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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.
بعددد اناعدداام خام  مسددة أمدد ر كاملددة مددن ندا ددة ادميحاندداا ةلددى ندا ددة الدراسددة نسددي ن  الدددرو  

 اليومية على تغييرم طفي  على الجدول.
ــا تنر ــر  ــر  ول دد ا  اددول  دد ا  ــار  ال ــقرم ن ــر هــربومون ا ــر  ا كن ــيغ اف ــق الب ح توتيــا ا 

؟  مسربقًلا
لكدن رأيد   ،-وهلل الحمدد والمندة-ليكون نديالا عن كياب اليوحيد ال ي ُأتمم مرحه  ؛أنا وعدا ن  ا

 ،بعد صالة العشاء ما  فيه حاه ويحياج ةلى مزيد عنا ة، وكونه في خر م ثانم  ،أن الكياب صعب
فددي الغالددب أنددا  ددارج الريدداف، وبعردد ا فيدده خوراا،  هيددوم األربعدداء؛ ألندد ،األربعدداء ماددررف ح فدده

 ددد ا  ،ددعب، ول دد ا فرربندددا األربعدداء مدددن فمكددة أو المدينددة ةد ادددرب الفجددر  مدددنوكددوني د أصدد  
 الدرو ، وسيكون في يوم الثالثاء خرسان  المغرب واحد، والعشاء واحد.

أنا  ير بكثيدر مدن  -وهلل الحمد والمنة–حة لكن   ا الف،  ك ني أحس بشيءم من عدم تمام ال،
أ امم مر ، لكني أحياج ةلى ميءم من الراحة، ووجوخ خرسين في يومم واحد  شق، ومع ذلك النيدة 

فمدن الشديوا المياددمين نسدبي ا   ،-وهلل الحمدد–مع أن مدروح ا كثدرا  ،اائمة لشرح نونية انن الايم
مدرح ا الشديخ علدق علدى أندواب م مدة من دا، و  انن سعدي انن عيسى، محمد  لي   را ، الشيخ

 ،صالح الفوزان،  عندي ُمدرتح  مدن اتبد  المشدا خ، والنيدة موجدوخة ةن مداء هللا انن عثيمين، والشيخ
 بإذن هللا.

 ثاتياا: ما أنضر طقعا للمبنع ولن مه عبد الفرائض؟
الماندع، واسدم مدن عادد أودا  المانع ُطبتع مراراا، وسنيكلم عليه فدي وايده، وسدوص ن،دور اسدماا مدن 

الفرائض، سوص ُن،و تر مائة ُنسخة وتوزرا على العالب؛ ألن عاد الفرائض معدوم ةد بالي،دوير، 
عبدد هللا  الشدروح، فدالمانع مدع مدروحه طبعدة خوالمانع له طبعاا كثيرة، وال ي  ،بر علدى حمد  

ا مروحه األ رى وسي تي الكالم عن   ا موجوخة وميوافرة.اليركي، موجوخة ثالثين مجلد، وأ را
ر منده اسدم  كفيندا لسدنين  ن،دو تر منده مائدة نسدخة تدوزرا  -ةن مداء هللا تعدالى–والنرظم سدوص ُ ،دور

 على العالب بعد بدم ةن ماء هللا تعالى.
 ما أنضر طقعا ل حيح ا ق خزيما؟

ددرا لدي العبعداا الحديثدة، ولكددن طبعدة المكيبدة ا سدالمية األ ،عنددي جميدع العبعداا ولددى وُأحرت
 ي اليي أعيمد ا؛ ألن ا أول ما واع نيدي وامديغلنا عليده مدع الدة المراجعدة ل،دحيح اندن  زيمدة، 

ي حاا دا األعظمدي، محمدد م،دعفى األعظمدي فدي أربعدة مع ذلك العبعة األولى العبعدة اليد لكن
 .أجزاء، و و ُ مث  ُربع الكياب، الكياب نااص من األص ، حيى انن حجر ما وا  عليه كامالا 
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 لل م ص  ت وسلم على عبدك ورسولك.  ا
 .نعم

وعلـى للـه  /اسغ هللا الر مق الر يغم الحمد هلل رب العالميقم وصلى هللا وهلغ على تقينا محمـد
 وصحقه والرااعيق ل غ اإ ساٍن إلى يوم الديق.

ــْوَلْيِق }َواْلَواِلــَدا ي ييْرِضــْعَق َأْوا: "قولــه تعــالى: -ر مــه هللا تعــالى–قــاا اامــام ا ــق ك يــٍر  َدهيــقح َ 
وِف َا  َضاَعَا َوَعَلى اْلَمْوليوِد َلهي ِرْزقي يقح َوِكْسَوتي يقح ِااْلَمْعري ٌ   َكاِمَلْيِق ِلَمْق َأَراَد َأْن ييِرغح الرح تيَكلحفي َتْفـ

ْهَعَ ا َا تيَضارح َواِلَدة  ِ َوَلِدَها َوا َمْوليود  َلهي ِ َوَلِدِه َوَعَلى اْلوَ  اِرِث ِمْ ري َذِلَك َنِإْن َأَراَدا ِنَ اا َعْق ِإا وي
َنـاَح َعَلـيْ  َنـاَح َعَلْيِ َمـا َوِنْن َأَرْدتيـْغ َأْن َتْسَرْرِضـعيوا َأْواَدكيـْغ َنـًل جي ٍر َنًل جي َما َوَتَ اوي كيْغ ِإَذا َتَراٍض ِمْن ي

َ َواْعَلميوا وا َّللاح وِف َواتحبي { َهلحْمريْغ َما لَتْيريْغ ِااْلَمْعري َ ِاَما َتْعَمليوَن َاِ ير   [.233]القبرة: َأنح َّللاح
َضاَعِام َوِهَي َهَنَراِنم  ِ َتَعاَلى ِلْلَواِلَداِ : َأْن ييْرِضْعَق َأْوَاَدهيقح َكَماَا الرح َنًَل اْعِرَقاَر َهَذا ِإْرَ اد  ِمَق َّللاح

َضاَعِا َاْعَد َذِلَك؛ َوِلَ َذا َقاَا:  َضاَعَا{ }ِلَمْق َأرَ ِاالرح  [".233]القبرة:اَد َأْن ييِرغح الرح
 د ا  بددر،  [233]القبــرة: }َواْلَواِلــَدا ي ييْرِضـْعَق َأْواَدهيــقح َ ــْوَلْيِق َكـاِمَلْيِق{  -جدد ر وعدال–فدي اولده 

و دو  ، د ا لفظده الخبدر [228]القبـرة: }َواْلميَطلحَبا ي َيَرَربحْ َق{ والما،وخ به األمر، الما،وخ مث  
-مرف للوالداا أن يرضعن أودخ ن حولين كاملين علدى  دالصم ندين أ د  العلدم  د   جدب علدي ن أ

أو الواجب على األب أن ُ كل  من ُيرضع ولده؟ سي تي الكالم فدي ذلدك،  ،ا رضاا -فيما سي تي
الحكم  د تي وجوب، العدة على المعلاة واجبة، ف [228]القبرة: }َواْلميَطلحَبا ي َيَرَربحْ َق{ولكن اوله  

نده ةذا جداء األمدر أو الن دي ب،ديغة الخبدر كدان أادوى ةاألمر به ب،يغة الخبر، وياول أ   العلم  
 من األمر ال،ريح أو الن ي ال،ريح.

