
 عوذ ابهلل من الشيطان الرجيمأ

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 دمة ـــــــــــــــاملق
األبصار وضيائها    نور األبدان وشفائها و   يةافع اللهم صل على سيدان حممد طب القلوب ودوائها و 

له وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدان حممد صالة تنجينا هبا من مجيع  آوشراهبا وعلى    األرواحوقوت  
على الدرجات أ  سيئات وترفعنا هبامن مجيع  مجيع احلاجات وتطهران هبا  هبا  وتقضي لنا    واآلفات هوال  ألا

اي   نك مسيع قريب جميب الدعوات إ من كل اخلريات يف احلياة وبعد املمات  هبا أقصى الغاايت  وتبلغنا  
  .اي رب العاملني نيمحار الرحم أ

وتنـزلْت علوُم آدَم    احلقائُق، وفيهِّ ارتقتِّ    األنواُر، اللهمَّ صل ِّ على مْن منُه انشقتِّ األسراُر وانفلقتِّ  
  مؤنقة، فرايُض امللكوتِّ بزهرِّ مجالهِّ    الحٌق،ولُه تضاءلتِّ الفهوُم فلْم يدركُه منا سابٌق وال    اخلالئَق،فأعجَز  

  - كما قيلَ –إْذ لوال الواسطُة لذهَب    منوٌط،  إال وهو بهِّ  وحياُض اجلربوتِّ بفيضِّ أنوارهِّ متدفقٌة وال شيءَ 
هو    املوسوُط، إليهِّ كما  منَك  بَك  تليُق  الدالُّ    أهلُه. صالًة  اجلامُع  رَُّك  إنُه سِّ وحجابَك   عليَك،اللهمَّ 

لُم هبا مْن مواردِّ اللهمَّ أحلقين بنسبهِّ وحققين حبسبهِّ ، وَعر ِّْفينِّ إايُه معرفًة أس  يديَك.األعظُم القائُم لَك بنَي  
اجلهلِّ ، وأكرُع هبا مْن مواردِّ الفضلِّ ، وامحلين على سبيلهِّ إىل حضرتَِّك محالً حمفوفاً بنصرتَِّك واقذْف 
يب على الباطلِّ فأدمَغُه ، وزُجَّ يب يف حبارِّ األحديةِّ وانشلين مْن أوحالِّ التوحيدِّ، وأغرقين يف عنيِّ حبرِّ  

واجعلِّ احلجاَب األعظَم حياَة روحي ، وروحُه    ،أجَد وال أحسَّ إال هبا  الوحدةِّ حىت ال أرى وال أمسَع وال
ـرَّ حقيقيت وحقيقتُه جـامَع عواملـي بتحقيقِّ احلق ِّ األولِّ  امسْع ندائي    ،اي أوُل اي آخُر اي ظاهُر اي ابطنُ    ،سِّ

وبينَك وُحْل بيين وبنَي    وانصرين بَك لَك وأيدين بَك لَك ، وامجْع بيين  مبا مسعَت بهِّ نداَء عبدَك زكرايُء،
گ گ ڳ ڳ چ  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچغريَك، هللا ، هللا ، هللا   

امسْع ندائي مبا مسعَت بهِّ نداَء    ،اي أوُل اي آخُر اي ظاهُر اي ابطنُ .  چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 ، هللا ،  وانصرين بَك لَك وأيدين بَك لَك ، وامجْع بيين وبينَك وُحْل بيين وبنَي غريَك، هللا عبدَك زكرايُء،

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچهللا   



  امسْع ندائي مبا مسعَت بهِّ نداَء عبدَك زكرايُء،   ،اي أوُل اي آخُر اي ظاهُر اي ابطنُ   .چ ڱ ڱ ڱ

ٱ ٻ چوانصرين بَك لَك وأيدين بَك لَك، وامجْع بيين وبينَك وُحْل بيين وبنَي غريَك، هللا ، هللا ، هللا   

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  چ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

صلوات   ، منوا صلوا عليه وسلموا تسليماآيها الذين أن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي إ چڱ
  له وصحبه آمي وعلى  أل لى سيدان حممد عبدك ونبيك ورسولك النيب اعوسالمه وحتياته ورمحته وبركاته  هللا  
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم    ات التامات املبارك  نارب  ات الشفع والوتر وعدد كلم  دعد

 على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني. 

