
 
 

 كتاب شرح 
 
 س

 
 المبل الس

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                                                     

 

 جعفر الطیارمسجد  المكان:  تار�خ المحاضرة:



 
 

  
 

=i_|||||k‘=}à|||||è=i_k ‘=}àè|||||�åÿ^=⁄g|||||�ã� åÿ^=⁄g� ãfl˙fl˙JÓ |̇||||îÿ^=i_|||||k‘Ó˙î ÿ^=i_k ‘=
=

2 

 ..نعمنعم
مد هلل ر �ســـم هللا الـــرحمن الـــرحیم، الحمـــد هلل ر    لرحیم، الح لرحمن ا سم هللا ا عاب العـــا� یاء لمین، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبیـــاء ب ال شرف األنب لى أ سالم ع صالة وال لمین، وال

 ،،والمرسلین نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه والتا�عین، أما �عدوالمرسلین نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه والتا�عین، أما �عد
  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–َوَعْن َعِليٍّ َوَعْن َعِليٍّ : ": "-رحمنا هللا تعالى و��اهرحمنا هللا تعالى و��اه–فقد قال المصنِّف فقد قال المصنِّف 

ُ َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ  لَّمَ َصـــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ لَّى للااَّ ْرآنِ ْهـــَل اْلُقـــْرآنِ ا أَ ا أَ َأْوتُِروا �َ َأْوِتـــُروا َ�ـــ««: : -َص َ ِوْتـــٌر ُ�ِحـــبُّ اْلـــِوْترَ   ؛؛هَْل اْلُق ِوْترَ َفـــِإنَّ للااَّ بُّ الْ َ ِوتٌْر ُ�ِح ُة َرَواُه اْلَخْمَســـُة   »»فَِإنَّ للااَّ َرَواُه اْلَخْمَس
َحُه اْبُن ُخَزْ�َمَة. َحُه اْبُن ُخَزْ�َمَة.َوَصحَّ  َوَصحَّ

يٍّ َوَعـْن َعِلـيٍّ   ::-رحمه هللارحمه هللا–قال الشارح قال الشارح  ْن َعِل ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–َوَع وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـِه -َق ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
َ ِوْترٌ ْلُقرْ ْلُقرْ َأْوِتُروا َ�ا َأْهَل اَأْوِتُروا َ�ا َأْهَل ا««-َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َ ِوْترٌ آِن َفِإنَّ للااَّ اَم َوَال ِفي النَِّهاَ�ِة: َأْي َواِحٌد ِفـي َذاِتـِه َال َ�ْقَبـُل اِالْنِقَسـاَم َوَال » » آِن َفِإنَّ للااَّ ُل اِالْنِقَس ِه َال َ�ْقَب ي َذاِت ِفي النَِّهاَ�ِة: َأْي َواِحٌد ِف

 التَّْجِزَئَة َواِحٌد ِفي ِصَفاِتِه َال َشِبیَه َلُه َوَال ِمْثَل. َواِحٌد ِفي َأْفَعاِلِه َال َشِر�َك َلُه َوَال ُمِعیَن.التَّْجِزَئَة َواِحٌد ِفي ِصَفاِتِه َال َشِبیَه َلُه َوَال ِمْثَل. َواِحٌد ِفي َأْفَعاِلِه َال َشِر�َك َلُه َوَال ُمِعیَن.
 ".".َوَ�ْقَبُلُه ِمْن َعاِمِلهِ َوَ�ْقَبُلُه ِمْن َعاِمِلهِ   ،،َعَلْیهِ َعَلْیهِ   یبُ یبُ ُیثِ ُیثِ   »»ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ ُ�ِحبُّ اْلِوْترَ ««

 ..سبحانه وتعالىسبحانه وتعالىفیه إثبات المحبة هلل فیه إثبات المحبة هلل ففُیثیب هذا من الزم، و�ال ُیثیب هذا من الزم، و�ال 
 طالب: ............طالب: ............

على ما یلیق �جالله وعظمته، أما اإلثا�ة فهو من على ما یلیق �جالله وعظمتـه، أمـا اإلثا�ـة فهـو مـن   -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–أقول: فیه إثبات المحبة هلل أقول: فیه إثبات المحبة هلل 
 الزم المحبة.الزم المحبة.

 ..ُن ُخَزْ�َمةَ ُن ُخَزْ�َمةَ َحُه ابْ َحُه ابْ َوَصحَّ َوَصحَّ   ،،َرَواُه اْلَخْمَسةُ َرَواُه اْلَخْمَسةُ ""
ْرآنِ اْلُمَراُد ِ�َأْهـِل اْلُقـْرآنِ  ِل اْلُق ُقوا اْلُقـْرآنَ   ::اْلُمَراُد ِ�َأْه ْرآنَ اْلُمْؤِمُنـوَن؛ ِألَنَُّهـْم الَّـِذیَن َصـدَّ ُقوا اْلُق دَّ ْم الَِّذیَن َص وَن؛ ِألَنَُّه ـًة َمـْن َیَتـَولَّى ِحْفَظـهُ   ،،اْلُمْؤِمُن هُ َوَخاصَّ َولَّى ِحْفَظ ْن َیَت ًة َم وُم َوَ�ُقـوُم   ،،َوَخاصَّ َوَ�ُق

 .ِبِتَالَوِتِه َوُمَراَعاِة ُحُدوِدِه َوَأْحَكاِمهِ ِبِتَالَوِتِه َوُمَراَعاِة ُحُدوِدِه َوَأْحَكاِمهِ 
اٌض َقـاَل اْلَقاِضـي ِعَیـاٌض   اایِه َ�مَ یِه َ�َمـِوْتٌر فِ ِوْتٌر فِ   َتَعاَلىَتَعاَلى  َوالتَّْعِلیُل ِ�َأنَّهُ َوالتَّْعِلیُل ِ�َأنَّهُ  اَل اْلَقاِضي ِعَی ـْيَء َأْدَنـى ُمَناَسـَبٍة   ::َق َبٍة َأنَّ ُ�ـلَّ َمـا َناَسـَب الشَّ ى ُمَناَس ْيَء َأْدَن َب الشَّ ا َناَس لَّ َم َأنَّ ُ�

الَِّة َعَلى َعَدِم ُوُجوِب اْلِوْترِ   ،،َكاَن َأَحبَّ إَلْیهِ َكاَن َأَحبَّ إَلْیهِ  الَِّة َعَلى َعَدِم ُوُجوِب اْلِوْترِ َوَقْد َعَرْفت َأنَّ اْألَْمَر ِللنََّدِب ِلْألَِدلَِّة الَِّتي َسَلَفْت الدَّ  ".".َوَقْد َعَرْفت َأنَّ اْألَْمَر ِللنََّدِب ِلْألَِدلَِّة الَِّتي َسَلَفْت الدَّ
ــا للحنفیــة، والمناســبة سبةخالًف یة، والمنا ا للحنف بة ألوالمحبــة أل  خالًف ــا: والمح نا: دنــى مناســبة إن هللا وتــٌر ُ�حــب الــوتر، لــو طردنــا ذلــك لقلن لك لقل نا ذ لو طرد لوتر،  حب ا سبة إن هللا وتٌر ُ� نى منا د

 وهكذا.وهكذا.  ،،رحیٌم ُ�حب الرحمة، �ر�ٌم ُ�حب الكرم، عز�ٌز ُ�حب العزةرحیٌم ُ�حب الرحمة، �ر�ٌم ُ�حب الكرم، عز�ٌز ُ�حب العزة
 طالب: ............طالب: ............

ـــار ـــل الجب ـــه، مث ـــنص �خالف ـــي ال بارإال مـــا ورد ف ثل الج فه، م لنص �خال في ا ما ورد  ـــر  ،،إال  ـــر�ن، متكب ـــه ال ُ�حـــب المتجب برلكن بر�ن، متك حب المتج نه ال ُ� ـــه ال ُ�حـــب   ،،لك حب لكن نه ال ُ� لك
 المتكبر�ن.المتكبر�ن.

 ........طالب: ........طالب: ........
 ورد االستثناء، جبار ال ُ�حب المتجبر�ن، متكبر ال ُ�حب المتكبر�ن.ورد االستثناء، جبار ال ُ�حب المتجبر�ن، متكبر ال ُ�حب المتكبر�ن.  ،،مطردةمطردة  لیستلیست  ،،الال

 هل یلزم أن �كون لكل صفة اسم؟هل یلزم أن �كون لكل صفة اسم؟طالب: طالب: 
 العكس، من �ل اسٍم صفة صحیح، لكن ال عكس.العكس، من �ل اسٍم صفة صحیح، لكن ال عكس.  ،،الال
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ــِن ُعَمــَر "" َر َوَعــْن اْب ِن ُعَم ْن اْب ُ َعْنُهَمــا-َوَع اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنُهَم َي للااَّ يَّ َأنَّ النَِّبــيَّ   -َرِض ــِه وَ -َأنَّ النَِّب ُ َعَلْی ِه وَ َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَّمَ َســلَّمَ َص ــاَل:   -َس اَل: َق رَ اْجَعُلــوا آِخــرَ ««َق وا آِخ   اْجَعُل
 ..ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   ،،»»َصَالِتُكْم ِ�اللَّْیِل ِوْتًراَصَالِتُكْم ِ�اللَّْیِل ِوْتًرا

ـَلُف ِفـي َمْوِضـَعْیِن َأَحـُدُهَما ِفـي َمْشـُروِعیَِّة َرْكَعَتـْیِن َ�ْعـَد اْلـِوْترِ  ِوْترِ ِفي َفْتِح اْلَباِري َأنَُّه اْخَتَلـَف السَّ َد اْل ْیِن َ�ْع ُروِعیَِّة َرْكَعَت ي َمْش ُدُهَما ِف َعْیِن َأَح ي َمْوِض َلُف ِف َف السَّ ْن  ِمـْن ِفي َفْتِح اْلَباِري َأنَُّه اْخَتَل  ِم
 ".".ُجُلوسٍ ُجُلوسٍ 

بي فعلهــا النبــي  ها الن یه الصالة و علیــه الصــالة و –فعل سالمالســالمعل فيوفیهــا نــوع منافــاة لألمــر فــي  ،،-ال فاة لألمر  نوع منا ها  خر الصالة وترً جعــل آخــر الصــالة وتــرً   وفی ، إذا ، إذا ااجعل آ
 صلى ر�عتین من جلوس ما صار آخر صالته من اللیل وتًرا.صلى ر�عتین من جلوس ما صار آخر صالته من اللیل وتًرا.

 طالب: ............طالب: ............
ــذلك صــلى �عــد الــوتر ر�عتــین وهــو جــالس، النبــي  بي ول جالس، الن تین وهو  لوتر ر�ع عد ا سالمعلیــه الصــالة والســالم–ولذلك صلى � صالة وال یه ال هل فعلهمــا، لكــن هــل   -عل كن  ما، ل فعله

ثل األمر في قوله: �كــون امتثــل األمــر فــي قولــه:  َر َص اْجَعُلــوا آِخــَر َصــ««�كون امت وا آِخ ًراْیــِل ِوْتــًراَالِتُكْم ِ�اللَّ َالِتُكْم ِ�اللَّ اْجَعُل ِل ِوْت یل جعــل آخــر صــالته �اللیــل ما مــا   ؟؟»»ْی جعل آخر صالته �الل
 ر�عتین. ر�عتین.   ااهمهم  ننییذذلل، إنما جعلها هذا الشفع ال، إنما جعلها هذا الشفع الااوترً وترً 

 طالب: ............طالب: ............
 سیأتي �المه.سیأتي �المه.

َل ِمْن اللَّْیِل "" َل ِمْن اللَّْیِل َوالثَّاِني َمْن َأْوَتَر ُثمَّ َأَراَد َأْن َیَتَنفَّ لِ ففَوالثَّاِني َمْن َأْوَتَر ُثمَّ َأَراَد َأْن َیَتَنفَّ لِ َهْل َ�ْكَتِفي ِبِوْترِِه اْألَوَّ  ؟".؟".َهْل َ�ْكَتِفي ِبِوْترِِه اْألَوَّ
یل، فأوتر قبل أن ه أنــه ال �قــوم مــن اللیــل، فــأوتر قبــل أن لى ظنلــى ظنــغلب عغلــب ع نه ال �قوم من الل یل، ینــام مــن �ــاب االحتیــاط، ثــم قــام مــن اللیــل، ه أ یاط، ثم قام من الل نام من �اب االحت ی

ي َال ِوْتـَراِن ِفـي ««ماذا �صنع؟ هل نقول له: اجعل آخر صالتك من اللیل وتًرا �عني أوتر ثانی�ا؟ ال، ماذا �صنع؟ هل نقول له: اجعل آخر صالتك من اللیل وتـًرا �عنـي أوتـر ثانی�ـا؟ ال،  َراِن ِف َال ِوْت
؛ ألنك أوترت، بل نقول لـه: أوتـر و�ن قمـت مـن آخـر ال  ،،»»َلْیَلةٍ َلْیَلةٍ  ؛ ألنك أوترت، بل نقول له: أوتر و�ن قمت من آخر الأو نقول له: ال ُتصلِّ ما مـا   لیل فصلِّ لیـل فصـلِّ أو نقول له: ال ُتصلِّ

وااْجَعُلــوا««ُكِتب لك، والحظ في ُكِتــب لــك، والحــظ فــي  ندبهــذا للنــدب  »»اْجَعُل یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–بدلیل أن النبي بــدلیل أن النبــي   ،،هذا لل صلى �عد صــلى �عــد   -عل
 ولیس للوجوب.    ولیس للوجوب.      ،،الوترالوتر

