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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  
 :َمْن َبَنى َمْسِجًدا :"َبابُ 

َ ْ َما ُن مــُ ى بــْ َدَنَنا َحْحىــَ الَ  ،نَ حــَ ُن َبهــْ    :قــَ َدَنِنى ابــْ الَ حــَ ب :، قــَ ر  ى َممــْ هُ  ،َأْخَبَرنــِ ًرا َحَدنــَ َأَن  ،َأَن ُبَكىــْ
َحُقوُل  ،َأَنُه َمِمَع ُمْثَماَن ْبَن َمَفانَ  ،َأَنُه َمِمَع ُمَبْىَد ّللَاِ اْلَخْواَلِنىَ   ،َماِصَم ْبَن ُمَمَر ْبِن َقَتاَدَة َحَدَنهُ 

ْوِل ال َد قــَ وِل ِمنــْ ِجَد الَرمــُ ى َمســْ ىَن َبنــَ اِ  ِي ــِه حــِ َ مَ -نــَ ِه َبمــَ َ ى ّللَاُ َمَ  ــْ ى  :-صــَ ْرُتْم، َبِِّنــِ  ْم َأْثثــَ ِإَنكــُ
ر   -»َمْن َبَنى َمْسِجًدا َحُقوُل    -َصَ ى ّللَاُ َمَ ْ ِه َبَمَ مَ -َمِمْعُت الَنِبَى   اَل  :َقاَل ُبَكىـْ ُه قـَ ْبُت َأنـَ  -َحسـِ

 ."ِه َبْجَه ّللَاِ، َبَنى ّللَاُ َلُه ِمْثَ ُه ِفى اْلَجَنِة«َيْبَتِغى بِ 
ّ َربّ  اْلَعاَلّمينَ  َوأَصْحاّبّه  آّلهّ   َعَلىوَ    ورسوّلّه َنّبيّ َنا ُمَحَمد   وَباَرَك َعَلى َعْبّدهّ مَ َوَصَلى َّللَاُ َوَسلَ ،  اْلَحْمُد لِلَ
  ،أجمعين، أما بعد 

 :-َتَعالى َمُه َّللاَُ َرحّ -فيقول اإلمام الِخاري 
 ."َمْن َبَنى َمْسِجًدا"َباُب 

 اء.نواألمر به، األمر بالب ،والبناء يشمل المِاشرة واألمر
 ."َمْسِجًدا"

نكرة في سياق الشرط فتعَم المسجد صَّرر أو كبَّر، مَّا ام  نَّي لمَّا  َّياول فَّي المسَّجد مَّن ال َّالة 
سَّواء  باشَّر البنَّاء أو أمَّر بَّه، وسَّواء   ه هللإلى غير ذلك من وظائف المسجد،  نَّا  ،وإقامة ذكر هللا

ا تََّّدأه أو أعََّّا   نََّّاءهع ألا بعََّّا النََّّان الََّّم ن  بنََّّوا المسََّّاجد دََّّم تحتََّّاي إلََّّى إعََّّا ة  نََّّاء، وليسََّّ  
ا، و تنَََّّّوا أا أجََّّر م توقَََّّّف، ولَََّّّي  األمَََّّّر ئََّّلََّّد  م القَََّّّدرة فَََّّّي  نا ه مَََّّّرة دانيَََّّّة يبَََّّّيقوا  ََّّملك ذرعَََّّّ 

، وم د ن  ناه داني ا، و شَّمل مَّن أوقَّف األرو، ومَّن شَّيَ كملك، فبل هللا واسع، يشمل من  ناه أوًل 
 البناية على  مه األرو.

 ".َمْن َبَنى َمْسِجًدا"
َر فََّّي الحََّّد  ، جوابََّّه فََّّي الحََّّد    ِ  :جوابََّّه فلََّّه مََّّن الابََّّل كََّّما وكََّّما، علََّّى مََّّا ُذكََّّّ ى  َِ ْن َبنــَ »مــَ

 .ا َبَنى ّللَاُ َلُه َبْىًتا ِفي اْلَجَنِة«َمْسِجدً 
 :-َرّحَمُه َّللاَُ -قال 

 ".َحَدَنِنى اْبُن َبْه   َقاَل  ،َحَدَنَنا َحْحَىى ْبُن ُمَ ْ َمانَ "
 عبد هللا  ن و ب، اإلمام الجليل. و و
ب "َقالَ   ."َأْخَبَرِنى َمْمر 

 و و ا ن الحارث، لقِه.
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 طال : ......
 ؟ ماذالقّ َب   ما؟ ل  ماذا،  َرُة الُرَواص، ل، الُرَواص نعمالشيخ: 

   طال : ....

 األخم منه كما يحرص النان على الروص من أجل الدرر. علىيعني مما يحرص 
ْن؟ اأو جمعَّ   او ناك كتاب اسمه  رة الُرَواص أو الَرَواص كما ضِطه بعب م سواء  كَّاا ماَّر    ، ّلمََّ

الخواص، ّمْن أْولى ما يقرأه طالب العلم في اللرة، وله شرح  لَّنا   الكتاب في أو ام ما  الحر ري،  
ا فَّي الكتَّاب المؤ  لكَّن  ِقَّى أنَّه ُيعنَّى بَّه طالَّب العلَّمع ألنَّه فَّي ذكَّر األو َّام  ،لف أو ام يسيرة جَّدا

التَََّّّي   َََّّّم في َََّّّا خَََّّّواص النَََّّّان، فبَََّّّال  عَََّّّن عَََّّّوام م، شَََّّّرحه مؤلاَََّّّه، وشَََّّّرحه مطبَََّّّو  فَََّّّي مطِعَََّّّة 
  ن  ي؟أالجوائب، الجوائب 

 طال : ......
؟ مسَّتحيل ئب  ن مطِعة الجواأك منه، ! ما لطلع من الج ازتعبد هللا، الجوائب؟ ًل   يا أباالشيخ:  

 ما  وجو  وًل واحد! 
 طال : ....

 ؟ماذا
 طال : نادرة.
 نا رة، ل ا مطبوعات ا، من أنا  المطبوعات، وقديمة، ومطبوعات َّا متداولَّة إلَّى   ليس  الشيخ: ًل  
 اآلا.

 طال : .....
ا رة ونفيسة، وإا كان  ، ومؤسس ا أحمد فارن الشدياق، ومطبوعات ا بالاعل نالشيخ: ًل ًل، تركيا

فََّّرخري النََّّان  ،األقيََّّام جعلََّّ  الكتََّّب تخََّّري مََّّن أ ََّّدي أربا  ََّّا، ارتاعََّّ  أسََّّعار ا ارتاََّّا علََّّى كةََّّرة 
 كنوز م.
ا األلوسي،  شرح  ؟ مسائل الجواب.ما اسمه شرحه؟ الشرح ما اسمهالدرة أيب 

ب "  ".َأْخَبَرِنى َمْمر 
 طال : ....

 ؟ ماذا
   طال : ....

ا، أكةَََّّّر مَََّّّن مائَََّّّة سَََّّّنة، يمكَََّّّن ،ُنسَََّّّخ كةيَََّّّرةوهللا إنََّّي عنَََّّّدي منَََّّّه  مائَََّّّة  مَََّّّن  َََّّّو مطبَََّّّو  قَََّّّديم جَََّّّدا
 ا.اآل ءوعشر ن، من طِعات  يروت القديمة، يجي

ب "  ".َأَن ُبَكْىًرا َحَدَنهُ َأْخَبَرِنى َمْمر 
 و و ا ن عبد هللا  ن األشج.



