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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، .

ا  ـــْ  : "-رحمــو ل تعــالو–قــاا اا ــاب الب ــار   ،ْر أبِ  ــ  ِْ اِ بوــْ لــِ رب اْا ْاأبا أبوــِ بكب لب اا اْغِتْساــب بــب
ِأُ ُر اِلغبْريكب أبِن ُ ِحببسب ْالبو  .اِلمبِاْجهللْ  ِيٌح  ب انب ُشرب كب اْريبْة اِلمبِاْجهللْ لب  .وب

ْ ِبُ  ُيٍُوفب  ِ هلُل َّللاَّ ثبآبا  ب هللَّ ثبآبا ال َِّ،ثُ   :قبااب   وحب هللَّ ربةب   :قبااب   وحب يـِ ا ُهرب ْم ب أببـب ْع،هلل  وـب ْع،هلُل ِبُ  أبْب  وـب ثبآبا وب هللَّ  –حب
ااب  -رض  ل  آو ثب الآَّ ـْ    :قـب وـب َّكب -ببعـب ْو لب ُ  ب بْـِ ِ،ا  ْق ـب ب لبجِـ  -ىـب َّو َّللاَّ ِ   ؛هلل  خـب جـُ    ـْ ِْ ْبرب َب ا  بجـب

اُا لبوُ  ةب ُ قب ْآْفب ُة ِبُ  ُأثباا   :ببْآ  حب ْجهللْ  وُثمبا ب ٍباْر  اِلمباـِ ِ  وـب اْريبة   ـْ ٍُن ْباـب لبطـُ ْو الآَّ ـْ    و برب َب ْالبْـِ رب - ب ـب
وب َّكب  ْو لب ِْ ُ  ب ب ااب   -ىب َّو َّللاَّ ٍا ُثمبا بةب »  : بقب ُثكَّ  و باِتسباب ب  وْريب  ْ ِ  اِلمبِاْجهللْ  باِلطب بقب ْالبو لبِ    قب   «أبِطْ ُق

خب ب اِلمبِاْجهللب  ااب  ودب ُوٍُا َّللاَّْ  : بقب ا رب مَّهلل  ُ لبأبنَّ ُ حب هلُل أبِن غب ْالبوب ْاغَّ َّللاَّ  ".أبِشهب
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ،أجمعين، أما بعد 
ا ْ   اِلمبِاْجهللْ ": -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف ف ِْ اِ بْو،ْر أبِ    ِل رب اْا ْاأبا أبِو بكب لب  ".بباا اْغِتْساب
اْا ْاأبا أبِو بكب " " االغتساال عناد ولاول امساالم مساخلةي لالفياة لاين أمام العلام مان م: مان بباا اْغِتْساب

 م الُكفر والدلول في امسالم.ويجعم من موجبات الُغس ،ُيوجبه مطلًقا إذا أسلم
 ومن م: من ال ُيوجبه مطلًقا؛ ألن امسالم ي دم ما كان قبله.

 ومن م: من ُيفر ِّق لين من حصم له سبب الُغسم في ُكفره فيلزمه الُغسم وَمن ال فال.
والمعروف عند الحناللة والشافعية والمالكياة أن ام ُيوجباون الُغسام علاى لاالفم ليان م فاي ما امب م، 

 لكن م ا مو المش ور.
اْا ْاأبا أبِو بكب " لماا ُأطلاِّق  ،ُثمامة لما ُأطلِّق وقد كان مربوًطا فاي ساارية مان ساوارم المساجد  ،"اْغِتْساب

انطلاااق إلاااى ن ااامم أو نجااامم قرياااب مااان المساااجد فاغتسااام، ومااام يكفاااي مااا ا لالساااتدالل علاااى اللااازوم 
–األحاويا  لماا أسالم قاال لاه النباي والوجوب أو االحتمال أنه اجت اوي منه؟ ولكان جااف فاي بعا  

ِعرب اِلُكِفرْ »: -صلى هللا عليه وسلم  .  لاتسا « أبِلْق  بِآكب شب
ْجهللْ " ا  ـْ  اِلمباـِ ِْ اِ بْو،ْر أبِ    ِل رب ا ُرباِّ  بالمساجد، وفاي ماة لماا جايف باه وماو علاى كفاره أسايرً فُثما" لب

فربطااوه  ،ن ربطااهإمااا قااال بع اا م: فربطااوه؛ فلاا ا ل -عليااه الصااالل والسااالم–روايااةم أماار بااه النبااي 
ٍن«ولا ل  لماا علاِّم قاال:  -صالى هللا علياه وسالم–بساريةم م ا اجت اوي من م مان غيار علماه   »أط قـ

يمر به ولام ياخمر  -عليه الصالل والسالم–وم ا الكالم ليس بصحيح؛ ألنه مك  ثالثة أيام والنبي 
ما ا الارب  ألمار بإطالقاه مان أول ماا بإطالقه، ولو كان ربطه من اجت ااومم فقا  وماو ال يساتحق 

 رآه.
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ال يمكاان أن يتصاارفوا مثاام ماا ا التصاارف بغياار  -رضااوان هللا علااي م–األماار الثاااني: أن الصااحابة 
 .-عليه الصالل والسالم-أمره 
ِيحٌ " انب ُشرب كب وألبااره وأحكاماه يتناقل اا العلمااف فاي  ،ومو من أش ر الق اال فاي امساالم ،القاضي" لب

ز في م ا الباب، وُنقِّم عنه ناواور فاي الق ااف ُكتب التراجم  والسير، وُكتب الق اف ومو قاضم ُمبر ِّ
 يجدر بطالب العلم أن يرجع إلي ا.

ِأُ ُر اِلغبْريكب " ِيٌح  ب انب ُشرب كب وقاالوا: إن حا ف البااف مناا  "أبِن ُ ِحببسب واألصم يخمر به، يخمر بالغريم ""  لب
بس، وال ماانع أن  تنزياًل للفعم ُيحَبس منزلة المطاوِّع، فيكون اللفظ األصم فيه يخمر الغاريم أن ينحاَ
 ُيحَ ف حرف الجر إذا ُأمِّن اللبس. 
.................................... 

 
اْب ُ   ــب اِ بُ فْ  ا بىـــــــ ــْ ٌب بـــــــ ــِ ِْ ُك ب،ـــــــ ارب ــب  أبشـــــــ

 ال مانع أن ُيحَ ف عند أمن اللبس. 
ِأُ ُر اِلغبْريكب أبِن ُ ِحببسب " الغريم كما ُيطَلق على المدين ُيطَلق على الدائن، ف ام ُيمكان   اللبس؛ ألن"   ب

 وحينئ م يجوز الح ف.  ،أن ُيفَ م من كالم ُشريح أن الدائن ُيؤَمر أن ُيحَبس؟ ال، ف نا ُيؤَمن اللبس
اْريبْة اِلمبِاْجهللْ "  يعني ُيرَب  في سارية المسجد." أبِن ُ ِحببسب ْالبو وب

رل  ،وحينئا م ال يجاوز حبسااهوالغاريم إماا أن يكاون معسااًرا،  ربٌة واألمار باالِنرِّ ربة   بآبَــْ انب ُأل ُ اـِ }لبْإِن كــب
ربة { ِْاب م ا المتعين في حق ِّه، أو يكون مماطاًل وحينئ م ُيحَبس؛ حتى ياؤوم ماا   [280]البقرة:  ْالبو  ب

 عليه.
اْريبْة اِلمباِ " ِأُ ُر اِلغبْريكب أبِن ُ ِحببسب ْالبو وب ِيٌح  ب انب ُشرب كب " قاالوا: وكاان ماع ذلا  ُيحاَبس إلاى ساارية ْجهللْ لب

–فاي ع اد عمار  األن الساجن كاان موجاووً  ؛المسجد؛ حتى يتم الحكم عليه، ثم ُيرَسم إلاى الساجن
 وكان شريح من ُق ال عمر. ،-رضي هللا عنه

