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 ،،آله وصحبه أجمعین، أما �عدآله وصحبه أجمعین، أما �عد  اللهم صلَّ وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلىاللهم صلَّ وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى
عالىتعـالى  َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -َوَعْن َعاِئَشَة َوَعْن َعاِئَشَة : ": "-تعالىتعالى  رحمه هللارحمه هللا–قال المصنِّف قال المصنِّف  اَعْنَهـا  ت ْت َقاَلـْت   -َعْنَه يُّ َ�ـاَن النَِّبـيُّ : : َقاَل اَن النَِّب �َ-

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..يُّ يُّ ارِ ارِ خَ خَ إَذا َصلَّى َرْكَعَتْي اْلَفْجِر اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه اْألَْ�َمِن. َرَواُه اْلبُ إَذا َصلَّى َرْكَعَتْي اْلَفْجِر اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه اْألَْ�َمِن. َرَواُه اْلبُ   -َصلَّى للااَّ
طٍ : : -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى-قال الشارح قال الشارح  ْجَعِة َبْیَن ُمْفِرٍط َوُمَفرٍِّط َوُمَتَوسِّ طٍ اْلُعَلَماُء ِفي َهِذِه الضَّ ْجَعِة َبْیَن ُمْفِرٍط َوُمَفرٍِّط َوُمَتَوسِّ  ".".اْلُعَلَماُء ِفي َهِذِه الضَّ

بل أ�طل صالة الصبح بتر�ها �الظاهر�ة، ومنهم أنكرها و�رهها، ومنهم من بـل أ�طـل صـالة الصـبح بتر�هـا �الظاهر�ـة، ومـنهم أنكرهـا و�رههـا، ومـنهم مـن   ،،فمنهم من أوجبهافمنهم مـن أوجبهـا
 استحبها. استحبها. 

ِل الظَّاِهرِ َفــَأْفَرَط َجَماَعــٌة ِمــْن َأْهــِل الظَّــاِهرِ "" ْن َأْه ٌة ِم َأْفَرَط َجَماَع هُ ِمــْنُهْم اْبــُن َحــْزٍم َوَمــْن َتاَ�َعــهُ   ؛؛َف ْن َتاَ�َع ْزٍم َوَم ُن َح ْنُهْم اْب اُلواَفَقــاُلوا  ،،ِم اِبُوُجوِ�َهــا  َفَق َالَة َوَأْ�َطُلــوا َصــَالَة   ،،ِبُوُجوِ�َه وا َص َوَأْ�َطُل
ِدیثِ َوَذِلَك ِلِفْعِلِه اْلَمْذُكوِر ِفي َهـَذا اْلَحـِدیثِ   ؛؛اْلَفْجِر ِبَتْرِكَهااْلَفْجِر ِبَتْرِكَها َذا اْلَح َرَة َوِلَحـِدیِث اْألَْمـِر ِبَهـا ِفـي َحـِدیِث َأِبـي ُهَرْ�ـَرَة   ،،َوَذِلَك ِلِفْعِلِه اْلَمْذُكوِر ِفي َه ي ُهَرْ� ِدیِث َأِب ي َح ا ِف ِر ِبَه ِدیِث اْألَْم َوِلَح

ُ عَ   -َعْن النَِّبيِّ َعْن النَِّبيِّ  ُ عَ َصلَّى للااَّ  ".".-ْیِه َوَسلَّمَ ْیِه َوَسلَّمَ لَ لَ َصلَّى للااَّ
 على ما سیأتي فیه من المقال.على ما سیأتي فیه من المقال.

ْبِح َفْلَیْضَطِجْع َعَلى َجْنِبِه اْألَْ�َمنِ "" ْكَعَتْیِن َقْبَل الصُّ ْبِح َفْلَیْضَطِجْع َعَلى َجْنِبِه اْألَْ�َمنِ إَذا َصلَّى َأَحُدُكْم الرَّ ْكَعَتْیِن َقْبَل الصُّ ٌن َحِدیٌث َحَسـٌن   ::َقاَل التِّْرِمِذيُّ َقاَل التِّْرِمِذيُّ   ،،إَذا َصلَّى َأَحُدُكْم الرَّ َحِدیٌث َحَس
 ".".َصِحیٌح َغِر�بٌ َصِحیٌح َغِر�بٌ 

 یرى أنه شاذ.یرى أنه شاذ.  اإلسالماإلسالم  شیخشیخ
ْحَمِن ْبُن ِزَ�اٍد َوِفي ِحْفِظِه َمَقالٌ ْیَس ِ�َصحِ ْیَس ِ�َصحِ َوَقاَل اْبُن َتْیِمیََّة لَ َوَقاَل اْبُن َتْیِمیََّة لَ "" َد ِ�ِه َعْبُد الرَّ ْحَمِن ْبُن ِزَ�اٍد َوِفي ِحْفِظِه َمَقالٌ یٍح؛ ِألَنَُّه َتَفرَّ َد ِ�ِه َعْبُد الرَّ  ".".یٍح؛ ِألَنَُّه َتَفرَّ

 هنا قال: تفرد �ه...هنا قال: تفرد �ه...طالب: ......طالب: ......
ته من قوله تفــرَّد بروایتــه مــن قولــه   ،،ال الال ال فرَّد بروای سالمعلیــه الصــالة والســالم–ت یه الصالة وال خذون مــن أمــره، وقــد یروونــه مــن فعلــه، �أخــذون   -عل له، �أ من فع مره، وقد یروونه  من أ

 المخالفة.المخالفة.
ةُ   قُّ َأنَُّه َتُقوُم ِ�هِ قُّ َأنَُّه َتُقوُم ِ�هِ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َواْلحَ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َواْلحَ "" ةُ اْلُحجَّ  ".".اْلُحجَّ

 طالب: ............طالب: ............
 نه ز�ادة ثقة، الذین صححوه قالوا: ز�ادة ثقة. نه ز�ادة ثقة، الذین صححوه قالوا: ز�ادة ثقة. إإهم قالوا: هم قالوا: 

ــُه َصــَرَف اْألَْمــَر َعــْن اْلُوُجــوِب َمــا َوَرَد ِمــْن َعــَدِم ُمَداَوَمِتــِه "" ِه إالَّ َأنَّ َدِم ُمَداَوَمِت ْن َع ا َوَرَد ِم وِب َم ْن اْلُوُج َر َع َرَف اْألَْم ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -إالَّ َأنَُّه َص لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ى َعَلــى   -َص َعَل
 ِفْعِلَها.ِفْعِلَها.

طَ َوفَ َوفَ  طَ رَّ وا ِ�َأنَّ اْبـَن ُعَمـَر َ�ـاَن َال َ�ْفَعـُل َذِلـَك َوَ�ُقـولُ    َجَماَعٌة َفَقاُلوا َجَماَعٌة َفَقاُلوارَّ ولُ ِ�َكَراَهِتَها، َواْحَتجُّ َك َوَ�ُق ُل َذِل اَن َال َ�ْفَع َر َ� َن ُعَم وا ِ�َأنَّ اْب ِلیمِ َ�َفـى ِ�التَّْسـِلیمِ   ::ِ�َكَراَهِتَها، َواْحَتجُّ ى ِ�التَّْس   ..َ�َف
زَّاقِ  زَّاقِ َأْخَرَجُه َعْبُد الرَّ  ".".َوِ�َأنَُّه َ�اَن َ�ْحِصُب َمْن َ�ْفَعُلَهاَوِ�َأنَُّه َ�اَن َ�ْحِصُب َمْن َ�ْفَعُلَها  ،،َأْخَرَجُه َعْبُد الرَّ
 ة.ة.جد، �حصب: أي: یرمیه �الحصبجد، �حصب: أي: یرمیه �الحصب�ان �حصب من �فعلها في المس�ان �حصب من �فعلها في المس  ،،السیما في المسجدالسیما في المسجد

 طالب: ............طالب: ............
 الحصبة الصغیرة. الحصبة الصغیرة.   ،،�أخذ الحصبة من األرض�أخذ الحصبة من األرض  ،،یرمیهیرمیه  ،،ال الال ال

ْكَعَتْیِن َتَمعََّك َ�َما َیَتَمعَُّك اْلِحَمارُ   ::َوَقاَل اْبُن َمْسُعودٍ َوَقاَل اْبُن َمْسُعودٍ "" ُجِل إَذا َصلَّى الرَّ ْكَعَتْیِن َتَمعََّك َ�َما َیَتَمعَُّك اْلِحَمارُ َما َ�اُل الرَّ ُجِل إَذا َصلَّى الرَّ  ".".؟؟َما َ�اُل الرَّ
 ُسنَّة.ُسنَّة.لبیت فهو لبیت فهو أما في اأما في ا  ،،فعلها في المسجدفعلها في المسجد  وهذ محمول علىوهذ محمول على
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ةً َط ِفیَها َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َماِلٌك َوَغْیُرُه َفَلْم َیَرْوا ِبَها َ�ْأًسـا ِلَمـْن َفَعَلَهـا َراَحـةً َوَتَوسَّ َوَتَوسَّ "" ا َراَح ْن َفَعَلَه ا ِلَم ا َوَ�ِرُهوَهـا ِلَمـْن َفَعَلَهـا   ،،َط ِفیَها َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َماِلٌك َوَغْیُرُه َفَلْم َیَرْوا ِبَها َ�ْأًس ْن َفَعَلَه ا ِلَم َوَ�ِرُهوَه
 اْسِتَناًنا.اْسِتَناًنا.

ْطَالِق َسَواٌء َفَعَلَها اْسِترَ  ْطَالِق َسَواٌء َفَعَلَها اْسِترَ َوِمْنُهْم َمْن َقاَل ِ�اْسِتْحَباِبَها َعَلى اإلِْ  اَحًة َأْم َال.اَحًة َأْم َال.َوِمْنُهْم َمْن َقاَل ِ�اْسِتْحَباِبَها َعَلى اإلِْ
یلَ ِقیــلَ  زَّاِق َعــْن َعاِئَشــَة َ�اَنــْت َتُقــولُ َوقَ َوَقــ  ::ِق ــُد ِمــْن اللَّْیــِل ِلَمــا َأْخَرَجــُه َعْبــُد الــرَّ ولُ ْد ُشــِرَعْت ِلَمــْن َیَتَهجَّ ْت َتُق َة َ�اَن ْن َعاِئَش زَّاِق َع لرَّ ُد ا ُه َعْب ا َأْخَرَج ِل ِلَم ْن اللَّْی ُد ِم ْن َیَتَهجَّ ِرَعْت ِلَم نَّ نَّ إإ: : ْد ُش

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   -النَِّبيَّ النَِّبيَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".-َصلَّى للااَّ
 طالب: ............طالب: ............

ها محموٌل على المفــي بیتــه، الصــحا�ة نهــوا عنهــا محمــوٌل علــى الم هوا عن ته، الصحا�ة ن بن ابــن قول قــول سجد، ســجد، في بی بن عمر محمول علىمســعود وابــن عمــر محمــول علــىا   مسعود وا
 فعلها في المسجد.فعلها في المسجد.

 طالب: ............طالب: ............
مة فــي الحــدیث �ــان �ضــطجع معــروف؛ ألنــه مــا �خــرج إلــى المســجد حتــى �ــأذن لــه المــؤذن �إقامــة  مؤذن �إقا له ال �أذن  تى  سجد ح لى الم خرج إ ما � نه  عروف؛ أل �ان �ضطجع م حدیث  في ال

 الصالة، ما �صلي الر�عتین في المسجد.الصالة، ما �صلي الر�عتین في المسجد.
 طالب: �ا شیخ هل هذا في حق اإلمام والمأموم؟طالب: �ا شیخ هل هذا في حق اإلمام والمأموم؟

 حدٍّ سواء.حدٍّ سواء.في حق اإلمام والمأموم على في حق اإلمام والمأموم على 
 طالب: ............طالب: ............

 اإلقامة هذا األصل، إال إذا �ان ممن ُ�قتدى �ه فُیظن �ه الظن السوء أنه مفرِّط.اإلقامة هذا األصل، إال إذا �ان ممن ُ�قتدى �ه فُیظن �ه الظن السوء أنه مفرِّط.  �خرج مع�خرج مع
 طالب: ............طالب: ............  