 

 

 
 

4 

ارررررررررحي  الب رررررررررار    ترررررررررا  ال ررررررررر   (302شررررررررررب   (32  ]ك

 

 

4 

 ".َأَن َماِصَم ْبَن ُمَمَر ْبِن َقَتاَدةَ "
  عندك؟ ماذا ن قتا ة ا نع شو؟ ا

 طال : ....

  ما في المتن، ما عندك شيء؟
 ".َأَنُه َمِمَع ُمْثَماَن ْبَن َمَفانَ  ،َأَنُه َمِمَع ُمَبْىَد ّللَاِ اْلَخْواَلِنىَ  ،َحَدَنهُ "

   طال : ....

 من الج از؟أم ك كشف الدرة في شرح الدرة، من حات
 طال : الجهاز.

 ي   مه األمور، و ي من أ م الم مات.ع ألنه يقل في طالب العلم من يعتننعمالشيخ: 
 طال : .......
 الشيخ: خالص.

 ".َأَنُه َمِمَع ُمْثَماَن ْبَن َمَفانَ  ،َأَنُه َمِمَع ُمَبْىَد ّللَاِ اْلَخْواَلِنىَ "
 طال : ....

 ؟ أيّ  كتاب؟ ماذا
 طال : ....

 ، وبَينت ا بالقلم.واضحة غيرًل ًل، فيه العين 
 ".-َصَ ى ّللَاُ َمَ ْ ِه َبَمَ مَ -ْوِل الَناِ  ِي ِه ِحىَن َبَنى َمْسِجَد الَرُموِل َحُقوُل ِمْنَد قَ "

، ونقشه وغَيره ا يكوا للاراغ من الاعل، و و مناسب أنه لما  ناهأاألصل في الماضي   "ِحىَن َبَنى"
َلمَ -عَما كاا عليه في ع د النبي    :وعمَّر أكةَّر النَّان عليَّه، قَّالوا وأ َّي بكَّر -َصَلى َّللَاُ َعَلْيّه َوسََّ

َلمَ -ليََّّك تركتََّّه علََّّى مََّّا كََّّاا عليََّّه، و نََّّا يقولََّّوا حينمََّّا  نََّّى مسََّّجد الرسََّّول  ّه َوسَََّّ َلى َّللَاُ َعَليََّّْ  -صَََّّ
 أرا  أا  بني، كيف  لومه النان على شيء ما بعد ح ل؟!  ،حينما أرا  

 طال : إذا حصل ما ماد ي ه لوم.
فيََّّه اللََّّوم، أراك تََّّنقا، وأراك تحََّّب، لكََّّن قبََّّل مََّّا  بََّّدأ  يم الشََّّيخ: إذا ح ََّّل  نََّّى وانت ََّّى؟!  ََّّو الََّّ

  در  م؟ ماذا
 طال : ......

 وًل شيء، على كل حال. ا وًل  وسعو  ا و جد  يالشيخ: يعني ما 
 ".َحُقوُل ِمْنَد َقْوِل الَناِ  ِي هِ "

   طال : ....

 زمن عمر كاا وَسع أكةر  و.
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جِ " ى َمســْ ىَن َبنــَ اِ  ِي ــِه حــِ ْوِل النــَ َد قــَ وِل ِمنــْ َ مَ -َد الَرمــُ ِه َبمــَ َ ى ّللَاُ َمَ  ــْ ى  -صــَ ْرُتْم، َبِِّنــِ  ْم َأْثثــَ ِإَنكــُ
الَ  -  »َمْن َبَنى َمْسِجًدا  :َحُقولُ   -َصَ ى ّللَاُ َمَ ْ ِه َبَمَ مَ -َمِمْعُت الَنِبَى    - :َقاَل ُبَكْىر  َحِسْبُت َأَنُه قـَ

 «".َيْبَتِغى ِبِه َبْجَه ّللَاِ 
 ليترتب علي ا الةواب. عًل د منه في جميع العِا ات    ما الشرط

 ."َبَنى ّللَاُ َلُه ِمْثَ ُه ِفى اْلَجَنِة«»"
 َّو الخلياَّة الراشَّد اسَّتدل بعمَّوم الحَّد   علَّى خ َّوص مَّا فعَّل، إا و  -رضي هللا عنَّه-عةماا  

الاعََّّل  أرا  أا  بنََّّي، نعََّّم ،ي يت ََّّر، أمََّّا قََّّول م مََّّن  نََّّىم كََّّاا اللََّّوم بعََّّد الاََّّراغ منََّّه، و ََّّما  ََّّو الََّّ
َ  «الماضَََّّّي يطلَََّّّد و َََّّّرا  بَََّّّه اإلرا ة،  ــَ ُدُثم الخـ ــَ َل َأحـ ــَ ْدُخل«، فَََّّّي روايَََّّّة »إَذا َدخـ ــَ ، »إَذا َأَراد َأْن يـ

إنه ماضي، وقد يطلد و را  به الشرو  فَّي الاعَّل،  :واألصل فيه أنه للاراغ من الاعل، ولملك يقال
 الركو ؟ ًل، أو الاراغ من الركو ؟ ًل.إرا ة  ًل اإلرا ة، وًل الاراغ، وإذا ركع فاركعوا،  ل  را  به

 ."َبَنى ّللَاُ َلُه ِمْثَ ُه ِفى اْلَجَنِة«»"
 .المةلية  مه

 ، شربع؟طال : ش خ هنا إذا ركع فاركعوا
 الشيخ: إْي.

 الطال : ....
 نه شر   دأ فيه.أأو إذا أرا ، الم م  ،إذا فرغ من الركو  اركعوا ولي الشيخ: مِاشرة، إْي، 

 ." َلُه ِمْثَ ُه ِفى اْلَجَنِة«َبَنى ّللَاُ "»
إا  :وقوله -َجَل وعال-المةلية  مه في ا إشكال كبير عند الشراح، وأنه كيف يستقيم مع فبل هللا 

هُ }.. الحسنة بعشر أمةال َّا، َنِة َف ـَ اَ  ِباْلَحسـَ ُر َأْمَثاِلَها َمْن جـَ ، مقتبَّى ذلَّك [160]األنعـام:..{َمشـْ
 نى له عشرة  يوت.أا ُ ب

إا المةليَّة  :وعلى كل حال كالم أ ل العلم كةير، وسَّيرتي فَّي الشَّرح شَّيء منَّه، ومَّن م مَّن يقَّول
كونََّّه  نََّّى لََّّه فََّّي مقا لََّّه وإًل فالََّّدنيا كل ََّّا ًل تعََّّا ل  ََّّما البنََّّاء ل ََّّما الشََّّخ  فََّّي مقا ََّّل  ََّّما  فََّّي

  بنى له  ي . االعمل، فالمةلية من وجه،  نى مسجد  
 اقرأ.