ْ ِبُ  ُيٍُوفب : "-رحمه هللا–قال  ِ هلُل َّللاَّ ثبآبا  ب هللَّ  ومو التنيسي." حب
ثبآبا ال :قبااب " هللَّ  ومو الن سعد."  َِّ،ثُ حب
ْع،هلل   :قبااب " ْع،هلُل ِبُ  أبْب  وب ثبآبا وب هللَّ  المقبرم." حب
ِيربةب " ْم ب أبببا ُهرب وب َّكب -ببعبثب الآَّْ     :قبااب  وب ْو لب ِْ ُ  ب ب ِ،ا  ْق ب ب لبِجهلل   -ىب َّو َّللاَّ ماا  ،كاُل االاياًل علي اا ر " خب

 ُتبَع  ال يم وحدما.
هلل  " م أم: "ْق ـــب ب لبجـــِ ج ااة نجاااد، ونجاااد: كااام مااا ارتفاااع وعاااال مااان األرض، قااالوا: مااان ت اماااة إلاااى  قِّباااَ

 العراق. 
وُ " اُا لــب ةب ُ قــب ْآْفــب ِ  ببآــْ  حب جــُ    ــْ ِْ ْبرب َب ا اا   : بجــب ُ  ُأثــب ُة بــِ اْريبة   ؛ُثمبا ــب ٍُن ْباــب لبطــُ جااافت بااه أساايًرا لاام "  برب

 فجافت به أسيًرا. ،ُيسلِّم
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ٍبارْ " ِ  وــب اْريبة   ــْ ٍُن ْباــب لبطــُ ْجهللْ  برب ي ِّن ذلاا  فااي بعاا   -عليااه الصااالل والسااالم–بااخمره "   اِلمباــِ كمااا لااُ
 الروايات.

ْو الآَّْ    " ِْ َب ْالب رب وب َّكب - ب ب ْو لب ِْ ُ  ب ب فجاف في الرواياات أناه ثاالي لياالم يمار باه وال ُيحادِّي " -ىب َّو َّللاَّ
ٍا ُثمبا بةب » في الثالثة قاال:  -عليه الصالل والسالم–شيًئا   وكخناه عارف أناه وقار امساالم أو  و«أبِطْ ُق

 اميمان في قلبه.
 طالب: ................

 كم ما مر عليه قال: وال عنده جديد. » ا ثما ة«
 طالب: ................
 ومي في الب ارم بخطول من م ا. ،نعم القصة معروفة

 طالب: ................
 كيف يق ي حاجته؟

 طالب: ................
 عنه الرباط ويطلع مع أحد يق ي حاجته ويرجع؟  ن قو ما يطل

 طالب: ................
وكانا  معصاومة  -علياه الصاالل والساالم–تقيسه على الدابة التاي طااف علي اا النباي   أن  أو ُتريد 

ما ا ي تلاف، فاال لاُد أن يكاون  ،تي شيفي من م ا، لكن ما له عالقاةخمن أن تبول في المسجد، سي
راط فاي المساجد ُتتَرك له فرصاة ي ق اي حاجتاه ماع المرا،باة، وتقادم أناه يجاوز إرساال الُفسااف وال ام

 يجوز. ،نصوا على ذل  ،للحاجة
 طالب: ................

 إذا ُرجي إسالمه أو حتى يسمع كالم هللا؟  أميجوز مطلًقا 
ااب " ةب »  : بقب ٍا ُثمبا ـب و لب ـِ   قبْريـب  " فاخطلقوه" «أبِطْ قـُ اِلطب بقب ْالـب ي بعا  الرواياات الموِثقاة المعتمادل فا"  ـب

مان المساجد فاغتسام، وال يمناع أن يكاون  ، نجام قرياب واعتمدما كثيري من الشراح لدل ن م )نجم(
)ن م( يعني: بستان ُيطَلق الن م وياُراو باه البساتان، وفياه مااف، مماا يتطلباه البساتان والن ام مااف، 

 والنجم: مو السا،ية من الماف. 
ْجهللب ُثكَّ   و باِتسباب ب " خـب ب اِلمباـِ ااب   و دب ٍُا َّللاَّْ   : بقـب وـُ ا رب هلل  مـَّ ُ لبأبنَّ ُ حب وب ْاغَّ َّللاَّ هلُل أبِن غب ْالـب هب وب ا ا ولام  و"أبشـِ

ر أنااه فااي األيااام الثالثااة وقاار اميمااان فااي قلبااه، ولكنااه لاام  د ِّ فااي امسااالم بااإعالن الشاا اوتين، ولااو قااُ
و  ،اينطق بالش اوتين، فإنه حينئ م يكون حكمه كافرً  سـَّ َب حب ا ُْ أبِن ُأقباْت ب الآـَّ ٍا:»ُأْ ِر ٍلـ وب ْاغَّ   ق غب ْالـب

 .«َّللاَُّ 
مااا الفاارق لااين ماا ه الترجمااة والترجمااة التااي قبل ااا باااب األسااير أو الغااريم يااُرَب  فااي المسااجد أو مااي 

 جزفي من ا؟ 
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 طالب: أضاف اغتسااا  ا شْخ.
 سيختي الكالم في ا ولماذا كررما.

 ا شْخ.طالب: اغتسااا  
 م ا زائد االغتسال، لكن الشق الثاني األسير أو الغريم ُيرَب  في المسجد.

 طالب: ..............
 ماذا؟

   طالب: ..............
 أسير الجني م ا مو العفري  وأسير أراو أن يربطه؛ ليخسره.

 طالب:  ا هٍ تعريف ا و،ر؟
 المربوط من الكفرل.

ٍاَ    الج  أل االس؟  طالب: و
ةب »لجن أو امنس ا  يقوله أللي مريرل ومو جني.؟«  با  بعب ب أبْو،ُردب البباْرحب
 .نعم

 : -رحمو ل–قاا الحا ظ 
ُلوُ " ٍِ ا ْ   اِلمبِاْجهللْ "  :قب ِْ اِ بْو،رب أبِ    ِل رب اْا ْاأبا أبِو بكب لب ْْ " بباُا اْغِتْساب ا لبا ـب ِب  وهبكبذبا ْ   أبِ ثبْر الرْ  قب وـب لب

ْلوْ  ْلِْلبْى،ْ   ْ  ٍِ ْريمبةب قب كب ِْ اِ بْو،رب " :لب ِل رب  و  خرن".ْالب  "لب
 فاكتفوا ل ا. ،ألن ا تقدم  في الترجمة السابقة

ة  " مــب اب تبِرجب اٌا بــْ ْهِك بــب هللب ببِع ــْ وُ  ولبْ آــِ ْذ  قبِ  ــب اْا الــَّ ٌ   ــْ ب اِلبــب ُو  بلــِ أبلــَّ كب َّْ ب  ولب ٍنب بــب ُ  أبِن  بكــُ يبِحسبمــْ لب
هللَّ   ْة  باب مب رب لبوُ ْل سَِّرجب ْباضب ْبمبا ظبهب ٍْا  وببِعُ ُهُك اِل ب اُا ُدخـُ ْو بـب كب  ب بْـِ ِرجب مباْ ،ْ  َّ تـب وـِ ْو أبنَّ ااِْ يبهلُلا   ب بْـِ لب
رب    واِلُمِشْرْد اِلمبِاْجهللب  بب اِ ُخـِ ْة  بقـْ مب ْظ السَِّرجب ْة لبفب ُتُو ْبْإ بادب اْر   لبِك تبِجْر  بادب ا  باِلُب ب لاغتساـاا  ولبأبِ   

هلل    أو ك غ  ْاأا و ُبعـِ اْجهلْل ْاغَّ  ب ـب ااب  وتع ق لبُو ْبأبِحكباْب اِلمباـب ٍب أبِن ُ قـب ا :لبهـُ اْلبـ  ٌب تب اْ ُر ُجآـُ ُب  واِلكـب لباِلُجآـُ
ُرلربة   ْجهلْل ْاغَّ ْل ـب ٌٍع ْ  ب اِلمباـِ ِمُآ ا  و ب ْجهلْل ُجُآبـ  ْو  ـْ  اِلمباـِ ُرلربٌة ْلُ ِ ثـْ قب ضـب ِك تب ـِ ا أبوـِ بكب لـب اـب ب  باِتسب  ؛ ب بمـَّ
قبا بة ْ   اِلمبِاْجهلل ٍغ لبُو ااِْ  .لسا

