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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
د   َعْبّدّه َوَرُسوّلهّ َعَلى  وَباَركَ  مَ َوَصَلى َّللَاُ َوَسلَ ،   َربّ  اْلَعاَلّمينَ اْلَحْمُد لِلَّ  ْحِّهّ  آلَّّهّ  َعلََّىوَ  َنّبيّ َنا ُمَحمََّ  َوصََّ
 .َأَجَمعين

 :-َتَعالى َرِحَمُه ّللَاُ -قال اإلمام البخاري  
 :ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْينِ  :باب"
رِ   ،َثَنا َعْبُد ّللَاِ ْبُن ُيوُسفَ َحدَ  ِن الر َ يـْ ِد ّللَاِ بـْ ِن َعبـْ اِمِر بـْ ْن عـَ ٌ  عـَ ِن  ،َقاَل َأْخَبَرَنا َمالـِ ِرب بـْ ْن َعمـْ عـَ

َلِمى ِ  اَدَة الســَ ى َقتـَ ْن َأبـِ ىِ  عـَ َرقـِ ٍ  الر  َلْْ وَل ّللَاِ  ،سـُ َلٍَ -َأَن َرسـُ ِه َبسـَ َلى ّللَاُ َعَلْـْ الَ  -صـَ َل  ا»ِإذَ  :قـَ َدخــَ
ٍُ اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن َقْبَل َأْن َيْجِلَس«  ."َأَحُدُك

ّ َربّ  اْلَعاَلّمينَ   ّبهّ اَصحْ أوَ  آّلهّ   َعَلىَنّبيّ َنا ُمَحَمد  وَ  َعْبّدّه ورسوّلهّ  َعَلىوَباَرَك   مَ َوَصَلى َّللَاُ َوَسلَ ،  اْلَحْمُد لِلَ
 ،أجمعين، أما بعد 

 :-َتَعالى َرّحَمُه َّللاَُ -مام الِخاري فيقول اإل
 ."ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْينِ  :باب"

 .يعني إذا دخل أحدكم كما جاء في الحديث 
 طالب: ....

 ؟ماذا
 ....  طالب:
ْينّ الشََّّي :  ْْ َرْ َع َََّّ ّ َد َفْلَيْر َََّّ َل اْلَمسََّّْ دخََّّل المسََّّ د  الفاعََّّل إذا  كََّّالم، نعََّّم، حََّّ   ءي ي، سََّّّإَذا َدخَََّّ

  .«َأَحُدُكٍُ » :وكريمة كلفظ الم ن ي ّ الحافظ، وذكر في رواية األصيل
 ".ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْينِ "

يعنََّّي حََّّ   الفاعََّّل للعلََّّم بََّّه، فََّّدواعي حََّّ   الفاعََّّل كليََّّر ، وصذا حََّّ   الفاعََّّل فاألصََّّل أ  ينََّّوب 
اُن َضِيْا اخُ }..المفعول منابه، ويح   الفاعل للعلَّم بَّه   ََ اإِلْنسـَ ّن  ،[28]النسـا::{لـِ أحَّد ي لَّل مََّ

ّرا الم ََّّاوا تعََّّر  السََّّاراا يقولََّّو   ا لل لََّّل بََّّه، كمََّّا تقََّّول: سََُّّ را  :الََّّ ي خلََّّن اإلنسََّّا ا وأحيانََّّ  سََُّّ
الم او يعني ما يعرفه، إلى غير ذلك من الَّدواعي ال َّي تَّدعوا إلَّى حَّ   الفاعَّل، وصلامَّة المفعَّول 

 منابه. أو غير
 ".َخَل اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْينِ ِإَذا دَ "فقوله: 

إذا هََّّ ا وا،ََّّن، مََّّن الََّّ ي يََّّدخل المسََّّ دا المسََّّلم، وأحََّّدكم وص  كََّّا  أصََّّله للرجََّّال فََّّالمرأ  مللََّّه، 
ركع ََّّين لبَََّّّل أ  ت لََّّل  أل  النسَََّّّاء اََّّقالن الرجَََّّّال، ولََّّم يَََّّّرد مََّّا يخ َََّّّ   دخلََّّا المََّّرأ  ت َََّّّلي

  لك، فالحكم واحد.بالرجال 
 :-َرّحَمُه َّللاَُ -لال 
 ".َحَدَثَنا َعْبُد ّللَاِ ْبُن ُيوُسفَ "
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 .وهو ال نّ يسي
"  ٌ  ".َقاَل َأْخَبَرَنا َماِل

 ابن أنل.
َرِقى ِ  ،َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد ّللَاِ ْبِن الر َ ْيرِ " ٍ  الر   ."َعْن َأِبى َقَتاَدَة الَسَلِمى ِ  ،َعْن َعْمِرب ْبِن ُسَلْْ

ّلمة بالسسَّر األ ن َّاري، وصذا وجَّد فَّي ملَّل هَّ ا الوَِّذ أو هَّ ه ال َّي ة مكسَّور َسّلمي من بني سََّ
ّلمي، النَ  ن فَّي النسَِّةاللاني، فَُّ  َلمة سََّ ،   إلَّى النمَّر، َمَلسَّي نسَِّة إلَّى َملَّّكرمَّّ ري نسَِّة إلَّى نَ مََّ ، سََّ
 وهك ا.

 ".َعْن َأِبى َقَتاَدَة الَسَلِمى ِ "
 اسمها  ما

 الحارث بن ربعي.
ِه َبَسَلٍَ َصَلى ّللَاُ -َأَن َرُسوَل ّللَاِ  " الَ  - َعَلْْ َل َأْن  »ِإَذا :قـَ ْيِن َقبـْ ْع َرْكَعتـَ ِجَد َفْلَيْركـَ ٍُ اْلَمسـْ ُدُك َل َأحـَ َدخـَ

 ."َيْجِلَس«
هاتا  الركع ا  تسمى عند أهل العلم بركع ي تحية المس د، والمق ود منلما ا ل الِقعة في ه ا 

ركع َّي  ا، تسَّقذ ولَّو صَّلىريوة سقطالولا ال ي هو ولا الدخول، فلو وجد الناس ي لو  الف
ا سقطا، فالمق ود منلما ا ل الِقعة على ما يقول أهل العلم.  الطوا  أيو 

 ".َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْينِ "
 ا، وال ينق  بحيث ي لي واحد اُمراد، بمعنى أنه ال يزيد في لي أربع   هل العدد مفلومه

 طالب: ...
أو أوتََّّر بدحََّّدر عشََّّر ، نقََّّول  أو ثمََّّا    اأو سََّّ    اأربعََّّ  مََّّا إذا صََّّلى الشََّّي : نعََّّم، لسََّّن السََّّالم علََّّى 

ّه -بركعََّّة واحََّّد  والرسََّّول  ، لسََّّن إذا صََّّلى واحََّّد ، هََّّل ي ََّّطدر هََّّ ا الطلََّّ  صََّّلّ  ركع ََّّينا ال َعَليَََّّّْ
 يركْ ركع ين. يقول: -الَ اَلُ  َوالَساَلمُ 
 طالب: .......

 ا ماذاالشي : 
 طالب: ....

المفلَّوم مع بَّر، والزيَّاد  مقبولَّة، يعنَّي  :وَّلم لَّالن ركع َّين ال ن َّي  علَّى ركع َّين، بع، لسَّنعم
إذا زدت تحقن الطل ، بكونك صليا ركع ين وزدت، لسن لو صليا ركعة واحد  ما تحقَّن، وهَّ ا 

 ما ت زئ الركعة الواحد ، ما تسفي. :معرو  عند أهل العلم، بعولم يقول
 ".َقْبَل َأْن َيْجِلَس«»"

ثََّّم لََّّام ف ََّّلى ركع ََّّين  ،مََّّن مكََّّا   بعيََّّد أو شريََّّن  اََّّااإذا دخََّّل وجلََّّل مََّّلال  ليََّّرد الََّّنفل لم ي ََّّه 
  اُسَنٌة فات ول لا :ُتقوى أو يقال :ما ت زئا هل يقالأم أ  ي لل  ت زئ لبل
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 طالب: ....
 ا ماذاالشي : 

 طالب: ....

 :إنه فات ول لا، ومَّنلم مَّن لَّالخالص  :منلم من فَرا بين شول الف ل ول ره، ومنلم من لال
هّ -إ  النبََّّي  اَلمُ َعَليََّّْ اَلُ  َوالسَََّّ يْ لََّّال:  - ال َََّّ ــَ لِ  َرْكَعت ٍْ َفلــِ ــُ ، وسََّّيطتي هََّّ ا فََّّي بعََّّد أ  جلََّّل، «نِ »ق
 .الشرح

 طالب: ......
ُة أهَََّّّل العلَََّّّم، وجملَََّّّور أهَََّّّل العلَََّّّم أ  هَََّّّاتين الَََّّّركع ين سَََُّّّ  ، ورأر وليسَََّّّا بواجَََِّّّة ،َنةالشَََّّّي : عامََََّّّ

له ف لَّل مَّا أمَّره بَّ لك، بينمَّا أمَّر الَّداخل َمْن دخل وال حابة حو   -َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ   -النبي
 وليل للوجوب، ه ا لول عاَمة أهل العلم. ،مما يدل على أ  األمر لالس حِاب  ،وهو يخط  
 طالب:.....
 .ل َّراحة األمَّر بَّ لك، واألصَّل فَّي األمَّر الوجَّوب    هَّي واجَِّة  :، لَّالواوأوجبلَّا الااهريَّة  الشي :

ّة أهََّّل وهََّّ ه مسََّّطلة مشََّّكلة، يوجََّّد فََّّي كََّّالم الااهريََّّة  مََّّا تنطبََّّن عليََّّه القواعََّّد، وال ملََّّور أو عامَََّّ
، يحملََّّه ال ملََّّور علََّّى االعلََّّم علََّّى خالفََّّه، فََّّي كليََّّر  مََّّن المسََّّالل ال ََّّي يكََّّو  األمََّّر فيلََّّا  ََّّاهر  
ولََّّو لََّّم ن ََّّد  ،للسراهََّّة :االسََّّ حِاب، ولََّّو لََّّم نقََّّر علََّّى صََّّار ، ولََّّل ملََّّل هََّّ ا فََّّي النلََّّي، يقولََّّو  

 لوجوب، وُكلُّ نلي لل حريم.، والااهرية موطرد م هبلم، ُكلُّ أمر لاصارف  
 طالب:........

فليركَّْ، أنَّا ألَّول  ،بَّين يَّدينا االشي : أهل العلم أدلَّ لم كليَّر  علَّى عَّدم الوجَّوب، لسَّن ننَّال  ن َّ  
ل  فََّّي أصََّّل المسَََّّّطلة ، هَََّّّل تقََّّول بقَََّّّول امَََّّّا مَََّّر عليََّّك مَََّّّن المسََّّالل ولََّّو لَََّّّم ت ََّّد صََّّارف   ، يعنََّّي كََُّّ

 اوال ايء عليه القواعد وال صار  الااهريةا ألنه انطِقا 
 ... طالب: هو األصل

 الشي : شي ، واأللمة األربعة وأتِاعلم إلى يوم القيامة.
 إذا بجد صارف.  الطالب:
ت َِّْ الااهريَّةا أم ، فلَّل ت َِّْ األربعَّة، اجد صار ، أنا بحلا مَّا وجَّدت صَّارف  ما وُ    الالشي :  

 .أنا بحلا مسطلة
 الطالب: الناس تجاه الظاهرية.

