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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه.ا

. :: "فصل  -رحمه هللا تعالى–قال الناظم   القسم نجس 
ـــــــــر  و   ـــــــــه تط ي ـــــــــ ي   عن ـــــــــيس م  ول

 
 ط ارتـــــــــــــه تديـــــــــــــر  فيـــــــــــــه فا ـــــــــــــ د   

 
 
 
 

ــــــــس الءنجــــــــيس مــــــــا   مــــــــنجس    و  يرف
 

ــــــــــ ج      ــــــــــ ر ب ــــــــــر الط   بضــــــــــٍم و   ي
ــــــــــر و   ــــــــــين ال  ي ــــــــــري   ــــــــــانو  ف   ره

 
ـــــــا نجســـــــءه حكمـــــــه م ل ـــــــا اعـــــــد      وم

ا  ـــــــــين فصـــــــــاعد  ـــــــــان مـــــــــا   قلء  وإن ك
 

 فمــــــا نجــــــس  مــــــا لــــــم يءديــــــر بمفســــــد   
 فما؟ 

ا ـــــــــين فصـــــــــاعد  ـــــــــان مـــــــــا   قلء  وإن ك
 

 فمــــــا نجــــــس  مــــــا لــــــم يءديــــــر بمفســــــد   
 فما النجُس. 

 طالب: ..............
 ما فيها األصل، األصل ما هو فيها المنذري. ،ال

 ..طالب: ............
 بالجوال، بالجوال. ،ال

 ي عندي أنا.ذأحسن هللا إليك هذا ال
 فما النجس.

 طالب: ب ل يا  يخ؟
 ".فما النجس  ما لم يءدير بمفسد  " نعم

ا ـــــــــين فصـــــــــاعد  ـــــــــان مـــــــــا   قلء  وإن ك
 

 فمــــــا الــــــنجس مــــــا لــــــم يءديــــــر بمفســــــد   
 ي معك؟تالطبعة ال ما 

رت ووز  عت.  طالب: هذ  الءي ص   
 "فما النجس". دناحتى المطبوعة عن هألن

رت ووز  عت؛   علي ا.الءعليق يك ن  ل يطالب: هذ  الءي ص َّ
".عجيب وهللا! حتى المخطوط    "فما النجس ما لم يءدير بمفسد 

ــــــه  ســـــ    ـــــ ل إنســـــاٍن ومـــــا س   ط 
 

 بقـــــــــــ ٍل ونســـــــــــء ني م ـــــــــــق الءبـــــــــــد  
ــــــا ســــــت أ ر ٍ   ــــــل المــــــا هن ــــــل: قلي  وقي

 
 ..إ ا ُضر بت في........................... 

 لحظة يا شيخ.
.  يق ل: فما نجس 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

انعم "طالب:   "؟وإن كان ما   قلءين فصاعد 
 "فما نجس  ما لم يءدير بمفسد".

" هذا الذي عندنا.  طالب: "فما نجس 
 ي عليه الرسائل.ذال محققالهذا 

.ذطالب: هذا ال  ي عندنا فما نجس 
 طالب: ..............

 ف.عريهو بالتعريف حتى المخطوطات كلها بالت
 طالب: ..............

 اآلن عندنا النجس هو بأل أو بدون أل؟ 
 طالب: ..............

ي معكام فيهاا لألا الطبعاة األولاى طبعاة تاالمطبوعة بعد الطبعة المعتمدة التي عنهاا ُطبععاا ال ،ال
وهي مطبوعة علاى نساخةب بخال ال/ايخن سرنااي، وفيهاا أ االط مار بناا أ طاا   ،المكتب اإلسالمي

ا واضح المعنى ةر كثي "فمـا لكن الكالم على المثباا، ماا الاذي ُنثبتاه فاي األصاول المخطوطاة  ،جدًّ
 ؟النجس"

 طالب: ..............
 ؟ماذا

 طالب: ..............
 ُيغيَّر.

 طالب: ه  المطب   يءدير وين سر البيت.
. ، فما نجٌس ما لم ُيغيَّر بمفسدع  فما ُيغيَّر بمفسدع

  .طالب: ه  ين سر باليا
 النظم يتغير؟ انظر المخطوط.

 طالب: ..............
 يتغير بالمخطوط.