 والتبكیر له حكمه.والتبكیر له حكمه.  ،،إذا �ان �لٌّ في وقته في محله، الصلوات البیتیة في مكانهاإذا �ان �لٌّ في وقته في محله، الصلوات البیتیة في مكانها
 طیب �یف �جمع بین التبكیر و�ین.....؟طیب �یف �جمع بین التبكیر و�ین.....؟طالب: طالب: 

 المسجد.المسجد.  ا فيا فيفعلهفعله
 طالب: ............طالب: ............

 مسجد.مسجد.في بیته، ثم ُیبكِّر للفي بیته، ثم ُیبكِّر لل  ليلي�ص�ص
 طالب: ............طالب: ............

 في دقیقتین ر�عتي الصبح ال تز�د، ثم �أتي لُیدرك ثلث ساعة في المسجد مبكًرا.في دقیقتین ر�عتي الصبح ال تز�د، ثم �أتي لُیدرك ثلث ساعة في المسجد مبكًرا.
 طالب: ............طالب: ............

 �صلي ر�عتین و�صلي تحیة المسجد.�صلي ر�عتین و�صلي تحیة المسجد.
 طالب: ............طالب: ............

نَّة.  �أتي�أتيال، ال،   ،،ال ینامال ینام نَّة.�السُّ    �السُّ
زَّاِق َعْن َعاِئَشَة "" زَّاِق َعْن َعاِئَشَة ِلَما َأْخَرَجُه َعْبُد الرَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ : : َ�اَنْت َتُقولُ َ�اَنْت َتُقولُ ِلَما َأْخَرَجُه َعْبُد الرَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َطِجْع َلـْم َ�ْضـَطِجْع   -َصلَّى للااَّ ْم َ�ْض َل

 ".".ِلُسنٍَّة َلِكنَُّه َ�اَن َیْدَأُب َلْیَلُه َفَیْضَطِجُع ِلَیْسَتِر�َح ِمْنهُ ِلُسنٍَّة َلِكنَُّه َ�اَن َیْدَأُب َلْیَلُه َفَیْضَطِجُع ِلَیْسَتِر�َح ِمْنهُ 
 یتعب في قیام اللیل، ثم �ستر�ح.یتعب في قیام اللیل، ثم �ستر�ح.
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: اْلُمْختَ   ،،َراٍو َلْم ُ�َسمَّ َراٍو َلْم ُ�َسمَّ یِه یِه َوفِ َوفِ "" : اْلُمْختَ َوَقاَل النََّوِويُّ  ِلَظاِهِر َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة.ِلَظاِهِر َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة.  ؛؛اُر َأنَُّه ُسنَّةٌ اُر َأنَُّه ُسنَّةٌ َوَقاَل النََّوِويُّ
لَّى َصـلَّى -  ُقْلت: َوُهَو اْألَْقَرُب، َوَحِدیُث َعاِئَشَة َلْو َصحَّ َفَغاَیُتُه َأنَُّه إْخَباٌر َعْن َفْهِمَها، َوَعَدُم اْسِتْمَرارِهِ ُقْلت: َوُهَو اْألَْقَرُب، َوَحِدیُث َعاِئَشَة َلْو َصحَّ َفَغاَیُتُه َأنَُّه إْخَباٌر َعْن َفْهِمَها، َوَعَدُم اْسِتْمَرارِهِ  َص

ُ عَ  ُ عَ للااَّ  ".".َعَلْیَها َدِلیُل ُسنِّیَِّتَهاَعَلْیَها َدِلیُل ُسنِّیَِّتَها  -َلْیِه َوَسلَّمَ َلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ
 عدم وجو�ها.عدم وجو�ها.و و 
قِّ اْألَْ�َمنِ "" قِّ اْألَْ�َمنِ ُثمَّ إنَُّه ُ�َسنُّ َعَلى الشِّ َطِجُع َقاَل اْبُن َحْزٍم: َفِإْن َتَعـذََّر َعَلـى اْألَْ�َمـِن َفِإنَّـُه ُیـوِمُئ َوَال َ�ْضـَطِجُع   ،،ُثمَّ إنَُّه ُ�َسنُّ َعَلى الشِّ وِمُئ َوَال َ�ْض ِن َفِإنَُّه ُی ى اْألَْ�َم ذََّر َعَل َقاَل اْبُن َحْزٍم: َفِإْن َتَع

 ".".َعَلى اْألَْ�َسرِ َعَلى اْألَْ�َسرِ 
 طالب: ............طالب: ............

 هللا.هللا.إال إال   إلهإله  الال
 طالب: ...........طالب: ...........

 ماذا تقول؟ماذا تقول؟  هذا رأي ابن حزم،هذا رأي ابن حزم،  
 طالب: ............طالب: ............

 تصیر �اطلة إن لم �ضطجع.تصیر �اطلة إن لم �ضطجع.
   طالب: ...........طالب: ...........

من التناقض، مـن التنـاقض،   وعندهم شيءوعنـدهم شـيء  ،،من الشططمن الشـطط  ي المسجد، الظاهر�ة عندهم شيءي المسجد، الظاهر�ة عندهم شيءال فال ف  ،،في البیت نعمفي البیت نعم  
في �تا�ات المتأخر�ن فـي �تا�ـات المتــأخر�ن   من ینتسب إلى مذهب الظاهر�ة �عاني في األدبمـن ینتسـب إلـى مــذهب الظاهر�ـة �عـاني فـي األدبممواحد من المعاصر�ن واحـد مـن المعاصـر�ن 
ثوآدابهــم �ســهر لیلــه، ثــ له،  سهر لی هم � قول: م ینــام عــن �عــض الصــلوات، �قــول: وآداب صلوات، � عض ال عن � نام  مع نــه ال �ســتطیع أن یــؤدي الصــالة مــع إإم ی یؤدي الصالة  ستطیع أن  نه ال �

ندنا معاالجماعــة و�ن �انــت شــرًطا عنــدنا معا شرًطا ع نت  عة و�ن �ا عة شرطشــر الظاهر�ــة، الصــالة مــع الجماعــة شــرطالجما مع الجما ني ال تصح �عنــي ال تصــح   ،،شر الظاهر�ة، الصالة  �ع
 بدونها. بدونها. 
 �تاب الُمحلى...�تاب الُمحلى...  �عتني�عتنيم م �عض أهل العل�عض أهل العلطالب: طالب: 
 ، �عتني �أقوال السلف.، �عتني �أقوال السلف.ه أقوال السلفه أقوال السلفما یتعلق �جمعما یتعلق �جمعفیفیال سیما ال سیما 

 طالب: ابن حزم أشعري؟طالب: ابن حزم أشعري؟
صفاتأشــد مــن األشــعر�ة فــي الصــفات في ال من األشعر�ة  شد  من وفــي العقائــد أشــد مــن األشــعر�ة، یوافــق المعتزلــة فــي �ثیــٍر مــن   ،،أ یٍر  في �ث فق المعتزلة  من األشعر�ة، یوا شد  ئد أ وفي العقا

 ه أن القرآن المحفوظ غیر المتلو، والمتلو غیر المكتوب، والمكتوب غیر...ه أن القرآن المحفوظ غیر المتلو، والمتلو غیر المكتوب، والمكتوب غیر...قضا�ا العقیدة، وعندقضا�ا العقیدة، وعند
 طالب: ............طالب: ............

 ات عنده.ات عنده.أر�عة قرآنأر�عة قرآن
 طالب: ............طالب: ............

 احمد ر�ك على السالمة.احمد ر�ك على السالمة.
 طالب: ...........طالب: ...........

 في الفروع ال في األصول.في الفروع ال في األصول..... السنة .... السنة 
 طالب: ............طالب: ............
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 في الفروع.في الفروع.
 طالب: ............طالب: ............

 ح ناقشه.ح ناقشه.ر ر 
 ؟؟المقروءالمقروءطیب ما الفرق بین القرآن المتلو و طیب ما الفرق بین القرآن المتلو و طالب: طالب: 

 ..رحمه هللارحمه هللالقیم ُیبین لك لقیم ُیبین لك اقرأ النونیة البن ااقرأ النونیة البن ا
 ........................ب: ب: طالطال

ماءمــا ینفــع لصــغار الطــالب؛ ألنــه ُیــر�یهم علــى الصــلف وعــدم احتــرام العلمــاء ر�یهم على الصلف وعدم احترام العل فع لصغار الطالب؛ ألنه ُی بو �قــول: و�هــذا قــال أبــو   ..ما ین هذا قال أ قول: و� �
   ..وال ُ�ساوي رجیع الكلبوال ُ�ساوي رجیع الكلب  ،،حنیفةحنیفة

لكثــم قــال: و�هــذا قــال مالــك قال ما هذا  قال: و� نه یتناوله وهــذا قــول مــن ال یــؤمن بیــوم الحســاب، مثــل هــذا صــعب أنــه یتناولــه   ،،ثم  هذا صعب أ ثل  یوم الحساب، م یؤمن ب من ال  قول  وهذا 
 ن.ن.و و موجودموجودففطلبة العلم طلبة العلم صغار الطلبة، أما صغار الطلبة، أما 

 ....................: ..: ..طالبطالب
 و�هذا قال فالن، فأین الدین؟و�هذا قال فالن، فأین الدین؟

 أنه �ان في حیاة ترف...أنه �ان في حیاة ترف...ول له ول له �عض أهل العلم تأ�عض أهل العلم تأطالب: طالب: 
 ..اائً ئً شیشی  فعلفعلوما وما   ،،إلى أن ماتإلى أن مات  ااوز�رً وز�رً �ان �ان ابن هبیرة ابن هبیرة ؟ ؟ ماذاماذافي أول أمره، ثم في أول أمره، ثم   ااهو �ان وز�رً هو �ان وز�رً   نعم،نعم،

 وأ�اح الموسیقى..وأ�اح الموسیقى..طالب: طالب: 
ل السلف، وله ل السـلف، ولـه من أنفع الكتب؛ لجمعه أقوامـن أنفـع الكتـب؛ لجمعـه أقـواهللا �عفو عن الجمیع، المقصود أنه لكبار طلبة العلم هللا �عفو عن الجمیع، المقصـود أنـه لكبـار طلبـة العلـم 

 أ�ًضا آراء صائبة، لكن مع ذلك لصغار طلبة العلم ما ینفع.أ�ًضا آراء صائبة، لكن مع ذلك لصغار طلبة العلم ما ینفع.
 طالب: ............طالب: ............

ال تجدها في غیره مرو�ة �األسانید، مسائل االعتقاد في أول ال تجدها في غیره مرو�ـة �األسـانید، مسـائل االعتقـاد فـي أول   ،،لكن الكتاب مشحون �أقوال السلفلكن الكتاب مشحون �أقوال السلف
 الكتاب ما ُتقرأ، لكن اقرأ من العبادات إلى آخره.الكتاب ما ُتقرأ، لكن اقرأ من العبادات إلى آخره.

 ..................طالب: ...طالب: ...
شمســــألة الشـــ  لیسلـــیس سـألة ال نهفاعة، الشـــخص ذاتـــه مـــا علینـــا منـــهم نا م ما علی ته  شخص ذا نا علینـــا   ،،فاعة، ال �أقوال تقیـــیم �تا�ـــه، �تا�ـــه مشـــحون �ـــأقوال علی شحون  �ه م �ه، �تا ییم �تا تق

تا�عین �األسانید الصحیحة، وال تجده في الســلف، �عنــي تجــد القــول المنســوب إلــى الصــحا�ة أو التــا�عین �األســانید الصــحیحة، وال تجــده فــي  لى الصحا�ة أو ال قول المنسوب إ السلف، �عني تجد ال
 غیر هذا الكتاب.غیر هذا الكتاب.

