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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

وعلـى للـ   ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمـد
 وصحب  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

ْي اْلُحَُلـوني : "-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  ْنـَد ُمَناَهَ ـ ةي عي ـَِ : َبـاُب الَلا  َوَقاَل اْلُبَخـاريُّ:
ةي َصل:وا إييَماًء ُكل: اْمريٍئ  ،َوليَقاءي اْلَعُدو ي  َِ ُروا َعَلى الَلا : إيْن َكاَن َتَهياَأ اْلَفْتُح، َوَلْم َيْقدي ي: َوَقاَل اْْلَْوَزاعي

ــ ي  ةَ  ،ليَنْفسي ــَِ ــُروا الَلا يَمــاءي َلَّا ُروا َعَلــى اإْلي ــَل اْلقيَتــاُل َلْو َيــ ؛َفــإيْن َلــْم َيْقــدي َفُيََلــل:وا  ،ْأَمُنواَحتاــى َيْنَشفي
ًْ َوَسْجَدَتْيني  ،َرْكَعَتْيني  ُروا َصلاْوا َرْكَع ُروَنَها َحتاى  ،َفإيْن َلْم َيْقدي ُروا ََل ُيْجزيُئُهُم التاْشبييُر َوُيَؤَّ ي َفإيْن َلْم َيْقدي

 .َيْأَمُنوا. َوبي ي َقاَل َمْشُحول  
 َْ َْلـني تُ َوَقاَل َلَنُس ْبُن َماليٍك: َحَ ْرُت ُمَناَهَ  ْنـَد  حي ، َواْتـَتدا اْتـتيَعاُل اْلقيَتـالي إْسـَتر عي َضـاَءةي اْلَفْجـري

ةي  َِ ُروا َعَلى الَلا َفََللاْيَناَها َوَنْحُن َمَع َلبيي ُموَسى َفُفـتيَح  ،َفَلْم ُنََلل ي إيَلا َبْعَد اْرتيَفاعي الناَهاري  ،َفَلْم َيْقدي
نيي بي  : َوَما َيُسر: ْنَيا َوَما فييَها.َلَنا. َقاَل َلَنس  ةي الد: َِ  تيْلَك الَلا

يريهي  ،َهَذا َلْفُظ اْلُبَخاريُّ ي  يثي َتْأَّي َد َعَلى َذليَك بيَحدي َة اْلَعَْلـري  -صـلى هللا عليـ  وسـلم- ُثما اْسُتْفهي َصـَِ
ـْمسي  ْي الفا ْي إيَلـى َوْيُبوَبــ َبْعـَد َذليــَك  - عليـ  وســلمصـلى هللا–َوبيَقْوليــ ي  ،َيـْوَم اْلَخْنـَد ي بيُعــْذري اْلُمَحاَرَبـ

 :َْ َزُهْم إيَلى َبنيي ُقَرْيَظ َْ »ْليَْصَحابي ي َلماا َجها ْنُشُم اْلَعَْلَر إيَلا فيي َبنيي ُقَرْيَظ ـْنُهْم  ،«ََل ُيََلل يَينا َلَحد  مي َفمي
ُة فيي الطارييقي َفََللاْوا َِ ناا  ،َمْن َلْدَرَكْت ُ الَلا ي َوَقاُلوا: َلْم ُيريْد مي ُ َعَلْي ي َوَسلامَ -َرُسوُل َّللاا إيَلا  -َصلاى َّللاا

ْيري  يَل السا َْ  ،َتْعجي ـْمُس فيـي َبنيـي ُقَرْيَظـ ِي الفا ْنُهْم َمْن َلْدَرَكْتُ  َفَلْم ُيََلل ي إيَلى َلْن َوَرَبـ َفَلـْم ُيَعن يـْل  ،َومي
ًدا . َوَهَذا َيُدل: َعَلى اَّْتيَياري  َواحي يَقْيني َن اْلَفري ُلوَن  ،اْلُبَخاريُّ ي ليَهَذا اْلَقْولي مي في ي َوُيَعو ي َِ َواْلُجْمُهوُر َعَلى َّي

ْي الاتيــي َوَرَد بيَهــا اْلُقـــْرلُن فيــي ُســـوَرةي الن يَســاءي  ـــَف َة اْلَخـــْوىي َعَلــى الَل ي َوَوَرَدْت بيَهـــا  ،َعَلــى َلنا َصــَِ
ًْ فيي َوْزَوةي اْلَخنْ  يُث َلْم َتُشْن َمْفُروَع ِْ َبْعَد َذليكَ اْْلََحادي َما ُتريَع ، َوإينا  .َد ي

يٍد َوَوْيريهي  يثي َلبيي َسعي ًحا بيَهَذا فيي َحدي يُبـوَن  ،َوَقْد َجاَء ُمََلرا ـي: َواْلُبَخـاريُّ: َفُيجي َوَلماا َمْشُحـول  َواْْلَْوَزاعي
ةي اْلَخْوىي َبْعَد َذليَك ََل ُتَنافيي َجَواَز َذلي  َْ َصَِ يا ر  ََّاصٌّ َفَيُجوُز فييـ ي بيَأنا َمْفُروعي َك؛ ْليَنا َهَذا َحال  َنادي

ْي َزَمَن ُعَمَر فيي َفْتحي ُتْسَترَ  َحاَب ْثُل َما ُقْلَنا بيَدلييلي َصنييعي الَلا ُ َلْعَلمُ  ،مي َر َوَلْم ُيْنَشْر، َوَّللاا  ".َوَقدي اْتُتهي
ن يندددا دحمددد   وعلدددو  لددده الحمددد  ب رل العدددالميى  وودددلو هللا و دددلم وبدددارل علدددو ع ددد   ور ددد له 

  وأوحابه أجمعيى  أدا بع 
ع عدى الن د    دةة أو  د عة  والخدال   أوجدهعلدو  -عليده الصدالة والسدالم–فصالة الخد   ودح 

صلو إلو ح  اإليماء أو ال ُب  دى والتها علو وفةها بكمالهدا إاا كاندع فد  الح در فيها هل ت
أن ُتصددلو ركعددة واحدد ة كمددا ُاِبددر عددى ابددى  لددوأو ِبقصددِرها إاا كانددع فدد  السددفر أو يصددل ا دددر إ

ع دا  وييدر و وكدل هدبا د ند  علدو الخدال  فد  تقد م يدروة اال الرخداق علدو الخند   أو ت  رهدا 
 عنها.
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 دنهم دى يق ل: إن يروة اال الرخاق دةق دة ُتصلو علو وفةها وال ُينقص دنها ش ء.
  وعلددو هدبا فُةصدلو علددو أ  وددنهم ددى يقد ل: إن يددروة الخند   فد  تدد  ير الصدالة هد  المةقد م

