأ مي ه بين جلاْ يو  عص ه يف َْسيو وَِاوبتي أصداؤص  ثارص

وًح  ني عن ذلك اف عث يّف رص ألي َِسي َِه  ؛جدفدًة! ال  فكلُّ أدفٍب قرأه وكّرر قراء

دص  دص  ووجد يف َْسه من التأثُّر مثَل ما َأجل لرٌة  وأو فلَد ما َأجل د ي عنَده صص ََِدح و

 وجاللله
ِّ
 .«من روعمل األدب العربي

                                      
ٍا يف عل  أصصل  الَقه على الراجح.لإلماِ الشافعيو  «الِسُلة»فعني كتاَب  (1)  أو  مؤلح

 (.1/9المَملع شرح المسذب: للنلوي ) (2)

 (.4/374 ثار اإلماِ محمد ال شير اإلبراهيمي ) (3)

   حاَ  كتاب األغاين ومراَد الشيل اإلبراهيمي بكالمه هذا يف ِعليقي على      بااْي

 مقالته يف  خر الكتاب.
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قد عرفتص من التَربم أنح »   ُل ال كتوا/ ْحا  ا ب الباُّوْي:  ☜

 وفال بّد من العلدة إليه مرًة بعد مرةٍ  وقراءَة الكتاب الَّيد مرًة واحدًة ال ِكَي

 من خلافيه.حتى أ تشاح كلح ما أ تطي ص امتواَصه 

سلففٍم ممففا َفضففي  معسففا الكثيففرص   وكمففا عرفففتص أنح القففراءَة المتوففلَم دون مص

فَل إلفى َْسفه  واألفضلص أني فقرأ اإلْسانص فوفاًل واحفًدا ثف  َفطفلي الكتفاَب لَيخلص

ففًرا فيمففا قففرأ وإذ ذاك  ؛ه بينففه وبففين َْسففهمحففاواًل ِلخففيَص أهففّ  مففا حّوففل ومَكِّ

نيي ما يف الكتاب مفن  َفنع  ََ وهبفذه الطرفقفم ِكفلن  وثمفاٍر علفى َمسفٍل والتفذاذٍ ب

قفراءة عشفرة كتفب قفراءًة أفضفَل مفن  وقراءةص الكتاب اللاحد من الكتب الَيدة

ر ال طائرةً  لف  أن القفارَئ الَفدفَر هبفذا اللصفا قفار وِميل إلى الت وُّ ٌئ فإذا عص

علف  ذلفك إذا أص  ونكفر وَفعفرفوفص  وفلافق وفخالا وألْه أثناء القراءة ومًعا وْاقدٌ 

وهبفذا  وهكفذا أفعفل والعفلدةص الثاْيفمص إلفى الكتفاب مفن ألف ِ الضفرورا  كاْت

 .«أْوح!

 وريُّ  األدفبص  وقد ذكر
ُد: المل ّـَ لتكرار  فلائَد كثيرةً   بُي ْحاود ال ش

ةَ  لاحدال كتابال قراءة اٍ   عدح  .مرح

َ تبويبُت امُْ  البخُااا يف صحاح   ِْ فَث  :  َحدل َبابص َمني َأَعاَد الي ☜

. ؛َثاَلًثا َسَ  َعنيهص َي يص
 لل

                                      
 (. 184ظلال  من حيايت )ص/ (1)

 (.4/622) كتابه فلميا انظِهُ يف  (2)

(3) (1/47.) 
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فقد كاْلا فقرأون الكتاَب  ؛اوحدفثً  اوقد كان هذا َدفيدن العلماء قدفمً 

سص  األلَا!! ! بلي بلَ  بعضص
! ورّبما مئا ل المّرا ل  .اللاحَد عشرا ل المّرا ل

َُّ الاَّْااُ    اا َى  اا  يشا  شص  لكاا علففى بعففض النففاس بففذاكرٍة واع ففٍمو بحيففثص َفنففتقل

ه من أو ل مرٍةو فال فحتاجص لمعاودة قراءةل الكتاب مرًة أخرى!
 الكتابص يف ذلهنل

يَ ال وِْا يف  ُْلا   وملن عَائب ما وق  يف » : ُل  اُل  ال ا ☜

شص يف  ظ من أهل زماْنا أّن ابَن ِيميم كان فمرُّ بالكتاب مطالعًم مّرًة فينتقل َي
اليحل

ه ومعناهص 
اِه بلَ,ل  .!«ذهنهو وفنقلصه يف مونَح

و أْه كان فحَظص نُصاف الاُي يالعاّلمم الُّلغلي/  ذكِ ا يف تِ اة  ☜

! وقّلما طال  كتاًبا  ِص زبدَة كّل كتاٍب فقرأصهو فيرَ لص يف ذهنه فال ِذهبص به األفا

 .ثاْيًم!واحتاج إلى مطالعته مرًة 

 

 

 
  

                                      
( الط عم الثاْيمو ْشر 119)ص/ «امب اع ال لاي»ذكر ص ْماذَج كثيرًة من هذا يف كتابي  (1)

سا فيه.  مكت م دار المنساجو فراجعي

 (.1/178الدرر الكامنم: البن حَر ) (2)

 .«الجُْع ال زيز»مقدمم كتابي  اْ,ر (3)
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 .لشف ة  با ُل ة كتب ال َّ َّْ  ال ُْية  التُ

واءص   و والَسلاءص والدح َواءص ذاءص والرح
ألهنا جمعتي العلَ  الوحيَحو  ؛فإهنا الغل

 
َ
. فرح  اهللص أهَلسا ورضي ِح والعقَل السدفَدو والمنسَج السليَ و والنوَح التا

 عنس  وأرضاه .

َ  الجوياا   ☜  يلص طالب »يف الحّث على قراءة كتب السلا:   ُل اب

ا   والكما  يف طلب العل و االطالعص على الكتب التي قد ِخّلَت من المونَح

حذص وع وفإْه فرى من عللِ القلِ ؛فليصكثري من المطالعم سل  ما َفشي َممل لّل هل

 وما فخلل كتاٌب من فائدٍة. ووفصحّرك ع فمَته للَدّ  وخاطَره

ه ! ال ْرى فيس  ذا هّمٍم عاليمٍ  َير هؤالء الذفن ْعاشرص
 ؛وأعلذ باهلل من  ل

! ووال صاحَب َوَرعٍ  وفَيقتدي به الم تدئص   فيستَيدص منه ال اهدص

َير السلا  وومطالعمل ِواْيَس  وأخ اره  وفاهلَل اهلَلو وعليك  بمالح,م  ل

 كما قا : وفاال تكثارص من مطالعم كت س  رؤفٌم لس 

يف ِى يُاش ب شاااااا  فااااااُتْي     اى الاااااا ر
 

اااى ي   يُاش ب ش ااي  اى الاا ر  .«فل لا
 

ه  أفضلص من الَخَلا يف كل »:  َ ال لف   ُل  اخ  امسّل   ☜

من علٍ  وعمٍل وإفماٍن وعقٍل ودفٍن وبياٍن وع ادٍةو وأهن  أولى بال يان  ؛فضيلمٍ 

َِ بالضرورة من دفن اإل الِ  ه إال َمن كابَر المعلل كٍل. هذا ال َفدفعص شي لكلِّ مص

 .«وأضلحه اهللص على عل ٍ 

                                      
 (.453صيد الخاطر )ص/( 1)

 (.4/157مَملع الَتاوى ) (2)
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َ   ثاااَ:  و فإهنا خيٌر  ؛عليك باألمسا ل »   ُل الشاخ  اب كتبل السلال ☜

 وألّن غالَب كتب المتأخرفن قليلمص المعاين ؛وأبركص بكثيٍر من كتبل الَخَلال 

ِقرأ صَحًم كاملًم فمكن أن ِلّخوسا بسطٍر أو  طرفن! لكّن  وكثيرةص الم اين

ها هّينمً  ال َِد كلمًم واحدًة لي  لسا  و سلًمو رصينمً  ولّينمً  وكتَب السلا َِدص

 .«معنًى 

 

 

 
  

                                      
 (.69/العل  البن عثيمين )ص (1)

 = ة ُد األنصُاا  ل ا ش نا مكت ًم عامًم بالرفاض لطل م العل و » :$ ُل الشاخ حاا َجَمعي

و حيث إْه ل  فكن فلجد أيُّ مكت م «مكت م التيسير»وذلك أْا وبعضص المشافلو و مّيناها 

علمّيم عاّمم وال مكت م َِارّفمو إْما ِلجد مكت م قرطا ّيم ألحد السنلدو فقّدمنا ْحن معشَر 

الطل م بالرفاض للشيل محمد بن إبراهي     الشيل لتأ ي  مكت م عاّممو فلافقو و اه  

ُْ    ال يش خل هذه الاككلُّ واحٍد منّا لتأ يسساو  عش  ا تِطى تبةش إالا طُلب   لٍم    ن  ال ي وضش

لشف  فا ُ إال ت ب  ال َّ المَملع يف ِرجمم العالمم المحّدث الشيل حماد بن محمد «. ك 

 (.1/402األْواري )
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  َْ اِحذاى كلَّ الحذِا ِْ , ف نا ُ  ؛كتِب  هِل األهوا ُف  مُّ الزُّ ش ال ُّ

ِ اُّ   ْ  ال َّ ا   ال َّ

تفففبل الَال فففَم والوفففلفيم والمعت لفففم والخفففلارج والَعليمفففاّْيين  ْثااالش  كص

 . ال ل هل  من أهلل ال دعل والضح و وغيرل
 والعقالّْيين والمالحدةل

ئل عن الحارثل »  ُل  بو  ثاُ  البشِذ ي:  َعَم  ص ري شسد ص أبا زص ☜

ت له؟   المحا ل يو وكص

تبص بدٍع وَضالالٍ و عليك  فقلتص  تبو هذه كص للسائل: إّفاَك وهذه الكص

تب.  نلي عن هذه الكص غي  باألَثرو فإْك َِدص فيه ما فص

رَبٌة.  تب عل  قيل له: يف هذه الكص

رَبٌةو فلي  له  رَبٌة!قا : َمن ل  فكن له يف كتاب اهلل عل تب عل  يف هذه الكص

َبَلَغكص  أّن مالك بن أْ و و َيان الثلريو واألوزاعيو واألئمم المتقدمين 

 ٌِ تَب يف الخَطَرا و والل اوسو وهذه األشياء؟ هؤالء قل لا هذه الكص صنَح

 
ّ
بليلي و ومرًة بع د الرحي  الذح

ّ
َْا مرًة بالحارث المحا ل ي َِلي و خالَلا أهَل العل  فَأ

 .
ّ
 ومرًة بحاِ  األصّ و ومرًة بشقيق الَ ليخي

 .«ث  قا : ما أ رَع الناَس إلى ال دع!

                                      
وِارفل  و(8/211كذا يف المودرو ولعّل الولاب: فقا . وهي كذلك يف ِارفل بغداد ) (1)

 (.2/82واآلداب الشرعيم ) و(12/112و ير أعالِ الن الء ) و(18/209اإل الِ )

 (.2/817الضعَاء ألبي زرعم الرازي وأجلبته على أ ئلم الربذعي ) (2)

 : ْ   ه   ُ اهلل فَدماءل   ُل ْـار   اْ,ر إلى كالمه هذا يف الحفارث المحا ف يو مف  أْفه مفن قص

! فمفا َ فرتاه فقفل ص عفن الوفلفّيم الفذفن جفاؤا بعفَد ذلفكو  ّهادص  الذفن فقا ص لس : ال ُّ
فمل المتولِّ

= 
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َ    اْة  رانص أهلل ال دعل وم افنتصس و وِركص » :  ُل اب َي
ملن السنّمل هل ☜

دا  والخولما  يف  َل فنو وِركص الن,رل يف كتب الم تدعم واإلصغاءل إلى ال الدِّ

َتَس   بغير اإل الِ م تدعٌ  كالرافضمو  ؛كالمس و وكلُّ محَدَثٍم بدعٌمو وكلُّ مص

اّلبيمو  والَسميمو والخلارجو والَقَدرفمو والمرجئمو والمعت لمو والكّراميمو والكص

و أعا ه و فسذه فلردص الضال ل وطلائاص ال دعل   .«ذْا اهللص منساوْ,ائرل

َ  تاااة  َه لمني ال فكلن له ْقٌد وِمييٌ و » :  ُل  اخ  امسّل  اب رل كص ☜

الن,رص يف الكتب التي فكثرص فيسا الكذبص يف الروافمو والضال ص يف اآلراءو ككتب 

 أهل ال دع. 

س  الذفن َفكثصر الكذبص يف كالمس 
اص وأمثالل وح ي العل  من القص َِلقِّ َه  رل  ووكص

قً  دي  .«اكثيرً  اوإن كاْلا فقلللن صل

ا ال ْاة يف األ وبة الْج ية»  ُْ يف   اش طالبص ولييحَذري » :«ال   ☜

فإن فيسا من  ووْحله  ووالمعت لم وكاألشاعرة والحق من كتب أهل ال دع

من  اومخالَم ْولص الكتاب والسنم ما أخرج كثيرً  وواإلفساِ والتشكيك

الن والناس عن الورا  المستقي  ذي  .«ْعلذ باهلل من الخل

َ   ثاااَ  ْة  اب ☜ الكتب  تْـ م إل  ثّلثة    ُ :» :  ُل ال ّلا

                                      
كابنل الَارضل وابنل عربي وابنل   عينو القفائلين بفالحلل  واالِحفاد ووحفدة اللجفلد! فت  فا 

ه  من دص ر؟!! لس  ولمن َفعتقل فم الَعوي تولِّ  مص

 (.42لمعم االعتقاد )ص/ (1)

 (.2/468منساج السنم الن لفم ) (2)

(3) (3/357.) 
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 :كتبص خيٍر. الـ م األ ل 

 :الـ م الثُين .  كتبص َشر 

 :الـ م الثُلث .  كتٌب ال خيَر وال شرح

فاحرصي أن ِكلن مكت تصك خاليًم من الكتب التي لي  فيسا خيٌرو أو التي 

.  فيسا شرٌّ

   لكنسا ِقط  اللقَت وِقتصلصه يف غير  وفقا : إهنا كتبص أدٍب   هَُْ كتب

 فائدٍة.

   ٌة ذا ص أفكاٍر معّينٍم وذا ص منسٍج معّينٍ   هَُْ كتب فسذه أفًضا ال  وضارح

: كتبل  َِدخلص المكت َمو  لاٌء كان ذلك يف المنسج أو كان ذلك يف العقيدةو مثلص

 التي ِضرُّ يف العقيدة
 التي ِضرُّ بالمنسج. والم تدعمل

رّفمل  والكتبل الثحلي

ل مكت َتَك  خص َِدي َِضرُّ فال  ْ  للِ ح ؛وعملًما كلُّ كتٍب   ,أل ا الكتبش غذا

فَت بمثل هذه الكتبو صار عليك ضرٌر  ,كُل  ُ   الشِا  للب   فإذا ِغذح

ًَ  اع,يٌ و واَِسَت اَِاهً   .«لمنسج طالب العل  الوحيح امخال

 

 

 
  

                                      
 (.340 - 26/339مَملع فتاوى ور ائل العثيمين ) (1)
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  الت ِيق  يف ْ دلة  ِاْة كتب  هل الضّلل ) ْ ش الحُ ِة يْبغي

 لذلك( باَ ال ُلِام  الجُِهل.

و  فُلجُهاال   ال فَففلزص لففه الن,ففرص يف ِلففك الففذي ال فصميِّفف ص الحففقح مففن ال اطففلل

ففَ هص  الكتفب ففّل؛ والقلففلبص ضففعيٌَم والشص
ال ّتففم؛ ألّن األمففلَر قففد ِلتفف  ص عليففه فَيضل

 .َخّطافمٌ 

َ  األياق الِغِنُطي  ألبي طالب  «  وت الـلو »عن كتاب   ُل اب ☜

                                      
كان ك ارص علماء السلا فخافلن على أَْسس  من  ماع ش سا ل الم تدعم؛ لئاّل فق  يف ( 1)

 َْل س  شيٌء! فما ظنَُّك بَمني دوهن ؟! 

  :ُّختاُين و َأقرأص عليك فا أبا بكر دخل على محمد بن  يرفن فلًما رجٌل فقا :»  ُل  يو   ال َّ

جص  . فلض  إص عيه يف أذْيه ث  قا : أصَحرِّ  فًم من كتاب اهلل ال أزفدص على أني أقرأها ث  أخرجص

لًما لما خرجَت من بيتي. قا : فقا : فا أبا بكرو إين ال أزفدص على أني أقرَأ ث   سي عليك إني كنَت مص

ه عليهو وهتّيأ للقياِو فأق لي  َج عليك إاّل أخرجو قا : فقاِ بإزاره فشدُّ نا على الرجل فقلنا: قد َحرح

ِصخرَج رجاًل من بيته؟ قا : فخرجو فقلنا: عليك لل قرأ  فا أبا بكرو ما خرجَتو أفيحلُّ لك أني 

و ولكني ما هل عليه ما باليتص أني فقرأَ   فًم ث  خرَج؟ قا : إين واهلل لل ظننتص أن قل ي فث صتص على

َيتص أن فصلقَي يف قل ي شيًئا ال دع والنسي عنسا: البن «. أجسدص أن أصخرجه من قل ي فال أ تطي ص  خل

 (.60وضاح )ص/

   : نلا صاحَب بدعٍم من جدٍ ؛ فيلرَث قللَبك  من فتنته ارِياًبا»  ُل األ يا يُّ ِصمكِّ « ال 

 المودر َْسه.

  : سا »   ُل س اُ   الثوااُّ قل لي سا لَلسائهو ال فص
كل  «.يف قللهب َمن  مَ  ب دعٍمو فال َفحي

 :ُ ب ـر   ْ َن أّن القللَب ضعيٌَمو »  ُل الذهبيُّ  أكثرص أئمم السلا على هذا التحذفرو َفروي

َ َه َخّطافمٌ   (.7/261 ير أعالِ الن الء )«. والشُّ

 واآلثار عنس  يف ذلك كثيرٌة. 

كاُْ:  ؛ ال لـوةِ   لذا  ُل ب ض  الح  َ َْ الحقر ـِ ى كتبش البُطل حت  تتاكا َى  ال تش البُطِل  لك

 لض  كش  نيش 



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 47

: «أجلبته»قا  فيه األ تاذص أبل إ حاد الشاط ي فيما وقَتص عليه من » :المّكي

 واإلجماَع يف بعض الملاض  له  راءص خالا فيسا العلماَء حتى إْه ربما خالا»

ٌِ حسٌن يف اللعظ  ووالتحرفض على طلب اآلخرة ووالتذكير ولكني له كال

زفن « وت الـلو »فلذلك إذا احتاج الطل مص إلى كتابه  وأما  وطالعله متحرِّ

لُّ لس  مطالعتصه ال تحم ُِّ فال َفحل  .«العلا

 : ٍِ   لي  إاّل ما كان من كالِ  ومنه مأخلٌذ أو مرتوكٌ  ولقللس : كلُّ كال ☜

 
ِّ
 ووما فصرتكص  وفالطل مص فعرفلن ما فصؤخذص منه $. وث ت هذا عن مالٍك ملسو هيلع هللا ىلصالن ي

ُِّ ال معرفَم لس  بذلك ت اس  وفيتعيحنص عليس  ِركص الن,ر يف الَمي  ووالعلا اللي

 .«الضارِّ بالناف 

ِزاُّ   جى فإنح فيسا  ؛ولييحذري ِواْيَا َمني ِغيحَر حالصس » :  ُل ال ر ☜

فادص  َر التِّري  .!«العقارَبو وربما ِعذح

َلل:    ُل الشاخ  ْحا   ا ا  اضُ  فن غي من ص »عن قراءة كتب المل ☜

ِّ من قراءة هذه الكتب َِ  ؛التالمذة والعلا َش عليس  عقائَده  وأحكا لئاّل ِشلِّ

َيَته  ودفنلس   ملشي
َ
َيَم الطاووسو فنسي راب الذي حاو  أن فتعلحَ  ملشي فيكلْلا كالغص

ل! ََ َيَم الَح شي
 .«ول  فتعل ي مل

 , َ  الااارز  ُ ال ُلِام  الا ِا ْا فسذا ال بأس أني فصطاللَ  ِلك الكتَب لمولحٍم   

ها والردِّ عليساو أو ِحذفرل الناسل منساو أو ما أش ه
 ذلك. ِقتضي ذلكو كنقدل

                                      
 (.1/127روضم اإلعالِ بمن لم العربيم من عللِ اإل الِ ) (1)

َ ي إلى أهل زبيد )ص/ (2)  (.234ر الم السِّ

 (.7/258مَلم المنار )( 3)
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قد روى غيرص واحٍد من األئمم عن الضعَاء » : ُل امُْ   التِْذاُّ   ☜

 وبّينلا أحلاَلس  للناس. 

 أخربْا فعلى بن ع يٍدو قا : وحدثنا إبراهي  بن ع د اهلل بن منذر ال اهلي

َِروي عنه : ُل لُْ س اُ   الثوااُّ  . فقيل له: إْك 
ح
ِّقلا الكل ي قا : أْا أعرفص  !ا

بله َقه من َكذل دي  .«صل

 : أّن من العل  كسيئم  -فرحمك  اهللص  -اعلملا »   ُل ال اوطيُّ ☜

ِصذكرص إال عند داعيم الضرورة !ومن اآلراء كسيئم الَخالءل الدواء.   .«ال 

  َه لمني » :قل ص شيل اإل الِ ابن ِيميم    تـ َّ  ْ ُْ  بلش  لاٍل رل كص

فكلن له ْقٌد وِمييٌ و الن,رص يف الكتب التي فكثرص فيسا الكذبص يف الروافمو  ال

 . «والضال ص يف اآلراءو ككتب أهل ال دع

 

 

  

                                      
 (. 4057( رق  )6/237 نن الرتمذي )( 1)

 (.2/256والمَروحين البن ح ان ) و(7/275الكامل البن عدي ) انظِ  

 (.5مَتاح الَنم يف االحتَاج بالسنم )ص/ (2)
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  ااة ْا  -لااا  بُلضااِ اة   ى ي ـااِ ش الكتااُ   ْااَ كتااب الثـُفااة ال ُ

لشاُت,  ِاِت,  الِحّلت,  الاـُالِت,  الاااش ى ككتب األد ,  الاذكا

 . كُّْل   - نحوهُ 

ه من الم احثل والمطالبل التي فرى  بل لل اْتقى القارئص منه ما فحتاجص

 .اأهمّيَتسا بالنس م لهو كان ذلك حسنً 

تصب مثاًل  فلل أْه اختار من َح فسارَ ساو مكت ته خمسًم أو  تًم من الكص َح و فتو

.  ث  قرأ من كّل واحٍد منسا عّدَة م احثو لتحّققتي له المتعمص والَائدةص

  إذ  ؛وهذا فتأّكدص يف حقِّ المشتغلين بالتأليا والتونيا أكثَر من غيره

 العمرص قويٌرو والكتبص َعَددص الرمل والحوى!
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  . ال ُْية  ال ُئـة  بُ تُْْ   ِاْة كتب ْ ُ م ال ْو 

ن علٍ  وال فن  إاّل وقد َوَض  فيه أصحابصه 
عيَمً  - اغال ً  -إذي ما مل َفَم ص  امص

كثحٍا. ٍ  مص ركح ه بشكٍل مص ه وملادح
 مصوطلحاِل

   دُّ َمَسدح  ائر الكتب يف الَّن غال ً   هذه الا ُ م ها اَِسص دُّ غيرص و وال َفسص

ها.  َمَسدح

َعم! ولل  ؛َزَعَ  أهنا ِكَي المَطاللَ  يف الَنّ  ابلي للي أّن زاعمً  َي لما أبعد النح

 أقسَ  على ذلك لما حنّثيتصه! 

 :ْزايُ هذه الا ُ م َ ِْ   

 الَنِّ غال ً  -1
 وجص ئيحا ل

ََِم  جميَ  موطلحا ل  . اأهنا 

ففربلزص مسففائَل وموففطلحاٍ  كثيففرةً  -2 ِص ّْسففاو رّبمففا  أهنففا  ِصلجففد يف غيففر م,ا

ولن يف الَّن!  ال  فستدي إليسا حتى المتخوِّ

َِسا  سلٌم واضحٌم. -3  أنح ع ار

ٌمو بل ربما لصّخوتي يف المادة اللاحدة  -4 ََ َكثح سا مرّكَ ٌة مص
أّن معللماِل

 !  اليسيرة عشرا ص الوَحا ل

رص التعرفَا ل واألقلاَ  الراجحَم يف الَنّ  -5 َِذكص ه. أهنا    َْسل

ِح ففٌم  -6 ْحسففا مر مّمففا فسففّسلص اللصففلَ   ؛علففى الرتِيففب األلَ ففائي - اغالً فف -أ

 للمعللمم. 

 :هذه الا ُ م َْ  

 إلبراهي  بن محمد الَرمي. ْ جم   لو  الـِآ : -
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لع د العلي  ْ جم  ْص لحُت  لم الـِاْات الـِآناة  ُْ يت لق ب : -

 المسئل .

 لع د الرحمن الَخميسي. الْبوا:ْ جم   لو  الح يث  -

 لمحمد رّواس قلعه جيو وحامد صادد قني ي. ْ جم  لغة ال ـ ُْ: -

 لسعدي أبل ح يب. :ُالـُْوي  ال ـ يُّ لغة   اص ّلح   -

 لقطب موطَى  اْل. ْ جم  ْص لحُت  صول ال ـ : -

 لع د الغني الّدَقر. ْ  ىجم  الـوا   ال ِباة يف الَّْحو  التصِيف: -

 ل دوي طَ اْم.  ْ  ىجم  البّلغة ال ِباة: -

- : ََ ُّلر ع د النلر. الا  ىجم  األدبيُّ  ل

ها.  وغيرص
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 )ُت )الاوسو ُت لشاش   .ال ُْية  بكتب الااش ى

ها م  فلائد كتب معاج  اوهي كتٌب ع,يممص النَ  جد   و ِتداخلص فلائدص

لص اآلَخر.  الَنلنو وكلٌّ منسما فصكمِّ

  هذه الاوسو ُت  إل    ااَ: تْـ م 

ٍَ َْ ال لو   الا ُاف./ 1 ة  يف لوٍ  ْ اا صش  ْوسو ُت  ْتخصر

  :هما هذه الاوسو ُت  َْ  

 «من إصدار  :«ْوسو ة ال ـا ة  األديُ   ال ِق  الاذاهب الا ُصِة

 الَمعّيم العلمّيم السعلدّفم لعللِ العقيدةو وِق  يف  تم مَّلداٍ  فاخرٍة. 

ِّ تي وقد قاِ  ين يف العقيدة. ورص بإعدادها مَملعٌم من ال احثين والمختوِّ

 لللصل  للمعللمم بأ رع وقت.  ِسسياًل  ؛حسب الرتِيب األلَ ائي

أشففملص وأددُّ مل ففلعٍم ظسففر ي حتففى اآلن يف عقيففدة أهففل السففنم   هااي

 والَماعم.

فقد  ّد ي  ؛فَ ى اهلل القائمين على إعدادها ومراجعتسا خيَر الَ اء

. اك يرً  ااغً فر  يف المكت م اإل الميمو وهلل الحمدص

 «ِة  يف األديُ   الاذاهب  األحزا  الا ُصِة من  :«الاوسو ة  الاا ا

 إصدار الندوة العالميم للش اب اإل المي.

مل لعٌم َْيسٌمو لّخص فيسا القائملن عليسا مئا ل الكتب والمقاال و   هي

ت تي عن األدفان والمذاهب واألح ابو القدفممل منسا والمعاصرةل.  التي كص

                                      
ِص عن هذه التسميم. (1)  ِقّدِ الكال
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 «اااِة لمحمفففد رّواس قلعفففه جفففي. وِقففف  يف  :«الاوساااو ة ال ـ اااااة الاا ا

 مَّلدفن ك يرفن.

 «الوادرة عن وزارة األوقاف والشئلن  :«الاوسو ة ال ـ اة الكويتاة

 ( مَّلدة من الحَ  الك ير! 45اإل الميم بالكلفتو وِق  يف )

و فَ ى اهللص اعمٌل ضخٌ  جّ ارو اْتَ  به العلماءص وال احثلن كثيرً  هو 

 القائمين عليسا خيَر الَ اء.

« ري. :«ْوسو ة  لو  الح يث  فْون  لل ّحاثم  ّيد ع د الماجد الَغلي

 ل لعم ْافعٌم دقيقٌمو ِق  يف ثالثمل مَلداٍ  ك اٍر.م  هي

 « ِة  الَِّْ ام يف ْكُا   خّلق الِسول الكِيم إعدادص مَملعم  :«ملسو هيلع هللا ىلصنشضى

ين.  من المختوِّ

من الحَ  الك ير. حول بس  سا  ا( مَّلدً 12مل لعٌم قيِّمٌم ِق  يف ) هي 

َد فيسا ْولٌص كثيرٌة من الكتاب والسنم وأقلا  العلماء  ؛ٌَْ  ع,ي ٌ  شل حيثص حص

ِل األخالدل ومساوئلسا.   وغير ذلكو يف مكار

وقد  اهمتي مساهمًم ع,يمًم يف مساعدة المحاضرفنو والخط اءو 

ّعاظ يف اإلعداد والتحضير.  واللص

 ْوسو ُت   ُْة  يف  تا  الا ُاف. /2

َ    ِِهُ: وهي كثيرٌةو ِْ   

 «ااِة لمَملعففم مففن ال ففاحثينو وِقفف  يف  :«الاوسااو ة ال ِباااة الاا ا

ِصسفا  ؛امَّلدفن ضخمينو لكنّسفا صفدر ي قفدفمً  ثي معللما ِصحفدح فَب  -ولف   َحسي
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 .حتى اآلنو كما أّن عليسا مالح,اٍ  كثيرةً  -علمي 

 «َلمحمد فرفد وجدي. :«دائِة ْ ُاف الـِ  ال شِي 

و وهي مل لعٌم ضخمٌم ِق  يف عشرةل  مَلداٍ  ك اٍرو وفيسا فلائدص ولطائاص

! وفيسا  الكنّسا صدر ي قدفمً  كسابقتساو وبعضص معللماهتا قد َِاوزها ال منص

مٌ   .أغالٌ  َجمح

                                      
     بااَ تلك الاّلحظُِت طُئ ة  َْ ال لاُْ  البُحثاَ, ْْ م: (1)

  ,ْصشر بحثصه يف  األْاِ ْص    الش ُبي بدمشقو ِشرفن « مَلم مَم  اللغم العربيم»وقد 

 ِ. 1966األو  

  ,ِْصشر بحثصه يف  األستُذ حا  الجُس  هف. 1386رمضان «و مَلم العرب»وقد 

  ,ِتح حلقاٍ  يف  ال كتوا  لي  واد ال ُه ََْشَر  ل « مَلم المَم  العلمي العربي»حيثص 

مالح,ا  »ِ. ث  َجَمَعسا بعد ذلك يف كتاٍب  ّماه:  1969 - 1967بدمشقو ْيسان 

العربي ب يرو و وصدر ي ط عتصه األولى ط عتيه دارص الرائد «و المل لعم العربيم الميّسرة على

 ِ. 1970عاِ 

  , ففراٌ  إ ففالمّيم يف المل ففلعم العربيففم »يف كتففاٍب  ففّماه:  الاا كتوا إبااِاهام  ااو,ْ

 هف.1415ط عتيه مكت م السلادي بَّدةو وصدر عاِ «و الميّسرة

( 33/474المنار )الشيلص محمد رشيد رضا يف مقاٍ  ْشره يف مَلته وقد َْقَدَها ْقًدا الذلًعا  (2)

وي أّن أحمد باشا ِيملر المؤرخ األدفبو واللغلي المشسلرو جم  »  ول  :ومفّما جاء فيه  رص

ئل عنه أحدص علماء األط اء  من األغال  التارفخيم يف هذه الدائرة ج ًءا ك يًرا. و ص

ما فيه من  المشسلرفن فقا : إنح ما ر ه فيه من المسائل الط يم كثيرص الغلطو وْقل  ْحن: إنح 

ه لعله أكثرص من غيره.......
لله و رائل  الغلط والخطأ يف العللِ الدفنيم ملن ْقي

وجملمص القل  أن هذه الدائرة ال فصلَثقص هبا وال فصعَتَمدص عليساو ولكنسا راجتي عند جمسلر الناس  

أخذ ي  على قولرها وقلم مادهتا؛ لشّدة الحاجم إلى هذه المعاج . حتى إن وزارة المعارف

هاو وإن كان فنقوسا  منسا ْسًخا لمكت اهتا؛ لعدِ وجلد معاج  علميم ِامم باللغم العربيم غيرل

 «.ملادُّ كثيرٌة ضرورفٌم يف كل مقوٍد وملضلٍع من ملاّدهاو وهذا محلُّ الشاهد
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 «ثقايفٌّ ضخ ٌ  :«الاوسو ة  ال ِباة  ال ُلااة 
ٌّ
 ِعليمي

ٌّ
 ؛وهي عمٌل مل لعي

ِصعتربص أكرَب وأجمَ  وأددح المل لعا  العربيم الثقافّيم على اإلطالد حيثص  ؛إذ 

رٍ  وومؤلٍِّا  وشارك يف إَْازها أكثرص من ألا عال ٍ    وومحرِّ
 
ٍ  عللمي راجل ومص

و ومستشاٍرو ومؤ سٍمو من جمي  ال الد العربيم!  ولغلي 

ِصرجل  بعضص أج ائلسا عن النسخم الدوليّم من اة)دائِ وقد   ة الا ُاف ال ُلاش

World Book International ) م  الثقافم اإل الميم َِ م  ِنقيحسا لتتلاَء

 والعربيم. 

