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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وله النوى وصىى    ولىىو وبىارل  ىى   وىد  ورلى ،كًا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد هلل حمدًا طيبًا مبار 
لى  ومىن تىبم و وسحلىان    ،وبىارل  ىيىه و ىى   لىه وبصىحابه صى    ولىىو  ،المصطف  والرلول المجتو

 ورحمتل يا برحو الراحمين. ،الى و اغفر لنا ولشيخنا واللاممين وبمد: ،يوو الدين
 :-مه   تمال رح-قال اإلماو ملىو 

َثَنا َبُوو َبْكِر ْوُن َبِو  َشْيَبَة َوُزَهْيُر ْوُن َحْرب  وَ  لحاقَحدَّ َثنَ  :وَقىاَل اْآَخىَرانِ  ،َناَبْخَورَ :  لحاقَل ِهيَو َقاْوُن ِ ْوَرا ا  ا َحىدَّ
و َ ْن  صىى    - َّ َبنَّ النَّوِ  -  ن ماض   ر -َوَ َطاء  َ ْن اْوِن َ بَّاس   َطاووس  ُلْفَياُن ْوُن ُ َيْيَنَة َ ْن َ ْمر 

 .اْحَتَجَو َوُهَو ُمْحِرو   - ىيه ولىو
َثَنا اْلُمَمىَّ  ْوُن َمْنُصور   َثَنا َبُوو َبْكِر ْوُن َبِو  َشْيَبَة َحدَّ َثَنا  :، قالوَحدَّ ِوى  بَ ُن ِبىَال  َ ىْن َ ْىَمَمىَة ْوىِن َىْيَماُن ْوىُلىَحىدَّ

حْ  ىَة َوُهىَو ا -يه ولىوى     ىص-َبنَّ النَِّو َّ  َمِن اْْلَْ َرِج َ ْن اْوِن ُبَحْيَنةَ َ ْىَمَمَة َ ْن َ ْوِد الرَّ ْحىَتَجَو ِبَطِريىِ  َمكَّ
 .ُمْحِرو  َوَلَط َرْبِلهِ 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 :-هللا تعالى رحمه-يقول اإلمام مسلم 

َثَنا َبُوو َبْكِر ْوُن َبِو  َشىْيَبَة َوُزَهْيىُر ْوىُن َحىْرب  وَ " لىحاقَحدَّ بون ببوراهيم الحنيلو  وهوو ا " لىحاقاَل اِهيَو َقىْوىُن ِ ْوىرَ  ا 
 .اإلمام المشهور ،ن راهويهاباإلمام المعروف ب

َثَنا ُلْفَياُن وْ  :َقاَل اْآَخَرانِ و  ،َبْخَوَرَنا :قال  لحاق" سوح "ُن ُ َيْيَنةَ َحدَّ  يكواد يحودإ بال ال -حموه هللا تعوالىر -اق وا 
وسويتت  مثوال  "حودثنا :قوال: "تحديثوه بصوي ة التحوديإ -أعنو  صوحيم مسولم-ووجد ف  هواا التتواب باإلخبار، 

ال فوالمعروف  ،-تعالى ن شاء هللاب-ف  هاا الدرس  ق أنوه ال عون بسوحاوف  كتاب الصالة أيضًا مثال آخر، وا 
 .باإلخباريحدإ بال 

و َ ىىْن  : حىىدثنا لىىفيان وىىن  يينىىةوقىىال اآخىىران" ضىى    ر -اس  َوَ َطىىاء  َ ىىْن اْوىىِن َ بَّىى َطىىاووس  َ ىىْن َ ْمىىر 
 ؛شكالببالنسبة للصائم فيها الحجامة  "ْحَتَجَو َوُهَو ُمْحِرو  ا -صى     ىيه ولىو-َبنَّ النَِّو َّ  - ن ما

 مووالتوون  ،محوورم"هووو صووائم و  -عليووه الصووالة والسووالم-م النبوو  احووتجه: "ويعارضوو «أفطوور الحوواجم والمحجوووم»
 ؟اإلشكال ف  كون الحاج المحرم يحتجم

 طالب:.......
 فقوود يقووول ،ألنووه يلوونم منهووا بنالووة الشووعر ؛كووالرأس مووثالً  لحجامووة فوو  موضووش فيووه شووعرنعووم، ال سوويما باا كانوو  ا
حتجم وهوو ا -الصالة والسالم عليه-بن النب  "ه: يلنم منها بنالة الشعر، فيقال لنه أل ؛قائل: ال تجون الحجامة

 قال: الحديإ الاي يليهف  ن موضش الحجامة ف  الخبر الاي يليه، وبي   ،"محرم
َثَنا َبُوو َبْكِر ْوُن َبِو  َشْيَبَة " َثَنا اْلُمَمىَّ  ْوُن َمْنُصىور  قال: وَحدَّ َثنَ  َحدَّ   ْوىِن َبِوى  ِبىَال  َ ىْن َ ْىَمَمىةَ ا ُلىَىْيَماُن ْوىنُ َحىدَّ

ْحَمِن اْْلَْ َرِج َ ْن اْوِن ُبَحْيَنةَ   مه بحينةأ ،ن مالك بن القشببعبد هللا  ،عبد هللا بن بحينة "َ ْىَمَمَة َ ْن َ ْوِد الرَّ
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ىىَة َوُهىىَو ُمْحىىِرو  َوَلىىَط َرْبِلىى اْحىىَتَجوَ  -صىىى     ىيىىه ولىىىو-َبنَّ النَِّوىى َّ " أنال أنووه  وهوواا يلوونم منووه "هِ ِبَطِريىىِ  َمكَّ
نالووة الشووعر موون محيووورا  اإلحوورام، والمحوورم باا احتوواج بلووى فعوول محيووور ،الشووعر الحاجووة ترفووش عنووه اإلثووم،  وا 

 فدية؟اللتن هل ترفش عنه 
 طالب: ال.

كمووا تقوودم فوو  حووديإ  ؛لتوون عليووك الفديووةوال بثووم عليووك،  فووااا احتوواج بلووى الحجامووة نقووول: احلووج الشووعر للحاجووة
 كعب بن عجرة.
نقووول: يكفينووا فوو  هوواا البوواب  ؟دى أو لووم يفوود  فوو -عليووه الصووالة والسووالم-النبوو  هوول ن هنووا ي   مووا ب ووقوود يقووول قائوول: 
 .حديإ بن بحينة

 ؟أو وْسط رأسه "ط ربلهوهو محرو ولَ "يمول: 
 وَلط ربله. ......طالب:
 فرق؟ هما في

 الممن  واحد.طالب: 
 يصم أن نقول: وْسطًا؟ [ة( سورة البقر 143)]مًَّة َوَلًطا{ }َوَكَذِلَل َجَمْىَناُكْو بُ  :-جل وعال-الفرق بين قوله  يوشب

 .طالب:.......
 القراءة. خل    ،من حيإ المعنى

 هذا ممنوي وهذا مادي؟طالب: 
 ال، ال.

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:....... 
ال معنوي؟وس   طًا هاا حس  وا   طًا، اآلن وس 

 .حل طالب: 
ال حس ؟ [( سورة البقرة143)] ا{}َوَكَذِلَل َجَمْىَناُكْو ُبمًَّة َوَلطً   معنوي وا 

 ممنوي. طالب:
ال بان ليس بوجه فرق كونه معنوي و   حس .ا 

 الوْلط باللكون الى  يتوين بمض ب ماله التمايز، والفتح الى  ما يتباين.طالب: 
ىىىًة َوْلىىى}َوَكىىىذَ  :يعنوو  لوووو قلنووا  ،بلنوووانصووا األموووم ق يتعووين مووون هوواا أن يكوووون  بتسووكين السوووين ًطا{ِلَل َجَمْىَنىىىاُكْو ُبمَّ

 ط.ونصفهم بعدنا ونحن ف  الوسْ 
 طالب:.......
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 ط بالسووكون، هووم يقولووون: باا صوولم أن تجعوول محلهووا بوويندعنووا موون معنووى اآليووة، لتوون نر وود أن نبووين معنووى وْسوو
و ،طفهو وسْ  اا لم يصلم أن يوضش مكانها بوين فهوو وس  ووا  ن الخيوار العودول، الواين يشوهدو  ط فو  اآليوةط، والوس 
 .ناس فهم خيار الناس، هاه األمة خير أمة أخرج  للناسعلى ال

 طالب:.......
 .ط رأسهوس  

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
نصوا الليول ق  العشواء مون م يوب الشوفج بلوى و و » :طيب ف  قوله ف  حديإ عبد هللا بن عمرو ف  المواقي 

 معنى نصا الليل األوسط؟ يوشب «األوسط
 طالب:.......

