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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدد وعلدى هلده وصدح ه
أجمعين ،أما بعد،

فالمؤلف –رحمه هللا تعالى -في مقدمة هذه المنظومة العظيمة في تقرير األسماء والصفات ،والرد
على أصدنا

المنردرل النا يدة لادذه األسدماء وهدذه الصدفات أو بع داا ،فدي المقدمدة الددي
المبددعدة ك

فددي أولاددا الن ريددة الدددي تقددف فددي عتددر صددفحات أو تايددد أو تددنق

لدديال أ ددد المؤلددف –رحمدده هللا

تعددالى ،-وأفدداد وأجدداد ،ولكددر لعددالب العلددم مددا كمعيدددهم ةلددى معرفددة أهميددة هددذا الفددن ،وأندده أ ددرب مددا
مكددوو وأنفددف مددا مكددوو للقلددوبق ألندده دعلد بمعرفددة هللا -جد و وعددال ،-ولكددر أو فددر العلددم بقدددر
فر المعلوم ،وال أفر وال أعظم من هللا -ج و وعال.-

وأم دا فدرفه بقدددر مددا تمددا ةليدده الحاجددة ،وال أحددوة للمسددلم مددن معرفددة هللا –جد و وعددال-ق ألندده ةلا

عددر هللا –ج د و وعددال -خافدده ورجدداه واتقدداه ،كمددا ددال أه د العلددم مددن كدداو بددا أعددر كدداو مندده

أخو  ،ولذا تجد الغفلة –مف األسدف التدد د -موجدودل فدي عامدة المسدلمين ،و دد تكوجدد فدي بعد
الخ دواا الددذ ن ال كولددوو هددذا العلددم مددا كناس د ه مددن االهدمددام ،ك يد بدر مددن ددالب العلددم ادددم بالفقدده
العملي ،هذا العلم الذي ين أ د نا وما دعل بأنوا الدوحيد ال فد أنده هدو الفقده األعبدر عندد أهد

العلم.

والعلم بالفرو ال ف في أهميدهق ألو المسلم مجب أو معمد بمدا أمدره هللا بده ،وال كممكدن أو معمد
بما أكمر به حدى معر حدود ما أكمر به ،فأهميده من هذه الحي ية.

ديء
أما ما دعلد بالدوحيدد ،ومدا دعلد بجنداب هللا –جد و وعدال -مدن أندوا الدوحيدد ال ال دة ،فادذا ف ب
الب العلم –مدف
هخر ،ولذا نوه المؤلف –رحمه هللا تعالى -في هذه المقدمة النفيسة ،تجد بع

ويععيه ما كناس ه من القدر واألهمية.
األسف -ما ادم للدوحيد ك
الرد ددب الد ددي فيا ددا كد دداب
ألك ددر ي بعد دة مكد ددة بد د س ددنين ويل ددة ،فاف دددرك فيا ددا ا ن دداو ،وك دداو م ددن ك
(اإلنصددا و وكددداب (جددامف األصددولو ،فدنازعددا علددى اإلنصددا  ،مددف أو جددامف األصددول هددو الفقدده
الرد ددب كان ددة
المس دددمد م ددن ال تس دونة ،وال تج دددهم ادم ددوو ك ي د ا
در بكد ددب العقي دددلق زعم دا م ددنام أو ه ددذه ك
ك
الردب يانادا والدرد علدى أهلادا كاندة موجدودل فدي عصدر السدلف
موجودل وهذه الفرق الدي في هذه ك
وانداة.

در ،ه ددم موج ددودوو ةل ددى ااو أحياند دا بأس ددما ام ،وأحياند دا
الر ددالم ه ددذا ل دديا بص ددحي  ،وس ددمعناه ك ي د ا
بأوصافام ،ومف األسف أنده فدي دروا المتدامح أحياندا كمقد أر فدي فندو ةو مدعدددل ،فدذلا جداءت القدراءل

في العقيدل خرة بع امق ألنه اعم أنه محداة ةلى الحد ث ،ومحداة ةلى الفقه ،وأما العقيدل فأخذ
مناا ما مكفي ،فلديا بحاج ةدة علدى اإلمغدال فيادا ،وبع دام دذهب ةلدى أبعدد مدن للد  ،وأو الدوسدف
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في هذا ال اب د كمفد له أ وابدا لد منادا التديعاو عليده ،وهدذا الردالم كدالم فدخ
السونة.
معر حقيقة األمر ،أو كمغرض في نفسه فيء على أه الدحقي وأه ت

