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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ا ف ي حاشية على المقنع مطبوعة سنة ألف وثالثمائةة واثنةيو وعيةرطو ةباةة المنةارت وكنةد م ةر   

 سليمان. والخالف بينها وبيو حاشية الييخ في الوفاق
 عندكم يا شيخ محمد؟

 طالب: ...........
 حاشية المقنع على ةباة المنار القديمة.

 طالب: ...........
اة في باٍب واحدت فوجدت أن الحاشية القديمة عرضةة أولةى لهة   قابلد بيو الحاشي يو مقابلة سرط

الحاشيةت فما فيها موجو  في حاشية الييخ/ سليمان بحروفهات وفي حاشية الييخ/ سةليمان ةباةة 
 االسةةلةية اطةةا ات بةةيو حةة   الحواشةةيت ول بكةةد مةةو ال  مةةد مةةو حةة اي تن مةةا فال ةةه ل يكاطةةي ت ةةور  

نت وفةي حاشةية اليةيخ/ ه بحروفه موجو  في حاشةية اليةيخ/ سةليمات لكو الباب ال ي عرض مامال  
ح   الحواشي الم كورة لم تك كر فيهات ف  مدت أنها حاشية واحدة لها عرض انت  بيو سليمان حواشٍ 

اتولةةى كمةةا حةةو مالةةوم مةةو الحواشةةي واليةةروه والمَّلةةةات كلهةةا تَّلاةةف علةةى وضةةعت ثةةم  كةة ا  فيهةةا 
ات وأ ةةد  ي تنةةه  ن كةةان حةة ا ال  ةةور كافي ةةاحةة   المةةدة يكاطينةةا تقرطةةر   وطكةةدل، ت فةةين تيسةةر لليةةيخ فةةي

ةة  الةة  ي سةةي تي مةةو عنةةد اليةةيخت واليةةيخ مةةع  لوانةةه أبنةةاح اليةةيخ ال ليةة  محمةةو  ال قرطةةر المة ا
 ي نسخهات والمطبوعة مو لط الييخ.لحاشية قب  ةباع هات الييخ حو ال ال وط ري ال ي نسخ ا
 مع الييخ عبد الرحمو؟

 ........... :بطال
 ؟ماذا أماق سماحا 

 طالب: ...........
 ممكو.

فةةيذا كةةان الكةةالم الةة ي أنةةا أقولةةه  قيةةت و ةةحي  فةةي الك ةةاب كلةةهت فةةال  اعةةي  لةةى الحةةر  علةةى 
ا ةا شةد د  وو ةلد  لةى مبةالي لياليةة مةع  تالحاشةية القديمةةي تن ةةالب الالةم حر ةوا عليهةا حر  

 تة مةةو الميةةايخت أنةةا أحفةةرتها فةةي الةةدرن اتو  وال ةةانير دأنهةةا وقةةفي تنهةةا ل تكوجةةد  ل عنةةد نكةة
ي تنةه باةد وطكك ةى بحاشةية اليةيخ/ سةليمان تأحفرتها مايت فيذا لرجنا به   الةائدة يسه  اتمر

ِ م ب نها حاشية والغالب أنها لهت لكةو  بقةى أن النسةخة  تللييخ/ سليمانت لكنها وِجدت بخطه ما جك
وحةي  تالييخ سليمانت فلاله نسخها مو لةط اليةيخ/ سةليمان راتولى ةكِباد عو لط شخص غي

ي اليروه المطوالت ةالب الالةم الة على ال  ارحا فيها فوائدت وتح ر ال حو لطالب الالمي تن 
حافظ ه ما تكساف   يوش منها  ذا أرا  الواحد أن يقرأ في اليةره الكبيةر أو فةي اان ةاف أو فةي 

 م ا اح اج  لى أامان.
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قةرأ اان ةاف علةى اليةيخ/  ةال  الخرط ةي فةي سةبع  -رحمةة هللا عليةه–ل  البليهةي ا ةالييخ/ 
يك اةةة   رن فةةةي  تالِهمةةةم ضةةةاةد -لكةةةو هللا المسةةة اان-وحكةةة ا  تقةةةرأ  عليةةةه فةةةي الةةةدرن تسةةةنوات

 وهللا المس اان. تاان اف يح اج  لى عكمر أو في اليره الكبير أو في اليروه الكبار
 طالب: ...........

