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 احملاضرة الثالثة

 

 

أن الحمد    عادالن محمدد س ومسدبا و سددف ومسدبعورسب وماد ش سددا  مدو شددرور 

أموسنا وس ئات أعمالناب مو يه  هللا عاالن فال مضل لدفب ومدو يضدلل فدال  دا،ي لدفب 

ا عبد س ورسد لفب أمددا وأشده  أن   للدف ل  هللا وهد س   شدر يك لددفب وأشده  أن محمد ب

فإن أص ق الح يث كباب هللا عاالنب وأهسو اله ي   ي محم  صدلن هللا عل دف : سا 

وآلف وسلمب وشدر اممد ر محد هاعهماب وكدل مح هدة س عدةب وكدل س عدة لداللةب وكدل 

 .لاللة في النار

ل لسرا  م فدي اللهم صل علن محم  وعلن آل محم  كما صل ت علن لسرا  م وعلن آ

الاالم و لمك هم   مج  ب وسارك علن محم  وعلن آل محم  كما ساركت علن لسرا  م 

 .وعلن آل لسرا  م في الاالم و لمك هم   مج  

سددنركر فددي ،ري ال دد ش لن  شدداا هللا هدد يلاب رواس الحدد خان فددي صددح ح هماب  

لحد يثب ولكدو وق  طاو ف ف ساض أ ل الالم المحه ريو سرلك ولن لم يكو مو أ ل ا

 رس كلها مبكد  ومابمد  ..... البج يزات الاقل ة البي شكر ا والبنظ رات الالم ة البي 

كمدا   -لكل ر ممو  جاا سا سب  را الاالم    فخر ال يو الدراييب والوخدر الدرايي كدان

يب ق  شكااب و   أه  أشك اا الاالمب وسكل أسفب مع  را الركاا و درا  -يق ل الر بي

عنكددس سددب ل الحدد  ف مددا يباددل ساعبقددا،سب  فكددان مددو أوا ددر أو مددو أ ددم  الب قدد  فقدد 

له دداا علدد ش )المحددرريو للمددر س امشدداري  دد  وأسدد  هامدد  العزالددي صدداهس كبدداب 

و   الري عناس شد   اسسدالش اسدو ع م دة فدي الدر، فدي الكبداب الندافع الكب در (. ال يو

فإمدف ر، ( الاقدل والنقدل،را عادار  )الري لم ينسج أه  علدن من الدف قد أب أ  و د  

والدر بي . علن الوخر الرايي في  را الكباب ر،اب سل عاب وأعن علن سن امف مو الق اعد 

ددا شكددر الوخددر الددرايي فددي كبدداب  وطبادداب عددرجم لددف ( سدد ر أعددالش النددبالا)رهمددف هللا لمأ

فكدان ممدا (. عاري  اسسالش)عرجمة يس رة في كباب الس ر وط ل عرجمبف في كباب  

أي فدي  -كدان يب قد  شكدااب وقد  سد ت  مندف فدي ع ال ودف: )ر بي رهمف هللاب قدالقالف ال
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ساليا وعظائم وسحر وامحرافات عو السنة والظو أمدف  -عآل وف أو الكبس البي صنوها

 (.ع في علن طريقة هسنةب وهللا يب لن السرائر

يوصي تلميذا اسمم  إبمهاميب بمب أبمي بألمه انصمفقالي ه ما  لم  ذمب  ممب ممذ   

إلي تأذلت همي الرمها الأليذيمة مالمنمامف الفل مفية همما  أيفقما تشمفي  لميي : )صيةالو

الرَّحْمَنُ   }مال تهمي غليي، ملمب أدمأ أهضمن ذمب ةهي مة ال مهي ، هفمي اقوفما  ي مو  

: مهي النفمي ي مو  {إِلَيمهِ ينصمعند  الْكَلِم  الطَّيِّب }مي و   ز مدن  {عنلَى الْعنَّمشِ اسمتَونى

 .مذب دهب ذثن تجهبفي  هف ذثن ذعههفي {َِثْلِهِ شنيمءٌ  ونه ون السحَِيمع  الْبنصِيمَّ لَيمسن كَ}

فهدد  مدد ش فددي آ ددر ه اعددف علددن عمددرس الددري لدداقب وأموقددف فددي الحقحددقات  

النظريدة وامصدد ل الواسدد ةالبي ولدا  ا ل ددر،وا سهددا السددنةب فدإن أ ددل الب عددة لهددم 

لسنو الاح حةب وكان الوخر الرايي    أص ل ألأو  ا وع اطئ ا عل ها ل ر،وا سها ا

أه  أعم ة  را المر س الواس  الكاس  والري مرج  أن يك ن عاب عنف ع سة ماد هاب 

 .قبل أن يلقن رسأف عزأ وجلأ 

كان سارعاب في أص ل الوقف ولف كباب : الوخر الرايي كان سارعا في امصل  و 

ش فدي الاقائد  علدن طريقبدف وكان أيضداب سارعداب فدي الكدال( المحا ، في أص ل الوقف)

وفي البوس رب ولكنف كان مزجن البضاعة عماماب في الح يثب   يارف قل ال و  كل را 

فددي علددم الحدد يث و  فددي لهبددات الروايددات و  فددي ا ددبالف الددرواة و  فددي مارفددة 

لرلك فه  لشا عكلم في الح يث ركس الظلماا و دب  . الا اب مو الخط  في الروايات

 . ب  عح اا

وكان مو جملة ما  دب  ف دف مدا مدبكلأم عندف اأنب وأمدا أعبدرف أن الكدالش فدي  

الح يث وا بالفات الرواة والكدالش علدن المبد ن كدالش صداسب ولكدو  سد  مدو ركد ب 

 .الااس لشا أر،ما أن مبكلأم علن طريقة أ ل البخاص

 ف ما أرج  مو ل  امنا لشا جلسد ا ل سدما مي فدي  درس امسحداي أن يسدما مي 

 .سقلس واقٍ عمامابب فإمف لن فال شلك فلو يخرج ل  مسبو  اب لن شاا هللا عاالن

الوخر الرايي شكر  را الكالش الري أشكرس في م لا و مو عوس رسب الم لع  

 .امول في س رة ي سفب وشكرس في م لع آ ر مو عوس رس

هممي هممي أما ممه الم ممألة انملمما  -مسمميتي  لمما  فا اتمم  -ي ممو  الف ممه الممها ي 

ذب سو ة يوسف هي ي ه  {كذَلِكن لِننصمَِّفن عننمه  السُّومءن ونالْفَحمشناءن}( 42)تف يه اآلية  قب 

الحشممموية ةلمممة لفمممذ ما ف ممما  " )ما لمممب أ  بعمممو الحشمموية: "الم ممألة انملممما ي ممو 

يعنممي ( يرل ولقمما  لمما أمممن الحممأيب مالحنابلممة مالم يممول بالحشمموية العاذممة مالممأمما 

مل شم  ذمفمما  متجلمه  ليمم   01/01سممي المذي تجلممه  ليم  قما مم   ميب تجمأ أ  الأله
ذهتا مما ، يمما تممهأ  لمما أي  ممي  تجلممهش تجلممه  لمما قمم،  م يمم، م شممي، متممفب، 

هالحشو لا ن الألهسي مو أ  ص ذا هي الألهسي، أ  ص ذب ال شب مأ  ص ذب 

الأل وة مأ  ص ذب الأما ، هالحشوية ةحشو مذا الألهسي، هقب  الب الجقلة انغفيا  
مقمأ ل   أممن الفمأل  لما  ذمي أممن الحمأيب م ذمي الحنابلمة بقمذا . لذيب ال يفقمو ا
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قا  أم  مأ بعو الحشوية ي يمأ  مالب الرجمه : الوصف؛ هالف ه الها ي  يب ي و 

 .ذب مدقة لظه  مالذيب مب أمن الحأيب

وسدنالم سادد  قل ددل هدد و مدبكلم عددو الددرواةب  ددل فدي  ددل ا هحدد  أش    وأقددل  

 .ملا امر  مو ملل الوخر الرايي الري مبز م سهرا اللقس الحن ع واه  ف هم يزن

واعلم أن ساض الحح ية روى عو النبي صدلن هللا عل دف وسدلم أمدف : "يق ل 

امولدن أ  مقبدل ملدل : فقلدت لدف( ما كرب لسرا  م عل ف السالش ل  هدالي كدرسات: )قال

كددر عل ددف أمددف يددر،  ددرا أي أن مح هددف أم -فقددال علددن طريدد  ا سددبنكار.  ددرس ام بددار

لن قبلنداس ! يدا مسدك و: فقلدت لدف. فإن لم مقبلدف لزمندا عكدريس الدرواة: فقال لف -الخبر

لزمنا الحكم سبكريس لسدرا  م عل دف السدالش ولن ر،،مداس لزمندا الحكدم سبكدريس الدرواةب 

و شددك أن صدد ن لسددرا  م عل ددف السددالش عددو الكددرب أولددن مددو صدد ن طائوددة مددو 

 ."المجا  ل عو الكرب

هقو مألذا ليب الفعا ض بيب الهامي مبيب إبهاميب  لي  ال يم، ه ا  إذا ةا   

البأ ذب تألذيب ما أ ذنقما، هفألمذيب المهامي أملما ذمب تألمذيب إبمهاميب الحنيمف، ن  

إبهاميب الحنيف  ةا   ب ، الذي ال تهل  تزةيف ، مالذي إ   أ    دي هقو العأ ، ملو 

ونمنرُم  }ي صمعيأ ما مأ لمما اسمفرا وا أ  يعمألو ، دهح  دي هلو قام أمن ان ض هم

إذا ةالت الم ألة ةما هعن الف ه الها ي هنحب ذع الف مه  {ي هُِِ اهللُ فََنا لَه  مُِم م كَِّْمٍ

الها ي بحيب أ  الم ألة ةذلك، لألمب  لمب الف مه المها ي بال منة ممو ةعلمب غيمه  ذمب 