 حالٍة أدكنع حسً ا أو ت ًعا لظرو  اللقاء.
ُيدرجِِّ  تد  ر يدروة اال الرخداق عدى  -رحمده هللا–وال خدار    وعلو كل حال   اٌء خلنا بهبا أو هبا

الخن    وأنها نا خة لها دع أنه يدر  فد  حالدة ال درورة القصد   الةد  ال ُيمكدى فيهدا إال الة  يدر 
ر ال  صالة.أن تؤ  

ددر الصدددل ال ودددالة العصددر إلدددو يدددرول  -عليددده الصددالة والسدددالم–فدد  يدددروة الخندد   الن ددد   أ  
الشمس والها بع  المغرل؛  نها عن  جمٍع ددى أهدل العلدم ددع جد اص الةصدر  فد  ودفةها أنهدا 

حسب دا يةيسر؛  نها ف  الح ر ف  الم ينة  بوالة ح ر ال يج ص خصرها  بل ُتصلو كادلة 
يلةفع إلو هبا ال وف ويق ل: إن ودالة الخد   ُتصدلو علدو حسدب ددا جداء عدى  ودنهم دى لم

   اًء كانع ف  ح ٍر أو ف   فر. -عليه الصالة والسالم–الن   
وعلدو كددل حددال الظددرو  تحكددم فددصن أدكنددع الصددالة علدو هيٍةهددا دددى ييددر إ ددالٍل بهددا فهددبا هدد  

شدد ء دددى اإل ددالل ب وددل  -لموددلو هللا عليدده و دد–ا وددل  و ن لددم ُيمكددى فقدد  ل ددع عددى الن دد  
م ييرهم  لم رجع ا وهكدبا  ودل ال علدو الصالة؛ لظرو  الحرل  فصلو بق م  لم رجع ا  لم تق   

 دةع دة دعروفة ل   طالل العلم  ةة أوجه أو   عة. وفال
ر عدى  ر عدى وخةهدا دهمدا بلدا الخلدل ددا بقد  ركعدة ال تدؤ   فالب  اكدر  هندا أنهدا ال ُتصدلو وال تدؤ  

 إال ف  حال ف  ضرورٍة ال ُيمكى فيها اإلتيان بركعة.وخةها 
ــ ي  ،َوَهـَذا َيـُدل: َعَلـى اَّْتيَيــاري اْلُبَخـاريُّ ي ليَهـَذا اْلَقــْولي لدم خدال فد    در ال ددالم:   في َِ َواْلُجْمُهـوُر َعَلـى َّي

ْي الاتيي َوَرَد بيَها اْلقُ  َف َة اْلَخْوىي َعَلى الَل ي ُلوَن َعَلى َلنا َصَِ َوَوَرَدْت بيَها  ،ْرلُن فيي ُسوَرةي الن يَساءي َوُيَعو ي
ًْ فيي َوْزَوةي اْلَخْنَد ي  يُث َلْم َتُشْن َمْفُروَع   إنما ُشِرعع فد  يدروة اال الرخداق وهد  علدو خد ل اْْلََحادي

 الجمه ر دة  رة عى يروة الخن  .
حه ابى القيم-ال خار    ير  أن يروة اال الرخاق بع  الخن  . -وُيرجِِّ

ًْ فيي َوْزَوةي اْلَخْنَد ي  َلمْ " ِْ َبْعَد َذليكَ   َتُشْن َمْفُروَع َما ُتريَع يثي ، َوإينا ًحا بيَهـَذا فيـي َحـدي َوَقـْد َجـاَء ُمََلـرا
يٍد َوَوْيريهي  ةي اْلَخـْوىي  ،َلبيي َسعي َْ َصـَِ يا يُبوَن بيَأنا َمْفـُروعي ي: َواْلُبَخاريُّ: َفُيجي  َبْعـَد َوَلماا َمْشُحول  َواْْلَْوَزاعي

ر   ا  و ال َذليـَك ََل ُتَنـافيي َجـَواَز َذليـَك؛ ْليَنا َهـَذا َحــال  َنـادي   ال ُينداف  تد  ير الصدالة بالحالدة الندادرة جدد  
ر  بدل تدؤد  فد  وخةهدا علدو أ  حداٍل ت د ن فيهدا دجرعدة بركعدة علدو  فا ول أن الصالة ال تدؤ  

  ا خل.   
ر  ََّاصٌّ فَ " ْي َزَمـَن ُعَمـَر فيـي َفـْتحي ْليَنا َهَذا َحال  َنادي ـَحاَب ْثـُل َمـا ُقْلَنـا بيـَدلييلي َصـنييعي الَلا َيُجوُز فييـ ي مي

ــْر  ،ُتْســَترَ  ــْم ُيْنَش َر َوَل ــُتهي ــدي اْت ــْرُت  ندده يقدد ل فدد  فددة  ُتسددةر: وددلينا عندد  إضدداءة الفجددر  " َوَق َحَ 
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َْلني تُ  َْ حي ْنَد ُمَناَهَ  ، َواْتـَتدا اإْسَتر عي ةي َضاَءةي اْلَفْجـري ـَِ ُروا َعَلـى الَلا َفَلـْم  ،ْتـتيَعاُل اْلقيَتـالي َفَلـْم َيْقـدي
روها عى وخةها." ُنََلل ي إيَلا َبْعَد اْرتيَفاعي الناَهاري   يعن  أ  

 طالب: ...........
 ُيصل ن علو حسب حالهم.

 طالب: ...........
أ  حدال يعدبرون فد   حال ال رورة القص   الب  ال يسةطيع فيها اإلنسان ه  دعبوٌر فيها علدو

والة أهل ا عبار ف  أخل دى هبا  ل ى أندع لدأ أن تُد ِرد أن ودالة الخد   حةدو الصد ر الةد  
فيها أوجه ُيمكى أن تؤد  الصالة فيها كادلدة  وُيغةفدر هدبا  -ولو هللا عليه و لم–والها الن   

 بله دى أجل االلةفا  ح ل إداٍم واح .
لخال  دعل م عن  أهل العلدم  د اًء تقد دع يدروة اال الرخداق وا ن فعلو كل حال المس لة كما ترو 

رل  فة  ير الصالة عى وخةها ال يج ص إال ف  ضرورٍة خص   هب  الخالوة.  أو ت   
 طالب: ...........

ن  والخد   واحد ة  ددا رو  عدى ابدى ع دا  ة الح ر أربدع ركعدال  والسدفر ركعةداخال ا: إن وال
 ويير .

