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هداه، رسـول هللا وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى بهـداه،   والحمد هلل، والصالة والسالم علىوالحمد هلل، والصالة والسالم علـى  ،،�سم هللا�سم هللا له وصحبه ومن اهتدى ب رسول هللا وعلى آ
 ،،أما �عدأما �عد

بن حجر فقــد قــال الحــافظ ابــن حجــر  حافظ ا قال ال قد  �اهرحمنــا هللا تعــالى و��ــاه–ف عالى و� نا هللا ت َرَة َوَعــْن َأِبــي َ�ْكــَرَة : ": "-رحم ي َ�ْك ْن َأِب ُ َعْنــهُ -َوَع هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ ــُه   -َرِض َأنَُّه َأنَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْنَتَهى إَلى النَِّبيِّ اْنَتَهى إَلى النَِّبيِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـفِّ �َ �َ ، َوُهَو َراِكٌع، َفَرَكَع َقْبَل َأْن ، َوُهَو َراِكٌع، َفَرَكَع َقْبَل َأْن -َصلَّى للااَّ فِّ ِصـَل إَلـى الصَّ ى الصَّ َل إَل ُه َفَقـاَل َلـُه   ،،ِص اَل َل َفَق

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -النَِّبيُّ النَِّبيُّ  لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ُ ِحْرًصـا، َوَال َتُعـدْ ««: : -َصلَّى للااَّ دْ َزاَدك للااَّ ا، َوَال َتُع ُ ِحْرًص ، َوَزاَد َأُبـو َداُود ِفیـِه:   »»َزاَدك للااَّ یِه: َرَواُه اْلُبَخـاِريُّ و َداُود ِف ، َوَزاَد َأُب اِريُّ َرَواُه اْلُبَخ
فِّ  ، ُثمَّ َمَشى إَلى الصَّ فِّ فِّ َفَرَكَع ُدوَن الصَّ ، ُثمَّ َمَشى إَلى الصَّ فِّ  ..َفَرَكَع ُدوَن الصَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َتَهى إَلى النَِّبيِّ َتَهى إَلى النَِّبيِّ نْ نْ َوَعْن َأِبي َ�ْكَرَة َأنَُّه اَوَعْن َأِبي َ�ْكَرَة َأنَُّه ا ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ى َوُهَو َراِكـٌع َفَرَكـَع َقْبـَل َأْن َ�ِصـَل إَلـى   -َصلَّى للااَّ َل إَل َل َأْن َ�ِص َع َقْب ٌع َفَرَك َوُهَو َراِك
فِّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  فِّ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ُ ِحْرًصا««  ::-َصلَّى للااَّ ُ ِحْرًصاَزاَدك للااَّ  ".".َعَلى َطَلِب اْلَخْیرِ َعَلى َطَلِب اْلَخْیرِ   ::َأيْ َأيْ » » َزاَدك للااَّ

 أبو �كرة اسمه؟أبو �كرة اسمه؟
 ......................طالب: .طالب: .

 ما اسم أبي �كرة؟ما اسم أبي �كرة؟
 طالب: ............طالب: ............

 نعم، ُنفیع بن الحارث.نعم، ُنفیع بن الحارث.
 سبب التكنیة �أبي �كرة؟سبب التكنیة �أبي �كرة؟

 طالب: ألنه تدلى في الغزوات �الحبل.طالب: ألنه تدلى في الغزوات �الحبل.
 البكرة غیر الحبل.البكرة غیر الحبل.

 ي ُتلف هذه؟ي ُتلف هذه؟تتطالب: البكرة الطالب: البكرة ال
 كیف ُتلف؟ كیف ُتلف؟ 

 قر�نا.قر�نا.  ،،ما �خالفما �خالف
 طالب: ُتلف هذه التي ُ�سقى بها الماء.طالب: ُتلف هذه التي ُ�سقى بها الماء.

 حبل.حبل.�عني ُیلف علیها ال�عني ُیلف علیها ال
 طالب: نعم.طالب: نعم.

 و�ان هذا متى؟و�ان هذا متى؟
 طالب: ............طالب: ............

 نعم. نعم. 
ـفِّ   ::َوَزاَد َأُبو َداُود ِفیهِ َوَزاَد َأُبو َداُود ِفیهِ   ،،َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َرَواُه اْلُبَخاِريُّ   ،،ِ�َفْتِح اْلُمَثنَّاِة اْلَفْوِقیَِّة ِمْن اْلَعْودِ ِ�َفْتِح اْلُمَثنَّاِة اْلَفْوِقیَِّة ِمْن اْلَعْودِ   »»َوَال َتُعدْ َوَال َتُعدْ ««"" فِّ َفَرَكـَع ُدوَن الصَّ َع ُدوَن الصَّ َفَرَك

فِّ  فِّ ُثمَّ َمَشى إَلى الصَّ  ..ُثمَّ َمَشى إَلى الصَّ
فَّ   اْلَحِدیُث َیُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَحِدیُث َیُدلُّ َعَلى َأنَّ  َالِة َحتَّى َ�ِصَل الصَّ َماَم َراِكًعا َفَال َیْدُخُل ِفي الصَّ فَّ َمْن َوَجَد اإلِْ َالِة َحتَّى َ�ِصَل الصَّ َماَم َراِكًعا َفَال َیْدُخُل ِفي الصَّ  ".".َمْن َوَجَد اإلِْ

 ..»»َوَال َتُعدْ َوَال َتُعدْ ««ألنه قال له: ألنه قال له: 
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ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -ِلَقْوِلِه ِلَقْوِلِه "" لَّمَ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَس دْ َوَال َتُعـدْ ««  ::-َصلَّى للااَّ یلَ َوِقیـلَ   ،،»»َوَال َتُع َك؛ ِألَنَُّه َبـْل َیـُدلُّ َعَلـى َأنَّـُه َ�ِصـحُّ ِمْنـُه َذِلـَك؛ ِألَنَّـُه   ::َوِق ُه َذِل ى َأنَُّه َ�ِصحُّ ِمْن ُدلُّ َعَل ْل َی -َب
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   ىىَصلَّ َصلَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ تَها.   -للااَّ َعاَدِة ِلَصَالِتِه َفَدلَّ َعَلى ِصحَّ تَها. َلْم َ�ْأُمْرُه ِ�اإلِْ َعاَدِة ِلَصَالِتِه َفَدلَّ َعَلى ِصحَّ  َلْم َ�ْأُمْرُه ِ�اإلِْ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َلَعلَُّه َلَعلَُّه   ::ُقْلتُقْلت ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".َلْم َ�ْأُمْرُه؛ ِألَنَُّه َ�اَن َجاِهًال ِلْلُحْكِم، َواْلَجْهُل ُعْذرٌ َلْم َ�ْأُمْرُه؛ ِألَنَُّه َ�اَن َجاِهًال ِلْلُحْكِم، َواْلَجْهُل ُعْذرٌ   -َصلَّى للااَّ

 ..»»َفِإنََّك َلْم ُتَصلِّ َفِإنََّك َلْم ُتَصلِّ   ،،اْرِجْع َفَصلِّ اْرِجْع َفَصلِّ ««سيء صالته جاهل، قال له: سيء صالته جاهل، قال له: المالم  لكن الجهل عذر في مقام بیان؟لكن الجهل عذر في مقام بیان؟
 طالب: ............طالب: ............

 نه عذر أ�ا �كرة �جهله؟نه عذر أ�ا �كرة �جهله؟إإالمسيء �جهله؟ �یف نقول: المسيء �جهله؟ �یف نقول:   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–هل عذر الرسول هل عذر الرسول 
 طالب: قد �كون لم �عذر المسيء صالته؛ ألنها ر�ن.طالب: قد �كون لم �عذر المسيء صالته؛ ألنها ر�ن.

 أخل �الر�ن نعم. أخل �الر�ن نعم. 
 طالب: نعم.طالب: نعم.

 و أ�ش؟و أ�ش؟ن، وهن، وهأخل بر�أخل بر�
 طالب: أ�ش؟طالب: أ�ش؟

 أي ر�ٍن أخل �ه؟أي ر�ٍن أخل �ه؟
یب طالب: الطمأنینـة فـي الصـالة، وقـد �كـون الترتیـب  كون الترت في الصالة، وقد � نة  نةالطمأنینـة–طالب: الطمأنی لم لكـن هنـا فـي هـذا الحـدیث لـم   ،،-الطمأنی حدیث  هذا ال في  كن هنا  ل

 ُ�خل بر�ن.ُ�خل بر�ن.
بر�نمــا أخــل بــر�ن خل  له و�نمــا فعــل أو عمــل عمــًال زائــًدا فــي الصــالة، فــأمره �ــأال �عــد وأال �عــود إلــى فعلــه   ،،ما أ لى فع عود إ عد وأال � �أال � فأمره  في الصالة،  ئًدا  عل أو عمل عمًال زا ما ف و�ن

یٌل عوصــنیعه، لكــن الظــاهر أن الحــدیث دلیــٌل ع حدیث دل ظاهر أن ال كن ال هذا العملمثــل هــذا العمــللى صحة لــى صــحة وصنیعه، ل �ان خالف األولى، و�ن �ــان خــالف األولــى،   ،،مثل  و�ن 
هذهوفــي الحــدیث روا�ــات غیــر هــذه یر  �ات غ حدیث روا هامنهــا  ،،وفي ال دوال ُتِعــد««  ::من ــا فــي أن مثــل هــذا العمــل   ،،»»وال ُتِع مل وحینئــٍذ تكــون نص� هذا الع ثل  في أن م ا  كون نص� ئٍذ ت وحین

�ٌة ثالثةصحیح مـن أجـل إدراك الر�عـة، وفیـه روا�ـٌة ثالثـة عدُ وال َتعـدُ ««  ::صحیح من أجل إدراك الر�عة، وفیه روا �عني: ال ُتسرع المشي؛ للنهي عن �عنـي: ال ُتسـرع المشـي؛ للنهـي عـن   »»وال َت
 ذلك.ذلك.

 طالب: ............طالب: ............
    ..»»َال َتُعدْ َال َتُعدْ وَ وَ ««األولى األولى   ،،»»َتُعدْ َتُعدْ ««ي عندك ي عندك ذذالال

 طالب: ............طالب: ............
 ..»»ال َتعدُ ال َتعدُ ««  ههوفیوفی  »»ُتِعدُتِعد««  ههفیفی

 طالب: ............طالب: ............
 فیه؟فیه؟ماذا ماذا 

 طالب: ............طالب: ............
 مشى؟مشى؟و و كونه ر�ع كونه ر�ع 

 طالب: مشى.طالب: مشى.
 من الصف ومشي.من الصف ومشي.  دون دون   ر�عر�ع  ،،مشيمشيمشي مشي 

 كلها في درجة واحدة؟كلها في درجة واحدة؟  »»وال َتعدُ وال َتعدُ ««  ،،»»وال ُتِعدوال ُتِعد««طالب: الروا�ات هذه طالب: الروا�ات هذه 
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م هنالضلضالرواة في االرواة في االخالف بین الخالف بین  م هنابط، لكن أرجحها ما ُقدِّ  ألنه خالف األولى.ألنه خالف األولى.  ؛؛»»َوَال َتُعدْ َوَال َتُعدْ ««  ::بط، لكن أرجحها ما ُقدِّ
بي طالب: لماذا �كون خالف األولى فقـط؟ لمـاذا ال �كـون عـدم الجـواز مـن النبـي  من الن جواز  كون عدم ال ماذا ال � قط؟ ل یه صـلى هللا علیـه –طالب: لماذا �كون خالف األولى ف صلى هللا عل

 أمر، واألمر أصله الوجوب؟أمر، واألمر أصله الوجوب؟  -وسلموسلم
 نهي.نهي.أم أم هذا أمر هذا أمر 

 طالب: نهي.طالب: نهي.
 ، وال..، وال..�شيء، ما قال له: أِعد صالتك�شيء، ما قال له: أِعد صالتكألنه لم �أمره ألنه لم �أمره نهي، لكن لماذا ال ُ�حَمل على الكراهة؟ نهي، لكن لماذا ال ُ�حَمل على الكراهة؟ 

نَّةطالب: ألیست طالب: ألیست  نَّةالسُّ  التر�یة أقوى �ا شیخ؟التر�یة أقوى �ا شیخ؟  السُّ
 ما هي ُسنَّة هذه.ما هي ُسنَّة هذه.

 طالب: لكن أمر �الترك.طالب: لكن أمر �الترك.
 هذا نهي (ال) ناهیة؛ ولذلك ُجِزم الفعل �عدها.هذا نهي (ال) ناهیة؛ ولذلك ُجِزم الفعل �عدها.
 طالب: ألیس النهي أي معناه أمره أال �فعل؟طالب: ألیس النهي أي معناه أمره أال �فعل؟

 أمره أال �فعل.أمره أال �فعل.
 طالب: أمر �الترك.طالب: أمر �الترك.

 ذا نهي.ذا نهي.ال �فعل هال �فعل ه  ،،مطلوبمطلوبكس الكس الهذا عهذا ع
 هذه مسألة أخرى األمر �الشيء نهٌي عن ضده أو العكس هذه مسألة ثانیة.هذه مسألة أخرى األمر �الشيء نهٌي عن ضده أو العكس هذه مسألة ثانیة.

 طالب: ............طالب: ............
 ل الموجود منزلة المعدوم.ل الموجود منزلة المعدوم.ُ�عَذر في الوجود ال في العدم؛ ألن الجهل مثل النسیان ُینزّ ُ�عَذر في الوجود ال في العدم؛ ألن الجهل مثل النسیان ُینزّ 

 طالب: ما فهمت.طالب: ما فهمت.
 تفهم.تفهم.انتبه انتبه 

نزِّل الموجودالجهـــل مثـــل النســـیان ُینـــزِّل الموجـــود سیان ُی ثل الن هل م عدوممنزلـــة المعـــدوم  الج جاء وال ُینـــزِّل المعـــدوم منزلـــة الموجـــود، هـــذا جـــاء   ،،منزلة الم هذا  عدوم منزلة الموجود،  نزِّل الم وال ُی
لهـــا النســـیان والجهـــل منزلـــة  هل منزلة وصـــلى �غیـــر طهـــارة، نقـــول لـــه: أِعـــد؛ ألن الطهـــارة معدومـــة، فـــال ُینزِّ سیان والج ها الن ل فال ُینزِّ هارة معدومة،  د؛ ألن الط له: أِع قول  هارة، ن یر ط وصلى �غ

سلالموجــود، لكــن لــو اغتســل لو اغت كن  سل في �ل وهــو مــا علیــه حــدث أكبــر، وظــن أن الصــالة یلــزم لهــا الُغســل فــي �ــل   ،،الموجود، ل ها الُغ لزم ل یه حدث أكبر، وظن أن الصالة ی ما عل وهو 
 الُغسل منزلة المعدوم؛ ألنه موجود.          الُغسل منزلة المعدوم؛ ألنه موجود.            ك وجهلك نزَّل هذاك وجهلك نزَّل هذاوقت، اغتسل وتوضأ، نقول: نسیانوقت، اغتسل وتوضأ، نقول: نسیان

ــِر "" ــِن الزَُّ�ْی ــاٍء َعــْن اْب ــِة َعَط ــْن ِرَواَ� ــي اْألَْوَســِط ِم ــيُّ ِف ِر َوَرَوى الطََّبَراِن ِن الزَُّ�ْی ْن اْب ِة َعطَاٍء َع ْن ِرَواَ� ِط ِم ي اْألَْوَس يُّ ِف ــاَل اْلَهْیَثِمــيُّ -َوَرَوى الطََّبَراِن يُّ َق اَل اْلَهْیَثِم ــاُل   ::َق ــُه ِرَج اُل ِرَجاُل ُه ِرَج ِرَجاُل
ِحیحِ  ِحیحِ الصَّ ا َحتَّى ْلَیْرَكْع ِحیَن َیْدُخُل ُثمَّ َیِدبُّ َراِكًعـا َحتَّـى نَّاُس ُرُكوٌع فَ نَّاُس ُرُكوٌع فَ اْلَمْسِجَد َوالاْلَمْسِجَد َوال  إَذا َدَخَل َأَحُدُكمْ إَذا َدَخَل َأَحُدُكمْ   ::َأنَُّه َقالَ َأنَُّه َقالَ   -الصَّ ْلَیْرَكْع ِحیَن َیْدُخُل ُثمَّ َیِدبُّ َراِكًع

نَّةُ  فِّ َفِإنَّ َذِلَك السُّ نَّةُ َیْدُخَل ِفي الصَّ فِّ َفِإنَّ َذِلَك السُّ  ..َیْدُخَل ِفي الصَّ
 َوَقْد َرَأْیت َعَطاًء َ�ْصَنُع َذِلَك. َوَقْد َرَأْیت َعَطاًء َ�ْصَنُع َذِلَك.   ::َقاَل اْبُن ُجَرْ�جٍ َقاَل اْبُن ُجَرْ�جٍ   ،،َقْد َرَأْیته َ�ْصَنُع َذِلكَ َقْد َرَأْیته َ�ْصَنُع َذِلكَ   ::َقاَل َعَطاءٌ َقاَل َعَطاءٌ 

ــت   تُقْل ــ  ::ُقْل ــُه َمْبِن ــى َأنَّ َوَ�َأنَُّه َمْبنِ َوَ�َأنَّ ى َأنَّ يٌّ َعَل ــظَ يٌّ َعَل ظَ َلْف ــد««  ::َلْف دوال ُتِع ُ   »»وال ُتِع ــاَدِة َأْي َزاَدك للااَّ َع ــْن اإلِْ ــِة ِم ــاِة اْلَفْوِقیَّ ُ ِ�َضــمِّ اْلُمَثنَّ اَدِة َأْي َزاَدك للااَّ عَ ْن اإلِْ مِّ اْلُمَثنَّاِة اْلَفْوِقیَِّة ِم ِ�َض
ِحیَحةٌ ِحْرًصــا َعَلــى َطَلــِب اْلَخْیــِر، َوَال ُتِعــْد َصــَالَتك َفِإنََّهــا َصــِحیَحةٌ  ا َص َالَتك َفِإنََّه ْد َص ِر، َوَال ُتِع ِب اْلَخْی ى َطَل ا َعَل ْن َوُرِوَي ِ�ُســُكوِن اْلَعــْیِن اْلُمْهَمَلــِة ِمــْن   ،،ِحْرًص ِة ِم ْیِن اْلُمْهَمَل ُكوِن اْلَع َوُرِوَي ِ�ُس

َكِن ِمْن َحِدیِث َأِبي َ�ْكـَرَة ِبَلْفـظِ ُه ِرَواَ�ُة اْبنِ ُه ِرَواَ�ُة اْبنِ اْلَعْدِو َوُتَؤ�ِّدُ اْلَعْدِو َوُتَؤ�ِّدُ  ظِ  السَّ َرَة ِبَلْف َكِن ِمْن َحِدیِث َأِبي َ�ْك ـَالُة َفاْنَطَلْقـت َأْسـَعى َحتَّـى : :  السَّ َعى َحتَّى ُأِقیَمـْت الصَّ ت َأْس َالُة َفاْنَطَلْق ْت الصَّ ُأِقیَم
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َالَة َقاَل:  فِّ َفَلمَّا َقَضى الصَّ َالَة َقاَل: َدَخْلت ِفي الصَّ فِّ َفَلمَّا َقَضى الصَّ اِعي آِنًفا««َدَخْلت ِفي الصَّ اِعي آِنًفاَمْن السَّ -َقاَل َقاَل   ،،َأَناَأَنا  ::َقاَل َأُبو َ�ْكَرَة: َفُقْلتَقاَل َأُبو َ�ْكَرَة: َفُقْلت  »»؟؟َمْن السَّ
 ُ ُ َصلَّى للااَّ ُ ِحْرًصا، َوَال َتْعدُ ««  ::-َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ُ ِحْرًصا، َوَال َتْعدُ َزاَدك للااَّ دْ َال َتُعـدْ ««َواْألَْقَرُب ِرَواَ�ُة َأنَُّه َواْألَْقَرُب ِرَواَ�ُة َأنَّـُه   »»َزاَدك للااَّ ْوِد َأيْ ِمـْن اْلَعـْوِد َأيْ   »»َال َتُع ْن اْلَع   ::ِم

ـفَّ  ُخوِل َقْبـَل ُوُصـوِلك الصَّ فَّ َال َتُعْد َساِعًیا إَلى الدُّ َل ُوُصوِلك الصَّ ُخوِل َقْب َالِتِه َفِإنَّـُه َلـْیَس ِفـي اْلَكـَالِم َمـا ُ�ْشـِعُر ِ�َفَسـاِد َصـَالِتِه   ،،َال َتُعْد َساِعًیا إَلى الدُّ اِد َص ِعُر ِ�َفَس ا ُ�ْش َالِم َم ي اْلَك ْیَس ِف َفِإنَُّه َل
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص َص -ى ُ�ْفِتَیُه ى ُ�ْفِتَیُه َحتَّ َحتَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ لَّى للااَّ ُ ِحْرًصا««: : ِ�َأنَُّه َال ُ�ِعیُدَها َبْل َقْوُلهُ ِ�َأنَُّه َال ُ�ِعیُدَها َبْل َقْوُلهُ   -لَّى للااَّ ُ ِحْرًصاَزاَدك للااَّ ا، ُ�ْشِعُر ِ�ِإْجَزاِئَهـا،   »»َزاَدك للااَّ ُ�ْشِعُر ِ�ِإْجَزاِئَه
 ِمْن اْلَعْدِو.ِمْن اْلَعْدِو.  »»َال َتْعدُ َال َتْعدُ ««َأْو َأْو 

َدِة َفَصـاٍد ُمْهَمَلـةٍ  ةٍ َوَعْن َواِ�َصَة ِ�َفْتِح اْلَواِو َوَ�ْسِر اْلُمَوحَّ اٍد ُمْهَمَل َدِة َفَص وَ ُهـوَ وَ وَ   ،،َوَعْن َواِ�َصَة ِ�َفْتِح اْلَواِو َوَ�ْسِر اْلُمَوحَّ افَ  َأُبـو ِقْرَصـافَ ُه و ِقْرَص ُكوِن َة ِ�َكْسـِر اْلَقـاِف َوُسـُكوِن  َأُب اِف َوُس ِر اْلَق َة ِ�َكْس
ــاءٌ  ــِف َف ــَد اْألَِل ــٍة، َوَ�ْع ــرَّاِء َفَصــاٍد ُمْهَمَل اءٌ ال ٍة، َوَ�عَْد اْألَلِِف َف اٍد ُمْهَمَل لرَّاِء َفَص ــْیِن   ،،ا ــیِم َوُســُكوِن اْلَع ــیِم َوُســُكوِن اْلِم ــٍد ِ�َكْســِر اْلِم ــُن ِمْعَب ُكوِن اْلعَْیِن اْب یِم َوُس ُكوِن اْلِم یِم َوُس ِر اْلِم ٍد ِ�َكْس ُن ِمْعَب اْب

ِن َوُهَو اْبُن َماِلٍك ِمْن َبِنـي َأَسـِد ْبـِن   ،،اْلُمْهَمَلِة َفَداٍل ُمْهَمَلةٍ اْلُمْهَمَلِة َفَداٍل ُمْهَمَلةٍ  ِد ْب ي َأَس َة اْألَْنَص ُخَزْ�َمـَة اْألَْنَصـَوُهَو اْبُن َماِلٍك ِمْن َبِن ِديِّ اِريِّ اْألََسـِديِّ ُخَزْ�َم ُة َنـَزَل َواِ�َصـُة   ،،اِريِّ اْألََس َزَل َواِ�َص َن
قَّــةِ  َل إَلــى اْلِحیــَرِة َوَمــاَت ِ�الرَّ قَّةِ اْلُكوَفــَة ُثــمَّ َتَحــوَّ اَت ِ�الرَّ یَرِة َوَم ى اْلِح َل إَل وَّ مَّ َتَح َة ُث وَل للااَِّ َأنَّ َرُســوَل للااَِّ : : اْلُكوَف ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ َرُس لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ًال َرَأى َرُجــًال   -َص َرَأى َرُج

ــ ــَد الصَّ ــَأَمَرُه َأْن ُ�ِعی ــَدُه َف ــفِّ َوْح ــَف الصَّ ــلِّي َخْل یَد الصَّ ُ�َص َدُه فََأَمَرُه َأْن ُ�ِع فِّ َوْح لِّي َخلَْف الصَّ ــَنُه َرَواُه أَ َرَواُه أَ   ..َالةَ َالةَ ُ�َص ــِذيُّ َوَحسَّ ــو َداُود َوالتِّْرِم ــُد، َوَأُب َنُه ْحَم ِذيُّ َوَحسَّ و َداُود َوالتِّْرِم ُد، َوَأُب ْحَم
َحُه اْبُن ِحبَّانَ  َحُه اْبُن ِحبَّانَ َوَصحَّ  ".".َوَصحَّ

سبوق فــي حــدیث أبــي �كــرة أن الفاتحــة تســقط عــن المســبوق  عن الم سقط  حة ت كرة أن الفات بي � حدیث أ ماءوهــو قــول جمهــور العلمــاء  ،،في  هور العل قول جم بو و�ن �ــان أبــو   ،،وهو  �ان أ و�ن 
العلم أنها العلـم أنهـا وهو اختیار البخاري والشو�اني وجمع من أهل وهو اختیار البخاري والشـو�اني وجمـع مـن أهـل   ،،هر�رة یرى أنها ال تسقط عن المسبوق هر�رة یرى أنها ال تسقط عن المسبوق 

ـــدرك ال �إدراك الر�وعر�عـــة إال �ـــإدراك الفاتحـــة، والجمهـــور علـــى أن الر�عـــة تُـــدرك �ـــإدراك الر�ـــوعال تُدرك الال ُت عة تُدرك  لى أن الر� هور ع حة، والجم �إدراك الفات عة إال  سقط وتســـقط   ،،ر� وت
 الفاتحة حینئٍذ.الفاتحة حینئٍذ.

 طالب: ............طالب: ............
 ُیدرك الر�عة؟ُیدرك الر�عة؟

 طالب: ............طالب: ............
 ال تفعل.ال تفعل.  أخرى أخرى   لكن ما �عید، قال له: ال ترجع مرةً لكن ما �عید، قال له: ال ترجع مرةً 

 طالب: ............طالب: ............
 صالته تامة.صالته تامة.
 ............طالب: ......طالب: ......

 
 خطوات، ثالث حر�ات في ر�ٍن واحد، فالجمهور على إ�طالها.خطوات، ثالث حر�ات في ر�ٍن واحد، فالجمهور على إ�طالها.لكن ال �مشي ثالث لكن ال �مشي ثالث 
 طالب: ............طالب: ............

 إذا ترتب علیه ثالث حر�ات في ر�ٍن واحد فالجمهور على إ�طالها.إذا ترتب علیه ثالث حر�ات في ر�ٍن واحد فالجمهور على إ�طالها.
 طالب: ............طالب: ............

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

 فیه؟فیه؟ماذا ماذا 
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 طالب: ............طالب: ............
 نعم، لكن �م؟نعم، لكن �م؟

 ..................طالب: ...طالب: ...
 ..طولهطوله  ماماما أعرف ما أعرف 

 طالب: ............طالب: ............
ا. ا.صغیر جد�  صغیر جد�

 طالب: المسجد.طالب: المسجد.
 نعم.نعم.

 طالب: ............طالب: ............
 ..اائً ئً �مكن ما �جيء شی�مكن ما �جيء شی  ،،ما تدري أین البابما تدري أین الباب

 إنما الجمهور على إ�طال الصالة بثالث حر�ات متوالیة في ر�ٍن واحد.إنما الجمهور على إ�طال الصالة بثالث حر�ات متوالیة في ر�ٍن واحد.
   طالب: ............طالب: ............

 ما له وجه.ما له وجه.  ،،الال
 طالب: ............طالب: ............

قال: لها حر�ات، ن ما ُ�قـال: لهـا حر�ـات، اابدلیل أنها جمع، لكن حر�ة أو حر�تبدلیل أنها جمع، لكن حر�ة أو حر�ت�ثیرة، الثالث حر�ات �ثیرة �ثیرة، الثالث حر�ات �ثیرة   الثالثالثالث ن ما ُ�
ِ َقاِنِتیَن}فلما نزل قوله تعالى: فلما نزل قوله تعالى:  ِ َقاِنِتیَن}{َوُقوُموا هللَِّ  السكون والسكوت أ�ًضا.السكون والسكوت أ�ًضا.ُأمروا �ُأمروا �  ]]238238[البقرة:[البقرة:  {َوُقوُموا هللَِّ

 طالب: رأ�كم في ُحكم صالة المنفرد خلف الصف؟طالب: رأ�كم في ُحكم صالة المنفرد خلف الصف؟
 سیأتي.سیأتي.

 طالب: ............طالب: ............
 كن شرحه ما بدأ.كن شرحه ما بدأ.حدیث لحدیث لبدأ البدأ ال

ـفِّ َوْحـَدهُ فِ فِ "" َدهُ یِه َدِلیٌل َعَلى ُ�ْطَالِن َصَالِة َمْن َصلَّى َخْلـَف الصَّ فِّ َوْح َف الصَّ دُ َوَقـْد َقـاَل ِبُبْطَالِنَهـا النََّخِعـيُّ َوَأْحَمـدُ   ،،یِه َدِلیٌل َعَلى ُ�ْطَالِن َصَالِة َمْن َصلَّى َخْل يُّ َوَأْحَم ا النََّخِع اَل ِبُبْطَالِنَه ْد َق   ،،َوَق
ُف َهَذا اْلَحِدیثَ  اِفِعيُّ ُ�َضعِّ ُف َهَذا اْلَحِدیثَ َوَ�اَن الشَّ اِفِعيُّ ُ�َضعِّ  م.م.َلْو َثَبَت َهَذا اْلَحِدیُث َلُقْلت ِبهِ َلْو َثَبَت َهَذا اْلَحِدیُث َلُقْلت ِبهِ   ::َوَ�ُقولُ َوَ�ُقولُ   ،،َوَ�اَن الشَّ

: االِ    : االِ َقاَل اْلَبْیَهِقيُّ ْذُكورِ ِلُثُبوِت اْلَخَبِر اْلَمـْذُكورِ   ؛؛ْخِتَیاُر َأْن ُیَتَوقَّى َذِلكَ ْخِتَیاُر َأْن ُیَتَوقَّى َذِلكَ َقاَل اْلَبْیَهِقيُّ الَ َوَمـْن َقـالَ   ،،ِلُثُبوِت اْلَخَبِر اْلَم ْن َق َتَدلَّ ِ�َعـَدِم ُ�ْطَالِنَهـا اْسـَتَدلَّ   ::َوَم ا اْس َدِم ُ�ْطَالِنَه ِ�َع
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِ�َحِدیِث َأِبي َ�ْكَرَة، َوَأنَُّه َلْم َ�ْأُمْرُه ِ�َحِدیِث َأِبي َ�ْكَرَة، َوَأنَُّه َلْم َ�ْأُمْرُه  لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َعـاَدِة َمـَع َأنَّـ  -َص َع َأنَّ ِ�اإلِْ اَدِة َم َع ـَالةِ ِ�اإلِْ َالةِ ُه َأَتـى ِبـَبْعِض الصَّ َبْعِض الصَّ ى ِب   ُه َأَت

ــفِّ ُمْنَفــِرًدا ِرًداَخْلــَف الصَّ فِّ ُمْنَف َف الصَّ اُلواَقــاُلوا  ،،َخْل ــْدِب ِقیــَل: َواْألَْوَلــى َأْن ُ�ْحَمــَل   ::َق َعــاَدِة َهاُهَنــا َعَلــى النَّ َل َفُیْحَمــُل اْألَْمــُر ِ�اإلِْ ى َأْن ُ�ْحَم یَل: َواْألَْوَل ى النَّْدِب ِق ا َعَل اَدِة َهاُهَن َع ُر ِ�اإلِْ ُل اْألَْم َفُیْحَم
ْمَكاِن، َوَهَذا ِلَغیْ َحِدیُث َأِبي َ�ْكَرَة َعَلى اْلُعْذِر، َوُهَو َخْشَیُة اْلَفَواِت َمَع اْنِضَماِمِه ِ�َقْدِر َحِدیُث َأِبي َ�ْكَرَة َعَلى اْلُعْذِر، َوُهَو َخْشَیُة اْلَفَواِت َمَع اْنِضَماِمِه ِ�َقْدِر  ْمَكاِن، َوَهَذا ِلَغیْ اإلِْ ي ِر ُعـْذٍر ِفـي اإلِْ ْذٍر ِف ِر ُع

َالةِ  َالةِ َجِمیِع الصَّ  ..َجِمیِع الصَّ
َرةَ َهَذا َال ُ�َعاِرُض َحِدیَث َأِبـي َ�ْكـَرةَ   ::َوَأْحَسُن ِمْنُه َأْن ُ�َقالَ َوَأْحَسُن ِمْنُه َأْن ُ�َقالَ   ::ُقْلتُقْلت ي َ�ْك ْأُمْر َبـْل ُیَواِفُقـُه، َوِ�نََّمـا َلـْم َ�ـْأُمْر   ،،َهَذا َال ُ�َعاِرُض َحِدیَث َأِب ْم َ� ا َل ُه، َوِ�نََّم ْل ُیَواِفُق لَّى َصـلَّى -َب َص

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ َعـاَدِة؛ ِألَ   -للااَّ اَدِة؛ ِألَ َأَ�ا َ�ْكَرَة ِ�اإلِْ َع ُذوًرا ِ�جَ نَّـُه َ�ـاَن َمْعـُذوًرا ِ�جَ َأَ�ا َ�ْكَرَة ِ�اإلِْ اَن َمْع هِ ْهِلـهِ نَُّه َ� َعـاَدِة ِلَمـْن َصـلَّى   ،،ْهِل لَّى َوُ�ْحَمـُل َأْمـُرُه ِ�اإلِْ ْن َص اَدِة ِلَم َع ُرُه ِ�اإلِْ ُل َأْم َوُ�ْحَم
فِّ ِ�َأنَُّه َ�اَن َعاِلًما ِ�اْلُحْكمِ  فِّ ِ�َأنَُّه َ�اَن َعاِلًما ِ�اْلُحْكمِ َخْلَف الصَّ  َوَ�ُدلُّ َعَلى اْلُبْطَالِن َأْ�ًضا َما َتْضَمنَُّه َقْوُلُه.َوَ�ُدلُّ َعَلى اْلُبْطَالِن َأْ�ًضا َما َتْضَمنَُّه َقْوُلُه.  ،،َخْلَف الصَّ
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فِّ   ::يٍّ الَِّذي َسَلَف ِذْ�ُرهُ يٍّ الَِّذي َسَلَف ِذْ�ُرهُ ِالْبِن ِحبَّاَن َعْن َطْلِق ْبِن َعلِ ِالْبِن ِحبَّاَن َعْن َطْلِق ْبِن َعلِ   ::َوَلُه) َأيْ َوَلُه) َأيْ (( فِّ َال َصَالَة ِلُمْنَفِرٍد َخْلَف الصَّ  ".".َال َصَالَة ِلُمْنَفِرٍد َخْلَف الصَّ
 أین سلف ذ�ره؟أین سلف ذ�ره؟

 طالب: ............طالب: ............
 طلق بن علي؟طلق بن علي؟  أین سلف ذ�رأین سلف ذ�ر

 طالب: ............طالب: ............
 طلق بن علي الحنفي الیمامي.طلق بن علي الحنفي الیمامي.

