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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ل  ع الحمــهلل ر را اللـــالميلى و ـــل  هللا وعـــلم علـــ  ع ـــ لالميلى و ل  هللا وعلم ع مهلل ر را ال له و  حا ه هلله ورعــهلهى ي ي ـــا وحمـــهلل وعلـــ   لـــه و  ـــحا ه الح ل    مهلل وع هلله ورعهلهى ي ي ا وح
  وا  لهلُلى  وا  لهلُلى ى ى  جمليل جمليل

وهه ابل ععاوة وهه ابـل ععاوـة   "عن قتادة""عن قتادة"وهه ابل  بي عروبة وهه ابل  بي عروبة   "وعن سعيد""وعن سعيد": : -َرِحَمُه هللُا تلال َرِحَمُه هللُا تلال -فيقهل المؤلف فيقهل المؤلف 
بي " س ""عنن أبينه عنن أبني " سن "ى ى ""ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص"عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن النبي "عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن النبي  يه عن أ عن أب عل جهلله  بي عـل جـهلله  بـي   "

 ..وهع وهع 

 ....... .......   طالب:طالب:

نة  في دابة ليس ل احد "نهما بيننة    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن رجلين اختصما إل  النبي أن رجلين اختصما إل  النبي »»" س : " س :   بيبي"أ"أه ه جهللجهلل  "عن""عن" في دابة ليس ل احد "نهما بي
 ..""««فقض  بها بينهما نصفينفقض  بها بينهما نصفين

حدث  جيد""رواه أحمد وأب  داود وابن "اجه والنسائي  وهذا لفظه  وقال: إسناد هذا الحندث  جيند"يقهل: يقهل:    ى ى "رواه أحمد وأب  داود وابن "اجه والنسائي  وهذا لفظه  وقال: إسناد هذا ال
  فةفــةروى الحهلل ع عل   وجه و  لروى الحــهلل ع علــ   وجــه و  لوقال  لمبم: ب؛ ضليفط بيه ومبراى وا ضبراا:  ن  ُ وقــال  لمــبم: بــ؛ ضــليفط بيــه ومــبراى وا ضــبراا:  ن ُ ــ

ور وـر   "جيد""جيند"ى قل ا في ى قل ا في "إسناد هذا الحدث  جيد""إسناد هذا الحدث  جيد" ساوية. فاإلوام ال سائي لما روى هذا الحهلل ع قال:  ساوية. فاإلوام ال سائي لما روى هذا الحهلل ع قال: وو
ورار اب ـــا وـــرار ا لم يل  ِ  ن  هـــ؛ الللـــم يل ِ ـــ  ىىب ا  في  ال ة رون ببـــذا عـــل الوـــحيجى ولبـــذا جـــاذ فـــي جـــاو  ال روـــذ  فـــي  ال ـــة  ن  ه؛ الل جاو  ال روذ   في  جاذ  بذا  وحيجى ول عل ال بذا  رون ب

هذا ال الم حاع ــع قــال: هــذا حــهلل ع حســل جيــهللى يل ــي حــهلل ع حســل  ــحيج. وابــل ح ــر  قــر هــذا ال ــالم قر  بل ح ر   هذا حهلل ع حسل جيهللى يل ي حهلل ع حسل  حيج. وا قال:    ىى حاع ع 
بمو يبــم قال:     ن ريــهللون ببــا الوــحةى قــال:     ن     و ي با الوحةى  ع ى  اعــ ى  -ريهللون ب يروهــه ال قــاع ال  يــر-    ن ال ب ذ     ن ال ب ــذ   -ا قاع ال   لهللل   يلــهللل   -وهه ال    ي

 عل  حيج  ل  جيهلل    ل   ة. عل  حيج  ل  جيهلل    ل   ة. 

لرواة ولرو ى و ن ا  مل  ع  ه عل  وو زلــة ال ســائي فــي هــذا ال ــاا وتحريــه وتاــهللعه فــي يقــ؛ الــرواة ولــرو ى و ن ا ــ مل  عــ  ه علــ   ق؛ ا سائي في هذا ال اا وتحريه وتاهللعه في ي وو زلة ال 
ي لــا ابحاع ــع المــليفةى ل  بــا  ييــف وــل  قيــة الســ لى الســ ل ال  ــرى فيــ س ل ال  رى ف س لى ال ية ال ول  ق يف  با  ي مليفةى ل   لا ابحاع ع ال ضليفةحاع ــع ضــليفةه  ه      ىىحاع ع 

 وو  ذلك  عاييهلله  ييف ول  قية الس ل. وو  ذلك  عاييهلله  ييف ول  قية الس ل.   ىىوالوغرى  ق؛والوغرى  ق؛

ه ه ى و      لمبم ا ضبراا لبذا الحهلل عى ووجى و      لمبم ا ضبراا لبذا الحـهلل عى ووجـ"إسناد هذا الحدث  جيد""إسناد هذا الحدث  جيد"عل  ك؛ حال هه قال: عل  ك؛ حال هه قال: 
ا ضبراا  يه ورو  عل   وجه وبألفاظى قال: ففي رواية عليهلل بل  بي برعة ول رواية عليهلل بل ا ضبراا  يه ورو  عل   وجه وبألفاظى قال: ففي رواية عليهلل بل  بي بـرعة وـل روايـة عـليهلل بـل 

عل ق اعة ع ه بــي عروبــة عــل ق ــاعة ع ــه بي عروبة  ليأن رجلنني»»""  ::  ض  اختصننما فنني دابننة لننيس ل احنند "نهمننا بينننة  فقضنن    ننأن رج نة  فق ما بي حد "نه ليس ل ا بة  في دا صما  اخت
 ن الرجليل  ن الـرجليل »»هذا وجه. وفي رواية عليهلل ول رواية همام عل ق اعة: هذا وجه. وفي رواية عليهلل ول رواية همام عل ق ـاعة:   ..""««بها بينهما نصفينبها بينهما نصفين  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

ااههلل لــع كــ؛ واحــهلل و بمــا  اــاههلل ما   حهلل و ب ك؛ وا لع  ية ابول : ى فــي الروايــة ابولــ : ««  في الروا نةلننيس ل احنند "نهمننا بينننة»»""ى  ما بي حد "نه ية ى وفــي الروايــة ""««ليس ل ا ى وفي الروا
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 3 اخلضري معالي الشيخ عبد الكريم

سه: الىاييــة فــي الحــهلل ع يفســه:  حهلل ع يف في ال ية  لرجلين أن الننرجلين »»""الىاي ض  بعنن   ننح واحنند "نهمننا بضنناهد  فقضنن  أن ا ضاهد  فق ما ب حد "نه ع   ح وا ما بينهمننا   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصب بينه
 ..""««نصفيننصفين

قال: وفي رواية ال مر بل  يس عل  بي برعة يحه رواية همامى في رواية خالس ول رواية عليهلل قال: وفي رواية ال مر بل  يس عل  بي برعة يحه رواية همامى في رواية خالس وـل روايـة عـليهلل 
ى يل ي احلفا ى يل ـي احلفـا ««اع بما عل  اليميلاعـ بما علـ  اليمـيل»»عل ق اعة ع هى ليس فيه  يه جلله بي بما يوفيلى و يما قال: عل ق اعة ع هى ليس فيه  يه جلله بي بما يوفيلى و يما قال: 

