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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ا لحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلهه وصهحبه
أجمعين ،أما بعد،

فقههد تمهها ة هراقد المقدمههة فههم الههدرح الماضههم ولههوحا بعههع اوهذههاق فههم المذبههو  ،و ه ا أم ههر
ٍ
الملله
طبع عن
نسخة متهخهرد جهدا فهم القهرن ال اله ع هر ،بينمها ِّ
طبيعم وعادي؛ ون المذبو ُ

فم السابع.

وعلى كل حال ُوجدت عندنا مخذوطتان ،و ما متخهرتهان بعهد النسهخة التهم ...لكنهمها أصه مهن
طبع عليها الكتاب.
النسخة التم ُ

يسير جدا ال يكاد ُي كر؛
ا
وةابلا المقدمة على النسختين فوجدت النسختين ال فرق بينهما إال شيئا
ون إحدا ما منسوهة عن اوهرى ،واوهرى ةد نسهخها عهالم فقيهه مههتم باقهه الحنابلهة وشهاعر فهم
الوةهها ناسههه ،وعنههده -ال أبههالإ إن ةلههاد عنههده أت ههر ُكت ه

الحنابلههة المخذوطههة الموجههودد -عنههده

التههم

مكتبههة كاملههة مههن مخذوطههات الاقههه الحنبلههم ،واسههتُايد منههها ك يه اهر فههم تحقي ه بعههع الكت ه
ُحِّققا وأُهرجا من مكتبة ال يخ -رحمه هللا.-
أيضا يمكن أن ن سهتايد فهم المقابلهة مهن نسهخة ال هيخ ابهن السهعدي؛ ونهه كتبهها بيهده ،ى
وعله علهى
ُ
مواضع يسيرد ج ىهدا ،وكته معهها كتهاب اان،هاف ،فايهها نهو ت،هحي أفضهل مهن طبعهة المكته
ااسالمم ،فنستايد منها بقدر اامكان ،وأيضا المخت،ر مخت،ر ال يخ ابن مع ىمهر ه ا موجهود،

و و مذبو ةبل اوصل ،وةد ح ف ال يخ ابن مع ىمر على ما يقتضيه االهت،ار بعع اوبيات،
ويقارن به أو ُيماشم فيه مهع المخت،هر –
الجملُ ،
وزاد بعع اوبيات التم ُيرمم فيها ما ح فه من ُ
مخت،ر المقنع -ال ي و زاد المستقنع ،واوبيات المزيدد موضوعة بين القوسين.

يقولد

وبعــــــــد فــــــــ ن الــــــــ

ســــــــر مط ــــــــا

وقــــد نــــان ن ــــ المر ــــ الفــــر ل رضــــ
ن ـــــــــاا الفريـــــــــ ال ـــــــــو

محمـــــــــدا

الـــــدر فـــــ

رـــــد ـــــا ة

ــــاا شحـــــا
ن ـ ا

تــــر لــــ قــــوقا الر ــــو شولــــ ال ــــ
ونــان لـــدح ا فــحا فـــ الفرــ
ـــــــم ا ضــــــــا ا و ش ســــــــ
تضـ َّ
وفــــــ ن مــــــ ل حفــــــ

مـــدة
ريرــــــــل

ــــــو ان لطالــــــ

ــــــ مــــــ ت ـــــــر

لحف ــــــُ مــــــا تشع ـــــــ
َّ
موفــــــــــك بــــــــــ

وي مــــــــ الــــــــ
ش

ا ا ــــــــــ

مــــــــــد

ــــــــد الرــــــــو

مح ــــــــد

ونالمســـُ و نـــال هر فـــ روضـــل ال ـــد
ويطـــــــــــر م ـــــــــــ نـــــــــــ راو وم ـــــــــــد
ل حريرـــــــــ فـــــــــ نـــــــــ
ـــــــــــطنر ـــــــــــ
فجـــــــــانا الحســـــــــ

ــــــــو
حـــــــــ مجـ َّ

فـــــــــــط

م يـــــــــــد

ـــــــــي ال جـــــــــو
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ولك ــــــــا قــــــــد نَّ ــــــــ ال مــــــــ ال ــــــــ

ا ـــــــــ

َوَقَّ ــــ و ــــاة الع ــــ مــــا هــــ الــــورح

مــــــــ الفــــــــ
ر ـــــــــــــل

وقـــــد فـــــد الما ـــــار ا ا قـــــا ما ـــــرا

3

ـــــــــا فـــــــــا نـــــــــ شم كـــــــــد
ال تــــــــ

َّمــــــــ

ـــــــــــــ الـــــــــــــدب

يــــــــد

ت ـــــــــــــر

ا كله مزيد وفيه زيادات أهرى.
ف ــــــطا هـــــــو ال رهــــــان فـــــــان ر موق ـــــــا
فمــــ

صـــــــــــد مرـــــــــــا ل رســـــــــــو محمـــــــــــد
ور نـــــــــــف مـــــــــــ مســـــــــــا