 طالب: ............طالب: ............
لذین الـرواة الـذین   ،،بن حزمبـن حـزمرجال ارجـال اهم هـم أسانید، رجالنا أسانید، رجالنا   هم ما یوافقون علىهم ما یوافقون على  ،،في األصل ما عندهم أسانیدفي األصل ما عندهم أسانید الرواة ا

نا، غیـر رجالنـا،   مممن طر�ق ابن حزم، بینما الرافضة رجالهمن طر�ق ابن حزم، بینما الرافضة رجاله  ن ن من طر�قهم هم الرواة الذین یروو من طر�قهم هم الرواة الذین یروو ن ن یروو یروو  غیر رجال
قل من البخاري ُكتــبهم ومصــادرهم غیــر مصــادرنا، هــو یــروي ینقــل مــن البخــاري  تبهم ومصادرهم غیر مصادرنا، هو یروي ین مد على و�عتمــد علــى مســلم، �عتمــد علــى   ،،ُك مد على مسلم، �عت و�عت

نَّةالكتب الستة وغیرها من ُ�تب الكتب الستة وغیرها من ُ�تب  نَّةالسُّ  ، هذا الفرق.، هذا الفرق.لتقاءلتقاءا و�ینهم أي نقطة اا و�ینهم أي نقطة اننا بینا بینهم مهم م  ، لكن، لكنالسُّ
 المغنى والمحلى...المغنى والمحلى...طالب: ......طالب: ......
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ـــد الســـالم قـــال:  قال: هـــذا العـــز بـــن عب سالم  بد ال بن ع عز  یةابـــت نفســـي للفتیـــةطط  مامـــاهذا ال سي للفت بت نف تىحتـــى  ا ـــدي  ح لدياجتمـــع ل مع  ـــد،   اجت ید، المغنـــي، والتمهی ني، والتمه المغ
 ..�ة�ةاجتهاداجتهاد  المسألةالمسألة  البیهقي،البیهقي،  وأظنوأظنوالُمحلى، والُمحلى، 

 طالب: ............طالب: ............
 سألة اجتهاد�ة.سألة اجتهاد�ة.المالم

 ى على ابن حزم.ى على ابن حزم.ننثثأأشیخ اإلسالم شیخ اإلسالم طالب: طالب: 

 أثنى علیه في مواضع.أثنى علیه في مواضع.
 طالب: ............طالب: ............

 طوام.طوام.  لكن عنده في �عض قضا�ا العقیدةلكن عنده في �عض قضا�ا العقیدة
 اب ابن حزم؟اب ابن حزم؟كتكتما أفضل طبعة لما أفضل طبعة لطالب: طالب: 
 الُمحلى؟الُمحلى؟
 نعم.نعم.طالب: طالب: 

 طالب: ...........طالب: ...........
 الطبعة .....الطبعة .....

 طالب: ...........طالب: ...........

رة، هذا تحقیق الشیخ/ أحمد شاكر. رة، هذا تحقیق الشیخ/ أحمد شاكر.نعم مصوَّ  نعم مصوَّ
 طالب: ............طالب: ............

 م.م.نعنع
 طالب: ............طالب: ............

رة. رة.مصوَّ  مصوَّ
 طالب: ............طالب: ............

 عبد هللا.  عبد هللا.    ااأنت ما �صلح لك اآلن �ا أ�أنت ما �صلح لك اآلن �ا أ�
 طالب: ............طالب: ............

 ال ال، ُیراد �الطلب على غیر المراد.ال ال، ُیراد �الطلب على غیر المراد.
ُ َرِض َرِض -َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة "" ُ َي للااَّ ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َعْنهُ َعْنهُ تعالى تعالى َي للااَّ وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـِه َوَسـ-َق ِه َوسَ َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ إَذا إَذا ««: : -لََّم لََّم َص

ـْبِح َفْلَیْضـَطِجْع َعَلـى َجْنِبـِه اْألَْ�َمـنِ  ْكَعَتْیِن َقْبـَل َصـَالِة الصُّ نِ َصلَّى َأَحـُدُكْم الـرَّ ِه اْألَْ�َم ى َجْنِب َطِجْع َعَل ْبِح َفْلَیْض َالِة الصُّ َل َص ْكَعَتْیِن َقْب لرَّ ُدُكْم ا و َداُود َرَواُه َأْحَمـُد َوَأُبـو َداُود   »»َصلَّى َأَح ُد َوَأُب َرَواُه َأْحَم
 ".".َحهُ َحهُ َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ 

ه، فالخالف في ه، فالخالف فـي وأما من قوله واألمر �وأما من قوله واألمر �  ،،-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–معروف سا�ًقا أنه ثابٌت من فعله معروف سا�ًقا أنه ثابٌت من فعله 
 ما تقدم.ما تقدم.  علىعلى

َم اْلَكَالُم َوَأنَّـُه َ�ـاَن : ": "-رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–قال الشارح قال الشارح  اَن َتَقدَّ َم اْلَكَالُم َوَأنَُّه َ� ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َتَقدَّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَ�ْفَعُلَهـا  -َص ِذِه َوَهـِذِه   ،،َ�ْفَعُلَه َوَه
�َجاِب َما َعَرْفتَ   ِرَواَ�ٌة ِفي اْألَْمرِ ِرَواَ�ٌة ِفي اْألَْمرِ  َم َأنَُّه َصَرَفُه َعْن اإلِْ �َجاِب َما َعَرْفتَ ِبَها َوَتَقدَّ َم َأنَُّه َصَرَفُه َعْن اإلِْ  ".". ِفیهِ  ِفیهِ َالَم النَّاسِ َالَم النَّاسِ َوَعَرْفَت �َ َوَعَرْفَت �َ   ،،ِبَها َوَتَقدَّ
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 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  -�عني عدم مداومته�عني عدم مداومته  ،،-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–مع عدم مداومته مع عدم مداومته 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -  َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ   -َعْنهُ َعْنهُ   تعالىتعالى  َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -َوَعْن اْبِن ُعَمَر َوَعْن اْبِن ُعَمَر "" لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َالُة َصـَالُة ««  ::-َص َص

ـْبَح َصـلَّى َرْكَعـًة َواِحـَدًة ُتـوِتُر َلـُه َمـا َقـْد َصـلَّىِإذَ ِإذَ فَ َفـ  ،،اللَّْیِل َمْثَنى َمْثَنىاللَّْیِل َمْثَنى َمْثَنى لَّىا َخِشـَي َأَحـُدُكْم الصُّ ْد َص ا َق ُه َم وِتُر َل َدًة ُت ًة َواِح لَّى َرْكَع ْبَح َص ُدُكْم الصُّ َي َأَح ٌق ُمتََّفـٌق   ،،»»ا َخِش ُمتََّف
 ..َعَلْیهِ َعَلْیهِ 

َحُه اْبُن ِحبَّانَ -  َوِلْلَخْمَسةِ َوِلْلَخْمَسةِ  َحُه اْبُن ِحبَّانَ َوَصحَّ  ".".َوَقاَل النََّساِئّي: َهَذا َخَطأٌ َوَقاَل النََّساِئّي: َهَذا َخَطأٌ   ،،»»ِل َوالنََّهاِر َمْثَنىِل َوالنََّهاِر َمْثَنىَصَالُة اللَّیْ َصَالُة اللَّیْ ««  ::ِبَلْفظِ ِبَلْفظِ   -َوَصحَّ
 ..»»َصَالُة اللَّْیِل َمْثَنى َمْثَنىَصَالُة اللَّْیِل َمْثَنى َمْثَنى««�أنها خطأ، وأما الثابت فهو �أنها خطأ، وأما الثابت فهو   »»َوالنََّهارِ َوالنََّهارِ ««  ::لى ز�ادةلى ز�ادة�عني حكموا ع�عني حكموا ع

عالىرحمه هللا تعـالى–قال الشارح قال الشارح  ِل َمثْ اْلَحـِدیُث َدِلیـٌل َعَلـى َمْشـُروِعیَِّة َناِفَلـِة اللَّْیـِل َمثْ : ": "-رحمه هللا ت ِة اللَّْی ُروِعیَِّة َناِفَل ى َمْش یٌل َعَل ِدیُث َدِل لِّْم َنـى َمْثَنـى َفُیَسـلِّْم اْلَح ى َفُیَس ى َمْثَن َن
 ".".َعَلى ُ�لِّ َرْكَعَتْینِ َعَلى ُ�لِّ َرْكَعَتْینِ 

   ؟؟ماذاماذا  ُ�سلِّم علىُ�سلِّم على
 : ............: ............لبلبطاطا

 عند�م؟عند�م؟  ماذاماذا
 طالب: ............طالب: ............

 حتى الطبعة هذه المحققة؟حتى الطبعة هذه المحققة؟
 طالب: ............طالب: ............

َ�اَدُة َعَلى اْثَنَتـْیِن؛   ::اِلكٌ اِلكٌ َوَقاَل مَ َوَقاَل مَ   ،،َوِ�َلْیِه َذَهَب َجَماِهیُر اْلُعَلَماءِ َوِ�َلْیِه َذَهَب َجَماِهیُر اْلُعَلَماءِ   ،،َفُیَسلِّْم َعَلى ُ�لِّ َرْكَعَتْینِ َفُیَسلِّْم َعَلى ُ�لِّ َرْكَعَتْینِ "" ْیِن؛ َال َتُجوُز الزِّ َ�اَدُة َعَلى اْثَنَت َال َتُجوُز الزِّ
 ".".ِدیِث اْلَحْصرُ ِدیِث اْلَحْصرُ ِألَنَّ َمْفُهوَم اْلحَ ِألَنَّ َمْفُهوَم اْلحَ 

ومثله قول الحنابلة أنه لو قام في صالة التراو�ح إلى ثالثة، فكأنه قام إلى ثالثة في الفجر یلزمه ومثله قول الحنابلة أنه لو قام فـي صـالة التـراو�ح إلـى ثالثـة، فكأنـه قـام إلـى ثالثـة فـي الفجـر یلزمـه 
 ِلما ورد فیه.ِلما ورد فیه.  ؛؛الرجوع، ولو استمر �طلت صالته، اللهم إال في الوترالرجوع، ولو استمر �طلت صالته، اللهم إال في الوتر

 ".".ِر�َف اْلُمْبَتَدِأ َقْد ُ�ِفیُد َذِلَك َعَلى اْألَْغَلِب ِر�َف اْلُمْبَتَدِأ َقْد ُ�ِفیُد َذِلَك َعَلى اْألَْغَلِب ُه ِفي ُقوَِّة َما َصَالُة اللَّْیِل إالَّ َمْثَنى َمْثَنى؛ ِألَنَّ َتعْ ُه ِفي ُقوَِّة َما َصَالُة اللَّْیِل إالَّ َمْثَنى َمْثَنى؛ ِألَنَّ َتعْ ِألَنَّ ِألَنَّ ""
 طالب: ............طالب: ............

 �قول؟�قول؟  ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 �سلم أ�ش؟�سلم أ�ش؟
 طالب: ............طالب: ............
 الكالم واضح �جوز.الكالم واضح �جوز.

