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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ــو الحمــهلل ر را ا ــا  حمــهلل  ل  ــو  ل ٍلو ل ،آ لعــالم، و لىــ و ل لوــ ك للــارد   ــو   ــهللن لروــ

 لىحبو أجمع، .
 :َباُا َكْآِس الَمْسِجهلِل َلالِتَقاِط الِخَرِق َلالَقَذى َلالِع،هلَلانِ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري  

َثَآا َحمَّاُد ْب ُ  و َقاَل: َحهللَّ َثَآا ُوَ ْيَماُن ْبُ  َحْرا  َرةَ   َحهللَّ ي ُهَريـْ ْ  َأبـِ و  ـَ و َ ْ  َأِبي َراِفع  و َ ْ  َثاِبت  – َزْيهلل 
يا -رضي ل  آو َاَل الآَّ ـِ اَفو َفسـَ ِجهلَل َفمـَ كا الَمسـْ قـُ اَن ََ َداَء كـَ ٍْ َد َأِل اْ َرَأةا َو ىـَ َّو -: َأنَّ َرُجًلا َأْوٍَ
ٍا: َ اَفو َقاَل:    -ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ  ًلَ َ ْآُوو َفَقاُل رِنِ »َأفـَ و َق ـْ ٍِلي َ  ـَ ِو ُدلـا ٍِلي بـِ ْلُتمـُ ََ ُتْك   الَ  « ُكآـْ  :َأْل قـَ

 ".َفَاَتو َقْ َرَها َفَص َّو َ َ ْ،َها و«َقْ ِرَها»
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدد وعلدى هلده وصدح ه 

 ،أجمعين، أما بعد 
كددر هللا، وأ  فجدا  فددل الن ددوي تعلديم المسدداجد، وأ نهددا ويدو، هللا، وأنهددا وتنإليددة  لصامدة ال ددال  ونإل

وأ  المسدلم مدا لاف فدل صدال  مدا  ،المسجد وي  كل تقل، وجا  الحث علدى الب كيدر ىلدى ال دلوا، 
 وتسبغفر له. ،دام ينبلر ال ال ، وأنه ىنا جلس فل م اله بعد ال ال  فإ  المالئكة تدعو له

 اآلداب(: يقوف اون عبد القوي فل )منلومة
ِو  ــْ َت ِ يـــــــ ــْ ام  ُقمـــــــ ــَ ُر َ قـــــــ ــْ ــ   َلَخ،ـــــــ  َلح يـــــــ

 
ِجهللِ   ــْ ِو ِبَمســــــــــ ــَ ُر اإِللــــــــــ ــْ كــــــــــ ا َِ ــَ  َتَح َّْ،َتهــــــــــ

مإلع فل األناشيد البل يترددها بعض الناس:   وست
ٍدنإ  ــ ــت يك  مـــــــــــــ ــًل آا   َســـــــــــــ  وـــــــــــــ
 

 زلاَــــــــا المســــــــجهلل يفــــــــ بــــــــهلل اء  ــــــــيخ   
 العكس. 

ٍدنإ ــ ــت يك  مــــــــــــــ ــًل آا   َســــــــــــــ  وــــــــــــــ
 

 زلاَــــــــا المســــــــجهلل يفــــــــ بــــــــهلل اء  ــــــــيخ   
هدد ا الكددالم صيددر صددحيي، وم يليدد  بمسددلم أ  يقددوف هدد ا، اللهددم ىم ى  كددا  القائددل عدداي  فددل ولددده  

نفًرا من ال وفية الماللمين للمسجد بحتجة أنهم ي كرو  هللا على وجوٍه صير شرعية، فمثدل هد ا م 
خيدر كلده، يقوم عمدوده بماللمدة المسدجد البدل هدل بداب الفشك أنه م ينفع وم ينبفع، وأما السالم 

ه أصدحابه،  -عليده ال دال  والسدالم–وكا  النبدل   ل الجيدوي، وهتعلد إلم العلدم، وهتوجد إل مدن المسدجد يتجهد إل
د جاهلهم ىلى صير نلك، فالمسجد ووابة لكل خير.  وهترشإل

 ه ا من األناشيد البل كان  تتسمةع ىلى وصٍ  صرهب. "سالمنا م يسبقيم"ى
  
ٍدنإ ــ ــت يك  مــــــــــــــ ــًل آا   َســــــــــــــ  وــــــــــــــ

 
 زلاَــــــــا المســــــــجهلل يفــــــــ خ  بــــــــهلل اء  ــــــــي 

 ما أفضل من المسجد وللوم ه ا الشيخ فل المسجد لل كر والدعا ؟ 
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صد عترإلف عن السلف أنهم يللمو  المساجد مسيما فل حداف ال ديام، وأنهدم يحفلدو  صديامهم مدن 
 النقص وللوم المسجد، وهللا المسبعا .

تد إلب عليده تد إلب، وجدا  فدل  مما ين غل وهتشرةع فل ح  كل مسلم: كدنس المسدجد، ورت مدن األجدور مدا رت
أ  كنس المسدجد أو ىلالدة القد ن مدن المسدجد مهدور الحدور العدين،  -م أعرف ثبوته اآل -حديٍث  

 نسبفيد. عنهفلو بحثبم 
م   م  المسددجد أو كاندد  تةقددت وعلددى كددل حدداف هدد ه المددرأ  السددودا  أو الرجددل األسددود الدد ي مددا، وكددا  يقددت

قددالوا: ىندده مددا، ال ارحددة مددن الليددل، وخشددوا أ  ف - ددال  والسددالمعليدده ال–المسددجد سددنف عندده النبددل 
رِنِ ل وا شن  ه ا الشخص، فقاف: اوكننهم تقة  ،-عليه ال ال  والسالم–يشقوا عليه  و َق ـْ ٍِلي َ  ـَ « »ُدلا

 ف لى عليه.
ٍِلي ْلُتُم ََ ٍِلي َ َ و َقْ رِنِ " يعنل: أعلمبمونل وأخبرتمدونل« »َأَفًَل ُكْآُتْك   َاَتو  «َقْ ِرَها»: ْل َقالَ أَ  «»ُدلا فـَ

 .-عليه ال ال  والسالم-" َقْ َرَها َفَص َّو َ َ ْ،َها
وه ا فيه رفٌع لشن  ه ا الشخص الد ي هدو فدل عيدو  وأنلدار بعدض النداس لديس بشدل  أو شدل  

 عنه بالليل. -عليه ال ال  والسالم–م يسبح  أ  يتخبةر النبل 
 ". الَمْسِجهللِ "َباُا َكْآسِ : -رحمه هللا تعالى–صاف 

ٍ افغطالب:  يخآا الحهلليث َقٍل:   رلان الهللي مي. وآو    المٍض
 رواه الديلمل! على كل حاف...

 طالب: ..............
 مانا؟ 

 الهللي مي.طالب:  
علددى كددل حدداف ىنا كددا  مددا رواه ىم الددديلمل فهددو فددديبه أل  مددا يبفددرعد بدده العقيلددل، واوددن عدددي، 

ا، وا وددن عسدداير فددل تارهخدده كلهددا فددعاف، وجعلددوا نلددك عالمددًة للحددديث والخطيددب، والددديلمل أيضددً
 الضديب أو لضعف الحديث.

ٍ اف.  طالب: لاب  الجٍزي في المٍض
 أردأ. ،أخس

  
رْ  ْ و َلكــــــِ هلْلو لخـــــَ و ل ـــــَ ْْ  ل ـــــا ُلمـــــي لعـــــ

 
 رهِ ســــــــــآهلل ال ــــــــــردل  ضــــــــــع و  ــــــــــُ ل ُ  

 ع  من هو؟ 
 طالب: العق، ي.

