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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

كرنييا مشييدماغ م وريية و ييير مرتبيية ،لعييف في ييا ريييئا ينفييا اللالييم المع ن ي

في الييدرل الماذ ي
بالم ِشنا أو نظمه ،و كرنا من ال روح (ال رح الكبيير  ،وقلنيا إنيه مسي مد في البيه مين (الم)ني
ُ
بحيث تش أر الصفحة والصفح ين من هياا ومين اك ت ت يد فرقيا ،ميا أب صياحم ال يرح الكبيير ت

ٍ
قدر كبير مما ف الك ابين.
ُيشال إنه ت ج د له ،بف ج ده ظاهر وواذح ما هاا اتر راك ف
تميه إلي ييا الحاجيية لل فياوغ بييين الك ييابين الم ييروحين،
ولكين حييان منييه أرييا  ،وزاد فيييه أريييا ُ

فالم)ن ي رح مخ صر الخرق  ،وال رح الكبير ررح للمشنا ،وبين ما تفياوغ ،فيالمشنا فييه زاياداغ
كثي يرع علييى الخرق ي  ،ف ييرح ا ال ييارح –رحمييه هللا ،-وخييرب بعييح ايحاديييث زاييادع علييى مييا ف ي

الم)ن  ،وكالك اآلثار ،فم رد صييا ه مناسيبة للمشنيا ميا ال فياوغ اليا بينيه وبيين الخرقي هياا
ج د ليه بالسي ف ،ترتييم المسيايف يخ لي

ميا أب ك يم الفشيه في ال ملية قرابية مين بعيح ،لكين

تصني الخرق على طراشة الم شدمين ،و كرنا ف ثنايا ررحه الا دام ثالثة ع ر عاما أب فييه
كبير ،وفيه خلف ف ال نصي على طراشة الم أخران ال ذِبلت وأ ِ
ُتشنت.
از ا
إعو ا
ُ
فال صني على طراشة البداياغ كما هو معلوم ت تأت ُم شنية مبيبوطة كميا هيو ريأب مين ييأت
بعد من يب يد ال ي  ،اليا يبيدأ ال ي

يكيوب ليه قصيم السيبل ،وفبيف السيبل ،وأجير السيبل،

لكن يأت مين ييأت بعيده في ايد علييه ،وايأت مين ُيحيرر المسيايف بعيده إليى يير ليك مميا قيام بيه
المشييارب بين مييا قييد ي ييد ار ي باها أو ت يياب ا كبيي اير بحيييث يشييول الشايييف
ال ييارح ،و ب كيياب النيياظر ُ
سمعناه يب ال رح منشول من الم)ن  ،وف البه من الم)ن .
وصييار ال ييرح عمييدع لميين جييا بعييده ميين ال يراح ل يياا الك يياب الييا هييو المشنييا ،ولمخ ص يره زاد

المس شنا الا طبشت ر رته على ايصف ،وزادغ عليه ،وتعرفوب ال اد هو عمدع عنيد الم يأخران،
اع نوا به عناية فايشة ،في ادغ عليى ايصيف ميا أب ايصيف عميدع في المياهم ،واشوليوب إب الي اد

ف بالد ن د عند الحنابلة ف ن د مشدم على يره ،والدليف عنيد حنابلية ال يام دلييف اللاليم ُمشيدم

على يره ،وهما ك ا باب ف

اية ايهمية والوذوح ف الدليف ،وكثرع المسايف في الي اد ،وكالهميا

م داول وم روح ومعرون عند طالب العلم.

من ال روح الم مة ف الباب (اإلنصان ف معرفة الراجح من الخالن في روايياغ المياهم هيو

يعرض للخالن العال بين اييمة ،لكن ف إطار الماهم ،فيس وعم جميا الروايياغ ،واسي وعم
أسما ايصحاب ،وأسما الك م ُك م ايصحاب ف الماهم.
وا ِهد ف اإلنصان ينه ك اب ماهب بحتٍ ،
وعار عين اليدليف
بعح العلما من ريوخنا ُيشلف ُ
ح ى قال بعب م إنه لم يش

على الصيالع عليى النبي –علييه الصيالع والسيالم -في الك ياب إت
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أربا مراغ ،ما أنه يشا ف اثن ع ر م لدا ،وهاه مبال)ية ،أنيا وقفيت عليى أكثير مين ليك ،وميا

لك ُيح اب إليه ،واسد ث)رع تسيما بالنسبة للمع نين ف ماهم أحمد ،والك ياب ملبيوط طبعية في
السنة المحمدية قبف ما يشرب من س ين سنة ف اثن ع ر م لدا.
ملبعة أنصار ُّ
وميين ال) اريييم أب اللييابا وهييو ال ييي محمييد حامييد الفش ي كيير ُّ
النس ي ال ي اع مييد علي ييا ،فيياكر

ُّ
النسخة ايولى ،وقال إن ا بخط ال ي عبد هللا بن عبد الع ا العن ر  ،يصير يا ري محمد؟
طالب :كفيف.

