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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 ُدُخٍِل الُمْشِرِد الَمْسِجهللَ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري  

و َألَُّو َوِمعَ  َثَآا ال َّْ،ُثو َ ْ  َوِع،هلِل ْبِ  َأِبي َوِع،هلل  َثَآا ُقَتْ،َبُةو َقاَل: َحهللَّ  -رضي ل  آـو– َأَبا ُهَرْيَرةَ  َحهللَّ
َة   -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلوـَ َّكَ -َيُقٍُل: َبَعَث َرُوٍُل َّللاَِّ   ي َحِآي ـَ ْ  َبآـِ ِْ ِبَرجـُ    ـِ اَ  و ََجـَ هلل  َ  َلجـْ ْ،ا  ِق ـَ خـَ

ٍُن ِبَساِرَية  ِ ْ  َوٍَاِري الَمْسِجهللِ  َرَلُط و ََ  ".ُيَقاُل َلُو: ُثَماَ ُة ْبُ  ُأَثال 
هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الحمد 

 أجمعين، أما بعد...
ِجهللَ ":-رحمووه هللا تعووالى–فيقوووا المفلوو   ِرِد الَمســْ ٍِل الُمشــْ اُا ُدخــُ أمووا ولوووا المنووركين المسوو د " بــَ

ٍا اْلَمْسِجهلَل الْ الحرام، ف اء النص في القورآ   ٍلة: َحَراَم َبْعهلَل َ اِ ِهْك َهَذا{}ََا َيْقَرُل وولووا  و[28]الت
من أهل العلم من قاس، قاسه على المس د الحرام؛  -عليه الصالة والسالم–المنرك مس د النبي  

 قاسوه على المنع من ولوا مكة. ،فمنع من ذلك، ومثله ولوا المدينة
وهوذا  ،والون س ُج نو ا المسو د  وأما بالنسبة لبقية المساجد، فالمنرك ن س، وهذا منصوٌص عليه،

هو األصل، لكن إذا ترتا على ذلك مصلحة راجحة كمون يجرجوى إسوالمه، ف وذا تودا عليوه القصوة 
زه أهل العلم للمصولحة الراجحوة، والودليل الونص الموذكور، وأنوه لموا جويء   ؛المذكورة في الباب؛ ف و 

 ط بسارية من سواري المس د.أ  يجرب   -عليه الصالة والسالم–بثمامة بن أجثاا أمر النبي 
َثَآا ُقَتْ،َبةُ ": -رحمه هللا–قاا   وهو ابن سعيد. "َحهللَّ

َثَآا ال َّْ،ثُ "  وهو ابن سعد. "َقاَل: َحهللَّ
 وهو المقبري. "َ ْ  َوِع،هلِل ْبِ  َأِبي َوِع،هلل  "
" ِ هلل   -ِو َلَو َّكَ َى َّو ُل َ َ يْ -َألَُّو َوِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقٍُل: َبَعَث َرُوٍُل َّللاَّ َ  َلجـْ ون ود مرتعوع  "َخْ،ا  ِق ـَ

لو   ،مووون األر   دل  والغالوووا أنوووه لووورقي الح ووواز، ومووون م مووون ُاوووروه مووون ت اموووة إلوووى العووورا ، ويوووج
 العرا  في ن د، ويقولو : هناك ن د العرا .

إلوى العوتن التوي تكوو   -عليوه الصوالة والسوالم–وجاء التنصيص على ن د العرا  لما ألار النبوي 
وعلوى كول حواا  .أن وا ن ود العورا  ت ي آلور المموا  وتو تي مون ق بول ن ود، جواء فوي بعو  الرواُواف
" ِ ٍُل َّللاَّ َث َروــُ ِو َلوــَ َّكَ -َبعــَ هلل   -ىــَ َّو ُل َ َ يــْ َ  َلجــْ ْ،ا  ِق ــَ ةَ  خــَ ي َحِآي ــَ ْ  َبآــِ ِْ ِبَرجــُ    ــِ اَ  بنووو  "ََجــَ

 حنيعة مساكن م اليمامة.
  
َة ُيقَــ " ي َحِآي ــَ ْ  َبآــِ ِجهللِ  ــِ ٍَاِري الَمســْ ْ  وــَ اِرَية   ــِ ٍُن ِبســَ و َََرَلطــُ ال  ُ  ُأثــَ ُة بــْ ُو: ُثَما ــَ عليووه –بوو مره  "اُل لــَ

عليووه –ال ُسووول للصووحابة أ  ُععلووا لووييأا لووم ُو مرهم بووه النبووي  -كمووا تقودم-وإال  -الصوالة والسووالم
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 -لصوالة والسوالمعليوه ا–وعلوى كول حواا النبوي  .السيما فوي بيو م مون بيووت هللا  -الصالة والسالم
ر ذلوك، فوي  لوم ُو مر بوه  كموا جواء  -عليوه الصوالة والسوالم–مر  به ثالثة أُام وهوو مربووو ولوم يجنكو 

 قل األحوواا أنوه أقوره، فرباوه فوي سوارية المسو د هوذا أموٌر لورعي إموا بواألمر ففي بع  الرواُات 
 أو باإلقرار، وهذا للمصلحة الراجحة.

ويعور  عليوه اإلسوالم، فلموا كوا  فوي اليووم الثالو ، قواا:  -سوالمعليه الصالة وال–فيمر به النبي  
ٍن  فووذها إلووى حوواغطم فاأتسوول وأعلوون إسووالمه، ف ووذه المعاملووة والمالقعووة معووه ال  ،فوو قلقوه ،»أط قــ

لوووك أن وووا أثمووورت، وال لوووك أ  مصوووالف الووودعوة مرصيوووة فوووي أسووواليب ا، مصووولحة الووودعوة مجراعووواٌة فوووي 
ت توقيفيووة، وأموووا األسووواليا والوسوواغل ف هووول العلووم يت ووووزو  فوووي األسوواليا ال فوووي أاُات ووا، فالغاُوووا

 مثل ا إذا ترتب  علي ا المصالف، ومن ا ما عندنا.
ُلوُ : "-رحمو ل–قال  ٍْ ْوَماِ ،ِ يِ  َحْ،ُث "  َباُا ُدُخٍِل اْلُمْشِرِد اْلَمْسِجهللَ "  :َق َهِذِن التَّْرَجَمُة َتُردُّ َ َ و اإلِْ

 ".َضو َبهلَلَل َتْرَجَمِة اِِلْغِتَساِل ِإَذا َأْوَ كَ َتْرَجَك ِبَها ِفيَما  َ 
م بواللعم موا ُجكورر بواللعم، موا ُجكورر إترو عليه من حي    ن ا تكرار لما تقدم عنده، البخاري ال يجتورج 

 إال بلعمم يترتا عليه مميد فاغدة. 
َِي َهِذِن التَّْرَجَمِة ِبالآِ ْسَبِة ِإَلو َتْرَجمَ   :َلَقهلْل ُيَقالُ " َرار اِإنَّ  ِجهلِل َتاـْ ي اْلَمسـْ ْرَلُ  َـِ ،ِر ُـُ ُو  ؛ِة اْْلَوـِ ِْلَنَّ َرْلطـَ

ْ  َذادَ   وِفيِو َيْسَتْ ِزُم ِإْدَخاَلوُ  كُّ  ـِ َذا َأ ـَ هلِلَُث  وَلِاْ  ُيَجاُا َ ْ  َذِلَك ِبَأنَّ هـَ آِ ُا اْلحـَ َر اْلُمَـَ هلِل اْخَتَـَ َلقـَ
ٍِد ِ ْآُو َلَوَيْأِتي َتا َُ ر ا َ َ و اْلَمْق َِ َِي اْلُمَغاِزي ُ ْقَت  . ًّا 

ا ٍَاُز ُ ْطَ قـ  ِة اْلجـَ َََعِ  اْلَحَآِفيـَّ ُع  وَلَِي ُدُخٍِل اْلُمْشِرِد اْلَمْسِجهلَل َ َذاِهُب  يِ  اْلَمآـْ ِة َلاْلُمَزلـِ ِ  اْلَماِلِايـَّ َل ـَ
ا رِِن ِلْ يَـ   وُ ْطَ ق  َراِم َلَغ،ـْ ِجهلِل اْلحـَ ْ،َ  اْلَمسـْ ،ُ  بـَ َِ َِِعيَِّة التَّْ  ا ة   :َلِق،ـ َ  وةِ َلَ ِ  الشَّ اِبيِ  َخاىـَّ َذُن ِلْ ِاتـَ ْْ ُـُ

ُردُّ َ َ ْيوِ   ".ََِإنَّ ُثَماَ ة َلْيَس    أه  اْلاتاا وَلَحهلِلُُث اْلَباِا َُ
ا التعريووب بووين المسوو د النبوووي وأيووره الحاوثووة فووي  بوول موون المنووركين، ثمامووة موون المنووركين، وأُبووأ

ويغعل عن ليء، اآل  بع  النواس  ،ليءالمس د النبوي؛ أل  بع  الناس ُستروح ويميل إلى 
ُقوووا: المسوو د النبوووي كالمسوو د الحوورام ُ وووز الموورور فيووه بووين يوودي المصوولي، والنصوووص الووواروة 