 طالب: ...........
ل ال خع.احةو علو دسة   الجماعة إاا دا أدكى ُيصل ن أفرادً   ال    ُيصل  ال ُيف ِِّ

 طالب: ...........
ه  الحرص علو الجماعة ف  الحرول دى أجل إرهدال العد و  فمدى أجدل إرهدال العد و والحدرص 

 علو هب  الجماعة ايُةِفر كثير دى ا د ر الة  كانع ُد طلة  ارج الخ  .
 طالب: ...........

 تصل  علو حسب حالأ.
 طالب: ...........

  يعن  ُيغةَفر عى الطهارة ف  هبا ا درو ف  دس لة إاا ُ ش   روج ال خع  واإلنسان عليه طهارة
ولة ى ك ر  جنابة الخال  بيى أهل العلم دعرو  فيمى ا ةيقظ دى ن ده فصاا بده ُجُندب وددا بقد  

ُب  دى تحصيل الطهارة؛  ن وخةه بد أ ددى ا،ن  إال  مس دخاعق أو عشر دخاعق  يق ل ن: هبا ال 
رحمده –الطهارة عن  جمه ر أهل العلم أهدم ددى ال خدع  ودالدأ   ال يعبرونهفوأدا ف  و ٍر أ ر  

ر كةابه ب خ ل الصالة  وعادة أهل العلم علو تص ير  -هللا تعالو ير  أن ال خع أهم؛ ولبلأ و  
 ال ةب بكةال الطهارة.

َ{}َفإي َوَقْوُلُ : " ْنُتْم َفاْذُكُروا َّللاا ـْرُتْم َفـَأتيم:وا [239]البقـرة: َذا َلمي َتُشْم َكَمـا ُلمي ُرُكوَعَهـا  َلُّْ: َلقييُمـوا َصـَِ
 ".َوُسُجوَدَها َوقيَياَمَها َوُقُعوَدَها َوَُُّفوَعَها َوُهُجوَدَها
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 دا المراد بهو  "َوُهُجوَدَها"الهج دو يق ل:  دا
 طالب: ...........

تييَن{ه  الهج دو ُيطلق علو القيام القن ل القيام  ي َقاني فمى دعان  القيدام  [238]البقرة: }َوُقوُموا ّلِليا
 القن ل  ل ى الهج دو
 طالب: ...........
 ه  اكر الخش ق.
 طالب: الوقِ.

دا له عالخة  ه  خريب دى الخش ق فصن كان ف  ا طرا  فه  الطم نيندة  و ن كدان فد  القلدب   ال
  ق.فه  الخش

ييَمــاني  [239]البقــرة: }َكَمـا َعلاَمُشـْم َمـا َلـْم َتُشوُنـوا َتْعَلُمـوَن{" ْثـَل َمـا َلْنَعـَم َعَلـْيُشْم َوَهـَداُكْم ليَْ َلُّْ: مي
ْكـري َصـ ، َكَقْوليـ ي َبْعـَد ذي ْكري ـْكري َوالـذ ي ـَرةي، َفَقـابيُلوُه بيالف: ْنَيا َواْخَّي :َوَعلاَمُشْم َما َيْنَفُعُشْم فيـي الـد: ةي اْلَخـْوىي َِ 
َتاًبـا َمْوُقوًتـا{  نييَن كي ِْ َعَلى اْلُمـْؤمي َِة َكاَن َِة إينا الَلا :}َفإيَذا اْطَمْأَنْنُتْم َفَأقييُموا الَلا  ،[103]الن يَسـاءي
ْنـَد َقوْ  َفاتيَها فيي ُسـوَرةي الن يَسـاءي عي ةي اْلَخْوىي َوصي يُث اْلَواريَدُة فيي َصَِ }َوإيَذا ليـ ي َتَعـاَلى: َوَسَتْأتيي اْْلََحادي

َِة{ َِ َلُهُم الَلا ْم َفَأَقْم َِ فييهي  [.102اخيْ ]النساء: ُكْن
ــْم َمَتاًعـا إيَلـى اْلَحـْولي َوْيــَر : َتَعـاَلى  ُ َقْوُلـ هي ًْ ْلْزَواجي ـيا ــْنُشْم َوَيـَذُروَن َلْزَواًجـا َوصي ـْوَن مي يَن ُيَتَوفا }َوالاـذي

ٍٍ َفــإيْن ََّـَرْجَن َفــِ ُجَنـ ــيم  إيَّْـَرا يــز  َحشي ُ َعزي ــْن َمْعـُروٍى َوَّللاا نا مي ـهي اَح َعَلــْيُشْم فيـي َمــا َفَعْلـَن فيــي َلْنُفسي
ــيَن * ــا َعَلــى اْلُمتاقي ــاْلَمْعُروىي َحقل ــ ي َلَعلاُشــْم َتْعقيُلــوَن{ *َوليْلُمَطلاَقـاتي َمَتــاع  بي ُ َلُشــْم لَياتي  َكــَذليَك ُيَبــي يُن َّللاا

 .[242-240]البقرة:
ـَي َقْوُلـُ : َقـاَل  ْ  بيـالاتيي َقْبَلَهـا َوهي ُْ َمْنُسـوََّ هي اْخَيـ َْ َلْتــُهٍر اْْلَْكَثـُروَن: َهـذي نا َلْرَبَعـ ـهي }َيَتَرباَْلـَن بيَأْنُفسي

 .[234]البقرة: َوَعْفًرا{
 ُْ َثَنا ُلَميا : َحدا يُد ْبُن ُزَريع َعـْن َحبييـٍب َعـني اْبـ ، قال:َقاَل اْلُبَخاريُّ: َثَنا َيزي ني َلبيـي ُمَلْيشـْ، َقـاَل اْبـُن َحدا

اَن:  ُِ ليُعْثَماَن ْبني َعفا : ُقْل َبْيري ْنُشْم َوَيَذُروَن َلْزَواًجا{الز: يَن ُيَتَوفاْوَن مي َقْد َنَسَخْتَها  [234]البقرة: }َوالاذي
ي ََل ُلَوي ي  ُْ اْْلََُّْرى َفليَم َتْشُتُبَها َلْو َتَدُعَها؟ َقاَل: َيا اْبَن َلَّي ْن َمَشاني ي اْخَي ْنُ  مي  .ُر َتْيًئا مي

ْي  َخ بياْْلَْرَبَع َبْيري ليُعْثَماَن: إيَذا َكاَن ُحْشُمَها َقْد ُنسي ُّ َقاَلُ  اْبُن الز: ْتَكالي الاذي اْْلَْتَهري َفَما  َوَمْعَنى َهَذا اإْلي
َها، َوَبَقاءي َرْسمي  َها َمَع َزَوالي ُحْشمي ُْ فيي إيْبَقاءي َرْسمي ْكَم َهـا؟ اْلحي ُم َبَقـاَء ُحْشمي َها َبْعَد الاتيـي َنَسـَخْتَها ُيـوهي

ًْ فيـي اْلُمَْلــَحلي َكـَذليكَ  َتـ ، َوَلَنـا َوَجــْدُتَها ُمَثبا نييَن بيـَأنا َهـَذا َلْمــر  َتـْوقييفييٌّ يـُر اْلُمــْؤمي  َبْعــَدَها َفَأَجاَبـُ  َلمي
 ".َفُأْثبيُتَها َحْيُث َوَجْدُتَها

 هيى:يعن  ه  أورد اإلشكال دى وج
 وه  دنس  ة الُح م.  ال جه ا ول: أنه أبقاها
 والمنس خ ينقسم إلو:
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 دا ه  دنس خ الُح م والةالوة.
 ودا ه  دنس خ الُح م فقط وه  ا بثر.

