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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، .
َخِة َلالَمَمرِ  ِفي الَمْسِجهللِ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري   ٍْ   :َباُا الَخ

َثَآا َأُبٍ الآَّ  َثَآا ُفَ ْيٌحو َقاَل: َحهللَّ و َقاَل: َحهللَّ َثَآا ُ َحمَّهلُل ْبُ  ِوَآان  و َ ْ  ُبْسِر َحهللَّ ْضِرو َ ْ  ُ َ ْ،هلِل ْبِ  ُحَآْ،  
و َ ْ  َأِبي َوِع،هلل  الُخهلْلِري ِ  ِو َلوـَ َّكَ -َقاَل: َخَطَب الآَِّ يُّ    -رضي ل  آو–  ْبِ  َوِع،هلل   -َى َّو ُل َ َ يـْ

ْلَيا َلَلْ،َ  َ ا ِ ْآهلَلُن َفاْخَتاَفَقاَل:   ر   وَر َ ا ِ ْآهلَل َّللاَِّ«»ِإنَّ َّللاََّ َخ،ََّر َ ْ هلًلا َبْ،َ  الهللُّ ٍ َبكـْ و َأبـُ َي -َفَبكـَ َرضـِ
ُ َ ْآوُ  ي  -َّللاَّ ي َلْسسـِ ُُ فـِ ا  :َفُق ـْ ْ،َ   ـَ ْلَيا َللـَ ْ،َ  الـهللُّ هلًلا بـَ َر َ  ـْ ُ َخ،ـَّ ِ  َّللاَّ ْيَخن ِإْن َنكـُ َ ا الْـَّ ي هـَ ا ُُْبكـِ  ـَ

 ِ ِو َفَكاَن َرُوٍُل َّللاَّ ِو َلوـَ َّكَ ىـَ َّ -ِ ْآهلَلُنو َفاْخَتاَر َ ا ِ ْآهلَل َّللاَّ ر   -و ُل َ َ يـْ ٍ َبكـْ اَن َأبـُ هلَلو َلاـَ ٍَ الَع ـْ هـُ
ُُ َأْ َ َمَآاو َقاَل:   ٍْ ُاآـْ و َللـَ ر  ٍ َبكـْ ِو َأبـُ ْحَ ِتِو َلَ الـِ ي ىـُ يَّ فـِ َِ َ  ـَ ا ِ،و ِإنَّ َأ ـَ َّ الآـَّ ََ َتبـْ ر   »َنا َأَبا َبكـْ

تََّخْ ُت َأَبا َبكْ  ََ اٌا ُ تَِّخً ا َخِ ،ًًل ِ ْ  ُأ َِّتي  ِجهلِل بـَ ي الَمسـْ ْبَقَ، َّ فـِ َُ ََ ُتُوو  دَّ و َلَلِكْ  ُأُخٍَُّة اإِلْوًَلِم َلَ ٍَ ر 
» و ِإََّ َباُا َأِبي َبْكر   .ِإََّ ُوهللَّ

اَل:  يو قـَ َثَآا َأبـِ هللَّ اَل: حـَ و قـَ ُ  َجِريـر  ُب بـْ َثَآا َلهـْ هللَّ اَل: حـَ و قـَ يُّ هلل  الُجْعسـِ ِ ْبُ  ُ َحمـَّ َثَآا َ ْ هلُل َّللاَّ ُُ وـَ َحهللَّ ِمْع
  َ ٍُل َّللاَِّ  -رضي ل  آهمـا-َنْعَ و ْبَ  َحِكيك و َ ْ  ِ ْكِرَ َةو َ ِ  اْبِ  َعبَّا َرَ  َروـُ اَل: خـَ ىـَ َّو -قـَ

بً ِفي َ َرِض   -ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ  هلَل َّللاََّ   اِو الَِّ ي َ اَت ِفيـِوو َ اىـِ ِر َفَحمـِ و الِمْآ ـَ هلَل َ  ـَ ة و َفَقعـَ ُو ِبِخْرقـَ َرْأوـَ
ي َأْثَآو َ َ ْيِوو ُثكَّ َقاَل:  لَ  َِ َأَحهلٌل َأَ  َّ َ َ يَّ ِفي َلْسِسِو َلَ اِلِو ِ ْ  َأِبي بْكِر ْبِ  َأبـِ »ِإلَُّو َلْيَس ِ َ  الآَّا

ًلَ  ُة اإِلوـْ ْ  ُخ ـَّ ،ًًلو َلَلكـِ ر  َخ ـِ ا َبكـْ ْ ُت َأبـَ ََتَّخـَ ،ًًل  َِ َخ ـِ ا َ  الآـَّ ً ا  ـِ ُُ ُ تَّخـِ ٍْ ُاآـْ ُُو ُقَحاَفَةو َللـَ ِم َأْفضـَ
» َخِة َأِبي َبْكر  ٍْ َخة  ِفي َهَ ا الَمْسِجهلِلو َغْ،َر َخ َُّ َخٍْ لا َ آِ ي ُا  ".ُوهللُّ

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدد وعلدى هلده وصدح ه 
 ،أجمعين، أما بعد 

ةِ : -رحمدده هللا تعددالى–فيقددوا اامددام ال  ددار   خــَ اُا الَخٍْ ِجهللِ "بــَ ي الَمســْ رِ  فــِ ال وخددة: ال دداب  " َلالَممــَ
أو  ،الصغير أو النافذة تكون في الجدار وهي هنا باٌب صغير ينفذ منه الصدحابة أودواب لكد با بداب 

لكددن فددي النواعددة جدداس اجمددر بسددد جميددخ هددذه  ،مددن أراأ أن ع ددخ خوخددة  ينفددذ منوددا يدددخ  و  ددر 
 .-اهرضي هللا عنه وأرض -ال وخات إال خوخة أوي بكر

ا ات ددذوا ممدر   للمسدجد، ومددا  اا معمدوال  بده عكددون علدى جاندئا منددهع لد ال ع دو  علددى  اوالممدر أع د 
أو يت طددى ربدداووم، مادد  مددا ع ددعون  ،المصددلين المددار مددا عل ددو  علددى المصددلين مددن وددين أيددديوم

 أنت تجد الزحام علدى -مخ ك  أسف-، ولكن ااآلن في جوانئ المسجد غير مفرو  يلر دونه ممر  
هذه الممرات أكار من وسط المسجد،  حام على هذه الممرات و لعاني منوا المصلون، حتى الذين 

 عصلون فيوا تتأثر صلواتوم، وإال لو هي للصالة فلِرَشت ما  غيرها.
 طالب: ..............
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ِضخ هكذا  ،ال صف أوا وال شيس  لوم أن عمروا به.فما أام ول
 طالب: .............

يتعبدد بال دار  مدا يددخ ك هدذا ممدا تدتم بده  كلكن الذ  يدخ  كيد  يددخ ك كيد  يتعبدد   ،هذه ع اأة
 الع اأة، ومما تلحَفظ به الع اأة.

 طالب: ..............
خ أكاددر نعددم،  مددن االعتددداس فددي المسددجد، واالعتددداس علددى صدداحئ المسددجد والمصددلين فيدده أن يلوضددَ

 اجمور عكفي بقدر الحاجة.  ععني ودا ما عمر واحد عمر مجموعة، خلي ،من الحاجة
َخِة َلالَمَمرِ  ِفي الَمْسِجهللِ " ٍْ ْيٌحو ": -رحمه هللا–باا  "َباُا الَخ َثَآا ُف ـَ هللَّ اَل: حـَ و قـَ َثَآا ُ َحمَّهلُل ْبُ  ِوَآان  َحهللَّ

ي وـَ  ْ  َأبـِ و  ـَ ِع،هلل  ِ  وـَ ِر بـْ ْ  ُبسـْ و  ـَ   ،ْ َثَآا َأُبٍ الآَّْضِرو َ ْ  ُ َ ْ،هلِل ْبِ  ُحآـَ هلْلِري ِ َقاَل: َحهللَّ فدي  "ِع،هلل  الخـُ
نددين عددن أوددي سددعيدا  كددٌر ل لسددر وددن سددعيد، وإنمددا هددو عددن علبيددد وددن حل د ُِ كايددرا مددن الرواعددات ال يلوجددَ

ومدرة  رواه عدن  ،ال در  م اشرة، وهو يرو  عدن هدذا وهدذا، وال عمتندخ أن عكدون رواه مدرة  عدن بلسدر
 أوي سعيد م اشرة.

