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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.

همال
لى اهــمال
سلمين علــى
موم المســلمين
وهو لعمــوم
عام ،وهــو
لدر العــام
داا الــدر
عد ،لدــاا
ما بعــد،
أمــا

الب علــم
لم
من ــالب
سموياتدم ،مــن
مســموياتدم،

وعال -للجمي ـي  ،وهــاه
وهاه
ـو وعــال
نال ب ـب ن هللا -جـجو
دو نــال
ساذ ،لدــو
رجا ونســاذ،
من رجــا
وصرار ،مــن
بار وصــرار،
من كبــار
مة ،مــن
وعامــة،
بيعة الدر على هاا الكرسي لجمي المشايخ ،ولنا در من سنين لي كماب المحرر البن عبد

الدادي ،ورأينا أن يكون الدر العام لي كماب المحرر البن عبد الدادي لي كماب الجام  ،يعنـي
يعني
الكماب يسـمى
يسمى
هاا الكمـاب
كمذ هـاا
من كمـذ
كماب مـن
بعد أن تجاوزنا أحاديث األحكام الخاصة بطالب العلم ،هناك كمـاب

مالي لـي
لي
اممام مالـي
المسلمين اممـام
الكماب الجام  ،وأو من وض هاه المرجمة من المصنفين من علماذ المسـلمين

جام األحاديــث
يث
ماب الجــام
بداا الكمــاب
بالي أو بدــاا
ليريدون بــالي
العلم ،ليريــدو
أهو العلــم،
من أهــو
ير مــن
لي كهيــر
لى لــي
عه علــى
ئه ،وتبعــه
مو ئــه،

المي ال تنضوي تحت ترجمة واحدة ،وإنما هي أحاديث ممفرقة ينمف بدا عموم النا .

آهرها ح ــديث
حديث
كان آهره ــا
بو ك ــان
حديث ،ب ــو
آهرها ح ــديث،
من آهره ــا
كان م ــن
جام أحاديـ ـيث كهيـ ـيرة ،وك ــان
هاا الج ــام
من ه ــاا
نرحنا م ــن
قد ن ــرحنا
وق ــد

خير يفقه في الدين» ،لطا العدد ،لداا الحديث مر
معاوية -رضي هللا عنه« :-من يرد هللا به ًا
على نرحه قرابة العام الكامو ،قرابة السنة ،ونسمأنف هاا الدر بالحديث الاي يليه ،وهو حـديث
حديث
وسل « :-إذا أأكلك أأدلد
دد
ابن عبا  ،قا ( :قال :رسول هللا -صلى هللا عليه وسلل

فلس ي
امامًلاا فس
ً

ل

يده دتى َيلمقها أو ُيلمقها»).
السـكين
الشوكة والس
ـاألدواة كالملع ــةة والشــوكة
األأو بـباألد
ليه ،واألأـو
األصو ليــه،
هاا األصــو
باليد ،هــاا
يكون باليـد،
األأو أن يكــو
ـي األأــو
ـو لـلي
األصو
األص
انكا ا ا
امباحة ،ال انــكا
ليدا امباحــة،
األصو ليدــا
لكن األصــو
المسلمين ،لكــن
عادة المســلمين
من عــادة
وليست مــن
أمور ار ــةة ،وليســت
هاه أمــور
وغيرها هــاه
وغيرهــا

بمنعدا ،لكـن
لكن
أانت أيسر لآلأو وأسدو له ،والعمباراة أهرى ال مان من األأو بدا ،ال ي و أحد بمنعدـا،

لكن ان
السالم ،-لكـ
الصالة والســالم
عليه الصــالة
عنه -عليــه
ـاذ عنــه
جاذ
كما جـ
األصاب  ،كمــا
أنه بهال ــةة األصــاب
باليد ،وأنــه
األأو باليــد
األصو أن األأــو
األصــو
ندي عمـا
عما
يرد ندـي
ولم يـرد
السالم ،-ولـم
الصالة والسـالم
عليه الصـالة
لعله -عليـه
هاا لعلـه
لال بـأبأ ؛ ألن هـاا
اب  ،لـال
احميج الى األصب ال اربـ
جاذ عن األأو بأأهر من لي ،لم يرد الندي ،ليكون غايمه أنه هال

األولى.

وهو الال ـ
السالم ،-وهـو
الصالة والسـالم
على كو حا ا ا أأو بهال ة األصاب كما هو الهابت عنه -عليه الصـالة

األأو« :لقي لاا
ليو األأـو:
الى ت ليـو
الموجيهـه الـى
جاذ أيضـاا الموجي
ألنهـه جـاذ
بأهو المخفف من الدنيا ،وعدم الركون اليدا؛ ألن

بخال
صل ه» ،بخـال
ن صللل
يق لن

الدين وعلــى
وعلى
أمور الـدين
على أمــور
معين علـى
األأو معــين
تخفيف األأـو
الشره؛ ألن تخفيــف
أهو الشـ
األأو أهــو
أهو األأـو
أهــو

ير م ــن
من
لي كهي ــر
لي ل ــي
سبذ ل ــي
فرب بس ــبذ
ير ،ويف ــرب
ـر
نام كهي ـ ا
ير ،وين ــام
ـر
شرب كهي ـ ا
ير يش ــرب
ـر
أو كهي ـ ا
لاي يأأ ــو
لدنيا ،لال ــاي
مور ال ــدنيا،
أم ــور

ولاا جــاذ
جاذ
جر ،ولــاا
صالة الفجــر،
لى صــالة
صو المف ـفري الــى
وقد يصــو
يو ،وقــد
يام الليــو،
دا قيــام
ومن أهمدــا
شرعية ،ومــن
سمحباة الشــر
المســمحباة
للنفا ،لالم ليــو
يو
لث للــنفا،
للشراب ،و لــث
ـث للش ـ
عام ،و لـلث
لث للطعــام
سام :لــث
لى ال ــةة أقســام:
البطن الــى
سيم الــب
لى ت ســيم
يه الــى
الموجيــه
الناـا
من النـ
كهير مــن
ابملي كهيــر
وما ابملــي
صحمه ،ومــا
لي صــحمه،
دنياه لــي
لي دنيــاه
حمى لــي
لآلأو حمــى
أنف لآلأــو
هو أنفـ
اممكان هــو
در اممكــان
ب ــدر

الكهيرة اال بسبذ كهرة األأو.

