بسم اهلل الرمحن الرحيم
فضيلة األخ الفاضل  /الشيخ  /علي بن عبد الرحيم الغامدي
وفقه اهلل لطاعته وبصرنا وإياه باحلق

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..أما بعد

فقد أشرت علي أن أنظر في حديث عائشة ريةي ع عن ةا فق عةي عليةر اأنةر سةن عسةا
فقعلي في صحيح فسخةار سشة ن يةعي فق ق ة .فة وا اسةاع ف افيةي أقةا حةديث عائشة

اواف ا ة( نم طافا طا فاً آخةر سعةد أن رجعةا قةن قنةح فحج ةم ع فلعلقةا

فيةل

فةي ف قةر

أوا قن ا :قا خ اره شيخ إليالم أنر قن كالم فزهر أقا إلقام أحقد فقد ف م قنر طا
وةةدام فلحةةاد سعةةد عرف ة حيةةث وةةا ي ة حم فلق ق ةة .أاجً من رجةة .قةةن قنةةح أن يطةةا
فلقدام نم يطا

طا

فعرض فع ااى ( 26-40ع

أاجً

اقن ةةةةا أنةةةةر يةةةةعي نةةةةان علةةةةح فق ق ةةةة .اقن ةةةةا أنةةةةر قيةةةة حم وةةةةا عسةةةةد ع سةةةةن إلقةةةةام
أحقد :ولت ألسي فق ق  .ييعح سين فصةعا ا فقةراق وةا  :من طةا
طا

طا فاً ا حد ً فالس

فع ااى (  26-38ع

اقن ا :أنر جيي حم وا شيخ إليالم فقا نق أوةا
ا فق ق  :.اوا أن فق ق  .جيي حم فر طا

طةا فين ف ةا أجةاد ا ن

إلقةام أحقةد فةي ف عريةي سةين فقةارن

فقدام ( يعني من رج .قةن قنةح ع هةن هةا

فصا م س اج يي حم فر يعي نةان فة ن فصةحاس فةنين حجةا قة .فنسةي صةلح ع عليةر

ايلم فم ييعا مج قرق ا حدق فع ااى ( 26-36ع
هن قجق قا فُ م قن حديث عائش  ،من ً ها حديث ج يد علح فققصةاد سحةا إلخة ال
ف م أه فعلم فر فعدم صرح ر
أقا أنر سن عسا

ف ا قعلي اج يخعةح علةيكم حكةم فقعلةي  ،ا كلةم فحةافظ سةن حجةر فةي

أحد رجافر اها ( عنقان سن غياث ع اقن اصلر قةن فةرا ق وةافا عنقةان سةن يةعد اعنقةان
سةةن يةةعد وةةا فحةةافظ فةةي فعة ح (3-507ع يةةعي

اأييا وا شيخ إليالم  :فير علةر
صةحيح عةن سةن عسةا

 ،من ً هةةا أنةةر فةةي يةةنده يةةطرم

فع ةااى ( 26-41ع افكةن راى إلقةام أحقةد سيةند

أنةةر وةا  :فق ق ة .ا فقةارن ا فقعةرد يكعيةةر يةعي ا حةد سةين فصةةعا

ا فقراق  ،اهن ها فقش ار عن سن عسا

فصح ينده افعق فصحاس سقق ياه
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نم قةا فقاجةم فل علةي س ةنين ألنةرين قة .قةا في قةا  ،ا إلعةرض عةن فنصةال فصةريح
كحةةديث جةةاسر فةةي قيةةلم وةةا  :ق عنةةا قةة .فنسةةي صةةلح ع عليةةر ايةةلم
فكعانا فطا

مفةةح أن وةةا :

ألا سين فصعا ا فقراق اساإلجقاع ف ن جاسر سن عسد ع قن فق ق عين

افةةي فعةةظ فةةي قيةةلم  :فةةم يطة

ا حد ً طا فر ألا

فنسةةي صةةلح ع عليةةر ايةةلم سةةين فصةةعا ا فقةةراق مج طا فةاً

افةةي فصةةحيحين أن فنسةةي صةةلح ع عليةةر ايةةلم وةةا فصةةعي  :أحاسية نا هةةي ق وةةافا من ةةا

أفايت يا ريا ع  ،وا  :فل نعر من ً

اوا إلقام أحقد  :حدننا فافيد سن قيلم حةدننا جازعةي عةن عطةا عةن سةن عسةا

كان يقا فقعرد ا فق ق  .يجزئر طا
وا

يجز

أنةر

سافسيت ايعي سين فصعا ا فقراق

أجةزه نفة كقةا
أ
شيخ إليالم فع ةااى( 26-138ع فة ن ك عةح فق ق ة .سافيةعي ألا
فقعرد ا فقارن

اكنف وا عسد ع سن أحقد سن حنس وي ألسي  :فق ق ة .كةم ييةعح سةين فصةعا ا فقةراق ق
وا  :من طا

فالس

ا ن طا

طا فين يعني سافسيت اسين فصعا ا فقةراق ف ةا أجةاد ا ن طةا
طا فين ف ا أعجم مفي

فع ااى ( 26-138ع

طا فةاً ا حةد ً

اوا شيخ إليالم  :اوةد خ لعةا فةي فصةحاس فق ق عةين قة .فنسةي صةلح ع عليةر ايةلم
ق .عاي فنا