 ودا ه  دنس خ الةالوة دون الحكم وهبا خليل.
 وهبا دى الن ق المنس خ ف  الحكم دون الةالوة.

الةد  نسددخةها  وا وددل أن يكدد ن المنسدد خ خ ددل النا دد   واإلشدكال ا، ددر: أنهددا وخعددع بعدد  ا،يددة 
 ول ى هكبا ُكِة ع ف  المصاحف  وا در ت خيف ليس  حٍ  أن يةصر .

 طالب: ...........
 أصواجأ ال يحل لأ النساء دى ييرهى.

بااحي " َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمادي ْبني الَلا ثَ  ، قال:َقاَل اْبُن َلبيي َحاتيٍم: َحدا ٍُ ْبُن ُمَحماٍد َعـني اْبـني َحدا ا َنا َحجا
:  ،َعْن عطاءٍ  ،ُجَرْيٍج َوُعْثَماَن ْبني َعَطاءٍ  ْنُشْم َوَيَذُروَن َعني اْبني َعبااٍس فيي َقْولي ي يَن ُيَتَوفاْوَن مي }َوالاذي

} ٍٍ ــَر إيَّْــَرا ــْم َمَتاًعــا إيَلــى اْلَحــْولي َوْي هي ًْ ْلْزَواجي ــيا ــَوفاى َعْنَهــا 240]البقــرة: َلْزَواًجــا َوصي [ َفَشــاَن ليْلُمَت
ُْ اْلَمَوارييثي  ًْ، َفَنَسَخْتَها لَي اري َسَن ماـا  ،َزْوُجَها َنَفَقُتَها َوُسْكَناَها فيي الدا ُبُع َلوي الـث:ُمُن مي َل َلُهنا الر: َفُجعي

 ٍُ ْو ، َواْبـني  ،َتَرَك الزا يمَ ُثـما َقـاَل: َوُرويَُّ َعـْن َلبيـي ُموَسـى اْْلَْتـَعريُّ ي ـٍد َوإيْبـَراهي َبْيـري َوُمَجاهي َوَعَطـاٍء  ،الز:
اكي  حا َْ َوَقَتاَدَة َوال ا ْكريَم ُّ ي َوُمَقاتيلي ْبني َحيااَن، َوَعَطاٍء اْلُخَراَسانيي ي  ،َواْلَحَسني َوعي د ي َوَزْيدي ْبني َلْسَلَم َوالس:
. ْ بييعي ْبني َلَنٍس: َلناَها َمْنُسوََّ  َوالرا

ْن طَ  ُجـُل إيَذا َمـاَت َوَتـَرَك اْمَرَلَتـُ  َوُرويَُّ مي َْ َعـني اْبـني َعباـاٍس َقـاَل: َكـاَن الرا رييقي َعليي ي ْبـني َلبيـي َطْلَحـ
 ًْ ْت َسَن  ".اْعَتدا

وهبا ددا يؤيد   ددا جداء فد  الصدحيحيى وييرهمدا أن   وأنها تسةمر الح ل  إاا كان المقص د الِع ة
 دوال تفعدل شديًٍا  وهدبا هد  اإلحد ا  تخدرج وال تمدس دداءً  تمكث  نة ف  بيةها ال  المرأة كانع تعة 

ال د دل لده فد  فدخ ل اإل الم  اإلح اد الشرع  دعدرو  أنهدا ال تةدريى  وأددا الةطهدر وددا الةطهدر 
 هبا.

فصن كان المقص د الع ة وه  د تها  نة علو دا جاء ف  هب  ا،ية وف  ا حاديث الصدحيحة إن 
والسدكنو   نس  ة  و ن كان المقصد د ال ودية للروجدة لمد ة  دنةبان المقص د الع ة فقطًعا ه  د

فدال ت د ن حينٍدٍب   وهد  ُدحةِمدل  لم ة  نة بغض النظر عى اإلح اد  فقال به جمٌع دى أهدل العلدم
 دنس  ة.   

ُجـُل إيَذا َمـا  َْ َعـني اْبـني َعباـاٍس َقـاَل: َكـاَن الرا ْن َطرييقي َعليي ي ْبني َلبيي َطْلَحـ َت َوَتـَرَك اْمَرَلَتـُ  َوُرويَُّ مي
 ًْ ْت َسَن ْن َماليـ ي  اْعَتدا ُ َبْعـُد:  ،فيي َبْيتي ي ُيْنفيُق َعَلْيَها مي ـْنُشْم َوَيـَذُروَن ُثـما َلْنـَزَل َّللاا ـْوَن مي يَن ُيَتَوفا }َوالاـذي

َْ َلْتُهٍر َوَعْفًرا{ نا َلْرَبَع هي  .[234]البقرة: َلْزَواًجا َيَتَرباَْلَن بيَأْنُفسي
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ًِ َفَهـ ُة اْلُمَتــَوفاى َعْنَهــا َزْوُجَهــا إيَلا َلْن َتُشــوَن َحــامي ــدا هي عي ُتَها َلْن َتَ ــَع َمــا فيــي َبْطنيَهــا َوَقــاَل:  ،ذي ــدا َفعي
ــنا الــث:ُمنُ  ــاَن َلُشــْم َوَلــد  َفَلُه ــْم َوَلــد  َفــإيْن َك ــَرْكُتْم إيْن َلــْم َيُشــْن َلُش ــا َت ما ُبــُع مي ــنا الر: ــا َتــَرْكُتْم{ }َوَلُه ما  مي

