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ت ه  «" ال  د ك م  ف ي ص  ك  أ ح  ت ی ن  و � ذ ا ش  د  ج  ج د  س  ل ی ه ، ث م  ل ی س  ، ف ل ی ت م  ع  و اب  ل ی ه   ،»ف ل ی ت ح ر  الص    .م ت ف ق  ع 
ُ َعْنهُ -َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد  ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ وُل للااَِّ َقاَل: َصلَّى َرُسـوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َصلَّى َرُس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َدى إْحـَدى   ::َأيْ َأيْ   -َص إْح

َ�اِعیَّاِت َخْمًسا، َوفِ  َ�اِعیَّاِت َخْمًسا، َوفِ الرُّ : َزاَد َأْو َنَقَص   ييالرُّ : َزاَد َأْو َنَقَص ِرَواَ�ٍة َأنَُّه َقاَل إْبَراِهیُم النََّخِعيُّ وَل َفَلمَّا َسلََّم ِقیَل َلُه: َ�ا َرُسـوَل ، ، ِرَواَ�ٍة َأنَُّه َقاَل إْبَراِهیُم النََّخِعيُّ َفَلمَّا َسلََّم ِقیَل َلُه: َ�ا َرُس
َالِة َشْيٌء؟ َقاَل:   ،،للااَِّ للااَِّ  َالِة َشْيٌء؟ َقاَل: َأَحَدَث ِفي الصَّ ا َذاَك؟َوَمـا َذاَك؟««َأَحَدَث ِفي الصَّ َتْقَبَل َقـاُلوا: َصـلَّْیت َ�ـَذا َوَ�ـَذا، َفَثَنـى ِرْجَلْیـِه َواْسـَتْقَبَل   »»َوَم ِه َواْس ى ِرْجَلْی َذا، َفَثَن َذا َوَ� لَّْیت َ� اُلوا: َص َق

اَل: َد َسْجَدَتْیِن ُثـمَّ َسـلََّم، ُثـمَّ َأْقَبـَل َعَلـى النَّـاِس ِبَوْجِهـِه َفَقـاَل: َسجَ َسجَ اْلِقْبَلَة فَ اْلِقْبَلَة فَ  ِه َفَق ى النَّاِس ِبَوْجِه َل َعَل مَّ َأْقَب لََّم، ُث مَّ َس ـَالِة ««َد َسْجَدَتْیِن ُث َالِة إنَّـُه َلـْو َحـَدَث ِفـي الصَّ ي الصَّ َدَث ِف ْو َح إنَُّه َل
 ".".َوَ�یََّن َوْجَه اْلِمْثِلیَّةِ َوَ�یََّن َوْجَه اْلِمْثِلیَّةِ   ِفي اْلَبَشِر�َّةِ ِفي اْلَبَشِر�َّةِ   »»َشْيٌء َأْنَبْأُتُكْم ِ�ِه، َوَلِكْن إنََّما َأَنا َ�َشٌر ِمْثُلُكمْ َشْيٌء َأْنَبْأُتُكْم ِ�ِه، َوَلِكْن إنََّما َأَنا َ�َشٌر ِمْثُلُكمْ 

وجه، ولیس معنى المثلیة أنه مثلهم في �ل وجه، ال، في هذه المسألة مسألة وجه، ولیس معنى المثلیة أنه مثلهم في �ل وجه، ال، فـي هـذه المسـألة مسـألة   �ل�ل  فلیس مثلكم منفلیس مثلكم من
 أنسى فعل أ�ش؟أنسى فعل أ�ش؟  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–النسیان ینسى �ما ینسون و�نسى؛ لُیشرِّع ولیُسن النسیان ینسى �ما ینسون و�نسى؛ لُیشرِّع ولیُسن 

 ..طالب: ماضٍ طالب: ماضٍ 
 مبني؟مبني؟

 طالب: للمعلوم.طالب: للمعلوم.
یت آ�ة �ذا، ولكن یت آ�ــة �ــذا، ولكــن نسنســ  المتكلِّم النهي عن قول المرء:المــتكلِّم النهــي عــن قــول المــرء:  لىلــىللمعلوم، وجاء النهي عن إسناد الفعل إللمعلــوم، وجــاء النهــي عــن إســناد الفعــل إ

یُتها �ما في الصحیح، وهنا �قول:  یُتها �ما في الصحیح، وهنا �قول: ُأنسیتها أو ُنسِّ ى، الجواب؟   »»َأْنَسىَأْنَسى««ُأنسیتها أو ُنسِّ ى، الجواب؟ ما قال: ُأنسَّ  ما قال: ُأنسَّ
 طالب: ............طالب: ............

 ..]]126126[طه:[طه:  {َكَذِلَك َأَتْتَك آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها}{َكَذِلَك َأَتْتَك آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها}�عني النهي خاص �القرآن؛ لئال یدخل في قوله تعالى: �عني النهي خاص �القرآن؛ لئال یدخل في قوله تعالى: 
 طالب: ............طالب: ............

ـیُتها أو ««ه إلى النفس خاص �القرآن ه إلى النفس خاص �ـالقرآن سبتسبتالمنهي عن نالمنهي عن ن یُتها أو ال تقل: نسیت آ�ة �ذا و�ذا، ولكن ُقـل: ُنسِّ ل: ُنسِّ ال تقل: نسیت آ�ة �ذا و�ذا، ولكن ُق
 ..»»ُأنِسیُتهاُأنِسیُتها

یُتها أو ُأنِسیُتها«« یُتها أو ُأنِسیُتهاُنسِّ  فنسب النسیان إلى نفسه.فنسب النسیان إلى نفسه.  ،،»»َأْنَسى َ�َما َتْنَسْونَ َأْنَسى َ�َما َتْنَسْونَ ««وهنا قال: وهنا قال:   »»ُنسِّ
�ذا، �ـذا، ورة ورة النسیان المنهي عن نسبته إلى النفس خاص �القرآن، ما تقول: نسیت آ�ة �ذا، نسیت سالنسیان المنهي عن نسبته إلى النفس خاص �القرآن، مـا تقـول: نسـیت آ�ـة �ـذا، نسـیت سـ

ــیت؛ لــئال یــدخل فــي قولــه تعــالى:  عالى: ولكــن ُأنِســیت أو ُنسِّ في قوله ت یدخل  لئال  یت؛  یت أو ُنسِّ كن ُأنِس ــْوَم ول ــَذِلَك اْلَی ــا َفَنِســیَتَها َوَ� ــَك آَ�اُتَن ــَذِلَك َأَتْت ْوَم {َك َذِلَك اْلَی یَتَها َوَ� ا َفَنِس َك آَ�اُتَن َذِلَك َأَتْت {َك
 ..]]126126[طه:[طه:  ُتنَسى}ُتنَسى}

لكن من �ان سبًبا في نسیان القرآن ُ�خاف علیه أن تشمله اآل�ة؛ ألنه هو المتسبب، أما من نسي لكن من �ان سبًبا في نسیان القرآن ُ�خاف علیه أن تشمله اآل�ة؛ ألنه هو المتسبب، أما مـن نسـي 
ي القرآن من غیر  ي القرآن من غیر القرآن ُنسِّ   ،،إما لتقدمه في السن وطروء النسیان علیه واختالطإمـا لتقدمـه فـي السـن وطـروء النسـیان علیـه واخـتالط  ،،واختیارهواختیاره  طوعهطوعهالقرآن ُنسِّ

�ل هذا ال یؤاخذ علیه اإلنسان، ولو نسي شیًئا من القرآن، لكن إذا �ان سبًبا �ـل هـذا ال یؤاخـذ علیـه اإلنسـان، ولـو نسـي شـیًئا مـن القـرآن، لكـن إذا �ـان سـبًبا   ،،أو ما أشبه ذلكأو ما أشبه ذلـك
 �ل هذا مؤاخٌذ علیه، نسأل هللا العافیة.�ل هذا مؤاخٌذ علیه، نسأل هللا العافیة.  ،،في نسیان القرآن إما النشغاله أو إلهماله القرآنفي نسیان القرآن إما النشغاله أو إلهماله القرآن

 طالب: ............طالب: ............
یت یتُنسِّ  ها �النسبة للقرآن.ها �النسبة للقرآن.ُنسِّ

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

 طالب: ............طالب: ............
وله مقدمات: عدم المراجعة، وله مقـدمات: عـدم المراجعـة،   ،،لكن له أسبابلكن له أسباب  ،،النسیان آفةالنسیان آفة  ،،�سبب تر�ك لها نسیتها، �سبب الترك�سبب تر�ك لها نسیتها، �سبب الترك

 وهو من فعل العبد. وهو من فعل العبد.   ،،�ل هذا سبٌب لنسیانه�ل هذا سبٌب لنسیانه  ،،عدم المداومة على المحفوظعدم المداومة على المحفوظ
َص ْنَسى َ�َما َتْنَسْوَن؛ َفـِإَذا َنِسـیت َفـَذكُِّروِني، َوِ�َذا َشـكَّ َأَحـٌد ِفـي َصـَالِتِه َهـْل َزاَد َأْو َنَقـَص أَ أَ ««َقْوِلِه: َقْوِلِه: �ِ �ِ "" ْل َزاَد َأْو َنَق َالِتِه َه ي َص ٌد ِف كَّ َأَح َذكُِّروِني، َوِ�َذا َش یت َف ِإَذا َنِس ْنَسى َ�َما َتْنَسْوَن؛ َف

َوابَ  َوابَ َفْلَیَتَحرَّ الصَّ ـرَ   »»َفْلَیَتَحرَّ الصَّ كِّ ِفي َرْكَعٍة َأْو ُرْكٍن، َوَقـْد َفسَّ رَ ِ�َأْن َ�ْعَمَل ِ�َظنِِّه ِمْن َغْیِر َتْفِرَقٍة َبْیَن الشَّ ْد َفسَّ كِّ ِفي َرْكَعٍة َأْو ُرْكٍن، َوَق ِدیُث ُه َحـِدیُث ِ�َأْن َ�ْعَمَل ِ�َظنِِّه ِمْن َغْیِر َتْفِرَقٍة َبْیَن الشَّ ُه َح
ْمَناُه عَ عَ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف الَِّذي َقدَّ ْمَناُه ْبِد الرَّ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف الَِّذي َقدَّ  ..ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   ،،»»َفْلُیِتمَّ َعَلْیِه ُثمَّ ِلَیْسُجْد َسْجَدَتْینِ َفْلُیِتمَّ َعَلْیِه ُثمَّ ِلَیْسُجْد َسْجَدَتْینِ ««ْبِد الرَّ

اَ�ُعوُه َظاِهُر اْلَحـِدیِث َأنَُّهـْم َتـاَ�ُعوُه  ْم َت ِدیِث َأنَُّه ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َظاِهُر اْلَح لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َ�ـاَدِة، َفِفیـِه َدِلیـٌل َعَلـى   -َص ى َعَلـى الزِّ یٌل َعَل یِه َدِل اَدِة، َفِف �َ ى الزِّ َة َة َأنَّ ُمَتاَ�عَ َأنَّ ُمَتاَ�َعـَعَل
ــُه  ــُه َواِجًبــا َال ُ�ْفِســُد َصــَالَتُه، َفِإنَّ َالَتُه، َفِإنَُّه اْلُمــْؤَتمِّ ِلْإلَِمــاِم ِفیَمــا َظنَّ ُد َص ا َال ُ�ْفِس ا َظنَُّه َواِجًب اِم ِفیمَ ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اْلمُْؤَتمِّ ِلْإلِمَ لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ لَّى للااَّ ْأُمْرُهْم َلــْم َ�ــْأُمْرُهْم   -َص لَْم َ�

وَرةِ  َعاَدِة، َوَهَذا ِفي َحقِّ َأْصَحاِ�ِه ِفي ِمْثِل َهِذِه الصُّ وَرةِ ِ�اإلِْ َعاَدِة، َوَهَذا ِفي َحقِّ َأْصَحاِ�ِه ِفي ِمْثِل َهِذِه الصُّ  ".".ِ�اإلِْ
قد زاد خاوهــم �علمــون أنــه قــد زاد خا نه  مون أ هذا خاصلكــن هــذا خــاص  ،،مسةمســةوهم �عل كن  ته فــي حیاتــه   ل سالمعلیــه الصــالة والســالم–في حیا یه الصالة وال هم ألن لهــم   ؛؛-عل ألن ل

، المقصود ، المقصـود ااوهو أنه احتمال أن �كون قد حصل في الصالة شيء ز�ادة أو نقصانً وهـو أنـه احتمـال أن �كـون قـد حصـل فـي الصـالة شـيء ز�ـادة أو نقصـانً   ،،تأو�ًال سائًغاتأو�ًال سائًغا
الشر�عة ال تجوز الشـر�عة ال تجـوز   رروانقطاع الوحي واستقراوانقطـاع الـوحي واسـتقرا  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–، أما �عد موته ، أما �عد موته أن لهم تأو�ًال أن لهم تأو�ًال 

 عامد في الز�ادة. عامد في الز�ادة. متا�عة اإلمام من عالٍم متا�عة اإلمام من عالٍم 
َمـاِم إَلـى اْلَخاِمَسـِة َسـبَّحَ ِلتَ ِلتَ "" ـا َلـْو اتََّفـَق اْآلَن ِقَیـاُم اإلِْ بَّحَ ْجِو�ِزِهْم التَّْغِییَر ِفي َعْصِر النُُّبوَِّة، َفَأمَّ ِة َس ى اْلَخاِمَس اِم إَل َم اُم اإلِْ َق اْآلَن ِقَی ْو اتََّف ْن َلـُه َمـْن   ْجِو�ِزِهْم التَّْغِییَر ِفي َعْصِر النُُّبوَِّة، َفَأمَّا َل ُه َم َل

ِدِه، َوُ�َسلِّ  ُدوا ِبَتَشهُّ ِدِه، َوُ�َسلِّ َخْلَفُه، َفِإْن َلْم َ�ْقُعْد اْنَتَظُروُه ُقُعوًدا َحتَّى َیَتَشهَّ ُدوا ِبَتَشهُّ  ".".ُموا ِبَتْسِلیِمهِ ُموا ِبَتْسِلیِمهِ َخْلَفُه، َفِإْن َلْم َ�ْقُعْد اْنَتَظُروُه ُقُعوًدا َحتَّى َیَتَشهَّ
قال: ال ُ�قــال: و و  مل نهــم یلــزمهم أن �فــارقوه؛ ألنــه لــم ُ�حَكــم علــى صــالته �ــالبطالن، فصــالته مــا دام عمــل إإال ُ� ما دام ع �البطالن، فصالته  لى صالته  م ع لم ُ�حَك نه  فارقوه؛ أل لزمهم أن � هم ی ن

 �غالب ظنه ولم یرجع إلى تسبیحهم صالته صحیحة.�غالب ظنه ولم یرجع إلى تسبیحهم صالته صحیحة.
 ..ُ�ْعَزُلوَن، َبْل َفَعَل َما ُهَو َواِجٌب ِفي َحقِّهِ ُ�ْعَزُلوَن، َبْل َفَعَل َما ُهَو َواِجٌب ِفي َحقِّهِ   ::َفِإنََّها َلْم َتْفُسْد َعَلْیِه َحتَّى ُ�َقالَ َفِإنََّها َلْم َتْفُسْد َعَلْیِه َحتَّى ُ�َقالَ ""

ـَالِم إالَّ َأنَّـُه َقـْد ُ�َقـالُ   َوِفي َهَذا َدِلیلٌ َوِفي َهَذا َدِلیلٌ  ـْهِو َ�ْعـَد السَّ الُ َعَلى َأنَّ َمَحـلَّ ُسـُجوِد السَّ ْد ُ�َق َالِم إالَّ َأنَُّه َق َد السَّ ْهِو َ�ْع ُجوِد السَّ لَّ ُس ُ َعَلْیـِه -إنَُّه إنَّـُه   ::َعَلى َأنَّ َمَح ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
َالِة إالَّ َ�ْعَد َأْن َسلََّم ِمْنَها، َفَال َ�ُكوُن َدِلیًال   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َالِة إالَّ َ�ْعَد َأْن َسلََّم ِمْنَها، َفَال َ�ُكوُن َدِلیًال َما َعَرَف َسْهَوُه ِفي الصَّ  ".".َما َعَرَف َسْهَوُه ِفي الصَّ

نه مــا عــرف أنــه  نها، لكن تسبیحهم �ه قبل السالم یدل على أن في الصالة نهــا، لكــن تســبیحهم �ــه قبــل الســالم یــدل علــى أن فــي الصــالة أن سلَّم مأن ســلَّم م  سها إال �عدســها إال �عــدما عرف أ
 في الجملة.في الجملة.  خلًال خلًال 

ْهِو، َواْخَتَلَفْت ِ�َسَبِب َذِلَك َأْقَواُل اْألَ "" ْهِو، َواْخَتَلَفْت ِ�َسَبِب َذِلَك َأْقَواُل اْألَ َواْعَلْم َأنَُّه َقْد اْخَتَلَفْت اْألََحاِدیُث ِفي َمَحلِّ ُسُجوِد السَّ  ".".ِئمَّةِ ِئمَّةِ َواْعَلْم َأنَُّه َقْد اْخَتَلَفْت اْألََحاِدیُث ِفي َمَحلِّ ُسُجوِد السَّ
 لجواز فیجوز قبل و�عد.لجواز فیجوز قبل و�عد.ل السالم أو �عده، وأما ال السالم أو �عده، وأما الكن الخالف في األفضل هل هو قبلكن الخالف في األفضل هل هو قب

َدْت: ِمْنَها َحـِدیُث َأِبـي ُهَرْ�ـَرَة ِفـ"" ْهِو َقْد َتَعدَّ َرَة فِ َقاَل َ�ْعُض َأِئمَِّة اْألََحاِدیِث: َأَحاِدیُث َ�اِب ُسُجوِد السَّ ي ُهَرْ� ِدیُث َأِب َدْت: ِمْنَها َح ْهِو َقْد َتَعدَّ یَمْن یَمْن َقاَل َ�ْعُض َأِئمَِّة اْألََحاِدیِث: َأَحاِدیُث َ�اِب ُسُجوِد السَّ
 َشكَّ َفَلْم َیْدِر َ�ْم َصلَّى؟ َشكَّ َفَلْم َیْدِر َ�ْم َصلَّى؟ 
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ْذُكُروا َعُهَما، َوُهـَو َحـِدیٌث َأْخَرَجـُه اْلَجَماَعـُة، َوَلـْم َیـْذُكُروا ، َوَلْم َیْذُكْر َمْوِض ، َوَلْم َیْذُكْر َمْوِض َوِفیِه اْألَْمُر َأْن َ�ْسُجَد َسْجَدَتْینِ َوِفیِه اْألَْمُر َأْن َ�ْسُجَد َسْجَدَتْینِ  ْم َی ُة، َوَل ُه اْلَجَماَع ِدیٌث َأْخَرَج َو َح َعُهَما، َوُه
َالِم َأْو َ�ْعَدُه؟ َنَعْم ِعْنَد َأِبي َداُود َواْبِن َماَجْه ِفیِه ِز�َ  ْجَدَتْیِن َهْل ُهَو َقْبَل السَّ َالِم َأْو َ�ْعَدُه؟ َنَعْم ِعْنَد َأِبي َداُود َواْبِن َماَجْه ِفیِه ِز�َ ِفیِه َمَحلَّ السَّ ْجَدَتْیِن َهْل ُهَو َقْبَل السَّ َل َقْبـَل ((اَدٌة: اَدٌة: ِفیِه َمَحلَّ السَّ َقْب

 ).).َأْن ُ�َسلِّمَ َأْن ُ�َسلِّمَ 
؛ َوِفیهِ َحِدیُث َأِبي َسِعیدٍ َحِدیُث َأِبي َسِعیدٍ   ::َهاَهاَوِمنْ َوِمنْ  ؛ َوِفیهِ : َمْن َشكَّ  ..َأنَُّه َ�ْسُجُد َسْجَدَتْیِن َقْبَل التَّْسِلیمِ َأنَُّه َ�ْسُجُد َسْجَدَتْیِن َقْبَل التَّْسِلیمِ   : َمْن َشكَّ

َالمِ   ::َوِمْنَهاَوِمْنَها َالمِ َحِدیُث َأِبي ُهَرْ�َرَة، َوِفیِه: اْلِقَیاُم إَلى اْلَخَشَبِة َوَأنَُّه َسَجَد َ�ْعَد السَّ  ..َحِدیُث َأِبي ُهَرْ�َرَة، َوِفیِه: اْلِقَیاُم إَلى اْلَخَشَبِة َوَأنَُّه َسَجَد َ�ْعَد السَّ
َال لسُّ لسُّ اا  ::َحِدیُث اْبِن ُ�َحْیَنَة، َوِفیهِ َحِدیُث اْبِن ُ�َحْیَنَة، َوِفیهِ   ::َوِمْنَهاَوِمْنَها َال ُجوُد َقْبَل السَّ  ..مِ مِ ُجوُد َقْبَل السَّ

 ".".َوَلمَّا َوَرَدْت َهَكَذا اْخَتَلَفْت آَراُء اْلُعَلَماِء ِفي اْألَْخِذ ِبَهاَوَلمَّا َوَرَدْت َهَكَذا اْخَتَلَفْت آَراُء اْلُعَلَماِء ِفي اْألَْخِذ ِبَها
هافمــنهم مــن �قــول: ُتنــزَّل منازلهــا نزَّل منازل قول: ُت من � منهم  بي �عنــي مــا ســجد فیــه النبــي   ،،ف یه الن سجد ف ما  ني  سالمعلیــه الصــالة والســالم–�ع یه الصالة وال سالم قبــل الســالم   -عل بل ال ق

 ه على نفس الصور.ه على نفس الصور.ُ�قَتصر فیه على مثل الصور، وما سجد فیه �عد السالم ُ�قَتصر فیُ�قَتصر فیه على مثل الصور، وما سجد فیه �عد السالم ُ�قَتصر فی
ا، ومنهم من �قول: �سجد مطلًقا قبل السالم، ومنهم من �قـول: �سـجد �عـد السـالم مطلًقـا، ومـنهم مـن ومنهم من ومنهم من  �قول: �سجد مطلًقا قبل السالم، ومنهم من �قول: �سجد �عد السالم مطلًق

 �قول: �سجد قبل السالم إال في صورتین: إذا سلَّم عن نقص أو بنى على غالب ظنه.�قول: �سجد قبل السالم إال في صورتین: إذا سلَّم عن نقص أو بنى على غالب ظنه.
 إلى غیر ذلك من أقوال أهل العلم.  إلى غیر ذلك من أقوال أهل العلم.  