ال ي أعمى! والنسخة ٍ
بأمر من ال ي العن ر يحد طالبيه –نسييت اسيمه و ت فالنسيخة عنيد ،
ايصف عند  -بأ ٍ
واعلِيل ال يي
مر من ال ي  ،و ا أريكف علييه ري
ارجيا ال يي  ،وصيحح ليهُ ،
على بعح المواذا.
فالوهم هاا ميا يمكين أب يم ي عليى أحيد ،يشيول بخيط ال يي عبيد هللا بين عبيد الع اي العن ير ،
وهو معرون أب ال ي أعمى ،وال ي حامد –رحميه هللا -ليه أوهيام ،وفي طبعاتيه في بعبي ا ميا

صييفحة،

ت ُيوثيل بيه ،فميثال (ريرح الكوكييم المنيير سيشط منيه في موذي ٍيا واحيد أكثير مين مياي
ص ِحح الك اب.
والخلأ والصواب ف أكثر من خمسين صفحة لما ُ
(المبي ِيدط وهيو بالفعيف إبيداط في ال ييرح
هيااب الك ابياب مين أهيم رييروح المشنيا ،فيف ا أُذيي إلي ميا ُ
تبن ُمفلح.

الك م اللوالة يس فيد من حارية ال ي سليماب بن عبيد هللا
والمس ع ف الا ت يصبر على هاه ُ
بن محمد بن عبد الوهاب ،وه ملبوعة ف ثالث م لداغ.

اإلمام الم دد محمد بن عبيد الوهياب اخ صير ال يرح الكبيير واإلنصيان ،وجميا بين ميا في م ل ٍيد
واحييد وسييماه (مخ صيير اإلنصييان وال ييرح الكبييير ملبييوط وم ييداول ومعييرون ،صيياحم الحاجيية

العاجلة يش أر فيه واس فيد منه ،و ت فايصف (ال رح الكبير ،واإلنصان ،والمبدط لكن ُك م تنشلا
دون ا ايعناقُ ،ك م كبيرع ًّ
جدا.
وطالييم العلييم مييا هييو محصييور علييى هيياا الك يياب أو علييى رييروحه ،لييو ال فييت إلييى ال فاسييير مييا ا

يخ ار من ال فاسير؟

العميير ت يس ي وعم هيياه
ال فاسييير ال ي في ييا ع ييروب م لييدا ،ثالثييوب م لييدا ،ع يرع أكثيير فأقييفُ ،
ايميور ،لكيين طييالب العليم ميين ِ
الشييدم كي ايف مين م ينحييى المنحييى أو اللراييل اليا يرتيياح إليييه ،فميين
طييالب العلييم اليياين صيياروا علمييا ميين ات ييه إلييى ال فسييير ت ييد عناي ييه ف ي ال فاسييير ،و ب كانييت
ُ

عناي ه ف الك م ايخرى أقف ،وهو ُي ارك ف جميا العلوم ،ومن م من ات ه إلى الحديث ،ومن م
وكف ُميسر لِما ُخلل له.
من ات ه إلى الفشه و يره ،ا
الم يِبا ان شيياه مين ك ابييه الكبييير (اإلنصييان  ،ونشييح
صياحم اإلنصييان لييه ك يياب اسيمه (ال نشيييح ُ
الرواياغ وحررها ف ج أخاه من اثن ع ر ج ا ،هاا الك اب (ال نشيح ما أصله المشنيا جميا
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بين ما ابن الن ار ف ك ٍ
اب أسيماه (من يى اإلييراداغ في ال ميا بيين المشنيا وال نشييح وال اياداغ ،

وال واك ف ك ٍ
اب اسمه (ال وذيح ف ال ما بين المشنا وال نشيح .

(المن ى عند الم أخران هو أقعد بالماهم وأم ن وأجود عبارع من يره ح ى قيالوا إب المياهم
عنييد الم ييأخران مييا اتفييل عليييه صيياحم اإلقنيياط وصيياحم المن ييى ،مييا اتُِفييل عليييه ف ي اإلقن يياط
ونِشف نشال عين ال يي عبيد اليرحمن بين سيعد أب ال وذييح
والمن ى ،ففب اخ لفا فالمن ى أقعدُ ،
لل واك أفبف من المن ى ،أنا ما قارنت بين الك ابين ،لكن هاه ُنُشول ُيس فاد من ا.
نأت للنظم ،النظم تسعماية وع ر صفحاغ ،كيف صيفحة في يا سيبعة ع ير بي يا ،كيم يكيوب النيات

سبعة ع ر ف تسعماية وع ر؟

طالب........... :
إ ا حافنا العناوان.

أنا قلت ف الدرل الماذ
وأكثر ر

أنا م ردد ين ما حسب ه بدقة بين أب يكوب أقيف ري

اثني ع ير

أربعة ع ر ،إ ا حافنا ال راجم تراجم ايبواب يصفو منه أربعة ع ر ،بعد الدرل قيال

ُربعه -نونية ابن
ل طالم من اللالب أنا عاد الك اب س ة آتن ،النونية س ة آتن ،ما ت
الشييم ،-فيبعح اللييالب يسي ع ف ،وميا أدر هييف طبعيه اتسي دراك؟ عليييه أب ي ثبيت أو يمكين مييا
عد إت ُم لدا.
طالب........... :
قلت له ما عددغ إت م لدا؟ قال ت ،لكن من باب إحساب الظن.

