


 

 

 
 مقدمة
 . رسول هللاالحمد هلل, والصالة والسالم على 

عبددد الددرحمن بددن المحددد   وبعددد, ذهددحا محالددرة للشدديخ العالمددة 
 هدددا و  ع   وقدددد ( رحمددد. هللا. ١٣٨٦ي ت )مدددي اليمدددا ت  يحيدددى المعلمدددي الع  

سد ة حين كان ذي اله دد ألقاها و( صفة االرتباط بين العلماء في القديم)بـ
وكددان علددوا بدداردا ذددي دااددرة المعددارب العاما يددة بحيدددراباد ( ١٣٥٦)

وكددان , للددداارة وذددد مددن علمددار ا دهددر ةارالدددكن, وحلددن بم اسددبة ديدد
تعقددا داادرة المعدارب,  كا دت الدحيي الس و الاقاذيجتماع ذي الملتقى اال

ذألقى عدد من م سوبي الداارة والوذد الداار كلمات, جمعت ذيما بعد ذي 
 .كتاب واحد

غرض المؤلب من رسالت. هحا التحكير بما ي بغي على العلمار مدن 
التواصددل العلمددي الهددادب, وحكددر  مدداح  مددن تواصددل العلمددار ذددي القددديم 

لاقاذيددة والتبددادل العلمددي وحددل المعلددالت وأاددرا علددى الحيدداة العلميددة وا
واإلذادة من الخبرات, وكان قدوم الوذد من ا دهر داذعا م اسدبا للتدحكير 

عليها وعلى االددياد م هدا, وأ د. يتأكدد التواصدل ذدي  الح   بهحا الصلة و
ع الوساال وتطورها.  هحا العصر لسهولة الت قل والسفر وت و 

بع دوان )رسدالة  لدمن كتدابأول مدرة  هحا المحالدرة تطبعوقد 
ا لورود البعاة ا دهرية إلى عاصمة الدولدة علمية تاريخية  شرت تحكار  

 اآلصفية(.
هدـ, ادم ١٤٢٣مفدردة ذدي دار المحدد   عدام هحا الرسدالة طبعت  ام

 /١٤ :طبعددت لددمن  اددار العالمددة المعلمددي, لددمن الرسدداال الحديايددة
الدحي تكلدم سدم الحد  لفاادتها ولقدرب مو شرها ل وهحا إعادة. ٤٢٦-٤١٥

 مع بعض التعليقات المختصرة المفيدة.ع . المؤلب 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمددد هلل الددحي أرا ددا بأعي  ددا مددا ك ددا  تم  ددى أن  ددراا مددن م دداهر 
ذأصددبع علمددار اله ددد يسددتقبلون  ,االرتبدداط والتعدداون العلمددي بددين العلمددار

دا مدن خيدرة إخدوا هم علمدار مصدر والمتاعدب  فدوا المشدا   تكل   ,وذد ا كريم 
 ,رى التواصدل معهدموتوايدق ع د ,ب أحوال إخوا هم ذي اله دا ذي تعر  ب  ح  

 .تمهيد ا للتعاون معهم ذيما يرذع شأن اإلسالم والعلم
ددكددان العلمددار ذددي العصددور ا ولددى متواصددلين علددى ب   د ا قطددار ع 

هدا لع على ترجمة رجل م هم إال وجدت ذيذال تكاد تط   ,وصعوبة ا سفار
ارتحالد. ذدي أوان الطلدب إلدى ا قطدار ال اايدة للقدار العلمدار وا خدح  ر  ك  ح  

سددأل عمددن بهددا مددن  وكلمددا دخددل بلدددة   ,وسددياحت. بعددد التحصدديل ,عدد هم
وبقي يواصلهم طول عمدرا  ,واستفاد م هم وأذادهم ,واجتمع بهم ,العلمار

طددار وكا ددت المكاتبددات ال ت قطددع بددين علمددار ا ق ,بالمكاتبددة والمراسددلة
 .لتبادل ا ذكار ذي المساال العلمية