ــ"" ــَع َجَواً� ــِدیَث َوَق ــَأنَّ اْلَح ــوُر ِ� ــاَب اْلُجْمُه َع َجَوا�ً َوَأَج ِدیَث َوَق وُر �َِأنَّ اْلَح اَب اْلُجْمُه ــلِ َوَأَج ــْن َصــَالِة اللَّْی ــَأَل َع ــْن َس لِ ا ِلَم َالِة اللَّْی ْن َص َأَل َع ْن َس ــَال   ،،ا ِلَم َال َف ــى  َدَال  َدَال َف ــِه َعَل ــَة ِفی ى َل یِه َعَل َة ِف َل
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْلَحْصِر، َوِ�َأنَُّه َلْو َسلََّم َفَقْد َعاَرَضُه ِفْعُلُه اْلَحْصِر، َوِ�َأنَُّه َلْو َسلََّم َفَقْد َعاَرَضُه ِفْعُلُه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َ�َما َ�َما   ،،َوُهَو ُثُبوُت إیَتارِِه ِ�َخْمسٍ َوُهَو ُثُبوُت إیَتارِِه ِ�َخْمسٍ   -َصلَّى للااَّ

ْیَخْینِ  ْیَخْینِ ِفي َحِدیِث َعاِئَشَة ِعْنَد الشَّ  ..ْصرِ ْصرِ ِفْعُل َقِر�َنٌة َعَلى َعَدِم إَراَدِة اْلحَ ِفْعُل َقِر�َنٌة َعَلى َعَدِم إَراَدِة اْلحَ َوالْ َوالْ   ،،ِفي َحِدیِث َعاِئَشَة ِعْنَد الشَّ
ْبَح َأْوَتَر ِبَرْكَعةٍ ««  ::َوَقْوُلهُ َوَقْوُلهُ  ْبَح َأْوَتَر ِبَرْكَعةٍ َفِإَذا َخِشَي َأَحُدُكْم الصُّ َیِة َدِلیٌل َعَلـى َأنَّـُه َال ُیـوَتُر ِبَرْكَعـٍة َواِحـَدٍة إالَّ ِلَخْشـَیِة   »»َفِإَذا َخِشَي َأَحُدُكْم الصُّ َدٍة إالَّ ِلَخْش ٍة َواِح وَتُر ِبَرْكَع ى َأنَُّه َال ُی َدِلیٌل َعَل

ــْبٍع َأْو نَ  ــٍس َأْو َس ــَر ِ�َخْم ــِر، َوِ�الَّ َأْوَت ــوِع اْلَفْج ْبٍع َأْو نَ ُطُل ٍس َأْو َس ِر، َوِ�الَّ َأْوتََر ِ�َخمْ وِع اْلَفْج ــَثَالثٍ ُطُل ــا َال ِب َثَالثٍ ْحِوَه ــثَّ   ؛؛ْحِوهَا َال ِب ــْن ال ــِي َع لثَّ ِللنَّْه ِي عَْن ا ــِللنَّْه ــُه َأْخ َرَج َرَج َالِث َفِإنَُّه َأخْ َالِث َفِإنَّ
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اَرُقْطِنيُّ َواْلَحاِكُم َواْبُن ِحبَّاَن ِمْن َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة َمْرُفوًعـا  ا الدَّ اَرُقْطِنيُّ َواْلَحاِكُم َواْبُن ِحبَّاَن ِمْن َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة َمْرُفوًع ٍع َأْوِتـُروا ِ�َخْمـٍس َأْو ِ�َسـْبٍع َأْو ِبِتْسـٍع ««الدَّ ْبٍع َأْو ِبِتْس ٍس َأْو ِ�َس ُروا ِ�َخْم َأْوِت
 ".".»»ْلَمْغِرِب ْلَمْغِرِب َال َتَشبَُّهوا ِ�َصَالِة اَال َتَشبَُّهوا ِ�َصَالِة ابثالث بثالث وِتُروا وِتُروا َوَال تُ َوَال تُ ««َزاَد اْلَحاِكُم َزاَد اْلَحاِكُم   »»َأْو ِ�ِإْحَدى َعْشَرةَ َأْو ِ�ِإْحَدى َعْشَرةَ 

هد التشهد األول، لكن لو هد التشـهد األول، لكـن لـو هذا وجه النهي تشبیه الوتر �صالة المغرب، وال یتم التشبیه إال إذا تشهذا وجه النهـي تشـبیه الـوتر �صـالة المغـرب، وال یـتم التشـبیه إال إذا تشـ
 أوتر بثالث ولم یتشهد إال في آخرهن انتفى التشبه. أوتر بثالث ولم یتشهد إال في آخرهن انتفى التشبه. 

نِّفُ َقاَل اْلُمَصـنِّفُ "" اتٌ َوِرَجاُلـُه ُ�لُُّهـْم ِثَقـاتٌ   ::َقاَل اْلُمَص ْم ِثَق ُه ُ�لُُّه ُه، إالَّ َأنَّهُ رُُّه َوْقـُف َمـْن َوَقَفـُه، إالَّ َأنَّـهُ َوَال َ�ضُ َوَال َ�ُضـ  ،،َوِرَجاُل ْن َوَقَف ُف َم ي َقـْد َعاَرَضـُه َحـِدیُث َأِبـي   رُُّه َوْق ِدیُث َأِب ُه َح ْد َعاَرَض َق
 َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه َوَغْیُرُهْم.َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه َوَغْیُرُهْم.  ،،»»َمْن َأَحبَّ َأْن ُیوِتَر ِبَثَالٍث َفْلَیْفَعلْ َمْن َأَحبَّ َأْن ُیوِتَر ِبَثَالٍث َفْلَیْفَعلْ ««  ::َأیُّوبَ َأیُّوبَ 

ِد َوَقْد ُجِمَع َبْیَنُهَما ِ�َأنَّ النَّْهَي َعْن الثَّ َوَقْد ُجِمَع َبْیَنُهَما ِ�َأنَّ النَّْهَي َعْن الثَّ  ِد َالِث إَذا َ�اَن َ�ْقُعُد ِللتََّشهُّ رِ اْألَْوَسِط؛ ِألَنَُّه ُ�ْشـِبُه اْلَمْغـرِ َالِث إَذا َ�اَن َ�ْقُعُد ِللتََّشهُّ ِبُه اْلَمْغ َوَأمَّا َوَأمَّـا   ،،بَ بَ اْألَْوَسِط؛ ِألَنَُّه ُ�ْش
 ".".إَذا َلْم َ�ْقُعْد إالَّ ِفي آِخِرَها َفَال ُ�ْشِبُه اْلَمْغِربَ إَذا َلْم َ�ْقُعْد إالَّ ِفي آِخِرَها َفَال ُ�ْشِبُه اْلَمْغِربَ 

 أو سلَّم من ثنتین، ثم سلَّم من واحدة.أو سلَّم من ثنتین، ثم سلَّم من واحدة.
َة عِ َقْد َأیََّدُه َحـِدیُث َعاِئَشـَة عِ   ،،َوُهَو َجْمٌع َحَسنٌ َوُهَو َجْمٌع َحَسنٌ "" ِدیُث َعاِئَش اِئيُّ َواْلَبیْ ْنـَد َأْحَمـَد َوالنََّسـاِئيُّ َواْلَبیْ َقْد َأیََّدُه َح َد َوالنََّس َد َأْحَم اِكمِ َهِقـيِّ َواْلَحـاِكمِ ْن يِّ َواْلَح اَن َكـاَن : ": "َهِق لَّى َصـلَّى -َك َص

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ  ..ُیوِتُر ِبَثَالٍث َال َ�ْجِلُس إالَّ ِفي آِخَرِتِهنَّ ُیوِتُر ِبَثَالٍث َال َ�ْجِلُس إالَّ ِفي آِخَرِتِهنَّ   -للااَّ
ُه َال ُه َال َهَذا َوَأمَّا َمْفُهوُم َأنَّ َهَذا َوَأمَّا َمْفُهوُم َأنَّـ  ،،ْقُعد "ْقُعد ""َال �َ "َال �َ   ::َوَلْفُظ اْلَحاِكمِ َوَلْفُظ اْلَحاِكمِ   ،،""َكاَن ُیوِتُر ِبَثَالٍث َال َ�ْفِصُل َبْیَنُهنَّ َكاَن ُیوِتُر ِبَثَالٍث َال َ�ْفِصُل َبْیَنُهنَّ : ": "َوَلْفُظ َأْحَمدَ َوَلْفُظ َأْحَمدَ 

یهِ إالَّ ِلَخْشَیِة ُطُلوِع اْلَفْجِر َفِإنَُّه ُ�َعاِرُضُه َحِدیُث َأِبـي َأیُّـوَب َهـَذا َفِإنَّـُه ِفیـهِ ُیوِتُر ِبَواِحَدٍة ُیوِتُر ِبَواِحَدٍة  َذا َفِإنَُّه ِف ي َأیُّوَب َه بَّ َوَمـْن َأَحـبَّ ««  ::إالَّ ِلَخْشَیِة ُطُلوِع اْلَفْجِر َفِإنَُّه ُ�َعاِرُضُه َحِدیُث َأِب ْن َأَح َوَم
ى َعَلـى ي َأیُّوَب َدِلیٌل ي َأیُّوَب َدِلیٌل َوِفي َحِدیِث َأبِ َوِفي َحِدیِث َأبِ   ،،یِث اْلِكَتاِب یِث اْلِكَتاِب َوُهَو َأْقَوى ِمْن َمْفُهوِم َحدِ َوُهَو َأْقَوى ِمْن َمْفُهوِم َحدِ   ،،»»َأْن ُیوِتَر ِبَواِحَدٍة َفْلَیْفَعلْ َأْن ُیوِتَر ِبَواِحَدٍة َفْلَیْفَعلْ  َعَل

ْحَراِم ِبَرْكَعٍة َواِحَدٍة َوَسَیْأِتي َقِر�ًبا ِة اإلِْ ْحَراِم ِبَرْكَعٍة َواِحَدٍة َوَسَیْأِتي َقِر�ًباِصحَّ ِة اإلِْ  ".".ِصحَّ
 فعله معاو�ة �ما في الصحیح عنه.فعله معاو�ة �ما في الصحیح عنه.

ةَوِلْلَخْمَســة"" َرةَ ِمــْن َحــِدیِث َأِبــي ُهَرْ�ــَرةَ   ::َأيْ َأيْ   َوِلْلَخْمَس ي ُهَرْ� ِدیِث َأِب ْن َح ــاَن ِبَلْفــظِ ، ، ِم َحُه اْبــُن ِحبَّ ظِ َوَصــحَّ ُن ِحبَّاَن ِبَلْف َحُه اْب حَّ َالُة اللَّ َصــَالُة اللَّ ««  ::َوَص ى ْیــِل َوالنََّهــاِر َمْثَنــى َص اِر َمْثَن ِل َوالنََّه ْی
 ..َهَذا َخَطأٌ َهَذا َخَطأٌ   ::َوَقاَل النََّساِئيّ َوَقاَل النََّساِئيّ   ،،»»ىىَمْثنَ َمْثنَ 

َذاَأْخَرَجُه اْلَمْذُكوُروَن ِمْن َحِدیِث َعِليِّ ْبِن َعْبِد للااَِّ اْلَباِرِقيِّ اْألَْزِديِّ َعْن اْبـِن ُعَمـَر ِبَهـَذا َر ِبَه ِن ُعَم ي َوَأْصـُلُه ِفـي   ،،َأْخَرَجُه اْلَمْذُكوُروَن ِمْن َحِدیِث َعِليِّ ْبِن َعْبِد للااَِّ اْلَباِرِقيِّ اْألَْزِديِّ َعْن اْب ُلُه ِف َوَأْص
ِحیَحْیِن ِبُدوِن ِذْ�ِر النََّهارِ  ِحیَحْیِن ِبُدوِن ِذْ�ِر النََّهارِ الصَّ ُروُه ٌد َعْن اْبِن ُعَمـَر َغْیـُر َعِلـيٍّ َوَأْنَكـُروُه ْلُه َأحَ ْلُه َأحَ َلْم َ�قُ َلْم َ�قُ   ::َل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ َل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ َقاَقا  ..الصَّ يٍّ َوَأْنَك ُر َعِل َر َغْی ٌد َعْن اْبِن ُعَم

ُف َحِدیَثُه َهـَذا َذاَعَلْیِه، َوَ�اَن اْبُن َمِعیٍن ُ�َضعِّ ُف َحِدیَثُه َه هِ َوَال َ�ْحـَتجُّ ِ�ـهِ   ،،َعَلْیِه، َوَ�اَن اْبُن َمِعیٍن ُ�َضعِّ َتجُّ ِ� ولُ َوَ�ُقـولُ   ،،َوَال َ�ْح ِ ْبـَن ِدیَنـاٍر   ::َوَ�ُق اٍر إنَّ َناِفًعـا َوَعْبـَد للااَّ َن ِدیَن َد للااَِّ ْب ا َوَعْب إنَّ َناِفًع
ْن َوَجَماَعــًة َرَوْوُه َعــْن  ًة َرَوْوُه َع ارِ اْبــِن ُعَمــَر ِبــُدوِن ِذْ�ــِر النََّهــارِ َوَجَماَع ِر النََّه ُدوِن ِذْ� َر ِب ِن ُعَم ــُه َقــاَل:   ،،اْب اَل: َوَرَوى ِ�َســَنِدِه َعــْن َ�ْحَیــى ْبــِن َمِعــیٍن َأنَّ یٍن َأنَُّه َق ِن َمِع ى ْب ْن َ�ْحَی َنِدِه َع َوَرَوى ِ�َس

