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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 ..نعمنعم

له هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، والصـالة والسـالم علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه �سم �سم  نا محمد وعلى آ عالمین، والصالة والسالم على نبی هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب ال
 ،،وصحبه أجمعین، أما �عدوصحبه أجمعین، أما �عد

باب صالة الكسوف: : "تتمًة لبـاب صـالة الكسـوف: -رحمنا هللا تعالى و��اهرحمنا هللا تعالى و��اه–فقد قال المصنِّف فقد قال المصنِّف  َة َوَعـْن َعاِئَشـَة : "تتمًة ل ْن َعاِئَش َي َرِضـَي -َوَع َرِض
ُ َعْنَها ُ َعْنَهاللااَّ ُ َعَلْیـ-: َأنَّ النَِّبيَّ : َأنَّ النَِّبيَّ -للااَّ ُ َعَلیْ َصلَّى للااَّ لَّمَ ِه َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَّ َع َجَهـَر ِفـي َصـَالِة اْلُكُسـوِف ِ�ِقَراَءِتـِه، َفَصـلَّى َأْرَ�ـَع   -ِه َوَس لَّى َأْرَ� ِه، َفَص وِف ِ�ِقَراَءِت َالِة اْلُكُس ي َص َر ِف َجَه

َجَداتٍ َرَكَعــاٍت ِفــي َرْكَعَتــْیِن، َوَأْرَ�ــَع َســَجَداتٍ  َع َس ْیِن، َوَأْرَ� ي َرْكَعَت اٍت ِف ا ُمتََّفــٌق َعَلْیــِه، َوَهــَذا َلْفــُظ ُمْســِلٍم. َوِفــي ِرَواَ�ــٍة: َفَبَعــَث ُمَناِدً�ــا   ..َرَكَع َث ُمَناِدً� ٍة: َفَبَع ي ِرَواَ� ِلٍم. َوِف ُظ ُمْس َذا َلْف ِه، َوَه ٌق َعَلْی ُمتََّف
َالَة َجاِمَعةً  َالَة َجاِمَعةً ُیَناِدي: الصَّ  ".".ُیَناِدي: الصَّ

صالة الكسوف سواًء �انت لیلة أو نهار�ة مسألٌة خالفیٌة بین أهل العلم، فحدیث صالة الكسوف سواًء �انت لیلة أو نهار�ـة مسـألٌة خالفیـٌة بـین أهـل العلـم، فحـدیث   الجهر في قراءةالجهر في قراءة
ولو ولـو   ،،عائشة نص في الموضوع أنه جهر؛ لهذا أخذ جمٌع من أهل العلم أن صالة الكسوف جهر�ةعائشة نص في الموضوع أنه جهر؛ لهذا أخذ جمٌع من أهل العلم أن صالة الكسوف جهر�ة

هاركانــت فــي النهــار نت في الن قرة، مــنهم مــن یــرى أنهــا ســر�ة؛ لقــول ابــن عبــاس: فقــرأ قــراءًة نحــًوا مــن ســورة البقــرة،   ،،كا قرأ قراءًة نحًوا من سورة الب بن عباس: ف قول ا ها سر�ة؛ ل منهم من یرى أن
 �انت جهر�ة لما قال ابن عباس نحًوا من سورة البقرة، لقال: قرأ سورة البقرة.�انت جهر�ة لما قال ابن عباس نحًوا من سورة البقرة، لقال: قرأ سورة البقرة.فقالوا: لو فقالوا: لو 

بل ُ�ِسر، لكن حدیث بـل ُ�ِسـر، لكـن حـدیث   ،،أو في النهار فال �جهرأو فـي النهـار فـال �جهـر  ،،ومنهم من ُ�فرِّق بین ما إذا �انت �اللیل فیجهرومنهم من ُ�فرِّق بـین مـا إذا �انـت �اللیـل فیجهـر
یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–عائشة نصٌّ قاطع، والصالة في عهده عائشــة نــصٌّ قــاطع، والصــالة فــي عهــده  نهار�ة صالة �سوف الشمس، نهار�ــة صــالة �ســوف الشــمس،   -عل

: قرأ قراءًة طو�لة نحًوا من سورة : قـرأ قـراءًة طو�لـة نحـًوا مـن سـورة -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–ال هنا، وأما قول ابن عباس ال هنا، وأما قول ابن عباس فال مجال لالحتمفال مجال لالحتم
بي البقــرة؛ فإمــا لُبعــده عــن النبــي  عن الن عده  ما لُب قرة؛ فإ سالمعلیــه الصــالة والســالم–الب یه الصالة وال تهأو ألمــٍر عــارض لــم یتبــین قراءتــه  -عل بین قراء لم یت عارض  یه علیــه   -أو ألمٍر  عل

 .    .    -الصالة والسالمالصالة والسالم
ُ َعْنَهـا-َوَعْن َعاِئَشَة َوَعْن َعاِئَشَة : ": "-رحمه هللارحمه هللا–قال الشارح قال الشارح  اَرِضَي للااَّ ُ َعْنَه يَّ نَِّبـيَّ َأنَّ الَأنَّ ال  -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -نَِّب لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص

اتٍ َجَهَر ِفي َصَالِة اْلُكُسوِف ِ�ِقَراَءِتِه َفَصـلَّى َأْرَ�ـَع َرَكَعـاتٍ  َع َرَكَع لَّى َأْرَ� ا:ُرُكوَعـاٍت ِبـَدِلیِل َقْوِلَهـا:  ::َأيْ َأيْ . . َجَهَر ِفي َصَالِة اْلُكُسوِف ِ�ِقَراَءِتِه َفَص َدِلیِل َقْوِلَه اٍت ِب ْیِن، ِفـي َرْكَعَتـْیِن، ""  ُرُكوَع ي َرْكَعَت ِف
 ".".َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلمٍ َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلمٍ   ،،ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   ،،""َوَأْرَ�َع َسَجَداتٍ َوَأْرَ�َع َسَجَداتٍ 

سوف ُتصلى �ما في المتفق علیه ر�عتان في �ل ر�عة ر�وعان وسجدتان، وجاء سوف ُتصلى �ما في المتفق علیه ر�عتان في �ل ر�عـة ر�وعـان وسـجدتان، وجـاء صفة صالة الكصفة صالة الك
وجاء خمسة في وجـاء خمسـة فـي   ،،ن، وجاء أكثر من ذلك أر�عةن، وجـاء أكثـر مـن ذلـك أر�عـةااثالثة ر�وعات وسجدتثالثة ر�وعات وسـجدت  هاهافي صفتها �ل ر�عة فیفي صفتها �ل ر�عة فی

ن فقط، وما زاد على ن فقـط، ومـا زاد علـى ااكل ر�عة، لكن الثابت في الصحیحین المتفق علیه أنها في �ل ر�عٍة ر�وعكل ر�عة، لكن الثابت في الصحیحین المتفق علیه أنها في �ل ر�عـٍة ر�وعـ
�الترجیح فال شك أن ما في مســلم ثــالث ر�وعــات، لكــن إن قلنــا �ــالترجیح فــال شــك أن مــا فــي   ذلك جاء في الصحیح صحیحذلــك جــاء فــي الصــحیح صــحیح نا  كن إن قل مسلم ثالث ر�وعات، ل
نا: الصــحیحین أرجــح، و�ن قلنــا:  ناًء على ما جاء في الصحیح، إما نهــا تجــوز �ــأكثر مــن ر�ــوعین بنــاًء علــى مــا جــاء فــي الصــحیح، إمــا إإالصحیحین أرجح، و�ن قل نها تجوز �أكثر من ر�وعین ب

أو أو   ،،على القول بتعدد القصة مع أن المعروف عند أهل السیر قاطبة أنها قصة واحدة لم تتعددعلـى القــول بتعـدد القصــة مــع أن المعـروف عنــد أهـل الســیر قاطبــة أنهـا قصــة واحـدة لــم تتعــدد
قال: ُ�قــال:  ها ُحكم الرفع، فیجوز هذا وذاك، وهــذه عبــادة لهــا ُحكــم الرفــع، فیجــوز هــذا وذاك،   ،،- عنه عنــهرضي هللارضــي هللا–نه موقوف على علي نــه موقــوف علــى علــي إإُ� وهذه عبادة ل

في صحیح لكــن ال شــك أن أولــى صــفاتها مــا ثبــت فــي الصــحیحین، و�ن َحكــم �عضــهم علــى مــا فــي صــحیح  ما  كم �عضهم على  في الصحیحین، و�ن َح بت  ما ث شك أن أولى صفاتها  كن ال  ل
 مسلم �الشذوذ؛ لمخالفته ما هو أرجح منه.مسلم �الشذوذ؛ لمخالفته ما هو أرجح منه.

نن  ةةأما أكثر من ثالثأما أكثر من ثالث ننر�وعات فهي في السُّ  وال تخلو من مقال.وال تخلو من مقال.  ،،ر�وعات فهي في السُّ



 
 

 

 
 
 

3  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=3 

أنها ر�عتان في �ل ر�عٍة ر�وعان وسجدتان، وقال �عضهم أنهـا ر�عتـان فـي �ـل ر�عـٍة ر�وعـان وسـجدتان، وقـال �عضـهم وعلى �لٍّ أرجح األقوال في صفتها وعلى �لٍّ أرجـح األقـوال فـي صـفتها 
نها ر�عتان ال صفة لهما زائدة �صالة الصبح والرواتب وغیرها، ر�عتان في �ل ر�عة نها ر�عتان ال صفة لهما زائدة �صالة الصبح والرواتب وغیرها، ر�عتـان فـي �ـل ر�عـة إإكالحنفیة: كالحنفیة: 

أَ َفـِإَذا َرَأْیُتُموَهـا َفَصـلُّوا َ�ـأَ ««  ::ن؛ لحدیٍث ورد في ذلكن؛ لحـدیٍث ورد فـي ذلـكاار�وع واحد وسجدتر�وع واحد وسـجدت لُّوا َ� ا َفَص ِإَذا َرَأْیُتُموَه ْن َصـَالٍة َصـلَّْیُتُموَها ِمـْن   قربقربَف لَّْیُتُموَها ِم َالٍة َص َص
 الكسوف متى؟الكسوف متى؟  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–والذي حصل في عهده والذي حصل في عهده   ،،»»وَ�ةِ وَ�ةِ اْلَمْكتُ اْلَمْكتُ 

 طالب: ............طالب: ............
 في موت إبراهیم، لكن الوقت؟في موت إبراهیم، لكن الوقت؟

 طالب: ............طالب: ............
 نعم في الضحى.نعم في الضحى.

هذا ُحجة الحنفیة، لكن مثل هذا الحدیث هـذا ُحجـة الحنفیـة، لكـن مثـل هـذا الحـدیث   ،،وأقرب صالٍة صالها من المكتو�ة هي صالة الصبحوأقرب صالٍة صالها من المكتو�ـة هـي صـالة الصـبح
 ال ُ�عارض �ه ما في الصحیح.ال ُ�عارض �ه ما في الصحیح.