لهى اق رعـــا  يكـــم يحلـــف  يـــه لـــهى  يه  لف   كم يح ع بمااعـــ بما»»اق رعا  ي ع بام: ا ق را .  ـــي: اق رعـــاى ا عـــ بام: ا ق ـــرا . يليل  ««ا ميلعلـــ  اليمـــيل»» ي: اق رعاى ا  ل  الي ما  يكمـــا « « ع  يك
ى وفي ى وفـي ««ليس لبما بي ةليس لبما بي ة»»ى وليس فيه ذكر للااههلل. ففي رواية: ى وليس فيه ذكر للااههلل. ففي رواية: ««وا كان  ح ا ذلك  و كرهاوا كان  ح ا ذلك  و كرها»»  يحلف؟يحلف؟
ية: روايــة:  ضاهدجنناك  ننح واحنند "نهمننا بضنناهد»»""روا ما ب حد "نه يةى وفــي روايــة""««جاك  ح وا ية  ا عــ بامى  ــا ق ران. وفــي روايــة   ىى ورهما ورهمــا  ::ى وفي روا  ا ع بامى  ا ق ران. وفي روا

ى فأي  ترى هذا ى فأي  ترى هـذا ««وهذا  ااههللوهذا  ااههلل  ىىااههللااههلل  هذا هذا  ذا جاذ  ذا جاذ »»ع ه: ع ه:   عةعةخالس ول رواية   ان اللبار عل ق اخالس ول رواية   ان اللبار عل ق ا
ا خ ال ى فأي  ترى يل ي تقرير الم رِ جى فأي  ترى هذا ا خ ال  الاهلل هلل في لفل الحهلل ع وما ا خ ال ى فأي  ترى يل ي تقرير الم رِ جى فأي  ترى هذا ا خ ال  الاـهلل هلل فـي لفـل الحـهلل ع ومـا 

ا.  ا.  ؤكهلل ضلفه و ن الرواة اضبربها فيه اضبرا  ا  هلل هلل    ؤكهلل ضلفه و ن الرواة اضبربها فيه اضبرا  ا  هلل هلل 

ا  ذا لم يمكل ا  ذا لـم يمكـل ذذك؛ هكـ؛ هـ  ى ل لى ل ـلههكما تقهللم تفويلكمـا تقـهللم تفوـيل  ىىوالوهاا فيه اإلرعالوالوهاا فيه اإلرعـال  ىىوبال ملة فالحهلل ع ضليفوبال ملة فالحهلل ع ضليف
ل   وجه تـــرجيج  لـــا الروايـــا؛ علـــ   لـــاط بيـــه وـــل  ـــر  ا ضـــبراا  ن  ـــروى الحـــهلل ع علـــ   وجـــه  حهلل ع ع ول  ر  ا ضبراا  ن  روى ال يه  لاط ب ل    يا؛ ع لا الروا ترجيج  
ف ذا و  لفــةى الحــهلل ع رو  علــ   وجــهى وفــي هــذه ابوجــه يــه  اخــ ال ى ل ــل هــ؛ هــي و ســاوية؟ فــ ذا  ساوية؟  خ ال ى ل ل ه؛ هي و  يه  ا هذه ابوجه  حهلل ع رو  عل   وجهى وفي  فةى ال و  ل

سناده جيد""إسنناده جيند" وكل ترجيج  لمبا عل   لا اي ف  ا ضبراا. واإلوام ال سائي لما قال:  وكل ترجيج  لمبا عل   لا اي ف  ا ضبراا. واإلوـام ال سـائي لمـا قـال:    كأيهكأيـه  "إ
هذا اإلع اع عل  ييرهى وحي  ذ    في ا ضبراا الذ  ُذار في ال  رى والحكم فيه له وا هذا اإلع اع علـ  ييـرهى وحي  ـذ    فـي ا ضـبراا الـذ  ُذاـر فـي ال  ـرى والحكـم فيـه لـه وـا    رجج رجج

نة  فقض  في دابة ليس ل احند "نهمنا بيننة  فقضن    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن رجلين اختصما إل  النبي أن رجلين اختصما إل  النبي »»""يابهلل لهى قال: يابهلل لهى قال:  حد "نهما بي في دابة ليس ل ا
 ..""««بها بينهما نصفينبها بينهما نصفين

يه: والحــهلل ع الــذ   ليــه:  لذ   ل سناده: "وروى أبنن  داود "ننن حنندث  همنناد عننن قتننادة ب سننناده: والحهلل ع ا تادة ب  عن ق ماد  حدث  ه "ن  ب  داود  لين جلننين أن ر أن ر »»"وروى أ يا دعيننا ااج دع
بي بعيننر ا علنن  عهنند النبنني  هد الن ل  ع ير ا ع بي   فبعنن   ننح واحنند "نهمننا فنناهدثن  فقسننمه النبنني ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبع سمه الن فاهدثن  فق ما  حد "نه ع   ح وا ما بينهمننا   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  فب بينه

 ..""««نصفيننصفين

حهلل المقوــهع  ن المــهللعييل  ذا اعــ هياى  ذا اعــ ه؛ ععهاهمــا  ال ي ــة  و  لــهللوباى عــهاذ جــاذ كــ؛ واحــهلل  ك؛ وا جاذ  عهاذ  لهللوباى  ما  ال ي ة  و   ع ه؛ ععهاه ع هياى  ذا ا مهللعييل  ذا ا وهع  ن ال المق
بهللون  او بمــا  اــاههلل ل و مــا ليلى  و  اــاههلل واحــهلل ل ــ؛ واحــهلل و بمــا واحــهلل و مــا ليلى  و بــهللون  ــا ما ليلى  و  حهلل و  حهلل و بما وا حهلل ل ؛ وا ااههلل وا ما ليلى  و   ااههلل ل و    مامــاففههلل. ههلل. و بما  

بي قسننمه النبنني »»""الذ  يو له القاضي؟ في الحهلل ع المهجهع ع هلليا:  يه قم   و الـذ  يوــ له القاضـي؟ فــي الحـهلل ع المهجــهع ع ــهلليا:  يـه قمــ   و  ما بينهمننا   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقسمه الن بينه
    ..""««نصفيننصفين

ىايي ا  ان ع ـهلل علـي بـل  بـي  الـن فـي يلـ؛ى هـذا يقـهل: يللـيى وجـاذ   مسـة  ـبهعى والىـايي   اخ وماخ وم ا  ان ع هلل علي بل  بي  الن في يل؛ى هذا يقهل: يلليى وجاذ   مسة  بهعى وال
حهلل حـهلل ى ل ل ال ل؛ ك؛ واى ل ـل ال لـ؛ كـ؛ وااامكل قسم هى يلب  ك؛ واحهلل يوف  مكـل قسـم هى يلبـ  كـ؛ واحـهلل يوـف  يييقهل: يلليى وجاذ  ااههلل ل. ال لير يقهل: يللـيى وجـاذ  اـاههلل ل. ال ليـر 

