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 2 (13) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم هللا وصلى العالمين، رب هلل الحمد
  ،أما بعد ،أجمعين وأـصحابه

 ..-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
 طالب: ..............

 .نشوف عالقته بالذي قبله لكن نعم، 
 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد، فيقول الناظم  

 وإن تشتتتتتتتتتتتتتنجس      تتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتت   "
 

 ّر  أوكتتتتتتتتتتت  .وِحتتتتتتتتتتتح   م  تتتتتتتتتتت   تحتتتتتتتتتتت 
 

فرق بين المطعومة بالمنجسة؟  ه، ما فيوِحح   م     تحّر  أوك مطعومة بنجسة، مذكاة بميتة، 
يستوي التحري  ؟يعني الميتة بالمذكاة بحيث يسوغ التحري، فهل هي مثل الحالل بالمغصوب

 س؟ فيهما؟ وما الفرق بين الميتة والمذكاة معه إذا اشتبه طهور بنج

األكل من الميتة مؤثر على داخل الجسد، والوضوء بالنجس مؤثر على خارج ال شك أن احتمال 
، إال إذا زاد عدد الطاهر زيادة تجعل الجسد، هناك ال يتحرى، إن اشتبه طهور بنجس لم يتحر  

 .في استعمال الطهور االظن غالب  

 طالب: ..............

 ؟ماذا

  طالب: ..............

لى ما سوى لناس تختلف، بعض الناس ينظر إلى ما يدخل في بدنه أشد مما ينظر إار اأنظ 
وهذا أكل، أيهما أسهل؟ الدهان الخارج  ،هذا دهان :يقول ايعطيك الطبيب عالج  ذلك، يعني 

 .أسهل، وأثره على البدن أقل

عندي  ،ائ   شيواحد يقول: أنا ما احتجت المستشفيات وال األدوية وال ،من الطرائف بالمناسبة 
من األيام دخل شيء راجعته وعالجت نفسي، في يوم  إلى الطب النبوي البن القيم إذا احتجت

ابن القيم  لكنين الطب النبوي عنك؟ قال: وهللا من الطب النبوي دخلت العناية، أالعناية قال: 
 .وأنا كلته ،دهان :يقول
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 3 لي الشيخ عبد الكريم اخلضريمعا

 ض الناس يتقزز من أدنى شيء، كماحتى النفسيات تختلف في هذا، بع ...بعض الناس ينظر  
صيد الحرام  :رام، بعض الناس يقولواألكل من صيد الح ،قلنا في المفاضلة بين األكل من الميتة

من طّبق  بينما الميتة الموت له أثر كبير على هذه الميتة، مع أن ،ال أثر له على المصيد
صيد الحرم، دعنا إذا  بخالف وتكون ِحالا  ،ن الميتة في حال االضطرار تجوزإ :القواعد وقال
 .يكون كالميتة شيء ثان  فاضطر إليه 

وهناك في  ،، هنا يتحرى  م    وِحّح  م     تحر  أوك  إن تشنجس       على كل حال  
إن هذه المطعومة  :الطهور مع النجس ال يتحرى، هناك يتيمم يعدل إلى بدل وهنا قد يقول قائل

 .األطيب منهمافيتحرى ويأكل من  ،ال بديل لها

واألكل من مال  ،في وقت الضرورة ،، الغصب في وقت الضرورةوِحح   م     تحّر  أوك  
ات يدرأ بها الحد، وعمر لم يقطع في عام الرمادة، المجاعة عاجالسرقة في أوقات الم وحتى الغير

ر بقدرها  .أي مجاعة، فينَظر إلى هذه األمور وُتقد 

 ،نجس طهور بطاهر، طهور يرفع الحدث هما في  ر   اهر وإن يشنجس  اء طهثم قال: " 
لكنه  ،تعمال أخف بكثير الطاهر ما ينجسوطاهر ال يرفع الحدث، اشتبه هذا وهذا، بالنسبة لالس

