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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
اول الم ل ـل
عد ،لياــول
ما بعــد،
أمــا
أن
عن  -يعني أنـ

(وعأ سس)نن)
عالى( :-وعننأ
مه هللا تعــالى
-رحمــه

(وعننن  -رضهللا
رضننهللا
عده( :وع ن
لال بعــده
ثم لــال
ثــم

س
عسن
(قنل :ع
عنه ( -قل:
تعالى عنـه
رضي هللا تعـالى
مال -رضـي
نن مالـ
نـن

نس ر ن :
عننس
ع

 صىصنى

اني وع مـي،
مي،
من أع ارنـي
وكبير ،مـن
ص ير وكبيـر،
من ـ
احد مـن
عىي و ىم -رجالن العطاس معروف يعرله كل واحـد

باي ليــه،
ليه،
لو باـي
ـن الـالرأس مـماـا ي ـره لــو
ـر مـمن
أنه ليررر
ولاندته أنــه
الناس ،ولاندتـه
مين النــاس،
يحلل ل ميـن
ألنه يحلــل
يعرله؛ ألنـه
أحد يعرلــه
ـل أحـد
ككل
الحمد هلل،
العاط  :الحمـد
ياول العـاط
اس لحب أن ياـول
ولذا اسـ
األطبا ،،ولـذا
وهذه من نعم هللا -جل وعال -كما نين ذل األطبـا،،
يعني على هذه النعمة.

(عس

عنس ر ن :

م أ
ويم من
هس ل وينم
م أ سسهنس
رجالن ششمن
ىم -رجنالن
عىيني و نىم
عى

صنى
 -صى

ن ،

ايا
بعل الروايـا
لي بعـل
يبين لـي
جا ،ما يبـين

جا ،لـي
لي
المس و  ،جـا،
ـي المسـ
منه للي
ـل منـه
مر ألألل
كان ـر ريخا وا مـر
أحدهما كـان
أن أحـدهما

الشري
الذي حمد هللا هو األلل ،والشـ

هذا الحاصـل
الحاصل
المالو أن هـذا
الحكم ،المالـو
يعرف الحكـم،
ألنه ف يعـرف
إما ألنـه
حمد إمـا
ما حمـد
مـا

بعل الروايا

مما أ ار إليه الشراح أن أحدهما كان ر ريخا ،وا مر ألل منه ،ومن الموالاا

أن

حدهما ولــم
ولم
مم أحــدهما
ما ــمم
سالم -لمــا
لالة والســالم
يه اللــالة
بي -عليــه
ندليل أن النبــي
كم نــدليل
عرف الحكــم
نه ف يعــرف
ظاهر أنــه
والظــاهر
مر( ،شقل :يذي يم م ت
يشمم ا مـر

عط
أن الذي عطـ

الشري
هو الشـ
هـو

عس

عط
الذي عطـ
الـذي

األلل إن هذا يمكن م ه لشرله.

يعني لـو
لو
م تنهللا) يعنـي
شالن شم ت وعسسأ س)ل شىم تتمن

ـل لاـال
لاال
األلل
هو األل
يشمم هـو
لم يشـمم
الذي لـم
الشري  ،والـذي
هو الشـ
مم هـو
و ـمم

وما الحكمـة؟
الحكمة؟
المالو أن لالن م ه النبي -عليه اللالة والسالم -والثاني لم يشم ه ،ما العلة؟ ومـا
ينم تد نسس
)أ يم
وسس)نأ

(شقل« :إن نذذ ه نسس

يشمم ،علـى
على
يحمد هللا يشـمم،
لالذي يحمـد
السبب ،لالـذي
هو السـبب،
هذا هـو
» هـذا

المثلثة ،ولـال
ولال
مة المثلثـة،
بالشين المع مـة
شميم بالشـين
اللخم بال شـميم
لد ور اللخـم
شميم ،لـد
حكم ال شـميم،
لي حكـم
العلم لـي
أهل العلـم
مالف نين أهـل

بالشين المع مة ،وف يح ا أن ياال المثلثة ،نينما الثا ،يح ا أن ياال :المثلثة؛ ألن الرسم يش به
لهي الخارلـة
الخارلة
الثا ،،لهـي
مثلثة إف الثـا،
ليه مثلثـة
باليا ،وف ليـه
يش به باليـا،
بأكثر من حرف ،الثا ،يش به بالبا ،يش به بال ا ،يشـ

المهملة،
السين المهملـة
نين هذه الحروف ،لكن إذا للم :بالشين المع مة لما ليه إف واحد يشاركها ،وهو السـين
ما يح ا أن تاول :مثلثة ،وللعلما ،نظر ليق لي ال بط وال خريق نين هذه الحروف.

أنه بالسـين،
بالسين،
على أنـه
األكثر علـى
ة ،واألكثـر
حيل الل ـة،
من حيـل
صحيم مـن
وكالهما صـحيم
وسم ه ،وكالهمـا
السين ،ـمم ه وسـم
جا ،بالشين والسـين،

ورجم ثعلب ،وهو من أنمة الل ة أنه بالسين.

على كل حال ال شميم هو لول السامن للعاط

هللا ،ثم ير العاط

(شقل :يذي يم م ت

الحامد :يرحم هللا ،وجا ،لي البراري :يـرحمكم
يرحمكم

باوله :يهديكم هللا ويللم بال  ،هذا من لبل العاط
عس

شالن شم ت

إذا ل مم.

للنبي -عليـه
عليه
ياوله للنبـي
هذا ياولـه
م تنهللا هـذا
ىم تتمن
)ل ششىنم
وعسسأ سس)نل

وهو ف يع ــرف
عرف
سالم -وه ــو
لالة والســالم
يه الل ــالة
بي -علي ــه
عا ،النبــي
يرا ،ع ــا،
ـياياا كبيـ رـر
لالة والس ــالم
اللــالة
سالم-؛ ألنـنهـه لا ـادـد ـ ر
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لم أنـنهـه ف
أهل العلــم
ارر أهــل
هذا ياــرر
حمد هللا ،ولهــذا
هذا حمــد
السالم -أن هــذا
لالة والســالم
يه اللــالة
بي -عليــه
له النبــي
بين لــه
السبب ،لبــين
الســبب،
يشمم من ف يحمد هللا.

طيب إذا نسي العاط

هل يذكر أو ف يذكر؟

طليب .......