 قوال في صفتها أنها ر�عتان في �ل ر�عٍة ر�وعان.قوال في صفتها أنها ر�عتان في �ل ر�عٍة ر�وعان.فأرجح األفأرجح األ
 طالب: ............طالب: ............

ورود ذلك في الصحیح في صحیح مسلم ال شك أنه ُ�عطیه هیبة لدى المسلم السیما طالب العلم، ورود ذلك في الصحیح في صحیح مسلم ال شك أنه ُ�عطیه هیبة لدى المسلم السیما طالب العلـم، 
ولو ولـو   ،،فمن أهل العلم من یرى أنه إذا وردت األحادیث المتعارضة في الصحیح قال بتعدد القصةفمن أهل العلم من یـرى أنـه إذا وردت األحادیـث المتعارضـة فـي الصـحیح قـال بتعـدد القصـة

صیانًة لجانب الصحیح، ومنهم من �جزم صــیانًة لجانــب الصــحیح، ومــنهم مــن �جــزم   ؛؛العلم أن القصة لم تتعددالعلــم أن القصــة لــم تتعــدداشتهر واستفاض عند أهل اشــتهر واســتفاض عنــد أهــل 
لر الــر فیحكم على فــیحكم علــى  نه شاذ�أنــه هــو المحفــوظ، و�حكــم علــى المرجــوح �أنــه شــاذ  جحجحااا نه هو المحفوظ، و�حكم على المرجوح �أ ولو �ان في الصحیح، ولــو �ــان فــي الصــحیح،   ،،�أ

فاظوفــي الصــحیح �عــض األحــرف الیســیرة التــي انتقــدها �عــض الُحفــاظ عض الُح قدها � تي انت سیرة ال عض األحرف الی سوًة وال ضــیر فــي أن ُتنتقــد أســوًة   ،،وفي الصحیح � قد أ في أن ُتنت وال ضیر 
 ه األحادیث المنتقدة الغالب أن الصواب مع الشیخین.ه األحادیث المنتقدة الغالب أن الصواب مع الشیخین.و�ن �ان الغالب حتى في هذو�ن �ان الغالب حتى في هذ  ،،�أولئك�أولئك

باباإلمــام أحمــد، والُحمیــدي، والنــووي ال شــك أنهــم �حتــاطون فــي مثــل هــذا البــاب أكثر أكثــر   ،،والنووي أشوالنــووي أش  ،،اإلمام أحمد، والُحمیدي، والنووي ال شك أنهم �حتاطون في مثل هذا ال
ا احتیاًطا، فكثیًرا ما �قـول فـي االخـتالف الـذي مـرده إلـى اخـتالف الـرواة ال إلـى أصـل الخبـر أحیاًنـا  احتیاًطا، فكثیًرا ما �قول في االختالف الذي مرده إلى اختالف الرواة ال إلى أصل الخبر أحیاًن

تعددت القصة، هذا ال شك أنه مسلك لبعض أهل تعددت القصـة، هـذا ال شـك أنـه مسـلك لـبعض أهـل   ، فیقول:، فیقول:راٍو مع آخر في سیاق حدیثراٍو مع آخر في سیاق حدیث�ختلف �ختلف 
لمالعلـــم هم والباعـــث علیـــه هیبـــة الصـــحیح، لكـــن ال شـــك أ�ًضـــا أن أهـــل الحفـــظ والضـــبط واالتقـــان لهـــم   ،،الع قان ل ضبط واالت فظ وال ا أن أهل الح شك أ�ًض كن ال  صحیح، ل بة ال یه هی عث عل والبا

و�حكمون على المرجوح �أنه... �حكمون علیه و�حكمـون علـى المرجـوح �أنـه... �حكمـون علیـه   ،،مسلٌك آخر �حكمون �القرائن، وُ�رجحون الراجحمسلٌك آخر �حكمـون �ـالقرائن، وُ�رجحـون الـراجح
فوه، فیقولـون: مـن ا  ،،�الشذوذ�الشذوذ فوه، فیقولون: من او�ن لـم ُ�ضـعِّ لصحیح ما هو صحیٌح محفوظ، ومنهم ما هو صحیٌح لصـحیح مـا هـو صـحیٌح محفـوظ، ومـنهم مـا هـو صـحیٌح و�ن لم ُ�ضعِّ

جح وأرجحغا�ـــة مـــا هنالـــك أنـــه �كـــون فـــي المســـألة راجـــح وأرجـــح  ،،شاذشـــاذ سألة را في الم كون  نه � لك أ ما هنا �ة  جابر أخرجه �مـــا فـــي قصـــة جمـــل جـــابر أخرجـــه   ،،غا مل  صة ج في ق ما  �
في �عضها اشتراط الُحمالن، وفي �عضها ال یوجد االشتراط، وفي فــي �عضــها اشــتراط الُحمــالن، وفــي �عضــها ال یوجــد االشــتراط، وفــي   ة،ة،البخاري على وجوه متعددالبخــاري علــى وجــوه متعــدد

لثمن، أخرج البخاري جمیع الوجوه�عضها اختالٌف �بیر في الـثمن، أخـرج البخـاري جمیـع الوجـوه ـح ثبـوت اشـتراط الُحمـالن فـي   ،،�عضها اختالٌف �بیر في ا ح ثبوت اشتراط الُحمالن في ورجَّ ورجَّ
ح أ�ًضا �ون الثمن �م؟   ،،الروا�ةالروا�ة ح أ�ًضا �ون الثمن �م؟ و�ن أخرج ما عداها، ورجَّ  و�ن أخرج ما عداها، ورجَّ

 .......طالب: 
 كم الثمن؟ كم الثمن؟ 
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 .......طالب: 
 أوقیة.أوقیة.

 طالب: ............طالب: ............
رحمه رحمـه –فیها قوة؛ ألن مما قاله شیخ اإلسالم في هذه المسألة فیها قوة؛ ألن مما قالـه شـیخ اإلسـالم فـي هـذه المسـألة   -رحمه هللارحمه هللا  -ه �عده �عد، وجزم، وجزم�جزم، ال�جزم، ال

وهذا ثابت في الصحیح، لكن مما یؤ�د �ه قوله وهذا ثابت في الصحیح، لكن مما یؤ�د �ـه قولـه   ،،كسوف حصل في یوم موت إبراهیمكسوف حصل في یوم موت إبراهیم�قول: ال�قول: ال  -هللاهللا
نه لم �مت إال مرة واحدة، لكن ما �منع أن إبــراهیم ثبــت أنــه لــم �مــت إال مــرة واحــدة، لكــن مــا �منــع   -رحمه هللارحمــه هللامن قوة �المه مــن قــوة �المــه -أن إبراهیم أن إبــراهیم  أن إبراهیم ثبت أ

و�ن لم �كن عاد النظر في الوقائع في ثبوتها وعدم ثبوتها ال �منع أن �حدث الكسوف أكثر من و�ن لم �كن عـاد النظـر فـي الوقـائع فـي ثبوتهـا وعـدم ثبوتهـا ال �منـع أن �حـدث الكسـوف أكثـر مـن 
 ه ما �منع إال أنه لم ُینَقل.      ه ما �منع إال أنه لم ُینَقل.      لیس فیلیس فی  ،،مرةمرة

ْمسِ   ،،اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة اْلَجْهِر ِ�اْلِقَراَءِة ِفي َصَالِة اْلُكُسوفِ اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة اْلَجْهِر ِ�اْلِقَراَءِة ِفي َصَالِة اْلُكُسوفِ "" ْمسِ َواْلُمَراُد ُهَنا ُ�ُسوُف الشَّ  ".".َواْلُمَراُد ُهَنا ُ�ُسوُف الشَّ
 طالب: ............طالب: ............

�جزمون �جزمـون   ن �لهمن �لهـمو و أهل السیر المتقدمأهـل السـیر المتقـدم  ،،-علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–أهل السیر قاطبة، حتى في عهده أهل السیر قاطبة، حتى في عهده 
لذین �قولون بتعدد القصةابــن إســحاق وغیــره أنــه لــم �حصــل إال مــرة واحــدة، لكــن الــذین �قولــون بتعــدد القصــة نه لم �حصل إال مرة واحدة، لكن ا بًدا من أجل أبــًدا مــن أجــل   ،،ابن إسحاق وغیره أ أ

خبر غیر خبـر غیـر   ،،ما یتطاول علیه أحد، فیقول: في الصحیح خبر مرجوحما یتطاول علیه أحد، فیقـول: فـي الصـحیح خبـر مرجـوح  حتىحتىحما�ة جناب الصحیح؛ حما�ة جناب الصحیح؛ 
 ثابت.ثابت.

 طالب: نقول بتعدد القصة حتى نحمي جناب الصحیحین؟طالب: نقول بتعدد القصة حتى نحمي جناب الصحیحین؟
سلعلـــى �ـــلٍّ الصـــحیحان البخـــاري ومســـل خاري وم صحیحان الب �لٍّ ال لى  �القبول، صـــحیح البخـــاري وصـــحیح مســـلم تلقتهمـــا األمـــة �ـــالقبول،   ،،ممع مة  ما األ سلم تلقته خاري وصحیح م صحیح الب

وأفتى جمٌع من أهل العلم �أنه لو حلف شخٌص �الطالق أن جمیع ما في الصحیحین صحیح لما وأفتى جمٌع من أهل العلم �أنه لو حلف شخٌص �الطالق أن جمیع ما فـي الصـحیحین صـحیح لمـا 
�ة جناب الصحیحوال مــا طلقــت امرأتــه، وال شــك أن هــذا مــن �ــاب حما�ــة جنــاب الصــحیح  ،،حنثحنــث ته، وال شك أن هذا من �اب حما وهو أ�ًضا مسلٌك وهــو أ�ًضــا مســلٌك   ،،وال ما طلقت امرأ

أن یتطاولوا على غیرهما، فمن أن یتطـاولوا علـى غیرهمـا، فمـن   أولىأولـىن �اب ن �ـاب مشكور؛ ألنه إذا تطاول الناس على الصحیحین، فممشكور؛ ألنه إذا تطاول الناس على الصحیحین، فمـ
نههــذا البــاب ینبغــي أال ُ�مــس جنــاب الصــحیح �مــا ُیوهنــه ما ُیوه مس جناب الصحیح � غي أال ُ� باب ینب له الســیما عنــد عامــة النــاس، وعنــد مــن لــه   ،،هذا ال من  ند  ناس، وع مة ال ند عا السیما ع

نَّةغرض أو هدف ُیر�د أن ینال من غرض أو هدف ُیر�د أن ینال من  نَّةالسُّ  ..السُّ
ــــدر�ون مثــــل هــــذه األشــــیاء لكــــن ال شــــك أن الــــدارقطني تكلــــم فــــي �عــــض    عض عامــــة النــــاس الــــذین ُی في � لم  لدارقطني تك شك أن ا كن ال  شیاء ل هذه األ ثل  لذین یُدر�ون م ناس ا مة ال عا