 ؟ ؟ لال  لال  يلب  ييلب  ي
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 ؟ ؟ -َرِضَي هللُا تلال  ع هُ َرِضَي هللُا تلال  ع هُ -وا الذ    له علي بل  بي  الن وا الذ    له علي بل  بي  الن 

تقسم قيم ه ع لة  قسامى فيلب   احن الابهع ال مسة خمسة تقسم قيم ه ع لة  قسامى فيلب   احن الابهع ال مسة خمسة   ىىويقسمويقسم  ىىقال:   ا  ال ل؛ ويلب قال:   ا  ال ل؛ ويلب 
تساقب ى فال تسـاقب ى فـال   ::و احن الااههلل ل يلب  عبميل. وعل  هذا  ذا اع ه؛ ال ي ا؛ ه؛ يقهلو احن الااههلل ل يلب  عبميل. وعل  هذا  ذا اع ه؛ ال ي ا؛ ه؛ يقـهل  ىى عبم عبم

فما الحكم؟ اع ه؛ ابعلة فمــا الحكــم؟ اعــ ه؛ ابعلــة   ىى ه؛ ابعلة في وسألة  رعية ه؛ ابعلــة فــي وســألة  ــرعية ال ؟ يل ي  ذا اع ــال ؟ يل ــي  ذا اعــبي ة كأيه لم تهجهلل  بي ــة كأيــه لــم تهجــهلل  
 ول ك؛ وجهى وا وهقف الم  بهلل؟ول ك؛ وجهى وا وهقف الم  بهلل؟

 ..الت قفالت قف  طالب:طالب:

ا وعـهللو اى  وـا بيه ليس له  ن  رج  بيه ليس له  ن  رج    ططال هقفال هقف ا وعهللو اى  وا ج  غير ورجج. اآلن اعـ ه؛ ال ي ـا؛ وجـهع   هجهلل  هجـهلل      يه  يـه ج  غير ورجج. اآلن اع ه؛ ال ي ا؛ وجهع 
 وجه.وجه.  اف ة ول ك؛اف ة ول ك؛ل  با و  ل  با و    ىىبي ة   ال  ليس لهاحهلل و بما بي ةى  و  هجهلل بي ةبي ة   ال  ليس لهاحهلل و بما بي ةى  و  هجهلل بي ة

ضاهدثن  فبع   نح واحند "نهمنا بضناهدثن  »»""ى وفي الىايية: ى وفي الىاييـة: ""««فقض  بينهما نصفينفقض  بينهما نصفين»»""اية ابول : اية ابول : في الرو في الرو  حد "نهما ب فبع   ح وا
بي فقسننمه النبنني  سمه الن صفينبينهمننا نصننفين  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفق ما ن ا""««بينه ا  و عــهللو  ا  و عهللو اى فــ ذا اعــ ه؛ ال ي ــا؛ وجــهع  ع ه؛ ال ي ا؛ وجهع  ف ذا ا   ىىو وك   القسمةو وك ــ  القســمة  ىىى 

 ف ن الليل المهللعاة ُتقسم بي بما يوفيل.ف ن الليل المهللعاة ُتقسم بي بما يوفيل.

سألة ا ع بام وهه ا ق را وســألة ا عــ بام وهــه ا ق ــرا      ينى وم يــنى ومــ قام قرعةى وــا يقــال: تقــام قرعــةو قال: ت وا ي مل فمــل   ىىى  ليل خرجــ  لــه يأخــذ اللــيل ف خذ ال له يأ خرج  
عاة عل  ضهذ وا جاذ عا ق ا.  عاة عل  ضهذ وا جاذ عا ق ا. المهللَّ  المهللَّ

 ن  ن   ::عل  ك؛ حال جاذ ال ص ببذا وببذاى والقاضي له  ن ي  بهلل في هذا ابور. و ن قال  لمبمعل  ك؛ حال جاذ ال ص ببذا وببذاى والقاضي له  ن ي  بهلل في هذا ابور. و ن قال  لمبم
خذ  يالقســمة  قــرا  لــ  اللــهلللى وكهيــه ُيقــر  بي بمــا ويأخــذه واحــهلل كــاوال  والىــايي   يأخــذ  ــي ىايي   يأ كاوال  وال حهلل  خذه وا قر  بي بما ويأ لهلللى وكهيه ُي ل  ال قرا   سمة   ى والقرعة ى والقرعــة اا      الق

يِه عليــِه -والس ةى فبي ول  رةى و  يقال: هذا يلمى ال  ي والســ ةى فبــي ول  ــرةى و  يقـال: هــذا يلــمى ال  ــي   با ال وه  ول ال  اابــا ال وــه  وـل ال  ــاارعية جاذ؛ برعية جــاذ؛ ب  ـ عل
المُ  الُة والسَّ المُ الوَّ الُة والسَّ  ذا  راع  ن يسافر  قر  بيل يسائهى فمل خرج  له القرعة عافر ببا. يقهل: ه؛  ذا  راع  ن يسافر  قر  بيل يسائهى فمل خرج  له القرعة عـافر ببـا. يقـهل: هـ؛   -الوَّ

   يلم ابخريا؛؟ وا يلم ابخريا؛ط بن القرعة وعيلة  رعية.يلم ابخريا؛؟ وا يلم ابخريا؛ط بن القرعة وعيلة  رعية.

سمبا يوفيلى فالقاوه ــا قســمبا يوــفيلى فالقا بهلل  ذا ر ى ضــي لــه  ن ي  بــهلل  ذا ر ى وه ا ق له  ن ي   حهللهما؛ الوــهللع علــ   حــهللهماول عالواوــل عالوــاضي  ل  وعلــ    ىى؛ الوهللع عل    وع
القرائل عل   هللقبماى فله  ن ياهللع في المغط عل  الىايي ح     يل له وا    يل  ه الحإ. و ذا القرائل عل   هللقبماى فله  ن ياهللع في المغط عل  الىايي ح     يل له وـا    ـيل  ـه الحـإ. و ذا 

و يبا حكم و يبـا حكـم   ىىو يبا تح؛ اإل كالو يبـا تحـ؛ اإل ـكال  ىىل ول ك؛ جبةى ف ن ر ى  ن المولحة في القرعةل ول ك؛ جبـةى فـ ن ر ى  ن الموـلحة فـي القرعـةيياايها و ساوياايها و ساوي
ف ه  لبم  اا ا ج باع ف ـه  لبـم  ـاا ا ج بـاع  اا الولج. والقماذ الارعي والقماة و ـاا الوـلج. والقمـاذ الاـرعي والقمـاة و رعيى و وا القسمة ف أيبا ول  رعيى و وا القسمة ف أيبا وـل 

  ذا كايها  هال  لالج باع. ذا كايها  هال  لالج باع.