لل الحمـد
الحمد
لال :لـل
الحاضرين لـال:
من الحاضـ
أحد مـن
السالم -وف أحـد
اللالة والسـالم
عليه اللـالة
لرسول -عليـه
أحد ف الرسـول
ما لذكر ،ما ليه أحـد
مد هلل رب الع ــالمين
عالمين
عل الرواي ــايا  :الحم ــد
ولي بع ــل
عالمين ،ول ــي
مد هلل رب الع ــالمين،
خاهلل :الحم ــد
عل األلخ ــاهلل:
لي بع ــل
هلل ،ل ــي

الحمد هلل على كل حال.

أنه يكمـل
يكمل
المالو أن لول :الحمد هلل م ز ،وإن لال رب العالمين لهو أكمل .وجا ،عن بع هم أنـه

سورة الخاتحة ،لكنه لم يثبم.

حمد هللا سـنة
سنة
لمن حمـد
شميم لمـن
له ،ال شـميم
عي لـه،
يعني عـي
يشمم ،يعنـي
لم يشـمم
وهذا لـم
مم وهـذا
هذا ـمم
هذا حمد هللا وهذا نسي ،هـذا

لى أميــه،
يه،
المسلم علــى
حق المســلم
من حــق
ـوح ،مــن
من الحاـاو
نه مــن
نوجوبه؛ ألنــه
هم نوجوبــه
ولال بع ــهم
العلم ،ولــال
أهل العلــم،
ماهير أهــل
عند جمــاهير
عنــد

أني او صـاحب
صاحب
جيد إلـإلى أنـي
بسند جيـد
البر بسـند
عبد البـر
انن عبـد
وذكره انـن
ـذكر وذكـ
ايا  .يلذكر
ـل الروايـا
بعل
لي بع
به لـي
وجا ،األمر بـه
وذهب إليـه
إليه
لأمذ لاربرـاا ،وذهـب
الشاط  ،لأمـذ
رلا عط وحمد هللا على الشـاط
السنن أنه كان لي سخينة ،لسمن
ر
و م ه ورجن إلى السخينة.

طليب .......

السالم ،وكـذا
وكذا
السالم ور السـالم
مثل السـالم
للمسلم ،مثـل
الالد ال حبـب وال ـوو للمسـلم،
نذل ؛ ألن الالـد
لماذا ما ت م الحكمة إف نـذل
عا إذا ما سمن لثال سمن أو علة لي لسان المشمم أو ي ،من هذا ،هذا عا ة أمر مار عـن
عن

اإل ار ة وإف لاألصل أن يشمم.

إلى أنــي
أني
جيد إلــى
بسند جيـد
البر بســند
عبد البـر
انن عبــد
ذكرها انـن
الالة ذكرهــا
ـا ،والالـة
أمذ لاربرـا،
س اني أمـذ
ـنن الس ـ
السنن
صاحب الس
أنو او صــاحب
أنـو
ذهب إليــه
إليه
ندرهم ،ذهــب
لارب نــدر
اس أجر لــارب
إليه ،اسـ
لذهب إليــه،
لاس أجر لاربرــاا لــذهب
وحمد هللا لاسـ
عطـ وحمـد
ـن عط
ـمن مـمن
سمن
او أنأنهـه سـ
و م ه ورجن إلى السخينة ،لايل له :أنم ا ن مسالر ،ومشاة عظيمة أن تخعل هذا؟ لال :عله أن

ناموا
ما نــام
لال :للمــا
بالكم ،لــال
ـلم بــالكم،
للم
هديكم هللا ويلـ
لال :يهــديكم
له :يرحم ـم هللا ،لــال
لم لــه
لدعوة ،إذا للــم
اب الــدعوة،
ـون م ــاب
يكـكو

سمعوا من ياول :إن أبا او ا ر ال نة ندرهم.

لكن يا ـررن نهـا
نها
الم ثرة ،لكـن
اإلسالم المـ
هناك بعل األعمال لد ف تكون من األعمال ال ليلة الكبيرة لي اإلسـالم
ليس حق نهــا
نها
وحدو ه ،ليسـ
امره وحــدو
وتعظيم أوامـ
تعظيم هللا وتعظــيم
من تعظــيم
للبه مــن
لي للبــه
يارن لــي
ي ،ياــر
لاعلها ــي،
من لاعلهــا
لعلها مــن
حال لعلهــا
حــال

سببها؛ ألن هــذا
هذا
نة بســببها؛
مل ال نــة
ية مــل
ي نانيــة
ي ،ب ــي
ساى الب ــي
لذي ســاى
لب ،والــذي
ساى الكلــب
لذي ســاى
ني الــذي
الم خ ـخرة ،يعنــي

وعال-
جل وعـال
حق هللا -جـل
تعظيم حـق
من تعظـيم
للبه مـن
لي للبـه
ولر لـي
مما ولـر
الخعل لي هذا الولم من هذا الرجل ال رن به ممـا
وتعظيم حدو ه وأوامره و رعه واللط

أيم مـن
من
المنزلة .أريـم
بعبا ه وملاه ما جعله يحلل على هذه المنزلـة.

علق على بعل الك ب لي طبعة لديمة جد

حديثرا لي بعل الطبعا

ياول :إن
أنه ياـول
الحديثة ،أنـه
الحديثـة،

األنهر ،وللـده مـن
من
ال نة إنما تنال بال او  ،وف تنال بمثل هذا الخعل ،المعلق يخ كبير من يوخ األنهـر
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وي سن
ًي ل وين
نأ ي ونو وي ًني
تدقن ن ننأ
إليه« ،ال تد ق
عزاه إليـه،
نال كالمه لي طبعة جديدة ناله بحروله وف ـ

تىق س لك ب ج طىق».

طليب .......

على كـل
كل
جيد ،علـى
بسند جيـد،
ونيره بسـند
انن ح ـرر ونيـ
لال انـن
كما لـال
سند كمـا
الالة سـند
هذه الالـة
السند الذي نال به انن عبد البر هـذه

يح
ي يحـ
لة ال ـي
من األ لـة
ليسم مـن
هي ليسـم
حال هـي
الحكايا
لي بعل هذه الالة والحكايـا

كانم لـي
لي
األلعال ،وإن كانـم
هذه األلعـال
مثل هـذه
لعل مثـل
على لعـل
وتش ن علـى
تعين وتشـ
ي تعـين
ال ـي

نظر الناس لليلة.

