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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 .   عمن

عبــدو وراــنله ابيحــا محمــدل وعلــل  لــه  الحمــد ر را العــالميصل وهللاــلل هللا واــلم وبــار  علــل
 وهللاحبه أجمعيص.

: َكَيــَ  : ِكَتــااا الاَلــاَلةِ "بســم هللا الــرحمص الــرحيمل  :-رحمــه هللا تعــالل–قــاا اامــام الب ــار   َبــاا 
 فاِرَضِت الاَلاَلةا ِفي اِاَاَراِء؟

َعِحـي الَحِبـَي  :َوَقاَا اَبـصا َعَبـا ل  َاـا َُ ََمارا ـَفَياَنل ِفـي َحـِدِِر ِهَرَقـَقل َفَ ـاَا: َُ هللَاـَلل هللاا -َحـَدََِحي َأباـن اا
َدِق َوالَعَفافِ -َلمَ َعَلَيِه َواَ   .: ِبالاَلاَلِة َوالالِ 

ل َعـَص َأَاـِ  َبـِص َماِلـ ل  ل َعـَص ِاـنااَ ل َعـِص اَبـِص ِبـَ اال َََحا الَلَيـرا ل َقاَا: َحَد َحَيل َبصا باَكَيرل َََحا َُ – َحَد
نَا َّللَاِ  -رضي هللا عحه ثا َأَن َراا فاِرَج َعـَص »َقاَا:  -َلَيِه َوَاَلمَ هللَاَلل هللاا عَ -َقاَا: َكاَن َأبان َذر ل ُاَحدِ 

َمل َاـَم َجـاَء ِبَطَسـتل  َسـَلها ِبَمـاِء َ َمـََ َُ َا ِجَبِريـقا َفَفـَرَج هللَاـَدِر ل َاـَم  ِمـَص َاَقِ  َبَيِتي َوَأَاـا ِبَمَكـَةل َفَحـََ
ها ِفي هللَاَدِر ل َاَم َأَطَبَ هال َامَ   َأَخَذ ِبَيـِد ل َفَعـَرَج ِبـي ََِلـل الَسـَماِء َذَهبل ماَمَتِلئل ِحَكَمًة َوِإَُماًاال َفَََفَرَُ

َاَيال َقاَا ِجَبِريقا ِلَ اِ ِن الَسَماءِ  َاَيال َفَلَما ِجَئتا ََِلل الَسَماِء الدُّ َهـَذا  :اَفَتَحل َقاَا: َمَص َهـَذا؟ َقـااَ  :الدُّ
؟ َقـاَا: َاَعـَم َمِعـي ماَحَمـد   َفَ ـاَا: أاَرِاـَق ََِلَيـِه؟  -ل هللاا َعَلَيـِه َوَاـَلمَ هللَاـلَ -ِجَبِريقال َقاَا: َهَق َمَعَ  َأَحد 

ــِه َأَاــِنَ ة ل َوَعَلــل َُ  ِميِح ــق  َقاِعــد  َعَلــل َُ َاَيال َفــِعَذا َرجا ــَتَح َعَلَنَاــا الَســَماَء الــدُّ َســارِِو َقــاَا: َاَعــَمل َفَلَمــا َف
ِميِحِه َضِحَ ل َوِإَذا َاَظَر  َسارِِو َبَكلل َفَ اَا: َمَرَحًبا ِبالَحِبيِ  الاَلاِلِح َواِِلَبِص َأَاِنَ ة ل ََِذا َاَظَر ِقَبَق َُ ِقَبَق َُ

ِميِحـِه َوِبـَماِلِه َاَسـما َبِحيـ َََاـِنَ ةا َعـَص َُ ِهل الاَلاِلِحل قاَلـتا ِلِجَبِريـَق: َمـَص َهـَذا؟ َقـاَا: َهـَذا  َ مال َوَهـِذِو ا
ــِةل َوا َم َأَهــقا الَجَح ــِه َفَََهــقا الَيِمــيِص ِمــَح ا ِميِح ــِعَذا َاَظــَر َعــَص َُ ــاِرل َف َََاــِنَ ةا اَلِتــي َعــَص ِبــَماِلِه َأَهــقا الَح

َفَ ـاَا  َضِحَ ل َوِإَذا َاَظَر ِقَبَق ِبَماِلِه َبَكل َحَتل َعَرَج ِبي ََِلل الَسَماِء الَثاِاَيِةل َفَ ـاَا ِلَ اِ ِاَ ـا: اَفـَتَحل
ََوَ    .«اا: َفَفَتحَ َلها َخاِ ِاَ ا ِمَثَق َما َقاَا ا

: َفَذَكَر َأَاها َوَجَد ِفي الَسَمَناِت  َ َمل َوِإَ ِريـَ ل َومانَاـلل َوِعيَسـلل َوِإَبـَراِهيَم  هللَاـَلَناتا َّللَاِ -َقاَا َأَا  
َيــَر َأَاــها َذَكــَر َأَاــها َوَجــَد  َ َم ِفــي الَســَماِء الــدُّ  -َعَلــَيِ مَ  َُ َم  َثِبــَت َكَيــَ  َمَحــاِ لا ا َوِإَبــَراِهيَم ِفــي  لَاَياَوَلــَم ِا

ِبــِعَ ِريَ  َقــاَا:  -هللَاــَلل هللاا َعَلَيــِه َوَاــَلمَ -َفَلَمــا َمــَر ِجَبِريــقا ِبــالَحِبيِ   :الَســَماِء الَساِ َاــِةل َقــاَا َأَاــ   
َلتا  ََِخ الاَلاِلِحل َف ا ل َاَم َمَرَرتا ِبمانَال َفَ اَا: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا ََِ ِري ا  :َمَرَحًبا ِبالَحِبيِ  الاَلاِلِح َوا

