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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  
 :َعاُوِن ِفي ِبَناِء اْلَمْسِجدِ َباُب التَ "

ِر :  -َز َوَجلَ عَ -َوَقْوُل ّللَاِ  ِْ ُِ اْل ِْ بـِ  ِ ُِسـِ ى َأُْ اِهِدََن َعلـَ اِجَد ّللَاِ َـَ }َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن َأْن َيْعُمُروا َمسـَ
ِْ َخاِلُدوَن ) ِْ َوِفي الَناِر ُه ْوِم 17ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُ  اَوِ َواْليـَ َن بـِ ْن َمـَ اِجَد ّللَاِ مـَ َما َيْعُمُر َمسـَ ( ِإَُ

ِْ َيْخَش ِإََّل ّللَاَ َفَعَسى ُأوَلِئَك َأْن َيُِ  ]التوبـ:: {وُُوا ِمَن اْلُمْ َتِدَنَ اْْلِخِر َوَأَقاَم الَصََلَة َوََتى الَزَكاَة َوَل
17  ،18.] 

د  اْلحـَ َ   :َقالَ   ،َحَدَثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمْخَتار    :َقالَ   ،َحَدَثَنا ُمَسَدد   :َ َحَدَثَنا َخالـِ ْن ِعْكِرمـَ ى  ،اُء عـَ اَل لـِ قـَ
َطِلَقا ِإَلى َأِبى سَ :  َوَِّلْبِنِه َعِلى     ،اْبُن َعَباس   اِئ    ،َفاْسَمَعا ِمْن َحِدَِثهِ   ،ِعيد  اُْ ى حـَ َطَلْقَنا َفِإَذا ُهَو فـِ َفاُْ

ُثَنا دِ  َأ ُيحـَ شـَ َِ َأُْ ى ِذكْـ   ،ُيْصِلُحُه، َفَأَخَ  ِرَداَءُه َفاْحَتَبى، ثـُ ى َأتـَ ِجدِ َحتـَ اِء اْلَمسـْ الَ  ،ُر ِبنـَ ُل  :َفقـَ ْحمـِ ا َُ ُكنـَ
ى   َرَُه الَنبــِ ْيِن، فــَ ْيِن َلِبَنتــَ ار  َلِبَنتــَ :ل، َوَعمــَ :ل َلِبنــَ َلَِ -َلِبنــَ ِه َوســَ َلى ّللَاُ َعَلهــْ هُ  -صــَ َراَب َعنــْ ْنُُِ  التــ   ،َفيــَ

َِِئُ: اْلَباِغَهُ:، ََ   :َوَيُقولُ  اِر »َوْيَح َعَمار  َتْقُتُلُه اْل ى النـَ ُه ِإلـَ ِْ ِإَلى اْلَجَنِ:، َوَيْدُعوُـَ الَ  ،ْدُعوُه وُل  :قـَ َيقـُ
َِِتنِ  :َعَمار    ."َأُعوُذ ِباَوِ ِمَن اْل

اَلّمينَ  ّ َربّ  اْلعَََََّّّّ ُد لِلَ لَ ، اْلَحمََََّّّّْ َلى َّللَاُ َوسَََََّّّّ د  مَ َوصَََََّّّّ ا ُمَحمَََََّّّّ ّدّه ورسََََّّّّوّلّه َنّبيّ نَََََّّّّ ى َعبََََّّّّْ اَرَك َعلَََََّّّّ ىوَ  ، وبَََََّّّّ هّ  َعلَََََّّّّ  آلََََّّّّّ
 ،أَصْحاّبّه أجمعين، أما بعد وَ 

 :-َتَعالى َرّحَمُه َّللاَُ -فيقول اإلمام الِخاري 
 ".َعاُوِن ِفي ِبَناِء اْلَمْسِجدِ َباُب التَ "

والتعاون من أبناء البلد أو أبناء الحي إلى عهد  قريب، قبل أن تتبنى الدولة بناء المساجد من بيت 
ا ين، كانَََّّّت اأ مَََّّّور لعملهَََّّّا النَََّّّا، بالَََّّّدلهم، والبيَََّّّود كَََّّّ ل ، والمسَََّّّاجد المَََّّّال، وتقَََّّّاول عليهَََّّّا البنََََّّّ

اَلُ  -لشترك فيها أهل الحَّي، كمَّا هنَّا فَّي الحَّدلص، ال َّحابة ا َّتركوا فَّي بنَّاء مسَّ ده  ّه ال ََّ َعَليَّْ
ومَّن لتبَّرم مَّنهم،  ،لعمَّل فيَّه أر َّر مَّن  َّخأل، فاأ َّخا  بقَّدر الحاجَّة  ،، فيتعاونون -َوالَساَلمُ 

ار أنَّه كَّان لحمَّل لبنتَّين لبنتَّين، وبعضَّهم أقَّل مَّن  لَّ ،  وبعضهم لتبرم وبقَّو ، كمَّا هنَّا عَّن عمََّ
 وبعضهم ضعيف الخلقة والبنية، فيكون عمله أقل من  ل .

ِ وعلى كل حال هؤالء لِح ون عن اأجر  ِجدل »َوَمْن َبَنى وَِ ُه َمسـْ ى ّللَاُ لـَ اة  َبنـَ ِ  َقطـَ حـَ ْو َكَمِْ ا َولـَ
في البنالة الحسَية، فيَّدخل فيَّه مَّن لشَّترك فَّي  َّراء  ا التعاون لدخل في م ل ه   ،َبْيتلا ِفي اْلَجَنِ: 

له هََّّ ا واخََّّل، فضََّّل هللا واسََّّ ، وبعََّّ   ،اأرض، و َّراء المََّّواو، ويعََّّين البنََّّا ين بنبسََّّه أو بمالََّّه كََُّّ
ثم اقتضى النظر بعد مد  هَّدم هَّ ا المسَّ د ولَّم لكَّن لدلَّه مَّال لبَّي   االنا، لتحرج إ ا بنى مس د  
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اأول،  ولَّي ة ال انيَّة فَّيظن أن أجَّره انقطَّ ، وأن الَِّاني لَّه هَّو ال َّاني الَّنبالقدر المطلوب فَّي الب
 .فضل هللا واس ، وهو إنما بناه بنَية االستمرار؛ أنه وقف ،ال

 اأو ما ة سنة، ويعَ ب خالد   ،وأورو بعضهم على أن المشرك ال ي لعيش في الدنيا سِعين، ثمانين
 نَََّّّه لعَََّّّ ب بقَََّّّدرأ المبتَََّّّرض  لقَََّّّول :  المعترضَََّّّينفَََّّّي النَََّّّار إلَََّّّى مَََّّّا ال نهالَََّّّة، لقَََّّّول بعَََّّّ امخلَََّّّد  

 مع يته سِعين سنة.
ّل أهََّّل العلََّّم قََّّالواأ ر،  ََّّال  إنََّّه :جيََّّب عََّّن هََّّ ا مََّّن ّقبَََّّ كََّّان لنََّّوي أن لسََّّتمر علََّّى كبََّّره ولََّّو ُعمََّّّ 

ا ويُ  ر عمَّره بخمسَّين سَّتين دَ قََّ عمره، هو ُمْسَتّحٌق له ا بهَّ ه النيََّة، ونقَّول م َّل هَّ ا مَّن بنَّى مسَّ د 
ثم هدم قبل  ل  هو نَيته أن لستمر إلى لوم القيامة، لي  في نَيته  قل أو أر رسنة أو أربعين أو أ

 إن  اء هللا تعالى. ،فهو لؤجر على ه ه النَية ،أنه لعمره لمد  معينة، ال
 ".[17]التوب::..{}َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد ّللَاِ "

اعتمدها الحافظ ابن ح ر، وأ َّار إلَّى مَّا عَّداها عنَّد  ،بن ح ره ه روالة أبي  ر التي اعتمدها ا
لَ  -ّللَاِ  َوَقْول"قبل اآللَّة  ..{}َما َكانَ قوله: قبل غير أبي  ر  ،الحاجة، وفي روالة غيره َز َوجـَ  "-عـَ
تحتَّاج إلَّى  كَّر اآللَّة، عنَّد اآللَّة، لعنَّي  :، وفَّي بعضَّهااْلُمْ َتِدََن{}..وفي آخره لقول إلى قولَّه: 

 يها.لبرق؟ أن اآللة كاملة ما تحتاج إللإ ار  
 طالب: .............

 لن هي؟ أ اإل ار  سِعة 
 طالب: .............

 وما مع ؟ 
 طالب: .............

 ؟ما ا
 ....مساجد هللا إلى قوله تعالى اإلَارة  طالب:  

ة من َّوبة، مَّا لقت َّر علَّى بعضَّها، ويكَّون معنَّى اآللَّة فَّي هَّ ه الحالَّحين لعني اآللة إنمَّا تَّ كر
 :فََّّال ُلحتََّّاج إلََّّى أن لقََّّال ،أو مََّّا أ ََِّّه  لََّّ ، وهنََّّا اآللََّّة كاملََّّة ،أو اقََّّرأ اآللََّّة ،لعنََّّي أرمََّّل اآللََّّة

 اآللة.
 طالب: لِن يا َهخ .....

 لن؟ أ
 طالب: .............