 (١)(ومدا بعددها ٢٨ص ) «عدالم المدوقعينأ»وذي الجدر ا ول مدن 
وذيهدا  ,سعد إلى مالن تشدتمل علدى عددة مسداالبن  من اللي  ر رسالة  ك  ح  

 .ما يدل أن  المكاتبة بي هما ذي المساال العلمية كا ت متواصلة
 .ح بلبن  دوهكحا كا ت المكاتبة بين الشاذعي وأحم

 :اددور قددال أبددو» :البددن حجددر العسددقال ي (٢)«تددوالي التأسددي »ذددي 
 ,امهددي إلدى الشداذعي وهدو شداب أن يلدع لد. كتاب دبن  كتب عبدالرحمن

 «.ذولع ل. كتاب الرسالة
بددن المدددي ي يقددول اسددمعت علددي  :عددن عبدددو  العطددار» :(٣)وذيدد.
 ر  س دذإ . ي   ,مهديبن  اكتب كتاب  خبر الواحد  إلى عبدالرحمن :للشاذعي
 «.بحلن

 .وأمالة هحا كايرة
وكايدر  ,وكاير من المؤلفات العلمية كان سببها المكاتبدة بدين العلمدار

                                                 
ط  ٤٦٥-٣/٤٥٦)ط. الجيدل( و  ٣/٨٣كحا )الجدر ا ول(, وإ مدا هدو ذدي الاالد , )(  ١)

. وقددد سددا  الرسددالة كاملددة الفسددوي ذددي المعرذددة والتدداريخ, والدددوري ذددي (المجمددع
 تاريخ. عن ابن معين.

 .بال ون «توالي التأ ي » ذي اسم. الصحيعو(. ٧٨(   )ص٢)
 (   المولع  فس..٣)



 

 

ذتداوى »من الفتاوى المطولدة صدادر عدن حلدن كمدا يعلدم بمراجعتهدا كـدـ 
 .(1)وغيرا «السبكي الكبير

ا ممدا ذيهدا أو أكادرا  ا من التواريخ استفاد مؤلفوهدا كايدر  كما أن  كاير 
الدددرر »و« إ بددار الغمددر»و« تدداريخ ابددن خلكددان»كـددـ  ,بمكاتبددة العلمددار

وغيددر  ,للسددخاوي «اللددور الالمددع», والبددن حجددر العسددقال ي «الكام ددة
 .حلن مما تقدم أو تأخر

وقد كان هحا العمل ــ أع ي المكاتبة بين العلمار ذي المسداال العلميدة 
ذددي المخطوطددات  وقددد رأيددت   ,ـددـ جاري ددا ذددي الدديمن إلددى مددد ة غيددر بعيدددة

ا من حلن  .(2)اليم ية كاير 
د ,ذأصبع العلمار ذي هحا العصدر متقداطعين ة بدين علمدار هدحا ل  ال ص 

بدل وال  !بدل وال بدين علمدار القطدر الواحدد ,ر وعلمدار القطدر اآلخدرط  الق  
 !علمار البلد الواحد

علديهم  ذقد كان علمار البلد الواحد ذي العصدور السدابقة ال يكداد يمدر  
 .(3)ال وهم يجتمعون ذي. ويتحاكرونيوم إ

ا اآلن ذقد تمر   ال يجتمدع بعدالم  خدر  ,بل س ون ,على العالم شهور أم 
وإحا جمعتهمدا الجماعدة أو الجمعدة أو العيدد  !قد يكون معدود ا من جيرا .