ال ي عبد الع ا بن سلماب له ك اب ف الفشه ،ألفه عليى طراشية السي ال وال يواب سيماه (ايسيئلة
وايجوبية الفش يية ذيمن الك ياب منظومية ابين عبيد الشيو  ،فكيف ب ٍ
ياب ين ي منيه مين أبيواب الفشيه
بأسيئل ه وأجوب يه ُيردفيه بميا جييا في الينظم ،وأنيا اتصيلت عليييه –رحميه هللا -قبيف ع يران سيينة أو
أكثر ،وقلت له ما النسخة ال اع مدغ علي ا ين بحاجية إليى ُنسيخة صيحيحة؟ قيال أبيدا وت
ومحششية ،قليت جي اك هللا
والنسيخة صيحيحة ،واع ميدنا عليى الملبوعية ُ

يح اب إليى ُنسي وت ري
خير ،رحمه هللا رحمة واسعة.
ا
الك يياب الييا هييو ِعشييد الف اريييد قييالوا إب فيييه ُنسييخة ف ي جامعيية اإلمييام قديميية ُمصييورع عيين مك بيية
كثير وأخلا .
ريس ربي ال صورغ جميا مخلوطاغ ال امعة ،وقالوا إب في ا مسحا ا
الك اب الملبوط عن ُنسخة ال ي قرنال بن؟ ابن أيش؟
طالب............. :

طبعيت عن يا نسيخة المك يم اإلسيالم  ،قرنيال بين عبيد اليرحمن بين قرنيال،
ال ي  /قرنال ال ي ُ
وه ُنسخة م يأخرع سينة سي ة ع ير ومياي ين بعيد ايلي  ،هنيا ُنسيخة محفوظية بالمك بية السيعودية
ودعت ف مك بة الملك ف د الوطنيةِ ،
ال ابعة لإلف ا  ،ومخلوطاغ المك بة السعودية كل ا أُ ِ
ووذا
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ف المك بة السعودية نسخة مصورع صورنا هاه النسخة ،وه نسخة ال ي عبد هللا بن عايح -
من أهف عني ع -ك ب ا ال ي  ...ف اا ر

طالب :فوائد.

ال ييي ك ب ييا سيينة أل ي

م عوب عليه ما ُنبيا وق ا.

وميياي ين واثنييين وتسييعين بعييد نسييخة قرنييال بخي ٍيط نسييخ ٍ جميييف ومرتييم

ومينظم ،هيياه النسييخة آلييت إليى ال ييي عبييد الللي ي

ال ي محمد بن عبيد اللليي

بين عبييد الييرحمن وعلي ييا اسيمه ،ثييم إلييى ولييده

وك يم ال يي محميد بين عبيد اللليي
–رحيم هللا ال ميياُ -

المك بة السعودية أخانا من ا صورع.

كل يا في

ونسخة ريخنا ال ي عل بن إبراهيم بن صالح بن محمود الم يشح هياه معي نسيخ ا مين نسيخة

ال يي عبييد هللا بيين عييايح ،ليلية اإلثنييين المبييارك الموافييل الثالييث ع ير ميين ر ي ر
ر ور سنة أل

و ٍ
ثماب وس ين وثالثماية ،هاه آخر نسخة.

الشعييدع ميين

المشصيود أن ييا ُنسي م ييأخرع ،وتح ياب إلييى تعييم في ال صييحيح ومراجعية الم ارجييا ال ي رجييا إلي ييا
الم ل  ،وهو تعم مخلون إب را هللا.

طالب........... :

نعم ُنراجا المخلوطاغ والملبوط.
طالب........... :

المحششة ف خمه وأربعين رسالة علمية لعل م قاموا ب
لعف النس ُ
ب م.

بش الك اب ف المشاطا الوعظية ال
أُرير إلى اخ ٍ
الن ف النظم ،قال ف ك اب ال ناي

ٍ من ليك كميا هيو المظنيوب

كرنا من ا ف الدرل الماذ ف ك اب ال ناي  ،لكين أنيا

ومــــر نــــار رحــــو الــــدار نــــ عير جــــ

فقــــد ــــان مقــــأ المي قــــ وكــــ ن

ـــــ

وف ك اب الوصايا قال "ومر نار رحو الدار نـ ير" ميا قيال سيبعين ،هنياك قيال في ال نياي
سبعين ،وف الوصايا قال

ومــــر نــــار رحــــو الــــدار نــــ ير جــــ

فقــــد ــــان مقـــــأ المي قــــ وكــــ ن

ـــــ

ل هايلــأ الس ـ ير» ف ي البخييار  ،فالس ي ين مظنيية ...هللا
وف ي الحييديث الصييحيح «أع ـ ر ال رمــر َّ

المس عاب.

ير» فأنيا ميا أدر لمييا ا قيال سيبعين في أول ايميير؟
ير اَلـ
ا
الس ـ ْ ع َ
َع َمـار أ ام ـ َمـا َهـ ْـي َر السـ َ
«أ ْ
ولعليه كياب أن يط وأرييم وأصيح ،وأمليه أقيوى وأبعييد ،ثيم لميا وصيف هيياا الموذيا ان ابيه ري ميين
قصر أمله.
أعراض الدنيا وقال س ينُ ،
طالب........... :
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ال ناي خالص ان ى ماغ ،إب كنت تنظر إلى الباب ف و ماغ وان ى ،ف ال ناي يعن أعلاه

َع َمار أ ام
أبعد ايجلين «أ ْ
طالب........... :

ير».
ير اَل
ا
الس ْ ع َ
َما َه ْي َر الس َ

تسا وس ين يعن ما كميف السيبعين ،وهللا المسي عاب -رحمية هللا علييه ،-وهيو موليود سينة سي ماية

وثالثييين ،وميياغ سيينة س ي ماية وتسييعة وتسييعين ،تسييا وس ي ين سيينة مييا كمييف السييبعين –رحميية هللا
عليه -وهللا المس عاب.
نعم.

ٍ
محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا
قال –رحميه هللا تعيالى" -بسـ ال الـر مر الـر ي ب ريـ رسـر وأعـرب ـا الاـيخ اامـا العـال
العالم األو د شرف اانال دوة األرا ".