 العقيلل، وعةد؟
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 طالب: اب   هللي.
 ؟اون عدي، وخط
 طالب: الخط،ب.

 الخطيب ال غدادي فل تارهخه، وكإلر: اون عسكر.
........................................... 

 
 رهِ ســـــــــآهلل ال ـــــــــردل  ضـــــــــع و  ـــــــــُ ل ُ  

 طالب: الهللي مي. 
 عبد هللا؟ أبا الديلمل، من أين ه ا البي  يا

 طالب: ألفي  العراقي.
 نل ما أعرف ىم األلفية؟ أار  نفسك م وهللا ما هو باأللفية، يعنل عندك أن  فل صر 

 طالب: ................
ا ما  ليس فل األلفية، وإنما هو من منلومٍة مسبقاٍ  من األلفية اسمها )طلعة األنوار( مخب ر  جدًّ

 وشرحها؟ لواحد من الشناصطة، هل مثل األلفية )طلعة األنوار(
 طالب: بحر...

ار؟!ال   حر اللعخع
 ......طالب: ...........

 ما ي لي. ،أن  ت حث فقط على الول  
 طالب: ................

اط )يشف األسبار عن متحيا طلعد لهدا مدن ة األندوار( منلومدة مخب در  ومفيدد م، الشارح المشع ، جت
 األلفية لكن فيها لوائد، وه ا البي  م تجده عند صيره.   

َرقِ  اِط الخــِ ِجهلِل َلالِتقــَ ْآِس الَمســْ اُا كــَ أيثددر مددا نددرن مددن المناديددل المسددبعملة البددل يسددبعملها  ومددا ""بــَ
 ،بعددض الندداس وهبركهددا فددل المسدددجد بق ددد أو بغيددر ص ددده ألندده أيثدددر مددا يكددو  مددن صيددر ص دددد 

وتكددو  صره ددة مددن الفبحددة ىنا صددام سددقط ، فالدد ي ينخدد  مثددل هدد ا أجددره علدديم  ،يضددعها فددل جي دده
ها.   مسيما المناديل المسبعملة البل يبقلل كثيٌر من الناس  عن مس إل

ر ومدا أيثدر مدا ندرن فدل ال دفوف مدن كسد  ""َباُا َكْآِس الَمْسِجهلِل َلالِتَقاِط الِخَرِق َلالَقَذى َلالِع،ـهلَلانِ  
وك  جمددع مسددواك جمعهدددا -العيدددا  البددل يلفلهددا بعدددض الم ددلين بعددد امسددبياكه أل  بعدددض السددت

وك، كباب كتبب  مدن العيددا ، ثدم يلفلهدا فدل  فيكدو  فيده دبعضهم ينتل بسواٍك طدري تدوه اوبدأهد  -ست
 المسجد.

دها؟  ىنا كا  ه ا األجر العليم لمن يلبقط ه ه األشيا ، فما ال ي على من يتوجإل
 طالب: العكس.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 .«َلَضَعَها َفْي َحَرام   »أفرأيت إنْ العكس، يتمكن أ  يتؤخة  من ه ا مثاف لقياس العكس 
 طالب: .............
 نى الكنس؟ما مع ""َباُا َكْآِس الَمْسِجهللِ 

 طالب: ..............
 كلماٍ، ما... هفي

 طالب: جمع القذاة بآل .
 بآلة؟

 طالب: ..............
كلمددة كددنس، لمددانا؟ ألنهددا م  أ  الشددارح مددا تكلددم علددى يقددوف لددك: ال دداب، والعيدددا  مندده... تدددرو  

رً   م صغير.، يعنل ما تخفى م على كبير و اتخفى على أحد، وه ا ال ي يجعل تعرهفها عةسإل
 طالب: ..............

 مانا يقوف؟
 طالب: ..............

 أين البعرهب؟
 طالب: ..............

ما عرعف الكلمة، نكر ما يعرفه الناس كلهم، وعادته أنه ي كر البقددير الد ي يكدو  ال داب خبدًرا لده، 
 دائًما يقوف: ه ا باب.

ــهلَلانِ " َذى َلالِع، ــَ َرِق َلالق اِط الخــِ ــَ ي إلن لهدد ا  "َلالِتق وبعددض الندداس يقددوف: ىندده م يتطةالددب وهدد ا ىم مددن عددت
األمددر، وهدد ا حددارٌم لنفسدده، وددل علددى المسددلم أ  يت ددادر وهتسدداو  ىلددى هدد ه األشدديا ه ليح ددل األجددر 

 ألنه من تعليم شعائر هللا، وهو من تقون القلوب. ه-جلع وعال–العليم من هللا 
 الكآس كسح..طالب:  

 يسي نعم.   
ٍير: }اْلَجٍَاِر اْلُكآَِّس{: - زَّ لجلَّ –ل إليك قٍل ل  طالب: أحس   ل سها؟ [16]التك

م -م، اوددن مندددور مثددل البعرهددب الدد ي جددا  فددل شددرح البوحيددد، صدداف: كددا  فددال  يددنتل ىلددى خوخددٍة 
دخإلل رأسددده وهتسدددل إلم علدددى النبدددل  ،فدددل المسدددجد فدددل حدددائط المسدددجد  -ىلدددى فترجدددةٍ  عليددده ال دددال  –فيدددت

 ف: الفترجة هل الخوخة تكو  فل الجدار.صا -والسالم
 طالب: ...............

فددده  وفدددلالكسدددي،  وهدددألندددك تقدددوف: الكدددنس  بعدددض الجهدددا، يقولدددو : خدددم، يخدددم المكدددا  يعندددل: يتنل إل
 وهكنسه.

و َ ْ  َثاِبت  ": -رحمه هللا–صاف  َثَآا َحمَّاُد ْبُ  َزْيهلل  و َقاَل: َحهللَّ َثَآا ُوَ ْيَماُن ْبُ  َحْرا   لبتنانل.ا "َحهللَّ
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 ، م، ه ا ال ائغ.رتفيعوليس ال حاول  ،ال ائغ "َ ْ  َأِبي َراِفع  "
ُقكا الَمْسِجهللَ " َداَء َكاَن ََ ٍْ َد َأِل اْ َرَأةا َو كر النسدا  بمدا فيده ىنا كدا   "َ ْ  َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُجًلا َأْوٍَ ونإل

تتميددله عددن صيددره ىم هدد ا كمددا  الق ددد مندده البعرهددب م العيددب م شددل  فيدده، ى  كددا  مددا لدده صددفة
ون فال  األعور، األعرج، األعم ، كل ه ه األلقاب صد م يرتضيها أصحاوها، لكدن اتقوف: فال   

 وم اشبهر ىم وها.  ،ما عترإلف ىم وها
ُقكا الَمْسِجهللَ " َداَء َكاَن ََ ٍْ  أو كان  على امحبمالين. "َأِل اْ َرَأةا َو
افَ " َاَل " أو ماتدد   "َفمــَ يا َفســَ ِو َلوــَ َّكَ -الآَّ ــِ وُ  -ىــَ َّو ُل َ َ يــْ افَ " أو عنهددا "َ آــْ ٍا:  ــَ اُل ى  كددا   "َفقــَ

ٍِلي َقاَل:" رجاًل أو مات  ى  كان  امرأ   ْلُتُم ََ  أي: أعلمبمونل عن خبرها. "«»َأَفًَل ُكْآُتْك  
 طالب: ............

 مانا فيه؟
 طالب: ............