م هما ذدتع بداب  ب كل  وإحا التقيا تج    !ذقد يرجعان عن المصلى ولم يلتقيا
ددا رغبددة عدد ,المددحاكرة ا لصدداحب. ,ن العلددمإم  ددا اسددتحقار  ددا أ   ,وإم  ة أن ف دد  وإم 

دا خوذ دا مدن أن تجدر   ,ي ن ال ا  أن  صاحب. أعلدم م د. إلدى  المدحاكرة   وإم 
 !الم ادعة أو غير حلن

ويرجددع كددل مدد هم ولددم  ,مددن العلمددار كددل سدد ة جماعددة   وهكددحا يحدد   
 .أو العلمار الحين حجوا ذي حلن العام ,يجتمع بأحد من علمار الحرمين

ذكدان  ,وقد كان العلمار ذي العصور السابقة على خالب هدحا الحدال
االجتمداع بالعلمدار واالسدتفادة مد هم  :من أع م ما يهتم  بد. العدالم إحا حد   

                                                 
, وكتدب ابدن القديم كدالجواب الكداذي والطدر  ورسداال. ذتداوى ابدن تيميدةكاير من و(   ١)

 المعيدددار المعدددربك وكتدددب الفتددداوى المختلفدددة كدددحلنميدددة والم دددار الم يدددب, الحك
 ., وال تحصى المؤلفات التي كا ت بسبب سؤال ساالللو شريسي وغيرها

ذدي كتابد. الكبيدر الفدتع الربدا ي مدن المودعدة من حلدن كايدر مدن رسداال الشدوكا ي (   ٢)
 ., وغيرهمذتاوى الشوكا ي, ومالها كاير من رساال الص عا ي

, وللفقهددار ولهددم ذيهددا أخبددار مطولددة والمددحاكرة ع ددد المحددداين مشددهورة معلومددة(   ٣)
مجددال  كا ددت تعددرب بمجددال  الم ددا رة, ي  ددر كتدداب هيددام الرومددي: المجددال  

 .الفقهية



 

 

 .(1)وإذادتهم
ولقدددد كدددان بعدددض العلمدددار يحددد   وأع دددم البواعددد  لددد. علدددى الحددد  

والعيدد مع أن  هدحا العبدادات أع دي الجماعدة والجمعدة  ,االجتماع بالعلمار
وتبادل الفوااد  ,االجتماع والتعارب :هاع  ر  م ذي ش  ك  ن أع م الح  والح   م  

 .العلمية وغيرها
وهكددحا قددد يتفددق  حددد علمددار هددحا العصددر سددفر إلددى بلددد مددن البلدددان 

 ,وال يجتمدع بهدم ,ال يسدأل عمدن بد. مدن العلمدار ة  ويمكد  ذيد. مدد   ,اد  ر  ذي  
وإحا  ,ذدال يكداد يفيدد وال يسدتفيد ,يدةب المدحاكرة العلموإحا اجتمع بهدم تج  د

ددر  ذكيددب ي   ,كددان يصدد ع هددحا مددع جيرا دد. مددن العلمددار . مددع ى م دد. خالذ ددج 
 !؟علمار البلدان البعيدة ع .

دوكم من عالم ت    ,ذيهدا مخطا داأو يخشدى أن يكدون  ,ل عليد. مسدألةك  ش 
 ,ذال يدعوا التوذيق إلى االجتمداع بغيدرا مدن العلمدار والبحد  معهدم ذيهدا

 .لى مكاتبتهم ذي حلنأو إ
ذأصددبحت  ,هددحا مددع تيسددر طددر  المواصددالت ذددي هددحا ا عصددار

دددق  المسددداذة التدددي كا دددت ال ت   مدددع المشدددا   ,ع إال ذدددي أشدددهر أو سددد ينط 
 ,مدع ا مدن والراحدة ,ع اآلن ذدي أيدامط  ق  والمخاوب والعوااق والقواطع ت  

 .(2)وكحلن حال المكاتبات
بعيدد ليجتمدع بعدالم  د لسدفر  تددو  لكدي يلد اا .  م يبيدع  ـولقد كدان العال د

ا مددا كا ددت ت   , خددر  ,الشددديدة ذددي البددر والبحددر ض لهددم المشددا   عددر  وكايددر 
لون أ فسهم للمهالن  .ذي العلم حلن رغبة   كل   ,وي عر 