 ( ألا صَحم! 17و ِحتلي على )افاخرً  امَلحدً  30  تـع الاوسو ة  يف

 ( ألا صلرة!12( مقالًم! وفلجد هبا )24000وعددص مقاالهتا فقارب )

 .( جدو  إحوائي وزمني!1000)إفضاح! و( 4000( خرفطم! و)2500و)

ْصشر ي بنسختين: ورقّيٍمو وإلكرتوّْيٍم.   وقد 

د عليسا قل ص القائل:   ☜ وهذه المل لعم َفودص

اااِِنُ صى  هاااذا كتاااُ    ااا   تااا  يف  ش
 

اخااااِهى با اااُاٍف ْثااالش البِااااحُا    الزَّ
 

ه فكاااُ  بااا  الِغْااا  اااي فوائااا   اَّ   ش
 

ائِهى   َش الاا َّ ٍْ صااُاش ِضااا االُّ  ااي  إذى ك 
 

ِح ٌم حسَب الحروف السَائيم.  وهي مر

  

                                      
َلر التي فيسا عليسا مالح,اٌ  شرعيٌم؛ لكلهنا مأخلذًة من  (1)  )دائِة الا ُافلكّن بعَض الوُّ

 كما هي!!  ال ُلااة(

 راج ي )وفكي يدفا( المل لعم الحّرة. (2)
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   يْبغي للحِيصاَ  ل  الا ُاف الشِ ااة  ُْة    ل  طّلا

  ِ ْاَ,  اال لم خُصة    ى ي تْوا كثا ْ  لل لاُْ الاتـ ر بكتب ال تُ ى, سوا

ِيَ,    الا ُِصِيَ.     الاتدخر

  ,ذلك لاُ تشتال  لا  َْ فوائ ش كثاٍِة ُ ْْ: 

 أهنا ِحتلي على دقائق المسائل ولطائا اال تن اطا .

 من أحكاِ النلاز  التي ال ِكادص ِلجدص يف كتاٍب. اكما ِتضّمنص كثيرً 

ِصساه    مساهمًم فاعلًم يف َ دِّ الثغرا  يف كتب المسائل.كما أهنا 

بص الطالَب على دلّقم اال تن ا و وعلى فّن بناء المسائل  كما أهنا ِدرِّ

 بعضسا على بعٍض.

  اوهي أفًض 
ّ
ذلك  ؛مي اٌن دقيٌق لتعرفا الطالب مرِ َته من العل  الشرعي

ا  ق َل قراءة جلاب ألّن طالَب العل  فن غي أني فختربَ علَمه باإلجابم على السؤ

فإني وافَق المَتي يف الَلاب لكني زاد عليه المَتيو فسذا جيٌد لتحويل  المَتيو

ال فادة. وإني وافَق هل المَتي وزاد عليهو فلييشكرل اهلَل على هذه النعممو وفسأله 

الم فَد من فضله. وإني أخطَأ يف الَلاب فعليه أني فصراجَ  ََْسهو وفَّد وفَتسَد 

 ينل علمه.يف ِمت

 ِصعتفربص ملفر ًة لعوفر المَتفي وأحفلا  النفاس  كذلك فإّن كتَب الَتفاوى 

.. يف ذلفك اللقفتو وهفذا مّمفا .العلميمو والثقافيمو واالقتوادفمو واالجتماعيم

لص عنه كثيٌر من الدار ين وال احثين. َص    َفغ
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  َش اكش  ت ت اع  ف اش   استا ُبش  َْ  اِ ِص ى إل  ُْ ي  ا    ي ِ ر

 الكتب. 

رً  إذي السدفص هل اكتسابص العل   ؛اأو قدفمً  ابغّض الن,ر عن كلْه معاصل

 والمعرفم من أقرب طرفٍق. 

  ِ ِْ
 ش
ـِ ح  الـ يم  لِ ِهو وإْما المعيارص هل فّل ي ا ش دح

َل رص لل
ُِّ المعاصل و وال فصذ

  ون التَاٍ  للل ائل.ِحويلص الَلائد وفس ص المسائلو د

مففا فتخففّلف منففه بعففضص »  ااُل الاا كتوا  اااُ  بااَ نااُْي ال االاي:  ☜

الغيلرفن من ابتعاد الناس عن كتب الرتاث وجسلسف  بلغتسفا وأ فللهبا إني هف  

ه من النقل وال من العقل. واكتَلا بتلك المؤلَا  الحدفثم  ال أرى له ما فؤفدص

ك  اهلل  ف  ا الْـل  إْما جاء باألمر بالتَّقه يف الدفن ومعرفم حص

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿بالطرفق الوحيح والعمل به: 

احم اهلل  »و [122:]التلبم ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

  ِ اهُ كاُ سا  ُ ااْ ْا و«ساع ْـُلتي فو ُهُ فددَّ بقراءة  اهللص  ول  فتع دي

ٍِ  لى كالمله ْا اهللص باالجتساد يف  وكتاٍب غيرل كتابلهو وال بحَظ كال ول  فتع دي

يا  المختورا  َعمح وال باالجتساد يف منطلد كالِ أحٍد من خلقه  وفس  مص

ِص ر لله  لصسا والن,رص فيساو وفَق  ملسو هيلع هللا ىلصومَسلمهو إاّل كال ٌم فَب ِأمُّ َّ الذي هل حص

 لَس  واال تدال .ما ِقّرر من قلاعد ا

 وث عن الحق بأفسر و يلم وأقرهباحفإْه فقتضي ضرورَة ال    ُْ ال ـل

وأن اّل فصضيَ  اإلْسانص عمَره يف  للك الدروب المتعّرجمو م  ِمّكنه من 

 اللصل  إلى الغافم بالطرفق المستقي .
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الدعلة إلى ِرك كتب المتقّدمينو واالكتَاء عنسا   لا  ْ ْ  هذا الكّل 

ه ذهنصه بإدراك كتب  وبكتب المتأّخرفن َي وإْما المقولدص أن اّل َف,ّن من ل  فصسع

لَصَدٌةو فيرضى بمرِ م التقليد! بل عليه أن  المتقّدمينو أّن الطرفَق أماَمه مص

َدثصلن ما فصمّكنه من االختيار والرتجيح حي وفصعينه على  وفعرف مّما كت ه الفمص

 .«معرفم القل  ال اطل من الوحيح

    لسسللتسا  ؛بقراءة الكتب المعاصرة يف الَنّ  أواًل  فاْبغي    يب   الـُا

ضساو فإذا ما فس  المسائَل جّيدً   اوفصسرها يف لغتسا وأ للهبا وطرفقم َعري

وِوّلَرها حقح التوّلرو فال بأَس بعد ذاك أن فنطلَق إلى القراءة يف الموادر 

ل.   األصل  غيَر هّياٍب وال َوجل

 

 

  

                                      
 (.7أصل  الَقه الذي ال َفَس ص الَقيَه َجسلصهص )ص/( 1)



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 59

  ُِت َّْ ت ِب األ  ِْ الك  ْوِ  األصالة.  االهتاُ   بُ تُْ   ْصُدِا ال  

تيِّ ا  َوا  والكص َلخح ْحسا قليلمص الَدوىو  ؛فال فن غي اال تكثارص من الفمص فإ

َرةص الَائدة  .َْ ي

تىبيُّ كتُب  ذكِ   ☜ للال طللصه وكثرةص ورقه لنسختصه!  :فـُللب ض الـ ُْْ  ُال  

َ  الج م: لكنِّي ما رّغ ني فيه إلاّل الذي زّهدك فيه! وما قرأ ص قطُّ  فـُل اب

غارل الكتب  ي ك  قرأ ص من صل الين من فائدٍةو وما أصحول كتاًبا ك يًرا فأخي

!  .فخرجتص منسا كما دخلتص

َ  الج م:  ِصه ورجل ص منه »   ُل اب إذا ا تحسنتص الكتاَب وا تَدي ☜

 من ورقلهل 
َ
الَائدَة ورأفتص ذلك فيهو فلل ِراين وأْا  اعًم بعَد  اعٍم أْ,رص ك  بقي

ة  من َقلي لهو وإن كان الموحاص )أي الكتاب( مخاَفَم ا تنَاده واْقطاعل المادح

                                      
ِصَم  إذا كاْت  فُئ ة  =( 1) لغلفين أهنا  ٍء. ومذهبص بعضل الُّ  َشيي

َعَرب أصلص كلِّ ِّ فلي َكاَلِ الي ص األي

ساٌ و  ا  بلَغيير َهاءو َوأما َبنَا ص  دِ فسّن أمح ْى   ول  لما ال فعقل أو من غير اآلدمّيا : أصمح ِْ  ش

:ِ ُِ  الشَّ

اااااا اعِ  ااااااِ ا  فِااااااي  ش  لـاااااا  آلاااااااي   شغى
 

اااااااااااُِت   ْا ْرااااااااااااي      ْ باااااااااااُعِ  إ ى  ِر  ال
 

م  بين اللغتين يف قل  القائل:   وقد جص

اااااااااوهش  َش الو    ااااااااابشحى َّْ اااااااااُت   ش  إذا األ 
 

ُتِكااااااااااااُ  ْا اااااااااااايش الظَّااااااااااااّل ش بد  ِش ى  فش
 

(و والوحاح: للَلهري 6/251(و وهتذفب اللغم: لألزهري )8/434العين: للخليل ) انظِ: 

 (.1076(و والقاملس المحيط: للَيروز  بادي )ص/5/1863)

رةص  (2) ضٌم للضياعو َعسل ري تّي ا  وإني كاْتي زهيدَة الثمنو فإهنا  رفعمص التَلاو عص كما أّن الكص

 الرتِيب يف خل اْم الكتب )َفعرفص ذلك أصحابص الخ ائن!(.

 (.1/53الحيلان: للَاحظ ) (3)
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َل  روري! َِ ح عيشي وَكمص َي  كثيَر اللرد كثيَر العدد فقد   .«ع,يَ  الَح

َ  الجويا  َدماء من العلماء عاليمً » :  ُل اب َم ص القص
ِد ُّ عليسا  وكاْت هل ☜

س  َص بدةص أعماره  وِواْي َمَ   ؛إاّل أن أكثَر ِواْيَس  َدَثَر ي  ؛التي هي زص ألّن هل

تي  ََ ال ل  وفواروا َفطل لن المختورا ل  والطالب َضعص ث   ووال َفنشطلن للمطلح

! وفَدَثَر ي الكتبص  واقتوروا على ما َفدر لن به من بعضسا ِصنَسلي  .«ول  

  تيِّ ا ص ذاَ  ملضلٍع َطرفٍا ل  فصسَ قي أني  كُنيالل ما إالا إذا الكص

قًمو أو اشتملتي على مقوٍد من مقاصد التأليا  تَرِّ َثو أو َجَمعتي أشياَء مص بصحل

نص اقتناؤها حينئذٍ  - التي ال فصؤلِّاص عاقٌل إال فيسا  .فإْه فحسص

  

                                      
 المودر َْسه. (1)

 (.453صيد الخاطر )ص/ (2)

ِصسا بالتَويل يف الط عم الثاْيم من كتابي  (3) ( ْشر مكت م دار 29)ص/ «امب اع ال لاي»ذكر

سا َثّمم.  المنساجو فراجعي

وبل  من كثرة اعتنائه »أبي الَتح المطران:  جاء يف ِرجمم ملفق الدفن أ عد بن بن ل ا ة = (4)

 بالكتب وغلافته فيسا أْه جامٌ  لكثيٍر من الكتب الوغار والمقاال  المتَّرقم يف الطب....

ه   مِّ واجتم  عنده من ِلك األج اء الوغار مَلداٌ  كثيرٌة جًداو فكان أبًدا ال فصَارد يف كص

ه على باب دار السلطان أو أفن  ِلّجه. وبعد وفاِه بليعت جمي ص كت ه وذلك أْه مَلًدا فطالعص

 ما خّلا ولًدا.

 اإل رائيليُّ أْه لما حضر بيَ  كتب ابن المطران وجده  وقد أخرجلا  
وحدثني الحكي ص عمرانص

ها بخط ابن الَمالم.... ف لغت يف المناداة ثالثم  الف  من هذه األج اء الوغار أللًفا كثيرًة أكثرص

عمرانص أكثَرهاو وقا  لي: إْه حول االَِادص م  اللرثم يف بيعسا أهن   دره  واشرتى الحكي ص 

أطلقلا م  كل ج ٍء منسا بدرهٍ و فاشرتى األط اءص منس  هذه األج اء الوغار على الثمن 

 (.3/293عيلن األْ اء يف ط قا  األط اء )«. بالعدد
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  ,ُلاش , ال ُْية  بـِاِْة الكتِب التي تتُْ ل  ْوضوعش ال لم ْ  َ  تباا

ـش   آدابش . ِ  طشِائِ   تشِح  ُْْهجش ,  تذك 

َِّ ا ل على القراءة واالّطالع.  ح  فإهنا من أع, ل المص

 تلك الكتب َ ِْ  : 

 للخطيب ال غدادي. :«الجُْع ألخّلق الِ اا  آدا  ال ُْع» -

 البن ع دالربّ القرط ي.  :« ُْع باُ  ال لم  فضل » -

مدةص يف هذا  ال اب. وهل العص

ْصلجي. :«ت لام الات لام طِيق الت لام» - ري  لل ح

 للسمعاين. :« د  امّْلْ  االستاّلْ» -

 البن القّي .  :«ْ تُح داا ال  ُدة» -

 وهل َْيٌ  للغافم.

 البن جماعم.  :«تذكِة ال ُْع  الاتكلام, يف  د  ال ُلم  الات لام» -

 جامٌ  ْافٌ .
ٌّ
ي َر ل  وهل كتاٌب َمدي

ربي زاَده. :«ْ تُح ال  ُدة» -  لَطاشي كص

 لوّدفق حسن خان.  :« بج  ال لو » -

اة طُلِب ال لم» -  ل كر أبل زفد.  :«ِحلى

ها.  وغيرص
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  ِيحِة لااُاسِة َِ الا  يشْبغي اختاُا  األ  ُِت الاُْسبِة,  األُْك

 الـِاِْة.

تيّق,ً  ؛وذلك كاألوقا  التي ِكلن بعَد النحلِ هَن فكلن فيسا مص  افإنح الذِّ

يطً  رة والماءاَْشل ضي   .. وكاألماكن ذا  السلاء العليل والخص

                                      
َاب: ص ح األعشى يف صناعم ذكِ الـلـشْ اُّ  (1) ( أّن 321- 2/320اإلْشا )يف كتابه العص

شو وأرجَ  ذلك إلى أمرفن:  َشلِّ ر عن الفمص كي
َل لصلُّ ال ينص على اإلجادة واالِقان خص

عل ص ُْ مّما فص

 الزُْ ,  ص ُْ الاكُ .

 : الزْاُ , فـاُل  ْا  ْ ُ صا ُ ْا يف وصفّيته ألبفي عص فادَة ال حفرتّي   اُل  باو تااُ  ال اُئيا »  

رشًدا له لللقت المنا ب لذلك: ِ فلِو مص مص فٌَر مفن الغص
مفلِو صل خّيري األوقاَ  وأْفت قليفلص السص

َحر؛  ََ,ه أن فختار وقَت السح واعل ي أّن العادَة يف األوقا  إذا َقَوَد اإلْسانص ِأليَا شيٍء أو حل

َطسا من النلِو وخاح عنسا ثلَقفلص الغلفذاءو  سي
فإن النََ  ِكلن قد أخذ ي ح,حسا من الراحمو وقل

ففتي النسففائل و وِغنّففتي  وصففَا الففّدماغص مففن نففمو و ففكنتي الَغمففاغل و وَرقح أكثففر األبخففرة واألدخل

 الحمائل .

َ   بي األِصبع  ًذا من   خُلف اب َحرو وَجنََح إلى اختيار وَ ط الليل؛ أخي يف اختيار وقت السح

 قل  أبي ِّماِ يف قويدِه ال ائيم:

اااِِ الا اااذَّ  يف الااا ُّ   هُ ابْاااةش الِ كى اااذى  خ 
 

اااااااال    اااااااِة الِجلباااااااُِ   اللا   ساااااااود  ا   ش
 

ا لذلك بأْه حينئفٍذ ِكفلن الفنَ ص قفد أخفذ ي ح,حسفا مفن    َ جى بلَ ط الليلو محت ًرا للدُّ مَسِّ

هنص حينئفٍذ صفحيًحاو  فذاءو فيكفلنص الفذِّ
طسا من النلِو وخاح عنسا ثلَقفلص الغل سي

الراحمو وْالتي قل

فَحر فإْفه وإني  نشرًحاو وال دنص ْشيًطاو والقلبص  اكنًا. بخفالف وقفت السح كفان فيفه والودرص مص

هو  و إال أْفه فكفلن قفد اْت فه فيفه أكثفرص الحيلاْفا و النفاطقص وغيفرص و وفنسض ص الغفذاءص دُّ النسي ص َفرل

وَفرَِ ص مع, ص األصلا و وَفَفري الكثيفرص مفن الحَرَكفا و وَفنقشف ص بعفضص الّ,لمفاء بطالئف  

 أوائل الضلء. 

كتي الشسلةص إلخال  ف ما اهنضَ  منه وخرج من وربما اهنضَ  عن بعض الناس الغذاءص فتحرح

ل الخاطرو وباعًثا على اْوراف الس ِّ إلى ِدبير الَحَدث  غي هو فكان ذلك داعًيا إلى شص
َفَضالِل

= 
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 هبيَّ  ؛ لذا لَطم دمشق  $ ف  ا امُْ ش الذَّ ر َبطينا يف غص َي وهي  -لما ْ   َك

اِه:  - منطقٌم جميلٌم بدفعمٌ  ؤلحَاِهو وأع,  مصونَح  «تُايخ امسّل »ألحا أكرب مص

  .وغيرهما «ِساشِ   ّل  الُّْبّلْ»و

ل والتدبُّر س  والتحركي  والتأمُّ ََ ينص على ال
ِصعل وإني كان  وفاألماكنص الَميلم 

                                      
و بخالف وَ ط الليل؛ فإْه  دص جمي ص الَس ِّ و وفتَرح و وفتذبذبص القلبص رص كي

َل الحاضرو فيتقسح ص ال

 «.خاٍ  من جمي  ذلك

 : ُبأن فكلن المكانص الذي هل فيه خالًيا من األصلا و وذلك » ثم  ُل  َ ص ُْ الاك

ً او  َل عي ًْا رائًقا مص و وأن فكلن م  ذلك مكا
لال ل والطلاردل  والفَمسص

لفا ل عارًفا عن الفَمخص

حابو غيَر َغ   وال ٍرو فإني اْض ح إلى ذلك  رقيَق الحلاشيو فسيَح األرجاءو َبسيَط الرِّ
َكدل

ر  ما كي َل رٍة وأشَاٍر وأزهاٍر وطليبل رائحٍمو كان أبسَط لل ضي ٌط للخاطر: من ماٍء وخص فيه َبسي

َح للخاطلر.  ََ ْي  وأ

َل م؛ فإهنا      ذهب ب ض  م  ع لصلُّ المكان من النقلش الَغرف مو والمرائي الفمص إلى أْه فن غي خص

اًل للناظر فيت  غي طص الخاطَر فإّن فيسا شص ه القلبص فيتشّتت!وإني كاْتي مما فنشِّ  «. عص

لَطففمص كلُّسففا أشففَاٌر وأهنففاٌر مّتوففلٌمو قففّل أن فكففلن هبففا مفف ارعص »  ااُل يااُ وت الحاااوا: (1) الغص

ْيفَ هص بفالدل اهللو وأحسفنصسا من,فًرا. وهفي  للمسَتَغالح و إال يف ملاض  فسيرة. وهفي باإلجمفاع أ

عب دو واألصبصلحمو وشل غي نان األرض األرب : وهي الوُّ لَطمو وهي أجلُّسفا إحدى جل «. َبّلانو والغص

 (.4/219معَ  ال لدان )

ل  وى ش َ  حش د , خُلفش يف ذلك اب غي د )وفصسّمى السُّ غي أفًضا( إْه أْ هص األربعم؛ ألْه  فقا  عن الوُّ

رة وال ساِينو ال فنقط  ذلك يف ملضٍ  منهو وقد  ضي شت لكص الخص ممتدٌّ ْحَل ثماْيم أفاِو مص

و وملن  رة من الَاْ ين م ارعص ضي فصساو وملن وراء الخص تي ِلك ال ساِينص باألهنار الدائ ل َجري َّ حص

 الد اهلل وأحسنصسا أشَاًرا.وراء الم ارع مراعي السلائل ! ث  قا : وهي أزكى ب

مري )2/473صلرة األرض: البن حلقل ) انظِ:   و(3/167(و ومسالك األبوار: للعص

 (.4/432وص ح األعشى: للقلقشندي )

ولذا فقل  شيلص ال الغم أ.د. محمد  .وهل هدٌف من أهداف القراءة المَيدة كما ال فخَى (2)

إنح «: »مراجعا  يف أصل  الدرس ال الغي»أبل مل ى يف مقدمم الط عم الثاْيم من كتابه 
= 
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ٍه. ألّن الحََظ فن غي أن ؛ال فصلَصى هبا يف الحَظ لي  فكلن يف مكاٍن غيرل مص

 

 

  

                                      
ٌة بالعل و وقد َِد الرجل َفقرأ وفصقا  له: قارٌئو  ٍل ومراجعٍم ضارح القراءَة من غير ِدبٍُّر وِأمُّ

 «.وَفكتب وفقا  له: كاٌِبو وهل ل  فنتَ  بما قرأو ول  فنَ  بما كتب
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  .اة ت الِ لىاااة الاحكَّ  االهتاُ   باُل َّ ايَُّت  الاجّلا

رص غال ً وهي  َِودص عن الَامعا و والمَام  العلمّيمو  االمَاّل ص التي 

ها.  واللغلّفمو والمراك  ال حثّيمو وْحلل

   وفً  حاث  ن ّلِحظ مين منس  يف  -من طاّلب العل   اعص ص ال  ّيما المتقدِّ

مم -التحويل  ورفحا  والمَاّل  العللمّيم المحكح م   ؛عن اال تَادة من الدح

ا ل  اأنح فيسا كثيرً  رةو والتحقيقل  المحرح
َميح ةو واألبحاثل  الفمص

را ا ل من الدِّ

 الَّيدةل لكثيٍر من المخطلطا ل النَيسم.

 َْغََل هنا أفًض   ال يشْبغي عن المَاّل  األدبيم والثقافّيم الرصينم  اأني 

رص يف القرن الماضي َِودص َررل فإّن فيسا من َْائ ل المقا ؛التي كاْت  ال ل وغص

.  الشيءص الكثيرص
 القوائدل

 َِ وهي مَاّلٌ  كان َفكتبص فيسا ك ارص الكّتاب واألدباء والشعراءو فَمني را

 ِقلفَم أ للبهو وِمتيَن بياْهو وزفادَة معارفه وثقافتهو فعليه هبا. 

  من القس  الثاين  - يـف  ل  ا ي تلك الـُئاة-: 

ة  الِسُلة» ها األ تاذص أحمد حسن ال ّفا   «ْجلا رص
  .$التي كان فصودل

ة  الاُْا»  ها الشيلص محمد رشيد رضا  «ْجلا رص
 .$التي كان فصودل

.......................... للعلَ,فف ل َْعسففاو  ؛ِصلَحففقص بتلففك فسففذه المَففا ُّ 

                                      
(1) : ُلُّ جش ا. ويف الَحدل  الاش حص لحمو وهي الوُّ ََ مان»فث قا : َجمي  َم قي م لص لح ََ «. ما َمَعك؟ قا : َم

مانو  قي مم لص كي   ُل الُْبغة:َفعنلي: كلتاًبا فيه حل

لشاااااااااِ   ِدياااااااااْ  م
ِ

ات  ام ااااااااات  م  ذش لَّ  ْجش
 

وا ِااااِب   ِش ال ش اىاااا , فاااااُ يِ ااااو  غش ااااِويم    ش
 

= 
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 وكثرةل فلائدها......................................................... 

 

 

 

  

                                      
َِعاَلى. :أي   

ل
يص اهلل تابصس  َوحي

 كل

بَُّ :  بمو َأصلسا   ُل الجش َعرح ْحسا مص َلى.فقا : إ غي ّيم مص
 يراْل
 بالعل

 : مِّ    الش و َفسص
مل َمم. وهي مودر كالَمَذلح كي ال  الحل ََ و هل من َجّل؛ ل ي بالكلتابل مِّ َي هبا كما  ص

ال . المَملع المغيث يف غرف يي القر ن والحدفث: للمدفني ) أو ََ نَى ال َمعي
 (.1/341بل
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  )االهتاُ   بُألطُايح الجُْ اَّة )اسُئِل الاُ  تاِ  ال كتوااه

  الاتاارزة.

ِصط  ي بعدص  لما فيسا من العل  والتحقيقو  ؛ لاٌء المط لعمص منساو أو التي ل  

 والتحرفر والتدقيقو لكثيٍر من المسائل المسّممو والقضافا المعاصرة.

   لَّاُ ت ْا  لي الاِ ا على قس  الر ائل الَامعيم يف مكت ا    ك 

و من ِلك الملضلعا ل  بص ََ ََِمّلَكني الَع و و
شمل هي الَامعا و أصص تص بالدح

كيا أهنا ل  َِر النلَر  :ْت ُئّل  القّيممل التي َكَتب فيسا أصحابص ِلك الر ائلو 

َل أصحابص دور النشر عنسا حتى اآلن؟! ََ ؟! وكيا َغ   بعدص

   ِغلش ال ُلب فال أقّل من أني فقرَأ  ؛عن قراءة الر المل بأكملسا ف  ى   

. مَمو والخاِمَمو والنتائَجو والتلصيا ل  المقدِّ
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 هاَّ ُ ثّلثة  ََّ , لك   :الـِاْة   نواع  كثاِة 

ْىبِا ٍ  -1 ٍث  تش ِّْيٌمو فَم ص فيسا القارئص من بطلن  : ِاْة  بشحى وهذه قراءٌة متأ

ه ر  الموادر والمراج  ما فصَيدص ل والتَكُّ يف بحثهو ثّ  فعلدص على ما جمَعه بالتأمُّ

ص والملازْم ََحي  لليوطَي منه األجلَد واألْسَب.  ؛وال

   ِص عادًة يف ِأليا الكتب والر ائل.  هذه ال ِيـة ِصستخَد   هي التي 

ـىِاا ٍ  -2 ٍد  ت ِى و  : ِاْة   ش ِصلفَتَقطص فيسفا الشفلاردص وهذه ِكلن قفراءًة  فرفعًم 

و والن,ففائرص  هففاو  وواللطففائاص ِّْسففا مففن الكتففب وغيرل والمسففائلص التففي يف غيففر م,ا

 .  وِقيحدص

   و كفتَسير ابن جرفٍر مثاًل  اكتابً  فادخذ  الا ُلع ا ل و من الكتبل األمح

 «ال دافم والنِّسافم»للذه يو أو  « ير أعالِ النُّ الء»البن ع د الربّو أو  «التمسيد» أو

بل  ووال فتلّقاص عند م احثه وملاّده ؛وفقرؤه قراءًة  رفعمً  والبن كثيرو وما أش َسَسا

ها بعَد ذلك يف  دو ث  فقيّدص لارل ََ َد ال لارل رُّ عليسا مرح السحابو فقتنصص منسا الشح َفمص

ِ  ت(بطاقاٍ     وال فَرِّ ص فيساو فقد فحتاجص إلى ال طاقم ولل بعَد َعَشَرا ل  ,)ك 

                                      
بطاقاٍ  لي  من ابتكارا  هذا العور كما أّن ِدوفَن الَلائد والشلارد يف  يْبغي    ي  لمش  (1)

 قد فص,ّنو وإْما هل معروٌف من قدفٍ .

   ( يف ِرجمم علي 4/1867يف إرشاد األرفب )هف(  626فـ   ُل يُ وت  الحاواُّ )ت

قاعص »بن محمد بن ع يد بن ال بير األ دي المعروف بابن الكليف:  وبليَ  جص ازا ص كت ه ورل

 «.العلماَء كلُّ رقعٍم بدرهٍ !  ؤاالِله

  الا تويف  َ ( يف ِرجمم بار طغان بن 1/245يف ِارفل اربل ) ها( 637)ت    ُل اب

 للممللك األْدلسي القرملين:»محملد بن أبي الَتلح الغ ي: وجد ص بين أج ائه جص ازًة فيسا 
= 
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ا لِ شُلِاااااٍب  ااااا   فى ُلِاااااٍب الش ِيلىااااايش اش بشاااااُ طش   ش

 

ت ااااوق  إلاااا  بااااذل   اِهااااِب يش وش الىاش  اللُّ اااا   ش
 

اااْش  ال َّ ِم  ش َِ بِاااُلىِ لى ي ااامش الااا ر الش ِيلىااايش نشجى   ش
 

 «تلااااوح كباااا ا الااااتامر باااااَ الكواكااااِب  
 

 إلل األبيا . 

