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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
سم هللا �ســم هللا  له الــرحمن الــرحیم، الحمــد هلل رب العــالمین، والصــالة والســالم علــى رســول هللا وعلــى آلــه � سالم على رسول هللا وعلى آ عالمین، والصالة وال لرحیم، الحمد هلل رب ال لرحمن ا ا

 وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما �عد...وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما �عد...
ِ ْبـِن َمْسـُعوٍد : ": "-رحمنا هللا تعالى و��اهرحمنا هللا تعالى و��اه–فقد قال المصنِّف فقد قال المصنِّف  ُعوٍد َوَعْن َعْبِد للااَّ ِن َمْس ُ َعْنـهُ -َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْب هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن اَل: َقـاَل:   -َرِضَي للااَّ َق

وُل للااَِّ اْلَتَفــَت إَلْیَنــا َرُســوُل للااَِّ  ا َرُس َت إَلْیَن ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -  اْلَتَف لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ الَ َفَقــالَ   -َص ِ، ««  ::َفَق ــاُت هللَِّ ِ، إَذا َصــلَّى َأَحــُدُكْم َفْلَیُقــْل: التَِّحیَّ ْل: التَِّحیَّاُت هللَِّ ُدُكْم َفْلَیُق لَّى َأَح إَذا َص
َالُم َعَلْیك َأیَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة للااَِّ َوَ�َرَكاُتهُ  َباُت، السَّ َلَواُت، َوالطَّیِّ َالُم َعَلْیك َأیَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة للااَِّ َوَ�َرَكاُتهُ َوالصَّ َباُت، السَّ َلَواُت، َوالطَّیِّ َالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَبـاِد للااَِّ   ،،َوالصَّ اِد للااَِّ السَّ َالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَب   السَّ

ــْر ِمــ ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســوُلُه، ُثــمَّ ِلَیَتَخیَّ ُ، َوَأْشــَهُد َأنَّ ُمَحمَّ ــاِلِحیَن، َأْشــَهُد َأْن َال إَلــَه إالَّ للااَّ مَّ ِلَیَتَخیَّْر مِ الصَّ وُلُه، ُث ُدُه َوَرُس َهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْب ُ، َوَأْش َه إالَّ للااَّ َهُد َأْن َال إَل اِلِحیَن، َأْش َعاِء الصَّ َعاِء ْن الــدُّ لدُّ ْن ا
.  ،،»»َأْعَجَبُه إَلْیِه، َفَیْدُعوَأْعَجَبُه إَلْیِه، َفَیْدُعو .ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َواللَّْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ  ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َواللَّْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ

: ُ�نَّا َنُقوُل قَ  : ُ�نَّا َنُقوُل قَ َوِللنََّساِئيِّ ُد.بْ بْ َوِللنََّساِئيِّ ُد.َل َأْن ُ�ْفَرَض َعَلْیَنا التََّشهُّ  َل َأْن ُ�ْفَرَض َعَلْیَنا التََّشهُّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوِألَْحَمَد: َأنَّ النَِّبيَّ َوِألَْحَمَد: َأنَّ النَِّبيَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َد، َوَأَمَرُه َأْن ُ�َعلَِّمُه النَّاَس   -َصلَّى للااَّ َد، َوَأَمَرُه َأْن ُ�َعلَِّمُه النَّاَس َعلََّمُه التََّشهُّ  ".".َعلََّمُه التََّشهُّ
ثاني استفي الموضع األول الجلوس األول ر�ن، مـع العلـم فـي الجلـوس الثـاني اسـت  اافیكون التشهد واجبً فیكون التشهد واجبً    دلوادلوافي الموضع األول الجلوس األول ر�ن، مع العلم في الجلوس ال

أكثر أكثـر   -علیه الصالة والسالمعلیه الصـالة والسـالم–مه الناس، وقد ثبت عنه مه الناس، وقد ثبت عنه وعلَّمه وأمره أن ُ�علّ وعلَّمه وأمره أن ُ�علّ   ،،�قوله: قبل أن ُ�فَرض�قوله: قبل أن ُ�فَرض
   من تشهد، لكن تشهد ابن مسعود هو أرجح هذه التشهدات؛ ولذا اختاره الجمهور.من تشهد، لكن تشهد ابن مسعود هو أرجح هذه التشهدات؛ ولذا اختاره الجمهور.

ــح تشــهد عمــر، و�لهــا ثابتــة  ــح اإلمــام الشــافعي تشــهد ابــن عبــاس علــى مــا ســیأتي، وغیــره رجَّ تة ورجَّ ها ثاب شهد عمر، و�ل ح ت یره رجَّ سیأتي، وغ ما  باس على  بن ع شهد ا شافعي ت ح اإلمام ال ورجَّ
ن تشهد ابن عباس أرجحها من حیث الثبوت، لكن ال �منع أن �كون غیره قد ثبت ن تشـهد ابـن عبـاس أرجحهـا مـن حیـث الثبـوت، لكـن ال �منـع أن �كـون غیـره قـد ثبـت یحة، لكیحة، لكـصحصح
ـــه  نه عن سالمعلیـــه الصـــالة والســـالم–ع صالة وال یه ال ـــذا فـــإن االخـــتالف فـــي مثـــل هـــذا مثـــل االخـــتالف فـــي صـــیَّغ   ،،-عل صیَّغ ول في  ختالف  ثل اال هذا م ثل  في م ختالف  فإن اال لذا  و

بي االســتفتاح فــي أذ�ــار االســتفتاح �لهــا ثابتــة عــن النبــي  عن الن تة  ها ثاب �ار االستفتاح �ل في أذ سالمعلیــه الصــالة والســالم–االستفتاح  صالة وال یه ال ــذا ینبغــي أن   ،،-عل غي أن ول ولذا ینب
ًة �ستفتح �حدیث أبي هر�رة، ومرًة �ستفتح �خبر عمر وغیرهما من أنواع ًة �ستفتح �حدیث أبي هر�رة، ومـرًة �سـتفتح �خبـر عمـر وغیرهمـا مـن أنـواع مصلي، فمر مصلي، فمر ُیراوح بینها الُیراوح بینها ال
 االستفتاحات.االستفتاحات.

د أحیاًنــا بتشــهد ابــن عبــاس، وأحیاًنــا  ا ومثلــه التشــهدات لــو غلَّــب تشــهد ابــن مســعود لرجحانــه، وتشــهَّ بن عباس، وأحیاًن شهد ا ا بت د أحیاًن شهَّ نه، وت بن مسعود لرجحا شهد ا لو غلَّب ت له التشهدات  ومث
ولیس ولـیس   ،،وعوعواالختالف فیها من اختالف التنواالختالف فیهـا مـن اخـتالف التنـ  ،،بتشهد عمر لكان أولى من الترجیح؛ ألنها �لها ثابتةبتشهد عمر لكان أولى من الترجیح؛ ألنها �لها ثابتة

 �اب اختالف التضاد.�اب اختالف التضاد.  منمن
د َمن؟ د َمن؟طالب: األرجح من جهة الثبوت تشهُّ  طالب: األرجح من جهة الثبوت تشهُّ

 ابن مسعود.ابن مسعود.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال، على ما سیأتي في �الم البزار وغیره.ال، على ما سیأتي في �الم البزار وغیره.
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْلَتَفَت إَلْیَنا َرُسوُل للااَِّ اْلَتَفَت إَلْیَنا َرُسوُل للااَِّ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْل: اإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَیُقـْل: ا««َفَقاَل: َفَقاَل:   -َصلَّى للااَّ ُع َجْمـُع   »»لتَِّحیَّاتُ لتَِّحیَّـاتُ إَذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَیُق َجْم

ـَالَمُة ِمــْن اْآلَفـاِت، َأْو ُ�ــلُّ َأْنـَواِع التَّ  َواُم، َأْو اْلَعَظَمــُة َأْو السَّ َواِع التَّ َتِحیَّـٍة، َوَمْعَناَهـا: اْلَبَقــاُء َوالـدَّ لُّ َأْن اِت، َأْو ُ� ْن اْآلَف َالَمُة ِم ُة َأْو السَّ َواُم، َأْو اْلَعَظَم لدَّ اُء َوا ا: اْلَبَق یِم هللَِِّ ْعِظــیِم هللَِِّ َتِحیٍَّة، َوَمْعَناَه   ،،ْعِظ
َلَواتُ «« َلَواتُ َوالصَّ َفـِل، َأْو ا  ::ِقیلَ ِقیلَ   »»َوالصَّ ِل، َأْو ااْلَخْمُس، َأْو َما ُهَو َأَعمُّ ِمْن اْلَفْرِض َوالنَّ اَداتُ ْلِعَبـاَداتُ اْلَخْمُس، َأْو َما ُهَو َأَعمُّ ِمْن اْلَفْرِض َوالنََّف َعَواُت،   ْلِعَب َعَواُت، ُ�لَُّهـا، َأْو الـدَّ لدَّ ا، َأْو ا ُ�لَُّه

ْحَمُة َوِقیلَ  ْحَمُة َوِقیلَ َأْو الرَّ ـَلَواتُ   ::َأْو الرَّ َلَواتُ التَِّحیَّاُت: اْلِعَباَداُت اْلَقْوِلیَّـُة، َوالصَّ اَداُت اْلِفْعِلیَّةُ اْلِعَبـاَداُت اْلِفْعِلیَّـةُ   ::التَِّحیَّاُت: اْلِعَباَداُت اْلَقْوِلیَُّة، َوالصَّ َبـاتُ ««  ،،اْلِعَب اتُ َوالطَّیِّ َب ا َأْي َمـا   »»َوالطَّیِّ َأْي َم
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ى للااَِّ، َأوْ َطاَب ِمْن اْلَكَالِم، َوَحُسـَن َأْن ُیْثِنـَي ِ�ـِه َعَلـى للااَِّ، َأوْ  ِه َعَل َي ِ� َن َأْن ُیْثِن َوالُ اْألَْقـَوالُ   َطاَب ِمْن اْلَكَالِم، َوَحُس ـاِلَحُة، َأْو   اْألَْق ـاِلَحُة، َأْو اْألَْعَمـاُل الصَّ اِلَحُة، َأْو الصَّ اُل الصَّ اِلَحُة، َأْو اْألَْعَم الصَّ
 ".".َما ُهَو َأَعمُّ ِمْن َذِلكَ َما ُهَو َأَعمُّ ِمْن َذِلكَ 

من األقوال واألفعال ینبغي أن �كون مـن األقـوال واألفعـال ینبغـي أن �كـون   -سبحانه وتعالىسـبحانه وتعـالى–�ل طیب فهو هلل �ل طیـب فهـو هلل   ""َما ُهَو َأَعمُّ ِمْن َذِلكَ َما ُهَو َأَعمُّ ِمْن َذِلكَ ""
 ..سبحانه وتعالىسبحانه وتعالىخالًصا هلل خالًصا هلل 

ُبَها َ�ْوُنَها َ�اِمَلًة َخالِ "" ُبَها َ�ْوُنَها َ�اِمَلًة َخالِ َوَطیِّ َواِئِب، َوالتَِّحیَّاُت ُمْبَتَدٌأ َخَبُرَها هللَِِّ َصًة ِمْن الَصًة ِمْن الَوَطیِّ َواِئِب، َوالتَِّحیَّاُت ُمْبَتَدٌأ َخَبُرَها هللَِِّ شَّ  ".".شَّ
 ..سبحانه وتعالىسبحانه وتعالىخبرها متعلق الجار والمجرور التحیات �ائنٌة هلل خبرها متعلق الجار والمجرور التحیات �ائنٌة هلل 

َباتُ ««"" َلَواُت َوالطَّیِّ َباتُ َوالصَّ َلَواُت َوالطَّیِّ  َوِفیِه َتَقاِدیُر ُأَخُر.َوِفیِه َتَقاِدیُر ُأَخُر.  ،،َعْطٌف َعَلْیِه، َوَخَبُرُهَما َمْحُذوفٌ َعْطٌف َعَلْیِه، َوَخَبُرُهَما َمْحُذوفٌ   »»َوالصَّ
َالمُ «« َالمُ السَّ َالمُ َأْي الَأْي ال  »»السَّ َالمُ سَّ  ""»»َعَلْیك َأیَُّها النَِّبيِّ َوَرْحَمُة للااَِّ َوَ�َرَكاُتهُ َعَلْیك َأیَُّها النَِّبيِّ َوَرْحَمُة للااَِّ َوَ�َرَكاُتهُ ««ي َ�ْعِرُفُه ُ�لُّ َأَحٍد ي َ�ْعِرُفُه ُ�لُّ َأَحٍد الَّذِ الَّذِ   سَّ

فه نعـــم هـــو تحیـــة المســـلمین الســـالم علـــیكم ورحمـــة هللا و�ر�اتـــه، �النســـبة لألحیـــاء ُ�خیَّـــر بـــین تعر�فـــه  بین تعر� یاء ُ�خیَّر  سبة لألح ته، �الن مة هللا و�ر�ا لیكم ورح سالم ع سلمین ال یة الم هو تح عم  ن
ها �ل وتنكیــره، وأمــا �النســبة لألمــوات فُیعــرَّف، وهــذه التحیــة �عرفهــا �ــل  عرَّف، وهذه التحیة �عرف ما �النسبة لألموات فُی ینهم، مین فیمــا بیــنهم، أحد تحیة المسلأحــد تحیــة المســلوتنكیره، وأ ما ب مین فی

 وهي أ�ًضا تحیة أهل الجنة.وهي أ�ًضا تحیة أهل الجنة.
 طالب: ...........طالب: ...........

ـــدعاء �الســـالمة ـــم إذا �ـــان هـــو ال ـــین أهـــل العل ـــى خـــالف ب سالمةعل لدعاء �ال هو ا �ان  لم إذا  هل الع بین أ خالف  لى  سالمأو اســـم الســـالم  ،،ع سم ال سبحانه ســـبحانه وهو هللا وهـــو هللا   ،،أو ا
 ..وتعالىوتعالى

وُه "" وُه َخصُّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َخصُّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـَالِم َعَلْیـِه، ِلِعَظـِم َحقِّـ  -َص ِم َحقِّ َأوًَّال ِ�السَّ ِه، ِلِعَظ َالِم َعَلْی ْیِهْم، وَ ِه َعَلـْیِهْم، وَ َأوًَّال ِ�السَّ ُموُه َعَلـى التَّْسـِلیِم ِه َعَل ِلیِم َقـدَّ ى التَّْس ُموُه َعَل دَّ َق
ِهْم لَِذِلكَ َعَلـــى َأْنُفِســـِهْم ِلـــَذِلكَ  ـــَالِم َعَلـــْیِهْم ِفـــي َقـــْوِلِهمْ   ،،َعلَى َأْنُفِس َالِم َعلَْیِهْم فِي قَْوِلِهمْ ُثـــمَّ َأْتَبُعـــوُه ِ�السَّ ـــَالُم َعَلْیَنـــا َوَعَلـــى ِعَبـــاِد للااَِّ ««  ::ثُمَّ َأْتَبعُوُه ِ�السَّ َالُم َعَلْینَا َوَعلَى ِعبَاِد للااَِّ السَّ السَّ

اِلِحینَ  اِلِحینَ الصَّ  ".".ضِ ضِ َماِء َواْألَرْ َماِء َواْألَرْ َوَقْد َوَرَد: َأنَُّه َ�ْشَمُل ُ�لَّ َعْبٍد َصاِلٍح ِفي السَّ َوَقْد َوَرَد: َأنَُّه َ�ْشَمُل ُ�لَّ َعْبٍد َصاِلٍح ِفي السَّ   ،،»»الصَّ
 والعبد الصالح هو القائم �حقوق هللا وحقوق عباده.والعبد الصالح هو القائم �حقوق هللا وحقوق عباده.