 طالب: ............طالب: ............
�فعل �ما �فعـل �مـا   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–في فعله فـي فعلـه ه ه الذي له منزلة ووجدت صورتالذي له منزلـة ووجـدت صـورتُتختار ُتنزَّل منازلها، ُتختار ُتنزَّل منازلها، 

 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-فعل فعل 
 طالب: ............طالب: ............

ــا لهــا ال �كــون قبــل االنصــراف منهــا،  ها، هــو األصــل أن ســجود الســهود تــا�ع للصــالة، ومــا �ــان تا�ًع بل االنصراف من كون ق ها ال � ا ل �ان تا�ًع تا�ع للصالة، وما  سهود  سجود ال هو األصل أن 
 ن الز�ادة و�ین الخلل.ن الز�ادة و�ین الخلل.ومنهم من �قول: السجود �له �عد السالم؛ لئال ُ�جَمع في الصالة بیومنهم من �قول: السجود �له �عد السالم؛ لئال ُ�جَمع في الصالة بی

 ........................طالب: طالب: 
صالیرجـــع و�ســـجد مـــع اإلمـــام، لـــو نـــوى االنفصـــال نوى االنف لو  مام،  مع اإل سجد  یتم وأراد أن یـــتم صـــالته یرجـــع یتـــا�ع اإلمـــام، ثـــم یـــتم   ،،یرجع و� ثم  مام،  تا�ع اإل صالته یرجع ی یتم  وأراد أن 

 سلَّم. سلَّم.   إذاإذاصالته صالته 
 طالب: ............طالب: ............

 المقصود أن الخالف في األفضل و�ال فالجواز �له جائز.المقصود أن الخالف في األفضل و�ال فالجواز �له جائز.
عِ َفَقاَل َداُود: ُتْسَتْعَمُل ِفي َمَواِضـعِ "" ِه، وَ َها َعَلـى َمـا َجـاَءْت ِ�ـِه، وَ َفَقاَل َداُود: ُتْسَتْعَمُل ِفي َمَواِض اَءْت ِ� ا َج ى َم ي َال ُ�َقـاَس َعَلْیَهـا، َوِمْثُلـُه َقـاَل َأْحَمـُد ِفـي َها َعَل ُد ِف اَل َأْحَم ُه َق ا، َوِمْثُل اَس َعَلْیَه َال ُ�َق

َالِم ِلُكلِّ َسْهٍو. ًة، َوَخاَلَف ِفیَما ِسَواَها، َفَقاَل: َ�ْسُجُد َقْبَل السَّ َالِة َخاصَّ َالِم ِلُكلِّ َسْهٍو.َهِذِه الصَّ ًة، َوَخاَلَف ِفیَما ِسَواَها، َفَقاَل: َ�ْسُجُد َقْبَل السَّ َالِة َخاصَّ  َهِذِه الصَّ
ــٌر ِفــي ُ�ــلِّ َســْهٍو إْن َشــاَء َســَجدَ  َجدَ َوَقــاَل آَخــُروَن: ُهــَو ُمَخیَّ اَء َس ْهٍو إْن َش لِّ َس ي ُ� َو ُمَخیٌَّر ِف ُروَن: ُه اَل آَخ ــَالِم، َوِ�ْن َشــ  َوَق َالِم، َوِ�ْن شَ َ�ْعــَد السَّ َد السَّ ــَالِم ِفــي َ�ْع ي اَء َقْبــَل السَّ َالِم ِف َل السَّ اَء َقْب

َ�اَدِة َوالنَّْقِص. َ�اَدِة َوالنَّْقِص.الزِّ  الزِّ
َالِم، َوِ�ْن َ�اَن ِلُنْقَصاٍن َسَجَد  َ�اَدِة َسَجَد َ�ْعَد السَّ ُجوُد ِللزِّ َالِم، َوِ�ْن َ�اَن ِلُنْقَصاٍن َسَجَد َوَقاَل َماِلٌك: إْن َ�اَن السُّ َ�اَدِة َسَجَد َ�ْعَد السَّ ُجوُد ِللزِّ  َلُه.َلُه.قبقبَوَقاَل َماِلٌك: إْن َ�اَن السُّ

ي َوَقاَلْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْلَحَنِفیَّة: اْألَْصـُل ِفـي  ُل ِف ـَوَقاَلْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْلَحَنِفیَّة: اْألَْص ـْهِو َ�ْعـَد السَّ َد السَّ ُسـُجوِد السَّ ْهِو َ�ْع ُجوِد السَّ ُلوا اْألََحاِدیـَث اْلـَواِرَدَة ِفـي ُس ي َالِم، َوَتـَأوَّ َواِرَدَة ِف یَث اْل ُلوا اْألََحاِد َأوَّ َالِم، َوَت
ُجوِد َقْبَلُه، َوَسَتْأِتي َأِدلَُّتُهْم. ُجوِد َقْبَلُه، َوَسَتْأِتي َأِدلَُّتُهْم.السُّ  السُّ
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َعاِئـِه َنْسـخَ  َالِم، َوُردَّ َما َخاَلَفُه ِمـْن اْألََحاِدیـِث ِ�ادِّ ُجوِد َقْبَل السَّ : اْألَْصُل السُّ اِفِعيُّ خَ َوَقاَل الشَّ ِه َنْس َعاِئ یِث ِ�ادِّ ْن اْألََحاِد َالِم، َوُردَّ َما َخاَلَفُه ِم ُجوِد َقْبَل السَّ : اْألَْصُل السُّ اِفِعيُّ ـُجوِد للاا  َوَقاَل الشَّ ُجوِد سُّ سُّ
َالِم. َالِم.َ�ْعَد السَّ  َ�ْعَد السَّ

وُل للااَِّ َوُرِوَي َعْن الزُّْهِريِّ َقـاَل: َسـَجَد َرُسـوُل للااَِّ  َجَد َرُس اَل: َس ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوُرِوَي َعْن الزُّْهِريِّ َق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـَالِم   -َص ـْهِو َقْبـَل السَّ َالِم َسـْجَدَتْي السَّ َل السَّ ْهِو َقْب ْجَدَتْي السَّ َس
َالِم؛ َوَأیََّدُه ِبِرَواَ�ِة ُمَعاِوَ�ةَ  َالِم؛ َوَأیََّدُه ِبِرَواَ�ِة ُمَعاِوَ�ةَ َوَ�ْعَدُه، َوآِخُر اْألَْمَرْ�ِن َقْبَل السَّ  ".".َوَ�ْعَدُه، َوآِخُر اْألَْمَرْ�ِن َقْبَل السَّ

 الحدیث ضعیف.الحدیث ضعیف.  ،،ففضعیضعی  لكنهلكنه
 ................طالب: ....طالب: ....

 هذا الحدیث الذي ذ�ره �ان آخر األمر�ن السجود قبل السالم، هذا ضعیف.هذا الحدیث الذي ذ�ره �ان آخر األمر�ن السجود قبل السالم، هذا ضعیف.
 طالب: من روا�ة الزهري.طالب: من روا�ة الزهري.

 نعم.نعم.
ــال: " وُل للااَِّ َســَجَد َرُســوُل للااَِّ قال: "ق َجَد َرُس ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َس لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ لَّى للااَّ ــَالِم َوَ�ْعــَدُه، َوآِخــرُ   -َص ــْهِو َقْبــَل السَّ رُ َســْجَدَتْي السَّ َالِم َوَ�عَْدُه، َوآِخ َل السَّ ْهِو َقْب ْجَدَتْي السَّ   َس

َال  َال اْألَْمَرْ�ِن َقْبَل السَّ ةَ ِم؛ َوَأیَّـَدُه ِبِرَواَ�ـِة ُمَعاِوَ�ـةَ اْألَْمَرْ�ِن َقْبَل السَّ ِة ُمَعاِوَ� ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَُّه َأنَّـُه   ِم؛ َوَأیََّدُه ِبِرَواَ� لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـَالمِ   -َص َالمِ َسـَجَدُهَما َقْبـَل السَّ َل السَّ َجَدُهَما َقْب   ..َس
َرةٌ  َرةٌ َوُصْحَبُتُه ُمَتَأخِّ اِفِعيِّ َأُبو ُهَرْ�َرَة َوَمْكُحوٌل، َوالزُّْهرِ   ،،َوُصْحَبُتُه ُمَتَأخِّ اِفِعيِّ َأُبو ُهَرْ�َرَة َوَمْكُحوٌل، َوالزُّْهرِ َوَذَهَب إَلى ِمْثِل َقْوِل الشَّ ، َوَغْیُرُهْم.َوَذَهَب إَلى ِمْثِل َقْوِل الشَّ ، َوَغْیُرُهْم.يُّ  يُّ

ْنَصـاِف َأنَّ اْألََحاِدیـَث اْلـَواِرَدَة ِفـي َذِلـَك َقـْوًال َوِفْعـًال ِفیَهـا َنـْوُع َتَعـاُرٍض، َقاَل ِفي اَقاَل ِفي ا ْرِح: َوَطِر�ـُق اإلِْ اُرٍض، لشَّ ْوُع َتَع ا َن ًال ِفیَه ْوًال َوِفْع َك َق ي َذِل َواِرَدَة ِف یَث اْل اِف َأنَّ اْألََحاِد ْنَص ْرِح: َوَطِر�ُق اإلِْ لشَّ
مُ  مُ َوَتَقدُّ ُر اْلَبْعِض َغْیُر َثاِبٍت ِبِرَواَ�ٍة َصِحیَحٍة َمْوُصوَلٍة، َحتَّـى َ�ْسـَتِقی  �عضها�عضها  َوَتَقدُّ َتِقیَوَتَأخُّ ُر اْلَبْعِض َغْیُر َثاِبٍت ِبِرَواَ�ٍة َصِحیَحٍة َمْوُصوَلٍة، َحتَّى َ�ْس ِخ، َم اْلَقـْوُل ِ�النَّْسـِخ، َوَتَأخُّ ْوُل ِ�النَّْس َم اْلَق
ِع ِفي َجَواِز اْألَْمَرْ�ِن.َفاْألَ َفاْألَ  ِع ِفي َجَواِز اْألَْمَرْ�ِن.ْوَلى اْلَحْمُل َعَلى التََّوسُّ  ْوَلى اْلَحْمُل َعَلى التََّوسُّ

ِن َحِدیِث اْبـِن   إنإناِريِّ اِريِّ َوِمْن َأِدلَِّة اْلَهاَدِو�َِّة َواْلَحَنِفیَّة ِرَواَ�ُة اْلُبَخاِريِّ الَِّتي َأَفاَدَها َقْوُلُه: َوِفي ِرَواَ�ٍة ِلْلُبخَ َوِمْن َأِدلَِّة اْلَهاَدِو�َِّة َواْلَحَنِفیَّة ِرَواَ�ُة اْلُبَخاِريِّ الَِّتي َأَفاَدَها َقْوُلُه: َوِفي ِرَواَ�ٍة ِلْلُبخَ  َحِدیِث اْب
ُعودٍ َمْســُعودٍ  لِّْم ثُ َفْلُیــِتمَّ ُثــمَّ ُ�َســلِّْم ُثــ««  ::َمْس مَّ ُ�َس ِتمَّ ُث ُجدْ مَّ َ�ْســُجدْ َفْلُی ــَالمِ   »»مَّ َ�ْس ــُه َ�ْعــَد السَّ َالمِ َمــا َیــُدلُّ َعَلــى َأنَّ َد السَّ ى َأنَُّه َ�ْع ُدلُّ َعَل ا َی ي َوَ�ــَذِلَك ِرَواَ�ــُة ُمْســِلٍم الَِّتــي   ،،َم ِلٍم الَِّت ُة ُمْس َذِلَك ِرَواَ� َوَ�

ِلٍم َأيْ َأَفاَدَهــا َقْوُلــُه: َوِلُمْســِلٍم َأيْ  ُه: َوِلُمْس ا َقْوُل يَّ ِمــْن َحــِدیِث اْبــِن َمْســُعوٍد: َأنَّ النَِّبــيَّ   ::َأَفاَدَه ُعوٍد: َأنَّ النَِّب ِن َمْس ِدیِث اْب ْن َح ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِم لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َجدَ َســَجدَ   -َص   َس
ــْهِو َ�ْعــَد ا َد اَســْجَدَتْي السَّ ْهِو َ�ْع ْجَدَتْي السَّ ــَالةِ َس ــَالِم ِمــْن الصَّ َالةِ لسَّ ْن الصَّ َالِم ِم َالمَواْلَكــَالم، ، لسَّ اَدُه الَّــِذي ُخوِطــَب ِ�ــِه َوَأَجــاَب َعْنــُه ِ�َمــا َأَفــاَدُه   ::َأيْ َأيْ   َواْلَك ا َأَف ُه ِ�َم اَب َعْن ِه َوَأَج َب ِ� الَِّذي ُخوِط

ُل َوَ�ُدلُّ َلُه َأْ�ًضا. ُل َوَ�ُدلُّ َلُه َأْ�ًضا.اللَّْفُظ اْألَوَّ  اللَّْفُظ اْألَوَّ
ُجْد ي َصَالِتِه َفْلَیْسـُجْد َمْن َشكَّ فِ َمْن َشكَّ فِ ««َفٍر َمْرُفوًعا: َفٍر َمْرُفوًعا: َوِألَْحَمَد َوَأِبي َداُود َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبِن َجعْ َوِألَْحَمَد َوَأِبي َداُود َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبِن َجعْ  ي َصَالِتِه َفْلَیْس

َحُه اْبُن ُخَزْ�َمةَ   ،،»»َسْجَدَتْیِن َ�ْعَد َما ُ�َسلِّمُ َسْجَدَتْیِن َ�ْعَد َما ُ�َسلِّمُ  َحُه اْبُن ُخَزْ�َمةَ َوَصحَّ  ..َوَصحَّ
َالِم ُمْطَلًقا، َوَلِكنَُّه َقْد َعاَرَضَها َما َعَرْفت  ::َفَهِذِه َأِدلَُّة َمْن َ�ُقولُ َفَهِذِه َأِدلَُّة َمْن َ�ُقولُ  َالِم ُمْطَلًقا، َوَلِكنَُّه َقْد َعاَرَضَها َما َعَرْفتإنَُّه َ�ْسُجُد َ�ْعَد السَّ  ".".إنَُّه َ�ْسُجُد َ�ْعَد السَّ
بوت سجوده مــن ثبــوت ســجوده  یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–من ث بل السالمقبــل الســالم  -عل نة وغیره، سجد �حــدیث عبــد هللا بــن ُ�حینــة وغیــره، ســجد   ق �حدیث عبد هللا بن ُ�حی

 قبل السالم.قبل السالم.
 َفاْلَقْوُل ِ�التَّْخِییِر َأْقَرُب الطُُّرِق إَلى اْلَجْمِع َبْیَن اْألََحاِدیِث َ�َما َعَرْفت.َفاْلَقْوُل ِ�التَّْخِییِر َأْقَرُب الطُُّرِق إَلى اْلَجْمِع َبْیَن اْألََحاِدیِث َ�َما َعَرْفت.""

: رُ  : رُ َقاَل اْلَحاِفُظ َأُبو َ�ْكٍر اْلَبْیَهِقيُّ يِّ ْ�َنا َعـْن النَِّبـيِّ وِّ وِّ َقاَل اْلَحاِفُظ َأُبو َ�ْكٍر اْلَبْیَهِقيُّ ْن النَِّب لَّ َصـلَّ -ْ�َنا َع ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ َص لَّ ى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ـْهِو َقْبـَل   -مَ مَ ى للااَّ َل َأنَّـُه َسـَجَد ِللسَّ ْهِو َقْب َجَد ِللسَّ َأنَُّه َس
َالِم، َوَأنَُّه َأَمـَر ِبـَذِلكَ  َذِلكَ السَّ َر ِب َالِم، َوَأنَُّه َأَم ـَالِم، َوَأنَّـُه َأَمـَر ِ�ـِه، َوِ�َالُهَمـا َصـِحیٌح، َوَلُهَمـا وِّ وِّ َورُ َورُ   ،،السَّ ا ْ�َنـا َأنَّـُه َسـَجَد َ�ْعـَد السَّ ِحیٌح، َوَلُهَم ا َص ِه، َوِ�َالُهَم َر ِ� َالِم، َوَأنَُّه َأَم َد السَّ َجَد َ�ْع ا َأنَُّه َس ْ�َن
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ـَواِب َجـَشَواِهُد َ�ُطوُل ِبِذْ�ِرَها اْلَكَالُم، ُثمَّ قَ َشَواِهُد َ�ُطوُل ِبِذْ�ِرَها اْلَكَالُم، ُثمَّ َقـ َواِب جَ اَل: اْألَْشـَبُه ِ�الصَّ َبُه ِ�الصَّ ْذَهُب َواُز اْألَْمـَرْ�ِن َجِمیًعـا، َقـاَل: َوَهـَذا َمـْذَهُب اَل: اْألَْش َذا َم اَل: َوَه ا، َق َرْ�ِن َجِمیًع َواُز اْألَْم
 َكِثیٍر ِمْن َأْصَحاِبَنا.َكِثیٍر ِمْن َأْصَحاِبَنا.

وَل للااَِّ َوَعْن اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشـْعَبَة َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ  ْعَبَة َأنَّ َرُس ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَعْن اْلُمِغیَرِة ْبِن ُش لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َقـاَل:   -َص ي إَذا َشـكَّ َأَحـُدُكْم َفَقـاَم ِفـي ««َق اَم ِف ُدُكْم َفَق كَّ َأَح إَذا َش
ْكعَ  ْكعَ الرَّ ا َفلْ َتْیِن َفاْسَتَتمَّ َقاِئًمـا َفْلـالرَّ لِ   ،،»»َیْمضِ َیْمضِ َتْیِن َفاْسَتَتمَّ َقاِئًم ِد اْألَوَّ لِ َوَال َ�ُعـْد ِللتََّشـهُّ ِد اْألَوَّ هُّ ْد ِللتََّش ْجَدَتْینِ َوْلَیْسـُجْد َسـْجَدَتْینِ ««  َوَال َ�ُع ُجْد َس ا َلـْم ُیـْذَكْر َمَحلُُّهَمـا   »»َوْلَیْس ْذَكْر َمَحلُُّهَم ْم ُی َل

َیْجِلْس َفِإْن َلـْم َ�ْسـَتِتمَّ َقاِئًمـا َفْلـَیْجِلْس «« ا َفْل َتِتمَّ َقاِئًم ْم َ�ْس لِ   »»َفِإْن َل ِد اْألَوَّ لِ ِلَیـْأِتَي ِ�التََّشـهُّ ِد اْألَوَّ هُّ ْأِتَي ِ�التََّش هِ َوَال َسـْهَو َعَلْیـهِ ««  ،،ِلَی ْهَو َعَلْی و َداُود ُبـو َداُود َرَواُه أَ َرَواُه أَ   ،،»»َوَال َس ُن َواْبـُن ُب َواْب
ا اَماَجْه َوالدَّ  ".".َواللَّْفُظ َلُه ِ�َسَنٍد َضِعیفٍ َواللَّْفُظ َلُه ِ�َسَنٍد َضِعیفٍ   ،،َرُقْطِنيّ َرُقْطِنيّ َماَجْه َوالدَّ

یه ضعفالحــدیث فیــه ضــعف حدیث ف ِره وقــد اعتمــده أهــل العلــم فــیمن تــرك التشــهد األول، قــالوا: إن اســتتم قائًمــا ُ�ــِره   ،،ال ا ُ� ستتم قائًم قالوا: إن ا شهد األول،  ترك الت فیمن  لم  مده أهل الع وقد اعت
 الرجوع، و�ن لم �ستتم وجب علیه الرجوع و�ن شرع في القراءة حُرم علیه الرجوع. الرجوع، و�ن لم �ستتم وجب علیه الرجوع و�ن شرع في القراءة حُرم علیه الرجوع. 