الةدرن اتو  وال ةاني أحفةرتها حنةات  تمةا حةو بةدرن واحةد تالمقنع أحفةرتها  رسةيو ىلحاشية ع
يانةي  تحاشية على المقنع مطبوعة في مطباة المنار بم ر سنة ألف وثالثمائةة واثنةيو وعيةرطو
ةة ومةةا  اتقبة  أم ةةر مةةو ن ةةف قةةرن مةةو ةباةةة السةةلةيةت وحةي قديمةةة ونةةا رةي تنهةةا كلهةةا ةكِباةةد وقة 

 توحةي وقةفي تنهةا نةا ر تت وطكغالى في ثمنهابندرة وحي موجو  تالالم عليها تيسر ح و  ةالب
 ي ورحا. مووالح و  عليها مو ِشبه المس حيالت  ل 

 طالب: ...........
ي أنةد مةا فهمةد يانة تأنةا مةا أعنةي حة   تح   الييخ/ سليمان قب  ح   بخمسيو سنة ح   السةلةية

 ي أنا أقو ؟ الكالم مو أوله ال 
 ول حي باهدك. دانيغل

الحمد هلل رب الاالميوت و لى هللا وسلم وبارك على عبد  ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأ حابه 
 تأجمايوت أما باد
ــاْ  : -تاةةالى رحمةةه هللا–فيقةةو  النةةا م  ــلث الِي ــرث "يانةةي مةةو أقسةةام الميةةا  " "َفْصــ: : اْلْسْس ــاْهر  َيْي َط

ر   وك يةر  مةو أحة  الالةم  لةى تقسةيم الميةا   لةى: ةهةورت  ت حبمةلوح ا ال قسيم علةى ةرطقةة ا ،"مثَطهْ 
 وةاحرت ون س.

وفي بداية ال قسيم قلنا:  ن مو أح  الالةم مةو ل  ةرذ حة ا ال قسةيمت بة   ةرذ أن الميةا  ةةاحر وحةو 
رت ون س  ول واسطة بينهما. تالمطهِ 

ا مو الحنابل  غير ذلك. لىفيهت   وحو: الميكوك توحو ابو راطو ةتومنهم مو اا  قسم ا رابا 
 وح ا ال قسيم ال الثي   رتب عليه عكسر في ف،هم ك يٍر مو مسائ  الطهارة.

 طالب: لل  سرأه يا شيخ.
 ما قرأته؟

 طالب: ال ما قرأته.
 .نام

 وعلى آله و حبه. تالحمد هلل رب الاالميوت و لى هللا وسلم على نبينا محمدٍ 
ر. ل"فص:  السس: -رحمه هللا تاالى–قا  النا م   الِا  : طاهر  يير مطهْ 

ــــر   ــــر مطهْ   ومــــا يســــلب ا ــــل المــــا  يي
 

ــــــــه و عــــــــدْ   ــــــــه     كصــــــــٍ   وطــــــــٍخ  فا 
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ــــــر    وفــــــ  المــــــا  قســــــل  طــــــاهر  ال مثطهي
 

ــــــــــــا  ال عٍــــــــــــدْ   ــــــــــــه مليــــــــــــ: ما ع  فم 
 و ـــــــلر  أدـــــــان ه  ـــــــد الســـــــا مي  مـــــــ  

 
ـــــل تث ســـــ: اشـــــهدْ   ـــــيهد ول ـــــاقم  ل  كـــــرض  

 ثهثدــــا ولـــــو لثَفــــ  أو مـــــ  الصـــــٍ  أو 
 

ــــــــٍعم     وم  دون  صــــــــ    ــــــــ جودْ  ــــــــو ن
ـــــ  يســـــهد فطـــــاهر    ـــــًل أوجٍ ـــــ:: م   وقي

 
ـــــــــــــدْ   ـــــــــــــر تسي ـــــــــــــًل   ي ـــــــــــــره أول  وتطهي

ــــــــ د    وال تــــــــوجٍ  لل ســــــــ: مــــــــ   ا   ي
 

ــــــــــ  ال ــــــــــاهر الم جــــــــــودْ    وتســــــــــمي د ف
ـــــر   الطـــــاهر   ـــــدض دـــــفاته   ومـــــا يثيْ 

 
 كـــــــ ا  لهـــــــا  ن   ـــــــ  اال ـــــــل   و ــــــــدْ  

ــــــ:: فــــــا      ــــــه مســــــ عم:  قي ــــــا  ل  وم
 

ـــــــــــــ::  ن يـــــــــــــ   ـــــــــــــه  .....   .....وقي
 ياني  ذا تغير بالخ  يخ لف حكمه عو الم غير بغير .  تلالا نام 

 ومـــــا  لـــــه مســــــ عم:  قيـــــ:: فــــــا    
 
 

ـــــــــره أ عـــــــــد  ـــــــــ   ـــــــــه  يث ي ـــــــــ::  ن ي  وقي
 ويثعفــــــًل نوجــــــه   ــــــ  يســــــير ت يـــــــر   

 
 

 ........................................... 
. تتن الخ  نةاذ  وطَّثر ولو كان قليال 
 ، وقي:".وما  له مس عم:  قي:: فا    ق  ني ه و ي  المس عم: "هطالب: لك  الع

قية : فةاح   بةةيةالقت وقية :  ن يكةةو لةالا يانةي مةةا عةدا  لةةه القةو  اتو ت وقية : يخةةرج مةو حةة ا 
 ال اميم الخ .

ـــــــًل نوجـــــــه   ـــــــ  يســـــــير ت يـــــــر    ويثعف
 

ـــــــدْ   ـــــــري   ســـــــب فسي  ـــــــ:: يســـــــير ال  وقي
 و  ـــــه طهـــــور   ـــــ:  ا  الصـــــحي  فـــــ  

 
ـــــ   ا ـــــ   ـــــدْ معال ـــــ  مســـــ حب ال عٍ  لوا ف

 اس املو . 
 طالب:   د ا ا  عملوا.