اِلُح ِ�َأنَُّه اْلَقاِئُم ِ�ُحُقوِق للااَِّ َوُحُقوِق ِعَباِدِه، َوَدَرَجاُتُهْم ُمَتَفاِوَتةٌ "" َر الصَّ اِلُح ِ�َأنَُّه اْلَقاِئُم ِ�ُحُقوِق للااَِّ َوُحُقوِق ِعَباِدِه، َوَدَرَجاُتُهْم ُمَتَفاِوَتةٌ َوُفسِّ َر الصَّ  ..َوُفسِّ
 ".".قٍّ َغْیُرهُ قٍّ َغْیُرهُ َال ُمْسَتَحقَّ ِلْلِعَباَدِة ِ�حَ َال ُمْسَتَحقَّ ِلْلِعَباَدِة ِ�حَ   »»َأْشَهُد َأْن َال إَلَه إالَّ للااَُّ َأْشَهُد َأْن َال إَلَه إالَّ للااَُّ ««
وال مستحق للعبادة غیره، فال معبود �حقٍّ غیر هللا وال مسـتحق للعبـادة غیـره، فـال معبـود �حـقٍّ غیـر هللا   ،،ي: ُأقر وأعترف جازًما �أن هللا ال شر�ك لهي: ُأقر وأعترف جازًما �ـأن هللا ال شـر�ك لـهأأ

 ..سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى
 ..ِألَنَّ اْلُمْشِرِ�یَن َ�اُنوا َ�ْعُبُدوَنُه َوُ�ْشِرُ�وَن َمَعُه َغْیَرهُ ِألَنَّ اْلُمْشِرِ�یَن َ�اُنوا َ�ْعُبُدوَنُه َوُ�ْشِرُ�وَن َمَعُه َغْیَرهُ   ؛؛َفُهَو َقْصُر إْفَرادٍ َفُهَو َقْصُر إْفَرادٍ ""
ــًدا عَ «« َهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا عَ َوَأْشــَهُد َأنَّ ُمَحمَّ وُلهُ ْبــُدُه َوَرُســوُلهُ َوَأْش ُدُه َوَرُس اِت َهَكــَذا ُهــَو ِبَلْفــِظ َعْبــِدِه َوَرُســوِلِه ِفــي َجِمیــِع ِرَواَ�ــاِت اْألُمََّهــاِت   »»ْب اِت اْألُمََّه یِع ِرَواَ� ي َجِم وِلِه ِف ِدِه َوَرُس ِظ َعْب َو ِبَلْف َذا ُه َهَك

، َوَوَهَم اْبُن اْألَِثیِر ِفي َجاِمِع اْألُُصوِل َفَساَق َحِدیَث اْبِن َمْسـُعودٍ  تِّ ُعودٍ السِّ ، َوَوَهَم اْبُن اْألَِثیِر ِفي َجاِمِع اْألُُصوِل َفَساَق َحِدیَث اْبِن َمْس تِّ ِظ: ِبَلْفـِظ:   السِّ ـًدا َرُسـوُل ((ِبَلْف وُل َوَأنَّ ُمَحمَّ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُس
ْیَخْیِن َوَغیْ َوَنَسَبُه إَلى اَوَنَسَبُه إَلى ا  ،،))للااَِّ للااَِّ  ْیَخْیِن َوَغیْ لشَّ  ".".ِرِهَماِرِهَمالشَّ

بن لمــاذا؟ هــل نقــول: وِهــم ابــن األثیــر أو بنــاًء علــى منهجــه وقاعدتــه وطر�قتــه؟ هــل هــذا وهــم مــن ابــن  ته؟ هل هذا وهم من ا ناًء على منهجه وقاعدته وطر�ق یر أو ب بن األث م ا ماذا؟ هل نقول: وِه ل
 األثیر؟األثیر؟

 طالب: ...........طالب: ...........
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من الكتب هــم صــرَّحوا �ــأن النقــل مــن الكتــب  قل  �أن الن من الكتبابــن األثیــر ینقــل مــن الكتــب-هم صرَّحوا  قل  یر ین بن األث �المعنى ال والنقــل مــن الكتــب �ــالمعنى ال   ،،-ا من الكتب  قل  والن
 من الكتب، من المصنفات.من الكتب، من المصنفات.جوز الروا�ة �المعنى جوز الروا�ة �المعنى �جوز، بل ال ُبد من اللفظ، ال ت�جوز، بل ال ُبد من اللفظ، ال ت

   طالب: ........... طالب: ........... 
نعم ابن األثیر والبیهقي والحمیدي أ�ًضا اعتمادهم على المستخرجات، والمستخرجات ُتخالف في نعم ابن األثیر والبیهقي والحمیدي أ�ًضـا اعتمـادهم علـى المسـتخرجات، والمسـتخرجات ُتخـالف فـي 
حدیث أخرجه اللفــظ �ثیــًرا وفــي المعنــى ر�مــا؛ ولــذا إذا قــال ابــن األثیــر أو البیهقــي أو الحمیــدي: الحــدیث أخرجــه  یر أو البیهقي أو الحمیدي: ال بن األث قال ا ما؛ ولذا إذا  یًرا وفي المعنى ر� فظ �ث الل

مد على المستخرجات أصل الحدیث؛ ألنه �عتمد على مـد علـى المسـتخرجات أصـل الحـدیث؛ ألنـه �عتمـد علـى أصل الحدیث؛ ألنه �عتأصـل الحـدیث؛ ألنـه �عتالشیخان، فالمراد الشیخان، فـالمراد 
 المستخرجات. المستخرجات. 

ـــــَزا ـــــْن َع ـــــي َوَم ـــــي الَبْیَهق ـــــَل َ�ْعن َزاَواَألْص َ َْن ع قي َوم ني الَبْیَه َل َ�ْع  َواَألصْ
 

ََّزاَوَلْیـــــــــــــــــــَت إْذ َزاَد الُحَمیـــــــــــــــــــِدي َمیَّـــــــــــــــــــَزا  یِدي َمی َت إْذ َزاَد الُحَم ْ  َوَلی
 هذه طر�قته ومنهجه؟هذه طر�قته ومنهجه؟أم أم إًذا هل نقول: ابن األثیر وِهم إًذا هل نقول: ابن األثیر وِهم  

 طالب: هذه طر�قته ومنهجه.طالب: هذه طر�قته ومنهجه.
لدیبع في (مختصر جامع األصول تیسیر الوصول) بن الـدیبع فـي (مختصـر جـامع األصـول تیسـیر الوصـول) �ا�ـا  وأما من جاء �عدهوأمـا مـن جـاء �عـدهنعم هذه طر�قته، نعم هذه طر�قتـه،  بن ا

 فهو ناقٌل عنه ُمقلٌِّد له في �ل شيء.فهو ناقٌل عنه ُمقلٌِّد له في �ل شيء.
   طالب: ........... طالب: ........... 

األصل أ�سر من المستخرج، لكن ُیوجد مستخرج جامع بین الصحیحین، فیرجع إلیه أ�سر من أن األصل أ�سر من المستخرج، لكن ُیوجد مستخرج جامع بین الصحیحین، فیرجع إلیـه أ�سـر مـن أن 
 یرجع للبخاري.یرجع للبخاري.

   طالب: ........... طالب: ........... 
 هذا ُمخل هذا.هذا ُمخل هذا.

   ......... ......... : ..: ..طالبطالب
 معنى المستخرجات؟معنى المستخرجات؟ما ما 

   طالب: ........... طالب: ........... 
 �عضهم �قول:�عضهم �قول:

ـــــَأبي ـــــِحْیِح َ� ـــــى الصَّ ـــــَتْخَرُجوا َعل َأبيَواْس َ ِحْیِح � لى الصَّ َتْخَرُجوا َع  َواسْ
 

ـــــــــــــــــــــــــِوِه،   ـــــــــــــــــــــــــٍة َوَنْح ِوِه، َعَواَن ْ ٍَة َوَنح ـــــــــــــــــــــــــِب فَ فَ َعَوان ِِب اْجَتِن  اْجَتن
ـــــــــا  ـــــــــوِن َلُهَم ـــــــــاَظ الُمُت اَعـــــــــْزَوَك ألَف َ ُوِن َلُهم اَظ الُمت َ ْزَوَك ألف َ  ع

 
 .............................................................................................. 

 المستخرج.المستخرج.  وأنت قد اعتمدت علىوأنت قد اعتمدت على  �عني ال تعزو إلى الشیخین�عني ال تعزو إلى الشیخین
............................................................................ 

 
اإْذ َخاَلفـــــــــــــْت َلْفًظـــــــــــــا َوَمْعنـــــــــــــًى ُر�ََّمـــــــــــــا  َ نًى ُر�َّم ًا َوَمْع فْت َلْفظ  إْذ َخاَل

 ..إلى آخر �المهإلى آخر �المه 
 المستخرج هو أ�ش؟المستخرج هو أ�ش؟

 �أسانید أخرى غیر أسانید األصل.�أسانید أخرى غیر أسانید األصل.  �أتي�أتي�األسانید �األسانید   ي ي طالب: �تاب یرو طالب: �تاب یرو 
 والمتون؟والمتون؟
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 ..اائً ئً شیشیطالب: والمتون في �عض األحیان یز�د طالب: والمتون في �عض األحیان یز�د 
ن، لكن قد یز�د فیها وقد یروي �المعنى؛ الختالف الطر�ق، فاالستخراج أن ن، لكن قد یز�د فیها وقد یـروي �ـالمعنى؛ الخـتالف الطر�ـق، فاالسـتخراج أن األصل أنها هي المتو األصل أنها هي المتو 

تب عــالم مــن علمــاء الحــدیث إلــى �تــاٍب معتمــد مــن ُ�تــب   �عمد حافظ�عمــد حــافظ مد من ُ� لى �تاٍب معت ماء الحدیث إ ــنَّةعالم من عل نَّةالسُّ خرِّج أحادیث الكتاب ، فُیخــرِّج أحادیــث الكتــاب السُّ ، فُی
  وجودوجـود  -�ضیق على الُمخرِّج�ضـیق علـى الُمخـرِّج-�أسانیده هو من غیر طر�ق صاحب الكتاب، لكن قد �ضیق علیه �أسانیده هو من غیر طر�ق صاحب الكتاب، لكن قـد �ضـیق علیـه 

نادر أو وهــذا نــادر أو   ،،ٍق صحیح في الكتاب، فیرو�ه عن طر�ق صاحب الكتابٍق صــحیح فــي الكتــاب، فیرو�ــه عــن طر�ــق صــاحب الكتــابالحدیث من غیر طر�الحــدیث مــن غیــر طر�ــ وهذا 
�حذفه أو ُ�علقه، فیذ�ره بال إسناد؛ لذلك ُتقابل ما �عزوه البیهقي مثًال إلى البخاري أو إلى مسلم �حذفه أو ُ�علقـه، فیـذ�ره بـال إسـناد؛ لـذلك ُتقابـل مـا �عـزوه البیهقـي مـثًال إلـى البخـاري أو إلـى مسـلم 

  وقد �شتمل ما في المستخرج على ز�ادة على ما فيوقـد �شـتمل مـا فـي المسـتخرج علـى ز�ـادة علـى مـا فـي  ،،فال تجد الموافقة، المعنى موجودفال تجد الموافقة، المعنى موجـود  ،،فتطابقفتطابق
   أ�ًضا موجود.أ�ًضا موجود.  الصحیح، لكن االختالفالصحیح، لكن االختالف

   طالب: ........... طالب: ........... 
 المتن، االختالف في السند هو األصل.المتن، االختالف في السند هو األصل.

   طالب: ........... طالب: ........... 
 ذ�روا في المستخرجات أكثر من عشر�ن فائدة.ذ�روا في المستخرجات أكثر من عشر�ن فائدة.

 َمن یذ�ر فوائد المستخرجات؟َمن یذ�ر فوائد المستخرجات؟
   طالب: ........... طالب: ........... 

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

 التقو�ة �كثرة الطرق، وأ�ًضا؟التقو�ة �كثرة الطرق، وأ�ًضا؟
 د في الروا�ات الصحیحة.د في الروا�ات الصحیحة.ح �عض األلفاظ التي في المتن التي ال ُتوجح �عض األلفاظ التي في المتن التي ال ُتوجتوضیتوضی  طالب:طالب:

، ، وقد ُیوجد �لمات في المستخرج ال ُتوجد في األصلوقد ُیوجد �لمات فـي المسـتخرج ال ُتوجـد فـي األصـل  ،،�عني الز�ادة في قدر المتن، قد ُیوجد ُجمل�عني الز�ادة في قدر المتن، قد ُیوجد ُجمل
 ..نعمنعم

   طالب: ........... طالب: ........... 
ثنا محمد،   ،،تمییز المهملتمییز المهمل ثنا محمد، یروي البخاري مثًال قال: حدَّ ـراح اختالًفـا   محمد هذا؟ �ختلف فیهمحمد هـذا؟ �ختلـف فیـه  منمنیروي البخاري مثًال قال: حدَّ ا الشُّ راح اختالًف الشُّ

تاني رجٌل أو فالن من غیر یـه محمـد بـن فـالن، وتعیـین الُمـبَهم أتـاني رجـٌل أو فـالن مـن غیـر تبایًنا، لكن الُمسَتخِرج ینص علتبایًنا، لكن الُمسَتخِرج ینص علمم بَهم أ یه محمد بن فالن، وتعیین الُم
 صاحبه في المستخرج.صاحبه في المستخرج.  ىىتسمیة فُیسمتسمیة فُیسم

   طالب: ........... طالب: ........... 
بینما الحدیث ُیروى في الصحیح �صیغة بینما الحدیث ُیروى في الصحیح �صـیغة   ،،غ األداء والتحدیث أو اإلخبار أو السماعغ األداء والتحدیث أو اإلخبار أو السماعالتصر�ح �صیالتصر�ح �صی

 َأجل فوائد المستخرجات.َأجل فوائد المستخرجات.  وهي منوهي من�صیغٍة موِهمة مع أن الراوي موصوٌف �التدلیس، �صیغٍة موِهمة مع أن الراوي موصوٌف �التدلیس، العنعنة العنعنة 
علو األسانید، ففي المستخرجات �حرص الُمستخِرج على أن �كون علو األسانید، ففي المستخرجات �حرص الُمستخِرج على أن �كـون   ،،وُجل قصد المستخرجین العلووُجل قصد المستخرجین العلو

 سنده أعلى من سند الكتاب األصلي، وهذا من الفوائد.سنده أعلى من سند الكتاب األصلي، وهذا من الفوائد.
   طالب: ........... طالب: ........... 
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 مستخرج الحاكم؟مستخرج الحاكم؟
   ... ... طالب: ........طالب: ........
 الحاكم له أ�ش؟الحاكم له أ�ش؟

 مستدرك.مستدرك.الالطالب: طالب: 
 ستدرك �ختلف تماًما عن المستخرج.ستدرك �ختلف تماًما عن المستخرج.المستدرك، المالمستدرك، الم

   طالب: ........... طالب: ........... 
 فیه؟فیه؟  ماذاماذاموجود، مطبوع، موجود، مطبوع، 

   طالب: ........... طالب: ........... 
 وهو أقدمها.وهو أقدمها.  ود المستخرجات،ود المستخرجات،من أجمن أج
     على مسلم أظن �ا شیخ.على مسلم أظن �ا شیخ.طالب: طالب: 

 ..على مسلمعلى مسلم
 طالب: ...........طالب: ...........

 یذ�رها.یذ�رها.ف المفروض أنه ف المفروض أنه تر�ها الشیخان والمصنِّ تر�ها الشیخان والمصنِّ 
     طالب: ........... طالب: ........... 

 . . ماماستدرك علیهستدرك علیهحادیث، احادیث، اعلى حد زعمه هو ألزم الشیخین �إخراج هذه األعلى حد زعمه هو ألزم الشیخین �إخراج هذه األ
 عوانة؟عوانة؟  يي�ا شیخ مستخرج على البخاري مطبوع مثل أب�ا شیخ مستخرج على البخاري مطبوع مثل أب  ههطالب: فیطالب: فی

 مستخرج أبي نعیم على الصحیحین.مستخرج أبي نعیم على الصحیحین.
 طالب: هذا المطبوع؟طالب: هذا المطبوع؟

 لكن ما ُطِبع.لكن ما ُطِبع.  ،،والبرقاني على البخاري والبرقاني على البخاري 
نن الكبرى؟: ال: الطالبطالب نن الكبرى؟بیهقي المقصود ُسنن البیهقي وُمسند الحمیدي السُّ  بیهقي المقصود ُسنن البیهقي وُمسند الحمیدي السُّ

نن الكبرى. نن الكبرى.السُّ  السُّ
 والمسند للحمیدي؟والمسند للحمیدي؟طالب: طالب: 

 (الجمع للصحیحین) المسند هو قبل الصحیحین، مسند الحمیدي قبل الصحیحین.(الجمع للصحیحین) المسند هو قبل الصحیحین، مسند الحمیدي قبل الصحیحین.  ،،ال الال ال
 طالب: و�المكم على الحمیدي في أي �تاب؟طالب: و�المكم على الحمیدي في أي �تاب؟

�كر عبد هللا بن الز�یر هذا غیر، هذا �كـر عبـد هللا بـن الز�یـر هـذا غیـر، هـذا   أبوأبـواري اري ألن الحمیدي شیخ البخألن الحمیدي شیخ البخ  ؛؛(الجمع بین الصحیحین)(الجمع بین الصحیحین)
 متقدم على البخاري ومسلم.متقدم على البخاري ومسلم.

 ؟؟ي غیر صاحب المسند، الحمیدي ثانٍ ي غیر صاحب المسند، الحمیدي ثانٍ طالب: �عني الحمیدطالب: �عني الحمید
 نعم الحمیدي صاحب (الجمع بین الصحیحین).نعم الحمیدي صاحب (الجمع بین الصحیحین).

 طالب: هذا �عد البخاري ومسلم؟طالب: هذا �عد البخاري ومسلم؟
 نعم �عدهم، محمد بن أبي نصر.       نعم �عدهم، محمد بن أبي نصر.       
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 ".".َتْیِسیِر اْلُوُصولِ َتْیِسیِر اْلُوُصولِ   َوَتِبَعُه َعَلى َوْهِمِه َصاِحبُ َوَتِبَعُه َعَلى َوْهِمِه َصاِحبُ ""
التقید �ألفاظ الكتب التقیـد �ألفـاظ الكتـب مختصر جامع األصول، لكن لو ُینَسج على منوال مثل جامع األصول مع مختصر جامع األصـول، لكـن لـو ُینَسـج علـى منـوال مثـل جـامع األصـول مـع 

 األصلیة لكان نافًعا.األصلیة لكان نافًعا.
 فائدة جامع األصول �ا شیخ؟فائدة جامع األصول �ا شیخ؟  ماماطالب: طالب: 

تة في �تاٍب واحد. تة في �تاٍب واحد.�جمع الكتب السِّ  �جمع الكتب السِّ
 طالب: هذه فقط...طالب: هذه فقط...