ـُل َمـ"" ِل َوَ�َتَنفَّ ـَل ِمـْن اللَّْیـِل َهـْل َ�ْكَتِفـي ِبـِوْترِِه اْألَوَّ ُل مَ َوالثَّاِني َمْن َأْوَتَر ُثـمَّ َأَراَد َأْن َیَتَنفَّ ِل َوَ�َتَنفَّ ِوْترِِه اْألَوَّ ي ِب ْل َ�ْكَتِف ِل َه ْن اللَّْی َل ِم مَّ َأَراَد َأْن َیَتَنفَّ اءَ ا َشـاءَ َوالثَّاِني َمْن َأْوَتَر ُث َفُع  َأْو َ�ْشـَفُع ا َش  َأْو َ�ْش
لُ ِوْتَرُه ِبَرْكَعٍة ُثمَّ َیتَ ِوْتَرُه ِبَرْكَعٍة ُثمَّ َیتَ  لُ َنفَّ  ؟؟ُثمَّ إَذا َفَعَل َهَذا َهْل َ�ْحَتاُج إَلى ِوْتٍر آَخَر َأْو َال ُثمَّ إَذا َفَعَل َهَذا َهْل َ�ْحَتاُج إَلى ِوْتٍر آَخَر َأْو َال   ؟؟َنفَّ

ُل َفَوَقَع ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َطِر�ِق َأِبي َسَلَمَة َعْن َعاِئَشـَة َأنَّـُه  َة َأنَُّه َأمَّا اْألَوَّ ُل َفَوَقَع ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َطِر�ِق َأِبي َسَلَمَة َعْن َعاِئَش ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأمَّا اْألَوَّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ انَ َ�ـانَ   -َص �َ  
َوَجَعَل اْألَْمَر ِفي َوَجَعَل اْألَْمَر ِفي   ،،َوَقْد َذَهَب إَلْیِه َ�ْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ َوَقْد َذَهَب إَلْیِه َ�ْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ   ،،اْلِوْتِر َوُهَو َجاِلٌس اْلِوْتِر َوُهَو َجاِلٌس ُ�َصلِّي ِمْن اللَّْیِل َرْكَعَتْیِن َ�ْعَد ُ�َصلِّي ِمْن اللَّْیِل َرْكَعَتْیِن َ�ْعَد 

ا ِ�َمْن َأْوَتَر آِخَر اللَّْیلِ   »»اْجَعُلوا آِخَر َصَالِتُكْم ِ�اللَّْیِل ِوْتًرااْجَعُلوا آِخَر َصَالِتُكْم ِ�اللَّْیِل ِوْتًرا««  ::َقْوِلهِ َقْوِلهِ  ا ِ�َمْن َأْوَتَر آِخَر اللَّْیلِ ُمْخَتص�   بذلك:بـذلك:  ُقلْ ُقلْ َمْن َلْم �َ َمْن َلْم �َ َوَأَجاَب َوَأَجاَب   ،،ُمْخَتص�
ْكَعَتْیِن ا ْكَعَتْیِن اِ�َأنَّ الرَّ  ".".ْلَمْذُكوَرَتْیِن ُهَما َرْكَعَتا اْلَفْجرْلَمْذُكوَرَتْیِن ُهَما َرْكَعَتا اْلَفْجرِ�َأنَّ الرَّ

 لكن ر�عتا الفجر إنما ُتفعالن من قیام ال من جلوس، فالكالم فیه نظر.لكن ر�عتا الفجر إنما ُتفعالن من قیام ال من جلوس، فالكالم فیه نظر.
 طالب: نظیر هذا �ون المغرب وتر النهار مع راتبتها.طالب: نظیر هذا �ون المغرب وتر النهار مع راتبتها.

�عني مالصقة �عنـي مالصـقة   ،،وقعت في آخر جزء من النهاروقعـت فـي آخـر جـزء مـن النهـارما یلزم مع راتبتها، وتر النهار �اعتبار أنها ما یلزم مع راتبتها، وتـر النهـار �اعتبـار أنهـا   ،،الال
ارِ ِإالَّ اْلَمْغِرِب َفِإنََّها ِوْتـُر النََّهـارِ ««  ،،النهارالنهار  آلخر جزء منآلخر جزء من ُر النََّه وهذه وتر اللیل حقیقًة؛ ألنها وقعت في وهـذه وتـر اللیـل حقیقـًة؛ ألنهـا وقعـت فـي   ،،»»ِإالَّ اْلَمْغِرِب َفِإنََّها ِوْت

 اللیل.اللیل.
 طالب: ............طالب: ............
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باب هــو ُ�شـــِكل علــى حـــدیث البــاب ، ، الال حدیث ال لى  شِكل ع مر أمـــر   »»اْجَعلُوااْجَعُلـــوا««هو ُ� ِل ِوتًْراآِخـــَر َصـــَالِتُكْم ِ�اللَّْیــِل ِوْتـــًرا««أ َالِتُكْم ِ�اللَّْی َر َص صلي فالـــذي ُ�صـــلي   ،،»»آِخ لذي ُ� فا
 وتر.وتر.ر�عتین من جلوس ما جعل آخر صالته �اللیل ر�عتین من جلوس ما جعل آخر صالته �اللیل 

 طالب: ............طالب: ............
َالِتُكمْ اْجَعُلـــوا آِخـــَر َصـــَالِتُكمْ «« َر َص كن الرسول ظـــاهر مـــا �حتـــاج إلـــى تأو�ـــل مثـــل هـــذا، لكـــن الرســـول   »»اْجَعلُوا آخِ هذا، ل ثل  لى تأو�ل م تاج إ ما �ح صالة علیـــه الصـــالة –ظاهر  یه ال عل

سالموالســـالم قول: فعـــل الـــر�عتین، هـــل نقـــول:   -وال هل ن لر�عتین،  عل ا �هن هـــاتین الـــر�عتین خاصـــتان �ـــهإإف صتان  لر�عتین خا هاتین ا تان واألمـــر لألمـــة، هاتـــان   ،،ن  مة، ها مر لأل واأل
نه فعل هاتیاصــتان �ــه، أو نقــول: إنــه فعــل هــاتیالر�عتان خالر�عتــان خ قول: إ بین أن األن الــر�عتین؛ لُیبــین أن األاصتان �ه، أو ن لر�عتین؛ لُی ما و�نمــا   ،،مر لیس للوجوبمــر لــیس للوجــوبن ا و�ن

 هو لالستحباب؟هو لالستحباب؟
 طالب: ............طالب: ............
لوتر ینبغي أن �كون في لكــن �اعتبارهــا مالصــقة آلخــر جــزٍء مــن النهــار، والــوتر ینبغــي أن �كــون فــي   ،،�عد غروب الشمس�عــد غــروب الشــمس لكن �اعتبارها مالصقة آلخر جزٍء من النهار، وا

ِرِب ِإالَّ اْلَمْغـِرِب ««حقیقة؛ لكن لهذا حقیقـة؛ لكـن لهـذا آخر جزء من اللیل ُشبِّهت �ه، إنما ما هي بوتر النهار حقیقًة في الآخر جزء من اللیل ُشبِّهت �ه، إنما ما هي بوتر النهار حقیقًة في ال ِإالَّ اْلَمْغ
بحَهاِر، َوِ�الَّ الْ َهاِر، َوِ�الَّ الْ َفِإنََّها ِوْتُر النَّ َفِإنََّها ِوْتُر النَّ  بحصُّ ل  صُّ لفإنها ُتطوَّ  ..»»ِفیَها اْلِقَراَءةَ ِفیَها اْلِقَراَءةَ   فإنها ُتطوَّ

 طالب: ............طالب: ............
 ..االكن األفضل أن ُ�جَعل آخر الصالة �اللیل وترً لكن األفضل أن ُ�جَعل آخر الصالة �اللیل وترً   ؛؛ما فیه إشكالما فیه إشكال

ا ِ�َمْن َأْوَتَر آِخـَر ا  »»ااُكْم ِ�اللَّْیِل ِوْترً ُكْم ِ�اللَّْیِل ِوْترً اْجَعُلوا آِخَر َصَالتِ اْجَعُلوا آِخَر َصَالتِ ««  ::َوَجَعَل اْألَْمَر ِفي َقْوِلهِ َوَجَعَل اْألَْمَر ِفي َقْوِلهِ "" َر اُمْخَتص� ا ِ�َمْن َأْوَتَر آِخ لِ للَّْیـلِ ُمْخَتص� اَب َوَأَجـاَب   ،،للَّْی َوَأَج
ْكَعَتْیِن اْلَمْذُكوَرَتْیِن ُهَما َرْكَعَتـا اْلَفْجـر  بذلك:بذلك:  َمْن َلْم َ�ُقلْ َمْن َلْم َ�ُقلْ  رِ�َأنَّ الرَّ ا اْلَفْج ْكَعَتْیِن اْلَمْذُكوَرَتْیِن ُهَما َرْكَعَت ى َأنَُّه َوَحَمَلـُه النَّـَوِويُّ َعَلـى َأنَّـُه   ،،ِ�َأنَّ الرَّ ُه النََّوِويُّ َعَل لَّى َصـلَّى -َوَحَمَل َص

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ ِل َجاِلًسا.َوَجَواِز اَوَجَواِز ا  ،،ِلَك ِلَبَیاِن َجَواِز النَّْفِل َ�ْعَد اْلِوْترِ ِلَك ِلَبَیاِن َجَواِز النَّْفِل َ�ْعَد اْلِوْترِ َفَعَل ذَ َفَعَل ذَ   -للااَّ ِل َجاِلًسا.لتََّنفُّ  لتََّنفُّ
لَ   ،،َوَأمَّا الثَّاِني َفَذَهَب اْألَْكَثُر إَلى َأنَُّه ُ�َصلِّي َشْفًعا َما َأَرادَ َوَأمَّا الثَّاِني َفَذَهَب اْألَْكَثُر إَلى َأنَُّه ُ�َصلِّي َشْفًعا َما َأَرادَ  لَ َوَال َیْنُقُض ِوْتَرُه اْألَوَّ  ".".َعَمًال ِ�اْلَحِدیثِ َعَمًال ِ�اْلَحِدیثِ   ؛؛َوَال َیْنُقُض ِوْتَرُه اْألَوَّ

تر في أول اللیل، ثم نقضه في تـر فـي أول اللیـل، ثـم نقضـه فـي اللیل أكثر من وتر، فإذا أو اللیـل أكثـر مـن وتـر، فـإذا أو   نقض وتره األول صار عنده فينقض وتره األول صار عنده فـي  إذاإذا
  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–، ثم أوتر في آخر صالته صار أوتر ثالث مرات، والرسول ، ثم أوتر فـي آخـر صـالته صـار أوتـر ثـالث مـرات، والرسـول آخر اللیلآخر اللیل

 ..»»َال ِوْتَراِن ِفي َلْیَلةٍ َال ِوْتَراِن ِفي َلْیَلةٍ ««�قول: �قول: 
وَل للااَِّ َوَعــْن َطْلــِق ْبــِن َعِلــيٍّ َقــاَل: َســِمْعت َرُســوَل للااَِّ "" ِمْعت َرُس اَل: َس يٍّ َق ِن َعِل ِق ْب ْن َطْل ُ َعَلْیــهِ -َوَع هِ َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَّمَ َوَســلَّمَ   َص وُل: َ�ُقــوُل:   -َوَس ي َال ِوْتــَراِن ِفــي ««َ�ُق َراِن ِف َال ِوْت

َحُه اْبُن ِحبَّانَ َرَواُه َأْحمَ َرَواُه َأْحمَ   ،،»»َلْیَلةٍ َلْیَلةٍ  َحُه اْبُن ِحبَّانَ ُد َوالثََّالَثُة، َوَصحَّ  ".".ُد َوالثََّالَثُة، َوَصحَّ
 في صحیح مسلم هذا؟ هو في الصحیح؟في صحیح مسلم هذا؟ هو في الصحیح؟

 طالب: ............طالب: ............
 ما خرَّجه؟ما خرَّجه؟  ؟؟عند�معند�م  »»َال ِوْتَراِن ِفي َلْیَلةٍ َال ِوْتَراِن ِفي َلْیَلةٍ ««
 من هجر.من هجر.  التخر�ج هذا معروف أنه تخر�جالتخر�ج هذا معروف أنه تخر�ج  للخخ

 ........................طالب: طالب: 
 ..»»ةٍ ةٍ َال ِوْتَراِن ِفي َلْیلَ َال ِوْتَراِن ِفي َلْیلَ ««ما ینفع هذا، ما ینفع هذا، 

 طالب: ............طالب: ............
 في مسلم.في مسلم.
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ِه، َوِ�الَّ َفِإنَُّه لَ َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه َال ُیوِتُر َبْل ُ�َصلِّي َشْفًعا َما َشاَء، َوَهَذا َنَظـٌر إَلـى َظـاِهِر ِفْعِلـِه، َوِ�الَّ َفِإنَّـُه لَ "" اِهِر ِفْعِل ى َظ ٌر إَل ـا َشـَفَع َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه َال ُیوِتُر َبْل ُ�َصلِّي َشْفًعا َما َشاَء، َوَهَذا َنَظ َفَع مَّ مَّا َش
َل َلْم َیْبَق إ َل َلْم َیْبَق إِوْتَرُه اْألَوَّ ًراالَّ ِوْتٌر َواِحٌد ُهَو َما َ�ْفَعُلـُه آِخـًراِوْتَرُه اْألَوَّ ُه آِخ ـا ُسـِئَل َوقَ َوَقـ  ،،الَّ ِوْتٌر َواِحٌد ُهَو َما َ�ْفَعُل ِئَل ْد ُرِوَي َعـْن اْبـِن ُعَمـَر َأنَّـُه َقـاَل َلمَّ اَل َلمَّا ُس َر َأنَُّه َق ِن ُعَم ْن اْب ْد ُرِوَي َع

 ".".َعْن َذِلكَعْن َذِلك
حد" "إال وتــر واحــد" هذا الكالم فیه نظر؛ ألنه قال: هــذا الكــالم فیــه نظــر؛ ألنــه قــال:  هو ما شا�ه وتره األول بر�عٍة هــو مــا شــا�ه وتــره األول بر�عــٍة   ،،فیه ثالثة أوتارفیــه ثالثــة أوتــار"إال وتر وا

ال، إنما شفعه �عد قیام �عد ساعتین أو ثالث أو ال، إنمـا شـفعه �عـد قیـام �عـد سـاعتین أو ثـالث أو مالصقة، �عني ما قرن هذا الوتر بر�عٍة ثانیة، مالصقة، �عني ما قرن هذا الـوتر بر�عـٍة ثانیـة، 
 وهذا ثالثة.وهذا ثالثة.  ،،»»َال ِوْتَراِن ِفي َلْیَلةٍ َال ِوْتَراِن ِفي َلْیَلةٍ ««  لكن هو معارض للنصلكن هو معارض للنص  ،،فعلها ابن عمرفعلها ابن عمر  خمس، نعمخمس، نعم

وأراد أن �قتدي �اإلمام في التراو�ح فأوتر معه فشفعه بر�عٍة تا�عة وأراد أن �قتدي �اإلمام في التراو�ح فأوتر معه فشفعه بر�عٍة تا�عة   ،،نعم لو أراد أن یوِتر آخر اللیلنعم لو أراد أن یوِتر آخر اللیل
اللیل اللیـل قام في آخر قام في آخر   إذاإذامع اإلمام في الوتر، ثم مع اإلمام في الوتر، ثم معناه أنه ُ�سلَّم معناه أنه ُ�سلَّم   هذا صحیح، لكن ما هوهذا صحیح، لكن ما هوففلهذا الوتر لهذا الوتر 

 جاء بر�عٍة منفردة، ثم صلى ما ُ�ِتب له، ثم أوتر هذه ثالث مرات أوتر.جاء بر�عٍة منفردة، ثم صلى ما ُ�ِتب له، ثم أوتر هذه ثالث مرات أوتر.
 طالب: ............طالب: ............