 أنا عندي ك لك. تل
 وطالب: و  د    ل .

 لكو ال  حي  مو المخطوط.
 و  ـــــه طهـــــور   ـــــ:  ا  الصـــــحي  فـــــ 

 
ـــــدْ   ـــــ  مســـــ حب ال عٍ ـــــ   ا ـــــ عملوا ف  ال

ــــــــــا  ــــــــــ  مطلسد ــــــــــالطٍخ يم  ــــــــــره    وت يي
 

ــــــددْ   ــــــ   مثع ل ــــــر  ث ــــــ  يي ــــــو دــــــف د م  ول
ـــــ  وإن   فصـــــ: مـــــا      مـــــ  ال ســـــل  ال 

 
ـــــرد    يكـــــون نهـــــا طثهـــــر المحـــــ: مـــــ  ال

ـــــــــل    يـــــــــر وهـــــــــو أر   فطـــــــــاهر     ول
> 

 كــــ ا ال يــــر فــــ  ابقــــوض ويث فــــًل  مٍعــــدْ  
 وطكنقى. 
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 طالب: وهللا ال اهر ويث فًل يا شيخ.
 ؟ماذا

 أ ه  ج . ابن الن   امد رأيد  ؛طالب: المٍعد يع   ف  السول اب عد أ ه تث فًل الطهارة
 وةات  كنقى.طختنه ح ى الم

   ي هر...طالب: وهللا ال 
 نرذ.  عنا

 لك  أ ا قرأتها  ث فًل. ،طالب: أ ا   د   ث سًل
 وأند حك ة.

 طالب:  ج     د  فس .
 النقط واضحة.

 طالب: ............
 . انن واضحاالنقط 

 طالب: ............
.  ياني   غير ولم   غير وحو أرض  فطاحر 

 طالب: ............
 وض.قف  اب

 طالب: ف  أقوض السولي ، لك  ف  قول ان   امد أ ه  ج .
 أحد ماه اليره؟ هفي

 طالب: مع  الشرح.
 شره ابو سادي. تاليره ما حو باليره الكبير

 طالب: ال ما مع .
 طالب: ............
 ابو سادي ماك؟

 طالب: ............
  براحيم. يل  المة اه مو أب

 .طالب:  ثكْم: يا شيخ   ًل..
 نام.

ـــــب   ـــــا   مثج ْ  ـــــ   ـــــلر م ـــــ  م  ف  وإن  
> 

  ــــــوض الطهــــــر لــــــل يطهــــــر وللمــــــا ..... 
 .  مك نب 
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 طالب: مثج ب  ما   كسر يا شيخ.
 ل ل حو مك نب.

 لك  لضرورة الشعر ال ش  أ ه مثج ب.   ،طالب: هو ال ش  أ ه مج ب
 وإن  ةةةةةنغمس فةةةةةي نةةةةة ر مةةةةةاٍح مك ِنةةةةةبٍ 

> 
 ............................................. 

 طالب:   كسر يا شيخ.
.  مك نب 

 طالب:   كسر يا شيخ.
  للها ماه.أالنون 

 طالب: وال د ل اها يا شيخ   كسر.    
ـــــ  م  فـــــ   ـــــلر مـــــا   مثجْ ـــــب    وإن  

> 
ـــــل يطهـــــر وللمـــــا  أ عـــــدْ     ـــــوض الطهـــــر ل

ـــــ   ـــــه ام  ـــــًل لطهـــــر    ـــــ  اب ِ  ومـــــا  ل
 

ـــــــدْ   ـــــــه   و  ـــــــر م  ـــــــ  ال طهي  الرجـــــــال م
ـــوة اب جـــ   أو  عـــم طهرهـــا ساوفـــ   ل

 
ــــــي  أ ــــــ دْ   ــــــه وجه ــــــر أ ــــــرض م   وتطهي

 طالب: ف   لوة وجهان، ف   لوة اب جاس.... 
 م   ما تقدم القو  بال نااع على سبي  الوجهيو لسيما أن المخطوةات حك ا.

ــــر فــــ  الد ِــــًل  م ــــدو  طهرهــــا  وال ضث
 

ـــــــ  يســـــــ:  ـــــــيم   ـــــــ جودْ   ـــــــافرة  م  و 
  كنقي. 

 قال الشيخ؟ ما اطالب:  جيب 
 .قا  شيئ ا ام

 طالب: ما شرح.
رحمةةة هللا –ولةةو اع نةةى اليةةيخ  ت-رحمةةة هللا عليةه- تاليةةيخ يك ةب اان ةةاف فقةةط تائ  مةا ييةةره شةةي

ن سةنة أو أقة  يمكةو حة   قدرتةهت لكةو يكمكو في وقد ك ابة الك اب وعمر  اثنان وثالثةو حو  -عليه
 ليف وال  ةنيف وفهةم الكةالمت  ةلباد ما تقدم به السو و ار مو اتعةالم الة  و لةد هم القةدرة فةي ا

آلةر يكانةةى ب حلية  ألةةةاا الك ةاب وكةة ا ل شةك أنةةه  اوأنةه باةد سةةنيو راجةع الك ةةاب أو  ةناف ك اب ةة
 أنةع. 