 طالب: عجيب!
 ؟ماذا

 طالب: معنا  ُتد م اليا  في الءا  ما لم يءديَّر؛ حءى   ين سر ُتدَ م اليا  في الءا .
جامعاة اإلماام،  ،اآلن عندنا األصول األصل القديم الذي صو عر عن نسخة ُيسامونها شيساتر بيتاي

نااه ال ُيقاارأ فيااه مسااح وطمااس، ونسااخ سديمااة، وفيهااا ء،ااار رطوبااة وأشاايا ، فمااا تعبنااا علااى إلوا: سااا
 ي ما نقرأه...ذي نقرأه نقرأه، والذتحصيلها، والظاهر أننا نسعى لتحصيلها، ال
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النسخ الثالث كلها متأ رة، نسخة ال/يخن سرناي التي ُطبعع عنهاا نساخة المكتاب اإلساالمي كتبهاا 
 سنة ستة ع/ر ومائتين، سنة ستة ع/رة ومائتين. ين...سنة ألف ومائت

 ونسخة ال/يخ ابن عايض سنة ألف ومائتين وا،نين و،مانين، يعني بعد هذه بسنين.
 ونسخة شيخنا ال/يخن علي الم/يقح سنة ألف و،ال،مائة وستة و مسين أو ستة وأربعين بعدها.

د  هما صار فيه هاذلل العلم ومقابلة، بل أهسديمة مقرو ة من سع  أصول تكلها متأ رة؛ ولذلك لو ُوجع
األ طا ؛ ألن الصعوبة التي نواجهها في القرا ة وفي ال/رح؛ لعل مردها إلى ردا ة النُّسخ السايما 

ُيدَرك بما سبله وما بعده بخالف النثر ُتدرك المعنى بالسياق، النظم ما ُيادَرك  النظم صعب أنوأن 
 بهذه الطريقة.

  ة والفهم لألبيات مردها إلى تأ ر النسخ.راعلى كل حال صعوبة الق
 طالب: ..............

ما أسدر، المساألة تحتااإ إلاى ذوق شاعري، و بارة، وُدرباة؛ ولاذلك الفقهاا  مان شايو نا يعتناون  ،ال
باالنظم وُيحاولوناه، وُيواولوناه، بع ااهم لاو لام يكاان عناده ملكاة شاعرية إال أنااه ماع الوساا والتماارين 

رية يكاااون عناااده شاااي ؛ ولاااذلك يكثااار نظمهااام لل اااوابل والقواعاااد واألناااوا  ل/اااعوتطبياااق الماااوا ين ا
 والتقاسيم، وبع هم ُيحاول النظم وليس بناظم.

ونظام منظوماة فاي العقيادة  ،سلا ل/يخنا ال/يخن عبد هللا بن عقيل: فالن من شيو نا ُياواول الانظم
 ليس بنظم؟  يذونظم هذا النظم الشيخكم جرؤ  كيفسال ال/يخن ابن عقيل: طويلة، 

 نك ظلما الفقها .إ ،سلا: يا شيخنا هو نظم فقها  ما هو بنظم شعرا ، سال: ظلما الفقها 
الفقهااا  علاااى الاااو ن المعااروف فاااي ال/اااعر العربااي، لكااان ال ُيجيااادون المُحساانات مثااال ماااا ُيجياااده 

  األدبا .
 على كل حال المحاوالت موجودة، والتوفيق بيد هللا.

 رأيكم؟ ماعرفا سدر نفسي من البداية وما حاولا،  ني؛ ألأنا ما حاولا أصاًل 
 طالب: ..............

هو جيد  ،بغض النظر عمَّا نسخ -ال/يخ-هذا فقيه ونظمه نظم فقها  ردي  أنا عندي ال/يخ  ،ال
في النسخ والتلقي والكتابة وُيتقن، لكن ال/يخن ابن سعدي له يد في النظم ونظام، ونظماه جياد فاي 

ذا البيا مع أننا ال نجوم ونحن ما رأينا النسخة التي بخطاه، النساخة التاي ه صحح هة، فلعلالجمل
الاادارة موجااودة، وال/اايخن ابان عقياال عنااده نسااخة منهااا، ب ،بخطاه موجااودة باادارة الملااك عباد العويااو

 ووعدوني وال وفوا.
"  هذا يبدو أنه من تصحيح ال/يخ، فيه إشكال في أول الباب أو الفصل. "فما نجس 

 بيت األول.: الطالب
 البيا األول ناسص من النجس.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ه  أوفق بالذي قبله.
ي هاي مطبوعااة المكتاب اإلسااالمي أول بياا ماان تاانعام، فاي المخطوطااة المطبوعاة التااي بأيادينا ال

