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اجلوهر املكنون يف بيان أمهي فظ املوون
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مجع وترتيب
د .إسامعيل عبد عباس اجلمييل
تدرييس يف كلي االمام االعظم رمحه اهلل اجلامع
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قال رسول اهلل ×:

ِ
من ه
اْلُدَ ى وا هلعله ِم ك ََمث ََل
اَّلل بِه َ
إِ َّن َمثَل َما ب َعثني َّ
َت َط ِائ َظ ٌ َطيب ٌ  ،قبِ َل ِ
َغي ٍ
ت ا هل َام َء
ث َأ َصاب َأ هرض ًا فكَان ه
َ
ه
َان ِمن هها َأج ِ
ِ
ِ
اد ُب
ريَ ،وك َ َ َ
َفأنه َبوت ا هلكألَ وا هل ُعشه َ
ب ا هلكَث َ
ِ
اَّلل ِ َِبا النَّاس َف َرش ُبوا ِمن َهها
َأمسكَت الام َءَ ،فنَ َظ َع َّ
اب َط ِائ َظ ٌ ِمن َهها ُأ هخ َرى ،إِن ََّام
وس َق هوا َو َز َر َعوا .و َأ َص َ
َ

ِه َي ِق ٌ
يعان ال ُُت ه ِس ُك َما ًء َوال ُتن هبِ ُت كَأل َف َذل ِ َك َمث َُل
ِ
ِ
اَّلل بِ ِهَ ،ف َعلِ َم
اَّللَ ،و َن َظ َعه َبام ب َعثَني َّ
ين َّ
َم هن َف ُق َه ِيف د َ
وع َّل َمَ ،و ُ
مثل َم هن ََله َي هر َف هع بِذل ِ َك َرأهس ًا ِو ََله َي هق َب هل
َ
ِ
موظق َع َل ِ
يه.
اَّلل ا َّل ِذي ُأ هر ِس هل ُت بِ ِه ٌ 
ُهدَ ى َّ
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إىل السابقني والالفقني من طلب العلم والعلامء.
عز وجل القبول ومن
أهدي ثمرة هذا اجلهد راجي ًا من اهلل َّ
القارئ الدعاء.
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المقـــدمـــــة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل
اله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فقد تكلمت يف مقال سبق نرشه عن أزم املنهج وبينت
رضورة معرف االوىل واألفضل بل واألهم يف طلب العلم
املؤصلني،
وحتصيله والعمل بمنهج سلف االم من العلامء
ِّ
وذكرت أن هذه الصناع –عاَل مؤ ِّصل -حتواج اىل منهج
علمي مؤصل رصني؛ ألن مناهج صناع العلامء واملربني
وخاص يف العراق تعيش اليوم أزم  ،وإن املسوقرأ واملوابع
ٍ
وموناس:
حلال طلب العلم جيدهم أصناف بني موقن وفاف
 فبعضهم قد قىض يف طلب العلم شطر ًا من عمره واذا ُسئل
عن أيرس املسائل وأكثرها تداوالً جتده يوعثر ويولعثم؛ ألنه َل
يسوحرض شيئ ًا عن هذه املسأل الوي سئل عنها فلم حيظ
مون ًا وانام فظ مسائل الظن الذي درسه فإذا تناسى املسائل
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تدرجيي ًا َل يشعر بام فقده؛ ألهنا غري منحرصة يف قاعدة او
مون ،وإذا أراد املراجع عرس عليه اسوحضار ما تعلمه يف
ايامه ،فهو صافب علم كثري ومعلومات مج ؛ لكنها من غري
أساس كالشجرة الكثرية الظروع واألغصان إذا كانت
ريح الشبهات وعواصف
مقطوع من األرض إذا أتوها ُ
املشككات وضباب الظون انقلعت شجرته من أصلها.
 وبعضهم فظ املوون وَل يظهم منها شيئ ًا سوى رسدها عند
السؤال أصاب اجلواب أو أخطأ ،وهذا الصنف هو اجلامد
عىل املوون الذي ربام اعوقد العصم يف مونه الذي فظظه
فصار َيق َب ُل كل ما يوافقه ،ويرد كل ما خيالظه ،وال َي ُعدُّ ما
خرج عن هذه الكوب عل ًام عىل اإلطالق ،ألنه َل يظهم املراد
وَل يطلع عىل غريها.
 وبعض طلب العلم موق ٌنُ :حي ِسن اجلواب و ُي ِ
اخلطاب،
ظهم
َ
ٍ
بقدر ،عبارته مسبوك  ،واضح املعنى ،يسوطيع
يوكلم
السائل فظظها والومسك بمرادها ،وهذا النوع من طلب
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العلم –غالب ًا -هم الذين مجعوا بني فظ