: َْ.12]الن يَساءي َْ َوالناَفَق يا يَراَث اْلَمْرَلةي َوَتَرَك اْلَوصي  [ َفَبياَن مي
ــاَن، َقــا بييــعي َوُمَقاتيــلي ْبـني َحيا اكي َوالرا ـحا َْ َوَقَتــاَدَة َوال ا ْكريَمــ ــٍد َواْلَحَسـني َوعي ُلوا: َقـاَل: َوُرويَُّ َعــْن ُمَجاهي

َْ َنَسَخْتَها   .[234]البقرة:  َلْتُهٍر َوَعْفًرا{}َلْرَبَع
 : يدي ْبـني اْلُمَسـيابي َقـاَل: َنْسـَخْتَها الاتيـي فيـي اْْلَْحـَزابي يَن لَمُنـوا إيَذا َقاَل: َوُرويَُّ َعْن َسعي َهـا الاـذي }َيـا َلي:

 } َناتي :َنَشْحُتُم اْلُمْؤمي  اخيْ. [49]اْْلَْحَزابي
: َوُرويَُّ َعْن ُمَقاتيٍل َوقتاد ُِ  ة: لنها منسوَّْ بآيْ الميراث.ُقْل

 ، َثَنا َرْوح  قال: وقال البخارُّ: حدثنا إسحا  بن َراْهَوْي ي يحٍ  ، قال:َحدا ْبل  َعني اْبني َلبيي َنجي َثَنا تي  ،َحدا
ٍد:  ْنُشْم َوَيَذُروَن َلْزَواًجا{َعْن ُمَجاهي يَن ُيَتَوفاْوَن مي هي  [234]البقرة: }َوالاذي ِْ َهذي ، َتْعَتد: لمعتدةلَقاَل: َكاَن

ــب   َهــا َواجي ْنـَد َلْهــلي َزْوجي ُ:  ،عي ــْم َفــَأْنَزَل َّللاا هي ًْ ْلْزَواجي ــيا ــْنُشْم َوَيــَذُروَن َلْزَواًجــا َوصي ـْوَن مي يَن ُيَتَوفا ــذي }َوالا
ــي ــَن في ــا َفَعْل ــي َم ــْيُشْم في ــاَح َعَل ــِ ُجَن ــإيْن ََّــَرْجَن َف ٍٍ َف ــَرا ــَر إيَّْ ــى اْلَحــْولي َوْي ــْن  َمَتاًعــا إيَل نا مي ــهي َلْنُفسي

 .[240]البقرة: َمْعُروٍى{
ـ ِْ فيي َوصي ًْ إيْن َتاَءْت َسَكَن يا ًْ َوصي يَن َلْيَل ْفري َْ َلْتُهٍر َوعي ْي َسْبَع َن ُ َلَها َتَماَم السا تيَها، َقاَل: َجَعَل َّللاا يا

 ِْ  ".َوإيْن َتاَءْت َََّرَج
دنة  دد عة يعند  ي قدو دد ة اإلحد اد والعد ة أربعدة أشدهر وعشددًرا  وا ل ودية ددا صاد علدو الدأ إلدو الس 

 أشهر وعشريى ليلة ووية  فال تعارض حينٍٍب. 
" ِْ تيَها، َوإيْن َتاَءْت َََّرَج يا ِْ فيي َوصي ي:  ،إيْن َتاَءْت َسَكَن ٍٍ َفـإيْن ََّـَرْجَن َفـِ َوُهَو َقْوُل َّللاا }َوْيَر إيََّْرا

ُة كَ 240]البقرة: ُجَناَح َعَلْيُشْم{ دا د  [ َفاْلعي ب  َعَلْيَها َزَعَم َذليَك ُمَجاهي َي َواجي َمُ  َّللااُ  -َما هي  .-َرحي
ْنـَد َلْهليَهـا َتَها عي ـدا ُْ عي هي اْخَيـ ِْ َهـذي : َقاَل اْبُن َعباـاٍس: َنَسـَخ َوُهـَو  ،َفَتْعَتـد: َحْيـُث َتـاَءْت  ،َوَقاَل َعَطاء 

ي َتَعاَلى:  {َقْوُل َّللاا ٍٍ  .[240]البقرة: }َوْيَر إيََّْرا
 ِْ تيَها، َوإيْن َتـاَءْت َََّرَجـ ـيا ِْ فيـي َوصي ْنَد َلْهليَها َوَسـَكَن ْت عي : إيْن َتاَءتي اْعَتدا ي:  ؛َقاَل َعَطاء  ليَقـْولي َّللاا

ْكَنى، َفَتْعَتـد:  ،[240]البقرة: }َفِ ُجَناَح َعَلْيُشْم فييَما َفَعْلَن{ يَراُث َفَنَسَخ الس: : ُثما َجاَء اْلمي  َقاَل َعَطاء 
َم َعْنـ ُ  ،َوََل ُسْكَنى َلَها ،َحْيُث َتاَءْت  ْثـَل َمـا َتَقـدا َهـَذا اْلَقـْوُل ب ُثما َلْسَنَد اْلُبَخاريُّ: َعـني اْبـني َعباـاٍس مي

ًْ َكَمـ ْعتيَدادي َسـَن َْ َلْم َتُدلا َعَلى ُوُجوبي اَلي هي اْخَي ْن َلنا َهذي د  َوَعَطاء  مي َل َعَلْي ي ُمَجاهي ُّ َعوا ا َزَعَمـُ  الاذي
ـ ِْ َعَلـى َلنا َذليـَك َكـاَن مي َمـا َدلاـ ْي اْْلَْتـَهري وعفـر، َوإينا ْن اْلُجْمُهوُر َحتاى َيُشوَن َذليَك َمْنُسوًَّا بياْْلَْرَبَعـ

ْوَجاتي  ْم َحـْوَل مكا َأْن يُ بَبابي اْلَوَصاةي بيالزا ـنا َبْعـَد َوَفـاتيهي هي ـْكَنى فيـي ُبُيـوتي َلْزَواجي ـَن الس: ًِ إيني نا مي  َكـامي
ْم{َوليَهَذا َقاَل:  ؛اََّْتْرَن َذليكَ  هي ًْ ْلْزَواجي يا ًْ َكَقْولي ي  [240]البقرة: }َوصي يا نا َوصي ُ بيهي يُكُم َّللاا : َلُّْ: ُيوصي

ُكْم{ ُ فيي َلْوَلدي يُكُم َّللاا : }ُيوصي َْ ]الن يَساءي ي{: ول َوقَ  ،[11اْخَي َن َّللاا ًْ مي يا : }َوصي  .[12]الن يَساءي
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 ًْ يا نا َوصي َما اْنَتََلَب َعَلى َمْعَنى: َفْلُتوُصوا بيهي ْفعي  ،َوقييَل: إينا ْ  )َوَقَرَل لََُّروَن بيالرا يا َعَلى َمْعَنى:  (َوصي
  ْ ــــيا يــــرٍ  ،ُكتيـــَب َعَلــــْيُشْم َوصي ــــْن َذليــــكَ   َوََل ُيْمَنْعَنـــ ،َواََّْتاَرَهـــا اْبــــُن َجري :  ؛مي {ليَقْوليـــ ي ٍٍ  }َوْيــــَر إيَّْــــَرا

