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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .نعم
وصلى هللا وسلم وبارك على  ،هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين بسم

 ،المبعوث رحمًة للعالمين، نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
ََ ُه  -َوَعدن  َأَندٍ  : "تتمًة لباب صالة العيددنن: -رحمنا هللا تعالى وإياه–فقد قال المصن ِّف  د َرضِّ

ددعَ  ددول  ُهِّ  -ه  ن  ددهِّ َوَسددُلمَ -َقدداَل: َادداَن َرس  ددَت َتَمددَراٍ    -َصددُلى ُه  َعَلي   َ  َ َل ال فِّط ددرِّ َحُتددى َي و َنددو  ددد  ََل َيغ 
َعُلَقٍة  َواَيٍة م  َرَجه  ال ب َخارِّيُّ  َوفَِّ رِّ َمد  -َأخ  َراًدا-َوَوَصَلَها َأح  ُن َأف  َ ل ه   َ   : َوَي

ه  -َوَعن  َأَنٍ  " :-رحمه هللا–قال الشارح  ََ ُه  َعن  دول  ُهِّ  -َرضِّ دهِّ -َقاَل: َاداَن َرس  َصدُلى ُه  َعَلي 
و -َوَسددُلمَ  ددد  َل ال فِّط ددرِّ  َأي   :َأي    ََل َيغ  َغددَداةِّ ََنددو  ددَل ال  ددر    َوق  ددَت َتَمددَراٍ    :َيخ   َ  َ إَلددى ال م َصددُلى ََحُتددى َي

، َوفِّددَ رِّ  ب َخددارِّيُّ َرَجده  ال  َعُلَقددٍة  َأي  وَ َأخ  ب َخددارِّي ِّ َعُلَقَهدا َعددن  َأَندد ٍ  :اَيدٍة م  ُن  ،لِّل  َ ل ه   َ َمددد  َوَيدد ََوَوَصدَلَها َأح 
َراًدا    َأف 

د ِّ  ده  نَِّلف  دٍد َعن  َمي  دنِّ ح  َبدَة ن  َواَيدةِّ ع ت  دن  رِّ َِّم  مِّ َحدا ُبداَن، َوال  دن  حِّ دهِّ َوان  َرَجه  ال ب َخارِّيُّ فِّدَ َتارِّيخِّ َحُتدى : َوَأخ 
  َ  َ ت ًرا َي َثَر وِّ  َ ًعا َأو  َأَقُت مِّن  َذلَِّك َأو  َأ ًسا َأو  َسب    َت َتَمَراٍ  َثاَلًثا َأو  َخم 

لُّ َعَلى م َداَوَمتِّهِّ  نث  َند  هِّ َوَسُلمَ -َوال َحدِّ دتِّ  -َصُلى ُه  َعَلي   َ َ َمة  فِّدَ اأ  ك  : ال حِّ َعَلى َذلَِّك، َقاَل ال م َهُلب 
َت الُصاَلةِّ َأن   يدَ َقب  ََ ال عِّ لِّ َحُتى ي َصل ِّ وَل الُصو  يَعدةِّ  ، ََل َيظ ُن َظانٌّ ل ز  ُِرِّ هِّ ال َوقِّيدَت:  ،َفَكََُنه  َأَراَد َسُد َهدِِّ

درِّ  تَِّثدالِّ َأم  َبداَدَرًة إَلدى ام  يدت  ال فِّط درِّ م  ُب َتع جِّ دت حِّ لِّ ا س  دوبِّ الُصدو  ج  دوب  ال فِّط درِّ َعقِّيدَب و  ج   ُهِّ َلُما َوَقَع و 
 عالى ت

اَلًفا َت الُصاَلةِّ خِّ لِّ َقب  َيو  ا ال  َِ تِّ فَِّ َه  َ َ يتِّ اأ  َبابِّ َتع جِّ تِّح  َلم  فَِّ اس    َقاَل ان ن  ق َداَمَة: َوََل َنع 
َبَصددرِّ اُلددِِّ  َيددةِّ ال  وِّ ددن  َتق  ددوِّ مِّ ل  ددرِّ َمددا فِّددَ ال ح  َبابِّ الُتم  ددتِّح  َمددة  فِّددَ اس  ك  : َوال حِّ ِّْ َفددت  ي َقدداَل ال م َصددن ِّف  فِّددَ ال 

َمَندال   يَمداَن، َوَيع ب در  بِّدهِّ ال  ُمدا ن َوافِّدْل  ام ِّ دَو مِّ ل  َُن ال ح  ل   َأو  أِّ ف ه  الُصدو  عِّ َقل دبَ  ،ي ض  دن  َثُمدَة  ،َوي َرق ِّدْل  ال  َومِّ
ل وِّ م ط َلًقا َر َعَلى ال ح  طِّ يَن َأن  ي ف  َتَحُب َبع ض  الُتابِّعِّ   اس 

ددُن وِّ  ل ه  : َوَأُمددا َجع  َهُلددب  َعددت  َقدداَل ال م  لَِّك َادداَن َيف  َِ َدانُِّيددةِّ، َوَادد َادداَرة  إَلددى ال َوح  ددًرا َفام ِّ ددهِّ -ت  َصددُلى ُه  َعَلي 
لِّكَ  -َوَسُلمَ  َِ ًَا نِّ يعِّ أ م ورِّهِّ َتَبرُّ  " فَِّ َجمِّ

دددئ  ِددد ِرددا أ  أددرا ع راون قو ق اددر  عرددق ِددد  ئ دد  الم ددر ئ    ددث  الحددث ا المعل ددي حهيمادده ِددا حم
ولو  لى آخر اإلأرا     لم ر ئ  شيخه قو شيخه ِع شيخه  قو ق ار ِد ذلكا   حد   محد  راون 

مق الخ ر ِعلًما.  فإذا حد  الم ر ئ  ِد ِرا أ السرث واحث قو ق ار ولو  لى آخرع أم
دا فدق  ًً وصدول  ق  وهدا الحث ا وإن كان ِعلًما فق صحيح الرخاري  ال قنه ِوصول فق المسرث ِو

ث ا ِم دول فدق اللملدة  ويدثل علدى اأداحرا  ال د    د  صدال  ع دث لحالااريخ لإلِام الرخاري  وا
 وتر   محب الوتر. -أرحانه وتعالى–والولى قن  كون ذلك وتًرا  فاهلل   الفطر ِد الامر
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لدددة فددددق ال ددد  ِدددد الامددددر   ددد  صدددال  الع دددث  ددددوم الفطدددر  لن  دددوم الفطددددر  والاممسدددل الحكمدددة والعئ
ه  ولو ددو  الف ًددان  فددإذا خددرإ الاددخة  لددى ال ددال  ِددد طددر  الضددحى ِمددا  حددرم صددِو بعددث ِر

غ ر ق   شابه ِد صدام هدد ال دوم  فلددا اأدامحب لده قن  ل د    د  ال دال  بخدال  ع دث الضدحى 
 حاى   لق ويرجع  فيل   ِد قضح اه كما هو ِعلوم. فإنه ال  مساحب له قن  ل  

لمدددو  والرادددات  وللامدددر ا والحلدددو كمدددا ندددة عليددده الادددار  ال شدددك قنددده ِف دددث لللسدددم فدددق اللملدددة ِرددده
َْ » :خ وصية فق ذلك قو كما     عره: غددا  فا ةدة وعدالإ  ولددا جدا  فدق ال دحيح َمدن َتَصدُب

عِّ  َوةً »وفق روا دةن  ،«وتًرا َتَمرا ٍ  بَسب  ر   ي صبه فََلم  » ،«َعج  ح  مٌّ، وَل سِّ دُره  »قو  «ذلَك اليوَل س  َلم  َيض 
ر دح  دمٌّ، وَل سِّ مر ال شدك قنده ِدع فاهثتده لل دثن  مسداحب فدق هددا ال دوم ح بدالافالا در ،«ذلَك اليدوَل س 

ددا ًً فعلددى    كددون الفطددر عليدده فددق ال دديام  فددإن لددم  لددث قن علددى وجدده الخ ددوس  ويمسدداحب ق 
 الما .

ولدده معددم  كمددا قن   كمددا قن الامددر لدده حددالو   الامددر لحالوتدده ِراأددب لإل مددان  فاإل مددان لدده حددالو 
 ا  حالو  اإل مان.فق ب «يمانِّ َذاَق َطع َم ام»الامر له معم  

ل باإل مدان  فمدد ق ادر ِدد ق د   ل بده فدق المردام ِدد رني قنده  ل د  تمدًرا فدق المردام  مدؤو  ا  ؤو  ًً وق 
عره.  الامر فق المرام ق ار ِد خ ال اإل مان وشم

 طالب:             
عرددثع ِددد   ثع تمددرِددا عردد  االحلددو ِطلًمددا بلمددع الحددالو  ردد د الامددر وغ ددرع بح ددا لددو لددم  لددث تمددرً 

 الحلويات هدع المروعة  مساحب ذلك قياًأا على الامر وإال فالص  هو الامر.
 طالب:             

   لئال  ااره بال اهم. ار  ِا ً 
 طالب:             

  يف؟
 طالب:             

 قخرجه الرخاري تعليًما.  ال
 طالب:             
 ِا هو راعل ي كله.

َرَجه  ال  خ اي يا ،َل طالب: َعُلَقٍة َأخ  َواَيٍة م  َمد  -ب َخارِّيُّ  َوفَِّ رِّ َراًدا-َوَوَصَلَها َأح  ُن َأف  َ ل ه   َ   : َوَي
 هق؟ ِاالص   عرق روا ة الرخاري 

ول  ُهِّ  طالب: هِّ َوَسُلمَ -ََاَن َرس  َ َت َتمَ  -َصُلى ُه  َعَلي   َ َل ال فِّط رِّ َحُتى َي و َنو    َرا ٍ ََل َيغ د 
 م ب.
 ذار الوتر والمعلْل طالب: 
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 ال.
 طالب:             

وهددو ِوصددول عرددث غ ددرع  الطرعددة المحممددة هدددع كددم   ي فةمرددا ِردده قندده ِعلددي فددق الرخدداري دوهللا الدد
 ر مه فق ال حيح؟
 طالب:             

 تسعماهة وثالثة وخمس د  بآخر الاانق.
 طالب: الشارح اَنه يشير إليها 

 ؟ِاذا لى 
  أي للبخاري علقها على نص   معلقةٍ  لب: فَ روايةاط

 ِا  خال .
 طالب:             

 ؟ِاذا
 طالب:             

 ِوصول؟ ه  قنا فةمل؟
 نعم.    

   دال: حدثثرا هاديم    دال: قخ رندا ع  دث حثثرا أدع ث ردد أدليمان : ال  حثثرا ِحمث رد ع ث الرحيم
 علمة الروا ة الخرى ال   وتًرا.م ِوصول   ًذا المالك هللا رد قرق بكرن رد قنس عد قنس   ال

 الرحيم تعر  لهره  ا قشر ؟  ع ث ِحمث رد
 طالب: محمد نن عبد الرحيم؟

 نعم.
 طالب: صاعقة 

 ِا شا  هللا عليك صحيح.
 طالب:             

    ر؟ ِاذا   ال ال
 طالب:            

  ؟قحث ِا  خطئ عرق 
فهدت ذادر العجدوة فَ روايدة أن هدِا التمدر مدن عجدوة المدنندة،  ،خاي يا طالب: أحسن هللا إليك

 وذار المدننة قيد فَ ثبو  هِه الفضيلة؟
 وهو كدلك هرا.  هو الص  قن المطلي  محَم  على المم ث الأيما  ذا اتحث الحكم والس ب

 طالب: يعنَ َل ن د من العجوة ومن المدننة؟
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 نعم هو الص . 
 طالب:             

    نعم.جو ِو 
 طالب:             

عر   ال ا وار .هق ِوجو   ِو ًً ا بعث الاثليس والال يس والازوير ق  ًً  وفة عرثهم  لكد ق 
 طالب: لكن نبقى التصبْ بالسبع مطلًقا له أصت؟

 له قص  نعم  لن ِرةم ِد ال  حم  المطلي على المم ث فق ِا  هدا.
َدَة بَِّضم ِّ ال م وَ " ونِّ ال  َوَعن  ان نِّ ن َري  ك  ِّْ الُراءِّ َوس  َثنُ ُحَدةِّ، َوَفت  َمَلٍة ََعن  َأنِّيدهِّ  ه دَو م  تُِّيةِّ َوَداٍل م ه  اةِّ الُتح 

َصي بِّ َتَقُدلَ  َدة  ن ن  ال ح  ٍت  ،ن َري  َُّ َأن دو َسده  دَلمِّ َس  َصدي بِّ اأ  دنِّ ال ح  دَدَة ن  دن  ن َري  دد  ُهِّ ن  دَدَة َعب  دنِّ ن َري  دم  ان  َواس 
َوزِّ  يَها ثَِّقة  مِّن  الُثالَِّثةِّ َقاَله  ال َمر  رِّيبِّ ي ِّ َقاضِّ   ال م َصن ِّف  فَِّ الُتق 
ددول  ُهِّ : َقددالَ  ددهِّ َوَسددُلمَ -َادداَن َرس  َل  -َصددُلى ُه  َعَلي  َل ال فِّط ددرِّ َحُتددى َيط َعددَم َوََل َيط َعددم  َنددو  ددر    َنددو  ََل َيخ 

 ََ َحى َحُتى ي َصل ِّ َض  َمد    اأ  ُيتِّهِّ  :َوزَاَد فِّيهِّ  َرَواه  َأح  حِّ َ َت مِّن  أ ض   َ ُبداَن،   َفَي دن  حِّ يُّ َوَصدُحَحه  ان  ِِّ مِّ َوالت ِّر 
، َوفِّددَ رِّ  َقُطددانِّ ددن  ال  َُّ َوَصددُحَحه  ان  َهقِّدد َبي  َِّم ، َوال  َحددا ، َوال   َ ددن  َماَجدده  َوالددُداَرق ط نِّ ًضددا ان  َرَجدده  َأي  َواَيددةِّ َوَأخ 

َياَدة   َ  زِّ َهقِّ َبي  ُيتِّهِّ   إَذاَوَاانَ : ال  حِّ َََت مِّن  َابِّدِّ أ ض    َرَجَع َأ
ًضا َعن  ان نِّ ع َمَر، َوفِّيَها َضع   يُّ َأي  ِِّ مِّ ، َوَأَنٍ  َوَرَواه  الت ِّر   ٍَ َبابِّ َعن  َعلِّ : َوفَِّ ال  يُّ ِِّ مِّ   ف  َقاَل الت ِّر 

ددَت الُصدد َل ال فِّط ددرِّ َقب  ددتِّ َنددو   َ َ ُيةِّ اأ  نث  َدلِّيددت  َعَلددى َاددر ْلِّ َحدددِّ ددَحى إَلددى َمددا َوال  َض  َل اأ  يرِّهِّ َنددو  ددَد اَلةِّ َوَتددَ خِّ َبع 
درِّ  ُيةِّ َنح  َبدادِّ بَِّشدر ْلِّ َمة  فِّيهِّ ه دَو َأُنده  َلُمدا َاداَن إظ َهدار  َاَراَمدةِّ ُهِّ َتَعداَلى لِّل عِّ ك  َ  الُصاَلةِّ، َوال حِّ ََضداحِّ  اأ 

ِّ َعَلد ًرا َُِّ دك  لَِّها ا   َ ََ تَِّداَء بِّ ن  ََهمُّ اَلِّ دكِّ ََاَن اأ  ُيةِّ النُّس  دن  َادر ْلِّ َعدَم بِّدهِّ مِّ َيا ى َمدا َأن  ن  درِّ الددُّ َعدةِّ لَِّخي  ُيةِّ ال َجامِّ
َرةِّ  خِّ  " َوَثَوابِّ اْل 

درئ  قن   نعم لعدثم وجدو  المادارةة لل دوام  لن ع دث الضدحى  اعم دب الفطدر وال  عمدب ال ديام  شم
ر ال    حاى   لق ويل   ِد قضح اه   ن ال   ِد الضحية  ر ة  و   : روجوبه لألِر  ؤخ ئ أم

  ال   مع د على ال   بعث ال ال .به  فعثم ال       ال
َها»  ن ال   ِد الضحية واجب و ث  ال الظاهرية وجمع  ِد قه  العلم:  ن  الِر ثارل  ،«َ ل وا مِّ

 فق ذلك بالرة  لكد اللمةور حملوع على االأاحرا  بح ا ولو لدم  ل د  ِرةدا شد ًئا قصداًل جدا 
ثم ق لده   د  ال دال  ِمدا  مع رده علدى جدو   وعدو له ذلك  لكد خال  الِر  والصد  فدق الِدر ال

ال   بعث ال ال   فلو ق       ال ال  لما احااإ  لدى ال د  بعدث ال دال   وح رئددن  دث  مدر عليده 
ر ةال وم وال  ل   ِد قمضح اه  فيكون  ث خال    .السُّ

 طالب:             
  يف؟
             طالب: 
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 اجل  لى مرخ فةو  س ر  فاح   المرا ر  بال  .لنةا ال تحااإ  لى مرخ غالًرا  وإن احا
 طالب:             

 الك ث؟ 
 ِا قعر  وهللا هدا  لكد العلة ظاهر  قنةا رةا تام المرا ر .