  ِعة؟  ؟ أي  لنأأيّ  الطِعاد؟ 
 طالب: .............
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لمطبوعَّة مَّ  الشَّرل التَّي علَّى روالَّة أبَّي عندي ه ه إلى المهتدلن، كما في النسخة ا  ي  ال ال، ال
  ر.

 مساجد هللا. :طالب: يا َهخ يقول ُسخ يقف عند قوله
 ال واعي لها.فلحتاج إليها إ ا لم ُتكمل اآللة، إ ا كملت اآللة ، نعماآللة، 
ِْ ِبا" ِسِ  ُِ اِهِدََن َعَلى َأُْ ََ رِ }َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد ّللَاِ  ِْ ُِ  "...{ْل

ر علََّّى عهََّّد قََّّريش اَلمُ -، و ََّّارك النبََّّي المسَّ د الحََّّرام ُعمََّّّ اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال َََّّ فََّّي عمارتََّّه، فهََّّم  -َعَليََّّْ
روه و اركوا في عمارته، والمراو هنا بالعمار  المنفَية العمَّار  الحسََّية، باقامَّة مَّا تبنَّى المسَّاجد عمَ 

 من أجله.
 طالب: معنوَي:.

 .نعممعنوَية 
 حسهِ :.الطالب:  

 لن؟ أ
 طالب: .............

 لكن .... ،هم لعمرونه عمار  حسَية ال،
رِ " ِْ ُِ ِْ ِباْل ِسِ  ُِ اِهِدََن َعَلى َأُْ ََ  "...{}َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد ّللَاِ 

ا، سََّّواء  ريََّّف لََّّاتي ليعمََّّر مسََّّ د بال ََّّال  والََّّ كر وهََّّو لشََّّهد علََّّى نبسََّّه بََّّالكبر، قََّّد لعمََّّره معنويََّّ  
 عته المغلظة التي تخرجه من المَلة.ران كافر ا أصلي ا كما كان في عهد قريش أو كافر ا ببد 

ِْ َخاِلُدونَ }.." ِْ َوِفي الَناِر ُه  ".[17]التوب::{ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُ 
 أربر ال    أن عمله حابط، وهو خالد مخلد في النار. االكافر كبر  

َما َيعْ }"  "...{ ُمُر َمَساِجَد ّللَاِ ِإَُ
 وه ا للح ر.

  ..{".َمْن ََمَن ِباَوِ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ "}..
َما َيْعُمُر َمَساِجَد ّللَاِ "}  ..{".َمْن ََمَن ِباَوِ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ  ِإَُ

 حقه.لعمرها عمار  معنوَية، وقد لشارك أو لبنى العمار  الحسَية، في تم  اأمران في 
ِر }.. ْوِم اْْلخــِ اَوِ َواْليــَ َن بــِ ْن َمــَ َك َأْن مــَ ى ُأوَلئــِ َش ِإََّل ّللَاَ َفَعســَ ِْ َيخــْ اَة َولــَ ى الَزكــَ ََلَة َوَتــَ اَم الصــَ َوَأقــَ

ُِوُُوا ِمَن الْ   ."[18]التوب::ُمْ َتِدََن{َي
ا، -وعسََّّى التعبيََّّر هنََّّا مََّّن هللا واجََِّّة، وفََّّي هََّّ ا مََّّا ل عََّّل اإلنسََّّان لخََّّا ،  -كمََّّا قََّّال ابََّّن  َََِّّ

ه ه  ،إال هللا ولم لخَش  ،وآتى الزكا  ،وأقام ال ال   ،واليوم اآلخر  ،بحر  الترجي م  أنه آمن بالِل
ِ ََن } ،الََّّرو خشََّّية أن لخالطََّّه  ََّّيء ممََّّا لقتضََّّي  ؛ت عََّّل اإلنسََّّان لوجََّّل مََّّن قبََّّول مََّّا لعملََّّه ــَ َوال

ِْ َوِجَل:    .من اأعمال ال الحة أتوا[، 60]المؤمنون:..{َُْؤُتوَن َما ََتْوا َوُقُلوُبُ 
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 :أهَّم الَّ لن لزنَّون ويسَّرقون؟ إلَّى آخَّر مَّا قالَّت، قَّال :ول ل  كما جاء في الخبر أن عا شة قالت 
ويََّّاتون باأعمََّّال ال ََّّالحة ثََّّم  ،ال لََّّا ابنََّّة ال ََّّدلق، هََّّؤالء الََّّ لن ل ََّّومون وي ََّّلون، ويح ََّّون 

ِْ َوِجَل:  }.. لخشون أاَل ُلتقبل منهم،  ، لعني خا بة...{َوُقُلوُبُ 
 :-َرّحَمُه َّللاَُ - قال
 ."َحَدَثَنا َخاِلد   :َقالَ  ،َحَدَثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمْخَتار   :َقالَ  ،َحَدَثَنا ُمَسَدد  "

  .اْلَحَ اءُ بن مهران 
 ".َعْن ِعْكِرَم:َ "

  مولى ابن  َِا،.
  ".َوَِّلْبِنِه َعِلى    ،َقاَل ِلى اْبُن َعَباس  "َقاَل: 

 لهما: ، قالبن  َِا، علي بن عبد هللا
َطِلَقا ِإَلى َأِبى سَ "  ".ِعيد  َفاْسَمَعا ِمْن َحِدَِثهِ اُْ

 .ابن  ِا، الحبر، حبر اأمة وترجمان القرآن، وبحر من بحور العلم، لقول البنه ومواله
َطِلَقا ِإَلى َأِبى سَ "  ".ِعيد  َفاْسَمَعا ِمْن َحِدَِثهِ اُْ

 أحد. ت هبواُكله  يء  عندي ال  :ما قال
َطِلَقا ِإَلى َأِبى سَ "  ".ِعيد  َفاْسَمَعا ِمْن َحِدَِثهِ اُْ

ال  ََّّ  أنََّّه قََّّد لكََّّون عنََّّد المبضََّّول مََّّا قََّّد ال لوجََّّد نظيََّّره عنََّّد الباضََّّل، وهََّّ ا مََّّن تواضََّّ  أهََّّل 
َل وعََّّال-وا ََّّر  قََّّول هللا  العلََّّم، وأنََّّه مهمََّّا بلََّّن مََّّن المنزلََّّة فََّّي العلََّّم والحبََّّظ، فانََّّه لََّّن لعََّّدو  :-جَََّّ

ا ُأوِتيــُتِْ }.. ِِ ِإََّل َقِليَلل َومـَ َن اْلِعلــْ العََّّز بَّن عبَّد السََّّالم أنَّه كََّّان  ة كََّّر فَّي ترجمَّ [،85]اإلسـراء:{ مـِ
لبتي، وه ه مهنته فقيه، وكان ُلحدّ ث على قَلة في بالو الشام، لما انتقل إلى م ر ترك التحدلص، 
وصََّّار لحضََّّر فََّّي حلقََّّة الحََّّافظ المنََّّ ري المحََّّدث المعََّّرو ، تََّّرك التحََّّدلص، صََّّار لحضََّّر مََّّ  

االطََّّ علََّّم بقََّّدوم العََّّز بََّّن عبََّّد السََّّالم تََّّرك  الب فََّّي حلقََّّة المنََّّ ري، المنََّّ ري رحََّّم هللا ال ميََّّ  لمَََّّ
ُكبينََّّا، هََّّ ا تََّّرك التحََّّدلص؛ أن المنََّّ ري أمكََّّن منََّّه فََّّي هََّّ ا الََِّّاب، محََّّدث كبيََّّر،  :البتََّّو ، قََّّال

منََّّه فََّّي هََّّ ا ال انََّّب، ويعََّّد هََّّ ا مََّّن تواضََّّ   و اك تََّّرك البتََّّو ؛ أن العََّّز بََّّن عبََّّد السََّّالم أقََّّو  
ء، بخال  ما نشاهده ونسم  عنه في بع  اأحيان من المشاَحة والمشاحنة من بع  من العلما

 لنتسب إلى العلم، وإن كانوا ليسوا من العلماء المعدوولن الراسخين؛ أن ه ا ال لح ل منهم.
َطِلَقا ِإَلى َأِبى سَ " َطَلْقَنا َفِإَذا ُهَو ِفى حَ ، ِعيد  َفاْسَمَعا ِمْن َحِدَِثهِ اُْ  ".اِئ   ُيْصِلُحهُ َفاُْ

 بستان لعمل فيه بيده.
 ".َفَأَخَ  ِرَداَءُه َفاْحَتَبى ،ُيْصِلُحهُ "

لعنََّّي جمََّّ  سََّّاخيه وفخ لََّّه إلََّّى بطنََّّه ولَََّّف عليََّّه  ََّّيظ ا، لكََّّون مََّّن وراء  هََّّره أو بيدلََّّه، لح ََّّل 
 ويح ل االحتِاء بال وب ونحوه. ،ناالحتِاء باليدل
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َِ أَُْ  ،َفَأَخَ  ِرَداَءُه َفاْحَتَبى" ُثَناُث  ".َشَأ ُيَحدِ 
أفعال الشروم، وعملها أفعال المقاربَّة والرجَّاء، والشَّروم مَّا ا  :أنشا ه ه من اأفعال التي لقال لها

 ت ن ؟ 
 طالب: ُصب.