 نعم؟
 .......طالب:
 كيا؟
 .......طالب:

 ط؟معنى نصا الليل األوس   يوشبط، بلى نصا الليل األوس  
 ..طالب:......

 ؟نعم
 طالب:.......

 كيا؟
 طالب:.......
األقوارب، -موثالً -تصودق بوه علوى أعطيوه المسواتين، ونصوا أ  أنوا معو  ألوا ر وال نصوفه أبو :يعن  هل تقول

 !؟أنفقه على أوالدي يج ونصا 
 ..طالب:.....

 هنا يقول: نصا الليل األوسط؟
 طالب:.......

 كيا؟
 طالب:.......

 كيا؟
 طالب:.......
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يعنو  هووو بهواا الحووديإ الواي هووو أصووم موا جوواء فو  المواقيوو ، الموورجم والمختوار أن وقوو  العشواء بلووى نصووا 
 الليل، نعم، لتن كيا يقول: نصا الليل األوسط؟

 طالب:.......
 ، ال.ال ه؟! ما يج ،ثالثة أرباع و ن

 طالب:.......
لتوون هواا النصوا نعوم وقوش فو  وسوط  ؛موا أشوار الشوي  هو نصا الليول، نعوم، ووصوفه بكونوه أوسوط مثول ،ال

 الليل، نعم.
 وسط رأسه يصلم أن يكون بين؟ "ط ربلهمحرو ولَ "نا وهو ندنتت  بلى ما ع
 طالب:.......

 بيه، بيه.
 .طالب:.......
 ط رأسه و ن يكون؟بان كونه وس  

 :.......طالب
 يعن  كونه وسط رأسه و ن وسط الرأس ورن  بياه؟

 .طالب:.......
 ؟طهاا وس  

 .طالب:.......
 ن .أال أن  رح  وراء الحين 

 .طالب:.......
 ؟يعن  بالفعل هاا
 طالب:.......

 ويش هو؟
 طالب:.......

 ؟نعموْسط ألنه صم أن يقش مكان بين،  :يلنمنا أن نقول : وسط أجل، بااً نقول ......
 .طالب:.......

 طيب.
 .طالب:.......
 ؟ط، نعمي يبين بعضه من بعض يكون له وسْ معروف الا

 طالب:.......
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بوين جنأيوه، أموا الواي ال يمكون فصوله  (بوين)ألنوه يصوم أن تقوش  ؛ط، نعومالاي يبين بعضه من بعض فهوو وْسو
وو ووط، نعووم، مووا يمكوونفهووو وس  وو، وس  م أجووانوا فوو  المفتوووا اإلسووكان ولوو بلووى آخووره، مووش أنهووم ط الراحووة..ط الوورأس وس 

 يجينوا ف  الساتن الفتم.
 تقوول فو  السولعة قوال: وسوط، يعنو  يووشب :لوسوط باا قوال لوكلاآلن استعمال الناس الوسط، االستعمال العرفو  

 .أنها.
 يمن  ولط االمتياز.طالب: 

 يعن  بين الجيد والرديء؟
 نمو يا شيخ.طالب: 

 ستعمال العرف ؟أو يكن  بها بعضهم عن الرديء؟ اال
 .؟....وين الولط يمن طالب: 

ال و  ،ألن أجوناء الورأس ال تتميون؛ وه  بوالفتم هنوا ،ف  أم رأسه ،واضم يعن  ف  رأسه "ط ربلهوهو محرو ولَ "
 يبين بعضها من بعض.

ن ترتوب عليهوا ارتتواب محيوور  ،ونقول بعضوهم اإلجموال علوى جوناهوا ،والحجامة للمحرم جائنة بهواا الحوديإ وا 
 ، وترتوب عليهوا ارتتواب محيوور حرمو ، باا لوم تقوم الحاجوة الداعيوة لهوا،، لتن باا لم يكون هنواك حاجوةحاجةلل

اا لم يترتوب عليهوا ارتتواب محيوور بوتن كانو  فو  اليهور فو  التتوا  وترتب عليها ارتتاب محيور حرم ، وا 
 ال بتس به، لوو تبورل محورم ألن بخراج الدم من المحرم ؛وليس فيه شعر فالجمهور على جوانها من غير كراهة

 .عليك ش ؟ ال ما عليه ش ء :بالدم يقال له
 ي ط  رأسه؟
 طالب:.......

 رأسه؟
 طالب:.......
 الرأس ال يجون. ،ال ما يجون
 ما بذكر. :وبمض و يمول ،ما ب رف :بمض و يمولطالب: 

 اا ما عليه ش ء.ما هو مؤاخا هاا، ه ،من ال شعور وهو نائم هاا ما عليه الاي ما ياكر أو ت طى
 ف  الورد يضطر اإلنلان  ل  تغطية ربله.طالب: 

 .باا احتاج بلى ارتتاب المحيور يفدي ،ت طيتهلباا اضطر 
 .طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......

 كيا؟
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 .تغطية المدمانطالب: 
قوودر موا لوم يكون موون مخويط علوى قودر العضووو، باا كوان مخويط علوى  ،الجسوود كلوه موا فيوه شوو ء ،موا فيهوا شو ء

 ه، نعم؟كمن أراد أن يفطر وهو صائمًا ولو كان ناسيًا يجب تنبيه ،ينبه اً العضو ال، باا ارتتب محيور 
 طالب:.......

 نمه.على القاعدة أن من احتاج بلى ارتتاب محيور ففعله مش علمه بتحر مه أنه يل ،وهللا األصل أنه فيه فدية
 طالب:.......

 ؟عميكفينا ف  هاا حديإ كعب بن عجرة، نحنا ب ،  كل قضيةبالتفصيل ف يبين الحكم نما يلنم أ
 .طالب:.......

 كيا؟
 طالب:.......
 بدون فدية؟

 ؟.......طالب:
 ،ااا احتواج بلوى ارتتواب محيوورفوافودي، انسوك،  :شوعر قيول لوهاللما احتاج بلى بنالوة  ،وكعب بن عجرة ،طيب

 فدية. نعم يرفش عنه اإلثم، لتن يبقى ما يترتب على المحيور من
 .طالب:.......
 ؟لتن الحاجة

 طالب:.......
ة ولووو وسووائلها مباحووتترتووب عليهووا محرمووا ،  ةال، يلوونم عليووه لوووانم كثيوورة جوودًا، نعووم، أمووور مباحووة كثيوور  ،بيووه، ال

 ؟كان  محرمة
 طالب:..........
 ال يا أخ ، ال، ال.

 طالب:.......
 .رب محيو ا، وهاا ارتتاً المهم أنه ارتتب محيور 

 لو كان ناليًا يا شيخ؟ طالب:
 الناس  والجاهل معاور، نعم.

 بحلن    ليل.
 ناحىىدث :بكىىر بوىىو قىىال  يينىىة اوىىن  ىىن جميمىىاً  حىىرب وىىن وزهيىىر الناقىىد و مىىرو شىىيبة بوىى  وىىن بكىىر بوىىو حىىدثنا
 " ثمان ون ببان مع خرجنا :قال وهب ون نويه  ن مول  ون بيوب حدثناقال:   يينة ون لفيان

الفْ ها صر   ها   ؟ منعْ   وا 
 شيخ  ندي بالحركتين الفتح والكلر.ه  يا  ."..مع خرجنا :قال"
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 ..بيه اختر عاد، ال تصير
مون أئموة العربيوة يمنعوه مون الصورف، نعوم، لتون صورفه  بن مالك بمامان، ايجون الوجه وههو على الوجهين، 
 ألن النون أصلية، النون أصلية من اإلبانة، نعم. ؛أولى وهو المناسب

 اشىتد وحىاءبالر  كنا فىما هي ين    ويد ون  مر اشتك  بمىل كنا  ذا حت جنا مع ببان ون  ثمان خر  :قال"
 " ثمان ون ببانَ   ل  فأرلل وجمه

ر، مصر يا عبد هللا ها  ؟هم ص 
ال  ،كلمووا  كثيوورة جوودًا فيهووا الوجهووان وال فيهووا بشووكال، لتوون هوواه علووى وجووه الخصووو  لمووا قيوول فيهووا مشووكلة، وا 

 فيها بشكال، نعم؟ما  ،يجون الوجهان
 حىد  -ضى     نىهر -  ثمىان فسن ؛ربالصوِ  اضمدهما بن  ليه فأرلل ،يلأله  ثمان ون ببانِ   ل  فأرلل"