توضأ من الطهور  وصحِّ فأفرد  ،وصحِّ فأفرد  طه ر   اهر ت ضأ  ن كح ّ ال يرفع الحدث، 
ا كامال   ا كامال   ،وضوء   من كل ّ  :وقد قيل ت ضأ   رف    ن كح ّ  :وق  قيح، "ومن الطاهر وضوء 

ومن الطاهر غرفة،  ،ن الطهور غرفةيعني من كل واحد منهما بغرفة توضأ من هذا غرفة م
ا من الطهور غرفة ا واحد  كأنك توضأت مرتين مرتين، ليسلم  ،ومن الطاهر غرفة ،توضأ وضوء 

ا كامال   ا كامال  من  ، من الطهورتطهير الفتى من تردد؛ ألنه إذا توضأ وضوء  ثم توضأ وضوء 
شرط لصحة  ،حة الوضوءحصل التردد في النية، والنية شرط لص ،الطاهر حصل التردد في النية

 .الوضوء عند الجمهور خالف ا ألبي حنيفة

ال، ثم توضأ الوضوء الثاني ال يدري هو  أماآلن إذا توضأ هذا الوضوء ما يدري هو فرضه 
ا هو ففرضه أم ال، هذا ح ا واحد  رضه بال تردد، صل فيه التردد في النية، لكن إذا توضأ وضوء 

 .، يعني في النيةت يهر الفنى  ن تردد ت ضأ   رف  ليسلم وق  قيح  ن كح ّ 

 طالب: ..............
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 ؟ماذا

 طالب: ..............

 يصلي صالة واحدة، بعدد النجس وزيادة صالة؟  ،ال

 طالب: ..............

 .ال

 طالب:...

 ..ألنه ال يتصور أن يعمل مثل هذا، الذي يقطع التردد ؛لكن ال مفر منه ،في النية اصار تردد  
 ..صعب صعب ما يمكن، من هذا غرفة ومن هذا غرفة

 طالب: ..............

 ؟ كيف 

  طالب: ..............

 ضأ ثالث ا ثالث ا؟ ال ال، يتو 

 طالب: ..............

ليس  ،ألنه وضوء حاجة ،ةجألن هذا وضوء حاوواحدة،  ثالث، هو واحدة ال، ما يزيد على
ثم يغسل يديه  ،ثم يغسل وجهه من هذا، يغسل يديه من هذا ،وضوء سعة، يغسل وجهه من هذا

 .من هذا

 وعند طروق الشك أو طرّو؟  

 رو.طع  نا طالب: 

 نى؟ ما يضر، النسخة طروق، يختلف المع ،ما يخالف

 ال.طالب: 

   يتخلف.ال ما 

 وع تتتت  طتتتتروا الشتتتتل فتتتتا ن علتتتتى التتتت  
 

      وال تنتتتتتتتتتتتتتتردد تيق تتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتح ّ  
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 5 لي الشيخ عبد الكريم اخلضريمعا

هل هو  ،شككت في هذا الماءيعني  ؟وطروق الشك في أي صورة ،على اليقين، ترددت يتبن
 طاهر أو نجس؟ ما المتيقن منهما؟ 

 .األصح ال هارةطالب: 

؟ لت العضـو مـرة أو مـرتينهل غس ترددت .، لكن يعَمل بالقرائن في مثل هذانعم، األصل الطهارة
 .األصح أنها  رةطالب: 

ا؟ تبني على األقل منهما، وإن كانوا   األصل أنها مرة، مرتين أو ثالث ا؟ مرتين، ثالث ا أو أربع 
 .ألنه المتقين ؛تبني على األقل ،يطردون قاعدتهم في هذا يطردونها

 طالب: ..............

 ؟ ماذا

 طالب: ..............

 فيها؟ ذاما 

 طالب:...

 .قنت أو شككتاالحتمال واالحتياط أال تزيد على ثالث بأي حال، سواء تي

  طالب: ..............