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

 هذا نفي، والنفي ُیراد �ه النهي األصل، بل هو أبلغ من النهي.هذا نفي، والنفي ُیراد �ه النهي األصل، بل هو أبلغ من النهي.
 طالب: ............طالب: ............

 من �اب الوتر؟من �اب الوتر؟أم أم راو�ح راو�ح ب التب التمن �امن �ا
 طالب: ............طالب: ............

 سلِّم �أتي �الر�عة مباشرة.سلِّم �أتي �الر�عة مباشرة.ال، ما �ُ ال، ما �ُ 
 طالب: ............طالب: ............

 ُتكتب له؛ ألنه ما انصرف قبله.ُتكتب له؛ ألنه ما انصرف قبله.
 علیه.علیه.زاد زاد طالب: طالب: 

 ..نعمنعم
 ال �أس، و�ال إن أوتر معه فلیشفع.ال �أس، و�ال إن أوتر معه فلیشفع.ففأوتر أوًال أوتر أوًال   ههإن أوتر فلیشفع، و�ن ترك الوتر �اعتبار إن أوتر فلیشفع، و�ن ترك الوتر �اعتبار 

 طالب: ............طالب: ............
 یثبت تبًعا ما ال یثبت استقالًال.یثبت تبًعا ما ال یثبت استقالًال.نه نه نعم �قوم؛ ألنعم �قوم؛ أل
كْن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل َلمَّا ُسـِئَل َعـْن َذِلـكَوَقْد ُرِوَي عَ َوَقْد ُرِوَي عَ  ْن َذِل ِئَل َع ـْبَح َوَال النَّـْوَم َفاْشـَفْع   ::ْن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل َلمَّا ُس َفْع إَذا ُ�ْنـت َال َتَخـاُف الصُّ ْبَح َوَال النَّْوَم َفاْش اُف الصُّ ت َال َتَخ إَذا ُ�ْن

 ..ُثمَّ َصلِّ َما َبَدا َلك ُثمَّ َأْوِتْر ُثمَّ َصلِّ َما َبَدا َلك ُثمَّ َأْوِتْر 
ُ َعْنهُ َرِضَي َرِضَي -َوَعْن ُأَبيِّ ْبِن َ�ْعٍب َوَعْن ُأَبيِّ ْبِن َ�ْعٍب  ُ َعْنهُ للااَّ وُل للااَِّ َ�اَن َرُسـوُل للااَِّ   قال:قال:  -للااَّ ُ َعَلْیـ-َ�اَن َرُس ُ َعَلیْ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ ِه َوَسـلَّمَ َص وِترُ ُیـوِترُ   -ِه َوَس   ::َأيْ َأيْ   ،،ُی

ى} {َسبِِّح اْسَم َر�ِّـَك اَألْعَلـى} ــــــَ�ْقَرُأ ِفي َصَالِة اْلِوْتِر بِ َ�ْقَرُأ ِفي َصَالِة اْلِوْتِر بِ  ِة ِفـي اْألُوَلـى َ�ْعـَد ِقـَراَءِة اْلَفاِتَحـِة   ::] َأيْ ] َأيْ 11[األعلى:[األعلـى:{َسبِِّح اْسَم َرّ�َِك اَألْعَل َراَءِة اْلَفاِتَح َد ِق ى َ�ْع ي اْألُوَل ِف
َو {ُقْل ُهـَو ِفي الثَّاِنَیِة َ�ْعَدَها وَ ِفي الثَّاِنَیِة َ�ْعَدَها وَ   ::] َأيْ ] َأيْ 11[الكافرون:[الكافرون:  وَن}وَن}{ُقْل َ�ا َأیَُّها اْلَكاِفرُ {ُقْل َ�ا َأیَُّها اْلَكاِفرُ وَ وَ  ُ َأَحـٌد}{ُقْل ُه ٌد}للااَّ ُ َأَح ] ] 11[اإلخالص:[اإلخـالص:  للااَّ
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َدَهاِفــي الثَّاِلَثــِة َ�ْعــَدَها  ::َأيْ َأيْ  ِة َ�ْع ي الثَّاِلَث اِئيُّ َرَواُه َأْحَمــُد َوَأُبــو َداُود َوالنََّســاِئيُّ   ..ِف و َداُود َوالنََّس ُد َوَأُب اِئيّ َأْي النََّســاِئيّ -َوَزاَد َوَزاَد   ،،َرَواُه َأْحَم ي َوَال ُ�َســلُِّم إالَّ ِفــي   -َأْي النََّس لُِّم إالَّ ِف َوَال ُ�َس
 ..آِخِرِهنَّ آِخِرِهنَّ 

ى اْإلِ یٌل َعَلـى اْإلِ اْلَحِدیُث َدلِ اْلَحِدیُث َدلِ  ِدیُث یَتـاِر ِبـَثَالٍث َوَقـْد َعاَرَضـُه َحـِدیُث یٌل َعَل ُه َح ْد َعاَرَض َثَالٍث َوَق اِر ِب و َال ُتـو ««یَت َثَالثٍ ِتُروا ِبـَثَالثٍ َال ُت َرَة َوُهـَو َعـْن َأِبـي ُهَرْ�ـَرَة   ،،»»ِتُروا ِب ي ُهَرْ� ْن َأِب َو َع َوُه
َحُه اْلَحاِكمُ  َحُه اْلَحاِكمُ َصحَّ َح اْلَحاِكُم َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَعاِئَشَة َ�َراِهَیَة اْلِوْتِر ِبَثَالثٍ   ،،َصحَّ َح اْلَحاِكُم َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَعاِئَشَة َ�َراِهَیَة اْلِوْتِر ِبَثَالثٍ َوَقْد َصحَّ  ".".َوَقْد َصحَّ

 فتشبهوها �المغرب. فتشبهوها �المغرب.   ،،تجلسوا �عد الثانیة محموٌل على هذاتجلسوا �عد الثانیة محموٌل على هذا  �أن�أن  »»َال ُتوِتُروا ِبَثَالثٍ َال ُتوِتُروا ِبَثَالثٍ ««
ْمنَ "" ْمنَ َوَقْد َقدَّ  .ا َوْجَه اْلَجْمِع ُثمَّ اْلِوْتُر ِبَثَالٍث َأَحُد َأْنَواِعِه َ�َما َعَرْفت َفَال َیَتَعیَُّن ِفیهِ ا َوْجَه اْلَجْمِع ُثمَّ اْلِوْتُر ِبَثَالٍث َأَحُد َأْنَواِعِه َ�َما َعَرْفت َفَال َیَتَعیَُّن ِفیهِ َوَقْد َقدَّ

ــالثََّال  ــاِر ِ� یَت ــیِن اإلِْ ــى َتْعِی ــُة إَل ــُة، َواْلَهاَدِو�َّ ــَذَهَبْت اْلَحَنِفیَّ الثََّال َف اِر ِ� یَت یِن اإلِْ ى َتْعِی َذَهَبْت اْلَحَنِفیَُّة، َواْلَهاَدِو�َُّة إَل وَلةً ِث ُتَصــلَّى َمْوُصــوَلةً َف لَّى َمْوُص ــاُلوا  ،،ِث ُتَص اُلواَق ــَحاَ�َة   ::َق َحاَ�َة ِألَنَّ الصَّ ِألَنَّ الصَّ
ْجَمـاِع َوُردَّ َأْجَمُعوا َعلَ َأْجَمُعوا َعلَ  یَتاَر ِبَثَالٍث َمْوُصوَلٍة َجاِئٌز، َواْخَتَلُفوا ِفیَما َعـَداُه َفاْألَْخـُذ ِ�ـِه َأْخـٌذ ِ�اإلِْ اِع َوُردَّ ى َأنَّ اإلِْ ْجَم ٌذ ِ�اإلِْ ِه َأْخ ُذ ِ� َداُه َفاْألَْخ یَتاَر ِبَثَالٍث َمْوُصوَلٍة َجاِئٌز، َواْخَتَلُفوا ِفیَما َع   ى َأنَّ اإلِْ

ْجَماِع َ�َما َعَرْفت ِة اإلِْ ْجَماِع َ�َما َعَرْفتَعَلْیِهْم ِ�َعَدِم ِصحَّ ِة اإلِْ  ".".َعَلْیِهْم ِ�َعَدِم ِصحَّ
 ا اإلجماع فیه نظر.ا اإلجماع فیه نظر.ذذهه
ِذيِّ َوِألَِبــي َداُود َوالتِّْرِمــِذيِّ "" ُوهُ َنْحــُوهُ   َوِألَبِي َداُود َوالتِّْرِم بِّْح، َنْحــُو َحــِدیِث ُأَبــيٍّ َعــْن َعاِئَشــَة َوِفیــِه ُ�ــلُّ ُســوَرٍة ِمــْن َســبِّْح،   ::َأيْ َأيْ   ،،َنْح ْن َس وَرٍة ِم لُّ ُس یِه ُ� َة َوِف يٍّ عَْن َعاِئَش ِدیِث ُأَب ُو َح َنْح

ــــاهُ  َّاهُ َواْلَكــــاِفُروَن ِفــــي َرْكَعــــٍة ِمــــْن اْألُوَلــــى َوالثَّاِنَیــــِة َ�َمــــا َبیَّنَّ ا َبیَّن َِة َ�مَ َى َوالثَّاِنی ْن اْألُول ٍَة مِ ِي َرْكع َاِفُروَن ف یَرةِ َوِفــــي اْألَِخیــــَرةِ ، ، َواْلك ِي اْألَِخ َُو للااَُّ {ُقــــْل ُهــــَو للااَُّ   ::َوف ُْل ه ٌد} َأَحــــٌد}{ق    َأحَ
َذَتْینِ 11[اإلخالص:[اإلخالص: َذَتْینِ ] َواْلُمَعوِّ  ".".] َواْلُمَعوِّ
 في الثالثة؟في الثالثة؟

 خیرة.خیرة.طالب: في األطالب: في األ
 نعم.نعم.

ُ َأَحٌد}"" ُ َأَحٌد}{ُقْل ُهَو للااَّ َذَتْینِ 11[اإلخالص:[اإلخالص:  {ُقْل ُهَو للااَّ َذَتْینِ ] َواْلُمَعوِّ َزِريَّ ِفي َحِدیِث َعاِئَشـَة ِلـیٌن؛ ِألَنَّ ِفیـِه ُخَصـْیًفا اْلَجـَزِريَّ   ،،] َواْلُمَعوِّ ْیًفا اْلَج یِه ُخَص یٌن؛ ِألَنَّ ِف َة ِل ِفي َحِدیِث َعاِئَش
اَرُقْطِنّي  اَرُقْطِنّي َوَرَواُه اْبُن ِحبَّاَن َوالدَّ ةَ ِمـْن َحـِدیِث َ�ْحَیـى ْبـِن َسـِعیٍد َعـْن َعْمـَرَة َعـْن َعاِئَشـةَ َوَرَواُه اْبُن ِحبَّاَن َوالدَّ ْن َعاِئَش َرَة َع ْن َعْم ِعیٍد َع ِن َس ى ْب ِدیِث َ�ْحَی ْن َح اَل الْ َقـاَل الْ   ،،ِم يُّ ُعَقْیِلـيُّ َق   ::ُعَقْیِل

 ".".إْسَناُدُه َصاِلحٌ إْسَناُدُه َصاِلحٌ 
 هل هذه المرتبة تكون �عد الحسن لغیره وقبل الضعیف؟ هل هذه المرتبة تكون �عد الحسن لغیره وقبل الضعیف؟   ،،طالب: فیه لینطالب: فیه لین

 ضعیف ضعیف.ضعیف ضعیف.ال، ال، 
 طالب: ............طالب: ............

 ف.ف.لكن مثل ما قال فیه: ضعیف، اللین ضعیلكن مثل ما قال فیه: ضعیف، اللین ضعی  ،،�قبل االنجبار�قبل االنجبار
 طالب: ............طالب: ............

 ، لكنها من مراتب الضعیف.، لكنها من مراتب الضعیف.ااهو أقل ضعفً هو أقل ضعفً 
 طالب: ............طالب: ............