 ي!الشي : إذ ا أنا  اهر 
دُّ بقَّول داود  ألنَّه ال يَّرر القيَّاس الَّ ي هَّو أحَّد أركَّا  االج لَّاد"، لالَّه فَّي  َّالنووي يقَّول: "وال ُيع

 ارح مسلم، ولاله في تل ي  األسماء.
 .دُّ بقول داود  ألنه ال يرر القياس ال ي هو أحد أركا  االج لاد" ع"ال يُ 
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د وا،ََّّن، لمََّّاذا لََّّم يل فََّّا إلََّّى ولََّّ لك النََّّووي ينقََّّل اإلجمََّّاو فََّّي مسََّّالل، وخََّّال  الااهريََّّة موجََّّو 
 لوللما

 طالب: القواعد العامة ...
أ لَََّّّر مََََّّّّن أ  تسََََّّّّو   ، ملََََّّّّل المخ  ََََّّّّات،ا، ال ََََّّّّوار  أ لَََّّّر مََََّّّّن أ  تسََََّّّّو  ن وصَََّّّ  الشَََّّّي : ال
 .، أعمان وص  

ال ولََّّر مََّّن بعََّّا أهَََّّّل العلََّّم، األلمََّّة األربعَََّّّة  علََّّى كََّّل حََّّال المسَََّّّطلة لديمََّّة، وعريقََّّة، وأوجبَََّّّا 
 جِه الااهرية أو العكل في النلي.وأتِاعلم لالوا باالس حِاب، وأو 

 ، وهللا المس عا .اال اك أ  لول ال ملور وعاَمة أهل العلم له هيِة، تورث في النفل تولف  
 طالب:.......

الشي : ال ال، تدخل تِع ا، تدخل من دو  نَية  أل  المق ود كمَّا لَّال أهَّل العلَّم اَّ ل الِقعَّة ولَّد 
 ، خالص ان لى.ا لا 

 طالب: ......
وهَََّّّ ا  ،ا صََّّليا ال حيَََّّّة فَََّّّي المسَََّّّ د  َََّّّ : هَََّّّي داخلَََّّّة، لَََّّّو أنَََّّّا ت ََّّلي ال حيَََّّّة فَََّّّي بي َََّّّك وجالشََّّي

 .ال ِن، وهي ت زئ عنلا، دخلا فيلال دك من األصل، لسن لما صليا راتِة 
مسََّّطلة صََّّال  ال حيََّّة وغيرهََّّا مََّّن ذوات األسََِّّاب فََّّي أولََّّات النلََّّي كررنََّّا فيلََّّا الِحََّّث، واسََّّ طردنا 

ا، وفيلَّا  اوأمَّر   ،عَّن ال لَّوس ااَّريذ مسَّ قل للَّ ه المسَّطلة  أل  فَّي نليَّ   فيلا فَّي موا،َّْ كليَّر  جَّد 
في األولات الخمسة، بعَّد صَّال  ال َِّن ح َّى   وفيه نلي صرين عن ال ال   .بط  ي لي ركع ين

تطلْ الشمل، وحَّين تطلَّْ الشَّمل بازغَّة ح َّى ترتفَّْ، وحَّين يقَّوم لَّالم الاليَّر  ح َّى تَّزول، مَّن 
 أولات. آخر الولا ح ى ت رب، خمسةتويف الشمل لل روب، و بعد صال  الع ر ح ى 

مْ أ  الَّول ين الموسَّعين  أل  عنَّدنا تعَّار   ،ه ه األولات الخمسة جاء النلي عن ال ال  فيلا
عموم األمر وعموم النلي، عموم األمر بالركع ين، وعموم النلي عن ال لوات في هَّ ه األولَّات، 

م  فَََّّّي ال َََّّّلوات خَََّّّاص  فَََّّّي هَََّّّ ه  بلَََّّّ ه ال َََّّّلوات، والنلَََّّّي عَََّّّافَََّّّي األولَََّّّات، خَََّّّاص   فَََّّّاألمر عَََّّّام  
 األولات.

اَلمُ -النبََّّي  ،ال خ ََّّي   جََّّاء فََّّي الََّّول ين الموسََّّعين اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال َََّّ صََّّلى راتََِّّة الالََّّر بعََّّد  -َعَليََّّْ
اَلمُ -الع ر، وال ي دخل ولد فات ه صال  ال َِّن لَّال النبَّي  اَلُ  َوالسََّ ّه ال ََّ َدُ  : -َعَليَّْ ْن َيَتلـَ »مـَ

واحد نافلة، فل ا ُمخ ّ   لعموم النلي، وصذا دخَّل الُمخ َّّ   يوَّعر   ، ف لى معه«؟َعَلى َهَذا
َ  فيلَّا .الن ، توعر لو  الن   وفيلَّا اَّد  فَّي النلَّي، ثَّالث  ،أما األولَّات اللالثَّة فَّال ُمخ َّّ 
َلمَ -سََّّاعات  كََّّا  رسََّّول هللا  ّه َوسَََّّ َلى َّللَاُ َعَليََّّْ موتانََّّا،  ينلانََّّا أ  ن ََّّلي فََّّيلَن وأ  نقبََّّر فََّّيلنَ  -صَََّّ

ّل المسَّالل، ح ََّّى لََّّال وذكَّر  األولََّّات اللالثَّة، وال أريََّّد أ  أشيََّّل فَّي هََّّ ه المسََّّطلة  ألنلَّا مََّّن ُعوَََّّ
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لَّ ال تخَّالر هَّ ا،   إذا دخلا في األولات اللالثة الموَيقة ال ت لل، وال ت لي  :بعا أهل العلم
 .وال تخالر ه ا، لر أو ال تدخل المس د 

 طالب: الشوكاني.
 الشي : الشوكاني ولال به غيره.

المسالل، وت د الم وسذ من شالب العلم إذا   لّ وهي من ُعَو   ،يولشويلة ال    مق ود أ  المسطلةال
علََّّى  والخََّّاص مقََّّدم ،ديََّّث ذوات األسََِّّاب خاصََّّةاحأو  ،ديََّّث النلََّّي عامََّّةاحأ :ر،ََّّا عليََّّه لََّّالعُ 

  .العام
 .لسن األلمة اللالثة لالوا بخالفهب حين، ه ا لال به الشافعية صحين،  ليله ا و 

 :-َرّحَمُه َّللاَُ - لال الحافظ
 ".َباُب ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجدَ " :َقْوُلهُ "

ٍِ ِبهِ   ."َبَذَكَر ِفي ِرَباَيِة اأْلَِصيِليِ  َبَكِريَمَة َكَلْاِظ اْلَمْتنِ  ،َحَذَف اْلَااِعَل ِلْلِعْل
 .«اْلَمْسِجدَ  َدَخَل َأَحُدُكٍُ  »ِإَذا يعني باب 

ٌ  ِباَ  "َعْن َأِبي َقَتاَدةَ "  :َقْوُلهُ " َباُة َعْن َماِل ِه الر  ََ َعَلْْ اِل    ،ْتَحَتْيِن َهَكَذا اَتَا ي صـَ ُن َأبـِ ْيُل بـْ ََ َبَرَباُه سـُ
ِذي  َبالـَداَرُقْطِني   ،َبَدَل َأِبي َقَتاَدةَ  ،َعْن َجاِبر   :َفَقالَ  ،َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد ّللَاِ ْبِن الر َ ْيرِ  ََُه التِ ْرمـِ َبَخطـَ

 .َماَبَغْيُرهُ 
ْسَناُد ُكل ُه َمَدِني  َكاَلِذي َبْعَدهُ  ،أِلََنُه ِمَن اأْلَْنَلارِ  ؛ِبَاْتَحَتْينِ  "الَسَلِمي  " :َقْوُلهُ   .َباإلِْ
  .َفْلَُْللِ  ِمْن ِإْطََلِ  اْلُجْرِ: َبِإَراَدِة اْلُكل   :َأيْ  "َفْلَيْرَكعْ " :َقْوُلهُ  

هُ  ْينِ " :َقْولــُ دَ  "َرْكَعتــَ َذا اْلعــَ ا   هــَ رِِه ِباتِ اــَ وَم أِلَْكرــَ هِ  ،ُد ََل َمْاَــُ ي َأَقلــِ  َف فــِ اُرهُ  ،َباْخُتلــِ ِحُْ  اْعِتبــَ ََل  ،َباللــَ فــَ
َنُة ِبَََقَل ِمْن َرْكَعَتْينِ  ٌَ ِللَنْدِب  ،َتَتَََدى َهِذِه الس  ََ َأِئَمُة اْلَاْتَوى َعَلى َأَن اأْلَْمَر ِفي َذِل ابن  َبنقل ،َباَتَا

 -ِة َعَدِم اْلُوُجوِب َقْوُلهُ َبِمْن َأِدلَ  ،َحْرم  َعَدُمهُ ابن   َباَلِذي َصَرَح ِبهِ   ، َعْن َأْهِل الَظاِهِر اْلُوُجوبَ َبَطال  
ِه َبَسَلٍَ  ىلِ   -َصَلى ّللَاُ َعَلْْ ْد آَذيـْ َ   :َلِذي َرآُه َيَتَخطـَ ْس َفقـَ ََلة    ،اْجلـِ َُْمْرُه ِبلـَ ٍْ يـَ َتَدلَ  ،َبلـَ َذا اسـْ ِه كـَ  بـِ

ر    ،الَطَحاِبي  َبَغْيُرهُ  ا،  َبِفِْه َنظـَ اِبي  َأْياـ  اَل الَطحـَ َس  :َبقـَ ْْ ا لـَ ََلِة ِفيَـَ ِن اللـَ َي عـَ ي ُنَـِ ُُ اَلتـِ ا اأْلَْبقـَ
ا ََ  ."َهَذا اأْلَْمُر ِبَداِخل  ِفي

ات النلي، أل  الحنفية ملل المالسية والحنابلة ما يرو  ال نفل ال ب وات األسِاب وال غيرها في أول
يََّّدخلونلا فََّّي  ،إ،ََّّافة  إلََّّى أ  الحنفيََّّة يشََّّددو  فََّّي هََّّ ا، ويََّّدخلو  فََّّي النلََّّي الفََّّر ، الفََّّرالا 

اَلمُ - ََّّلى فَََّّّي أولََّّات النلََّّي، ويسَََّّّ دلو  بََّّط  النبََّّي فََّّال تُ  ،النلََّّي اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال ََََّّّ لمََّّا فات َََّّّه  -َعَليََّّْ
سَََّّّالم يَََّّّرده ال ا ليخَََّّّرق ولَََّّّا النلَََّّّي كَََّّّ ا يقولَََّّّو ، وهَََّّّ  صَََّّّال  ال َََِّّّن ان قَََّّّل مَََّّّن المكَََّّّا  الَََّّّ ي فيَََّّّه
ا ولَّا النلََّّي لَّد خَّرق، والعلََّّة فَّي االن قَّال معروفََّّة  فالَّن ، هَّم مََّّا أيقالَّم إال حََّر الشََّّمل،  يقينَّ 

 الشيطا . هألنه في مكا   حور في
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اَلمُ -فال ََّّواب أ  الفََّّرالا غيََّّر داخلََّّة، وفيََّّه لولََّّه  اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال َََّّ ْن : -َعَليََّّْ ة  مــِ ْن َأْدَرَ  َرْكعــَ »مــَ
ْب ِ  ََلِة اللــ  ْبَ « ،صــَ ْد َأْدَرَ  اللــ  ْمُس َفقــَ َع الشــَ َل َأْن َتْطلــُ اللانيََّّة م ََّّى تسََّّو ا فََّّي ولََّّا النلََّّي ، َقبــْ

رَ »  ،الموين ْد َأْدَرَ  اْلَعلـْ ْمُس َفقـَ ُرَب الشـَ َل َأْن َترـْ ِر َقبـْ وهَّو كَّ لك،  ،«َبَمْن َأْدَرَ  َرْكَعة  ِمَن اْلَعلـْ
 نعم.