   اللَِّا  )ت  َ َْييسر )ص/ها(  640  ُل اب يف ِرجمم شيخه أبي الكرِ  (117يف ِارفل دص

رأفتص فلًما غالًما كان لهو وهل »الملصلي الشافعي:  محمد بن ع د اهلل بن محمد األكاف

و قد كتَ ه يف ذلك $خارٌج من عندهو وبيده جص ازٌةو فسألتصه عنسا فناَوَلنيساو وإذا فيسا بخطِّه 

ك. ٌِ ْقَص بعضص و إذا مرح فل ٌِ س : ابَن  دِ! إْما أْت أفا  اللقت: قا  بعضص

س  يف المعنى شعًرا:   فأْشد بعضص

  ْ جاَّ اااااااااةٍ الااااااااااِ  ْ ة   ياااااااااٍُ    ِ ااااااااا َّ
 

اااااااُ  ـشصش ااااااا  نش  ْ ااااااااُ نـصااااااايى  يُ   كلَّ
 

 فكاااااافش يش ْاااااُ ب ااااااٍ     يلاااااذُّ ب اااااُ
 

اُ  ـشصش ْىتش  ْ ِش  ه َى كاُ  ي اِ اي  ي ضاِحي الا َّ  ْش
 

 كااامى طُلاااٍب لااام يْااالى باااُلِحِِص حُ تشااا 
 

اااااُ  صش ِش ا  ْاااااُ حش اااااو  ه  ش ى  ِ  « نُل اااااُ غاااااا
 

   الَسضي ص من النساء:  (:12/614ها( ) 711  ُْ يف ل ُ  ال ِ  البَ ْْظوا )ت

ي البن أحمر: ؛ وأْشد ابن برِّ ٌِ ٌح مسضل حيينو وَكشي  اللطيَم الَكشي

تاااااااُا   هااااااامى  ااااااابَّ ال   ااااااام  إذا ح  ض   ه 
 

   ِ اااااا ْش الْصى , إذا ْااااااُ اساااااات بى ِ   ِ اااااا  ن ص 
 

ففًما هنففا جمفف ص   ضص لوففقًم يف الكتففاب فيسففا: هفذا َوَهففٌ  مففن الشففيل؛ ألنح هص فف ازًة مص ورأففتص هنففا جص

 ٍِ ٌر جم ص ْويرو قفا : وكالهمفا مفن أوصفاف َهضل ْصوص تالفص لمالهو بدليل قلله: 
الَلادص الفمل

ر  .«المذكح

   ( يف ِرجمم 17-21/16 ير أعالِ الن الء ) يف ها( 748  ُل الحُفظ  الذهبيُّ )ت

َلَي:  وقد جمعلا له من جص ازه وِعاليقه )معََ  السَر( يف مَلٍد »الحافظ أبي طاهر السِّ

 «.ك يرٍ 

 : ق  الاجل  بـول ـر  زكيُّ الدفن » ف لاق  ل  كّلْ  ْح
ممص الحافظص الذي جمعه هل العالح

(. وكت ه كما فَئ ال كما فَبو لذلك ل  فكن 656ع دص الع,ي  المنذريُّ المتلىف  نم )

َص ازا  ملجلدًة يف  ِرِي صه كما فن غيو وقد بقيتي ع ارةص المنذري عن جم  الكتاب من ال
= 
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نين!.............. .......................  .السِّ

 س  عن الكالِ ؛ لذا ئل بعضص فٌح ال ف قى! قيل له: فما  فـُل: وفقد  ص رل

ه؟ قا : الكتابمص   .«وال فنلبص اللسانص عنه وألّن الَقَلَ  فنلبص عن اللسان ؛َقييدص

للال الَقَل ص لل فق ي دلفٌنو  والَقَل ص ْعمٌم من اهلل ع,يممٌ » :$  ُل  تُدة    ☜

  .«ول  َفولصحي َعيٌش 

                                      
مكت م عارف حكمت بالمدفنم المنلرة من )معَ  السَر(. اْ,ر التَاصيل يف صدر ْسخم 

 «.381( ص: 1( عدد )8مقا  الدكتلر بشار علاد عن )معَ  السَر( يف مَلم الملرد ِ )

  = (: 215جاء يف المقامم الَلَبرّفم من مقاما  الحرفري )ص/ل ا ة 

اااااااةش  ْاااااااِا ااااااالى لا  اااااااتش ِلٍع دشخالش    
 

هى لااااااااكش ِ ْاااااااا ا   اااااااازايش ااااااااة    ش ْش ِا  كش
 

ِ   اٍ  فاااااداى ٍ  َش  اااااوى   ناااااُ ْاااااُ باااااا
 

هى   ٍة فاش اااااااااااُيش ْش اااااااااااُيش ى يف   ِ ااااااااااا   س 
 

لاااااااااي اااااااااا    الاش اااااااااااة  ن ى  ياِداش الصا
 

هى   ااااااااُيش كا    ش ااااااااُِيا الِجااااااااِا    ال  
 

ا فبشاىتااااااي  ِ اااااا صى
ِْ  فاااااا ذا ْااااااُ هبش ىااااااي  

 

هى   اااااازايش ااااااة  الخااااااُِ ,  الْااااااا يم     ِفش  غ 
 

 

َ   اُ ة  (1) ساو أو فتساونص بقاعدٍة » يوصي طّلا ش ال لم: $ ُل اب وال َفستقلح بَائدٍة فسمعص

َ,سا.   فض طصساو بل ف ادرص إلى ِعليقسا وحل

هو وال فقن ص من   ولتكني همتصه يف طلب العل  عاليًم؛ فال فكتَي بقليل العل  م  إمكان كثيرل

ه.   إرث األْ ياء صللا  اهلل عليس  بيسيرل

رص ِحويَل   فائدٍة ِمّكن منساو أو فشغلصه األملص والتسلفاص عنساو فإّن للتأخير  فا و  وال فؤخِّ

ل يف ال من الثاين غيَرها لسا يف ال من الحاضرو حوح ِذكرة السام  «. وألْه إذا حوح

 (. 181الَنلن الوغرى: لل,اهري )ص/  انظِ:(. 189/والمتكل  )ص

 (.4/448ل اب التأوفل يف معاين التن فل: للخازن ) (2)

 المودر َْسه. (3)

  :الـاام  َ أقس  بالكتابل و لتلهو وهل » ﴾ڑ ڑ ژ﴿:  عن قل  الحّق    ُل اب
= 
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تَب به  هو وكص عص ه وَشري هو الذي جرى به َقَدرص

)القل ( الذي هل إحدى  فاِلهو وأو ص مخللقاِل

و وقامت به موالحص الع ادو يف  ِص ,تي به العلل
َل
و وأصث تتي به الشرفعمصو وحص ّيد به الدفنص و وقص اللحيص

ن و وأصمِّ طَِّد ي به الممالكص و وأقاِ يف الناس أبلَ  المعاش والمعادو فلص تي به الس لص والمسالكص

َِشَي ملاع,صه القللَب من السَق و وط يً ا  خطيٍب وأفوَحهو وأََْعه لس  وأْوَحهو وواعً,ا 

و  -بإذن بارئه  -فصربئص  ر العساكَر الع,يمَم على أْه الضعياص اللحيدص من أْلاع األل و َفكسل

َِه وبأَ ه ذو ال أس الشدفدو  ِصساسص الممالك. وَفخاف  طل و و ِصدبحرص األقالي ص  وباألقالِ 

َلَل المعاين يف الطرفين   جص حص
والقَل ص لسانص الضميرو فصناجيه بما ا ترتَ عن األ ماعو فَينيسل

سلِ واألقالِ ْ,اًما  َص َكَمه فتويرص ملاردص ال
سا حل ي المرقلِو وفصلدلعص فتعلدص أحسَن من الَلشي

 لألفساِ. 

دل وكما أن اللساَن   دص الحروف المسملعم عن اللسان كتللُّ َِللُّ برفدص القلب فالقل ص برفدص اللسانو و

ْصه الوامت ْصه ولسا ه وِرجما الت يان «. الحروف المكتلبم عن القل . والقل ص برفدص القلب ور للص

 (.303 - 302يف أفمان القر ن )ص/

للحسن بن محمد الغّسا و  :«الت ِيف  ام ّل  ب ضالة الخ وط  األ ّل »  انظِ للازي : 

 ط   الرابطم المحمدفم للعلماءو بالمملكم المغربيم.

 = فكادص فق ص االَِادص بين األدباءل على أّن أفضَل ما قيل يف القل  شعًرا؛ قل ص أبي  فُئ ة

 ِماِ يف مدح محمد بن ع د الملك ال ّفا :

ااااابشُتِ   لاااااك الـلااااام  األ لااااا  الاااااذا بِشش
 

ااا   الا ُِصااال  ت صاااُ   ْاااَ األْاااِ   لش  الك 
 

اُّ اااااُ ِْ لاااااوال نشجش  لااااا  الخلاااااوات  الااااااّل
 

اااِك تلاااكش الاحُفِااال    لى  لااااُ احت لااايى للا 
 

ااااااُ   األفااااااُ ي الـااااااُتّلِت ل  ُب اااااا   ل  ش
 

واِساااال    ااااتُاتى    يااااٍ   ش ا  الجْشاااا  ا ى    شاى
 

َا  ش ى ش ااااااُ اااااالٌّ  لكاااااا ااااااة  طش ـش  لاااااا  ِاي
 

 بآثاااااُاه يف الشاااااِق  الغاااااِ   ابِااااال   
 

اااااو ااكاااااب  فصااااااح  إذا   اساااااتْ ـتش   هى
 

اااااو ااِ ااااال        جااااام  إ  خُطبتشااااا   هى
 

ا ش اللر اُفش   فِغاايى  اى  إذا ْاُ اْت ا  الخش
 

وافِاااال      لااااا   اااا ُ   الِ كااااِ  هااااي حش
 

= 
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  فليون ي للن,ائر  ؛كتابمص ِلك الشلارد يف بطاقاٍ   ف  ى  قَّ  ل  الـُا

  ً رل سي
 او فكت ه يف دفرتٍ خاص  عندهو وفقّيد يف كلِّ صَحٍم عنلاًْ اوالمتشاهبا  فل

و فإذا ما وجد معللمًم ِّتول بذلك العنلان أشار إليسا يف ِلك الوَحمو اجدفدً 

: ا َ  الكتابو ورقَ  الَ ء والوَحمو والط عَمو و يَتمل  له م  مرور اذاكرً 

!اللقت  الفص الم ٌر ثّ  فنسمرص  َقطي
 سائللو وَْائ ص الحوائللو وأو ص الغيثل

 ستقلٌّ   يُ حبَّذا والَقهص له  وفالحدفثص له دفرتٌ ولل كان لكّل فٍن دفرتٌ مص

  .. وهكذا..دفرتٌو والتأرفلص له دفرتٌ 

ْة بكِ  بو يي وهذه هي طرفقمص   .كما حّدثني بذلك عن َْسه $ ال ّلا

                                      
ضاااايى  ور ْااااُِح,     ِر   طُ تىاااا    طااااِاف  ال

 

ُفِااااال     لْجااااواه تـااااويضش الخاااااُِ  الجحش
 

َش الااااذكيَّ    بلاااايى  هى اش الااااذر زش  إذا اسااااتغى
 

اااااوافِل     ُلااااااِ  يف  اااااي سش ِطاااااُِي  هى ـِ  ال
 

دتى  ااااا َّ ااااا  الِخْصاااااِاِ   سش    ااااا  اف تى
 

اااااال    ِْ  ثااااااّلحش نواِحاااااااِ  الااااااثّلح  األنُ
 

ااااف   هش ِى  ْ ااااو   ا ياااايش  لاااااّل   اااادن     هى
 

اااو نُِحااال    ,  ساااااْب خش ىب ااا    هى اااْ    ضش
 

 : ما وصَا الناسص القلَ  بأجلَدو وال أبرَعو وال أصحح معاٍن وألطَا من »  ُل اآلْ اُّ

 (.3/47الملازْم بين شعر أبي ِماِ وال حرتي )«. هذا اللصا

 :وللناس يف القل  أمداٌح ومقاماٌ  ما بين ْ,ٍ  وْثٍرو »   ُل  بو الح َ الب َُّْهي الاُلشـي

ٍِ ح يٍب يف مخاط ته محمَد بَن ع د الملك ِص قل ص أبي ِما اإلكليل يف َِضيل «. والمقدح

 (. 345النخيل )ص/

(و وكن  الكّتاب ومنتخب اآلداب: لل لْسي 4/274العقد الَرفد: البن ع دل رّبه )  انظِ: 

(1/182.) 

(1 )ُ ليم طالب العل  )ص/       ُا إل  ذلك  يض  المط لع ضمن  -( 175يف كتابه النَي  حل

نَاًشا»: حاث   ُل -المَملعم العلميم  ذّكرًة( لتقييد الَلائد والَرائد اجعلي لك )كص ( أو )مص
= 
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وهذه ِكلن قراءًة عابرًةو الغرضص منسا َفتيشص  : تش تا ٍ  ٍح تص ُّ  ِاْة   -3

حص أوراقسا َُّ اّل  وِو ََ  والفَم
لللقلف على معالمسا  ؛الكتب والدورّفا ل

 ص فيسا عناوفَن األبلاب والَول  والم احث والمطالبو 
الرئيسمو بحيثص فصطالل

سا.  ماِلسا وفسارل ل  وفن,رص يف مقدِّ

 : َ   ـاٍل الظُهِاا َِذهَب »  ُل الشاخ  اب َُّح هذه لن  وقراءةص التو ☜

َدًى  َِساو فرتجل ص إليسا  ؛ ص ألْه  ي قى يف ذهنك مالمحص عامٌم للم احث التي قرأ

َتسا َي َت  .«إذا احي
 
 

  

                                      
ّْساو وإن ا تعملَت غالَف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلكو  واألبحاث المنثلرة يف غير م,ا

ً ا له على الملضلعا و مقيًِّدا رأَس  ِِّ رةو مر ل ما فَتم  لك بعدص يف مذكِّ فَحَسٌنو ث  ِنقص

  «.المسألمو وا َ  الكتابو ورقَ  الوَحم والمَّلد

 (.181الَنلن الوغرى )ص/ (1)
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  ُ ِال  اِحِصى  ل  ت جاِل ال وائ   ح ظ ل   َّ   .بد ا

حنلنص بنص  عيد المالكي  .ألّن )العلَ  صيٌدو والكتابَم قيٌد(و كما قا   ص

اار  ا ال لمش بُلكتُبة»ولذا جاء يف الحدفث:   .« ش

☜ اإذا  معَت شيئً » يـول: ,الش بيَّ سا ي  قا :  ووعن أبي كيران 

 .«فاكت يه ولل يف الحائط!

لعلح الكلمَم »إلى ك ي ِكتبص الحدفَث؟! قا :    ال البَ الابُاَ:  ☜

! سا بعدص  .«التي أْتَ ص هبا ل  أ معي

 : ُص  َ  ْْصوا الجصا َ  ب قلتص ألحمَد بنل حن ل: إلى »   ُل الح  ☜

 .«متى فكتبص الرجلص الحدفَث؟ قا : حتى فملَ !

☜ كنتص منذ  نيَن كثيرٍة دعل ص اهلَل »   ُل الـُضي الا ُىف بَ يكِياُ: 

لي  ََ : فا  ابَق ال ٍ   ووقلتص وكان عندي  ووقلتص يف وقٍت  َخر: فا  ابَق كلِّ َفلي

                                      
ميشو فتَّطني ( 1) د والتقي ري ََ رص َفشملص جميَ  أْلاع القراءةو لكنه أليقص شيٍء بقراءة: ال نوص هذا العص

فَت إلى الولاب.  دل  لسذا هص

 (.1/154الَلاكه الدواين على ر الم ابن أبي زفد القيرواين ) انظِ (2)

وي مرفلًعا وملقلًفاو وصّح من حدف (3)  وع فد اهلل بفن عمفرو وع فد اهلل بفن ث أْ  بفن مالفكرص

األحادفففث الوففحيحم: لألل ففاين   لسففلم انظااِ تخِيجاا   الكااّل   لااا  يف:. ڤالع ففاس 

 (.2026( رق  )5/40)

( 3/933(و والدوالبي يف الكنى واأل ماء )34رواه زهير بن حرب يف العل  )ص/ (4)

(و والخطيب يف ِقييد 1/216) -اهلل روافم ابنه ع د  -وأحمد يف العلل ومعرفم الرجا  

 (.100العل  )ص/

 (.68/شرف أصحاب الحدفث: للخطيب ال غدادي )ص (5)

 المودر َْسه. (6)
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 وهبا يف اللقت السذه الروافم وال عالمً  اأْه شيٌء َخَطَر لي ول  أكن ذاكرً 

ِصسا عندي يف ما  معتصه وكت تصه وروفتصه.  فا تحسنتص هذه الدعلَة ث  وجد

أْه كان بحضرة  وأو من غيره  ووحكى لي بعضص بني الَرا  عن رجٍل منس 

فذكَر له هذا  وق ل ملِه وِلّفي بعد  اعٍم أو أقلح منسا $أبي جعَر الطربي 

فقيل له:  وفكت ساو فا تدعى ملحربًة وصحيًَم ڽالدعاء عن جعَر بن محمد 

أيف هذه الحا ؟! فقا : فن غي لإلْسان أن اّل فدع اقت اَس العل  حتى 

 .«فمل !

اى   »يف كالمه عن العل :    ُل ب يع  الزُْ  ال اذاين  ت     ش ال  ُ ش ش ى ☜

يِ  ِى غش ل ح  إاِلَّ لِلى اى    ,يشصى صش ِ .  ش ي  إاِلَّ بُلَّْ ى ِش الش ي غى اِ  ا ش ي الَّْ ى
ع  إاِلَّ فِ ـش ال  ,الش يش  ش

اِ  ب  إاِلَّ فِي الصَّ ى ْىشش  .«يش

   َ : كُ   ب   اهلل ب بشُاَ ي ْش   ☜ الىا 

اااااااااااُ اااااااااااُ ال َُّلِاااااااااااب  ِ لا  يُّ ش
  ش

 

َش يياااااااا ِ   ااااااااُدش باااااااا اَّ ااااااااِي حش  اِئى
 

ااااااااااامٍ  اااااااااااذى الى لااااااااااامش بِحلى  فشخ 
 

اىاااااااااااااا ِ   ـش ه بِ اراااااااااااااا ى  ثاااااااااااااامَّ  ش
 

ااااااااااُ َى آثش اااااااااا ِْ ااااااااااةش  ِع الىبِ ى ش دش   ش
 

بشاىاااااااااا ٍ      َِ ااااااااااِِ  بىاااااااااا اى  ِا  ش
 

ُ ي ْ ب لإلُْ  الشُف ي:  ☜  ْاا

                                      
 (.3/222الَلي  الوالح الكايف واألْي  الناصح الشايف ) (1)

 (.302مقاما  بدف  ال مان السمذاين )المقامم العللمّيم( )ص/ (2)

ِّ 6/178و والكامل: البن عدّي )(3/25الك ير: لل خاري )التارفل  األباُت يف: (3) (و وذ

 (.4/220الكالِ وأهله: للسروي )
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ه   اااااا   اااااا    الكِتُباااااة   ش  الِ لااااام  صش
 

اااا ى   ـش
َش بُلِحبااااُِل الواثِ اااااودش اراااا ى ص    ش

 

زالشاااة   اااِة  ش ى تشصاااا ش غش اُ ش ِااااَ الحش  فش
 

ّلئااِق طُلِـااا ى   تش كا ااُ  َش الخش  بشاااا
 

   نَصو  ؛ لم  اش فااُ  ِ ت َرصو واقتناصل القص َص مّما فحثُّ على اْتسازل ال

َقَ  من هذفن ال يتين لو أوي َُّ ِل التع  :وعد

ااااااا    ثل 
ِْ ا  ْ   غاااااا    الاااااااو ش  ااااااي

 

ـشطى   اااتش لى اااِب الِ لااام التاااي ت  َى ن خش ااا ِْ 
 

ْ  ب اااااُ ِحكااااااة   ااااال الااااااِ  ي حصر
 

ـشطى  إناااااُ ال ااااال     ا تاااااُع  الااااُّْ
 

 

  

                                      
.«. وِرتكسا»ورد ي هذه الكلممص يف مع,  الموادر:  (1)  العروضيُّ

 وفيسا خلٌل من حيثص اللزنص

  : سا»والولابص  (.4/5كما يف حاشيم إعاْم الطال ين: لل كري )« وَِكُّ

(و 2/206(و والعقد الثمين: للَا ي )2/769إرشاد الطال ين: لألقَسسي ) الباتُ  يف: (2)

 (.1/14وبغيم اللعاة: للسيلطي )

ّي )   هاُ   لل هف( شيل الدفار  698ل ساء الّدفن محمد بن إبراهي  ابين النّحاس الَحَل لي النححي

 المورفم يف عل  اللَِّسان.

 : ِج! َول    َْ غِائب ِّْي أح ُّه؛ أْه ل  فَتَ وح َ
ل
نََب قّطو فقيل له يف ذلك فقا : أل عل ل الي َفأيكص

ي ي فلي اليَنحم!! َْول  فآثر  َأن فكلن 
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  ُِّ ِة  بُداى إل  ت جاِل الخواطِ  األفكُا التي تا  ؛بذهْك ْبُ ش

ْى ش   ِى ُ ش ُْ تشتّل ش   ت   ف ن ُ س 

َ  الجويا  صا  »يف مقدمم كتابه الماِ    يف هذا يـول  امُْ   اب ☜

ضص لسا» :«الخُطِ َِعرل ح أشياَء  َّ ضص  ولما كاْت الخلاطرص َِل ص يف ِو رل ِصعي ث  

     ُل لكي ال فصنسى.  ؛كان من أولى األملر حَظص ما َفخطصر وعنسا فتذهبص 

: «ار   الِ لمش بُلكِتُبة ».  

اص عليه!  وفيذهبص  وفأِشاغلص عن إث اِه ووك ي قد َخَطَر لي شيءٌ  فأِأ ح

َ نََح له من عَائب الغيب  وورأفتص من َْسي أْني كلما فتحتص َبَوَر التَّكر

ْيثا  عليه من كثيب التَسي  ما ال فَلز التَرفطص فيه وما ل  فكن يف حساٍب   وفا

 .«فَعلتص هذا الكتاَب َقييًدا لويد الخاطر

ثاىااَ      َ ْة  اب هن هناك فلائدص » :  ُل ال ّلا َِطرأص على الذِّ ☜ وال ِكاد 

ضص لسا أو ها والتَعرُّ رص كي
رص ذل ًة ِحتاج إلى بيان الحك  فيسا وَفندص دح ََ سَت  وأو ِكلن مص

سا قتنوي
ها بالكتابم وفسذه ال َِقلي هذه معللمٌم عندي ووقيِّدي وال حاجم أن  ووال 

ِصنسى وأقّيدها رعاَن ما  وك  من فائدٍة ِمّر باإلْسان فيقل  هذه  سلٌم  وألهنا  ص

ها. لذلك احرصي  وما ِحتاج إلى قيدٍ  ها وال فَدص ث  بعد فرتٍة وجي ٍة فتذّكرص

سا أو فَ  قلعص رص وص ساعلى اقتناص الَلائد التي َفندص قلعص   .«تَّددص وص

                                      
 ِقّدِ ِخرفَه.  (1)

 (.35صيد الخاطر )ص/ (2)

 (.26/210مَملع فتاوى ور ائل العثيمين ) (3)
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ِ   لي ال ْ ُ ا  ☜ :«صا  الخُطِ»يف ِقدفمه لكتاب    ُل األديب  الكبا

ََِلزص  ماَء الحقيل» تأص ِمرُّ على الذهن كأهنا الطُّيصلرص التي  َي َِ ِراها  وإّن الخلاطَر ال 

ها دص ََِتقل َّْك ما رأفتَسا ولح,ًم ث   َِسا ملكَتسا أبدً  وفكأ َِسا وقيّد طد  .«!افإذا أَْت اصي

 : َش الـُئل  ☜  لـ   ح 

َى  اا ِْ َش   ِ كاا
اراا ى بِخش اااكش ْااُ  باا اه  فِ   ش

 

ااّلش   ضش اقش  ال   ااذَّ  نتااُئٍ  ت  ِجااب  الح 
 

ِْ بااااُاية   ااااِِ الاااااِ  فاااااُ نتااااُئ   فِكى
 

اّلش   هُ فش ش ْش  يف كلر   اٍي إذا ْاُ  اُ
 

 

 

  

                                      
 (.4/6حاشيم إعاْم الطال ين: لل كري ) (1)
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  ِ اى اىِ  الصَّ ـش
, لِ ة  ق  ِ  ا  ِ  ْْ ُ:  ت جاِل ال وائِ  ط 

ت ب . -1 َِّ لٍّ الا ُئلش الشواادش التي ْ ـِ ْ  ت لش الـُا   يف ف ٍِي      ى ي  جر

 ُ ل الا دلةش كُْلة  بْصر ُ    ي جا ْا وقد ِيّسر األمرص اآلن بعد وجلد  ؛ف 

املَلمل(  ال حثو والربامجل الكاِلبّيمو فيستطي ص القارئص  )المكت مل الشح
كا ل ومحرِّ

ا   َّ َقسا عنده يف مل د(أن فوَل للمعللمم بسرعٍمو ث  َفنسَخساو وفصلول اى     ( 

ها لذلك.   فصعلدُّ

    ُ ْا لش  ْوانش ُ فـط  إ ِص عن ذلك قرفً ا. ي جر  و وقد ِقّدِ الكال

                                      
لة()الاكتبة كان وجلدص  (1) ِْ ُ َين؛ حيثص  اعده  ذلك  الشَّ َفتيًحا ع,يًما على ال احثين والمؤلِّ

َاهت و    لذا  لي  فا ُ:كثيًرا على إَْاز أبحاثس  ومؤلح

ااااااااُثِلش ى: ـتِ ِا الااش اااااااِم الااااااااا  َى نِ ش ااااااا ِْ 
 

لش ى(  ِْ اااااااااُ اااااااااو ة  )الاكتباااااااااِة الشَّ وس   ْش
 

اااااِتى  تىاااااب  ااااا  ي  ر  فا اااااُ   لاااااوف  الك 
 

ب  ااااااااُ   ااااااااَ يش ل  ْش ُِصاااااااالش ى لكاااااااالر   حش
 

ااااااااةٍ  اااااااِث  اااااااَ كِلى بشاااااااِتى للبحى  إذا انى
 

ااااااااااااا ى   ُ ِلش ُِهااااااااااااااة   ش  تخُل  ااااااااااااُ فش
 

 تدتااااااااااكش باااااااااُلا لو  يف لحظاااااااااةٍ 
 

ااااااااااااا ى   اااااااااااااُ  افاااااااااااااِة  هُئِلش  نتُئج 
 

َِّ  ااااااااة  إذى  صاااااااابحيى   باااااااال يادتى ال
 

اااااا ى   لش
ِْ  ِْبوطااااااة  باااااااا )الصااااااواة( الكُ

 

باااااااي للباااااااُحثاَ الاااااااا ى َِّ   ااااااا   
 

اااااااااا ى    فدصاااااااااابحيى  بحااااااااااُث  م حُفِلش
 

 خُضااااااوا ِغاااااااُا البحااااااِث يف ظلا ااااااُ
 

ااااااااا ى   اِ لش َِّ ساااااااااُ    ال ِى تْمش ال    فاااااااااُغى
 

ااااااُ اااااو ة  صاااااُاتى ألهااااال الِحجش وس   ْش
 

ااااااا ى    فِيضاااااااة , لا ااااااايى ل ااااااام نُفِلش
 

مى  ااااااااو    بحااااااااُثشك  ااااااااوا يااااااااُ  ش ل  ار  فجش
 

لش ى(  ِْ ااااااااُ  بُلبحااااااااِث يف )الاكتبااااااااِة الشَّ
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ل ُ  ل  الِغّلِف ال اخلير للكتُ  -2 سة  ي  جا ِش  لاٌء أكان يف  , هَُْ فش ى

أو  الكتاب أِ يف  خرهو ث  فعلد إليسا بعد ذلكو وهذه الطرفقمص هي األكثرص 

ّراء وال احثين اَرَواًج  و وألهنا األ سلص يف الرجلع  ؛بين جمسرة القص ألهنا األ رعص

 إلى فلائد الكتاب مَملعًم يف مكاٍن واحٍد. 

ُد  األنصُااُّ   ْة  حاا ُْ ال ّلا ملن عاديت إذا » يـول: $  كُ   اخ  ☜

َد ما فيه من الَلائد التي ال َفنت ه إليسا كلُّ أحدٍ  اقرأ ص كتابً  .. .من الكتب أني أصفرل

ليدة الكتاب اومن عاديت إذا قرأ ص كتابً   .«أني أصقيَِّد فلائَده على جل

 . بل ال ّحاثم الشيل/ بكر أبل زفدكت وقد رأفتص ذلك على أغلَم

 َا ام كُلش يف هذه ال ِيـة ٍم بحسب الملضلعا و أهنا غيرص  لك مونَح

 ؛أن فطلف على جمي  كت ه ؛ولذا َفحتاج َمن فرفدص التأليَا يف ملضلٍع ّما

 .ليلتقَط منسا ما فتعّلقص بملضلعه ذاك! وهذا فيه من المشّقم ما فيه!

سا بعد االْتساء من قراَءةل اللسّ  إال أن َفنقَل ما يف  ََ الكتاب من الَلائد وفونِّ

 ًة.الكتابل م اشر

 

  

                                      
 (.1/437المَملع يف ِرجمم العالمم المحدث الشيل حماد بن محمد األْواري ) (1)

 إبحاَن زفاريت َقدفًما لَرع مكت تله التي كاْت بالمدفنم المنّلرة. (2)

ولذا؛ فقد بلغني عن بعض ك ار ال احثين من المعاصرفنو أْه كان فصعطي أوالَده خمسَم ( 3)

من أغلَم الكتبو يف ملضلع ال حث الذي فص مل  رفاال  عن كّل فائدة فستخرجلهنا له 

 التأليَا فيه!!
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    اادى اااُ بلاااش  ش ْش ى يْبغااي للـااُاِ   اا    التَّ االام بكاالر ْااُ يشـااِ  , 

 الاؤلرف 

ما بلَ  من العللي   -ألنح المؤلَِّا  من الخطأ والَخَطلو  الي  معولمً  -مسي

َلل! فكلُّ بني  دِ خطحاٌءو والكما ص هلل وحَده لم وال ح َي   .والغ

 َله يف   لذا تج   كبُاش الاؤلر ا فَما َوَضعص
دائلمي التوحيح والتولفب لل

 كت س  ومؤلحَاهت  من  راَء واجتساداٍ .

َ  اا  ٍ   ِ  ب اش ْش ى َض الكتابص مائَم مرٍة ما كاَد َفسَل ص من أني » : ُل 
لرل لل عص ☜

ٌطو أو قا : َخَطأٌ فكلَن فيه   .«َ قي

 ثماْيَن مرةً  «الر الم»قرأ ص كتاَب »   ُل الازينُّ: 
ِّ
فما  وعلى الشافعي ☜

ٍة إاّل وكان فقاص على خطأٍ  ن َمرح
يهي !مل

: هل
ُّ
أبى اهللص أن فكلَن  و! فقا  الشافعي

 .«غيرص كتابه اكتاٌب صحيحً 

                                      
وَي عن إماِ القّراء أبي بكر بن مَاهد »  ُل الحُفظ  الُِْ ي: (1) ط قا  »وهل مذكلٌر يف  -رص

ة  -« أصحابنا الشافعيم و فَلَحَن يف  أْه رأى يف المناِ ربح العل ح فَخَتَ  عليه َختيمتينل

و فقا    حاْه:  َش ْجُه , الكاُل  لي, الكاُل  لي»ملضعيينو فاغت ح عَالم اإلمالء «. يُ اب

(1/142.) 