َضاَعَا{  ةتمام الرضاعة مدته حودن كامالن سنيان، وبعرد م  [233]القبرة:}ِلَمْق َأَراَد َأْن ييِرغح الرح
ُ ردي  مد رين أو ثالثدة أو سدية أمد ر كمدا سدي تي فدي أادوال أ د   ،ُ ري  وما أخرى مدا السدبب

 العلم.
 اول عامة أ   العلم، وأن ما بعد الحولين د ُ حر تم. -على ما سي تي–واليحديد بالحولين 

اسديدددا با،دة سدالم مدولى أندي  ؛تدرى أن رضداا الكبيدر ُ حدر تم -رضي هللا تعالى عن دا–وعائشة 
 يراه عند الحاجة، وعائشة تراه معلااا.   ، ال ييخ ا سالم انن تيميةح  فة، و و أص  م  ب م

وَن اْلَحْوَلْيِقم َنَلِو ارْ " َضاَعِا ِإاح َما َكاَن دي مي ِمَق الرح ِا ِإَلى َأتحهي َا ييَحرِ  َتَضَع اْلَمْوليودي َوَذَهَب َأْكَ ري اْْلَِئمح
مْ  َما َلْغ َيْحري  ".َوعيْمريهي َنْوَق ي

ما ُ حدر تم مايردى أم ون الحولين أو في الحولين؟ ةذا كان خون الحولين فيمام الحولين ُ حر تم لكن خ
   ا الكالم؟

 طالب: ..........
 ةد ما كان في الحولين. ،لو اال  في الحولين
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 طالب: ..........
 يني ي اب  الحولين؟  
 طالب: ..........

 ".ةتدر َما َكاَن ُخوَن اْلَحْوَلْينت "لكن 
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

وَن اْلَحـْوَلْيقِ " َضاَعِا ِإاح َما َكاَن دي مي ِمَق الرح عندد تمدام الحدولين  ،طيدب مدا كدان فدي الحدولين "َا ييَحرِ 
 ما ُ حر تم؟ أم ُ حر تم 

 طالب: ..........
 .نعم
َضاَعاَ " : َاابي َما َجاَء َأنح الرح وَن اْلَحْوَلْيِق"َقاَا الرِ ْرِمِذيُّ َغِر دي مي ِإاح ِني ال ِ   . َا تيَحرِ 

 لع  الما،وخ انيداء الرضاعة،   ا ال ي تا،د؟
 طالب: ..........
د ُنددد أن يبدددأ فددي الرضدداعة  مددس رضدداعاا ابدد  تمددام الحددولين، وأندده ةذا تددم  ،انيددداء الرضدداعة

  عني الخالص مدة  سيرة.  ،الحودن د ينفع، والخعب س  
َثَنا َأ يو َعَواَتَام َعْق ِهَ ـاِم ْ ـِق عيـْرَوَةم َعـْق َناِطَمـَا ِ ْنـِم اْلميْنـِذِرم َعـْق أيمِ  " َثَنا قيَرْيَقايم َ دح َهـَلَمَا َ دح

 ِ واي َّللاح ي َعَلْيِه َوَهـلحغَ -َقاَلْم: َقاَا َرهي َضـاِإ ِإاح َمـا َنَرـَ  اْْلَ »: -َصلحى َّللاح مي ِمـَق الرِ  ْمَعـاَء ِنـي َا ييَحـرِ 
م َواْلَعَمـري َعَلـى َهـَذا ِعْنـَد َأْكَ ـِر َأْهـِر  م«ال حْدِيم َوَكاَن َقْقَر اْلِفَطاِم َوَقاَا: َهـَذا َ ـِدي   َ َسـق  َصـِحيح 

 ِ وِا َّللاح ي َعَلْيِه َوَهلحغَ -اْلِعْلِغ ِمْق َأْصَحاِب َرهي َضاَعَا َا تيَحر ِ  -َصلحى َّللاح مي ِإاح َما َكـاَن َوَغْيِرِهْغ: َأنح الرح
مي َ ْيئاا وَن اْلَحْوَلْيِقم َوَما َكاَن َاْعَد اْلَحْوَلْيِق اْلَكاِمَلْيِق َنِإتحهي َا ييَحرِ  َبْيِر  مدي َوَناِطَماي ِ ْنمي اْلميْنِذِر ْ ِق الزُّ

اِمم َوِهَي اْمَرَأةي ِهَ اِم ْ ِق عيْرَوَة.    ْ ِق اْلَعوح
َد الرِ رْ  : َتَفرح ـِحيَحْيِقم َوَمْعَنـى َقْوِلـِه: قيْلمي ِإاح َمـا »ِمِذيُّ ِ ِرَواَيِا َهَذا اْلَحِديِ م َوِرَجاليهي َعَلى َ ـْرِِ ال ح
م  «َكاَن ِني ال حْديِ  َضاَعِا َقْقَر اْلَحْوَلْيِقم َكَما َجاَء ِني اْلَحـِديِ م الحـِذي َرَواهي َأْ َمـدي َأْي: ِني َمَحرِ  الرح
ْعَقَام َعْق َعِديِ  ْ ِق َثاِ ٍمم َعِق اْلَقَراِء ْ ِق َعاِزٍب َعْق َوِكيع َوغي   ".ْنَدٍرم َعْق  ي

وَن اْلَحـْوَلْيقِ "نعوخ ةلى مس لة الحولين؛ ألنه اال   َوَمـا َكـاَن َاْعـَد اْلَحـْوَلْيِق اْلَكـاِمَلْيِق م ِإاح َما َكاَن دي
مي َ ْيئاا  ".َنِإتحهي َا ييَحرِ 

ومدا بعدد ما د ُ حدر تم، مداذا عدن تمدام الحددولين؟  ،لحدودن، مدا ابل مدا ُ حددر تمبادي مديءف واحدد و دو  ا
ر ا فددي با ددة الداددة نظيددر الوادد  المشدديرك نددين صددالتي الظ ددر والع،ددر عنددد  و دد ه مسدد لةف َت،ددوي
المالكية؛ ألنه في حددي  جبريد  عندد تحديدد األواداا صدلى بده الظ در فدي اليدوم األول بعدد زوال 
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اني عند م،ير ظ  ك  ميءم مثله، وصلى بده الع،در فدي اليدوم األول عندد الشمس في اليوم الث
م،ير ظ  ك  ميءم مثله ةلى آ ر الحدي ، الم م أنه صلى الظ در فدي اليدوم الثداني علدى ُمفداخ 
الحدي  فدي نفدس الواد  الد ي صدلى بده الع،در فدي اليدوم األول، صدلى الظ در فدي اليدوم الثداني 