 طالب:             
 نعم  لنه لو اناظر الطرخ احااإ  لى و ل.

   طالب:           
 نعم ِراشرً .

 طالب:             
رُ »نعم  رَلم  َيض  ح  مٌّ، وَل سِّ  .«ه  س 

 طالب: ما صحة هِا الحدنث؟  
 فق ال حيح فق الرخاري.
 طالب:             

ِافي  عليه  ال ال ِا فيه  شكال  لكد ه   رمى على  مال ه قو ِم ث بعلو  المث رة؟ الكدالم لهد  
 العلم موي .

ُيدةَ َوَعن  أ ل ِّ" بَ  أي:  َعطِّ دم َها ن َسدي  ُية  اس  َصدارِّ َن  دل  ال َحدارِّثِّ اأ  و َمدَع  ،ة  نِّن  دل  َاع دٍب َااَندل  َتغ دز  َوقِّيدَت: نِّن 
ولِّ ُهِّ  هِّ َوَسُلمَ -َرس  دَرةِّ  -َصُلى ُه  َعَلي  َحى َوت َمر ِّض  ال َمرِّيَض ت َعدُّ فَِّ َأه تِّ ال َبص   ،َاثِّيًرا ت َداوِّي ال َجر 

َلَماءِّ التُ  انَ َواَ  َد   َجَماَعة  مِّن  الُصَحاَبةِّ َوع  َُنَهدا َادهِّ َمي ِّدلِّ  أِّ دَت ال  َها غ س  ِ وَن َعن  َرةِّ َيَ خ  يَن بِّال َبص  ابِّعِّ
دولِّ ُهِّ  ددلِّ َرس  دَت نِّن  ددهِّ َوَسدُلمَ -غ س  دد -َصددُلى ُه  َعَلي  دت  فِّددَ غ س  نث َها َأص  َقَنددل  َفَحدددِّ تِّ َفَحَكددل  َذلِّدَك، َوَأت 

َمي ِّلِّ  ا فَِّ اِّتَ  ،ال  َِ نث َها َه َ تَِّ َحدِّ   ابِّ ال َجَنائِّزِّ َوَي
َنا :َقاَلل   ر  ول  ُهِّ   أ مِّ ، َوَأُنه  َرس  مِّرِّ ل مِّ بِّاْل  ولِّ لِّل عِّ ه  ٌَّ لِّل َمج  نِّ هِّ َوَسدُلمَ -َمب  َواَيدٍة  -َصُلى ُه  َعَلي  َوفِّدَ رِّ

رِّ َ َأن  ن  "لِّل ب َخارِّي ِّ َأَمَرَنا َنبِّيَُّنا  َعَواتِّدْلَ "إَلدى ال م َصدُلى  :َأي   "خ  َكدارَ ال   "ال  َب  ، َوال م َقارَِّبدا ِّ  َبَندا ِّ اأ  َبالَِّغدا ِّ ال 
ل وغِّ  ُيَض "لِّل ب  هٍ  "َوال ح  َُولِّ مِّن  َوج   " ه َو َأَعمُّ مِّن  اأ 

َنددا" ر  رنددا قو نمة رددا. وهددو قن لدده حكددم الرفددع ع "أ مِّ ِئ لددى ال ددحيح  عرفرددا حكددم ِددا  ذا  ددال ال ددحارق: قم
–وهددو الرأددول    ر ددر   لددى ِددد لدده الِددر والرةددق لندده  ذا قملددي ال ددحارق الِددر والرةددق فإندده

ولديس   بخدال  قردق بكدر اإلأدماع لق والحسدد الكرخدق  دالوا: هدو ِو دو  -عليه ال ال  والسالم
رفدو   وهدو هردا ِ  -عليه ال دال  والسدالم–بمرفو   الحامال قن  كون اآلِر والراهق غ ر الرأول 

صلى ا ن  را  فإذا  ال ال حارق: قِرنا رأول هللا ا  لنه ر  راه ووضحاه الروا ة الخرى: قِرن طعً 
وال  ددثخ  فيدده الخددال  السدداري  لكددد  ددثخ  فيدده الخددال  ِددد   . فةددو ِرفددو    طًعدداهللا عليدده وأددلم
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ال دال   يدهعل– عردق هد   دلتق علدى المردع؟ هد  هدو ِمدا  سداوي  ولده   جةة  اللاه على الوجدو 
 : افعلوا كدا؟ -والسالم

كمه  وإن خال  فق ذلك  او  الظاهري وبعض ِح  خال ن  لكد جماه ر ا لعلما  على قنه فق حم
حادددى  رمددد  اللفددد  الر دددوي   وال  دددثل علدددى الِدددر وال علدددى الرةدددق  الماكلمددد د  فمدددالوا: ال  محدددا  بددده

ا  ظره قًِرا قو نةًيا وهو  ًِ فدق الحهيمدة لديس بدلِر وال نةدق  لكدد هددا الحامال قن  سمع الراوي كال
 .   الكالم ِر و  رال شك

ُيَض " هٍ  "َوال ح  َُولِّ مِّن  َوج   ".ه َو َأَعمُّ مِّن  اأ 
العواتدددي والحدددي ض ذوات الخدددثور البكدددار الرالتدددات المماربدددات لل لدددوأ هدددؤال  عواتدددي باعاردددار قنةدددد 

اللفظان حي ض هد الحاهًات ِد رلتد  قعامد عد الخثِة  وذوات الخثور هد الرالتات  فةدان 
  ِد جةدة  وتردا د ِدد جةدات  ف  رةدا عمدوم  وخ دوس وجةدق  وإن كدان ف  د هدع اللفاظ تثاخ

الحددي ض قخددة ِددد العواتددي  وذوات الخددثور فيدده شددق   ِددد العمددوم  لندده   ددث  علددى ِددد رلتددل 
د لم ت لغ  ال قنه فق التالب  نمدا  طلدي علدى ال ردل الك  در  الادق لدم تادزوإ الادق ِدا  ال حيانهدا  ِو

اةا للخثر ال الِ    ل  لنةا لم تازوإ بعث.ق هو ال اِو
ُيَض " َعَواتَِّْل، َوال ح  رَِّ  ال  َنا َأن  ن خ  ر   عرق ل ال  الع ث هدا الِر قِر  رشا  عرث جمةور العلما    "أ مِّ

درن  ِئ دد وجدو  صدال  الع دث  لن هدؤال   ذا قم رده قمخئ بدالخروإ ل دال  الع دث  و ال بعًةم روجوبده  ِو
صال  الع ث  -رحمه هللا–بوجو  صال  الع ث  ال قرو حريفة فال قن  مؤَِر الرجال ِد با  قولى  و 

واجرة عرثع على ك  ِد  ساطيع ِد المكلف د ِدد الرجدال وهدو اخايدار شديخ اإلأدالم اردد تيميدة  
شعار تسمط بهيدام الدرعض والمدهب عرث الحرارلة قن صال  الع ث فرض كفا ة تسمط بهيام الرعض 

 ر ة. اللةا   وعرث الاافعية والمالكية أم 
رَ " َن ال َخي  َهد  يَدن نِّ َيش  ُيضِّ  "فَِّ ال عِّ رِّ ال ح  يَلةِّ الُصاَلةِّ لَِّغي  ول  فَِّ َفضِّ خ  ينَ "ه َو الدُّ لِّمِّ َوَة ال م س  َتع مُّ  "َوَدع 

يعِّ  ُيض  ال م َصُلى"لِّل َجمِّ ل  ال ح  ُتفَ " َوَيع َتزِّ هِّ ْل  عَ م   " َلي 
لم لى له قحكام المسلث  فم لى الع ث له قحكام نعم  عازل الحي ض الم لى ِما  ثل على قن ا

 المسلث بخال  ِ لى اللراهز. 
 طالب:             

 تلتق اإلشار   ليه.
 طالب:             

 ق ش  مرعرةا؟
 طالب:             
 . دالرأول قِر بإخراجة
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ل  ال  " ُيض  ال م َصلُ َوَيع َتزِّ هِّ " ىح  َظده    م ُتَفْل  َعَلي  ب َخدارِّي ِّ َلكِّدُن َلف  دَد ال  ن  َعَواتِّدَْل َذَوا ِّ :  عِّ درَِّ  ال  َندا َأن  ن خ  ر  أ مِّ
ُيض  ال م َصُلى ورِّ َفَيع َتزِّل َن ال ح  د  َعَواتَِّْل َوَذَوا ِّ ال خ  ورِّ َأو  َقاَل: ال  د    ال خ 

لِّمٍ  َُّ  -يعندَ– َأَمَرَنا: َوَلف    م س  دهِّ َوَسدُلمَ -الُنبِّد د -َصدُلى ُه  َعَلي  ، َأن  ن خ  ورِّ دد  َعَواتِّدَْل َوَذَواَ  ال خ  رَِّ  ال 
ددلِّمِّينَ  َتددزِّل َن م َصددُلى ال م س  ددُيَض َأن  َيع  ددَ    َوَأَمددَر ال ح  َ  َلف  ي َأَتددى بِّددهِّ ال م َصددن ِّف  َلددي  دد   اُلددِِّ ا الُلف  َِ َفَهدد

َما  هِّ  َأَحدِّ
نث  َدلِّيت   نُ  َعَلى و ج وبِّ إخ  َوال َحدِّ هِّ  " َراجِّ

فددا  لفظ ةمددا ردثل   ِم هدددا ِمددا  ددثل علدى جددوا  الروا ددة بددالمعرى  وقن الحداف   ددث  ا ددر  فددق  لكرده 
بعض اللفداظ ويةدام ردرعض اللفداظ  ون بعدض  فيعامدث علدى غ در ال دحيح د ِدااًل باعاردار قن 

 قص  الحث ا فق ال حيح د.
ق قال  ؤخددد  ًددية د قهدد  العلددم الحددث ا لل ددحيح د ف ررتددوعلددى هدددا  ذا عددزا الحدداف  قو غ ددرع ِدد

ة  حاددى  معددَرض علددى ال ددحيح د  كا ددر  ِددد قهدد  العلددم ِددد حفظدده  عددر  قن هدددا الحددث ا ِمسددل م
قصله فق ال حيح  ويكون  ث علئدي فدق حفظده قو ذهرده لفد  قردق  او  ِدااًل  فيمدول: الحدث ا فدق 

ه  وهدددا  فعلدده كا ددًرا ِمدد اعامددث فددق حفظدده ال دحيح د قو ِافددي  عليدده  فدق حدد د ِافددي علددى قصدل
دز للحدث ا بلنده ِخدر إ فدق على المساخرجات  و  لدا  ذا  ال ارد الث ر فق )جاِع الصدول  قو ِر

الدده  سددلم  فددال نلددزم بددلن هدددا لفدد  فددق ال ددحيح د  حاددى نعددرض  ِو دديم  عرددق: الرخدداري ِو خددا  ِو
اله ق  رره الك رى وغ رها ِد ِؤلفاته  ِو ا الرتوي فق شر  ال  ةمق فق أم ر ةًً   وغ رهم  طلمون السُّ

 :-رحمه هللا تعالى-و  لى ال حيح د والمرا  الص   ولدا  مول الحاف  العرا ق الاخري  والعز 
َهقدددددَ َوَمدددددن  َعدددددزَا دددددَت َيع ندددددَ الَبي   َواَأص 

 
ي َمُيددددددددددددددددددزَا  َميدددددددددددددددددددِّ ددددددددددددددددددَل إذ  زَاَد الح   َوَلي 

 ى. اللفية  ن شا  هللا تعالفق و اه ِد  - ن شا  هللا–وهدا  لتق ذكرع   
ددَوال  َثاَلَثددة  " يددهِّ َأق  ٌَّ  :َوفِّ َمددر  َوَعلِّدد ددٍر َوع  َلَفدداء  الُثاَلَثددة  َأن ددو َبك  ، َوبِّددهِّ َقدداَل ال خ  ددب  َُول : َأُندده  َواجِّ َوي َؤي ِّددد   ،اأ 

نثِّ ان نِّ َْلُباسٍ  َُّ مِّن  َحدِّ َهقِّ َبي  َرَجه  ان ن  َماَجه ، َوال  وَب َما َأخ  َصدُلى -َأُنده   -مارضَ هللا عنه– ال و ج 
هِّ َوَسلُ  يَدن نِّ  -مَ ُه  َعَلي  رِّ   نَِّساَءه  َوَبَناَته  فَِّ ال عِّ ه    َااَن ي خ  ن  َرارِّ َذلَِّك مِّ تِّم  َصُلى -َوه َو َظاهِّر  فَِّ اس 
هِّ َوَسُلمَ  رَِّها -ُه  َعَلي  َئٍة َوَغي  ْ  فَِّ ال ،َوه َو َعالٌّ لَِّمن  َااَنل  َذاَ  َهي  ي َلىوَ َوابِّ شُ َوَصرِّ َو  َعَجائِّزِّ بِّاأ   " ال 

دددوا  عواتدددي حدددي ض ذوات الخدددثور هدددؤال  ِدددد الادددوا   فمدددد بدددا  قول ن عدددم هدددو صدددريح فدددق الا 
العلاهز  وهدا فيه ر ٌّ على ِد  مول: قنه  ررتق قن تمخرإ العلاهز  ون الاوا   وهدا  ول لإلِام 

 الاافعق كما هو ِعرو .
ُنة  َوالُثانِّ " ُن َعَلى النُ  َ: س  هِّ وجِّ ر  ر  بِّخ  َم  َت اأ  مِّ ََُنده  َعُلدَت َوح  َلا بِّ َتدِّ بِّ َقاَله  َجَماَعة ، َوَقُواه  الُشارِّح  م س  د 

لِّمِّينَ  َوةِّ ال م س  رِّ َوَدع  ودِّ ال َخي  ه  ُن بِّش  وَجه  ر   " خ 
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رسدا  ِسداحرة  فعلدى هددا فالعلة ال ترةض علدى الوجدو  شدةو  الخ در و عدو  المسدلم د بالرسدرة لل
 وجو   لى االأاحرا  العلة. الممعل  ِساحب  فال ار  لألِر ِد ال

العلددة ال تمددوى علددى ال ددر  صددر  الِددر ال ددريح ِددد الوجددو   لددى االأدداحرا   لن جمةددور 
العلمدددا  علدددى قن الِدددر  ذا قمملئدددي  مدددرا  رةدددا الوجدددو  ِدددا لدددم  دددثل  ل ددد  قو تمدددوم  ريردددة علدددى  را   

 .االأاحرا 
لَِّك وَ " َِ ل َِّت نِّ ًبا َلَما ع  رِّ َقاَل: َوَلو  َااَن َواجِّ َم  تَِّثالِّ اأ  م  ُن َلِّ هِّ بِّ َعَلي  ََداءِّ ال َواجِّ ُن  أِّ ه  وج  ر    َلَكاَن خ 

َََدائِّهِّ  :ق ل ل َفَوائِّدِّ َوََل ي َعُلت  بِّ ب  بَِّما فِّيهِّ مِّن  ال  ُنه  َقد  ي َعُلت  ال َواجِّ  " َوفِّيهِّ َتََمُّت  َفإِّ
سلم د وتعاونةم وتعدارفةم كد  هددا  عرق لو    : ِا الحكمة ِد صال  اللماعة؟    : اجاما  الم

ِسدداحب  فددال تم ددر  الر ددوس بمادد  هدددع العلدد  المسدداررطة  نعددم العلددة فددق الحددث ا ِر وصددة 
ينَ " ددلِّمِّ ددَوَة ال م س  ددَر َوَدع  َن ال َخي  ددَهد  ة  العلددة لكددد هدددع بعددض العلددة قو جددز  العلددة ولدديس كدد  العلدد "َيش 

در بداإلخر الك رى شةو  ال ال  صال  الع ث الادق  ِئ اإ لةدا  ويدثخ  ترًعدا لددلك شدةو  الخ در و عدو  قم
 المسلم د.

