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.................... 
 ل على أن لها أصًال.ل على أن لها أصًال.یدید

 ..................طالب: ..طالب: ..
 المرجح أنه تسقط الجمعة لكن الظهر الزمة.المرجح أنه تسقط الجمعة لكن الظهر الزمة.

 تسقط الجمعة؟تسقط الجمعة؟طالب: طالب: 

 ..حادیث و�ن �انت مفرداتها ال تسلم، لكن محموعها یدل على أن لها أصًال حادیث و�ن �انت مفرداتها ال تسلم، لكن محموعها یدل على أن لها أصًال لكن مجموع األلكن مجموع األ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -یِث َأِبي ُهَرْ�َرَة َأنَُّه یِث َأِبي ُهَرْ�َرَة َأنَُّه َوَأْخَرَج َأْ�ًضا َأُبو َداُود ِمْن َحدِ َوَأْخَرَج َأْ�ًضا َأُبو َداُود ِمْن َحدِ "" لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی اَل: َقـاَل:   -َصلَّى للااَّ ي َقـْد اْجَتَمـَع ِفـي ««َق َع ِف ْد اْجَتَم َق

ُعـونَ   ،،َیْوِمُكْم َهَذا ِعیَدانِ َیْوِمُكْم َهَذا ِعیَدانِ  ونَ َفَمْن َشاَء َأْجَزَأُه َعْن اْلُجُمَعـِة، َوِ�نَّـا ُمَجمِّ ُع ِة، َوِ�نَّا ُمَجمِّ اِكُم َوَأْخَرَجـُه اْبـُن َماَجـْه، َواْلَحـاِكُم   ،،»»َفَمْن َشاَء َأْجَزَأُه َعْن اْلُجُمَع ْه، َواْلَح ُن َماَج ُه اْب َوَأْخَرَج
اَرُقْطِنيُّ َوَغْیُرُه ِمْن َحِدیِث َأِبي َصاِلٍح، َوفِ ِمْن َحِدیِث َأِبي َصاِلٍح، َوفِ  َح الدَّ اَرُقْطِنيُّ َوَغْیُرُه ي إْسَناِدِه َ�ِقیٌَّة، َوَصحَّ َح الدَّ ِن َعـْن اْبـِن   إْرَساَلُه، َوِفي اْلَباِب إْرَساَلُه، َوِفي اْلَباِب ي إْسَناِدِه َ�ِقیٌَّة، َوَصحَّ ْن اْب َع

نََّة. نََّة.الزَُّ�ْیِر ِمْن َحِدیِث َعَطاٍء َأنَُّه َتَرَك َذِلَك، َوَأنَُّه ُسِئَل اْبُن َعبَّاٍس َفَقاَل: َأَصاَب السُّ  الزَُّ�ْیِر ِمْن َحِدیِث َعَطاٍء َأنَُّه َتَرَك َذِلَك، َوَأنَُّه ُسِئَل اْبُن َعبَّاٍس َفَقاَل: َأَصاَب السُّ
 ".".َة اْلُجُمَعِة َ�ْعَد َصَالِة اْلِعیدِ َة اْلُجُمَعِة َ�ْعَد َصَالِة اْلِعیدِ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َصَال َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َصَال 

ـــنَّة ـــدون �السُّ نَّةوال ُیر� ـــنَّة الرســـول   وال ُیر�دون �السُّ نَّة الرسول إال ُس ـــه الصـــالة والســـالم–إال ُس سالمعلی صالة وال یه ال من فقـــول الصـــحابي: مـــن   ،،-عل صحابي:  قول ال ـــنَّةف نَّةالسُّ أو أو   السُّ
نَّةأصاب أصاب  نَّةالسُّ نَّةأو أصبت أو أصبت   السُّ نَّةالسُّ  �لها حكمها مرفوع. �لها حكمها مرفوع.   السُّ

وَ َ�ُجوُز ِفْعُلَهـا َوَتْرُكَهـا، َوُهـوَ   ،،اْلِعیِد َتِصیُر ُرْخَصةً اْلِعیِد َتِصیُر ُرْخَصةً َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َصَالَة اْلُجُمَعِة َ�ْعَد َصَالِة َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َصَالَة اْلُجُمَعِة َ�ْعَد َصَالِة "" ا، َوُه ا َوَتْرُكَه   َ�ُجوُز ِفْعُلَه
َمـاِم   َخاصٌّ ِ�َمْن َصلَّى اْلِعیَد ُدونَ َخاصٌّ ِ�َمْن َصلَّى اْلِعیَد ُدونَ  اِم َمْن َلْم ُ�َصلَِّها، َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلَهاِدي َوَجَماَعـٌة إالَّ ِفـي َحـقِّ اإلِْ َم قِّ اإلِْ ي َح ٌة إالَّ ِف َمْن َلْم ُ�َصلَِّها، َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلَهاِدي َوَجَماَع

 َوَثَالَثٌة َمَعُه.َوَثَالَثٌة َمَعُه.
اِفِعيُّ َوَجَماَعٌة إَلى َأنَّ  اِفِعيُّ َوَجَماَعٌة إَلى َأنَّ َوَذَهَب الشَّ  ".".َها َال َتِصیُر ُرْخَصةً َها َال َتِصیُر ُرْخَصةً َوَذَهَب الشَّ

لذي تنعقد �ه علــى الخــالف فــي العــدد الــذي تنعقــد �ــه  عدد ا قول:الجمعــة، فالــذي �شــترط األر�عــین �قــول:على الخالف في ال عین � لذي �شترط األر� د أن �حضر ال ُبــد أن �حضــر   الجمعة، فا ال ُب
 ..ن ن و و أر�عأر�عالجمعة الجمعة 

 طالب: ............طالب: ............
 بهم.بهم.الجمعة الجمعة تقوم تقوم لل

 طالب: ............طالب: ............
 تصیر فرض �فا�ة.تصیر فرض �فا�ة.
 طالب: ............طالب: ............

 ثالثة أثموا �لهم �سائر فروض الكفا�ة.ثالثة أثموا �لهم �سائر فروض الكفا�ة.إن لم �حضر الإن لم �حضر ال  ،،ال ُبد أن �حضر ثالثةال ُبد أن �حضر ثالثة
 طالب: ............طالب: ............

 ..نعمنعم
 ..................: ..: ..طالبطالب

 الناس فیهم خیر.الناس فیهم خیر.  ،،هللا المستعانهللا المستعان  
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اِر َال َ�قْ ُمْسَتِدلِّیَن ِ�َأنَّ َدِلیَل ُوُجوِ�َهـا َعـامٌّ ِلَجِمیـِع اْألَ�َّـاِم، َوَمـا ُذِكـَر ِمـْن اْألََحاِدیـِث، َواْآلَثـاِر َال َ�ْقـ"" یِث، َواْآلَث ْن اْألََحاِد َر ِم ا ُذِك یِع اْألَ�َّاِم، َوَم امٌّ ِلَجِم ا َع ى َوى َعَلـى ُمْسَتِدلِّیَن ِ�َأنَّ َدِلیَل ُوُجوِ�َه َوى َعَل
 ..َأَساِنیِدَها ِمْن اْلَمَقالِ َأَساِنیِدَها ِمْن اْلَمَقالِ   َتْخِصیِصَها ِلَما ِفيَتْخِصیِصَها ِلَما ِفي

َحُه اْبُن ُخَزْ�َمةَ    ْبِن َأْرَقَم َقدْ  ْبِن َأْرَقَم َقدْ ُقْلت: َحِدیُث َزْ�دِ ُقْلت: َحِدیُث َزْ�دِ  َحُه اْبُن ُخَزْ�َمةَ َصحَّ  ".".َفُهَو َ�ْصُلُح ِللتَّْخِصیصِ َفُهَو َ�ْصُلُح ِللتَّْخِصیصِ   ،،َوَلْم َ�ْطَعْن َغْیُرُه ِفیهِ َوَلْم َ�ْطَعْن َغْیُرُه ِفیهِ   ،،َصحَّ
 ..حتى عند ابن خز�مة فیه راوٍ حتى عند ابن خز�مة فیه راوٍ 

 طالب: ............طالب: ............
 .. ضعیف ضعیففیه راوٍ فیه راوٍ 

ِه: ِلَظاِهِر َقْوِلـِه:   ؛؛َفْرُضَها َعْن اْلَجِمیعِ َفْرُضَها َعْن اْلَجِمیعِ اِد، َوَذَهَب َعَطاٌء إَلى َأنَُّه َ�ْسُقُط اِد، َوَذَهَب َعَطاٌء إَلى َأنَُّه َ�ْسُقُط َفِإنَُّه ُ�َخصُّ اْلَعامُّ ِ�اْآلحَ َفِإنَُّه ُ�َخصُّ اْلَعامُّ ِ�اْآلحَ "" ْن َمـْن ««ِلَظاِهِر َقْوِل َم
لِّ َشــاَء َأْن ُ�َصــلَِّي َفْلُیَصــلِّ  لَِّي َفْلُیَص اَء َأْن ُ�َص ــْوَم   ،،»»َش ــِد َی ــٍد َصــَالَة اْلِعی ــْوِم ِعی ــي َی ــْم ِف ــُه َصــلَّى ِبِه ــِر َفِإنَّ ــِن الزَُّ�ْی ــِل اْب ْوَم َوِلِفْع یِد َی َالَة اْلِع یٍد َص ْوِم ِع ي َی ْم ِف لَّى ِبِه ِر َفِإنَُّه َص ِن الزَُّ�ْی ِل اْب َوِلِفْع

 اْلُجُمَعِة.اْلُجُمَعِة.
ُرجْ مَّ ِجْئَنـا إَلـى اْلُجُمَعـِة َفَلـْم َ�ْخـُرجْ َقاَل َعَطاٌء: ثُ َقاَل َعَطاٌء: ُثـ   ْم َ�ْخ ِة َفَل ى اْلُجُمَع ا إَل َداًنا إَلْیَنـا َفَصـلَّْیَنا ُوْحـَداًنامَّ ِجْئَن لَّْیَنا ُوْح ا َفَص ي َقـاَل: َوَ�ـاَن اْبـُن َعبَّـاٍس ِفـي   ،، إَلْیَن ُن َعبَّاٍس ِف اَن اْب اَل: َوَ� َق

ـنََّة، َوِعْنـَدُه َأْ�ًضـا َأنَّـُه َ�ْسـُقُط َفـْرُض الظُّ  ْرُض الظُّ الطَّاِئِف َفَلمَّا َقِدَم َذَكْرَنا َلُه َذِلَك َفَقـاَل: َأَصـاَب السُّ ُقُط َف ا َأنَُّه َ�ْس َدُه َأْ�ًض نََّة، َوِعْن اَب السُّ اَل: َأَص رِ ْهـرِ الطَّاِئِف َفَلمَّا َقِدَم َذَكْرَنا َلُه َذِلَك َفَق َوَال َوَال   ،،ْه
 ي إالَّ اْلَعْصَر.ي إالَّ اْلَعْصَر.ُ�َصلِّ ُ�َصلِّ 

و َداوُ َوَأْخــَرَج َأُبــو َداوُ  َرَج َأُب ــَوَأْخ ــِن الزَُّ�ْی ِن الزَُّ�یْ د َعــْن اْب ْن اْب ــُه َقــالَ   رِ رِ د َع الَ َأنَّ ــْوٍم َواِحــدٍ   ::َأنَُّه َق دٍ ِعیــَداِن اْجَتَمَعــا ِفــي َی ْوٍم َواِح ي َی ا ِف یَداِن اْجَتَمَع ُهَما   ،،ِع ُهَما َفَجَمَعُهَمــا َفَصــالَّ الَّ ا َفَص َفَجَمَعُهَم
رَ َلْم َیِزْد َعَلْیِهَمـا َحتَّـى َصـلَّى اْلَعْصـرَ   ،،َرْكَعَتْیِن ُ�ْكَرةً َرْكَعَتْیِن ُ�ْكَرةً  لَّى اْلَعْص ا َحتَّى َص ةَ َوَعَلـى اْلَقـْوِل ِ�ـَأنَّ اْلُجُمَعـةَ   ،،َلْم َیِزْد َعَلْیِهَم َأنَّ اْلُجُمَع ْوِل ِ� ى اْلَق ا،  اْألَْصـُل ِفـي َیْوِمَهـا، َوَعَل ي َیْوِمَه ُل ِف  اْألَْص

َة َهَذا الْ َوالظُّْهَر بَ َوالظُّْهَر بَ  َة َهَذا الْ َدٌل َفُهَو َ�ْقَتِضي ِصحَّ َقَط َقْوِل؛ ِألَنَُّه إَذا َسَقَط ُوُجوُب اْألَْصـِل َمـَع إْمَكـاِن َأَداِئـِه َسـَقَط َدٌل َفُهَو َ�ْقَتِضي ِصحَّ ِه َس اِن َأَداِئ َع إْمَك ِل َم َقْوِل؛ ِألَنَُّه إَذا َسَقَط ُوُجوُب اْألَْص
 ".".اْلَبَدلُ اْلَبَدلُ 

 أو هما أصالن؟أو هما أصالن؟  ،،أیهما األصل الظهر أو الجمعةأیهما األصل الظهر أو الجمعة  ،،لكن فیه ما فیهلكن فیه ما فیه
 طالب: ............طالب: ............

 ..نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

نهال شــك أنــه   بدلاألصــل الظهــر، ثــم فــرض الجمعــة بــدلففالخمس صلوات الخمــس صــلوات   ،،حال فرض الخمسحــال فــرض الخمــس  ال شك أ ثم فرض الجمعة  عن عــن   األصل الظهر، 
نا: الظهـــر فـــي یـــوم الجمعـــة، فـــإذا قلنـــا:  فإذا قل عة،  یوم الجم في  هر  هذه نهمـــا أصـــالن فـــال �قـــوم أحـــدهما مقـــام اآلخـــر فـــي مثـــل هـــذه إإالظ ثل  في م خر  قام اآل حدهما م قوم أ فال � صالن  ما أ نه

 فال ُ�كتفى �العید بدل عن الجمعة؛ ألنه ُشِعر مثلها عن الظهر.فال ُ�كتفى �العید بدل عن الجمعة؛ ألنه ُشِعر مثلها عن الظهر.  ،،الصورةالصورة
َص "" َص َوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأْ�ًضا َحْیُث َرخَّ َقاِط َلْم َ�ْأُمْرُهْم ِ�َصَالِة الظُّْهِر َمـَع َتْقـِدیِر إْسـَقاِط ْلُجُمَعِة، وَ ْلُجُمَعِة، وَ  َلُهْم ِفي ا َلُهْم ِفي اَوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأْ�ًضا َحْیُث َرخَّ ِدیِر إْس َع َتْق َلْم َ�ْأُمْرُهْم ِ�َصَالِة الظُّْهِر َم

اِرُح َمْذَهَب اْبِن الزَُّ�ْیِر.و و اْلُجُمَعِة ِللظُّْهِر اْلُجُمَعِة ِللظُّْهِر  اِرُح، َوَأیََّد الشَّ اِرُح َمْذَهَب اْبِن الزَُّ�ْیِر.َ�ُدلُّ َعَلى َذِلَك َ�َما َقاَلُه الشَّ اِرُح، َوَأیََّد الشَّ  َ�ُدلُّ َعَلى َذِلَك َ�َما َقاَلُه الشَّ
 ".".زَُّ�ْیِر ِلَصَالِة اْلُجُمَعةِ زَُّ�ْیِر ِلَصَالِة اْلُجُمَعةِ ُرْج اْبُن الُرْج اْبُن النَُّه َلْم َ�خْ نَُّه َلْم َ�خْ َوَال َ�ْخَفى َأنَّ َعَطاًء َأْخَبَر أَ َوَال َ�ْخَفى َأنَّ َعَطاًء َأْخَبَر أَ   ::ُقْلتُقْلت

 احتمال أن �كون صالها في بیته. احتمال أن �كون صالها في بیته.   ،،لكنه لیس بنص أنه لم �صلِّ الظهرلكنه لیس بنص أنه لم �صلِّ الظهر
هِ َوَلْیَس َذِلَك ِبَنّصٍ َقـاِطٍع َأنَّـُه َلـْم ُ�َصـلِّ الظُّْهـَر ِفـي َمْنِزِلـهِ "" ي َمْنِزِل َر ِف لِّ الظُّْه ْم ُ�َص اِطٍع َأنَُّه َل قُ َفـاْلَجْزُم ِ�ـَأنَّ َمـْذَهَب اْبـِن الزَُّ�ْیـِر ُسـقُ   ،،َوَلْیَس َذِلَك ِبَنّصٍ َق ِر ُس ِن الزَُّ�ْی ْذَهَب اْب َأنَّ َم اْلَجْزُم ِ� وُط وُط َف

َواَ�ِة َغْیُر َصِحیحٍ لظُّْهِر ِفي لظُّْهِر ِفي َصَالِة اَصَالِة ا َواَ�ِة َغْیُر َصِحیحٍ َیْوِم اْلُجُمَعِة َ�ُكوُن ِعیًدا َعَلى َمْن َصلَّى َصَالَة اْلِعیِد ِلَهِذِه الرِّ  ".".َیْوِم اْلُجُمَعِة َ�ُكوُن ِعیًدا َعَلى َمْن َصلَّى َصَالَة اْلِعیِد ِلَهِذِه الرِّ
 هو غالب الظن احتماٌل قوي، لكن لیس �قاطع.هو غالب الظن احتماٌل قوي، لكن لیس �قاطع.
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 ".".ِالْحِتَماِل َأنَُّه َصلَّى الظُّْهَر ِفي َمْنِزِلهِ ِالْحِتَماِل َأنَُّه َصلَّى الظُّْهَر ِفي َمْنِزِلهِ ""
 طالب: ............طالب: ............