 في �تاٍب واحد.في �تاٍب واحد.  ااه مجموعً ه مجموعً جدجدتت  ةةبدًال من أن ترجع إلى الحدیث في ُ�تب �ثیر بدًال من أن ترجع إلى الحدیث في ُ�تب �ثیر 
 ؟؟طالب: ومعزو إلى الصحیحطالب: ومعزو إلى الصحیح

 �الحروف.�الحروف.  نعم معزوّ نعم معزوّ   معزوّ معزوّ 
، َوَلْفـُظ اْلُبَخـاِريِّ َ�َمـا َقاَلـُه   َوَتِبَعُهَماَوَتِبَعُهَما"" ُه َعَلى اْلَوْهِم اْلَجـَالُل ِفـي ُضـوِء النََّهـاِر، َوَزاَد َأنَّـُه َلْفـُظ اْلُبَخـاِريِّ ا َقاَل اِريِّ َ�َم ُظ اْلُبَخ ، َوَلْف اِريِّ ُظ اْلُبَخ اِر، َوَزاَد َأنَُّه َلْف وِء النََّه ي ُض َالُل ِف َعَلى اْلَوْهِم اْلَج

 اْلُمَصنُِّف، َفَتَنبَّْه.اْلُمَصنُِّف، َفَتَنبَّْه.
َعاِء َأْعَجَبُه إَلْیِه َفَیْدُعویَّْر ِمْن ایَّْر ِمْن اُثمَّ ِلَیَتخَ ُثمَّ ِلَیَتخَ «« َعاِء َأْعَجَبُه إَلْیِه َفَیْدُعولدُّ .ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َواللَّْفُظ ِلْلبُ ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َواللَّْفُظ ِلْلبُ   »»لدُّ .َخاِريِّ  َخاِريِّ

ِد َحـِدیُث اْبـِن َمْسـُعودٍ  ُعودٍ َقاَل اْلَبزَّاُر: َأَصحُّ َحِدیٍث ِعْنـِدي ِفـي التََّشـهُّ ِن َمْس ِدیُث اْب ِد َح هُّ ي التََّش ِدي ِف ـٍف َوِعْشـِر�َن   ،،َقاَل اْلَبزَّاُر: َأَصحُّ َحِدیٍث ِعْن ِر�َن ُیـْرَوى َعْنـُه ِمـْن َنیِّ ْن َنیٍِّف َوِعْش ُه ِم ْرَوى َعْن ُی
ــُم ُرِويَ  ــا، َوَال َنْعَل ُم ُرِويَ َطِر�ًق ا، َوَال َنْعَل ــيِّ َطِر�ًق ــْن النَِّب يِّ  َع ْن النَِّب ــلَّمَ - َع ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ِد   -َص ــي التََّشــهُّ ِد ِف هُّ ــُه، وَ فِي التََّش ــَت ِمْن ُه، وَ َأْثَب َت ِمْن حَّ َال َأَصــحَّ َأْثَب َال َأَص

 إْسَناًدا؛ َوَال َأْثَبَت ِرَجاًال َوَال َأَشدَّ َتَضاُفًرا ِ�َكْثَرِة اْألََساِنیِد َوالطُُّرِق. إْسَناًدا؛ َوَال َأْثَبَت ِرَجاًال َوَال َأَشدَّ َتَضاُفًرا ِ�َكْثَرِة اْألََساِنیِد َوالطُُّرِق. 
ُعودٍ ِد اْبـِن َمْسـُعودٍ َوَقاَل ُمْسِلٌم: إنََّما َأْجَمَع النَّاُس َعَلى َتَشهُّ َوَقاَل ُمْسِلٌم: إنََّما َأْجَمَع النَّاُس َعَلى َتَشهُّ  ِن َمْس اِألَنَّ َأْصـَحاَ�ُه َال ُ�َخـاِلُف َ�ْعُضـُهْم َ�ْعًضـا  ؛؛ِد اْب ُهْم َ�ْعًض اِلُف َ�ْعُض َحاَ�ُه َال ُ�َخ   ،،ِألَنَّ َأْص

 اْخَتَلَف َعْنُه َأْصَحاُ�ُه.اْخَتَلَف َعْنُه َأْصَحاُ�ُه.  َوَغْیُرُه َقدْ َوَغْیُرُه َقدْ 
ِد َأرْ  ِد؛ َوَقـْد َرَوى َحـِدیَث التََّشـهُّ : ُهـَو َأَصـحُّ َمـا ُرِوَي ِفـي التََّشـهُّ ِد َأرْ َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبـُن َ�ْحَیـى الـذُّْهِليُّ هُّ ِدیَث التََّش ْد َرَوى َح ِد؛ َوَق هُّ ي التََّش ا ُرِوَي ِف َو َأَصحُّ َم : ُه لذُّْهِليُّ ى ا ُن َ�ْحَی ٌة َ�َعـٌة َوَقاَل ُمَحمَُّد ْب َ�َع

 .. َمْسُعودٍ  َمْسُعودٍ ِعْشُروَن َصَحاِبی�ا ِ�َأْلَفاٍظ ُمْخَتِلَفٍة، اْخَتاَر اْلَجَماِهیُر ِمْنَها َحِدیَث اْبنِ ِعْشُروَن َصَحاِبی�ا ِ�َأْلَفاٍظ ُمْخَتِلَفٍة، اْخَتاَر اْلَجَماِهیُر ِمْنَها َحِدیَث اْبنِ وَ وَ 
ــِه:  ِد ِلَقْوِل ــٌة َعَلــى ُوُجــوِب التََّشــهُّ َل ِه: َواْلَحــِدیُث ِفیــِه َدَال ِد ِلَقْوِل هُّ وِب التََّش ى ُوُج ٌة َعَل یِه َدَالَل ِدیُث ِف ــلْ ««َواْلَح لْ َفْلَیُق ــُة اْآلِل،   ،،»»َفْلَیُق ــِه َأِئمَّ ــْد َذَهــَب إَلــى ُوُجوِ� ى ُوُجو�ِِه َأِئمَُّة اْآلِل، َوَق ْد َذهََب إَل َوَق

َالتَ َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: إنَّـُه َغْیـُر َواِجـٍب؛ ِلَعـَدِم َتْعِلیِمـِه اْلُمِسـيَء َصـَالتَ   ،،َلَماءِ َلَماءِ َوَغْیُرُهْم ِمْن اْلعُ َوَغْیُرُهْم ِمْن اْلعُ  ِه اْلُمِسيَء َص َدِم َتْعِلیِم ٍب؛ ِلَع ُر َواِج وا ُثـمَّ اْخَتَلُفـوا   ،،هُ هُ َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: إنَُّه َغْی مَّ اْخَتَلُف ُث
الَ ِفي اْألَْلَفاِظ الَِّتي َتِجُب ِعْنَد َمـْن َأْوَجَبـُه َأْو ِعْنـَد َمـْن َقـالَ  ْن َق َد َم ُه َأْو ِعْن ْن َأْوَجَب ِدیِث إنَّـُه ُسـنٌَّة، َوَقـْد َسـِمْعت َأْرَجِحیَّـَة َحـِدیِث   ::ِفي اْألَْلَفاِظ الَِّتي َتِجُب ِعْنَد َم ِمْعت َأْرَجِحیََّة َح ْد َس نٌَّة، َوَق إنَُّه ُس

 ".".ُعودٍ ُعودٍ اْبِن َمسْ اْبِن َمسْ 
   طالب: ........... طالب: ........... 

 العترة.العترة.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 آل البیت.آل البیت.
ِد اْلـــَواِرَدِة َعـــْن   ،،ثَرُ َثـــرُ َوقَْد اْختَاَرُه اْألَكْ َوَقـــْد اْخَتـــاَرُه اْألَكْ "" ـــَح َجَماَعـــٌة َغْیـــَرُه ِمـــْن َأْلَفـــاِظ التََّشـــهُّ َواِرَدِة عَْن َفُهـــَو اْألَْرَجـــُح، َوَقـــْد َرجَّ ِد الْ هُّ اِظ التََّش ْن َأْلَف َرُه مِ ٌة َغیْ َح َجَماعَ ُح، َوقَْد َرجَّ َو اْألَْرجَ َفُه

َحاَ�ِة، َوَزاَد اْبُن َأِبي َشْیَبَة َقْوُل:  َحاَ�ِة، َوَزاَد اْبُن َأِبي َشْیَبَة َقْوُل: الصَّ ي ِفي َحـِدیِث اْبـِن َمْسـُعوٍد ِمـْن ِرَواَ�ـِة َأِبـي ) ) َشِر�َك َلهُ َشِر�َك َلهُ   ُه َال ُه َال َوْحدَ َوْحدَ ((الصَّ ِة َأِب ْن ِرَواَ� ُعوٍد ِم ِن َمْس ِدیِث اْب ِفي َح
َ�اَدُة ِمْن َحِدیِث َأِبي ُموَسى  ،،، َوَسَنُدُه َضِعیفٌ ، َوَسَنُدُه َضِعیفٌ ُعَبْیَدَة َعْن َأِبیهِ ُعَبْیَدَة َعْن َأِبیهِ  َ�اَدُة ِمْن َحِدیِث َأِبي ُموَسىَلِكْن َثَبَتْت َهِذِه الزِّ  ".".َلِكْن َثَبَتْت َهِذِه الزِّ
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 سنده ضعیف لالنقطاع بینهما.سنده ضعیف لالنقطاع بینهما.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 ؟؟صححهصححه��عبیدة عبیدة   ووأبأب
 ........طالب: .......طالب: .......

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

 في موضٍع آخر.في موضٍع آخر.
َ�ــاَدُة ِمــْن َحــِدیِث َأِبــي ُموَســى"" ىَلِكــْن َثَبَتــْت َهــِذِه الزِّ ي ُموَس ِدیِث َأِب ْن َح اَدُة ِم �َ ِذِه الزِّ ْت َه ْن َثَبَت َة اْلَمْوقُ ِعْنــَد ُمْســِلٍم، َوِفــي َحــِدیِث َعاِئَشــَة اْلَمْوُقــ  َلِك ِدیِث َعاِئَش ي َح ِلٍم، َوِف َد ُمْس ي وِف ِفــي ِعْن وِف ِف

، إالَّ َأنَُّه ِ�َسـَنٍد َضـعِ   ، َوِفي َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ ، َوِفي َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ أأاْلُمَوطَّ اْلُمَوطَّ  اَرُقْطِنيِّ عِ ِعْنَد الدَّ َنٍد َض ، إالَّ َأنَُّه ِ�َس اَرُقْطِنيِّ اَل َوِفـي ُسـَنِن َأِبـي َداُود: َقـاَل   ،،یفٍ یفٍ ِعْنَد الدَّ ي َداُود: َق َنِن َأِب ي ُس َوِف
 ..َوَظاِهُرُه َأنَُّه َمْوُقوٌف َعَلى اْبِن ُعَمرَ َوَظاِهُرُه َأنَُّه َمْوُقوٌف َعَلى اْبِن ُعَمرَ   ،،))َوْحَدُه َال َشِر�َك َلهُ َوْحَدُه َال َشِر�َك َلهُ ((اْبُن ُعَمَر: ِزْدت ِفیِه اْبُن ُعَمَر: ِزْدت ِفیِه 

َعاِء َأْعَجَبهُ ««َوَقْوُلُه: َوَقْوُلُه:  َعاِء َأْعَجَبهُ ُثمَّ ِلَیَتَخیَّْر ِمْن الدُّ ْدُعوَفَیـْدُعو««  ::َزاَد َأُبو َداُودَزاَد َأُبو َداُود  ،،»»ُثمَّ ِلَیَتَخیَّْر ِمْن الدُّ َوُه النَّ َوَنْحـَوُه النَّ   ،،»»�ه�ـه  َفَی ْن وَ َسـاِئّي ِمـْن وَ َوَنْح اِئّي ِم ٍه ْجـٍه َس ْج
ــِظ:  ِظ: ِبَلْف ــْدعُ ««ِبَلْف ْدعُ َفْلَی ــا  ،،»»َفْلَی ــوُب َأْ�ًض ــاِهُرُه اْلُوُج اَوَظ وُب َأْ�ًض ْنَیا  ؛؛َوظَاِهُرُه اْلُوُج ــدُّ ــِر ال ــْن َخْی ــاَء ِم ــا َش ــْدُعو ِ�َم ــُه َی ــِه، َوَأنَّ ــِر ِ� ْنَیاِلْألَْم لدُّ ِر ا ْن َخْی اَء ِم ا َش ْدُعو ِ�َم ِر �ِِه، َوَأنَُّه َی   ،،ِلْألَمْ
 ..""َواْآلِخَرةِ َواْآلِخَرةِ 

لدنیا فال �جوز الدعاء أمـا خیـر الـدنیا فـال �جـوز الـدعاء ، ، خالًفا لمن قصر في الدعاء �خیر الدنیا فقط، خیر اآلخرة فقطخالًفا لمن قصر في الدعاء �خیر الدنیا فقط، خیر اآلخـرة فقـط أما خیر ا
ف�ــه فــ لة ُیبطلون الصي داخــل الصــالة، الحنابلــة ُیبطلــون الصــ�ه  خل الصالة، الحناب هم الة إذا دعــا �شــيٍء مــن أمــور الــدنیا، ال �قــول: اللهــم ي دا قول: الل لدنیا، ال � مور ا من أ عا �شيٍء  الة إذا د

م فیدعو �ما م فیـدعو �مـا �ل هذا ال �جوز عندهم، لكن عمو �ل هذا ال �جوز عندهم، لكـن عمـو   ،،همالجةهمالجة  ةةارزقني داًرا واسعة، وامرأًة جمیلة، ودا�ارزقني داًرا واسعة، وامرأًة جمیلة، ودا�
لدنیا واآلخرة، فأحــب ثــم یتخیــر �شــمل الــدنیا واآلخــرة، فــ عین الــدنیا مــا تطلــب لآلخــرة، إذا �انــت ممــا ُ�عــین   أمورأمورأحب ثم یتخیر �شمل ا لدنیا ما تطلب لآلخرة، إذا �انت مما ُ� المسلم المســلم ا

   على سلوك طر�ق اآلخرة فهي مطلو�ة.    على سلوك طر�ق اآلخرة فهي مطلو�ة.    
   طالب: ........... طالب: ........... 

 أین؟أین؟
   طالب: ........... طالب: ........... 

 اهیر على استحبا�ه.اهیر على استحبا�ه.الالم الم األمر، واألمر األصل فیه الوجوب، لكن الجمالالم الم األمر، واألمر األصل فیه الوجوب، لكن الجم  »»ُثمَّ ِلَیَتَخیَّْر ُثمَّ ِلَیَتَخیَّْر ««
 ".".ٌس ٌس َوَقْد َذَهَب إَلى ُوُجوِب اِالْسِتَعاَذِة اْآلِتَیِة َطاوُ َوَقْد َذَهَب إَلى ُوُجوِب اِالْسِتَعاَذِة اْآلِتَیِة َطاوُ ""

ما تر�ها، التعوذ �اهلل من أر�ع، أمره �إعادة أمــر ابنــه �إعــادة الصــالة لمــا تر�هــا، التعــوذ �ــاهلل مــن أر�ــع، أمــره �إعــادة   یح مسلمیح مســلمس في صحس فــي صــحطاو طــاو  نه �إعادة الصالة ل أمر اب
 الصالة.الصالة.

   طالب: ........... طالب: ........... 
 بتفصیٍل ال ینبغي.بتفصیٍل ال ینبغي.  اائً ئً یی�طلب ش�طلب ش  ،،نعم، لكن ال ُ�سرف في الدعاءنعم، لكن ال ُ�سرف في الدعاء  ،،إن دعا في أمور الدنیاإن دعا في أمور الدنیا

َالِة َلمَّا َلْم َیَتعَ "" َعاَدِة ِللصَّ َالِة َلمَّا َلْم َیَتعَ َفِإنَُّه َأَمَر اْبَنُه ِ�اإلِْ َعاَدِة ِللصَّ ْذ ِمْن اْألَْرَ�ِع اْآلِتي ِذْ�ُرَهـا، َوِ�ـِه َقـاَل َ�ْعـُض الظَّاهِ َفِإنَُّه َأَمَر اْبَنُه ِ�اإلِْ ُض الظَّاهِ وَّ اَل َ�ْع ِه َق ا، َوِ� ْذ ِمْن اْألَْرَ�ِع اْآلِتي ِذْ�ُرَه ِر�َِّة، ِر�َّـِة، وَّ
ِل، َوالظَّـاِهُر َمـعَ  ِد اْألَوَّ عَ َوَقاَل اْبُن َحـْزٍم: َوَ�ِجـُب َأْ�ًضـا ِفـي التََّشـهُّ ِل، َوالظَّاِهُر َم ِد اْألَوَّ هُّ ي التََّش ا ِف ُب َأْ�ًض ْزٍم: َوَ�ِج َب اْلَحَنِفیَُّة  اْلَقاِئـِل ِ�ـاْلُوُجوِب، َوَذَهـَب اْلَحَنِفیَّـُة َوَقاَل اْبُن َح اْلُوُجوِب، َوَذَه ِل ِ�  اْلَقاِئ

َال ٌس إَلى َأنَُّه َال ٌس إَلى َأنَُّه َال َوالنََّخِعيُّ َوَطاوُ َوالنََّخِعيُّ َوَطاوُ  َال َیْدُعو ِفي الصَّ ْدُعو ِة إالَّ ِ�َما ُیوَجُد ِفـي اْلُقـْرآِن، َوَقـاَل َ�ْعُضـُهْم: َال َیـْدُعو َیْدُعو ِفي الصَّ ُهْم: َال َی اَل َ�ْعُض ْرآِن، َوَق ي اْلُق ِة إالَّ ِ�َما ُیوَجُد ِف
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ــُه  ــْوَلْیِن َقْوُل ــُردُّ اْلَق ــْأُثوًرا، َوَ� ــاَن َم ــا َ� ْوَلْیِن َقْولُُه إالَّ ِ�َم ُردُّ اْلَق ْأُثوًرا، َوَ� اَن َم ا َ� ــلَّى -إالَّ ِ�َم لَّى َص ــلَّمَ َص ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّمَ للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی َعاِء ««  ::-للااَّ ــدُّ ــْن ال ــْر ِم ــمَّ ِلَیَتَخیَّ َعاِء ُث لدُّ ْن ا ثُمَّ ِلَیَتَخیَّْر ِم
 ".".»»َأْعَجَبهُ َأْعَجَبهُ 

 أجل سواًء �ان مما ثبت أو مما �ختاره هو.أجل سواًء �ان مما ثبت أو مما �ختاره هو.  »»یَّْر یَّْر ُثمَّ ِلَیَتخَ ُثمَّ ِلَیَتخَ ««
   طالب: ........... طالب: ........... 