املوون وفهم

معانيها ،هؤالء هم أصحاب العلم الثابت ،أشبههم كاجلبال
الراسخات واألشجار الشاخمات الوي ال توأثر بالعوارض
والعواصف؛ ألن العلم عندهم قد أصبح راسخ ًا كالشجرة
الطيب  ،ذات األصول املركوزة ،والظروع املنثورة،
واألغصان الوارف  ،والثامر اليانع  ،تأخذ طيب ًا فوعطي طيب ًا.
واملوون العلمي لطالب العلم كهذه البذرة ْلذه األشجار
الطيب الراسخ  ،عليها تُبونى الشجرة العظيم  ،وِبا يزداد
كل يوم فروع ًا وأغصان ًا تسومد نورها من أصل هذه البذرة؛
فالورق ال تصلح بغري غصن ،والغصن ال يصلح بغري فرع،
والظرع ال يصلح بغري جذع ،واجلذع ال يصلح بغري أصل
الشجرة.
وْلذا فاين أدعو إىل فظ املوون وفهمها وإتقاهنا والودرج يف
املؤصلني وطلب العلم
منهج الطلب لنصنع العلامء
ِّ
املوحركني ،والدعاة املربني.
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وال يظوتني هنا أن أبني أمر ًا يف غاي االمهي وهو أن العلوم
الرشعي نوعان:
اصلي ( :الوظسري واحلديث والعقيدة والظقه.)..
ومساعدة( :أصول الظقه واملصطلح وعلوم العربي النحو
والرصف والبالغ  )...فال ينبغي االنكباب عىل الكوب
املساعدة واالنقطاع ْلا وترك الكوب األصلي فمثل هذا
كمثل احل َّطاب الذي يطور الظأس وآل الوحطيب كل يوم
وهو يموت جوع ًا لعدم اسوخدامها فال ينبغي لطالب العلم
االعوكاف واالنقطاع لعلوم اآلل عن علوم الغاي فوى ال
فصل وال فن ًا
يقف يف وسط الطريق وقد أدرك أنه ال عل ًام َّ
أ َّصل ،وأن يعلم أن للعلم ثالث مراتب اقوصار واقوصاد
واسوقصاء فهن ثالث مسوويات املبودئ واملووسط واملنوهي
وانه يبدأ بالرواي وهي جمرد نقل املروي ومحله ثم الدراي
وهي فهم املروي وتعقل معناه ثم الرعاي وهي العمل
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بموجب ما علمه (نرض اهلل امرأ سمع مقالوي فوعاها
وفظظها وبلغها فرب فامل فقه إىل من هو أفقه منه) ( ).
هذا ،وقد أعانني اهلل عز وجل عىل مجع بعض أقوال العلامء
قدي ًام وفديث ًا؛ لوكون صدق ً جاري ً لكل من اقوبست منه،
ولوعالج ما شهده واقعنا املعارص من ُع ُزوف ٍ
كثري من طلب
العلم عن العلم تع ّل ًام وتعلي ًام؛ إذ ظن بعضهم أهنم قد بلغوا
ٍ
قراءة واطالع،
من العلم ما ال ُحيواج معه إىل الطلب ومزيد
ٍ
ٍ
ومناصب،
وشهادات،
ألقاب،
فقنعوا بام أفرزوه من
َ
ووظائف
َ
ويف اخلوام أسال اهلل عزوجل أن يرزقنا العلم والعمل
والوصديق والوطبيق وأن يسوعملنا وإياكم خلدم دينه ونرش

( ) أخرجه الرتمذي يف سننه برقم ،33/6 ،)6262( :وفسنه.
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علوم نبيه × وأن جيعلنا من الغرباء الذين يصلحون ما
أفسد الناس  ...اللهم امني.
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مفهوم الحفظ والمتن لغة واصطالاحً
تعري ف ف ففف احلظف ف ف ف يف اللغف ف ف ف  :ق ف ففال اجل ف ففوهري يف الص ف ففحا :
فظظ ففت الف ففء فظظف ف ًا أي فرس ففوه  ،وفظظو ففه أيضف ف ًا بمعن ففى
اسوظهرته( ).
قففال يف لسففان العففرب  :احلظ ف نقففيض النسففيان وهففو الوعاهففد
وقلف ف الغظل ف ف  ...والف ففوحظ الوف ففيق  ،وحتظظف ففت الكوف ففاب أي
اسوظهرته شيئ ًا بعد يشء( ) .
قففال يف املصففبا املنففري  :فظظففت الففامل وغففريه فظظف ًا إذا منعوففه
م ففن الض ففياع والول ففف  ...وفظف ف الق ففرآن إذا وع ففاه ع ففىل ظه ففر
قلبه ) (.

) ( الصحا 16 /3

.

) ( لسان العرب . 44 /1
) ( املصبا املنري .66
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وقف ف ففال اجلرجف ف ففاين يف الوعريظف ف ففات  :احلظ ف ف ف  :ضف ف ففبط الصف ف ففور
املُدهر َك

( )

ويف املعجف ففم الوسف ففيط  :احلافظ ف ف قف ففوة حتظ ف ف ماتدركف ففه القف ففوة
الومهي من املعاين وتذكرها  ،وتسمى الذاكرة أيض ًا( ) .
تعريظه يف االصطال :
احلظ يف االصطال ملك يقودر ِبا عىل تأدي املحظوظ( ) .
املون لغ ً  :يطلق لظ
موه ُن الكواب :لظ

املون عىل عدة معان منها:

رش ُ وتضاف إِليه
األصل الذي ُي َ

احلوايش ،ومنها احللف :يقال مون يل باهلل أي فلف ،مون
االرض :ما ارتظع وص ُلب ،ومنها ا َملوه ُن :ما بني ِّ
كل
عمودين ،ومنها موهن ال ُّلغ  :أصوْلا ومظرداهتا وألظاظها،
) ( الوعريظات . 61
) ( املعجم الوسيط . 86/
) ( فاشي البقري عىل رش الرفبي . 4
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ومنها :موهن احلديث :غاي ما ينوهي إليه اإلسناد من الكالم،
النهار ك ّله وغريها( ).
ومنها سار م َون النَّهار :سار
َ
وأقرِبا اىل مرادنا هو اللظ وان كانت اغلب املعاين قريب ؛
إذ كلها تبني القوة والرصان  ،قال ابن فارس ((امليم والواء
والنون  ،أصل صحيح وافد يدل عىل صالب يف الفء مع
اموداد وطول))( ،)6وهذا ما يدل عليه املون؛ إذ يعطي
لصافبه قوة وُتكنن ًا من اسوحضار املعلومات وقت احلاج
أو السؤال.

( )ينظر :الصحا  ، 6611/2لسان العرب  ،398/ 3املصبا
املنري ص ( ، )6 6تاج العروس .341/9
( ) معجم مقاييس اللغ .694/6
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أما املون يف االصطال :
ُع ّرف بأنه(( :خالف الرش واحلوايش)) ( ).
وعرفه الزرقا(( :وقد سموا به يف االصطال

