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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 ذا يطلب شرح البيت األخير من الدرس السابق.ه

-ألنه بالقسم الثالث أليق به من القسم الثااني مام ووا     -إن شاء هللا-ُيشَرح في الدرس القادم 
تبً ا للقسم الثااني  وما  بالقسام الثالاث ألياق  وشا َ يُشاَرح بالادرس  -وم  في المخط طات كذلك

 القادم إن شاء هللا ت الى.
وعلاااى  لاااه   ال اااالمين  و ااالى هللا وشااالم وباااارر علاااى عباااد  ورشااا له نبي اااا محماااد الحماااد ب ر 

    أما ب دوأ حابه أجم ين
 في القسم الثالث من أقسام الميا . -رحمه هللا ت الى–فيق ل المص  ِّف 

َمـا اْلَيِسيرُ وَ َواْلَكِثيُر َما َبَلَغ ُقلََّتْيِن، " أن قال: لىإ" اْلِقْسُم الثَّاِلثُ  "فصل  : -رحمه هللا–قال  ُُ وََ " َمـا ُُ
وم  تقسيم الميا  إلى ثالثة أقسام  واعتمدوا حادثث القلتاين فاي   على اال طالح الذي جروا عليه

اختلاف أماا ال لام فاي تصاحيحه  «َاْلَماَء ُقلََّتْيِن َلـْم َيْحِمـْل َاْلَبَبـثَ  َبلغِإَذا » حادثث حد القِّلة والكثرة
ِب مان قِّبااا جمااعل مان أمااا ال لاام وتضا يهه  لكاان الهق اااء جاروا علااى ا لقاا ل صتصاحيحه وماا  مصااح

ماا  م شاايس ا شااالم اصااان تيميااة والحااافر اصااان ححاار ووياارمم كثياار  اااحح    وكثياارب ماان األ ماااة 
ه  .  و َّ

وأشرنا إلى شيءل من علته ومي االوطرا  في الس د والمتن  ولكن ُنهي مذا االوطرا  مان قِّباا 
صاين الرواياات ث تهاي االواطرا   فالمضاطر  ماا ُثارو   جمع؛ ألن االوطرا  إذا أمكان التارجيِ

 على أوجهل مختلهة متساوية  فإن أمكن الترجيِ فال اوطرا .
من ُيصحِ الحدثث يق ل: ُيمكن الترجيِ؛ ألن االختالَ في مقدار القلة  وفي عدد القاالل  وفاي 

صاين ماذ  الرواياات  الس د أيًضا اوطرا ب  خر  ولكان كماا جا ِ جماعب مان أماا ال لام إلاى التارجيِ
المختلهااة فاااانتهى ع ااادمم االواااطرا ؛ ولااذا اعتمااادوا ماااذا الحااادثث فااي الحاااد الها اااا صاااين القلياااا 

ل الح اصلة والشاف ية في مذا.  والكثير  وم  َّ
ِ وير  إذا فرو ا من ذلك صيَّ ا   على كا حال نمشي على ا طالح م  وإذا كان في األدلة ما ُثرج ِّ

 إن شاء هللا ت الى.
َمـا ْلَيِسيرُ َوا ُُ وََ ُعِماَةـ    َما ُُ َُ: ََْرَِ ، َوَهْ:ـ ألن ام اعتمادوا فاي تحدثاد  ؛"َوُهَمـا َخْمُسـِماَةِ  ِرْلـِل ِلـاْلِعَراِق ِو

كا صلاد ُتصاَ ع فياه القاالل  وماي ماا يقلاه الرجاا المت شا  فوعي  ا ن ًعا من أن اع القالل وإال   الُقلة
 شع  ما تقله اليد وير ما تقله اليدثن.  شا أو صيديه  وبي  ما ص نب  -كما قال ا–صيد  

وأن نبق اا مثاا قاالل محار  وقاالل   واعتمدوا في حدثث ا شراء والم راج  وأنه رأ  شدرة الم ت اى
محاار قااال ا: م ل مااة المقاادار متق ااة الصاا  ة محاادودة المقاادار مثااا المكاثيااا والماا ا ين ال ت يااد وال 

القلة تسع قربتين  وشيًئا  لمااذا لام يقاا: نصاًها   رأثتت قص  واصن جريج قال: رأثت قالل محر  و 
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ماا يحا م؛ ألنااه ماا يمكان تاار  القلاة أو القربااة وتحادد وتحا م أن ااا تساع شايًئا  وشااي تي مان ورا اا  
 تقري      أوكالم م ما م  تحدثد 