أبو ذر وجمع من أهل العلم تكلموا في �عض األحادیث، أبو ذر وجمـع مـن أهـل العلـم تكلمـوا فـي �عـض األحادیـث،   ،،د الدمشقي �ذلكد الدمشقي �ذلكاألحادیث، أبو مسعو األحادیث، أبو مسعو 
حد عنه جوا�ً ر�ــة ال �جــد أحــد عنــه جواً�ــحدیث التُّ حــدیث التُّ  جد أ فاظ ، حــدیث أبــي ســفیان فــي زواج أم حبیبــة، جمــع مــن الُحفــاظ اار�ة ال � من الُح بة، جمع  في زواج أم حبی سفیان  بي  حدیث أ  ،

و�ن �ان في الصحیح، لكن مع ذلك یبقى جناب الصحیح له هیبته، وله االحتیاط و�ن �ان في الصحیح، لكن مع ذلك یبقى جناب الصحیح له هیبته، وله االحتیـاط   ،،حكموا �ضعفهحكموا �ضعفه
السیما طالب العلم وطالب الحق؛ ألن هذا ال شك أن السیما طالب العلم وطالب الحق؛ ألن هذا ال شـك أن   ،،خذه المسلم تجاههخذه المسلم تجاههالبالغ الذي ینبغي أن یتالبالغ الذي ینبغي أن یت

نَّةفیه حما�ة جناب فیه حما�ة جناب  نَّةالسُّ   ،،�عني مثل ما نحمي جناب التوحید هذا أمر متفق علیه بین أهل العلم�عني مثـل مـا نحمـي جنـاب التوحیـد هـذا أمـر متفـق علیـه بـین أهـل العلـم  ،،السُّ
صطفى نحمــــي أ�ًضــــا جنــــاب ُســــنَّة المصــــطفى  نَّة الم ناب ُس ا ج مي أ�ًض سالمعلیــــه الصــــالة والســــالم–نح صالة وال یه ال ــــیس معنــــى هــــذا أنهــــم   ،،-عل هم لكــــن ل هذا أن نى  لیس مع كن  ل

علیه الصالة علیـه الصـالة –�قول: تزوج النبي �قول: تزوج النبـي   -مامارضي هللا عنهرضي هللا عنه–ابن عباس ابن عباس   ،،معصومون ال �قع منهم الخطأمعصومون ال �قع منهم الخطأ
سالموالســالم تهوهــي خالتــه–میمونة میمونــة   -وال مع أن وهــو ُمحــِرم، مــع أن   -وهي خال حِرم،  لر الــر وهو ُم قع من الصحا�ة، خالفــه، فالخطــأ �قــع مــن الصــحا�ة،   جحجحااا خالفه، فالخطأ �
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عنهموُ�نَقــــل �األســــانید الصــــحیحة عــــنهم صحیحة  سانید ال ل �األ لى وال �منــــع أن �كــــون هــــذا فــــي الصــــحیح إذا صــــح الســــند إلــــى   ،،وُ�نَق سند إ صح ال صحیح إذا  في ال هذا  كون  نع أن � وال �م
 هو.   هو.   الصحابي ُینَقل �ما الصحابي ُینَقل �ما   أأالصحابي ولو أخطالصحابي ولو أخط
 طالب: ............طالب: ............

 ال ال، خلق هللا التر�ة یوم السبت.ال ال، خلق هللا التر�ة یوم السبت.
   طالب: ............طالب: ............

 نعم.   نعم.   
ْمُس : : ِلَما َأْخَرَجُه َأْحَمُد ِبَلْفظِ ِلَما َأْخَرَجُه َأْحَمُد ِبَلْفظِ "" ْمُس َخَسَفْت الشَّ اْلِقَراَءةِ َوَقاَل: ُثمَّ َقـَرَأ َفَجَهـَر ِ�ـاْلِقَراَءةِ   ،،َخَسَفْت الشَّ َر ِ� َرَأ َفَجَه ا َوَقـْد َأْخـَرَج اْلَجْهـَر َأْ�ًضـا   ..َوَقاَل: ُثمَّ َق َر َأْ�ًض َرَج اْلَجْه ْد َأْخ َوَق

ــاِويُّ  ــِذيُّ َوالطََّح اِويُّ التِّْرِم ِذيُّ َوالطََّح اَرُقْطِنيّ   التِّْرِم ــدَّ اَرُقْطِنيّ َوال لدَّ ــيٍّ   ،،َوا ــْن َعِل ــُرُه َع ــَة َوَغْی ــُن ُخَزْ�َم ــَرَج اْب ــْد َأْخ ُرُه عَْن َعلِيٍّ َوَق َة َوَغْی ُن ُخَزْ�َم َرَج اْب ــه–َوقَْد َأْخ نهرضــي هللا عن   -رضي هللا ع
   َوِفي َذِلَك َأْقَواٌل َأْرَ�َعٌة.َوِفي َذِلَك َأْقَواٌل َأْرَ�َعٌة.  »»اْلَجْهَر ِ�اْلِقَراَءِة ِفي َصَالِة اْلُكُسوفِ اْلَجْهَر ِ�اْلِقَراَءِة ِفي َصَالِة اْلُكُسوفِ ««  ::َمْرُفوًعاَمْرُفوًعا

ُل: َأنَُّه َ�ْجَهُر ِ�اْلِقَراَءِة ُمْطَلًقا ِفي ُ�ُسوفِ  ُل: َأنَُّه َ�ْجَهُر ِ�اْلِقَراَءِة ُمْطَلًقا ِفي ُ�ُسوفِ اْألَوَّ ْمِس َواْلَقَمرِ   اْألَوَّ ْمِس َواْلَقَمرِ الشَّ اَن ِلَهَذا اْلَحِدیِث َوَغْیرِِه َوُهَو، َوِ�ْن َ�ـاَن   ؛؛الشَّ ِلَهَذا اْلَحِدیِث َوَغْیرِِه َوُهَو، َوِ�ْن َ�
ْمِس َفاْلَقَمُر ِمْثُلهُ  ْمِس َفاْلَقَمُر ِمْثُلهُ َواِرًدا ِفي ُ�ُسوِف الشَّ  ".".َواِرًدا ِفي ُ�ُسوِف الشَّ

 بل من �اب أولى، إذا ُجِهر في صالة النهار، ففي صالة اللیل من �اب أولى.بل من �اب أولى، إذا ُجِهر في صالة النهار، ففي صالة اللیل من �اب أولى.
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَجْمِعِه ِلَجْمِعِه "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ا َفِإَذا َرَأْیُتُموُهَمـا ««ا ِفي اْلُحْكِم َحْیُث َقاَل: ا ِفي اْلُحْكِم َحْیُث َقاَل: َبْیَنُهمَ َبْیَنُهمَ   -َصلَّى للااَّ َفَتْینِ َ�اِسـَفَتْینِ   ::َأيْ َأيْ -َفِإَذا َرَأْیُتُموُهَم   -َ�اِس

َالِة َوَنْحِوَها، َوُهَو َمـْذَهُب َأْحَمـَد َوِ�ْسـَحاَق َوَأِبـي   ،،»»َفَصلُّوا َواْدُعواَفَصلُّوا َواْدُعوا ي َواْألَْصُل اْسِتَواُؤُهَما ِفي َ�ْیِفیَِّة الصَّ َحاَق َوَأِب َد َوِ�ْس ْذَهُب َأْحَم َالِة َوَنْحِوَها، َوُهَو َم َواْألَْصُل اْسِتَواُؤُهَما ِفي َ�ْیِفیَِّة الصَّ
 ْنِذِر َوآَخِر�َن.ْنِذِر َوآَخِر�َن.َحِنیَفَة َواْبِن ُخَزْ�َمَة َواْبِن اْلمُ َحِنیَفَة َواْبِن ُخَزْ�َمَة َواْبِن اْلمُ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه ِلَحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه   ؛؛الثَّاِني: ُ�ِسرُّ ُمْطَلًقاالثَّاِني: ُ�ِسرُّ ُمْطَلًقا ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْن َقـاَم ِقَیاًمـا َطـِو�ًال َنْحـًوا ِمـْن   -َصلَّى للااَّ ًوا ِم ِو�ًال َنْح ا َط اَم ِقَیاًم َق
ْرُه ِ�َما َذَكَرهُ . . ُسوَرِة اْلَبَقَرةِ ُسوَرِة اْلَبَقَرةِ  ْرُه ِ�َما َذَكَرهُ َفَلْو َجَهَر َلْم ُ�َقدِّ  ".".َفَلْو َجَهَر َلْم ُ�َقدِّ

 َ�قُدره معناه أ�ش؟َ�قُدره معناه أ�ش؟
 ..........طالب: .......طالب: .......

 ُ�عِظم.ُ�عِظم.
 طالب: ُ�عِظم؟طالب: ُ�عِظم؟

 ر�اعي؟ر�اعي؟أم أم نعم، هذا ثالثي نعم، هذا ثالثي 
 طالب: ............طالب: ............

 ر�اعي؟ر�اعي؟  أوأوالثالثي َ�قُدره، لكن اقدروا له �عني: ضیقوا علیه ثالثي الثالثي َ�قُدره، لكن اقدروا له �عني: ضیقوا علیه ثالثي 
 طالب: ............طالب: ............

 . . اامضمومً مضمومً   اار�اعي، �كون األول مضارعً ر�اعي، �كون األول مضارعً 
يِّ َأنَّـُه َقـاَم ِ�َجْنـِب النَِّبـيِّ   -مامـارضي هللا عنهرضـي هللا عنه–  َوَقْد َعلََّق اْلُبَخاِريُّ َعْن اْبِن َعبَّاسٍ َوَقْد َعلََّق اْلُبَخاِريُّ َعْن اْبِن َعبَّاسٍ "" ِب النَِّب اَم ِ�َجْن ُ َعَلْیـِه -َأنَُّه َق ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

 ..ِفي اْلُكُسوِف َفَلْم َ�ْسَمْع ِمْنُه َحْرًفاِفي اْلُكُسوِف َفَلْم َ�ْسَمْع ِمْنُه َحْرًفا  -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 
 ".".َوَوَصَلُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َثَالِث ُطُرٍق َأَساِنیُدَها َواِهَیةٌ َوَوَصَلُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َثَالِث ُطُرٍق َأَساِنیُدَها َواِهَیةٌ 

   ال تقوى على معارضة الحدیث في الصحیح.ال تقوى على معارضة الحدیث في الصحیح.
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ُه ُه َ�ْحَتِمُل َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َ�اَن َ�ِعیًدا ِمْنـُه َفَیْضُعُف اْلَقْوُل ِ�َأنَّ َفَیْضُعُف اْلَقْوُل ِ�َأنَّ "" ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُه َ�ْحَتِمُل َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َ�اَن َ�ِعیًدا ِمْن لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َمْع َفَلـْم َ�ْسـَمْع   -َص ْم َ�ْس َفَل
 َجْهَرُه ِ�اْلِقَراَءِة.َجْهَرُه ِ�اْلِقَراَءِة.