 طالب:            
الاخ ية بالعلة  العلة ال شك قنةا  ذا كانل ِر وصة  وكانل ِط در   ال شدك قن الحكدم  دثور 

ا  لكددد  ذا كانددل العلددة ِسدداررطة ًِ فإنةددا ال بددلل بالاماأددةا  ل ددز ا  المسددلم ر رددًة  ِعةددا وجددوً ا وعددث
د تلث رهدددا علدددى الحكدددم ال تدددلث ر لةدددا فددق الحكدددم  ال ِدددد جةدددة الهيدددال  ذا تمدددل قركانددده  ويم ًرددا  لكددد

ر قن الخط دب عربدق وهدؤال  الرسدا  قعداجم  دَر "بمعرى قنةا لدو فممئدثت هددع العلدة لدو  مدث ئ َن ال َخي  دَهد  َيش 
ينَ  لِّمِّ َوَة ال م س  الحكدم  دثور ِدع ِا  فةموا شق  ال ِد الخطرة وال ِد  عدو  المسدلم د  نمدول:  "َوَدع 

ا؟   ًِ  علاه وجوً ا وعث
 طالب:            
 ال هق ِر وصة.
 طالب: مُطردة؟

َندا "لكرةا جز  علة ليسل بعلة كاِلة  لن الص  فق الِر شةو  ال ال   الِر بلي شدق ؟  ر  أ مِّ
َعَواتِّْلَ  رَِّ  ال   ."َأن  ن خ 

 طالب: وذوا  الخدور 
ه ل ال  الع ث  بمعرى قنه لو اناةل ال ال  ِااًل عرفرا قن نعم ل ال  الع ث  الِر الص  فيه قن

ال ددال  اناةددل  نمددول: اذه ددوا لاددةو  قو لسددما  الخطرددة بعددث ال ددال ؟ هدددع جددز  علددة  فعلددى هدددا 
لم د  وإال فالصددد   مًددد د ال دددال  قو  مًدددق الرجدددال ال دددال  ثدددم  ادددةثون الخ دددر و عدددو  المسددد

لددو صددلى ِددع اإلِددام ثددم  -عرددث ِددد  مددول روجوبةددا حاددى-ال ددال  رددثل   قندده لددو صددلى ِددع اإلِددام 
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إُندا »ان ر  ِا شةث الخ ر وال  عو  المسلم د  دلثم وال ِدا  دلثم؟ ِدا  دلثم  و دث جدا  فدق الحدث ا: 
ط ب     لى آخرع. «   َنخ 

 لة.المم و  قن العلة المر وصة هق جز  علة وليسل بع
 طالب:            

 تم ث المط ر  .
 ردة طالب: أو غير المطُ 

 المط ر  : قنةا ليسل ررلس.
 طالب:            

نعم ِد الطواف د  بمعرى قن الةر  هدا شلنةا وهددع صدفاةا ِدد الطدواف د هددع المط در    فدال  ممدال: 
 ممددال عل ةددا كدد  ِددا جددا  فددق قن هدددع الةددر  هدددع بعًددةا مددو ا  وبعًددةا لدديس بطددو ا  ال  ولدددا 

ِما  اعدر ويعسر وياي الاحر  ِره  لدا الفمةا   طدر ون الحكدم حكمةا ِد الطواف د  الفلر ِااًل 
لمة   مولون: و  ا  ونةا فق الخلمةفق ك  ِا هو  ون الةر  فق الخئ  ماهر. أؤر الةر  ِو

 طالب:            
ن آخدر   د : هددا خدرإ هدا  نما  مرَجع  لى ِا  هدا الكالم عردث الاعدار  ض   ذا عمدورئض الدرة ردرة 

الٍق{}وَ إ التالب ِخر  َيَة إِّم  َ م  َخش  ت ل وا َأو َلَد  عرق  ا  الولث ِدد التردق الددي ال  [31]امسراء: َل َتق 
اه ن وس كا ر  فق تحريم الما   ولو كان ال لاق  لكد هددا خدرإ   خاى  ِال  ِرا ؟ ال  حِر

لل لماد  ِد العر  فق اللاهلية  مالون قوال هم خاية الفمر   نما  ملِخرإ التالب بمعرى قن كا ر 
 هدا عرث الاعارض.
 طالب:            

 وهللا رثل ِا  ح   ِعرا فيمحرس عليه.
 طالب:            

 وإال الص  فق الِر الوجو   والرجال ِد با  قولى.
َعَجد قال الطحاوي:" وَد ال  ده  دبُّ ا  ُنه  َقداَل: أ حِّ دن  َفإِّ َئدا ِّ مِّ َهي  درِّ َذَوا ِّ ال  ، َوَغي  اَلَة، َوَأَندا الن َِّسداءِّ الُصد ائِّزِّ

َباًبا  تِّح  َياَد َأَادُّ اس  َْل  ُن اأ  هِّ ودِّ ه      لِّش 
نُ  هِّ وجِّ ددر  تَِّيددا ِّ فِّددَ خ  ح  دداَللِّ لِّالِّ س  رِّ ام ِّ : إُن َذلِّددَك َادداَن فِّددَ َصددد  دداوِّيُّ ددول  َقدداَل الُطح  : َأُندده  َمن س   َوالُثالِّددث 

و ِّ لِّ  ثِّيرِّ الُسَوادِّ َفَيك ون  فِّيهِّ إر َهاب  لِّل َعد  خَ َتك  َن  نسخ   َوَتَعُقَب َأُنه   ، ث ُم ن سِّ َفع ه  َأُن ان  َوى َوَيد  بِّم َجُردِّ الُدع 
ِّْ َمُكددَة َوََل َحاَجددةَ  -مددارضددَ هللا عنه– َْلُبدداسٍ  ددَد َفددت  ير  َوَادداَن َذلِّددَك َبع  ُن، َوه ددَو َصددغِّ وَجه  ددر  َد خ   َاددهِّ

يَنئِّدٍِ  داَللِّ حِّ س  دُوةِّ ام ِّ ُن لِّق  هِّ َفع د ،إَلي  دَر َوَيد  ُن ال َخي  دوَره ُن لَِّشدَهاَدتِّهِّ ُيدَة ح ض  نثِّ أ ل ِّ َعطِّ ه  َأُنده  َعُلدَت فِّدَ َحددِّ
لِّمِّينَ  َوَة ال م س  ُيَة َبع َد، َوَفاتِّهِّ  ،َوَدع  َتل  بِّهِّ أ لُّ َعطِّ َفع ه  َأُنه  َأف  هِّ َوَسدُلمَ َصُلى ُه  -َوَيد  دُدٍة َوَلدم   -َعَلي  بِّم 
َها َأَحد    " مِّن  الُصَحاَبةِّ  ي َخالِّف 
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الطحاوي كمدا هدو ِعدرو  حرفدق المددهب  درى وجدو  صدال  الع دث  ويمدوي خدروإ الرسدا  ل دال  
 الع ث  ال قنه فق كالِه هدا  مر  ِد كالم الاافعية ِالثًرا بمد؟

 طالب: بالمزنَ 
 حاوي. يًّا  ثم صار حرفيًّا اللق هو الطب الاافعق خاله  كان شافعبالمزنق خاله  المزنق صاح

" َُّ ل  َعائَِّشددَة: َلددو  َرَأى الُنبِّدد ددهِّ َوَسددُلمَ -َوَأُمددا َقددو  ُن َعددن   -َصددُلى ُه  َعَلي  ددَدَث الن َِّسدداء  َلَمددَنَعه  َمددا َأح 
دِّ  َمَساجِّ ُن وَ   ال  هِّ وجِّ ر  رِّيمِّ خ  لُّ َعَلى َتح  َو ََل َند  رِّ بِّهِّ َفه  َم  خِّ اأ   " ََل َعَلى َنس 

    ثل على اأامرار الحكم رثل   قنه ِا ِرعةد. نما  ثل على االأامرار
ُن " َنع ه  َُنه  َلم  َيم  َنع َن  أِّ ُن ََل ي م  هِّ َوَسُلمَ -َنت  فِّيهِّ َدلِّيت  َعَلى َأُنه  نُ  -َصُلى ُه  َعَلي  هِّ َراجِّ  ،َنت  َأَمَر بِّإِّخ 

  َ َنَع َما َأَمَر بِّهِّ َلَنا أَ  َفَلي   ن  َنم 
َمددرَ  ددنِّ ع  ددول  ُهِّ  -مددارضددَ هللا عنه– َوَعددن  ان  ددهِّ َوَسددُلمَ -َقدداَل: َادداَن َرس  ددٍر  -َصددُلى ُه  َعَلي  َوَأن ددو َبك 

هِّ  ط َبةِّ  م ُتَفْل  َعَلي  َت ال خ  نِّ َقب  يَدن    ي َصلُّوَن ال عِّ
دهِّ  فِّيهِّ َدلِّيت  َعَلى َأُن َذلَِّك ه وَ  ي َداَوَل َعَلي  ر  اُلدِِّ َم  دهِّ َوَسدُلمَ َصدُلى ُه  َعلَ -اأ  وا  -ي  دَتَمرُّ َوَخلِّيَفَتداه  َواس 

 َعَلى َذلَِّك 
ط َبددةِّ فِّددَ  ددوبِّ ال خ  ج  َمدداج  َعَلددى َعددَدلِّ و  ج  ط َبددةِّ، َوَقددد  ن قِّددَت ام ِّ يمِّ الُصدداَلةِّ َعَلددى ال خ  دددِّ ددوب  َتق  ج  َوَظدداهِّر ه  و 

نِّ  يَدن  دوَ  ،ال عِّ دن  َماَجده  م س  َ  َوان  َرَجده  الُنَسدائِّ ه  َمدا َأخ  دنِّ الُسدائِّبِّ َتَند  ددِّ ُهِّ ن  نثِّ َعب  دن  َحددِّ د مِّ ، َوَأن دو َداو 
ولِّ ُهِّ  د   َمَع َرس  هِّ َوَسُلمَ -َقاَل: َاهِّ يدَ  -َصُلى ُه  َعَلي  ط دب  »َفَلُما َقَضى َصاَلَته  َقاَل:  ،ال عِّ إُندا َنخ 

لَِّ  لِّل  َفَمن  أَ  لِّ   َوَمدن  َأَحدَحُب َأن  َيج  دَيج  ط َبةِّ َفل  َهب  خ   ِ َيد َهَب َفل   ِ َبدةٍ  «ُب َأن  َند دَر َواجِّ َفَلدو   ،َفَكاَندل  َغي 
ُنةِّ  اَلَف السُّ اًل خِّ َرج  إَعاَدت َها، َوإِّن  َااَن َفاعِّ  َقُدَمَها َلم  ت ش 

ددَت ال ت لِّددَف َمددن  َأُول  َمددن  َخَطددَب َقب  َوان  َوَقددد  ا خ  ددلٍِّم َأُندده  َمددر  َقه  إَلددى َذلِّددَك َوقِّيددَت: َسددبَ  ،ُصدداَلةِّ َففِّددَ م س 
 " ع ث َمان  

  ة ِروان ِع قرق أع ث ِاةور  قول ِد خطب     صال  الع ث ِروان  والسد ب قنةدم  ددكرون 
فق خط ةم بعض الِور المحثثة ِد ذم وأب بعض الرال  فال  للس الردال الأداما  كالِةدم 

ِوا بعدث ال ددال   الخطردة علددى ال ددال    فدرقوا قن ِددد الم دلحة بمددا  الردال الأدداما  كالِةدم  فمددث 
د با  قولى  راظروا الخطرة  لكد الحي قحي قن  مَارع  لما الرأول  لكق  راظر الرال ال ال   ِو

 -عليدده ال ددال  والسددالم–  ددلق ثددم  خطددب  فددال  ددول لحددث ِددع  ولدده  -عليدده ال ددال  والسددالم–
 : قنه عامان. م الخطرة على ال ال  ِروان خالًفا لمد  مولفق قول ِد  ث   والمول ال حيح

 طالب:            
ط ب  »  ؟«إُنا َنخ 

 طالب:            
د شلنه  ر ر .  اأاماعه غ ر واجب ِد شلنه  للس ِو
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 طالب:            
 نعم.

 طالب:            
 الخطرة.

 طالب:            
ال    االأدداما  عددثم وجددو  الخطرددة؟ الخطرددة ل ددهدد   لددزم ِددد عددثم وجددو  فةمرددا السددؤال؟  مددول:

اللمعة شرت ل حاةا  واالأاما   ل ةا واجدب  عردق ِمدد حًدر  لكدد هد   لدب حًدور خطردة 
اللمعة  بمعرى قن ِد جا  قو ِا فاته شق  ِد الخطرة ارتكب ِحظور؟ نعم هو ِلِور  بالسعق 

لِّ  َي لِّلُصالةِّ مِّن  َنو  ا{}إَِّذا ن ودِّ َعو  م َعةِّ َفاس   ذا رثق الرثا  لدزم   ذا نو ي فاأعوا ِعراع [9]الجمعة: ال ج 
السعق  فإذا أدعى بعدث الردثا  ال رمدث وقن  فوتده شدق   ِدد الخطردة الأديما ِدد بعدث ِكانده  فوجدو  
السعق ِعل ي بالرثا   فال  موجث  ل    ثل علدى وجدو  الارك در  لدى ال دال  وعدثم فدوات شدق ن ِدد 

ه اإلن ات. الخطرة   نعم  ذا حًر لِز
ملِوم  ه  ِعرى هدا قنةدا ال تلدب ِطلًمدا؟ هد  هردام تدال م رد د فكون الخطرة ال تلب بالرسرة لل

عددثم وجددو  االأدداما  ِددع عددثم وجددو  الخطرددة قصدداًل؟ بمعرددى قندده لددو جددا  اإلِددام ِددااًل وصددلى 
    صال  الع ث وان ر  وان رفوا الرال ِد  ون خطرة قثموا وال ِا قثموا؟

 طالب:            
ر   عرق لو اأامروا على ِخالفة   ال شك قنةم  لثمون  لكد لو فعلةا ِر  ِااًل؟ ةالسُّ

 طالب:            
دددر ة كالمالكيدددة والادددافعية الظددداهر ِدددا فدددق  شدددكال  ال دددال  ِدددد  عردددث ِدددد  مدددول: قن صدددال  الع دددث أم

 قصلةا ليسل رواجرة فًاًل عد خط اةا.
و صدلى اإلِدام ارلة  فما حكم الخطرة عرثهم  بمعردى قنده لدا فرض كفا ة كالحرعرث ِد  مول: بلنة

صال  الع ث وان ر  وان ر  الرال ِعه  هد  نمدول: قن ال دال  ِدا  اِدل ليسدل رواجردة  فمدد 
ةا ليسل رواجرة؟  عرق لو جا  شدخة قرا  قن   دلق ركعاد د نفد  ِطلدي  فمدال:  با  قولى لواِ 

رددق شددق  رددثل ِددا قأددلث أددلثت د لكدد  ركعددة قأددلث أددلث   قنددا ِددا  ِددل قنددا ِاطددو  ونفدد  وال  لِز
 حث   لو  وال ِا  لو ؟وا

 طالب: ما يجوز؟
 لماذا هو الماطو  قِ ر نفسه؟

طالب: نعم لكن إذا تطوعل بالعبادة يجب أن تلتزل بشدرائطها إذا لدم تددخت فدَ نفد  العبدادة َل 
 تجب عليك 

  ًذا هدا  خ  فق ال ال ؟
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 طالب: أننعم 
ه الخطرة؟ فق  خ   ال ال   لِز

 لم عن السجدتين المثال الِي مُثلل به طالب: ما أدري عن الخطبة أنا أتك
  عرق الارظ ر غ ر ِطاري؟

 طالب: ما قلل 
ك.  قنا قأللك أؤال ِا قلِز

طالب: نبدو أن التنظير غير مطانْل  أن السجدتين داخلة فَ ماهية الصالة، َل ن تصور صالة 
صددالة العيددد فددَ التطددوج المطلددْل إذ أنهددا راعتددين بسددجدتين، أمددا الصددالة  ِا بالدد بسددجدة واحدددة

 منفكة عن الخطبة، الخطبة ليسل جزء من الصالة 
 على هدا عرث ِد  مول: بسرية صال  الع ث تكفق عرثع ال ال  وال  خطب؟

نية نعم   طالب: عند من يقول بالسُّ
ث فق ال لث ِد  خطب د  مول: قنةا فرض كفا ة ووجئ   كفق؟ ِو

 طالب: بالديمومة على ذلك يَثمون، لكن مرة   
 على الاال م ر د وجو  السما  وب د وجو  الخطرة.  الكالم

 طالب:            
هدددم  اأدددوها حادددى فدددق صدددورتةا  دددالوا: خط اددد د  وإال لددديس فدددق ال لدددة ِدددا  دددثل علدددى قن الع دددث لددده 

 خط اان  لكد الهيال تمل قركانه.
 طالب:            

ادده ِثا  عرددق نع ِددد بعددثع وتاددابع الِددة علددى ال ددال  والخطرددة  وخلفددا -عليدده ال ددال  والسددالم–ِو
 على ذلك.

 طالب:            
ددر ة وليسدل رواجرددة بمعرددى قنده   ددلق اإلِدام وير ددر  رددثون  ِدع كدد  ِدا ذم ئددر  ممددال: قن الخطردة أم

كم ال ال  ك ٌّ على قصله. كم الخطرة حم  خطرة؟! اللق  ظةر قن حم
          :   طالب

ع  فيلدو  تركةدا بالكليدة   ذا  لردا رةددا قال  لدو  اآلن ِا  اِل الخطردة ليسدل رواجردة علدى ِدا  درر 
ر ة قال  لو  ِدد   ذاتمث مةا على ال ال ؟  كانل الخطرة  لو  تركةا بالكلية على كالِه  لنةا أم

 با  قولى رثاًل ِد قن تمارم بالكلية قن تؤ ى     ال ال ؟
           طالب:  

 لماذا؟
 طالب:            
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  يف؟
   طالب:          

 والارم بالكلية؟
 طالب:            

 مولددون: هدددع ليسددل رواجرددة  لددو  قن ناركةددا بالكليددة  الخطرددة بددالمعرى الصددح علددى كالِدده قنةددا 
ا ِمدا  مدال عدد خطردة صدال  الكسدو   خطردة صدال   ليسل رواجرة هدق ِوعظدة   عردق تمدر  جدثًّ

هق ِوعظدة  فدإذا كاندل خطردة  لكسو   لو  تركةا بالكلية  وهق فق الحهيمة ليسل بخطرة  نماا
 صال  الع ث  لو  تركةا بالكلية  ًذا هق ِد با  الموعظة.