تجعلها ثالث ا؛ ألنك إذا كان الواقع أنهما ثنتان  ،، لو ترددت هل هما اثنتان أو ثالث اال ال غلط 
ن ة ،فأنت إلى ُسن ة وكان  ،وإن زدت رابعة بناء  على الشك ،وإن كان الواقع ثالث ا فقد أصبت السُّ

ن ة االواقع ثالث   على األقل  ابنِ  :يقولون  ،يطردون  وإن كان ،ثم زدت رابعة وقعت أو خرجت من السُّ
 .اجعلها ثنتين

 طالب:...

على األصل، لكن رأيت والد إمام الحرمين أشار إلى هذه المسألة، وقال: يبني على األكثر في 
ن ةخرج من لئال ي ؛هذه الصورة يصير؟ يضر؟ ما  ماذاألنه إذا صارت ثنتين  ؛إلى البدعة حيز السُّ

وهو األقل في  ،البناء على اليقين ،هر، القاعدة فروعها ال تنحصريضر، وهو الظاهر وهو الظا
وما زاد على ذلك فمشكوك  ،ألنه المتيقن ؛في عدد الركعات، تبني على األقل ،عدد الغسالت

 .فيه
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 6 (13) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

أربعمائة، ومع طول المدة طرأ  :وهو يقول ،خمسمائة :، أنت تقولزيد من الناسلك دين على  
. يخرج من عهدة الواجب بيقين على األكثر، كل   وهو يبني ،عليك الشك، تبني على األقل

ا في  ،الخروج من الواجب بيقين هو الخروج من الشبهة وهو األبرأ للذمة، وهذه مسائلها كثيرة جدا
ون إذا قال: دفعت إليك َدْينك، قال: ما جاءني شيء، األصل أنه اعترف لديوا ءمسائل القضا

ين الشك في قضائه، فإن أحضر البينة بأنه قضاه وإال لزمه دفعه، ثم و  ،والشك في قضائه ،بالد 
ا في األمر هل نقول إن األصل أنه ما  :يأتي بالنسبة للدائن إذا أورث عنده قول المدين تردد 

على ما يتفقان  ويصطلحا ،ويتقي الشبهة، أن يتقي هللا هأو علي، حقك ثابتوطالبه و  ،عطاكأ 
 عليه؟ 

. وعند طروق الشك فابن على الذي أو طرو ىهتنن والشك ال تومسائل الشبهات ومسائل اليقي
 ؟عبد هللا اوال تتردد، األشباه والنظائر موجود يا أب الشك، فابن على الذي تيقنت في كل ّ 

 للسيوطي؟

 ..طالب:.

 ؟ موجود تعرفه،

 طالب: ..............

رأ يبني على األكثر ما تب ،يبني على األكثر ،يبني على ما تبرأ به ذمته، يعني يبني على األقل
  به ذمته، يقول:

 وإن َصتتتتللت الن ييتتتتر فتتتت  المتتتتاء  تتتتن أ    "
 

 ل تتتتتتي  و لتتتتتته  تتتتتتا در   يتتتتتتر  ا تتتتتت ِد . 
 

 .رى غيره ابددء من أذى  لصيق وخلط ما دوإن صلح التغيير في الما معنى هذا الكالم؟ ما

 طالب:...

ذي أزاله، ما الذي أزال ال مامعنى ما درى؟ ما يدري  ما ؟تغير إلى النجاسة مأتغير إلى الطهارة 
 .النجاسة ما درى 

 طالب:...
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 معناه؟ ماما درى غيره ابدد، شيخ محمد 

 طالب:...

 ؟السبب الذي غيره، لكن غيره ابدد

 طالب:...

ا البيت يعني لما نتكلم بعد الدرس هذا الكالم مرتب على هذا البيت وأمثاله، مثل هذ بال شك،
 ضي كذلك.في الدرس الما نيذلوالبيتين ال

 و ن ير     ال هر ف  الما ن اس  طرأت قجح سكب   "

 طالب: ..............

 ؟ماذا

 طالب:...