ايصف؟

طالب.......... :
المشنا.

طالب :مقدم المققعب رق أر ف مقدم المققع.
هاا ت يوجد ف نسخ .

طالم ..........

هاا ما عندنا فيه ر .

طالب :ه ه المقدم .
طالب........... :

ف ُنسخة من ُّ
النس ؟
طالب :رع .
ه مصورع؟

طالب........... :

النسخة المصورع في ا ر ؟

طالب........... :
أعلن إياه.
نعم.

" ا الايخ ااما العال العالم األو دب شرف اانال دوة األرا ب مف ـ الفـرأ أو ـد النمـان
محمد ع د ال هـر أ مـد هـر محمـد هـر دامـ المقدنـ –ر مـأ ال  :-الحمـد
َّ
موافق الدير أهو
هلل".
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أيبيا ف ي اخ ي الن ف ي النسييخة هيياه ال ي هي النسييخة ( مييا في يه كييف مييا كييرغ ،يشيول " ــا
الايخ ااما العال األو د الصـدر الب يـرب شـيخ اانـال موافـق الـدير أهـو محمـد ع ـد ال هـر
ورور ضريح".
أ مد هر محمد هر دام المقدن ب ادس ال رو أب ا

يعن ي هيياه ميين المشييدماغ ال ي ييياكرها ُّ
النسيياا ليسييت ميين كييالم الم ل ي  ،المشصييود أب مثييف هيياه
ايريا ال في ا ِ كير للم لي وأوصيان وألشياب وثنيا ودعيا هياه ليسيت مين كيالم الم لي  ،وت
ُيمكن أب يشيول ابين قدامية مثيف هياا الكيالم وت ييره مين اييمية العلميا المعيروفين بيالعلم والعميف،
فمثف هاا يف ح به الناس الا ينس الك اب ياكر هاه ايريا  ،والا ي منا ما بعده.
نعم.

"اْل َح ْمد اّلِل اْل َم ْح مود َعَي كل َ ا َّ ب ا
الدائ اْلَ ا هَال َزَوا َّ ب اْلموجد َخْيَقأ َعَي َغ ْير م َثـا َّ ب اْل َعـال
الس َـماِب
َم َواج اْل َحارب َوَذارات الرَما ب َر َر ْعنب َع ْقأ م ْثَقا َذارَّة ف ْاألَْرض َوَر ف
ا
ب َعَدد اْلَق ْطرب َوأ ْ
{عــال اْل َل ْيــب َو ا
ُ َعَي ـ
الاـ َـِ َادة اْل َب يــر اْلم َ َعــا [الرعــد]9:ب َو َص ـاي ا
َوَر َت ْح ـ َ أَ ْطَ ــاأ اْلجَ ــا َ
َنيدَرا م َح امَّد اْلم ْص َطَف َوآلأ َخ ْير آ َّ َصَالة َدائ َم باْللدو َو ْاْل َصا ب أَ اما َب ْعدب
ُ أَ ْ َم َـد ْهـر م َح امــد ْهـر َ ْقَ َّـل  -رضـ ال
ـاب فـ اْلفْقــأ َعَيـ َمـ ْ َهب ْاا َمـا أَه ـ َع ْ ـد ا
َف َِـ َ ا ك َ ف
عقأ ."-
ال يبان ما عندك؟

طالب :ر ما عقدي الاي ار .

َر َثــر
رجــازهب َوَتْقري ــأ َو َنــطا َهـ ْـي َر اْلَقصــير َوال اطويــلب َو َجامعــا أل ْ
" ْ
اج َ َِـ ْـدت ف ـ َج ْمعــأ َوَتْرتي ــأب َوإ َ
الدليلب َوال ا ْعييـل؛ لَي ْبث َـر عْيمـأ َوَيقـ ال َ ْجمـأب َوَي ْسـِ َل ْفوـأ َوَف ِْمـأب َوَيبـو َن
ْاألَ ْ َبا عْرَي َعر ا
َمَيَقاب َوي ْصي َح َ ْوَلَقا َو َع َمَيَقـاب
مْققعا ل َحافويأ َرافعا لياقاظر فيأب َو ا
ُ ن حارأ اْل َم ْسئو أ ْ
َن يَ ي َلَقا أ َ
َوَي ْج َع َل َن ْعَيَقا مَقريا اَل ْيأ َوَرافعا َلَد ْرأ.
ر َاب ال اط َِ َارة".

ونافعا برحم ه لديه؟

طالب :ما فيأ را شيخ.

هو موجود؟ ما الا معك؟

طالب............. :

هو الا معه ما اس فدنا ريئا.

طالب............. :
ما ا عندك؟

طالب............. :
ونافعا برحم ه لديه؟
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طالب :عقدرا ورافعا لدرأ فقط.

عندك؟

طالب............. :
برحم ه.

طالب :كيم بمقأ وكرمأ ليس موجودة ف القسخ هـ هب لعيـ األنـ و القـاد أ

ـر رسـخ

الايخ نييمان.

نعم ،النسخة ال عند ال أحبرت ا ايسيبوط الماذي أقيدم مين ُنسيخة ال يي  ،وفي يا عنايياغ
تعليشاغ وأريا كثيرع ًّ
جدا ،لكين ميا ايسي أب اليورق ين ايوليى والثانيية سياقلة مين الك ياب ،وميا
نسخه من المشنا إنما نسخ ا من اإلقناط.

