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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
لر �سـم هللا الـر  عالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله حمن الــرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصــلى هللا وسـلم و�ـارك علــى عبـده ورســوله �سم هللا ا لرحیم، الحمد هلل رب ال حمن ا

 ،،وخیرته من خلقه نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عدوخیرته من خلقه نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عد
�اهنـا هللا تعـالى و��ـاهرحمرحم–فقد قال الحافظ ابن حجٍر فقد قال الحافظ ابن حجٍر  عالى و� ٍم َوَعـْن ُجَبْیـِر ْبـِن ُمْطِعـٍم : ": "-نا هللا ت ِن ُمْطِع ِر ْب ْن ُجَبْی ُ َعْنـهُ -َوَع هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن   -َرِضَي للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ للااَِّ   لَ لَ ووَقاَل: َسِمْعت َرسُ َقاَل: َسِمْعت َرسُ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   ..َ�ْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب ِ�الطُّورِ َ�ْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب ِ�الطُّورِ   -َصلَّى للااَّ
ٍم َوَعْن ُجَبْیِر ْبـِن ُمْطِعـٍم : ": "-رحمنا هللا تعالى و��اهرحمنا هللا تعالى و��اه–قال الشارح قال الشارح  ِن ُمْطِع ُ َعْنـهُ -َوَعْن ُجَبْیِر ْب هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن َم َضـْبُطُهَما   -َرِضَي للااَّ ْبُطُهَما َتَقـدَّ َم َض دَّ َتَق

 ..َوَ�َیاُن َحاِل ُجَبْیرٍ َوَ�َیاُن َحاِل ُجَبْیرٍ 
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْت َرُسوَل للااَِّ ْت َرُسوَل للااَِّ عَ عَ مِ مِ َقاَل: سَ َقاَل: سَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ الطُّورِ َ�ْقَرُأ ِفي اْلَمْغـِرِب ِ�ـالطُّورِ   -َصلَّى للااَّ ِرِب ِ� یََّن ُمتََّفـٌق َعَلْیـِه، َقـْد َبـیََّن   ..َ�ْقَرُأ ِفي اْلَمْغ ْد َب ِه، َق ٌق َعَلْی ُمتََّف

 ".".َأنَّ َسَماَعُه ِلَذِلَك َ�اَن َقْبَل إْسَالِمهِ َأنَّ َسَماَعُه ِلَذِلَك َ�اَن َقْبَل إْسَالِمهِ   ))َفْتِح اْلَباِري َفْتِح اْلَباِري ((ِفي ِفي 
بففـي تمـام الحـدیث �قـول: "وذلــك أول مـا وقـر اإل�مـان فـي قلبــ و�ستدلون �ه على صحة تحمل و�سـتدلون �ـه علـى صـحة تحمــل   ،،ي"ي"ففي تمام الحدیث �قول: "وذلك أول ما وقر اإل�مان في قل

بن ُمطعم وهو الكــافر إذا أدى مــا تحملــه فــي حــال �فــره �عــد إســالمه، فهــذا الحــدیث تحملــه ُجبیــر بــن ُمطعــم وهــو  یر  هذا الحدیث تحمله ُجب عد إسالمه، ف ما تحمله في حال �فره � كافر إذا أدى  ال
یه الصالة والسالمعلیــه الصـالة والســالم–سمع النبي ســمع النبـي   ،،كافر لما جاء في فداء أسرى بدركـافر لمــا جـاء فــي فــداء أسـرى بــدر �قرأ في المغرب �سورة �قــرأ فـي المغــرب �ســورة   -عل

جت في الصحیحین وغوُخرِّجـت فـي الصـحیحین وغ  ،،الطور، فأداها لما أسلم، ُفحِملت عنهالطور، فأداها لما أسلم، ُفحِملت عنـه رهما، فدل على صحة تحمل رهمـا، فـدل علـى صـحة تحمـل ییوُخرِّ
ن  ،،الكافرالكافر نوأنه ال ُ�شترط في حال التحمل إال السِّ إن إن ففـأن �كون ممیًزا، وأما قضیة العدالة وغیرها أن �كون ممیًزا، وأما قضـیة العدالـة وغیرهـا   ،،وأنه ال ُ�شترط في حال التحمل إال السِّ

ما هـــذه ال ُتشـــترط إال عنـــد األداء، فـــإذا أراد أن یـــؤدي فـــال ُبـــد أن �كـــون مســـلًما عـــدًال ضـــا�ًطا، وأمـــا  ضا�ًطا، وأ عدًال  سلًما  كون م د أن � فال ُب یؤدي  فإذا أراد أن  ند األداء،  شترط إال ع هذه ال ُت
الكافر، وتحمُّل الصغیر محمود بن الر�یع الكافر، وتحمُّل الصغیر محمـود بـن الر�یـع من من   التحمل فال ُتشترط له هذه الشروط بدلیل أنهم قبلواالتحمل فال ُتشترط له هذه الشروط بدلیل أنهم قبلوا

  ،،من دلٍو في وجهه وهو ابن خمس سنینمن دلٍو في وجهـه وهـو ابـن خمـس سـنین  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–وعقله المجة مجًة مجها النبي وعقله المجة مجًة مجها النبي 
 أر�ع سنین. فإذا میز صح تحمله. أر�ع سنین. فإذا میز صح تحمله.   ::وفي �عض الروا�اتوفي �عض الروا�ات
 طالب: ...........طالب: ...........

بر �ه حال بـر �ـه حـال فاسق، ثم أخفاسـق، ثـم أخ  تلقى خبًرا من األخبار وهوتلقـى خبـًرا مـن األخبـار وهـو  ااشخًص شخًصـ  أنأن  لولـو  ،،التحمل �عني تلقي الحدیثالتحمل �عني تلقي الحـدیث
 فسقه ُیرد، لكن لو لم ُ�خِبر بهذا الخبر إال �عد استقامته ُ�قَبل ولو �ان تحمله على فسق.  فسقه ُیرد، لكن لو لم ُ�خِبر بهذا الخبر إال �عد استقامته ُ�قَبل ولو �ان تحمله على فسق.  

 طالب: ...........طالب: ...........
 العبرة �الثاني.   العبرة �الثاني.   

لِ "" لِ َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلَمْغِرَب َال َ�ْخَتصُّ ِ�ِقَصاِر اْلُمَفصَّ  ".".َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلَمْغِرَب َال َ�ْخَتصُّ ِ�ِقَصاِر اْلُمَفصَّ
ا ل �مـا تقـدم، لكـن هـذا األصـل ُ�خـَرج عنـه أحیاًنـا قصار المفصَّ قصار المفصَّ و�ن �ان األصل فیها أن تكون من و�ن �ان األصل فیها أن تكون من  ل �ما تقدم، لكن هذا األصل ُ�خَرج عنه أحیاًن

 �الطور، وقرأ أ�ًضا �األعراف.  �الطور، وقرأ أ�ًضا �األعراف.    -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–كما قرأ النبي كما قرأ النبي 
ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َوَقْد َوَرَد َأنَُّه َوَقْد َوَرَد َأنَُّه "" لَّمَ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَس ِرِب بِ َقـَرَأ ِفـي اْلَمْغـِرِب بِ   -َصلَّى للااَّ ي اْلَمْغ َرَأ ِف ــــــَق ا ]، َوَأنَّـُه َقـَرَأ ِفیَهـا 11[األعراف:[األعـراف:  {المص}{المص}ـ َرَأ ِفیَه ]، َوَأنَُّه َق
افَّاتِ �ِ �ِ  افَّاتِ الصَّ ا بِ ، َوَأنَُّه َقَرَأ ِفیَهـا بِ الصَّ ــــــ، َوَأنَُّه َقَرَأ ِفیَه لدخان:[الـدخان:  {حم}{حم}ـ َخاِن، َوَأنَّـُه َقـَرَأ ِفیَهـا 11[ا ا ] الـدُّ َرَأ ِفیَه َخاِن، َوَأنَُّه َق لدُّ ى}{َسـبِِّح اْسـَم َر�ِّـَك اَألْعَلـى}] ا َم َرّ�َِك اَألْعَل بِِّح اْس   {َس

َذَتْیِن، َوَأنَُّه َقَرَأ فِ 11[األعلى:[األعلى: ْ�ُتون، َوَأنَُّه َقَرَأ ِفیَها ِ�اْلُمَعوِّ َذَتْیِن، َوَأنَُّه َقَرَأ فِ ]، َوَأنَُّه َقَرَأ ِفیَها ِ�التِّیِن َوالزَّ ْ�ُتون، َوَأنَُّه َقَرَأ ِفیَها ِ�اْلُمَعوِّ َالِت، ْرَسـَالِت، یَها ِ�اْلمُ یَها ِ�اْلمُ ]، َوَأنَُّه َقَرَأ ِفیَها ِ�التِّیِن َوالزَّ ْرَس
ِل، َوُ�لَُّها َأَحاِدیُث َصِحیَحٌة. ِل، َوُ�لَُّها َأَحاِدیُث َصِحیَحٌة.َوَأنَُّه َ�اَن َ�ْقَرُأ ِفیَها ِ�ِقَصاِر اْلُمَفصَّ  َوَأنَُّه َ�اَن َ�ْقَرُأ ِفیَها ِ�ِقَصاِر اْلُمَفصَّ
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ِل َفِإنََّما ُهَو ِفْعُل َمْرَواَن ْبـِن اْلَحَكـِم، َوَقـْد أَ  ْد أَ َوَأمَّا اْلُمَداَوَمُة ِفي اْلَمْغِرِب َعَلى ِقَصاِر اْلُمَفصَّ ِم، َوَق ِن اْلَحَك ِل َفِإنََّما ُهَو ِفْعُل َمْرَواَن ْب ِه ْنَكـَر َعَلْیـِه َوَأمَّا اْلُمَداَوَمُة ِفي اْلَمْغِرِب َعَلى ِقَصاِر اْلُمَفصَّ َر َعَلْی ْنَك
ُن ثَ ْ�ــُد ْبــُن ثَ زَ زَ  ُد ْب ــِل، َوَقــْد َرَأْیــت َرُســوَل للااَِّ ْ� وَل للااَِّ اِبــٍت، َوَقــاَل َلــُه: َمــا َلــك َتْقــَرُأ ِ�ِقَصــاِر اْلُمَفصَّ ت َرُس ْد َرَأْی ِل، َوَق اِر اْلُمَفصَّ َرُأ ِ�ِقَص ك َتْق ا َل ُه: َم اَل َل ٍت، َوَق ُ َعَلْیــِه -اِب ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

 ".".الطُّوَلَیْینِ الطُّوَلَیْینِ   ييَ�ْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب ِ�ُطولَ َ�ْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب ِ�ُطولَ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 
 طالب: ...........طالب: ...........

 طولى الطولیین، الطولیین تثنیة.طولى الطولیین، الطولیین تثنیة.
 ا؟ا؟طالب: تثنیة ماذطالب: تثنیة ماذ

 لیین.لیین.طو طو الالالمثنى المثنى 
 طالب: ...........طالب: ...........