، َواََّْتــْرَن  ،[240البقـرة:] ْي اْْلَْتــُهري َواْلَعْفـري َلْو بيَوْضــعي اْلَحْمــلي ُتُهنا بياْْلَْرَبَعــ ـدا ِْ عي ــا إيَذا اْنَقَ ــ َفَأما
ـْن َذليــكَ  ناُهنا ََل ُيْمــَنْعَن مي لي َفــإي ــْن َذليــَك اْلَمْنــزي ْنتيَقــاَل مي َنــاَح }َفــإيْن ََّــَرْجَن َفــِ جُ  :ليَقْوليــ ي  ؛اْلُخـُروٍَ َواَلي

ْن َمْعُروٍى{ نا مي هي َوَهَذا اْلَقْوُل َلـُ  ات يَجـاه ، َوفيـي اللاْفـظي  ،[240]البقرة: َعَلْيُشْم فيي َما َفَعْلَن فيي َلْنُفسي
  ْ َمـاُم لبـو العبـاس  ،ُمَساَعَدة  َلُ ، َوَقدي اََّْتاَرُه َجَماَعـ ـْنُهُم: اإْلي َْ امي ـ يا ُه لََّـُرونَ  ،بـن َتْيمي ـْنُهمُ  ،َوَردا : مي
ْيُخ َلُبو ُعَمَر ْبُن َعْبدي اْلَبر ي   ".الفا

فيها دا ي ل علو أن المدرأة تمكدث لمد ة  ول  نظرنا ف  ا،ية هل ه  نص ف  أن الع ة كانع ح اًل 
 دنة تعةدد  علدو صوجهددا  لدم ُنِسدد و ل دى هنددال ت طٍدة لهددبا القد ل  وأن العددرل فد  جدداهليةهم كددان ا 

ت طٍددة وفدد  أحاديددث فدد   هالجمهدد ر د اشددرًة؛  ن فيدد فقِ لددع النفدد   خدد ل -لمدد ة  ددنة–علددو هددبا 
الصحيحيى ت ل علو أن الِع ة كانع  نة  وأن المرأة ف  الجاهلية كانع تمكث  نة ال تمس داًء  

وال ش ء  و اا جداء رأ  الحد ل أ دبل بعدرًة وردةهدا  وكد ن هدبا الُم دث ددى أجدل   وال ُتغيِِّر ليابها
وت  دب طيدًرا أو حي اًندا فةفدةض بده  فقلمدا أن تفدةض بشد ٍء إال  وحقه ال ُيعادل هب  ال عرة   صوجها

  ل لق  ل هبا الرأ .دال دى ش ة الراعحة الق يحة  هبا الح يث ف  الصحيحيى  النفس تهي  
ولددبلأ عادددة أهددل العلددم عليدده ب ددميمة ا،يددة إلددو الحدد يث  فةهيٍدد ا لهددبا؛ ولددبلأ دددا يقدد ل بدده إال 

ر ددا عند    يعند  القدر ن كلده فيده نا د  ودنسد خ  وا ودل أن ة ف  اال ةياأ شخص عن   دى الجر 
يك ن النا   ه  المة  ر  حةو ف  الر م  حةو ف  ال ةابة ف  المصحف إال هب  ا،ية  ل ى دع 

 ما  حٍ  كالم.فالأ إاا و  هبا 
َماُم لبو العباس  َوَهَذا اْلَقْوُل َلُ  ات يَجاه ، َوفيي اللاْفظي ُمَساَعَدة  َلُ ، َوَقدي اََّْتاَرهُ " ْنُهُم: اإْلي ْ  مي بن اَجَماَع

ْيُخ َلُبو ُعَمَر ْبُن َعْبدي اْلَبـر ي  ْنُهُم: الفا ُه لََُّروَن مي َْ، َوَردا يا أعمدة  ل دى ي قدو أن عاددة أهدل العلدم  "َتْيمي
 علو دا ا ةار  ابى ع   ال ر.  

ْي َلْتـُهٍر َوَقْوُل َعَطاٍء َوَمْن َتاَبَعُ  َعَلى َلنا َذليَك َمْنسُ " يَراثي إيْن َلَراُدوا َما َزاَد َعَلى اْْلَْرَبَع ْي اْلمي وخ  بيآَي
ِي فَ  ـ ْي اْلَمي ي ـُب فيـي َتريَكـ ْي َلْتَهري َوَعْفٍر ََل َتجي َهـَذا َمَحـل: َواْلَعْفري َفُمَسلام ، َوإيْن َلَراُدوا َلنا ُسْكَنى اْْلَْرَبَع

ْي  ٍى َبْيَن اْْلَئيما َِ  ".َّي
ولهدا أال ُتخدَرج لمد ة   بآية الميراث ددا يخدةص بالمدال وودية  ال ودية للمدرأة ُي ودو بهداالمنس خ 

  نة.
افيعيي ي " َمُ  َّللااُ -َوُهَما َقْوََلني ليلفا ٍي بيَمـا َرَواُه  ،-َرحي ْو لي الزا ْكَنى فيي َمْنزي َوَقدي اْسَتَدل:وا َعَلى ُوُجوبي الس:

ِي َكْعبي ْبني ُعْجَرة:  َماليك  فيي ُمَوطائي ي َعْن َسْعدي  تي ي َزْيَنَب بيْن ْبني إيْسَحاَ  ْبني َكْعبي ْبني ُعْجَرة، َعْن َعما
يٍد اْلُخـْدريُّ ي  ُِ َلبيي َسعي َي ُلَّْ َناٍن َوهي َِ َماليكي ْبني سي َْ بيْن ُ َعْنـ ُ -َلنا اْلُفَرْيَع ـَي َّللاا َلََّْبَرْتَهـا: َلناَهـا  -َرضي

ي  ُ َعَلْي ي َوَسلامَ - َجاَءْت إيَلى َرُسولي َّللاا ـَع إيَلـى َلْهليَهـا فيـي َبنيـي َُّـدرة، َفـإينا  -َصلاى َّللاا َتْسـَأُلُ  َلْن َتْرجي
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َقُهـْم َفَقَتُلـوهُ  ُِ  ،َزْوَجَها َََّرٍَ فيي َطَلبي َلْعُبٍد َلُ  َلَبُقوا، َحتاى إيَذا َكاَن بيَطـَرىي اْلُقـُدومي َلحي : َفَسـَأْل ِْ َقاَلـ
ي  ُ َعَلْي ي َوَسلامَ - َرُسوَل َّللاا َع إيَلى َلْهليي فيي َبنيي َُّدرة -َصلاى َّللاا ي َلْم َيْتُرْكنيي فيي  ،َلْن َلْرجي َفإينا َزْوجي