 .بالصور ضمدهما محرو وهو  ينيه شتك ا  ذا الرجل ف  -صى     ىيه ولىو-   رلول  ن
 دثناحىقىال:  بوى  حىدثن قىال:  الىوار  وىد  وىن الصىمد  وىد حدثناقال:  الحنظى   وراهيو ون  لحاق وحدثنا 
  ىايكحى بن فىأراد  ينىه رمىد  مممىر وىن    ويىد وىن  مىر بن وهىب وىن ويىهنُ  حدثن قال:  مول  ون بيوب
ى     ىيىه صى- النوى   ىن  فىان ون  ثمان  ن  وحد  ، بالصور يضمدها بن وبمر   ثمان ون ببان فن ا 
 ."ذلل فمل بنه -ولىو

 :-هللا تعالىرحمه -يقول المؤلا 
 ثناحىد :بكىر بوىو قىال  يينىة اوىن  ىن جميمىاً  حىرب وىن وزهيىر الناقىد و مىرو شىيبة بوى  وىن بكىر بوو حدثنا"

وعوة لموا اكور المجم " ثمىان وىن ببىان مىع خرجنا :قال وهب ون نويه  ن مول  ون بيوب حدثناقال:  لفيان
 معنوىال مهوو لفوظ هواا الواي أعواده، والبقيوة لمن شيوخه وأعاد واحدًا دون البقية دل على أن اللفظ الاي ساقه هو

 اشىىتك "، هواا موضووش يبعوود عوون المدينووة بثمانيووة وعشوور ن مووياًل، يعنوو  قرابوة خمسووين كيلووو "بمىىىل كنىىا  ذا حتىى "
 أرلىلف ،وجمىه اشىتد بالروحىاء كنىا فىمىا" يعنو  فاحتواج بلوى أن يكحلهوا أو يعالجهوا " ينيىه    ويد ون  مر
ء بال السوؤال، و نب و  أن ال يقودم المسولم علوى فعول شو  وشوفاء العو     ،اج بلى السوؤالاحت " ثمان ون ببان  ل 

 يقول أهل التحري: بن استطع  أال تحك رأسك بال بدليل فافعل، وهللا المستعان. ؛بعد سؤال أهل العلم
 طالب:.......

 لتنها نطقًا ال بد تنطج.، يعن  كتابة تحاف، هو األصل محاوف
 ؟قال: حدثناطالب: 
 بيه، بيه.

   صىى -   رلىول  ىن  د  حى -رضى     نىه-  ثمىان فىسن ؛روِ بالَصى اضمدهما بن  ليه فأرلليلأله "
ال بوتس بوه،  علوى كول حوال العوالج "بالصىور ضىمدهما محىرو وهىو  ينيىه اشىتك   ذا الرجل ف  - ىيه ولىو

ال حيوور، فوال يعوالع بعوالج فيوه طيوب، و العالج بالنسبة للمحرم ال بتس به جائن، ما لم يترتوب عليوه ارتتواب م
 .يتداوى بحرام، وال يلنم من عالجه ارتتاب محيور، وال بد من استصحاب مثل هاه األمور ف  اإلحرام وغيره
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الاي ير د العالج عند األطباء من ارتتاب محيوور،  -مش األسا الشديد-وف  وقتنا هاا قد ال يسلم الشخ  
 نساء، وكتن األمر ال يتم بال بالنساء، وهللا المستعان.ولو لم يكن ف  الك بال رؤية ال

المسوولم الووك بقوودر اإلمكووان مووا لووم يضووطر بليووه، ولووو  هوواا محيووور، فليتووج   مووا موون طبيووب بال وعنووده ممرضووا 
 : "وال أعلوم-رحموه هللا-جلس ف  بيته وتحمل العن مة وتضاعا عليه المرض ما أثم، ولاا يقول شي  اإلسالم 

لوى عالجنوا، ال أعلوم سوالفاً لتن تعلقنا بالعال "الجسالفًا أوجب الع ن مو اً م أحوديعنو  ال أعلو ج فوكلنا بلى أنفسنا وا 
 .رحمه هللا ،السلا قال بوجوب العالج

لوب ونط ،بحجة أننوا نطلوب العافيوة ؛وال أحد ينكر وال آمر وال ناه  ،وننير بلى المنكرا  ،فنرتتب المحيورا 
ال سوويما باا كووان الموورض ال يطوواق الصووبر عليووه، هوواا مشووكل يحتوواج  ،جووةيكووون العووالج حا نعووم قوود، السووالمة

ه لتوداوي أفضول أو تركوهول اوالعالج مختلا ف  حكمه عند أهول العلوم، ، قد يحتاج اإلنسان بلى العالج، ..بلى
تووداووا عبوواد هللا وال » ألنووه جووائن عنوود أهوول العلووم علووى كوول حووال المسووتلة ال يبحووإ أصوول هوواا ؟والتوكوول أفضوول
حورم أن وال يجوون للم ،وال يجوون أن نرتتوب الحورام أثنواء العوالج ،لتن ال يجون أن نتداوى بحورام «اووا بحرامتتد

وهنووووا يجووووون للمحوووورم أن يتووووداوى ك يووووره، علووووى أال يرتتووووب ، يرتتووووب شوووويئًا موووون المحيووووورا  بال باا احتوووواج بليووووه
 .محيوراً 

هووا شووفاء ؤ تة ماجوورب ونوافش، كمووا أن التْمووتضوميد العووين بالصوبر هوواا مجورب وهووو عوالج نبوووي، عووالج نبووي م
اهووب - عوون شووخ  بعينووه سووموه باسوومه موون أهوول العلووم أنووه عموو  -وموونهم النووووي -للعووين، واكوور أهوول العلووم 

فعووالع بموواء التمووتة فتبصوور، سووماه النووووي باسوومه فوو  شوورا حووديإ التمووتة، فووال بووتس بووالعالج بالنسووبة  -بصووره
 للمحرم ك يره ما لم يتضمن ارتتاب محيور.

يهوا اإلموام هاا من المواضش اليسيرة الت  أدى ف "الصمد  ود حدثنا الحنظى   وراهيو ون  لحاق وحدثنا قال: "
ال ال يكوواد يووروي بال بصووي ة اإلخبووار حىىدثنا  وىىد " بسووحاق بوون ببووراهيم الحنيلوو  الحووديإ بصووي ة التحووديإ، وا 

( م يوجوب )قوالهبعضو "وهىب وىن يىهنو حدثن قال:  مول  ون بيوب حدثنا بو  حدثن  الوار   ود ون الصمد
ن كان تواط ،هاه  .هم على حافها يسهل من شتنها، لتن ينب   للقارئ أن يقرأهاؤ وا 
 نحبووب حموراء تصويب العوي ،الرمد معروف، داء يصويب العوين " ينه رمد  مممر ون    ويد ون  مر بن"
موا  ،عاقبوةألنوه عوالج نبووي، مضومون ال "بالصىور دهايضىم ِ  بن وبمىر  ، ثمان ون ببان فن ا  يكحى ا بن فأراد"

 نىهب -ى     ىيىه ولىىوصى- النو   ن  فان ون  ثمان  ن  وحدَّ "مانش من ترتب اآلثار عليوه  م  لم يكن ث  
ال قول؟ الرواية األولى؟عْ وهناك ف   "ذلل فمل لرجىل افى   -  ىيىه ولىىوصىى   -وحىد   ىن رلىول   " ل وا 

 ، نعم؟-ة والسالمعليه الصال-قول، والثان : من فعله  "هما بالصور ذا اشتك   ينيه وهو محرو ضمد
 طالب:.......

 كون فيه رائحة، أما باا لم يكن فيه رائحة فال بتس به.سي التحل ف  ال الب أنه
 من باب الترفه؟طالب: 
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عوه للن نوة يمنعلى جادة مالك يمنش، االتتحال  وهولو لم يكن فيه طيب، نعم،  ،مالك يمنش الترفه بجميش صوره
 و جينه البقية. ،ويكرهه الشافع  ،مالك
  يينىة نو لفيان حدثنا :قالوا لميد ون وقتيبة حرب ون وزهير الناقد و مرو شيبة بو  ون بكر بوو وحدثنا"

 وىن زيىد  ىن  ىيىه قىر   فيمىا بنىس وىن مالىل  ىن حديثىه وهىذا ،لىميد ون قتيبة وحدثنا ح بلىو ون زيد  ن
ضى    ر - مخرمىة وىن والملىور  بىاس وىن    وىد  ىن بويىه  ن حنين ون   ود  ون  وراهيو  ن بلىو
 وقىال "،ربلىه المحىرو يغلىل" :-ارضى     ن مى-  بىاس وىن    وىد فمال ،باْلوواء اختىفا بن ما - ن ما
 هفوجدتى ،ذلىل  ىن بلىأله اْلنصىاري  بيىوب بوى   لى   بىاس اوىن فأرلىىن  "ربلىه المحىرو يغلل ال" :الملور
 ،حنىين نوى    وىد بنىا" :فمىى  "؟هىذا من" :فمال  ىيه فلىم  :قال ،وثوب يلتتر وهو ،المرنين وين يغتلل
 وهىو ربلىه يغلىل -ه ولىىوصىى     ىيى-   رلىول كىان كيى " :بلىألل  بىاس وىن    ود  ليل برلىن 
 إلنلىان قىال ثىو ،لىهرب لى  وىدا حتى  فطأطىأ  الثىوب  ىى  يىد  -رضى     نىه- بيىوب بوىو فوضىع "؟محرو
صىى  - ربيتىه هكىذا" :قىال ثو ،وبدور و ما فأقول ويديه ربله حرل ثو، ربله  ى  فصب "اصوب"  ىيه: يصب