هذه

املخورصات العلمي  ،ألهنا توضمن املسائل األساسي
للركوب واحلمل)) (.)6
وأقول فيه املون :هو كلامت خمورصة يف رسال صغرية ،جتمع
بني سهول النطق ومجال العبارة ،وبني إجياز األلظاظ وكثرة
املعاين ،تصاغ نثر ًا أو نظ ًام ،ختلو يف الغالب من االسوطراد أو
الوظصيل ،كالشواهد واألمثل إال يف فدود الرضورة(.)3
وغالبا ما يطلق العلامء هذه الوسمي عىل كواب خمورص
موداول بني أهل العلم وطالبه  ،يف ذلك العلم ؛ فمثال :مون
( )6دائرة معارف القرن العرشين 434/8
( ) املدخل الظقهي العام . 81/
(  )3ينظر :الدليل اىل املوون العلمي .41
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الغاي والوقريب يف الظقه الشافعي ،مون االجرومي يف
النحو ،مون الطحاوي يف العقائد.
وعادة ما يراد ِبذا اإلطالق لكلم " مون " ُتييز الكواب عن
رشفه ؛ فمثال يقال  :مون الغاي ُ ،تييزا له عن رشفه ،الذي
هو كواب آخر رش فيه ابن قاسم الغزي املون أو غريه من
الرشو .
واملوون-عادة -ما تكون خمورصة ،حتوي معاين كثرية،
وقواعد مهم يف العلم الذي ألظت فيه ،يف عبارات قليل من
أجل أن يسهل فظظها ،وضبط مسائل العلم بواسطوها .
واملوون موجودة من قديم الزمان ،ولكنها َل تعرف ِبذا
االسم ،بل باسم املخورصات  :مثل خمورص اخلرقي عمر بن
احلسني اخلرقي املوويف سن (334هف) ،يف فقه احلنابل .
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أقسًم المتون
تنقسم املوون إىل قسمني :
 موون منثورة  ،وهي األكثر .
 موون منظوم يف أبيات الشعر يسمى الشعر
الوعليمي ،وتكون غالب ًا من بحر الرجز( ) ،وقد
تكون من غريه.

( ) الرجز بحر معروف من بحور الشعر  ،وتسمى قصائده األراجيز
وافدهتا أرجوزة ويسمى قائله راجز ًا .
وإنام سمي الرجز رجز ًا ألنه توواىل فيه فرك وسكون  ،ثم فرك
وسكون  ،وهو يشبه يف هذا بالرجز يف رجل الناق ورعدهتا  ،وهو أن
ٍ
فينئذ رجزاء .
توحرك وتسكن  ،ثم توحرك وتسكن  .ويقال ْلا
والرجز ديوان العرب يف اجلاهلي واإلسالم  ،وكواب لساهنم
،وخزان أنساِبم وأفساِبم.
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وهذه املنظومات العلمي تنقسم عىل قسمني:
ف منظومات يف علم معني اسوقال ً
ال ،كفألظي ابن مالك يف
النحو .
6ف منظومات ملون معني مثل ألظي العراقي نظم مقدم ابن
الصال

يف مصطلح احلديث ،ونظم العمريطي ملون

الورقات يف أصول الظقه.
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فًئدة احفظ المتون
إن الغرض من وضع العلامء للموون واملخورصات َل يكن
من الرتف العلمي وال من النوافل يف الوأليف وإنام من
اساسيات الودرج يف طلب العلم ،ومن ثوابت تعلمه
فالغرض -من وضع املوون -فكيم ،وهو مجع املسائل
األولي اليسرية يف موون صغرية ،بعبارة سهل  ،لوكون بداي
فظظت من العلم
االنطالق يف الطلب ،وقد قيل عن املوون:
ه
بدورها الكريم يف مرس
جوهره ولبابه ،وقامت ال تزال
ه
الوعليم ،من ذلك العرص البعيد إىل عرصنا اجلديد ،وقيل
قدي ًام( :من فظ املوون :فاز الظنون) ،فالذي حيظ املون
ويظهم ما فيه من معان :يكون فافظ ًا لذلك الظن،
مسوحرض ًا ملسائله وأدلوها يف أي وقت ،من غري فاج اىل
الرجوع اىل الكواب ،لذلك قيل( :من فظ األصول :ضمن
الوصول) ،وكذلك قوْلم( :من َل يوقن األصول :فرم
الوصول) ،ومن فوائد فظ املوون:
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 بقاء املعلومات يف الذهن ،وتظهر فائدة احلظ
ومنظعوه ،عند :فقد الكواب  ،أو فقد اإلضاءة ليالً،
أو فقد البرص .
 اسوحضار املعلومات بكل يرس وسهول  ،إن فظ
املون يساعد ويعني عىل اسوحضار املعلومات بكل
يرس وسهول  ،كام أنه يساعد عىل الضبط واالتقان
للعلوم ،مع ما يثمره احلظ

من تقوي الذاكرة،

وتنمي الذكاء ،وفظ الوقت ،واالعان عىل الوظوق
عىل االقران.
 إن احلاف يقدم عىل غريه  ،وتظهر ميزته بني أهل
العلم أنظسهم ،وْلذا قال صافب الرفبي ف لام ذكر
الظروض املقدرة يف كواب اهلل ف قال :
فافظ فكل فاف إمام

والثلثان ومها الوامم
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قال البقري عىل قوله "فكل فاف إمام"(( :أي
مقدم عىل غريه ممن َل يكن مثله  ،بأن كان أدون
فظظ ًا  ،أو َل حيظ شيئ ًا))ف( )  ،وقال ابن غليون يف
رش البيت السابق(( :أي مقودى به مقدم عىل
غريه  ،فمن جدّ وجد  ،ومن فرش رقد ،ومن زرع
فصد ،ومن كسل نال اْلم  ،والندم  ،والنكد))( )،
وقال احلاف ابن فجر يف مقدم بلوغ املرام(( :أما
بعد فهذا خمورص يشمل عىل أصول األدل احلديثي
لألفكام الرشعي  ،فررته حترير ًا بالغ ًا  ،ليصري من
حيظظه من بني أقرانه نابغ ًا))( ) .