 ٍْ ـــ ـــُ  َوََل َنَفَق ي  ،َمْســـَكٍن َيْمليُش ـــاَل َرُســـوُل َّللاا : َفَق ِْ ـــ ـــ ي َوَســـلامَ -َقاَل ُ َعَلْي ـــمْ »: -َصـــلاى َّللاا :  «َنَع ِْ ـــ َقاَل
 ُِ ُِ فيي اْلحي َفاْنََلَرْف  ".ْجر، َحتاى إيَذا ُكْن

 حجرةو أمف  الحجرِة  ف  الِحجر 
 طالب: ...........

 عن نا حجرة  انظر النسخة.
 طالب: في الحجرة.
 ف  الحجرة عن  .

ُِ فيـي " ، َحتاـى إيَذا ُكْنـ ُِ ي الُحجـرةي َفاْنََلَرْف ُ َعَلْيـ ي َوَسـلامَ -َنـاَدانيي َرُسـوُل َّللاا َلْو َلَمـَر بيـي  -َصـلاى َّللاا
ُِ َل ُ  ْي ؟»َفَقاَل: ، َفُنودي ِي ـي «َكْيَل ُقْلـ ـْن َتـْأني َزْوجي َْ الاتيـي َذَكـْرُت َلـُ  مي ـ َفَقـاَل:  ،َفـَرَدْدُت َعَلْيـ ي اْلقيَلا

َتاُب َلَجَل ُ »  ".«اْمُشثيي فيي َبْيتيكي َحتاى َيْبُلَغ اْلشي
 ادكث و

 طالب: في بيتك.
 عن ل أنعو داااعن نا ا كن   

 .«اْمُشثيي فيي َبْيتيكي » الب:ط
َتـاُب َلَجَلـ ُ »َفَقـاَل: " َْ َلْتـُهٍر َوَعْفـًرا «اْمُشثيـي فيـي َبْيتيـكي َحتاـى َيْبُلـَغ اْلشي : َفاْعَتـَدْدُت فييـ ي َلْرَبَعـ ِْ  ،َقاَلـ

اَن َلْرَسَل إيَليا َفَسَأَلنيي َعْن َذليَك َفَأَّْبَ  : َفَلماا َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفا ِْ  .ْرُتُ ، َفاتاَبَعُ  َوَقَ ى بي ي َقاَل
، يثي َماليٍك بي ي ْن َحدي ُّ: َوالناَسائيي: مي ذي ْن  َوَكَذا َرَواُه َلُبو َداُوَد َوالت يْرمي َوَرَواُه الناَسائيي: َلْيً ا َواْبُن َماَجْ  مي

، يح   ُطُرٍ  َعْن َسْعدي ْبني إيْسَحاَ  بي ي : َحَسن  َصحي :ُّ ذي      . َوَقاَل الت يْرمي
ا َعَلى اْلُمتاقييَن{ َوَقْوُلُ :  ْحَمني ْبُن َزْيـدي  [241]البقرة:}َوليْلُمَطلاَقاتي َمَتاع  بياْلَمْعُروىي َحقل َقاَل َعْبُد الرا

ـنييَن{ ْبني َلْسَلَم: َلماا َنَزَل َقْوُلُ :  ا َعَلـى اْلُمْحسي  َرُجـل : إيْن [ َقـالَ 236]اْلَبَقـَرةي:}َمَتاًعا بياْلَمْعُروىي َحقل
 ُِ ُِ َفَفَعْل ُِ َلْحَسْن ُِ َلـْم َلْفَعـلْ  ،تئ َْ:  ،َوإيْن تئ هي اْخَيـ ُ َهـذي }َوليْلُمَطلاَقـاتي َمَتـاع  بيـاْلَمْعُروىي َفـَأْنَزَل َّللاا
ا َعَلى اْلُمتاقييَن{  ".[241]البقرة: َحقل

إن شدٍع أحسدنع  و ن تقيدع  و ن شدٍع لدم أتدِق  كمدا خدال: ايعن  ال يسةطيع أن يق ل: إن شٍع 
 شٍع لم ُأحِسى.

 طالب: ...........
 ...أم  الج ي بقيع علو الةشريع 
 طالب: ...........

 وأنها ال تجلس إال بق ر الع ة.  علو ا،ية  ا،ية دنس  ة باالتفا 
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 طالب: ...........
 هبا خ ل درج ح أنها تجلس  نة.  ال
ْي َمــنْ " هي اْخَيــ ِْ  َوَقــدي اْســَتَدلا بيَهــذي ــ ، َســَواء  َكاَن ٍْ ْي ليُشــل ي ُمَطلاَقــ ــاءي إيَلــى ُوُجــوبي اْلُمْتَعــ ــَن اْلُعَلَم َذَهــَب مي

ًْ َلوْ  َضـ ــافيعيي ي  ًْ َمْفُروًضـا َلَهـا َلْو ُمَطلاقــ ُمَفوا ـيسي َلْو َمـْدَُّوَل بيَهــا، َوُهـَو َقـْول  َعـني الفا - َقْبـَل اْلَمسي
َمُ  َّللااُ  ي ،-َرحي َللي َوإيَلْي ي َذَهَب َسعي َن السا  .َواََّْتاَرُه اْبُن َجرييرٍ  ،ُد ْبُن ُجَبْيٍر َوَوْيُرُه مي

ُص  ْبَها ُمْطَلًقا ُيَخَل ي ْن َهَذا اْلُعُموَم َمْفُهوم َوَمْن َلْم ُيوجي :  مي }ََل ُجَناَح َعَلْيُشْم إيْن َطلاْقُتُم الن يَساَء َقْولي ي
وُهنا َلْو َتْفريُضوا َلُهنا فَ  ـعي َقـَدُرُه َوَعَلـى اْلُمْقتيـري َقـَدُرُه َمَتاًعـا َما َلْم َتَمس: ًْ َوَمت يُعـوُهنا َعَلـى اْلُموسي رييَ 
نييَن{ ا َعَلى اْلُمْحسي ْكـري َبْعـ ي  ،[236]البقرة: بياْلَمْعُروىي َحقل ـْن َبـابي ذي ُلوَن: بيَأنا َهـَذا مي َوَلَجاَب اْْلَوا