 ن ب ال ز ين، تن ب مبعولين، بخال  كان، بخال  إن وأخواتها.، نعمالشيخ: 
ُثَنا" َشَأ ُيَحدِ  َِ َأُْ ْحِمُل َلِبَن:ل َلِبَن:ل  :َفَقالَ  ،اْلَمْسِجدِ  َحَتى َأَتى ِذْكُر ِبَناءِ  ُث  ".ُكَنا َُ
 ".َلِبَنَتْيِن َلِبَنَتْينِ "بن لاسر ا "َوَعَمار  "
 ".َفَيْنُُِ  الت َراَب َعْنهُ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْهِه َوَسَلَِ -َفَرَُه الَنِبى  "

 لعني جاء المضارم بعد الماضي.
 ."َفَيْنُُِ  الت َراَب َعْنهُ "

ُة  لعني جعل و بق لحدث، ولما مَر على  كر بناء المس د، أخبره بمَّا كَّان لبعلَّه، ومَّا لبعلَّه بقيََّ
ار لبنتَّين لبنتَّين  ،ال حابة من حمَّل لبنَّة لبنَّة واحَّد ، واللَّبن لختلَّف أح امَّه، بعضَّه كبيَّر، وعمََّ

 عَمار بن لاسر وأمه سمَية.
 ".َفَيْنُُِ  الت َراَب َعْنهُ  -َلَِ َصَلى ّللَاُ َعَلْهِه َوسَ -َفَرَُه الَنِبى  "

أن اللبن من الطين، ومن مقتضاه أن َلْنَهَل على جسمه بع  الشيء من ه ا الطين؛ أنه تراب 
ا  لكََّّن مََّّا لمنََّّ  أن لنهََّّال ،مخلََّّو ، متماسََّّ   ََّّيٌء علََّّى حاملََّّه، وهََّّ ا لتبََّّاود تبََّّاود الطََّّين قربََّّ 

ا من الرمل، إ ا كان قريِ   منَّه ك يَّر، اللَّبن مَّن اأسَّمنت مَّا لنَّزل منَّه  مَّن الرمَّل كَّان لنهَّل  اوبعد 
  يء إال إ ا ك ر فيه الرمل.

 ". »َوْيَح َعَمار   :َوَيُقولُ  ،َفَيْنُُِ  الت َراَب َعْنهُ "
  وز فيها الرف  والن ب.يوقد تنون ف ،ويح كلمة توج  وترحم بخال  ويل، وهي من وبة

َِِئُ: اْلَباِغَه:ُ »َوْيَح َعَمار " ُه ِإَلى الَناِر َتْقُتُلُه اْل ِْ ِإَلى اْلَجَنِ:، َوَيْدُعوَُ ْدُعوُه ََ ،." 
َِِئُ: اْلَباِغَه:ُ "  " البظة الِاغية َمْن؟ َتْقُتُلُه اْل

 طالب: الخوارج.
أهََّّل الشََّّام وفََّّيهم صََّّحابة أجََّّالء، لكََّّن بتاويََّّل، لََّّ ل  لمََّّا قيََّّل  مََّّا قتلََّّه الخََّّوارج، أهََّّل الشََّّام، ،ال

قتله  :ويح عَمار تقتله البظة الِاغية؟ قال :ا ا تقول في حدلص م  -َرّضَي هللا عنه وأرضاه  -لمعاوية
َمْن أخرجه، ه ه فتنة لعنَّي  َّيء مَّا لت َّوره عقَّل بَّين خيَّار اأمَّة، ولَّ ل  ال ُلسَّتغرب أن لوجَّد 

ّه -حمَّز  قتلَّه النبَّي  ،لْ أجَ  :قا لالمن أخرجه، قال  قتله .في ألام البتن أ ياء لحار فيها العقل َعَليَّْ
 خرجه أحد! صحيح؟ هو ال ي أ ،-لَساَلمُ الَ اَلُ  َوا
 طالب: ....

 .-رضي هللا عن ال مي  -لعني صحيح أن النبي هو ال ي قتله؟! على  رو قول معاوية
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َنة وال ماعَّة   ،ه ه أمور  ،وعلى كل حال وما جر  بين ال حابة ومَّا  َّ ر بيَّنهم مَّ هب أهَّل السَّه
م ََّّيب مََّّنهم لََّّه أجََّّران، والمخطََّّ  مََّّنهم لََّّه ، كلهََّّم م تهََّّدون، ال-رضََّّي هللا عََّّنهم - كرأنََّّه ال لََُّّ 

 أجر، وهللا المستعان.
 طالب: ....

 ؟ما ا
 الطالب: .... لما قبله.

نضَََّّّام إلَََّّّى اإلمَََّّّام المقتضَََّّّي لَََّّّدخول ال نَََّّّة، وهَََّّّم ؟ هَََّّّو لَََّّّدعوهم إلَََّّّى ال نَََّّّة لالمعنَََّّّى لدعونَََّّّه مَََّّّا
إلَّى وخَّول  ومن الزمَّه التخلَّي عَّن اإلمَّام المعتبَّر  َّرع ا، وهَّ ا مَّؤو    ،نضمام إليهملدعونه إلى اال
 .االزمه حتم   لكن النار وإن لم
 طالب: ......
 ا على معاوي:.طالب: رد  
م  ما أوتي من  كاء وحنكة لريد أن لرو على ه ا القا ل، وإال،  -رضي هللا عنه-معاوية   الشيخ:

 هللا المستعان، اأمر واضح.
ُه ِإَلى الَنارِ »" ِْ ِإَلى اْلَجَنِ:، َوَيْدُعوَُ ْدُعوُه َِِتنِ  :َيُقوُل َعَمار   :الَ قَ ،  ََ  ."َأُعوُذ ِباَوِ ِمَن اْل

، وي َّزم بح َّوله ووقوعَّه، لسم  ه ا الحدلص ال ي قالَّه ال َّاوق الم َّدوق مِا َّر  بَّدون واسَّطة
مََّّ  أنََّّه ل ََّّزم بوقوعََّّه؛ أن البََّّتن وإن كََّّان بخََّّروج المََّّرء منهََّّا  ،ومََّّ   لََّّ  لتعََّّو  بََّّالِل مََّّن البََّّتن

منت له السالمة، كما هنَّا، كَّ ل   لتمَناها، وال لبرل بها، وإن ُض ، م ل عَمار فان اإلنسان الاسالم  
ُدو ِ » لقاء العَّدو الَّ ي قَّد تترتَّب عليَّه الشَّهاو  اَء اْلعـَ ْوا ِلقـَ ى مسَّالة البَّتن أن تقَّ  نَّمال لت ، َّل َتَتَمنـَ
، وتسََّّاهم فََّّي وفعهََّّا وتخفيبهََّّا، تقََّّول هََّّ ا بنبسََّّ ، لكََّّن مََّّا االبََّّتن وأنََّّت موجََّّوو وتخََّّرج منهََّّا سََّّالم  

  ل ير؟ ما تدري إ ا وقعت كيف لكون الحال؟  ما اإ ا وقعت   تدري 
 اقرأ.

 طالب:.....
ا  َّ ر بَّين ال َّحابة؛ أنَّه أحبَّظ ل نسَّان،  الشيخ: ما لتكلمون، أهَّل السَّنة وال ماعَّة لكبَّون عمََّ

 فيق  في حرج. ،ويسترسل معهم ،أو لسترسلون معه ،ل يرونهأنه قد لكون عنده من 
 طالب: ....
 ل حال ألن قتل؟ على ك الشيخ:

 طالب: ....

لكن ه ا أ هَّر مَّا لكَّون؛ أنَّه مَّاد  ،من ورعه، وقيل أقوال أخر    -َرّحَمُه َّللاَُ -توَقف من ورعه،  
 .ِاغية الخوارج، لكنه ماد قبل  ل البظة ال :متعين أن ُلقالفقبل النهروان، قبل الخوارج وإال 

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -وقال الحافظ 
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 الَتَعاُوِن ِفي ِبَناِء اْلَمْسِجِد  َبابُ  :َقْوُلهُ "
َل  ،َكَ ا ِفي ِرَواَيِ: َأِبي َذر   ، [17]التوب::..{َما َكاَن لْلُمْشِركين َأن يعمروا َمَساِجد هللا} ُرُه َقبـْ َوَزاَد َغيـْ

هِ  ــِ انَ } :َقْولـــ ــَ ا كـــ ــَ ــ:: ..{مـــ ْوُل ّللَاِ  ،[17]التوبـــ ــَ لَ -َوقـــ ــَ َز َوجـــ ــَ ــِ  ،-عـــ ى َقْولـــ ــَ رِِه ِإلـــ ــِ ي َخـــ ــِ  :هِ َوفـــ
ِد  ،[18]التوبـ::{اْلُمْ َتِدَنَ }.. ْن َأحــَ اَلْيِن مـِ ِد اَِّلْحِتمــَ ْرِجهِح َأحـَ ى تــَ ُه ِإلـَ ير  ِمنـْ ِ: َمصــِ ِ ِه اْْليـَ رِِه ِل ــَ َوِذكـْ