عليده الصدالة –ليسل موعظة أ قتل نوقل للديمومة عليها منه  -أحسن هللا إليك–طالب: لكنها 
وقتهددا وقددل  وقعددل مددرة َل يمكددن أن ي حكددم بددَن وخلفددا ه مددن بعددده، صددالة الكسددوف -والسددالل

د، لكن صالة العيد لم ن نقت أنها تكون قبدت الصدالة إَل عدن مثدت مدروان، فدإن موعظة قبت أو بع
 أ قيمل فشعارها أن ت قال بعد َل قبت، وإن ت رال لها مبحث آخر 

 الكالم فيما  ذا تمرئكل.
 يجوز أيًضا فعلها قبت الصالة  طالب: يعنَ اونها يجوز تراها َل نلزل من هِا أنه

هددو قنده هدد  هرددام تدال م ردد د عدثم وجددو  أددماعةا ِدع عددثم وجددو  ال  نعدو   لددى قصد  المسددللة و 
   ق اهةا؟ ال  لزم ال تال م ر رةما.      

 " َوقِّيَت: َسَبَقه  إَلى َذلَِّك ع ث َمان  "
 طالب:            

 فق ق ش؟
 طالب: فَ حكم الخطبة 

 وحكم ال ال ؟
هددا واجبددة اقددول اأحندداف، وحكددم الصددالة، اْلن عندددنا ثالثددة أقددوال فددَ حكددم الصددالة: أنب: طالدد

ُنة هِا قول الشافعية، وأنها فرض افاية هِا قول الحنانلة   وأنها س 
 والراجح؟

 طالب:            
ددة الر ددق  ه عليدد–ق لددة الوجددو  ق لددة الحرفيددة علددى وجوبةددا: الِددر بددإخراإ العواتددي والحددي ض  ِثاِو

{}َفَصددت ِّ وخلفاهدده ِددد بعددثع   ولدده تعددالى:  -ل ددال  والسددالما َحددر  هدددع ال لددة  [2]الكددوثر: لَِّرب ِّددَك َوان 
 -رحمده هللا–ِاًافر   ساثل رةا الحرفية علدى وجدو  صدال  الع دث وهدو ِدا  مرجحده شديخ اإلأدالم 

ح الوجو .   مرج ئ
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َخمد   َصدلواٍ  »: -ال  والسدالمال د عليده–المالكية والاافعية  مولون: باالأاحرا   لمداذا؟ لمولده 
ُن ُه  فَ ال فثل على قنه ال  وجث غ ر الخمس صلوات  وفق حث ا: هد  علدق  « َيولِّ والُليلةِّ َتَبه 

فدددثل علدددى قنددده ال  موجدددث غ دددر ال دددلوات الخمدددس علدددى أددد     «َل، إَُل أن َتطدددُوج»غ رهدددا؟  دددال: 
م  هدا على ال لوات المطلوبة فق دا  الوجو   لكد حم ًً ال وم والل لدة  وعلدى هددا  مدول الحرفيدة ق 

 وال  عارض الحث ا. روجو  الوتر 
ده  ِدا  مئح لحثن قن  مخ  رةا فل ِز الحرارلة  مولون: بلنةا فرض كفا ة  ذ لو كانل فرض ع د لما أم

 ق انها قو  ًانها.
دا و ث عمرئ  عد جمدعن غف در ِدد قهد  ال دوا ي والمدرى والةملدر قنةدم ال  ملَزِدون ب د ًً ال  الع دث  وق 

ا   لكدد كد  هددع ال تمدوى علدى الِدر بدإخراإ العواتدي العلة قنةا شعار تسمط بهيدام الدرعض كاللةد
دددا  اوم الرأدددول  ًً دددر الرسدددا  بدددالخروإ فالرجدددال ِدددد بدددا  قولدددى  وق  ِئ عليددده –والحدددي ض  لنددده  ذا قم

 عل ةا لم  اركةا ال هو وال قحث  ِد خلفاهه الراشث د. -ال ال  والسالم
 طالب:            

 م ب والخطرة؟
 طالب: والخطبة؟

 تمل ب؟ قنل ِاذا فةمل ِد خالل ك  ِا    ؟قنل ِاذا 
 طالب: أن الخطبة جزء يعنَ نلزل من قال نوجوب الصالة وجوب الخطبة   

ده  لدى  قنه ال تال م ر د عثم وجو  االأداما  ِدع عدثم وجدو  الخطردة قصداًل  لن االأداما  ِوج 
ِدع عدثم وجدو  الخطردة    لى اإلِام  لكد لدو  لردا: قنده ال تدال م رد د وجدو  االأداما  الملِوم ال

ط ددب  » :-عليدده ال ددال  والسددالم–وت ددورنا قن هدددا الكددالم الدددي وجةدده الر ددق  لمددا أددمعوع  «إُنددا َنخ 
خرجددوا كلةددم لددو افارضددرا هدددا قنةددم خرجددوا كلةددم  هدد  نمددول:  لددزم الخط ددب قن  خطددب وإن خددرإ 

ون ك د شا   ر ر   شانوا كلةالملِِو  م قن  ر رفوا.  لةم  لنه  ال: فمد شا  قن  سامع ِو
 طالب: يخطب لمن؟

  ًذا فق تال م ر د السما  والوجو ؟
 طالب: لكن ما نتصور أن ات الناس يخرجون 

ولئمددا ِددا  ا ددور؟ الخطددا  لللميددع ِددد شددا  قن  خددرإ  خددرإ  خرجددوا كلةددا   عرددق ِددا  ا ددور قن 
قحددث؟ ِددا مددا ترمددى ربددع أدداعة  مددول المددثرل: ِددد شددا  قن  خددرإ   رمددى ِددرةم المحاضددر  خمسددة ل

 مكد  رمى قحث  ِا  ما دور هددا؟ نعدم كدون الخط دب ِف دث  كدون المدثرل ندافع والطلردة  سداف ثون 
ِردده شددق   لكددد الكددالم علددى افاددرض المسددللة فددق خط ددبن ِددا  ف ددث الرددال الفاهددث  الاددق جددانوا ِددد 

ثت الفاهدددث   لكدددد  دددال: ِدددد شدددا  قن  ر دددر   فان دددرفوا كلةدددم ِدددا قجلةدددا بكاِلةدددا  عردددق وإن وجددد
 ا ور هدا؟  
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 ًذا فددق تددال م ردد د وجددو  االأدداما  ِددع وجددو  الخطرددة  وعددثم وجددو  االأدداما  ِددع عددثم وجددو  
ددد شددا  قن  الخطرددة الأدديما  ذا ت ددورنا قن الخطددا  ِوجدده لللميددع  وقندده ِددد شددا  قن  سددامع ِو

عمولن  ا ِو ًً ا قن  ر رفوا كلةم.    ر ر   فالما ور ق   جثًّ
 طالب:            

  م.ِد وجه فق تال
 طالب: ومن وجه أيًضا َل تالزل 

ال هددو ِددد وجدده فددق تدددال م  لكددد ِددد وجددهن آخدددر لددو  ئسددراع علددى خطردددة اللمعددة هدد   لددزم جميدددع 
الملِِو د قن  سامعوا الخطرة ِد قولةا  لى آخرها قو حاى لم  سامعوها كلةدا ِدد المدلِِو د ِدد 

 جا  ِع اإل اِة  نمول قثئم وال ِا قثئم؟ 
  طالب:           

ال  ددلثم  فاتدده قجددر  عظدديم  وفاتدده خ ددر  كا ددر و عددو  المسددلم د فاتادده  لكردده ِددا  ددلثم  فكوندده ال  ددلثم 
ِعردداع قندده ال  لدددب السددعق  ل ةددا الخطردددة   نمددا  لددب السدددعق  لددى ال ددال   فليسدددل رواجرددة علدددى 

ع ذلكم هق واج ة لإلِام.الملِِو د  ِو  رة والِ 
تلدددب ولدددو لدددم  لدددب أدددماعةا  وعلدددى هددددا  كدددون  فمدددد  دددال: بالهيدددال علدددى خطردددة اللمعدددة   دددال:

أماعةا كل اهةا فرض كفا ة  أماعةا فرض كفا ة  لنه ال رمث قن  وجث العث  الددي  سدامع لإلِدام 
 ال ِا  لثمون؟وإال فال خطرة   ذا لم  موجث عث   سامع لإلِام  عرق لو ان رفوا كلةم  لثمون و 

 طالب: يَثمون 
د ش  ا  قن ل ر ر ؟و وله: ِد شا  قن  سامع ِو

 طالب:            
  عرق  مكد قن  خرإ الرال كلةم ويسامر فق خط اه.

ط ب  » طالب: الحدنث يا ايخ   «إُنا َنخ 
  خطب لمد؟ قنل ال تا ور المسللة قنه  خطب فق وأ لة  عالم ت لغ الار  والتر .

رضدَ –لصدحابة اضنا جلسوا أو ما جلسوا الحدنث وقدع وانتهدى جلد  اقضية افتر  طالب: يمكن
 ي جزل نِلك، وبناًء على هِا الحدنث أنهم جلسوا قيت: أنها فرض افاية هِا هو    -هللا عنهم

دث اآلن  ِدام  دال:  ن دا نخطدب ِدد شدا   للدس  للدس واللدق  لكد ر ع  لى الما ئة بمعرى قنه لو ومجئ
 ر ددرفوا  فددال   نددرى الرددال ويددرى غ رنددا قندده فددق خطرددة صددال  الع ددث ق اددر الرددال طلددع  طلددع  وإال

 مالم ال  مالم ِد  ر ر   لكد لو افامدرئض قنةدم ان درفوا كلةدم ال شدك قن المسدللة ف ةدا شدق  ِدد 
اده  –اإلشكال  كون اإلِام  م لق وإذا أل م خرإ ِد غ در قن  داكلم بكلمدة هددا فيده ِدا فيده  ِثاِو

دا حدث ا علدى الخطردة بعدث ال دال   ددثل علدى قن هددع ِخالفدة  و  -والسدالم عليده ال دال  ًً إُنددا »ق 
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لِّ    دَيج  ط َبدةِّ َفل  لِّدَ  لِّل خ  ط ب  َفَمدن  َأَحدُب َأن  َيج  بلميدع االحامداالت الادق قمورئَ ت  دثل علدى قنةدم « َنخ 
      لةم قن  ر رفوا كلةم.
 طالب:            

ِع رثا   فال  ما ور قنةم كلةم بالاوجه  لى المسلث ِد أما  الهو بالرسرة لللمعة هم ِلِورون 
ددرةم  وجددو  السددعق علدد ةم كلةددم  اددلخرون عددد الخطرددة كلةددا  لندده ِددرةم المريددب ِددد المسددلث  ِو
الرع ث   ا ور بعض الرال ِا  ثرم الخطرة  لكد  ا ور قن ق ادر الردال  مدثركةا  فافار دا  لنده 

لِّددَ  » ددث؟ جددا  الددرة ِددلِور بالسددعق  ل ةددا  لكددد فددق الع ط ددب  َفَمددن  َأَحددُب َأن  َيج  ط َبددةِّ إُنددا َنخ   لِّل خ 
لِّ       .«َفل َيج 

 طالب:            
ال حابة اتركةم اناةل  ً اةم  لكد عرثنا فق هدا  اآلن لو افارضرا قن شدخة  خطدب ويدز ا  

 .بعث الِر فيما  ذا اخالفل لتة الخط ب ِع لتة الساِع  ز ا  الِر تعم ث
 با ق شق ؟

 طالب:            
 ق مئ  ق مئ .

درِّي ِّ َقداَل: َأُول   َقه  إَلى َذلَِّك ع ث َمان  َوقِّيَت: َسبَ " ٍْ إَلى ال َحَسدنِّ ال َبص  ي رِّ بَِّسَنٍد َصحِّ ِِّ َما َرَواه  ان ن  ال م ن  ََ
َت الُصاَلةِّ ع ث َمان  َأي   يدِّ  :َمن  َخَطَب َقب    َصاَلةِّ ال عِّ

َوا ُندده  إنُ َوَأُمدا َمددر  َُندده  َقددالَ ن  َفإِّ ط َبددَة  أِّ يدٍ َمددا َقددُدَل ال خ  ددهِّ َأن ددو َسددعِّ َكددَر َعَلي  إُن الُندداَس َلددم  َيك ون ددوا  : َلُمددا َأن 
ط َبةِّ لَِّما فِّيَها مِّن  سَ  تَِّماجِّ ال خ  َك اس  وَن َتر  م  َاان وا َنَتَعُمد  وَن َلَنا َبع َد الُصاَلةِّ قِّيَت: إُنه  لِّس  َمن  ََل ب ِّ َيج 

ْلُّ الُسبُ  َتحِّ  " َيس 
  م ئ  كم ئ .

دَت الُصداَلةِّ فِّدَ َوَقد  َروَ " ط َبدَة َقب  دَدَث ال خ  ٍج َعن  الزُّه رِّي ِّ َقاَل: َأُول  َمدن  َأح  َري  د  الُرزُاقِّ َعن  ان نِّ ج  ى َعب 
يدِّ م َعاوَِّية   َعدة  م َخدالِّف  لِّ   ال عِّ ُنده  نِّد  نٍر َفإِّ ددِّ ت ِّ َتق  يِّدهِّ َوَعَلى ا  دهِّ َوَسدُلمَ -َهد  َر َوَقدد  ا ع   -َصدُلى ُه  َعَلي  ت دِِّ

نَندةِّ َوَتَنداَء   ال ب ي دو    َمدِّ ََُنه  َاث َر الُناس  فَِّ ال  زِّل ده   ،لِّع ث َماَن بِّ رَِّك َمدن  َبع دَد َمن  ط َبدَة لِّي دد  ل  ال خ  َفَكداَن ي َقدد ِّ
يِّهِّ  هِّ َوَسُلمَ  ىَصلُ  الُصاَلَة، َوه َو َرأ ي  م َخالِّف  لَِّهد    ُه  َعَلي 

ددنِّ َْلُبدداٍس  ه  رَ -َوَعددن  ان  ََ ُه  َعن  دد َُ  :-مدداضِّ ددهِّ َوَسددُلمَ -َأُن الُنبِّدد يدددِّ  -َصددُلى ُه  َعَلي  َل ال عِّ َصددُلى َنددو 
َعة   َرَجه  الُسب  َلَها َوََل َبع َدَها  َأخ  نِّ َلم  ي َصت ِّ َقب  َعَتي     َرَ 

يدِّ ه َو َدلِّيت  َعَلى أَ  َماج  فِّيَمن  ُن َصاَلَة ال عِّ ، َوه َو إج  َعَتانِّ َجُباَنةِّ َرَ  َمالِّ فَِّ ال   "  َصُلى َمَع ام ِّ
  عرق: ِ لى الع ث واللراهز. "الجُبانة"

َجُباَنةِّ " َمالِّ فَِّ ال  َماج  فِّيَمن  َصُلى َمَع ام ِّ َمالِّ َفَصدلُ  ،َوه َو إج  لَِّك َوَأُما إَذا َفاَتت ه  َصاَلة  ام ِّ َِ دَده  َفَكد ى َوح 
َثرِّ   َ َ َد اأ  ن   " عِّ



 

 

 
 

18 

 كترررررا  ال رررررال -المُسرررررب  ال  رررررشررررررب كترررررا  

 

18 

فاةا ِد فاتاه صال  الع ث  مً ةا على صفاةا ركعاان ال صدفة لةمدا  اهدث  اللةدم  مً ةا على ص
  ال الاك  ر فق قولةا على ِا أيلتق.