قأقــ قالوا: فالن ضعیف قــالوا: فــالن ضــعیف   ف، �عني لو صرَّحوا �أنف، �عنــي لــو صــرَّحوا �ــأنالضعالضــعمراتب مراتــب ضعًفا من الضعیف، لكنها من ضــعًفا مــن الضــعیف، لكنهــا مــن ل ل أ
 ..وفالن فیه لین، األصل أن هذا الذي فیه لین لو ُتوِ�ع لصار مقبوًال وفالن فیه لین، األصل أن هذا الذي فیه لین لو ُتوِ�ع لصار مقبوًال 

 ؟؟طالب: ینتقل إلى درجة الحسن �ا شیخطالب: ینتقل إلى درجة الحسن �ا شیخ
 لغیره.لغیره.  اانعم، والضعیف أ�ًضا ضعفه منجبر لو ُتوِ�ع لصار حسنً نعم، والضعیف أ�ًضا ضعفه منجبر لو ُتوِ�ع لصار حسنً 
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 ا �صل إلى الحسن لذاته؟ا �صل إلى الحسن لذاته؟طالب؟ لكن الذي فیه لین مطالب؟ لكن الذي فیه لین م
 ال ما �صل.ال ما �صل.

 طالب: ............طالب: ............
 صدوق ما �فرق.  صدوق ما �فرق.  

نُ َأْنَكَر َأْحَمُد َوَ�ْحَیـى ْبـنُ   ::َوَقاَل اْبُن اْلَجْوِزيِّ َوَقاَل اْبُن اْلَجْوِزيِّ   ،،إْسَناُدُه َصاِلحٌ إْسَناُدُه َصاِلحٌ   ::َقاَل اْلُعَقْیِليُّ َقاَل اْلُعَقْیِليُّ "" ى ْب َذتَ   َأْنَكَر َأْحَمُد َوَ�ْحَی َذتَ َمِعـیٍن ِزَ�ـاَدَة اْلُمَعـوِّ وِّ اَدَة اْلُمَع یٍن ِزَ�   ،،ْینِ ْینِ َمِع
َكِن َلُه َشاِهًدا ِمْن حَ  َكِن َلُه َشاِهًدا ِمْن حَ َوَرَوى اْبُن السَّ  ِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبِن َسْرِجَس ِ�ِإْسَناٍد َغِر�ٍب.ِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبِن َسْرِجَس ِ�ِإْسَناٍد َغِر�ٍب.َوَرَوى اْبُن السَّ

ُ َعْنهُ -َوَعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َوَعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ  ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ الَ َقـالَ   -َصلَّى للااَّ َل َأْوِتـُروا َقْبـَل ««: : َق ُروا َقْب َأْوِت
 ..َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   ،،»»َأْن ُتْصِبُحواَأْن ُتْصِبُحوا

ْبحِ ُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَّ الْ ُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَّ الْ  ْبحِ ِوْتَر َقْبَل الصُّ ِعیدٍ ِمْن َحِدیِث َأِبـي َسـِعیدٍ   ::َوِالْبِن ِحبَّاَن َأيْ َوِالْبِن ِحبَّاَن َأيْ   ،،ِوْتَر َقْبَل الصُّ ي َس ـْبَح ««  ::ِمْن َحِدیِث َأِب ْبَح َمـْن َأْدَرَك الصُّ ْن َأْدَرَك الصُّ َم
 ..»»َوَلْم ُیوِتْر َفَال ِوْتَر َلهُ َوَلْم ُیوِتْر َفَال ِوْتَر َلهُ 

ْن إْذ اْلُمـَراُد َمـْن   ؛؛َال َال اْلَوْقِت، َوِ�مَّا َأنَُّه َال َ�ِصحُّ َقَضاُؤُه فَ اْلَوْقِت، َوِ�مَّا َأنَُّه َال َ�ِصحُّ َقَضاُؤُه فَ   ُ�ْشَرُع اْلِوْتُر َ�ْعَد ُخُروجِ ُ�ْشَرُع اْلِوْتُر َ�ْعَد ُخُروجِ َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َال َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َال  َراُد َم إْذ اْلُم
نَُّة اْلُعْظَمى َحتَّى  ًدا َفِإنَُّه َقْد َفاَتْتُه السُّ نَُّة اْلُعْظَمى َحتَّى َتَرَكُه ُمَتَعمِّ ًدا َفِإنَُّه َقْد َفاَتْتُه السُّ نْ َوَقـْد َحَكـى اْبـُن اْلُمْنـِذِر َعـنْ   ،،نَُّه َال ُ�ْمِكُنُه َتَداُرُكهُ نَُّه َال ُ�ْمِكُنُه َتَداُرُكهُ إإَتَرَكُه ُمَتَعمِّ ِذِر َع ُن اْلُمْن ى اْب ْد َحَك   َوَق

ــَلِف َأنَّ الَّـ َلِف َأنَّ الَّ َجَماَعـٍة ِمـْن السَّ ْن السَّ ٍة ِم اِريُّ ِذي َ�ْخــُرُج ِ�ـاْلَفْجِر َوْقُتــُه اِالْخِتَیـاِريُّ َجَماَع ُه اِالْخِتَی اْلَفْجِر َوْقُت ُرُج ِ� ــا َوْقُتـُه اِالْضــِطَراِريُّ َفَیْبَقـى إَلــى ِذي َ�ْخ ى ، َوَأمَّ ى إَل ِطَراِريُّ َفَیْبَق ُه اِالْض ، َوَأمَّا َوْقُت
ْبِح، َوَأمَّا َمْن َناَم َعْن ِوْترِِه َوَنِسَیُه َفَقْد َبیََّن ُحْكَمُه اْلَحِدیثُ  ْبِح، َوَأمَّا َمْن َناَم َعْن ِوْترِِه َوَنِسَیُه َفَقْد َبیََّن ُحْكَمُه اْلَحِدیثُ ِقَیاِم َصَالِة الصُّ  ".".ِقَیاِم َصَالِة الصُّ

 ....................طالب: ..طالب: ..
 �صحیح.�صحیح.  لیسلیس  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 نعم وقت واحد، ینتهي �طلوع الصبح.نعم وقت واحد، ینتهي �طلوع الصبح.

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ   -َأْي َعْن َأِبي َسِعیدٍ َأْي َعْن َأِبي َسِعیدٍ -َوَعْنُه َوَعْنُه   ::َقْوُلهُ َقْوُلهُ   َوُهوَ َوُهوَ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اَم َمْن َنـاَم ««: : -َصلَّى للااَّ َمْن َن
 ".".َلفٌّ َوَنْشٌر ُمَرتَّبٌ َلفٌّ َوَنْشٌر ُمَرتَّبٌ   »»ْصَبَح َأْو َذَكرَ ْصَبَح َأْو َذَكرَ َعْن اْلِوْتِر َأْو َنِسَیُه َفْلُیَصلِّ إَذا أَ َعْن اْلِوْتِر َأْو َنِسَیُه َفْلُیَصلِّ إَذا أَ 

لة على وجو طالــب: أمــا فــي هــذا الحــدیث داللــة علــى وجــو  حدیث دال هذا ال في  ما  لب: أ سقط ب الــوتر، �عنــي حتــى إن نســي الناســي لــم �ســقط طا لم � سي  سي النا ني حتى إن ن لوتر، �ع ب ا
 عنه؟عنه؟

نَّة�قضي �قضي   ،،�قضیه�قضیه نَّةالسُّ  ..»»الوتَر لیَس ِ�َحتمٍ الوتَر لیَس ِ�َحتمٍ ««  السُّ
 طالب: حدیث؟طالب: حدیث؟

 ضرت األسبوع الماضي؟ضرت األسبوع الماضي؟تقدم الكالم فیه �ثیًرا في نفس الباب، أنت ما حتقدم الكالم فیه �ثیًرا في نفس الباب، أنت ما ح  ،،حدیث نعم، وتقدم مراًراحدیث نعم، وتقدم مراًرا
 طالب: ال.طالب: ال.

 هذا اإلشكال.هذا اإلشكال.
 ..َرَواُه اْلَخْمَسُة إالَّ النََّساِئيّ َرَواُه اْلَخْمَسُة إالَّ النََّساِئيّ . . َأْو َذَكَر إَذا َ�اَن َناِسًیاَأْو َذَكَر إَذا َ�اَن َناِسًیا  ،،ًماًماَحْیُث َ�اَن َنائِ َحْیُث َ�اَن َنائِ   َلفٌّ َوَنْشٌر ُمَرتَّبٌ َلفٌّ َوَنْشٌر ُمَرتَّبٌ ""
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نْ َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َمْن َناَم َعْن ِوْترِِه َأْو َنِسَیُه َفُحْكُمُه ُحْكـُم َمـْن َنـاَم َعـنْ  اَم َع ْن َن ُم َم ْأِتي  اْلَفِر�َضـِة َأْو َنِسـَیَها َأنَّـُه َ�ـْأِتي َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َمْن َناَم َعْن ِوْترِِه َأْو َنِسَیُه َفُحْكُمُه ُحْك َیَها َأنَُّه َ� ِة َأْو َنِس  اْلَفِر�َض
ــا ِعْنــَد اِالْســِتیَقاظِ  ِتیَقاظِ ِبَه َد اِالْس ا ِعْن ْكرِ   ،،ِبَه ْكرِ َأْو الــذِّ لذِّ ــُه َأَداءٌ و و   ،،َأْو ا ــاِس َأنَّ اِس َأنَُّه َأَداءٌ اْلِقَی ــیَمْن َنــاَم َعــْن اْلَفِر�َضــةِ   ،،اْلِقَی ةِ َ�َمــا َعَرْفــت ِف اَم عَْن اْلَفِر�َض ا َعَرفْت فِیَمْن َن َأْو َأْو   ،،َ�مَ

 ".".َنِسَیَهاَنِسَیَها
عذرأو القضـــاء إن خـــرج وقتهـــا فالقیـــاس أنـــه قضـــاء، لكنهـــا تـــأخیٌر لعـــذر تأخیٌر ل ها  ضاء، لكن نه ق یاس أ ها فالق خرج وقت ضاء إن  یه،فـــال یـــتم فیـــه،  ،،أو الق یتم ف ضاء مثـــل قضـــاء   فال  ثل ق م

 لكن هي معذورٌة فیه.لكن هي معذورٌة فیه.  ،،ائض الصیام ما هو �قضاءائض الصیام ما هو �قضاءالحالح
 طالب: ............طالب: ............

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

هو �قول: أداء في هو �قول: أداء فـي   ،،مثل من نام عن الفر�ضة، نقول: لو نام عن صالة الصبح إلى الضحى مثًال مثل من نام عن الفر�ضة، نقول: لو نام عن صالة الصبح إلى الضحى مثًال 
 هي قضاء.هي قضاء.  ،،الصبح خالص هذا وقتها، نقول: الالصبح خالص هذا وقتها، نقول: ال

 طالب: ............طالب: ............
ش�صـــلي شـــ صلي  لالـــ  ،،اافعً فعً � لي �صـــلي ثـــالث �صـــلي أر�عـــة، والـــذذا عة، وا صلي أر� ثالث � صلي  خره، ي �صـــلي خمســـة �صـــلي ســـتة إلـــى آخـــره، ذذي � لى آ ستة إ صلي  سة � صلي خم ي �
 لي اثنتي عشرة ر�عة.لي اثنتي عشرة ر�عة.�ص�ص  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–الرسول الرسول 

 طالب: ............طالب: ............
 ما یلزم الدعاء.ما یلزم الدعاء.

 طالب: ............طالب: ............
 ما یدعو.ما یدعو.ال، ال، 

شیخ إذا طالــب: �النســبة لقضــاء الصــیام �ــا شــیخ إذا  �ا  صیام  سبة لقضاء ال لب: �الن سان اإلنســان   علىعلــى  �ان�ــانطا هن ونســي هــل هــاایوم أو یومیــوم أو یومــاإلن هل  و و ن ونسي 
 �قضهم، هل ُ�شرع له أن ُ�عیدهم؟�قضهم، هل ُ�شرع له أن ُ�عیدهم؟  ممللقضاهم أم قضاهم أم 

 براءة ذمة.براءة ذمة.أم أم هم؟ في المسألة هذه هم؟ في المسألة هذه �عید�عید  كیفكیف
 ن في رمضان، ونسي؟ن في رمضان، ونسي؟اا: هو �ان علیه یوم أو یوم: هو �ان علیه یوم أو یومطالبطالب

   األصل أنه ما قضاها.األصل أنه ما قضاها.
 احتمال.احتمال.  ههلكن فیلكن فی  ::طالبطالب

 الشك ال ُیز�ل الیقین.الشك ال ُیز�ل الیقین.  ،،األصل أنه لم �قضهااألصل أنه لم �قضها
 طالب: ُ�عیدها؟طالب: ُ�عیدها؟

 ال ُبد.ال ُبد.
 شيء؟شيء؟  لهله  ما �حصلما �حصل  اان قضاهن قضاهطالب: حتى لو �اطالب: حتى لو �ا

هالمقصــود أنهــ لم �قضهأو لــم �قضــه  ااهذا األصل، وهو شك هل قضاههــذا األصــل، وهــو شــك هــل قضــاه  ،،في ذمتهفــي ذمتــه  ااالمقصود أن ك ال ك ال ؟ هذا شك، والش؟ هــذا شــك، والشــااأو 
 ..اایلزمه إعادتهیلزمه إعادته  ،،ُیز�ل الیقینُیز�ل الیقین

 طالب: لو أعادهم و�ان...طالب: لو أعادهم و�ان...
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 ثم تذ�ر أنه سبق أن قضاهم ما علیه شيء.ثم تذ�ر أنه سبق أن قضاهم ما علیه شيء.
 طالب: ............طالب: ............