ـــر فــــ  الد ِــــًل  م ــــدو  طهرهــــا  وال ضث
 

ـــــــافرة  مـــــــ  يســـــــ:  ـــــــيم   ـــــــ جودْ    و 
ــــًل  طهــــر   ســــ رها  ــــ س فــــ  ابول  وال  

 
ــــــ  الم طــــــدْ   ــــــ  فضــــــل ا ف ــــــا م  وتطهيره

ــــــــــــــــ    و لوتهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا مثكل  أال  راه
 

ــــــــالطهر   ــــــــه تفــــــــردْ   ــــــــه م ــــــــ     و  
 ووجهــــــان فـــــــ  أ ِــــــًل تراهـــــــا و ـــــــافر   

 
ــــــــــلة  والطفــــــــــ: ييــــــــــر مثعــــــــــددْ    و   مي
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ــــــ   ــــــ: مــــــا     ــــــ  اب ــــــدا  م  وال  رف
 

  ـــــوض المـــــا  واب جـــــاس   ـــــًل  فدفــــــدْ  
ـــــ ج   ـــــ: مـــــا     يـــــر محـــــ: الطهـــــر  

 
 ت يــــــر مــــــ   جــــــ   ولــــــو  هــــــر فرقـــــــدْ  

ـر" :"فص:  : -تاالى رحمه هللا–قا    ةرت  السسـل الِـا  : طـاهر  ييـر مثطهْ  القسةم اتو : ةةاحر مكطهِ 
رت وحو واسطة بيو الطهور والن س.  وال اني ةاحر غير مطهِ 

 البيد اتو :
ـــــر    ومـــــا يســـــلب ا ـــــل المـــــا  ييـــــر مطهْ 
 

ــــــــدْ   ــــــــه و ع ــــــــه     كصــــــــٍ   وطــــــــٍخ  فا 
 ح  ح ا مو ح ا القسم؟ 

 طالب: ...........
ــ"وفـ  المــا  قســل  طـاهر ال مط "هْ  البيةد الةة ي  ليةه حةةو بدايةة القسةةم ال ةانيت مةةع أنةه فةةي اليةةره  ر 

ا   ت القسم ال ةاني ومةا يسةلب اسةم المةاح نةةس ال رتيةبت والمخطوةةات كة لك نةةس اشرح   انسميه ت، وُّ
ة تال رتيبت لكو البيد اتو  سلب اسم الماح ت ي ةير  اولةيس بمةاح ةكةِبخ فيةه شةيح  ةار مرق  مة ال 

 ير مو الطاحر. يمو القسم الطاحر؟ ما 
 طالب: لل  ٍق ما .

.  ما  ار ماح    أ ال 
 طالب: ...........

 اب دأ مو جد د. "وف  الما  قسل  "نام تنه 
 طالب: ...........

ـر ومـا  الطـه طـاهر ف ييـر ا ـمه القسم ال اني في المقنةع:  "السسـل الِـا  : مـا   طـاهر ييـر مثطهْ 
 وإل فغيةر اسةمه مةا  ةار مةاح   تيانةي جةاٍر علةى ات ة  ويلب  لًل أجلا ه أو طثـٍْخ فيـه ف ييـره"

 ما  ل  في أقسام الميا . تأ ال  
ــــر   ــــر مطهْ  ــــا  يي  ومــــا يســــلب ا ــــل الم
 

 ...........................................
ِبي ..  لى كونه  كنسب  لى لونه كةالحبر مة ال  أو مةا  وِضع فيه  بيت فان ق  مو كونه ماح   تياني  ك

ب فيه ما يكغير لونه تكأشبه ذل ا ل لك يكغير اسمه. ت ذا  ك  ف با 
 .وِضع في الماح لفار وةكِبخد فيه أو لحم فغيار ةامه ما ي ير ماح   "وطٍخ"

ة :  نةه لةيس بمةاح أ ةال   "فا ه   ه و عْد"  تانه عنه ياني مو أرا  أن   وض  فيه انهه عو ذلةكت قك
  الطهارة  نما تكون بالماح.
ــــــ  المــــــا  قســــــل   ــــــر  اطــــــوف  هر  ال مثطهي

 
 ...........................................

. 
 

 وح ا المق و  في الباب.
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ـــــــر    وفـــــــ  المـــــــا  قســـــــل  طـــــــاهر  ال مثطهي
 

ـــــــــــه مليـــــــــــ: ما عـــــــــــا  ال عٍـــــــــــدْ    فم 
 ........................................ 

 
ـــــــــــه مليـــــــــــ: ما عـــــــــــا  ال عٍـــــــــــدْ    فم 

 المانى؟  ما 
 ةالب: .............