رةم ِد  ال: هدق ِاد  صدال  اللمعدة  ذا فاتاده  مًد ةا قربًعدا  لكدد هدو  دول  ضدعيف  الصد   ِو
  حكق ال ا .قن المًا  

رِّيُّ إَلدى َأُندد" َمدد  َوالُثددو  دع ودٍ َوَذَهدَب َأح  ددنِّ َمس  ددوٍر َعدن  ان  دن  َمن ص  يد  ن  دَرَ  َسددعِّ َبًعددا، َوَأخ  َمددن  : ه  ي َصدل َِّ َأر 
َبًعدا َمدالِّ َفل ي َصدت ِّ َأر  يددِّ َمدَع ام ِّ : إن  َصداُلَها فِّدَ   َفاَتت ه  َصاَلة  ال عِّ دَحاق  ، َوَقداَل إِّس   ْ ي دَناد  َصدحِّ َوه دَو إس 

دَو م َخُيدر  َندي  ا يددِّ َفه  َبًعا، َوَقداَل َأن دو َحنِّيَفدَة: إَذا َقَضدى َصداَلَة ال عِّ ، َوإَُِّل َفََر  َعَتي نِّ َجُباَنةِّ َفَرَ  ، ل  َن اث َنَتدي نِّ
َبٍع     َوَأر 

َمع  َعَلى يَدن نِّ م ج  َتَلف  فِّيَها َعَلى َأق َواٍل َثاَلَثةٍ  َوَصاَلة  ال عِّ ُيتَِّها م خ   :َار عِّ
وب َهددااأ َ  ج  ددن  م َداَوَمتِّددهِّ  ُول : و  ي َوَأنِّددَ َحنِّيَفددَة، َوه ددَو الُظدداهِّر  مِّ َهددادِّ ددَد ال  ن  ًنددا عِّ ددهِّ -َعي  َصددُلى ُه  َعَلي 
َرا ِّ ال -َوَسُلمَ  رِّهِّ بِّإِّخ  ، َوَأم  هِّ َلَفاءِّ مِّن  َبع دِّ م  بِّال غ دد  َوال خ  درِّهِّ نثِّ َأم  دن  َحددِّ لَِّك َما َسَلَف مِّ َِ ، َوَا و ِّ إَلدى ن َِّساءِّ

له َتَعداَلى:  ُلةِّ َقو  َدِّ ، َومِّن  اأ  ل ه  ال و ج وب  ر  َأص  َم  {م َصاُله م  َفاأ  َحدر  [ َعَلدى 2]الكدوثر: }َفَصدت ِّ لَِّرب ِّدَك َوان 
، َوَاد درِّ دَراد  بِّدهِّ َصداَلة  الُنح  ول : ال م  لده َتَعداَلى: َمن  َيق  لَِّك َقو  َْ َمدن  َتَزَُدىَِ َلد درَ  * }َقدد  َأف  ََ دَم َرب ِّدهِّ  َوَذ اس 

هِّ 15-14]اأعلى: َفَصُلى{ يدِّ َثر  نَِّزََاةِّ ال فِّط رِّ َوَصاَلةِّ عِّ  َ َ     [ َفُسَرَها اأ 
دَبع ضِّ  َيدالِّ ال  دق    بِّيِّ دَعار  َوَتس  َُنَها اِّ َفاَيٍة  أِّ ض  اِّ دهِّ َأن دو َطالِّدٍب  الُثانَِّ: َأُنَها َفر  َهدادِّ َذَهدَب إَلي  بِّدهِّ َاال جِّ

وَن    َوآَخر 
ُنة  م َؤُاَدة  َوم َواَظَبت ه  الثُ  : َأُنَها س  هِّ َوَسُلمَ -الِّث  ل   -َصُلى ُه  َعَلي  ن ُِّيتَِّها، َوه َو َقو  َِّيدِّ س   َ َها َدلِّيت  َت َعَلي 

ٍَ  َوَجَماَعة  َقال وا: لِّقَ  دِّ ن نِّ َعلِّ لِّدهِّ َزي  دهِّ َوَسدُلمَ -و  د   َصدَلَواٍ  اَ »: -َصدُلى ُه  َعَلي  ُن ُه  َعَلدى َخم  َتدَبه 
َبادِّ  َلةٍ  «ال عِّ ٍل َوَلي  ُت َنو  ُن ا  َتَمت  َات بِّهِّ َعَددِّ َوبََُِّنه  ي ح  ولِّ ال  ه  ََلل  بَِّمف  تِّد  ََُنه  اس  يَب بِّ  " َوأ جِّ

 صال  الع ث والمم و  رةما الع ث د.
عيان وقنده ال  معددر لع ث اخال  العلما  فق حكمةا  فدهب الحرفية  لى قنةا واجرة على الصال  ا

 راركةا  ال ِد  معدر رارم اللمعة  فةق واجرة  عرثهم لِور:
ة الر ق  -عليده ال دال  والسدالم–وخلفاهده ِدد بعدثع  ولِدرع  -عليه ال ال  والسدالم–الول: ِثاِو

{فددددق حددددث ا قم عطيددددة  ولمولدددده تعددددالى:  الرسددددا  بددددالخروإ  ل ةددددا كمددددا تمددددثم َحددددر   }َفَصددددت ِّ لَِّرب ِّددددَك َوان 
  [2لكوثر:]ا

{على المول بلن المرا  بال ال  هرا صال  الع ث ع ث الضحى  َحر  المرا  بده نحدر [ 2]الكوثر: }َوان 
 عمدددوم[ 2]الكددوثر: }َفَصددت ِّ لَِّرب ِّددَك{الضدداحق قال قندده   دد : بددلن المددرا  بال ددال  فددق  ولدده تعددالى: 

{ ال ددلوات َحددر  فددق ال ددال   وإن كددان    دد : بددلن المددرا  ضددع  ددث ك علددى نحددرم[ 2]الكددوثر: }َوان 
ضدددعيف  ال قنددده  دددث   ددد  بددده ِمدددا  لعددد  اآل دددة ليسدددل  طعيدددة الثاللدددة علدددى صدددال  الع دددث ونحدددر 
الضدداحق  ولدددا عددثل الحرفيددة عددد  ددولةم: بلنةددا فددرض  لددى  ددولةم: بلنةددا واجرددة  لن ِددد ق لدداةم 
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عدق  عردق فدق طعيدة الا دوت  ال قنةدا ظريدة الثاللدة  وعردثهم الفدرض ِدا ث دل ردثل  ن  طاآل ة وهق  
 ث وته و اللاه.

قِا ِا كانل  اللاه  طعية وث وته ظريًّدا قو العكدس فإنده ال  ماًدق الفرضدية  فعردثهم صدال  الع دث 
 واجرة وليسل بفرض  لنةا ث ال بال لة المدكور  وليس ف ةا ِا هو  طعق الثاللة.

 المول الاانق فق المسللة...و 
ةم رلددوا م جعلدداةم  مخددالفون الر ددوس  المددول بددالفر  ردد د الفددرض والواجددب  حهيمددًة  ددولةم هدددا قلددِز

ةم رلددوا م خددالفوا ِددد قجلةددا الر ددوس  فيمولددون:  كددا  الفطددر واجرددة وليسددل بفددرض ِددع قن  قلددِز
فطدددر. ِدددد قجددد  مدددر   كدددا  ال -صدددلى هللا عليددده وأدددلم–ال دددحارق  مدددول: فدددرض عل ردددا رأدددول هللا 

  اعثتةم.
فدرض الكفا دة  دالوا: لنةدا شدعار تسدمط بهيدام الدرعض الحرارلة  رون قن صال  الع ث فرض كفا دة  

 -عليده ال دال  والسدالم– اللةا   وهدا الدثل   كمدا تدرون ال  درةض ولدو اأدامثل لةدم بدلن الرأدول 
فئد  عرده قنده قلدزم الردال كلةدم ب دال  الع دث حاضدرهم وبدا  ةم مد ةم كمدا لدزم فدق ِا حم   ِسدافرهم ِو

 ال لوات  عرق فروض العيان.
ر ة وليسل رواجرة وال فرض كفا دة  ل لدةن ِرةداالاافعية و  َخمد   » المالكية  رون قن صال  الع ث أم

ُن ُه  فددَ الَيددولِّ والُليلددةِّ  لمددا  «َل، إَُل أن َتطددُوج»ولحددث ا: هدد  علددق  غ رهددا؟  ددال: « َصددلواٍ  اتددَبه 
فدثل علدى قن ِدا عدثا  «َل، إَُل أن َتطدُوج»ال لوات الخمس   ال: هد  علدق  غ رهدا؟  دال:  ذكر له

رةا صال  الع ث.  الخمس صلوات تطو  ِو
ح رقي الحرفية فق هدع المسللة. -تعالى رحمه هللا–شيخ اإلأالم ارد تيمية    مرج ئ

 قي ال وال ق وى ِد ح ا الثل  ؟   
 طالب: اأول يا ايخ 

، إَُل أن َل»يدددة  كيدددف نمل دددب عدددد ق لدددة الادددافعية والمالكيدددة  هددد  علدددق  غ رهدددا؟  دددال:  دددول الحرف
 ؟«َتطُوج

 طالب: قبت أن تفرض 
     قن تمفرض صال  الع ث.

 طالب:             
الددده  َخمددد   »نعدددم الماكدددرر  فدددق ال دددوم والل لدددة المدددرا  رددددلك ال دددلوات المكدددرر  فدددق ال دددوم والل لدددة  ِو

ُن  فدال تدثخ  فدق   عردق فدق ال دوم والل لدة   دث  موجدث صدلوات لكرةدا غ در ِاكدرر  « ُه  َصلواٍ  اتدَبه 
 ِفةوم العث .
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وعلددى كدد  ن المسددللة اجاةا  ددة  وإ اِددة صددال  الع ددث قِددر  ال رمددث ِردده  فل دد  الحددوال قن تكددون فددرض 
ددرية بمعرددى قندده  لددو  لألِددة قن تمط ددي علددى تركةددا هدددا  ددول لدديس ب ددحيح    فا ددة  قِددا المددول بالسُّ

وا عل ةا. اوم عل ةا وخلفانع ِد ب -عليه ال ال  والسالم–لن الرأول     عثع كدلك  اِو
 طالب:             

 المًا ؟
 طالب:             

ال بلل على المول روجوبةا ع ًرا كما هو رقي الحرفية ِد فاتاه صال  الع ث  مً ةا علدى صدفاةا 
ه ا  لخطرة.ولو كان ِرفرً ا  ال قنه ال  لِز

 طالب:             
رعية قن ِدا  فددوت ِدع  ِكدان  ًدداهه  ممًدى كسدداهر الصد  قن ِدا  فددوت  ممًدى هددع الماعددث  الاد

ال لوات  ولدا ِرةم ِد  رى قنةا تممًى ِا  اللمعة تممًى قربع ركعات  ذا فاتل  لكد اللمعة 
 ث ال رثل  ن خاس.
 طالب:             

 لق هو رقي الحرفية واخايار شيخ اإلأالم  لكرةا  ارلدة لالجاةدا   عردقالمول روجوبةا ع ًرا ِاله ال
 لو    : قنةا فرض كفا ة ِا هو ررع ث.

 طالب:             
 ق ش لون  خط ةم؟
 طالب:             

ددرئ  قن قحددًثا ِددد ال ددحابة خطددب ث ددل قنةددم  ًددوا قنددس رددد ِالددك  ال ال    ددلق رةددم فمددط  ِددا عم
   لكد ِا عمرئ  قنةم خط وا.وغ رع  ًوا صال  الع ث
 طالب:             
ل  ل ج  ماعة ال بلل  ولو صالها اإلنسان بله  ر اه م ب.               لو فاتل وصم

لِّهِّ " َلَها َوََل َبع َدَها" :َوفَِّ َقو  دَدَها   "َلم  ي َصت ِّ َقب  َلَهدا َوََل َبع  ُيةِّ الُنافَِّلدةِّ َقب  َُنده  إَذا َدلِّيت  َعَلى َعدَدلِّ َادر ْلِّ أِّ
َعت  َذلَِّك َوََل َأَمَر بِّهِّ  دهِّ َوَسدُلمَصُلى ُه  -َلم  َيف  وًعا  - َعَلي  در  وٍج فِّدَ َحق ِّدهِّ َفداَل َيك دون  َمش  در  َ  بَِّمش  َفَلدي 

كِّ َذلِّدَك إَُل َأُنده  َيد يٍد َفإُِّن فِّيهِّ الُدََلَلدَة َعَلدى َتدر  نث  َأنَِّ َسعِّ نثِّ َأنِّدَ فَِّ َحق َِّنا، َوَيَ تَِّ َحدِّ دن  َحددِّ َ تَِّ مِّ
يدٍ  د-َأُنه  : َسعِّ تِّدهِّ  -هِّ َوَسدُلمَ َصُلى ُه  َعَلي  َعَتدي نِّ فِّدَ َني  يددِّ َرَ  دَد ال عِّ َِّم    َاداَن ي َصدل َِّ َبع  َحدا َوَصدُحَحه  ال 

لِّهِّ ه َنا  " فَِّ ال م َصُلى :َأي   "َوََل َبع َدَها" :َفال م َراد  بَِّقو 
م وضعه  ِدا -عليه ال ال  والسالم–هما  عرق ركعاق الع ث  اآلن الرأول لم  م   ئ   لةما وال بعث

: بلنده  قو ِلِوم؟  ِام  ه  اإلِام  ذا  خ  المسلث ل ال  اللمعدة   دلق ركعاد د؟ وهد   دال قحدث 
 ال  ماَر  للملِوم قال  م لق ركعا د     صال  اللمعة؟ 
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ة ركعادد د  وال ث ددل قندده صددلى   دد   ًذا كيددف نمددول: الرأددول ِددا ث ددل قندده صددلى   دد  صددال  اللمعدد
الثاخ      صال  اللمعة   لق ركعا د  و    صال  الع دث صال  الع ث ركعا د؟ لماذا نمول: قن 

دلق صدال  الع دث فدق المسدلث ِدع قن ِ دلى الع دث  ال  م لق ركعا د؟ المسللة ِفارضة فيما  ذا صم
 ِسلث  حاى عرث ِد  مول: قنه ال  م لق   لةا وال بعثها.

ل  "قم عطيدة: رارلة عرثهم قن ِ دلى الع دث ِسدلث تا دل لده قحكدام المسدلث  ويؤيدثع  دول الح َتدزِّ َوَيع 
ُيض  ال م َصُلى  اعازل الحي ض الم لى. ولو لم تكد له قحكام المسلث ِا" ال ح 

 ًذا كيددف نمددول: قندده ال  ماددر  صددال  ركعادد د   دد  صددال  الع ددث ويماددر  صددال  ركعادد د   دد  صددال  
أدول لمدا  خد  ِا صلى     اللمعدة وال   د  الع دث  الر  -عليه ال ال  والسالم–لرأول اللمعة  وا

 لى صال  الع ث شر  فق ال ال   والمم و  ِد الركعا د ركعاق الاحية شت  الرمعة  فإذا ح   
 شت  الرمعة بلي صال ن كانل ولو كانل ِمًية قو كانل  اهمة  مسمط ركعاق تحية المسلث.

للمعة  فةد  لم ً    ئ   لةما وال بعثهما ِا صلى     ا -عليه ال ال  والسالم–ه فاالأاثالل بكون
 ددرةض االأدداثالل علددى عددثم شددرعية صددال  ركعادد د تحيددة المسددلث الااراددة بددالرة ال ددحيح بمادد  
هدا الثل   الددي لديس فيده نفدق بالرسدرة للمدلِوم  نعدم هدو ثاردل فدق حدي اإلِدام لكدد بالرسدرة لحدي 

  ما ل وال  رفق. الملِوم ِا فق ِا
ل: ال تمادر  صدال  الدركعا د  ذا صدالها فدق الد د  مولدون: بعدثم الادرعية  خالفدون  ِدرةم ِدد  مدو 

 الم لى وتمار   ذا صالها فق المسلث  وعرفرا قن الم لى له قحكام المسلث.   
 طالب:             

قربًعدا فدق المسدلث  وقحياًندا  رةض االأاثالل قو ال  رةض؟ فق اللمعة بعث ال ال  قحياًنا  م لق 
ال  الع دث ِدا صدلى بعدثها  رد  روي عرده قنده صدلى فدق ركعا د فق ال  ل وهكدا  لكد بالرسرة ل 

 ر اه ركعا د.
شخة اعاا  قن   لق الًحى وصال  الع دث فدق المسدلث  فمدال: قصدلق هدات د الدركعا د صدال  

لل  نمول:  -ن على ِا  مولو –الًحى وتثخ  ف ةا تحية المسلث  لن المم و   تئ شت  الرمعة وشم
 ؟عليه ال ال  والسالمأول لم  م   ئ   لةما وال بعثهم ال ت   ئ ضحى وال تحية ِسلث  لن الر 

 ها  ا  خوان؟
ِعدددرو  المددددهب عردددث الحرارلدددة ِدددا  م دددلى   ددد  صدددال  الع دددث وال بعدددثها ِطلًمدددا  ويهيسدددون عل ةدددا 

 االأاسما .
عليده –لم     ئ   لةا  لنده انادت  بال دال   انادت   -المعليه ال ال  والس–ق ول: كون الرأول 

دَ َفدد»بال ددال  تحيددة المسددلث تسددمط بددلي صددال ن كانددل  -المال ددال  والسدد ددجِّ َ م  ال َمس   «إَذا َدَخددَت َأَحددد 
دددلق فيددده لعددددر وإن كدددان الصددد  قن صدددال  الع دددث فدددق  أدددواً  كدددان المسدددلث المعدددرو  المعةدددو  وصم

تمرر عرث الحرارلة وجمع ِد قه  العلدم قن الم دلى لده قحكدام الم لى قو كانل فق الم لى و ث 
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ِ دددلى الع دددث ال ِ دددلى اللرددداهز  لنةدددم  فر دددون رددد د ِ دددلى الع دددث ِو دددلى  -عردددقق –المسدددلث 
 اللراهز.