: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهـَذا مانَاـلل َاـَم َمـَرَرتا ِبِعيَسـل َفَ ـا ََِخ الاَلاِلِحل قاَلتا َا: َمَرَحًبا ِبالَحِبيِ  الاَلاِلِح َوا
: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا ِعيسَ  ََِخ الاَلاِلِح َوالَحِبيِ  الاَلاِلِحل قاَلتا لل َاَم َمَرَرتا ِبِعَبَراِهيَمل َفَ ـاَا: َمَرَحًبا ِبا

: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا ََِبَراِهيما  -هللَاَلل هللاا َعَلَيـِه َوَاـَلمَ -َمَرَحًبا ِبالَحِبيِ  الاَلاِلِح َواِِلَبِص الاَلاِلِحل قاَلتا
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ل َوأَ  ملل َأَن اَبَص َعَبا ل : َفَََخَبَرِاي اَبصا َحََ نَِلِن: َقـاَا الَحِبـيُّ َقاَا اَبصا ِبَ اال َََااَلاِرَ ل َكاَاا َُ ا َبا َحَبَة ا
َََقاَلمِ »: -هللَاَلل هللاا َعَلَيِه َوَاَلمَ -  .«َاَم عاِرَج ِبي َحَتل َظَ َرتا ِلماَسَتَنى َأَاَمعا ِفيِه هللَاِريَف ا

: َقــاَا الَحِبــيُّ  ملل َوَأَاــ ا َبــصا َماِلـ ل ََ َّللَاا َعَلــل أاَمِتــي »: -َعَلَيــِه َوَاــَلمَ  هللَاـَلل هللاا -َقـاَا اَبــصا َحـََ َفَفـَر
ََ َّللَاا َلــَ  َعَلــل أاَمِتــَ ؟  َخَمِســيَص هللَاــاَلًةل َفَرَجَعــتا ِبــَذِلَ ل َحَتــل َمــَرَرتا َعَلــل مانَاــلل َفَ ــاَا: َمــا َفــَر

ـَ ل َفـِعَن أاَمَتـ ََ َخَمِسـيَص هللَاـاَلًةل َقـاَا: َفـاَرِجَع ََِلـل َربِ  : َفـَر ل َفَنَضــَع قاَلـتا ُا َذِلـَ ل َفَراَجَعـتا َ  َِل تاِطيـ
ل َفَراجَ  ُا : َوَضَع َبَطَرَهال َفَ اَا: َراِجَع َرَبَ ل َفِعَن أاَمَتَ  َِل تاِطيـ َعـتا َبَطَرَهال َفَرَجَعتا ََِلل مانَالل قاَلتا

ُا َذِلَ ل َفَراَجَعتاهال َفَ اَا: ِهَي  َفَنَضَع َبَطَرَهال َفَرَجَعتا ََِلَيِهل َفَ اَا: اَرِجَع ََِلل َربِ َ ل َفِعنَ  أاَمَتَ  َِل تاِطي
 : ــتا َل ــَ ل َف ا ــَع َرَب ــاَا: َراِج ــل مانَاــلل َفَ  ــتا ََِل ــَدَ ل َفَرَجَع ــَناا َل ــَداا الَ  َب ــنَنل َِل ِا ــَي َخَمسا ل َوِه َخَمــ  

َُ ِبيل َحَتل اَاَتَ ل ِبي ََِلل ِادَ  ِشَيَ ا َأَلَنان  َِل َأَ ِر  َما اَاَتَحَيَيتا ِمَص َربِ يل َاَم اَاَطَل َُ َرِة الماَحَتَ لل َو
 .«ِهَي؟ َاَم أاَ ِخَلتا الَجَحَةل َفِعَذا ِفيَ ا َحَباِِقا اللَُّؤلاِؤ َوِإَذا تاَراباَ ا الِمَس ا 

ل َعَص هللَااِلِح َبِص َكَيَساَنل عَ  َ ل َقاَا: َأَخَبَرَاا َماِل   َََحا َعَبدا َّللَاِ َبصا ِاناا َبَيـِرل َعـَص َحَد َص عاَرَوَة َبـِص الَُّ
ََ َّللَاا الاَلاَلَة ِحـيَص َفَرَضـَ ال َرَكَعَتـَيِص َرَكَعَتـَيِصل  -رضي هللا عح ا– َعاِئَشَة أامِ  الماَؤِمِحيصَ  َقاَلَت: َفَر

َاِقَرَت هللَااَلةا الَسَفِرل َوِ يَد ِفي هللَااَلِة الَحَضرِ   .ِفي الَحَضِر َوالَسَفِرل َف
 رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل
 ، أما بعد...أجمعين

ياد  فام م ا  " ِكَتـااا الاَلـاَلةِ "بسـم هللا الـرحمص الـرحيمل : -رحماه هللا ععاالى-فيقول اإلمام البخاار  
بعا  الدوالاات عقادلم الوفااب هذا الباب فيما عقادم وفيماا ساي عم عقادلم الب امل  علاى الوفااب، وفام 

على الب مل ، واألمد فم ذلك سه ، ونظَّدوا ذلك فم كفاب هللا؛ ألن الب مل  مقدما  علاى ال اور ، 
 الب مل  مقدم  على القدآن على ال ور  من القدآن.