ِْ ْ الباد  و    مبةب هبذبا اِلبباْا ْأِكُر اِل ب َْ ْ   اِلمبِاْجهللْ  ب  اِلُمْآ،ْر أبنَّ تبِرجب ربا ْة  :قبااب  .لبالشْ  ا ْلْقلـَّ ُسهب ُ طباببقب لب
وْ  لــْ ٍِ ٍْب قب ِ  ُ مــُ ذبُن  ــْ كب أبخــب آــِ ب أبلــْ ،ــَّ ب  ب ِ  تب ب ةب أبنَّ  ــب ْذِكْر َّللاَّْ » :ُثمبا ــب اْجهلُل لــْ ْل اِلمباــب ا ُبْآ،ــب أبربادب  و«ْالَّمــب  ــب
ِ،ْر أبْلكب  َب تب ا ٍبب  بِ ُلٌٍص ْبأبِشْب اْر   أبنَّ هبذبا اِلُعُم  .اِلُب ب

ا ُِ اِ بْو،ْر ْ   اِلمبِاْجهللْ   :ْ ِآهب ِل ةْ   ورب ازب أبْلكب ْلِ مبِل بحب رب   و بْإأبا جب ُ  لبالشـْ  ٍُز اِل بْـِ ذبْلكب  بجـُ ْة  بكـب َُ ْلِ مبلـِ بحب ا
 ".ْ   اِلمبِاْجهللْ 

 تكلمف م ا، وترجمة البيع والشراف تقدم .
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ْخ   ولبغب  بِ فبو  با ْفْْو ْ  ب السَّكب  فْ   :ُقِ لُ " ِ  ُلاـب َ   ـْ  ِ كب  ـْ  شـب ْة  ـب ب أبلـْ مـب ربُن  ـْ ب السَِّرجب لبِْسب  با أب ـب لب
اْر ْ  ُهآبا هللَّ بِل قبِ  ب   واِلُب ب ٍباا  لبْإلَّمبا تبقب ْة أبِب ِماب ْة ببْريربةب  ؛خب ةب ْ   ْقلَّ هلْليْث  باْئشب ْإِن ْق،ـ ب  :ُثكَّ قبااب  وْلحب  : ـب

ْذنْ  ــِ ب هــب ــْ  قب  ْة الَّس ــب م ــْ  السَِّرجب ةب   ْة ُثمبا ــب ــرباُد ْقلــَّ قُ  وْاي ــب ْجهلْل أبِل، ــْ  اِلمباــِ   ُِ ِرلب ــُ ،ْر ي اُا اِ بوــْ ــب  .لبهــْ ب ب
ٍبااُ  ْة ُثمبا بةب أبلَُّو  بِحسبْمُ  أبنَّ    : باِلجب ْة اِلْعِفْريْل  ب بو ْقلَّ اب ْبْقلَّ اْر َّ  ثبرب اْغِوْسهلِلغب كَّ  ؛اِلُب ب ْ بنَّ الَّْذ  هـب

ِْ اِلْعِفْريــلْ  ِل رب ٍب الآَّ ــْ     بــْ وــب َّكب -هــُ ْو لب ُ  ب بْــِ ُرنُ  -ىــب َّو َّللاَّ ،ــِ ةب تب ِب ُثمبا ــب لــِ لَّو رب ٍب ْذ  تــب ُث رب ُن  ولبالــَّ ،ــِ حب لب
ِرُلٍط ا قبااب  ٍا ُثمبا بةب »  : ب ٍنب تبِقْريـر ا  :قبااب   «أبِطْ ُق ِ  أبِن  بكـُ و  ـْ ْو أبِللـب ِلطـْ ار ا ْلرب ٍنب ْاِلكـب أبِن  بكـُ ٍب بـْ  .لـو  بهـُ

و  ".اِلسبهب
رِّف أن النباااي  ماااو الااا م أمااار لربطاااه، والصاااحابة نفاااِ وا مااا ا  -علياااه الصاااالل والساااالم–لكااان إذا عاااُ

 -ُيقال: أن الصحابة مم الا ين ربطاوه مان غيار علماه مافوأنه تروو عليه ثالًثا ومو مربوط    ،األمر
 .-عليه الصالل والسالم

رْنْ " ،ـِ اْر ْ  لبغب  ـْ  تب ا غب  ـْ  اِلُب ـب هلْليْث تبا ـَل ذبا اِلحـب اُق هـب َبِر ْوْب أبلَُّو لبِك ُيِآ كب اْر    ـْ   ولب  قـهلل أخرجـو الُب ـب
ٍَّغ   ْو ُ طـب ْو ْبعبِ،آـْ جـِ ذبا اِلٍب ُو    وأبلاخر اِلمبغباْز  ْ ِ  هـب ْفْـْو أبلـَّ وـب َّكب -لب ْو لب ُ  ب بْـِ رَّ  هـٍ الـذ  -ىـب َّو َّللاَّ  ـب

ْجهللْ  ٌٍس  ــْ  اِلمباــِ ِرلــُ ٍب  ب ْ  لبهــُ رَّا َّب  ــب اب ةب ثــب و ُثمبا ــب ثْ  و ب ــب ْب الثَّالــْ ٍِ ْو  ــْ  اِل،ــب قــْ رب ْبْإِطاب ا أب ــب ذبا  ولبْإلَّمــب كــب لب
ىرَّ   وأخرجو ُ ا ك لبتب،رن اقب ْ   اِلُمغب اح  لب ِجْو أبنَّ الآَّ ـْ َّ  ب  ْاِوحب ٍب ْو -اْز  ْ ِ  هبذبا اِل ُ  ب بْـِ ىـب َّو َّللاَّ

وب َّكب  ا ت ، ـو   وُهٍب الَّْذ  أب رهك برلطو  -لب زب أبنَّ لبْإلـْ    ب  وبـ  اِلُمْآ،ـرافبببط   ـب ٍَّ فب جـب ْـِ ُو كب تعجـب ْ آـِ
ُوٍْا َّللاَّْ  اُن رب اببةب  بِفعبُ ٍنب ْ   اِلمبِاْجهلْل أبِ ر ا غب يبِرضب حب وب َّكب  -اللَّ ْو لب ِْ ُ  ب ب هلٌل  -ىب َّو َّللاَّ ٌب  باوـْ اب  بُهٍب كب

ِ ْآ ٌّ  ب بو  باْوهلل   ْ ،قْ  و ب ٍِ ِمهلُل ّلِلَّْ  ب بو السَّ  ". باِلحب
ه.  مبني م على رواية أو كالم نسبه إلى الب ارم ومو لم يثب  في شيفم من ُنس ِّ

ُلوُ " ٍِ ِأُ ُر اِلغبْريكب أب " :قب ِيٌح  ب انب ُشرب كب انْ  :ب   باْلك  اقبااب  "ِن ُ ِحببسب لب ِجهب  :ْفْْو لب
هلُلُهمبا ِأُ ُر ْباِلغبْريْك :أبحب اب اِشْسمباا   وأبِن  بُكٍنب اِ بِىُ   ب َب  ولبأبِن ُ ِحببسب ببهللب  .ُثكَّ ُحْذ بْل اِلببا
ا وْ  :ثباْل،ُهمــب لــْ ٍِ و قب ِعآــب ببسب " :أبنَّ  ب الْ  :أب ِ  "أبِن ُ حــِ عــب ب اِلُمطــب ْبُس  بجب ْسِ ِباْ ْو يبِآحــب اْلْع ْغوــِ ضــْ ب اِلُمطــب ٍِ عب  ب
و  .ْا َّانُ   .اِلسبهب

ْسوْ  ٍْ ْ  ُدلنب ُرِ قب مب ِذُ ٍُر ْ   ْرلبا بْة اِلحب ىب بُو  بِعمبٌر  بِ  أبي ٍا  ولبالسَِّعْ ،ُق اِلمب قبهلِل لب ،ْري ب ابـ    ب  ولب  ووـْ
ق   أب برب بْ   :قبااب  ُج   ْبحب و  ب بو رب ِيٌح ْاأبا قب ب انب ُشرب وْ كب ا  ب بْـِ ٍبب ْبمـب ُق ِبْاْو ْ   اِلمبِاْجهلْل ْالبو أبِن  ب ْإِن  وحب  ـب