الع،ر في اليوم األول عند م،ير ظ  ك  مديءم مثلده،  عند م،ير ظ  ك  ميءم مثله، وصلى
و دد ا الدد ي خعددا المالكيددة أن  اولددوا   ندداك وادد  مشدديرك نددين الظ ددر والع،ددر  ،ددلح ألخاء أربددع 

 ركعاا، صالحة ألن تكون الظ ر، وصالحة ألن تكون الع،ر.
 اولددون   -ايدا مددد انسيحرددر  د ه المسدد لة؛ ألن في ددا تااربادد-الجم دور الدد ين د  اولددون بادمدديراك 

فرغ من صالة الظ ر عند م،ير ظ  ك  ميءم مثله، ومرا في صالة الع،ر عندد م،دير ظد  
 .فال اميراك،  عني وا  الفراغ يليه وا  الشروا من الغد ،ك  ميءم مثله

 طالب: ..........
  نين ما. اراياا  افال اميراك،  عني ك ن فيه  ع   

  ي أورخناه ساباااد وإذا النا بمث    ا د  ح،  اللبس ال
 واضح؟     ؟راَت،و  
ِقيِ   مَعِق اْلَقَراِء ْ ِق َعاِزٍب " ي َعَلْيِه وهلغ-َقاَا: َلمحا َماَ  ِإْ َراِهيغي اْ قي النح إن ا ني »قاا:  -َصلحى َّللاح

ـْعَقاَ َوَهَكَذا َأْخَرَجهي اْلقيَخاِريُّ ِمْق َ ـ م«إن َلهي ميْرِضعاا ِني اْلَجنحاِ  مما  ني ال دي َمـا َقـااَ  مِديِ   ي  َوِنتح
ًَلمي - ًَلمي - َذِلَك؛ ِْلَنح اْ َنهي ِإْ َراِهيغَ  -َعَلْيِه السح  ".َماَ  َوَلهي َهَنا  َوَعَ َرةي َأْ  يرٍ  -َعَلْيِه السح

يُم اْنددُن النربتددي ت " ،  اددول مددا عندددنا فددي الثدددي ددا َمدداَا ةتْنددَرا ت ُ َعَلْيددهت وسددلم-َلمر ُر ةن َلددُه »اددال   -َصددلرى 
ا فتي اْلَجنرةت  عا ُ عانق الكالم؛ ألنه سااه لبيان )فدي الثددي   " وب  ا السياق و  ا اد ي،ار ما«ُمْرضت

 ففيه ناص. 
  .نعم
م ِمْق َطِريـِ  اْلَ ْيـ «ِإنح َلهي ميْرِضعاا»َنَباَا: " اَرقيْطِنيُّ هي َما َرَواهي الدح َ ِغ ْ ـِق َيْعِني: تيْكِمري ِرَضاَعهيم َوييَؤيِ دي

 ِ ـواي َّللاح ْفَياَن ْ ِق عيَيْيَنـَام َعـْق َعْمـِرو ْ ـِق ِديَنـاٍرم َعـِق اْ ـِق َعقحـاٍ: َقـاَا: َقـاَا َرهي -َجِميٍرم َعْق هي
ي َعَلْيِه وهلغ َضاِإ ِإاح َما َكاَن ِني اْلَحْوَلْيقِ »: -َصلحى َّللاح مي ِمَق الرح  َعِق َلْغ ييْسِنْدهي وَ ثيغح َقاَا:  «ا ييَحرِ 

 .اْ ِق عيَيْيَنَا َغْيري اْلَ ْيَ ِغ ْ ِق َجِميٍرم َوهيَو ِثَبا  َ اِنظ  
ــا ــاٍ: َمْوقيونا ــِْم َعــْق َثــْوِر ْ ــِق َزْيــٍدم َعــِق اْ ــِق َعقح ــك  ِنــي اْلميَوطح َمــامي َماِل : َوَقــْد َرَواهي ااِْ َوَرَواهي م قيْلــمي

َراَوْرِديُّ َعْق َثْوٍرم َعْق ِعْكِرَمَام عَ  ٌَ ِاَ ـْيءٍ »ِق اْ ِق َعقحاٍ: َوَزاَد: الدح  «َوَما َكاَن َاْعَد اْلَحـْوَلْيِق َنَلـْي
 .   َوَهَذا َأَصحُّ

 ِ ـواي َّللاح م َعْق َجاِ ٍر َقـاَا: َقـاَا َرهي َد الطحَياِلِسيُّ ا َرَضـاَإ »: -َصـلحى هللا عليـه وهـلغ-َوَقاَا َأ يو َداوي
َاَلِا ِمْق َهَذا اْلَحِديِ  ِني َقْوِلِه:  «ِرًَلمٍ َاْعَد ِنَ اٍام َوَا ييْرغ َاْعَد ا ْ   }َوِنَ اليهي ِني َعـاَمْيِق{َوَتَمامي الدح

 ".[15]اْْلَْ َباِف: }َوَ ْمليهي َوِنَ اليهي َثًلثيوَن َ ْ راا{[ َوَقاَا: 14]ليْبَماَن:
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 -و الف،دالالد ي  د-وب  ا اسُيدل على أن أا  مدة الحم  سية أم ر، ةذا كدان الحمد  والرضداا 
فإذا ح فنا الحولين من الثالثين باي  [15]اْْلَْ َباِف: }َوَ ْمليهي َوِنَ اليهي َثًلثيوَن َ ْ راا{ثالثين م راا 
 سية أم ر. 