 ِ: ي اْْليــَ ــِ اَلْيِن ف ــَ اَلى ،اَِّلْحِتم ــه َتعــَ َك َأن َقْول ــِ اِجد هللا}.. :َوَذل ُ   ..{َمســَ ا َمَواضــِ ــَ َراَد ِب  ُل َأْن َــُ ــِ َيْحَتم
ُجودِ ا ََلةِ  ،لســ  ِ: الصــَ َقامــَ َ ُة إلِ اِكُن اْلُمَتخــَ ا اْكَمــَ َراَد ِب ــَ ُل َأْن َــُ َراَد  ،َوَيْحَتمــِ ُل َأْن َــُ اُِي َيْحَتمــِ ى الثــَ َوَعلــَ

َقاَمُ:  ،ِبِعَماَرِتَ ا ُبْنَهاَُُ ا   َتَعاَلى. ِلِ ْكِر ّللَاِ ِفيَ ا َوَيْحَتِمُل َأْن ََُراَد ِبَ ا اإلِْ
ْسَناُد ُكل ُه َبصِري   "َحَدَثَنا ُمَسَدد  "  :َقْوُلهُ  ُه اِكَن    ؛َهَ ا اإلِْ َدةل َوَمعـَ بن َعَباس  َأَقاَم َعَلى اْلَبْصَرِة َأِميـرلا مـُ

  .َمْوََّلُه ِعْكِرَم:ُ 
َطِلَقا ِإَلى َأِبي َسِعيد  "  :َقْوُلهُ  ادِ  َزاَد اْلُمَصنِ فُ  "َفِإَذا ُهوَ "َقْوُلُه  ،َأِي اْلُخْدِري ِ   "اُْ َو  ،ِفي اْلِج ـَ اُه َوهـُ َفَأَتْينـَ

ا هُ  .َوَأُخوُه ِفي َحاِئ   َلُ مـَ ِلُحهُ " :َقْولـُ ِقَهاُِهِ  "ُيصـْ اِد َيسـْ ي اْلِج ـَ اَل فـِ َتانُ  ،قـَ اِئُ  اْلُبسـْ ُُ  ،َواْلحـَ َ ا اْكَ َوهـَ
انِ  ُن الن ْعمـَ ُه َقَتاَدُة بـْ َراِح َأَُ َِ َبْعُ  الش  عِ   ،َزَع ي سـَ و َأبـِ َو َأخـُ هِ َوهـُ وَ  ،يد  ِكُمـِ  وَن هـُ ح  َأْن َيِـُ  ،َوََّل َيصـِ

َك  ،َفِإَن َعِلَي ْبَن َعْبِد ّللَاِ ْبِن َعَباس  ُوِلَد ِفي َأَواِخِر ِخََلَفِ: َعِلي    َل َذلـِ اِن َقبـْ ُن الن ْعمـَ اَدُة بـْ ََ َقتـَ ا َومـَ
ِقيق  َوَلْهَس ِكَِبي سَ   ،ِفي َأَواِخِر ِخََلَفِ: ُعَمَر ْبِن اْلَخَطاِب  ََ   ُ ُ  ِمْن َأِبههِ  ،ِعيد  َأ هِ  ،َوََّل َأ  ،َوََّل ِمْن ُأمـِ 

ُِوَن اْلَمْ ُكوُر َأَخاُه ِمَن الَرَضاَع:ِ  ِْ َأِقْف ِإَلى اْْلَن َعَلى اْسِمهِ  ،ِإََّل َقَتاَدَة َفُهْحَتَمُل َأْن َي  .َوَل
ى َأَن اْلعلـِ ََّل يحـَو َجِمهعـه أ  :َوِفي اْلَحِدَثِ  اَرة  ِإلـَ ََ َر اِكَن   ؛حـد  ِإ ِه َأمـَ َعِ: ِعْلمـِ َ  سـَ اس  مـَ بـن َعبـَ

َدهُ   ،اْبَنُه ِباْكَْخِ  َعْن َأِبي َسِعيد   ْهَس ِعنـْ ا لـَ َدُه مـَ َِ َأَن ِعنـْ ُِوَن َعلـِ وَن  ،َفُهْحَتَمُل َأْن َي ُل َأْن َيِـُ َوُيْحَتمـَ
ْسَنادِ  نَ ِكََن َأَبا َسعِ   ؛ِإْرَساُلُه ِإَلْهِه ِلَطَلِب ُعُلوِ  اإلِْ َماعلا مـِ ُر سـَ ْحَب:ل َوَأْكثـَ يِ   يد  َأْقَدُم صـُ َلى ّللَاُ -الَنبـِ صـَ

َن الَتَواضـُ ِ   .بن َعَباس  اِمْن    -َعَلْهِه َوَسَلَِ  ِه مـِ َلُف َعَلهـْ اَن السـَ ا كـَ رِ  ،َوِفهِه مـَ بـ  َِ َدِم الَت ِد  .َوعـَ َوَتَعاهـُ
ِسِ ِْ  ُِ ْضِلِ ِْ َواَِّلْعِتَرافِ   ،َأْحَواِل اْلَمَعاِش ِبَأُْ ْضِل ِبَِ ِِ  ، ِكَْهِل اْلَِ ِ: اْلِعلـْ َراِم َطَلبـَ ِْ   ،َوِإكـْ َواِئِجِ  ِِ حـَ ِدي َوَتقـْ
ِسِ ِْ  ُِ  ."َعَلى َحَواِئِج َأُْ

ا،،  ولََّّ ل  تَََّّّرك العمَََّّّل فَََّّّي الِسَََّّّتان مَََّّّ  أنهَََّّّا حاجتََّّه، وحاجَََّّّة  لَََِّّّة العلَََّّّم علَََّّّيّ  بَََّّّن عبَََّّّد هللا  ََََِّّّ
 .هَدم الروالة على عمله في بستانوعكرمة الروالة فق

 الطالب:
:ِ   "َفَأَخَ  ِرَداَءُه َفاْحَتَبى"  :َقْوُلهُ " ِ: اْلِمْ نـَ ي َحالـَ ِدَِث فـِ ْرِ  الَتحـْ ِِ َوتـَ ْلَقاِء اْلِعلـْ ا  ،ِفهِه الَتَأه ُب إلِ ِإْعَظامـل

:َ َأِي الَنَبِويِ  َوِفي ِرَواَي:ِ  "َحَتى َأَتى َعَلى ِذْكِر ِبَناِء اْلَمْسِجدِ " :َقْوُلهُ   .ِلْلَحِدَثِ  ى" : َكِريمـَ ى ِإَذا َأتـَ  "َحتـَ
ْينِ "  :َقْوُلهُ  هُ  "َوَعَمار  َلِبَنتـَ :ل َعنـْ ِه َلِبنـَ ي َجاِمعـِ ر  فـِ وِل ّللَاِ  ،َزاَد َمْعمـَ ْن َرسـُ :ل عـَ ِه -َوَلِبنـَ َلى ّللَاُ َعَلهـْ صـَ
َِاِب اْلَمَشَقِ: ِفي َعَمِل اْلِبر ِ  ،-َوَسَلَِ   ."َوِفهِه َجَواُز اْرِت

 .لمشقة ضرر، ولو ح ل بها ضرر منعت ل بها ضرر، ما لم لح ل به ه اما لم لح 
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ر ِ " ــِ ِل اْلب ــَ ي َعم ــِ َقِ: ف اِب اْلَمشــَ ــَ َواُز اْرِتِ ــِه جــَ َن  ،َوِفه اُه مــِ َتَعاطــَ ا ََ ــَ ُه ِبم ــْ اِم َعن ــَ ــَرِئهِس َواْلِقه ْوِقيِر ال ــَ َوت
 .َوَفْضُل ُبْنَهاِن اْلَمَساِجدِ   ،اْلَمَصاِلحِ 

ِ    "َفَيْنُُِ    -َصَلى ّللَاُ َعَلْهِه َوَسَلَِ -الَنِبي     َفَرَهُ "  :َقْوُلهُ   ي َمْوضـِ اِرِِ فـِ َِِ: اْلُمضـَ ه ِفهـِه الَتْعِبيـُر ِبصـِ
ِس الَساِم ِ   ،اْلَماِضي ِْ َِ:ل َِّلْسِتْحَضاِر َذِلَك ِفي َُ ُه ُيَشاِهدُ  ،ُمَباَل ُِْشِميَ ِني ِ  ،َكَأَُ َفَجَعَل  :َوِفي ِرَواَيِ: اْل
ْنُُِ   ََ. 
هُ  هُ " :َقْولــُ َراَب َعنــْ هِ  "التــ  ْن َرْأســِ اِد عــَ ي اْلِج ــَ ِ   ،َزاَد فــِ ِل َ ا ِلُمســْ ِبيِل ّللَاِ  ،َوكــَ ي ســَ ِل فــِ َراُم اْلَعامــِ َوِفهــِه ِإكــْ

ْحَساُن ِإَلْههِ  ِِْعِل َواْلَقْولِ  ،َواإلِْ   .ِباْل
الِ   "َوَيُقولُ "َقْوُلُه   َك اْلحـَ ار  "  ،َأْي ِفي ِتلـْ َح َعمـَ يَ   "َويـْ :  هـِ ُ: َرْحمـَ ْت  ، َكِلمـَ هَِ اِء ِإَذا ُأضـِ ْتِح اْلحـَ َي ِبِـَ َوهـِ