 ط، مم مع قوا مأ   ليمة لظهيمة، انصولييب بال نة الذي ال يفجام  الفنظيه الع لي ه

يعني أصو  الف   هيقا باب ةاذن مو أ أ انللة المففق  ليقا مي ال نة، هألفب تعههو  
أ  انللة المففق  ليقا  ب انصولييب هي الألفاب مال منة ماقدممال مال يماخ م مالف 

 جية  الظامهية هي ال ياخ، بعأ مذا تودأ  أة أللة ذ فلف هيقا، العلما  ذ فلفو  هي

لألمب . مذ  انللة،  من اليحابة ماالسفح ا  مسمأ المذ ا ع م مهل ذمب قفلنما مغيهمما
ان بعة المففق  ليقا مي ان بعة ال الفة الذةه، هعنمأذا يمأتي انصموليو   لما بحمب 

مذاذا لفعن . الأليم  لا الهماة م ماياتقب تحفمن الظب أم ال رع[ هي]ال نة، ينظهم  

ذلك، لألب ال يعهف ةيف يثفت  ماية  ام أبأا  مال يعهف مذا  إذا ا فلف الهماة مغيه
الممهامي و ممة أم ال إال  ممب ةهيممق أمممن الحممأيب، هقممو  لمما ةهي فمم  الع ليممة الفممي ل   

 ليقمما ةيلممة  مممه  يممهل ال ممنب بالع ممن ةممما ل    ليمم  ةثيممهم  مأسممفاذمب مممو الف ممه 

: هي ممو . يممحيحة بم المها ي مأذثالم ، يأ ممذم  ذثمن مممذا الألميم ميممهلم  ان اليمب ال
إذا أ  الهامي ةذاب أم إبهاميب  لي  ال يم، همب لألذ ب ذنقماش ألا لو :  ي  ذب اونيب

لب أتجام  مذا الأليم إذ  أةذب الهامي، إذا ةا  هي الم ابن مو تألذيفي قبهاميب  لي  

همي إذا أذألمب تأميلم  .. ال يم، لألب مذا ال فه يهل مألمذا أم يمألمب تأميلم ش يمألمب تأميلم 
 .ذعنا ذرل ا لف رئة الث ة العأ  الذي أدمعت انذة  لا و ف  م لا  أالف 

: قلت لباضدهم: قال -الري شكر ف ف الوخر الرايي  را الكالش -الم لع اللامي 

فك دف :  را الح يث   ينبعدي أن يققبدل من مسدبة الكدرب للدن لسدرا  م   عجد يب فقدال

 عحكم سكرب الرواة الا ول 
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قددع الباددار  سدد و مسددبة الكددرب للددن الددراويب وسدد و مسددببف للددن لمددا و: قلددت 

موس  -"أن مسببف للن الراوي أولن"الخل ل عل ف السالشب كان مو المال ش لرورة 

 .الكالش الساس 

ومحو مجل ر،أ   را الخطدل الدري   ماندن لدفب سنسدلك فدي شلدك طريقدة أ دل  

نداي أن يبكلمد ا فدي  درا الالم في الح يثب الريو  دم أ دل البخادصب و دم أولدن ال

البابب فامظر للن الطريقة البي سنسلكها وهاولت عبس طها علن ق ر ما أسدبط ع هدم 

قارن  ل يسبط ع واه  مو  ل ا الريو يبكلم ن اأن علن طريقة الوخر الرايي أن 

 يوهم  رس البح ي فضال عو أن يوالها سنوسف  أش   

: اري ومسددلمب والالمدداا يق لدد ناعلددم أن  ددرا الحدد يث ممددا اعودد  عل ددف البخدد 

من كبدداب . أعلددن ،رجددات الاددح ا  دد  مددا اعودد  عل ددف الحدد خان البخدداري ومسددلم

لما أن يبو  الح خان علن ل راج الح يثب : البخاري ومسلم   يخل  مو هالهة أم ر

 .أو ينور، البخاري عو مسلمب أو ينور، مسلم عو البخاري

ما اعود  عل دف البخداري : ال الالماافق.  رس هالي ،رجات مو ،رجات الح يث 

ومسلم فهدرس ال رجدة امولدنب هدم مدا امودر، سدف البخداري  درس ال رجدة اللام دةب هدم مدا 

امور، سف مسدلم فهد  ال رجدة اللاللدةب  درا الكدالش كدالش لجمدالي قد  ي  لدف  لدلب فدربأ 

، سف مسلم أق ى مو ه يث عور، سف البخاريب لكو  درا الكدالش  اس  السد]ه يٍث ق  عورأ

ب ولمما ق أم ا البخاري علن مسلم من البخداري أمدبو مدو [ عو ال رجات كالش أغلبيأ

فدد علن شدديا  -كمددا قدد  قلنددا قددبال -مسددلم وأسددباش مسددلم وشددرطف ألدد   مددو مسددلم

 را الح يث مما اعو  عل ف البخاري ومسدلم . البخاري ومسلم لشا اعوقا علن الح يث

 .وامور، البخاري سباض وامور، مسلم سباض

 را الح يث مو صحاسف في الاح ح و  أس   ريرة رلي هللا عنفب وق  رواس  

أمددا . ومحمدد  سدو سد ريو( عبد  الددرهمو سدو  رمدز)امعدرج : عدو أسدي  ريدرة اهنددان

رويددة امعددرج فددامور، سهددا البخدداريب وقدد  روى البخدداري روايددة امعددرج  ددرس سسددن  

 -كبداب الب د ق: لدعواه  في هالهة م الع مو صح حفب فهد  رواس فدي  مسدة م ا

ه يث )فروى  را الح يث . أها،يث اممب اا -كباب النكاح -كباب اسكراس -كباب الهبة

هد هنا : في كباب الب  ق وفي كباب الهبة وفي كباب اسكراس سسن  واه  قال( امعرج

هد هنا أسد  الزمدا، : قال أ برما شا س اسو أسي همدزة قدال( الحكم سو مافع)أس  ال مان 

عو امعرج عو أسي  ريرة رلي هللا عنف عو رس ل هللا صلن (  سو شك انعب  هللا)

 اجر لسرا  م عل ف السالش سسارة ف  ل سها قرية ف ها ملك مو : )هللا عل ف وسلم قال

لم يكرب لسرا  م ل  هالي كرسات ق لف لمي سق مب )وفي طري  آ ر للبخاري ( المل ك

ياني  -ة أمت أ بيب هنبان منهما في شات هللاوق لف سل فالف كب ر م  راب وق لف لسار

ه و قال لها أمت أ بي فهرس ولن كامت    -لمي سق مب وفالف كب ر م  راب أما سارة

لكدو كدان لدف هده ف هدا أن يدربأ عدو عرلدف فدال  -فإمف أرا، ص ن عرلدف -عزأ وجلأ 

ب   ينبهكددف أهدد ب مددع ك مهددا  ب لكددو ق لددف لمددي سددق م وق لددف سددل فالددف كب ددر م  ددرا

محضاب ل س سسرا  م عل ف السالش ف هدا هده أسد ابب لممدا ق لدف فدي سدارة لدف ف هدا هده 

موس أن يا ن عرلفب فلما  اجر لسرا  م عل ف السالش سسارة ف  ل سها قرية ف ها 

ملدك مدو الملد ك أو جبددار مدو الجبداسرةب فق ددل ، دل لسدرا  م سددامرأة  دي مدو أهسددو 
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بندامي عدو أمدس فددي صدح ا مسدلم فدي هدد يث النسدااب  فدي هد يث هاسدت سددو أسدلم ال

فلق دت ي سدف وقد  أوعدي شدطر : رس ل هللا صلن هللا عل ف وسلم لما أسري سفب قدال

دو  الحسوب فروى أس  يالن سسن  مسلم في  را الح يث ف وعي وأمف شطر الحسدوب من

أش ي سف  سارة طبادابب لد س شدرطاب أن مقد ل أمدف البدي ول عدفب ولممدا سند  لسدرائ ل 

 ، سارة أل س كرلك  والارب أو ، لسماع لب من سارة ول ت  لسح  ومدو كلهم أو

سادد  لسددح  ياقدد ب و ددم أصددل سنددي لسددرائ لب و دداجر ولدد ت  لسددماع ل و دد  أصددل 

ف وعي ي سف عل دف السدالش وأمدف سدارة شدطر الحسدوب فهدرا يد ل علدن أمهدا . الارب

أي شددكال ( سدداا، ددل لسدرا  م سددامرأة مددو أهسدو الن)غايدة فددي الجمددالب و درا مانددن 

شكر في ساض الروايات أن  را الري ( ف رسل لل ف أن يا لسرا  م منو  رس البي ماك )

مدمأ  علددن لسددرا  م رجدل كددان لسددرا  م يحدبري منددف الدد ق   فد را، أن يبقددرب للددن  ددرا 

الملك الجبارب فنمأ علن لسرا  م وفبوب وشكر لهرا الملك أن ماف امرأة  ي مدو أجمدل 

  عقكرأسي هد يلي  : هم رجع لل ها فقال. أ بي: و  رس يا لسرا  م  قالمن : النسااب فقال

لن  نددا سمانددن مددا  -فددإمي أ بددرعهم أمددك أ بدديب وهللا لن  علددن امر  مددلمو غ ددري

 .وغ رك -الناف ة أي ما علن امر  ملمو غ ري

ةيمف تألمو  الهمايمة : هي مو  قا من. هإذ  ةيف تألو  أ ف ش إلما المؤذنو  أ مو  

ب لعلمب ي ينما أ  ابمب أإب إبمهاميب، لموة  ليم  ال ميم ةما  ذؤذنما  إذ ذا ش قما  مألذا ملح

هأليممف ي ممو  لقمما ذمما  لمما ان ض ذممؤذب غيممهي مغيممه ،  {فَررَمنُن لَرره  لُرروم   }: تعممالا