 طالب: ............طالب: ............
 هللا؟هللا؟  عبدعبد  اا�ا أ��ا أ�  اا؟ أیهم؟ أیهم»»َعٌة ِمْنكَ َعٌة ِمْنكَ ِإنََّما ُهَو َ�ْض ِإنََّما ُهَو َ�ْض ««أو أو   ،،»»أأن َمسَّ َذَكَرُه فلَیَتَوضَّ ن َمسَّ َذَكَرُه فلَیَتَوضَّ مَ مَ ««  نعم،نعم،

أ««في الباب حدیثان متعارضان في الباب حدیثان متعارضان  أَمن َمسَّ َذَكَرُه فلَیَتَوضَّ  حدیث طلق؟حدیث طلق؟  ااأیهمأیهم  ،،»»َمن َمسَّ َذَكَرُه فلَیَتَوضَّ
 ي قبله.ي قبله.ذذالفصل الماضي أو الالفصل الماضي أو ال  فيفيتاك تاك أأحدیث عهٍد �ه أنت في الجامعة حدیث عهٍد �ه أنت في الجامعة 

 طالب: ............طالب: ............
 وواحد لطلق.وواحد لطلق.  ،،نقض الوضوء من مس الذ�ر واحد لُبسرةنقض الوضوء من مس الذ�ر واحد لُبسرة

 ............طالب: ......طالب: ......
 ؟؟ااأیهمأیهم

 ..»»َرهُ َرهُ ن َمسَّ َذكَ ن َمسَّ َذكَ مَ مَ ««طالب: طالب: 
 هذا لمن؟هذا لمن؟

 طالب: هذا لطلق بن علي.طالب: هذا لطلق بن علي.
 هذا حدیث ُ�سرة. هذا حدیث ُ�سرة. ، ، الال
ــفِّ "" فِّ َال َصــَالَة ِلُمْنَفــِرٍد َخْلــَف الصَّ َف الصَّ ِرٍد َخْل َالَة ِلُمْنَف ةِ   ،،َال َص ــحَّ ْفــَي َظــاِهٌر ِفــي َنْفــِي الصِّ ةِ َفــِإنَّ النَّ حَّ ِي الصِّ ي َنْف اِهٌر ِف َي َظ ِإنَّ النَّْف ِدیِث َوَزاَد الطََّبَراِنــيُّ ِفــي َحــِدیِث ، ، َف ي َح يُّ ِف َوَزاَد الطََّبَراِن

ةَ َواِ�َصـةَ  تَأَال َدَخْلــت««  ::َواِ�َص ــا اْلمُ ا اْلمُ َأیُّهَ َأیَُّهـ  »»َأَال َدَخْل ْن الصَّ َصــلِّي ُمْنَفــِرًدا َعـْن الصَّ ِرًدا َع لِّي ُمْنَف مْ َمَعُهــمْ ««فِّ فِّ َص ــفِّ   ::َأيْ َأيْ   »»َمَعُه فِّ ِفـي الصَّ ي الصَّ َرْرت َأْو اْجَتــَرْرت ««ِف َأْو اْجَت
فِّ َفَیْنَضمَّ إَلْیك  ::َأيَأي  »»َرُجًال َرُجًال  فِّ َفَیْنَضمَّ إَلْیكِمْن الصَّ َالَتك إْن َضاَق ِ�ـك اْلَمَكـاُن َأِعـْد َصـَالَتك ««  ::َوَتَماُم َحِدیِث الطََّبَراِنيُّ َوَتَماُم َحِدیِث الطََّبَراِنيُّ   ،،ِمْن الصَّ ْد َص اُن َأِع ك اْلَمَك إْن َضاَق ِ�

َواِئدِ َوُهَو ِفي َمجْ َوُهَو ِفي َمجْ   ،،»»َفِإنَُّه َال َصَالَة َلكَفِإنَُّه َال َصَالَة َلك َواِئدِ َمِع الزَّ  ".".َعبَّاسٍ َعبَّاسٍ    ِمْن ِرَواَ�ِة اْبنِ  ِمْن ِرَواَ�ِة اْبنِ َمِع الزَّ
 حدیث االختالج ضعیف. حدیث االختالج ضعیف. الحدیث ضعیف، الحدیث ضعیف،   ،،ضعیفضعیف

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

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

فِّ ««"" فِّ إَذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم إَلى الصَّ هِ ِبـهِ َوَقْد َتمَّ َفْلَیْجِذْب إَلْیِه َرُجًال ُ�ِقیُمُه إَلى َجنْ َوَقْد َتمَّ َفْلَیْجِذْب إَلْیِه َرُجًال ُ�ِقیُمُه إَلى َجنْ ، ، إَذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم إَلى الصَّ الَ َقـالَ   »»ِب يُّ َرَواُه الطََّبَراِنـيُّ   ::َق َرَواُه الطََّبَراِن
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َال ُیْرَوى َعْن النَِّبيِّ َال ُیْرَوى َعْن النَِّبيِّ   ::َوَقالَ َوَقالَ   ،،ْألَْوَسطِ ْألَْوَسطِ ِفي اِفي ا لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ـِريُّ   -َصلَّى للااَّ ْسـَناِد، َوِفیـِه السَّ ِريُّ إالَّ ِبَهـَذا اإلِْ یِه السَّ َناِد، َوِف ْس َذا اإلِْ إالَّ ِبَه

ا اْبُن إْبَراِهیَم َوُهَو َضِعیٌف ِجد�  ".".ْبُن إْبَراِهیَم َوُهَو َضِعیٌف ِجد�
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 إسماعیل؟إسماعیل؟أم أم ابن إبراهیم ابن إبراهیم 
 ابن إسماعیل.ابن إسماعیل.  ههابن إبراهیم، وفیابن إبراهیم، وفی  ههییطالب: في موضعین فطالب: في موضعین ف

 ؟؟ماذاماذا
ري بن إبراهیم، وسی  ::قال هناقال هنا  طالب:طالب: ري بن إبراهیم، وسیالسَّ ري بن إسماعیل.أأالسَّ ري بن إسماعیل.تي السَّ  تي السَّ

 أخشى أنه ُنِسب إلى جده.أخشى أنه ُنِسب إلى جده.
 في مجمع الزوائد...في مجمع الزوائد...طالب: طالب: 

ري، أما السري فهو ابن إسماعیل.  ري، �شر تصحَّف إلى السَّ ري، أما السري فهو ابن إسماعیل. خیر السَّ ري، �شر تصحَّف إلى السَّ  خیر السَّ
ا"" اَوُهَو َضِعیٌف ِجد� ْن َوَ�ْظَهـُر ِمـْن   ،،َوُهَو َضِعیٌف ِجد� ُر ِم عِ َ�ـَالِم َمْجَمـعِ َوَ�ْظَه َالِم َمْجَم َواِئـِد َأنَّ ِفـي َحـِدیِث َوا�ِ   َ� ِدیِث َوا�ِ الزَّ ي َح ِد َأنَّ ِف َواِئ ـِريَّ ْبـَن إْسـَماِعیَل الزَّ َماِعیَل َصـَة السَّ َن إْس ِريَّ ْب َة السَّ َص

َ�اَدُة إالَّ َأنَُّه َقـْد َأْخـَرَج أَ   ،،َوُهَو َضِعیفٌ َوُهَو َضِعیفٌ  ِريَّ ِفي ِرَواَ�ِة الطََّبَراِنيُّ الَِّتي ِفیَها الزِّ اِرُح َذَكَر َأنَّ السَّ َرَج أَ َوالشَّ ْد َأْخ َ�اَدُة إالَّ َأنَُّه َق ِريَّ ِفي ِرَواَ�ِة الطََّبَراِنيُّ الَِّتي ِفیَها الزِّ اِرُح َذَكَر َأنَّ السَّ و ُبـو َوالشَّ ُب
 ..""....انَ انَ یَّ یَّ ِمْن ِرَواَ�ِة ُمَقاِتِل ْبِن حِ ِمْن ِرَواَ�ِة ُمَقاِتِل ْبِن حِ َداُود ِفي اْلَمَراِسیِل َداُود ِفي اْلَمَراِسیِل 
 طالب: ...........طالب: ...........

 حیان نعم.حیان نعم.
فِّ َفْلَیُقْم َمَعـُه َفَمـا َأْعَظـُم إنْ إنْ ««  ::َمْرُفوًعاَمْرُفوًعا""   ُم  َجاَء َأَحُدُكْم َفَلْم َ�ِجْد َمْوِضًعا َفْلَیْخَتِلْج إَلْیِه َرُجًال ِمْن الصَّ ا َأْعَظ ُه َفَم فِّ َفْلَیُقْم َمَع  َجاَء َأَحُدُكْم َفَلْم َ�ِجْد َمْوِضًعا َفْلَیْخَتِلْج إَلْیِه َرُجًال ِمْن الصَّ

ْن حَ  ِفي اْألَْوَسِط ِمـْن َحـَوَأْخَرَج الطََّبَراِنيُّ َوَأْخَرَج الطََّبَراِنيُّ   ،،»»َأْجِر اْلُمْخَتَلجِ َأْجِر اْلُمْخَتَلجِ  يَّ ِدیِث اْبـِن َعبَّـاٍس َأنَّ النَِّبـيَّ  ِفي اْألَْوَسِط ِم ِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّب ُ َعَلْیـِه -ِدیِث اْب ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
ُفوُف ِ�َأْن َ�ْجَتِذَب إَلْیِه َرُجًال ُ�ِقیَمُه إَلى َجْنِبهِ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ُفوُف ِ�َأْن َ�ْجَتِذَب إَلْیِه َرُجًال ُ�ِقیَمُه إَلى َجْنِبهِ َأَمَر اْآلِتَي َوَقْد َتمَّْت الصُّ  ".".َوِ�ْسَناُدُه َواهٍ َوِ�ْسَناُدُه َواهٍ   ..َأَمَر اْآلِتَي َوَقْد َتمَّْت الصُّ

 ضعفها شدید.ضعفها شدید.  ال �جبر �عضها �عًضا،ال �جبر �عضها �عًضا،  ،،و�لها ضعیفةو�لها ضعیفة
 طالب: ............طالب: ............

 علیه أن ُ�عید الصالة.علیه أن ُ�عید الصالة.  ،،ُ�عید الصالةُ�عید الصالة
 طالب: ............طالب: ............

 ة؟ة؟كاملكامل
 طالب: ............طالب: ............
 تبطل هذه الر�عة.تبطل هذه الر�عة.

 طالب: فقط �ا شیخ.طالب: فقط �ا شیخ.
 نعم.نعم.

 طالب: ما ُتجزئ الصالة خلف الصف �ا شیخ؟طالب: ما ُتجزئ الصالة خلف الصف �ا شیخ؟
 ال، الحدیث صحیح.ال، الحدیث صحیح.  ،،ما ُتجزئ ما ُتجزئ 

 طالب: ولو تمت الصفوف؟طالب: ولو تمت الصفوف؟
 نب اإلمام.نب اإلمام.ااجج��، ُ�صلي ، ُ�صلي واحدواحد  ءءحتى �جيحتى �جيینتظر ینتظر   ،،ولو تمتولو تمت

 طالب: �یف یدخل لإلمام؟طالب: �یف یدخل لإلمام؟
 یدخل.یدخل.



 
 

 

 
 
 

9  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=9 

 طالب: الصفوف تامة.طالب: الصفوف تامة.
 أراد دخل.أراد دخل.إن تیسر، یدخل لو إن تیسر، یدخل لو 

ملصـف �امـل�صبح �صبح   ،،�الدخول �ا شیخ�الدخول �ا شیخ  طالب: لو قلناطالب: لو قلنا حد واحـد �جيء �جـيء   ثمثـمنب اإلمام، نـب اإلمـام، ااجج��  صف �ا ـل وا ل مـا �حصَّ ما �حصَّ
 ..�جانبه�جانبه  یدخلیدخلفف

ل ال ل الال، �جيء �حصَّ  ..اادً دً ي دخل قبله و�صف معه وما �صلي منفر ي دخل قبله و�صف معه وما �صلي منفر ذذال، �جيء �حصَّ
 ي دخل قبله دخل مع اإلمام.ي دخل قبله دخل مع اإلمام.ذذطالب: الطالب: ال

 أحسن من االنفراد.أحسن من االنفراد.  ،،ولیكن صف �امل مع اإلمامولیكن صف �امل مع اإلمام
 طالب: ............طالب: ............

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

 علیه أن �ستأنف، �ستأنف هذه الر�عة.علیه أن �ستأنف، �ستأنف هذه الر�عة.ففهو إذا تمت الر�عة وما جاء أحد هو إذا تمت الر�عة وما جاء أحد 
 طالب: تكبیرة اإلحرام.طالب: تكبیرة اإلحرام.

 ُ�كبِّر من جدید.ُ�كبِّر من جدید.  ،،علیه أن �ستأنفعلیه أن �ستأنف
 دید؟دید؟بِّر من جبِّر من جطالب: ُ�كطالب: ُ�ك

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

 نبه �ستأنف من جدید إذا تمت الر�عة.نبه �ستأنف من جدید إذا تمت الر�عة.ااجج��إذا صف إذا صف 
 طالب: ُ�عید التكبیر؟طالب: ُ�عید التكبیر؟

 ؛ ألن الر�عة �اطلة.؛ ألن الر�عة �اطلة.ُ�عید التكبیر نعمُ�عید التكبیر نعم
 طالب: ............طالب: ............

 : الحكم للغالب.: الحكم للغالب.واواإذا لم تتم فال �أس، قالإذا لم تتم فال �أس، قال
 أحد؟أحد؟  �أتي�أتيحتى حتى   نب اإلمام ینتظر ما ُ�صلينب اإلمام ینتظر ما ُ�صليااجج���صف �صف أن أن طالب: إذا ما تیسر له طالب: إذا ما تیسر له 

 نعم.نعم.  ،،ینتظرینتظر
 طالب: ولو فاتته الجماعة؟طالب: ولو فاتته الجماعة؟

 ولو فاتته.ولو فاتته.
 طالب: ............طالب: ............

 ورأى تصو�ب صالته، یتحمله.ورأى تصو�ب صالته، یتحمله.  ،،�ه�ه  ىىددإن �ان قد اقتدى �إماٍم ُ�قتإن �ان قد اقتدى �إماٍم ُ�قت  ،،یذ�ر له الحدیثیذ�ر له الحدیث  ،،�قول�قول
 طالب: ............طالب: ............

 طلق علیه صالة ر�عة.طلق علیه صالة ر�عة.�ُ �ُ الر�عة صالة، أقل ما الر�عة صالة، أقل ما 
 مطعن؟مطعن؟  ههطالب: والحدیث �ا شیخ صحیح ما فیطالب: والحدیث �ا شیخ صحیح ما فی
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 إشكال صحیح.إشكال صحیح.  ههما فیما فی
 طالب: ............طالب: ............

 ..وصففت أنا والیتیم خلفهوصففت أنا والیتیم خلفهإشكال، إشكال،   ههنعم ما فینعم ما فی
ــَرَة "" ــي ُهَرْ� ــْن َأِب َرَة َع ــ-عَْن َأبِي ُهَرْ� ُ َعْن ــَي للااَّ ُ َعنْ َرِض َي للااَّ ــال  -هُ هُ َرِض ــال: ق قالق ــيِّ   قال:  ــلَّمَ -النَّبِيِّ النَِّب ــِه َوَس ُ َعَلْی ــلَّى للااَّ لَّمَ َص ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــِمْعُتْم ««  ::-َص ِمْعُتْم إَذا َس إَذا َس

َقاَمــَة َأْي  َة َأْي اإلِْ َقاَم ــللاإلِْ ــَالَة َفاْمُشــوا إَلــى الصَّ ى الصَّ لصَّ وا إَل َالَة َفاْمُش ــكِ لصَّ ــْیُكْم السَّ كِ َالِة َوَعَل ْیُكْم السَّ ــَوِويُّ   ،،»»یَنةُ یَنةُ َالِة َوَعَل ــاَل النَّ اَل النََّوِويُّ َق ي ِفــي   ::َق ــَأنِّ ــِكیَنُة التَّ ي السَّ ِكیَنُة التََّأنِّي ِف السَّ
ْلِتَفـاتِ   »»رُ رُ َواْلَوَقاَواْلَوَقا««  ،،اْلَحَرَكاِت َواْجِتَناُب اْلَعَبثِ اْلَحَرَكاِت َواْجِتَناُب اْلَعَبثِ  ـْوِت َوَعـَدِم اِال اتِ ِفي اْلَهْیَئِة َ�َغـّضِ الطَّـْرِف َوَخْفـِض الصَّ ْلِتَف َدِم اِال ْوِت َوَع ِض الصَّ ّضِ الطَّْرِف َوَخْف   ،،ِفي اْلَهْیَئِة َ�َغ

َذا َوَقْد َنبََّه ِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم َعَلى اْلِحْكَمـِة ِفـي َشـْرِعیَِّة َهـَذا   ،،اِني َتْأِكیًدااِني َتْأِكیًداَمْعَناُهَما َواِحٌد َوَذَكَر الثَّ َمْعَناُهَما َواِحٌد َوَذَكَر الثَّ   ::َوِقیلَ َوِقیلَ  ْرِعیَِّة َه ي َش ِة ِف َوَقْد َنبََّه ِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم َعَلى اْلِحْكَم
ِدیاْألََدِب ِ�َقْوِلِه ِفي آِخـِر َحـِدی ِر َح َذاِث َأِبـي ُهَرْ�ـَرة َهـَذااْألََدِب ِ�َقْوِلِه ِفي آِخ َرة َه ي ُهَرْ� ـَالِة َفِإنَّـُه ِفـي ««  ::ِث َأِب ي َفـِإنَّ َأَحـَدُكْم إَذا َ�ـاَن َ�ْعِمـُد إَلـى الصَّ َالِة َفِإنَُّه ِف ى الصَّ ُد إَل اَن َ�ْعِم َدُكْم إَذا َ� ِإنَّ َأَح َف

َالةٍ َصــَالةٍ  ــُه ِفــ  ::َأيْ َأيْ   »»َص ِم اْلمُ ي ُحْكــِم اْلمُ َفِإنَُّه فِ َفِإنَّ اُدهُ َصــلِّي َفَیْنَبِغــي اْعِتَمــاُد َمــا َیْنَبِغــي ِلْلُمَصــلِّي اْعِتَمــاُدهُ ي ُحْك لِّي اْعِتَم ي ِلْلُمَص ا َیْنَبِغ اُد َم ي اْعِتَم لِّي َفَیْنَبِغ ا َواْجِتَنــاُب َمــا   ،،َص اُب َم َواْجِتَن
َماِم   »» ُتْسِرُعوا َفَما َأْدَرْكُتمْ  ُتْسِرُعوا َفَما َأْدَرْكُتمْ َوَال َوَال ««َیْنَبِغي َلُه اْجِتَناُ�ُه َیْنَبِغي َلُه اْجِتَناُ�ُه  َالِة َمَع اإلِْ َماِم ِمْن الصَّ َالِة َمَع اإلِْ  ".".»»َفَصلُّواَفَصلُّوا««ِمْن الصَّ

ما مـا ففاألصا�ع، أما في الكالم ونحوه في الشرب األصـا�ع، أمـا فـي الكـالم ونحـوه فـي الشـرب   �عني فیما ورد فیه النص في السرعة، في تشبیك�عني فیما ورد فیه النص في السرعة، في تشـبیك
 یدخل في مثل هذا، فلیس مثل المصلي من �ل وجه. یدخل في مثل هذا، فلیس مثل المصلي من �ل وجه. 

 ..َواللَّْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ َواللَّْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ   ،،هِ هِ ُمتََّفٌق َعَلیْ ُمتََّفٌق َعَلیْ   ،،»»َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّواَوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّوا««""
ـَالةِ  ْتَیـاِن إَلـى الصَّ ْسـَراِع ِفـي اإلِْ َالةِ ِفیِه اْألَْمُر ِ�اْلَوَقـاِر َوَعـَدِم اإلِْ ى الصَّ اِن إَل ْتَی ي اإلِْ َراِع ِف ْس َدِم اإلِْ اِر َوَع كَ ِلـكَ َوذَ َوذَ   ؛؛ِفیِه اْألَْمُر ِ�اْلَوَق ى ِلَتْكِثیـِر اْلُخَطـىِل یِر اْلُخَط یَلَة َفَیَنـاُل َفِضـیَلَة   ،، ِلَتْكِث اُل َفِض َفَیَن

َالِة َدَرَجةً إنَّ ِ�ُكلِّ ُخْطَوٍة َ�ْخُطو إنَّ ِ�ُكلِّ ُخْطَوٍة َ�ْخُطو : : َفَقْد َثَبَت ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َحِدیِث َجاِبرٍ َفَقْد َثَبَت ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َحِدیِث َجاِبرٍ   ،،َذِلكَ َذِلكَ  َالِة َدَرَجةً َها إَلى الصَّ ي َوِعْنـَد َأِبـي   ..َها إَلى الصَّ َد َأِب َوِعْن
َأ َأَحُدُكْم َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َخـ««َداُود َمْرُفوًعا َداُود َمْرُفوًعا  َأ َأَحُدُكْم َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ خَ إَذا َتَوضَّ ىَرَج إَلـى اْلَمْسـِجِد َلـْم َیْرَفـْع َقَدَمـُه اْلُیْمَنـىإَذا َتَوضَّ ُه اْلُیْمَن ْع َقَدَم ْم َیْرَف ِجِد َل ى اْلَمْس إالَّ إالَّ   َرَج إَل

ُ َلُه َحَسَنًة َوَلْم َ�َضْع َقَدَمُه اْلُیْسَرى إالَّ َحطَّ  ُ َلُه َحَسَنًة َوَلْم َ�َضْع َقَدَمُه اْلُیْسَرى إالَّ َحطَّ َكَتَب للااَّ َئةً   َكَتَب للااَّ ُ َعْنُه َسیِّ َئةً للااَّ ُ َعْنُه َسیِّ ي َفـِإَذا َأَتـى اْلَمْسـِجَد َفَصـلَّى ِفـي   ،،للااَّ لَّى ِف ِجَد َفَص ى اْلَمْس ِإَذا َأَت َف
َما َأْدَرَك، َوَأَتمَّ َما َ�ِقَي َ�اَن َ�َذِلَك، َما َأْدَرَك، َوَأَتمَّ َما َ�ِقَي َ�اَن َ�َذِلَك، ْعًضا َوَ�ِقَي َ�ْعٌض َفَصلَّى ْعًضا َوَ�ِقَي َ�ْعٌض َفَصلَّى َفِإْن َجاَء َوَقْد َصلُّوا �َ َفِإْن َجاَء َوَقْد َصلُّوا �َ   ،،َجَماَعٍة ُغِفَر َلهُ َجَماَعٍة ُغِفَر َلهُ 

 ..""»»َوِ�ْن َأَتى اْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّْوا َ�اَن َ�َذِلكَ َوِ�ْن َأَتى اْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّْوا َ�اَن َ�َذِلكَ 
 �عني فله مثل أجرهم إذا أتى المسجد وقد صلوا فله مثل أجورهم.�عني فله مثل أجرهم إذا أتى المسجد وقد صلوا فله مثل أجورهم.

 طالب: ............طالب: ............
نن ننفي السُّ  ال.ال.ففأما المفرِّط أما المفرِّط   ،،محمول على المعذورمحمول على المعذورهذا هذا ولو صلى منفرًدا، لكن ولو صلى منفرًدا، لكن   ،،في السُّ

 طالب: السكینة على الراكب والماشي.طالب: السكینة على الراكب والماشي.
 ن.ن.و و ن، وهم راكبن، وهم راكبو و ششمم��كله نعم، السكینة السكینة األصل وهم كله نعم، السكینة السكینة األصل وهم 

 من مشوار من الجامعة مثًال وفاتتك الصالة.من مشوار من الجامعة مثًال وفاتتك الصالة.  جئتجئت  ،،طالب: لو فاتتك الصالةطالب: لو فاتتك الصالة
 و�یف تطلع وما صلیت؟و�یف تطلع وما صلیت؟

كن لكـن   ،،�ا شیخ�ـا شـیخ  اارض فرًض رض فرًضـتتطالب: نفطالب: نف تك الصالةوفاتتـك الصـالة  ،،مثًال مـثًال من مشوار مـن مشـوار   جئتجئـتل نك هـل األفضـل أنـك   ،،وفات هل األفضل أ
نت تتوجه للمسجد فُتصـلي مـع أنـك لـن ُتـدر�هم، أم األفضـل أنـك تتوجـه للبیـت وتصـلي سـواء �نـت  یت وتصلي سواء � نك تتوجه للب در�هم، أم األفضل أ لن ُت نك  مع أ صلي  تتوجه للمسجد فُت

 أو معك واحد؟أو معك واحد؟  اامنفردً منفردً 
 الجواب؟الجواب؟  ماما
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 ........................طالب: طالب: 
 المطلوب أن ُ�صلیها جماعة في المسجد. المطلوب أن ُ�صلیها جماعة في المسجد. 

 طالب: لم �جد جماعة، جماعة المسجد األولى انتهت؟طالب: لم �جد جماعة، جماعة المسجد األولى انتهت؟
 شك أنه أفضل؛ الحتماالٍت �ثیرة:شك أنه أفضل؛ الحتماالٍت �ثیرة:  ههفیفید ما د ما المسجالمسج

 أوًال: أنه فعل �عض المطلوب.أوًال: أنه فعل �عض المطلوب.  
 من �صلي معه.من �صلي معه.  �أتي�أتياألمر الثاني: احتمال أن األمر الثاني: احتمال أن 

 طالب: حتى لو �انوا اثنین �ا شیخ نفس المسألة.طالب: حتى لو �انوا اثنین �ا شیخ نفس المسألة.
 اثنین من �اب أولى.اثنین من �اب أولى.

لطالــب: ولــو �ــان هــو نفــس الشــخص الــ فس الشخص ا هو ن �ان  لب: ولو  جاي جــاذذطا عه معــه   ءءي  في المسجد فــي نفــس الســیارة إذا صــلوا فــي المســجد م سیارة إذا صلوا  فس ال في ن
 اثنین؟اثنین؟  ن ن ین، و�ذا صلوا في البیت �صلوین، و�ذا صلوا في البیت �صلوثنثناا  ن ن �صلو�صلو

 األصل الفرائض في المسجد. األصل الفرائض في المسجد. 
 طالب: ............طالب: ............

 �عني: الصالة.�عني: الصالة.  »»َفَال َتْأُتوَهاَفَال َتْأُتوَها««
 طالب: ............طالب: ............

 كال إن شاء هللا.كال إن شاء هللا.إشإش  ههما عداه ما فیما عداه ما فی
 طالب: ............طالب: ............