3
ةمدا جاهد ال

جل ثناؤه وتقدسـ سسـماؤه ا ا سراأ سن رك ـرم عبـده ممررفهـ "
مقول –رحمه هللا تعدالى " -فإن هللا َّ
الرلى ،وتلّقيها من مشـكاة الـو " ،هدي مدا
ويجمع قلب على محبه َ ،
َ
شرح صدرره لقبول صفات ر

صدف الدرب –جد و وعدال -ةال بمدا وصدف بده نفسده فدي كدابده أو
تكؤخذ ةال من متكال الدوحي ،ال كو ب
على لساو رسوله -عليه الصالل والسالم.-
"فإ ا ورأ علي ش ء منها قابل ر مالقبول" وفدر بده ،ااو لدو تقدف علدى كدداب معرفد بت ة
ديء مدن
ك
ٌ
ة
بغذاء من األغذمة ،وأنه نفف لرذا ،وينفف كذا ،ويدفف من ال درر كدذا ،ويفعد كدذا،
أمور الدنيا أو
رت فرحا وهو معرف بفا دل هذا الغذاء ،تفر بدهق ألنده ع ورفد بت ة
ديء نفعد  ،فريدن بمدن كمعرفد
ك
ة
فيء تحداجه؟
بما أنة أحوة ةليه من الونبفا من الععام والتراب ،وبيده ك
وتلقـاه مالرضـا واله ـلي " مدا كندا  ،فقددم اإلسدالم ال
"فإ ا ورأ علي ش ٌء منهـا قابلـ ر مـالقبولّ ،
ت بة ةال على نعرل الدسليم.

"وس عن ل ماالنقياأ" ما مقول وهللا أنا سأنظر وأتريث ،كما هو المقرر عند أه البد أو أول ما
مجب على الم و
رلف النظر أو القصد ةلى النظر عند بع ام أو الت  ،مقول ما تص ةلى حقيقدة
ك
حدى تت  ،م ةلا بح ة وصلة ةلى الحقيقة.
"قابل ر مالقبول ،وتلّقاه مالرضا واله ـلي  ،وس عـن لـ ماالنقيـاأ ،فاسـهنار مـ قلبـ " ،وهدذ جدابء ممدا
أكمرنا به من تد ر القرهو ،ومعرفة معانيه.
الهــــــــــد
َف
َّ
هــــــــــدبر ر
القــــــــــر َن ان ررمــــــــــ َ ر

القـــــــــــــ ـر ن
فـــــــــــــــالرل ر تحـــــــــــــ ـ َ َتـــــــــــــ ـدبر ر

ألن ةلا مررت على اامة وهي مدعلقة بت ة
ديء مدن هدذا ال داب مدا أدركدة فديئا أو غيدره مدن أ دواب

الد ن.
سـرور ومحبـ " ااو لدو أو اإلنسداو صدر جاددا
ا
"فاسهنار م قلب  ،وات ع ل صدره ،وامهأل مـ
در فددي معرفددة األسددماء والصددفات ومعانياددا مددن خددالل مددا جدداء عددن هللا وعددن رسددوله
در وو ددا ك يد ا
عبيد ا
تحص له الوحتة حين االنفراد ،الحاصلة لر ة
ير من الناا ااو؟ ااو لو اإلنساو جلا في يدده

ولدديا ددين دمدده عمد

نتددغ بدده ،وأهلدده الددذ ن محصد

اددم األكنددا خددارة البيددة ،أو جلددا ندظددر

فخصا ،ال أندا بعدد الصدالل بسداعة سد تي  ،تدأخر سداعدين ،السداعة ال انيدة كدم ولادا؟ لردن لدو
عددر هددذا ال دداب ،وتعام د معدده كمددا مجددب ألبن دا بددا  ،فصددار أكنسدده بددا جنددده فددي الدددنيا ،وهللا

المسدعاو.

"وعلـ َ سنـ ترريـ ٌ مـن ترريفـات هللا ترــالى" فدد مدن هللا –جد و وعدال ،-فددد
كمغلقاق فأنسة به وفرحة بالخلول به.

يند وبينده بابدا كدداو

4


شرررب و

يررة ا بررن ال

رريم  )6امل د مررة )6

4
تررف م الي على ل ان رسول " أو في كدابه "فأنزل تلك الصف من قلبـ منزلـ الاـ اء سع ـ
" َّ

مــا نــان الي ـ فاق ـ  ،ومنزل ـ الشــفاء سشـ ّـد مــا نــان الي ـ اج ـ " هددذا عنددد بم دن؟ عنددد أه د ال تس دونة
والجماعة الذ ن ؤمنوو بما جاء عن هللا وعن رسوله على مراد هللا ومراد رسوله.

