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وصلى هللا وسلم وبارك على عبدنا ورسولنا محمد.
قال المؤلف –رحمه هللا" : -وأما الموقوفات فإنه يجب فيها فيما صح عنده ولو لم يكن على
شرطه وال يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع".
ألن االحتياط للموقوفات أخف من االحتياط للمرفوعات ،فيجزم بالشيء ولو لم يكن على
شرطه.

الطالب" :وال يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إال حيث ما يكون بالجبرة ،إما
بالمجيء من وجه آخر ،وإما بشهرته عمن قاله ،وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من رواة
الصحابة –رضي هللا عنهم -والتابعين وكتفاسيرهم لكثير من اآليات على طريق االستئناس
والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخالف بين األئمة ،فحينئذ ينبغي أن

يقال :جميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له ،فالمقصود في هذا"...
إن كان في العنوان فهو ترجم به ،وإن كان بعد العنوان فهو ترجم له.

الطالب" :فالمقصود في هذا التأليف بالذات األحاديث الصحيحة ،وهي التي ترجم لها ،والمذكور
بالعرض والتبع اآلثار الموقوفة واآلثار المعلقة واآليات المكررة ،فجميع ذلك مترجم به ،إال أنه

أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها
إذا اعتبر بعضها مع بعض ،واعتبرت ً
مفسر ومفسر ،ويكون بعضها كالمترجم له باعتبار ،ولكن المقصود بالذات هو األصل فقد
ظهر أن موضوعه إنما هو للمسندات".
نعم األحاديث األصول المسندة المرفوعة.

الطالب" :والمعلق ليس بمسند ،ولذا لم يتعرض الدار قطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى
استئناسا واستشه ًادا.
األحاديث المعلقات؛ لعلمه أنها ليست من موضوع الكتاب ،وإنما ذكرت
ً
انتهى من مقدمة فتح الباري بحروفه ،وباهلل تعالى التوفيق ،والمستعان ،وأما عدد أحاديث
الجامع فقال ابن صالح سبعة آالف ومئتان وخمسة وسبعون بتأخير الموحدة عن السين،

فيهما باألحاديث المتوصلة".

أيضا بتقديم السين على الباء.
في األلوف سبعة آالف ،والسبعون ً
الطالب" :وتبعه النووي ،وذكرها مفصلة ،وساقها لها وتبعها من كتاب جواب المتعنت ألبي
رر
بابا ب ًابا مح ًا
الفضل بن ظاهر ،وتعقب ذلك الحافظ أبو الفضل ابن حجر –رحمه هللا تعالىً -
ذلك ،وحاصله أنه قال :جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته
وأتقنته سبعة أالف الموحدة بعد السين ،وثالث مئة وسبعة وتسعون حدي ًثا ،فقد زاد على ما

ذكروه".

طالب :بدون المعلقات هذا ،أحسن هللا إليك؟
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طالب :المعلقات ألف وثالث مئة وواحد وأربعون؟
نعم.

الطالب" :فقد زاد على ما ذكروه مئة حديث واثنين وعشرين حدي ًثا ،والخالص من ذلك بال تكرار
ألفا حديث وست مئة وحديثان".

بدال من أربعة آالف ،إذا قلنا ألف حديث دون المكرر أربعة آالف ،والتحرير أنها الثاني.
ً

طالب :وستة مئة.

ألفان وستة مئة حديث.

طالب :لماذل أربع آالف خطأ يا شيخ؟
خطأ نعم.

الطالب" :وإذا ضم له المتون المعلقة مطبوعة التي لم يوصلها في موضع آخر"...
مئة وتسع وخمس أو مئة وستون.

طالب :هذه فقط غير الموصولة.
نعم.

الطالب " :وهي مئة وتسع وخمس صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبع مئة وإحدى وستين

حدي ًثا ،وجملة ما فيه من التعليق ألف وثالث مئة وأحد وأربعون حدي ًثا ،وأكثرها مكرر مخرج
في الكتاب أصول متونه ،وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ،ولو من طريق

أخرى إال مئة وستون حدي ًثا".

مئة وتسع وخمسين أو مئة وستين.

جميعا.
طالب :الشيخ أوصلها
ً
على التردد.

طالب :ابن حجر بالتغليق.
نعم.