 ن لق ركعا د     الع ث قو ال ن لق؟
 طالب:             

 ق ش؟
 طالب:             

َل »  ك  ددر لل ددال   فمددا هددو ِخامددب قصدداًل بحددث ا اإلِددام  ذا  خدد  ل ددال  الع ددث اناددت  بال ددال
لِّددد   َحُتدددى ي َصددد َعَتدددي نِّ َيج  ََ َرَ  ِدددا   دددلق  لكدددد المسدددللة ِفارضدددة فدددق شدددخةن  دددثخ  المسدددلث  «لِّ 

 ويللس   ممال له: ال ت   ئ  لن الرأول ِا صلى   لةا وال بعثها؟ 
 طالب:             

   لق ركعا د تحية المسلث.
   طالب:           

 ِا فق و ل نةق اآلن  لن و ل صال  الع ث بعث ارتفا  الامس.
 :             طالب

 ِا  لزم قرًثا الأيما صال  الفطر الاق تؤخ ر.
 طالب:             

ر قن اإلِام جا      و ل ال ال  وقرا  قن  للس فق المسلث؟  لكد لو  مث ئ
 طالب: يصلَ 

   لق ِا  الملِوم.
    طالب:          
 ِا  اللمعة نعم.
 طالب:             

 ه  ا  خوان؟ ق ش  لرا واأامر الِر علي
 طالب:             

 لتق آثار عد بعض السل  قنةم ِا كانوا   لون لكد الر دوس ال دحيحة ال دريحة تدثل علدى 
 قنه ال رمث ِد تحية المسلث على الخال  ر رةم فق حكمةا.

ددُنةالمشددروج أو  طالددب: اْلن اممددال خطيددب الجمعددة أن ندددخت علددى الصددالة مبااددرة، هددت يددا  السُّ
اممال ومن جل  فَ المجل  مدن السداعة مدثاًل التاسدعة أو الثامندة يقدرأ القدرآن،  ايخ يستوي 

 هت فضت اممامة الِي نؤل الناس   ؟
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داَعةِّ َمدن  َراَح فِّدَ ال» عرق ه  الارك ر  لى اللمعة  اراول اإلِام قو هو خداس بالمدلِوم   عردق  س 
َب َنَدَنةً  ِا  لتق  ال فق الساعة السا أة  -ال ال  والسالمعليه –م ب الرأول  «اأ  وَلى َفَكََن َما َقر 

 لل ال ؟ 
 طالب:             

 ِا هو رةدا المم و ؟
طالددب: أنددنعم لكددن أنددا أقددول: هددت تكددون نفدد  مسددَلة الصددالة راعتددين، أن اممددال لددم ندددخت فددَ 

 الخطاب؟ 
 ان الح د.نرى اإلخو 

ة  ريًدة قو ِدا لده شدق   لن  خولده نمول: ِاذا لإلِام ِد هدع الممر : رثنة  بمدر   كدرش   جاجد
 ِع  خول المالهكة؟  
 طالب:             

ددر ةاترددا   ددر ةواترددا   السُّ قعظددم ِددد الجددر المحددث    عرددق شددخة   دد  لدده: لددك الجددر ِددرت د   السُّ
ر ةوشخة     له: قص ل  للة ِفارضة فق شخة  ال: قنا  ِام  لكد قرو  فق الساعة   المسالسُّ

ق رم رثنة  ِاذا   رع؟ نمول له: اجلس فدق ر ادك حادى تدلتق لل دال  قو بدا ر  لدى الولى عاان 
 صال  اللمعة ِا  غ رم؟

 طالب:             
ر ةنعم  صابة   ال شك قنةا قفً  ِد الجر المحث . السُّ

 طالب:             
لدو  ريعده  ذا رني    : هددا ِسدلث ِعدرو  بحدثو ع ومابعده الادرعق  وكونده و د  ال  الم لى 

دددرئ  بحدددثو ع  لكدددد ندددال  اخددددون لةدددم صدددالة ِ دددلى  وإذا  ال اأدددامالاًل وال ترًعدددا هددددا ِسدددلث  ذا عم
ريعددل العمددار  اترددا  هدددا ِسددلث وال ال؟ هدددا لدديس بمسددلث  كوندده  م ددلى ف ةددا الو ددات الخمسددة قو 

 قو ثالثة ليس له ع ر   ِسلث نمر   م لى فيه ِر  فق السرة وهو ِسلث.و ل قو و ا د 
 طالب:             
 ت لق ِسلث نعم.
 طالب:             

لِّد   »ِاله ِا  الرة العام  َد َفدال َيج  دجِّ َ م  ال َمس  لدم  -عليده ال دال  والسدالم–وكونده  «إَذا َدَخَت َأَحد 
لدددم   ددد  ئ  -عليددده ال دددال  والسدددالم–لددداةم قن الرأدددول   ددد  ئ حلددداةم الدددد د  مولدددون: ال  م دددلق ح

   لةما وال بعثهما.
 ِا صلى     اللمعة وال بعثها. -عليه ال ال  والسالم–نمول: الرأول 

 على امقامة؟ يَتَطالب: بالنسبة للصلوا  العادية هت اأفضت لإلمال أن ن بك ِّر إليها أل 
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ر ادده ويماددثي بالرأددول فددق جميددع ذلددك بددلن  علددى حسددب وضددع اإلِددام  ذا كددان   ددلق الرواتددب فددق
ثعى لل دال   ويادات  بعردا    ِدا هدو ِاد  اللدق  اراخدى وال  خدرإ   لق الراتردة  ويراظدر حادى  مد

 ث  كون اإلِام ِدد قهد   -عليه ال ال  والسالم– ال لل ال  ِد غ ر اناتال بعرا   ِا  وضعه 
 ادده ِددااًل هدددا قفًدد  لدده ِددد قن  ددلتق  لددى العلددم ِددااًل   ددلق ركعادد د ويراددت  بعلددم قو تعلدديم فددق ر

ال    دددلق ركعاددق الفلدددر ويًددطلع  ثدددم  ؤذندده ردددالل بال دددال  المسددلث الرأدددول  مددثعى  لدددى ال دد
 أنده مدا زال»علدى الارك در لل دال   - مدا هدو ِعدرو -فيخرإ  لى الم لى  ِع قنه رت ب الادوا  

ه   بِّس   .«فَِّ َصاَلٍة َما َداَمل  الُصاَلة  َتح 
          طالب:    

ر ةقصا   دا  مد السُّ در ةثريك قن الددي قصدا  فق هدا المثر المحث  له رثنة  لكدد ِو باال ادثا  ولدم  السُّ
المسللة ِفارضة فدق شدخةن  محدا ق  -عليه ال ال  والسالم– لثمر وهو  ِام  ال كما فع  الرأول 

وهدو  -ل دال  والسدالمعليده ا–الرأول ويارئعه  شخة ِاتول بعلم  بعرا    رثعو   ِا  صدريعه 
 ِماثي بالرأول؟!ِرك ئب الساعة على اثرا عار  ال ربع  مول: قنا 

 طالب: هو اممال يا ايخ 
 طيب 

طالب: هو مقتدي اْلن سواء من َلزل اَلقتداء أنَ أنشغت بشٍَء معين يعنَ أندا مجهدز خطبدة 
ف سدداعة واددت اددَء جدداهز، وقددد تكددون الخطبددة أخددِ  مددن وقتدده بدداأم ، قبددت الصددالة ننصدد

 أغتست وأخر  على المنبر 
لكد ه  لك قجر ِا  ِد جلس  الو المرآن  وير  على فااوى  لك هدا المثر ِد اال اثا  لك قجرع 

 الرال وغ رهم؟
صددلى هللا –فددَ حقددَ، وهددو اقتدددى بددالنبَ  -صددلى هللا عليدده وسددلم–طالددب: أنددا اقتدددنل بددالنبَ 

 فَ حقه؟ -عليه وسلم
ة ِفارضدددة فدددق  ِددداِ د  واحدددث صدددلى ال دددرح وجلدددس حادددى تراادددر ِدددا هدددو بلندددل هدددو  ِدددام المسدددلل

ادد د وان ددر   وجلددس فددق ر ادده  علددم الرددال قو جلددس  مددرق  سدداف ث  دداعلم العلددم الاددمس وصددلى ركع
ويمعل ئمه  ويفاق الرال ويمًق حواهلةم  قو شخةن صلى الفلر ورا  الفراش ورك ئب الساعة على 

 اثرا عار  ال ربع قجرهم واحث؟
         طالب:     

{المسللة  تِّيهِّ َمن  َيَشاء  ت  ُهِّ ن ؤ    [54]المائدة: }َذلَِّك َفض 
 طالب:             

  يف؟
 طالب:             
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 ال  م لق فق ِكانةم  لن الرأول ِا صلى فق ِكانةم. [1.20.30]
ه  َأي  " َُ  -مارضَ هللا عنه–ان نِّ َْلُباٍس  :َوَعن  دهِّ َوَسدُلمَ َصدُلى ُه  -َأُن الُنبِّ يدَد نِّداَل  - َعَلي  َصدُلى ال عِّ

َما فِّدَ َصداَلةِّ َأَذاٍن َوََل إقَ  ُيتِّهِّ ، َوه َو َدلِّيت  َعَلى َعَدلِّ َار عِّ ل ه  فَِّ ال ب َخارِّي ِّ د، َوَأص  َرَجه  َأن و َداو  اَمٍة  َأخ 
دَناٍد َصد َبَة بِّإِّس  ن  َأنِّدَ َادي  َعة  َوَرَوى ان  َما نِّد  ُنه  يدِّ َفإِّ دَدَث ال عِّ : َأُن َأُوَل َمدن  َأح  دنِّ ال م َسدي ِّبِّ ٍْ َعدن  ان  ي حِّ

يددِّ م َعاوَِّيدة  اأ َ  َُّ َعدن  الث َِّقدةِّ َوزَادَ  ،َذاَن لَِّصاَلةِّ ال عِّ ل ده  َرَواه  الُشدافِّعِّ ث  دَر  :َومِّ ديَن أ م ِّ َِ بِّدهِّ ال َحُجدا   حِّ َوَأَخد
نَنةِّ  َمدِّ  " َعَلى ال 

َُّ َعن  الث َِّقةِّ "  روى الاافعق عد الامة ِد هو؟  ذا  "الُشافِّعِّ
 طالب:             

  يف؟ 
 ."َُّ َعن  الث َِّقةِّ الُشافِّعِّ "

 طالب:             
 ال ال.

 على ك  ن ال وال كا ر   لكد ق ار ِا  مول الاافعق...
 طالب:             

ام  ذا  ددال نعددم شدديخه  رددرا يم رددد قرددق  ح ددى  واللمةددور علددى تًددعيفه  ولدددا الاعددث   علددى اإلرةدد
 توث ي للراوي قو ال  معا ر؟اإلِام: قخ رنق الامة قو قخ رنق ِد ال قتةم  ه   معا ر 

 طالب: الرأي الصحيْ أنه َل ي عتبر توثيْل للراوي  أنه قد يكون ثقة عنده 
 وضعيف عرث غ رع ِا  ِا هرا ِا   ررا يم رد قرق  ح ى.    

 ومدددددددددبهم التعددددددددددنت لدددددددددي  يكتفددددددددددَ
 

 ييددددددددددده الصددددددددددديرفَبددددددددددده الخطيدددددددددددب والف 
 مدول: فحدثثرق فدالن وهدو ثمدة  حدثثرق فددالن الاعدث   علدى اإلرةدام ال  كفدق  رد  ال رمدث قن  مسددميه   

 وهو ثمة.
ِدددرةم ِدددد  مدددول: قنددده  مكافدددى بددده فدددق حدددي ِدددد  ملدددث هددددا اإلِدددام   عردددق الادددافعية  ذا  دددال اإلِدددام 

 دال اإلِدام ِالدك: حدثثرق الامدة   الاافعق: حدثثرق الامدة   لدزم الادافعية قن  م لدوا هددا الاوث دي   ذا
ةم قن  م لوا توث ي  ِاِةم  ل  نةم  مملثونه فق المماصث فًاًل عد الوأاه .  لِز

 طالب:             
 ق ش فيه؟

 طالب:             
التالب بالرسرة للاافعق  ررا يم رد قرق  ح ى شديخه  وهدو  مدول: حدثثرق الامدة فدق قو حدثثرق ِدد 

 الامة فق روا اه الماةم فق   ره. ال قتةم قو حثثرق
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 طالب:             
 د قرق  ح ى.هو  ررا يم ر

 طالب:             
 هو هو نفسه نعم.

َُّ َعن  الث َِّقةِّ َوزَادَ " ل ه  َرَواه  الُشافِّعِّ ث  نَنةِّ  :َومِّ َمدِّ َر َعَلى ال  يَن أ م ِّ َِ بِّهِّ ال َحُجا   حِّ   َوَأَخ
 : رِّ ِِّ َرةِّ َوَرَوى ان ن  ال م ن  َياد  بِّال َبص  َدَثه  زِّ   َأن  َأُوَل َمن  َأح 

دن  َوقِّيَت: َأوُ  ، َوَقداَل ان  َوان  َدَثه  َمر  ، َوَأَقداَل  أندَ ل  َمن  َأح  درِّ دن  الزَُّبي  دد  ُهِّ ن  َدَثده  َعب  َحبِّيدٍب: َأُول  َمدن  َأح 
َُّ َعدن  الث َِّقدةِّ َعدن  الزُّه درِّي ِّ  ًضا، َوَقد  َرَوى الُشدافِّعِّ دوَل ُهِّ َأي  دهِّ َوَسدُلمَ -: َأُن َرس  اَن َاد -َصدُلى ُه  َعَلي 
َعة   وَل الُصاَلة  َجامِّ يدِّ َأن  َيق  َن فَِّ ال عِّ   َيَ م ر  ال م َؤذ ِّ

وفِّ لِّث ب و ِّ َذلَِّك فِّيهِّ  َياسِّ َعَلى ال ك س  َست  ي ع َتَضد  بِّال يِّ ا م ر  َِ : َوَه حِّ  " َتََمُّت  ق ل ل: َوفِّيهِّ  ،َقاَل فَِّ الُشر 
 رال شك الهيال ِا  هدا ال  ا ل بالهيال.  

        طالب:      
فق صال  الكسو   ِا  هدا الحكدم ال  ا دل بالهيدال  لن العردا ات ال تدثخلةا القيسدة  رد  هدق 

 توقيفية  فال ال  الاق  ؤذ ن لةا شرًعا  ؤذ ن لةا  والاق لم  ا ل ف ةا قذان وال   اِة ال  ؤذ ن لةا.
 طالب:             

 ان.ال  مول شق    لتون الرال ل ال  الع ث رثون قذ
 طالب: إذا اان المسجد ابير ما نرى اممال ندخت المسجد ضخم أو الحرل مثاًل 

 تريثع  مول: صال  الع ث؟ ال ال ِا  مول شق ن قرث  ال صال  الع ث  مولون: صال  الع ث.
 طالب:             

ون.ال  مول ش ًئا ب  ملر  الاك  ر  ذا رقوا اإلِام  مِو
 طالب: ما نرونه؟

 لول ثم  موم اللق وراهةم   ذا ك  ر  مك رون جميًعا. راع ال   ا
 طالب:             

ه.  ال بلل  لنه  اخ  فق عمِو
 طالب:             

 ِةما كان  ذا  ال: هللا ق  ر أمعوا   ن لم  سمعوا فالا ليغ  م ل غ عره.
 : ما فَ وجه لمن يقول: إذا اان المسجد ابير واِا   طالب

 ال ِا فيه وجه.
 طالب: تتابع العلماء على هِا؟

 ق د العلما ؟
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 طالب: فَ الحرمين 
 تاابعوا ِد ِاى؟

 طالب: ات المشايخ من لدن الشيخ/     نن إنراهيم إلى اْلن 
 ال ِد     ِد    .

 طالب: أو من قبت يا ايخ 
 نعم ِد     الايخ.

 طالب: الشيخ عبد العزيز 
  ان  راع.