 ."يفمل -   ىيه ولىو
 قىىال: جىىري  اوىىن حىىدثناقىىال:  يىىونس وىىن  يلىى  بخورنىىا :قىىاال خشىىرو وىىن و ىىى   وىىراهيو وىىن  لىىحاق وحىىدثنا 
 فأقوىل ،بلىهر  جميىع  ىى  جميمىاً  ربلىه  ىى  ويديىه بيوبَ  بوو رَّ فأم :قالو  ،اإللناد و ذا بلىو ون زيد بخورن 
 ."بوداً  بماريل ال" : باس الون الملور فمال ،وبدور و ما

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلا 
  يينىة نو لفيان حدثنا :قالوا لميد ون وقتيبة حرب ون وزهير الناقد و مرو شيبة بو  ون بكر بوو وحدثنا"

 وىن زيىد  ىن  ىيىه قىر   فيمىا بنىس وىن مالىل  ىن حديثىه وهىذا ،لىميد ون قتيبة وحدثنا ح بلىو ون زيد  ن
 "ختىفىاا بن مىا مخرمىة وىن والملور  باس ون    ود  ن بويه  ن حنين ون    ود ون  وراهيو  ن بلىو

موون سووقو   و خشووى ،فوو  االغتسووال بالنسووبة للمحوورم، وسووبب االخووتالف بمووا لتووون االغتسووال موون النمووه الوودلك
 أو موا أشوبه الوك، المقصوود أنوه أورإ ،الشعر، أو لما ينه المسور من أن ف  االغتسوال ت طيوة للشوعر بالمواء

 ..فترسال عبد هللا بن حنين ،فتمارى هو وابن عباس، عنده شبهة
 يرى أنه لويس الخوالف فو ابن عباس يقول: ي تسل المحرم، والمسور يقول: ال ي تسل المحرم، وبعض الشراا 

نموا الخووالف فوو  الوودلك الوواي هووو موون مسوومى ال سوول  ،أصول ال سوول، فوو  أصوول ال سوول ال خووالف فيووه بينهمووا، وا 
سومى ل بال بالدلك، والجمهور يقولون: مجرد بمورار المواء علوى البودن يومعروف عند مالك أنه ال غ سل وال غ سْ 

يوواهر أن المسووور ينفوو  ال سوول ولووم يكوون فيووه دلووك، وال وغسووله العوورق  سوول بوودليل أنهووم يقولووون: غسووله المطوورغ  
 .بالتلية بالنسبة للمحرم، ولعل الشبهة الت  أورث  له هاا النف  ما اكرنا

 ،ذلىىل  ىىن بلىىأله اْلنصىىاري  بيىىوب بوىى   لىى   بىىاس اوىىن فأرلىىىن  "،ربلىىه المحىىرو يغلىىل ال" :الملىىور وقىىال"
لحبول خشوبة ثالثوة يمور عليهوا اتوربط فيهموا  ،القرنان خشوبتان توضوعان علوى البئور "المرنين وين يغتلل فوجدته

 .أو البكرة الت  تيسر خروج الماء، الاي يستقى به الماء
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ان شوخ  باا اسوتت "حنىين وىن    وىد بنىا" :فمىى  "؟هذا من" :فمال ، ىيه فلىم  :قال ،وثوب يلتتر وهو"
اا دخل شخ  ال يعرف يستل عن اسمه ؟يقال: من ال يعامول علوى ألنه قد يكون له مننلوة فو ؛ليننل مننلته ؛وا 
 .وقد أمرنا أن نننل الناس منانلهم ،تتون مننلته أقل ، أوما يليج به

 -ليوه الصوالة والسوالمع-ولموا سولم  أم هوانل علوى النبو   "بنا  ود   ون حنىين"فمال: من؟ فمى :  ،فلأله"
موون أجوول أن  ؛هوواه سوونة أن يسووتل الطووارق، ويسووتل الووداخل باا لووم يعوورفو  "أم هووانل"قالوو :  «موون أنوو ؟»قووال: 
 .ويعامل المعاملة الالئقة به ،ف  مننلتهيننل 

 وهىو ربلىه يغلىل -ولىىو صىى     ىيىه-   رلىول كىان كيى  بلىألل  بىاس وىن    وىد  ليىل برلىىن "
 إلنلىىان قىىال ثىىو ،ربلىىه لىى  داوىى حتىى  فطأطىىأ  الثىىوب  ىىى  يىىد  -رضىى     نىىه- بيىىوب بوىىو فوضىىع ؟محىىرو
ومثلوه  ،فيه جوان االغتسوال للمحورم، وفيوه أيضوًا جووان االسوتعانة فو  ال سول "اصوب" الماء عليهيصب  "يصب

ن كان خالف األولى لتنه جائن، الوضوء عانوة األولوى أن يتوولى اإلنسوان العبوادة بنفسوه، باا احتواج بلوى اإل ،وا 
 .لتنه خالف األولى ،ال مانش، وهنا ولو لم يحتع الجوان جائن

ل بهموا قبو"أ ما قيل ف  مسوم الورأسويقال فيه مثل  "وبدور و ما فأقول ،ديهوي ربله حرل ثو ،ربله  ى  فصب"
ب بهموا بمقودم الورأس ثوم يواه ،واألصل أن يبودأ بالناصوية ،ترتيبالفالواو هنا ال تقتض   "وأدبر، بدأ بمقدم رأسه

 ."يفمل -ولىو  ىيه صى   - ربيته هكذا" :قال ثو فأقول و ما وبدور" ثم يردهما بلى مكانهما ،بلى القفا
 رنى بخو جىري  اوىن حىدثناقىال:  يىونس وىن  يلى  بخورنا :قاال خشرو ون و ى   وراهيو ون  لحاق وحدثنا "

 رأسوه جميوش ىعلو بيديوه جميعواً  "جميمىاً  ربلىه  ىى  ويديىه بيىوبَ  بوىو رفىأمَّ " :وقىال ،اإللىناد و ذا بلىو ون زيد
 ال: فوتمر  األصول أن يقو ؛يعنو  فيوه تقوديم وتوتخير  أسوهعلى جميوش ر  " بوو بيوب ويديه  ى  ربله جميماً  فأمرَّ "

 .أبو أيوب بيديه جميعًا على رأسه، يعن  على جميش رأسه
قورآن، حوافظ ترجموان ال ،ابن عباس حبور األموة "بوداً  بماريل ال" : باس الون الملور فمال ،وبدور و ما فأقول"

 عة، أحوود العبادلووة األربعووة موون الصووحابة الوواينموون حفوواص الصووحابة، فقيووه موون فقهوواء األمووة، أحوود الفقهوواء السووب
فمثل المسور على جاللة قدره وفضله وشرف صحبته ال يقوارن بوابن ، تتخر  وفاتهم فاحتاج الناس بلى علمهم

 مه، نعم؟عباس وفقهه وعل
 طالب:.......

 ال، ال ابنه، ابنه، شا عن ببراهيم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه.
  ن بويه.طالب: 
 اهيم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه، بيه.عن ببر 

 طالب:.......
 الاي هو عبد هللا بن حنين.

 طالب:.......
 ال، ال بد من اكر أبيه، ببراهيم، ببراهيم الراوي، الولد، والمرسل يروي عن أبيه وأبوه هو المرسل.
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 هل لىو؟طالب: 
كوور شوو ء، نل أصوورا موون هوواا، هوواا مووا ا  ال مووا حفووظ، مووا نقلووه الوورواة، مثوول حووديإ أم هووانل، بوول حووديإ أم هووا

 لعلم به ال ينقل.لوتعرضنا لهاا مرارًا أنه  «مرحبًا بتم هانل»وهناك قال: 
 طالب:.......
 ل يتعدى بالباء، نعم؟عْ معنى ف   الفعل أمر  ن نائدة وتضم :بما أن تقول

 ..شيخ  فا    نلطالب: 
موا موا يخصوه، أنو  موتمور بالتواضوش، لتنوك موتمور وكل بنسوان لوه منه نعم ،يتجه بلى شخصين خطاب الشرل

دخوول طيووب،  عرفوو  الفوورق؟ بمقابلووه أن تتوورم النوواس، وأنوو  مووتمور أن تتواضووش فووال تستشوورف أن يكرمووك النوواس
مووتمورون النوواس شووخ  بلووى مجلووس هووو مووتمور ومنهوو  عوون أن يحووب أن يتمثوول النوواس لووه قيامووًا، لتوون أيضووًا 

ن كووان صوواحب سوون    ،الرجوول مسوولمهوواا  ؛باحترامووه وتقووديره وعلووم وفضوول يحتوواج بلووى من وود عنايووة، لتوون هووو  وا 
 مخاطب أيضًا بنصو  أخرى، فال يعن  هاا أنه يخاطب وجه و ترك الثان ، ال.