 ضا م: ثلاث  ولكان ل بقال ا: األح ط أن ُيحَ ا الشايء نصاًها  قاا "َوُهَما َخْمُسِماَةِ  ِرْلِل ِلاْلِعَراِق وِ "
القلة تسع قربتين وشيًئا  والقربة تسع ما ة رطاا باال راقي  فالقلتاان خماب قار     مم ج ل   نصًها

 والقربة ما ة رطا  إًذا الخمب القر  خمسما ة رطا بال راقي.
ُعِماَة   " َُ: ََْرَِ  عن ا مام أحمد رواية أرب ما ة." َوَهْ:

ن ماذا علااى ج اة التحدثااد إمااذا الهار  يسااير بحياث ُيقااال: ماا  الهار  صااين الخمساما ة واألرب ما ااة
 حكم   لىبحيث ل  نقصت الخمسما ة رطا واحد انتقا من حكم إ

ُعِماَة   " َُ: ََْرَِ    ".َوَهْ:
 لالب: ..............

 ال شك أنه مؤثر.
ْينِ  َوَهْل َذِلَك َتْقِريب  ََوْ " َُ ه مان خاالل ماا ُيقاال فاي تحاالم وما   األول أنه تقري " َتْحِديد ؟ َهَلى َوْج

مقدار القربة  ومما قيا في اا مان أول األمار بال سابة الصان جاريج: وشايًئا  تقريا  بحياث لا  نقاص 
 رطا أو رطالن أو ثالثة أو خمسة  ار كثيًرا ال ثؤثر مذا ال قص.

 لالب: ..............
 ن م 

 لالب: ..............

 و ن.. و ن  الرطا و ن.
 .......لالب: .......

 م و ن  .كال   ث  أرج    إلى ال  ن 
 لالب: ..............

كااان الرطااا  وشاايء   كااان ُثت اَمااا بااه قبااا ت حيااد المكاثيااا والماا ا ين  الرطااا مثااا الكيلاا   ال ال
دت بالكيل .  ُيسم نه ال  نة  واألوقية كل ا ُث َ ن ص ا وُيت اما ص ا  ثم أُلغيت مذ  الم ا ين  وُوح ِّ

قطااار المحاااورة ُيساام ن وحاادة الاا  ن  اا حة  ماادارس الاا اردة ال افاادة ماان األفااي كتاا  الك ااا نقاارأ 
  ت رف ن ا أنتم

 لالب: ..............

   حة   
 الص حة  ت ن مذ  ماذاطي  

 لالب: ..............
 ي  ي ما مي ص احدة كذا أو ما تدري أنت 
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 لالب: ..............
 .أو خمسين ايصا أرب ين ما رأ  حمارً   لشا الي م ووع ال اس ي  ي ُيمكن يش  ا

 لالب: ..............

 أليب كذلك   ال م ومدنيت م أل ت م عن مذ  األم رال  ظروَ ال اس وأح   
  لالب: ..............

 .جاءت ا في كتب م المدرشية  كتبكم المدرشية  م ج دة  ال ال
 لالب: ..............

 أنت ! ترشد ذاما
 .........لالب: .....

 القهة.  الُقهة ن ع مكيال؛ ألن ا وعاء
 لالب: ..............

 هي. ليستالكفة كفة الميزان  ،ال

 .........لالب: .....
 ؟ماذا

 لالب: ..............

 ومذا م روَ ع دنا.  الُقهة
 لالب: ..............

  تست مل نه أنتم
 لالب: ..............

  ال  نة عبد هللا مدرر اث ال  نة  أبكان ُثت اما به على أنه ثل
 لالب: ..............

 وثلث ال  نة ُيقار  ثلث الكيل .
ا بماا ُث جاد ع اادنا اون  وماع األشاف أناه فاي ب اا  علاى كاا حاال انت ات  لكاان علي اا أن نت اما

 ااا البلاادان حتااى التااي ت تمااي وت تساا  لتشااالم مااا اكتهاا ا بإلغاااء المكاثيااا الشاارعية  صااا رتَّباا ا علي
 عق بات َمن ُت جد بح  ته ُث جد بح  ته  اع ُي اق .