 ه ا أو ه ا، وت ًعا ل لك تبغير الضمائر صاف  هلهو شك من الراوي  ،م
ٍِلي«» ْلُتمــُ ََ ِل،ِآي»: -عليدده ال ددال  والسددالم–صدداف الرسددوف  .يعنددل: أعلمبمددونل   آَِ ِت فــَ ا َحَ  ــْ ََ  «ِإ

لَِّآي» :يعنل: أعلمينل، وفل حديث تغسيل اونبه ا َفَرْغُت َّ َفآَِ ََ  .«ِإ
ٍِلي ِبوِ  ْلُتُم ََ  .-عليه ال ال  والسالم- يعنل: ليتشارك «»َأَفًَل ُكْآُتْك  

ٍِلي َ َ و َقْ رِِن«» فيه مشدروعية ال دال  علدى القبدر  َفَاَتو َقْ َرَها َفَص َّو َ َ ْ،َها"  «َقْ ِرَها»  :َأْل َقالَ   ُدلا
 لمن لم يت لع عليه، وبمجرد ما يعلم يت لل.

ك بشدددهر، وصيدددرهم واخبلفدددوا فدددل تحديدددد المدددد  البدددل م تتشدددرةع ال دددال  بعددددها، الحناولدددة يتحدددددو  نلددد
 يخبلفو  بعضهم يقوف: فيما م يمضل عليه وصٌ  يتنسى.

وعلى كل حاف فيه ال ال  علدى القبدر مشدروعية ال دال  علدى القبدر وهد ا الحدديث، وصدلى النبدل 
علددى شددهدا  أتحددد علددى خددالٍف وددين الروايددا، هددل هددل صددال  شددرعية أو  -عليدده ال ددال  والسددالم–

 دعا ؟
 طالب: ............

 صال  لغير القبلة ىم ى  كا  على الدابة. هد أ  يسبقبل القبلة، ما فيم وت 
 طالب: ............

هً    .اموجعه م وتد يكو  موجع
 طالب: هل َُشَترط ألو َعرف هذا الرجل الم،ت ل صًلة   و ق رن أل   و أي لاحهلل؟

 وما صلى عليه يترجى أ  يح ل له األجر. اجديدً  اىنا كا  صبرً 
   ...........طالب: .

 ىنا صلى على المسلم ما يتعيدهه أل  ه ا أمر ما ثب  عن أحٍد من سلف األمة.
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 طالب: ............
ي ير باتجاه القبلدة مدا هدو وهد ا الميد ؟ والقبلدة هد ه؟ يت دلل علدى صددر الرجدل أو علدى   أ   ملم

 ىشكاف. هرأسه، والمرأ  على وسطها ما في
 طالب: ............

 ي .على ظهر الم
 طالب: ............

 ثإلر عن أحد أنه يت لل مرتين.، ما أما ي لي
 .نعم

ُلوُ : "-رحمو ل–قال الحافظ  ٍْ  .ِ ْآوُ  :َأيْ " َباُا َكْآِس اْلَمْسِجهلِل َلاْلِتَقاِط اْلِخَرَق َلاْلَقَذى َلاْلِع،هلَلانِ " :َق
وُ  ــُ ل ٍْ ع  " :َق ــِ ي َراف ــِ ْ  َأب ــ " ــَ اِبِعيي َكِ ، ــَ َُ ت اِ  ٍَ الصــَّ رَّا ِ  ور  هــُ ُل الشــا ــْ َك َبع الَ  وَلَلهــْ ــَ ع   :َفق ــِ ٍ َراف ــُ ُو َأب ــَّ ِإل

َحاِبي ِ  ِ  َىَحاِبي   َ ْ  َىَحاِبي   َلَلْيَس َكَما َقالَ   :َلَقالَ   والصَّ َفِإنَّ َثاِبتاا اْلُ َآاِليَّ َلْك ُيهلْلِرْد   وُهٍَ ِ ْ  ِرَلاََ
َحاِبي ِ   .َأَبا َراِفع  الصَّ

ُلوُ  ٍْ َداءَ َأنَّ َرُجًلا  "  :َق ٍْ َد َأِل اْ َرَأةا َو كا ِ يِو ِ ْ  َثاِبت    "َأْوٍَ ْ   ؛الشَّ ِِلَلَُّو َرَلاُن َ ْآُو َجَماَ    َهَكَذا َأْل  ـِ
ْوَآادِ   وَأِبي َراِفع   َرَأة :َقالَ  وَلَوَيْاِتي َبْعهلَل َباا  ِ ْ  َلْجو   َخَر َ ْ  َحمَّاد  ِبَهَذا اإلِْ َلَرَلاُن  وَلَ  َأَراُن ا  ا ـْ

ْحَمِ  َ ْ  َأِبيِو َ ْ  َأِبي ُهَرْيَرةَ ا ِْ اْلَعًَلِء ْبِ  َ ْ هلِل الرَّ الَ  وب  ُخَزْيَمَ  ِ ْ  َطِري ْك  :َفقـَ َداَء َللـَ ٍْ َرَأةا وـَ ا ـْ
مَّاَها َأمَّ ِ ْحجـَ   اَلَرَلاُن اْلَ ْ،َهِقيا ِبِإْوَآاد  َحَس      َحهلِليث    وََُشكَّ  اَد َأنَّ لَ  وب  ُبَرْيهلَلَة َ ْ  َأِبيـِو َفسـَ َأفـَ

ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ -الَِّذي َأَجاَا الآَِّ يَّ   ُْ   -َى َّو َّللاَّ ي هللِ  ر  الصـِ  هلَلْن اَلَكـر  وَ ْ  ُوَؤاِلِو َ ْآَها َأُبٍ َبكـْ بـ  َ آـْ
َحاَبِ  َخْرَقاَء اْ َرَأةِفي   َداَء َكاَلْت َتُقكا اْلَمْسِجهللَ   الصَّ ٍْ ْكُرَها ِفي َحهلِليِث َحمَّ   وَو هلل  َلَلَقَع َِ ِ  َزيـْ ْ   واِد بـْ  ـَ
َكَرَها    وَ ْ  َأَلس    وَثاِبت   َآهللِ اَلََ ْكِر السَّ َحاَبِ  ِبَذِلَك ِبهلُللِن َِ َذا  وب  ِحبَّاَن ِفي الصَّ َفِإْن َكاَن َ ْحُ ٍظاا َفهـَ

 .اْوُمَها َلُكْآَ،ُتَها ُأما ِ ْحَج   
ُلوُ  ٍْ ُقكا اْلَمْسِجهللَ "  :َق ٍَ    َأْي ََ  "َكاَن ََ َدلَّ اْلَحهلِليُث  :َفِإْن ِق،لَ  .ْجَمُع اْلُقَماَ َ  َلِهَي اْلُكَآاَو ُ ِبَقاف  َ ْضُم

ُذ  ؟َفِمْ  َأْيَ  ُيْؤَخُذ اْلِتَقاُط اْلِخَرِق َلَ ا َ َعوُ  وَ َ و َكْآِس اْلَمْسِجهللِ  ُو ُيْؤخـَ ِريَ  ِبَالـَّ َاخِ  ُل اْلُمتـَ َأَجاَا َبعـْ
 ".ِباْلِ َياِ  َ َ ْيِو َلاْلَجاِ ُع التَّْآِظيفُ 

كر الخرق وما معها.   لكن ورد فل بعض األحاديث أو الطر ق له ا الحديث نإل
ِو   :ُقْ تُ " ِل ُطُرقـِ ي َبعـْ ا َلَرَد فـِ و  ـَ َك ِإلـَ لـِ ََ لِ   اَر ِبكـُ ُو َأ ـَ اِريِ  َألـَّ ِف اْلُبخـَ را ْ  َتصـَ ي  ـِ ُر لـِ ْظهـَ ِذي ََ َلالـَّ