المععلددة الددذ ن ال ك بدددوو فدديئا مددن لل د  ،أو ك بدددوو بع دا دوو بع د
أمددا بالنس د ة أله د البددد ك

مجعلددوو الظدداهر غيددر مدراد ،هددذا الرددالم الددذي نفامدده مددن خددالل لغدنددا ،ومددا جدداء عددن نبينددا –عليدده

الصالل والسالم ،-وعن صدحا ده الردرام ،مقولدوو هدذا لديا المقصدود ،والردالم لديا علدى اداهره،
عين دلذلوو اذا الرالم؟!

درا م ددى وفددي مناسد ة
وأنددا لكددرت فددي ة
ات ك يدرل أو الخعددر علددى أولئ د التنفددال مك كمدن فددي جالاددم
الدد ددام بد ددا –جد د و وعد ددال -كيد ددن معد ددر هللا مد ددن ال معد ددر أسد ددماءه وال صد ددفاته ،أو كنرد در أسد ددماءه

دداء
وصفاته؟! من كنرر لل كين معر ؟! مجا هذه األسماء ،ويجا هدذه الصدفات ،والنداا أع ب
لم ددا مجال ددوو ،ف ددذلا ج دداء ال ددرب –ج د و وع ددال -بص ددفده الد ددي معرفونا ددا س ددجدوا ل دده كم ددا ف ددي الح ددد ث
الصفات كاألفدعرية هدم معرفدوو

الصحي ق ولذل الجامي ومن كنرر الصفات كالمعدالة أو بع
وينرروناددا؟ وهللا خعددر عظدديم ،مددن أعظددم األخعددار الدددي
هددذه الصددفات؟ معرفوناددا وهددم مجحدددوناا ك

تكحيط ام وتكحدق ام.
"فاشهد بها فر ر  ،وع بها غنـاؤه ،وقويـ بهـا مررفهـ " القلدب نتدر  ،عندد انفددا المغدالي ال
فد أو القلدب نفددد  ،ويتددد الفددر  ،هدذا ةلا كدداو فدي مسددا

مدن مسددا

العلدم المعدددادل فدي أ دواب

الددد ن الدددي ليسددة بمنالدة هددذا ال دداب العظدديم ،عندددك مسددألة كمتددكلة عليد فددي أي بدداب مددن أ دواب
الد ن ،م بعد لل وجدت حلاا في كداب أو على لساو عالم أو فيء من هذا تفر اا.

ا دن حجددر –رحمدده هللا -كريدد أو كمصددح حددد ا جمدف مددن ك ر دده مدا ال مصد ةلددى حدد الصددحة ،ددم
بعد للد وجدد ريقدا رتقدي بده الحدد ث ةلدى درجدة الصدحة ،فقدال الحمدد هلل ،دم الحمدد هلل ،كررهدا

سد ف مدراتق فرحدا دذل  ،وهدذا فديء تجدونده مدن أنفسدكمق ألند ةلا أفدك عليد مسدألة دم انحلدة

تفر ذل  ،ةال ةلا كنة ممن كمساوي العوام في عدم الدفري
"وقوي بها مررفه  ،واطمأن اليها نف " رتا ويعمئن ل ه ،وأع ر من لكر هللا –ج و وعال،-
ين أو تفام أو ال تفام.

ه َت رْ َمـنن ارلرقرلـو ر [الرعـد ]28:ال سديما ةلا لكدره بأسدما ه
وبذكر هللا تعمدئن القلدوب{ ،سَال بـ رنر َّ
وي بسدر دذل
مف معرفة معاني هذه األسماء وما تقد يه هذه الصفات ،فدذو القلدب نتدر ويعمدئن ك
سرور عظيما ،بخال
ا

رأا أو من رؤوا المبددعدة ا دن عربدي صداحب (الفدوحدات ،والفصدواو

وغيرهدا مددن ككدددب ال دالل ،مقددول أال ددذكر هللا تداداد الددذنوب ،وتددنعما ال صدا ر والقلددوب .معنددي

دصور أو ةنسانا مسلما مقول ال ةله ةال هللا ،مص ةلى هذا الحد كممكن؟
ه ك و
أال ذكر هللا...