 اثنان فما فوقهما جماعة. اثنان فما فوقهما جماعة. 
ْسـَراِع   ::َجَواُب َشْرٍط َمْحُذوٍف َأيْ َجَواُب َشْرٍط َمْحُذوٍف َأيْ   »»َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّواَفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا««  ::َوَقْوُلهُ َوَقْوُلهُ "" َراِع إَذا َفَعْلـُتْم َمـا ُأِمـْرُتْم ِ�ـِه ِمـْن َتـْرِك اإلِْ ْس ْرِك اإلِْ ْن َت ِه ِم ْرُتْم ِ� ا ُأِم ُتْم َم إَذا َفَعْل

       َوَنْحِوِه َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا.َوَنْحِوِه َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا.
َمامِ   ِفیِه َدَالَلةٌ ِفیِه َدَالَلةٌ  َمامِ َعَلى َأنَّ َفِضیَلَة اْلَجَماَعِة ُیْدِرُ�َها، َوَلْو َدَخَل َمَع اإلِْ ْن َأجْ ِفي َأْي ُجـْزٍء ِمـْن َأْجـ  َعَلى َأنَّ َفِضیَلَة اْلَجَماَعِة ُیْدِرُ�َها، َوَلْو َدَخَل َمَع اإلِْ ْزٍء ِم ـَالِة ِفي َأْي ُج َالِة َزاِء الصَّ َزاِء الصَّ

ِإْدَراِك َرْكعَ وَن َرْكَعٍة َوُهَو َقْوُل اْلُجْمُهوِر، َوَذَهَب آَخُروَن إَلى َأنَُّه َال َ�ِصیُر ُمْدِرً�ا َلَها إالَّ ِ�ـِإْدَراِك َرْكَعـَوَلْو دُ َوَلْو دُ    ؛؛ةٍ ةٍ وَن َرْكَعٍة َوُهَو َقْوُل اْلُجْمُهوِر، َوَذَهَب آَخُروَن إَلى َأنَُّه َال َ�ِصیُر ُمْدِرً�ا َلَها إالَّ ِ�
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَقْوِلِه ِلَقْوِلِه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـَالِة َفَقـْد َأْدَركَ ««  ::-َصلَّى للااَّ ْد َأْدَركَ َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الصَّ َالِة َفَق اَهـاَمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الصَّ ِة َوَسـَیْأِتي ِفـي اْلُجُمَعـِة » » َه ي اْلُجُمَع َیْأِتي ِف َوَس

 ".".اْشِتَراُط إْدَراِك َرْكَعٍة، َوُ�َقاَس َعَلْیَها َغْیُرَهااْشِتَراُط إْدَراِك َرْكَعٍة، َوُ�َقاَس َعَلْیَها َغْیُرَها
بي هر�رة ُیبینــه حــدیث أبــي هر�ــرة  حدیث أ نه  ــنْ ««ُیبی ــًة ِم ــْن َأْدَرَك َرْكَع نْ َم ْن َأْدَرَك َرْكعًَة ِم ــْد َأْدَرَك   صالةصــالة  َم ــْمُس َفَق ــَع الشَّ ــَل َأْن َتْطُل ــْبِح َقْب ْد َأْدَرَك الصُّ ْمُس َفَق َع الشَّ َل َأْن َتْطُل ْبِح َقْب الصُّ

ْبحَ  ْبحَ الصُّ  راك الوقت.راك الوقت.ددإإومثله في العصر، لكن هذا محمول على ومثله في العصر، لكن هذا محمول على   ،،»»الصُّ
 طالب: ما أدر�ت مع اإلمام �كون هو أول صالته؟طالب: ما أدر�ت مع اإلمام �كون هو أول صالته؟

 �أتي ذ�ره إن شاء هللا.�أتي ذ�ره إن شاء هللا.
 ".".َفَال ُ�َقاُس َعَلْیَهاَفَال ُ�َقاُس َعَلْیَها  ،،َأنَّ اْلُجُمَعَة َمْخُصوَصةٌ َأنَّ اْلُجُمَعَة َمْخُصوَصةٌ َو�ِ َو�ِ   ،،َوُأِجیَب ِ�َأنَّ َذِلَك ِفي اْألَْوَقاِت َال ِفي اْلَجَماَعةِ َوُأِجیَب ِ�َأنَّ َذِلَك ِفي اْألَْوَقاِت َال ِفي اْلَجَماَعةِ ""

 بها ظهًرا.بها ظهًرا.  �أتي�أتيبدلیل أنه إذا لم ُیدرك الر�عة �املة بدلیل أنه إذا لم ُیدرك الر�عة �املة 
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َماِم ِفي َأيِّ َحاَلٍة َأْدَرَكُه َعَلْیَهـا"" ُخول َمَع اإلِْ ِة الدُّ اَواْسُتِدلَّ ِ�َحِدیِث اْلَباِب َعَلى ِصحَّ َماِم ِفي َأيِّ َحاَلٍة َأْدَرَكُه َعَلْیَه ُخول َمَع اإلِْ ِة الدُّ ُن َوَقـْد َأْخـَرَج اْبـُن   ،،َواْسُتِدلَّ ِ�َحِدیِث اْلَباِب َعَلى ِصحَّ َرَج اْب ْد َأْخ َوَق
ْیبَ َأِبــي َشــْیبَ  ي َش اَة َمْرُفوًعــاَأِب ىَوَمــْن َوَجــَدِني َراِكًعــا َأْو َقاِئًمــا َأْو َســاِجًدا َفْلــَیُكْن َمِعــي َعَلــى««  ::َة َمْرُفوًع ي َعَل َیُكْن َمِع اِجًدا َفْل ا َأْو َس ا َأْو َقاِئًم َدِني َراِكًع ْن َوَج ي أَ الَِّتــي أَ   حالتيحــالتي  َوَم ا َنــا الَِّت َن

 ..»»َهاَهاَعَلیْ َعَلیْ 
َمـاِم، َوَال َعَلـى إْحَراِمـِه ِفـي َأيِّ َحاَلـٍة َأْدرَ   ::ُقْلتُقْلت ٍة َأْدرَ َوَلْیَس ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى اْعِتَداِدِه ِ�َما َأْدَرَكُه َمـَع اإلِْ ي َأيِّ َحاَل ِه ِف ى إْحَراِم اِم، َوَال َعَل َم َع اإلِْ ُه َكـُه َوَلْیَس ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى اْعِتَداِدِه ِ�َما َأْدَرَكُه َم َك

اَعَلْیَهــا هُ َبــْل ِفیــِه اْألَْمــُر ِ�ــاْلَكْوِن َمَعــهُ   ،،َعَلْیَه اْلَكْوِن َمَع ُر ِ� یِه اْألَْم ْل ِف یِر ِبرِ َوَقــْد َأْخــَرَج الطََّبَراِنــيُّ ِفــي اْلَكِبیــِر ِبرِ   ،،َب ي اْلَكِب يُّ ِف َرَج الطََّبَراِن ْد َأْخ وَثِقیَن َجــاٍل ُمــوَثِقیَن َوَق اٍل ُم اَل َكَمــا َقــاَل -َج ا َق َكَم
ــيُّ  يُّ اْلَهْیَثِم نْ َعــنْ   -اْلَهْیَثِم ــُعودٍ   َع ــِن َمْس ــيٍّ َواْب ُعودٍ َعِل ِن َمْس مارضــي هللا عنهمــا–  َعلِيٍّ َواْب ــاَال   -رضي هللا عنه ــدُّ   ::قَاَال َق ــَال َ�ْعَت ــَة َف ْكَع ــْدِرْك الرَّ ــْم ُی ــْن َل دُّ َم َال َ�ْعَت ْكعََة َف ْدِرْك الرَّ ْم ُی ْن َل   َم
ْجَدةِ  ْجَدةِ ِ�السَّ ٍب ٍب ْن َحِدیِث َزْ�ِد ْبِن َوهْ ْن َحِدیِث َزْ�ِد ْبِن َوهْ مِ مِ   -ِبِرَجاٍل ُمَوثَِّقینَ ِبِرَجاٍل ُمَوثَِّقینَ   ::َقاَل اْلَهْیَثِميُّ َأْ�ًضاَقاَل اْلَهْیَثِميُّ َأْ�ًضا-َوَأْخَرَج َأْ�ًضا ِفي اْلَكِبیِر َوَأْخَرَج َأْ�ًضا ِفي اْلَكِبیِر   ..ِ�السَّ

َماُم َراِكٌع َفَرَكْعَنا  ::َقالَ َقالَ  َماُم َراِكٌع َفَرَكْعَناَدَخَلْت َأَنا َواْبُن َمْسُعوٍد اْلَمْسِجَد، َواإلِْ  ".".َدَخَلْت َأَنا َواْبُن َمْسُعوٍد اْلَمْسِجَد، َواإلِْ
دركالشــعبي �قــول: �عتــد �مــا ُیــدرك ما ُی تد � قول: �ع شعبي � شهدك التشــهد مــا یتشــهدأدر أدر   ،،ال ما یت شهد  سجدخــالص، أدرك الســجود مــا �ســجد  ،،ك الت ما � سجود  یتم یــتم   ،،خالص، أدرك ال

 قوٌل مرجوح مهجور. قوٌل مرجوح مهجور. نه نه لكلك  ،،�عتد �ما ُیدِرك، وهو قول لبعض السلف�عتد �ما ُیدِرك، وهو قول لبعض السلف  ،،الر�وع وال �سجدالر�وع وال �سجد
َماُم َراِكٌع َفَرَكْعَنـا ُثـمَّ َمَشـْیَنا"" ْیَناَواإلِْ مَّ َمَش ا ُث َماُم َراِكٌع َفَرَكْعَن ـفِّ   َواإلِْ فِّ َحتَّـى اْسـَتَوْ�َنا ِ�الصَّ َتَوْ�َنا ِ�الصَّ َمـاُم ُقْمـت َأْقِضـي  ،،َحتَّى اْس ـا َفـَرَغ اإلِْ ت َأْقِضيَفَلمَّ اُم ُقْم َم َرَغ اإلِْ الَ َفَقـالَ   ،،َفَلمَّا َف ْد َقـْد   ::َفَق َق

ِدیِث َو َأَحُد اْحِتَمـاَالِت َحـِدیِث هُ هُ وَ وَ   ،،َمْأُنوٌس ِ�َما َذَهبَ َمْأُنوٌس ِ�َما َذَهبَ   ::َأيْ َأيْ   َوَهِذِه آَثاٌر َمْوُقوَفٌة، َوِفي اْآلَخِر َدِلیلٌ َوَهِذِه آَثاٌر َمْوُقوَفٌة، َوِفي اْآلَخِر َدِلیلٌ     ،،َأْدَرْكتهَأْدَرْكته اَالِت َح َو َأَحُد اْحِتَم
رِ َعَلـى َمـا َذَهـَب إَلْیـِه اْبـُن الزَُّ�ْیـرِ   َأِبي َ�ْكَرَة، َوِ�الَّ َفِإنََّها آَثاٌر َمْوُقوَفٌة َلْیَسْت ِ�َأِدلَّةٍ َأِبي َ�ْكَرَة، َوِ�الَّ َفِإنََّها آَثاٌر َمْوُقوَفٌة َلْیَسْت ِ�َأِدلَّـةٍ  ُن الزَُّ�ْی ِه اْب َب إَلْی ا َذَه ى َم مَ   ،،َعَل مَ َوَقـْد َتَقـدَّ دَّ ْد َتَق َوَوَرَد َوَوَرَد   ،،َوَق

َواَ�ــاِت َحــِدیُث اْلَبــاِب ِبَلْفــظِ  ظِ ِفــي َ�ْعــِض الرِّ اِب ِبَلْف ِدیُث اْلَب اِت َح َواَ� ِض الرِّ ي َ�ْع واَفاْقُضــوا««  ::ِف َوَض ِعــَوَض   »»َفاْقُض ــأَ أَ   ::ِع ى َأَداِء وا، َواْلَقَضــاُء ُ�ْطَلــُق َعَلــى َأَداِء ِتمُّ ِتمُّ ُق َعَل اُء ُ�ْطَل وا، َواْلَقَض
ْيءِ  ْيءِ الشَّ ُه اُثمَّ َقـْد اْخَتَلـَف اْلُعَلَمـاُء ِفیَمـا ُیْدِرُ�ـُه ا  ،،َفَال ُمَغاَیَرةَ َفَال ُمَغاَیَرةَ   ،،َفُهَو ِفي َمْعَنى َأِتمُّواَفُهَو ِفي َمْعَنى َأِتمُّوا  ،،الشَّ ا ُیْدِرُ� اُء ِفیَم َف اْلُعَلَم ْد اْخَتَل ِحـُق َمـَع إَماِمـِه ُثمَّ َق ِه لالَّ َع إَماِم ُق َم ِح لالَّ

ُل َصَالِتِه َأْو آِخُرَها ُل َصَالِتِه َأْو آِخُرَهاَهْل ِهَي َأوَّ ُلَها  ؟؟َهْل ِهَي َأوَّ ُلَهاَواْلَحقُّ َأنََّها َأوَّ ْقَناُه ِفي َحَواِشي َضْوِء النََّهارِ   ،،َواْلَحقُّ َأنََّها َأوَّ ْقَناُه ِفي َحَواِشي َضْوِء النََّهارِ َوَقْد َحقَّ  ".".َوَقْد َحقَّ
هو آخرها، وهــو مــذهب المالكیــة والشــافعیة أن مــا ُیدر�ــه المســبوق هــو أول صــالته، ومــا �قضــیه هــو آخرهــا،  هو أول صالته، وما �قضیه  ما ُیدر�ه المسبوق  شافعیة أن  یة وال مذهب المالك وهو 

، دلیل ، دلیـل أولهاأولهـالون: ال، ما ُیدر�ه هو آخر صالته مثل اإلمام وما �قضیه هو لـون: ال، مـا ُیدر�ـه هـو آخـر صـالته مثـل اإلمـام ومـا �قضـیه هـو الحنفیة والحنابلة �قو الحنفیة والحنابلة �قو 
مذهب األولالمــــذهب األول ــــَأِتمُّوا««  ::ال ََأِتمُّواَف ــــانيددو و   ،،»»ف ــــل الث ثانيلی یل ال ــــوا««  ::ل واَفاْقُض ــــى اإلتمــــام  ،،»»َفاْقضُ ــــأتي �معن مامولكــــن القضــــاء � نى اإلت �أتي �مع ضاء  كن الق   ،،ول

 ..]]1212[فصلت:[فصلت:  {َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت}{َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت}
 طالب: ............طالب: ............

 ر�ه المسبوق هو أول صالته.ر�ه المسبوق هو أول صالته.الصواب مذهب المالكیة والشافعیة في أن ما ُیدالصواب مذهب المالكیة والشافعیة في أن ما ُید
 طالب: علیه �ستفتح؟طالب: علیه �ستفتح؟

 علیه �ستفتح نعم في بدا�ة التكبیر.علیه �ستفتح نعم في بدا�ة التكبیر.
 ........طالب: ........طالب: ........

 روا�ة القضاء ال ُتنافي روا�ة اإلتمام.روا�ة القضاء ال ُتنافي روا�ة اإلتمام.» » َفَأِتمُّواَفَأِتمُّوا««
 طالب: على قول األحناف والحنابلة �ا شیخ أین �كون موقع تكبیرة اإلحرام؟طالب: على قول األحناف والحنابلة �ا شیخ أین �كون موقع تكبیرة اإلحرام؟

 في أولها في أول الصالة.في أولها في أول الصالة.
 صحیح هم قالوا: ما أدرك اإلمام في آخر...صحیح هم قالوا: ما أدرك اإلمام في آخر...طالب: ما هو �طالب: ما هو �
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مما ُیرد ممـا ُیـرد   هذا محل إجماع، لكنهـذا محـل إجمـاع، لكـن  ،،الصالةالصـالةهذا محل إجماع في أن تكبیرة االفتتاح ما ُ�فتتح �ه هذا محل إجماع في أن تكبیرة االفتتاح ما ُ�فتـتح �ـه   ،،الال
 علیهم أن السالم في آخر الصالة.علیهم أن السالم في آخر الصالة.  �ه�ه
ــَراَءةُ "" ــُه َهــْل َتْســُقُط ِق ــَع َمَع ــا َفَرَك َمــاَم َراِكًع ــَف ِفیَمــا إَذا َأْدَرَك اإلِْ َراَءةُ َواْخُتِل ُقُط ِق ُه هَْل َتْس َع َمَع ا َفَرَك اَم َراِكًع َم ا إَذا َأْدَرَك اإلِْ َف ِفیَم ــَد َمــْن َأْوَجــَب   َواْخُتِل ــِة ِعْن ْكَع ــَك الرَّ َب ِتْل ْن َأْوَج َد َم ِة ِعْن ْكَع َك الرَّ ِتْل

ا ُ�ْعَتدُّ ِبَهـااْلَفاِتَحَة َفَیْعَتدُّ ِبَها َأْو َال َتْسُقُط َفَال اْلَفاِتَحَة َفَیْعَتدُّ ِبَها َأْو َال َتْسُقُط َفَال  َمـاَم َقْبـَل َأْن ُ�ِقـیَم   ؟؟ ُ�ْعَتدُّ ِبَه یَم ِقیـَل: َ�ْعَتـدُّ ِبَهـا؛ ِألَنَّـُه َقـْد َأْدَرَك اإلِْ َل َأْن ُ�ِق اَم َقْب َم ْد َأْدَرَك اإلِْ ا؛ ِألَنَُّه َق دُّ ِبَه یَل: َ�ْعَت ِق
ُه اْلفَ َال َ�ْعَتدُّ ِبَها؛ ِألَنَّـُه َفاَتْتـُه اْلفَ   ::ُصْلَبُه َوِقیلَ ُصْلَبُه َوِقیلَ  ةُ اِتَحـةُ َال َ�ْعَتدُّ ِبَها؛ ِألَنَُّه َفاَتْت َتِقلَّةٍ َوَقـْد َ�َسـْطَنا اْلَقـْوَل ِفـي َذِلـَك ِفـي َمْسـَأَلٍة ُمْسـَتِقلَّةٍ   ،،اِتَح َأَلٍة ُمْس ي َمْس َك ِف ي َذِل ْوَل ِف ْطَنا اْلَق ْد َ�َس   ،،َوَق
َح ِعنْ  َح ِعنْ َوَتَرجَّ ْجَزاءُ َوَتَرجَّ ْجَزاءُ َدَنا اإلِْ        ..َدَنا اإلِْ

رَُّه َوِمْن َأِدلَِّتِه َحـِدیُث َأِبـي َ�ْكـَرَة َحْیـُث َرَكـَع َوُهـْم ُرُكـوٌع ُثـمَّ َأَقـرَُّه  مَّ َأَق وٌع ُث ْم ُرُك َع َوُه ُث َرَك َرَة َحْی ي َ�ْك ِدیُث َأِب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوِمْن َأِدلَِّتِه َح لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َك، َعَلـى َذِلـَك،   -َص ى َذِل َعَل
فِّ َ�َما َعرَ َوِ�نَّ َوِ�نَّ  ُخوِل َقْبَل اِالْنِتَهاِء إَلى الصَّ فِّ َ�َما َعرَ َما َنَهاُه َعْن اْلَعْوَدِة إَلى الدُّ ُخوِل َقْبَل اِالْنِتَهاِء إَلى الصَّ  ".".ْفتْفتَما َنَهاُه َعْن اْلَعْوَدِة إَلى الدُّ

الفاتحة تجب على �ل مصلٍّ إمام ومأموم، ومنفرد ومسبوق عند أبي هر�رة والبخاري والشو�اني، الفاتحة تجب على �ل مصلٍّ إمام ومأموم، ومنفرد ومسبوق عنـد أبـي هر�ـرة والبخـاري والشـو�اني، 
مام والمنفرد مـام والمنفـرد ومن �قول �قولهم، وتجب على اإلومن �قول �قولهم، وتجب على اإل  وتجب على �ل مصلٍّ دون المسبوق عند الشافعیةوتجب على �ل مصلٍّ دون المسبوق عند الشافعیة

ح فی  ،،عند الحنفیة والحنابلة والمالكیة أ�ًضا، المسألة �ما تعلمون خالفیةعند الحنفیة والحنابلة والمالكیة أ�ًضا، المسألة �ما تعلمون خالفیة ح فیوالمرجَّ عیة عیة ها مذهب الشافهـا مـذهب الشـافوالمرجَّ
 أنها تجب على �ل مصلٍّ دون المسبوق.أنها تجب على �ل مصلٍّ دون المسبوق.

 طالب: ............طالب: ............
اَأَحـُدُكْم َواِإلَمـا  جاءجاءِإَذا ِإَذا ««�ان یترجَّح عنده ینتظر، ولو التحق بهم امتثاًال للحدیث �ان یترجَّح عنده ینتظر، ولو التحق بهم امتثاًال للحدیث   إذاإذاینتظر ینتظر  ُدُكْم َواِإلَم ى ُم َعَلـى َأَح ُم َعَل

 له وجهه إن شاء هللا.له وجهه إن شاء هللا.  »»َحاٍل َفْلَیْصَنْع َ�َما َ�ْصَنُع اِإلَمامُ َحاٍل َفْلَیْصَنْع َ�َما َ�ْصَنُع اِإلَمامُ 
 ......طالب: .........طالب: .........

 �عرض له صالة اإلمام و�قرأ �فاتحة الكتاب.�عرض له صالة اإلمام و�قرأ �فاتحة الكتاب.
 طالب: ............طالب: ............

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

 بر�عة مستأنفة.بر�عة مستأنفة.  �أتي�أتير�عٍة غیر هذه، ر�عٍة غیر هذه، بب  �أتي�أتيخالص خالص 
 طالب: وهو مسبوق؟طالب: وهو مسبوق؟

حنا مذهب الشافعي.ففهر�رة والبخاري والشو�اني، و�ال هر�رة والبخاري والشو�اني، و�ال   أبوأبویتناقش فیه یتناقش فیه   ینبغي أنینبغي أنهذا هذا  حنا مذهب الشافعي.نحن رجَّ  نحن رجَّ
نِ َوَعْن ُأَبـيِّ ْبـنِ "" يِّ ْب ٍب  َ�ْعـٍب َوَعْن ُأَب عالى تعـالى     َرِضَي للااَُّ َرِضـَي للااَُّ - َ�ْع هُ َعْنـهُ ت ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َعْن وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ : : -َص
ُجِل َأْزَكى ِمْن َصَالِتِه وَ «« ُجِل َمَع الرَّ ُجِل َأْزَكى ِمْن َصَالِتِه وَ َصَالُة الرَّ ُجِل َمَع الرَّ ِرًداَأْكَثُر َأْجـًرا ِمـْن َصـَالِتِه ُمْنَفـِرًدا  ::َأيْ َأيْ   »»ْحَدهُ ْحَدهُ َصَالُة الرَّ َالِتِه ُمْنَف ْن َص ًرا ِم َالُتُه َوَصـَالُتُه ««  ،،َأْكَثُر َأْج َوَص

ُجَلْیِن  ُجَلْیِن َمَع الرَّ  ".".»»َوَما َ�اَن َأْكَثَر َفُهَو َأَحبُّ إَلى للااَِّ َتَعاَلىَوَما َ�اَن َأْكَثَر َفُهَو َأَحبُّ إَلى للااَِّ َتَعاَلى  ،،ُجلِ ُجلِ َأْزَكى ِمْن َصَالِتِه َمَع الرَّ َأْزَكى ِمْن َصَالِتِه َمَع الرَّ َمَع الرَّ
 وهكذا. وهكذا.   ،،�عني صالته مع األلفین أفضل من صالته مع األلف�عني صالته مع األلفین أفضل من صالته مع األلف  ،،وهكذاوهكذا

ـــْه وَ َرَواهُ َرَواهُ "" ـــُن َماَج ـــاَن، َوَأْخَرَجـــُه اْب ـــُن ِحبَّ َحُه اْب ـــو َداُود َوالنََّســـاِئيُّ َوَصـــحَّ ْه وَ  َأُب ُن َماجَ ُه ابْ ُن ِحبَّاَن، َوَأْخَرجَ َحُه ابْ حَّ اِئيُّ َوَص ـــَكِن،  َأبُو َداُود َوالنََّس ـــُن السَّ َحُه اْب َكِن، َصـــحَّ ُن السَّ َحُه ابْ حَّ َص
، َواْلَحــاِكمُ  اِكمُ َواْلُعَقْیِلـيُّ ، َواْلَح يُّ رَ َوَذَكــرَ   ،،َواْلُعَقْیِل ظِ اِالْخــِتَالَف ِفیـِه، َوَأْخَرَجــُه اْلَبــزَّاُر َوالطََّبَراِنــيُّ ِبَلْفـظِ   َوَذَك يُّ ِبَلْف زَّاُر َوالطََّبَراِن ُه اْلَب یِه، َوَأْخَرَج ِتَالَف ِف ُجَلْیِن َیــُؤمُّ ««  ::اِالْخ ُؤمُّ َصــَالُة الــرَّ ُجَلْیِن َی لرَّ َالُة ا   َص

 ".".»»َأَحُدُهْم َصاِحَبُه َأْزَكى ِعْنَد للااَِّ ِمْن َصَالِة ِماَئٍة َتْتَرى َأَحُدُهْم َصاِحَبُه َأْزَكى ِعْنَد للااَِّ ِمْن َصَالِة ِماَئٍة َتْتَرى 
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 تا�عون.تا�عون.�عني یت�عني یت
 طالب: ............طالب: ............

عة ألن صــالة المنفــرد ال شــك أن أجرهــا نــاقص �النســبة لصــالة الجماعــة، وتقــدم أن صــالة الجماعــة  قدم أن صالة الجما عة، وت سبة لصالة الجما ناقص �الن فرد ال شك أن أجرها  ألن صالة المن
 تعدل صالة الفرد �سبٍع عشر�ن وصالة.تعدل صالة الفرد �سبٍع عشر�ن وصالة.

 جل؟جل؟طالب: مائة ر�عة وال مائة ر طالب: مائة ر�عة وال مائة ر 
 على �المه مائة ر�عة، الصالة مع الجماعة أفضل من مائة ر�عة متتا�عة.على �المه مائة ر�عة، الصالة مع الجماعة أفضل من مائة ر�عة متتا�عة.

 ".".َأَقلَّ َصَالِة اْلَجَماَعِة إَماٌم َوَمْأُمومٌ َأَقلَّ َصَالِة اْلَجَماَعِة إَماٌم َوَمْأُمومٌ ٌة َعَلى َأنَّ ٌة َعَلى َأنَّ َوِفیِه َدَاللَ َوِفیِه َدَاللَ ""
وُ�مكن أن ُ�حَمل على حدیث أبي هر�رة �خمٍس وعشر�ن صالة من الصالة الر�اعیة، فالصالة مع وُ�مكن أن ُ�حَمل على حدیث أبي هر�رة �خمٍس وعشر�ن صالة من الصالة الر�اعیة، فالصالة مع 

 �عني خمسة وعشر�ن صالة ر�اعیة. �عني خمسة وعشر�ن صالة ر�اعیة.   ،،ر�عةر�عة  الجماعة أفضل من مائةالجماعة أفضل من مائة
ــنْ "" ــْه ِم ــُن َماَج ــُه اْب ــا َأْخَرَج ــُه َم نْ َوُ�َواِفُق ْه ِم ُن َماَج ُه اْب ا َأْخَرَج ُه َم ــي ُموَســى   َوُ�َواِفُق ــِدیِث َأِب ى َح ي ُموَس ِدیِث َأِب ــةٌ ««َح ــا َجَماَع ــا َفْوَقُهَم ــاِن َفَم ا َجَماعَةٌ اْثَن ا َفْوَقُهَم اِن َفَم َوَرَواُه َوَرَواُه   ،،»»اْثَن

ْعفٌ اْلَبْیَهِقــيُّ َأْ�ًضــا ِمــْن َحــِدیِث َأَنــٍس، َوِفیِهَمــا َضــْعفٌ  ٍس، َوِفیِهمَا َض ِدیِث َأَن ْن َح ا مِ َب اْلُبَخــاِريُّ   ،،اْلَبْیَهقِيُّ َأْ�ًض اِريُّ َوَ�ــوَّ َب اْلُبَخ انِ (َ�ــاُب اْثَنــانِ   ::َو�َوَّ ا  َفَمــا َفْوَقُهَمــا (�َاُب اْثَن ا َفْوَقُهمَ  َفمَ
ٌة)َجَماَعــٌة) َوْ�ِرِث َواْســَتَدلَّ ِ�َحــِدیِث َماِلــِك ْبــِن اْلُحــَوْ�ِرِث   ،،َجَماَع ِن اْلُح ِك ْب ِدیِث َماِل َتَدلَّ ِ�َح َرتإَذا َحَضــَرت««َواْس ُكَمــا   إَذا َحَض َنــا ُثــمَّ َأِقیَمــا ُثــمَّ ِلَیُؤمَّ ــَالُة َفَأذِّ ا الصَّ مَّ ِلَیُؤمَُّكَم ا ُث مَّ َأِقیَم ا ُث َن َالُة َفَأذِّ الصَّ
ِعیدٍ َوَقـْد َرَوى َأْحَمـُد ِمـْن َحـِدیِث َأِبـي َسـِعیدٍ   ،،»»َأْكَبُرُكَماَأْكَبُرُكَما ي َس ِدیِث َأِب ْن َح ُد ِم ْد َرَوى َأْحَم ٌل، وَ َأنَّـُه َدَخـَل اْلَمْسـِجَد َرُجـٌل، وَ : : َوَق ِجَد َرُج َل اْلَمْس يُّ َقـْد َصـلَّى النَِّبـيُّ َأنَُّه َدَخ لَّى النَِّب ْد َص -َق

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ا َمـا َحَبَسـك َ�ـا ««  ::-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–   َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ ِ�َأْصَحاِ�ِه الظُّْهرَ ِ�َأْصَحاِ�ِه الظُّْهرَ   -َصلَّى للااَّ ك َ� ا َحَبَس َم
َالةِ  َالةِ ُفَالُن َعْن الصَّ هِ َفَذَكَر َشْیًئا اْعَتـلَّ ِ�ـهِ   ،،»»؟؟ُفَالُن َعْن الصَّ لَّ ِ� الَ َقـالَ   ،،َفَذَكَر َشْیًئا اْعَت ِ َفَقـاَم ُ�َصـلِّي َفَقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   ::َق وُل للااَّ اَل َرُس لِّي َفَق اَم ُ�َص لَّ َصـلَّ -َفَق ُ َعَلْیـِه َص ِه ى للااَّ ُ َعَلْی ى للااَّ

ُق َعَلى َهَذا َفُیَصلِّ ««: : -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ُق َعَلى َهَذا َفُیَصلِّ َأَال َرُجٌل َیَتَصدَّ هُ َفَقاَم َرُجٌل َمَعـهُ   »»؟؟ي َمَعهُ ي َمَعهُ َأَال َرُجٌل َیَتَصدَّ يُّ َقـاَل اْلَهْیَثِمـيُّ   ..َفَقاَم َرُجٌل َمَع اَل اْلَهْیَثِم اُل ِرَجاُلـُه ِرَجـاُل   ::َق ُه ِرَج ِرَجاُل
ِحیحِ  ِحیحِ الصَّ  ".".الصَّ

     وفي هذا رد على من �قول �اشتراط نیة اإلمامة.وفي هذا رد على من �قول �اشتراط نیة اإلمامة.
 طالب: ............طالب: ............

 لما فاتته الر�عة بتبوك ما ائتم �أحد.لما فاتته الر�عة بتبوك ما ائتم �أحد.  -لصالة والسالملصالة والسالمعلیه اعلیه ا–لكن الرسول لكن الرسول   ،،ال �أسال �أس
 الئتمام؟الئتمام؟طالب: األولى االنفراد أو اطالب: األولى االنفراد أو ا

 ال، األولى االنفراد، لكن لو فعلها ال �أس.ال، األولى االنفراد، لكن لو فعلها ال �أس.
 ُ�صلي هل لك أن تأتم �ه؟ُ�صلي هل لك أن تأتم �ه؟  طالب: لو أتیت ووجدت رجًال طالب: لو أتیت ووجدت رجًال 

 ي �منع؟ي �منع؟ذذالال  ماما
 طالب: ............طالب: ............

 َمن یتصدق على هذا؟َمن یتصدق على هذا؟
 ى �ا شیخ؟ى �ا شیخ؟طالب: ما �كون االنفراد أولطالب: ما �كون االنفراد أول

 ال، حدیث َمن یتصدق على هذا؟ نص في الموضوع.ال، حدیث َمن یتصدق على هذا؟ نص في الموضوع.
 ُبدئت الصالة من جماعة؟ُبدئت الصالة من جماعة؟  ،،�عني افُتتحت�عني افُتتحتطالب: من یتصدق على هذا؟ طالب: من یتصدق على هذا؟ 

 الناس.الناس.  ىىهذا منفرد جاء �عدما انتههذا منفرد جاء �عدما انته  ،،ال الال ال
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 جماعة.جماعة.ن بدأوا مع �عض ن بدأوا مع �عض ااهم االثنهم االثن  ،،طالب: أقصد �ا شیخ أنه تصدق علیهطالب: أقصد �ا شیخ أنه تصدق علیه
ُق َعَلى َهَذاَأَال َأَال ««صف �عني صف، وقال الرسول: صف �عني صف، وقال الرسول:   ،،ال الال ال ُق َعَلى َهَذاَرُجٌل َیَتَصدَّ �ٍة أنه أبو فلحقـه، فـي روا�ـٍة أنـه أبـو » » ؟؟َرُجٌل َیَتَصدَّ فلحقه، في روا

 ..�كر الذي تصدق علیه�كر الذي تصدق علیه
 طالب: ............طالب: ............

ئتم �أحد ما ائتم �أحد لما فاتته الر�عة، ما ائـتم �أحـد   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–لكن األولى الرسول لكن األولى الرسول   ،،ال �أسال �أس ما ائتم �أحد لما فاتته الر�عة، ما ا
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-وال ائتم �ه أحد وال ائتم �ه أحد 

 طالب: ............طالب: ............
 ا فضل هللا.ا فضل هللا.هذهذ  ،،أحسن أحسنأحسن أحسن

 طالب: ............طالب: ............
 نفل یدخل.نفل یدخل.یدخل على القول �صحة صالة المفترض خلف المتیدخل على القول �صحة صالة المفترض خلف المت

ِد للااَِّ ِبْنُت َعْبـِد للااَِّ   ::َوِقیلَ َوِقیلَ   ،،ِهَي ُأمُّ َوَرَقَة ِبْنُت َنْوَفٍل اْألَْنَصاِر�َّةُ ِهَي ُأمُّ َوَرَقَة ِبْنُت َنْوَفٍل اْألَْنَصاِر�َّةُ   ،،َوَعْن ُأمِّ َوَرَقَة ِ�َفْتِح اْلَواِو َوالرَّاِء َواْلَقافِ َوَعْن ُأمِّ َوَرَقَة ِ�َفْتِح اْلَواِو َوالرَّاِء َواْلَقافِ "" ِبْنُت َعْب
وَ ْبـِن اْلَحــاِرِث ْبــِن ُعــوَ  ِن ُع اِرِث ْب ِن اْلَح وُل للااَِّ َ�ـاَن َرُســوُل للااَِّ   ،،ْ�ِمرٍ ْ�ِمرٍ ْب اَن َرُس ُ َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ -َ� لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اُرَهــاَیُزو َیُزو   -َص ــِهیَدةَ   ،،ُرَه یَها الشَّ ِهیَدةَ َوُ�َســمِّ یَها الشَّ مِّ   ،،َوُ�َس

 ".".َوَ�اَنْت َتُؤمُّ َأْهَل َداِرَهاَوَ�اَنْت َتُؤمُّ َأْهَل َداِرَها  ،،َوَ�اَنْت َقْد َجَمَعْت اْلُقْرآنَ َوَ�اَنْت َقْد َجَمَعْت اْلُقْرآنَ 
 عد ذلك.عد ذلك.اها �اها �ییالنبوة، الشیخ حكم لها �الشهادة مع أن الغالم والجار�ة غمَّ النبوة، الشیخ حكم لها �الشهادة مع أن الغالم والجار�ة غمَّ الشهیدة من أعالم الشهیدة من أعالم 

 عندك؟ عندك؟ ماذا ماذا �ا محمد �ا محمد 
 عنك.عنك.  المتنفلین إذا جئت تصلي معه أ�عدالمتنفلین إذا جئت تصلي معه أ�عد  ضضطالب: �عطالب: �ع

 اتر�ه.اتر�ه.  ،،اتر�هاتر�ه
 طالب: ............طالب: ............

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

 �مكن أنه ما یرى هذا العمل.�مكن أنه ما یرى هذا العمل.
 طالب: ............طالب: ............

ف ف وهو مذهب البلد أنه تصح صالة المفترض خلوهـو مـذهب البلـد أنـه تصـح صـالة المفتـرض خلـ  ،،أنت تعرف أنه عند الحنابلة �ما هو معروفأنت تعرف أنه عند الحنابلة �ما هو معروف
 المتنفل من جهة.المتنفل من جهة.