ِج ْ  قب لبْإغَّ أب برب ْبْو ْالبو الاْ   .أبِ طبو اِلحب
ُلوُ  ٍِ ِ،ا  "  :قب ال ا  :أب ِ   "خب ِ،     وُ ِروب اغ   ب بو خب ٍا ْرجب اُل ةُ "لباِ بِىُ  أبلَُّهِك كب ُثمبا ـب ٍ بة   "لب ُم ة   ب ـِ اا  لبأُ  وْبُمثب َّثـب ثـب

ةٌ  ْفْفب هبا ُ ثب َّثبٌة خب ِمِبْة ببِعهللب كْ  اِلهب  .ْب ب
ُلوُ  ٍِ ةْ   "ْالبو لبِ    : "قب مـب َْ اِلُمِعجب ا ْْ ْباِل ـب ا لبا ـب ْر الرْ  ْل  وْ   أبِ ثـب قـِ ٍب و أببـْ  اِل ْة  ب ـب ُرلَب قـِ ْة اِلمب لب ـْ  الآ اـِ ب

ا ببِعُ ُهكِ  لبهب ٍَّ ىب قبااب  وْباِلْجْْك لب ْ ،ُ  الآَّاْب ُ لبالآَِّجُ  اِلمبا :لب ْق، ب  وَُ اِلقب اْر   :لب  .اِلجب
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لبا بة ا للو أبن لفظ    :ُقِ لُ  ي هلل الرْ  ُيؤب هلْليْث الب ْحْْحْو ْ   هبذبا اِلحب ِيمبةب ْ   ىب اْئِ )ب  ُخِب و حـب اِلطب بقب ْالـب  ـب
ة ِ،ُث أبلِ   (أب  طبِ حب هلْليْث حب اْئهلْل هبذبا اِلحب ٍب ْقَّْْة  ب ُب  ب بو بب ِأْت  اِلكباب ْب وب آْ ُف تبا َلالب ُن اِلُملب دب ُ  ورب َب َّللاَّ ا ْاِن شـب
 ".تبعبالبو

 طالب: ..............
 أين؟

 طالب: ..............
 كسرت امناف فانكسر، أي ما المطاوِّع وأي ما المَطاوع؟

 طالب: المطاْلع االاَ...
 نعم.

 طالب: لح   ا قرألاها هكذا  ا شْخ لح  قرألا العكس.
 ِلمت .أن  قرأت ا عكس وع

لل  ا شْخ.  طالب: ثك السع ،ق ا خ،ر ل  اآلن   و  كس  ا ىٍَّ
 ال.

 مو العكس كسر فانكسر، انكسر مطاوِّع فعم المطاوِّع انكسر، والمَطاوع الفعم العاوم.
 طالب: ..............

 اغتسم لينطق.
 : -رحمو ل تعالو–قاا اا اب الب ار   

ْة ْ   المبِاْجهلْل لْ " مب ِْ ِ،ْرْهكِ بباُا ال ب و لبتب  :ِ مبِرضب
ــْوو  ِ  أبْبْ اٌبو  ــب ثبآبا ْهشــب هللَّ ااب: حــب ــب و ق ر  ــِ ، ُ  ُلمب ــِ ْ ب هلُل َّللاَّ ــِ ثبآبا  ب  هللَّ ااب: حــب ــب وو ق ــب ُ   بِح، ــِ ا ب ــَّ ثبآبا زب بْري هللَّ ِ  حــب  ــب

ةب  اب الآَّْ      -رض  ل  آها  - باْئشب رب ْ و  ب ب ْق ْ   ا بِ حب ِآهللب بب ال ب ٍِ ِعهلٌل يب ىب َّو ُل - قبالبِل: ُأْى،بب وب
وـب َّكب  ْو لب ِْ ْجهللْ   - ب ب ة   ـْ  المباـِ مـب ِْ ُرِ ُهكِ  ؛خب ِك يـب ِ  قبْريـب   ب ـب ُن  ـْ ٍدب عـُ ِ  ببآـْ   وْلْب ٌة  ـْ مـب ِْ ْجهلْل خب لب ـْ  المباـِ

ِ  قْـ  ا  ـْ ِأْت،آـب ْذ   ب ذبا الـَّ ا هـب ْةو  ـب مـب ِْ ا أبهـِ ب ال ب ٍا:  ـب اُل ِ،ْهِكو  بقـب ُب  بْا،ُ  ْالـب و ْاغَّ الهللَّ ار  ِعهلٌل ْتفب ْإأبا وـب ْ ُكِك؟  ـب  ب
ا ْب ْ ،هب ا  ". بِغُذل ُجِرُحُو دب  او  بمب

ْرْهكِ ": -رحمااه هللا تعااالى–قااال  ،ــِ و لبتب ْجهلْل ْلِ مبِرضــب ْة  ــْ  المباــِ مــب ِْ اُا ال ب وللمعتكااف، وللمقاايم فااي  "بــب
 المسجد لحاجة ال مانع أن ُت َرب له ليمة السيما النساف، كما تقدم في حدي  صاحبة الوشاح.

ثبآبا زب بْريَّا ِبُ   بِح،بو: "-رحمه هللا–ل قا هللَّ  " اللؤلؤم البل ي.حب
ابٌ " ثبآبا ْهشب هللَّ و قبااب: حب ِ،ر  ْ ِبُ  ُلمب ِ هلُل َّللاَّ ثبآبا  ب هللَّ  الن عرول." قبااب: حب
 عرول لن الزبير."  بِ  أبْبْوْ "
ةب " ِعهللٌ  -رض  ل تعالو  آها–  بِ   باْئشب  معاذ.ومو الن " قبالبِل: ُأْى،بب وب



 

 

 
 

8 

 (36) كتاا  الالا   306صحيح البخاريشرح 

 

 

8 

ْق  ــْ  ا بِ حــب ْ " هللب آــِ بب ال ب ٍِ رِّحاألك" يــب فإنااه يصااعب وقااوف الاادم منااه،  حاام: عاارقي يكااون فااي الياد إذا جااُ
؛ ألنه يصعب أن يقاف الادم مناه، تارون بعا  العاروق فاي البادن إذا حصام األكحم يعدونه مقتاًل 

َدت وساائم وأساباب ت فاف مان ما ا أو  من ا نزيف، فإن صاحب م ا الجارح يتاخثر، ولكان اون ُوجاِّ
 تق ي عليه، وهللا المستعان.

ع ُغمِّسااَ  يااده فااي الزياا  المغلااي؛ لكااي تنسااد عروقااه، واون ماااذا يفعلاااون؟  وكااان السااارق إذا ُقطااِّ
 لياطة. 

اب الآَّْ     " رب وب َّكب - ب ب ْو لب ِْ مبة  ْ   المبِاْجهللْ  -ىب َّو ُل  ب ب ِْ ُن ْ ِ  قبْريب   ؛خب ٍدب ُع مستشاييات  هما فيا" ْلْب
 ،موجوول، فإما أن يبقاى فاي ليتاه أو فاي المساجد  ليس  كن أن ُينِوم في ا وُيَتروو في زيارته عليه يم

، وكونااه فااي المسااجد أرفااق بااالزائر، قااد يكااون فااي ليتااه أيساار لااه وألملااه، لكاان الزائاار  وال فاارق حينئاا م
 . -عليه الصالل والسالم-الرسول  

ُن ْ ِ  قبْريب   ب بِك يبُرِ ُهك اْ " ٍدب ُع ِ،ْهكِ ْلْب ُب  بْا،ُ  ْالـب ماؤالف القاوم مان غفاار فاي ليماةم فاي المساجد   و"غَّ الهللَّ
 مجاورل لل يمة التي في ا سعد، فخفزع م م ا الدم ال م سرى إلي م من ال يمة المجاورل. 