 لظهر.لظهر.�قضي ا�قضي ا
 ......................طالب: .طالب: .

لكن ما �كلف االجتهاد هو لكن مـا �كلـف االجتهـاد هـو   ،،تبرأ ذمتهتبرأ ذمته  �ان من أهل النظر وترجَّح عنده هذا القول خالص�ان من أهل النظر وترجَّح عنده هذا القول خالص  ننال، إال، إ
 بنفسه، لكن إذا لم �كن من أهل النظر فعلى حسب مذهب من �فتیه. بنفسه، لكن إذا لم �كن من أهل النظر فعلى حسب مذهب من �فتیه. 

اُل: إنَّ  ِ�ُسُقوِطِه، َوَال ُ�َقـاُل: إنَّ َقاِئلَ َقاِئلَ   ُه َال ُه َال َأْي الظُّْهَر َما ُ�ْشِعُر ِ�َأنَّ َأْي الظُّْهَر َما ُ�ْشِعُر ِ�َأنَّ   ،،إنَُّهْم َصلَّْوا ُوْحَداًناإنَُّهْم َصلَّْوا ُوْحَداًنا  ::َبْل ِفي َقْوِل َعَطاءٍ َبْل ِفي َقْوِل َعَطاءٍ ""  ِ�ُسُقوِطِه، َوَال ُ�َق
اُمــَراَدُه َصــلَّْوا اْلُجُمَعــَة ُوْحــَداًنا َفِإنََّهــا َال َتِصــحُّ إالَّ َجَماَعــًة إْجَماًعــا ًة إْجَماًع ا َال َتِصحُّ إالَّ َجَماَع َداًنا َفِإنََّه َة ُوْح لَّْوا اْلُجُمَع َراَدُه َص ْوِم ُثــمَّ اْلَقــْوُل ِ�ــَأنَّ اْألَْصــَل ِفــي َیــْوِم   ،،ُم ي َی َل ِف َأنَّ اْألَْص ْوُل ِ� مَّ اْلَق ُث

ا قَْوٌل َمرْ اْلُجُمَعـــِة َصـــَالُة اْلُجُمَعـــِة، َوالظُّْهـــُر َبـــَدٌل َعْنَهـــا َقـــْوٌل َمرْ  ُر بََدٌل َعْنهَ َالُة اْلُجُمعَِة، َوالظُّهْ ِليُّ َبـــْل الظُّْهـــُر ُهـــَو اْلَفـــْرُض اْألَْصـــِليُّ   ،،جُوحٌ ُجـــوحٌ اْلُجُمعَِة َص ْرُض اْألَْص ُر هَُو اْلفَ ْل الظُّهْ بَ
ٌر َفْرُضَها، ُثـمَّ إَذا َفاَتـْت َوَجـَب الظُّْهـُر إْجَماًعـا َفِهـيَ  ْسَراِء، َواْلُجُمَعُة ُمَتَأخِّ يَ اْلَمْفُروُض َلْیَلَة اإلِْ ا َفِه ُر إْجَماًع َب الظُّْه ْت َوَج مَّ إَذا َفاَت ٌر َفْرُضَها، ُث ْسَراِء، َواْلُجُمَعُة ُمَتَأخِّ َدُل اْلَبـَدُل   اْلَمْفُروُض َلْیَلَة اإلِْ اْلَب

ْقَناُه ِفي ِرَساَلٍة ُمْسَتِقلَّةٍ   ،،َعْنهُ َعْنهُ  ْقَناُه ِفي ِرَساَلٍة ُمْسَتِقلَّةٍ َوَقْد َحقَّ  ".".َوَقْد َحقَّ
 ما ذ�ر اسمه؟ما ذ�ر اسمه؟

 ........................  طالب:طالب:
 ما ذ�ر اسم الرسالة؟ما ذ�ر اسم الرسالة؟
 طالب: ...........طالب: ...........

 وال عندك في الحاشیة؟وال عندك في الحاشیة؟  
 طالب: ............طالب: ............

 إشارات الجمعة.إشارات الجمعة.
 طالب: ............طالب: ............

 موضع یتكلم علیها هو بنفس الشرح.موضع یتكلم علیها هو بنفس الشرح.الال  هذاهذا  �أتي في غیر�أتي في غیر  أنأن  �مكن�مكن
ــوُل للااَِّ "" ــاَل َرُس ــاَل: َق ــَرَة َق ــي ُهَرْ� ــْن َأِب وُل للااَِّ َوَع َرَة قَاَل: قَاَل َرُس ي ُهَرْ� ُ عَ -َوعَْن َأِب ُ عَ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ ــلَّمَ َص ــِه َوَس لَّمَ َلْی ِه َوَس ــَة ««: : -َلْی ــُدُكْم اْلُجُمَع ــلَّى َأَح ُدُكْم اْلُجُمعََة إَذا َص لَّى َأَح إَذا َص

ا، اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة َأْرَ�ِع َرَكَعاٍت َ�ْعَد اْلُجُمَعِة، َواْألَْمُر ِبَهـا،   َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   »»َفْلُیَصلِّ َ�ْعَدَها َأْرَ�ًعاَفْلُیَصلِّ َ�ْعَدَها َأْرَ�ًعا اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة َأْرَ�ِع َرَكَعاٍت َ�ْعَد اْلُجُمَعِة، َواْألَْمُر ِبَه
بَّاحِ وَ وَ   ُه َعْنُه َماُه َعْنُه َماَوِ�ْن َ�اَن َظاِهُرُه اْلُوُجوَب إالَّ َأنَُّه َأْخَرجَ َوِ�ْن َ�اَن َظاِهُرُه اْلُوُجوَب إالَّ َأنَُّه َأْخَرجَ  بَّاحِ َقَع ِفي َلْفِظِه ِمْن ِرَواَ�ِة اْبِن الصَّ اَن َمْن َ�ـاَن ««  ::َقَع ِفي َلْفِظِه ِمْن ِرَواَ�ِة اْبِن الصَّ َمْن َ�

ُل َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َذِلَك َلْیَس ِبَواِجٍب، َواْألَْرَ�ـُع َأْفَضـُل   ،،َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   ،،»»ُمَصلًِّیا َ�ْعَد اْلُجُمَعِة َفْلُیَصلِّ َأْرَ�ًعاُمَصلًِّیا َ�ْعَد اْلُجُمَعِة َفْلُیَصلِّ َأْرَ�ًعا ُع َأْفَض َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َذِلَك َلْیَس ِبَواِجٍب، َواْألَْرَ�
ــْیِن؛ ِلُوُقــوِع ا ْثَنَت وِع اِمــْن اِال ْیِن؛ ِلُوُق ْثَنَت ْن اِال ــَذِلكَ ِم َذِلكَ ْألَْمــِر ِب ِر ِب ــِه َلَهــا وَ وَ   ،،ْألَْم ــَرِة ِفْعِل ا َ�ْث ِه َلَه َرِة ِفْعِل ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َ�ْث لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــاَل ِفــي اْلَهــْدِي   ،،-َص ْدِي َق ي اْلَه اَل ِف َق

: َوَ�ــاَن  اَن النََّبــِويِّ : َوَ� ِويِّ ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -النََّب لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ نََّتَها، إَذا َصــلَّى اْلُجُمَعــَة َدَخــَل َمْنِزَلــُه َوَصــلَّى َرْكَعَتــْیِن ُســنََّتَها،   -َص ْیِن ُس لَّى َرْكَعَت ُه َوَص َل َمْنِزَل َة َدَخ لَّى اْلُجُمَع إَذا َص
الَّ َوَأَمــَر َمــْن َصــالَّ  ْن َص َر َم لَِّي �َ َها َأْن ُ�َصــلَِّي �َ َوَأَم اْعــَدَها َأْرَ�ًعــاَها َأْن ُ�َص َدَها َأْرَ�ًع ــةَ   ،،ْع ُن َتْیِمیَّةَ َقــاَل َشــْیُخَنا اْبــُن َتْیِمیَّ ْیُخَنا اْب اَل َش مه هللارحمــه هللا–  َق ي : إْن َصــلَّى ِفــي -رح لَّى ِف : إْن َص

 ".".اْلَمْسِجِد َصلَّى َأْرَ�ًعا، َوِ�ْن َصلَّى ِفي َبْیِتِه َصلَّى َرْكَعَتْینِ اْلَمْسِجِد َصلَّى َأْرَ�ًعا، َوِ�ْن َصلَّى ِفي َبْیِتِه َصلَّى َرْكَعَتْینِ 
 ..في بیتهفي بیته  ور�عتینور�عتین  ،،هذا جمع بین النصوص، و�ن �ان �عضهم یرى أنه ُ�صلیها أر�ًعا في المسجدهذا جمع بین النصوص، و�ن �ان �عضهم یرى أنه ُ�صلیها أر�ًعا في المسجد



 
 

 

 
 
 

5  
 

¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò=5 

 تة.تة.طالب: تصیر سطالب: تصیر س
�فعله الر�عتین في بیته �فعله الر�عتین في بیته   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–تصیر ستة، األمر �صالة األر�ع، و�قتدي �النبي تصیر ستة، األمر �صالة األر�ع، و�قتدي �النبي 

  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم-فیجمع بینها، لكن المتجه مثل ما ذ�ر الشیخ؛ ألنه ما ُحِفظ أن الرسولفیجمع بینها، لكن المتجه مثـل مـا ذ�ـر الشـیخ؛ ألنـه مـا ُحِفـظ أن الرسـول
�ما �مـا   ،،ببلى االستحبالـى االسـتحبامن الوجوب إمـن الوجـوب إ  وجاء الصارفوجـاء الصـارف  ،،ا ثبت عنه األمرا ثبت عنه األمـرننصلى أر�ًعا �عد الجمعة، و�صلى أر�ًعا �عد الجمعة، و�
یرســمعنا، فالظــاهر أنــه تخییــر نه تخی �النبي فــإن صــالها فــي بیتــه صــالها ر�عتــین اقتــداًء �ــالنبي   ،،سمعنا، فالظاهر أ تداًء  ته صالها ر�عتین اق یه الصالة علیــه الصــالة –فإن صالها في بی عل

 و�ن صلى في المسجد صلى أر�ًعا.و�ن صلى في المسجد صلى أر�ًعا.  ،،-والسالموالسالم
 طالب: ............طالب: ............

 ..نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

 أقل أقل.أقل أقل.  
 طالب: ............طالب: ............

ر أنه ما جـاء إال �عـد نها�ـة الخطبـة دخـل مـع الن ن ككلللكنه �صلي ر�عتین قبل الصالة، لكنه �صلي ر�عتین قبل الصالة،  ر أنه ما جاء إال �عد نها�ة الخطبة دخل مع اللو ُقدِّ ناس، نـاس، لو ُقدِّ
 ..ًیاًیاتصیر ثمانتصیر ثمان  ،،تصیر أقلتصیر أقل

 ي �عد الجمعة مكان راتبة الظهر؟ي �عد الجمعة مكان راتبة الظهر؟تتطالب: هذا معناه األر�عة الطالب: هذا معناه األر�عة ال
سواًء صالها في البیت أو في المسجد في غیر سواًء صالها في البیت أو في المسـجد فـي غیـر   ةةهذا إذا صالها في المسجد، لكن هي اثنتا عشر هذا إذا صالها في المسجد، لكن هي اثنتا عشر 

 ة ناقصة.ة ناقصة.جمعة، فعلى �ل تقدیر رواتب الجمعجمعة، فعلى �ل تقدیر رواتب الجمع
 طالب: ............طالب: ............

 ى مثنى، الصالة مثنى مثنى.      ى مثنى، الصالة مثنى مثنى.      في صالة اللیل والنهار مثنفي صالة اللیل والنهار مثن  ،،ال الال ال
ي اْلَمسْ ُقْلت: َوَعَلى َهَذا َتُدلُّ اْألََحاِدیُث، َوَقْد َذَكَر َأُبو َداُود َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َ�اَن إَذا َصلَّى ِفـي اْلَمْسـ"" ِجِد ِجِد ُقْلت: َوَعَلى َهَذا َتُدلُّ اْألََحاِدیُث، َوَقْد َذَكَر َأُبو َداُود َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َ�اَن إَذا َصلَّى ِف

ــا، َوِ�َذا َصــلَّى لَّىَصــلَّى َأْرَ�ًع ا، َوِ�َذا َص لَّى َأْرَ�ًع ــْینِ   َص ــِه َصــلَّى َرْكَعَت ْینِ ِفــي َبْیِت لَّى َرْكَعَت ِه َص ي َبْیِت ــِحیَحْیِن َعــنْ   ،،ِف نْ َوِفــي الصَّ ِحیَحْیِن َع ي الصَّ ــِن ُعَمــرَ   َوِف رَ اْب ِن ُعَم رضي هللا رضــي هللا –  اْب
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه َأنَُّه   -ماماعنهعنه ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ..َ�اَن ُ�َصلِّي َ�ْعَد اْلُجُمَعِة َرْكَعَتْیِن ِفي َبْیِتهِ َ�اَن ُ�َصلِّي َ�ْعَد اْلُجُمَعِة َرْكَعَتْیِن ِفي َبْیِتهِ   -َصلَّى للااَّ

اِئِب ْبِن َیِز�َد  اِئِب ْبِن َیِز�َد َوَعْن السَّ ُ َعْنهُ -َوَعْن السَّ ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ اِئُب ْبُن َیِز�َد اْلِكْنِديُّ ِفي اْألَ َأبُ َأبُ   ُهوَ ُهوَ   ،،-َرِضَي للااَّ اِئُب ْبُن َیِز�َد اْلِكْنِديُّ ِفي اْألَ و َیِز�َد السَّ ُوِلَد ُوِلَد   ،،ْشَهرِ ْشَهرِ و َیِز�َد السَّ
َة اْلَوَداِع َمَع َأِبیِه، َوُهـَو اْبـُن َسـْبِع ِسـِنینَ  ِنینَ ِفي الثَّاِنَیِة ِمْن اْلِهْجَرِة َوَحَضَر َحجَّ ْبِع ِس ُن َس َو اْب َة اْلَوَداِع َمَع َأِبیِه، َوُه ةَ َأنَّ ُمَعاِوَ�ـةَ   ،،ِفي الثَّاِنَیِة ِمْن اْلِهْجَرِة َوَحَضَر َحجَّ رضي رضـي –  َأنَّ ُمَعاِوَ�

ٍة َحتَّى ٍة َحتَّى ِ�َصَال ِ�َصَال   -ِ�َفْتِح َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة َعْن اْلَوْصلِ ِ�َفْتِح َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة َعْن اْلَوْصلِ -  ْلَهاْلَهاإَذا َصلَّْیت اْلُجُمَعَة َفَال َتِص إَذا َصلَّْیت اْلُجُمَعَة َفَال َتِص   ::َقالَ َقالَ   -هللا عنههللا عنه
ُرجَ َتــَتَكلََّم َأْو َتْخــُرجَ  َتَكلََّم َأْو َتْخ ِجدِ ِمــْن اْلَمْســِجدِ   ::َأيْ َأيْ   ..َت ْن اْلَمْس ِ َفــِإنَّ َرُســوَل للااَِّ ، ، ِم وَل للااَّ ِإنَّ َرُس ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َف لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َذِلَك َأْن َال َأَمَرَنــا ِبــَذِلَك َأْن َال   -َص ا ِب َأَمَرَن

 ".".َأْو َنْخُرجَ َأْو َنْخُرجَ ُنوِصَل َصَالًة ِ�َصَالٍة َحتَّى َنَتَكلََّم ُنوِصَل َصَالًة ِ�َصَالٍة َحتَّى َنَتَكلََّم 
أال أال   ،،جمعة �صالٍة أخرى، والدلیل أعم من ذلكجمعة �صالٍة أخرى، والدلیل أعم من ذلكالدلیل أعم من الدعوى، الدعوى أال توصل صالة الالدلیل أعم من الدعوى، الدعوى أال توصل صالة ال

 �صالة الجمعة أو غیر الجمعة. �صالة الجمعة أو غیر الجمعة.   تصل صالةتصل صالة
 طالب: ............طالب: ............