ــااا الاَلــاَلِة""والفدجماا  هنااا  إذا عقاادمف فهاام بمنالاا  اساام ال ااور  فهاام مقدماا  علااى الب اامل  فاام  ِكَت
 دآن وفم غيده.الق

وإذا عااا  دت عااان الب ااامل  فااام ةاااك أن الب ااامل  مااان موااااعها الفقااادم، وجاااا  فااام الحااادي  البااادا   
مف  بالب مل ، وسواٌ  عقدمف الب مل  على الفدجم  أو ع  دت عنها األمد سوا ، وال لخفلف فإن قادِّم

الب امل  عان الفدجما  الب مل  على الفدجم  فهذا هو األص  أن الوامم يببادأ بالب امل ، وإذا عا  دت 
 كان ذلك بمنال  اسم ال ور  والب مل  بعدها.

د الب امل  فام كفااب هللا بعاد  م الب امل  علاى اسام ال اور  علاى القادآن وال عام َّ وفم كفااب هللا ال عبقادَّ
 الفدجم  بعد اسم ال ور ا، وهنا الب مل  قب  الفدجم .

عفبااار أن الباادا    هااا، وبالحمااد هلل كمااا الب اامل  فاام أول الواامم با ن هناااك فاام كاامم البوااد ل ااعو 
َبَدأا ِفيهِ » :جا  فم الحدي  ـَن َأَبَتـرا  كاقُّ َأَمر ِذ  َباا ِل ِا والحادي  ااعيف كماا هاو  ،«ِببسـم هللا َف ا

 فهم لبقدمون الب مل  أمام ك  ةم . ،معلوم، لون أه  العلم ماةون عليه ومااون عليه
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ف مي  مقدمٌ  على ك  ةم ، مبدوٌ   ها فم ك  عم ، ففم ال ،وفم الخبد الف مي  فم أ بار ك يد 
عب مم ثم ع ك ، فم الذبح عب مم ثام عاذبح وهااذا، إذا   لاف وإذا  -على سبي  الم ال-األك  م ًم 

 دجاااف عب ااامم، فهااام مبااادوٌ   هاااا، فالبااادا    هاااا كماااا هناااا جاااار  علاااى هاااذا األصااا ، وع  يدهاااا عااان 
 عببدأ بالفدجم ، ثم الب مل . الفدجم  باعفبار أن ال ور  من القدآن

الوفاب مد ععديفه مداًرا فم هذا العلم وفم غيده مان العلاوم فام  ِكَتااا الاَلاَلِة"": -رحمه هللا–لقول 
جميع العلوم يد  )كفاب( فم الفداجم الوبدى الفم عوفم  على أ واب، واأل اواب فام اللالاش عوافم  

فااشعلااى م اااذ  هااذا هااو الفدعيااش العبدفاام عنااد أهاا   وال يبوجااد أ ااواب، قااد يوجااد  ،العلاام، وقااد يبوجااد كب
وال يبوجد فصول وهاذا، لون هذا األصا  الفدعياش العبدفام عناد أها  العلام يببادأ بالوفااب، ثام  ،أ واب

 بعد ذلك يففدع عنه أ واب كما فم صحيح البخار ، واأل واب يففدع عنها فصول وم اذ .
لوان بليااد هاذا االسام، إنمااا هام باساام  ،ل موجاو  والفصااو  ،وفام صاحيح البخااار  األ اواب موجاو  

 الباب  دون عدجم ، بم اب  الفص  من الوفاب.
والصاام  أمدهااا وةاا نها ال لخفااى علااى عااوام الم االمين ف ااًم عاان علماذااه ماان  اامب العلاام، فهاام 
الدكن ال انم من أركان اإلسمم وبعد الوها عين؛ ولعظم ة نها فبداف من فوق سبع سماوات ليل  

 سدا  كما سي عم.اإل
وكااان الصااحاب  وال االف ماان هااذه األماا  ال ياادون عمااًم عدكااه كفااد إال الصاام ، وجااا  فاام ةاا نها 

ما الاَلاَلةا » ـِق َوَبـَيَص َواَلكاَفـِر » ل«َفَمـَص َتَرَكَ ـا َفَ ـَد َكَفـرَ  لاَلَعَ دا اَلِذ  َبَيَحَحا َوَبَيَح ا ـَرِ  أو َبـَيَص الَرجا الشِ 
فواا نها عظاايم، وكااان الناااو يفعااا،مون ةاا نها، ثاام أ ااذوا يف اااهلون ةاايً ا فواايً ا لمااا  «َتــَر ا الاَلــاَلةِ 

 ا فلطوا بليدهم وسمعوا أقوال من ال  مق لهم.
إن  :فام ) ادا الف دياش( أن ةخًصاا مان علماا  الملادب لقااول -رحماه هللا–وذكاد الحاافا العداقام 

لعناام كمااا لبقااال فاام الفااداذ : هلااك الخاامف فاام كفااد عااارك الصاام  نظااد  ال واقااع لااه وال حقيقاا ، 
هالٌك عن ألف جد  لقولون هذا من باب عمدين الطالش وم له حام عارك الصم  ها  لافاد أو ال  

ر م لم يفدك الصم .  لقول: ألنه ال يبَفصوَّ
كد أهاا  العلاام لحااام عااارك الصاام  نظااد  م اا  قااولهم: هلااك هالااك عاان ألااف جااد ، مااا لبمااان أن  فااذم

ر م لم ال لبصلم، لون  لفف  لاوف ع ااهلوا فام الصالوات، وماع األساف أناه  ب يبوجد وال يبَفصوَّ 
إلى بع  من ينف ش إلى العلم لما عوسعوا فم النظد فم المذاهش وأقاوال أها  العلام ومان األقاوال 

وهاان األماد علايهم، ثام بح اوا فام م ا ل  الصام   ،المعفبد  واألقاوال الوااذ ، ففوساعوا فام م ا  هاذا
اانَّ ، وقااال... فاام الم اا د، ااف عناادهم وإذا صاالى فاام  والصاام  فاام ال ماعاا  قااال بع ااهم: سب ثاام  فَّ

 وهاذا إلى أن فم النهال  هللا الم فعان. ،البيف له أن يم دها إلى آ د الوقف، ثم عللبه نف ه
 وأما ما فم البيوت من الن ا  والذرار  فحدِّمث وال حدج فم عصدنا، وهللا الم فعان.