بشخصل في ح  ته علي الط طاوي في مذكراته لما كان قاويًّا قال: جاء لي المدعي ال ام  الشيس
بح  تااه  اااع  فقااال لااه الشاايس  قااال: قلاات لااه: مااا مااذا الصاااع الااذي    اااع  ادعااى عليااه ص ااذا

تسات مله  أم تت تست مله فاي البياع والشاراء والم اامالُوبِّ  بح  تك أو ُوبِّطت متلبًسا به ما أن
ء  ولا  قاال: ك عاء من األوعية  ي  ي لق اه الُححاة  قاال: وعااءب مان األوعياة  قاال: ماا علياك شاي

 نس ل هللا ال افية.   ...  ثار ب د ش ة 
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 لالب: ..............
 الم ا ين.ت حيد المكاثيا و   مذا شببه الت حيد نلما أُلغيت ع دنا قال ا: إ
 لالب: ..............

كااان كثياارب ماان وُيباااع وُيشااتر   وُيكااال فيااه المكاايالت  وإن   ُي مااا بااه ع اادنا  الصاااع مااا أُلغااي
   على كا حال هللا المست ان.اأو و نً  االمكيالت ُتباع ُج افً 

ْينِ  َوَهْل َذِلَك َتْقِريب  ََوْ " َُ  " واألقر  أنه تقري .َتْحِديد ؟ َهَلى َوْج
  : ..............لبلا

طلَّااع  امااذا تحدثااد القلتااين  مساااحت ا ذراع وربااع مك اا   وبااال مق كااذلك  وإذا كااان ال عاااء مسااتدثرً 
 تستخرج مساحة الدا رة  مساحة الدا رة كيف تستخرج ا   أن حة الدا رة ال ُصدمسا

 لالب: ..............
 دارس أثن أنت  أمما أش ل ب ي  ا  نسيت 

 ر.لالب: َصف القط
نصاف القطار ي  اي يق لا ن: ناق نصاف القطار فاي ال سابة التقريبياة اث اين وعشارين علاى  هنُيسام  

 ع المساحة.شب ة  وتطل
ْينِ   َذِلَك َتْقِريب  ََوْ َوَهلْ " َُ " ي  ي ما صين ثدث ا من نص ص و ثار  ما ُت طي مثا َتْحِديد ؟ َهَلى َوْج

خمساما ة رطاا تقاع فياه نحاشاة  ولام ثتغيار مذ  الدقة بحيث ل  نقص رطا واحد انتقا  ي  ي ل  
 م ه شيء  طامر.
 لالب: تقريب.
 التقري  أقر .

 ن مؤثر فيه ثم ب د ذلك التقري  إذا قلت: كم م
 لالب: فيؤثر مجُر المالقاة.

 كم من مؤثر إذا نقص   ال
 لالب: ..............

 إذا نقص كم من مؤثر 
 لالب: ..............

 هللا ما أدري فيه ما فيه.وعامة ال اس وأعراَ ال اس  ن وت يدو 
 لالب: ..............

ووا  ا  ماا ت ضاب  ماذ  األما ر  مااإال ل  قلت: خمسة كيل  أو عشارة كيلا  ا حاد  عشار و ن م 
 .ص ذ  الطريقة
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نااه تم ااى أن لاا  كااان مااذم  الشاااف ي مثااا إالغ الااي وكررنااا ق لااه مااراًرا أنااه قااال:  قااال ولااذلك لمااا 
 إلى مذ  األم ر.لتهت ما ث  مذم  مالك

لة ع د المذام  في ا من المشقة وال  ت في واب  ماذ  األما ر ماا  وفي كت  الهروع الشيما المط َّ
 ى كثيرل من طال  ال لم فضاًل عن عامت م.  يص   عل

 لالب: ..............
  ماذا

  لالب: ..............

م أن الشري ة السمحة ال تا تي بمثاا ماذ  وهللا مسا ا وفروع ذكرما ال  وي في )المحم ع( أنك تح  
 .األم ر

 لالب: ..............

ل والقاا ل بمااا قالااه األ ااحا  رأوا أن ذلااك تقريًباا وإن   االمتحااه أنااه تقرياا  حتااى علااى شاابيا الت اا ق
 نه تحدثد.إال: قو خالف ب ض م 

ْينِ " َُ  في نحاشته." ي  ي طامر  ثم شك َوِإَذا َشكَّ ِف  َََجاَسِ  اْلَماءِ  ،َهَلى َوْج
" َِ اَرِت َُ َِ َبَ:ـى "  " طامر شك في نحاشتهََْو َكاَن ََِجًسا َفَشكَّ ِف  َل اَرِتـ َُ ََْو َكاَن ََِجًسا َفَشـكَّ ِفـ  َل