ضـوا خـالص انتهـى ؤ ؤ واألمر الثاني: أنه ال ُبد من نیة اإلمامة، فالناس نشواألمر الثاني: أنه ال ُبد من نیة اإلمامة، فالناس نش ضوا خالص انتهى وا على هـذا، لكـن لـو روُّ وا على هذا، لكن لو روُّ
 اإلشكال.  اإلشكال.  

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَلمَّا َغَزا َرُسوُل للااَِّ َوَلمَّا َغَزا َرُسوُل للااَِّ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ك. َ�ا َرُسوَل للااَِّ اْئَذْن ِلي ِفي اْلَغـْزِو َمَعـك.   ::َبْدًرا َقاَلْت َبْدًرا َقاَلْت   -َصلَّى للااَّ ْزِو َمَع َ�ا َرُسوَل للااَِّ اْئَذْن ِلي ِفي اْلَغ
ِدیَث. َوَأَمَرهَا َأْن تَُؤمَّ َأهَْل َداِرهَا.. اْلَحـــِدیَث. َوَأَمَرَهـــا َأْن َتـــُؤمَّ َأْهـــَل َداِرَهـــا ًنـــَوَجعََل لَ َوَجَعـــَل لَ   ،،.. اْلحَ نً َهـــا ُمَؤذِّ ا ُمَؤذِّ ـــٌة هَ ُن، َوَ�ـــاَن َلَهـــا ُغـــَالٌم َوَجاِرَ� ا غَُالٌم َوَجاِر�ٌَة ا ُیـــَؤذِّ اَن َلهَ ُن، َو�َ ا یَُؤذِّ

 ".".َفَدبََّرْتُهَماَفَدبََّرْتُهَما
 عبد هللا؟عبد هللا؟  ااكیف دبرتهم �ا أ�كیف دبرتهم �ا أ�
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 طالب: أعتقتهما �عد موتها.طالب: أعتقتهما �عد موتها.
 عن ُدبر نعم.عن ُدبر نعم.

 ".".َهَباَهَباا َحتَّى َماَتْت َوذَ ا َحتَّى َماَتْت َوذَ اَها ِ�َقِطیَفٍة َلهَ اَها ِ�َقِطیَفٍة َلهَ ییاِرَ�َة َقاَما إَلْیَها ِفي اللَّْیِل َفَغمَّ اِرَ�َة َقاَما إَلْیَها ِفي اللَّْیِل َفَغمَّ َوِفي اْلَحِدیِث َأنَّ اْلُغَالَم، َواْلجَ َوِفي اْلَحِدیِث َأنَّ اْلُغَالَم، َواْلجَ ""
 أسرعا.أسرعا.
 �تموا أنفاسها.�تموا أنفاسها.طالب: طالب: 

 ها، استعجاًال للحر�ة.ها، استعجاًال للحر�ة.نن�كتمو �كتمو 
 ..]]6060[الرحمن:[الرحمن:  {َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإالَّ اِإلْحَساُن}{َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإالَّ اِإلْحَساُن}طالب: سبحان هللا! طالب: سبحان هللا! 

 . . -اارضي هللا عنهرضي هللا عنه  -ل علینال علیناتطوِّ تطوِّ سساستعجال الحر�ة قالوا: هي استعجال الحر�ة قالوا: هي 
َدا َفُوِجـَدا   ،،َمْن ِعْنَدُه ِمْن ِعْلِم َهَذْیِن َأْو َمْن َرآُهَما َفْلَیِجْئ ِبِهَماَمْن ِعْنَدُه ِمْن ِعْلِم َهَذْیِن َأْو َمْن َرآُهَما َفْلَیِجْئ ِبِهَما  ::َفَقالَ َفَقالَ   ،،سِ سِ َفَأْصَبَح ُعَمُر َفَقاَم ِفي النَّاَفَأْصَبَح ُعَمُر َفَقاَم ِفي النَّا"" َفُوِج

َل َمْصُلوٍب ِ�اْلَمِدیَنةِ   ،،َفَأَمَر ِبِهَما َفَصَلَبُهَماَفَأَمَر ِبِهَما َفَصَلَبُهَما َل َمْصُلوٍب ِ�اْلَمِدیَنةِ َوَ�اَنا َأوَّ  ..َوَ�اَنا َأوَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ َصلَّ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ ى للااَّ َحُه اْبُن ُخَزْ�َمةَ اِرَها. َرَواُه َأبُ اِرَها. َرَواُه َأبُ َأْن َتُؤمَّ َأْهَل دَ َأْن َتُؤمَّ َأْهَل دَ   َأَمَرَهاَأَمَرَها  -ى للااَّ َحُه اْبُن ُخَزْ�َمةَ و َداُود َوَصحَّ  ..و َداُود َوَصحَّ

ُجـلُ  ِة إَماَمِة اْلَمـْرَأِة َأْهـَل َداِرَهـا، َوِ�ْن َ�ـاَن ِفـیِهْم الرَّ لُ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى ِصحَّ ُج یِهْم الرَّ اَن ِف ا، َوِ�ْن َ� َل َداِرَه ْرَأِة َأْه ِة إَماَمِة اْلَم نٌ   ،،َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى ِصحَّ نٌ َفِإنَّـُه َ�ـاَن َلَهـا ُمـَؤذِّ َؤذِّ ا ُم اَن َلَه   َفِإنَُّه َ�
َواَ�ةِ  َواَ�ةِ َوَ�اَن َشْیًخا َ�َما ِفي الرِّ  ..""هاهاوغالمُ وغالمُ   ا َ�اَنْت َتُؤمُّهُ ا َ�اَنْت َتُؤمُّهُ َوالظَّاِهُر َأنَّهَ َوالظَّاِهُر َأنَّهَ   ،،َوَ�اَن َشْیًخا َ�َما ِفي الرِّ

 ها.ها.غالمَ غالمَ و و 
اَوُغَالَمَهـــا َوَجاِرَ�َتَهـــا  "" ا َوَجاِرَ�َتَه ِة َذِلـــَك َأُبـــو َثـــْوٍر َواْلُمَزِنـــيُّ َوالطََّبـــِريُّ   ،،َوُغَالَمَه يُّ َوالطَّبَِريُّ َوَذَهـــَب إَلـــى ِصـــحَّ ِة َذلَِك َأبُو ثَْوٍر َواْلُمَزِن حَّ اَلَف فِي َذلَِك َوَخـــاَلَف ِفـــي َذِلـــَك   ،،َوَذهََب إلَى ِص َوخَ

 ".".اْلَجَماِهیرُ اْلَجَماِهیرُ 
ـــالتراو�ح ـــه � �التراو�حومـــنهم مـــن خصَّ ه  من خصَّ منهم  فلوالنوافـــل  ،،و ماهیرن الفـــرائض، وأمـــا الجمـــاهیردو دو   ،،والنوا ما الج فرائض، وأ صح إفـــال تصـــح إ  ،،ن ال مرأ مامـــة المـــرأ فال ت مة ال ة ة ما

 للرجال. للرجال. 
ُجِل النَِّساَء َفَقْط َفَقْد َرَوى َعْبُد للااَِّ ْبُن َأْحَمَد ِمْن َحِدیِث   ،،َوَخاَلَف ِفي َذِلَك اْلَجَماِهیرُ َوَخاَلَف ِفي َذِلَك اْلَجَماِهیرُ "" ُجِل النَِّساَء َفَقْط َفَقْد َرَوى َعْبُد للااَِّ ْبُن َأْحَمَد ِمْن َحِدیِث َوَأمَّا إَماَمُة الرَّ َوَأمَّا إَماَمُة الرَّ

يِّ ُأَبيِّ ْبِن َ�ْعـٍب َأنَّـُه َجـاَء إَلـى النَِّبـيِّ  ى النَِّب اَء إَل ٍب َأنَُّه َج لَّى للااَُّ َصـلَّى للااَُّ -ُأَبيِّ ْبِن َ�ْع لَّمَ  َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َص ِه َوَس الَ َفَقـالَ   - َعَلْی وَل للااَِّ ُسـوَل للااَِّ ا رَ ا رَ �َ َ�ـ  ::َفَق َة َعِمْلـت اللَّْیَلـَة   ،،ُس ت اللَّْیَل َعِمْل
الَ َقـالَ   »»؟؟َما ُهوَ َما ُهوَ ««  ::َقالَ َقالَ   ،،َعَمًال َعَمًال  اِر ُقْلـنَ   ::َق نَ ِنْسـَوٌة َمِعـي ِفـي الـدَّ اِر ُقْل لدَّ ي ا ي ِف َوٌة َمِع َرأُ إنَّـك َتْقـَرُأ، َوَال َنْقـَرأُ   ::ِنْس َرُأ، َوَال َنْق اَفَصـلِّ ِبَنـا  ،،إنَّك َتْق لِّ ِبَن لَّْیت َفَصـلَّْیت   ،،َفَص َفَص

اَأْیَنـا َأنَّ ُسـُكوَتُه ِرًضـارَ رَ فَ فَ   ::َقالَ َقالَ   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -َفَسَكَت النَِّبيُّ َفَسَكَت النَِّبيُّ   ،،َثَماِنًیا َواْلِوْترَ َثَماِنًیا َواْلِوْترَ  ُكوَتُه ِرًض ا َأنَّ ُس يُّ َقـاَل اْلَهْیَثِمـيُّ   ..َأْیَن اَل اْلَهْیَثِم َق
   َوَرَواُه َأُبو َ�ْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسِط، َوِ�ْسَناُدُه َحَسٌن.َوَرَواُه َأُبو َ�ْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسِط، َوِ�ْسَناُدُه َحَسٌن.  ::َقالَ َقالَ   ،،َمْن َلْم ُ�َسمَّ َمْن َلْم ُ�َسمَّ   ::ِفي إْسَناِدهِ ِفي إْسَناِدهِ 
ُ َعْنهُ -َوَعْن َأَنٍس َوَعْن َأَنٍس  ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ َعَلیْ -نَِّبيَّ نَِّبيَّ َأنَّ الَأنَّ ال  -َرِضَي للااَّ ُ َعَلیْ َصلَّى للااَّ  ".".ُأمِّ َمْكُتومٍ ُأمِّ َمْكُتومٍ   اْسَتْخَلَف اْبنَ اْسَتْخَلَف اْبنَ   -ِه َوَسلَّمَ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ

 جائز �ا شیخ؟جائز �ا شیخ؟طالب: طالب: 
 ال �أس نعم.ال �أس نعم.  ،،ال �أسال �أس

َم اْسُمُه ِفي اْألََذاِن َیُؤمُّ النَّاَس َوُهَو َأْعَمى. َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َداُود"" َم اْسُمُه ِفي اْألََذاِن َیُؤمُّ النَّاَس َوُهَو َأْعَمى. َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َداُودَوَتَقدَّ ي َداُود َأنَّ ِفي ِرَواَ�ٍة ِألَِبـي َداُود َأنَّـ  ،،َوَتَقدَّ ُه ُه ِفي ِرَواَ�ٍة ِألَِب
َتْیِن وَ  َتْیِن وَ اْسَتْخَلَفُه َمرَّ يُّ اْسـَتْخَلَف النَِّبـيُّ : : َراِنيِّ ِمْن َحِدیِث َعاِئَشةَ َراِنيِّ ِمْن َحِدیِث َعاِئَشةَ ُهَو ِفي اْألَْوَسِط ِللطَّبَ ُهَو ِفي اْألَْوَسِط ِللطَّبَ اْسَتْخَلَفُه َمرَّ َتْخَلَف النَِّب ُ َعَلْیـِه -اْس ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

َتْیِن َیُؤمُّ النَّاَس   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َتْیِن َیُؤمُّ النَّاَس اْبَن ُأمِّ َمْكُتوٍم َعَلى اْلَمِدیَنِة َمرَّ  ".".اْبَن ُأمِّ َمْكُتوٍم َعَلى اْلَمِدیَنِة َمرَّ
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مة األعمىفــي صــحة إمامــة األعمــى قول وهــو محــل قــول   ،،في صحة إما حل  �ان �عضهمجمــاهیر العلمــاء، و�ن �ــان �عضــهموهو م ماء، و�ن  ماهیر العل ــر   ج ــل الُمبصِّ ر ُ�فضِّ ل الُمبصِّ ُ�فضِّ
ـر أفضـل؛ ألنـه علیه، و�عضعلیه، و�عض ر أفضل؛ ألنه هم العكس �قول: األعمى أقرب إلى الخشوع، ومنهم من �قول: المبصِّ هم العكس �قول: األعمى أقرب إلى الخشوع، ومنهم من �قول: المبصِّ

س بدنــه وثیا�ــه ــنجِّ �ه�عــرف مــا ُی نه وثیا س بد نجِّ ما ُی عرف  في �خــالف األعمــى، لكــن نقــول: إن العمــى لــیس بوصــٍف مــؤثر فــي   ،،� مؤثر  لیس بوصٍف  مى  قول: إن الع كن ن خالف األعمى، ل �
 الحكم فهما سواء إذا استو�ا من �ل وجه. الحكم فهما سواء إذا استو�ا من �ل وجه. 

َالِة َوَغْیِرَهاُمَراُد اْسِتْخَالُفُه ِفي اُمَراُد اْسِتْخَالُفُه ِفي اَوالْ َوالْ "" َالِة َوَغْیِرَهالصَّ ظِ َوَقْد َأْخَرَجُه الطََّبَراِنيُّ ِبَلْفـظِ   ،،لصَّ ـَالِة َوَغْیِرَهـا، َوِ�ْسـَناُدُه   ::َوَقْد َأْخَرَجُه الطََّبَراِنيُّ ِبَلْف َناُدُه ِفـي الصَّ ا، َوِ�ْس َالِة َوَغْیِرَه ي الصَّ ِف
ْت َمـرَّاُت اِالْسـِتْخَالِف َلـُه َفَبَلَغـْت َثـَالَث َعْشـَرَة َمـرًَّة َذَكـَرُه ِفـي  ي َحَسٌن َوَقـْد ُعـدَّ َرُه ِف رًَّة َذَك َرَة َم َالَث َعْش ْت َث ُه َفَبَلَغ ِتْخَالِف َل رَّاُت اِالْس ْت َم دَّ ْد ُع ةِ اْلُخَالَصـةِ ((َحَسٌن َوَق ِدیُث َحـِدیُث َوالْ َوالْ   ،،))اْلُخَالَص َح

 ْن َغْیِر َ�َراَهِة َذِلَك.ْن َغْیِر َ�َراَهِة َذِلَك.ِة إَماَمِة اْألَْعَمى مِ ِة إَماَمِة اْألَْعَمى مِ َدِلیٌل َعَلى ِصحَّ َدِلیٌل َعَلى ِصحَّ 
ــُوُه َأيْ  ُوُه َأيْ َوَنْح ــةَ   ::َوَنْح ــْن َعاِئَش ــاَن َع ــِن ِحبَّ ــٍس ِالْب ــِدیِث َأَن ــُو َح ةَ َنْح ِن ِحبَّاَن عَْن َعاِئَش ٍس ِالْب ِدیِث َأَن ُو َح ــ–  َنْح هرضــي هللا عنه ــُه   -اارضي هللا عن ــُه َأْخَرَج َم َأنَّ ــدَّ ُه َتَق َم َأنَُّه َأْخَرَج دَّ َتَق

 الطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسِط.الطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسِط.
ُ َعْنـهُ َرِضيَ َرِضـيَ -َوَعْن اْبِن ُعَمَر َوَعْن اْبِن ُعَمَر  هُ  للااَّ ُ َعْن اَل: قَ َقـاَل: َقـ  - للااَّ وُل للااَِّ اَل َرُسـوُل للااَِّ َق لَّ َصـلَّ -اَل َرُس ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َص لَّمَ ى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ى َصـلُّوا َعَلـى ««: : -ى للااَّ لُّوا َعَل َص

اَزةِ َصـــَالَة اْلِجَنـــاَزةِ   ::َأيْ َأيْ   »»َال إلََه إالَّ للااَُّ َال إَلـــَه إالَّ للااَُّ   ::مَْن قَالَ َمـــْن َقـــالَ  َالَة اْلِجنَ لُّوا َخلَْف مَْن قَالَ َوَصـــلُّوا َخْلـــَف َمـــْن َقـــالَ ««  ،،َص َرَواُه َرَواُه   ،،»»َال إلََه إالَّ للااَُّ َال إَلـــَه إالَّ للااَُّ   ::َوَص
اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد  اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد الدَّ  َهَذا اْلَحِدیُث ِمْن َجِمیِع ُطُرِقِه َال َیْثُبُت.َهَذا اْلَحِدیُث ِمْن َجِمیِع ُطُرِقِه َال َیْثُبُت.  ):): اْلُمِنیرِ  اْلُمِنیرِ ْدرِ ْدرِ اْلبَ اْلبَ ((َقاَل ِفي َقاَل ِفي   ،،َضِعیفٍ َضِعیفٍ الدَّ

َهاَدِة، َوِ�ْن َلْم َ�ْأِت ِ�اْلَواِجَباتِ  َهاَدِة، َوِ�ْن َلْم َ�ْأِت ِ�اْلَواِجَباتِ َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه ُ�َصلَّى َعَلى َمْن َقاَل َ�ِلَمَة الشَّ  ".".َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه ُ�َصلَّى َعَلى َمْن َقاَل َ�ِلَمَة الشَّ
 �عني و�ن �ان فاسًقا.�عني و�ن �ان فاسًقا.

يٍّ َوَأْحمَ ُد ْبـُن َعِلـيٍّ َوَأْحَمـَوَذَهَب إَلى َهَذا َز�ْ َوَذَهَب إَلى َهَذا َز�ْ "" ُن َعِل ىُد ْبـُن ِعیَسـىُد ْب ُن ِعیَس اِطَع َوَذَهـَب إَلْیـِه َأُبـو َحِنیَفـَة إالَّ َأنَّـُه اْسـَتْثَنى َقـاِطَع   ،،ُد ْب َتْثَنى َق َة إالَّ َأنَُّه اْس و َحِنیَف ِه َأُب َب إَلْی َوَذَه
 الطَِّر�ِق، َواْلَباِغَي.الطَِّر�ِق، َواْلَباِغَي.

ـــَهاَدِة َفَلـــُه َمـــ ـــاِفِعيِّ َأْقـــَواٌل ِفـــي َقـــاِطِع الطَِّر�ـــِق إَذا ُصـــِلَب، َواْألَْصـــُل َأنَّ َمـــْن َقـــاَل َ�ِلَمـــَة الشَّ َهاَدِة َفلَُه مَ َوِللشَّ َة الشَّ ُل َأنَّ مَْن قَاَل َ�ِلمَ ِلَب، َواْألَْص �ِق إَذا ُص اِفِعيِّ َأقَْواٌل فِي قَاِطِع الطَِّر ا ا َوِللشَّ
 .َالُة اْلِجَناَزِة َعَلْیهِ َالُة اْلِجَناَزِة َعَلْیهِ ُه َص ُه َص َوِمنْ َوِمنْ   ،،ِلْلُمْسِلِمینَ ِلْلُمْسِلِمینَ 

اَل الَِّذي َقَتَل َنْفَسـُه ِ�َمَشـاِقَص َفَقـاَل   َوَ�ُدلُّ َلُه َحِدیثُ َوَ�ُدلُّ َلُه َحِدیثُ  اِقَص َفَق ُه ِ�َمَش ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -الَِّذي َقَتَل َنْفَس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـا َأَنـا َفـَال ُأَصـلِّي ««  ::-َص لِّي َأمَّ َال ُأَص ا َف َأمَّا َأَن
َالِة َعَلْیهِ   ،،»»َعَلْیهِ َعَلْیهِ  َالِة َعَلْیهِ َوَلْم َیْنَهُهْم َعْن الصَّ  ".".َوَلْم َیْنَهُهْم َعْن الصَّ

 أشبه ذلك، لكن غیره ُ�صلي علیه.أشبه ذلك، لكن غیره ُ�صلي علیه.  على الغال والمصلوب وماعلى الغال والمصلوب وماُ�صلي على قاتل نفسه و ُ�صلي على قاتل نفسه و   فاإلمام الفاإلمام ال
 طالب: والصالة على الفاسق المعروف �فسقه؟طالب: والصالة على الفاسق المعروف �فسقه؟

 ال �أس.ال �أس.ففالمشتهر لو �ف أهل الصالح وأهل الفضل عن الصالة علیه؛ ردًعا ألمثاله المشتهر لو �ف أهل الصالح وأهل الفضل عن الصالة علیه؛ ردًعا ألمثاله 
 صود �اإلمام؟صود �اإلمام؟قضیة هل اإلمام ال ُ�صلي على قاتل نفسه وغیر ذلك، َمن المققضیة هل اإلمام ال ُ�صلي على قاتل نفسه وغیر ذلك، َمن المق  ،،طالب: شیخطالب: شیخ

 من اإلمام األعظم.من اإلمام األعظم.  ،،ااتعز�رً تعز�رً 
 طالب: اإلمام األعظم لیس إمام المسجد؟طالب: اإلمام األعظم لیس إمام المسجد؟

 ما یلزم.ما یلزم.  ،،ال الال ال
 طالب: تارك الصالة؟طالب: تارك الصالة؟

 ُ�صلى علیه �غیره.ُ�صلى علیه �غیره.  ااال ُ�صلى علیه، إن �ان فاسقً ال ُ�صلى علیه، إن �ان فاسقً فف  ااعلى الخالف فیه إن �ان �افرً على الخالف فیه إن �ان �افرً 
 طالب: ............طالب: ............
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 ُ�صلي علیه. ُ�صلي علیه. 
الَ ِقَص َفَقـالَ ُه ِ�َمَشاُه ِ�َمَشاالَِّذي َقَتَل َنْفسَ الَِّذي َقَتَل َنْفسَ   َوَ�ُدلُّ َلُه َحِدیثُ َوَ�ُدلُّ َلُه َحِدیثُ "" ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -  ِقَص َفَق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـا َأَنـا َفـَال ُأَصـلِّي ««  ::-َص لِّي َأمَّ َال ُأَص ا َف َأمَّا َأَن

َالِة َعَلْیهِ   ،،»»َعَلْیهِ َعَلْیهِ  َالِة َعَلْیهِ َوَلْم َیْنَهُهْم َعْن الصَّ ْن َوِألَنَّ ُعُموَم َشْرِعیَِّة َصـَالِة اْلِجَنـاَزِة َال ُ�َخـصُّ ِمْنـُه َأَحـٌد ِمـْن   ؛؛َوَلْم َیْنَهُهْم َعْن الصَّ ٌد ِم ُه َأَح اَزِة َال ُ�َخصُّ ِمْن َالِة اْلِجَن َوِألَنَّ ُعُموَم َشْرِعیَِّة َص
َهاَدِة إ َهاَدِة إَأْهِل َ�ِلَمِة الشَّ  ".".یلٍ یلٍ الَّ ِبَدلِ الَّ ِبَدلِ َأْهِل َ�ِلَمِة الشَّ
 �الضمة؟�الضمة؟  أمأمطالب: �فتح المیم طالب: �فتح المیم 

 َمشاقص جمع ِمشقص.َمشاقص جمع ِمشقص.
َالُة َخْلَف َمْن َقالَ "" َالُة َخْلَف َمْن َقالَ َفَأمَّا الصَّ ْمَنا اْلَكَالَم ِفي َذِلَك، َوَأنَّـُه َال َدِلیـَل َعَلـى اْشـِتَراِط   ،،َال إَلَه إالَّ للااَُّ َال إَلَه إالَّ للااَُّ   ::َفَأمَّا الصَّ ِتَراِط َفَقْد َقدَّ ى اْش یَل َعَل ْمَنا اْلَكَالَم ِفي َذِلَك، َوَأنَُّه َال َدِل َفَقْد َقدَّ

ْت َصَالُتُه َص  ْت َصَالُتُه َص اْلَعَداَلِة، َوَأنَّ َمْن َصحَّ ْت إَمامَ اْلَعَداَلِة، َوَأنَّ َمْن َصحَّ ْت إَمامَ حَّ  ".".ُتهُ ُتهُ حَّ
 طالب: ............طالب: ............

 أي حكٍم؟أي حكٍم؟
 طالب: ............طالب: ............

سلمبنـــاًء علـــى األصـــل أنـــه مســـلم نه م لى األصل أ ناًء ع لذي یلزمه ُ�صـــلى علیـــه �ســـائر المســـلمین، اآلن الـــذي �منـــع هـــو الـــذي یلزمـــه   ،،ب هو ا نع  لذي �م سلمین، اآلن ا سائر الم یه � صلى عل �ُ
 الدلیل.الدلیل.

 طالب: ............طالب: ............
 معتقًدا لها.معتقًدا لها.  ،،الكالم على المسلم، من قال: ال إله إال هللا �حقالكالم على المسلم، من قال: ال إله إال هللا �حق

هُ َعْنـهُ    للااَُّ  للااَُّ َرِضيَ َرِضـيَ -َوَعْن َعِليٍّ َوَعْن َعِليٍّ "" ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َعْن وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ُدُكْم إَذا َأَتـى َأَحـُدُكْم ««: : -َص ى َأَح إَذا َأَت
َمـامُ  َماُم َعَلـى َحـاٍل َفْلَیْصـَنْع َ�َمـا َ�ْصـَنُع اإلِْ َالَة، َواإلِْ امُ الصَّ َم َنُع اإلِْ ا َ�ْص َنْع َ�َم اٍل َفْلَیْص ى َح َماُم َعَل َالَة، َواإلِْ ِعیفٍ َرَواُه التِّْرِمـِذيُّ ِ�ِإْسـَناٍد َضـِعیفٍ   ،،»»الصَّ َناٍد َض ِذيُّ ِ�ِإْس ُه َأْخَرَجـُه   ،،َرَواُه التِّْرِم َأْخَرَج

اعٌ  َوُمَعاٍذ، َوِفیـِه َضـْعٌف َواْنِقَطـاعٌ ِث َعِليٍّ ِث َعِليٍّ ْن َحِدیْن َحِدیالتِّْرِمِذيُّ مِ التِّْرِمِذيُّ مِ  ْعٌف َواْنِقَط یِه َض الَوَقـال  ،، َوُمَعاٍذ، َوِف َذا َال َنْعَلـُم َأَحـًدا َأْسـَنَدُه إالَّ ِمـْن َهـَذا   ::َوَق ْن َه َنَدُه إالَّ ِم ًدا َأْس ُم َأَح َال َنْعَل
ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى َقالَ   ،،اْلَوْجهِ اْلَوْجهِ  ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى َقالَ َوَقْد َأْخَرَجُه َأُبو َداُود ِمْن َحِدیِث َعْبِد الرَّ َثَنا َأْصَحاُبَنا  ::َوَقْد َأْخَرَجُه َأُبو َداُود ِمْن َحِدیِث َعْبِد الرَّ َثَنا َأْصَحاُبَناَحدَّ  .اْلَحِدیثَ اْلَحِدیثَ   َحدَّ

ــاذً یِه َأنَّ یــِه َأنَّ َوفِ َوفِ  اذً  ُمَع ــالَ  ُمَع الَ ا َق ــى َحــاٍل إالَّ ُ�ْنــت َعَلْیَهــا  ::ا َق اَال َأَراُه َعَل ت َعَلْیَه اٍل إالَّ ُ�ْن ى َح ــَدِفُع اِالْنِقَطــاعُ   ..َال َأَراُه َعَل ــَذا َیْن َدِفُع اِالْنِقطَاعُ َوِ�َه َذا َیْن ــاِهُر أَ   ؛؛َوِ�َه   ننإْذ الظَّاِهُر أَ إْذ الظَّ
ْحَمِن َغْیُر ُمَعاذٍ  ْحَمِن َغْیُر ُمَعاذٍ الرَّاِوي ِلَعْبِد الرَّ َحاَ�ةِ   ،،الرَّاِوي ِلَعْبِد الرَّ َحاَ�ةِ َبْل َجَماَعٌة ِمْن الصَّ ِعَي َبْیَن َعْبِد   ،،َبْل َجَماَعٌة ِمْن الصَّ ِعَي َبْیَن َعْبِد َواِالْنِقَطاُع إنََّما ُادُّ حْ َواِالْنِقَطاُع إنََّما ُادُّ حْ الرَّ َمِن َمِن الرَّ

ْحَمِن َلْم َ�ْسَمْع ِمْن ُمَعاذٍ   ::َقاُلواَقاُلوا  ،،ُمَعاذٍ ُمَعاذٍ وَ وَ  ْحَمِن َلْم َ�ْسَمْع ِمْن ُمَعاذٍ ِألَنَّ َعْبَد الرَّ َحاَ�ةِ   ،،ِألَنَّ َعْبَد الرَّ َحاَ�ةِ َوَقْد َسِمَع ِمْن َغْیرِِه ِمْن الصَّ   ::َوَقاَل ُهَناَوَقاَل ُهَنا  ،،َوَقْد َسِمَع ِمْن َغْیرِِه ِمْن الصَّ
َحاَ�ةُ   ..َأْصَحاُبَناَأْصَحاُبَنا َحاَ�ةُ َواْلُمَراُد ِ�ِه الصَّ ُ َعْنُهمْ   -َواْلُمَراُد ِ�ِه الصَّ ُ َعْنُهمْ َرِضَي للااَّ  ..-َرِضَي للااَّ

بُ ِجـبُ ُه �َ ُه �َ َوِفي اْلَحِدیِث َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ َوِفي اْلَحِدیِث َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ  َمـاِم َأْن َیْنَضـمَّ إَلْیـِه ِفـي َأيِّ ُجـْزٍء َ�ـاَن ِمـْن   ِج ْن َعَلـى َمـْن َلِحـَق ِ�اإلِْ اَن ِم ْزٍء َ� ي َأيِّ ُج ِه ِف مَّ إَلْی اِم َأْن َیْنَض َم َق ِ�اإلِْ ْن َلِح ى َم َعَل
ـَالةِ  َالةِ َأْجَزاِء الصَّ َمـامُ   ،،َأْجَزاِء الصَّ امُ َفـِإَذا َ�ـاَن اإلِْ َم اَن اإلِْ ِإَذا َ� َلفَ َقاِئًمـا َأْو َراِكًعـا َفِإنَّـُه َ�ْعَتـدُّ ِ�َمـا َأْدَرَكـُه َمَعـُه َ�َمـا َسـَلفَ   َف ا َس ُه َ�َم ُه َمَع ا َأْدَرَك دُّ ِ�َم ا َفِإنَُّه َ�ْعَت ا َأْو َراِكًع اَن َفـِإَذا َ�ـاَن   ،،َقاِئًم ِإَذا َ� َف

َم َما ُیَؤ�ُِّدُه ِمْن َحِدیِث اْبـِن َأِبـي   ،،ِ�ُقُعوِدِه َوَسَجَد ِ�ُسُجوِدِه، َوَال َ�ْعَتدُّ ِبَذِلكَ ِ�ُقُعوِدِه َوَسَجَد ِ�ُسُجوِدِه، َوَال َ�ْعَتدُّ ِبَذِلكَ َد َد َقعَ َقعَ   َقاِعًدا َأْو َساِجًداَقاِعًدا َأْو َساِجًدا ي َوَتَقدَّ ِن َأِب َم َما ُیَؤ�ُِّدُه ِمْن َحِدیِث اْب َوَتَقدَّ
ْیَبَة َشــْیَبَة  اَمــْن َوَجــَدِني َقاِئًمــا َأْو َراِكًعــا َأْو َســاِجًدا َفْلــَیُكْن َمِعــي َعَلــى الَِّتــي َأَنــا َعَلْیَهــا««َش ا َعَلْیَه ي َأَن ى الَِّت ي َعَل َیُكْن َمِع اِجًدا َفْل ا َأْو َس ا َأْو َراِكًع َدِني َقاِئًم ْن َوَج ُن َوَأْخــَرَج اْبــُن   ،،»»َم َرَج اْب َوَأْخ
وَها َشـْیًئا««  ::ُفوًعا َعْن َأِبي ُهَرْ�َرةَ ُفوًعا َعْن َأِبي ُهَرْ�َرةَ َمرْ َمرْ َة َة ُخَزْ�مَ ُخَزْ�مَ  ْیًئاإَذا ِجْئـُتْم َوَنْحـُن ُسـُجوٌد َفاْسـُجُدوا، َوَال َتُعـدُّ وَها َش دُّ ُجُدوا، َوَال َتُع ُجوٌد َفاْس ُن ُس ُتْم َوَنْح ْن َأْدَرَك َوَمـْن َأْدَرَك   ،،إَذا ِجْئ َوَم

ــَالةَ  ــْد َأْدَرَك الصَّ ــَة َفَق ْكَع َالةَ الرَّ ْد َأْدَرَك الصَّ ْكعََة َفَق ــَرةَ   ،،»»الرَّ ــي ُهَرْ� ــْن َأِب ــا َع ــِه َمْرُفوًع ــَرَج َأْ�ًضــا ِفی َرةَ َوَأْخ ي ُهَرْ� ْن َأِب ا َع یِه َمْرُفوًع ا ِف َرَج َأْ�ًض ــْن ««  ::َوَأْخ ــًة ِم ــْن َأْدَرَك َرْكَع ْن َم ْن َأْدَرَك َرْكعًَة ِم َم
ــ ــْد َأْدَرَكَهــاَال َال الصَّ الصَّ َمــاُم ُصــْلَبُه َفَق ــیَم اإلِْ ــَل َأْن ُ�ِق اِة َقْب ْد َأْدَرَكَه ْلَبُه َفَق اُم ُص َم یَم اإلِْ َل َأْن ُ�ِق ــِذي َ�ُكــوُن ِفیــِه   »»ِة َقْب ــِت الَّ ــِر اْلَوْق ــاُب ِذْ� ــُه َ� ــْرَجَم َل یِه َوَت وُن ِف ِت الَِّذي َ�ُك ِر اْلَوْق اُب ِذْ� ُه َ� ْرَجَم َل َوَت
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ْكَعــِة إَذا َرَكــَع إَماُمــهُ  هُ اْلَمــْأُموُم ُمــْدِرً�ا ِللرَّ َع إَماُم ِة إَذا َرَك ْكَع ْدِرً�ا ِللرَّ ْأُموُم ُم هُ َوَقْوُلــهُ   ،،اْلَم َمــامُ ««  ::َوَقْوُل امُ َفْلَیْصــَنْع َ�َمــا َ�ْصــَنُع اإلِْ َم َنُع اإلِْ ا َ�ْص َنْع َ�َم ِر�ًحا أَ َلــْیَس َصــِر�ًحا أَ   »»َفْلَیْص ْیَس َص ــَل ُه ُه نَّ نَّ
ْحـَرامِ  َرامِ َیـْدُخُل َمَعـُه ِبَتْكِبیـَرِة اإلِْ ْح یَرِة اإلِْ ُه ِبَتْكِب ْدُخُل َمَع ِحـُق ِمــْن   ،،َی ــا ِبَهـا إَذا َ�ـاَن َقاِئًمـا َأْو َراِكًعـا، َفُیَكبِّـُر الالَّ ْن َبـْل َیْنَضـمُّ إَلْیـِه إمَّ ُق ِم ِح ا، َفُیَكبُِّر الالَّ ا َأْو َراِكًع اَن َقاِئًم ا إَذا َ� ِه إمَّا ِبَه مُّ إَلْی ْل َیْنَض َب

 ".".َوَمَتى َقاَم َ�بََّر ِلْإلِْحَرامِ َوَمَتى َقاَم َ�بََّر ِلْإلِْحَرامِ   ،،َأْو ِ�اْلَكْوِن َمَعُه َفَقطْ َأْو ِ�اْلَكْوِن َمَعُه َفَقطْ   ،،ُثمَّ َیْرَكعُ ُثمَّ َیْرَكعُ   ،،ِقَیامٍ ِقَیامٍ 
 هو احتمال.هو احتمال.