ْسَرارِ اا ْسَرارِ لثَّاِلُث: َأنَُّه ُ�َخیَُّر ِفیِهَما َبْیَن اْلَجْهِر َواإلِْ ُ عَ -ِلُثُبوِت اْألَْمَرْ�ِن َعْنُه ِلُثُبوِت اْألَْمَرْ�ِن َعْنُه   ؛؛لثَّاِلُث: َأنَُّه ُ�َخیَُّر ِفیِهَما َبْیَن اْلَجْهِر َواإلِْ ُ عَ َصلَّى للااَّ لَّمَ َلْیـِه َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ا َ�َمـا   -َلْی َ�َم
 ".".َعَرْفت ِمْن َأِدلَِّة اْلَقْوَلْینِ َعَرْفت ِمْن َأِدلَِّة اْلَقْوَلْینِ 

ــَرْ�نِ "" ــوِت اْألَْم َرْ�نِ ِلُثُب وِت اْألَمْ لیس �عنــي ثبــت عنــه أنــه جهــر، وثبــت عنــه أنــه أســر، هــذا الكــالم صــحیح أو لــیس   ""ِلُثُب كالم صحیح أو  هذا ال سر،  نه أ نه أ بت ع نه جهر، وث نه أ بت ع ني ث �ع
 �صحیح؟ �صحیح؟ 

 هذا لیس �صحیح، لماذا؟ هذا لیس �صحیح، لماذا؟ 
 ألن القصة واحدة.ألن القصة واحدة.

 طالب: تعلیق البخاري؟طالب: تعلیق البخاري؟
 ؟؟ماذاماذافي في 

 طالب: على �الم ابن عباس.طالب: على �الم ابن عباس.
 نحًوا.نحًوا.

 ..-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم-طالب: أنه قام �جنب النبي طالب: أنه قام �جنب النبي 
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  -ي في القصة أنه صلى مع النبيي في القصة أنه صلى مع النبيه الذه الذما فیما فی  ،،هذا ضعیفهذا ضعیف  ،،الال

 نبه وال سمع حرف.نبه وال سمع حرف.ااجج��طالب: �قول: وقد علق البخاري عن ابن عباس ذ�ر أنه صلى طالب: �قول: وقد علق البخاري عن ابن عباس ذ�ر أنه صلى 
 ال ال.ال ال.

 واهیة ضعیفة.واهیة ضعیفة.  طالب: إن �ان �ما قال المصنِّف: أنه موصول �أسانیدطالب: إن �ان �ما قال المصنِّف: أنه موصول �أسانید
 هو معروف.هو معروف.

 طالب: ............طالب: ............
 ضعیف ضعیف، ما ُ�عارض �حدیث عائشة؟ضعیف ضعیف، ما ُ�عارض �حدیث عائشة؟  ،،معروف ضعفه، المعروف ضعفه، ال  ،،ال الال ال

 طالب: أقصد البخاري ذ�ره ولم یتعقبه.طالب: أقصد البخاري ذ�ره ولم یتعقبه.
هو الضعیف الذي ال عاضد له في الصحیح إذا علقه البخاري ُ�علقه �صیغة التمر�ض هو الضعیف الذي ال عاضـد لـه فـي الصـحیح إذا علقـه البخـاري ُ�علقـه �صـیغة التمـر�ض   ،،ما یلزمما یلزم

 و�تعقبه.و�تعقبه.
 طالب: وهذا منه �ا شیخ.طالب: وهذا منه �ا شیخ.

 فیه؟فیه؟ماذا ماذا 
   وضعیف.وضعیف.  طالب: واهٍ طالب: واهٍ 

 ضعیف ما تعقبه، لكن الغالب أنه یتعقبه "ال یتطوع اإلمام في مكانه ولم �صح" �قول مثل هذا.ضعیف ما تعقبه، لكن الغالب أنه یتعقبه "ال یتطوع اإلمام في مكانه ولم �صح" �قول مثل هذا.
 طالب: تعقله ما هو مطَّرد في �ل...؟طالب: تعقله ما هو مطَّرد في �ل...؟

 ال ما یلزم.ال ما یلزم.  ،،ما یلزمما یلزم
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ــْمِس َوَ�ْجَهــُر ِفــي اْلَقَمــِر، َوُهــَو ِلَمــْن َعــَدا ا"" ــُه ُ�ِســرُّ ِفــي الشَّ َدا االرَّاِ�ــُع: َأنَّ ْن َع َو ِلَم ِر، َوُه ي اْلَقَم ُر ِف ْمِس َوَ�ْجَه ي الشَّ رُّ ِف ُع: َأنَُّه ُ�ِس ــِة ِمــْن اْألَْرَ�َعــةِ الرَّاِ� ةِ ْلَحَنِفیَّ ْن اْألَْرَ�َع ًال َعَمــًال   ؛؛ْلَحَنِفیَِّة ِم َعَم
ــاسٍ  ــِن َعبَّ ِن َعبَّاسٍ ِ�َحــِدیِث اْب ِدیِث اْب ــا   ،،ِ�َح َم ِمــْن َدِلیــِل َأْهــِل اْلَجْهــِر ُمْطَلًق ــدَّ ــَلَواِت اْلَخْمــِس، َوَمــا َتَق ا َوِقَیاًســا َعَلــى الصَّ ِر ُمْطَلًق یِل َأهِْل اْلَجْه ْن َدِل َم ِم دَّ ا َتَق ِس، َوَم َلَواِت اْلَخْم ى الصَّ ا َعَل َوِقَیاًس

 ".".َأْنَهُض ِممَّا َقاُلوهَأْنَهُض ِممَّا َقاُلوه
 بال شك.بال شك.

َالِة الْ َوَقْد َأَفاَد َحِدیُث اْلَبـاِب َأنَّ ِصـَفَة َصـَالِة الْ "" َفَة َص اِب َأنَّ ِص انِ ُكُسـوِف َرْكَعَتـاِن ِفـي ُ�ـلِّ َرْكَعـٍة ُرُكوَعـانِ َوَقْد َأَفاَد َحِدیُث اْلَب ٍة ُرُكوَع لِّ َرْكَع ي ُ� اِن ِف وِف َرْكَعَت ةٍ َوِفـي ُ�ـلِّ َرْكَعـةٍ   ،،ُكُس لِّ َرْكَع ي ُ�   َوِف
 َوَ�ْأِتي ِفي َشْرِح اْلَحِدیِث الرَّاِ�ِع اْلِخَالُف ِفي َذِلَك.َوَ�ْأِتي ِفي َشْرِح اْلَحِدیِث الرَّاِ�ِع اْلِخَالُف ِفي َذِلَك.  ،،َسْجَدَتانِ َسْجَدَتانِ 

َة ِلُمْسِلٍم َعـْن َعاِئَشـَة   ::َأيْ َأيْ   َوِفي ِرَواَ�ةٍ َوِفي ِرَواَ�ةٍ  ْن َعاِئَش ثَ َفَبَعـثَ ""ِلُمْسِلٍم َع يُّ النَِّبـيُّ   ::َأيْ َأيْ   ""َفَبَع ُ َعَلْیـِه َوَسـ-النَِّب ِه َوسَ َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ اِدي ُمَناِدً�ـا ُیَنـاِدي ""  -لَّمَ لَّمَ َص ا ُیَن ُمَناِدً�
َالَة َجاِمَعـةً  ةً الصَّ َالَة َجاِمَع ـَالِة َوَجاِمَعـةٍ   ""الصَّ ةٍ ِبَنْصـِب الصَّ َالِة َوَجاِمَع ِب الصَّ ُل َعَلـى َأنَّـُه َمْفُعـوُل ِفْعـُل َمْحـُذوٍف َأيْ   ،،ِبَنْص ُذوٍف َأيْ َفـاْألَوَّ ُل َمْح وُل ِفْع ى َأنَُّه َمْفُع ُل َعَل اْألَوَّ ُرواُاْحُضـُروا  ::َف   ،،ُاْحُض

 ُأَخُر. ُأَخُر. َوِفیِه َتَقاِدیُر َوِفیِه َتَقاِدیُر   ،،َوالثَّاِني َعَلى اْلَحاِل َوَ�ُجوُز َرْفُعُهَما َعَلى اِالْبِتَداِء َواْلَخَبرِ َوالثَّاِني َعَلى اْلَحاِل َوَ�ُجوُز َرْفُعُهَما َعَلى اِالْبِتَداِء َواْلَخَبرِ 
ْعَالِم ِبَهَذا اللَّْفظِ  ْعَالِم ِبَهَذا اللَّْفظِ َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َمْشُروِعیَِّة اإلِْ  ".".َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َمْشُروِعیَِّة اإلِْ

 لكن ما �مكن النصب على غیر التقدیر؟لكن ما �مكن النصب على غیر التقدیر؟
 طالب: ............طالب: ............

 على اإلغراء نعم.على اإلغراء نعم.
ْعَالِم ِبَهَذا اللَّْفـِظ ِلِالْجِتَمـاِع َلَهـا"" اَوُهَو َدِلیٌل َعَلى َمْشُروِعیَِّة اإلِْ اِع َلَه ِظ ِلِالْجِتَم ْعَالِم ِبَهَذا اللَّْف ِرْد اْألَ َوَلـْم َیـِرْد اْألَ   ،،َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َمْشُروِعیَِّة اإلِْ ْم َی ي ْمـُر ِبَهـَذا اللَّْفـِظ إالَّ ِفـي َوَل ِظ إالَّ ِف َذا اللَّْف ُر ِبَه ْم

َالةِ  َالةِ َهِذِه الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعْنُه َعْنُه   َهِذِه الصَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".-َصلَّى للااَّ
نادى لصالة العید�عنـي مــا ُینـادى لصــالة العیـد قیاًسا على صالة الكسوف، قیاًســا علـى صــالة الكســوف،   -كما �قول �عضهمكمـا �قــول �عضـهم-الصالة جامعة الصــالة جامعــة   ::�عني ما ُی
 وف فقط.وف فقط.ال، ُ�قتَصر النص على مورده في الكسال، ُ�قتَصر النص على مورده في الكس  ،،: الصالة جامعة: الصالة جامعةوال ُینادى لصالة االستسقاءوال ُینادى لصالة االستسقاء

 طالب: �یف ُینادي لصالة العید وصالة االستسقاء؟طالب: �یف ُینادي لصالة العید وصالة االستسقاء؟
 ال ُینادى لها.ال ُینادى لها.