طالب :رق أر را شيخ؟
أتكلم عن المشدمة ب

ٍ يسير.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آليه وصيحبه
أجمعين ،أما بعد،

فيشول الم ل –رحمه هللا تعالى" -بس ال الر مر الر ي ب اْل َح ْمـد اّلِل اْل َم ْحمـود َعَيـ كـل َ ـا َّ "
"اْل َح ْمد اّلِل" الحمد عرفه ايكثر بأنه الثنا على المحمود بال ميف اتخ يار  ،وتفسير الحمد بالثنا
ير [الفاتح َ ]2:ا َ  َ :مَدر َع ْ ديب
رده ابن الشيم بحديث «ا َذا َا َ اْل َع ْ د{ :اْل َح ْمد اّلِل َرب اْل َعاَلم َ
الر ي [الفاتح َ ]3:ا َ  :أَ ْثَق َعَي ا َع ْ دي» ف عف الثنا ير الحمد.
الر ْ َمر ا
َوإ َذا َا َ  { :ا
"هلل" هللا هاا علم على الااغ اإلل ية ،وهو اتسم ايعظم عند بعح أهف العلم ،واخ لفوب هف هيو

ُم ل أو أصف؟ فكثير من الل)وايوب يشوليوب هيو م ي ل مين المصيدر اليا هيو ايلوهية أو اإلليه
من أله يأله إل ة ف و إله ،فايصيف إليه وأ ِ
ُدخليت علييه (أل فصيار اإلليه ،ثيم ُسي ِ ف بحيان ال مي ع،
فصار كما يشولوب -والع دع علي م -هلل بال رقيل ُفف ِخم تعظيما ل أنه.
والخالن ف كونه م ًّشا أو أصال يع رض عليه عليى مين يشيول إنيه ُم ي ل أنيه ت ُبيد مين أص ٍيف
يرجا إليه وهو المصدر ،المصدر أصف الم شاغ ،وهللا -جف وعال -ي عيالى عين ليك ،وا شيدل

أب يكوب له أصف.

والاين يشولوب م ل ،يشولوب المراد بالك الوزب ِزنة هاه الكلمة ب)يح النظير عين أب ل يا أصيال
ا
ض
ــق ا
ـــم َوات َواألَْر َ
أو ت أص ييف ل ييا ،لك يين زن ييا ِزن يية الم ي ي شاغ ،كم ييا ق ييالوا في ي {الـــ ي َخَيـ َ
الس َ
[األرعــا  ]1:قييال بعبي م إنييه مفعييول ُمللييل وليييه بمفعييول بييه يب السييماواغ وايرض لييم يشييا
علي ا فعف الفاعف ،بف هو مفعول مللل يب الخلل وقا ب ا ت علي ا ،والاين يشولوب مفعول بيه
يشولوب إب ال ِ نة ِزنة المفعول به ،والسياق سياق مفعول به ،ف ي مخلوقية ومصينوعة ،ف ياا حش يا
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أب تكيوب مفعيوت بييه وليو لييم يشيا علي ييا الفعيف ين ييم ُي ِ
عرفيوب المفعييول بيه أنييه مين وقييا علييه فعييف
الفاعف ،وهاه لم يشا علي ا.
ومن ينحو إلى أن ا مفعول مللل كأب الداع له إليى قيول ليك أنيه ييرى أب الخليل هيو المخليوق،
مثف قول المب دعة الفعف هو المفعول.

"اْل َح ْمد اّلِل اْل َم ْحمود" الا تحمده الخاليل كل ا.
" َعَي كل َ ا َّ " ف الس ار والب ار  ،و ت فايصف أب الحمد يكوب ف ُمشابف ما ُيحمد عليه ،وهللا –
جييف وعييال -ف ي جميييا أفعالييه محمييود س يوا كانييت ممييا ينفييا أو ممييا ي بييرر بييه الييبعح ،وكيياب
الصـال َحات» ،وفي
يسر يشول «اْل َح ْمـد اّلِل االـ ي هق ْع َم ـأ َتـ ا ا
النب – عليه الصالع والسالم -فيما ُ
يره يشول «اْل َح ْمد اّلِل َعَي كل َ ا َّ » ،عليه الصالع والسالم.
فالحمد المللل الا ت يخ ص ِ
بالنعم بف يعم المفعوتغ كل ا مما ه من ال ِينعم أو مين ال ِينشم ،إ ا
فر ت قيف الحمد هلل على كف حال ،وهنا قال الم ل " َعَي كل َ ا َّ ".
وموقا قوله الا ت م به الصالحاغ ف ن اية الك اب وليه هنا.

" ا
الدائ اْلَ ا " هو ايول الا ليه قبله ر  ،واآلخر الا ليه بعده ر .
"هَال َزَوا َّ " يعن ت ي ول وت يحول ،بف هيو اليدايم أبيدا سيرمدا أبيد اآلبيدين ،وت أميد وت ن ايية ليه-
جف وعال.-

طالب........... :

ا
"الدائ اْلَ ا " إما أب تكوب أسيما ه أو أوصيافه ،إ ا ليم تكين مين ايسيما الحسينى ف ي أوصيان
صحيحة.

"اْلموجد َخْيَقـأ" كل يا صيفاغ هلل الم يرور لفظيه بيالالم" ،خيقـأ" مفعيول تسيم الفاعيف ،اسيم الفاعيف
يعمف عمف فعله.