 ممنا  لوةش 

شكر اسو لسح  وعباف . فالمقا ، سامر   ي امر  البي    واقف عل ها 

أي أر  مادر  -ل س علن امر : مما قالأن  رس امر   ي مارب فك السه لي 

 . ملمو غ ري وغ ركب ولم يقا  امر  البس طة الاامرة -البي ، ل عل ها

وشكروا أيضاب أمف كان مو مر س  را الملك أمف   يببعي ام  ات ولمما يببعي  

الزوجات واممهاتب أما ام  ات فالب  را قام مف يانيب فلرلك قال لها لسرا  م عل دف 

وفي رواية جرير سو هايش عو أي ب السخب امي عو اسو س ريو . أمت أ بي: الشالس

أي يد مرمي أن . لن  يالدم أمدك امرأعدي غلبندي عل دك: عو أسدي  ريدرة عند  مسدلم قدال

[ فإمدف]لكدو طبادا الدري يضدع قام مداب . أطلقك وي  ركب لكو ام ت كان يبجداوي عنهدا

ية يق ل لن  را اللوه المجمل كنت أقا  يخالوف لشا أرا،ب أو يق ش سامل مركرة عوس ر

سف كرا وكراب ولرلك عج  المحدامي ال د ش لكدل كلمدة عند س لهدا سدبمائة عوسد رب ف قد ش 

سدنة  52-71ويدل رب فبجد  هقد ق النداي لدائاةب  نداك شدكايات فدي المحداكم لهدا 

وهبن اأن لم يا ر ف ها القضااب ول  ر،أوس للن هللا وللدن الرسد ل لحلأدت  المحداكل 

 .كلها

مخدالف القدام ن  درس المدرةب ف رسدل [ في موسف]فه  وج  ا جم لة ج ا فقال  

سها لل ف وطلبهاب فقاش لل ها فقامت عب لد  وعادليب فدي روايدة جريدر سدو هدايش عدو 

أي ب السخب امي عدو محمد  سدو سد ريو عدو أسدي  ريدرة عدو النبدي صدلن هللا عل دف 

وكدان النبدي صدلن هللا . للدن الادالة ف رسل لل ها فقداش لسدرا  م: وسلم عن  مسلم قال

عل ف وسلم لشا هزسف أمر صلنب فإشا وقاتن وفي ورطة عالي ممف   ينج ك مو  رس 

 .ال رطة ل  هللاب وهبلك الم ص ل سا     الاالة
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فقاش لسرا  م ياليب فلما ش بت سدارة للدن  نداك وعلمدت أمدف سد قبرب منهدا  

نتق آمندتق سدك وسرسد لك وأهادنت فرجدي اللهم لن ك: ع ل ت وقامت عاليب فقالت

ياندي ، دل فدي ( غق َّ . )فعق َّ هبن ركض سرجلف. ل  علن يوجي فال عسل  علي الكافر

مدد ش عم دد  وأ ددر يحددخرب وكدد ن شددخ رس صدد ت  ددروج الددروحب فخافددت سددارة أن 

يم تب فبلبس عهمة قبلفب قال امعرج قال أس  سلمة سو عب  الدرهمو لن أسدا  ريدرة 

ددلنفب فادا،ت روهددف. للهددم لن يمددت يقدال  ددي قبلبددفا: قالددت: قدال سن فدد ول مددا امببددف . ف ر 

اللهدم لن كندتق آمندتق سدك وسرسد لك وأهادنت فرجدي ل  : اقبرب منهدا هام دةب فقالدت

في رواية اسو سد ريو عدو أسدي . علن يوجي فر، عني  را الكافرب فعق أ  غقطأة أ رى

لشن قبضت ي س . ما رآ ا فقبضت ي س  ريرة أمف لما م أ ي س لل ها لم يبمالك موسف أول

فال عاار  س و الروايب وب م أ ي س هبدن هادل لدف مدا يحدبف . هم أغمي عل ف سا  شلك

أل س س و الناي مدو يبد لم . الحلل وألم ك مما ي س عبقطعب فمو ش ة املم أغمي عل ف

 .ألماب ش ي اب ف عحن عل ف  و را ما ه ي لف

ف ف عمن عل ف فبق ل اللهم لن يمدت يقدال فال شلك هالي مرات و ي ع ع  عل  

( في رواية اسدو سد ريو)قبلبف ف رسلف هللا عبارك وعاالنب فلما أفاق في المرة اللاللة 

لن ،عدد تهللا هللا أن يددر،أ عدداف بي   أقرسددكب فدد عت هللا سددرلكب من القبضددة اللاللددة : قددال

ما أرسلبم للديأ ل   وهللا: كا،ت عقطاف فلم يحبملهاب فلما ،عت ورجات لف الااف ة قال

أشارت : فرجات للن لسرا  م وقالت. ش طاماب أرجا  ا للن لسرا  م وأعط  ا  اجر

أي أعطا ددا امددرأة عخدد مها و ددي  دداجر عل هددا )أن هللا كبددت الكددافر وأ دد ش ول دد ة  

و را الح يث سهرا اللوه    اللوه الري شكرس البخاري في كباب الب  ق وقد  ( السالش

عو سا   سو أسي همزة عدو أسدي  ال مانسنوس  را اسسنا، عو أسي  -كما قلت -رواس

الزما، عو امعدرج عدو أسدي  ريدرة فدي كبداب الهبدة وفدي كبداب اسكدراس ولكدو سلوده 

أمدا طريد  محمد  سدو سد ريو فقد  رواس . فهرا طري  امعرج. مخبار عو  را اللوه

/ و هسدانب اللالدث حداش سد/ اللدامي. أيد ب السدخب امي/ عو اسو س ريو هالهدةب امول

أما رواية أي ب السخب امي فق  ا بقلف علن أي ب في الح يث وقوا . عب  هللا سو ع ن

و   ش   )ورفاابب فرواس البخاري في م لا و مو صح حفب عو سل مان سو هرب 

: قدال هد هنا( البخاري وكرلك الب هقي أ رجف في السنو مو طري  آ ر عو سدل مان

ب امي عو محم  سو س ريو عدو أسدي  ريدرة رلدي هللا هما، سو يي  عو أي ب السخ

فهددرا الحدد يث م قدد فب فمددا مانددن . لددم يكددرب لسددرا  م ل  هددالي كددرسات: عنددف قددال

م ق ف  أي الري قالف    الاحاسي ول س رس ل هللا صلن هللا عل ف وسلمب أما مدا 

الش فهدرا الكدالش صدار مدو كد. يق لف الرس ل صلن هللا عل ف وسلم فما اسمف  مرفد ق

 .أسي  ريرة ول س مو كالش رس ل هللا صلن هللا عل ف وسلم

أيد ب الدري مدبكلم : قلناب رواية محم  سو س ريو روا ا عنف كدم واهد   هالهدة 

ا بلدف ف هدا الدرواة وقوددا ( وهد  ا)ولدنكو مدع أيد بب وروايدة أيد ب  درس . ف دف اأن

و درس ( وقوداب ) ورفااب فرواس هما، سو يي  عو أي ب عو اسو س ريو عو أسدي  ريدرة

الرواية امور، سها البخاريب ورواس جرير سو هايش عو أي ب عدو محمد  سدو سد ريو 

. الحد يث.. لم يكرب لسدرا  م: عو أسي  ريرة أن رس ل هللا صلن هللا عل ف وسلم قال

دو  لشن جريدر سدو هدايش ا بلدف . فهرا مرف ق أش م ق ف  مرف ق فمنو ا بلف مدع من
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لسدخب اميب فحمدا، رواس عدو أيد ب ف قودفب وجريدر سدو مع هما، سو يي  علن أي ب ا

 هايش رواس عو أي ب فرفافب فمنو امصاأ ف هما 

لن أسا  ريرة كان ي  در عدو أ دل الكبداب فمدا المدامع : ك ف عر،  فق  أق ل لك

أن يك ن ق  أ ر  رس القاة مو أ ل الكباب  والري لف هكم الرفدع يحدبرط أ  يكد ن 

 ..ا محضابب كالكالش عو الجنة عو النار عو المالئكةللرأي ف ف م  لب يك ن غ ب

أما هما، سو يي  فهرا مو أهبت الناي في أي بب وجرير سو هايش ا بل  قبدل  

م عف سسنةب لكو قاة ا بالطف لها عبمة هبن   يظلمدف أهد ب طبادا طريد  همدا، سدو 

 دفب امودر، سدف البخداريب وهد يث جريدر سدو هدايش اعود  الحد خان عل( الم ق ف)يي  

فالموبر  هسس الكالش الري قلناس في الب اية أن المبود  عل دف أقد ى ممدا امودر، سدف 

أه  ماب فالموبر  أن طري  جريدر سدو هدايش أقد ى مدو طريد  همدا، سدو ييد  عدو 

أي بب فك ف وأمت عق ل هما، سو يي  أهبت الناي في أي ب  وجريدر سدو هدايش ولن 

سسدنةب فمدا الدري يجالدك   عحبمدل أن  كان رجال محبرما وهقةب لكو ا بل  قبل م عف

يك ن جرير سو هايش ه أي سهرا في ا  بالط  كالش ماق لب ألد س كدرلك  فمدو الدري 

روى عو جرير سو هايش  را الح يث هبن مادرف أسدمع مدو جريدر ساد  ا  دبالط أش 

 -قبل ا  بالط  الدري روى  درا الحد يث عدو جريدر سدو هدايش  د  عبد  هللا سدو و دس

ومحددو   ماددرف لشا كددان عبدد  هللا سددو و ددس روى عنددف قبددل أش سادد   -اددرياسمدداش الم

أسمع منف قبل  -مو  الل الراوي عو المخبل  -لشن القاع ة  نا لشا لم مالم. ا  بالط

ا  دبالط أش سادد س مداشا مواددل فددي روايبدف  عب قددفب  ددرا الب قدف يانددي ر،أ الروايددة أش 

محددكلة أيضددداب فك مددك عقدد ل لن فدددي  قب لهددا  أقددرب للددن الدددر،أب لشن ر،،عهدداب فهددرس