 طالب: ال ُینادى؟طالب: ال ُینادى؟
 ..ااأبدً أبدً 

 طالب: وال �الصالة جامعة؟طالب: وال �الصالة جامعة؟
 ، ما ورد فیها شيء.، ما ورد فیها شيء.ااأبدً أبدً   وال شيءوال شيء

 على صالة الكسوف؟على صالة الكسوف؟  -أحسن هللا إلیكأحسن هللا إلیك-طالب: لماذا لم �صح القیاس طالب: لماذا لم �صح القیاس 
 �م صلى من عید؟�م صلى من عید؟  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–الرسول الرسول 

 لب: ............لب: ............طاطا
نعم عدة أعیاد، واستسقى مراًرا، ومع ذلك ما ُحِفظ عنه أنه نادى لهما، بینما صالة الكسوف مرة نعم عدة أعیاد، واستسقى مراًرا، ومع ذلك ما ُحِفظ عنـه أنـه نـادى لهمـا، بینمـا صـالة الكسـوف مـرة 

 واحدة وُنِقل.واحدة وُنِقل.
 طالب: ما �كون ما ُنِقل لنا �ا شیخ؟طالب: ما �كون ما ُنِقل لنا �ا شیخ؟

 لو وقع لُنِقل ولو مرة واحدة ما یلزم أن ُینقل في �ل عید، لكن لو ُینَقل مرة واحدة.لو وقع لُنِقل ولو مرة واحدة ما یلزم أن ُینقل في �ل عید، لكن لو ُینَقل مرة واحدة.
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 �القیاس؟�القیاس؟  حجة من �قولحجة من �قول  ماماطالب: طالب: 
�قول �القیاس �قول: هذه صالة ُ�شَرع لها االجتماع، وتؤدى جماعة فیؤذَّن لها من أجل أن �جتمع �قول �القیاس �قول: هذه صالة ُ�شَرع لها االجتماع، وتؤدى جماعة فیؤذَّن لها من أجل أن �جتمـع 

 الناس، لكن ال قیاس في مثل هذا.الناس، لكن ال قیاس في مثل هذا.
 طالب: ............طالب: ............

 أبًدا أبًدا ما ُینادى لها أبًدا.أبًدا أبًدا ما ُینادى لها أبًدا.
 طالب: ُتعتبر بدعة �ا شیخ؟طالب: ُتعتبر بدعة �ا شیخ؟

 �قول؟�قول؟ماذا ماذا 
 طالب: ............طالب: ............

 ال أصل له.ال أصل له.
 في الرحال، �قول: الصالة في الرحال؟في الرحال، �قول: الصالة في الرحال؟  ن ن وضع النداء عندما �صلووضع النداء عندما �صلوطالب: مطالب: م

 في وقتها عن ابن عباس ثابتة في الصحیح.في وقتها عن ابن عباس ثابتة في الصحیح.
 حي على الفالح؟حي على الفالح؟  ،،في موضع حي على الصالةفي موضع حي على الصالة  أمأمطالب: على وجه اإلفراد طالب: على وجه اإلفراد 

 في موضع النداء إلى الصالة �قول: صلوا في رحالكم.في موضع النداء إلى الصالة �قول: صلوا في رحالكم.  ،،في موضعهافي موضعها  ،،ال الال ال
 صالة؟صالة؟طالب: ما ُینادي �قول: حي على الطالب: ما ُینادي �قول: حي على ال

 ال ال.ال ال.
 طالب: وال حي على الفالح؟طالب: وال حي على الفالح؟

 معناه تعالوا.معناه تعالوا.ففوال حي على الفالح؛ ألنه إذا نادى وال حي على الفالح؛ ألنه إذا نادى 
 طالب: �عني �قولها أر�ع مرات؟طالب: �عني �قولها أر�ع مرات؟

 حي على الفالح أر�ع مرات.حي على الفالح أر�ع مرات.  ،،في مكان حي على الصالةفي مكان حي على الصالة
 طالب: ............طالب: ............

 حتى �ظن أنه أبلغ؛ ألنه ما ُنِقل عدد، فإذا غلب على ظنه أن الناس سمعوه �كفي.حتى �ظن أنه أبلغ؛ ألنه ما ُنِقل عدد، فإذا غلب على ظنه أن الناس سمعوه �كفي.
 طالب: ............طالب: ............

 خطبة أ�ش؟خطبة أ�ش؟
 طالب: ............طالب: ............

 ما فیه أنه جلس بینهما.ما فیه أنه جلس بینهما.  ،،الخطبة ثابتة، لكن ما ورد أنه واحدة أو أكثرالخطبة ثابتة، لكن ما ورد أنه واحدة أو أكثر
 طالب: ............طالب: ............

 بال شك؛ ولذا لو صارت خطبة العید واحدة �ان أفضل.بال شك؛ ولذا لو صارت خطبة العید واحدة �ان أفضل.
ُ َعْنهُ -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ـ  -ماماَرِضَي للااَّ وِل للااَِّ ْمُس َعَلـى َعْهـِد َرُسـوِل للااَِّ َقاَل: اْنَخَسَفْت الشَّ َقاَل: اْنَخَسَفْت الشَّ ِد َرُس ى َعْه ُ -ْمُس َعَل ُ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص

َع ُثـمَّ َرَفـَع   ،،ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِو�ًال ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِو�ًال   ،،َفَصلَّى َفَقاَم ِقَیاًما َطِو�ًال َنْحًوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَبَقَرةِ َفَصلَّى َفَقاَم ِقَیاًما َطِو�ًال َنْحًوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَبَقَرةِ   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  مَّ َرَف ُث
لِ  لِ َفَقــاَم ِقَیاًمــا َطــِو�ًال، َوُهــَو ُدوَن اْلِقَیــاِم اْألَوَّ اِم اْألَوَّ َو ُدوَن اْلِقَی ِو�ًال، َوُه ا َط اَم ِقَیاًم لِ   ،،َفَق ُكــوِع اْألَوَّ لِ ُثــمَّ َرَكــَع ُرُكوًعــا َطــِو�ًال، َوُهــَو ُدوَن الرُّ وِع اْألَوَّ ُك َو ُدوَن الرُّ ِو�ًال، َوُه ا َط َع ُرُكوًع مَّ َرَك مَّ ُثــمَّ   ،،ُث ُث
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لِ  لِ َسَجَد ُثمَّ َقاَم ِقَیاًما َطِو�ًال، َوُهَو ُدوَن اْلِقَیاِم اْألَوَّ لِ   ،،َسَجَد ُثمَّ َقاَم ِقَیاًما َطِو�ًال، َوُهَو ُدوَن اْلِقَیاِم اْألَوَّ ُكوِع اْألَوَّ لِ ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِو�ًال، َوُهَو ُدوَن الرُّ ُكوِع اْألَوَّ   ،،ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِو�ًال، َوُهَو ُدوَن الرُّ
لِ   ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم ِقَیاًما َطِو�ًال،ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم ِقَیاًما َطِو�ًال، لِ َوُهَو ُدوَن اْلِقَیاِم اْألَوَّ لِ   ،،َوُهَو ُدوَن اْلِقَیاِم اْألَوَّ ُكـوِع اْألَوَّ لِ ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِو�ًال، َوُهَو ُدوَن الرُّ وِع اْألَوَّ ُك   ،،ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِو�ًال، َوُهَو ُدوَن الرُّ

ــاَس. ُمتََّفــٌق َعَلْیــِه َواللَّْفــ ــْمُس َفَخَطــَب النَّ ِه َواللَّفْ ُثــمَّ َرَفــَع َرْأَســُه ُثــمَّ َســَجَد ُثــمَّ اْنَصــَرَف، َوَقــْد اْنَجَلــْت الشَّ ٌق َعَلْی ْمُس َفَخطََب النَّاَس. ُمتََّف ْت الشَّ ْد اْنَجَل َرَف، َوَق مَّ اْنَص َجَد ُث مَّ َس ُه ُث َع َرْأَس مَّ َرَف ُظ ُظ ُث
 ".".ِلْلُبَخاِريِّ ِلْلُبَخاِريِّ 

ثاني م األول متمیز، والر�ـوع األول متمیـز �ـالطول، ثـم مـا یلیهمـا مـا یلـي القیـام األول القیـام الثـاني القیاالقیا م األول متمیز، والر�وع األول متمیز �الطول، ثم ما یلیهما ما یلي القیام األول القیام ال
ثاني، والثالث، والرا�ع،والثالث والرا�ع، قیل في واحٍد منه: وهـو دون القیـام األول، ومثلـه الر�ـوع الثـاني، والثالـث، والرا�ـع،   والثالث والرا�ع، قیل في واحٍد منه: وهو دون القیام األول، ومثله الر�وع ال

 قیل: وهو دون الر�وع األول.قیل: وهو دون الر�وع األول.
�ه األول األاألول هنــا �حتمــل أن �كــون المــراد �ــه األول األ مراد  كون ال مل أن � یة ولیــة المطلقــة، و�حتمــل أن �كــون المــراد �ــه األولیــة األول هنا �حت �ه األول مراد  كون ال مل أن � قة، و�حت یة المطل ول

�أن القیام الثاني، والثالث، والرا�ع سواء؛ ألن �ال� منها �أن القیام الثاني، والثالث، والرا�ـع سـواء؛ ألن �ـال� منهـا   ا قلنا: األول أولیة مطلقة، قلناا قلنا: األول أولیة مطلقة، قلناالنسبیة، فإذالنسبیة، فإذ
 دون القیام األول فتستوي.دون القیام األول فتستوي.

 ة.ة.إًذا هي مستو�إًذا هي مستو�  ،،إذا قلنا �أن األول أولیة مطلقة �عني أول قیام في الصالة وما عداه دونهإذا قلنا �أن األول أولیة مطلقة �عني أول قیام في الصالة وما عداه دونه
نا: و�ذا قلنــا: أولیــة نســبیة، قلنــا:  سبیة، قل یة ن نا: أول �ع دون ن األول متمیــز الــذي یلیــه دونــه، والثالــث دون الثــاني، والرا�ــع دون إإو�ذا قل ثاني، والرا لث دون ال یه دونه، والثا لذي یل یز ا ن األول متم

ئٍذ نسبیة، الثالــث؛ ألن الثــاني �النســبة للثالــث أول، والثالــث �النســبة للرا�ــع أول، فتكــون األولیــة حینئــٍذ نســبیة،  یة حین �ع أول، فتكون األول لث �النسبة للرا لث أول، والثا ثاني �النسبة للثا الثالث؛ ألن ال
 ولعل هذا هو المتجه.ولعل هذا هو المتجه.

شیخ طالــب: شــیخ  لب:  یكأحســن هللا إلیــك–طا سن هللا إل ــان  -أح ــام الث ثاناآلن القی یام ال ــذ  يياآلن الق لذال ــاني ا ــام الث ثاني ي فــي الر�عــة األولــى، والقی یام ال عة األولى، والق في الر� ي 
 دون القیام األول، القیام األول متمیز؟دون القیام األول، القیام األول متمیز؟  ههوالر�وع الثاني ما فیهما إشكال؛ ألنوالر�وع الثاني ما فیهما إشكال؛ ألن

 �قي الثالث والرا�ع.�قي الثالث والرا�ع.
 طالب: اإلشكال َیرد في الثالث والرا�ع؟طالب: اإلشكال َیرد في الثالث والرا�ع؟

 صحیح نعم.صحیح نعم.
 طالب: هذه مرت معنا.طالب: هذه مرت معنا.