جــــ مــــا قـ َّ
ـــدم لاصــــ ن مــــ

ما صــــــــر مــــــــ مر ــــــــ مــــــــر نــــــــر

فاه ـــــــــــد

و ا لموســـــــــ نجـــــــــ ســـــــــال ســـــــــ د

ا يعنم زاد المستقنع لموسى الحجاوي.
وقـــد جــــال ضــــم الـــ
و ـــــ

فـــــ

ون َّ مــــــــــ
وميــــــ
َّ

ــــد نيــــا ةا

َّيـــــر مـــــا لجـــــ

َترــــــــر

لـــــ

ضــــرورة نــــر المــــطه اتحــــا

ياتــــــــــا تعــــــــــطر فـــــــــــ ا
ن مــــــ

ـــــــــا ــــــــي الف ـــــــــ الم ـــــــــ و
م ــــد

مــــــــا شرم ــــــــ و نونــــــــ فــــــــ المف ــــــــد

ـــــــــــو
شحمــــــــــــرة شن َّ ــــــــــــا المــــــــــــدا المعـ َّ

ــــــ شم يــــــر ن مــــــ

الحمرد متع رد فم الذباعة ،فوضعه بين أةواح.
و نظم الزيادات كتبها بالمداد اوحمر ،و ُ
إلى آهر كالمه.
ممهها ُيس ههتااد من ههه فههم ال ههرا ف ههم بع ههع اولاههاش الت ههم تك ههر فههم ال ههنظم ش ههرا منظوم ههة ا داب
للسههاارينم ،منظومههة ا داب البههن عبههد القههوي علههى نا ه الههروي ،و ههم فههم ايههة او ميههة لذال ه
العلم؛ لما فيها من ذكر آداب َةل أن تُوجد عند يره وعلى النظم ناسه.
طبعا بمذبعة أم القهرى بششهراف ال هيخ عبهد الهرحمن بهن ةاسهم يعنهم ةبهل
والنظم منظومة ا داب ُ

سههبعين سههنة تقريبهها ،وال ههيخ –رحمههه هللا -ةههال فههم مقدمههة مجمههوٍ جمعههه يحتههوي علههىد منظومههة

ا داب وعلى ديوان ابن م ىرف ،وعلى ميمية ابن القيم ،ونونية القحذانم.
يقولد من

ه المنظومات التم جمعتها فم

ا المجمو منظومة ا داب البن عبد القوي ،ووول

مرد تُذبع كاملة ،وأما ما شرحه الساارينم –يعنم فم هالل الباب -فبعضها.
من أين أوتم ال يخ فم كالمه ا؟ و وجد ُنسخة من منظومة ا داب ،وةهد أُةحهم فيهها منظومهة

الكبائر للحجاوي على ناه

الهوزن وناه

الهروي ،فخدهلهها معهها ،طبعهها معهها ،و هم ليسها البهن

عبد القوي ،للحجاوي صاح الزاد ،وفيها ُنُقول عهن متهخهرين عهن ابهن عبهد القهوي ،أمها ةولههد أمها
شههرا السههاارينم فبعضههها؛ ون ه ه المنظومههة ال تُوجههد فههم شههرا السههاارينم ،شههرحها السههاارينم
ُماردد؛ ونها ليسا من نظم ابن عبد القوي.
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على كل حال –رحم هللا الجميع -اجتهدوا و ُّأدوا مها علهيهم ،ومهن اجتههد فخصهاب فلهه أجهران ،ومهن

أهذخ فله أجر واحد.
و

اق اولباب نافع جدا و عليه بعع المالحظات ،وبعضهها ي،هل إلهى مخالاهات عقديهة مهع

أن الساارينم معروف من الحنابلة.

بعهع اولاهاش التههم َتهرد فهم الههنظم نها ُيحتهاب إليههها ،وبعهع االصهذالحات بيىنههها السهاارينم فههم
شههرحه لمنظوم ههة ا داب؛ لورود هها ف ههم منظوم ههة ا داب ،فيحتههاب إلي ههه طاله ه العلههم ،و ههو نا ههي
مهن مائهة سهنة فهم مذبعهة النيهل

طبهع ةهديما ةبهل ةريه
وماتع ،وفيه معلومات ما تُوجد فهم يهرهُ ،
طبههع عل ههى ناقههة المل ههك في،ههل ع ههد ذلههك ،ههم بع ههد ذك طبعههه صه هاح
بم،ههر ،و ُ
الحدي هة ،وكهل الذبعهات فهم مجلههدين ،سهنة أله
بمحروسة م،ر ...إلى آهره سنة أل

الذبعات ال انية متخهرد عنها.

مكتبههة الري هها

طبهع بمذبعهة النجههاا
و ال مائهة وأربعههة وع هرين ُ

و ال مائة وأربعهة وع هرين ،يعنهم مائهة وسهتة ع هر سهنة،

وعلههى كههل حههال أنهها أن ،ه بق هراقد ه ا الكتههاب لذال ه

العلههم؛ ون طال ه

العلههم يحتههاب إلههى ٍ
آداب

ُذترت فم المنظومة ،وتولى الساارينم شرحها وذكر أدلتها ،وبيىنها بوضهوا وجهالق ،واسهتذرد فهم
بيانها.