ر"ل  س"ق ِكم عليها ب نها ان قلد مو الطهورطةة  لةى الطهةارةت   طاهر  ال مطهْ  ياني م   اتنواع ال ي حك
 كيف  ك ط  ماناات ال ابِد؟  "فم ه ملي: ما عا  ال عٍدْ "وسي تي ذكرحات لكو 

 طالب:  ثلي: اب دا  واب جاس ال   تم   م  الصهة والطواف وم  م  المصح .
 نه مس ام .تلكو ل  رفع الحدثي 

طالب: أ ا أقول:   ا ا  ثعْم: إلزال  الموا   ال   تم ـ  مـ  العٍـادا ، تم ـ  مـ  الصـهة، تم ـ  
 الطواف، توض  للصهة...

ت  "فم ه ملي: ما عا  ال عٍْد"تنه لم  رفع حدثه  ياني الماح المس ام  م ال  تك ا  به الن اسةة مة ال 
 الطاحر. ىلوغير  مما سي تي مما  ن ق  مو الطهور  

: ل  رفةع الحةدث ول  ك طة  الخبةر غيةر ت حة   َّطةد -فةي تارطةا الطهةور-لكو قةولهم فةي الطهةور 
 ح ا الةهم؟

 طالب: .............
 ؟ماذا

طالب: المراد المس عم: ف  رف  ما يم   م  ال عٍد، يع   المس عم: ف  الوضو  أو المس عم: 
   تم   م  ال عٍد، تم   م  الصهة.ايابش هف  يس:  ٍث ه ا المراد  سوله؛ بن ه 

 نقو ؟ ماذانام لكو 
ــــــر    وفــــــ  المــــــا  قســــــل  طــــــاهر  ال مثطهي

 
ــــــــــــا  ال عٍــــــــــــدْ   ــــــــــــ: ما ع ــــــــــــه ملي  فم 

 طالب: يع   الما  المس عم: إلزال  الموا  . 
 غير رفع الحدث؟

 طالب: ه  رف  الحد  وإزال  الدٍث.
 طالب: ..........

 أنا أقو  على الةهم ال ي أبدا  االوان.  تل
 طالب: ..........

 ي ير. ماذا
 طالب: ..........
 ياني مو قيو  ؟
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 طالب: ..........
 ما اا  اتمر فيه لبس.

 طالب: ..........
ر  ك ا  به الخبر؟  ةاحر غير مطهِ 

 طالب: ال.
ر. ر ال  ثلال  ه الدٍث وهو يير مطهْ   طالب: يير مطهْ 

 .اما يمنعت ما قلد: المس ام  توا  هنه ما في د: أند قل
 طالب:  عل الما  المس عم:.

 ".فم ه ملي: ما عا  ال عٍدْ " لى ةاحر ةيب  اح ا الماح المس ام  ان ق  مو كونه ةهور  
 طالب: يع   م  الطاهر ما أزيل   ه الموا   ال   تم   م  ال عٍد.

 طالب: ..........
  ر في الغالب.تبايفية في الظاح "فم ه"

 طالب: ..........
ر  "  ".وف  الما  قسل  طاهر  ال مثطهي

 طالب: فم  ه ا الطاهر ما أثزيل   ه الموا   ال   تم   م  ال عٍد.
 طالب: ..........

 ما سي تي ذكر  في الطاحرات.
 طالب: ..........

 ال ي رفع الحدث يقولون: ةاحر.
 طالب: ..........

 ماناات؟أم مو الطاحراتت ح  المرا  م ط   "ل عٍدْ فم ه ملي: ما عا  ا"
 طالب: ..........

 طالب:  و ه رف  الحد  وأزال الدٍث...
 طالب: ..........

 ياني: مو الطاحر. "فم ه"
 طالب: ..........

 "فم ه".
 طالب: م  الطاهر ما أثزي:  ه ما عدا يم   م  ال عٍد.

 طالب: ..........
 م ط .. م ط .
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 .......طالب: ...
 ما اا .

 طالب: ..........
؟  يس خرجونه بال قطير م ال 

 طالب: ..........
 فل ر نام هللا ية   عليك.

 طالب: ..........
" نرطةد أن نةهةم تةكيةك الابةارة   ـر  الة ي حةو محة  البحةرت فمنةه مةةا وفـ  المـا  قسـل  طــاهر  ال مثطهي
 ...أاط  به مانع  مو ماناات ال ابد

 .طالب:  عل
 . نظرعمر  ابأ  ع

 طالب: ..........
 حو؟ ماال الر 

 طالب: ..........
حم؟   ل ل الرباعي أي  اترباة عدِ 

 طالب: ..........
 هللا حو عندنا ح ات ةيب وال اني؟

 طالب: ..........
  ددتها مرتي  أو ثهث .

 طالب: ..........
 النوع الرابع: الميكوك فيهت اا   ابو الراطو.

 ......: ....طالب
 حو القسم الرابع؟ ماقا ؟  ماذا

 طالب: ..........
 تارفون الك اب؟

 طالب: ..........
 ي نارفه.ري وهللا اليافاية ثالثون ح ا ال ةيب ما أ 

 طالب: ..........
 ةاحر.