 طالب:......
 أوما يوِطو  ملل ه ا، يعني سبن نار   :لعاد ، أنا ألول لكالشي : ما يوِطو  ملل ه ا في ا

ي يمكن   بد أ  ُتف ن بعدها ألر، ال أحد يوِذ لالا! ال هفي ،َسّلمي فقد تح اق، لسن ل اد  ايء،
، مف وحَّة نطَّن إالوال ّل اد ، ال َّاء مَّا ُتوَِّذ  ألنَّه ال يمكَّن أ  تُ  ،ُل اد  :ل ال ُيقال  ،ِطلا القا 

 .نعم
اَبَقاَل الطَ " ا :َحاِبي  َأْيا  ََ َس َهَذا اأْلَْمُر ِبَداِخل  ِفي ا َلْْ ََ َي َعِن الَلََلِة ِفي َِ ُُ اَلِتي ُن   .اأْلَْبَقا

يل    :ُقْل ُ  ي  ،ُهَما ُعُموَماِن َتَعاَرَضا اأْلَْمُر ِبالَلََلِة ِلُكلِ  َداِخل  ِمْن َغْيِر َتْالـِ ََلِة فـِ ِن اللـَ ُي عـَ َبالَنَـْ
ُ  َمخْ  ا ة  َأْبقــَ وَمْينِ  ،ُلوصــَ ِد اْلُعمــُ ِِ َأحــَ ْ ْن َتْخلــِ َد مــِ ََل بــُ يِ  ،فــَ ِِ الَنَــْ ْ ى َتْخلــِ ع  ِإلــَ َذَهَب َجمــْ  ،فــَ

ٍِ اأْلَْمرِ   ."َبُهَو اأْلََص   ِعْنَد الَشاِفِيَْةِ  ،َبَتْعِمْ
 ه ا كالم الشافعية. ،الشافعية

 ."ِة َباْلَماِلِكَْةِ َبُهَو َقْوُل اْلَحَنِفَْ  ،َبَذَهَب َجْمع  ِإَلى َعْكِسهِ "
اوالحنابلة أ  .يو 

لما  ؛َبِفِْه نظر ،َصَرَح َجَماَعة  ِبَََنُه ِإَذا َخاَلَف َبَجَلَس ََل ُيْشَرُع َلُه الَتَداُر ُ  "َقْبَل َأْن َيْجِلَس "  :َقْوُلهُ "
َل اْلَمســْ ابـن  َرَباهُ  ُه َدخــَ ي َذر   َأنـَ ِديِذ َأبــِ ْن حــَ ِحِْحِه مــِ ي صـَ اَن فــِ ي  ِحبــَ ُه الَنبــِ اَل لــَ َلى ّللَاُ -ِجَد َفقـَ صــَ

َلٍَ  ِه َبســَ ْينِ » :-َعَلْــْ َ  َرْكَعتــَ الَ ، ؟«َأَرَكعــْ الَ  ،ََل  :قــَ ا» :قــَ مــَ َُ ٍ َفاْرَكْع هِ  ،«قــُ اَن َأَن ابــن  تــْرجٍ َعَلْــْ ِحبــَ
ُُ ِباْلُجُلوسِ    .َتِحََْة اْلَمْسِجِد ََل َتُاو

ٌ  كَ  :ُقْل ُ  َِْتي ِفي اْلُجُمَعةِ َبِمْرُلُه ِقَلُة ُسَلْْ  .َما َسَْ
يَلة    :ْحَتَمُل َأْن ُيَقالَ يَ   :ب  الَطَبِري  َبَقاَل اْلُمحِ  ُ  َفاـِ َما َقْبَل اْلُجُلوِس َبقـْ َُ َواأ  َأْب   ،َبْقُت ُ  جـَ َدُه َبقـْ َبَ عـْ

َما َقْبَلُه َأَدا:    :ُيَقالُ  َُ ا ِإَذا َبُيْحَتَمُل َأْن ُتْحَمَل مَ  ،َبَ ْعَدُه َقَاا:   ،َبْقُت َما َبْعَد اْلُجُلوِس َعَلى مـَ َُ ْشُربِعَيُت
ٍْ َيُطِل اْلَاْللُ   .َل

 :َفاِئَدة  
َي   ،َحِديُذ َأِبي َقَتاَدَة َهَذا َبَرَد َعَلى َسَبب   َد الَنبـِ ِجَد َفَوجـَ َل اْلَمسـْ اَدَة َدخـَ ا َقتـَ َو َأَن َأبـَ َلى ّللَاُ -َبهـُ صـَ

َلٍَ  ِه َبسـَ ْينَ  -َعَلْـْ ا بـَ ٍْ َجاِلسـ  َس َمَعَـُ َحاِبِه َفَجلـَ هُ  ، َأصـْ اَل لـَ عَ » :َفقـَ ٌَ َأْن َتْركـَ ا َمَنعـَ الَ  ؟«مـَ ٌَ  :قـَ َرَأْيتــُ
ا َبالَناُس ُجُلوس   ٍُ اْلَمْسِجَد َفََل َيجْ » :َقالَ  ،َجاِلس  ْينِ َفِإَذا َدَخَل َأَحُدُك ع َرْكَعتـَ ى يْركـَ أخرجـه ، «ِلْس َحتـَ

نْ ابن    َبعند  ،ُمسلٍ اَدةَ  َأِبي َشْيَبَة مـِ ي َقتـَ ْن َأبـِ َر عـَ ه  آخـَ ا» "َبجـْ اِجَد َحَقَـَ وا اْلَمسـَ هُ  ،«َأْعطـُ  :ِقيـَل لـَ
ا ََ  ."«َرْكَعَتْيِن قبل َأن تْجِلس» :َقالَ  ؟َبَما َحق 
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 بعده.
 :-َتَعاَلى َرِحَمُه ّللَاُ -اإلمام البخاري   قال
 :َباُب اْلَحَدِث ِفي اْلَمْسِجدِ "

ِن األَ َحَدَثَنا َعْبُد ّللَاِ ْبُن يُ  اِد، عـَ نـَ ي الرِ  ْن َأبـِ ، عـَ  ٌ َرةَ وُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمالـِ ي ُهَريـْ ْن َأبـِ ، عـَ ِِ َر - عـْ
ِه َبَسَلٍَ َصَلى للاُ -َأَن َرُسوَل ّللَاِ   :-َرِضَي ّللَاُ عْنهُ  ا »َقاَل:  - َعَلْْ ٍْ مـَ ِدُك ى َأحـَ الَمََلِئَكُة ُتَللِ ي َعلـَ

ٍَ اْغاِ َداَم ِفي ُمَلََلُه اَلذِ  َُ ٍْ ُيْحِدْث، َتُقوُل: الَل ٍَ اْرَحْمهُ ي َصَلى ِفِْه، َما َل َُ   ".«ْر َلُه، الَل
 :-َتَعاَلى َرّحَمُه َّللاَُ -يقول اإلمام 

 ".َباُب اْلَحَدِث ِفي اْلَمْسِجدِ "
لَّال:  اره أبَّو هريَّر  بَّالرين، ليَّل: ومَّا الحَّدث يَّا أبَّا هريَّر الَحَدث ُيَفسَّر بمَّا يَّنقا الو،َّوء، وفسَّ  

ُفساٌء أو ُ،راط، ويمكن أ  يفسر بما هو أعم من ذلك من الحَّدث الَّ ي يَّنقا الطلَّار ، والحَّدث 
ا لَــ » :والحَّدث الََّّ ي هَّو أذر للنَّاس، وفَّي الحَّديث  الَّ ي هَّو إحَّداٌث فَّي الَّدين، ا لَــ  ثْ دِ حْـ يُ  ٍْ مـَ  ٍْ مـَ

 له. الماللسة عن االس  فار  ولرت، فدذا ح ل منه ايٌء من ذلك «ذِ ؤْ يُ 
المس د من إرسال الحَّدث فيَّه، ممَّا ال جَّرم لَّه، بَّل صَّوٌت أو ريٌَّن فقَّذ ب يَّر حاجَّة  والحدث في

وال بََّّطَس "، يقََّّول ابََّّن العربََّّي فََّّي عار،ََّّة األحََّّوذي: ال اََّّك أنََّّه ُيسََّّره، ومََّّْ الحاجََّّة ال بََّّطس بََّّه
معنََّّاه أنََّّك إذا جلسََّّا تََّّ كر هللا فََّّي  لََّّيلللحاجََّّة  "،راط فََّّي المسََّّ د للحاجََّّةاّء والوََُّّ سَََّّ درسََّّال الفُ ب

َعة  المس د ثم ف   ك األمر واح  ا إلى ذلك أ  تخرق من المس د وتدخل! ال، ه ا األمر فيه سََّ
ال اك فال من غير حاجة صلوجود الحاجة، و   تلويث للمس د وال إهانة للمس د  ألنه ال ي رت  عليه

ا فيه سوء أدب في المس د، وسوء أدب مْ ال ليل.  أنه ُمخل بالمروء ، وأيو 
 ...  طالب:

الُم لى أعم من أ  يكو  الِقعَّة ال َّي أدر فيلَّا ال َّال ، المسَّ د ُكلَُّّه  اَله،ُمَ   الشي : مازال في
 ُم لى. 

مََّّن مكانََّّه الََّّ ي أدر فيََّّه ال ََّّال   ألنََّّه ال خََّّال  فيََّّه، وص  لََّّام لي حقََّّن لََّّه  واألحََّّوط أ  ال يقََّّوم
فلَََّّّ ا داخَََّّّل فَََّّّي المق َََّّّود، خَََّّّرق  ،لي سَََّّّث مَََّّّلال    ال لَََّّّوس أو يسَََّّّ عين بلَََّّّ ا القيَََّّّام علَََّّّى ال لَََّّّوس

 له من جديد، مادام ين ار ال ال . س   حء خالص انقطْ، يدخل من جديد ويُ ،و للو 
 :-َرّحَمُه َّللاَُ -لال 
 ".َحَدَثَنا َعْبُد ّللَاِ ْبُن ُيوُسفَ "

 ال ّ نّ يسي.
َنادِ " ، َعْن َأِبي الرِ   ٌ  ".َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِل

 عبد هللا ْبّن ذكوا .
ِِ َعِن األَ "  ".ْعَر
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 رمز. هُ نّ عبد الرحمن بْ 
َرةَ " ي ُهَريــْ ْن َأبــِ هُ - عــَ َي ّللَاُ عنــْ وَل ّللَاِ  :-َرضــِ َلى للاُ -َأَن َرســُ َلٍَ صــَ ِه َبســَ اَل:  - َعَلْــْ ُة »قــَ الَمََلِئكــَ

 ".«ُتَللِ ي َعَلى َأَحِدُكٍْ 
 والمراد بلَن الحفاة.