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 
 .َماله من اْلفضل :َأي" اَباب من بني َمْسِجدً "َقْوله "

ُد ّللَاِ " ،ِبالَتْصِغىِر ُهَو بن َمْبِد ّللَاِ ْبِن اأْلََشج ِ   "َبُبَكْىر"  ،ُهَو بن اْلَحاِرث  "َأْخبرِني َمْمرب"َقْوله    "َبُمَبىـْ
 .ُهَو بن اأْلَْمَودِ 

ابِ  ــَ َن الت ــِ ة  م ــَ َناِد َنَ ن مــْ َاا اإلِْ ــَ ي ه ــِ ُد ّللَاِ َبف ــْ م  َبُمَبى ر  َبَماصــِ ــْ ُ  ُبَكى ي َنســَ ــِ ِه  ،ِعىَن ف ــِ ْن َأَبل ــِ ة  م ــَ َبَنَ ن
 ."َبِفي َبَمِطِه َمَدِنيُّ َمَكَن ِمْصَر َبُهَو ُبَكْىر   ،َبَنَ َنة  ِمْن آِخرِِه َمَدِنىُّونَ  ،ِمْصِريُّونَ 
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 لَّي ل َّما فَّي القَّرآا؟  ابه األمراا، مَّن  َّمكر نتيَّر   تجاذ   في وسطه مدني سكن م ر يعني  يعني
ّر وواَ من كل وجه، لكن فيه وجه شِه،   اتنتير   َدّنيوواَ  ،َداَلَدة  ّمْن َأَوّلّه ّم َّْ ّرّه مََّ ْن آخَّّ َوفَّّي  ،َوَداَلدَّة  مَّّ

 . َوَسّطّه َمَدّنيو َسَكَن ّمْ رَ 
 ؟األنب ا من طال :  
 األنبياء. ؟تقول ماذا ،الشيخ: ًل

 الطال : أنت تقول في القرآن!
 شيخ:  و في القرآا، طيب والخام  والسا ن والسابع وأيا  و؟ ًل ًل.ال

 قسم  ال الة  يني وبين عبدي ن اين، الااتحة سِع، دالث هلل، واألخيرة الَّةالث للعبَّد، والوسَّب
 . يني وبينه
 حا ش خ من األمما .نتك م  نحنالطال :  

َداَلَدة  ّمْن ي  تجاذبه  ما و ما، م الا، والوسب و مدني  ةا، ودالدو م ر   ةدالشيخ: ألا  ما السند دال
د  يقول: فيه    ،َأَوّلّه ّمْ ّر وواَ  م   بعَّا، ن،  َّروي بعبَّ م عََّداَلَدة  ّمَن التَّاّبّعيَن فَّّي َنسََّ ر  َوَعاصَّّ ُبَكيَّْ
أكةَّر أربعَّة  َّروا بعبَّ م عَّن بعَّا مَّن التَّابعين؟ خمسَّة  َّروي بعبَّ م عَّن  هما فيَّ  ،َوُعَبْيُد َّللاَّ 

مََّّن التََّّابعين  ََّّروي بعبََّّ م عََّّن بعََّّا فََّّي حََّّد     تعلََّّد بسََّّورة  أكةََّّر، سََّّتة هبعََّّا، سََّّتة وًل فيََّّ
َري  عنََّّد الَنسََّّائي وغيََّّره، وقََّّال بعََّّده و ََّّما أطََّّول إسََّّنا  فََّّي الََّّدنياع ألنََّّه فََّّي طِقََّّة  :اإلخََّّالص، مخَََّّ

واحدة ستة، وأفَّر  لَّه الخطيَّب الِرَّدا ي جَّيء ا ل َّما الحَّد  ع ألنَّه مَّا لَّه نتيَّر، سَّتة مَّن التَّابعين 
 !  روي بعب م عن بعا 

مَََّّّن  ء جََّّيه حََّّمخ خمسََّّة مََّّن التََّّابعين و رو أنََّّتَََّّّوبمةََّّل  ََّّما ُيسََّّتدل علََّّى ضََّّعف المراسََّّيل، اف
َلمَ -قََّّال رسََّّول هللا  :واحََّّد، وقََّّال ءيجََّّيعين التََّّاب ّه َوسَََّّ َلى َّللَاُ َعَليََّّْ فََّّي  امبََّّمون   لََّّي ! يعنََّّي -صَََّّ

،  َّما "ومرسَّل  منَّه ال َّحا يو سَّقبْ المرسل أا المحموخ صحا ي، ولملك قالوا في قول البيقوني: "
  انت ى اإلشكال. صحا ي أنه ب حيح، لو ضمنا لي 

 طال : ......
 الشيخ: سقب من اإلسنا ، على كل حال قاله، وانت ى.

 ولما يقول الحافظ العراقي:
ابع  َعلََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّى الَمشََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ْوّر   وُ  تَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    َمْرفََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

الَكّبْيرّ   ْدُه بََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ل  أو َقيََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   ُمْرسَََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 
 

 .والخالخ في قبول المراسيل أل ل العلم
اُا َوا ما )النوْعمَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ ك   كَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ  حَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّتَج )َمّالََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

ْوا  ّه َوَ انََََََََََََََََََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ا بََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َوَتاّبُعْوُ مَََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 
 

 تعرخ  ما؟ 
ا ّ  اّ ُر النوقََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َوَرَ ُه َجمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
َنا ّ   اّقّب فََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّي اإلسََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ ّل ّبالسَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ّللَج ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ
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 طال : ......
 ......ما حبرت الدرون؟  أ خلني بالسيوطي أنا! ذاالشيخ: ما

 الطالب: ......
 ت المرات.الشيخ: عشرا

هْ  نُ ْم َنَقلََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ اّحُب الَتم يَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّد عََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َوصََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

َلهْ   اّب أصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ ْدَر الّكتََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ ّلم   صََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ  َو)ُمسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْ
 
 

 ..ألفية العراقي، قرة العين
ْمَناُد ِإَلى ِمْصِري   َبَمَدِني ِ "  .َفاْنَقَسَم اإلِْ

ِن َلِبىـد  حَ  ؛َبْقَع َبَ اُن َذِلَك ِمْنَد ُمْسِ م    "ِمْنَد َقْوِل الَناِ  ِي هِ "  :َقْوُلهُ  وِد بـْ ُِ َمْحمـُ ْىُث َأْخَرَجُه ِمْن َطِري
 ."َقاَل َلَما َأَراَد ُمْثَماُن ِبَناَ  اْلَمْسِجدِ  ،َبُهَو ِمْن ِصَغاِر الَصَحاَبةِ  ،اأْلَْنَصاِري ِ 
 ، نعم.َلَما َأَرا َ 

ِجِد " اَ  اْلَمســْ اُن ِبنــَ ا َأَراَد ُمْثمــَ كَ َلمــَ اُ  َذلــِ رَِه النــَ هِ َبَأَحبــُّ  ،كــَ ى َهْىَهتــِ َدُموُه َم ــَ ِد  :َأيْ  ،وا َأْن يــَ ي َمهــْ فــِ
ى َأيْ   ،-َصَ ى ّللَاُ َمَ ْ ِه َبَمَ مَ -الَنِبيِ    ىَن َبنـَ اِب حـِ ِديِث اْلبـَ ي حـَ ىِن َأَراَد  :َبَظَهَر ِبَهَاا َأَن َقْوَلُه فـِ حـِ

يَ  َنةِ ، َأْن َيْبنــِ ْرَِّ الســُّ ي شــَ ِويُّ فــِ اَل اْلَبغــَ َل الَــ  :َبقــَ اَرِة َلعــَ اُحُه ِباْلِحجــَ اَن ِبنــَ ْن ُمْثمــَ َحاَبُة مــِ رَِه الصــَ ِاي كــَ
 .اْنَتَهى ،اَل ُمَجَرُد َتْوِم ِعهِ  ،اْلَمْنُقوَشةِ 

ِجدِ  ،َبَِِّنَما َبَمَعُه َبَشَىَدهُ  ،َبَلْم َيْبِن ُمْثَماُن اْلَمْسِجَد ِإْنَشا ً  اِن اْلَمسـْ اِب ُبْن ـَ ي بـَ َدَم فـِ ا َتقـَ ُا َفُىْؤخَـ  ،َكمـَ
ُِ  َمْن َجَددَ  ُِ  َمْن َأْنَشأَ  ،ِمْنُه ِإْطَ ُق اْلِبَناِ  ِفي َح ُُ ِفي َح  ."َكَما ُحْطَ 