ْن اْألَ ِ�ُطوَلى الطُّوَلَیْیِن َتْثِنَیُة ُطوَلى، َواْلُمَراُد ِبِهَما اْألَْعَراُف َواْألَْنَعاُم، َواْألَْعَراُف َأْطـَوُل ِمـْن اْألَ "" َوُل ِم ى ْنَعـاِم، إَلـى ِ�ُطوَلى الطُّوَلَیْیِن َتْثِنَیُة ُطوَلى، َواْلُمَراُد ِبِهَما اْألَْعَراُف َواْألَْنَعاُم، َواْألَْعَراُف َأْط اِم، إَل ْنَع
 ..َوِهَي اْألَْعَرافُ َوِهَي اْألَْعَرافُ   ،،ُهَنا َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ ُهَنا َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه َأنَُّه   اِئيّ اِئيّ َوَقْد َأْخَرَج النَّسَ َوَقْد َأْخَرَج النَّسَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َق   -َصلَّى للااَّ َق َفرَّ ي اْألَْعـَراِف ِفـي َرْكَعَتـْي اْلَمْغـِرِب؛ َوَقـْد َقـَرَأ ِفـي َفرَّ َرَأ ِف ْد َق ِرِب؛ َوَق ْي اْلَمْغ ي َرْكَعَت َراِف ِف اْألَْع

ْ�ُتــوِن، َوَوقَّــَت ِلُمَعــاٍذ ِفیَهــا بِ  ا بِ اْلِعَشــاِء ِ�ــالتِّیِن َوالزَّ اٍذ ِفیَه وِن، َوَوقََّت ِلُمَع ْ�ُت التِّیِن َوالزَّ اِء ِ� ــــــــاْلِعَش ْمِس َوُضــَحاَها}ــ َحاَها}{َوالشَّ ْمِس َوُض شمس:[الشــمس:  {َوالشَّ ِل ِإَذا {َواللَّْیــِل ِإَذا   ،،]]11[ال {َواللَّْی

 ] َوَنْحِوِه.] َوَنْحِوِه.11[األعلى:[األعلى:  ِح اْسَم َر�َِّك اَألْعَلى}ِح اْسَم َر�َِّك اَألْعَلى}{َسبِّ {َسبِّ   ]]11یل:یل:[الل[الل  َ�ْغَشى}َ�ْغَشى}
ــُه  ــَك ِمْن ــَع َذِل ــُه َوَق ــاِت َأنَّ َواَ� ــِذِه الرِّ ــْیَن َه ــُع َب ُه َواْلَجْم اِت َأنَُّه َوقََع َذلَِك ِمْن َواَ� ْیَن هَِذِه الرِّ ُع َب ــلَّمَ -َواْلَجمْ ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــاَالِت،   -َص ــاْخِتَالِف اْلَح اَالِت، ِ� �ِاْخِتَالِف اْلَح

 ".".َواْألَْوَقاِت َواْألَْشَغاِل، َعَدًما َوُوُجوًداَواْألَْوَقاِت َواْألَْشَغاِل، َعَدًما َوُوُجوًدا
 ..............طالب: ....طالب: ....

 نسبة لصالة المغرب.نسبة لصالة المغرب.�ال�ال
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-أنه لزم هذا األصل ولم �خرج عنه �ما خرج النبي أنه لزم هذا األصل ولم �خرج عنه �ما خرج النبي   اعتباراعتبارعلیك علیك 
 طالب: ...........طالب: ...........
 إلى صالة العشاء.إلى صالة العشاء.

ــَرَة   "" َرَة َوَعــْن َأِبــي ُهَرْ� ي ُهَرْ� ْن َأِب ُ َعْنــهُ -َوَع هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ ِ َقــاَل: َ�ــاَن َرُســوُل للااَِّ   -َرِض وُل للااَّ اَن َرُس اَل: َ� لَّى للااَُّ َصــلَّى للااَُّ -َق هِ  َعَلْیــهِ َص لَّمَ  َوَســلَّمَ  َعَلْی ي َ�ْقــَرُأ ِفــي   - َوَس َرُأ ِف َ�ْق
ْكَعِة اْألُوَلى 22-11[السجدة:[السجدة:َتْنِز�ُل} َتْنِز�ُل}   **{الم {الم َصَالِة اْلَفْجِر َیْوَم اْلُجُمَعِة َصَالِة اْلَفْجِر َیْوَم اْلُجُمَعِة  ْجَدِة َأْي ِفي الرَّ ْكَعِة اْألُوَلى ] السَّ ْجَدِة َأْي ِفي الرَّ ى {َهْل َأَتـى ] السَّ {َهْل َأَت

ةِ ] َأْي ِفـي الثَّاِنَیـةِ 11[اإلنسان:[اإلنسان:َعَلى اِإلْنَساِن} َعَلى اِإلْنَساِن}  ي الثَّاِنَی ى َأنَّ ُمتََّفـٌق َعَلْیـِه. ِفیـِه َدِلیـٌل َعَلـى َأنَّ   ..] َأْي ِف یٌل َعَل یِه َدِل ِه. ِف ٌق َعَلْی َك  َذِلـَك ُمتََّف ُه َ�ـاَن َدْأَ�ـُه  َذِل اَن َدْأَ� �َ-
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــَالِة، َوَزاَد اْســِتْمَراُرُه َعَلــى َذِلــَك َبَیاًنــا َقْوُلــ  -َص ا َقْولُ ِفــي ِتْلــَك الصَّ َك َبَیاًن ى َذِل ِتْمَراُرُه َعَل َالِة، َوَزاَد اْس َك الصَّ ي ِتْل ْن َوِللطََّبَراِنــيِّ ِمــْن   ه:ه:ِف يِّ ِم َوِللطََّبَراِن

 َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد: ُیِد�ُم َذِلَك َأْي َ�ْجَعُلُه َعاَدًة َداِئَمًة َلُه.َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد: ُیِد�ُم َذِلَك َأْي َ�ْجَعُلُه َعاَدًة َداِئَمًة َلُه.
رُّ ِفي ِقَراَءِتِهَما ِفي َصَالِة َفْجـِر َیـْوِم اْلُجُمَعـِة َأنَُّهَمـا   -رحمه هللارحمه هللا–   اْبُن َتْیِمیَّةَ  اْبُن َتْیِمیَّةَ ْسَالمِ ْسَالمِ َقاَل َشْیُخ اْإلِ َقاَل َشْیُخ اْإلِ  ا السِّ ِة َأنَُّهَم ْوِم اْلُجُمَع ِر َی رُّ ِفي ِقَراَءِتِهَما ِفي َصَالِة َفْج السِّ

َنَتا َما َ�اَن َوَما َ�ُكوُن َیْوَمُهَمـا، َفِإنَُّهَمـا اْشـَتَمَلَتا َعَلـى َخْلـِق آَدَم، َوَعَلـى ِذْ�ـِر اْلَمَعـاِد؛ وَ  اِد؛ وَ َتَضمَّ ِر اْلَمَع ى ِذْ� ِق آَدَم، َوَعَل ى َخْل َتَمَلَتا َعَل ا اْش ا، َفِإنَُّهَم َنَتا َما َ�اَن َوَما َ�ُكوُن َیْوَمُهَم ِر َحْشـِر َتَضمَّ َحْش
 ".".ادِ ادِ اْلِعبَ اْلِعبَ 
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 لب: ...........لب: ...........طاطا
 في یومهما �التثنیة؟في یومهما �التثنیة؟
 طالب: ...........طالب: ...........
 أو یوم السورتین؟أو یوم السورتین؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال �أس.ال �أس.  ،،نعم یوم السورتیننعم یوم السورتین

ْوِم اْلجُ َفِإنَُّهَما اْشَتَمَلَتا َعَلى َخْلِق آَدَم، َوَعَلى ِذْ�ِر اْلَمَعاِد؛ َوَحْشـِر اْلِعَبـاِد َوَذِلـَك َ�ُكـوُن ِفـي َیـْوِم اْلجُ "" ي َی وُن ِف َك َ�ُك اِد َوَذِل ِر اْلِعَب ةِ ُمَعـةِ َفِإنَُّهَما اْشَتَمَلَتا َعَلى َخْلِق آَدَم، َوَعَلى ِذْ�ِر اْلَمَعاِد؛ َوَحْش ، ، ُمَع
 ..َراَءِتِهَما َتْذِكیٌر ِلْلِعَباِد ِ�َما َ�اَن ِفیِه َوَ�ُكونُ َراَءِتِهَما َتْذِكیٌر ِلْلِعَباِد ِ�َما َ�اَن ِفیِه َوَ�ُكونُ َفِفي قِ َفِفي قِ 

وا ِلَما َ�ُكونُ    وا ِلَما َ�ُكونُ ُقْلت: ِلَیْعَتِبُروا ِبِذْ�ِر َما َ�اَن، َوَ�ْسَتِعدُّ  ".".ُقْلت: ِلَیْعَتِبُروا ِبِذْ�ِر َما َ�اَن، َوَ�ْسَتِعدُّ
 طالب: ...........طالب: ...........

لزمهـذه السـورة ُتقـرأ فـي یـوم �ـذا، فُتلـزم  أنأن  وُعِرفت الحكمةوُعِرفـت الحكمـة  ،،مثله ما �ان �قدره إذا ُعِرف السرمثله ما �ان �قدره إذا ُعِرف السرو و  قرأ في یوم �ذا، فُت ، لكن ، لكـن هذه السورة ُت
ـــم  لم إذا ل عَرفُ�عـــَرفإذا  بي خـــرج النبـــي   ،،ُ� ـــه الصـــالة والســـالم–خرج الن سالمعلی صالة وال یه ال ـــین أن الصـــالة و�ن �ـــان أصـــلها   -عل صلها لعلـــة؛ لُیب �ان أ صالة و�ن  بین أن ال لة؛ لُی لع

لبیان الجواز؛ لئال ُ�عتقد وجوب التقصیر مثًال، لبیان الجواز؛ لئال ُ�عتقـد وجـوب التقصـیر مـثًال،   ؛؛التقصیر �المغرب إال أن هذا األصل ُ�خَرج عنهالتقصیر �المغرب إال أن هذا األصل ُ�خَرج عنه
نفیــتم �ــأي قــدر �ــأي ســورٍة �انــ یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–، واألولى ما فعله الرسول ، واألولــى مــا فعلــه الرســول تتفیتم �أي قدر �أي سورٍة �ا ما قال: مــا قــال: كن كــن لل  -عل

خرج إتقــرأ المرســالت، تخــرج إلــى األعــراف، تخــرج إالزم الزم  لى األعراف، ت خرج إ قرأ المرسالت، ت كن الطــور، المقصــود الِحكمــة مــن ذلــك، لكــن   لىلــىت لك، ل من ذ مة  صود الِحك طور، المق ال
في ُعِرفــت العلــة فــي  لة  لم} {الــم} ُعِرفت الع سجدة:[الســجدة:{ا سانوســورة اإلنســان] ] 11[ال لزم، فتلــزموسورة اإلن د�م الســیما مــع قولــه: �ــان ُیــد�م   ، فت �ان ُی مع قوله:  یه علیــه –السیما  عل
لیس بواجب �ان لكــن لــو خــرج عنهــا؛ لبیــان جــواز الخــروج أن هــذا لــیس بواجــب �ــان   ،،-الصالة والسالمالصــالة والســالم یان جواز الخروج أن هذا  ها؛ لب لو خرج عن كن  من مــن   أولىأولــىل

 ار.ار.لزومها �استمر لزومها �استمر 
عل طالــب: إذا �انــت العلــة هــي بیــان الجــواز، فلــو وقــع هــذا البیــان �ــالقول دون الفعــل  �القول دون الف یان  هذا الب لو وقع  جواز، ف یان ال هي ب لة  نت الع لب: إذا �ا كون هــل �كــون ففطا هل �

 األصل البیان قد وقع مالزمة التقصیر أو ُ�خَرج عنه؟األصل البیان قد وقع مالزمة التقصیر أو ُ�خَرج عنه؟
 ال ُ�خَرج عنه، ولو أن القول أحیاًنا ما �كفي.ال ُ�خَرج عنه، ولو أن القول أحیاًنا ما �كفي.

 طالب: ...........طالب: ...........
 إذا �ان ما �حفظها ُینیب غیره.إذا �ان ما �حفظها ُینیب غیره.  ،،ُینیبُینیب
 ......................ب: ب: طالطال
 األصل أنه �قرأها.األصل أنه �قرأها.  ،،ببُینیُینی

 طالب: ...........طالب: ...........
 خالف األولى.خالف األولى.

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال �أس.ال �أس.

 طالب: ...........طالب: ...........
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 االقتداء.االقتداء.  فیها منفیها مننعم األصل في العبادة ال ُبد نعم األصل في العبادة ال ُبد 
 طالب: ...........طالب: ...........