َنُهنَّ َصَالُة النََّهاِر َأْرَ�ـٌع َال ُ�ْفَصـُل َبْیـَنُهنَّ  ُل َبْی ٌع َال ُ�ْفَص هُ َفِقیـَل َلـهُ   ،،َصَالُة النََّهاِر َأْرَ� یَل َل ولُ َفـِإنَّ َأْحَمـَد ْبـَن َحْنَبـٍل َ�ُقـولُ   ::َفِق ٍل َ�ُق َن َحْنَب َد ْب ِإنَّ َأْحَم اِر َصـَالُة اللَّْیـِل َوالنََّهـاِر   ::َف ِل َوالنََّه َالُة اللَّْی َص
 ..َوَمْن اْألَْزِديُّ َحتَّى َأْقَبَل ِمْنهُ َوَمْن اْألَْزِديُّ َحتَّى َأْقَبَل ِمْنهُ   ::َقالَ َقالَ   ،،اَل: ِ�َأيِّ َحِدیٍث؟ ِقیَل: ِ�َحِدیِث اْألَْزِديِّ اَل: ِ�َأيِّ َحِدیٍث؟ ِقیَل: ِ�َحِدیِث اْألَْزِديِّ َمْثَنى َمْثَنى قَ َمْثَنى َمْثَنى قَ 
اَرُقْطِنيُّ ِفـي وَ وَ   ،،َوَ�َذا َقاَل اْلَحاِكُم ِفي ُعُلوِم اْلَحِدیثِ َوَ�َذا َقاَل اْلَحاِكُم ِفي ُعُلوِم اْلَحِدیثِ   ،،َهَذا اْلَحِدیُث ِعْنِدي َخَطأٌ َهَذا اْلَحِدیُث ِعْنِدي َخَطأٌ   ::َقاَل النََّساِئيّ َقاَل النََّساِئيّ  ي َقـاَل الـدَّ اَرُقْطِنيُّ ِف لدَّ اَل ا َق
 ..لنََّهاِر ِفیِه َوْهمٌ لنََّهاِر ِفیِه َوْهمٌ اْلِعَلِل: ِذْ�ُر ااْلِعَلِل: ِذْ�ُر ا

اَل اْلَخطَّاِبيُّ َوَقــاَل اْلَخطَّــاِبيُّ  او َرَوى َهــَذا اْلَحــِدیَث َطــاو   ::َوَق ِدیَث َط َذا اْلَح یِه ٌس َوَنــاِفٌع َوَغْیُرُهَمــا َعــْن اْبــِن ُعَمــَر َفَلــْم َیــْذُكْر َأَحــٌد ِفیــِه وُ وُ َرَوى َه ٌد ِف ْذُكْر َأَح ْم َی َر َفَل ِن ُعَم ْن اْب ا َع اِفٌع َوَغْیُرُهَم ٌس َوَن
َ�اَدِة ِمْن الثَِّقةِ  َ�اَدِة ِمْن الثَِّقةِ النََّهاَر إالَّ َأنَّ َسِبیَل الزِّ  .. َأْن ُتْقَبلَ  َأْن ُتْقَبلَ النََّهاَر إالَّ َأنَّ َسِبیَل الزِّ
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: َهـَذا َحـ َذا حَ َوَقاَل اْلَبْیَهِقـيُّ : َه يُّ ِحیحٌ ِدیٌث َصـِحیحٌ َوَقاَل اْلَبْیَهِق َقـِة َمْقُبوَلـةٌ   ،،ِدیٌث َص َ�ـاَدُة ِمـْن الثِّ ةٌ َوَقـاَل: َواْلَبـاِرِقيُّ اْحـَتجَّ ِ�ـِه ُمْسـِلٌم َوالزِّ ِة َمْقُبوَل ْن الثَِّق اَدُة ِم �َ ِلٌم َوالزِّ ِه ُمْس َتجَّ ِ� اِرِقيُّ اْح اَل: َواْلَب   َوَق
 اْنَتَهى َ�َالُم اْلُمَصنِِّف ِفي التَّْلِخیِص.اْنَتَهى َ�َالُم اْلُمَصنِِّف ِفي التَّْلِخیِص.
 َ� �َ َفاْنُظْر إَلى َ�َالِم اْألَِئمَِّة ِفي َهِذِه الزِّ دِ َفَقْد اْخَتَلُفـوا ِفیَهـا اْخِتَالًفـا َشـدِ   ،،اَدةِ اَدةِ َفاْنُظْر إَلى َ�َالِم اْألَِئمَِّة ِفي َهِذِه الزِّ ا َش ا اْخِتَالًف وا ِفیَه اِئَزاِن َوَلَعـلَّ اْألَْمـَرْ�ِن َجـاِئَزاِن   ،،یًدایًداَفَقْد اْخَتَلُف َرْ�ِن َج لَّ اْألَْم َوَلَع

ةَ َوَقاَل َأُبو َحِنیَفـةَ  ى ُ�َخیَّـُر ِفـي النََّهـاِر َبـْیَن َأْن ُ�َصـلَِّي َرْكَعَتـْیِن َرْكَعَتـْیِن َأْو َأْرَ�ًعـا َأْرَ�ًعـا َوَال َیِز�ـُد َعَلـى   ::َوَقاَل َأُبو َحِنیَف ا َوَال َیِز�ُد َعَل ا َأْرَ�ًع ْیِن َأْو َأْرَ�ًع ْیِن َرْكَعَت لَِّي َرْكَعَت ْیَن َأْن ُ�َص اِر َب ي النََّه ُ�َخیَُّر ِف
 َذِلَك.َذِلَك.

 ".". النََّهاِر َرْكَعَتانِ  النََّهاِر َرْكَعَتانِ اْلُبَخاِريُّ َثَماِنَیَة َأَحاِدیَث ِفي َصَالةُ اْلُبَخاِريُّ َثَماِنَیَة َأَحاِدیَث ِفي َصَالةُ   َوَقْد َأْخَرجَ َوَقْد َأْخَرجَ 
هار فــي صــالة النهــار  افــي الصــالة عموًمــا  أمأمفي صالة الن ها تنصیص على ألن األحادیــث التــي أخرجهــا لــیس فیهــا تنصــیص علــى   ؟؟في الصالة عموًم لیس فی تي أخرجها  یث ال ألن األحاد

 صالة االستخارة مثًال فهي ُتفعل في اللیل والنهار.صالة االستخارة مثًال فهي ُتفعل في اللیل والنهار.ففأنها في النهار، أنها في النهار، 
 �قول؟�قول؟  ماذاماذا  ؟؟عندكعندك  ماذاماذا

 ................طالب: ....طالب: ....
 مل أن �كونا في اللیل أو في النهار.مل أن �كونا في اللیل أو في النهار.االستخارة، االستخارة وتحیة المسجد �حتاالستخارة، االستخارة وتحیة المسجد �حت  حدیثحدیث

 طالب: ............طالب: ............
 أكثرها لیس في النهار.أكثرها لیس في النهار.

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

 طالب: ............طالب: ............
هار النهــار" خطــأ، هــو ثابــٌت عــن ابــن عمــر مــن فعلــه، ولــو �انــت ز�ــادة النهــار و و ""  ةةز�ادز�ــاد  ،،الحدیث خطأالحــدیث خطــأ نت ز�ادة الن بن عمر من فعله، ولو �ا بٌت عن ا هار" خطأ، هو ثا الن

هاثابتــة عنــده لمــا خالفهــا ما خالف تة عنده ل ئٍل أن هــذه ُحجتــه، لكــن لقائــٍل أن   ،،ثاب كن لقا ح �قــول: الموقــوف ال ُ�عــارض المرفــوع، المــرجَّح هذه ُحجته، ل مرجَّ عارض المرفوع، ال قول: الموقوف ال ُ� �
قال: ز�ــادة "والنهــار" ثقــة، والز�ــادة مــن الثقــة مقبولــة، لكــن قــد ُ�قــال: المرفوع، وراوي المرفــوع، وراوي  قد ُ� كن  قة مقبولة، ل قة، والز�ادة من الث هار" ث نه خالف من هو نــه خــالف مــن هــو إإز�ادة "والن

نهأحفـــظ منـــه فظ م یه األنوهـــو و�ن �ـــان ثقـــة فز�ادتـــه شـــاذة، فالمقصـــود أن هـــذا ممـــا تتبـــاین فیـــه األن  ،،أح باین ف ما تت هذا م صود أن  شاذة، فالمق ته  قة فز�اد �ان ث ما ظـــار �مـــا وهو و�ن  ظار �
 م.م.سمعت، والترجیح فیه له قرائن عند أهل العلسمعت، والترجیح فیه له قرائن عند أهل العل

 طالب: ............طالب: ............
 تشبُّه �المغرب.تشبُّه �المغرب.  ههما فیما فیففإذا سلَّم من ر�عتین إذا سلَّم من ر�عتین   ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
یمــا فیــ لوترلكــن لــو علــى طر�قــة مــا یــراه الحنفیــة فــي الــوتر  ،،تشبُّهتشــبُّه  ههما ف یة في ا یراه الحنف قة ما  لو على طر� كن  ثم �جلس للتشهد ُ�صــلي ر�عتــین، ثــم �جلــس للتشــهد   ،،ل ُ�صلي ر�عتین، 

 هذا من النهي الوارد.هذا من النهي الوارد.  ،،ا تشبیهها �المغربا تشبیهها �المغرباألول، ثم �قوم للثالثة، ثم ُ�سلِّم، هذاألول، ثم �قوم للثالثة، ثم ُ�سلِّم، هذ
 لب: ............لب: ............طاطا

 في الصحیح أن معاو�ة فعله.في الصحیح أن معاو�ة فعله.  ،،فعله �عض الصحا�ةفعله �عض الصحا�ة
 طالب: ............طالب: ............

 فیه؟فیه؟  ماذاماذا
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 طالب: ............طالب: ............
 االضطجاع ُسنَّة لمن صلى ر�عتي الصبح في البیت.االضطجاع ُسنَّة لمن صلى ر�عتي الصبح في البیت.

ُ عَ -َقاَل َرُسوُل للااَِّ َقاَل َرُسوُل للااَِّ َقاَل: َقاَل:   -َعْنهُ َعْنهُ   تعالىتعالى  َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة "" ُ عَ َصلَّى للااَّ َأْفَضُل َأْفَضُل ««: : -َلْیِه َوَسلَّمَ َلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ
َالِة َ�ْعَد اْلَفِر�َضِة َصَالُة اللَّْیلِ  َالِة َ�ْعَد اْلَفِر�َضِة َصَالُة اللَّْیلِ الصَّ  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم.َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم.  »»الصَّ

ــُه ُیِر�ــُد ِ�اللَّْیــِل َجْوَفــهُ  هُ ُ�ْحَتَمــُل َأنَّ ِل َجْوَف ُل َأنَُّه ُیِر�ُد ِ�اللَّْی اِريَّ ِلَحــِدیِث َأِبــي ُهَرْ�ــَرَة ِعْنــَد اْلَجَماَعــِة إالَّ اْلُبَخــاِريَّ   ؛؛ُ�ْحَتَم ِة إالَّ اْلُبَخ َد اْلَجَماَع َرَة ِعْن ي ُهَرْ� ِدیِث َأِب الَ َقــالَ ِلَح وُل ُســِئَل َرُســوُل   ::َق ِئَل َرُس ُس
َالِة َأْفَضـُل َ�ْعـَد اْلَمْكُتوَ�ـةِ   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ   -للااَِّ للااَِّ  ةِ َأيُّ الصَّ َد اْلَمْكُتوَ� ُل َ�ْع َالِة َأْفَض الَ َقـالَ   ؟؟َأيُّ الصَّ ـَالُة ِفـي َجـْوِف اللَّْیـلِ ««  ::َق لِ الصَّ ْوِف اللَّْی ي َج َالُة ِف   »»الصَّ

َحهُ   َوِفي َحِدیِث َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة ِعْنَد التِّْرِمِذيِّ َوِفي َحِدیِث َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة ِعْنَد التِّْرِمِذيِّ  َحهُ َوَصحَّ بُّ : ": "َوَصحَّ بُّ َأْقَرُب َما َ�ُكوُن الـرَّ لرَّ ْوِف  ِمـْن اْلَعْبـِد ِفـي َجـْوِف َأْقَرُب َما َ�ُكوُن ا ي َج ِد ِف ْن اْلَعْب  ِم
ـاَعِة َفُكـنْ   ،،ْآلِخرِ ْآلِخرِ اللَّْیِل االلَّْیِل ا َ ِفـي ِتْلـَك السَّ ـْن َیـْذُكُر للااَّ نْ َفِإْن اْسـَتَطْعت َأْن َتُكـوَن ِممَّ اَعِة َفُك َك السَّ ي ِتْل َ ِف ْذُكُر للااَّ وَن ِممَّْن َی َتَطْعت َأْن َتُك ا َوِفـي َحِدیِثـِه َأْ�ًضـا   ،،""َفِإْن اْس ِه َأْ�ًض ي َحِدیِث َوِف