درس ههنا الي ههوم ف ههم الم ههرور عل ههى المقدم ههة الت ههم ُة ههرأت ف ههم ال ههدرح الس ههاب م ههع بي ههان ش ه ٍ
همق م ههن
ار ،لكههن –إن شههاق هللا -ال يخلههو مههن
الم،ههذلحات التههم مهها تعرضههنا لههها ،و ن كههان ه ا ُيعههد تك هر ا

فائدد.

ال ........... :

ماذا فيه؟

ال ........... :

الحجاوي ناسه؟

ال ........... :

منظومته؟

ال ........... :

ما أذكر.

ال ........... :

لو منظومة الكبائر للحجاوي ،وشرحها الساارينم أيضا.
ال ........... :
عند الساارينم فم ال را.
ال ........... :
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ما أذكر ،أنا ةرأته من أربعين سنة ،وهللا أعلم.

وهللا المستعان.

يقول فم منظومة ا دابد "بحمدك اللهم أُنهم وأبتدي" منظومة ا داب المقابلة تُضيع الوةا.
"بحمدك اللهم أُنهم وأبتد ي" ه من منظومة ا داب ،وعندنا فم الهنظم عقهد الاهرائع يقهولد بسهم

ــد " فههم بعههع الىنسههخ "مــا ش م ـ " ههم مهها ُرمهها
هللا الههرحمن الههرحيم " .حمــد ال ـ مــا شرمـ
صه هوابها ،م هها ُرم هها يعن ههمد م هها ة ،ههدت أ بت ههدي ،وتق ههديم الج ههار والمج ههرور عل ههى عامل ههه " حمـــد "
للح،ر ،تقديم المعمول على عامله م لد {اَّ ا َ َن ْع ش شد َوإَّ ا َ َن ْس َ عي ش } [الفاتحل ]5:للح،ر.
" حمد ال " اللهم أصلها يا هللا ،وال تدهل عليها ياق إال فم ال عرد

قـــــــــــو  :ـــــــــــا ال ـــــــــــ ـــــــــــا ال مـــــــــــا

لمــــــــــــــا
انــــــــــــــ ا ا مــــــــــــــا ــــــــــــــد ا َّ

المعو
و ى

و ال فالميم عو عن الياق ،وال ُيجمع بين العو
"فحمد " يا هللا فر على كل أحد ،على كل م ى
نا نـ
كل  ،بل كل ُموجد ،كل مخلوق " ا
فـرٌ ا
ُ
موجد".
تعاليـــــ

ـــــ مدـــــ و ـــــ ولـــــد و ـــــ

.

قـــــــــ ي و َّمـــــــــا ف ـــــــــر نـــــــــ م حـــــــــد

تعاليا وتقدسا عن الم ل والولد {َل ْ َب ْد َوَل ْ شبوَل ْد * َوَل ْ َ شك ْ َل ش شن شفوا َ َ اد} [اإل
"و َّما ف ر ن م حد" من الارى التم تبنا ا المالحدد والزنادةة تعالى هللا ع ىما يقولون علوا كبيرا.
ص.]4- 3:

" شنرر قُ نُ وا اد" ال شريك لك.
"ون ـ م الــدا اليــُ محمــد" ااة هرار بنبههود محمههد ،وال هههادد لههه بالرسههالة أحههد ُرتنههم ال هههادتين
الركن اوول من أركان ااسالم ،فال ي ،إةرار بالربوبية دون ش ٍ
ههادد و ةهرٍار بهالنبم محمهد -عليهه
ال،الد والسالم.-
"رسولُ نن م

عد ال الورح" يعنمد أزكى الرسهل ،وأشهرفهم ،وأعال هم ةهدرا ،بهل هو أشهرف

جل وعال.-
الخل ةاطبة ،وأزكا م وأترمهم على هللا  -ى

"و ير م اس ارج م
قمـــ

مـــا فـ َّــور فـــ الكـــون شم عمـــا

ال ............ :

محتد بالكسر.

ال ............ :

محتد.

ال ............ :
ال ال.

ير مح د" محتد اوصل.

لـــــــــــــــل تو يـــــــــــــــد لكـــــــــــــــ م يـــــــــــــــد
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مـــا فـ َّــور فـــ الكـــون شم عمـــا

لـــــــــــــــل تو يـــــــــــــــد لكـــــــــــــــ م يـــــــــــــــد

وف ه ه ه ه ه ه ههم ك ه ه ه ه ه ه ههل ش ه ه ه ه ه ه ه ٍ
همق ل ه ه ه ه ه ه ههه آي ه ه ه ه ه ه ههة

ت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههدل عل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههى أن ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههه واح ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههد

قمـــ

سان فسوي

"د

ر ا" يعنمد بداية ال نظير لها من ةبهل وال بعهد ،يعنهم هللا –ج ىهل وعهال-

و ال ي بدأ الخل  ،م ُيعيد م بعد ذلك.
ر ا" يعنمد فم أحسن تقويم.
سان فسوي
"د
"وم

دا

رج ا ير مر د" بمن فعل م ل

ضــــــرب ل ــــــا ا مدــــــا فضــــــ مرربــــــا

ا الاعل ممن سب ما فيه أحد.
لكـــــــــــــ

ريـــــــــــــك ل دا ـــــــــــــل مرقـــــــــــــد

{وتْ َُ ا َم َدا َن ْضرشب َ ا ل َّ اس َلعَّ ش َب َ َف َّكشرو َن} [الح ر ]21:وفم ا ية اوهرى {ومـا َ ْعرش َ ـا اَّ
َ
َ ْ
ْ ش
ََ
اْل َعال شمو َن} [الع ك و .]43:

الممي ههز لرنس ههان عههن يه هره؛ وله ه لك إذا أرادوا أن يح ههدوا
" رــ ل ـــا نطرـــا" النذه ه د الك ههالم ،و ههو ُ
اانسان ةالواد حيوان ناط .
"نطرا و ر " يعنمد ُيميزنا عن سائر المخلوةات.
ف الكا ا ون د " ت،ور اانسان بهال عقهل كالبهيمهة أو كهالمجنون ال
مكرما نرو
"و ر
َّ
يستذيع أن يروا ويغتدي فم الكائنات.

"ف شدر ن يات ا وترح الط  ..تشصـرف في ـا" يعنهم تُهدرك الكليهات كمها تُهدرك الجزئيهات ،هالفها لمها
يقولههه الاالسههاة مههن أنههه –جه ىهل وعههالُ -يههدرك الكليههات دون الجزئيههات ،يعههرف الكليههات وال يعههرف

الجزئيات،

ا كالم فالساة.

"فم قئ ب د " الهداية بيد هللا من شاق هللا داه ،ومن شاق أضله.
ال ........... :

نعم.

"وليس لم ض الدهر مرقدا" من يهده هللا فال ُمضل له ،ومن ُيضلل فال ادي له.
فســــــــــــــــ حانُ الر ـــــــــــــــــار والم فـــــــــــــــــر
ولـــــيس لمـــــ ضـــــ الـــــدهر مرقـــــدا
ضر الع ا ونفع " بقبضتهد بيده الضر والناع ،و هو النهافع الضهار ال يسهتذيع أحهد أن
"رض ش
مق ةد كتبه هللا عليه ،وال يستذيع أحد أن يناع يره إال ب ٍ
يضر أحدا إال ب ٍ
مق ةد ُكت للمنتاع.
"وم جمي ا مر شب
جل وعال.-
ى
عدـــــــ

وي د " بدايته ونهايته من هللا ،جميع اومور بدايتها ونهايتها بشذن هللا-

رســـــــ قـــــــا ع نـــــــ ش جـــــــل

و بـــــــــــــــــدت

ـــــــــــــــــالمعج الم بـــــــــــــــــد
ش
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ال ........... :

ا المخذوط " رس قا عا ن ش جل" دعنا نرى ال يخ ما فم الكتاب.

ةاطعم " رس قا ع "
ال ........... :

ا ال ابا فم المخذوطات.

ا كالم ...لما ةابلنا ا

ال ........... :

جل وعال -بالمعجزات.
"قا ع ن جل ..و بدت
المعج الم بد" يعنمد المليىد من هللا – ى
ش
ى
َّ
الم ىبلغهين مهنهم "قـا ر ال عمـا ومـ م مـر "
"ف غ ن م مـا مرتـ " يعنهمد الرسهل بلغهوا ،ولكهن ُ
فض ىل ،نسخل هللا العافية.
منهم من أراد هللا له الهداية فا تدى ،ومنهم من أراد له ال قاق والغواية َ
" م

ال اقم م رفا" الهاشمم محمد بن عبد هللا -عليه ال،الد والسالم.-

"و و م شبد

وي ف ف

و و مف ـــــــــــو لـــــــــــ

د" ال ااعة العظمى ،وأول من يستات باب الجنة.

ـــــــــــا ج ــــــــــــل

و و مح ــــــــــــــــــول يــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــر

ال ........... :

ُّ
النسخ كلها بالهمز.
ال ........... :

ٍِّ
محبو بالت ديد ،و ُّ
ال ال ،و بعع ُّ
النسخ كلها بالهمز.
النسخ بدون مز
ال ........... :

ماذا؟

ال ........... :

ٍ
ٍ
ٍِّ
النسخ كلها ،وفم بعع ُّ
محبوق ك ا ُّ
محبو ُنسهخة يعنهم
مكتوب
النسخ ال
لط -تما ةلا لرهوان-
تعليقا.
ال ........... :

ما و بحبا يحبو على يديه ورجليه.
ال ........... :

حباه هللا ك ا ،يعنمد و به وأعذاه.

على كل حال

ٍِّ
ه ُّ
محبو.
النسخ ،ومكتوب النسخة -ولعلها ت،حي بعد-د

ال ........... :

ٍ
ٍِّ
محبوق ه ُّ
محبو شدد بدون مزد.
النسخ بهمزد ،وفم الهامش تعلي
اجير ال ا" واحد ا ديجور و ود الظالم الحالك.
اجير ال ا ور " "ج ي
"ج ي
" ور فكان ال شس

ال دح ير مرقد" عليه ال،الد والسالم.
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سموا الوسي ل رت ل" ليسا ٍ
وحد من الخل
" فا
ف
تل أذان آت محمدا الوسيلة والاضيلة .