حدي  أبي سعيد في المس د النبوي، فال  -عليه الصالة والسالم–في المنع كل ا في مس د النبي 
 .بجد من مراعاة األحواا ومراعاة الظروف التي تحت  بالخبر

 طالب: ...............
 ما يترتا عليه تلوي .فإقامة الحدوو يترتا علي ا تلوي  للمس د، أما م رو رباه 

 طالب: هذا ليس بحهلل.
   .نعم ال يترتا عليه تلوي  

 .نعم
َِي الَمَساِجهللِ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري    ِِ ٍْ ََّ ِع ال  :َباُا َرَْ



 

 

 
 

4 

 (38) كتاا  الالا   308صحيح البخاريشرح 

 

 

4 

َثَآا َ ِ يُّ ْبُ  َ  ْ  اَل: َحهللَّ ْحَمِ و قـَ هلِل الـرَّ َثَآا الُجَعْ،هلُل ْبُ  َ  ـْ و َقاَل: َحهللَّ َثَآا َيْحَ،و ْبُ  َوِع،هلل  ِو َقاَل: َحهللَّ هلِل َّللاَّ
َ ِآي َرجـُ  و  ِجهلِل َََحَـَ ي الَمسـْ ا َـِ ُئ َقاِبمـ  آـْ ُُ اَل:  ِزيـهلَلو قـَ َُ  ِ اِبِب بـْ ِ  السـَّ ْيَ َةو  ـَ ََ ِزيهلُل ْبُ  ُخ َثِآي َُ َحهللَّ

ِإَذا ََ  ُِ َآَظْر ا   هٍ  ََ ْ  َأْلُتمـَ ََِجْئُتُو ِبِهَماو َقاَل:  ـَ ِ و  ْأِتِآي ِبَهَذُْ ََ َََقاَل: اْذَهْب  َأْل -ُ َمُر ْبُ  الَخطَّاِاو 
ا  َ  َأْلُتمــَ ْ  َأُــْ اِن  - ــِ او َتْرََعــَ هلِل َْلَْلَجْعُتُامــَ ــَ ِ  الَ   ْ  َأهــْ ا  ــِ ْآُتمــَ ُُ  ٍْ ــَ اَل: ل اِبِاو قــَ ِ  الطــَّ ْ  َأهــْ اَِل:  ــِ قــَ

اَتاُ  َِي َ ْسِجهلِل َرُوٍِل َّللاَِّ َأْىٍَ  !-َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ  -َما 
و  َهاا  ِزيهلَلو َ ِ  اْبِ  شـِ ٍُلُس ْبُ  َُ و َقاَل: َأْخَ َرِلي ُُ َثَآا اْبُ  َلْهب  َثَآا َأْحَمهلُلو َقاَل: َحهللَّ َثِآي قـال: َحهللَّ هللَّ حـَ

ْعَب ْب َ  و َأنَّ َُ ْعِب ْبِ  َ اِلك  ِ ْبُ  َُ ِو  َ ْ هلُل َّللاَّ ُو َ َ يـْ ا لـَ آـ  هلْلَرد  َدُْ ي حـَ َ  َأبـِ و ابـْ ُو َتَقاضـَ َرُن َألـَّ و َأْخ ـَ َ اِلك 
 ِ ٍِل َّللاَّ هلِل َروــُ ي َ هــْ ِو َلوــَ َّكَ -َــِ ِمَعَها  -ىــَ َّو ُل َ َ يــْ و وــَ اُتُهَما َحتــَّ ٍَ ْئ َأىــْ ِجهلِلو ََاْرَتَ عــَ ي الَمســْ َــِ

 ِ ٍُل َّللاَّ ِو َلوـَ َّكَ -َروـُ ِ لَ  -ىــَ َّو ُل َ َ يــْ ٍُل َّللاَّ ا َروـُ َرَي ِإَلْ،ِهمــَ ِوو ََخــَ ي َبْ،تـِ ٍَ َــِ ِو -هــُ ىــَ َّو ُل َ َ يــْ
َشَا ِوْجَا ُحْجَرِتِوو َلَلاَدى   -َلَو َّكَ  ْعَب ْبَ  َ اِلك  َقاَل: يا َحتَّو َُ ْعُب َُ َقاَل: َل َّْيَك َيا َرُوٍَل  »َيا َُ

ْطَر ِ  ْ  َََأَشاَر ِبَ،هلِلِن َأْن َضِع الشَّ ِو  ٍلَ   َّللاَّ ا َروـُ ُئ يـَ َََع ـْ هلْل  : قـَ ْعب  ِآَكو َقاَل َُ ٍُل َّللاَِّ  َدُْ اَل َروـُ ِو قـَ  -َّللاَّ
 ".»ُقْك ََاْقِضِو : -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ 

ِجهللِ ": -رحمووه هللا–ُقووا المفلوو   ي الَمســَ ِِ َــِ ٍْ ِع الَــَّ اُا َرَــْ " رفووع الصوووت معووروف، وال لووك أ  بــَ
ُِ اْلَحِم،ـِر{  ؛رفع الصوت من أير حاجة مذموم ٍْ ِِ َلَـَ ا ٍَ مون أيور  [19]لقمـان: }ِإنَّ َألَاَر اَْلىـْ

 حاجة ال لك أنه مذموم، وللحاجة بقدرها.
َِي الَمَسِجهلِل""  ِِ ٍْ ََّ ِع ال عليوه –فوالمراو ب وا مسو د الرسووا  ،المسو د أأا  هنوا إ  كانو  ع دُوة  َرَْ

وإ   ،-صولى هللا عليوه وسولم–هللا والتعليول بحبورة رسووا   ،وعليه تدا الترجموة  ،-الصالة والسالم
كانووو  جنسوووية ُعنوووي فوووي جميوووع المسووواجد، وأن وووا ُ وووا احترام وووا ومراعووواة األوب في وووا، فالمسووو لة 

فقوود جوواء الوونص علووى أ  أوو   الصوووت  -عليووه الصووالة والسووالم–محتملووة، لكوون بحبوورة الرسوووا 
نوه ت وا إماء ُقوا: وإ  كا  هذا في حياته فبع  العل ،-عليه الصالة والسالم–بحبرة الرسوا 

 مراعاة ذلك بعد موته.
وأ   ،-عليووه الصووالة والسووالم–يجراعووي التحوودي  فووي مسوو د النبووي  -رحمووه هللا–وكووا  اإلمووام مالووك 

عليوه الصوالة –ُكو  على أكمل حواا، فيتايوا ويلوبس وي لوس فوي سوكينة؛ ألنوه بحبورة الرسووا 
 كل هذا مما ينبغي مراعاته. -عليه الصالة والسالم–وهو ُجقرئ حدي  الرسوا  -والسالم

ُستصحا الدالل أنه في موضعم عاش  -عليه الصالة والسالم–وال لك أ  المس د مس د النبي  
وإ  كانو  المسواجد كل وا مموا  ،ُختلو  عون أيوره مون المسواجد   -عليه الصالة والسوالم–فيه النبي  

 ت ا فيه مراعاة األوب.
َثَآا َ ِ يُّ "وهنا الحدي  ُقوا البخاري:   وهو ابن المديني. " ْبُ  َ ْ هلِل َّللاَِّ َحهللَّ

َثَآا َيْحَ،و ْبُ  َوِع،هلل  "  وهو القاا . "َقاَل: َحهللَّ
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ِزيـهللَ " َُ  ِ اِبِب بـْ ْيَ َةو َ ِ  السَّ ََ ِزيهلُل ْبُ  ُخ َثِآي َُ ْحَمِ و َقاَل: َحهللَّ َثَآا الُجَعْ،هلُل ْبُ  َ ْ هلِل الرَّ اَل: َقاَل: َحهللَّ و قـَ
َِي الَمْسجِ   ناغمأا؟أم قاغمأا  "هللِ ُكْآُئ َقاِبم ا 

 طالب: قابم ا.
 أحد عنده ناغمأا؟ هفي

 طالب: ............
 في رواُة، لكن رواُة المتن كل ا قاغمأا. 

ِجهللِ " ي الَمســْ ا َــِ ُئ َقاِبمــ  آــْ ُُ اَل:  لووالف، لكوون فووي الرواُووات األلوورح لووارا الصووحيف في ووا  هوال فيوو "قــَ
 ناغمأا.

 طالب: ..............
 ماذا ُقوا من روايته؟ ما ألاروا إلي ا،

 طالب: ..............
 سي تي هذا.

َ ِآي َرُج   " ََ َِي الَمْسِجهلِل َََح  ُعني: رماه بالحصباء، حصى صغيرة تجنب ه وال تبر. "ُكْآُئ َقاِبم ا 
ا كبيوور السوون ُ لووس فووي مووفلرة المسوو د، فوويذا قربوو  اإلقامووة حصووا المووفذ  حصووبه  ،ورأيوو  إمامووأ

بعوو  موون... ُ لووذ  أولتالعووا بعوو  السووع اء، ُوو تي بعوو  الصووبيا   ممووا جعلووه عجرضووة ،ليجقوويم
 حصاته ويحصا المفذ  ليجقيم، فمثل هذا ما هو مناسا إقالقأا.   