 النجس وضعه في ء ر الطاهر.
 به. أولىطالب: ه  
 أيهما أولى؟

 اهر.طالب: هذا البيت أن يك ن مس الطاهر في آخر الط
 خطوطات بأول النجس.لموا

 ا ن سعدي؟ طالب: وهللا عجيب! ه  ال يخ
 هو ال/يخ ابن سعدي.
 طالب: نفس ال يخ؟

 ابن عايض. ابن عايض، هو نسخ من نسخة ال/يخ ابن سعدي نسخته هي نسخة ال/يخ ال/يخ
 أق ل: لعله صحح. ،صححطالب: ل ن ربما 

 "بدير محل الط ر ينجس".س وجودة أول النجابن سعدي م موجودة، نسخة ال/يخ ،ال ال
ل. ل كم ع  كم ع

 وقيـــــل: قليــــــل المــــــا هنــــــا ســــــت أ ر ٍ 
 

ـــــــارو  واســـــــند    ـــــــي م ل ـــــــا ف  إ ا ُضـــــــر بت ف
ــــــــــين نجاســــــــــ     ــــــــــق  ون القلء  وإن تل

 
ــــنجس  ســــ   الجــــاري   ــــا فــــي الم كــــد     ف

ـــــس    ـــــد أرب ـــــس  وعـــــن أحم  وقـــــدرهما خم
 

 ........................................... 
 رها".قد"و في النظم في 

 وطالب: وقدرهما عف  ا يا  يخ الخط  مني أنا.
ـــــس   ـــــد أرب ـــــس  وعـــــن أحم  وقـــــدرهما خم

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

 سدرهما في المطبو ؟
 طالب: عندي في المطب  .

 المخطوط. في "وقدرها" :في المطبو  وفي ابن سعدي، وعند ال/يخ
 طالب: وقدرها؟

 نعم.
 وقدرهما. :الب: عندناط

 طالب: ............
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 ؟ماذا

 طالب: ............

  عليه.صحح  هذا المخطوط وهذا
 طالب: ..............
 الخمسمائة بسنتين.

 طالب: ..............
"  مختصر ابن معمَّر. "فما نجس 

ــــــس    وقــــــدرهما خمــــــس  وعــــــن أحمــــــد أرب
 

ـــــــــــر  ب أو احـــــــــــد     ـــــــــــا وق ـــــــــــين عراقيو  مئ
ـــــــــ   درهاُمقـــــــــارب قنطـــــــــار الدم ـــــــــقي ق

 
ــــــــــــد     وســــــــــــبع  أرطــــــــــــاٍل وُســــــــــــبٍس فقي  

ــــس  بمســــء   األر   ــــم رب ــــل:  را   ب  وقي
  

ــــــــــــل احــــــــــــد     ــــــــــــي أقطــــــــــــار  إن تج   ف
 ؟"بمر ربٍس" 

 طالب: "بمسء   األر " هكذا عندي.
 ما عندك هما؟

 طالب:  .
 "بم ربٍس هما بمسء   األر ".

 طالب: ..............
 في بالمخطوط. "هما"

 يخ؟طالب: عندكم "هما" يا  
 ابن سعدي فيه هما.م ربس  هما بمسء  " "وقيل:  را   ب "هما"نعم بالمخطوط 

ــــل:  را   بــــم ربــــس  همــــا بمســــء    وقي
 األر 

  

ـــــــــــــل احـــــــــــــد     ـــــــــــــي أقطـــــــــــــار  إن تج   ف
ــــــــــــالقلءين وإن ت ــــــــــــا  ــــــــــــا ب  وط رهم

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

 طهورهما؟ أمطهرهما 
 طالب: عندي وط رهما.

 هرهما، والمخطوط طهرهما.عدي طابن س
 بــــــــــــــالقلءين وإن ت ــــــــــــــا وط رهمـــــــــــــا

 
ـــــــــــدي  ـــــــــــب فء ء ـــــــــــى يطي  فءءركـــــــــــه حء

 وإن كــــــــان فـــــــــ ي القلءــــــــين فبالـــــــــذي 
 

  كـــــــــــــرت ونـــــــــــــ ٍ  للءديـــــــــــــر منفـــــــــــــد   
ـــــــــر   ـــــــــر واليســـــــــير فط   ويبقـــــــــى ال  ي

> 
ـــــــــــــابٍس أو مبـــــــــــــد     ـــــــــــــٍر ن ـــــــــــــاٍ  ك ي  بم
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 "ويبقى ك ير  واليسير فط ر ".
 طالب:  دون )أل( عندكم؟

 أل.نعم بدون 
ــــــــــر  ــــــــــر  واليســــــــــير فُط   ويبقــــــــــى ك ي

> 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــد   بم ـــــــــــــابٍس أو مب ـــــــــــــٍر ن  اٍ  ك ي

 أين هي؟ 
 طالب:   نابس ينبس من األر  يءجد  الما .