 (.1/158جام  بيان العل  وفضله: البن ع د الرب ) (2)

 (.1/9كشا األ رار عن أصل  فخر اإل الِ ال  دوي: لعالء الدفن ال خاري ) (3)

 (.2/36مناقب الشافعي: لل يسقي )  انظِ: 

   َش سلااُ  ( عن ابن أبي حاِ  قا : 2/631) يف ت  اِ امُْ  الشُف ي سا ي الِباعش ب

ا وثالثين مرًةو فما ملن مرٍة إال » يـول: ًَ قرأ ص كتاَب )الر الم المورّفم( على الشافعي ْيِّ

ره: أبى اهللص أن فكلن كتاٌب صحيٌح غيَر كتابهو وفد ُّ 
هو ث  قا  الشافعيُّ يف  خل حص كان فصوحِّ

 اآلفم.  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: على ذلك قل ص اهلل 
= 
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َض كتاٌب   عيَن مرةً » :ُ  ُل  يض    لرل َد فيه خطأٌ  ولل عص جل أبى اهللص  وللص ☜

 .«غيرص كتابه اأني فكلَن كتاٌب صحيحً 

َ   حا  بَ حْبل:  عارضتص بكتاٍب ألبي ثالَث »   ُل  ب   اهلل ب ☜

قد »عشرَة مرًةو فلما كان يف الرابعم خرج فيه خطٌأ! فلضعه من فده ث  قا : 

 
ل
حح غيرص كتابل اهلل

  .«أْكر ص أني َفول

ِْ الـُضي ال ُضل   ب   الِحام البا ُينُّ  إلى العمادل   كتب  ستُذ  البلغُ ☜

رً  ٍِ ا تدرَكه عليه ااألصَساينِّ معتذل إْفه قفد وقف  لفي شفيٌء ومفا أدري » :عن كال

 اوها أْا أصخربصك بهو وذلفك أين رأففتص أْفه ال َفكتفبص إْسفاٌن كتاًبف ؟َأَوَقَ  لك أِ ال

ه ففَد هففذا لكففان  :يف فلمففه إاّل قففا  يف َغففدل في يِّففَر هففذا لكففان أحسففنو ولففل زل لففل غص

َك هفذا لكفان أجمفل فرل ِص َِ هذا لكان أفضفلو ولفل  َسن. ولل قصدِّ وهفذا مفن  .فصسَتحي

 .«جملم ال شر! أع,  العلَ رو وهل دليٌل على ا تيالء النقيص على

دص ذو كماٍ  من ْقصٍ »      ال:  ☜ ووال فخلل ذو ْقٍص من كما ٍ  وال َف عص

َك ْقصص الكما  من ا تَادة كالمله  يَك كما ص النقصل يف  وفال َفمنعي
وال فصلعل

                                      
  جُلة امّْلْ: للُْ ي ُ:(: »1/141)  يف    كلُّ كتاٍب ال فخلل من »  ا  ا  ْ   يض 

يَك به!«اختالٍف؛ لآلفم المذكلرة ِص الشافعي وْاهل  «.. هذا كال

ح أوهاِ الَم  والتَرفق: للخطيب ال غدادي ) (1) لضل  (.1/6مص

 المودر َْسه. (2)

وكشا ال,نلن:  و(456/اإلعالِ بأعالِ ال لد الحراِ: للنسروالي )ص انظِ الاـولة يف: (3)

وِحويل المراِ يف  و(1/4وإِحاف السادة المتقين: لل بيدي ) و(1/14لحاجي خليَم )

ّطم يف ذكر الوحاح  و(1/56أخ ار ال يت الحراِ والمشاعر العل,اِ: للوّ اغ المكي ) والحل

 (.52وأبَد العللِ: لوّدفق حسن خان )ص/ و(32الستم )ص/
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ه  .«الميل إلى ْقول

  ٍْ فنو أو  أَ   ؛ف  ى  كَّ الـُا   يف  ي َعَرَضه على كالِ األئّمم اآلَخرل

دص اليقين.عنه العلماَءو حتى َفتَلحى له وجهص  َل له َبري و وَفتحوح  الولابل

 

 

  

                                      
 (.1/56ِحويل المراِ يف أخ ار ال يت الحراِ ) (1)
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   ُِاالست ُدِة َْ الكت  َ ااةِ ال يْبغي تِ ْؤلر   يف لِو وِع  ؛بُلكلر

 ِْ  ب ِض األخ ُ

فستَيَد من الكتابو وفأخَذ ما فيه من صلاٍبو وفدَع ما فيه من بل عليه أني 

يتي  ؛خطأٍ  لص َمني أصحول
ِصهو والَاضل ّد ي َ َقَطا لص َمني عص

فالكما ص ع فٌ و والكامل

ِصه َلا ََ  .َه

   من الناسو فَاهت  خيٌر   هذه  ُ  ة  ن ا ة ٌِ َز ح بس ب عدِ فسمسا فئا

 كثيٌر!

 ص بكثرة ماَله  والكما ص ع ف ٌ » : ُل الحُفظ  الذهبيُّ  
وإْما فصمدحص العالل ☜

ِصدفنص المحا نص للرطٍم! ولعّله رج  عنسا ومن الَضائل  .«فال 

ين إمامً » :ُ  ُل  يض    ☜ من الكل ار َ للَ  من الخطأ والله . اأرل

روة وفسذا شع مص  ٌِ  ووهل يف الذِّ   ووكذلك معمرٌ  وله أوها
ُّ
 وواألوزاعي

                                      
  .هذه الـُ  ة تكُد تكو   ْوضعش ات ٍُق باَ  ا ِة ال لاُْ  بِ ال صوا (1)

 :ـش شُت  »  ل لا   لش َْ  ُل ا تى سش ا ا َى    ا ْش َ   اا ٍ  «الكُْال   فح األحْاف  با لضل و كمفا يف مص

ال وففرفين: للسفففيرايف (و وأخ ففار النحففلفين 1/13أوهففاِ الَمفف  والتَرفففق: للخطيففب )

 (.  5/34(و وْثر الدّر: للرازي )61)ص/

 :ُْاستش   ب ذا األصل َْ ال لا َ شرح ما فق  فيه »أبل هال  العسكريُّ يف   ْاا

فتيمم »(و والثعال يُّ يف 158/)ص« مناقب الشافعي»(و والرازيُّ يف 6)ص/« التوحيا

(و وابنص األْ ارّي 3/267« )األمالي»(و وابنص الشَرّي يف 4/254( و )1/111« )الدهر

مدارج »(و وابنص القي  يف 1/9« )الل اب»(و وابنص األثير يف 203)ص/« ْ هم األل اء»يف 

(و والشاط يُّ يف 10/393« )الدّر المولن»(و والسمينص الحل يُّ يف 3/522« )السالكين

ه .1/139« )عَالم اإلمالء»(و وبرهانص الدفن الناجي يف 1/13« )الملافقا »  (و وغيرص

 (.16/285 ير أعالِ الن الء )( 2)



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 85

 .«-رحمم اهلل عليس   -ومالٌك 

وجاللٌم  ووالبن خ فمم ع,مٌم يف النَلس» :  ُل  َ امُْ  ابَ خزياة  ☜

وقد  ومَلٌد ك يرٌ  )التوحا (لعلمه ودفنه واِ اعه السنم. وكتابصه يف  ؛يف القللب

 ووأما السلاص  وفليصعَذري من ِأوح  بعَض الوَا و ح يثش الصواةِأوح  يف ذلك 

لا وفما خاضلا يف التأوفل َُّ ضلا علَ  ذلك إلى اهلل ور لله وبل  منلا وَك  ووفلح

                                      
 (.6/36المودر َْسه ) (1)

يف أو  اال تئذانو ومسل   11/2« صحيحه»أخرجه ال خاري يف  ح يث الصواة:( 2)

و 2/315( يف الَنم: باب فدخل الَنم أقلاِ أفئدهت  مثل أفئدة الطيرو وأحمد: 2841)

من طرفق معمرو عن هماِ بن من هو عن أبي هرفرةو عن  39 40« التلحيد»وابن خ فمم يف 

ُ, فلاُ خلـ ,  ُل: اذهب, »قا :  ملسو هيلع هللا ىلصالن ي  خلق اهلل  آد ش  ل  صوات , طول   ستو  ذاا  

ف لرم  ل    ل ك, ن ٍِ َْ الاّلئكة  لوٍي فُستاعى ُْ يحااونك, ف ن ُ تحات ك  تحاة  

 : ال ّل    لاكم: فـُلوا: ال ّل    لاك  احاة  اهلل.ذايتك, فـُل

فكلُّ َْ ي خل الجْة  ل  صواة آد , فلم يزلى الخلق  يْـل ب    حت   « احاة  اهلل»فزاده:  

  .«اآل 

من طرفق  37و وابن خ فمم ص 519و 2/463( وأحمد: 115( )2612وأخرجه مسل  ) 

إذا  ُتلش » :ملسو هيلع هللا ىلصقا : قا  ر ل  اهلل  ڤقتادةو عن أبي أفلب المراغيو عن أبي هرفرة 

كم  خُه فلاجتْبى الو  ش, ف  ا اهللش خلق آد ش  ل  صواتِ  قي  ير  .« ح   )من حاشيم محقِّ

 (.14/374) -  الر الم  -أعالِ الن الء 

يف )مناقب اإلماِ إ ماعيل بن محمد التيمي الملقب:   ُل الحُفظ  بو ْوس  الا يْيُّ  

ِل السنم(:  لا أخطأ محمد بن إ حاد بن خ فمم يف حدفث الولرةو وال » معتصه فقل : »بقل

 «. ْطعن عليه بذلكو بل ال فصؤخذص عنه هذا فحسبص 

 : َك ألجل زلح   ُل  بو ْوس رل ِص ٌمو فإذا  ٌِ إال وله زلح َك كثيٌر من أشار هبذا إلى أْه َقلح إما ِصرل تهو 

(و وجلاب االعرتاضا  20/88 ير أعالِ الن الء ) انظِ:. «األئممو وهذا ال فن غي أن فصَعل

 (.168المورفم على الَتيا الحملفم: البن ِيميم )ص/
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يه الِ اع الحق  وم  صحم إفماْه -أنح كلح َمني أخطأ يف اجتساده  ولل  -وِلخِّ

عناه وأهدرْاه رح  اهلل الَمي  بمنه  ولقلح َمني َفسَل ص من األئمم معنا ووبدح

 .«وكرمه

َ  د اق ال ا   لَر يف ْواهباو » :  ُل امُْ   اب صمص رُّ األي
قل الحكي ص من فص ☜

طلي كلح ط َقٍم َماال َفلليق إالح هبا.  وفصعي

َد   ليٌل  جل و َوَما وص َتَأوح ي ٍء فص ي
فلصه على َشي َِأيول لص والَغَلطص فما أمكن  سي ا السح وأمح

َملي  َل على أحسن َمحي
مل ه حص يسل جل َِلي  ... .واضٌح إلى 

ي   ْصقل َْستحلُّ َأن  ّ و وال  ََ ك الّولاب ال َِري فَعًم إلى 
َعلص ذلك َذرل َي ولكني ال ْ

َونِّا شيئً  ي حقِّ المص
رص له إلى اري  افل ََ ْيبص اللاحدص ال فصس . والذ ِّ ِلَكاب مركب الذح

 يَن 
هل فب. والحسنا ص فصذي ضل ل قربٍ َجدل ِصتيرك لملي الح يبو َوالّروضمص الحسناءص اَل 

الّسّيئا و وِركص الموالح الراجحم للمَا د المرجلحم من أع,  المَ ا  . 

يٌر ف ول َِقي َضاو وَمن أ خطه  ه َبعي لص بعضص
ِص َفحمل َساٍن والكال سيٌر فسيقاص على إلحي

 َك ليٍر فيرَضى.

َْففرتكص كففلح كتففاٍب وقفف  فيففه َغَلففطو َأو  ٌل ولففل ذه ينففا  ه َ ففسي َوففنَِّ ففن مص
َفففَرَ  مل

َجفا .  َأو َل الرِّ
ْا فضفائل فَا و وَجَحفدي فَر السِّ َ َقط. لضاد علينفا المَفا و وَقوص

 
َ
في ْا علائفَد هل فَد الَحَواو وَفَقفدي ِصكاثرص َعدل أجفدى علينفا مفن َِفارفق وفاِنا فلائدص 

َعَوا.  الي

َلفَلا ل  ََ فلاَز ال ولقد َْ  اهللص األّمَم بكتفٍب طفار ي كفلح المطفارو وجفاَز ي أجي

                                      
 (.376 - 14/374المودر َْسه ) (1)
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ف منفه َغَلفٌط بغيفر شفك  وأثي اَج الي حفار. ومفا فيسفا إاّل مفا وقف  فيفه َعييفبو  فرل وعص

فففه النحفففاسص  ففف  ً  وال فففب. ولففف  َفَعلي هفففاو وال ِلقحَفففلا عفففن  اَرفي فففسا وهَرل لرفضل

ها رل َي  من أصفصقل َف
 .«اال تضاءة بأْلار السدافمل

َ  حجِ  ين فصرَتكص َلفَما » :  ُل الحُفظ  اب لل كان َمني َفسل ص من المونَِّ ☜

 .«َ للَ  أحدٌ 

ِ   بو يي   اآلراءص المغللطمص ل  ِكن   ً ا يف الحرمفان » :  ُل الشاخ  بك ☜

ففم بففل مففا زالففتي منففاراٍ  فصستففَدى هبففا يف أفففدي أهففل  ومففن علففلِ هففؤالء األجلح

رع فصن ِّسفلن علفى خطفأل األئمفم مف   واإل الِ ومفا زا  العلمفاءص علفى هفذا الففَمشي

مت أصفلٌ   واال تَادة مفن علمسف  وفضفلس  فدِّ فر لسص َي ولفل  فلكلا مسفلَك الَس

 وللعيفان اوأصف ح االخفتال ص واضفحً  وولتقلحَص ظللُّ العل  يف اإل الِ ووأركان

 .«واهلل المستعان

  َّاا » كتااُ ش مففن أظسففرل األمثلففم علففى ذلففك  ل اال ٍِ  «الاحلا البففن حفف 

 ال,اهرّي. 

َْه وقلَمه» :فـ   ُل  ْ  الحُفظ الذهبيُّ   ول  فتأّدبي م   وَبَسَط لسا ☜

َج الع ارةَ  واألئمم يف الخطاب َح عَ  وبل َف ني   ووَ بح وَجدح ه من جل فكان ج اؤص

وَْروا  ووهَروها وبحيثص إْه أعرض عن ِواْيَه جماعٌم من األئمم وفعلله

 اوفتحشلها اْتقادً  وواعتنى هبا  خرون من العلماء ووأصحرقتي يف وقٍت  ومنسا

                                      
 (.236 - 9/235ط قا  الشافعيم الكربى: للس كي ) (1)

 (.1/401لسان المي ان ) (2)

 (.91ِونيا الناس بين ال,ّن واليقين )ص/ (3)
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رح الثميَنو مم وًج  وومؤاخذةً  اوأخذً  ووا تَادةً  ا  اورأوا فيسا الدُّ صي يف الرح

ده فس ؤون! وومرًة فعَ لن والَخَرز المسين! فتارًة فطربلنب ن َِرُّ
 ومل

 اهلل إاّل ر لَ   وقلله وفصرتكص  وكلُّ أحٍد فصؤخذص من وويف الَملم فالكما ص ع ف ٌ 

ل عنه و.... فال ْغلصل فيه. ملسو هيلع هللا ىلص َص  .«وقد أثنى عليه ق لنا الك ارص  ووال َْ

   ل   » : ْثل َِ خش ْة  اب طائٌَم من األغال و وكذا كثيٌر من فَيسا  «ْـ ا

كتب التَسيرو وكتب شروح األحادفثو وكتب الَقه وأصللهو وكتب اللغم 

 واألدب.

   مخولٌص بكتب أهل السنم وما  -بط يعمل الحا   -  هذا األصل

اّل ص وَمني شاكَلس و فال فن غي االلتَا ص لشيٍء  لهاو أّما الم تدعمص والضُّ َْحي ََْحا 

!من كت س و ف  َي غيرها العافيمص والَغنَاءص

 

 

  

                                      
 (.187 - 18/186 ير أعالِ الن الء )( 1)
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  ,ُِا ال لوِ ,  نشدتِ ُ,   بِِي الاؤلَّ ُِت فا ا لا ِفِة ِْاحِل تش وا

ا اَّة,  ,الاؤلَّ اُِت  الت ِيِف بتلاك  صى ااساُت الوش اع  إلا  كتاب ال ر ي ِ ش

ِف ال لو ِ  نشادتِ ُ,  تُايِخ اُ,  ِْاحاِل  , هي الكتب  التي ت  ْ  بوصى

 .ُ ِْ   تُايِخ   ّل

ألنح التأليَا فيه  ؛والتألياص يف هذا الحللن من الدرا ا  من أصعب األملر

ا  يف ذلك العل  ونَح ِ  للمص ومعرفٍم دقيقٍم برّواده  وفحتاج إلى ا تقراٍء ِا

ِل بقضافا ومسائلل ذلك العل .  وأعالمهو م  اإللما

  الاؤلَّ ُت يف هذا اللاو َ ِْ  : 

للشففيل محمففد بففن الحسففن  امسااّلْي: ال كااِ ال ااُْي يف تااُايخ ال ـاا  *

لي الثعال ي )   ََ  (.هف1376الح

فة: * َِّ ش ْة الا  َمري  بحوح  يف تُايخ ال ُّ أل تاذْا الدكتلر/أكرِ ضياء العص

 . -حَ,ه اهللص ِعالى  -

* :  للدكتلر/شلقي ضيا. البّلغة  ت وا   تُايخ 

 للشيل محمد الطنطاوي. نشدة  الْحو  تُايخ     ِِ الْحُة: *

 وما شاهبَسا.

 ت ب ااسُِت الوص اَِّة لل لم ف ذه الك   ويف غافم األهميحم التي ت  ْ  بُل ر

فإْه من المسّ  أن فقرأ معه  ؛إذا ما أراد الطالبص أني فقرأ يف علٍ  ّما اخولًص 

هو وبين مسائلله  ؛يف ِارفل ذلك العل  اكتابً  حتى َفَمَ  بين ِارفلل العل  وأطلارل

 وم احثله.
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  ِة الحِكِة ال لااَِّة يف فتٍِة يْْااٍة اَّْشةٍ لا ِفِة حجِم   وا ع   ؛ْ  ش ي ِ ش

 ,    ال ْاَ. للكتب الاِتَّبة  ل  ال بـُت

 ر الس يَل لللصل  إلى المطللب أل َّ هذه الكتب َمدص  ؛ِصيسِّ حيثص َفعي

ال احثص إلى ِحدفد الَرتةل ال منّيمل المرادل بحثصسا من خال  هذه المؤلحَا و ث  

 فقلِ بعَد ذلك بدرا تسا وا تخالص النتائج منسا.

ِّ مل على الط قا ل  * َن الكتبل المر  للذه ي.  «ساِ   ّل  الْبّلْ» :فمل

ِّ م على  *  البن كثير.  « الْ ُيةالب اية » :السنينوملن الكتب المر

  

                                      
جمف ص ط قفمو والط قفم يف االصفطالح: جماعفٌم اشفرتكلا يف السفّن واإل فناد )لقفاء : ال بـُت  ( 1)

 المشافل(. 

 وربما اكتَلا باالشرتاك يف التالقي أو المعاصرة. 

ين بَن    هذا االص ّلح    ثين فقطو بل فشمل جميَ  العلماء المختوِّ ا بالمحدِّ لي  خاص 

 معيحٍن: كالقّراءو والَقساءو والنحاةو واللغلفينو واألطّ اء.... وغيره .

 بل وفشمل كلح من اشرتكلا يف وصٍا معيحٍن: كالوحابمو والتابعينو وأِ اع التابعين... إلل. 

لللن من العل  ويف ِرِيب الط قا  طرائقص شّتىو ال ِحتمل يف التأليا يف هذا ا لل لاُْ  

سا يف م سلطاهتا. ومن ذلك كتاب بحلث يف ِارفل السنم  كَرها هذه الحاشيمصو فراجعي
ذل

َمري )ص/  (. 180و  74المشرفم للدكتلر/أكرِ العص

 :الاؤلَّ ُت يف ال بـُت َ ِْ ألبفي  «طبـُت الصاوفاة»البن  عد. و «ال بـُت الكبِى»  

ثاَ بدصب ُ »ع د الرحمن السلمي. و الا اَ يف »ألبلي الشيل األص ساين. و «طبـُت الاح ر

ثاَ اْ الكباُا  لا  ال بـاُت  األ صاُا»للفذه ي. و «طبـُت الاح ر َِّ لفه أفًضفا.  «ْ ِفاة الـا

ل. و «طبـُت األطباُْ  الحكاُْ». و«طبـُت ال ـ ُْ للشاِايا»و َص لي نزهاة األلبااُْ »البن جص

ها.«طبـُت األدبُْ يف  البن األْ اري. وغيرص
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 ُ ْا ي ِ اع  , هااَّتِ اُ ْ ى  ,لا ِفِة الاؤلَّ ُِت األِصالشة يف  لٍم 

ت ااب الاْااُه ,  الاااوااد ساااااُ ال  ؛ ظااااة  فاا   فا ااُ فُئاا ة   ,لك 

صاَ.   للاتخصا

   منسج الطربي يف  ف ي الت  اِ ْثّل : رفنو مثلص ِصقرأص كتبص مناهج المَسِّ

تب فيسا.  َِسيرهو أو القرط يو أو ابن كثير. وكلُّسا قد كص

فلص  وومثلصه الحدفثص  رل  و و ائرص العللِ. والَقهصو والتحلي

  :   كذا كتب  الاوااد, ْثل 

ااواِاد الخ اااب البغاا ادا يف تااُايخ بغاا اد»كتااُ   * للففدكتلر/ أكففرِ  :«ْش

َمري.   العص

ابَ حجِ ال  ـّلين, ْصْ ُت ,  دااسة  يف ْْ ج   ْوااده يف » كتُ   *

 للدكتلر/ شاكر محملد ع دالمنع . :«كتُب  امصُبة

للففدكتلر/ طففال  بففن  :«ْااوااد ابااَ   ااُكِ يف تااُايخ دْشااق»  كتااُ  *

َاين. عي   علد الدح

   شاهبََسا.وما 

  

                                      
ِصعنى بذكر الموادر التي اعتمد عليسا عالٌ  ّما من العلماءو  كتب  الاوااد:( 1) هي الكتب التي 

َاِله.  ه كتاًبا معينًاو أو يف جمي  مؤلح َل   لاٌء يف ِألي

(2) : ِايخ  ام ّل  بُلتَّوبِاخ, لاَ ذ َّ  هلش »هل التارفلو وقد  ّمى الحافظص السخاويُّ كتاَبه:  التَّوى

 .«التَّوِايخ
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  ْذهٍب,   األلا ِفة الا ُلم الكبِى    ,ُ ْا فِِ ٍة,  سُساَّة ل لٍم 

إل  ال ااسُت التي تُْ ليى  بِيش الشخصاَُّت الاؤثاِة ي ِ ع  ,حِكةٍ    

 فا ُ.

   إذا ما أردْا معرفم المعال  الكربى  ؛فاثّل   ِ ا َا ال ش فإْنفا ْرجف   ؛ل 

َ   حااا  وهففل  ؛الدرا ففا  التففي ِناولففتي أبففرَز شخوففيحم فيففه إلففى الخلااال  باا

 .$ ال ِاها اا 

  رجعنا إلى الدرا ا  التي  ؛البّلغةوإذا ما أردْا معرفم ذلك يف

ِ ُين ِناولتي   .$  ب  الـُهِ الج 

  رجعنا إلى الدرا ا  التي  ؛ال ـ  الظُهِاوإذا أردْا معرفم ذلك يف

َش حزٍ  األن ل يا  ِناولتي   .$ اب

  رجعنا للدرا ا   ؛التدصال لاْ   ال لفوإذا أردْا معرفم ذلك يف

َش تاااَّة التي ِناولتي   .$ اخش امسّل  اب

  رجعنا للدرا ا  التي  ؛ لم اال تاُعوإذا أردْا معرفم ذلك يف

ل   ِناولتي  َش خ   .$ اب

  والعللِ.وهكذا يف بقيم الَنلن 
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     ُ ْا ِة  لٍم  ْ ى تدثاِ ذلك فُنظِ  ؛ض ِ  إذا  ادتش ْ ِفةش  وا

 ال لم يف ال لو  األخِى,    تدثُِّه ب ُ. 

و وإن كان من الثاين فسل دوَن  ف  ى كُ  لٌ  قليٌّ
نيا األو  فسل عل من الوِّ

ِصه ِ عً   لدرجا  التأثُّر والتأثير. اذلكو وِتَاو ص قّل

 :ي الملازْا ل بين العللِو   الاِِ ع  يف هذا رل َي ِص الدرا ا ص التي 

ل ٍ  وكذا لٍ  وعل  .الدرا ا ص التي ِ ّين المسائَل المشرتكَم بين عل

  لم  ْص لح  التي  ثاِت يف غاِهُ َْ ال لو :فِاَ ال لو  الـوياة 

  الح يث.

 كتاَب 
ُّ
ِص السيلطي ِهِ يف  لو  اللغة   نوا  ُ»فقد أّلا اإلما زى و وبناهص «الاا 

 على عل  موطلح الحدفث.

ص لشح »وكذا كتابص  ت و فقد ِكلح  فيه عن عللِ  ؛«التُايخْ  أل د رص ي

ها يف عل  التارفلو وكان فرى أْه ال بّد من ِحكي  قلاعد عللِ  الحدفث وأَثرل

ثلن يف الروافا   الَرح والتعدفل وعللِ الحدفث التي وضعسا المحدِّ

 .مما لي  بوحيٍح  ؛لكي فتسنّى معرفم ما هل صحيٌح من الروافا  ؛التارفخّيم

                                      
للدكتلر/محمد العرو ي  «:الا ُئل  الاشتِكة  باَ  صول ال ـ    صول ال يَ»كتاب  ْثل: (1)

 ع د القادر.

فسد بن  للدكتلر/ «الا ُئل الاشتِكة باَ  لو  الـِآ    صول ال ـ    ثِهُ يف الت  اِ»وكتاب  

 م ارك اللهي ي.

ليميين.فسذه  
 الكتبص فت يحنص من خاللسا مدى التأثُّر والتأثير بين العل

لطاّلبه قدفًما كما جاء يف  $فقد دّر ه الشيلص األل اينُّ  «ْص لح التُايخ»وألهمّيم كتابه  (2)

ه ْوراينٌّ! ََ غي  ملن أنح مؤلِّ  ِرجمتهو على الرُّ
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ه يف ال ااسُت اللغوية»ابص وكت  ِ  للدكتلر/ ؛«الح يث  الْبواُّ الشِيف    ث

 محمد ضاري حّمادي.

ي اللغااوا  ْاا  ال ااِ »وكتففابص  اى ه  لاا  الاا َّ  ِ  «ْصاا لح الحاا يث   ثاا

 شرف الدفن علي الراجحي. للدكتلر/
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  ل لل لو  امسّلْااة,  ت وثرق تب التي ت ؤصر يْبغي االهتاُ   بُلك 

َش  كو ب ُِت ْواادشهُ,  ت فع  ْ ُ الشُّ ُ ي ُهم  ؛ الشُّ يف بثر الثاـة يف ْاا

 ن وي طّلا  ال لم  الُْ  ة تجُه  لوْ م امسّلْاة.

 :الاؤلَّ ُت يف ذلك َْ  

 . $لشيل اإل الِ ابن ِيميحم  :«داْ ت ُا  ال ـل  الْـل»كتابص  *

ااة ال ْاة»وكتابص  * جا  .$للعاّلمم ع د الغني ع د الخالق :«ح 

 . $للعاّلمم محملد شاكر  :«اسُلة  يف ال ِيِق إل  ثـُفتُِْ»وكتابص  *

هُ  ْجُالت  ُ»وكتابص  * للدكتلر/ ع د اهلل  :«الا ِفة  يف امسّل  ْصُدا 

 بن محمد القرين. 

 وما َشاَكَلسا.
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  ة يف َ األْوا الا اا الـُا   ُْ يشـِ     ى ي ُِْ  ش  ؛ الااة الـِاْةِْ

  يت ُ لش ْ  . 

يف الكتاب  أني فضَ  يف ذهنه أ ئلًم وفصحاوَ  أني فََد لسا َحال  با ْ  

فإّن هذا أدعى إلى الرتكي  فيما فقرأصو كما أْه   يٌل لَس  أددح  ؛المقروء

 للكتابل المقروء.

 َى يْبغي نض طًم ومنطقّيًمو ال أني ِكلَن  لك أني ِكلَن ِلك التساؤال ص مص

ري!  وي
ر المل َْوي  مثَل ِساؤال ل عَلض بن 

ل»فقد ْقللا عنه أْه أخذ كتاَب  وهل كتاٌب يف  –لل مخشريِّ  «الاا  صَّ

و ألّي «اهلَل أحمدص » :فسأ  بعَض الَماعم عن قل  ال مخشريِّ يف أوله -النحل 

أو  !أو مل ى !وال اهللص عيسى !و وما قا : اهللص فل اص «أحمدص اهلَل »شيٍء قا : 

 !! ؟«غيرص ذلك من األ ماء

و وصاروا َفسخرون منه وَفتطنح ون بهو وَفضعلن  َ,سا عنه الطاّلبص
َل فح

 .!!على لساْه أ ئلًم حمقاَء كسؤالله هذا

 

 

  

                                      
ه يف: (1) ِش  (. 3/199والدرر الكامنم: البن حَر ) و(3/706أعيان العور: للوَدي ) انظِ خب

  قّوته بتمامسا م  ِلجيه كالِ ال مخشريِّ يف كتابي اإلبداع العلمي وقد ا تلفيتص

سا إن شئت. و( من ط عم مكت م دار المنساج154)ص/  فراجعي
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   ة جش ْش ِى بش  ْ  .يْبغي   ى تكو ش  ِاْة  كتِب ال لِم  ِاْة  

 ًَ دً  ابمعنى أني فّت َ  القارئص يف ذلك برْام يف  اما أمكنو مسرتشدً  امحدح

ين من أ اِيَذ وزمالءَ  َح هنا وهناكو  ؛ذلك بتلجيسا  المختوِّ حتى ال فتطلح

ه يف قراءةل كتٍب ثاْلّفٍم ليستي أصيلًم يف باهباو أو َفسقَط يف  فيضيَ  وقتصه وجسدص

رَ  ِصشّلشص فلكي ِصلنل كتٍب ضاّرٍة  َده.َأ ِص ل  ص َعقي  هو و

 َْاَ  الا ُِصِي سلٌد مشكلرٌة يف  -أثاهب  اهللص  -  ل لاُئُِْ الاتـ ر جص

 .وض ل قلائَ  مقرتحٍم لطاّلب العل  يف ِرِيب قراءة الكتب

 

  

                                      
ر بكتاٍب مستقل  هل: (1) نوص اِ شة  » أفرد ص هذا العص ة : تش ى جش ْش ِى بش وقد   قتي  و« تش ىباق  الـِاْة  الاا 

 اإلشارةص إليه.

ْاَ:( 2) َ  ُ  بذلك َْ الاتـ ر اا
ِْ 

ِص الشلكاينُّو يف كتابه   ( فما 179)ص/ -  دار اليمامم  - « د  ال لب  ْْت   األا »اإلما

 بعدو وقد قّس  فيه ط قا ل طاّلب العل  إلى أرب  ط قا .

ة  ْْ م:  لا    َْ الا ُصِيَ ث 

 (.26/341) «ْجاوع فتُ ى  اسُئل ال ثاااَ»العاّلممص ابنص عثيمينو يف  

ضااة ل لب ال لو  الشِ ااة»أحمد  ال و يف كتابه ال دف  /واأل تاذ  ِى بل الا   مرك   - «ال ُّ

 َِّكر لل حلث والدرا ا .

  : رٌة متداوَلٌم منذص زمٍن با  ل َْشي )المكت م و وهي يف مطاوي «ْكتبة طُلب الِ لم»ولي 

 الشاملم(و كما أهنا مرفلعٌم على )الشنك لِّيم( أفًضا.
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  الا ما ال ُْية  بـِاْة كتب َ ة, ألن ُ  ؛األد ِْ لشكش ت ِبري الااش

ِ,  تشب ث   ل  ْكُا   ثىِا الِ كى ة,  ت  ِيحش ـش حذ  ال َ  الذائِـة,  تششى  ت ح ر

اشم.  األخّلق  ْحُسَ الشر

ِا   َ   ب  الب ☜ :«ب جة الاجُل »يف مقدمم كتابه النَي    ُل امُْ   اب

 به الطالب»
َ
ني َب فيه الراغب وإن أولى ما عص ه وورغل  ووَصرَف إليه العاقلص َهمح

مطالعمص فنلن  -بعد اللقلف على معاين السنن والكتاب  -وأَكدح فيه ع َمه 

يي  ووما اشتملت عليه وجلهص الولاب واآلداب ِصحي َك  التي 
من أْلاع الحل

هَن واللّب  والنََ  والقلب حذص الذِّ َِشي َِ عثص على المكارِ وو َِنسى عن  وو و

 الدْافا والمحارِ. 