حتددى لقددد كددان بعددض الصددحابة ـددـ رلددي هللا عدد هم ـددـ يسدداذر مددن 
واحدد المدي ة إلى مصر ليجتمع بصحابي  خر ه الن ليستابت. ذدي حددي  

 (3)!~ا من ال بي سمعاا مع  
من  (٤)(٣٧٥ص ,٥  ( و)٦٢ص ,٤ ) «مس د اإلمام أحمد»ذفي 

                                                 
رحلدة العبددري ورحلدة  ذي مار المدو ة تولع هحا ا مر بجالر, كمالورحالت الع(   ١)

 ي, وغيرها.الش قيط ا مين شيد ورحلةابن ر  
 اما ين س ة, وال يقارن ب. اليوم تيس را وسهولة وراحة وسرعة. هحا الكالم قبل(   ٢)
, كلهدا ذديمن رحدل مدن (الرحلة ذي طلب الحددي )للخطيب البغدادي رسالة بع وان (   ٣)

 أجل حدي  واحد. طبعت بتحقيق يوسب العش.
 (.٢٣١٨٥و ١٦٥٩٦(   )٤)



 

 

مدن بلد  رجدال   :عدن عمد. قدال (١) يدبميدر عدن م  ع  بدن  طريق عبددالملن
.. ذرحل إليد. .أ . يحد  ~عن رجل من أصحاب ال بي  ~ال بي أصحاب 

منن » :وليقد ~ عم  سدمعت ال بدي  :ذقال ,ذسأل. عن الحدي  ,وهو بمصر
وأ دا سدمعت. مدن  :قدال .«ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره هللا ينمم القيامنة

 .علي. و ل. وسلم ال بي صلى هللا
ددا  «المسدد د»وذددي   :عددن ابددن جددري  قددال (٢) (١٥٣ص ,٤جلددد)أيل 

بدن  أيدوب إلدى عقبدة رحل أبو :يحد  عن عطار قال (٣)سمعت أبا سعيد
ا   :قددال ,.. ذددأتى عقبددة.عددامر  لددم يبددق أحددد   ~مددن ال بددي  سددمعت    ا مدداحددد  
ر على مؤمن في الندنيا ت  س   ن  م  » :يقول ~سمعت رسول هللا  :قال .سمع.

عامر كان بن  وعقبة   .ذأتى راحلت. ذركب ورجع «.ستره هللا يمم القيامة
 .بمصر

ددا بلغددت   أن  اآلاددار التددي  وهددو ,إلددى ه ددا ا تبهددت التفددا  عجيددب لم 
سددعد مصددري, والشدداذعي بددن  يدد ذالل ,استشددهدت بهددا تدددور علددى مصددر

كا ددت الرحلددة  «المسدد د»وا اددران اللددحان  قلتهمددا عددن  ,اسددتوطن مصددر
« تهددحيب التهددحيب»وكتابددا  ,طبددع مصددر «المسدد د», وذيهمددا إلددى مصددر

 !يكالهما من تأليب الحاذ  ابن حجر المصر «تعجيل الم فعة»و
ك ددت  :قددي  قددالبددن  وغيرهددا عددن كايددر (٤)«سدد ن أبددي داود»وذددي 

يددا أبددا  :ذجددارا رجددل ذقددال ,ذددي مسددجد دمشددق الدددردارا مددع أبددي جالس دد
من مدي ة رسول هللا عليد. الصدالة والسدالم ح لحددي   نإ  ي جات ,الدردار

مدا جادت لحاجدة  ـدـ يع دي غيدر حلدن  ,~عن رسول هللا  تحد ا.بلغ ي أ  ن 
 .ــ

ذأصبع أحد ا يتااقل عن بلع خطوات يمشيها إلدى  ,هكحا كان القوم
 .  يبتاع بها طوابع للبريد ليكتب بها إلى عالمل  ذ  ببلعة أ   يلن  أو  ,عالم