باألم ار
بــاألم
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وسلم« :-إذا أ ك
أكل
عليه وسـلم
صلى هللا عليـه
رسو هللا -صـلى
أأله ي ـوو رسـو
من أألـه
ولرم مـن
المسلم ولـر
على كو حا ا ا أأو المسـلم

لكن ال
ليه ،لكـن
األصو ليـه،
هاا األصـو
الطعام ،هـاا
أنوا ،الطعـام،
جمي أنـ
يعم جميـ
الشرب يعـم
سياش الشـرب
لي سـياش
نكرة لـي
امامًلاا» ،عامـاا نكـ
أدد
ً
تلويث تلعـ
تلع
ليه تلويـث
ما ليـه
يدهو ليه أو يخص منه الطعام الاي ال يلوث اليد ،تأأو عاما جامدا يابسا مـا
يدك أو ما تلع ؟

ما يلزم.
دد
«إذا أأكلك أأدللد

فس ي
مه فللس
اماملله
اما

ها» أو
لمقهللا
تى َيلمق
دتللى
بالماذ« ،د
يرسلدا بالمــاذ
بالمنديو ،وال يرسـلدا
يعني بالمنــدي
يده» يعنـي
ل يللده

بدا؛ ألن البـاقي
الباقي
ليُ ،يلع دداـا بدـا؛
أنبه لـي
وما أنـبه
يمه ومـا
وولده وجاريمـه
كزوجمه وولـده
«ُيلمقها» غيره ممن ال يم ار منه كزوجمـه
الشيذ اليسـير
اليسير
لي اليد هو من نو ،الطعام ،وال يدرى لي أي هاا الطعام البركة ،قد يكون لي هاا الشـيذ
الاي ب ي لي اليد .هاا من جدة ،ومن جدة أهرى كما هو واق النا
نيذ من الطعام م غسله ،أين ياهذ ،يعني من هال واق النا

اليوم ا ا أأو وب ي لي يده

اليوم؟

ياهذ الى المجاري ،ويخمل بريره ،والنعمة يجذ أن تُحفظ من هاا كله.
فس ي ل
امامًلاا فلس
الصالة والسـالم
عليه الصـالة
الرسو -عليـه
أما ي ـوو الرسـو
حا «إذا أك أدد » أمـا
لعلى كو حـا
السالمً « -
األمور المـي
المي
هاه األمـور
السالم -هـاه
الصالة والسـالم
يده» يمسح يده بالمنديو ،ولي الصدر األو لي وقمه -عليه الصـالة
لاسمعملوا أنياذ لم تكن موجودة لي

ُوجدة عندنا بعد انفماح الدنيا وقبلنا انفمحت الدنيا على أنا
رده ،هـاا
هاا
ـالم -للللمـم يُـرده،
السالم
الصالة والس
عليه الصـالة
النبي -عليـه
الى النبـي
أتي الـى
المناديو أتـي
السالم ،-المناديـو
الصالة والسـالم
عليه الصـالة
عدده -عليـه
عدـده
لي الوضوذ ،لما ا؟
الماذ .لكـن
لكن
قطر المـاذ.
ليب ى الماذ يم ا ر من مواض الوضوذ حمى تخرج نوبه م الماذ أو م آهر قطـر

الطعام وليه زهومة ودهونة يعني تؤ ر ليما يمسه امنسان ،أيضا قد تجلذ له نيئا من الحشراة،
اني« :إذا ل لل ي
ند الطب ارنــي:
حديث عنــد
ولي حــديث
عام ،ولــي
الة أ ــرر الطعــام
مر ب ازلــة
جاذ األمــر
ولاا جــاذ
ولــاا

يده -فأصابه شيء فس يلومن إال نف ه».

يده -أو يغ ل
ل يللده

من أمـور
أمور
األهرى مـن
األوساب األهـر
ولي األوسـاب
عندنا ولـي
ـدة عنـدنا
على كو حا لي الصدر األو هاه األمور المي ُوججدة
بعده مــن
من
ما بعــده
السالم -وال ليمــا
الصالة والســالم
يه الصــالة
عدده -عليــه
لي عدــده
موجودة لــي
تكن موجــودة
لم تكــن
أندا لــم
ني أندــا
المر ال از ــدد ال نــي
المــر
األقطار المي لم تفمح عليدا الدنيا ،حمى عندنا الى وقت أدركناه هاه األمور نعمبرها اهرة ،لعلـى
لعلى

مه ،هللا
وولده وجاريمــه،
مه وولــده
به كزوجمــه
ار بــه
من ال يم ــار
ها» غي ـيره ممــن
لمقهللا
سه« ،أو ُيلمق
ها» بنفســه
لمقهللا
حا «َيلمق
أو حــا
أــو
المسمعان.

المناديو وجاذ كرها لي المسح «فس ي

امه ،وهـاا
وهاا
وم م امـه،
يده» ،يعني بالمنديو أو بريره مما ي ـوم

يسيرة ،الما ـةة منـديو
منديو
ـاا يسـي
ـام ههاا
قيام
ـير ججدـدا ،قي
يسير
ـر يس
األمر
من باب االسمطراد ،ا ا كان يكفي منديو واحد ،واألم

امس ار
هللمان امسـ
هللة أو هللمــان
قيممه هللــة
الاي قيممــه
المنديو الــاي
هاا المنــديو
بريا  ،هــاا
يمكن بريـ
يمكــن
نرى بعض النا

امس ار ؛ ألننــا
ألننا
من امسـ
نو ،مــن
هو نــو
ليه هــو
ليــه

الطاولة أو يمسـح
يمسح
على الطاولـة
يسير علـى
ـير
ألدنى سبذ قد يندي نصف الكرتون ليمسح نيئا يس ا

يأها الهـا لي ـ
ط
يحماج أو يأهـا
نيئا ،ال ني أن هاا نو ،من امس ار  ،وعلى هاا ا ا كفاه ا نان لدو يحمـاج
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بحجرين ورو ـةة أل ـى
ى
جاذ بحجـ
لما جـاذ
االسمنجاذ لمـا
لي االسـمنجاذ
السالم -لـي
الصالة والسـالم
عليه الصـالة
على الوتر كما لعو النبي -عليـه
الرو ة وقا « :ابغ لي ثال ًثا» ،هو ن و ها الها أو ن و  :هالص كفاية هاا األصو؛ ألنه مضاد
ألصو من أصو الشر ،،وهو امس ار .

س ار  ،وإن كــان
كان
عليدا منعــاا ل ـ
ـئة عليدــا
النانئة
ـى النانـ
ويربى
اليدا ويربـ
يلمفت اليدــا
ينبري أن يلمفــت
األمور ينبرــي
هاه األمــور
حا هــاه
كو حــا
على كــو
علــى

يسير بدللة أو بدللمين ،لكن ا ا تربى الولد على هاا ضب أموره ليما هو أعلى من لي.
ا

عليله
يه
صلى هللا عل
ي -صللى
عن الن لي
رضي هللا عنه لاا -علن
انلن ع لرر -رضلي
(وعن ا نن
تعالى( :-وعلن
م قا -رحمه هللا تعـالى

وسل  -قال« :ال تتر وا النار في نيوتك دين تنامون»).