تعاىل   أقال هللا  القائلنيوهو  الرجيمأبعد    :صدق  الشيطان  الرحيم   ،عوذ ابهلل من  الرمحن    بسم هللا 
 : وجلعز  وقال  ،يةآلا چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ

  ، اآلية چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یچ

تعاىل  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ےچ:وقال 

 اآلية. چ

  ، خرةآلرض وله احلمد يف األاحلمد هلل الذي له ما يف السماوات وما يف ا  ،بسم هللا الرمحن الرحيم 
وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو  يلج يف األرض  وهو احلكيم اخلبري يعلم ما  

ويزكيهم ويعلمهم    آايتهميني رسوال منهم يتلو عليهم  ألال هللا بعث يف اإله  إن ال  أشهد  أرحيم غفور. و ال
سيدان حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انداه مواله فزاده إجالالً  ن  أشهد  أالكتاب واحلكمة. و 

تعاىلوإكراماً   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  :قال 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

فأ  چ  ڇ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ وسلم   ىداآلايت.  عليه  هللا  صلى 
ابحلكمة وفصل اخلطاب. اللهم صل على سيدان  ونطق  مانة وبلغ الرسالة وجاهد يف هللا حق جهاده ألا

 تقني.املبرار الصاحلني ألا تهصحابه والعاملني بسنأله و آحممد وعلى 



الشهر املبارك  فالسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.    ،عزيزي املستمع يسعدين كثريا يف هذا 
ورمضان  وشعبان شهري  هللا   شهر  رجب"  : صلى هللا عليه وسلم وهو يقول فيهشهر رسول هللا   شعبان
تحويل  بمة احملمدية  ألالكرمي شعبان حيث من هللا سبحانه وتعاىل على ا   الشهرمبناسبة هذا    "ميتشهر أ

بيت  إىل  ه القبلة  اتحتويل ه  اً، وىل مدة حوايل ستة عشر شهر ألا  ةقبل المن بيت املقدس اليت كانت    ةالقبل 
ڻ چ  .ن يليب رغبة حبيبه صلى هللا عليه وسلمأراد  أن هللا سبحانه وتعاىل  ألهللا احلرام. وذلك  

الكرمي  .چ ۀ ۀ الشهر  القبلة  املبارك  شهر شعبان  يف هذا    عزيزي لك    أقدم  ،شهر حتويل 
ىل عليه وعلى سائر مام البخاري رضوان هللا تعا إلاملستمع تالوة احلديث النبوي الشريف على رواية ا

ليه وميأل قلوبنا حببه لنكون من  إن حيول وجهتنا  أا من هللا سبحانه وتعاىل  نراجي  ،مجعنيأئمة اهلدى  أ
صواهتم عند رسول هللا ومن الذين حيبون حبب هللا وحب رسوله الكرمي ويبغضون ببغض  أالذين يغضون  

 طاع هللا. أرسول فقد يطع الذ من م، إصلى هللا عليه وسل هللا سبحانه وتعاىل وبغض رسوله الكرمي 
  ت صنليه واملإالعمل املبارك املسموع  هذا  ىل  إ ن يف حاجة  آلحنن ا  ،عزيز املستمع ال خيفى عليك 

أبإ بقلوب خاشعة  مفتحة  فئدةليه  بعيون  وتعاىل   ،واعية آبذان صاغية  بتوفيقه سبحانه  والذي مسيته 
املسلمني برمحته الواسعة  أن يشمل  سبحانه وتعاىل    سألفاهلل ا  ".ىل مساع صحيح البخاريإهدي الباري  "
ين  أو  ابلتوفيق حىت  فيُ   هتدوامين عليهم  احلق  القرآن و حك ِّ ابحلق على  دينهم  الموا  سنة يف كل شؤون 

يف  ودنياهم   تعاىلآليسعدوا  قال  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ  :خرهتم 

ولن   ة. ـــــــــــاآلي  چ گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ
ىل السنة املطهرة إال ابلرجوع اخلالص  إيتم ذلك    نال ابلدفاع عن احلق ونفع اخللق ولإميان  إليكمل ا