ِإنَّ َفـِإنَّ   ،،ْآلِخِر َفَصلِّ َما ِشْئتْآلِخِر َفَصلِّ َما ِشْئتَجْوُف اللَّْیِل اَجْوُف اللَّْیِل ا««  ::َقالَ َقالَ   ؟؟َ�ا َرُسوَل للااَِّ َأيُّ اللَّْیِل َأْسَمعُ َ�ا َرُسوَل للااَِّ َأيُّ اللَّْیِل َأْسَمعُ   ::ِعْنَد َأِبي َداُود ُقْلتِعْنَد َأِبي َداُود ُقْلت َف
ـــَالَة ِفیـــِه َمْكُتوَ�ـــٌة َمْشـــُهوَدةٌ الال ُهوَدةٌ صَّ یِه َمْكُتو�ٌَة َمْش َالَة ِف ا َوَرَدْت �ِِه َواْلُمـــَراُد ِمـــْن َجْوِفـــِه اْآلِخـــِر ُهـــَو الثُُّلـــُث اْآلِخـــُر َ�َمـــا َوَرَدْت ِ�ـــِه   ،،»»صَّ ُر َ�مَ ِر هَُو الثُّلُُث اْآلِخ ْن َجْوفِِه اْآلِخ َواْلمَُراُد مِ

 ".".اْألََحاِدیثُ اْألََحاِدیثُ 
من مـن على إطالقه أن أفضل الصالة صالة اللیل، فیدخل فیه على إطالقه أن أفضل الصالة صالة اللیل، فیدخل فیه   وقت التنزُّل اإللهي، لكن هل هو �اقٍ وقت التنزُّل اإللهي، لكن هل هو �اقٍ 

مطلقة ُقیَّدت �ما ورد في جوف اللیل؟ األكثر على أن مطلقة ُقیَّدت �مـا ورد فـي جـوف اللیـل؟ األكثـر علـى أن   أو هيأو هي  ،،غروب الشمس إلى طلوع الصبحغروب الشمس إلى طلوع الصبح
صالة اللیل أفضل من صالة النهار ولو لم �كن في جوف اللیل، ولو لم �كن في الثلث األخیر؛ صالة اللیل أفضل من صالة النهار ولو لم �كن في جوف اللیـل، ولـو لـم �كـن فـي الثلـث األخیـر؛ 

 ألن صالة اللیل أقرب إلى اإلخالص.ألن صالة اللیل أقرب إلى اإلخالص.
 الخشوع والهدوء؟الخشوع والهدوء؟  لىلىطالب: أال تكون العلة أن اللیل أقرب إطالب: أال تكون العلة أن اللیل أقرب إ
ت مع انتكاس الِفَطر قد �كون النهار أقرب وأكثر عندك من ت مع انتكاس الِفَطر قد �كون النهار أقرب وأكثر عنـدك مـن أقرب بال شك، مع أنه في هذه األوقاأقرب بال شك، مع أنه في هذه األوقا

ذهاب الناس إلى دوامهم ومدارسهم �عني من الساعة الثامنة إلى الحاد�ة عشرة هذا أكثر خفاًء ذهـاب النــاس إلــى دوامهـم ومدارســهم �عنــي مـن الســاعة الثامنــة إلـى الحاد�ــة عشــرة هـذا أكثــر خفــاًء 
 من جوف اللیل في هذه األوقات.من جوف اللیل في هذه األوقات.

 ............جوف اللیلجوف اللیلطالب: طالب: 
 في هذه األزمان ما له سكون.في هذه األزمان ما له سكون.

 ......................طالب: .طالب: .
هذا اإلألنهــم �ســهرون هــذا اإل سهرون  هم � ل فیهــا القــراءة �مــا فــي ألن في شــكال، و�ال المفتــرض فــي صــالة الصــبح أنهــا ُتطــوَّ ما  قراءة � ها ال ل فی طوَّ ها ُت في صالة الصبح أن ترض  شكال، و�ال المف

 الحدیث.الحدیث.
 طالب: ............طالب: ............

�عني إخضاع النصوص إلرادات الناس وعاداتهم، لكن ال ینبغي أن �شق �عنـي إخضـاع النصـوص إلرادات النـاس وعـاداتهم، لكـن ال ینبغـي أن �شـق   ،،ما هو مستحسنما هو مستحسـن  ،،الال
نَّة  ،،علیهمعلیهم نَّةُیتقیَّد �السُّ  وال �شق علیهم.وال �شق علیهم.  ،،ُیتقیَّد �السُّ

 ............طالب: ......طالب: ......
 ع عدم مخالفة النصوص.ع عدم مخالفة النصوص.لكن ملكن م  ،،نعم مطلب شرعينعم مطلب شرعي
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ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل للااَِّ َأنَّ َرُسوَل للااَِّ   -َعْنهُ َعْنهُ   تعالىتعالى  َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -َوَعْن َأِبي َأیُّوَب اْألَْنَصاِريِّ َوَعْن َأِبي َأیُّوَب اْألَْنَصاِريِّ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َقاَل: َقاَل:   -َصلَّى للااَّ
ــوِتَر ِ�َخْمــٍس فَ «« ــِوْتُر َحــقٌّ َعَلــى ُ�ــلِّ ُمْســِلٍم، َمــْن َأَحــبَّ َأْن ُی ٍس فَ اْل وِتَر ِ�َخْم بَّ َأْن ُی ْن َأَح ِلٍم، َم لِّ ُمْس ى ُ� قٌّ َعَل ِوْتُر َح ــْل، َوَمــْن َأَحــبَّ اْل بَّ ْلَیْفَع ْن َأَح ْل، َوَم ــَثَالِث ْلَیْفَع ــوِتَر ِب َثَالِث  َأْن ُی وِتَر ِب  َأْن ُی

لْ َفْلَیْفَعــْل، َوَمــْن َأَحــبَّ َأْن ُیــوِتَر ِبَواِحــَدٍة َفْلَیْفَعــلْ  َدٍة َفْلَیْفَع وِتَر ِبَواِح بَّ َأْن ُی ْن َأَح ْل، َوَم ــاَن،   ،،»»َفْلَیْفَع َحُه اْبــُن ِحبَّ ، َوَصــحَّ ُن ِحبَّاَن، َرَواُه اْألَْرَ�َعــُة إالَّ التِّْرِمــِذيَّ َحُه اْب حَّ ، َوَص ِذيَّ ُة إالَّ التِّْرِم َرَواُه اْألَْرَ�َع
َح النََّساِئّي َوْقَفهُ  َح النََّساِئّي َوْقَفهُ َوَرجَّ  ".".َوَرجَّ

عالىتعـالى  َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -اِريِّ اِريِّ َأِبي َأیُّوَب اْألَْنَص َأِبي َأیُّوَب اْألَْنَص   َوَعنْ َوَعنْ : ": "-رحمه هللارحمه هللا–قال الشارح قال الشارح  هُ َعْنـهُ   ت وَل للااَِّ َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ   -َعْن -َأنَّ َرُس
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".ُهَو َدِلیٌل ِلَمْن َقاَل ِبُوُجوِب اْلِوْترِ ُهَو َدِلیٌل ِلَمْن َقاَل ِبُوُجوِب اْلِوْترِ   ،،»»اْلِوْتُر َحقٌّ َعَلى ُ�لِّ ُمْسِلمٍ اْلِوْتُر َحقٌّ َعَلى ُ�لِّ ُمْسِلمٍ ««َقاَل: َقاَل:   -َصلَّى للااَّ

 وهم الحنفیة.وهم الحنفیة.
لْ ْن َأَحـبَّ َأْن ُیـوِتَر ِبـَثَالٍث َفْلَیْفَعـلْ َخْمٍس َفْلَیْفَعْل َومَ َخْمٍس َفْلَیْفَعْل َوَمـَمْن َأَحبَّ َأْن ُیوِتَر �ِ َمْن َأَحبَّ َأْن ُیوِتَر �ِ ««"" َثَالٍث َفْلَیْفَع وِتَر ِب بَّ َأْن ُی ْمَنا اْلَجْمـَع َبْیَنـُه   ،،»»ْن َأَح ُه َقـْد َقـدَّ َع َبْیَن ْمَنا اْلَجْم دَّ ْد َق َق

ــا َعاَرَضــهُ  ــْیَن َم هُ َوَ� ا َعاَرَض ْیَن َم ــَدةٍ ««  ::َوَ� ــوِتَر ِبَواِح ــْن َأَحــبَّ َأْن ُی َدةٍ َوَم وِتَر ِبَواِح بَّ َأْن ُی ْن َأَح ــَو   »»َوَم ــا ُه ــا َ�َم ــا َغْیَرَه ــْن ُدوِن َأْن ُ�ِضــیَف إَلْیَه ا هَُو ِم ا َغْیَرهَا َ�َم یَف إَلْیَه ْن ُدوِن َأْن ُ�ِض ِم
َح النََّساِئّي َوْقَفهُ اُه اْألَْرَ�َعُة إالَّ اُه اْألَْرَ�َعُة إالَّ َروَ َروَ   ،،»»َفْلَیْفَعلْ َفْلَیْفَعلْ ««الظَّاِهُر الظَّاِهُر  َحُه اْبُن ِحبَّاَن َوَرجَّ َح النََّساِئّي َوْقَفهُ  التِّْرِمِذيَّ َوَصحَّ َحُه اْبُن ِحبَّاَن َوَرجَّ  .. التِّْرِمِذيَّ َوَصحَّ

اَرُقْطِنّي ِفي اْلِعَللِ  َح َأُبو َحاِتٍم َوالذُّْهِليُّ َوالدَّ اَرُقْطِنّي ِفي اْلِعَللِ َوَ�َذا َصحَّ َح َأُبو َحاِتٍم َوالذُّْهِليُّ َوالدَّ  ..َواْلَبْیَهِقيُّ َوَغْیُر َواِحٍد َوْقَفهُ َواْلَبْیَهِقيُّ َوَغْیُر َواِحٍد َوْقَفهُ   ،،َوَ�َذا َصحَّ
وَ  وَ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َوُهَو الصَّ  ..ابُ ابُ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َوُهَو الصَّ

ْفِع إْذ َال َمْسَرَح ِلِالْجِتَهاِد ِفیِه َأْي ِفي اْلَمَقاِدیرِ ُقْلت: َوَلُه حُ ُقْلت: َوَلُه حُ  ْفِع إْذ َال َمْسَرَح ِلِالْجِتَهاِد ِفیِه َأْي ِفي اْلَمَقاِدیرِ ْكُم الرَّ  ".".ْكُم الرَّ
 تحدید عدد الر�عات من الشرع، ال �جوز ألحٍد أن ُ�حدد ما لم یرد تحدیده في الشرع. تحدید عدد الر�عات من الشرع، ال �جوز ألحٍد أن ُ�حدد ما لم یرد تحدیده في الشرع. 