َضاَعَا َا تحرم اعد الحوليق" م َواْ ِق َعقحاٍ:م َواْ ِق َمْسعيوٍدم َوَجاِ ٍرم  عق ييروى  َواْلَبْواي ِاَْنح الرح َعِليٍ 
ــ ــورِ َوَأِ  ْم ي ــيحِبم َوَعَطــاٍءم َواْلجي ــِق اْلميَس ــَرم َوأيمِ  َهــَلَمَام َوَهــِعيِد ْ  ــِق عيَم ــَرَةم َواْ  ــْذَهبي  مي هيَرْي ــَو َم َوهي

َفم َوميَحمحٍدم َوَماِلٍك ِني ِرَواَيٍام َوَعْنـهي: َأنح  م َوَأِ ي ييوهي م َوَأْ َمَدم َوِنْهَحاَقم َوال حْوِريِ  اِنِعيِ  َتـهي ال ح   ميدح
ٍر.  َهَنَراِن َوَ ْ َراِنم َوِني ِرَواَيٍا: َوَثًَلَثاي َأْ  ي

ـَذْيِر: َمـا َداَم ييْرِضـعي َنـِإَلى َثـًَلِث ِهـ ٍرم َوَقاَا زيَنري ْ ـقي اْل ي ِنيَقم َوَقاَا َأ يو َ ِنيَفَا: َهَنَراِن َوِهرحاي َأْ  ي
.  َوَهَذا ِرَواَيا  َعِق اْْلَْوَزاِعيِ 

: َوَلوْ  ْم؛ ِْلَتحـهي َقـْد َصـاَر َقاَا َماِلك  وَن اْلَحـْوَلْيِق َنَْْرَضـَعْرهي اْمـَرَأة  َاْعـَد ِنَ ـاِلِه َلـْغ َيْحـري ِقيُّ دي  نيِطَغ ال ح
َمـا َقـاَا  ِوَي َعـْق عيَمـَر َوَعِلـيٍ  َأتح ي م َوَقْد ري َا َرَضـاَإ َاْعـَد  :ِاَمْنِزَلِا الطحَعاِمم َوهيَو ِرَواَيا  َعِق اْْلَْوَزاِعيِ 

وِرم َهَواء  نيِطَغ َأْو َلْغ ييْفَطْغم َوييْحَرَمرْ  ْم ي َما َأَراَدا اْلَحْوَلْيِق َكَبْوِا اْلجي َما َأَراَدا ِنَ اٍام َنييْحَرَمري َأتح ي  َأتح ي
ي َأْعَلغي   ".اْلِفْعَرم َكَبْوِا َماِلٍكم َوَّللاح

 طالب: ..........
 ثدي  عندك؟)في ال هي عند الشيخ، ما فيما في الكالم ال 
 طالب: ..........

  و ساق الخبر ل  ه اللفظة.
 طالب: ..........

 د، رواه أحمد.
 طالب: ..........

 ، عزا الحدي  ألحمد، ال ي رواه أحمد.-رحمه هللا- و ا مام أحمد  ،د
 طالب: ..........

ي  أيددن وفددي صددحيح البخدداري، صددحيحف و ددو فددي المسددند، وصددحيح البخدداري، لكددن لفدد  )فددي الثددد
 توجد؟

 طالب: ..........
  ا.انظر 
ِحيحِ " ِوَي ِني ال ح ي َعْنَ ا- َعْق َعاِئَ اَ يق َوَقْد ري َ ـا َكاَتـْم َتـَرى ر -َرِضَي َّللاح َضـاَإ اْلَكِقيـِر ييـَؤثِ ري : َأتح

َعاِئَ اي َتْْميري ِاَمْق َتْخَراري َأْن  ِني الرحْحِريِغم َوهيَو َقْواي َعَطاِء ْ ِق َأِ ي َرَباٍحم َواللحْيِ  ْ ِق َهْعٍدم َوَكاَتْم 
ــي  ــْوَلى َأِ  ــي َذِلــَك ِاَحــِديِ  َهــاِلٍغ َم َجــاِا ِلــَقْعِض ِتَســاِئَ ا َنريْرِضــعيهيم َوَتْحــَرحُّ ِن ــا ِمــَق الرِ  َر َعَلْيَ  َيــْدخي

َذْيَفاَ  ِقـيُّ  م ي ي َعَلْيـِه َوَهـلحغَ -َ ْيـ ي َأَمـَر النح َذْيَفـَا َأْن تيْرِضـَعهيم َوَكـاَن َكِقيـراام اْمـَرَأَة َأِ ـي  ي  -َصـلحى َّللاح
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ِقيِ   َضاَعِام َوَأَ ى َذِلَك َهاِئري َأْزَواِج النح ري َعَلْيَ ا ِ ِرْلَك الرح ي َعَلْيِه َوَهلحغَ -َنَكاَن َيْدخي َوَرَأْيَق  م-َصلحى َّللاح
ورِ  ْم ي اي اْلجي  مَذِلَك ِمَق اْلَخَ اِئِصم َوهيَو َقْواي اْلجي ورِ َو يجح  ".اْْلَِئمحاي اْْلَْرَبَعاي م وهغ ْم ي

 من م، وحجة الجم ور من م األئمة األربعة والفا اء السبعة. 
 ي عندك معناه واضح صحيح.واألفر  ال 
 طالب: وهغ.

 ميء، تفسير الجم ور. هما في
 طالب: ..........

 ايناا ايناا.
 طالب: ..........

   ا روا ة َمن؟
 طالب: ..........

 أحمد؟أم لكن في البخاري نعم، 
 طالب: أ مد.

 )في الثدي . ي ما في اروا ة البراء األولى الي
 طالب: ..........

در سدااه علددى لفظدة )فدي الثددي  وكدان فدي الثددي، مددا  -رحمده هللا–المؤلد   ،ةمدكال همدا فيد الُمفس ت
 معنى في الثدي؟ 
 طالب: ..........

 وايه.في وا  الرضاا وُمرب اللبن من الثدي   ا 
ورِ  " ْم ي اي اْلجي َحاَاِام َوَهـاِئري َأْزَواِج  ماْْلَِئمحاي اْْلَْرَبَعاي وهغ:  َو يجح ْقَعايم َواْْلََكاِ ري ِمَق ال ح َواْلفيَبَ اءي السح

 ِ ــوِا َّللاح ــِه َوَهــلحغَ -َرهي ي َعَلْي ــِحيَحْيِق َعــْق َعاِئَ ــ -َصــلحى َّللاح ــَم ِنــي ال ح َا: َأنح ِهــَوى َعاِئَ ــَا َمــا َثَق
 ِ وَا َّللاح ي عليه َوَهلحغَ -َرهي َضاَعاي ِمَق اْلَمَجاَعـاِ اتي ْق ِإْخوَ ات ْرَن مَ »َقاَا:  -َصلحى َّللاح َما الرح م َنِإتح  م«كيقح

َضاِإم َوِنيَما َيَرَعلح ي ِ َرَضاِإ اْلَكِقيِرم ِعْنـَد َقْوِلـِه َتَعـالَ  َ ـاتيكيغي ى: َوَهَيِْْتي اْلَكًَلمي َعَلى َمَساِئِر الرح }َوأيمح
 .[23]النِ َساِء: الًلِتي َأْرَضْعَنكيْغ{

وِف{َوَقْوليهي:  َأْي: َوَعَلـى َواِلـِد الطِ ْفـِر  [233]القبـرة: }َوَعَلى اْلَمْوليوِد َلهي ِرْزقي يقح َوِكْسـَوتي يقح ِاـاْلَمْعري
وفِ   ".َتَفَباي اْلَواِلَداِ  َوِكْسَوتي يقح ِااْلَمْعري

ضدداا الكبيددر عنددد الحاجددة، و ددو بعددض ا يددة  لشدديخ ا سددالم اددال  ويجددوز ر اراا الففددي )اد ييدد
ك نه يرى أن عائشة تراه ُ حر تم معلااا للحاجة ولغير ا، و ي ةنمدا  -رضي هللا عن ا–م  ب عائشة 

 ت مر بإرضاا الكبير ةذا احياج الد ول علي ا.
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دا أو أنده عندد الحاجدة كمدا جداء فدي الروا دة اليدي معنددا؟  ،فيحيداج ةلدى تحريدر  د  عائشدة تدراه معلاا
 ُمحيمت .