 ..................طالب: ...طالب: ...
 ة ُ�كره الرجوع.ة ُ�كره الرجوع.ُ�كره إذا لم �شرع في القراءُ�كره إذا لم �شرع في القراء

 طالب: ............طالب: ............
یه المقصــود أنهــم قــالوا: إذا لــم �شــرع فــي القــراءة ُ�كــره لــه الرجــوع، فــإذا شــرع فــي القــراءة حــُرم علیــه  حُرم عل قراءة  في ال شرع  فإذا  له الرجوع،  كره  قراءة ُ� في ال شرع  لم � قالوا: إذا  هم  صود أن المق

 الرجوع.الرجوع.
 طالب: ............طالب: ............

تههــو ر�ــٌن بذاتــه  ،،لكن القیام ر�ٌن مقصوده القراءةلكــن القیــام ر�ــٌن مقصــوده القــراءة معه، ر�ٌن مشتمل على معــه، ر�ــٌن مشــتمل علــى بال شك، لكن القراءة بــال شــك، لكــن القــراءة   ،،هو ر�ٌن بذا
 ؛ ولذا یبدأ �القراءة مباشرة؛ النتقاله.  ؛ ولذا یبدأ �القراءة مباشرة؛ النتقاله.  اائً ئً ن قراءة ما �غني شین قراءة ما �غني شی�عني قیام من دو �عني قیام من دو   ،،�ن�نر ر 
 ".".َوُهَو َضِعیفٌ َوُهَو َضِعیفٌ   ،،ِع ُطُرِقِه َعَلى َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ ِع ُطُرِقِه َعَلى َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ ییَوَذِلَك َأنَّ َمَداَرُه ِفي َجمْ َوَذِلَك َأنَّ َمَداَرُه ِفي َجمْ ""

ا. ا.ضعیٌف جد�    ضعیٌف جد�
 ِدیِث.ِدیِث.َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ َغْیُر َهَذا اْلحَ َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ َغْیُر َهَذا اْلحَ َوَقْد َقاَل َأُبو َداُود: َلْیَس ِفي ِ�َتاِبي َوَقْد َقاَل َأُبو َداُود: َلْیَس ِفي ِ�َتاِبي ""

ِل َال ِلِفْعِل اْلِقَیـ ِد اْألَوَّ ْهِو إالَّ ِلَفَواِت التََّشهُّ ِل َال ِلِفْعِل اْلِقیَ َوِفي اْلَحِدیِث َدَالَلٌة َعَلى َأنَُّه َال َ�ْسُجُد ِللسَّ ِد اْألَوَّ ْهِو إالَّ ِلَفَواِت التََّشهُّ هِ اِم ِلَقْوِلـهِ َوِفي اْلَحِدیِث َدَالَلٌة َعَلى َأنَُّه َال َ�ْسُجُد ِللسَّ َوَال َوَال ««: : اِم ِلَقْوِل
ْهِو ِلَمـا   إَلىإَلى  َهَبْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْبُن َحْنَبلٍ َهَبْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْبُن َحْنَبلٍ َوَقْد َذَهَب إَلى َهَذا َجَماَعٌة، َوذَ َوَقْد َذَهَب إَلى َهَذا َجَماَعٌة، َوذَ   ،،»»َسْهَو َعَلْیهِ َسْهَو َعَلْیهِ  ا َأنَُّه َ�ْسُجُد ِللسَّ ْهِو ِلَم َأنَُّه َ�ْسُجُد ِللسَّ

ْكَعَتْیِن اْألُْخـَرَ�ْیِن ِمـْن اْلَعْصـِر َعَلـى ِجَهـِة   َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث َأَنسٍ َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث َأَنسٍ  َك ِلْلِقَیاِم ِمْن الـرَّ ِة َأنَُّه َتَحرَّ ى ِجَه ِر َعَل ْن اْلَعْص َرَ�ْیِن ِم ْكَعَتْیِن اْألُْخ لرَّ َك ِلْلِقَیاِم ِمْن ا َأنَُّه َتَحرَّ
ْهِو، َفَسبَُّحوا َفَقَعَد، ثُ  ْهِو، َفَسبَُّحوا َفَقَعَد، ثُ السَّ ْهوِ السَّ ْهوِ مَّ َسَجَد ِللسَّ اَرُقطْ   ،،مَّ َسَجَد ِللسَّ اَرُقطْ َأْخَرَجُه الدَّ ، َواْلُكلُّ ِمـْن ِفْعـِل َأَنـٍس َمْوُقـوٌف َعَلْیـِه؛ َأْخَرَجُه الدَّ ِه؛ ِنيُّ وٌف َعَلْی ٍس َمْوُق ِل َأَن ْن ِفْع ، َواْلُكلُّ ِم ِنيُّ

نَّةُ  نَّةُ إالَّ َأنَّ ِفي َ�ْعِض ُطُرِقِه َأنَُّه َقاَل: َهِذِه السُّ  ".".َوَقْد َرَجَح َحِدیُث اْلُمِغیَرةِ َوَقْد َرَجَح َحِدیُث اْلُمِغیَرةِ   ،،إالَّ َأنَّ ِفي َ�ْعِض ُطُرِقِه َأنَُّه َقاَل: َهِذِه السُّ
نَّةُ ""فإذا قال: فإذا قال:  نَّةُ َهِذِه السُّ  �ما هو معلوم. �ما هو معلوم.   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ي ي هو مراده ُسنَّة النبهو مراده ُسنَّة النب  ""َهِذِه السُّ

 �سجد سجود السهو �التحرك البسیط؟�سجد سجود السهو �التحرك البسیط؟طالب: طالب: 
 الغالب غالب القیام.الغالب غالب القیام.  ،،ال الال ال

 طالب: ............طالب: ............
 إذا لم ینتصف عند الغالب.إذا لم ینتصف عند الغالب.

 طالب: ............طالب: ............
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 إذا �ان أقرب إلى الجلوس ال �سجد، إذا �ان أقرب إلى القیام �سجد.إذا �ان أقرب إلى الجلوس ال �سجد، إذا �ان أقرب إلى القیام �سجد.
ا: نَُّه ُیَؤ�ِّـُدُه َحـِدیُث اْبـِن ُعَمـَر َمْرُفوًعـا: َوِألَ َوِألَ   ؛؛ ِلَكْوِنِه َمْرُفوًعا ِلَكْوِنِه َمْرُفوًعا؛ِ ؛ِ َعَلْیهَعَلْیه  ُمِغیَرةِ ُمِغیَرةِ َوَقْد َرَجَح َحِدیُث الْ َوَقْد َرَجَح َحِدیُث الْ "" َر َمْرُفوًع ِن ُعَم ِدیُث اْب ْهَو َال َسـْهَو ««نَُّه ُیَؤ�ُِّدُه َح َال َس

ــامٍ  ــْن ِقَی ــوٍس َع ــوٍس َأْو ُجُل ــْن ُجُل ــاٍم َع ــي ِقَی امٍ إالَّ ِف اٍم عَْن ُجلُوٍس َأْو ُجلُوٍس عَْن ِقَی ــيُّ   ،،»»إالَّ فِي ِقَی ــاِكُم َواْلَبْیَهِق اَرُقْطِنيُّ َواْلَح ــدَّ ــُه ال اِكُم َواْلَبْیَهقِيُّ َأْخَرَج اَرُقْطِنيُّ َواْلَح لدَّ ُه ا ــِه   ،،َأْخَرَج یِه َوِفی َوِف
یثُ َذِلـَك َأنََّهـا َقـْد َوَرَدْت َأَحاِدیـثُ ُیَؤ�ُِّد ُیَؤ�ِّـُد َوَلِكْن َوَلِكْن   ،،َضْعفٌ َضْعفٌ  ْد َوَرَدْت َأَحاِد ا َق َك َأنََّه ُه  َ�ِثیـَرٌة ِفـي اْلِفْعـِل اْلَقِلیـِل، َوَأْفَعـاٌل َصـَدَرْت ِمْنـُه َذِل َدَرْت ِمْن اٌل َص یِل، َوَأْفَع ِل اْلَقِل ي اْلِفْع یَرٌة ِف - َ�ِث

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـْهوِ   -َصلَّى للااَّ ْهوِ َوِمْن َغْیرِِه، َمَع ِعْلِمِه ِبَذِلَك َوَلْم َ�ْأُمْر ِفیَهـا ِ�ُسـُجوِد السَّ ُجوِد السَّ ا ِ�ُس ا َوَال َسـَجَد ِلَمـا   ،،َوِمْن َغْیرِِه، َمَع ِعْلِمِه ِبَذِلَك َوَلْم َ�ْأُمْر ِفیَه َجَد ِلَم َوَال َس
 ".".َدَر َعْنُه ِمْنَهاَدَر َعْنُه ِمْنَهاَص َص 

باب، و�غمز عاثبــت أنــه فــتح البــاب، و�غمــز عا نه فتح ال یه الصالة علیــه الصــالة –و�ضعها �ل هذا حدث منه و�ضــعها �ــل هــذا حــدث منــه   ،،ئشة، و�حمل ُأمامةئشــة، و�حمــل ُأمامــةثبت أ عل
 ولم �سجد للسهو.ولم �سجد للسهو.، ، -والسالموالسالم

ــُه "" ــَة: َأنَّ ــِن ُ�َحْیَن َة: َأنَُّه ُقْلــت: َوَأْخــَرَج النََّســاِئّي ِمــْن َحــِدیِث اْب ِن ُ�َحْیَن ِدیِث اْب ْن َح اِئّي ِم َرَج النََّس ت: َوَأْخ ــِه َوَســلَّمَ -ُقْل ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــاَم ِفــي   -َص ي َصــلَّى َفَق اَم ِف لَّى َفَق َص
ْكَعَتْیِن َفَسبَُّحوا ِ�ِه َفَمَضىاا ْكَعَتْیِن َفَسبَُّحوا ِ�ِه َفَمَضىلرَّ  ..َرَغ ِمْن َصَالِتِه َسَجَد َسْجَدَتْیِن ُثمَّ َسلَّمَ َرَغ ِمْن َصَالِتِه َسَجَد َسْجَدَتْیِن ُثمَّ َسلَّمَ َفَلمَّا فَ َفَلمَّا فَ   ،،لرَّ

َحُه ِمـْن َحـِدیِث ِزَ�ـاِد ْبـِن ِعَالَقـَة َقـاَل: َصـلَّى ِبَنـا اْلُمِغیـَرُة ْبـُن ُشـ ُن شُ َوَأْخَرَج َأْحَمُد َوالتِّْرِمـِذيُّ َوَصـحَّ یَرُة ْب ا اْلُمِغ لَّى ِبَن اَل: َص َة َق ِن ِعَالَق اِد ْب ِدیِث ِزَ� ْن َح َحُه ِم ِذيُّ َوَصحَّ   ،،ْعَبةَ ْعَبةَ َوَأْخَرَج َأْحَمُد َوالتِّْرِم
امَ َرْكَعَتْیِن َقـامَ َفَلمَّا َصلَّى َفَلمَّا َصلَّى  نْ  َوَلـْم َ�ْجِلـْس َفَسـبََّح َلـُه َمـنْ َرْكَعَتْیِن َق ُه َم بََّح َل ْس َفَس ْم َ�ْجِل هُ  َخْلَفـهُ  َوَل ـا َفـَرَغ ِمـْن   ،، َخْلَف ْن َفَأَشـاَر إَلـْیِهْم َأْن ُقوُمـوا، َفَلمَّ َرَغ ِم وا، َفَلمَّا َف ْیِهْم َأْن ُقوُم اَر إَل َفَأَش

ــا َرُســوُل للااَِّ  ــَذا َصــَنَع ِبَن ــاَل: َهَك ــمَّ َق ــمَّ َســَجَد َســْجَدَتْیِن َوَســلََّم، ُث وُل للااَِّ َصــَالِتِه َســلََّم ُث ا َرُس َنَع ِبَن َذا َص اَل: َهَك لََّم، ثُمَّ َق ْجَدَتْیِن َوَس َجَد َس لََّم ثُمَّ َس َالِتِه َس ــِه -َص ُ َعَلْی ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
ــلَّ  لَّ َوَس ــَد َأْن ُ�َســ  -مَ مَ َوَس ــیَمْن َمَضــى َ�ْع ــِذِه ِف ى َ�عَْد َأْن ُ�سَ إالَّ َأنَّ َه یَمْن َمَض ــَو إالَّ َأنَّ هَِذِه ِف ِد، َوُه ــْرِك التََّشــهُّ ــَجَد ِلَت ــُه َس ــُل َأنَّ ــُه، َفُیْحَتَم ِد، َوهَُو بُِّحوا َل هُّ ْرِك التََّش َجَد ِلَت ُل َأنَُّه َس ُه، َفُیْحَتَم بُِّحوا َل

 ".".الظَّاِهرُ الظَّاِهرُ 
 ؟!؟!َفَأَشاَر إَلْیِهْم َأْن ُقوُمواَفَأَشاَر إَلْیِهْم َأْن ُقوُمواطالب: طالب: 

 أو غیره. أو غیره.   ممنعم، أشار إلیهم بیده، على الخالف في اإلشارة الُمفِهمة هل هي ُتعتبر مثل الكالنعم، أشار إلیهم بیده، على الخالف في اإلشارة الُمفِهمة هل هي ُتعتبر مثل الكال
 طالب: ............طالب: ............

 هة، واإلشارة ال تأخذ حكم الكالم من �ل شيء.هة، واإلشارة ال تأخذ حكم الكالم من �ل شيء.هذا لمصلحة الصالة من جهذا لمصلحة الصالة من ج
 طالب: ............طالب: ............

من أجل أ�ش؟ اإلمام یتكلم من أجل صالة من خلفه، من أجل صالة غیره، لكن المأموم یتكلم من أجل أ�ش؟ اإلمام یـتكلم مـن أجـل صـالة مـن خلفـه، مـن أجـل صـالة غیـره، لكـن المـأموم یـتكلم 
 الة المأموم.  الة المأموم.  لإلمام؛ ألن صالته مرتبطة �ه، لكن صالة اإلمام لیست مرتبطة �صلإلمام؛ ألن صالته مرتبطة �ه، لكن صالة اإلمام لیست مرتبطة �ص

ُ َعْنه-َوَعْن ُعَمَر َوَعْن ُعَمَر "" ُ َعْنهَرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعْن النَِّبيِّ َعْن النَِّبيِّ   -َرِضَي للااَّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی اَل: َقـاَل:   -َصلَّى للااَّ َف َلـْیَس َعَلـى َمـْن َخْلـَف ««َق ْن َخْل ى َم ْیَس َعَل َل
َماُم َفَعَلْیهِ  َماِم َسْهٌو، َفِإْن َسَها اإلِْ َماُم َفَعَلْیهِ اإلِْ َماِم َسْهٌو، َفِإْن َسَها اإلِْ هُ َوَعَلـى َمـْن َخْلَفـهُ   ،،اإلِْ ْن َخْلَف ى َم يُّ َرَواُه التِّْرِمـِذيُّ َواْلَبْیَهِقـيُّ   ،،»»َوَعَل ِذيُّ َواْلَبْیَهِق ِعیفٍ ِ�َسـَنٍد َضـِعیفٍ   َرَواُه التِّْرِم َنٍد َض   ،،ِ�َس

اَرُقْطِنيُّ ِفي ا اَرُقْطِنيُّ ِفي اَوَأْخَرَجُه الدَّ َنِن ِبَلْفٍظ آَخرَ َوَأْخَرَجُه الدَّ َنِن ِبَلْفٍظ آَخرَ لسُّ اَدُة: َوِفیـِه ِزَ�ـاَدُة:   ،،لسُّ یِه ِزَ� َمـاِم َفَلـْیَس َعَلْیـِه ««َوِف ِه َوِ�ْن َسـَها َمـْن َخْلـَف اإلِْ ْیَس َعَلْی اِم َفَل َم َف اإلِْ ْن َخْل َها َم َوِ�ْن َس
َماُم َ�اِفیهِ   ،،َسْهوٌ َسْهوٌ  َماُم َ�اِفیهِ َواإلِْ َواَ�اِت ِفیَها َخاِرَجُة ْبُن ُمْصَعٍب َضِعیٌف،   ،،»»َواإلِْ َواَ�اِت ِفیَها َخاِرَجُة ْبُن ُمْصَعٍب َضِعیٌف، َواْلُكلُّ ِمْن الرِّ ِن َوِفي اْلَباِب َعـْن اْبـِن َواْلُكلُّ ِمْن الرِّ ْن اْب َوِفي اْلَباِب َع

 وً�ا.وً�ا.َعبَّاٍس إالَّ َأنَّ ِفیِه َمْترُ َعبَّاٍس إالَّ َأنَّ ِفیِه َمْترُ 
ْهِو إَذا َسَها ِفي َصـَالِتِه، َوِ�نََّمـا َ�ِجـُب َعلَ  ُب َعلَ َواْلَحِدیُث َدِلیُل َأنَُّه َال َ�ِجُب َعَلى اْلُمْؤَتمِّ ُسُجوُد السَّ ا َ�ِج َالِتِه، َوِ�نََّم ْهِو إَذا َسَها ِفي َص ِه إَذا ْیـِه إَذا َواْلَحِدیُث َدِلیُل َأنَُّه َال َ�ِجُب َعَلى اْلُمْؤَتمِّ ُسُجوُد السَّ ْی

َماُم َفَقْط، َوِ�َلـى َهـَذا َذَهـَب َزْ�ـُد ْبـنُ  نُ َسَها اإلِْ ُد ْب َب َزْ� َذا َذَه ى َه َماُم َفَقْط، َوِ�َل ـاِفِعیَّة،َسَها اإلِْ اِفِعیَّة، َعِلـيٍّ َوالنَّاِصـُر، َواْلَحَنِفیَّـة، َوالشَّ ُر، َواْلَحَنِفیَّة، َوالشَّ يٍّ َوالنَّاِص ادَوَذَهـَب اْلَهـاد   َعِل َب اْلَه   ييَوَذَه
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ْهِو ِلْإلَِماِم َواْلُمْنَفِرِد، َواْلُمْؤَتمِّ  ْهِو ِلُعُموِم َأِدلَِّة ُسُجوِد السَّ ْهِو ِلْإلَِماِم َواْلُمْنَفِرِد، َواْلُمْؤَتمِّ إَلى َأنَُّه َ�ْسُجُد ِللسَّ ْهِو ِلُعُموِم َأِدلَِّة ُسُجوِد السَّ َت َأنَُّه َلـْو َثَبـَت   ::َواْلَجَوابُ َواْلَجَوابُ   ،،إَلى َأنَُّه َ�ْسُجُد ِللسَّ ْو َثَب َأنَُّه َل
ْهِو، وَ َهَذا اْلَحِدیُث َلَكاَن ُمخَ َهَذا اْلَحِدیُث َلَكاَن ُمخَ  ًصا ِلُعُموَماِت َأِدلَِّة ُسُجوِد السَّ ْهِو، وَ صِّ ًصا ِلُعُموَماِت َأِدلَِّة ُسُجوِد السَّ  َدِم ُثُبوِتِه َفاْلَقْوُل َقْوُل اْلَهاِدي.َدِم ُثُبوِتِه َفاْلَقْوُل َقْوُل اْلَهاِدي.َمَع عَ َمَع عَ صِّ

ُ َعْنـهُ -َوَعْن َثْوَ�اَن َوَعْن َثْوَ�اَن  هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن يِّ َعـْن النَِّبـيِّ   -َرِضَي للااَّ ْن النَِّب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َع لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َقـاَل:   -َص ْجَدَتاِن ِلُكـلِّ َسـْهٍو َسـْجَدَتاِن ««َق ْهٍو َس لِّ َس ِلُك
لِّمُ َ�ْعــَد َمــا ُ�َســلِّمُ  ا ُ�َس َد َم ِعیفٍ ُه َأُبــو َداُود َواْبــُن َماَجــْه ِ�َســَنٍد َضــِعیفٍ َواَوارَ رَ   ،،»»َ�ْع َنٍد َض ْه ِ�َس ُن َماَج و َداُود َواْب اُلو َقــاُلو   ،،ُه َأُب َن ِألَنَّ ِفــي إْســَناِدِه إْســَماِعیل ْبــَن   ::ااَق َماِعیل ْب َناِدِه إْس ي إْس ِألَنَّ ِف

 ".".َوِفیِه َمَقاٌل َوِخَالفٌ َوِفیِه َمَقاٌل َوِخَالفٌ   ،،َعیَّاشٍ َعیَّاشٍ 
 لكن روایته عن الشامیین أقوى من غیرها، تجد منهم من ُ�صححها وهذه منها. لكن روایته عن الشامیین أقوى من غیرها، تجد منهم من ُ�صححها وهذه منها. 

