


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسدي بن غامن أمحد
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احلؿد هلل افعؾقؿ افعالم، افرحقؿ افرمحـ، أكزل افؼرآن، خؾؼ 

 ظؾؿف افبقون.. اإلكسون

وافصالة وافسالم إمتون إـؿالن ظذ شقد وفد ظدكون، وشوئر 

م إرصمون.  اإلكس واجلون، مو َتََصَّ

أمو بعد: ؾننَّ كَِعَؿ اهلل ظذ ظبوده ٓ حتىص ـثرة.. ومـ تؾؽ افـِّعؿ 

َـّ أظظؿ ادتع مو  ُمَتٌع روحقي ظؼؾقي كػسقي.. ومـفو ُمَتٌع ِحسقَّي.. وفؽ

ًؼو بوفعؼؾ وافؼؾى وافروح.. وإنَّ مـ أـز وأؾضؾ تؾَؽ ـون متعؾ

 اُدتع متعي افؼراءة.. 

وهذه ـؾامت معدودة، وأحرف حمدودة ذم متعي افؼراءة.. وبعض 

صقر مهؿ افسؾػ ؾقفو.. وُضرق وفقجفو.. وتـؽى آؾوهتو: فتميت 

 أـؾفو ـؾ حغ بنذن رهبو..

 ٓ خيػك أن أول ـؾامت شؿعفو رشقل اهلل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چافسامء هل:  مـ وحل

: وذم هذه إوفقيي مـ ادعوين [3-1]العلق: چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

وافدٓٓت مـ افػضوء افقاشع مو ٓ تليت ظذ أضراؾف افـسقر، يـظر 

 بعضفو ذم مظوهنو، مـ ـتى اإلظجوز افبقوين ذم افؼرآن افؽريؿ.
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هبو  .. ومـ ذاق َظَرَف.. ومـ مل وٓ يشعر هبذه ادتعي إٓ مـ جرَّ

ٍْ بوهبو ويتؿتَّع هبو.. وبعد ذفؽ شقـسك ـؾ ُمتع احلقوة 
جيرهبو ؾْؾَقؾِ

َّٓ مـ كعقؿ اجلـي ادعجؾ بعضف..  افدكقو.. ومو أطـ متعي افؼراءة إ

 واددخر أظظؿف.. ٕن ؾقفو مو تشتفقف إكػس وتؾذ إظغ..

فذة افعوؿؾ بتؿققزه، »«: مداواة افـػقس»ؿول افعالمي ابـ حزم ذم 

ة أـؾ  ة احلؽقؿ بحؽؿتف، أظظؿ مـ فذَّ ة افعومل بعؾؿف، وفذَّ وفذَّ

بلـؾف، وافشورب بؼبف، وافالبس بُِؾْبِسف، وافالظى بَِؾِعبف، وُبرهوُن 

ذفؽ أنَّ افعوؿؾ وافعومل واحلؽقؿ واجدون هلذه افؾذاذات احلسقي، 

ة ة افعؾؿ وفذَّ افؼراءة، وإكام حيؽؿ ظذ  فؽـفؿ ترـقهو وآثروا ظؾقفو فذَّ

 «.افشقئغ مـ َظَرؾفام ٓ مـ َظَرف أحدمهو ومل َيعِرِف أخر

وؿد ـون هذا احَلْزُ مـ أثرى ظبود اهلل ذم إكدفس ؾؼد ـون 

وزيًرا، وابـ وزير، بؾ ؿقؾ: ُوفَِد وذم ؾؿف مؾعؼي مـ ذهى. ــويي 

 ظـ ظظقؿ افثراء حقفف..