وجد ِ
"اْلموجد َخْيَقأ" لو قال م ِ
خلشيه ،تصيير باإلذيافة ،اآلب هيف ت يوز اإلذيافة أو ت ت يوز ميا
ُ
أل؟
طالب........... :

نعم ،وت المبان إليه الثان  ،قال

ــــــــر
َوَو ْصــــــــل َأ ْ هـــــــ َ ا اْلم َ ـــــــاف م ْل َ َف ْ

وهف اإلذافة لفظية أو محبة معنواة هنا؟

طالب........... :
إ ا ت ي وز بحال.

ا ْن وصــــــَي ْ بال اثــــــان َكـــــــ اْلج ْعــــــد ا
ـــــعْر
الاـ َ
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" َعَي ـ َغ ْيــر م َثــا َّ " مييا في يه مثييال سييبل و ِ
أوجييد الخلييل علييى مثلييه اب ييدا  ،ت مثييال لييه سييابل ،فيياهلل
المب د  ،وهو المبد  ،وهو المعيد.
"اْل َعال ب َعَدد اْلَق ْطر" من ايملار.
َم َواج اْل َحارب َوَذارات الرَما " عدد الشلر هف يمكن إحصاؤها؟ جا في بعيح اآلثيار أب المليك
" َوأ ْ
ميكاييف يكيف هاا الشلر قبف أب ين ل من السما  ،وهاا على الشول بأب الملر يني ل مين السيما

حشيشة.

وعلى الشول الثان

وهو أنه ي بخير مين البحيار وارتفيا إليى السيما إليى ج ية العليو ،ثيم بعيد ليك

ين ل ،أي ما أرجح؟

طالب........... :

من السما حشيشة ،واآلثار ال

السل

والخل .

تدل على أب ميكاييف يكيله ،ثم ين ل هاا يشول به جما فير مين

طالب........... :

« ريب َع َِّْد هَريأ».
طالب........... :

ابن الشيم ي ِ
رجح أنه ي بخر من البحار ،وال اعر يشول
ُ
َشـــــــري َر بمــــــــاِ ال ْحـــــــر ثــــــــ ا ا
ــــــــــــــر َرئـــــــــــــــي
ا
َم ـــــــــــــــ ل َجـــــــــــــــ َّ َلِـ
ترف َعــــــــ ْ
َ
ْ َ
ي ربن من ما البحر ،ثم يرتفا إلى ال و.

طالبَ :م ل َج خ ْ َّر َلِ ار َرئي .
"َلِ ار َرئي " يعن ل ن أصواغ.
وعلى كف حال ليه في ا نص مل م.
طالب........... :

هاا توسط يرجا إلى أصف أم تمخي ؟

طالب........... :
سمعت؟

يشول ابن رجم يشول نفه كالمك.

طالب........... :
هللا يعفو واسامح.

َم َواج اْل َحارب َوَذارات الرَما ".
"اْل َعال ب َعَدد اْلَق ْطرب َوأ ْ
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ق ييال –رحمي ييه هللا" -وَر َر ْعـــنب َع ْقــــأ" يعن ي ي
المخلوقاغ ص)ار الار أو الص)ار من النمف.

1

1
11

ي)ي ييم عي يين نظ ي يره وت علم ييه "م ْثَقــــا َذارَّة" أصي يي)ر

الس َماِب َوَر َت ْح َ َأ ْطَ ـاأ اْلجَ ـا " إ ا كياب مين أراد أب ُيخفي رييئا كميا يفعيف
"ف ْاألَْرض َوَر ف
ا
بعييح السييحرع –قيياتل م هللا -ي علييوب سييحرهم تحييت قواعييد البناييياغ الكبي يرع ليخفوهييا عيين أنظييار

الخلل ،وا علوا العثور علي ا مس حيال ،فكي
أت يعلم هاه ال

أخفاها هاا الخبيث؟

{عال اْل َل ْيب َو ا
الا َـِ َادة اْل َب يـر اْلم َ َعـا
َ
على ما ف الشرآب؟

بما تحت أطباق ال بال؟! يعلم ا هللا –جيف وعيال-

[الرعـد ]9:يعني هياه تُشي أر اآليية عليى ميا في السيياق أو

طالب........... :
تُش أر على أيش؟
طالب........... :

هاا تبمين بال رك ،تبمين للكالم بما هو قرآب ف ايصف.
ُ َعَي َنيدَرا م َح امَّد اْلم ْص َطَف َوآلأ َخ ْير آ َّ ".
" َو َصاي ا
ُ َعَي َنيدَرا م َح امَّد اْلم ْص َطَف " المخ ار من بين ساير الخلل " َوآلأ" أتباعه عليى دينيه،
" َو َصاي ا
والخالن ف اآلل معرون عند أهف العلم على أقوال ،ولكن أتباعه على دينه هو ايصح لدخول
ايزواب والارايية ،الل ييم صي ِيف محمييد وعلييى آل محمييد ،وف ي روايي ٍية أخييرى وأزواجييه و را ييه ،فيكييوب
المراد ايتباط ،فيكوب أعيم مين اآلل الياين هيم في ايصيف أهيف مين ج ية النسيم ،وايدخف آليه مين
ج ة النسم إ ا كانوا من أتباعه دخوت أوليًّا.