«" ٍْ  ."«َما َداَم ِفي ُمَلََلُه اَلِذي َصَلى ِفْهِ ُتَللِ ي َعَلى َأَحِدُك
هنَََّّّاك أمَََّّّور تق وَََّّّي أ  ين قَََّّّل اإلنسَََّّّا  عَََّّّن م َََّّّاَله الَََّّّ ي صَََّّّلى فيَََّّّه، ملَََّّّل مَََّّّا عنَََّّّدنا فَََّّّي هَََّّّ ا 

وأن قَّل مَّن  ،أصلي على عَّدد مَّن ال نَّالز ،أنا ُأَصلي في مس د الراجحي :المس د، لد يقول لالل
مََّّا أم  ،ه، يََّّدخل فََّّي هََّّ افنن اََّّر لََّّالمسََّّ د الََّّ ي صََّّليا فيََّّه إلََّّى مكََّّا  الََّّدرس، والََّّدرس تََّّطخر 

 يدخلا 
ل من مكانه ال ي صَلى فيه، لق د  ارعي، وليل معنَّاه إذا فََّرط فَّي اَّيء أنَّه ال يح َّل لَّه ان ق

ي   غيره، يح ل له بسب  ال َّال  علَّى ال نَّالز أجَّور عايمَّة، لَّراريذ، لَّو خَّرق مَّن المسَّ د الَّ
وخشَّي أ  تفوتَّه ال َّال  فَّي المسَّ د الَّ ي فيَّه الَّدرس  ،صَلى فيه وأتى للدرس أو ليَّدرك ال َّال 

المكََّّا  الََّّ ي فيََّّه  ذلََّّك، مقاصََّّد اََّّرمية، ومقاصََّّد راجحََّّة، فََّّال مََّّانْ أ  ي ََّّلي فََّّي أو مََّّا أاََِّّه
  .ال نالز ويطتي للدرس

 طالب: ....
 ينا أ، نعمالشي : يوم ال معة، 

 ال، يعني تس  فر له الماللسةا 
 طالب: ....

خالص ان قل من مكانه ال ي صلى فيه، وحَ ل من األجَّور أ،َّعا  أ،َّعا  مَّا تَّرك،  ال،  ال،
 .-َجَل وعال -لم عند هللاوالع

عنَّد ال عَّار  فَّي ال َّرجين بَّين العَِّادات لَّد ي عَّار ، و ه ه مقاصد ارمية، ومرميَّة فَّي الشَّرو، 
 .منلان مِاد  في ولا  واحد، فطنا ترجن بينلا بحس  األفول عندك أ لر م

 .......بخلوص طالب:  
 ....... الشي :

 ... طالب: .......عن السمع يسمع
، هََّّ ا فََّّي ال ََّّي ة الم عينََّّة فََّّي هََّّ ه الحالََّّة، فيمََّّا إذا كََّّا  شريََّّن الروايََّّة هََّّو رنََّّاالشََّّي : يقََّّول أخب

 الَّ يحدثنا إال علَّى مَّ ه  اإلمَّام الِخَّاري   :قالي  العر ، يسمونه العر ، وصي  ه أخبرنا، وال
 توسْ في ملل ه ا.

 طالب:.....
 الشي : كيفا راتِة أي ا
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 .....الطالب: العشا: بأذن
  .إ  ااء هللاور ما يور، ما ي ،الشي : ال

ِه َبَسَلٍَ َصَلى للاُ -َأَن َرُسوَل ّللَاِ  :َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ "  «".الَمََلِئَكةُ »َقاَل:  - َعَلْْ
  والمراد بلم الحفاة، واللفظ يح مل العموم.

 ".«َما َداَم ِفي ُمَلََلُه اَلِذي َصَلى ِفْهِ  ُتَللِ ي َعَلى َأَحِدُكٍْ »"
رجال في المساجد، وبالنسِة للنساء في البيَّوت، مادامَّا فَّي م َّاَلها ال َّي صَّلا وه ا بالنسِة لل

اَلُ  -لل يح ل للا ملَّل مَّا يح َّل للرجَّلا والرسَّول ففيه، لسن لو صلا في المس د  ّه ال ََّ َعَليَّْ
ا» يقول: -َوالَساَلمُ  ََ ا َخْير  َل ََ  .«َبْيِت

 طالب: .... عن البي .
اَلمُ -للمَََّّّرأ  أفوَََّّّل  أل  الرسَََّّّول الشَََّّّي : ال اَََّّّك أ  البيَََّّّا بالنسَََِّّّة  اَلُ  َوالسََََّّّ ّه ال ََََّّّ  يقَََّّّول: -َعَليَََّّّْ

ا» ََ ا َخْير  َل ََ  .«َصَلُة الَرُجِل في َبيِته َأْفَاُل إََل اْلَمْكُتوَ ة» ة للرجال أفول،بالنس ةوالنافل، «َبْيِت
 ".«ِفي ُمَلََلُه اَلِذي َصَلى ِفْهِ »"

ه محََّّل  ،ح مََّّه ال ََّّي صَََّّلى فيلََّّا خََّّاص بالِقعََّّة ال ََّّي ال تسََّّ وع  غيََّّر هََّّل هََّّو أو أ  المسََّّ د ُكلََُّّّ
إلَّى مكََّّا  فََّّي  ، يعنََّّي إذا كَّا  هنََّّاك مبََّّرر يقَّوم مََّّن مكانََّّهفوَّل هللا واسََّّْ الل َّال  فلََّّو ُم َََّّلى

 ال اك أ  ملل ه ا داخل.فالمس د ال ي صلى فيه من أجل أ  يس عين على ال لوس 
ٍْ ُيْحِدثْ »"  ."«َما َل

 ، هَّ ا فَّي األصَّل، ويَّدخل فَّي عمومَّه اإلحَّداث فَّي الَّدين  الحدث األصل فيه مَّا يَّنقا الطلَّار 
 ومن اإلحداث األذر، ولد جاء ال ن ي  عليه.

ٍْ ُيْحِدثْ "» ٍَ اْرَحْمهُ  ،َما َل َُ ٍَ اْغِاْر َلُه، الَل َُ   «".َتُقوُل: الَل
سبر عليه هللا ال ال  هنا ل وية، ما ت ،ال ال  ل ويةيعني  ، يعني تدعو له" «ُتَللِ ي َعَلى َأَحِدُكٍْ »"

 إنما المراد ال ال  الل وية، وجاء تفسيرها في الحديث نفسه ،أ بر وتركْ وتس د وت لي عليه، ال
ٍَ اْرَحْمهُ »" َُ ٍَ اْغِاْر َلُه، الَل َُ  ".«َتُقوُل: الَل

َي أَ ذَ »إِ  :ومََّّن ذلََّّك ــى الطَ ُدكُ حــَ ا ُدعــِ ْل،بجــِ ُْ لْ فَ  اِمعَــ ٍ إل ــُ ــان ُمْاطــر ا فلَْك ــإْن ك ــَ  إنْ ب  ، ف ا م  ائِ صــَ  انَ ك
 .بعولم إنه ي لي ركع ين ويمشي يعني يدعو وين ر ، وص  لال ،فلْللِ «

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 
 .اْلَحَدِث ِفي اْلَمْسِجدِ  :َبابُ  :َقْوُلهُ "

ْدُخلَ   :َقاَل اْلَماِأِري   ِدَث َأْن يـَ َع اْلُمحـْ ْن َمنـَ ى مـَ ى الـَردِ  َعلـَ َس ِفْـِه  َأَشاَر اْلُبَخاِري  ِإلـَ ِجَد َأْب َيْجلـِ اْلَمسـْ
ُوهُ   ،َبَجَعَلُه َكاْلُجُنِب  يُ  َبَنحـْ َدَم  ،َبُهَو َمْبِنيٌّ َعَلى َأَن اْلَحَدَث ُهَنا الرِ  ا َتقـَ َرَة َكمـَ و ُهَريـْ َرُه َأبـُ ٌَ َفسـَ َب ِـَذِل
اَرةِ  ََ  .ِفي الَط
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ٌَ   :َبَقْد ِقيلَ  ٍ  ِمْن َذِل ا : َأيْ اْلُمَراُد ِباْلَحَدِث ُهَنا َأَع ٍْ ُيْحِدْث ُسو:  ٍ   ،َما َل ِل ُة ُمسـْ ٍْ » :َبُيَؤيِ ُدُه ِرَبايـَ ا لـَ مـَ
ٍْ ُيْؤِذ ِفْهِ  ،ُيْحِدْث ِفْهِ  ٍْ ُيْؤِذ »َبِفي ُأْخَرى ِلْلُبَخاِريِ   ،«َما َل  .«ِفْهِ  ثدِ حْ يُ َما َل

 .المعنى ما يخ لر فيه« ُيْحّدثْ » أو« ّفيهّ  َحَدث  بّ َما َلْم ُيْؤّذ ّفيّه »
َِْتي َقِريب ا ِبَنا:  َعلَ بَ "  .بلىى َأَن الَراِنَْة َتْاِسير لل َسَْ

َباْلُمَراُد ِباْلَمََلِئَكِة اْلَحَاَظُة َأِب  ،ِإَن اْلَمََلِئَكَة ُتَللِ ي ِبِرَياَدِة ِإنَ  :للكشميَني "اْلَمََلِئَكة تللي"  :َقْوله
 ٌَ ٍ  ِمْن َذِل  .الَسَْاَرُة َأْب َأَع

هُ  ولُ " :َقْولــُ هِ  رهخِــ ى آِإلَــ  "َتقــُ ان  ِلَقْولــِ َو َبْــَ لِ ي :هــُ هُ  .ُتلــَ ََلهُ " :َقْولــُ ي ُملــَ ا َداَم فــِ ُه ِإَذا  "مــَ ُه َأنــَ ومــُ َُ َمْا
 ٌَ  .اْنَلَرَف َعْنُه اْنَقَاى َذِل

رَ  ِن اْنَتظـَ يَلِة مـَ اُن َفاـِ ََلَة َبْـَ ُر اللـَ َِْتي ِفي َباِب َمْن َجَلَس ِفي اْلَمْسِجِد َيْنَتظـِ اَبَسَْ ََلَة ُمْطَلقـ   ، اللـَ
رِهِ  ى َغيـْ َوَل ِإلـَ ِجِد َأْم َتحـَ َن اْلَمسـْ ٌَ مـِ ِه َذلـِ ي َمْجِلسـِ هُ  ،َسَوا:  َثَبَ  فـِ ا » :َبَلْاظـُ ََلة  مـَ ي صـَ َراُل فـِ َبََل يـَ

ٍَ اْلُمَللِ ي  ،«اْنَتَظَر الَلََلةَ  اِن  :َفُْْمِكُن َأْن ُيْحَمَل َقْوُلهُ  ،َفََْثَبَ  ِلْلُمْنَتِظِر ُحْك ى اْلَمكـَ ََلُه َعلـَ ي ُملـَ فـِ
ُجودِ   ،اْلُمَعدِ  ِللَلََلةِ  ِ ِبالس   .َفََل َيُكوُن َبْيَن اْلَحِديَرْيِن َتَخاُلف   ،ََل اْلَمْوِضِع اْلَخاص 

ٍْ ُيْحِدثْ "  :َبَقْوُلهُ  ا  "َما َل َتَمَر َجاِلسـ  ِو اسـْ ٌَ َبلـَ ُل َذلـِ َدَث ُيْبطـِ ى َأَن اْلحـَ ُدل  َعلـَ ى َأَن  ،يـَ َبِفْـِه َدِليـل  َعلـَ
ا َكَااَرة   ة؛اْلَحَدَث ِفي اْلَمْسِجِد َأَشد  ِمَن النخام ََ  .ِلَما َتَقَدَم ِمْن َأَن َل

اَرة   َذا َكاــَ ْذُكْر ِلَــَ ٍْ يــَ ةِ  ،َبلــَ ِتْرَااِر اْلَمََلِئكــَ اِن اســْ اِحُبُه ِبِحْرمــَ َل صــَ ْل ُعومــِ و   ،بــَ ِة َمْرجــُ اُ: اْلَمََلِئكــَ  َبُدعــَ
َجاَبِة ِلَقْوِلِه َتَعاَلى َذا   [،28األنبْا::..{]َبََل يشاعون اَل لمن ارتاى}..  :اإلِْ ِد هـَ ُة َفَوائـِ َِْتي َبِقْـَ َبَسَْ