يره –عليه ال،الد والسهالم -ونهدعوه بهها إ هر

ال ........... :

عندنا جليا ،كل ُّ
النسخ ك ا.
ج يــــــــــ

ــــــــــاجير ال ــــــــــ ا ــــــــــور

ســـــــــــموا الوســـــــــــي ل رت ـــــــــــل
فـــــــــــا
ف

فكـــــان الـــــ شســـــ

ال ـــــدح يـــــر مرقـــــد

ورفــــــــــ لــــــــــوال تح ــــــــــ نــــــــــ

مجــــــــــد

ُيح ر الخالئ تحا لوائه -عليه ال،الد والسالم.-
ـــــــد ٍ وقـــــــ د ناقعـــــــا ش ـــــــل الصـــــــد
و ــــــوٌ مــــــال الكــــــو ر ام ــــــد مــــــا
العذ ان.

"وما ر الس

الط ا

جسم " ليلة المعراب.

"وما ر الس الط ا جسم " يعنمد ليلة المعراب ُعرب به إلى السماق؛ حتى وصل إلى ٍ
مكان
يسمع فيه صريف اوةالم -عليه ال،الد والسالم.-
" جسم " بخالف ةول من يقولد إنه منام ولي

"الــ العـــرك والكرســ

والسالم.-

حقيقة.

ـــ مرصــد" وص ههل إلههى مك ههان لههم ي ،ههل إليههه يه هره  -عليههه ال ،ههالد

وتك يمــــــــــ ل ــــــــــر والر يــــــــــل ال ــــــــــ

ترـــــا س

ـــــا فـــــ الـــــدنا نـــــ م ـــــد

كلمه كما ى
جل وعال -ى
كلم موسى -عليه السالم.-
"تك يم ل ر " هللا – ى

"وتك يم ل ر والر يل ال " الرؤية "ترا س

الرؤية ،والنبم –عليه ال،الد والسالم -يختل

ا ف الدنا ن م د" يعنمد ما ح،لا له

ه

أ ل العلم ل رأى ربه بب،ره أو بقلبه؟ ولما ُسهئل

َر ش؟» حجابه النور ،لهو ك هاه وحرةها سهبحات وجههه مها انتههى
ور ََّن َ ا
ل رأيا ربىك؟ ةالد « شن ا
السهىنة؛ وله ا تقهول عائ هةد "مهن زعهم أن
ور ََّن ََرا ش؟» ،و ا و
ى
المرج عنهد أ هل ُّ
إليه ب،ره « ،شن ا
أنه رآه عند الحنابلة.
محمدا رأى ربه ،فقد أعظم الارية" ،والخالف معروف حتى عند أ ل الم
ال ........... :

نعم.

مرربا" تان ةاب ةوسين أو أدنى.

" رق ل ش ج الج
"مرربا و َّف م السمال مرفد" يعنمد وراقه المالئكة.
ترافــــــــر ا ار العرــــــــو

فم "هو" زائدد.

ــــــــ الــــــــط

نالـــُ فــــ الـــدنيا ــــ

ــــ هـــو فــــ

ــــد
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ال ........... :

ال ،النسخة المخذوطات "
ال ........... :
ف

عند ال يخ "

ال ........... :

يختيك اعت ار الملل

ال ........... :

9

9

هو".

د" أما المخذوطات التم عندناد "

هو".

عن االنكسار أو عن اايذاق أو عن...

ينكسر.

ال ........... :

كا"

هو ف

د".

ال ........... :

ماذا؟

ال ........... :

نعم أنا أعرف المعنهى ،وأن ه ا أولهى ،لكهن المخذوطهات تهواردت علهى ه ا؛ وله لك ُنسهخة ال هيخ
ابن سعدي " ف د" ما واف المخذوطات التم ةد وة عليها.
ال ........... :

أين البيا؟

ال ........... :

ترافــــــــر ا ار العرــــــــو
يعنهمد "فـ

ــــــــ الــــــــط

نالـــــُ فـــــ الـــــدنيا ـــــ

ـــــ فـــــ

ـــــد

ـد" يعنههم فهم يههوم القيامهة أشههد وأت هر ،يعنههم إذا كهان ه ا فهم الههدنيا ،فمها ال ه ي فههم

ا هرد؟ فال ي فم ا هرد أعظم.
ال ........... :

نعم.