) ( فاشي البقري عىل رش الرفبي . 4
) ( الوحظ يف علم املوا ريث .99
) ( بلوغ املرام .61
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 إن املون جيمع حلافظه صورة جممل عن الظن الذي
ألف فيه وأنا أراه اليوم بمثاب تشجريات العلوم
واملخططات الووضيحي ْلا ،فاملوون جتمع فقائق
العلم يف ورقات يسهل فظظها ،ويسهل
اسوحضارها يف الدروس ،واملناسبات.
 إن احلاف

للموون يسوطيع اإلفاط ِبا يف زمن

قليل ،وما هي إال مدخل للعلوم ،وليست هي
الغاي وإليها النهاي  ،بل هي األساس والبداي .
 إن املون هو األساس الذي يبني عليه الطالب علمه
يف كل فن بحسبه ،فمن عرف املسائل من دون
فظ املون كمن بنى من دون أساس.
 إن الذين حيظظون املوون ويوقنوهنا أقرب إىل
االبوكار واالبداع وإىل االجوهاد من غريهم،
والناظر يف تراجم العلامء ،وكيظي طلب العلم
بالنسب ْلم ،يدرك ُتام ًا صح هذه الطريق .
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ومن أروع ما قرأته ما كوبه األخ أبو مالك العويض يف
ينصح ُ
أهل العلم بحظ
مقاله( :لامذا
ُ

املوون؟) عىل

صظحوه يف موقع األلوك قال :واملوون لطالب العلم
كهذه البذرة ْلذه األشجار ،عليها ُتبونى الشجرة
العظيم  ،وِبا يزداد كل يوم فروعا وأغصانا تسومد
نورها من أصل هذه البذرة؛ فالورق ال تصلح بغري
غصن ،والغصن ال يصلح بغري فرع ،والظرع ال يصلح
بغري جذع ،واجلذع ال يصلح بغري أصل الشجرة-ثم
قال:
 فاملوون هي الوي جتمع العلم يف رأس اإلنسان
فيسوطيع أن يسوحرض ما يشاء بسهول !
 واملوون هي الوي تضمن لإلنسان أن َل يظوه يشء
من أصول العلوم!
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 واملوون هي الوي تظرق بني الطالب الذي يشوغل
بالظروع بغري تأصيل وبني صافب الوأصيل
األصيل!.
 واملوون هي الوي ختورص عليك أعامر ًا َب َذ َْلا من
قبلك –علامؤنا -فوى أتوك بالزبدة واخلالص الوي
حتواج أنت إىل أضعاف أضعاف عمرك فوى
حتصلها وفدك!.
 واملوون هي الوي تبقى معك بعد سنوات طوال من
القراءة يف كوب ال تلبث أن تنساها!.
 واملوون هي الوي جتعلك واثق ًا من كالمك يف جملس
املدارس

واملناظرة،

فيسلم

لك

املؤالف

واملخالف!.
 واملوون هي الوي جتعل لكالمك فالوة وطالوة،
فيكون له وقع عند العام واخلاص !.
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 واملوون هي الشهادة الوي ْلا قيم فقيقي يف زمن
كثرت فيها شهادات الزور!.
 واملوون هي األساس الذي تسوطيع أن تسقيه كل ما
حتصله من ماء العلم الطيب فريسخ يف ذهنك ،بدال
من وضع هذا الامء يف قيعان ال أصل ْلا فال يكاد
يبقى منه يشء!(.)0

ينصح ُ
أهل العلم بحظ املوون؟ أليب مالك
( ) ينظر :مقال لامذا
ُ
العويض يف مقاله( :عىل صظحوه يف موقع األلوك .
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أهمية احفظ المتون عند السلف
احلظ نعم من اهلل ينعم ِبا عىل من شاء من عباده  ،فيوفقه
حلظ النصوص و اسوحضارها موى شاء  ..واحلظ عند
السلف نوعان:
 فظ الصدور .
 فظ السطور واألول أفضل ،واملوقنون من السلف
من كان جيمع بينهام فمثال االمام أمحد بن فنبل كان
حيظ ألف ألف فديث اال أنه َل يكن حيدِّ ث إال من
كواب و ال يناظر إال من كواب خو ًفا من الوهم.
وال يكظي يف العلم الظهم فقط دون احلظ  -كام يزعم
بعضهم  ،-بل البد من احلظ املوقن كام يف العلوم األخرى
كالرياضيات واالنجليزي البد ْلا من احلظ مع الظهم ،ويف
هذا قص لطيظ وقعت لشيخ االسالم أيب فامد الغزايل
(616هف)‘ تدل عىل منزل احلظ وأمهيوه ،وذلك عندما
سافر الغزايل رمحه اهلل إِ َىل جرجان إِ َىل ا ِإل َمام أيب نرص
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0
هِ ِ ِ
ثم َر َج َع إِ َىل طوس.
ييل و َع َّلق َعن ُه الوعليق ( )َّ ،
اإل هس َامع ِّ

( ) الوعليق  :هي تدوين الطالب املهم لام يسمعه من الشيخ ،وقد
كان عند السلف من العلامء من يرفل و ُيالزم ُّ
الشيوخ ويف هذه
الصحب " يقوم بودوين "تعليق" ما يراه ُمه ًام من العلوم
املُالزم " ُ
والوي يكون قد تع َّلمها من شيخ ور َّبام كانت عنده أكثر من تعليق إذ
ُيع ِّلق عىل كل شيخ يدرس عنده تعليق ُمنظردة ،وقد ترد ال َّوعليق
بمعنى ال َّوحضري الظصيل (دفرت حتضري الدُّ روس) إذ يقوم املعلم
بودريس ال ُّطالب من ُُمووى ال َّوعليق أو أن تكون ال َّوعليق رسائل
يدوهنا أفدهم فيقول علقت كذا وكذا ،وهكذا َّ
فإن الوعليق ت َِرد
دونه املؤلف ،اليوم
بمعنى ُمذكِّرة ال َّطالب أو دفرت حتضري املعلم أو ما َّ
وبعد أكثر من تسعامئ سن يوم َّوع علامء القانون والظقه وغريهم
باال ِّطالع عىل تعليق الغزايل" املنخول من تعليقات األصول "الوي
ع َّلقها عن شيخ إمام احلرمني اجلويني ومما جاء يف هناي الكواب