َث َعْن َأْهِل "" : إَذا َحدَّ َث َعْن َأْهِل َقاَل اْلُبَخاِريُّ : إَذا َحدَّ ـاِمیِّیَن َفَصـِحیٌح، وَ َقاَل اْلُبَخاِريُّ ِحیٌح، وَ َبَلِدِه: َ�ْعِني الشَّ اِمیِّیَن َفَص ِدیَهـَذا اْلَحـِدیَبَلِدِه: َ�ْعِني الشَّ َذا اْلَح ْن ُث ِمـْن ِرَواَیِتـِه َعـْن َه ِه َع ْن ِرَواَیِت ُث ِم
اِمیِّیَن، َفَتْضِعیُف اْلَحِدیِث ِ�ِه ِفیِه َنَظٌر. اِمیِّیَن، َفَتْضِعیُف اْلَحِدیِث ِ�ِه ِفیِه َنَظٌر.الشَّ  الشَّ

 َواْلَحِدیُث َدِلیٌل ِلَمْسَأَلَتْیِن:َواْلَحِدیُث َدِلیٌل ِلَمْسَأَلَتْیِن:
َد   األولى:األولى: ْهِو َتَعدَّ َد اْلُمْقَتِضي ِلُسُجوِد السَّ َد َأنَُّه إَذا َتَعدَّ ْهِو َتَعدَّ َد اْلُمْقَتِضي ِلُسُجوِد السَّ ي ِلُكلِّ َسْهٍو َسْجَدَتاِن؛ َوَقْد ُحِكـَي َعـْن اْبـِن َأِبـي َأنَُّه إَذا َتَعدَّ ِن َأِب ْن اْب َي َع ِلُكلِّ َسْهٍو َسْجَدَتاِن؛ َوَقْد ُحِك

َد ُموِجُبهُ وَ وَ   ،،ْیَلىْیَلىلَ لَ  ُجوُد َوِ�ْن َتَعدَّ ُد السُّ َد ُموِجُبهُ َذَهَب اْلُجْمُهوُر َأنَُّه َال َیَتَعدَّ ُجوُد َوِ�ْن َتَعدَّ ُد السُّ  ".".َذَهَب اْلُجْمُهوُر َأنَُّه َال َیَتَعدَّ
 ومن سها مراًرا �فاه سجدتان، عند جمهور العلماء.ومن سها مراًرا �فاه سجدتان، عند جمهور العلماء.

يَّ ِألَنَّ النَِّبــيَّ "" ــِه َوَســلَّمَ -ِألَنَّ النَِّب ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــَم، َومَ   -َص ــَدْیِن َســلََّم، َوَتَكلَّ لََّم، َوَتَكلََّم، َومَ ِفــي َحــِدیِث ِذي اْلَی َدْیِن َس ِدیِث ِذي اْلَی ي َح ى نَ َشــى نَ ِف ــْم َش ْم اِســًیا، َوَل ًیا، َوَل اِس
َلـَة َلـُه   ::َ�ْسُجْد إالَّ َسْجَدَتْیِن، َوَلِئْن ِقیلَ َ�ْسُجْد إالَّ َسْجَدَتْیِن، َوَلِئْن ِقیلَ  ُه إنَّ اْلَقْوَل َأْوَلـى ِ�اْلَعَمـِل ِ�ـِه ِمـْن اْلِفْعـِل، َفـاْلَجَواُب َأنَّـُه َال َدَال َة َل اْلَجَواُب َأنَُّه َال َدَالَل ِل، َف ْن اْلِفْع ِه ِم ِل ِ� ى ِ�اْلَعَم إنَّ اْلَقْوَل َأْوَل

ُجودِ  ِد السُّ ُجودِ َعَلى َتَعدُّ ِد السُّ دِ   ؛؛َعَلى َتَعدُّ دِ ِلَتَعدُّ  ".".ُمْقَتِضیهِ ُمْقَتِضیهِ   ِلَتَعدُّ
-من سها علیه أن �سجد، ولكل سهو من سـها علیـه أن �سـجد، ولكـل سـهو   لكن أ�ًضا الحدیث �حتمل أن �ل من سها �سجد، أن �للكن أ�ًضا الحدیث �حتمل أن �ل من سها �سجد، أن �ل

 سجدتان.سجدتان.  -و�ن تكررو�ن تكرر
رَّعُ َبْل ُهَو ِلْلُعُموِم ِلُكلِّ َساٍه، َفُیِفیُد اْلَحـِدیُث َأنَّ ُ�ـلَّ َمـْن َسـَها ِفـي َصـَالِتِه ِ�ـَأيِّ َسـْهٍو َ�ـاَن ُ�َشـرَّعُ "" اَن ُ�َش ْهٍو َ� َأيِّ َس َالِتِه ِ� ي َص َها ِف ْن َس لَّ َم ِدیُث َأنَّ ُ� ُه َلـُه   َبْل ُهَو ِلْلُعُموِم ِلُكلِّ َساٍه، َفُیِفیُد اْلَح َل

ْجَدَتاِن،َسـْجَدَتاِن، ـاِن ِ�اْلَمَواِضـِع الَِّتــي َسـَها النَِّبـيُّ   َس يُّ َوَال َ�ْخَتصَّ َها النَِّب ي َس ِع الَِّت اِن ِ�اْلَمَواِض ُ َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ َص َصـ-َوَال َ�ْخَتصَّ لَّمَ لَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ي َوَال ِ�ـاْألَْنَواِع الَِّتــي   -لَّى للااَّ اْألَْنَواِع الَِّت َوَال ِ�
ِل، َوِ�ْن َ�ـاَن ُهـَو الظَّـاهِ  َو الظَّاهِ َسَها ِبَها، َواْلَحْمُل َعَلـى َهـَذا اْلَمْعَنـى َأْوَلـى ِمـْن َحْمِلـِه َعَلـى اْلَمْعَنـى اْألَوَّ اَن ُه ِل، َوِ�ْن َ� ى اْألَوَّ ى اْلَمْعَن ِه َعَل ْن َحْمِل ى ِم ى َأْوَل َذا اْلَمْعَن ى َه ُر ُر َسَها ِبَها، َواْلَحْمُل َعَل

یِه إنَّ َحِدیَث ِذي اْلَیَدْیِن َلْم َ�َقـْع ِفیـِه   ::نَّ َلك َأْن َتُقولَ نَّ َلك َأْن َتُقولَ ِه َجْمًعا َبْیَنُه َوَ�ْیَن َحِدیِث ِذي اْلَیَدْیِن، َعَلى أَ ِه َجْمًعا َبْیَنُه َوَ�ْیَن َحِدیِث ِذي اْلَیَدْیِن، َعَلى أَ ِفیِفی ْع ِف إنَّ َحِدیَث ِذي اْلَیَدْیِن َلْم َ�َق
َالِة، َفِإنَُّه َمَحلُّ النَِّزاِع َفَال ُ�َعاِرُض َحِدیَث اْلِكَتاِب. ْهُو اْلَمْذُكوُر َحاَل الصَّ َالِة، َفِإنَُّه َمَحلُّ النَِّزاِع َفَال ُ�َعاِرُض َحِدیَث اْلِكَتاِب.السَّ ْهُو اْلَمْذُكوُر َحاَل الصَّ  السَّ

ْهِو َ�ْعَد السَّ اِنَیُة َ�ْحَتجُّ �ِ اِنَیُة َ�ْحَتجُّ �ِ اْلَمْسَأَلُة الثَّ اْلَمْسَأَلُة الثَّ  ْهِو َ�ْعَد السَّ ِه َمْن َیَرى ُسُجوَد السَّ َم ِفیِه َتْحِقیُق اْلَكَالمِ ِه َمْن َیَرى ُسُجوَد السَّ َم ِفیِه َتْحِقیُق اْلَكَالمِ َالِم، َوَتَقدَّ  ".".َالِم، َوَتَقدَّ
 الیدین في المسند �ا شیخ مختلفة عن الروا�ة الموجودة.الیدین في المسند �ا شیخ مختلفة عن الروا�ة الموجودة.  ييطالب: في روا�ة لحدیث ذطالب: في روا�ة لحدیث ذ

 �قول؟�قول؟  ماذاماذا
 لى غرفته.لى غرفته.خرج من المسجد وذهب إخرج من المسجد وذهب إ  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم-طالب: أن الرسول طالب: أن الرسول 

 الصحیح.الصحیح.  "قام إلى خشبٍة معروضة" هذا الذي في"قام إلى خشبٍة معروضة" هذا الذي في  ::ي في الصحیحي في الصحیحذذالال  ،،ال الال ال
 ي في المسند.ي في المسند.تتطالب: الروا�ة مختلفة �ا شیخ الطالب: الروا�ة مختلفة �ا شیخ ال

 اإلمام أحمد، إنما في الصحیح أثبت، فلو صح سندها ُ�حَكم علیها �الشذوذ.اإلمام أحمد، إنما في الصحیح أثبت، فلو صح سندها ُ�حَكم علیها �الشذوذ.
 طالب: ............طالب: ............
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 نعم بال شك.نعم بال شك.
{ِإَذا {ِإَذا ِفي ِفي   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -َرُسوِل للااَِّ َرُسوِل للااَِّ َقاَل: َسَجْدَنا َمَع َقاَل: َسَجْدَنا َمَع   - َعْنهُ  َعْنهُ َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة ""

ْت} َماُء اْنَشقَّ ْت}السَّ َماُء اْنَشقَّ  ".".َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   ،،]]11[العلق:[العلق:  {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}وَ وَ   ،،]]11[االنشقاق:[االنشقاق:  السَّ
لتالوة، وأتبعه �سانتهــى مــن ســجود الســهو بــدأ �ســجود الــتالوة، وأتبعــه �ســ و�الهما داخل في الترجمة؛ و�الهمــا داخــل فــي الترجمــة؛   ،،جود الشكرجود الشــكرانتهى من سجود السهو بدأ �سجود ا

 ألنه �قول: �اب السجود وغیره.ألنه �قول: �اب السجود وغیره.
اَل:َذا ِمْن َأَحاِدیِث ُسُجوِد التَِّالَوِة َوُهَو َداِخٌل ِفي َتْرَجَمِة اْلُمَصنِِّف اْلَماِضَیِة، َ�َما َعَرْفت َحْیـُث َقـاَل:هَ هَ "" ُث َق   َذا ِمْن َأَحاِدیِث ُسُجوِد التَِّالَوِة َوُهَو َداِخٌل ِفي َتْرَجَمِة اْلُمَصنِِّف اْلَماِضَیِة، َ�َما َعَرْفت َحْی

ْهِو َوَغْیرِهِ  ْهِو َوَغْیرِهِ َ�اُب ُسُجوِد السَّ  .َ�اُب ُسُجوِد السَّ
لَمْشـُروِعیَِّة ُسـُجوِد الـ  َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلىَواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى ُجوِد ا ُروِعیَِّة ُس َك الْ َوَقـْد َأْجَمـَع َعَلـى َذِلـَك الْ   ،،تَِّالَوةِ تَِّالَوةِ َمْش ى َذِل َع َعَل ْد َأْجَم ي ُعَلَمـاُء، َوِ�نََّمـا اْخَتَلُفـوا ِفـي َوَق وا ِف ا اْخَتَلُف اُء، َوِ�نََّم ُعَلَم

ُجودِ  ُجودِ اْلُوُجوِب َوِفي َمَواِضِع السُّ َو َفاْلُجْمُهوُر َأنَُّه ُسنٌَّة، َوَقاَل َأُبو َحِنیَفَة: َواِجٌب َغْیُر َفـْرٍض، ُثـمَّ ُهـَو   ،،اْلُوُجوِب َوِفي َمَواِضِع السُّ مَّ ُه ْرٍض، ُث َفاْلُجْمُهوُر َأنَُّه ُسنٌَّة، َوَقاَل َأُبو َحِنیَفَة: َواِجٌب َغْیُر َف
 ".".التَّاِليالتَّاِليُسنٌَّة ِفي َحقِّ ُسنٌَّة ِفي َحقِّ 

لى قول ا�میــل إلــى قــول ا  -رحمه هللارحمــه هللا–�ان شیخ اإلسالم �ــان شــیخ اإلســالم   ،،واجب ولیس �فرضواجــب ولــیس �فــرض �ه، واجب لحنفیــة فــي إ�جا�ــه، واجــب �میل إ یة في إ�جا لحنف
 ولیس �فرض؟ ولیس �فرض؟   ،،ببولیس �فرض، لماذا قال الحنفیة: أنه واجولیس �فرض، لماذا قال الحنفیة: أنه واج

 ألن ثبوته لیس بدلیٍل قطعي، لكن ثبوته �أي شيء؟ ألن ثبوته لیس بدلیٍل قطعي، لكن ثبوته �أي شيء؟ 
 بدلیل ظني مثل أ�ش؟ بدلیل ظني مثل أ�ش؟ 

   طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ما یدل على الوجوب مثل أ�شما یدل على الوجوب مثل أ�ش

 طالب: ............طالب: ............
ا لواجمـا یـدل علـى الوجـوب إال لـو �ـان بیاًنـا لواجـ  ،،في السجود یدل على استحباب الفعلفي السجود یدل على استحباب الفعل ب، لكن غا�ة ب، لكـن غا�ـة ما یدل على الوجوب إال لو �ان بیاًن

مرت مـــا فیـــه أنـــه اســـتحباب، إذا ســـجد ابـــن آدم قـــال الشـــیطان: �ـــا و�لـــه ُأِمـــر �الســـجود فســـجد، وُأمـــرت  سجد، وُأ سجود ف ر �ال له ُأِم �ا و� شیطان:  قال ال بن آدم  سجد ا ستحباب، إذا  نه ا یه أ ما ف
ی�الســجود، مــا فیــ ما ف سجود،  فأمر هللا شــك أن هــذا فیــه مشــابهة تــرك الســجود، فــأمر هللا   هه�ال سجود،  ترك ال شابهة  یه م هذا ف عالوتعــال  سبحانهســبحانه–شك أن  سجود �الســجود   -ىىوت �ال
ه مشابهة للشیطان من ه مشابهة للشیطان من هذا أمر، وعدم السجود امتثاًال لهذا األمر فیهذا أمر، وعدم السجود امتثاًال لهذا األمر فی  ]]1919[العلق:[العلق:  {َواْسُجْد َواْقَتِرْب}{َواْسُجْد َواْقَتِرْب}
أنه سجد للتالوة في داخل الصالة وخارجها، بل زاد في أنه سجد للتالوة في داخل الصالة وخارجها، بـل زاد فـي   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–وجه، وثبت عنه وجه، وثبت عنه 

ا لما ذا السـجود واجًبـا لمـا و�ن �انت الز�ادة من جنسها، فلو لم �كن مثل هو�ن �انت الز�ادة من جنسها، فلو لم �كن مثل هـ  ،،هذه الصالةهذه الصالة ت ز�ادته ت ز�ادتـه غغااسسـذا السجود واجًب
ِرْب}{َواْسـُجْد َواْقَتـِرْب}لقرآن لقـرآن في الصالة مثل عند من �قول �الوجوب، وما دام السجود األمر �ه في افي الصالة مثل عند من �قـول �ـالوجوب، ومـا دام السـجود األمـر �ـه فـي ا ُجْد َواْقَت   {َواْس

 عند الحنفیة؟ عند الحنفیة؟   االماذا ال �كون فرًض لماذا ال �كون فرًض فف  ،،]]1919[العلق:[العلق:
 لعدم صراحته.لعدم صراحته.طالب: طالب: 
 ..ههفیه ثبوتفیه ثبوت

 طالب: لیس �القطعي.طالب: لیس �القطعي.
 �عني ظني في داللته على أ�ش؟�عني ظني في داللته على أ�ش؟

 ود التالوة.ود التالوة.على سجعلى سجطالب: طالب: 
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مواطن هــــو موضــــع مــــن مواضــــع الســــجود، هــــو مــــوطن مــــن مــــواطن  من  موطن  هو  سجود،  ضع ال من موا ضع  لتالوة ســــجود الــــتالوة هو مو َِرْب}{َواْســــُجْد َواْقَتــــِرْب}سجود ا ُجْد َواْقت   {َواسْ
 ..]]1919لعلق:لعلق:[ا[ا

 طالب: عام.طالب: عام.
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........

 هو في التالوة؛ ولذلك ُ�شَرع السجود في هذا الموضع.هو في التالوة؛ ولذلك ُ�شَرع السجود في هذا الموضع.  ،،الال
 طالب: ............طالب: ............

، لكن ظنیته من أین ُعِرفت؟ وجود الخالف ، لكن ظنیتـه مـن أیـن ُعِرفـت؟ وجـود الخـالف خصیصهخصیصهى تى تعلعل  للییدلدلالال  إًذا دلإًذا دل  ]]1919[العلق:[العلق:  {َواْسُجْد}{َواْسُجْد}
 في هذا الموضع یدل على ظنیة داللته.في هذا الموضع یدل على ظنیة داللته.

 طالب: ............طالب: ............
ل �له عند ا ل �له عند انعم، الُمفصَّ  لمالكیة ما فیه سجود.لمالكیة ما فیه سجود.نعم، الُمفصَّ

 طالب: دلیل ابن تیمیة �ا شیخ نفس دلیلهم؟طالب: دلیل ابن تیمیة �ا شیخ نفس دلیلهم؟
 �هللا هو...�هللا هو...

 طالب: مشابهة؟طالب: مشابهة؟
 مشابهة. مشابهة. 

 طالب: ............طالب: ............
 ل �له.ل �له.ف سجود في المفصَّ ف سجود في المفصَّ نعم، مالك ما �عر نعم، مالك ما �عر 

 طالب: ............طالب: ............
القول القــول   لكن �أنه مال في االختیارات إلىلكـن �أنــه مــال فـي االختیــارات إلــى  ،،بیِّنبــیِّن  هو شیخ اإلسالم استرواح و�ال ما ُعِرف له دلیلهـو شــیخ اإلســالم اسـترواح و�ال مــا ُعــِرف لـه دلیــل

 بوجو�ه.بوجو�ه.
 طالب: ............طالب: ............

 سیأتي هذا. سیأتي هذا. 
 : َوِ�ْن َلْم َ�ْسُجْد.: َوِ�ْن َلْم َ�ْسُجْد.َواْلُمْسَتِمِع إْن َسَجَد التَّاِلي، َوِقیلَ َواْلُمْسَتِمِع إْن َسَجَد التَّاِلي، َوِقیلَ   ،،ُثمَّ ُهَو ُسنٌَّة ِفي َحقِّ التَّاِليُثمَّ ُهَو ُسنٌَّة ِفي َحقِّ التَّاِلي""

: َ�ْسُجُد ِفی اِفِعيُّ ُجوِد َفَقاَل الشَّ : َ�ْسُجُد ِفیَفَأمَّا َمَواِضُع السُّ اِفِعيُّ ُجوِد َفَقاَل الشَّ ِل، َفَیُكوُن أَ ممَفَأمَّا َمَواِضُع السُّ ِل، َفَیُكوُن أَ ا َعَدا اْلُمَفصَّ  ".".َحَد َعَشَر َمْوِضًعاَحَد َعَشَر َمْوِضًعاا َعَدا اْلُمَفصَّ
 عند�م؟عند�م؟  ماذاماذاهو �الشافعي، هو �الشافعي،   لیسلیس

 طالب: ............طالب: ............
 عندك الشافعي؟عندك الشافعي؟

 طالب: ............طالب: ............
 ة؟ة؟أین الطبعة الثانیة الُمحققأین الطبعة الثانیة الُمحقق

 طالب: ............طالب: ............
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 علیه تعلیق؟علیه تعلیق؟  ماما
 طالب: ............طالب: ............

   ؟؟اآلن ما هو فائدة السجوداآلن ما هو فائدة السجود
 طالب: ...........طالب: ...........

 حاشیة؟حاشیة؟  ؟؟تعلیقتعلیق
 طالب: ............طالب: ............

 غر�بة.غر�بة.
 طالب: ...........طالب: ...........

لالــ ما قول الشافعیة فهو فظــه أن هــذا قــول مالــك، أمــا قــول الشــافعیة فهــو ي نحي نحذذا لك، أ وال وال   ،،�عدون (ص)�عــدون (ص)  ،،عشر موضًعاعشــر موضــًعا  أر�عةأر�عــةفظه أن هذا قول ما
لة لحنفیــة قر�ــٌب مــنهم، والحنابلــة انیة من سورة الحج، واانیــة مــن ســورة الحــج، وا�عدون السجدة الث�عــدون الســجدة الث یة قر�ٌب منهم، والحناب عشر موضًعا، في عشــر موضــًعا، فــي   أر�عةأر�عــةلحنف

 ولیست سجدة تالوة.ولیست سجدة تالوة.  ،،ألنها سجدة شكرألنها سجدة شكر  ؛؛))صصالحج سجدتان وال �عدون سجدة (الحج سجدتان وال �عدون سجدة (
 طالب: ............طالب: ............

 ..موضًعاموضًعا  ، عند �عضهم خمسة عشر، عند �عضهم خمسة عشرنعمنعم  ،،أر�عة عشرأر�عة عشر
 طالب: ............طالب: ............

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

؛ ولذلك من أدلة من ؛ ولـذلك مـن أدلـة مـن صار قطعی�اصـار قطعی�ـالما فهمه إماٌم ُمعتبر �فهٍم معین ما لما فهمه إماٌم ُمعتبر �فهٍم معین ما   ..ههُ�خَتَلف فیُ�خَتَلف فیالقطعي ما القطعي ما   ،،الال
علماء اختلفوا فیها لو �انت علمـاء اختلفـوا فیهـا لـو �انـت وأنها لیست �آ�ة �قول: ألن الوأنهـا لیسـت �آ�ـة �قـول: ألن ال  ،،�قول �عدم قرآنیة البسملة مع الفاتحة�قول �عدم قرآنیـة البسـملة مـع الفاتحـة

 ما ساغ لهم االختالف، فهمت؟ما ساغ لهم االختالف، فهمت؟  ااقرآنً قرآنً 
 طالب: ............طالب: ............