ِوْترِ َواْلَحِدیُث َدِلیـٌل َعَلـى إ�َجـاِب اْلـِوْترِ "" اِب اْل ى إ�َج یٌل َعَل ِدیُث َوَ�ـُدلُّ َلـُه َأْ�ًضـا َحـِدیُث   ،،َواْلَحِدیُث َدِل ا َح ُه َأْ�ًض ُدلُّ َل َرَة ِعنْ َأِبـي ُهَرْ�ـَرَة ِعْنـَوَ� ي ُهَرْ� َد َد َأْحَمـَد َأِب وِتْر َمـْن َلـْم ُیـوِتْر ««َد َأْحَم ْم ُی ْن َل َم
ــا ــْیَس ِمنَّ ْیَس ِمنَّاَفَل ــةُ   ،،»»َفَل ــْت اْلَحَنِفیَّ ــِه َذَهَب ْت اْلَحَنِفیَّةُ َوِ�َلــى ُوُجوِ� ى ُوُجو�ِِه َذَهَب ــْیَس ِبَواِجــٍب   ،،َوِ�َل ــُه َل ٍب َوَذَهــَب اْلُجْمُهــوُر إَلــى َأنَّ ْیَس ِبَواِج ى َأنَُّه َل وُر إَل َب اْلُجْمُه َتِدلِّیَن ُمْســَتِدلِّیَن   ؛؛َوَذَه ُمْس

يٍّ ِ�َحــِدیِث َعِلــيٍّ  ِدیِث َعِل ُ َعْنــهُ -ِ�َح هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ ْتٍم َ�َهْیئَ اْلــِوْتُر َلــْیَس ِ�َحــْتٍم َ�َهْیَئــ: : -َرِض ْیَس ِ�َح ِوْتُر َل ةِ ِة اْلَمْكُتوَ�ــةِ اْل ــُه ُســنٌَّة َســنََّها َرُســوُل   ،،ِة اْلَمْكُتوَ� وُل َوَلِكنَّ نََّها َرُس نٌَّة َس َوَلِكنَُّه ُس
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّم  -للااَِّ للااَِّ  لَّمَصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی هْ َوَ�ـْأِتي َلْفُظـُه ِعْنـَد اْبـِن َماَجـهْ   ..-َصلَّى للااَّ ِن َماَج َد اْب ُه ِعْن ْأِتي َلْفُظ َالِتُكْم إنَّ اْلـِوْتَر َلـْیَس ِ�َحـْتٍم َوَال َ�َصـَالِتُكْم   ::َوَ� ْتٍم َوَال َ�َص ْیَس ِ�َح ِوْتَر َل إنَّ اْل

ُ َعَلْیِه وَ -َوَلِكْن َرُسوُل للااَِّ َوَلِكْن َرُسوُل للااَِّ   ،،اْلَمْكُتوَ�ةِ اْلَمْكُتوَ�ةِ  ُ َعَلْیِه وَ َصلَّى للااَّ ُرواَ�ا َأْهَل اْلُقـْرآِن َأْوِتـُروا««  ::َر َوَقالَ َر َوَقالَ َأْوتَ َأْوتَ   -َسلَّمَ َسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْرآِن َأْوِت َ َفـِإنَّ للااََّ   ،،َ�ا َأْهَل اْلُق ِإنَّ للااَّ َف
 ..»»ِوْتٌر ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ ِوْتٌر ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ 

ـــوَب ِبَلْفـــظِ  ـــَة َأنَّ اْبـــَن اْلُمْنـــِذِر َرَوى َحـــِدیَث َأِبـــي َأیُّ ظِ َوَذَكـــَر اْلَمْجـــُد اْبـــُن َتْیِمیَّ ِدیَث َأبِي َأیُّوَب ِبَلْف ِذِر َرَوى حَ َن اْلُمنْ ُن َتْیِمیََّة َأنَّ ابْ ُد ابْ قٌّ اْلـــِوْتُر َحـــقٌّ ««  ::َوَذكََر اْلَمجْ ِوْتُر حَ َولَْیَس َوَلـــْیَس   ،،الْ
 ".".»»َوَلُكْم َتَطوُّعٌ َوَلُكْم َتَطوُّعٌ   ،، َعَليَّ َفَراِئُض  َعَليَّ َفَراِئُض َالٌث ُهنَّ َالٌث ُهنَّ ثَ ثَ ««  ::َوِ�َحِدیثِ َوِ�َحِدیثِ   ،،»»ِبَواِجٍب ِبَواِجٍب 

 على ضعٍف فیه ومقاٍل شدید. على ضعٍف فیه ومقاٍل شدید. 
َ ِوْتٌر ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ ««طالب: ما مدى صحة حدیث طالب: ما مدى صحة حدیث  َ ِوْتٌر ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ َفِإنَّ للااَّ  ؟؟»»َفِإنَّ للااَّ

 لكنه محمول على الندب.لكنه محمول على الندب.  ،،األمر ثابتاألمر ثابت
َ ِوْتٌر ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ ««  طالب: هذا الحدیث ثابتطالب: هذا الحدیث ثابت َ ِوْتٌر ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ ِإنَّ للااَّ  ؟ ؟ »»ِإنَّ للااَّ

 ء؟ء؟نعم، عندك فیه شينعم، عندك فیه شي  ثابتثابت
 ..طالب: سمعت أن فیه مقاًال طالب: سمعت أن فیه مقاًال 

   ؟؟اائً ئً أحد �حفظ فیه شیأحد �حفظ فیه شی
 هذا الحدیث مشهور من �اب المشهور عند العرب.هذا الحدیث مشهور من �اب المشهور عند العرب.  ،،طالب: دائًما �ستشهد �ه العوامطالب: دائًما �ستشهد �ه العوام
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 المانع أن �صح وهو مشهور؟المانع أن �صح وهو مشهور؟  ماما
 طالب: ............طالب: ............

 ..»»ن َتطوَّعن َتطوَّع، إالَّ أ، إالَّ أالال««: : قالقال  ؟؟غیرهاغیرها  يّ يّ هل علهل عل  ::والقر�نة الصارفةوالقر�نة الصارفة  ،،للندبللندب  »»َأْوِتُرواَأْوِتُروا««  نعم، هذا األمرنعم، هذا األمر
ــ"" ــوَب الَّ ــُد ِبَهــا، َعَلــى َأنَّ َحــِدیَث َأِبــي َأیُّ ــُه ُمَتاَ�َعــاٌت َیَتَأیَّ ــِوْتَر، َوِ�ْن َ�ــاَن َضــِعیًفا َفَل ي َأیُّوَب الَّ َوَعــدَّ ِمْنَهــا اْل ِدیَث َأِب ى َأنَّ َح ا، َعَل اٌت َیَتَأیَُّد ِبَه ُه ُمَتاَ�َع ِعیًفا َفَل اَن َض ِوْتَر، َوِ�ْن َ� ا اْل دَّ ِمْنَه ِذي ِذي َوَع

�َجاِب َقْد َعَرْفَت َأنَّ اْألََصحَّ َوْقُفُه َعَلْیِه، َوِ�ْن َسَبَق َأنَّ  �َجاِب َقْد َعَرْفَت َأنَّ اْألََصحَّ َوْقُفُه َعَلْیِه، َوِ�ْن َسَبَق َأنَّ اْسَتَدلَّ ِ�ِه َعَلى اإلِْ َو َال َم اْلَمْرُفـوِع َفُهـَو َال  َلُه ُحكْ  َلُه ُحْكـاْسَتَدلَّ ِ�ِه َعَلى اإلِْ وِع َفُه َم اْلَمْرُف
�َجاُب َقْد ُ�ْطَلُق َعَلى اْلَمْسُنونِ  �َجاِب، َواإلِْ الََّة َعَلى َعَدِم اإلِْ �َجاُب َقْد ُ�ْطَلُق َعَلى اْلَمْسُنونِ ُ�َقاِوُم اْألَِدلََّة الدَّ �َجاِب، َواإلِْ الََّة َعَلى َعَدِم اإلِْ ي َ�َما َسَلَف ِفـي   ،،َتْأِكیًداَتْأِكیًدا  ؛؛ُ�َقاِوُم اْألَِدلََّة الدَّ َ�َما َسَلَف ِف

 ..ُغْسِل اْلُجُمَعةِ ُغْسِل اْلُجُمَعةِ 
َثَالثٍ ِ�َخْمٍس َوِ�ـَثَالثٍ ««  ::َوَقْوُلهُ َوَقْوُلهُ  ُد إالَّ فِ َأْي َوَال َ�ْقُعـُد إالَّ ِفـ  »»ِ�َخْمٍس َوِ� اَهـاي آِخرِ ي آِخرِ َأْي َوَال َ�ْقُع سِ َوَ�ـْأِتي َحـِدیُث َعاِئَشـَة ِفـي اْلَخْمـسِ   ،،َه ي اْلَخْم َة ِف ِدیُث َعاِئَش ْأِتي َح هُ َقْوُلـهُ   َوَ�   ::َقْوُل

َحاَ�ةِ   »»ِبَواِحَدةٍ ِبَواِحَدةٍ «« َحاَ�ةِ َظاِهُرُه ُمْقَتَصًرا َعَلْیَها، َوَقْد ُرِوَي ِفْعُل َذِلَك َعْن َجَماَعٍة ِمْن الصَّ ُن َفَأْخَرَج ُمَحمَُّد ْبـُن   ،،َظاِهُرُه ُمْقَتَصًرا َعَلْیَها، َوَقْد ُرِوَي ِفْعُل َذِلَك َعْن َجَماَعٍة ِمْن الصَّ َفَأْخَرَج ُمَحمَُّد ْب
ـاِئِب ْبـنِ  نِ َنْصٍر َوَغْیُرُه ِ�ِإْسَناٍد َصـِحیٍح َعـْن السَّ اِئِب ْب ْن السَّ ِحیٍح َع لِّ َأنَّ ُعَمـَر َقـَرَأ اْلُقـْرآَن َلْیَلـًة ِفـي َرْكَعـٍة َلـْم ُ�َصـلِّ   ::دَ دَ  َیِز� َیِز�ـَنْصٍر َوَغْیُرُه ِ�ِإْسَناٍد َص ْم ُ�َص ٍة َل ي َرْكَع ًة ِف ْرآَن َلْیَل َرَأ اْلُق َر َق َأنَّ ُعَم

 ".".َغْیَرَهاَغْیَرَها
 ..-ههرضي هللا عنرضي هللا عن  -هذا معروف عن عثمانهذا معروف عن عثمان

 طالب: ............طالب: ............
 قرأ فیها القرآن �له.قرأ فیها القرآن �له.
 طالب: ............طالب: ............

 ثابت عن عثمان.ثابت عن عثمان.
 طالب: ............طالب: ............

 ..-رضي هللا عنهرضي هللا عنه-نعم هو معروف عن عثمان نعم هو معروف عن عثمان 
 ........................  طالب:طالب:

 هو عن عثمان.هو عن عثمان.
 ". ". َوَأنَّ اْبَن َعبَّاٍس اْسَتْصَوَ�هُ َوَأنَّ اْبَن َعبَّاٍس اْسَتْصَوَ�هُ   ،،َأنَّ ُمَعاِوَ�َة َأْوَتَر ِبَرْكَعةٍ َأنَّ ُمَعاِوَ�َة َأْوَتَر ِبَرْكَعةٍ : : َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ ""

 طالب: هل �مضي اللیل �قراءة القرآن �له؟طالب: هل �مضي اللیل �قراءة القرآن �له؟
 نعم.نعم.

 طالب: هل �كفي؟طالب: هل �كفي؟
 �كفي �كفي، �م �كفیك أنت؟ في �م تقرأ الجزء؟�كفي �كفي، �م �كفیك أنت؟ في �م تقرأ الجزء؟

 طالب: قراءًة فقط؟طالب: قراءًة فقط؟
 ..نعمنعمقراءة قراءة 

 طالب: في نصف ساعة.طالب: في نصف ساعة.
 أنت ترتل.أنت ترتل.

 طالب: ............طالب: ............
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 ُر�ع.ُر�ع.ففهذا المتوسط ثلث، وأما �ثیر من الناس هذا المتوسط ثلث، وأما �ثیر من الناس 
 طالب: الترتیل أفضل �ا شیخ.طالب: الترتیل أفضل �ا شیخ.

نت�نـت  اقرأ وارق، �مااقرأ وارق، �ما««الترتیل أفضل، لكن �ثرة الحروف لها شأن، الترتیل أفضل، لكن �ثرة الحروف لها شأن،  هذ� تقـرأ هـذ�   � قرأ  ترتیًال �ـان أو تـرتیًال   اات كما كمـا   »»�ان أو 
 في المسند وغیره. في المسند وغیره. 