ْش  ففه  ال  ااي ل ذلففك كلِّ  ووأهففدى إلففى عيلْففه ووأجمفف ص لَنلْففه وأْ,فف ص لَشففمي

ده  وواألبيفا  النفادرة ومن ِقييفد األمثفا  السفائرة ؛وأثقاص لنادره ووأعقلص لشارل

وكففالِ ال لغففاء  وَكفف  الحكمففاءمففن حل  وواألخ ففار ال,رفَففم ووالَوففل  الشففرفَم

الففذفن امتثلففلا يف أفعففالس   ووصففالحي الخَلففا والعقففالء: مففن أئمففم السففَلا

 ووْففلادر العففرب وأمثالسففا وومعففاين  ففننل الر ففل  و داَب التن فففل ووأقففلالس 

ف  ووم ادفسا وفوللسا ووأجلبتسا ومقاطعسا ََ َك  الع
هص من حل و فائر  ووما َحَلوي

مفا ف عفث علفى امتثفا  طفرقس   ووحَفظ مفذاه س  وفَي ِقييد أخ فاره  واألم 

ِّ اع  ثاره  واقتَائسا وواحتذائسا  .«وا

ِ  امبِاهاايُّ    إّن ما فصربِّي الَمَلَكا ل » :  ُل األديب  البلاا  ْحا   البشا ☜

                                      
(1 )(1/35 - 36.) 
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سا اإلدمانص  مص ِّْيم المتدبِّرة لكتب  واألدبيَم الوحيحَم وفصقلِّ إدمانص القراءة المتأ

 ومعرفمص  وواال تكثارص من حَظ الشعر واللغا  واألمثا  واألدب الحّرة األصيلم

من شعراء  ووالتنّ هص لملاق  ا تعمالسا من كالِ ال لغاء وملاردها ومضارهبا

ذلك  ؛ئح واأللسنم واألقالِ على المحاذاةث  ِروفضص القرا ووخط اء وكّتاب

َِستحكلَ  الفَمَلَكمص  ِص على َ َداد وأدْى أني  ها  ووِنقاَد القرفحمصو فتَري األقال دُّ وَفمص

ِصلَض  الكلما ص يف والَكرص من ِلك المعاين بأمداد يف ملض  الآللئ  والَمل و

د من,لًما ومن العلقيد نص العلقي سي نل  ووما جاء حص سي َك   وه منثلًراإال من حص ث  ِكلنص الحل

مانو يف العقلد الثِّمان َص  .«واألمثا  والنَُّكت كَلاصل ال

☜ وال ِعتمدوا على حَظ المتلن وحَدها» :ي وِصي ال ّلا ش  ُ  ُل  يض   

َِك  اللغلّفم َِك  الَكرّفم وبل احَ,لا كلح ما فصقّلي ماد وفصغّذي  ووفصنّمي ثرو

 .«َمَلَكَتك  ال ياّْيم

 

  

                                      
 (.3/580 ثار اإلماِ محمد ال شير اإلبراهيمي ) (1)

 (.3/204المودر َْسه ) (2)
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  ااِل يف يْبغااي امكثااُا  ْااَ  ااِاِْة ُّْ ِْ الكبااُِا,  التد ا ِا ِساااشِِ الـاا

ا ؛ حوال م  ْ لو الوا    ,   لَّ اوا ْؤلَّ اٍُت  لالاة   ُكافش  ن م حصا  ؛كثااِة 

 ب بِب انـ ُِ  م للـِاِْة  البحِث.

مينكثيٌر يف كلِّ زماٍن ومكاٍنو  -بحمدل اهلل  -  هم  ؛ لاًء أكاْلا من المتقدِّ

ابو وابن دقيق العيدو وابن ِيميمو وابن السُّ كيو  :مثل الَاحظو وابن الخشح

رو والسيلطي ََ  ... وغيره ..وابن َح

رفن العّقادو ومحمد ال شير اإلبراهيميو وع د الحي  :مثل ؛أِ من المتأخِّ

والشرقاوي  الكّتاينو وع د السالِ هارونو ومحملد شاكرو وعلي الطنطاويو

 ... وغيره ..إق ا و وبكر أبل زفد

   ُِِْة الكت َْملذَجيين منس : قدفٍ و ومعاصٍرو كما      ذكِت  يف ْـ ا

ْصطليلص بذكرل   .أخ اره  هناذكر ص يف مطاوفه طائًَمو فال 

ي هب  ؛فعلى طالب العل  أني َفستكثَر من قراءةل أخ اره  وأحلالس  َِسل  .لليأي

 

 

  

                                      
ييتصه:  (1) ه  يف مونحٍا مستقل  إن شاء اهللص ِعالىو  مح دص اْ الكِبُا,  ل  ال بـُت » أصفرل ِا ـ  ْ ِفة ال

 !« صُا األ

ه  وأحلاللس  وأخ اره  م  الكتب: كتابص  (2) ُق » أفضلص كتاٍب رأفتصه يف ا تقواء ْلادرل شا   

يد: ع د الرحمن بن فل ا الَرحانو وّفقه اهلل.« الكتب َل اثم الفمص  لل حح
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  ِقش الـُا   باَ األفكُِا الِئا ة ِر  األفكُِا ال ِ ااِة  يْبغي   ى ي  

.ِْ  الواادِة يف الكتُِ  الاـِ 

   ِ  :ل بباَ ؛ْ مٌّ  هذا  ْ

 :وذلك بالرتكي ل على  ؛الكتابل والكاِلبل أّن هذا أدعى لَس   األ ل

 جلهرل ال حثو وعدِ ِشتيتل الذهنل بين األفكار الَرعّيم.

عن عل  النحل يف األْدل  خال  فرتٍة معّينٍمو  اأّلا كتابً  مثاًل  افلل أّن كاِ ً 

إلى الَلاْب السيا يم واالقتوادفم  -وال شّك  -فإْه  يتطّردص يف كتابه 

 ص لألعالِو 
سو كما أْه  يصرتجل  بالدري

نيحمل  المعي
ق مل واالجتماعيم يف ِلك الحل

فص باألماكن فيسا رٍة .. إللو فسذه كلُّسا أصملٌر فرعّيٌم ليستي ذا.وفصعرِّ َ  أهمّيٍم مؤثِّ

َ  جسَده على األفكار والمسائل الرئيسم  يف الملضلع المطرودو وعليه أني فصركِّ

 يف الملضلع.

 :بحيثص فستطي ص أني فقرَأ عّدَة كتٍب يف زمٍن  ؛اختوارص اللقت الثُين

 واهللص أعل . فسيٍرو ملازًْم بالنسجل اآلَخر.

  

  

                                      
ي.  (1) قَتضل  هذا هل الَويحص يف هذه اللَ,م وما شاَكَلساو وهل أاّل ِ اَد فيسا فاءص النَسب؛ لعدِ الفمص

وإني كان قد أجاز ذلك بعضص اللغلفين المعاصرفن؛ حماًل للياءل على الم الغمو أو أهنا زائدٌة  

: لموطَى َجَلاد )ص/ انظِ:للتأكيد. واهللص أعل .  لي َِقص ومعَ  الولاب (و 134قصلي وال 

 (.2/945اللغلي: ألحمد مختار عمر )
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    ِى  ا
ـِ ه, فـ  ي و ش   يف الْ ِ  ُال تشحت ا  َْ الكتب ْ اُ كُ   ش ى

بِاط  ُْ ال ي و    يف الاحاط  ُْ ال ي و    يف البحِ      ي و    يف الخش

    الـُ  ة: ال يخلو كتُ   َْ فُئ ة

َ  حز ٍ   َثرص هبا العل ص على » : ُل اب مٌمو فصؤي
كل ستحي دعائ ص العل  مشسلرٌة مص ☜

لي  ٌد إلى عين العل  . ائر أعراض الدْيا من اّللذا  والما  والوح  ؛ث  َقوي

يصمَدَح به وللَيخرَج به عن جملم أش اه ال سائ  فقط
كَتَسَ ه وال لل  وال َفَعلصه مص

والتعبص فيهو وإَْادص الما   ووذكاٌء وفسٌ  وبحٌث وذكٌر وصربٌ على كلِّ ذلك

ها  فلَ يخلو كتُ   َْ فُئ ةٍ  وعليهو واال تكثارص من الكتب وزفادةل علٍ  َفَدص

 .«فيه إذا احتاج إليسا

َ  األياق  ها» :  ُل اب يرص التلاليال لمرففدل
ثل َقفا   َِكي مفن طل فم اليعلف  اَل فص ☜

و  يفٌل بكماللفهل َل فيل! بفل هفل َك ول يه: إْه عائٌق َعفن التححي
َ  حاز ٍ فل امَّ  اُل ابىا اَ ثش ِْ  : 

َففاَدةل  ؛اال تكثارص من اليكتب من دعفائ  العلف » لصفل كتفاٌب مفن فائفدٍة َوزل إلذي ال َفخي

علَسفا وغافاِلفه فقفا : « عل ٍ   َجمي
َخلليلص عن فائفدةل قللُّفلا مفن اليكتفب أ»َوقد كشا الي

لا َلمص َتعي
 .«للتحَ,لاو وأكثلروا ملنيَسا لل

                                      
(1) : بِاط  يده ) الخش ض. المحك  والمحيط األع, : البن  ل يلص َف يَقى يف الَحلي

 (.5/125الَماءص الَقلل

 (:2/99ومنه قل  المعّري يف الل ومّيا  ) 

اااااااااو ٍ  ْ  حش َش ْاااااااااُ نااااااااااُ  كاااااااااد ا د 
 

بااااااااااااااااط    َ  خش ه  آِ ااااااااااااااا  ِ  آِخااااااااااااااا
 

 

ُت   (2) ت   الصَّ وى : الصَّ اي  رص الَحَسَن )من حاشيم المحّقق(.  الصر كي  الذِّ

 (.4/77) -ر ائل ابن ح ِ  -ر الم مراِب العللِ  (3)

 (.2/354بدائ  السلك يف ط ائ  الملك ) (4)
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َ  الجويا  َدماء من العلماء عاليمً » :  ُل اب َم ص القص
ِد ُّ عليسا  وكاْت هل ☜

س  َص بدةص أعماره  وِواْي َمَ   ؛إاّل أن أكثَر ِواْيَس  َدَثَر ي  ؛التي هي زص ألّن هل

تي  ََ ال ل  وفواروا َفطل لن المختورا ل  والطالب َضعص ث   ووال َفنشطلن للمطلح

! وفَدَثَر ي الكتبص  واقتوروا على ما َفدر لن به من بعضسا ِصنَسلي  ول  

التي قد ِخلحَتي  وفس يلص طالب الكما  يف طلب العل  االطِّالعص على الكتب

س   وللِ القلِفإْه فرى من ع ؛فلييصكثري من المطالعم ومن المونَا  َممل لصلِّ هل وعص

َحذص خاطَره ما دِّ  وَفشي َل ك ع فمتَه لل  .« ُْ يخلو كتُ   َْ فُئ ة ووفصحرِّ

 

  

                                      
 (.453صيد الخاطر )ص/ (1)



 

 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 104

    َش الـُا َ    ى ي ت ا ِش ي  تح ش ٍَ  احٍ      كث ه  ؛باشُِا لِا ُ  ش

  ل  الـِاْة,  ي حار ش  ل ُ. 

ّشادل القراءةل يف هذا العورل يف الملاق  والمنتدفا   وقد ابتدَع بعضص عص

ماعّيمو بمعن ََ  ال
َد كتاٌب معيحٌن والمَملعا  ما فصعَرفص بالقراءةل ى أني فصحدح

ٍِ أو أص  لٍع مثاًل  أو ِصقرأص خالَ  فل  ...مَملعمص كتٍبو ث  

َمتل ال دعمص هذه : لي    عي
لما فيسا من بّث روحل التناف ل بين أفرادل  ؛ْل ☜

  المَملعم وِحَي ه  لقراءةل عدٍد ك يٍر من الكتب يف زمٍن وجيٍ !
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ِش    ل  كُل  ُ  الذا  إ َّ الكتُ ش الذا ي ـ  ي   ِيف  ُ    ,ي ؤكش

ةش آكلش  الـوةش  اهش ِش زالش  , ال ش   ط ُ   ي   ِي آكلش  الضَّ ىفش  ال  

 حممد البشري اإلبراهييم
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 حَقلْالـمُ
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 مُلْحَقـال

ْااة/  ْحااا  البشاااِ امبِاهاااايا هااذه هااي الاـُلااة  ال ُئـااة  للشاااخ ال ّلا

ْا هبهف( التي كنّا قد  1385 )  مم. حيثص ذكر فيسفا َوَعدي َِربَتفه  $ا يف المقدِّ

فه منفذص أني أِف ح  فحَم م  القراءةو ال  ّيما قراءَة الكتب األدبّيمو حيثص أرشده َعمُّ الثحرل

 !  !حََظ القر ن يف التا عم من عمره! إلى قراءة طائٍَم ك يرٍة منسا

   يف أوائل الخمسينّيا  من القفرن الماضفي يف      ن شِِ شتى هذه الاـُلة

ففمَن  ثففاره التففي  )األهااِا (صففحيَم  ها بعففَد ذلففك ضل الموففرّفمو ثففّ  أصعيففَد ْشففرص

عفففتي وطص لعفففتي يف خمففف ل مَلفففداٍ و وقامفففتي علفففى ْشفففرها دارص الغفففرب  مل جص

 .اإل المي ب يرو 

    ٍل الرتجمَم من      اي خي و غيَر مص
ِل المقالمل فلائَد  بالرتجممل ألعال

ره   اولطائَا للمرتَج و خالفً  لما جر ي به عادةص أكثرل المحّققينو من ذلكي

 ِراجَ  ال روَح فيسا! 

يف  اِرغي ً  ؛بالتعرفال بالكتب غير المشسلرة اللاردةل فيسا كاُ  اي  

َِ على الكتب التي ثار ي حللسا إشكاالٌ .  لتص الكال  قراءهتاو وطلح

يطل  كاُ ا تْاىي   قل َي ل منسا. وَوضي ل  ؛المقالمبَت
كل شي لل الفمص تّتضَح. وَشكي

لل

ري إّن عَائَب  ؛عالما ل الرتقي  المنا ل مل  ب )!( وَلَعمي َُّ  التع
ال  ّيما عالما ل

َِنيَقضي!! ه فيسا ال  ِل وَعمِّ  هذا الَقري

☜ : إلاكش نلَّ الاـُلة 

                                      
 (.374 - 372وهي يف الَ ء الراب  منسا )ص/( 1)
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 «األهرام»كلمةٌ لصحيفة 

 للشيخ/ حممد البشري اإلبراهيميّ

 (هـ 1385ت )

َ   ِاٍْة َْ     الصغِ»
ِْ   ْ فقد بدأ ص قراءَة الكتب وعمري ِسَ   , نُ 

َظ القر ن!    نلاٍ ! يف السنم التي فرغتص فيسا من حل

 فتفلّلى ِربيتفي  - وهل َعّمفي شفقيقص والفدي األصفغر - كُ   ستُذا

ين  ووِلجيسي َظل القر ن  -وفأخذص   -م  حل
ِّ
بحَفظل مختفاراٍ  مفن الشفعرل العربفي

ه والَويحل يف ألَاظله وال لي ل يف معاْيه فما حَ,فتص القفر َن حتفى  ؛الغرفبل يف فسمل

فٍ و مف   َقطح َفردٍة ومص  بيٍت من الشعر ما بفين أبيفاٍ  مص
عَم األلال كنتص أحَظص معه بلضي

 !!  فس ل المَردا ل

 في ل    ُنْي  ل  ال  م,َ َفظ الكثيفر مفن ما صفحَب حل لقفر ن مفن حل

لغلفم الَويحم مفن كتفاب:  األلَاظ ظ»الُّ  ................. «ك ُياة الااتح ر

                                      
اُّ :( 1) ي اإلبراهيمي.   ش  هل الشيل محمد المكِّ

 : فص علينا إشراًفا عالًيا عال ص ال يتل بل اللطنل كلِّه يف ذلك ال مانو »  ُل  ْ  الاؤلف  وفصشرل

ي اإلبراهيمي  ي شقيقص والدي األصغر الشيل محمد المكِّ و وكان حامَل للاء الَنلن $عمِّ

العربيم غيرص مداَف و من ْحلها وصرفسا واشتقاقسا ولغتساو أخذ كلح ذلك عن ال قيم الوالحم 

من علماء هذه الَنلن بإقليمناو منس  العاّلممص المتقنص الشيلص ربي ص قري اليعالويو ومنس  

لليلليو ومنس  العاّل  لِّيو العاّلممص الشيلص محمدص أبل القا   ال صلجي ممص الشيلص محمدص أبل جمعم القص

 (.5/273 ثار اإلماِ محمد ال شير اإلبراهيمي )«. خاِمم المت ّحرفن يف العربيم والَقه

ظ» كتُ  (2) ظ  ن ُية الاتل ا إلبراهي  بن إ ماعيل بن أحمد بن األجدابي.  :«ك ُية الاتح ا

 كتاٌب مختوٌر يف مَلٍد واحٍد. 
= 
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فففففدابي...........   ................................ «ال صااااااح»و ولألجي

                                      
وهل أحدص معاج  المعاينو وهي: التي ِ دأ بذكر المعنى ث  ِ ّين اللََظ المنا َب لهو وفتّ   

ل»ِرِيبص المعاين فيسا على أبلاٍب. وملن أشسرها وأكربها كتاب  البن  يده  «الاخصَّ

 هف.485المر ي المتلىف  نم 

 ( 1/51والكتابص ذكره فاقل  يف معَ  األدباء ): ْ  كثير النَ  صغير الحَ »   ُل.» 

 :ـِ ى ي ظ»صنّا يف اللغم مقدمًم لطيًَم  ماها »   ُل  ْ  ال فشتغل هبا  «ك ُية الاتح ر

 .«الناسص يف المغرب ومور

 :ال ااب ال ُسي  َ اعتنى هبذا المختور جمٌ  من األئمم المقَتَدى هب  واعتمدوه. »   ُل اب

 «حاُة الحاوا ».. والدميريُّ يف «.الاصبُح الاْاِ»وأكثَر من النقل عنه... الَيلميُّ يف كتابه 

هما. وَعَدلصله بالمونَا  الك ار كالّوحاح والتسذفب والمَمل وْحلها. وربما اختار  وغيرص

ِصه بين أهل الَن كافيمٌ  ًْا... وشسر  .«كالَمه يف المو اح عليس  أحيا

 : صُلح ال   ا بـول  َ   ْ ح  األديب  ال ـا    ليُّ ب

َى  اااا  كااااُ  ي لااااب  يف الغِيااااب  سااااالة  ْش
 

ظِ    ْاااااااَ  اااااااُ ٍِ    كُتاااااااٍب ْاااااااتل ر
 

    كااااااُ  يبغااااااي يف الكااااااّل  بّلغااااااة  
 

  ََّ ظِ »فلاااااااااح ظ  «ك ُيااااااااةش الاااااااااتح ر
 

بع الكتُ        -طرابل و الَماهيرفم اللي يم –يف دار اقرأ للط اعم والنشر والرتجمم      ط 

ه أن الكتاب له ط عٌم قدفمٌم يف القاهرة  و1989ِبتحقيق السائح علي حسين.  قص وأشار محقِّ

  هف. 1287 نم 

 ِ.2017بالقاهرة  -دار الذخائر -ث  صدر الكتابص يف ْشرة جدفدة بتحقيق بال  الخليلي 

ق الكتابو وال حث اللغلي عند العرب: للدكتلر انظِ:  أحمد مختار عمر /مقدمم محقِّ

 (.294)ص/

َدابيو لغليٌّ بارٌعو هو  (1) أبل إ حاد إبراهي  بن إ ماعيل بن أحمد بن ع د اهلل الللايت األَجي

ظ»من أهل طرابل  الغرب. ْس ته إلى أجدابيمو له كتٌب منسا:  َّ و ور الم يف «كَافم المتح

(و 1/51معَ  األدباء ) انظِ:هف(.  470وغير ذلك. ِليف  نم ) -وكان أحل   -« الَحَل »

 (.1/193واه )وإْ اه الر

ه فويَح الكالِو مّما فَرى يف  «ال صاح»كتُ   (2) َص ألبي الع اس ثعلبو كتاٌب اختار فيه مونِّ
= 
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 . للسمداين «األل ُظ الكتُباة»و ولثعلب........................ 
                                      

كالِ الناس وكت س . منه ما فيه لغٌم واحدٌة والناسص على خالفساو فيصخرب بولاب ذلكو ومنه 

ما فيه لغتان وثالث وأكثر من ذلك فيختار أفوَحسنو ومنه ما فيه لغتان كثرِا وا تعملتاو 

 ثر من األخرىو فأخرب هبماو وألَه أبلاًبا من ذلك. فل  ِكن إحداهما أك

يف مَلٍد واحٍدو صدر عن دار المعارف بمورو بتحقيق الدكتلر عاطا   الكتُ   ْ بوع   

 مدكلر.

ثو إماِ النحلو هو  (1) أبل الع اس أحمد بن فحيى بن زفد الشي اين ال غدادي العاّلممو المحدِّ

د:ثقم مشسلر بالحَظ.   ُل الخ اب:ولد  نم مائتينو  ِر أعل  الكلفيين ثعلب.    ُل الاب

 هف(. 291ِليف  نم )

(و و فففير أعفففالِ النففف الء 2/536(و ومعَففف  األدبفففاء )6/448ِفففارفل بغفففداد ) انظاااِ: 

(14/5.) 

ه « ألَاظ الكّتاب»وفقا  له أفًضا:  و«األل ُظ الكتُباة» كتُ  (2) َص مختوٌر َْيٌ و جم  فيه مون

ل؛ ولذا  هي  والَمَل المرتادفَم المعنى اللاردَة يف مونَا  أشسر علماء عور ال ح
الكلما ل

ني جماعٌم بشرح كتابه هذا.  َِه ع,يمٌمو وقد عص  فإّن فائد

 :ألمر ص »األلَاظ « كتابلل أدركتص ع َد الرحمن مونَِّا »  ُل فا  الصُحب بَ  بُد

لم المعروفم  ََ ي بقط  لساْه وفده! فسئل عن   ب ذلكو فقا : ألْه جم  شذوَر العربيم ال

بين ِعَب الدروس  يف أوراٍد فسيرٍةو فأضاعسا يف أفلاه ص يان المكاِب. ورف  عن المتأدِّ

 «.والحَظ الكثيرو والمطالعم الدائمم

بع الكتُ     ِ(و ومنسا ط عٌم 1885َة ط عاٍ و كان أولسا  نَم )يف مَلٍد واحٍد عدّ      ط 

 بتحقيق: إميل بدف  فعقلب. 

 (و317(و واكتَاء القنلع بما هل مط لع: لَاْدفك )ص/7/388ِارفل اإل الِ ) انظِ: 

 (.3/321األعالِ: لل ركلي )و

أخ ارف او وكفان ع د الرحمن بن عيسى بن حمادو أبل الحسنو السمذاينوكان أدفً ا فاضاًل  هو( 3)

و اشففتسر بكتابففه -أميففر المعتضففد علففى همففذان-كاِلففَب ر ففائل األميففر أبففي دلففا العَلففي 

 (و2/166إْ فاه الفرواة: للقَطفي )انظاِ: هفف(. 320كما   قو ِليف  نم ) «األل ُظ الكتُباة»

 (. 18/127واللايف باللفيا : للوَدي )

(4 ): ِش ُ يف ْوضٍع آخ غار هما: »   ُل الاؤلف   يض  ظ»أحسنص كتب الدرا م للوِّ  و«ك ُية الاتح ر

ف دأ التلميذ يف معرفم أ ماء أعضاء جسمه يف اللغم الَويحم ومعرفم  و«األل ُظ الكتُباة»و
= 
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  َِ غَتص بالقراءة َْ ذلك الحا وكان َعّمي فصنير لي الطرفَقو وفسافرين  وشص

عاٌع هاٍدو فيختارص لي  من إرشاده يف كل داجيم كلكٍب ويف كل معضلٍم ِعرتضني شص

غر!  ؛ما أقرأص   لتستقيَ  َمَلَكتي من الوِّ

 إلى ر ائل بلغاء األْدل  وأشعار        ا ْي   لش ُْ   ا ْي

على قراءةل الملجلدل من  -لاعدزفادًة على دروس الدفن والق -فعكَتص  وشعرائسا

اى  :اسُئلِ  دٍ  , بي  ُِْ بَ    ش ِى َِ ب  ...................................  و اب

                                      
ج إلى معرفم األشياء  ما هل منسلب إليسا من األعما و وكل ما هل متول هباو ث  فتدرح

اِه اليلميمو فال فنتسي من هذه المرحلم إال المتولم به مما فق  ِحت ْ,ره وفدخل يف ِورف

ف فيه من درا ته لأللَاظ الكتابيم  وهل حافٌظ لَ ٍء ك يٍر من اللغمو ومحسٌن للتورُّ

نا من الكتب الملضلعم لرتبيم ملكم اللغم  َص للسمداين... إذ هما من أثمن ما ِرك لنا  ل

غارو وِقّرب اْط اَعس  على لغتس  من طرف .  ثار «ٍق  سٍل ط يعي  ال عللج فيهالعربيم يف الوِّ

 (.5/264اإلماِ محمد ال شير اإلبراهيمي )

  :ُ ي كتاَب »   ُل  يض  ظ»ويف عنَلان هذه الَرتة كنت حَ,تص بإرشاد عمِّ  «ك ُية الاتح ر

لثعلبو  «ال صاح»للسمداينو وكتاَب  «األل ُظ الكتُباة»لألجدابي الطرابلسيو وكتاَب 

يتو وهذه الكتبص األربعمص هي التي كان لسا مع, ص  «الاْ قإصّلح »وكتاَب  كِّ ليعقلب السِّ

 (.5/274. المرج  َْسه )«األثر يف ملكتي اللغلفم

و جاحظص وقتهو أبل عامر أحمد بن ع د الملك بن مروان بن أحمد بن هو  (1) و ال لي ص العاّلممص

َسيد األشَعيو القرط يو الشاعر.كان ٌل  شص حامل للاء الن,  والنثر باألْدل و وله ِر ُّ

و مط لعمص الس ي و منسا: كتاب  دِّ َل ؤنة   ُا»فائٌقو وِلالياص أْيقمص ال   ». 

 : حز  َ ـ   اب ف يف وجفله ال الغفم »  ُل  ْ  ص ي ولنا من ال لغاء أبل عامرو له من التوفرُّ

فٍب مفن عمفرٍو  عاهبا مقداٌر فنطق فيه بلسان مركح فعنفي ابفن  -و فسٍل  -نفي الَفاحظ فع -وشل

 (هف.426ِليف  نم )«و -هارون 

(و و فففير أعفففالِ النففف الء 1/116(و ووفيفففا  األعيفففان )1/358معَففف  األدبفففاء ) انظاااِ: 

(17/501.) 

د؛ شفاعٌر أْ هاو (2) و مفن بلغففاء الكتففاب. أبففل حَفص أحمففد بففن محمفد بففن أحمفد بففن بصففري دلسففيٌّ
= 
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ُل ............. ..... َِ  بي الِخصش ة و اب ِش ِااى ف بَ  ش ِر  ل ُِ   و  بي الا 

َِ الخ اب .....................................................  ال يَ ب
                                      

ًما يف الدولم العامرفم.  ذا كان  حظ  وافٍر من ال الغم واألدب والشعرو رئيًسا مقدح

  اا او «الا ُخِة باَ ال اف  الـلم»له ر الم يف : هل أو  من   ق إلى  ُل الح 

 هف(.  440القل  يف ذلك باألْدل . ِليف بعد )

واألعالِ: (و 6/164(و واللايف باللفيا  )119جذوة المقت  : للحميدي )ص/ انظِ: 

 (.1/213لل ركلي )

َوا  الغافقيو: وزفر هو  (1) أبل ع د اهلل محمد بن مسعلد بن طّيب بن فرج ابن أبي الخل

أْدلسيو متقدِ يف اللغم واألدب والكتابم والخطابم والشعرو كان متَننًا يف اآلدابو 

باألْدل  على مثل واللغا و بليًغا أخ ارف او وَِّقه وِأّدب حتى قيل: ل  فنطلق ا  ص كاِب 

َوا . له ِلاليا حسانو منسا  له وشعره»ابن َأبي الخل وغير ذلكو ِليف  نم « مَملعم ِر ُّ

 هف(. 540)

(و وِارفل اإل الِ 131بغيم الملتم  يف ِارفل رجا  أهل األْدل : للضّ ي )ص/ انظِ: 

 (.7/95(و واألعالِ: لل ركلي )11/734)

اهلل بن محمد بن الحسين بن َعميرة المخ ومي القاضي: أبل المطّرف أحمد بن ع د هو  (2)

 كن بلنسيمو كان إماًما عالًما بالَقه مالكًيا عالًما بالمعقلال  والنحل واللغم واألدب 

ل مان السمذاين. ِليف  نم والطب مت حًرا يف التارفل واألخ ارو ْاظًما ْاثًراو ثاين بدف  ا

 (. فه 658)

عفففرف مفففن العلمفففاء يف المائفففم السفففابعم ب َاففففم: للغربفنفففي  عنفففلان الدراففففم ففففيمن انظاااِ: 

(و وبغيفم 7/89(و والفلايف باللفيفا  )209(و وِحَم القادِ: للقضفاعي )ص/298)ص/

 (.  1/319اللعاة )

األصلو الغرْاطي األْدلسيو  أبل ع د اهلل محمد بن ع د اهلل بن  عيد السلماين الللشي هو (3)

الشسير بلسان الدفن ابن الخطيبو وزفٌر مؤرٌخ أدفٌب ْ يٌلو كان فصلقحب بذي اللزارِين: 

رفن(! الشتغاله بالتونيا يف ليلهو وبتدبير المملكم يف  مي القل  والسياو وفقا  له )ذو العص

ري كتاَبه الع,ي   مه صنا المقح صَ األن ل  الِطاب, ن ح ال اب, َْ غ»هناره. وعلى ا ي

 .« ذكِ  ييِهُ ل ُ  ال يَ ابَ الخ اب
= 
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تَُّ »من كتابه .................   .«ايحُنة الك 

َِ يي     الاو وِد َْ    ُا:  .............................. واب
                                      

 ُام ّل  يف َْ »و و«امحُطة يف تُايخ غِنُطة» ْْ ُ: ,ْؤل ُت  تـع يف نحو ستاَ كتُب

ا م »و و«اللاحة الب اية يف ال  لة الْصِية»و و«بويع  بل االحتّل  َْ ْلوَ امسّل 

ْ اُا االختاُا يف ذكِ »يف أخ ار األْدل و و «الجِا  ن  ُضة»و و«الحلل يف نظم ال  ل

 و وغيرها.«الا ُه   ال يُا

تَل   َنه  نم ) $قص  هف(.  776مخنلًقا يف  ل

(و وشذرا  الذهب 3/469(و والّدرر الكامنم )133 -1/129إْ اء الغمر ) انظِ: 

 (.6/235(و واألعالِ: لل ركلي )8/422)

ة » اسا  (1) جى ش تَُّ   ن  ه و «الاْتُ ايحُنة الك  َص و جم  فيه مون وهل كتاب أدبيٌّ مل لعيٌّ

 أغراًضا شّتىو من خطٍب ومقاماٍ  ومخاط اٍ و وغير ذلك.

ر هبففا بعففَض مؤلَاِففهو ثفف  الخطففب التففي قيلففت يف الوففدقا    ف ففدأ بالتحميففدا  التففي َصففدِّ

 وال يعا و ث  يف الَتلحا و ث  يف التساين والتعازي والشَاعا .... إلل. 

 ضّمنه قسًما لرتاج  األدباء والَوحاء والكّتاب والخط اء واللزراءو وغير ذلك.كما  

 :ـاِا  «. وبالَملم فسل كتاٌب مَرٌد يف بابه»  ُل الا

ِو بتحقيق: محمد ع د اهلل عنان. 1980عاِ  -القاهرة  -والكتاب ْشرِه مكت م الخاَْي  

 .  كما طص   بعضص أج ائه مستقال 

(و ومقدمم 1/605(و وإفضاح المكنلن: لل اباين )7/99َْح الطيب: للمّقري ) انظِ: 

 محّقق الكتاب.