الطالب" :وجملة ما فيه من المتابعة والتنبيه على خالف الروايات ثالث مئة وأربعة وأربعون

ارجا عن
حدي ًثا ،فجملة ما في الكتاب على هذا المكرر تسعة آالف واثنان وثمانون حدي ًثا خ ً
الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم ،وأما عدد كتبه فقال في
الكواكب"..
طالب :يا شيخ أحسن هللا إليك ،ما دام المعلقات التسع مئة وخمسين موصولة ،وصلها ابن
حجر في التغليق ما الحجة أن نقول :إذا جاءت بصيغة التمريض أو بصيغة الجزم؟ خالص
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هي موصولة صحيحة ،ما الضابط؟ أو لماذا نقول :إذا جاءت بصيغة الجزم فهي كذا ،وإذا
جاءت بصيغة التمريض فتحتمل الحسن والصحيح؟
نعم؛ ألن وصل ابن حجر لها ال يلزم صحتها.

طالب :ال يلزم صحتها.

ال يلزم من وصلها صحتها ،قد يصلها بأسانيد ال تثبت ،وما وقف لها على أسانيد.

فعال
طالب :لكنه بنظركم أنتم في كتاب ابن حجر تغليق التعليق يا شيخ ،هل فيه أسانيد ً

ضعيفة؟ يوصلها؟

البد البد ،يعني البد أن يصل هذه األحاديث بأي طريق كان.

طالب :فالطريق هذا يعتريه ما يعتريه.
نعم.

طالب...............:

الكواكب الدراري ،شرح الكرماني.

طالب...... :

اق أر اق أر ضاق الوقت اآلن.

الطالب" :وأما عدد كتبه فقال في الكواكب :إنها مئة وشيء ،وأبوابه ثالثة آالف وأربع مئة

بابا مع اختالف القليل في نسخ األصول".
وخمسون ً
كتابا.
سبعا وتسعين ً
نعم بحسب الترقيم ظهرت الكتب ً

الطالب" :وعدد مشايخه الذين صرح عنهم فيه مئتان وتسعة وثالثون ،وعدد من تفرد بالرواية

أيضا بمشايخ لم تقع الرواية عنه ببقية أصحاب
عنه دون مسلم مئة وأربعة وثالثون ،وتفرد ً
الكتب الخمسة إال بالواسطة ،ووقع له اثنان وعشرون حدي ًثا ثالثيات اإلسناد ،وهللا سبحانه
الموفق والمعين".

جلها عن مكي عن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سالمة بن أكرم.

الطالب" :وأما فضيلة الجامع الصحيح"..

مسلم ليس فيه وال حديث ثالثي ،كذلك أبو داود والنسائي من باب أولى ،الترمذي فيه حديثان،
وابن ماجه كذلك.

الطالب" :فهو كما سبق أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن والمتلقى بالقبول من العلماء في
كل أوان ،قد فاق أمثاله في جميع الفنون واألقسام وخص بمزايا بين دواوين اإلسالم ،شهد له
بالبراعة والتقدم الصناديد العظام واألفاضل الكرام ،ففوائدها أكثر من أن تحصى ،وأعز من أن
تستقصى.
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وقد أنبأني غير واحد عن المسندة الكبيرة عائشة بنت محمد بن عبد الهادي ،أن أحمد بن
سماعا قال :أخبرنا
أبي طالب أخبرهم عن عبد هللا بن عمر بن علي أن أبى الوقت أخبرهم
ً
أحمد بن محمد بن اسماعيل الهروي شيخ اإلسالم :سمعت خالد بن عبد هللا المروزي يقول:

ي
ي
نائما بين
سمعت أبى سهل محمد بن أحمد الهوز يقول :سمعت أبي زيد الهوز يقول :كنت ً
ظفري والمقام فرأيت النبي –صلى هللا عليه وسلم -في المنام فقال لي :يا أبا زيد ،إلى متى
تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي؟ فقلت :يا رسول الل،ه وما كتابك؟ قال :جامع محمد

بن إسماعيل .وقال الذهبي في تاريخ اإلسالم :وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب اإلسالم
إسنادا للناس ،ومن ثالثين سنة
وأفضلها بعد كتاب هللا تعالى ،قال :وهو أعلى في وقتنا هذا
ً
يطرحون بعلو سماعه ،فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه من أجل فرسخ لما ضاعت
رحلته .انتهى.