طالب............. :
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مقص ددد م ددا مقص ددد ،عن دددنا د درهو وعن دددنا كالم دده ،أال ددذكر هللا ت دداداد ال ددذنوب ،وت ددنعما ال ص ددا ر

تأول له أصحابه وأت اعه الذ ن كمحسنوو الظن به ،ويرجموننا بأننا ال نفام.
والقلوب .ماما و

وتعرضة لم
في درا بالمد نة ب خمسة عتر سنة ،و

هذا الرالم وإال واحد مكددب ،مكددب ور دة

مددن وجاددين بكددال ةم وي د هخددر مددا الدده وأنددة وفدديخ ا ددن تميمددة وغيددركم ال تفامددوو كددالم هددذا

تأولوا مرادهم دذل  ،لردن هدذا الردالم مقبد الدأويد ؟ أال دذكر هللا تداداد
تأولوا ،أت اعام و
اإلمام .وهم و

الذنوب؟!

طالب.............. :

دصور أو مسلما مقدول ال ةلده ةال هللا ،ويقدول سد حاو ربدي األسدف فدي
هذا العما ،يب مدى ك و

السجود؟!

دذر مدن أو كمسددبدرة فديئا فتديئا ،حددى مقدف
ما ةخواو ،علدى المسدلم السديما الدب العلدم أو مكدوو ح ا
ة
فيء ما دصور أنه سو مقوله في وم من األمام ،ولذل على اإلنساو أو مأخدذ باالحديدا ،
في
ويجع لنفسه سياجا ممنعه من هذا االنحدار.
هذا ة راهيم الخلي الذي و
حعم األصنام ،مقول ة راهيم بمن؟
طالب.............. :

ة راهيم الديمدي ،ومدن مدأمن الدبالء بعددك مدا ة دراهيم ،والرسدول –عليده الصدالل والسدالم -مقدول «َكـا

رمَقّل َب ارلرقرلو َثّب ر َقرلب َعَلى أين َك».
"واطمأن اليها نف  ،وسكن اليها قلب " بع
م

فيوخنا المدخصصدين فدي العقيددل الدذ ن كدرسدوو

هذا الرالم كوو من راءل الددمريدة أع در ممدا كدوو مدن كدداب الر داق فدي صدحي ال خداري

و أر ندداهم وسددمعناهم ،لمددالا؟ ألناددم أدركدوا حقيقددة األمددر ،وأو هدؤالء الددذ ن نفدوا تنوقصدوا الددرب –جد و
و
صدفوو بدأعظم األوصدا مدن
وعال ،-تنقصوه ،وصار معبد العدم ،ال فيء ،ومدف األسدف أنادم كو ب
ال ددذكاء والنب ددو  ،معن ددي ةلا كلعد در الد درازي أو اام دددي أو غيرهم ددا م ددن األ م ددة المع ددروفين المت دداورين
بالذكاء والع قرية بع

النداا ترتعدد ف ار صده هي دة ،لردن مدن الدذي نفعده الدذكاء مدف وجدود الاكداء

عما ال فيح اإلسالم أوتوا لكاء ،ولم كمععوا زكاء.

وفددي ترجمددة ا ددن عربددي مددن كددداب (الميدااوو للحددافو الددذهبي ،مقددول وهللا ةو العددي

خلددف ألندداب

ال قددر خيد بدر مددن علددم ا ددن عربددي وأم الدده .معنددي فددال جددالا ،فددال مسددوق ال قددر الدددي تجددر المدداء
من...
طالب............. :

البص رير [الشـور  ]11:مقدول
س َنم رثل َش ر ٌء َو ره َو ال َّ م ر
يع َ
هو ال في تفسير سورل التورى {َل ري َ
وألف في أع اء هللا فخ ب كدعى محمد ن ةسحاق ن خايمة كدابا سد وماه (عدداب الدوحيددو ،وهدو
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حرٌّي بأو كمسمى كداب الترك ،ا ن خايمة هذا الذي كدعى ا دن خايمدة ،أ مدة اإلسدالم ممدن جداؤوا
بعده كمسمونه ةمام األ مة.

طالب............. :
نعم؟

طالب............. :

على ك حال نسأل هللا ال ات.