أبل اللليد أحمد بن ع د اهلل بن أحمد بن غالب ابن زفدون المخ ومي األْدلسي  هو (2)

وله  وكان فصلّقب بفف )بحرتّي المغرب(القرط يو ولي اللزارةو وهل صاحب منثلر ومن,لِو 

 ع. دفلان شعر مط ل

التسّكميمو بعث هبا عن لسان  )اسُلة ابَ يي   (وط قتصه يف النثر رفيعٌم أفًضاو فسل صاحب  

واّلدة بنت المستكَي إلى ابن ع دوسو وكان فص احمه على حّب واّلدة! وله ر الٌم وّجسسا 

 هف(.  463إلى ابن جسلر طص عت م   يرة حياِه يف كلبنساغن. ِليف  نم )

(و ووفيفففا  األعيفففان 1/336اِ )محا فففن أهفففل الَ ففففرة: البفففن بّسفففالفففذخيرة يف  انظاااِ: 
= 



 

 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 114

ُاٍ ......  ............................... َِ  اا اى ٍ و  اب َِ    ش اٍج و  اب اَّ َِ دش   اب

ـش ى شلاي َِ خ ُ ةش  وال   ! اب
                                      

 (.1/158األعالِ لل ركلي )و (و18/240(و و ير أعالِ الن الء )1/139)

أبل بكر محمد بن عّمار األْدلسي المسريو شاعر األْدل و ذو اللزارِينو كان هل  هو( 1)

َهانو جعله المعتمد بن ع اد )صاحب غرب األْدل ( وزفًرا له  َرَ يي رل
ََ وابن زفدون َك

ومشيًرا وجليًساو ث  خل  عليه خاَِ  الملك ولّق ه باإلمارةو وا تنابه على )مر يم( فعوى 

  ب إلا  الباتُ  الاش واا : ن  هبا وِمّلكساو 

اااااااا ين يف  ا   ناااااااا ل ٍ   ْاااااااااُ ي زهر
 

ْ  ْ تااااااااٍ  فا اااااااُ  ْ تضااااااا ِ     سااااااااُ
 

  لـااااااُ   ْالكااااااٍة يف غاااااااِ ْوضااااااِ  ُ
 

اااولةش األسااا    اااُ صش ِر يشحكاااي انت ُخ   كاااُلِ 
 

 هف(. 477فتلّطا المعتمدص يف الحيلم معه إلى أن وق  يف فدهو فذبحه صرًبا بإش يلّيم  نم ) 

(و و ير أعالِ الن الء 4/425(و ووفيا  األعيان )113الملتم  )ص/بغيم  انظِ: 

 (.6/310(و واألعالِ: لل ركلي )18/582)

أبل عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن  ليمان بن عيسى بن دّراج القسطّلي هو  (2)

 األْدلسيو الشاعر الكاِب؛ كان كاَِب المنولر بن أبي عامر وشاعَره. 

 يف األْدلسيين من جملم الشعراء المَيدفن والعلماء المتقدمين.  هو ْ   د   

 : قي  الشاِو وهل أحد الَحل و »  ُل  ْ  الث ُلبيا قي  األْدل  كالمتن ي بول كان بول

فواًل مطّلاًل أورد فيه ْماذَج « الذخيرة»وعقد له ابنص بّساِ يف «و وكان فصَيد ما فن,  وفقل 

 هف(.  421ِليف  نم ) كثيرًة من ر ائله وأشعارهو

(و والذخيرة يف محا ن أهل 1/135و ووفيا  األعيان )(2/119فتيمم الدهر ) انظِ: 

 (.17/365(و و ير أعالِ الن الء )1/59الَ فرة: البن بساِ الشنرتفني )

أبل إ حاد إبراهي  بن أبي الَتح بن ع د اهلل بن خَاجم األْدلسي شاعر وقتهو له دفلاٌن هو  (3)

ض ال تماحم  مشسلٌرو غلب على شعره الغ  ص ووصاص الرفاض ومناظر الط يعمو ول  فتعرح

 مللك الطلائا م  هتافتس  على األدب! 

  : ُخلك  َ َ   ِه يف  شااة   نٍ ,      ب ع فا : ُل اب ِْ   

ااااااوة   نااااااٍ   ضااااااج تىْي نششى ِشاااااايُّ       ش
 

ث    ْر اااااا ش ضااااااجش ي  ت  ْش اااااا     فااااااا , ت ا ر
 

= 
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ه يف  ووبعضص هذه الر ائل كاْتي مخطلطًم يف مكت م أ اليف دص َل َْ سا  وبعضص

  .«ن ح ال اب» :مثل ؛الكتب المؤلحَم يف ِارفل العلماء واألدباء باألْدل 
                                      

لااااايَّ بااااا  األااكاااااة  ظِلَّ اااااُ لش ااااايى  ش  خش
 

ح    ااااُ   ي حاااا ر اش ااااِغي,  الحش َ  ي صى اااا   الغ صى
 

ِيضااااة   ْش ااااِ ِ   ااااْح  للغ    الشااااا   تشجى
 

اااااث    ْى   اااااة  تش ْش اُ ااااا   يشِ ِاااااي,  الغش َِّ ى   ال
 

 هف(. 533ِليف  نم ) 

(و والذخيرة 1/56(و ووفيا  األعيان )230قالئد العلقيان: للَتح بن خاقان )ص/ انظِ: 

 (.6/541يف محا ن أهل الَ فرة )

َِ »اسا   الكُْل   (1) َِ ابا ييِِهاُ ل اُِ  الا ي ِ   ش ا طااب,  ِذكى َِّ صاَ األنا ل  ال نش ح  ال اب, َْ غ 

فففه  -علفففى عفففادة المغاربفففم واألْدلسفففّيين يف ِطلففففل أ فففماء الكتفففب!  -« الخ ااااب َص ومؤل

فري  : أحمفدص بفنص محمفد بفن أحمفد بفن فحيفىو أبفل الع فاس المقح هلالمؤرخص العاّلممص األدففبص

 التلمساين. 

  ٍّمل لعًم ِارفخيًم وأدبيًم َْيسًمو وفذكر الموناص يف مقدمم كتابه  ي   ُّ الكتُ   بحق

( عن   ب ِأليَه أْه كان يف دمشق فَال  األعيان وال يما أحمد الشاهيني 1/70)

دص من بدائ  بلغائسا )األْدل ( ما فَري على لساينو »  ُل:فيتَاذبلن الكالِو  فور ص أصورل

من الَيض الرحماينو وأ رد من كالِ وزفرها لسان الدفن بن الخطيب السلماينو صبح 

ثيره المنا  مص وِقتضيهو وِميل إليه اهللص عليه شآبيَب رحماه وب ِص لحغه من رضلاْه األماينو ما 

الط اعص السليممص وِرِضيه... إذ هل فارس الن,  والنثر يف ذلك العور... فلما ِكّرر ذلك 

غيَر مرٍة على أ ماعس و لسَلا به دون غيرهو حتى صار كأْه كلمَم إجماعس و وَعلق 

نيَم  مالس  وأطماعس و وصاروا فقطَلن بيد الرغ م بقللهب و وأضحى منتسى مطللهب و ومص 

َْهو وفستنشقلن من أزهاره كل ذاكٍ  َْهو وفعرتفلن برباعته وفستحسنل  «.فنل

أ  اب إقدامه على ِأليا الكتابو ولعل أهمسا إصرار أحمد الشاهيني على  ثم يذكِ 

ريُّ ِأليا هذا الكتاب يف بدف  ما أْتَته قرفحمص لسان الدفن بن الخطيبو ف ا تَاب المقح

هف(. وقّسمه إلى قسمينو فتألا كلٌّ منسما من ثماْيم أبلاب.  1039لذلك وأِ ح كتابه  نم )

وِعّرض يف المقدمم إلى ِارفل حياِه وِارفل ِأليا الكتاب ووض  القس  األو  فيما 

 فتعلق باألْدل  من األخ ار. والقس  الثاين يف التعرفا بلسان الدفن بن الخطيب. 
= 
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َش  ات  تلااكش الِسااُئلش  الاا  ا ي َِّ دًة كلففدي ص أحَففظص    اا  كاا مففراٍ  متعففدِّ

ع,َمسا!   مص

ي ار و   كُ   ش ي وفصعيدص يف ا تحساْلهل
و وفص يدل ِّ

َفتعّوبص لألدبل األْدلسي

نا. َل نا وأكثَر مالءمًم م  روحاّْيتلنا وعلاط ه أقرَب لم اجل  وَفعدُّ

   ِةش سْة َق عّمي بربّهو وكان ق َل وفاِه   لاُ بلغي  َْ ال اِ  ابعش  شى لحل

لتي َِم  بين ج الم الرتكيب بسنتينل أو ثالٍث وّجسني لقراءة كتب المشارقم ا

  ................ و«البخّلْ»و و«الباُ   التبااَ»كف  وووضلح المعاين
                                      

يف ثماْيففم أجفف اءو بتحقيففق الففدكتلر: إحسففان  -بيففرو   -وصففدر الكتففاب عففن دار صففادر  

 .$ ع اس

او وأحدص أركان األدب العربي. «الباُ   التبااَ»كتُ   (1) ًَ   خرص كتب الَاحظ ِألي

 :   خل  َ  معنا من شيلخنا يف مَال  التعلي  أنح أصلَ  هفذا الَفّن )األدب( »  ُل اب

َْه أربعمص دواوفن وهي:  للمفربِّدو وكتفاب « الكُْال»البن قتي مو وكتاب  « د  الكُتب»وأركا

ألبي علفي القفالي ال غفدادي. ومفا  فلى هفذه  «الْوادا»للَاحظو وكتاب  «الباُ   التبااَ»

 (. 632المقدمم )ص/ «األربعم فت ٌ  لسا وفروٌع عنسا

  ه وأدواِلهو ث       ب   الجُحظ  كتُبش و ث  ال يانل وحدِّ بالحدفثل عن عيلبل ال يانل

ها وِراج ل ال لغاءو وغيرل ذلكو وختمه بأحادفث ور ائل وْوائح متَّرقم.   ال الغمل وحدِّ

ر ال يان العربي يف مَاليي الكتابم والخطابم يف حدفثه  كاُ كشف فا  الجُحظ    حي
عن  ل

المستَيض عن فر ان القل  واللسانو وِوّدى فيه ألولى حركا  الشعلبيمو مَنًِّدا  راَء 

ا كلح ش ساهتا.  ًَ  دعاهتاو م فِّ

ق الك ير: ع د السالِ هارون      ط بع الكتُ   وكاْت و $مراٍ  كثيرًةو أجلُّسا ط عمص المحقِّ

 ِ م  مقدمٍم جليلٍم عن الكتاب ومكاْته العلميم.1947األولى عاِ 

كلَه خيَر ِمثيل.« البخّلْ»كتُ    (2) ََ َح ال  من كتب الَاحظ التي ِمثِّل روَحه الساخرَة وأ للَبه المرل

لين  اع فا   والمقتودفن يف عوره وما ق لهو من أهل ال ورة وخرا ان  أخ اَر ال خالء والم خح

س   َل ََ س  وحص
ًرا بأحادفثل تندِّ س  كما ر ها أو اِول به خربصهاو مص

ر حاالِل و فولح ولذا  -بنلٍع خاص 
= 
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  «الحاوا »و ..............................................................

                                      
اه يف الحيلان  ستطرًدا إلى المناظرا  الكثيرة حل  - «احتجُ ُت البخّلْ»: 1/4 مح و مص

ِصعترب أبرَز مراج  الكتابو ال خل والكرِ والضيافمو وَصدح  ره بر الم  سل بن هارون التي 

َلح الح اميو واحتَاج الكلنيدي الَيلسلفو وكالِ ابن غ وانو وخط م الحارثيو  إضافًم إلى مص

 وكلِّ ما حضره من أعاجي س  وأعاجيب غيره .

بع الكتُ     سا ِلك التي صدر  عن دار الكاِب الموري بالقاهرة  نم  ط  مراٍ  كثيرًةو أهمُّ

ره بمقدمٍم ِحليليٍم طلفلٍم عن الكتاب وأ للبه 1948 ِو بتحقيق: طه الحاجريو وقد صدح

 وم افاه ومآخذهو وزّوده بعدٍد ك يٍر من الَسارس.

ساو وأو ص مل لعٍم من ْلعسا يف ِارفل العرب.  «الحاوا »كتُ   (1)  َأَجلُّ كتب الَاحظ وأضخمص

  فل  فنم و وذلفك بعفد مقتفل المتلكِّ أّلَه الَاحظص وهل يف السفنِّ العاليفمل والَفاَلجل الشفدفدل

 هف( وأهداه لللزفر محمد بن ع د الملك ال فا . 247)

نسا        ا  ل  الجُحظ    سَس ٍم يف فضل الكتاب وفّن الكتابم وأ رار التألياو ضمح بمقدمٍم مص

و فَاء ي يف فّن «الحاوا »فولاًل طلفلًم يف الدفاع عن كت ه ور ائله بما يف ذلك كتاب 

 الكتابم وِارفل الكتابو بمثابم مقدمم ابن خلدون يف عل  التارفل!

ج على عل -كما فقل   -ألْه م نيٌّ  ؛«الحاوا » ساُه   ََ ى ِتّ   ما يف حياة الحيلان من الحص

 حكمم اهلل العَي م وقدرِه النادرة. 

 : ف كتُبش  هذا بـول َِّ هذا كتفاٌب ِسفتلي فيفه رغ فم األمف و وِتشفابه فيفه العفربص »      

ففَرف الَلسففَمو  والعَفف و ألْففه وإني كففان عربي ففا أعرابي ففاو وإ ففالمي ا جماعي ففاو فقففد أخففذ مففن طص

جففداَن وجمفف   لفف  الكتففاب والسففنّمو وبففين ول معرفففم السففماع وعلفف  التَربففمو وأشففرك بففين عل

الحاّ م. وإحساس الغرفف ة. وفشفتسيه الَتيفانص كمفا ِشفتسيه الشفيلخو وفشفتسيه الَاِفكص كمفا 

فل  َي ّد ذو الحف ِو وفشفتسيه الغص َل فشتسيه النا كو وفشتسيه الالعبص ذو اللسل كما فشتسيه الففمص

طلنكما فشتسيه األرفب ََ  (.1/11«. )و وفشتسيه الغ يُّ كما فشتسيه ال

بع كتُ   الحاوا   ِ( عن المط عم الحميدفمو ث   نم 1905أوَ  مرٍة يف القاهرة  نم ) ط 

ِ( عن مط عم السعادةو بتحقيق: محمد بدر الدفن النعساين الحل يو ث  حّققه 1907)

الخاَْي بالقاهرة  نم  العاّلمم ع د السالِ هارون يف     مَلدا  وصدر عن مكت م

 ِ(.1965ِ(و ث  أعاد ط عه  نم )1945)
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 «األغُين»و وللَاحظ................................................ 

                                      
عمرو بن بحر بن مح لبو أبل عثمان الَاحظو أحدص شيلخ المعت لمو أخ اريٌّ عالمٌمو  هو (1)

ِصه يف غافم اإلبداع.  صاحبص فنلٍن وأدٍب باهٍر وذكاٍء بّين. وموَا

 هف(.255 نم ) كان من أهل ال ورةو وقدِ بغدادو فأقاِ هبا مدًةو ِليف 

(و و ير أعالِ الن الء 5/2101(و ومعَ  األدباء )14/124ِارفل بغداد ) انظِ: 

(11/530.) 

مل لعم أدبيم شعرفم ِارفخيمو أّلَه أبل الَرج األصَساين المتلىف عاِ  «األغُين» كتُ  (2)

هاَء خمسين عاًما! 356) ه زص َص  هف( يف عسد    بصَلفيه. وا تغرد ِألي

    ت ا  -جم  المؤلا لألغاين المتمّي ة  تـو   ل  ُْدا ًِ يف عوره  -التي فصسّميسا أصلا

والعولر السابقم عليهو م  ذكر طرائق الغناء فيسا. وهي ع ارٌة عن ثالثل أغاٍن اختارها 

ه. ث   المغنِّي إبراهي  الملصلي للخليَم اللاثق. ث  مئم أغنيم أخرى من اختيار المغنِّي َْسل

ه.أخ ار َمن لّحن  لا األغاين من الخلَاء وأقارهب . ث  أغاٍن من اختيار اإلصَساينِّ َْسل

ت ل  ذلك بشروٍح وِعليقاٍ  لما ِحلفه ِلك األصلا ص من أشعاٍر وإشاراٍ و وعلى أّي   ث  فص

 ال حلر هيو وكيَيم غنائسا.

هف( و كت 289منذ الَاهليم إلى عور المعتضد باهلل المتلىف  نم )     تكلم  َ الغُْْ 

 عما بعد ذلك؛ وكأْه أراد رضا    بصَلفيه!

 ُّخ فا  األص  ُين ألكثر الشعراء واألدباء ق لهو وذكر طرًفا من أخ اره و       اا

ومختاراٍ  من أحا ن أشعاره و كما ذكر أخ ار المللك والخلَاء وما دار بينس  وبين 

الشعراء يف بالطس و وغير ذلكو كلُّ ذلك باأل اْيد إليس و فسل من كتب األدب المسنََدةو 

َى  ُل الحُفظ الذهبي  «. فأيت بأعاجيَب بحدثنا وأخربْا!(: »5/151« )مي ان االعتدا »يف  لك

 ,اام  َْ الُْحاة األدبااة فقد أثنى عليه طائٌَم من العلماء واألدباء من هذه   الكتُ    ش

َ  خل   : الحيثّيم.  أّلا القاضي أبل الَرج األص ساين وهل ما هلو كتاَبه يف »حت   ُل اب

فيه أخ اَر العرب وأشعاَره  وأْساَبس  وأفاَمس  ودوَلس . وجعل م ناه على  األغاينوجم 

الغناء يف المائم صلٍ  التي اختارها المغنُّلن للرشيدو فا تلعب فيه ذلك أِ ح ا تيعاٍب 

وأوفاه. وَلعمري إْه دفلانص العرب وجام ص أشتا  المحا ن التي  لَتي لس و يف كّل فن  

رفل والغناء و ائر األحلا و وال فصعَد ص به كتاٌب يف ذلك فيما ْعلمهو من فنلن الشعر والتا
= 
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ْحى له هبا  (.632المقدمم )ص/«. وهل الغافمص التي فسمل إليسا األدفبص وفقا عندهاو وأ

حه الكتاَب كما  يأيت يف  خر مقالته هذه.  ل لا هذا  دص الشيل اإلبراهيمي يف َمدي  هل َقوي

  فقد اشتمل الكتابص على  َْ الُْحاة التُايخااة  األخّل ااة, ي وثشق  ب إالا   ا الكتُ ش ال

او وِمَيد الشعلبّيمو والكثير  خي كثيٍر من األخ ار المخَتَلَقم المكذوبمو والمَلنو والسُّ

 من الطاّما !! ولذا حّذر منه جمٌ  من العلماء.

 :حدثني أبل ع د اهلل الحسين بن محمد بن ط اط ا العلليو »  ُل الخ اب  البغ ادا

قا :  معت أبا محمد الحسن بن الحسين النلبختي فقل : كان أبل الَرج األصَساين 

أكذَب الناسو كان فدخل  لَد اللّراقين وهي عامرٌة والدكاكينص ممللءٌة بالكتبو فيشرتي 

ِصه كلُّسا منسا شيًئا كثيًرا من الوحا وفحملسا إلى بيتهو ث  ِكلن ِارفل بغداد «. روافا

(11/398.) 

 :الجويا  َ ب »   ُل اب ح يف كت ه بما فصلجل كان فتشّي و ومثلصه ال فصلَثق بروافته؛ فإْه فورِّ

ن شرَب الخمرو وربما حكى ذلك عن َْسهو وَمني ِأّمل كتاَب  قو وفصسلِّ سي
َل « األغاين»عليه ال

 (.14/185المنت,  يف ِارفل المللك واألم  ). «رأى فيه كلح ق يٍح ومنكرٍ 

 :لل ص ما »   ُل الحُفظ  الذهبي ه يف ْقلهو وَفسَتسي هو وفّتسمص َص رأفت شيَخنا ابَن ِيميم فضّع

 (.26/144ِارفل اإل الِ )«. فأيت به

 :ًْا « األغاين»َمني فقرأ »   ُل األستُذ  و ي  بو خلال َل فرى حياَة الع ا يين َلسًلا ومص

َِهو وَمن فرج  إلى كتب التارفل  َا وخياَله وحيا ناًء وَشراًبا.. وهذا فنا ب المؤلِّ وغل

لي  كتاَب ِأرفل « األغاين»الوحيحم فَد صلرًة أخرى فيسا علٌ  وجساٌد وأدٌب.. فكتابص 

تِّي يف كتابه . «فصحتجُّ به (و   دار 187)ص/« ِارفل العرب المطلح »ملضلعّيم فليلليب حل

 هف. 1406و 1الَكرو  

 : ِ  ال ِا اايُّ  لااا   األ ظاااي يف نـاا ه كتااُ ش ال اااف الااااُين يف نحااِ »   لاااف الشااُ 

ِ(و أجفاد فيفه 2000عاِ ) -بغداد  -صدر عن مط عم معروف  «األص  ُين صُحب األغُين

غافَم اإلجادةو وبّين فيه زفَا أكاذف له وبطالَن ادعاءاِلهو و اد لفه عفدًدا ك يفًرا مفن المخفازي 

َرّفا !  والكص

ْصشر ألو  مرة يف أوروبا  نم )  الكتُ  ْ بوع    ِ(. كما صدر عن دار 1868من قدفٍ و فقد 

ْصشر بعد ذلك عدَة الكتب المورفم بتحقيق جماعم بإشراف  اال تاذ إبراهي  االبياري. ث  

 مراٍ .
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.............................. ............... «الكُْل»و ولألصَساين

                                      
أبل الَرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن السيث  المرواين األملي القرشيو هو  (1)

 األصَساين. من أئمم األدب المشسلرفنو لكنه كان متسًما بالكذبو رقيَق الدفاْم.

 ُْ ْ  كان أبل الَرج األصَساين أكذَب »الحسن بن الحسين النلبختي: قل ص      تـ ا

 وكذا ِضعياص ابن ِيميم له. «و الناس

 :ُبي َ الصا َ  الاح ا ْصدماء اللزفر »   ُل هّلل  ب كان أبل الَرج صاحبص األغاين من 

ره جّيد  عي
َسلي له ثلٌب أبًدا منذ فّوله إلى أني فتقّط ! وشل ًرا ل  فصغي

ًخا قذل المسلح يو وكان و ل

َْه وفوربون على مَالسته ومشاربته  «.لكنّه يف السَاء أبل و وكاْلا فّتقلن لسا

 : و وهذا ْادٌر يف أ»   ُل الذهبيُّ ملي! كان إليه المنتسى يف معرفم األخ ار وأفاِ شيعيٌّ

 «.الناس والشعر والغناء والمحاضرا و فأيت بأعاجيب بحّدثنا وأخربْا!

 : ااُ »و «,ن ب بْي  ب   اا »و «,ْـُتل ال ُلبااَ»و «األغُين» َْ كتب ـِ امْاُْ »و «,ال

يف مففآثر العففرب  «الت اا يل  امنصااُف»فففلِو و 1700ذكففر فيففه  « يااُ  ال ااِ »و «,الشااوا ِ

ااُاات»و « الحُنااُت»و «,الاا ياُاات»و «, ا ااِة الْ ااب»ومثال سففاو و ااُا    الخاا  « الخاا

ه. «آدا  الغِبُْ»و ا إلى صاحب األْدل  األملي فيأِيه إْعامص ر 
 . وكان ف عث بتواْيَه  ل

(و ووفيفففا  األعيفففان 4/1707(و ومعَففف  األدبفففاء )1/447أخ فففار أصففف سان ) انظاااِ: 

(و واألعففففالِ 26/144(و وِفففارفل اإل فففالِ )5/151وميففف ان االعتفففدا  )(و 3/307)

(4/278  .) 

من أه  كتب اللغم واألدبو وقد ِقدِ معنا قل ص ابن خلدون أْه أحدص « الكُْل» كتُ ( 2)

 أصل  فّن األدب وأركاْه.

   ِ من الم احث اللغلفم والنحلفم واألخ ار واألشعارو وفيه فلائدص   يف الكتُ  الكثا

جمٌم لطالب العل  فَدها م سلطًم فيهو م  التمثيل شعًرا وْثًرا لكّل ما عرضه المربدص من 

 معارف. وقد أهناه بمختاراٍ  شعرفٍم قليلٍم لكنسا قلفٌم.

قدفًما عن المكت م التَارفم بمور ج ءان يف مَلٍد واحٍد. ث  ط عته مكت م  ص ا الكتُ    

ِ(. 1943كي م اركو يف ثالثم مَلدا   نم )ز/موطَى الحل ي يف مور بتحقيق الدكتلر

ث  ط   عن دار هنضم مور للط   والنشر يف أربعم أج اء بتحقيق محمد أبل الَضل 

ِ( بتحقيق 1997إبراهي و والسيد شحاِم. ث  ط   عن مؤ سم الر الم بيرو  عاِ )
= 
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د.......................... ............. َ رح  .للمص

 لى   »  حثاْي  ل   ِاْة ْة ابَ خش ........................  و«ْـ ر
                                      

 محمد أحمد الدالي يف أربعم أج اء ك يرةو وهي أمثلص وأفضلص ط عاِه. /الدكتلر

  هف(  1349العالممص  ّيد بن علي المرصَي من ك ار علماء األزهر )        ِح الكتُ ش

ه فعرف بفف  حص ِْل َْ كتُ  الكُْل»وشري  وهل يف ثماْيم أج اء. «اغبة اآل

د  هو( 1) َ رح دّي ال ورّيو المعروف بالفمص أبل الع اس محمد بن ف فد بن ع د األكرب الثمالي األزي

المربّد بَتح الراء المشّددة عند األكثر وبعضس    ِح خ بة الـُْوي:يف   ُل الزبا ا)

ِص العربيم ب غداد يف زمنهو وأحدص أئمم األدب واألخ ار. مللده بال ورة ووفاِه  فكسر( إما

 هف(. 286ب غداد  نم )

ب» َْ    ِهُ:كان فويًحاو ثقًمو إخ ارًفا عاّلمًمو وله ِواْياص مشسلرٌةو   يف  «الاـتضش

ِ  الاؤنَّث»يف اللغم واألدبو و« الكُْل»النحلو و  ِح »و و«الت ُيا  الاِاثي»و و«الاذكَّ

 .«ن ب   نُ    ح ُ »و و«إ ِا  الـِآ »و و«الْاة ال ِ 

(و وِارفل 4/603(و وِارفل بغداد )73أخ ار النحلفين ال ورفين: للسيرايف )ص/ انظِ: 

 (.7/144(و واألعالِ )6/831اإل الِ )

ال بااِ,  ديااوا  الابتاا إ » هففي التففي افتففتح هبففا ابففنص َخلففدون ِارفَخففه المسففّمى هااذه الاـ ْااة (2)

ااَ  ُصااِهم ْااَ ذ ا ال اال ُ  األكبااِ ْش  و« الخبااِ, يف  يااُ  ال ااِ   ال جاام  البِبااِ,  

 ! ْصسَي التارفلص  فاشتسر ي المقّدممص و

 خل    ْـ ْتش  هذه  َ  على ِلطئٍم عن عل  التارفلو ث  أعق سا بستم أبلاب:      بْ  اب

  يف العمران ال شريو وفيه  تُّ مقدما . األ لش جعل ال اَب 

 :( فواًل.29يف العمران ال دوي واألم  اللحشيم والق ائلو وفضّ  )  الثُين 

 :فواًل.( 53يف الدو  العامم والملك والخالفم والمراِب السلطاْيمو وفضّ  )  الثُلث 

 :( فواًل.22يف ال لدان واألموار و ائر العمرانو وفضّ  )  الِابع 

 : ُْ( فواًل.33يف المعاش ووجلهه من الكسب والونائ و وفضّ  )  الخ 

 :( فواًل.60يف العللِ وأصنافسا والتعلي  وطرقه و ائر وجلههو وفضّ  )  ال ُدي 

َ  خل    يف ْـ ْت  هذه   فقه التارفل وعل  العمران وعل  االجتماع.قلاعَد       اس  اب

م  التارفلو وأصفرد  بالط اعم عدَة مراٍ . وقد حّققسا جماعٌم من المحّققفينو  ط ب ي الاـ ْة   
= 



 

 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 122

 «ال ـ  ال ِي »و ........................................................

                                      
لكّن أشسرها ِلك التي حّققسا الدكتلر/علي ع د اللاحد وايف يف ثالثفم مَلفدا . وكفذا التفي 

 ْشرها إبراهي  ش ُّلح وإحسان ع اس يف مَلدفن.

 : ا ما أوصى به ابَن أخيه؛ فإّن هذه المقّدمَم ال أعرفص لسا ْ,يًرا يف بابلساو وإْه   لي  مح
وْلعل

َره  ِصقرِّ  أني 
على طاّلبلساو ولقد صدَد المقرف ي  -األصَل أو التسذفَب  -لحقٌّ على الَامعا ل

ٌد َمنَاَلسا» حاَ  ُل: تسل َي َثاَلساو وإْه لع فٌ  أن َفنَاَ  مص
ل ي مل َْعي متصهص ل   قدِّ واْ,ر م فًدا من الكالِ «! مص

 «.اإلبداع العلمي»على مكاْتسا وأهميتسا يف كتابي 

ـى  ال ِي »كتُ    (1) ب  - «الِ  د( فَحسي قي
من أع,  كتب األدب على اإلطالدو  -وفصقا : )العل

. «وهل من الكتب الممتعمو حلى من كّل شيء« العقد»صنا كتابه »  ُل  ْ  ابَ خلكُ :

 (.1/110وفيا  األعيان )

  ا ا  يف الاـ ْاة:يف اختياراِهو ويف ِرِي ه وعنلاْاِفه!   الكتُ   فِي   كُسى  فـا   اُل ْؤل  

فٍم يف فنففلن األخ ففارو وال » ِصسا غيففَر متوففرِّ وقففد ْ,ففر ص يف بعففض الكتففب الملضففلعم فلجففد

مل اآلثار؛ فَعلتص هفذا الكتفاَب كافًيفا شفافًيا جامًعفا ألكثفر المعفاين التفي َِفري  َص جامعٍم ل

فلَقم. وَحلحيفتص كفلح كتفاٍب منسفا  على أفلاه العاّمم والخاّصم. وِدور على ألسنم الملفلك والسُّ

سا يف مذاه سا؛ وقرْتص هبا غرائَب من بشلا  ص األخ اَر يف معاْيساو وِلافقص
ِصَاْل عرو  هَد من الشِّ

فا مفن  عريو ليعلَ  الناظرص يف كتابنا هذا أنح لمغربنا على قاصيتهو وبلدْا علفى اْقطاعفهو ح, 
شل

 «.  المن,لِ والمنثلر

من مختلا جلاهر الكالِو   ّميتصه كتاب )العقد الَرفد( لما فيه»   َ سبب ت اات   ُل: 

ن الن,اِ سي ليك وحص  «.م  دقم السح

   واختياره لملضلعاِه وأخ اره على موادر كثيرةو منسا مفا هفل دفنفي:      ا تا  يف تدلا

كففالقر ن الكففرف  والسففنم الن لفففم والتففلراة واإلَْيففلو ومنسففا مففا هففل أدبففّي وِففارفخّي: كعيففلن 

حيلانو وال خالءو وال يان والت يينو للَفاحظ. والكامفلو األخ ارو والمعارفو البن قتي م. وال

ف . واألمفاليو ألبفي علفّي  َّ للمربحد. وكليلم ودمنمو واألدب الك يرو واألدب الوغيرو البن المق

 القالي. ودواوفَن كثيرٍة لشعراَء جاهلّيين وإ المّيينو وغيرل ذلك من الكتب التي طالتيسا فداه. 

  م الِ ال  كتُبشا إلفى فنفلن عدففدةو وضفّمنه خمسفًم وعشفرفن كتاًبفاو اَْفرد كفلُّ        ا

د.  كتاٍب منسا با   جلهرٍة من جلاهر العلقي
= 



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 123

 «ب جة الاجُل »و والبنل ع د ربِّه....................... .............

                                      
ِ(. وصدر أفًضا 1875هف   1292مراٍ  كثيرًةو كان أولسا ط عم بلالد عاِ ) ط بع الكتُ    

هي  ِ( بتحقيق: أحمد أمين وأحمد ال فن وإبرا1983عن دار الكتاب العربيو ب يرو و عاِ )

ِيه دارص الكتب العلميم! بتحقيق: مَيد محمد قميحم يف  األبياري. وهي أشسرص ط عاِه. كما ْشر

 ثماين مَلدا  م  مَلٍد للَسارس. وغير ذلك.