ا ًَلِء اْلُمَتَقهللِ  ـَ ِ   وَىِريحا ِْ اْلعـَ ِجهللِ كَ   :َفِ ي َطِريـ َ  اْلَمسـْ َرَق َلاْلِع،ـهلَلاَن  ـِ َتِقُ  اْلخـِ ْت َت ـْ هلِليِث   والـَ ي حـَ َلفـِ
ِجهللِ  َ  اْلَمسـْ َذى  ـِ ِ  اْلقـَ ٍَلَع ا ِبَ قـْ ِم َكاَلْت ُ  افِ   وُبَرْيهلَلَة اْلُمَتَقهللِ  َذى ِباْلقـَ ٍر   َلاْلقـَ ِ  َ ْقصـُ  ةَلالـذَّاِل اْلُمْعَجمـَ

ِع َأَقِذَـَ     وَجْمُع َقَذاة   ُل ال اةـَ ِ  وَلَجْمُع اْلَجمـْ اَل َأهـْ ُقُ  ِ يـوِ  :قـَ ا ََسـْ َراِا  ـَ ْ،ِ  َلالشـَّ ي اْلعـَ َذى فـِ كَّ  واْلقـَ ثـُ
ا َكاَن ََِس،راا ََ َقُع ِفي اْلَ ْ،ِت َلَغْ،رِِن ِإ  ".اْوُتْعِمَل ِفي ُكلِ  َ ْيء  ََ

 . ص الغم يسمونهما يسقط فيه بالنس ة للعين؟ ما يدخل فيه وما يخرج منه من العين 
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،رااُثكَّ اوْ " ا َكاَن ََسـِ ََ َقُع ِفي اْلَ ْ،ِت َلَغْ،رِِن ِإ كَ  وُتْعِمَل ِفي ُكلِ  َ ْيء  ََ لـِ ََ و  ْع َ  ـَ ْك ََطَّ ـِ ْ  لـَ ََ  ـَ  وَلَتَك ـَّ
ِو َلوـَ َّكَ -َفَزَ َك َأنَّ ُحْكَك التَّْرَجَمِ  ُيْؤَخُذ ِ ْ  ِإْتَياِن الآَِّ يِ   ُ َ َ يـْ و ىـَ َّ  -ىـَ َّو َّللاَّ َر َحتـَّ وِ اْلَق ـْ  وو َ َ يـْ

ِلَك التَّْرِغ،ُب ِفي َتْآِظيِف اْلَمْسِجهللِ  :َقالَ  ََ  .َفُ،ْؤَخُذ ِ ْ  
ُلوُ " ٍْ ٍُلُو َ ْحُذلف   وَ ْ  َحاِلوِ  :َأيْ  "َ ْآوُ " :َق  ".الآَّاَ   :َأيِ  وَلَ ْ ُع

 يعنل سنف الناس عنه، فنجاب، من المجيب؟
 طالب: أبٍ بكر.

 أوو بكر نعم.
ُلوُ " ٍْ ٍِلي»  :َق ْلُتُم ََ ٍِلي :ِباْلَمهللِ  َأيْ   «  اِ زِ  وَأْ َ ْمُتُم ي اْلَجآـَ َُ فـِ الَ  وَزاَد اْلُمَصآِ  ْالو :قـَ َلَزاد  وفحقـرلا  ـَ
ٍاا اُل ًَلِء قـَ ِْ اْلعـَ كَ  :ب  ُخَزْيَمَ  ِفي َطِريـ ٍِقظـَ ا َأْن ُل ِل َفَكِرْهآـَ َ  ال َّ،ـْ اَف  ـِ هلَلةَ  و ـَ هلِليِث ُبَريـْ ي حـَ َذا فـِ  وَلكـَ
رِنِ   َزاَد ُ ْسِ ك  َ ْ  َأِبيل  ْوَآاِد ِفي  خـِ الَ  وَكاِ ل  اْلَجْحهلَلِريِ  َ ْ  َحمَّاد  ِبَهَذا اإلِْ كَّ قـَ ٍَر » :ثـُ ِذِن اْلُق ـُ ِإنَّ هـَ

ٍَءة  ُظْ َم ا َ َ و َأْهِ َها ْ،ِهكْ   وَ ْمُ  ًَلِتي َ  ـَ ْك ِبصـَ ا َلهـُ ُرهـَ  ٍِ َ ُيَآ ِذِن  و«َلِإنَّ َّللاَّ اِريا هـَ رِ ِا اْلُبخـَ ْك َُخـَ ا لـَ َلِإلَّمـَ
َياَدةَ ا ْوَآاِد َلِهَي ِ ْ  َ َراِو،ِل َثاِبت    ؛لزِ  َحاِا  وِِلَلََّها ُ هلْلَرَج   ِفي َهَذا اإلِْ ْ  َأىـْ هلل   ـِ ُر َلاحـِ َك َغ،ـْ لـِ ََ َب،ََّ  

ِ ِ ِو ِفي ِكَتاِا  وَحمَّاِد ْبِ  َزْيهلل   ِلَك ِبهلَلَ  ََ  (.َبَياِن اْلُمهلْلَراِ )َلَقهلْل َأْلَضْحُت 
ْ  ََةْ   :َقاَل اْلَ ْ،َهِقيا  هلَلَة َأْل  ـِ ُ  َ  ـَ َياَدَة ِ ْ  َ َراِو،ِل َثاِبت  َكَما َقاَل َأْحَمهلُل بـْ ِ ُب َ َ و الظَّ ِ  َأنَّ َهِذِن الزِ 

ِ  َثاِبت  َ ْ  َأَلس   ْعِآي َكَما َرَلاُن  وِرَلاََ  ".ب  َ ْآهلَلنْ اََ
 مدرج السناد صير متدرج المبن.

 ىح.طالب:  
ي َدا" َآهلِل َأبـِ ي ُ سـْ ت  َلَلَقَع فـِ ْ  َثابـِ ا  ـَ زَّاِز ِكًَلُهمـَ اِ ر  اْلخـَ ي  ـَ هلل  َلَأبـِ ِ  َزيـْ اِد بـْ ْ  َحمـَّ يِ   ـَ ُلَد الطََّياِلسـِ

اَدةِ  يـَ ارِ   وِبَهِذِن الزِ  َ  اِْلَْلصـَ ل   ـِ اَل َرجـُ هلَلَها َفقـَ وِ  :َلَزاَد َبعـْ لِ  َ َ يـْ َ  َفصـَ اَف َأْل ُدفـِ ي  ـَ ي َأْل َأخـِ  وِإنَّ َأبـِ
َْ َ عَ  :َقالَ  ِ َفاْلَطَ  ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ -ُو َرُوٍُل َّللاَّ  .-َى َّو َّللاَّ

ِجهللِ  ُل َتْآِظيــِف اْلَمســْ هلِليِث َفضــْ ي اْلحــَ ااَ  وَلفــِ ا غــَ ََ ِْ ِإ هلِلي اِدِم َلالصــَّ ِ  اْلخــَ َؤاِل  ــَ َاُة  وَلالســا َلِ يــِو اْلُمَكافــَ
َ اءِ  رِ   وِبالهللا ِل اْلَخ،ـْ ٍِد َجَآاِ ِز َأهـْ هللْ   وَلالتَّْرِغ،ُب ِفي ُ ُه رِِن َللـَ هلَل َق ـْ ِر ِ آـْ ِت اْلَحاضـِ و اْلَم،ـِ  ًَلِة َ  ـَ ُا الصـَّ

فِ َ َ ْيِو لاإل لم  لك َصل ِ  ٍْ  ". ًلم ِباْلَم
 طالب: ............

 دعو  الناس يت لو  عليها!يأمٌة سودا   ،حقعروها ،ل وها تقل وا شننهااتق
 . ا َ ع و الآا  اآلن    ا لتظارطالب:  

 وإم فاألصل األمر وبعجيل الجنال . ام ما ينبلرو ، امنبلار يفعلونه اجبهادً 
و الــذي ث ــت أن ال عــل   ــرأة فــي أحاديــث اوــتهللل بهــاو للردف فــي طالــب:  فــي ل ظــ  أن رجــًلا
 ........البخاري  

 ه ا شك من الراوي أنه رجل أو امرأ .