َد َ  مه في غاية األ مية   ْن جََّ دّ  مََّ اّء فَّّي حََّ اَلُق اْلّبنََّ ُه ّإطَّْ ُم ّمنَّْ رَ  ،َفُيْؤخََّ ْن َأْنشََّ دّ  مََّ ُد فَّّي حََّ ا ُيْطلََّ ، َكمََّ
 .فبل هللا واسع

ُِ َأِب اْلُمَراُد ِبالْ " َبْع ى الـْ لِ  َم ـَ َ ِق اْلكـُ ْن ِإطـْ ِجِد مـِ ُُ اْلَمسـْ هُ ، َمْسِجِد ُهَنا َبعـْ ولِ " :َقْولـُ ِجُد الَرمـُ  "َمسـْ
ِوي ِ  ِر َبِلْ َحمــَ َْثثــَ َْ َاا ِل ِمىَهِني ِ  ،ثــَ وِل ّللَاِ  :َباْلُكشــْ ِجِد َرمــُ َ مَ  -َمســْ ِه َبمــَ َ ى ّللَاُ َمَ  ــْ هُ  ،-صــَ ْم " :َقْولــُ ِإَنكــُ

ْنَكارِ  ،ُحِاَف اْلَمْفُعوُل ِلْ ِعْ ِم ِبهِ  "مْ َأْثَثْرتُ   ."َبَنْحُوهُ  َباْلُمَراُد اْلَكَ ُم ِباإلِْ
 ..........  طال :

 ومتى انت ى. ،ك متى  دأئجيسي الشيخ: ًل
 الطال : ........الرباحة الموجودة لكنها طوي ة....

 .الشيخ: إا احتجنا
 طال : ...... اتفُ الصحابة.

 !؟اتاقوا خالص، أمر  واقع، يستمروا  ناقشوا  ، د  الشيخ: ًل
 :َتْنِب ه  "
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هِ  :َبِقىلَ  ،َثاَن ِبَناُ  ُمْثَماَن ِلْ َمْسِجِد الَنَبِويِ  َمَنَة َنَ ِنىَن َمَ ى اْلَمْشُهورِ  ْن ِخَ َفتـِ  ،ِفي آِخِر َمَنة  مـِ
 ."بن َبْه   اَمِن اْلَحاِرث بن ِمْسكىن َمن  ننَفِفي ِكَتاِب السُّ 

ير؟السو   نن وًل السّ 
ألـف، بهـاا اإلمـناد حقـع  ب السىر، بهاا التنب ه لـ   فـيطال : هكاا في مىن، بفي مىن، كتا

 في الغال  ل َنسائي في مننه، إاَل أننا لم نقف م ى هاا األنر ي ه، وهللا تعالى أم م.
 الشيخ: يعني  ل عند النسائي؟

 الطال : نعم.
 روي عن الحارث؟يقول الَنسائي لما   ماذاالشيخ: 

 طال : .....
 طال : ألنه كان حختفي منه.

 يقول في ال يرة؟ ماذاالشيخ: 
 الطال : أخبرنا.
 أخبرنا؟ :الشيخ: يقول

 الطال : قرأت أنا م  ه.
 يقول قبل الحارث  ن مسكين؟ ماذاالشيخ: قبله، 

 من الحارث بن مسكىن. ئ ر طال : قُ 
 عليه، وأنا أسمعه. ئ ن فيما ُقر ، الحارث  ن مسكيائ  ، ما يقول شيالشيخ: ًل

 طال : بعُ ......
 غلب.و و فيه أخبرنا،  الشيخ: المطبو  كله

 طال : ما بجد من طريُ مالك، بِّنما بجد من طريُ األممش من أبي صالح.
 َري عندك؟خَ  ل مُ  الشيخ: طيب،

 طال : نعم.ال
 إنه يوافُ طريُ حفع ه الَنسائي، لكن ل   .... :هو حقولالطال :  
 ؟ماذاالشيخ: 
ل َنسـائي فـي مـننه؛ ألنـه لـم نقـف م ـى هـاا  : بهاا اإلمناد حقع في الغالـ قارئ الشرَّ  الطال 

 األنر ي ه.
 بالنسائي،  و ما روى عن الحارث إًل النسائي؟! ألي الشيخ: خالص 

 طال : لكنه موجود...
سـ  مـنن الفـتح مـا أن النسـخ موجـود  فىهـا السـنن أب ين  الطال : لكن حا ش خ في النسخ ياكر

 هو بالسنن نفسه.
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  السير؟أم الشيخ: فاي كتاب السنن 
 الطال : حقول في كتاب السنن.

 نسائي وًل غيره.ال، ما قال ائ  الشيخ: لمن؟ ما قال شي
 الطال : طى  السىر لمن حا ش خ؟

 ا.و الشيخ: أصحاب المرازي والسير معروف
 .....  طال :

 الشيخ: ما  نحل اإلشكال   ما.
....مــن  : ك ــه موجــود فــي ..... لكــن لــ   ...... فــي إمــنادين منــد األبل مــن طريــُطالــ 

من حَماد  نم أمنتم هو محمد بن حاتم، ... قال كع ، من مطا   :قال  األممش من أبي صالح
، نم ذكر المتن، بمتن حتـى أطـول قال كع   :من ابن المبارك من األممش من أبي صالح  قال

بك ف تقـول  :ان يدمو حقول: ال هم ال تجعل ..... يبنى إال ..... قالواك امن هاا، بي ه أن كعبً 
 وهللا لتنشبن فتنة إن بني هاا لقتل هاا. :بهو .... قال

 . ع ألنه يجد في كتب منعمالشيخ: 
 .َأَن َكْعَ  اأْلَْحَبارِ 

 نعم.  الطال :
 ."َأَن َكْعَ  اأْلَْحَبار ،َأْخَبَرِني َماِلك   :الق، َمِن اْلَحاِرث بن ِمْسكىن َمن بن َبْه    ننَفِفي ِكَتاِب السُّ "

 المش ور عند الَنسائي، وًل  ليم. أظن م صححوا السير إلى السنن  ناء  على السند 
طال : لكن في طريُ بأن مـن نقـل مـن الحـافظ بعـده مـن الشـراَّ .......ال ......بكتـ  تـواحخ 

 المدينة تنقل عبارة ....
استروح الطابع إلى أنه  ما ام عن الحارث  ن مسكين بسند الَنسائي المعتا   أنا أقول:، نعمالشيخ: 
 .السنن

ِجدَ  :قــال" اَن اْلَمســْ اِن ُمْثمــَ َد ُبْن ــَ وُل ِمنــْ اَن َحقــُ اِر كــَ َ  اأْلَْحبــَ ك  َأَن َكعــْ ي َمالــِ َاا  :َأْخَبَرنــِ َوِدْدُت َأَن هــَ لــَ
 ."ُقِتَل ُمْثَماُن َقاَل َماِلك  َفَكاَن َكَاِلَك ُقْ تُ  ،ْن ُبْنَ اِنهِ َفِإَنُه ِإَذا َفَرَغ مِ  ،اْلَمْسِجَد اَل ُيْنَجزُ 

 يعني في آخر حياته، كرنه في آخر حياته.
 طال : ....
  ن؟ أالشيخ: 

   طال : ....

 .ي قدامكم ما عندنا إًل ال ًل، ي ير في كتب له، كعب األحِار من أ ل الكتاب،
 طال :........من ممر ...
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طالــ : بالغريــ  حــا شــ خ أن أنجــاه هللا، مــات اننــىن بن نــىن، .......ن نــىن، بمثمــان خمســة 
 بن نىن.
 ع ألنه  ؤ د أنه في آخر حياته.نعمالشيخ: 
  في آخر منة.  الطال :

 طال : حقول بىنه ببىن .....في بعُ الرباحات.
 ..الشيخ: والكتاب أيا؟ السر

 طال : .....
  ات أ ل الكتاب.مرو   ما من ،نعمالشيخ: 

 طال : .........
 ه؟ب   ئ ن جأمن  ؟حال على التلخي  أالشيخ: عندك 

 الطال : ........
 نعم.