هلْلِري ِ " ِع،هلل  الخــُ ي وـَ ْ  َأبـِ يُّ  - تعـالو  آــورضـي ل–  ـَ َب الآَّ ــِ اَل: َخطـَ ِو َلوــَ َّكَ -قـَ  -ىـَ َّو ُل َ َ يـْ
ْلَيا َلَلْ،َ  َ ا ِ ْآهلَلنُ َفَقاَل:   ْلَيا و"«»ِإنَّ َّللاََّ َخ،ََّر َ ْ هلًلا َبْ،َ  الهللُّ ْ،َ  الـهللُّ هلًلا بـَ َر َ  ـْ د  و«»ِإنَّ َّللاََّ َخ،ـَّ وأن علمدَ

هلَل َّللاَِّ«» ،هللا والددار اآلخدر في عمره، و لنسدأ فدي أجلده أو ع تدار مدا عندد  ا ِ آـْ اَر  ـَ وهدذا هدو  ،َفاْختـَ
كَّ »مددن إيادداره لمددا عنددد هللا، فددي السدديا  عقددوا:  -عليدده الصددالة والسددالم–المتوبددخ مندده  ِف،ــَ   ال َّهــُ الرَّ

 عليه الصالة والسالم.    «اأَلْ َ و
هلَل َّللاَِّ«»" ا ِ آــْ اَر  ــَ ر   ،َفاْختــَ ٍ َبكــْ و َأبــُ َي  -َفَبكــَ وُ َرضــِ ُ َ آــْ انت دده أوددو بكددر للمقصددوأ، ولددم ينت دده  "-َّللاَّ

لك ل دة مال مته للنبي    -ومعرفدة جميدخ أمدوره العامدة وال اصدة -عليده الصدالة والسدالم–غيرهع ُو
 .-رضي هللا تعالى عنه وأرضاه

ر  " ٍ َبكــْ و َأبــُ وُ -َفَبكــَ ُ َ آــْ َي َّللاَّ ي -َرضــِ ي َلْسســِ ُُ فــِ يْ  :َفُق ــْ َ ا الْــَّ ي هــَ ا ُُْبكــِ أودو بكددر  اأ علددى  "َخن ــَ
 –بسدنتين، والرسدوا -الصالة والسالمعليه –الستين عمره في وبت المقالةع جنه أصغر من النبي 

تدوفي عدن ثدالوا وسدتين، فداُا كدان هدذا فدي هخدر عمدرهع فيكدون عمدر أودي   -عليه الصالة والسدالم
 بكر إحدى وستين سنة. 

ِ  َّللاَُّ " ْيَخن ِإْن َنكــُ َ ا الْــَّ ي هــَ ا ُُْبكــِ هلَل َّللاَِّ  ــَ ا ِ آــْ اَر  ــَ هلَلُنو َفاْختــَ ا ِ آــْ ْ،َ   ــَ ْلَيا َللــَ ْ،َ  الــهللُّ هلًلا بــَ َر َ  ــْ  " َخ،ــَّ
علدى أنده خبدر ماد  مدا نقدرأه اآلن  -عليه الصالة والسدالم–ليست المسألة مجرأ خبر عسوبه النبي  

–اره هللا الرسدوا اختد أنمداُا عجدوا ب دا؟ركك مفداأه فليس اجمر كذلك، أنت إُا برأت هذا ال بر 
وانتق  إلى الرفيد  اجعلدى، لكدن فدي الوبدت نفسده الدذ    ،جننا عرفنا، فاختار ما عنده  ع-ج َّ وعال

ر النبدددي  وددين الحيددداة والوفدداة اجمددر ع تلدددف، وال ينت دده لدددذلك إال  -عليدده الصددالة والسدددالم–فيدده عل يددِب
 .-رضي هللا عنه وأرضاه-خاص ال اص ما  الصدي  
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رُهٍَ الَعْ هللَ  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ - َفَكاَن َرُوٍُل َّللاَِّ " ا" " نعآـي: الُمخ،ـَّ ر  َأْ َ َمآـَ ٍ َبكـْ اَن َأبـُ هدو  "َلاـَ
ا، أوو بكر مدا سدب   أعلم الصحابة على اا؟ال  وأخ اهم وأتقاهم، وأبواهم إعمان ا، وأرس وم اعتقاأ 

 رسخ في بل ه. الناس بكارة صالةا وال صيام، إنما س قوم ورسوخ إعمانه وبما 
ََ َتْب،ِ َقاَل:  " بكدت،  -عليده الصدالة والسدالم–مالمدا بكدت فا؟مدة لمدا أخبرهدا النبدي  و"«»َنا َأَبا َبْكر  

 ضحكت. -عليه الصالة والسالم–فلما أخبرها بأنوا أوا من يلح  به 
لدك، وأن هذه التصرفات تلنبئ عن ِبلة الرغ ة في الدنيا، وعدم التمسك ووا، وأن اجمر أعظدم مدن ُ 

شددي  ا، وجدداس فددي الحدددي  أنوددا ال تددزن عنددد هللا جنددان بعوضددة، وبعدد  الندداس إُا  او  الدددنيا ال تسدد
ٍا فيده   ا،   ،كدأن الييامدة بامدت فألخِبر بطروس مدر كأنودا بامدت، ععندي مدا بقدي فدي الددنيا خيدر إ؟البد 

 من ُلك ورؤ ا أو بغيرها. أنه عموت أو عموت له أحد أو شيس ف ال  عن أنه عل َبر
 .؟يئ مات أشرف ال ل 

 اللوم ص ِب على عبدك ورسولك محمد.    
َِ َ َ يَّ ِفي ُىْحَ ِتِو َلَ اِلِو َأُبٍ َبْكر  »  –ال شك أن ما بدمه أوو بكر للرسوا و«ََ َتْبِ، ِإنَّ َأَ  َّ الآَّا

ا مندده، وال شددك أن مادد -عليدده الصددالة والسددالم   هددذا ولرسددالته وأيندده لددم عفعلدده أحددٌد أو عفعدد  بر  دد 
ة هلل ورسدددوله ة، واجصددد  أن المندددَّ اِن  ،الفعدد  عقت دددي المندددَّ هلَلاُاْك ِلِ نمـــَ ْيُكْك َأْن هـــَ ُ َنمـــُ ُّ َ  ـــَ ُِ َّللاَّ  }بـــَ

ة، لكددن هدد  الددذ  عمددن  و[17]الحجــرات: ة، والمعددروف يترتددئ عليدده ِمنددَّ لكددن العمدد  يترتددئ عليدده ِمنددَّ
الَمن علحدِ ط العمد  علفسدده فدرف له بالمنَّة، وإال صاحئ العم  أو علعَترف له بالمنَّة ولو لم عمنك علعتَ 

  أو علقلله على حسئ كارة هذا الَمن وبلته.   
َِ َ َ يَّ ِفي ُىْحَ ِتِو َلَ اِلِو َأُبٍ َبْكر  » ا  وِإنَّ َأَ  َّ الآَّا ْ ُت َأبـَ ََتَّخـَ ي  ْ  ُأ َّتـِ ،ًًل  ـِ ُُ ُ تَِّخً ا َخ ـِ ٍْ ُاْآ َلَل

ُتوُ َللَ »  وععني: خليال  «  َبْكر   دَّ ُُ » وفي حدي  ثدانا  و«ِكْ  ُأُخٍَُّة اإِلْوًَلِم َلَ ٍَ ل«  للك َّ ىـاِحَبكك خ ،ـ
لة: نواعدة المح دة التدي ال عحتمد  القلدئ معودا غيرهدا، فلدو ات دذ خلديال  مدن أمتدهع لنا عدت هدذه  وال ل

لة خللة هللا   ومحبته التامة التي لم تلبِ  في القلئ محال  جحد. -ج َّ وعال–ال ل
المح ددددة والمددددوأة وددددين المسددددلمين  ،لحددددئ فددددي هللا والدددد غ  فددددي هللا ومددددا أشدددد ه ُلددددك هددددذه موجددددوأةا

َراُحِمِهْك » ،والمددنمنين ِهْك َلتــَ ٍَادِ  ي تــَ ْنِ ِآ،َ  فــِ ُُ اْلمــُ هللِ اَ َ ثــَ ُُ اْلَجســَ ٍاحــهلل« َمثــَ لددة التددي هددي  وال لكددن ال ل
جد َّ  -إال مدا كدان هلل -المعليده الصدالة والسد–نواعة المح ة وخالص المح ة هذه لم عكن فدي بل ده 