 طالب: ..............
 المس د كله معروش بالحصباء. 

َ ِآي َرجــُ   " اِا  وَََحَــَ ُ  الَخطــَّ ُر بــْ ِإَذا ُ مــَ ُِ َــَ ْر الَ " رضووي هللا عنووه وأرضوواه "َََآظــَ ْأِتِآي ََقــَ ْب َــَ : اْذهــَ
 قبل؟ أم هل هذا بعد أ  تولى إمرة المفمنين  "ِبَهَذُْ ِ 

و تَرف اإل ارة.  طالب: تََر
التوي ُعرف وا الخواص والعوام  -عليوه الصوالة والسوالم–ومنملته ومكانته فوي اإلسوالم، وعنود الرسووا 

 قد ُععل مثل ذلك. 
اَل:  َــ " ــَ او ق ــَ ُو ِبِهم ــُ ِ  ََِجْئت َذُْ ْأِتِآي ِبهــَ ــَ ا َ َ  َأْلُتمــَ ــْ ْ  َأُ ــِ ا َأْل   ــَ وهووذا هووو الم ووم؛ أل  معرفووة  "ْ  َأْلُتم

األسوووماء أيووور موووفثرة، لوووو عووورف أسوووماء الووورجلين، وعووورف أن موووا مووون أهووول المدينوووة ألوقوووع علي موووا 
َ  َأْلُتَما "العقوبة، لكون   ِ  الَ  َـ   ِ ْ  َأُْ ْ  َأهـْ ا  ـِ ْآُتمـَ ُُ  ٍْ اَل: لـَ اِبِاو قـَ ِ  الطـَّ او َقاَِل: ِ ْ  َأهـْ هلِل َْلَْلَجْعُتُامـَ

َِي َ ْسِجهلِل َرُوٍِل َّللاَِّ  اَتُاَما  ِو َلوـَ َّكَ   -َتْرَََعاِن َأْىٍَ " الل وم صول   وسولم علوى عبودك !-َى َّو ُل َ َ يـْ
ورسولك محمد، حقوه التعظويم والتووقير والتقودير، لكون بالقودر المسوموح بوه لورعأا مون أيور ألوو وال 

َرِِ أكثووور مموووا أجذ   فيوووه  -الصوووالة والسوووالم عليوووه–إقوووراء، وال رفوووعم لمنملتوووه  ــْ ا َأطـ ــَ مـ ي َُ ــِ »َِل ُتْطُرللـ
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ْرَيكَ  َ   ــَ اَرى ابــْ ا علووى بعوو  السووواري حوووا القبوور البيتووا  موون قوووا العجتبووي ومووا تووماا  ، الآََّــَ توو  وكج
 موجووة إلى اآل .
 آــــــئ بالقــــــا  أ ظمــــــوَِ يــــــا خ،ــــــر  ــــــ  دُ 

 
ــكل   ــا  لاْلكـــــــ ــ ه  القـــــــ ــ  ط،ـــــــ ــاا  ـــــــ  طـــــــ

 ألــــــــئ وــــــــاكآو ل ســــــــي ال ــــــــهللا  لق ــــــــر   
 

ٍد لالاــــــــــرم الحيــــــــــا فيــــــــــو    لفيــــــــــو الجــــــــــ
 عليه الصالة والسالم. 

ُعني ما كا  ينبغي أ  تجكت ا، وعلى  ،ألياء ثانية  هألياء وكان  البجروة مكتوبة وقجم س ، في  هوفي
روه وتوقروه   .    -عليه الصالة والسالم-كل حاا حقه تجعم  

 طالب: ............
 وهللا ما تسلم.

 .........طالب: ...
 أل  القصة المحتعة ب ما...

 طالب: ............
ٍا فقورأ قولوه تعوالى:  ،ال هذه البروة، القصة قصة العجتبي أنه احتواا وللوم نعسوه ْك ِإْذ َلَ مـُ ٍْ َألَّهـُ }َللـَ
ٍُل{ وـُ ُك الرَّ َتْغَ َر َلهـُ َتْغَ ُرلا َّللاََّ َلاوـْ اُ لَد ََاوـْ وا: أنوه رجو  عليوه ف واء ويقو [64]الآسـا : َألُ َسُهْك جـَ

 من القبر، والقصة مذكورة في التعاسير ومن ا تعسير الحافم ابن كثير موجووة.
 طالب: ............

هوووذا كوووالم القاضوووي صيوووا  وأيوووره فوووي مسووو لة البقعوووة والقبووور وتعبووويل ما علوووى الك بوووة، وبعبووو م 
 ُجعبل ا على العرش، هذه أمور كل ا مبالغات.

 طالب: ............
 وال واعي لمثل هذا الكالم. ،ن الغلوكل ا م

ٍِل َّللاَِّ " ِجهلِل َروـُ ي َ سـْ اَتُاَما َــِ ٍَ اِن َأىـْ او َتْرََعـَ هلِل َْلَْلَجْعُتُامــَ ِ  الَ  ـَ ْ  َأهـْ ا  ــِ ْآُتمـَ ُُ  ٍْ اَل: لـَ ىــَ َّو ُل  -قـَ
  !"-َ َ ْيِو َلَو َّكَ 

هللُ الحوودي  الثوواني ُقوووا اإلمووام البخوواري: " َثَآا َأْحمــَ هللَّ ر  ابوون صووالف" حــَ المصووري، وفووي موضووعين فجسوو  
 ب حمد بن حنبل، تعرف أين؟ 

ٍاضع.  طالب: َي ثاث  
 في موضعين، الثال  مختلٌ  فيه والراجف ال.

 هذا الحدي  تقدم الكالم فيه مستوفأى.
َثَآا اْبُ  َلْهب  "  وهو عبد هللا." َقاَل: َحهللَّ
ِزيهللَ " ٍُلُس ْبُ  َُ  األيلي." َقاَل: َأْخَ َرِلي ُُ
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و  َ ِ  ابْ " ْعَب ْبَ  َ اِلك  قال:  ِ  ِشَهاا  و َأنَّ َُ ْعِب ْبِ  َ اِلك  ِ ْبُ  َُ َثِآي َ ْ هلُل َّللاَّ أباه وهو الذي كا  " َحهللَّ
 ُقووه لما عمي. 

 .ُعني: لاصمه في ماام ُالبه منه" َأْخَ َرُن َألَُّو َتَقاَضو اْبَ  َأِبي َحهلْلَرد  "
ٍِل َّللاَِّ " هلِل َروـُ ي َ هـْ آ ا َلُو َ َ ْيِو َـِ ِو َلوـَ َّكَ -  َدُْ اُتُهَما -ىـَ َّو ُل َ َ يـْ ٍَ ْئ َأىـْ ِجهلِلو ََاْرَتَ عـَ ي الَمسـْ " َـِ

وهذه مون قبيعوة البنور أ  صواحا الحوب ولوه مقالوة، والمودين قود ُجماقول فيسوتحب مثول هوذا الرفوع 
ٍلتو َ ْطُ  اْلَغِآيِ  ُلْ ك  »ويستحب العقوبة   .  ؛ ُُ يح ِ رضو ل ُق

ِمَعَها  "  ِ  َحتَّو وـَ ٍُل َّللاَّ ِو َلوـَ َّكَ -َروـُ وِ   -ىـَ َّو ُل َ َ يـْ ي َبْ،تـِ ٍَ َـِ لويس بوين البيو  وبوين  هألنو ؛"َلهـُ
 المس د إال جدار، لكنه لارا المس د. 

" ِ َشَا ِوْجَا ُحْجَرِتوِ  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ -َََخَرَي ِإَلْ،ِهَما َرُوٍُل َّللاَّ  ايـ َلَلاَدى" ،السوتار" َحتَّو َُ
ا الذي "  َكْعَب ْبَ  َ اِلك   في كعا مناوح معرو يجبنى على البم في محل نصا؛ ولذلك التابع نجص 

.  هو الوص  ابن 
ْعَب ْبَ  َ اِلك    "يا ْعُب َقاَل:  وَُ ْطرَ  »َيا َُ ِع الشـَّ ِو َََأَشاَر ِبَ،هلِلِن َأْن ضـَ بيلوارةم " َقاَل: َل َّْيَك َيا َرُوٍَل َّللاَّ

مة  .مجع  
ِع الشــَّ " كَ ضــَ آــِ ْ  َدُْ ين ال يلممووه أ  أم  ويكووو  هووذا قبوواءأ " ْطَر  ــِ منووورة؟ منووورة؛ أل  صوواحا الوود 

ُبع النار أو أي جومء مون وينوه كموا فوي قصوة بريورة موع زوج وا لموا ألوار علي وا أ  ترجوع إلوى 
 قال : إذأا ال أريده. »ِل زوج ا، قال : أت مرني؟ قاا: 

َََعْ ُئ َيا َرُوٍ" : َقهلْل  ْعب  ِ َقاَل َُ ِو َقاَل َرُوٍُل َّللاَّ كْ : -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّكَ -َل َّللاَّ ُجخاقوا ابون  " »قـُ
 ي هو اسمه عبد هللا. ذ ال و أبي حدر 

ِو  ألنوه ال ُمكون ُ تموع وضوع النوار والتو لير، لوو افتوجر   أ  القاضوي أصولف بوين   ؛»ُقْك ََاْقضـِ
ه، قواا: وهللا موا عنودي لويء، يرجوع عليوه ب  الداغن والمدين ب   ُبع النار، لما قاا له: قم فاق

 بكامل المبلغ أو بالنار باعتباره قب ل؟ 
 طالب: .............