إخوا دد. مددن العلمددار بددأن  وكددم مددن عددالم أخطددأ ذددي مسددألة ذلددم يهددتم  
بل غايدة مدا يصد ع أحددهم  ,أو يكاتبوا ذي شأ ها ,يدوروا ويحاكروا ذيها

 ,ل.ه  ج  ـع علدى حلدن العدالم وي دشد    أن ي شر اعترال. ذي مجلدة أو رسدالة ي  
                                                 

, «هييدب», وذدي الادا ي: «مسديب»المولدع ا ول:  (  وقع ذي ال سخة المطبوعة ذي١)
حكدرا بعدد « م يدب»المطبوع بمطبعت ا ــ داارة المعارب ــ: « تعجيل الم فعة»وذي 

 [.]المعلميم صور. 
(١٧٣٩١(   )٢.) 
المطبدوع بمطبعت دا ـدـ داادرة « تهدحيب التهدحيب»المطبوع, وذدي « المس د»(   كحا ذي ٣)

)أبدو سدعد, ويقدال: أبدو «: تعجيدل الم فعدة»وذدي  المعارب ـدـ: )أبدو سدعد ا عمدى(,
 [.المعلميسعيد(. ]

(٣٦٤١(   )٤.) 



 

 

 .ذتكون ال تيجة عك  المطلوب ,راع. ويكف  أو يبد  
وذدي اله دد  ,وبالشام بخالذ. ,شيربى ذيها بمصر ت  ف  وكم من مساال ي  

اريددة بددين العلمددار لمددا وقددع هددحا ولددو كا ددت المواصددالت ج ,بخددالب حلددن
ر    ع ط الشديد الحي يوس  ـ  بالخ    .االذترا  ويؤول إلى ال داع والشقا  خ 

ددا ذددي  وعلمددار الدددين أحددو  ال ددا  إلددى التواصددل والتعدداون خصوص 
بدل  ,ت الرغبة ذي العلوم الدي يةوقل   ,العصر الحي تفش ى ذي. وبار اإللحاد

 .أحد برأي. واستغ ى كل   ,رة ع هاف  كادت تعم ال   
ب المساذة بي هم تقر    إليجاد طر    ذعلمار الدين مفتقرون إلى التعاون

لى ذيها المساال الدي ية ذي معدارض ج  ـوت   ,الحدياة مين العلوم  وبين المتعل  
اع بدحلن إيقداب الوبدار عدن ديدادة تطس  ذي   ,التفكير العصري تتفق وطريق  

 .ال تشار ومعالجة المرلى, بل والدعاية المامرة إن شار هللاا
ددا الدددوار المعددروب اآلن ذإ دد. ال يديددد  ,وهددو التكفيددر والتلددليل ,ذأم 

 !ص ذقطعد.ل  هر ببعض أصابع. بدر  ومال. مال رج ,إال إعلاال   الدار 
ح ا يددن قبددل أن تقطددع جميددع  :ذقيددل لدد. !ذ هددر البددرص بددأخرى ذقطعهددا

 !أعلاان
وأهددم مددن حلددن حددال  .كتفددي باإللمدداع إليدد.أ ,واسددع عوهددحا مولددو

ذدددإن احتياجهدددا إلدددى التواصدددل  ,الجوامدددع والمددددار  والددددواار العلميدددة
دا  ,معداروالتعاون أشدد ح  ن  الد قص ذدي بعلدها يلدر ا مدة ج خصوص 

واحتددا  ال ددا  إلددى  ,م التعلدديم  ددذددي هددحا العصددر الددحي الددطربت ذيدد.    
 .التغيير ذيها والتبديل بحسب ما تقتلي. المصلحة

ذمددن الواجددب أن تكددون المدددار  اإلسددالمية والمعاهددد العلميددة ذددي 
بي هددا لتوحيددد   ددام  اصددل  و  العددالم كلدد. علددى صددلة بددا دهر المعمددور وت  