أبل عمر أحمد بن محمد بن ع د ربه بن ح يب بن حدفر المرواين مللى أمير األْدل   هو( 1)

 هشاِ ابن الداخل األْدلسي القرط ي. 

  خلاكُ : ُل  َ كان من العلماء المكثرفن من المحَلظا و واالطالع على أخ ار » اب

 «.الناس... وله دفلان شعر جيد

 :ملن أهل العل  واألدب والشعرو وله الكتاب الك ير المسمى »   ُل  ْ  الحاا ا

أ ماء كتاب العقد يف األخ ارو وهل مقّسٌ  على معاينو وقد  ّمى كلح قسٍ  منسا با ٍ  من 

ا وعشرفن ج ًءا....  ًَ ه كثيٌر مَملٌعو رأفتص منه ّْي ْ,  العقد؛ كاللا طم وْحلها؛ وشعرص

وكان ألبي عمر بالعل  جاللٌمو وباألدب رفا ٌمو وشسرٌةو م  دفاْتهو وصياْته؛ واَِقت له 

اٌد؛ فساَد بعد خمل و وأثرى بعد فقرو وأصشير بالتَضيل إل ََ َْ ٌِ ووالفاٌ  للعل  فيسا  يهو إال أفا

 «.أْه غلب الشعرص عليه

  ذائع   ِه  ول َ ِْ يف المنذر بن محمد بن ع د الرحمن أحد مللك األْدل  من بني   

 أميم:

 بُلاْااااااااااااااذِا بااااااااااااااَ ْحااااااااااااااا ٍ 
 

فيى بااااااااااااّلد  األناااااااااااا ل ى    ِ اااااااااااا   ش
 

  َ ِ  فا ااااااااااااااُ سااااااااااااااُك  فااااااااااااااُل ا
 

نِاااااااا ى     الااااااااوح   فا ااااااااُ  اااااااا   ش
 

 هف(. 328 نم ) $ِليف  

(و و ير أعالِ 1/110(و ووفيا  األعيان )101)ص/ جذوة المقت  : للحميدي انظِ: 

 (.8/8(و واللايف باللفيا  )15/283الن الء )

(2 ): َِ  ال ُِ  » اسا   كُّْل  ذ  الذاِه حى ُلِ ,   ش جش ُلِ ,    نى   الاا  جش   .«ب جة  الااش

ه خالصَم قراءاِله ومالح,اِله يف   َص سا وأْقاها. أفرغ فيه مؤل َل وهل من أَْ ل كتب األدب وأْ,

جمعتص يف كتابي هذا من األمثا  السائرةو (: »1/36)كاُ  ُل يف ْـ ْت  ميدان األدبو 
= 
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فقرأ ص عليه بعَضسا يف حياِهو وقرأ  جميَ  ما أوصاين به  والبن ع د الربِّ

                                      
واألبيا  النادرةو والحك  ال الغمو والحكافا  الممتعم يف فنلٍن كثيرٍة وأْلاٍع جمٍمو من 

الدفن والدْياو ما اْتسى إليه حَ,ي ورعافتيو وضّمته روافتي وعنافتيو ليكلن لمن  معاين

سهو  ًذا لذهنه وهاجل سهو وَشحي
َالل نًا يف َمَالسهو وأصًْسا لفمص حَ,ه ووعاهو وأِقنه وأحواهو َزفي

و أو حكافًم فال فمرُّ به معنًى يف األغلب مما فصذاَكرص بهو إال أورد فيه بيًتا ْادًراو أو مثاًل  ائًرا

اُّ على النَ   نص ملق ص ذلك يف األ ماعو وفخل ستطَرفًمو أو حكمًم مستحَسنًمو َفحسص مص

والط اعو وفكلن لقارئه أصًْسا يف الَخالءو كما هل زفٌن له يف الفَمالءو وصاحً ا يف االغرتابو 

 كما هل َحليٌي بين األصحاب.

ه لمن أراد  دح متابعَم جليسه فيما فصلرده يف مَلسهو  وجمعتص يف ال اب به منه المعنى وضل

ه يف ذلك المعنى بعينهو ليكلن أبلَ  وأشَى وأمتَ . دِّ  ولمن أراد معارضَته بضل

َب مطالعتصهو وافتتحتص أكثَر أبلابه بحدفث الر ل    َِقرص َ,صهو و
َل حل وقد قّربتصهو وبّلبتصه لَيسسص

 «. ؛ ِربًّكا بتذكارهو وِيّمنًا بآثارهملسو هيلع هللا ىلص

تا     حش ظش   فَّ كَر  - لُْ هذا الكتُ   باَ دش ِراًثا قّيًماو ضاعت مع, ص موادره  -فلَد ما ذص

األصيلم وكاد فندثرو حيثص ِسابق ال احثلن إليه فا تخرجلا منه دواوفَن شعرّفم لشعراَء 

وج  عليه دفلانص )أبي  مغملرفنو كدفلان )منولر الَقيه( ودفلان )محملد اللّراد(و ورص

االهت ا  بما يف شعر أبي العتاهيم يف »صنعه يف األصل ابن ع د الربّ و ماه: العتاهيم( الذي 

عور »كما كان المرج  األ ا ي للدكتلر إحسان ع اس يف كتابه «. الحك  واألمثا 

 و حيثص جم  كلح ما فيه من شعر األْدل .« يادة قرط م

ِ. كما 1981ِ. ث  1962محّقًقا د. محمد مر ي الخللي  نم       ُ  بْشِ الكتُ  

 .«خ -بغاة الاؤان  َْ ب جة الاجُل  »اختوره ابن ليلن و ّماه 

اإلماِ العالمم حافظ المغربو أبل عمر فل ا بن ع د اهلل بن محمد بن ع د الرب بن هو (1)

 عاص  النمريو القرط يو المالكيو صاحب التواْيا الَائقم. 

ء لش لْم وشنرتفن. قرط م. ورحل رحالٍ  طلفلًم يف غربّي األْدل  وشرقّيسا. وولي قضاولد ب 

 وِليف بشاط م.

 : ااَ كتباا اااشِ» ِْ اا يف اختصااُا الاغااُيا  ال ر يف ِففراج  الوففحابمو « االسااتا ُ »و و«الاا ُّ

ِفرج   «االنتـُْ يف فضُئل الثّلثاة ال ـ اُْ»وهل َْيٌ  للغافم. و«  ُْع باُ  ال لم  فضل »و
= 
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 بعد وفاِله!!

 َي بُلـِاْة َْ ذلك الحا ِ غش وقد أص حتص يف درجٍم من  وايدادش  ش

واْورفتص إلى  والَس  واإلدراك أفّرد فيسا بين الَغثِّ من الكتب والسمين

د ال ارزفن  ت  ُشعراء الشري سى اش  ا! وقرأ ص كثيرً فـِ ت  الا ُِت َْ د ا يْ م  دش

 ...................... «ال  ا ة»كف  ؛من الكتب المؤلحَم يف ملضلع األدب

                                      
و و و وهفل أجفلُّ «التا ا  لاُ يف الاوطد َْ الا ُين  األساُنا »به مالًكا وأبا حنيَم والشافعيح

وهل كتاٌب ال أعلف  يف الكفالِ علفى فقفه الحفدفث مثَلفهو » ُل فا   بو ْحا  بَ حز : كت هو 

و وغيففر ذلففك مففن «االسااتذكُا يف  ااِح ْااذاهب  لاااُْ األْصااُا»و«و فكيففا أحسففَن منففه؟

ها. المونَا    الَليلم. وفضائله فطل   ردص

 جُئب االت ُق  َ ِْ أّن وفاَة حافظ المغرب وحافظ المشرد )الخطيب ال غدادي(   

 هف(!  463كاْتا يف  نٍم واحدٍة هي )

(و و فففير أعفففالِ النففف الء 7/66(و ووفيفففا  األعيفففان )490بغيفففم الملفففتم  )ص/ انظاااِ: 

 (.8/240(و واألعالِ: لل ركلي )18/153)

اى ة يف ْحُسَ الش ِ  آداب » اسم الكتُ :( 1) وهل أشسرص ِآليا ابن رشيق القيرواين التي  «ال  

َ  َِنياص على ثالثين كتاًباو والكتابص الذي َخلحد ا َمه وَشَسَره من بين  ثارهو  حت   ُل اب

ساو ول  َفكتبي فيسا أحٌد » خل   : ق َله وهل الكتاب الذي اَْرد هبذه الوناعم وأعطى حقح

 (.652المقدمم )ص/« وال بعَده مثَله

    أن فكلن مل لعًم يف الشعر ومحا نه ولغته وعللمه وْقده وأغراضهو       ااد ْؤل

وال الغم وفنلهناو وما البّد لألدفب من معرفته من أصل  عل  األْسابو وأفاِ العربو 

 ومللكسا وخيللسا وبلداهنا.

( باًبا يف 39( باًبا يف فول  الشعر وقضافاهو و )59منسا ) ( باًباو107على )  ا تال الكتُ    

 ( أبلاب يف فنلن شّتى. 9ال الغم وعللمساو و )

باب السرقا  وما شاكلسا: كاالصطرافو واإلغارةو والغوبو والمرافدةو   َْ  بواب  الاُت ة: 

 واالهتداِو واإللماِو واالختالسو والملاردةو وااللتقا و والمَدود. 
= 
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كريالبن رشيٍق .......................................  تصب: الَعسي و و وكص

                                      
الحميفدو  عدَة مراٍ و أشسرها الط عم التي حّققسا الشيلص محمد محي الفدفن ع فد الكتُ ط بع  

ث  التي حّققسا الدكتلر محمد حسن قرقف ان يف ر فالم علميفم عاليفمو وهفي أفضفل الط عفا . 

 وقد ِعّرض يف ِحقيقه لذكر أوهاِ ابن رشيق ولذكر أخطاء الط عا  السالَم.

أبففل علففي حسففن بففن رشففيقو األزدي القيففرواين. ولففد يف المسففيلم )بففالمغرب( وِعّلفف   هااو (1)

( ومدح ملكسفاو 406الوياغمو ث  ما  إلى األدب وقا  الشعرو فرحل إلى القيرواون  نم )

واشتسر فيسا. وحدثت فتنٌم فاْتقل إلفى ج ففرة صفقّلّيمو وأقفاِ بمفاَزر إحفدى مفدهناو إلفى أن 

 هف(. 463ِليف  نم )

اكُ   ِ أدفً ا ْحلًفا لغلًفا حاذًقا َعروضًياو كثيَر التونياو حسَن التألياو له مونَاٌ      ُ 

ها كما ِقّدِو و «ال ا ة»كثيرٌة حسنم اللض . منسا:  ِاضة الذهب »وهل أشسرص يف النقدو  «ط -  

و «ط -ديوا    ِه »و و«ط - ناوذج الزُْ  يف   ِاْ الـاِ ا  »و و«الشذ ذ يف اللغة»و

الِ ضة الاو ااة يف   ِاْ »و و« ِح ْوطد ُْلك»و و«ْازا  ال ال يف تُايخ ال  ل»و

 يف السرقا  الشعرفم. «الا ُ ا»و و«تُايخ الـاِ ا »و و«الا  ياة

( فقد ِرج  لنَسه يف  خر ِرجمم من 350أْملذج ال مان يف شعراء القيروان )ص/ انظِ: 

(و 10/192(و وِارفل اإل الِ )1/333الرواة )(و وإْ اه 2/861الكتابو ومعَ  األدباء )

 (.2/191واألعالِ: لل ركلي )

َكري. ْس ته  هو (2) الحسن بن ع د اهلل بن  سل بن  عيد بن فحيى بن مسرانو أبل هال  الَعسي

كَرِ( من كلر األهلاز.  إلى )عسكر مص

و أدفٌبو مشسلٌرو كان  اخًطا على أهل عوره إذي ل  ٌفكرملهو وكت  َغليٌّ ب يف ذلك أشعاًرا لص

 «.اإلبداع العلمي»كثيرًة ذكر ص طرًفا منسا يف كتابي 

َكري )الحسن بن ع فد اهلل بفن  فعيد( صفاحب   هو  ِوفحيَا  »ابنص أخت أبي أحمد الَعسي

ه.« المحّدثين  وِلميذص

 :ُ ْْ  ا ِة »و و«ديوا  الا ُين»و, «الصُْ اتَ: الْظم  الْثِ»كتاب  ل  ْصْ ُت  كثاِة 

و وكلسا « ساُْ بـُيُ األ اُْ»ر المو و «الحث  ل  طلب ال لم»و و«األ ائل»و و«األْثُل

 مط لعٌمو وغيرها.

ني فيسا شيٌءو غير أين وجد  يف  خر كتاب )األوائل( من »  ُْ  فُت   فـُل يُ وت:  ل  ف لغي
= 



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 127

جاين ري َص  ............................................................. ,وال

                                      
خم  وفرغنا من إمالء هذا الكتاب فلِ األربعاء لعشٍر خلتي من شع ان  نم » ِونيَه:

ه بعد  نم )« وِسعين وثالثمائم ِص  هف(. 395فتكلن وفا

  ال ِيِف َ ِْ ْاة الـصِ )   ياُّ يف د  ِى اةش حُلا ,1/509ُْ كتب   ْ  البُخش   اُل: ( يصاف  ِا ا

فق(و وَفحلصفب » لد )َجمي ص َو ي لدو وفحمل إليسا اللص ص ر السُّ بلغني أّن هذا الَاضَل كان فحضص

فلدو وِأّمفلي  َِ وَفسص فدو الكفال رتيو بأني ف ي  األمتعَم وفشفرتي. ففاْ,ر كيفا َفحي د وَفمي زي َدرح الرِّ

و أو كأْففه ا ففتعا َضففالء أص ففلةي َص ففلَقمل ال ففلد؟ وكففان لففه يف  ص ر مففنس  هففل َغففضح مففن فضففله السُّ

و  واءص الدمشفقيُّ والَفاميُّ
يو وأبفل الَفرج الفلأي زل و وه  ْورص بن أحمد الخص يف أري سلةي ألشعاره كص

. صليُّ ي الرّفاء الَملي رل  والسح

  . ّفمي زل ّفميو وفشكل يف أشعاره ِلك الرح زل قاقَم األري ل الرُّ حص  أما ْوٌر فكان َفدي

 وأما أبل الَرج فقد كان فسعى بالَلاكه رائًحا وغادلفاو وفتغنّى عليسا منادلفا.  

و وفف ع  أْفه َفسفرتزد   فَردو وفوفا ِلفك العلفربَةي ففل الخل ي الَخَلق وَفري يُّ فكان فصطرِّ رل وأما السح

 !  اإلبَرةي

فميو وَصنيَعٌم ال  ري َِخلل من حص فٌم ال  ري
َعمي وكيا ما كان فسذه حل ِسفل   و وبلضاعٌم ال ِنَل من َضري

!  .«من إضاعميو ومتاٌع لي  به ألهله ا تمتاعي

(و واألعفففالِ: لل ركلفففي 9/338(و وِفففارفل اإل فففالِ )2/918معَففف  األدبفففاء ) انظاااِ: 

(2/196.) 

رجفاينو أحفدص العلمفاء الم فدعين  هو (1) َص شيلص العربيمو أبل بكر ع د القاهر بفن ع فد الفرحمن ال

 «دالئاال ام جااُي»الَسابففذة األفففذاذو وواضفف  أصففل  علفف  ال الغففم يف كتابييففه الع,يمففيين: 

 .« سِاا البّلغة»و

أخففذ النحففل بَرجففان عففن أبففي الحسففين محمففد بففن حسففن ابففن أخففت األ ففتاذ أبففي علففي  

 الَار ي. 

 :ُ ال»و و«ال واْل الاُئة»  ل   يض  ة»يف النحلو و «الج  يف  «الاغْي»يف النحلو و «التتاا

و «إ جُي الـِآ »و و«الاـتص »شرح اإلفضاحو ثالثلن ج ًءاو اختوره يف شرح  خر  ماه 

 و وغير ذلك.«ال ا ة يف تصِيف األف ُل»و

 :لش ي و فأخذ ما وجدو وهل فن,رو وهل يف »  ُل ال ر صٌّ
ًعا قاًْعاو دخل عليه لل كان َورل

= 
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 !وقصدامَم بنل جعَرَ  وواآلملدي ................................

                                      
 «. الوالة فما قطعسا!!

 هف(.471ِليف  نم ) 

(و وط قا  الشافعيم الكربى 18/432(و و ير أعالِ الن الء )2/188إْ اه الرواة ) انظِ: 

 (.2/106(و وبغيم اللعاة )5/108(و والنَلِ ال اهرة )5/149)

 الحسن بن بشر بن فحيىو أبل القا   اآلمدّي األصلو ال ورّي المنشأ.هو  (1)

ٌِ ىف األدبو كان حسن الَس و جيد الدرافم والروافمو  رف  اإلدراكووله شعٌر حسٌنو   إما

ًَ,او حتى اْتست إليه روافم الشعر  ٌِّ ىف عل  الشعر ومعاْيه روافًم ودرافًم وحل واِساٌع ِا

ًْا.القدف  واألخ ار يف  خر ع سا  مره بال ورة. وصنّا كتً ا يف ذلك حل

ّلففمو مثففل وكففان يف ال وففرة كاًِ ففا للقضففاة مففن بنففي ع ففد اللاحففد  َل و صففحب المشففافل وال

 إ حاد ال ّجاج وط قته. أبي

 : ُُين   ِ »و و«نثِ الاْظو »يف أ ماء الشعراءو و «الاختلف  الاؤتلف» ل  كت ْ

تبااَ غلط   اْة بَ    ِ يف كتُ  »الشعرو ويف معاين « الخُصا  الاشتَِ»و و«البحتِا

الاواينة »و و«ف لي   ف لي»و و«ت ضال   ِ اِْ  الـا   ل  الجُهلااَ»و و«نـ  الش ِ

ت ِِا   بي تاُ  يب عليه يف »  ُل فا  يُ وت: «باَ الب حى وهل كتاٌب حسٌنو وإن كان قد عل

ْصسب إلى الميل م  ال حرتي فيما أوردهو والتعّوب على أبي ِماِ فيما  ملاض  منهو و

ذكرهو والناس بعدص فيه على فرفقين: فرقم قالت برأفه حسب رأفس  يف ال حرتي وغل م حّ س  

سد يف طم  محا ن أبي ِماِ لشعرهو وطائَم أ رفت يف التق يح لتعّو هو فإْه َجدح واجت

 هف(. 370 نم ) $ِليف «. وِ فين مرذو  ال حرتي. ولعمري إن األمر كذلك

 (.8/320(و وِارفل اإل الِ )1/320(و وإْ اه الرواة )2/847معَ  األدباء ) انظِ: 

وففحاء  هاو( 2) َص أبففل الَففرج قصدامففمص بففنص جعَففر بففن قصدامففم ال غففداديو الكاِففب اإلخ ففاري. أحففدص ال

مفم مقاماِفهو  َِ الحرفريح ضرب به المثفل يف مقدِّ هفذا »  ذلاك يف  ولا :ال صلغاءو حتى إّن اإلما

تلرايفي بفأّن الَ فدفَ   ْيشفاء  $مَ  اعي َي بعفَدهص إل بص  ففاٍ . وأّن المتَوفدِّ
َ فّ ادص غاففاٍ . وصفاحل

ااةش َمقامففٍم.  ْش ااةش    ا ففرى إال  لااوى    تاايش بشّلغش ففك الَمسي
ففري ذلل ه. وال فسي

ففرتلفص إال مففن فصضففاَلتل . ال فغي

 «.بَدالَلتلهل 

   ا فيلسلًفا ْوراًْياو فأ ل  على فد الخليَم المكتَي باهلل. وكان ملصلفً  كُ     اْة
= 
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 ات   ِاْةش ب ض الكتب َِّ اٍ  ودر تصسا! فما أبقى التي  ك ِصسا مرح قرأ

كتاٌب فيسا يف َْسي أثًرا فحملني على معاودة قراءِه يف كل  نٍم أو يف كل فسحٍم 

ِل إاّل  ِل الطعا ِأيت من وقتي وال وجد ص يف َْسي لقراءِه ما فَده الَائ ص اللتسا

 وبضعًم وعشرفن من الكتب ودواوفن الشعر فإهنا ا تللتي على شعلري

ي بقراءهتا َم لَ  االفتتان! وجص ًءا من إحسا ي وأص حتي  َل  وبل  َشَغ

 ُِْى ه َد لَمي   ؛على كتب األدب من ْ,ٍ  وْثرٍ   لْـتص ري فإن السح

 الكتب ذا ل التأثير يف َْسي فطل .

ل   ْىص  ِ  الذا ال يش ِِ الذا كُ  ل  األث َ الشر  بىغ    َْ ن  ي: ِْ ِ   صش   ِ

رٍ  ؛الاتْباي  أ ي
 حكمٍمو وَ ييرورةل أمثا ٍ  ولما فيه من فصحللٍمو وقلةل

 وو دادل

                                      
بمعرفم عل  المنطقو ومّمن حضر مَل  اللزفر الَضل بن جعَر بن الَرا  وقَت مناظرة 

 أبي  عيد السيرايف ومّتى المنطقي يف بطالن المنطق  نَم عشرفن وثالثمائم. 

 : ُو وكتاب «الخِاج» ل  كت«ِ ـى  الشر ى صِف »! وكتاب «صُبو  الغما »و وكتاب «ن

وغير  «الِدا  ل  ابَ الا تز فااُ  ُ  ب   بُ تاُ » وكتابو «دايُق ال كِ»و وكتاب «ال ما 

َ,ّن  نَم )  هف(.337ذلك. ِليف فيما فص

(و وِارفل 5/2235(و ومعَ  األدباء )3/297(و والنَلِ ال اهرة )6/363المنت,  ) انظِ: 

 (.7/190اإل الِ )

(1) : ل  .  الَّْصى عص واإلخراجص ه من َْسي. النح ي مقافي  اللغم: البن فارس  انظِ:أي: ال فخرج أثرص

 (. 30/495وِاج العروس: لل بيدي ) (و5/432)

عَي الكليف األدفبو الشسير هو  (2) َص شاعرص ال مانو أبل الطيب أحمد بن حسين بن حسن ال

 بالمتن ِّي.

ْصه يف اآلفاد.  مينو و ار دفلا  بل  الذروَة يف الن, و وأربى فيه على المتقدِّ

َِ  ْ ح  ه فيه بالسيَّيا . ومدح الخاد  يَا الدولم الحمداين صاحَب حلبو واشتسر ي مدائحص

ْصطيل. ِليف مقتلاًل  نم ) ه مشسلرٌة معللمٌم فال   هف(. 354كافلرا صاحَب مورو وأخ ارص
= 
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و وِلقيٍن  ووِخطيٍط لد اِيرل ال طللمل  ووإصابمل أهداٍف  ِل وِحدفٍد لملاق ل الكر

َم  دل السل و وِمثيٍل ل صعي
َاظل فادل والحل وإّن المتنّ ي يف بعض ما فواص  ولمعاين الذِّ

 من الذفن فقلللن ما ال فَعللن!

 بي فِاٍي الحاى اينر   ِ ي ص يف جلاْ ه من االْتخاءل  ؛   
 لما َفشل

روبمل  ه  وأمَادله  وبالعص وألْه  ووالتنلفهل بشعائرل العربل وأخالقلس  ومآثرل

 أصددص من المتن ِّي يف كثيٍر مّما فّدعيه المتن ِّي!

                                      
(و و فففير أعفففالِ النففف الء 1/120(و ووفيفففا  األعيفففان )5/164ِفففارفل بغفففداد ) انظاااِ: 

(16/199.) 

الحففارثص بففنص  ففعيد بففن حمففدان أبففل فففراس بففن أبففي العففالء التغل ففي الحمففداينو األميففرص  هااو( 1)

. وهل ابنص عّ   يا الدولم.  الشاعرص

َ   باُد يـول: كان شَاًعاو كامَل األدبو بارَع الشعرو   ِ  »حت  كُ  الصُحب  ب ب ِ  ش الِش 

ِلٍك  تم باش ِلٍك  خ   فعني هبما: أمرَأ القي و وأبا فراس.« باش

   قاِل هبا بين فديي  يا الدولم. وكان  ياص الدولم فحّ ه وفَّله  , ل    ُئع  كثاِة

ا وحراَن وأعماَلساو فكان فسكن  ًَ وفستوح ه يف غ واِه وفقّدمه على  ائر قلمهو وقلحده من 

 بمن ج )بين حلب والَرا ( وفتنقل يف بالد الشاِ.

رح يف معركم م  الروِو فأ روه ) نم   ه يف األ ر ولصّقب بفف  351جص ُِّ ْاُت(هف( فامتاز شعرص . )ال

 وبقي يف القسطنطينيم أعلاًماو ث  فداه  ياص الدولم بأملاٍ  ع,يمم. 

 هف(. 357يف صدد )على مقربم من حمص(  نم ) ُْت  تاّل   

(و واألعفففالِ: لل ركلفففي 8/113)(و وِفففارفل اإل فففالِ 11/421ِفففارفل دمشفففق ) انظاااِ: 

(2/155.) 

(2) :  ْ ْيَتخفى ففالٌن علينفاو  االنتخُ : وهفي الَعَ,مفم. فقفا : ا َلةص . مأخلٌذ من النحخي االفتخارص والتع,ُّ ص

ففَ .  ففحاح: للَففلهري (7/239هتففذفب اللغففم: لألزهففري )انظااِ: أي افتخففَر وِع,ح و والوح

 (.15/313(و ولسان العرب: البن من,لر )6/2505)
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  الب حتِار  ِ لَسَلا ل  ؛    ه يف الح و المتله من  ولحالوِله واْسياغل

 ٍِ ه أبل ِّما َ  هبا أ تاذص صل عاَضَلم والتعقيد وجمي  العيلب التي وص  .الفمص

                                      
رتيو الشاعر  هو (1) َ ييد بن فحيى بن ع يد بن شمال و أبل ع ادة الطائي ال صحي اللليد بن عص

 المعروف. « الّدفلان»المشسلرو صاحب 

ملْه  و مدح الخلَاء واللزراء واألعيان.كُ   ح ش   ِاْ يُْن   وكان بعضص أهل عوره فقدِّ

ه يف أعلى الّذروة. على أبي ِماِ بادىء  الرأي وفختملن به الشعراء. وْ,مص

 :د ِا  أْشدْا شاعرص دهرهو وْسيجص وحدهو أبل ع ادَة ال صحرتي.   ُل الاب

مص فعرض عليه شعَرهو وكان   هو َْ  هل  َمني ج وْشأ فيساو ث  صار إلى أبي ِماِ وهل بحل

   ُل ل :فَل  للشعراء فيعرضلن عليه أشعاَره و فلما  م  أبل ِماِ شعَره أق ل عليه 

رر ص بقلله. وقيل:  أْت أشعرص من أْشدين. وقا  له أفًضا: أْت أميرص الشعر بعدي. قا : فسص

َْعيَت إليح َْسي!أْشد أبا ِماِ قويدًة له  و فقا : 

   َ فٌّ ح  ُِّ يف ضروب الشعر  لى السَاء فإْه ل  فصحسنيهو وأجلدص شعره ما   للبحتِار تص

كان يف األوصاف. وكان فتشّ ه بأبي ِماِ يف شعره وفحذو حذَوه وفنحل ْحَله يف ال دف  

باْ اُ  ولش  ال ِق  يـول يفالذي كان أبل ِماِ فستعملهو وفراه إماًما وفقّدمه على َْسهو 

 إّن جّيَد أبي ِماِ خيٌر من جّيدي وردفئي خيٌر من ردفئه! ْْصٍف:

 :ُ  ْ إن الناس ف عملن أْك أشعرص من أبي ِماِو فقا :    ُل ل  الح اَ بَ إسحُق يو

الخ َ  إال بهو وللدد  أن  واهلل ما فنَعني هذا القل  وال فضّر أبا ِماِو واهلل ما أكلتص 

دص عند هلائهو وأرضي ِنخَض كما  األمر كص قاللاو ولكنّي واهلل ِابٌ  له الئٌذ بهو ْسيمي َفري

 عند  مائه!

 هف(.  283ِليف  نم ) 

(و وِففففارفل اإل ففففالِ 6/2796(و ومعَفففف  األدبففففاء )15/620ِففففارفل بغففففداد ) انظااااِ: 

 (.13/486(و و ير أعالِ الن الء )6/844)

يف شففعره قففلٌة  ح يففب بففن أوس بففن الحففارثو أبففل ِّمففاِ الطففائيو أحففدص شففعراء ال مففان. هااو (2)

 وج الٌمو حتى اختصلا يف التَضيل بينه وبين المتن ي وال صحرتي. 

 :َمني أشعرص الثالثم: أبل ِماِو والمتن يو وال حرتي؟  س ل  بو ال ّلْ الا ِا:   ال
= 
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 الشِيف الِِضي  ِ و  ؛    هو وبراعتله يف اللصال ّقتله واْط اعل لرل

                                      
: ال حرتي!   فقا : أبل ِماِ والمتن ي حكيمانو والشاعرص

ل  يف  ِية  ُسم  يف حداثته َفسقي  )من قرى حلران بسلرفم( ورحل إلى مورو وكان   

 حتى حَظالماَء يف المسَد الَام  هباو ثّ  جال  األدباءو فأخذ عنس و وِعّل  منس و 

ًما فصحّب أربعَم عشَر ألا أرجلزة من أراجي  العرب غير القوائد والمقاطي !  نًا َفسل
وكان َفطل

 الشعرو فل  ف  ي فصعاْيه حتى قا  الشعَر فأجاد.

كان أ مَر طلفاًل. فويًحاو حلَل الكالِو لكن كاْت فيه ِمتمٌمو هَاه هبا مخلدص بنص بّكار  

 فقا : -وقيل: ابنص الرومي  -الملصليُّ 

ااااااااااااااااا  ياااااااااااااُ نبااااااااااااايَّ اهللِ يف الش ى
 

َش ْاااااااِيمى    ااااااااااِِ  ياااااااُ  ا ااااااا  بااااااا
 

ااااااَ   اااااا ِِ خلااااااِق اللااااااااا ِْ   ناااااايش 
 

مى    اااااااااااااااِ  ْاااااااااااُ لااااااااااامى تاااااااااااتكلا
 

ه!  رص كي
َْ صه ذل ه و فتي حالص  يهص أبل ِماِو بل ر ه دون المساجاة والَلابو ولل هَاه لشرص

َل
 فل  فص

شعراء وقتهو فأقاِ يف العراد. ث  ولي و فأجازه وقّدمه على استـ ْ  الا تصم  إل  بغ اد 

تّ   نتين حتى ِليف هبا  .هف(231 نم ) برفد الملصلو فل  فص

 :ُ ْْ ,  «ْختُا    ُا الـبُئل»و و«ديوا  الحاُسة»و و«فحول الش ِاْ» ل  تصُناف 

ديوا  »وفصعرف بالحما م الوغرىو و «الوحشااُت»وهل أصغر من دفلان الحما مو و

  .«  ِه

(و 5/805(و وِفارفل اإل فالِ )2/11(و ووفيفا  األعيفان )9/157ِفارفل بغفداد ) انظِ: 

 (.2/165األعالِ: لل ركلي )و(و 13/487 ير أعالِ الن الء )و

أبل الحسن محمد بن الحسين بن مل ى بن محمدو العللي الحسيني الملَ لّيو  هو( 1)

ه   ن ولد مل ى بن جعَر بن محمد. ْقيبص الّطال ّيين وأشعرص
يو مل المعروف بالشرفا الّرضل

 على كثرة المَيدفن فيس . 

 مللده ووفاِه يف بغداد. اْتست إليه ْقابمص األشراف يف حياة والده. 