 كيف؟
ٍد.  طالب: يقٍل الساق  ِل يع

 لكن ساقط بنروم عجرفي بالقباء.
 طالب: .............
 األصل أنه في الحاا.
 طالب: .............

ل هووذه المنووورة، فقوواا  ،-الصووالة والسووالمعليووه –هووو منووورة مثوول مووا كووا  عنوود النبووي  لكوون إذا قبوو 
 رجعنا إلى المنكلة األولى. .اصبر علي   ،الخصم الارف الثاني: وهللا ما عندي ليء
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 طالب: .............
 من هو؟

 طالب: الَغالي.
 ماذا فيه؟

 طالب: .............
 اقرأ نعم.

 طالب: .............
 نعم.
ث  ـ  أبـي  حمـهلل   ـهلل ل بـ  لهـب بـ   سـ ك مهلل غ،ر  آسٍا حهللَّ أح:  -رحمو ل تعالو–قال  

لـو أبـٍ ُ  ،ـهلل ل أحمـهلل بـ    ـهلل إو رلى  آو البخاري َـي الَـاة لغ،ـر  ٍضـعو ق،ـ :  المَري 
ٍلاب  أخي   هلل ل ب  لهبو   والرحم  ب  لهب ب   س ك المَري  ك َلَيقـُ  :َلِ ْآُهك  ـ  ُُآاـر َذلـِ

الح هـٍ أبـٍ جع ـر وأبـٍ   ـهلل ل َأل  مَـري ال َأْحمـهلل بـ  ىـَ التُّسـتري المَــريو  َأْحمـهلل بـ  ِييسـَ
ٍخ البخاري   لهما ُرليان      هلل ل ب  لهب. وَإلهما    ش،

اُبٍِري  َِ  الآَّْيسـَ ا َأْحمـهلل  ـَ  ابـْ  لهـب  :َلَقاَل َأُبٍ َأْحمهلل ُ َحمَّهلل ب  ُ َحمَّهلل ب  َأْحمهلل ب  ِإْوَحاق اْلحـَ
ٍ   ـهلل ل  ولهب  اب   أخي  َِي َجا ع الُبَخاِري  ُهٍَ اْب   حمـهلل بـ  إوـحاق بـ   حمـهلل بـ    َلَقاَل َأبـُ

ٍل،هلل اْلى هالي:ب  َ ْآهلَلنيح،و   ثآاَِي اْلَجاِ ع ُان ُ  َ ا  و ل آهللن لقب  لاومو: إبراهيك ب  ال  حهللَّ
  ي الُبَخاِري  َ   َأْحمهلل بـخر ِ َللك يُ  أبٍ جع ر  المَريو قال:  ََُهٍَ اْب  َىالح  ؛ب  لهبا      َأْحمهلل

ِحيح َشْ،ئ   ََّ َِي ال ْحَم    .ث َ   َأْحمهلل ب  ِييَسو لسبوَلِإذا حهللَّ  وا  هلل الرَّ
ك َــي أحمــهلل بــ    ــهلل  ْلــا هــذا الاتــاا: الَــحيح  ــا قالــو ابــ   آــهللنو َقــهلل ُتا ــِ  قــال الَــغالي  
ٍلس بــ    ــهلل اْل  ــو الَــهللَي ىــاحب  :   ــهلل الــرحم  بــ  أحمــهلل بــ  ُــ الــرحم و قــال أبــٍ وــع،هلل 

ٍم بحهللُثو ُحجة.تاريخ  َر َي ترجمة   أحمهلل هذا ِل تق
لقال أبٍ أحمهلل  حمهلل ب   حمهلل ب  أحمهلل ب  إوحاق الحاَ  الآيسابٍري َي ترجمتو َي الُاآـو: 

ٍَي َي شهر رليع اآلخر وآة أرلع  لوت،  ل ابت، . وليس بالمت،   آهللهكو لأخري لو  س ك  ت
ا حهللَّث    أبي   هلل ل   حمهلل ب  أبي بكر بـ  يقٍل يا شيخ بعهلل: أحمهلل  خر غ،ر  آسٍا  أيض 

ٍح،هلل( ل   أبي  مرل   ،هلل ل ب   عاذ بـ   عـاذ العآ ـري البَـري َـي   و  ي المقهلل ي َي )الت
ٍا:  لــو أبــٍ الحســ  أحمــهلل بــ  وــيَّار بــ  أُــٍا بــ    ــهلل إوــٍرة اْلل ــالو رلى  آــو البخــاري لقــال

بـ   عـاذ بـ   عـاذ الرحم  المرلزيو َإلو حهللَّث  ـ  المقـهلل يو َأ ـا الـذي حـهللَّث  ـ    ،ـهلل ل 
ٍهاا الآيسابٍري. التهو.  َهٍ أبٍ ال ض  أحمهلل ب  الآضر ب    هلل ال

على كل حاا مثول هوذا االلوتالف إذا وار بوين ثقوات فينوه ال ُبور، اإللوكاا إذا كوا  واحود مون م 
أو فووي واحوودم موون م كووالم، فالقرينووة توودا علووى أنووه أيوور مووراو؛ ألنووه لوويس موون لوورو البخوواري، ويربوو  
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يووروي عنووه وفيووه كووالم، أمووا إذا كووانوا كل ووم ثقووات فالمسوو لة سوو لة أينمووا وار ف ووو علووى  البخوواري أ 
 ثقة.

ُلوُ : "-رحمو ل–يقٍل الحاَ    ٍْ ِجهللِ "  :َق َِي اْلَمسـْ  ِِ ٍْ ََّ ِع ال َاِف   "َباُا َرَْ و اْلخـِ ِة ِإلـَ اَر ِبالتَّْرَجمـَ َأشـَ
ا ٍَا   ُـَ ا وـَ ك  ُ ْطَ قـ  ُو َ الــِ ِرهـَ هلْل َُ َك ََقـَ ي َذلـِ رِنِ َـِ ي َغ،ـْ ِك َأْم َـِ ي اْلِع ـْ ُ   وَن َــِ َتَع ــَّ ا َُ ْ،َ   ـَ ُرُن بـَ َق َغ،ـْ رَّ َلَــَ

ٍِي   َلَلْ،َ  َ ا َِل ََاِبهلَلَة ِفيوِ  ي وِبَغَرض  ِدُِآي   َأْل َلْ ع  ُدْلَ، اِريُّ َـِ اَق اْلُبخـَ الَّ  َلوـَ َر الـهللَّ هلِلَُث ُ مـَ اِا حـَ اْلبـَ
الَّ   وَ َ و اْلَمْآعِ  ْعب  الهللَّ ِو   ؛ َ َ و َ هلَلِ وِ َلَحهلِلَُث َُ ِإَشاَرة  ِ ْآُو ِإَلو َأنَّ اْلَمْآَع ِفيَما َِل َ ْآَ َعَة ِفيـِو َلَ هلَل ـِ

ُرلَرُة ِإَلْيوِ  ي  وِفيَما ُتْ ِجُئ الضَّ اِا التََّقاضـِ ي بـَ ُث ِفيـِو َـِ َم اْلَبحـْ ِي   وَلَقهلْل َتَقهللَّ ي الآَّهـْ ِْ َأَحاِدُـُث َـِ َلَلَرَد
َِي اْلَمَساِجهللِ َ  ْ   ِِ ٍْ ََّ ِع ال ِعيَ ة  و َرَْ ا ضـَ َهااأخـري  وَلِاآَّهـَ ْو َبْعضـَ اَر  وبـ  َ اجـَ آِ َا َأشـَ َأنَّ اْلُمَـَ ََاـَ

 .ِإَلْ،َها
وُ  لــُ ٍْ ْحَم ِ " :َق هلِل الــرَّ ُ  َ  ــْ هلُل بــْ َثَآا اْلُجَع،ــْ هللَّ ُ  َأْل    "حــَ هلُل بــْ َماِ ،ِ يِ  اْلَجعــْ وــْ ِة اإلِْ ي ِرَلايــَ َـَـ  وَــِ  ٍَ ٍَ هــُ ِإنَّ َلهــُ

نِ اَلقهلل يَغر َلُهٍَ  واْومو اْلَجْعهلل َقهلْل ُُْآَسُب ِإَلو َجهللِ  ْحَمِ  ْبِ  َأْل   ََ  .ب  َ ْ هلِل الرَّ
ُلوُ  ٍْ يَ ةَ "  :َق َِ ِزيهلُل ْبُ  َخ َثِآي َُ نِ اُهٍَ  "َحهللَّ هللِ  و جـَ َب ِإلـَ يَ َة ُلسـِ ِ  َخَـِ ِ بـْ هلِل َّللاَّ ُ  َ  ـْ ُ   وبـْ اِتُك بـْ َلَرَلى حـَ