يفعله العـدو،
العدو،
ما يفعلـه
بامنسان مـا
تفعو بامنسـان
ألندا تفعـو
الخبر؛ ألندـا
لي الخبـر
عدو لـي
ال ني أن النار عدو ،وجاذ وصفدا بأندا عـدو

لمضره لي بدنه ولي ماله .كهير من النا

لرغوا
النيران ،ـمم ا ا لرغـ
ال سيما لي ليالي الشماذ يوقدون النيـ

من سدرهم أل ى كو واحد بنفسه وتركوا النار ،وهاه النار ال ني أندا عدو ،وقد يكونون لي مكان

مرل  ،لاألدهنة تضر بدم ،الدهان قاتو ،ليه سموم ،والنبي -عليه الصالة والسالم -جالا علـى
على
ـت منـه
منه
لأحرقت
الخمرة لجاذة الفويس ة ،لأوقدة نيئا ،لجرته أو جرة لميلة السراج الى هاه الخمرة لأحرق
هاا ـم
ني أن هـاا
السراج ،ال نـي
فاذ السـ
النار وإ فـاذ
فاذ النـار
قبو ا فـاذ
النوم قبـو
عن النـوم
قدر الدرهم ،وهاا هو سبذ الندي عـن

الشمو ،ا ن
مهو الشــمو
الدهون ،مهــو
النف والــدهو
من الــنف
انعالدا مــن
لي انــعالدا
تزيد لــي
ليدا ـمواد تزيـد
كان ليدــا
السرج كــان
يملف ،والســر
عنه يملــف،
غفلة عنــه
غفلـة

على األر
السراج علــى
وق السـ
لو وقـ
لي لــو
وغير لــي
الجاز وغيــر
يسمونه الجــاز
الكيروسين الـالاي يســمونه
النار ،والكيروســين
انعا النــار،
لي انــعا
تزيد لــي
تزيــد
وهرج منه نيذ من هاه المواد انمعلت النيران ليه.

الروو
السالم -الـروو
وعلى كو حا النبي -عليه الصالة والسـالم

عليه،
دلنا عليـه
هير اال دلنـا
الاي ال هيـر
بأممهـه الـاي
ـرحيم بأمم
الالرحيم

وكبار السـن
السن
السراج وكبـار
نامون» ،السـ
دين تتنلامو
يوتك دلين
لنا« :ال تتر وا النار في ننيلوتك
وال نر اال حارنا منه ي و لنـا:

قد يوجـد
يوجد
لكن قـد
منه ،لكـن
أدركوه قبو الكدرباذ هو المصابيح الكدربا ية تأها حكمه؟ نعم هي أأهر أمانا منـه،
ويحرش،
يضر ويحـر
ما يضـر
يحصو مندداـا مـا
اقمه ققدـد يحصـو
من اقمـه
أأهر مـن
الكدرباذ أأهـر
تحمو الكدربـاذ
السراج ا ا تحمـو
من السـ
يوجد مـن
مندا ما يوجـد

لى آهــر
هر
صو الــى
لى أن يصــو
سالك الــى
سري م ـم األســالك
نه يســر
ند؛ ألنــه
كون أع ــمم وأنــد
ضرر يكــو
ـي لالضــرر
صو لـلي
وإ ا حصــو

البيت ،يحرش البيت كله ،وبعض النا

يفرب لي هاا ،وال يحماب ل ضية األسالك المناسبة للطاقة

الصيف مكيفـاة
مكيفاة
أيام الصـي
لي أيـام
سيما لـي
المحماج اليدا من الكدرباذ ،ليجعو األسالك ضعيفة ،م تحمو ال سـيما
لدان ال ســيما
سيما
لي البلــدان
صو لــي
ية تحصــو
نبه يوميــة
وهاه نــبه
سببدا ،وهــاه
صو الح ار ـ بســببدا،
ية كهي ـيرة ،وتحصــو
وأدواة كدربا يــة
ليدا كـو
كو
المي ليدـا
الرراذ المـي
نريعمنا الرـ
محاسن ـ
من محاسـن
وهاه مـن
األمور ،وهـاه
هاه األمـور
بمهو هـاه
االهممام بمهـو
لينبري االهممـام
الكبيرة مندا ،لينبرـي

يه الصــالة
صالة
مد -عليــه
با ،محمــد
من أتبــا،
نة أن جعلنــانا مــن
مد والمنــة
شريعة ،وهلل الحمــد
هاه الش ـ
لي هــاه
ير لــي
كو هيــر
ير ،كــو
هيــر،
والسالم.-

«ال تتر وا النار في نيوتك دين تنامون» ،أما لي حا االسمي اظ لينمبه لدا ،الحاجة داعية اليدـا
اليدا
وينمبه اليدا .قد يسمررش امنسان لي أمور من أمور حياته أو لي بحهه لمسألة علمية يسمررش ،م

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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به؛ لـلئال
ـئال
صود أنـنهـه ينمبــه
حد ،الم صــود
كم واحــد،
ة ،الحكــم
حا الي ــة،
لي حــا
وهو لــي
هاا وهــو
من هــاا
نيذ مــن
صو نــيذ
لي يحصــو
عد لــي
بعــد

يحصو الضرر.

رسول هللا -
هى رسلول
قال« :ننهلى
نه قلال:
نه -أأنله
عنله
رحمه هللا( :-وعن أني سميد الخدري -رضي هللا ع
م قا -رحمـه

صلى هللا عليه وسل  -عن اختناث األسقية :أن يشرب من أفواهها»).

يوض ليدــا
دا
مي يوض ـ
لذ المــي
جراأن والعلــذ
س ية والج ـ
ية األس ـ
كال رب وب يــة
ماذ كــال
يه المــاذ
يوض ليــه
ما يوض ـ
كو مــا
عم كــو
س اذ يعــم
الس ـ

الماذ ،وعلى كو حا سبذ الحديث مخرج عند ابن أبي نيبة والبيد ي لي الشعذ أن رجال نرب
لندى عــن
عن
وسلم ،-لندـى
عليه وسـلم
صلى هللا عليــه
رسو هللا -صـلى
لي رسـو
لبلذ لـي
جان ،لبلــذ
بطنه جـان
لي بطنـه
لانساب لـي
الس اذ لانســاب
لم السـ
من لـم
مـن
اهمناث األس ية ،يعني الشرب من ألواهدا .ومعلوم أن الس اذ احكامه قد ال يمن من دهو نـيذ
نيذ

روية مــا
ما
من رويــة
جرم يمن ـن مــن
له جــرم
س اذ لــه
سان ،والس ـ
ضر بامنســان،
ما يضــر
صرير ممــا
نيذ صــرير
كان نــيذ
سيما ا ا كــان
يه ،ال ســيما
ليــه،

األس ية وال ـرب
رب
وكانت األسـ
يشعر ،وكانـت
وهو ال يشـعر،
بداهله ،بحيث ال ُيرى ،ل د يكون ليه نيذ يضر امنسان وهـو
لي ســبذ
سبذ
جاذ لــي
الاي جــاذ
الرجو الــاي
نرب الرجــو
ما نــرب
ولاا لمــا
غالش ،ولــاا
محكمة امغــالش،
غير محكمــة
ماذ غيــر
يه المــاذ
فظ ليــه
ما يحفــظ
وغيرها ممــا
وغيرهــا

النبي -عليـه
عليه
لي النبـي
بلذ لـي
للما بلـذ
ورود الحديث انساب لي بطنه جان ،يعني حية صريرة ألعى صريرة ،للمـا

الصالة والسالم -ندى عن اهمناث األس ية.