 ".".»»َما َأَحبَّ َما َأَحبَّ ««َوِفي َلْفِظ: َوِفي َلْفِظ: ""
   طالب: ........... طالب: ........... 

 �صلي على النبي، ثم یدعو.�صلي على النبي، ثم یدعو.
   طالب: ........... طالب: ........... 

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

ثاني؛ شـهد األول والثـاني؛ من غیر تفصیل شامل للتمن غیر تفصیل شامل للت  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–األمر �الصالة على النبي األمر �الصالة على النبي  شهد األول وال
 ك �قولون: لو أطال اإلمام ُ�صلي على النبي في التشهد.ك �قولون: لو أطال اإلمام ُ�صلي على النبي في التشهد.ولذلولذل

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

ل الفاتحة وهي ر�ن؟  ههفیفی ل الفاتحة وهي ر�ن؟أحد یر�ع وهو ما �مِّ  أحد یر�ع وهو ما �مِّ
   طالب: ........... طالب: ........... 

 الدعاء في ُدبر الصالة.الدعاء في ُدبر الصالة.
 ".".»»ِمْن الثََّناِء َما َشاءَ ِمْن الثََّناِء َما َشاءَ ««  ::َوِفي َلْفٍظ ِلْلُبَخاِريِّ َوِفي َلْفٍظ ِلْلُبَخاِريِّ ""

   ........ ........ طالب: ...طالب: ...
 �عني تكون في ُحكم المسبوق، �عني مثل من جاء واإلمام راكع، تسقط عنه.�عني تكون في ُحكم المسبوق، �عني مثل من جاء واإلمام راكع، تسقط عنه.  ،،�كفي، تتا�عه�كفي، تتا�عه

اِعي َأْن َیْدُعَو ِ�َما َأَرادَ "" اِعي َأْن َیْدُعَو ِ�َما َأَرادَ َفُهَو إْطَالُق الدَّ َالِة إالَّ ِ�َأْمِر اْآلِخَرةِ َوَقاَل اْبُن ِسیَوَقاَل اْبُن ِسی  ،،َفُهَو إْطَالُق الدَّ َالِة إالَّ ِ�َأْمِر اْآلِخَرةِ ِر�َن: َال َیْدُعو ِفي الصَّ  ..ِر�َن: َال َیْدُعو ِفي الصَّ
ِن مَ ْنُصـوٍر ِمـْن َحـِدیِث اْبـِن مَ َوَقْد َأْخَرَج َسِعیُد ْبُن مَ َوَقْد َأْخَرَج َسِعیُد ْبُن مَ  ِدیِث اْب ْن َح وٍر ِم ـَالِة: َأْي النَِّبـيُّ ْنُص َد ِفـي الصَّ يُّ ْسـُعوٍد: َفَعلََّمَنـا التََّشـهُّ َالِة: َأْي النَِّب ي الصَّ َد ِف هُّ ا التََّش ُعوٍد: َفَعلََّمَن -ْس
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ دُ ُثــمَّ َ�ُقــوُل: إَذا َفــَرَغ َأَحــدُ   -َص َرَغ َأَح وُل: إَذا َف مَّ َ�ُق ِد َفْلَیُقــْل: ُث ْل: ُكْم ِمــْن التََّشــهُّ ِد َفْلَیُق هُّ ْن التََّش ــي َأْســَأُلك ِمــْن ««ُكْم ِم ْن اللَُّهــمَّ إنِّ َأُلك ِم ي َأْس مَّ إنِّ اللَُّه

رِّ اْلَخْیِر َما َعِلْمت اْلَخْیِر َما َعِلْمت  رِّ ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوُذ ِ�ك ِمْن الشَّ مَّ  ُ�لِّـِه َمـا َعِلْمـت ِمْنـُه َوَمـا َلـْم َأْعَلـْم، اللَُّهـمَّ ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوُذ ِ�ك ِمْن الشَّ ْم، اللَُّه ْم َأْعَل ا َل ُه َوَم ت ِمْن ا َعِلْم  ُ�لِِّه َم
ــي َأْســَأُلك ِمــْن َخْیــِر َمــا َســَأَلك ِمْنــُه ِعَبــ ُه ِعبَ إنِّ َأَلك ِمْن ا َس ِر َم ْن َخْی َأُلك ِم ي َأْس ــاِلُحوَن، َوَأُعــوُذ ِ�ــك ِمــْن َشــرِّ َمــا اْســَتَعاَذك ِمْنــُه إنِّ ُه اُدك الصَّ َتَعاَذك ِمْن ا اْس رِّ َم ْن َش ك ِم وُذ ِ� اِلُحوَن، َوَأُع اُدك الصَّ

اِلُحونَ  اِلُحونَ ِعَباُدك الصَّ ْنَیا َحَسَنةً {{  ِعَباُدك الصَّ ْنَیا َحَسَنةً َر�ََّنا آِتَنا ِفي الدُّ  ..»»]]201201[البقرة:[البقرة:  اْآلَ�ةَ اْآلَ�ةَ   }}َر�ََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
ِد َما َأَفاَدُه َقْوُلُه: َوِللنََّساِئيِّ َأْي ِمْن َحِدیِث ا ِد َما َأَفاَدُه َقْوُلُه: َوِللنََّساِئيِّ َأْي ِمْن َحِدیِث اَوِمْن َأِدلَِّة ُوُجوِب التََّشهُّ َل َأْن ُ�نَّا َنُقـوُل َقْبـَل َأْن   ::ْبِن َمْسُعودٍ ْبِن َمْسُعودٍ َوِمْن َأِدلَِّة ُوُجوِب التََّشهُّ وُل َقْب ُ�نَّا َنُق

دُ  دُ ُ�ْفَرَض َعَلْیَنا التََّشهُّ    ..ُ�ْفَرَض َعَلْیَنا التََّشهُّ
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َالُم َعَلى ِجْبِر�َل، َوِمیَكاِئیَل؛ َفَقـاَل َرُسـوُل للااَِّ اا، َوُهَو: ، َوُهَو: نُِّف َتَماَمهُ نُِّف َتَماَمهُ َحَذَف اْلُمَص َحَذَف اْلُمَص  َالُم َعَلى للااَِّ، السَّ وُل للااَِّ لسَّ اَل َرُس َالُم َعَلى ِجْبِر�َل، َوِمیَكاِئیَل؛ َفَق َالُم َعَلى للااَِّ، السَّ   -لسَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".إَلى آِخرِهِ إَلى آِخرِهِ   »»التَِّحیَّاتُ التَِّحیَّاتُ ««َوَلِكْن ُقوُلوا: َوَلِكْن ُقوُلوا:   ،،وا َهَذاوا َهَذا: َال َتُقولُ : َال َتُقولُ -َصلَّى للااَّ

َل َأْن َقْبـَل َأْن �اللفظ المقصود، وهو "�اللفظ المقصـود، وهـو "  �أتي�أتيإنما إنما   ،،بلفٍظ معدوٍل عنهبلفٍظ معدوٍل عنه  تيتي�أ�أفال فال   ،،طِبع في الكتاب االختصارطِبع في الكتاب االختصار َقْب
 والتشهد فرض. والتشهد فرض.   ،،""ُ�ْفَرَض ُ�ْفَرَض 

�َجاِب، إالَّ َأنَُّه َأخْ "" �َجاِب، إالَّ َأنَُّه َأخْ َفِفي َقْوِلِه: ُ�ْفَرُض َعَلْیَنا، َدِلیٌل َعَلى اإلِْ ِن َرَج النََّساِئّي َهَذا اْلَحِدیَث ِمْن َطِر�ِق اْبـِن َفِفي َقْوِلِه: ُ�ْفَرُض َعَلْیَنا، َدِلیٌل َعَلى اإلِْ َرَج النََّساِئّي َهَذا اْلَحِدیَث ِمْن َطِر�ِق اْب
 ..ُعَیْیَنةَ ُعَیْیَنةَ 

ــِد  ــُن َعْب ــاَل اْب ِد َق ُن َعْب اَل اْب ــي اِالْســَق ــرِّ ِف ي اِالسْ اْلَب رِّ ِف ــيُّ اْلَب اَرُقْطِنيُّ َواْلَبْیَهِق ــدَّ ــُه ال ــَرَج ِمْثَل ــَذِلَك، َوَأْخ ــَة ِب ــُن ُعَیْیَن َد اْب ــرَّ يُّ ِتْذَكاِر: َتَف اَرُقْطِنيُّ َواْلَبْیَهِق لدَّ ُه ا َرَج ِمْثَل َذِلَك، َوَأْخ َة ِب ُن ُعَیْیَن َد اْب رَّ ِتْذَكاِر: َتَف
َحاُه، َوِألَْحَمَد َأيْ  َحاُه، َوِألَْحَمَد َأيْ َوَصحَّ لَّى للااَُّ َصـلَّى للااَُّ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ   ِن َمْسُعوٍد َوُهَو ِمْن َأِدلَِّة اْلُوُجوِب َأْ�ًضاِن َمْسُعوٍد َوُهَو ِمْن َأِدلَِّة اْلُوُجوِب َأْ�ًضاِمْن َحِدیِث ابْ ِمْن َحِدیِث ابْ   ::َوَصحَّ   َص

دَ   َعلََّمهُ َعلََّمهُ   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  دَ التََّشهُّ ِد للااَِّ، َأْخَرَجُه َأْحَمُد َعْن َأِبي ُعَبْیـَدَة َعـْن َعْبـِد للااَِّ،   ..َوَأَمَرُه َأْن ُ�َعلَِّمُه النَّاَس َوَأَمَرُه َأْن ُ�َعلَِّمُه النَّاَس   ،،التََّشهُّ ْن َعْب َدَة َع َأْخَرَجُه َأْحَمُد َعْن َأِبي ُعَبْی
ــُه َرُســولُ  ــاَل: َعلََّم ولُ َق ُه َرُس اَل: َعلََّم ــِه َوَســلَّمَ -للااَِّ للااَِّ   َق ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــَرُه َأْن ُ�َعلَِّمــهُ   -َص َد َوَأَم هُ التََّشــهُّ َرُه َأْن ُ�َعلَِّم َد َوَأَم هُّ ــاَس:   التََّش ــاتُ ««النَّاَس: النَّ   »»التَِّحیَّاتُ التَِّحیَّ

 ..َوَذَكَرُه إَلى آِخرِهِ َوَذَكَرُه إَلى آِخرِهِ 
ــاسٍ  ِن َعبَّاسٍ َوِلُمْســِلٍم َعــْن اْبــِن َعبَّ ْن اْب ِلٍم َع ِ َقــاَل: َ�ــاَن َرُســوُل للااَِّ   -مامــارضي هللا عنهرضــي هللا عنه–  َوِلُمْس وُل للااَّ اَن َرُس اَل: َ� ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َق لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص

َد ُ�عَ ُ�عَ  َد لُِّمَنا التََّشهُّ َباُت هللَِِّ ««لُِّمَنا التََّشهُّ َلَواُت الطَّیِّ َباُت هللَِِّ التَِّحیَّاُت اْلُمَباَرَكاُت الصَّ َلَواُت الطَّیِّ  ".".إَلى آِخرِهِ إَلى آِخرِهِ   »»التَِّحیَّاُت اْلُمَباَرَكاُت الصَّ
ناس ســبب العــدول عــن �عــض األلفــاظ واالقتصــار علــى �عضــها مثــل التــزام تشــهد واحــد �جعــل النــاس  حد �جعل ال شهد وا تزام ت ثل ال لى �عضها م صار ع فاظ واالقت عض األل عن � عدول  سبب ال

یات هللُینكـــرون األلفـــاظ األخـــرى، �عنـــي لـــو تشـــهد شـــخص بتشـــهد ابـــن عبـــاس: التحیـــات هلل باس: التح بن ع شهد ا شخص بت شهد  لو ت ني  خرى، �ع فاظ األ كرون األل ر�ات ر�ـــات المباالمبا  ،،ُین
ما �عرفو الطیبــات. ُینَكــر علیــه أشــد اإلنكــار؛ ألن النــاس مــا �عرفو  ناس  كار؛ ألن ال شد اإلن یه أ ر عل بات. ُینَك ر أن اإلنســننالطی سهــا، لكــن لــو ُقــدِّ ر أن اإلن دِّ لو ُق كن  هذا ان �ــأتي بهــذا ها، ل �أتي ب ان 

ناس ونوّ وعلَّــم النــاس ونــوّ   ،،وذاك تارةوذاك تــارة  ،،تارةتــارة ــرُهم �مــا ثبــت عــن النبــي وعلَّم ال رُهم �ما ثبت عن النبي رهم و�صَّ یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–رهم و�صَّ �ان �ــان   -عل
 أولى.أولى.

َالُم َعَلْیك َأیَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة للااَِّ ««َتَماُمُه: َتَماُمُه: "" َالُم َعَلْیك َأیَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة للااَِّ السَّ ـاِلِحینالسَّ َالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَبـاِد للااَِّ الصَّ اِلِحین َوَ�َرَكاُتُه، السَّ اِد للااَِّ الصَّ َالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَب   ،، َوَ�َرَكاُتُه، السَّ
ـــًدا َرُســـوُل للااَِّ شْ ْشـــأَ أَ  ـــَهُد َأنَّ ُمَحمَّ ُ، َوَأْش ـــَه إالَّ للااَّ وُل للااَِّ َهُد َأْن َال إَل َهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُس ُ، َوَأشْ ـــي َداُود، َوَرَواُه   »»َهُد َأْن َال إلََه إالَّ للااَّ ـــِلٍم، َوَأِب ـــُظ ُمْس ـــَذا َلْف ِلٍم، َوَأبِي َداُود، َوَرَواُه َه ُظ ُمْس هََذا َلفْ

َحُه َ�َذِلَك، َلِكنَّ  َحُه َ�َذِلَك، َلِكنَّ التِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ ـَالَم ُمَنكَّـًرا، َوَرَواُه اْبـُن َماَجـهْ التِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ هْ ُه َذَكَر السَّ ُن َماَج َالَم ُمَنكًَّرا، َوَرَواُه اْب ِلمٍ َكُمْسـِلمٍ   ُه َذَكَر السَّ َهُد َوَأْشـَهُد ««اَل: اَل: َلِكنَُّه قَ َلِكنَّـُه َقـ  ،،َكُمْس َوَأْش
َالِم َأْ�ًضـا َوَقـاَال ِفیـِه:   ،،»»َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  اِفِعيُّ َوَأْحَمُد ِبَتْنِكیِر السَّ یِه: َوَرَواُه الشَّ اَال ِف ا َوَق َالِم َأْ�ًض اِفِعيُّ َوَأْحَمُد ِبَتْنِكیِر السَّ ـًدا((َوَرَواُه الشَّ   ))َوَأنَّ ُمَحمًَّداَوَأنَّ ُمَحمَّ

ـَلَواتِ   َوَلْم َیْذُكْر َوَلْم َیْذُكْر  َلَواتِ َأْشَهُد، َوِفیِه ِزَ�اَدُة اْلُمَباَرَكـاِت، َوَحـْذُف اْلـَواِو ِمـْن الصَّ ْن الصَّ َواِو ِم ْذُف اْل اِت، َوَح َبـاِت؛ َوَقـْد اْخَتـاَر َأْشَهُد، َوِفیِه ِزَ�اَدُة اْلُمَباَرَك اَر ، َوِمـْن الطَّیِّ ْد اْخَت اِت؛ َوَق َب ْن الطَّیِّ ، َوِم
َد اْبِن َعبَّاسٍ  اِفِعيُّ َتَشهُّ َد اْبِن َعبَّاسٍ الشَّ اِفِعيُّ َتَشهُّ  َهَذا.َهَذا.  الشَّ

ـا ِقیـَل َلـُه: َ�ْیـَف ِصـْرَت إَلـى َحـدِ  ـاِفِعيُّ َلمَّ دِ َقاَل اْلُمَصنُِّف: إنَُّه َقاَل الشَّ ى َح ْرَت إَل َف ِص ُه: َ�ْی یَل َل اِفِعيُّ َلمَّا ِق ِد؟   یثِ یثِ َقاَل اْلُمَصنُِّف: إنَُّه َقاَل الشَّ ِد؟ اْبـِن َعبَّـاٍس ِفـي التََّشـهُّ هُّ ي التََّش ِن َعبَّاٍس ِف اْب
اَل:َقــاَل: ــا َرَأْیُتــُه َواِســًعا، َوَســِمعْ   َق ِمعْ َلمَّ ًعا، َوَس ُه َواِس ــاسٍ َلمَّا َرَأْیُت ِن َعبَّاسٍ ته َعــْن اْبــِن َعبَّ ْن اْب ْن َصــِحیًحا َ�ــاَن ِعْنــِدي َأْجَمــَع، َوَأْكَثــَر َلْفًظــا ِمــْن   ته َع ا ِم َر َلْفًظ َع، َوَأْكَث ِدي َأْجَم اَن ِعْن ِحیًحا َ� َص
 ".".َغْیرِهِ َغْیرِهِ 