 �فعلون؟�فعلون؟ماذا ماذا 
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 طالب: ...........طالب: ...........

 هو موضع النهي.هو موضع النهي.  
 طالب: ............طالب: ............

بال بــال   ،،لكن المداومة على تر�ها سوءلكـن المداومـة علـى تر�هـا سـوء  ،،إن لم تكن واجبةإن لـم تكــن واجبـة  ،،د منهاد منهـاهذا موضع النهي، فاألذ�ار ال بُ هـذا موضـع النهـي، فاألذ�ـار ال ُبـ
 شك.شك.

 طالب: ............طالب: ............
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........

 ة المسجد.ة المسجد.هو صلى ر�عتي تحیهو صلى ر�عتي تحی
 طالب: ............طالب: ............

 ما ینشغل ال �صالة وال غیرها.ما ینشغل ال �صالة وال غیرها.  ،،علیه االستماععلیه االستماعففما دام أسقط األمر �صالة ر�عتین ما دام أسقط األمر �صالة ر�عتین   ،،ال الال ال
 طالب: ............طالب: ............

 ذان الذي �عده الخطبة مباشرة؟ذان الذي �عده الخطبة مباشرة؟ن األن األلكن اآللكن اآل
 طالب: ............طالب: ............

و�ل و�ــل   ،،ن الخطبةن الخطبـةممـ  ااهو یترك إجا�ة المؤذن أو �عد األذان؟ �عد األذان یترك جزءً هـو یتـرك إجا�ـة المــؤذن أو �عـد األذان؟ �عـد األذان یتـرك جـزءً   ،،فرصةفرصـة  ههما فیمـا فیـ
 إجا�ة المؤذن ُرتِّب علیها الثواب، فال ُ�قابلها نفٌل مطلق.إجا�ة المؤذن ُرتِّب علیها الثواب، فال ُ�قابلها نفٌل مطلق.  ،،هذا ممنوعهذا ممنوع

 طالب: ............طالب: ............
 خمس أو عشر.خمس أو عشر.  اام مثًال بینهمم مثًال بینهم�عني �ما هو معمول �ه في الحر �عني �ما هو معمول �ه في الحر 

 طالب: ............طالب: ............
ن ن ممــ  ؛؛لما شرع األذان األوللمــا شــرع األذان األول  -رضي هللا عنهرضــي هللا عنــه–األذان األول ال قیمة له، عثمان األذان األول ال قیمــة لــه، عثمـان   ،،هذا ما له قیمةهـذا مــا لــه قیمــة

ما له مـا لـه ففأجل أن یتأهب الناس و�تجهزوا للصالة، فكونه ما بین األذانین إال خمس أو عشر دقائق أجل أن یتأهب الناس و�تجهزوا للصالة، فكونه ما بـین األذانـین إال خمـس أو عشـر دقـائق 
 قیمة.قیمة.

 طالب: ............طالب: ............
نیِن صالةٌ َبـیَن �ـلِّ أذانـیِن صـالةٌ ««ت في عموم ت فـي عمـوم �عني و�ن دخل�عني و�ن دخلـ �لِّ أذا یَن  نا: ال �ـأس، لكـن مـا دام قلنـا: ففـ  »»َب ن هذا ما هو ن هـذا مـا هـو إإال �أس، لكن ما دام قل

 ما ُیرتَّب علیه أحكام.   ما ُیرتَّب علیه أحكام.   فف�شرعي �شرعي 
 طالب: ............طالب: ............

ناس لیتأهــب النــاس   ؛؛-رضي هللا عنهرضــي هللا عنــه–ألن سبب المشروعیة �النسبة لعثمان ألن ســبب المشــروعیة �النســبة لعثمــان   لكنلكــن  ،،ما هو ببعیدمــا هــو ببعیــد�هللا �هللا  لیتأهب ال
ن محالتهم إلى األذان األول، و�عد خمس ن محالتهـم إلـى األذان األول، و�عـد خمـس و و ححس فاتس فاتالناالنا  ،،األذانان بینهما خمس دقائقاألذانان بینهما خمس دقائق  ماما، أ، أللصالةللصالة

ن الثاني هذا ُ�فِقد الِحكمة بال شك، الِحكمة المرتبة علیه. ن الثاني هذا ُ�فِقد الِحكمة بال شك، الِحكمة المرتبة علیه.دقائق یؤذِّ  دقائق یؤذِّ
   ..محالتهم و�توضؤوا و�جیئوا للصالةمحالتهم و�توضؤوا و�جیئوا للصالةالناس الناس   �غلق�غلقطالب: �قولون: حتى طالب: �قولون: حتى 
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 في خمس دقائق؟في خمس دقائق؟  �ستطیعون �ستطیعون 
فطالب: ُسئل �ا شیخ أحد من مشا�خ الحرم، قال: أذ�ـر إن صـاحب فـ �ر إن صاحب  باري نص أن بینهما تح البـاري نـص أن بینهمـا طالب: ُسئل �ا شیخ أحد من مشا�خ الحرم، قال: أذ تح ال

 كان ضا�ط ر�ع ساعة.كان ضا�ط ر�ع ساعة.
 وقت من الزمن؟وقت من الزمن؟أم أم فلكیة فلكیة   ،،ر�ع ساعة أ�شر�ع ساعة أ�ش

 طالب: ............طالب: ............
ر أن بینهمـــا ر�ـــع ســـاعة ر، هـــو قـــدَّ ساعة�مكـــن هـــو قـــدَّ ما ر�ع  ر أن بینه قدَّ هو  قدَّر،  هو  كن  یب عتبـــار أنـــه �مضـــي �غتســـل و�لـــبس و�تطیـــب �ا�ا  ،،�م لبس و�تط سل و� ضي �غت نه �م بار أ عت

لفـي خمـس دقـائق، لكـن الـهذا هـذا �حصل �حصـل أن أن �مكن �مكن   ،،و�حضر الجمعة مع األذان الثانيو�حضر الجمعة مع األذان الثاني ه؟ ه؟ ي أین بیتي أیـن بیتـذذفي خمس دقائق، لكن ا
 بعید عن المسجد یتمكن من هذا؟ بعید عن المسجد یتمكن من هذا؟ ر للمسجد، هذا المجاور للمسجد، لكن الر للمسجد، هذا المجاور للمسجد، لكن الالمجاو المجاو 

 ما یتمكن.ما یتمكن.
 طالب: ............طالب: ............

 لعمومه �شمل مثل هذا.لعمومه �شمل مثل هذا.  معروف، لكن ال �ظنمعروف، لكن ال �ظن
 لب: األذانین �عني أذان المغرب وأذان العشاء أو األذان واإلقامة؟ لب: األذانین �عني أذان المغرب وأذان العشاء أو األذان واإلقامة؟ طاطا

 شمل.شمل.اللفظ �اللفظ �  ،،ا صالة، و�ین األذان واإلقامة صالةا صالة، و�ین األذان واإلقامة صالةممبینهبینه
 طالب: ............طالب: ............

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

 بین األذانین صالة نعم، بینهم صالة العصر. بین األذانین صالة نعم، بینهم صالة العصر. 
ِلمٌ َأنَّ َوَمـــا َ�ْعـــَدُه َبـــَدٌل َأْو َعْطـــُف َبَیـــاٍن ِمـــْن َذِلـــَك َرَواُه ُمْســـِلمٌ "" ْن َذلَِك َرَواُه ُمْس ا َ�عَْدُه بََدٌل َأْو َعطُْف َبیَاٍن مِ ِل النَّاِفلَِة عَْن یـــِه َمْشـــُروِعیَُّة َفْصـــِل النَّاِفَلـــِة َعـــْن فِ فِ   ..َأنَّ َومَ ُروِعیَُّة َفْص یِه َمْش

ـا ِ�َصـَالِة اْلُجُمَعـِة؛ ِألَنَّـُه اْسـتَ اْلَفِر�َضِة، َوَأْن َال ُتوَصَل ِبَها، وَ اْلَفِر�َضِة، َوَأْن َال ُتوَصَل ِبَها، وَ  تَ َظاِهُر النَّْهِي التَّْحِر�ُم، َوَلْیَس َخاص� ِة؛ ِألَنَُّه اْس َالِة اْلُجُمَع ا ِ�َص َدلَّ َدلَّ َظاِهُر النَّْهِي التَّْحِر�ُم، َوَلْیَس َخاص�
 ".".َوَغْیَرَهاَوَغْیَرَها  الرَّاِوي َعَلى َتْخِصیِصِه ِبِذْ�ِر َصَالِة اْلُجُمَعِة ِ�َحِدیٍث َ�ُعمَُّهاالرَّاِوي َعَلى َتْخِصیِصِه ِبِذْ�ِر َصَالِة اْلُجُمَعِة ِ�َحِدیٍث َ�ُعمَُّها

من شلمـن شـ««العلماء حملوا الحدیث على األذان واإلقامة؛ لقوله في �عض الروا�ات: العلماء حملوا الحـدیث علـى األذان واإلقامـة؛ لقولـه فـي �عـض الروا�ـات:  �لِّ َبـیَن �ـلِّ ««  ،،»»اءاءل یَن  َب
صالةٌ أذانــیِن صــالةٌ  نیِن  شاءلمــن شــاء  أذا من  لى فهــذا ال ُ�حمــل علــى األذان المعــروف �اعتبــار أنــه لــیس مردهــا إلــى   ،،»»ل ها إ لیس مرد نه  بار أ عروف �اعت لى األذان الم مل ع هذا ال ُ�ح ف

 الفر�ضة، إنما الصالة حتم �عد األذان. الفر�ضة، إنما الصالة حتم �عد األذان. 
 ِلَئالَّ َ�ْشَتِبَه اْلَفْرُض ِ�النَّاِفَلِة، َوَقْد َوَرَد َأنَّ َذِلَك َهَلَكٌة.ِلَئالَّ َ�ْشَتِبَه اْلَفْرُض ِ�النَّاِفَلِة، َوَقْد َوَرَد َأنَّ َذِلَك َهَلَكٌة.  ِقیَل: َواْلِحْكَمُة ِفي َذِلكَ ِقیَل: َواْلِحْكَمُة ِفي َذِلكَ "وَ "وَ 

ُل ِللنَّاِفَلــِة ِمــْن َمْوِضــِع اْلَفِر�َضــِة، َواْألَْفَضــُل َأْن َیتَ  ــُه ُ�ْســَتَحبُّ التََّحــوُّ ُل َأْن َیتَ َوَقــْد َذَكــَر اْلُعَلَمــاُء َأنَّ ِة، َواْألَْفَض ِع اْلَفِر�َض ْن َمْوِض ِة ِم ُل ِللنَّاِفَل وُّ َتَحبُّ التََّح اُء َأنَُّه ُ�ْس َر اْلُعَلَم ْد َذَك َل إَلــى َوَق ى َحــوَّ َل إَل وَّ َح
 ".".َبْیِتهِ َبْیِتهِ 

مرء المــرء صلي صــلي هو األصل؛ ألن الصلوات �ُ هــو األصــل؛ ألن الصــلوات �ُ  في فــي بیتــه إال المكتو�ــة، األفضــل أن تكــون فــي الصلوات الصــلوات ال كون  ته إال المكتو�ة، األفضل أن ت في بی
 البیت.البیت.

 ؟؟طالب: حتى في الحرمطالب: حتى في الحرم
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نة، حتــى فــي الحــرم؛ ألن النصــوص جــاءت فــي حــرم المدینــة، النبــي خاطــب المســلمین فــي المدینــة،  في المدی سلمین  طب الم بي خا نة، الن حرم المدی في  جاءت  حرم؛ ألن النصوص  في ال حتى 
ا والحكـــم لهـــم ولغیـــرهم، حتـــى فـــي الحـــرمین وغیرهمـــا، لكـــن الترغیـــب فـــي الصـــالة فـــي البیـــت أ�ًضـــا  یت أ�ًض في الب صالة  في ال یب  كن الترغ ما، ل حرمین وغیره في ال تى  یرهم، ح هم ولغ كم ل والح

فاألمر أ�سر، فـاألمر أ�سـر،   صالها في المسجدصالها في المسجد  راتبة الظهر أمرها أخف من راتبة المغرب؛ ألنهراتبة الظهر أمرها أخف من راتبة المغرب؛ ألنه  �عني�عني  ،،متفاوتمتفاوت
ها في البفــي النوافــل �لهــا فــي الب  نعم األصلنعــم األصــل لكن المغرب والعشاء �سمونها البیتیة، لما دخل فصلى لكــن المغــرب والعشــاء �ســمونها البیتیــة، لمــا دخــل فصــلى   ،،یتیــتفي النوافل �ل

عن صالة راتبة المغرب في المسجد أتجزئ؟ عن صالة راتبة المغـرب فـي المسـجد أتجـزئ؟   -رحمه هللارحمه هللا–النافلة في بیته؛ ولذا ُسئل اإلمام أحمد النافلة في بیته؛ ولذا ُسئل اإلمام أحمد 
 روا�ة.روا�ة.  توقف فيتوقف في

 طالب: ............طالب: ............
 لمسجد أفضل من تفو�تها.لمسجد أفضل من تفو�تها.یترتب على ذلك مصلحة أعظم، فصالتها في ایترتب على ذلك مصلحة أعظم، فصالتها في اإذا إذا في المسجد، لكن في المسجد، لكن 

 طالب: �عني صالة راتبة المغرب والعشاء آكد في البیت؟طالب: �عني صالة راتبة المغرب والعشاء آكد في البیت؟
كدنعــم آكــد یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–حتى الرسول حتــى الرســول   ،،نعم آ بة الصبح في المسجدمــا ُعــِرف أنــه صــلى راتبــة الصــبح فــي المســجد  -عل نه صلى رات   ،،ما ُعِرف أ

 �صلي ثم �خرج.�صلي ثم �خرج.
 طالب: ............طالب: ............