 طالب:.......
 ما يمكن، ال بد. ؟..نعم من يعرو ،ما ف  أحد ؟من يعرو من الخطت والنسيان

 .طالب:.......
يخطل ليس بمعصووم، وغيور ابون  ؟يش المانش أن يخطل ابن عباسا  و  نهوجوه الجمش سهلة، لتن التالم على أ

رآن وترجموان القو ،وكونه بهواه المننلوة وبهواه المثابوة حبور األموة ،، هاا بشر..عباس، لتن مش الك ال يعن  أنه
 ال يعن  أنه معصوم.

 طالب:.......
 معروف هو ك يره.

 .طالب:.......
ألن المحورم ممنوول مون  ؛هوو ممنوول أو الصوابون  صود الواي فيوه الطيوبيقول: االغتسال بالشامبو المق وهنعم 

ألن بعووض النوواس وهووو محوورم يوودخل الوودورة  ؛الطيووب، أيضووًا مسووتلة تنشوويا الوورأس ووضووش المنشووفة علووى الوورأس
ويضووش المنشوووفة علوووى رأسوووه يلفهووا علوووى رأسوووه و خووورج بحجووة التنشووويا، وهوووو فووو   -محووول االغتسوووال-وي تسوول 

 ؟نعم الحقيقة ت طية للرأس،
 طالب:.......

 ش ء. هما في
 طالب:.......

 م تسل، م تسل أما ف  محل قضاء الحاجة ال.
 طالب:.......
 هاه بئر يستقى منها. ،هاه ال، ال هنا بئر
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 طالب:.......
 .ال، ال فرق، ال ، ال ما بينهما تالنم، األصل أن الم تسل ش ء غير محل قضاء الحاجة

 طالب:.......
   ش ء يا أخ .وهو ي تسل ما ف
 طالب:.......

 اسم هللا عليه. اكرالسالم، وال ت باا كان محل قضاء الحاجة ال تلج  ال  ،ال ال
 طالب:.......

 .هاا يب  يتت  بحديإ الاي وقصته دابته، حديإ المحرم باا ما 
 طالب:.......

 يا هللا اعطين  بياه.
 سم.
  بىاس اوىن  ىن جويىر وىن لىميد  ىن  مىرو  ن  يينة ون لفيان حدثناقال:  شيبة بو  ون بكر بوو حدثنا
  اغلىىو » :فمىال "فما  فوقص بمير  من رجل خرَّ : "-ىيه ولىوصى     - النو   ن -رض     ن ما-

 .«مىوياً  الميامة يوو يبمثه   فسن ربله تخمروا وال ،ثوبيه ف  وكفنو  ولدر بماء
  باس اون  ن جوير ون لميد  ن وبيوب دينار ون  مرو  ن حماد حدثناقال:  الزهران  الربيع بوو وحدثنا

 نمىى وقىىع  ذ بمرفىىة -ى     ىيىىه ولىىىوصىى-   رلىىول مىىع واقىى  رجىىل وينمىىا": قىىال -رضىى     ن مىىا-
ى     ىيىه صى- لىنوى  ذلىل فذكر "فوقصته" : مرو وقال "فأقمصته" :قال بو "فأوقصته" :بيوب قال ،راحىته
   فىسن» :ببيىو  قىال «ربلىه تخمروا وال ،تحنطو  وال ،ثوبين ف  وكفنو  ولدر ماءب اغلىو » :فمال -ولىو
 .«يىو  الميامة يوو يبمثه   فسن» : مرو وقال «مىوياً  الميامة يوو يبمثه

 وىنا  ىن جويىر وىن لىميد  ىن نوئى " :قىال بيىوب  ن  وراهيو ون  لما يل حدثناقال:  الناقد  مرو وحدثنيه
 مىا نحىو فذكر "محرو وهو -ى     ىيه ولىوص- النو  مع واقفاً  كان رجاً  بن - مارض     ن-  باس
 .بيوب  ن حماد ذكر

 ردينىا ون  مرو بخورن قال:  جري  اون  ن -يونس اون يمن -  يل  بخورناقال:  خشرو ون  ى  وحدثنا
ىيىه صىى     - لنوى ا مىع حرامىاً  جىلر  بقول": قال -رض     ن ما-  باس اون  ن جوير ون لميد  ن

 بمىىاء اغلىىىو »: -ىيىىه ولىىىوصىىى     -   رلىىول فمىىال "فمىىا  وقصىىاً  فىىوقص بميىىر  مىىن فخىىرَّ  -ولىىىو
 .«يىو  الميامة يوو يأت  فسنه ربله تخمروا وال ،ثوبيه وبلبلو  ،ولدر
 وىن رو مى رنى بخوقىال:  جىري  اوىن بخورنىاقال:  الورلان  بكر ون محمد بخورناقال:  حميد ون  ود وحدثنا 
-   رلىول مىع حىراو رجىل بقوىل" :الق -رض     ن ما-  باس اون  ن بخور  جوير ون لميد بن دينار

 جويىر وىن لىميد يلىو لىو" :وزاد «مىوياً  الميامة يوو يبم  فسنه» :قال بنه غير ،بمثىه -صى     ىيه ولىو
 ."خرَّ  حي 
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-  بىاس اوىن  ىن جويىر ون لميد  ن دينار ون  مرو  ن لفيان  ن وكيع حدثناقال:  كريب بوو وحدثنا
 :-ى     ىيىىه ولىىىوصىى-   رلىىول فمىىال فمىىا  محىىرو وهىىو راحىتىىه بوقصىىته رجىىاً  بن -رضىى     ن مىىا

 وحىدثنا «مىويىاً  الميامىة يىوو يبمى  فسنىه وج ه وال ربله تخمروا وال ،ثوبيه ف  وكفنو  ،ولدر بماء اغلىو »
-  بىاس اوىن  ىن جويىر وىن لىميد حىدثناقىال:  بشىر بوو  بخورنقال:  هشيو احدثنقال:  احالصب   ون محمد

 جوير ون لميد  ن شرب بو   ن هشيو بخورناقال:  له والىفظ يحي  ون يحي  وحدثنا ح -رض     ن ما
 فوقصىته محرمىاً  -ه ولىىوصىى     ىيى-   رلىول مىع كان رجاً  بن -رض     ن ما-  باس اون  ن
 تملىو  وال ،ثوبيىه فى  وكفنو  ،ولدر بماء اغلىو » :-صى     ىيه ولىو-   رلول فمال ،فما  ناقته
 .«مىوداً  الميامة يوو يبم  فسنه ربله تخمروا وال ،بطيب

  ىن جويىر وىن لىميد  ىن بشر بو   ن  وانة بوو حدثناقال:  الجحدري  حلين ون فضيل كامل بوو وحدثن 
 -ىوصىى     ىيىه ولى-   رلىول عمى محىرو وهىو بميىر  وقصىه جىاً ر  بن -رض     ن ما-  باس اون
 فسنىه ربلىه يخمىر وال، طيبىاً  يمىس وال ،ولىدر مىاءب يغلىل بن -صىى     ىيىه ولىىو-   رلىول بىه فأمر
 .مىوداً  الميامة يوو يبم 
 ببىا  لىمم :قىال شىمبة حىدثناقىال: و  غنىدر بخورنىا :نىافع اوىن قال نافع ون بكر وبوو بشار ون محمد وحدثنا
صىى  - النو  بت  رجاً  بن حد ي -رض     ن ما-  باس اون لمع بنه جوير ون لميد  ن يحد  بشر