 الاح ح و أها،يث لا وةب و رس أيضاب ورطةب لشن ماشا مق ل  

قرااة عراجم الرواة مس لة في غاية ام م ةب وس ف محاول لهضدار عرجمدة  

الراوي مو كل الكبس البي مسبط ع الحا ل عل هاب أي مال مة ييا،ة ممكو أن عوكأ 

مدو أساسدف قد ل عبد  الدرهمو سدو مهد يب [  ا  نا]ل وما يوكأ لك اسشكا. لك لشكا ب 

وكدان أسندا س ( قبدل م عدف سسدنة: أسد  هداعم الدرايي قدال)ا بل  جرير سدو هدايش : قال

فلما رأوا ا بالطف هجب س عو النداي فلدم يقحد أي ( أي كام ا مح ه و)أصحاب ه يث 

 ،س لشن كددل الروايددات الم جدد ،ة لجريددر سددو هددايش صددح حةب من أو. قدد  سددا  بالط

كدام ا محد ه و ويارفد ن أمدف هد و ا دبل  فدإن روايبدف سبضد عب فكدي يحوظد ا هددروة 

والدد  م هجبدد س ومنادد ا المحدد ه و مددو الدد   ل عل ددفب فجريددر سددو هددايش هدد أي سهددرا 

 .الح يث في هال ع قظف

أيهما مدرجا  الروايدة المرف عدةب أش الم ق فدة  .  كرا أيضاب لم محل اسشكال 

أق لف   يوهمف ماطون محم ، و  م ال السا اوي و  أملدال  طبااب  را الكالش الري

 ل اب فه  هبن يامل يجس أن ي  ل في  رس المد ا لب وسد ف أهداول عبسد    درا 

 .الكالش هبن يقوهم

هما، سو ييد  مدو أهبدت النداي عدو أيد بب وجريدر سدو هدايش هقدة كب درب ولدم  

فدي أيد ب يققد أشب  مدا ا هندان يح أي في ا  بالط لشن محو سا،ي الرأي مقد ل امهبدت 

 .هقة ولكو هما، سو يي  لف مزية لو مض اها عل ف
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فددإشن الرفددع وال قددف  ددرا مددو أيددو جدداا  مددو محمدد  سددو سدد ريو  ممددف كددان  

محه راب ماروفاب سرلكب ف ك ن الح يث عن س م ق ف ومرف قب فمرة يب رق ويبه س 

رة  سددو سدد ريوب لشن أن يرفددع للنبددي ف  قوددف علددن الاددحاسةب و ددرس طريقددة محدده 

فالح يث مرف ق عن  اسو س ريو يق ندابب لكدو اسدو سد ريو كدان يبه دس الرفدع أه امدابب 

همددا، سددو ييدد    عاددار  روايبددف روايددة جريددرب مددا الددري يدد لنا علددن أن روايددة اسددو 

س ريو مرف عدة  روايدة  حداش سدو هسدان و حداش سدو هسدان أهبدت النداي فدي اسدو 

كما عدو اسدو ،او، والنسدائي وأسدي  - حاش سو هسانس ريو علن اسطالق فق  روى 

روى  حاش سو هسان  رس الرواية عو اسو س ريو عو أسي  ريرة  -يالن واسو هبان

أهبدت النداي فدي  -كمدا قلندا -عو النبي صلن   عل ف وسلمب وطبااب  حاش سو هسدان

لحد يث اسو س ريوب فهرا ي ل ، لة قاطاة علن اسو س ريو كان يرفع الح يث وكان ا

فهددرا الحدد يث روايددة  حدداش سددو . عندد س مرف عدداقكب لكنددف يبه ددس الرفددع أه امدداب ف  قوددف

لدم : )هسان وه  ا ف ها لشكالب  را اسشكال أمف في مسن  أسي يالن أعن المبوق  كرا

كلهدو فدي )فد يو اسشدكال  ( يكرب لسرا  م عل ف السالش ل  هالي كرسات كلهو فدي هللا

لدم عكدو   ( قال لمها أ بدي)علن أمها هنبان في هللا وواه ة  كل الروايات اعوقت( هللا

كلهددو  ب يجددس أن ماددرف مددو يا،  ددرس الزيددا،ة  يجددس أن مقدد ش : محضددابب فلمددا قددال

 .سبحث مسبقل عو رواية  حاش وه  ا

و كرا عج  أن الامل ة عبورقب فكمدا عملندا سحلدا فدي روايدة أيد ب السدخب امي  

: ايددة  حداش سدو هسددان لندرى أي الدروايب و أقدد ىوهد سب سدنق ش سامددل سحدث فدي رو

هنبددان فددي هللا أو الددلالي فددي هللاب منظددر لشن فددي امسددام   وفددي الروايددةب ومحقدد  أي 

ب  وفدي  درا البحدث هبدن عارفد ا الجهد  ( كلهو فدي هللا( )هنبان في هللا)اللوظ و أصاأ

سالمزاجب سدل  الري سرلف علماا الح يث في عحرير ألواظ الح يثب وأن المس لة ل ست  

 ددرا عحبددف علددم ،ق دد  جدد اب لددم عاددرف البحددرية لددف مظ ددراب مي أمددة مددو اممددم ل  عندد  

وسنداا علددن الكدالش فددي ( والنظدر فددي روايدة الددرواة( )فالدم الحدد يث. )المسدلم و فقدد 

 .ال .. ص اب - ط  -شاش -منكر -الرواة مارف املواظب صح ا

و هسان وه  ا هبدن مادرف وال  ش سنق ش سبحث لسنا،ي عو رواية  حاش س 

الرواية البي وقع .  أي اللوظ و أهبت هبن مازوس للن رس ل هللا صلن هللا عل ف وسلم

:  رس وقات عو أسدي يالدنب قدال أسد  يالدن فدي مسدن س( كلهو في هللا)ف ها  را اللوه 

ه هنا مسلم سو أسي مسلم الجرمي ه هنا مخل  سو الحس و عو  حاش سو هسان عدو 

لدم يكدرب :  )و أسي  ريدرة عدو رسد ل هللا صدلن هللا عل دف وسدلم فقدالاسو س ريو ع

فمدو روى  درا اللوده عدو  حداش ( لسرا  م عل ف السالش ل  هالي كرسات كلهو فدي هللا

( كلهدو فدي هللا)سو هسان  مخل  سو الحسد و  د  الدري روى عدو  حداش سدو هسدان 

رواة عو  حاش ف ج ما و رس الرواية مو مسن  أسي يالن الم صليب فلما مظرما في ل

أسا ،او، السجسبامي صاهس السنو روى في سننف   را الح يث عو عب  ال  اب سو 

عب  المج   اللقويب والنسائي روى فدي سدننف الكبدرى  درا الحد يث عدو أسدي أسدامة 

بان روى  را الحد يث فدي صدح حف عدو النضدر سدو شدم لب  هما، سو أسامةب واسو ههللا

والنضدر  -وأس  أسامة هما، سو أسدامة -المج   اللقوي عب  ال  اب سو عب )هالهبهم 

 ل ا رووا  را الح يث عو  حاش سو هسان عو محم  سدو سد ريو عدو ( سو شم ل
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لدم يكدرب لسدرا  م ل  هدالي كدرسات : )أسي  ريرة عو النبي صلن هللا عل ف وسدلم قدال

 ددل ا فمدداشا مواددل كددي مواددل س ددنهم  منظددر فددي عددراجم ( هنبددان منهمددا فددي شات هللا

، سق لددف  كددان رجددالب ( كلهددو فددي هللا)امرساددةب عددرى  ددل مخلدد  سددو الحسدد و الددري عوددرأ

لا واب  أش كان هقة  منظر في عرجمة مخل  سو الحسد و مجد س كدان هقدة فالدالب أهند ا 

كان  حاش سو :  را أو بب هام اب . كان مو أعقل الناي: علن عقلف فقال الاجلي وغ رس

لشن لا   سفب وممكو أن يك ن عنف مو الروايدات مدا  هسان يوج أمفب لشن رس بفب

هاب واسنك لا   سك ل ل مهارب فممكو أن يك ن عند س . ل س عن  اأ ريو ل  كنتن مح أ

ف أمت سها لما عم اأ أو عو غ ر عم ب ألد س مدو الممكدو أن  مو الروايات البي عخاأ

هللا سدو عمدر مدلالب يك ن عن س مو الروايات ما ل س عن   ل  هللا جم ااب  ياني عب  

سالم سو عب  هللا ومافع عدو اسدو عمدر هد و يخبلودانب فمدو عقد أش  [  لشا فاللتن س و]

مق أش سالماب مع أن مافااب كدان ماليمداب  سدو عمدر أيضدابب لكدو لد س لاد قاب سدف كسدالمب 

الم لن   يارف أن ي  ل في م ا ل ا سوب فالم لن   ي  ل علن امرأة عبد  هللا سدو 

.. كو سالماب ي  ل علن أمفب فمو الممكو أن عك ن  ناك  الفات  اصة مدلالب عمرن ل

 .فسالم أم ز مو مافع

فإشا كان  حداش سدو هسدان يوج أمدف هبدن لن  دارون الرشد   قدال لمخلد  سدو  

أي مو امشب فإشا كان مخل  .  را وال  أ  عي: ما  حاش سو هسان منك  قال: الحس و

مللب و   رس دس  حداش سدو هسدان الدري كدان يوج سو الحس و هقة ويضرب ساقلف ال

أمفب لشن مو الممكدو أن يكد ن لدف  ا صد ة مدع هقبدف أش    أعمحدي الروايدة سهدرا 

 ..النظاش أش    عمحي

ماددمب  درا الضداس  الادداشب . فمدلالب يقد ل سادض ل  امنددا لشن روايدة مخلد  شداشة 

لكددو مددو ( ن ال اهدد امولددن رسددا اللالهددة علدد)فالضدداس  الادداش أن هددالي مقاسددل واهدد  

 .الممكو أن محق  هبن مجال ال اه  يعلس اللالهة سهرس الطريقة البي مبكلم سها اأن

لمج د  عبد  ال  داب سدو عبد  ا)اللالهة الريو  م في مقاسدل مخلد  سدو الحسد و  

فإشن ( النضر سو شم ل كب ر المحل هقة مبو  عل ف -هما، سو أسامة هقة -اللقوي هقة

: هالهدة مددو الضددخاش أمدداش لددخم أيضددابب فددنحو فددي  ددرس الحالددة مددو الممكددو أن مقدد ل