 اثنتان في البیت.اثنتان في البیت.
 طالب: ............طالب: ............

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

 ُحِمل على الراتبة في المسجد.ُحِمل على الراتبة في المسجد.  ،،ُحمل على المسجدُحمل على المسجدا ا هذهذ
 طالب: ............طالب: ............
ر ذلك أنه �ـان إذا صـلى فـي المسـجد صـلى أر�ًعـاو و   ،،�الجمع بین الروا�ات�الجمع بین الروا�ات ر ذلك أنه �ان إذا صلى في المسجد صلى أر�ًعاجاء ما ُ�فسِّ �ذا صلى �ذا صـلى و و   ،،جاء ما ُ�فسِّ

 ما هو معلوم.ما هو معلوم.��  ،،في البیت صلى ر�عتینفي البیت صلى ر�عتین
 طالب: ............طالب: ............

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

المدینة �لها من عیٍر إلى ثور حرم، لكن ما المدینة �لهـا مـن عیـٍر إلـى ثـور حـرم، لكـن مـا   ،،ااحرمً حرمً   هو �حرم، و�ن �انهو �حرم، و�ن �ان  المسجد النبوي ماالمسجد النبوي ما  ،،ال الال ال
 : المسجد الحرام؛ منًعا لإللباس.: المسجد الحرام؛ منًعا لإللباس.ُ�قال لهُ�قال له

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

 طالب: ............طالب: ............
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ته لمســجد امتثــل األمــر، فلــو صــلى ر�عتــین فــي بیتــه على �لٍّ لو صلى أر�عة في اعلــى �ــلٍّ لــو صــلى أر�عــة فــي ا ثل األمر، فلو صلى ر�عتین في بی یه علیــه –الرسول الرســول ففلمسجد امت عل
ر�عتین في بیته، ولو جمع بین من صلى أر�ًعا في المسجد ر�عتین في بیته، ولو جمع بین من صلى أر�ًعا فـي المسـجد أنه صلى أنه صلى   ثبت عنهثبت عنه  -الصالة والسالمالصالة والسالم

 واثنتین في البیت هذا قد قیل �ه؛ للتوفیق بین الروا�ات.واثنتین في البیت هذا قد قیل �ه؛ للتوفیق بین الروا�ات.
 طالب: ............طالب: ............

 مكة �لها حرم. مكة �لها حرم. 
ِع ِه، َوِفیِه َتْكِثیٌر ِلَمَواِضـِع ِفي اْلُبُیوِت َأْفَضُل، َوِ�الَّ َفِإَلى َمْوِضٍع ِفي اْلَمْسِجِد َأْو َغْیرِ ِفي اْلُبُیوِت َأْفَضُل، َوِ�الَّ َفِإَلى َمْوِضٍع ِفي اْلَمْسِجِد َأْو َغْیرِ َفِإنَّ ِفْعَل النََّواِفِل َفِإنَّ ِفْعَل النََّواِفِل "" ِه، َوِفیِه َتْكِثیٌر ِلَمَواِض

ُجوِد، َوَقْد َأْخَرَج َأُبو َداُود ِمنْ  ُجوِد، َوَقْد َأْخَرَج َأُبو َداُود ِمنْ السُّ َر َأْو «« َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة َمْرُفوًعا  َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة َمْرُفوًعا السُّ َم َأْو َیَتـَأخَّ َر َأْو َأَ�ْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َیَتَقدَّ َأخَّ َم َأْو َیَت َأَ�ْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َیَتَقدَّ
ْبَحةَ  َالِة َ�ْعِني السُّ ْبَحةَ َعْن َ�ِمیِنِه َأْو َعْن ِشَماِلِه ِفي الصَّ َالِة َ�ْعِني السُّ فْ َوَلْم َوَلْم   »»َعْن َ�ِمیِنِه َأْو َعْن ِشَماِلِه ِفي الصَّ فْ ُ�َضعِّ  ".".ُه َأُبو َداُودُه َأُبو َداُودُ�َضعِّ

بحة: النافلة. بحة: النافلة.السُّ  السُّ
َمـاُم ِفـي َمَكاِنـهِ   ::َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ ِفي َصِحیِحِه َوُ�ْذَكُر َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َیْرَفُعهُ َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ ِفي َصِحیِحِه َوُ�ْذَكُر َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َیْرَفُعهُ "" هِ َال َیَتَطوَُّع اإلِْ ي َمَكاِن اُم ِف َم ْم َ�ِص َوَلـْم َ�ِصـ  ،،َال َیَتَطوَُّع اإلِْ حَّ حَّ َوَل

 ".".النَّْهيُ النَّْهيُ 
ا عن أبي هر�رة، و�ُ ذ�ـره معلًقـا عـن أبــي هر�ـرة، وُ�ـ  ،،هذا نص البخاري على أنه لم �صحهـذا نـص البخـاري علـى أنـه لــم �صـح روى �صیغة التمر�ض عن روى �صـیغة التمـر�ض عــن ذ�ره معلًق

 رة: ال یتطوع اإلمام في مكانه ولم �صح، عقَّبه �قوله: لم �صح.رة: ال یتطوع اإلمام في مكانه ولم �صح، عقَّبه �قوله: لم �صح.أبي هر�أبي هر�
 طالب: ............طالب: ............

 هو إذا لم یثبت في اإلمام الذي اللبس فیه أعظم فالمأموم من �اب أولى.هو إذا لم یثبت في اإلمام الذي اللبس فیه أعظم فالمأموم من �اب أولى.
 ........................طالب: طالب: 

یب أن ینتقل من مكان إلى یـب أن ینتقـل مـن مكـان إلـى على �لٍّ النهي �ونه ال یتطوع هذا ما هو ثابت، �ونه من �اب الترغعلى �لٍّ النهي �ونه ال یتطوع هذا ما هو ثابت، �ونه مـن �ـاب الترغ
 تشهد له.تشهد له.  آخر ال �أس؛ لتكثیر مواضع السجود؛ ألنهاآخر ال �أس؛ لتكثیر مواضع السجود؛ ألنها

 �عني تغییره محمود.�عني تغییره محمود.طالب: طالب: 
 بال شك.بال شك.

َرَة َوَعـــْن َأِبـــي ُهَرْ�ـــَرَة "" ُ َعْنـــهُ -َوعَْن َأبِي ُهَر�ْ هُ َرِضـــَي للااَّ ُ َعنْ َي للااَّ ِ َقـــاَل: َقـــاَل َرُســـوُل للااَِّ   -َرِض وُل للااَّ لَّ َصـــلَّ -قَاَل: قَاَل َرُس ُ َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ َص لَّمَ ى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلیْ مَْن َمـــْن ««: : -ى للااَّ
لْ إَذا َأَتى َأَحـُدُكْم اْلُجُمَعـَة َفْلَیْغَتِسـلْ ««ِلَحِدیِث ِلَحِدیِث   ،،ِلْلُجُمَعةِ ِلْلُجُمَعةِ   ::َأيْ َأيْ   »»اْغَتَسلَ اْغَتَسلَ  َة َفْلَیْغَتِس ُدُكْم اْلُجُمَع ا َأْو ُمْطَلًقـا   »»إَذا َأَتى َأَح ةَ ُثـمَّ َأَتـى اْلُجُمَعـةَ ««َأْو ُمْطَلًق ى اْلُجُمَع مَّ َأَت   »»ُث

َر َلُه ُثمَّ َأْنَصَت َحتَّى ««النََّواِفِل النََّواِفِل ِمْن ِمْن   »»َفَصلَّىَفَصلَّى««  ::اْلَمْوِضَع الَِّذي ُتَقاُم ِفیِه َ�َما َیُدلُّ َلُه َقْوُلهُ اْلَمْوِضَع الَِّذي ُتَقاُم ِفیِه َ�َما َیُدلُّ َلُه َقْوُلهُ   ::َأيْ َأيْ  َر َلُه ُثمَّ َأْنَصَت َحتَّى َما ُقدِّ َما ُقدِّ
ُرغَ َ�ْفــُرغَ  َمــ  َ�ْف مَ اإلِْ لُ ْن ُخْطَبِتــِه ُثــمَّ ُ�َصــلِّي َمَعــُه ُغِفــَر َلــُه َمــا َبْیَنــُه َوَ�ــْیَن اْلُجُمَعــِة اْألُْخــَرى، َوَفْضــلُ اُم مِ اُم ِمــاإلِْ َرى، َوَفْض ِة اْألُْخ ْیَن اْلُجُمَع ُه َوَ� ا َبْیَن ُه َم َر َل ُه ُغِف لِّي َمَع مَّ ُ�َص ِه ُث   ::َأيْ َأيْ   »»ْن ُخْطَبِت

 ..َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   »»َثَالَثِة َأ�َّامٍ َثَالَثِة َأ�َّامٍ ««ِزَ�اَدُة ِزَ�اَدُة 
 ".".ْغِتَسالِ ْغِتَسالِ َأنَُّه َال ُبدَّ ِفي إْحَرازِِه ِلَما ُذِكَر ِمْن اْألَْجِر ِمْن االِ َأنَُّه َال ُبدَّ ِفي إْحَرازِِه ِلَما ُذِكَر ِمْن اْألَْجِر ِمْن االِ ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى 

ـب  ب �عني �الصورة المجتمعة، ما �حصـل لـه التكفیـر إال �الصـورة المجتمعـة، �غتسـل مـع �قیـة مـا ُرغِّ �عني �الصورة المجتمعة، ما �حصل له التكفیر إال �الصورة المجتمعة، �غتسل مع �قیة ما ُرغِّ
 فیه، وصلى أ�ًضا الصالة مرتَّب علیها، وأنصت، ثم صلى الفرض.  فیه، وصلى أ�ًضا الصالة مرتَّب علیها، وأنصت، ثم صلى الفرض.  
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َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َأَتى اْلجُ ««  ::ِلُمْسِلمٍ ِلُمْسِلمٍ   إالَّ َأنَّ ِفي ِرَواَ�ةٍ إالَّ َأنَّ ِفي ِرَواَ�ةٍ "" َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َأَتى اْلجُ َمْن َتَوضَّ َواَ�ـِة َبَیـاُن   ،،»»ُمَعةَ ُمَعةَ َمْن َتَوضَّ اُن َوِفـي َهـِذِه الرِّ ِة َبَی َواَ� ِذِه الرِّ ي َه َوِف
ْرَها ِ�َحدٍّ َفَیـِتمُّ   َفِإنَفِإن  ،،َأنَّ ُغْسَل اْلُجُمَعِة َلْیَس ِبَواِجٍب، َوَأنَُّه َال ُبدَّ ِمْن النَّاِفَلِة َحْسَبَما ُ�ْمِكُنهُ َأنَّ ُغْسَل اْلُجُمَعِة َلْیَس ِبَواِجٍب، َوَأنَُّه َال ُبدَّ ِمْن النَّاِفَلِة َحْسَبَما ُ�ْمِكُنهُ  ِتمُّ َلْم ُ�َقدِّ ْرَها ِ�َحدٍّ َفَی ُه َلـُه   َلْم ُ�َقدِّ َل

 ".".َهَذا اْألَْجُر َوَلْو اْقَتَصَر َعَلى َتِحیَِّة اْلَمْسِجدِ َهَذا اْألَْجُر َوَلْو اْقَتَصَر َعَلى َتِحیَِّة اْلَمْسِجدِ 
 �عني الذي صلى تحیة المسجد قد صلى ما ُ�ِتب له فتم امتثاله للخبر. �عني الذي صلى تحیة المسجد قد صلى ما ُ�ِتب له فتم امتثاله للخبر. 

ـُكوُت، َوُهـَو َغْیـُر اِالْسـِتَماعِ   »»َأْنَصتَ َأْنَصتَ ««َوَقْوُلُه: َوَقْوُلُه: "" ْنَصـاِت، َوُهـَو السُّ ِتَماعِ ِمـْن اإلِْ ُر اِالْس َو َغْی ُكوُت، َوُه َو السُّ اِت، َوُه ْنَص ْن اإلِْ ْصـَغاُء ِلَسـَماِع   ؛؛ِم َماِع إْذ ُهـَو اإلِْ َغاُء ِلَس ْص َو اإلِْ إْذ ُه
ْيءِ  ْيءِ الشَّ  ".".الشَّ

َیرد َیـرد   ،،ستماع ظاهر، السماع �سمعسـتماع ظـاهر، السـماع �سـمعفرق بین السماع واالستماع واإلنصات، الفرق بین السماع واالفرق بین السماع واالستماع واإلنصات، الفرق بین السـماع واال
أن أن فإذا قصد فإذا قصـد   ،،ولو لم �قصد استماعه وفهمه حین ال ُیلقیه �اله، وأما االستماعولو لم �قصد استماعه وفهمه حین ال ُیلقیه �اله، وأما االستماع  ،،الكالم على سمعهالكالم على سمعه

نه �ســمع هــذا الكــالم و�ســتمعه و�ســتفید منــه  ستفید م ستمعه و� كالم و� هذا ال سمع  سجد الهــذا مســتمع؛ ولــذا �قــول الفقهــاء: و�ســجد الفف� هاء: و� قول الفق مستمع دون مســتمع دون هذا مستمع؛ ولذا �
قارئ الســامع؛ ألن المســتمع فــي حكــم المــأموم �النســبة للقــارئ  سبة لل مأموم �الن كم ال في ح ستمع  سامع؛ ألن الم ــرد الكــالم علــى   ،،ال لى �خــالف الســامع الــذي َی كالم ع رد ال لذي َی سامع ا خالف ال �

 واإلنصات قدٌر زائد على االستماع.    واإلنصات قدٌر زائد على االستماع.      ،،سمعه من غیر قصدسمعه من غیر قصد
َم اْلَكَالمُ   ،،]]204204[األعراف:[األعراف:  {َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا}{َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا}َوِلَذا َقاَل َتَعاَلى: َوِلَذا َقاَل َتَعاَلى: "" َم اْلَكَالمُ َوَتَقدَّ ْنَص   علىعلى  َوَتَقدَّ ْنَص اإلِْ ُب اُت َهْل َ�ِجـُب اإلِْ اُت َهْل َ�ِج

 ".".َأْو َال َأْو َال 
 �معنى أنه هل �مكن االستماع مع الكالم؟�معنى أنه هل �مكن االستماع مع الكالم؟  ،،لكن هل قولهم: اإلنصات قدر زائدلكن هل قولهم: اإلنصات قدر زائد

 �مكن�مكنطالب: طالب: 

 �ستمع وهو یتكلم �مكن هذا؟�ستمع وهو یتكلم �مكن هذا؟  أنأن  �مكن�مكن
 طالب: �مكن.طالب: �مكن.
 كیف �مكن؟كیف �مكن؟

 طالب. �حصل �عض الكالم الخفیف وهو مستمر و�عید الكالم.طالب. �حصل �عض الكالم الخفیف وهو مستمر و�عید الكالم.
 ُ�عیده؟ُ�عیده؟  كیفكیف

 طالب: لو ُطلب منه ُ�عیده؟طالب: لو ُطلب منه ُ�عیده؟
ُ ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْیِن ِفي َجْوِفِه} ُ ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْیِن ِفي َجْوِفِه}{َما َجَعَل للااَّ  ..]]44[األحزاب:[األحزاب:  {َما َجَعَل للااَّ

أنه �قرأ علیه عشرة في آٍن أنـه �قـرأ علیـه عشـرة فـي آٍن   ،،ُذِكر عن َعلم الدین السخاوي وهو من الُقراء المشهور�ن المعروفینُذِكر عن َعلم الدین السخاوي وهو مـن الُقـراء المشـهور�ن المعـروفین  
فة من القرآنواحــد مــن مواضــع مختلفــة مــن القــرآن فةومــن مواضــع مختلفــة  ،،و�رد على �ل واحٍد منهمو�ــرد علــى �ــل واحــٍد مــنهم  ،،واحد من مواضع مختل و�ستمع و�ســتمع   ،،ومن مواضع مختل

لدین العلـم الــدین العن عــن �رد على هذا في آٍن واحد، وهذا معروف �ـرد علــى هـذا فــي آٍن واحـد، وهــذا معـروف و و   ،،و�رد على هذاو�ــرد علـى هــذا  ،،لهملهـم   ، وهو، وهــوسخاوي سـخاوي علم ا
 مشهور.مشهور.