 

 

 

 

 

 

9  
9 

 9 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 للعهلل ث ت ألو ا رأة في رلاَاف ....طالب:  
 من طرهٍ  صحيي تسبشهد، ما المانع؟ ما دام ورد 

 :َباُا َتْحِريِك ِتَجاَرِة الَخْمِر ِفي الَمْسِجهللِ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري  
و َ ْ  َ ا ِ  َثَآا َ ْ هلَلاُنو َ ْ  َأِبي َحْمَزَةو َ ِ  اَِلْ َمِشو َ ْ  ُ ْسِ ك و َ ْ  َ ْسُرلق  ا َحهللَّ ْت: َلمـَّ َ و َقالـَ شـَ

َلاو َخَرَا الآَِّ يا   ُأْلِزلَ  اُف ِ ْ  ُوٍَرِة الَبَقَرِة ِفي الرِ  َرَأُه َّ  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ -اآلََ ِإَلو الَمْسِجهلِل َفقـَ
َم ِتَجاَرَة الَخْمرِ   ".َ َ و الآَّاِ و ُثكَّ َحرَّ

ِجهللِ ": -رحمدده هللا تعددالى–صدداف  ي الَمســْ ــِ ِر ف ــْ اَرِة الَخم ِريِك ِتجــَ اُا َتحــْ ــَ كددر  و"ب والمددراد وبجددار  الخمددر نإل
كدر الحتكدم  البحرهم م أ  تجار  الخمر حراٌم فل المسجد مفهومه أنها حالٌف فدل صيدره، لكدن المدراد نإل
كر البيع والشرا  فل المسدجد، كمدا أنده جدا  نكدر  يما صيل: البيع والشرا  فل المسجد، يعنل حكم نإل

كددر الحكددم فددل الفددواح  كلهددا فددل المسددجد، وتتليدد  فددل القددره ، وم يع نددل أ  حكمهددا هكدد ا، وإنمددا نإل
 المسجد.

َثَآا َ ْ هلَلانُ "صوله:    اسمه: عبد هللا ون عثما  العبكل المرولي. "َحهللَّ
 اون؟ "َ ْ  َأِبي َحْمَزةَ "

 طالب: اب   يمٍن.
 نعم.

 سليما  ون مهرا . "َ ِ  اَِلْ َمشِ "
 أوو الضحى. ،اون "َ ْ  ُ ْسِ ك  "

 ى يح.طالب:  
 ضحى. يتنيبه أوو ال

 اون األجدع." َ ْ  َ ْسُرلق  "
َرةِ " ٍَرِة الَبقــَ ْ  وــُ اُف  ــِ ِت اآلَــَ ا ُأْلِزلــَ ْت: َلمــَّ َ و َقالــَ ْ  َ اِ شــَ َرَا " يعنددل: مددن أواخرهددا " ــَ او خــَ لــَ ي الرِ  فــِ

لبن ديص علدى صدرأ هد ه اآليدا، البدل فيهدا ا  و"ِإَلو الَمْسِجهلِل َفَقَرَأُه َّ   -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ   -الآَِّ يا 
 تحرهم الربا والبشديد فل أمره.

رِ " َم ِتَجاَرَة الَخمـْ وم يلدلم أ  يكدو  تحدرهم تجدار  الخمدر تدنخر ىلدى هد ا  "َفَقَرَأُه َّ َ َ و الآَّاِ و ُثكَّ َحرَّ
الوصدد ه أل  الخمددر حتر إلمددة  صبددل نلددك بمدددٍ  طوهلددة، أل  هدد ه اآليددا، مددن أواخددر مددا نددلف، وتحددرهم 

 لك بكثير.الخمر تقدم على ن 
 طالب: ...............

 نعم.    
 طالب: ...............

 لكن هو أيعد عليه فل ه ا الموصف، أيعد على نلك فل نلك الموصف.
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وُ : "-رحمــو ل–قـال الحــافظ  لــُ ٍْ ِجهللِ " :َق ي اْلَمســْ ِر فــِ اَرِة اْلَخمــْ ِريِك ِتجـَ اُا َتحــْ َك  :َأيْ " بــَ لــِ ََ ِر  كــْ ٍَاِز َِ جــَ
ِجهللِ   وْحَكاِ وِ َلَتْ ِ،،ِ  أَ  َتٌّي ِباْلَمسـْ ٍُ ُو ِ ْ  َأنَّ َتْحِريَمَها ُ خـْ ْقَتِضيِو َ ْ ُه ٍَ  وَلَلْيَس ُ َراُدُن َ ا ََ ا هـُ َلِإلَّمـَ

ْكِر َتْحِريِك :َ َ و َحْذِف ُ َضاف  َأيْ  َراءِ  وَباُا َِ ْكِر اْلَ ْيِع َلالشِ  َم َلِظ،ُرُن ِفي َباِا َِ  .َكَما َتَقهللَّ
ِقُع التَّ  ٍْ ٍْ ا َلَ  ٍَاِحِش ِفْعًلا َلَق ا   وْرَجَمِ  َأنَّ اْلَمْسِجهلَل ُ َآزَّن  َ ِ  اْلَ  ِذيِر ِ ْآهـَ ا ِ يـِو ِل تَّحـْ ْكُرهـَ ٍُز َِ َلِكْ  ََجـُ

ِلك َكَما َدلَّ َ َ ْيِو َهَذا اْلَحهلِليثُ  ََ  .َلَلْحٍ 
ُلوُ  ٍْ َحوب  ُىَ ْيح  َأبُ اَلُ س ك ُهٍَ  وُهٍَ السكِري  "َ ْ  َأِبي َحْمَزة" :َق  ".ٍ الضا

بيي؟ أليس هو  ب ة
 لك  المض ٍط  آهللي. وطالب: َى يح

 م م.
َحو ب  َى اُهٍَ  " اَء  وْيح  َأُبٍ الضا َرِة ِإْن  ـَ ٍَرِة اْلَبقـَ ،ِر وـُ َلَوَيْاِتي اْلَكًَلُم َ َ و َحهلِليِث اْلَباِا ِفي َتْ سـِ

ُ َتَعاَلو  .َّللاَّ
ٍِي ـَ   َكاَن َتْحِريُك اْلخَ   :َقاَل اْلَقاِضي ِعَياض   ة  َط هللَّ ا ِبمـُ لـَ ِ  الرِ  ُزلِل  َـَ ُو   وْمِر َقْ َل لـُ ُل َألـَّ ىـَ َّو -َ ُيْحَتمـَ

ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ  ا -َّللاَّ  .َأْخَ َر ِبَتْحِريِمَها َ رَّةا َبْعهلَل ُأْخَرى َتْاِك،هللا
َر َ ْ  َلقت  :ُقْ تُ  ُكٍَن َتْحِريُك التِ َجاَرِة ِف،َها َتَاخَّ  ".َتْحِريك  ،آَها َول أ  كَلُيْحَتَمُل َأْن ََ

 طالب: ...............
 ؟مانا

 طالب: .......

 من ال ي يقوله؟
 طالب: ...............

 طلعه من البقرهب.
 طالب: ...............

بيي. بيي جا  منه اون صة  صت
 طالب: ...............

نيبه؟  ما كت
 طالب: أبٍ الضحو.

بيي بفبي ال اد يطل  عه لك.م، أن  ايبب صة
 طالب: ...............

 ي بفبي ال اد.  طيب أعطنل ال
 طالب: ...............