یان الجوازمــا ُینَكــر علیــه إال إذا لزمــه عمــره �لهــا، لكــن لــو خــرج عنهــا لبیــان الجــواز  ،،الال ها لب لو خرج عن كن  ها، ل یه إال إذا لزمه عمره �ل ر عل ها لیست هــا لیســت قراءتقراءتوأن وأن   ،،ما ُینَك
ببواجبـــ من ة �الفاتحـــة مـــثًال؛ ألن العامـــة إذا لـــزم اإلمـــام شـــیًئا اعتقـــدوه الزًمـــا واجًبـــا، وقـــد ُوِجـــد قـــوٌم مـــن بواج قوٌم  د  ا، وقد ُوِج ا واجًب قدوه الزًم شیًئا اعت مام  لزم اإل مة إذا  مثًال؛ ألن العا حة  ة �الفات

وهم من خیار الناس، فلما وِقف علیهم وهـم مـن خیـار النـاس، فلمـا وِقـف علـیهم   ،،الفالحین على رؤوس النخل والناس في صالة الجمعةالفالحـین علـى رؤوس النخـل والنـاس فـي صـالة الجمعـة
لم} {الـم} ما قرأ مـا قـرأ   ،،قالوا: ما در�نا أنها الجمعةقالوا: ما در�نـا أنهـا الجمعـة  ؟؟الناس �صلون الجمعةالناس �صلون الجمعة  ،،ُسئلوا عن السببُسئلوا عن السبب سجدة[السـجدة{ا   ]]11::[ال

علیه علیـه –صل �ما �فعل النبي صل �ما �فعل النبي األاألوسورة اإلنسان، هذه واقعة، فكون اإلنسان ُیراوح بین هذه وتلك هو وسورة اإلنسان، هذه واقعة، فكون اإلنسان ُیراوح بین هذه وتلك هو 
اال �عني أنه �ستمر علیها �حیث ال �خـرج عنهـا مطلًقـاففوأما قوله: �ان ُید�مها وأما قوله: �ان ُید�مها   ،،-الصالة والسالمالصالة والسالم   ،،ال �عني أنه �ستمر علیها �حیث ال �خرج عنها مطلًق

ا إال رأیته، ًمـا إال رأیتـه، ه قائه قائد�مه، أنت ال تكاد ترا د�مـه، أنـت ال تكـاد تـرا عمل عمًال من األعمال یُ عمـل عمـًال مـن األعمـال یُ   إذاإذا�ان غالب أحواله �ان غالب أحوالـه   �عني�عنيال، ال،  ًم
سمى قوَّامً وال تكـــاد تـــراه نائًمـــا إال رأیتـــه، إذا �ـــان غالـــب أحوالـــه القیـــام ُ�ســـمى قوَّاًمـــ یام ُ� له الق لب أحوا �ان غا ته، إذا  ا إال رأی تراه نائًم كاد  له �ـــان غالـــب أحوالـــه   �ذا�ذا، و ، و ااوال ت لب أحوا �ان غا

 ، هذه صیغة مبالغة تقتضي المداومة.     ، هذه صیغة مبالغة تقتضي المداومة.     ااالصیام ُ�سمى صوَّامً الصیام ُ�سمى صوَّامً 
ُ َعْنهُ -َوَعْن ُحَذْ�َفَة " َوَعْن ُحَذْ�َفَة " "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ يِّ ت َمَع النَِّبـيِّ َقاَل: َصلَّیْ َقاَل: َصلَّیْ   -َرِضَي للااَّ لَّى للااَُّ َصـلَّى للااَُّ -ت َمَع النَِّب لَّمَ  َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َص ِه َوَس ْت ِ�ـِه   - َعَلْی ِه َفَمـا َمـرَّ ْت ِ� رَّ ا َم َفَم

هُ َ�ْطُلُب ِمـْن للااَِّ َرْحَمَتـهُ   ::َأيْ َأيْ   ..آَ�ُة َرْحَمٍة إالَّ َوَقَف ِعْنَدَها َ�ْسَألُ آَ�ُة َرْحَمٍة إالَّ َوَقَف ِعْنَدَها َ�ْسَألُ  ْن للااَِّ َرْحَمَت َذ ِمْنَهـا ِممَّـا ، ، َ�ْطُلُب ِم ا ِممَّا َوَال آَ�ـُة َعـَذاٍب إالَّ َتَعـوَّ َذ ِمْنَه وَّ َذاٍب إالَّ َتَع ُة َع َوَال آَ�
   ..ُذِكَر ِفیَهاُذِكَر ِفیَها

َنُه التِّْرِمِذيُّ َأْخَرَجُه اْلَخْمَسُة َوحَ َأْخَرَجُه اْلَخْمَسُة َوحَ  َنُه التِّْرِمِذيُّ سَّ  ".".سَّ
 ....................طالب: .طالب: .
 عندك؟عندك؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال ُبد. ال ُبد. 

َالِة َتَدبُُّر َما َ�ْقرَ "" َالِة َتَدبُُّر َما َ�ْقرَ ِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َیْنَبِغي ِلْلَقاِرِئ ِفي الصَّ ُه َوُسَؤاُل َرْحَمِتِه َواِالْسِتَعاَذُة ِمْن ُه َوُسَؤاُل َرْحَمِتِه َواِالْسِتَعاَذُة ِمْن أُ أُ ِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َیْنَبِغي ِلْلَقاِرِئ ِفي الصَّ
يَعَذاِ�ِه، َوَلَعـلَّ َهـَذا َ�ـاَن ِفـي اَن ِف َذا َ� لَّ َه ا قُ َصـَالِة اللَّْیـِل، َوِ�نََّمـا قُ   َعَذاِ�ِه، َوَلَع ِل، َوِ�نََّم َالِة اللَّْی ةَ ْلَنـا َذِلـَك؛ ِألَنَّ َحـِدیَث ُحَذْ�َفـةَ َص ِدیَث ُحَذْ�َف َك؛ ِألَنَّ َح ا َذِل ٌق َوَوَرَد َتَقیُُّدُه ُمْطَلـٌق َوَوَرَد َتَقیُّـُدُه   ْلَن ُمْطَل

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى  ِ�َحِدیثِ ِ�َحِدیثِ  ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلىَعْبِد الرَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعْن َأِبیِه َقاَل: َسِمْعت َرُسوَل للااَِّ َعْن َأِبیِه َقاَل: َسِمْعت َرُسوَل للااَِّ   َعْبِد الرَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َرُأ َ�ْقـَرُأ   -َصلَّى للااَّ َ�ْق
  »»َأُعوُذ ِ�َاهللَِّ ِمْن النَّاِر َوْ�ٌل ِألَْهِل النَّارِ َأُعوُذ ِ�َاهللَِّ ِمْن النَّاِر َوْ�ٌل ِألَْهِل النَّـارِ ««َفَقاَل: َفَقاَل:   ،،ِر اْلَجنَِّة َوالنَّارِ ِر اْلَجنَِّة َوالنَّارِ َسْت ِ�َفِر�َضٍة، َفَمرَّ ِبِذ�ْ َسْت ِ�َفِر�َضٍة، َفَمرَّ ِبِذ�ْ ِفي َصَالٍة َلیْ ِفي َصَالٍة َلیْ 

ةَ َرَواُه َأْحَمُد َواْبُن َماَجْه ِ�َمْعَناُه، َوَأْخَرَج َأْحَمُد َعـْن َعاِئَشـةَ  ْن َعاِئَش وِل للااَِّ ُقْمـت َمـَع َرُسـوِل للااَِّ   ::َرَواُه َأْحَمُد َواْبُن َماَجْه ِ�َمْعَناُه، َوَأْخَرَج َأْحَمُد َع َع َرُس ت َم ُ َعلَ -ُقْم ُ َعلَ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ ِه ْیـِه َص ْی
لَّمَ َوَسـلَّمَ  َة التَّمَ َلْیَلـَة التََّمــ  -َوَس ا اِم َفَكـاَن َ�ْقــَرُأ ِ�ـاْلَبَقَرِة َوالنَِّســاِء َوآِل ِعْمـَراَن، َوَال َ�ُمــرُّ ِ�آَ�ـٍة ِفیَهــا َتْخِو�ـٌف إالَّ َدَعــا َلْیَل ا َتْخِو�ٌف إالَّ َدَع ٍة ِفیَه رُّ ِ�آَ� َراَن، َوَال َ�ُم اِء َوآِل ِعْم اْلَبَقَرِة َوالنَِّس َرُأ ِ� اَن َ�ْق اِم َفَك

َ َواْسَتَعاَذ، َوَال َ�ُمرُّ ِ�آَ�ٍة ِفیَها اْسِتْبَشاٌر إالَّ َدَعا للااََّ   -َعزَّ َوَجلَّ َعزَّ َوَجلَّ   -للااََّ للااََّ   ".".َوَرغََّب إَلْیهِ َوَرغََّب إَلْیهِ   -َوَجلَّ َوَجلَّ َعزَّ َعزَّ -َواْسَتَعاَذ، َوَال َ�ُمرُّ ِ�آَ�ٍة ِفیَها اْسِتْبَشاٌر إالَّ َدَعا للااَّ
لیلة في السنة من لیالي الشتاء، وأما قضیة تدبر لیلة في السنة من لیالي الشـتاء، وأمـا قضـیة تـدبر   أطولأطوللیلٍة في السنة، لیلٍة في السنة،   أطولأطوللیلة التمام فهي لیلة التمام فهي   أماأما

و�فتقر و�فتقـر   ،،القراءة سواًء �انت داخل الصالة أو خارجها فهذه هي المشكلة والمعضلة التي �فتقد إلیهاالقراءة سواًء �انت داخل الصالة أو خارجها فهذه هي المشكلة والمعضلة التي �فتقـد إلیهـا
  ،،قراءتهقراءتـه  اإلنسان ال �ستفید مناإلنسان ال �ستفید من  ،،ر، عدم التدبرر، عدم التدبر�سبب الغفلة، �سبب اإلعراض عدم التدب�سبب الغفلة، �سبب اإلعراض عدم التدب  ؛؛كل مسلمكل مسلم

باب لكــن ال یــدري مــاذا قــرأ، والواقــع �شــهد بــذلك أنــه لــو تحــرك البــاب   ،،قد �قرأ في المصحف الساعاتقــد �قــرأ فــي المصــحف الســاعات نه لو تحرك ال لكن ال یدري ماذا قرأ، والواقع �شهد بذلك أ
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نسأل هللا أن ُینقذنا نسـأل هللا أن ُینقـذنا   ،،من المسلمینمـن المسـلمین  نسي ما وقف علیه، بدلیل أنه ما �عي ما �قرأ، وهذا واقع �ثیرنسي ما وقف علیه، بدلیل أنه ما �عي ما �قرأ، وهذا واقع �ثیـر
 من ذلك.من ذلك.

في الصالة فوأمــا حضــور القلــب فــي الصــالة ف لب  ما حضور الق مراد الخشوع فهــو المطلــوب والمــراد الخشــوع فوأ ها، وال �ُ یهــا، وال �ُ هو المطلوب وال في عــین علــى الخشــوع فــي ی عین على الخشوع 
اإلنسان یدعو �قلٍب اإلنسـان یـدعو �قلـٍب   أنأن  الصالة مثل التدبر تدبر ما ُ�قرأ من القرآن، من األذ�ار، من األدعیة، لوالصالة مثل التدبر تدبر ما ُ�قرأ من القرآن، من األذ�ار، من األدعیة، لو

 مشكلة.مشكلة.ففساٍه غافل ساٍه غافل 
ساهٍ إن هللا ال �ســتجیب لقلــٍب غافــل وال ســاهٍ ««جاء في الحدیث جــاء فــي الحــدیث  فل وال  لٍب غا ستجیب لق حر�ٌص حــر�ٌص   ،،والشیطان عدو اإلنسانوالشــیطان عــدو اإلنســان  ،،»»إن هللا ال �

لى أن علـــى أن  صالتُ�خرجـــه مـــن صـــالتع من  نه لـــم �عقـــل منهـــا شـــیًئا؛ لـــئال ینـــُ�خرجه  لئال ی شیًئا؛  ها  قل من لم �ع من هللا ال األجـــر والثـــواب مـــن هللا ه  ثواب  جر وال سبحانه ســـبحانه –ال األ
 ..-وتعالىوتعالى

لم مطلوبالخشــوع �مــا تقــدم فــي �ــالم أهــل العلــم مطلــوب   �الم أهل الع في  قدم  ما ت ما و�ن لــم �قولــوا بوجو�ــه، لكنــه قــدٌر زائــد علــى مــا   ،،الخشوع � ئد على  قدٌر زا نه  لم �قولوا بوجو�ه، لك و�ن 
 ُ�سِقط الطلب، وقد قیل بوجو�ه. ُ�سِقط الطلب، وقد قیل بوجو�ه. 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ألن التفسیر ُ�عینه على التدبر.ألن التفسیر ُ�عینه على التدبر.