لمددي )البددي اعوقددت عل هددا الروايددات ( هنبددان. )عمحددي الروايبددانب و  عاددار  س نهمددا

أ دي فدي ( لمها أ بدي: )لة ام  رة المخبلف ف هاعبقن الخا( سق مب سل فالف كب ر م

ب و  يسدمن الخل دللكدو اسدمف لسدرا  م . هللا  مام  دي فدي هللا ولن كدان لدف ف هدا هده

 ل ال ل  لشا عخللت محبة المحب ب مسداشأ قلبدف هبدن غلبدت عل دفب فهد  ولن كدان لدف 

قد ى وأكلدر ههأ موسف في ال را عو عرلفب ل  أن ما   عز وجل في قلبف أعلن وأ

مما لف عن  موسفب فك ن رواية مخلد  سدو الحسد و  درس فدي الادوة اللاللدة أعدت علدن 

سب ل البعل سب والحيا لشا  غلس هكم لف  فالنبي صلن هللا عل ف وسلم كما قال جاسر 

مدع مهدي النبدي صدلن هللا ( ما رأيت أجمل منف وكدان يلدبس هلدة همدراا: )سو سمرة

 ف يلبس هلة همراا و   مهن عدو لدبس امهمدر  عل ف وسلم عو لبس امهمرب فك

فإشا أر،ما ر ية مدا   فدي قلدس .   سل أغلبها أهمرب فه  لمما قال همراا ععل باب : قال

لسرا  م عل ف السالش ومدا لدف مدو هده موسدف فدي قلبدفب سدبج  أن الدري   أعلدن مدو 
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: مكدو أن مقدد لالدري سسدرا  م عل ددف السدالشب وسهدرا ا عببددارب ومدو سداب البعل ددسب م

 .كلهو في هللا

للددن اأن  ددرا الكددالش جم ددل   يمكددو مهدد  أن يددر،سب لكددو روايددة مخلدد  سددو  

الحس و شاشةب فبرى سا  كدل  درا الجهد  علدن البسدل م سادحة الروايدةب سدنق ل ساد  

علن افبرا  أمها ل ست سحاشة فمدا  د  الب ويدل  هبدن   عبادار   -شلك لماشا شاشة

لباضب فالن البسل م سد ن الروايدة صدح حة يكد ن الب ويدل كدرا الروايات مع ساضها ا

 .و   كالش راجا[ ما سب  مو ه يث]وكرا 

لشن مو أيو أعن الحروش  مخل  سو الحس و ل س لف شمدس فدي الم لد قب سدل  

علم رس ش   أسي يالن و   مسلم سو أسي مسلم الجرميب شكرس اسو هبان فدي اللقدات 

 .ه أي س ها،يث   يقباسع عل ها: لوبا امي،ي وقالوقال رسما أ ط ب وشكرس أس  ا

فهدل  درا الدراوي لدا ف أش    صدح ا ". غ ر قد ي: "وشكرس الب هقي فقال 

أن الخط س البعد ا،ي وهأقدف فدي عاريخدف هد و عدرجم لدف فدي الجدزا اللالدث عحدر مدو 

لكو الخط س وهأد ب وهالهدة مقاسدل الخط دس جرهد سب فدنحو   يمكدو أن . عاري  سع ا،

 .سلم لف لشا  الف مو    أوه  منف فركر ش ئا لم يركروسم

كما قدال الب هقدي واسدو هبدان  -غ ر ق ي -فإشن ه أي س ها،يث لم يباسع عل ها 

قال سا  شلك رسما أ ط ب فهرا مما أ ط  ف ف مسلم سو أسي مسلم الجرمدي علدن مخلد  

فدإشن الكدالش  سو الحس وب فمخل  ل س لدف شمدسب ولممدا الدري أ طد  عل دف  د  علم درسب

روايدة لدا وة وعلدي ( كلهدو فدي هللا)الوال في الم ل ق أن  رس الرواية لدا وة 

 .البسل م ساحبهاب فالب ويل ما شكرعف قبل شلك

قلنا لن محم  سو س ريو روى عنف  را الح يث هالهةب مو  أي ب السخب اميب  

 .هللا سو ع نوعكلمنا عو روايبفب و حاش سو هسانب وعكلمنا عو روايبفب سقي عب  

وعبد  هللا سدو عدد ن  درا هقدة كب ددر المحدلب وروايبدف وقاددت عند  النسدائي فددي  

النضر سو شم ل عو عب  هللا سدو ( أظو)السنو الكبرىب روا ا عو عب  هللا سو ع ن 

لم يكدرب لسدرا  م الحد يث و درس : ب قالم ق فاب ع ن عو اسو س ريو عو أسي  ريرة 

أي ب عو اسو س ريو و را مما ي ل ، لة قاطاة وافقت رواية هما، سو يي  عو أسي 

فاسو ع ن وافد  . علن أن الري أوقف الح يث علن أسي  ريرة    محم  سو س ريو

 .أي ب في الرواية عو اسو س ريو في الرواية الم ق فة

 ل عور، أس   ريرة سرواية  را الحد يث عدو .  رس  ي طرق الح يث عو أسي  ريرة

وطبادا عودر، أسدي  ريدرة   لد ر ف دف عند  أ دل ! الش  مبحدثكرسات لسرا  م عل ف الس

 .الالم

يجمع هللا عز وجدل )سقي ل ينا أمرب ه يث الحواعة الط يل .. قبل  رس النقطة 

 را الح يث رواس مسلم في صح حف مو ه يث أسي يرعة سو ( الملمن و ي ش الق امة

و أسدي يرعدة ومسدلم رواس مدو أكلدر مدو طريد  عد. عمرو سو جرير عو أسي  ريدرة

امول عو طري  أسي ه ان عو أسي يرعةب فساق المبو سط لفب هم أعن سا س مباشرة 

سرواية عمارة سو القاقاق عو أسي يرعدةب فدزا، ف هدا شد ئاب راساداب ينسدس للدن كدرسات 

وهد يث ( لما قال  را رسدي)ويا، في  را الح يث الك كس : قال. لسرا  م عل ف السالش
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فلد  ولدانا ( لدم يكدرب لسدرا  م ل  هدالي)ف دف والدري أولدف أسي  ريرة الدري مبحد ي 

 .الك كس يابحو كم  أرسااب 

ممذ  ذشأللة تحفا   ي أيضا ، هما اق ألا ش ن  لفي االسمفثنا  يفيمأ الحيمه،  

أيمب ألاة االسمفثنا  همي ممذ  الجملمةش ( لب يألذب إبهاميب إال ويث ةذبا )هالظه للجملة 

إذا لُفممي االسممفثنا  يألممو  ذمما بعممأ ألاة : ي ممو  العلممما (. لممب)إال ذنفيممة أم ذثففممةش النمماهي 
هلمب يألمذب إبمهاميب إال . هانلوميمة ذحيمو ة ه( ال إلم  إال ه)االسفثنا  يفيأ الحيمه 

ويث، إذ  مي ه ط الحيه  ةذبات  همي وميث ملألمب لحمب لمأينا اآل  ذةمه الألوةمب، 

 رمأ ذمب بعمو المهماة أم أ  لقما  إذ  أصفحب أ بعا ، هما تأميلك لقمذ  الهمايمة، أ ممي
ال تلجأ إلا ت رئة الهماة إال إذا  ألت  ب الفأمين، هما الفأميمن : تأمييش ي و  العلما 

منا يا تهأش مو أ  يحمن لفي االسفثنا   لا أل  ال يفيأ الحيه، ال ا أة منا يمألب أ  

ب يمفأللب همي لم: )تشذ ،  في  بقذا الحأيب  أيب أبمي مهيمهة المذي  ما  همي اليمحيحيب
مقأ وفت هي أ اليب أ مهأ أ  منما  أةثمه ذمب ممؤال  الثيومة تأللمموا ( المقأ إال ويوة

هي المقأ، هظامه لفي االسفثنا  غيه ذهال، ممذا ل  لظا ه، إ  ظامه االسفثنا  ال يفيأ 

هأم   مي  اآل  ممو أ  ممذا االسمفثنا  ال يفيمأ الحيمه لألمب . الحيه ةما سنذةه اآل 
  قا أة، مال ا أة ال تُ هم، هنحب ال ل ميقا قا مأة إال إذا ةالمت تح مب مذ: ي و  قا ن

ةن دز يا  أ أاوقا، ملألب مذا ليه  هةا هممألب إذا ةا  ال لن هي دمزأيب اونميب أم 

 أيب أبي مهيهة هي المنفحه، لفظ  سمو  ه صملا : ويوة تظن ال ا أة قا أة، ذثا 
ذمب تمهلأ ذمب : ) لب مالفهذذي مغيمه  قما ه  لي  مسلب الذي  ما  هي الف ا ي مذ

( أبمأا)الففم  لللفماظ هأللممة (  لا دفن هقو يفهلأ هي  هي دقنب  المأا ذ لمأا هيقما أبمأا  

 الأا ذ لأا هي  ه ط، ل لنما  المأا الوقمت : مذ  ذعناما أل  لب يأ ن الجنة أصي ، لو قا 
هيب ةممما ي مما ، إلمم  بقممذ  أي أبممأ اآلبممأيب ملمممه الممأام( أبممأا)الممذي قممأ   ه لألممب ةلمممة 

مذا ال فه  لا غيه ظامه ، : اقذام الفهذذي هي ال نب قا . الأللمة ا فلف المو ول

ممذ  بأاللمة ( أبمأا)هأبأا مذ  ال ي يأ بقما المعنما الحههمي المذي م معت لم ، صمههت 
أ فمما  أ ممهأ ممممذا سمما ه  نممأ دممماميه العلممما ، ن  لفممظ ةلمممة أبممأا ال يعنممي المعنمما 