يـــــــــــُ فـــــــــــ ة

ـــــــــــ ســـــــــــ م

فـــــــــ ة ل ـــــــــا ترضـــــــــ

فـــــــــون م بـــــــــد

ون من لزم ال،الد والسالم على النبم –عليه ال،الد والسالم -فهخجره عظهيم ،فال،هالد الواحهدد-
عليه ال،الد والسالم« -م ْ فَّ َ َ َّ ف ة وا دة فَّ
ش َ َ ْي َ ا َ ْ را» ،واوحادي فهم
َ
َ
َ َ
الح على ال،الد عليه –عليه ال،الد والسالم -أولها اومهر بال،هالد والسهالم عليهه فهم ةولهه –
جل وعال-د {َ ا َب َ ا َّالطب َ َم ش وا َف وا َ َ ْي َو َس شموا َت ْس يما} [ا ا .]56:
ى
ال ........... :
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اوصهل أن ال نهاق علهى هللا –جه ىهل وعهال ،-هم ال،هالد علههى النبهم؛ ونهه نها انتهههى مها يتعله بههه،

فختمه بال،الد عليه.
ال ........... :

ما ال ي يمنع ما دام صلى عليه؟
ال ........... :

ونـــــــــــ ن ـــــــــــ ل نـــــــــــاا وضـــــــــــو ف

قـــــــــر ما ــــــــــو

قـــــــــر مح ــــــــــد

يعنم كل اونبياق –عليهم ال،الد والسالم ،-ويختل أ ل العلم ل ُي،لى على يهر اونبيهاق أو
ت ختص ال،الد والسالم باونبياق فقط؟ أما تبعا فيجوز أن تُ،لم على ير اونبياق ،تُ،هلم علهى
ا ل واوصههحاب ،أمهها علههى سههبيل االسههتقالل فمنعههه جمههع مههن أ ههل العلههم ،وأباحههه آهههرون؛ ون
َ ـ َْوَفـ » لمها جهاق بزكاتهه ،فخبهاحوه
النبم – عليه ال،الد والسهالم -ةهالد «الَّ ش ـ َّ َفـ َ َ ـ
العرف عند أ ل العلم ةاطبة تخ،يص ال،هالد علهى النبهم –
له ا ،واوصل أن أ ل العلم يقولوند ُ
هرحم علهى مهن بعهد م،
ويت ى
ويترضى عن ال،حابةُ ،
عليه ال،الد والسالم -دون يره ومن أتباعهُ ،
جل وعهال-د ع ىهز وج ىهل ،فهال ُيقهال لمحم ٍهدد ع ىهز وج ىهل –عليهه ال،هالد والسهالم-
ويقال بالنسبة هلل – ى
ُ
يز جليال ،النبم –عليه ال،الد والسالم -عزيز جليل ،لكن ما ُيقالد ى
وجل.
و ن كان عز ا
عز ى
فالعرف عند أ ل العلم يخ،ون
ُ
ال ........... :

ه االصذالحات بمن ُذتر.

أيش عبد السالم؟

ال ........... :

عليه السالم يعنمد االةت،ار على السالم دون ال،الد أو ال،الد دون السالم.
ال ........... :

إذا ُه،ص لمعنى م ل ما يقولوند علم –عليه السالم -م ال،
ال ........... :

ا شعار مبتدعة.

عيسى –عليه السالم -م ل محمد -عليه السالم -يعنم إفراد ال،هالد دون السهالم أو العكه

مهن

اتخ ه ديهدنا لهه ُي،هلم وال ُيسهلم دائمها ،أو يسهلم وال ُي،هلم دائمها ه ا أطلقهوا فيهه الك ار هة ،والنهووي
أطل الك ار ة على من ةاله مرد واحدد ،جزم بخنه مكروه فم شرا مقدمة ُمسلم؛ ون مسلما –رحمهه
هللا -ص ههلى عل ههى النب ههم –علي ههه ال ،ههالد والس ههالم -ول ههم ُيس ههلم ،وال ش ههك أن م ههل ه ه ا ال ي ههتم ب ههه
االمت ال ،امت ال اومر فم ا ية.
ال ........... :

ما أدري.
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ال ........... :

"وضو ف

1

قر ما و ".

ال ........... :

ما جاق فيه نص ،النص فم النبم -عليه ال،الد والسالم.-
ال ........... :

"وضو ف

قر مح د".

قر ما و

" اير ن ا ".

ال ........... :

ماذا عندك؟

ال ........... :
ضوعاا؟
قر ما و " إلى كم ُ

يعنم بقولهد "وضو ف
ال ........... :

يعنم ل تناع المضاعاة بدون ذكر العدد؟
ال ........... :

ا.

نعم ُيضاعاها هبر

ا يقولد ما الفا دة ال

م تك ف ف ال

ما الاائدد من م ل

؟

رصدها الع مال الطب ب مون هط الم وما الطـوا مـ مـا في ـا

ا النظم؟

ال ........... :

نعم م كورد.

النظم يسهل حاظه وي با فم ال ن ،يعنم لما تحاا منظومة ،بوت الهنظم فهم اله ن أت هر مهن

العلهم فهم الاهن الواحهد أت هر مهن نظهم؛

بوت الن ر ،لكهن اله ي ُي هكل علهى الهنظم أن يحاها طاله
ونه إذا لم تكن حافظته ةويهة مميهزد فشنهه يح،هل عنهده الخلهط ،الخلهط بهين ه ا ُيريهد بيتها مهن كه ا
ويخرب عليه بيا من ك ا السيما إذا توافقا ،فشن كانا كلها أراجيز أو كلها...
ال ........... :

ومقههدم علههى الههدعاق فههم صههحي مسههلم ال،ههالد علههى النبههم –عليههه ال،ههالد والسههالم-
نعههم يكاههم ُ
ُمقدمة على ال ِّ تر ال ي بعده.
ال ........... :

يدهل

ه صارت عنوانا م ل ال هادد.