 الشافعي ال �منع غیره من التشهدات. الشافعي ال �منع غیره من التشهدات.   ،،مع أنه ال �منع غیرهمع أنه ال �منع غیره
.فَ فَ "" .َأَخْذت ِ�ِه َغْیَر ُمَعنٍِّف ِلَمْن َ�ْأُخُذ ِ�َغْیرِِه ِممَّا َصحَّ  َأَخْذت ِ�ِه َغْیَر ُمَعنٍِّف ِلَمْن َ�ْأُخُذ ِ�َغْیرِِه ِممَّا َصحَّ
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و ُمحَ َوَعْن َفَضاَلَة ِ�َفْتِح اْلَفـاِء ِبِزَنـِة َسـَحاَ�ٍة، ُهـَو َأُبـو ُمحَ  َو َأُب َحاَ�ٍة، ُه ِة َس اِء ِبِزَن ـٍد َفَضـاَلُة ْبـُن ُعَبْیـٍد ِ�ِصـیَغِة التَّْصـِغیِر ِلَعْبـٍد، َوَعْن َفَضاَلَة ِ�َفْتِح اْلَف ٍد، مَّ ِغیِر ِلَعْب یَغِة التَّْص ٍد ِ�ِص ُن ُعَبْی اَلُة ْب مٍَّد َفَض
ُل َمَشاِهِدِه ُأُحٌد، ، َأوَّ ُل َمَشاِهِدِه ُأُحٌد،َأْنَصاِريٍّ َأْوِسيٍّ ، َأوَّ َجَرِة، ُثمَّ اْنَتقَ   َأْنَصاِريٍّ َأْوِسيٍّ َجَرِة، ُثمَّ اْنَتقَ ُثمَّ َشِهَد َما َ�ْعَدَها، َوَ�اَ�َع َتْحَت الشَّ ـاِم، ُثمَّ َشِهَد َما َ�ْعَدَها، َوَ�اَ�َع َتْحَت الشَّ اِم، َل إَلى الشَّ َل إَلى الشَّ

كَ َوَسَكَن ِدَمْشَق، َوَتَولَّى اْلَقَضاَء ِبَها، َوَمـاَت ِبَهـا، َوِقیـَل َغْیـُر َذِلـكَ  ُر َذِل یَل َغْی ا، َوِق اَت ِبَه ِ َقـاَل: َسـِمَع َرُسـوُل للااَِّ   ،،َوَسَكَن ِدَمْشَق، َوَتَولَّى اْلَقَضاَء ِبَها، َوَم وُل للااَّ ِمَع َرُس اَل: َس لَّى َصـلَّى -َق َص
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ َ َوَلـْم ُ�َصـلِّ َعَلـى النَِّبـيِّ َرُجًال َیْدعُ َرُجًال َیْدعُ   -للااَّ يِّ و ِفي َصـَالِتِه َوَلـْم َ�ْحَمـْد للااَّ ى النَِّب لِّ َعَل ْم ُ�َص َ َوَل ْد للااَّ ْم َ�ْحَم َالِتِه َوَل ُ َعَلْیـِه -و ِفي َص ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

َذاَعِجَل َهـَذا««َفَقاَل: َفَقاَل:   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َرْ�نِ ِبُدَعاِئـِه َقْبـَل َتْقـِد�ِم اْألَْمـَرْ�نِ   ::َأيْ َأيْ » » َعِجَل َه ِد�ِم اْألَْم َل َتْق ِه َقْب اَل: ُثـمَّ َدَعـاُه َفَقـاَل:   ،،ِبُدَعاِئ اُه َفَق مَّ َدَع ُدُكْم إَذا َصـلَّى َأَحـُدُكْم ««ُث لَّى َأَح إَذا َص
یِد رَ َفْلَیْبــَدْأ ِبَتْحِمیــِد رَ  َدْأ ِبَتْحِم هِ �ِّــِه َوالثََّنــاِء َعَلْیــهِ َفْلَیبْ اِء َعَلیْ ، َوُ�ْحَتَمــُل أَ   ،،»»ّ�ِِه َوالثََّن ُل أَ َوُهــَو َعْطــٌف َتْفِســیِريٌّ ، َوُ�ْحَتمَ یِريٌّ ُه، ْن ُیــَراَد ِ�التَّْحِمیــِد َنْفُســُه، َوهَُو َعطٌْف َتْفِس یِد َنْفُس ْن یَُراَد ِ�التَّْحِم

 ".".َوِ�الثََّناِء َما ُهَو َأَعمُّ: َأْي ِعَباَرٌة، َفَیُكوُن ِمْن ِعْطِف اْلَعامِّ َعَلى اْلَخاّصِ َوِ�الثََّناِء َما ُهَو َأَعمُّ: َأْي ِعَباَرٌة، َفَیُكوُن ِمْن ِعْطِف اْلَعامِّ َعَلى اْلَخاّصِ 
ثاني �ما بلفظ الحمد الخاص، والثناء وهـو الثـاني �مـا   التحمید لفظ الحمد، والثناء ما هو أعم من ذلك األولالتحمید لفظ الحمد، والثناء ما هو أعم من ذلك األول بلفظ الحمد الخاص، والثناء وهو ال

واإلجالل، والتمجید وغیر ذلك، هذا �كون من �اب عطف العام واإلجالل، والتمجید وغیر ذلك، هذا �كون من �ـاب عطـف العـام   هو أعم من لفظ الحمد �التعظیم،هو أعم من لفظ الحمد �التعظیم،
 أما إفرادها فهو حمد.  أما إفرادها فهو حمد.    ،،على الخاص، والثناء �ما ُعرِّف تكر�ر المحامدعلى الخاص، والثناء �ما ُعرِّف تكر�ر المحامد

   طالب: ........... طالب: ........... 
ــر الحمــد �الثنــاء، األك ناء، األكولــذلك غلَّطــوا مــن فسَّ ر الحمد �الث كن ثــر �قولــون: الحمــد هــو الثنــاء علــى هللا إلــى آخــره، لكــن ولذلك غلَّطوا من فسَّ لى آخره، ل ناء على هللا إ ثر �قولون: الحمد هو الث

 الثناء غیر الحمد.الثناء غیر الحمد.ابن القیم نص على أن ابن القیم نص على أن 
 طالب: الثناء حمٌد وز�ادة.طالب: الثناء حمٌد وز�ادة.

ِحیِم}نعم، ولما قال: نعم، ولما قال:  ْحَمِن الرَّ ِحیِم}{الرَّ ْحَمِن الرَّ  ..»»َأْثَنى َعَليَّ َعْبِديَأْثَنى َعَليَّ َعْبِدي««قال: قال:   ]]33[الفاتحة:[الفاتحة:  {الرَّ
ق �ه ابن القیم بین الحمد والثناء؟ذذطالب: هذا الفرق الطالب: هذا الفرق ال ق �ه ابن القیم بین الحمد والثناء؟ي فرَّ  ي فرَّ

 نعم.نعم.
ى ي َعْطُف ُجْمَلٍة َعَلـى ُجْمَلـٍة، َفِلـَذا َلـْم ُتْجـَزْم َعَلـى ُهَو َخَبُر َمْحُذوٍف: َأْي ُثمَّ ُهَو ُ�َصلِّ ُهَو َخَبُر َمْحُذوٍف: َأْي ُثمَّ ُهَو ُ�َصلِّ   »»ُثمَّ ُ�َصلِّيُثمَّ ُ�َصلِّي««"" َزْم َعَل ْم ُتْج َذا َل ٍة، َفِل ى ُجْمَل ي َعْطُف ُجْمَلٍة َعَل

ــيِّ  ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -النَّبِيِّ النَِّب لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ لَّى للااَّ ْنَیا َواْآلِخــَرةِ ««  -َص َرةِ ُثــمَّ َیــْدُعو ِ�َمــا َشــاَء ِمــْن َخْیــِر الــدُّ ْنَیا َواْآلِخ لدُّ ِر ا ْن َخیْ اَء ِم ا َش ْدُعو ِ�مَ ُد َمــُد َرَواُه َأحْ َرَواُه َأحْ   ،،»»ثُمَّ َی مَ
َحُه التِّْرِمِذيُّ َواْبُن ِحبَّاَن َوالْ  َحُه التِّْرِمِذيُّ َواْبُن ِحبَّاَن َوالْ َوالثََّالَثُة، َوَصحَّ  ..َحاِكمُ َحاِكمُ َوالثََّالَثُة، َوَصحَّ

ـَالِة َعَلْیـِه  ِه اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى ُوُجوِب َما ُذِكَر ِمـْن التَّْحِمیـِد َوالثََّنـاِء َوالصَّ َالِة َعَلْی اِء َوالصَّ یِد َوالثََّن ْن التَّْحِم ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى ُوُجوِب َما ُذِكَر ِم لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص
َعاِء ِ�َمــا َشــاَء، َوُهــَو ُمَواِفــٌق  ٌق َوالــدُّ َو ُمَواِف اَء، َوُه ا َش َعاِء ِ�َم لدُّ یثَ ِفــي اْلَمْعَنــى ِلَحــِدیِث اْبــِن َمْســُعوٍد َوَغْیــرِِه، َفــِإنَّ َأَحاِدیــثَ َوا ِإنَّ َأَحاِد رِِه، َف ُعوٍد َوَغْی ِن َمْس ِدیِث اْب ى ِلَح ي اْلَمْعَن ِد   ِف ِد التََّشــهُّ هُّ التََّش
َالِة َعَلْیِه   ،،َتَتَضمَُّن َما ُذِكَر ِمْن اْلَحْمِد َوالثََّناءِ َتَتَضمَُّن َما ُذِكَر ِمْن اْلَحْمِد َوالثََّناءِ  َنٌة ِلَما َأْجَمَلُه َهَذا، َوَ�ْأِتي اْلَكَالُم ِفي الصَّ َالِة َعَلْیِه َوِهَي ُمَبیِّ َنٌة ِلَما َأْجَمَلُه َهَذا، َوَ�ْأِتي اْلَكَالُم ِفي الصَّ -َوِهَي ُمَبیِّ

ــلَّ  ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــِمَعُه النَّ   ،،-مَ مَ َص ــِذي َس َعاَء الَّ ــدُّ ــَذا ال ــَت َأنَّ َه ــَذا إَذا َثَب ِمَعُه النَّ َوَه َعاَء الَِّذي َس لدُّ َت َأنَّ هََذا ا ــيُّ َوهََذا إَذا َثَب يُّ ِب ــِه -ِب ُ َعَلْی ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
ِد، َوِ�الَّ َفَلـْیَس ِفـي َهـَذا اْلَحـِدیِث َدِلیـٌل َعَلـى َأنَّـُه َ�ـاَن   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ُجِل َ�اَن ِفـي َقْعـَدِة التََّشـهُّ اَن ِمْن َذِلَك الرَّ ى َأنَُّه َ� یٌل َعَل ِدیِث َدِل َذا اْلَح ي َه ْیَس ِف ِد، َوِ�الَّ َفَل هُّ َدِة التََّش ي َقْع ُجِل َ�اَن ِف ِمْن َذِلَك الرَّ

ِد، إالَّ َأنَّ ِذْ�َر اْلُمَصنِِّف َلُه ُهَناَذِلَك َحاَل َقْعَدِة اَذِلَك َحاَل َقْعَدِة ا ِد، إالَّ َأنَّ ِذْ�َر اْلُمَصنِِّف َلُه ُهَنالتََّشهُّ  ".".لتََّشهُّ
 ِهم أنه في التشهد؛ ولذلك وضعه بین أحادیث التشهد.ِهم أنه في التشهد؛ ولذلك وضعه بین أحادیث التشهد.الُمصنِّف فَ الُمصنِّف فَ 

ِد، َوَ�َأنَُّه َعَرَف َذِلَك ِمْن ِسَیاِقِه."" ِد، َوَ�َأنَُّه َعَرَف َذِلَك ِمْن ِسَیاِقِه.َیُدلُّ َعَلى َأنَُّه َ�اَن ِفي ُقُعوِد التََّشهُّ  َیُدلُّ َعَلى َأنَُّه َ�اَن ِفي ُقُعوِد التََّشهُّ
ــا ــِد�ِم اْلَوَس ــى َتْق ــٌل َعَل ــِه َدِلی اَوِفی ِد�ِم اْلَوَس یٌل َعلَى َتْق یِه َدِل ــُر َوِف ــَي َنِظی ــاِئِل َوِه ــَدْي اْلَمَس ــْیَن َی یُر ِئِل َب َي َنِظ اِئِل َوِه َدْي اْلَمَس ْیَن َی ــُد َو�ِ ِئِل َب ــاَك َنْعُب ُد َو�ِ {ِإ�َّ ــَتِعیُن}{ِإ�َّاَك َنْعُب ــاَك َنْس َتِعیُن}�َّ   �َّاَك َنْس

 ".".]]55[الفاتحة:[الفاتحة:
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م العبادة بین یدي االستعانة. م العبادة بین یدي االستعانة.قدَّ  قدَّ
َم اْلَوِسیَلَة َوِهَي اْلِعَباَدُة، َعَلى َطَلِب اِالْسِتَعاَنةِ "" َم اْلَوِسیَلَة َوِهَي اْلِعَباَدُة، َعَلى َطَلِب اِالْسِتَعاَنةِ َحْیُث َقدَّ  ".".َحْیُث َقدَّ

   طالب: ........... طالب: ........... 
 �أتي بها.�أتي بها.
   ......... ......... طالب: ..طالب: ..
 بها. بها.   �أتي�أتيال ُبد أن ال ُبد أن   ،،�الصالة على النبي�الصالة على النبي  �أتي�أتي�أتي بها �أتي بها 

   ب: ........... ب: ........... طالطال
 وهو جالس، لكن لو طال الفصل �طلت الصالة �لها.وهو جالس، لكن لو طال الفصل �طلت الصالة �لها.  اا�أتي به�أتي به  ،،ُ�عید الر�عةُ�عید الر�عةما ما هو هو 

   طالب: ........... طالب: ........... 
نه لم �قم من صالته، فُیصلي على النبي �جلــس جلســة التشــهد �أنــه لــم �قــم مــن صــالته، فُیصــلي علــى النبــي   ،،�ستقبل القبلة�ســتقبل القبلــة یه الصعلیــه الصــ–�جلس جلسة التشهد �أ الة الة عل

 ص.ص.سلَّم عن نقسلَّم عن نقثم ُ�سلِّم، ثم �سجد للسهو و�سلِّم؛ ألنه ثم ُ�سلِّم، ثم �سجد للسهو و�سلِّم؛ ألنه   ،،-والسالموالسالم
   طالب: ........... طالب: ........... 
 . . هوهو�جبره سجود الس�جبره سجود الس  إذا �ان وجوب فقطإذا �ان وجوب فقط
   طالب: ........... طالب: ........... 

هو في الصالة ما هـو فـي الصـالة مـا ففالصالة، وترك ر�عة الصـالة، وتـرك ر�عـة   فيفـي  فهوفهـو  اااألصل أنه في صالة ما دام خرج وترك ر�نً األصل أنه فـي صـالة مـا دام خـرج وتـرك ر�ًنـ
 خرج.خرج.

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

 طالب: ...........طالب: ...........

 أنها ر�ن.أنها ر�ن.  األكثر علىاألكثر على
 ر�ن؟ر�ن؟  أمأمجلسة الثانیة راتب جلسة الثانیة راتب طالب: التشهد األول في الطالب: التشهد األول في ال

 ..مثل التشهد األول �صیر التشهد الثاني، هو التشهد لكنه ثانٍ مثل التشهد األول �صیر التشهد الثاني، هو التشهد لكنه ثانٍ 
 طالب: إًذا ُ�صبح التشهد الثاني �امًال لیس الصالة على النبي فقط؟طالب: إًذا ُ�صبح التشهد الثاني �امًال لیس الصالة على النبي فقط؟

بي والصــالة علــى النبــي  یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–والصالة على الن بي التشــهد ر�ــن، والصــالة علــى النبــي   -عل یه الصالة لیــه الصــالة عع–التشهد ر�ن، والصالة على الن ل
 والجلوس له ر�ن.والجلوس له ر�ن.  ،،-والسالموالسالم
     �م؟�م؟طالب: طالب: 

 والرا�ع التسلیمتان.والرا�ع التسلیمتان.  ،،ثالثة أر�انثالثة أر�ان
   طالب: ........... طالب: ........... 

 على من ُیوجبه عند من ُیوجبه.على من ُیوجبه عند من ُیوجبه.
   طالب: ........... طالب: ........... 
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 القیام مع القدرة.القیام مع القدرة.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 بین السجدتین.بین السجدتین.الر�وع، الرفع منه، االعتدال، السجود، الرفع منه، والجلسة الر�وع، الرفع منه، االعتدال، السجود، الرفع منه، والجلسة 
   طالب: ........... طالب: ........... 

 مرة واحدة.مرة واحدة.
   لب: ........... لب: ........... طاطا

 ان، والترتیب.ان، والترتیب.تتوالصالة على النبي، والجلوس، والتسلیموالصالة على النبي، والجلوس، والتسلیم
 ".".َأُبو َمْسُعوٍد اْسُمُه ُعْقَبُة ْبُن َعاِمرِ َأُبو َمْسُعوٍد اْسُمُه ُعْقَبُة ْبُن َعاِمرِ   وهووهو  ،،َوَعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِريِّ َوَعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِريِّ ""

 عقبة بن عمرٍو.عقبة بن عمرٍو.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 دك؟دك؟عنعن  ماذاماذاالبدري، البدري، 
   طالب: ........... طالب: ........... 
 كلكم عند�م عامر؟كلكم عند�م عامر؟

 محققة أنت؟محققة أنت؟  ؟؟عندك أنتعندك أنت  ااماذماذ
   طالب: ........... طالب: ........... 

 حتى مترجم المسألة مترجم اللفظة.حتى مترجم المسألة مترجم اللفظة.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 موجود، تقدمت ترجمته.موجود، تقدمت ترجمته.
، َشِهَد اْلَعَقَبـَة الثَّاِنَیـَة َوُهـوَ َثْعَلَبَة اْألَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِجيُّ اْلَبْدرِ َثْعَلَبَة اْألَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِجيُّ اْلَبْدرِ   عمٍروعمٍرو  َأُبو َمْسُعوٍد اْسُمُه ُعْقَبُة ْبنُ َأُبو َمْسُعوٍد اْسُمُه ُعْقَبُة ْبنُ "وَ "وَ  وَ يُّ َة َوُه َة الثَّاِنَی ، َشِهَد اْلَعَقَب   يُّ

 ".".َصِغیٌر، َوَلْم َ�ْشَهْد َبْدًرا، َوِ�نََّما َنَزَل ِ�ِه َفُنِسَب إَلْیهِ َصِغیٌر، َوَلْم َ�ْشَهْد َبْدًرا، َوِ�نََّما َنَزَل ِ�ِه َفُنِسَب إَلْیهِ 
 و�ن �ان من أهل العلم �البخاري من یرى أنه شهد بدر.و�ن �ان من أهل العلم �البخاري من یرى أنه شهد بدر.