 أبٍ الم يح.
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 طالب: ...............
بيي.  صة

 طالب: ...............
د بفبي ال اد ومعروف.  المهم أنه يتوجة

 :َباُا الَخهلَلِم ِلْ َمْسِجهللِ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري  
راا{:  -رضي ل  آها–  ُ  َعبَّا   َلَقاَل ابْ  ِجهلِل  [35] ل  مـران:  }َلَذْرُف َلَك َ ا ِفي َبْطِآي ُ َحرَّ ِلْ َمسـْ
ْخهلُلُ وَ  ََ. 

َثَآا َحمَّاد   و َقاَل: َحهللَّ َثَآا َأْحَمهلُل ْبُ  َلاِقهلل  َرةَ َحهللَّ ي ُهَريـْ ْ  َأبـِ و  ـَ ع  ي َرافـِ ْ  َأبـِ و  ـَ ت  ْ  َثابـِ رضـي ل – و  ـَ
ِجهلَل    -َأْل َرُجًلا -َأةا  : َأنَّ اْ رَ - آو َرَأةا -َكاَلْت َتُقكا الَمسـْ يِ   -َلَ  ُأَراُن ِإ َّ ا ـْ هلِليَث الآَّ ـِ َذَكَر حـَ ىـَ َّو -فـَ

 ".َألَُّو َى َّو َ َ و َقْ ِرَها -ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ 
ْخهلُلُ هَ " :عندك أيثر الروايا،   ألو ى و   و ق رن".و" ،ا"ََ

ل ــا أث تآــان  ــ   ولســختآا الخطيــ  لأىــل الســ طالي  "َخــهلل ها" طالــب: هآــا َقــٍل َــا  ــيخ: فــي
 إر اد الساري لهٍ كذلك    حا ي  لسختآا الخطي .

الخدم مدن أجدل العنايدة بالمسدجد، وم شدك أ  هد ا  "َباُا الَخهلَلِم ِلْ َمْسِجهللِ ":   -رحمه هللا تعالى–صاف  
ل نلددك ىلددى  صيددره بدداألجر ، فيتعددي إلن الخدددم علددى مددن تعلدديم شددعائر هللا، ىمددا أ  يت اشددر ونفسدده أو يكددإل

 فيكو  له أجر نلك. ،نفقبه
راا{:  -رضي ل  آها–  َلَقاَل اْبُ  َعبَّا   " ِلْ َمْسِجهلِل  [35] ل  مران:  }َلَذْرُف َلَك َ ا ِفي َبْطِآي ُ َحرَّ

ْخهلُلُ وَ  ََ." 
َثَآا َحمَّاد  ثم صاف: " و َقاَل: َحهللَّ َثَآا َأْحَمهلُل ْبُ  َلاِقهلل   د ون لهد.حما" َحهللَّ

 البتنانل." َ ْ  َثاِبت  "
كره." َ ْ  َأِبي َراِفع  "   ال ائغ ال ي تقدم نإل
َرَأةا    َ ْ  َأِبي ُهَرْيَرةَ " ًلا -َأنَّ ا ـْ ِجهلَل    -َأْل َرجـُ كا الَمسـْ ْت َتقـُ َرَأةا -َكالـَ ي اليعندل هد ا " َلَ  ُأَراُن ِإ َّ ا ـْ متبدرج إل

 عنده، وإ  كا  م يقطع به وم يجلم به.
 عليه ال ال  والسالم. "َألَُّو َى َّو َ َ و َقْ رِنَ  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ -َذَكَر َحهلِليَث الآَِّ يِ  فَ "

ُلوُ : "-رحمو ل–قال الحافظ  ٍْ ِ  َكِريَمَ  الخهللم ِفي اْلَمْسِجهلل" َباُا اْلَخهلَلِم ِلْ َمْسِجهللِ " :َق  .ِفي ِرَلاََ
لو ٍْ  .ب  َأِبي َحاِتك  ِبَمْعَآانُ اَذا التَّْعِ ،ْ َلى و هَ  "ب  َعبَّا اَلَقاَل " :َق
وُ  لــُ ٍْ راا{ :َق رَّ ا :َأيْ  [35] ل  مــران: }ُ حــَ ي  وُ ْعَتقــا ْذِر فــِ ُ  الآــَّ حَّ ْرِ ِهْك ىــِ ي  ــَ اَن فــِ ُو كــَ اِهُر َألــَّ َلالظــَّ

و َأنَّ   وَأْلَ ِدِهكْ  َ اَرُة ِبِإيَراِد َهَذا ِإلـَ ُرل اا َلَكَانَّ َغَرَض اْلُبَخاِريِ  اإلِْ اَن َ شـْ ِ  كـَ ِجهلِل ِباْلِخهلْل ـَ يِك اْلَمسـْ  َتْعظـِ
اِلَ  ِ  وِ إَحتَّو    وِ ْآهلَل اِْلَُ ِك السَّ هلِلِن ِلِخهلْلَ تـِ ْذُر َللـَ ُو لـَ اِا  ونَّ َبْعَضُهْك َلَقَع ِ آـْ هلِليث اْلبـَ َك الحـَ لـِ ََ َبُ   َلُ َآاوـَ
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ِ  لَ  ِ  َتَ راِع ِتْ َك اْلَمْرَأِة ِبِإَقا ـَ ِجهللِ ِ ْ  ِجَهِ  ِىحَّ ِ  اْلَمسـْ َها ِلِخهلْل ـَ يِ   ؛ْ سـِ ِو -ِلَتْقِريـِر الآَّ ـِ ُ َ َ يـْ ىـَ َّو َّللاَّ
ِلكَ  -َلَو َّكَ  ََ  .َلَها َ َ و 
ُلوُ  ٍْ َثَآا َأْحَمهلُل ْبُ  َلاِقهلل  "  :َق نُ   "َحهللَّ ب  َزْيهلل  َلِرَجاُلُو اَلَ ْيخو َحمَّاد ُهٍَ   وَلاْوُك َأِبيو   هلل اْلم ك  وَلاِقهلل  َجهللا

 .ُهَرْيَرَة َبْصِرياٍنَ  ِإَلو َأِبي
ُلوُ  ٍْ  .ِبَضكِ  اْلَهْمَزِة َأْي َأُظآاوُ  "َلَ  ُأَرانُ " :َق
ُلوُ  ٍْ ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ -َفَذَكَر َحهلِليَث الآَِّ يِ  " :َق ".الَِّذي تقهللم ق ل ب :َأيِ  "-َى َّو َّللاَّ  اا 
 نعم.

 :ُيْرَلُ  ِفي الَمْسِجهللِ  -ِل الَةِريِكأَ -َباُا اَِلِو،ِر " :-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري  
و َ ْ  ُ ْعَبَ و َ ْ  ُ َحمَّهلِل بْ  َثَآا ِإْوَحاُق ْبُ  ِإْبَراِهيَكو َقاَل: َأْخَ َرَلا َرْل  و َوُ َحمَّهلُل ْبُ  َجْعَ ر  و َحهللَّ ِ  ِزَياد 

َرةَ  ي ُهَريــْ ْ  َأبــِ يِ   -رضــي ل  آــو–  ــَ ِ  الآَّ ــِ ِو لَ - ــَ اَل:  -وــَ َّكَ ىــَ َّو ُل َ َ يــْ َ  »قــَ ا  ــِ ِإنَّ ِ ْ ِريتــا
َاَرْدُف َأْن   -َأْل َكِ َم ا َلْحٍََها-الِج ِ  َتَ  ََّت َ َ يَّ الَباِرَحَ    ُوو فـَ ُ ِ آـْ َاْ َكَآِآي َّللاَّ ًَلَةو فـَ يَّ الصـَّ َع َ  ـَ ِلَيْقطـَ