تالي �اإلمامالتــالي �اإلمــام  ،،جعلوه �اإلمامجعلــوه �اإلمــامهم ال شك هــم ال شــك  ع و�ال فال، هذا المعروف عند األكثر، فــإذا ســجد ُتوِ�ــع و�ال فــال، هــذا المعــروف عنــد األكثــر،   ،،ال فإذا سجد ُتوِ�
تالي و لكن منهم مـن �قـول: هـذه عبـادة مطلو�ـة مـن التـالي و  َمن سمعها على حدٍّ سواء، فإذا فرَّط فیها َمـن سـمعها علـى حـدٍّ سـواء، فـإذا فـرَّط فیهـا مملكن منهم من �قول: هذه عبادة مطلو�ة من ال

 ما لم یلزم اآلخر التفر�ط، فال ینبغي لآلخر التفر�ط.ما لم یلزم اآلخر التفر�ط، فال ینبغي لآلخر التفر�ط.أحدهأحده
 �سجد؟�سجد؟طالب: طالب: 

هم المشــكلة هیبــة قــول أهــل العلــم؛ ألنهــم  بة قول أهل العلم؛ ألن ما �سجد حتى �سجد اإلمام؛ ألنه �منزلة األكثــر، �قولــون: مــا �ســجد حتــى �ســجد اإلمــام؛ ألنــه �منزلــة المشكلة هی األكثر، �قولون: 
 اإلمام.اإلمام.

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

 طالب: ...........طالب: ...........

 وسجد القارئ؟وسجد القارئ؟
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 طالب: ............طالب: ............
للمستمع �سجد معه و�ال فال، لو للمستمع �سجد معه و�ال فال، لـو   اا�صلح أن �كون إمامً �صلح أن �كون إمامً و�صلح أن �كون إماًما له؟ إذا �ان القارئ و�صلح أن �كون إماًما له؟ إذا �ان القارئ 

 وهكذا.       وهكذا.         ،،هذا في حكم اإلمامة، لو �ان القارئ خلفههذا في حكم اإلمامة، لو �ان القارئ خلفه  ما یلزمه؛ ألنما یلزمه؛ ألنفف  تتقرأت امرأة فسجدقرأت امرأة فسجد
ــي "" وَن ِف ــدُّ ــَة َال َ�ُع ، إالَّ َأنَّ اْلَحَنِفیَّ ــال� ــَر َمَح ــَة َعَش ــي َأْرَ�َع ــُة: ِف ــُة َواْلَحَنِفیَّ ــْت اْلَهاَدِو�َّ وَن فِي َوَقاَل ، إالَّ َأنَّ اْلَحَنِفیََّة َال َ�عُدُّ ال� َر َمَح ْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْلَحَنِفیَُّة: فِي َأْرَ�عََة َعَش ــجِّ اا((َوَقاَل جِّ ْلَح إالَّ إالَّ   ))ْلَح

 )".)".َص َص ((َسْجَدًة، َواْعَتَبُروا ِ�َسْجَدِة ُسوَرِة َسْجَدًة، َواْعَتَبُروا ِ�َسْجَدِة ُسوَرِة 
 قالوا؟قالوا؟  ذاذاماما  ،،الحنفیةالحنفیة

) إالَّ َسْجَدةً "" وَن ِفي (اْلَحجِّ ) إالَّ َسْجَدةً َال َ�ُعدُّ وَن ِفي (اْلَحجِّ  ".".َال َ�ُعدُّ
 كم عندهم من سجدات؟ كم عندهم من سجدات؟ 

 معروفة.معروفة.  ،،عشرعشر  أر�عةأر�عة
َة َ�ْسُجُد ِفـي َخْمَسـَة   ::اَل َأْحَمُد َوَجَماَعةٌ اَل َأْحَمُد َوَجَماَعةٌ َواْلَهاَدِو�َُّة َعَكُسوا َذِلَك َ�َما َذَكَر َذِلَك اْلَمْهِديُّ ِفي اْلَبْحِر؛ َوقَ َواْلَهاَدِو�َُّة َعَكُسوا َذِلَك َ�َما َذَكَر َذِلَك اْلَمْهِديُّ ِفي اْلَبْحِر؛ َوقَ "" ي َخْمَس َ�ْسُجُد ِف

 )".)".َص َص ((َوَسْجَدِة َوَسْجَدِة   ))اْلَحجِّ اْلَحجِّ ((َسْجَدَتْي َسْجَدَتْي َعَشَر َمْوِضًعا، َعَدا َعَشَر َمْوِضًعا، َعَدا 
ا. ا.عدَّ  عدَّ

 ).).َص َص ((َوَسْجَدِة َوَسْجَدِة   ))اْلَحجِّ اْلَحجِّ ((ا َسْجَدَتْي ا َسْجَدَتْي َعدَّ َعدَّ ""
َالةِ  َالةِ َواْخَتَلُفوا َأْ�ًضا َهْل ُ�ْشَتَرُط ِفیَها َما ُ�ْشَتَرُط ِفي الصَّ  ".".َواْخَتَلُفوا َأْ�ًضا َهْل ُ�ْشَتَرُط ِفیَها َما ُ�ْشَتَرُط ِفي الصَّ

 مواضع السجود؟مواضع السجود؟  ،،ععَمن �عد المواضَمن �عد المواض
وا �ا شیخ. وا �ا شیخ.طالب: عدُّ  طالب: عدُّ

وا.عدّ عدّ  وا.وا، إذا �انوا جماعة عدُّ  وا، إذا �انوا جماعة عدُّ
 موضع األول أول موضع في السجود؟موضع األول أول موضع في السجود؟الال

 طالب: األعراف.طالب: األعراف.
 آخر األعراف، والثاني؟ آخر األعراف، والثاني؟ 

 طالب: الرعد.طالب: الرعد.
الرعد نعم، والثالث؟ النحل قبل، ثم اإلسراء، ثم مر�م، ثم الحج اثنتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم الرعد نعم، والثالث؟ النحـل قبـل، ثـم اإلسـراء، ثـم مـر�م، ثـم الحـج اثنتـان، ثـم الفرقـان، ثـم النمـل، ثـم 

ل، �م؟]]11جدة:جدة:[الس[الس  {الم}{الم} ل، �م؟، ثم (ص) على الخالف، ثم حم السجدة، ثم المفصَّ  ، ثم (ص) على الخالف، ثم حم السجدة، ثم المفصَّ
 ..........طالب: .......طالب: .......

 ..ااعشر موضعً عشر موضعً   أر�عةأر�عة  ]]33[العلق:[العلق:  {اْقَرْأ}{اْقَرْأ}وو  : النجم، واالنشقاق،: النجم، واالنشقاق،ااتصیر ثالثً تصیر ثالثً 
َالةِ "" َالةِ َواْخَتَلُفوا َأْ�ًضا َهْل ُ�ْشَتَرُط ِفیَها َما ُ�ْشَتَرُط ِفي الصَّ َرَط َذِلَك َجَماَعٌة، َرَط َذِلَك َجَماَعٌة، ِمْن الطََّهاَرِة َوَغْیِرَها؟ َفاْشتَ ِمْن الطََّهاَرِة َوَغْیِرَها؟ َفاْشتَ   َواْخَتَلُفوا َأْ�ًضا َهْل ُ�ْشَتَرُط ِفیَها َما ُ�ْشَتَرُط ِفي الصَّ

اَل الْ َوَقـاَل الْ   ،،َوَقاَل َقْوٌم: َال ُ�ْشَتَرطُ َوَقاَل َقْوٌم: َال ُ�ْشَتَرطُ  : َ�ـاَن اْبـُن ُعَمـَر َ�ْسـُجُد َعَلـى َغْیـِر ُوُضـوٍء، َوِفـي ُمْسـَنِد اْبـِن َوَق ِن ُبَخـاِريُّ َنِد اْب ي ُمْس ِر ُوُضوٍء، َوِف ى َغْی ُجُد َعَل َر َ�ْس ُن ُعَم اَن اْب �َ : اِريُّ ُبَخ
رَ َأِبي َشْیَبَة: َ�اَن اْبُن ُعَمَر َیْنِزُل َعْن َراِحَلِتِه َفُیْهِر�ُق اْلَماَء، ُثـمَّ َیْرَكـُب، َفَیْقـرَ  ُب، َفَیْق مَّ َیْرَك ـْجَدَة َفَیْسـُجُد َوَمـا َأِبي َشْیَبَة: َ�اَن اْبُن ُعَمَر َیْنِزُل َعْن َراِحَلِتِه َفُیْهِر�ُق اْلَماَء، ُث ا ُأ السَّ ُجُد َوَم ْجَدَة َفَیْس ُأ السَّ

أُ  أُ َیَتَوضَّ  ".".َیَتَوضَّ
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ا �ه عنه، وُروي عنه أنه �مـا فـي الصـحیح معلًَّقـا مجزوًمـا �ـه عنـه، وُروي عنـه أنـه   ،،ى غیر طهارةى غیر طهـارةابن عمر �سجد علابن عمر �سجد عل  ،،نعمنعم ا مجزوًم �ما في الصحیح معلًَّق
ـــق بینهمـــا أنـــه علـــى طهـــارة مـــن الحـــدث  حدث كـــان یتوضـــأ إذا أراد أن �ســـجد أو �ســـجد علـــى طهـــارة، ُوفِّ من ال هارة  لى ط نه ع ما أ هارة، ُوفِّق بینه لى ط سجد ع سجد أو � كان یتوضأ إذا أراد أن �

 األكبر دون األصغر.األكبر دون األصغر.
 طالب: ............طالب: ............

 ؟ ؟ ماذاماذافي في 
 هو یلزم من القراءة مس المصحف؟ هو یلزم من القراءة مس المصحف؟ 

 طالب: ............طالب: ............
 ا تالزم، فال یتم دلیًال.ا تالزم، فال یتم دلیًال.لیس بینهملیس بینهم

 ..................یلزم یلزم طالب: طالب: 
 �سجد تبًعا للقارئ؛ ألن القارئ �منزلة اإلمام؟�سجد تبًعا للقارئ؛ ألن القارئ �منزلة اإلمام؟

 طالب: ............طالب: ............
إنما إنمـا   ،،، فالسامع ما �سجد، فالسـامع مـا �سـجدتتسمعسـمع  ولیس إذاولـیس إذا  ،،خارج الصالة هذا الكالم، خارج الصالة إذا استمعتخارج الصالة هذا الكالم، خارج الصالة إذا اسـتمعت

 �سجد المستمع، ما الفرق بین السامع والمستمع؟�سجد المستمع، ما الفرق بین السامع والمستمع؟  الذيالذي
 ............طالب: ......طالب: ......

 قال: �سجد المستمع دون السامع.قال: �سجد المستمع دون السامع.
 طالب: ............طالب: ............

 لیس معناه الذي �سمع من غیر قصد. لیس معناه الذي �سمع من غیر قصد.   ،،الذي �قصد االستماعالذي �قصد االستماع
ْعِبيُّ َعَلى َذِلكَ "" ْعِبيُّ َعَلى َذِلكَ َوَواَفَقُه الشَّ ْیَن إالَّ َوُهـَو َطـاِهٌر، َوَجَمـَع َبـْیَن جل جل الر الر َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َال َ�ْسُجُد َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َال َ�ْسُجُد   ،،َوَواَفَقُه الشَّ َع َب اِهٌر، َوَجَم َو َط إالَّ َوُه

 ِلِه َعَلى الطََّهاَرِة ِمْن اْلَحَدِث اْألَْكَبِر.ِلِه َعَلى الطََّهاَرِة ِمْن اْلَحَدِث اْألَْكَبِر.َقْوِلِه َوِفعْ َقْوِلِه َوِفعْ 
ـَالةِ  َالةِ ُقْلت: َواْألَْصُل َأنَُّه َال ُ�ْشَتَرُط الطََّهاَرُة إالَّ ِبَدِلیٍل، َوَأِدلَُّة ُوُجـوِب الطََّهـاَرِة َوَرَدْت ِللصَّ اَرِة َوَرَدْت ِللصَّ وِب الطََّه ـْجَدُة َال ُقْلت: َواْألَْصُل َأنَُّه َال ُ�ْشَتَرُط الطََّهاَرُة إالَّ ِبَدِلیٍل، َوَأِدلَُّة ُوُج ْجَدُة َال ، َوالسَّ ، َوالسَّ

 ".".مَّى َصَالةً مَّى َصَالةً ُتسَ ُتسَ 
ُ�شترط لها ما ُ�شترط للصالة: من طهارة، ُ�شـترط لهـا مـا ُ�شـترط للصـالة: مـن طهـارة،   ،،ة صالةة صالةعلى خالٍف بین الحنابلة عندهم سجدة التالو على خالٍف بین الحنابلة عندهم سجدة التالو 
 واستقبال، وستر العورة، والنیة، غیر ذلك. واستقبال، وستر العورة، والنیة، غیر ذلك. 

ــَالِة ِفیَهــا"" ِلیُل َعَلــى َمــْن َشــَرَط َذِلــَك، َوَ�ــَذِلَك َأْوَقــاُت اْلَكَراَهــِة َوَرَد النَّْهــُي َعــْن الصَّ اَفالــدَّ َالِة ِفیَه ْن الصَّ ُي َع ِة َوَرَد النَّْه اُت اْلَكَراَه َذِلَك َأْوَق َك، َوَ� َرَط َذِل ْن َش ى َم ِلیُل َعَل لدَّ َمُل ، َفــَال َتْشــَمُل َفا َال َتْش ، َف
ْجَدَة اْلَفْرَدَة، َوَهَذا اْلحَ  ْجَدَة اْلَفْرَدَة، َوَهَذا اْلحَ السَّ لِ السَّ ُجوِد ِللتَِّالَوِة ِفي اْلُمَفصَّ لِ ِدیُث َدلَّ َعَلى السُّ ُجوِد ِللتَِّالَوِة ِفي اْلُمَفصَّ  َوَ�ْأِتي اْلِخَالُف ِفي َذِلَك.َوَ�ْأِتي اْلِخَالُف ِفي َذِلَك.  ،،ِدیُث َدلَّ َعَلى السُّ

ْرِح اْلُمَحلَّى َلْفظُهُ ُثــمَّ َرَأْیــت ِالْبــِن َحــْزٍم َ�َالًمــا ِفــي َشــْرِح اْلُمَحلَّــى َلْفُظــهُ  ي َش ا ِف ْزٍم َ�َالًم ِن َح ت ِالْب مَّ َرَأْی ــ((  ::ُث ــُجوُد ِفــي ِقــَراَءِة اْلُقــْرآِن َل ْرآِن لَ السُّ َراَءِة اْلُق ي ِق ُجوُد ِف ًة َأْو ْیَس َرْكَعــًة َأْو السُّ ْیَس َرْكَع
 )".)".َرْكَعَتْیِن َفَلْیَس َصَالةً َرْكَعَتْیِن َفَلْیَس َصَالةً 
 طالب: ............طالب: ............

 الشرح المسمى �الُمحلى، الُمجلى المتن، الُمحلى هو الشرح.الشرح المسمى �الُمحلى، الُمجلى المتن، الُمحلى هو الشرح.
 طالب: ............طالب: ............
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 شرح الُمجلى نعم.شرح الُمجلى نعم.
 طالب: ............طالب: ............

 و�جوز أ�ًضا من �اب إضافة مسجد الجامعة و�ال الشرح الذي هو المحلى. و�جوز أ�ًضا من �اب إضافة مسجد الجامعة و�ال الشرح الذي هو المحلى. 
ُجوُد ِفي ِقَراَءِة ا((ْرِح اْلُمَحلَّى َلْفُظُه ْرِح اْلُمَحلَّى َلْفُظُه "ِفي شَ "ِفي شَ  ُجوُد ِفي ِقَراَءِة االسُّ َالةً ْلُقْرآِن َلْیَس َرْكَعًة َأْو َرْكَعَتْیِن َفَلْیَس َصـَالةً السُّ اَن َوِ�َذا َ�ـاَن ) ) ْلُقْرآِن َلْیَس َرْكَعًة َأْو َرْكَعَتْیِن َفَلْیَس َص َوِ�َذا َ�

ْكِر، َوَال  ْكِر، َوَال َلــْیَس َصــَالًة َفُهــَو َجــاِئٌز ِبــَال ُوُضــوٍء، َوِلْلُجُنــِب، َواْلَحــاِئِض، َوِ�َلــى َغْیــِر اْلِقْبَلــِة، َ�َســاِئِر الــذِّ لذِّ اِئِر ا ِة، َ�َس ِر اْلِقْبَل ى َغْی اِئِض، َوِ�َل ِب، َواْلَح وٍء، َوِلْلُجُن َال ُوُض اِئٌز ِب َو َج َالًة َفُه ْیَس َص   َل
َالةِ  َالةِ َفْرَق، إْذ َال َیْلَزُم اْلُوُضوُء إالَّ ِللصَّ َالِة ُقـْرآٌن، َوَال ُسـنٌَّة، َوَال إْجَمـاٌع، َفْرَق، إْذ َال َیْلَزُم اْلُوُضوُء إالَّ ِللصَّ اٌع، ، َوَلْم َ�ْأِت ِ�ِإ�َجاِ�ِه ِلَغْیِر الصَّ نٌَّة، َوَال إْجَم ْرآٌن، َوَال ُس َالِة ُق ، َوَلْم َ�ْأِت ِ�ِإ�َجاِ�ِه ِلَغْیِر الصَّ

 َوَال ِقَیاٌس.َوَال ِقَیاٌس.
ـَالِة َصـَالٌة، ُقْلَنـا: َوالتَّْكِبیـُر َ�ْعـ َالِة َوَ�ْعـُض الصَّ ُجوُد ِمْن الصَّ یُر َ�عْ َفِإْن ِقیَل: السُّ ا: َوالتَّْكِب َالٌة، ُقْلَن َالِة َص ُض الصَّ َالِة َوَ�ْع ُجوُد ِمْن الصَّ ـَالِة، َواْلُجُلـوُس، َفِإْن ِقیَل: السُّ وُس، ُض الصَّ َالِة، َواْلُجُل ُض الصَّ

َال  َال َواْلِقَیاُم، َوالسَّ َالِة، َفَهْل َیْلَتِزُموَن َأْن َال َ�ْفَعَل َأَحٌد َشْیًئا ِمْن َهِذِه اْألَْفَعـاِل َواْألَْقـَواِل إالَّ َواْلِقَیاُم، َوالسَّ َواِل إالَّ ُم َ�ْعُض الصَّ اِل َواْألَْق َالِة، َفَهْل َیْلَتِزُموَن َأْن َال َ�ْفَعَل َأَحٌد َشْیًئا ِمْن َهِذِه اْألَْفَع ُم َ�ْعُض الصَّ
 اْنَتَهى.اْنَتَهى.  ،،َوُهَو َعَلى ُوُضوٍء؟ َهَذا َال َ�ُقوُلوَنُه، َوَال َ�ُقوُلُه َأَحدٌ َوُهَو َعَلى ُوُضوٍء؟ َهَذا َال َ�ُقوُلوَنُه، َوَال َ�ُقوُلُه َأَحدٌ 

ُ َعْنُهَما-َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس وَ وَ  ُ َعْنُهَماَرِضَي للااَّ ُجوِد، َوَقْد َرَأْیت َرُسوَل للااَِّ ) ) َص َص ((: : َقالَ َقالَ   -َرِضَي للااَّ ِ َلْیَسْت ِمْن َعَزاِئِم السُّ ُجوِد، َوَقْد َرَأْیت َرُسوَل للااَّ َلْیَسْت ِمْن َعَزاِئِم السُّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..َ�ْسُجُد ِفیَها. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َ�ْسُجُد ِفیَها. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ   -َصلَّى للااَّ

ُجوِد ِفیَها َأمْ  ُجوِد ِفیَها َأمْ َأْي َلْیَسْت ِممَّا َوَرَد ِفي السُّ ، َو�ِ َأْي َلْیَسْت ِممَّا َوَرَد ِفي السُّ ، َو�ِ ٌر َوَال َتْحـِر�ٌض َوَال َتْخِصـیٌص َوَال َحـثٌّ ثٌّ یٌص َوَال َح ِر�ٌض َوَال َتْخِص یَغِة نََّمـا َوَرَد ِ�ِصـیَغِة ٌر َوَال َتْح ا َوَرَد ِ�ِص نََّم
ْخَباِر َعْن َداُود ْخَباِر َعْن َداُوداإلِْ َالمُ   -اإلِْ َالمُ َعَلْیِه السَّ  ".".-َعَلْیِه السَّ

 طالب: ............طالب: ............
 علیها.علیها.  حّض حّض �عني ��عني �  ضضتحضیتحضی