  .َبالَثاِني َتاِريَخ اْنِتَهاِئهِ  ،َبُيْمِكُن اْلَجْمُع َبْىَن اْلَقْوَلْىِن ِبَأَن اأْلََبَل َكاَن َتاِريَخ اْبِتَداِئهِ ُقْ ُت: "
ُىوعِ   "َمْسِجًداَمْن َبَنى  "  :َقْوُلهُ  ِة َأنـَ    ،َفَىْدُخُل ِي ِه اْلَكِبىُر َبالَصِغىرُ  ،الَتْنِكىُر ِي ِه ِل شُّ َبَبَقَع ِفي ِرَباحـَ

انَ اَبَزاَد  ،ِمْنَد التِ ْرِمِايِ  َصِغىًرا َأْب َكِبىًرا ْن ُمْثمـَ َر مـَ ه  آخـَ ْن َبجـْ اِب مـِ ِديِث اْلبـَ  :بن َأِبي َشْىَبَة ِفي حـَ
َياَدة َأْحضا ِمْند ، «ة  َحِص َقَطاَبَلْو َكَمفْ » ي َذر   اَبَهِاِه الزِ  ِديِث َأبـِ َد أبـي  ،بن ِحَباَن َباْلَبزَاِر ِمْن حـَ َبِمنـْ

ي من َحِديث بن َعَبا     ."ُمس م اْلَكجِ 
 الشيخ: .........

 .نعمالطال :  
  الشيخ: أراك حول  عن الاتح.

 بالكسر؟  أل  الطال :  
 الشيخ: أن  تِخ .

 ل : ال.الطا
 الشيخ: كمل كمل.

 الطال :
ِديث  ،َبِمْنَد الَطَبَراِنيِ  ِفي اأْلَْبَمِط ِمْن َحِديِث أنـ " ْن حـَ ِة مـِ ي اْلِحْ  ـَ ْ م  فـِ ي ُنعـَ َد َأبـِ َر َبِمنـْ ببـن ُممـَ

ديُ  ."«رَ َمْفَحِص َقَطاة  َأْب َأْصغَ ثَ »َبَرَباُه بن ُخَزْيَمَة ِمْن َحِديِث َجاِبر  ِبَ ْفِظ  ،أبي بكر الص 
 بن عبا .اطال : ......
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نطلع علَّى  َّما و َّما، شروح الِخاري، و ء بالشيخ: في  داية ال حيح صرنا نحبر بالدرن، نجي
فََّّي  َََّّّدء الََّّوحي، دََّّم ح ََّّل الملََّّل، وبقينَََّّّا  ا، والََّّدرن أكةََّّر مَََّّّن مائََّّة وعشََّّر ن  رسََّّ  ونجمََّّع  ين ََّّا

 .ما ل ا ن اية نقت ر على ا ن حجر، و و أفبل من عدمه، وإًل الكتب 
أِلََن اْلَمَكاَن اَلِاي َتْفَحُص اْلَقَطاُة َمْنُه ِلَتَضَع ِي ِه َبْ َضَها   ؛َحَمَل َأْثَثُر اْلُعَ َماِ  َذِلَك َمَ ى اْلُمَباَلَغةِ بَ "

ِاهِ   ،َبَتْرُقَد َمَ ْ ِه اَل َحْكِفي ِمْقَداُرُه ِل َصَ ِة ِي ـهِ  اِبر  هـَ ُة جـَ ُدُه ِرَباحـَ ْل هُـ  :َبِقىـلَ  ،َبُيَؤيـِ  اِهرِهِ بـَ ى ظـَ  ،َو َم ـَ
َياَدُة َهَاا اْلَقْدرَ  ي  ،َباْلَمْعَنى َأْن َيِزيَد ِفي َمْسِجد  َقْدًرا ُحْحَتاُج ِإَلْ ِه َتُكوُن ِتْ َك الزِ  َأْب َحْشَتِرُك َجَماَمة  فـِ

ْدرُ  َك اْلقـَ ُه ِبنَـ  ،ِبَناِ  َمْسِجد  َفَتَقُع ِحَصُة ُكلِ  َباِحد  ِمْنُهْم َذلـِ َاا ُك ـُّ ا َبهـَ ِجِد مـَ َراَد ِباْلَمسـْ ى َأَن اْلمـُ اً  َم ـَ
ــاِ ْهنِ  ى ال ــَ اَدُر ِإل ــَ َ ِة ِي ــهِ  ،َيَتب ُا ِل صــَ ِاي ُيَتخــَ ــَ اُن ال َو اْلَمكــَ َع  ،َبهــُ ِجِد َمْوضــِ َراُد ِباْلَمســْ اَن اْلمــُ ِإْن كــَ ــَ ف

ُجوِد َبُهَو َما َحَسُع اْلَجْبَهةَ  َبَنى ُحْشِعُر ِبُوُجوِد ِبَنا    :َلِكَن َقْوَلهُ  ،ِثرَ َفَ  َحْحَتاُج ِإَلى َشْي   ِمَما ذُ  ،السُّ
ةِ  ى اْلَحِق قــَ ةَ  ،َم ــَ ِة ُأمِ  َحِبىبــَ ي ِرَباحــَ ُه فــِ ُدُه َقْولــُ ِدِه  :َبُيَؤيــِ  ي َفَوائــِ مَُّوْيِه فــِ ُه مــَ ا َأْخَرجــَ ِ َبْىتــً ى  َِ ْن َبنــَ مــَ
رَ  ،ِبِإْمَناد  َحَسن   ِة ُممـَ ي ِرَباحـَ ُه فـِ ْن بَ  :َبَقْولـُ ُم هللامـَ ْاَثُر ِي ـِه امـْ ِجًدا يـُ ى َمسـْ ه بـن ماجـاأخرجـه  ،نـَ

انَ اب  ةَ  ،بــن ِحبــَ ِن َعَبســَ ِرب بــْ ِديِث َممــْ ْن حــَ َوُه مــِ اِئيُّ َنحــْ َرَج الَنســَ َراَد  ،َبَأخــْ َأَن اْلمــُ ِعر  بــِ َك ُمشــْ لُّ َذلــِ َفكــُ
ُجوِد َفَقطْ   ،ِباْلَمْسِجِد اْلَمَكاُن اْلُمَتَخاُ  ازًا  ،اَل َمْوِضُع السُّ ِر َمجـَ ُع ِإَراَدُة اْخخـَ ْن اَل َحْمَتنـِ لِ   ،َلكـِ اُ  كـُ ِإْذ ِبنـَ

ِة   ،َشْي   ِبَحَسِبهِ  ِة اْلِقْب ـَ ى ِجهـَ ا ِإلـَ ُطوَنهـَ اِفِريَن ُحَحوِ  َبَقْد َشاَهْدَنا َكِثىًرا ِمَن اْلَمَساِجِد ِفي ُطُرِق اْلُمسـَ
َغرِ  ُجودِ َبَبْعُضَها اَل َتُكوُن  ،َبِهَي ِفي َغاَحِة الصِ   ."َأْثَثَر ِمْن َقَدِر َمْوِضِع السُّ
 الشيخ: بعيد  ما.

 .، ال يراد به موضع الص ةم مة ل قب ة أن حضعواالطال : حمكن 
 الشيخ: التا ر منه، كالمحراب.