ــْو "" ــَراِغ ِمْنَهــا، َوَل ــَد اْلَف ــِة َال َ�ْع ــٌة َعَلــى َأنَّ النَّْهــَي َعــْن اْلَكــَالِم إنََّمــا ُهــَو َحــاَل اْلُخْطَب َل ْو َوِفیــِه َدَال ا، َوَل َراِغ ِمْنَه َد اْلَف ِة َال َ�ْع اَل اْلُخْطَب ا هَُو َح َالِم إنََّم ْن اْلَك َي َع ى َأنَّ النَّْه ٌة َعَل یِه َدَالَل ــَل َوِف َل َقْب َقْب
َالةِ  َالةِ الصَّ َأْي َأْي   »»ْیَنُه َوَ�ْیَن اْلُجُمَعةِ ْیَنُه َوَ�ْیَن اْلُجُمَعةِ ُغِفَر َلُه َما بَ ُغِفَر َلُه َما بَ ««َوَقْوُلُه: َوَقْوُلُه:   ،،»»َحتَّىَحتَّى««  ::َفِإنَُّه َال َنْهَي َعْنُه َ�َما َدلَّْت َعَلْیهِ َفِإنَُّه َال َنْهَي َعْنُه َ�َما َدلَّْت َعَلْیهِ   ،،الصَّ

ْبَعُة َأ�َّاَما َبْیَن َصـَالِتَها َوُخْطَبِتَهـا إَلـى ِمْثـِل َذِلـَك اْلَوْقـِت ِمـْن اْلُجُمَعـِة الثَّاِنَیـِة َحتَّـى َ�ُكـوَن َسـْبَعُة َأ�َّـا وَن َس ِة َحتَّى َ�ُك ِة الثَّاِنَی ْن اْلُجُمَع ِت ِم َك اْلَوْق ِل َذِل ى ِمْث ا إَل َالِتَها َوُخْطَبِتَه َال ٍم ِبـَال َما َبْیَن َص ٍم ِب
وُب ا، َوَفْضُل َثَالَثِة َأ�َّاٍم َوُغِفَرْت َلُه ُذُنـوُب َخَطاَ�ا اْلَكاِئَنُة ِفیَما َبْیَنُهمَ َخَطاَ�ا اْلَكاِئَنُة ِفیَما َبْیَنُهمَ ُغِفَرْت َلُه الْ ُغِفَرْت َلُه الْ   ::ِزَ�اَدٍة َوَال ُنْقَصاٍن َأيْ ِزَ�اَدٍة َوَال ُنْقَصاٍن َأيْ  ا، َوَفْضُل َثَالَثِة َأ�َّاٍم َوُغِفَرْت َلُه ُذُن
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ْبِع َحتَّى َتُكوَن َعْشَرةٌ  ْبِع َحتَّى َتُكوَن َعْشَرةٌ َثَالَثِة َأ�َّاٍم َمَع السَّ خاْلُجْمُهوُر َعَلـى اْآلخـ  والصغائر؟والصغائر؟  َوَهْل اْلَمْغُفوُر اْلَكَباِئرُ َوَهْل اْلَمْغُفوُر اْلَكَباِئرُ   ،،َثَالَثِة َأ�َّاٍم َمَع السَّ ى اْآل ِر، ِر، اْلُجْمُهوُر َعَل
 ".".ُرَها إالَّ التَّْوَ�ةُ ُرَها إالَّ التَّْوَ�ةُ َوَأنَّ اْلَكَباِئَر َال َ�ْغفِ َوَأنَّ اْلَكَباِئَر َال َ�ْغفِ 
ــرة �ــأمور منهــا مــا ُذِكــرأأمع مــع   ،،ررهذا رأي الجمهو هــذا رأي الجمهــو  رن الصــغائر مكفَّ ما ُذِك ها  �أمور من لى رمضان، الجمعة رمضــان إلــى رمضــان، الجمعــة   ::ن الصغائر مكفَّرة  رمضان إ

یر الصغائرإلــى الجمعــة، الصــلوات الخمــس، اجتنــاب الكبــائر �فیــل بتكفیــر الصــغائر یل بتكف بائر �ف ناب الك لى الجمعة، الصلوات الخمس، اجت ــاِئَر َمــا   ،،إ ــوا َ�َب ا {ِإْن َتْجَتِنُب اِئَر َم وا َ�َب {ِإْن َتْجَتِنُب
َئاِتُكْم} َئاِتُكْم}ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعـْنُكْم َسـیِّ یِّ ْنُكْم َس ساء:[النسـاء:  ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َع مسألة مفترضة في مسـألة مفترضـة فـي الال  ،،فالمقصود هنا الصغائرفالمقصـود هنـا الصـغائر  ،،]]3131[الن

غَش �بیرةشــخص لــم َ�غــَش �بیــرة ــرة �مجــرد اجتنــاب الكبــائر، ثــم مــاذا یبقــى مــن   ،،شخص لم َ� ناب الكبائر، ثم ماذا یبقى من عنــده صــغائر، صــغائره ُمكفَّ عنده صغائر، صغائره ُمكفَّرة �مجرد اجت
لى الجمعةالجمعــة إلــى الجمعــة لدرجات، ورمضــان إلــى رمضــان، والصــلوات الخمــس؟ یبقــى فیهــا قــدر رفــع الــدرجات،   ،،الجمعة إ ها قدر رفع ا لى رمضان، والصلوات الخمس؟ یبقى فی ورمضان إ

 ر فُترفع درجاته.ر فُترفع درجاته.إذا لم �كن هناك سیئات ُتكفَّ إذا لم �كن هناك سیئات ُتكفَّ   ،،رفع الدرجاترفع الدرجات
َرةَ َعْن َأِبي ُهَرْ�ـَرةَ   ::َوَعْنُه َأيْ َوَعْنُه َأيْ "" وَل للااَِّ َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–  َعْن َأِبي ُهَرْ� ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َرُس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ْوَم َذَكـَر َیـْوَم   -َص َر َی َذَك

فَ ُجْمَلٌة َحاِلیٌَّة َأْو ِصـفَ   »»ِفیِه َساَعٌة َال ُیَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم، َوُهَو َقاِئمٌ ِفیِه َساَعٌة َال ُیَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم، َوُهَو َقاِئمٌ ««اْلُجُمَعِة َفَقاَل: اْلُجُمَعِة َفَقاَل:  َواُو ُة اْلَعْبـِد، َواْلـَواُو ُجْمَلٌة َحاِلیٌَّة َأْو ِص ِد، َواْل ُة اْلَعْب
َفِة ِلَتْأكِ ِلَتْأكِ  َفِة یِد ُلُصوِق الصِّ َ َتَعاَلى««  ،،َحاٌل َثانٍ َحاٌل َثانٍ   »»ُ�َصلِّيُ�َصلِّي««یِد ُلُصوِق الصِّ َ َتَعاَلىَ�ْسَأُل للااَّ  ".".َحاٌل َثاِلثٌ َحاٌل َثاِلثٌ   »»َ�ْسَأُل للااَّ

 ُجمل �عد أ�ش؟ُجمل �عد أ�ش؟الال  ؟؟أو صفاتأو صفات  �جوز أن تكون أحواًال �جوز أن تكون أحواًال   ،،ثالثة أحوال أو ثالثة صفاتثالثة أحوال أو ثالثة صفات
 طالب: نكرة.طالب: نكرة.
 ما من عبٍد.ما من عبٍد.

 طالب: ساعٌة ال یوافقها عبد مسلم.طالب: ساعٌة ال یوافقها عبد مسلم.
  ،،رة موصوفة، من نظر إلى �ونها نكرة قال: هي صفاترة موصـوفة، مـن نظـر إلـى �ونهـا نكـرة قـال: هـي صـفاتسلم هو نكرة، لكنها موصوفة، نكسلم هو نكرة، لكنها موصوفة، نكـعبٌد معبٌد م

بیَّن هیئتها وحالتها، فهي الُجمـل صـفات، ومـن قـال: إنهـا موصـوفة قر�ـت مـن المعرفـة �جـوز أن ُتبـیَّن هیئتهـا وحالتهـا، فهــي  الُجمل صفات، ومن قال: إنها موصوفة قر�ت من المعرفة �جوز أن ُت
 أحوال.أحوال.

 طالب: ............طالب: ............
 هو تجعلها صفة وثیقة الصلة �ه، تعرف الفصل والوصل في البالغة؟هو تجعلها صفة وثیقة الصلة �ه، تعرف الفصل والوصل في البالغة؟

 ..................طالب: ...طالب: ...
 والوصل؟والوصل؟  ما الفرق بین الفصلما الفرق بین الفصل

 طالب: الفصل أن تأتي واو تفصل أو �أتي حرف �فصل بین الجمل. طالب: الفصل أن تأتي واو تفصل أو �أتي حرف �فصل بین الجمل. 
 العكس.العكس.

 طالب: مرة ثانیة.طالب: مرة ثانیة.
 نسیتها ما ینفع.نسیتها ما ینفع.و و   علیكعلیك  تتمر مر   ،،ما ینفعما ینفع

َ َتَعاَلى««"" َ َتَعاَلىَ�ْسَأُل للااَّ دِ ِبَیـدِ   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -النَِّبيُّ النَِّبيُّ   ::َوَأَشاَر َأيْ َوَأَشاَر َأيْ   »»َشْیًئا إالَّ َأْعَطاُه إ�َّاهُ َشْیًئا إالَّ َأْعَطاُه إ�َّاهُ   َ�ْسَأُل للااَّ اِه ُ�َقلُِّلَهـاِبَی . . ِه ُ�َقلُِّلَه
 ".".َوِهَي َساَعٌة َخِفیَفةٌ َوِهَي َساَعٌة َخِفیَفةٌ : ": "ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َوِفي ِرَواَ�ٍة ِلُمْسِلمٍ ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َوِفي ِرَواَ�ٍة ِلُمْسِلمٍ   ..ُ�َحقُِّر َوْقَتَهاُ�َحقُِّر َوْقَتَها

ـاَعِة َوَ�ـْأِتي َتْعِییُنَهـا    ا ُهَو الَِّذي َأَفاَدُه َلْفُظ ُ�َقلُِّلَها ِفي اْألُوَلـى، َوِفیـِه إْبَهـاُم السَّ ْأِتي َتْعِییُنَه اَعِة َوَ� اُم السَّ یِه إْبَه ى، َوِف ى َوَمْعَنـى ُهَو الَِّذي َأَفاَدُه َلْفُظ ُ�َقلُِّلَها ِفي اْألُوَل اِئمٌ َقـاِئمٌ ««َوَمْعَن   ::َأيْ َأيْ   »»َق
 ".". َلَها ُمَتَلبٌِّس ِ�َأْرَكاِنِه َال ِ�َمْعَنى َحاِل اْلِقَیاِم َفَقطْ  َلَها ُمَتَلبٌِّس ِ�َأْرَكاِنِه َال ِ�َمْعَنى َحاِل اْلِقَیاِم َفَقطْ ُمِقیمٌ ُمِقیمٌ 
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كع، إًذا �شــمل الســاجد والراكــع،  ساجد والرا شمل ال نا إذا حملنــا القیــام علــى معنــاه القیــام للقــراءة أو القیــام �عــد الر�ــوع حرمنــا إًذا � عد الر�وع حرم یام � قراءة أو الق یام لل ناه الق یام على مع نا الق إذا حمل
قائمالســاجد والراكــع مــع أن الســاجد أولــى بهــذا الوعــد مــن القــائم من ال هذا الوعد  ساجد أولى ب مع أن ال كع  ساجد والرا ناه �صلي علــى �ــلٍّ معنــى القیــام معنــاه �صــلي   ،،ال یام مع نى الق �لٍّ مع على 

 مقیًما لها، و�قامة الصالة �ما هو معلوم اإلتیان بواجباتها وشرائطها وُسننها.مقیًما لها، و�قامة الصالة �ما هو معلوم اإلتیان بواجباتها وشرائطها وُسننها.
 القائم یدعو �شمله اللفظ؟القائم یدعو �شمله اللفظ؟طالب: طالب: 

 ظر الصالة.ظر الصالة.تتهو اللفظ شمل من ینهو اللفظ شمل من ین
 طالب: ............طالب: ............

 ال ما �شمله؛ ألنه ال ینتظر الصالة.ال ما �شمله؛ ألنه ال ینتظر الصالة.
 ..الجالس في المسجدالجالس في المسجدطالب: طالب: 

 ر الصالة فهو في صالة.ر الصالة فهو في صالة.، إذا �ان ینتظ، إذا �ان ینتظجالس ینتظر الصالة بهذا القیدجالس ینتظر الصالة بهذا القید
 طالب: ............طالب: ............

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

 أو من صالة الجمعة إلى...؟أو من صالة الجمعة إلى...؟  ،،�عد صالة العصر إلى المغرب�عد صالة العصر إلى المغرب
 طالب: ............طالب: ............

 من صالة العصر إلى المغرب، هذا الكالم؟من صالة العصر إلى المغرب، هذا الكالم؟
 طالب: ............طالب: ............

 الة.الة.إذا خرج قبل الصالة فهو لیس في صإذا خرج قبل الصالة فهو لیس في ص  ،،ما ینتظر صالةما ینتظر صالة
 ........................طالب: طالب: 
 كیف؟كیف؟

 لو قائم �صلي...لو قائم �صلي...طالب: طالب: 
ـره، الصـحابي فِهـم هـذا أنـه لـیس المـراد القیـام الحقیقـي ره، الصحابي فِهم هذا أنه لیس المراد القیام الحقیقيال، �أتي مـن �ـالم الصـحابي مـا ُ�فسِّ �عني �عنـي   ،،ال، �أتي من �الم الصحابي ما ُ�فسِّ

 واقف ال، لیس المراد الوقوف، ال.واقف ال، لیس المراد الوقوف، ال.
 طالب: ............طالب: ............

مراد الوقوفهــو الكــالم علــى أنــه لــیس المــراد الوقــوف لیس ال نه  كالم على أ ظالمــراد الصــالة نفســها، والــذي ینتظــ  ،،هو ال لذي ینت سها، وا مراد الصالة نف في حكم ة فــي حكــم ر الصالر الصــالال ة 
 المصلي.  المصلي.  