ًرا  ثاام طاارأ الشاك فااي ارتهاااع ال  اف والط ااارة ثبقااى األ ااا المتايقن أنااه كااان طاام "َهَلـى اْلَيِقــينِ 
  فشاك فاي ط ارتاه  ُمتايقَّن ال حاشاة اكاان نحًسا كاب على ط ارته؛ ألن الشك ال ُث ياا اليقاين  وال

ص ااى أيًضااا علاااى اليقااين  ومااذ  مااان األماا ر الاااامرة ال اواااحة  والب اااء علااى اليقاااين ماان الق اعاااد 
 أن الشك ال ُث يا اليقين.المقررة  من الق اعد الهق ية المقررة  و 

ه شبع باأو انت ارته على ط في إناء طامر  ثم لما جئت الصبِ شككت ما م  با ل  وو ت ماءً 
وا نااء مكشا َ   فاي البار وأنات داخاا الخيماة ناا م  شر  م ه  وما  فاي شاك ل ممكان أوكل   أو

 ص اثق أن المااء باا ل خارج الخيمة  والخيمة ح ل ا كال  تسمع نباح ا  فلما أ بحت قلت: ما أنا 
 ط ارة.على ط ارته مع وج د مذ  الكال   ماذا تص ع  ُثلغى الشك؛ ألن األ ا ال

؛ ألن ا ال ُصد من ولبة ظن أن ا ولغت فيه أو ولغ في اا ب ضا ا    وإذا أورث كثرة الكال  ولبة ظن ل
 ولبة الان ما ُث  َّل م  لة اليقين  

 لالب: ..............
عالية والبة أن مذ  الكال  مرَّت به ولن تتركه صدون ول غ ما لم يصا با نساان إذا كانت ال سبة 

  اس.إلى حد ال ش
 لالب: ..............

 مست ي الطرفين مذا األ ا.
 لالب: ..............



 

 

 

 

 

 

7  
7 

 7 يخ عبد الكريم اخلضريمعالي الش

 مذا المقرر ع دمم مذا ت بقد ما م  ص حاشة.
 لالب: ..............

الص مان مارور ال حاشاة علاى ماذ  األرواية  واألرواية في الساصق ل اا حكام؛ ألناه ال ُيمكان الخا
األرض مبلطة حتى ل  أ اص ا شايء  ثام   يقة ُمتيقَّنال   ل إلى الحقفتشر  ال حاشة  أما اون 

 جاء ب د  ماء راح  لكن في الغال  أنه ال ُيصيب ا شيء.   
"، َِ اَرِت َُ ََ اْلَمـاُء الطَّـاِهُر ِلـال:َِّجِل َلـْم َيَتَحـرَّ وَ  ،َبَ:ى َهَلى اْلَيِقينِ  ََْو َكاَن ََِجًسا َفَشكَّ ِف  َل ِإِن اْشَتَب

َما َهَلى الصَّ  ُِ وال   ع اد  إنااء فياه مااءب طاامر  وإنااءب فياه مااءب نحاب" ِحيِح ِمَن اْلَمْذَهِب، َوَيَتـَيمَّمُ ِفي
 ن يك ن في حكم من ال ماء ع د .افي مذ  الحالة ُثلغي ا ناء  ُيمكن التميي  صي  ما

َماَلْم يَ " ُِ ب قد يختلف ل نه ول  يسإما ث ار  قد يق ل قا ا:  "َتَحرَّ ِفي يًرا ول  ص سبةل ن الماء المت ح ِّ
ا عن الماء   الثاني الذي لم يطرأ عليه شيء ولم ُيحَكم ص حاشته  فمثا مذ  ال سبة مؤثرة  يسيرةل جدًّ
 لالب: ..............

لكن ال ثدري أث ما  إذا أمكان التارجيِ بقارا ن أن م  ي َر أنه وقع فيه نحاشة في أحد ا ناءثن  
ب أو ال كاب فاالقرا ن ُي َماا ص اا  لكان مذا ا ناء الذي في ج ة الحادار الشاما لي ماثاًل ما  المتا ح ِّ

َمـا"إذا اشتب ت ص سابةل واحادة يقا ل: إذا اشتب ت ص سبةل واحدة   ُِ لا  ع ادر مااء  جان " َلـْم َيَتَحـرَّ ِفي
ــَن " مااذا مااا ُيمكاان التحااري فيااه  حاادواللاا ن وا  وماااء فيااه صاا ل ــِحيِح ِم ــى الصَّ ــا َهَل َم ُِ ــرَّ ِفي ــْم َيَتَح َل

 ".   ْذَهِب، َوَيَتَيمَّمُ اْلمَ 
 وما ثل م إراقت ما؛ ليك ن عادًما للماء حقيقًة أو ال  الخرقي يق ل: ثل م إراقت ما.