لت، قبل سكب  في الكثارة يفسد، ومن ير بعد  نعم الطهر في الما نجاسة يعني توضأ غلط، ُعدِّ
 هو كذلك. هارة رأى نجاسة طرتوانتهى، ولما انتهت الط

 و ن ير   ت  ال هتر فت  المتا ن است  طترت
 

   ب  فتتتتتتتتت  الد.تتتتتتتتتارة يفستتتتتتتتت .قجتتتتتتتتتح ستتتتتتتتتك 
 .كذلك طرت قبل سكب  في النجاسة يفسد

 طالب: ..............

 .كلها كلها سكب

 طالب:...

 ين؟ أ

 طالب: ..............

 عندك؟  ماذا وصلِّ فأفرد، نفسه، ن كلّ  أ متوض
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  طالب: ..............

وصلِّ فأفرد  ال هذا نفسه، هذا هو، حتى نسخة الشيخ ويشتبه ماء طهور بطاهر توضأ من كل ّ 
 .نفس الشيء

 طالب: ..............

ليكون  ؛ومن الثاني غرفة ،واحد غرفة، طهور بطاهر يتوضأ من ال توضأ من هذا ومن هذا
طهور بيقين؛ ألنه لو تحرى وصارت وما أصاب صار الوضوء من الطاهر الذي ال أصاب ال

 ،الطهور ينفعه في رفع الحدث ،ومن هذا غرفة ،ألنه لو توضأ من هذا غرفة ؛يرفع الحدث
قبل سكب  في بعد الطهر في الما نجاسة طرت  والطاهر ال يضره، بخالف النجس، ومن يرَ 

 .الكثارة يفسد

بعد الطهر، توضأ من هذا الماء الذي ال يشك في أنه طهور رافع للحدث،  لوضوء يرى نعم في ا 
؟ يكون قد توضأ بماء نجس، بعد ما انتهى رأى نجاسة، إذا رأى نجاسة فما الحكم ،ثم بعد الطهر

وال  ،سة طرت بعد طهارته أو قبل أن يفرغ منها؟ توضأ بهذا الماءلكن إذا شّك هل هذه النجا
فيه نجاسة، وبصره ال يسعفه على أن يدرك النجاسة و وأخذ له مدة يوم رجع إال  ،ريشك أنه طهو 

صح؟ لكن إذا كان يجزم  ،االحتمال قائم على أنه توضأ والنجاسة موجودةف ،الدقيقة من أول وهلة
هل نفرق بين  ،ثم طرأت عليه ،وليس فيه نجاسة ،ويجزم أنه توضأ به ،بصره ما فيه إشكال بأن

إنه  :رآها، أو نقولثم  رآهافشاف النجاسة؟ وقبل ما  ،الماء واقف في مكانه ،ما إذا لم يغادر
 .جع ووجد النجاسة وبصره حديدذهب إلى مكان ثم ر 

 طالب: ..............

 .نعم 

 طالب: ..............

كلت نجاسة يختلف الحال مثل ما قالوا في الهرة إذا أكلت نجاسة وذهبت ثم رجعت، الهرة إذا أ 
بتلمضها بلسانها  ،ويحتمل أنه بريقها ،فأزاله الماء ثم ذهبت ورجعت يحتمل أن يكون شربت ماء  

ا ال لون له؛ ألن اللون لكن هي ما غادرت المكان، موجودة، وأ ،ذهبت النجاسة كلت شيئ ا نجس 
الطهر في  يرى بعد ،هو يرى  أو في حال كثرة الماء ،كأنه يشير إلى المكاثرة التي مضت يبين

 .الما نجاسة، ببصره، تؤثر إذا كان يراها فإن النجاسة موجودة
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 طالب: ..............

 فيهم؟ ماذا

 طالب:...

 شيء من هذا؟  أوعندك اإلنصاف 

 طالب: ..............

 إنهم يتكلمون في آخر الباب على هذه المسألة. : قال ،ال، موجود، ال

 طالب: ..............

  لة لو اشتبهت أخته بأجنبية.، آخر مسأنعم

 طالب:...

بعد أن تطهر أو طّهر الماء،  ،بعد أن تطهر ،ومن ير بعد الطهر في الما نجاسة بعد الطهر
 ؟نعم

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ..............