سبحانه    نهفم  ،خلفه تنزيل من حكيم محيدمن  نة للقرآن اجمليد الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال  املبي  
ن حيظى  أو   ،لثقلنيلحممد املبعوث رمحة    عليني جباه سيدان  ن جيعل هذا املشروع مقبوال يفأرجو  أ  وتعاىل
قبال املؤمنني املخلصني الذين  إبذلك  وأعين    ،ليهإنصات  إلالواسع على مساعه وا  ابإلقبالاملشروع  هذا  

الذين ال خيافون يف هللا لومة الئم والذين    ة يتاء الزكاإقام الصالة و إال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا و 
ىل  إن ينظروا  أمن هؤالء القوم الذين ال يشقى هبم جليسهم    فأرجو  ،حيزنونال خوف عليهم وال هم  

خطاء العفوية فسبحان من ال  ألاأو  ملا قد جيدون فيه من اخللل    واالستغفار  االعتذارهذا املشروع بعني  
قال سبحانه    اآلاثمانم فعاصمه من  ألا  خريالكرمي سيدان حممدا    أد ب نبيه  هى وال ينام وسبحان من  س ي



ايكم مع صحابة رسول  إران و ش ن حيأسأل  وهللا أ .  چں  ڱ ڱ ڱ ںچ  : وتعاىل يف حقه
وسلمأهللا   عليه  هللا  صلى  حممد  سيدان  فيهم  قال  الذين  اقتديتم    فبأيهمالنجوم  كصحايب  "أ  :مجعني 

.  "وعرتيتمرين كتاب هللا أتركت فيكم " :مته هبم فقالأله الطاهرين الذين وصى آوحيشران مع " اهتديتم
صحابه امليامني أكما مدح    ،  چ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  :ل بيته الكرمي بقولهآ وقد مدح سبحانه وتعاىل  

ولئك الذين امتحن أصواهتم عند رسول هللا  أ  يغضونن الذين  "إ  :وائل سورة احلجرات أبقوله تعاىل يف  
له وصحابته  آعلى  صلوات هللا وسالمه على سيدان حممد و   "جر عظيم أهللا قلوهبم للتقوى هلم مغفرة و 

 مجعني. أالطاهرين الكرام 

منا شاء هللا سبحانه وتعاىل إليس عفواي و   اختريهذا  اإلثنني  يوم    أنمث اعلم رمحك هللا عزيزي املستمع  
كما    ،له رسول هللا صلى هللا عليه وسلماليوم الذي فض  هذا    . بدأ يف هذا اليوم هذا العمل املباركأن  أ

حب أعمال العباد و أيوم االثنني يوم ولدت فيه ويوم اخلميس يوم ترفع فيه  "  :يوم اخلميس حني قال   فض ل
االحتفال مبيالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أنكر هذا رد زاجر على من   "ان صائم أن يرفع عملي و أ

 وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين.  ه،و حسده ومكر أحلمقه وجهله 

   ترمجة اإلمام البخاري رمحه هللا

  يف يوم االثنني العاشر من  الضعيفن مين على عبده  أشاء هللا سبحانه وتعاىل    ، املستمع   يعزيز   ذاً إ
كتوبر من السنة  أسادس  ل لف هجرية املوافق لأو   األربعمائةبارك من السنة الرابعة والعشرين بعد  امل  شعبان

تسجيله على و تالوة احلديث النبوي الشريف  بسبحانه وتعاىل علينا  ميالدية أن مين     األلفني  دالثالثة بع
املستمع نبذة  عزيزيم لك قدأ ن أعظم البخاري رمحة هللا عليه والذي يسعدين ألمام ااإلشرطة برواية ألا

  لإلمام من احلديث الشريف  والرتهيب  عظم حسب ما جاء يف كتاب الرتغيب  ألمام اإلعن هذا ا  قصرية
ستة   سنةيب حممد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري املتوىف أالعالمة البحر الفهامة احلاصر 

 :  مجعني. فيقول رمحه هللاأئمة اهلدى أئة هجرية رمحة هللا عليه وعلى سائر  اومخسني بعد ستم