اظِ "" اظِ َوَهِذِه اْلُجْمَلُة َثاِبَتٌة ِفي ِرَواَ�ِة َجَماَعٍة ِمْن اْلُحفَّ    َوُأْسِقَطْت ِفي ِرَواَ�ِة آَخِر�َن.َوُأْسِقَطْت ِفي ِرَواَ�ِة آَخِر�َن.  ،،َوَهِذِه اْلُجْمَلُة َثاِبَتٌة ِفي ِرَواَ�ِة َجَماَعٍة ِمْن اْلُحفَّ
ِدیثِ َوُحِكَي َعْن َ�ْعِض اْلُعَلَماِء َأنَُّه َ�اَن َ�ـْأُمُر ِ�َحـْذِفَها ِمـْن اْلَحـِدیثِ    ْن اْلَح ْذِفَها ِم ْأُمُر ِ�َح ـَال   ،،َوُحِكَي َعْن َ�ْعِض اْلُعَلَماِء َأنَُّه َ�اَن َ� َال َوَ�َأنَّـُه اْسَتْشـَكَل الصَّ َكَل الصَّ َت  َوْقـَت َة إذْ َة إذْ َوَ�َأنَُّه اْسَتْش  َوْق

ـَالِة، َوَ�ـَذا إَذا َ�ـاَن ِمـْن َحـاِل ُجُلـوسِ  اَعِة إَذا َ�اَن ِمـْن َ�ْعـِد اْلَعْصـِر َفُهـَو َوْقـُت َ�َراَهـٍة ِللصَّ وسِ ِتْلَك السَّ اِل ُجُل ْن َح اَن ِم َذا إَذا َ� َالِة، َوَ� ٍة ِللصَّ ُت َ�َراَه َو َوْق ِر َفُه ِد اْلَعْص ْن َ�ْع اَعِة إَذا َ�اَن ِم   ِتْلَك السَّ
ْلُت َهِذهِ  ْلُت َهِذهِ اْلَخِطیِب َعَلى اْلِمْنَبِر إَلى اْنِصَراِفِه، َوَقْد َتَأوَّ ًرااْلُجْمَلَة ِ�ـَأنَّ اْلُمـَراَد ُمْنَتِظـًرا  اْلَخِطیِب َعَلى اْلِمْنَبِر إَلى اْنِصَراِفِه، َوَقْد َتَأوَّ َراَد ُمْنَتِظ َأنَّ اْلُم ـ  اْلُجْمَلَة ِ� ُر َالِة، َواْلُمْنَتِظـُر ِللصَّ ِللصَّ َالِة، َواْلُمْنَتِظ

َالِة ِفي َصَالٍة َ�َما َثَبَت ِفي اْلَحِدیِث، َوِ�نََّما ُقْلَنا: إنَّ اْلُمِشیَر ِبَیِدِه ُهَو النَِّبـيُّ  يُّ ِللصَّ َالِة ِفي َصَالٍة َ�َما َثَبَت ِفي اْلَحِدیِث، َوِ�نََّما ُقْلَنا: إنَّ اْلُمِشیَر ِبَیِدِه ُهَو النَِّب ُ َعَلْیـِه -ِللصَّ ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص
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ُ َعَلْیـِه وَ -ِلَما ِفي ِرَواَ�ِة َماِلٍك َفَأَشاَر النَِّبيُّ ِلَما ِفي ِرَواَ�ِة َماِلٍك َفَأَشاَر النَِّبيُّ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ِه وَ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّ َسـلَّ َصلَّى للااَّ َواِة،   -مَ مَ َس َواِة، َوِقیـَل: اْلُمِشـیُر َ�ْعـُض الـرُّ لرُّ ُض ا یُر َ�ْع یَل: اْلُمِش َوِق
ُن ِقلَّتَ  َشاَرِة َفُهَو َأنَُّه َوَضَع ُأْنُمَلَتُه َعَلى َ�ْطِن اْلُوْسـَطى، َواْلِخْنَصـِر ُیَبـیِّ ُن ِقلَّتَ َوَأمَّا َ�ْیِفیَُّة اإلِْ یِّ ِر ُیَب َطى، َواْلِخْنَص َشاَرِة َفُهَو َأنَُّه َوَضَع ُأْنُمَلَتُه َعَلى َ�ْطِن اْلُوْس َق َهـا، َوَقـْد ُأْطِلـَق َوَأمَّا َ�ْیِفیَُّة اإلِْ ْد ُأْطِل ا، َوَق َه

َؤاُل ُهَنا، َوَقیََّدُه ِفي َغْیرِِه َ�َما ِعْنَد اْبِن  َؤاُل ُهَنا، َوَقیََّدُه ِفي َغْیرِِه َ�َما ِعْنَد اْبِن السُّ َ إْثًمـا««  ::هْ هْ َماجَ َماجَ السُّ اَمـا َلـْم َ�ْسـَأْل للااَّ َ إْثًم َأْل للااَّ ْم َ�ْس ا َل دَ َوِعْنـَد َأْحَمـدَ   ،،»»َم َد َأْحَم ْم َمـا َلـْم ««  ::َوِعْن ا َل َم
 ".".»»َ�ْسَأْل إْثًما َأْو َقِطیَعَة َرِحمٍ َ�ْسَأْل إْثًما َأْو َقِطیَعَة َرِحمٍ 

سبابعلــى �ــلٍّ الــدعاء لــه أســباب له أ لدعاء  �لٍّ ا نعولــه موانــع  ،،على  هذا فــال یتحقــق إال بتــوافر أســبا�ه وانتفــاء موانعــه، لكــن هــذا   ،،وله موا كن  عه، ل فاء موان سبا�ه وانت توافر أ فال یتحقق إال ب
 الوقت مظنة لإلجا�ة.الوقت مظنة لإلجا�ة.

ِ ْبـِن َقـْیٍس َوَعْبـُد َوَعْن َأِبي ُبْرَدَة ِ�َضمِّ اْلمُ َوَعْن َأِبي ُبْرَدَة ِ�َضمِّ اْلمُ ""   َدِة َوُسُكوِن الرَّاِء َوَداٍل ُمْهَمَلٍة ُهَو َعاِمُر ْبُن َعْبِد للااَّ ُد َوحَّ ْیٍس َوَعْب ِن َق َدِة َوُسُكوِن الرَّاِء َوَداٍل ُمْهَمَلٍة ُهَو َعاِمُر ْبُن َعْبِد للااَِّ ْب َوحَّ
، َوَأُبـو ُبـْرَدَة ِمـْن التَّـاِ�ِعیَن اْلَمْشـُهوِر�َن َسـِمَع َأَ�ـاُه َوَعِلی�ـا َواْبـ اُه َوَعِلی�ا َوابْ للااَِّ ُهَو َأُبـو ُموَسـى اْألَْشـَعِريُّ ِمَع َأَ� ُهوِر�َن َس ْن التَّاِ�ِعیَن اْلَمْش ْرَدَة ِم و ُب ، َوَأُب َعِريُّ ى اْألَْش و ُموَس َر َن ُعَمـَر للااَِّ ُهَو َأُب َن ُعَم

 ..َوَغْیَرُهمْ َوَغْیَرُهمْ 
وَل للااَِّ َقاَل َسِمْعت َرُسـوَل للااَِّ ، ، َأِبیِه َأِبي ُموَسى اْألَْشَعِريِّ َأِبیِه َأِبي ُموَسى اْألَْشَعِريِّ   َعنْ َعنْ    ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل َسِمْعت َرُس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ول: َ�ُقـول:   -َص يَ ِهـيَ ««َ�ُق   »»ِه

َمامُ ««َساَعُة اْلُجُمَعِة َساَعُة اْلُجُمَعِة   ::َأيْ َأيْ  َمامُ َما َبْیَن َأْن َ�ْجِلَس اإلِْ َالةُ ««َعَلى اْلِمْنَبِر َعَلى اْلِمْنَبِر   ::َأيْ َأيْ   »»َما َبْیَن َأْن َ�ْجِلَس اإلِْ َالةُ إَلى َأْن ُتْقَضى الصَّ َرَواُه َرَواُه   ،،»»إَلى َأْن ُتْقَضى الصَّ
اَرُقْطِنيُّ َأنَُّه ِمْن َقْوِل َأِبي ُبْرَدةَ وَ وَ   ،،ُمْسِلمٌ ُمْسِلمٌ  َح الدَّ اَرُقْطِنيُّ َأنَُّه ِمْن َقْوِل َأِبي ُبْرَدةَ َرجَّ َح الدَّ  ..َرجَّ

اَعةِ  اَعةِ َوَقْد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َهِذِه السَّ ةً َوَذَكَر اْلُمَصنُِّف ِفي َفْتِح اْلَباِري َعْن اْلُعَلَمـاِء َثَالَثـةً   ،،َوَقْد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َهِذِه السَّ اِء َثَالَث یَن َوَأْرَ�ِعـیَن   َوَذَكَر اْلُمَصنُِّف ِفي َفْتِح اْلَباِري َعْن اْلُعَلَم َوَأْرَ�ِع
ـاِرحُ   ،،َوَسُیِشیُر إَلْیَهاَوَسُیِشیُر إَلْیَها  ،،َقْوًال َقْوًال  اِرحُ َوَسَرَدَها الشَّ ُه للااَُّ َمـُه للااَُّ َرحِ َرحِ -  َوَسَرَدَها الشَّ ـْرِح، َوَهـَذا اْلَمـْرِويُّ َعـْن َأِبـي ُموَسـى   -َم ى ِفـي الشَّ ي ُموَس ْن َأِب ْرِويُّ َع َذا اْلَم ْرِح، َوَه ي الشَّ ِف

ــُدَها ُدَهاَأَح ــاِب،   ،،َأَح ــَذا اْلَب ــي َه ــَوُد َشــْيٍء ِف ــَو َأْج ــاَل: ُه ، َوَق ــيُّ ــُه اْلَبْیَهِق ــا َرَوى َعْن ــى َم ــِلٌم َعَل ــُه ُمْس َح اِب، َوَرجَّ ي هََذا اْلَب ْيٍء ِف َوُد َش ، َوقَاَل: هَُو َأْج يُّ ُه اْلَبْیَهِق ا َرَوى َعْن ى َم ِلٌم َعَل ُه ُمْس َح َوَرجَّ
ُه، َوَقاَل ِ�ِه اْلَبْیَهِقيُّ َواْبُن اْلَعَرِ�يِّ  ُه، َوَقاَل ِ�ِه اْلَبْیَهِقيُّ َواْبُن اْلَعَرِ�يِّ َوَأَصحُّ : ُهـَو َنـصٌّ ِفـي َمْوِضـِع اْلِخـَالِف َوَجمَ َوَجمَ   َوَأَصحُّ َالِف اَعـٌة، َوَقـاَل اْلُقْرُطِبـيُّ ِع اْلِخ ي َمْوِض َو َنصٌّ ِف : ُه يُّ اَل اْلُقْرُطِب ٌة، َوَق اَع

 ".".َفَال ُیْلَتَفُت إَلى َغْیرِهِ َفَال ُیْلَتَفُت إَلى َغْیرِهِ 
أو هي تنتقل من جمعة إلى أخرى في یوم تكون من وقت أو هـي تنتقـل مـن جمعـة إلـى أخـرى فـي یـوم تكـون مـن وقـت   ،،في �ل جمعةفي �ل جمعـة  ةةوهل هي ساعة ثابتوهل هي ساعة ثابت

  في وسطه،فـي وسـطه،جلوس اإلمام على المنبر، في یوم تكون العصر، في یوم في أول النهار، في یوم جلوس اإلمـام علـى المنبـر، فـي یـوم تكـون العصـر، فـي یـوم فـي أول النهـار، فـي یـوم 
نظیر نظیـر   ،،في آخره؟ �عني مثل ما قیل في لیلة القدر أقوال ألهل العلم زادت أقوالهم على أر�عین قوًال في آخره؟ �عني مثل ما قیل في لیلة القدر أقوال ألهل العلم زادت أقوالهم على أر�عـین قـوًال 
رحمه رحمـه –ما جاء من أقوال أهل العلم في لیلة القدر زادت على أر�عین أ�ًضا عند الحافظ ابن حجر ما جاء من أقوال أهل العلم في لیلة القدر زادت على أر�عین أ�ًضا عند الحافظ ابـن حجـر 

كون من صعود اإلمام على لكــن أقــوى هــذه األقــوال مــا ُذِكــر إمــا أن تكــون مــن صــعود اإلمــام علــى   ،،-هللاهللا ما أن ت ر إ ما ُذِك هذه األقوال  قوى  كن أ لىالمنبــر إلــىل بر إ قأن ُتقــ  المن م م ااأن ُت
 الصالة، أو من صالة العصر إلى المغرب آخر ساعة في یوم الجمعة.الصالة، أو من صالة العصر إلى المغرب آخر ساعة في یوم الجمعة.

 طالب: هذا نص �ا شیخ؟طالب: هذا نص �ا شیخ؟
 أ�ُّه؟أ�ُّه؟

 طالب: صعود اإلمام من أن �جلس اإلمام حتى ُتقضى الصالة؟طالب: صعود اإلمام من أن �جلس اإلمام حتى ُتقضى الصالة؟
 �الم أبي بردة؟ �الم أبي بردة؟ أم أم هذا من �المه هذا من �المه 

 طالب: ............طالب: ............
 لكن منهم من وقفه على أبي بردة.لكن منهم من وقفه على أبي بردة.

 ............طالب: ......طالب: ......



 
 

  
 

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

14 

 اني عن عبد هللا بن سالم �أتي �عده.اني عن عبد هللا بن سالم �أتي �عده.الثالث
 طالب: ............طالب: ............

ن داعٍ  ن داعٍ المؤمِّ  ..المؤمِّ
 طالب: �عني تأمینه على دعاء اإلمام.طالب: �عني تأمینه على دعاء اإلمام.

ن داعٍ  ن داعٍ المـــؤمِّ مؤمِّ فرص إذا یتحـــین الفـــرص إذا   ال حین ال صالة جلـــس اإلمـــام یـــدعو، و�ذا انتهـــى مـــن الخطبـــة انتقـــل إلـــى الصـــالة یت لى ال قل إ بة انت من الخط هى  یدعو، و�ذا انت مام  لس اإل ج
 یدعو، فمتصور ما فیه إشكال.یدعو، فمتصور ما فیه إشكال.

 طالب: ............طالب: ............
 لزم.لزم.ما یما ی  ،،ال الال ال

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

 طالب: ............طالب: ............
 عرفة أصل الوقوف شعارها، على عرفة الوقوف شعار.عرفة أصل الوقوف شعارها، على عرفة الوقوف شعار.

 طالب: ............طالب: ............
 إشارة تقلیل.إشارة تقلیل.  ،،نها للتقلیلنها للتقلیلإإأحیاًنا �قولون: أحیاًنا �قولون: 

   طالب: ............طالب: ............
تعبَّد تعبَّـد عموم نصوص الرفع �شمله، لكن لیس فیه ما �خصه �ونه ُ�عتاد و�ُ عموم نصوص الرفع �شمله، لكن لیس فیه ما �خصه �ونه ُ�عتـاد و�ُ ما هو من مواطن الرفع، ما هو من مواطن الرفع، 

هذا �عد شامل، لكن ال هـذا �عـد شـامل، لكـن ال   ،،ااصفرً صفرً   -�عد رفع ید�ه�عد رفع ید�ه-أو قد ُوِعد الداعي أال ُترد أو قد ُوِعد الداعي أال ُترد   �ه ال، لكن �ونه دعاءً �ه ال، لكن �ونه دعاءً 
 ُیتعبَّد �ه في هذا الوقت و�ستمر علیه.ُیتعبَّد �ه في هذا الوقت و�ستمر علیه.

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

 طالب: ............طالب: ............
 وهو یدعو بها.وهو یدعو بها.  ،،معروفةمعروفة

 طالب: ............طالب: ............
 في الصالة للتشهد نعم.في الصالة للتشهد نعم.

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

 طالب: ............طالب: ............
 المقصود أنه إذا دعا �ه في الصالة فخارجها أوسع.المقصود أنه إذا دعا �ه في الصالة فخارجها أوسع.