ن في باب واحد، هو باب المياة مع هو تطهر؟ بعد هذا وفصلين دراسيي أوأيقن أن الماء طُهر 
 ؟ ال أممشكالت  هفي أنهتعترفون  مشكالت مرت،

  طالب: ..............

معضالت، ويرجع بعضها إلى أن المخطوطات متأخرة، وكلها من قرن واحد من آخر القرون 
أوائل الرابع عشر وثلثه ونصفه وهكذا، والنظم ال سيما النظم المتين مثل هذا البحر الذي طرقه 

ليها، وهذا من أسباب اإلشكاالت، واألمر الثاني أنه ال يوجد أصول يمكن أن يعتمد ع وال ،الناظم
وهو اإلنصاف،  ،يوجد شرح تحليلي يحلل المفردات والجمل، فيه ما يسمى في ظالل المنظومة

 ووضعنااإلنصاف  نارفعيسمى في ظالل المنظومة، النظم للمقنع واإلنصاف شرح المقنع، ولو 
 .، هذه مسألة ثانيةالشيءالشرح الكبير نفس 
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ا ال عالقة لها بالمقنع وشروحه  وهذا من  ،وال وجود لها ،الثالثة: أن النظم له مراجع كثيرة جدا
 ..هفصلين باب الميا أسباب اإلشكاالت، فبماذا يشير اإلخوان؟ ألن

 من المقنع؟ 

 طالب:...

 عشر صفحات من النظم؟ 

  طالب: ..............

 ط.فق هياال المقدمة ال تحسبها، احسب باب الم

 طالب:...

وأنه من ُعَمد المذهب، عن  ،أصل اقتراح الكتاب أهمية الكتابفي المقنع، ال، أنا يهمني النظم، 
وكذلك ما ضمنه إياه الناظم  ،ومن إمام امتين   اولزوائده التي ال توجد في غيره، وكونه نظم   ،النظم

أمثلة كثيرة منها، لكن مرور  هيوف ،مثاال   من أبيات رقائق مؤثرة تؤثر في طالب العلم، وذكرنا لها
ينتهي بشهر واحد، باب  أن في المقنع يمكن ههذه األشهر في هذا الباب الذي هو باب الميا

خمسة أو ستة أضعاف في معالجة هذه المشكالت من جعلنا  ونحنينتهي بشهر واحد،  هالميا
 .وقد ال نصل ،وقد نصل ،الوقت في معالجة هذه المشكالت

 ......طالب: ........

 ؟ماذا ،سنة دراسية 

 .شرة عأربع 

ر من غيره، عو بأ ليس، ما هو بأوعر من غيره، هلكن ما هي مثل مشكالت الميا ،المقدمة انظر 
ا، روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد ثالثة  ،ال النظم وعر، يعني عندنا نظم الزاد سهل سهل جدا

ا ،آالف بيت  .األبيات الرقائق لى اختيار الكتابأنا أكثر ما دعاني إ ،ورجز سهل جدا

 طالب:...

 ؟ ماذا
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 11 لي الشيخ عبد الكريم اخلضريمعا

 طالب: ..............

كل هذا يجعلنا نعيد النظر وال نجزم باإللغاء أو عدمه، بل نؤجل النظر في ذلك علنا  :أنا أقول
من هذا؛ ألن إضاعة الوقت في مثل هذا أنا قلت  ائ  أن نجد نسخة مخطوطة أو كتاب ا يخدم أو شي

ود؟ أيهما أفضل يا ث من سنن أبي داماضي في بيتين أيهما أفضل أو عشرة أحاديفي الدرس ال
  شيخ؟

 طالب:...

بقى أهمية الكتاب وطالب العلم تال تقارن، ومع ذلك بدون نتيجة األسبوع الماضي  ،بدون نتيجة
 نوقف الكتاب مدة حتى يترجح عندنا انأال بد أن يرجع إليه، ويحرص على فك رموزه، يعني هذا 

 ي فاتت؟تي مرت كافية، ما تكفي التجربة التربة الاالستمرار فيه أو إيقافه؛ ألن التج

 طالب:...