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِ�َأنَُّه َفَعَلَها َوَسَجَد َنِبیَُّنا ِ�َأنَُّه َفَعَلَها َوَسَجَد َنِبیَُّنا "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َداُهُم اْقتَ {َفِبُهـَداُهُم اْقَتـِلَقْوِلِه َتَعاَلى: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى:   ؛؛ِتَداًء ِ�هِ ِتَداًء ِ�هِ ِفیَها اقْ ِفیَها اقْ   -َصلَّى للااَّ   ِدِه}ِدِه}{َفِبُه
ْن َ�ْعضٍ َوِفیِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اْلَمْسـُنوَناِت َقـْد َ�ُكـوُن َ�ْعُضـَها آَكـَد ِمـْن َ�ْعـضٍ   ،،]]9090[األنعام:[األنعام: َد ِم َها آَك وُن َ�ْعُض ْد َ�ُك ُنوَناِت َق ْد ُرِوَي َأنَُّه َوَقـْد ُرِوَي َأنَّـُه   ،،َوِفیِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اْلَمْس َوَق

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل َقاَل  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..»»َسَجْدَناَها ُشْكًراَسَجْدَناَها ُشْكًراَسَجَدَها َداُود َتْوَ�ًة، وَ َسَجَدَها َداُود َتْوَ�ًة، وَ ««  ::-َصلَّى للااَّ
ٍب ْیُرُه ِ�ِإْسَناٍد َحَسٍن َعـْن َعِلـيِّ ْبـِن َأِبـي َطاِلـٍب َوَرَوى اْبُن اْلُمْنِذِر َوغَ َوَرَوى اْبُن اْلُمْنِذِر َوغَ  ي َطاِل ِن َأِب يِّ ْب ْن َعِل َزاِئَم: إنَّ اْلَعـَزاِئَم:   ::-رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–ْیُرُه ِ�ِإْسَناٍد َحَسٍن َع إنَّ اْلَع

َرافِ اْألَْعـَرافِ   ::یَل ِفيیَل ِفيَوَ�َذا َثَبَت َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِفي الثََّالَثِة اْألَُخِر، َوقِ َوَ�َذا َثَبَت َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِفي الثََّالَثِة اْألَُخِر، َوقِ   ،،حم، َوالنَّْجِم، َواْقَرْأ، والم َتْنِز�لُ حم، َوالنَّْجِم، َواْقَرْأ، والم َتْنِز�لُ    ،،اْألَْع
 َرَجُه اْبُن َأِبي َشْیَبَة.َرَجُه اْبُن َأِبي َشْیَبَة.َأخْ َأخْ   ..َوالمَوالم، ، َوحمَوحم  َوُسْبَحانَ َوُسْبَحانَ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ   -اْبِن َعبَّاسٍ اْبِن َعبَّاسٍ   ::َأيْ َأيْ   –َوَعْنُه َوَعْنُه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ .  -َصلَّى للااَّ .َسَجَد ِ�النَّْجِم. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  َسَجَد ِ�النَّْجِم. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ
ُجوِد ِفي اْلُمَفصَّ  ُجوِد ِفي اْلُمَفصَّ َوُهَو َدِلیٌل َعَلى السُّ َل َدِلیٌل َعَلى َوُهَو َدِلیٌل َعَلى السُّ َل َدِلیٌل َعَلى ِل َ�َما َأنَّ اْلَحِدیَث اْألَوَّ ٌك َذِلَك، َوَقْد َخاَلَف ِفیـِه َماِلـٌك ِل َ�َما َأنَّ اْلَحِدیَث اْألَوَّ یِه َماِل َذِلَك، َوَقْد َخاَلَف ِف
ل لَوَقاَل: َال ُسُجوَد ِلِتَالَوٍة ِفي اْلُمَفصَّ  ".".َوَقاَل: َال ُسُجوَد ِلِتَالَوٍة ِفي اْلُمَفصَّ

 وهو مذهب مالك.وهو مذهب مالك.  ،،هذا معروفهذا معروف
 طالب: ............طالب: ............
 نسبته للشافعي خطأ.نسبته للشافعي خطأ.
 طالب: ............طالب: ............

 كیف؟كیف؟
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   طالب: ............طالب: ............
 التشبُّه �الشیطان. التشبُّه �الشیطان.   ،،تغَربتغَربما ُ�سما ُ�س  ،،الال
ْمَنا َلك "" ْمَنا َلك َوَقْد َقدَّ ا ِ�َما ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاسٍ َوَقْد َقدَّ ِل اْلَفْصِل ُمْحَتج� ا ِ�َما ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاسٍ اْلِخَالَف ِفي َأوَّ ِل اْلَفْصِل ُمْحَتج�  ".".اْلِخَالَف ِفي َأوَّ
م الخالف مغلوًطا.تت م الخالف مغلوًطا.قدَّ  قدَّ
ا ِ�َما ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه "" ا ِ�َما ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه ُمْحَتج� ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُمْحَتج� ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـِل َلْم َ�ْسُجْد فِ َلْم َ�ْسُجْد فِ   -َصلَّى للااَّ ِل ي َشـْيٍء ِمـْن اْلُمَفصَّ ْن اْلُمَفصَّ ْيٍء ِم ي َش

َل إَلى  َل إَلى ُمْنُذ َتَحوَّ ْسَناِد؛ ِفیِه َأُبو ُقَداَمَة َواْسُمُه اْلَحاِرُث ْبُن   ..اْلَمِدیَنةِ اْلَمِدیَنةِ ُمْنُذ َتَحوَّ ْسَناِد؛ ِفیِه َأُبو ُقَداَمَة َواْسُمُه اْلَحاِرُث ْبُن َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوُهَو َضِعیُف اإلِْ َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوُهَو َضِعیُف اإلِْ
اِفُظ اْلُمنْ َعْبِد للااَِّ إَ�اِديٌّ َ�ْصِريٌّ َال ُ�ْحَتجُّ ِ�َحِدیِثِه، َ�َمـا َقـاَل اْلَحـاِفُظ اْلُمْنـ اَل اْلَح ا َق ـا َعْبِد للااَِّ إَ�اِديٌّ َ�ْصِريٌّ َال ُ�ْحَتجُّ ِ�َحِدیِثِه، َ�َم ـَنِن، َوُمْحَتج� ا ِذِريُّ ِفـي ُمْخَتَصـِر السُّ َنِن، َوُمْحَتج� ِر السُّ ي ُمْخَتَص ِذِريُّ ِف

ُ َعْنـه-َوَعْن َزْ�ِد ْبِن َثاِبٍت َوَعْن َزْ�ِد ْبِن َثاِبٍت   ::ْ�ًضا ِ�َقْوِلهِ ْ�ًضا ِ�َقْوِلهِ أَ أَ  هَرِضَي للااَّ ُ َعْن ُجْد َقـاَل: َقـَرْأت َعَلـى َرُسـوِل للااَِّ الـنَّْجَم َفَلـْم َ�ْسـُجْد   -َرِضَي للااَّ ْم َ�ْس لنَّْجَم َفَل وِل للااَِّ ا ى َرُس َرْأت َعَل اَل: َق َق
 ..ِفیَها. ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ِفیَها. ُمتََّفٌق َعَلْیهِ 

ِة، َوَزْ�ــُد ْبــُن َثاِبــٍت ِمــْن َأْهــِل اْلَمِدیَنــِة،  ِل اْلَمِدیَن ْن َأْه ٍت ِم ُن َثاِب ُد ْب اَوِقَراَءُتــُه ِبَهــا َ�اَنــْت ِفــي اْلَمِدیَنــِة، َقــاَوَزْ� ِة، َق ي اْلَمِدیَن ْت ِف ا َ�اَن ُه ِبَه ــَد َحــِدیَث اْبــِن   لَ لَ َوِقَراَءُت ِن َماِلــٌك: َفَأیَّ ِدیَث اْب ٌك: َفَأیََّد َح َماِل
 َعبَّاٍس.َعبَّاٍس.

ُجوِد َتاَرًة َوِفْعَلُه َتاَرةً  ُجوِد َتاَرًة َوِفْعَلُه َتاَرةً َوُأِجیَب َعْنُه: ِ�َأنَّ َتْرَك السُّ  ".".َوُأِجیَب َعْنُه: ِ�َأنَّ َتْرَك السُّ
 لبیان الجواز.لبیان الجواز.

نِّیَُّة، َأْو ِلَماِنٍع َعاَرَض َذِلَك، َوَمَع ُثُبـوِت َحـدِ "" دِ َدِلیٌل السُّ وِت َح نِّیَُّة، َأْو ِلَماِنٍع َعاَرَض َذِلَك، َوَمَع ُثُب وَ یِث َزْ�ـٍد َفُهـَو َنـاٍف، َوَحـِدیِث َغْیـرِِه َوُهـوَ َدِلیٌل السُّ رِِه َوُه ِدیِث َغْی اٍف، َوَح َو َن ٍد َفُه ُن  اْبـُن یِث َزْ�  اْب
مٌ  مٌ َعبَّاٍس ُمْثِبٌت، َواْلُمْثِبُت ُمَقدَّ  ".".َعبَّاٍس ُمْثِبٌت، َواْلُمْثِبُت ُمَقدَّ

م على النافي بال شك. م على النافي بال شك.ُمقدَّ  ُمقدَّ
َداَن َوَعـْن َخاِلــِد ْبــِن َمْعــَداَن "" ِن َمْع ِد ْب ْن َخاِل ُ َعْنــهُ -َوَع هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ الِ   -َرِض الِ ِ�َفــْتِح اْلِمــیِم َوُســُكوِن اْلَعــْیِن اْلُمْهَمَلــِة َوَتْخِفیــِف الــدَّ لدَّ یِف ا ِة َوَتْخِف ْیِن اْلُمْهَمَل ُكوِن اْلَع یِم َوُس ْتِح اْلِم ، ، ِ�َف

اِميُّ اْلَكَالِعـيُّ ِ�َفـْتِح اْلَكـاِف، َتـاِ�ِعيٌّ ِمـْن َأْهـِل ِحْمـَص َوَخاِلٌد ُهَو َأُبو َعْبِد للااَِّ ْبُن َمْعدَ َوَخاِلٌد ُهَو َأُبو َعْبِد للااَِّ ْبُن َمْعدَ  َص اَن الشَّ ِل ِحْم ْن َأْه اِ�ِعيٌّ ِم اِف، َت ْتِح اْلَك يُّ ِ�َف اِميُّ اْلَكَالِع اَل: َقـاَل:   ،،اَن الشَّ َق
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َلِقیت َسْبِعیَن َرُجًال ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َلِقیت َسْبِعیَن َرُجًال ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اِمیِّی  ،،-َصلَّى للااَّ یَوَ�اَن ِمْن ِثَقاِت الشَّ اِمیِّ اَت َن، َمـاَت َوَ�اَن ِمْن ِثَقاِت الشَّ َن، َم

 َنَة َثَالٍث.َنَة َثَالٍث.سَ سَ   ::َسَنَة َأْرَ�ٍع َوِماَئٍة، َوِقیلَ َسَنَة َأْرَ�ٍع َوِماَئٍة، َوِقیلَ 
َلْت ُسوَرُة اْلَحجِّ ِ�َسْجَدَتْینِ  َلْت ُسوَرُة اْلَحجِّ ِ�َسْجَدَتْینِ َقاَل: ُفضِّ َ�َذا َنَسَبُه اْلُمَصنُِّف إَلى َمَراِسیِل َ�َذا َنَسَبُه اْلُمَصنُِّف إَلى َمَراِسیِل   ،،َرَواُه َأُبو َداُود ِفي اْلَمَراِسیلِ َرَواُه َأُبو َداُود ِفي اْلَمَراِسیلِ   ..َقاَل: ُفضِّ

 ".".َأِبي َداُودَأِبي َداُود
 هو مرسل؛ ألن خالد بن معدان تا�عي.هو مرسل؛ ألن خالد بن معدان تا�عي.

وَرِة َبـَة ْبـِن َعـاِمٍر ِبَلْفـِظ: ُقْلـت: َ�ـا َرُسـوَل للااَِّ ِفـي ُسـوَرِة ُجوٌد ِفي ُسَنِنِه َمْرُفوًعا ِمْن َحِدیِث ُعقْ ُجوٌد ِفي ُسَنِنِه َمْرُفوًعا ِمْن َحِدیِث ُعقْ َوُهَو َموْ َوُهَو َموْ "" ي ُس وَل للااَِّ ِف ا َرُس ت: َ� ِظ: ُقْل اِمٍر ِبَلْف ِن َع َة ْب َب
بَ َفاْلَعَجُب َ�ْیـَف َنَسـبَ   ،،»»َوَمْن َلْم َ�ْسُجْدُهَما َفَال َ�ْقَرْأُهَماَوَمْن َلْم َ�ْسُجْدُهَما َفَال َ�ْقَرْأُهَما  ،،َنَعمْ َنَعمْ ««اْلَحجِّ َسْجَدَتاِن؟ َقاَل: اْلَحجِّ َسْجَدَتاِن؟ َقاَل:  َف َنَس ى اْلُمَصـنُِّف إَلـى   ههَفاْلَعَجُب َ�ْی نُِّف إَل اْلُمَص

 ".". َمَع ُوُجوِدِه ِفي ُسَنِنِه َمْرُفوًعا َمَع ُوُجوِدِه ِفي ُسَنِنِه َمْرُفوًعااْلَمَراِسیلِ اْلَمَراِسیلِ 
 إلى أنه مرفوع.إلى أنه مرفوع.أشار إشارة أشار إشارة هو هو 

ــُه َقــْد َوَصــَل ِفیــ"" یَوَلِكنَّ َل ِف اِمٍر، َوَزادَ َرَواُه َأْحَمــُد َوالتِّْرِمــِذيُّ َمْوُصــوًال ِمــْن َحــِدیِث ُعْقَبــَة ْبــِن َعــاِمٍر، َوَزادَ  َ  َ ههَوَلِكنَُّه قَْد َوَص ِن عَ َة بْ ِدیِث ُعْقَب ْن َح وًال ِم ِذيُّ َمْوُص ُد َوالتِّْرِم َأْي َأْي -  َرَواُه َأْحمَ
وَرةَ َأْي اَأْي ا  ِ�َضِمیٍر ُمْفَردٍ ِ�َضِمیٍر ُمْفَردٍ   »»ُهَما َفَال َ�ْقَرْأَهاُهَما َفَال َ�ْقَرْأَهاَفَمْن َلْم َ�ْسُجدْ َفَمْن َلْم َ�ْسُجدْ ««  ::ِفي ِرَواَیِتهِ ِفي ِرَواَیِتهِ   -التِّْرِمِذيُّ التِّْرِمِذيُّ  وَرةَ لسُّ  ".".لسُّ
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 �عني السورة.�عني السورة.  »»َفَال َ�ْقَرْأَهاَفَال َ�ْقَرْأَها««�عني ال �قرأ السورة، فمن لم �سجد السجدتین في الحج �عني ال �قرأ السورة، فمن لم �سجد السجدتین في الحج 
ْجَدِة، َوُ�َراُد اْلِجْنُس َوَسَنُدُه َضِعیفٌ "" ْجَدِة، َوُ�َراُد اْلِجْنُس َوَسَنُدُه َضِعیفٌ َأْو آَ�َة السَّ َد ِ�هِ إنَُّه تَ إنَُّه تَ   ::ِألَنَّ ِفیِه اْبَن َلِهیَعَة؛ ِقیلَ ِألَنَّ ِفیِه اْبَن َلِهیَعَة؛ ِقیلَ   ؛؛َأْو آَ�َة السَّ َد ِ�هِ َفرَّ  ".".َفرَّ

   طالب: ............طالب: ............
 لجمهور.لجمهور.وهو ضعیف عند اوهو ضعیف عند ا

   طالب: ............طالب: ............
نا: �ُسنیة سجود التالوة مع لكـن الحـدیث ضـعیف، �عنـي إذا قلنـا: �ُسـنیة سـجود الـتالوة مـع   ،،جمیع السجدات، الحكم واحدجمیع السجدات، الحكـم واحـد  ،،الال لكن الحدیث ضعیف، �عني إذا قل

ترك ُسنیة القـراءة فـال یلـزم مـن تـرك ُسـنَّة أن ُتتـرك  ـنَّةُسنیة القراءة فال یلزم من ترك ُسنَّة أن ُت نَّةالسُّ األخرى السیما إذا �انت الحال غیر مناسبة األخـرى السـیما إذا �انـت الحـال غیـر مناسـبة   السُّ
ُ�قرئ آ�ة فیها ُ�قـرئ آ�ـة فیهـا   ،،�شق �من ُ�قرئ القرآن�شـق �مـن ُ�قـرئ القـرآن  مكان غیر مناسب، أو تكرر ذلك إن تكرر ذلك �حیثمكان غیر مناسب، أو تكرر ذلك إن تكـرر ذلـك �حیـثوالوال

لك ســجدة ُ�قرئهـــا الطالـــب، �عـــض الطــالب �حتـــاج إلـــى أن ُ�قـــرأ علیـــه عشــر�ن مـــرة أو أكثـــر مـــن ذلـــك  من ذ ثر  مرة أو أك یه عشر�ن  قرأ عل لى أن ُ� تاج إ طالب �ح عض ال لب، � ها الطا سجدة ُ�قرئ
 لیحفظها.  لیحفظها.  

ْت ِفیـِه ِمـْن َقـْوِل ُعَمـَر َوابْ "" َواَ�ـَة َصـحَّ َر َوابْ َوَأیََّدُه اْلَحاِكُم ِ�ـَأنَّ الرِّ ْوِل ُعَم ْن َق یِه ِم ْت ِف َة َصحَّ َواَ� َأنَّ الرِّ ِن َعبَّاٍس، ِنـِه، َواْبـِن َمْسـُعوٍد، َواْبـِن َعبَّـاٍس، َوَأیََّدُه اْلَحاِكُم ِ� ُعوٍد، َواْب ِن َمْس ِه، َواْب ي َوَأِبـي ِن َوَأِب
ْرَداِء، َوَأِبي ُموَسى، َوَعمَّاٍر، َوَساَقَها َمْوُقوَفًة َعَلْیِهْم، َوَأكََّدُه اْلَبْیَهِقيُّ ِ�َما َرَواُه ِفـي الْ  ي الْ الدَّ ْرَداِء، َوَأِبي ُموَسى، َوَعمَّاٍر، َوَساَقَها َمْوُقوَفًة َعَلْیِهْم، َوَأكََّدُه اْلَبْیَهِقيُّ ِ�َما َرَواُه ِف ْن َمْعِرَفـِة ِمـْن الدَّ ِة ِم َمْعِرَف

 َطِر�ِق َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن.َطِر�ِق َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن.
وَرِة ُه َلْیَس ِبَواِجٍب، َ�َما َقاَل إنَُّه َلْیَس ِفـي ُسـوَرِة ي َحِنیَفَة َوَغْیرِِه ِممَّْن َقاَل: إنَّ ي َحِنیَفَة َوَغْیرِِه ِممَّْن َقاَل: إنَّ َوِفي اْلَحِدیِث َردٌّ َعَلى َأبِ َوِفي اْلَحِدیِث َردٌّ َعَلى َأبِ  ي ُس ُه َلْیَس ِبَواِجٍب، َ�َما َقاَل إنَُّه َلْیَس ِف
 ".".اْلَحجِّ إالَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ اْلَحجِّ إالَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ 

 ؟؟"ردٌّ على""ردٌّ على"؟ ؟ ماذاماذا
 ".".َردٌّ َعَلى َأِبي َحِنیَفَة َوَغْیرِِه ِممَّْن َقاَل: إنَُّه َلْیَس ِبَواِجٍب َردٌّ َعَلى َأِبي َحِنیَفَة َوَغْیرِِه ِممَّْن َقاَل: إنَُّه َلْیَس ِبَواِجٍب ""

 واجب.واجب.�قول: �قول: أبو حنیفة تقدم أنه أبو حنیفة تقدم أنه   ،،"ردٌّ على""ردٌّ على"عند�م؟ عند�م؟   ماذاماذاال، أنه قال: واجب، ال، أنه قال: واجب، 
   طالب: ............طالب: ............

 ولیس �فرض.ولیس �فرض.  ،،هو واجبهو واجب  ::حنیفة �قول بوجو�ه، �قولحنیفة �قول بوجو�ه، �قول  ااهو تقدم أن أ�هو تقدم أن أ�
   طالب: ............طالب: ............

قة المطردةمعــروف هــذه الطر�قــة المطــردة  ،،ال الال ال هذه الطر� عدمعــروف قــول الحنفیــة فــي هــذا، و�عــد  ،،معروف  هذا، و� یة في  قول الحنف قول مــا ینســب لــه القــول فف  معروف  له ال ما ینسب 
 ..ه �الرده �الردببنسنسالوجوب، یالوجوب، ی  ممٍع آخر القول �عدٍع آخر القول �عد�الوجوب، و�نسب له في موض�الوجوب، و�نسب له في موض

 أِعد أِعد. أِعد أِعد. 
ــُه َلــْیَس ِفــي"" ــُه َلــْیَس ِبَواِجــٍب، َ�َمــا َقــاَل إنَّ ــْن َقــاَل: إنَّ يَوِفــي اْلَحــِدیِث َردٌّ َعَلــى َأِبــي َحِنیَفــَة َوَغْیــرِِه ِممَّ ْیَس ِف اَل إنَُّه َل ا َق ٍب، َ�َم ْیَس ِبَواِج اَل: إنَُّه َل رِِه ِممَّْن َق َة َوَغْی ي َحِنیَف ى َأِب ِدیِث َردٌّ َعَل ي اْلَح   َوِف

 ".".ِفي اْألَِخیَرِة ِمْنَهاِفي اْألَِخیَرِة ِمْنَها  ُسوَرِة اْلَحجِّ إالَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ ُسوَرِة اْلَحجِّ إالَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ 
 ..............طالب: ....طالب: ....
 مسألة ثانیة.مسألة ثانیة.