 .-وعال
وُ » تــُ دَّ ًَلِم َلَ ٍَ ٍَُّة اإِلوـْ ْ  ُأخــُ و َلَلكـِ ر  ا َبكــْ ْ ُت َأبــَ ََتَّخـَ ي  ْ  ُأ َّتــِ ،ًًل  ـِ ً ا َخ ــِ ُُ ُ تَّخـِ ٍْ ُاآــْ  :فدي رواعددةا  «َللـَ

ٍة اإلوًلم«  والمراأ ووا هي ااخوة. و»للك  خ
ُتُو«» دَّ   . [10]الحجرات: ِ ُآٍَن ِإْخٌٍَة }ِإلََّما اْلُمنْ  عوين المسلمين َلَ ٍَ
ْبَقَ، َّ ِفي الَمْسِجهلِل َباٌا ِإََّ ُوهللَّ »   هذا من باب المكاف ة لوذا الرج  الكبير المحسن.« ََ َُ
«»  .-رضي هللا عنه- َباٌا ِإََّ ُوهللَّ ِإََّ َباُا َأِبي َبْكر 
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ا ا ونى مسجد    إليه و رتان فيه أو احتا  واحتا  في هخر عمره إلى مرف  عأو  ،ععني لو أن ش ص 
 إلى تسوي  أخوا وخرو  عستح .

ِ ْبُ  ُ َحمَّهلل  الُجْعِسيُّ ": -رحمه هللا–ثم باا  َثَآا َ ْ هلُل َّللاَّ  المسند . "َحهللَّ
َثَآا َأِبي" و َقاَل: َحهللَّ َثَآا َلْهُب ْبُ  َجِرير   جر ر ون حا م. هو "َقاَل: َحهللَّ
ُُ َنْعَ و ْبَ  َحِكي" َ  َقاَل: َوِمْع َقاَل: َخَرَ  َرُوٍُل  -رضي ل  آهما-ك و َ ْ  ِ ْكِرَ َةو َ ِ  اْبِ  َعبَّا

 ِ ِو َلوــَ َّكَ -َّللاَّ بً  -ىــَ َّو ُل َ َ يــْ اَت ِفيــِوو َ اىــِ ِ ي  ــَ ِو الــَّ ي َ َرضــِ ة   افــِ ُو ِبِخْرقــَ مددا  اا أثددر و  ،"َرْأوــَ
د صدددا  ه إلددى يومنددا هددذ يددلعن و الَعصددئ للددرأس عل فددف اجلددم، والندداس معتدداأ  ممددا  أو شدديسا إُا ولجددِ

 يُن  في الرأس فالعصابة. 
بً " ة   اَ اىــِ ُو ِبِخْرقــَ ر وَرْأوــَ و الِمْآ ــَ هلَل َ  ــَ ا »أندده بدداا:  -عليدده الصددالة والسددالم–وثبددت عندده  "َفَقعــَ َلَألــَ

 عليه الصالة والسالم. «َلاَرْأَوانُ 
وِ   وَفَقَعهلَل َ َ و الِمْآَ ر" ا،  ،كعاأتده فدي ال لطدئ، لكنده اآلن بعدد   "َفَحِمهلَل َّللاََّ َلَأْثَآو َ َ يـْ مدا خطدئ باًمد 

ه  جميخ ال لطئ يلزم لوا الييامك ال، هذه خط ةع لوجوأ ظرفا ؟ارئ أو شيس عحتا  إلى تنبيه، 
 إشكاا.  هكان فيما ون َّه عليوا وهو جالس  ،ولو لم ع طئ 

ي »ِإلَُّو َلْيَس  َفَحِمهلَل َّللاََّ َلَأْثَآو َ َ ْيِو ُثكَّ َقاَل:" ْ  َأبـِ ِو  ـِ ِو َلَ الـِ ي َلْسسـِ يَّ فـِ هلٌل َأ ـَ َّ َ  ـَ َِ َأحـَ ا َ  الآـَّ  ـِ
رضدي –من علجار  أبدا بكدر، ومدن يلدانيده، ومدن علقاربدهكر وت دارى هدو وعمدر   "«بْكِر ْبِ  َأِبي ُقَحاَفةَ 

فجدداس عمددر ونصددف مالدده، فجدداس أوددو بكددرا بمالدده كلدده، أوددو بكددر معددروف مددن  ،فددي النفقددة -هللا عندده
 س.اجثر ا

ةَ  ي ُقَحافـَ ِ  َأبـِ ِر بـْ ي بكـْ ْ  َأبـِ ِو  ـِ َِ َأَحهلٌل َأَ  َّ َ َ يَّ ِفي َلْسِسِو َلَ الـِ أودو بحافدة  ،«»ِإلَُّو َلْيَس ِ َ  الآَّا
 اسمه عامان، وأوو بكر: عبد هللا.

،ًًل » ر  َخ ــِ ا َبكــْ ْ ُت َأبــَ ََتَّخــَ ،ًًل  َِ َخ ــِ ا َ  الآــَّ ً ا  ــِ ُُ ُ تَّخــِ ٍْ ُاآــْ ك خ ،ــُ ل امــا أن للكــ  ىــاحبكو َللــَ
 .«خ ،ُ ل -  يو السًلم– إبراهيك

، ولم علكلم موسى تكليم ا، ما التأو  ك له تأو  ك   الجعد ون أرهم باا: إن هللا لم يت ذ إوراهيم خليال 
 طالب: ............

لة...  هو بصده التنز ه، وأن ال ل
 طالب: ...............

ه، فلمددا تصددوروا مددن مقت دداها كمددا فددي ال  ددرع جن ،نعددم وددم شددبَّووا ببدد  وماَّلددوا وجعلددوا هللا مادد  خلقددِ
لة والمح ة التي في ال  در نقلوهدا إلدى ال دال ع فنفوهدا عنده، وركبدوا أودواب التأو د  الدذ  سديأتي  ال ل

ال  في أرس النونية  إن شاس هللا تعالى. ،الكالم فيه ملفصَّ
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جعددد فذبحدده فددي المصددلى، بدداا: ضددحوا خالددد وددن عبددد هللا القسددر  فددي يددوم عيددد اجضددحى جدداس بال
،   ،تقبَّ  هللا ضحاعاكم فاني مل حا بالجعد ون أرهدم، لمداُاك جنده  عدم أن هللا لدم يت دذ إودراهيم خلديال 

 ولم علكلم موسى تكليم ا، نسأا هللا العافية.
جمددورا  -ععنددي خالددد القسددر  -يلوجددد مددن بعدد  الكت ددة فددي العصددور المتددأخرة أن الجعددد بتلدده فددالن 

معارضات، هو ما يتصور إال ما  هذا، ما يتصور أن الدين رأس المداا، وهدو   ،روفا سياسيةوظ
  الذ  يلوالى عليه و لعاأى عليه.     

تََّخْ ُت َأَبا َبْكر  َخِ ،ًًل » ََ َِ َخِ ،ًًل  ُُ ُ تَِّخً ا ِ َ  الآَّا ٍْ ُاْآ لا َ آِ ي  وَلَل ُُو ُوهللُّ َلَلِكْ  ُخ َُّة اإِلْوًَلِم َأْفَض
» ر  ي َبكـْ ِة َأبـِ خـَ َر َخٍْ َخة  ِفي َهَ ا الَمْسِجهلِلو َغ،ـْ َُّ َخٍْ عليده –ععندي سدد ال وخدات خداص بمسدجده  وُا

بمعنى أنه لو ولِجد في مساجد غير المسدجد النبدو  أنودا ت قدى، كد  مدن أراأ أن   ،-الصالة والسالم
 عفتح خوخة و ستطربوا تلتان له الفرصةك 

 طالب: ...............
ك أن المسدددجد إنمدددا ولندددي لعمدددوم النددداس ولمصدددالحوم العامدددة التدددي منودددا الصدددالة والدددذِبكر هدددو ال شددد

وغيرهددا، فددداُا كاندددت هدددذه ال وخدددات التدددي تلفدددَتح واجوددواب تدددنثِبر علدددى المقصدددوأ اجصدددلي مدددن ونددداس 
 وإال كانت المساجد مفتوحة. ،المسجد تلمَنخ

 "وتبوا". :اعةا في رو  ،وجاس في الحدي  الصحيح "كانت الكالب تغدو وترون"
 في  سجهلل روٍل لنطالب:  