 

 

 

 

 

 

5  
5 

 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

باااإلفدا ، وفاام بع ااها "الالــالة"   فاام بعاا  الن اا  ِفــي اِاَاــَراِء؟ ناتِرَضــِت الاَلــلَكَيــَ  فا لقااول:  
 الصلوات.

ااادت، وفااام حااادي  عاذوااا  اصعااام:  فبدمااااف الصااام  ركعفاااين ركعفاااين  لعنااام: " فاِرَضـــتِ   لعنااام: وجم
بااف أو بااالمعنى اص ااد قباادِّمرت  اادكعفين لعناام فاام أول األمااد، فاا بقمدت صاام  ال اافد و يااد فاام  أبوجم

 لح د.ا
وسااي عم  ،، وإال الملاادب فإنهااا وعااد النهااار إال الصاابح فإنهااا عطااول فيهااا القاادا  وجااا  فاام الم ااند  
 الومم على الحدي .

لعناام فاام حااال " ِفــي اِاَاــَراِء؟ -أو الالــلنات– َكَيــَ  فاِرَضــِت الاَلــاَلةا هنااا لقااول اإلمااام البخااار :  
 إلى ال موات بما فيها ال ابع  وما فوقها. -معليه الصم  وال م–اإلسدا  حينما أبسد  بالنبم 

 هذا المعلق بصيل  ال ام عن ا ن عباو." َوَقاَا اَبصا َعَبا ل "
ــَفَيانَ  "قــاا: ــن اا والحاادي  موصااوٌل فاام  دالاا  الصااحيح، موصااول فاام أواذاا  الصااحيح، " َحــَدََِحي َأبا

 ذ  عقدم ذكده مفصًم.ب سانيده وبفمامه، وهنا ا فصد فيه على ما يبديده من ذلك الحدي  ال
َفَياَن ِفي َحِدِِر ِهَرَقق :َوَقاَا اَبصا َعَبا ل "  أ و سفيان اسمه: صخد  ن حدب. " َحَدََِحي َأبان اا
ويب اب  علاى وجاه  آ اد  ،ِهَرَقـق"" الذ  عقدم بطولاه واابطه  هاذا هاو المواهور" ِفي َحِدِِر ِهَرَقق"

ْدقم    ( لون الموهور هو األول.با د الها  وإساان الدا  وك د القاف )هم
َعِحــي الَحِبــَي لمااا ساا له هدقاا  ساا ل أبااا ساافيان قااال: بمااا لاا مدكم  قااال:  " َفَ ــااَ "  َاــا َُ ََمارا هللَاــَلل هللاا -َُ

  لم أ و سفيان.وهو قب  أن ل" -َعَلَيِه َوَاَلمَ 
ـــَدِق َوالَعَفـــافِ " َاـــا ِبالاَلـــاَلِة َوالالِ  ََمارا صااام  بعاااد الواااها عين، ويااا مد بالصااام  أول ماااا لااا مد باااه ال" َُ

 بالصدق والعفاف وبقي  األركان لم عبفدض.
َََحا الَلَيرا :  -رحمه هللا–قال  ل َقاَا: َحَد َحَيل َبصا باَكَيرل َََحا َُ وهاو ا ان " َعَص ِانااَ  " وهو ا ن ساعد" َحَد

َقـاَا: َكـاَن  ِص َماِلـ ل َعـَص َأَاـِ  َبـ" محماد  ان م الم  ان ةاهاب الاهاد  " َعِص اَبِص ِبـَ اال " يايد األيلم
ندب  ن جنا   اللفار ." َأبان َذر ل   جب

نَا َّللَاِ "  ثا َأَن َراا اد فبدجا " «فاـِرَج َعـَص َاـَقِ  َبَيِتـي»َقاَا:  -هللَاَلل هللاا َعَلَيِه َوَاَلمَ -ُاَحدِ   لعنام وجم
 فم ال قف.

َا ِجَبِريقا َففَ »  .-عليه الصم  وال مم-لعنم: ةقه  «َرَج هللَاَدِر  َعَص َاَقِ  َبَيِتي َوَأَاا ِبَمَكَةل َفَحََ
َا ِجَبِريــقا َفَفــَرَج هللَاــَدِر  » َمل َاــَم َجــاَء ِبَطَســتل ِمــَص َذَهــبل  لَفَحــََ َســَلها ِبَمــاِء َ َمــََ َُ ماان  انادى ك ياادً « َاــَم 

ويل الون وجاوههم وأعيانهم، وأحياًناا رموساهم وماا  ،الناو فام الم ا د الحادام لا عون إلاى ماا   ماام
َسَلها ِبَمـاِء َ َمـََمَ »وف من أ دانهم من هاذا انو َُ وهاو ألً اا جاا  فياه  ،ألن ماا   ماام  هاور ؛«َاَم 

َ مِ »وجا  ألً ا  ،«َطَعاما ط َعمل »أنه ةفا    .«ِبَفاءا اا
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المف ع الذ  ال قعد له فم اللالش، الط ف ماا هاو بم ا  غياده  الط ف: اإلنا « َاَم َجاَء ِبَطَستل »
  لونه مف ع.    ،هو قعده قديش من األوانم إنما