ِْ ُتَضْف َجاَز الَرْفُ  َوالَنْصُب َمَ  الَتْنِويِن ِفيِ َما  .َفِإْن َل
ْدُعوُهِْ "  :َقْوُلهُ  ْ ُكور    "ََ ِر مـَ ى َغيـْ ِميَر َعلـَ اَد الضـَ ه  َخَـ   ،َأعـَ ْن َوجـْ َت مـِ ا َثبـَ ُه َكمـَ َراُد َقَتَلتـُ ُه َواْلمـُ َر َتْقُتلـُ

ْدُعوُهِْ  َِِئُ: اْلَباِغَهُ: ََ  .َوَسَهْأِتي الَتْنِبهُه َعَلْههِ  ى َخره،ِإل ،اْل
ي     :َفِإْن ِقيلَ  َ  َعلـِ َو مـَ يَن َوهـُ  ِِ ُه ِبصـِ اَن َقْتلـُ :َ   ،كـَ َ  ُمَعاِويـَ وُه مـَ ِ ََن َقَتلـُ َن   ،َوالـَ :  مـِ ُه َجَماعـَ اَن َمعـَ َوكـَ
ْهَف َيُجوزُ  ،الَصَحاَب:ِ  َِ َعاُء ِإَلى الَنارِ َف ُِ الد    ؟ َعَلْيِ 
:ِ   :َفاْلَجَوابُ  ى اْلَجنـَ ْدُعوَن ِإلـَ ِْ َـَ يَن َأَُ ـُ اُِ  ِْ َكاُُوا ظـَ  ُ ُدونَ  ،َأَُ ِْ ُمْجَت ـِ ِِ  ،َوهـُ ا ي اتِ بـَ ِْ فـِ ْيِ  ْوَم َعلـَ ََّل لـَ
بَ   ،ُظُنوُِِ ِْ  ى سـَ َعاُء ِإلـَ ِ: الـد  َعاِء ِإَلى اْلَجنـَ اِم  ،ِبَ اَفاْلُمَراُد ِبالد  مـَ ُ: اإلِْ َو َطاعـَ ار    ،َوهـُ اَن َعمـَ َ ِلَك كـَ َوكـَ

ي    ِ: َعلــِ ى َطاعــَ ِْ ِإلــَ ْدُعوُه ُ: ِإْذ َذا َ  ،َــَ ُب الَطاعــَ اُم اْلَواجــِ مــَ َو اإلِْ ََلِف  ،َوهــُ ى خــِ ْدُعوَن ِإلــَ ِْ َــَ اُُوا هــُ َوكــَ
ِْ مع ورون للتأويل اَلِ ي ظ ر َلُ ِ  ،َذِلكَ  َنُ  ِِ ي بن َبطَ اَوَقاَل  .َل َ ا فـِ ح  هـَ ا َيصـِ ِب ِإَُمـَ ا ِلْلُمَ لـَ ال  َتَبعـل

 ِ: ى اْلَجَماعـَ ِْ ِإلـَ ْدُعوُه ارلا َـَ ِْ َعِليٌّ َعمـَ َحاَب:ِ  ،اْلَخَواِرِج اَلِ ََن َبَعَث ِإَلْيِ  َن الصـَ د  مـِ ي َأحـَ ح  فـِ  ،َوََّل َيصـِ
َراحِ  َََِلِم َجَماَع:  ِمَن الش   :هِه ََُظر  ِمْن َأْوُجه  َوفِ  ،َوَتاَبَعُه َعَلى َهَ ا اْل

َما َخَرُجوا َعَلى َعِلي   َبْعَد َقْتِل عمَ   :َأَحُدَها ين أهـل اْلعلـِ بـ لك ،ارَأَن اْلَخَواِرَج ِإَُ ِإَن  ،ِبََل خـَلف بـَ فـَ
ِِ ه َب الَتْحِـِ اِء اْلِقتَـ   ،اْبِتَداَء َأْمِر اْلَخَواِرِج َكاَن َعقـِ ِت ـَ َب اُْ ُِ َعقـِ ه اَن الَتْحِـِ ينَ َوكـَ  ِِ ُل  ،اِل ِبصـِ اَن َقتـْ َوكـَ

ِْ َعِليٌّ َبْعَد َمْوِتهِ  ،َعَمار  َقْبَل َذِلَك َقْطعلا ْبَعُثُه ِإَلْيِ  ْهَف ََ َِ  ؟َف
ُِوَف:ِ   :َثاُِيَ ا ِْ َأْهُل اْل َما ُه ِْ َعِليٌّ َعَمارلا ِإَُ اِل عَ  ،َأَن اَلِ ََن َبَعَث ِإَلْيِ  ى ِقتـَ ِْ َعلـَ ُِِرُه َتْن ُه َيسـْ َ: َبَعثـَ اِئشـَ

:    ،َوَمْن َمَعَ ا َقْبَل َوْقَعِ: اْلَجَملِ  َحاَبِ: َجَماعـَ َن الصـَ ِْ مـِ لُ   ،َوَكاَن ِفيِ  َ: َوَأْفضـَ َ  ُمَعاِويـَ اَن مـَ ْن كـَ  ،َكمـَ
َتنِ  َ  فِـ  ،َوَسَهْأِتي الَتْصِريُح ِبَ ِلَك ِعْنَد اْلُمَصنِ ِف ِفي ِكَتاِب اْلِـِ ُب َوقـَ ُه اْلُمَ لـَ َر ِمنـْ ا فـَ َ  َفمـَ ِه مـَ ي ِمْثلـِ

ِْ َتْسِمَهَ: اْلَخَواِرجِ  ِْ ِمْن َذِلكَ  ،ِزَياَدِة ِإْطََلِقِه َعَلْيِ  اُه ََ  .َوَحا
:ِ   :َثاِلُثَ ا ِ: الَناِقصـَ َوايـَ ِ ِه الرِ  ي هـَ َ  فـِ ا َوقـَ اِهِر مـَ ى ظـَ َرَح َعلـَ ُه َـَ َراَد  ،َأُـَ ى َأَن اْلمـُ ُه َعلـَ ُن َحْملـُ َوُيْمِـِ

هُ  ْدُعوُـَ َرْيش    ِباَلِ ََن ََ اُر قـُ اِر ُكِـَ ى النـَ َراح ،ِإلـَ ِه بعـ  الشـ  َرَح بـِ ا صـَ :  ،َكمـَ ي ِرَوايـَ ن َوقـ  فـِ بـن اَلِـِ
َرْبِريِ    ،الَسَكِن َوَكِريَمَ: َوَغْيِرِهَما ُه َقاَبَلَ ا َعَلى ُُْسَخِ: اْلَِ َِاُِيِ  اَلِتي َذَكَر َأَُ َوَكَ ا َثَبَت ِفي ُُْسَخِ: الَص
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ُح اْلُمَرادَ اَلِتي ِبَخط ِ  ِصُح ِبَأَن الَضِميَر َيُعوُد َعَلى َقَتَلِتهِ   ،ِه ِزَياَدة  ُتَوضِ  ِْ َأْهُل الَشاِم ،َوُتِْ ُظهُ  ،َوُه ِْ  :َوَل
ِْ اْلَحِدَثَ  ْدُعوُه َِِئُ: اْلَباِغَهُ: ََ  .َوْيَح َعَمار  َتْقُتُلُه اْل

ْ ُكْرَها الْ  ََ ِْ َياَدَة َل ِْ َأَن َهِ ِه الزِ  الَ  ،ُحَمْيِدي  ِفي اْلَجمـْ ِ َواْعَل َلل  :َوقـَ ْ ُكْرَها َأصـْ ِْ َـَ اِرَي لـَ َ ا  ،ِإَن اْلُبخـَ َوكـَ
ا  :َقاَل َأُبو َمْسُعود  َقاَل اْلُحَمْيِدي   ِْ َتَقْ  ِلْلُبَخاِريِ  َأْو َوَقَعْت َفَحَ َفَ ا َعْمدل َوَقْد َأْخَرَجَ ا  :َقالَ  ،َوَلَعَلَ ا َل

ْسَماِعيِلي  وَ    .اْلَبْرَقاُِي  ِفي َهَ ا اْلَحِدَثِ اإلِْ
ا َت:  َخِفَه:    ،ُقْلُت َوَيْظَ ُر ِلي َأَن اْلُبَخاِرَي َحَ َفَ ا َعْمدل ِْ َرَف   ،َوَذِلَك ِلُن ْدِرَي اْعتـَ ِعيد  اْلخـُ َوِهَي َأَن َأَبا سـَ
يِ   َن الَنبـِ اَدَة مـِ يـَ ِْ َيْسَمْ  َهِ ِه الزِ  ُه َل َلى ّللَاُ -َأَُ َلَِ صـَ ِه َوسـَ ِ:  -َعَلهـْ َوايـَ ِ ِه الرِ  ي هـَ ا فـِ ى َأَُ ـَ َدَل َعلـَ فـَ

ْرِط اْلُبَخاِري ِ   ،ُمْدَرَج:   ََ َواَيُ: اَلِتي َبَيَنْت َذِلَك َلْهَسْت َعَلى  ْن َطِريـِق َداُوَد   ،َوالرِ  زَاُر مـِ ا اْلبـَ ْد َأْخَرَج ـَ َوقـَ
ِجدِ  ْبِن َأِبي ِهْند  َعِن َأِبي َُْضَرَة َعْن َأِبي اِء اْلَمسـْ :ل  ،َسِعيد  َفَ َكَر اْلَحِدََث ِفي ِبنـَ :ل َلِبنـَ ِْ َلِبنـَ  ،َوَحْمِل ـُ

َحاِبي :َفَقاَل َأُبو َسِعيد    :َوِفههِ  وِل ّللَاِ  ،َفَحَدَثِني َأصـْ ْن َرسـُ َمْعُه مـِ ِْ َأسـْ َلَِ -َولـَ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَلهـْ  -صـَ
ُه َقاَل َيا   ى. اُت ،ئ: الباغه:بن سمَه: تقتلك الِا َأَُ

ُِ ُأمِ هِ او  ْرطِ  ،بن ُسَمَهَ: ُهَو َعَمار  َوُسَمَهُ: اْس ََ ْسَناُد َعَلى  ِ   َوَهَ ا اإلِْ ْن  ،ُمْسِل ِعيد  مـَ َوَقْد َعَيَن َأُبو سـَ
ي    ،َحَدَثُه ِبَ ِلكَ  ْن َطِريـِق َأبـِ اِئيِ  مـِ ِ  َوالَنسـَ ِِي ُمْسِل َرَة عَـ سـْ مَ َف ي َُضـْ ْن َأبـِ الَ َلَمَ: عـَ ِعيد  قـَ ي سـَ  :ْن َأبـِ

 ."َحَدَثِني َمْن ُهَو َخْير  ِمنِ ي
 الشيخ: من  ريق، من  ريق.