َطة  ِإْوَماِ ،َ  َهَذا ا َا َلاوـِ اِبِب بـِ َماِ ،ِ يُّ   وْلَحهلِلَُث َ ْ  اْلُجَعْ،هلِل َ ِ  السـَّ وـْ ُو اإلِْ حَّ   وَأْخَرجـَ هلُل ىـَ لاْلُجَع،ـْ
اَرةِ  ي الطَّهـَ َم َـِ هللَّ ا َتقـَ مـَ اِبِب َُ ا وَوَماُ ُو ِ َ  السـَّ ِتَاُف َقاِدحـ  َذا اِِلخـْ ْيَس هـَ ُو  وََ ـَ زَّاِق لـَ هلِل الـرَّ هلَل َ  ـْ َلِ آـْ

َِع  َقالَ َطِري   ُأْخرَ  اَن ُ َمُر َيُقٍلُ   :ى َ ْ  َلا هلِل  وَِل ُتْاِثُرلا ال ََّغ َ  :َُ َرُجَ ْ،ِ  قـَ ِإَذا ُهٍَ بـِ ََهلَلَخَ  اْلَمْسِجهلَل ََ
اُتُهَما ُِ اْلَحهلِلُثَ   :َََقالَ   واْرَتَ َعْئ َأْىٍَ ٍْ ََّ ع ا ِْلَنَّ َلاَِ  ؛َلِفيِو اْلِقَطا    وِإنَّ َ ْسِجهلَلَلا َهَذا َِل ُُْرََُع ِفيِو ال

 ".َلْك ُُهلْلِرْد َذِلَك الزََّ انَ 
 وهو لم ُن دها. ،ألنه ُحكي قصة لم ُن دها، نافع ُحكي قصة حصل  في وق  عمر

ُلوُ " ٍْ َِي اْلَمْسِجهللِ "  :َق الآٍُّنِ  "ُكْآُئ َقاِبم ا  ا بـِ َِي اْْلُُىٍِل ِباْلَقاِف َلَِي ِرَلاَية  َلاِبمـ  َذا  ُة  وَُ هلُلُن ِرَلايـَ يـِ  َْ َلُي
ْآُئ ُ ْضَطِجع اَحاِتك    .َ ِ  اْلُجَعْ،هلِل ِبَ ْ ِ  ُُ
ُلوُ  ٍْ َ ِآي" :َق ََ َبا ِ  :َأيْ  "َََح َْ  .َرَ اِلي ِباْلَح
ُلوُ  ٍْ ٍُنُ  "ََِإَذا ُ َمرُ "  :َق اِبك  َأْل َلحـْ هلِلُُرُن قـَ ُذلف  َتقـْ ُر َ حـْ ُجَ ْ، ِ  واْلَخ ـَ ِ  الـرَّ َذُْ ِمَيِة هـَ و َتسـْ ْ  َ  ـَ ْك َأِـِ  وَللـَ

َِي ِرَلايَ  زَّاِق َألَُّهَما َثَقِفيَّانِ َلِا َّ   ".ِة َ ْ هلِل الرَّ
 طالب: ..............

بما ال ُبر إذا أجم ن  المبرة السيما إذا كانا موليين ل ورهما، وما ُخنى من فقع العوين وكسور 
ن لمنع الحذف.  الس  

ُلوُ " ٍْ ْآُتَما"  :َق ُُ  ٍْ َم َلْهُيُو َ  ْ   "َل اَن َتَقهللَّ هلُللُّ َ َ و َألَُّو َُ كَ   َُ اْلُحْاِك ِإَذا   وَذلـِ ِ  بـِ ِ  اْلَجهـْ ِذَرُة ِْلَهـْ َلِفيـِو اْلَمعـْ
 .َكاَن ِ مَّا َيْخَ و ِ ْثُ وُ 
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ُلوُ  ٍْ َماِ ،ِ يُّ    "َْلَْلَجْعُتُاَما"  :َق وـْ ا)َزاَد اإلِْ هلل  ُك   و(َج ـْ ُو ُحاـْ هلِلُِث لـَ َذا اْلحـَ ُن هـَ ٍْ ،َُّ  ُـَ َت ـَ ِة َُ ِذِن اْلِجهـَ ْ  هـَ َل ـِ
َْعِ  يِ ي   ِْلَنَّ  ؛الرَّ ِِ ٍْ ٍَ َّهلُلُهَما ِباْلَجْ هلِل ِإِلَّ َ َ و ُ َخاَلَ ِة َأْ ر  َت َت  .ُ َمَر َِل َُ
ُلوُ  ٍْ َألَُّهَما َقاَِل َلوُ   "َتْرَََعانِ "  :َق ر  َُ ٍِجُعَآا :ُهٍَ َجٍَاا  َ ْ  ُوَْال  ُ َقهللَّ انِ  :َقالَ   ِلَك ُت ي  وِْلَلَُّاَما َتْرََعـَ َلَـِ

ْوَماِ ،ِ ي ِ  اَتُاَما)  :ِرَلاَيِة اإلِْ ِعُكَما َأْىٍَ اِتُاَما  و(ِبَرَْ ٍَ ِع َأىـْ ِجيـُو َجمـْ ٍْ َم َت هللَّ هلْل َتقـَ ْرَلاُن َلقـَ هللَّ ا قـَ هلُل  ـَ يـِ  َْ ُُ ٍَ َلهـُ
َِي ُقُ ٍِرِهَما  ".َِي َحهلِلُِث ُيَعذََّباِن 

ٍُلُاَما{: -جل  وعال–كما في قوله   .[4]التحريك: }َََقهلْل َىَغْئ ُقُ 
ُلوُ " ٍْ َثَآا َأْحمَ   :َق اِلح  َحهللَّ َثَآا َأْحَمهلُل ْبُ  ىـَ ٍِيِ  َ ِ  اْلَ َرْلِريِ  َحهللَّ َِي ِرَلاَيِة َأِبي َ ِ ي   الشَّ ُّ َللِـَذِلَك جـزم  وهلُل 
َك ِ ا ٍَِها  وب  السَّ ٍَاا  َأْل َلْح َِي َباِا التََّقاِضي َقْ َ  َ َشَرِة َأْب ْعب   َم اْلَاَاُم َ َ و َحهلِلُِث َُ  .َلَقهلْل َتَقهللَّ

ُلُو ُهآَ  ٍْ  ".َِي ِرَلاَيِة اْْلى،ِ ي  ومعهما (َحتَّو َوِمَعَها) :اَلَق
 .نعم

َِي الَمْسِجهللِ : "-رحمو ل تعالو–قال اإل ام البخاري    :َباُا الِحَ ِ  َلالُجُ ٍِ  
ِ و   َثَآا ِبْشُر ْبُ  الُمَ ضَّ و َقاَل: َحهللَّ د  َثَآا ُ َسهللَّ و َ ْ      َحهللَّ َِع  ِو َ ْ  َلا َأَل ْبِ   ُ اُ َ ْ،هلُل َّللاَّ اَل: وـَ َمَرو قـَ

ِو َلوـَ َّكَ -َرُج   الآَِّ يَّ   َاِة ال َّ،ـْ ِ  -َى َّو ُل َ َ يـْ ي ىـَ َرى َـِ ا تـَ ِرو  ـَ و الِمْآ ـَ ٍَ َ  ـَ اَل:   َلهـُ و قـَ »َ ْثآـَ
ا ىــَ َّو  ُو  ــَ ِْ لــَ َأْلَتَر هلَلة و َــَ ْبَح ىــَ َّو َلاحــِ َي الَــُّ ِإَذا َخشــِ وو َــَ ٍُل: اجْ  َ ْثآــَ اَن َيقــُ ُو ُــَ َر َلِإلــَّ ٍا  خــِ َع ــُ

 .ِلْتر او ََِإنَّ الآَِّ يَّ َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو ََّك َأَ َر ِبوِ  بال ،  َىَاِتُاكْ 
َر: َأنَّ  ِ  ُ مـَ ِ  ابـْ و  ـَ َِع  ا ْ  لـَ ٍَاو  ـَ ْ  َأُـُّ و  ـَ هلل  َثَآا َحمَّاُد ْبُ  َزيـْ َثَآا َأُبٍ الآُّْعَماِنو َقاَل: َحهللَّ و َحهللَّ ا  َرجـُ

ِو َلوـَ َّكَ -ِ يِ   َجاَ  ِإَلو الآَّ  اَل:   -َى َّو ُل َ َ يـْ ِ   ََقـَ َاُة ال َّ،ـْ َ  ىـَ يـْ اَل: َُ ََقـَ ُبو  ٍَ َيْخطـُ و َلهـُ »َ ْثآـَ
ٍِتُر َلَك َ ا َقهلْل َى َّْ،َئ  ٍَاِحهلَلة و ُت َأْلِتْر ِب ََ ْبَح  َُّ ََِإَذا َخِش،َئ ال َثِآي  وَ ْثَآوو  هللَّ : حـَ ِث،ـر  َُ  ُ ِل،ـهلُل بـْ ٍَ اَل ال قـَ