ا  ْـ " ِأْت،آـب ْذ   ب ذبا الـَّ ْةو  با هـب مب ِْ ٍا:  با أبِه ب ال ب اُل ُب  بْا،ُ  ْالبِ،ْهِكو  بقب ْ ُكِك؟ْاغَّ الهللَّ ْإأبا " ،مان ج اتكم" ِ  قـْ ب  ـب
ِعهلٌل  بِغُذل ا"  انفجر الجرح"  وب ُو دب ـ  ُذل ُجِرحـُ ا" ،يثعاب "  بغـِ ْب ْ ،هـب ا " يعناي فاي ما ه المرضاة أو ل ا ا  بمـب

الساابب، المقصااوو أنااه قااد يقااف الاادم قلااياًل ثاام ينفجاار ماان جديااد، قااد يكااون بااخقوى، وقااد يكااون بخقاام، 
إن شااف شافاه  -جِم وعاال–وكم م ا من األمراض التي ُيؤَجر علي ا المسلم، واألمور كل ا ليد هللا 

 وإن شاف أماته، وسعدي مات من م ا الجرح.
ُلوُ ": -رحمه هللا–قال الحافظ  ٍِ ْة ْ   اِلمبِاْجهللْ " :قب مب ِْ ٍباْز أبْلكب  :أب ِ " بباُا اِل ب  .جب

ُلوُ  ٍِ ثبآبا زب بْريَّا ِبُ   بِح،بو"  :قب هللَّ ا  "حب اْ َـ  انب حب كـب ْؤ   لب ِ ْ    ال  ِؤلـُ ا بـ    وُهٍب اِل ب اْر ْ  زب بْريـَّ ٍْ  اِلُب ـب ،ُ لب ـْ  شـُ
دب  واك، م ح،و أبُبٍ ال ارب قبهلِل شب ٍْخوْ  لب ِ ْ    ْ   ببِعْ  ُشُ،  ".اِل ب

 سكين؟أم ؟ عندك مسكين منألو 
 طالب: أبٍ الماك، .

 لدون ميم عندنا، نِبه علي ا؟
 طالب: ..............

َكين؛ ألنه في النساف ُسكينةقد يكون   فال يمنع أن يكون في الرجال ُسَكين. ،سم
 تطلع من إرشاو السارم؟

    ا أشار الو ش َ.طالب: ألا  ع  ارشاد الاار 
 طالب: ..............

 ُكنيته. ،ال ال
 طالب: ..............
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 مو الراوم. ليسال الثاني 
 طالب: لْس الرال ؟

 نعم م ا من شيوخ الب ارم غير الراوم.
 طالب: ..............

َكين ب اام الم ملااة، مااا يمكاان ك ِّين أن رأياا  ألااو الساام أياا  فااي ممكاان؟ لكاان أنااا لمااا ر  ،يكااون ألااو سااَ
 .النساف ُسكينة ال أستبعد أن يكون في الرجال ُسكين

 طالب: ..............
 ومو ك ل ، بارك هللا فيكم.   
اْر ْ  زب بْريَّا ب   ح،و أبُبٍ الا  " ٍْ  اِلُب ب ْ   ُشُ، ٍْخوْ  و، كب لب ِ ْ    ْ   ببِعْ  ُشُ، دب اِل ب ارب قبهلِل شب  .لب
ُلوُ " ٍِ  .عباأ  ب   ُ ا :أب " ُأْى،ب وعهللٌ " :قب

ُلوُ  ٍِ  .ُهٍب ْ ِرٌق ْ   اِل،بهللْ  "ْ   اِ بِ حب ْ " :قب
ُلوُ  ٍِ ٌة ْ   اِلمبِاْجهللْ " :قب مب ِْ ِعهلل   :أب ِ  "خب  .ْلاب
ُلوُ  ٍِ ِِْ ُهكِ   :أب ِ   " ب بِك يبُرِ ُهكِ "  :قب اْب     وُ فـِ طـَّ ااب اِل ب و   :قـب سـَّ ة  حب ِأْل،آـب اْا ُطمب ِك  ـْ  حـب ا هـُ ِ،آبمـب ِك بب و أبلَّهـُ ِعآـب اِلمب
ٍا لبوُ أب ِ  ْب  باِرتباُ  ِسُهِك ُرِؤيبُة الهللَّ ِ،ُرنُ  وِب ب قبااب تب ِبعْ  :لب ُة غب لبِفُس اِلفب ِر ب ذبا ال َِّفْظ الا   .اِلُمرباُد ْبهب

ُلُو   ٍِ مبةٌ "قب ِْ ْ   اِلمبِاْجهلْل خب اْ  ْ   "لب ٌة ببِ، ب اِلْفِعْ  لباِلفب ُب لبالسَِّقهلْليُر  ب بِك يبرُ  وهبْذْن اِلُجِم بُة ُ ِعسبْرضب ِ ُهِك ْاغَّ الـهللَّ
بُ  ُهُك الهللَّ ِعآبو  بربا ب  .لباِلمب

ُلوُ  ٍِ ْ ُككِ " :قب اْف أب ِ  "ْ ِ  ْق ب ِاْر اِلقب ْسُككِ  :ْبكب  .ْ ِ  ْجهب
ُلوُ  ٍِ سبِ،ْ  أب ِ  " بِغُذل" :قب مب أباٌا ُ ِعجب  . بْا، ُ  :ْبغبِ،   لب
ُلوُ  ٍِ ا"  :قب ْب ْ ،هـب ا كب   :أب ِ   " بمب ْة أبِل  ـْ  ْت ـِ مـب ِْ ةْ    ـْ  اِل ب ْآ  ْ   واِلمبِرضـب ْم،هب سبِمْ   لباِلُكشـِ ْة اِلُماـِ  :لب ـْ  ْرلبا ـب

ا أب ْ  ْب ْ ِآهب ا ةْ  : بمب اْز   واِلْجرباحب اْا اِلمبغـب هلْليْث  ـْ  ْكسـب اْئهلْل هبذبا اِلحب ٍب ْقَّْْة  ب ُب  ب بو بب ِأْت  اِلكباب ْب وب ُث  ولب ،ـِ حب
لْ ُف ُهآبادب بأتك    هذا ُن اِلُمؤب دب  ".الاْاق أبِلرب

ا العكاسالم يحتااج  ،ري  أحياًنا يحتاج إلى ُمساي ِّم لدماه؛ لماا ُي شاى علياه مان تجلا  الادم، وأحياناً
ر الادم؛ لماا ُي شااى مان انفجااار الادم والنزياف، وماا ا كلاه لاه عالجااات عناد األطباااف إن  إلاى ماا ُي ثاا ِّ

 كان يحتاج إلى ُمسي ِّم أعطوه، وإن كان يحتاج إلى ُم ث ِّر أعطوه.
ر فاااي أماااره؛ لااائال يكاااون وماااه ساااائاًل وإذا أراووا إجاااراف  فاااال ينااادمم ُجرحاااه  عملياااة لشااا   فإناااه ُينراااَ

 وُيصاب لنزيفم يموت منه، والعكس.
ب بـ   طالب: الحا ظ  قٍا    السهذيب: زكريا ب   ح،و ب   مر بـ  حلـ  بـ  حم،ـهلل بـ  ُ آهـْ

ِيمة ب  أَل ب  حارثة ب  غب الطائ  ِي  بغهللا وحارثة ب  خ ٍ   ل ،  الك كب رل   آـو  ودأبٍ الا 
 الب ار  لالحا  ب  اللبَّاح لجما ة.

 وغيرمم.
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 نعم.
اْا الببْع،ْر ْ   المبِاْجهلْل ْلِ ْع َّةْ : "-رحمو ل تعالو–قاا اا اب الب ار     :بباُا ْاِدخب

: طبافب الآَّْ      َ بَّا قبااب اِبُ  عب وب َّكب -لب ْو لب ِْ  . ب بو ببْع،ر   -ىب َّو ُل  ب ب
ثبآبا  ب ِ  هللَّ ِحمب حب ِ هلْل الرَّ مَّهلْل ِبْ   ب اْلٌكو  بِ  ُ حب لبا  ب و قبااب: أبِخ برب ْ ِبُ  ُيٍُوفب ِرلبةب هلُل َّللاَّ ِ   ـُ و  ـب ٍِ ـب   و ْ  ِبْ  لب

 ْ ُوٍْا َّللاَّ ُْ ْالبو رب ٍِ كب ِيآببب ْبِآْل أبْب  وب بمبةبو  بِ  ُأبْ  وب بمبةبو قبالبِل: شب وب َّكب - بِ  زب ْو لب ِْ  -ىب َّو ُل  ب ب
ااب: أب  سبْك  قـب ٌة«لـْ   أبشـِ ْل رباْ بـب َْ لبأبلـِ ا َْ الآـَّ ربا ِ  لب ٍْ    ـْ ْ  و»طـُ ٍُا َّللاَّ وـُ رب ُل لب ْو - بُطفـِ ىـب َّو ُل  ب بْــِ