=
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=

والذي من شأنه أن يكشف عن مقصد ال َّو هعلِيه َق ومنهج إعدادها عند

السابقني " هذا ُتام القول يف الكواب ،وهو ُتام املنخول من تعليق
َّ
األصول ،بعد فذف الظضول ،وحتقيق كل مسأل بامهي العقول ،مع
اإلقالع عن ال َّوطويل ،والوزام ما فيه شظاء الغليل ،واالقوصار عىل ما
ذكره إمام احلرمني رمحه اهلل يف تعاليقه ،من غري تبديل وتزييد يف
املعنى وتعليل ،سوى تك ُّلف يف هتذيب كل كواب بوقسيم فصول،
وتبويب أبواب روم ًا لوسهيل املطالع عند مسيس احلاج إىل
املراجع " (ص .)2 8 ،عندما ا َّطلع اجلويني عىل تعليق تلميذه
الغزايل قال "دفنوني وأنا في ،هال صربت فوى أموت" .أي َّ
أن
تعليق الغزايل كطالب كانت تُضارع كواب اجلويني يف القوة العلمي
ِ
الرتاث ال َّو هعلِيهمي
بل صارت أشهر .ينظر :نبذة عن ال َّو هعليه َق يف ُّ َ
اإلسالمي ،د .لطيظ الكندري د .بدر ملك ،كلي الرتبي األساسي -
الكويت.
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ت علينا
َق َال ا ِإل َمام أسعد امليهنيَ :ف َسمعوه َي ُقولُ :قطِ َع ه
ال َّط ِر ُيقَ ،وأخذ ال َع َّيارون (اللصوص) َمجِيع َما معي ومضوا،
فوبعوهم َفا هل َوظت إِ َ َّيل مقدمهمَ ،و َق َال :هارجعَ ،وحيكَ ،وإِ َّال
ِ
كتَ ،فقلت َل ُهَ :أ َ
السال َم ِمن ه ُه َأن ت َُر َّد
َه َل َ
سألك بِا َّلذي ترجو َّ

ِ
فء تنوظعون بِ ِهَ ،ف َق َال يلَ :و َما
عيل تعليقوي َف َقط؛ َف َام ه َي بِ َ ه
َّ
ِه َي تعليقوك؟.
ِ
ِ
رت لسامعها وكوابوها
َفقلت:
اج ُ
كوب ِيف تله َك املخالة َه َ
ٌ
علمها.
َو َم هع ِر َف
َ
َيف ت ِ
علمها َوقد
عرفت
َدعي َأنَّك
َف َض ِحكَ ،و َق َال :ك َ
َ
َ
ِ
وها َوبقيت بِالَ علم.
أخذناها من هك فوجردت من َم هعر َف َ
بعض َأ هص َحابه َفس َّلم إِ َ َّيل املخالة.
مر َ
َّ
ثم َأ َ
زايلَ :فقلتَ :ه َذا مسونطق أنطقه اهلل لريشدين بِ ِه ِيف
َق َال ا هل َغ ِ ُّ
َأم ِرَ ،ف َلام وافيت طوس َأقبلت عىل ِ
االشه وِ َغال َثالَث ِسنِني
ه
َّ
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ِ
ِ
عيل
َف َّوى فظظت َمجيع َما علقوه ،ورصت ب َحيه ُث َلو قطع َّ
ال َّط ِريق َل أجترد من علم(.)0
فاألفضل فظ الصدر لام فيه من أمهي اسوحضار األدل ،
واليرجع للكوب قال الشافعي ‘:
علمي معي أينام يممت أمحله  ...قلبي وعاء له ال قلب صندوق

إن كنت يف البيت كان العلم فيه معي ..
 ..أو كنت يف السوق كان العلم يف السوق()1

فكان السلف ~ حيرصون عىل فظ

املوون فرص ًا

شديد ًا ،بحسب الظن الذي يريدون اتقانه؛ ولذا جيب عىل
اخللف إذا أرادوا أن يوخصصوا يف علم ويوقنونه أن يبحثوا
عن املوون ليحظظوها ويضبطوها؛ ألن فظ املون يسهل
العلم؛ وْلذا قال اإلمام السظاريني (ت 88
( ) ينظر :طبقات َّ
الشافع َّي الكربى. 96/2 :
( )6أدب الدنيا والدين .68 :
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و َصار من َعا َدة أهل ا هلعلم َ ...أن يعونوا ِيف سرب َذا بالنظم
ِألَ َّن ُه يسهل لله ِح هظ ك ََام  ...يروق للسمع ويشظي من ظام
ومن هنَا نظمت يل عقيده  ...أرجوزة وجيزة مظيده()0

َ

ُ

فإذا فظظت مون ًا يف علم ضبط لك األمور ومجع لك العلم،
فعقل اإلنسان ال يمكنه اسوحضار مجيع مظردات املسائل يف
وقت وافد مهام بلغ من الذكاء فوى حيظظها ،فقد خيدع
االنسان نظسه باتقان العلوم باملطالع وكثرة القراءة من دون
احلظ  ،وْلذا لام قيل للشيخ ابن عثيمني (ت  46هف)
‘ :إن هناك من يقول إن العلم هو الظهم والبحث،
وليس العلم هو احلظ  ،قال الشيخ ‘ :هذا الكالم ليس
بصحيح ،ونحن اآلن بلغنا ما بلغنا  -وهذه عبارته  -وما

( )العقيدة السظاريني = الدرة املضي يف عقد أهل الظرق املرضي
.41
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معنا إال ما فظظنا :زاد املسوقنع بلوغ املرام وأخذ يذكر
املوون الوي فظظها.

أقوال العلمًء في احفظ المتون
بداي فقد فرص النبي × عىل فظ القرآن عندما نزل
عليه جربيل فكان يسابقه القراءة فوكظل اهلل بجمعه يف
صدرهَ :
مج َع ُه
حت ِّر هك بِ ِه ل ِ َسان ََك ل ِ َو هع َج َل بِ ِه إِ َّن َع َليهنَا َ ه
ال ُ َ

َو ُق هرآ َنه

(

) ،وقد وهب اهلل صحاب نبيه ﷺ فافظ قوي

مكنوهم من فظ القرآن كامال ،و فظ أفاديث النبي ﷺ،
و منهم:
أبو هريرة ÷ (ت61 :هف) الذي كان حيظ ()6314
فديث ًا  ،والسيدة عائش أم املؤمنني ريض اهلل عنها (ت:
61هف)فظظت ( ،)66 1بل كان بعض الصحاب حيظظون