ِجهللِ  ٍَاِري الَمســْ ْ  وــَ اِرَي    ــِ و وــَ ُو ِإلــَ ٍا َلَتآْ  ؛َأْرِلطــَ ِبُح و ُتصــْ ي َحتــَّ َل َأخــِ ٍْ َذَكْرُف قــَ ْكو فــَ ِو ُك اكــُ ُرلا ِإَليــْ ظــُ
هلِلي{  ُوَ ْيَماَن: ْ  َبعـْ هلل   ـِ ي ِِلَحـَ ا   َيْآَبةـِ ُن  .«[35]ص: }َراِ  اْغِ ْر ِلي َلَهْب ِلي ُ ْ كـا َردَّ اَل َرْل  : فـَ قـَ

 ".َخاِوئاا
ِريِك": -رحمده هللا تعدالى–يقوف المؤلدف  ،ِر َأِل الةـَ اُا اَِلوـِ ْرَلُ  " )والغدرهم( :روايدا، فدل بعدض ال "بـَ يـُ

ن منده فدل الجهداد يكدو  أسديًرا، والغدرهم: المددين يدتربةط فدل المسدجده "  ِفي الَمْسِجهللِ  األسير: مدن تتمتكد إل
 فيكو  عوًنا لقومه على المسلمين. ،لئال يضيع ح  الدائن، واألسيره لئال يهرب 

َثَآا ِإْوَحاُق ْبُ  ِإْبَراِهيكَ ": -رحمه هللا–صاف   الحنللل المعروف باون راهوهه. "َحهللَّ
 وم يقوف ىم أخبرنا. "َقاَل: َأْخَ َرَلا"
 وهو اون عت اد . "َأْخَ َرَلا َرْل   "
 صتندر. "َوُ َحمَّهلُل ْبُ  َجْعَ ر  "
 اون الحجاج. "َ ْ  ُ ْعَب َ "
و َ ْ  َأِبي ُهَرْيَرةَ " اَل: -َ ْيِو َلوـَ َّكَ َى َّو ُل  َ -َ ِ  الآَِّ يِ   وَ ْ  ُ َحمَّهلِل ْبِ  ِزَياد  َ   قـَ ا  ـِ »ِإنَّ ِ ْ ِريتـا

  َ يَّ الَباِرحــَ َت َ  ــَ ا-الجــِ ِ  َتَ  ــَّ عليدده –يعنددل لدديس بالضددرور  أ  يكدو  ولفدد  النبددل  «َأْل َكِ مــَ ا َلْحٍَهــَ
 لكنه بمعناه. -ال ال  والسالم

ًَلةَ » ــَّ يَّ الصـ ــَ َع َ  ـ ــَ يفعلددده المسدددلم مدددن  وهددد ا شدددن  الشدددياطين يحرصدددو  علدددى الخدددالف بمدددا «ِلَيْقطـ
 الد ادا، كال ال  وصيرها.

ًَلةَ » ُ ِ ْآوُ  ِلَيْقَطَع َ َ يَّ الصَّ  فردعه هللا خاسًئا كما سينتل. ،يعنل: أصدره عليه «َفَاْ َكَآِآي َّللاَّ
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وُ » ُ ِ آــْ َاْ َكَآِآي َّللاَّ ِجهللِ  وفــَ ٍَاِري الَمســْ ْ  وــَ اِرَي    ــِ و وــَ ُو ِإلــَ َاَرْدُف َأْن َأْرِلطــَ روا ىليدده كلكددم أو لبنلدد ؛«فــَ
 -عليدده ال ددال  والسددالم–جددا  فددل بعددض األحاديددث، لكددن النبددل  اينلددر ىليدده صددبيا  المدينددة كمدد

ْ   :امبنع من نلك، لمانا؟ ألنه ت ك إلر دعو  سليما  هلل   ـِ ي ِِلَحـَ }َراِ  اْغِ ْر ِلي َلَهْب ِلي ُ ْ كاا   َيْآَبةـِ
 ...-لسالمعليه ال ال  وا -ولو فعله النبل و[35]ص: َبْعهلِلي{

ٍة و يمان.  طالب:  ا تحققت د 
عليدده  -كاندد  دعددو  سددليما  مشددبركة، وهكددو  هدد ا الملددك ح ددل ألحددٍد مددن بعددده وهددو النبددل ،نعددم

 . -ال ال  والسالم
ُن َخاِوئاا""  .َقاَل َرْل  : َفَردَّ

نهددم يدددلونهم علددى أبعددض مددن يددلاوف الر يددة أو الحسدد ة يسددنلو  عددن امسددبعانة بددالجن المسددلمين، و 
أو أنهم يتخبرو  عمعن عا  ه ا الشخص أو سحره، كله ه ا  ،مواطن السرصة أو صيرها مما يترهدو  

ندو  وم  ،-عليده السدالم–منالعة فل دعو  سليما ، وأ  ه ا من خواي سدليما   وأ  الجدن م يؤمة
بشدلٍ  وهخبرونده  ،يتوثةقو ، وأنهم عترإلف بننهم يسبدرجو ، ينتو  ىلى الشخص وهتقدمو  ىليده خدمدة

صد يتفيده ودو  مقاول، ثم يسبرسل معهم، مثل ما جا  بعض الر صا  ونكدر أنده أحدرق سد عين مملكدة 
كل ه ا ى  ح ل فهو اسبدراجه  ،ومشى على يده ك ا من العشرا، أو المئا، من المقعدين  ،جن

بإلن النداس بده، ثدم م يسدبطيع الرجدوع، ى نا صيدل: ألنه م يلبث أ  يبركه فدل منب دف الطرهد  وصدد فدت
فددال  مشددى علددى يددده كدد ا، وفعددل كدد ا، وأحددرق كدد ا، وح ددل لدده مددن األشدديا  البددل انبفددع وهددا مددع 
يثرتها يبولعد فل نفسه أ  ه ا أمدر علديم م يسدبطيع أ  يبخلدى عنده، فدل أوف األمدر وددو  مقاودل 

م لدده شدديًئا يخددرق عقيدتدده، وصددد ح ددل يسددبطيع  م ،اسددبدراج شدديًئا فشدديًئا ىلددى أ  يطلددب مندده أ  يتقددد إل
البراجددعه أل  هدد ا األمددر الدد ي اسددبدرجوه بدده لدديس بالشددل  السددهل يسددبطيع النسددا  بكددل راحددة أ  

 يبنالف عنه، وهللا المسبعا .
رك األيبر صار يتقر إلب ىلى  -نسنف هللا العافية-ورأينا من ه ه النوعيا، من وصل به الحد ىلى الش إل

رك األيبر.الشياطين وإلى الجن القراوين البل هل من نوع ا  لش إل
لمدددا تددد كعر الددددعو   -عليددده ال دددال  والسدددالم–فدددالنبل  ،-عليددده السدددالم–فهددد ا مدددن خدددواي سدددليما  

توصف، وهم أيًضا عالم الغيب م تدري من ال ادق والكانب، الثقة وصير الثقة وإلى صير نلك مما 
 نتيإلر فل مناس اٍ، كثير .