 ال �أس.ال �أس.فف�هللا لو اعتنى �الصور الثالث �هللا لو اعتنى �الصور الثالث 
 ........................  طالب:طالب:

ــ لمــا یلــزم الــذي جــاء الــنص �قضــائه ُ�قضــى و�ال فــال، ال فال، ا ضائه ُ�قضى و�ال  لنص �ق جاء ا لذي  لزم ا في ي فــي ذذما ی ــنَّةي  نَّةالسُّ ها األصــل إذا فــات وقتهــا   السُّ فات وقت ما مــا ففاألصل إذا 
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  -ى هذا من خصائصهى هذا من خصائصه،،ُتقضُتقض

ُ َعْنهُ -َوَعْن َجاِبٍر َوَعْن َجاِبٍر "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ وُل للااَِّ ُهَو اْبـُن َعْبـِد للااَّ اَل َرُس اَل: َق ِد للااَِّ َق ُن َعْب ُ -ُهَو اْب ُ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َص ِه َوَس : : -َعَلْی
َلهُ «« َلهُ َمْن َخاَف َأْن َال َ�ُقوَم ِمْن اللَّْیِل َفْلُیوِتْر َأوَّ لِ  َ�ُقـوَم آِخـَرُه َفْلُیـوِتْر آِخـَر اللَّْیـلِ َوَمْن َطِمَع َأنْ َوَمْن َطِمَع َأنْ   ،،َمْن َخاَف َأْن َال َ�ُقوَم ِمْن اللَّْیِل َفْلُیوِتْر َأوَّ َر اللَّْی وِتْر آِخ َرُه َفْلُی وَم آِخ ِإنَّ َفـِإنَّ   ،، َ�ُق َف

 َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   ،،»»َوَذِلَك َأْفَضلُ َوَذِلَك َأْفَضلُ   ،،َصَالَة آِخِر اللَّْیِل َمْشُهوَدةٌ َصَالَة آِخِر اللَّْیِل َمْشُهوَدةٌ 
َمـهُ ، ، ِر َأْفَضلُ ِر َأْفَضلُ َأنَّ َتْأِخیَر اْلِوتْ َأنَّ َتْأِخیَر اْلِوتْ ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى  هُ َوَلِكـْن إْن َخـاَف َأْن َال َ�ُقـوَم َقدَّ َم وَم َقدَّ اَف َأْن َال َ�ُق ْن إْن َخ ًال ِلـَئالَّ َ�ُفوَتـُه ِفْعـًال   ؛؛َوَلِك ُه ِفْع َئالَّ َ�ُفوَت ْد َوَقـْد   ،،ِل َوَق

َلِف إَلى َهَذا، َوِ�َلى َهـَذا َوِفْعـِل ُ�ـلٍّ ِ�اْلَحـاَلْیِن َوَمْعَنـى َ�ـْوِن َصـَالِة آِخـِر اللَّْیـ ِر اللَّیْ َذَهَب َجَماَعٌة ِمْن السَّ َالِة آِخ ْوِن َص ى َ� اَلْیِن َوَمْعَن لٍّ ِ�اْلَح ِل ُ� َذا َوِفْع َلِف إَلى َهَذا، َوِ�َلى َه ِل ِل َذَهَب َجَماَعٌة ِمْن السَّ
   ًة َتْشَهُدَها َمَالِئَكُة اللَّْیِل َوَمَالِئَكُة النََّهاِر.ًة َتْشَهُدَها َمَالِئَكُة اللَّْیِل َوَمَالِئَكُة النََّهاِر.َمْشُهودَ َمْشُهودَ 

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اْبِن ُعَمَر َوَعْن اْبِن ُعَمَر  ُ َعْنُهَماَرِضَي للااَّ يِّ َعْن النَِّبـيِّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعْن النَِّب لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َقـاَل:   -َص ُر إَذا َطَلـَع اْلَفْجـُر ««َق َع اْلَفْج إَذا َطَل
امٍّ َفِإنَُّه َواْلِوْتِر َعْطٌف َخاصٌّ َعَلى َعـامٍّ َفِإنَّـُه   ،،یهِ یهِ اْلَمْشُروَعِة فِ اْلَمْشُروَعِة فِ   َأْي النََّواِفلِ َأْي النََّواِفلِ   »»َفَقْد َذَهَب َوْقُت ُ�لِّ َصَالِة اللَّْیلِ َفَقْد َذَهَب َوْقُت ُ�لِّ َصَالِة اللَّْیلِ  َواْلِوْتِر َعْطٌف َخاصٌّ َعَلى َع

یَتـاِر   ،،»»َفَأْوِتُروا َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجرِ َفَأْوِتُروا َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجرِ ««ِلَبَیاِن َشَرِفِه ِلَبَیاِن َشَرِفِه   ؛؛هِ هِ ِمْن َصَالِة اللَّْیِل َعَطَفُه َعَلیْ ِمْن َصَالِة اللَّْیِل َعَطَفُه َعَلیْ  اِر َفَتْخِصیُص اْألَْمِر ِ�اإلِْ یَت َفَتْخِصیُص اْألَْمِر ِ�اإلِْ
ْأِنهِ ِلِزَ�ــاَدِة اْلِعَناَ�ــِة ِ�َشــْأِنهِ  ِة ِ�َش اَدِة اْلِعَناَ� انِ َوَ�َیــانِ   ،،ِلِزَ� ــُه أَ   َوَ�َی ــُه َیــْذَهُب َوْقُتــُه ِبــَذَهاِب اللَّْیــلِ َأنَُّه أَ َأنَّ لِ َهــمُّ َصــَالِة اللَّْیــِل َفِإنَّ َذَهاِب اللَّْی ُه ِب ْذَهُب َوْقُت ِل َفِإنَُّه َی َالِة اللَّْی مُّ َص َم ِفــي   ،،َه ي َوَتَقــدَّ َم ِف دَّ َوَتَق

َبحَ َسِعیٍد َأنَّ النَّاِئَم َوالنَّاِسَي َ�ْأِتَیاِن ِ�ـاْلِوْتِر ِعْنـَد اْلَیِقَظـِة إَذا َأْصـَبحَ   َحِدیِث َأِبيَحِدیِث َأِبي ِة إَذا َأْص َد اْلَیِقَظ اْلِوْتِر ِعْن َد التََّذكُِّر َوالنَّاِسـي ِعْنـَد التَّـَذكُِّر   ،،َسِعیٍد َأنَّ النَّاِئَم َوالنَّاِسَي َ�ْأِتَیاِن ِ� ي ِعْن َوالنَّاِس
َذَهاِب ٌص ِلَهَذا، َفَبیََّن َأنَّ اْلُمَراَد ِبـَذَهاِب َفُهَو ُمَخصَّ َفُهَو ُمَخصَّ  ِوْتَر  َوْقـِت اْلـِوْتِر ِبـَذَهاِب اللَّْیـِل َعَلـى َمـْن َتـَرَك اْلـِوْتَر ٌص ِلَهَذا، َفَبیََّن َأنَّ اْلُمَراَد ِب َرَك اْل ْن َت ى َم ِل َعَل َذَهاِب اللَّْی ِوْتِر ِب ِت اْل ِر ِلَغْیـِر  َوْق ِلَغْی
 اْلُعْذَرْ�ِن.اْلُعْذَرْ�ِن.

ُ َعَلْیهِ -َوِفي َتْرِك َذِلَك ِللنَّْوِم َما َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َعْن َعاِئَشَة َ�اَن َرُسوُل للااَِّ َوِفي َتْرِك َذِلَك ِللنَّْوِم َما َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َعْن َعاِئَشَة َ�اَن َرُسوُل للااَِّ  ُ َعَلْیهِ َصلَّى للااَّ إَذا َلْم إَذا َلْم   - َوَسلَّمَ  َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ
ةً النََّهـاِر اْثَنَتـْي َعْشـَرَة َرْكَعـةً   ُ�َصلِّ ِمْن اللَّْیِل َمَنَعُه ِمْن َذِلَك النَّْوُم َأْو َغَلَبْتُه َعْیَناُه َصلَّى ِمنْ ُ�َصلِّ ِمْن اللَّْیِل َمَنَعُه ِمْن َذِلَك النَّْوُم َأْو َغَلَبْتُه َعْیَناُه َصلَّى ِمنْ  َرَة َرْكَع ْي َعْش اِر اْثَنَت الَ َوَقـالَ   ،،النََّه   ::َوَق

 ..َوَ�َأنَُّه َتَداُرٌك ِلَما َفاَت َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَ�َأنَُّه َتَداُرٌك ِلَما َفاَت َرَواُه التِّْرِمِذيُّ   ،،َحَسٌن َصِحیحٌ َحَسٌن َصِحیحٌ 
َد ِ�ِه َعَلى َهَذا اللَّْفظِ یَبُه: ُسلَ یَبُه: ُسلَ َوَقاَل َعقِ َوَقاَل َعقِ   ::ُقْلتُقْلت َد ِ�ِه َعَلى َهَذا اللَّْفظِ ْیَماُن ْبُن ُموَسى َقْد َتَفرَّ  ".".ْیَماُن ْبُن ُموَسى َقْد َتَفرَّ

 روى الترمذي هذا؟روى الترمذي هذا؟
 طالب: ............طالب: ............

 خر�ج.خر�ج.التالت
 طالب: ............طالب: ............
 لیس الحدیث هذا.لیس الحدیث هذا.

 طالب: ............طالب: ............
 ُمسلم ُمسلم.ُمسلم ُمسلم.  ..التخر�جالتخر�ج  ،،ال، التخر�جال، التخر�ج
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 طالب: ............طالب: ............
 ال ال.ال ال.

 طالب: ............طالب: ............
 لمسلم.لمسلم.  ووهه

 طالب: ............طالب: ............
 أیهم؟أیهم؟

 طالب: ............طالب: ............
ل. ل.نعم �مِّ  نعم �مِّ

ُ َعْنَها-َوَعْن َعاِئَشَة َوَعْن َعاِئَشَة "" ُ َعْنَهاَرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اَن َرُسوُل للااَِّ َ�اَن َرُسوُل للااَِّ َقاَلْت: َقاَلْت:   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـَحى   -َصلَّى للااَّ َحى ُ�َصلِّي الضُّ ُ�َصلِّي الضُّ
 ..َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   ..َوَ�ِز�ُد َما َشاَء للااَُّ َوَ�ِز�ُد َما َشاَء للااَُّ   ،،َأْرَ�ًعاَأْرَ�ًعا
َحىَیُدلُّ َیُدلُّ َهَذا َهَذا  َحى َعَلى َشْرِعیَِّة َصَالِة الضُّ عٌ َوَأنَّ َأَقلََّها َأْرَ�ـعٌ   ،، َعَلى َشْرِعیَِّة َصَالِة الضُّ یلَ َوِقیـلَ   ،،َوَأنَّ َأَقلََّها َأْرَ� ـِحیَحیْ   ::َوِق ِحیَحیْ َرْكَعَتـاِن، َوَهـَذا ِفـي الصَّ ي الصَّ َذا ِف اِن، َوَه ْن ِن ِمـْن َرْكَعَت ِن ِم

َحى  ::ِرَواَ�ِة َأِبي ُهَرْ�َرةَ ِرَواَ�ِة َأِبي ُهَرْ�َرةَ  َحىَوَرْكَعَتْي الضُّ  ..َوَرْكَعَتْي الضُّ
 ".".َلَعلَُّه َذَكَر اْألََقلَّ َلَعلَُّه َذَكَر اْألََقلَّ   ::َوَقاَل اْبُن َدِقیِق اْلِعیدِ َوَقاَل اْبُن َدِقیِق اْلِعیدِ 

 ....طالب: ..........طالب: ..........
 أیهم؟أیهم؟

 طالب: ............طالب: ............
 ال؛ لبیان الجوازال؛ لبیان الجواز

هِ َلَعلَُّه َذَكَر اْألََقلَّ الَِّذي ُیوَجُد التَّْأِكیُد ِ�ِفْعِلـهِ "" اَقـا  ،،َلَعلَُّه َذَكَر اْألََقلَّ الَِّذي ُیوَجُد التَّْأِكیُد ِ�ِفْعِل ـَحى  ::لَ لَ َق َحىَوِفـي َهـَذا َدِلیـٌل َعَلـى اْسـِتْحَباِب َصـَالِة الضُّ َالِة الضُّ ِتْحَباِب َص ى اْس یٌل َعَل َذا َدِل ي َه   ::َوِف
َعَلى ِفْعِلَها َال ُیَناِفي اْسِتْحَباَبَها؛ َعَلى ِفْعِلَها َال ُیَناِفي اْسِتْحَباَبَها؛   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -َوَأنَّ َأَقلََّها َرْكَعَتاِن، َوَعَدُم ُمَواَظَبِة النَِّبيِّ َوَأنَّ َأَقلََّها َرْكَعَتاِن، َوَعَدُم ُمَواَظَبِة النَِّبيِّ 

ا ِمـْن َشـْرِط اْلُحْكـِم َأْن َتَتَظـاَفَر َعَلْیـِه َأِدلَّـُة اْلَقـْوِل، َواْلِفْعـِل َلِكـنَّ َمـا َحاِصٌل ِبَدَالَلِة اْلَقْوِل َوَلْیَس َحاِصٌل ِبَدَالَلِة اْلَقْوِل َوَلْیَس   ِألَنَّهُ ِألَنَّهُ  نَّ َم ِل َلِك ْوِل، َواْلِفْع ِه َأِدلَُّة اْلَق اَفَر َعَلْی ِم َأْن َتَتَظ ْرِط اْلُحْك ْن َش ِم
ُ َعَلْیِه وَ -النَِّبيُّ النَِّبيُّ   َواَظبَ َواَظبَ  ُ َعَلْیِه وَ َصلَّى للااَّ ٌح عَ   -َسلَّمَ َسلَّمَ َصلَّى للااَّ ٌح عَ َعَلى ِفْعِلِه ُمَرجَّ  َلى َما َلْم ُیَواِظْب َعَلْیِه اْنَتَهى.َلى َما َلْم ُیَواِظْب َعَلْیِه اْنَتَهى.َعَلى ِفْعِلِه ُمَرجَّ

ِم اْألَْقَواَل َفَبَلَغْت ِستََّة َأْقَوالٍ َوَأمَّا ُحْكُمَها َفَقْد َجَمَع اْبُن َوَأمَّا ُحْكُمَها َفَقْد َجَمَع اْبُن  ِم اْألَْقَواَل َفَبَلَغْت ِستََّة َأْقَوالٍ اْلَقیِّ  ::اْلَقیِّ
ُل: َأنََّها ُسنٌَّة ُمْسَتَحبٌَّة. ُل: َأنََّها ُسنٌَّة ُمْسَتَحبٌَّة.اْألَوَّ  اْألَوَّ
 ".".الثَّاِني: َال ُتْشَرُع إالَّ ِلَسَبٍب الثَّاِني: َال ُتْشَرُع إالَّ ِلَسَبٍب 

 في بیانها وأدلتها.في بیانها وأدلتها.  -رحمه هللارحمه هللا–في صالة الضحى ستة أقوال، أطال ابن القیم في صالة الضحى ستة أقوال، أطال ابن القیم 
 طالب: الصواب األول �ا شیخ.طالب: الصواب األول �ا شیخ.