ال ........... :
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امت ال اومر يتم بقولكد صلى هللا عليه وسهلم ،ال،هالد ااب ار يميهة مها فيهها صهالد ،صهالد إبه ار يم

التم فم الت هد ما فيها سالم أصال.
ال ........... :

عليه ال،الد والسالم ،صلى هللا عليه وسلم ،و ذا أردت أن تُ،لم على ا ل من باب أنهم وصهية
النبم –عليه ال،هالد والسهالم -فتُ،هلم علهى ال،هحابة اله ين هم حملهة الهدين ،ولهوال م مها وصهل

إلينا.

" اير ن ا جال م
"ال

ير مرس " و و القرآن الكريم.

ير مد و م ال اس

ال ........... :

مد" إلى الرسول -عليه ال،الد والسالم.-

"ال

ير مد و م ال اس

"م

ير مرسـ " مهن هللا -ج ىهل وعهال" -الـ

يـر مـد و" و هو الرسهول -عليهه ال،هالد والسهالم-

هاق " يعنم عذ

ال،حابة علهى الرسهول –عليهه ال،هالد والسهالم -هم

ال ........... :

"م ال اس
"و فحا

مد".

وال شر م

أردفهم با ل.
"م

"وم

مد".

هاق وم

داه ف ا

افير ب د ".

داه " يعنمد من تبعهم بشحسان "وم

و قـــــــــــــــــــــ د ن

ر

يـــــــــــــــــــــر

داه ف ا

و ســــــــــــ ل

افير ب د ".

فــــــــــــوا وإتمــــــــــــاا مرصــــــــــــد

إرداف ال هادد بالحمد وال،الد ال شك أنها من الكمال ،وجاق بهها أحاديه  ،لكنهها ضهعياة؛ ونهها

باعتبار أن ما تقدم هذبة ،والخذبة التم لي
و قـــــــــــــــــــــ د ن

ر

يـــــــــــــــــــــر

" ااتمل س " نسخل هللا ُحسن الخاتمة.
ااتمــــل ش ســــ شت يــــ الف ــــ الرضـــــ

فيها ت ُّهد كاليد الجزماق ،لكن الخبر ضعي .
و ســــــــــــ ل

فــــــــــــوا وإتمــــــــــــاا مرصــــــــــــد

وت ـــــــ فــــــــ الفـــــــون قــــــــر مرعــــــــد
ش

يعنم فم جنات النعيم فم الاردوح اوعلى ال ي و أعلى الجنة.
"ونحمد مدا ب يك َطول " و و ذي ى
الذول ال إله إال و العزيز الحكيم.
"ونس ل اإل

ص فـ نـ مرصـد" وعمهل ال إههالف فيهه حهابط باطهل ،فهااهالف الهركن اوول

من أركان القبول مع االتبا واالةتداق.

النعم تحتاب
"ونيف وغ ال كر وال كر نعملا" يعنم بعد يحتاب إلى شكر ،إذا كان ال كر نعمة ،و ِّ
إلى ُشكر ،فه ا ال كر يحتاب إلى شكر؛ ول لك يقولوند إن التسلسل فم م ل ا مقبول؛ ون كل
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هاتر
ال كر يحتاب إلى شكر ،ال كر ال هانم يحتهاب إلهى شهكر علهى مها ال نهايهة ،فهال يهزال العبهد ش ا

هلل – ى
وجل ،-و ا شكر أو تسلسل فم المستقبل ،و و مقبول عند أ ل العلم ،لكهن –واضه يها
عز ى

إه هوان؟ -النعم ههة ش ههكر ،لك ههن الني ههة ههل تحت ههاب إلههى ني ههة؟ الني ههة عب ههادد وعم ههل القله ه  ،واوعم ههال
بالنيات ،فهل

ه النية تحتاب إلى نية ،والنية التم ةبلها تحتاب إلهى نيهة ه ا تسلسهل يهر مقبهول

عند أ ل العلم؛ ونه فم الماضم ،والمسخلة مبحو ة فم كت
وطولها.
شيخ ااسالم و ال ي شهر المسخلة ى
"ونيف وغ ال كر وال كر نعم ال ..و

" ال

" أيد نعمك.

" يا هللا "ت رح" تتتابع على هلقك "لمج د" المجتدد طال

ُينعم عليه.
ال ـ ت ــرح لمج ــد" { َف ـَ
"و

ا الق جمع.

وطول أ ل العلهم فيهها ومهنهم
العقائد ى

الجدوى السائل الراجم من ربه أن

ل َرب شك َمــا شت َكــطَ ان} [الــر م  ]13:واحههد ا –واحههد ا الق-

ال ........... :

ضبط بتسعة وجوه.
لها مارد ُ
ال ........... :
آالق جمع.

