
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 قصيت مع املصاحف

يلّع  ت  ح  ت  عدة، عندما كنت يف الرياض وف   بدأت هذه القصة من سنوات
 را  ج بعض أبواب ادلنيا وابتعدت عن الطريق، ثم جاءين ابتالء، وجاء يب ريب إيله

ىلع  ال  طو ا  أشهر ت  ، ثم اعتكفعنه ىلع وجيه، فرجعت وتركت لك يشء أبعدين
ت مات وانقطع تعدت عن مجيع انلاس، حىت قالواباكتاب اهلل وطلب العلم، و

، وكنت أحفظ وأتسابق مع أخ يل يف احلفظ، واكنت همتنا اعيلة، فكنا أخباره
 .حنفظ يف ايلوم ثمن جزء أو ربع جزء

 
 
بها ىلع ريب يف لك وقت ولك حني يه: "امهلل  لح  واكنت ادلعوة الوحيدة اليت أ

 دينك بما لم يسبقين به أحد". اخدم يب
كثرية جدا تثبتين ىلع الطريق، فمنها رؤيا انليب  ويف هذه األوقات رأيت رؤى  

أخرى كثرية، منها واحدة ل تذهب عن  مرتني، ورؤى   –صىل اهلل عليه وسلم  –
 بايل، ويه:

 أص ي بهم، فتقدمت ىلع ينومص ي الع،ر، فقدأل ا  كبري ا  أين دخلت مسجد
؛ -ول أحب أن أتقدم إيلها أبدا   ألنين أرهب من اإلمامة حىت اآلن -خوف 

يف يل باب  تحف  ، ف  ا  فتقدمت ألص ي فإذا املسجد يعج باملصلني ول جيدون ماكن
ما تقدمت من هذا ابلاب وأنا أص ي بانلاس ألوسع احلائط اذلي أمايم، وبعد

رث املصلني املاكن، ثم ك رفع فيتسعللناس ماكن يصلون فيه، وإذا أيضا باحلائط ي  
  وأنا أص ي،وأنا أتقدم وأميش رفع احلائط،ي  يف احلائط أمايم، ثم  تح بابثانية، ثم ف  

ىلع من جاء يسلم  ذا ثالث مرات، إىل أن انتهيت من الصالة بهم، وسلمت  كه
 انتىه. يلّع.



اهلل  صىل –أنين كنت يف رحلة معه  –صىل اهلل عليه وسلم  –ورؤيا انليب 
صىل  – اء، فلم دجد، فممرينامل زننلا يف ماكن اكملقابر، نبحث عنف –عليه وسلم 

، لك واحد منا ق الل  املاء، وأخذنا  أنا وأخ آخر بمن نبحث عن  –اهلل عليه وسلم 
املاء، فذهب هو من طريق وأنا من  ، وذهبت أنا وهذا األخ نلبحث عناثنتني

ىل اهلل ص –إىل انليب  وسبقين به وجد املاء ا األخطريق، فوجدنا املاء، ولكن هذ
موقفنا ف –صىل اهلل عليه وسلم  – هل الق الل وأعطينا وجئت بعده، –عليه وسلم 

ذلي سبقين اصفا  ليسقينا بيده، سىق األخ  مجيع انلاس –صىل اهلل عليه وسلم  –
 يف الصف. أول  ثم سقاين بعده 

ة لسقيا انلاس لكهم أعطاين ق  من  –صىل اهلل عليه وسلم  – وبعد أن انتىه
ىل أن ذهب، إي، وقال يل: احتفظ بها إىل أن أطلبها منك، وكنت أراقبه أين بقيت

 لة اليت ميع يلتوضم.الق   طلب مين
جاءين هو والعمرين " أبو بكر  –صىل اهلل عليه وسلم  –والرؤيا األخرى أنه 

ابليت  واكنوا ىلع سطح –صىل اهلل عليه وسلم  –ه وعمر" وأرسل عمر يلميت يب إيل
 ويال  ط سيدنا عمر واكن –ريض اهلل عنه  –اذلي كنت أسكن فيه، وأىت يب عمر 

 حتت إبطه، ألنه وضع يده ىلع كتيف.اكنت رأيس حىت إن  جدا  
وقال:  ،وأشار بيده إىل شاحنة كبرية –صىل اهلل عليه وسلم  –فممرين انليب 

 أخا  لك يعينك عليها.  عليك بها، وانظر
 ين عليها.يل يعين ا  واكنت الشاحنة مليئة بالكراتني الكبرية، وذهبت ألنظر أخ

هميت يف طلب العلم، وخاصة أين لست  الرؤيا اليت اكنت تشحذوغريهم من 
من ذوي الشهادات العليا، فميع الشهادة املتوسطة، فاتلحقت بمعهد لعلوم 

فص، وقرأت ىلع بعض املشايخ حالقرآن يف الرياض، وخترجت منه بتقدير ممتاز، 
أحب ابلحث يف  طلب العلم ىلع املشايخ، وكنت ول زلت وأكملتواعصم، 

نت ك ناذليبعد يوم، واكن بعض املشايخ   يوما  الكتب ونهيم يف ذلك يكرب



يعتمدون حبيث يف تعلييق ىلع األحاديث، وحكيم  أجلس يف جمالسهم ألتعلم
 عليها، وابلحث األكادييم حنو املاجستري، واألحباث الرشعية.

فاكتسبت بفضل اهلل علوم وخربات كثرية يف لك يشء خيص العلم الرشيع 
 خاصة الفقه.

ب السنة، بطريقة سهلة لألحاديث الصحيحة مع رشحها؛ أو أردت أن أقرّ ثم 
ت، فاجتهدت فيه، حىت يرس ب علم القراءات، فيرس اهلل يل علوم القراءاأقرّ 

فكرة تقريب املصاحف اخلمس من الصغرى اليت سميتها " خري زاد "  اهلل يل
يف ترتيب مصحف أصحاب الصلة، واكن أكرث مصحف  جدا   وتعبت جدا  

حفظه اهلل  –: يلع بن حممد توفيق انلحاس يرس اهلل يل شييخ ووادلي قين، ثمأره
، واهتم بها، فكنت أكتب وهو يراجع يل، مصحف تلو ففرح بالفكرة جدا   –

من األصول ، وغريهم مصحفا   43إىل اآلن املصحف تلو املصحف، إىل أن كتبت 
ىض عين ر، وقد وهبتها لكها هلل عىس أن يغالف صفحيتوالكتب املنشورة ىلع 

 .ويغفر ذنويب
ىلع شييخ انلحاس بطريقة الشيخ، وأجازين أيضا  وأكرمين ريب أين قرأت

 بابلخاري والكتب الست وبايق كتب احلديث، وغري ذلك.
د : أمحشيخنا احلبيب الغايل هذا لكه ىلعمنهيج  وأكرمين أيضا  أن قرأت

 وتوالت بعد ذلك اإلجازات من مشاخينا ببعض القرآن. جليل الربي.
 ين.ع رغما   إيله واحلمد هلل وحده، فالفضل منه سبحانه، فهو اذلي أىت يب

بإحلاح ول  م، فادعوا ربككبرية   ا  ادلاعء واإلحلاح عليه سبحانه هل آثارو
 تستعجلوا.

 حمبكم / يلع صالح. خادم كتاب اهلل.
.. 