 طالب: ............طالب: ............
  ،،یتدبرون، و�عتبرون، وُ�رتلون یتـدبرون، و�عتبـرون، وُ�رتلـون   أنهمأنهـم  هذا شيء آخر، لكن ُ�ستحب نعم، والسلف عادتهمهذا شيء آخر، لكن ُ�ستحب نعم، والسلف عـادتهمففأما �جب أما �جب 

هذه عادتهم، دیدنهم القراءة في سبع، لكن هذه عادتهم، دیدنهم القراءة في سبع، لكن   ،،و�كثرون القراءة، و�ستغلون الفرص واألوقات واألماكنو�كثرون القراءة، و�ستغلون الفرص واألوقات واألماكن
 ثبت عنهم قراءته في یوم.ثبت عنهم قراءته في یوم.  ،،في األوقات الفاضلة �قرؤونه في یومفي األوقات الفاضلة �قرؤونه في یوم

 طالب: ............طالب: ............
إن �ان دیدنه قراءة القرآن في ثالث في سعته وشدته إن �ـان دیدنـه قـراءة القـرآن فـي ثـالث فـي سـعته وشـدته   ،،آن في أقل من ثالثآن فـي أقـل مـن ثـالثقرأ القر قـرأ القـر ال �فقه من ال �فقه من 

واألوقات تتفاوت، قد تكون الثالث �النسبة لبعض الناس �عني واألوقات تتفاوت، قد تكون الثالث �النسبة لبعض النـاس �عنـي   ،،ورخائه معروف، والناس یتفاوتون ورخائه معروف، والناس یتفاوتون 
لغیره، و�عض الناس المشغولین ما یتدبر لو قرأ في سنة، لكن الكالم على غالب الناس ال لغیره، و�عض الناس المشغولین ما یتدبر لو قرأ في سنة، لكن الكالم على غالب الناس ال   ااأسبوعً أسبوعً 
 هم.هم.فرادهم وخواصفرادهم وخواصعلى أعلى أ

   طالب: ............طالب: ............
َرْأ اْقـَرْأ ««هذا لعبد هللا بن عمرو هذا لعبـد هللا بـن عمـرو  قرآن القـرآن اْق زدِفـي َسـْبٍع، َوَال َتـزدال ْبٍع، َوَال َت ي َس ومع ذلك زاد، فكونه خالف النهي مع ومـع ذلـك زاد، فكونـه خـالف النهـي مـع   ،،»»ِف

 مواجهته �ه یدل على أن هذا األمر لالستحباب.  مواجهته �ه یدل على أن هذا األمر لالستحباب.  
ُ َعْنهُ -َوَعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َوَعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ نٌَّة َهْیَئـِة اْلَمْكُتوَ�ـِة، َوَلِكـْن ُسـنٌَّة ُر ِ�َحْتٍم �َ ُر ِ�َحْتٍم �َ َقاَل: َلْیَس اْلِوتْ َقاَل: َلْیَس اْلِوتْ   -َرِضَي للااَّ ْن ُس ِة، َوَلِك ِة اْلَمْكُتوَ� َهْیَئ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسنََّها َرُسوُل للااَِّ َسنََّها َرُسوُل للااَِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َنهُ   ،،-َصلَّى للااَّ َنهُ َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَحسَّ َحُه.  ،،َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَحسَّ ، َواْلَحاِكُم َوَصحَّ َحُه.َوالنََّساِئيُّ ، َواْلَحاِكُم َوَصحَّ  َوالنََّساِئيُّ
َم َأنَُّه ِمْن َأِدلَِّة اْلُجْمُهوِر َعَلى َعَدمِ  َم َأنَُّه ِمْن َأِدلَِّة اْلُجْمُهوِر َعَلى َعَدمِ َتَقدَّ  اْلُوُجوِب.اْلُوُجوِب.  َتَقدَّ

 ".".َوَذَكَرُه اْلَقاِضي اْلَخْیِميُّ َوَذَكَرُه اْلَقاِضي اْلَخْیِميُّ   ،،ي َحِدیِث َعِليٍّ َهَذا َعاِصُم ْبُن َضْمَرَة َتَكلََّم ِفیِه َغْیُر َواِحدٍ ي َحِدیِث َعِليٍّ َهَذا َعاِصُم ْبُن َضْمَرَة َتَكلََّم ِفیِه َغْیُر َواِحدٍ َوفِ َوفِ 
 الخیمي �ماني من الیمن هذا القاضي الخیمي.الخیمي �ماني من الیمن هذا القاضي الخیمي.

َرامِ َوَذَكَرُه اْلَقاِضي اْلَخْیِميُّ ِفي َحَواِشیِه َعَلى ُبُلـوِغ اْلَمـَرامِ "" وِغ اْلَم ْم أَ َوَلـْم أَ   ،،َوَذَكَرُه اْلَقاِضي اْلَخْیِميُّ ِفي َحَواِشیِه َعَلى ُبُل يِجـْدُه ِفـيَوَل ْدُه ِف یصِ ْلِخـیصِ التَّ التَّ ((  ِج ا َبـْل َذَكـَر ُهَنـا   ،،))ْلِخ َر ُهَن ْل َذَك َب
ْبهُ  َحُه اْلَحاِكُم َوَلْم َیَتَعقَّ ْبهُ َأنَُّه َصحَّ َحُه اْلَحاِكُم َوَلْم َیَتَعقَّ  ".".َفَما َأْدِري ِمْن َأْیَن َنَقَل اْلَقاِضيَفَما َأْدِري ِمْن َأْیَن َنَقَل اْلَقاِضي  ،،َأنَُّه َصحَّ

 من التلخیص؟من التلخیص؟  الخیمي نقلهالخیمي نقله  لكن هذالكن هذا
 طالب: ............طالب: ............

ب أنه لیس �موجوٍد في ب أنه لیس �موجوٍد في لُیتَعقَّ لُیتَعقَّ   ؛؛هو موجود في التلخیص، لكن هل نص على أنه نقله من التلخیصهو موجود في التلخیص، لكن هل نص على أنه نقله من التلخیص
التلخیص؟ لكن القاعدة المطَّردة للشارح صاحب (بدر التمام) أن هذه األحكام إنما �لها مأخوذة التلخیص؟ لكـن القاعـدة المطَّـردة للشـارح صـاحب (بـدر التمـام) أن هـذه األحكـام إنمـا �لهـا مـأخوذة 

 من التلخیص، ولعل الخیمي مثله اصطلح على هذا. من التلخیص، ولعل الخیمي مثله اصطلح على هذا. 
 دة حواشي الخیمي �ا شیخ؟دة حواشي الخیمي �ا شیخ؟موجو موجو طالب: طالب: 
 �هللا ما أعرف.�هللا ما أعرف.  ،،ما أدري ما أدري 
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ا َلْفظُ ُثمَّ َرَأْیت ِفي التَّْقِر�ِب َمـا َلْفُظـ"" ـُلوِليُّ ُثمَّ َرَأْیت ِفي التَّْقِر�ِب َم ُلوِليُّ ُه: َعاِصـُم ْبـُن َضـْمَرَة السَّ ْمَرَة السَّ ُن َض ُم ْب اِدَسـِة َمـاَت   ُه: َعاِص اَت اْلُكـوِفيُّ َصـُدوٌق ِمـْن السَّ ِة َم اِدَس ْن السَّ ُدوٌق ِم وِفيُّ َص اْلُك
 ".".َسَنَة َأْرَ�ٍع َوَسْبِعینَ َسَنَة َأْرَ�ٍع َوَسْبِعینَ 

 تعلیق �قول: من الثالثة؟تعلیق �قول: من الثالثة؟  ههفیفی  ،،من السادسةمن السادسة
 طالب: ............طالب: ............

 من الثالثة؟ مات سنة �م؟من الثالثة؟ مات سنة �م؟
 طالب: ............طالب: ............

 بدون؟بدون؟أم أم عند�م �اء عند�م �اء 
 طالب: ............طالب: ............

ستحیل أن ��صــحیح إذا �ــان مــن الثالثــة �ســتحیل أن �  سسلیلــی ثة � من الثال �ان  ئةكــون ومائــة�صحیح إذا  عمإذا �ــان مــن السادســة نعــم  ،،كون وما سة ن من الساد �ان  مل�حتمــل  ،،إذا    ..�حت
 ؟؟(التقر�ب) األول عاصم(التقر�ب) األول عاصم

 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.، ، األولاألول  آخرآخر
 طالب: ...........طالب: ...........

 السلولي؟السلولي؟  ؟؟عاصم بن ضمرةعاصم بن ضمرة
 طالب: ............طالب: ............

 صدوق من الثالثة مات سنة أر�ٍع وسبعین.صدوق من الثالثة مات سنة أر�ٍع وسبعین.
 ثالثة.ثالثة.من المن الطالب: طالب: 

 لثالثة مات سنة أر�ٍع وسبعین، �عني ما �حتاج أن ُ�قال: ومائة.لثالثة مات سنة أر�ٍع وسبعین، �عني ما �حتاج أن ُ�قال: ومائة.من امن ا
 طالب: ............طالب: ............

 ..أحیاًنا ما ُ�حتاج أن ُتذ�ر المائة ولو �انت مرادة، ال یلزم أن ُتذ�رأحیاًنا ما ُ�حتاج أن ُتذ�ر المائة ولو �انت مرادة، ال یلزم أن ُتذ�ر  ،،مائةمائةو و 
ثةفالثالثــة قةالطبقـــة  هيهــي  فالثال سیر�نمــن التـــا�عین �الحســن وابـــن ســیر�ن  الوسطىالوســطى  الطب بن  تا�عین �الحسن وا سةوالسادســة  ..من ال قة طبقـــة   ،،والساد صرمــن عاصـــرطب   من عا

حد من الصحا�ة حـد مـن الصـحا�ة أألقاء لقـاء   مموا الواحد واالثنین من الصحا�ة، لكن لم یثبت لهوا الواحد واالثنین من الصحا�ة، لكن لم یثبـت لهـالذین رأالذین رأ  ، �عني، �عنيالخامسةالخامسة
 ..ججكابن جر�كابن جر�
 هذه �عد المائة بال شك �ا شیخ.هذه �عد المائة بال شك �ا شیخ.طالب: طالب: 

فالجمع هــذا إن �ــان مــن السادســة، لكنــه قــال: مــن الثالثــة، الصــواب مــن الثالثــة، ثــم قــال: ومائــة، فــالجمع  ئة،  قال: وما ثم  ثة،  من الثال ثة، الصواب  من الثال قال:  نه  من السادسة، لك �ان  هذا إن 
 بینهما خطأ.بینهما خطأ.

 طالب: ............طالب: ............
 �جه وأحكامه �لها من التلخیص.�جه وأحكامه �لها من التلخیص.شارح صاحب بدر التمام تخار شارح صاحب بدر التمام تخار 

 طالب: ............طالب: ............
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ا؛ تلخـیص، وأمـا الشـرح فهـو �عتمـد النـووي وفـتح البـاري غالًبـا؛ �حكم على األحادیث وُ�خرِّجها من ال�حكم علـى األحادیـث وُ�خرِّجهـا مـن ال تلخیص، وأما الشرح فهو �عتمد النووي وفتح الباري غالًب
 ألن مراجعه تز�د على خمسة.ألن مراجعه تز�د على خمسة.

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل للااَِّ َأنَّ َرُسوَل للااَِّ : : -َعْنُهَماَعْنُهَما  تعالىتعالى  َرِضَي للااَُّ َرِضَي للااَُّ -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد للااَِّ َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد للااَِّ "" لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی اَم َقـاَم   -َصلَّى للااَّ َق
 ".".ِفي َشْهِر َرَمَضانَ ِفي َشْهِر َرَمَضانَ 

 طالب: ............طالب: ............
 رجع إلى �ثیر من الكتب.رجع إلى �ثیر من الكتب.  ،،الال
وَل للااَِّ َأنَّ َرُســوَل للااَِّ "" ــلَّمَ -َأنَّ َرُس ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــْم   -َص ــِة َفَل ــْن اْلَقاِبَل ــُروُه ِم ــمَّ اْنَتَظ ــْهِر َرَمَضــاَن ُث ــي َش ــاَم ِف ْم َق ِة َفَل ْن اْلَقاِبَل اَن ثُمَّ اْنَتظَُروُه ِم ْهِر َرَمَض قَاَم فِي َش

 ".".َ�ْخُرجْ َ�ْخُرجْ 
 �كفي.�كفي.�كفي �كفي 

 في التراو�ح الكالم طو�ل.في التراو�ح الكالم طو�ل.
 

 