 ......................  طالب:طالب:
ما �حصل له �كل ما �حصل لـه �كـل فف�ان بنیة التفسیر �ان بنیة التفسیر   إذاإذاالوة؟ اإلنسان یرى؛ ألنه الوة؟ اإلنسان یرى؛ ألنه لكن �قرأ بنیة التفسیر أو بنیة التلكن �قرأ بنیة التفسیر أو بنیة الت

�قرأ في الساعة ثالثة أجزاء مع الحدر �قرأ في الساعة ثالثـة أجـزاء مـع الحـدر   أنأن  حرٍف عشر حسنات، لكن إذا قرأ بنیة التفسیر بدًال منحرٍف عشر حسنات، لكن إذا قرأ بنیة التفسیر بدًال من
في ساعة؟ محل فـي سـاعة؟ محـل   ااجزءً جـزءً   أأالثة أو �قر الثـة أو �قـر ، لكن أیهما أفضل الذي �قرأ ث، لكن أیهما أفضل الـذي �قـرأ ثااواحدً واحدً   اا�قرأ جزأین بتدبر أو جزءً �قرأ جزأین بتدبر أو جزءً 

لذي �قرأ جزءً هــور علــى أن الــذي �قــرأ جــزءً خالف بین أهل العلم، الجمخــالف بــین أهــل العلــم، الجم قرأ مــع التــدبر أفضــل مــن الــذي �قــرأ   ااواحدً واحــدً   ااهور على أن ا لذي � تدبر أفضل من ا مع ال
 الثالث.الثالث.

شافعي واإلمــام الشــافعي  تدبر؛ لتحصیل األجر یــرى أن �ثــرة القــراءة أفضــل مــن ِقلتهــا مــع التــدبر؛ لتحصــیل األجــر   -رحمه هللارحمــه هللا–واإلمام ال ها مع ال قراءة أفضل من ِقلت یرى أن �ثرة ال
قالمرتَّــب علــى الحــروف، عرفنــا أن �ــل جــزء مــن القــ نا أن �ل جزء من ال لف حسنةرآن فیــه مائــة ألــف حســنةالمرتَّب على الحروف، عرف ئة أ یه ما حد، وفي الجــزء الواحــد، وفــي   ،،رآن ف الجزء الوا

ُ ُ�َضاِعُف ِلَمـْن َ�َشـاُء}  ،،ثالثة مالیین حسنةثالثة مالیین حسنةالختمة الواحدة فیها الختمة الواحدة فیها  اُء}{َ�للااَّ ْن َ�َش ُ ُ�َضاِعُف ِلَم قرة:[البقـرة:  {َ�للااَّ ومع التدبر ومـع التـدبر   ،،]]261261[الب
ث وال حــرج، فضــل هللا ال ُ�َحــفف ث وال حرج، فضل هللا ال ُ�حَ حــدِّ عد، لكنوِنعمــه ال ُتعــد، لكــن  ،،ددحدِّ بر؟أیــن المعتبــر؟  وِنعمه ال ُت ین المعت متأیــن المــت  أ ین ال یأیــ  عظ؟عظ؟أ ن العامل؟ ن العامــل؟ أ

 �هللا المستعان. �هللا المستعان. 
 ......................  طالب:طالب:

 األجر المرتب على الحروف یؤجره، لكن األجر المرتب على التدبر...األجر المرتب على الحروف یؤجره، لكن األجر المرتب على التدبر...
 ......................طالب: طالب: 

قراءة ُ�تب التفسیر، قراءة ُ�تب التفسیر تنفع قراءة ُ�تب التفسیر، قراءة ُ�تـب التفسـیر تنفـع   لیسلیسولذلك من أهم ما ُ�عین على التدبر وفهم القرآن ولذلك من أهم ما ُ�عین على التدبر وفهم القرآن 
تذ�ر لمــن قو�ــت حافظتــه �حیــث إذا انتهــى مــن قراءتــه وجــد عنــده حصــیلة ُ�مكــن أن یتــذ�ر  ها متى شاء، ها متــى شــاء، لمن قو�ت حافظته �حیث إذا انتهى من قراءته وجد عنده حصیلة ُ�مكن أن ی

، �جمع ، �جمـع ااو �ان مبتدئً و �ـان مبتـدئً ال أنفع له من أن یؤلِّف في التفسیر ولال أنفع له من أن یؤلِّف في التفسـیر ولـففلكن من خف ضبطه وَقلَّت حافظته لكن من خف ضبطه وَقلَّت حافظته 
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ـص مـا قالـه اإلمـام الفالنـي، ولـیس معنـى هـذا أنـه یؤلِّـف  بین قول هذا و�قرأ في تفسیر هذه، وُ�لخِّص ما قاله اإلمام الفالني، ولیس معنى هذا أنه یؤلِّف بین قـول هـذا و�قـرأ فـي تفسـیر هـذه، وُ�لخِّ
 ..ن التألیف المؤلفن التألیف المؤلفأول من �ستفید مأول من �ستفید م  ،،لیتعلملیتعلم  ؛؛ال، یؤلِّفال، یؤلِّف  ،،لغیره و�نشر و�جرؤ على التعر�فلغیره و�نشر و�جرؤ على التعر�ف

مةلــیس معنــى هــذا أنــه ُ�ظــاهر األئمــة   ظاهر األئ نه ُ� صافهموُ�صــافهم  ،،لیس معنى هذا أ �ه ُ�غني عن غیرهو�تا�ــه ُ�غنــي عــن غیــره  ،،وُ� قدال، قــد  ،،و�تا و�ذا و�ذا   اایؤلف �تا�ً یؤلــف �تاً�ــ  ال، 
 ي �منع؟ ي �منع؟ ذذالال  ماما  ،،انتهى منه أتلفهانتهى منه أتلفه

بل من أنفع وسائل التعلیم؛ ولذلك في آداب طالب الحدیث قالوا: بـل مــن أنفـع وســائل التعلـیم؛ ولــذلك فـي آداب طالــب الحـدیث قــالوا:   ،،طر�قة من طرق التعلیمطر�قـة مــن طـرق التعلــیمهي هـي 
 حتى یتأهل.  حتى یتأهل.    ،،الال  ،،هو طالب ما تأهل، لكن النشرهو طالب ما تأهل، لكن النشرعلیه أن �شتغل �التخر�ج والتصنیف و علیه أن �شتغل �التخر�ج والتصنیف و 

 طالب: ...........طالب: ...........
 �الرأي حرام، التفسیر �الرأي حرام.�الرأي حرام، التفسیر �الرأي حرام.التأو�ل التأو�ل   ،،هذه مشكلة، هذا حرامهذه مشكلة، هذا حرام  ،،ال الال ال

 طالب: ...........طالب: ...........
ــع نعــم، �جمــع �ــالم هــذا و�ــالم هــذا هذاُ�جمِّ هذا و�الم  �الم  عم، �جمع  ع ن ــوازن، ومــع ذلــك مــع الوقــت یثبــت عنــده   ،،ُ�جمِّ نده و�نظــر فیهــا وُ� بت ع مع الوقت یث لك  وازن، ومع ذ ها وُ� ظر فی و�ن

  �ثیر�ثیـر  فيفي  ن الناس �سبب الملهیات والمشغالت والصوارف �قرأ وال �عي ما �قرأن الناس �سبب الملهیات والمشغالت والصوارف �قرأ وال �عي ما �قرأالتفسیر، أما �ثیٌر مالتفسیر، أما �ثیٌر م
 من الكتب، �هللا المستعان.من الكتب، �هللا المستعان.

 ......................طالب: طالب: 
�ه�كتبـــه و�عتنـــي �ـــه ني  به و�عت لذات لكـــن ال ینشـــره للنـــاس قبـــل أن یتأهـــل وُ�عیـــد النظـــر فیـــه؛ ألن هـــذا لـــیس لـــذات   ،،�كت لیس  هذا  یه؛ ألن  ظر ف ید الن هل وُ�ع بل أن یتأ ناس ق شره لل كن ال ین ل

 نما هو للتعلم.نما هو للتعلم.إإالتألیف، التألیف، 
 طالب: ...........طالب: ...........

 قرآن؟قرآن؟�ال�الكم كم 
 ......................ب: ب: طالطال
 قرآن من حرف؟ قرآن من حرف؟ �ال�الكم كم 

 طالب: ...........طالب: ...........

 ثالثمائة ألف حرف.ثالثمائة ألف حرف.
 القرآن �له؟القرآن �له؟طالب: طالب: 

 ..القرآن �لهالقرآن �له
 أكثر.أكثر.طالب: طالب: 

 �كسور �سیرة.�كسور �سیرة.  ، أو أكثر، أو أكثرأكثرأكثرال ال، لیس ال ال، لیس 
 مالیین.مالیین.  ،،لب: أنا أعرف أنه ملیون لب: أنا أعرف أنه ملیون طاطا

�الحرف �ــل حــرف علیــه عشــرة، لكــن الخــالف فــي �ــالمراد �ــالحرف   ،،مالیین الحسناتمالیــین الحســناتال ال، ال ال،  �المراد  في  كن الخالف  یه عشرة، ل   أنأن  تر�دون تر�ــدون –�ل حرف عل
هل المراد �الحرف الكلمة أو المراد �ه الحرف هـل المـراد �ـالحرف الكلمـة أو المـراد �ـه الحـرف   ،،الخالف في المراد �الحرفالخالف في المراد �ـالحرف  -نطلع من الموضوعنطلع من الموضوع

 الهجائي؟الهجائي؟
 طالب: الحرف الهجائي.طالب: الحرف الهجائي.
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 ..ااولیست حرفً ولیست حرفً   ،،ألف �لمةألف �لمة  »»ألٌف حرفألٌف حرف««ما یلزم، ما قال: َأ حرف، قال: ما یلزم، ما قال: َأ حرف، قال:   ،،الال
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟]]2323[آل عمران:[آل عمران:  {َأَلْم}{َأَلْم}: : مثل قوله تعالىمثل قوله تعالى  »»ألف الم میمألف الم میم««اسمع قوله: اسمع قوله:   ،،اسمعاسمع
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال؟ال؟  أمأم  ،،هي مثلهاهي مثلها
 طالب: مثلها في الرسم.طالب: مثلها في الرسم.

 خلوا الرسم، لكن الكالم على النطق.خلوا الرسم، لكن الكالم على النطق.
 طالب: النطق؟طالب: النطق؟

 َأ حرف، فهمت؟َأ حرف، فهمت؟ما قال: ما قال:   »»ألٌف حرفألٌف حرف««نعم، ولذلك قال: نعم، ولذلك قال: 
 طالب: ...........طالب: ...........

 و ثالثة حروف؟ و ثالثة حروف؟ ولیس ُنطقها، �یف هل هي حرف أولیس ُنطقها، �یف هل هي حرف أ  ،،، هذا تسمیتها، هذا تسمیتهاااهذا التعبیر عنههذا التعبیر عنه
 طالب: �یف ثالثة حروف �ا شیخ.طالب: �یف ثالثة حروف �ا شیخ.

 ثالثة حروف.ثالثة حروف.
 طالب: ...........طالب: ...........

 كیف؟كیف؟
 حرف اسمه �یف، اسمه �اف.حرف اسمه �یف، اسمه �اف.  ههطالب: ما فیطالب: ما فی

 ن؟ن؟ااحرفحرفأم أم في حرف واحد في حرف واحد 
 طالب: ..............طالب: ..............

 رف جر؟ ما تقول: في حرف جر؟رف جر؟ ما تقول: في حرف جر؟حح  ألیسألیس
 هذا في النحو.هذا في النحو.طالب: طالب: 

یة المســألة خالفیــة  فو عن الجمیع�هللا �عفــو عــن الجمیــع-المسألة خالف خالالخــال  ،،-�هللا �ع مة حرف، وعلى اإلســالم یــرى أن الكلمــة حــرف، وعلــى ف شیخ ف شــیخ ال یرى أن الكل اإلسالم 
  ..ولیس بثالثمائة ألف حرف، هذا رأي شیخ اإلسالمولـیس بثالثمائـة ألـف حـرف، هـذا رأي شـیخ اإلسـالم  ،،ن ألف حرفن ألـف حـرفو و هذا القرآن �له خمسة وسبعهذا القرآن �له خمسـة وسـبع

 طالب: ...........طالب: ...........