قد ي و قا و :ا ا أُمن الضرر لدو لي أن أنرب من لم الس اذ؟
ليدا؛ ألننـا
ألننا
لمدا أو ليدـا؛
من لمدـا
ـرب مـن
الشرب
ـن الش
منـ ممن
ـو ُيمن
يعني عندنا مهو هاا الماذ الاي بداهو هاه العلبة ،ههو
الضرر ،ـل ا
هي الضــرر،
الضرر أو هــي
هو الضــرر
الندي هــو
لي الندــي
العلة لــي
يفة؟ أوال :العلــة
نيذ ،ن يفــة؟
ليدا نــيذ،
ما ليدــا
ـداهلدا ،مــا
ما بـبداهلدا،
نرى مــا
نــر

هاه العلبــة
بة
لي هــاه
ما لــي
لأناـا أرى مــا
وعدما ،لأنـ
وجودا وعــدم
علمه وجــود
يدور ـم علمــه
كم يــدور
الحكم؛ ألن الحكــم
انمفى الحكــم؛
العلة انمفــى
انمفت العلــة
انمفــت
وأجزم وأحلف أنه ما ليدا نيذ.

يأتي مــن
من
من يــأتي
وهو أن ال يم ــااره مــن
آهر وهــو
مر آهــر
ومن أمــر
هاا ومــن
ومن هــاا
مركبة ومــن
العلة مركبــة
تكون العلــة
يمكن أن تكــو
وما يمكــن
يذ ومــا
يــذ

بعده ويشرب منه؟

بعة ،أراد
نين والهال ـةة واألربعـة،
تكفي اال نـين
قد تكفـي
بو قـد
امنسان ،بـو
حاجة امنسـان،
على حاجـة
تزيد علـى
هاه تزيـد
العلبة هـاه
يعني ا ا كانت العلبـة

هاه الحالــة
الحالة
مهو هــاه
لفي مهــو
ية ،لفــي
ليددر الب يــة،
بعده ليدــدر
من بعــده
يشرب مــن
ار وال يشــرب
قد يم ــار
بعده قــد
الاي بعــده
لمدا الــاي
من لمدــا
يشرب مــن
أن يشــرب

تكون
مندا ،ل ـدد تكــو
الشرب مندــا،
يريدـد الشـرب
ي يريـ
لمن ب ـي
ية لمـن
ى الب يــة
منه ويب ـى
يشرب منــه
نيذ يشـ
لي نـيذ
العلبة لــي
هاه العلبـة
من هــاه
يسكذ مـن
يسـكذ

العلة مركبة من أأهر من وصف.

انكا ال سـيما
سيما
هاا ال انـكا
حاجمه هـاا
عن حاجمـه
تزيد عـن
تكفيه وال تزيـد
صريرة تكفيـه
العلذ صـري
على كو حا امنسان ا ا كانت العلـذ

وقد أُمن الضرر وانمفت العلة األولى ،لال انكا لي لي.

لي جولدـا،
جولدا،
ما لـي
يرى مـا
لكنه ال يـر
حاجمه ،لكنـه
ـن حاجمـه
تزيد ععن
عادة وال تزيـد
بعض العلذ بحجم هاه ويشربدا امنسان عـادة
أنه
من أنـ
وتأأد مـن
اناذ ،وتأأـد
لي انـاذ
لدو الحكم واحد مهو الشيذ الاي نراه ،أو ن و معي علبة بيبسي صبدا لـي

ما ليدا نيذ كالس اذ ،ما ا ي و ؟
االب....... :
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6
الضرر غيـر
غير
كان الضـرر
ضرر ،وإن كـان
نو ،ضـرر
ليدا نـو
المي ليدـا
األنربة المـي
هاه األنـ
مهو هـاه
هاا برض الن ر عن حكم نرب مهـو

أصو الشـرب،
الشرب،
حكم أصـو
حيث حكـم
من حيـث
نبحث مـن
ما نبحـث
ضرر ،مـا
مبانر ،لكن ي ررون أن المشروباة الرازية ليدا ضـرر،
لكن المر

هو ن ـوو  :اندـا
اندا
ليه ،هـو
ما الـالاي ليـه
تدري مـا
ما تـدر
مرطاة مـا
أنه عصير مجم على حله لي علبة مرطـاة

مهو الس اذ يلزمي أن تسكذ مندا لي اناذ بحيث ترى ما لي جولدا ،أو ن و  :ان العلة المي هـي
هي

وهرج
المرطاة ،وهـر
علبمه المرطـاة
لي علبمـه
عصير لـي
ـير
نرب عص ا
أحد نـرب
ليه أحـد
ما ليـه
الضرر منمفية با راد اسمعما المسمعملين ،مـا

يمطرش
ما يمطـر
يعني مـا
آلية ،يعنـي
مصان آليـة
هي مصـان
عليدا ،هـي
المصان  ،وي ـةة ال ـاا مين عليدـا،
هاه المصـان
من بطندا نيذ ،لدقة هـاه

يفة ،حمــى
حمى
أندا ن يفـ
ليدا أندــا
األصو ليدــا
لكن األصــو
تمفاوة ،لكــن
المصان تمفــاوة
جد المصــان
له وإال ُوجــد
حكم لــه
النادر ال حكــم
نيذ ،والنــادر
اليدا نــيذ،
اليدــا
هاا األصــو
األصو
هال هــاا
يحصو هــال
الاي يحصــو
الرالذ والــاي
األصو والرالــذ
لكن األصــو
عليه ،لكــن
يالحظ عليــه
ما يالحــظ
بعضه مــا
لي بعضــه
جدـد لــي
الماذ ُوجـ
المــاذ

يسكبدا لــي
لي
عصير أن يسـكبدا
علبة عصـير
ـمرى علبــة
انمر
ـن ان
كو ممن
يلزم أن كــو
لال يلـزم
حكم ،لـال
عليهـه حكــم،
ـذ علي
يرتذ
جدـدا ال يرت
ـادر جـ
ـذ ننادر
الرالذ
والرال

أوب م يشربدا.