َمـاَغاَغاوَ وَ "" ْحـَراِم َحـاَل اْلِقَیـاِم ِلْلُمْنَفـِرِد، َواإلِْ اَیُتُه َأنَُّه ُ�ْحَتَمُل َذِلَك إالَّ َأنَّ َشْرِعیََّة َتْكِبیَرِة اإلِْ َم ِرِد، َواإلِْ اِم ِلْلُمْنَف اَل اْلِقَی َراِم َح ْح ِم َ�ْقَتِضي َأْن َال ِم َ�ْقَتِضـي َأْن َال َیُتُه َأنَُّه ُ�ْحَتَمُل َذِلَك إالَّ َأنَّ َشْرِعیََّة َتْكِبیَرِة اإلِْ
ُ َأْعَلم ُ َأْعَلمُتْجِزَئ إالَّ َ�َذِلَك، َوَذِلَك َأْصَرُح ِمْن ُدُخوِلَها ِ�اِالْحِتَماِل، َ�للاَاَّ  ".".ُتْجِزَئ إالَّ َ�َذِلَك، َوَذِلَك َأْصَرُح ِمْن ُدُخوِلَها ِ�اِالْحِتَماِل، َ�للاَاَّ

 ....طالب: ..........طالب: ..........
 إال من قیام؛ ألنها من أر�ان القیام.إال من قیام؛ ألنها من أر�ان القیام.

 طالب: ............طالب: ............
 ما �مكن.ما �مكن.  ؟؟ُ�كبِّر لإلحرام على حال السجودُ�كبِّر لإلحرام على حال السجود

 طالب: ............طالب: ............
 وهو قائم؟وهو قائم؟

 طالب: ............طالب: ............
 إشكال هذا محلها، تكبیرة اإلحرام محلها القیام �الفاتحة.إشكال هذا محلها، تكبیرة اإلحرام محلها القیام �الفاتحة.  ههما فیما فی

 ::ْرِك اْلَجَماَعةِ ْرِك اْلَجَماَعةِ تَ تَ   َفاِئَدٌة ِفي اْألَْعَذاِر ِفيَفاِئَدٌة ِفي اْألَْعَذاِر ِفي""
ْیَخاِن َعْن اْبِن ُعَمرَ  ْیَخاِن َعْن اْبِن ُعَمرَ َأْخَرَج الشَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعْن النَِّبيِّ َعْن النَِّبيِّ   َأْخَرَج الشَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اِدي َأنَُّه َ�ـاَن َ�ـْأُمُر اْلُمَنـاِدَي ُیَنـاِدي   -َصلَّى للااَّ اِدَي ُیَن ْأُمُر اْلُمَن اَن َ� َأنَُّه َ�

َفرِ   ِفيِفيَصلُّوا ِفي ِرَحاِلُكْم ِفي اللَّْیَلِة اْلَباِرَدِة، َوِفي اللَّْیَلِة اْلَمِطیَرِة َصلُّوا ِفي ِرَحاِلُكْم ِفي اللَّْیَلِة اْلَباِرَدِة، َوِفي اللَّْیَلِة اْلَمِطیَرِة   ::َفُیَناِديَفُیَناِدي َفرِ السَّ  ..السَّ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل للااَِّ َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل للااَِّ   َوَعْن َجاِبرٍ َوَعْن َجاِبرٍ  لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ الَ ِفـي َسـَفٍر َفُمِطْرَنـا َفَقـالَ   -َص ا َفَق َفٍر َفُمِطْرَن ي َس ْن ِلُیَصـلِّ َمـْن ««  ::ِف لِّ َم ِلُیَص

هِ َشــاَء ِمــْنُكْم ِفــي َرْحِلــهِ  ي َرْحِل ْنُكْم ِف اَء ِم ــیْ   »»َش َحُه َوَأْخَرَجــُه الشَّ ، َوَصــحَّ یْ َرَواُه ُمْســِلٌم، َوَأُبــو َداُود َوالتِّْرِمــِذيُّ ُه الشَّ َحُه َوَأْخَرَج حَّ ، َوَص ِذيُّ و َداُود َوالتِّْرِم ِلٌم، َوَأُب ِن اِن َعــْن اْبــِن خَ خَ َرَواُه ُمْس ْن اْب اِن َع
ِنِه ِفي َیْوٍم َمِطیرٍ   ::َعبَّاسٍ َعبَّاسٍ  ِنِه ِفي َیْوٍم َمِطیرٍ َأنَُّه َقاَل ِلُمَؤذِّ َحيَّ َعَلى َحيَّ َعَلى   ::َفَال َتُقلْ َفَال َتُقلْ   ،،َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل للااَِّ َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل للااَِّ   ::إَذا ُقْلتإَذا ُقْلت  ::َأنَُّه َقاَل ِلُمَؤذِّ
َالةِ  َالةِ الصَّ ُبوَن ِمْن َذا َفَقْد َفَعَل ُبوَن ِمْن َذا َفَقْد َفَعَل ْعجَ ْعجَ َأتَ َأتَ   ::َفَقالَ َفَقالَ   ،،َفَكَأنَّ النَّاَس اْسَتْنَكُروا َذِلكَ َفَكَأنَّ النَّاَس اْسَتْنَكُروا َذِلكَ   ::َقالَ َقالَ   البیوت،البیوت،َصلُّوا ِفي َصلُّوا ِفي   ::ُقلْ ُقلْ   ،،الصَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   -َ�ْعِني النَِّبيَّ َ�ْعِني النَِّبيَّ   ،،َذا َمْن ُهَو َخْیٌر ِمنِّيَذا َمْن ُهَو َخْیٌر ِمنِّي ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..-َصلَّى للااَّ
َنُه ِفي َیْوِم ُجُمَعٍة ِفي َیْوٍم َمِطیٍر ِبَنْحِوهِ   ::َوِعْنَد ُمْسِلمٍ َوِعْنَد ُمْسِلمٍ  َنُه ِفي َیْوِم ُجُمَعٍة ِفي َیْوٍم َمِطیٍر ِبَنْحِوهِ َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َأَمَر ُمَؤذِّ  ..َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َأَمَر ُمَؤذِّ

نِ  اْبـنِ َوَأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ َعنْ َوَأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ َعنْ  وُل للااَِّ  ُعَمـَر َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ  اْب اَل َرُس اَل: َق َر َق ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ - ُعَم لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ُدُكْم إَذا َ�ـاَن َأَحـُدُكْم ««: : -َص اَن َأَح إَذا َ�
ـَالةُ  ْل َحتَّى َ�ْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه، َوِ�ْن ُأِقیَمـْت الصَّ َالةُ َعَلى الطََّعاِم َفَال ُ�َعجِّ ْت الصَّ ْل َحتَّى َ�ْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه، َوِ�ْن ُأِقیَم ْن َوَأْخـَرَج َأْحَمـُد َوُمْسـِلٌم ِمـْن   ،،»»َعَلى الطََّعاِم َفَال ُ�َعجِّ ِلٌم ِم ُد َوُمْس َرَج َأْحَم َوَأْخ

 ".".َحِدیِث َعاِئَشةَ َحِدیِث َعاِئَشةَ 
 لحاجة.لحاجة.ااد شدة د شدة هذا عنهذا عن

 هذا للمطر، هذا في السفر فقط؟هذا للمطر، هذا في السفر فقط؟  ،،صلوا في رحالكمصلوا في رحالكم  ::ــطالب: �النسبة �ا شیخ لطالب: �النسبة �ا شیخ ل
 في الحضر.في الحضر.  ،،ال الال ال

 طالب: في الحضر؟طالب: في الحضر؟
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 من الطر�ق إذا ذهب إلى رحله؟من الطر�ق إذا ذهب إلى رحله؟  یرجعیرجع  ؟؟ي السفر أین یذهبي السفر أین یذهبففنعم و�ال فنعم و�ال ف
 طالب: تقول في السفر.طالب: تقول في السفر.

 في بیوتكم.في بیوتكم.
 طالب: ما ضا�ط البرد والمطر؟طالب: ما ضا�ط البرد والمطر؟

 الحرج منفي.الحرج منفي.فف�ان هذا فیه حرج �ان هذا فیه حرج أراد أال ُ�حرج أمته إذا أراد أال ُ�حرج أمته إذا   ،،الذي �شقالذي �شق
 طالب: هل في هذه األوقات...؟طالب: هل في هذه األوقات...؟

 ي �منع؟ي �منع؟ذذالال  ماما
 طالب: ...........طالب: ...........

 إذا خفت المشقة خف الطلب.إذا خفت المشقة خف الطلب.  ماما  الكالم علىالكالم على
 طالب: ...........طالب: ...........

 كله واحد.كله واحد.
 ما �قولها؟ما �قولها؟  أمأمالفالح �قولها الفالح �قولها على على طالب: وحي طالب: وحي 

 حي على الفالح.حي على الفالح.  مثلهمثلهففهو إذا لم �قل: حي على الصالة هو إذا لم �قل: حي على الصالة 
 ا؟ا؟ههننطالب: ما �قولو طالب: ما �قولو 

 ألن حي هلم تعالوا.ألن حي هلم تعالوا.
 مرتین؟مرتین؟  أمأمطالب: �قول: صلوا في رحالكم أر�ع مرات طالب: �قول: صلوا في رحالكم أر�ع مرات 

ل هذا. ل هذا.�هللا ما فصَّ  �هللا ما فصَّ

 طالب: ...........طالب: ...........
أقِبل إلى الفالح أقِبـل إلـى الفـالح   ،،الصالةالصـالة  لىلـىأقبل إأقبـل إ  ،،لكنها معقولة المعاني، �عني حي �معنى: هلم، �عني: تعاللكنها معقولة المعاني، �عنـي حـي �معنـى: هلـم، �عنـي: تعـال

 التي هي الصالة.التي هي الصالة.
 ........طالب: .......طالب: .......

 هذه متعبَّد بلفظها.هذه متعبَّد بلفظها.  ،،الال
 ......................  طالب:طالب:

 األمور.األمور.  لهذهلهذهفهم فهم أأصلوا في رحالكم �كفي، في حدیث ابن عباس الصحابي صلوا في رحالكم �كفي، في حدیث ابن عباس الصحابي 
 طالب: ...........طالب: ...........

 هو ال ُتحیا... هو ال ُتحیا... 
 طالب: ...........طالب: ...........

 في بیوتكم.في بیوتكم.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..........رحل المرء بیتهرحل المرء بیته  ،،إشكالإشكال  ههما فیما فی
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 قة شدیدة فال.قة شدیدة فال.لم �مكن إال �كلفٍة ومشلم �مكن إال �كلفٍة ومش  إذاإذالكن لكن 
 طالب: ...........طالب: ...........
 المسألة اجتهاد�ة.المسألة اجتهاد�ة.

 طالب: ...........طالب: ...........
 المسألة اجتهاد�ة.المسألة اجتهاد�ة.
ل.        ل �مِّ ل.       كمِّ ل �مِّ  كمِّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم   -َسِمْعت النَِّبيَّ َسِمْعت النَِّبيَّ   ::َقاَلْت َقاَلْت "" ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َصلَّى للااَّ َداِفُع َال َصَالَة ِ�َحْضـَرِة َطَعـاٍم، َوَال َوُهـَو ُیـَداِفُع ««َ�ُقوُل: َ�ُقوُل:   -َصلَّى للااَّ َو ُی اٍم، َوَال َوُه َرِة َطَع َال َصَالَة ِ�َحْض
 ".".»»اْألَْخَبَثْینِ اْألَْخَبَثْینِ 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ما �عیدون.ما �عیدون.  ،،وا في بیوتهموا في بیوتهم�عیدون، و�ن صل�عیدون، و�ن صل

 طالب: ...........طالب: ...........
 �عني المشقة موجودة؟�عني المشقة موجودة؟  ،،واألصل موجودواألصل موجود

 طالب: ...........طالب: ...........
 ما �عیدون.ما �عیدون.

 طالب: ...........طالب: ...........
 واالجتهاد ما ُینقض �االجتهاد.واالجتهاد ما ُینقض �االجتهاد.  ،،هذا اختالف اجتهادهذا اختالف اجتهاد  ،،الال

ناء الجمعتوقـف أثنـاء الجمـع  ا المغرب والعشاء، و�ان المطرا المغـرب والعشـاء، و�ـان المطـرطالب: لو صلوا جمعً طالب: لو صلوا جمعً  یلوالمـاء قلیـل  ،،توقف أث ماء قل ني �عنـي   ،،وال �ع
 مطر، فجمع؟مطر، فجمع؟  ههمشقة تكاد تكون معدومة، ولكن اإلمام بلَّغوه، قالوا له: فیمشقة تكاد تكون معدومة، ولكن اإلمام بلَّغوه، قالوا له: فیالال

 ؟؟ى هوى هوما یر ما یر 
 طالب: ما یدري داخل المسجد؟طالب: ما یدري داخل المسجد؟

 مطر؟مطر؟  ههوقالوا: فیوقالوا: فی
 مطر.مطر.  ههطالب: وقالوا: فیطالب: وقالوا: فی

 انیة؟انیة؟والعذر مستمر إلى إقامة الصالة الثانیة إلى تكبیرة اإلحرام من الصالة الثوالعذر مستمر إلى إقامة الصالة الثانیة إلى تكبیرة اإلحرام من الصالة الث
 ..توقفتوقفیة �ان المطر یة �ان المطر توقف لما �بَّروا للصالة الثانتوقف لما �بَّروا للصالة الثان  ،،طالب: الطالب: ال
 ما توقف إال �عد ما �بَّر؟ما توقف إال �عد ما �بَّر؟  ممأأهو متوقف هو متوقف و و لكن �بَّر لكن �بَّر 
 الظاهر أنه �بَّر �عدما توقف؟الظاهر أنه �بَّر �عدما توقف؟  ،،طالب: الطالب: ال

 إًذا لیس له أن �صلي ما دام توقف.إًذا لیس له أن �صلي ما دام توقف.
 ....صلى هو اآلنصلى هو اآلن  ؟؟طالب: ُ�عیدون �ا شیخطالب: ُ�عیدون �ا شیخ

 المسألة اجتهاد�ة.المسألة اجتهاد�ة.  ،،صلوا اجتهاًداصلوا اجتهاًدا
 لب: ُ�عیدون؟لب: ُ�عیدون؟طاطا
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 ال، ما ُ�عیدون. ال، ما ُ�عیدون. 
ْرَداءِ َوَأْخَرَج اْلُبخَ َوَأْخَرَج اْلُبخَ "" ْرَداءِ اِريُّ َعْن َأِبي الدَّ ُجِل إْقَباُلُه َعَلى َحاَجِتِه َحتَّى   ::َقالَ َقالَ   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–  اِريُّ َعْن َأِبي الدَّ ُجِل إْقَباُلُه َعَلى َحاَجِتِه َحتَّى ِمْن ِفْقِه الرَّ ِمْن ِفْقِه الرَّ

 ".".ُ�ْقِبَل َعَلى َصَالِتِه َوَقْلُبُه َفاِرغٌ ُ�ْقِبَل َعَلى َصَالِتِه َوَقْلُبُه َفاِرغٌ 
 لئال ینشغل �ما هو �صدده.لئال ینشغل �ما هو �صدده.

 النهي المعروفة؟النهي المعروفة؟  أوقاتأوقاتلنهي عن الصالة في لنهي عن الصالة في طالب: اآلن وردت أحادیث في اطالب: اآلن وردت أحادیث في ا
 أوقات النهي؟أوقات النهي؟  عددها �معددها �م

 طالب: خمسة.طالب: خمسة.
بل أكثر؟  بل أكثر؟ ما مر علیك في السُّ  ما مر علیك في السُّ

 كم؟ كم؟ 
بل، والمستفیض عند أهل العلم أنها خمسة. بل، والمستفیض عند أهل العلم أنها خمسة.ستة في السُّ  ستة في السُّ

 طالب: ما هي �ا شیخ؟طالب: ما هي �ا شیخ؟
 لكن �مكن إجمالها في...؟لكن �مكن إجمالها في...؟

 طالب: ثالثة.طالب: ثالثة.
 ما �مكن؟ ما �مكن؟ أم أم �مكن �مكن 

 طالب: ُ�مكن.طالب: ُ�مكن.
جعلوها خمسة؟ �النسبة جعلوهـا خمسـة؟ �النسـبة و و ا ثالثة ا ثالثـة �حرصون على االختصار في التقسیم، لماذا لم �جعلوه�حرصون على االختصار في التقسیم، لماذا لم �جعلوه  أهل العلمأهل العلم

للسادس الذي ذ�ره الصنعاني فصل ما بین ما قبل صالة الصبح عمَّا �عدها، قال: ما قبل صالة للسادس الذي ذ�ره الصنعاني فصل ما بین ما قبل صالة الصبح عمَّا �عدها، قال: ما قبـل صـالة 
 الصبح وقت، وما �عدها وقت.الصبح وقت، وما �عدها وقت.

 طالب: قبل صالة الفجر في وقت �ا شیخ؟طالب: قبل صالة الفجر في وقت �ا شیخ؟
 وقت نهي من طلوع الصبح وقت نهي.وقت نهي من طلوع الصبح وقت نهي.

 طالب: من طلوع الصبح إلى؟طالب: من طلوع الصبح إلى؟
 إلى ارتفاع الشمس.إلى ارتفاع الشمس.

 هذا وقت واحد.هذا وقت واحد.طالب: طالب: 
 �قولون.�قولون.  أوقاتأوقاتثالثة ثالثة 

م ثالثة أوقات؟ م ثالثة أوقات؟طالب: ُقسِّ  طالب: ُقسِّ
ـمونه إلـى اثنـین هـذا مـا فیـ مونه إلى اثنین هذا ما فیالجمهـور ُ�قسِّ �عني من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا �عنـي مـن طلـوع الصـبح إلـى طلـوع الشـمس هــذا   ،،إشكالإشـكال  ههالجمهور ُ�قسِّ

 واحد؟واحد؟  وقتوقت  واحد، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثاني، لكن لماذا ال ُ�قال: هذاواحد، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثاني، لكن لماذا ال ُ�قال: هذا
 شیخ؟شیخ؟  �ا�ا  متصًال متصًال   ااطالب: والسیما أنه متصل ألیس وقتً طالب: والسیما أنه متصل ألیس وقتً 

 ن.ن.ااقال: اثنقال: اثن  منمن  ومن صالة العصر إلى غروب الشمس وقت واحد، ومنهمومن صالة العصر إلى غروب الشمس وقت واحد، ومنهم
 طالب: هل �ا شیخ �عض األوقات أشد من �عض؟طالب: هل �ا شیخ �عض األوقات أشد من �عض؟
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�ش؟ �عضـــها أشـــد مـــن �عـــض، لكـــن مـــاذا یترتـــب علیـــه؟ ز�ـــادة حكـــم وهـــو أ�ـــش؟  كم وهو أ یه؟ ز�ادة ح ماذا یترتب عل كن  عض، ل من � شد  ضها أ في النهـــي عـــن الـــدفن فـــي �ع لدفن  عن ا هي  الن
ثة الماألوقــات الثالثــة الم لتغلَّظــة؛ ولــذلك ُفِصــلتاألوقات الثال ظة؛ ولذلك ُفِص ساعوهــي المــذ�ورة فــي حــدیث ُعقبــة: ثــالث ســاع  ،،غلَّ ثالث  بة:  حدیث ُعق في  مذ�ورة  �ان اٍت �ــان وهي ال اٍت 

یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–رسول هللا رســول هللا  فیهنینهانــا أن نصــلي فــیهن  -صلى هللا عل صلي  نا أن ن لع وأن نقبــر فــیهن موتانــا، حــین تطلــع   ،،ینها حین تط نا،  فیهن موتا بر  وأن نق
هذه الشــمس �ازغــًة حتــى ترتفــع، وحــین �قــوم قــائم الظهیــرة، وحــین تتضــیف للغــروب حتــى تغــرب. هــذه  غرب.  غروب حتى ت یرة، وحین تتضیف لل قائم الظه قوم  فع، وحین � شمس �ازغًة حتى ترت ال

عة.الثالثة مفصولة عن األوقات االثالثة مفصولة عن األوقات ا عة.لموسَّ  لموسَّ
 أوًال: لشدة النهي وتغلیظه.أوًال: لشدة النهي وتغلیظه.

 وهو النهي عن الدفن ز�ادًة عن النهي عن الصالة.وهو النهي عن الدفن ز�ادًة عن النهي عن الصالة.  ،،تب علیه ز�ادة حكمتب علیه ز�ادة حكماألمر الثاني: ألنه یتر األمر الثاني: ألنه یتر 
 طالب: الوقتین الباقیین ُ�صبح من طلوع الصبح...طالب: الوقتین الباقیین ُ�صبح من طلوع الصبح...

 إلى طلوع الشمس.إلى طلوع الشمس.
 طالب: إلى طلوع الشمس دون االرتفاع.طالب: إلى طلوع الشمس دون االرتفاع.

ع. ع.هذا الموسَّ  هذا الموسَّ
ع، و  ع، و طالب: هذا الموسَّ  ..الثاني من �عد العصر إلى قبل الغروبالثاني من �عد العصر إلى قبل الغروبطالب: هذا الموسَّ

ع. ع.وهذا أ�ًضا موسَّ  وهذا أ�ًضا موسَّ
ع، أحسن هللا إلیك  طالب:طالب: ع، أحسن هللا إلیكهذا الموسَّ هذه األوقات أن هـذه األوقـات   -غفر هللا لنا ولكغفر هللا لنا ولك–سؤالي �ا شیخ �ان سؤالي �ا شیخ �ان   ،،هذا الموسَّ أن 

في أي وقت، منهــي فیهــا، والمعلــوم عنــدنا فــي ذهنــي ســا�ًقا أن ذوات األســباب �جــوز صــالتها فــي أي وقــت،  جوز صالتها  سا�ًقا أن ذوات األسباب � في ذهني  لوم عندنا  ها، والمع هي فی من
لتموأنــتم قلــتم نتم ق یكأحســن هللا إلیــك  -وأ ني المسألة إنــه مــا �جــب أن �عــارض، مــا انقــدحت فــي ذهنــي المســألة : ال، ف: ال، ف-أحسن هللا إل في ذه قدحت  ما ان عارض،  جب أن � ما � نه  إ

 جیًدا؟جیًدا؟
 جلك؟جلك؟مشغل مسمشغل مس

 طالب: نعم.طالب: نعم.
 ..نأخذ المسألة من اإلخواننأخذ المسألة من اإلخوان

و�تصدرها تحیة و�تصــدرها تحیــة   ،،اآلن عندنا أحادیث النهي عن الصالة في األوقات، وأحادیث ذوات األسباباآلن عنــدنا أحادیــث النهــي عــن الصــالة فــي األوقــات، وأحادیــث ذوات األســباب  
ــى ُ�َصــ««  ::المسجدالمســجد ــْس َحتَّ ــَال َ�ْجِل َال َ�ْجلِْس َحتَّى ُ�َص ِإَذا َدَخــَل َأَحــُدُكْم اْلَمْســِجَد َف ِجَد َف ُدُكْم اْلَمْس َل َأَح ــْینِ ِإَذا َدَخ ْینِ لَِّي َرْكَعَت في ذهنك الــذي ینقــدح فــي ذهنــك   ،،»»لَِّي َرْكَعَت قدح  لذي ین ا

ما غیــرك مــن آحــاد المتعلمــین مــا كك مین  قول: �جعلــه أو مــا �عتمــده �ثیــٌر ممــن ُ�فتــي فــي هــذه المســألة أن �قــول: غیرك من آحاد المتعل تي في هذه المسألة أن � یٌر ممن ُ�ف مده �ث ما �عت �جعله أو 
صةأحادیـــث النهـــي عامـــة، وأحادیـــث ذوات األســـباب خاصـــة سباب خا یث ذوات األ مة، وأحاد هي عا یث الن م علـــى العـــام، وعلـــى هـــذا   ،،أحاد هذا والخـــاص ُمقـــدَّ لى  عام، وع لى ال م ع قدَّ خاص ُم وال

هذا �الم صحیحُتصــلى تحیــة المســجد فــي أي وقــت، لكــن هــل هــذا �ــالم صــحیح كن هل  في أي وقت، ل بین أحادیث علــى إطالقــه؟ هــل بــین أحادیــث   ُتصلى تحیة المسجد  على إطالقه؟ هل 
 لُیقال مثل هذا الكالم أم ماذا؟لُیقال مثل هذا الكالم أم ماذا؟  ؛؛ققالنهي وأحادیث ذوات األسباب عموم وخصوص مطلالنهي وأحادیث ذوات األسباب عموم وخصوص مطل

 تقول �ا صالح؟تقول �ا صالح؟ماذا ماذا 
 طالب: ...........طالب: ...........

م النهــي هيُ�قــدَّ م الن قدَّ یلكــن هــم �قولــون: مــا فیــ  ،،ُ� ما ف هم �قولون:  كن  صلوات، وهذا تعــارض أحادیــث النهــي عامــة فــي جمیــع الصــلوات، وهــذا   ههل یع ال في جم مة  هي عا یث الن عارض أحاد ت
 خاص بهذه الصلوات فال تعارض.  خاص بهذه الصلوات فال تعارض.  
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 : ...........: ...........طالبطالب
 معنى هذا الكالم؟معنى هذا الكالم؟  ماماعموم وخصوص وجهي عموم وخصوص وجهي 

 خاصٌّ من وجه.خاصٌّ من وجه.  ،،من وجهمن وجهطالب: �عني هو عامٌّ طالب: �عني هو عامٌّ 
 حدیث ذوات األسباب؟حدیث ذوات األسباب؟أم أم أیهما حدیث النهي أیهما حدیث النهي 
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال، وجه العموم في أحادیث النهي شموله لجمیع الصلوات.ال، وجه العموم في أحادیث النهي شموله لجمیع الصلوات.
 ..طالب: النهي عن الصالة فیهاطالب: النهي عن الصالة فیها

نا أن نصلي فیهنینهانـا أن نصـلي فـیهن  -صلى هللا علیه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–�ان رسول هللا �ـان رسـول هللا   ثالث ساعاتٍ ثالث سـاعاتٍ ""  ،،لجمیع الصلواتلجمیع الصلوات " " ینها
صلوات �جمیـــع الصـــلوات � یع ال هذه مـــا فـــي ذلـــك الفـــرائض، فهـــو عـــامٌّ فـــي جمیـــع الصـــلوات إال أنـــه خـــاصٌّ فـــي هـــذه جم في  خاصٌّ  نه  صلوات إال أ یع ال في جم عامٌّ  هو  فرائض، ف لك ال في ذ ما 

 األوقات.األوقات.
أحادیث ذوات األسباب، وقلنا: ُ�مثِّلها حدیث تحیة المسجد، نقول: عاٌم في جمیع األوقات خاص أحادیث ذوات األسباب، وقلنا: ُ�مثِّلها حدیث تحیة المسجد، نقـول: عـاٌم فـي جمیـع األوقـات خـاص 

 بهذه الصالة.بهذه الصالة.
  �أداء هذه الصالة. �أداء هذه الصالة.طالب: خاصٌّ طالب: خاصٌّ 
–عامٌّ في جمیع األوقات �عني قوله عـامٌّ فـي جمیـع األوقـات �عنـي قولـه خاصٌّ بهذه الصالة التي هي تحیة المسجد، خاصٌّ بهذه الصـالة التـي هـي تحیـة المسـجد،   ،،ما هو �أداءما هو �أداء

سالمعلیــه الصــالة والســالم یه الصالة وال ــُدُكْم اْلَمْســِجدَ ««: : -عل ِجدَ ِإَذا َدَخــَل َأَح ُدُكْم اْلَمْس َل َأَح هل هــل قــال: الظهــر؟ هــل قــال: العصــر؟ هــل   »»ِإَذا َدَخ قال: العصر؟  هل  قال: الظهر؟  هل 
ه خاصٌّ بهذه الصالة، فما نقول: ه خـاصٌّ بهـذه الصـالة، فمـا نقـول: قال: �اللیل؟ هل قال: �النهار؟ ال، عام في جمیع األوقات، لكنقال: �اللیل؟ هل قال: �النهار؟ ال، عام في جمیع األوقـات، لكنـ

إشكال، لكنها إشـكال، لكنهـا   ههما فیمـا فیـ  اإلشكال،اإلشـكال،  ك انتهىك انتهـىالمسألة �ذلالمسـألة �ـذل  �انت�انـت  عموم وخصوص لینتهي اإلشكال، لوعموم وخصوص لینتهي اإلشكال، لو
قال: عموم وخصوص والخاص مسألة من ُعضل المسائل، مـا هـي المسـألة مـن السـهولة �حیـث ُ�قـال: عمـوم وخصـوص والخـاص  مسألة من ُعضل المسائل، ما هي المسألة من السهولة �حیث ُ�

م على العام، ال.  م على العام، ال. ُ�قدَّ  ُ�قدَّ
نه عام في جمیع الصلوات مخصوٌص نه عام في جمیـع الصـلوات مخصـوٌص إإا ُ�قال: ا ُ�قال: طالب: الحدیث األول في النهي عن الصلوات مطالب: الحدیث األول في النهي عن الصلوات م

 �األوقات؟�األوقات؟
وات األسباب، و�تناول النوافل المطلقة، و�تناول أ�ًضا وات األسـباب، و�تنـاول النوافـل المطلقـة، و�تنـاول أ�ًضـا عامٌّ في جمیع الصلوات یتناول ذعامٌّ في جمیع الصـلوات یتنـاول ذ  ،،هذا هوهذا هو

فرائض "الفـــرائض " �ان رسول هللا ثـــالث ســـاعاٍت �ـــان رســـول هللا ال ساعاٍت  سلمصـــلى هللا علیـــه وســـلم–ثالث  یه و ـــیهن  -صلى هللا عل ـــا أن نصـــلي ف فیهنینهان صلي  نا أن ن   أيأي" " ینها
 وقات.وقات.إال أنه خاص بهذه األإال أنه خاص بهذه األ  ،،صالة؟ ما ُبیِّنصالة؟ ما ُبیِّن

 أحادیث ذوات األسباب عامة في جمیع األوقات خاصة بهذه الصلوات.أحادیث ذوات األسباب عامة في جمیع األوقات خاصة بهذه الصلوات.
 أحادیث ذوات األسباب أخص...أحادیث ذوات األسباب أخص...ن ن إإهل نستطیع أن نقول: هل نستطیع أن نقول: 

 طالب: ...........طالب: ...........
 النهي عن أ�ش؟ النهي عن أ�ش؟ 

أحادیث النهي عام في الصلوات خاص في األوقات، أحادیث ذوات األسباب عامٌّ في األوقات أحادیــث النهــي عــام فــي الصــلوات خــاص فــي األوقــات، أحادیــث ذوات األســباب عــامٌّ فــي األوقــات 
 خاص �الصلوات.خاص �الصلوات.
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 نقول: ُنخصص عموم أحادیث النهي �خصوص ذوات األسباب؟ نقول: ُنخصص عموم أحادیث النهي �خصوص ذوات األسباب؟   هل نستطیع أنهل نستطیع أن
قول�قــــول خالفالمخــــالف  � كسال، العكــــس  ::الم مومُنخصــــص عمــــوم  ،،ال، الع صص ع هيالصــــلوات �خصــــوص أحادیــــث النهــــي  ُنخ یث الن صوص أحاد صلوات �خ هي و�نتهــــي   ،،ال و�نت

 اإلشكال.اإلشكال.
 ....طالب: نخصص عمومطالب: نخصص عموم

ْینِ ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْلَمْسِجَد َفَال َ�ْجِلْس َحتَّى ُ�َصـلَِّي َرْكَعَتـْینِ ««عموم عموم  لَِّي َرْكَعَت الثالثة أو الثالثـة أو   إال في هذه األوقاتإال فـي هـذه األوقـات  »»ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْلَمْسِجَد َفَال َ�ْجِلْس َحتَّى ُ�َص
ى ى األوقات الخمسة، �عني لیس قول من خص عموم أحادیث النهي �أحادیث ذوات األسباب أولاألوقات الخمسة، �عنـي لـیس قـول مـن خـص عمـوم أحادیـث النهـي �أحادیـث ذوات األسـباب أولـ

 من قول: من خص أحادیث ذوات األسباب �أحادیث النهي، أیهم أولى؟من قول: من خص أحادیث ذوات األسباب �أحادیث النهي، أیهم أولى؟
 النهي.النهي.  ثث�أحادی�أحادیطالب: األولى أن ُ�خصص أحادیث الصلوات طالب: األولى أن ُ�خصص أحادیث الصلوات 

لزممــا یلـــزم لك�قـــول لـــك  ،،ما ی قول  ثانيالثـــاني  � من اآلخال، لـــیس �أحـــدهما أولــى مـــن اآلخـــ  ::ال حدهما أولى  لیس �أ صوص؛ ولذلك ر �النســـبة لهـــذه النصـــوص؛ ولـــذلك ال،  هذه الن سبة ل ر �الن
 العموم والخصوص الوجهي من أعقد المسائل.العموم والخصوص الوجهي من أعقد المسائل.