 ."اْلَحِديِذ ِفي َباِب َمْن َجَلَس َيْنَتِظُر ِإْن َشاَ: ّللَاُ َتَعاَلى
ِجِد َبِفْـِه َدلِ "في تعلين  للشي  ابن باز على كالم المؤلَّر فَّي لولَّه:  ي اْلَمسـْ َدَث فـِ ى َأَن اْلحـَ يـل  َعلـَ

ا َكَااَرة    َأَشد  ِمَن النخامه ََ رين هل فيه أثر على " أاد من النخامة، اآل  الحدث ِلَما َتَقَدَم ِمْن َأَن َل
المسََّّ دا مََّّا فيََّّه أثََّّر، والنخامََّّة خطي ََّّة وللََّّا أثََّّر، وأاََّّدُّ منلََّّا البََّّول، وهََّّو داخََّّل فََّّي الحََّّدث لسََّّن 

ُه َّللاَُ َرحّ -الشَََّّّي  يقَََّّّول  أو البدعَََّّّة فمَََّّّا لالَََّّّه  هَََّّّ ا فيَََّّّه تف َََّّّيل، فَََّّّد  ُل َََّّّد بالحَََّّّدث المع َََّّّيةو  -مََََّّّ
الشََّّارح م وجََّّه، وص  إريََّّد بالحََّّدث الََّّرين ونحوهََّّا ممََّّا يََّّنقا الطلََّّار  سََّّور البََّّول ونحََّّوه فلََّّيل مََّّا 
ا، وال َّواب هَّو إباحَّة ذلَّك أو كراه َّه مَّن غيَّر تحَّريم، وص  فات َّه بَّ لك صَّال   لاله الشارح وا،َّح 

 د اللاني ما ذكره الشارح في ارح الحديث أربعمالة وسِعة وسِعين لريِ ا.الماللسة، ويؤي
وت َّلي يعنَّي الماللسَّة عليَّه  :أربعمالة وسِعة وسِعين في بَّاب ال َّال  فَّي مسَّ د السَّوا، وفيَّه

، ما لم يحدث مادام في م لسه ال ي ي لي فيه الللم اغفر له الللم ارحمه، ما لم يؤّذ، يحدُث فيه
مَّا لَّم  :نيس  نا ، وللُسشميلبالفعل الم زوم على البدلية، وي وز بالرفْ على اال  يؤّذ، ك ا لأل لر

ا بيََّّؤذيدّ حََّّْ يََّّؤّذ يُ  َدث  فيََّّه، بلفََّّظ ال ََّّار والم ََّّرور م علقََّّ  والمََّّراد بالحََّّدث النََّّالا  ،ُث فيََّّه بلفََّّظ بحَََّّ
، َيح مُل أ  يكو  أعم من ذلك، لسَّن صََّرح فَّي روايَّة أبَّي داود مَّن شريَّن أبَّي رافَّْ عَّن للو،وء
 هرير  باألول. أبي
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 .نعم
 ...طالب: عاا للا عنٌ،  ....من كَلم الشْخ ......بهذا لْس مراد

الشي : هو ما يخالر، لسن ّعَام ال ن  وخف ه مبني  على األثر الم رت  عليه، وما كا  أثَّره أاَّد 
لسََّّن  ،وص  كََّّا  ذكََّّر كَفارتلََّّا بََّّط  يََّّدفنلا ،فدثمََّّه أاََّّد، ولََّّد صَََّّرح بََّّط  النخامََّّة فََّّي المسََّّ د خطي ََّّة

 .هي خطي ة في األصل
 .نعم

 أحسن للا إلٌْ.  الطالب:
 :-َتَعاَلى َرِحَمُه ّللَاُ -قال اإلمام البخاري  

اِن اْلَمْسِجدِ  :َبابُ "  :ُبْنَْ
ِعيد  بَ  و ســَ اَل َأبــُ َي ّللَاُ عنــه- قــَ نْ  :-َرضــِ ِجِد مــِ ْقُف اْلَمســْ اَن ســَ لِ  كــَ اِ:  ،َجِريــِد الَنخــْ ُر ِبِبنــَ َر ُعمــَ َبَأمــَ

الَ اْلَمسْ  َر َأبْ   :ِجِد َبقـَ اَ  َأْن ُتَحمـِ  ِر، َبِإيـَ َن اْلَمطـَ اَس مـِ َن النـَ اَس  َأكـِ ِتَن النـَ َر، َفَتاـْ اِ  س   ،ُتلـَ اَل َأنـَ  :َبقـَ
ٍَ َلَ  ــُ ا، ثـ ــَ اَهْوَن ِبَـ يَل   َيَتبـــَ ا ِإََل َقلـــِ ــَ ــُ  ،َيْعُمُربَنَـ ِ  اْلَيَـ ــَ ا َأْخَرفـ ــَ ا َكمـ اس  َلُتَرْخِرُفَنَـــَ بـــَ ٍَ ُن  ــْ اَل ابـ ــَ وُد َبقـ

 َبالَنَلاَرى.
ْعد   :َقالَ  ،َحَدَثَنا َعِلى  ْبُن َعْبِد ّللَاِ  ِن سـَ ٍَ بـْ َراِيْ ُن ِإبـْ الَ  ،َحَدَثَنا َيْعُقوُب بـْ اِلِ   :قـَ ْن صـَ ى عـَ َدَثِنى َأبـِ حـَ

َسانَ  َد ّللَاِ  :َقالَ   ،ْبِن َكْْ اَن عَ  ،َحَدَثَنا َناِفع  َأَن َعبـْ ِجَد كـَ َرُه َأَن اْلَمسـْ وِل ّللَاِ َأْخبـَ ِد َرسـُ ى َعَـْ َلى -لـَ صـَ
ِه َبَسَلٍَ  ْيا ا،   -ّللَاُ َعَلْْ ر  شـَ ٍْ َيِرْد ِفِْه َأُبو َبكـْ َمْبِنًّْا ِبالَلِبِن، َبَسْقُاُه اْلَجِريُد، َبُعُمُدُه َخَشُب الَنْخِل، َفَل
ِد َرُسوِل ّللَاِ   ،َبَأاَد ِفِْه ُعَمرُ  َْ اِنِه ِفى َع َلٍَ -  َبَ َناُه َعَلى ُبْنَْ ِه َبسـَ َلى ّللَاُ َعَلْـْ الَلِبِن َباْلَجِريـِد،  -صـَ بـِ

اَرِة الْ  َداَرُه ِباْلِحجــَ ى جــِ اَدة  َكِريــَرة ، َبَ نــَ َراَد ِفْــِه ِأيــَ اُن، فــَ َرُه ُعْرمــَ ٍَ َغيــَ ب ا، ثــُ َدُه َخشــَ اَد ُعمــُ ِة َبَأعــَ َمْنُقوشــَ
ِِ َباْلَقَلِة، َبَجَعَل ُعُمَدُه ِمْن ِحَجاَرة  َمْنُقو   ."َشة ، َبَسَقَاُه ِبالَسا

 :-َتَعاَلى َرّحَمُه َّللاَُ -يقول المؤلر 
اِن اْلَمْسِجدِ "  ".َباُب ُبْنَْ

 .-َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ  -والمراد به مس د النبي
 ".َجِريِد الَنْخلِ  َكاَن َسْقُف اْلَمْسِجِد ِمنْ  :-َرِضَي ّللَاُ عنه- َقاَل َأُبو َسِعيد  بَ "
اَلمُ -جَََّّّاء ذلَََّّّك فَََّّّي حَََّّّديث  يامَََّّّه و  اَلُ  َوالسََََّّّ ّه ال ََََّّّ ّه -ليلَََّّّة إحَََّّّدر وعشَََّّّرين، وأ  النبَََّّّي  -َعَليَََّّّْ َعَليَََّّّْ

اَلمُ  اَلُ  َوالسَََّّ يعنََّّي ليلََّّة القََّّدر فََّّي مََّّاء  وشََّّين، ف ََّّلى صََّّال   رأر أنََّّه يسََّّ د فََّّي صََّّبيح لا -ال َََّّ
 .، وكا  سقفه من جريد النخلالمس د  ال ِن من إحدر وعشرين، فوكف

 ".َمُر ِبِبَناِ: اْلَمْسِجدِ َبَأَمَر عُ "
 هوا ماجريد النخل 

 طالب: السيف.
 هوا ما الشي : 
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 السعر. :شي  تقول
 الطالب: أصل السيف.
 اعسيف بسعفة الشي : أو كالهما، إجابة

 الطالب: .....
 هو ال ريد.، نعمالشي : 

 ".َبَأَمَر ُعَمُر ِبِبَناِ: اْلَمْسِجدِ "
الخلل، وه ه الُعُسر جريد النخَّل ال اَّك أنلَّا مَّْ الولَّا ألنه في علد عمر ح ل فيه ايء من 

 .ت طثر
 ".َأِكَن الَناَس ِمَن اْلَمَطرِ  :َبَأَمَر ُعَمُر ِبِبَناِ: اْلَمْسِجِد َبَقالَ "

د على ه ا، أ َنلم من المطر ومَّن البَّرد، ومَّن الريَّاح الَِّارد ، ومَّن حَّرّ  الشَّمل، هَّ ه يعني ال تز 
 هي المقاصد.

َر َأبْ  ،َس ِمَن اْلَمَطرِ َأِكَن الَنا" َر، َفَتْاِتَن الَناَس  َبِإَياَ  َأْن ُتَحمِ   ".ُتَلاِ 
ّ ره أميََّّر المََّّؤمنين موجََّّود فََّّي المسََّّاجد  أنََّّك ومََّّْ األسََّّر َل مََّّا حَََّّ ي  ََّّ، اناََّّر إلََّّى الفراََّّة الت ََّّد كََُّّ
 هيا  وماح رك  
 لونلاا ما

 طالب: حمرا:.
 ي ي خلللا ه ا.  الشي : وال

 الطالب: صارا:.
 .عمنالشي : 
رالطالب:   َر َأْب ُتَلاِ   .ُتَحمِ 

َر َأبْ "  يح ره"  َبِإَيا َ " َر، َفَتْاِتَن الَناَس   َأْن ُتَحمِ  الف نة المراد بلا ُا ل القل  عن الحوور فيمَّا " ُتَلاِ 
اَلمُ -جاء من أجله وهو ال ال ، والنبي  لمَّا صَّلى بالخمي َّة ال َّي أهَّداها لَّه  -َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالسََّ

بها عَ »لم أو ُجليم لال:  أبو جَ  ُْ َتْاِتَنِني ِفي َصََلِتيبََْنِبجانَيته بْأُتوني  ،هِ ْْ لَ ُرد  الللم صلّ   ،«، َكاَد
ٌْ عليََّّه، ءي جََّّا  علََّّى محمََّّد، هََّّ ا الرسََّّول الََّّ مََّّا بالََّّك بالنََّّاس  مََّّن مََِّّاد  إلََّّى مََِّّاد ، وللََِّّه م  مََّّ

هَّي مشَّ ولة بَّدو   القٌة بدنياهمال ين يطتو  من أعماللم وأا اللم ونساللم، وذراريلم، وللوبلم م ع
لََّّيل لسنسََّّا  مََّّن صََّّالته إال مََّّا عقََّّل، فََّّدذا دخََّّل ووجَََّّّد ، و مطلََّّوب  لسََّّن بََّّ ل األسََِّّاب  ،اََّّاغل