س ية
لد ،األس ـ
ست الجلــد،
س ية ليســت
دا ،ال ال األس ـ
عن االنمبــابا ليدــا،
دي عــن
جاذ الندــي
لد جــاذ
من الجلــد
من األدم مــن
س ية مــن
األس ـ

ير هــاا
هاا
كن أن يمريــر
دا يمكــن
با ليدــا
صلبة ،ل ـل ا انمبــا
ية صــلبة
هاه أوعيــة
المزلت هــاه
ير والمزلــت
ـر والم يــر
ـلبة الن يـير
صلبة
ـرى الصـ
األهـهر
النبيا ،ويصو الى حد امسكار ،وأنت ال تشعر ،بخال

األس ية من الجلد؛ ألنه ا ا ترير ما ليدـا
ليدا

الصلبة مهـو
مهو
األوعية الصـلبة
لي األوعيـة
االنمباـا لـي
ـن االنمب
ـي ععن
الندي
انمفخت ،وقد تممزش من قوة انمداد الخمر ،ولاا جاذ الند
بعد أن مضـى
مضى
يعني بعـد
ليه ،يعنـي
ـص ليـه،
الن ير والم ير والمزلت وغيرها مما جاذ النص ليه .م بعد لي ُرههص
وصاروا يحمــاما ون ،أو
سلمون ،وصــا
وكرهه المســلمو
فو  ،وكرهــه
ضت النفــو
مر وارتاضــت
حريم الخمــر
لى تح ـ
ويو علــى
وقت ويــو
وقــت

عن النــانا  ،وعالــت
لت
ما أ عــن
لي لمــا
عد لــي
ياب ،ــمم بعــد
باب االحميــاب،
من بــاب
دي مــن
هاا الندــي
هو هــاا
ـرم مهــو
ـر أو مـماـا ُحُـ رم
األمـمر
أنفسدم هاا الخمر وت اروها.
على كو حا الندي عن االنمبا لي هاه األوعية منسوخ والندي والنسخ كله موجود لي الصحيح

لي مسلم وغيره.

لي مــر
مر
سالم -لــي
صالة والســالم
يه الصــالة
بي -عليــه
النبــي

لم تُحلــو
لو
رب لــم
سب قــرب
من ســب
ـذ عليـيهـه مــن
صذ
ـأن يصـ
ـر بـبأن
موتهـه أمـمر
موتـ

مرضه لمــا
لما
لي مرضــه
عليه لــي
يصذ عليــه
بأن يصــذ
أمر بــأن
الصحيح أمــر
لي الصــحيح
كما لــي
السالم -كمــا
الصالة والســالم
عليه الصــالة
النبي -عليــه
أوكيمدا ،النبــي
أوكيمدــا،
انمد عليه المر

كرها لـي
لي
جاذ كرهـا
السب جـاذ
أوكيمدا ،والسـب
تحلو أوكيمدـا،
لم تحلـو
قرب لـم
سب قـرب
من سـب
عليه مـن
يصذ عليـه
أمر بأن يصـذ

أهير من النصوص.

الجراأن
مهو الجـ
األوعية الحال ـةة مهـو
يأها األوعيـة
لدو يأهـا
ليه ،لدـو
كالم ليـه
صحيح ال كـالم
وهو صـحيح
النص وهـو
هاا الـنص
حا هـاا
كو حـا
وعلى كـو
وعلـى

ا ن حكم ال رب؟

يأها كوبـا ويأهـا
ويأها
زمزم أن يأهـا
ماذ زمـزم
ـن مـاذ
ـاا ممن
من ههاا
نيذ مـن
أسه أو نـيذ
يعني ا ا أراد امنسان أن يصذ على أرسـه

ما يؤهـا
يؤها
تكون أو مـا
ـي تكـو
يعني
أوكيمدا يعن
ـو أوكيمدـا
تحلو
من سبعة جراأن ،ممكن أم ن و  :هاا هاص بال رب ،لم تحل

من ســبعة
سبعة
وتأها مــن
تأها كأسـا ،وتأهــا
الجديدة تأهــا
العبوة الجديــدة
توض العبــوة
ما توضـ
الجراأن أو مــا
هاه الجـ
لي هــاه
وليكن لــي
رب ،ولــيكن
من ال ــرب
مــن
جراأن ،وتصذ على رأسي أو حمى تشرب.
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عليه الصــالة
الصالة
النبي -عليـه
اليه النبــي
وجه اليـه
ما وجــه
ليه مـا
اتب ليــه
مبارك ،وإ ا اتبـ
ـزم أنأنهـه مبــارك
زمزم
ماذ زمـ
لي مـاذ
األصو لــي
صود أن األصـو
الم صـود

السالم-؛ ألنـه
ألنه
والسالم -ال ني أنه أولى ،وإن كان بعضدم ي و  :هاا هاص به -عليه الصالة والسـالم
انه ليــه
ليه
لئال ي ــاا  :انــه
ور؛ لـئال
ليه مح ــور
ليا ليــه
أمر لـيا
هاا أمــر
ولكن هــاا
غيره ،ولكــن
يعلمه غيـ
ما ال يعلمــه
الحكمة مــا
السر والحكمـة
من الســر
علم مــن
علـم

مهال وسيلة الى محرم أو الى بدعة أو الى نرك ونيذ من هاا ،لاألمر ليه سعة.
نن ع للاا
(وعن اانللن
مه هللا( :-وعللن
ــمم قــاقا -رحمــه

عليلله
يه
صلى هللا عل
ي -صلللى
رضي هللا عنه للاا« :-أن الن للي
-رضللي

دا لــي
لي
مرة كلدــا
مي مــرة
يث المــي
قا ») ،واألحاديــث
لو قللا
وهو
ها ،وهل
منهللا،
لو من
من ددلللو
للو ،مللن
مملو،
ماء ممل
من مللاء
شرب مللن
سل  -شللرب
ووسللل

الصحيحين لي البخاري ومسلم.

من شلرب
شرب
وهو أن «ملن
تشديد ،وهـو
نو ،تشـديد
ليه نـو
وجاذ ليـه
بت الندي لي صحيح مسلم وغيره عن الشرب قا ما ،وجـاذ

قا ً ا فليقئ» أو «فلي تقئ»ُ ،يخرج ما نربه ،والندي صحيح صريح ،لكن جاذ مهو هاا الحديث
أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -نرب من ماذ زمزم من دلو مندا وهو قا م.
من الوضــوذ
الوضوذ
ي مــن
ما ب ــي
نرب مــا
بالكولة ــمم نــرب
مسجد بالكولــة
رحبة مســجد
لي رحبــة
توضأ لــي
أنه توضــأ
عنه -أنــه
رضي هللا عنــه
علي -رضــي
وعن علــي
وعــن

عنه -
وجاذ عنـه
البخاري .وجـاذ
ـي البخـار
الحديث للي
وسلم ،-والحـديث
عليه وسـلم
صلى هللا عليـه
النبي -صـلى
لعو النبـي
قا ما وقا  :لعلت كما لعـو
عليه الصالة والسالم« :-أنه شرب من شن مملق وهو قا ».