 هنا المطبو  تابع.
 طالب: عندكم تابس يا  يخ؟

 نعم.
 طالب: عندنا نابس.

 المخطوط تابع، وحتى ابن سعدي تابع.
 طالب: تابس؟

 نعم.
 طالب: عجيب!

 أظهر.
ــــــــــ ــــــــــر ر  واليســــــــــيويبقــــــــــى ك ي  ر فُط 

> 
ـــــــــــــاب  ـــــــــــــٍر ت ـــــــــــــاٍ  ك ي  ٍس أو مبـــــــــــــد   بم

ـــــــر    ـــــــاٍ  واليســـــــير مط  ـــــــر م  ومـــــــا  ي
 

 وقيــــــل:  لــــــى كالمكــــــ  فاســــــمس وار ــــــد   
ـــــــــرٍ   ـــــــــر تدي  ـــــــــنجس الجـــــــــاري بدي  و  ي

 
ـــــــي المءجـــــــ      ـــــــت الجريـــــــات ف ـــــــ  قلَّ  ول

ــــــا  ــــــنجس مطلق  ــــــر المــــــا  ي  ومــــــا س  ي
 

ـــــــد    ـــــــى فرعـــــــه ق ـــــــه  ل ـــــــا عن ـــــــه كم  وعن
 .  وعنه كما ب

 كما عنه.   :عندنا ،طالب: وعنه
 بال م ة.كماٍ ، وعنه كماٍ  

 طالب: عندنا  دون هم ة.
 ي عندي، ُنصححه.ذي عندك مثل الذأنا أعرف ال

ــــــا ــــــنجس مطلق  ــــــر المــــــا  ي  ومــــــا س  ي
 

 وعنــــــــه كمــــــــاٍ  عنــــــــه ................. 
. "وعنه كما عنه"ابن سعدي بدون هموة    لكن المخطوط كما ب

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

ــــــه  لــــــى فرعــــــ  ــــــد  وعنــــــه كمــــــاٍ  عن  ه ق
 ب: كذا يا شيخ؟لطا 
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.  بل فرعه سدع
 طالب:  ل؟

 نعم.
 طالب: عندنا:  لى. 

ــــــا ــــــنجس مطلق  ــــــر المــــــا  ي  ومــــــا س  ي
 

ـــــــد    ـــــــل فرعـــــــه ق ـــــــه   ـــــــه كمـــــــاٍ  عن  وعن
ـــــــل مـــــــ ٍي جســـــــم حـــــــيٍ  فحكمـــــــه   وك

 
ــــــــد    ــــــــي لمقء  كــــــــذا ســــــــ ر  حكــــــــم الم ق

ــــــــــار م بــــــــــ ٍي بــــــــــه  نجاســــــــــ ٍ    وإخب
 

 ين ـــــــــــــــا لــــــــــــــه   تقلـــــــــــــــد  ُيع ولمــــــــــــــا 
 قــــــ ل عــــــدٍل وعدلــــــ ٍ  وإن عـــــيَّن اقبــــــل 

 
ــــــــــد    ــــــــــ  فاقء ــــــــــى كالرواي  بصــــــــــيٍر وأعم

 ومــــــن كــــــافٍر أو مــــــن صــــــبيٍ  وفاســــــقٍ  
 

ـــــــــار      ـــــــــ ن لل ـــــــــ ا ة ف  ومـــــــــن  ي جن
 وإن قــــــال عـــــــدل   ا فقــــــ  إبـــــــر والـــــــ ٍ  

 
 وناقضـــــــــه عــــــــــدل  فح رهمــــــــــا اقصــــــــــد   

 لحظ لحظة. 
 ط؟المخطو  ا التفتيش، نبقى على كتابب وهويتابع ابن سعدي ويريحنا من هذ شخًصا أن لو

 إ راهيم يءابس مس ال يخ. اأب   طالب: 
 ما معك نسخة؟

 طالب: ............

 ؟ ماذال 

 طالب: ............

 سال ء ر بيا؟ ماذا
 وإن قـــــال عـــــدل   ا فقـــــ  إبـــــر والـــــ ٍ 

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

 ال، وأ بار. 
 ا  يخ؟طالب: كيف ي

 أين؟ ابن سعدي؟
 طالب: ..............

 الجوال؟
 طالب: ..............