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

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ............طالب: ............
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َحىتَ تَ َوُ�ْجِزُئ ِمْن َذِلَك َرْكَعَتاِن َوُ�ْجِزُئ ِمْن َذِلَك َرْكَعَتاِن ««إشكال؛ ألنه قال: ور�عتي الضحى إشكال؛ ألنه قال: ور�عتي الضحى   ههما فیما فی َحىْرَكُعُهَما ِمْن الضُّ  ..»»ْرَكُعُهَما ِمْن الضُّ
 طالب: ............طالب: ............

 ..ااوال حضرً وال حضرً   ااهو مواظٍب علیها ما یتر�ها ال سفرً هو مواظٍب علیها ما یتر�ها ال سفرً 
 طالب: ............طالب: ............

 ُسنَّة.ُسنَّة.
 طالب: ............طالب: ............

نَّة مؤ هــو ُســنَّة مؤ  ترك في السفر وال في الحضر، لكن لو تر�ه �ــدة ال ُیتــرك فــي الســفر وال فــي الحضــر، لكــن لــو تر�ــه هو ُس یه شيء إال لو استمر مــا علیــه شــيء إال لــو اســتمر فف�دة ال ُی ما عل
 على تر�ها فإنه ُیذم.على تر�ها فإنه ُیذم.
 طالب: ............طالب: ............

 ُسنَّة عند الجمهور. ُسنَّة عند الجمهور.   ،،یترتب علیه ثواب ولم ُیرتَّب على تر�ه عقابیترتب علیه ثواب ولم ُیرتَّب على تر�ه عقاب  ،،ءءما یلزم أي شيما یلزم أي شي  ،،الال
 .الثَّاِلُث: َال ُتْسَتَحبُّ َأْصًال الثَّاِلُث: َال ُتْسَتَحبُّ َأْصًال ""

 .ِفْعُلَها َتاَرًة َوَتْرُكَها َتاَرًة َفَال ُیَواَظُب َعَلْیَهاِفْعُلَها َتاَرًة َوَتْرُكَها َتاَرًة َفَال ُیَواَظُب َعَلْیَهاالرَّاِ�ُع: ُ�ْسَتَحبُّ الرَّاِ�ُع: ُ�ْسَتَحبُّ 
 .اْلَخاِمُس: ُ�ْسَتَحبُّ اْلُمَواَظَبُة َعَلْیَها ِفي اْلُبُیوتِ اْلَخاِمُس: ُ�ْسَتَحبُّ اْلُمَواَظَبُة َعَلْیَها ِفي اْلُبُیوتِ 

اِدُس: َأنََّها ِبْدَعٌة، َوَقْد َذَكَر ُهَناِلَك ُمْسَتَنَد ُ�لِّ َقْوٍل. اِدُس: َأنََّها ِبْدَعٌة، َوَقْد َذَكَر ُهَناِلَك ُمْسَتَنَد ُ�لِّ َقْوٍل.السَّ  السَّ
َرُه اْبُن َدِقیـِق اْلِعیـِد َنَعـْم َوَقـْد َعـاَرَض َحـِدیَث َعاِئَشـَة   َهَذا َوَأْرَجُح اْألَْقَواِل َأنََّها ُسنَّةٌ َهَذا َوَأْرَجُح اْألَْقَواِل َأنََّها ُسنَّةٌ  َة ُمْسَتَحبٌَّة َ�َما َقرَّ ِدیَث َعاِئَش اَرَض َح ْد َع ْم َوَق یِد َنَع یِق اْلِع َرُه اْبُن َدِق ُمْسَتَحبٌَّة َ�َما َقرَّ

 .. َقْوُلهُ  َقْوُلهُ َهَذا َحِدیُثَها الَِّذي َأَفاَدهُ َهَذا َحِدیُثَها الَِّذي َأَفاَدهُ 
ــُه  ُه َوَل ــِلمٍ   ::َأيْ َأيْ -َوَل ِلمٍ ِلُمْس ــا   -ِلُمْس ا َعْنَه ــةَ -َعْنَه ــْن َعاِئَش ةَ َأْي َع ــيُّ   -َأْي عَْن َعاِئَش ــاَن النَِّب ــْل َ� ــِئَلْت َه ــا ُس اَن النَّبِيُّ َأنََّه ِئَلْت هَْل َ� ا ُس ــ-َأنََّه ُ َعَلْی ــلَّى للااَّ ُ َعَلیْ َص لَّى للااَّ ِه ِه َص
َحى  -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َحىُ�َصلِّي الضُّ  ..إالَّ َأْن َ�ِجيَء ِمْن َمِغیِبهِ إالَّ َأْن َ�ِجيَء ِمْن َمِغیِبهِ   ،،َقاَلْت: َال َقاَلْت: َال   ؟؟ُ�َصلِّي الضُّ

ــُه َ�ــانَ  َل َدلَّ َعَلــى َأنَّ انَ َفــِإنَّ اْألَوَّ ى َأنَُّه َ� َل َدلَّ َعَل ِإنَّ اْألَوَّ هِ ُ�َصــلِّیَها َداِئًمــا ِلَمــا َتــُدلُّ َعَلْیــهِ   َف ُدلُّ َعَلْی ا َت ا ِلَم لِّیَها َداِئًم َراِر، َ�ِلَمــُة َ�ــاَن َفِإنََّهــا َتــُدلُّ َعَلــى التَّْكــَراِر،   ُ�َص ى التَّْك ُدلُّ َعَل ا َت اَن َفِإنََّه ُة َ� َ�ِلَم
َة َوَقْد ُجِمَع َبْیَنُهَما ِ�ـَأنَّ َ�ِلَمـَة   ،،نَُّه َ�اَن َال ُ�َصلِّیَها إالَّ ِفي َحاِل َمِجیِئِه ِمْن َمِغیِبهِ نَُّه َ�اَن َال ُ�َصلِّیَها إالَّ ِفي َحاِل َمِجیِئِه ِمْن َمِغیِبهِ َوالثَّاِنَیُة َدلَّْت َعَلى أَ َوالثَّاِنَیُة َدلَّْت َعَلى أَ  َأنَّ َ�ِلَم َوَقْد ُجِمَع َبْیَنُهَما ِ�

َواِم َداِئًما َبْل َغاِلبً َكاَن َ�ْفَعلُ َكاَن َ�ْفَعلُ  َواِم َداِئًما َبْل َغاِلبً  َ�َذا َال َتُدلُّ َعَلى الدَّ ا ا، َوِ�َذا َقاَمْت َقِر�َنٌة َعَلى ِخَالِفِه َصَرَفْتَها َعْنـُه َ�َمـا  َ�َذا َال َتُدلُّ َعَلى الدَّ ُه َ�َم ا، َوِ�َذا َقاَمْت َقِر�َنٌة َعَلى ِخَالِفِه َصَرَفْتَها َعْن
َواِم َوَأنََّهـا َأَراَدْت ِ�َقْوِلَهـاهُ هُ  اَنا َفِإنَّ اللَّْفَظ الثَّاِنَي َصَرَفَها َعْن الدَّ ا َأَراَدْت ِ�َقْوِلَه َواِم َوَأنََّه ْن َمغِ إالَّ َأْن َ�ِجـيَء ِمـْن َمغِ   ،،َال َال   ::َنا َفِإنَّ اللَّْفَظ الثَّاِنَي َصَرَفَها َعْن الدَّ يَء ِم هِ یِبـهِ إالَّ َأْن َ�ِج َي َنْفـَي . . یِب َنْف

ُل إ َحى َوَأنََّها َلْم َتَرُه َ�ْفَعُلَها إالَّ ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َواللَّْفـُظ اْألَوَّ ُل إُرْؤَ�ِتَها َصَالَة الضُّ ُظ اْألَوَّ َحى َوَأنََّها َلْم َتَرُه َ�ْفَعُلَها إالَّ ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َواللَّْف ـا َبَلَغَهـا ِفـي ُرْؤَ�ِتَها َصَالَة الضُّ ي ْخَبـاٌر َعمَّ ا ِف اٌر َعمَّا َبَلَغَه ْخَب
ُف َهَذا َقْوُلـهُ  َحى إالَّ َأنَُّه ُ�َضعِّ هُ َأنَُّه َما َ�اَن َیْتُرُك َصَالَة الضُّ ُف َهَذا َقْوُل َحى إالَّ َأنَُّه ُ�َضعِّ ُه) (َوَلـُه)   ::َأنَُّه َما َ�اَن َیْتُرُك َصَالَة الضُّ ِلمٍ ِلُمْسـِلمٍ   ::َأيْ َأيْ –(َوَل ي َوُهـَو َأْ�ًضـا ِفـي   -ِلُمْس ا ِف َو َأْ�ًض َوُه

 ".".َعاِئَشةَ َعاِئَشةَ   ::َوَلُهَما َ�اَن (َعْنَها) َأيْ َوَلُهَما َ�اَن (َعْنَها) َأيْ   ::اْلُبَخاِريِّ ِبَلْفِظِه َفَلْو َقالَ اْلُبَخاِريِّ ِبَلْفِظِه َفَلْو َقالَ 
 غیبه؟غیبه؟طالب: أو من مطالب: أو من م
 جاء من سفر. جاء من سفر. 

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َما َرَأْیت َرُسوَل للااَِّ َما َرَأْیت َرُسوَل للااَِّ "" لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ـَحى  -َصلَّى للااَّ َحىُ�َصـلِّي َقـطُّ ُسـْبَحَة الضُّ ْبَحَة الضُّ طُّ ُس لِّي َق مِّ اِ�َضـمِّ ا  ..ُ�َص ـیِن وَ ِ�َض یِن وَ لسِّ ُكوِن ُسـُكوِن لسِّ ُس
هُ اْلَبــاِء َأْي َناِفَلَتــهُ  اِء َأْي َناِفَلَت ــي َألَُســبُِّحَها) َفَنَفــْت ُرْؤَ�َتَهــا ِلِفْعِلــِه   ،،اْلَب ِه (َوِ�نِّ ا ِلِفْعِل ْت ُرْؤَ�َتَه بُِّحَها) َفَنَف ي َألَُس ُ َعَلْیــِه وَ -(َوِ�نِّ ِه وَ َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَّمَ َســلَّمَ َص اَلَهــا  -َس َرْت َوَأْخَبــَرْت   ،،َلَه َوَأْخَب
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اَأنََّهــا َ�اَنــْت َتْفَعُلَهــا ْت َتْفَعُلَه ا َ�اَن ــُه اْســِتَناٌد إَلــى َمــا َبَلَغَهــا ِمــْن اْلَحــثِّ َعَلْیَهــا َوِمــ  ،،َأنََّه ا َومِ َ�َأنَّ ثِّ َعَلْیَه ْن اْلَح ا ِم ا َبَلَغَه ى َم ِتَناٌد إَل ِه ْن ِفْعِلــِه َ�َأنَُّه اْس ُ َعَلْیــِه -ْن ِفْعِل ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
 ..ِئذٍ ِئذٍ ا َال َتَتَعاَرُض ِحینَ ا َال َتَتَعاَرُض ِحینَ َلَها َفَأْلَفاُظهَ َلَها َفَأْلَفاُظهَ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 

: اْلُمَراُد ِ�َقْوِلـهِ    هِ َوَقاَل اْلَبْیَهِقيُّ : اْلُمَراُد ِ�َقْوِل ُح َمـا   ::َوَقاَل اْلَبْیَهِقيُّ : ُیـَرجَّ ا َمـا َرَأْیتـه َسـبََّحَها َأْي َداَوَم َعَلْیَهـا، َوَقـاَل اْبـُن َعْبـِد اْلَبـرِّ ُح َم َرجَّ : ُی رِّ ِد اْلَب ُن َعْب اَل اْب ا، َوَق بََّحَها َأْي َداَوَم َعَلْیَه ته َس ا َرَأْی َم
ْیَخاِن، َوُهَو ِرَواَ�ُة إْثَباِتَها ُدوَن َما اْنَفَرَد ِ�ـِه ُمْسـِلٌم َوِهـَي ِرَواَ�ـةُ اتََّفَق َعَلْیِه اتََّفَق َعَلْیِه  ةُ الشَّ َي ِرَواَ� ِلٌم َوِه ِه ُمْس ْیَخاِن، َوُهَو ِرَواَ�ُة إْثَباِتَها ُدوَن َما اْنَفَرَد ِ� ا َنْفِیَهـاالشَّ َدُم َقـاَل: َوَعـَدُم   ،، َنْفِیَه اَل: َوَع َق

 ِلَك َال َ�ْسَتْلِزُم َعَدَم اْلُوُقوِع الَِّذي َأْثَبَتُه َغْیُرَها َهَذا َمْعَنى َ�َالِمِه.ِلَك َال َ�ْسَتْلِزُم َعَدَم اْلُوُقوِع الَِّذي َأْثَبَتُه َغْیُرَها َهَذا َمْعَنى َ�َالِمِه.ُرْؤَ�ِة َعاِئَشَة ِلذَ ُرْؤَ�ِة َعاِئَشَة ِلذَ 
ِحیَحْینِ ُقْلت: َوِممَّا اتَّ ُقْلت: َوِممَّا اتَّ  ِحیَحْینِ َفَقا َعَلْیِه ِفي إْثَباِتَها َحِدیُث َأِبي ُهَرْ�َرَة ِفي الصَّ ُ َعَلْیِه -اُه اُه َأْوَص َأْوَص   َأنَّهُ َأنَّهُ : : َفَقا َعَلْیِه ِفي إْثَباِتَها َحِدیُث َأِبي ُهَرْ�َرَة ِفي الصَّ ُ َعَلْیِه َصلَّى للااَّ َصلَّى للااَّ