علح أن م طافا أاجً سافسيت اسين فصعا ا فقراق

فقا رجعا قن عرف وي أن م يعا أييا سعد طا
نست في صحيح قيلم عن جاسر وا  :فم يط

إلفاي اوي فم ييعا اهةن هةا فةن

فنسةي صةلح ع عليةر ايةلم اأصةحاسر سةين

فصعا ا فقراق مج طا فاً ا حد ً طا فر ألا

اود را في حديث عائش أن م طافا قر ين فكن هنه فزيادق وي أن ا قن وةا فزهةر ج
قةةن وةةا عائش ة  ،اوةةد ح ة م س ةةا سعي ة م علةةح أنةةر يي ة حم فطا فةةان فةةي فسيةةت اهةةن
يةةعي

 ،ا ألظ ةةر قةةا فةةي حةةديث جةةاسر ايهيةةده وافةةر  ( :دخلةةت فعقةةرق فةةي فحةةم مفةةح يةةام

فقياقة ع فةافق ق  .قةن حيةث أحةرم سةافعقرق دخة فةي فحةم فكنةر فصة س حلة فيكةان أييةر

علةةةةةةةةةةةةةةةةح فحةةةةةةةةةةةةةةةةاد اأحةةةةةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةةةةةدين مفةةةةةةةةةةةةةةةةح ع فحنيعيةةةةةةةةةةةةةةةة فيةةةةةةةةةةةةةةةةقح
فع ااى (26-139ع
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اوا يقل سن ك ية  :حلة

فةي طةااا

أنةر فةم يية .أحةد قةن أصةحام فنسةي صةلح ع

علير ايلم سين فصعا ا فقراق سعد أن رجعا قن قنح أخرجر سن أسي شيس سيند صةحيح
فقا فرد أخي فعاي علح هنه فنصال فصريح فصحيح ق

وا شيخ إليالم  :اكنف
مج يعياً ا حد

فيعي عن أحقد في أنل فرا ي ين عنر ج ياجم علح فق ق ة.

فع ااى (  26-197ع

أخةةي فعاية  ،أن طافةةم فعلةةم من نشة علةةح قةةنهم قعةةين وةةد رسةةح عليةةر طةةا عقةةره نةةم
عريت علير قياف قن قيائ فنزع سنح علح قا عنده !!
ألحد أن يحة م سقةا أحةد فةي قيةائ فنةزع ا نقةا فحجة فةنل

وا شيخ إليالم  :افي

ا إلجقاع ادفي قي نسط قن نف

أوا

قرر ققدقا ر ساألدف فشرعي ج س وا سعض فعلقا ف ن

فعلقا يح م ف ا ساألدف فشريع اج يح م س ا علح ألدفة فشةرعي اقةن رسةح علةح

قنهم ود عاده ا ع قد قافير اها ج يحين ألدف فشرعي ا نازع فعلقا ج يعري سين قةا
جا عن فريا ا لق ر ألق سافقسا سحيث يجم إليقان سةر اسةين قةا وافةر سعةض فعلقةا

اي عير أا ي عنر مواق فحج علير  ،اقن كان ج يعري سين هن اهن فةم يحيةن أن ية كلم
في فعلم سكالم فعلقةا

 ،ا نقةا هةا قةن فققلةدق فنةاولين ألوةا غيةرهم قنة فقحةدث عةن

غيره ا فشاهد علح غيره ج يكان حاكقا  ،ا فناوة فقجةرد يكةان حاكيةاً ج قع يةا

 26-203ع

أقةةا وةةا سعةةض فج لة فققلةةدين  :منكةةم خةةافع م فقع ةةح سةةر فةةي هةةن
إلقاقين فجليلين فعافقين فرسانيين سن سةاز ا سةن عنيقةين وةد
ود خ لعا في طا
قن هن أنر من طا

فع ةااى (

فزقةةان  ،فنقةةا  :من
ع أرا ح ةم فةي فجنة

فقحدث حدنا أصغر  ،فافشيخ سن ساز رحقر ع يش رط فط ارق ايلزم
قحدناً فم ي م حجر ألنر طا

زاج ر جاقع ا اهةا قحةرم

طا

إلفاي اها قحدث افا جةاق.

مفةح غيةر نفة قةن فلةا زم  ،ا فشةيخ سةن عنيقةين رحقةر ع

ا في شيخ إليالم في صح طا فةر قة .فحةدث ألصةغر ا ن عةا
سن ساز _ رحقر ع ا في شيخ إليالم في طا

لة

فلةا زم اكةنف

فحائض عند فيرارق

فشةيخ

اهن فشيخ عسد ع سن حسرين يع ةي سجةا ز فرقةي وسة فةزا يةام فنةاني عشةر قا فقة
فجق .قن ألئق فق قةدقين  ،اوةد صةح ألنةر عةن عسةد ع سةن فزسيةر ريةي ع عنةر أنةر
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رقح وس فزا

فعلح أافئ

فج ل فققلدين أن يعظقةا فنصةال اأن يسحنةا عةن فحةي

كقا وا إلقام أحقد رحقر ع  :ج قلداني اج قلدا قافكاً اخنا قن حيث أخننا

أخةةي فعاي ة آق ة مطةةالع إلخةةاق فقشةةاركين علةةح هةةنه فريةةاف فقةةاجزق اأخةةل فشةةيخ
فدك ار صافح فغزفي ألني رأي ر قعظقاً فلنصال

زدنا ع ا ياكم هدى ا افيقاً اعلقاً

أخوكم  /أبو طارق سعيد بن هليل العمر الشمري
مدير المعهد العلمي في حائل
1423/12/15هـ .
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