 ....طالب: .........طالب: .........
 ؟؟ماذاماذا
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 طالب: ...........طالب: ...........
 أِعد سطر�ن أو ثالثة.أِعد سطر�ن أو ثالثة.

ْت ِفیـِه ِمـْن َقـْوِل ُعَمـَر َواْبِنـِه، َواْبـِن َمْسـُعوٍد، َواْبـِن َعبَّـاٍس، "" َواَ�ـَة َصـحَّ ِن َعبَّاٍس، َوَأیََّدُه اْلَحاِكُم ِ�ـَأنَّ الرِّ ُعوٍد، َواْب ِن َمْس ِه، َواْب َر َواْبِن ْوِل ُعَم ْن َق یِه ِم ْت ِف َة َصحَّ َواَ� َأنَّ الرِّ ي َوَأِبـي َوَأیََّدُه اْلَحاِكُم ِ� َوَأِب
ْرَداِء، َوَأِبي ُموَسى، َوَعمَّارٍ  ْرَداِء، َوَأِبي ُموَسى، َوَعمَّارٍ الدَّ ْن ، َوَأكََّدُه اْلَبْیَهِقيُّ ِ�َما َرَواُه ِفـي اْلَمْعِرَفـِة ِمـْن ، َوَساَقَها َمْوُقوَفًة َعَلْیِهمْ ، َوَساَقَها َمْوُقوَفًة َعَلْیِهمْ الدَّ ِة ِم ي اْلَمْعِرَف ، َوَأكََّدُه اْلَبْیَهِقيُّ ِ�َما َرَواُه ِف

 َطِر�ِق َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن.َطِر�ِق َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن.
 ".".َوِفي اْلَحِدیِث َردٌّ َعَلى َأِبي َحِنیَفَة َوَغْیرِِه ِممَّْن َقاَل: إنَُّه َلْیَس ِبَواِجٍب َوِفي اْلَحِدیِث َردٌّ َعَلى َأِبي َحِنیَفَة َوَغْیرِِه ِممَّْن َقاَل: إنَُّه َلْیَس ِبَواِجٍب 

بو حنیفة �قول: واجبأبــو حنیفــة �قــول: واجــب  ،،ال الال ال رأي أبي حنیفة بوجوب رأي أبــي حنیفــة بوجــوب   ولیس �فرض، معروف رأي أبي حنیفة،ولــیس �فــرض، معــروف رأي أبــي حنیفــة،  ،،أ
 سجود التالوة معروف. سجود التالوة معروف. 

 طالب: ...........طالب: ...........
 وعلى من �قول...وعلى من �قول...  ،،بوجوب السجود، والتكملة مسألة أخرى بوجوب السجود، والتكملة مسألة أخرى   أبو حنیفة �قولأبو حنیفة �قول

 طالب: ...........طالب: ...........

 طالب: ...........طالب: ...........

 طالب: ...........طالب: ...........

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

 عندك؟عندك؟
 طالب: ...........طالب: ...........

ُجْدُهَما فَ َفَمْن َلـْم َ�ْسـُجْدُهَما َفـ«« ْم َ�ْس اَال َ�ْقَرْأَهـاَفَمْن َل هي عن قراءة السورة التي فیها السجدة، النهي األصل هـي عـن قـراءة السـورة التـي فیهـا السـجدة، النهـي األصـل نن�عني �عنـي   ،،»»َال َ�ْقَرْأَه
 بوجو�ه.بوجو�ه.  وجوب سجود التالوة، وأبو حنیفة �قولوجوب سجود التالوة، وأبو حنیفة �قول  ::وجوب السجود، مفهومهوجوب السجود، مفهومه  ::فیه التحر�م، مفهومهفیه التحر�م، مفهومه
 طالب: ...........طالب: ...........

 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........
 حنیفة.حنیفة.  أبوأبو، لكن... وقال ، لكن... وقال أخرى أخرى التفصیالت مسألة التفصیالت مسألة 

 ............طالب: .....طالب: .....
سألتان، همـــا مســـألتان،   ،،ال الال ال ما م حدة، و�رون (الشـــافعیة ال یـــرون فـــي (الحـــج) إال ســـجدة واحـــدة، و�ـــرون (ه سجدة وا حج) إال  في (ال یرون  شافعیة ال  عزائم ) مـــن عـــزائم صصال من   (

 السجود.السجود.
 طالب: ...........طالب: ...........
 لیست سجدة شكر.لیست سجدة شكر.  ،،�عني سجدة تالوة�عني سجدة تالوة

 داللة الحدیث ظاهرة .....داللة الحدیث ظاهرة .....طالب: طالب: 
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ألصل ألصـل هو الوجوب ظاهر من الحدیث النهي عن قراءة السورة؛ صیانٍة لتحصیل السجدة، والنهي اهو الوجوب ظاهر من الحدیث النهي عن قراءة السورة؛ صیانٍة لتحصیل السـجدة، والنهـي ا
 ..فیه التحر�م، إًذا تضمن األمر �السجودفیه التحر�م، إًذا تضمن األمر �السجود

 طالب: ...........طالب: ...........
 ما هو برد على أبي حنیفة أبًدا.ما هو برد على أبي حنیفة أبًدا.  ،،ال الال ال

 طالب: ...........طالب: ...........
شافعي اآلن مــا هــو الخــالف مــع أبــي حنیفــة فــي هــذه المســألة، الخــالف أ�ًضــا غیــر أبــي حنیفــة، الشــافعي  فة، ال بي حنی فة في هذه المسألة، الخالف أ�ًضا غیر أ بي حنی اآلن ما هو الخالف مع أ

 مثًال.مثًال.
 طالب: ...........طالب: ...........

 وجوب.وجوب.�ال�ال  شك أن أ�ا حنیفة �قولشك أن أ�ا حنیفة �قول  ههما فیما فی
 طالب: ...........طالب: ...........
 �قول: لیس بواجب؟�قول: لیس بواجب؟

 الب: ...........الب: ...........طط
 �ما سمعتم.�ما سمعتم.  ن السجود لیس بواجب، �عني لو صح، وهو ضعیفن السجود لیس بواجب، �عني لو صح، وهو ضعیفإإهو ردٌّ على من �قول: هو ردٌّ على من �قول: 

 ..ِفي اْألَِخیَرِة ِمْنَهاِفي اْألَِخیَرِة ِمْنَها  َكَما َقاَل إنَُّه َلْیَس ِفي ُسوَرِة اْلَحجِّ إالَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ َكَما َقاَل إنَُّه َلْیَس ِفي ُسوَرِة اْلَحجِّ إالَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ ""
اَلْم َ�ْسُجْدُهَما َفَال َ�ْقَرْأَهـاَفَمْن َفَمْن ««َوِفي َقْوِلِه: َوِفي َقْوِلِه:  ـُجوِد ِفیَهـا؛ َمـْن َقـاَل ِ�ِإ�َجاِ�ـِه َفُهـَو َتأْ َتأْ   »»َلْم َ�ْسُجْدُهَما َفَال َ�ْقَرْأَه َو ِكیـٌد ِلَشـْرِعیَِّة السُّ ِه َفُه اَل ِ�ِإ�َجاِ� ْن َق ا؛ َم ُجوِد ِفیَه ْرِعیَِّة السُّ یٌد ِلَش ِك

 ".".ِمْن َأِدلَِّتهِ ِمْن َأِدلَِّتهِ 
 وهو أبو حنیفة.وهو أبو حنیفة.  ،،نعم من أدلته هذا الحدیثنعم من أدلته هذا الحدیث

نََّة َوُهَو ُسُجوُد التَِّال "" نََّة َوُهَو ُسُجوُد التَِّال َوَمْن َقاَل: َلْیَس ِبَواِجٍب، َقاَل: ِلَما َتَرَك السُّ اَن آُن َ�ـاَن ِ�ِفْعِل اْلَمْنُدوِب َوُهَو اْلُقرْ ِ�ِفْعِل اْلَمْنُدوِب َوُهَو اْلُقرْ   َوةِ َوةِ َوَمْن َقاَل: َلْیَس ِبَواِجٍب، َقاَل: ِلَما َتَرَك السُّ آُن َ�
و  و اْألَْلَیُق اِالْعِتَناَء ِ�اْلَمْسُنوِن، َوَأْن َال َیْتُرَكُه، َفِإَذا َتَرَكُه َفاْألَْحَسُن َلُه َأْن َال َ�ْقَرَأ السُّ  َرَة.َرَة.اْألَْلَیُق اِالْعِتَناَء ِ�اْلَمْسُنوِن، َوَأْن َال َیْتُرَكُه، َفِإَذا َتَرَكُه َفاْألَْحَسُن َلُه َأْن َال َ�ْقَرَأ السُّ

ُ َعْنهُ -َوَعْن ُعَمَر َوَعْن ُعَمَر  ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُجوِد َأيْ   َقاَل: َ�ا َأیَُّها النَّاُس إنَّاَقاَل: َ�ا َأیَُّها النَّاُس إنَّا  -َرِضَي للااَّ ُجوِد َأيْ َنُمرُّ ِ�السُّ  ".".ِ�آَیِتهِ ِ�آَیِتهِ   ::َنُمرُّ ِ�السُّ
 ب: ...........ب: ...........طالطال

 الحدیث ضعیف.الحدیث ضعیف.  ،،ما صحما صح  ،،ال الال ال
ابَ َفَمــْن َســَجَد َفَقــْد َأَصــابَ "" ْد َأَص َجَد َفَق ْن َس ــنَّةَ -  َفَم نَّةَ َأْي السُّ هِ َوَمــْن َلــْم َ�ْســُجْد َفــَال إْثــَم َعَلْیــهِ   ،،-َأْي السُّ َم َعَلْی َال إْث ُجْد َف ْم َ�ْس ْن َل اِريُّ َرَواُه اْلُبَخــاِريُّ   َوَم یهِ َوِفیــهِ   ،،َرَواُه اْلُبَخ َأْي َأْي -  َوِف

ــاِريِّ  اِريِّ اْلُبَخ ــ  -اْلُبَخ َ َل ــَر َأنَّ للااَّ ــْن ُعَم َ لَ َع َر َأنَّ للااَّ ــُه َفرْ عَْن ُعَم ــْم َ�ْجَعْل ــُجوَد َأْي َل ــِرْض السُّ ُه َفرْ ْم َ�ْف ُجوَد َأْي لَْم َ�ْجَعلْ ِرْض السُّ ــي ْم َ�ْف ــَو ِف ــاَء. َوُه ــا إالَّ َأْن َنَش اَء. َوهَُو فِي ًض ا إالَّ َأْن َنَش ًض
 أ.أ.اْلُمَوطَّ اْلُمَوطَّ 

اءَ إالَّ َأْن َنَشـاءَ   ::َواْسَتَدلَّ ِ�َقْوِلهِ َواْسَتَدلَّ ِ�َقْوِلهِ   ،،ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ ُعَمَر َ�اَن َال َیَرى ُوُجوَب ُسُجوِد التَِّالَوةِ ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ ُعَمَر َ�اَن َال َیَرى ُوُجوَب ُسُجوِد التَِّالَوةِ  ْن َأنَّ َمـْن   ..إالَّ َأْن َنَش َأنَّ َم
ُجوِد وَ  ُجوِد وَ َشَرَع ِفي السُّ ُجوِد.ِألَنَُّه ُمَخرٌَّج مِ ِألَنَُّه ُمَخرٌَّج مِ   ؛؛َجَب َعَلْیِه إْتَماُمهُ َجَب َعَلْیِه إْتَماُمهُ َشَرَع ِفي السُّ ُجوِد.ْن َ�ْعِض َحاَالِت َعَدِم َفْرِضیَِّة السُّ  ْن َ�ْعِض َحاَالِت َعَدِم َفْرِضیَِّة السُّ

 ".".َوُأِجیَب ِ�َأنَُّه اْسِتْثَناٌء ُمْنَقِطٌع، َواْلُمَراُد: َوَلِكنَّ َذِلَك َمْوُ�وٌل إَلى َمِشیَئِتَناَوُأِجیَب ِ�َأنَُّه اْسِتْثَناٌء ُمْنَقِطٌع، َواْلُمَراُد: َوَلِكنَّ َذِلَك َمْوُ�وٌل إَلى َمِشیَئِتَنا
 تر�ه.تر�ه.المستحب المستحب   فيفي  �عني إن شئنا سجدنا، و�ن شئنا لم نسجد؛ ألنه �جوز�عني إن شئنا سجدنا، و�ن شئنا لم نسجد؛ ألنه �جوز
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ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -النَِّبيُّ النَِّبيُّ   َ�انَ َ�انَ   قال:قال:  َوَعْن اْبِن ُعَمرَ َوَعْن اْبِن ُعَمرَ "" لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـْجَدِة   -َص ْجَدِة َ�ْقـَرُأ َعَلْیَنـا اْلُقـْرآَن، َفـِإَذا َمـرَّ ِ�السَّ رَّ ِ�السَّ ِإَذا َم ْرآَن، َف ا اْلُق َرُأ َعَلْیَن َ�ْق
 ".".َرَواُه َأُبو َداُود ِ�َسَنٍد َلیِّنٍ َرَواُه َأُبو َداُود ِ�َسَنٍد َلیِّنٍ . . َكبََّر َوَسَجَد َوَسَجْدَنا َمَعهُ َكبََّر َوَسَجَد َوَسَجْدَنا َمَعهُ 

 نعم.نعم.  ""ا َمَعهُ ا َمَعهُ َكبََّر َوَسَجَد َوَسَجْدنَ َكبََّر َوَسَجَد َوَسَجْدنَ ""
ــ"" ــِة َعْب ــُه ِمــْن ِرَواَ� ِة َعبْ ِألَنَّ ْن ِرَواَ� ــِد للااَِّ ِألَنَُّه ِم ــِة ُعَبْی ، َوُهــَو َضــِعیٌف، َوَأْخَرَجــُه اْلَحــاِكُم ِمــْن ِرَواَ� ــِر اْلُعَمــِريِّ ِد للااَِّ ِد للااَِّ اْلُمَكبَّ ِة ُعَبْی ْن ِرَواَ� اِكُم ِم ُه اْلَح ِعیٌف، َوَأْخَرَج ، َوهَُو َض ِريِّ ِد للااَِّ اْلُمَكبَِّر اْلُعَم

 اْلُمَصغَّر َوُهَو ِثَقٌة.اْلُمَصغَّر َوُهَو ِثَقٌة.
 َن الثَّْوِريُّ ُ�ْعِجُبُه َهَذا اْلَحِدیُث.َن الثَّْوِريُّ ُ�ْعِجُبُه َهَذا اْلَحِدیُث.َوِفي اْلَحِدیِث َدَالَلٌة َعَلى التَّْكِبیِر، َوَأنَُّه َمْشُروٌع، َوَ�اَوِفي اْلَحِدیِث َدَالَلٌة َعَلى التَّْكِبیِر، َوَأنَُّه َمْشُروٌع، َوَ�ا

 َوَهْل ُهَو َتْكِبیُر اِالْفِتَتاِح َأْو النَّْقِل؟ َوَهْل ُهَو َتْكِبیُر اِالْفِتَتاِح َأْو النَّْقِل؟   ،،ِألَنَُّه َ�بَّرَ ِألَنَُّه َ�بَّرَ   ؛؛َقاَل َأُبو َداُود: ُ�ْعِجُبهُ َقاَل َأُبو َداُود: ُ�ْعِجُبهُ 
ُل َأْقَرُب، َوَلِكنَُّه َ�ْجَتِزُئ ِبَها َعْن َتْكِبیَرِة النَّْقِل، ِلَعَدِم ِذْ�ِر َتْكِبیـَرٍة أُ  یَرٍة أُ اْألَوَّ ُل َأْقَرُب، َوَلِكنَُّه َ�ْجَتِزُئ ِبَها َعْن َتْكِبیَرِة النَّْقِل، ِلَعَدِم ِذْ�ِر َتْكِب َدُم ْخـَرى، َوِقیـَل: ُ�َكبِّـُر َلـُه، َوَعـَدُم اْألَوَّ ُه، َوَع یَل: ُ�َكبُِّر َل َرى، َوِق ْخ

 ".".ْكِر َلْیَس َدِلیًال ْكِر َلْیَس َدِلیًال الذِّ الذِّ 
 ..ااتدخل تكبیرة النقل في تكبیرة اإلحرام، �ما لو أدرك اإلمام راكعً تدخل تكبیرة النقل في تكبیرة اإلحرام، �ما لو أدرك اإلمام راكعً 

 طالب: ُ�كبِّر من قیام؟طالب: ُ�كبِّر من قیام؟
 ُ�كبِّر من قیام نعم.ُ�كبِّر من قیام نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

لكن مع ذلك لكـن مـع ذلـك   ،،عائشة، ُینَقل هذاعائشـة، ُینَقـل هـذا  ما فیها قیام، جاء عنما فیهـا قیـام، جـاء عـن  هه؛ ألن؛ ألناا�النسبة لسجود التالوة �كون جالسً �النسبة لسجود التالوة �كون جالسً 
 ا.ا.ال دلیل فیه موقوف علیهال دلیل فیه موقوف علیه

ُد َوُ�َسلُِّم ِقَیاًسا ِللتَّْحِلیِل َعَلى التَّْحِر�مِ "" ُد َوُ�َسلُِّم ِقَیاًسا ِللتَّْحِلیِل َعَلى التَّْحِر�مِ َقاَل َ�ْعُضُهْم: َوَ�َتَشهَّ  ".".َقاَل َ�ْعُضُهْم: َوَ�َتَشهَّ
 جاٍر على من �قول: إن سجود التالوة صالة.جاٍر على من �قول: إن سجود التالوة صالة.

 ِلَك.ِلَك.َوُأِجیَب ِ�َأنَُّه َال ُ�ْجِزئ َهَذا اْلِقَیاُس َفَال َدِلیَل َعَلى ذَ َوُأِجیَب ِ�َأنَُّه َال ُ�ْجِزئ َهَذا اْلِقَیاُس َفَال َدِلیَل َعَلى ذَ ""
ُروِعیَِّة َوِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َمْشـُروِعیَِّة  ـاِمعِ َوِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َمْش اِمعِ ُسـُجوِد الـتَِّالَوِة ِللسَّ لتَِّالَوِة ِللسَّ ُجوِد ا ا ِلَقْوِلـِه: َوَسـَجْدَنا، َوَظـاِهُرُه َسـَواٌء َ�اَنـا   ؛؛ُس َواٌء َ�اَن اِهُرُه َس َجْدَنا، َوَظ ِه: َوَس ِلَقْوِل

ــَالةِ  َالةِ ُمَصــلَِّیْیِن َمًعــا، َأْو َأَحــُدُهَما ِفــي الصَّ ي الصَّ ُدُهَما ِف ا، َأْو َأَح لَِّیْیِن َمًع ــَالُة َفْرًضــا َأخَّ   ،،ُمَص ــُة: إَذا َ�اَنــْت الصَّ ــْت اْلَهاَدِو�َّ ا َأخَّ َوَقاَل َالُة َفْرًض ْت الصَّ ْت اْلَهاَدِو�َُّة: إَذا َ�اَن ــى َوَقاَل ا َحتَّى َرَهــا َحتَّ َرَه
لِّمَ ُ�َســلِّمَ  اَدةٌ َقــاُلوا: ِألَنََّهــا ِزَ�ــاَدةٌ   ،،ُ�َس ا ِزَ� اُلوا: ِألَنََّه ــَالِة َفُتْفِســُدَهاَق ُدَها َعــْن الصَّ َالِة َفُتْفِس ْن الصَّ ــُه َقــاَل: َ�ــاَن   ؛؛ َع ــا َرَواُه َنــاِفٌع َعــْن اْبــِن ُعَمــَر َأنَّ اَن َوَلمَّ اَل: َ� َر َأنَُّه َق ِن ُعَم ْن اْب اِفٌع َع َوَلمَّا َرَواُه َن

وُل للااَِّ َرُســوُل للااَِّ  ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -  َرُس لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــَالِة فَ   -َص ــوَرَة ِفــي َغْیــِر الصَّ َالِة فَ َ�ْقــَرُأ َعَلْیَنــا السُّ ِر الصَّ ي َغْی وَرَة ِف ا السُّ َرُأ َعَلْیَن ُه، َیْســُجُد َوَنْســُجُد َمَعــُه، َ�ْق ُجُد َمَع ُجُد َوَنْس َیْس
 َأْخَرَجُه َأُبو َداُود.َأْخَرَجُه َأُبو َداُود.