بالنسبة ل ذكير العاط

يس أن
اإلنسان يسـ
ولكن اإلنسـان
تحلل ،ولكـن
لم تحلـل
ولو لـم
ثانم ولـو
الحكم ثانـم
نها ،الحكـم
نهـا،

جا ،ليه أن من يحمد العاط

أل
ولم ألـ
ماجه ،ولــم
انن ماجـه
سنن انــن
إلى سـنن
يعز إلــى
حديل يعـز
حـديل

وجا ،لـي
لي
يأمن من وجن ال رس واألذن ،وجـا،

ماجه،
انن ماجــه
لسنن انـن
ويعزونه لســنن
العلما ،ويعزونـه
داوله العلمــا،
ليه ي داولـه
عليه ليــه
عليـه

ب انــن
انن
من ك ـب
ـنن مــن
السنن
ـر الس
نير
إلى ني
ـزوه إلــى
يكون ععزوه
عليها أو أن يكـو
نطلن عليهــا
لم نطلـن
ي لــم
ال ـي

ايا
بعل الروايـا
لي بعــل
للعله لـي
للعلـه

ماجه ،لايل :رواه انن ماجه ما يمنن« :نأ بق يولط
ولط
بق ييوننلط
ننبق

تذكيره « ،نأ
ننأ
بليد س» يعني من أجل تـذك

من الحــديل
الحديل
لريب مــن
كلها لريــب
أمراه كلهــا
هذه أمـ
يوىنى ا» هــذه
م ا و ييىنى ا و يو
نأ ييمن
بليد ننسس سسنننأ

السانق ،ي ،لي ال رس ،و ي ،لي الرلبة ،و ي ،لي األذن.

لذكره
شروعا لــذك
ـروع
ـان ال ـذكير
ـو كـكان
ولو
حد ذككـره ،ولـ
ليه أحــد
ما ليــه
هذا مــا
ـمم هــذا
ولمـم يشـشمم
عطـ ولـ
ـذي عط
ـال الـلذي
حال
ـل حـ
ـى كـكل
على
علـ
ـذكير مشـ ر
من حمــد
حمد
وتشميم مــن
الحالة وتشــميم
هذه الحالــة
مثل هــذه
لي مثــل
تذكيره لــي
عدم تــذكي
السالم ،-وف ـ أن ـ
اللالة والســالم
عليه اللــالة
النبي -عليــه
النبــي
وهو لـم
لم
حوله وهـو
من حولـه
مم مـن
بالحمد ،إذا ـمم
يه م بالحمـد،
يحمد يهـ
لم يحمـد
الذي لـم
وترك من لم يحمد أن هذا ليه ما ي عل الـذي

يشمم عي لمن حوله ،وهو لم يدع له ف سيما من مثل عا ،النبي -عليه اللالة والسالم ،-ف
الحمد ليما بعد.

أن هذا ي أثر ولم ين

ياولون :من آ اب العطاس أن يك م اإلنسان ويرخ

اللو بادر اإلمكان ،وي ن على لمه يـده
يده

خم ،ف يلــوي
جدا
هذا م ــرر جــد
عناه؛ ألن هــذا
يلوي عناــه
نيره ،وف يل خــم
لي ذي نيـ
يرر ليـ
ما يرــر
شار مــا
من ان شــار
يمنن مــن
أو ــييراا يمنــن
من افل خـاخا أثنـا،
أثنا،
يحذرون مـن
لبله ،يحـذرو
ممن لبلـه
ونيره ممـن
الايم ونيـ
انن الاـيم
تأثير بال ر ا ،وذكر ذل انـن
وم ثر على الرلبة را
العطاس ،إذا عط

المرة األولى يشمم ،ولي الثانية يشمم ،ولي الثالثة يدعى له بالعالية وياـال
وياال

له :إن مريل.
(وعأ بأ نسو د -رضهللا

كنتم ثالثة شال يتنلج

تولي عن  -قل :قل :ر :

ثنلن دون

صى
-صنى

ىم« -إذ
عىيني و نىم
عى

دز) » « ،إذ
هت تختىس بلينلس؛ نأ سجل سن ذيك دز)ن

المنا اة ال ـي
ي
برالف المنـا
اللو  ،برـالف
مخل اللـو
من مخـل
الكالم مـن
المناجاة الكـالم
سارن ،والمناجـاة
ـار
اثنان ي ناجيـايان ي س ا
كنتم ثالثة» اثنـ
تكون نرلن اللو .

«إذ كنتم ثالثة شال يتنلج

أنه ون
للبه أنـه
ـي للبـه
يان للي
لاما أن ياـن
يحزنه ،لامـا
ذل يحزنـه،
يثليني »؛ ألن ذلـ
ثنلن دون يثل

يرططان إليذانـه
إليذانه
أنهما يرططـان
سو ،أنهمـا
نهما سـو،
يظن نهمـا
أسهل ـمن أن يظـن
هذا أسـهل
الحديل ،هـذا
ـذا الحـديل،
لمثل ههذا
المس و المطلوب لمثـل

مثالر ،وهذا أ د.
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ـعة ون
ناجى تسـسعة
ني ي نــاجى
بأس؟ يعنــي
شرة ف بــأس؟
كانوا عش ـ
بأس؟ إذا كــان
شرة ف بــأس؟
ـانوا عش ـ
ـو كـكان
ثة» لـلو
ثالثننة
نتم ثال
«إذ ككنننتم
كانوا
لو كــان
هذا ،لــو
منه هــذا،
يحلل منــه
يمكن أن يحلــل
عد يمكــن
ألل عــد
ألنهم ألــل
الثالثة؛ ألنهــم
على الثالثــة
علــى

إنما نلـ
د ،وإنمــا
ـذا أ ــد،
ـر هـهذا
العا ـر
ـركوه ،ف ـ
يشركوه
أربعة وتناجى ثالثة وواحد م روك ،عشرة تناجى تسعة ،مانة تناجوا ضد واحد لم يش
أن الريبة والحزن يه م على للبه ،ليظن أنهم يرططون ألمر سي يلحاه.