َما؟ َهَلى ِرَواَيَتْينِ َوَهْل ُيْشَتَرُط ِإَراَقتُ "ولذا قال:  ُُ َما ََْو َخْلُط إذا أراق ما  ار عادًماا للمااء حقيقاًة   "ُُ
وإذا خلط ما تايقن نحاشاة الحمياع  فصاار عادًماا للمااء ُحكًماا  وإذا بقاي ع اد  واحاد طاامر وواحاد 

 واجد للماء أو عادم  نحب ما م 
 لالب: هاُم.

 ه. عادم؛ ألنه مم  عب من اشت ماله ف ج د  مثا عدم
َما ََْو خَ " ُُ َما؟ َهَلى ِرَواَيَتْينِ َوَهْل ُيْشَتَرُط ِإَراَقُت ُُ  الخل  وا راقة اختيار الخرقي  أخذنا  بالخرقي." ْلُط

 لالب: ..............
 بض ة عشر عاًما  وهللا المست ان.

 والرواية األخر  واختارما أص  بكر  تذكرون مسا ا أصي بكر والم الخالل 
 الف فيُا البرق .لالب: الت  خ

  وك ا في  منل مضى نست رو ا  ومي م ج دة في )الطبقات( ن م مي م ج دة مطب عة مستقلة 
 ونقارن ق ل الخرقي بق ل أصي بكر.

 لالب: ..............
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ن ل ن مااا أ ااهر واحااد متغياارل بالمكااث  وواحااد اع اادر ماااء  اللاا ن واحااد  ال ُيشااترط؛ ألنااك مم اا ع
  لكااان اصااير واجًبااأمكاان التحااري وأمكاان ال  اا ل إلااى الحقيقااة فيتتحاار   ماا  إذا  ماااذابااالب ل  

ِ ذار  فال ماا بغلباة الاان  ِ ماذا أو تُارج ِّ ادت قارا ن تُارج ِّ االشتبا  المراد به على حد ل شا اء  لا  ُوجِّ
  مطل  .

 لالب: ..............
 ما اشتبه طامر ص حب  طامر بطامر على مذا الق ل.   ار ما ت حَّب

 .لالب: .............
إذا اشااتبه ط اا ر بطااامر؛ ألن الاا حب ُث حسااه  يااادة   ال  مااذا فااي الطااامر مااا ماا  فااي الاا حب 

 وشي تي في الطامر ب د مذ  المس لة شي تي أنه...
 لالب: ..............

 مذ  مس لت ا.    
َما" ُُ َأ ِمْن ُكلِو َواِحِد ِمْ: ور  ِلَطاِهِر َتَوضَّ ُُ ََ َل مذا َورفة  ومن مذا َورفة ي  ي ثت و  من " َوِإِن اْشَتَب

 ًة واحدة؛ ألنه ال ورر في اشت مال الطامر بخالَ اشت مال ال حب.وُيصلي  ال
 لالب: ..............

ألن الاا حب ث يااد  نحاشااة  األول الطااامر بااال حب مااا قااال: اشااتبه الط اا ر بااال حب  وم ااا اشااتبه 
 طامرب بط  ر.

 لالب: ..............
والمسا لة مسا لة ووا ء ع ادنا   -الط ا ر–لط اارة الط ا ر؛ لرفاع الحادث أنا أق ل: المطلا   ل  ال

طاامر اشاتبه صا حب  عرفاات ا شاكال  وم اا قااال: اشاتبه طاامر بط ا ر  مااا الماراد بالطاامر فااي 
 المس لة األولى م  الط  ر الذي ُثت و  به     

 لالب: ..............
واحاد ماا ما  بط ا ر أو لايب ع اد  مااءب إال  بالتحري وع د  ماءب طامر وماءب نحب  طامر إذا قل ا

 ثتيمم أم وم  طامر ثت و  
 لالب: يتيمم.

 ثتيمم.  ألنه ال ثرفع الحدث
انتقال الماء من الط  ر إلى الطامر أحياًنا ب م رل وير مؤثرة  ُومِّست فيه ثد قا مل من نا م  ثتايمم 

 ومذا ع د  
 لالب: ..............

 على كالم م.
 ......لالب: ........
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 فيه  ماذا
 ...لالب: ...........

إناااءان مصا  عان فااي   وال فاار  صي  ماا  ي في ااا مااء  ع اادر إنااء فيااه مااء  وإنااء فيااه مااءتان ام ال
 مص عل واحد  أنت تشتري إناءثن...