عٍر مشسلرو   ًْا وإبداًعا.له دفلانص شل ا وبيا ًَ ه من الط قم األولى َرصي  وشعرص

 : اَ»  َْ ْؤل ُت َ َْ ِ  ِ الح  ش فاج ال غفدادي  «الحش ش َّ وهل مختاراٌ  من شعر ابن ح

شو كان أمًم وحفده »الشُ ِ الذا  ُل فا  الذهبي:  - حي َص شاعر العورو وَ َيه األدبو وأمير ال
= 
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. والَخرص بأولئك األصل   رِّ الميامينل ه الغص
ه يف الَخرل حيَن َفَخرص بأصللل

قل دي وصل

 من فنابي  شعره. هل الين لعص الَثرُّ 

 ا ِر ِ  الا       ................................................
                                      
ففم الففروح! َّ  ففرد أبففل الحسففن المل ففليو »  ااُل الخ اااب  البغاا ادا: -« يف ْ,فف  الق ففائح وخل

َا فكفان شفعًرا  فخي المعروف بالرضّيو من شعره يف المدفح والغف   وغيرهمفاو مفا جاْفب السُّ

َ  كثااِ:«. حسنًا متخّيًرا جيًدا فدٍة يف جمف»   ُل ابا   الشفرفاص الرضفي أشفعاَره الَيفدَة علفى حل

 «.دفلاٍن مَردو ورثاه حين ِليف

اة»و  و «تلخاال البااُ   اَ ْجاُي الـاِآ »ط ف  با ف  « مَفاز القفر ن»و و«الاجُيات الْبويا

و)مَملعم ما دار بينفه وبفين أبفي إ فحاد الوفابئ مفن الر فائل(  و«ْختُا   ِ الصُبئ»و

 و«حـاُئق التد يال يف ْتشاُب  التْزيال»و و« الشاِيف الِضاياسُئل الصاُبي »طص عت با   

ع قرففم الشفرفا ». وللفدكتلر زكفي م فارك «خصُئل  ْاِ الاؤْْاَ  لي بَ  بي طُلاب»و

 هف(. 406ِليف  نم ) «.الرضي

 :ب يع  غِيب   ِه  ول   يخُطب الخلا ةش ال ُئع َْ  

َش ف نْااااااااُ ِش الاااااااااؤْْا ااااااااّل   ْااااااااا  ْش ى
 

ِْ ال  ق   يف دش حااااااااااة ال لاااااااااااُ ِا  نت اااااااااا
 

خااااااُِا ت ااااااُ ت    ْااااااُ باْْااااااُ يااااااو ش ال ش
 

اااااااِِق    ْ  ى ا كِّلناااااااُ يف الت اااااااُخِ    بااااااا  
 

ااااااااااكش فاااااااااا نْي اَّزتى ْش  إالش الخّلفااااااااااةش 
 

ق    ْ  شاااااوا   ناااااُ  ُطااااال  ْْ اااااُ   نااااايش 
 

ضي!  ال:  غ  أْا الرح  إن الخليَم لما  م  ذلك قا : على رص

أَْهو فقا  له الطائ : أظنُّ أْك إْه كان فلًما عنده وهل فع ث بلحيته وفرفعسا إلى    ال: 

 ِش ُّ رائحَم الخالفمل يفح؟ فقا : بل رائحَم الن لة. فقودص ََْسه ألْه من    ال يت!

الكشكل : للعاملي (و و9/111(و وِارفل اإل الِ )4/414وفيا  األعيان ) انظِ: 

 (.2/231( و)6/99األعالِ لل ركلي )و (و1/266)

يو اللُّغليُّ الك يرو هو  (1) أبل العالء أحمد بن ع د اهلل بن  ليمان بن محمدو التحنلخّي المعرِّ

 والشاعرص الشسير. 

 هف(. 363ولد  نم ) 
= 
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َِّ بُلج  اا  وله أرب ص  نين وشسر؛  الت اليسرىو وابيّضت اليمنىو فكان ال َفذكر من   ض

  األللان إال األحمرو لثلب أحمر أل سله إفاه.

ِش  ُل   وهل ابنص إحدى عشرة  نم! ولفه أشفعاٌر كثيفرٌةو و فم  اللغفمو وأملفى فيسفا كتً فاو  الش 

هبا معرفٌم ِامٌمو ودخل بغداد  نم ِس  وِسعين وثالثمائمو وأقاِ هبا  نًم و ف عَم أشفسرو  وله

ى ََْسه:  ث   لذلك ولذهاب بوره! اهاَ الاحب اَعاد إلى وطنهو فل ِ من لهو و مح

  ُ َِ الحيلان! وَفقتور    اب اَ سْة  بـي خا   ِ إفال ال فأكل اللحَ  وال ال يَض وال الل َن! وفصحرِّ

َِ الولِ!  على ما ِن ت األرضو وفل   خشَن الثيابو وفص,سر دوا

   اللز ْاُت»و و«سـط الزن »و ودفلان «اسُلة الغ ِا » ْْ ُ: ,ل  ْصْ ُت  ْش واة» 

 وغيرها.

   حُل :    اختلفش الُْي  يف 

  ه بال ْدقم واالْحال و  فاْ م زْادقمص اإل الِ ثالثٌم: » كُبَ الجويا الذا  ُل:َمن فّتسمص

ه  على اإل الِ أبل  ابنص الراوْديو وأبل حيان التلحيدّيو وأبل العالء المعّري. وأشدُّ

ح َمَج ول  فصورِّ َي ّْسما صّرحا وهل َم  «.حّيان؛ أل

 :ُ فد ُّ أْه فميل إلى مذهب الرباهممو فإهن  ال فرون ذبَح كان ظاهرص أمره »   ُل  يض 

الحيلانو وفَحدون الر َلو وقد رماه جماعٌم من أهل العل  بال ْدقم واإللحادو وذلك 

ه ظاهر يف كالمه وأشعارهو وأْه َفردُّ على الر لو وَفعيبص الشرائ و وَفَحدص ال عث  «.أمرص

 :الـاام  َ اللّراد إلى حيث اْتستي إليه َأربابص المقاال   لما اْتسى َأبل عيسى»   ُل اب

الْوح  ل  »فطاش عقلصهو ول  فتس  لحكمم إلفالِ الحيلان وذبحه صنا كتاًبا  ماه 

راح. ومّمن كان على هذا المذهب «الب ُئم ! فَأقاِ عليسا المآِ  وْاحو وباح بال ْدقم الوُّ

ه امتن  من َأكل َأعمى ال ور وال ويرة كلبص معّرة النعمان المكنّى بأ بي العالءل المعّريو فإْل

فالِ والذبح!  (.157رفق السَرِين وباب السعادِين )ص/ط «الحيلان زع  ل,صلمه باإلل

  َده.  ْْ م حص َعقي  َمن فصوحِّ

  َمن فرى أْه كان يف َحييرٍةو كابن دقيق العيد.  ْْ م 

ا »وللعاّلمم أحمد ِيملر باشا   ِا  .«  ـا ت   بو ال ّلْ الا 

 هف(.  449ِليف  نم ) 

(و 1/113(و ووفيا  األعيان )1/295(و ومعَ  االدباء )16/22المنت,  ) انظِ: 

  (و وِعرفا القدماء بأبي العالء.18/24(و و ير أعالِ الن الء )9/721وِارفل اإل الِ )



 ةفيَدالُم اءِةلقَرة ِليَدِدالسَّ اشُدَرالَم 135

اَُّت» يف......... 
ِْ تله يف وصا الدخائل النَسيم ؛«الُّلز  قح ه إلى  ولدل سل ََِد ُّ و

                                      
اَُّت (1)

ِْ ِّ فه علفى الحفروف و أو لص وِ ما ال فل ِ: ا   دفلان شعر أبفي العفالء الُّلز  المعفّري. ر

 السَائيم.

 :ااُت يف االص ّلح
ِْ أن فلت ِ الناثرص يف ْثرهو أو الناظ ص يف ْ,مهو بحرٍف أو أكثَر   الُّلز 

 ق ل حرف الروّيو بشر  عدِ التكّلا. 

 ڑ ڑ ژ ژ﴿  ول  ت ُل :ْثلش يف الكتاب الع ف  يف ملاضَ  كثيرٍةو       ُْ هذا 

 و﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿  كـول  ت ُل : و﴾ک ک

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿  كـول  ت ُل :

فيصَعدُّ أبل العالء أكثَره  الت اًما لسذا النلع من الشعر. وقد جاء فيه بأشياَء    ُْ يف الش ِ 

:بدفعٍم. إاّل أّن له فيه عثراٍ  كثيرٍة من حيثص المعنىو   كـول  ْثّل 

ُهة   ااا ش ْااااُ سش ِْ ك   اااحى ُْ  كاااُ  الضر اااِحكى  ضش
 

اااااوا  ُِ  الب اااااا ِة   ى يشبك  اااااكا اااااقَّ ل     ح 
 

ْااااااااُ ااااااااُ   حتااااااااا  كدنا ْااااااااُ األيا  ت حش را 
 

اااابىك    ااااُد  لاااا  سش َى الش ي  ش ,  لكاااا ااااُج   ي  ش
 

ة ي جاب  :  يا  فـُل ابَ  بي ك  ش

( اهللِ ِحلى اااااةش صاااااُدٍق   كاااااذبيش  ) يااااام 
 

اااك    لى َى لشااا  الا  ااا ْش اش ااابِك  ُ ب ااا ش الْاااوى   سش
 

ُ سااااالااة   ِِ اااااع     اااااُ   صاااااحُح    تش
 

اااكُّ   د ِي ْاااُ ِ ْااا نُ  ش ِى ف  يف الِ ااا  تش اااُاش
 

   وهي من طراٍز جدفٍدو إذ » يـول ال كتوا  و ي ضاف: «اللز ْااُت» يف  صف ديوا

ْراها ِتضمن ْقًدا للحياة االجتماعيم م  دعلٍة وا عٍم إلى ال هد والتقّشا ورفض الدْياو 

 ٌِ ٌِ وا ٌ ؛ فالحياة كلُّسا  ال ََْوٌب وعذاٌبو وكان الشعراء ق ل أبي فسلده يف ذلك كلِّه ِشاؤ و

َن هبذا الَاْب وخاصًم أبا العتاهيم والمتن ي...... نَلي عي  العالء فص

لي  جدفًداو وما ْرى فيسا من ِشاؤِ ودعلة إلى ال هد يف  اللز ْاُتوإذن فملضلع  

جد ق ل أبي العالء؛  َك  والع,ا و كل ذلك لي  جدفًدا خالًوا؛ فقد وص الحياة و رد للحل

عه وا تطاع أن فصخرجه يف دفلاٍن خاص  به فؤلَه  غيَر أن من الحق أن ْشسد بأْه ك حره وو ح

تشاؤِ اللا   وما فنطلي فيه من وصا للدْيا بأهنا على الحروف السَائيمو وفملؤه هبذا ال

دار  الِ وعذاب؛ وقد ذهب فستعرض الحياة فيسا من جمي  جلاْ سا وفنقدها ْقًدا  اخًرا 
= 
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ه إلى َمَدبِّ السرائر الخَّيمو وَ َعمل رحمته بالحيلان! 
لل ََِغليغص المكامن الروحيمو و

و وِ ِل والكماال ل ه بالَضائلل والمكار ه للعقل الذي هل ملي اٌن وِنلفسل مَيدل

ي ص  ال  ُّ َفخل
ياٌر ال َفخل عي

 !و ومل

 ُين اا  الترِلاى ش ِ  ابَ خش لرباعتله المدهشمل يف الم اوجمل بين  ؛   

                                      
 (.382 - 381الَن ومذاه ه يف الشعر العربي )ص/ «.يف جرأة وصراحم صرفحم

 (.1/264والمعَ  الل يط )(و 7/202هتذفب اللغم ) انظِ:أي ال فتغّير.  ال يشِخا : (1)

(2) : َعادل ي َما  يشِخ ا ْصهص فل ي فص  ُّ من باب َضَرَب إذا َخاح َوزي
أي َفخاُّ وزْه. فقا : َخ ح َفخل

هص.  َقابللص  (.1/169المو اح المنير: للَيُّلمي ) انظِ:فص

عيني هو (3) ري الرُّ َي و الشسير بابن خمي و أبل ع د اهللو محمد عمر بن محمد بن عمر الَح

 التلمساين. شاعر فحلو عال  بالعربيمو ولد بتلمسانو وهبا ْشأ وأخذ عن مشيختسا. 

يًَمو ل عض ما  كتب بتلا ُ   عن مللكسا من بني زّفانو ث  فّر عنس و وقد أوج  منس  خل

 رحل إلى   تم فأقاِ هبا مدةو ومدح رؤ اءها.فَري بأبلاب المللك. و

دخل األْدل  و كن غرْاطم وِوّدر لإلقراءو فذاع صيتصهو  ها( 703) يف   اخِ سْة  

 فضّمه اللزفر أبل ع د اهلل بن الحكي  إلى مَلسهو وله فيه مدائح كثيرة.

يف حادثم ْك م اللزفر ابن الحكي و قتله بعضص مساجمي قور اللزفر دون   كُني  فُت  

 ف( وله ّْيا و تلن  نم. ه708َجرفرٍةو ضحلَة فلِ الَطرو مستسلح شلا و  نم )

 :   كان ال فصَارى يف ال الغم والشعر»  ُل ابَ خل .» 

 :كان من فحل  الشعراءو وأعالِ ال لغاءو حافً,ا ألشعار العرب »   ُل ابَ خُتاة

 «. وأخ ارهاو له مشاركٌم يف العقليا و وا تشراٌف على الطلب

 :و ْسيَج وحده زهًدا واْق اًضاو وأدًبا وهّمًمو $كان »   ُل ل ُ  ال يَ ابَ الخ اب

حسَن الّشي مو جميَل السيئمو  ليَ  الّودرو قليَل الّتونّ و بعيًدا عن الّرفاء والسلادةو عاماًل 

على السياحم والع لمو عالًما بالمعارف القدفممو مضطلًعا بتَارفق النَِّحلو قائًما على 

ت يف الشعرو وفحَل األوان يف الن,  المطّل و أقدَر صناعم العربيم واألصليين. ط قَم اللق

ج الَ الم بالّسال مو ووض  األلَاظ ال ياّْيم ملاضَعساو  الناس على اجتالب الغرفبو وم ي

 «. شدفَد االْتقاء واإلرجاءو خامد ْار الّروفم
= 
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لم والمعاين الَحَضرّفم الرقيقم ََ ي حتى كأْه بقيٌم من  ووبين الرتاكيب ال َدوفم ال

َِ ييٍ  الِ بشُِداط قم   .  ار ب

 بي إسحُق بَ خ ُ ة   ِ ْصه  و    تب عنلا ِ  »الذي لل كص ِ ي ضة   غش  «اش ى

 لكان أصدَد عنلاٍن.

                                      
ال اا الْ ا  » جمعه بعد ملِه أبل ع د اهلل محمد بن إبراهي  الحضرمي و ماه ل  ديوا    ِ 

 .«َْ   ِ ابَ خاا 

(و وَْح الطيب 2/301و وأزهار الرفاض )(2/376اإلحاطم يف أخ ار غرْاطم ) انظِ: 

(و وبغيم اللعاة 2/128(و ودّرة الحَا  )316(و وْثير الَمان )ص/5/359)

(1/202 .) 

 عدي بن زفد بن حّماد )وقيل: حّمار( الع ادي التميميو شاعٌر جاهليٌّ فحٌل. هو (1)

 طرفم بن الع دو وع يد بن األبرصو وعلقمم بن ع دة.   هو  ح   الش ِاْ ال حول األاب ة: 

كان قروف او من أهل الحيرةو فويًحاو فصحسن العربيَم والَار يَم ورمي النُّّشابو وفلعب  

 بالولالَم على الخيل.لعَب العَ  

 ًْا بينه   هو   ل َْ كتب بُل ِباة ِّخذه يف خاّصته وجعله ِرجما يف دفلان كسرىو فقد ا

 وبين العربو فسكن المدائن. 

أقّر عدف ا ورف  من لته ووّجسه ر لاًل إلى « هرم »ولّما ما  كسرى أْل شروان وولي ابنصه  

 ملك الروِ يف القسطنطينيم هبدفمو ف ار بالد الشاِو وعاد إلى المدائن هبدفم قيور. 

ث  ِ وج هنًدا بنت النعمان بن المنذر ووَشى به أعداٌء له إلى النعمان بما أوغر صدره  

يرة.   فسَنه وقتله يف  َنه بالحل

 :تابة   َ ْصهو وعلماء العربيم ال فرون   ُل اب يرة وفدخل األرفاف فثقل لسا كان فسكن الحل

ًم.  َّ  شعَره حص

م  ما بقي من شعره يف دفلاٍن وطص   ب غداد.    وقد جص

 ( ق ل السَرة.35ما  ِقرفً ا  نم ) 

(و 1/184(و وخ اْم األدب: لل غدادي )1/219الشعر والشعراء: البن قتي م ) انظِ: 

 (.4/220األعالِ )(و و5/110و ير أعالِ الن الء )
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 و ي   ِ فنَ      رل عل  ولما فيه من  ما ل التَدفد ؛يف اآلخل ومنازل

                                      
بأحمد شلقي. أشسر شعراء العور أحمد بن علي بن أحمد شلقي. المعروفص اختواًرا  هو (1)

 األخيرو بصلف  بأمارة الشعر ولّق له بأمير الشعراء.

 ِركيٍم. وْشأ يف ظّل ال يت  1868/هف 1285عاِ   ل  بُلـُهِة  ِ ردي  وأ ِ من أٍب كص

وقضى  نتين يف قس  الرتجمم  المالك بمورو وِعل  يف بعض المدارس الحكلميمو

ِ إلى فرْساو فتاب  درا م الحقلد 1887بمدر م الحقلدو ث  أر له الخدفلي ِلفيق  نم 

ّين رئيًسا للقل  اإلفرَْي 1891يف ملْ ليهو واّطل  على األدب الَرْسيو وعاد  نم  ِ فعص

ْصدب  نم  مؤِمر ِ لتمثيل الحكلمم المورفم يف 1896يف دفلان الخدفلي ع اس حلمي. و

 المستشرقين بَنيا.

بشيى الحِ   ال ُلااة  األ ل   َي ع اس حلمي عن )خدفلفم( مورو أوع  إلى  , لاُ نششش ْصحِّ و

ٍِ غيرل مورو فسافر إلى إ  اْيا  نم  ِ وعاد بعد الحرب 1915صاحب الرتجمم باختيار مقا

عل من أعضاء مَل  الشيلخ إلى أن ِلّفي. 1919يف أواخر  نم  َص  ِ ف

  ِش فْو  الش ِ:  ُل ًقا فتناو    كث او ث  ارَِ  محلِّ ًَ مدفًحاو وغ اًلو ورثاًءو ووص

ه على  األحداث السيا يم واالجتماعيمو يف مور والشرد والعال  اإل الميو فَرى شعرص

ِصه كلُّسا )للشعر( فستلحيه من المشاهدا  ومن الحلادث.  كل لسان. وكاْت حيا

ه   من َجّلد القوَص الشعريح   هو   ل    التمثيليح بالعربيمو وقد حاو  ق له أفراٌدو ف ذح

 وَِّرد.

نوففريي ال يففان: الشففعر والنثففرو فكتففب ْثففًرا مسففَلًعا علففى ْمففط   وأراد أن فَمفف  بففين عص

ًفا إلى الشعر.   المقاما و فل  فلق َْاًحاو فعاد منورل

 :و  «  ظاُْ االسّل  د ل ال ِ »وهل مَملع شعرهو و «الشو اُت» َْ آثُاه ٌ,ْ

ِة»ْثٌر أدبيٌّ راٍدو و « سواق الذهب»و اوبُطش ِع كِلى صى و «ْجْو  لال »قوٌم شعرفٌمو و «ْش

 و وَقَوٌص أخرى.« لي بك»و و« اباز»و

 ِ(. 1932ِلّفي  نم ) 

(و ومعَ  أعالِ 1/246(و ومعَ  المؤلَين: لكّحالم )1/136األعالِ لل ركلي ) انظِ: 

 (.62)ص/ شعراء المدح الن لي: لمحمد درْيقم

 :ه!! فليتني أصلص لمرِ ته   َْ  جاب االت ُق ه وا  ل أبيه وا  ل جدِّ أْني وافقتصه يف ا مل
= 
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ْا هذا بما فيه من ع,ممل المادةل  والتلليد دل التمثيلل لعورل دي و ملِّ  ووصل

لصلا الحضارةَ   الذفن أصح
و واللفاءل لأل الفل ِل العل ل والمعرفمل و وِقّد  واإلدراكل

َثرا ل التي طاولتي الدهرَ  ِِّساع جلاْ ه لإلْساْيمل كلِّسا. ؛وَخلحدوا المؤي  وال

 األدب وهل 
ي
ني كي  رص

. هذا كلُّه يف أحدل  الشعرص

   ِ ُ الْث ْا َحى    ِصمي   :فأه ُّ الكتبل التي ِركتي يف َْسي ويف َمَلَكتي  ثاًرا ال 

ل وللنَسّيم  ؛للَاحظ «الب خّلْ»كتابص   ال صخي
يَومل َْقل ه يف ِولفر  بداعل

إلل

ل ه لنلادره  يف ال صخي
عل واْقيادل اللغم له يف الحدفث عن الغرائ   وال خالءو وَجمي

ه يف فس ل ط قا ل الناس.  وواألخالد قل َِعمُّ  و

عله بين العل  واألدب ؛له «الحاوا »ث ح كتابص  مي ََ ف
وإحاطتله بكلِّ ما  ولل

 فتعلقص بالحيلان من ط اٍع وغرائَ  مختلٍَم وأقلا ل الحكماء والشعراء فيه. 

ه  وألبي الَرج األصَساين «األغُين»ث ح كتابص  أليني عن خوائول َِسي وال 

له  َِه من أوح دص قراء يادي إليهو حتى ِركتيني أصجدِّ
التي أثحر ي يف َْسي وَجَلَ تي قل

ه يف َْسيو  د ي  ثارص ِصه َِدح ريو وكلحما قرأ مي ِّ عص
نلي ٍد من  ل إلى  خره يف كلِّ َعقي

وًح  ه بين جلاْ يو ف عث يفّ رص ني عن ذلك اوَِاوبتي أصداؤص ألي َِسي  ؛جدفدًة! ال 

دص  َِه وجد يف َْسه من التأثُّر مثَل ما َأجل  أو فلَد  وفكلُّ أدفٍب قرأه وكّرر قراء

                                      
 يف الشعر!

 ِقّدِ التعرفا به. (1)

 ِقّدِ التعرفا به. (2)

 ِقّدِ التعرفا به. (3)
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دص  ما لرٌة من روعمل األدب العربي وجاللله وَأجل د ي عنَده صص ََِدح  .و

 ااُت  الكتااب األدبااااة َّْ التففي أّثففر  يف َْسففيو بعففد ِففأثُّري  هااذه هااي  

سا ل   .كتُ   اهللوأصلصسا كلُّسا  والكتب الدفنيم الوحيحمبأصمح

    ِش ٌِ فصعطلي  كَله القلَة  وكالطعاِ الذي فصؤَكلص  إ َّ الكتُ ش الذا ي ـ فطعا

َراَهمَ  ََ ٌِ فصعطلي  كَله الضعَا والسص اَ !  ووال  وطعا

َر يف قراءة األصل  األدبيم يف أدبنا العربي بمعناه اللا   العاِ  وإّن المت حِّ

َر اليسيَر!!  ال َفعرفص يف أدبائنا الناشئيَن أثَر الكتب التي قرأواو وما قرأوا إاّل النح ي

 َأني فصلفصلا َح,حس  من قراءة الكتب  نصاحتي الخُلصة  لألدبُْ الُْ  ا

َِقَلى هبا الفَمَلَكمص  و وِ كل الثمرةص  والعامرة التي  لص الط ي ص حص َي ّْي أرى يف  ؛وَف فإ

ر كثيٍر مما أقر ِصش لهص أعراَض َفقي راًضا  نا أعي
َِ من اآلثار األدبيم لناشئتل أص هذه األفا

راٌر!! َل لٌ  واصي ْصحص ِ يف األجساِ:   .«الدح

  ب ذه الاـُلِة ال ُئـِة نختتم  الكتُ .

  نصلري  ن لرم   ل  نبااُْ ْحاٍ ,   ل  آل   األصحُ .

 

 

  

                                      
 فيما مضى. «األغُين»اْ,ر ِعليقنا عن حا  كتاب  (1)
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 فهرس املواضيع والفوائد

 

 

 الصفحة وعـــاملوض

ْة   4 الاـ ر

 4 غيٌض من فيٍض من فلائد القراءة

ٍِ ومعاصٍر يف كثرةل القراءة  7 ْملذجان فرفدان لمتقدِّ

 8 ابنص الَلزي فقرأص يف ش ابله أكثَر من عشرفن ألَا مَّلٍد! 

أبففل ِففراب ال,ففاهري َفقففرأص ْحففَل ثماْيففم  الف كتففاب وفحَففظص 

 أربعين ألَا مادٍة يف اللغم!

8 

فه بقّلفم االطفالعو وذلكفر مدحص الشخص  بسفعم االطفالعو وذمُّ

 ْماذج على ذلك

9 

 املراشد 

 14  الحاُةالـِاْة هي األصل يف    ل  

ة  ثُناة   َِّ ِد إل   ِاْة الكتُ  ْ وى  18 إضاُا    ِ  ال ش

ْ  بُألهما فُلا ما فااُ ي ـِ   19 الب ى

 19 فائدة عن معنى كلمم )إفش(

 ُ سوخ   21  فضل   نواع الـِاْة    ظا  ُ ا 
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قوٌم لطيٌَم عن وَل  الشفيل األل فاين بال حفث والكتفب حتفى 

 يف النلِ! )حاشيم( 

21 

 ُ  ْ  22 ْ ااي  الـِاْة     ُ

ثيمفين لطفاّلب العلف  يف   ِنلفٌر حل  أهمّيفم كتفب الشفيل العص

 هذا العور )حاشيم(

23 

 24 أحلا ص الكتب من حيثص القراءة 

ري للمكت ا  )حاشيم(  فيلي الَعشي
 24 ْص ذٌة عن ِونيا دل

َلَمم )حاشيم(   25 فائدٌة عن كلمم َمعي

اامُّ  ااااعش ال ْااو   الحااِص   لاا  تكااويَ ْكتبااٍة  ُْ ااٍة, تض 

  الا ُاف 

27 

 32 االستِاحة  َْ الـِاْة بُلـِاْة  

ِنفففلفٌر عفففن أْفففلاٍع مفففن الكتفففب التفففي َِمففف ص بفففين الَائفففدةل 

ِل )حاشيم(  واال تَما

32 

 33 َِسير معنى اإلحماض يف مَال  العل  )حاشيم( 

ِص النَ  يف عور شيل اإل الِ ابن ِيميم!   36 إجما

حلن!  ِص النَ  عند ابن َفري  37 إجما

ِْ   ل  َْ  ِاِْة كتٍُ    ي    38 تكِاا   ِاِْة الكتُِ  الاـِ 

 38 لإلماِ الشافعي خمَ  مئم مرة!! « الر المَ »الم ينُّ فقرأ 
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لشف  ة  با ُل ة كتب ال َّ َّْ  41 ال ُْية  التُ

 42 أو ص مكت ٍم عاّمٍم بالرفاض )حاشيم( 

 43   الحذا َْ كتب الابت  ة   هل الضّلل

ثيمين  44 أقساِ الكتب من حيثص الخير والشّر عند الشيل العص

 46 الت ِيق  يف ْ دلة  ِاْة كتب  هل الضّلل باَ ال ُلِام  الجُهل 

خففلف السففلا علففى أَْسففس  مففن  ففماع شفف سا ل الم تدعففم 

 )حاشيم(

46 

ة  ْا  49 الاْ    الصحاح  يف  ِاْة كتب الثَّـُفة ال ُ

 50 ال ُْية  ال ُئـة  بـِاْة كتب ْ ُ م ال ْو  

 50 بعضص م افا كتب معاج  الَنلن 

 50 ْماذجص ل عض كتب معاج  الَنلن 

لشاُت )الاوسو ُت(   52 ال ُْية بكتب الا ى

َلما  ِص كتب المعي  52 أقسا

 53 وْقد العلماء لسا« المل لعم العربيم الميّسرة»حا  كتاب 

لمحمفد فرففد «: دائرة معفارف القفرن العشفرفن»حا  كتاب 

 وجدي

54 

يف ِكفلفنل ثقاففٍم « المل فلعم العربيفم العالميفم»أهمّيمص كتاب 

 شاملٍم 

55 
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 56 ال ُْية بكتب ال تُ ى 

 57 تحصال  ال لم َْ   ِ  طِيق 

ُت(  ْا  59 االهتاُ  بكتب الاصُدا األصالة )األ

ا ( )حاشيم(    59 فائدٌة عن كلمم )األصمح

 59 عدِ اال تكثار من الكتب الوغار )الكتّي ا ( 

ال ُْيااة  بـااِاْة الكتااب التااي تُْ لااي ْوضااوعش ال لاام  ذكااِ 

 ناُذج ْْ ُ 

61 

َِ للـِاْة  َ  اختاُِا الاكُِ   الزُِْ  الاُِْسباى  62 ح  ى

 62 ِعليقٌم عن صَاء ال مان والمكان )حاشيم( 

نَانص األرضل األرب ص عند فاقل ! )حاشيم(   63 جل

اة  ت ال لاااة الاحكَّ  65 االهتاُ   باُل َّ ايَُّت  الاجّلا

 65 فائدٌة عن كلمم المَاّ  )حاشيم(

 67 االهتاُ   بُألطُايِح الجُْ اَّة 

 68  همُّ  نواع الـِاْة 

 70 َغييٌض من فلائدل الَقَل  

 71 أحسن قويدة قيلت يف القل  )حاشيم( 

ل  ال  بد ا  74 الِحِص   ل  ت جاِل ال وائِ    َّ
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 77 الابُداة إل  ت جال الخواطِ  األفكُا  بلش ن اُن ُ 

ق  ت جال ال وائ    ِ  79 ط 

 79 قويدٌة يف مدح برْامج المكت م الشاملم )حاشيم( 

دى   الاؤلرف   اُ بلاش  ش ْش ى  
ٍْ  81      الت لام بكلا ْـِ 

ااااةِ التحااذيِ ْااَ تااَِ  لِو ااوِع  ؛االساات ُدِة ْااَ الكتااُ  بُلكلر

 ِْ  ْؤلر   يف ب ِض األخ ُ

84 

ا ال لو    89  هااة ال ااسُت الوص ااة يف ْ ِفة ِْاحل تش وا

رص بعض المؤلحَا  يف هذا الّللن  كي
 89 ذل

ة الحِكااة ال لااَّااة يف فتااٍِة  ف  لاا  حجاام   ااوا ُِّ طِيـااة الت اا

 يْْااٍة ْ اٍَّْة 

90 

 90 التعرفاص بعل ل الط قا ل وكت لسا )حاشيم( 

ِة يف  ااتا  ال لااو ,   هااااة  ق  ْ ِفااِة الاؤلَّ ااُِت األصااالش  ِ اا ط 

 كتب الاُْه   الاوااد

91 

ق  ْ ِفِة الا ُلِم الكبِى األسُساَِّة لل لو   غاِِهُ    ِ  92 ط 

ُ    ض ِ    ْا ِة  لٍم   93 الا اُا لا ِفةش  وا

ل لل لو  امسّلْااة  تب التي ت ؤصر  95 ضِ اة  االهتاُِ  بُلك 

 96  هااة ُْْ شة الـُا  ُْ يشـِ  

جة لكتب ال لاُْ ْش  97  هااة الـِاْة الابِ
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 98  هااة  ِاْة كتب األد 

ِل يف  حوال م ُّْ ِْ الكبُِا,  التد ا ِا  100 ال ُْية بـِاْة ِساشِِ الـ

الِئا ااِة  األفكااُِا ال ِ ااااِة يف  هااااة الت ِيااق باااَ األفكااُِا 

 الكتُ 

101 

ه ا   102     احتـُا  يْ َْ الكتب ْ اُ كُ   ش ى

ِش  ٍَ  احٍ      كث  104 استح ُ     ي ت اَ الـُا   باشُِا

 الـمُلْحَق 

ْة/  يف ْحا  البشاِ امبِاهااايا الاـُلة ال ُئـة للشاخ ال ّلا

 .حكُية تجِبت  ْع الـِاْة

107 
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