َثُهْك: َأنَّ َرُجا  َلاَدى الآَِّ يَّ ُ َ ْ،هلُل َّللاَِّ  ِو َأنَّ اْبَ  ُ َمَر َحهللَّ ِو َلوـَ َّكَ - ْبُ  َ ْ هلِل َّللاَّ ٍَ  -َى َّو ُل َ َ يـْ َلهـُ
 .َِي الَمْسِجهللِ 

  ِ ِ بـْ ِ ْبُ  ٍُُُوَاو َقاَل: َأْخَ َرَلا َ اِلك و َ ْ  ِإْوَحاَق ْبِ  َ ْ هلِل َّللاَّ َثَآا َ ْ هلُل َّللاَّ َةو َحهللَّ ي َطْ حـَ نَّ إقـال: َأبـِ
و َقاَل: َبْ،َآَما َرُوٍُل َّللاَِّ  و َأْخَ َرُن َ ْ  َأِبي َلاِقهلل  ال َّْ،ِثيِ  َلو َ ِق،ِ  ْبِ  َأِبي َطاِلب  ٍْ ىـَ َّو ُل - َأَبا ُ رََّة َ 

َأْقَ َ  اْثَآاِن ِإَلو  -َ َ ْيِو َلَو َّكَ  ََ و  َأْقَ َ  َثَاَثُة َلَ ر  ََ ِ    َِي الَمْسِجهلِل   -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلوـَ َّكَ -َرُوٍِل َّللاَّ
َس  ِةو َََج ــَ ي الَحْ قــَ ة  َــِ َرَأى َُْرجــَ هلُلُهَماو َــَ ا َأحــَ و َََأ ــَّ هلل  َب َلاحــِ ْكو وَلَذهــَ َس َخْ َ هــُ ُر َََج ــَ ا اآلخــَ لأ ــا  َلَأ ــَّ

ِ    اآلخر َأدبر ذاهب او ٍُل َّللاَّ ََ َروـُ َر َ مَّا َـَ ِو َلوـَ -ََ اَل:    - َّكَ ىـَ َّو ُل َ َ يـْ ِر »قـَ ِ  الآَّ ـَ ُرُكْك  ـَ َأَِل ُأْخ ـِ
َتْحَيا َّللاَُّ  َتْحَيا ََاوــْ ُر: ََاوــْ ا اآلخــَ ُو َلَأ ــَّ وَلاُن َّللاَّ ِو َــَ و َّللاَّ َأَلى ِإلــَ هلُلُهْك: َــَ ا َأحــَ ِة  َأ ــَّ ا  الثََّاثــَ ُوو َلَأ ــَّ ِ آــْ

ُ َ ْآوُ   ". اآلَخُر: َََأْ َرَض َََأْ َرَض َّللاَّ
اُا الِح ـَ ِ ":  -رحموة هللا عليوه–خاري  ُقوا اإلمام الب جموع حلقوة بسوكو  الوالم، وحكوم كثيوٌر مون  "بـَ

 أهل اللغة على فتح ا بالنذوذ حل قة لاذة، وأجازه بعب م، ولكن األكثر على أ  فتح ا لذوذ.
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ٍ ِ جمووع حلقووة وهووي معروفووة، " "الِح ــَ " وهووو البقوواء والمقووام فووي المسوو د، وقوود جوواء الحوو    "َلالُج ــُ
 سواءأ كا  قبل الصالة أو بعد الصالة أو في أير وق  صالة، وهذا أير االعتكاف.عليه 
د  : "-رحمه هللا–قاا  َثَآا ُ َسهللَّ  وهو ابن مسرهد." َحهللَّ

ِ و " ُ  الُمَ ضـَّ ُر بـْ َثَآا ِبشـْ ْ    ـ َقاَل: َحهللَّ و  ـَ َِع  ا ْ  لـَ ِو  ـَ هلُل َّللاَّ رَ اُ َ ،ـْ ِ  ُ مـَ عجبيود هللا بون عبود هللا " بـْ
 ي المصغ ر، وألوه عبد هللا مجبع  ، لكن هذا ثقة باالتعا .العجمر 

و َ ْ   " َِع  ِو َلوـَ َّكَ -ْبِ  ُ َمَر َقاَل: َوَأَل َرُج   الآَِّ يَّ  اَ ْ  َلا ا  -َى َّو ُل َ َ يـْ ِرو  ـَ و الِمْآ ـَ ٍَ َ  ـَ َلهـُ
َاِة ال َّ،ـْ ِ  َِي ىـَ و»ك نوه ُسو ا عون عودوها؛ ولوذلك أججيوا بقولوه:  " َتَرى  و َ ْثآـَ هوو ال ُسو ا   َ ْثآـَ

 عن فبل ا؛ ألنه متقرر عنده وعند الساغل فبل صالة الليل.
هلَلة  َقاَل:  " ْبَح ىـَ َّو َلاحـِ َي الَـُّ ِإَذا َخشـِ وو َـَ و َ ْثآـَ وليوٌل علوى أ  وقو  الووتر ينت وي بالوو    " »َ ْثآـَ

ر عون بعو  الصوحابة وبعو  السول  أ ن وم ُسوتمرو  الصبف، وأنه ال وتر بعد قلو  الصوبف، وأجثو 
حر، وهنوا  -عليه الصوالة والسوالم–في الصالة حتى بعد قلو  الصبف، ولكن انت اء وتره  إلوى السو 

ْبَح  ئ»ََِإَذا َخِش،َ ُقوا:  َُّ ٍِتر لك  ا قهلل ى ،ئ  َلاِحهلَلة     ِ ََال  .ُت
 طالب: ..............
 نعم الع ر الصاو .

 طالب: ..............
 .ال ال كاذب هذا ما له قيمة

 طالب: ..............
ث م ليروه أو ُكو  قاغمأا ليخاا، المقصوو أنه على المنبر. ا، فيجحد    األصل إما أ  ُكو  جالسأ

 طالب: ..............
حر ما في  بعد هذا ليء. ههذه أصف وأكثر انت ى وتره إلى الس 

علوى االثنتوين إال فوي الووتر لمون ُعني: ثنتين ثنتين، وال يجماو في صوالة الليول   »َ ْثَآو َ ْثَآو قاا:  
أراو أ  يوتر بثالث أو لمس أو سوبع أو تسوع بسوالمم واحود، وأموا فوي النوعع التوي مثنوى مثنوى فوال 

فك نموا قوام إلوى  ،نه لو قام إلوى ثالثوةم فوي صوالة التوراويفإيجماو في ا، حتى قاا جمٌع من أهل العلم:  
عـاِ »ي  ثالثةم في الع ر يلممه الرجو ، وب ذا ُجبع   حد   بسـام  لاحـهلل بعـهلل ىـاةىـاُة أرلـع ُر

 هذا الحدي  ض يف، بل منكر.      ل، ة القهللر  ث هاالعشا ؛ تعهللُل 
ا ىـَ َّو »" ِْ َلُو  ـَ َأْلَتَر ََ ْبَح َى َّو َلاِحهلَلة   َُّ َاِتُاكْ  وََِإَذا َخِشَي ال َر ىـَ ٍا  خـِ ٍُل: اْجَع ـُ اَن َيقـُ ُو ُـَ  َلِإلـَّ

ر ا بال ،ــ  األفبوول، ولووو أوتوور فووي أوا الليوول أو قبوول أ  ينووام فووي أثنوواء الليوول ف وصووى هووذا هووو  و"ِلتــْ
وت ر قبوول أ  ينووام كوولع علووى همتووه وعميمتووه  -عليووه الصووالة والسووالم–النبووي  بعوو  صووحابته أ  يووج

َاِتُاْك »وقدرته الذي ال ُبومن قيوام آلور الليول يوجوت ر فوي أولوه، فوال موانع مون ذلوك  َر ىـَ ٍا  خـِ اْجَع ـُ
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لكون إذا أوتور فوي أوا الليول أو فوي أثناغوه ثوم قوام مون آلور الليول، فينوه ُجصولي مثنوى   و ِلْتر ا  ِبال َّْ، ِ 
َِي َلْ،َ ة  »مثنى؛ ألنه أوتر وجاء في الحدي  الصحيف   . َِل ِلْتَراِن 

وبعب م يرح أ  الوتر األوا ُمكن لععه بركعةم في أوا الصالة تنوعع لوه موا صولى موا أوتور بوه، 
 ؛ ألنه يترتا عليه أنه ُكو  قد أوتر ثالث مرات.ليس بنيء صالته، ولكن هذاثم يجوت ر في آلر 

 طالب: ..............
 صلى ركعتين بعد الوتر.     -عليه الصالة والسالم–ال ال؛ ألنه ثب  أ  النبي 

ٍا  ِخَر َىَاِتُاكْ "  ".َأَ َر ِبوِ  -كَ َى َّو ُل َ َ ْيِو َلَو َّ  -ِلْتر ا ََِإنَّ الآَِّ يَّ  بال ،  اْجَعُ 
َثَآا َأُبٍ الآُّْعَمانِ ثم قاا: "  محمد بن العبل ولقبه عارم." َحهللَّ