 الطالب: أحسن هللا إلهك، َّل إله إَّل هللا.
ِ  َوالَنَساِئيِ  ِمْن َطِريِق َأِبي  ،َوَقْد َعَيَن َأُبو َسِعيد  َمْن َحَدَثُه ِبَ ِلكَ " ِِي ُمْسِل  ."َلَم:َ سْ مَ َف

 َسَلَمة. الشيخ: أبي
 الطالب: َّل يا َهخ، يقول تحَرفت إلى أبي َسَلَم:، بإسقاط المهِ من أوله.

 الشيخ: أبي َمْسَلمة، نعم.
 الطالب: أحسن هللا إلهك.

ِ  َوالَنَساِئيِ  ِمْن َطِريِق َأِبي  ،َوَقْد َعَيَن َأُبو َسِعيد  َمْن َحَدَثُه ِبَ ِلكَ " ِِي ُمْسِل ي َُْضَرَة َلَمَ: َعْن َأبِ سْ مَ َف
َو  َحَدَثِني َمْن ُهَو َخْير  ِمنِ ي  :َعْن َأِبي َسِعيد  َقالَ  َعْن َأِبي َُْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيد  َقاَل َحَدَثِني َمْن هـُ

 .َأُبو َقَتاَدَة َفَ َكَرهُ  َخْير  ِمنِ ي
نَ  ِعيد  مـِ و سـَ ِمَعُه َأبــُ ِ ي سـَ ْدِر الـَ ى اْلقـَ اِري  َعلـَ َر اْلُبخـَ يِ  َفاْقَتصـَ َلَِ - الَنبـِ ِه َوســَ َلى ّللَاُ َعَلهـْ ُدوَن  -صـَ

ِِ َعَلى ِعَلِل اْكََحاِدَثِ  ،َوَهَ ا َدالٌّ َعَلى ِدَقِ: َفْ ِمهِ  ،َغْيرِهِ  رِِه ِفي اَِّلطِ ََل  ."َوَتَبح 
 .َرّحَمُه َّللاَُ 

ِْ َتَقْ  ِفي ِرَواَيِ: اْلُبخَ " ا َل ي  ،اِري ِ َوِفي َهَ ا اْلَحِدَِث ِزَياَدة  َأْيضل ِ  فـِ ْه ي ُُْـَ َماِعيِليِ  َوَأبـِ سـْ َد اإلِْ َوِهَي ِعنـْ
 ."اْلُمْسَتْخَرِج ِمْن َطِريِق َخاِلد  اْلَواِسِطيِ  َعْن َخاِلد  اْلَحَ اءِ 
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 الواسطي الَطحان، نعم.
 الطالب: ُعِ.

َلَِ -َوِهَي َفَقاَل َرُسوُل ّللَاِ " ِه َوسـَ ارُ  -َصَلى ّللَاُ َعَلهـْ ا َعمـَ َحاُبكَ يـَ ُل َأصـْ ا َيْحمـِ ُل َكمـَ الَ فَ  ؟ َأََّل َتْحمـِ  :قـَ
ا ،ِإُِ ي ُأِريُد ِمَن ّللَاِ اْكَْجرَ   .َوَقْد َتَقَدَمْت ِزَياَدُة َمْعَمر  ِفهِه َأْيضل

 :َفاِئَدة  
ادَ  ِْ َقتـَ ْنُ  َحاَب:  مـِ َن الصـَ َِِئُ: اْلَباِغَهُ: َجَماَع:  مـِ َدمَ َرَوَ َحِدََث َتْقُتُل َعَمارلا اْل ا َتقـَ اِن َكمـَ ُن الن ْعمـَ  ،ُة بـْ

  ِ ِ ي ِ   ،َوُأم  َسَلَمَ: ِعْنَد ُمْسِل َد التِ ْرمـِ اِئيِ    ،َوَأُبو ُهَرْيَرَة ِعنـْ َد الَنسـَ اِن ِعنـْ ِن اْلعـَ ِرو بـْ ُن َعمـْ ُد ّللَاِ بـْ َوَعبـْ
ُ: َوَأُبو َأَ وَب َوَأُبو َرافـِ   َوخُ  اَن َوُحَ ْيَِ اِن َوُعْثَماُن ْبُن َعَِ ُن اْلعـَ ُرو بـْ ُ: َوَعمـْ ت  َوُمَعاِويـَ ُن َثابـِ ُ: بـْ َزْيمـَ

ُسهُ   ،َوَأُبو اْلُهْسرِ  ِْ َن:   ،َوُكل َ ا ِعْنَد الَطَبَراُِيِ  َوَغْيرِهِ   ،َوَعَمار  َُ ِحهَح:  َأْو َحسـَ ا صـَ َوِفهـِه  ،َوَغاِلُب ُطُرِق ـَ
ُهِْ    .َعْن َجَماَع:  ََخِريَن َيُطوُل َعد 

َ ا ا ي هــَ َوةِ َوفــِ ََلِم الن بــُ ْن َأعــْ ِ  مــِ ــَ ِدَِث َعل ار   ،ْلحــَ ي   َوِلَعمــَ اِهَرة  ِلَعلــِ يَل:  ظــَ ِب  ،َوَفضــِ ى الَنَواصــِ َوَردٌّ َعلــَ
ُِْن ُمِصيبلا ِفي ُحُروِبهِ  ِْ َي   .الزَاِعِميَن َأَن َعِله ا َل

ار   َن   :َقْوُلُه ِفي َِخِر اْلَحِدَِث َيُقوُل َعمـَ اَوِ مـِ وُذ بـِ َتنِ َأعـُ ِتَعاَذِة  ،اْلِـِ ِتْحَباِب اَِّلسـْ ى اسـْ ِفهـِه َدِليـل  َعلـَ
َتنِ  َن اْلِــِ اْلَحق ِ  ،مــِ ا بــِ ك  ِفي ــَ ُه ُمَتَمســِ  ْرُء َأُــَ َِ اْلمــَ ْو َعلــِ ِو مــن ََّل َــَر  ؛َولــَ ى ُوقــُ ي ِإلــَ ضــِ ْد ُتِْ ا قــَ ِكََُ ــَ
 .ُوُقوعه
َِِتنِ َّلتستعي وا بِ  :َوِفهه رد لْلَحِدَث الَشاِئ  :بن بطالاَقاَل    .َفِإَن ِفيَ ا َحَصاُد اْلُمَناِفِقينَ  ،اَوِ ِمَن اْل

الَ  ُه َفقـَ ِديملا َعنـْ ب  قـَ ِئَل بـن َوهـْ ل   :قلت َوقـد سـُ ُه َباطـِ ْن  ،ِإُـَ ُر َكِثيـر  مـِ َتِن ِذكـْ اِب اْلِـِ ي ِكتـَ َهْأِتي فـِ َوسـَ
َِاِمَ ا ِِي ِمَن اْلَعَمِل ِعْنَد ُوُقوِعَ ا ،َأْح ْنَب ا ّللَاُ َتَعاَلى ِمَما َظَ َر ِمْنَ ا َوَما َبَطنَ َأَعا ،َوَما ََ  .َذَُ

  .وه ا الكتاب كتاب البتن جدلر بطالب العلم أن ُلعنى به، وأن لقرأه وأن لراج  عليه الشرول
 طالب: ....

 من ه ا ال حيح؛ من صحيح الِخاري.
 طالب: ........

 ما لت ورون أنهم لكونون منها.في وقت من اأوقاد و  ،همونه، على حسب ما بلغو الشيخ: لر 
 طالب: .......ابن عباس أقام م  أصحابه، أقام في بلد.....