ـَحىِ�َأْن َال یَ ِ�َأْن َال یَ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َحىْتُرَك َرْكَعَتـْي الضُّ ْي الضُّ َذِلَك َوِفـي التَّْرِغیـِب ِفـي ِفْعِلَهـا َأَحاِدیـُث َ�ِثیـَرٌة َوِفـي َعـَدِدَها َ�ـَذِلَك   ..ْتُرَك َرْكَعَت َدِدَها َ� ي َع یَرٌة َوِف یُث َ�ِث ا َأَحاِد ي ِفْعِلَه یِب ِف ي التَّْرِغ َوِف
 ".".ُسوَطٌة ِفي ُ�ُتِب اْلَحِدیثِ ُسوَطٌة ِفي ُ�ُتِب اْلَحِدیثِ َمبْ َمبْ 

 طالب: ............طالب: ............
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-یان الجواز یان الجواز داوم علیه، لكن قد یترك؛ لبداوم علیه، لكن قد یترك؛ لب  عمل عمًال عمل عمًال   إذاإذاهو هو 

 ....طالب: ..........طالب: ..........
مه إذا �ــان فــي مقــاٍم ُ�خشــى أن ُ�قتــدى �ــه فــي االســتمرار فــُیظن الوجــوب مثــل مقامــه  فُیظن الوجوب مثل مقا في االستمرار  �ه  تدى  قاٍم ُ�خشى أن ُ�ق في م �ان  یه الصالة علیــه الصــالة –إذا  عل

بدن ا �ــان مــن ســائر النــاس فــال؛ ألنهــا تقــوم مقــام الصــدقة التــي علــى البــدن ال �أس، أما إذال �ــأس، أمــا إذففــ  -والسالموالســالم ناس فال؛ ألنها تقوم مقام الصدقة التي على ال ا �ان من سائر ال
ْن ُ�ْصــِبُح َعلــى ُ�ــلِّ ُســالَمى ِمــْن «« الَمى مِ لِّ ُس لى ُ� ِبُح َع َدقةٌ َأحــِدُ�ْم َصــَدقةٌ ُ�ْص حِدُ�ْم َص قال: إلــى أن قــال:   »»َأ لى أن  زِ َوُ�ْجــزِ ««إ ْن ِمــْن   ئ ئ َوُ�جْ مَن ذلــَك رْ�عَتــاِن مــَن مِ لَك رْ�عتَاِن  ذ

َحى َحىالضُّ  ر�عتي الضحى.ر�عتي الضحى.  -حدیث أبي هر�رةحدیث أبي هر�رة-فهي في �ل صبح. وأوصاني خلیلي بثالث فهي في �ل صبح. وأوصاني خلیلي بثالث   »»الضُّ
 طالب: ............طالب: ............

 لكنها على الجسم في �ل ُصبح.لكنها على الجسم في �ل ُصبح.  ،،مندو�ةمندو�ة
 طالب: ............طالب: ............

 ن ُنصبح في �ل صبح.ن ُنصبح في �ل صبح.إشكال أنها للندب، لكنها ندب مستمر حیإشكال أنها للندب، لكنها ندب مستمر حی  ههما فیما فی
 طالب: ............طالب: ............

 اتب فقط.اتب فقط.في الرو في الرو 
 طالب: ............طالب: ............

 ما رأیته، تقول عائشة: ما رأیته سبَّحها.ما رأیته، تقول عائشة: ما رأیته سبَّحها.
 طالب: ............طالب: ............

ـــال الشـــارح:  شارح: ق ـــا"قال ال ما""لهم صو المقصـــو   "له ـــالمق ند أن ـــه ُ�ســـبِّحها  ههد أ ـــى النفـــي هـــي نفـــت مـــرتین، مـــرة مـــا رأت سبِّحهاحت ته ُ� ما رأ مرة  مرتین،  فت  هي ن في  تى الن ـــي   ،،ح ني و�ن و�
 ٍل له.ٍل له.ألسبِّحها، المرة الثانیة فیها نفي من غیر فعألسبِّحها، المرة الثانیة فیها نفي من غیر فع

 طالب: ............طالب: ............
 یب.  یب.  إال أن �أتي من مغإال أن �أتي من مغ
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ــَم "" ــِن َأْرَق ــِد ْب َم َوَعــْن َزْ� ِن َأْرَق ِد ْب ْن َزْ� ــهُ -َوَع ُ َعْن هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ وَل للااَِّ َأنَّ َرُســوَل للااَِّ   -َرِض ــلَّ -َأنَّ َرُس ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــالَ   -مَ مَ َص الَ َق َالُة َصــَالُة ««  ::َق َص
اُع إَلى للااَِّ َتَعاَلى  »»اْألَوَّاِبینَ اْألَوَّاِبینَ  جَّ اُع إَلى للااَِّ َتَعاَلىاْألَوَّاُب الرَّ جَّ ِ�َفْتِح ِ�َفْتِح   »»ِفَصالُ ِفَصالُ ِحیَن َتْرَمُض الْ ِحیَن َتْرَمُض الْ «« َوِفْعِل اْلَخْیَراِت  َوِفْعِل اْلَخْیَراِت ِبَتْرِك الذُُّنوِب ِبَتْرِك الذُُّنوِب   اْألَوَّاُب الرَّ

ُة َحَراَرِة  ْمَضاِء َوُهَو ِشدَّ ُة َحَراَرِة اْلِمیِم ِمْن َرِمَضْت ِ�َكْسِرَها َأْي َتْحَتِرُق ِمْن الرَّ ْمَضاِء َوُهَو ِشدَّ  ".".اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْلِمیِم ِمْن َرِمَضْت ِ�َكْسِرَها َأْي َتْحَتِرُق ِمْن الرَّ
 ؟ من �اب؟ ؟ من �اب؟ ااماذماذهذا من �اب هذا من �اب 

 طالب: ............طالب: ............
 رمض من �اب فِهم.رمض من �اب فِهم.

مْ "" مْ َأْي َتْحَتِرُق ِمْن الرَّ ُة َحـَراَرِة اْألَْرِض َأْي َتْحَتِرُق ِمْن الرَّ َراَرِة اْألَْرِض َضاِء َوُهـَو ِشـدَّ ُة َح دَّ َو ِش ْمـِل َوَغْیـرِهِ َضاِء َوُه ـْمِس َعَلـى الرَّ رِهِ ِمـْن ُوُقـوِع الشَّ ِل َوَغْی ْم ى الرَّ ْمِس َعَل وِع الشَّ ْن ُوُق َك َوَذِلـَك   ،،ِم َوَذِل
ْمِس، َوَتْأِثیُرَها  ْمِس، َوَتْأِثیُرَها َ�ُكوُن ِعْنَد اْرِتَفاِع الشَّ  ..اْلَحرُّ اْلَحرُّ َ�ُكوُن ِعْنَد اْرِتَفاِع الشَّ

َي ِبَذِلكَ  َي ِبَذِلكَ َواْلِفَصاُل َجْمُع َفِصیٍل: َوُهَو َوَلُد النَّاَقِة ُسمِّ هِ   ؛؛َواْلِفَصاُل َجْمُع َفِصیٍل: َوُهَو َوَلُد النَّاَقِة ُسمِّ هِ ِلَفْصِلِه َعْن ُأمِّ ْذُكْر َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَلْم َیـْذُكْر   ،،ِلَفْصِلِه َعْن ُأمِّ ا  َلَهـا َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَلْم َی  َلَه
 ..َعَدًداَعَدًدا

انَ َوَقــْد َأْخــَرَج اْلَبــزَّاُر ِمــْن َحــِدیِث َثْوَ�ــانَ  ِدیِث َثْوَ� ْن َح زَّاُر ِم َرَج اْلَب ْد َأْخ وَل للااَِّ َأنَّ َرُســوَل للااَِّ   ::َوَق ــ-َأنَّ َرُس ُ َعَلْی ُ َعَلیْ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ ِه َوَســلَّمَ َص َتِحبُّ َأْن َ�ــاَن َ�ْســَتِحبُّ َأْن   -ِه َوَس اَن َ�ْس �َ
ـَالَة َ�ا َرُسولَ َ�ا َرُسولَ   ::َفَقاَلْت َعاِئَشةُ َفَقاَلْت َعاِئَشةُ   ،،ُ�َصلَِّي َ�ْعَد ِنْصِف النََّهارِ ُ�َصلَِّي َ�ْعَد ِنْصِف النََّهارِ  َالَة  للااَِّ إنَّـك َتْسـَتِحبُّ الصَّ َتِحبُّ الصَّ ـاَعةَ  للااَِّ إنَّك َتْس اَعةَ َهـِذِه السَّ ِذِه السَّ الَ َقـالَ   ،،َه   ::َق

ـَماِء َوَ�ْنُظـُر «« ُر ُتْفَتُح ِفیَها َأْبَواُب السَّ َماِء َوَ�ْنُظ اَلىَتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى-ُتْفَتُح ِفیَها َأْبَواُب السَّ اَرَك َوَتَع ا ِ�الرَّ ِفیَهـا ِ�الرَّ   -َتَب هِ ْحَمـِة إَلـى َخْلِقـهِ ِفیَه ى َخْلِق ِة إَل اَن َوِهـَي َصـَالٌة َ�ـاَن   ،،ْحَم َالٌة َ� َي َص َوِه
 ".".َوِفیِه َراٍو َمْتُروكٌ َوِفیِه َراٍو َمْتُروكٌ   ،،»»یَسىیَسىُ�َحاِفُظ َعَلْیَها آَدم َوُنوٌح، َوِ�ْبَراِهیُم َوُموَسى َوعِ ُ�َحاِفُظ َعَلْیَها آَدم َوُنوٌح، َوِ�ْبَراِهیُم َوُموَسى َوعِ 

 اهر.اهر.ضعفه ظضعفه ظ
 ".".َوَوَرَدْت َأَحاِدیُث َ�ِثیَرٌة َأنََّها َأْرَ�ُع َرَكَعاتٍ َوَوَرَدْت َأَحاِدیُث َ�ِثیَرٌة َأنََّها َأْرَ�ُع َرَكَعاتٍ ""

 ؟؟طالب: شیخ حین ترمض الفصال هذا �كون قبل الظهرطالب: شیخ حین ترمض الفصال هذا �كون قبل الظهر
 قبل الظهر.قبل الظهر.  ،،نعمنعم

 طالب: ............طالب: ............
 إذا جاء الزوال، وقام قائم الظهیرة ُمِنعت الصالة.إذا جاء الزوال، وقام قائم الظهیرة ُمِنعت الصالة.  ،،قبل الزوالقبل الزوال

 ................طالب: ....طالب: ....
 ..ةة�عنى من عشرة ونصف إلحدى عشر �عنى من عشرة ونصف إلحدى عشر 

 طالب: فإذا صلى اإلنسان وفقه هللا إلى الجلوس إلى الشروق وصلى؟طالب: فإذا صلى اإلنسان وفقه هللا إلى الجلوس إلى الشروق وصلى؟
 اع الشمس.اع الشمس.هي وقتها من ارتفاع الشمس، وقت صالة الضحى من ارتفهي وقتها من ارتفاع الشمس، وقت صالة الضحى من ارتف

 طالب: هل �كون حصل له هذا األجر؟طالب: هل �كون حصل له هذا األجر؟
 �حصل.�حصل.

 طالب: ............طالب: ............
 ال، لو وهي ترمض الفصال.ال، لو وهي ترمض الفصال.

 نیة؟نیة؟طالب: ُ�صلي مرة ثاطالب: ُ�صلي مرة ثا
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یة حصل األجر�ن إذا صــلى مــرة ثانیــة حصــل األجــر�ن  تأدى إذا جلس وارتفعت الشمس مًعــا، إنمــا صــالة الضــحى تتــأدى إذا جلــس وارتفعــت الشــمس إذا صلى مرة ثان ما صالة الضحى ت ا، إن مًع
 صلى.صلى.

 طالب: ............طالب: ............
عن نعــم لـــو صـــالها �فتــه عـــن الضـــحى وعــن هـــذه عـــن  هذه  ضحى وعن  عن ال ته  صالها �ف لو  عم  صالة هــذا صـــالة األوابـــین؛ ألنهــا فـــي وقـــت صـــالة ن في وقت  ها  بین؛ ألن صالة األوا هذا 

  الضحى، لكن لو صلى في أول الوقت حین طلوع الشمس حصل له أجر صالة الضحى، لكنالضحى، لكن لو صـلى فـي أول الوقـت حـین طلـوع الشـمس حصـل لـه أجـر صـالة الضـحى، لكـن
 ما حصل له صالة األوابین.ما حصل له صالة األوابین.

 ..................طالب: ...طالب: ...
 هذا وقتها؛ لشدة الحر.هذا وقتها؛ لشدة الحر.

 طالب: ............طالب: ............
 س.س.هذا أدرك صالة األوابین، لكنه ما أدرك األجر المرتَّب على الجلو هذا أدرك صالة األوابین، لكنه ما أدرك األجر المرتَّب على الجلو 

 ن وقتها من ارتفاع الشمس ووقت الفضیلة من حین ترمض الفصال؟ن وقتها من ارتفاع الشمس ووقت الفضیلة من حین ترمض الفصال؟إإطالب: نستطیع نقول: طالب: نستطیع نقول: 
 في صالة الضحى؟في صالة الضحى؟

 طالب: نعم.طالب: نعم.
 ا.ا.من ارتفاع الشمس إلى الزوال هذا وقتهمن ارتفاع الشمس إلى الزوال هذا وقتههو هو 

 طالب: وقت جواز ووقت فضیلة.طالب: وقت جواز ووقت فضیلة.
 لكن صالة األوابین حین ترمض الفصال.لكن صالة األوابین حین ترمض الفصال.