يكونون كلهــم
كلهم
الثالل ،أحيانرـاـا يكونــو
يخهمهاـا الثالــل،
اللو نل ــةة ف يخهمهـ
رلن اللــو
من رلــن
اثنان مــن
تحد اثنــان
لو تحــد
ناجي لــو
هذا ال نــاجي
مثل هــذا
مثــل
وهو ف
ية ،وهــو
ير العربيــة
لو ب يــر
رلن اللــو
من رلــن
نان مــن
ثم ي ـراطن اثنــان
ها ،ثــم
ية ،ويخهمونهــا
حدثون العربيــة
عرربرـا ،وي حــدثو
من األ ــرا
را
موعة مــن
يه م موعــة
لاذا ليــه
بة لــاذا
لم مك بــة
سنها ،وأنــانا ملــم
يحســنها،

طاولة ،أول مــا
ما
لى طاولــة
حدثون علــى
 ،وي حــدثو

ليزية أو نيرهـا،
نيرها،
ميةـة إن ليزيـة
ـى أع مي
سمع هم الكالم العربي ما سمع ه منهم ثم لما ملم حولوا ل هم إلإلى

أسمن مثــل
مثل
يريدون أن أسـمن
ما يريـدو
أنهم مــا
لعلمم أنهـم
سياة ،لعلمـم
ب سـياة
ممنوعة ،ك ــب
ب ممنوعـة
ليها ك ـب
لاذا ليهـا
بة ،لــاذا
لي المك بـة
لنظر لـي
لنظـر

ألكار
ـار
تحمل ألك را
اجاة تحمـل
هذه المناجـاة
كانم هـذه
ـوفر أوليـاا إذا كانـم
ـديل ممو
الحديل
ـي الح
امل للي
وهذا امـل
الكالم الذي يدور نينهم ،وهـذا
ين لهــذا
لهذا
نير مل خ ــين
أنهم نيــر
من أنهــم
موفر أوليــاا ،مــن
النهي مــو
لي النهــي
ويدملون لــي
د ،ويــدملو
يكون أ ــد،
حيناذ يكــو
هذا حيناــذ
لان هــذا
مرالخة لــان
مرالخــة
النهي وف ل يره ليما ظهر لي من حالهم ،ثم سمعم عنهم بعد ذل ما هو أ د ،وهللا المس عان.

طليب .......

وي كلم
ل ة اإل ارة عند من يخهمها املة ،ل ة اإل ارة ممن ف علة به ،لو كان أصم وهذا يسمعه ويـ

وكانوا صما ي حدثون نينهم باإل ارة ،أو كانوا أعاجم ف يحسنون العربية ،وتحدثوا نل هم ما يدمل

ضم ،لــال
لال
لل واضــم،
ما ون الثالــل
لدانر نينهمــا
ـالم الــدانر
هذا الكـكالم
لي هــذا
سبب لــي
ضم ،والســبب
لو واضــم،
هذا؛ ألن المالــو
لي هــذا؛
لــي
ِ
لن والســبب ِ
سِ
أ ََّّ
ولديننة
ية
ُنَنَن [ ي ولد
هذاِ{ .إَّ) ََننلل َّين َوَن َ ن ِنِن َنأ
مثل هــذا.
لي مثــل
يدملون لــي
يــدملو
يمن َنيي َ
السبب {يَي َدَن َنزز َن َّيَّننذذ َ
يأ َ
 ]01وهذا لرع منها.

على كل حال «إذ كنتم ثالثة شال يتنلج » ،ف هذه؟
طليب يظل

س)هل )لشية ويكأ .......

نالية ،المالو من النخي هو النهي ،وهو واضم من السياح ،ما المالو ؟
لي

يأتي نلخـم
نلخم
ـي يـأتي
النهي
حلوله ،والنه
من حلـوله،
النهي مـن
المالو النهـي
إنما المالـو
الخعل ،وإنمـا
هذا الخعـل،
وجو هـذا
المالو هو نخي وجـو

عل الروايــايا
لي بعــل
لى أن لــي
ار إلــى
نن ح ــرر أ ــار
لن ،وانــن
كون أنلــن،
بر ،وحيناـاذـذ يكــو
الربــر

حذف األل ـل  « :شال
شننال
بحــذف

يتنلج» ندون أل .
َ
«دون
المناسبا
لي المناسـبا
دز) » ،ت ـدد لـي
يك دز)ن
سجنل سن ذذينك
نأ س ج
نلس؛ ننأ
بليننلس
س بلي
تختىسن
هت تختى

األلراح
لي األلـ
لـي

احد نينهمـا،
نينهما،
مع اـا وواحـد
اثنين ي ناجيـان
بهها ،ل دـد اثنـين
اسي أو ـبهها
على ك ارسـي
ـطخين علـى
ملطخين
يكثر العد  ،ويكونون مل
ناجيان ر
ثم اثنين ب انبه ي ناجيان نينهما ،يدمل لي النهي أم ما يدمل؟

الشر
هذا الشـر
لكن هـذا
كبير ،لكـن
عد كبيـر،
ليه عـد
نلس» ا ن ليـه
بليننلس
س بلي
تختىسن
هنا «تختى
«هت » هنـا

بمخر ه ،واللـذان
اللذان
روك بمخـر
م ـروك

به ،ف يرشـى
يرشى
ـدر بـه
من أن لي در
نخسه مـن
على نخسـه
آمن علـى
ـو آمـن
ناجيان ،أوفر ههو
ـر ي ناجيـان،
األيسر
انبهـه األيس
ب انبه ي ناجيان ،وب انب

6
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6
حديل؛ ألنه ــم
هم
لي الح ــديل
يدمل ل ــي
نه ف ي ــدمل
هر أن ــه
لذي يظه ــر
ناس ،لال ــذي
م الطهم بالن ــاس،
ناس وامـ ـ
لوجو الن ــاس
هم؛ لوج ــو
سو،ا نه ــم
ـو،
سـ ر
مر لطون بالناس.
أنه لـيلي
نهما أنـه
يظن نهمـا
«نأ سجل سن ذيك دز) » العلة منلوصة « ،دز) » أو على ألل تادير أن يظـن

سو،ا بايلال
على مس و من يبل ه هذا الربر اللذان ي داوفنه ،هذا ألل تادير ،لان مشي منهما ر
لى المســلم
سلم
رر إلــى
لال ال ــرر
د ،لايلــال
هذا أ ــد،
له أو تعري ــهه ألذ هــذا
مذ مالــه
يه بأمــذ
يه أو ت ـت مر عليــه
ضرر إليــه
ضــرر

محرم ،والنلو
أعلى منه.