 طالب: ..........
 في كالم ميخ ا سالم؟

ب من الم  بين، فيه منع وفيه جواز. ، و نين الم  بين فيه منع ،م  ب ضمن د  و  ومركر
 طالب: ..........

 د. 
ـِطِه َأْي: ِاَما َجَرْ  ِاِه َعاَدةي َأْمَ اِلِ قح ِمْق َغيْ " ِر ِإْهـَراٍف َوَا ِإْقَرـاٍرم ِاَحَسـِب قيْدَرِتـِه ِنـي َيَسـارِِه َوَتَوهُّ

ي َا َوِنْقَرارِِهم َكَما َقاَا َتَعاَلى:  }ِلييْنِفْ  ذيو َهَعٍا ِمْق َهَعِرِه َوَمْق قيِدَر َعَلْيِه ِرْزقيهي َنْلييْنِفْ  ِممحا لَتـاهي َّللاح
ا ِإا مَ  ي َتْفسا ي َاْعَد عيْسٍر ييْسراا{ييَكلِ في َّللاح  .[7]الطحًَلِق: ا لَتاَها َهَيْجَعري َّللاح

ْجَرهي  : ِإَذا طلحَ  َزوح اكي حح  ".َوَلهي ِمْنَ ا َوَلد   َقاَا الضح
 طالب: ..........

 .نعم
 طالب: إذا طل  الرجر.

 اد ُ حَ ص الفاع  للعلم به، َمن ال ي ُ عل تق؟
 طالب: الرجر.
كر للشمس؟ هفي [32]ص: اْلِحَجاِب{}َ رحى َتَواَرْ  اِ   ذت

م َنَْْرَضــَعْم َلــهي َوَلــَدهيم َوَجــَب َعَلــى اْلَواِلــِد َتَفبَ " ــد  ْجَرــهي َوَلــهي ِمْنَ ــا َوَل ــَ  َزوح : ِإَذا طلح اكي ــحح ــا َقــاَا الضح ريَ 
وفِ   .َوِكْسَوتيَ ا ِااْلَمْعري

رح َأَااهي ِ َرْرِبَيِرـِهم َوَلِكـْق  ؛َتْدَنعيهي َعْنَ ا اْنَأْي:  [233]القبرة: }َا تيَضارح َواِلَدة  ِ َوَلِدَها{َوَقْوليهي:  ِلَرضي
ٌَ َلَ ا دنعيه ِإَذا َوَلَدْتهي َ رحى َتسْ  ِلِه َغاِلقاام ثيغح َاْعَد َهـَذا َلَ ـا  قَ ِبيهي اللِ قَ رَلْي وِن َتَناوي الحِذي َا َيِعيشي ِ دي

ِإْن َكاَتْم ميَضارحةا ِْلَِ يِه َنًَل َيِحـرُّ َلَ ـا َذِلـَكم َكَمـا َا َيِحـرُّ َلـهي اْتِرَزاعيـهي  ْنعيهي َعْنَ ا ِإَذا َ اَءْ م َوَلِكقْ دَ 
َراِر  ِد الضِ  َأْي: ِاَْْن ييِريَد َأْن َيْنَرِزَإ  [233]القبرة: }َوا َمْوليود  َلهي ِ َوَلِدِه{َوِلَ َذا َقاَا:  ؛َ ا ِ ِمْنَ ا ِلميَجرح

م َواْ ـقي زيـدم اْلَوَلَد ِمْنَ ا إِ  م َوال حـْوِريُّ يُّ دِ  م َوالسُّ م َوالزُّْهِريُّ اكي حح م َوَقَراَدةيم َوالضح ْضَراراا ِ َ ام َقاَلهي ميَجاِهد 
 ".وغيرهغ

}  ُمشدخ مكون من حرفين  ،الحرص المرعر  أصله حرفان [233]القبرة: }َا تيَضارح
 أول ما  ساكن، والثاني  ميحرك. 

{}َا تي لكن عندنا   عندي  الفعد   ،نا ا خبدام صدارا اللفظدة د ُتردارركةذا فك ،[233]القبرة: َضارح
ر أو د ُتراَرر؟  ُمسند ةلى الفاع  أو ةلى المفعول، فناول  د ُترارت

 طالب: ..........
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 ،  كون من الُمجم  ال ي  حيم  وج ين على حد م سواء؟ت،ير ُمجمالا 
 أنيم معنا  ا ة وان؟!

} ر أو د ُتراَرر والدةف نولد ا؟ [233]القبرة: }َا تيَضارح  أصل ا د ُترارت
 طالب: ..........

ر  [233]القبـرة: }َا تيَضارح َواِلَدة  ِ َوَلِدَها{ نا  د تدفعده  }َواِلـَدة  ِ َوَلـِدَها{مشدى علدى أن دا د ُتردارت
 يه.عن ا؛ ليرر أباه نيربي

ر المراخ الثاني  ر مولدوخف  [233]القبـرة: َمْوليود  َلهي ِ َوَلـِدِه{ }َواوالجملة الثانية ُتفس ت  عندي  ود ُ ردارت
 له نولده، وإذا النا  د ُتراَرر، النا في الثاني  ود ُ راَرر مولوخف له نولده.

ــري َذِلــَك{: تعــالى َوَقْوليــهي " ــَواِرِث ِمْ  ــهِ  [233]القبــرة: }َوَعَلــى اْل ــَراِر ِلَبِريِق ــي َعــَدِم الضِ  ــهي َقا مِقيــَر: ِن َل
. اكي حح م َوالضح ْعِقيُّ م َوال ح  ميَجاِهد 

وِقَ ـا وَ  بي ْتَفـاِق َعَلــى َواِلـَدِة الطِ ْفـِرم َواْلِبَيــاِم ِاحي َعــَدِم َوِقيـَر: َعَلْيـِه ِمْ ــري َمـا َعَلــى َواِلـِد الطِ ْفـِر ِمــَق ااِْ
ورِ  ْم ي ْضَراِر ِ َ ام َوهيَو َقْواي اْلجي  ".ااِْ

جد ر –عند أ د  العلدم علدى الورثدة مدن م، مدا تلدزم ةد الدوار ؛ ألن هللا  نفاة األاارب معروفة ،النفاة
 [.233]القبرة: }َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْ ري َذِلَك{ اول   -وعال

د ارخ اسيفياءاا حول األم الموظفة، والولد يييم، أمه موظفة مدرسة عند ت ، اراتب  مسدة عشدر ألفا
 ما يلزم ا؟ أم    يلزم ا نفاة 
 .......طالب: ....