َحـَرام  َعَلـل » الذهش والحديد جاا  فام الحادي  الصاحيح «ِبَطَستل ِمَص َذَهبل ماَمَتِلئل ِحَكَمًة َوِإَُماًاا»
ــنِر أاَمِتــي  ،كيااف جااا  جبدياا  بط ااف  ماان ذهااش  أواًل: الااذ  جااا  بااه هااو مالَّااف  فواليفنااا  ال« ذاكا

لفنا به، جبديا  علياه  –فناا الفام ع اد  عليناا وةاديع  محمادعوالي -علياه ال امم– ليس مالَّف بما كب
 ال ع د  عليه. -الصم  وال مم

أف ا  الممذوا  باإقدار  -علياه ال امم–على ك  حال هذا الحاصا  ولايس ألحاد  أن لقاول: جبديا  
أن  يااد الدلساا  وأف االهم اساافعملوا الااذهش، فويااف ال ن اافعمله  أال لبمااان أن لبقااال هااذا  مااا لمااان 

به  أو لدله ففن  فم قلبه ل امع الحادي  الصاحيح الصاديح فام عحاديم الاذهش  لقوله ةخص لدله ةب
لواان ال لبعاادم االحفمااال  ،علااى الااذكور، ويلاابس ثاام لقااول: جااا  جبدياا ، أنااا مااا ساامعف ماان قااال هااذا

وجاا  باه أف ا  الممذوا  باإقدار أف ا   ،قاذم، لقول: جبدي  أف   الدس ، ومحمد أف   األنبياا 
لدس ، نقول: ال الفوليف أو الفنظيد غياد مطاا ق، ف ناف مبولَّاف بوام  ال لبولَّاف باه جبديا ، فهاذا ا

الذ  جا  به من أوانم ال نا ، وال نا  فيهاا الاذهش والف ا  وعب افعم  للدجاال والن اا ؛ ألناه انفهاى 
 الفوليف فم ال ن .

 طالب:........
ادب فيهماا ماع أناه عام  أه  العلم على أنه لوم  االسفعمال للذكور؛  ألنه إذا مبنمع مان األكا  والول

قد عدعو الحاجا  إلاى ذلاك، فام لبمناع ماا عاداه مماا ال حاجا  إلياه مان بااب أولاى هاذا قاول جمهاور 
 أه  العلم.

والاذ  لمل اه المح وساات والحاما  واإللماان  ،الط ف مح اوو «ِمَص َذَهبل ماَمَتِلئل ِحَكَمًة َوِإَُماًاا»
حاماً  وإلماًناا، نقاول: القادر  اإللهيا  ع عا  المعنوياات مح وسا   اف لااون ممفلً اأمور معنوي ، فوي

 -جااا َّ وعااام–وفااام حاااام المح وساااات؛ ولاااذلوم الاااو ن لةعماااال فااام القيامااا  أعماااال معنويااا ، هللا 
       ل علها مح وسات، ويانها ويان صاحبها معها.  

ـها ِفـي هللَاـَدِر  » الط اف أفدغاه مماا يادل علاى أن هاذه الحاما  واإللماان  هاذا« ِحَكَمًة َوِإَُماًاـا َفَََفَرَُ
 ح ي .  اصارت أمورً 

ها ِفي هللَاَدِر  َاَم َأَطَبَ ها »   أغلق هذه الففح  أو هذا الوق وم حه وعا  كما كان.« َفَََفَرَُ
َاَيا» عاداج ها  حصا  فام ليلا  أواًل: هاذا الم« َاَم َأَطَبَ ـها َاـَم َأَخـَذ ِبَيـِد ل َفَعـَرَج ِبـي ََِلـل الَسـَماِء الـدُّ

اإلساادا  أو فاام ليلاا   أ اادى  الخاامف فيااه أقااوال ك يااد ، وهاا  كااان فاام اليقظاا  أو فاام المنااام  ألً ااا 
وساي عم  ، مف والصحيح أنه فم اليقظ ، وأنه عبدمج  دوحه وج ده كماا أناه أبساد   دوحاه وج اده

 الومم فم كمم الوارا.  
اَ » نيا لدنوها وقبدبها.  « َياَفَعَرَج ِبي ََِلل الَسَماِء الدُّ ميف  ب   وهم أقدب ال ماوات إلى األرض، وسب
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َاَيال َقــاَا ِجَبِريــقا ِلَ ــاِ ِن الَســَماءِ » َهــَذا  :اَفــَتَحل َقــاَا: َمــَص َهــَذا؟ َقــااَ  :َفَلَمــا ِجَئــتا ََِلــل الَســَماِء الــدُّ
لاو قاال: مان  «َهـَذا ِجَبِريـقا  :؟ َقـااَ َقـاَا: َمـَص َهـَذا» قال جبديا  لخاا ن ال اما  الادنيا: افافح« ِجَبِريقا 

ماا قاال « َهَذا ِجَبِريقا  :َمَص َهَذا؟ َقااَ »أنف  لوان ال واب: أنا جبدي ، ف ا  ال واب مطابًقا لل مال 
جبدياا  لقااول للخااا ن: « َقــاَا ِجَبِريــقا ِلَ ــاِ ِن الَســَماِء: اَفــَتَحل َقــاَا: َمــَص َهــَذا؟»لااه: ماان أنااف؛ ألنااه 
ى ال اياق أن لقااول: ماان أناف  ألنااه لبخا بااه وأناف للمبخا ااش، وياااون ال ااواب: افافح، لعناام مقف اا

 .«َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا ِجَبِريقا »أنا جبدي ، لون لما  ا به  هذه الصيل  
 أو أنف بمفد ك.« َقاَا: َهَق َمَعَ  َأَحد ؟»
هاذا يادل علاى أن « اَا: أاَرِاَق ََِلَيـِه؟ َقـاَا: َاَعـمَ َف َ  -هللَاَلل هللاا َعَلَيِه َوَاَلمَ -َقاَا: َاَعَم َمِعي ماَحَمد  »