ا لََّّنق  ال ََّّال ، وهََّّ ا  الزخََّّار ، ووجََّّد مََّّن اآلالت المحدثََّّة مََّّا ي ََّّرفه عََّّن صََّّالته صََّّارت عونََّّ 
 من أجل أ  يحفظ للِه، ويس سمل أجر صالته.  مما يحرص المسلم على إزال ه

لك كانا القلوب أحور حينما كانا المسَّاجد مبنيََّة بَّاللبن والطَّين مَّن غيَّر نقَّ  وال زخرفَّة، ول  
ة علَََّّّى شَََّّّرا  م وا،َََّّّعة مَََّّّا فيلَََّّّا اَََّّّيء مَََّّّن الزخَََّّّار  كَََّّّا  القلَََّّّ   وكَََّّّ لك البيَََّّّوت لمَََّّّا كانَََّّّا مبنيََََّّّ
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اَلمُ -خرفَّا المسَّاجد، وأخبَّر النبَّي  ، لما زُ احا،ر   اَلُ  َوالسََّ ّه ال ََّ كمـا  َنَـاَلُترخِرفُ » :عَّن ذلَّك -َعَليَّْ
ولَّ ا عامَّة أهَّل العلَّم علَّى المنَّْ، وأجَّاز الحنفيَّة زخرفَّة المسَّاجد إذا  ،«أخَرَفِ  اليَوُد بالَنلـارى 

 اك أنَّه يخ لَّربال عايم، لسن المق د الشرعي ال فبيوت هللا أحنُّ  :زخر  الناس بيوتلم، يقولو  
سََّّالم علََّّى العلََّّل لسَّن الإ  هََّّ ا مَّن ال عاََّّيم للمسََّّاجد، و  :وص  كَّا  بعوََّّلم يقََّّول عَّن هََّّ ا جََّّ ري ا،

 طة من الن وص الشرمية تطبى ه ا وتنفيه.المس نَِ 
ا :َبَقاَل َأَنس  " ََ  ".َيَتَباَهْوَن ِب

 .ك ا مس دنا أحسن من مس دكم، ومس دنا ،وتسمْ بعا الناس
 طالب: أبسع، بأبرد.

 ، ي ِاهو  بما ال ُيح اُق إليه في ال ال .نعمالشي : 
ٍَ َلَ " ا إِ  ُث ََ  ".ََل َقِليَل  َيْعُمُربَن

، يعمرونلا بال ال  وال كر، وأما العمَّار  والمراد بالعمار  المعنوية، وليل المراد بلا العمار  الحسَية
َن }للعمَََََّّّّّار  المعنويَََََّّّّّة  ، لسنلَََََّّّّّا تَََََِّّّّّْالحسََََََّّّّّية فلَََََّّّّّي مطلوبَََََّّّّّة ــَ ْن آمـــ ــَ اِجَد ّللَاِ مـــ ــَ ُر َمســـ ــُ ا َيْعمـــ ــَ ِإَنمـــ

ةِ َبْيت ا َبَلْو    َمْن َبَنى ّللَِِ بَ »[،  18]التو ة:..{ِباّلَلِ  ي اْلَجنـَ ا فـِ ُه َبْيتـ  ى ّللَاُ لـَ ِِ َقَطاة  َبنـَ ف َّاء  ،«َكَمْاَح
وهَّو ال ي ََّّلي  السََّّن المعنويَّة هََّّي األصَّل، ومََّّاذا ين فَّْ مََّّن يعمَّر مسََّّ د   ،الحَّث علََّّى هَّ ا وذاك

، نسطل هللا العافية.  فيه! صالته في بي ه أو ال ي لي أصال 
ٍَ َلَ "" ا ِإَلَ  ُث ََ َباس  ، َقِليَل   َيْعُمُربَن ٍَ ا :َبَقاَل اْبُن  ََ  ".َلُتَرْخِرُفَن

 يعني المساجد. ،َلُ َزْخّرُفَنَلا وهللا :هي والعة في جواب لسم مح و  تقديره
وُد َبالَنَلاَرى " َُ  ."َكَما َأْخَرَفِ  اْلَي

 يعني معابدهم وكنالسلم.
 طالب: .....

اَََّّّياء، وال َََّّّور أعاَََّّّم مَََّّّا يفَََّّّ ن اإلنسَََّّّا ، الشَََّّّي : وزخَََّّّار ، فيلَََّّّا زخَََّّّار ، فيلَََّّّا نقَََّّّو ، وفيلَََّّّا أ
 ال ور، هللا المس عا .

 .أاياء ما كنا ن ولعلا رأينا، وترر تعي  
 ثم لال بعد ذلك:

 ".َحَدَثَنا َعِلى  ْبُن َعْبِد ّللَاِ "
 يعني ابن المديني.

ْعد    :َقالَ " ٍَ ْبِن سـَ الَ  ،َحَدَثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِيْ ى  :قـَ َدَثِنى َأبـِ انَ حـَ سـَ ِن َكْْ اِلِ  بـْ ْن صـَ الَ  ،عـَ َدَثَنا  :قـَ حـَ
 ".َناِفع  َأَن َعْبَد ّللَاِ 

 نافْ مولى ابن عمر، وعبد هللا هو ابن عمر.
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وِل ّللَاِ " ِد َرســُ ى َعَــْ اَن َعلــَ ِجَد كــَ َرُه َأَن اْلَمســْ َلٍَ -َأْخبــَ ِه َبســَ َلى ّللَاُ َعَلْــْ ْقُاُه  -صــَ الَلِبِن، َبســَ ا بــِ َمْبِنْــًّ
 ".ْلَجِريدُ ا
 ."اْلَجِريدُ بُه اَ َبَسقَ " أو" َبَسْقُاُه اْلَجِريدُ "
 ".ُدُه َخَشُب الَنْخلِ مَ َبعَ "
ُدهُ "أو  د، " َبُعمــُ د وُعمََُّّ بََّّال مْ، والعمََّّد والخشََّّ  ي ََّّوز فيلََّّا الوََِّّطا ، بف ح ََّّين أو ،ََّّم ين، َعمَََّّ

 وَخَش  وُخُش .
ٍْ َيِرْد ِفِْه َأُبو َبْكر  َشْيا   َخَشُب الَنْخلِ "  ".اَفَل

 لعدم الحاجة الدامية ل لك.
ِد َرُسوِل ّللَاِ  :َبَأاَد ِفِْه ُعَمرُ " َْ اِنِه ِفى َع ِه َبَسَلٍَ -َبَ َناُه َعَلى ُبْنَْ  .-َصَلى ّللَاُ َعَلْْ

 ما زاد على ذلك. -َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ -لسنه بناه بملل ما بناه به النبي  ،زاد فيه في المساحة
ٍَ َغَيَرُه ُعْرَمانُ مَ ِبِن َباْلَجِريِد، َبَأَعاَد عَ ِباللَ "  ".َدُه َخَشب ا، ُث

 َرّ،َي هللا عن ال ميْ.
 ".َفَراَد ِفِْه ِأَياَدة  َكِريَرة ، َبَ َنى ِجَداَرُه ِباْلِحَجاَرِة اْلَمْنُقوَشِة َباْلَقَلةِ "

 تعرفو  ال  ا ،يعني ال   
ِِ َبَجَعَل ُعُمَدُه ِمْن ِحَجاَرة  "  ."َمْنُقوَشة ، َبَسَقَاُه ِبالَسا

 ، ال  ايعني غَير
 طالب:.....

 هوا  ليلأم الشي : ملله، ملله، 
 هو.ليل 

 طالب: قريب.
 الشي : يعني ملله، يفسر، ما يخالر، ألرب من غيره.

" ِِ  ."ِمْن ِحَجاَرة  َمْنُقوَشة ، َبَسَقَاُه ِبالَسا
َي هللا عَََّّّنلم وأر،َََّّّاهم، الزيَََّّّاد  ال َََّّّي زادهَََّّّا عمَََّّّر ثَََّّّم علمَََّّّا  ي َََّّّلي فيلَََّّّا إلَََّّّى ولَََّّّا لريَََّّّ   َر،َََّّّّ

 ََّّلى فيلََّّا إلََّّى العََّّام الما،ََّّي، ثََّّم بعََّّد ذلََّّك ال ََّّفو  األولََّّى فيمََّّا أمََّّام المحََّّراب النبََّّوي، كََّّا  يُ 
اَلمُ -تََّّطخروا فََّّي ال ََّّال  إلََّّى محرابََّّه  اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال َََّّ كََّّم وتركََّّوا الوسََّّعة ال ََّّي موََّّى عليلََّّا  -َعَليََّّْ

زياد  من خلفاء راادين، ُأّمرنا باتِاعلم مْ موافقة غيرهم مَّن  ا أربعة عشر لرن ا، تركوها وهيالرن  
 ال حابة، فالِل المس عا .

  .نعم
  :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 

 ."َباْلَقْدُر اْلَمْذُكوُر ُهَنا َطَرف   ،ُهَو اْلُخْدِري   "َبَقاَل َأُبو َسِعيد  " :َقْوُلهُ 
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 باب، لرأت ه اا :الشي : لرأت لوله
اِن اْلَمْسِجِد َأِي الَنَبِوي ِ "ُه َقْولُ "   .َباُب ُبْنَْ

ْدرِ   َباْلَقْدُر اْلَمْذُكوُر ُهَنا َطَرف    ،ُهَو اْلُخْدِري    "َبَقاَل َأُبو َسِعيد  "  :َقْوُلهُ  ِة اْلقـَ ِر َلْيلـَ ي ِذكـْ ِه فـِ ْن َحِديرـِ  ،مـِ
ْن َطرِ َبَغْيرُ   ،َبَقْد َبَصَلُه اْلُمَؤلِ ُف ِفي اَِلْعِتَكافِ  هُ ه مـِ َلَمَة َعنـْ ي سـَ َِ َأبـِ َواِب  ،يـ ي َأبـْ ا فـِ َِْتي َقِريبـ  َْ َبسـَ

 ."َصََلِة اْلَجَماَعةِ 
 يعني في أبواب م عدد ." َبَغْيرِهِ  ،ِفي اَِلْعِتَكافِ " الشي : 

 الطالب: نعٍ، أحسن  يا شْخ.
لَ " ي سـَ َِ َأبـِ ْن َطِريـ رِِه مـِ هُ َبَقْد َبَصَلُه اْلُمَؤلِ ُف ِفي اَِلْعِتَكاِف َبَغيـْ َواِب  ،َمَة َعنـْ ي َأبـْ ا فـِ َِْتي َقِريبـ  َْ َبسـَ

 .َصََلِة اْلَجَماَعةِ 
هُ  رُ " :َقْولــُ َر ُعمــَ ِوي ِ  "َبَأمــَ ِجِد الَنبــَ ِر َتْجِديــِد اْلَمســْ ي ِذكــْ ة  فــِ ْن ِقلــَ َرف  مــِ َو طــَ هُ  .هــُ الَ " :َقْولــُ نَ أَ  :َبقــَ  كــِ
ََ   "ُأِكن  "  :َبَقَع ِفي ِرَباَيِتَنا  "الَناَس  ٍِ  اْل ِل   ،ْمَرِة َبَكْسِر اْلَكافِ ِبَا َبَتْشِديِد الن وِن اْلَمْاُموَمِة ِبَلْاِظ اْلِاعـْ