وب َّكب  ِآْب ال بِ،ْل  بِقربأُ  -لب ْكسباا   بِاُطٍر  ل  بـ: ُ لب ْ   ْالبو جب  ".الط ٍْر لب
 عندك القسم؟

 لعك.طالب:  
ْكسباا   بِاُطٍر  ْبالط ٍرْ "يقرأ  عندنا:   على السورل، فاي حادي  ُجبيار لان  األن الطور صارت َعَلمً  ؛" لب
 فسمعته يقرأ بالطور. :ُمطعم

 طالب:  آهلل  اآل ة كا  ة.
 وال إشارل للُنسخ. هما فيو  ،ما مي موجوول

ةْ ": -رحمااه هللا تعااالى–يقااول  ْجهلْل ْلِ ْع ــَّ اْا الببْع،ــْر  ــْ  المباــِ اُا ْاِدخــب  ،عياار فااي المسااجد إولااال الب و"بــب
م لحمااه محاام  ،الاا م ُي شااى منااه أن يبااول أو يااروي فااي المسااجد  ومعلااومي أن لااول أو روي مااا يؤكااَ

م  لاااالفم لاااين العلمااااف، ولكااان األولاااة الصاااريحة ال اصاااة تااادل علاااى ط اااارل ألاااوال وأرواي ماااا يؤكاااَ
 لحمه، مثم م ا ومثم قصة الُعرنيين وغيرما.
ِْنُ » :ت مثمومن يقول لنجاست ا فإنما يستدل بعموما ُر  كان غ  اسآ اْ  لأ َّا اآلخب ٍِ يادلم  ،«ْ  ب اِل ـب

 فيه لول الناس، وبول ما يؤَكم لحمه، وبول ما ال يؤَكم، ل  ا استدلوا.
ما ُيؤَكم لحمه، والحناللاة والمسخلة معروفة عند أمم العلم، الشافعية ممن يرون نجاسة ألوال حتى 

 عندمم الط ارل. معروف
ن ألم سااالمة أن تطاااوف  ،طااااف علاااى البعيااار -صااالى هللا علياااه وسااالم–باااي وعلاااى كااام حاااال الن وأذِّ

أو ُيباااح الركااوب فااي الطااواف ولااو لاام  ،عليااه، ولكاان ماام ُيشااَترط أن يكااون الطااائف شاااكي ا وذا علااةم 
 يكن مناك علة؟ 

نن ألاي واوو وكاان شااكي ا، وجااف عناه  -علياه الصاالل والساالم–النبي   –طااف علاى البعيار فاي ساُ
 أنه طاف على بعيرم ليراه الناس. -لصالل والسالمعليه ا

 طالب: لما ُزْحك.
فخمرماا أن  ، أناي أشاتكي،شاكوت لنااس طااف علاى البعيار، وأماا سالمة في الحا  نعام، لماا حطماه ا

 تطوف على البعير.
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ا ماان غياار علااة جااِوزه جمااعي ماان أماام العلاام، ومااو قااولي ُمعَتباار للمسااخلة، وماان أراو أن  والطااواف راكبااً
 فال يطوف إال لحاجة. يحتاط

 طالب: ................
 طاف لعلة كونه ليراه الناس.  

 طالب: ................
 مم له أثر في الطواف أو ألمرم لارج؟ لارج.

 هذا  ق      شأن     مآ .طالب:  
 نعم.
: طبافب الآَّْ     "  َ بَّا قبااب اِبُ  عب وب َّكب -لب ْو لب ِْ وما ا معاروف كماا جااف فاي  ،"ْع،ر   ب بو بب  -ىب َّو ُل  ب ب

رواية ألي واوو أنه كان شاكي ا، وفي الحدي  اولر أنه لما حطمه الناس طاف على البعيار؛ لياراه 
 الناس ويسخلونه من الزحام.
 طالب: ................
 إذا كان يت رر نعم.

 طالب: ................
 نعم.

فايمن ال يحتاااج إلاى الركااوب، فركاب وطاااف، ماام علاى كاام حاال الاا م يت ارر ال إشااكال، الكااالم 
فُيجياازه  ،ال؟ ماان م ماان ياارى أنااه ليااراه الناااس ليساا  علااة مااؤثرل فااي الطااواف نفسااهأم يصااح طوافااه 

 مطلًقا.
 طالب: ................

مثله كل ا أركان، ولكن قد ُيَتجِوز في السعي أكثر من الطاواف؛ ألن الطاواف صاالل كماا جااف فاي 
والسعي لارج المسجد، ولكونه أقصر من الساعي؛  ،ولكونه في المسجد  ،ط له أكثرالحدي ، فُيحتا

ألن بعااا  النااااس قااااد ُيطياااق الطااااواف وال ُيطياااق الساااعي، والعكااااس قاااد ُيطيااااق الساااعي وال ُيطيااااق 
 الطواف؛ ألن مكان السعي أفسح ما مو مثم الطواف.

 .على كم حال المسخلة لالف لين أمم العلم، وتختي في كتاب المناس 
ْ ِبُ  ُيٍُوفب قال: " ِ هلُل َّللاَّ ثبآبا  ب هللَّ  ومو التنيسي." حب

لبا  باْلكٌ "  ومو اممام إمام وار ال جرل." قبااب: أبِخ برب
ٍِ ب   " ِحمبْ  ِبْ  لب ِ هلْل الرَّ مَّهلْل ِبْ   ب  المعروف ليتيم عرول."  بِ  ُ حب
ِيآببب ْبِآْل أبْب  وب ب " ِ،ْرو  بِ  زب  لن  أم سلمة." مبةب  بِ  ُ ِرلبةب ِبْ  الِ لب
" ْ ُوٍْا َّللاَّ ُْ ْالبو رب ٍِ كب وب َّكب - بِ  ُأبْ  وب بمبةبو قبالبِل: شب ْو لب ِْ يعناي: ذكارت " أبلْ   أبِشسبْك  -ىب َّو ُل  ب ب

 له أني أشتكي.
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َْ لبأبِلْل رباْ ببٌة«قبااب:  " َْ الآَّا ربا ٍْ   ْ ِ  لب بالنسابة  من أجم أال تاؤذم النااس لبعيرماا، والطاواف"  »ُط
للنساف األصم فيه أن تكون من وراف الناس كما قال  عائشاة، كانا  تطاوف َحجارل، وكاان النسااف 

 ن، وم ا في الصحيح في صحيح الب ارم.ن الرجال حتى يفرغ المطاف؛ فيطفينترر 
َْ لبأبِلْل رباْ ببٌة«قبااب:  " َْ الآَّا ربا ٍْ   ْ ِ  لب ْ    و»ُط ُوٍُا َّللاَّ رب وب َّكب   ىب َّو- بُطِفُل لب ْو لب ِْ ُ لـب ْ    -ُل  ب ب

لْ  ِآْب ال ب،ـِ يعناي فاي صاالل الصابح، حادي  ُجبيار لان مطعام فاي صاالل المغارب، ومناا فاي "  ْالبو جب
 صالل الصبح.