 طالب: ............طالب: ............
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ن مثاله، لكن ما یرفع ید�ه هكذا، لكـن لـو  ن مثاله، لكن ما یرفع ید�ه هكذا، لكن لو ما �منع أن �كون للجمیع المؤمِّ بها مثل ما �شیر بهـا مثـل مـا �شـیر   أشارأشـارما �منع أن �كون للجمیع المؤمِّ
ن داعٍ  ن داعٍ في التشهد في الدعاء یدعو بها ال �أس، والمؤمِّ  ، الحر�ة �سیرة.، الحر�ة �سیرة.في التشهد في الدعاء یدعو بها ال �أس، والمؤمِّ

 ........لب: ........لب: ........طاطا
 �أس امتثاًال لهذا الوعد.�أس امتثاًال لهذا الوعد.  ههما فیما فی

 طالب: ............طالب: ............
یولــو داوم؛ ألن الوعــد ثابــت عــن المصــطفى مــا فیــ ما ف عن المصطفى  بت  لو إشــكال، هــذا ثابــت ولــو داوم علیــه، لكــن لــو   ههولو داوم؛ ألن الوعد ثا كن  یه، ل بت ولو داوم عل هذا ثا شكال،  إ

 الحكم؟الحكم؟  ماماخصص شخٌص ختم القرآن في یوم الجمعة وداوم علیه خصص شخٌص ختم القرآن في یوم الجمعة وداوم علیه 
 طالب: ............طالب: ............

 یه نص.یه نص.تخصیص یوم الجمعة لختم القرآن ما فتخصیص یوم الجمعة لختم القرآن ما ف
 ........................طالب: طالب: 

هممــن أجــل موافقــة الــدعاء، وأ�ًضــا هــو مــن الزم فعــل الســلف، هــو لــیس �فعلهــم لیس �فعل سلف، هو  لدعاء، وأ�ًضا هو من الزم فعل ال قة ا ما هو من الزم و�نمــا هــو مــن الزم   ،،من أجل مواف و�ن
ال ُبد أن ُ�خصص یوم واحد للختم، فكونه ال ُبد أن ُ�خصص یوم واحد للخـتم، فكونـه فف  أ�امأ�امواألسبوع سبعة واألسبوع سبعة   ،،فالذي �قرأ القرآن في سبعفالذي �قرأ القرآن في سبع  ،،فعلهمفعلهم

قال: خصـص یـوم، مـا ُ�قـال: ، لكن �ُ ، لكـن �ُ ءءیوم األر�عایوم األر�عـا  فيفي  ،،إشكالإشكال  هه�ختم في یوم الخمیس ما فی�ختم في یوم الخمیس ما فی أنت عمرك أنـت عمـرك خصص یوم، ما ُ�
 تخصص یوم الخمیس؟تخصص یوم الخمیس؟  ماذاماذاكله تختم یوم الخمیس، لكله تختم یوم الخمیس، ل

قراءة القرآن في سبع، فمن الزم هذه المداومة ومن قـراءة القـرآن فـي سـبع، فمـن الزم هـذه المداومـة ومـن   ،،�قرأ القرآن في سبعة، وهو مداوم على ذلك�قرأ القرآن في سبعة، وهو مداوم على ذلك  
ن �كون یوم الجمعة الذي ُوِعد ن �كـون یـوم الجمعـة الـذي ُوِعـد فألفـأل  ،،الزم امتثال حدیث عبد هللا بن عمرو أن �ختم في یوم معینالزم امتثال حدیث عبد هللا بن عمرو أن �خـتم فـي یـوم معـین

     �كون من �اب أولى.     �كون من �اب أولى.     �اإلجا�ة �اإلجا�ة 
ــِحیحُ "" : ُهــَو الصَّ ــَوِويُّ ِحیحُ َوَقــاَل النَّ َو الصَّ : ُه اَل النََّوِويُّ ــَوابُ   ،،َوَق َوابُ َبــْل الصَّ ْل الصَّ یَع َقــاَل اْلُمَصــنُِّف: َوَلــْیَس اْلُمــَراُد َأنََّهــا َتْســَتْوِعُب َجِمیــَع   ،،َب َتْوِعُب َجِم ا َتْس َراُد َأنََّه ْیَس اْلُم نُِّف: َوَل اَل اْلُمَص َق

َوْقِت َأنََّها َوْقِت َأنََّها َوَفاِئَدُة ِذْ�ِر الْ َوَفاِئَدُة ِذْ�ِر الْ   ،،""ةٌ ةٌ َخِفیفَ َخِفیفَ : ": "َوَقْوُلهُ َوَقْوُلهُ   ،،""ُ�َقلُِّلَهاُ�َقلُِّلَها""  ::ِلَقْوِلهِ ِلَقْوِلهِ   ؛؛َبْل َتُكوُن ِفي َأْثَناِئهِ َبْل َتُكوُن ِفي َأْثَناِئهِ   ،،اْلَوْقِت الَِّذي ُعیِّنَ اْلَوْقِت الَِّذي ُعیِّنَ 
َالِة، َوَأمَّا َقْوُلُه: إ  ،،َتْنَتِقُل ِفیَهاَتْنَتِقُل ِفیَها َالِة، َوَأمَّا َقْوُلُه: إَفَیُكوُن اْبِتَداُء َمِظنَِّتَها اْبِتَداَء اْلُخْطَبِة َمَثًال، َواْنِتَهاُؤَها اْنِتَهاَء الصَّ نَُّه نَّـُه َفَیُكوُن اْبِتَداُء َمِظنَِّتَها اْبِتَداَء اْلُخْطَبِة َمَثًال، َواْنِتَهاُؤَها اْنِتَهاَء الصَّ

اَرُقْطِنيُّ َأنَّ اْلَحِدیَث ِمْن َقْوِل َأِبي بُ  َح الدَّ اَرُقْطِنيُّ َأنَّ اْلَحِدیَث ِمْن َقْوِل َأِبي بُ َرجَّ َح الدَّ هُ َفَقْد ُ�َجاُب َعْنـهُ   ،،ْرَدةَ ْرَدةَ َرجَّ اِ�َأنَّـُه َال َ�ُكـوُن إالَّ َمْرُفوًعـا  ::َفَقْد ُ�َجاُب َعْن وُن إالَّ َمْرُفوًع َفِإنَُّه َفِإنَّـُه   ،،ِ�َأنَُّه َال َ�ُك
اَرُقْطِنيُّ   َال َمْسَرَح ِلِالْجِتَهاِد ِفي َتْعِییِن َأْوَقاِت اْلِعَباَداتِ َال َمْسَرَح ِلِالْجِتَهاِد ِفي َتْعِییِن َأْوَقاِت اْلِعَباَداتِ  اَرُقْطِنيُّ ، َوَ�ْأِتي َما َأَعلَُّه ِ�ِه الدَّ  َقِر�ًبا.َقِر�ًبا.  ، َوَ�ْأِتي َما َأَعلَُّه ِ�ِه الدَّ

ِ ْبـِن َسـَالمٍ  َالمٍ َوِفي َحـِدیِث َعْبـِد للااَّ ِن َس ِد للااَِّ ْب ِدیِث َعْب َو أَ ُهـَو أَ   ،،َوِفي َح ْن بَ ِبـي ُیوُسـَف ْبـُن َسـَالٍم ِمـْن بَ ُه َالٍم ِم ُن َس َف ْب ي ُیوُس اعِ ِنـي َقْیُنَقـاعِ ِب ي َقْیُنَق ِد إْسـَراِئیِليٌّ ِمـْن َوَلـِد   ،،ِن ْن َوَل َراِئیِليٌّ ِم إْس
َالمُ -ُیوُسَف ْبِن َ�ْعُقوَب ُیوُسَف ْبِن َ�ْعُقوَب  َالمُ َعَلْیِه السَّ ُ َعَلْیِه -َوُهَو َأَحُد اْألَْحَباِر، َوَأَحُد َمْن َشِهَد َلُه النَِّبيُّ َوُهَو َأَحُد اْألَْحَباِر، َوَأَحُد َمْن َشِهَد َلُه النَِّبيُّ   ،،-َعَلْیِه السَّ ُ َعَلْیِه َصلَّى للااَّ َصلَّى للااَّ

ُه اْبنَ َرَوى َعْنـُه اْبَنـ  ،،ِ�اْلَجنَّةِ ِ�اْلَجنَّةِ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ـٌد، َوَأَنـُس ْبـَرَوى َعْن ُس بْ اُه ُیوُسـُف َ�ُمَحمَّ ُف َ�ُمَحمٌَّد، َوَأَن ُرُهمْ ُن َماِلـٍك َوَغْیـُرُهمْ اُه ُیوُس ٍك َوَغْی َنَة َمـاَت ِ�اْلَمِدیَنـِة َسـَنَة   ،،ُن َماِل ِة َس اَت ِ�اْلَمِدیَن َم
مِ   ،،َثَالٍث، َوَأْرَ�ِعینَ َثَالٍث، َوَأْرَ�ِعینَ  مِ َوَسـَالٌم ِبَتْخِفیـِف الـالَّ لالَّ یِف ا َالٌم ِبَتْخِف ُرهُ َقـاَل اْلُمَبـرُِّد: َلـْم َ�ُكـْن ِفـي اْلَعـَرِب َسـَالٌم ِ�ـالتَّْخِفیِف َغْیـُرهُ   ،،َوَس التَّْخِفیِف َغْی َالٌم ِ� َرِب َس ي اْلَع ْن ِف ْم َ�ُك رُِّد: َل اَل اْلُمَب   ،،""َق
 ".".ِعْنَد اْبِن َماَجهْ ِعْنَد اْبِن َماَجهْ 
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ي، واألكثر على أنه مثله، واألكثر على أنه ي، واألكثر على أنه مثله، واألكثر على أنه ف في سالم والد محمد بن سالم شیخ البخار ف في سالم والد محمد بن سالم شیخ البخار هو الخالهو الخال
المنذري له رسالة في تشدیده، والنووي أ�ًضا، والحافظ ابن المنـذري لـه رسـالة فـي تشـدیده، والنـووي أ�ًضـا، والحـافظ ابـن   ،،دد�التخفیف أ�ًضا، لكن منهم من شدّ �التخفیف أ�ًضا، لكن منهم من شدّ 

     وأنه �التشدید، و�ن �ان األكثر على أنه �التخفیف، أما البقیة فكلهم �التشدید.وأنه �التشدید، و�ن �ان األكثر على أنه �التخفیف، أما البقیة فكلهم �التشدید.  ،،رجب له رسالةرجب له رسالة
ِ ْبـ"" ِد للااَِّ بْ َلْفُظُه ِفیِه َعـْن َعْبـِد للااَّ ْن َعْب ِ َلْفُظُه ِفیِه َع وُل للااَِّ ِن َسـَالٍم َقـاَل: ُقْلـت َوَرُسـوُل للااَّ ت َوَرُس اَل: ُقْل َالٍم َق ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِن َس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اِلٌس: إنَّا َجـاِلٌس: إنَّـا   -َص َج

أَ َ�ْعِني التَّْوَراَة ِفي اْلُجُمَعِة َساَعًة َال ُیَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم ُ�َصلِّي َ�ْسـأَ   ،،َلَنِجُد ِفي ِ�َتاِب للااَِّ َلَنِجُد ِفي ِ�َتاِب للااَِّ  َ َ�ْعِني التَّْوَراَة ِفي اْلُجُمَعِة َساَعًة َال ُیَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم ُ�َصلِّي َ�ْس زَّ َعـزَّ -ُل للااََّ ُل للااَّ َع
ــْیًئا ــلَّ َش ْیًئاَوَج لَّ َش ــهُ إالَّ إالَّ   -َوَج ــُه َحاَجَت ُ َل ُه َحاَجتَهُ َقَضــى للااَّ ُ َل ى للااَّ ــاَر َأيْ   ،،َقَض ِ َفَأَش ــُد للااَّ ــاَل َعْب اَر َأيْ َق ُد للااَِّ َفَأَش ــوُل للااَِّ   ::قَاَل َعْب وُل للااَِّ َرُس ــِه -َرُس ُ َعَلْی ــلَّى للااَّ ِه َص ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

اَل:  ِهَي؟ َقـاَل: ُقْلت: َأيُّ َساَعةٍ ُقْلت: َأيُّ َساَعةٍ   ،،َأْو َ�ْعَض َساَعٍة ُقْلت: َصَدْقَت َ�ا َرُسوَل للااَِّ َأْو َ�ْعَض َساَعةٍ َأْو َ�ْعَض َساَعٍة ُقْلت: َصَدْقَت َ�ا َرُسوَل للااَِّ َأْو َ�ْعَض َساَعةٍ   -َوَسلَّمَوَسلَّم  ِهَي؟ َق
اَل: ُقْلت: إنََّها َلْیَسـْت َسـاَعَة َصـَالٍة َقـاَل:   ،،»»اَعاِت النََّهارِ اَعاِت النََّهارِ ِهَي آِخُر َساَعٍة ِمْن سَ ِهَي آِخُر َساَعٍة ِمْن سَ «« َالٍة َق اَعَة َص ْت َس ْؤِمَن إنَّ اْلَعْبـَد اْلُمـْؤِمَن ««ُقْلت: إنََّها َلْیَس َد اْلُم إنَّ اْلَعْب

َالُة َفُهَو ِفي َصَالةٍ   ،،إَذا َصلَّىإَذا َصلَّى َالُة َفُهَو ِفي َصَالةٍ ُثمَّ َجَلَس َال ُ�ْجِلُسُه إالَّ الصَّ  اْنَتَهى.اْنَتَهى.  ،،»»ُثمَّ َجَلَس َال ُ�ْجِلُسُه إالَّ الصَّ
ْمسِ اُود َوالنََّساِئيُّ َأنََّها َما َبْیَن َصَال اُود َوالنََّساِئيُّ َأنََّها َما َبْیَن َصَال َوَعْن َجاِبٍر ِعْنَد َأِبي دَ َوَعْن َجاِبٍر ِعْنَد َأِبي دَ  ْمسِ ِة اْلَعْصِر َوُغُروِب الشَّ  ..ِة اْلَعْصِر َوُغُروِب الشَّ

ِ ْبـِن َسـَالٍم إَلـى آِخـرِهِ   -َأنََّهاَأنََّها  ::َقْوُلهُ َقْوُلهُ    َم ِمْن َقْوِلِه ِفي َحِدیِث َعْبِد للااَّ رِهِ ِ�َفْتِح اْلَهْمَزِة ُمْبَتَدٌأ َخَبُرُه َما َتَقدَّ ى آِخ َالٍم إَل ِن َس َم ِمْن َقْوِلِه ِفي َحِدیِث َعْبِد للااَِّ ْب   ،،ِ�َفْتِح اْلَهْمَزِة ُمْبَتَدٌأ َخَبُرُه َما َتَقدَّ
َح َأْحَمُد ْبـُن َحْنَبـلٍ  لٍ َوَرجَّ ُن َحْنَب َح َأْحَمُد ْب ْولَ َهـَذا اْلَقـْولَ   َوَرجَّ َذا اْلَق ،  ،،َه ،َرَواُه َعْنـُه التِّْرِمـِذيُّ ِذيُّ ُه التِّْرِم َك، َوَقـاَل َأْحَمـُد: َأْكَثـُر اْألََحاِدیـِث َعَلـى َذِلـَك،   َرَواُه َعْن ى َذِل یِث َعَل ُر اْألََحاِد ُد: َأْكَث اَل َأْحَم َوَق

: ُهَو َأْثَبُت َشْيٍء ِفي َهَذا اْلَباِب  : ُهَو َأْثَبُت َشْيٍء ِفي َهَذا اْلَباِب َوَقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ ى َرَوى َسِعیُد ْبـُن َمْنُصـوٍر ِ�ِإْسـَناٍد َصـِحیٍح إَلـى   ،،َوَقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ ِحیٍح إَل َناٍد َص وٍر ِ�ِإْس ُن َمْنُص َرَوى َسِعیُد ْب
ْحَمنِ   َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبدِ َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبدِ  ْحَمنِ الرَّ َحاَ�ِة اْجتَ : : الرَّ َحاَ�ِة اْجتَ َأنَّ َناًسا ِمْن الصَّ ةِ َمُعوا َفَتَذاَكُروا َساَعَة اْلُجُمَعـةِ َأنَّ َناًسا ِمْن الصَّ واُثـمَّ اْفَتَرُقـوا  ،،َمُعوا َفَتَذاَكُروا َساَعَة اْلُجُمَع مَّ اْفَتَرُق   ،،ُث