إػ افعؾؿ: ٕكف أدوم متعٍي  فؽـَّف ترك تؾؽ افؾذاذات واكَصف

ٍة.. ؾننَّ تِؾَؽ افؾذاذات احلسقَّي ُيصوب اُدرسُف ؾقفو.. اُدؽثُِر  وأبؼك فذَّ

َة افؼراءة ؾننَّ ـثرهتو  و فذَّ مـفو بوفسآمي وادؾؾ، وافؽآبي وافضجر.. أمَّ

ل ظؼؾف،  َيزيُد بصرتف.. وُيعظُِؿ كقره.. ويضوظُػ حؽؿتف.. وُيـَؿِّ
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إخالق.. وُيداوي ِظؾَؾ افـػقس، ويؽسقا صوحبفو أفقًكو  وُُيّذُب 

 مـ اجلالل واجلامل وافبفوء..

 ؾوفُؽتى ؽذاء افـػقس، وخر جؾقس:

 فـاااااو ُجَؾساااااوٌء ماااااو َكَؿاااااؾ  حاااااديَثفؿ

  

 أفِبَّااااااوُء ماااااالمقكقن َؽْقًبااااااو وَمْشاااااافدا

ُيػقاااادوكـو مااااـ ظؾؿفااااؿ ظؾااااَؿ مااااو    

 هامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  

دا  وظؼاااااااًل وتلديًبااااااو ورأًيااااااو ُمَساااااادَّ

 ْؼةٍ ابِاااال ؾتـاااٍي اُلشاااك وٓ شاااقء ِظااا   

  

 وٓ ُيتََّؼاااااك ماااااـفؿ فساااااوًكو وٓ يااااادا

    ًَ : أماااااقاٌت ؾاااااال أكااااا ًَ ؾااااانن ؿؾااااا

 ـااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِذٌب 

  

ًَ ُمػـَّاااادا : أحقااااوٌء ؾؾساااا ًَ  وإن ؿؾاااا

   

ؾفذا أبق افقؾوء ابـ ظؼقؾ أحد أؾراد افدكقو وأذـقوء افعومل ـون 

يؼقل: إين أخشك أن يسلفـل اهلل ظـ افسوظي ضقعتفو ذم ؽر اصتغول 

بوفعؾؿ. وـون يلـؾ افؽعؽ مبؾؾي ذم ادوء: ٕن أـؾفو يوبسي يلخذ 

ثامن « افػـقن»ظؾقف وؿًتو فطحـفو.. فذفؽ أكتٍ أـز ـتوب ذم افتوريخ 

 !!مئي جمؾد

ًُ  إين»وهذا تؾؿقذه احلوؾظ ابـ اجلقزي يؼقل:   ظؼيـ ضوفع

 فؽ فقؽـ»، فذفؽ كصح ؾؼول: «افطَّؾى ذم بعدُ  وأكو جمؾد، أفػ

 حؾبوت ذم ودمري ـتبؽ، شطقر وحتودث ؾقف، الؾق بقتؽ ذم مؽون

 . «ؾؽرك
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ذم ثالثي  «صحقح افبخوري»وهذا احلوؾظ اخلطقى افبغدادي ؿرأ 

 ذم مخسي جموفس.جموفس، وؿرأ صحقح مسؾؿ 

ذم  «صحقح مسؾؿ»وهذا احلوؾظ ضؾحي بـ مظػر افَعْؾثل ؿرأ 

 ثالثي جموفس.

 «هنويي ادطؾى»وهذا شؾطون افعؾامء افعز بـ ظبد افسالم ؿرأ 

 ( جمؾًدا، ذم ثالثي أيوم.12فؾجقيـل )

ٓبـ هشوم ذم شتي  «افسرة افـبقيي»وهذا احلوؾظ افذهبل ؿرأ 

 أيوم.

 ذم ثالثغ جمؾًسو. «مسـد اإلموم أمحد»وهذا احلوؾظ افعراؿل ؿرأ 

صحقح »وهذا افعالمي افؾغقي جمد افديـ افشرازي افزبقدي ؿرأ 

 ذم ثالثي أيوم. «مسؾؿ

ذم ثالثي ومخسغ  «مسـد اإلموم أمحد»وهذا احلوؾظ ابـ حجر ؿرأ 

 جمؾًسو.