 طالب: يسمعه 
 احم .ال تحمله ِا ال  

 طالب: اان يسمعه 
  عرق ك  ِا فمعئ  شرعق هدا.
 طالب: َل أنا ما أقول: ارعَ 

 تمول: العلما  ق روع.
 طالب: هت ي عتبر هِا حجة؟

 ليس بحلة.
 طالب: حتى لو أقروه؟

  جما  ليس بحلة. اإلجما  السكوتق ليس بحلة  لو فمرئض قنه
 طالب:             

 م ع ث قو غًثا ع ث ال بلل  قِا قن  ؤذ ن ال ال. عرق لو نم  ئةوا على قن ال و 
 طالب:             

 تك  ر جماعق.
 طالب:             

 هدع رثعة الاك  ر اللماعق رثعة  وكان الوضع فق الاك  ر كان قشث ِد هكدا.
 طالب:             

وا  ِوجددددو   ل وراهةدددم  فدددق واحدددث  دددثور علدددى الرددددال  لخدددد الم ددداح    مدددول: تدددابعوا تدددابعوالردددا
ن وكلةدم  مك  ئدرون فدق و دلن  وياابعون الرال  هدا جماعق  كان الِر قأو  ِد هكدا  لامع المدؤذ ئ

 واحث  لكد بعض الاق  قخ  ِد بعض.
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ما يحصت فدَ الحدرل َل طالب: سمعل من البعض يقول: أن التكبير الجماعَ نعم ندعة، ولكن 
الحدرل فقد  ي سدتثنى الحدرل فقد ، هدت هدِا  يكون ندعة  أنه اعار للمسلمين الهدم، فيكدون فدَ

 القول له ح  من النظر؟
 طالب: عن أنَ هريرة 

 ق ش فيه؟
 طالب:             

 حاى عمر فيه لكد ِا هو فق المسلث.
 طالب:             

 هو فق المسلث.  مك  ئر لكد ِا -رضق هللا عره–عمر 
 طالب:             

 لكد ليس فق المسلث.
        طالب:      

 ِا  لزم قن  ممال:  لو .
 طالب:             

  يف؟
 طالب:             

 ِد غ ر توامؤ.
يٍد " ه  -َوَعن  َأنَِّ َسعِّ ََ ُه  َعن  ول  ُهِّ  -َرضِّ هِّ َوَسد-َقاَل: َااَن َرس  دَت  -ُلمَ َصُلى ُه  َعَلي  ََل ي َصدل َِّ َقب 

ًئا يدِّ َاي  َذا َرَجَع إلَ  ،ال عِّ َِّم ، َفإِّ َحدا َرَجده  ال  دَناٍد َحَسدٍن، َوَأخ  دن  َماَجده  بِّإِّس  َعَتي نِّ  َرَواه  ان  زِّلِّهِّ َصُلى َرَ  ى َمن 
َد َأح   ن  َوه  َوَصُحَحه ، َوه َو عِّ يُّ َعن  ان نِّ ع َمَر َنح  ِِّ مِّ َمد  َوَرَوى الت ِّر  دَرى َوَأح  َِّمِّ َوَلده  َطرِّيدْل  أ خ  َحدا َمَد، َوال 

 َُّ َد الُطَبَرانِّ ن  لُّ َعَلدى َأُنده  َادَرَج عِّ نث  َندد  ، َوال َحددِّ وك  ، َوه دَو َمت در  َُّ ع فِّد يدهِّ َجدانِّر  ال ج  َسد ِّ َلكِّدن  فِّ َو   فَِّ اأ 
نث   ، َوَقد  َعاَرَضه  َحدِّ لِّ زِّ َمن  يدِّ فَِّ ال  نِّ َبع َد ال عِّ َعَتي  ف وًعداَصاَلَة َرَ  َمدَد َمر  دَد َأح  ن  َمدَر عِّ دنِّ ع  ََل َصداَلَة : ان 

َل ال عِّ  َلَها َوََل َبع َدَهاَنو   " يدِّ ََل َقب 
 جارر اللعفق شث ث الًع   وضعفه بس ب ق ش؟ 

 طالب:             
 رثافع ق ش؟ الرفض  ِا هو بالاايع الاايع أة   الرفض.

 طالب:             
 د بالرجعة نسلل هللا العافية.نعم ِد غمال  الرافًة   ِؤ

 طالب:             
 ة ِع التلو ال.ِا  كفق ث ال رثع
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 طالب:             
  يف؟

 طالب:             
 قحياًنا  كون ِر  الاوث ي الرظر فق ِروياته  ف موث ي ِد  ئ   حفظه.  

َما بََُِّن ال م َراَد ََل َصاَلَة فَِّ ال َجبُ " َنه  ع  َني   " اَنةِّ َوال َجم 
 طالب:             

 ق ش؟
 طالب:             

 ون صال  الًحى ِااًل.فق ِرزله تك
ه  َأي  " ول  ُهِّ  :َوَعن  يٍد َقاَل: َااَن َرس  هِّ َوَسُلمَ -َأنَِّ َسعِّ دَحى  -َصُلى ُه  َعَلي  َض  َل ال فِّط درِّ َواأ  ر    َندو  َيخ 

ددد ٍء َنب   َ َقانِّدددَت الُنددد ،َدأ  بِّدددهِّ الُصددداَلة  إَلدددى ال م َصدددُلى َوَأُول  َاددد دددول  م  َصدددرِّف  َفَيق  اسِّ َوالُنددداس  َعَلدددى ث دددُم َنن 
م   ف وفِّهِّ هِّ  ،ص  م  َوَيَ م ر ه م   م ُتَفْل  َعَلي    َفَيعِّظ ه 

عٍ  ضِّ و   إَلى َمو  ر  ه  ال خ  ن  َتَباَدر  مِّ و ِّ إَلى ال م َصُلى، َوال م  ر  ُيةِّ ال خ  هِّ فِّيهِّ َدلِّيت  َعَلى َار ْلِّ دِّ دجِّ درِّ َمس  - َغي 
هِّ َوَسُلمَ  لَِّك َفإُِّن م َصاُله  َوه َو اَ  -َصُلى ُه  َعَلي  هِّ َوَسُلمَ -َِ َن  -َصُلى ُه  َعَلي  َنه  َوَبي  وف  َني  َمَحتٌّ َمع ر 
َراجٍ  هِّ َأل ف  ذِّ دِّ جِّ نَنةِّ  ،َبابِّ َمس  َمدِّ َبارِّ ال     َقاَله  ع َمر  ن ن  َاُبَة فَِّ َأخ 

ط  َوفِّ  يمِّ الُصاَلةِّ َعَلدى ال خ  دِّ نثِّ َدََلَلة  َعَلى َتق  لِّدهِّ: َ ال َحدِّ َلَهدا، َوفِّدَ َقو  دَت َقب  َبدةِّ َوَتَقدُدَل َعَلدى َأُنده  ََل َنف 
ول  م َقانَِّت الُناسِّ  ُبداَن فِّدَ رِّ   َيق  دن  حِّ دَرَ  ان  ، َوَقدد  َأخ  َبدر  ن  : َواَيدةٍ َدلِّيت  َعَلى َأُنده  َلدم  َيك دن  فِّدَ م َصداُله  مِّ

َلتِّه يٍد َعَلى َراحِّ َل عِّ َر ال    َخَطَب َنو  ََ يدٍ َوَقد  َذ َواَنتِّهِّ َعن  َأنَِّ َسدعِّ َِ  ب َخارِّيُّ فَِّ َتَمالِّ رِّ إُن َأُوَل َمدن  اُتَخد
َوان   يدِّ َمر  َبَر فَِّ م َصُلى ال عِّ ن  دن  َادُبَة َأُن َأُوَل َمدن  خَ  ،ال مِّ َطدَب الُنداَس فِّدَ َوإِّن  َااَن َقدد  َرَوى ع َمدر  ن 
َبرِّ ع ث َمان  َفَعلَ  ن  َوان  ال م َصُلى َعَلى ال مِّ يٍد َلم  َيُطلِّدع  َعَلدى  ،ه  َمُرًة ث ُم َتَرََه  َحُتى َأَعاَده  َمر  َوَاََُن َأَبا َسعِّ

   " َذلِّكَ 
خطددب علددى المر ددر قو لددم  ح دد  ِددد  -رضددق هللا عردده– ِددا قن  كددون خفددق عليدده كددون عامددان 

 ِا فق تاريخ المث رة ضعيف ال  معارض بما فق ال حيح.عامان و 
يددهِّ َدلِّيدد" َ  فِّيَهددا َأُنَهددا َوفِّ دد  ، َوَلددي  ددر  َوَوع  َمددعِّ َأم  َطددبِّ ال ج  ، َوَأُنَهددا َاخ  يدددِّ ط َبددةِّ ال عِّ ُيةِّ خ  وْلِّ ددر  ت  َعَلددى َمش 

َما َوَلَعُله  َلم  نَ  َنه  ع د  َني  م َعةِّ، َوَأُنه  َيق  ط َبَتانِّ َاال ج  لِّهِّ خ  هِّ َوَسُلمَ -ث ب ل  َذلَِّك مِّن  فِّع  َوإُِّنَما  -َصُلى ُه  َعَلي 
م َعةِّ  َياًسا َعَلى ال ج   " َصَنَعه  الُناس  قِّ

 .عليه ال ال  والسالم لتق الرسا   ويع  الرسا   ويخ ةد بالموعظة  فعله 
و ن ن  " ر  يَم َعم  َراهِّ ٍب ه َو َأن و إن  َعي  و ن نِّ ا  رِّ دنِّ  َوَعن  َعم  و ن  درِّ دنِّ َعم  ددِّ ُهِّ ن  دنِّ َعب  دنِّ م َحُمددِّ ن  دَعي بِّ ن  ا 
ددَن ال م َسددي ِّبِّ َوَطاو ا َع َأَبدداه  َوان  َعددا ِّ َسددمِّ َخانِّ  ،ًسدداو  ل  دده  الزُّه ددرِّيُّ َوَجَماَعددة  َوَلددم  ي َخددر ِّ   الُشددي  َوَرَوى َعن 
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نَثه   هِّ إن  َااَن َمع َناه  َأُن  ،َحدِّ ير  َأنِّيهِّ َوَجد ِّ دوَل ُهِّ  هَأَبداَوَضمِّ هِّ م َحُمدٍد َأُن َرس  ًبا َرَوى َعدن  َجدد ِّ دَعي  - ا 
هِّ َوَسُلمَ   " َقالَ  -َصُلى ُه  َعَلي 

نعم عمرو رد شع ب عد قريه عد جدثع هددع ألسدة ِادةور   لن هردام ِدد الدروا  ِدد  دروي عدد 
قريده عدد جدثع   قريه عد جثع ِد قشةرها عمرو رد شع ب عد قريه عد جثع  رةدز ردد حكديم عدد

  ا ر رد ع ث هللا عد قريه عد جثع.
بعددض المؤلفدات  وكا ددر  ِدد  ددروي عددد قريده  لكددد عدد قريدده عددد جدثع هدددا ق دد   و دث قمل ئدد  فدق ذلددك

 وهو ِوجو .
 والخال  ر د قه  العلم فق االحالاإ بما  رويه عمرو رد شع ب عد قريه عد جثع ِعرو .

د شع ب عد قريه شدع ب  عدد جدثع  ن كدان ِحمدث وأ ب الخال  الخال  فق الًماهر عمرو ر
ابعق  وإن كددان عددد جددثع قي: جددث عمددرو قو جددث ِحمددث؟  ن كددان فالحددث ا ِرأدد   لن ِحمددث تدد

الًددم ر فددق جددثع  عددو   لددى عمددرو فاللددث ِحمددث  وإن كددان  عددو   لددى ال  الدددي هددو شددع ب فةددو 
 ردد عمدرو وإن كدان ف ةدا ع ث هللا رد عمرو رد العاس  و ث قث اوا روا دة شدع ب ِدد جدثع ع دث هللا

 نزا .
درةم ِدد  درى قنةدا هدا هو أ ب الخال   فمد قه  العلم  ِدد ال  درى االحالداإ رةددع السلسدلة  ِو

صحيحة  لن عمرًوا ِوث ي  وقروع شدع ب كددلك  والروا دة عدد جدثع ِا دلة بمعردى قن شدع ًرا لمدق 
عليددده ال دددال  –الرأدددول جدددثع وأدددمع ِرددده ع دددث هللا ردددد عمدددرو  ووضدددع ع دددث هللا ردددد عمدددرو ِدددع 

 ِعلوم. -والسالم
ر ئ  فق ِواض ر ئ  به صم رد الثار طرق عد عمرو رد شع بن عد قريه و ث صم رد الرساهق وأم ع فق أم

 عد جثع ع ث هللا رد عمرو  فاع د المرا  باللث  ولةدا بعًةم  م حح.
ث ال بدلل بده بمعردى وعلى ك  ن المول الوأط فق هدع المسللة قنه  ذا صح السدرث  لدى عمدرو  فالسدر

حسد  لى الًعيف وال  رتمق  لى ال دحيح قن  كون الخ ر المروي به حسد ال  رزل عد  رجة ال
 للخال  المعرو .

وهدد  عمددرو رددد شددع ب عددد قريدده عددد جددثع ق ددوى ِددد رةددز رددد حكدديم عددد قريدده عددد جددثع؟ المسددللة 
ددا خالفيددة  لن الرخدداري  ًً أدديلتق فيمددا نملدده عردده  صددحح لةدددع السلسددلة كمددا -تعددالى رحمدده هللا–ق 

دددي  وقخددرإ ِعلًمددا عددد رةددز رددد حكدديم عددد قريدد ه عددد جددثع  فمددرةم ِددد  مددول: قن الاخددري  فددق الاِر
رةم ِد  عكس.  ال حيح وإن كان ِعلًما ق وى ِد الا حيح خارإ ال حيح ِو

وعلددى كدد  ن كالهمددا ِددد    دد  الحسددد  وأدد ب االخدداال  فددق عمددرو رددد شددع ب عددد قريدده عددد جددثع 
دددا فدددق رةدددز ردددد حكددديم عدددد قريددده عدددد جدددثع الخدددال  فدددق  االخددداال  فدددق ًً الًدددم ر  والخدددال  ق 

الحالاإ ر ةزن نفسه وإال ِا فق خال  حول الًماهر فق رةز رد حكيم عد قريه عد جثع  رةز ا
 رد حكيم رد ِعاوية رد ح ث  الما ري  فالمرا  باللث ِعاوية  واًل واحًثا. 
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 طالب:             
دح ر  فدق وا دة رةدز ردد حكديم كدون الرخداري خدر إ لده فدق ال دحيح ِعلًمدا  الاخدري  قنا ق ول: ِدد رج 

ال حيح  معطق أرث  و   لن   را ع فق كاا ن   را  الخ ر فدق كادا ن اشدامرمل فيده ال دحة وتلماده 
الِة بالم ول حاى ِا جا  ب يتة الامريض  وحاى ِا نمدة علدى قنده ضدعيف  فمدا ندة اإلِدام 

ر بدلن لده قصد  الرخاري على قنه ضعيف  ال      لى حث الارم  لنده وجدو ع فدق ال دحيح  مادعئ
س بددده ويمدددرَكد  ليددده  لن قصددد  الكادددا  ال دددحة  لكدددد الا دددحيح ِدددد اإلِدددام الرخددداري خدددارإ  مدددؤنَ 

 ال حيح ال شك قن الرة على قن هدا الخ ر صحيح ق وى كما هو ِعلوم.
 طالب:             

 رال شك كما هو ِعرو .
      طالب:        

 واحث ؟
 طالب:             

 .ِا ف ةا  شكال قرًثا هدا هو الص 
 طالب: عمرو نن العا  هت يجوز زيادة الياء العاصَ؟

 هو الص   الص  قنه باليا  عاصق ِا  الماضق أواً  بسوا .
 طالب: ت كتب وت نطْل ندون ياء؟

 قنل تمول: ه   لو ؟ نمول لك: الص  قنه باليا . 
 أ عق ِّب ايف هو اأصت؟ طالب: وأنا

 ال رمث ِد اليا   ِا  الماضق تمول: هدا الماض؟ تمولةا؟ِا  الماضق المرموس  ذا ا ارن ردددددد)قل  
 طالب:             

 شثا  رد الةا   صحيح  هم توامؤ على هدا تخفيًفا وإال فالص  اليا .           
هِّ إن  َااَن َمع نَ " ير  َأنِّيهِّ َوَجد ِّ هِّ م َحُمٍد َأُن رَ  هاه  َأُن َأَباَوَضمِّ ًبا َرَوى َعن  َجد ِّ َعي  وَل ُهِّ ا  َصدُلى ُه  -س 

هِّ َوَسُلمَ  َُ  -َعَلي  رِّك  الُنبِّد َُن َجُده  م َحُمدًدا َلدم  ن دد  َساًل  أِّ ا َفَيك ون  م ر  َِ دهِّ َوَسدُلمَ -َقاَل َا  -َصدُلى ُه  َعَلي 
ير  فِّددَ َوإِّن  َادداَن الُضددمِّ  ٍب َوالُضددمِّ ددَعي  ي فِّددَ َأنِّيددهِّ َعائِّددًدا إَلددى ا  دددِّ ُهِّ ير  اُلددِِّ هِّ إَلددى َعب  َفي ددَراد  َأُن  ،َجددد ِّ

ددِّ ُهِّ  هِّ َعب  ًبا َرَوى َعن  َجدد ِّ َعي  دَد ُهِّ  ،ا  رِّك  َجدُده  َعب  دَعي ب  َلدم  ن دد  نَثده ،   َفش  ُلدةِّ َلدم  ي َخر َِّجدا َحدِّ هِّ ال عِّ َفلَِّهدِِّ
هِّ َعب  َوقَ  ٍب مِّن  َجد ِّ َعي  : َقد  َثَبَل َسَماج  ا  َُّ َهبِّ ُِ َبَعةِّ اَل ال َر  َننِّ اأ  َباب  السُّ َتُج بِّهِّ َأر  دن   ،دِّ ُهِّ، َوَقد  اح  َوان 