طالب........... :
ما ا قال؟

طالب........... :
ما ا يشول؟

طالب........... :
هنا؟

طالب........... :

ُلمعة؟

طالب........... :

هللا أعلم تُراجا ،هو ان ُشد ف هاا ،لكن ُيمكن توجي ه.
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ُ َعَي ـ َنــيدَرا م َح امـ َّـد اْلم ْص ـ َطَف َوآلــأ َخ ْيــر آ َّ " واق صيير علييى الصييالع دوب السييالم،
" َو َص ـاي ا
{ص ـايوا َعَي ْيــأ َو َنــيموا
واتم ثييال إنمييا ي ي م بييال ما بييين الصييالع والسييالم ،هللا –جييف وعييال -يشييول َ
َت ْسييما [األ ناب.]56:

وان شد النوو ف ررح مسلم اإلمام مسلم حينما اق صر على الصالع دوب السالم ،وأطلل الك ارهية،
قييال ُيك يره إف يراد الصييالع عيين السييالم أو العكييه ،وخييص ابيين ح يير الك ارهيية بميين كيياب لييك ديدنييه
يعن ي عادتييه المس ي مرع أنييه ُيصييل وت ُيسييلِم أو ُيسييلِم وت ُيصييلِ  ،والنييوو نفسييه ف ي بعييح ُك بييه
اق صير علييى الصيالع ،واإلمييام ال يافع ف ي بعيح ك بييه اق صير علييى الصيالع دوب السييالم ،وأبييو
إسحاق ال يراز ف بعح م لفاته ،وكثير من أهف العلم.

وبعب م يحصف لك منه فلة تسيما إ ا طال الكالم ،أما إ ا قال صلى هللا عليه وسلم ما رأينا

أحييدا يش صيير علييى الصييالع دوب السييالم ،مييا يشييول صييلى هللا عليييه ،لكيين إ ا طييال الكييالم نس ي
السالم.

وهنييا اق صيير علييى اآلل دوب الصييحابة ،وايولييى أب ييياكر الصييحم ينييه إ ا كيياب ايهييف وصييية

حل علينا ،ونصيروا
النب –عليه الصالع والسالم -فكالك الصحابة هم الاين نشلوا لنا الدين ،فل م ا

حل علينا أب ُنصل علي م كما ُنصل على اآلل.
الرسول ،ون روا اإلسالم ،ل م ا
"صَالة َدائ َم ".
َ
طالب.......... :
أين؟

طالب.......... :

يعار
العيرن السيايد تسييما في اصيلالح بعيح النيال ،وصيار ر ا
لكن إفيراد اآلل المياكوران عليى ُ
يهف البدط ،فننص على الصحابة ين م يناباون م ِ
العدا من هاا الباب.
ُ
ُ
" َصَالة َدائ َم باْللدو َو ْاْل َصا " يعن ف أوايف الن ار وآخر الن ار.

َأ امــا َب ْعــد" أمييا حييرن ريير  ،و" َب ْعــد" قييايم مشييام ال يير وهييو مبن ي علييى البييم ينييه مشلييوط عيين
َمر م ْر َ ْ ل َوم ْر َب ْعد [الرو  ]4:فف ا ُق ِليا
اإلذافة ما نية المبان إليه ،كما ف قوله ا
{ّلِل األ ْ
عن اإلذافة ما نية المبان إليه ُيبنى على البم ،و ا أُذي ُيعرب { َ ْد َخَي ْ م ْر َ ْ يب ْ [آ
عمران ]137:و ا ُق ِلا عن اإلذافة ما عدم نية المبان إليه ففنه ُيعرب ما ال نوان.
ا
اب وكقــــــــــــ َ ــــــــــــ ْ ال
ر لــــــــــــ
َف َســــــــــــا َ
الاــــــــــــر َ
َ
يخ لفوب ف أول من قال أما بعد ،على ثمانية أقوال م موعة ف قول ال اعر

ــان َبادئـــا
َجـ َــرل اْلخْيـــف أَ امـــا َب ْعـــد َمـ ْ
ــر َكـ َ
ح ى قال بعب م إن ا فصف الخلاب.

ه َِــــــــــــا َعـ ا
ـــــــــــرب
ـــــــــــوار َوَداود أَ ْ ـ َ
ـــــــــــد أَ ْ ـ َ
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آد
َوَي ْعقــــــــــــوب أَايــــــــــــوب ا
الصــــــــــــ ور َو َ
ثمانية أقوال.

1

3
13

ـــــــــب َوَي ْعــــــــــرب
َو ـ ا
ـــــــــَ َو َنـ ْ
ـــــــــحَ ان َوَك ْعـ ف

اب".
" َف َِ َ ا" الفا واقعة ف جواب ال ر "ه ا" جواب ال ر لما بعده ،واإلرارع " َف َِ َ ا ك َ ف
إب كانت المشدمة ُكِ بت ف وق ا يعن قبف البداية بالك ياب ،ف ي إريارع لحاذ ٍير في الياهن ،و ب
كانت بعد الفراغ من الك اب ف

طالب.......... :

ٍ
حاذر ف ايعياب.
إرارع إلى

هم عرب أم أعاجم؟

طالب.......... :
ير عرب؟
طالب.......... :

أسيماؤهم أع ميية بيال ريك وليالك تُمنيا مين الصيرن ،وت يمنيا أب ي فيل ايعياجم ميا العيرب ف ي
بعح الكلماغ تكوب هاه الكلماغ مما تواطأ عليه أهف الل)اغ أو بعح الل)اغ.

"ف اْلفْقأ" ك اب مصدر ك م يك م ك ابا وك ابة كررناه ح ى ُمف الكالم فيه.
وك بييا ،قييالوا والمصييادر
ـاب ف ـ اْلفْقــأ" قييالوا ك يياب مصييدر ك ييم يك ييم ك ابييا وك ابيية و
" َف َِ ـ َ ا ك َ ـ ف
السيالة ال تحصف ريئا ف يئا ،وأصف المادع ال ما تك م بنو فالب إ ا اج معوا إلى آخر ما قيف

ف

لك ،والمراد المك وب.