َ اِعيِ  ُيَقالُ  ،اْلُمَااِرعِ  َبَحَكى َأُبو َأْيد  َكَنْنُتُه   ،ُصْنُتُه َبَسَتْرُتهُ   :َأْكَنْنُ  الَشْيَ: ِإْكَنان ا َأيْ   :ِمْن َأَكَن الر 
َما َفَقالَ   ،َنْنُتهُ ِمَن الر ََلِثيِ  ِبَمْعَنى َأكْ  َُ َتْرُتهُ  :َأيْ  ،َكَنْنُتهُ  :َبَفَرَ  اْلِكَساِئي  َبْيَن ي  ،سـَ ي َنْاسـِ ُه فـِ َبَأْكَنْنتـُ

 .َأْسَرْرُتهُ   :َأيْ 
ْمَرِة َبالن ونِ   :َبَبَقَع ِفي ِرَباَيِة اأْلَِصيِلي ِ  ََ ا  ،َأِكَن ِبَاْتِ  اْل اِن َأْياـ  ْكنـَ َن اإلِْ ُه َبيُ  ،ِفْعُل َأْمر  مـِ ُه َقْولـُ حـُ َرجِ 

ٍَ اْلَتَاَ  ِإَلى  ،َبُتَوَجُه اأْلُبَلى ِبَََنُه َخاَطَب اْلَقْوَم ِبَما َأَرادَ   ،"َبِإَيا َ "  :َبَقْوُلُه َبْعَدهُ   ،"َبَأَمَر ُعَمرُ "  :َقْبَلهُ  ُث
ا َ  ــَ ُه َبِإي ــَ اَل ل اِنِع َفقــَ ى الَتْجرِ  ،اللــَ ــَ اَ  َعل ــَ ُه َبِإي ــُ ُل َقْول ــدِ َأْب ُيْحمــَ ٌَ  ،ي َذِل ــِ ُه ب َب َنْاســَ ُه َخاطــَ ــَ اَل  ،َكََن ــَ ق

َْاض   اَس  :-َأْي َبَأِبي َذر   -َبِفي ِرَباَيِة َغْيِر اأْلَِصيِليِ  َباْلَقاِبِسيِ    :ٍِ ِر  ،ِكَن النـَ َرِة َبَكسـْ مـْ ََ ْذِف اْل ِبحـَ
هُ ابن    َبجوأ  ،اَبُهَو َصِحْ  َأْيا    ،اْلَكافِ  ٍَ اْلَكاِف َعَلى َأنـَ ٌ  َض نَ َماِل ْن كـُ ى ، مـِ ون  اْنَتَـَ َو َمْكنـُ ، َفَـُ

َباَيَة ََل ُتَساِعُدهُ  ،َبُهَو ُمَتَجه     .َلِكَن الرِ 
هُ  اَس " :َقْولــُ ِتَن النــَ اةِ  "َفَتاــْ ْتِ  اْلُمَرنــَ بطه ،مــن فــتن ،ِباــَ َتنَ ابــن  َبضــَ ْن َأفــْ ٍِ  مــِ يِن ِبالاــَ َر َأَن  ،التــِ  َبَذكــَ

الَ  .ىَفَتَن بأفـتن ِبَمْعنـ   :َفَقالَ  ، َأَبا ُعَبْيَدَة َأَجاَأهُ َبَأنَ  ،اأْلَْصَمِعَي َأْنَكَرهُ  ال  ابـن  قـَ ٍَ  نَ َكَـ  :َبطـَ ُر َفَـِ ُعمـَ
ٌَ ِمْن َردِ  الَشاِرِع   ِه َبَسَلٍَ -َذِل ا   -َصَلى ّللَاُ َعَلْْ ََ ٍ  ِمْن َأْجِل اأْلَْعََلِم اَلِتي ِفي َْ اْلَخِمَْلَة ِإَلى َأِبي َج

ْتِني َعْن َصََلِتيِإنَ  :َبَقالَ  ََ ا َأْل ََ. 
َََلةِ   ِذِه اْلَمسـْ اصٌّ ِبَـَ ٍ  خـَ ٌَ ِعْل ْد ربى  ،ُقْلُ  َبُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن ِعْنَد ُعَمَر ِمْن َذِل ْن ابـن  َفقـَ ْه مـِ َماجـَ

ا َر َمْرُفوعــ  ْن ُعمــَ ون  عــَ مــُ ِن َمْْ ِرب بــْ َِ َعمــْ ْوم  قــَ   » :َطِريــ ُل قــَ اَ: َعمــَ ا ســَ اِجَدُهٍْ ِإََل َأْخرَ مــَ وا َمســَ ، «فــُ
َخُه ُجَباَرَة ْبَن اْلُمَرلِ سِ  ُ  ِإََل َشْْ  ."َفِفِْه َمَقال   ،ِرَجاُلُه ِثَقا
ا   :مقال اديد ألهل العلم، يقول أبو حاتم جِار  بن الم لّ ل بين يدي عدل، وه ا جرٌح اديد، خالفَّ 

حقيق لَّا مَّن ألفَّال ال  َّرين  ، وهي فَّيفانلا تعديال   ،لما فلمه العرالي من ،ِطلا بين يدَي عدلٌ 
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كََّّالم  الشََّّديد ، وذكرنََّّا هََّّ ا فََّّي دروس  م عََّّدد ، إ  اََّّ  م أ  ُنعيََّّد  أل  الحََّّافظ ابََّّن ح ََّّر لمََّّا لََّّرأ
ايخه العرالي تولر، لماذاا ألنه إذا ُعّرَ  الرجل، واس عر،ا ألوال أهل العلم فيه ما ي  ه فلم 

بَّين يَّدَي  :م وهَّو الم شَّدد فَّي ال عَّديل، فسيف يقَّول أبَّو حَّاتالعرالي  ألنه موَعر عند أهل العلم
 بد أ  يكو  للا معن ى آخر. الفعدٌل، 

فوجَّدت فَّي األغَّاني لألصَّبلاني ل َّة  فيلَّا  ،يقول: بحلا عن أصل ه ه المسَّطلة أو هَّ ه ال ملَّة
ُدَبا ة  فيلََّّا ابٌََّّن صََّّ ير للراََّّيد، فطخََّّ  علََّّى مطدبََّّشََّّاهر القالََّّد  اََّّيء، فرمََّّى  أوكوسََّّة  أولرعََّّة  ،ءُهنََّّْ

السَََّّّليمة، وكَََّّّا  القالَََّّّد هَََّّّ ا أعَََّّّور، واألخَََّّّرر بَََّّّين يَََّّّدْي عَََّّّدل، سَََّّّليمة  هابا عينَََّّّبلَََّّّا عليَََّّّه، فطصَََّّّ
فاتون المعنى، وه ا من أي ك ابا األغَّاني، يقَّول:  تالفة، ة،واألخرر بين يدْي عدل يعني هالس

بَََّّّن سَََّّّعد  ءزْ بَََّّّن جََََّّّ اسَََّّّمه المعَََّّّار  يقَََّّّول: فوجَََّّّدت العَََّّّدل فِحلَََّّّا فوجَََّّّدت فَََّّّي ك َََّّّاب ابَََّّّن ل يَََِّّّة و 
ا، سََّلمه للَّ ا العَّدل، لَّال العشير ، اسمه العدل، وكا   على ُارشة ُتَِْ، فَّدذا أراد ُتََِّْ أ  يق َّل أحَّد 

الناس: بَّين يَّدْي عَّدل، يعنَّي هالَّك مق َّول، وهَّ ا ُجَِّار  بَّن الم لَّّ ل الَّ ي معنَّا، ولَّول ابَّن ح َّر 
افيه مقال ال يك  .في  ألنه ُموَعر توعيف ا اديد 
 طالب: ......

اَلمُ -، إشََّّالا الشََّّارو علََّّى النبََّّي نعََّّمالشََّّي :  اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال َََّّ فيََّّه خََّّال   ألنََّّه فََّّي الحقيقََّّة  -َعَليََّّْ
َل وعَّال -ُمَبلّ غ، ولسن له أ  ي  لد، ولَّه أ  يَّطتي بمَّا لَّيل فَّي القَّرآ  بَّوحي مَّن هللا -، وهَّو -جََّ

 .ال ينطن عن اللور  -َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ 
ا :َبَقاَل َأَنس  "  :َقْوُلهُ " ََ اِ: َأيْ ِباَ  "َيَتَباَهْوَن ِب ََ ي  ،َيَتَااَخُربنَ  :ْتِ  اْل وَل  فـِ اُه َمْوصـُ َُ َرَبْينـَ َبَهَذا الَتْعِليـ

َِ َأِبي ِقََلَبةَ ابن    بصحْ   ،ُمْسَنِد َأِبي يعلى ا َقالَ  ،ُخَرْيَمَة ِمْن َطِري َِْتي » :َسِمْعُتُه َيُقولُ  :َأَن َأَنس  يـَ
اِجدِ  اَهْوَن ِباْلَمســَ ان  َيَتبــَ ي َأمــَ ى ُأَمتــِ ٍَ ََل  ،َعلــَ يَل   ثــُ ا ِإََل َقلــِ اِئي  ، «َيْعُمُربَنَــَ و َداُبد َبالَنســَ َبأخرجــه َأبــُ

َرى اب  َ  ُأخــْ ْن َطِريـ ر ا مــِ اَن ُمْخَتلـَ سبـن ِحبــَ ْن َأنـَ َة عــَ ي ِقََلبـَ ْن َأبــِ يِ   ،عـَ ْن الَنبـِ ِه -عــَ َلى ّللَاُ َعَلْــْ صــَ
اِجدِ بَ ََل َتُقوُم الَساَعُة َحَتى َيتَ »  :َقالَ   -َبَسَلٍَ  ي اْلَمسـَ اُس فـِ َراِد ، «اَهى النـَ َُ ِبمـُ ى َأْليـَ َُ اأْلُبلـَ َبالَطِريـ

د  ،اْلُبَخاِري ِ  ِذي ِعنـْ ه الـَ اِجد مـن اْلَوجـْ اِب اْلَمسـَ ٍ  ِفي ِكتـَ ةابـن  َبِعْنَد َأِبي ُنَيْْ َرِة  يتبـاهون  :ُخَرْيمـَ ِبَكرـْ
 .اْلَمَساِجدِ 
 :َتْنِبْه  
ٍَ ََل َيْعُمُربنَ "  :َقْوُلهُ  اُث ا ِبالَلََلِة َبِذْكِر ّللَاِ   "ََ ََ ا  ،اْلُمَراُد ِبِه ِعَماَرُت ا ِبِخََلِف مـَ ََ اَن َس اْلُمَراُد ِبِه ُبْنَْ َبَلْْ

َِْتي ِفي َتْرَجَمة اْلَباب اَلِذي بعده  ."َي
ة، اِجَد ّللَاِ مــَ } أل  العمََّّار  كمََّّا تطلََّّن علََّّى الحسََََّّّية تطلََّّن علََّّى المعنويَََّّ ُر َمســـَ ا َيْعمــُ َن ِإَنمـــَ ْن آمـــَ

نَ }[،  18]التو ة:..{ِباّلَلِ  ْن آمـَ َراِم َكمـَ ِجِد اْلحـَ اَرَة اْلَمسـْ ِِ  َبِعمـَ ا َقاَيَة اْلحـَ ٍْ سـِ [، 19]التو ـة: ..{َأَجَعْلُت
 .  الحسَية ال المعنوَيةعمار يما  فدَل على أ  المراد بلا اليعني فقابل العمار  باإل
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الَ "  :َقْوله" اس  ابـن    َبقـَ بـَ اَلُتَرخْ  :ٍَ ْتِ  الـََلِم "ِرُفَنَـَ ٍِ ،ِباـَ َي ََلُم اْلَقسـَ ْتِ  الـرَايِ  ،َبهـِ اِة َبفـَ ٍِ  اْلُمَرنـَ  ،َبضـَ
ٍِ  اْلَاا:ِ   ،َبَكْسِر الَرا:ِ   ،َبُسُكوِن اْلَخاِ: اْلُمْعَجَمةِ  َِْكيـدِ   ،َبَض وُن الَت َي نـُ وِن َبهـِ ِديِد النـ  ُة   ،َبَتشـْ َبالَرْخَرفـَ