باالسمفعما ، بمن  -أ يالما   -الذي ينفقي الزذما  هيم ، هماللفظ مألمذا ال ين مهم الحههي، أم

هممما الممذي . الممخ..االسممفعما  قممأ يفيممأ ذممهة ال يممول، أم أ  اللفممظ لمميه  لمما إةيقمم 
ممي لا لة همي بماب الو مأ ملميه  -صهه ش ذثي ييا  مأ اليب، مذب أ هف اآليا 

 إذا م أ ال ي لف الميعال مال ي لف هي باب الحألب، مالو أ ال يف لف ذب ه، هإ  ه

إِنح اهللَ ال ينغْفَِّ  أَنم ي شمرَّنََ ِِرهِ ونيِغْفِرَِّ منراْ ن ومنن كَلِركن لَِنرُم       }: ممو قو  ه  ز مدن -الو أ

قُرر ْ ينرراْ عِبنراْنَِّن الَّررذِيمُن أَسمررَّنفُوماْ عنلَررىم  }: مال ممك أ  االلفحمما  لم  ذلممك، مقممو  ه{ ينشنراْء  

مدميعا تفيأ العموم، ميرفمه  {مم ال تَقْننطُوماْ مُِم رِْمَنةِ اهللِ إِنح اهللَ ينغْفَِّ  الذُّنُومبن جنَِيمعًرا أَنْفُسِهِ

الذلوب دميعا ذا  مأا الشمه ، بأاللمة اآليمة ال ماب ة، هييما  الو مأ، ل مو  إ  أي ذلمب 

لميب ذمألب أ  يرفه، أذا هي ال نة هحأيب دمابه بمب  فمأ ه همي صمحيم ذ ملب، أ   د
مادها إلا النفمي صملا ه  ليم  مسملب، ومب أصمابت أ مأمما دمهاح هلمب ييمفه اآل مه 

 لا مذ  الجهاح ه رع  هايين  ب مأليب، هظمن يشم ب لذما  فما ذما ، مبعمأ أ  ذما  
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 ي  صا ف  هي  ؤيا   نة، أل  هي الجنة م ي  ذب ممذا ال فيمن، ملألمب ذررما يأيم ، 

هلمب ألمت ذرمط : ي الجنة بقجهتي لنفي  ، ه ما أل لن: ذامذاش ذا هعن بك  بكش قا : ه ا 
ه مص  الهدمن الهؤيما  لما  سمو  ه . قين لي لمب ليملم ذنمك ذما أه مأ : يأيكش قا 

ألمب يمأ ن ممذا (. اللقب مليأي  هماغفه: )صلا ه  لي  مسلب هههع  سو  ه يأي  مقا 

لمب، هألمما صمههنا الجنةش ألب ينفحهش إذ  ةلمة أبأا  ذفهمةة الظامه أم تحمن  لما الرا
بمثن مذ  ان فا  ليهف لفي االسفثنا  ب فه ي ه، هلي ت ذحيو ة هي ويث ( أبأا)

لا لة هي اللواتي ه سفحال  متعالا، م فه ذ لأ بب الح ميب يمألمب أ  ( مذا  بي)بن 

مي ممذ  ( لب يألذب إبهاميب إال ويث ةذبا  ةلقب هي ه)ت ف أذ  هي مذا المو ول 
 (. ألاية ذ فلفة)لف ذةه سا ة باسفئناف بعيأ دأا  ب الثيث الثيث وب اسفأ

ول  . مو الممكو لشن أن عسبخ ش الخبر  كدرا وسد ك ن لدف وجدف مدو ال جد س 

 .س ك ن مر،و،اب 

مدرى للم لد ق : المسدلك امول. فركر الك كس  را سنسدلك ف دف عد ة مسدالك 

في جرير سو عب  الحم   امول ع ويال و  م  م اللقاتب من مسلما روى  را الح يث 

الحدافه سدو هجدر الاسدقالمي . عو عمارة سو القاقاق عو اسي يرعة عو أسي  ريدرة

يظهدر أمدف و دم مدو : رجا في فبا الباري أن شكر الراسع  درا و دم مدو الدراوي قدال

 . محو   مجسر علن الب   م ل  لن  امعل  أمامنا ساب الب ويل: ومحو مق ل. الراوي

أياش طو لبفب (  را رسي)لمما قال لسرا  م : يل أه  الالمااب قال ناك أيضاب ع و 

واسدببا  الحدافه سدو هجدر . والمرا   يلا ر أيداش طو لبدفب ممدف لدم يجدر عل دف القلدم

لن أكلددر أ ددل الالددم قددال ا لن لسددرا  م عل ددف السددالش قددال  ددرا رسدديب أي للزامددا : وقددال

 ش وغ ر دا فك مدف يريد  عد س خهمب وع س خا للمحرك و  ممهم ياب ون الك اكس والنجد

عاال يا هب بيب و   كلما اقبربن : فح نما عري  ع س   أه  ملال عق ل. ف ق ل  را رسي

اقبرب للضرب ملالب فهل    هب بك  لمما قلبهدا أمدت علدن سدب ل الدبهكمب ك ممدا أرا، 

 س عو أن يق ل أ را رسكم  لمف يعرب واسلف   يع س فال ينبعي أن يك ن رساب و ي يع

 .مرس سفب ف ور، ا علن طري  اسهبات ع س خابب و را ش س لل ف أكلر أ ل الالم

أي أهر رسي أو ملال .  را رسي: كنت ق يما أق ل لن لسرا  م عل ف السالش قال 

رسي فدي الكد نب كندت أقد ل  درا الكدالش هد و كندت صدع رابب فلمدا كبدرت وشدبت قلد ال 

ف ددف [ مددا قلبددف فددي صددعري]أن  ددرا القدد ل وراجاددت أقدد ال الالمدداا وعدد سرعها علمددت 

يب فمو سماف فل ضرب عل ف  .عج أ

لممددا قددال لسددرا  م شلددك كمددا قددال أ ددل الالددم ع س خدداب أي أهبددت الكددالش فددي سدداب  

الب س   وا سبنكار علن  ل ا المحرك وب وآ ر شيا سنسلكف    عد   م الدراوي 

ل ندا أن مجمدع طدرق هد يث فك ف لشا كان هقة هبباب  وطباا هبن م  م الراوي يجس ع

أسي  ريرة مرة أ رىب لنر أ عور، عمارة سو القاقاق في  را اللوه عو سائر الرواة 

عو أسي يرعة أش     را البحث لم أقم سفب أي أهباج للن سحث  اصب ساد  أن أقد ش 

 .سهرا البحث الخاص أسبط ع أن أق ل لك لشا كان وا ما أو غ ر وا م

سدي  ريدرة مريد  أن مدرى  دل عودر، أسد   ريدرة سهدرا وسا  الكالش عدو هد يث أ 

الح يث أش أن  ناك صحاسة آ رون رووا  درا الحد يث  فنظرمدا فدإشا اسمداش النسدائي 

رهمف هللا ال ار، في سننف الكبرى في كباب البوس ر مدو السدنو الكبدرى سسدن  ج د ب 
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أن م هاب  عو أمس سو مالك رلي هللا عنف أمف شكر ه يث الحواعة الط يل وشكر ف ف

موسي موسيب لمي كرست هالي كرساتب : لكو ائب ا لسرا  مب فلما أع ا لسرا  م قال: قال

ولكدو اش بد ا للددن (  درس أ بدي -سدل فالددف كب در م  درا -لمدي سدق م: )هدم سداق الدلالي

م سن و ساق ش ئا مو  را الماننب ف ج ما أيضا أن البرمري رهمدف هللا وأسدا يالدن 

(  لم يكرب لسدرا  م ل  هدالي كدرسات0: الخ ري  را الح يث رويا مو ه يث أسي سا  

وروياس كال ما عو طري  سو ان سو ع  ندة عدو علدي سدو ييد  سدو جد عان عدو أسدي 

مضرة عو أسي سا   الخ ريب و را لسنا، لا ف لضاف علي سو يي  سدو جد عانب 

 .ووج ما موس  را المانن في أها،يث اسو عباي في مسن  اسماش أهم  رهمف هللا

وسا  أن عكلمنا اأن في امسام   فما ع ويل الكالش  ه و يقد ل الوخدر الدرايي  

أريدد  أن أعددرف الددرواة الددريو قددال الوخددر ( لمددا أن مكددرب لسددرا  مب أو مكددرب الددرواة)

و  شدك أن قد ل : الرايي لمهم مجا  دلب فدالوخر الدرايي مداشا يقد ل سالضدب   يقد ل

أريد  أن أعدرف . مو ص ن طائودة مدو المجا  دللسرا  م عل ف السالش لم يكرب أولن 

مو المجه ل في  رس امسام  ب أ أس   ريرة  أش امعرج  أش أس  الزما،  أش شا س سو 

أسي همزة  أش أس  ال مان  أ ل س  را لسدنا، البخداري  والنسدائي روى  درا الحد يث 

سدي اسماش أهم  روى عو ورقاا عو أ. عو علي سو ع اش عو شا س سو أسي همزة

مو المجه ل فدي  دل ا   دل ا كلهدم أئمدة هقدات ماببدرونب روايداعهم عمد  . الزما،

 .الكبس

مو المجه ل فدي السدن  اللدامي  أسد   ريدرة  أش محمد  سدو سد ريو  أش أيد ب  

السدخب امي  أيددو المجا  ددل  أسدد   ريددرة كمددا عندد  البخدداري  أش  أسدد  سددلمة سددو عبدد  

 الرهمو  أش امعرج 

 -فالمجه ل عن  أ ل الح يث علن قسم وب مجه ل الحدال فهرا  ب  عح اا  

 -مدو لددم يدرو عندف ل  واهد  فقد  أو مجهد ل الا الددة: مجهد ل الاد و. مجهد ل الاد و

و دد  الددري مارفددف ولكددو   ماددرف أن لددف ع ه دد  : أمددا مجهدد ل الحددال. كال مددا واهدد 