 بمىاء يغلىل بن -ى     ىيىه ولىىوص- النو  فأمر ،فأقمصته ناقته من فوقع محرو وهو -   ىيه ولىو
 بلىهر  خىارج" ذلىل بمىد بىه حىدثن  ثىو :شىمبة قىال ،ربلىه خىارج   طيبىاً  يمىس وال ،ثىوبين ف  يكفن وبن ،ولدر
 ."مىوداً  الميامة يوو يبم  فسنه ووج ه
 نوى لىميد لىمم  :قىال الزبيىر بوى   ىن زهيىر  ىن  ىامر وىن اْللىود حىدثناقىال:     وىد ون هارون  حدثنا
  ىيىه صى   -   رلول مع وهو هحىتُ را رجاً  وقص : "-رض     ن ما-  باس اون قال :يمول جوير
 :قال حلوته ،وج ه يكشفوا وبن ،ولدر بماء غلىو ي بن -صى     ىيه ولىو-   رلول فأمرهو -ولىو
 .ي ل   وهو الميامة يوو يبم  فسنه وربله
 ويىرج وىن لىميد  ىن منصور  ن  لرائيل حدثناقال:  مول  ون    ويد بخورناقال:  حميد ون  ود وحدثنا
 هناقتى فوقصىته رجىل -ى     ىيىه ولىىوصى-   رلول مع انك: قال -رض     ن ما-  باس اون  ن
 .«يىو  يبم  فسنه ؛وج ه تغطوا وال طيباً  تمربو  الو  اغلىو » :-صى     ىيه ولىو- النو  فمال ،فما 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 
  بىاس اوىن  ىن يىرجو وىن لىميد  ن  مرو  ن  يينة ون لفيان حدثناقال:  شيبة بو  ون بكر بوو حدثنا"
اس الخبر هواا مون كوالم ابون عبو "بمير  من رجل خرَّ  -ىيه ولىوصى     - النو   ن -رض     ن ما-

 ؟عليه الصالة والسالم-أو من قول النب  
 اون  باس.طالب: 
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 «اغلىو » :فمال ،فما  هفوقص رجل من بمير  رَّ خ -صى     ىيه ولىو-النو   ن "
 اون  باس.طالب: 

 ؟منع
 .-لى هللا عليه وسلمص-النب  عن  -عنهما رض  هللا-عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 .طالب:.......
 ر رجل..خ -صلى هللا عليه وسلم-عن النب   -عنهما رض  هللا-عن ابن عباس 
 طالب:.......

 .يه هللا يصلم قلبكب
 طالب:.......
 .مائة وستة وعشر ن أول الباب فال، ال، شو 

 يعنو  فو ابن عباس شهد القصة،  ؛هاا من كالم ابن عباس "فوقص فما " أو من بعيره " ن بمير  رجل خرَّ "
 -ليوه الصوالة والسوالمع-تتت  و راد بها القصوة، وال يوراد بهوا الروايوة، يعنو  عون النبو   (عن)ألن  ؛قصة رجل

 .«هاغسلو » :-عليه الصالة والسالم-فقال  ،ف  قصة رجل خر من بعيره فوق  فما 
ال مووا ،أنووه خوورج عليووه خوووارج فقتلوووه عوون أبوو  األحووو جوودًا:  اً واضووح عنوو  نجيووب مثوواالً ي  ممكوون تجوو  روايووة وا 

 تج ؟
 طالب:.......

 فى  -لصىاة واللىاو ىيىه ا- ىن النوى  ": يعن  عن قصة أب  األحو  أنوه خورج عليوه خووارج فقتلووه، وهنوا
 وابون "«غلىىو  بمىاء ولىدرا»: -واللىاو  ىيه الصاة-فمال النو   ،قصة رجل خر من بمير  فوقص فما 

ن كوان غالوب موا  ،لوودالاحجوة  صولى هللا عليوه وسولم-النبو  حع موش -عباس شهد  ه عليو-يرويوه عون النبو  وا 
روي عن النبو  يبنه ال "ألن ابن عباس ص ير السن، حتى قال بعضهم:  ؛بنما هو بالواسطة -الصالة والسالم

يقووول الحووافظ بوون  ؛هوواا التووالم لوويس بصووحيم لتوون ،ال أربعووة أحاديووإب يوور واسووطة ب -عليووه الصووالة والسووالم-
وو-واسووطة  حجوور: "جمعوو  موون روايووة ابوون عبوواس ممووا رواه عوون النبوو  ب يوور فووناد  علووى  -نممووا صووم أو حس 

 .نما هو بالواسطة لص ر سنهب -عليه الصالة والسالم-نعم جل ما يرويه ابن عباس عن النب  األربعين" 
سول الميو  بالمواء والسودر، سوواًء وهكواا ينب و  أن ي  "«ولدر اغلىو  بماء» :-اللاو ىيه الصاة و -فمال "

ليوه ع-م عطيوة ومون معهوا فو  غسول ابنتوه أل -عليوه الصوالة والسوالم-وقال النب   ؛كان محرمًا أو غير محرم
كمووا أن  لووه،شووهد تألنووه يبعووإ وهوواه الثيوواب  «ثوبيىىه فىى  وكفنىىو »، «اغسوولنها بموواء وسوودر»: -الصووالة والسووالم

يعنو   «لىهوال تخمىروا رب» ألن حكم اإلحرام باق   «ربله تخمروا وال ،وكفنو  ف  ثوبيه» الشهيد يدفن ف  ثيابه
 .«مىوياً  الميامة يوو يبمثه   فسن» ، العلة..ألنه يبعإ ؛ال ت طوا رأسه
 طالب:.......
 .أهل ملبداً  -ة والسالمعليه الصال-  النب ،ألن المحرم يلبد ؛ش ء هكله ما في "ملبداً " :هنا ملبيًا، وجاء
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 وىنا  ىن جويىر وىن لىميد  ىن وبيىوب دينىار وىن  مىرو  ىن حمىاد حىدثناقىال:  الزهرانى  الربيىع بوو  وحدثنا"
 مىن وقىع  ذ بمرفة -ه ولىوصى     ىي-   رلول مع واق  رجل وينما: قال -رض     ن ما-  باس
عنقوه  فانودق  ،المقصود أنه خر من دابته وهو واقا بعرفوة "أقمصتهف :قال بو ،فأوقصته :بيوب قالو  ،راحىته
 .فما 

 فى  وكفنىو  ،ولىدر بمىاء اغلىىو » :مىالف - ىيه الصاة واللاو- لىنو  ذلل فذكر ،فوقصته : مرو وقال"
 وال ،ميو تحنطووه: الحنوو  يسوتعمل لل "«ربلىه تخمىروا وال ،تحنطىو  وال»" هما ثوباه اللاان أحرم بهموا "«ثوبين

 .يستعمل ف  غيره، وهو خليط فيه طيب وغيره
 يىىوو بمثىىهي   فىىسن» : مىىرو وقىىال ،«مىويىىاً  الميامىىة يىىوو يبمثىىه   فىىسن» :بيىىوب قىىال «وال تخمىىروا ربلىىه»"

مون موا  علوى شو ء  :فمن ما  على ش ء بعإ عليه، وننتبه لهاا يا بخووان؛ حال كونه يلب  "«يىو  الميامة
 .بعإ عليه

شخ  كبيور السون عواش دهورًا طووياًل يقورئ النواس القورآن، ثوم تعوب عون بقوراء النواس القورآن قبل بضش سنوا  
 ،ورأسوه فو  المصوحا ينتيور شوروق الشومس؛ ألنوه اعتواد هواا -هللا عليوه ةرحمو-يقورأ، فموا   ،فلنم المصوحا

لتتوون الخاتموة  ؛من عاش على ش ء ما  عليه، ومن موا  علوى شو ء بعوإ عليوه، فلنحور  علوى مثول هواا
 شرفة.م

 .طالب:.......
 الناقة، الناقة. ؟تتنيإ
 يمن  ه  بوقصته؟طالب: 

 ؟بيه، يمكن تحرك  اضطرب  ويش المانش
 وىنا  ىن جويىر وىن لىميد  ىن نوئى  :قىال بيىوب  ن  وراهيو ون  لما يل حدثناقال:  الناقد  مرو وحدثنيه"

 نحىو فىذكر ..محىرو وهىو -ه ولىىوى     ىيىصى- النو  مع واقفاً  كان رجاً  بن -رض     ن ما-  باس
 .بيوب  ن حماد ذكر ما

 وىن  مىرو بخورنى قىال:  ،جىري  اوىن  ىن -يىونس اوىن يمنى -  يلى  بخورنىاقىال:  خشىرو وىن  ى  وحدثنا
 حرامًا بعرابها؟ "حراماً  رجل   بقول": قال -رض     ن ما-  باس اون  ن جوير ون لميد  ن دينار

 حال.طالب: 
 ن صاحب النكرة؟يج  الحال م ؟وصاحبها

 .طالب:.......
ال األصووول أن النكووورة بحاجوووة بلوووى وصوووا ولووويس بحاجوووة بلوووى حوووال، ولووواا جووواء فووو  بعوووض  ،نعوووم علوووى قلوووة، وا 