( ) سورة القيام اآلي . 1 ، 2
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الشعر كابن عباس ÷ (ت28 :هف)فظ قصيدة عمر بن
أيب ربيع (ت93 :هف) يف سمع وافدة مطلعها:
أمن آل نُعم أنت غاد فمبكر •• غداة غد أم رائح

فمهجر( )

ومن الوابعني من آتاه اهلل فافظ قوي كاالمام الزهري
‘ (ت 64 :هف) قال(( :إين ألمر بالبقيع فأشد أذين
خماف أن يدخل يشء من اخلنا فواهلل مادخل يشء
فنسيوه))(.)6
وقال اإلمام البخاري ‘ (ت662 :هف)(( :قال اخلليل
بن أمحد  :يقلل الكالم ليحظ ويكثر ليظهم))(.)3

( ) ينظر :اجلواهر والدرر يف ترمج شيخ اإلسالم ابن فجر .86 /
( )6ينظر :املصدر نظسه.
( )3خلق أفعال العباد.644 :
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قال ابن خالّد ‘ (ت686 :هف)(( :فرف حتظظه بقلبك
أنظع لك من ألف فديث يف دفاترك)) ( ).
وقال االمام الشعبي‘ (ت 13 :هف)(( :ما كوبت
سوداء يف بيضاء قط ،وماسمعت من رجل فديث ًا قط
فأردت أن يعيده عيل))()6

ّ

سمعت
وقال اخلليل ابن أمحد ‘ (ت 11 :هف)(( :ما
ُ
ال فظظوه)).
كوبت شيئ ًا إ ّ
شيئ ًا إالّ كوبوه  ،وال ُ

َُ

عن أيب زرع الرازي ‘ (ت624 :هف) قال :كان أمحد
بن فنبل حيظ ألف ألف فديث  -أي مليون فديث  -قيل
أليب زرع  :ومايدريك ؟؟ ،قال  :ذاكرته فأخذت عليه
األبواب ،وقال أبو عيل القايل‘ (ت362 :هف) :كان

( ) اجلامع الخالق الراوي والسامع .412
( )6احلث عىل فظ العلم وذكر كبار احلظاظ .86
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شيخنا أبو بكر بن األنباري النحوي حيظ ثالث مائ ألف
بيت شاهد ًا .
وق ففال عب ففد ال ففرزاق ‘ :ك ففل عل ففم ال ي ففدخل م ففع ص ففافبه
احلامم فال تعده عل ًام .
ولذا أ ّلف االمام الذهبي ‘كوابه  :تذكرة احلظاظ  ،وذكر
منهم 12

فافظ ًا.

فعندما حتظ املوون وتضبطها ،وتقرأ رشوف ًا كثرية ْلا ،جتد
أنك اسووعبت شيئ ًا كثري ًا يف زمن قصري ،هذه من فوائد
املوون؛ ألهنا جتعلك ُتف عىل بصرية ونور وكأن أمامك
رساج يضيئ لك الطريق.
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األمور التي تعين على الحفظ
 إخففالص النيف  ،قففال ابففن عبففاس ÷ :إنففام حيظف
الرجل عىل قدر نيوه.
 تقوى اهلل تعاىل باالبوعاد عن صغائر الذنوب
فضالً عن كبارها ،قال ُممد بن النرض‘:
سمعت حييى بن حييى ‘ يقول  :سأل رجل
مالك بن أنس  :يا أبا عبد اهلل  ،هل يصلح ْلذا
احلظ يشء؟ قال  :إن كان يصلح له يشء فرتك
املعايص .
وقففال برش ف بففن احلففارث ‘ :إذا أردت أن تلقففن العلففم
فال تعص .

38



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

وقففال عففيل بففن خرشففم‘  :سففألت وكيعف ًا ‘ ،قلففت
 :يا أبا سفظيان تعلفم شفيئ ًا للحظف ؟ قفال  :أراك واففد ًا  ،ثفم
قال :ترك املعايص عون عىل احلظ .
وقال بعضهم ف وينسب للشافعي ‘:
ت َإىل َوكِي ٍع ُسو َء ِف هظ ِظي
َشك هَو ُ
ِ
ُور
َو ه
أخ َ َرب ِين َبأ َّن العله َم ن ٌ

أر َشدَ ِين َإىل ت هَر ِك امل َعايص
َف ه

ونور اهلل ال ُُيدى لعايص
ُ
فالقلب حيواج إىل أن ُيظرغ ،فيكون ُمال صاحلا
للعلم ،فإذا كان القلب ملي ًئا باألدناس،
واملدنسات ،واألرجاس ،فإن ذلك حيول بينه وبني
العلم.
 اخويار املكان واألوقات املناسب للحظ من أوقات
الصظاء والبعد عن الضوضاء ،وانقطاع الشواغل
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وغياب امللهيات كوقت الظجر وبعد العرص ،يقول
اخلطيب البغدادي ‘(( :أجود األوقات يف
األسحار -يعني للحظ  -ثم بعدها وقت انوصاف
النهار ،ثم بعد ذلك ذكر أول النهار ،وقال :إن
فظ الليل أصلح من فظ النهار ،وذكر أماكن
احلظ  ،أن الغرف العلوي أفضل من السظلي ،
ٍ
مكان بعيد عام ُيلهي ويشوش
وهكذا يف كل
األذهان)) ،وهنوا املوحظ أن حيظ بحرضة النبات
()1
أيضا ملن يريد أن حيظ
واخلرضة  ،وهذا ُيقال ً
أيضا يريد أن يظهم يف دراس ٍ او
القرآن ،أو ُيقال ملن ً

نحو ذلك.