ِآْب ال بِ،لْ "  الكعبة، وإلى جنب ا يعني: مستقباًل ل ا كما مو معلوم." ُ لب ْ   ْالبو جب
طُ " ْكسباا   باـِ ا علي اا، وفاي حادي  ُجبيار "  ٍر   بِقربُأ ْبالط ٍْر لب يقارأ ل ا ه الساورل التاي صاار االسام َعلماً

في المدينة، وسامعه يقارأ فاي  -عليه الصالل والسالم–لن مطعم أنه جاف في أسرى لدر إلى النبي 
"كاااو قلبااي أن يطياار"  :المغاارب بااالطور، يقااول: وذلاا  أول مااا وقاار اميمااان فااي قلبااي، وفااي روايااةم 

 وهللا المستعان، هللا يعفو وُيسامح.، ورعلينا الط أنحن ُتقر 
 .نعم

ُلوُ ": -رحمه هللا–قال الحافظ  ٍِ اْا اِلببْع،ْر ْ   اِلمبِاْجهلْل ْلِ ْع َّةْ " :قب ةْ  :أب ِ  "بباُا ْاِدخب اجب  .ْلِ حب
فُ  ِْ ااب  ولب بْهكب ْ ِآُو ببِعُ ُهِك أبنَّ اِلُمربادب ْباِلْع َّْة ال ـَّ هلْليثْ  : بقـب اْهٌر  ـْ  حـب ٍب ظـب هلْليث  هـُ أب وـب مبة دلن حـب

َ  ا بَّا ِ    وب  عب اُلدب  ـْ ٍ دب ُو أببـُ جـب ا أبِخرب و  ـب ِذُ ٍْر ْالـب السَِّعْ ،ْق اِلمـب ارب بـْ آْ ُف أبشـب ٍنب اِلُملـب ُ  أبِن  بكـُ يبِحسبمـْ لب
هلْليْثْو أبنَّ الآَّْ  َّ  وب َّكب -حب ْو لب ِْ ُ  ب ب افب  ب  -ىب َّو َّللاَّ وْ قبهلْلبب  بكَّةب لبُهٍب  بِشسبْك   بطـب و رباْح بسـْ ُظ  و ـب ا ال َّفـِ لبأب ـَّ

اْا اِلحـب ْ    ِأْت   ـْ  ْكسـب ْب ا وـب مـب آْ ْف كب ُىٌٍا ْ ِآهللب اِلُملب ٍِ البو-اِلُمعب َُّق  بُهٍب  ب ُ تبعـب َب َّللاَّ ا ِأْت   و-ْاِن شـب يـب لب
اْبر  أبلَُّو ْالَّمبا طبافب  ب بو ببْع،رْنْ  ْا جب ٍِ ا قب ِاأب  ؛أبِ    ْلْب َُ لب ٍنُ ْل،برباُن الآَّا  .ُل

آبادْ  اُا ْاوــِ ْرجــب ُو لب كب لــب ِرجب ا تــب اْهٌر ْفْمــب ٍب ظــب ا  ــْ  اِلحــب ْ  لبهــُ هلْليْث ُأبْ  وــب بمبةب أبِ  ــ  و حــب ُب  ب ــب اب ِأْت  اِلكــب يــب ْن لب
ْل، ٍنب  َّْانْ   و بهللب ْْ ْفْْو تباْب مَّهلٌل لبُ ِرلبةُ   :لب ا أب وـب مبة  :لىحاب،سان  وُ حب ِيآبب لبأ  هـب ااب  وزب اا  اقـب    ْـ  :بـ  ببطـَّ

كب  و أبلـْ ْ ب ْالـب ْجهللب ْاأبا اِحسـْ ا اِلمباـِ ُ  لبِحُمهـب لبااْ  الَّسـْ  ُيِؤكـب ٍْا الـهللَّ ٍباُز ُدخـُ هلْليْث جـب ا غب  ؛هبذبا اِلحب لبهـب ٍِ ْ بنَّ بب
لبااْ   ِ،ْرهبا ْ  ب الهللَّ ْف تب ُاُو ْبْ اب  ".ُيآبجْ 
وُ " ؛يعناي ولاو كاناا  مخكولاة اللحام اــُ ا غب ُيآبجْ  لبهــب ٍِ ْف ": لاول املاام كخناه ُيريااد فقا  يعناي "ْ بنَّ بب اب ْب ــْ

لبااْ   ِ،ْرهبا ْ  ب الهللَّ  كال يم وغيرما مما ُيؤَكم لحمه، ولكن م ا تفريقي بغير فارق.  "تب
لبة   و" هلْليْث دغب ُب ْبأبلَُّو لبِْسب ْ   اِلحب ُتعبقْ  ةْ  لب اجب ٍباْز  ب ب اِلحب  ". هللب اِلجب

 ومع عدم الحاجة. ،مع الحاجة
ُب بْ " ُتعبقْ  لبة   ولب هلْليْث دغب ةْ  أبلَُّو لبِْسب ْ   اِلحب اجب ٍباْز  ب ب اِلحب  " هللب اِلجب

 " هللب".لحرة لحرة؛ ألن عندنا 
هلْل بل ل طالــب: لعــك  ــا شــْخ " ــهللب" أحاــ   عآــ   قرللــة  ــثا  بالحاجــةو ان احســاَ جــازو  إأا  ــُ

ٍاز.  الحاجة ُ هلْلب الج
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 نعم.
 طالب: ...............

 ؛ ألن ا ال ُتوجد في األصم.نعم موضوعة لين معكوفتين
 طالب: ...............

 لوالق. ،نعم
ْ وْ " ٍْيْث لب بهللب اْئٌر  ب بو السَِّ  ِ  أبْلكب دب ُخٍاُ  وبب ِمسبْآُ  الهلل  ٍْيُث  ب و السَِّ  ِ،ُث ُ ِ شب قبهلِل ْق،ـ ب  و بحب ُو  :لب -ْانَّ لباقبسـب

وب َّكب  ْو لب ِْ ُ  ب ب قبة  أب ِ   -ىب َّو َّللاَّ ٍَّ البِل ُ آب ٍْيـْث لبهـْ ب  :كب ذبُر  ـْ ب السَِّ  ا ُ حـِ ا  ـب لبة  ُ عب َّمبة   بُ،ِؤ بُ  ْ ِآهـب رَّ ُ هللب
ذبْلكب   ووائرة انب كب ِحسبْمُ  أبِن  بُكٍنب ببْع،ُر ُأبْ  وب بمبةب كب ْب ُ أبِ  بكُ  وفب َّللاَّ  ".وب

ن فما مزية ناقة أم سالمة إال مان ح -عليه الصالل والسالم–يعني إذا ُقبِّم م ا في ناقته  يا  أناه ُأذِّ
ولكااان مااا ا ال وجاااه لاااه، المساااخلة مساااخلة ط اااارل  ،-علياااه الصاااالل والساااالم–ل اااا بالااادلول مااان قِّبلاااه 

بَن ل اا ا كمااا فااي  ونجاسااة، الط ااارل مااا الاا م يمنااع ماان ولول ااا؟ والنجاسااة معروفااة المساااجد لاام تااُ
 حدي  لول األعرالي.
 طالب: ...............
 الحكم عام لال ش .
 ......طالب: .........

 يعني تريد أن ا تطوف على حمار؟
 طالب: ...............

د إال طفم ُيقال: يطاوف علاى كلاب  علاى شايف؟  أواألصم امذن مع ما يحتف به، م ا لو ما ُوجِّ
 ال ال.
يقااول: ماا ا الكااالم لاايس بشاايف، والصااواب: ط ااارل ألااوال  -رحمااه هللا–تعليااق للشاايخن الاان باااز  هفياا

م لحمه، فال ي ر المسجد وجوو شيفم من ذلا  كماا أشاار إلياه الان بطاال، املم ونحوما مما ُيؤكَ 
 وانرر حاشية ثالثمائة وتسعة وثالثين. ،فتنِبه

 يعني كخنه في حدي  الُعرنيين، ثالثمائة وتسعة وثالثين.
 الحهلليث  ا شْخ؟طالب:  

التعلياااق مااائتين وثالثاااة وثالثاااين رقااام الحااادي  فاااي منتصاااف الشااارح، حااادي  قصاااة العااارنيين، ينقااام 
 تعليق الشيخ؟ ؟عندك

 طالب: أحْال ا.
 وقبله لثالي صفحات.