طالب............. :

هددم اعدمدددوا غيددر مددا أكم دروا ب ده مددن تددد ر الرددداب وال تس دونة والدفق ده منامددا ،وتعوض دوا بعلددوم األ دددمين

ومعد ودولام علددى أرسددعو وغي دره ،ددم بعددد لل د بم دن كمس د وموو
كمسددموناا الفلسددفة والمنع د  ،تجددد عمدددتام ك
فالسفة اإلسالم –مف األسف -ا ن سينا ،وا ن كرفد وغيرهما.
طالب............. :

هددذا كالمدده ،لرندده ندددم وتدداب ،والدرازي كلعدر عندده توبددة وندددم ،وأناددم لددم كمحصدلوا مددن علددومام فدديئا،
وبع ددام صد ودر بأندده ممددوت علددى د ددن عجددا ا نيسددا ور ،ك د العلددم الددذي دعبددوو عليدده هددذا ه دداء

من ور.

"فجال من المررف ف مياأينها ،وسسام عين مصـيرت بـين رياضـها وس ـاتينها" أسدام مدن السدوم

وهو الرعي ،السا مة ايمة األنعام الدي ترعى ،والدي تجب فياا الاكال الدي ترعى الحدول أو أع در

الحول هذه السا مة.

وهنا مقدول "وسسام عين مصيرت بين رياضها وس ـاتينها؛ لهيقنـ " مدا الدذي دعداه ةلدى للد ؟ دعداه

ت
ويحدداول أو مفاددم م د ال مددن
دابف لتددر معلومدده ،ااو الددذي مق د أر ك
ةلددى لل د تيق كن ده بددأو فددر العلددم تد ب
كعدب األفعرية (فر الموا فو في مانية أجااء ،وهو مبندي علدى علدم الردالم مدن أولده ةلدى هخدره،
و يه وعورل وصعوبة ،وكما ال فيح اإلسدالم كم د لحدم جمد ة غ ة
دث علدى رأا جبد  ،تعدب لديا
كك
ب
وبندي علدى كدداب هللا و كسدونة نبيده -عليده الصدالل
وراءه أرب ،وما أسا العلدم ةلا أكوتدي مدن أ وابده ،ك
والسالم.-

تـامع لشـرف مرلومـ  ،وال
"وسسام عين مصيرت بين رياضها وس اتينها؛ لهيقنـ مـأن شـرف الرلـ
ٌ
مرلــوم سع ـ وسجــل ممــن ه ـ ه صــفه  ،وهــو و ااســماء الح ــنى والصــفات الرلــى" ،معنددي ةلا
ارنة م ال في ككدب الدراجم والسير كون تددرا سديرل النبدي –عليده الصدالل والسدالم ،-أو تددرا
ومحددد ين وفقا دداء وغي ددرهم ،أو ت دددرا س ددير األدب دداء بم ددا
سددير العلم دداء بكاف ددة أن دواعام م ددن مفس درين ك

دابف لت ددر المعل ددوم ،ه د د ارس ددد لس دديرل النب ددي –علي دده الص ددالل والس ددالم،-
عن دددهم ،ف ددر العل ددم ت د ب
والمعلوم منه محمد –عليه الصالل والسالم ،-أو تدرا سير ،ااو يه مجلددات عدن سدير لد ع

وكدب الرحالت والدذكريات والمدذكرات ،وصدارت
الناا م ال من أدباء ،وكفدن الناا بكدب الدراجم ،ك

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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د دددو ك يد ةدر مددن الندداا ،لرددن مددا النديجددة؟ النديجددة ال فدديء ،تعددر عددن هددذا التددخ

7

كد مددا ددال

عن نفسه ،م مالا؟ ينما ككدب السيرل النبوية ك ير من الب العلم ال ولوناا أدنى اهدمام.
سيرل ا ن هتام أرتاا أنة كاملة؟
طالب.............. :
خير.
جااعم هللا ا

لرن ما تجد أع ر ...معني سيرل ا دن هتدام اخدكصدرت واعدكصدرت ،و كحدذ منادا مدا كحدذ  ،وت قدى
هي األص السير ،ككدب السيرل ك يرل ًّ
جدا ،لرن من أهم ما ككدب في السيرل علدى اخدصداره التدد د
عددداب التدديحم محمددد ددن عبددد الوهددابق ألندده دربط أخ ددار السدديرل وأحاد ددث السدديرل بالعقيدددل ،دربط

األخ ار وما جاء عن النبي –عليه الصالل والسالم -في حله وترحاله ،في غاواته ،في حجه ،في

فردب السديرل فيادا
صيامه ،في جميف أموره ربعاا بمسا االعدقاد ،ومن هنا جاءت أهميده ،وإال ك
معولدة ،وفيادا تفاصدي وفيادا أفدياء ،وفيادا أخ دار بع داا مصد ،
ما هو أع ر من عتر مجلددات و
وبع اا ال مص .