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

َالمُ -  ِمِنیَن َعِليٍّ ِمِنیَن َعِليٍّ َسَكَن اْلُكوَفَة َوَماَت ِبَها ِفي ِخَالَفِة َأِمیِر اْلُمؤْ َسَكَن اْلُكوَفَة َوَماَت ِبَها ِفي ِخَالَفِة َأِمیِر اْلُمؤْ "" َالمُ َعَلْیِه السَّ  ..-َعَلْیِه السَّ
، َواِلـُد   ،،َ�ِشیُر ْبُن َسْعدٍ َ�ِشیُر ْبُن َسْعدٍ   َل: َقالَ َل: َقالَ َقاَقا ُد ُهـَو َأُبـو النُّْعَمـاِن َ�ِشـیُر ْبـُن َسـْعِد ْبـِن َثْعَلَبـَة اْألَْنَصـاِريُّ اْلَخْزَرِجـيُّ ، َواِل يُّ اِريُّ اْلَخْزَرِج َة اْألَْنَص ِن َثْعَلَب ْعِد ْب ُن َس یُر ْب اِن َ�ِش و النُّْعَم َو َأُب ُه

َدَهاَشـِهَد اْلَعَقَبـَة َوَمـا َ�ْعـَدَها  النُّْعَماِن ْبِن َ�ِشیرٍ النُّْعَماِن ْبِن َ�ِشیرٍ  ا َ�ْع َة َوَم ِهَد اْلَعَقَب وَل للااَِّ َ�ـا َرُسـوَل للااَِّ   ::َش ا َرُس ُ َأْن ُنَصـلَِّي َعَلْیـكَأمَ َأمَ   ،،َ� كَرَنـا للااَّ لَِّي َعَلْی ُ َأْن ُنَص ا للااَّ ي ُیِر�ـُد ِفـي   ،،َرَن ُیِر�ُد ِف
ــاَلى اَلىَقْولــه َتَع له َتَع ــِه َوَســلُِّموا َتْســِلیًما}  ::َقْو ِلیًما}{َصــلُّوا َعَلْی لُِّموا َتْس ِه َوَس لُّوا َعَلْی حزاب:[األحــزاب:  {َص ــَف ُنَصــلِّي َعَلْیــك؟ َفَســَكتَ   ،،]]5656[األ َكتَ َفَكْی ك؟ َفَس لِّي َعَلْی َف ُنَص َأْي َأْي   ،،َفَكْی
ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َرُسوُل للااَِّ َرُسوُل للااَِّ  لَّمَ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَس اَدٌة َوِعْنـَد َأْحَمـَد َوُمْسـِلٍم ِزَ�ـاَدٌة   -َصلَّى للااَّ ِلٍم ِزَ� َد َوُمْس َد َأْحَم ْیَنـا َأنَّـُه َلـْم َ�ْسـحَ حَ ((َوِعْن ْم َ�سْ تَّـى َتَمنَّ ا َأنَُّه َل مَّ ُثـمَّ   ،،))َأْلهُ َأْلهُ تَّى َتَمنَّْیَن ُث

 ".".َقالَ َقالَ 
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ُعِرف ُعـِرف   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–وهم ما یدرون ما سبب السكوت أمن غضبه علیه؟ ألن الرسول وهم ما یدرون ما سـبب السـكوت أمـن غضـبه علیـه؟ ألن الرسـول 
 عنه أنه �كره المسائل.عنه أنه �كره المسائل.

ــٍد َ�َمــا َصــلَّْیت َعَلــى إْبــَراهِ ««"" ــٍد َوَعَلــى آِل ُمَحمَّ َراهِ ُقوُلــوا: اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ ى إْب لَّْیت َعَل ا َص ى آِل ُمَحمٍَّد َ�َم ى ُمَحمٍَّد َوَعَل لِّ َعَل مَّ َص وا: اللَُّه ــٍد ُقوُل ى ُمَحمٍَّد یَم، َوَ�ــاِرْك َعَلــى ُمَحمَّ اِرْك َعَل یَم، َوَ�
ٍة، اْلَحِمیُد ِصـیَغُة ُمَباَلَغـٍة،   ،،»»إنَّك َحِمیٌد َمِجیدٌ إنَّك َحِمیٌد َمِجیدٌ   ،،َلى آِل ُمَحمٍَّد َ�َما َ�اَرْكت َعَلى إْبَراِهیَم ِفي اْلَعاَلِمینَ َلى آِل ُمَحمٍَّد َ�َما َ�اَرْكت َعَلى إْبَراِهیَم ِفي اْلَعاَلِمینَ َوعَ َوعَ  یَغُة ُمَباَلَغ اْلَحِمیُد ِص

ــُث َأيْ  َذكَُّر َواْلُمَؤنَُّث َأيْ َفِعیــٌل ِ�َمْعَنــى َمْفُعــوٍل، َ�ْســَتِوي ِفیــِه اْلُمــَذكَُّر َواْلُمَؤنَّ یِه اْلُم َتِوي ِف وٍل، َ�ْس ى َمْفُع یٌل ِ�َمْعَن ــَك َمْحُمــوٌد �ِ   ::َفِع وٌد �ِ إنَّ ِئَقــِة ِ�َعَظَمــإنََّك َمْحُم ِة ِ�َعَظمَ َمَحاِمــِدك الالَّ ِئَق ِدك الالَّ ِة ِة َمَحاِم
ــَالةِ  َالةِ َشــْأِنك، َوُهــَو َتْعِلیــٌل ِلَطَلــِب الصَّ ِب الصَّ یٌل ِلَطَل َو َتْعِل ْأِنك، َوُه ــك َمْحُمــوٌد، َوِمــْن َمَحاِمــِدك إَفاَضــُتك َأْنــَواَع اْلِعَناَ�ــاِت،   ::َأيْ َأيْ   ،،َش اِت، ِألَنَّ َواَع اْلِعَناَ� ُتك َأْن ِدك إَفاَض ْن َمَحاِم وٌد، َوِم ِألَنَّك َمْحُم

َب إَلْیـك ِ�اْمِتَثـاٍل َمـا َأهَّْلتـه َلـ ته لَ َوِزَ�اَدُة اْلَبَرَكاِت َعَلى َنِبیِّك الَِّذي َتَقرَّ ا َأهَّْل اٍل َم ك ِ�اْمِتَث َب إَلْی اَلةِ ُه ِمـْن َأَداِء الرَِّسـاَلةِ َوِزَ�اَدُة اْلَبَرَكاِت َعَلى َنِبیِّك الَِّذي َتَقرَّ ْن َأَداِء الرَِّس ل َأنَّ ْحَتَمـل َأنَّ َو�ُ َو�ُ   ،،ُه ِم ْحَتَم
دٍ َحِمیًدا ِ�َمْعَنـى َحاِمـدٍ  ى َحاِم ـٌد ِمـْن َأَحـقِّ ِعَبـاِدك ِ�َحْمـِدك،   ::َأيْ َأيْ   ،،َحِمیًدا ِ�َمْعَن ِدك، َأنَّـك َحاِمـٌد َمـْن َ�ْسـَتِحقُّ َأْن ُ�ْحَمـَد، َ�ُمَحمَّ اِدك ِ�َحْم قِّ ِعَب ْن َأَح َد، َ�ُمَحمٌَّد ِم َتِحقُّ َأْن ُ�ْحَم ْن َ�ْس ٌد َم َأنَّك َحاِم

 َوَقُبوُل ِدَعاِء َمْن َیْدُعو َلُه َوِآلِلِه، َوَهَذا َأْنَسُب ِ�اْلَمَقاِم.َوَقُبوُل ِدَعاِء َمْن َیْدُعو َلُه َوِآلِلِه، َوَهَذا َأْنَسُب ِ�اْلَمَقاِم.
ـَالُم َ�َمـا ُعلِّْمـُتمْ ُمَباَلَغُة َماِجٍد، َواْلمَ ُمَباَلَغُة َماِجٍد، َواْلمَ   »»یدٌ یدٌ َمجِ َمجِ «« ـَرُف. َوالسَّ ُتمْ ْجـُد: الشَّ ا ُعلِّْم َالُم َ�َم َرُف. َوالسَّ ُد: الشَّ ِم،   ْج ِم، ِ�اْلِبَنـاِء ِلْلَمْجُهـوِل، َوَتْشـِدیِد الـالَّ لالَّ ِدیِد ا وِل، َوَتْش اِء ِلْلَمْجُه ِ�اْلِبَن

ِم َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَزاَد اْبُن ُخَزْ�َمَة:  ِم َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَزاَد اْبُن ُخَزْ�َمَة: َوِفیِه ِرَواَ�ٌة ِلْلِبَناِء ِ�اْلَمْعُلوِم َوَتْخِفیُف الالَّ ك إَذا لِّي َعَلْیـك إَذا َفَكْیَف ُنَص َفَكْیَف ُنَصـ((َوِفیِه ِرَواَ�ٌة ِلْلِبَناِء ِ�اْلَمْعُلوِم َوَتْخِفیُف الالَّ لِّي َعَلْی
ــلَّْینَ  ــُن َص لَّْینَ َنْح ُن َص ــَالِتَناَنْح ــي َص ــك ِف َالِتَناا َعَلْی ك فِي َص ــاِكُم،   ،،))ا َعَلْی اَرُقْطِنّي َواْلَح ــدَّ ــاَن َوال ــُن ِحبَّ ــا اْب ــا َأْ�ًض ــاَدُة َرَواَه �َ ــِذِه الزِّ اِكُم، َوَه اَرُقْطِنّي َواْلَح لدَّ ُن ِحبَّاَن َوا ا اْب اَدُة َرَواهَا َأْ�ًض �َ َوهَِذِه الزِّ

ـْیَخا َالِة َأْخَرَجـُه الشَّ ْیَخاَوَأْخَرَجَها َأُبو َحاِتٍم َواْبُن ُخَزْ�َمَة ِفي َصِحیَحْیِهَما، َوَحِدیُث الصَّ ُه الشَّ َالِة َأْخَرَج ِن ِن َعـْن َ�ْعـِب ْبـِن َوَأْخَرَجَها َأُبو َحاِتٍم َواْبُن ُخَزْ�َمَة ِفي َصِحیَحْیِهَما، َوَحِدیُث الصَّ ِب ْب ْن َ�ْع ِن َع
ــ ــَرَة، َع َرَة، عَ ُعْج ــَة، ُعْج ــْن َطْلَح ــاِئيُّ َع ــِعیٍد، َوالنََّس ــي َس ــْن َأِب ــاِريُّ َع ــُه اْلُبَخ ، َوَأْخَرَج ــاِعِديِّ ــٍد السَّ ــي ُحَمْی َة، ْن َأِب اِئيُّ عَْن َطْلَح ِعیٍد، َوالنََّس اِريُّ عَْن َأبِي َس ُه اْلُبَخ ، َوَأْخَرَج اِعِديِّ ٍد السَّ ْن َأبِي ُحَمْی

 َوالطََّبَراِنيُّ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َوَأْحَمَد َوالنََّساِئيُّ َعْن َزْ�ِد ْبِن َخاِرَجَة.َوالطََّبَراِنيُّ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َوَأْحَمَد َوالنََّساِئيُّ َعْن َزْ�ِد ْبِن َخاِرَجَة.
ـَالِة عَ َواْلَحِدیُث دَ َواْلَحِدیُث دَ  َالِة عَ ِلیٌل َعَلى ُوُجوِب الصَّ ِه َلْیـِه ِلیٌل َعَلى ُوُجوِب الصَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َلْی لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـَالةِ   -َص َالةِ ِفـي الصَّ ي الصَّ رِ ِلَظـاِهِر اْألَْمـرِ   ؛؛ِف اِهِر اْألَْم -ِلَظ

يَأْعِنــي واُقوُلــوا««  ::َأْعِن ، َوِ�ْســَحاُق، َوَدِلــیُلُهْم   -»»ُقوُل ــاِفِعيُّ ــُة، َوالشَّ ــَلِف َواْألَِئمَّ یُلُهْم َوِ�َلــى َهــَذا َذَهــَب َجَماَعــٌة ِمــْن السَّ َحاُق، َوَدِل ، َوِ�ْس اِفِعيُّ َلِف َواْألَِئمَُّة، َوالشَّ ْن السَّ ٌة ِم َب َجَماَع َذا َذَه ى َه َوِ�َل
 اَدِتِه الثَّاِبَتِة.اَدِتِه الثَّاِبَتِة.اْلَحِدیُث َمَع ِز�َ اْلَحِدیُث َمَع ِز�َ 

َالِة َعَلى اْآلِل، َوُهَو َقْوُل اْلَهاِدي، َواْلَقاِسِم، َوَأْحَمَد ْبِن َحْنَبـٍل، َوَال ُعـْذَر َوَ�ْقتَ َوَ�ْقتَ  ْذَر ِضي َأْ�ًضا ُوُجوَب الصَّ ٍل، َوَال ُع َالِة َعَلى اْآلِل، َوُهَو َقْوُل اْلَهاِدي، َواْلَقاِسِم، َوَأْحَمَد ْبِن َحْنَب ِضي َأْ�ًضا ُوُجوَب الصَّ
ــَالِة َعَلْیــِه  ِه ِلَمــْن َقــاَل ِبُوُجــوِب الصَّ َالِة َعَلیْ وِب الصَّ ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِلمَْن قَاَل ِبُوُج لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ لَّى للااَّ َذا الْ ُمْســَتِدال� ِبَهــَذا الْ   -َص َتِدال� ِبَه ْوِل َحــِدیِث ِمــْن اْلَقــْوِل ُمْس ْن اْلَق ِدیِث ِم َح

 ".".ِ�َها َعَلى اْآللِ ِ�َها َعَلى اْآللِ ِبُوُجو ِبُوُجو 
ا بها الصالة على اآلل، مقروًنـا بهـا الصـالة علـى اآلل،   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–لورودهما مًعا، ورود الصالة على النبي لورودهما مًعا، ورود الصالة على النبـي  مقروًن

 فإ�جاب أحد المثلین المتساو�ین دون اآلخر وورودهما في نّصٍ واحد مقرونین دون اآلخر تحكم.فإ�جاب أحد المثلین المتساو�ین دون اآلخر وورودهما في نّصٍ واحد مقرونین دون اآلخر تحكم.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 ما قال: وعلى آله.ما قال: وعلى آله.  ]]5656[األحزاب:[األحزاب:  َعَلْیِه}َعَلْیِه}{َصلُّوا {َصلُّوا ؛ ألن األمر في اآل�ة ؛ ألن األمر في اآل�ة ما یلزمما یلزم  ،،الال
   طالب: ........... طالب: ........... 

 في هذا الموضع.في هذا الموضع.  ،،الال
 طالب: هل تصبح الصالة على اآلل واجبة �ا شیخ؟طالب: هل تصبح الصالة على اآلل واجبة �ا شیخ؟

 في الصالة.في الصالة.
   طالب: ........... طالب: ........... 



 
 

 

 
 
 

5  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=15 

 یتم بدونهم.یتم بدونهم.  في صالته، في الصالة، أما خارج الصالة فامتثال األمر في اآل�ةفي صالته، في الصالة، أما خارج الصالة فامتثال األمر في اآل�ة
ـَالَة َعَلـى اْآلِل َمْنُدوَ�ـٌة، َغْیـُر ْذ اْلَمْأُموُر ِ�ِه َواِحدٌ ْذ اْلَمْأُموُر ِ�ِه َواِحدٌ إإ"" ْجَمـاُع َعَلـى َأنَّ الصَّ ُر ، َوَدْعَوى النَّـَوِويِّ َوَغْیـرِِه اإلِْ ٌة، َغْی ى اْآلِل َمْنُدوَ� َالَة َعَل ى َأنَّ الصَّ اُع َعَل ْجَم رِِه اإلِْ ، َوَدْعَوى النََّوِويِّ َوَغْی

َالُة َعَلْیِه  َالُة َعَلْیِه ُمَسلََّمٍة، َبْل َنُقوُل: الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُمَسلََّمٍة، َبْل َنُقوُل: الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ًال ِبَها، َحتَّى ًال ِبَها، َحتَّـى َوَ�ُكوُن اْلَعْبُد ُمْمَتثِ َوَ�ُكوُن اْلَعْبُد ُمْمَتثِ   ،،َال َتِتمُّ َال َتِتمُّ   -َصلَّى للااَّ
ــْأِتيَ  ْأِتيَ َ� هذا بهــذا   َ� ــُر اْآللِ ب ــِذي ِفیــِه ِذْ� ــِويُّ الَّ ــُظ النََّب ُر اْآللِ اللَّْف یِه ِذْ� ِويُّ الَِّذي ِف ُظ النََّب ــَف ُنَصــلِّي َعَلْیــك  ؛؛اللَّْف ــاِئُل: َ�ْی ــاَل السَّ ــُه َق كِألَنَّ لِّي َعَلْی َف ُنَص اِئُل: َ�ْی اَل السَّ ــُه   ؟؟ِألَنَُّه َق ُه َفَأَجاَ� َفَأَجاَ�

َالُة َعَلْیِه َوَعَلى آِلـِه، َفَمـْن َلـْم َ�ـْأِت ِ�ـاْآلِل َفَمـا َصـلَّى َعلَ  لَّى َعلَ ِ�اْلَكْیِفیَِّة، َأنََّها الصَّ ا َص اْآلِل َفَم ْأِت ِ� ْم َ� ْن َل ِه، َفَم َالُة َعَلْیِه َوَعَلى آِل ِه ِ�اْلَكْیِفیَِّة الَّ ْیـِه ِ�اْلَكْیِفیَّـِة الَّ ِ�اْلَكْیِفیَِّة، َأنََّها الصَّ َر ِتـي ُأِمـَر ْی ي ُأِم ِت
ِه ِبَهــا، َفــَال َ�ُكــوُن ُمْمَتــِثًال ِلْألَْمــِر، َفــَال َ�ُكــوُن ُمَصــلًِّیا َعَلْیــِه  لًِّیا َعَلْی وُن ُمَص َال َ�ُك ِر، َف ِثًال ِلْألَْم وُن ُمْمَت َال َ�ُك ا، َف ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِبَه لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــُة   ،،-َص َذِلَك َ�ِقیَُّة َوَ�ــَذِلَك َ�ِقیَّ َوَ�

بُ إَلـى آِخـرِِه َ�ِجـبُ   »»َكَما َصلَّْیتَكَما َصلَّْیت««: : اْلَحِدیِث ِمْن َقْوِلهِ اْلَحِدیِث ِمْن َقْوِلهِ  رِِه َ�ِج ى آِخ ْن اْلَكیْ إْذ ُهـَو ِمـْن اْلَكیْ   ؛؛إَل َو ِم ْأُموِر بِ ِفیَّـِة اْلَمـْأُموِر بِ إْذ ُه َق ِفیَِّة اْلَم َق َهـا، َوَمـْن َفـرَّ رَّ ْن َف ا، َوَم َه
 َبْیَن َأْلَفاِظ َهِذِه اْلَكْیِفیَِّة ِ�ِإ�َجاِب َ�ْعِضَها َوَنْدِب َ�ْعِضَها َفَال َدِلیَل َلُه َعَلى َذِلَك.َبْیَن َأْلَفاِظ َهِذِه اْلَكْیِفیَِّة ِ�ِإ�َجاِب َ�ْعِضَها َوَنْدِب َ�ْعِضَها َفَال َدِلیَل َلُه َعَلى َذِلَك.