 عمدة في هذا الباب.عمدة في هذا الباب.هو هو   
 لحرف الحرف الهجائي.لحرف الحرف الهجائي.القول الثاني: أن المراد �االقول الثاني: أن المراد �الكن لكن 

 ا �علم شیخ اإلسالم.ا �علم شیخ اإلسالم.أعظم من ثقتنأعظم من ثقتنوسعة جوده وسعة جوده   -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–لكن ثقتنا �فضل هللا لكن ثقتنا �فضل هللا 
 طالب: ...........طالب: ...........

ابن عمر، وعمر في البقرة عشر سنین، ابن عمر ثمان سنین في البقرة، لكن مرادهم �الحفظ العلم ابن عمر، وعمر في البقرة عشر سنین، ابن عمر ثمان سنین في البقرة، لكن مرادهم �الحفظ العلم 
 والعمل.والعمل.

 طالب: ...........طالب: ...........
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هدف، و الـــتالوة هـــدف، والتـــدبر هـــدف، و  تدبر  هدف، وال لتالوة  هدفالعمـــل هـــدفا مل  متفهمـــت–  ،،الع لى الـــتالوة لتحصـــیل األجـــر المرتـــب علـــى   -فه جر المرتب ع صیل األ لتالوة لتح ا
ئدقـدٌر زائـدالحروف، والتدبر الحروف، والتـدبر  األمر �التدبر في األمـر �التـدبر فـي   ،،وفیه امتثاٌل لألوامر، جاء األمر �القرآن صراحةً وفیـه امتثـاٌل لألوامـر، جـاء األمـر �ـالقرآن صـراحةً   ،،قدٌر زا

 أر�عة مواضع.أر�عة مواضع.
 طالب: ...........طالب: ...........

 �لها األر�عة.  �لها األر�عة.    هاهاهاتهات
 طالب: ...........طالب: ...........

 سورة؟سورة؟  أيأيفي في 
 ..]]2424[محمد:[محمد:  آَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها}آَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها}{َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقرْ {َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقرْ طالب: طالب: 

 دة.دة.بدأت �آخر واحبدأت �آخر واح
یًرا}{َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْنـِد َغْیـِر للااَِّ َلَوَجـُدوا ِفیـِه اْخِتالًفـا َ�ِثیـًرا}  طالب: وفي النساءطالب: وفي النساء ا َ�ِث یِه اْخِتالًف ُدوا ِف ِر للااَِّ َلَوَج ِد َغْی   {َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْن

 ..]]8282[النساء:[النساء:
 والثانیة؟ األولى في النساء، والثانیة؟والثانیة؟ األولى في النساء، والثانیة؟

 ما أذ�رهم �الترتیب.ما أذ�رهم �الترتیب.  ،،ى في النساءى في النساءطالب: األولطالب: األول
 والرا�عة في محمد.والرا�عة في محمد.

بَُّروا آَ�اِتِه}  ابٌ ابٌ {ِكتَ {ِكتَ طالب: طالب:  بَُّروا آَ�اِتِه}َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك ِلَیدَّ  ..]]2929[ص:[ص:  َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك ِلَیدَّ
 وفي المؤمنون؟وفي المؤمنون؟  ،،في (ص)في (ص)

 طالب: ...........طالب: ...........
 شيء في المؤمنون؟شيء في المؤمنون؟  ههما صار فیما صار فی

 طالب: ...........طالب: ...........
 المهم أنه أمر �التدبر.المهم أنه أمر �التدبر.  ،،ما هو بنفس النصما هو بنفس النص  ،،الال

 طالب: ...........طالب: ...........
 األمر �التالوة.األمر �التالوة.  ننععتقل تقل المقصود أن األمر �التدبر ال شك أمٌر مسالمقصود أن األمر �التدبر ال شك أمٌر مس

 طالب: ...........طالب: ...........
 في الكتب ُجِمع تفسیره.في الكتب ُجِمع تفسیره.

 طالب: تفسیر ابن القیم؟طالب: تفسیر ابن القیم؟
 مجلدات أو خمسة. مجلدات أو خمسة.   أر�عةأر�عةُجِمع تفسیره ُجِمع أطول منه طِبع اآلن ُجِمع تفسیره ُجِمع أطول منه طِبع اآلن 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ف خاص �التفسیر.ف خاص �التفسیر.ال یوجد له اآلن مؤلَّ ال یوجد له اآلن مؤلَّ   ،،ما ألَّفما ألَّف  ،،الال

 طالب: ...........طالب: ...........
 له تفسیٌر �بیر.له تفسیٌر �بیر.
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 الموجود �الفتاوى سؤاالت.الموجود �الفتاوى سؤاالت.  طالب:طالب:
 ..نعم، معروفنعم، معروف

 طالب: ...........طالب: ...........

 حق عمیرة.حق عمیرة.هذا هذا   
 هذا هو المجموع؟هذا هو المجموع؟طالب: طالب: 

 أین؟أین؟
 مجلدات.مجلدات.الالأر�ع أر�ع طالب: هذا هو طالب: هذا هو 

 ه التفسیر الكبیر لشیخ اإلسالم، بهذا الشكل.ه التفسیر الكبیر لشیخ اإلسالم، بهذا الشكل.نن�سمو �سمو   ،،الال  ،،الال
 ب الحنبلي من أنفس ما �طلع علیه؟ب الحنبلي من أنفس ما �طلع علیه؟هل �تاب .... الصالة في المذههل �تاب .... الصالة في المذهطالب: طالب: 

 نعم.نعم.  ،،من أنفسمن أنفس
وِل : ُقْمـت َمـَع َرُسـوِل قالقـال  -هللا عنههللا عنـه  رضيرضـي–  َوَأْخَرَج النََّساِئّي َوَأُبو َداُود، ِمْن َحِدیِث َعْوِف ْبِن َماِلكٍ َوَأْخَرَج النََّساِئّي َوَأُبو َداُود، ِمْن َحِدیِث َعْوِف ْبِن َماِلكٍ "" َع َرُس ت َم : ُقْم

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ للااَِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـَأ، ُثـمَّ َقـاَم َفَصـلَّى، َفاْسـَتْفَتَح اْلَبَقـَرَة َال َ�ُمـرُّ   -َصلَّى للااَّ رُّ َفَبَدَأ َفاْسـَتاَك َوَتَوضَّ َرَة َال َ�ُم َتْفَتَح اْلَبَق لَّى، َفاْس اَم َفَص مَّ َق َأ، ُث َتاَك َوَتَوضَّ ِة ِ�آَ�ـِة َفَبَدَأ َفاْس ِ�آَ�
َف َرْحَمــٍة إالَّ َوَقــَف، َفَســَأَل، َوَال َ�ُمــرُّ ِ�آَ�ــِة َعــَذاٍب إالَّ َوَقــَف  َذاٍب إالَّ َوَق ِة َع رُّ ِ�آَ� َأَل، َوَال َ�ُم َف، َفَس ٍة إالَّ َوَق ذَ َرْحَم ذَ َوَتَعــوَّ وَّ ُر اْلَحــِدیَث، َوَلــْیَس ِألَِبــي َداُود ِذْ�ــُر   ..َوَتَع ي َداُود ِذْ� ْیَس ِألَِب ِدیَث، َوَل اْلَح

َواِك َواْلُوُضوِء.  َواِك َواْلُوُضوِء. السِّ ِل، َوِفي ِقَیاِم اللَّْیِل َ�َماالسِّ ِل، َوِفي ِقَیاِم اللَّْیِل َ�َماَهَذا ُ�لُُّه ِفي النَّاِفَلِة َ�َما ُهَو َصِر�ُح اْألَوَّ ُ�ِفیُدُه اْلَحِدیَثاِن ُ�ِفیُدُه اْلَحِدیَثاِن   َهَذا ُ�لُُّه ِفي النَّاِفَلِة َ�َما ُهَو َصِر�ُح اْألَوَّ
ــُه َلــْم َ�ــْأِت َعْنــُه  ُه اْآلَخــَراِن، َفِإنَّ ْأِت َعْن ْم َ� َراِن، َفِإنَُّه َل لَّى للااَُّ َصــلَّى للااَُّ -اْآلَخ هِ َعَلْیــهِ   َص لَّمَ َوَســلَّمَ   َعَلْی ــُه َأمَّ ال  -َوَس طُّ َأنَُّه َأمَّ الِفــي ِرَواَ�ــٍة َقــطُّ َأنَّ ٍة َق ي ِرَواَ� ــاَس ِ�ــاْلَبَقَرِة َوآِل ِف اْلَبَقَرِة َوآِل نَّ نَّاَس ِ�

ْیَنـا ِ�َقْوِلَنـا: َوَلَعـلَّ ُ�ْشِعُر َأنَُّه ِفي اللَّْیِل َفَتمَّ ُ�ْشِعُر َأنَُّه ِفي اللَّْیِل َفَتمَّ   ""ُقْمتُقْمت""  ::َوَلْفظُ َوَلْفظُ   ،،ِعْمَراَن ِفي َفِر�َضٍة َأْصًال ِعْمَراَن ِفي َفِر�َضٍة َأْصًال  لَّ َما َتَرجَّ ا: َوَلَع ا ِ�َقْوِلَن ْیَن ي َهـَذا ِفـي َما َتَرجَّ َذا ِف َه
ِة، َفَلعَ َصَالِة اللَّْیِل ِ�اْعِتَباِر َما َوَرَد، َفَلْو َفَعَلُه َأَحٌد ِفي اْلَفِر�َضـِة، َفَلعَ  َالِتِه، لَّـُه َال َ�ـْأَس ِفیـِه، َوَال ُ�ِخـلُّ ِ�َصـَالِتِه، َصَالِة اللَّْیِل ِ�اْعِتَباِر َما َوَرَد، َفَلْو َفَعَلُه َأَحٌد ِفي اْلَفِر�َض لُّ ِ�َص یِه، َوَال ُ�ِخ ْأَس ِف لَُّه َال َ�

 ".".إَذا َ�اَن إَماًماإَذا َ�اَن إَماًماِلَئالَّ َ�ُشقَّ َعَلى َغْیرِِه ِلَئالَّ َ�ُشقَّ َعَلى َغْیرِِه   ؛؛ِسیََّما إَذا َ�اَن ُمْنَفِرًداِسیََّما إَذا َ�اَن ُمْنَفِرًدا
لو قرأ من قصار السور وتدبر وسأل عند آ�ة الرحمة، وسأل عند آ�ة العذاب وال شق علیه؛ لو قرأ من قصار السور وتدبر وسأل عند آ�ة الرحمة، وسـأل عنـد آ�ـة العـذاب وال شـق علیـه؛   لكنلكن

لة.ألنه ال یلزم أن �كون السؤال واالستألنه ال یلزم أن �كون السؤال واالست لة.عاذة في السور الطو�لة المطوَّ  عاذة في السور الطو�لة المطوَّ
 طالب: ...........طالب: ...........

هو األصل أنه ما صح هـو األصـل أنـه مـا صـح   مامـا��  ،،�جوازه في الفر�ضة �النافلة�جوازه فـي الفر�ضـة �النافلـة  في نفسه، تعوذ في نفسه، هذا إذا قلنافي نفسه، تعوذ في نفسه، هذا إذا قلنا
 في النافلة �صح في الفر�ضة.في النافلة �صح في الفر�ضة.

 طالب: ...........طالب: ...........
 �جهر في نفسه.�جهر في نفسه.