 ؟ ماذا

خبرها كل من نظر فيه وجد، ولذلك النظم ألهميته ما تجد ورقة من اإلنصاف تخلو من ذكره، 
ن وفالن، يذكر اختيار صاحب النظم، اختاره الشارح وكذا وكذا والناظم وفال ،يذكر النظمما هو 

د الناظم، ف تجربة، يذكر الشيخ محمد وأبو  رأيتهولكن  ،النظم في غاية األهميةمن يضمن من يعدِّ
 ا،دراسيا  لما بدأنا بالمنتهى أخذنا فصال   ،عبد هللا ومن حضر الدروس األولى لما بدأنا بالمنتهى

ها أن الكتاب صعب أدرك في ،وجوه الطالب وأنظر في، ادراسيا  ظاهر أو أكثر؟ أخذنا فصال  
ا  وأربع ،ه إلى الخرقي، وانتهى الخرقي على بركة هللاوعدلنا عن ،عليهم؛ ألن المنتهى وعر جدا

كان االختيار للنظم بمفرده بدون المقنع، و  ،سنة، ثم بعده اتجهنا إلى المقنع مع نظمه ةعشر 
الرتباطه به؛ ألنه  ؛كمةقال: لو نقرأ المقنع مع النظم، وكان عين الح -حفظه هللا -والشيخ محمد

مّر ما كأن المقنع ين الكتابين، وجدنا البعد الشديد بينهما، نظم له، وظننا أن فيه نوع مطابقة ب
نسبة، وعلى هذا الفصل القادم نقتصر على المقنع ونمشي فيه،  اعلينا، ونحن نقرأ النظم ما بينهم

 .وهللا المستعان ،ن التجربة كافيةو وإن يسر هللا ما يعيننا على فهم النظم أعدناه، وإال تك

 خ محمد؟رأي الشي ما ؟رأي اإلخوان ما 
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 طالب:...

 ؟تؤيد

 طالب: ..............

 ؟ تصويت؟ ماذا 

 طالب: ..............

 ؟ما رأي اإلخوان

 طالب:...

 ؟ ماذا

 ؟الصور تيرأما هي ممسوحة، ليست واضحة،  ، لكننعم

 طالب:...

 رأيتها.ين أ ال، أنا رأيت الصور، ما أدري 

 طالب: ..............

 ؟ماذا

 طالب:...

 ،في مكتبة في بريدة افي المعهد رأيته معروض   اا كنت طالب  نظم الزاد، نظم الزاد له قصة، لم ،نعم
، فقلت لصاحب المكتبة: كم هذا المخطوط؟ قال: بمائتي ريال، امتأخر  مخطوط ما ُطِبع هو، إال 

ما أدري يخصمون ثالثة  ،ن وعشرةاتائن وسبعة، ماتائمعهد موالراتب في ال ،ذلك الوقت طالب
ح في كتاب! قلت لصاحب المكتبة: أجرني إياه من الطالب، وما أدري إيش، فراتب شهر يرو 

نأخذ  ،ينسخه بعشرة أيامأكتبه، انبسط، كم اليوم؟ قال: بخمسة، بخمسة، قال: هذا  تىحباليومية، 
، وما بقى الكتاب معنا، نسخته بأربعة أيام، بعشرين رياال  ة، ويائنأخذ م اخمسين أو عشرين يوم  

 .تأصل بخطي من ذلك الوق ،عندي ازال موجود  

 طالب:...
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 أنت؟  رأيته

 طالب: ..............

 .هللا المستعان

 طالب:...

 .واحد وتسعين ،للرياض سنة اثنين وتسعين ءقبل ما آجي ما شاء هللا عليك، رأيتهأنت 

 ....طالب: ..........

 ..ةبتدائياالتصير  حتىال ال في المعهد، أنت ما درست معي  

  طالب:...

 انتهينا على أن نستفتي؟ 

 تريدون أنم أيؤجل  ،يعيننا على شرحه اأو كتاب   ،لكتاب حتى نجد نسخة نطمئن إليهانؤجل ا
 نستمر على هذه الطريقة؟ 

 طالب: ..............