 تتابعه. وليتك
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 تق ل يا  يخ؟ ما اطالب: 
 عندكم أنتم؟ ماذا، وأ بار مو،وقب 

ـــــــــه  نجاســـــــــ ٍ  ـــــــــ ٍي ب ـــــــــار م ب  وأخب
 

 ............................................ 
 أنا ذكرت "أ بار"؟ 

 نعم.   طالب: 
 وإ باُر.

 طالب: هنا يق ل: وإخبار األمر يسير أخبار وأخبار كل ا واحد.  
ــــ ٍي . ــــاُر م ب  ....................وإخب

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

 طالب: أو أخبار؟ 
 ي عندنا وابن سعدي كلها أ بار.ذال

ــــــــــاُر م بــــــــــ ٍي بــــــــــه  نجاســــــــــ ٍ   وأخب
 

 ولمــــــــــــــا ُيعين ـــــــــــــــا لــــــــــــــه   تقلـــــــــــــــد   
ـــــ ٍ وإن    ـــــل قـــــ ل عـــــدٍل وعدل  عـــــيَّن اقب

 
ــــــــــد    ــــــــــ  فاقء ــــــــــى كالرواي  بصــــــــــيٍر وأعم

 يٍ  وفاســــــقٍ ومــــــن كــــــافٍر أو مــــــن صــــــب 
 

ـــــــــار      ـــــــــ ن لل ـــــــــ ا ة ف  ومـــــــــن  ي جن
 وإن قــــــال عـــــــدل   ا فقــــــ  إبـــــــر والـــــــ ٍ  

 
 وناقضـــــــــه عــــــــــدل  فح رهمــــــــــا اقصــــــــــد   

ـــــــــا ووقء ـــــــــا تســـــــــاقطا  ـــــــــا كلب   وإن عين
 

ـــــــــــــد    ـــــــــــــذكرهما مـــــــــــــا   يســـــــــــــ   لُنق  ل
 ي مـــــــنجَّسٍ وعنـــــــد ط ـــــــ ٍر مـــــــب ٍم فـــــــ 

 
ـــــــــــد    ـــــــــــل تحـــــــــــري الُمنجَّ ـــــــــــيمم و  تقب  ت

 هل هي صحيح ؟، ل ن طالب: كذا يا  يخ، كذا الرسم  عندي 
 .تقبل والعندنا األلف ممدودة، تيمم 

، كذا عندي أل. د   طالب: تحري الُمنجَّ
. ماما أدري  ،ال، األلف الممدودة تبع تحرى  دع ، تحري الُمنج ع  تحرًّا لُمنجدع

د.طالب: عندي الُمن  ج  
د.  الُمنجَّ

 طالب: ..............
. ،لعف تبع تحري هي في المخطوطة الم، وسبلها أ ،هي الم  وال يصير فيها يا ، تحرًّا لُمنَجدع

 تأتي تحرًّا؟
 طالب:   تحري ا تجي  أم تحروا  .

 طالب: ..............
 لكن تحرى األلف مقصورة.
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ــــــــق كلي مــــــــا   ولــــــــيس ب ــــــــرٍم أن ُيري
 

 فـــــــي َأولــــــــى مقـــــــاٍل ألحمــــــــد  و  الخلـــــــ   
ـــين يســـبن بعـــد الصـــ ة الط ـــ ر لـــم   ف

 
ـــــــد  ـــــــه أن ُيعي ـــــــدي ُيحـــــــءم علي ـــــــذي ا ُء  ال

 وإن يـــك هــــذا فــــي ال يــــاب فصــــل   فيــــه 
 

 عدا  ..................................... 
 وال الخلل في اأُلولى مقالين؟

.  طالب: مقاٍل ألحمد 
.  ال، في هنا مقالين ألحمدع

 يا  يا  يخ؟طالب: عندك بال
 وال الخلل في اأَلولى مقالي أحمد.

".طالب: عندنا  دون ألف "في أولى   مقاٍل ألحمد 
"في اأَلولى   هنا، وهنا... "و  الخل  في اأَلولى" مكء ب مقالي باليا  "مقالي ألحمد 

 طالب: ..............
 في َأولى.ُأولى مقالب أو َأولى، َأولى يحتاإ منه مقال واحد، مقالين إذا كان 

 .-رحمه هللا -طالب: مقاٍل يعني في َأولى أق ال أحمد
ــــمفــــين يســــبن بعــــد الصــــ   ة الط ــــ ر ل

 
 ُيحــــــءم عليــــــه أن ُيعيــــــد الــــــذي ا ُءــــــدي 

ــــي ال يــــاب فصــــل   فــــي  ــــك هــــذا ف  وإن ي
 

ا قــــــــد     عـــــــدا  المـــــــنجَّس بــــــــم ز   واحـــــــد 
داد؟   عع

س.طالب:  دا  المنج    نعم في ع 
 ال، عدد.