 طالب: ..........
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بد  ن ق  مو ع ال احو المانى الواض  أن ما  ك ا  به مانع مو موان ملي: ما عا  ال عٍْد""ل عموم 
  لى أن يكون ةاحر ا. امونه ةهور  

 طالب: ..........
 وحو ال ي أوقع في ااشكا . تح ا الةهم الم با ر
 طالب: ..........

مةو حة ا  احو م ايو أن يكةهةم علةى حة ا الةهةم أن مةا أكاطة  بةه مةانع مةو موانةع ال ابةد ي ةير ةةاحر  
 النوع مو ح ا القسم.

يانةي: منةه م ة  مةا أكاطة  بةه مةانع مةو الموانةع نة ر   الكـر "  مي  مـ د السـا لر  أدـان ه  ـ"وم ه 
 يسير ماح  قلي  غكِمسد فيه  د قائٍم مو نوم لي .

 طالب: ..........
لو أاط  بالمانعت المانع أعم مو أن يكون في رفع حدثت ولكو ما أكاطلد به الن اسةت وارتةاةد بةه 

 ةاحر عندحم مو ح ا النوع.ن اسة وكان آلر غسلٍة االد بها ال تالن اسة
مةو نةومت مةاح  قلية  نة ر  يسةير أ ةاب هت  أدـان ه  ـد السـا مي  مـ   ـر ""مةاح  قلية   "و لر  يسير"

 والمرا  بالقلي : ما  ون القل يو.
 غكِمسد فيه  د قائٍم مو نوم لي . أدان ه  د السا مي  م   ر ""

 ك ير  منها ليس بطالب الالم حاجة  لها. تةا ك ير وفراعوا على ح   المس لة فروع   تللوضوح " اقم"
"الكرذ: النةومت  "م   رض" هث »تنةه فةي الحةد ر  ي" اقم  ليهد والبي وتةة ل  ت«اَل َ ـْدْر  َأْ ـَ  َ اَتـْ  َ ـدث

ــاْ لثوَن تكةةون  ل فةةي الليةة   ــْل َق ــا َأْو هث يانةةي البي وتةةة فةةي الليةة  والقيلولةةة فةةي  [4]اب ــراف: }َنَياتد
 النهار.

ياني قب  غمسها ثالث ا كما جاح اتمر به في الحد ر أو النهي عو غمسها قبة   ولل تث س:" "ليهد 
 غسلها ثالث ا.

 قد يكون ل حاجة لها. ف َّتي بباض الكلماتي ل كمي  الناظم وإل  "ولل تث س: اشهْد"
 ي ؟ح  ح ا الوعد لا  بمو يحرن بالل «َ ْي   َ اَتْ  َتْحرثسث ْف  َ ٍْيْ: هللا»
 لب: يع   يدرج مدرج ال الب؛ بن الحرا   يالٍدا ف  اللي:.طا
 شك أن الحراسة باللي  أحوج منها  لى الحراسة في النهار. هما في

سها لو لكة،دت قا : أنا أرطةد أن  "ثهثدا ولو لثَف " ياني ولو ج م ح  النائم أنه لم يك ب  د  أذذ  كن ِ 
اَل َ ـْدْر  َأْ ـَ  َ اَتــْ  »يقةو :  -ليةه ال ةالة والسةالمع–سةو  أت مةد أن  ةدي لةم يمسةها أذذي تن الر 

هث  ياني لةو لةهةا بيةيٍح وتحقةت المنةع مةو و ةو  اتذذ  ليهةا أو و ةولها  لةى اتذذ كة لكي  ،«َ دث
 ه     ثر الماح؟ف توات   الطهارة تتن الِحكمة تابديةت لكو  ذا كاند الِحكمة تابدية

 طالب: ال    ثر.
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عليةةه –ون ةة م ب نةةه لةةم يك ةةبها شةةيح أو نقةةو : مةةا  ام الرسةةو   تحكمةةة تابديةةةاح والحة    ةة ثر المةة
ولةو  توإن لةهةا تفينةه لةو  ةدري  «اَل َ ـْدْر  »وحو الة ي ل  نطةت عةو الهةوذ قةا :  -ال الة والسالم

ا يحرسةةها  بقةةى مةةا جةةاح فةةي الحةةد ر ل بكةةد منةةهت ول بكةةد مةةو وقوعةةه ولةةو جةة م ب نةةه لةةم  وضةةع أحةةد 
 ؟ يك بها أذذ

 ب: ..........طال
 وضع؟ ماذا

 طالب: ..........
 ماميرا! 

 طالب: ..........
 ماميرات مراقبةت وهللا ح ا شيح لةي على الةقهاح.

 طالب: ..........
ٍْي ث  لًل  يشوْمهْ »  ياني مو ح ا النوع؟ « ن الشيطان َ 

 طالب: شيخ اإل هم يمي:  لًل أ ه م  ه ا ال وع.
 طالب: ..........