 ما أنت بحنبلي. ،قولك، ما يؤخذ بقولكما يؤخذ  ،ال ال أنت ما أنت بحنبلي

 طالب:...

لى ؟ نعطيك نسخة وتعيننا عيلغى كتاب من أعظم الكتب عند الحنابلة ونظم وفيها فوائد لكن
 شرحه تراجع الشروح.

 طالب:...

فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن  ،تحنبل
 نت أصلك؟يتحنبلوا، أنت حنفي أ

 طالب:...

 ؟ ماذا
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  طالب: ..............

؟ وندرة من الحنابلة، تعرف من وقليل من المالكية ،وشافعيةن حنفية و مصري مصري، المصري
 ؟ االحنابلة أحد  

 طالب: ..............

 هو؟ من 

 طالب: ..............

 يقول؟  ماذا

 طالب: ..............

 .، معاصرنعممن المتأخرين 

 لب: ..............طا 

ي طبع اإلقناع حنبلي، السبكي، على كل حال هذه ذي طبع اإلقناع السبكي، حنبلي الذال، نعم
ن ة  المذاهب مستندها األصول المعروفة عند أهل العلم، عند سلف األمة وأئمتها من الكتاب والسُّ

 .      لمختلفواإلجماع والقياس واألصول المتفق عليها وا

 طالب:...

ل لجنة بالمكتب :ألن الشيخ إبراهيم قال ؛يصيري ذذا اله وتراجع الكتاب، على كل حال  ،نشكِّ
من حرقة قلتها، أنت ترى إهدار  ؟يلغى :استفتينا والمسائل أطفنا هذا على الموجود أقول حنن

 .وأثرت فيك ،ي مرتتاألوقات ال

 طالب: ..............

 إخوان؟استفدنا من النظم يا  ما، ما استفدت! ليال  ق قليال   لكن ،نعم

 طالب:...

 :هذا، أنت قلت ائ  ما استفدنا شي :نقول ناكل شيء له ضريبته وله نفعه وله أثره، فكونال ال ال، 
 صح؟  ،ما استفدنا فائدة تعادل الوقت، الذي أهدر فيها هذا قصدك

 طالب: ..............
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 ؟ رأيكم يؤجل الدرس إلى أن نجد حالا  ماأنا أوافقك، 

  طالب: ..............

والنظم يؤجل إلى أن نجد  ،اب ما هو بالدرس، الدرس يبقى بالمقنع، الدرس يبقى في المقنعالكت
 ؟رأيك يا شيخ ماين الشيخ محمد؟ أنت أ ،حالا 

 طالب:...

 والشيخ أبو عبد هللا؟ 

  طالب: ..............

حضر القرطبي ، تدرون ما على العلم ال أبو عبد هللا محب للعلم، أبو عبد هللا صبور دؤوب
 .سنة كاملة إال هو، هو الوحيد اثنين وعشرين

 طالب: ..............

 ؟ماذا

  طالب: .............. 

 ما يقدر يطلع. ،نه مؤذنإيقول لي ال تسألوا عن أشياء، 

 طالب:...

نين يسلِّم ويسبح الجلسة بالمسجد ما هي بسهلة، وهللا أئمة صلوا بنا سال، وهللا يقدر يطلع، 
 .ويهلل ويدير الباب ويطلع

 طالب: ..............

 ؟ ماذا

  طالب: ..............

 ، وعلى هذا اتفقنا إن شاء هللا؟عصر الجمعة، هللا يتوب علينا

 طالب: ..............
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 16 (13) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

ألن شعبان كله  ؛األسبوع القادم هو آخر درس، آخر درسوهللا ما أدري عنكم، هو آخر درس  
لكن األسبوع  ،بارات، شهر شعبان شهر ثمانية كله اختبارات، وقد تبدأ االختبارات قبل ذلكاخت

  القادم قلنا رجب آخر شيء، وهللا المستعان. 

  
 