 ا  يخ؟طالب: عندك في عد  ي
. الحظة، في عدد نجسها ،م  عد واحدً   سدع

 طالب: نسخ  ال يخ؟
 ال، المخطوطة.

 أنا أت لم عن نسخ  ال يخ. ،طالب:  
".نسخة ال/يخ  ا قد   "عدا  المنجَّس بم ز   واحد 

 طالب: هذا الذي عندنا.
 أصل ال/يخ وأصل هذا واحد كله ابن عايض.

 طالب: لعل ال يخ ُيصحح.
 يمكن.  
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 .............طالب: .
" ا قد   ."فصل   في عد  نجس ا بم ز  واحد 

 ي في المخط م يا  يخ؟ذ الي عندنا و ذطالب: نقرأ ال
ورسااة فيهااا  ساااسل ،وهللا األصاال المخطااوط، لكاان اإلشااكال نسااخة اباان عااايض ساااسل منهااا صاافحة

 هذه الورسة. البد أن نح رأبيات نراجع األصل 
 مع...التعامل مع المخطوطات صعب السيما 
 طالب: أق ل:   ُينال العلم  راح  الجسد.

 بال شك ما عندنا إشكال. ،ال
ــــك هــــ ــــاب فصــــل   فــــيوإن ي  ذا فــــي ال ي

 
ـــــــــد    ا ق ـــــــــم ز   واحـــــــــد   عـــــــــد  نجســـــــــ ا ب

ــــــــــرة     وقيــــــــــل: إن يــــــــــ   المــــــــــنجَّس ك 
 

ـــــــــــد    ـــــــــــت ت يَّ ـــــــــــل: إن ُأ  م  تحـــــــــــر وقي
 طالب: .............. 

 ما عندي هذا. ،طالب:  
 إن يود. :وسيل
 ب: طال

 .................. المـــــــــــــنجَّس ك ـــــــــــــرة  
 

ـــــــــــد    ـــــــــــل: إن ُأ  مـــــــــــت ت يَّ  تحـــــــــــر وقي
س كثرًة.الدال واحدة ع  س، وسيل: إن يود عد المنج ع  د المنج ع

 طالب: عندكم عد  يا  يخ؟
 عد.
  عندك؟ ماذاوأنا 

 طالب:  دون عد .
 ."عد"ابن سعدي  والمطبو  عدد، ال/يخ ،"عد"المخطوط 

ــــــرة  وقيــــــل: إن يــــــ   عــــــُد ال  ُمــــــنجَّس ك 
 

ــــــــــــل تحــــــــــــرَّ   ــــــــــــد   وقي  إن ُأ  مــــــــــــت ت ي
 وإن ت ـــــــــــءبه مطع مــــــــــــ   بمــــــــــــنجَّسٍ  

 
ــــــــــــل  بمدصــــــــــــ     ب وكــــــــــــد   ٍب تحــــــــــــرَّ وح 

 وسيل إن. تحر   
.  طالب: أ  مت ت يَّد 
، وفيه عند ابن سعدي  -فيه مع-وسيل: وإن أبهما   "مس".مع تويُّدع

ـــــرة   ـــــنجَّس ك  ـــــ   عـــــُد الُم ـــــل: إن ي  وقي
 

ــــــــل: إن ُأ  مــــــــت مــــــــ  ــــــــد  تحــــــــر وقي  س ت ي 
 وإن ت ــــــــــءبه مطع مــــــــــ   بمــــــــــنجَّسٍ  

 
ـــــــــــــل  بمدصـــــــــــــ ٍب تحـــــــــــــر ب وكـــــــــــــد     وح 
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 بطـــــــاهرٍ  وإن ي ـــــــءبه مـــــــا   ط ـــــــ ر  
 

ـــــــــــ فر      ت ضـــــــــــ  مـــــــــــن كـــــــــــلٍ  وصـــــــــــل   ف
ـــــ ٍ   ـــــل: مـــــن كـــــلٍ  ت ضـــــ  بدرف  وقـــــد قي

 
ـــــــــر      ـــــــــن ت ـــــــــى م ـــــــــر الفء  ليســـــــــلم تط ي

 وعنـــد طـــرو ال ـــك فـــا ن  علـــى الــــذي 
 

ـــــــــــــــر      ـــــــــــــــي كـــــــــــــــلٍ  و  تء ـــــــــــــــت ف  تيقن
ــي المــا  مــن أ   وإن صــلح الء  ــر ف  ديي