 .-صلى هللا عليه وسلم-في مسجد رسوا هللا 
وددذا أمددٌر فوال شددك أن العناعددة ونظافددة المسدداجد، واالهتمددام بمحتو اتوددا واجمددواا التددي تلنفددَ  عليوددا 

دت  د مندده، إُا ولجددِ ئ وال رل  ،أمددا إُا كانددت علددى الطر قددة اجولددى اجوددواب مفتوحددة ،ضددرور  ال وددل كددِب
ولذلك تقدم في الن امة تكون في المسجد كفارتوا  ،فاجمر أعسر ،أوواب وال غل ، ومفرو  بالرم 

«» ،أفنوا َخِة َأِبي َبْكر  ٍْ َخة  ِفي َهَ ا الَمْسِجهلِلو َغْ،َر َخ َُّ َخٍْ لا َ آِ ي ُا  .ُوهللُّ
  .نعم

وُ ": -رحمدده هللا–بدداا الحددافظ  لــُ ٍْ رِ   :َق ِة َلاْلَممــَ خــَ اُا اْلَخٍْ ِجهللِ بــَ ي اْلَمســْ ةُ  .فــِ خــَ هلْل  :اْلَخٍْ ،ٌر قــَ ٌِ اٌا ىــَ بــَ
 ".َنُكٍُن ِبِمْصَراع  َلَقهلْل ََ َنُكٍنُ 

 ما معناهك  "َقهلْل َنُكٍُن ِبِمْصَراع  َلَقهلْل ََ َنُكٍنُ "
 طالب: ............

 باٌب صغير. ،هي باب 
 طالب: ............

ند    خ ومصدرا ، ومدا  الدت مسدتعملة عنددنا مدن بسدمين هدذا مصدار   اال ال، المصرا  عكدون ال داب مكوَّ
   ععني: و اب واحد. َلَقهلْل ََ َنُكٍُن"" ،إلى اآلن
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َخةُ " ٍنُ   :اْلَخٍْ هلْل ََ َنكـُ َراع  َلقـَ ٍُن ِبِمصـْ هلْل َنكـُ ،ٌر قـَ ٌِ اِ     وَباٌا ىـَ ي حـَ ْتٌح فـِ ُ َها فـَ ا َأىـْ ُو  وَلِإلَّمـَ بـ  اَقالـَ
 ".ُقْرُقٍل  

 عبد الرحمنك اتعرف اون بربوا عا أب
ٍار.  طالب:  ْارق األل

 ما هي مرةك تعرفهك ،كم مرة مرَّ عليناك كم من ألف مرة
ٍار.  طالب:  ْارق األل

 أوو بربوا.
 طالب: ............  

 هذا الذ  نسأا عنه.  "ب  ُقْرُقٍل  اَقاَلُو "ب ينا من المصرا ، عقوا: 
ٍار.  طالب:  ْارق األل

 ماُاك
ٍذ  آه  المْارق. اطالب: المطالع  أخ

 عكس.ال
ران مددددن  وا ال دددد  الم ددددار  هددددو اجصدددد  للقاضددددي عيدددداٍ، والمطددددالخ الوددددن بربددددوا فددددرٌ  مندددده، ونلقددددل

 الم تصر أكار من نلقولوم من كتاب الم ار ، مخ أن الم ار  أشاأ به العلماس.
ٍار    ت ـــــــــــهللت بســـــــــــ تة    ْـــــــــــارق ألـــــــــــ

 
ــب    ــ   جـــــ ــالٌرا ل ـــــ ــارق بـــــ ــٍن المْـــــ  اـــــ

 نور الم ار . 
 طالب: ............

وترجدخ إلدى الكتداب، وأندت  وخلدال   اووجددت فيده اضدطراب   اار  لمنك أنت لو وجدت نص  الم أبوا:  
 ما عصلح.     كما تعرفه وال تعرف منلفه

 طالب: ............
 الم ار  للقاضي عياٍ، والمطالخ الون بربوا الذ  معنا على و ن عصفور.

 طالب: ............
 ِ خ إال من سنتين أو ثالو.ما ؟ل  ،صاحئ مطالخ اجنوار و؟لِ خ أخير ا

 طالب: ............
 ماُاك

 طالب: ............
 بح ك ابح .اما هو مكتوب 

 طالب: ............
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 ابح . ،أنت ارجخ له ما أام تقوا: أنا أبح  
 استرس  معك في الموضو ، لكنك بطعت عليب الطر  ، تقوا: أنا أبح ، ابح .أن أنا أرأت  

 طالب: ............
 ابح . ،ال ال

 طالب: ............
 الم ار  للقاضي. 

 طالب: ............
ا الون بربوا.  ابح  عن المطالخ أع  

وحكى  ،باا اون بربوا في )المطالخ( إال ن أو ثالو افي شرن النوو  على مسلم ال عكاأ عمر وربت
 صاحئ )المطالخ( و قوا أحيان ا: باا صاحئ )التحر ر( َمن صاحئ التحر رك

 لب: ............طا
سددنين وأنددتم  مددن أبددوا: كايددر ا مددا عقددوا النددوو : بدداا صدداحئ )التحر ددر(، ينقدد  عندده كايددر ا، ااخددوان

 هللا يوفقه. ،تطلبون العلم ما عصلح، أخونا هذا ي ح  ما علينا منه
جودي عبدد هللا  ،التحر ر في شرن صحيح مسلم ال ت حاوا، وما ت  ط اسمه إال أن تقرنده بال  دار  

 حمد ون إسماعي  اجصفواني.م
 طالب: ............

 ال، غير التيمي.
 طالب: ............

 جوي عبد هللا محمد، مطابقة ال  ار ، من الذ  عقوا هذاك
 طالب: ............

 ما هو بصحيح، س حان هللار من الذ  عقوله عندكك
 طالب: ............

 هللا ععينوم. ه،وال عليك من
 ليخ  . قُ ليص،ر َ ِجًًل طالب: ه ا لا

 نعم.
 طالب: ............

لكن النوو  علكِار من )التحر ر( في شرن مسلم، و لكِار من المطالخ الون بربدوا، و؟الدئ العلدم مدا 
 يلي  به...

 طالب: ............
 ما هوك
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 طالب: ............
 ال ال. 

 طالب: ............
 صحك

 طالب: ............
 أينا أصحك

 لب: ............طا
 ماُا عقوا عندكك

 طالب: ............
 كماُا

 طالب: ..............
د،  .ما ورمجتوا أنت إلى اآلن، ما تدر  ماُا أبوا بعدد  أمتدرى أن هدذا الدذ  أُكدره لده ببد  أن تلولدَ

 ك تور؟ت  كون تص غ فأ ت أنو 
 طالب: ............

هددي التددي تلابددِبت  ،اغ، وال فيدده أف د  مددن بددراسة ال درونالعلدم مددا فيدده مدن فددر  ،ال ال انتبودوا عددا إخددوان
 والمعلومدددات، ععندددي لدددو تمسدددك )ك دددف الظندددون فدددي أسدددامي الكلتدددئ والفندددون( وتسدددرأه كدددم سيصدددف

 ا، لكددن فددي الغالددئ أنددك مددا تمسددك شددي   ورأسددكك أو تمسددك التقر ددئ وتقددرأه علددى حسددئ بددوة حافظتددك
ذَكرع جنددده مجدددرأ سدددرأ، لكدددن إُا بدددرأت شدددرح   وبارندددت فدددي  ،وتكدددررت  ،ت عليدددك هدددذه العلدددومومدددرَّ  ايدددل

 وتعبت عليوا بليال  خالص ما تنساه. ،الساو 
 طالب: ............