 وقصىاً  فىوقص بميىر  مىن فخىرَّ  -صىى     ىيىه ولىىو- النوى  مىعيعن  محورم  " ":أقبل رجل حرام  : "الروايا 
 ؛ربلىه تخمىروا وال ،ثوبيىه وبلبلىو  ،ولىدر بمىاء لىىو اغ» :-صى     ىيه ولىو-   رلول فمال ،فما 
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سوواًء كوان  ،يحور  اإلنسوان باا كوان فوتم لوه بواب مون أبوواب الخيور أن يلنموه :«يىوى  الميامىة يىوو يأت  فسنه
 تتون خاتمته حسنة، نعم؟، فتعليم أو دعوة أو عبادة معينة يلنمها ليمو  عليها

 طالب:.......
ال »لتووون الحنوووو  ال يخلوووو مووون الطيوووب، ولووواا قوووال: ال موووا فيوووه طيوووب، ، بال موووا فيوووه طيووو ،خوووال مووون الطيوووب

 .«تحنطوه
 وىن رو مى بخورنى قىال:  جىري  اوىنحىدثنا قال:  الورلان  بكر ون محمد بخورناقال:  حميد ون  ود وحدثنا "

 رلىول مىع" صوفة "حىراو   رجل بقول" :الق -رض     ن ما-  باس اون  ن بخور  جوير ون لميد بن دينار
 وىن لىميد يلىو لىو: "وزاد «مىويىاً  الميامىة يوو يبم  سنهف» :قال بنه غير ،بمثىه -صى     ىيه ولىو-  

 معنى هاا التالم؟ شويب ""خرَّ  حي  جوير
 طالب:.......

 نعم لم يسم المكان الاي وقش فيه هاا الحادإ وهو عرفة.
-  بىاس اوىن  ن جوير ون لميد  ن ينارد ون  مرو  ن لفيان  ن وكيع حدثناقال:  كريب بوو وحدثنا"

 :-ى     ىيىىه ولىىىوصىى-   رلىول فمىىال ،فمىىا  محىرو وهىىو راحىتىىه بوقصىته رجىىاً  بن -رضى     ن مىىا
حكوم  "«اً مىويى الميامىة يىوو يبمى  فسنىه ؛وج ىه وال ربلىه تخمىروا وال ،ثوبيه ف  وكفنو  ،ولدر بماء اغلىو »

ن قووال يو بعووإ يوووم القيامووة  ،محوورم بعوود المووو  لموون مووا  وهووو اإلحوورام بوواق   لبوو ، فووال يجووون تخميوور رأسووه، وا 
 ؛ى رأسوه و خمور وجهوهنه ينقطش اإلحرام بوالمو ، وعلوى هواا يفعول بوه موا يفعول ب يوره، ي ط و: ببعض أهل العلم

ن قوال بوه مون األئموة المتبووعين مون قوال، لتون الحوديإ  ألنه ك يره، لتون هواا الحوديإ نو  فو  الورد علويهم، وا 
 . نعم؟..تخمير الرأس، وأما ت طية الوجه فال يجون حينئا   ،   أن اإلحرام مستمر وباقن  ف
 هل ل و بدلة يا شيخ؟طالب: 
 نعم؟

 هل ل و بدلة هؤالء؟طالب: 
 عموم األدلة أنه ي طى.

 طالب:.......
 إ؟المانش؟ وال يخفى عن الجلة التبار ما يخفى عليهم مثل هاا الحدي يوشا  و يعن  خاصة بالمحرم، 

 ما يخف   ىي و.طالب: 
 :، يقولوون: قضوية عوين، سوهل الجوواب عون هواا، نعوم، يقوول..يكون لهم تتو ل، لهم صوارف، لهوم ال، ما يلنم،

موا  ؟مون يشوهد ويقطوش بوتن فوالن يبعوإ يلبو  ، وهول يوجود-عليوه الصوالة والسوالم-قضية عين، شهد له النبو  
 -ليوه الصوالة والسوالمع-قتول فو  الصوا، نعوم، لتون النبو   كما أننا نهينوا أن نجونم بالشوهادة ألحود ولوو، تدري 
 لهم مخارج ال تين أنهم يخالفون النصو  مصادمة صر حة، ال، ما يين بهم هاا أبدًا. ، العلماء ترى ..له

 .؟..تغطية الوجه يا شيخ.طالب: 



 18 

ن قوال بعضوهم: علوى عودم ت طيوة الوجوه،الحوديإ نو   ت طية الوجه ،نعم ص، بعضوهم ن الوجوه غيور محفوو ب وا 
هوور ره غير محفوص ف  حديإ هاا الميو ، نعوم بودليل أن أتثور الورواة لوم يواكروه، ولواا الجميقول: بن الوجه اكْ 

لمحورم مون الرجوال لوه أن ي طو  وجهوه، لتون موا دام ورد هواا اللفوظ فو  اعلى أن المحورم لوه أن ي طو  وجهوه، 
ن قوال الجمهوور بتنوه لويس مو وتلقته األمة بالقبول، ال مفر وال محيد ،حديإ التنم  صحته ن عون القوول بوه، وا 

اا منش المي  من المحيورا   ن يمنش الح  من باب أولى.ئفل الوجه ت طية، وا 
 .طالب:.......

 ال ،بال بكشوا الوجوه ..كشوا الورأسب ت طية الرأس بال بت طيوة الوجوه.. بال ال يتمبعضهم أجاب عن هاا بتنه 
 ون الرأس.يمكن سهل، يمكن أن ي طى الوجه بدما 

 بس ف  صموبة؟طالب: 
أنوه  ن األمر بكشا الوجه من بابب، لتن هم ير دون أن يمرروا قول الجمهور، وقالوا: اً صعوبة أبد هال، ما في

 ألنوه ال ؛ال يتم كشا الرأس بال به، كما قالوا نييره ف  وجووب غسول جونء مون الورأس تبعوًا للوجوه فو  الوضووء
أنوه  الحكم واحود، المهومفو بن كان مقصودًا لااته أو مقصودًا ل يورهى كل حال عل، يتم الواجب بال به فهو واجب

  طى وال يخمر.ال ي  
 حت  لو جزء منه يا شيخ؟طالب: 
 كيا؟
 ولو جزء منه ككمامة؟طالب: 

 .«وال تخمروا وجهه»؛ ، ال ي طىاً وال ش ء أبد
 طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......

 ؟المانش  وشو  ،إلحرامفيها؟ المرأة تتشا وجهها ف  ا يوشب
 طالب:.......
 يعن  لو مات ؟
 طالب:.......

نهون باا قوربن ب: "يلنم كشفها بال باا حضرها رجال أجانب كما ف  حديإ عائشة، ف  حديإ عائشة؟ وه  حية
 ."لبابها على وجههاج جهها،من الرجال سدل  بحدانا خمارها على و 

 طالب:.......
كووالم الوودارقطن  فوو  الحووديإ، حووديإ مووا تتلووم فيووه  ت بيووتو  ،غيوور محفوووص معووروف موونهم موون ضووعفه، قووال: بنووه

 الدارقطن .
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 ناوى  ىن جويىر وىن لىميد حىدثناقىال:  بشىر بوىو  بخورنىقىال:  هشىيو حىدثناقىال:  الصىباح ون محمد وحدثنا"
 لىميد  ن بشر بو   ن هشيو بخورنال: قا له والىفظ يحي  ون يحي  وحدثنا ح -رض     ن ما-  باس
 حرمىاً م -صىى     ىيىه ولىىو-   لرلىو مع كان رجاً  بن -رض     ن ما-  باس اون  ن جوير ون

 ،ثوبيىه فى  وكفنىو  ،ولىدر بمىاء اغلىىو » :-صىى     ىيىه ولىىو-   رلول فمال ،فما  ناقته فوقصته
 وىن يلفضى كامىل بوىو  وحىدثنكسوابقه " "«مىوىداً  الميامىة يىوو يبمى  فسنىه ربلىه تخمىروا وال ،بطيىب تملو  وال

 ؟يوشبأبو عوانة اسمه  " وانة بوو حدثناقال:  الجحدري  حلين
 طالب:.......

 هاه كنيته. ؟اسمه ؟اسمه
 طالب:.......

 ؟أبو عوانة
 طالب:.......

يهوا السوياق موا بعودها موا يودل علبلها بما قبلهوا وال ء ال يدخلها االجتهاد، وال يستدل دخلها االجتهاد، األسمايما 
 د األسماء.أب

 طالب:.......
 كيا؟
 .الوضاح ون  ود   اليشكري طالب: 

بعووض النوواس يخلووط بينووه وبووين صوواحب المسووتخرج، صوواحب المسووتخرج  ،الوضوواا بوون عبوود هللا اليشووكري، بيووه
 .متتخر

فه ضووع   "بميىىر  وقصىىه رجىىاً  نب -رضىى     ن مىىا-  بىىاس اوىىن  ىىن جويىىر وىىن لىىميد  ىىن بشىىر بوىى   ىىن"
أهل العلوم: ااك وضواا، بعض ة ضعفه بعض المبتدعة لوروده ف  سند يدم ه وبدعته بقول عوان اأب..، بعض

 ؟فصار  فرصة أن يضعفه بهاا، نعم ،وضال :وتصحف  ف  التتاب بلى
 ؟طالب:.......