 ذم ظؼة جموفس. «صحقح افبخوري»وؿرأ 

 ذم مخسي جموفس. «صحقح مسؾؿ»وؿرأ 

َتَى ظؼة جمؾدات ذم مئي يقم. ـَ  و
ٍ
 وؿرأ أفػ جزء

 ( مرة.077) «صحقح افبخوري»وهذا اإلموم ادحوريب ؿرأ 
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صحقح »وهذا افعالمي كػقس افديـ افعؾقي افتَّعزي ؿرأ 

 ( مرة.257) «افبخوري

( 07أـثر مـ ) «صحقح افبخوري»وهذا افعالمي افُؽُؾقتويت ؿرأ 

 مرة.

 «صحقح افبخوري»مي ابـ مؼبؾ افؼوهري احلـػل ؿرأ وهذا افعال

 ( مرة.277أـثر مـ )

( 57فإلموم افشوؾعل ) «افرشوفي»وهذا اإلموم ادزين ؿرأ ـتوب 

 شـي.

وهذا صقخ افشوؾعقي ذم افقؿـ اإلموم حيقك بـ أيب اخلر افِعؿراين 

 ( مرة.07ذم افػؼف أـثر  مـ ) «ادفذب»ؿرأ 

 ( مرات.8) «معجؿ إدبوء»وهذا افعالمي ظبد افعزيز ادقؿـل ؿرأ 

( 07ٓبـ هشوم، ) «أوضح ادسوفؽ»وهذا افعالمي إبـود ؿرأ 

 مرة.

س  ذم ؾؼف افشوؾعقي  «افعبوب»وهذا افػؼقف افـ زيع افقامين درَّ

 ( مئي مرة.877)

: همٓء مـ ظصقر افعوؾقي، وكحـ ذم آخر افزمون، ؿد  ًَ وفئـ ؿؾ

موتً اهلؿؿ وخورت افعزائؿ ؾنفقؽ أمثؾي مـ مهؿ ادعورصيـ فؽ: 
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فتعؾؿ أن إمر تقؾقؼ ومهي، ؾوشلل افؽريؿ أن ُيبؽ ـام وهبفؿ، 

 وضقع مهتؽ فرؽبتؽ بوفؾحوق هبؿ.

ذم  «صحقح مسؾؿ»ؾفذا ظالمي افشوم مجول افديـ افؼوشؿل ؿرأ 

، وؿرأ ذم واحد وظؼيـ يقًمو «شــ ابـ موجف»أربعغ يقًمو، وؿرأ 

ذم كحق ظؼة  «هتذيى افتفذيى»ذم تسعي ظؼ يقًمو، وؿرأ  «ادقضل»

 أيوم.

 ، وافذي ضبع أخًرا ذم ثامكغ جمؾًدا.«توريخ دمشؼ»وؿرأ 

ذم  «صحقح افبخوري»وهذا أديى افعربقي مصطػك افراؾعل ؿرأ 

 بضعي ظؼ يقًمو.

( جمؾًدا، 17« )فسون افعرب»قخ افعربقي حمؿقد صوـر ؿرأ صوهذا 

 وهق ذم ادرحؾي افثوكقيي.

ـون يسك ادعؾؿل افقامين قك بـ حيإلموم ادحؼؼ ظبد افرمحـ اوهذا 

إكقار مرسجي ذم افؾقؾ، ويضع ـتوًبو ظـد رأشف، ؾنذا ضور كقمف ؾتح 

 .افؽتوب يؼرأ، ويؽػقؽ أكف موت وافؽتى ظذ صدره 

 توج»وهذا احلوؾظ إوحد ظبد افرمحـ بـ ظبقد اهلل افسؼوف ؿرأ 

 جمؾدات. (27ذم )« افعروس
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ذح افـقوي فصحقح »وهذا ظالمي افعَص ابـ بوز ُؿرئ ظؾقف 

ذم شبعي  «شــ افـسوئل»أـثر مـ شتغ مرة، وُؿرئ ظؾقف  «مسؾؿ

 وظؼيـ جمؾًسو.