 ، محراب، م ى .......نعم  الطال :
 .، كالمحراب نعمالشيخ: 

ِديِث مَ " ْن حـَ َعِ  مـِ ي الشـُّ اَن َبَزادَ َبَرَبى اْلَبْىَهِقيُّ فـِ ِديِث ُمْثمـَ و حـَ َة َنحـْ تُ  .اِئشـَ اِجُد  :ُق ـْ ِاِه اْلَمسـَ َبهـَ
َقْوُلُه َقاَل  ،َبِل َطَبراِنيِ  َنْحُوُه ِمْن َحِديِث َأِبي ِقْرَصاَفَة َبِِّْمَناُدُهَما َحَسن    ،َنَعمْ   :َقالَ   ؟اَلِتي ِفي الطُُّرقِ 

ْمَناِد اْلَمْاُثورِ ُبَكْىر  َحِسْبُت َأَنُه َأْي َشْ َخُه َماِصًما  هُ  ،ِباإلِْ َه ّللَاِ َأيْ  :َقْولـُ ِه َبجـْ ي بـِ ِه  :َيْبَتغـِ ُ  بـِ َحْط ـُ
ْخَ ُص  ،ِرَضا ّللَاِ   ."َبَهِاِه اْلُجْمَ ُة َلْم َحْجِزْم ِبَها ُبَكْىر  ِفي اْلَحِديثِ  ،َباْلَمْعَنى ِبَاِلَك اإلِْ
 .أنه قال حسب   :قال بكير :آلنه قال

ا" ْم َأَرهــَ َاا َبلــَ ِه َهكــَ ْن َطِريقــِ ا ،ِإاَل مــِ ِديِث ِبَ ْفِ هــَ ي اْلحــَ ْت فــِ ا َلْ ســَ ِديَث  ،َبَكَأَنهــَ ْن َرَبى حــَ َل مــَ ِإَن كــُ فــَ
مْ  ِه َلْفُ هـُ ِجًدا :ُمْثَماَن ِمْن َجِم ِع الطُُّرِق ِإَل ـْ ِ َمسـْ ى  َِ ْن َبنـَ اْلَمْعَنى  ،مـَ َاَثَرَها بـِ َىَها فـَ ًرا َنسـِ َأَن ُبَكىـْ َفكـَ

هُ مُ  ِاي َظنـَ ِظ الـَ ي الَ فـْ ًدا فـِ َردِ  هُ  ،تـَ ِإَن َقْولــَ هِ  :فـَ ى َقْولـِ ِ ِبَمْعنـَ َه ّللَاِ  : َِ ِه َبجـْ ي بـِ ي  ؛َيْبَتغـِ ِتَراِثِهَما فــِ اِلشـْ
ْخَ ص  ،اْلَمْعنى الُمَراد  .َبُهَو اإلِْ

 :َفاِئَدة
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ْخَ ِص اْنَتَهىبن اْلَجْوِزيِ  َمْن َكَتَ  اْمَمُه َمَ ى اْلَمْسِجِد الَ اَقاَل   .ِاي َيْبِن ِه َكاَن َبِعىًدا ِمَن اإلِْ
وُص  ُد اْلَمْخصــُ َاا اْلَومــْ ُه هــَ ُل لــَ اأْلُْجَرِة اَل َحْحصــُ اُه بــِ ْن َبنــَ َ صِ  ؛َبمــَ خــْ َدِم اإلِْ ي  ،ِلعــَ َؤَجُر فــِ اَن يــُ َبِِّْن كــَ

 ."اْلُجْمَ ة
لى  نَّاء المسَّجد عَّن غيَّره إًل ع ألنه ما عدل إأخل  في عمله وإا كاا أجير ا  ؤجر على  ما  ذاإ
أطَّوخ،  :عليك بالمشي، وبدل مَّا يجَّول فَّي الشَّوار يقَّول :لطبيب ه اي يقول لم ي معه، مةل الم ال

 .ما عدل عن  ما إلى  ما إًل إلرا ة الةواب، و ؤجر على  ما القدر، فبل هللا واسع
َنن ب " ابن ُخَزْيَمَة َباْلَحاِثُم ِمْن َحِديِث ُمقْ ابربى َأْصَحاب الس  اِمر  َمْرُفومـً ِن مـَ ْدِخُل » :َبَة بـْ ِإَن ّللَاَ يـُ

ةَ  ًة اْلَجنـَ ِد َنَ نـَ ْنَعِتهِ   ،ِبالَسْهِم اْلَواحـِ ي صـَ َ  فـِ اِنَعُه اْلُمْحَتسـِ هِ   ،صـَ َي بـِ هِ   ،َبالَرامـِ َد بـِ هُ   ،«َباْلُممـِ  :َفَقْولـُ
ْنَعِتهِ  َاِلَك ِإَمانَـ   :َأيْ   ،اْلُمْحَتِسَ  ِفي صـَ ُد بـِ ْن َحْقصـِ دِ مـَ ا   ،َة اْلُمَجاهـِ وَن ُمَتَطوِ مـً ْن َأْن َحكـُ مُّ مـِ َو َأمـَ َبهـُ

ْخَ َص اَل َحْحُصُل ِإاَل ِمَن اْلُمَتَطوِ عِ   ،ِبَاِلَك َأْب ِبُأْجَرة    ."َلِكَن اإلِْ
 يعني كماله تمام.

 طال : .....
سََّّم لياَّاخر بَّه، و ََِّّا ي بَّه، وبعبََّّ م يكتَّب اًل عالشَّيخ: علَّى حسََّّب، يعنَّي بعبََّّ م يكتَّب اًلسََّّم

 نقَّ ، ومَّن الطرائَّف من أجل من رأه  عا له أو األمور بمقاصد ا، لكن في الرالَّب كتابَّة اًلسَّم
أا جماعة جمعوا لمسجد في حي، وبنوه من  ما المال المجمو ، وُكتَّب عليَّه اسَّم واحَّد مَّن أ َّل 

وكتَّب اسََّّمه، و َّو مَّا لََّّه  ،مشَّ ور، وأمَّام بََّّاب المسَّجد وجيَّه مََّّن الوج َّاء شَّال اللوحََّّة  َّمه العلَّم
 .بعد مةل الجيراا، و عيدوا اللوحة، و و يعيد اسمه  ور، ما تبر  أي

 طال : ......
ف مبني من خمسين سَّنة، باسَّم واحَّد مَّن األمَّراء،  َّو الَِّاني ئبالطا  مسجد بالمقا ل  هالشيخ: وفي
د  المسََّّجد قبََّّل سََّّنتين فقََّّالم  ََّّو الََّّ امسََّّحوا اسََّّمي، اكتبََّّوا مسََّّجد ال ََّّد د، جََّّياه هللا  :ي  نََّّاه، جََُّّ
 .اخير  
 : ..........طالب 

 .، األمة في ا خير وهلل الحمد الشيخ: الحمد هلل
نْ " ا مـِ ِر  َبَهْل َحْحُصُل الَثَواُب اْلَمْاُثوُر ِلَمْن َجَعَل ُبْقَعًة ِمَن اأْلَْرِض َمْسِجًدا ِبَأْن َحْكَتِفَي ِبَتْحِويِطهـَ َغىـْ

  ؟َقَفُه َمْسِجًداَبَكَاا َمْن َمَمَد ِإَلى ِبَنا   َكاَن َحْمِ ُكُه َفوَ  ؟َبَنا   
َبَنى َحِق َقًة  :َبَكَاا َقْوُلهُ  ،َبُهَو اْلُمَتِجهُ  ،َبِِّْن َنَ ْرَنا ِإَلى اْلَمْعَنى َفَنَعمْ   ،ِإْن َبَقْفَنا َمَع َظاِهِر الَ ْفِظ َفَ  