رضي هللا
علي -رضـي
وحديث علـي
معنا ،وحـديث
الاي معنـا،
الحديث الـاي
قا » الحـديث
وهو قلا
ها وهلو
منهلا
لو من
من ددللو
مملو ملن
ماء ممللو
من ملاء
شرب ملن
«شلرب
عنه :-توضأ م نرب ما ب ي من وضو ه وقا  :لعلكم تنكرون هاا ،لل د رأيت رسو هللا -صلى

السالم،-
الصالة والسـالم
عليه الصـالة
وضو ه -عليـه
من وضـو
ي مـن
ما ب ـي
نرب مـا
توضأ ـمم نـرب
يعني توضـأ
لي ،يعنـي
لعو لـي،
هللا عليه وسلم -لعـو
وهاا لي البخاري ،ونرب النبي -عليه الصالة والسالم -من نن معل وهو قا م .لعندنا أحاديـث
أحاديث

نرب قا مـا،
ا،
بال يذ ا ا نـرب
األمر بـال
الندي واألمـر
لي الندـي
لي نربه -عليه الصالة والسالم -قا م ،وأحاديث ابمة لـي
لداا ابت ،وهاا ابت ،لما موقف العلماذ من هاه األحاديث الممعارضة؟

أحاديث الشـرب
الشرب
العلماذ مندم من يجيذ عن الشرب قا ما يهبت الندي ،ويسممر على المن ي ـوو  :أحاديـث

قا مــاا؛ ألن األر

يمنا ر
نرب يمنــا
وليدا نــرب
س اية ،وليدــا
ليدا ـ
المي ليدــا
األماأن المــي
تعرلون األمــاأن
للجلو  ،تعرلــو
مناسبة للجلــو
غير مناســبة
غيــر

هاا هاصـا
ليكون هــاا
الجلو  ،ليكــو
تناسذ الجلــو
لال تناســذ
الوحو ،لــال
من الوحــو
نيذ مــن
ليدا نــيذ
ويكون ليدــا
على األر  ،ويكــو
الماذ علــى
من المــاذ
مــن
بمهو هاه الحالة ،ويب ى الندي على أصله.

ومندم من ي و  :الندي منسوخ ،ندى م أ ن ولعو هال

هاا الندي ،لالندي منسوخ .وعكا ابن

األحاديث المـي
المي
وهاه األحاديـث
حزم ل ا  :الندي هو الناسخ ،ويب ى أنه ال يجوز ألحد أن يشرب وهو قـاقا م ،وهـاه
بت ليدا أنه -عليه الصالة والسالم -نرب وهو قا م منسوهة.

ـث ال يـام
يام
أحاديث
بنسخ أحادي
من قـاقا بنسـخ
قو مـن
الندي أو قـو
أحاديث الندـي
وال و بالنسخ سواذ كان قو من قا بنسخ أحاديـث

يجم بــين
بين
ومن أراد أن يجمـ
الجم  ،ومـن
امكان الجمـ
النسخ ـم امكــان
الى النسـخ
يصار الـى
الماريخ ،وال يصـار
بوة المــا
الى بـوة
تحماج الـى
لدا تحمـاج
ألدـا
السالم-
الصالة والسـالم
هاه النصوص كما لعو بعض أهو العلم قا  :ان الشرب قا ما من لعله -عليه الصـالة

صار للندي من المحريم الى الكراهة ،لفعله -عليه الصالة والسالم -لبيان الجواز .ل ا قلنا :ان
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الندي منسـوهة،
منسوهة،
أحاديث الندـي
قاعدا؛ ألن أحاديـث
تشرب قا مـا أو قاعـد
أحاديث الندي منسوهة قلنا :ال لرش بين أن تشـرب

يخالف الندـي
الندي
ليما يخـالف
لكن ا ا قلنا :ان الندي ابت ،ولعله -عليه الصالة والسالم -بالشرب من قيام ليمـا
للمشري  ،ولبيـان
ولبيان
يفعله للمشـ
نيذ ـمم يفعلـه
عن نـيذ
السالم -عـن
الصالة والسـالم
عليه الصـالة
النبي -عليـه
يندى النبـي
كهير ما يندـى
لبيان الجواز ،ا
هال
اهية أو هـال
سبيو الكراهيـة
على سـبيو
هو علـى
أن لي الندي ليا على سبيو املزام ،وإنما هـو

وهاا قـو
قو
األو  ،وهـاا

منه كمـا
كما
مان منـه
الشرب قا مـاا ال مـان
أم أر ،والشـرب
يبدو أنه هو أرجح األقوا  ،ويب ى أن الشرب جالا ألضو وأمـ

لعو النبي -عليه الصالة والسالم.-

حديث الندـي
الندي
ألفاظ حـديث
بعض ألفـاظ
لي بعـض
هاا بالنسبة للشرب ،وما ا عن األأو؟ األأو قا م؟ جاذ لي حديث لـي

عن الشرب قا ما« :قي  :فاألك ؟ قال :األك أشد».

الشرب قا مـاا يضـر
يضر
األأو أو الشـرب
ـان األأـو
اللدم اال ا ا ككان
عام ،اللدـم
كله عـام،
احد كلـه
كم واحـد
مهله الحكـم
هو مهلـه
حا هـو
وعلى كو حـا

ونرج ون ــوو  :ان
الحيهية ،ونرجـ
هاه الحيهيـة،
من هــاه
ليمن مـن
للضرر ،ليمنـ
ويعرضه للضــرر
بامنسان ويعرضـه
يضر بامنســان
كان يضـر
بامنسان ،ا ا كــان
بامنسـان،
الشرب قا مـاا ،لكـن
لكن
من الشـرب
مان مـن
ـال مـان
الجـواز ،للال
لبيان الج
ـي لبيـان
انماـا ههي
ال و المرجح أن أحاديث الشرب قا مـاا ،انم

ال عود ألضو.

رسول هللا  -صلى
صللى
هى رسلول
م قا -رحمه هللا تعالى( :-وعن انن ع ر -رضي هللا عنه ا -قال« :ننهلى

هللا عليه وسل  -أن يقرن الرج نين الت رتين دتى ي تأذن أصحابه»).
الجلو
مشمركا ،والجلــو
الطعام مشــمرك
كان الطعــام
يعني ا ا كــان
يعنــي

بعض األوقــاة
األوقاة
لي بعــض
أنه لــي
ني أنــه
النا  ،وال نــي
من النــا
عدد مــن
عليه عــدد
عليــه

لبدال مـن
من
نره ،لبـدال
عنده ـ
الطعام عنـده
على الطعـام
الجالسين علـى
أحد الجالسـين
كان أحـد
مؤ رة ،ـل ا كـان
احدة مـؤ
واألزمنة الشديدة الممرة الواحـدة

على هـاا
هاا
تحمو علـى
قد تحمـو
حاجةـة قـد
أن يأأو تمرة تمرة كريره يأها نمين ،ويأألدما معا ،ولي بعض السنين حاج

الشره؛ ألنه ما يصدش أن يرى عاما.