فشقخ  «جمؿقع افػتووى»وهذا كودرة افعَص بؽر أبق زيد ؿرأ 

 ( جمؾًدا مرتغ ظذ إؿؾ.55اإلشالم ابـ تقؿقي )

 ( جمؾدات، ظدة مرات.8ٓبـ حجر ) «اإلصوبي»وؿرأ 

 وؿرأ ـتى احلوؾظ ابـ افؼقؿ ـومؾي، وـرر بعضفو.

ِرـع ) «إظالم»وؿرأ   ( جمؾدات، مخس مرات.8فؾزِّ

 ( جمؾدات، أربع مرات.5) «معجؿ افبؾدان»وؿرأ 

 ( جمؾدات.27ٓبـ رجى ) «ؾتح افبوري»وؿرأ 

( جمؾدات، ظدة 5) «اإلبراهقؿلأثور افعالمي حمؿد افبشر »وؿرأ 

 مرات.

ظـ كػيس مع بوفغ تؼصري أكـل ؿرأت أـثر مراجعل وأحدثؽ 

« مـ إمجوع اإلمتوع بام تعؾؼ بوفـبل »ذم ـتويب 

د بخر افعبو اإلشعود بلؿقال مجفقر افعؾامء ادتعؾؼي»وـتويب: 

»ذح إرجقزة ادئقي ذم ذـر حول » :، وـتويب

 عد اهلل ؾ ب، وافػض«أذف افزيي 
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حرس اهلل مفجتف وأدام - اإلمومفشقخـو إبر حمؿد بـ ظبد اهلل

ؾفق افذي ظؽػ يب ظذ افؼراءة، وحبى إيل افبحٌ  -برـتف

ظظؿل ذم وادطوفعي، ؾؾف صؽري مو حققً، وإن أمً ؾؾتشؽركف أ

 ؿزهو.

 وبام أبدأ؟  ،ؾنن ؿؾً: ـقػ أؿرأ

ؾلؿقل: افـػس ظصقي، حتتوج إػ مران ومراس، بوفتدرج مـ 

 إدكك إػ إظذ.. ومـ إؿؾ إػ إؿقى.

ًٓ بتخصقص وؿً فؾؼراءة، يؽقن ورًدا مقروًدا، وـقًبو  ؾوبدأ أو

ك ظذ خمدتؽ حتك تتـوول ؽذاءك ذوًبو، ٓ تؼبؾ أن تضع خد

 افروحل.. ـام تـووفً ؽذاءك افبدين..

ؾفذا صقخ اإلشالم افشقـوين ـلن أـثر صغاًل مـؽ، ؾؼد تقػ 

رئوشي افؼضوء إـز ذم افقؿـ أـثر مـ أربعغ ظوًمو، وـون جمؿقع 

دروشف ذم افققم وافؾقؾي ثالثي ظؼ درًشو.. ومع ذفؽ ـون ٓ يسك 

بي وفق فسطريـ ذم افققم ؾجوء هذا افعؿؾ افدؤوب بام افؼراءة وافؽتو

 ( مصـًػو ذم شوئر ظؾقم افؼيعي.197يزيد ظذ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
02 

وفتبدأ بعؼ دؿوئؼ ذم افققم، ددة صفر، ثؿ زد ظًؼا، وهؽذا 

شوظوت صوظد افعدد حتك تصعد إػ ظؼة ذم ادئي مـ يقمؽ، ؾنن 

ذم افؼراءة شوظتغ وكصػ  ، ؾؾق أكػؼً( شوظي2٦8) هلإشبقع 

 ذم إشبقع.( شوظي 2٦مـ ) فربحً أـثروآضالع، 

ؾنذا مو بدأت ذم افؼراءة ؾوالذ بقدك ؿؾاًم تقضقحًقو بوفؾقن 

إصػر، ؾؽؾام وؿع كظرك ظذ كودرة ؾوحذر أن تسـفو صوردة، مـ 

 ؿقد افصقد.. بؾ َأِمرَّ افؼؾؿ ظذ ـؾامهتو..