 لالب: ..............
 ما يقصد ا ناء.

 ي ُاخل اإلَاء؟ ذلالب: يقصد اإلَاء وال يقصد الماء ال
وق ت فيه نحاشة وم  قليا وال   ماء ال حب ما تغيرال  ما ثدري أثن  والماء ما تغيراشتبه ا ناء 
أي فار    هماا فيا  والرا حاة واحادة  والل ن واحد  وم  نحب ع دمم  والثاني طامر  ت ثر وال شيء

ت تقا إلى األواناي تهار  صي  اا  ووا ت ماذا بكاذا  وووا ت ماذا فاي إنااء كاذا  ماذا األ ر  وماذا 
 األحمر.
 إناءثن مان مصا عل واحاد بححامل واحاد  ولا نل واحاد  وماركاة ي  ي أنت أحضرت  األواني اشتب ت

ب  وماذا فياه المااء الطاامر ماا تساتطيع أن ُتميا  مان   واحدة  وختمل واحاد  وماذا فياه المااء المتا ح ِّ
مان كاا وجاه  نخالل اونية  لكن في   اعات م القديماة التاي ماا يمكان أن يخارج شايئان متطابقاا

 ِ باألواني.فُيرجَّ 
 .........لالب: .....

ماا يقاا ل: اشاتبه طااامر بطاامر فااي المسا لة الثانيااة  ماا يمكاان يقا ل مااذا  ما  المقصاا د الط اا ر  
 المقص د ما ثرفع الحدث.

لالـب: َحســن ل إليـك فــ  مقابــل الـ:جل كثيــًرا مــا ُيطلقـون الطــاهر لــالمع:ى العـام مــا يشــمل 
 الطُور هو الطاهر.

وال حب ال شك أنه يمشي  ويقصدون باه الط ا ر حتاى اصلة التامة صين الطامر ي  ي في با  المق
 قال ع در  ماذافي الش يكي 

 لالب: ..............

 أنت تق ل: الش يكي  الت قيِ للمرداوي 
 خالص تحرر المراد.  

َما" ُُ َأ ِمْن ُكلِو َواِحِد ِمْ: ور  ِلَطاِهِر َتَوضَّ ُُ ََ َل مان  رماا ثت وا  ووا ًء كااماًل مان الطاام" َوِإِن اْشَتَب
كاماًل مان الثااني وما  الط ا ر أو ثت وا   ام  ما ثدري أث ما الطامر  ثم ثت و  وو ءً   أحدمما

 من مذا َورفة ومن مذا َورفة  
 لالب: ..............



 

 

 
 

10 

 (8( كترررررررار ال  رررررررار    15ونظمررررررر   شرررررررر  ا  نررررررر   

 

 

10 

كاااماًل ماان مااذا  ثاام وواا ًء كاااماًل ماان مااذا  ألنااه لاا  ت واا   االمااانع ماان أنااه ثت واا  وواا ءً  ومااا
و  ثام ت وا  مان الثااني كانات في نيتاه ماا ُيحا و أو ال يحا   من واحد كان متردًدا كاماًل  اوو ءً 

ت وا  مان ماذا َورفاة ومان ماذا َورفاة انت اى ا شاكال؛ ولاذلك قاال ا:  إذاال ية كذلك في ا تردد  أما 
 من مذا َورفة ومن مذا َورفة  ثم ُيصلي  الًة واحدة.  

 لالب: ..............
 لك  ا م ج دة ش اًء مقص دة أو وير مقص دة.

 لالب: ..............
أكياادة  لكاان إذا كااان ثرتهااع بصاا ي  م مااذا ماان مااذا َورفااة وماان مااذا َورفااة  اواحاادة م  ماا فااي  ال

 وُتصلي ص يةل متيقَّ ة.
 لالب: ..............

 وج دما مثا عدم ا.         ال ال تامة؛ ألن الثانية وير مؤثرة
ِت الثِوَياُب الطَّاِهَرُة ِلا ذاَوإِ " َُ ع اد  " َوَزاَُ َصاَلةً  لعدُ ال:جل ْوِب َصاَلةً ل:َِّجَسِ ، َصلَّى ِف  ُكلِو ثَ اْشَتَب

ب م  ا شب ة أو ثمانية أث ا عشرة  ن  قاال ا: ُيصالي ب ادد الا حب اوبقي واحد طامر أو اث ا  ت حَّ
 وي يد  الة.