أرساةب لكو  ارعوات جهالة ع نف سرواية اهن و أو هالهة أو. ماببرب أو ل س لف ع ه  

داس عدالم مبسدا ل ملدل اسدو هبدان مدلال أو  داس  أو يكأ سق ت جهالدة هالدفب مدو الدري يكأ

 .ال .. أو مسب ر -ف قال مجه ل الحال.. الاجلي

 -سد اا فدي هالدة جهالدة الا الدة أو جهالدة الحدال-فهل  درا الباريدف ينطبد   

ا ي ل علدن أمدف علن واه  مو الريو شكرعهم  فك ف يق ل الوخر الرايي مجا  ل  مم

 (.مجه ل)  يارف ما مانن 

الكدرب  ندا  د  كدم لجد  الوخدر الدرايي فدي المئدات مدو كببدف للدن : محو مقد ل 

الب ويل الري    أو ن مو الدري سد شكرس سكل درب هبدن ي فد  سد و هد يل و يلجد  للدن 

الب ويلب فلماشا لم يلج  للن الب ويدل فدي  درا الحد يث والب ويدل سدبقف علمداا كل درون 

 ف  ل س الوخر الرايي  د  أول مدو ولدع يد س علدن الحد يث سدل سدبقف ألد ف مدو لل

 الالماا لماشا أعر  في  را الم لع عو ع ويل كل الالماا ولب   كرا 

الكرب المقا ،  نا لمما يا ر كرسا ساعببار مدا وقدع فدي أشن المسدبمع فقد ب  

 سد ما فدي  لماداريضسالمما المبكلم   يك ن في هقف كدرسا و درا مدا يسدم ف الالمداا 
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فق  سد و لندا ( فإمي   أعلم أه اب ياب  هللا في امر  غ ري وغ رك)قال (  رس أ بي)

 (.أ بي)وعرف ماشا يقا  سكلمة 

البخاري أور،  را الح يث في كباب اسكراسب وأور،س في كباب النكاحب فلماشا  

يقكدرس أن يقد ل  أور،س في كباب اسكدراس  مداشا كدان يريد  مندف البخداري  مادروف أمدف

 (.يا ماما)سروات محارمفب ياني   عقل  مرأعك ملال ( أو ينا،يها)الرجل  مرأعف 

ل  أن الرجل فال شلك عم اب أل س يك ن ظهاراب  فل  ما،ا ا سرات محارمف و   

ياني شلك المانن أيقع ظهاراب   را أه  الماامي البي اسبنبطها البخاري مو الح يثب 

  عك ن كرجل قالها عامد ابب فدإشا قالهدا عامد اب يمكدو أن (  رس أ بي) :ممف ه و  قال

 (.فالمس لة ،ا لة في الن ة)عقع عل ف ظهاراب لكو ه و لم يقلها عام اب 

لم يكرب لسرا  م ل  هالي كرساتب الكرب  نا مدا يقدع فدي أشن المسدبمعب   مدا  

 .يقا س المبكلمب فه  كرب ساعببارب وص ق ساعببار آ ر

نه الموا ع الثيوة مذ ، أمقعت ةمذبا همي أذ  الم مفمع أم  نمأ الممفأللبش لمأتي ل 

أةما  ذهيضما  . أي ألما ذمهيو {فَننظََّن نَظَّْنةً فِيم النُّج روممِ فَقَراْ َ إِْنريم سنرقِيممٌ    }:  لا انملا

بعو العلما  ي ولو  إ  الحمما ةالمت تمأتي إبمهاميب  لما هفمها ، هألما  همي .   ا ش ال

ةفعا  مذا الأليم بعيأ، لماذاش نل  لو ةا  ذهيضا  لمب يألمب ممذا ةمذبا  . ذحموذا  مذا اليوم 

همالمففهض إذ  أ  ( لمب يألمذب إال وميث ةمذبا )مالحأيب منا . ال تيهيحا  مال تلميحا  
مذ  لي ت ةذبا ، هلو ةا  ذهيضا    ي ة لب يألب مذا ةذبا  همي يمأ ن همي الألميم، لألمب 

  أ ممذ   نممأ اآللقممة ممممو ال يهيممأ الممذماب إلمما المحفممن نلقممب يهيممأم( إلممي سمم يب)قمما  

الشهةي، هيهيأ الف لف  نقب، مذلك ةا  قفن أ  يجقه باقلألا   ليقب، هلمب يألمب يهيمأ 
ةثيممها ذمما ي ممفعمن اسممب : الممذماب، أي ةممأ  الم ممألة ةالممت ذ ممألة تممأ  ، قمما  العلممما 

مممي إ  ةالممت قممأ م. أم سممأذهض.. سأسمم ب: الفا ممن لممما ي ممع ذ ممف في، هممإلي سمم يب، أي

 .اسب الفا ن، هقو يعني ذا سفألو   لي  هي الم ف فن[ صيرة]م ل   لا 

أي سالم تب فمو يارأ  يقا  أي مانن عنفب   ( لمي سق م: )الحيا اللامي 

ب يقاد  أي ماندنب فحد و يقد ل لدك أهد  : مق ل لف لماشا أع ت سهدرا الماندن  فهد  هدرأ

ائما عدو طاامدك  ا صدابب صدائم عدو قلت لمي صائمب ممكو أن يكد ن صد. عاال كل

اللعدد  والرفددثب صددائم عددو أي شددياب لكددو  ددي عندد ك لهددا ع ويددل ووقاددت كددرسا عددو 

لم يكرب ل  هالي كدرساتب أي . المسبمعب ومحو سحلنا في المسبمع ول س في المبكلم

أو ( س سدقم)فإمدا .  را ع ويل الكدالش. لم يقل ق   وقع كرسا في أشن المسبمع ل  هالها

بكم)أو (  ت سالسقم ملالس م) جأ  (.لمي سق م عو هق

إ   {ِنررر ْ فَعنلَررره  كَبِيمرررَّ ه مم هنرررذَاْ فَاْسمررر َلُومه مم إِنم كَررراْنُوماْ يننمطِقُرررومنن   }: المو مممع الثمممالي 

أي إ  ةمالوا ينر مو  )هيقا  هة مدزا ، هقو  ل ق ما أة  لما أ مهأ  -منا -الم ألة
هعلممق االونمميب بفعضممقما ( يفعلمم  ةفيممهمب ه ممأ هعلمم  ةفيممهمب هحيممب إلقممب ال ينر ممو  هلممب

الم ألة تهيأ أ أا  يفقب، مقوم إبمهاميب ( إ  ةالوا ينر و )الم ألة ذهبوةة بـ . الفعو

 .لب يألولوا يفقمو 

أي فدي القدرااة ( لمف وقف علن ق لف فالدف: )ساض الناي مسس للكسائي قال 

ف بد أ . انب  را  د  الب ويدلهم وقفب فالكالش لف عبمةب فوالف كائنا مو ك( سل فالف)قرأ 
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طبادا  درا الكدالش   يخودن ( لن كدام ا ينطقد ن)هدم يقدفب هدم ( كب ر م  را)القرااة سـ 

عكلوددفب فمسدد لة ال قددف وال صددل  ددرس مسدد لة عاساددة للمادداميب لهددرا يضددع لددك فددي 

الماددحف عالمددة ال قددف الدداليشب أي يجددس أن عقددف  ندداب ممددك لدد  وصددلت لع ددرتن 

 رس لمما  دي  الداة للماداميب محدو مقدف فدي امصدل علدن  الماننب فمس لة ال قف

 .الماامي

لسدرا  م [ أن يكد ن]أي لشكال في  را الح يث  هبن يق ل الوخر الرايي لما  

عل ف السالش كرابب أو الرواة كراس نب وهاشا أن يكدرب لسدرا  م فهدم الكدراس ن  مدو 

أسهل . باس موسف سالب ويليق ل  را الكالش  ولم يباس موسف  كل ر مو المبكلم و   ي

ف مدت هبدن عجدزش سعلد  راو يجدس أن عقد ش . الدرواة غلطد ا: شيا عن س أن يق ل لدك

سالبحث الري فالبف ال  شب عنظر في الرواة وعنظر في عرجمدة كدل راو علدن هد ةب هدم 

م لد ق كب در .. ع اين س و الرواةب  را أكبر مو  دراب  درا لدف  ا صد ة علدن  درا

وفي النهاية عخرج النب جة لشا كان  را الح يث شاشا أو منكرا ول ست مس لة سهلةب 

 .ال .. أو يمكو ع ويلف

علدم : فالم الح يث علدم جل دل سقن دت عل دف شدريابنا كلهداب لهدرا يقد ل الالمداا 

الحدد يث  ددا،ش وسق ددة الالدد ش مخ ومددةب والخددا،ش  دد  الددري لددف م ددزةب فلدد  أن ملكددان   

وال ما يحباجف أش    الخا،ش  را لشا غابب ماشا يارف أن يوال ش ئاب يحضر  ا،ما ل 

 .يوال  فه  سالخا،ش أش       سالخا،ش

فالم الح يث علم  ا،شب سمانن أن كل الال ش عحباج لل فب و     يحباج للن أي علدم 

 .مو الال ش

أمددا رجددل فق ددفب أشددبعل سالوقددفب والوق ددف رأي مالددف ام،لددةب وام،لددة كمددا قلنددا  

الكباب والحم    في أعلن ،رجات الب اعرب عبقدن السدنة البدي ف هدا  الكباب والسنةب

: أل ف امها،يثب قبل أن يحبعل الوق فب وقبدل أن ياد ر هد يلا شدرع ا سداللوه يقد ل

. قدف:  ل  را اللوه الري سآ ر منف الحكم الحرعي هاست أش    يق ل! أيها المح ي

امدض علدن : ي اأ در يقد ل لدفهم يب أ المح ي يحبعلب يحضدر الطدرق والدرواةب وفد

:  ب سا  الحعل الري اشبعلفب يق ل لف: سركة هللا واسبنب  فق  هبت اللوهب فإشا قال لف

فال يج ي للوق دف أن ي  در مندف هكمداب و درا مدا أ دل سدف جمدا  ر .  ب  را اللوه منكر