عليه من الك اب والسنة م

رحمه هللا( :-وعأ بأ ع
ثم لال -رحمـه

-رضهللا

منه وف
ـى منـه
هذا وف أ ننى
مثل هـذا
الرة م والرة ،لال ي ون مثـل
ىم-
عىيني و نىم
عى

صنى
بهللا  -صى
ينبنهللا
عأ ين
عنه ل -عنأ

المالو لـيلي
النهي؛ ألن المالـو
هو النهـي
هنا هـو
بالنخي هنـا
الم ار بـالنخي
نالية ،والمـ
كسابا ها ناليـة،
هذه كسـابا
قيم» ف هـذه
قل« :ال قنيم

نخـي
نخي

خي م ـم ارر ا بــه
به
جا ،النخــي
ما :،وإذا جــا،
اول العلمــا:،
لوله ،ياــول
من حلــوله،
نن مــن
ما الم ـم ار المنــن
مر ،وإنمــا
هذا األمــر
ثل هــذ
وجو مثــل
وجــو
المسلمين،
من المسـلمين
الخعل مـن
هذا الخعـل
ولوع هـذا
نخي ولـو
بمثابة نخـي
النهي كان أنلن ،أنلن من صي ة النهي اللريم؛ ألنه بمثابـة
وأن المسلمين األصل ليهم أن ف يان ليهم مثل هذا ،أن ولوع مثل هذا منخي عنهم.

لبره :رب ف تلاـامـم الســاعة،
الساعة،
لي لبـ
الموحد لــي
الم من الموحــد
ياول المـ
كماـا ياــول
ام كم
لكانم ف لياـ وـم
ناهية لكانــم
كانم ناهيـة
لو كانــم
قيم» لـو
«ال قننيم
المالو أن هذه نالية ،وي ار نها النهي.
به ،مــن
من
أحق بـه،
لهو أحـق
مباح لهـو
إلى مبـاح
سبق إلـى
من سـبق
ششيني »؛ ألن مـن

وىنى
ثم و
وسم ثنم
نقونسم
نأ نق
جل ننأ
جنل
جنل
«ال قنيم
جل ي َ
قيم ي َ
ويش رك
يس وي ويشـ
ي يسـ
المباحا ال ـي
ـن المباحـا
سه ممن
من م لسـه
أحدـدا مـن
ألحد أن ياـيم
ذلكم المس د مثالر ،لال ي ون ألحـد
يايم أح ر
ولده مــن
من
ايم ولــده
ليب أن ياــيم
ون لــيب
س د ف ي ــون
ى المس ـ
لم :ح ــى
أهل العلــم
لال أهــل
س د لــال
ى المس ـ
نه ح ــى
ناس ،وأنــه
ها النــاس،
ليهــا
مكانه لي ل

ص ير
جا ،ـ
ينهنه » ،جـا،
هالل و ين
سوين ممهنالل
ننكم سوي
نهللا نننكم
ييىننهللا
الحديل« :ييى
ولي الحـديل:
سبق ،ولـي
ألنه سـبق،
ليه؛ ألنـه
ليـه

بل األذان وجل ـل
من األذان أو لبــل
مل مــن
وسبق و مــل
وســبق

مل ـل

ا ،ــر
ر
مام ،ل ــا،
اإلمــام

وطر ه
بار وط ــر
من الكبــار
مــن

السالم-
اللالة والسـالم
عليه اللـالة
الرسول -عليـه
طيب الرسـول
ينهنه » ،طيـب
هالل و ين
سوين ممهنالل
ننكم سوي
بالحديل« :ييىينهللا نننكم
مس دفر بالحـديل:
الحديل« :ييىي نهللا
ييىيننهللا
لي الحـديل:
طخل .لـي
نرجل ،طخـل.
نرجـل،

هذا لـيلي
ياول :هـذا
وسم»؟ ياـول:
نقونسم
ننأ نق
جل نأ
جنل
ياـول:
جل ي َ
ياول« :ال قيم ي َ
الكبار علـى
على
حل الكبـار
المكان أو حـل
هذا المكـان
عن هـذا
ننكم سوي مهالل و ينه » ،هل المالو به طر الل ار عـن

ال ادم إلى هذا المكان؟

سبق إلـى
إلى
حل للكبار أن ي ادموا ،وف ي ركوا الخرصة للل ار أن ي لسوا لي هذا المكان ،وأما من سـبق

كانهم لــي
لي
نون أن مكــانهم
ه .اع ــاا الم ذنــو
ون إلام ــه.
لة ف ي ــون
لي ال ملــة
له لــي
ـن أهلــه
ـو مـمن
وهو
به ،وهـ
نق بــه
هو فنــق
باح هــو
مبــاح
المس د مل

اإلمام ،وبع هم ي ذن ويرر ؛ ألن ني ه لريب ،ويأتي على ولم اإللامة ،وي د لي

رلا يايمه ،ف ي ون هذا ،امل لي الحديل ،امل لي الحديل.
مكانه
ر
مام أول ــى
لى
لرب اإلم ــام
ـن ل ــرب
لـ ار ع ـعن
ما أبع ـعدـد اللـ
حديل حينم ــا
لحاني الـ ـلراوي للح ــديل
هم الل ــحاني
نل :إن له ــم
اول لان ــل:
لد يا ــول
ل ــد
لي عمـوم
عموم
امل لـي
أثر على نخسياتهم ،وهو م ثر ليهم ،وهو امـل
أن لهذا را
لالل ار ليبعدون ،لكن ف
لي الم ـالال
الحديل ،والكبار عليهم أن ي ادموا وف ي ركوا الخرصة له ف ،الل ار أن يلوا اإلمام .لـي
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لالنا ،والرجل ما
لالنا ويايم ر
العامة يدمل ر لد يكون له أن ،ثم بعل الناس ي لرف يايم ر
نيره،
ألامه نيـ
وىنى ششيني » الـالذي ألامــه
ثم و
وسم ثننم
نقوننسم
نأ نق
جل نننأ
نل
قيم ي جننل
الحديل« :ال قننيم
ولي الحــديل:
أحدا ،ولــي
ألام أحـ رـد
ألــام
جل ي جن َ
نيره؛ لـيلي ل
يايم نيـ
له أن ياـيم
ون لــه
نيره ف ي ـون
ى نيـ
ناول" ح ـى
ناـول

به ،وال وجيــه:
وجيه:
أحق بـه،
لهو أحـق
سبق لهـو
ليه ،إن سـبق
نيره ليــه،
نيـ

عدوه ،لكــن
كن
امرــاا ل ي ـيره ل ـلاألمر ف يعــدوه،
اا ،نخســه
من تلاــا،
سان مــن
لام اإلنســان
سد وت ننوو » .إذا لــام
تحسنند
كأ تح
ويكننأ
«وي
سه إكر ر
ياام ،لـي
لي
نخسه أن ياـام،
على نخسـه
ويرشى علـى
املة وإح ار رجـا ،ويرشـى
نخ  ،م املـة
ـب نخـ
طيب
نير طي
من نيـر
اإلنسان مـن
ياوم اإلنسـان
لد ياـوم
أحيانا لـد
ر
م ال