ي اْلُمَباشــَرة بشــرطها ــِ ا ،ف َاِلَك َأْحضــً ــِ ِر ب ــِ وَل اْخم ي ُدخــُ ى َحْقَتضــِ ــَ َن اْلَمْعن ــِ ى َبهُــ  ،َلك ــَ ُُ َم  ــِ َو اْلُمْنَطب
هُ  ؛-َرِضَي ّللَاُ َمْنهُ   -اْمِتْداَلِل ُمْثَمانَ  َع ِمنـْ ا َبقـَ ى مـَ ِديِث َم ـَ وِم  ،أِلََنُه اْمَتَدَل ِبَهَاا اْلحـَ َن اْلَمْع ـُ َبمـِ

 ."َأَنُه َلْم ُيَباِشْر َذِلَك ِبَنْفِسهِ 
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ُمهُ  ، َمَجاز  ِإْمَناُد اْلِبَناِ  ِإَلى ّللَاِ  ،َبَنى ّللَاُ   :َقْوُلهُ  َل امـْ رِِه جـَ ِل ِي ـِه ِلَتْع ـِ ِم ِذكـْ َراُز اْلَفامـِ َهَ   ،َبِِّبـْ َأْب لـِ
 ."ِمْثَ ُه ِصَفة  ِلَمْصَدر  َمْحُابف   :َقْوُلهُ  ،َتَتَناَفَر الَضَماِئُر َأْب ُيَتَوَهَم َمْوُدُه َمَ ى َباِني اْلَمْسِجدِ 

يائََّّه مََّّن النعََّّيم بمََّّا فََّّي ذلََّّك ي اآلخََّّرة مََّّا أعَََّّده هللا ألوليعنََّّي إسََّّنا  البنََّّاء إلََّّى هللا مجََّّاز، يعنََّّي فََّّ
َل وعََّّال-البنايََّّات وغير ََّّا، الق ََّّور، كونََّّه  نا ََّّا هللا  ا،  ََّّل نقََّّول -جَََّّ إا  :مةََّّل مََّّن  نََّّى هلل مسََّّجد 

 مةل  ما مجاز؟ أو يكوا من باب المِاشرة أو األمر به أو كن؟
 طال : ..........في حُ هللا...

 .لِاب  م عند م خللى كل حال في  ما االشيخ: عل
 طال : أحسن هللا إل ك...

وحاَّر األميَّر  ئَّر ا،  ، نى يعنَّي أمَّرالشيخ: على كل حال المسرلة مسرلة اآلمر باني، مةل عةماا 
 ب حيح، لكن من أمر فقد فعل. لي  ؟يرخم المساحات 

 طال : ممر بن الخطاب .....
 .أمر به الشيخ: ما شاء هللا عليك، صح،

هُ " ُابف  ِمْث َــ  :َقْولــُ َدر  َمحــْ َفة  ِلَمصــْ هُ ُه صــِ اً  ِمْث ــَ ى ِبنــَ ِتْعَمااَلنِ  ،َأْي َبنــَ ُه امــْ ِل لــَ ُظ اْلِمثــْ ُدُهَما :َبَلفــْ  :َأحــَ
ْفَراُد ُمْطَ ًقا َكَقْوِلِه َتَعاَلى  ."[47]المؤمنون:..{َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِ َنا..} :اإلِْ

 ، ما عندك؟َفَقاُلواالشيخ: 
  خ.ش حا نعمالطال :  
 .[47]المؤمنون:..{َفَقاُلوا َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِ َنا} الشيخ:

 ال.الطال : ال، 
اَلى" ِه َتعــَ ا َكَقْولــِ َراُد ُمْطَ قــً فــْ ا..} :اإلِْ َرْيِن ِمْثِ نــَ ْؤِمُن ِلَبشــَ ة  :َباْخخــر ،[47المؤمنون:]..{َأنــُ اْلُمَطابقــَ

اَلى ه َتعـــَ م أمثالكم..} :َثَقْولــِ ًة ، [38ام:األنعـــ]{..ُأمـــَ َزاُ  َأْبِن ـــَ وَن اْلجـــَ ُع َأْن َحكـــُ ى اأْلََبِل اَل َحْمَتنـــِ َفَع ـــَ
َدةً  دِ  ــَ هِ  ،ُمَتع ــِ ــَد ِبَقْول َكَل الَتْقِىى ِن اْمَتشــْ ــَ َواُب م ُل جــَ هُ  :َيَ ْحصــُ ــَ ا ،ِمْث  َرِة َأْمَثاِلهــَ َنَة ِبَعشــَ َع َأَن اْلَحســَ  ؛مــَ

هُ اِلْحِتَماِل َأْن َحُكوَن اْلُمَراُد َبَنى ّللَاُ  ة  َمْث ـَ د   ، َلُه َمَشَرَة َأْبِن ـَ َدِة َباحـِ َنِة اْلَواحـِ َواَب اْلَحسـَ ُل َأَن نـَ َباأْلَصـْ
لِ   ،ِبُحْكِم اْلَعْدلِ  ِم اْلَفضـْ ِه ِبُحكـْ اَدَة َمَ  ـْ يـَ وَن  ،َبالزِ  اِل َأْن َحكـُ اَب ِباْحِتمـَ ْن َأجـَ ا مـَ ِه -َبَأمـَ َ ى ّللَاُ َمَ  ـْ صـَ

 ،[160]األنعام:..{َمْن َجاَ  ِباْلَحَسَنِة َفَ ُه مشر َأْمَثالَها}  :ِلَك َقْبَل ُنُزبِل َقْوِلِه َتَعاَلىَقاَل ذَ   -َبَمَ مَ 
َياَدَة َمَ ْ هِ  ،َفِف ِه ُبْعد    .َبَكَاا َمْن َأَجاَب ِبَأَن الَتْقِىىَد ِباْلَواِحِد اَل َيْنِفي الزِ 

ا أَ  ةِ َبِمَن اأْلَْجِوَبِة اْلَمْرِضَ ِة َأْحضـً ِ  اْلَكمِ  ـَ ا ِبَحسـَ َة ُهنـَ ةِ  ،َن اْلِمْثِ  ـَ ِ  اْلَكْ ِف ـَ َ ة  ِبَحسـَ اَدَة َحاصـِ يـَ  ،َبالزِ 
ة   ،َفَكْم ِمْن َبْىت  َخْىر  ِمْن َمَشَرة   َنِة  ،َبْل ِمْن ِمائـَ ِاِه اْلَحسـَ َزاَ  هـَ ِة َأَن جـَ َن اْلِمْثِ  ـَ وَد مـِ َأْب َأَن اْلَمْقصـُ

ْنِ  اْلِبنَــ  ْن جــِ رِهِ  ،ا ِ مــِ ْن َغىــْ كَ  ،اَل مــِ ِر َذلــِ ْن َغىــْ ِر مــَ ِع الَن ــَ َع َقطــْ ا  ،مــَ ل  َقْطعــً اُبَت َحاصــِ َع َأَن الَتفــَ مــَ
ْنَ ا َبِمَعِة اْلَجَنةِ  ُِ الدُّ َت  ،ِبالنِ ْسَبِة ِإَلى ِضى ا َنبـَ ا َكمـَ ا ِفىهـَ ْنَ ا َبمـَ َن الـدُّ ر  مـِ ِإْذ َمْوِضُع ِشْبر  ِفىَها َخىـْ

 ."ِفي الَصِح حِ 
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 مََّّاذاتمََّّن، فتبََّّيد بََّّه األمََّّاني،  :آخََّّر مََّّن  ََّّدخل الجنََّّة، يخََّّري مََّّن النََّّار و ََّّدخل الجنََّّة، يقََّّال لََّّه
أترضَّى أا يكَّوا لَّك مةَّل ملَّك أعتَّم  :طالع من النار، فتبيد به األمَّاني، فيقَّال لَّه  ا تمنى؟ توا 