الشََّّيخ: لعنََّّي فََّّي م ََّّل هََّّ ا الََّّ ي هََّّو أقََّّام أميََّّر ا عليهََّّا، ومعََّّه مََّّواله نََّّاف ، فم ََّّل هََّّ ا إ ا  ََّّ  مََّّن 
 لشمله المسمى. الفأو أقام بها  ،ومَر بها ،ن ما هو من أهلهاااإلسناو واحد أو اثن

 كرم: ولهس ُاف .ع  طالب:
 .خ: عكرمة إْي، ناف  مولى ابن عمرالشي

 :-َتَعاَلى َرِحَمُه ّللَاُ -قال البخاري  
ِِ ِفي َأْعَواِد اْلِمْنَبِر َواْلَمْسِجدِ " َنا ِ: ِبالَنَجاِر َوالص   :َباُب اَِّلْسِتَعاَُ
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ى  ،َحَدَثَنا َعْبُد اْلَعِزيزِ   :َقالَ   ،َحَدَثَنا ُقَتْيَب:ُ  اِزم    َعْن َأبـِ ْ ل    ،حـَ ْن سـَ الَ  ،عـَ وُل ّللَاِ  :قـَ َث َرسـُ َلى -َبعـَ صـَ
ا َأْجِلُس َعَلْيِ نَ َأْن ِإَلى اْمَرَأة   -ّللَاُ َعَلْهِه َوَسَلَِ   .ُمرَِ ُغََلَمِك الَنَجاَر َيْعَمْل ِلى َأْعَوادل
نَ   :َقالَ   ،َحَدَثَنا َخََلد   ْن َأِبهـهِ  ،َحَدَثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْيمـَ اِبر   ،عـَ ْن جـَ َرأَ  ،عـَ ْت َأَن امـْ وَل  :ةل َقالـَ ا َرسـُ يـَ

ْيئلا َتْقُعُد َعَلْهِه، َفِإَن ِلى ُغََلمل  :ّللَاِ  ََ َجارلا َقالَ َأََّل َأْجَعُل َلَك  ْئِت  ،ا َُ َِ  ."َفَعِمَلِت اْلِمْنَبرَ  »ِإْن 
 :-َتَعاَلى َرّحَمُه َّللاَُ -قال 
ِ: بِ " ِِ ِفي َأْعَواِد اْلِمْنَبِر َواْلَمْسِجدِ َباُب اَِّلْسِتَعاَُ َنا  ".الَنَجاِر َوالص 

ار هََّّ ا غََّّالم المََّّرأ   مَّن اأن ََّّار سَََّّماه بعضََّّهم، قََّّال ار فََّّي أعََّّواو المنبَّر، والَن َََّّ  :االسَّتعانة بالَن َََّّ
 ميمون، وال نام في عمل المس د، وما لحتاج إليه مما ل ن .

 قال:
 ".َحَدَثَنا ُقَتْيَب:ُ "

 بن سعيد.وهو ا
 ".َقاَل َحَدَثَنا َعْبُد اْلَعِزيزِ "

 وهو ابن أبي حازم.
 ".َعْن َسْ ل    ،َعْن َأِبى َحاِزم  "
 حازم سلمة بن ولنار العابد المعرو .أبو و 
 ".َعْن َسْ ل  "

 وهو ابن سعد.
ا َأْن ِإَلى اْمَرَأة   -ّللَاُ َعَلْهِه َوَسَلَِ  َصَلى-َبَعَث َرُسوُل ّللَاِ   :َقالَ " ُمرَِ ُغََلَمِك الَنَجاَر َيْعَمْل ِلى َأْعَوادل

 ".َأْجِلُس َعَلْيِ نَ 
ا لعنََّّي منبََّّر   ي ابتََّّدأد وقالََّّت: تََّّ، وجََّّاء فََّّي بعََّّ  الروالََّّاد أنهََّّا هََّّي التََّّي ابتََّّدأد، هََّّي الاأعََّّواو 

ا م ححة، وبعص رسول هللا   عندي َلى -غالٌم ن ار لو صن  ل  منبر ا ت ل  عليه، وهي ألض  صََّ
َلمَ َّللَاُ َعلَ  ّه َوسَََّّ ُ  َأْن فََّّي هََّّ ه الروالََّّة إلََّّى هََّّ ه المََّّرأ   -يََّّْ ا َأْجلََّّّ َواو  ْل لََّّّى أَعََّّْ اَر َلْعمَََّّ ّ  الَن َََّّ ّر  ُغاَلمَََّّ مََُّّ
ْيّهنَ  اَلمُ -، فلعَلهََّّا لمََّّا قالََّّت هََّّ ا الكََّّالم تََّّاخرد، والنبََّّي َعلَََّّ اَلُ  َوالسَََّّ ّه ال َََّّ عََّّر  مََّّن  يََّّب  -َعَليََّّْ

 تكريم وتشريف لها، ولم لكن فيه مَنة. وأن إجابته لها ،نبسها أن ابتدأد به ا الطلب 
ا َأْجِلُس َعَلْيِ نَ " قال:  ".ُمرَِ ُغََلَمِك الَنَجاَر َيْعَمْل ِلى َأْعَوادل

أعَّواو، وجَّاء فَّي  .لعمل غالمها هَّ ا المنبَّرأن  -َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ -وهي قد  لبت من النبي  
عَََّّّواو إلَََّّّى المنبَََّّّر مَََّّّن إضَََّّّافة الشَََّّّيء إلَََّّّى نبسَََّّّه، علَََّّّى أعَََّّّواو منبَََّّّره، فاضَََّّّافة اأ :خطَََِّّّة ال معَََّّّة

 .فالمنبر هو اأعواو 
ا"  ".َيْعَمْل ِلى َأْعَوادل

 .هي المنبر
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 طالب: ....

 ؟
 طالب: .....
 ، هي عرضت عليه قبل، فكانها تاخرد فيه، فاراو أن ل كرها، ما فيه إ كال.الشيخ: ال

 الطالب: ......
 الشيخ: اقرأ.

 الطالب: والحدَث الثاُي.
 لشيخ: الحدلص ال اني، قال:ا
اِبر   ،َعْن َأِبهـهِ  ،َحَدَثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْيَمنَ   :َقالَ   ،َحَدَثَنا َخََلد  " ْن جـَ َرأَ  ،عـَ ْت َأَن امـْ وَل  :ةل َقالـَ ا َرسـُ يـَ
ْيئلا َتْقُعُد َعَلْههِ  :ّللَاِ  ََ  ".؟َأََّل َأْجَعُل َلَك 

 .-َعَلْيّه الَ اَلُ  َوالَساَلمُ  -النبي الحدلص ال اني عرضت هي، فيه عرض على
َجارلا َقالَ َفِإَن ِلى ُغََلمل " ْئِت  :ا َُ َِ  ".َفَعِمَلِت اْلِمْنَبرَ  ،»ِإْن 
وهنا ُلضا  البعل إليها م َّاز ا؛ أنهَّا  " أي: أمرد بعمله،َفَعِمَلِت اْلِمْنَبرَ ي عمله الغالم، قوله: "  ال

 .حقيقةمر  به، وُيضا  إلى الغالم هي اآل
 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 

ِِ ِفي َأعْ " َنا ِ: ِبالَنَجاِر َوالص   .َواِد اْلِمْنَبِر َواْلَمْسِجدِ َقْوُلُه َباُب اَِّلْسِتَعاَُ
 ُِ َنا ِِ  اْلُمْ ِمَلِ: َجْمُ  َصاُِ     :الص  ِ َأوْ  ،ِبَض ِفي الَتْرَجَمِ: َلفٌّ  َوِذْكُرُه َبْعَد الَنَجاِر ِمَن اْلَعامِ  َبْعَد اْلَخان 
ر   هُ  ،َوَُشــْ رِ " :َفَقْولــُ َواِد اْلِمْنبــَ ي َأعــْ ارِ  "فــِ َق ِبالَنجــَ َتَعلــَ هُ  ،ََ ِِ " :َوَقْولــُ َنا ُق ِبالصــ  َتَعلــَ ِجِد ََ  :َأيْ  ،َواْلَمســْ

ِِ ِفي اْلَمْسِجدِ  َنا ُ: ِبالص   ."ِفي ِبَناِء اْلَمْسِجدِ  :َأيْ  ،َواَِّلْسِتَعاَُ
 الق ال ناعة على العمل وإن لم لكن مما ُل ن .في إ  لت وزون 

 الطالب: الم ن.
 وغير المهن،  رل ولوان فالن صنعه فالن.

 الطالب: صنع: البخاري.
 .لبقيه، وصناعة ك ا من باب الت وزوال ناعة الحدل ية، وصناعة ا

ُق ِبال" ــَ َتَعل ا ََ اِبر  َجِمهعــل ْ ل  َوجــَ ِ: ســَ ْن ِرَوايــَ ــِ اِب م ــَ ِدَُث اْلب اِر َفقــَ ْ َوحــَ ُروِعَهُ:  ،َنجــَ ُ  َمشــْ ُه ُتْؤخــَ ــْ َوِمن
ْرقِ  ِِ ِلَعَدِم اْلَِ َنا َِْيرِِه ِمَن الص  ِ: ِب الَ  ،اَِّلْسِتَعاَُ اَر ِبَ ِلَك ِإَلى َحِدَِث َطْلِق ْبِن َعِلي   قـَ ََ ُه َأ ُت  :َوَكَأَُ َبَنيـْ

وِل ّللَاِ   َ  َرسـُ ِه َوسـَ -اْلَمْسِجَد مـَ َلى ّللَاُ َعَلهـْ ولُ   -َلَِ صـَ اَن َيقـُ ينِ   :َفِـَ َن الطـِ  اِمَي مـِ وا اْلَهمـَ بـُ ُه  ،َقرِ  َفِإُـَ
ا ِْ َلُه َمس  ُِ ِلا ،َأْحَسُن ِْ َلُه َسْب ُك د  ََ  ."َرَواُه َأْحَمدُ  ،َوَأ
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، فَّي هَّ ا، فمَّنهم المَّاهر، ومَّنهم مَّن وونَّهوالنا، لتباوتون  ماهر، ماهر في الخلط؛ خلط الطين،  
مََّّا أم أحََّّد أوركََّّه  ، هََّّلوهللا بكََّّممََّّا أوري  .اد   ألََّّام الطََّّين سََّّا ،ن قبََّّليسََّّمون المََّّاهر المعلََّّم، وكََّّاو 

 .أوركه؟ لسمون ر ي  العمال
 طالب: ....