لالن ،اجلـ
اجل
الكبار الناس يرتبون لم يـايا لـالن

يكون
ولد يكـو
منانلهم ،ولـد
حسب منـا
ـى حسـب
على
ـون عل
لالن يرتبتبو
يـايا لـالن

عندـد هللا -جـل
جل
مادما عن
ـدم
لي الوظيخـة
الم مر لـي
ـون المـ
يكو
ال رتيب على حسب منانلهم الوظيخية ،من أنه لد يك
الوظيخة ما ر
األلل واضــحة
ضحة
على األلــل
بة علــى
األعلى رتبــة
سلطة األعلــى
شرط ســلطة
العسكر الشــرط
ساباة :إن العســكر
لي روس ســاباة
ما للنــانا لــي
وعال ،-كمــا
وعــال

ـن م ــل،
مل،
ير مـمن
ـر
ند هللا ميـ را
كون عنــد
ولد يك ــو
ي ،،ولــد
كل ــي،،
لي كــل
مه لــي
كن ،ي ادم ــه
لب ويمكــن،
كن أن يعالــب
وظاهرة ،ويمكــن
وظــاه
األره من مثل هذا.

الولد أو
ـن رتبتبةـة الولـد
الرسول -عليه اللالة والسالم -ياول« :كب كب » لد يكون الوالد لي رتبة ألل ممن

أحق أن
الحق أحـق
ناول :الحـق
ألنظم هم ،ناـول:
اتباعا ألنظمـ
العم لي رتبة ألل من رتبة انن أميه ،ويحلل ما يحلل
ر
ي بن ،لاهلل المس عان.

طليب

بق إي نكلن ثم قلل يدلجة)

إذا لام أحدكم من مكانه ،ثم عا إليه لر ريبا لهو أحق به.
طليب .......

العبا ة ،لـي
لي
لي ـمواطن العبـا
سيما لـي
األماكن ف سـيما
ير الح ز هنا ،ير ويحلل الكالم عن الح ز ،ح ـزز األمـاكن

الولم الثــاني
ثاني
لي الولــم
ويأتي لــي
رر ويــأتي
ثم يرــر
لا ،ثــم
س ا ة أو علــا
س د وي ــنن س ـ
لى المس ـ
يأتي إلــى
م ـمواطن العبــابا ة يــأتي

وجلـ
إليه وجل
سبق إليــه
نعم إن ســبق
هذا ،نعــم
مثل هــذا،
ون مثــل
المكان ،ف ي ــون
حاجز المكــان،
إني حــاجز
وياول :إنــي
وياــول

ليه ،واح ــاا أن يرــر
يرر
ليــه

العلر ف
ي ،العلــر
ى ي ـي
الس ا ة ح ـى
ووضن السـ
الظهر ،ووضـن
صلى الظهـر
لكن صــلى
نال ـ  ،لكـن
أحق نــال
هو أحـق
هذا هـو
ليعو لريبرـاا ،هــذا
ليعـو
يس أجر
الناس يسـ
لبعل النــاس
كثيرا ،لــبعل
اسم كثي رـر
لي المواســم
سيما لــي
الحرام ف ســيما
المس د الحـ
لي المسـ
خعل لــي
ـذا ليخعــل
وهذا
ذلـ  ،وه
ـون لـلهـه ذل
ي ون
لكي ِشيني ِ و َيب ِ
هذا ف ي ـونِ :
ِ
لم يِىَّىننَّ ِ
نلد
لد
نلس
نلم
ألتباعه ،هـذا
له وألتباعـه،
من يح ز األماكن لـه
لس ََ ن َ ل َي َوَنلك َ
َ ََ
ونَّ { :يَّنذذي َج َوَىَنَ َ
ية ليلــلي
للي
من البا يــة
جا ،مــن
لذي جــا،
ثل البــابا ي الــذي
نه مثــل
رر منــه
لذي ف يرــر
س د الــذي
مالنم للمس ـ
د  ،]52المــالنم
[ ييدننن
لري ة واحدة ويرجن ،وبعد ذل ماذا لال؟
{ونأ ي ِ َد ِشي ِ ِبِإَيد ٍلد ِب َ ِ
يم [ يد  ،]52كون ت عد على حق أمي لي
ظَى ٍم َ)ذ َق َ ِن َأ َع َذ ٍب سَيِ ٍ
َ
َََ َ
لي الحـرم
الحرم
اإللحا لـي
أنواع اإللحـا
من أنـ
البيان أن مـن
أضوا ،البيـان
لي أضـ
هذه الباعة الطاهرة إلحا  ،ومما ذكره الشنايطي لـي

ـذا الح ــزز إلــى
لى
من هـهذا
ـاكل مــن
ـل مشـشاكل
لل
لورون .حلـ
ـدامنا يلــورو
لورون لـلدامنا
ـى ا ن يلــورو
ـوير إلـلى
لوير
ـوير ،ال لـ
لوير،
ال لـ
آمر يـوم
يوم
علر آمـر
من علـر
لحظةـة مـن
آمر لحظ
ـي آمـر
هد  ،للي
ـة ،وأنأناـا ـهد
لحظة،
ـر لحظ
آمر
ـي آم
يكون للي
ولد يكـ
رب ،ولـد
الش ار وال ـرب،

اإللطار أن
بعد اإللطـار
اعدوا بعـد
ز ،وتواعـد
بسبب الح ـز،
باأليدي بسـبب
من رم ان ،نسأل هللا حسن الراتمة ،ت اربوا باأليـدي
يررجوا إلى الحل ويكملوا ،يعني من الورع! هذا من الورع! نسأل هللا العالية.
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ير لي هذا الباب اإليثار ،اإليثار أنم جال

لي الل

األول ،ل ا ،ر

عم أو
الد أو عـم
إما والـد
إمـا

يخ ل أو له معروف علي أو حق علي ل ثرته نهذا المكان الخاضل الذي جا،

على من سواه ،الل

األ لة بخ له

كانم هـذه
هذه
أنه إذا كانـم
العلم ،وأنـه
أهل العلـم
عند أهـل
األول ،ومسألة اإليثار بالارب معرولة عنـد

للم:
ما ،،للـم
معه مـا،
رلـاا مماـا معـه
للوضو ،،ل أريـم
أيم
الاربة واجبة لال ت ون بحال ،يعني مع ما ،يكخي للوضـو،
ر
مذ الما ،وأنا أتيمم ،ي ون أم ف ي ون؟ ف ي ون.