 }َوَعَلـى اْلـَواِرِث ِمْ ـري َذِلـَك{ ج ر وعال  اول –من راتب أمه أو بادر ةرث ا منه ُتنفق عليه؛ ألن هللا 
 و ي تر  منه؟ ،[233]القبرة:

 طالب: ..........
  اول الشيخ؟ماذا 

  طالب: ما له تفبا غيرها؟
 ود عنده ميء. ،و و يييم ،أنوه مي 

 طالب: يلزم ا امبدار.
}َوَعَلى اْلـَواِرِث ِمْ ـري   اول  -ج ر وعال–ننسبة ةرث ا منه، يلزم ا النفاة عليه؛ ألن هللا  ،ةرث ا بادر
 و ي وارثة. م[233]القبرة: َذِلَك{

 طالب: ...........
 ...امحياجا  فإذا لم  كند إو  ،اةذا كان محياجا 

 طالب: ...........
 اريب. نفاة اريب؟ نفاة أم لكن   ه     ي نفاة والد 
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وِب َتَفَبِا اْْلََقاِرِب َاْعِضِ ْغ " ِا ِإَلى ويجي ِا َواْلَحْنَقِليح َعَلى َاْعٍضم َوَقِد اْهَرَداح ِ َذِلَك َمْق َذَهَب ِمَق اْلَحَنِفيح
ـحي َذِلـَك ِاَحـِديِ  اْلَحَسـِقم ـَلِفم َوييَر ح ـوِر السح ْم ي َعـْق َهـمرة  َوهيَو َمْرِويٌّ َعْق عيَمَر ْ ِق اْلَخطحـاِبم َوجي

  .«َمْق َمَلَك َذا َرِ ٍغ َمْحَرٍم عيِر  َعَلْيهِ »َمْرنيوعاا: 
ِ  اْلَوَلَد ِإمحا ِني َ َدِتِه َأْو ِني َعْبِلهِ  َما َضرح بح َضاَعَا َاْعَد اْلَحْوَلْيِق ري  ".َوَقْد ذيكر َأنح الرح

 الحسن من سمرة؟ روا ة الحسن عن سمرة مخيل ف في ات،ال ا واناعاع ا،    سمع  أودا 
 طالب: ...........

دا، ،   ا بيره،   ا خا د  فدي الخدالص،   ا ما  و بحدي  العاياة مدن م مدن  ادول  لدم  سدمع معلاا
دا، مدداخام ثبد  سدماعه لحدددي  العايادة  مدا الدد ي  مندع مدن أن  سددمع فومدن م مدن  اددول  سدمع معلاا

 بيره؟
 الحسن من سمرة أو د يد  ؟ و  ا الحدي  بير حدي  العاياة،   ا يد   في مسموعاا

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
ا، وي،عب أن ُ االالحسن تدف ،  ا بعد  بإطالق السماا. ليسه مديد جد 

  طالب: ...........
 دو د  خلددو مددن مددوا د، لكددن يبادى النظددر فددي أصدد  الحدددي  الد ي عندددنا علددى اددول األكثددر أندده 

و و بير   ا، وحددي  العايادة فدي صدحيح  ،سمرة ةد حدي  العاياةمناعع، الحسن لم  سمع من 
  س  الحسن ممن سمع حدي  العاياة؟ اال لي محمد نن سيرين  حبيب نن الش يدالبخاري  اول 

ح أندده سددمعه مندده، وأمددا بيددره  فاددال  مددن سددمرة،  دد ا نددص فددي أندده سددمعه مددن سددمرة؛ ولدد ا المددرجر
 ر تح بسماا أو نحو ذلك.فيحياج ةلى ما  ش د له ويؤيده أو ُ ،

م َعِق اْْلَْعَمِشم َعْق ِإْ َراِهيَغم َعْق َعْلَبَمَا: َأتحهي َرَأى اْمَرَأةا "وَ  ْفَياني ال حْوِريُّ  ".َقاَا هي
َضاَعَا َاْعَد اْلَحْوَلْيقِ "  عندك؟  "َوَقْد ذيكر َأنح الرح

 طالب: تعغ قرأت ا.
 أنا انشغل .

َضاعَ " ِ  اْلَوَلَد ِإمحا ِني َ َدِتِه َأْو َعْبِلهِ َوَقْد ذيكر َأنح الرح َما َضرح بح ِ  " ،تالي  "ربما"" َا َاْعَد اْلَحْوَلْيِق ري َضرح
يبادى أنده ةذا رضدع  ،  ا لديس مدن المرفدوا، ود بمدا فيده حجدةف ملزمدة اْلَوَلَد ِإمحا ِني َ َدِتِه َأْو َعْبِلِه"

تمدام الرضداعة، تمددام الرضداعة فددي الحدولين، ومددا  األولددى أد يرضدع؛ ألن الحددولين ،بعدد الحدولين
د  ابعد ذلك فادرف زائد على الحاجة ةد ةذا تردرر نيدرك الرضداعة، بد ن  كدون جسدمه د  ابد  طعاما

 أو د ُيوجد ةد   ا.
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على ك  حال الكالم في      ا الرضاا ُمحر تم أو بير ُمحر تم؟ و دي مسد لةف مبحوثدة عنددنا، وأمدا 
 رر كما اي  في الغيلة.كونه  رر أو د  

ِ  اْلَوَلَد ِإمحا ِني َ َدِتِه َأْو َعْبِلِه" اولده  َما َضرح بح َضاَعَا َاْعَد اْلَحْوَلْيِق ري ذكرندا أن  د ا  "َوَقْد ذيكر َأنح الرح
 د مسيند له، فإنه اجي اخ من اائله.

ةم حامدد ، اددالوا  ةن  دد ا واددالوا فددي الغيلددة، والغيلددة  ددي  ةرضدداا العفدد  مددن أم م حامدد  أو مددن امددرأ 
ــار: »اددال   -عليدده ال،ددالة والسددالم– رددر العفدد ، والنبددي  أرد  أن أت ــى عــق الغيلــام نــإذا ن

  عني األم الحام  ُترضع ولد ا ود  رر م. ،«والروم ييغيلون وا يضرهغ
والوااع في الجزيرة العربية أن ةرضاا الحام   رره، وليس ك  النا  ةنما  ح،  منه مديءف مدن 

لك، و  ا ميء ُمجررب وُمعياخ في بعض األسر والعوائ ؛ ألن المس لة مس لة تحمي ، و   الجسم ذ
 ُ ااوم مث    ا الررر أو د ُ ااومه؟

ين للجميددع لدديس  ددار بددالجزيرة، فددال ُ منددع مدديء  رددر باددومم ود  رددر بدد  رين، مددن ترددرر  الددد ت
س فيدده ن ددي للجميددع، وإنمددا الن ددي لمددن  مينددع وُيمَنددع، لكددن يباددى الدد ي د ييرددرر د  مينددع، ولددي

ييرددرر، وفددار  والددروم د ييرددررون فددال ُ مَنعددون ود ُينَ ددون، وفددي حكم ددم كدد  مددن  ددو علددى 
 ماكلي م ممن د ييررر، فار  والروم أكثر ممن في الجزيرة مئاا األضعاص، والحكم للغالب.