َحُه ِإْسَحاُق َوَغْیُرهُ   ..َوَلْم َ�ْخَتِلُفوا َأنََّها آِخُر َساَعٍة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعةِ َوَلْم َ�ْخَتِلُفوا َأنََّها آِخُر َساَعٍة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعةِ  َحُه ِإْسَحاُق َوَغْیُرهُ َوَرجَّ .  ،،َوَرجَّ اِفِعيِّ .َوَحَكى َأنَُّه َنصُّ الشَّ اِفِعيِّ  َوَحَكى َأنَُّه َنصُّ الشَّ
ِحیِح َعَلى َما ِفیِه، َواْلَمْعُروُف ِمـْن ُعُلـوِم اْلَحـِدیِث   َفِإنَُّه َتْرِجیٌح ِلَغْیِر َماَفِإنَُّه َتْرِجیٌح ِلَغْیِر َما  ،،ْسُتْشِكَل َهَذاْسُتْشِكَل َهَذااا  َوَقدَوَقد ِدیِث ِفي الصَّ وِم اْلَح ْن ُعُل ِحیِح َعَلى َما ِفیِه، َواْلَمْعُروُف ِم ِفي الصَّ

ٌم َعَلى َغْیرِهِ  ِحیَحْیِن َأْو ِفي َأَحِدِهَما ُمَقدَّ ٌم َعَلى َغْیرِهِ َوَغْیِرَها َأنَّ َما ِفي الصَّ ِحیَحْیِن َأْو ِفي َأَحِدِهَما ُمَقدَّ  ".".َوَغْیِرَها َأنَّ َما ِفي الصَّ
أما األحادیث التي تكلم فیها الُحفاظ من أحادیث أمــا األحادیــث التـي تكلــم فیهــا الُحفــاظ مــن أحادیــث هذا في األحادیث التي لم یتكلم فیها الُحفاظ، هـذا فــي األحادیــث التــي لــم یـتكلم فیهــا الُحفــاظ، 

صحیالصـــحی ـــولال ـــى مـــن �ق ـــد القطـــع، حت قولحین فـــال ُتفی من � تى  طع، ح ید الق فال ُتف ـــدة للقطـــع �مـــا فـــي   حین  ـــث الصـــحیحین مفی في �ـــأن أحادی ما  طع � یدة للق صحیحین مف یث ال �أن أحاد
 وهذا منها.وهذا منها.  ،،أحادیث مستثناةأحادیث مستثناة  ههالصحیح أو غیره، فیالصحیح أو غیره، فی

ـِحیَحْیِن َأْو َأَحـِدِهَما"" ِدِهَماَواْلَجَواُب َأنَّ َذِلَك َحِدیٌث َلْم َ�ُكـْن َحـِدیَث الصَّ ِحیَحْیِن َأْو َأَح ِدیَث الصَّ ْن َح ـاُظ َ�َحـِدیِث َأِبـي   َواْلَجَواُب َأنَّ َذِلَك َحِدیٌث َلْم َ�ُك ـا اْنَتَقـَدُه اْلُحفَّ ي ِممَّ ِدیِث َأِب اُظ َ�َح َدُه اْلُحفَّ ِممَّا اْنَتَق
ِلمٍ ى َهــَذا الَّــِذي ِفــي ُمْســِلمٍ ُموسَ ُموَســ ي ُمْس َذا الَِّذي ِف ــُه َقــْد ُأِعــلَّ ِ�اِالْنِقَطــاِع َواِالْضــِطَراِب   ،،ى َه ِطَراِب َفِإنَّ اِع َواِالْض لَّ ِ�اِالْنِقَط ْد ُأِع ــُه ِمــْن ِرَواَ�ــِة   ،،َفِإنَُّه َق ُل َفِألَنَّ ــا اْألَوَّ ِة َأمَّ ْن ِرَواَ� ُل َفِألَنَُّه ِم َأمَّا اْألَوَّ

ـا الثَّـانِ   ،،یهِ یهِ َمْخَرَمَة اْبِن ُ�َكْیٍر، َوَقْد َصرََّح َأنَُّه َلْم َ�ْسَمْع ِمْن َأبِ َمْخَرَمَة اْبِن ُ�َكْیٍر، َوَقْد َصرََّح َأنَُّه َلْم َ�ْسَمْع ِمْن َأبِ  ِلٍم، َوَأمَّا الثَّانِ َفَلْیَس َعَلـى َشـْرِط ُمْسـِلٍم، َوَأمَّ ْرِط ُمْس ى َش ِألَنَّ ي َفـِألَنَّ َفَلْیَس َعَل ي َف
، َوَأْهـُل َبْلَدِتـِه َأْعَلـُم �ِ  ُم �ِ َأْهَل اْلُكوَفِة َأْخَرُجوُه َعْن َأِبي ُبْرَدَة َغْیَر َمْرُفـوٍع، َوَأُبـو ُبـْرَدَة ُ�ـوِفيٌّ ِه َأْعَل ُل َبْلَدِت ، َوَأْه وِفيٌّ ْرَدَة ُ� و ُب وٍع، َوَأُب ْن َحِدیِثـِه ِمـْن َأْهَل اْلُكوَفِة َأْخَرُجوُه َعْن َأِبي ُبْرَدَة َغْیَر َمْرُف ِه ِم َحِدیِث

 ".".ْرَدَة َلْم َ�ِقُفوُه َعَلْیهِ ْرَدَة َلْم َ�ِقُفوُه َعَلْیهِ َفَلْو َ�اَن َمْرُفوًعا ِعْنَد َأِبي بُ َفَلْو َ�اَن َمْرُفوًعا ِعْنَد َأِبي بُ   ،،ُ�َكْیرٍ ُ�َكْیرٍ 
د فـال ُبـد   ،،وأنه ال �مكن أن �قوله أبو ُبردة من ِقبل نفسه �أنه تحدیدوأنه ال �مكن أن �قوله أبو ُبردة من ِقبل نفسـه �أنـه تحدیـد  ،،كم الرفعكم الرفعن له حن له حإإحتى لو قلنا: حتى لو قلنا:  فال ُب

�لكــن أ�ــ  ،،فیه من التوقیف، نقول: هو مرفوعفیــه مــن التوقیــف، نقــول: هــو مرفــوع یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–بردة لم �سمع من النبي بــردة لــم �ســمع مــن النبــي   االكن أ   ،،-عل
 فهو مرسل. فهو مرسل. 

اَرُقْطنِ "" اَرُقْطنِ َوِلَهَذا َجَزَم الدَّ َواُب.َوِلَهَذا َجَزَم الدَّ َواُب.يُّ ِ�َأنَّ اْلَمْوُقوَف ُهَو الصَّ      يُّ ِ�َأنَّ اْلَمْوُقوَف ُهَو الصَّ



 
 

 

 
 
 

7  
 

¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò=17 

نُ َوَجَمــَع اْبــنُ  َع اْب ــَوْقَتْینِ َوَجَم ــاَعَة َتْنَحِصــُر ِفــي َأَحــِد اْل ِم َبــْیَن َحــِدیِث َأِبــي ُموَســى َواْبــِن َســَالٍم ِ�ــَأنَّ السَّ َوْقَتْینِ  اْلَقــیِّ ِد اْل ي َأَح ُر ِف اَعَة َتْنَحِص َأنَّ السَّ َالٍم ِ� ِن َس ى َواْب ي ُموَس ِدیِث َأِب ْیَن َح ِم َب یِّ   ،، اْلَق
َر مِ ْخُتِلَف ِفیَها َعَلى َأْكَثـَر ِمـاا  َوَقدَوَقد، ، َوَسَبَقُه إَلى َهَذا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوَسَبَقُه إَلى َهَذا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ  ْوًال ْن َأْرَ�ِعـیَن َقـْوًال ْخُتِلَف ِفیَها َعَلى َأْكَث یَن َق ا َأْمَلْیتَهـا   ،،ْن َأْرَ�ِع ْرِح َشـْرِح   فيفـيَأْمَلْیتَه َش

َشاَرُة إَلى َهَذا  ،،يِّ يِّ اْلُبَخارِ اْلُبَخارِ  َمْت اإلِْ َشاَرُة إَلى َهَذاَتَقدَّ َمْت اإلِْ  ".".َتَقدَّ
قوًال أكثـــر مـــن أر�عـــین قـــوًال  عین  من أر� ثر  خاري �قـــول: أملیتهـــا فـــي شـــرح البخـــاري   أك شرح الب في  ها  قول: أملیت باري)�عنـــي (فـــتح البـــاري)  ،،� فتح ال ني ( لى طر�ق ألَّفـــه علـــى طر�ـــق   ،،�ع فه ع ألَّ

ثم ُ�ملیه إمالًء، وأ�ًضا ثـم ُ�ملیـه إمـالًء، وأ�ًضـا   ،،و�جتهدو�جتهـد  ،،و�بحثو�بحـث  ،،اإلمالء، �ان الحافظ ُ�ملي الفتح إمالًء ُ�حرر المسائلاإلمالء، �ان الحافظ ُ�ملي الفتح إمالًء ُ�حرر المسـائل
و�نقحون، ثم و�نقحـون، ثـم   ،،و�حررون و�حـررون   ،،جمع، فیتدارسونه �عدهجمـع، فیتدارسـونه �عـدههو ُ�ملي على هـو ُ�ملـي علـى   ،،ما ُ�ملیه على جمع من األئمةما ُ�ملیه على جمع مـن األئمـة

�ما �مـا   ،،ال شك أنه إمالءال شـك أنـه إمـالء  ،،و�هذه الصورة أنه أمالهو�هـذه الصـورة أنـه أمـاله  ،،�عرضون علیه؛ ولذا جاء الكتاب بهذه الصفة�عرضون علیه؛ ولـذا جـاء الكتـاب بهـذه الصـفة
ثالثة وأر�عین قال: وقد سبق ثالثـة وأر�عـین قـال: وقـد سـبق و و   قال هنا في البلوغ: أملیتها، هناك في المجلد األول صفحة مائتینقال هنا في البلوغ: أملیتها، هناك في المجلد األول صـفحة مـائتین

فلُیصحح من هناك، المقصود فلُیصـحح مـن هنـاك، المقصـود   ،،م �ان لي �ذام �ان لي �ذاأن أملیت في �تاب الوضوء �ذا، سبق أن أملیت، ثأن أملیت في �تاب الوضوء �ذا، سبق أن أملیت، ث
د  ،،أنه إمالءأنه إمالء دو�مالٌء ُمحرر مـتقن مجـوَّ وتضافر على تحر�ره و�تقانه الحافظ المؤلف األصلي، ثم وتضـافر علـى تحر�ـره و�تقانـه الحـافظ المؤلـف األصـلي، ثـم   ،،و�مالٌء ُمحرر متقن مجوَّ

بةهــؤالء الطلبــة ینهم ما ُ�ملوهــم أئمــة فــي الواقــع یتدارســون بیــنهم مــا ُ�ملــ  ،،هؤالء الطل قع یتدارسون ب ى علیهم، و�عرضون على المؤلف ما ى علــیهم، و�عرضــون علــى المؤلــف مــا وهم أئمة في الوا
 �مكن أن ُیالحظ من ِقبلهم.�مكن أن ُیالحظ من ِقبلهم.

 طالب: ............طالب: ............
 ال، ُ�حرر و�نقح.ال، ُ�حرر و�نقح.  ،،ما یلزم أبًداما یلزم أبًدا  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 المانع؟المانع؟  ماما  ،،�قرأ من �تاب�قرأ من �تاب

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

   طالب: ...........طالب: ...........
وهو وهـو   -رحمه هللارحمـه هللا–یخ اإلسالم یخ اإلسـالم ال ال، حتى شال ال، حتـى شـ  ،،أحد نص على أن اإلمالء من حفظهأحد نص على أن اإلمـالء مـن حفظـه  ههما فیما فی، ، ال الال ال

تهیؤلِّــف مــن محفوظاتــه یدفــي مواضــع قــال: اآلن عهــدي �الكتــاب �عیــد  ،،یؤلِّف من محفوظا قال: اآلن عهدي �الكتاب �ع بي لیست حاضرة، واآلن �تبــي لیســت حاضــرة،   ،،في مواضع  واآلن �ت
�ة من حفظهوهــو معــروف �الكتا�ــة مــن حفظــه �ل هذا، و�ن �ــل هــذا، و�ن ما یتصور أن هؤالء األئمة �عني أذهانهم تسع مــا یتصــور أن هــؤالء األئمــة �عنــي أذهــانهم تســع   ،،وهو معروف �الكتا

  ،،حدیثحـدیث  حفظ مائة ألفحفظ مائة ألـفي �ي �ذذالال  ،،مقارنتهم �المعاصر�ن لیست واردة، محفوظاتهم أشیاء مذهلةمقارنتهم �المعاصر�ن لیست واردة، محفوظاتهم أشیاء مذهلة  تتكانكان
ي �حفظ مائتي ألف حدیث، الواحد �عالج األر�عین النوو�ة في وقٍت طو�ل ما �ستطیع، �هللا ي �حفظ مائتي ألف حـدیث، الواحـد �عـالج األر�عـین النوو�ـة فـي وقـٍت طو�ـل مـا �سـتطیع، �هللا ذذوالوال

 عان.  عان.  المستالمست
ــَحاَ�ةِ "" : ُاْخُتِلــَف ِفیَهــا َعَلــى َقــْوَلْیِن َفِقیــَل: َقــْد ُرِفَعــْت، َوُهــَو َمْحِكــيٌّ َعــْن َ�ْعــِض الصَّ َحاَ�ةِ َقــاَل اْلَخطَّــاِبيُّ ِض الصَّ ْن َ�ْع يٌّ َع َو َمْحِك ْت، َوُه ْد ُرِفَع یَل: َق ْوَلْیِن َفِق ى َق ا َعَل َف ِفیَه : ُاْخُتِل اَل اْلَخطَّاِبيُّ   ،،َق

ا اْلُمَص َسـَرَد اْألَْقـَواَل، َوَلـْم َیْبُلـْغ ِبَهـا َمـا َبَلـَغ ِبَهـا اْلُمَصـ  َواْخُتِلَف ِفي َتْعِییِنَها ُثمَّ َواْخُتِلَف ِفي َتْعِییِنَها ُثمَّ   ،،َ�اِقَیةٌ َ�اِقَیةٌ   َوِقیَل: ِهيَ َوِقیَل: ِهيَ  َغ ِبَه ا َبَل ا َم ْغ ِبَه ْم َیْبُل َواَل، َوَل َرَد اْألَْق ْن نُِّف ِمـْن َس نُِّف ِم
ِدیاْلَعَدِد، َوَقْد اْقَتَصَر اْلُمَصنُِّف َهاُهَنـا َعَلـى َقـْوَلْیِن َ�َأنَُّهَمـا اْألَْرَجـُح ِعْنـَدُه َدِلـیًال، َوِفـي اْلَحـِدی ي اْلَح یًال، َوِف َدُه َدِل ُح ِعْن ا اْألَْرَج ْوَلْیِن َ�َأنَُّهَم ى َق ا َعَل اُن اُن ِث َبیَ ِث َبَیـاْلَعَدِد، َوَقْد اْقَتَصَر اْلُمَصنُِّف َهاُهَن

اَعةِ   ؛؛َفِضیَلِة اْلُجُمَعةِ َفِضیَلِة اْلُجُمَعةِ  اَعةِ ِالْخِتَصاِصَها ِبَهِذِه السَّ  ".".ِالْخِتَصاِصَها ِبَهِذِه السَّ
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