 طالب: ...........طالب: ...........
معروف عند الحنابلة أنها في معروف عند الحنابلة أنها فـي فف�جوز في الفر�ضة، و�ال �جوز في الفر�ضة، و�ال اإلمام لو جهر ال �أس، هذا إذا قلنا: �أنه اإلمام لو جهر ال �أس، هذا إذا قلنا: �أنه 

 النافلة.النافلة.
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم �جهر.نعم �جهر.
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-إال ألنه جهر إال ألنه جهر   ول یتعوذول یتعوذاهم أن الرساهم أن الرسما الذي أدر ما الذي أدر 

 طالب: والمأموم �جهر في النافلة �ا شیخ أو یتلفظ بها بلسانه؟طالب: والمأموم �جهر في النافلة �ا شیخ أو یتلفظ بها بلسانه؟
 في نفسه، في نفسه.في نفسه، في نفسه.

 ................طالب: ...طالب: ...
 لمأموم.لمأموم.للعلى قراءة اإلمام؛ ألن قراءة اإلمام قراءة على قراءة اإلمام؛ ألن قراءة اإلمام قراءة 

 طالب: ...........طالب: ...........
 كیف؟كیف؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 فلة؟فلة؟تلفَّظ في الناتلفَّظ في النا

 طالب: ...........طالب: ...........
 نقول: في نفسه ما قلنا: یتلفَّظ.نقول: في نفسه ما قلنا: یتلفَّظ.

 طالب: ...........طالب: ...........
 األصل االقتداء هذا هو األصل ما لم �منع منه مانع.األصل االقتداء هذا هو األصل ما لم �منع منه مانع.

 طالب: ...........طالب: ...........
 ما ورد. ما ورد.   أن �سمع غیره فهذاأن �سمع غیره فهذا  ني لو في نفسه ال �أس، لكنني لو في نفسه ال �أس، لكن�ع�ع

 طالب: ...........طالب: ...........
 بلى بلى.بلى بلى.

 طالب: ...........طالب: ...........
بتدبر أفضل مما بتـدبر أفضـل ممـا   ااواحدً واحـدً   اا�عني �قولون: لو قرأ ساعة جزءً �عنـي �قولـون: لـو قـرأ سـاعة جـزءً   ،،ور، عند الجمهورور، عند الجمهـوربال شك عند الجمهبال شك عند الجمه

رحمه رحمـه –وهو الراجح، لكن اإلمام الشافعي وهـو الـراجح، لكـن اإلمـام الشـافعي   ،،لو قرأ ثالثة أجزاء من غیر تدبر، هذا قول الجمهورلو قرأ ثالثة أجزاء مـن غیـر تـدبر، هـذا قـول الجمهـور
�ثرة الحروف أفضل �ثـرة الحـروف أفضـل   ،،یقول: الیقـول: الففاإلمام الشافعي اإلمـام الشـافعي   أماأمـا  على القول األول،علـى القـول األول،  األئمة الثالثةاألئمة الثالثـة�عني �عني   -هللاهللا

 ..من التدبرمن التدبر
 طالب: ...........طالب: ...........

 تستغرب؟ ُیوجد اآلن.تستغرب؟ ُیوجد اآلن.  ؟؟، تتعجَّب أنت، تتعجَّب أنترحمه هللارحمه هللا
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

ضانفــي رمضــان ني �عنــي   ،،في رم خر مــن ُیــداوم مــن ســبع إلــى ثنتــین ونصــف دوام عمــل، وعنــده دروس فــي آخــر �ع في آ نده دروس  مل، وع صف دوام ع تین ون لى ثن سبع إ من  داوم  من ُی
 ل یوم.ل یوم.و�ختم �و�ختم �  ،،النهارالنهار
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 طالب: ...........طالب: ...........
داوم في عملهال، ُیــداوم فــي عملــه لى ثســاعة الســا�عة إلــى ثفي مقر عمله من الفــي مقــر عملــه مــن ال  ،،ال، ُی سا�عة إ تین ونصف دوامً نتــین ونصــف دواًمــساعة ال ، وعنده ، وعنــده �امًال �ــامًال   اان

 و�ختم �ل یوم.و�ختم �ل یوم.  ،،دروس المغرب والعشاءدروس المغرب والعشاء
 طالب: ...........طالب: ...........

 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........

ختلط إذا اخــتلط  قرآن بلحمامتــزج القــرآن بلحمــو و إذا ا تزج ال مودمــ  ههام تهصــار �ــل شــيء، صــار هــو غایتــه  ههود هو غای شيء، صار  �ل  حثیبحــث  ماذامــاذا  ،،صار  هذهــو بهــذ  یب   هههو ب
�ختم �ل یوم، �خـتم �ـل یـوم،   حدحد�عني وا�عني وا، ، اااه محرومً اه محرومً ططععأ أ القیل والقال؟ لیس له حاجة، لكن ما القیل والقال؟ لیس له حاجة، لكن ما   یبحث عنیبحث عن؟ ؟ نیانیالدلداا
خیر؛ ألنه ما خیـر؛ ألنـه مـا أهل الأهـل الوهو محسوٌب على وهو محسـوٌب علـى   ،،و�تلفت وخالصو�تلفت وخالص  �فتح القرآن نهار رمضان �امًال �فتح القرآن نهار رمضان �امًال   حدحدواواو و 

م شــی م شیقـدَّ عان، ینصرف طول أ�امهمـا ُ�عــان، ینصـرف طــول أ�امـهفي وقت الشدة فــي وقـت الشــدة فف  ،،في وقت الرخاءفـي وقــت الرخـاء  اائً ئً قدَّ ثم إذا جاء رمضان ثــم إذا جـاء رمضــان   ،،ما ُ�
 ما �قدر.ما �قدر.فف�قرأ �قرأ 

ـَتاِء، َأْو ِهـَي َوَلْیٌل تَوَلْیٌل ت  ،، َ�ِكَتاٍب  َ�ِكَتاٍب ِفي اْلَقاُموِس: َلْیَلُة التََّمامِ ِفي اْلَقاُموِس: َلْیَلُة التََّمامِ َوَقْوُلَها: "َلْیَلَة التََّماِم" َوَقْوُلَها: "َلْیَلَة التََّماِم" "" َي َماٌم َأْطـَوُل َلَیـاِلي الشِّ َتاِء، َأْو ِه اِلي الشِّ َوُل َلَی َماٌم َأْط
 ".".َثَالٌث َال ُ�ْسَتَباُن ُنْقَصاُنَها، َأْو ِهَي إَذا َبَلَغْت اْثَنَتْي َعْشَرَة َساَعًة َفَصاِعًدا، اْنَتَهىَثَالٌث َال ُ�ْسَتَباُن ُنْقَصاُنَها، َأْو ِهَي إَذا َبَلَغْت اْثَنَتْي َعْشَرَة َساَعًة َفَصاِعًدا، اْنَتَهى

 ل: لیالي التمام.ل: لیالي التمام.لم تقلم تق
 عینة؟عینة؟طالب: هل هي لیلة مطالب: هل هي لیلة م

تي عشر أطــول لیلــة فــي الســنة هــي لیلــة التمــام، و�ذا زاد علــى اثنتــي عشــر  مام، و�ذا زاد على اثن لة الت سنة هي لی لة في ال ماملیــالي التمــام  تتساعة صار ســاعة صــار   ةةأطول لی یالي الت ما مــا   ،،ل
 لیلة واحدة.لیلة واحدة.  تتصار صار 

 لیلة معهودة معینة؟لیلة معهودة معینة؟  ههطالب: فیطالب: فی
 ..ُتدر�ها في التقو�مُتدر�ها في التقو�م  أنأن  ممكنممكن  ،،في التقو�م تراهافي التقو�م تراها

 طالب: ...........طالب: ...........

 ها.ها.ننن ُیدر�و ن ُیدر�و و و عبد هللا؟ المؤذنعبد هللا؟ المؤذن  ااتصیر �ا أ�تصیر �ا أ�  ماذاماذا  
 جمعة.جمعة.�انت العام الماضي یوم ال�انت العام الماضي یوم الالب: الب: طط

 ما هي �أطول نهار أطول لیل.ما هي �أطول نهار أطول لیل.
 أطول لیل.أطول لیل.طالب: طالب: 

  أما أطول نهار فهم أعلنوا عنه في الصحف، في الصیف الماضي قالوا: هذا الیوم هو أطول یومأما أطول نهار فهم أعلنوا عنه في الصحف، في الصیف الماضي قالوا: هذا الیـوم هـو أطـول یـوم
 السنة.السنة.  فيفي

 طالب: ...........طالب: ...........
 هو �مشي �ل سنة عشرة أ�ام.هو �مشي �ل سنة عشرة أ�ام.  ،،الال

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذاعن عن 
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 ......طالب: ........طالب: ........
�ساعة، �عني أقصر لیلة في السنة �م؟ �مكن تسع ساعات، وهذه تصیر �ساعة، �عني أقصر لیلة في السنة �ـم؟ �مكـن تسـع سـاعات، وهـذه تصـیر   ييما هما ه  ،،ساعاتساعات  ،،ال الال ال
 ساعة.ساعة.  ةةعشر عشر   ساعة أو ثالثساعة أو ثالث  ةةعشر عشر   أر�عأر�ع

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال، منتصف الشتاء، هذاك منتصف الصیف أطول النهار.ال، منتصف الشتاء، هذاك منتصف الصیف أطول النهار.

 طالب: ...........طالب: ...........
 في الفر�ضة في نفسه.في الفر�ضة في نفسه.  ،،في نفسهفي نفسه

 طالب: ...........طالب: ...........
یه الصحا�ة، �عني ال �فعل ذلك الفــرق بــین الفر�ضـة والنافلــة نــص علیــه الصـحا�ة، �عنــي ال �فعــل ذلــك   فرق؛ ولذا لما ُوِجدفــرق؛ ولــذا لمـا ُوِجــد  ههما فیمـا فیــ الفرق بین الفر�ضة والنافلة نص عل

 في الفر�ضة. في الفر�ضة. 
ُ َعْنـهُ -  َوَعْن اْبِن َعبَّاسٍ َوَعْن اْبِن َعبَّـاسٍ "" هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـي ««: : -َص ي َأَال َوِ�نِّ َأَال َوِ�نِّ

ُموا ««  ::َفَكَأنَُّه ِقیَل: َفَماَذا َتُقوُل ِفیِهَما؟ َفَقالَ َفَكَأنَُّه ِقیَل: َفَماَذا َتُقوُل ِفیِهَما؟ َفَقالَ   »»ااَراِكًعا َأْو َساِجدً َراِكًعا َأْو َساِجدً ُنِهیت َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن ُنِهیت َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن  ُكوُع َفَعظِّ ُموا َفَأمَّا الرُّ ُكوُع َفَعظِّ َفَأمَّا الرُّ
بَّ  بَّ ِفیِه الرَّ وُل للااَِّ َقْد َبیََّن َ�ْیِفیََّة َهَذا التَّْعِظیِم َحِدیُث ُمْسِلٍم َعـْن ُحَذْ�َفـَة: َفَجَعـَل َ�ُقـوُل: َأْي َرُسـوُل للااَِّ   ،،»»ِفیِه الرَّ وُل: َأْي َرُس َل َ�ُق َة: َفَجَع ْن ُحَذْ�َف -َقْد َبیََّن َ�ْیِفیََّة َهَذا التَّْعِظیِم َحِدیُث ُمْسِلٍم َع
لَّى للااَُّ َصــلَّى للااَُّ  لَّ  َعَلْیــِه َوَســلَّ َص ِه َوَس یمِ ُســْبَحاَن َر�ِّــي اْلَعِظــیمِ ««: : -مَ مَ  َعَلْی ْبَحاَن َرّ�ِي اْلَعِظ ــُجوُد   ،،»»ُس ــا السُّ ُجوُد َوَأمَّ َعاِء َفَقِمــنٌ ««َوَأمَّا السُّ نٌ َفاْجَتِهــُدوا ِفــي الــدُّ َعاِء َفَقِم لدُّ ي ا ُدوا ِف   »»َفاْجَتِه

 ".".ِ�َفْتِح اْلَقاِف َوَ�ْسِر اْلِمیِم َوَمْعَناُه َحِقیقٌ ِ�َفْتِح اْلَقاِف َوَ�ْسِر اْلِمیِم َوَمْعَناُه َحِقیقٌ 
 �فتح المیم.�فتح المیم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 ::-رحمه هللارحمه هللا–ي ي �كسر المیم وفتحها، فإذا قالوا في قول الحافظ العراق�كسر المیم وفتحها، فإذا قالوا في قول الحافظ العراق