  .الأم ما أوري عند غيرنا و  ،عندنا
 أستاذ.طالب:  

 أستا ، أوركه أبو عبد هللا..
ال؛ أن بعضَّهم سَِّحان هللا العالسمونه أستا    ظَّيم ، وأجرتَّه أضَّعا  أضَّعا  مَّن تحتَّه مَّن العمََّ
ي لسَّمونها لياسَّة تَّ، والبناء من الطَّين ت َّد االسَّتقامة واالعتَّدال، والنعومَّة فَّي الياجَّة الفيه مهار 

 .إن كانت من الطين،  يء فيه براعةو 
َُ اْلِمْسَحاةَ " ظ  َلُه َفَأَخْ  ُه َأْعَجَبهُ   ،َوِفي َلِْ َأَُ َِ ِِيِ  َوالطِ ينَ » :َفَقالَ  ،َفَخَلْطُت الطِ يَن َف ُه  ،َدُعوا اْلَحَن َفِإُـَ

ِْ للطين ُظُه َفَقَلتُ  ،بن ِحَباَن ِفي َصِحهِحهِ اَوَرَواُه   ، َأْضَبُطُك ِْ ْنُقُلونَ  ،َيا َرُسوَل ّللَاِ   :َوَل ُقُل َكَما ََ   ؟َأَأُْ
ُِ الطِ ينَ  ،ََّل » :َفَقالَ  ِِِن اْخِلْ  َلُ  ُِ ِبهِ   ،َوَل َت َأْعَل  . َفَأُْ
هُ   ،بن َأِبي َحاِزم  اَحدثَنا عبد اْلَعِزيز ُهَو    :َقْوُلهُ  ى   :َقْولـُ ََلِة َعلـَ اِب الصـَ ي بـَ ا فـِ َم ِذْكُرهـَ د  َرَأة  َتقـَ ى امـْ ِإلـَ

ُطوحِ  ا  ،َوالَتْنِبهُه َعَلى َغَلِ  َمْن َسَماَها ُعََلَث:َ   ،اْلِمْنَبِر َوالس  ِِ ُغََلِم ـَ ى اسـْ اَق  ،َوَكَ ا الَتْنِبهُه َعلـَ َوسـَ
َنادِ َوسَ   ،اْلَمْتَن ُهَنا ُمْخَتَصرلا سـْ َ ا اإلِْ وِِ ِب ـَ ِ:   ،اَقُه ِبَتَماِمِه ِفي اْلُبيـُ اِب اْلُجْمعـَ ي ِكتـَ َدُه فـِ َنْ ُكُر َفَوائـِ َوسـَ
اَء ّللَاُ َتَعاَلى ََ  .ِإْن 

لَ   ،َحدثَنا َخَلد ُهَو بن َيْحَيى  :َقْوله َوْزِن َأْفعـَ ي   ،َوَأْيَمُن بـِ َو اْلَحَبشـِ ُزوم   ،َوهـُ ي َمخـْ ْوَلى َبنـِ هُ  ،مـَ  :َقْولـُ
َْ ِفي َحِدَِث َسْ ل     .َأَن اْمَرَأةل ِهَي اَلِتي ُذِكَر

ِإْن ِقيــلَ  ْ ل   :فــَ ِدَِث ســَ َهاِق حــَ اِلف  ِلســِ اِبر  ُمخــَ ِدَِث جــَ َهاِق حــَ اِهُر ســِ َْ  ؛ظــَ َدَأ ا اْبتــَ َ ا َأَُ ــَ ي هــَ ِكََن فــِ
ُه  ،ِباْلَعْرضِ  َأَجاَب  .ُهَو اَلِ ي َأْرَسَل ِإَلْيَ ا َيْطُلُب َذِلكَ  -َِ َصَلى ّللَاُ َعَلْهِه َوَسلَ -َوِفي َحِدَِث َسْ ل  َأَُ

َ ِلكَ ا :ل بـِ َؤاِل ُمَتَبرِ عـَ َْ ِبالس  ُِوَن اْلَمْرَأُة اْبَتَدَأ َن  ،بن َبَطال  ِباْحِتَماِل َأْن َت وُل َأْمِـَ ا اْلَقبـُ َل َل ـَ ا َحصـَ َفَلمـَ
ََُِلُم ِبَعَمِلهِ  هُ َفَأْرَسَل َيسـْ  ،َأْن َُْبِطَئ اْل هُ  ؛َتْنِجُزَها ِإْتَمامـَ ا َبَ َلتـْ َ ا ِبمـَ سـِ ِْ ِه ِبِطيـِب َُ الَ  ،ِلِعْلمـِ ُن  :قـَ َوُيْمِـِ

ََُِلُم ِمَن اْكَْعَوادِ  ؛ِإْرَساُلُه ِإَلْيَ ا ِ: َما َيْصَنُعُه اْل َفَ ا ِبِصَِ ُِوَن َذِلَك ِمْنَبرلا ،ِلُهَعرِ    .َوَأْن َي
تُ  ي :ُقلــْ نِ ُف فــِ ُه اْلُمصــَ ْد َأْخَرجــَ َك منبــرلا قــَ ُل لــَ ِظ َأََّل َأْجعــَ ِه ِبَلِــْ َ ا اْلَوجــْ ْن هــَ َوِة مــِ َِ الن بــُ ا َل  ؟َعََلمــَ َفَلعــَ

  : َِ َ  ِبصــِ :  َأْو يَ الَتْعِريــَف َوقــَ ِر َمْخُصوصــَ اِلْلِمْنبــَ ِه َل ــَ َر ِبَقْولــِ ا اْكَمــْ َوَض ِإَلْي ــَ ا فــَ ُه َلمــَ ُل َأُــَ ِإْن  :ْحَتمــَ
ْئتِ  َببَ   ،َِ َك سـَ ُبْ ءِ  َكاَن َذلـِ أَ  ،الـْ َِ َوَأْبطـَ َر اَن َـَ ََلَم كـَ :َ  ،ََّل َأَن اْلِـُ َِ َل الصـِ  ُه َج ـِ ُه  ،َوََّل َأُـَ َ ا َأْوجـَ َوهـَ

 .اْكَْوُجِه ِفي ََُظِري 
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هُ  ازلا :َقْولــُ َ ا َمجــَ ســِ ِْ ى َُ َل ِإلــَ اَفِت اْلَجعــْ َك َأضــَ ُل لــَ هُ  ،َأََّل َأْجعــَ ارلا :َقْولــُ ا َُجــَ ي ُغََلمــل ِإَن لــِ ي رِ  ،فــَ ِ: فــِ َوايــَ
ِميَ ِني ِ  ُِشــْ ار   :اْل ََلم  َُجــَ ي غــُ ِإُِ ي لــِ ا ،فــَ ْتَن َأْيضــل َ ا اْلمــَ ُف هــَ َر اْلُمَؤلــِ  ِد اْخَتصــَ ي  ،َوقــَ ِه فــِ ْأِتي ِبَتَمامــِ َويــَ
َِ الن ُبَوةِ   .َعََلَما

َِْيِر ُسَؤال    ."َوِفي اْلَحِدَِث َقُبوُل اْلَبْ ِل ِإَذا َكاَن ِب
 ي مع ؟ما الطِعة التل، مهملة الدال أو ال؟ لَبدَ ا ؛ أن عندكم النسخل ْ البَ 

 طالب: مصورة.
 لن؟أالشيخ: م ور  من 
 الطالب: الثاُه:.
دَ  بَََّّّاأولى، السََّّلفية اأولَََّّّى فيهََّّا ليسََّّت الشََّّيخ: ال انيَََّّّة  وال  ََّّ  أن المعنَََّّّى  ،ال المهملَََّّّة، بالََّّد لالبََََّّّ
 . اهر، أنه ب ل

َجاَب:ُ ، ْيِر ُسَؤال  َقُبوُل اْلَبْ ِل ِإَذا َكاَن ِبَِ  :َوِفي اْلَحِدَثِ " ُِ ِمْنُه اإلِْ ُب  ،َواْسِتْنَجاُز اْلَوْعِد ِمَمْن ُيْعَل َوالَتَقر 
ْضِل ِبَعَمِل اْلَخْيرِ  َِ الن ُبَوةِ  ،ِإَلى َأْهِل اْلَِ اَء ّللَاُ َتَعاَلى ،َوَسَهْأِتي َبِقَهُ: َفَواِئِدِه ِفي َعََلَما ََ  ."ِإْن 

 
 
 