مدن بعدض المباحدداا،  كمدا لدو تردرر ،ويجدب عليده أن  ميندع ،َمدن ييردرر مدن مديء ُ مندع منده
أكد  مددن  -رحمده هللا–مثد  مسدلم  ؟المدريض الد ي  ردره اليمدر، ُييدرك لده األمدور   كدد  كمدا  شداء

 .-رحمه هللا -اليمر ةلى أن ماا، و و ما يدري أنه مريض
 طالب: ............

 ما  و نبعيد. ،وهللا ما أخري 
لشرا بالن ي عن ا ةد من ييردرر الما،وخ أن مث    ه األمور اليي الغالب عدم الررر د يرخ ا

 .«أرد  أن أت ى عق الغيلام نإذا نار: والروم ييغيلون نًل يضرهغ»  مينع؛ ول ا اال 
 طالب: ............

لاددة ادددالوا   دد ا راضددع م، ةذا رأوا ولددصددحيح ُ سددمونه م ددالا  ا نرددي الخت  دد ،  عنددي  بيلددة، و ددد ا دا
سبب وروخ الحدي ، ةراخة الن ي وجدوخه، ةراخة و و  ،مسيفيض عندنا في نجد، وُيمكن في الحجاز

و دم  ،والدروم ُ غيلدون فدال ُ ردير م االن ي سبب ا وجوخ الررر، والعدول عن   ا الن ي؛ ألن فارسا 
 بالب سكان األرف في ذلك الوا .
اسدديدل ن دد ا الحددي  علددى أن مددن الن،دور الشددريعة مددن  ،ادال بعددض الَكيبدة مددن المفيددونين ادال

مددا  ددو مسدديفاخف مدن كددالم األمددم األ درى، ومددن األخ ددان األ ددرى،  -الة والسدالمعليدده ال،دد–كالمده 
 ومن الشعوب األ رى. ااتل م هللا.
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النظر في تشريعم عام ليس أل   الجزيرة وحد م، ود أل   الحجاز وحد م، ةذا كدان بالدب سدكان 
 األرف د  رر م   ا األمر، فالن ي لماذا؟ د خاعي للن ي.

 يررر ُينَظر ةليه بمفرخه. يباى أن ك  من ي
ــَد "وَ  ــَرَأةا تيرضــع َاْع ــهي َرَأى اْم ــَا: َأتح ــْق َعْلَبَم ــَراِهيَغم َع ــْق ِإْ  ــِشم َع ــِق اْْلَْعَم م َع ــْوِريُّ ــْفَياني ال ح ــاَا هي َق

 َنَباَا: َا تيْرِضِعيِه. ماْلَحْوَلْيقِ 
َما َوَت َ َوَقْوليهي:  َناَح َعَلْيِ َمـا{ }َنِإْن َأَراَدا ِنَ اا َعْق َتَراٍض ِمْن ي ٍر َنًل جي [ َأْي: َنـِإِن 233]القبـرة:اوي

َكم َوَأْجَمَعا اتحَفَبا َواِلَدا الطِ ْفِر َعَلى ِنَطاِمِه َقْقَر اْلَحْوَلْيِقم َوَرَأَيا ِني َذِلَك َمْ َلَحاا َلهيم َوَتَ اَوَرا ِني َذلِ 
َناَح َعَلْيِ َما ِني َذِلَكم نيْؤَخذي  وَن اْآَخـِر َا َيْكِفـيم َوَا َعَلْيِهم َنًَل جي  ِمْنهي: َأنح اْتِفَراَد َأَ ِدِهَما ِ ـَذِلَك دي

َما َأْن َيْسَرِقدح ِ َذِلَك ِمْق َغْيِر ميَ اِوَرِة اْآَخِرم َقاَلهي ال حْوِريُّ َوَغْيريهي  وزي ِلَواِ ٍد ِمْن ي  ".َيجي
د وجوخه، واب  وجوخه،  عندي األب د   ا من األمور المشيركة نين الزوجين في م،لحة الولد بع

ُيلزم األم بما  منع الحم ، وك لك األم د تيناول ما  منع الحم  ةد بإذن الزوج، الزوج د ُيلزتم ةد 
بإذن ا، ف  ا من األمور المشيركة، ود  جوز للزوج أن ُيلزتم األم ب ن تسيمر فدي ةرضداعه مدع أن دا 

األم تناعدع عدن ةرضداعه مدن بيدر سدببم ود ُمبدرر ةد بدإذن ترى أن الم،لحة بعدم ادسيمرار أو 
األب، ةد ةذا وجدوا من ييولى رضاعه على نفادة األب، فل دا أن تيركده ةذا لدم ييردرر ند لك؛ ألن 

 الرضاعة واجبة على األب. 
ِ  ِللطِ ْفـِرم َوِنْلـَزام  ِللنحَ ـِر ِنـي َأْمـرِِهم َوهيـَو ِمـْق َرْ َمـ" ِ ِاِعَقـاِدِهم َ ْيـ ي َ َجـَر َعَلـى َوَهَذا ِنيِه اْ ِرَيا ِا َّللاح

ـوَرِة الطحـًَلِق:  ماْلَواِلَدْيِق ِني َتْرِبَيِا ِطْفِلِ َما َما َكَمـا َقـاَا ِنـي هي هي َوييْ ـِلحي ي َوَأْرَ َدهيَما ِإَلـى َمـا ييْ ـِلحي
وا َ ْيـَنكيْغ ِامَ  ـوَرهيقح َوْأَتِمـري وٍف َوِنْن َتَعاَهـْرتيْغ َنَسريْرِضـعي َلـهي أيْخــَرى{}َنـِإْن َأْرَضـْعَق َلكيـْغ َنـهتيوهيقح أيجي  ْعـري

 ".[6]الطحًَلِق:
 ، عندي ةن طلبد  األم أكثدر مددن األجدرة المعيداخة ُينَظددر ةلدى مرضدعةم أ ددرى تابلده بداألجرة المعيدداخة

 ،[6]الطحـًَلِق: َنَسريْرِضـعي َلـهي أيْخـَرى{} ،ا يلفديم ولدم تيفادوا علدى مديء [6]الطحًَلِق: َوِنْن َتَعاَهْرتيْغ{}
 ُيبح  عن بير ا. 