ال ال الناس  وا   ،، المقصود أنها مصحفة وضواا بلوى وضوال فاسوت لها فرصوة فو  أن يضوعا الخبور..الطابش وا 
 .على ثقتهتفج موهو بمام 

ه صىىى     ىيىى-   رلىىول مىىع محىىرو وهىىو بن رجىىًا وقصىىه بميىىر  - ن مىىا رضىى   - ىىن اوىىن  بىىاس "
 ربلىه يخمىر وال ،طيبىاً  يمىس وال ،ولدر بماء يغلل نب -صى     ىيه ولىو-   رلول به فأمر -ولىو
 .مىوداً  الميامة يوو يبم  فسنه

 "مبةشى حىدثناقىال: " جعفور محمود بون "غنىدر بخورنىا :نىافع اون قال نافع ون بكر وبوو بشار ون محمد وحدثنا
، فوتمره و وؤاي بعوض الوو... شعبة بن الحجاج شيخه، هو الاي لقبه ب ندر، يعنو  مشواغب، يتحورك فو  الودرس

 .اسك  يا غندر...، بو
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 اً رجى بن يحىد  -رضى     ن مىا-  بىاس اون لمع بنه جوير ون لميد  ن يحد  بشر ببا لمم  :قال"
  ىيىىه صىىى   - النوىى  فىىأمر ،فأقمصىىته ناقتىىه نمىى فوقىىع ،وحىىرِ مُ  وهىىو -صىىى     ىيىىه ولىىىو- النوىى  بتىى 
 قىىالأسوه "ي ر يعنوو  بواد "ربلىه اً خارجىى ،طيبىاً  يمىس وال ،ثىىوبين فى  يكفىىن وبن ،ولىدر بمىىاء يغلىل بن -ولىىو
ول فو  المجلوس األ ،س األوليعن  لويس فو  المجلو "ووج ه ربله خارجفمال:  ،ذلل بمد به حدثن  ثو" :شمبة

  قال: خارج رأسه، ثم قال بعد الك: خارج رأسه ووجهه، هواا مون األمثلوة علوى الن وادة موش تعودد المجلوس، يعنو
 وويى يبمى  فسنه" هاا مثال له ،وال تقبل باا تعدد المجلس عند بعض أهل العلم مجلس واحدالتقبل منه باا كان 

 .مىوداً  الميامة
 نوى لىميد لىمم  :قىال الزبيىر بوى   ىن زهيىر  ىن  ىامر وىن اْللىود حىدثنا    وىد نوى هارون  حدثناقال: 
  ىيىه صى   -   رلول مع وهو حىتهرا رجاً  وقص : "-رض     ن ما-  باس اون قال :يمول جوير
 حلىىوته "،وج ىىه يكشىىفوا وبن ،ولىىدر بمىىاء يغلىىىو  نب -صىىى     ىيىىه ولىىىو-   رلىىول فىىأمرهو -ولىىىو
 ".ي ل وهو الميامة يوو يبم  فسنه" الرأس متفج عليه "هوربلَ " :لقا

 "لىىميد  ىىن منصىىور  ىىن  لىىرائيل حىىدثناقىىال:  مولىى  وىىن    ويىىد بخورنىىاقىىال:  حميىىد وىىن  وىىد وحىىدثنا
 ،ف  استدراتاته على الصحيحين قال: بنه ال تثب  رواية منصور عن سوعيد بون جبيور لهواا الحوديإالدارقطن  

نمووا بينهمووا و    صىىى  -   رلىىول مىىع كىىان: القىى -رضىى     ن مىىا-  بىىاس اوىىن  ىىن" هووو الحكووم اسووطةوا 
 هاه؟ "- ىيه ولىو
 ؟الصواب ف  هذا.... يىش طالب: 

 .نعم؟..على كل حال الحديإ ثاب  من طرق تقدم ، لسنا بحاجة بلى.
 ؟ممن  مىوداً  يىش طالب:
 ؟نعم

 مىودًا؟طالب: 
 .ونحوه يمنش تشعثه كصمغ ئاً يعن  يضش على رأسه شي ،أهل ملبداً  -والسالم عليه الصالة-عرفنا النب   ملبداً 
 "ون جوير لميد  ن منصور  ن  لرائيل حدثناقال:  مول  ون    ويد بخورناقال:  حميد ون  ود وحدثنا"

وهووو فوو  البخوواري عوون منصووور عوون الحكووم عوون سووعيد، وبهوواا أعلووه الوودارقطن ، والوودارقطن  أعوول مووا يقوورب موون 
وهوو  ،-رحموه هللا-لها فو  مسولم، وأمكون الجوواب عنهوا والورد علوى الودارقطن  ج   ،ئت  حديإ ف  الصحيحينما

وعلووى كوول حووال ال يعنوو  هوواا الطعوون فيووه، وال  توون أيوون مننلتووه موون مننلووة الشوويخين؟بمووام موون أئمووة المسوولمين، ل
جتهوودان، وال الووب أن يعنوو  طعنووه فوو  الصووحيحين توونق  الصووحيحين، ال، هووو بمووام مجتهوود، وهمووا بمامووان م

الحج معهما وليسا بمعصومين، على كل حال التتابان تلقتهما األمة بالقبول، ولاا جنم ابن الصالا وغيوره أن 
حتوى قوال قوائلهم: ، -عليوه الصوالة والسوالم-ما تضمنه الصحيحان مقطول بصحته، مجنوم بنسوبته بلوى النبو  

صوحيم لموا حنوإ، اسوتثنى ابون الصوالا مون القطعيوة  بنه لو حلا رجل بالطالق أن جميش ما ف  الصوحيحين
سوووى أحوورف يسوويرة تتلووم عليهووا بعووض الحفوواص  ، قووال:..مووا سوووى  -موون كونووه مقطووول بووه ممووا فوو  الصووحيحين-
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الحووديإ محفوووص موون طوورق أخوورى ف كالوودارقطن ، وعلووى كوول حووال هوواا منهووا، وكونووه يرويووه عوون سووعيد بوون جبيوور
 .بالواسطة وب ير الواسطة

ىيىه الصىاة  - النوى  فمىال ،فمىا  ناقتىه وقصىتهف رجىل -صىى     ىيىه ولىىو-رلىول   قال: كان مىع "
اللفيوة ال مندوحوة  وموش ثبوو  هواه "«يىوى  يبمى  فسنىه وج ىه تغطوا وال ،طيباً  تمربو  وال اغلىو » :-واللاو

عوم ن الحو ، الوجوه نالميو  وال مو م كالرأس، فال يجوون ت طيتوه ال مونوال مفر من القول بتن الوجه محل لإلحرا
يحتاج بلى بعض ت طيته بعوض النواس عنود النووم، بعوض النواس موا ينوام بال باا غطوى وجهوه، نعوم، وموش الوك 

 .النائم مرفول عنه القلمفيقال له: ال يجون أن ت ط  وجهك، نعم باا غطاه من غير قصد وهو نائم، 
 طالب:.......

 ش ء يسير ال يعد ت طية. ت طية؛ليس  ب ما هو بت طية، هاه ما ه  بت طية حكمًا،
ال ما.  . نعم؟.نتخا االشترا  وا 

 ...واحد لأل قول قىيل لأل واحد  ن الكمامةطالب: 
لتون لوو قودر أن التمام بي ط  نصوا الوجوه، ي ط  نصا الوجه ترى، بالتمام  ؛النيارة أقل بكثير من التمام

 التمام يسير ي ط  األنا فقط ال بتس عند الحاجة.
 ط  اْلن  والحى .يغطالب: 

 من الوجه ال. اً كبير  اً على كل حال باا كان ي ط  جنء
 .طالب:.......

 ما حطه بال لقصد.، لتن من وضعه قصد أنه طيب
ن نفوى  ،ينوا عليوه، لتون هوو مخورج فو  البخواري جمودينا أين ما يبن عبد المطلب  حديإ ضباعة بن  النبير وا 

موووا  ألن البخوواري وضووعه فووو  كتوواب النكوواا حاديوووإ، لمووااا؟بعووض التبووار وجوووده فووو  البخوواري مموون يخوورج األ
 .وضعه ف  كتاب الحع

 طالب:.......
بن - نكمول -مسجد أب  الخيل-غدًا ف  مسجدنا بح  السالم  -بن شاء هللا-النكاا، ف  كتاب النكاا، ويتت  

 ..الدروس بلى اليوم السابش بعد صالة العصر مباشرة. -شاء هللا
  