قال  ــم قــال  ُه هللاُ َرِحَمــُه هللاُ - م  بي هر رة "وعننن أبنني هر ننرة : : -َرِحَم نهت َرِضننَي  ت اعننال  عنننهت -"وعن أ عال  ع َي  ت ا قال رس ل   قننال: قننال رسنن ل     -َرِض   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال: 
لييثالثننة ي لملمهنني   ثنن د القيا"ننة  وي ثنظننر إلننيهي  وي ثننا يهي  ولهنني عننذا  ألننيي»» عذا  أ هي  ثا يهي  ول ليهي  وي  ظر إ "ة  وي ثن ث د القيا ثة ي لملمهي    هللا هللا يسأل يســأل   ..""««ثال
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 5 اخلضري معالي الشيخ عبد الكريم

فمر  ه وح اج فمـر  ـه وح ـاج   ىىى في ال رار  والقفار ع هلله واذى في ال رار  والقفـار ع ـهلله وـاذ""««اك بالفالةاك بالفالةرجح عل  فضح "رجح عل  فضح "»»""للافيةى ول هم؟ للافيةى ول هم؟ اا
وو لهى يل ي في ال لهللان والقرى وابووار ابور  عب؛ى  ن وا  عباه هذا  عباه هذاى  ن وا وجهلل وو لهى يل ي في ال لهللان والقرى وابووار ابور  عب؛ى  ن وا  عباه هذا  عباه هذاى  ن وا وجـهلل 

 يمه؛ ول اللبش.يمه؛ ول اللبش. ن  ن  وا  ن يلبيه و وا  وا  ن يلبيه و وا   ""««بالفالةبالفالة»»""ول يلبيه وجهلل ول   يله. ل ل ول يلبيه وجهلل ول   يله. ل ل 

 حاج ه.حاج ه.زائهلل عل زائهلل عل   ""««فضح "اكفضح "اك»»""ى ى ""««رجح عل  فضح "اكرجح عل  فضح "اك»»""

سبيحعل  فضح "اك بالفالة لمنعه "نن ابنن السنبيح»»"" بن ال "ن ا ى ول جاذ يس قي و ه  و يارا قال: عويكى ى وـل جـاذ يسـ قي و ـه  و ياـرا قـال: عويـكى ""««عل  فضح "اك بالفالة لمنعه 
  السال  يم له. السال  يم له.

عد العصرلمنعننه "ننن ابننن السننبيح  ورجننح بننال  رجننال  بسننلعة بعنند العصننر»»"" سلعة ب بال  رجال  ب سبيح  ورجح  بن ال "ن ا عه  عد العصربعنند العصننر»»""ى ى ""««لمن لهلل يل ــي  لــهلل   ""««ب يل ي  
]اللور: ]اللوــر:   ِر{ ِر{ }َواْلَلْو }َواْلَلْوــو قسم هللا  ه: و قســم هللا  ــه:   ىىبن الهق  فاض؛بن الهقــ  فاضــ؛   الة اللورى وهذا ول  اا ال غليلط ــالة اللوــرى وهــذا وــل  ــاا ال غلــيلط

 ..[ى و الة اللور هي الوالة الهعب ى فلبا  أن[ى و الة اللور هي الوالة الهعب ى فلبا  أن11

ى في تفسير عهرة اللور ع هلل ابلهعي وهه في اب ؛ ى في تفسير عـهرة اللوـر ع ـهلل ابلهعـي وهـه فـي اب ـ؛ ""««ورجح بال  رجال  بسلعة بعد العصرورجح بال  رجال  بسلعة بعد العصر»»""
  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصال  ي ال  ـي ع هلل الراز  يقال  عل الراز ى يقهل: جاذ؛ اور ة تويج في  عهاع المهلل  ة تسأل عل ع هلل الراز  يقال  عل الراز ى يقهل: جاذ؛ اور ة تويج فـي  عـهاع المهلل  ـة تسـأل عـل 

ـالُة -وجاذ؛ بهلهلل فق ل ه؟ فقال لبا ال  ي وجاذ؛ بهلهلل فق ل ه؟ فقال لبا ال  ي   ىىوزي وزي   ىى رب  ال مر رب  ال مرفهلُلل  عليهى فقال :  يبا فهلُلل  عليهى فقال :  يبا  الُة عليـِه الوَّ يِه الوَّ عل
ــالمُ  المُ والسَّ ية: حســن الروايــة:   ى ى -والسَّ ولي اللورلللــك لــم توــلي اللوــر»»حسن الروا لم ت لك  قهل الحــهلل ع  ا ــ؛     ــ؛ لــهى ولــذا يقــهل . . ««لل لهى ولذا ي حهلل ع  ا ؛     ؛  ال

فرع بذكره       هجهلل في    ابلهعــي: تفــرع بــذكره اإلوــامى وــل يل ــي؟ الــراز ى تفــرع بــذكره       هجــهلل فــي     لراز ى ت فرع بذكره اإلوامى ول يل ي؟ ا ك اا ول ك ن ك ــاا وــل ك ــن ابلهعي: ت
قهل: تفرع بذكره اإلوام. يقهل ابلهعي: وللمر   يه  وام في ولرفة وا   قهل: تفرع بـذكره اإلوـام. يقـهل ابلهعـي: وللمـر   يـه  وـام فـي ولرفـة وـا   الللم    ع هلل الراز . يالللم    ع هلل الراز . ي

 ذم؟ ذم؟  م  م يلرفه  ه؛ الحهلل ع. وهلل  يلرفه  ه؛ الحهلل ع. وهلل  

 ذم.ذم.  طالب:طالب:

لر   يذم  ـــهلل هللى الـــذ  يلـــر   ـــي لذ  ي حهلل ع   يلرفـــه  هـــ؛ الحـــهلل ع   اا      ذم  هلل هللى ا ه؛ ال حهلل ع؟ هـــه؟ وـــا الـــذ    يلرفـــه  هـــ؛ الحـــهلل ع؟   واوـــا  يلرفه   ه؛ ال لذ    يلرفه   وا ا هه؟ 
المُ عليهِ عليهِ -المهضه  المكذوا عل  ال  ي المهضه  المكذوا عل  ال  ي  الُة والسَّ المُ  الوَّ الُة والسَّ  ..- الوَّ

ااههللوالاــاههلل وا ذكره : تليــيم  ــأن  ــالة اللوــرى وال وــه  الــهارعة فيبــا   يح ــاج ولبــا  لــ  وىــ؛ وــا ذكــره وال ل  وى؛  با   يح اج ولبا   لهارعة في : تلييم  أن  الة اللورى وال وه  ا
له ابلهعيى   يح اج: الــراز  ويقلـــه ابلهعــيى   يح ـــاج:  لراز  ويق ــاَلِة اْلُهْعـــَب {ا ـــَلَهاِ؛ َوالوَّ َب {}َحـــاِفُيها َعَلــ  الوَّ اَلِة اْلُهْع َلَهاِ؛ َوالوَّ اِفُيها َعَل  الوَّ قرة: ]ال قـــرة:     }َح [ى [ى 238238]ال 

ة ت  م  في  الة الو ج وفي  الة ة ت  مـ  فـي  ـالة الوـ ج وفـي  ـالة ئ ئ ـلماللمالى واى وا««ول  ل  ال رع ل عخ؛ ال  ةول  ل  ال رع ل عخ؛ ال  ة»»اللورى واللورى وه ه ففيففي
 اللور... وهكذا.اللور... وهكذا.