وهذا قاله الذهبي –رحمه هللا -في سنة ثالثة عشرة وسبع مئة ،وروي من إسناد ثابت عن

اقف بين يديه وبيدي مروحة
البخاري أنه قال :رأيت النبي –صلى هللا عليه وسلم -وكأنني و ٌ
أزب بها عنه ،فسألت بعض المعبرين فقال لي :أنت تذب عنه الكذب ،فهو الذي حملني على
إخراج الجامع الصحيح .وقال :ما كتبت في كتاب الصحيح حدي ًثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت

ركعتين .وقال :خرجته من نحو ست مئة ألف حديث ،وصنفته في ست عشرة سنة ،وجعلته
صحيحا ،وما تركت من الصحيح أكثر حتى
حجة فيما بيني وبين هللا .وقال :ما أدخلت فيه إال
ً
ال يطول".
نعم خشية الطول.

الطالب" :وقال :صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام ،وما أدخلت فيه حدي ًثا حتى استخرت
هللا تعالى ،وصليت ركعتين ،وتيقنت صحته .قال الحافظ ابن حجر –رحمه هللا :-والجمع بين

هذا وبين ما روي أنه كان يصنفه في البالد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد
الحرام ،ثم كان يخرج األحاديث في بلده وغيرها ،ويدل عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة
سنة".
يعني ما أقام بمكة ست عشرة سنة.

الطالب" :فإنه لم يجاور مكة هذه المد َة كلها ،وقد روي ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن
البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي –صلى هللا عليه وسلم -ومنبره ،وكان يصلي في كل
أيضا ما تقدم بأنه يحمل على أنه في األول كتبه في مسودة،
ترجمة ركعتين ،وال ينافي هذا ً
وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة .وقال الفربري :وقال لي محمد بن إسماعيل :ما وضعت
في الصحيح حدي ًثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ،وأرجو أن يبارك هللا تعالى في هذه
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المصنفات .وقال الشيخ أبو محمد عبد هللا بن أبي جمرة قال لي :ما لقيت من العارفين عمن

لقيه من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إال فرجت ،وال ركب في
مرتبة فغرقت .قال :وكان مجاب الدعوة ،وقد دعا لقارئه –رحمه هللا تعالى.-

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير :وكتاب البخاري الصحيح يسستقى بقراءته الغمام ،وأجمع

على قبوله وصحة ما فيه أهل اإلسالم ،وما أحسن قول البرهان القيراطي –رحمه هللا: -
ـــف باْل َحــــديــث َمــــســـامــــعــي
َحـــــد ْث َو َشــــن ْ
ــــــكـــــــرَره الـــــــــــــــذي
َحــــــَلـــــــى م َ
هلل َمـــــــــــا أ ْ

ــــســـامـعــــي
ــــــن أ ْ
ـــحـديث َم ْ
َف َ
َهــ َ
ـــوى حــــلـي َم َ
ــــعذب فـــــي َمــــ َذاق الســـــامــــع
َيــــــ ْحـــــلــــو َوَي ْ

ــــســــمـــاعـــه نــــــــــْلــــت الــــــــذي أَمــــتـــْلـــــــه
ب
َ

طـــامـــعي
طــــالـــبــــي َو َم َ
َوَبــــَلـــــ ْغــــــت كـــــــــل َمــ َ

ــــحــديــــث م َعـــــرَفــــــــًا
ــــعت َنـــصــــا لْل َ
َو َســـــم ْ
ــــــر
طــــب َع َا
ـــــو الـــذي يـــــ ْتـــــَلي إ َذا َخـــــ َ
َوه َ

ـــــجــــــــامـــع
مــمـــــا َت َ
ــــضــــمـــــَنـــه كـ َ
ـــــتـــــــــــاب اْل َ
ظــــــم َدافـــــــــــع
َعــــــ َ
َف َ
ــــمـــحــــــذور أ ْ
ـــــتــــ َــراه لْلـ َ

ـــعـــــــادة َصـاع ًــدا
َو َ
طــَل ْعـــت فــي أفـــــــق الس َ
ـــص ْد التــــي
َوَل َ
ـــــق ْ
ـــــد هــديــــــت لـــــ َغ َ
ـــــاية اْلَق ْ

اها ط ْـــرسـه
ـــــن َيــ ٍ
ـــد َب ْــي َ
ـــــم م ْ
ــــو َ
ـــضــــا َح َ
َك ْ
ــــشــــــه
َســـــــــود َن ْ
ــــق َ
َوإ َذا َب َ
ـــــــدا بالل ْ
ـــيــــــــل أ ْ