  .-ج َّ وعم-الممذو  ال لعلمون إال ما علَّمهم هللا 
َاَيا» قال:   صدنا فم علوها الذ  هو سقفها.« َفَلَما َفَتَح َعَلَنَاا الَسَماَء الدُّ
ــِه َأَاــِنَ ة  » ِميِح ــل َُ ــق  َقاِعــد  َعَل ــِعَذا َرجا يااا أةاااالها ووجوههااا وعمماعهااا، إنمااا هاام أةااباا مااا عفم« َف

 م د  أسو  . 
َسارِِو َأَاِنَ ة  »  لعنم هذا الدج  القاعد.« ََِذا َاَظر» كذلك« َوَعَلل َُ
َسارِِو َبَكل» ِميِحِه َضِحَ ل َوِإَذا َاَظَر ِقَبَق َُ رأفا  الوالاد وةافق  الوالاد، هاذا آ م وعان لميناه ن ام « ِقَبَق َُ

، وعلى ل اره ن م أوال ه من أه  النار، وهو يبام إذا رأى أه  الناار كماا أناه أوال ه من أه  ال ن 
 «َأَخــِرَج َبَعــَر الَحــارِ »ل احك إذا رأى ك ااد  أهاا  ال ناا ، وإن كااان أهاا  النااار أك ااد، حينمااا لبقاال لااه: 

؟»فيقول:  ا َراِ  قِ  َأَل ل ِتَسَع ِماَئةل َوِتَسَعًة َوِتَسِعيصَ »قال:  «َكَم َُ  َمن ل من بعد هذه الن ب    «ِمَص كا
أن يب بفاه علاى هاذا الادين أن لبحيياه  -جا َّ وعام–على اإلن ان أن يلام ال اا  ، ويلهاب بالادعا  هلل 

ك ياد مان عاما  النااو لقاول:  ،[101]ِناـ : }َتَنَفِحي ماَسِلًما َوَأَلِحَ ِحي ِبالاَلـاِلِحيَص ويبميفه عليه 
ومااذا  ،الصاين والهناد والادول الوبادى الفام فيهاا الملياارات  مص الوفار ال ن ب  لناا معهام، انظاد
ما ًم كام ن ابفهم إلاى م اد   ولفاين الصاين والهناد  ان مليونً و نحن  إذا نظدت إلى ال ايد  فيها ثمث

  حوالم ثمث  مليارات   لعنم واحد من ألف.
ل لاه نف اه أن لقاول م ا  هاذا الوامم، لقاول: ماا هام مان  أجلناا وقاد قالهاا َمان ك يد من الناو عب اوِّم

وعدكاااوا الواجباااات  ،وارعوباااوا بعااا  المحدماااات ،أبغدماااوا باألسااافار وع ااااهلوا فااام ك ياااد  مااان األماااور
 لقولون: مفى لصلنا الدور ما نحن بوم ، لون إذا نظدنا إلى أن ن ب  أه  ال ن .

ـــــَيَ  ِحال ـــــا ـــــَرَحَمص َل ـــــا اـــــَلَعة ال َُ 
 

َحـــــــــــــان  ََ لـــــــــــــ  اِل َواِحـــــــــــــد َِل ا  ِفـــــــــــــي اََ
 

إليااه،  م، ويلهااب  ااذكد هللا و عاذااه واللااب لااى اإلن ااان أن يلااام ال ااا  ، وي االك الصاادا  الم اافقيفع 
جا َّ  -ويلام كفاب هللا ،ويبصلم ويصوم من النواف  من الصم  والصيام وغيدها من أنواع العبا ات

 .  -وعم
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َسـارِِو بَ » ِميِحِه َضِحَ ل َوِإَذا َاَظـَر ِقَبـَق َُ ألناه قاد  ؛«َفَ ـاَا: َمَرَحًبـا ِبـالَحِبيِ  الاَلـاِلحِ  لَكـلََِذا َاَظر ِقَبَق َُ
اا  إليااه ــِص الاَلــاِلحِ » أبرسم عليااه الصاام   -وماانهم محمااد -عليااه ال اامم–آ م هااو أ ااو البوااد « َواِِلَب
  .-وال مم

َََاـِنَ ةا َقاَا: َهَذا  َ مال َوهَ » -عليه الصم  وال مم -ما عدفه النبم« قاَلتا ِلِجَبِريَق: َمَص َهَذا؟» ِذِو ا
ِميِحــِه َوِبــَماِلِه َاَســما َبِحيــهِ  َََاــِنَ ةا اَلِتــي َعــَص » أرواحهاام« َعــَص َُ َم َأَهــقا الَجَحــِةل َوا َفَََهــقا الَيِمــيِص ِمــَح ا

ِميِحِه َضِحَ ل َوِإَذا َاَظَر ِقَبـَق ِبـَماِلِه َبَكـل امال« ِبَماِلِه َأَهقا الَحاِرل َفِعَذا َاَظَر َعَص َُ ااد اليماين،  الوِّم
مال بالففح اد ال نوب.  مال بالو د اد اليمين، والوَّ مال اد ال نوب، الوِّم  والوَّ

« ََ « َواا َحَتل َعَرَج ِبي ََِلل الَسَماِء الَثاِاَيِةل َفَ ـاَا ِلَ اِ ِاَ ـا: اَفـَتَحل َفَ ـاَا َلـها َخاِ ِاَ ـا ِمَثـَق َمـا َقـاَا ا
؟َبِريقا َهَذا جِ  :َقاَا: َمَص َهَذا؟ َقااَ »  إلى آ ده. «ل قاا هق مع  أحد 
َََواا َفَفَتحَ »   .«ِمَثَق َما َقاَا ا
هامال  الماذكورين " َفـَذَكَر َأَاـها َوَجـَد ِفـي الَسـَمَناتِ " -راام هللا عناه وأراااه-ا ن مالاك " َقاَا َأَا   "

 من غيد ععيين  لمنا لهم.
وال ابع  من  امل المداجعا  عادل علاى أناه  فم األولى، وإ داهيم فم ال ا س ، -عليه ال مم–آ م 

وقبله عي ى، وقبله إ ريس إلى آ د من ذبكمدوا فم الحادي ، وجاا  ععييانهم  -عليه ال مم–موسى 
 فم أحا ي  أ دى.