َمةَ  َزي  َِّم   ،خ  ُباَن، َوال َحا   َوان ن  حِّ
َُّ ُهِّ  هِّ َقاَل: َقاَل َنبِّ هِّ َوَسُلمَ َصُلى ُه  عَ -َعن  َأنِّيهِّ َعن  َجد ِّ بِّير  فَِّ ال فِّط رِّ »: -َلي   " «الُتك 
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ا كان علدى شدا لاه حسدان  قبدان؟  ن كاندل الردون قصدلية فةدو حران هدع ِ رو  فة وال ِمروعة ِو
ق دددش؟ ِ دددرو    ذا كاندددل الردددون  اهدددث  فةدددو ِمردددو   لكدددد قهددد  اللتدددة قحياًندددا  اددداون فدددق بعدددض 

 كان ِد اإلبانة؟ نالشيا  ِا  قبان  قبان  
 لب:             طا

 ِمرو  ِد ال ر ؟
 طالب:             

 إلبانة وإن كان ِد اإلبا   ولدا  مولون: ِد صر  قبان فةو قتان. لكد كان ِد ا
 طالب: حبان اْلن ممنوج؟

 ِمرو  رال شك.
بِّيددر  فِّددَ ال فِّط ددرِّ »" يدددِّ ال فِّط ددرِّ  :َأي   «الُتك  ع  فِّددَ اأ  وَلددى»فِّددَ َصدداَلةِّ عِّ َعددةِّ اأ  وَلددى َأي  فِّدد« َسددب  َ الُرَ 
يدَرةِّ » َخِّ دَرى َأي  الُرَ   «َوَخم    فَِّ اأ  دوَرة   «َوال قِّدَراَءة  »َعدةِّ اأ  خ  دد  َوس  َمدا»ال َحم  هِّ َتي  َرَجده   «َبع دَده َما اِّل  َأخ 

 َُّ َمد  َوَعلِّ َرَجه  َأح  يَحه ، َوَأخ  حِّ يُّ َعن  ال ب َخارِّي ِّ َتص  ِِّ مِّ د َوَنَقَت الت ِّر  َُّ َوَصُحَحاه ، َوَقدد  َأن و َداو  ننِّ َمدِّ  ن ن  ال 
نثِّ  ه  مِّن  َحدِّ َ ِّ َرَوو  َرظِّ  " َعائَِّشَة َوَسع ٍد ال ق 

 أعث المرظ  عرثم المرظق؟
 طالب:             

 ق د الطرعة المحممة هدع؟
 طالب: القرظ 

ن أعث المرظ  ِد المؤذن د الماةوريد.  ن هدا  ِؤذ ئ  المرظ هدا ِؤذ ئ
     طالب:         

 المرظ نعم.
 طالب:             

 قنل عرثم  ا ؟
 طالب: عندي ياء 

 احدفةا وضع كسر .
نثِّ َعائَِّشةَ " ه  مِّن  َحدِّ َرظِّ  ،َوَقد  َرَوو  ددِّ ُهِّ، َوال ك دتُّ  ،َوان نِّ ع َمرَ  ،َوان نِّ َْلُباسٍ  ،َوَسع ٍد ال ق  َوَاثِّير  ن ن  َعب 

وَِّي َعن  عَ  ، َوَقد  ر  َعَفاء  ٍَ  فِّيهِّ ض  هِّ الُساَلل  -لِّ ق وًفا َقاَل ا -َعَلي  وا َوان نِّ َْلُباٍس َمو  ٍد: إُنَما َصار  ا  ن ن  ر 
 ِّ َ َُنده  َلدم  َنث ب دل  فِّيَهدا َعدن  الُنبِّد دَََلةِّ  أِّ هِّ ال َمس  ِِّ بِّدََق َوالِّ الُصدَحاَبةِّ فِّدَ َهدِِّ َخ  دهِّ -إَلى اأ  َصدُلى ُه  َعَلي 

ء   -َوَسُلمَ   َ     َا
َبدٍت َأُنده  ق ل   دنِّ َحن  َمَد ن  َُّ َعن  َأح  لِّ : َوَرَوى ال ع َقي  نث  ل  يدَدن نِّ َحددِّ بِّيدرِّ فِّدَ ال عِّ َوى فِّدَ الُتك  َ  ن در  َقداَل: َلدي 

ًعا يدِّ َسب  َ  ال عِّ َعَت نث  َدلِّيت  َعَلى َأُنه  ي َكب ِّر  فَِّ اأ  وَلى مِّن  َرَ  ا َوال َحدِّ َِ ْ  َه ي  " َصحِّ
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ر ك  ر  اإلحرام فق السرع  فاكون تك  ر  اإلحرام وأدل  واهدث قو أدرع غ دعلى الخال  ه  تثخ  ت
اله الركعة الاانية ه  هق خمس راك  ر  االنامال قو خمس  ون تك  ر  االنامال؟  تك  ر  اإلحرام؟ ِو

وعلددى كدد  ن المددول بالسددرع والخمددس هددو  ددول اللمةددور  ويمددول الحرفيددة بددالاال  ثددال  فددق الولددى 
فيدة المدرا   ة  والحث ا  دثل علدى قن المدرا   بعدث الاك  در فدق الدركعا د  وعردث الحروثال  فق الااني

 بعث الاك  ر فق الولى و    الاك  ر فق الاانية  ل والق ر د المرا ت د.
 هدا كالم ال وجه له ق ش المواال  ر د المرا ت د؟ علة عل لة.

 طالب:             
  لتق تف  لةا ال تساعل .     

، َوَأُنَها مِّن  غَ َوي  " تَِّتاحِّ ف  بِّيَرةِّ اَلِّ َتَمت  َأُنَها نَِّتك  ، َوَقداَل ح  داَلف  ونَِّهدا، َوفِّيَهدا خِّ دن  د  ْ  َأُنَها مِّ َض َو  رَِّها، َواأ  ي 
يِّ الُنَبوِّي ِّ  َها إَُل َأُنه  َلم  َيَ  ِّ نَِّدلِّيٍت، َوفَِّ الُثانِّ  :فَِّ ال َهد  ن  تَِّتاحِّ مِّ ف  بِّيَرَة اَلِّ ا إُن َتك  َِ ًسدا، َوإَِّلدى َهد َيةِّ َخم 

ونَ َذَهَب َجَماَعة  مِّن  الُصَحاَبةِّ وَ  م  َوَخاَلَف آَخر  رِّهِّ َبع  فِّدَ الُثانَِّيدةِّ  ،َغي  َفَقال وا: َخم    فَِّ اأ  وَلى، َوَأر 
لٌّ فَِّ اأ  وَلى َوَخم    فِّ     َ الُثانَِّيةِّ َوقِّيَت: َثاَلث  فَِّ اأ  وَلى، َوَثاَلث  فَِّ الُثانَِّيةِّ َوقِّيَت: سِّ

نثِّ ال بَ  َق َرب  ال َعَمت  بَِّحدِّ َيةً ق ل ل: َواأ  قِّهِّ َواهِّ تُّ ط ر  ُنه ، َوإِّن  َااَن ا   " ابِّ َفإِّ
دي عد الرخاري الا دحيح   يف وا ية؟ ال ال هق ليسل روا ية  هو اللق ِ رق على قن نم  الاِر

ددي ِدا قخدرإ الحددث ا لديس رااردل عردثع ترًعدا للحداف  اردد حلدر  وترًعددا لل  ةمدق   هدم  مولدون: الاِر
ددددي  فكيدددف  رمددد  عدددد فكيدددف نمددد  عدددد الرخددداري قنددده صدددحح؟ ا لحدددث ا قصددداًل ال  موجدددث فدددق الاِر

دي  ال  الرم  عد  رد الاِر رد أم الرخاري قنه صححه؟  ظرون قن الرمول عد الرخاري كلةا فق السُّ
دددي نمدد  فيدده عددد الرخدداري ت ددحيحه  وإن قنكددروع ال  ةمددق فمددد  وندده  ال  ةمددق   العلدد  الك  ددر للاِر

   عد الرخاري ال  ا ل.   ارد حلر  ال رعانق  كلةم  رون قن الرم
َيدةً " قِّدهِّ َواهِّ دتُّ ط ر  ُنده ، َوإِّن  َاداَن ا  َبدابِّ َفإِّ نثِّ ال  َعَمدت  بَِّحددِّ َق دَرب  ال  دَها َبع ًضدا   ق ل ل: َواأ  ددُّ َبع ض  ُنده  َيش  َفإِّ

دن  اأ َ  َُن َما َعدَداه  مِّ نثِّ َوأِّ دُنة  ي ع َمدت  نَِّهدا، َوفِّدَ ال َحددِّ َ  فِّيَهدا س  َدلِّيدت  َعَلدى َأُن ال قِّدَراَءَة َبع دَد  ق دَوالِّ َلدي 
نِّ  َعَتي  بِّيددرِّ فِّددَ الددُرَ  َُّ َوَمالِّددك   ،الُتك  َمددا ،َوبِّددهِّ َقدداَل الُشددافِّعِّ َلَهددا فِّيهِّ ي إَلددى َأُن ال قِّددَراَءَة َقب  َهددادِّ  ،َوَذَهددَب ال 

َتَدلُ  رِّ بَِّما ََل َنتِّمُّ َدلِّياًل َله   َواس  َباقِّر   ، فَِّ ال َبح  بِّيَر فَِّ اأ  وَلدى َوَذَهَب ال  ل  الُتك  َوَأن و َحنِّيَفَة إَلى َأُنه  ي َقد ِّ
نِّ  َن ال قَِّراَءَتي  ََ َني  ر ه  فَِّ الُثانَِّيةِّ لِّي َوالِّ  َوي َؤخ ِّ
َل ال م َصن ِّفِّ إُنه  َنَقَت الت ِّر   َلم  َأُن َقو  يصِّ اَواع  يَحه ، َوَقاَل فَِّ َتل خِّ حِّ يُّ َعن  ال ب َخارِّي ِّ َتص  ِِّ  :" ل َحبِّيرمِّ

 الالخية.
َبابِّ " ا ال  َِ ٍء فَِّ َه  َ ُّْ َا يُّ إُنه  َأَص ِِّ مِّ ي ِّ  ،إُنه  َقاَل ال ب َخارِّيُّ َوالت ِّر  دِِّ مِّ َن َنَقَلده  َعدن  الت ِّر  رِّي مِّن  َأن  َفاَل َأد 

ُي َلم  ي   ِِّ مِّ اًل َفإُِّن الت ِّر  ٍب َأص  َعي  و ن نِّ ا  رِّ َواَيَة َعم  َننِّهِّ رِّ دِّ ُهِّ نَ  ،َخر ِّ   فَِّ س  َواَيَة َاثِّيرِّ ن نِّ َعب  َرَ  رِّ ت  َأخ 
 ِّ َ َبدابِّ َعدن  الُنبِّد ا ال  َِ وَِّي فِّدَ َهد ٍء ر   َ َسن  َاد نث  َجد ِّ َاثِّيٍر َأح  ، َوَقاَل: َحدِّ هِّ َصدُلى -َعن  َأنِّيهِّ َعن  َجد ِّ

هِّ  دنِّ ع َمدرَ  -َوَسُلمَ ُه  َعَلي  َبدابِّ َعدن  َعائَِّشدَة َوان  َ ر  َعدن   َوَقاَل: َوفَِّ ال   ِ دٍرو َوَلدم  َند دنِّ َعم  ددِّ ُهِّ ن  َوَعب 
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درَ  ََ نِّدهِّ إَُل َأُنده  َذ دَوه م  بَِّعي  ا ال  َِ دَرى َهد دَننِّ ال ك ب  َ ِّ فِّدَ السُّ َهقِّد َبي  ًئا، َوَقدد  َوَقدَع لِّل  َواال ب َخارِّي ِّ َادي  َنتِّدهِّ ه  َبع دَد رِّ
نثِّ َاثِّيرٍ  يَسدى: َسدََل ل م   ،لَِّحدِّ ب َخدارِّيُ -َحُمدًدا َفَقاَل: َقاَل َأن و ْلِّ نثِّ  -َيع نِّدَ ال  ا ال َحددِّ َِ َفَقداَل:  ،َعدن  َهد

 ِّ َ َمنِّ الُطائِّفِّ دِّ الُرح  دِّ ُهِّ ن نِّ َعب  نث  َعب  ه  َقاَل: َوَحدِّ ن  ُّْ مِّ ء  َأَص  َ َبابِّ َا ا ال  َِ َ  فَِّ َه  " َلي 
 ا عمرو رد شع ب  حث ا الرا  هو حث ا الطاهفق.هو حث 

نث  عَ " هِّ فِّدَ َقاَل: َوَحدِّ ٍب َعدن  َأنِّيدهِّ َعدن  َجدد ِّ دَعي  دنِّ ا  و ن  درِّ َ ِّ َعدن  َعم  َمنِّ الُطدائِّفِّ دِّ الدُرح  دِّ ُهِّ ن نِّ َعب  ب 
د  فَِّ َ  َوَلم  َنجِّ َهقِّ َبي  َتَهى َااَلل  ال  ًضا ان  ْ  َأي  ي َبابِّ ه َو َصحِّ ا ال  َِ َره   َه ََ ُما َذ ًئا مِّ ي ِّ َاي  ِِّ مِّ  " الت ِّر 

 طالب:             
 ؟ق ش

 طالب:             
 ترهيح النظار.

 طالب:             
 فق الم طلح الحث ا لمد؟

 طالب:             
 ارد الو ير شرحه لل رعانق تلهيح الفكار  وإن شئل فمم : ترهيح ِا  ِا ممرئع.

اَوَقد  َنُبَه فَِّ تَ " َِ ٍء مِّن  َه  َ َظارِّ َعَلى َا َن  ِّْ اأ  ي يِّ  " ن 
   طالب:           

  يف؟
 طالب:             

 توضيح الفكار  لكد هو تلهيح الفكار.  كون الم طلح ظاهر.
  م ئ .
ا" َِ ددن  َهدد ٍء مِّ  َ َظددارِّ َعَلددى َادد َن  ِّْ اأ  ددي يِّ ددَن ا ،َوَقددد  َنُبددَه فِّددَ َتن  َعَجددب  َأُن ان  ددَر فِّددَ َوَقدداَل: َوال  ََ ددوِّي ِّ َذ لُنح 

َ  َأُن الت ِّ  َهقِّ َبي  اَلَصتِّهِّ َعن  ال  ه  إلَ خ  ُي َقاَل: َسََل ل م َحُمًدا َعن  ِِّ مِّ ا ي ع دَرف  َأُن ال م َصدن َِّف ى آخرهر  َِ ، َوبَِّهد
 َُ َهقِّدد َبي  َحددافَِّ  ال  ب َخددارِّي ِّ ال  ي ِّ َعددن  ال  ددِِّ مِّ ددتِّ َعددن  الت ِّر  ا َلدد  َقُلددَد فِّددَ الُنق  َِ ددنِّ َولَِّهدد و ن  ددرِّ نَث َعم  ددب  َحدددِّ م  َنن س 

ٍب إَُل إَلى َأنَِّ َداو   َعي    دا 
َبدابِّ َوَاداَن  ٍء فِّدَ ال   َ دَفى َاد دٍرو لَِّمدا َعَرف دل، َوَأُنده  َأا  نثِّ َعم  َلى ال َعَمت  بَِّحددِّ َو  دهِّ -َواأ  َصدُلى ُه  َعَلي 

َتًة َلطِّ  -َوَسُلمَ  بِّيَرَتي نِّ َسك  ت ِّ َتك  َن ا  ك ل  َني  بِّيدَيس  َن الُتك  در  م َعدُين  َندي  ا  ده  ذِّ َفد   َعن  نِّ َوَلكِّدن  يَفدًة َوَلدم  ي ح  َرَتي 
 ِّ َ ددهِّ َوي َصدل َِّ َعَلدى الُنبِّد َمدد  ُهَ َوي ث نِّدَ َعَلي  ددع وٍد َأُنده  َقداَل: َيح  دنِّ َمس  دَر ال َخداُلل  َعدن  ان  ََ َصددُلى ُه  -َذ

هِّ َوَسُلمَ  َرَ  الُطَبرَ  -َعَلي  دع ودٍ َوَأخ  دنِّ َمس  َكبِّيدرِّ َعدن  ان  َُّ فِّدَ ال  دت ِّ : انِّد َن ا  ، َأُن َندي  َر َالَِّمَتدي نِّ نِّ َقدد  بِّيدَرَتي  َتك 
يف   َقَم َضعِّ َمان  ن ن  َأر  َلي  ، َوفِّيهِّ س  ق وف  دهِّ َمدَع  ،َوه َو َمو  َفدع  َنَدي  ت َِّباجِّ َنر  َوَااَن ان ن  ع َمَر َمَع َتَحر ِّيهِّ لِّالِّ

بِّيَرةٍ   " َ ت ِّ َتك 