يقو  لنا ما حو بغرطب أنه ..... ي يطلع على  ح  عندك غير ح ات ال هكاميراتت ما فينةع الما  
 .اثاني   حالا 

 طالب: ..........
أو مةو  اياني ال ي  كرطد أن    مد وط حقت أن  ةد  محةو ةة مةو حة ا الح مةا ت فهة  يكا بةر مكاانةد  

 حقِ ه أن يةا  ذلك؟
 طالب: ..........
ةةا قة تنهةم ذكةروا أن ا : أنةةا أ ري أ ةو باتةةد  ةديت ووضةاها فةةي كةيست فلمةةا أ ةب  وجةةدحا شخ  
بر .   ال   ك

 طالب: ..........
 نسلسله.

 طالب: ..........
 ما حو بالام على ال دار.

 طالب: ..........
  ربط واحدة بال انية.
 طالب: ..........
 هللا المس اان.
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 ة  أن اليقةيو ل  كة ا  باليةك كونةه ل  ةدري إل فاتنهةا تابديةة و  المق و  أن أح  الالم يقولون: 
فه ا شكت والطهارة م يقنةت والقاعدة أن اليقيو ل  كة ا  باليةكت لكةو جةاح اتمةر ال ةحي  ال ةرط  

 بغس  اليد و ثالث ا قب    لالها في ااناح ل شك أن ح ا أمر فوق مقدور البير وفهم البير.
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 .......طالب: ...

  بقى أنه ل  دري أ و باتد  د .
 طالب: ..........

  "."ثهثدا ولو لثف ول لك يقو : تولو
 طالب: ..........

 تابدي.
 طالب: ..........

 حو تابدي لو  كو ،   لى حقيق هت وإل لو كان ماقو  المانى لكان اللف يكةيد.
 طالب: ..........
 فيها أذذ ل  م بطهارتها. لم  ر، لى  د  و   المانى  ذا نظر  نام لو كان ماقو 
 طالب: ..........
 مس يقظ مو أي ؟
 طالب: ..........

 ل بالمس يقظ  ذ ا بالمس يقظ.
 طالب: ..........

 ما  ل مه يغسلها.   اي ما نام اللي  أبد  السهران ال 
 طالب: ..........

ول  كرطد أن يغمس  ةد  فةي  تالحد ر لو اس يقظ مو نوم اللي  الناقض للوضوح المنطبت عليه تنام
 ؟«فه ي م »ااناح  كرطد أن يغس   د  مو ال نبورت ح   ل مه أن يغسلها ثالث ا والحد ر: 

 طالب: ..........
فةرق بةيو أن يغمةس  ةد  فةي اانةاح أو  ن قةة  المةاح  ليهةات لةو ذكةروا حة ا ذكةرو  مةو فةةروع  هحة  فية
 المس لة؟

 طالب: ..........
مح  وورو  المح  على الماح يكةرقون بيو ح ات فالةى حة ا  لة م أن يغسة  ثالث ةا ح على الورو  الما

 مو ال نبور؟
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 طالب: ..........
 ن المسةة يقظ  ل مةةه أن يغسةة  ثالث ةةا علةةى أي حةةا ي تنةةه سةةواح  ور  المةةاح عليهةةا أو ور ت  :نقةةو 

قنا بينهم  .االحكم واحد   ا  ارعلى الماح  ذا ما فرا
 ......طالب: ....

 مةاذاد تحةظ ال ا  يقو :  وطغس  اتقطع بقية المةةروض   ذا كةان مةا فةي شةيح مةو المةةروض أن
 ؟تةا  ماذاتحلت رأسك وأند أقرع ما في رأسك ول شارة  أن النسك تكرطد في يغس ؟ أند لو

 طالب: ..........
 ما اا  عند  بقية مو شارت هللا المس اان.

 طالب: ..........
ــهث اَل فل» توإن كةةان ل  ةةدريي تن الالةةة فينةةه ل  ةةدري  فةةي اانةةاححةةو يغسةةلها  ثــاد، َفْه ي َيْ ْســَلَها َثَه

يقولةةون:  ن كانةةد الالةةة ماقولةةة فمةةو لةهةةا وتةةيقو مةةو عةةدم ورو حةةا علةةى ن اسةةة أو ورو   «َ ــْدْر  
الالةةمت  ن اسةٍة عليهةا فينةةه ل  ل مةه غسةةلهات لكةو المحقةت لةةو جرطنةا علةةى القواعةد الةقهيةة عنةةد أحة 

 ل يق في وجوب الغس  ول ل وم الغس ي تنه شك في مقاب  يقيو.     «َفْه يهث اَل َ ْدْر  » قلنا: قوله:ل
ــــ  الصــــٍ  أو ــــ  أو م ــــو لثفي ــــا ول  ثهثد

 
ـــــــــــــٍعم  ...............................   ن

 " . "نٍعم   ياني لو غمس باض  د  أ اباه م ال 
 طالب: ..........

 أ و؟
 .......طالب: ...