 .نعم
 :ببااٌ : "-رحمو ل تعالو–قاا اا اب الب ار   
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ااب: ةبو قـب ادب ِ  قبسـب ثبْآ  أببـْ و  ـب هللَّ ااب: حـب اب و قـب ثبآبا ُ عباُأ ِبُ  ْهشب هللَّ مَّهلُل ِبُ  الُمثبآَّوو قبااب: حب ثبآبا ُ حب هللَّ ثبآبا  حب هللَّ حـب
اْا الآَّ ـْ ْ   أبلبُس   حب ُج بِ،ْ  ْ ِ  أبىـِ وـب َّكب -أبنَّ رب ْو لب هلْل الآَّ ـْ ْ   -ىـب َّو ُل  ب بْـِ ِ  ْ آـِ ا  ـْ جـب رب ىـب َّو ُل -خب

وب َّكب  ْو لب ِْ ا اِ سب   - ب ب ِ،ْ  ُ ْ ،ئباْن ببِ، ب أبِيهلْليْهمباو  ب بمـَّ َِْ مبة و لب بعبُهمبا ْ ِثُ  الْمِلبباحب ا ىـب ْ   لبِ، بة  ُ  قـب ارب رب
سَّو أبتبو أبِه بوُ   ب ب ُك ْ  لباْحهلل    ".ْ ِآُهمبا لباْحهلٌل حب

تقاادم مااراًرا أن الباااب لاادون ترجمااة ُينااِزل منزلااة  "بــاٌا": -رحمااه هللا تعااالى–يقااول اممااام الب ااارم 
الفصم من الباب ال م قبله، وم ا ورج عليه الحافظ من لداية الكتاب إلى ن ايته، ومناا إذا نرارت 

 ؟الثااني فماا عالقتاه بالحادي  األول؟ لاه عالقاة ليكاون كالفصام مان البااب الا م قبلاه  إلى الحادي  
 سيختي في كالم الحافظ ما يدل عليه.

ثبْآ  أببـْ "باٌاو : -رحماه هللا–قال   هللَّ اب و قبااب: حـب ثبآبا ُ عباُأ ِبُ  ْهشب هللَّ مَّهلُل ِبُ  الُمثبآَّوو قبااب: حب ثبآبا ُ حب هللَّ " حب
  ي عن قتاول أو الدستوائي؟مشام لن عرول ُيحد ِّ 

ٍائ   ا شْخ.  طالب: الهللوس
 الدستوائي.

ةب " ثبْآ  أبْب   بِ  قبسبادب هللَّ  الن وعامة السدوسي." قبااب: حب
ثبآبا أبلبُس " هللَّ  .-رضي هللا عنه -أنس لن مال " قبااب: حب
اْا الآَّْ  ْ   " ُج بِ،ْ  ْ ِ  أبِىحب وـب َّكب -أبنَّ رب ْو لب ِْ هلْل الآَّ ـْ  ْ خب   -ىب َّو ُل  ب ب ِ  ْ آـِ ا  ـْ جـب ْو  -رب ىـب َّو ُل  ب بْـِ

وب َّكب   ومما: ُأسيد لن ُح ير، وعِباو لن بشر لن ،يري." -لب
هلْل الآَّ ــْ ْ  " ِ  ْ آــِ ا  ــْ جــب رب وــب َّكب -خب ْو لب ِ،ْ   -ىــب َّو ُل  ب بْــِ بباحب ُ  الْملــِ ا ْ ثــِ ة و لب بعبُهمــب َِْ مــب ة  ُ   ــْ  لبِ، ــب

ِ، ب أب  ،ئباْن بــب هلْليْهمباُ  ــْ مااا مااي ماان مصاااليح م التااي يملكون ااا  -رضااي هللا عن مااا-كرامااة ل مااا  ؛"يــِ
ُو  ،ول ل  لما افترقا صار مع كم واحدم مصاباح  ،ويملك ا غيرمم ا لـب ٍر ا  بمـب ُ لبُو لـُ }لب بِ  لبِك  بِجعبْ  َّللاَّ

}  .[40]الآٍر: ْ ِ  ُلٍر 
ا" هلْليْهمب ِ، ب أبيــِ ،ئباْن بــب ا اِ سب  وُ  ــْ قــب  ب بمــَّ هلل  رب ارب  ــب ب كــُ ْ  لباحــْ وُ  ا ىــب و أبِه ــب و أبتــب ســَّ هلٌل حب ا لباحــْ وماا ا ماان " ْ ِآُهمــب

ِنة والجماعة أن هللا ُيجرم على يدم أوليائه الكراماات أو  كرامات األولياف ومي مما يعتقده أمم السم
 ال وارق التي ت رق العاوات.

من حصل  له، فإن كان ُمِتبًِّعا للكتااب أن ُينَرر في اوالعبرل في ذل  في تسميت ا كرامة أو استدراجً 
ِنة فتكون استدراًجا له ِنة ف ي كرامة، وقد تحصم لمن ُي الف الكتاب والسم كما لِين ذل  شيخ  ،والسم
 امسالم الن تميمة في كتاب )الفرقان لين أولياف الرحمن وأولياف الشيطان(.

لو: "-رحمو ل–قاا الحا ظ   ٍِ ذبا هُ " ببااٌ : "قب ة  كب مـب سبمبرَّ  وٍب ْ   اِ بِىُ  ْباب تبِرجب ُو  باوـِ َّْ ب لـب ُو بـب أبلـَّ كب لب
ْش،هلل  البأ ا قبٍا   و بذبْلك ِلْ  ْ  ب اِلبباْا  :ب  رب اِلفب انب كب اْر ْ  كب قب ب ْلِ ُب ب  ".ْاِن ْ ِث ب أبْلكب ْاأبا لب

 او فنبا ِّه علياه، وإال الن حجر يقوله مراًرا، لكن الن حجار فاي ما ا الموضاع انتباه لشايف وأراو أن يُ 
 ُيقرر م ا، باب لدون ترجمة كالفصم من ال م قبله. 
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ْض ْ " ٍِ ف  ث  هبذبا اِلمب لبِ، ب اِلبباْا الَّْذ  قبْ  بُو ُ آباْوببٌة ْبْ اب ِ،آبُو لب ِ،ُث  بُكٍُن بب ٌ  حب اب  ". بُهٍب حب
يتيساار لااه ذلاا ، وبقااي  فمااا وجااد الترجمااة المناساابة، ولاام ،مااا يبقااى إال أن الب ااارم لااِي  للترجمااة

 لدون ترجمة.
ة أبن الــرج بِ،  تــأخر " اْجهلْل  بمــ  ْجهــب ٍباْا اِلمباــب أبِب ــْ ْو ب ُو تبعب  قــْ جــِ ا لب ــْ ْ   البأب ــَّ ْو - ــب ب الآَّ  ــِ ُ  ب بْ ىــب َّو َّللاَّ

وب َّكب  َِْ مبةْ   -لب َْ  ب  ؛ْ   اِلمبِاْجهلْل ْ   ْتِ كب ال َِّ، بْة اِلُم ا ْة اِلْعشـب اب اْر ىـب وُ ْغِلْسَـب ْ ،ـُق  وعـب انب يب ذبا كـب و هـب  بعب ـب
َِْ مبةْ  هلْليْث  وأبِن يسرجك لبُو     اِلمبِش  ْالبو اِلمبِاْجهلل ْ   ال َِّ، بْة اِلُم ُيِ ْمُح ْبحـب اْئ، ب  ـْ  »لب ْر اِلمبشـَّ ببشـْ 

ةْ  ا ـب بب اِلْقْب ٍِ ابْ  يـب الآ ٍْر السـَّ اْجهلْل بـْ َ ِ ْك ْالبو اِلمباـب ٍ و«ال ُو أببـُ جـب هلِل أبِخرب قـب هلْليث بريـهلل لب ِ  حـب ُرُن  ـْ ،ـِ اُلدب لبتب  ةودب
اْهرْ  ٍْر الَـَّ ذبا الآـ  اْب،َِّ،ْ  ْبهـب حب ِيْ  اللـَّ ذب البو هـب ْ تبعـب رباْب َّللاَّ اْا ْاْ ـِ هلْليْث اِلبـب اْههلُلُن ْ   حـب رب شب ظبهب رب  ولب خـب لبادَّ

َبُك لبأبتبك  ْ ِ  أبْلكب  ْة  با ُهٍب أبِ  بب اِلْقْبا ب ٍِ َب َّللاَُّ  ولبُهمبا يب ا  ". تبعبالبوْاِن شب
 ال م مو النور التام.

ْب " آباقــْ اْا اِلمب ــب ــْ  ْكس ِذُ ٍْر   س  اِلمــب هلْليْث أبلــب هلْل حــب ــْ ائ ٍب ةب  ب ــَّ آبِذُ ُر ببْقْ وــب ادب أبنَّ  ولب ــب آْ فب ُهآ رب اِلُملــب هلِل أب ــَّ  بقــب
ِذُ ٍري  هما أُ  ُج بِ،ْ  اِلمب  ".و،هلل ب  خ ،ر لبعباد ب  بشرالرَّ
 الل م صم ِّ على محمد.

  
 