إيثار لهذه المللحة ،يعني ر
لي الخ انل والنوالل إذا ترتب عليها مللحة راجحة لال مانن را
ـدم يـايا ولـدي
ولدي
تادم
لاال :تا
الشمال لاـال
عن الشـمال
الد عـن
يمشي من أنيه لأ ار الدمول لي المس د الولد عن اليمين والوالـد
اللورة
هذه اللـو
مثل هـذه
لي مثـل
عليه ،لـي
ند،ا باليمين ،لال :ف ،يا أنم آثر والده نذل أو عمه أو من له حق عليـه،
ر
جهة أمـر
أمر
من جهـة
أجر مـن
عليهـه أجـر
ـب علي
رتب
األجر ي رت
من األجـر
بشي ،مـن
ف مانن؛ ألن مثل هذا اإليثار كما أنه تخريط بشـي،

لد يكون أعظم منه.

ير لم سســة
سة
ـر
مكانرـا كبيـ را
شاعر مــث
لي المشــا
سا الكبي ـيرة أو لــي
لي الم سســا
ماكن الكبي ـيرة لــي
ح ــزز األمــاكن
مثالر ،يح ــزز ر
علمية أو مدمية ألرصد للملالم العامة ،له وجه أم ما له وجه؟ الشرط تنظم الناس لي المواسم

أماكن اإلر ــاا وال وعيــة
وعية
مكان ،أمــاكن
لها مكــان،
ند أن ليح ــزز لهــا
اللحية ف نــد
اكز اللــحية
مكان ،الم اركــز
لهاـا مكــان،
رذـذ لهـ
ـلال نـندـد أن لي رـ
واإلل ا ،ونير ذل الناس يح اجونها ،لهذه من الملالم العامة ف ياال :إن هذا ح ز ،ومن سبق
إلى مباح لهو أحق به ،بحيل إذا أتي إلى هذه المللحة من لبل من ألرصد

ليه سـكان
سكان
له وجد ليـه

ولال :من سبق إلى مباح ،ناول :ف ،هذا ف يدمل لي هذا؛ ألنه ف ند من الايام نهذه األمور ،وف
ي م هذا إف بمثل هذا الح ز ،وما ف ي م الواجب إف به لهو واجب.
ر
طيب إذا جا ،ـر

ووجد الم ـل
سن أو ...ووجـد
لي سـن
علمية أو لـي
ماعية أو علميـة
ليمة اج ماعيـة
له ليمـة
لـه

من ال ـعع
ي ،مـن
ليهم ـي،
إما لـيهم
ص ار وإمـا
صدره أناس إما ـ

الذين ي
انين الـذين
أما الم ـانين
العالي ،أمـا
العالـي،

ـم ن ،ولـي
ولي
رر النـاس
الناس
ـرر

لدم ـر
ر
ير ولـدم
ص را
كان ـ
لكن إذا كـان
نوجو هم لن أهل العلم على أنهم ليبعدون عن المكان ،لكـن
لرف لـلي
ـي
يس طين أن ي لــرف
الشر يسـ
هذا الشــر
لشر  ،هــذا
ومملوك لشــر
المباحة ومملــوك
األماكن المباحــة
من األمــاكن
لي م لـل لــيلي مــن
لــي
كبيـر
كبير

األمر بحكمة بحيل ف ي رح ماطر هذا الشر

ـان مثـل
مثل
وعاالر ،للان
الذي هو ألل إما سنا أو إ ار ة وعاـ

عليه ،وف
ادم عليـه
ون ال اـدم
سلطانه ف ي ـون
لي سـلطانه
اإلنسان لـي
ومعلوم أن اإلنسـان
هذا لي لرف معه بما ف ي رح عوره ،ومعلـوم
ي ل على تكرم ه إف باذنه أيا كان ،لكن العبرة لي األمور ال ي ف ي ميز ليها أحد عن أحد.
المرأة
المرأة ،والمـ
من المـ
جل نأ نقوسم» طيب لخم « ي جل» له مخهوم أم كذل المرأة مـن
«ال قيم ي جل ي َ
من الرجل إذا كان من محارمها ،له مخهوم أم ما له مخهوم؟ لي له مخهوم.
«نأ نقوسم ثم وى

ـين ،لمـاذا
لماذا
اللخظين،
نين اللخظ
على ال ـ ار ف نـين
يدل علـى
شي »« ،نأ نقوسم ثم وى » هذا يـدل

اللخظين ،وأن
نين اللخظــين
على ال ـ ار ف نــين
يدل علــى
هذا يــدل
ثم ي ـل ؟ هــذا
لسه ثــم
من م لســه
ياعد أو مــن
ثم ياعــد
ماعده ثــم
من ماعــده
لال :مــن
ما لــال:
مــا

اول :إن نــين
نين
هم ياــول
كان بع ــهم
لم ،وإن كــان
أهل العلــم
ند أهــل
عروف عنــد
وهذا معــروف
حد ،وهــذا
نى واحــد،
لوس بمعنــى
عو وال لــوس
الاعــو
وىنى
هسكم ي و
ليام« :إذ د ننلل سسهنسكم
من ليـام:
لوس مـن
اضط اع وال لــوس
من اضـط
لالاعو مـن
ا ،لــالاعو
لوس لرلرـا،
الاعو وال لـوس
الاعـو

شننال
شال
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لوس ممن
ـن
هذا ال لـوس
يكون هـذا
ند أن يكـو
أنه ف نـد
لعد أو أنـه
ثم لعـد
وى هت صىهللا ركوتيأ» إذا كان م ط رعا ثـم
ليام ليدمل لي المنن« ،ال وى هت صىهللا ركوتيأ»؟
ـل الظـاهر
الظاهر
ألهل
ط ن ،ماللرـاا أله
وهو م ـط
المس د وهـو
ـل المسـ
امل
ما يدمل؛ ألنه ما مل المس د ،من األصل ام
ياول« :شننال
شال
الرسول ياـول:
النهي ،الرســول
لي النهــي،
يدمل لــي
ما يـدمل
اضط ن مبا ـرة مــا
ولم ي ـل اضــط
المس د ولــم
مل المسـ
ياولون :إذا مــل
ياولـو
يدمل أم مـا
ما
لعد ،يـدمل
وى » ما لال لال ي ط ن .وإذا للنا بال خريق ،مل المس د ثم اضط ن ثم لعـد،

يدمل؟

طليب .......
يعني ما جل

الباعة وهـو
وهو
العلة و ـ ل الباعـة
إلى العلـة
نظرنا إلـى
صحيم؟ إذا نظرنـا
الكالم صـحيم؟
هذا الكـالم
ولكن هـذا
من أول األمر ،ولكـن

المطلوب للنا :ف ي حايل بمثل هذا.