َناتا َّللَاِ هللَاـلَ -َفَذَكَر َأَاها َوَجَد ِفي الَسَمَناِت  َ َمل َوِإَ ِريَ ل َومانَالل َوِعيَسـلل َوِإَبـَراِهيَم  :َقاَا َأَا   "
ــَيِ مَ  َاَيا ل-َعَل ــها َوَجــَد  َ َم ِفــي الَســَماِء الــدُّ ــها َذَكــَر َأَا ــَر َأَا َي َُ َم  ــاِ لا ا ــَت َكَيــَ  َمَح َثِب ــَم ِا  ،كمااا عقاادم" َوَل

: َفَلَمــا َمــَر ِجَبِريــقا ِبــالَحِبيِ  "  -َعَلَيــِه َوَاــَلمَ هللَاــَلل هللاا -َوِإَبــَراِهيَم ِفــي الَســَماِء الَساِ َاــِةل َقــاَا َأَاــ  
ََِخ الاَلــاِلحِ  ــالَحِبيِ  الاَلــاِلِح َوا ــا ِب ــاَا: َمَرَحًب ــِعَ ِريَ  َق عليااه –ألنااه لاايس فاام سل اال  ن ااش النباام  ؛"ِب

لياون أًبا له فهو أٌخ له، ولو كان فم سل ل  ن به كآ م كما عقدم، وإ اداهيم علاى  -الصم  وال مم
  ما سي عم لقال: اال ن الصالح. 

َلــتا َمرَ " ََِخ الاَلــاِلِحل َف ا ل َاــَم َمــَرَرتا ِبمانَاــل  :َحًبــا ِبــالَحِبيِ  الاَلــاِلِح َوا َمــَص َهــَذا؟ َقــاَا: َهــَذا ََِ ِريــ ا
: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا مانَاـل ََِخ الاَلاِلِحل قاَلتا " َاـَم َمـَرَرتا ِبِعيَسـل لَفَ اَا: َمَرَحًبا ِبالَحِبيِ  الاَلاِلِح َوا

 لعنم مقف ى ذلك أن إ ريس قب ، ثم موسى، ثم عي ى، الفدعيش هنا. ،للفدعيش ثم()
ََِخ الاَلـاِلِحل ألن )ثم( عقف م الفدعيش   ؛"َاَم َمَرَرتا " قال: ِبمانَال َفَ اَا: َمَرَحًبا ِبـالَحِبيِ  الاَلـاِلِح َوا

: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا مانَال ََِخ الاَلـاِلِح َوالَحِبـيِ  الاَلـاِلِحل َاَم َمَرَرتا ِبِعيَسل فَ ل قاَلتا َ ـاَا: َمَرَحًبـا ِبـا
ــصِ  ــاِلِح َواِِلَب ــالَحِبيِ  الاَل ــا ِب ــاَا: َمَرَحًب ــِعَبَراِهيَمل َفَ  ــَرَرتا ِب ــَم َم ــلل َا ــَذا ِعيَس ــاَا: َه ــَذا؟ َق ــَص َه : َم ــتا  قاَل

 من ذريفه." الاَلاِلحِ 
: َمَص َهَذا؟ َقاَا: َهَذا ََِبَراِهيما "  ".-هللَاَلل هللاا َعَلَيِه َوَاَلمَ - قاَلتا
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فاام ال ا ساا ،  -عليااه ال اامم–فاام األولااى، وإ ااداهيم  -عليااه ال اامم–اصن الفدعيااش  اااا)ثم( ذبكمااد آ م 
ل َاــَم َمــَرَرتا ِبمانَاــلبــَاــَم َمــَرَرتا قااال:   ثاام بعااد موسااى عي ااى، ثاام إ ااداهيم، لعناام هاا  هااذا " ِعَ ِري ا

 [57]مـريم: }َوَرَفَعَحاوا َمَكاًاـا َعِلياـا لعنم إ ريس فم ال اني   الدابع   عدعيش ماان وال عدعيش ماان  
 الدابع .

 طالب:.........
 ال، عي ى و كديا.

 لون اصن فم ال ا س ، نص. ،وجا  ذكد فم ال ابع 
 طالب:.........

لمقدماا  ونبح ااد مااا يفي ااد ماان الدوالااات، ا ، لونااا نقااف علااى هااذا ونقاادأ كاامم الحااافا فاام المقدماا 
 مقدم  الففح.
ت ـدم فـي م دمـة هـذا الشـر   :كتاا الالالة لبسم هللا الرحمص الرحيم: "-رحمه هللا–قاا الحافظ 

 ".اتب هذا الالحيح في الترتيب مل اًل ذكر محاابة كَ 
 كبفمش  هذا الصحيح.
  الش:.........

معااك أك ااد اح ااده، لعناام مناسااب  كفاااب الصاام  لممااا قبلااه ماان كفاااب اللب اا ، لممااا قبلااه ماان كااذا، و 
الفم عب مى )هدى ال ار (  ببمعف مداًرا م ابو ً  "ت دم في م دمة هذا الشر " لعنم فم المقدم  
ألنها م بو   بقلم الحافا ا ن ح اد وهاو المملاف،  ؛والصواب )هدى ال ار ( ، ااا)هد  ال ار (

 وهذه المقدم  هذه مقدم  الودا الوبيد.
 طالب:........