كو النــوى
صبح والنــوى
ضاغون مــن
من
ساأين ،ال ـلاين يمضــاغو
ي المســاأين،
نوى تل ــي
وليا كــو
معرسدم ،ولــيا
عالي معرســدم
نوى عــالي
ي ــوو  :وأصــبح

مرة بالنـا
بالنا
الشدا د مـرة
الجو ،ا ا أروا الممر يمكن بالنوى يأألون ،وهاه الشـدا

مر بدـم
بدم
المسلمون مـر
ا ،والمسـلمو
عمومـا،

المشردين والالجئــين
ئين
ند اهواننـناـا المشــردين
الحا عنــد
نواهد الحــا
هاا ،وا ن ن ـ
هو هــاا،
دم مهــو
وحصو لدــم
مر وحصــو
ما مــر
الشدا د مــا
من الشــدا
مــن
اها النــانا
يان ي ارهــا
نواهد عيــان
نـ

ما ال
مر مــا
من المــر
سلمين مــن
من المســلمين
ئاة كهي ـيرة مــن
لي لئــاة
يوجد لــي
ما يوجــد
ياندم ،بينمــا
بأعيــاندم،

يخفى.
يعني قـد
قد
ها» ،يعنـي
لمقهلا
ها أو ُيلمق
لمقهلا
يده دتى َيلمق

اماما فس ي
ا ن لي الحديث األو «إذا أك أدد
ً
لمنديو أو ترسـو
ترسو
تمسح بالمنـديو
عن أن تمسـح
ـي عـن
الندي
جاذ الند
الطعام جـاذ
من الطعـام
يسيرة مـن
حباة يسـي
يسير ،حبـاة
يب ى لي اليد نيذ يسـير

صال تل ــى
ى
دا أص ــال
ـا عليد ــا
ـدا م ـماـا ُجل ـلا
ضدا
ـي بعض ـ
ي باأل عم ـمةـة الم ـمي
من يل ــي
ـف بم ــن
ـدى ،لكي ـيف
ـاهذ س ـسدى،
ماذ ،لم ـماهذ
بالم ــاذ
بالمزابو؟!
عمة،
من أ عمـة
ليه مـن
بما ليـه
امناذ بمـا
ي امنـاذ
من يل ـي
المسلمين  -مـن
وصو المر ببعض النا  -وم األسف من المسـلمين

حباة مـن
من
حبمين أو حبـاة
وقد تكون الابيحة كاملة لي المزبلة ،يعني ا ا جاذ الندي عن اهدار حبة أو حبمـين

اهوان قـد
قد
األرز على اليد حمى ُتلع أو َيلع دا ا أو أو غيره ،لكيف بمن يل ي بداه األنياذ ولنا اهـ
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ساة هيري ــة
رية
ـام ،نع ـعمـم ُوج ـجدـد مؤسس ــاة
ـاا الطع ـعام،
لى ه ـهاا
ماج ال ــى
عيا بينن ــانا يحم ــاج
موجودا بينن ـناـا يع ــيا
ضدم موج ــود
كون بعض ــدم
يك ــو
شكرون
شكور ُيشــكرو
يذ مشــكور
مو يــذ
ـاا عمــو
وهاا
ماجين ،وهـ
لى المحمــاجين
دا علــى
مة ،وتوزعدــا
هاه األ عمــة
سم بو هــاه
ياة تســم
وجمعيــاة

عليه ،ويهابون عليه ان ناذ هللا ،لكن لي كهير من األحيان وعند بعض الطب اة العليا من النا

للنخا الع وبة.
ما ين رون الى مهو هاا ،هالص ،العما يرمونه لي الزبا و،
َ
لي الجليا الصالح للمعالى بن عمران بسند صحيح عن الحسن البصري قا  :انه بلذ المر لي

حمى أأل ـلوا
سير حمــى
ـير
لبهـوا اال يسـ ا
لماـا لبه
ـالخبز ،لمـ
اسمنجوا بـبالخبز،
ـى اســمنج
المر حمـمى
بدم المــر
لذ بدــم
بالخبز ،بلــذ
سمنجوا بــالخبز،
حمى اســمنج
قوم حمــى
قــوم

من بعـض
بعض
وجد مـن
أنه وجـد
لي ج ار ـدهم أنـه
ـر لـي
وهاا ُ أأر
العارة! بعض البلدان المجاورة يعني من أربعين سنة ،وهـاا
فالدم ،الجــزم
جزم
سحون هفــالدم
فاين يمســحو
عض الممنفــاين
بز ،وبعــض
برقا الخبــز،
سح ــااوالتدم برقــا
دم تُمســح
مو فين أندــم
بار المــو
أبــار

برقا الخبز ،لكن النميجة حروب الى ا ن ما يسمطي امنسان يخرج عن بيمه ،الى ا ن حروب
اماما فلس
فس
مدلو « ،إذا أك أدد
من لي الوقتِ{ :إ َّن َرَّب َك َل ِ اْل ِ ْر َص ِاد} [الفجر ،]41 :يعني له مـدلو
ً
سواذ كــان
كان
نه ،س ـ
سمفاد منــه،
كن أن يســمفاد
نيذ يمكــن
ندك نــيذ
كان عنــدك
ها» ،ا ا كــان
لمقهلللا
ها أو ُيلمق
لمقهللا
تى َيلمق
دتلللى
يده د
ي لل يلللده

لبعض النـا
النا
ـو باعه اـا لـبعض
الكسو
يكون الكس
قد يكـو
المسمفيد انسانا أو حيوانا ال يجوز أن تددره ،قـد

نية هيـر
هير
عنده نيـة
عنـده

عنده ،يريد أن ينف اهوانه ،لكن يكسو ،وال تسمح نفسه بأن يض هاا لي اناذ أو لي كيا ويجد

من يعطيه اياه.

نه أن ي ــوو
باعه ،وب مكانــه
ى ال ــةة أرباعــه،
لذ لب ـا ويب ــى
نخص ويطلــذ
يأتي نــخص
ـذ يــأتي
الطلذ
ـذ الطلـ
ـاعم يطلـلذ
المطاعم
ا ن المطـ

أحدا ،لكـن
لكن
ويعطيه أحـد
الكيا ويعطيـه
لي الكـيا
له لـي
يضعونه لـه
ضعوه لي لي اناذ ،وجرة العادة بالي ،ما يرلضون ،يضـعونه
يدمم لمـا
لما
امنسان أن يدـمم
لعلى امنسـان
بالة ،لعلـى
على ـوو للزبالـة،
المطعم علـى
عما المطعـم
النميجة عمـا
الطاولة ،النميجـة
على الطاولـة،
ي و  :اتركه علـى

امس ار
زيادة امسـ
المر زيـادة
زيادة المـر
من زيـادة
الحار مـن
كو الحـار
ينفعه ،ويحار كـو
نسأ هللا السالمة والعالية.