مر بال خســمِ ِ :
ند ِشنِهللا
نهللا
سن َد
يل
ا ،األمــر
سد وت ن ونو » ،ل ــا،
تحسنند
كأ تح
ويكننأ
وى نى ششي ني وي
ثم و
«ثننم
نل َي َكنَ َمنم َت َح ََّّ
سم{ :إ َذ قين َ
َي َ َوليِ ِ َشل َش َس َد [ ي ولدية  ،]00الم ال أم الم ل ؟ م ال أم الم ل ؟
طليب .......
{ت َح َّس َد ِشهللا َي َ َو ِلي ِ ف لي الم ل ؟
الارا،ة؟ َ
طليب .......
{ت َح َّس َد ِشهللا َي َ َوىِ ِ .
عندهم م ل لي م ال  ،لرا،ة ورشَ :
طليب .......
ماذا؟

طليب .......
ويطلق علـى
على
لوس ،ويطلـق
مكان ال لـوس،
هو مكـان
العلم ،الم ـل هـو
أهل العلـم،
عند أهـل
{ت َح َّس َد ِشهللا َي َ َوىِ ِ  ،والم ـل عنـد
إف َ
ال السين كما لي الااموس ونيره من ك ب الل ة .هذا مس عمل أم نير مس عمل؟
طليب .......

إذا ليل :لرر م ل

ال امعة أو لرر م ل

الونرا ،،المكان أم ال السون؟

طليب يوليسيأ.

نعم صحيم ،الكالم صحيم يطلق على ال السين ل ة ما ليه إ كال.

طليب .......

على كل حال سمه ما ام ،المالو أنه ل ة ماش.

الخرح
ما الخــر
وتوسعوا مــا
تخسحوا وتوســع
وتوسعوا؟ تخســح
تخسحوا وتوســع
اللخظين تخســح
نين اللخظــين
الخرح نــين
ما الخــر
سد وت ننوو » ،مــا
تحسنند
كأ تح
ويكننأ
«وي
نينهما؟

طليب .......
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يعني توكيد؟ بمعنى واحد؟ ياولون :تخسحوا ليما نينكم أوجدوا مكارنا لهذا الدامل ،وتوسعوا ،تراصوا
المعنى واضــم
اضم
حال المعنـى
كل حـال
وعلى كـل
هذا ،وعلـى
لالوا هـذا،
الشراح لـال
للدامل ،الشـ
طرله للـدامل،
لي طرلـه
سعة لـي
المكان سـعة
لي المكـان
يوجد لـي
ى يوجـد
ح ـى
وظاهر.
هل الدامل وإن كان من أعيان الناس ووجهانهم يشرنب إلى أن يوجد له مكان «تح سد
تحسند » ام ثـاثافر

لهذا األمر لي صدر الم ل  ،أو أنه الم ه لي حاه أن ي ل

حيل ان هى به الم ل ؟

طليب .......

على المسـلم
المسلم
لان علـى
نيره لـان
إلى نيـ
وجه إلـى
الحكم الم وجـه
أما الحكـم
إليه ،وأمـا
هذا بالنسبة له ،هذا الحكم الشرعي الم وجه إليـه،

أن ينزل أماه منزل ه ،أمرنا أن ننزل الناس منانلهم ،كما أنه إذا مل الم ل

يالم على ذل ؛ ألن لكل طرف من نلو

ولاموا من أجله لال

الشرع ما يرله ،ه ف ،ال السون هم مطالبون بـأن
بأن

مثل النـاس
الناس
له أن ي مثـل
ون لـه
ينزلوا الناس منانلهم ،ويدملوا السرور على أميهم ،لكن هو بالماانل ف ي ـون

لياما ،لهذا له مطاب ،وأولا لهم مطاب رعي مماثل.
له ر
باي ي،؟
طليب .......

باي ي ،من أبحا

الحديل؟

طليب .......
ثم ي ل

 .......له وجه؟

طليب .......

لل ينيسنس م ثننم
ثم
شهللا ي ننلل
هسكم شننهللا
طا ،كثي ـيرة« ،ال ييب نب يأ سسهننسكم
لي أمطــا،
ولن لــي
اق ولــن
هد المحاــق
ف ف ف  .......ي هــد

غتسل شي » ،ير مثل هذا؟
غتسل شي »« ،ثم
غتسل شي »« ،ثم
َ
َ
َ
طليب .......
هنا؟

طليب .......

هذا مثله أم ير ل ؟

طليب .......

ون الحركــا
الحركا
ضلجوهل» ،ت ــون
نلجو
ضلجوهل»« ،ثننم
نلجو
ضلجوهل»« ،ثننم
نلجو
نسكم ن سست نت ثننم
ض َب سسهنهسكم
«ال ض ن
ثم ضن َ
ثم ضن َ
ثم ضن َ
الثالثة ،الرواية ما أ ري وهللا ،ف أ ري على الرواية ،لكن الكالم لي ال وان الل وي ور لي حديل
«ال يب يأ سهسكم» ح ى الرواية ور ليها الحركا

طليب .......

ف تأكل السم وتشرب اللبن.

طليب بأن نض ة.

الثالثة ،كي

توجه هذه الحركا

الثال ؟
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أين؟
طليب .......

نعم بأن م مرة بعد لا ،السببية أو واو المعية ،لكن هذه ثم؟

طليب ه ى ل عىيهل.

حملوها على الواو ،نعم ،حملوها عليها.

طليب « .......ثم وى َ » .......
ما المانن؟
ثم هو ي ل  ،تاديرها ،مثل :ثم هو ي اجعها ،ومثل :ثم هو ي سل.
طليب .......
نعم.

طليب .......

المالو أنه ف ند من تادير ثم.

ما يكخي الولم للحديل؟
طليب .......
ماذا؟

طليب نسأية يصغلر  .......دون يت ييز)
ون ال مييز ف ،ه ف ،ياطعون الل

مثل السارية؛ ألنهم ما يعرلون كي

يللون.

مع أسالة؟
طليب .......
الكرسي؟

طليب .......

لي مطبــة
مطبة
المنبر لـي
مثل المنبـر
أنا أع ـبره مثـل
سنن وي ـل  .أنـا
العلر ي ســنن
ي ،العلـر
ـذا ي ـي
مثل ههذا
الكرسي مثـل
على الكرسـي
لوس علـى
ال لـوس

ال معة ،من أن لي نخسي يراا من اللالة لي ولم النهي ،ولذل أت ون لي مثل هذا.