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

 .وعند طرو ال/ك
  طالب:

ـــــــــذي ـــــــــى ال ـــــــــا ن  عل  ............... ف
 

 تيقنــــــــــــــت فــــــــــــــي كــــــــــــــلٍ  و  تءــــــــــــــر     
ـــن أ     ـــي المـــا  م  وإن صـــلح الءدييـــر ف

 
ـــــــد     ـــــــر ا  ـــــــا  ر   ي ـــــــٍ  م  لصـــــــيٍق وخل

 طالب: هكذا عندي يا  يخ. 
 عندك ها ؟ هما درى  يره، في

 " هكذا."لصيٍق وخلٍ  ما  ر   ير ا د   طالب: 
.   يره ابددع

 طالب: نعم.
  يره.

 ح الءدييـــر فـــي المـــا  مـــن أ   وإن صـــل
 

ـــــــد     ـــــــر  ا  ـــــــٍ  مـــــــا  ر   ي  لصـــــــيٍق وخل
 ومـــن يـــَر بعـــد الط ـــر فـــي المـــا نجاســـ    

 
ــــــل  ــــــكٍ  فــــــي ال  ــــــارة يفســــــد     طــــــرت قب

 . ، سبل سكبب  سكبب
 طالب: قبل سكٍب؟

 نعم.
 الب: أين محل ا يا  يخ؟ط

 بدل شك سكب، هكذا في المخطوط، وعند ابن سعدي كذلك سكب.
 ط ـــر فـــي المـــا نجاســـ   ومـــن يـــَر بعـــد ال

 
ـــــارة يفســـــد    ـــــل ســـــكٍب فـــــي ال    طـــــرت قب

 شيخ محمد. 
 طالب: نعم.

لو صورنا لكم نسخة من المخطوطات واعتنيتم بالكتاب سبل الح ور مع اإل وان ما ُيسر  الوسا 
 كلهم ُتنقى. األربعة

 طالب: هللا المسءعان.
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جادة نستفيد منهم؛ ألناه بهاذه الطريقاة كلهم األربعة أساتذة في الفقه ولهم عناية بالمذهب، وعلى ال
الخرسي ،ال،ة ع/ر سنة ال شي  بالنسبة للمقنع ف اًل عن النظم، يعناي لاو نسالك مسالك الطيباي 

س للتفساير إلاى ءذان الظهار جلساة واحادة، في التدريس، ماذا يصنع الطيبي؟ ُيصالي الفجار ويجلا
ن العصر وهكذا  العصر والمغرب، الع/ا  يرتاح. ،م البخاري من أن يصلي الظهر إلى أن يأذ ع

 طالب: كءر خير .
 هللا المستعان.

 بعد دري التفسير هو ينتظر صالة الظهر.  -رحمة هللا عليه–توفي 
 طالب: ..............

 هللا المستعان.
ن: الصاالة علاى األماوات، الصاالة علاى نرى بعد ا لم/ايخ يبدأ بالدري في الحارم، ،ام يقاول المانذ ع
 جنا ة.
 .............. طالب:
 ؟ ماذا

 طالب: ..............
بسرعة، وبعض الم/ايخ يأ اذ سااعة بعاد المغارب، وفاي م/اايخ يأ اذون أكثار تارى، واحادب يقاول: 

ا المغاارب لااد المجاااور وأح اار الاادري مااا باادأ يوميًّااأنااه يصاالي ببرياادة، وأؤدي األذكااار، وأروح للب
مم، ومع ذلك هذا الذي يتأ ر مأل الدنيا علًما الكاالم علاى  وليس الفجر، الناي مواهب وسدرات وهع

 البركة.
 طالب: ..............

 أعني؟ ماذاالمقاطعة 
 طالب: ..............

 بكلمةب ينفع هللا به.الخير فيه، وهللا ما تدري يفتح واحد  ماوهللا ما تدري 
 أنتم تتوسعون أنه ينتهي؟

  يخ.   في ال قت وننء ي يا -إن  ا  هللا–طالب: يبارك هللا 
 طالب: نحن ننء ي قبل ما ينء ي.

 ي تريده؟ذأيهم ال
 طالب: أريد ننء ي قبل ما ننء ي.