من ككدب السيرل الدي تربط سيرل النبي –عليه الصالل والسالم -بالن
في (زاد المعادو ال ن القيم ،هذا أم ا مام ًّ
جدا.

والدلي واالسدن ا ما جداء
األفددياء لالسدددجمام أو مجددرد

ـامع لشــرف مرلوم ـ " ،يددب ال مددانف أو تق د أر بع د
"شــرف الرل ـ تـ ٌ
رو وا القلو َ سـاع مرـد سـاع » ،معندي مدذكرات أو األمدام لعده
اال ال  ،أو لدرتا من بداب « ّ
حسددين ال ددة أج دااء م د ال ،مددالا تعددر فددي الناامددة؟ أو حيدداتي ألحم دد أمددين أو غيددرهم مددن ه دؤالء

األدباء ،عندهم أساليب ،وعندهم ار ف ،مكدبدوو بأسداليب جذابدة ،وأحياندا دد دفوهدوو د ع

مدا

مفعلونه مما ال مجوز فعله ،وك م هذا فدي سدا ر ككددب األدب ،لردن علدى ولده بدأو فدر العلدم
تابف لتر المعلوم ،في األمام لعه حسين من هو المعلوم؟ هو ،معني ه هذا كمقارو أو يه وجده
ب

مقارنة ينه وبين أي كداب من ككدب السيرل المخدصرل؟

"وال مرلوم سع

وسجل ممن ه ه صفه  ،وهو و ااسماء الح ـنى والصـفات الرلـى ،وسن شـرف

سكضا مح ب الحاج الي " معني فر العلم ألمرين
األول فر المعلوم.

ال اني الحاجة ةليه.

يب د تروو الحاجة ةلى هذا العلم تحصي أمر دنيدا ،وأندة بدأما الحاجدة ةليده ،فدرفه بقددر مدا

ؤدي وما ك مره هذا العلم.
"وسن شــرف سكضـا مح ــب الحاجـ اليـ " معنددي مدا عدددا للد ضدديا  ،تقد أر كدابدا مددن مجلد ة
ددات ك يدرل
وهو ال دعل با –ج و وعدال -وال نبيده ،وال بت ة
ديء ح و
دث عليده الدد ن واإلسدالم ،وأم دا مدا تددعو
ةليدده أدنددى حاجددة ،لرددن ددد تجددد فددي نامدداه مددن ددين هددذه المجلدددات الر يدرل العتدرل والعتدرين فا دددل،
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در ،ما ددة ،لرددن بع د
فا دددتين ،عتد ا
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الردددب ك د سددعر يدده فا دددل ،وأنددة ةلا أردت أو تعددر مقدددار

ةو تجددارل الغددنم مد ال ترسددب فددي كد أرا خمسددة ريدداالت ،تجددارل السدديارات

ترسب في ك سيارل عترل هال  ،أ ن تذهب؟
طالب :ال يارات.

ما يه ف .

فأن ددة وأن ددة تق د أر  ...دعن ددا م ددن دراءل ككد ددب الد دواريح واألدب وغيره ددا م ددن أج د االس دددجمام و ارح ددة

النفا ،هذا فيء هخر ،لرن تعدمده ويكوو هو د دن وهو اخدصاص  ،وهو تكم ي عليه عمرك
عله كما هو حاص من بع الناا ،ف ال عن أو مكوو األدب بغير العربية؟ ومف األسدف أنده
كوجددد م ددن ناتن ددا مددن كمس ددافر ةل ددى ددالد الغ ددربق لي دددرا أد اددم ،األوالد معن ددي أم ددرهم أس ددا  ...وهللا
المسدعاو.
طالب.............. :

تعر فيئا باألدب الفرنسي أنة؟

طالب.............. :

ل ديا ددالزم لنددا ،وهللا أغنانددا بكدابدده و كس دونة نبيدده –عليدده الصددالل والسددالم -أنددا أ ددول ةو فددي بع د
الردب ،وإو كانة ليلة األ ر فياا تروي للنفا ،وفيادا عبدرل واتعداث م د ككددب الددواريح هدذه تكقدرأ،
وال كمج بع د لاددا م د مددا نقددول وندددداول كمج بع د لاددا سددنام الو ددة ،كمج بع د لاددا أو ددات ال دديا  ،وأنددة
تندظر ،وأنة...

طالب.............. :
نعم.