طــــــــالـــــع
ـــــد َ
َســــــعــ َ
فــــــي َخــــــيــر أ َْوَقــــــــات َوأ ْ
ــــــمــــــــــانــــع
َصــــحــ ْ
ـــت أَدلــــــتــــــــه بـــــ َغـــ ْــيــــر م َ

َصــــابـــــــع
تــــــــومــــي إَلـــــــى طــــــرق اْلعــــــــ َــال بأ َ

ــــــــــد ٍر َســــــــاطع
ـــــجـــــلــــو َعــَلــ ْــيـــــَنــا كـــــــــــل َب ْ
َي ْ
ــــــــــن َنـــــــــــافــــــــع
مـــــــــــمــــــا َرَواه َمـــــــالـــــــــ ٌك َع ْ

يـــــث َنـــــافـــــع
ــــوب به َحــــد ٌ
َمـــــــَل َ
ــــك اْلقـــــل َ
ـــعـــت بم ْثلهم
فـــــــي َس َ
ــــــادة َمـــــا إ ْن َســـــم َ
ظـــــه
ـــقـــــــــارئ َلـــــه أَْلــــ َفــــــــــــا َ
ــــــــــراءة اْل َ
َوَق َ

ــمـــاع َو َسامع
مـــــ ْـن َمــ ْ
ـــمـــ ٍـع َعـــــالــــي الــســـ َ
ـــس َ
ـــــســـــــــ ْجــــــــع الســـــــاجـــــع
َت ْغريـــــدهـَـــا يــزري ب َ

ــــد كـــــل محد ٍث
ــــــتـــــى َ
َوَف َ
ــــــارى عــــْن َ
بـــــخ َ
ـــــضــــل اْلمــــبــــــيـــن ألَنــــه
لكــــتـَــــابــــه اْلــ َف ْ

ـــــــبـار
ـــــيـــــَنــة ْاأل ْ
هــــــ َو فـــــي اْل َ
ـــــه ْ
َخ َ
ـــــحـــديــــث ج َ
َســـــــ َفــــــــار
أَ ْســــــ َفـــــــاره فـــــي الــــصـــــ ْـبـــــــــــح َك ْ
ـــاأل ْ

وقول آخر:

ــــحــــــديـــــــــــــث أ َْوَراقــــــه
َكـــــــــ ْــم أ َْزَهــــــر ْت ب َ
ـــــد ْت
أَلــــ َفـــــاته مـــ ْثـــــــل اْلـــغــــصــــون إ َذا َب َ

ـــصـــــاحـــــــب ْاأل ْذ َكــــــــــار
مــــــ ْثـــــــل الرَيـــــــــــــــاض ل َ
ـــــيـــــــار
ــــــهـــــا اْل َهـــــ َمــــــــزات َك ْ
مــــــــــ ْ
ــــاألَ ْط َ
ـــن َفــــــ ْـوق َ
مــــ َتــــــــــــ َفـــــــــــرقـــــــــات الــــزهـــــــــــــــر َو ْاأل َْزَهـــــــــــــــــار

اج َت َمعــَ ْت بـــــه
ب َجــــــوامـــــع اْل َ
ـــكلــم الــــتـــي ْ
وقول الشيخ أبي الحسن بن علي بين عبيد هللا بن عمر الشقيع ،بالشين المعجمة والقاف
المكسورة المشددة وبعد التحتية الساكنة عين مهملة ،النابلسي المتوفى بالقاهرة سنة ست

عشرة وتسعمائة:

ــــمــد َربــــي َواْن َت َهى
َخ َ
ـــم الصــحــ َ
يــح ب َح ْ
ـــــت َ
ـخـاري جود جود َسحائب
َف َس َـقـى اْلـب َ

ــــهــــى
َوأََرى بـــــي اْل َجـــــانـــــي َتـــــــَقـ َ
هــــقـــــــر َواْن َ
ــــت َ
طَل َع السها
َما َغ َاب ْت الشع َـرى َو َما َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ــضـى
ـــحــــافـــظ الث َ
ــــــرَت َ
اْل َ
ـــقـــة ْاإل َمـــــــام اْلم ْ
ــــــر شــــاس ٍـع
ـــب اْل َحــــديث بــكـــل َقــ َ
َ
ط ٍ
طـــَل َ

ـــتـــ َفــعـــوا بـــــه
َوَرَواه
خــــلـــــق عـَــــْنــــه َواْن َ
ٌ
ـــواهــــــــر
َب ْ
ــح ٌ
ـــر بــ َجــامــعـــه الصــحــيــح َج َ
ــعــَنـــــة َزهـَـــــــــــــــت
َوَرَوى أ َ
ــعـــــْن َ
َحــــاديـــث م َ
ولإلمام أبي الفتوح العجلي:

ــــــخــــــاري يـَــــا َذا ْاأل َد ْب
َصــحـــــــيـــــــــــح اْلـــب َ
ظــــــام َبـــهــــيـــــج الــــــرَواء
َقــــــــــويــــم الــــــنــــــ َ

ـضــ َـالت
ـــعــ َ
ـــــوضـــــح اْلــــم ْ
َفــــتـــْب َ
ــــــيـــــــانــــه م َ
ــعــــالـي
ـــم َ
مــــفــــيــــد اْل َم َ
ــــعـــانـــي َشـــريـــف اْل َ
ـــــمــــــاء
ـــــمـــــا عـــزًة َفــــــو َق َن ْ
ـــــجــــــم الــس َ
َس َ
ـــــحــــــا
َســـَن
ــــير َك َ
ــــضـــــــوء الــض َ
ــــــــــــاء مــــن ٌ
ٌ

ـــــمـــعـــــه
َكــــــــــــــــأَن اْلب َ
ــــــخـــــــاري فـــــــــــي َج ْ

َفلله َخــــــــاطــــــــــــــــــــــره إ َذا َو َعــــــــــــــــــــــــــــــى
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ــحـــديث َو َمـــــا َوهــــى
ــار فـــــي َ
طـــــَلـــب اْل َ
مـن َســـــ َ
الجــ ْـمع اْلـــ َغــــفـــــير أ ْولــــى الـــنــــهـــى
َوَرَوى َعـــــ ْن َ

ـــــهــــا
َوبـــــ َف ْ
اع َ
ـــــر َ
ــــــضـــــلــــه ْ
ف اْل َ
ــــبـــــريـــــة كــــلـ َ
ــــــت َ
ــــتــــهـَـــا
ـــص إ ْن رْم َ
ــه ْ
ـــهـــا َف ْ
ــــد َوغــ ْ
اج َ
ــاص َ
َقـــــ ْـد َغــ َ
ـــــــهـــــــــا
َتــ ْحـــــلـــــو لـــسـَـــــــــامــــعـــــــــــ َهـــــا إ َذا َكــــــرْرَت َ
ـــــــب
َقـــــــــــوي اْلـــمــــتــــــــون َعـــــــــدي الـــــــــــرَت ْ
ـــــب
َخـــطــــيــــــر َيــــــــــروج َكـــــَن ْ
ـــــقــــــد الـــــــذهـَ ْ

ـــــــب
َوأَْلـــــ َفــــــــــــاظـــــــــــــه ن ْ
ــــبــــــــــ ٌة للن َ
ـــــخــــ َ
ــــخ ْ
ــــــــب
ـــــــق أَن
ٌ
َرشــــيـ ٌ
ـــع ْ
ـــــيـــــق َكــــــــثــــيــــــر الش َ

ـــب
َفـــــكــــــــــل َجـــمــــــــــيــــ ٍ
ــــج َ
ـــــل بـــــــه ي ْ
ــــتـــــــَل ْ
ـــــــب
َو َمـــــ ْتـــــ ٌـن
ٌ
مــــــزيـــــــد لـــــ َشــــــوب الـــــــــرَيــ ْ
ــب
ـــــصـــ َ
اك َ
طـــ َفــى َمـــا َ
َتــــلــــقــــى م َ
ـــت َــت ْ
ــــــن اْلم ْ
ـــــخــــــــــــــ ْـب
َو َس
ـــــــــــــت َ
ـــــــرائ َده َواْن َ
َ
ــــــــــــــــــــاق َفـــــ َ

ـــــــر ْب
ــــــــرَتــــــــضـــــــــــي
َج َ
ــــمــــــــــــــــا َي ْ
َوَبــــلــــــــغـَــــــــه َعــــــــــــــالـــــــــــيـــــــات الــــــقـ َ
ــــــــزاه ْاإل َله ب َ
والبن عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني األديب –رحمه هللا تعالى: -
ــــو أَْن َصــــفـــــــــوه
َصـــحــــيــــح اْلـــب َ
ــــخـــــاري َل ْ
ــــمــــــى
ــــو اْلـــ َف ْـــرق َب ْــي َ
ــــن اْلــهـــــدى َواْل َ
ه َ
ــع َ