ذمن المؤسب أن  درى  ,ما تقتلي. الدواعي العصريةالتعليم على حسب 
بعض المدار  ال تدال تشغل طلبتها بعلم الكالم والطبيعة علدى مدا كدان 

وتشغلهم ذي ال حو والصرب بالكتب التي ألفت قبل  ,مألوذ ا م ح ألب س ة
ذربما مك  الطالب س ين ذدي المدرسدة ادم خدر  م هدا  ,ماات من الس ين
 !كيوم ولدت. أم.

قددت الددروابط بددين الجوامددع والمدددار  السددتفاد بعلددها مددن ا   و  ولددو 
علددى  ذتكدون يددد ا واحددة ,دي إليدد. بعلدهاوا تفدع جميعهددا بمدا يهتد ,بعدض

 .الفاادةالقريبة واختيار الطر  الصحيحة  ,ترقية العلم و شرا
ذكددم مددن مطبعددة  ,وحددال المطددابع وخددداان الكتددب علددى هددحا القيددا 

وقدد يكدون حلدن الكتداب ذدي  ,يدد طبعد.ت فر ب سخة  اقصدة مدن كتداب تر



 

 

ولكددن عدددم  ,أو ذددي ملددن أحددد العلمددار ,طددر  خددربعددض المكاتددب ذددي ق  
ددا ,م بددحلنل دالتواصدل يحددول بدين المطبعددة وبددين الع    ,ذإمدا أن تطبعدد.  اقص 

عرض عن طبعد. ة ع يمة ح  ن  المطابع ا خرى ت  ذيكون ذي حلن ملر  
ا أ ,مخاذة الخسارة المالية ,ىمرة أخر وقد يؤدي حلن  ,همل طبع.ن ت  وإم 
 .(١)ة من  شراوعلى ا قل  إلى تأخير الفاادة المرجو   ,إلى تلف.

الجليلدة والخدا دة إ   ا بهحا الم اسبة  علن شدكر ا للحكومدة المصدرية 
ذإ   ددا بالمواصددلة معهددا اسددتطع ا أن  سددتفيد و فيددد العلددم وأهلدد.  ,الخديويددة

 :ذمن حلن ,ذوااد ع يمة
للبيهقدي  «السد ن الكبدرى»علي دا بإرسدال  سدخة مدن  ــ أ  ها أذلدلت

 .ها من ال سخة المحفو ة ذيها بالتصوير الشمسيت  أخح  
 .للبخاري« التاريخ الكبير»ــ وكحلن ب سخة من 

 .للفخر الرادي «ا ربعين ذي أصول الدين»ــ و سخة من 
إعددراب االاددين », وللحدداكم «علددوم الحدددي »ـددـ وتكفلددت ل ددا بطبددع 

 .وغير حلن ,خالوي. البن «سورة
وسوب تبقى مواصلت ا معها مستمرة إن شدار  ,وال  دال  ستفيد م ها

 .هللا
وبعض أكابر العلمدار  ,وكحلن حاول ا أن  ستفيد من ا دهر المعمور

ذتفلدلوا  ,ذكاتب اهم القتبا  رأيهم ذي الكتب التدي ي بغدي طبعهدا ,بمصر
 «.لجمعيةبر ام  ا»علي ا بآرااهم ذي حلن كما أابت اا ذي 

ووردت ا جوبة مدن  ,بل وكاتب ا ذي حلن أكار مشاهير علمار العالم
 .بعلهم كما أابت ذي البر ام 
للحكومددة المصددرية وعلمددار مصددر ي ددة د  وبالجملددة ذجمعيت ددا هددحا م  

ا إن شدار هللا تعدالىولن يددال اتصدال ا بهدم  ,أع م الد ين و سدأل  ,مسدتمر 
 .وعن العلم وأهل. أذلل الجدار هللا تبارن وتعالى أن يجديهم ع  ا