َالُة َناِفَلةً  َالُة َناِفَلةً َقاُلوا: َوُ�ْشَرُع َلُه َأْن َ�ْسُجَد إَذا َ�اَنْت الصَّ ٌف ِفیَها.  ؛؛َقاُلوا: َوُ�ْشَرُع َلُه َأْن َ�ْسُجَد إَذا َ�اَنْت الصَّ ٌف ِفیَها.ِألَنَّ النَّاِفَلَة ُمَخفَّ  ِألَنَّ النَّاِفَلَة ُمَخفَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِه ِه َوُأِجیَب َعْن اْلَحِدیِث ِ�َأنَُّه اْسِتْدَالٌل ِ�اْلَمْفُهوِم، َوَقْد َثَبَت ِمْن ِفْعلِ َوُأِجیَب َعْن اْلَحِدیِث ِ�َأنَُّه اْسِتْدَالٌل ِ�اْلَمْفُهوِم، َوَقْد َثَبَت ِمْن ِفْعلِ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َرأَ َأنَّـُه َقـَرأَ   -َصلَّى للااَّ   َأنَُّه َق

َالِة، َوَسَجَد َوَسَجَد َمْن َخْلَفُه، َوَ�َذِلَك ُسوَرُة  َالِة، َوَسَجَد َوَسَجَد َمْن َخْلَفُه، َوَ�َذِلَك ُسوَرُة ُسوَرَة اِالْنِشَقاِق ِفي الصَّ ا ] َقـَرَأ ِبَهـا 22[السجدة:[السجدة:  {َتنِز�ُل}{َتنِز�ُل}ُسوَرَة اِالْنِشَقاِق ِفي الصَّ َرَأ ِبَه ] َق
اَوَســَجَد ِفیَهــا َجَد ِفیَه و َداُودَوَقــْد َأْخــَرَج َأُبــو َداُود  ،،َوَس َرَج َأُب ْد َأْخ اِويُّ َواْلَحــاِكُم، َوالطََّحــاِويُّ   ،،َوَق اِكُم، َوالطََّح ــُه َواْلَح َر: َأنَُّه ِمــْن َحــِدیِث اْبــِن ُعَمــَر: َأنَّ ِن ُعَم ِدیِث اْب ْن َح ُ -ِم ُ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص

 ..ُه َأنَُّه َقَرَأ آَ�َة َسْجَدٍة َفَسَجُدوَهاُه َأنَُّه َقَرَأ آَ�َة َسْجَدٍة َفَسَجُدوَهاَفَرَأى َأْصَحا�ُ َفَرَأى َأْصَحا�ُ   ،،َسَجَد ِفي الظُّْهرِ َسَجَد ِفي الظُّْهرِ   -َلْیِه َوَسلَّمَ َلْیِه َوَسلَّمَ عَ عَ 
ْكُر ِفي ُسُجوِد التَِّالَوةِ  ْكُر ِفي ُسُجوِد التَِّالَوةِ َواْعَلْم َأنَُّه َقْد َوَرَد الذِّ  ".".َواْعَلْم َأنَُّه َقْد َوَرَد الذِّ
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سجعنــد الفقهــاء ُ�كــره أن �قــرأ آ�ــة ســج �ة  قرأ آ كره أن � هاء ُ� ند الفق �ة؛ لــئال ُ�شــوش علــى المــأمومین، لكــن تــزو ع تزو دة فــي صــالٍة ســرِّ كن  مأمومین، ل شوش على ال لئال ُ� �ة؛  سرِّ في صالٍة  ل ل دة 
 ثم سجد تزول الكراهة. ثم سجد تزول الكراهة.   ،،الكراهة فیما إذا جهر بها، جهر بهذه اآل�ةالكراهة فیما إذا جهر بها، جهر بهذه اآل�ة

 �جهر في السر�ة؟�جهر في السر�ة؟طالب: طالب: 
 اآل�ة أحیاًنا ولو لم تكن آ�ة سجدة.اآل�ة أحیاًنا ولو لم تكن آ�ة سجدة.  همهم�جهر، ألنه �ان ُ�سِمع�جهر، ألنه �ان ُ�سِمع

 طالب: ...........طالب: ...........
عند غیرهم ال، إذا لم �كن دیدنه؛ ألن المواظبة على عنـد غیـرهم ال، إذا لـم �كـن دیدنـه؛ ألن المواظبـة علـى و و   ،،�أثم�أثم  عند الحنفیةعند الحنفیةفف  ،،على خالف في حكمهعلى خالف في حكمه

نَّةترك ترك  نَّةالسُّ  یه ما فیه.یه ما فیه.فف  السُّ
 طالب: ...........طالب: ...........

یمــا فیــ مأموم أ�ًضا مطلو�ة، لكن شــك أن تحصــیل المصــلحة مطلــوب، والمحافظــة علــى صــالة المــأموم أ�ًضــا مطلو�ــة، لكــن   ههما ف شك أن تحصیل المصلحة مطلوب، والمحافظة على صالة ال
نَّة�قدر ما تحصل �ه �قدر ما تحصل �ه  نَّةالسُّ ن، لو ُأخبروا وأشهروا �غیرها من إحیاء ، لو ُأخبروا وأشهروا �غیرها من إحیاء السُّ نالسُّ  ن.ن.السُّ

َرُه َوَشقَّ َسْمَعهُ ««َل: َل: ِ�َأْن َ�ُقوِ�َأْن َ�ُقو"" َرُه َوَشقَّ َسْمَعهُ َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ ِتهِ َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ ِتهِ  َوَ�َصَرُه ِ�َحْوِلِه َوُقوَّ َأْخَرَجُه َأْحَمُد، َأْخَرَجُه َأْحَمُد،   ،،»» َوَ�َصَرُه ِ�َحْوِلِه َوُقوَّ
َكِن، َوَزاَد ِفي آِخرِِه:  َحُه اْبُن السَّ ، َوَصحَّ َنِن، َواْلَحاِكُم، َواْلَبْیَهِقيُّ َكِن، َوَزاَد ِفي آِخرِِه: َوَأْصَحاُب السُّ َحُه اْبُن السَّ ، َوَصحَّ َنِن، َواْلَحاِكُم، َواْلَبْیَهِقيُّ اَثَالًثـا((َوَأْصَحاُب السُّ اكِ ، َوَزاَد اْلَحـاكِ ))َثَالًث ُم ُم ، َوَزاَد اْلَح

ُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقینَ ««  ::ِفي آِخرِهِ ِفي آِخرِهِ  ُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقینَ َفَتَباَرَك للااَّ ِن َعبَّاسٍ َحِدیِث اْبـِن َعبَّـاسٍ   َوِفيَوِفي  ..»»َفَتَباَرَك للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَُّه َأنَّـُه   َحِدیِث اْب لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص
ًرااللَُّهمَّ ُاْكُتْب ِلي ِبَها ِعْنـَدك َأْجـًرا، َواْجَعْلَهـا ِلـي ِعْنـَدك ُذْخـًرا««َكاَن َ�ُقوُل ِفي ُسُجوِد التَِّالَوِة: َكاَن َ�ُقوُل ِفي ُسُجوِد التَِّالَوِة:  َدك ُذْخ ي ِعْن ا ِل ًرا، َواْجَعْلَه َدك َأْج ْع ، َوَضـْع اللَُّهمَّ ُاْكُتْب ِلي ِبَها ِعْن ، َوَض

لْ  ْلَها ِمنِّي َ�َما َتَقبَّ لْ َعنِّي ِبَها ِوْزًرا، َوَتَقبَّ ْلَها ِمنِّي َ�َما َتَقبَّ  ..»»تَها ِمْن َعْبِدك َداُودتَها ِمْن َعْبِدك َداُودَعنِّي ِبَها ِوْزًرا، َوَتَقبَّ
َرَة َوَعْن َأِبي َ�ْكـَرَة  ُ َعْنـهُ -َوَعْن َأِبي َ�ْك هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن يَّ َأنَّ النَِّبـيَّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ النَِّب لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ رُُّه َ�ـاَن إَذا َجـاَءُه َأْمـٌر َ�ُسـرُُّه   -َص ٌر َ�ُس اَءُه َأْم اَن إَذا َج �َ
 ".".َواُه اْلَخْمَسُة إالَّ النََّساِئيّ َواُه اْلَخْمَسُة إالَّ النََّساِئيّ رَ رَ   ..َخرَّ َساِجًدا هللَِِّ َخرَّ َساِجًدا هللَِِّ 

 هذا سجود الشكر.هذا سجود الشكر.
ْكِر، َوَذَهَب إَلـى َشـْرِعیَِّتهِ َهَذا َما شَ َهَذا َما شَ "" ْرِعیَِّتهِ َمَلْتُه التَّْرَجَمُة ِ�َقْوِلِه َوَغْیرِِه، َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة ُسُجوِد الشُّ ى َش ْكِر، َوَذَهَب إَل   َمَلْتُه التَّْرَجَمُة ِ�َقْوِلِه َوَغْیرِِه، َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة ُسُجوِد الشُّ

ــكٍ  ــا ِلَماِل ــُد، ِخَالًف ــاِفِعيُّ َوَأْحَم ــِة َوالشَّ ا ِلَمالِكٍ اْلَهاَدِو�َّ ُد، ِخَالًف اِفِعيُّ َوَأْحَم ــهِ اْلَهاَدِو�َِّة َوالشَّ ــَة ِفی ــُه َال َ�َراَه ــَة ِ�َأنَّ ــي َحِنیَف ــٍة ِألَِب یهِ ، َوِرَواَ� َة ِ�َأنَُّه َال َ�َراهََة ِف ي َحِنیَف ٍة ِألَِب ــْدَب، َوَال َوَال   ،،، َوِرَواَ� ْدَب، َن َن
ــْد َســَجَد  ــیَن، َوَق ِل َجَد َواْلَحــِدیُث َدِلیــٌل ِلْألَوَّ ْد َس لِیَن، َوَق یٌل ِلْألَوَّ ِدیُث َدِل ــِه َوَســلَّمَ -َواْلَح ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــِة   -َص ــي آَ� ِة ِف ي آَ� ــاَل:   ))صص((ِف اَل: َوَق ــا ««َوَق ــَي َلَن ا ِه َي َلَن ِه

 ..»»ُشْكرٌ ُشْكرٌ 
ـَواْعَلْم َأنَُّه َقْد ُاْخُتِلَف َهْل ُ�ْشَتَرطُ َواْعَلْم َأنَُّه َقْد ُاْخُتِلَف َهْل ُ�ْشَتَرطُ  ى الصَّ  َلَها الطََّهاَرُة َأْم َال؟ َفِقیـَل: ُ�ْشـَتَرُط ِقَیاًسـا َعَلـى الصَّ ا َعَل َتَرُط ِقَیاًس یَل: ُ�ْش یَل: َال َالِة، َوِقیـَل: َال  َلَها الطََّهاَرُة َأْم َال؟ َفِق َالِة، َوِق

ْمَنا  ؛؛ُ�ْشَتَرطُ ُ�ْشَتَرطُ  ْمَناِألَنََّها َلْیَسْت ِ�َصَالٍة، َوُهَو اْألَْقَرُب َ�َما َقدَّ  ".".ِألَنََّها َلْیَسْت ِ�َصَالٍة، َوُهَو اْألَْقَرُب َ�َما َقدَّ
 طالب: ...........طالب: ...........

ا بلغه أمٌر �سره سجد، ا بلغـه أمـٌر �سـره سـجد، إذإذ  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–الصواب استحبا�ه؛ ألن النبي الصـواب اسـتحبا�ه؛ ألن النبـي ففو�ال و�ال   ،،هذا قولهذا قول
ها داود شكًرا، وُأِمرنا �االقتداء �ه فیما ها داود شكًرا، وُأِمرنا �االقتداء �ـه فیمـا وسجدة (ص) سجدوسجدة (ص) سجد  ،،-سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–هلل هلل   ااخرَّ ساجًدا شكرً خرَّ ساجًدا شكرً 

 ال ُ�خالف شرعنا.ال ُ�خالف شرعنا.
 طالب: ...........طالب: ...........
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سجالمقصــود أن ســج ــتالوة إال أنــه لــیس مــن العــزائم فُیفَعــل فــي الصــالة، أمــا   ددو و المقصود أن  ما الشــكر مثــل ســجود ال صالة، أ في ال ل  عزائم فُیفَع من ال لیس  نه  لتالوة إال أ سجود ا ثل  شكر م ال
 الصالة.الصالة.  ُیفَعل داخلُیفَعل داخلففالعزائم العزائم 

 طالب: ...........طالب: ...........
بي ســجدها النبــي  سالمعلیــه الصــالة والســالم–سجدها الن یه الصالة وال ها وثبــت عنــه أنهــا   ،،-عل بت عنه أن لو تر�هــا فــي حــدیث ابــن عبــاس، لكــن لــو وث كن  بن عباس، ل في حدیث ا ها  تر�

 ال �أس.ال �أس.ففسجد مرة وترك مرة سجد مرة وترك مرة 
ــَرُب "" ــَالِة، َوِقیــَل: َال ُ�ْشــَتَرُط؛ ِألَنََّهــا َلْیَســْت ِ�َصــَالٍة، َوُهــَو اْألَْق َرُب َفِقیــَل: ُ�ْشــَتَرُط ِقَیاًســا َعَلــى الصَّ َالٍة، َوهَُو اْألَْق ْت ِ�َص ا َلْیَس َتَرُط؛ ِألَنََّه یَل: َال ُ�ْش َالِة، َوِق ى الصَّ ا َعَل َتَرُط ِقَیاًس یَل: ُ�ْش ا َ�َمــا َفِق َ�َم

ْمَنا ْمَناَقدَّ ْكِر.  ،،َقدَّ : إنَُّه ُ�َكبُِّر ِلُسُجوِد الشُّ ْكِر.َوَقاَل اْلَمْهِديُّ : إنَُّه ُ�َكبُِّر ِلُسُجوِد الشُّ  َوَقاَل اْلَمْهِديُّ
َالِة َقْوًال َواِحـًدا  ،،َوَ�ْسَتْقِبُل اْلِقْبَلةَ َوَ�ْسَتْقِبُل اْلِقْبَلةَ   ::َوَقاَل َأُبو َطاِلٍب َوَقاَل َأُبو َطاِلٍب  ْكِر ِفي الصَّ َماُم َ�ْحَیى: َوَال َ�ْسُجُد ِللشُّ ًداَوَقاَل اإلِْ َالِة َقْوًال َواِح ْكِر ِفي الصَّ َماُم َ�ْحَیى: َوَال َ�ْسُجُد ِللشُّ إْذ إْذ   ؛؛َوَقاَل اإلِْ

 ".".َلْیَس ِمْن َتَواِ�ِعَهاَلْیَس ِمْن َتَواِ�ِعَها
 لحنابلة ال �سجد للشكر، بل تبطل الصالة إذا سجد سجدة الشكر فیها.لحنابلة ال �سجد للشكر، بل تبطل الصالة إذا سجد سجدة الشكر فیها.وهو رأي اوهو رأي ا

َالِة، َوَ�ُكوُن َ�ُسـُجوِد   ،،َضى َشْرِعیَِّتِه ُحُدوُث ِنْعَمٍة َأْو اْنِدَفاُع َمْكُروهٍ َضى َشْرِعیَِّتِه ُحُدوُث ِنْعَمٍة َأْو اْنِدَفاُع َمْكُروهٍ ِقیَل: َوُمْقتَ ِقیَل: َوُمْقتَ و و "" ُجوِد َفَیْفَعُل َذِلَك ِفي الصَّ َالِة، َوَ�ُكوُن َ�ُس َفَیْفَعُل َذِلَك ِفي الصَّ
 التَِّالَوِة.التَِّالَوِة.

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوَعْن َعْبِد الرَّ ُ َعْنـهُ َرِضَي َرِضَي -َوَعْن َعْبِد الرَّ هُ للااَّ ُ َعْن ِ َقـاَل: َسـَجَد َرُسـوُل للااَِّ   -للااَّ وُل للااَّ َجَد َرُس اَل: َس ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص
ــُجوَد، ُثــمَّ َرَفــَع َرْأَســُه َفَقــاَل:  اَل: َفَأَطــاَل السُّ ُه َفَق َع َرْأَس مَّ َرَف ُجوَد، ُث اَل السُّ ــَرِني««َفَأَط َرِنيإنَّ ِجْبِر�ــَل َأَتــاِني َفَبشَّ اِني َفَبشَّ ــُه   ،،»»إنَّ ِجْبِر�َل َأَت َرى ِ�َأنَُّه َوَجــاَء َتْفِســیُر اْلُبْشــَرى ِ�َأنَّ یُر اْلُبْش اَء َتْفِس َوَج

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصلَّ َصلَّ -َمْن َصلَّى َعَلْیِه َمْن َصلَّى َعَلْیِه ««َتَعاَلى َقاَل: َتَعاَلى َقاَل:  لَّمَ ى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ُ َعَلْیـِه ِبَهـا َعْشـًرا  -ى للااَّ ًراَصـَالًة َصـلَّى للااَّ ا َعْش ِه ِبَه ُ َعَلْی لَّى للااَّ َالًة َص َواُه َواُه رَ رَ   ،،»»َص
ُرقٍ َأْحَمُد ِفي اْلُمْسَنِد ِمْن ُطـُرقٍ  ِ ُشـْكًرا««  ::َأْحَمُد ِفي اْلُمْسَنِد ِمْن ُط ْكًراَفَسـَجْدت هللَِّ ِ ُش َجْدت هللَِّ َحُه اْلَحـاِكُم. َأْخَرَجـُه اْلَبـزَّاُر،   ،،»»َفَس زَّاُر، َرَواُه َأْحَمـُد َوَصـحَّ ُه اْلَب اِكُم. َأْخَرَج َحُه اْلَح ُد َوَصحَّ َرَواُه َأْحَم

ِل الَواْبــُن َأِبــي َعاِصــٍم، ِفــي َفْضــِل ال ي َفْض ٍم، ِف ي َعاِص ُن َأِب ــَالِة َعَلْیــِه َواْب ِه صَّ َالِة َعَلْی ُ َعَلْیــِه -صَّ ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ له وآلــه َص لَّمَ َوَســلَّمَ وآ : وَ   -َوَس : وَ َقــاَل اْلَبْیَهِقــيُّ يُّ اَل اْلَبْیَهِق ي ِفــي َق ِف
 اْلَباِب َعْن َجاِبٍر، َواْبِن ُعَمَر، َوَأَنٌس، َوَجِر�ٍر، َوَأِبي ُجَحْیَفَة.اْلَباِب َعْن َجاِبٍر، َواْبِن ُعَمَر، َوَأَنٌس، َوَجِر�ٍر، َوَأِبي ُجَحْیَفَة.

ــِن َعــاِزٍب  ــَراِء ْب اِزٍب َوَعــْن اْلَب ِن َع َراِء ْب ْن اْلَب ــهُ -َوَع ُ َعْن هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ يَّ َأنَّ النَِّبــيَّ   -َرِض ُ عَ -َأنَّ النَِّب ُ عَ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ ــِه َوَســلَّمَ َص لَّمَ َلْی ِه َوَس ــا إَلــى   -َلْی ى َ�َعــَث َعِلی� َث َعِلی�ا إَل َ�َع
ـا َقـَرَأ َرُسـوُل للااَِّ اْلَیَمِن، َفَذَكَر اْلَحِدیَث َقاَل: َفَكتَ اْلَیَمِن، َفَذَكَر اْلَحِدیَث َقاَل: َفَكتَ  وُل للااَِّ َب َعِلـيٌّ ِ�ِإْسـَالِمِهْم؛ َفَلمَّ َرَأ َرُس َالِمِهْم؛ َفَلمَّا َق يٌّ ِ�ِإْس ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َب َعِل لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص

ِ َتَعاَلى َعَلى َذِلكَ  ِ َتَعاَلى َعَلى َذِلكَ اْلِكَتاَب َخرَّ َساِجًدا ُشْكًرا هللَِّ  ..َوَأْصُلُه ِفي اْلُبَخاِريِّ َوَأْصُلُه ِفي اْلُبَخاِريِّ   ،،َبْیَهِقيُّ َبْیَهِقيُّ َرَواُه الْ َرَواُه الْ ، ، اْلِكَتاَب َخرَّ َساِجًدا ُشْكًرا هللَِّ
ِن َمالِ َوِفــي َمْعَنــاُه ُســُجوُد َ�ْعــِب ْبــِن َماِلــ ِب ْب ُجوُد َ�ْع اُه ُس ي َمْعَن ُ َتْوَ�َتــهُ َوِف ــا َأْنــَزَل للااَّ هُ ٍك َلمَّ ُ َتْوَ�َت َزَل للااَّ ــُه َیــُدلُّ َعَلــى َأنَّ َشــْرِعیََّة َذِلــَك َ�اَنــْت   ،،ٍك َلمَّا َأْن ْت َفِإنَّ َك َ�اَن ْرِعیََّة َذِل ى َأنَّ َش ُدلُّ َعَل َفِإنَُّه َی

َرًة ِعْنَدُهمْ  َرًة ِعْنَدُهمْ ُمَتَقرِّ  ".".ُمَتَقرِّ
 اللهم صلِّ على محمد.اللهم صلِّ على محمد.

 طالب: ...........طالب: ...........
 التطوع.التطوع.

 لب: ...........لب: ...........طاطا
 صالة التطوع.صالة التطوع.

 طالب: ...........طالب: ...........

 إن شاء هللا.إن شاء هللا.
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 طالب: ...........طالب: ...........

 مثل سجود التالوة.مثل سجود التالوة.
 
 
 

  
 