مه: المقوــهع وه ــا فيــه وــا  ــهللل علــ  عيمــة هــذا الهقــ  وتلييمــه:  هذا الهق  وتليي مة  ل  عي وا  هللل ع يه  وهع وه ا ف عد رجننح بننال  رجننال  بسننلعة بعنند »»""المق سلعة ب بال  رجال  ب رجح 
صرالعصننر مذا و ذافحلننب بنناذ اخننذها بمننذا و ننذا    الع خذها ب باذ ا لب  لذ   ريهلل ى ا ــ رى هــذه الســللة  ــألفى يقــهل للزبــهن الــذ   ريــهلل ""««فح قهل للزبهن ا سللة  ألفى ي هذه ال ى ا  رى 



 

 

 
 

6 

تا  شررررررر  كتررررررا    حملرر احملرررررررر شر  ك ضاءكتررررررا  ال ضرررررراء   –ا تا  ال   (  (  44))  ك

 
6 

مذا و ذا  فصدقه وه  عل   ير اخننذها بمننذا و ننذا  فصنندقه وهنن  علنن   يننر »»""  ألف.ألف.الاراذى  قسم  ار  لهلل اللور  يه ا  راها  الاـراذى  قســم  ــار  لـهلل اللوــر  يــه ا ـ راها  ــ اخذها ب
ل ذلنن  يا  عبيك اــاذاى ا ــ راها  ســ لمائة  و  مايمائــةى فقــال: وــا عام ا ــ ري با  ــألف  يــا  عبيــك   ""««وه وهنن »»""ى ى ""««ذ ئةى فقال: وا عام ا  ري با  ألف   ااذاى ا  راها  س لمائة  و  مايما

ـ وهه  يه ا  راها  ألفط بيه وا ك؛ ال اس وهـه  يـه ا ـ راها  ـألفط بيـه وـا كـ؛ ال ـاس   ىىعل   هللقهعلـ   ـهللقه  ووائةى ب اذ  ووائـةى ب ـاذ    ااوكسن  لف ووائةى خذ  لف  وكسن  لف ووائةى خذ  لف 
لىيلرفــهن اب مــان بهللقــةى وبلمــبم لــه عــر  الــى عر  ا له  قةى وبلمبم  مان بهلل يره هــه وح ــاج لبــذه الســللة و  ي ــهللها ع ــهلل ييــره مل و مل و يلرفهن اب  سللة و  ي هللها ع هلل ي بذه ال هه وح اج ل

 يا ريبا ويوهللقه.يا ريبا ويوهللقه.

باذ ورجننح بننال  رجننال  بسننلعة بعنند العصننر فحلننب بنناذ »»"" لب  صر فح عد الع سلعة ب بال  رجال  ب صدقهاخننذها و ننذا  فصنندقه؛؛ورجح  خذها و ذا  ف ير وهنن  علنن   يننر     ا ل    وه  ع
و قسم  يه ا  راها  ألفى كىير ول ال اس  ذا قال ال ائ : ا  ري با و قسـم  يـه ا ـ راها  ـألفى كىيـر وـل ال ـاس  ذا قـال ال ـائ : ا ـ ري با   //هه ا  راها  س لمائةهه ا ـ راها  سـ لمائة  ..""««ذل ذل 

ول ذلكى ف ذا كان كاذ  ا  م ت يل للما ر  ال ذا  ى   له وـل ذلـكى فـ ذا كـان كاذ  ـا  ـم ت ـيل للماـ ر  ال ـذا  ى ـ  لـه   ا  أق؛ا  أقـ؛مبمب كذاى كىير ول ال اس لم يس كذاى كىير ول ال اس لم يسـ
 ؟ ؟ وا  ى  ؟  ى   له ال يار ويسم  خياروا  ى  ؟  ى   له ال يار ويسم  خيار م  م ال يار ال يار 

 ....... .......   طالب:طالب:

ال   يرى خيار ال   ير  الىملى  ذا قال له: ا  ري   كذا وهه كاذاى ا  رىى قال:  ألف و خذها ال   يرى خيار ال   ير  الىملى  ذا قال لـه: ا ـ ري   كـذا وهـه كـاذاى ا ـ رىى قـال:  ـألف و خـذها 
هن ووجهللهاو ـــه  مكســـن وائـــة  و  قـــ؛  و  اىـــر  ـــم ذهـــن ووجـــهللها ىر  م ذ ق؛  و  ا ئة  و   سن وا هذا ي الســـهع  أقـــ؛ وـــل ذلـــكى ف  ـــيل  ن هـــذا ففـــ  و ه  مك لكى ف  يل  ن  ول ذ ق؛  سهع  أ ي ال
يال ــاذا ا ــ راها  أقــ؛ ومــا فــي الســهع  و  مىــ؛ وــا فيــ ق؛ وما في السهع  و  مى؛ وا ف له ال يار ويسم  ع هلل  ه؛ الســهعى  ى ــ  لــه ال يــار ويســم  ع ــهلل  هــ؛   ههال اذا ا  راها  أ السهعى  ى   

 الللم خيار ال   ير  الىمل.الللم خيار ال   ير  الىمل.

ننا»»"" بال  إ"ا" اورجننح بننال  إ"ا"  في علــ  اله يــة اللاوــةى  ايلــه و عبــاه  ــفقة يمــيل علــ  ضــهذ وــا جــاذ فــي   ""««ورجح  جاذ  وا  ميل عل  ضهذ  له و عباه  فقة ي وةى  اي عل  اله ية اللا
عل  السم  والباعة في اللسر واليسر علـ  السـم  والباعـة فـي اللسـر واليسـر   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصيل ا رعهل هللا يل ا رعهل هللا اا  »»حهلل ع ع اعة بل الواو  قال: حهلل ع ع اعة بل الواو  قال: 
ى ى ""««بال بننال »»""ى ل  ه ى ل  ــه «« الحإ   ي ا  في هللا لهوة  ئم ــالحإ   ي ــا  فــي هللا لهوـة  ئــم  - و يقهم و يقــهم-والم اط والمكره عل   ن يقهل والم اـط والمكــره علــ   ن يقــهل 

 هذا اب ؛: ت اي  عل  السم  والباعةى ف ذا  ايل  لزوك وا  ايل  عليه.هذا اب ؛: ت اي  عل  السم  والباعةى ف ذا  ايل  لزوك وا  ايل  عليه.