{ر ْفَقِوا َ ْول
"ف اْلفْقأ" الفشه قالوا ف الل)ة الف م َ

[طأ ]28:يف موا قول .

والفشه معرفة ايحكام ال رعية الفرعية من أدل ا ال فصيلية.

ُ أَ ْ مَد ْهر م َح امـد ْهـر َ ْقَ َّـل ا
الا ْـيَ ار " الموليود سينة أرب ٍيا وسي ين
" َعَي َم ْ َهب ْاا َما أَه َع ْ د ا
َ
وماية ،والم وفى سنة إحدى وأربعين وماي ين -رذ هللا عنه.-
"اج َ َِ ْـدت فـ َج ْمعـأ َوَتْرتي ـأ" يعني
اج َ َِ ْدت ف َج ْمعأ" يشول ابن قدامية –رحميه هللا -الم لي
ْ
" ْ
المخرجة عليى أقواليه ،و ليى
جمعه من ايقوال والرواياغ -ف إطار الماهم -المرواة عن اإلمام و ُ
ير لك من مصادره ،والك م ال

جمعت المسايف عليى مياهم اإلميام أحميد ممين سيبشه جمعيه

من ا ورتبه على هاا ال رتيم الموجود ف الك اب.

يكيوب اإلي ياز بح ٍ
يرون أقيف مين

رجازه" اخ صاره ،إي ازه اإلي از اتخ صار ،والمساواع يعني
" َوإ َ
ٍ
بحرون مساواة للمعان  ،واإلطناب العكه تكوب الكلماغ والحرون أكثر مين
المعان  ،والمساواع

المعان .
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" َوَتْقري أ" تشرابه بيين ييد طيالب العليم ،يعني هيف سي ولة وُقيرب الك ياب هياا مثيف سي ولة وُقيرب
العمدع؟ ت العمدع أس ف ،لكن لو أتينا بالم)ن ووذعناه ب وار هياا كيم ي لياول علييه مين طيالب

ب
وميسر ل م.
ومس ف ُ
العلم؟ المب ديو ما در به أحد ،لكن هاا ُمشرب بين يد طالب العلمُ ،
" َو َنطا َه ْي َر اْلَقصير َوال اطويل" الشصير مثف العمدع ،واللواف مثف الكاف والم)ن .

" َو َجامعـا ألَ ْر َثـر ْاألَ ْ َبــا " مميا ُيح ياب إلييه ف ي اللليم ،وميا يح ياب إليييه المسيلم ليي علم وا فشيه ف ي
دينه.
الدليل وال ا عييل" ما أب المخ ِ
صر الح او زاد من المسايف على ما مثليه ُيع ميد عليى
" َعْرَي َعر ا َ ْ
ما ف المشنا.
" َعْرَي ـ َعــر الـ اـدليل" هيياه المسييايف وايحكييام " َعْرَي ـ " يعن ي
"وال ا عييل" من ِ كر العلة و ِ
الحكمة.
َ ْ

السيينة
خالييية عيين الييدليف ميين الك يياب و ُّ

"لَي ْبثَر عْيمأ َوَيق ال َ ْجمأ" هو ح مه ص)ير والمسايف فيه كثيرع ًّ
جدا ،وفيه علم
" َوَي ْسِ َل ْفوأ َوَف ِْمأ" يس ف حفظ ايلفاظ وف م المعان على طالم العلم.
"ويبو َن مْققعا لحافويأ" ومن هنا أ ِ
ُخا اسمه ليكوب م)نيًّا ليكوب عمدع ،والثالث أب يكوب كافيًّا،
َ
ََ
ِ
فأُخاغ ايسما من هاا.
ار.

" َوَيبو َن مْققعا ل َحافويـأ َرافعـا لياقـاظر فيـأ" في الحشيشية نيافا يب عبارتيه أسي ف مين عبيارع الي اد
يب اك اخ ُصر بف اع ُصر ليشف الح م أكثر ،وفيه مسايف زايدع من تزم لك أب يكوب ح ميه

أكثيير ،لكيين اتع صييار واخ صييار الكلميياغ ،واتق صييار علييى ايلفيياظ ال ي ت مييا أكبيير قييدر ميين
المعنى يحصف ِقلة الح م.

اآلمال عند المسلم ف الخير وال اادع منه ينب)ي أب تكيوب

َمَيَقا" يعن
" َو ا
ُ اْل َم ْسئو أ ْ
َن يَ ي َلَقا أ َ
ديدنه ،وت يك ف بايمف ،بف ت ُبد أب يصحم ايمف العمف.

َمَيَقـاب َوي ْصـي َح َ ْوَلَقـا َو َع َمَيَقـا" أمليه في بدايية هيا الك ياب أب يكميف الك ياب ،وأملنيا في
"أ ْ
َن يَ ي َلَقا أ َ
بداية ررحه أب يكمف ال رح.

" َوي ْصي َح َ ْوَلَقا َو َعمَيَقاب َوَي ْج َع َل َن ْعَيَقا مَقريا اَل ْيأ" وا عف سعينا وأعمالنا خالصة لوج ه م ِ
شربة إليه
َ
ُ
و لى جن ه.
" َوَرافعا هر م أ َلَد ْرأ".
وهللا أعلم ،وصلى هللا على محمد.