"وسن شــرف سكضـا مح ــب الحاجـ اليـ  ،ولي ـ

اجـ ر اارواح قــش الــى شـ ء سع ـ منهــا الــى

وموجددها وفا رهدا ،الفدا ر الدذي بدددئ التديء" ،هدي
مررف مارئها وفاطرهـا" ةلدى معرفدة خالقادا ك
ئري أنا فعرت" معني ا ددأتاا ،وا ن ع اا لما أر في أول سورل فا ر.

طالب.............. :

نعم أولاا ،لرن الرالم على اللفو فا ر ،أفك عليه في أول األمر حدى سدمف أع ار يدًّا مقدول ،مدالا

مقول؟

طالب.............. :

نعم تخاصم عنده أعربياو ،فقال أنا فعرتاا ،معني أنا الذي دأتاا.

طالب.............. :

كنق عنه نعم ،حدى فيح اإلسالم نق فيئا من هذا.
طالب.............. :
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هو كالمه أنه مموت على عقيدل العجا ا خالا.
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طالب.............. :

ال ،تراجف عن عقيدته ،وأو ت ييف عمره في علم الرالم وما دعلد بده ،انظدر كدالم فديح اإلسدالم

في (الحمويةو لكر فيئا.
"سع ـ منه ـا الــى مررف ـ مارئهــا وفاطرهــا ،ومحبه ـ و نــره واالبههــا م ـ " معنددي الفددر "وطلــب

ه ر رل َف ـى
ون ـا اَل ـى َّ
{م ـا َن رررب ـ رد ره ر اَّال لريَقّررس َ
الوســيل الي ـ  ،والزلفــى عنــده" الالفددى الكقربددى والدرجددة َ
[الزمر.]3:

"وال سبيل الى ه ا اال ممررف سوصاف وسسمائ " الذي ما تعر أوصافه وال أسماءه نعم مجادول،
و دمما ي الناا أعداء لما مجالوو ،فريدن تكح ده والجاالدة غ و
عدة علدى ل د  ،حددى جعلدد مدن
ب
أعداءه.
"ف لما نان الربـد بهـا سعلـ نـان مـاف سعـرف" ولدذا مقدول النبدي –عليده الصدالل والسدالم -كمدا فدي
اك ر » في «انا» في هخر بع
َعَل َم ر ر وسَ رتَق ر
الحد ث الصحي في ال خاري وغيره « َوس ر
طالب........... :

الروامات.

في الحد ث تقدمم وتأخير.

"ف لما نان الربد بها سعل نـان مـاف سعـرف" ويددردد فدي كدالم أهد العلدم م د هدذا ،وهدو مدن كداو

دور رحديم ،تعلدم أنده فددد د
بدا أعدر كداو منده أخدو ق ألند كمدا تعلدم أنده واسدف المغفدرل ،وأنده غف ب
العقاب.
طالب............. :

هذا أسلوب عند المدصوفة.

"ول سطلب" معني معلب هللا –ج و وعال -ويعلب رضاه ،ويعلب محبده وما كمقرب ةليه.
«م رن َتَقَّر َ اَل َّ ش رب ار َتَقَّررس ر اَل ري َراعا» الحد ث.
"وإلي سقر " َ
"ونلمــا نــان لهــا سن ــر نــان مــاف سجهــل" معنددي م د المعرفددة عنددد الندداا علددى حسددب اهدمامدداتام

وتخصصدداتام ،معنددي مددن معددر الحددد ث رواماتدده وبرجالدده وبجميددف مددا يد يدده ،وبجميددف مددا كروي
في ال اب مصير عنده بملرة ،أوال هو كمحب هذا الفن بسبب أنه ال معسر عليه فيء ،وال مصدعب
عليدده فدديءق ألو ال كر دره بسددبب قلدده علددى الددنفا ،مددن تعلددم العلددم وعرفدده ،وأدام النظددر يدده عرفدده،
المحددد
وانحلددة لدده ةفددكاالته ،و دددمما ددالوا ال دداب ةلا لددم تكج بم دف ك ر دده لددم دبددين خع دؤه ،فذحا ددة ك