" ف ـ ل ــا الــطنر الحكــي ون ت ـا" حاظهها لنهها القهرآن {اَّنــا َن ْح ـ ش َنَّ ْلَ ـا الــط ْ َر َوإَّنــا َل ـ ش َل َحــاف شو َن}
[الحجــر ]9:تكىاههل هللا بحاظههه ،بخههالف الكت ه السههابقة؛ ول ه لك يبقههى كمهها ههو كمهها أُنههزل إلههى يههوم
القيامة؛ ون هللا تكىال بحاظه ،والكت

السابقة تعرضا للتحريف والح ف والزيادد والنق،هان؛ ون

اسـ ش ْحف شوا} [الما ـدة ]44:اؤتمنهوا علهى ُكتهبهم واسهتُحاظوا عليهها فلهم
هللا – ى
جل وعال -ةهالد { َمـا ْ
يحاظو ا؛ ول لك ح،ل منهم التحريف والح ف والزيادد والنق،ان.
وفم

ا يحيى بهن أته م القاضهم دعها يهوديها إلهى ااسهالم ،فهرفع مها أسهلم ،فلمها كهان مهن العهام

القابهل جههاق اليههودي مسههلما إلهى يحيههى بهن أت ه م ،وسهخله عههن السهب  ،ةههالد لمها دعههوتنم انتظههرت

وتخملا ،فنسخا نسخا من التوراد ،وزدت فيها ونق،ا ،وعرضتها فم سوق الهوراةين مهن اليههود؛
فتخذاو هها واعتم ههدو ا ،وةه ه أروا فيه هها ،ههم عم ههدت إل ههى ُنس ههخ مههن اانجي ههل فاعل هها فيه هها كه ه لك زدت
وحرفهها ،وعرضههتها فههم سههوق ال هوارةين مههن الن،ههارى؛ فتلقاو هها واعتمههدو ا ،وة ه أروا فيههها،
ونق،هها ى
وعملوا بما فيها ،م عمدت إلى م،ح

هير ،ال ُيهدرك
من كتابكم من القهرآن ،فغيىهرت فيهه شهيئا يس ا

إال بالتخمل ال ديد ،فعرضته فم سوق الوراةين من المسلمين ،فنظر فيه واحد ،ورماه فم وجهم.
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ا موجود فهم القهرآن مها يحتهاب

يحيى بن أت م حج ،وعر الق،ة على سايان بن ُعيينة ،ةالد
إلى استدالل ،و عندنا فم كتاب هللا {اَّنا َن ْح ش َنَّ ْلَ ا الط ْ َر َوإَّنا َلـ ش َل َحـاف شو َن} [الحجـر ]9:تكىاهل
حرف ،وأولئك استُحاظوا فلم يحاظوا.
هللا بحاظه ،ال يستذيع أحد أن ُي ِّ
ف ــــــ ل ــــــا الــــــطنر الحكــــــي ون ت ــــــا

اوحادي

ايــــــــــر ــــــــــدب

ال س ســــــــــ مســــــــــ د

النبوية ال شك أنها م،در من م،هادر الت هريع فهم ااسهالم ،والعمهل بهها واجه

تانا متواترد أو ير متواترد.

سهواق

" اير دب ال س س مسـ د" بالتسلسهلد تسلسهل الهرواد مها هم بخهبهار تُنقهل علهى ألسهنة النهاح
الحاهاش
حاظو ها أو لهم يحاظو ها ،ال ،أحاديه ُمسلسهلة بهالرواد ال قهات ومضهبوطة ومتقنهة ،واوئمهة ُ
نىقحو ا ،وردوا ما أُدهل فيها ،و ن لم يتكال هللا بحاظها ،لكن كما ةيلد تعيش لها الجهاب د ،اوئمة

الحااش ،والجهب
ُ
"فما نا في ا ن

ود النىقاد الخبير.
صر".

ا ن نتخهر عليهم؟
ال ........... :

الوجه؟

ال ........... :

من العلم الوجه ٍ
باق فيه همسة ع ر بيا.
ال ........... :

ماذا؟

ال ........... :

تي

تجمق أربعة أبيات؟

ال ........... :
ونا بدأنا بال،احة التم تليها ،ينتهم أين؟
ال ........... :

الكالم ما يتواصل.

ال ........... :

نعم.

ال ........... :

لكن أنا ما أريد ااهوان يستذيلون م ل ا ةبل الدهول إلى المق،د ،و ا أهونا استذال ،يقولد
ما الاائدد من نظم ه المنظومات الذوال مع ما فيها من تكل ٍ فم النظم؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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هالف انتها.

ال ........... :

ما كنا ناويا أن ُنعل عليها يتم المتاا معها لنوات ...
ال ........... :
نعم إذا انتهينا من المقدمة ،المقدمة ُةهرأت سهابقا مها نحتهاب إلهى رد ها بهالقراقد ،فيمها بعهد إذا دهلنها

فم المق،د فم الاقه –إن شاق هللا -نرى آلية تنتظم إن شاق هللا.