ــــــــــــــب
ـــــمــــــــاء الــــــــذ َه
ْ
ـــمــــا خـــــط إال ب َ
َل َ
ــب
ـــعـــ َ
ط ْ
ــــعــــَنـــــا َواْلــ َ
ـــــو الـــســـــد دو َن اْل َ
ه َ
ـــــب
ــــه ْ
ــــــام مـــــتـــــــو ٍن َكـــمــــ ْثــــــل الــــش َ
أَ َم َ

ــــمــــــــاء
أَ
َســـــــانــــيــــــد مــــ ْث َ
ـــــل نــــجـــــوم الس َ
ـــيـــــــــزان ديــــــــن الـــنـــبـــــــي
ـــــــــــــــام م
بــــه َق
َ
َ
ــــن الــــــــنــــــار َال َشــــك فــــيـــــه
ـــــاب م َ
ح َ
ــــج ٌ

ـــر ْب
بـــــع َ
ان َلـــــــه اْلـــع ْ
َوَد َ
ــــجـــــــم ْ
ــــــــد الـــــعـَ َ
ــــــب
ــــــــن الـــــر َضــــــا َواْلــــ َغ َ
ــــي َ
يمـَــــيـــز َب ْ
ــــض ْ

يـمـا َج َـم ْـعـت
َس َـب َـقـت ْاألَئمة ف َ
ــن
ـــت الســق
ـــي َ
ـــن اْلـ َغــــافـــــلــــيــــ َ
ــــــــيــــم م َ
َنــ َف ْ
َ

َوف ْـز َت َعـَلى َر ْغــمـه ْـم باْلـَق َص ْب
ـــــكـــــــــذ ْب
ــــــمــــــا باْل َ
َو َم ْ
ـــــــن َكــــــان مـــتـــــه ً

ـــــتهــــــيــــه
َعــــ َ
بـــــك َمــــــــــــا َت ْ
ـــــش َ
ـــاك َر َ
ط َ
َفــــــأ ْ
ــــرصـــــات اْلجـــــَنــــان
َو َخــــــــص َ
ــــــــك فـــــــي َع َ

ــــب
َجـــــــز َل َحـــــــظ َ
َوأ ْ
يــــمـــــــا َيـــــــهـــ ْ
ــــــــك فــــــ َ
ــب
ــــــــخـــــــيـــــــ ٍــر َيـــــــدوم َوَال َيــ ْ
ب َ
ـــقـــــ َــتــــضــــــ ْ

طـــــ َفـــى
ـــصــ َ
َو َخ ْــير َرف ٍ
ــيــق إَلــى اْلــم ْ
ـــع اْل َعـالمون
ــمـا أ ْ
ــم َ
َج َ
َفـيــا َعــــال ً

ـــــــن َعـــــدَلـــــــــ ْتـــــه الـــــــــرَواة
أثــــبـــــــــــت َم ْ
َو َ
ـــــن َتــــــــرتـــــيـــبـــــــه
ــــــــــــر َ
ــــــــس َ
َوأَْب َ
زت في ح ْ
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يــب
ــن لــ َـك ْ
ـــور مـبــي ٌ
َون ٌ
ــشــف الـــر ْ
ــــبــتـه فـي الــرَت ْب
َعـَلى َف ْ
ــضـل رْت َ

ـــــب
َوصـــــحــ ْ
ـــــت رَو َايــــــتــــــه فـــــي اْلــــكــــــت ْ
ــب
ـــــع َ
ـــبـــــــويــــــــبــــــــه َعـــــ َ
َوَتـــــ ْ
ـج ً
ــج ْ
ـــــــبـــا لْل َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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فللــه دره مــن تــأليف ،رفــع علــم علمــه بمعــارف معرفتــه ،وتسلســل حديثــه بهــذا الجــامع ،فــأكرم
بمسنده العالي ورفعته انتصب لرفع بيوت اذن اله أن ترفع فيا لـه مـن تصـنيف تسـجد لـه جبـاه
التصــانيف إذا تليــت آياتــه وتركــع ،هتــك بــأنوار مصــابيحه المشــرقة مــن المشــكالت كــل مظلــم،
واستمدت جداول العلماء من ينابيع أحاديثه التي ما شك فـي صـحتها مسـلم ،فهـو قطـب سـماء

الجوامع ومطالع األنـوار اللوامـع ،فـاهلل تعـالى يبـوئ مؤلفـه فـي الجنـان منـازل مرفوعـة ،ويكرمـه
بصالت
عائدة غير مقطوعة وال ممنوعة".