وِف{: تعالى َوَقْوليهي " َناَح َعَلْيكيْغ ِإَذا َهلحْمريْغ َما لَتْيريْغ ِااْلَمْعري  }َوِنْن َأَرْدتيْغ َأْن َتْسَرْرِضعيوا َأْواَدكيْغ َنًل جي
َغ ِمْنَ ا اْلَوَلَد ِإمحا ِلعيـْذٍر ِمْنَ ـام َأْو عيـْذٍر َأْي: ِإَذا اتحَفَبِم اْلَواِلَدةي َواْلَواِلدي َعَلى َأْن َيَرَسلح  [233]القبرة:

َناَح َعَلْيِ َما ِني َ ْذِلِهم َوَا َعَلْيِه ِني َققيوِلِه ِمْنَ ا ِإَذا َهلحَمَ ا أيْجَرَتَ ا اْلَماِضـَيَا  ِاـالحِري ِهـَي َلهيم َنًَل جي
م َواْهَرْرَضَع ِلَوَلِدِه َغْيَرَها ِااْْليْجرَ  وِف. َقاَلهي َغْيري َواِ دٍ َأْ َسقي  ".ِة ِااْلَمْعري

 طالب: ...........
 أجرة المث  المعياخة نين النا .

 طالب: ...........
 ونفايه على أنيه. ،ُيدَفع ل ا؛ ألن الرضاعة من نفايه
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 طالب: ...........
 عند المشاحة.

 طالب: ...........
ون األم ل دا ثالثدة حادوق، واألب لده حدقد واحدد، ُ شكت  على كثيرم من النا  من النساء والرجدال كد

وطاعي دا مددن طاعيده اددد تد مر ادنددن وين داه األب، ندد  لده أن   مر ددا  ،ةذا كاند  األم فدي ع،ددميه
 ،بدد ن تدد مره، عنددد المشدداحة تدد تي المفاصدد ، ناددول  طاعددة األم أوجددب، لكددن ةذا كاندد  فددي ذميدده

 ةليه.ونفاي ا عليه، واألمور كل ا ميج ة  ،وع،مي ا نيده
ون يني أمي،  عني ةذا كان  ما  ي فدي  ،س له مخص اال  أمرني أني ،اال مالك أو ُسئ  مالك

دع أبدداكفع،دميه  م أمدك؛ ألن ل دا ثالثددة حادوق، فادال  أطت ود تعدصت أمدك؛ ألن األم أمر دا نيددد  ،ادد ت
ع أباك   ا األص ، ود تعصت أم  دة وكد ا ك  عني باألسلوب اللين وت ثير األب مدن ج،الزوج، ف طت

 تمشي األمور؛ ألن   ه مرايق،   ه من المرايق.
  ا مفروغ مدا  ح،د  مثد   د ا اليوفيدق باددر فأما ةذا ح،  العالق، وح،ل  المشااة والمشاخة 

ن ا ةذا كان  في ع،ميه أنه  اول ل ا أما  ح،  ةذا كان  األم بع،مة األب، وليس معنى   ا 
البادرة، أععندي وثيادة أن البادرة لدي، و دو  -تعني زوج دا–اكيب لي   اال  امرأة  ،مث  ما اال واحد

ب الباددرة لددي، فدي وادد م  ددو بحاجددةم ةلي ددا،  ددا نندد  الحددالل تعددوذي مددن الشدديعان، االدد   دزم تكيدد
 و ي والبارة لي. ،ي  و ا مام اال  اكيب ل ا البارةجاؤوا بالمعورا ال 

من مددا حاوادده فددي الشددرا ُمبينددة لكدد  واحدددم  أن صددحيح ، عنددي ةذا كاندد  فددي ع،ددميه ف ندد  تددروح
وِف{ ،وموضدحة لكدن للرجدال علدي ن خرجدة، د  ،[228]القبـرة: }َوَل يقح ِمْ ري الحـِذي َعَلـْيِ قح ِاـاْلَمْعري

د ُنددددد مددددن العشددددرة  ،أو الرجددددال  ظلمددددون النسدددداء ، عنددددي  دددد ا أن النسدددداء ييمددددرخن علددددى الرجددددال
 يه، وهللا المسيعان.  بالمعروص، ويؤخي ك  واحدم من ما ما أوجب هللا عل

 طالب: ...........
 اثنين في آنم واحد ُ ،لون ، اثنين.

 طالب: ...........
 ةذا أطلعي م.

 طالب: ...........
ةذا جرى الُعرص بشيء لدزتم، كمدا كاند  فاطمدة نند   ،-ومن ذلك الخدمة-ةذا جرى الُعرص بشيء 

، ُتج دز لده كد  مدا  حيداج، وأثردر ذلدك فدي تخددم علي دا تعدبخ لده -صلى هللا عليه وسدلم–رسول هللا 
 ما اال  ما يلزمك طبخ. -عليه ال،الة والسالم–وجاءا تعلب  اخمة من النبي  ،يدي ا

 طالب: ...........
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عند الحنانلة والشافعية د، ما علي ا ميء ةد الفراش، لكن من باب المااصة أن دا ةذا مرضد   ،د
دا مدا  مشدي مثد   د ا  لديسا  د ا د ُ عالج ا، وإذا مات  د ُ كف تن  بكدالم، فدي ُعدرص نندي آخم عموما

 الكالم.
 طالب: ...........

 .نعم
 طالب: ..........

االوا  ةذا مات  ما يلزمه الكفن، وإذا مرض  ما يلزمه عدالج، وبالمااند  د يلزم دا  دمدة،  د ا مدا 
  و معروص عند الفا اء، لكن الكالم بالمعروص.

جاءا تشكو المشاة في الخدمدة،  -عليه ال،الة والسالم–فاطمة نن  محمد سيدة نساء العالمين 
 .-عليه ال،الة والسالم -وتعلب  اخمة، ما اال  ما عليكت ميء، أرمد ا ةلى ما أرمد ا ةليه

 ميء؟ باقم 
 ن.اطالب: هطر 

َ{َوَاْوُلُه   ُر  كم ت . ،اارأ [233]البارة  }َواترُاوا 
وا َوَقْوليهي: " َ{}َواتحبي {َأْي: ِني َجِميِع َأْ َواِلكيْغ  [233]القبرة: َّللاح َ ِاَما َتْعَمليوَن َاِ ـير   }َواْعَلميوا َأنح َّللاح

 ".َأْي: َنًَل َيْخَفى َعَلْيِه َ ْيء  مق أ والكغ وأقوالكغ [233]القبرة:
 الل م ص  ت وسلم على عبدك ونبيك محمد.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