يَص َعَلى ا ،َلْفَرادي اْلُعُمومي ُ َلْعَلمُ َفَِ َتْخَلي ، َوَّللاا  ".ْلَمْفُهوري اْلَمْنَُلوري
يعن  هل هبا ال الم علو إطالخه ب ن هبا دى بال ِاكر بعض أفراد العم م فال تخصيصو يعند  
إاا ُاِبدر بعدض أفدراد العدام بحكدٍم د افدق لحكددم العدام فدال تخصديص حينٍدٍب  إاا كدان ُح دم الخدداص 

  ن ِاكدر الخداص ددى بدال االهةمدام بده والعنايدة بشد نهلُح م العام حينٍٍب ال تخصديص  يكد   اد افقً 
وال يقة دددد  الخصدددد ص  بخددددال  دددددا إاا كددددان حكددددم الخدددداص دخالًفددددا لحكددددم العددددام  وهنددددا يددددرد 

 الةخصيص.
{َوَقْوُلُ : " ُ َلُشْم لَياتي ي ـ ي َوُحـدُ  [242]البقرة: }َكَذليَك ُيَبي يُن َّللاا ـ ي َوُفُروضي ليـ ي َوَتْحرييمي هي َلُّْ: فيـي إيْحَِ ودي

ُكْم إيَلْيـ ي  ،فييَما َلَمَرُكْم بي ي َوَنَهـاُكْم َعْنـ ُ  ِي اْحتيَيـاجي ـَرُه َوَلـْم َيْتُرْكـُ  ُمْجَمـًِ فيـي َوْقـ ـَحُ  َوَفسا نـ  َوَوضا بيا
 ".َلُّْ: َتْفَهُموَن َوَتَتَدباُرونَ  [242]البقرة: }َلَعلاُشْم َتْعقيُلوَن{

ـْن َتـْيٍء{}َمـا فَ عى كةابده:  -جل  وعال–بما خال  َتـابي مي ْطَنـا فيـي اْلشي ل دى الفهد م   [38]اْلنعـام: را
تةفاول  واإلدرال يخةلف  وبل غ النص ص دى شخٍص إلو   ر يخةلف؛ ولبا وِج ل ا خ ال بيى 
أهل العلم والخالفال  و ال فا ول أنهم ل  ا ة وا ف  فه دهم ود اركهم وا ةيعابهم للنص ص ددا 

 حصل هبا اال ةال .
 ........... طالب:
 نعم.

 طالب: .........
 ل ى هل الجمع دق  ل عن  كل أح  ف  هب  الص رة الة  اكرهاو

 طالب: ...........
 لمثل هبا ال المو اع   ال ر ير  وجهً ابى عن   له وجه عن  يير  دا له وجه  دثل 

 طالب: ...........
ى دددى مددة يقدد ل: ال أجدد  حدد يثيهدد  إاا أدكددى الجمددع ب جددٍه دق دد ل عندد  الجميددع  عندد ل ابددى  ري

ل ةددة  ال ي جدد  حدد يثان دةعارضددان أبينهمددا تعددارض  -وددلو هللا عليدده و ددلم–أحاديددث ر دد ل هللا 
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ل ةة  دى ُوِج  عن   ش ٌء دى الأ فليد تن ؛  للِِّدف أ -ولو هللا عليه و لم–وحيحان عى الن   
 بينهما.

ــُؤمانا لَحــُدكم»ددااا وددنع فدد  حدد يث  و خددال: د ضدد ق  «هــمدونَ  دعوةٍ  َنْفَســ  بــفــَيُخصا  قوًمــا وَل َي
ـــْد َبْينيــي َوَبــْيَن َََّطاَيــاَُّ »لمدداااو دددا أدرل الجمددع دددع حدد يث  عليدده الصدددالة –الن دد   «اللاُهــما َباعي

  ص  نفسه ب ع ٍة دونهم  أدكى الجمع عن  عادة أهل العلم. -والسالم
: اللهدم اهد ن  ٍم أن يدؤم الندا  ويقد لفدال يسد غ إلددا  إدا أن ُيحَمل علو الد عاء الدب  يدؤد ى عليده

فديمى هد يع  وعددافن  فديمى عافيددع  والندا  يق لدد ن وراء :  دديى  يجدد ص دثدل هددباو الد عاء الددب  
 يؤد ى عليه.

فيدده الجميددع   ه الجميددع  دعدداء اال ددةفةاح يشددةرلوحملدده بع ددهم علددو الدد عاء الددب  ال يشددةرل فيدد
لمد د ديى ي ع نده يلردده ال يغلدب علدو هنده أن ا دعاء كبا؛ ولبلأ ل  دعدا لنفسده بالسدج د بد عاءٍ 

–أن يشركه فال يخص نفسه ب عاء  هبا دسلأ دى المسالأ  ل ى خ ل شي  اإل الم ه  ا ههر 
 أنه: الب  يؤد ى عليه ه  الب  بيى اإلدام وبيى ربه. -ا ول

 طالب: ...........
 دا ت ر  عنهو  ًٍاتالحظ ن شي

 طالب: ...........
  عثمدان يجدد   يدة دنسدد  ة حكمهدا ولفظهددا ال يجدد ص أن أيد؟و علددو كةابدة المصددحفدةقد م علددو 

حف.  ُنغير  هكبا وج ها ف  الصُّ
 طالب: ...........

 ف  دصاحفهم د ج دة.
 طالب: ...........

: ف    ر ال الم  طيب ف    ر ش ء   ْن َهـَذا اْلُعُمـوَم َمْفُهـومي َقْوليـ ي ُص مي ْم }ََل ُجَنـاَح َعَلـْيشُ ُيَخَل ي
{إيْن َطلاْقُتُم  وُهنا  عن ل أنعو دااا   دى هبا العم م [236]البقرة: الن يَساَء َما َلْم َتَمس:

 طالب: ...........

دى هبا العم م  ُيخصص دى هبا العم م دفه م خ له تعالو أو ُيخصص هبا العم م بمفه م خ له 
 أشكال. هتعالو دا في

 طالب: ...........
  خد  اأو ن د  وفداة صوجهدا هد  تقد ل: ددا تدرل لد  بيًةدهد ... الدب  جاءهدا   در الة  دال صوجهدا و 
! ال ُبد  لهدا ددى بيدع  فدالنف  إددا أن او تسدكى شدارعً هاسدكني  وال أيدى كدان الً دد ايك ن ددا تدرل بيًةد

 وال ُب  أن ُيحمل علو هبا.  ل يع دلأ تمل ه ويمل ه خ لها ايك ن نفيً 
 ".َكٍن َيْمليُش ُ َلْم َيْتُرْكنيي فيي َمسْ طالب: "
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