ومؤ بع وبـة،
وبة،
ضار ومـؤ
هاا ضـار
كو هـاا
المباير ،كـو
والمبـاير

«نهى رسول هللا -صلى هللا عليه وسل  -أن يقرن الرج نين الت رتين دتى ي تأذن أصحابه»
تكون حاجمـه
حاجمه
مندم ،تكـو
أند مـندم،
الممـرتين أنـد
أهاـا المم
ـاي أه
ـو الالاي
الرجو
هاا الرج
جو ،هـاا
قد يكون جوعه أند مندم ،قد يكون جـو

اسمئااندم ال سـيما
سيما
ـن اسـمئااندم
ـن ال ببدـد ممن
لكن
يعدوهم ،لك
لاألمر ال يعـدوهم،
اسمأ ندم وأ ـنوا لـاألمر
الى الطعام أند ،وحينئا ا ا اسـمأ
يسمأ ندم ،واألولـى
األولى
ا ا كانوا نركاذ له ،دلعوا نيئا من أموالدم ،ال بد أن يسمأ ندم ،يجذ عليه أن يسـمأ

أن يصن ما يصنعون.

جاة النــانا
ني أن حاجــاة
وال نــي

لبعض النــانا
ممفاوتة ،لــبعض
عام ممفاوتــة،
لى الطعــام
الــى

ضعا
الث أضــعا
أو ــالث
يأأــو

ما يأألــه
له
مــا

ة ،يســمونه
سمونه
أيا؟ َقطــة،
سميه الع ـعوام أيــا؟
د ،يســم
سمونه الندــد،
لاي يســمونه
الما الــاي
هاا المــا
لي هــاا
نركاذ لــي
كانوا نــركاذ
هر ،وإن كــان
ا هــر
كان النـا
النا
الندد ،كـان
قطة ،وهو أصله لي مسماه اللروي :الندـد،

يدل مبلرـا
احد يـدل
كو واحـد
ـالروا كـو
يمناهدون ا ا سسالر
يمناهـدو

ـعا
أضعا
ـو ال ـةـة أضـ
يأأو
ـدم يأأـ
بعضدم
ـه ،بعضـ
منه،
ـأألون منـ
ـام يـيأألو
الطعام
الما  ،ـمـم ا ا ُوضـ الطعـ
من المــا
مــن
ليحرص ويأأــو
ويأأو
لكن ليحــرص
ليه ،لكــن
ـدق ليــه،
ليه ،وال يـيدق
مسامح ليــه
هاا ُيمســامح
مهو هــاا
بأن مهــو
العادة بــأن
جرة العــادة
هاا جــرة
مهو هــاا
مهله ،مهــو
دل مهلــه،
دلـ

زميلهـه الــاي
الاي
يأأله زميلـ
ما يأألــه
مــا

ب در ما دل  ،وإن زاد أأله دل أأهر لبراذة ممه.
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رن ا رررر
جلامن م رمن
تا اجل ررامن
ررك كت ررا
شرشرك

10
وهاا للنــانا
أو ،وهــاا
رياال وتأأــو،
سين ريــاال
تدل همســين
تدهو تــدل
ـوح ،تــدهو
سمى بالبوليـيهـه المفمـمو
ما يســمى
طاعم مــا
لي المطــاعم
لــي

كلدــم
دم

ـرر
غرر
ليه غ ا
هاا؛ ألن ليـه
همسين ،سمين ،أربعين على حسذ ما يحددون ،بعض العلماذ يمن من مهو هـاا
عشرة
قيممه عشـ
ما قيممـه
تأأو مـا
الخمسين ،تأأـو
تدل الخمسـين
وقد تـدل
ريا  ،وقـد
قيممه ما مـاما ريـا
ما قيممـه
وتأأو مـا
وجدالة ،ل د تدل همسين وتأأـ

لي مموسـ
مموس
رون لـي
ـاعم ين ـرو
المطاعم
ـحاب المط
أصحاب
عشرون وتنمدي ،وال ني أن مهو هاا غرر وجدالة ،لكن أص
النا
النـا

هم ،لكــن
لكن
يضرهم هـم،
ما يضـر
احدـد مـا
ـن واح
ويخسرون ممن
عشرة ،ويخسـرو
من عشـ
ليكسبون مـن
عليه ،ليكسـبو
ويزيدون عليـه
ومسمواهم ،ويزيـدو
ومسـم

يمن مــن
من
الور ،يمنـ
ني أن الــور
لي ،وال نــي
من لــي،
ومن مــن
جدالة ،ومنـ
الررر والجدالــة
جدة الرــرر
من جدــة
اليدا مــن
العلماذ ن ــرر اليدــا
بعض العلمــاذ
بعــض

مهو هاا ،والمحريم يحماج الى نيذ بعد يخصه من الدليو ،لكن أقو ما لي لي الكراهية الشديدة،

وقا بعضدم بمحريمه.

دتلى
تى
رتين د
نين الت لرتين
الرج نلين
قرن الرجل
وسل  -أن ييقلر
الممر «نهى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلل
الكالم لي الممـر
ممعددة ،يشــملدا
يشملدا
أجزاذ ممعــددة،
لداـا أجـ
المي لدـ
عمة المــي
أنوا ،األ عمــة
من أنـ
الممر مــن
غير الممــر
يمناو غيــر
وهاا يمنــاو
صحابه» ،وهــاا
تأذن أأصللحابه
ي للتأذن

أيضا ،يأها علبمي ماذ ،وغيره يأها واحدة ،قو مهو هاا لي جمي ما له أجزاذ.
أم ب ي؟

عندك أسئلة؟
ي و ...

االب....... :

له أن
يجوز لــه
هو يجــوز
ضح ،هــو
هو بواضــح،
ما هــو
كالم مــا
بو كــالم
نعبان قبــو
من نــعبان
النصف مــن
لة النصــف
عن ليلــة
الكالم عــن
ما أدري هللا ،الكــالم
مــا
يخصص تلي الليلة بالاكر والدعاذ وال يام؛ رجاذ أن يحصو له الفضو؟

نعبان ضـعيف
ضعيف
من نـعبان
النصف مـن
ليلة النصـف
لضو ليلـة
لي لضـو
على كو حا عامة أهو العلم على أن جمي ما ورد لـي

رجذ -
ابن رجـذ
ـالظ ابـن
الحالظ
كأن الح
بدعة ،كـأن
هاا بدعـة،
ال يهبت به حكم ،وتخصيص ليلة النصف من نعبان على هـاا

ند أهــو
أهو
حرر عنــد
كن المح ـ والمحــرر
ـال ،لكــن
صال
دا أصـ
ـى أن لدــا
تد علـلى
الى أندـداـا بمجموعدـداـا تــد
يو ال ـ
مه هللا -يميــو
رحمــه
العلم أن جمي ما ورد ليدا ضعيف.