َل دِ «« َل دِ َمْن َبدَّ   ،،نصرانينصراني  ،،یهوديیهودي  ،،ذ�ر أو أنثى، مسلمذ�ر أو أنثى، مسلم  هذا عام في جمیع المبدلین سواءهذا عام في جمیع المبدلین سواء  »»یَنُه َفاْقُتُلوهُ یَنُه َفاْقُتُلوهُ َمْن َبدَّ
َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ ««  ،،إذا بدَّل دینه ُ�قَتلإذا بدَّل دینه ُ�قَتل َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ َمْن َبدَّ  النساء والذر�ة؟النساء والذر�ة؟  ذ�ر أو أنثى، لكن النهي عن قتلذ�ر أو أنثى، لكن النهي عن قتل  »»َمْن َبدَّ

 طالب: خاص �الحرب؟طالب: خاص �الحرب؟
ساء والذر�ة،مـــا تقـــول: خـــاص �ـــالحرب، النهـــي عـــن قتـــل النســـاء والذر�ـــة،  ،،الال تل الن عن ق هي  �الحرب، الن خاص  قول:  حدیث نقـــول: حـــدیث   ما ت قول:  َل ِدیَنـــُه ««ن ُه َمـــْن َبـــدَّ َل ِدینَ مَْن بَدَّ

یععـــام فـــي جمیـــع  »»فَاْقُتُلوهُ َفـــاْقُتُلوهُ  في جم خاص �المرتدالمرتـــدین، فیشـــمل الرجـــال والنســـاء، خـــاص �المرتـــد  عام  ساء،  شمل الرجال والن كافر فـــال �شـــمل الكـــافر   ،،المرتدین، فی شمل ال فال �
لَ ««األصلي؛ ألنه قال: األصلي؛ ألنه قال:  لَ َمْن َبدَّ  فر األصلي.فر األصلي.فال �شمل الكافال �شمل الكا  ،،»»َمْن َبدَّ

ماحــدیث النهــي عــن قتــل النســاء والذر�ــة عــامٌّ فــي المرتــد واألصــلي وغیرهمــا في المرتد واألصلي وغیره عامٌّ  ساء والذر�ة  تل الن عن ق هي  نهإال أنــه  ،،حدیث الن �خــاص �ــ  إال أ المرأة المرأة خاص 
 مثًال، فهل ُتقتل المرأة إذا ارتدت وال ما ُتقتل؟مثًال، فهل ُتقتل المرأة إذا ارتدت وال ما ُتقتل؟

 طالب: حدیث المرأة خاص؟طالب: حدیث المرأة خاص؟
خاص �المرأة ما �شمل الرجل، النهي عن قتل النساء ما �شمل الرجال، لكنه عامٌّ في المرتدات خاص �المرأة مـا �شـمل الرجـل، النهـي عـن قتـل النسـاء مـا �شـمل الرجـال، لكنـه عـامٌّ فـي المرتـدات 

 ما ُتقتل؟ما ُتقتل؟أم أم ألصلیات، فهل ُتقتل المرتدة ألصلیات، فهل ُتقتل المرتدة واوا
 طالب: ُتقتل.طالب: ُتقتل.

 ُتقتل؟ نظیر مسألتنا سواًء �سواء.ُتقتل؟ نظیر مسألتنا سواًء �سواء.  �یف�یف  ،،عموم وخصوص وجهيعموم وخصوص وجهي  اابینهمبینهم  م قالوا:م قالوا:هه
 طالب: ...........طالب: ...........

حدهما هــذا الــذي أر�ــد أن أقولــه، أنــا أقــول: مــن خــالل النصــوص مــا ُ�مكــن التــرجیح؛ ألن عمــوم أحــدهما  ترجیح؛ ألن عموم أ ما ُ�مكن ال قول: من خالل النصوص  نا أ لذي أر�د أن أقوله، أ هذا ا
خلــیس �ــأولى �التخصـــیص مــن عمــوم اآلخـــ موم اآل من ع �أولى �التخصیص  ماد ر، واعتمــاد خصـــوص أحــدهما لــیس �ـــأولى مــن اعتمـــاد لیس  من اعت �أولى  لیس  حدهما  ماد خصوص أ ر، واعت

 خصوص اآلخر.خصوص اآلخر.
 حدهما...حدهما...طالب: لماذا �ا شیخ اعتماد أطالب: لماذا �ا شیخ اعتماد أ
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ماذا ال ُتخصص مــا تقــدر تعتمــد؛ ألنــك إن خصصــت عمــوم أحادیــث النهــي جــاءك مــن �قــول: لمــاذا ال ُتخصــص  قول: ل من � جاءك  هي  یث الن موم أحاد مد؛ ألنك إن خصصت ع قدر تعت ما ت
شافعیة �قولون أحادیــث ذوات األســباب؟ وعنــدنا طائفــة ُ�مــثلهم الشــافعیة �قولــون  مثلهم ال فة ُ� ندنا طائ یث ذوات األسباب؟ وع في أوقات �فعــل ذوات األســباب فــي أوقــات   أحاد عل ذوات األسباب  �ف

 ..النهيالنهي
 طالب: على اإلطالق؟طالب: على اإلطالق؟

ها أعلـــى اإلطـــالق نعـــم، فعـــل ذوات األســـباب فـــي جمیـــع األوقـــات �مـــا فیهـــا أ ما فی یع األوقات � في جم سباب  عل ذوات األ عم، ف طالق ن لى اإل هي، فیقولون: وقـــات النهـــي، فیقولـــون: ع وقات الن
م على العام. م على العام.أحادیث النهي عامة، وأحادیث ذوات األسباب خاصة، والخاص مقدَّ  أحادیث النهي عامة، وأحادیث ذوات األسباب خاصة، والخاص مقدَّ

النهي النهـي الفقه الحنبلي، الحنفي، المالكي �قولون: ال، عندنا أحادیث ذوات األسباب عامة، وأحادیث الفقه الحنبلي، الحنفي، المالكي �قولون: ال، عنـدنا أحادیـث ذوات األسـباب عامـة، وأحادیـث 
م على العام. م على العام.خاصة، والخاص ُمقدَّ  خاصة، والخاص ُمقدَّ

 طالب: أحادیث ذوات األسباب عامة؟طالب: أحادیث ذوات األسباب عامة؟
 جمیع األوقات، أحادیث النهي خاصة �الصلوات.جمیع األوقات، أحادیث النهي خاصة �الصلوات.  نعم عامة فينعم عامة في

 طالب: إًذا ما ُتصلى في أوقات النهي؟طالب: إًذا ما ُتصلى في أوقات النهي؟
 سبحان هللا! ما �عد وصلنا إلى النتیجة.سبحان هللا! ما �عد وصلنا إلى النتیجة.

 طالب: أنا أسأل على هذا القول.طالب: أنا أسأل على هذا القول.
جة، اآلمــا �عــد وصــلنا إلــى النتیجــة، اآل لى النتی عد وصلنا إ ح قــول الشــافعیة ما � شافعیة ن تســتطیع أن ُتــرجِّ قول ال ح  رجِّ ستطیع أن ُت همقــول المالكیــة ومــن معهــم  أمأمن ت یة ومن مع   ،،قول المالك

ما �عنــي قــول الجمهــور؟ مــا  ح مــن خــالل النصــوص�عني قول الجمهور؟  ح من خالل النصوصتقــدر ُتــرجِّ رجِّ قدر ُت ح  ،،ت حمــا �مكــن ُتــرجِّ رجِّ ًحــا   ما �مكن ُت ا حتــى تطلــب مرجِّ ًح حتى تطلب مرجِّ
 خارجی�ا.خارجی�ا.

ح قول الجمهور الحنفیة، المالكیة، الحنابلة وغیرهم �أن ذوات األسباب ما ُتفَعل في أوقـات  ح قول الجمهور الحنفیة، المالكیة، الحنابلة وغیرهم �أن ذوات األسباب ما ُتفَعل في أوقات َمن ُیرجِّ َمن ُیرجِّ
 ؟ ؟ �قول�قولماذا ماذا النهي، النهي، 

 طالب: أن النهي إذا دخل علیه...طالب: أن النهي إذا دخل علیه...
 العكس هذا، غیره؟العكس هذا، غیره؟  ،،ما هو بهذاما هو بهذا

 ............طالب: .....طالب: .....
م على اإل�احة م على اإل�احةالحظر ُمقدَّ بیح ونص �منع هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، إذا جاءك نص ُیبـیح ونـص �منـع   ،،الحظر ُمقدَّ ال ال ففـهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، إذا جاءك نص ُی

م علـى  أولىأولىشك أن المنع شك أن المنع  م على�االمتثال من امتثال األمر أو امتثال المباح، الحظر مقـدَّ اإل�احة؛ ولذا اإل�احـة؛ ولـذا   �االمتثال من امتثال األمر أو امتثال المباح، الحظر مقدَّ
َتطَ ِإَذا َأَمْرُتُكْم ِ�ـَأْمٍر، َفـْأُتوا ِمْنـُه َمـا اْسـَتطَ ««جاء في الحدیث جاء في الحدیث  ا اْس ُه َم ْأُتوا ِمْن َأْمٍر، َف اْجَتِنُبوهُ ِ�َذا َنَهْیـُتُكْم َعـْن َشـْيٍء، َفـاْجَتِنُبوهُ ، وَ ، وَ ْعُتمْ ْعُتمْ ِإَذا َأَمْرُتُكْم ِ� ْيٍء، َف ْن َش ُتُكْم َع   »»ِ�َذا َنَهْی

م علـى اإل�احـة، وعلـى هـذا المالكیـة، الحنابلـة، الحنفیـة ال ُتفَعـل   ثنیةثنیة  هه�عني ما فی�عني ما فی م على اإل�احة، وعلى هذا المالكیة، الحنابلة، الحنفیة ال ُتفَعل هذا فالحظر مقـدَّ هذا فالحظر مقدَّ
ح.ذوات األسباب في أذوات األسباب في أ م على اإل�احة، هذا مرجِّ ح.وقات النهي؛ ألن الحظر مقدَّ م على اإل�احة، هذا مرجِّ  وقات النهي؛ ألن الحظر مقدَّ

 ل �قولهم؟ ل �قولهم؟ الشافعیة ماذا �قولون ومن �قو الشافعیة ماذا �قولون ومن �قو 
 طالب: ...........طالب: ...........

 و�یف �قوى؟و�یف �قوى؟  ؟؟�یف �ضعف العموم�یف �ضعف العموم  ؟؟وأیهما أضعفوأیهما أضعف  ؟؟�عني أي العمومین أقوى �عني أي العمومین أقوى 
 طالب: �ثرة المخصصات.طالب: �ثرة المخصصات.
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 نعم إذا دخلت المخصصات و�ثرت في أي عموم فإنه �ضعف.نعم إذا دخلت المخصصات و�ثرت في أي عموم فإنه �ضعف.
 وا: إن عموم النهي دخلته مخصصات �ثیرة من ذوات األسباب؛ فلذلك ضعف؟وا: إن عموم النهي دخلته مخصصات �ثیرة من ذوات األسباب؛ فلذلك ضعف؟طالب: فقالطالب: فقال

هذا هـذا   ،،أول ما دخله الفرائض، الفرائض دخلت في عموم أحادیث النهيأول ما دخله الفرائض، الفرائض دخلت في عموم أحادیث النهـي  ،،رهارهامن ذوات األسباب وغیمن ذوات األسباب وغی
ص �عني ما ُتصلي الصبح ولو الشمس طالعـة؟ ُتصـلي حتـى فـي األوقـات المضـیقة تصـلي  ص �عني ما ُتصلي الصبح ولو الشمس طالعة؟ ُتصلي حتى في األوقات المضیقة تصلي ُمخصِّ ُمخصِّ

 الفرائض.الفرائض.
 ..»»َعْن َصَالةٍ َعْن َصَالةٍ د�م د�م أحأحَناَم َناَم إذا إذا ««طالب: طالب: 

 نعم، وأ�ًضا أحادیث ذوات األسباب خصصتها.نعم، وأ�ًضا أحادیث ذوات األسباب خصصتها.
 ح قولهم.ح قولهم.طالب: فكل هذا أدى أنهم ُیرجِّ طالب: فكل هذا أدى أنهم ُیرجِّ 

 وهي قاعدة معتبرة یتفق علیها حتى الخصوم.وهي قاعدة معتبرة یتفق علیها حتى الخصوم.  ،،الشافعیة رجحوا قولهم بهذاالشافعیة رجحوا قولهم بهذا
 العموم �ضعف �قدر ما یدخله من المخصصات.العموم �ضعف �قدر ما یدخله من المخصصات.

 طالب: �ماذا أجاب �ل واحد؟طالب: �ماذا أجاب �ل واحد؟
جابوامــا أجــابوا عدةء رجحــوا مــذهبهم �القاعــدة، وهــؤالء رجحــوا مــذهبهم �قاعــدةولذلك رجحوا، هؤالولــذلك رجحــوا، هــؤال  ،،ما أ مذهبهم �قا عدة، وهؤالء رجحوا  مذهبهم �القا ولذلك ولــذلك   ،،ء رجحوا 

ـعة األمـر فیهـا ولولـ  ،،المسألة من أضیق المسائلالمسألة من أضیق المسائل عة األمر فیها ذا القـول الوسـط فـي هـذه المسـألة أن األوقـات الموسَّ ذا القول الوسط في هذه المسألة أن األوقات الموسَّ
ح فیها قول الشافعیة. ح فیها قول الشافعیة.أخف، فلُیرجَّ  أخف، فلُیرجَّ

ح فیها  ح فیها األوقات المضیقة الثالثة �اعتبار أن وقتها ضیق فلُیرجَّ  ي �منع؟  ي �منع؟  ذذالال  ماما  ،،الجمهورالجمهور  قولقولاألوقات المضیقة الثالثة �اعتبار أن وقتها ضیق فلُیرجَّ
 طالب: قول الجمهور أنه ما ُ�صلى فیها.طالب: قول الجمهور أنه ما ُ�صلى فیها.

وأنها جاءت النصوص أن الشمس تطلع بین قرني شیطان وأنها جاءت النصوص أن الشمس تطلع بین قرني شیطان   ما ُ�صلى فیها إذا ضاق الوقت السیماما ُ�صلى فیها إذا ضاق الوقت السیما
وتغرب �ذلك، وحین �قوم قائم الظهیرة ُتسجَّر جهنم إلى آخر ذلك، ومع ذلكم األوقات الموسعة وتغرب �ذلك، وحـین �قـوم قـائم الظهیـرة ُتسـجَّر جهـنم إلـى آخـر ذلـك، ومـع ذلكـم األوقـات الموسـعة 

بة الُقضــیت فیهــا الفوائــت، فمــثًال راتبــة ال مثًال رات ئت، ف ها الفوا ضیت فی بي صــبح أقــر النبــي ُق قر الن سالمعلیــه الصــالة والســالم–صبح أ صالة وال یه ال عد مــن قضــاها �عــد   -عل ضاها � من ق
بالصــالة دلیــل علــى أن النهــي فیــه أخــف، راتبــ یه أخف، رات یل على أن النهي ف بية الظهــر قضــاها النبــيالصالة دل یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم-ة الظهر قضاها الن عد �عــد   -عل �

 صالة العصر دل على أن النهي في هذا الوقت أخف.صالة العصر دل على أن النهي في هذا الوقت أخف.
ترجیح�عــض النــاس ضــاق علــیهم التــرجیح ناس ضاق علیهم ال ما ومــا اســتطاعوا، فمــنهم مــن قــال: إذا دخــل المجلــس �قــف مــا   ،،�عض ال قف  قال: إذا دخل المجلس � منهم من  ستطاعوا، ف وما ا

 حتى ینتهي الوقت.حتى ینتهي الوقت.  �جلس�جلس
 طالب: وهذا أظن �ان فعل الشو�اني.طالب: وهذا أظن �ان فعل الشو�اني.

 معناه �ضطجع إذا دخل المسجد.معناه �ضطجع إذا دخل المسجد.  ،،ال �قف وال �قعدال �قف وال �قعد  �ستلقي�ستلقيهذا قول الشو�اني، ابن حزم �قول: هذا قول الشو�اني، ابن حزم �قول: 
سهولة �مفالمســـألة مـــا هـــي مـــن الســـهولة �م من ال هي  ما  سألة  شئت�حیـــث ُ�قـــال: صـــلِّ مـــا شـــئت  ،،كانكـــانفالم ما  صلِّ  قال:  یث ُ� هو وافعـــل مـــا شـــئت، مـــا هـــو   ،،�ح ما  شئت،  ما  عل  واف

 �صحیح.�صحیح.
 طالب: ...........طالب: ...........

ــعة  عة نعــم الموسَّ ح فیهــا قــول الشــافعیة، والمضــیقة �اعتبــار أنهــا أضــیقنعم الموسَّ ح فیها قول الشافعیة، والمضیقة �اعتبار أنها أضیقُنــرجِّ   ،،وجاء نصوص تدعمهاوجــاء نصــوص تــدعمها  ،،ُنرجِّ
 دقیقة.دقیقة.  ةةعشر عشر   ييتتاثناثن  ،،ةةیها، ومقدار هذه األوقات المضیقة ما تز�د على عشر یها، ومقدار هذه األوقات المضیقة ما تز�د على عشر فنمتنع من الصالة ففنمتنع من الصالة ف
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حـتم فـي هـذا شـی  ،،طالب: أحسن هللا إلیكطالب: أحسن هللا إلیك هذا شی�أتینا خصم �قول: لماذا رجَّ في  حتم  حـتم فـي هـذا شـی  ،،اائً ئً �أتینا خصم �قول: لماذا رجَّ هذا شیورجَّ في  حتم    ًئاًئاورجَّ
 ن القاعدتین متماثلتین، قاعدة الشافعیة التي اعتمدوا علیه...؟ن القاعدتین متماثلتین، قاعدة الشافعیة التي اعتمدوا علیه...؟آخر مع أآخر مع أ

ـع، الرسـول لكن َنَفس النصوص، النصوص لها ما یدعلكن َنَفس النصوص، النصـوص لهـا مـا یـدع ع، الرسول مها، �عـد صـالة الصـبح وقـت موسَّ علیه علیـه –مها، �عد صالة الصبح وقت موسَّ
عا؟!آلصـبح أر�عـا؟!««رأى الذي قضى راتبة الصبح �عد الصالة، فقال: رأى الـذي قضـى راتبـة الصـبح �عـد الصـالة، فقـال:   -الصالة والسالمالصالة والسـالم   بلبـلقال: قـال:   »»آلصبح أر�

 أصلِّ ر�عتین، فسكت عنه.أصلِّ ر�عتین، فسكت عنه.
 قضى راتبة الظهر �عد صالة العصر.قضى راتبة الظهر �عد صالة العصر.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–سه سه الرسول نفالرسول نف

ح الخارجي في طر  ح الخارجي في طر طالب: هل هذا هو المرجِّ  �قتنا هذه؟�قتنا هذه؟طالب: هل هذا هو المرجِّ
ح الخارجي ح الخارجيال، المرجِّ ح، والمالكیـة ومـن معهـم رجحـوا قـولهم   ،،ال، المرجِّ ح، والمالكیة ومن معهم رجحوا قولهم الشافعیة الذین رجحوا القول لهـم مـرجِّ الشافعیة الذین رجحوا القول لهم مرجِّ

ح بین الرأ ح بین الرأ�القاعدة، وأولئك رجحوا قولهم �قاعدة، ونحن ُنرجِّ  یین �القشة؛ ألنهما متعادالن.یین �القشة؛ ألنهما متعادالن.�القاعدة، وأولئك رجحوا قولهم �قاعدة، ونحن ُنرجِّ
ح �ـه؟ هـات شـیماذا مـاذا فف  اا�عني اآلن إذا �ان لسان المیزان واقفً �عني اآلن إذا �ان لسان المیـزان واقًفـ ح �ه؟ هات شیُیـرجِّ ، ، ححیه نفخة خفیفة یرجیـه نفخـة خفیفـة یـرجتنفخ علتـنفخ عل  ًئاًئاُیرجِّ

 ألن األقوال تكاد تكون متساو�ة من �ل وجه.ألن األقوال تكاد تكون متساو�ة من �ل وجه.  ححترجترجللتحتاج إلى مثل هذا تحتاج إلى مثل هذا 
یكطالب: أحسن هللا إلیـك �ا شیخ: قلـتم سـا�ًقا �ـا شـیخ:   ،،طالب: أحسن هللا إل سا�ًقا  لتم  �أن ُینظَّ نـه ُیـرجَّح بینهمـا �ـأن ُینظَّـإإق رجَّح بینهما  �ل عمل ر فـي نفـس �ـل عمـل نه ُی فس  في ن ر 

 ُینَظر فیه على حدى، هل ُ�عارض أحادیث النهي أم ال ُ�عارضه؟ُینَظر فیه على حدى، هل ُ�عارض أحادیث النهي أم ال ُ�عارضه؟
عمنعــم ثل صالة االستخار مثــل صــالة االســتخار   ،،ن سبب ُتر�دة، تكــون ذات ســبب صــالة االســتخارة، ُوِجــد ســبب ُتر�ــدم د  كون ذات سبب صالة االستخارة، ُوِج في ُتصــلي فــي   أنأن  ة، ت صلي  ُت

أمر أنك ُتصلي االستخارة، فإذا أراد أحد�م أمـر أنـك ُتصـلي االسـتخارة، فـإذا أراد أحـد�م   ههما فیمـا فیـ  ؟؟وقت إال في وقت نهيوقت إال في وقت نهـي  ههأوقات النهي، ما فیأوقات النهي، ما فی
 .... أحد�م. أحد�م.أو إذا همَّ أو إذا همَّ 

 طالب: هل �قوى؟طالب: هل �قوى؟
 وال األوقات الموسعة.وال األوقات الموسعة.  ،،ما �قوى أبًداما �قوى أبًدا

 طالب: وال حتى األوقات الموسعة؟طالب: وال حتى األوقات الموسعة؟
وضوء ما تقوى على هذا، فعلى هذا ال ُتصلى مثل هذه الصلوات في أوقات النهي، و�ن وضوء ما تقوى على هذا، فعلى هذا ال ُتصلى مثل هذه الصلوات في أوقات النهي، و�ن وال ُسنَّة الوال ُسنَّة ال

 كانت ذات سبب.كانت ذات سبب.
 األوقات الموسعة؟األوقات الموسعة؟  الصلوات �ا شیخ التي قد تقوى �عض الشيء لُتصلى فيالصلوات �ا شیخ التي قد تقوى �عض الشيء لُتصلى في  ماماطالب: طیب طالب: طیب 

 هذا مثل تحیة المسجد، مثل ُسنَّة الطواف وغیرها.هذا مثل تحیة المسجد، مثل ُسنَّة الطواف وغیرها.
 طالب: الكسوف.طالب: الكسوف.

 وف على الخالف في وجو�ها.وف على الخالف في وجو�ها.صالة الكسوف، حتى صالة الكسصالة الكسوف، حتى صالة الكس
یكطالـــب: أحســـن هللا إلیـــك سن هللا إل لب: أح لو حب�ـــا شـــیخ لـــو حب  ،،طا شیخ  ر األوقـــات ســـواء الموســـعة أو المضـــیقة   أنأن  نانـــابب�ا  ضیقة ُنقـــدِّ سعة أو الم سواء المو قات  ر األو قدِّ ُن

ع یبدأ من متى �ا  ع یبدأ من متى �ا �الساعات، اآلن الوقت الموسَّ  شیخ؟شیخ؟�الساعات، اآلن الوقت الموسَّ
�النسبة لصالة الصبح یبدأ من األذان من خمسة، بزوغ الشمس �م؟ ستة وثلث، �عني ونصف �النسـبة لصـالة الصـبح یبـدأ مـن األذان مـن خمســة، بـزوغ الشـمس �ـم؟ سـتة وثلـث، �عنـي ونصــف 

 وخمسة صلِّ ما شئت.وخمسة صلِّ ما شئت.
 ستة ونصف وخمسة؟ستة ونصف وخمسة؟طالب: طالب: 
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 نعم.نعم.
 دقیقة.دقیقة.  ةةعشر عشر   تاتااثناثن  ة،ة،عشر عشر 

 طالب: بین األذان واإلقامة أو �عد األذان؟طالب: بین األذان واإلقامة أو �عد األذان؟
 ؟! من بزوغ الشمس.؟! من بزوغ الشمس.قال اإلقامةقال اإلقامة  منمن

 خمس.خمس.  طالب: اآلن �ا شیخ األذان یبدأطالب: اآلن �ا شیخ األذان یبدأ
ن، ثم �ستمر النهي إلى ن، ثـم �سـتمر النهـي إلـى ااالصبح الراتبة وصالة الفجر الر�عتالصـبح الراتبـة وصـالة الفجـر الر�عتـ  ااإال ر�عتإال ر�عت  هه�ستمر وقت النهي ما فی�ستمر وقت النهي ما فی

س ستة وثلث، من ثلث إلى نصف أو نصف وخمس بین حدود عشر أو ر�ع ساعة س سـتة وثلـث، مـن ثلـث إلـى نصـف أو نصـف وخمـس بـین حـدود عشـر أو ر�ـع سـاعة بزوغ الشمبـزوغ الشـم
 ؛ حتى ترتفع الشمس.؛ حتى ترتفع الشمس.اائً ئً فیه شیفیه شی  يي، هذا الذي ال ُتصلّ ، هذا الذي ال ُتصلّ هذا أضیق األوقاتهذا أضیق األوقات

 ق؟ق؟طالب: ر�ع ساعة �عد الشروطالب: ر�ع ساعة �عد الشرو
ذان ذان أأ�عني قبل �عنـي قبـل   ،،صلِّ ما شئت، ثم استمر إلى أن �قوم قائم الظهیرةصلِّ ما شئت، ثم استمر إلى أن �قوم قائم الظهیرةففألن هذا مضیق، إذا ارتفعت ألن هذا مضیق، إذا ارتفعت 

 اعة.اعة.الظهر بر�ع سالظهر بر�ع س
 طالب: هذا مضیَّق؟طالب: هذا مضیَّق؟

ا. ا.مضیٌّق جد�  مضیٌّق جد�
 طالب: ما ُتصلي فیه حتى تحیة المسجد.طالب: ما ُتصلي فیه حتى تحیة المسجد.

 األوقات المضیَّقة قف عن الصالة.األوقات المضیَّقة قف عن الصالة.  ،،ااأبدً أبدً   ءءال شيال شي
 طالب: ماذا تفعل إذا دخلت �ا شیخ؟طالب: ماذا تفعل إذا دخلت �ا شیخ؟

 اجلس أنت �الخیار.اجلس أنت �الخیار.  أوأوال تدخل، ال تدخل،   أوأوقف، قف، تت  أنأن  ماماإإ
 طالب: �جوز أن تجلس؟طالب: �جوز أن تجلس؟

 الصالة في هذا الوقت.الصالة في هذا الوقت.  على القول �أنه ال ُتصلى تجلس؛ ألنك منهي عنعلى القول �أنه ال ُتصلى تجلس؛ ألنك منهي عن
 طالب: و�عد العصر أحسن هللا إلیك؟ طالب: و�عد العصر أحسن هللا إلیك؟ 

 . . ....�عد العصر من الصالة هذا ما هو منذ �عد العصر من الصالة هذا ما هو منذ 
 طالب: ...........طالب: ...........

 وقت النهي.وقت النهي.إذا أذَّن معناه تضیَّفت الشمس وانتهى إذا أذَّن معناه تضیَّفت الشمس وانتهى 
 طالب: ...........طالب: ...........

 وقت األذان؟وقت األذان؟
 طالب: نعم.طالب: نعم.

 زالت خالص.زالت خالص.
 طالب: قبل األذان �ا شیخ؟طالب: قبل األذان �ا شیخ؟

 ي �ِبد السماء.ي �ِبد السماء.قبل األذان بر�ع فقبل األذان بر�ع ف
 طالب: لكن تكون مائلة �ا شیخ.طالب: لكن تكون مائلة �ا شیخ.
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 ما مالت ال ال.ما مالت ال ال.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ما مالت.ما مالت.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..غربغربال ال شرق و شرق و   الال  ،،اا�سارً �سارً   أوأو  اامالت �مینً مالت �مینً 
 ..................طالب: ..طالب: ..

 ..هینهین  لمیل هذالمیل هذاااال ال   
 ت العصر؟ت العصر؟طالب: وقطالب: وق

  وقت العصر من الصالة ما هو من دخول وقت العصر من �عد الصالة مباشرة، من ُتسلِّم منهيوقت العصر من الصالة ما هو من دخول وقت العصر من �عد الصالة مباشرة، مـن ُتسـلِّم منهـي
هذا ال عــن الصــالة إلــى أن تغــرب الشــمس، لكــن قبــل الغــروب بثلــث ســاعة حــین تصــفر الشــمس هــذا ال  شمس  لث ساعة حین تصفر ال غروب بث بل ال كن ق شمس، ل غرب ال لى أن ت عن الصالة إ

ا. ا.تصلِّ مضیَّق جد�  تصلِّ مضیَّق جد�
 عة؟عة؟طالب: من قبل أذان المغرب بثلث ساطالب: من قبل أذان المغرب بثلث سا

ع.بثلث �عني إلى بثلث �عني إلى  ؛ ألن هذا موسَّ ع.ر�ع، ثم ما قبله صلِّ ؛ ألن هذا موسَّ  ر�ع، ثم ما قبله صلِّ
لف طالب: اآلن �ا شیخ تقول: مـن الصـالة اآلن مـن �عـد مـا ُ�سـلِّم اإلمـام، تختلـف  سلِّم اإلمام، تخت ما ُ� عد  من � من الصالة اآلن  المساجد �عض المسـاجد �عـض طالب: اآلن �ا شیخ تقول: 

 ؟؟ااالمساجد �جلسون ثلثً المساجد �جلسون ثلثً 
 ما �خالف من الصالة لو ما ُ�صلي إال �عد ساعة من األذان أو أكثر.ما �خالف من الصالة لو ما ُ�صلي إال �عد ساعة من األذان أو أكثر.