ُرَ َوَ�ُثــــرَ  سِتْعَمالُ اســــِتْعَمالُ   َوَ�ث لزََّمنْ (َعــــْن) فــــي َذا الــــزََّمنْ   ا في َذا ا  (عَْن) 
 

ــــــــــــنْ   ــــــــــــا َقَم َنْ إَجــــــــــــاَزًة َوْهــــــــــــَو ِبَوْصــــــــــــٍل َم ا َقم َ ٍل م ْ َْو ِبَوص اَزًة َوه َ  إج
 میم أولى من �سرها.میم أولى من �سرها.الال  : فتح: فتحااو و للااقق 

ُكوعِ   َرَواُه ُمْسِلٌم.َرَواُه ُمْسِلٌم.  ،،»»َلُكمْ َلُكمْ   َأْن ُ�ْسَتَجابَ َأْن ُ�ْسَتَجابَ ««"" ُكوعِ اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َتْحِر�ِم ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َحاَل الرُّ  ".".ُجودِ ُجودِ َوالسُّ َوالسُّ   اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َتْحِر�ِم ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َحاَل الرُّ
یٌر من اوهــذا �فعلــه �ثیــٌر مــن ا تي بدأ بها �عدما یر�ع لنــاس، هــذا مــن تمــام الحــرص حتــى ُ�كِمــل الســورة التــي بــدأ بهــا �عــدما یر�ــع وهذا �فعله �ث ناس، هذا من تمام الحرص حتى ُ�كِمل السورة ال ل

مام حرصهاإلمــام ُ�كِمــل وهــو راكــع، والنــاس مــن تمــام حرصــه ناس من ت كع، وال ل وهو فیــه ُیتــا�ع اإلمــام وُ�كِمــل وهــو   واواعلى ما شرععلــى مــا شــرع  مماإلمام ُ�كِمل وهو را تا�ع اإلمام وُ�كِم یه ُی ف
 راكع، ثم ینتقل.راكع، ثم ینتقل.

 طالب: ...........طالب: ...........
 في السجود؟في السجود؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال �أس.ال �أس.ففإذا قصد الدعاء إذا قصد الدعاء   ،،ال �أسال �أس

 ا �ا شیخ المأموم في السجود بدون...ا �ا شیخ المأموم في السجود بدون...طالب: إذا دعطالب: إذا دع
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 فیه؟فیه؟  ماذاماذا
   طالب: ما فیه شيء؟طالب: ما فیه شيء؟

َعاءِ «« ُجوُد َفَأْكِثُروا ِفیِه ِمَن الدُّ َعاءِ َوَأمَّا السُّ ُجوُد َفَأْكِثُروا ِفیِه ِمَن الدُّ  ..»»َوَأمَّا السُّ
 الدعاء على سبیل اآل�ات؟الدعاء على سبیل اآل�ات؟طالب: طالب: 

 عجیب! �عني ما فیه غرا�ة؟ سمعت الحدیث؟ عجیب! �عني ما فیه غرا�ة؟ سمعت الحدیث؟ 
 طالب: ...........طالب: ...........

ي ُنِهیت َأْن َأْقَرَأ الْ ««  �قول؟�قول؟  ماذاماذا ي ُنِهیت َأْن َأْقَرَأ الْ َأَال َوِ�نِّ  من هذا الوجه، فهمت؟من هذا الوجه، فهمت؟  »»ُقْرآَن َراِكًعا َأْو َساِجًداُقْرآَن َراِكًعا َأْو َساِجًداَأَال َوِ�نِّ
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال �أس.ال �أس.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ألن الفاء تقتضي التعقیب.ألن الفاء تقتضي التعقیب.  ؛؛»»ِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعواِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا««  ؛؛یتأخر تأخًرا بیًنایتأخر تأخًرا بیًناأن أن ما �جوز ما �جوز 
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..ااما ُ�سمى تأخرً ما ُ�سمى تأخرً فف  اارً رً تأخر �سیتأخر �سیالالإذا �ان إذا �ان 
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال �أس.ال �أس.  
 طالب: ...........طالب: ...........

 حكم مسبوق.حكم مسبوق.  ههحكمحكم�قطعها، �قطعها،   ،،یتركیترك  ،،ال الال ال
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟اائً ئً تحفظ عنهم شیتحفظ عنهم شی
 طالب: ...........طالب: ...........

 تحتاج إلى مراجعة ُ�تب.تحتاج إلى مراجعة ُ�تب.  ،،ما أدري ما أدري 
ِر�ِألَنَّ اْألَْصــَل ِفــي النَّْهــِي التَّْحــِر�"" ِي التَّْح ي النَّْه َل ِف ُكــو ِألَنَّ اْألَْص و ُم، َوَظــاِهُرُه ُوُجــوُب َتْســِبیِح الرُّ ُك ِبیِح الرُّ وُب َتْس اِهُرُه ُوُج ــُجودِ ُم، َوَظ َعاِء ِفــي السُّ ُجودِ ِع، َوُوُجــوُب الــدُّ ي السُّ َعاِء ِف لدُّ وُب ا   ؛؛ِع، َوُوُج

ِثینَ   ،،ااِلْألَْمِر ِبِهمَ ِلْألَْمِر ِبِهمَ  ِثینَ َوَقْد َذَهَب إَلى َذِلَك َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَطاِئَفٌة ِمْن اْلُمَحدِّ  ".".َوَقْد َذَهَب إَلى َذِلَك َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَطاِئَفٌة ِمْن اْلُمَحدِّ
فال، ما فـال، مـا الدعاء الـدعاء   أما وجوبأمـا وجـوبو و أما وجوب التسبیح في الر�وع والسجود فهو المذهب �ما هو معلوم، أما وجوب التسبیح في الر�وع والسجود فهو المـذهب �مـا هـو معلـوم، 
 هو معروف عند الحنابلة، واألمر فیه أمر إنشاد ولیس أمر وجوب.  هو معروف عند الحنابلة، واألمر فیه أمر إنشاد ولیس أمر وجوب.  

، ِلَحِدیِث اْلُمِسيِء َصَالَتُه، َفِإنَُّه َلْم ُ�َعلِّْمُه َوَقاَل اْلُجْمُهوُر: َوَقاَل اْلُجْمُهوُر: "" ، ِلَحِدیِث اْلُمِسيِء َصَالَتُه، َفِإنَُّه َلْم ُ�َعلِّْمُه إنَُّه ُمْسَتَحبُّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -إنَُّه ُمْسَتَحبُّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی   -َصلَّى للااَّ
بَّ ««مَّ َظاِهُر َقْوِلِه: مَّ َظاِهُر َقْوِلِه: َوَلْو َ�اَن َواِجًبا َألََمَرُه ِ�ِه، ثُ َوَلْو َ�اَن َواِجًبا َألََمَرُه ِ�ِه، ثُ  ُموا ِفیِه الرَّ بَّ َفَعظِّ ُموا ِفیِه الرَّ َدُة، َوَ�كُ َأنََّهـا ُتْجـِزُئ اْلَمـرَُّة اْلَواِحـَدُة، َوَ�ُكـ  »»َفَعظِّ رَُّة اْلَواِح ِزُئ اْلَم ا ُتْج وُن وُن َأنََّه

ُدُكمْ إَذا َرَكـَع َأَحـُدُكمْ ««ِبَها ُمْمَتِثًال َما ُأِمَر ِ�ِه، َوَقْد َأْخَرَج َأُبو َداُود ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد: ِبَها ُمْمَتِثًال َما ُأِمَر ِ�ِه، َوَقْد َأْخَرَج َأُبو َداُود ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد:  َع َأَح َالَث َفْلَیُقـْل َثـَالَث   إَذا َرَك ْل َث َفْلَیُق
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ْه، إالَّ َأنَُّه قَ َوَرَواُه التِّْرِمِذيُّ َواْبُن َماَجـْه، إالَّ َأنَّـُه َقـ  »»َوَذِلَك َأْدَناهُ َوَذِلَك َأْدَناهُ   ،،اَن َر�ِّي اْلَعِظیمِ اَن َر�ِّي اْلَعِظیمِ َمرَّاٍت: ُسْبحَ َمرَّاٍت: ُسْبحَ  یِه اَل َأُبـو َداُود: ِفیـِه َوَرَواُه التِّْرِمِذيُّ َواْبُن َماَج و َداُود: ِف اَل َأُب
، َوِفي َقْوِلِه:  ، َوِفي َقْوِلِه: إْرَساٌل، َوَ�َذا َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوالتِّْرِمِذيُّ اهُ َذِلـَك َأْدَنـاهُ ««إْرَساٌل، َوَ�َذا َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوالتِّْرِمِذيُّ َك َأْدَن ِزئُ َمـا َیـُدلُّ َعَلـى َأنََّهـا َال ُتْجـِزئُ   »»َذِل ا َال ُتْج ى َأنََّه ُدلُّ َعَل ا َی رَُّة اْلَمـرَُّة   َم اْلَم

 اْلَواِحَدُة.اْلَواِحَدُة.
ُجوِد ِ�ـ         َعاِء َحاَل السُّ ُجوِد �ِ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َمْشُروِعیَِّة الدُّ َعاِء َحاَل السُّ ْنَیا َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َمْشُروِعیَِّة الدُّ ْنَیا َأيِّ ُدَعـاٍء َ�ـاَن، ِمـْن َطَلـِب َخْیـَرْي الـدُّ لدُّ َرْي ا ِب َخْی ْن َطَل اَن، ِم اٍء َ� َأيِّ ُدَع

 ".".َواْآلِخَرةِ َواْآلِخَرةِ 
ه �ثیٌر من أهل العلم �أمور الدین، ونصوا على أنـه ال �جـوز لـه فـي السـجود أن �قـول  ه �ثیٌر من أهل العلم �أمور الدین، ونصوا على أنه ال �جوز له في السجود أن �قول و�ن خصَّ -و�ن خصَّ

�ًة أن �قـول: اللهـم ارزقنـي امـرأًة حسـنة أو دا�ـًة   -السیما في الفر�ضة �خالف النافلةالسیما في الفر�ضـة �خـالف النافلـة ة أو داًرا ة أو داًرا ججـمالمالههأن �قول: اللهم ارزقني امرأًة حسنة أو دا
 لكن لیس علیه دلیل، بل �جوز له ذلك في النافلة دون الفر�ضة. لكن لیس علیه دلیل، بل �جوز له ذلك في النافلة دون الفر�ضة.   ،،وا على هذاوا على هذاواسعة، نصواسعة، نص

 طالب: ...........طالب: ...........
 یتم االمتثال بواحدة.یتم االمتثال بواحدة.  ،،األصل واحدةاألصل واحدة  ،،ال الال ال

 طالب: ...........طالب: ...........
 أدر�ها.أدر�ها.