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

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

هو فیه طول، الصالة �لها متمیزة في الطول اللهم إال محل الخالف الجلسة بین السجدتین على هو فیه طول، الصالة �لها متمیزة في الطول اللهم إال محل الخـالف الجلسـة بـین السـجدتین علـى 
 الصالة �لها طو�لة.الصالة �لها طو�لة.ففما سیأتي، و�ال ما سیأتي، و�ال 

 َظاِهُر اْلَفاِء التَّْعِقیُب.َظاِهُر اْلَفاِء التَّْعِقیُب.  ،،َفَصلَّىَفَصلَّى  ::َقْوُلهُ َقْوُلهُ ""
نٌَّة ْیَخاِن، َوَأُبو َداُود َوَغْیـُرُهْم، َوِهـَي ُسـنٌَّة َواْعَلْم َأنَّ َصَالَة اْلُكُسوِف ُرِوَ�ْت َعَلى ُوُجوٍه َ�ِثیَرٍة َذَكَرَها الشَّ َواْعَلْم َأنَّ َصَالَة اْلُكُسوِف ُرِوَ�ْت َعَلى ُوُجوٍه َ�ِثیَرٍة َذَكَرَها الشَّ  َي ُس ُرُهْم، َوِه ْیَخاِن، َوَأُبو َداُود َوَغْی

 ".".َوِفي َدْعَوى اِالتَِّفاِق َنَظرَوِفي َدْعَوى اِالتَِّفاِق َنَظر  ،،ِ�اتَِّفاِق اْلُعَلَماءِ ِ�اتَِّفاِق اْلُعَلَماءِ 
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ألن أ�ا عوانة في صحیحه ترجم �اب وجوب صالة الكسوف، و�ن نقل النووي اإلجماع على أن ألن أ�ا عوانة في صحیحه تـرجم �ـاب وجـوب صـالة الكسـوف، و�ن نقـل النـووي اإلجمـاع علـى أن 
 صالة الكسوف ُسنَّة، لكن هذا من تساهله في نقل اإلجماع.صالة الكسوف ُسنَّة، لكن هذا من تساهله في نقل اإلجماع.

 ".".َوَحَكى َعْن َماِلٍك َأنَُّه َأْجَراَها َمْجَرى اْلُجُمَعةِ َوَحَكى َعْن َماِلٍك َأنَُّه َأْجَراَها َمْجَرى اْلُجُمَعةِ   ،،ُه َصرََّح َأُبو َعَواَنَة ِفي َصِحیِحِه ِبُوُجوِ�َهاُه َصرََّح َأُبو َعَواَنَة ِفي َصِحیِحِه ِبُوُجوِ�َهاِألَنَّ ِألَنَّ ""
لُّواَفـِإَذا َرَأْیُتُموُهَمـا َفَصـلُّوا««: : -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–ومقتضى األمر في قوله ومقتضى األمر في قوله  ا َفَص ِإَذا َرَأْیُتُموُهَم هذا مقتضى األمر هـذا مقتضـى األمـر   »»َف

 الستحباب.الستحباب.على أن األمر لعلى أن األمر ل  جماهیر العلماءجماهیر العلماءالوجوب، لكن الوجوب، لكن 
اِفِعيِّ َوَجَماَعٍة َأنََّها ُتَسنُّ ِفي َجَماَعٍة، َوَقاَل آخَ "" َم َعْن َأِبي َحِنیَفَة إ�َجاُبَها، َوَمْذَهُب الشَّ اِفِعيِّ َوَجَماَعٍة َأنََّها ُتَسنُّ ِفي َجَماَعٍة، َوَقاَل آخَ َوَتَقدَّ َم َعْن َأِبي َحِنیَفَة إ�َجاُبَها، َوَمْذَهُب الشَّ ُروَن: ُروَن: َوَتَقدَّ

ــِحیَحُة ِمــْن ِفْعِلــِه  ِلــیَن اْألََحاِدیــُث الصَّ ــُة اْألَوَّ ِه ُفــَراَدى َوُحجَّ ْن ِفْعِل ِحیَحُة ِم یُث الصَّ یَن اْألََحاِد ِل ُة اْألَوَّ َراَدى َوُحجَّ ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ُف لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ مَّ ا َجَماَعــٌة ُثــمَّ َلهَ َلَهــ  -َص ٌة ُث ا َجَماَع
 اْخَتَلُفوا ِفي ِصَفِتَها.اْخَتَلُفوا ِفي ِصَفِتَها.

انِ َفـاْلُجْمُهوُر َأنََّهــا َرْكَعَتــاِن ِفـي ُ�ــلِّ َرْكَعــٍة ِقَیاَمـاِن َوِقَراَءَتــاِن َوُرُكوَعــانِ  اِن َوُرُكوَع اِن َوِقَراَءَت ٍة ِقَیاَم لِّ َرْكَع ي ُ� اِن ِف ا َرْكَعَت اْلُجْمُهوُر َأنََّه ـُجوُد َســْجَدَتاِن َ�َغْیِرِهَمــا،   ،،َف ا، َوالسُّ ْجَدَتاِن َ�َغْیِرِهَم ُجوُد َس َوالسُّ
اِفِعيُّ َواللَّْیثُ  اِفِعيُّ َواللَّْیثُ َوَهِذِه اْلَكْیِفیَُّة َذَهَب إَلْیَها َماِلٌك َوالشَّ  ..َوآَخُرونَ َوآَخُرونَ   َوَهِذِه اْلَكْیِفیَُّة َذَهَب إَلْیَها َماِلٌك َوالشَّ

 ..َوِفي َقْوِلِه: "َنْحًوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَبَقَرِة" َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َ�ْقَرُأ ِفیَها اْلُقْرآنَ َوِفي َقْوِلِه: "َنْحًوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَبَقَرِة" َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َ�ْقَرُأ ِفیَها اْلُقْرآنَ 
ِل َرْكَعـِة اْلَفاِتَحـةِ  ِل ِمـْن َأوَّ : اتََّفَق اْلُعَلَماُء َأنَُّه َ�ْقَرُأ ِفي اْلِقَیـاِم اْألَوَّ ةِ َقاَل النََّوِويُّ ِة اْلَفاِتَح ِل َرْكَع ْن َأوَّ ِل ِم اِم اْألَوَّ : اتََّفَق اْلُعَلَماُء َأنَُّه َ�ْقَرُأ ِفي اْلِقَی اِم وا ِفـي اْلِقَیـاِم َواْخَتَلفُ َواْخَتَلُفـ  ،،َقاَل النََّوِويُّ ي اْلِقَی وا ِف

َالُة إالَّ ِ�ِقَراَءِتَها َالُة إالَّ ِ�ِقَراَءِتَهاالثَّاِني، َوَمْذَهُبَنا َوَماِلٌك َأنََّها َال َتِصحُّ الصَّ  ".".الثَّاِني، َوَمْذَهُبَنا َوَماِلٌك َأنََّها َال َتِصحُّ الصَّ
 ومذهب األكثر عند الحنابلة وغیرهم.ومذهب األكثر عند الحنابلة وغیرهم.

 طالب: ............طالب: ............
 ُتقرأ أر�ع مرات نعم.ُتقرأ أر�ع مرات نعم.

ُكوعِ "" ُكوعِ َوِفیِه َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة ُطوِل الرُّ  ..َوِفیِه َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة ُطوِل الرُّ
ُه ْم َأَر ِفـي َشـْيٍء ِمـْن الطُّـُرِق َبَیـاَن َمـا َقاَلـُه َقاَل اْلُمَصنُِّف: لَ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َلـ ا َقاَل اَن َم ْن الطُُّرِق َبَی ْيٍء ِم ي َش ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ْم َأَر ِف لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ یِه إالَّ َأنَّ ِفیـِه إالَّ َأنَّ   -َص ِف

 ".".اْلُعَلَماَء اتََّفُقوا َأنَُّه َال ِقَراَءَة ِفیهِ اْلُعَلَماَء اتََّفُقوا َأنَُّه َال ِقَراَءَة ِفیهِ 
 القراءة منهٌي عنها في الر�وع والسجود، الر�وع محل التعظیم.القراءة منهٌي عنها في الر�وع والسجود، الر�وع محل التعظیم.

 ..ْكُر ِمْن َتْسِبیٍح َوَتْكِبیٍر َوَغْیِرِهَماْكُر ِمْن َتْسِبیٍح َوَتْكِبیٍر َوَغْیِرِهَماَوِ�نََّما اْلَمْشُروُع ِفیِه الذِّ َوِ�نََّما اْلَمْشُروُع ِفیِه الذِّ ""
ُجوُد َال َتْطِو�َل ِفیِه، َوَأنَّـُه ُدوَن ""َوِفي َقْوِلِه: َوِفي َقْوِلِه:  ِل" َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اْلِقَیاَم الَِّذي َ�ْعُقُبُه السُّ ُجوُد َال َتْطِو�َل ِفیِه، َوَأنَُّه ُدوَن َوُهَو ُدوَن اْألَوَّ ِل" َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اْلِقَیاَم الَِّذي َ�ْعُقُبُه السُّ َوُهَو ُدوَن اْألَوَّ

ِل، َوِ�ْن َ�اَن َقْد، َوَقَع ِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم ِفي حَ  ِل، َوِ�ْن َ�اَن َقْد، َوَقَع ِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم ِفي حَ اْألَوَّ : إنََّهـا اْألَوَّ ا ِدیِث َجاِبٍر "َأنَُّه َأَطاَل َذِلَك" َلِكْن َقاَل النََّوِويُّ : إنََّه ِدیِث َجاِبٍر "َأنَُّه َأَطاَل َذِلَك" َلِكْن َقاَل النََّوِويُّ
 ..َشاذٌَّة َفَال ُ�ْعَمُل ِبَهاَشاذٌَّة َفَال ُ�ْعَمُل ِبَها

ُجودَ  ُل اِالْعِتَداَل الَِّذي َیِلي السُّ ُجودَ َوَنَقَل اْلَقاِضي إْجَماَع اْلُعَلَماِء َأنَُّه َال ُ�َطوِّ ُل اِالْعِتَداَل الَِّذي َیِلي السُّ َواَ�ـَة ِ�َأنَّـُه   ،،َوَنَقَل اْلَقاِضي إْجَماَع اْلُعَلَماِء َأنَُّه َال ُ�َطوِّ َل َهـِذِه الرِّ َة ِ�َأنَُّه َوَتَأوَّ َواَ� ِذِه الرِّ َل َه َوَتَأوَّ
َطاَلِة ِزَ�اَدَة الطَُّمْأِنیَنةِ َأَراَأَرا َطاَلِة ِزَ�اَدَة الطَُّمْأِنیَنةِ َد ِ�اإلِْ ُجودِ   ،،َد ِ�اإلِْ َواَ�ِة ُطوَل السُّ ُجودِ َوَلْم َیْذُكْر ِفي َهِذِه الرِّ َواَ�ِة ُطوَل السُّ َوَلِكنَُّه َقْد َثَبَت إَطاَلُتُه ِفي َوَلِكنَُّه َقْد َثَبَت إَطاَلُتُه ِفي   ،،َوَلْم َیْذُكْر ِفي َهِذِه الرِّ