 ك  شيسا عحتاجه، العلم ال علستطا  وراحة الجسم.
وُ " لــُ ٍْ ْ،    :َق ِ  ُحآــَ هلِل بــْ ْ  ُ َ ،ــْ اتِ  و ــَ َلانــَ ِر الرِ  ي َأْاثــَ َ ا فــِ ِع،هلل  َهكــَ ِ  وــَ ِر بــْ ْ  ُبســْ ةِ  و ــَ ي ِرَلانــَ َقَ  فــِ  َلوــَ

ِع،هلل   ِ  وـَ ِر بـْ ُر ُبسـْ ْ،    واأْلَِى،ِ يِ  َ ْ  َأِبي َزْيهلل  ِذاـْ ِ  ُحآـَ هلِل بـْ ْ  ُ َ ،ـْ اَر  ـَ ِع،هلل   وَفصـَ ي وـَ ْ  َأبـِ ٍَ  و ـَ َلهـُ
ي َب ِ   وَىِحيٌح ِفي َلْسِس اأْلَْ رِ  َث ِبِو َاالَِّ ي َلَقَع فـِ اتِ َلِك َّ ُ َحمَّهلَل ْبَ  ِوَآان  ِإلََّما َحهللَّ َلانـَ ِة الرِ  هلْل  ويـَّ َفقـَ

  َُ الَ اَلَق َكِ  َ ِ  اْلَسَرْلِريِ  َ ِ  اْلُبَخاِريِ  َألَُّو قـَ أٌ  :ب  السَّ ٍَ َخطـَ َآان  َلهـُ ُ  وـِ هلُل بـْ ِو ُ َحمـَّ َث بـِ هللَّ َ ا حـَ  وَهكـَ
ٍَاِل اْلَعطْ  وَلِإلََّما ُهٍَ َ ْ  ُ َ ْ،هلِل ْبِ  ُحَآْ،     ".فِ َلَ ْ  ُبْسِر ْبِ  َوِع،هلل  َنْعِآي ِب

 ععني عنوما مع ا.
ِع،هلل  " ي وـَ ْ  َأبـِ ِو  ـَ ا بـِ ُن ِ ْآُهمـَ ُو اـُ ثـَ ْيَخْ،ِ  َحهللَّ ْ  َـَ هلْل َرَلاُن  وَفَعَ و َهَ ا َنُكٍُن َأُبٍ الآَّْضِر َوِمَعُو  ـِ َلقـَ

ْيح   وُ ْسِ ٌك َاَ ِلَ، َ ْ  َوِع،هلِل ْبِ  َ ْآُصٍر   ْ  ُف ـَ رِ  و ـَ ي الآَّضـْ ْ  َأبـِ هلل  َلُلسـْ  و ـَ ْ  ُ َ ،ـْ ا ـَ ْ   ور  َجِميعـً  ـَ
ٍُلُس ْبُ  ُ َحمَّهلٌل َ ْ  ُفَ ْيح    وَأِبي َوِع،هلل   وُ  وَلَتاَبَعُو ُُ ْ،َبَة َ آـْ ي َـَ ُ  َأبـِ ِر بـْ ٍ َبكـْ ُو َأبـُ ٍ  وَأْخَرجـَ َلَرَلاُن َأبـُ
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ْيح    وَ اِ ر  اْلَعَقهلِليُّ  ْ  ُف ـَ رِ   و ـَ ي الآَّضـْ ْ  َأبـِ آِ ُف    و ـَ ُو اْلُمصـَ هلَلُن َأْخَرجـَ ر  َلحـْ ْ  ُبسـْ ي  ـَ ِب َأبـِ ي َ َآاقـِ فـِ
 ".َبْكر  

 أوو عمرو العقد  ما اسمهك
 طالب: ...........

 أنت أنت.
 طالب: ...........

هذا الدذ  يلابِبتده، مداُا صدار عنددك  ،ما هو بصحيح، ما يلابِبت العلم إال ااثارة و حرِبك العلم  ،ال ال
 أنتك

 طالب: ...........
 محمدك امن يذكر اسمه، ها عا أب ؟يئ عندك أوو عمرو العقد ، أتيت بجديدك

 طالب: ...........
 عبد الملك ون عمرو.

 أنت تأكدت من اسم صاحئ التحر رك  
 طالب: ...........

 والذ  باا كذا عقئ كالمك.
 طالب: ...........

 َمنك
 طالب: ...........

 هذا تكرار لي موبعي أنا ما ينفخ.هين، 
 طالب: ...........
 الا.معروف عا اون الح
 طالب: ...........

  يابدت ذ   عمدر علديكم، الدذ الد ،العلم في الصغر لدو أندا أمدس مراجعده نسديته، فوصديتي أن توتمدوا
 م اشرة  ووا ونعمت، والذ  ما يابت يلتَعئ عليه.

 طالب: ...........
 عقواك ماُا

 طالب: ..............
 ال ما نلر ده.

ْ   وَلَيْقَتِصُر َ رًَّة َ َ و َأَحهلِلِهَما وا َ رَّةً َفَكَأنَّ ُفَ ْيًحا َااَن َنْجَمُعُهمَ " ِر  ـَ ي الآَّضـْ ْ  َأبـِ َلَقهلْل َرَلاُن َ اِلٌ،  ـَ
ي   وُ َ ْ،هلل  َلْحهلَلنُ  ا فـِ آِ ُف َأْنضـً ُو اْلُمصـَ ِع،هلل  َأْخَرجـَ ي وـَ َرةِ )َ ْ  َأبـِ هلِلَُ   و(اْلِهجـْ ٍِ ي َأنَّ اْلحـَ ا ُنقـَ َ ا ِ مـَّ َلهـَ
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ْيَخْ، ِ ِ ْآهلَل َأِبي الآَّْضِر َ  ْ  ََ ٍَاِل اْلَعاِطَسِة َ َع   و  ْ َ  ِإََّ َأنَّ ُ َحمَّهلَل ْبَ  ِوَآان  َأْخَطَأ ِفي َحْ ِف اْل َلَلْك َُ
وِ  ُو بــِ ِو لــَ اَل َتْحهلِلُثــِ ْيح  حــَ ْ  ُف ــَ ُأ  ــِ ٍَن اْلَخطــَ اِل َأْن َنكــُ َ ا  واْحِتمــَ هلُل هــَ افَلُيَنيــِ  اَل َأنَّ اْلُمعــَ ْحِتمــَ َ   واَِ بــْ

ٍَاِل  وَحرَّاِليَّ َرَلاُن َ ْ  ُفَ ْيح  َاِرَلاَنِة ُ َحمَّهلِل ْبِ  ِوَآان  ُوَ ْيَماَن الْ  ْ َف الـْ و َأنَّ حـَ َلَقهلْل َلبََّو اْلُمَصآِ ُف َ  ـَ
ٌُ   وَخَطأٌ  ْ َ  ِلًِلْ ِتَراِض َ َ ْيِو َوِ ، ٍف .َفَ ْك َُ  و ول الم

اَرُقْطِآيُّ   .َغْ،ُر َ ْحُسٍَظة   وَ ْ  ُبْسر   وَ ْ  َ ِ ،هلل   ولآَّْضرِ ِرَلاَنُة َ ْ  َرَلاُن َ ْ  َأِبي ا :َقاَل الهللَّ
ُلوُ  ٍْ ُ َخ،ََّر َ ْ هلًلا»  :َق ِم،َهِآي ِ   وَاَ ا ِلْْلَْاَثرِ   «ِإْن َنُكِ  َّللاَّ ْْ ِ َ ْ هلٌل َخْ،رٌ »  :َلِل ُك ي  و«ِإْن َنُكْ  ّلِلَّ ََُة فـِ َلاْلَهمـْ

ْرِطيَّةٌ  ََ َز  وِإْن َ ْكُسٍَرٌة َ َ و َألََّها   .َلِفيِو َلَظرٌ  .ب  التِ ،ِ  َفْتَحَها َ َ و َألََّها َتْعِ ،ِ يَّةٌ اَلَجٍَّ
ُلوُ  ٍْ َِ »  :َق ِليُّ   «ِإنَّ َأَ  َّ الآَّا ٍَ وِ   :َقاَل اْلُعَ َماءُ   :َقاَل الآَّ ِو َلَ الـِ ا ِبَآْسسـِ ًٍدا َلآـَ ْيَس  وَ ْعَآاُن َأْاَثُرُهْك ُج َللـَ

ْ ِتهلَلادُ  ِآيَعةِ ُهٍَ ِ َ  اْلَم ِ  الَِّ ي ُهٍَ اَِ ٍِلِو ِفي َقُ ٍِل َذِل،َ  ؛ ِبالصَّ ِ َلِلَرُو  .أِلَنَّ اْلِمآََّة ّلِلَّ
انِ   :َلَقاَل اْلُقْرُطِ يُّ  ْ ِتآـَ َِ َ  ا اَن لٌ،ـرن لظ،رهـا   وُهٍَ  ـِ ٍ اـَ ا لـَ ٍِق  ـَ َ  اْلُحقـُ ُو  ـِ ر  لـَ ا َبكـْ َراُد َأنَّ َأبـَ َلاْلمـُ