البخاري اجلعفي   دزبهبراهيم بن املغرية بن بر إمساعيل بن  إبو عبد هللا حممد بن  أهو    . مولده ونشأته
وذاع فضله ومشلته بركة  وانتشر امسه  صيته    فاق وعم  آلث الذي مأل ذكره ارضي هللا تعاىل عنه وهو احملد  

ربع وتسعني أو ليلتها اثلث عشر شوال سنة  أيوم اجلمعة    ىوقد ولد ببخار   . النيب صلى هللا عليه وسلم



وقد نشأ هبا    .ئتني هجريةا بعد املبعد املائة هجرية وتويف ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ستني ومخسني  
 ،عمرهلب احلديث يف التاسعة من  طلفاظها و أمعىن  وفقَِّه    أجادهاالعربية و   قف ثو يتيما وحفظ القرآن  

وتعاىل  أ سبحانه  له  هللا  ا  أبنواريستضئ  ن  أراد  ابلرمحات  ويستظل  ويتغذى  إلاحملمدية   ابحلكم هلية 
   .لوف منهاألفلم يكد يبلغ احللم حىت حفظ عشرات ا  ،فويةطصامل

شرة بعد املائتني هجرية مع  االعالسنة  ىل مكة يف  إخرج    :احلج   فريضة  وألداءهجرته لطلب العلم  
ىل بعض من ممالك الشرقية وقد روى عن إفرحل    ، يف احلديث  للتوسع  هو  خيه فعاد هذان وختلفأمه و أ

 .مجعنيأ عليهمهللا   ةخذ عن فقهائها رمحأعلمائها و 

هو رجل عظيم قوي العزمية رصني القول وصادقه كثري اخلوف من هللا جل  وعال، قيل  :هدهز و  ورعه
ة لسعات ذا به عد  إظهره جلاره ف  مد    أمتها ن  أعشر زنبورا فما قطع صالته وبعد  ي فلسعته ستة  كان يصل 

  يستلهم رشاد و إلويغتسل ويصلي ركعتني هلل ويطلب ا  أ ن يضع احلديث يتوضأقيل كان قبل    .مميتات 
  .والقبولقبال إلرشد ويرزقه االن يلهمه أواله مب  املغفرة ويتطلب احلق ويستغيث ستجديالصواب وي

الف حديث تنحى هلا  آضمنه تسعة  سنة و عشرة  ست  مع الصحيح يف  ا وقد مجع كتابه اجل  :ليفهأت
صح كتاب يف  أنه  أمجع العلماء على  أوقد  مكررة بتكرر وجوهها،  الف  آوفيها ستة    ألفمن ستمائة  

 احلديث. 

صولة  ميانه ومل خيشى  إ  نه ابتلي بفتنة القول خبلق القرآن فثبت علىأومن حوادثه رمحه هللا    :وفاته
 ،وعال القدمي  ن القرآن صفة من صفات هللا جل  أل  ،نه قدمي غري خملوقفىت أبأحلاده وزيغه و إاحلاكم و 

خرج رضي هللا تعاىل عنه من خبارى مطرودا فالقته املنية سنة ست ومخسني بعد املائتني هجرية بقرية  أُ ف
طيب من املسك أغالية  التعاىل فاح من قربه رائحة  رقند. وملا دفن رمحه هللا  مسخ من  سعلى ثالثة فرا

  . وكان رمحه هللا أيكل يف كل يوم لوزتني  .هل البالدأر ذلك عن مجيع  تايما كثرية حىت تواأواستمرت  
براهيم إمه اخلليل  أوكان رضي هللا تعاىل عنه قد ذهب بصره يف صغره فرأت    ، الدعوة  ة ابجممه  أوكانت  

  ، بصريا  فأصبحهللا على ابنك بصره لكثرة دعائك    رد  قد  هذه    عليه الصالة والسالم يف املنام فقال هلا اي 
ريب اشرح يل صدري    .حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلملتمحيص  خلص  أنه  ألوهذا صحيح  

فوض أو أشكو حزين إىل هللا  ال ابهلل  إقوة    الفقه قويل ما شاء هللا  يعقدة من لساين  واحلل  ي  مر أويسر يل  
 .ال ابهلل العلي العظيمإن هللا بصري ابلعباد حسبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إىل هللا إمري أ


