
ما أني في الحجر المنزلي وفي رمضان قررت إيقاف الرواية الطويلة التي اقرأها واجعل ب

 القراءة مقسمة بين ثالث : 

 القرآن . -١

 الحديث .  -٢

 بيت محمد صلى هللا عليه وسلم  آلسيرة  -٣

 أما القرآن فشأن خاص لكل أحد معروف شأنه مع رمضان 

 "  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانوأما الحديث فاخترت له كتاب " 

هو كتاب حديث خالص مع بعض معاني الكلمات والكتاب ليس فيه إال الصحيح من 

السيرة الذي سأختاره األحاديث فقلت : أجعل قراءة الحديث متوازية مع قراءة القرآن وكتاب 

فجعلت له وقتاً ولكني لألسف الشديد لم ألتزم تماما فجعلت كعادتي من خوفي من االنقطاع الحد 

األقل ال أفارقه وفعال قرأت في البداية بحماس ثم فتور ثم من جديد وهكذا ، االنقطاع حصل 

على الصفحة فأقرأ حينا ولكني أغالب النفس بأن أجعل الكتاب قريبا عند مقعدي مفتوحاً أحيانا 

 لوحدي وحينا مع زوجتي بصوت عاٍل نبحث عن معاني الكلمات وهكذا 

قرأت مئة حديث ونيف وإني أعرف أنه عدد قليل وكنت أنوي كتابة التجربة في نهاية 

الشهر الكريم وخفت من الفتور وترك حتى كتابة التجربة فقررت أن اقمع ذلك الحوار الداخلي 

نها تطلعون عليها ليجرب من أراد ومنها تكون محفزا لي على عدم االنقطاع بالكتابة اآلن م

 والفتور ، ومنها إغالق الحوار الداخلي المتشكك حول جدوى كتابة هذه التجربة

الفائدة الحاصلة : إننا ننسى كثيرا من األحاديث بل األكثر ربما لم يطرق أذنك حتى اآلن 

 رفة كالم مبينا محمد صلى هللا عليه وسلم .فالقراءة في هذا الكتاب مهمة لمع

البالغة النبوية عظيمة جليلة تتعجب منها مهما قرأت وسمعت تجد نفسك تريد االستزادة 

، فنحن نقرأ للبلغاء من األدباء ونعجب منهم كيف يرتبون الكالم فإذا قرأت للنبي محمد صلى 

 قرأ وتفيد .هللا عليه وسلم علمت انك محتاج لمنبع العروبة ان ت

 تمر بك عدة أبواب في اإليمان واألخالق وأفاضل األعمال فتهرع لتصحيح حالك من حالك . -

 زيادة في اإليمان وزيادة شوق لخليل الرحمن . -

 أسماء الرواة من الصحابة البعض قد ال تعرفه أو معرفتك به سطحية فهذا محفز للقراءة عنه  -

بالملل فلست هنا في مقصد لدراسة األحاديث انا اقرأ فقط ابتعدت عن الشروح لكيال أصاب  -

 وما اشكل علي فهمه لغويا غالبا شرحه موجود في الهامش .



 تحذيرات : 

قراءة الحديث شيء ودراستها شيء آخر فال تأخذ حديثا وتجتهد في الفهم والشرح من نفسك  -

 وتبدأ بنشر فهمك أنت فربما كان فهمك سقيما . 

االبتعاد عن الجوال قليال فسيعينك ذلك على المزيد من القراءة وأعترف أن   إن استطعت  -

 الجوال يحتاج مني لعزيمة قوية شديدة 

 

 هذا وهللا أعلى وأعلم 

 عبدالملك