) ( الظقيه واملوظقه . 611/6
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فأنت بحاج ٍ إىل أن جتمع الذهن؛ وْلذا فإن
املُجربني يقولون :كلام كان املكان ليس فيه ما
يشوش فهذا أفضل ،وكلام كان أضيق فهو أدعى إىل
احلظ .
وْلذا باإلمكان أن يقرتب اإلنسان جدً ا من اجلدار
لوكون املساف الوي تراها العني ضئيل ؛ ألن العني
املش ِ
تصب يف القلب َ
اهد الوي تراها ،والقلب هو
ٌ
تشويش وانشغال ،فهذه
ُمل احلظ  ،فيحصل له
األشياء الوي ترد عليه ،أو يضع اجلوال بجانبه
و ُيكلم ويقرأ كل رسال تصل ،فإن ذلك يأخذ ُشع ًبا
من قلبه ،فال جيومع عليه ،فيطول عليه وقت احلظ ؛
ولذلك جتد اإلنسان أفيانًا ُيريد أن حيظ

شي ًئا

يس ًريا ،فيجلس مدة طويل بينام ُيمكن أن ُحيظ هذا
بعرش دقائق ،بل لربام ُيريد اإلنسان أن يقرأ صظح
وافدة وجيلس مدة طويل من الزمن ،وإذا نظر جيد
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كأنه َل يقرأ األسطر األوىل ،فريجع ،وثاني  ،وثالث ،
لامذا؟ ألنه يف مكان غري مهيأ جيلس يف الصال مع
من فوله ،مع أهله ،ويسمع بأذن احلديث وينظر
ٍ
بعني إىل الكواب ،وال حيصل له كبري مطلوب.
 مما ُيعني عىل احلظ ُ :ماول الربط بني األشياء من
جه املعنى ،يعني األبواب الظقهي مثالً جتد املياه،
الطهارة ،ثم بعد ذلك تأيت الصالة ،املواقيت،
األذان ،اإلقام  ،كذا ،فينبغي الظهم كيف ُرتبت
ِبذه الطريق ؟ ،وكذلك يف فظ القرآن ،مثالً ذكر
يف خاُت هذه اآلي شي ًئا يوعلق بالوذكر أو بالوعقل،
ثم بعد ذلك الوظكر ،ثم بعد ذلك الوذكر ..مثالً.
فرتبط بني هذه األشياء أن إنسان يعقل األمور ،ثم
يوظكر ،ثم حيصل له الذكرى.
 أوقات اجلوع :أفضل من أوقات الشبع كام ذكر ابن
أيضا أن أفضل أوقات للحظ
مجاع
ً
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وللبحث األبكار ،وللكواب

وسط النهار،

وللمطالع واملذاكرة الليل.
 مما ُيعني عىل احلظ  :وهو الوظطن للمطعومات
واملرشوبات ،هناك أشياء ْلا أثر إجيايب مثل :العسل
والزبيب عىل الريق يقوي احلظ  ،اللبان املر ،فعن
ابن جريج قال  :قال الزهري ‘ عليك بالعسل
فإنه جيد للحظ  ،وقال أيض ًا :من رسه أن حيظ ا
حلديث فليأكل الزبيب( ) ،وقد ذكر االطباء الوظا
وغريه كذلك إال أن الواجب هو االعودال

) ( اجلامع للخطيب . 626/6
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والووسط يف الطعام( )؛ ألن الشبع يؤثر عىل احلظ ،
فاحلظ

أوقات اجلوع أفضل وأنجع من احلظ

أوقات الشبع.
 مما ُيعني عىل احلظ  :أنه مهام اسوطعت أن جيومع يف
احلظ

(اللسان والقلب والعني واألذن) فووواطأ

هذه مجي ًعا عىل الوحصيل ،فوحظ ِبذه الطريق يف
أقرص مدة.
 مما ُيعني عىل احلظ  :العمل ِبذا العلم ،وكالم أهل
العلم يف ذلك كثري ،وقد جاء عن إبراهيم بن
إسامعيل بن جممع ،قال :كنا نسوعني عىل فظ

) ( وهناك أشياء ْلا أثر سلبي مثل :احلوامض ،احلوامض أثرها
سلبي عىل اإلنسان ،تُضعف فافظوه مثل الوظا احلامض ،اللبن
احلامض ،وما أشبه ذلك.
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احلديث بالعمل به ،وجاء هذا عن مجاع من
السلف ~.
 مما ُيعني عىل احلظ  :اعوامد نُسخ وافدة حيظ منها
و ُيراجع؛ لريتسم ذلك يف ذهنه ،سوا ًء يف فظ
القرآن أو كان يف فظ املوون نسخ وافدة من
أجل أن يكون ذلك كاملطبوع يف القلب ،كأنك
توصور األسطر ،وأن بداي الصظح هي الكلم
الظالني  ،ويأيت بعدها كذا ..فهذا أدعى إىل الضبط
بإذن اهلل.
 ومما يعني أيض ًا كثرة السامع للمون الذي يرم الطالب
فظظه وخاص النظم فانه أثبت ،وهناك تسجيالت
كثرية بأصوات العلامء مع فسنها ومجال صوهتا
حتىض بضبط للنصوص وتشكيل للكلامت مثل:
نظم اجلزري بصوت الشيخ أيمن رشدي ونظم
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البيقوني واالجرومي ووو...كي ال حيظ الطالب
املون مع اللحن واخلطأ فيه من غري دق وال اتقان.
 اجلد واملواظب  .قال بعضهم .
بقدر الكد تكوسب املعايل

ومن طلب العال سهر الليايل

تروم العز ثم تنام ليالً

يغوص البحر من طلب الآليل

تركت النوم ريب يف الليايل

ألجل رضاك ياموىل املوايل

فوفقني إىل حتصيل علم

وبلغني إىل أقىص املعايل( )

) ( انظر اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  ، 661/6وتعليم
املوعلم  ،96ولظو الكبد  ،38وتذكرة السامع واملوعلم ، 21
ومابعدها .
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أهمية التكرار
إن الوكرار طريق السلف يف الوحصيل واالتقان ،وما ورد
عنهم يف تكرار املحظوظ واملقروء ليس رضبا من اخليال،
وإنام فقيق ثابو بغي االتقان ،ومن طرق إفكام املحظوظ
عندهم :كثرة اإلعادة ،والناس يوظاوتون يف ذلك :فمنهم من
يثبت معه املحظوظ مع قل الوكرار  ،ومنهم من ال حيظ إال
بعد الوكرار الكثري  ،فينبغي لإلنسان أن يعيد بعد احلظ
ليثبت معه املحظوظ  ،والسيام يف فظ القرآن الكريم ،فعن
أيب موسى ÷ عن النبي × قال (( :تعاهدوا هذا
القرآن  ،فو الذي نظس ُممد بيده ْلو أشد تظلوا من اإلبل يف
عقلها))( )  ،وعن ابن عمر ÷ أن رسول اهلل × قال:
((إنام مثل صافب القرآن كمثل اإلبل املعلق إن عاهد