ُلوُ : "-رحمو ل–قال الحافظ   ٍْ ِريِكَباُا اِْلَ " :َق ِر بِـ " ِو،ِر َأِل اْلةـَ َذا ِلْأَْكَـَ ٍيـع (َألـ)كـَ ي ل تآ ي  وَلهـِ َلفـِ
َكِ  َلَغْ،رِِن اِرَلاََ   َِ  (َلاْلَةِريِك)ب  السَّ ٍَاِل اْلَعْط  .ِب

ُلوُ  ٍْ َثَآا رل " :َق  .ب  ُعَباَدةَ اُهٍَ  "َحهللَّ
ُلوُ  ٍْ ِم َأيْ   «َتَ  َّتَ »  :َق َض   :ِباْلَ اِء َلَتْشهلِليهلِل الًلَّ زَّازُ  وَبَةتـَ ا : َأيْ  و ِلي َفْ تـَ ا َتَعرَّ اَل اْلقـَ بَ  :َلقـَ ثـَّ ٍَ ي َت ْعآـِ  وََ

َهِريا  ْيُء َفاْلَ َ َت َلَتَ  ََّت ِبَمْعآاو :َلَقاَل اْلَجٍْ  .َأْفَ َت الشَّ
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ُلوُ  ٍْ  ".ُكلا َزاِ ل  َباِر    :َقاَل َىاِحُب اْلُمْآَتَهو «اْلَباِرَح َ » :َق
 ما المنبهى؟ لمن هو؟

 ..........طالب: ...
 رأي  الموفوع يخدم ه ا. أمتقوله عن علم 

 طالب: .............
 من له؟

 طالب: .............
 أنا ما أنكره اآل ، ن كر الجوهري، ون كر القلال، ون كر كل من مر فل ه ا. ،ما أدري وهللا

 طالب: .............
 ي حثه صيرك وأن  اصرأ. أوابحث، 

 ل  ر كي.طالب: المآتهو في ال ة  
 نعم.

ُلوُ " ٍْ و  «اْلَباِرحـَ َ »  :َق اِحُب اْلُمْآَتهـَ اَل ىـَ اِر    :قـَ ل  بـَ لا َزا ـِ و َلْ، ـَ    وكـُ َي َأْدلـَ ُ  َلهـِ َ،ِت اْلَباِرحـَ مِ  ُو وـُ َلِ آـْ
 .َزاَلْت َ ْآكَ 

وُ  لـُ ٍْ ا" :َق اِليا  "َأْل َكِ مـَ ا َلْحٍَهـَ اَل اْلِكْر ـَ و اْلَباِرحَـ  :قـَ ع  ِإلـَ ِم،ُر َراجـِ و ُجْم ـَ ِ الضـَّ يَّ » :ِ  َأْل ِإلـَ َت َ  ـَ َتَ  ـَّ
 .«اْلَباِرَح َ 

ظِ   :ُقْ تُ  ًَلةِ   :َرَلاُن َ َباَبُ  َ ْ  ُ ْعَبَ  ِبَ  ـْ ِر الصـَّ ي َأَلاخـِ َُ فـِ آِ  ُو اْلُمصـَ يَّ َأْخَرجـَ هللَّ َ  ـَ ي َفشـَ َرَض لـِ  و ـَ
ِ  َ  ْ  وَلُهٍَ ُيَؤيِ هلُل اِ ْحِتَماَل الََّاِليَ  زَّاِق ُ ِرَض ِلي ِفي ُىٍَرِة ِهر   َلَلَقَع ِفي ِرَلاََ  ".هلِل الرَّ

هم يبشدكلو  وهب دورو ، وكثيدًرا مدا يدنتل الواحدد مدنهم فدل صدور  هدر أو صدور  كلدب أو مدا أشد ه 
 نلك، وصد ينتل فل صور  حمار أو صير نلك، فهم يبشكلو .

ْرَداءِ " ي الـهللَّ هلِليِث َأبــِ ْ  حـَ ِ ك   ـِ ار  » :َلِلُمسـْ ْ  لـَ َهاا   ـِ اَء ِبشــِ يجـَ ي َلْجهـِ ُو فــِ ْ   و«ِلَيْجَع ـَ اِ يِ   ــِ َلِل آَّسـَ
هللي  وَفَاَخْذُتُو َفَصَرْ ُتُو فخآقتو»  :َحهلِليِث َ اِ َش َ  ال  اَلفهـك  .«َحتَّو لجهللف برد ِلَسالو   و يـَ بـ  َبطـَّ

ٍَرِتوِ  ِر ىــُ ــْ ل  ِبَة، كِ  َر ُ َتشــَ ــْ ُو َغ، ــَ ِرَض ل ،َ   ــُ اَن حــِ ــَ ُو ك ــَّ ُو َأل ــْ ُرُن ِ آ ــْ ِ يَّ  َلَغ، ٍا و ِ اِْلَىــْ اُل ــَ َ   :َفق ــَ ِإنَّ ُرْؤي
َْ َ َ ْ،َها َخاصي ِبالآَِّ ي ِ  ْيَطاِن َ َ و ُىٍَرِتِو الَِّتي ُخِ  ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ  -الشَّ  ".-َى َّو َّللاَّ

 يعنل أخً ا من ه ا الحديث، وناً  على أنه رهه على صورته.
ِلِو َتَعالَ   ؛َلَأ َّا َغْ،ُرُن ِ َ  الآَّاِ  َفًَل " ٍْ ُو{  :وِلَق ٍَ َلَقِ ، ـُ َراُكْك هـُ ُو يـَ َ   و[27]اِل ـراف: }ِإلـَّ َآْذُكُر َبِ يـَّ َلوـَ

 ِْ هلْلِء اْلَخ ـْ ي بـَ َُ فـِ َكَرُن اْلُمَؤلـِ  ََ ْكِر اْلِج ِ  َحْ،ُث  و  وَ َباِحِث َهِذِن اْلَمْسَاَلِ  ِفي َباِا َِ ًَلُم َ  ـَ ْاِتي اْلكـَ َليـَ
اِ هلِل َحهلِليِث اْلَباِا ِفي َت ْ  ٍَ  )ص(.ِس،ِر ُوٍَرِة َبِ يَِّ  َف

ُلوُ  ٍْ ََر    [35]ص:  }َراِ  اْغِ ْر ِلي َلَهْب ِلي{  :َق ِ  َأِبي  ا وَكَذا ِفي ِرَلاََ اِف ُهآـَ َلاَـَ َراِ  ) :َلِفي َبِ يَِّ  الرِ 
ِْ اِ ْقِتَباِ  َ  َ َ و َقْصهلِل التِ ًَلَلةِ  :َقاَل اْلِكْرَ اِليا  (َهْب ِلي َكَرُن َ َ و َطِري ََ  .َلَع َُّو 
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ِْ التِ ًَلَلةِ   :ُقْ تُ  ََر   َ َ و َلَس ِ  َأِبي  ِل  وَلَلَقَع ِ ْآهلَل ُ ْسِ ك  َكَما ِفي ِرَلاََ ْ  َبعـْ ُو َتْةِ،،ـر   ـِ اِهُر َألـَّ َفالظـَّ
َلاةِ   .الرا
ُلوُ  ٍْ نُ   :َقاَل َرْل   "  :َق يا  :َأيِ  "َفَردَّ ِو َلوـَ َّكَ -الآَّ ـِ ُ َ َ يـْ ئاا"َردَّ اْلِعْ ِريـَت  -ىـَ َّو َّللاَّ ا :َأيْ  "َخاوـِ ُرلدا  وَ طـْ

ر   ِ  َجْع ـَ هلِل بـْ ِو ُ َحمـَّ ِ  َرْل   ُدلَن َرِ يقـِ َياَدَة ِفي ِرَلاََ ي  وَلَظاِهُرُن َأنَّ َهِذِن الزِ  َُ فـِ آِ  ُو اْلُمصـَ ْ  َأْخَرجـَ َلكـِ
ار   ِ  َبشـَّ هلَلنُ   وَأَحاِديِث اِْلَْلِ َياِء َ ْ  ُ َحمَّهلِل بـْ ر  َلحـْ ِ  َجْع ـَ هلِل بـْ ْ  ُ َحمـَّ ا   و ـَ رِِن َأَْضـا ي  خـِ ُن "َلَزاَد فـِ َردَّ فـَ

ِْ الآَّْضِر َ ْ  ُ ْعَبَ  ِبَ ْ ظِ   و"َخاِوئاا ُ َخاِوئاا) :َلَرَلاُن ُ ْسِ ك  ِ ْ  َطِري ُن َّللاَّ  (".َفَردَّ
 يكفل يكفل.      

  
    

   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 