ا ذا ورٍق جقد ؾنن مل يؽـ افؽتوب مؾًؽو فؽ، ؾوالذ فؽ دؾسً 

وتغؾقػ حمؽؿ، وـؾام مررت بػريدة ؾضع شـ افؼؾؿ ظذ صػحي 

 دؾسك وؿقد صػحتفو مـ افؽتوب..

ؾنذا ؾرؽً مـ افؽتوب ؾلكً بغ خر افـظريـ إمو تدويـ 

رؤوس تؾؽ افػرائد افشقارد ظذ حقامل افؽتوب وهل إوراق 

 اخلقايل ذم آخر افؽتوب أو أوفف..

و االذت دؾًسا  اؾركجًقو مؼسؿ ظذ صفقر افسـي آثـل ظؼ.. وإمَّ

وتستبدل أشامء افشفقر بلشامء افػـقن، افتل دمؿع صقاردهو، ـلن 

تضع ظـقاكو: مو ٓ تصح كسبتف إػ ظومل مـ إؿقال وإؾعول.. 

وجمويب افدظقة، وإشبوب احلومؾي فبعض أهؾ افعؾؿ ظذ ضؾبف.. 
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إػ ؿريـف.. ؾام جوء افسػر وهؽذا دمؿع افـظر إػ كظره.. وافشبقف 

آل بؽر أبق زيد  حلبقى افؼؾى« ادـوهل افؾػظقيمعجؿ »افـػقس 

 هذا افستقى فؾؼراءة وحمصقهلو.. ؿِ حِ إٓ مـ رَ ؽقفى 

تى افتشقيؼ إػ افؼراءة وضؾى افعؾؿ،  ـُ ومػتوح هذا افقفقج 

ادشقق إػ »وافغرام بوفؽتى، وهل ـثرة، ومـ أحسـفو ـتوب: 

افقؿً »، وـتوب «ظشوق افؽتى»، وـتوب «افعؾؿ افؼراءة وضؾى

، ؾػقفو مو يشحذ اهلؿؿ، ويؼدح زكود افعزم، «أؽذ مـ ــقز إرض

 إػ متعي افؼراءة..

ًَ ُشطقِر افؽِتوب،  افؼراءةَ واظؾؿ أن  بنمراِر اإلصَبِع أو افؼؾِؿ حت

يعِي وآشتِقعوب..!  ثبً هذا بتجربي مـ أكػِع افقشوئِؾ فؾؼراءِة افرسَّ

 ويل إفبوب.. ؾوفزم ؽرزهؿ..أ

افبدء بودصـػوت افؽبور، ؾام أن يبدأ اإلبحور ؾقفو حتك يغرق  -2

 ذم ثؾثفو إول: ٕكف مل يتؿرن ويتدرج بوٕدكك ؾوٕظذ ..

افتـؼؾ ذم افؼراءة، ؾام أن يبدأ يبحر ذم ـتوب حتك يـتؼؾ إػ  -1

ػشؾ.. آخر، ثؿ إػ ثوفٌ، وهؽذا.. يـحدر إػ حضقض اف

 ومفقع افضقوع..
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اشتعجول افػوئدة ذم افصػحوت إوػ فؾؽتوب، وهذا مـ  -5

اخلؾؾ ذم افػفؿ: إذ أن افؽتوب متـقع افػقائد متعدد 

افػرائد.. وافـػقس خمتؾػي، وافتذوق متغوير، ؾام ٓ يطربؽ 

ؿد يطرب ؽرك، وفقس ـؾ جديد ظؾقؽ جديد ظذ 

ت بعد..ؾال ؽرك.. وفعؾَّ مو يـوشبؽ ويلخذ بؾبؽ مل يل

تتعجؾ احلصود.. ؾؾـ يعطقؽ افؽتوب رسه حتك تؼرأه 

 ـؾف.