 فيه يحتمل معنيين.
 طالب: نحن ف منا معنى.
 كتاب سبل ما نموت.، ُيريد نخلص الاوهو يحتمل معنى ،انيً 
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 طالب: ..............
... يق يأبهو عند   ال/اعر: ولعبد هللا العكس أنا أعرفه لن يأتي ب/ي ب

ــــــــا ــــــــى ونحــــــــن مــــــــا ت بن ــــــــا ُتبن  قب رن
 
 

ــــــــى  ــــــــل أن ُتبن ــــــــن قب ــــــــا م ــــــــا ت بن  فليءن
 هللا يعفو ويسامح ال إله إال هللا. 

 اليوم فقل سرا ة.
 .اطالب: ج اك هللا خير  

 فيها مداولة؟ 
  يعفو ويسامح.هللا
 يقول؟ يقول: سألا القيم. ماذا

 طالب: ..............
 ذر  هنا؟ ما مرت ستة أذر  عندنا؟ة أستة أذر  طيب انظر لماذا مرت ست

 طالب: 
ــــــل: قليــــــل المــــــا هنــــــا ســــــت أ ر ٍ   وقي

 
ــــــارو  واســــــند     إ ا ُضــــــر بت فــــــي م ل ــــــا ف

بواار ب اااعة مااا أدرك السااتة  طيااب لماااذا جاااب هنااا سااتة أذر ؟ بواار ب اااعة، وإن لاام يستح اار 
مان كباار اآل اذين عان ر  ي سدره بساتة أذذاألذر ؛ ألنها ما ُتذكر هنا أبًدا، السيما وأن أبا داود ال

 اإلمام أحمد.
 طالب: ...............
 لكنه يقر عب لنا نفع هللا به.
 طالب: ...............
 نقول. ماذاهللا يهديه، وال أدري  ،وهللا ما أدري عنه

 الب:  يخ محمد إليك ُيساي الحدي .ط
 .اتنفعنا ساعدنا جواك هللا  يرً أسول لل/يخ: لو تقرب 

 .........طالب: ......
 إن شا  هللا وعد.

 ي  لص المسند بستة ع/ر يوم؟ تعرفه أنا يا شيخ.ذمن هو ال
 طالب: يمكن أعرفه ونسيت.

 حاضر األخ عبد هللا.
 .طالب: األخ عبد هللا ما  ا  هللا

 اك سرا ة الجرد والسرد، يذكر ابن حجر أنه سرأ البخاري في أربعة مجالس.هن
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ا.  يطالب: قرا ة الحدي  س ل  ا  يخ جدو
 ال وسرا ة النُّسخ الصحيحة سهلة.

 طالب: والعبارة س ل  في الحدي  ليست معقدة.
 ؟اأبدً  ًواشي يفعلال واإلمام معلق 

 طالب: هي قرا ة جر .
 ع/ر جلسة! وال المسند ُيقرأ بستة 

 طالب: ...............
 ي أسوله: أنا أستطلع ءرا .ذال أنا ال

 طالب: ...............
 يوفقك. هللا

 طالب: ...............
 باسم المفتي ُيعَرض على اللجنة ويأتيك الجواب. ااكتب  طابً 

لى هللا صــ–طالـب:  ـيخ عنــد حفـا األحا يــ  أحا يـ  األحكــام ُترهقنـي مــ    مسـ ل  قــال النبـي 
 هل  ين ا فري؟ -صلى هللا عليه وسلم–قال رس ل هللا  -عليه وسلم

 والعكس في  ير األذكار.بي ما بينها فرق تغيير لفظ الن
 طالب: في  ير األ كار.

 .« ، نبيك الذي أرسلت»في األذكار سال في حديث: رسولك الذي أرسلا، سال: 
ي الي نينيـ  أو  يرهـا مـن كءـب الحـدي ، يقـ ل طالب:  ح ت في النسخ أحيان ا الءعليق م    ف

 لك: في نسخ  كذا رس ل هللا  دل نبي هللا.
علياه  -ساول باالنبي والعكاس ماا ي ار؛ ألن المقصاود ذات واحادة وهاو الرساولالر ما ي ر إبدال 
 .-الصالة والسالم

 يحفا الحدي  فق ؟ ،طالب: يعني طالب العلم   ي ءم   ذ  المس ل 
 نعم.

 ..........طالب: .....
 ؟ماذا

 طالب: ..............
الطيبااي، شاارف الاادين الطيبااي وهااو شاارح علااى لالم/ااكاةا ماان أف اال ال/ااروح، ولااه حاشااية علااى 

 .اي  مسة ع/ر مجلدً ا فلالك/اف
 طالب: مءى ت في يا  يخ؟

 .كذاو سنة سبعمائة 
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 هو شيخ لصاحب الم/كاة التي شرحها، ال/يخ ي/رح كتاب التلميذ.    
 

  
 