لدنياي ثبالعنه إي للندنيا»»""ل ل هذا وا  اي     للهللييا: ل ل هذا وا  اي     للهللييا:  عه إي ل ها رضيفن ن أعاناه "نهنا رضني»»""يسأل هللا اللافية يسـأل هللا اللافيـة   ""««ي ثبال   ««ف ن أعااه "ن
لي لفوإن لي لعانه "نهنا لني لنف»»""اما في  لا الروايا؛ اما في  لا الروايا؛   ""««وف وف »»أو أو  ها  لهللييا اع مر  ن  عبـاه وـل الـهللييا اعـ مر . . ""««وإن لي لعاه "ن  ن  عباه ول ا

عل  ال يلة وعم  و  ا ى و ن لم يلبه ول هذه الهللييا فال عم  و   اعة في هللا. هذا ول الىال ة عل  ال يلة وعم  و  ا ى و ن لم يلبه ول هذه الهللييا فال عم  و   اعة في هللا. هذا ول الىال ة 
ليبمر  لـيبمو    يو    يـ  ىىالذ ل   يكلمبم هللا  هم القياوةالذ ل   يكلمبـم هللا  ـهم القياوـة ليمى ويااركه في هذا ولبـم عـذاا  لـيمى وياـاركه فـي هـذا   ىىو   زكيبمو   ـزكيبم  ىىر   ولبم عذاا  

غها فيما جاذ في ال وه  تسلة  و عارة. الحور ه ا: الهعيــهلل جمــ  وــل ال ــاس بلغــها فيمــا جــاذ فــي ال وــه  تســلة  و عاــرة. الحوــر ه ــا:  ثة ي ثالثننة ي »»""الهعيهلل جم  ول ال اس بل ثال
هي  لملمهننني   ـــذا جـــاذ فـــي   ""««لملم ـــاعةط ول ـــيس  حوـــر ى يق ـــ؛ الزي في يل ـــي ابعـــلها حوـــر   و  ؟  ى ل جاذ  لذا  ور ى يق ؛ الزياعةط و ليس  ح ور   و  ؟  ى  علها ح يل ي اب

هؤ ذ الىال ة: الم ان واليوــه   اإلضــافة علــ  هــؤ ذ الىال ــة: الم ــان وال ل   وه   اإلضافة ع سمســي غها  ؛ والم فــإ عــلل ه  ــالحلف ال ــاذاى بلغـــها م علل ه  الحلف ال اذاى بل فإ   ؛ والم 
 عارة فيما حوره  ه؛ الللم.عارة فيما حوره  ه؛ الللم.
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ـالمُ -في قهله في قهلـه  ـالُة والسَّ المُ عليـِه الوَّ الُة والسَّ يِه الوَّ ى وجاذ في ى وجـاذ فـي ««لم    لم في المبهلل     ال ةلـم  ـ  لم فـي المبـهلل     ال ـة»»وهه في الوحيج: وهـه فـي الوـحيج:   -عل
قال في وى؛ هذاى  ذا كان هذا    حاع ــع  ــحيحة زيــاعة علــ  الىال ــة و ــلها  لــ  عــ لة. وــاذا يقــال فــي وىــ؛ هــذاى  ذا كــان هــذا    ل  ع لة. واذا ي  حاع ع  حيحة زياعة عل  الىال ة و لها  

يهلل الحوريفيــهلل الحوــر في قهله ي  وــل الزيــاعة ففــي قهلــه واوــا  و و   ىىيف ول الزياعة ف ــالمُ -ي   ــالُة والسَّ المُ عليــِه الوَّ الُة والسَّ يِه الوَّ في المبهلل    لــم  ــ  لم فــي المبــهلل    »»: : -عل لم    لم 
ــالمُ -ى وجاذ ع ه ى وجــاذ ع ــه «« ال ة ال ــة ــالُة والسَّ ــِه الوَّ المُ علي الُة والسَّ يِه الوَّ حهلل زيــاعة  ربلــة ف لغــها عــ لةى قــالها:  ن هــذا علــ  حــهلل   -عل هذا عل   قالها:  ن  ع لةى  غها  لة ف ل زياعة  رب

ـالمُ - م ُ خ ر  الزائهلل  لهلل ذلكى الرعهل  م ُ خ ر  الزائـهلل  لـهلل ذلـكى الرعـهل   ىىعلمه في  ول ابورعلمه في  ول ابور ـالُة والسَّ المُ عليـِه الوَّ الُة والسَّ يِه الوَّ   ىىالغينالغيـنللم للـم   ي  ي  -عل
ول علم هللا فيــ  لم  مــا يللــمى فــ ذا  ضــيف وزيــهلل علــ  وــا فــي علمــه وــل علــم هللا  مه  في عل وا  ف ذا  ضيف وزيهلل عل   لمى  ما يل ي  لم   الَجــ؛َّ وَعــال-ف ؛َّ وَع    لم. وبلا  ــ  لم. وبلــا   -َج

-فإى  عاذ ابعا فقال: في هذا الحور ييرى يسأل هللا اللافيةى في كالم الرعهل فإى  عاذ ابعا فقال: في هذا الحور ييـرى يسـأل هللا اللافيـةى فـي كـالم الرعـهل ه ه  ُ  ُ   لملمالارا  الارا  
المُ  الُة والسَّ المُ عليِه الوَّ الُة والسَّ  ه.ه.وىلوىل  والحهلل ع في الوحيحيل؟! كأيه   لاو؛ و    صوالحهلل ع في الوحيحيل؟! كأيه   لاو؛ و    ص  ىىييريير  -عليِه الوَّ

ثة ي لملمهي  ثالثنة ي لملمهني  »»""عل  ك؛ حال: عل  ك؛ حال:  ؟ بيه ؟ بيـه -عزَّ وج؛َّ عـزَّ وجـ؛َّ -ى ه؛ في هذا    ا؛  فة ال الم ر ى هـ؛ فـي هـذا    ـا؛  ـفة ال ـالم ر ""««ثال
"ةي لملمهي   ث د القيا"نة»»""جاذ  ويغة ال في: جاذ  ويغة ال فـي:  لما ُح ن هؤ ذ  ملوي بمى يل ي في حال لمـا ُح ـن هـؤ ذ  ملوـي بمى يل ـي فـي حـال . . ""««ي لملمهي   ث د القيا

هَن{}َاــالَّ ِ يَُّبــْم َعــْل َربِ ِبــْم َ ْهَوِ ــذو َلَمْحُ هُبــهَن{الغمن: الغمــن:  ذو َلَمْحُ هُب ْم َ ْهَوِ  ْل َربِ ِب ْم َع الَّ ِ يَُّب ف]المبففــ    }َا هذه اآلية    ا؛ [ى قــالها: فــي هــذه اآليــة    ــا؛ 1111يل: يل: ]المبف قالها: في  [ى 
يه ُ رى ط بيبــم لمــا ُح  ــها عــل رةي ــه فــي حــال الغمــن عل علــ   يــه ُ ــرى -َج؛َّ وَعالَجــ؛َّ وَعــال-ال يرى رةية هللا ال يــرى رةيــة هللا  ط بيبم لما ُح  ها عل رةي ه في حال الغمن عل عل   

في حال الغمن عل عل   يه فـي حـال الغمـن عل علـ   يـه   -َج؛َّ وَعالَجـ؛َّ وَعـال-في حال الرضا. وه ا لما ُو لها  و حروها كالم هللا في حـال الرضـا. وه ـا لمـا ُو لـها  و حروـها كـالم هللا 
 يكلم ول  اذ في حال الرضا.يكلم ول  اذ في حال الرضا.