و َ ْ  َأٍُُّاَ " َثَآا َحمَّاُد ْبُ  َزْيهلل   ابن أبي تميمة السختياني." َقاَل: َحهللَّ
و َجاَ  ِإَلو الآَِّ يِ  " و َ ِ  اْبِ  ُ َمَر: َأنَّ َرُجا  َِع  ِو َلوـَ َّكَ ىـَ َّو ُل َ  َ -َ ْ  َلا بُ  -يـْ ٍَ َيْخطـُ هوذا " َلهـُ

 يوضف المراو وأنه كونه على المنبر للخاابة.
َََقاَل:  " ْيَ  َىَاُة ال َّْ،ِ    ٍِتُر َلَك َ ا َقهلْل َََقاَل: َُ ٍَاِحهلَلة و ُت َأْلِتْر ِب ََ ْبَح  َُّ ََِإَذا َخِش،َئ ال »َ ْثَآو َ ْثَآوو 

لمفذ    األصل أ  األذا  إذا كا  على الوق  أ  الوتر ُعني إذا بقي عليه واحدة وسمع ا" َى َّْ،َئ 
ْبحَ »  ينت ي بالسحر َُّ م وقيقوة أو  لكن مما هو محتمٌل أ  ُكوو    و... ََِإَذا َخِش،َئ ال الموفذ    قود قود 

 من هذا، فلو أتى ب ا لكا  األمر مجحتمل.   لييأا
ٍِتُر  " ٍَاِحهلَلة و ُت َأْلِتْر ِب ََ ْبَح  َُّ هلُل  َلَك َ ا َقهلْل َى َّْ،َئ »ََِإَذا َخِش،َئ ال َثِآي ُ َ ،ـْ هللَّ : حـَ ِث،ـر  َُ  ُ ِل،ـهلُل بـْ ٍَ َقاَل ال

يَّ  اَدى الآَّ ـِ ا  لـَ َثُهْك: َأنَّ َرجـُ ِو َأنَّ اْبَ  ُ َمَر َحهللَّ ِ ْبُ  َ ْ هلِل َّللاَّ ِو َلوـَ َّكَ -َّللاَّ ي  -ىـَ َّو ُل َ َ يـْ ٍَ َـِ َلهـُ
ِجهللِ  فيكوووو   ،نوووه بالسوووند السووواببإب، قووواا بعبووو م: نوووه معلووو  إالحووودي ، وهوووذا قووواا بعبووو م: " الَمســـْ
.  موصوالأ
نه حي  يجريد التعليب ُ تي بالواو، لو قاا: وقاا الوليود بون كثيور، فقلنوا: هوذا معلو ب، موع إوالقاعدة:  

 أ  هذه القاعدة التي قع دها ابن ح ر انخرم  في بع  المواضع.
ِ ْبُ  ُُ : "-رحمه هللا–قاا  َثَآا َ ْ هلُل َّللاَّ  وهو التنيسي." ٍُواَ َحهللَّ

"  ِ َلو َ ِق،ـِ  بـْ ٍْ رََّة  ـَ ا  ـُ َةو َأنَّ َأبـَ ي َطْ حـَ ِ  َأبـِ ِ بـْ هلِل َّللاَّ ِ  َ  ـْ َحاَق بـْ ْ  ِإوـْ ك و  ـَ ا َ الـِ ي َقاَل: َأْخَ َرلـَ َأبـِ
 ِ ٍُل َّللاَّ و َقاَل: َبْ،َآَما َروـُ و َأْخَ َرُن َ ْ  َأِبي َلاِقهلل  ال َّْ،ِثيِ  ِو َلوـَ َّكَ ىـَ َّو ُل َ  َ -َطاِلب  ِجهلِل  -يـْ ي الَمسـْ َـِ

 ِ َأْقَ َ  اْثَآاِن ِإَلو َرُوٍِل َّللاَّ ََ و  َأْقَ َ  َثَاَثُة َلَ ر  هلل   -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلوـَ َّكَ -ََ َب َلاحـِ تصوور أنوه  ."َلَذهـَ
ولوول ثالثووة قوود تكووو  ل ووم حاجووة أيوور العلووم، وأيوور قلبووه، وأيوور سووما  الحوودي ، واحوود لمووا رأح 

واسووتحى أنووه  ُجحوود  ث أوح إلووى الحلقووة، الثوواني كووا  ُنوورب موواءأ  -الصووالة والسووالم عليووه–الرسوووا 
ا بال ميع وقلع وال همه أحد.  ُالع، والثال  راوًّ

" ِ ٍِل َّللاَّ و َروــُ ــَ اِن ِإل َ  اْثآــَ ــَ َأْق  و ََ ر  ُة َل ــَ ــَ َ  َثَاث ــَ َأْق  ِو َلوــَ َّكَ -ََ هلل   -ىــَ َّو ُل َ َ يــْ َب َلاحــِ ا  َلَذهــَ َََأ ــَّ
َِي الَحْ َقِةو َََجَ َس َلَأ َّا اآلَخُر َََجَ َس َخْ َ ُهْكوَأحَ  َُْرَجة   ِ   هلُلُهَماو َََرَأى  ٍُل َّللاَّ ََ َروـُ َر ا َـَ َ مـَّ ىـَ َّو -ََ
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ِو َلوــَ َّكَ  ــْ اَل:  -ُل َ َ ي ــَ ِة »ق ــَ ِر الثََّاث ــَ ِ  الآَّ  ُرُكْك  ــَ ــِ " واحوود عنووده رفبووة فووي الخيوور وجلووس  َأَِل ُأْخ 
، الباعوو  علووى ال لوووس الحيوواء، ُسووتمع، وواحوود ا سووتحيا ف لووس وراء النوواس واننووغل بووال واا مووثالأ

لكن مع هذا الحياء لما جلس حياءأ ما استعاو؛ أل  المظنو  به أ  الثاني لما جلوس حيواءأ اسوتعاو، 
  ل ُجقاا: أ  هذا استحيا؟ فلكن إذا اننغل ب واله 
 طالب: ..............

 جلس للع م. ،للع م ،ال
 ..............  طالب:

هو يتسن د؛ ليستعين به على ال لوس هذا ما فيوه إلوكاا، ليسوتعين بوه علوى ال لووس وسوما  العلوم 
 ما فيه إلكاا. 

ِ   َلَأ َّا اآلَخُر َََجَ َس َخْ َ ُهْكو" ََ َرُوٍُل َّللاَّ َََر َ مَّا  اَل:  -َى َّو ُل َ َ ْيِو َلوـَ َّكَ -ََ ِ  »قـَ ُرُكْك  ـَ َأَِل ُأْخ ـِ
َأَلى ال هلُلُهْك: َــَ ا َأحــَ ِة  َأ ــَّ ِر الثََّاثــَ وَلاُن َّللاَُّ »أي: أقبوول  " آَّ ــَ ِ َــَ و َّللاَّ ويسوور لووه  ،ُعنووي أقبوول عليووه  ِإلــَ

 المكا .
ُ ِ ْآوُ »  ومثل هذا ُكو  على لير، لكنه ليس مثل األوا.  َلَأ َّا اآلَخُر: ََاْوَتْحَيا ََاْوَتْحَيا َّللاَّ
رُ » ا اآلخـــَ وُ » موموهوووو الموووذ   َلَأ ـــَّ ُ َ آـــْ َأْ َرَض َّللاَّ َأْ َرَض َـــَ د مووون  و َـــَ واإلعووورا  لووو نه عظووويم ُجعووو 

 النواق ...
 طالب: ............

ا فن نه عظيم  ولذا أعر  هللا عنه. ،اإلعرا ! اإلعرا  عن وين هللا ال يتعلمه وال يرفع به رأسأ
  .نعم

ُلوُ : "-رحمو ل–قال الحاَ    ٍْ و ِبَ تْ "  َباُا اْلَحَ  ِ "  :َق ة  َ  ـَ ٍحـَ ُم َ ْ ُت ْسُرَها َلالاَّ ِح اْلُمْهِمَ ِة َلَيُجٍُز َُ
ْتُحَها َأْيض   وُك ِ  َحال   َيا   َلُحِاَي ََ ِِ ِم َ َ و َغْ،ِر   .اَجْمُع َحْ َقة  ِبِإْوَكاِن الاَّ

لو ٍْ  .ب  ُ َمَر اْلُعَمِريُّ اَ     ،هلل ل ُهٍَ " :َق
ُلوُ  ٍْ ِِْ   "َوَأَل َرُج   " :َق  .َ َ و اْوِموِ َلْك َأ
ُلوُ  ٍْ ْؤَيِة ِبَمْعَآو اْلِعْ ِك    "َ ا َتَرى "  :َق ٍِي   َأْي  »َ ْثَآو َ ْثَآو لَ َأْي َ ا َرْأُيَك ِ َ  الرَّْأِي َلِ َ  الرُّ ِر َتآـْ ِبَغ،ـْ

ا َر َتْأِك،هلل  رِ   .اْثَآَتْ،ِ  اْثَآَتْ،ِ  َلُُ
ُلوُ  ٍْ ِْ » :َق َأْلَتَر ٍَاِحهلَلةُ ِتْ َك  :ِبَ ْتِح الرَّاِ  َأيْ   ََ  .اْل
وُ  لــُ ٍْ ٍلُ " :َق اَن َيقــُ ُو ُــَ ِتْئَآافِ  "َلِإلــَّ و اِِلوــْ َزِة َ  ــَ ِر اْلَهمــْ َِع   وِبَكســْ ا ٍَ لــَ َك هــُ ُ  َذلــِ ِ   وَلَقابــِ ِم،ُر ِِلبــْ َلالضــَّ
 ".ُ َمرَ 

 ماذا عندكم؟ والمابو ؟ 
 طالب: ............