 ..َوَحِدیُث اْبِن ُعَمَر ِعْنَد ُمْسِلمٍ َوَحِدیُث اْبِن ُعَمَر ِعْنَد ُمْسِلمٍ   ،،ِرَواَ�ِة َأِبي ُموَسى ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ ِرَواَ�ِة َأِبي ُموَسى ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ 
: َقاَل الْ  : َقاَل الْ َقاَل النََّوِويُّ اِفِعيِّ   ::ُمَحقُِّقوَن ِمْن َأْصَحاِبَناُمَحقُِّقوَن ِمْن َأْصَحاِبَناَقاَل النََّوِويُّ اِفِعيِّ َوُهَو اْلَمْنُصوُص ِللشَّ  ".".َوُهَو اْلَمْنُصوُص ِللشَّ

 وهو األقیس، وأن هذه الصالة متمیزة في الطول �جمیع أجزائها.وهو األقیس، وأن هذه الصالة متمیزة في الطول �جمیع أجزائها.
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ِحیَحِة ِبَذِلكَ "" ُل ِلْألََحاِدیِث الصَّ ِحیَحِة ِبَذِلكَ إنَُّه ُ�َطوِّ ُل ِلْألََحاِدیِث الصَّ َوُل َما َوُل َما َ�اَن َأطْ َ�اَن َأطْ : : َفَأْخَرَج َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیِث َسُمَرةَ َفَأْخَرَج َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیِث َسُمَرةَ   ،،إنَُّه ُ�َطوِّ
 ..َوُسُجوُدُه َنْحُو ِمْن ُرُكوِعهِ َوُسُجوُدُه َنْحُو ِمْن ُرُكوِعهِ   ::َوِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم ِمْن َحِدیِث َجاِبرٍ َوِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم ِمْن َحِدیِث َجاِبرٍ . . َ�ْسُجُد ِفي َصَالٍة َقطُّ َ�ْسُجُد ِفي َصَالٍة َقطُّ 

ِدیثِ َوِ�ِه َجَزَم َأْهُل اْلِعْلـِم ِ�اْلَحـِدیثِ  ِم ِ�اْلَح وعٍ َوَ�ُقـوُل َعِقیـَب ُ�ـلِّ ُرُكـوعٍ   ،،َوِ�ِه َجَزَم َأْهُل اْلِعْل لِّ ُرُك یَب ُ� وُل َعِق ُ ِلَمـْن َحِمـَدهُ   ::َوَ�ُق َدهُ َسـِمَع للااَّ ْن َحِم ُ ِلَم ِمَع للااَّ وُل َعقِ ُثـمَّ َ�ُقـوُل َعقِ   ،،َس مَّ َ�ُق ُه: یَبـُه: ُث یَب
ا لَ َر�ََّنــا َلــ رِهِ ك اْلَحْمــُد إَلــى آِخــرِهِ َر�ََّن ى آِخ ُد إَل ــْجَدَتْیِن، َفَقــْد َوَقــَع ِفــي ِرَواَ�ــِة ُمْســِلٍم ِلَحــِدیِث   ،،ك اْلَحْم ُل اْلُجُلــوَس َبــْیَن السَّ ِدیِث َوُ�َطــوِّ ِلٍم ِلَح ِة ُمْس ي ِرَواَ� َع ِف ْد َوَق ْجَدَتْیِن، َفَق ْیَن السَّ وَس َب ُل اْلُجُل وِّ َوُ�َط
ْجَدَتْینِ : : َجاِبرٍ َجاِبرٍ  ْجَدَتْینِ إَطاَلُة اِالْعِتَداِل َبْیَن السَّ  ..إَطاَلُة اِالْعِتَداِل َبْیَن السَّ

 ".".ُرِق إالَّ ِفي َهَذاُرِق إالَّ ِفي َهَذاَقاَل اْلُمَصنُِّف: َلْم َأِقْف َعَلْیِه ِفي َشْيٍء ِمْن الطُّ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َلْم َأِقْف َعَلْیِه ِفي َشْيٍء ِمْن الطُّ 
 �كفي فیه هذا إذا ثبت في صحیح مسلم خالص �كفي.�كفي فیه هذا إذا ثبت في صحیح مسلم خالص �كفي.

 ".".َوَنَقَل اْلَغَزاِليُّ اِالتَِّفاَق َعَلى َعَدِم إَطاَلِتِه َمْرُدودٌ َوَنَقَل اْلَغَزاِليُّ اِالتَِّفاَق َعَلى َعَدِم إَطاَلِتِه َمْرُدودٌ ""
 بال شك؛ لهذه الروا�ة.بال شك؛ لهذه الروا�ة.

ِل" َدِلیــلٌ "" یلٌ َوِفــي َقْوِلــِه: "ُثــمَّ َقــاَم ِقَیاًمــا َطــِو�ًال، َوُهــَو ُدوَن اْلِقَیــاِم اْألَوَّ ِل" َدِل اِم اْألَوَّ َو ُدوَن اْلِقَی ِو�ًال، َوُه ا َط اَم ِقَیاًم مَّ َق ِه: "ُث ي َقْوِل ْكَعــِة   َوِف ِة َعَلــى إَطاَلــِة اْلِقَیــاِم ِفــي الرَّ ْكَع ي الرَّ اِم ِف ِة اْلِقَی ى إَطاَل َعَل
ْكَعِة اْألُوَلى، َوَقْد َوَرَد ِفي ِرَواَ�ِة َأِبي َداُود َعْن ُعـْرَوَة َأنَّـُه َقـَرأَ   ،،الثَّاِنَیةِ الثَّاِنَیةِ  َرأَ َوَلِكنَُّه ُدوَن اْلِقَیاِم ِفي الرَّ ْرَوَة َأنَُّه َق ْكَعِة اْألُوَلى، َوَقْد َوَرَد ِفي ِرَواَ�ِة َأِبي َداُود َعْن ُع آَل آَل   َوَلِكنَُّه ُدوَن اْلِقَیاِم ِفي الرَّ
 ..ِعْمَرانَ ِعْمَرانَ 

ْكَعــَة اْألُو  َة اْألُو َقــاَل اْبــُن َ�طَّــاٍل: َال ِخــَالَف َأنَّ الرَّ ْكَع َالَف َأنَّ الرَّ ُن َ�طَّاٍل: َال ِخ اَل اْب ْكَعــِة الثَّاِنَیــِة َق ِة َلــى ِ�ِقَیاِمَهــا َوُرُكوِعَهــا َتُكــوُن َأْطــَوَل ِمــْن الرَّ ِة الثَّاِنَی ْكَع ْن الرَّ وُن َأطَْوَل ِم ا َتُك ا َوُرُكوِعَه ى ِ�ِقَیاِمَه َل
ِل ِمْن الثَّاِنَیِة َوُرُكوِعهِ  ِل ِمْن الثَّاِنَیِة َوُرُكوِعهِ ِ�ِقَیاِمَها َوُرُكوِعَها َواْخُتِلَف ِفي اْلِقَیاِم اْألَوَّ  ".".ِ�ِقَیاِمَها َوُرُكوِعَها َواْخُتِلَف ِفي اْلِقَیاِم اْألَوَّ

 طالب: ............طالب: ............
 ..ااجیدة في الجملة، لكن الثانیة أجود منه، نسخة الحالق أفضل منهجیدة في الجملة، لكن الثانیة أجود منه، نسخة الحالق أفضل منه

 : ............: ............ببطالطال
 الر�وع الثاني، القیام الثاني قصدك؟الر�وع الثاني، القیام الثاني قصدك؟

 طالب: ............طالب: ............
فيعلــى قــول الجمهــور مــا تصــح صــالته، ابــن حبیــب مــن المالكیــة �قــول: �كفــي قول: �ك یة � من المالك یب  بن حب ما تصح صالته، ا هور  قول الجم حدة ُتقــرأ مــرة واحــدة   أنأن  على  مرة وا قرأ  ُت

 وتكفي.وتكفي.
 طالب: ............طالب: ............

 كسهو أو جهل.كسهو أو جهل.
 طالب: ............طالب: ............

 غفلة؟غفلة؟  أمأم�عني عن اجتهاٍد منه و�صرار �عني عن اجتهاٍد منه و�صرار 
 ..............طالب: .....طالب: .....

   ......ما �خالف �عد الصالةما �خالف �عد الصالة
 طالب: ............طالب: ............

الكالم على القصد منهم �عد من صلى في �ل ر�عة أر�ع سجدات ما دام ر�ع مرتین �سجد أر�ع الكالم على القصد منهم �عد من صلى في �ل ر�عة أر�ع سجدات مـا دام ر�ـع مـرتین �سـجد أر�ـع 
 ُوِجد هذا.ُوِجد هذا.  ،،مراتمرات
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 طالب: التسمیع والتحمید في الر�وع الثاني من �ل ر�عة.طالب: التسمیع والتحمید في الر�وع الثاني من �ل ر�عة.
 فیه؟فیه؟  ماذاماذا

 طالب: ............طالب: ............
 مثله مثل...مثله مثل...

 ثًال جهًال منه؟ثًال جهًال منه؟ر مر مطالب: �بَّ طالب: �بَّ 
ثاني من �ل ر�عة زائدعلى �ـل حـال �قولـون: الر�ـوع الثـاني مـن �ـل ر�عـة زائـد دَرك �ه الصالة، فمن جاء واإلمام ال تُـدَرك �ـه الصـالة، فمـن جـاء واإلمـام   ،،على �ل حال �قولون: الر�وع ال ال ُت

ثاني من الر�عة األولى فاتته الر�عة األولى ولو أدرك الر�وع؛ ألنه زائد، لكن راكع في الر�ـوع الثـاني مـن الر�عـة األولـى فاتتـه الر�عـة األولـى ولـو أدرك الر�ـوع؛ ألنـه زائـد، لكـن  راكع في الر�وع ال
 و�ذا رفع قال: سمع هللا لمن حمده.و�ذا رفع قال: سمع هللا لمن حمده.ر، ر، إذا ر�ع یلزمه ما یلزم الر�وع األصلي، فإذا أراد أن یر�ع �بَّ إذا ر�ع یلزمه ما یلزم الر�وع األصلي، فإذا أراد أن یر�ع �بَّ 

 طالب: ثم �قرأ الفاتحة؟طالب: ثم �قرأ الفاتحة؟
 ثم �قرأ الفاتحة.ثم �قرأ الفاتحة.

 طالب: ............طالب: ............
 القضاء �حكي األداء.القضاء �حكي األداء.  ،،نفسهانفسها

 طالب: ............طالب: ............
 فاتته الصالة �لها.فاتته الصالة �لها.  ،،ُ�صلي من جدیدُ�صلي من جدید  أنأن  ال ُبدال ُبد

 طالب: ............طالب: ............
شیمــا أدرك شــی تین�قضــي ر�عتــین  ًئاًئاما أدرك  مفــي �ــل ر�عــة ر�ــوعین، لكــن مــ  ،،�قضي ر�ع كن  �ل ر�عة ر�وعین، ل لا یلــفي  ثل اإلمامزم أن ُ�طیلهــا مثــل اإلمــاما ی ها م ما مــا   ،،زم أن ُ�طیل

 یلزم.یلزم.
 طالب: ............طالب: ............