من أذان ت النهـي فـي الفجـر یبـدأ مـن أذان في وقت الفجر اآلن وقفي وقت الفجر اآلن وقطالب: طیب �ا شیخ أحسن هللا إلیك طالب: طیب �ا شیخ أحسن هللا إلیك  بدأ  في الفجر ی هي  ت الن
 الفجر أم من سالم اإلمام من الصالة؟الفجر أم من سالم اإلمام من الصالة؟

 من أذان الفجر من طلوع الصبح.من أذان الفجر من طلوع الصبح.
 ......ههلفجر ما فیلفجر ما فیطالب: من أذان اطالب: من أذان ا

 ن.ن.ااإال الر�عتإال الر�عت  ههما فیما فی
نَّةطالب: طالب:  نَّةالسُّ  والفجر فقط؟والفجر فقط؟  السُّ

ـنَّة  یتیتصلصـلد د وقوقـنعم، لكن إذا دخلت أنت نعم، لكن إذا دخلت أنت  نَّةالسُّ ـنَّة  في بیتك ومضطجع من تمامفـي بیتـك ومضـطجع مـن تمـام  السُّ نَّةالسُّ ؛ فف، ودخلت ، ودخلـت السُّ ؛ صـلِّ صلِّ
ع، صلِّ تحیة المسجد.ألأل ع، صلِّ تحیة المسجد.ن هذا موسَّ  ن هذا موسَّ

 طالب: لكن مثًال لو دخلت المسجد وحبیت تصلي استخارة؟طالب: لكن مثًال لو دخلت المسجد وحبیت تصلي استخارة؟
 ال ال ما تصلِّي.ال ال ما تصلِّي.

لى نرجــع إلــى  ــهُ ««حدیث حــدیث نرجع إ َل ِدیَن ــدَّ هُ َمــْن َب َل ِدیَن دَّ ْن َب تل أن العمــوم والخصــوص وجهــي، اآلن حــدیث النهــي عــن قتــل   »»َم هي عن ق أن العموم والخصوص وجهي، اآلن حدیث الن
 ي دخله من المخصصات؟ ي دخله من المخصصات؟ ذذالال  ماماالنساء والذر�ة النساء والذر�ة 

َل ِدیَنهُ ««  ب:ب:طالطال َل ِدیَنهُ َمْن َبدَّ  ..»»َمْن َبدَّ
َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ ««إال هذا؟ لكن إال هذا؟ لكن   ههما فیما فی َل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ َمْن َبدَّ  هو شامل للرجال والنساء؟هو شامل للرجال والنساء؟» » َمْن َبدَّ
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ه من المخصصات؟ه من المخصصات؟ما الذي دخلما الذي دخل

 طالب: قتل السواحر.طالب: قتل السواحر.
 قتل السواحر، قتل الزانیة المحصنة، قتل المرأة في القصاص، فعلى هذا...قتل السواحر، قتل الزانیة المحصنة، قتل المرأة في القصاص، فعلى هذا...

 طالب: ...........طالب: ...........
یالمقصــود أنــه دخلــه مخصصــات �ثیــ نه دخله مخصصات �ث بي رة، فعلــى هــذا ُتقتــل المــرأة إذا ارتــدت، وال ُ�قــال: النبــي المقصود أ قال: الن مرأة إذا ارتدت، وال ُ� تل ال هذا ُتق یه علیــه –رة، فعلى  عل

 نهى عن قتل النساء والذر�ة.نهى عن قتل النساء والذر�ة.  -الصالة والسالمالصالة والسالم
 ......................طالب: طالب: 

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

 ال، الحنفیة ما یرون قتلها، والجمهور یرون القتل.ال، الحنفیة ما یرون قتلها، والجمهور یرون القتل.  ،،ما یلزمما یلزم  ،،ال الال ال
 ن هللا إلیك...ن هللا إلیك...طالب: �عني �ا شیخ أحسطالب: �عني �ا شیخ أحس

 ُسبل السالم الیوم؟ُسبل السالم الیوم؟أنتم ما تبغون أنتم ما تبغون 
 فهمته حتى تقرني علیه؟فهمته حتى تقرني علیه؟  مامالكن أر�د دقیقة واحدة ُأعید لكن أر�د دقیقة واحدة ُأعید   ،،طالب: الطالب: ال

 ......التسهیل ما هو التسهیل ما هو إقرارك عندك المسجل؛ ألن إقرارك عندك المسجل؛ ألن 
 طالب: أقول: أنا �النسبة لي أنا ز�ن.طالب: أقول: أنا �النسبة لي أنا ز�ن.

 ..نعمنعم
عالمین، والصالة والسالم �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، والصـالة والسـالم  له ى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه علعلـ�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب ال نا محمٍد وعلى آ ى نبی

 ،،وصحبه أجمعین، أما �عدوصحبه أجمعین، أما �عد
جٍر فقــد قــال الحــافظ ابــن حجــٍر  بن ح حافظ ا قال ال قد  ــاه–ف ــا هللا تعــالى و�� �اهرحمن عالى و� نا هللا ت ــاُب َصــَال : ": "-رحم َال َ� اُب َص ــِر�ضِ َ� ــاِفِر َواْلَم ِر�ضِ ِة اْلُمَس اِفِر َواْلَم ــْن   ::ِة اْلُمَس ْن َع َع

ُ َعْنَهـا-َعاِئَشَة َعاِئَشَة  اَرِضـَي للااَّ ُ َعْنَه ْت   -َرِضَي للااَّ ـَالُة َرْكَعَتـْیِن، َفـُأِقرَّ ُل َمـا ُفِرَضـْت الصَّ ْت َقاَلـْت: َأوَّ ُأِقرَّ ْیِن، َف َالُة َرْكَعَت ْت الصَّ ا ُفِرَض ُل َم ْت: َأوَّ َالُة اَصـَالُة ا  َقاَل ـَفِر َوُأِتمَّـْت َص َفِر َوُأِتمَّْت لسَّ لسَّ
   ..َصَالُة اْلَحَضِر ُمتََّفٌق َعَلْیهِ َصَالُة اْلَحَضِر ُمتََّفٌق َعَلْیهِ 

: ُثمَّ َهاَجَر، َفُفِرَضْت َأْر�َ  : ُثمَّ َهاَجَر، َفُفِرَضْت َأْر�َ َوِلْلُبَخاِريِّ لِ َوِلْلُبَخاِريِّ َفِر َعَلى اْألَوَّ ْت َصَالُة السَّ لِ ًعا، َوُأِقرَّ َفِر َعَلى اْألَوَّ ْت َصَالُة السَّ َزاَد َأْحَمُد: إالَّ اْلَمْغِرَب َفِإنََّها َزاَد َأْحَمُد: إالَّ اْلَمْغِرَب َفِإنََّها   ..ًعا، َوُأِقرَّ
ْبَح، َفِإنَّهَ  ْبَح، َفِإنَّهَ ِوْتُر النََّهاِر، َوِ�الَّ الصُّ  ".".َتُطوُل ِفیَها اْلِقَراَءةُ َتُطوُل ِفیَها اْلِقَراَءةُ   ااِوْتُر النََّهاِر، َوِ�الَّ الصُّ

 ُرخص السفر �م؟ُرخص السفر �م؟  ،،فإن الرُّخصفإن الرُّخص
 طالب: ...........طالب: ...........

 ال، أكثر أكثر.ال، أكثر أكثر.
 طالب: ...........طالب: ...........

 أر�عة: الجمع، والقصر، والفطر، والمسح.أر�عة: الجمع، والقصر، والفطر، والمسح.
 طالب: ...........طالب: ...........
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 الثالث األ�ام.الثالث األ�ام.
ـَالُة َرْكَعَتـْینِ "": : -اارضي هللا عنهرضـي هللا عنهـ–قول عائشة قول عائشـة  ُل َمـا ُفِرَضـْت الصَّ ْینِ َأوَّ َالُة َرْكَعَت ْت الصَّ ا ُفِرَض ُل َم تینُفِرضـت الصـالة ر�عتـین  أوأو–  َأوَّ   -ُفِرضت الصالة ر�ع

ــْت َصــَالُة اْلَحَضــرِ  ــَفِر َوُأِتمَّ ْت َصــَالُة السَّ رِ َفــُأِقرَّ َالُة اْلَحَض َفِر َوُأِتمَّْت َص َالُة السَّ ْت َص ُأِقرَّ ها: أوِجبت عندُفِرضــت معناهــا: أوِجبــت عنــد  ""َف قولمــن �قــول  ُفِرضت معنا �أن القصر �ــأن القصــر   من �
رت عند من �قـول: �ـأن القصـر لـیس بواجـبإإواجب، ومع هذا ال �قولون: واجب، ومع هذا ال �قولون:  رت عند من �قول: �أن القصر لیس بواجبنه فرض، و�قولون: ُقدِّ   ،،نه فرض، و�قولون: ُقدِّ

 وهم الجمهور.وهم الجمهور.
یة �قولون: فالحنفیـــة �قولـــون:  صر وان القصـــر واإإفالحنف هذا ال �قولون ، ومعنـــى ُفِرضـــت وجبـــت، ومـــع هـــذا ال �قولـــون جبجـــبن الق بت، ومع  نى ُفِرضت وج صر �ـــأن القصـــر   ، ومع �أن الق

 فرض، �قولون: واجب.فرض، �قولون: واجب.
لیس بواجب، وعلى هذالجمهــور �قولــون: القصــر لــیس بواجــب، وعلــى هــذ رت  ::ا معنى ُفِرضت عندهما معنــى ُفِرضــت عنــدهمالجمهور �قولون: القصر  رتُقــدِّ دِّ ها ولــیس معناهــا   ،،ُق ولیس معنا

 وجبت.وجبت.
 ن القصر فرض تبًعا للنص؟ن القصر فرض تبًعا للنص؟إإلماذا لم �قل الحنفیة: لماذا لم �قل الحنفیة: 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ثبت بدلیٍل ظني، طیب والقصر؟ ثابت �القرآن.ثبت بدلیٍل ظني، طیب والقصر؟ ثابت �القرآن.  ماما  الفرض ما ثبت بدلیٍل قطعي، والواجبالفرض ما ثبت بدلیٍل قطعي، والواجب

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

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال، هذه صالة الخوف.ال، هذه صالة الخوف.

 ......................طالب: طالب: 
عمنعــم یةداللتــه علــى الوجــوب فــي القــرآن ظنیــة  ،،ن قرآن ظن في ال ته على الوجوب  بوت قطعی� و�ن �ــان الثبــوت قطعی�ــ  ،،دالل �ان الث ته على الوجوب ، لكــن داللتــه علــى الوجــوب ااو�ن  كن دالل ، ل

الِة}  اٌح َأنْ اٌح َأنْ {َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجنَ {َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجنَ ظنیة، والذي في القرآن ظنیة، والذي في القرآن  الِة}َتْقُصُروا ِمَن الصَّ  ..]]101101[النساء:[النساء:  َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم-َفَرَض َرُسوُل ِهللا َفَرَض َرُسوُل ِهللا   ::نظیرهنظیره  ،،وثبوت الوجوب �مثل هذا الحدیث الحدیث ظنيوثبوت الوجوب �مثل هذا الحدیث الحدیث ظني

وهذا الحدیث وهـذا الحـدیث   ،،ولیست �فرض؛ ألنها ثبتت بهذا الحدیثولیست �فرض؛ ألنها ثبتت بهذا الحـدیث  ،،، قالوا: صدقة الفطر واجبة، قالوا: صدقة الفطر واجبةالِفطرِ الِفطرِ صدقة صدقة 
 ولیس �قطعي.ولیس �قطعي.  ،،ظنيظني

 نهم؟نهم؟المناظرة بیالمناظرة بی  وجهوجه  ماماطالب: طالب: 
 ُفِرضت صالة السفر ر�عتین، ُفِرضت الصالة ر�عتین، ُفِرضت.ُفِرضت صالة السفر ر�عتین، ُفِرضت الصالة ر�عتین، ُفِرضت.

 طالب: هو نظیر ماذا �ا شیخ؟طالب: هو نظیر ماذا �ا شیخ؟
 شرعي الصحیح الثابت �الفرض، وهم �قولون: لیس �فرض.شرعي الصحیح الثابت �الفرض، وهم �قولون: لیس �فرض.اآلن التعبیر �النص الاآلن التعبیر �النص ال

 طالب: هم �قولون: لیس �فرض؛ ألن الدلیل الظني عندهم على القاعدة؟طالب: هم �قولون: لیس �فرض؛ ألن الدلیل الظني عندهم على القاعدة؟
 ؟ ؟ حكمهحكمه  ماماعیة عیة اآلن اتباع األلفاظ الشر اآلن اتباع األلفاظ الشر 

 طالب: واجب.طالب: واجب.
 �فرض؟!�فرض؟!لیست لیست . تقول: . تقول: صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلمالصحابي �قول: فرض رسول هللا الصحابي �قول: فرض رسول هللا 
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 طالب: �جري على قاعدة عندهم.طالب: �جري على قاعدة عندهم.
مة على النصوص؟ مة على النصوص؟لكن قواعدهم ُمقدَّ  لكن قواعدهم ُمقدَّ

 �كون ال.�كون ال.أن أن طالب: األصل طالب: األصل 
 طالب: الحنفیة ُ�فرقون بین الفرض والواجب، الجمهور على خالفهم.طالب: الحنفیة ُ�فرقون بین الفرض والواجب، الجمهور على خالفهم.

 واجب.واجب.على أن الفرض هو العلى أن الفرض هو ال
ق بــین الفــرض والواجــب، �قولــون: الفــرض غیــر  یر طالــب: لمــاذا الجمهــور فــي الحــج �ــا شــیخ فــرَّ فرض غ جب، �قولون: ال فرض والوا بین ال ق  فرَّ شیخ  �ا  حج  في ال هور  ماذا الجم لب: ل طا

 في ذلك؟في ذلك؟الواجب في الحج وافقوا األحناف الواجب في الحج وافقوا األحناف 
 الفرض عندهم في الحج؟ مثِّل للفرض عندهم؟الفرض عندهم في الحج؟ مثِّل للفرض عندهم؟  ماماطیب طیب 

 طالب: الفرض إذا لم تأِت �ه �طل الحج.طالب: الفرض إذا لم تأِت �ه �طل الحج.
 قصدك الر�ن؟قصدك الر�ن؟

 طالب: نعم.طالب: نعم.
 الر�ن ما فیه إشكال.الر�ن ما فیه إشكال.

ق بین الفرض والواجب.كن مكن مطالب: لطالب: ل ق بین الفرض والواجب.علوم �ا شیخ أن الجمهور فرَّ  علوم �ا شیخ أن الجمهور فرَّ
هفرقـــوا بـــین األر�ـــان والواجبـــات، فرقـــوا بـــین الواجبـــات والمســـتحبات، هـــ ستحبات،  بات والم بین الواج بات، فرقوا  بین األر�ان والواج یذا قاعـــدتهم مطـــردة مـــا فیـــفرقوا  ما ف طردة  عدتهم م   ههذا قا

شك أن ما ثبت بدلیٍل قطعي شـك أن مـا ثبـت بـدلیٍل قطعـي   هه�عني مذهبهم مطَّرد، لكن هو اإلشكال �عني ما فی�عنـي مـذهبهم مطَّـرد، لكـن هـو اإلشـكال �عنـي مـا فیـ  إشكال، جارٍ إشكال، جـارٍ 
 فُیرجَّح علیه عند التعارض، لكن التسمیة؟ فُیرجَّح علیه عند التعارض، لكن التسمیة؟ مهور، مهور، أقوى مما ثبت بدلیٍل ظني حتى عند الجأقوى مما ثبت بدلیٍل ظني حتى عند الج

لِّ {َفَصــلِّ له تعالى: لــه تعــالى: ثبوتها �قو ثبوتهــا �قو   مع أنمــع أن  ،،ولیست �فرضولیســت �فــرض  ،،اآلن عندك صالة العید عند الحنفیة واجبةاآلن عنــدك صــالة العیــد عنــد الحنفیــة واجبــة {َفَص
 ودلیل قطعي، لكن الثبوت ظني الداللة.ودلیل قطعي، لكن الثبوت ظني الداللة.  ]]22[الكوثر:[الكوثر:  ِلَر�َِّك َواْنَحْر}ِلَر�َِّك َواْنَحْر}

 طالب: لماذا ظني الداللة؟طالب: لماذا ظني الداللة؟
 ة العید؟ة العید؟ها صالها صالصلِّ لر�ك، أي صالة هي أكید أنصلِّ لر�ك، أي صالة هي أكید أن

 ..]]22[الكوثر:[الكوثر:  {َواْنَحْر}{َواْنَحْر}طالب: قر�نة طالب: قر�نة 
 ما یلزم.ما یلزم.، ، ]]22[الكوثر:[الكوثر:  {َفَصلِّ ِلَر�َِّك َواْنَحْر}{َفَصلِّ ِلَر�َِّك َواْنَحْر}  ،،ما یلزمما یلزم  ،،ما یلزم �ا أخيما یلزم �ا أخي

َالُة َما َعَدا اْلَمْغِرَب "" ُل َما ُفِرَضْت الصَّ َالُة َما َعَدا اْلَمْغِرَب َأوَّ ُل َما ُفِرَضْت الصَّ ْت) َأيْ   ::َأيْ َأيْ   ))َرْكَعَتْینِ َرْكَعَتْینِ ((َأوَّ ْت) َأيْ َحَضًرا َوَسَفًرا (َفـُأِقرَّ ُأِقرَّ رَّ للااَُّ َأَقـرَّ للااَُّ   ::َحَضًرا َوَسَفًرا (َف عالى تعـالى   َأَق ت
َفِر ِ�ِإْ�َقاِئَها َرْكَعَتْینِ َص َص  َفِر ِ�ِإْ�َقاِئَها َرْكَعَتْینِ َالَة السَّ ِرَب یُ َوُأِتمَّْت َصـَالُة اْلَحَضـِر َمـا َعـَدا اْلَمْغـِرَب یُ ، ، َالَة السَّ َدا اْلَمْغ ا َع ِر َم َالُة اْلَحَض ي ا�ـُد ِفـي از ز َوُأِتمَّْت َص ـَلَواِت �ُد ِف َلَواِت لـثََّالِث الصَّ لثََّالِث الصَّ

ــَفرِ  ــَالِة السَّ ــى َص ــالنََّظِر إَل ــًة ِ� ــْت َتامَّ ــى َ�اَن ــا َحتَّ ــَد ِفیَه ــْت ِز� ــَراُد ِ�ُأِتمَّ ــْیِن، َواْلُم َفرِ َرْكَعَت َالِة السَّ ى َص ْت َتامًَّة �ِالنََّظِر إَل ا َحتَّى َ�اَن �َد ِفیَه َراُد ِ�ُأِتمَّْت ِز ــٌق عَ ُمتَّ ُمتَّ . . َرْكَعتَْیِن، َواْلُم ٌق عَ َف ــهِ َف هِ َلْی   ،،َلْی
 ..َوِلْلُبَخاِريِّ َوْحَدُه َعْن َعاِئَشةَ َوِلْلُبَخاِريِّ َوْحَدُه َعْن َعاِئَشةَ 

اَجَر َأيْ ُثــمَّ َهــاَجَر َأيْ  مَّ َه يُّ النَِّبــيُّ   ::ُث ُ َعَلْیــِه َوَســ-النَِّب ِه َوسَ َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ ا َأيْ َفُفِرَضــْت َأْرَ�ًعــا َأيْ   -لَّمَ لَّمَ َص ْت َأْرَ�ًع ْینِ َصــاَرْت َأْرَ�ًعــا ِبِزَ�ــاَدِة اْثَنَتــْینِ   ::َفُفِرَض اَدِة اْثَنَت ا ِبِزَ� اَرْت َأْرَ�ًع ، ، َص
ل ــى اْألَوَّ ــَفِر َعَل ــَالُة السَّ ْت َص ــرَّ لَوُأِق ى اْألَوَّ َفِر َعَل َالُة السَّ ْت َص ــى الْ   ::َأيْ َأيْ   َوُأقِرَّ ى الْ َعَل ــْرِض اْألَ َعَل ْرِض اْألَ َف لِ َف لِ وَّ ــِرَب َأيْ ، ، وَّ ــُد إالَّ اْلَمْغ ُد إالَّ اْلَمغِْرَب َأيْ َزاَد َأْحَم ــْن   ::َزاَد َأْحَم ْن َزاَدُه ِم َزاَدُه ِم

َالةُ َأوَّ َأوَّ ""  ::ِرَواَ�ٍة َعْن َعاِئَشَة َ�ْعَد َقْوِلَهاِرَواَ�ٍة َعْن َعاِئَشَة َ�ْعَد َقْوِلَها َالةُ ُل َما ُفِرَضْت الصَّ ا َفِإنََّهـا ، ، إالَّ اْلَمْغِرَب َفِإنََّها ُفِرَضْت َثَالًثاإالَّ اْلَمْغِرَب َفِإنََّها ُفِرَضْت َثَالًثا  ::َأيْ َأيْ   ""ُل َما ُفِرَضْت الصَّ َفِإنََّه
ِل اْألَْمرِ َضْت ِوتْ َضْت ِوتْ َفُفرِ َفُفرِ   ،،اْلَمْغِرَب ِوْتُر النََّهارِ اْلَمْغِرَب ِوْتُر النََّهارِ   ::َأيْ َأيْ  ِل اْألَْمرِ ًرا َثَالًثا ِمْن َأوَّ  ".".ًرا َثَالًثا ِمْن َأوَّ
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ا أن الوتر خاتمة ا أن الـوتر خاتمـة وتر النهار �عني: هي مشبهة للوتر �اعتبارها وقعت خاتمًة لصلوات النهار، �موتر النهار �عني: هي مشبهة للوتر �اعتبارها وقعت خاتمًة لصـلوات النهـار، �مـ
 لصالة اللیل.لصالة اللیل.

ْبَح َفِإنََّها َتُطوُل ِفیَها اْلِقَراَءةُ "" ْبَح َفِإنََّها َتُطوُل ِفیَها اْلِقَراَءةُ َوِ�الَّ الصُّ  ..َوِ�الَّ الصُّ
َفِر؛ ِألَنَّ ُفِرَضْت ِ�َمْعَنى َوَجَبْت ْصِر ِفي ْصِر ِفي ِفي َهَذا اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى ُوُجوِب اْلقَ ِفي َهَذا اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى ُوُجوِب اْلقَ  َفِر؛ ِألَنَّ ُفِرَضْت ِ�َمْعَنى َوَجَبْت السَّ ْذَهُب َوُوُجوُ�ـُه َمـْذَهُب   ،،السَّ ُه َم َوُوُجوُ�

اِفِعيُّ َوَجَماَعٌة: إنَُّه ُرْخَصـةٌ اْلَهاَدِو�َِّة، َواْلَحَنِفیَِّة َوَغْیرِ اْلَهاَدِو�َِّة، َواْلَحَنِفیَِّة َوَغْیرِ  ةٌ ِهْم َوَقاَل الشَّ اِفِعيُّ َوَجَماَعٌة: إنَُّه ُرْخَص لُ َوالتََّمـاُم َأْفَضـلُ   ،،ِهْم َوَقاَل الشَّ اُم َأْفَض اُلواَوَقـاُلوا  ،،َوالتََّم ْت ُفِرَضـْت   ::َوَق ُفِرَض
َرْت َأْو ُفِرَضْت لِ  َرْت َأْو ُفِرَضْت لِ ِ�َمْعَنى ُقدِّ {َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا {َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا   ::َواْسَتَدلُّوا ِ�َقْوِلِه َتَعاَلىَواْسَتَدلُّوا ِ�َقْوِلِه َتَعاَلى  ،،اْلَقْصرَ اْلَقْصرَ   َمْن َأَرادَ َمْن َأَرادَ ِ�َمْعَنى ُقدِّ

ــالِة} الِة}ِمــَن الصَّ َن الصَّ ساء:النســاء:[[  ِم ــُه َســاَفَر َأْصــَحاُب َرُســوِل للااَِّ   ،،]]101101الن وِل للااَِّ َوِ�َأنَّ َحاُب َرُس اَفَر َأْص ــِه َوَســلَّمَ -َوِ�َأنَُّه َس ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ُه َمَعــُه   -َص َمَع
رُ َفِمــْنُهْم َمــْن َ�ْقُصــرُ  ْن َ�ْقُص ْنُهْم َم نْ َوِمــنْ   ،،َفِم ــِتمُّ َوِم ِتمُّ ُهْم َمــْن ُی ْن ُی ــَأنَّ ُعْثَمــانَ ُهْم َم انَ ، َوَال َ�ِعیــُب َ�ْعُضــُهْم َعَلــى َ�ْعــٍض، َوِ� ٍض، َو�َِأنَّ ُعْثَم ى َ�ْع ُهْم َعَل یُب َ�ْعُض رضي هللا رضــي هللا –  ، َوَال َ�ِع

 ..َأْخَرَج َذِلَك ُمْسِلمٌ َأْخَرَج َذِلَك ُمْسِلمٌ   ،،َشةُ َشةُ َوَ�َذِلَك َعائِ َوَ�َذِلَك َعائِ   ،،َ�اَن ُیِتمُّ َ�اَن ُیِتمُّ   -عنهعنه
َة ِفیَهاَورُ َورُ  َة ِفیَهادَّ ِ�َأنَّ َهِذِه َأْفَعاُل َصَحاَ�ٍة َال ُحجَّ  ".".دَّ ِ�َأنَّ َهِذِه َأْفَعاُل َصَحاَ�ٍة َال ُحجَّ

 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-لكنها �حضرته لكنها �حضرته 
ِغیِر ِمْن َحِدیِث اْبـِن ُعَمـَر َمْوُقوًفـاَوِ�َأنَُّه َأْخرَ َوِ�َأنَُّه َأْخرَ "" اَج الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ َر َمْوُقوًف ِن ُعَم ِغیِر ِمْن َحِدیِث اْب ـَفِر َرْكَعَتـاِن َنَزلَ   ::َج الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ اِن َنَزلَ َصـَالُة السَّ َفِر َرْكَعَت َالُة السَّ ْن َتـا ِمـْن َص ا ِم َت

وُهَمـــا ـــَماِء َفـــِإْن ِشـــْئُتْم َفُردُّ االسَّ وُهمَ ْئُتْم َفُردُّ َماِء فَِإْن ِش ـــُه َمْوُثوُقـــوَن َوُهـــَو َتْوِقیـــٌف إْذ َال َمْســـَرحَ   ..السَّ َرحَ َقـــاَل اْلَهْیَثِمـــيُّ ِرَجاُل یٌف إْذ َال َمْس یِه ِفیـــِه   قَاَل اْلَهْیَثمِيُّ ِرَجالُُه َمْوُثوقُوَن َوهَُو َتْوِق ِف
ِحیحِ ِلِالْجِتَهاِلِالْجِتَها ِحیحِ ِد، َوَأْخَرَج َأْ�ًضا َعْنُه ِفي اْلَكِبیِر ِبِرَجاِل الصَّ ـَفِر َرْكَعَتـاِن َمـْن َخـاَلفَ   ::ِد، َوَأْخَرَج َأْ�ًضا َعْنُه ِفي اْلَكِبیِر ِبِرَجاِل الصَّ اَلفَ َصـَالُة السَّ ْن َخ اِن َم َفِر َرْكَعَت َالُة السَّ ـنََّة   َص نََّة السُّ السُّ

نََّة َدِلیٌل َعَلى َرْفِعِه َ�َما ُهَو َمْعُروٌف.  ::َوِفي َقْوِلهِ َوِفي َقْوِلهِ   ..َكَفرَ َكَفرَ  نََّة َدِلیٌل َعَلى َرْفِعِه َ�َما ُهَو َمْعُروٌف.السُّ  السُّ
ِم ِفي اْلَهْديِ  ِم ِفي اْلَهْديِ َقاَل اْبُن اْلَقیِّ : َ�انَ   َقاَل اْبُن اْلَقیِّ : َ�انَ النََّبِويِّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ - َ�ْقِصُر  َ�ْقِصُر النََّبِويِّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َ�اِعیََّة َفُیَصلِّیَها َرْكَعَتـْیِن   -َصلَّى للااَّ ْیِن الرُّ َ�اِعیََّة َفُیَصلِّیَها َرْكَعَت الرُّ

ةِ ُمَساِفًرا إَلى َأْن َیْرِجـَع إَلـى اْلَمِدیَنـةِ   ِمْن ِحیِن َ�ْخُرجُ ِمْن ِحیِن َ�ْخُرجُ  ى اْلَمِدیَن َع إَل ـَفِر   ،،ُمَساِفًرا إَلى َأْن َیْرِج َ�اِعیَّـَة ِفـي السَّ َفِر َوَلـْم َیْثُبـْت َعْنـُه َأنَّـُه َأَتـمَّ الرُّ ي السَّ َ�اِعیََّة ِف مَّ الرُّ ُه َأنَُّه َأَت ْت َعْن ْم َیْثُب َوَل
 "."."إالَّ اْلَمْغِرَب" َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ َشْرِعیََّتَها ِفي اْألَْصِل َثَالًثا َلْم َتَتَغیَّْر "إالَّ اْلَمْغِرَب" َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ َشْرِعیََّتَها ِفي اْألَْصِل َثَالًثا َلْم َتَتَغیَّْر   ::َة، َوِفي َقْوِلَهاَة، َوِفي َقْوِلَهاَأْلَبتَّ َأْلَبتَّ 

نها ُتقصر المغرب �غیرها، هذا ُیذ�ر عن ابن دحیة، أبو الخطاب بن دحیة ُنِقل نها ُتقصر المغرب �غیرهـا، هـذا ُیـذ�ر عـن ابـن دحیـة، أبـو الخطـاب بـن دحیـة ُنِقـل إإال: ال: وشذ من قوشذ من ق
ل علیه.  ل علیه. في الشروح عنه، لكنه ال ُ�عوَّ  في الشروح عنه، لكنه ال ُ�عوَّ

ْزٍء َصَالُة النََّهاِر َ�اَنْت َشْفًعا، َواْلَمْغِرُب آِخُرَها ِلُوُقوِعَها ِفي آِخِر ُجـْزٍء   ::َأيْ َأيْ   ""لنََّهارِ لنََّهارِ إنََّها ِوْتُر اإنََّها ِوْتُر ا""  ::َوَقْوُلَهاَوَقْوُلَها"" َصَالُة النََّهاِر َ�اَنْت َشْفًعا، َواْلَمْغِرُب آِخُرَها ِلُوُقوِعَها ِفي آِخِر ُج
وٌب إلَ  النََّهـاِر َفِهـَي ِوْتـٌر ِلَصـَالِة النََّهـاِر َ�َمـا َأنَّـُه ُشـِرَع اْلـِوْتُر ِلَصـَالِة اللَّْیـِل، َواْلـِوْتُر َمْحُبـوٌب إَلـِمنْ ِمنْ  ِوْتُر َمْحُب ِل، َواْل َالِة اللَّْی ِوْتُر ِلَص ِرَع اْل ا َأنَُّه ُش اِر َ�َم َالِة النََّه ٌر ِلَص َي ِوْت اِر َفِه   ى للااَِّ ى للااَِّ  النََّه

َم ِفـي اْلَحـِدیِث َ�مَ َ�مَ   َتَعاَلىَتَعاَلى ِدیِث ا َتَقـدَّ ي اْلَح َم ِف دَّ َ ِوْتـٌر ُ�ِحـبُّ اْلـِوْترَ ««ا َتَق ِوْترَ إنَّ للااَّ بُّ اْل ٌر ُ�ِح َ ِوْت اَوَقْوُلَهـا  »»إنَّ للااَّ ـْبَح" َفِإنََّهـا: ": "َوَقْوُلَه اإالَّ الصُّ ْبَح" َفِإنََّه ا َتُطـوُل ِفیَهـا   إالَّ الصُّ وُل ِفیَه َتُط
 ".".َأنَُّه َال ُ�ْقَصُر ِفي َصَالِتَها َفِإنََّها َرْكَعَتاِن َحَضًرا َوَسَفًراَأنَُّه َال ُ�ْقَصُر ِفي َصَالِتَها َفِإنََّها َرْكَعَتاِن َحَضًرا َوَسَفًرا  اْلِقَراَءُة ُتِر�دُ اْلِقَراَءُة ُتِر�دُ 

ل فیهــاوالعلة في ذلوالعلــة فــي ذلــ ل فیهاك أنهــا ُتطــوَّ قراءة، وُعبِّر عنها �القرآن؛ ألنه أطول أجزائها القــراءة، وُعبِّــر عنهــا �ــالقرآن؛ ألنــه أطــول أجزائهــا   ك أنها ُتطوَّ ِر}{َوُقــْرآَن اْلَفْجــِر}ال ْرآَن اْلَفْج   {َوُق
میَّ وهــذه صــالة الصــبح، فُســمیَّ   ]]7878[اإلسراء:[اإلســراء: ــر القــراءة فــي صــالة وهذه صالة الصبح، فُس قراءة في صالة ت �ــالقرآن؛ لطولــه فیهــا، فمــن ُ�قصِّ ر ال ها، فمن ُ�قصِّ �القرآن؛ لطوله فی ت 

 الصبح ال شك أن مخالف للسنَّة.الصبح ال شك أن مخالف للسنَّة.
قرأ اإل طالب: �النسبة لقراءة الفجر هل األفضل أن �قـرأ اإل  �نسـان فیهـا دائًمـا �ـطالب: �النسبة لقراءة الفجر هل األفضل أن � ا  ها دائًم سان فی مثًال المطوالت أم �كـون مـثًال ن كون  المطوالت أم �

 �قرأ �المطوالت و�قرأ في �عض األحیان �السور القصار؟�قرأ �المطوالت و�قرأ في �عض األحیان �السور القصار؟
 ال �أس؛ لئال ُ�ظن الوجوب. ال �أس؛ لئال ُ�ظن الوجوب. ففة ة لو قرأ أحیاًنا نادًرا �السور القصیر لو قرأ أحیاًنا نادًرا �السور القصیر 
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 طالب: الیوم اإلمام صلى �الزلزلة.طالب: الیوم اإلمام صلى �الزلزلة.
 الزلزلة على وجه الخصوص ورد فیها النص.الزلزلة على وجه الخصوص ورد فیها النص.