نا ما عشرة أمةاله، شيء بحسابات  ،ومةله ومةله ، و لك  :ملك في الدنيا؟ فيقول إْي وربي، فيقال له
 .هللا المستعاا، هللا  توب علينا المياي، لكنه بالنسِة لسعة فبل هللا ورحمته،  دخل

 طال :.........
 نه في الجسم.أي يت ر م يعني ال ،الشيخ: في عشر أمةال ا

 ......هل يدخل في هاا ... أم هاا..ل  هو اجتمع له في هاا في دار العمل، طال : .......
 جاء بالحسنة متى  درك؟الشيخ: لكن األدر من 

 الطال : اخن النع م .... في الجنة، بالحسنة التي تكت  له، بتجتمع له في دار العمل شي .
 . ما كله عند الحساب، والميياا ،الشيخ: ًل

 طال :.......
 ما في...... هي يت رع ألنم الشيخ: ال

 طال : ....
 ما ف م . يتق د؟ ألن ماذاالشيخ: لكن أن  

 ه العبد ...ما حعطى في الجنة نفسها، بجهة ما حجمع جهة نا أريد أن أقصدالطال : أ
 الشيخ: أن  كم المقا ل في الدنيا، كم يستحد؟ بالمقا لة عن الحسنة الواحدة.

 طال : مشرة.
 .طال : الجهة األبلى .... بفي الجنة جزا  نان  

 طال : .....بواحدة.
 الشيخ:  و الجياء في اآلخرة.

أصل أنـت  م ى هاا الاي ...... ترت  الشي ، ف  ي زم، حعني هاا الاي  فقطزا   طال : هو الج
 في هاا حأتي بهاا كت  السىر....  ...

الشََّّيخ: فبََّّل هللا ًل ُيحََّّد، ًل ُيحََّّد، وًل أحََّّد يحََّّده، لكََّّن  ََّّل كََّّل النََّّان علََّّى حََّّد   سََّّواء؟ بعبََّّ م 
 الحسنة بعشر أمةال ا إلى سِعمائة ضعف.

 طال : لكن هاا ..
ليعطي لِعا عِا ه الحسنة برلاي ألف حسَّنة،  إا هللا :أكةر؟ جاء في خبر ضعيف  الشيخ: كم؟
، لكَّن هللا ائ  شَّيمَّن ذلَّك لكنه ضعيف، ونحن نرجَّو، مَّا عنَّدنا مَّن األمَّور التَّي تقتبَّي   ،مليونين

 .واسع المرارة، هللا  توب علينا
 كمل، كمل. 

 ال إله إال هللا.  الطال :
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هُ َبَقْد َرَبى َأْحَمُد ِمْن َحِدي" َل ِمنـْ ِة َأْفضـَ ي اْلَجنـَ ُه فـِ ِديِث  ،ِث َباِنَ َة ِبَ ْفِظ َبَنى ّللَاُ لـَ ْن حـَ يِ  مـِ َبِل َطَبرانـِ
ه    ،َأْبَمَع ِمْنهُ   :َأِبي ُأَماَمَة ِبَ ْفظِ  اَل  ،َبَهَاا ُحْشِعُر ِبَأَن اْلِمْثِ َ َة َلْم ُحْقَصْد ِبَها اْلُمَساَباُة ِمْن ُكلِ  َبجـْ َبقـَ

ْنَ احَ   :يُّ الَنَوبِ  وِت الـدُّ ى ُبىـُ ِجِد َم ـَ ِل اْلَمسـْ ِة َكَفضـْ  ،ْحَتَمُل َأْن َحُكوَن اْلُمَراُد َأَن َفْضَ ُه َمَ ى ُبُىوِت اْلَجنـَ
ُُ ِبَبَنى  ."َأْب ُهَو َحال  ِمْن َقْوِلِه ِمْثَ هُ ، َقْوُلُه ِفي اْلَجَنِة َيَتَعَ 

 .ألمور قد تي د ا إشكاًل   و اإلشكال أا إدارة اإلشكاًلت في مةل  مه ا
اإلشكال هاا حا ش خ م جري م ى كل النصوص، غرمت له نخ ـة، بنـي لـه قصـر، ي ـزم طال :  

 في كل شي  أن يبنى له مشر؟
ِ حََّّد    :الشََّّيخ: يقََّّول ى  َِ ــَ ْن َبن ــَ ِجدً »م اة  ا َمســْ ِص َقطــَ ْو َكَمْفحــَ ــَ عنََّّد طلََِّّة ال ََّّف  شََّّرحته، «َبل

اة  » َّد فوائَّد الحَّد  ، فقَّال أحَّد م قولَّه: نر   :الخام ، يعني اًل تدائي، وقلَّ   ِص َقطـَ  َّما ، «َثَمْفحـَ
، فمََّّا فيََّّه تشََّّجيع  للاقََّّراء علََّّى المشََّّاركة فََّّي  نََّّاء المسََّّاجد، فكنََّّه ًل  وجََّّد مسََّّجد كماحََّّ  قطََّّاة

 رأيكم   ما؟
 .مةل ما مر، من ضمن ما مر من الاوائد 

 طال : ....

  ؟ماذا
 .َثَمْفَحِص َقَطاة «»طال :  
 .شاء هللا ، دا  ، إاالشيخ: ًل

ُكَنهُ  ،َبِي ِه ِإَشاَرة  ِإَلى ُدُخوِل َفاِمِل َذِلَك اْلَجَنةَ " ُه َأْن َحسـْ اِ  لـَ وُد ِباْلِبنـَ َو اَل حسـكنُه ِإاَل  ،ِإِذ اْلَمْقصـُ َبهـُ
ُخول  ."َوهللا أم م ،بعد الدُّ

 نقف؟أم الِا ين  م خرن
 باب قصىر.  طال :
 ؟ماذاالشيخ: 

 الطال : .....باب قصىر.
إا شََّّاء  ،الََِّّاب األول سََّّ لفًل إعليََّّه مِاحََّّ ، فيََّّه مِاحََّّ ، موضََّّوع م واحََّّد، و  لكََّّن ،: ًلالشََّّيخ
 هللا.

ي  طال :  حا ش خ. اْلَكجِ 
 ؟ماذاالشيخ: 

   الطال : بفتح الكاف ...
 األول بالاتح.، نعمالشيخ: 

 .طال : تشديد الم م
 .طال : بالكسر
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  ن َكج  معروخ.ا :من أئمة الشافعية هالشيخ: وفي
، طال : كِ  ؟  أمجِ   َكجِ 
. ،الشيخ: ًل  َكجّ 

 طال : بالفتح حا ش خ؟
 بالاتح.، نعمالشيخ: 
 بأحًضا بالج م. بعضهم قال بالشىن، كش ِ ....  طال :

، الََََّّّّ اّ  جّ  غيََََّّّّر كَََََّّّّ ي تقََََّّّّال بالم ملََََّّّّة تََََّّّّ ََََّّّّي ال حميََََّّّّد مي  نسََََّّّّب إلََََّّّّى عبََََّّّّد  ََََّّّّن الشََََّّّّيخ: ًل ًل ًل، كَََََّّّّ
 ، ت ير نسبته بالسين مشكلة. والمعجمة، كا وك

 قول في أبي مس م ذكره..طال : ح
 الشيخ: يعني من جماعة عبد  ن حميد؟ ًل.

 ضبطه ذكربا الشىن... الطال : ذكره أبو مس م
خشَّية ممَّا  ترتَّب  عي في ا إشَّكال، ولَّملك يعمَّد بعبَّ م إلَّى الشَّينتالشيخ: الشين والسين،  مه ال

 على السين.
  الل م صلّ  على محمد 

 