ويح دده مح ددة فددد دل،
روامددات هددذا الخبددر وبرواتدده وبجميددف مددا ي د فدديام ال ف د أندده نتددر ل دده ،ك
ويدمم النظر يه ،ينما فدخ مسدمف أو هنداك حدد ا ،وأو هنداك عتدرات األلدو مدن الدروال ،وال
ك
بدأ بمااولة تعلم هذا العلم واإلمغال يه مكره هذا العلم ،مقول علم فد د وفاق وال كمحدا بده ،ولدو
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تس ددأل أ ام ددا أس ددا عل ددم الح ددد ث أم الدخص د
ة
العمر.
بأسبو وأنة منده منه ،لرن الحد ث ما مكفيه ك
ك د م د هددذا فددي سددا ر الفنددوو والصددنا ف ةلا حص د أدنددى خعددأ فددي حددد ث ،فاددذا ال ددار الم و
علددف
ك
اإلمام معرفده ولدو لدم ك ارجدف ،و دالوا مكفيد مدن الحدد ث فدمه ،وهدم البيدا رل وهدم األ داء فدي هدذا
ف ددي الف د ار

؟ ك ي ددر م ددن الن دداا مق ددول الف د ار

ال اب.

وفي العل الوا ةن تكدرك العلة وال تسدعيف الدعبير عناا ،و دالوا هدذا العلدم كااندة عندد الجاهد ،
مدددى مص د اإلنسدداو ةلددى هددذا الحددد ةلددى هددذا المسدددوى؟ محددداة ةلددى أو ك ددمم النظددر فددي هددذا العلددم

ويحب هذا العلم ويدفانى في خدمده.
ك
م هذا في العلوم األخرى ،بع الناا في السيارات أعمدى كدؤتى بده فدي المعدارض ويخدبدر
السيارل ه هي مسمكرل أم ال ،مالا تقول؟
طالب.............. :

وواحد عنده صوت فدي سديارته ،لهدب ادا ةلدى جميدف الدورو والوكالدة ،كد ٌّ عجدا أو معدر سدبب
هذا الصوت ،سمعه واحد أعمى ،ال ب ألاو الفجر كمر علي وأكعلم  ،وم مر عليه ركدب معده
ال الهب بعري الخرة ،م دال ارجدف خدالا اندايندا ،يده حصدال داخد اليداي ،ةلا ندال لديال
هذا ةال بعد خبرل ويلة.

صوتة الحصال هذه ،من كدرك م
منصب ةليه -الذي كمقرب ةلى هللا -ج و وعال.-
فلدرن خبرت اذا ال اب الذي -وجادك كله
ب
"ونلما نان لها سن ر نان ماف سجهل ،وإلي سكره ،ومنـ سمرـد ،للاهللا ترـالى رينـزل الربـد مـن نف ـ
يث رينزل الربد من نف
طالب............. :

".

ال ،هو المعلوب معرفة هللا –ج و وعال -بأسما ه وصفاته على ما جداء عنده وعدن رسدوله ،معرفدة
الفقه األعبر.

األوامر والنواهي هذا الفقه ال اني الذي كمسمونه الفقه األصغر في مقا
{ج َزاء وَفاقا [النبأ ،]26:والجدااء
"للاهللا ترالى رينزل الربد من نف
يث رينزل الربد من نف " َ
من جنا العم .

م ال "فمن نان ل نر سسمائ وصفات مباضا".

طالب.............. :

ما كرئ ،و فة على هذا؟
طالب............. :
ا أر ا رأ.

أم تكريدوو أو نقف عليه؟
طالب............... :
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مالا؟
طالب............. :

وكوفدؤوا بم د هدذا ،أو ةحسدانه ةلدى الخلد أو مدا
تجد عندهم صد ا مف هللا في بداب مدن األ دواب ،ك

ال َ َّرة [الن اء.]40:
ه ال َك ر ل ر م رثَق َ
أف ه لل { ،ا َّن َّ َ
عم الساعة؟ تسعة ةال لث ااو؟
طالب :الى قول  :فما سع
قول  :والجهاأ ج .

المصيب به ا ،ه ا ما وقفنا علي مالفقرة ه ه نهاك ال الم ،ما قبل

ال ،عندك الدقسيم تقسيم القلوب ،وأناا تعود على سمين.

طالب :الى قلبين نر  ،ه ا ينهه ف قول –س

القلب ال اني.

ن هللا اليك :-فما سع

المصيب ف ه ا.

طالب :ه ا القلب الثان نر .
والقلب ال اني مدى نداي؟

طالب :فما سع

أ ن؟

المصيب به ا وسمثال على اإلكمان.

عن ري العلم واإلمماو؟
طالب :ال ،ال ي مرده ،س
بعد؟

ن هللا اليك.

طالب :مردها بثالث فقرات.

فما أعظم!

طالب :نر فما سع

مصيب به ا ،ه ا ت مل ال الم ،ه ا نهاك ال الم خر فقرة.

عالمه –رحمه هللا -كالم لتيخه.