ــُجوِد ِ�ــَأيِّ ُدَعــاٍء َ�ــاَن، ِمــْن َطَلــ"" َعاِء َحــاَل السُّ ْن َطلَ َواْلَحــِدیُث َدِلیــٌل َعَلــى َمْشــُروِعیَِّة الــدُّ اَن، ِم اٍء َ� َأيِّ ُدَع ُجوِد ِ� اَل السُّ َعاِء َح لدُّ ُروِعیَِّة ا ى َمْش یٌل َعَل ِدیُث َدِل ْنَیا َواْلَح ْنَیا ِب َخْیــَرْي الــدُّ لدُّ َرْي ا ِب َخْی
َجاَ�ِة، َوَقْد َبیََّن َ�ْعَض اْألَْدِعَیِة َما َأَفاَدهُ   ،،َواْآلِخَرةِ َواْآلِخَرةِ  َجاَ�ِة، َوَقْد َبیََّن َ�ْعَض اْألَْدِعَیِة َما َأَفاَدهُ َواِالْسِتَعاَذِة ِمْن َشرِِّهَما، َوَأنَُّه َمَحلُّ اإلِْ ْن َوَعـْن   :: َقْوُلهُ  َقْوُلهُ َواِالْسِتَعاَذِة ِمْن َشرِِّهَما، َوَأنَُّه َمَحلُّ اإلِْ َوَع

َة َعاِئَشــَة  ُ َعْنَهــا-َعاِئَش اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنَه َي للااَّ وُل للااَِّ َقاَلــْت: َ�ــاَن َرُســوُل للااَِّ   -َرِض اَن َرُس ْت: َ� ُ َعلَ -َقاَل ُ َعلَ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ ْیــِه َوَســلَّمَ َص ِه َوَس ِه َ�ُقــوُل ِفــي ُرُكوِعــِه   -ْی ي ُرُكوِع وُل ِف َ�ُق
 ..»»ُسْبَحاَنك اللَُّهمَّ َر�ََّنا َوِ�َحْمِدكُسْبَحاَنك اللَُّهمَّ َر�ََّنا َوِ�َحْمِدك««  ::َوُسُجوِدهِ َوُسُجوِدهِ 

یَواْلَمْعُطوُف َعَلْیـِه َمـا ُ�ِفیـ  ،،اْلَواُو ِلْلَعْطفِ اْلَواُو ِلْلَعْطفِ  ا ُ�ِف ِه َم هُ ُدُه َمـا َقْبَلـهُ َواْلَمْعُطوُف َعَلْی ا َقْبَل ك َواْلَمْعُطـوُف َیَتَعلَّـُق ِ�َحْمـِدك، َواْلَمْعَنـى: ُأَنزُِّهـك   ،،ُدُه َم ى: ُأَنزُِّه ِدك، َواْلَمْعَن وُف َیَتَعلَُّق ِ�َحْم َواْلَمْعُط
 َوَأَتَلبَُّس ِ�َحْمِدك.َوَأَتَلبَُّس ِ�َحْمِدك.

ــِدك ــبٌِّس ِ�َحْم ــا ُمَتَل ــبُِّحك َوَأَن ــَراُد: ُأَس ــاِل، َواْلُم ــوَن ِلْلَح ــُل َأْن َتُك ِدكَوُ�ْحَتَم بٌِّس ِ�َحْم ا ُمَتَل بُِّحك َوَأَن َراُد: ُأَس اِل، َواْلُم وَن ِلْلَح ُل َأْن َتُك ــهِ   ،،َوُ�ْحَتَم ــا ِ� ــْوِني ُمَتَلبًِّس ــاَل َ� ا �ِهِ َأْي َح ْوِني ُمَتَلبًِّس اَل َ�   ،،َأْي َح
 ".".ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   »»ِليِلي  اللَُّهمَّ اْغِفْر اللَُّهمَّ اْغِفْر ««

ــص للحــدیث الســابق سابقوهــذا ُمخصِّ حدیث ال ص لل بَّ ««  وهذا ُمخصِّ ــرَّ ــوا ِفیــِه ال ُم ُكــوُع َفَعظِّ ــا الرُّ بَّ َفَأمَّ لرَّ یِه ا مُوا ِف كُوُع َفَعظِّ ني�عنــي  »»َفَأمَّا الرُّ ظیم، الغالــب فیــه التعظــیم،   �ع یه التع لب ف الغا
حدیث و�جــوز الــدعاء الیســیر �مــا فــي هــذا الحــدیث  هذا ال في  ما  سیر � لدعاء الی جوز ا ــِدك««و� ــمَّ َوِ�َحْم ــْبَحاَنك اللَُّه ِدكُس مَّ َوِ�َحْم ْبَحاَنك اللَُّه ــمَّ   ،،ُس مَّ اللَُّه ــيربِّ ربِّ اللَُّه ــْر ِل ْر لِياْغِف   ،،»»اْغِف

ص للحدیث السابق.  »»اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلياللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي«« ص للحدیث السابق.هذا ُمخصِّ  هذا ُمخصِّ
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال �أس.ال �أس.فف�قدرها �قدرها   اا�سیرً �سیرً   اائً ئً لو �ان شیلو �ان شی
 طالب: ...........طالب: ...........

 التعظیم، وهذا على خالف األصل، فُیقتصر فیه على ما ورد أو �قدره.التعظیم، وهذا على خالف األصل، فُیقتصر فیه على ما ورد أو �قدره.  ألن األصل فیهألن األصل فیه
 طالب: ...........طالب: ...........
 تجزئ الواحدة نعم.تجزئ الواحدة نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........
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سبحان ر�ي العظیمالمقصــود ســبحان ر�ــي العظــیم خالفهــذا محــل الخــالف  ،،المقصود  ــد مــن ثــالث؟ وهــل هــو   ،،هذا محل ال هو ُتجــزئ واحــدة أو ال ُب ثالث؟ وهل  من  د  حدة أو ال ُب جزئ وا ُت
 واجب؟واجب؟

 طالب: ...........طالب: ...........
هذا األصل فیه التعظیم �النسبة هـذا األصـل فیـه التعظـیم �النسـبة   ،،»»اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلياللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي««عظیم عظیم هذا واحدة فقط؛ ألن األصل فیه التهذا واحدة فقط؛ ألن األصل فیه الت  ،،الال

 ال �أس.ال �أس.ففولو زاد إلى سبع ولو زاد إلى سبع   ،،كمال ثالثةكمال ثالثةالالللر�وع سبحان ر�ي العظیم أدنى للر�وع سبحان ر�ي العظیم أدنى 
 ر.ر.ششطالب: ورد عطالب: ورد ع

ورد عشر، وورد أكثر من ذلك على حسب حال المصلي وحال من خلفه، وحال الصالة أ�ًضا، ورد عشر، وورد أكثر من ذلك علـى حسـب حـال المصـلي وحـال مـن خلفـه، وحـال الصـالة أ�ًضـا، 
 جد وغیره.جد وغیره.�عني في صالة الكسوف مثًال تز�د مثل الته�عني في صالة الكسوف مثًال تز�د مثل الته

 طالب: ...........طالب: ...........
یه المقصــود أن األمــر فــي ذلــك واســع علــى حســب حــال المصــلي والصــالة؛ ألنــه مطلــق مــا ورد فیــه  ما ورد ف سع على حسب حال المصلي والصالة؛ ألنه مطلق  لك وا في ذ المقصود أن األمر 

 تحدید.تحدید.
 طالب: ...........طالب: ...........

 د، فیه آثار.د، فیه آثار.ا وار ا وار ذذكل هكل ه
 المقصود أتك �عد ما تقول الوارد تز�د مما یدل على التعظیم؟المقصود أتك �عد ما تقول الوارد تز�د مما یدل على التعظیم؟طالب: طالب: 

 تعظیم الرب.تعظیم الرب.  إذا أتیت �الوارد فال �أس أن تز�د مما فیهإذا أتیت �الوارد فال �أس أن تز�د مما فیه
 ......سبحان هللا و�حمدهسبحان هللا و�حمدهطالب: طالب: 

 وع في صالة الكسوف مثًال.وع في صالة الكسوف مثًال.إذا قال مثل الر�إذا قال مثل الر�  نعم،نعم،
 والتهجد..والتهجد..طالب: طالب: 

 محذور.محذور.فوع مما لیس فیه فوع مما لیس فیه ر ر مثل هذا إذا انتهى ما عندك من الممثل هذا إذا انتهى ما عندك من الم
 طالب: ...........طالب: ...........

 فیها؟فیها؟  ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ُ�كررها مراًرا؟ُ�كررها مراًرا؟
 طالب: ...........طالب: ...........

عدة لكــن لــو فعــل ذلــك أو غیــره ممــا فیــه تعظــیم الــرب �لــه أصــل؛ ألن عنــدك القاعــدة  ندك القا صل؛ ألن ع له أ لرب � ظیم ا یه تع ما ف یره م لك أو غ عل ذ لو ف كن  ــ««ل ُكــوُع َفَأمَّ َفَأمَّ كُوُع ا الرُّ ا الرُّ
بَّ  ُموا ِفیِه الرَّ بَّ َفَعظِّ ُموا ِفیِه الرَّ غیره أولى من غیـره أولـى مـن ففانتهى الوارد انتهـى الـوارد   إذاإذام، لكن م، لكـن دَّ دَّ �عني �أي لفٍظ �ان، والوارد هو المق�عني �ـأي لفـٍظ �ـان، والـوارد هـو المقـ  »»َفَعظِّ

 السكوت.السكوت.
ها: "الحــدیث ورد �ألفــاٍظ منهــا:  فاٍظ من حدیث ورد �أل ها أنهــا "ال شة قالــت عائشــة أن لت عائ هرضــي هللا عنهــ–قا بي : مــا صــلى النبــي -اارضي هللا عن ما صلى الن صلى هللا صــلى هللا –: 

یه �عـد أن ُأنِزلـت علیـه   -علیه وسلمعلیه وسلم عد أن ُأنِزلت عل رُ {ِإَذا َجـاَء َنْصـرُ � اَء َنْص ْتُح}للااَِّ َواْلَفـْتُح}  {ِإَذا َج قول: إال �قـول:   ]]11[النصر:[النصـر:  للااَِّ َواْلَف ْبَحاَنك ُسـْبَحاَنك ««إال � ُس
ـُجودِ   ،،»»اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلياللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي  ،،ِ�َحْمِدكِ�َحْمِدكاللَُّهمَّ َر�ََّنا وَ اللَُّهمَّ َر�ََّنا وَ  ُكـوِع َوالسُّ ُجودِ َواْلَحـِدیُث َدِلیـٌل َعَلـى َأْن َهـَذا ِمـْن َأْذَكـاِر الرُّ وِع َوالسُّ ُك اِر الرُّ ْن َأْذَك َذا ِم ى َأْن َه یٌل َعَل ِدیُث َدِل   ،،َواْلَح
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بَّ ««َوَال ُیَناِفیِه َحِدیُث: َوَال ُیَناِفیِه َحِدیُث:  ُموا ِفیِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ بَّ َأمَّا الرُّ ُموا ِفیِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ ْكَر ِزَ�ـاَدٌة َعَلـى َذِلـَك التَّْعِظـیِم الَّـِذي   »»َأمَّا الرُّ یِم الَِّذي ِألَنَّ َهَذا الـذِّ َك التَّْعِظ ى َذِل اَدٌة َعَل ْكَر ِزَ� لذِّ ِألَنَّ َهَذا ا
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اَن َ�ُقوُلُه اَن َ�ُقوُلُه كَ كَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..َفَیْجَمُع َبْیَنُه َوَ�ْیَن َهَذاَفَیْجَمُع َبْیَنُه َوَ�ْیَن َهَذا  ،،-َصلَّى للااَّ
ُه: َوَقْوُلــُه:    ياللَُّهــمَّ اْغِفــْر ِلــي««َوَقْوُل ْر ِل مَّ اْغِف اَلىَثــاُل ِلَقْوِلــِه َتَعــاَلىتتمِ مِ اا  »»اللَُّه ِه َتَع اُل ِلَقْوِل ِد َرّ�َِك وَ {َفَســبِّْح ِ�َحْمــِد َر�ِّــَك وَ   ::َث بِّْح ِ�َحْم َتْغِفْرُه}اْســَتْغِفْرُه}{َفَس صر: [النصــر:   اْس ، ،   ]]33[الن

ــاَرَعُتُه  ــِه ُمَس اَرَعُتُه َوِفی یِه ُمَس ُ عَ -َوِف ُ عَ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ ــلَّمَ لَ لَ َص ــِه َوَس لَّمَ ْی ِه َوَس ــ  -ْی ــاِل َمــا َأَم ا َأمَ إَلــى اْمِتَث ــقِّ اْلُعُبوِد�َّــِة، إلَى اْمِتثَاِل مَ ــِه ِقَیاًمــا ِ�َح �ِ ُ قِّ اْلُعُبوِد�َِّة، َرُه للااَّ ا ِ�َح ُ �ِِه ِقَیامً َرُه للااَّ
ُ َشَرًفا َوَفْضًال، َوَقْد َغَفَر َلُه مَ  ُ�وِ�یَِّة، َزاَدُه للااَّ ُ َشَرًفا َوَفْضًال، َوَقْد َغَفَر َلُه مَ َوَتْعِظیًما ِلَشْأِن الرُّ ُ�وِ�یَِّة، َزاَدُه للااَّ رَ َوَتْعِظیًما ِلَشْأِن الرُّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ رَ ا َتَقدَّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ  ".".ا َتَقدَّ

   �كفي.�كفي.
 