لو ِفي ِرَلاَنة  وََ ت  بَها ٍْ َ  ب  عَ اَُُني هللُن َق «َلْيَس َأَحهلٌل َأَ  َّ َ  َ » :بَّا ُ َأْ َ كُ  وي   .َوَّللاَّ
ُلوُ  ٍْ ْوًَلِم»  :َق ًَلِم» :َلِلْْلَِى،ِ ي ِ  وَاَ ا ِلْْلَْاَثرِ  «َلَلِكْ  ُأُخٍَُّة اإلِْ وـْ ٍَُّة اإلِْ فِ  «َلَلِكْ  خـُ ْ ِف اأْلَلـِ ُو  وِبحـَ َاَألـَّ

َُ َحَرَاَة اْلَهْمََِة ِإَلو الآٍُِّن َلَحَ فَ  ُو  وَفَعَ و َهَ ا َنُجٍُز َضكُّ ُلٍِن َلِك ْ   واْلَهْمََةَ   َلَق ا َقالـَ ،  اَامـَ بـ  َ الـِ
هلِلُ    ي حـَ ا َلقـع فـِ ُُ َامـَ هلَلُن اَلَخَ ُر َهِ ِن اْلُجْمَ ِة َ ْحُ لٌف َلالتَّْقهلِلُُر َأْفضـَ ِ ي َبعـْ َ  الـَّ ا ْ  »بـ  َعبـَّ َلَلكـِ

ْوًَلِم  "«ِفيِو ُخ َُّة اإلِْ
 ععني من باب ااتَ ا . " َضكُّ ُلٍِن َلِك ْ َفَعَ و َهَ ا َنُجٍزُ "
َكاِل َلَلَياُلُو ِفي ِاَتاِا " َْ ُ َتَعاَلو (اْلَمَآاِقِب )َلَيْأِتي َ ا ِفي َذِلَ، ِ َ  اإلِْ اَء َّللاَّ ََ   .ِإْن 

ِتِو ا  َحهلِلُ   َلَل،َّ  ٍْ َ  َأْنًضا َأنَّ َذِلَ، َااَن ِفي َ َرِض َ  ُ َ َ ْيوِ -ب  َعبَّا َ، ل و- َلوـَ َّكَ َى َّو َّللاَّ ا َلَذلـِ مـَّ
 َِ َخَتُو ِبِخًَلِف َغْ،رِنِ  ؛َأَ َر َأَبا َبْكر  َأْن ُنَص ِ َي ِبالآَّا ٍْ َُ  .َفِ َ ِلَ، اْوَتْثَآو َخ ِة  :َلَقهلْل ِق، ِإنَّ َذِلَ، ِ ْ  ُجْم ـَ

اَراِت ِإَلو اْوِتْخًَلِفِو َاَما َوَيْأِتي َأْنًضا ََ   اإلِْ
ُلوُ  ٍْ َخةِ » :َق  ".بهللل غ،ر «َ»إَاَ ا لْْلَْاَثر لل كْم،هآي  «َأِبي َبْكر   َغْ،َر َخٍْ

 طالب: ...........
نين عن بلسر، اجصد  عدن  نين عن أوي سعيد، هو ااشكاا عن علبيد ون حل ععني عن علبيد ون حل

نين وبلسر ون سعيد.  علبيد ون حل
 طالب: ...........
ا ، واحددةوما، وال عمنخ أن عكونا من ؟ قةا يعن علبيد وبلسر كل و درو  عنومدا  ،و رو دان حدديا ا واحدد 

 ش ٌص واحد، و رو  أحدهما عن اآلخر، ععني ك  الوجوه محتملة.
 طالب: ...........

 هذا كالم عقوا: غير محفوظ، عقوله الداربطني.
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 طالب: ...........
حتمددداالت االحتمدداالت المسدددتندة وليسددت االحتمددداالت المجدددرَّأة معروفددة عندددد أهددد  الحدددي ، ععندددي ا

مستندة إلى رواعات عندهم يلر دونوا ولدو كدان فيودا ندو  اخدتالف، لكدن االحتمداالت المجدرَّأة صدرَّن 
ولذلك لما ُكدر وبدخ  ،الحافظ وغيره: أن االحتماالت العقلية المجرأة ال مدخ  لوا في علم الحدي  
فيدلذَكر  ،تلودَدر وتلومدَ  في بيية الرواعات ووبخ في رواعة الفربر  ورواعدة فدالن وعدالن، مدا علمكدن أن

حا ولل  ،هذا وهذا ح، واجمدر حين دذا فيده سدعةع جنودم كلودم ثقدات   أن  مرجِب وال عمندخ أن يدرو  هدذا  ،يلرجِب
عن هذا، و  ترك هذا مخ هذا في رواعةا عدن شديخا واحدد، ثدم بعدد ُلدك يدرو  بع دوم عدن بعد ، 

 ثم يلتقي ب ي ه، ثم يرو  عنه م اشرة، كلوا احتماالت.
 ...........طالب:  

ُ   ،هددو اسددتطرا  المسددجد معددروف ، ِ اِبِري وــَ ا ِإََّ  ــَ ــً فدداُا كددان هددذا فددي  و[43]الآســاء: }َلَ ُجُآب
والعلمددداس عقولددون: كوندده أبددرب ؟ر ددد   ،الجنابددة عنددد الحاجددة، واالسدددتطرا  إُا ترتددئ عليدده امتوددان

  .حاجة
 طالب: ..............

 د.تكون حاجة ععني تلسوِبغ المرور في المسج
 طالب: ...........

أخسددر لددك أن تطلددخ مددن هنددا، لكددن ودددا مددا تطلددخ أو فلددو أنددت فددي هددذه الجوددة وتلر ددد تددذهئ الدددورة 
هدد  تكددون  ،تددذهئ مددخ ال ددار  وأنددت إُا خرجددت لوددذه الحاجددة ب دديت حاجتددك وتوضددأت ورجعددت 

 أخلت من جديد أو أنت خرجت لتدخ ك
 طالب: ...........

 خالص.
 .نعم

َ ِ  ِلْ َكْعَبِة َلالَمَساِجهللِ : "-رحمو ل تعالو–ي  قال اإل ام البخار  ٌَ ٍَاِا َلال  :َباُا اأَلْب
الَ  و َقاَل: قـَ َثَآا ُوْفَياُنو َ ِ  اْبِ  ُجَرْيج  : َحهللَّ ِ ْبُ  ُ َحمَّهلل  ِ: َلَقاَل ِلي َ ْ هلُل َّللاَّ ُ  َقاَل َأُبٍ َ ْ هلِل َّللاَّ ي ابـْ  لـِ

اَبَهاَأِبي ُ َ ْيَكَة: َنا َ ْ هلَل الَمِ ِ،و لَ  ٍَ َ  َلَأْب َُ َ َساِجهلَل اْبِ  َعبَّا  .ٍْ َرَأُْ
َثَآا أَ  َر: َأنَّ ُبٍ الآُّْعَماِنو َلُقَتْ،َبةُ َحهللَّ ِ  ُ مـَ ِ  ابـْ و  ـَ و َ ْ  َأٍَُُّاو َ ْ  َلاِفع  َثَآا َحمَّاُد ْبُ  َزْيهلل  ََ: َحهللَّ و َقا
ةَ فَ  وَقهلِلَم َ كَّةَ  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ -الآَِّ يَّ   َ  َطْ حـَ اَن بـْ ااَ  وهلَلَ ا ُ ْثمـَ َتَح البـَ يُّ  ؛َفسـَ َُ الآَّ ـِ هلَلَخ -فـَ

َ  ِفيـِو  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلوـَ َّكَ  اَاو َفَ  ـِ َ  البـَ كَّ َأْغ ـَ َةو ثـُ ُ  َطْ حـَ اُن بـْ هلل  َلُ ْثمـَ ُ  َزيـْ اَ ُة بـْ َللِـًَلٌل َلُأوـَ
ٍا ي َأي  َقاَل اْبُ  ُ َمَر: َفَ هلَلرْ   .َواَ ًةو ُثكَّ َخَرُج : فـِ ُُ ُُ ِبًَلًَ َفَقاَل: َى َّو ِفيـِوو َفُق ـْ ٍاحيـو ُت َفَسَأْل ن ل

اَلَتْ،ِ و َقاَل اْبُ  ُ َمر    ".: َفَ َهَب َ َ يَّ َأْن َأْوَأَلُو َاْك َى َّوَقاَل: َبْ،َ  اأُلْوُطٍَ
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ٍَاِا ": -رحمدده هللا تعدالى–بداا  اُا اأَلبــْ و ل ددَر  مندده،  واجودواب معروفددة جمددخ بداب وهددو مددا يدلدَخ  "بــَ
  .جمعه: أوواب، وبد علجَمخ على: وي ان

   طالب: ..............
 عندك أص ك  أم أنت ترجخ إلى لوجتكم 

 وبد علجَمخ على وي ان، تدر ك 
   طالب: .............