َالَة َعَلى اْآلِل ُسنٌَّة ِ�اْلقِ  َالَة َعَلى اْآلِل ُسنٌَّة ِ�اْلقِ َوَأمَّا اْسِتْدَالُل اْلَمْهِديِّ ِفي اْلَبْحِر َعَلى َأنَّ الصَّ ْم َفـِإنَُّهْم َلـْم َیاِس َعَلى اْألََذاِن، َیاِس َعَلى اْألََذاِن، َوَأمَّا اْسِتْدَالُل اْلَمْهِديِّ ِفي اْلَبْحِر َعَلى َأنَّ الصَّ ِإنَُّهْم َل َف
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َیْذُكُروا َمَعُه َیْذُكُروا َمَعُه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".ِفیِه، َفَكَالٌم َ�اِطلٌ ِفیِه، َفَكَالٌم َ�اِطلٌ   -َصلَّى للااَّ

الفرق بین الفرع مع أصله المقیس علیه ال وجه للشبه بین األذان و�ین الصالة، وأ�ًضا لیس في الفرق بین الفرع مع أصله المقیس علیـه ال وجـه للشـبه بـین األذان و�ـین الصـالة، وأ�ًضـا لـیس فـي 
یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–األذان صالة على النبي األذان صــالة علــى النبــي  له، إنما هو مجر صــلى علــى آلــه، إنمــا هــو مجــر لیُ لیُ   -عل نه د شــهادة �أنــه صلى على آ د شهادة �أ

 رسول، وال �جوز الشهادة لآلل �أنهم رسول، فالقیاس مع الفارق.رسول، وال �جوز الشهادة لآلل �أنهم رسول، فالقیاس مع الفارق.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 في الصالة؟في الصالة؟
 طالب: في الصالة.طالب: في الصالة.

 األصل على ما حِفظ، حفظه من السور ونسیها �ما هو معلوم.األصل على ما حِفظ، حفظه من السور ونسیها �ما هو معلوم.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 له.له.ُ�عَذر �جهُ�عَذر �جه  ،،إذا أسقط جهل، فالجاهل معذورإذا أسقط جهل، فالجاهل معذور
   طالب: ........... طالب: ........... 

 ُیبینوا الشهادة.  ُیبینوا الشهادة.  
ِد اْألََذاِن َال َنـْدً�ا َوَال ُوُجوً�ـا، َوِألَنَّـُه   ؛؛َفِإنَُّه َ�َما ِقیَل: َال ِقَیاَس َمَع النَّّصِ َفِإنَُّه َ�َما ِقیَل: َال ِقَیاَس َمَع النَّّصِ "" ا، َوِألَنَُّه ِألَنَُّه َال ُیْذَكُر اْآلُل ِفي َتَشهُّ ْدً�ا َوَال ُوُجوً� ِد اْألََذاِن َال َن ِألَنَُّه َال ُیْذَكُر اْآلُل ِفي َتَشهُّ

ُه َلْیَس ِفي اْألََذاِن ُدَعـاٌء َلـُه  اٌء َل ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ -َلْیَس ِفي اْألََذاِن ُدَع لَّ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َهاَدٌة ِ�أَ َبـْل َشـَهاَدٌة ِ�أَ   ،،-مَ مَ َص ْل َش ْأِت نَّـُه َرُسـوُل للااَِّ، َواْآلُل َلـْم َ�ـْأِت َب ْم َ� وُل للااَِّ، َواْآلُل َل نَُّه َرُس
ــدٌ  ــَأنَُّهْم آُلــُه، َوِمــْن ُهَنــا   َتَعبُّدٌ َتَعبُّ ــَهاَدِة ِ� ا ِ�الشَّ ْن ُهَن ُه، َوِم َأنَُّهْم آُل َهاَدِة ِ� ــَالِة َ�َمــا َ�َقــُع ِفــي ُ�ُتــِب تَ تَ ِ�الشَّ ِب ْعَلــُم َأنَّ َحــْذَف َلْفــِظ اْآلِل ِمــْن الصَّ ي ُ�ُت ُع ِف ا َ�َق َالِة َ�َم ْن الصَّ ِظ اْآلِل ِم ْذَف َلْف ُم َأنَّ َح ْعَل

 ".".اْلَحِدیِث َلْیَس َعَلى َما َیْنَبِغياْلَحِدیِث َلْیَس َعَلى َما َیْنَبِغي
تب امــا �قــع فــي ُ�تــب ا بتالتشــهد ثابــت، الصــالة علــى اآلل فــي التشــهد ثابــتفف  لحدیث لیس �التشهد، و�اللحــدیث لــیس �التشــهد، و�الما �قع في ُ�   التشهد ثابت، الصالة على اآلل في التشهد ثا

في �تب الحدیث، أما حذف اآلل من �تب الحدیث على حد زعمهم، فالمراد بها في قولهم: قال في �تب الحدیث، أما حذف اآلل من �تب الحـدیث علـى حـد زعمهـم، فـالمراد بهـا فـي قـولهم: قـال 
 ال �قولون: وآله، صلى هللا علیه وعلى آله وسلم، ال.ال �قولون: وآله، صلى هللا علیه وعلى آله وسلم، ال.  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–رسول هللا رسول هللا 

   طالب: ........... طالب: ........... 
 ال ُبد خارج الصالة.ال ُبد خارج الصالة.ألنه ألنه 
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 ".".َعْنُه َقِد�ًما، َفُأِجْبت َأنَُّه َقْد َصحَّ َعْنُه َقِد�ًما، َفُأِجْبت َأنَُّه َقْد َصحَّ   ُسئلتُسئلتَوُ�ْنت َوُ�ْنت ""
ثون لمـــا �ـــانوا فـــي زمـــن بنـــي أمیـــة الـــذین �ســـوء �عضـــهم ِذ�ـــر اآلل إإقالوا: قـــالوا:  �ر اآلل نـــه تتـــا�ع علیـــه المحـــدِّ ضهم ِذ سوء �ع لذین � یة ا ني أم في زمن ب �انوا  ما  ثون ل حدِّ یه الم تا�ع عل نه ت

 والصالة علیهم، ثم تتا�ع الناس على هذا الخطأ على حد زعمهم.والصالة علیهم، ثم تتا�ع الناس على هذا الخطأ على حد زعمهم.
ــُه َقــْد َصــحَّ "" حَّ َفُأِجْبــت َأنَّ ْد َص ت َأنَُّه َق دِ ِعْنــَد َأْهــِل اْلَحــدِ   َفُأِجْب ِل اْلَح َد َأْه ــَالِة َعَلــى النَِّبــيِّ ِعْن ــُة الصَّ يِّ یِث ِبــَال ِر�ــَب َ�ْیِفیَّ ى النَِّب َالِة َعَل َال ِر�َب َ�ْیِفیَُّة الصَّ ُ َعَلْیــِه -یِث ِب ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

 ".".َوُهْم ُرَواُتَهاَوُهْم ُرَواُتَها  -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 
 والذي صح عندهم الصالة علیه في الصالة. والذي صح عندهم الصالة علیه في الصالة. 

ْوَلـِة اْألَُمِو�َّـ  ؛؛َوَ�َأنَُّهْم َحَذُفوَها َخَطأً َوَ�َأنَُّهْم َحَذُفوَها َخَطأً "" ِة اْألَُمِو�َّ َتِقیًَّة َلمَّا َ�اَن ِفي الدَّ ْوَل َرُه ذِ ِة َمـْن َ�ْكـَرُه ذِ َتِقیًَّة َلمَّا َ�اَن ِفي الدَّ ْن َ�ْك ُل ْ�ـَرُهْم، ُثـمَّ اْسـَتَمرَّ َعَلْیـِه َعَمـُل ِة َم ِه َعَم َتَمرَّ َعَلْی مَّ اْس َرُهْم، ُث �ْ
ِل، َفـَال َوْجـَه َلـُه، َوَ�َسـْطت َهـَذا اْلَجـَواَب ِفـي َحَواِشـي َشـْرِح اْلُعْمـَدةِ  َدةِ النَّاِس ُمَتاَ�َعًة ِمـْن اْآلِخـِر ِلـْألَوَّ ْرِح اْلُعْم ي َحَواِشي َش َواَب ِف َذا اْلَج ْطت َه ُه، َوَ�َس َه َل َال َوْج ِل، َف ْألَوَّ ِر ِل ْن اْآلِخ   النَّاِس ُمَتاَ�َعًة ِم

 َ�ْسًطا َشاِفًیا.َ�ْسًطا َشاِفًیا.
ُد ْم َمْن ُحرَِّمْت َعَلْیِهْم الزََّكاُة؛ َفِإنَُّه ِبـَذِلَك َفَسـرَُّهْم َزْ�ـُد : اْألََصحُّ َأنَّهُ : اْألََصحُّ َأنَّهُ َوَأمَّا َمْن ُهْم اْآلُل؟ َفِفي َذِلَك َأْقَوالٌ َوَأمَّا َمْن ُهْم اْآلُل؟ َفِفي َذِلَك َأْقَوالٌ  رَُّهْم َزْ� َذِلَك َفَس ْم َمْن ُحرَِّمْت َعَلْیِهْم الزََّكاُة؛ َفِإنَُّه ِب

َحاِبيُّ َأْعَرُف ِ�ُمَراِدِه   ،،ْبُن َأْرَقمَ ْبُن َأْرَقمَ  َحاِبيُّ َأْعَرُف ِ�ُمَراِدِه َوالصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوالصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".-َصلَّى للااَّ
قالومنهم مـن قـال من  نه، ومالمـراد أزواجـه وذر�تـه، ومـنهم مـن قـال: أتباعـه علـى دینـه، وم  ::ومنهم  عه على دی قال: أتبا من  ته، ومنهم  جه وذر� مراد أزوا قوال ألهل نـه أقـوال ألهـل ال نه أ

 م. م. العلالعل
ْد َفسّ َفَتْفِسیُرُه َقِر�َنٌة َعَلـى َتْعِیـیِن اْلُمـَراِد ِمـْن اللَّْفـِظ اْلُمْشـَتَرِك، َوَقـْد َفّسـ"" َتَرِك، َوَق ِظ اْلُمْش ْن اللَّْف َراِد ِم یِن اْلُم ى َتْعِی يٍّ ُهْم ِ�ـآِل َعِلـيٍّ ر ر َفَتْفِسیُرُه َقِر�َنٌة َعَل آِل َعِل رٍ َوآِل َجْعَفـرٍ   ،،ُهْم ِ� َوآِل َوآِل   ،،َوآِل َجْعَف

 ..َوآِل اْلَعبَّاسِ َوآِل اْلَعبَّاسِ   ،،َعِقیلٍ َعِقیلٍ 
لَّیْ َفــِإْن ِقیــَل: ُ�ْحَتَمــُل َأْن ُیــَراَد ِ�َقْوِلــِه: إَذا َنْحــُن َصــلَّیْ  ُن َص ِه: إَذا َنْح َراَد ِ�َقْوِل ُل َأْن ُی یَل: ُ�ْحَتَم ِإْن ِق َال َنا َعَلْیــك ِفــي َصــَال َف ي َص ك ِف ي إَذا َنْحــُن َدَعْوَنــا ِفــي   ::َأيْ َأيْ   ..ِتَناِتَناَنا َعَلْی ا ِف ُن َدَعْوَن إَذا َنْح

َالِة.  َالِة َعَلْیِه ِفي الصَّ َالِة. ُدَعاِئَنا، َفَال َیُدلُّ َعَلى إ�َجاِب الصَّ َالِة َعَلْیِه ِفي الصَّ  ُدَعاِئَنا، َفَال َیُدلُّ َعَلى إ�َجاِب الصَّ
 ُقْلت: اْلَجَواُب ِمْن َوْجَهْیِن:ُقْلت: اْلَجَواُب ِمْن َوْجَهْیِن:

َالِة ِفي َقْوِلـِه َصـ َحاَ�ِة ِمْن الصَّ ُل: اْلُمَتَباَدُر ِفي ِلَساِن الصَّ ِه َص اْألَوَّ َالِة ِفي َقْوِل َحاَ�ِة ِمْن الصَّ ُل: اْلُمَتَباَدُر ِفي ِلَساِن الصَّ ـْرِعیَّ اْألَوَّ ْرِعیَّ َالُتَنا الشَّ ُة ُة َال اللَُّغِو�َّـُة، َواْلَحِقیَقـُة َالُتَنا الشَّ ُة َال اللَُّغِو�َُّة، َواْلَحِقیَق
َدْت َبْیَن اْلَمْعَنَیْینِ  َمٌة إَذا َتَردَّ َدْت َبْیَن اْلَمْعَنَیْینِ اْلُعْرِفیَُّة ُمَقدَّ َمٌة إَذا َتَردَّ  ..اْلُعْرِفیَُّة ُمَقدَّ

ـَالُة َعلَ  ِد َ�َمـا َعَرْفـت ِمـْن اْألَْمـِر ِ�ـِه، َوالصَّ َعاِء ِفي آِخِر التََّشهُّ َالُة َعلَ الثَّاِني: َأنَُّه َقْد َثَبَت ُوُجوُب الدُّ ِه، َوالصَّ ِر ِ� ْن اْألَْم ت ِم ا َعَرْف ِد َ�َم َعاِء ِفي آِخِر التََّشهُّ هِ ْیـهِ الثَّاِني: َأنَُّه َقْد َثَبَت ُوُجوُب الدُّ -  ْی
ُ َعلَ  ُ َعلَ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ ْیــِه َوَســلَّمَ َص ِه َوَس َعاِء َواِجَبــٌة، ِلَمــا َعَرْفــت ِمــْن َحــِدیثِ   -ْی ِدیثِ َقْبــَل الــدُّ ْن َح ت ِم ا َعَرْف ٌة، ِلَم َعاِء َواِجَب لدُّ َل ا اُب َفَضــاَلَة، َوِ�َهــَذا َیــِتمُّ إ�َجــاُب   َقْب ِتمُّ إ�َج َذا َی اَلَة، َوِ�َه َفَض
َالِة َعَلْیِه  َالِة َعَلْیِه الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اِل َعَلى ُوُجوِ�ِه.  -َصلَّى للااَّ َعاِء الدَّ ِد َقْبَل الدُّ اِل َعَلى ُوُجوِ�ِه.َ�ْعَد التََّشهُّ َعاِء الدَّ ِد َقْبَل الدُّ  َ�ْعَد التََّشهُّ

ُ َعْنـهُ -َأِبي ُهَرْ�َرَة  َأِبي ُهَرْ�َرَة    َوَعنْ َوَعنْ  هُ َرِضَي 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 َد ««: : -َص َد إَذا َتَشـهَّ هَّ إَذا َتَش
ُدُكمْ َأَحــُدُكمْ  ِد اْألَْوَســِط َواْألَِخیــرِ   »»َأَح یرِ ُمْطَلــٌق ِفــي التََّشــهُّ ِط َواْألَِخ ِد اْألَْوَس هُّ ي التََّش ٌق ِف عٍ َفْلَیْســَتِعْذ ِ�ــَاهللَِّ ِمــْن َأْرَ�ــعٍ ««  ،،ُمْطَل ْن َأْرَ� َاهللَِّ ِم َتِعْذ ِ� ــَبیّ َبیّ   »»َفْلَیْس ــِه: َ�ُق ِه: َ�قُ َنَهــا ِ�َقْوِل ا ِ�َقْوِل وُل: وُل: َنَه

ِة ي َأُعوُذ ِ�ك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت؛ َوِمْن ِفْتَنـِة اللَُّهمَّ إنِّ اللَُّهمَّ إنِّ «« ي َأُعوُذ ِ�ك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت؛ َوِمْن ِفْتَن
الِ  جَّ الِ اْلَمِسیِح الدَّ جَّ  ..ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   ،،»»اْلَمِسیِح الدَّ

ِلٍم: َوِفــي ِرَواَ�ــٍة ِلُمْســِلٍم:  ٍة ِلُمْس ي ِرَواَ� ِد ««َوِف ِد إَذا َفــَرَغ َأَحــُدُكْم ِمــْن التََّشــهُّ هُّ ْن التََّش ُدُكْم ِم َرَغ َأَح یرِ اْألَِخیــرِ إَذا َف ِذهِ َهــِذهِ   »»اْألَِخ ــَدْت إْطــَالَق اْألُوَلــى  َه َواَ�ــُة َقیَّ ىالرِّ ُة َقیََّدْت إطَْالَق اْألُوَل َواَ�   ،،الرِّ
ِد اْألَِخیرِ  ِد اْألَِخیرِ َوَأَ�اَنْت َأنَّ اِالْسِتَعاَذَة اْلَمْأُموَر ِبَها َ�ْعَد التََّشهُّ  ".".َوَأَ�اَنْت َأنَّ اِالْسِتَعاَذَة اْلَمْأُموَر ِبَها َ�ْعَد التََّشهُّ
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دَ «« دَ إَذا َتَشهَّ {ِإَذا {ِإَذا   ،،أو الفراغ منهأو الفـراغ منـه  ،،�عني إذا فرغ من التشهد؛ ألن الفعل ُ�طَلق وُ�راد �ه الشروع فیه�عني إذا فرغ من التشهد؛ ألن الفعل ُ�طَلق وُ�راد �ه الشـروع فیـه  »»إَذا َتَشهَّ
الةِ ُقْمُتْم ُقْمُتْم  الةِ ِإَلى الصَّ ْرآَن}{َفـِإَذا َقـَرْأَت اْلُقـْرآَن}  ..�عني: إذا أردتم القیام�عني: إذا أردتم القیام  ]]66[المائدة:[المائدة:  }}ِإَلى الصَّ َرْأَت اْلُق ِإَذا َق حل:[النحـل:  {َف إذا أردت إذا أردت   ]]9898[الن

قراءة، القــراءة،  ــُروا««ال ــَر َفَكبِّ ــروا،   »»ِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّرواِإَذا َ�بَّ یر فكبِّروا، إذا فــرغ مــن التكبیــر فكبِّ من التكب فرغ  ــاْرَكُعوا««إذا  ــَع َف اْرَكُعواِإَذا َرَك َع َف في الر�وع إذا شــرع فــي الر�ــوع   »»ِإَذا َرَك إذا شرع 
 فار�عوا.فار�عوا.