) ( البخاري مع الظوح  ، 19/9صحيح مسلم . 643/
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عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)) ( ) ،ومن أمثل الوكرار
عند العلامء:
كر ُر َّ
كل
 عن أيب مسعود الرازي‘ :أنَّه كان ُي ِّ
ٍ
مخسامئ ِ َم َّر ٍة( ) ،و َق َال له َر ٌ
جل  :إنَّا َنن هسى
َفديث َ
ٍ
احلديث ؟ فقال  :أيكم ير ِجع يف ِفظ ِ
َ
فديث
ُّ ه ه ُ
ٍ
ٍ
قوى َع َىل َه َذا ؟
مرة ؟! َقالوا َ :و َم هن َي َ
َوافد مخسامئ َّ
َف َقال  :ل ِ َ
ذاك ال حتظظون(.)6
 قال أبو َب ٍ
رص ِ
ابن
ري
الاملكيَ (( :ق َر ُ
أت ُ ه
كر األَ ه َِب ِّ
ِّ
خم َو َ َ
عبد احلكم مخسامئ

مرة (واألَ َسدي َ ) مخس ًا

) ( البخاري مع الظوح  ، 19/9صحيح مسلم . 643/
( ) ينظر :هتذيب الوهذيب . 68/
( )6ينظر :هتذيب الكامل للمزي . 464/
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وسبعني مرة ،و(امل ُ َو َّط َأ) كذلك ،و(ا َملبه ُس َ
وط)
وخمورص ِ
ابن الربقي سبعني مرة))( ).
ثالثني مرة
َ

اس الدُّ ِ
سمعت حييى ب َن َم ِع ٍ
ني
ور ُّي:
ُ
 وقال َع َّب ٌ
ُ
يقولَ (( :لو َل نَك ُوب -ويف لظ ٍ  :ن هَس َمع-
احلَ َ
مخسني َم َّر ًة َما َع َرفنَاه)) (.)6
ديث
َ
َ ق َال َ ِ
مخس ِامئ
ين ‘َ (( :ق ُ
الر َسال َ َ -
رأت – ِّ
املز ُّ
ٍ
ِ
ٍ
ظدت ِمن َهها َف ِائدَ ًة َجديدَ ًة.
واس َو ُ
َم َّرةَ ،ما م هن َم َّرة إال ه
مخسني َسنَ ،
الر َسال ِ ) من
َ
و َق َال أيض ًاَ :أنَا َأنه ُظ ُر يف ( ِّ

( ) ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقايض عياض ، 461/
والديباج املذهب يف معرف أعيان علامء املذهب البن فرفون /
. 31
( )6تاريخ دمشق  ، 26/ 4وسري اعالم النبالء للذهبي
و.346/4
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ما أ هعلم أين َن َظ ُ ِ
اسوظدت ِمن َهها َشيئ ًا
يها َم َّر ًة إال
ُ
ُ ِّ
رت ف َ
َ
َل أ ُك هن َع َر هف ُو ُه))( ).
ُنت ُأعيدُ َّ
إس َحاق ِّ
كل
ازي ‘(( :ك ُ
الش َري ِّ
 قال أبو ه
ِق َي ٍ
آخ َر
اس َأ َ
لف َم َّر ٍةَ ،فإ َذا َفر هغ ُت منه َأخ هذ ُ
ت ق َياس ًا َ
ٍ
لف َم َّر ٍة فإذا ك َ
َان
ُنت ُأعيدُ ك َُّل
درس َأ َ
وهك ََذا  ،وك ُ
َ
ظظت ال َق ِصيد َة))(.)6
بيت ُي هس َوشه هدُ به َف ُ
املس َأل ِ ٌ
يف ه
والوكرار وإن كانت فيه سآم لكنه أبقى للمحظوظ يف
الذهن(،)3وقد قيل  :السبق فرف والوكرار ألف .

( ) هتذيب األسامء واللغات للنووي .69/
( )6سري أعالم النبالء  ،468/ 8طبقات الشافعي الكربى
6/4

 ،طبقات الشافعي البن قايض شهب

.38/

ِ
املهلهل.
( )3ينظر :الوكرار هو طريق السلف يف العلم واحلظ البن
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 وقيل :فظ فرفني خري من سامع ِو هق َر هين  ،وفهم
فرفني خري من فظ سطرين ِ ،
والو هقر  :احل همل
الثقيل .
 وقال اخلليل بن أمحد الشجري ف رمحه اهلل تعاىل :ف
اخدم العلم خدم املسوظيد

وأدم درسه بظعل محيد

وإذا مافظظت شيئ ًا أعده

ثم

الوأكيد

ثم علقه كي تعود إليه

وإىل درسه عىل الوأبيد

فإذا ماأمنت منه فوات ًا

فانودب بعده لفء جديد

مع تكرار ماتقدم منه

املزيد( )

أكده

غاي

واقوناء لشأن هذا

) ( احلث عىل فظ العلم  ،36وتعليم املوعلم . 1
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أقل الواجب في احفظ المتون

ويف اخلوام :فإين أدعو طلب العلم املخلصني السائرين يف
طريق البناء وتطوير الذات أن يرشعوا يف فظ املوون
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وأن ينصحوا إخواهنم بحظظها فهي غراس االشجار
الكبرية وأساس البناء املوني فليجوهد املخلص يف
حتصيل االساس ليكون كظيالً بالوصول إىل سلم الرتقي
والنجومي يف ختصصه الذي يسعى لالسوزادة منه
واتقانه ،فيا طالب العلم أو ُمبه ،بعد أن تعرفت عىل معنى
املوون وفوائدها ومميزاهتا ،أرجو أن تكون هذه املعرف طريق
خري وبداي لك يف طلب العلم الرشعي من أوثق طرقه
وأكثرها منظع  ،أال وهي البداي باملخورصات (املوون)،
وأخذ رشفها عن عاَل ُمقق ،فاملون رشفه ال يكون إال عن
عاَل بذلك الظن ُمقق له.
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