يَنةُ  ٍَ اْسُتْعِمَل ِفي ُكلِ  َما ُيَتَرَيُن ِبهِ َبَأْصُل الر   ،الرِ   ."ْخُرِف الَذَهُب ُث
نََّّو  ال وكيََّّد اللقيلََّّة فدنََّّه ُيبنََّّى علََّّى الفََّّ ن، إذا كانََّّا هََّّ ه النََّّو   ،هََّّو إذا ال ََّّر  الموََّّارو بََّّالنو  

ُيوَّم، وهنَّا موجَّود فاصَّل، وهَّو أيَّ ا واو  ،مِاار  للفعَّل، أمَّا إذا وجَّد فاصَّل فيرجَّْ إلَّى أصَّله
 .ال ماعة فاصل  ألنه خطاب ل ماعة ال ماعة، واو

و َداُبد ب " َذا الَتْعِليــَ َبصــله َأبــُ نِ اَبهــَ ٍِ  عــَ ِن اأْلَصــَ َِ َيِريــَد بــْ ْن َطِريــ اَن مــِ َذا ابــن  بــن ِحبــَ اس  َهكــَ بــَ ٍَ
ا هُ  ،َمْوُقوفــ  وع  َبَلْاظــُ ِديذ  َمْرفــُ ُه حــَ اِجدِ » :َبَقْبلــَ ِييِد اْلَمســَ ُُ ِبَتشــْ ْر ا ُأمــِ َن الط ِ  ،«مــَ ْرِح َبظــَ ي شــَ ي  فــِ يبــِ

د   ِديذ  َباحــِ ا حــَ مــَ َُ َكاِة َأَن وَرة   ،اْلِمشــْ ا َمْكســُ ي َلُتَرْخِرُفَنَــَ ى َأَن الــََلَم فــِ َرَحُه َعلــَ َي ََلُم الَتْعِليــِل  ،َفشــَ َبهــِ
ى الَرْخَرفَـ   :َباْلَمْعَنى  ،ِلْلَمْنِايِ  َقْبَلهُ  ة  ِإلـَ َل َذِريعـَ ِييِد ِلُْْجعـَ ُُ ِبالَتشـْ ْر الَ  ،ةِ َما ُأمـِ َرِد  :قـَ وُن ِفْـِه ِلُمجـَ َبالنـ 

َِْكيدِ  َِْنيب    ،الَت ٍَ َقالَ   ،َبِفِْه َنْوُع َتْوِ ْخ  َبَت ٍِ :ُث َواُب اْلَقسـَ ا جـَ ََ َذا  :ُقلـْ ُ  ،َبَيُجوُأ َفْتُ  الََلِم َعَلى َأَن َبهـَ
َباَيُة َأْصَل    ،ُهَو اْلُمْعَتَمدُ  ٍْ َتْرُبْ  ِبِه الرِ  ْن ابن  َبَكََلم ،َفََل ُيْرَتر  ِبهِ  ،َباأْلََبُل َل َباس  ِفِْه َمْاُلول  مـِ ٍَ
يِ   ــِ ََلِم الَنب ــَ َلٍَ -ك ِه َبســَ ــْ َلى ّللَاُ َعَلْ ا -صــَ وَرِة َبَغْيِرهــَ َُ ِب اْلَمشــْ ــُ ي اْلُكت ــِ اِري   ،ف ْذُكِر اْلُبخــَ ــَ ٍْ ي ــَ ا ل َبِإَنمــَ
ٍِ  ِفي َبْصِلِه َبِإْرَساِلهِ ِلَِلْخِتََلِف َعَلى َيِريَد ْبِن  ؛اْلَمْرُفوَع ِمْنهُ   .اأْلََص
هُ  :َقاَل اْلَبَرِوي   اِ: َبَتْطِويلـُ ُع اْلِبنـَ وا  ،الَتْشِييُد َرفـْ يَن َحَرفـُ َدَها حـِ اَرى َمَعابـِ وُد َبالَنلـَ ِ  اْلَيَـُ ا َأْخَرفـَ َبِإَنمـَ

ٍْ َبَ َدُلوَها َُ  .ُكُتَب
ْعد  ابـن  َأاَد اأْلصـيِلي    ،"َحَدَثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِيٍَْ "  ":َقْوُلهُ  اِفع   ،سـَ ْن نـَ اَن عـَ سـَ ِن َكْْ اِلِ  بـْ ُة صـَ َبِرَبايـَ

َما َمَدِنَْاِن ِثَقَتاِن َتاِبِيَْاِن من طبَقة َباِحَدة ؛ِمْن ِرَباَيِة اأْلَْقَرانِ  َُ  .ُعَمرَ ابن  َبعبد للا ُهوَ  ،أِلََن
رِ   "ِبالَلِبنِ "  :َقْوُلهُ  َدةِ ِبَاْتِ  الََلِم َبَكسـْ هُ   ، اْلُمَوحـَ َدهُ "  :َقْولـُ ِه َبَثاِنْـهِ   "َبَعمـَ ْتِ  َأَبلـِ َما  ،ِباـَ ََ م  وُأ ضـَ  ،َبَيجـُ

  .َخَشب   :َبَكَذا َقْوُلهُ 
اِنهِ "  :َقْوُلهُ  ُِ اْلَمْذُكوَرةِ   "َبَأاَد ِفِْه ُعَمُر َبَ َناُه َعَلى ُبْنَْ ْن َهيْ  ،َأْي ِبِجْنِس اْْلََل ْيا ا مـِ ْر شـَ ٍْ ُيَريـِ  ِه َبلـَ َاتـِ

 .ِإََل َتْوِسَْعهُ 
ٍَ َغَيَرُه ُعْرَمانُ "  :َقْوُلهُ  ْينِ   :َأيْ   "ُث ََ ُِ  ،ِمَن اْلَوْج هُ  ،الَتْوِسُْع َبَتْرِييـُر اْْلََل ةِ " :َقْولـُ اَرِة اْلَمْنُقوشـَ  "ِباْلِحجـَ
ة   :َأيْ  اَرة  َمْنُقوشــَ َتْمِلي ِبِحجــَ ِويِ  َباْلُمســْ ِبِن َبِلْلَحمــَ َدَل اللــَ ةُ " :هُ َقْولُــ  ،بــَ ِديِد  "َباْلَقلــَ اِف َبَتشــْ ْتِ  اْلقــَ ِباــَ

َمَلةِ  َْ ِ   ،الَلاِد اْلُم َِ  :َبَقاَل اْلَخَطاِبي   ،ِبُلَرِة َأْهِل اْلِحَجاأِ  ،َبِهَي اْلَج َسْ  ِبهِ  ،ُتْشِبُه اْلَج  .َبَلْْ
َكاِن ا  "َبَسَقَاهُ "  :َقْوُلهُ  َل َبِ ِإسـْ ى َجعـَ ا َعلـَ ي َعْطاـ  ِظ اْلَماضـِ ِدهِ ِبَلاـْ ى ُعمـُ اِف َعلـَ َن   ،ْلقـَ ْوع  مـِ ُِ نـَ ا َبالسـَ

ْند َِ  .اْلَخَشِب َمْعُربف  ُيْؤَتى ِبِه من اْل
اَل  ُرهُ اَبقــَ ال  َبَغيــْ دُ  :بــن َبطــَ ِجِد اْلَقلــْ اِن اْلَمســْ ي ُبْنْــَ َنَة فــِ ى َأَن الســ  ُدل  َعلــَ َذا يــَ ي  ،هــَ وِ  فــِ ْرُ  اْلُرلــُ َبتــَ
اَن   ،َمَع َكْرَرِة اْلُاُتوِح ِفي َأَياِمهِ   َفَقْد َكاَن ُعَمرُ   ،َتْحِسيِنهِ  ٍْ ُيَريِ ِر اْلَمْسِجَد َعَما كـَ َبَسَعِة اْلَماِل ِعْنَدُه َل
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هِ  َِ ِإَلى َتْجِديِدهِ   ،َعَلْْ اُل  ،أِلََن َجِريَد الَنْخِل َكاَن َقْد َنِخَر ِفي َأَياِمهِ  ؛َبِإَنَما اْحَتا اُن َباْلمـَ اَن ُعْرمـَ ٍَ كـَ ثـُ
ةَ   َمانه َأكرر فحسنه ِبَما َلِفي أَ  ا   ،يقتاـي الَرْخَرفـَ ِه َكمـَ َحاَبِة َعَلْـْ ُص اللـَ َر َبعـْ ْد َأْنكـَ ٌَ َفقـَ َع َذلـِ َبمـَ

َِْتي َبْعَد َقِليل    .َسَْ
ْرَبانَ  ِن مـَ ٌِ بـْ ِد اْلَملــِ ُن َعبـْ اِجَد اْلَوِليــُد بـْ َرَف اْلَمسـَ ْن َأخـْ ِر  ،َبَأَبُل مـَ ِر َعلـْ ي َأَباخـِ ٌَ فــِ َحاَبِة َبَذلـِ اللــَ

 ٌَ اِر َذلـِ ْن ِإْنكـَ ٍِ عـَ ِل اْلِعلـْ ةِ  ؛َبَسَكَ  َكِرير  ِمْن َأهـْ َن اْلِاْتنـَ ا مـِ ي ،َخْوفـ  َِ فـِ ٍْ  َبَرخـَ َُ ٌَ َبْعاـُ َو  ،َذلـِ َبهـُ
ٍِ ِلْلَمَساِجدِ   ،َقْوُل َأِبي َحِنَْاةَ  ٍْ َيَقِع الَلْرُف على َذلِ   ،ِإَذا َبقع َذِلٌ َعَلى َسِبيِل الَتْعِظْ ٌ من َبي  َبَل

 .الَمال
اِجدِ   :اْلُمِنيرِ ابن    َبَقالَ  ٌَ ِباْلَمسـَ َنَع َذلـِ ٍْ َبَأْخَرُفوَها َناَسَب َأْن ُيلـْ َُ ا  ؛َلَما َشَيَد الَناُس ُبُيوَت ْون ا َلَـَ صـَ

اَنةِ  ََ   .َعِن اَِلْسِت
ي  َلِف فـِ َب ِبَََن اْلَمْنَع ِإْن َكاَن ِلْلَحذِ  َعَلى اتِ َباِع السـَ ةِ َبُتُعقِ  ْرِ  الَرَفاِيْـَ الَ  ،تـَ ا قـَ َو َكمـَ اَن  ،َفَـُ َبِإْن كـَ

ِة َشْرِل َباِل اْلُمَللِ ي ِبالَرْخَرَفِة َفََل   .ِلَبَقاِ: اْلِعَلةِ  ؛ِلَخْشَْ
ٍ  ِمْن َأْعََلِم الن ُبَوةِ  ْخَبارِِه  ؛َبِفي َحِديِذ َأَنس  َعَل َلٍَ -إلِ ِه َبسـَ قَ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْـْ َْ ا سـَ ا  ،عُ ِبمـَ َع َكمـَ َفَوقـَ

 ."َقالَ 
 .َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ 

 