 لمق و  بها أن ال بي مس الماح وحو قائم مو نوم اللي  ما  َّثِ ر.ا
" . "أو نٍعم   بباض اليد ياني مو ات ابع م ال 

   ياني أق  مو ن ف اللي  فينه ل  َّثر عندحم."و وم  دون  ص   
ـ  أو مـ  الصـٍ  أو نـٍعم  و ـو  ـ  مع ـاه أ ـه مـ ثر "لـو لثفي م  طالب:  لها  طفها  لًل ولو لثفي

  " يع   ف  أجود السولي  ما   ثر.دون  ص
 نه م   ما لو لكةادت وعطةها عليه على المةَّثر  ةد  علةى ذلةكت ولكةو ال نبيةه عليهةا  ةد  علةى أن 

 حناك لالف ا في المس لة وإل لما تح اج  لى تن يص.
" .. "ولو لثَف  أو م  الصٍ  أو  .ي..فليغس   د  ثالث ا ياني ال  فينه ل  دري نٍعم 

 .........طالب: .
 لو غمس ات ابع.
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اليةد  ذا أةلقةةد فهةي الكةةف لةو أ لةة  ات ةابع مةةا تحقةت أنةةه غمةس  ةةد ت فةةال  «َفـَه َيْ ْمــْ  َ ــَدهث »
  ل مه ذلك بناح  على مةهوم اليد.

 طالب: ..........
 ةابع  ذا أ ل  الكف غير ات ةابع سةواح  حة ا أو ذاكي تن اليةد  كةرا  بهةا الكاملةة مةو أةةراف ات

 المة   ال ي تكقط،ع في السرقة.    لى 
.................................... 

 
 نـــــــٍعم  و ــــــــوم  دون  صـــــــ    ــــــــ جودْ  

 ياني القو  المرجوه: أن ح   اتشياح ل تَّثر. 
ــــ  يســــهد فطــــاهر   ــــًل أوجٍ ــــ:: م   وقي

 
 ............................................ 

 ب؟لالس حبا ياني ح  اتمر للوجوب أو 
 طالب: ..........

للوجوب ما  ام  َّثر في الماح فهو للوجوبت وإذا قي : الِحكمةة تابديةة ول أثةر لةه فةي المةاح توجةه 
 القو  بالس حباب.  

ـــــ  يســـــهد فطـــــاهر   ـــــًل أوجٍ ـــــ:: م   وقي
 

ـــــــــــــدْ   ـــــــــــــر تسي ـــــــــــــًل   ي ـــــــــــــره أول  وتطهي
 ى وأحوط.ياني الخروج مو ح ا الخالف وام  ا  اتمر النبوي ل شك أنه أول 

ـــــــ د   وال تـــــــوجٍ  لل ســـــــ: مـــــــ   ا   ي
 

 ........................................... 
 تن حكم ح ا ما حو بحكم الوضوح حكم اااالة  االة المانعت واااالة ل تح اج  لى نية.  

 طالب: ليس  مفعوالد  ه.
 حي؟ ما

 طالب: وال توجٍ .
 نية .

  عل.طالب: 
 نام.

ـــــــ د  وال تـــــــوجٍ  لل ســـــــ: مـــــــ    ا   ي
 

 ........................................... 
 ف  الطٍا   مطٍوع  الرف . هطالب: ب  

 ن؟اعليها ضم 
 ن،  ٍدو أ ها  ط  م  الطا  .طالب:  عل  ليها ضم ا

 نام لط  أنا ما عندي ح ا الرفع.
 طالب:   د ا  ح .
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  لى نية.ل تح اج ل يح اج  لى نيةي تنه مو باب اااالة كياالة الن اسة 
تنه  ذا قي : بوجوب ال سمية في الوضوح فين الرفع واااالة كما قي  فةي  االةة الن اسةة  "وتسمي د"

 ل تكقان على الوضوح في ح ات فال تح اج  لى نية ول تسمية. 
..................................... 

 
 وتســـــــــمي د فـــــــــ  ال ـــــــــاهر الم جـــــــــودْ  

 عندك؟ ماذا 
 ولي .أظهر الس طالب: ف 

 في الظاحر مو القوليوت لكو م،و  كوجب النية وال سمية يادحا مو باب رفع الحدث؟
 طالب: ..........

 حو حدث؟
  عل.طالب: 

كم الوضوح أو ح ا... كمه حك  ح  ح ا حدث حك
 طالب: ..........

    ثر الماح عندحمت في أ   المس لة.
 طالب: ..........

 مااا  نامت البقية اس ئناف كالم جد د.وم اللي  مو غس  اليد لقائم مو ن
 طالب: ه ا آ ر درس أ س  هللا  لي ؟

 نام آلر  رن بالنسبة...
 طالب: ..........

 يقو ؟ ماذا
 طالب: ..........
 لكو مو قا  به ا؟
 طالب: ..........

 لكو ما حو بالقو  اترج . تاليره
 طالب: ..........

 د حنا. براحيم كان االورقة يا أب
 لب: ..........طا

 ي يانيه أبو عمر.  اطا ة ابو راطوت ما حو به ا ال الميكوك فيهت ح 
 طالب: ..........
 ح ا مع المخطوط.
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 طالب: ..........
 فيه؟ ماذا

 طالب: ..........
 على حسب تكليةهي تنه م ةاوت تةاوت كبير.

 طالب: ..........
كم الم نون ل.   ذا كان حكمه حك

  
  

 