 م ار الماء ال حب وج د  مثا عدمه  والث   ال حب م ا له صدل وم   
 ....لالب: ..........

 التيمم.
   اعاريً  يصليوم ا ي  ي ما 
 .....لالب: .........

ب؛ ألن الث   يابب  والياابب ال تت اد   ال  م  الماء المت ح ِّب وو ه يختلف عن الث   المت ح ِّ
 نحاشته  والرط  تت د  نحاشته فُيل ث وير .

ِت الثِوَياُب الطَّـاِهَرُة ِلال:َِّجَسـِ ، َصـلَّ  ذاَوإِ "قال:  َُ إذا جا م لعـدُ الـ:جل"  ى ِفـ  ُكـلِو َثـْوِب َصـاَلةً اْشَتَب
ب شااب ة مان عشاارة ُيصاالي شابع  اال ات  ثاام ث ياد  ااالًة ب اادد الا حب وي يااد  ااالة؛ ب ناه م تاا ح ِّ

 ليتيقن أنه  لى واحدًة م  ا مكتملة الشروط.
 المس لة ل ا ناا ر. 

 لالب: ..............
 تحل  التيسير  ل  كان ع د  ألف ث  .المشقة 

 لب: ..............لا
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ااد ماان يخااي   اكااا ثاا م ثلاابب واحاادً     ب اادد أيااام الساا ة مااا ماا  افتااراضعلااى  م  ااا نحاان؛ ألنااه ُوجِّ
يهترو ن مسا ا افتراوية ُتمرَّن علي ا أذمان الطال  كما ُيقال: ت في عان   ما له حدواالفتراض 
 ألف جدة.

 لالب: ..............
ن إرح التثرياا ( عاان شاايس ماان شااي ن المغاار  أنااه قااال: مسااا ا افتراوااية  ونقااا ال راقااي فااي )طاا

ر من مسلم أن ثترر الصالة مس لة  -كهر تارر الصالة مس لةب افتراويةب ال وج د ل ا  إذ ال ُثتص َّ
 كما يهترو ن ت في  يدب عن ألف جدة. -م  قال

ي أناه ي  ي نس  فاالفتراض مساحة الهضاء واش ة ال حد له االفتراض  إذا نسي  الًة من خمب
وال ثاادري أي مااذ  الصاال ات    الخماابفااي ثاا م كااذا ماان األشااب ع كااذا نسااي  ااالة ماان الصاال ات 

  أ الي ث تاين  ثام ا؛ ليح م ب ن واحدًة م  ا أ ااصت الم ساية  وإن قاال: أ الي ثالًثااُيصلي خمسً 
ال   األرب ة تكا ن إحاد  الاثالث الصال ات الرباعياة  ولكان مثاا ماذا ا  ثم أ لي ثالثً اأ لي أرب ً 

  ُصد أن ث  ي ا. ُصد أن ث  ي  ال ُصد أن ث  ي ال صر  وي  ي الا ر  وال شاء ال
قال ا: كما ل  نسي  االًة مان خمابل ال ي لام عي  اا  فاإذا  الى فاروض اليا م الخمساة جا م يقيً اا 

 ب نه  لى الصالة المتروكة  وت يين الي م والش ر ال حاجة به.
  أختااه ص احادة أج بيااة حارم عليااه صاال شااك إن "عشار" بيااة إذا اشاتب ت أختاه ب ج بيااة  ُتسامى األج

ن إذا عَر أن أبا  شافر في ش ةل من الس ين إلى صلدل مان البلادان يقط اه فئاامب مان كانت واحدة  لك
وعَر أنه ت وج وولِّد لاه ص ات فاي ماذا البلاد الكبيار  وذما  م اار وشاكن وأراد أن ثتا وج   /ال اس

احتمال أن تصي  أختك  احتماال وا يف  وقاد ُيصاي  ماع  ما نق ل: ال يح   أن ثت وج يمكن
 و هه قد ُيصي .  
 لالب: ..............

  ماذا
 لالب: ..............

 .ح ب م ثروح لبلدل ثانل بي ذثذم  البلد ال  ال تحريم ال  لكن ثتحر  
 لالب: ..............

 مذ  االحتماالت ال قلية ال ن اية ل ا.  ال
 ...لالب: ...........

 أثن 
 لالب: ..............
 م  ما ثدري أثن مي 
 لالب: ..............
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ماا  ذكاار عان نهسااه فااي رحلتااه: أنااه يماار بالبلاد ويتاا وج فيااه  وقااد ُيطيااا المقااام   قاال اصاان بط طااة
في ت دي ه  ويا  ن أن  م ثذمب ن م ه   خارج ن   ثم ثرك  الباخرة السهي ة ومم اوُير   فيه أوالدً 

  عبد هللا  اتق ل يا أب ماذا  ثم ثترك م
 لالب: ..............