 طالب: ما هو النص؟طالب: ما هو النص؟
 أها في الر�عتین.أها في الر�عتین.الرسول قر الرسول قر 

 ب: في الفجر؟ب: في الفجر؟طالطال
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 واألصل اإلطالق.واألصل اإلطالق.  ،،�عض النصوص ُتقیدها �السور�عض النصوص ُتقیدها �السور  ،،علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم

 ............طالب: .....طالب: .....
یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–جاء أن قراءته جــاء أن قراءتــه  شبه فــي صــالة الصــبح مــن الخمســین إلــى الســتین ومــا أشــبه   -عل ستین وما أ لى ال في صالة الصبح من الخمسین إ

 �قرأ وال ست آ�ات.�قرأ وال ست آ�ات.هناك من ال هناك من ال   صبح، لكن اآلنصبح، لكن اآلنن مناسبة لصالة الن مناسبة لصالة الو و ن والستن والستو و ذلك، فالخمسذلك، فالخمس
 طالب: الستین �ا شیخ في الر�عتین؟طالب: الستین �ا شیخ في الر�عتین؟

 في الر�عة الواحدة.في الر�عة الواحدة.  ،،الال
 طالب: ...........طالب: ...........

 كیف؟كیف؟
 ئة آ�ة؟ئة آ�ة؟طالب: �عني ماطالب: �عني ما

 �صیر؟�صیر؟ماذا ماذا   ،،مائة آ�ة نعممائة آ�ة نعم
َم اَنـْت اْلِقـَراَءُة ُمْعَظـَم ِ�ُقْرآِن اْلَفْجِر َلمَّا �َ ِ�ُقْرآِن اْلَفْجِر َلمَّا �َ   َوِلَذِلَك ُعبَِّر َعْنَها ِفي اْآلَ�ةِ َوِلَذِلَك ُعبَِّر َعْنَها ِفي اْآلَ�ةِ   ،،ِألَنَُّه ُشِرَع ِفیَها َتْطِو�ُل اْلِقَراَءةِ ِألَنَُّه ُشِرَع ِفیَها َتْطِو�ُل اْلِقَراَءةِ "" َراَءُة ُمْعَظ ْت اْلِق اَن

.َفُعبَِّر َعْنَها ِبَها ِمْن إْطَالِق اْلُجْزِء َفُعبَِّر َعْنَها ِبَها ِمْن إْطَالِق اْلُجْزِء   ،،َأْرَكاِنَها ِلُطوِلَها ِفیَهاَأْرَكاِنَها ِلُطوِلَها ِفیَها .اْألَْعَظِم َعَلى اْلُكلِّ  اْألَْعَظِم َعَلى اْلُكلِّ
َة َوَعــْن َعاِئَشــَة  ْن َعاِئَش ُ َعْنَهــا-َوَع اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنَه َي للااَّ يَّ َأنَّ النَِّبــيَّ : : -َرِض ُ َعَلْیــِه َوَســلَّ -َأنَّ النَِّب لَّ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــ  -مَ مَ َص ي السَّ َ�ــاَن َ�ْقُصــُر ِفــي السَّ ُر ِف اَن َ�ْقُص   َفرِ َفرِ َ�

 ".".اْألَْرَ�َعُة اْألَْفَعاُل ِ�اْلُمَثنَّاِة التَّْحِتیَّةِ اْألَْرَ�َعُة اْألَْفَعاُل ِ�اْلُمَثنَّاِة التَّْحِتیَّةِ   ..َوَ�ُصوُم َوُ�ْفِطرُ َوَ�ُصوُم َوُ�ْفِطرُ   ،،َوُ�ِتمُّ َوُ�ِتمُّ 
ها م�عنــي أنهــا م ني أن بي ضــافة مســندة إلــى النبــي �ع لى الن سندة إ سالمعلیــه الصــالة والســالم–ضافة م صالة وال یه ال مام، ومضــافة إلیــه، القصــر واإلتمــام،   -عل صر واإلت یه، الق ضافة إل وم

 والفطر والصیام.والفطر والصیام.
 ى �ا شیخ؟ى �ا شیخ؟ُتقضُتقض  ،،عها مع وقت النهي المضیَّقعها مع وقت النهي المضیَّقطالب: في الفرائض �ا شیخ ما وضطالب: في الفرائض �ا شیخ ما وض

ـْمُس َفَقـْد َأْدَركَ   صالةصالة  َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمنْ َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمنْ ««  ،،ُتقضى نعمُتقضى نعم ـْبِح َقْبـَل َأْن َتْطُلـَع الشَّ ْد َأْدَركَ الصُّ ْمُس َفَق َع الشَّ َل َأْن َتْطُل ْبِح َقْب ـْبحَ الصُّ ْبحَ  الصُّ �عني �عنـي » »  الصُّ
فال ُ�صلیها إال ذهب فـال ُ�صـلیها إال ذهـب   ،،وُأضیف إلیها أخرى، الحنفیة �قولون: ال، إذا طلعت الشمس تبطل صالتهوُأضیف إلیها أخرى، الحنفیة �قولون: ال، إذا طلعت الشمس تبطـل صـالته

 والصحیح أنها ُتقضى.والصحیح أنها ُتقضى.وقت النهي، وقت النهي، 
 ........طالب: .......طالب: .......

 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........
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ء ء ، والسجدة إنما هي الر�عة، وهم �قولون: المراد أي جز ، والسجدة إنما هي الر�عة، وهم �قولـون: المـراد أي جـز ةةمن أدرك سجدمن أدرك سجد  ::تتجاء في �عض الروا�اجاء في �عض الروا�ا
 من الصالة، ما دام �بَّر قبل خروج الوقت أدرك الوقت.من الصالة، ما دام �بَّر قبل خروج الوقت أدرك الوقت.

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأْي َأنَُّه َأْي َأنَُّه "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اَ�اَن َ�فْ َ�اَن َ�فْ   -َصلَّى للااَّ اَعُل َهَذا، َوَهَذا َرَواُه الدَّ َوُرَواُتُه ِمْن َطِر�ِق َعَطاٍء َوُرَواُتُه ِمْن َطِر�ِق َعَطاٍء   ،،َرُقْطِنيُّ َرُقْطِنيُّ َعُل َهَذا، َوَهَذا َرَواُه الدَّ
"""  ::َوَقاَلْت َوَقاَلْت   ،،ْن َعاِئَشَة ِمْن ِفْعِلَهاْن َعاِئَشَة ِمْن ِفْعِلَهاَعْن َعاِئَشَة ِثَقاٌت إالَّ َأنَُّه َمْعُلوٌل، َواْلَمْحُفوُظ عَ َعْن َعاِئَشَة ِثَقاٌت إالَّ َأنَُّه َمْعُلوٌل، َواْلَمْحُفوُظ عَ  "إنَّـُه َال َ�ُشـقُّ َعَلـيَّ يَّ قُّ َعَل   ،،إنَُّه َال َ�ُش

 ..َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ 
ْرَوَة َرَوى َعنْ َفـِإنَّ ُعـْرَوَة َرَوى َعنْ   ،،ُه َأْحَمدُ ُه َأْحَمدُ َواْسَتْنَكرَ َواْسَتْنَكرَ  ِإنَّ ُع َل ُعْثَمـاُن َ�َمـا ِفـي َف َلـْت َ�َمـا َتـَأوَّ ي َهـا َأنََّهـا َ�اَنـْت ُتـِتمُّ، َوَأنََّهـا َتَأوَّ ا ِف اُن َ�َم َل ُعْثَم َأوَّ ا َت ْت َ�َم َل ا َتَأوَّ ِتمُّ، َوَأنََّه ْت ُت ا َ�اَن ا َأنََّه َه

ِحیحِ  ِحیحِ الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اَن ِعْنَدَها َعْن النَِّبيِّ اَن ِعْنَدَها َعْن النَِّبيِّ َفَلْو �َ َفَلْو �َ   ،،الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْرَوةُ ِرَواَ�ٌة َلْم َ�ُقْل ُعـْرَوةُ   -َصلَّى للااَّ ا إنََّهـا   ::ِرَواَ�ٌة َلْم َ�ُقْل ُع َلـْت إنََّه ْت َتَأوَّ َل   ،،َتَأوَّ
ِحیَحیْ  ِحیَحیْ َوَقْد َثَبَت ِفي الصَّ  ".".ِن ِخَالُف َذِلكَ ِن ِخَالُف َذِلكَ َوَقْد َثَبَت ِفي الصَّ

لــت لتلكــن مــا �منــع أن �كــون هــذا فهمــه، هــذا فهــم عــروة أنهــا تأوَّ یل منه�عنــي تعلیــل منــه  ،،لكن ما �منع أن �كون هذا فهمه، هذا فهم عروة أنها تأوَّ ولیس منها، ما ولــیس منهــا، مــا   ،،�عني تعل
ل عثمان.قالقال لت مثلما تأوَّ ل عثمان.ت: إني تأوَّ لت مثلما تأوَّ  ت: إني تأوَّ
اَرُقْطِنيُّ َعْن َعَطاٍء، َواْلَبْیَهِقيِّ "" اَرُقْطِنيُّ َعْن َعَطاٍء، َواْلَبْیَهِقيِّ َوَأْخَرَج َأْ�ًضا الدَّ ُه َعـْن َعاِئَشـَة َأنََّهـا اْعَتَمـَرْت َمَعـُه   َوَأْخَرَج َأْ�ًضا الدَّ َرْت َمَع ا اْعَتَم َة َأنََّه ْن َعاِئَش ُ َعَلْیـِه -َع ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

لَّمَ َوَســلَّمَ  ــةَ   -َوَس ى َمكَّةَ ِمــْن اْلَمِدیَنــِة إَلــى َمكَّ ِة إَل ْن اْلَمِدیَن ْت َحتَّــى إَذا َقــِدَمْت َقاَلــْت   ،،ِم ِدَمْت َقاَل ولَ َ�ــا َرُســولَ   ::َحتَّى إَذا َق ا َرُس ــي  ،،للااَِّ للااَِّ   َ� يِ�ــَأِبي َأْنــَت َوُأمِّ َت َوُأمِّ َأِبي َأْن ُت َأْتَمْمــُت   ،،ِ� َأْتَمْم
 ..َوَما َعاَب َعَليَّ َوَما َعاَب َعَليَّ   ،،»»ا َعاِئَشةُ ا َعاِئَشةُ َأْحَسْنِت �َ َأْحَسْنِت �َ ««  ::َوَقَصْرُت، َوَأْفَطْرُت َوُصْمُت َفَقالَ َوَقَصْرُت، َوَأْفَطْرُت َوُصْمُت َفَقالَ 

ُن َقـاَل اْبــُن  اَل اْب مِ َق مِ اْلَقــیِّ یِّ ْد ُرِوَي َوَقــْد ُرِوَي   ::اْلَق ِتمُّ َكــاَن َ�ْقُصــُر َوُتـِتمُّ ((َوَق ُر َوُت اَن َ�ْقُص ُل ِ�اْلَیــاِء آِخــِر اْلُحــُروفِ   ))َك ُروفِ اْألَوَّ ِر اْلُح اِء آِخ ُل ِ�اْلَی ــاِة ِمــْن َوالثَّاِني ِ�الْ َوالثَّــاِني ِ�الْ   ،،اْألَوَّ ْن ُمَثنَّ ُمَثنَّاِة ِم
 ..ِضَعْینِ ِضَعْینِ َأْي َتْأُخُذ ِهَي ِ�اْلَعِز�َمِة ِفي اْلَموْ َأْي َتْأُخُذ ِهَي ِ�اْلَعِز�َمِة ِفي اْلَموْ   ،،َوَ�َذِلَك ُ�ْفِطُر َوَتُصومُ َوَ�َذِلَك ُ�ْفِطُر َوَتُصومُ   ،،َفْوقُ َفْوقُ 

ُن َتْیِمیَّةَ َقــاَل َشــْیُخَنا اْبــُن َتْیِمیَّــةَ  ْیُخَنا اْب اَل َش لٌ َوَهــَذا َ�اِطــلٌ   ::-ه هللاه هللارحمرحمــ–  َق َذا َ�اِط وَل للااَِّ َمــا َ�اَنــْت ُأمُّ اْلُمــْؤِمِنیَن ِلُتَخــاِلَف َرُســوَل للااَِّ   ،،َوَه اِلَف َرُس ْؤِمِنیَن ِلُتَخ ْت ُأمُّ اْلُم ا َ�اَن -َم
ُ َعَلْیهِ  ُ َعَلْیهِ َصلَّى للااَّ لَّمَ  َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَّ ـِحیِح َعْنَهـا  - َوَس اَوَجِمیـَع َأْصـَحاِ�ِه َفُتَصـلَِّي ِخـَالَف َصـَالِتِهْم، َوِفـي الصَّ ِحیِح َعْنَه ي الصَّ َالِتِهْم، َوِف َالَف َص لَِّي ِخ َحاِ�ِه َفُتَص یَع َأْص  للااََّ  للااََّ إنَّ إنَّ   ::َوَجِم

َالَة َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتیْ  َالَة َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتیْ َفَرَض الصَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفَلمَّا َهاَجَر َرُسوُل للااَِّ َفَلمَّا َهاَجَر َرُسوُل للااَِّ   ،،نِ نِ َفَرَض الصَّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ِة ِز�َد إَلـى اْلَمِدیَنـِة ِز�ـَد   -َص ى اْلَمِدیَن إَل
َالةِ ِفــي َصــَالةِ  ي َص رِ اْلَحَضــرِ   ِف ــَفرِ   ،،اْلَحَض ْت َصــَالُة السَّ َفرِ َوُأِقــرَّ َالُة السَّ ْت َص رَّ لِّي خِ َفَكْیــَف ُ�َظــنُّ ِبَهــا َمــَع َذِلــَك َأنََّهــا ُتَصــلِّي ِخــ  ..َوُأِق ا ُتَص َك َأنََّه َع َذِل ا َم نُّ ِبَه َف ُ�َظ َالِتِه َالَف َصــَالِتِه َفَكْی َالَف َص

 َوَصَالِة اْلُمْسِلِمیَن َمَعُه.َوَصَالِة اْلُمْسِلِمیَن َمَعُه.
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَقْد َأَتمَّْت َعاِئَشُة َ�ْعَد َمْوِتِه َوَقْد َأَتمَّْت َعاِئَشُة َ�ْعَد َمْوِتِه   ::ْلتْلتقُ قُ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ُرهُ ْیـُرهُ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوغَ َقاَل اْبُن َعبَّـاٍس َوغَ   ،،-َصلَّى للااَّ َلـْت   ::ْی ْت إنََّهـا َتَأوَّ َل ا َتَأوَّ إنََّه

َل ُعْثَمانُ  َل ُعْثَمانُ َكَما َتَأوَّ  ..اْنَتَهىاْنَتَهى  ،،َكَما َتَأوَّ
ْحَمِن ْبـِن اْألَْسـَوِد َعـْن َعاِئَشـةَ َفِإنَُّه ِمْن ِرَواَ�ِة َفِإنَُّه ِمْن ِرَواَ�ِة   ،،ْخُتِلَف ِفي اتَِّصاِلهِ ْخُتِلَف ِفي اتَِّصاِلهِ اا  َهَذا َوَحِدیُث اْلَباِب َقدَهَذا َوَحِدیُث اْلَباِب َقد ةَ َعْبـِد الـرَّ ْن َعاِئَش َوِد َع ِن اْألَْس ْحَمِن ْب لرَّ ِد ا   ،،َعْب

اَرُقْطِنيُّ  اَرُقْطِنيُّ َقاَل الـدَّ لدَّ وَ إنَّـُه َأْدَرَك َعاِئَشـَة َوُهـوَ   ::َقاَل ا َة َوُه قٌ ُمَراِهـقٌ   إنَُّه َأْدَرَك َعاِئَش نُِّف َقـاَل اْلُمَصـنُِّف   ،،ُمَراِه اَل اْلُمَص ُه للااَُّ َرِحَمـُه للااَُّ -َق الَ ُهـَو َ�َمـا َقـالَ   -َرِحَم ا َق َو َ�َم ي َفِفـي   ،،ُه َفِف
اُأْدِخَل َعَلْیَها َوُهَو َصـِغیٌر َوَلـْم َ�ْسـَمْع ِمْنَهـا  ::اِتمٍ اِتمٍ َوَقاَل َأُبو حَ َوَقاَل َأُبو حَ   ،، َوَغْیرِِه َما َ�ْشَهُد ِلَذِلكَ  َوَغْیرِِه َما َ�ْشَهُد ِلَذِلكَ َتاِر�ِخ اْلُبَخاِريِّ َتاِر�ِخ اْلُبَخاِريِّ  َمْع ِمْنَه ْم َ�ْس ِغیٌر َوَل   ،،ُأْدِخَل َعَلْیَها َوُهَو َص

َعى اْبُن َأِبي َشْیَبَة َوالطََّحاوِ  َعى اْبُن َأِبي َشْیَبَة َوالطََّحاوِ َوادَّ اَرُقْطِنيِّ ِفي اْلَحِدیثِ   ،،يُّ ُثُبوَت َسَماِعِه ِمْنَهايُّ ُثُبوَت َسَماِعِه ِمْنَهاَوادَّ اَرُقْطِنيِّ ِفي اْلَحِدیثِ َواْخَتَلَف َقْوُل الدَّ اَل َفَقـاَل   ،،َواْخَتَلَف َقْوُل الدَّ َفَق
َننِ   ِفيِفي َننِ السُّ  اْلُمْرَسُل َأْشَبُه.اْلُمْرَسُل َأْشَبُه.  ::َوَقاَل ِفي اْلِعَللِ َوَقاَل ِفي اْلِعَللِ   ،،َحَسنٌ َحَسنٌ   إْسَناُدهُ إْسَناُدهُ   ::السُّ
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اِرحُ   ،،َهَذا َ�َالُم اْلُمَصنِّفِ َهَذا َ�َالُم اْلُمَصنِّفِ  اِرحُ َوَنَقَلُه الشَّ اَرُقْطِنيِّ   ،،َوَنَقَلُه الشَّ اَرُقْطِنيِّ َوَراَجْعت ُسَنَن الدَّ الَ َفَرَأْیته َساَقُه َوَقـالَ   َوَراَجْعت ُسَنَن الدَّ ِحیحٌ إنَّـُه َصـِحیحٌ   ::َفَرَأْیته َساَقُه َوَق مَّ ُثـمَّ   ،،إنَُّه َص ُث
رٍ ِفیِه اْلَعـَالُء ْبـُن ُزَهْیـرٍ  ُن ُزَهْی َالُء ْب لذَّ َوَقـاَل الـذَّ   ،،ِفیِه اْلَع اَل ا یَزانِ َهِبيُّ ِفـي اْلِمیـَزانِ َوَق ي اْلِم ینٍ َوثََّقـُه اْبـُن َمِعـینٍ   ::َهِبيُّ ِف ُن َمِع ُه اْب ُن ِحبَّانَ َقـاَل اْبـُن ِحبَّـانَ وَ وَ   ،،َوثََّق اَل اْب اَن ِممَّْن َ�ـاَن ِممَّـْن   ::َق �َ

 ى.ى.َیْرِوي َعْن الثَِّقاِت ِممَّا َال ُ�ْشِبُه َحِدیَث اْألَْثَباِت اْنَتهَ َیْرِوي َعْن الثَِّقاِت ِممَّا َال ُ�ْشِبُه َحِدیَث اْألَْثَباِت اْنَتهَ 
 ".".اْألَْثَباتَ اْألَْثَباتَ   َفَبَطَل اِالْحِتَجاُج ِ�ِه ِفیَما َلْم ُیَواِفقَفَبَطَل اِالْحِتَجاُج ِ�ِه ِفیَما َلْم ُیَواِفق

 فال ُ�عتمد قوله.فال ُ�عتمد قوله.  ،،وابن حبان ُیباِلغ إذا جرحوابن حبان ُیباِلغ إذا جرح  ،،لكن ما دام وثَّقه ابن معینلكن ما دام وثَّقه ابن معین
َعاُء اْبِن َحْزٍم َجَهاَلَتهُ   َوَ�َطلَ َوَ�َطلَ "" َعاُء اْبِن َحْزٍم َجَهاَلَتهُ ِبَهَذا ادِّ اًال َفَقْد ُعِرَف َعْیًنا َوَحـاًال   ،،ِبَهَذا ادِّ ِم َ�ْعـَد رِ   ،،َفَقْد ُعِرَف َعْیًنا َوَح َد رِ َوَقـاَل اْبـُن اْلَقـیِّ ِم َ�ْع یِّ ُن اْلَق اَل اْب ِدیِث َواَیِتـِه ِلَحـِدیِث َوَق ِه ِلَح َواَیِت

ْسَالِم َ�ُقولُ  ْسَالِم َ�ُقولُ َعاِئَشَة َهَذا َما َلْفُظُه: َوَسِمْعت َشْیَخ اإلِْ وِل للااَِّ َهَذا َ�ِذٌب َعَلى َرُسـوِل للااَِّ وَ وَ   ::َعاِئَشَة َهَذا َما َلْفُظُه: َوَسِمْعت َشْیَخ اإلِْ ُ َعلَ -َهَذا َ�ِذٌب َعَلى َرُس ُ َعلَ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ ِه ْیـِه َص ْی
 ..اْنَتَهىاْنَتَهى  -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 

ِتمُّ ِ�اْلُمَثنَّاِة التَّْحِتیَّةِ ُیِر�ُد ِرَواَ�َة َ�ْقُصـُر َوُ�ـِتمُّ ِ�اْلُمَثنَّـاِة التَّْحِتیَّـةِ  ُر َوُ� كَ َوَجَعـَل َذِلـكَ   ،،ُیِر�ُد ِرَواَ�َة َ�ْقُص َل َذِل ِه  ِمـْن ِفْعِلـِه َوَجَع ْن ِفْعِل ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ - ِم لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َفِإنَُّه َفِإنَّـُه   ،،-َص
 ".".ِفي َسَفٍر، َوَال َصاَم ِفیِه َفْرًضاِفي َسَفٍر، َوَال َصاَم ِفیِه َفْرًضا  ِ�َأنَُّه َلْم ُیِتمَّ ُرَ�اِعیَّةً ِ�َأنَُّه َلْم ُیِتمَّ ُرَ�اِعیَّةً   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -َثَبَت َعْنُه َثَبَت َعْنُه 

 طالب: ما الصحیح في هذه المسألة �ا شیخ؟طالب: ما الصحیح في هذه المسألة �ا شیخ؟
 كیف؟كیف؟

 هذا غیر صحیح؟هذا غیر صحیح؟أن أن أم أم   ،،-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–خالف النبي خالف النبي طالب: أن عائشة هل �انت تُ طالب: أن عائشة هل �انت تُ 
 على �لٍّ هي أتمت.على �لٍّ هي أتمت.

 طالب: �عد موته؟طالب: �عد موته؟
 هذا ما فیه إشكال.هذا ما فیه إشكال.  ،،ثابتثابت  موتهموته  �عد�عد

 طالب: أتمت في السفر؟طالب: أتمت في السفر؟
في الأتمـــت فـــي ال مت  ته ســـفر نعـــم، وفـــي حیاتـــه أت عم، وفي حیا سالمعلیـــه الصـــالة والســـالم–سفر ن صالة وال یه ال صحیحجـــاء فـــي الحـــدیث الصـــحیح  -عل حدیث ال في ال نا فمنـــا   ::جاء  فم

  اام على المفطر، فیكون الترخص وعدمه سائغً م علــى المفطــر، فیكــون التــرخص وعدمــه ســائغً ومنا �ذا، فلم �عب الصائومنــا �ــذا، فلــم �عــب الصــائ  ،،ومنا المفطرومنــا المفطــر  ،،الصائمالصـائم
سالمعلیــه الصــالة والســالم–�إقراره �ــإقراره  یه الصالة وال كن �ونه أفضلكــن �ونــه أفضــ  ،،-عل علل أو لــیس �أفضــل هــو مــا فعــلل ما ف لیس �أفضل هو  یه الصالة علیــه الصــالة   -ل أو  عل
 ..-والسالموالسالم

في طالــب: ألــیس األفضــل فــي  ضل  لیس األف لب: أ بي الســفر الصــیام علــى أن النبــي طا لى أن الن صیام ع سفر ال یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–ال ثر �ــان أكثــر   -صلى هللا عل �ان أك
 �ان...؟�ان...؟  وما أفطر إال في الغزوة الواحدة فقط التيوما أفطر إال في الغزوة الواحدة فقط التي  ،،أحواله الصیامأحواله الصیام

ْوُم ««وقال: وقال:   ،،»»ُأوَلِئَك اْلُعَصاةُأوَلِئَك اْلُعَصاة««لكنه قال: لكنه قال:  ْوُم لیَس ِمَن الِبرِّ الصَّ َفرِ لیَس ِمَن الِبرِّ الصَّ َفرِ في السَّ  ..»»في السَّ
قططالــب: مــن أجــل الحادثــة هــذه فقــط هذه ف ثة  جل الحاد من أ لب:  سفار أمــا فــي �قیــة األســفار   ،،طا یة األ في �ق ما  یه صــلى هللا علیــه -  اامً مً صائصــائ�ان �ــان قد قــد ففأ صلى هللا عل

 ..-وسلموسلم
فإذا وجدت علــى �ــلٍّ النصــوص ال �مكــن التوفیــق بینهــا إال إذا ُحِمــل تــرك الصــیام علــى المشــقة، فــإذا وجــدت  صیام على المشقة،  ترك ال ل  ها إال إذا ُحِم یق بین �لٍّ النصوص ال �مكن التوف على 

 مشقة فأولئك العصاة، إذا لم ُتوجد فال �أس �الصیام.مشقة فأولئك العصاة، إذا لم ُتوجد فال �أس �الصیام.الال
 مسألة القصر �ا شیخ؟مسألة القصر �ا شیخ؟  ،،لصیاملصیامطالب: هذه مسألة اطالب: هذه مسألة ا

 فیها؟فیها؟ماذا ماذا 
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 طالب: ما الذي بین األحناف والجمهور فیها؟طالب: ما الذي بین األحناف والجمهور فیها؟
 وجوب القصر.وجوب القصر.  ،،نفیة یرون الوجوبنفیة یرون الوجوبالحالح

 طالب: في السفر؟طالب: في السفر؟
 في السفر نعم.في السفر نعم.

 طالب: والجمهور؟طالب: والجمهور؟
ن رخص السفر على الخالف بینهم هل القصر هو العز�مة ن رخص السفر على الخالف بینهم هل القصر هو العز�مـة والجمهور ال یرونه، الجمهور یرونه موالجمهور ال یرونه، الجمهور یرونه م

بینهم، لكن ال شك أن القصر بیـنهم، لكـن ال شـك أن القصـر   �عني أیهما أفضل وأولى؟ هذا خالف�عني أیهما أفضل وأولى؟ هذا خالف  ،،أو العكسأو العكس  ،،واإلتمام رخصةواإلتمام رخصة
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  -ثابت من فعلهثابت من فعلهأفضل؛ ألنه هو الأفضل؛ ألنه هو ال

 طالب: على أنه هو الرخصة؟طالب: على أنه هو الرخصة؟
 كیف؟كیف؟

 طالب: القصر ُ�صبح رخصة؟طالب: القصر ُ�صبح رخصة؟
یدل على أن القصر أفضل، حتى یـدل علـى أن القصـر أفضـل، حتـى   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–�مة ففعله �مـة ففعلـه سواًء قلت: رخصة أو عز سواًء قلـت: رخصـة أو عز 

 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  -ى �عضهم إتمامهى �عضهم إتمامهنفنف
ا طالــب: طبًعــا  لب: طبًع شیخ�ــا شــیخطا نيالخــالف مبنــي  �ا  خالف مب لىعلــى  ال هو رخصة هــل هــو رخصــة   ع معز�مــ  أمأمهل  هل مبنــي علــى مســألة هــل   ،،ةةعز� سألة  لى م ني ع مب

 أو ابتدئت من أر�ع ثم ُنقِصت؟أو ابتدئت من أر�ع ثم ُنقِصت؟  ،،الصالة ابُتدئت من ر�عتین ثم ز�دتالصالة ابُتدئت من ر�عتین ثم ز�دت
 ل على أن الصالة ُفرِضت ر�عتین فِز�د في الحضر.ل على أن الصالة ُفرِضت ر�عتین فِز�د في الحضر.یدید  ،،حدیث الباب یدل على العكسحدیث الباب یدل على العكس

 كن الخالف مبني على هذه المسألة؟كن الخالف مبني على هذه المسألة؟طالب: لطالب: ل
 كیف؟ كیف؟ 

 طالب: ...........طالب: ...........

َ ُ�ِحـبُّ َأْن ُتـْؤَتى ُرَخُصـهُ ««ال، مبني على ال، مبني علـى  هُ ِإنَّ للااَّ ْؤَتى ُرَخُص بُّ َأْن ُت َ ُ�ِح ما ثبت أنه مـا ثبـت أنـه   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–والرسول والرسـول   ،،»»ِإنَّ للااَّ
   أتم في السفر.أتم في السفر.

 طالب: ...........طالب: ...........
 حتى إتمامها هي.حتى إتمامها هي.

 ه؟ه؟طالب: هذا في حیاتطالب: هذا في حیات
 في حیاته نعم.في حیاته نعم.

 في حیاته؟في حیاته؟  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-  طالب: و�تمامه هوطالب: و�تمامه هو
 من �اب أولى.من �اب أولى.

 طالب: ...........طالب: ...........
ته عنــده مــا ثبــت، لكــن �ونهــا أتمــت �عــد وفاتــه  عد وفا مت � ها أت كن �ون بت، ل ما ث یه الصالةعلیــه الصــالة–عنده  سالموالســالم  عل ها هــذا ال إشــكال فیــه، وأنهــا فف  -وال یه، وأن شكال ف هذا ال إ

ل عث لت ما تأوَّ ل عثتأوَّ لت ما تأوَّ  ......مان مان تأوَّ



 
 

 

 
 
 

9  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=39 

 طالب: ...........طالب: ...........
 اجتهاد�ة.اجتهاد�ة.ما یلزم؛ ألن المسائل ما یلزم؛ ألن المسائل 

 طالب: ...........طالب: ...........
 فیه؟فیه؟ماذا ماذا 

 لب: ...........لب: ...........طاطا
 ومنا المفطر.ومنا المفطر.  ،،فمنا الصائمفمنا الصائم  ::المحفوظالمحفوظ

 طالب: ...........طالب: ...........

 �عني �الیاء المثناة.�عني �الیاء المثناة.

 طالب: ...........طالب: ...........
 روف هذا ذ�ره المؤلف.روف هذا ذ�ره المؤلف.معمع

 طالب: ...........طالب: ...........
أول األمر ما أول األمـر مـا �اعتبار أنه في �اعتبار أنه فـي   ،،سهلسهل  ططأقول: التصحیف في النقأقول: التصحیف في النق  ططأنت تعرف أن الخالف في النقأنت تعرف أن الخالف في النق

�انواون، ومـــا �ـــانواططـــكانوا ینقكـــانوا ینق سهل�عجمـــون فكونـــه ُیـــروى �الیـــاء أو �التـــاء أمـــره ســـهل  ون، وما  مره  تاء أ یاء أو �ال روى �ال مون فكونه ُی ـــد   ،،�عج لذي یؤّ�ِد إال أن الـــذي یؤ�ِّ إال أن ا
ح تناقــل الــرواة، فكونــه روي �الیــاء ال �عنــ ــرجِّ نوُ� یاء ال �ع لرواة، فكونه روي �ال قل ا ح تنا رجِّ قد ي أن هــذا هــو الشــيء الثابــت المؤ�ــد المقــرر، فقــد وُ� قرر، ف بت المؤ�د الم شيء الثا هو ال هذا  ي أن 

 �قصر وتتم.�قصر وتتم.  �كون الثابت �عرضه على األدلة األخرى التي ُتحدد المراد أنه �التاء:�كون الثابت �عرضه على األدلة األخرى التي ُتحدد المراد أنه �التاء:
   

         
 