 برأتهك
 طالب: .............

 من أينك
 طالب: .............

لددى اججروميددة، جمعوددا: أوددواب وبي ددان، تجددد فددي وأنوددا فددي شددرن الع ددماو  ع ،ُكرناهددا مددرار ا ،ال
 اجنوار والجداوا واجشياس الصغيرة ما ال يلوجد في الك ار.

 طالب: .............
 كونك تعرف أنوا لغة أف  .

ٌََ  ِ "  ،اجوواب معروفة ا عليوداع  "ِلْ َكْعَبِة َلالَمَساِجهللِ "اجبفداا   "َلال الكع دة فيودا الدنص، والمسداجد ًياسد 
 ظ عليوا.للحفا

 وهو الملصنِبف ال  ار . "َقاَل َأُبٍ َ ْ هلِل َّللاَِّ "
ِ ْبُ  ُ َحمَّهلل  " المسند  الذ  تقدم في الحدي  الساو ، وعرفنا عالبة ال  ار  ووذا  "َلَقاَل ِلي َ ْ هلُل َّللاَّ

 ما عالبة ال  ار  بالمسند  هذاك  .ال يخ
 طالب: .............

 ا شاس هللا عليك.الذ  أعت  جد ال  ار  م جده نعم
 طالب: .............

 نعم صح.
 طالب: .............

رهم أن نحدن نرجدخ لدك، ععندي نحدئ  ،من غيدر بحد ، أندت مرجدخ نال؟دف ااخدوان وندذاكرهم وندلذكِب
ن عحتا    حفظأنس ون مالك في هخر عمره، باا: سلوا الحسن فقد  ،و لذكروننا بعد  ونسينا. مخ السِب

 اانسان إلى تذكير.
هلل  لَ " ُ  ُ َحمــَّ ِ بــْ هلُل َّللاَّ ي َ  ــْ اَل لــِ عبددد هللا وددن محمددد هددذا مددن شدديوخ ال  ددار  الددذ  روى عندده ودددون  "قــَ

 واسطة، وبصيغة التحدي ، فوو من شيوخه المعروفين.
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هلل  "بدداا هنددا:  ُ  ُ َحمــَّ ِ بــْ هلُل َّللاَّ ي َ  ــْ اَل لــِ ولددو رواه عندده م اشددرة  لقدداا:  ،بدداا بع ددوم: هددذا تعليدد  و"َلقــَ
ثنا،   اأ التحددي  واالتصداا ولدو أر  ،في حدي  المعا ف: وباا ه ام ون عمَّار، بالوا: هذا تعلي حدَّ

ثنا كما باا في غيره. :لقاا اتصاا السند   حدَّ
والصواب: أن صيغة )باا( محمولٌة على االتصاا كالعنعندة بال در؟ين المعدروفين عندد أهد  العلدم 

 وهما...
 ال قي.طالب:  

 والبراسة من التدليس.
ِ ي .......................... ــَّ ا الــــــ ــَّ  أ ــــــ

 
ِ ي  ْيِخِو بــــــــــــــــ)قاَل( َفكـــــــــــــــَ ََا ِلْـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَ

اِزفِ   ــَ ِر الْمعـــــــــــــــــ ــَ ة  اَخ ـــــــــــــــــ ــَ  َ ْآَعآـــــــــــــــــ
 

اِلفِ   ــَ م  الُمخـــــــــــ َْ ــَ ِ  حـــــــــــ ــْ بـــــــــــ َِ  ِْ ــْ  َ ُتصـــــــــــ
ن ال  ار  ما عقوا: باا لدي، فدي حداا الرواعدة، وإنمدا إُا تحمدَّ  ال بدر فدي إمن ال ران من عقوا:  

اا الرواعة، واون حجدر عقدوا: لدم أجدد ألديال  يددا علدى ت صيصدوا فدي حداا حاا المذاكرة ال في ح
 المذاكرة.

 طالب: ............
 .أخص  "قال لي"ال 

 طالب: ............
ثنا فالن. اللكن في حاا المذاكرة عقوا بع  ال ران، وإال لو أراأ   تحديد باا: حدَّ

َثَآا ُوْفَيانُ "باا:   عبد الملك."  ُجَرْيج  َ ِ  اْب ِ " اون عليينة "َحهللَّ
عبد هللا ودن أودي مليكدة الدذ  تقددم فدي أواًد  الكتداب، عقدوا: أأركدت  "َقاَل: َقاَل ِلي اْبُ  َأِبي ُ َ ْيَكةَ "

 كلوم ع اف النفا  على نفسه. -عليه الصالة والسالم–ثالثين من أصحاب النبي 
ا" ي اودن جدر  ععند "َنا َ ْ هلَل الَمِ ،ِ  :َقاَل ِلي اْبُ  َأِبي ُ َ ْيَكةَ " اَبهـَ ٍَ َ  َلَأْب ا ِ  َعبـَّ اِجهلَل ابـْ َُ َ سـَ ٍْ َرَأُـْ  "لـَ

ِرف فددي المسدداجد السدد عة التددي ينسددبونوا إلددى بعدد   ر أن هددذه المسدداجد متجدداورة كمددا عددل هدد  يلتصددوَّ
 الصحابةك ال.

ن صحة الع ارة مساجد وني ع اس، وني الع اس ععني ال لفاس، ومنوم مدن عقدوا: إبع وم عقوا:  
، ولمدا فدي حديبا ثدانا  اهندا، ثدم ينتقد  ليبندي مسدجد    ان ع اس في ؟يلة حياته، يبني مسدجد  مساجد او

 ، وكلوا من هذا النو .اانتق  للطاًف ونى مسجد  
َثَآا َأُبٍ الآُّْعَمانِ "باا:    ما اسمهك "َحهللَّ

 طالب: ............
  ك لما صغرتهكف ي 
 ولي هك
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 السهلللوي.طالب:  
ف دد ، لي دده: عددارم، محمددد وددن  فيددهمددن هالت، هددذا مددا لكددم  ا ددد جوابدد  ولقددئ، مددا أر  ولدديسهددذه نسدد ة 

 الف  .
َثَنا َحمَّاأل وهو اَوبلَتْيَ ةل  " ، َبااَل: َحدَّ ، َعْن َأي وبَ وهو اْونل َسِعيدا " اون أوي تميمة الس تياني، أوو ْونل َ ْ دا

 تميمة ما اسمهك
 طالب: وخ رة.

 ال.
 طالب: ............

 كاسمه كيسانأليس 
 طالب: ..............

 كيسان.
 طالب: ............

 ال ال من أعت ، جده أسلم على يد هذا اليمان.
 طالب: ............

 ال غلط.
 طالب: ............

 نعم مولى.
 مولى اون عمر. "َ ْ  َلاِفع  "
 كأم متى هذا عام الفتح  "كَّةَ َقهلِلَم  َ  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ  -َ ِ  اْبِ  ُ َمَر: َأنَّ الآَِّ يَّ "

 طالب: الستح.
 أو في حجة الوأا ك

ٍداع  ا دخُ الكعبة. وطالب: َ  في حجة ال
 صح.

 حجبي من حلجَّاب الكع ة.عامان ون ؟لحة  "َفهلَلَ ا ُ ْثَماَن ْبَ  َطْ َحَةو َفَسَتَح الَبااَ "
َُ الآَِّ يُّ    وَفَسَتَح الَبااَ " ةَ  -َلَو َّكَ َى َّو ُل َ َ ْيِو -َفهلَلَخ ُ  َطْ حـَ اُن بـْ هلل  َلُ ْثمـَ ُ  َزيـْ اَ ُة بـْ  ،"َللِـًَلٌل َلُأوـَ

ن -عليه الصالة والسالم–أخ  النبي    –، وله من االختصاص بالنبيوهنالس ال واص: والا المُن
مدا لدم عكدن لغيدره، ال ععندي أنده أخدص النداس، لكنده مدن ال دواص، وكددذلك  -عليده الصدالة والسدالم

 واون ِح ِبه، وعامان ون ؟لحة. -صلى هللا عليه وسلم–رسوا هللا  أسامة ون   د ِحئ 
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مددا وجددد إال المددولى وأسددامة وددن   ددد مددولى واوددن  -عليدده الصددالة والسددالم–بددد عقددوا باًدد : الرسددوا 
ت تلددف عددن مقاييسددنا، لمددا كددان  -عليدده الصددالة والسددالم–مددولى مددا وجددد إال هددمك المقدداييس عنددده 

 دين، لما انتق  النظر إلى الدنيا صارت المقاييس أنيو ة.النظر إلى الدين فالميياس ال
 طالب: ............