ل في ا  ن كل م م روف  ناس م روف  درَّس.  ن؛ ألنه قد انتقا إلى مذ  البالد وط َّ
 لالب: ..............

تقااي الاادثن ال اللااي  م ااروَ لااه ص ااات وم جاا دات اون  ولااه ولااد اشاامه شااكي  م جاا د ومتاا وج 
 اعت ا  لكن ن َر ب   أوالدمم  وب اته يا ت ن لبيات الشايسما مم من جم  أعرف م اومصامر ناشً 

وكاان علاى ماذم  اصتاداع  ثام ُمادي   -رحماه هللا–الشايس إذا جااء  دن ع ااصن با ؛ ألنه كاان يساك
 ونهع هللا به نهً ا عايًما.    الصراط المستقيم لىإ

 لالب: ..............
  ماذا

 لالب: ..............
 رأثته أنت 
 ..........لالب: ....

 ثدريك  ماذا
 لالب: ..............

 أنا 
 لالب: ..............

الل عق  أحداث الك يت  ال رو  من السان مشاكلة حساشاية مان كاا شايء ُيهَ ام م اه يا اصن الح
  يادة في السن.

 لالب: ..............
 أنت رأثته أنت.  ال ال

 لالب: ..............
 من م  

 .لالب: .............
 الل م  ا ِّ وشلم على نبيك محمد.

 لالب: إذا كثرت الثياب وشق هليَ غسلُا؟
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يابسااة  لكاان مااا إذا مااا ت  ااا إلااى   التيسااير  حي ئااذل ثتحاار  الشاايما وأن ال حاشااة المشااقة تحلاا
 اكل اا نحساة يصالي عارًيا  ااأو افتروا ا أن  الحقيقة وال ثدري كم عدد الطامر وال كم عادد الا حب

ب؛ ألن شتر ال  رة شرط باالتها .ُيصلي صث   م أم ب  صث   مت ح ِّ  ت ح ِّ
 صل  ف  ش ِء م:ُا.لالب: قال َبو ثوِر والمَز : ال يُ 

  !اي  ي عاريً 
 لالب: ..............

ال  ب ضااا م أطلاااق أم شااارط   فياااه كاااالم  أناات تااار  شاااتر ال ااا رة ع ااادكم فياااه كاااالم ع ااد المالكياااة
 االشتحبا  ال ال ج   ب د.  

 ن ه:ده ماء لُور وماء َجل.لالب: إذا كا
 مي مس لت ا.

 ماء لاهر. اللالب: 
 ر؛ ألنه ل  الطامر ما ثرفع الحدث فال َثرد.م  الطامر م  المقص د به الط   

 لالب: الطُور يرفع الحدث.
 ن م الطامر ما ثرفع الحدث.

 لالب: ..............
 ونحب   ط  ر

 لالب: ..............
 لطامر الط  ر؛ ألن الطامر ال ثرفع الحدث.مي مس لت ا مم يقصدون با

 ؟لالب: الص:ج  ما ه  َوع من الموازين
 رة بكتبكم.ن م مص َّ 

وصـ:عوا م:ُـا  ،لالب: هذه ُتوضع ف  ِكف  الميزان هـ  َفسـُا الكيلـو، لكـن صـ:عوا م:ُـا كيلـو
َ اث:  ص:عوا من الكيلو... من ص:ج  وال ثالث  ص:ج  هاكيلوين، ما ُيقال: وَز

 الخمب   ج.ا بو ؤ جا  ال ال
 لالب: لو سألت قالوا لك.

 أنا أق له ورأث اما بكتب م.
 ..لالب: ............

 لالب: ..............
 لكن ال ُصد أن يك ن له وج د ن ر فرقد.

 لالب: َحياًَا َحن ف  كالم:ا يا شيخ، قد يقول: هذا حكمَ ولو ف  المريخ.
 المريس م ج د.
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 لالب: فرقد موجوُ يا شيخ.
 .اوج ار هللا خيرً   ما ندري حدد  ل ا

 ؟اَم يكون َجسً  اُ لَ ال:جاس  هل يكون لُورً لالب: الماء األخير الذي ور 
 طامر.  إذا  الت طامر

 ؟اي لعده يكون لُورً ذلالب: وال
 ي ب د  ط  ر.      ذوال

  
 