 طالب: لكن هذه الصالة مختلفة عن صالة الضحى؟طالب: لكن هذه الصالة مختلفة عن صالة الضحى؟
ین، ین، تتـمتداخلة ومختلفة، متداخلة من وجه إذا ُفِعلت في هذا الوقت أجزأت عن االثنمتداخلة ومختلفة، متداخلة من وجه إذا ُفِعلت في هذا الوقت أجزأت عن االثن  ،،ي مختلفةي مختلفةما هما ه

 الوقت قبل حرارة الشمس.الوقت قبل حرارة الشمس.  ومختلفة إذا ُصلیِّت في أولومختلفة إذا ُصلیِّت في أول
 ي ما نستطیع أن نقول: هذا وقت فضیلة لصالة الضحى؟ي ما نستطیع أن نقول: هذا وقت فضیلة لصالة الضحى؟طالب: �عنطالب: �عن

 ال.ال.
ُ َعْنهُ -َوَعْن َأَنٍس َوَعْن َأَنٍس "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ   -للااَِّ للااَِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َرُسوُل   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َصلَّى للااَّ ـَحى ««: : -َصلَّى للااَّ َحى َمْن َصلَّى الضُّ َمْن َصلَّى الضُّ

ُ َلهُ  ُ َلهُ اْثَنَتْي َعْشَرَة َرْكَعٍة َبَنى للااَّ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َوِ�ْسَناُدُه َقاَل اْلُمَصنُِّف: َوِ�ْسَناُدُه   ،،التِّْرِمِذيُّ َواْسَتْغَرَ�هُ التِّْرِمِذيُّ َواْسَتْغَرَ�هُ   َرَواهُ َرَواهُ   ،،»»َقْصًرا ِفي اْلَجنَّةِ َقْصًرا ِفي اْلَجنَّةِ   اْثَنَتْي َعْشَرَة َرْكَعٍة َبَنى للااَّ
         َضِعیٌف.َضِعیٌف.

ـاُه َأْوِصـِني َقـالَ َوَأْخَرَج اْلَبزَّاُر َعْن اْبنِ َوَأْخَرَج اْلَبزَّاُر َعْن اْبنِ  الَ  ُعَمَر َقاَل: ُقْلـت ِألَِبـي َذرٍّ َ�ـا َعمَّ ِني َق ا َعمَّاُه َأْوِص ي َذرٍّ َ� ت ِألَِب ـا َسـَأْلت َعْنـُه   :: ُعَمَر َقاَل: ُقْل ُه َسـَأَلْتِني َعمَّ َأْلت َعْن َأَلْتِني َعمَّا َس َس
ُ َعَلْیِه َوسَ -  َرُسوَل للااَِّ َرُسوَل للااَِّ  ُ َعَلْیِه َوسَ َصلَّى للااَّ  ".".َفَقالَ َفَقالَ   -لَّمَ لَّمَ َصلَّى للااَّ

 نسب.نسب.  ااما بینهمما بینهمفف�النسبة للسن، و�ال �النسبة للنسب �النسبة للسن، و�ال �النسبة للنسب   ""َ�ا َعمَّاهُ َ�ا َعمَّاهُ ""
 طالب: أبو ذر أكبر؟طالب: أبو ذر أكبر؟

 ثیر. ثیر. نعم أكبر �كنعم أكبر �ك
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َحى َرْكَعَتْیِن َلْم ُتْكَتْب ِمْن اْلَغاِفِلیَن، َوِ�ْن َصلَّْیت َأْرَ�ًعا �ُ ««  ::"َفَقالَ "َفَقالَ  َحى َرْكَعَتْیِن َلْم ُتْكَتْب ِمْن اْلَغاِفِلیَن، َوِ�ْن َصلَّْیت َأْرَ�ًعا �ُ إْن َصلَّْیت الضُّ ِدیَن، ِتْبـت ِمـْن اْلَعاِبـِدیَن، إْن َصلَّْیت الضُّ ْن اْلَعاِب ت ِم ِتْب
لَّیْ ا ُ�ِتْبـت ِمـْن اْلَقـاِنِتیَن، َوِ�ْن َصـلَّیْ ْن َصلَّْیت ِست�ا َلْم َیْلَحْقك َذْنٌب، َوِ�ْن َصلَّْیت َثَماِنی� ْن َصلَّْیت ِست�ا َلْم َیْلَحْقك َذْنٌب، َوِ�ْن َصلَّْیت َثَماِنی�ـَو�ِ َو�ِ  اِنِتیَن، َوِ�ْن َص ْن اْلَق ت ِم َرَة ت ِثْنَتـْي َعْشـَرَة ا ُ�ِتْب ْي َعْش ت ِثْنَت

 ..»»ُبِنَي َلك َبْیٌت ِفي اْلَجنَّةِ ُبِنَي َلك َبْیٌت ِفي اْلَجنَّةِ 
اِتٍم َوغَ َوِفیــِه ُحَســْیُن اْبــُن َعَطــاٍء َضــعََّفُه َأُبــو َحــاِتٍم َوغَ  و َح عََّفُه َأُب ُن َعطَاٍء َض ْیُن اْب یِه ُحَس ُرهُ ْیــُرهُ َوِف ــ  ،،ْی ــُن ِحبَّ ُن ِحبَّ َوَذَكــَرُه اْب َرُه اْب َقــاِت َوَقــالَ َوَذَك الَ اَن ِفــي الثِّ اِت َوَق ي الثَِّق ُئ ُ�ْخِطــُئ   ::اَن ِف ُ�ْخِط
 ".".َوُ�َدلُِّس، َوِفي اْلَباِب َأَحاِدیُث َال َتْخُلو َعْن َمَقالٍ َوُ�َدلُِّس، َوِفي اْلَباِب َأَحاِدیُث َال َتْخُلو َعْن َمَقالٍ 

 ..................طالب: ...طالب: ...
 ضعیف ضعیف.ضعیف ضعیف.

 طالب: ............طالب: ............
 �له.�له.  ،،كلهكله

ُ َعْنَها-َوَعْن َعاِئَشَة َوَعْن َعاِئَشَة "" ُ َعْنَهاَرِضَي للااَّ ْت َقاَلـْت   -َرِضَي للااَّ ولُ َدَخـَل َرُسـولُ : : َقاَل َل َرُس ُ َعلَ - للااَِّ  للااَِّ َدَخ ُ َعلَ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ ْیـِه َوَسـلَّمَ َص ِه َوَس لَّى َبْیِتـي َفَصـلَّى   -ْی ي َفَص َبْیِت
َحى َثَماِنَي َرَكَعاتٍ  َحى َثَماِنَي َرَكَعاتٍ الضُّ  ..َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن ِفي َصِحیِحهِ َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن ِفي َصِحیِحهِ   ..الضُّ

َم ِرَواَ�ُة ُمْسِلٍم َعْنَهاَقْد َتقَ َقْد َتقَ وَ وَ  َم ِرَواَ�ُة ُمْسِلٍم َعْنَهادَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنََّها َما َرَأْتُه َأنََّها َما َرَأْتُه   ::دَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـ  -َصلَّى للااَّ ْبَحَة الضُّ ُ�َصلِّي ُسـْبَحَة الضُّ َذا َوَهـَذا   ،،َحىَحىُ�َصلِّي ُس َوَه
ْؤَ�َة، َوَصـَالُتُه ِفـي َبْیتِ اْلَحِدیُث َأثْ اْلَحِدیُث َأثْ  ي َبْیتِ َبَتْت ِفیِه َصَالَتُه ِفي َبْیِتَها، َوُجِمَع َبْیَنُهَما ِ�َأنََّها َنَفْت الرُّ َالُتُه ِف ْؤَ�َة، َوَص وُز َهـا َ�ُجـوُز َبَتْت ِفیِه َصَالَتُه ِفي َبْیِتَها، َوُجِمَع َبْیَنُهَما ِ�َأنََّها َنَفْت الرُّ ا َ�ُج َه

 ".".َوَال ُ�ْعَد ِفي َذِلكَ َوَال ُ�ْعَد ِفي َذِلكَ   ،،َواْخَتاَر اْلَقاِضي ِعَیاٌض َهَذا اْلَوْجهَ َواْخَتاَر اْلَقاِضي ِعَیاٌض َهَذا اْلَوْجهَ   ،،َأنََّها َلْم َتَرُه، َوَلِكنَُّه َثَبَت َلَها ِبِرَواَ�ةٍ َأنََّها َلْم َتَرُه، َوَلِكنَُّه َثَبَت َلَها ِبِرَواَ�ةٍ 
عد�هللا فیــه مــا فیــه، �هللا فیــه ُ�عــد یه ُ� یه، �هللا ف ما ف یه  ها �ونــه یبلغهــا عــن غیرهــا أنــه صــلى فــي بیتهــا! مــع أن بیتهــا   ،،�هللا ف ها! مع أن بیت في بیت نه صلى  �شأ�ــش�ونه یبلغها عن غیرها أ   أ

 ُكبُره؟ُكبُره؟
 ......طالب: .........طالب: .........

 ُ�بُره هذا؟ُ�بُره هذا؟  ماماالبیت البیت 
 طالب: ............طالب: ............

 ُ�بُره؟ُ�بُره؟  مامالكن البیت �له لكن البیت �له 
 طالب: ............طالب: ............

 ..-�هللا المستعان�هللا المستعان-غرفة غرفة 
 فیه ُ�عد.فیه ُ�عد.  ،،ال الال ال  
كَ َوَال ُ�ْعَد ِفي َذِلـكَ   ،،َبَت َلَها ِبِرَواَ�ٍة َواْخَتاَر اْلَقاِضي ِعَیاٌض َهَذا اْلَوْجهَ َبَت َلَها ِبِرَواَ�ٍة َواْخَتاَر اْلَقاِضي ِعَیاٌض َهَذا اْلَوْجهَ َوَلِكنَُّه ثَ َوَلِكنَُّه ثَ "" ي بَ َوِ�ْن َ�ـاَن ِفـي بَ   ،،َوَال ُ�ْعَد ِفي َذِل اَن ِف ا ْیِتَهـا َوِ�ْن َ� ْیِتَه

   اْلَوْقِت َفَال ُمَناَفاَة، َواْلَجْمُع َمْهَما َأْمَكَن ُهَو اْلَواِجُب.اْلَوْقِت َفَال ُمَناَفاَة، َواْلَجْمُع َمْهَما َأْمَكَن ُهَو اْلَواِجُب.  ذلكذلك  ِلَجَواِز َغْفَلِتَها ِفيِلَجَواِز َغْفَلِتَها ِفي
ْنَسـاِن ِفـي ِمْن َفَواِئِد َصَال ِمْن َفَواِئِد َصَال   ::ةٌ ةٌ َفاِئدَ َفاِئدَ  ـَدَقِة الَِّتـي ُتْصـِبُح َعَلـى َمَفاِصـِل اإلِْ َحى َأنََّها ُتْجِزُئ َعْن الصَّ ي ِة الضُّ اِن ِف ْنَس ِل اإلِْ ى َمَفاِص ِبُح َعَل ي ُتْص َدَقِة الَِّت َحى َأنََّها ُتْجِزُئ َعْن الصَّ ِة الضُّ

ْوٍم وَ ُكــلِّ َیــْوٍم وَ  لِّ َی َي َثَال ِهــَي َثَال ُك ــِذي َقــاَل ِفیــهِ ِه یهِ ُثِماَئــٍة َوِســتُّوَن َمْفِصــًال ِلَمــا َأْخَرَجــُه ُمْســِلٌم ِمــْن َحــِدیِث َأِبــي َذرٍّ الَّ اَل ِف ي َذرٍّ الَِّذي َق ِدیِث َأِب ْن َح ِلٌم ِم ُه ُمْس ا َأْخَرَج ًال ِلَم تُّوَن َمْفِص ٍة َوِس   ::ُثِماَئ
َحىِزُئ ِمْن َذِلَك َرْكَعتَ ِزُئ ِمْن َذِلَك َرْكَعتَ َوُتجْ َوُتجْ  َحىا الضُّ  ".".ا الضُّ

 الجماعة واإلمام؟الجماعة واإلمام؟
 طالب: ............طالب: ............
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 �كفي �كفي.�كفي �كفي.
  ::ده واضح، ولكن �یف نجمع بین الحدیثده واضح، ولكن �یف نجمع بین الحدیثوُ�عوُ�ع  ،،ن هذا القول فیه ُ�عدن هذا القول فیه ُ�عدإإطالب: اآلن �ا شیخ قلتم: طالب: اآلن �ا شیخ قلتم: 

 وحدیث ابن حبان، �یف �كون الجمع؟وحدیث ابن حبان، �یف �كون الجمع؟  ،،ما رأیته صلى سبحة الضحىما رأیته صلى سبحة الضحى
 رت فأثبتت.رت فأثبتت.نسیت أنه صلى في بیتها فنفت، وذ�نسیت أنه صلى في بیتها فنفت، وذ�

 عن �عض �الحدیثین؟عن �عض �الحدیثین؟  اا�عیدً �عیدً تحدیثها تحدیثها   طالب: �كون طالب: �كون 
 �عید.�عید.

 طالب: ............طالب: ............
 وفیه نفي.وفیه نفي.  ،،فیه إثباتفیه إثبات

 طالب: ............طالب: ............
 على ذلك، و�ذا جاء من السفر بدأ في المسجد فصلى فیه ر�عتین.على ذلك، و�ذا جاء من السفر بدأ في المسجد فصلى فیه ر�عتین.  ُ�حمل اإلثباتُ�حمل اإلثبات

 طالب: ............طالب: ............
 لیست واجبة، لكنها من شكر النِّعمة.لیست واجبة، لكنها من شكر النِّعمة.  ،،الال

 ................طالب: ....طالب: ....
یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–من فعله مــن فعلــه   عد الصبحعــد الصــبحالجلوس �الجلــوس � صحیح، في صحیح مسلم، ومن قوله: صــحیح، فــي صــحیح مســلم، ومــن قولــه:   -عل

 �مجموع طرقه ثابت.�مجموع طرقه ثابت.