ضعػ افتلمؾ، ممو حيقل دون افتذاذ افؽالم، وؾفؿف، ؾقخرج  -0

 مـ افؽتوب ـام دخؾ.. ٓ روح تداوى، وٓ ظؼؾ تروى..

 وإذا»: اجلوحظ ظثامن وخذ كصقحي أيب إؽػول احلػظ فؾؿفؿ. -5

 حّظؽ تـس ؾال واحلػظ فؾؿَثؾ يصؾح افذي افّشعر بؽ مرّ 

 بؽ شتؿرّ  أكف اظؾؿ»: ادؼػع ابـ ؿول وؿبَؾف .«حػظف مـ

 أظجبتؽ ؾنذا. رائعي وإمو مؾقحي إمو تعجبؽ أحوديٌ

ؾ احلػظ ؾنن حتػظفو، أن خؾقًؼو ــً ـّ  .«وراع مُؾح بام مق

 رءوس ؾقف يؼقِّد دؾس فف ـون أكف ظـ إصؿعل وكؼؾ

عر مـ حمػقطوتف  !واشتحضورهو مراجعتفو ظؾقف فقسفؾ افشِّ
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فؾـّودر: ٕن افػوئدة صقد واحلزم ذم اشتعجول  افتؼققد تركُ  -٦

 افؼقد.

وادؼقَّد، وهذا ممذٌن بـضقب مقوه  فؾؿحػقظ ادراجعي ظدمُ  -0

 ظؾقمف.. وتسؼوط أوراق صجرة معورؾف..

اجلّقد، ممو يضعػ رشقخ ظؾقمف، وثبوت  افؽتوب َتؽرار ِؿّؾيُ  -8

 احلػظ، حؼف مو افؽتى معورؾف: ٕن مو تؽرر تؼرر، ومـ

 مرة، تؼرأه مو ومـفو ورًدا، ؾقف فؽ دمعؾ أن حؼف مو ومـفو

 ـؾ ؾلظطِ  ًحو،ػ  َص تَ  ُح ػَّ تَص يُ  مو ومـفو مرات، تؼرأه مو ومـفو

 .فحؼَّ  حؼ   ذي

 ذم هنؿؽ أن وجدتَّ  افقفع بؼاء افؽتى دون ؿراءهتو، ومتك -9

ى  هبو وآكتػوع ؿراءهتو ذم هنؿؽ مـ أصدّ  افؽتى ِذَ

 هقايي إػ افعؾؿ جودة ظـ تـحرف بدأت ؿد أكؽ ؾوظؾؿ

  !وادػوخرة اجلؿع

 آ حتساااااااابـ أن بوفؽتاااااااا

  

 ى مثؾـااااااو شتصاااااارااااااا

 ؾؾؾدجوجااااااااااي ريااااااااااش   

  

 فؽـفاااااااااااو ٓ تطااااااااااار

هذا وادقدان واشع، وافشقط بطغ، ويؽػل مـ افِعؼد مو أحوط    

 ..ِب ذْ افعَ  غِ عِ .. وادَ افقاشعِ  عِ قَ فْ ادَ إػ بوجلقد، وهل فؾػطـ إصورة 
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ـَ وافتؼقى، وحُ  طك، ومـح اجلؿقع افزِّ َد اهلل اخلُ شدَّ  ذم  افعوؿبيَ  س

 وإوػ. أخرةِ 

 وشبحون وبحؿد شبحون اهلل افعظقؿ                            

 وكتبه: أمحد بن غبمن األسدٌ

مجبدي اآلخرة لعبم تسعت وثالثني  ليلت االثنني لسبع بقني من شهر

النبىيت علً صبحبهب أفضل صالة  وأربعمئت وألف للهجرة

 وأزكً حتيت.
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