ح، هام فام األصا  لي اف مقدما  للفافح، إنماا هام مقدما  كماا ناص علاى ذلاك الذ  هو أصا  الفاف
الحافا هم مقدم  للودا الوبيد الذ  اسفطاله الحافا ا ن ح د فعادل عناه إلاى هاذا الوادا الاذ  
ماام ال ن اافطيع أن نفطاااول إليهااا وال إلااى  لبفهاام أنااه ةاادا مبخفصااد وهااو )فاافح البااار ( مبخفصااد، هم

لعنام مان  وك نهاا... ا،ثمثاين مب لادً  ا،عوادين مب لادً  ا، لبح د لاك كفاًبابع ها هذه هممم أه  العلم
 اللداذش )المب و ( فم فقه الحنفي .

  طالب:........
د  اام إن ةاا ف؛ ألنهاام ل اابطونه هاااذا، ثمثااين مب لاادً  رخسيي لس َّا بااد هااذا- اكبااارً  اأو ال ِّ  -علااى كب

اش ل امعو أممه إممً  وهو م  وٌن فم جبش فدغان ،  بامب عدفاوه وقا مناه ويافباون، ن ف هاذا ال ب
لااف الوفاباا  ون ااوا الوفاباا  وقواعاادها لماااذا   والافباا أن اصن مااا عنااد الناااو اساافعدا  أ  ةاام ، وعبطِّم

صاافح  ماان  األنهاام اعفماادوا علااى هااذه ال ااواالت، ومااا عنااده اساافعدا  أ  ةااخص أن لافااش  طاًباا
 غ ما كفبه.واحد ، أنف عوفش  هذا ال وال، ثم يذهش أل نى المافب  لفد 
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نا ن وا القدا   والوفاب ، وهللا عندنا  مب فم ال امع  وفم  يفنا من  نات ال لااا ون لعدفاون م أ نا
واكفباوا كفابا  أوا م، وهللا  ،ةيً ا من هذا الفن، أقاول: لاا ةاباب اذهباوا إلاى معاهاد عح اين الخطاو 

ى ال ااابور   ااادل المااادرو، ونوفاااش وال باال فداذيااا  لافباااون هاااذا، كناااا باال فاااداذم لبطلعونناااا نوفاااش علااا
صااحاذف، ونوفااش  ااداذ  ونحاان فاام اال فااداذم، اصن فاام ال امعاا  مااا عبقاادأ كفااا فهم، لماااذا  ألنهاام 

لفادغ، هاذا ماا يباين بالن اب  للخا   ر الواحد لافش  هذا ال اوال وبعاداعفمدوا على هذه اصالت، صا
 خطو  واحد .الفوأما بالن ب  للخ   ،يبين فم اإلمم ، فم اإلمم  يبين

ويبد لوناه ماع الصادف فام  ،على ك  حال على  الش العلم أن يهفم بالخ ، وكانوا لب امونه الدسام
فااام آ اااد كفاااش الصااادف لافباااون الدسااام، ومااادا هم  اااذلك الخااا  رسااام  ،كبفاااش الصااادف فااام آ دهاااا

 الحدوف.
 ما الذ  أعى  نا هنا 
 طالب: طنا الفتح.

نفين )فافح الباار ( لحفااج إلاى سانفين؛ ألن الصافح  نعم  ول الفافح قادا   مفواصال  لحفااج إلاى سا
من ففح البار  صفحاعه م   الصاوك ما هم من الطبعات ال ديد ، اصن لو لبطبع ملام  صاارت 

، إذا نبفوااف الفعليقااات وك ادت الحواةاام والهااوامأل وصاالدت األوراق وكباد الحاادف لاا عم فاام امب لادً 
  أك د من ماذ  م لد.

 ه أنف قدأت ففح البار  كل
 طالب:.........

هااذا وقاافوم لااا إ ااوان، أنااا جااا نم واحااد قباا   مااس أو سااف ساانوات قااال: إناام ن ااخف فاافح البااار  
كفبفه على أوراق، لقول هذا وهللا أعلم، ثم جا نم بعد مد  قال: أريد ن خ  من الودماانم أن اخها، 

الادنيا كلهاا لطبعاون  وهللا لاو عقاوم مطاابع ،قلف: لا ا ن الحمل ال ع يع عمدك، الودمانم مطباوع
م   هذا الطبع ما ل فطيعون، ثم جا   هذا الم  د قب  ثمث  أةهد، قال: أريد ن خ  معفمد  من 

عقااادر عقااادأ  أنعفمناااى  أن ياااوم وساااوف لااا عم .اعقااادمو أن ن و )ل اااان العااادب( ألن اااخها، وأنااافم عااااجا 
 انفبه لنف ك.ف عف، وعم   ، وقدرعك على ال لوو على األرض ععيونك عف عف
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:........
 بوهد لقدأ الودمانم الوممهذا الذ  فيه 

 طالب: ........
اقدأ عف يد الطبد ، والقد بام، األلوسام،  ،عقدأ م   القارئ  أن عبديد ،نفس الوم  ،ما هو م   ذلك

 اقدأ المطوالت والومم لل ميع.
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 طالب:........
   يدهس كذا.الفواذد وي ع عممات، وال الذقيد لب  اهذا الذ  ل ع  فم يده قلمً 

 طالب:........
 ك.ورا 

 كم ال اع  
 طالب:........

 اللهم ص ِّم محمد وعلى آله وصحبه.
                       

 
 

 