 نعم.
 طالب: ..............

ععني لدو مدا يددخ  إال  ،وال شك أف   منوم، ومنوم من هو أبرب، لكن للق اس على العنصر ات 
 بكر وعمر، وال يدخ  إال مخ فالن وعالن وعلي وعلية القوم. يمخ أو

 الكعبة نا َيخو ف،هللل   و َرف ىحبة لالكعبة.    طالب: لأدخ هك
 وهذا ال اهد في باب وفي َغَل ، بلف . "ُثكَّ َأْغَ َ  الَبااَ  وَلُ ْثَماُن ْبُ  َطْ َحةَ "
اَ ةً " َ  ِفيــِو وــَ اَا َفَ  ــِ َ  البــَ كَّ َأْغ ــَ للت ددو  ع لدد ال يدددخ  أحددد أو  إغددال  ال دداب ال شددك أندده منددخ "ثــُ

 الجوات اجربخ فيوا شاخص.ع ر  أحد، ولتكون جميخ 
 طالب: إذا ىار ُفِتح ُبقو َيء    الجهاتن

 نعم.
ٍا" السداعة مقددار مدن الزمدان ال يتحددأ بحدد، بدد عكدون نصدف سداعة أو   "َفَ ِ َ  ِفيِو َواَ ًة ُثكَّ َخَرُج

 الموم مقدار من الزمان. ،اأو ثالث   ،ساعتين ،أكار من ساعة
 طالب: ............

 اعة عقولونوا.س االمقصوأ أنو
ٍا"  ععني: باأر أسر  الستي الوم.  "َقاَل اْبُ  ُ َمَر: َفَ هلَلْرتُ  وُثكَّ َخَرُج
: ِفي َأي   " ُُ ُُ ِبًَلًَ َفَقاَل: َى َّو ِفيِوو َفُقْ  اَلَتْ، ِ َفَسَأْل  ."ن َقاَل: َبْ،َ  اأُلْوُطٍَ
عدن عمينده وواحدددة خلدف، وجعد  ثنتددين  مدن وثددالو  ،أمدام مدن ثدالو  عالكع دة مدن سدت أسددطوانات  

 عن عساره.
اَلَتْ، ِ " ُطٍَ ْ،َ  اأُلوـــْ يتت دددخ  -رضدددي هللا عندده وأرضددداه–اودددن عمددر سدددأا عدددن المكددان، لمددداُاك جندده  "بــَ

 عسأا كم صلى.  أن اآلثار، ونسي
: َفَ َهَب َ َ يَّ َأْن َأْوَأَلُو َاْك َى َّو""  . َقاَل اْبُ  ُ َمر 

 طالب: ............
مدا فسدار تين  ودينلدو تر دد أن تتسدنن وأندت صفوف، هدي مدا تقطدخ الصدفوف هذا إُا كانت تقطخ ال

نودا إالع جنودا تقطدخ الصدفوف، بداا بع دوم: فدشديس، لكدن عدأتي صدف و صدف ودين السدوار    هفي
 نوا مح  النِبعاا، لكن ما عليه ألي .إباا بع وم: و فتلترك لوم،  ،مصاف الجن

 .نعم
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ُلوُ " ٍْ ٌَ َ " :َق ٍَاِا َلاْل ِم َأيْ "  ِ َباُا اأْلَْب َ ُ  ِبِو اْلَبااُ  :ِبَسْتِح اْلُمْعَجَمِة َلالًلَّ ٌْ  .َ ا ُن
ُلوُ  ٍْ ِ ْبُ  ُ َحمَّهلل  "  :َق ُهٍَ اْوك  "َل  هلل اْلم ،" وب  ُ َ،ْ،َآةاُهٍَ   "َلُوْفَيانُ "  وُهٍَ اْلُجْعِسيُّ   "َقاَل ِلي َ ْ هلُل َّللاَّ

 .ب  ُجَرْيج  ا
وُ  لــُ ٍْ ُ" :َلَق ٍْ َرَأُــْ ُ لٌف الْ  "لــَ ًآاَ حــْ ا َأْل َحســَ ُُ َ َجبــً هلِلُُرُن َلَرَأُــْ ٍَاَا َلَتقــْ ٍِ  ؛جــَ ا َلَلحــْ ا َأْل َلَظاَفِتهــَ ْتَقاِلهــَ إلِ

ُْ   وَذِل،َ  ُْ َقهلِل اْلهلَلَرَو ُِ َااَل ْق ٍَ هلُللُّ َ َ و َألََّها ِفي َذِلَ، اْل َياُق َُ  .َلَهَ ا السِ 
ُلوُ  ٍْ هلل    :َقاََ "  :َق ُ  َزيـْ اُد بـْ َثَآا َحمـَّ ْك َنقُـ   "َحهللَّ هلِلُ   وبـ  زيـهللا :ُِ اأْلىـ،ِ ي  لـَ ًَلم   ـو حـَ َيْأِتي اْلكـَ بـ  اَلوـَ

ُ َتَعاَلو وُ َمَر َهَ ا ِفي ِاَتاِا اْلَحج ِ  اَء َّللاَّ ََ  .ِإْن 
آَّةٌ  ؛اْلِحْكَمُة ِفي َغْ ِ  اْلَباِا ِح،َآِئ     :ب  َبطَّال  اَقاَل   ًَلَة ِفيـِو وـُ َُ َأنَّ الصـَّ ٍَن َفَ،ْ َتَِ  وِلَئًلَّ َنُظ َّ الآَّا  ـُ
 .َلََ َنْخَسو َ ا ِفيوِ  وَاَ ا َقالَ   وَذِل،َ 

ُرنُ  اَل َغ،ــْ ،َ  :َلقــَ ٍَن َذلــِ ُُ َأْن َنكــُ وِ  ؛َنْحَتمــِ ٍا َ َ يــْ َدِحمــُ َْ َئًلَّ َُ وِ  ؛لــِ اِة َأْفَعالــِ و ُ َرا ــَ ،ِهْك َ  ــَ فُِّر َدَلا ــِ ٍَ  ؛ِلتــَ
ٍِ وِ َأْل ِلَيُكٍَن َذِلَ، َأْوَكَ  ِلَقْ ِبِو لَ   وِلَيْأُخُ لَها َ ْآوُ  ُْ انَ   وَأْجَمَع ِلُخ َُ َ َعُو ُ ْثمـَ َئًلَّ ُنظـَ َّ  ؛َلِإلََّما َأْدَخ لـِ

َنِة اْلَكْعَبةِ  َل َ ْ  ِلََ  ".ِلُمًَلَزَ ِتِهَما َخهلَلْ َتوُ  ؛َلِلًَلًَ َلُأَواَ ةَ  وَألَُّو ُ َِ
 .«ُ َها ِ ْآُكْك ِإََّ َظاِلكٌ َنْأخُ  َ ُخ َها َخاِلهلَلًة َتاِلهلَلةً »لما أخذ المفتان من عامان وأعاأه إليه، باا: 

 .نعم
" َُ ا :َلِق،ــ ي َجِميــِع ِجَهاِتهــَ ًَلِة فــِ َ  الصــَّ َ، الــتََّمكُُّ   ــِ هلَلُة َذلــِ ٍَ  ؛َفا ــِ اِا َلهــُ ِة اْلبــَ و ِجهــَ ًَلَة ِإلــَ أِلَنَّ الصــَّ

ٌٍح ََ َتِصحُّ   ".َ ْسُت
 طالب: ..............

 على هواس.
 طالب: ..............

ٍلٍن:  ا تصح  َيء ُتص ي إليو. أل َ ُبهلل أن نكٍن هآاد َاخص ونق
 طالب: ..............

 الكع ة تلصلي أماموا. ،ليس بسترة، إلى شيسا شاخص  ،ال
 طالب: ..............

 منوا ععني في اجأوار العليا. اتلصلي جزس  
 طالب: ..............

 لوا حكم القرار.
 طالب: ..............
 .طالب: .............

 هو تصلي إلى شاخص. ،ال ال
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 طالب: ..............
 اللوم ص ِب على محمد.

 
 

    
   