                                                 
ر هدحا ا مدر بحمدد هللا بوجدود ذهدار  المخطوطدات المفدردة والمجموعدة, ـ(  وقد تيس١)

ذي مختلدب البلددان التدي تقددم خددمات جليلدة لطدالب العلدم  وبوجود المراكد العلمية
صين العارذين بأماكن وجود المخطوطدات, كمدا ذي هحا السبيل, وكحلن وجود المخت

تيسددر الحصددول علددى المخطوطددات بسددرعة كبيددرة وبوسدداال حدياددة مت وعددة مددن 
مختلب البلدان, بل بعض المكتبات أصبحت تتيع ما لديها علدى الشدبكة مجا دا.. ذمدا 
علددى الباحدد  اآلن إال أن يجتهددد ذددي التحصدديل مددن هددحا السددبل, وسدديجد مددا كددان 

   متيسرا اليوم بأقل التكاليب.مستحيال با م



 

 

صل العلمي بين الدواار العلمية ومدا ي طدوي ان أمالة التوم   هحا ماال  
 ,والحاجدة داعيدة إلدى توسديع  طدا  التواصدل .علي. من الفواادد الع يمدة

ومدن  ,ومن بلدد إلدى بلدد ,رط  ر إلى ق  ط  بعض الوذود من ق   ليما بتبادوالس
 .مدرسة إلى مدرسة

اهددا هددحا الوذددد ع  فلدديلة السددبق إلددى هددحا ا مددر بب  وقددد أخددحت مصددر ب
وسددوب  ,وعسددى أن تكددون قدددوة صددالحة لغيرهددا مددن ا قطددار ,المحتددرم

 .ع يمة إن شار هللا تعالى يكون لهحا التداور امرة  
وإ  ي وإخوا ي ا ذالل رذقار الدداارة  شدكر  علدار الوذدد ا جلدة 

ذدي قلوب دا  الكريمة ماالة  هم بقى أشخاص  وست ,وع ايتهم ب ا ,فللهم علي ات
ولن تددال الدروا التدي  فخوهدا  ,أسماع اوكلماتهم التشجيعية ر ا ة على 

ب فو  ال تعدرب ل ا على دوام الجد ذي العمل  ذي ا بلطفهم وح ا هم باعاة  
 .الكسل وال الملل إن شار هللا تعالى

 ,إقامددة الوذددد هاه ددا مدددة طويلددة ان مددن الممكددن طددولوحبددحا لددو كدد
ذدإن   ,وشدفار الصددور باالسدتفادة والمدحاكرة ,اجتماع العلمار بهدمليتكرر 

ى متعطشة  إلدى االرتشداب مدن قلوب علمار هحا العاصمة وذلالاها حر 
 .والتشفي بمحاكرتهم ,علم علمار الوذد

اطددول ولكددن إحا كددان  ذإ   ددا  علددل أ فسدد ا بعددودة  ,إقامددة الوذددد متعددحر 
مكاتبدة التدي سدتبقى إن شدار هللا المواصدلة بالـدـ وبأخرى ــ والعود أحمدد 

 .مستمرةتعالى 
و رجو من حلرات ا سداتحة ا جلدة أعلدار الوذدد أن يفسدحوا ل دا 

ذإ  د. ال غ دى ب دا عدن  ,ويربطو ا بصلة من ع دايتهم ,جا ب ا من صدورهم
 .ألطاذهم باإلرشاد واإلمداد العلمي والدعوات المقبولة إن شار هللا

وذق دا جميع دا لددوام االجتهداد ذدي خدمدة  سأل هللا تبدارن وتعدالى أن ي
 .ويامر أعمال. ,وأن ي جع مقاصد الوذد ,العلم والدين

ل الوذد تحيت ا إلدى رجدال ا دهدر المعمدور وسداار  ,وذي الختام   حم  
 !ولتحيى مصر !ذليحيى ا دهر ,إخوا  ا المصريين