الوقهددااب ه ددث وجدد  أي روايددة ي  ددر ا ويخاددص سهددا الادداشب ويق دد  سهددا المطلدد ب 

ل سهاب واللوه منكر عن  علماا الح يثب فل  أمف البوت للن المح ي وأ ر رأيف ويحبع

فودي النهايدة   يسدبط ع الوق دف .  را منكر ف سقطفب كان أراهنا مدو البد ويالت: فقال

 .أن يبحرك ل  أن يق ل لف المح ي صا أو  ط 

 م  رس سامسام  ب قدال اسدو عبداي كدراب ط دس اسدو عبداي لدف  مسدة: البوس ر 

أسام  ب اهنان منهما مقب  ب وهالهة مر،و،ةب وواه  مو اللالهة يمكو عسل كفب ولكنف 

قدال اسدو عبدايب  دل عالدم أمقدل  درا الكدالش سالسدن  : فحد و عقد ل. للن الضاف أقدرب

هقد   درا القدد ل : الادح ا أش سالسدن  الضدا ف    عادرفب لشن البودت للمحد ي فقدل

. مقبدد ل: سددو عبدداي مقبدد ل أش مددر،و،ب قددال سددو عبدداي والنظددر  ددل اسسددنا،  نددا  

 امطل  أو مرو، ع قفب فإشن اهبجت المح ي أش   
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فقبدل أن أمسدس   عدز وجدل . ع عي عو طري  السنة كالوقف سالضدب : الاق  ة 

ب فهدرا هد يث فدي (سدب ر)و ( ه دي)صوة مو الاوات البي لم ع ت في الكبدابب ملدل 

يدا : فدال يد عي أهد  يقد ل( ل أهد كم فل سدببرلن هللا ه ي سدب رب فدإشا اغبسد: )النسائي

فالسبار ل س اسما   أصالب فال ينوع مسببها للن هللا عاالنب ومو اسمف . سبار يارب

فدال أسدبط ع أن .. فل ع ر اسمفب ف نا،ومدف ساسدم آ در عبد  السدب ر مدلال( عب  السبار)

فجم ل صوة مو ( لن هللا جم ل يحس الجمال)أمسس   سبحامف وعاالن اسماب ل س لف 

فقبدل أن أمسدس . صوات هللا عز وجلب مو أيو جااعنا  فدي هد يث فدي صدح ا مسدلم

للددن هللا عددز وجددل صددوة مددو صددواعف  سدد  أن أعحقدد  مددو  ددرس الاددوةب فمددو يحققهددا 

فكدل واهد  صداهس علدم مدو الالد ش يلودت للدن . ويق ل صح حة أو لا وة  المحد ي

  المح ي ويس لف أش    فه   ا،ش للكل أش  

فالم الح يث  را علم  ا،شب علم جم ل  ا،شب فلكي عبقو  را الالم عحباج للن  

،رسة وللن ممارسة وللن عادس ط يدل من جمدع امسدام   مدو الكبدس أسدهل مندف مقدل 

امقل الجبل للن المكان الوالميب كامعمال الحاقةب كدل : الجبل مو مكامفب فل  قلت لك

ك ه يد  هبدن  50خرج مف ويرسط ن في رجلف واه  محك ش عل ف سامشعال الحاقة ي

  يهرب وي ع ف سو ي ويخرج للن الجبالب فهي شاقة لماشا  ممف يامل ط ال النهدار 

في عقط ع الجبدلب ف مدت هد و عقطدع الجبدل جدزااب جدزاا أسدهل مدو أمدك عجمدع طدرق 

 .ه يث مو سط ن الكبس

عندد ك مددو ! فحبددن علددم امسددام    ددرس مددو كبددس  ددي سددامل ف المللوددةب عددرى 

امل ف المللوة كم ألدف  كدم مئدة  كدم عحدرة منهدا  مدا غداب عندك مدو الكبدس ف هدا 

أسام   سق ر ماشا  ولشا ظورت سهاب  ل عسبط ع أن عامل فهرساب جاماا لكل امها،يث 

ال ار،ة فدي  درس الكبدسب سح دث لشا أر،ت أن عحقد  هد يلاب عسبحضدر كدل أسدام    درا 

 الح يث في كل  رس الكبس 

حس ن ساا سة المس لة  صابة ج اب فالح يث يحباج للدن  مدة عال دةب  ل ع 

 . مة منطلقة   يقف أمامها شيا

ف ما سهرا الكدالش   أصداس المسد لة علد كمب  دي صدابة فادالب ول سدت سدهلةب  

لشا . وأمددا لسددت مبالعددا ف مددا أقدد لب لكددو مددا الددري يخوددف عل ددك  ددرس المسدد لة  الحددس

سبج يد   ددرا الالدم وأن اللعدد ر كلهددا . قداا  ددرا الدد يوأهببدت  ددرا الالدمب وعلمددت أن س

فارغة ل  مدو أفدرا، قالئدل واقود ن علدن الحد و، هبدن يحمد ا اسسدالش مدو الد  الاب 

 72000مددع أن الموبددر  أن يك مدد ا ) 72-70فهددرس الحدد و، ال اسدداة جدد ا عل هددا 

ار سهدمب  ل ا يقاعل ن في  رس المساهة الط يلة الاريضة والجما  ر   عح(.. ملال

ول  مات  ل ا وام هروا لخطبت الزما،قة علن المناسرب الدريو يطاند ن علدن السدنة 

وعلن الح يث ويحبم ن الرواة مو يقف لهم  مو يبد و للمسدلم و هد يلا ملدل  درا  

ف ه  جماعة  را الاار   يال  الوخدر الدراييب ياندي لد  م ايمدف سدالوخر الدرايي   

ايي ومحو ال  ش مر، علن مو  علدن الوخدر الدراييب يزن مسماراب في مال الوخر الر

 .الريو  م يزم ن مسمارا في مالفب  م سامل ف في سال، المسلم و

الريو يرم ن علن  رس الحرياة العراا مو يقف لهم    يقدف لهدم ل  أمداي  

ماسه نب أوقو ا ه اعهم عل ف وعرك ا لدرات النداي ورلد ا سهدرا الدرل وعركد ا مبداق 
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ياددطو ا مددع النبددي صددلن هللا عل ددف وسددلم يدد ش الق امددة فددي الددراس و عددو  الدد م ا هبددن

فل  كنتق أشدبعل سالدم الحد يث لدم يكدو أهد  . سنبفب فالمح ه ن  ل ا ل س ا محا  ر

ل ارفنيب أما لم أعرف ل  ه و  طبت علن المنبرب ولمما ألق ت علن الناي ال روي 

أت طلدس الالدم سهداب أ  و د  علدن الاامدةب ول  لد  امبهندت مهنبدي امولدن البدي اسبد 

سدنة وأمد ت  00الح يثب لم يكو أه  منكم سمع عنيب وكان مو الممكو أن أع ش 

و  يحار سي أه ب ولشا  رجت في الناي و  ق مة ليب وكم مو فضالا مو ل  امندا 

ممدو ماددرفهمب كالحد   محمدد  عمدرو سددو عبد  اللط ددفب و درا أهدد  ل  امندا الوضددالا 

 را الالمب ومع شلك   يسمع سف أه  لطالقا مدع مدا أعرفدف عندف مدو  وأه  امفرا، في

الز دد  ومددو الابددا،ة ومددو اسقبددال علددن هللاب وأمددا أق مددف علددن موسددي فددي  ددرا الالددمب 

الحدد   محمدد  عمددرو لمدداشا لددم يكددو ماروفدداب  لمدداشا لددم ي  ددر ق مبددف ومكامبددف  الددر س 

ن النارب هم علن الناي سا  الم ف ن في ساطو امر  ل س لف ق مة ل  أن يار  عل

 .عحك لف

 ددل ا الموددرو  أن يحملدد ا علددن كودد ف الراهددة من لدد س  ندداك مددو يقددف 

امدض فدي طريقدكب : علن هعر ل   ل اب ف ما أشحر الهممب فالطالس الجدا،ب أقد ل لدف

فما س ط ل موسك في الم ل ق النظر للن الوائ ة الاظ مة البي عا ، علن المسلم و 

. ف مت محباج للن اسبلمار كل هام ة مو عمرك ول س كل ،ق قة فحسسجم اا سوالكب 

س ل الجلسات مع ام  ة البي  ي عض ع الامرب فالباض يجلس ن ويبكلم ن في كدل 

يخبطددد ن فدددي ساضدددهم الدددباضب .. القضدددايا وكلهدددم جهلدددةب فدددال ،رسددد ا و  عملددد ا

 .لفويقض ن الل لب و واللالي ويق ل ن مقاش علمب وكلف مقاش   ق مة 

ف مدددا أقددد ل للطلبدددة النددداسه و  دددل ا اهبوظددد ا س عمددداركم وأوقددداعكمب فدددنحو 

محباجكمب فالم الح يث  را علم جل ل لمما أ،رسف لهرا الماننب والمدرات القا،مدة لن 

)....( شاا هللا وكان لنا لقاا في كل مرة مو المرات سبقف علن ه يلوي الاح ح و 

هللاب فإشا قال أه   را الح يث أماش أه كم وقد  ومبخر  را سالهاب في الر،أ علن أع اا 

اسب عس سحلي الساس  ف ما أعط بف لشن السالح مو  الل ر،ما علن ساض امها،يث 

ممندا   مسدبط ع أن مددر، علدن كددل امها،يدث المددبكلم عل هدا فددي الادح حو ول  فإمنددا 

رات ه يث في عحدر محالد 72-70سنة مبكلمب لكو س شكر لن شاا هللا  50سنع س 

أو مح  ددا كنمدد شجب هددم فددي النهايددة يمكددو أن عظهددر سضدد اس  عامددة مددو  ددالل  ددرس 

الددر،و، عضدداها أمامددك كدد ل ل علددن مددا غدداب عنددك مددو امها،يددث المددبكلم ف هددا فددي 

 .الاح ح و

 (امسئلة علجل للمرة القا،مة من ال قت أ،ركنا)
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