 ل ممة، ما قرأت هذا؟والمابو  أوأنه  المابو  أأنه  لكن نص ابن ح ر على أنه بكسر ا
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 طالب: ..............
 ُعني تكو  في ابتداء كالم. "ِبَكْسِر اْلَهْمَزِة َ َ و اِِلْوِتْئَآاف"

 طالب: المض ٍط  آهلللا "لإلو".
ر فيه هممة أإ  .  ومعروٌف أنه ابتداء الكالم تجكس 

اَن َيُقٍلُ " َِع   وِبَكْسِر اْلَهْمَزِة َ َ و اِِلْوِتْئَآافِ  "َلِإلَُّو َُ ِم،ُر ِِلْبِ  ُ َمرَ  وَلَقاِبُ  َذِلَك ُهٍَ َلا  .َلالضَّ
ُلوُ  ٍْ َِي ِرَلاَيِة اْلُاْشِم،َهِآيِ  َلاْْلَِى،ِ يِ  َََق ْ  "ِبال َّْ، ِ " :َق  .ِهَي 
وُ  لــُ ٍْ َِع  " :َق ا ْ  لــَ ٍَا  ــَ ي َطِريــِ  َأُــُّ رِ " َــِ ا ِلْ َ ــْ ابــ  اْلَجْزِم َجٍَ ٍِتْر بــِ و اِلِ  وتــُ ِع َ  ــَ َْ الرَّ ِتْئَآافِ َللــِ َلَزاَد  ووــْ

 .اْلُاْشِم،َهِآيُّ َلاْْلَِى،ِ يُّ َلكَ 
ُلوُ  ٍْ ِث،ر  "  :َق ِل،هلُل ْبُ  َُ ٍَ ِل،ـهللِ   "َقاَل اْل ٍَ ِ  اْل اَ َة  ـَ ي ُأوـَ ْ  َطِريـِ  َأبـِ ِ ك   ـِ َ ُو ُ سـْ َذا التَّْعِ ،ـُ  َلىـَ ٍَ  وهـَ َلهـُ

َِع َ     ْترِ َلَوَيْأِتي اْلَاَاُم    وب  ُ َمرَ اِبَمْعآو َحهلِلُث َلا ٍِ َتاِا اْل ُِ َِي  ا   ََّ ُ  وَ َ و َذِلَك ُ َ  ِإْن َشاَ  َّللاَّ
 .َتَعاَلو
َِي اْلَمْسِجهللِ   َلَأَرادَ  اَن  وُ  ؛اْلُبَخاِريُّ ِبَهَذا التَّْعِ ،ِ  َبَياَن َأنَّ َذِلَك َُ ْرَجَك لـَ ا تـَ ِتهلْلَِلُل ِلمـَ هلِل  وِلَ،ِتكَّ َلُو اِِلوـْ َلقـَ

ْوَماِ ،ِ يُّ  ِجهلِل   :َََقالَ   واْ َتَرَضُو اإلِْ ي اْلَمسـْ ٍِ  َـِ و اْلُج ـُ ِ  َلَِل َ  ـَ و اْلَح ـَ ة  َ  ـَ َر َدَِللـَ ا ُذكـِ ْيَس ِفيمـَ لـَ
 ".ِبَحال  

 ".َلَأَراَد اْلُبَخاِريُّ ِبَهَذا التَّْعِ ، ِ "رأي ابن ح ر أ  هذا تعليب؛ ألنه قاا: 
ذَ " ْ  هـَ ِريح   ـِ ِجهلِل ىـَ ي اْلَمسـْ اَن َـِ ُو ُـَ لـَ ٍْ بُ  وا اْلُمَع ـَّ ِ َلُأِج،َب ِبَأنَّ َُ اَل اْلُمَه ـَّ ُ  ََقـَ ا التََّح ـُّ بََّو  :َلَأ ـَّ شـَ

يِ   َل الآَّ ـِ ٍْ َِي اْلَمْسِجهلِل َح َجاِل  ِو َلوـَ َّكَ -اْلُبَخاِريُّ ُجُ ٍَ  الرِ  ُ َ َ يـْ التََّح ُِّ   -ىـَ َّو َّللاَّ ُب بـِ ٍَ َيْخطـُ َلهـُ
َل اْلَعاِلِك ٍْ ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ َى َّو  -ِْلَنَّ الظَّاِهَر َألَُّو    ؛َح َِي اْلَمْسِجهلِل َلُهٍَ َ َ و اْلِمْآَ ِر ِإِلَّ   -َّللاَّ َِل َيُاٍُن 

اْلُمَتَح ِ ِق، َ  ُ  وَلِ ْآهلَلُن َجْمع  ُجُ ٍ   ُ ْحهلِلِق،َ  ِبِو َُ  ".ْ َ كأَوَّللاَّ
–ُ لوس علوى المنبور، جلوسوه علوى المنبور إموا ليخاوا   أ ما لوه وا م فألنه إذا لم ُكن حوله أحد 

 وإما ليراه ويسمع قوله من حوله.   -وهذا لاهر
َتَع َُّ  ِبَأَحهلِل ُرْكَآِي التَّْرَجَمِة َلُهٍَ اْلُجُ ٍُ  اَحهلِلُث    :َلَقاَل َغ،رن" ُ    وب  ُ َمَر َُ َتَع ـَّ هلل  َُ ي َلاقـِ هلِلُُث َأبـِ َلحـَ

ٍَ التََّح ـُّ ُ  ْكِ  اآْلَخِر َلهـُ ْ  حَـ   وِبالرُّ ِ ك   ـِ ا َرَلاُن ُ سـْ ا  ـَ ُمَرةَ َلَأ ـَّ ِ  وـَ اِبِر بـْ الَ  وهلِلُِث جـَ ٍُل  :قـَ َ  َروـُ َدخـَ
ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ   -َّللاَِّ  الَ   واْلَمْسِجهلَل َلُهْك ِح ـَ     -َى َّو َّللاَّ ِزي َ » :ََقـَ ْك  ـِ اِلي َأَراكـُ ُو    ـَ َة َبْ،آـَ َا ُ َعاَرضـَ َـَ

ا َِل ََ   ؛َلَلْ،َ  َهَذا و  ـَ رَِن َتَح َُّقُهْك َ  ـَ ةِْلَلَُّو ِإلََّما َُ هلَلة ِفيـِو َلَِل َ ْآَ عـَ وُ  وابـِ لـَ ٍْ ْك َح َاِف َتَح ُِّقهـِ ُو  ؛ِبخـِ ََِإلـَّ
 ".ِلَسَماِ  اْلِعْ ِك َلالتََّع ُِّك ِ ْآوُ   َكانَ 

 والذي ُظ ر أنه كر ه تعرق م.
 تع ،  يا شيخ. وفي  :طالب

 تعليب للنيخ؟ ماذا ُقوا؟ هفي
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ل بذلك   و اوتحباا اجتمـا هك حـال طالب: هذا فيو لظر لالظاهر ألو ألار   ،هك ت رقهكو لد
ا؛ ْلن ذلك أجمع ل ق ٍا لأكم  ل  ابهللةو ول أ  ك.  ٍا ح قة  لاحهللة ِل ِح ق  ٍل   ذاكرة الع كو لأن يك

ُلوُ " ٍْ ِ "  :َق ُ َ َ ْيِو َلَو َّكَ -َبْ،َآَما َرُوٍُل َّللاَّ َِي اْلِعْ ِك  "َِي اْلَمْسِجهللِ  -َى َّو َّللاَّ وُ )َزاَد  اُ  َ عـَ ٍَ  (َلالآـَّ َلهـُ
 .َأْىَرُح ِفيَما َتْرَجَك َلوُ 

وُ  لــُ ٍْ ة  " :َق َرْأي َُْرجــَ ِك  "َــَ ــْ ي اْلِع  ةِ )َزاَد َــِ ي اْلَحْ قــَ ِذِن  (َــِ ي هــَ ا َــِ ِم،َهِآيُّ َأْيضــ  ،ِ يُّ لاْلُاشــْ ا اْْلَىــِ َلَزاَدهــَ
َِي ُتاا اْلع ك ٍَابهللن  َم اْلَاَاُم َ َ و ََ َلاَيِة َلَقهلْل َتَقهللَّ  ".الرِ 
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