 أطال اإلمام، هل یدعو؟أطال اإلمام، هل یدعو؟و و   ،،اذ �األر�عةاذ �األر�عةطالب: إذا قال اإلنسان التشهد واستعطالب: إذا قال اإلنسان التشهد واستع
 یدعو.یدعو.

 طالب: مطلق الدعاء؟طالب: مطلق الدعاء؟
 نعم.نعم.

     في العالمین.في العالمین.طالب: طالب: 
 كلها ثابتة.كلها ثابتة.

   طالب: ........... طالب: ........... 
 �عض الروا�ات تثبت في األولى.�عض الروا�ات تثبت في األولى.

 طالب: ........... طالب: ........... 
   كذلك.كذلك.

 طالب: ...........طالب: ...........

  ،،شروع اإلمامشـروع اإلمـامُتكبِّر أثناء ُتكبِّـر أثنـاء ن ن ، ولیس �أ، ولیس �ـأ�عني إذا فرغ من التكبیر�عني إذا فرغ من التكبیرلإلحرام لإلحرام   إذا �بَّرإذا �بَّر  »»ِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّرواِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّروا««
 ال، إذا فرغ من التكبیر إذا قال: هللا أكبر، تقول: هللا أكبر.ال، إذا فرغ من التكبیر إذا قال: هللا أكبر، تقول: هللا أكبر.

لو قلنا: إذا فرغ من الر�وع معناه أنك ما تر�ع إلى أن یرفع من الر�وع، لكن لو قلنا: إذا فرغ من الر�وع معنـاه أنـك مـا تر�ـع إلـى أن یرفـع مـن الر�ـوع، لكـن   »»ِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعواِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا««
 في الر�وع تر�ع.في الر�وع تر�ع.  و�ذا انقطع صوته من التكبیر ُتكبِّر، معناه إذا شرعو�ذا انقطع صوته من التكبیر ُتكبِّر، معناه إذا شرع  ،،إذا شرع في الر�وعإذا شرع في الر�وع

   الب: ........... الب: ........... طط
 الذي ُ�حدده السیاق والنصوص األخرى.الذي ُ�حدده السیاق والنصوص األخرى.  ،،الال

   طالب: ........... طالب: ........... 
عمنعــم ــدأ مثــل   ،،ن ــا إذا أراد قبــل أن یب ــا إذا فــرغ، وأحیاًن ثل أحیاًن بدأ م بل أن ی ا إذا أراد ق فرغ، وأحیاًن ا إذا  ــالِة}أحیاًن ــى الصَّ ــُتْم ِإَل الِة}{ِإَذا ُقْم ى الصَّ ُتْم ِإَل ــدة:  {ِإَذا ُقمْ ئدة:[المائ إذا إذا   ]]66[الما

ـــام أو  ـــم القی یام أو أردت تم الق ـــْرآَن}أرد ـــَرْأَت اْلُق ـــِإَذا َق ْرآَن}{َف حل:[النحـــل:  {فَِإَذا قََرْأَت اْلقُ قر إذا انتهیـــت مـــن القـــر   ]]9898[الن من ال یت  هل ال، �مـــا �قـــول أهـــل   ؟؟اءةاءةإذا انته قول أ ما � ال، �
 الظاهر.الظاهر.

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

   طالب: ........... طالب: ........... 
 أثناء الوضوء.أثناء الوضوء.  فيفي  ماما  ،،مع �ل وضوء، هذا �قتضي المعیةمع �ل وضوء، هذا �قتضي المعیة

   طالب: ........... طالب: ........... 
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 مع �ل وضوء.مع �ل وضوء.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 على المأموم أن ینتظر حتى ینقطع صوته.على المأموم أن ینتظر حتى ینقطع صوته.
   طالب: ........... طالب: ........... 

 د الصالة؟د الصالة؟�ع�ع
   ..... ..... طالب: ......طالب: ......

اهللَِّ}{َفــِإَذا َقــَرْأَت اْلُقــْرآَن َفاْســَتِعْذ ِ�ــاهللَِّ}  ما هو �الوضوء،مــا هــو �الوضــوء،  ،،الال َتِعْذ ِ� ْرآَن َفاْس َرْأَت اْلُق ِإَذا َق حل:[النحــل:  {َف االستعاذة �عدما تنتهي من االســتعاذة �عــدما تنتهــي مــن   ]]9898[الن
ُتْم}{ِإَذا ُقْمـُتْم}�أن الوضوء �عد الصالة �ـأن الوضـوء �عـد الصـالة   القراءة، لكن ما �قولون القراءة، لكن ما �قولـون  ئدة:[المائـدة:  {ِإَذا ُقْم {ِإَذا {ِإَذا ومنهم من �قول: ومـنهم مـن �قـول:   ،،]]66[الما

 �عني من النوم. �عني من النوم.   ]]66[المائدة:[المائدة:  ُقْمُتْم}ُقْمُتْم}
َعاِء اْلُمَخیَِّر ِفیِه ِ�َما َشاَء.َوَ�دُ َوَ�دُ "" َعاِء اْلُمَخیَِّر ِفیِه ِ�َما َشاَء.لُّ التَّْعِقیُب ِ�اْلَفاِء َأنََّها َتُكوُن َقْبَل الدُّ  لُّ التَّْعِقیُب ِ�اْلَفاِء َأنََّها َتُكوُن َقْبَل الدُّ

ــِة؛ َوَقـاَل اْبــُن َحـْزٍم ِمــْنهُ  ــا ُذِكـَر، َوُهــَو َمـْذَهُب الظَّاِهِر�َّ ْنهُ َواْلَحـِدیُث َدِلیــٌل َعَلـى ُوُجــوِب اِالْسـِتَعاَذِة ِممَّ ْزٍم ِم ُن َح اَل اْب ْذَهُب الظَّاِهِر�َِّة؛ َوَق َو َم َر، َوُه ِتَعاَذِة ِممَّا ُذِك وِب اِالْس ى ُوُج یٌل َعَل ِدیُث َدِل ْم: ْم: َواْلَح
ِل، َعَمًال ِمْنُه ِ�ِإْطَالِق اللَّْفِظ اْلُمتََّفِق َعَلْیِه، َوَأَمَر َطاوُ َأْ�ًضا ِفي التََّشهُّ َأْ�ًضا ِفي التََّشهُّ   َوَ�ِجبُ َوَ�ِجبُ  ِل، َعَمًال ِمْنُه ِ�ِإْطَالِق اللَّْفِظ اْلُمتََّفِق َعَلْیِه، َوَأَمَر َطاوُ ِد اْألَوَّ اَدِة ٌس اْبَنُه ِ�ِإَعـاَدِة ِد اْألَوَّ ٌس اْبَنُه ِ�ِإَع

َالِة َلمَّا َلْم َ�ْسَتِعْذ ِفیَهـا، َفِإنَّـُه َ�ُقـوُل ِ�ـاْلُوُجوِب، َوُ�ْطـَالِن َصـَالِة َمـْن َتَرَكَهـا، َواْلُجْمُهـ ا، َواْلُجْمهُ الصَّ ْن َتَرَكَه َالِة َم َالِن َص اْلُوُجوِب، َوُ�ْط وُل ِ� ا، َفِإنَُّه َ�ُق َالِة َلمَّا َلْم َ�ْسَتِعْذ ِفیَه وُه وُر َحَمُلـوُه الصَّ وُر َحَمُل
 نَّْدِب، َوِفیِه َدَالَلٌة َعَلى ُثُبوِت َعَذاِب اْلَقْبِر.نَّْدِب، َوِفیِه َدَالَلٌة َعَلى ُثُبوِت َعَذاِب اْلَقْبِر.َعَلى الَعَلى ال

َهوَ  ْنَیا َوالشَّ َة َحَیاِتِه ِمْن اِالْفِتَتاِن ِ�الدُّ ْنَساِن ُمدَّ َهوَ َواْلُمَراُد ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َما َ�ْعِرُض ِلْإلِ ْنَیا َوالشَّ َة َحَیاِتِه ِمْن اِالْفِتَتاِن ِ�الدُّ ْنَساِن ُمدَّ اِت َواْلَجَهاَالِت، اِت َواْلَجَهاَالِت، َواْلُمَراُد ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َما َ�ْعِرُض ِلْإلِ
ْبِر.َأْمُر الْ َأْمُر الْ   -ِ�َاهللَِّ ِ�َاهللَِّ   َواْلِعَیاذُ َواْلِعَیاذُ -َوَأْعَظُمَها َوَأْعَظُمَها  ْبِر.َخاِتَمِة ِعْنَد اْلَمْوِت، َوِقیَل: ِهَي اِالْبِتَالُء َمَع َعَدِم الصَّ  َخاِتَمِة ِعْنَد اْلَمْوِت، َوِقیَل: ِهَي اِالْبِتَالُء َمَع َعَدِم الصَّ

ِلُقْرِ�َها ِمْنُه، َوَ�ُجوُز َأْن ُیَراَد ِبَها ِلُقْرِ�َها ِمْنُه، َوَ�ُجوُز َأْن ُیَراَد ِبَها   ؛؛َوِفْتَنُة اْلَمَماِت، ِقیَل اْلُمَراُد ِبَها: اْلِفْتَنُة ِعْنَد اْلَمْوِت، ُأِضیَفْت إَلْیهِ َوِفْتَنُة اْلَمَماِت، ِقیَل اْلُمَراُد ِبَها: اْلِفْتَنُة ِعْنَد اْلَمْوِت، ُأِضیَفْت إَلْیهِ 
: اْلَقْبِر، َوِقیَل: َأرَ اْلَقْبِر، َوِقیَل: َأرَ ِفْتَنُة ِفْتَنُة  َؤاَل َمَع اْلَحْیَرِة، َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ : اَد ِبَها السُّ َؤاَل َمَع اْلَحْیَرِة، َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ إنَُّكْم ُتْفَتُنوَن ِفي ُقُبوِرُ�ْم ِمْثَل إنَُّكْم ُتْفَتُنوَن ِفي ُقُبوِرُ�ْم ِمْثَل ««اَد ِبَها السُّ

الِ  جَّ الِ َأْو َقِر�ًبــا ِمــْن ِفْتَنــِة الــدَّ جَّ لدَّ ِة ا ْن ِفْتَن ا ِم رِ َوَال َ�ُكــوُن َهــَذا َتْكِر�ــًرا ِلَعــَذاِب اْلَقْبــرِ   ،،»»َأْو َقِر�ًب َذاِب اْلَقْب َذا َتْكِر�ًرا ِلَع وُن َه َذاَب اْلَقبْ ِألَنَّ َعــَذاَب اْلَقْبــ  ؛؛َوَال َ�ُك ى ِر ُمَتَفــرٌِّع َعَلــى ِألَنَّ َع رٌِّع َعَل ِر ُمَتَف
 ".".كَ كَ َذلِ َذلِ 

ب، و�ن أجاب نجا. ب، و�ن أجاب نجا.عذاب القبر فرع عن الفتنة؛ ألنه إذا ُفِتن في قبره وُسئل إذا تحیَّر ُعذِّ  عذاب القبر فرع عن الفتنة؛ ألنه إذا ُفِتن في قبره وُسئل إذا تحیَّر ُعذِّ
الِ ««َوَقْوُلُه: َوَقْوُلُه: "" جَّ الِ ِفْتَنُة اْلَمِسیِح الدَّ جَّ ْد ُ�طْ َقاَل اْلُعَلَماُء َأْهُل اللَُّغِة: اْلِفْتَنُة: اِالْمِتَحـاُن َواِالْخِتَبـاُر، َوَقـْد ُ�طْ   »»ِفْتَنُة اْلَمِسیِح الدَّ اُر، َوَق اُن َواِالْخِتَب ُق َلـُق َقاَل اْلُعَلَماُء َأْهُل اللَُّغِة: اْلِفْتَنُة: اِالْمِتَح َل

ْحَراِق َوالتُّْهَمِة َوَغْیِر َذِلكَ َعَلى اْلَقْتِل وَ َعَلى اْلَقْتِل وَ  ْحَراِق َوالتُّْهَمِة َوَغْیِر َذِلكَ اإلِْ ـیِن اْلُمْهَمَلـةِ   ""َواْلَمِسیحُ َواْلَمِسیحُ ""  ،،اإلِْ ةِ ِ�َفْتِح اْلِمیِم َوَتْخِفیِف السِّ یِن اْلُمْهَمَل ُرُه َوآِخـُرُه   ،،ِ�َفْتِح اْلِمیِم َوَتْخِفیِف السِّ َوآِخ
 ".".َوِفیِه َضْبٌط آَخرُ َوِفیِه َضْبٌط آَخرُ   ،،َحاٌء ُمْهَمَلةٌ َحاٌء ُمْهَمَلةٌ 

 الضبط اآلخر أنه �الخاء.الضبط اآلخر أنه �الخاء.
جَّ "" ، َوُ�ْطَلُق َعَلى الدَّ جَّ َوَهَذا اْألََصحُّ ، َوُ�ْطَلُق َعَلى الدَّ  ".".اِل، َوَعَلى ِعیَسىاِل، َوَعَلى ِعیَسىَوَهَذا اْألََصحُّ

 ومسیح هدا�ة.ومسیح هدا�ة.  ،،ي مسیح غوا�ةي مسیح غوا�ة�عن�عن
َي اْلَمِســیحَ "" ــَد ِ�اْســِمِه، ُســمِّ اُل ُقیِّ جَّ ــِه الــدَّ یحَ َوَلِكــْن إَذا ُأِر�ــَد ِ� َي اْلَمِس مِّ ِمِه، ُس َد ِ�اْس اُل ُقیِّ جَّ لدَّ ِه ا ْن إَذا ُأِر�َد ِ� یلَ ِلَمْســِحِه اْألَْرَض، َوِقیــلَ   ؛؛َوَلِك ِحِه اْألَْرَض، َوِق ــُه َمْمُســوُح   ::ِلَمْس وُح ِألَنَّ ِألَنَُّه َمْمُس

 اْلَعْیِن.اْلَعْیِن.
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ــهُ  ــا ِعیَســى َفِقیــَل َل هُ َأمَّ یَل َل ى َفِق یحُ اْلَمِســیحُ   ::َأمَّا ِعیَس ــُه َخــَرَج ِمــنْ   ؛؛اْلَمِس نْ ِألَنَّ َرَج ِم ــِه َمْمُســوًحا �ِ   ِألَنَُّه َخ وًحا �ِ َ�ْطــِن ُأمِّ ِه َمْمُس ــا َ�طِْن ُأمِّ ْهِن، َوِقیــَل: ِألَنَّ َزَكِر�َّ یَل: ِألَنَّ َزَكِر�َّا الــدُّ ْهِن، َوِق لدُّ ا
 ".".َمَسَحُه؛ َوِقیَل: ِألَنَُّه َ�اَن َال َ�ْمَسُح َذا َعاَهٍة إالَّ َبِرئَ َمَسَحُه؛ َوِقیَل: ِألَنَُّه َ�اَن َال َ�ْمَسُح َذا َعاَهٍة إالَّ َبِرئَ 

 وقیل: ألنه ممسوح القدمین ال أخمص له. وقیل: ألنه ممسوح القدمین ال أخمص له. 
  
 