ليهيوي ثنظننر إلننيهي»»"" ظر إ ير والرةيا ر  ــفة ال ــالم و ــفة ال يــر والرةيــا ر       ــ  ى و ى و ""««وي ثن الَجــ؛َّ وَعــال- فة ال الم و فة ال  ؛َّ وَع ية ى  ــفا؛ قبليــة -َج ى  فا؛ قبل
 واتفإ عليبا علف ابوة و ئم با.واتفإ عليبا علف ابوة و ئم با.  ىىو هاترة جاذ؛ ببا ال وه و هاترة جاذ؛ ببا ال وه 

 ى يل ي   يببرهم.ى يل ي   يببرهم.""««وي ثا يهيوي ثا يهي»»""

 ليس  ك ائر؟ ليس  ك ائر؟  م  م المقوهع  ن هذه ك ائر المقوهع  ن هذه ك ائر 

 لهجهع الهعيهلل الاهلل هلل عليبا.لهجهع الهعيهلل الاهلل هلل عليبا.  ططا ائرا ائر

وه  عل  وهن  علن      لعصر  فحلب باذ اخذها بمذا و ذا فصدقهلعصر  فحلب باذ اخذها بمذا و ذا فصدقهعد اعد ارجح بال  رجال  بسلعة برجح بال  رجال  بسلعة ب»»""والااههلل: والاـاههلل: 
   "تفق عليه.   "تفق عليه. «« ير ذل  ير ذل 

"رس "سليورجح حلب عل  لمين  اذبة بعد العصر ليقتا  بهنا "نال ا"نرس "سنلي»»وللبخاري: وللبخاري:  "ال ا ها  يل ي له يل ـي لـه . . ""««ورجح حلب عل  لمين  اذبة بعد العصر ليقتا  ب
  ؟  ؟  م  م حلف  لهلل اليبر يس حإ هذا الهعيهلل حلف  لهلل اليبر يس حإ هذا الهعيهلل 

 طالب: ....... طالب: ....... 
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 ؟؟""««بعد العصربعد العصر»»""فائهللة فائهللة   واوا

 ....... .......   طالب:طالب:

 ؟ ؟ واذاواذا

 تلييم.......تلييم.......  طالب:طالب:

ـيلميلم    كى ل ل هذه    ـكى ل ـل هـذه   ىىيمهسيمـهس  ىىواق ب  ببا وال وسلمواق بـ  ببـا وـال وسـلم  ىىااى ل ل له حلف  لهلل اليبر ارت ن وحرو  ى ل ل له حلف  لهلل اليبر ارت ن وحرو 
 ابو ا  الىال ة والهعيهلل  ال م؛ الىالث خا   مل حلف  لهلل اللور.ابو ا  الىال ة والهعيهلل  ال م؛ الىالث خا   مل حلف  لهلل اللور.

صرورجننح حلننب علنن  لمننين  اذبننة بعنند العصننر»»"" عد الع بة ب مين  اذ ل  ل لب ع ول ال لييم  الزوانى ال لييم  الزوانى وهــذا وــل ال ليــيم  الزوــانى ال ليــيم  الزوــان""««ورجح ح   ىىى وهذا 
 ..هلل ع الذ   ليه ال لييم  المكانهلل ع الذ   ليه ال لييم  المكانى وعيأتي  الحى وعيأتي  الح""««ال ا"رس "سليال ا"رس "سليليقا  بها "ليقا  بها "»»""

بد   "وعننن عبنند   بننن نسنناار عننن جننابر بننن عبنند   ولذا قال: ولــذا قــال:    بن ع جابر  عن  ساار  بن ن بد    مارضنني   عنهمننا-"وعن ع بي أن النبنني   -رضي   عنه أن الن
بري "ننن حلننب علنن  "نبننري »»قال: قننال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص ل  "ن لب ع ــالمُ -و  ر ال  ي و  ــر ال  ــي   ""««"ن ح ــالُة والسَّ ــِه الوَّ المُ علي الُة والسَّ يِه الوَّ بذا ى يل ــي هــ؛ لبــذا -عل ه؛ ل ى يل ي 

 واحن الم  ر الذ   وـاحن الم  ـر الـذ  حلف في هذا المكان الذ   ذكره حلـف فـي هـذا المكـان الـذ   ـذكره  و  يه  و  يـه   ىىالم  ر قيمة تو؛  ل  هذا الحهللالم  ر قيمة تو؛  ل  هـذا الحـهلل
 يحذر ول هذه ابوهر ولم   لل ولم   ذكر؟ يحذر ول هذه ابوهر ولم   لل ولم   ذكر؟ 

نار"ن حلب عل  "نبري هذا بيمين آثمنة فليتبن أ "قعنده "نن الننار»»"" "ن ال عده  ب أ "ق مة فليت -يسأل هللا اللافية. ال  ي يسـأل هللا اللافيـة. ال  ـي ى ى ""««"ن حلب عل  "نبري هذا بيمين آث
المُ  الُة والسَّ المُ عليِه الوَّ الُة والسَّ ن جمال  ول ن جمـال  وـل ع في هذه ابوهرى و بهللى و عاعى وذكر اآلع في هذه ابوهرى و بـهللى و عـاعى وذكـر اآلعل  هذا الم  ر  هلل  عل  هذا الم  ر  هلل    -عليِه الوَّ
المُ -عل  و  ر ال  ي عل  و  ر ال  ي الهعيهلل الاهلل هللى وهذا الهعيهلل الاهلل هللى وهذا  الُة والسَّ المُ عليِه الوَّ الُة والسَّ  يل يه. يل يه.       ى ول أن ابورى ول أن ابور-عليِه الوَّ

اآلن له  ن   ويل جلسا يغ ا ان ال اسى كهيبما في المس هلل وا هه  أ هلل ول كهيبما في بي  اآلن له  ن   ويل جلسا يغ ا ان ال اسى كهيبمـا فـي المسـ هلل وـا هـه  أ ـهلل وـل كهيبمـا فـي بيـ  
وة الوالةى فأي  وـة الوـالةى فأيـ  و َّ في اع راحة؟ هاه؟ هذا وه ل ع اعة ُ عس لل اعةى المساجهلل ُب ي  لذكر و قاو َّ في اع راحة؟ هاه؟ هذا وه ل ع اعة ُ عـس لل ـاعةى المسـاجهلل ُب يـ  لـذكر و قا

ي تســـ لملبا  مـــهلل وـــا ب يـــ  وا ب  مهلل  س لملبا   ول لـــه؟ الغي ـــة حـــرام فـــي كـــ؛ وكـــانى ل ـــل  ذا كايـــ  فـــي ليـــالي اللاـــر وـــل   ت ار  يالي الل في ل ي   كانى ل ل  ذا كا ك؛ و في  حرام  له؟ الغي ة 
رومان وىال   و في عرفة  و في ابوقا؛ وابزوان  و ابواال الفاضلةى  ورها   هلل. فبذا ول هذا رومان وىال   و في عرفة  و في ابوقا؛ وابزوان  و ابواال الفاضلةى  ورها   هلل. فبذا ول هـذا 

نار"ن حلب علن  "نبنري هنذا بيمنين آثمنة فليتبن أ "قعنده "نن الننار»»""ال اا: ال اا:  "ن ال عده  ب أ "ق مة فليت مين آث هذا بي بري  يِه عليـِه -ال  ي ال  ـي ى كان ى كـان ""««"ن حلب عل  "ن عل
ـالمُ  الُة والسَّ المُ الوَّ الُة والسَّ ـا  وـر ة وـل ابيوـار اعـمه ويمـهن يي  -الوَّ  بن  ل  جذ  يس  هلل  ليهى  م  ور يالو ا  ور ة ول ابيوار اعمه ويمهن  بـن  لـ  جـذ  يسـ  هلل  ليـهى  ـم  وـر يالو 

المُ - و اعة الم  ر عل   الث عرجا؛ى ف ان ال  ي  و اعة الم  ر عل   الث عرجا؛ى ف ان ال  ي  الُة والسَّ المُ عليِه الوَّ الُة والسَّ يولهللى فحل ال ذ   ل  يولهللى فحل ال ذ   لـ    -عليِه الوَّ
المُ -ال  ي ال  ي  الُة والسَّ المُ عليِه الوَّ الُة والسَّ  ..لما تركه و لهلل الم  رلما تركه و لهلل الم  ر  -عليِه الوَّ

  ؛ وعلم وبارك عليه. ؛ وعلم وبارك عليه.  اللبماللبم  
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ى لي  ذ و ز   ووهئال     ه ه ول ال ارى هذا وعيهلل  هلل هلل لمل فل؛ ذلكى ى لي  ذ و ز   ووهئال     ـه ه وـل ال ـارى هـذا وعيـهلل  ـهلل هلل لمـل فلـ؛ ذلـكى ""««"ن النار"ن النارفليتب أ "قعده فليتب أ "قعده »»""
ـالُة -والحهلل ع  هللل عل   ن  لا ابواال لبا ول الار  وال لييم وا لباط لذلك و  ره والحهلل ع  هللل عل   ن  لا ابواال لبا ول الار  وال لييم وا لبـاط لـذلك و  ـره  الُة عليـِه الوَّ يِه الوَّ عل

المُ  المُ والسَّ و  يمر. ولذا قال عمر في الح ر و  يمر. ولذا قـال عمـر فـي الح ـر   ليس كم  ر ييرهى وو  ذلك هه ول خان     ف ليس كم  ر ييرهى وو  ذلك هه ول خان     ف   -والسَّ
ع الذ  جاذ فيه  يه يميل هللا: وهللا  يي بعلم  يك ح ر   تمر و  ت ف ى وله   يي ر    ع الذ  جاذ فيه  يه يميل هللا: وهللا  يي بعلـم  يـك ح ـر   تمـر و  ت فـ ى ولـه   يـي ر  ـ  ابعه ابعه 

ى ويرى ول   مسج  المقام ى ويـرى وـل   مسـج  المقـام -َج؛َّ وَعالَجـ؛َّ وَعـال-يق لك وا ق ل ك. ال اف  والمار هه هللا يق لك وـا ق ل ـك. ال ـاف  والمـار هـه هللا   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصرعهل هللا رعهل هللا 
  اور ة ت مسج قل : هذا حهلل هلل جيذ  ه   اوـر ة ت مسـج قلـ : هـذا حهلل ـهلل جـيذ  ـه وقام  براهيمى وتمسج  حهلل هلل جيذ  ه ول وو  ى وكلموقام  براهيمى وتمسـج  حهلل ـهلل جـيذ  ـه وـل ووـ  ى وكلمـ

المو       ف  و  يمر؟ قال : ع هللكم وا   ف  ل ل ع هلليا   ف ! الاكهى  ل  هللاى وا فيه الموــ       فــ  و  يمــر؟ قالــ : ع ــهللكم وــا   فــ  ل ــل ع ــهلليا   فــ ! الاــكهى  لــ  هللاى وــا فيــه   ولوـل
 ح؛.ح؛.

ية ج اا ال هحيهللوعلــ  كــ؛ حــال: ج ــاا ال هحيــهلل   بــهلل وــل حما  ــهى   بــهلل وــل حمايــة ج ــاا ال هحيــهلل بهلل ول حما بهلل ول حما  هى    ي  وعــهلل جميــ    ىىوعل  ك؛ حال: ج اا ال هحيهلل    وعهلل جم
مالى والالاــرائ  المه ــلة للاــركط بن ال هحيــهلل ر س المــالى وال اركط بن ال هحيهلل ر س ال ارائ  المه لة لل ف  وله عم؛   و    فــ  ولــه عمــ؛     ىىارك  ا ر ال  ائراــرك  ا ــر ال  ــائرال و    

 يما ابا ر.يما ابا ر.عع

ستي""رواه اإل"ا"ننان "النن  وأحمنند وأبنن  داود وابننن "اجننه والنسننائي وأبنن  حننااي البسننتي"يقهل: يقــهل:  حااي الب ب   سائي وأ جه والن بن "ا ب  داود وا ل  وأحمد وأ "ان "ا ل  ""النن  ى ى "رواه اإل"ا ""ا
 ..وأحمد وأب  داود وابن "اجه والنسائي"وأحمد وأب  داود وابن "اجه والنسائي"

ان ان اب ؛  ن يقهل: ال سائي وابل واجهط بن ال سائي وقهللم عل  ابل واجه في الم زلةى و ن كاب ـ؛  ن يقـهل: ال سـائي وابـل واجــهط بن ال سـائي وقـهللم علـ  ابــل واجـه فـي الم زلـةى و ن كــ  
م ول ال سائي في الهجهع الزو يى و به حاتم ال س ي ابل م ول ال سائي في الهجهع الزو يى و به حاتم ال س ي ابل ابل واجه  قهللم في الزول ول ال سائيى  قهللابل واجه  قهللم في الزول ول ال سائيى  قهلل

ال قاعيم ولرو ى ل ل هه في ال رتين عون هؤ ذ ول حيع الزولط ال قاعـيم ولـرو ى ل ـل هـه فـي ال رتيـن عون هـؤ ذ وـل حيـع الـزولط   هللهللوك ا ه الوحيج  لوك ا ه الوحيج  لـ  ىىح انح ان
ل ل ل والك و حمهلل عل    حاا الس لى و   ن الللماذ في ترتين ك ن الحهلل ع ول والك و حمهلل عل    حاا الس لى وـ   ن الللمـاذ فـي ترتيـن ك ـن الحـهلل ع وـييولذا قهللم اإلواوولذا قهللم اإلواو

س ل عل  المس هللحيــع الم زلــة يقــهللوهن الســ ل علــ  المســ هلل قهللوهن ال ل)ويلــ  ىىحيع الم زلة ي س لهللويبا فــي رت ــةن يل ــي عون الســ ل)وي وا )فــي رت ــة وــا   ىىهللويبا في رت ةن يل ي عون ال )في رت ة 
 ..ُجل؛ عل  المساييهلل فيهللع  ال فل نُجل؛ عل  المساييهلل فيهللع  ال فل ن

 وبيان ذلك وتفويله يح اج  ل  وق .وبيان ذلك وتفويله يح اج  ل  وق .  