إن �ان أنفع للمأمومین أن �طول القیام وهو القنوت فلیفعل، إن �ـان أنفـع للمـأمومین أن �طـول القیـام وهـو القنـوت فلیفعـل،   ،،على حسب ما یراه أنفع للمأمومینعلى حسب ما یراه أنفع للمأمومین
لو�هم في السجود أكثر من غیره فعل، �فعل و�ن �ــان األنفــع للمــأمومین الســجود؛ ألنــه تحضــر قلــو�هم فــي الســجود أكثــر مــن غیــره فعــل، �فعــل  مأمومین السجود؛ ألنه تحضر ق فع لل و�ن �ان األن

 األرفق �المأمومین. األرفق �المأمومین. 
ــفَ َواْختُ َواْختُ "" ِل لِفَ ِل ــْن اْألَوَّ ــاِني ِم ــاِم الثَّ ــْن اْلِقَی ــُر ِم ــا َأْقَص ــْل ُهَم ــِه َه ــِة َوُرُكوِع ــْن الثَّاِنَی ِل ِم ــاِم اْألَوَّ ــي اْلِقَی ِل  ِف ْن اْألَوَّ اِم الثَّاِني ِم ْن اْلِقَی ُر ِم ا َأْقَص ِه هَْل ُهَم ِة َوُرُكوِع ْن الثَّاِنَی ِل ِم اِم اْألَوَّ  فِي اْلِقَی

هِ ِقیَل: َوَسـَبُب َهـَذا اْلِخـَالِف َفْهـُم َمْعَنـى َقْوِلـهِ   ؟؟َوُرُكوِعِه َأْو َ�ُكوَناِن َسَواءً َوُرُكوِعِه َأْو َ�ُكوَناِن َسَواءً  ى َقْوِل ُم َمْعَن َالِف َفْه َذا اْلِخ َبُب َه َو : "َوُهـَو -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–  ِقیَل: َوَس : "َوُه
اُدوَن اْلِقَیــا ُل ِمــْن الثَّاِنَیــِة َأْو َیْرِجــُع إَلــى اْلَجِمیــِع َفَیُكــوُن ُ�ــلُّ ِقَیــاٍم ُدوَن ِم اِم اُدوَن اْلِقَی ِل" َهــْل اْلُمــَراُد ِ�ــِه اْألَوَّ اٍم ُدوَن ْألَوَّ لُّ ِقَی وُن ُ� یِع َفَیُك ى اْلَجِم ُع إَل ِة َأْو َیْرِج ْن الثَّاِنَی ُل ِم ِه اْألَوَّ َراُد ِ� ْل اْلُم ِل" َه ْألَوَّ
 ؟؟الَِّذي َقْبَلهُ الَِّذي َقْبَلهُ 

َب اِبَها َذَهـَب ْحبَ ْحبَ َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة اْلُخْطَبِة َ�ْعَد َصَالِة اْلُكُسوِف، َوِ�َلى اْستِ َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة اْلُخْطَبِة َ�ْعَد َصَالِة اْلُكُسوِف، َوِ�َلى اْستِ   َوِفي َقْوِلِه: "َفَخَطَب النَّاَس"َوِفي َقْوِلِه: "َفَخَطَب النَّاَس" اِبَها َذَه
، َوَأْكَثُر َأِئمَِّة اْلَحِدیثِ  اِفِعيُّ ، َوَأْكَثُر َأِئمَِّة اْلَحِدیثِ الشَّ اِفِعيُّ  ".".الشَّ

وخطب الناس، لكن الذین ال یرون الخطبة �قولون: هذه موعظة مر�وطة وخطـب النـاس، لكـن الـذین ال یـرون الخطبـة �قولـون: هـذه موعظـة مر�وطـة   ،،بناًء على أنها خطبةبناًء على أنها خطبـة
�حادثة، الداعي إلى التذ�یر في هذ الموضع هو قولهم: �سفت الشمس لموت إبراهیم. فهذا �حتاج �حادثة، الداعي إلى التذ�یر في هذ الموضع هو قولهم: �سفت الشمس لموت إبراهیم. فهذا �حتاج 

یان، وتأخیر الإلـــى بیـــان، وتـــأخیر ال لى ب یانبیـــانإ ـــرهم النبـــي   ب بي عـــن وقـــت الحاجـــة ال �جـــوز، فعلـــى هـــذا ذ�َّ هذا ذ�َّرهم الن لى  جوز، فع جة ال � صالة علیـــه الصـــالة –عن وقت الحا یه ال عل
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ــْمَس َواْلَقَمــَر آَیَتــاِن ِمــْن آَ�ــاِت للااَِّ َال َیْنَكِســَفاِن ِلَمــْوِت َأَحــٍد َوَال ِلَحَیاِتــهِ ««�أن �ــأن   -والسالموالســالم هِ الشَّ ٍد َوَال ِلَحَیاِت ْوِت َأَح َفاِن ِلَم اِت للااَِّ َال َیْنَكِس ْن آَ� اِن ِم َر آَیَت ْمَس َواْلَقَم فإذا فــإذا   ،،»»الشَّ
هذه المُوِجــد مثــل هــذا الكــالم الــذي �قتضــي التنبیــه أو غیــره مــن الكــالم فــي هــذه الم في  كالم  من ال یه أو غیره  لذي �قتضي التنب كالم ا هذا ال ثل  د م سبناســبُوِج یه و�ال ة ُینبَّــه علیــه و�ال نا ة ُینبَّه عل

 األصل أال خطبة.األصل أال خطبة.فف
 طالب: ............طالب: ............

مراسم خطبة �املة، لكن لو وعظ مراسم خطبة �املة، لكن لـو وعـظ   ،،و�حمدو�حمد  ،،�عني �صعد المنبر�عني �صعد المنبر  ،،لیست خطبة تأخذ مراسم الخطبةلیست خطبة تأخذ مراسم الخطبة
وأن المعاصي سبب لتغیر األحوال والظروف، واحتمال أن ترجع وأن المعاصي سبب لتغیر األحوال والظروف، واحتمال أن ترجع   ،،الناس وذ�َّرهم في هذه المناسبةالناس وذ�َّرهم في هذه المناسبة

سیرها الطبیهــذه اآل�ــة إلــى مســیرها الطبی لى م �ة إ من هللا واحتمــال مــا ترجــع، وهــذا تخو�ــف مــن هللا   ،،عيعــيهذه اآل ما ترجع، وهذا تخو�ف  مال  عالىســبحانه وتعــالى–واحت   ،،-سبحانه وت
 �ستغل الظرف.�ستغل الظرف.

 طالب: من خطب وصعد المنبر؟طالب: من خطب وصعد المنبر؟
 هذا على مذهب الشافعیة وغیرهم.هذا على مذهب الشافعیة وغیرهم.

 طالب: ............طالب: ............
 على المنبر؟على المنبر؟

 طالب: ............طالب: ............
 هذه موعظة.هذه موعظة.  ،،إشكالإشكال  ههما فیما فی

 َها َلْم ُتْنَقْل.َها َلْم ُتْنَقْل.نَّ نَّ َوَعْن اْلَحَنِفیَِّة َال ُخْطَبَة ِفي اْلُكُسوِف؛ ِألَ َوَعْن اْلَحَنِفیَِّة َال ُخْطَبَة ِفي اْلُكُسوِف؛ ِألَ ""
َب ِ�اْألََحاِدیِث اْلُمَصرَِّحِة ِ�اْلُخْطَبِة َواْلَقْوُل ِ�َأنَّ الَِّذي َفَعَلُه  َب ِ�اْألََحاِدیِث اْلُمَصرَِّحِة ِ�اْلُخْطَبِة َواْلَقْوُل ِ�َأنَّ الَِّذي َفَعَلُه َوَتَعقَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَتَعقَّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ْد َلـْم َ�ْقِصـْد   -َصلَّى للااَّ ْم َ�ْقِص َل

ةَ ِ�ــِه اْلُخْطَبــةَ  ِه اْلُخْطَب دَّ َعَلــى َمــْن اْعَتَقــَد َأنَّ اْلُكُســوَف ِ�َســَبِب َمــوْ   ،،ِ� وْ َبــْل َقَصــَد الــرَّ َبِب َم وَف ِ�َس َد َأنَّ اْلُكُس ْن اْعَتَق ى َم دَّ َعَل لرَّ َد ا ْل َقَص ــٌب ِ�ــَأنَّ ِرَواَ�ــَة ِت ِت َب َة َأَحــٍد ُمَتَعقِّ َأنَّ ِرَواَ� ٍد ُمَتَعّقٌِب ِ� َأَح
َ، َوَأْثَنى َعَلْیِه" َوِفي ِرَواَ�ٍة "َوَشِهَد َأنَُّه َعْبُدُه َوَرُسوُلُه" َ، َوَأْثَنى َعَلْیِه" َوِفي ِرَواَ�ٍة "َوَشِهَد َأنَُّه َعْبُدُه َوَرُسوُلُه"اْلُبَخاِريِّ "َفَحِمَد للااَّ َوِفي ِرَواَ�ٍة ِلْلُبَخاِريِّ "َأنَُّه َوِفي ِرَواَ�ٍة ِلْلُبَخاِريِّ "َأنَُّه   ،،اْلُبَخاِريِّ "َفَحِمَد للااَّ

 ..اِصُد اْلُخْطَبةِ اِصُد اْلُخْطَبةِ َمقَ َمقَ   َذَكَر َأْحَواَل اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َوَغْیَر َذِلَك"، َوَهِذهِ َذَكَر َأْحَواَل اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َوَغْیَر َذِلَك"، َوَهِذهِ 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوِفي َلْفِظ ُمْسِلٍم ِمْن َحِدیِث َفاِطَمَة َعْن َأْسَماَء َقاَلْت: َفَخَطَب َرُسوُل للااَِّ َوِفي َلْفِظ ُمْسِلٍم ِمْن َحِدیِث َفاِطَمَة َعْن َأْسَماَء َقاَلْت: َفَخَطَب َرُسوُل للااَِّ  لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص

َ، َوَأْثَنى َعَلْیهِ  َ، َوَأْثَنى َعَلْیهِ النَّاَس َفَحِمَد للااَّ اَل: ُثمَّ َقـاَل:   ،،النَّاَس َفَحِمَد للااَّ ـا َ�ْعـدُ ««ُثمَّ َق دُ َأمَّ نْ َمـا ِمـْن َشـْيٍء َلـْم َأُكـنْ   ،،َأمَّا َ�ْع ْم َأُك ْيٍء َل ْن َش ا ِم ي َأْیتـه إالَّ َقـْد َرَأْیتـه ِفـي رَ رَ   َم ته ِف ْد َرَأْی ته إالَّ َق َأْی
ا َأوْ َمَقاِمي َهَذا َحتَّى اْلَجنََّة َوالنَّـاَر، َوِ�نَّـُه َقـْد ُأوِحـَي إَلـيَّ َأنَُّكـْم ُتْفَتُنـوَن ِفـي اْلُقُبـوِر َقِر�ًبـا َأوْ  وِر َقِر�ًب ي اْلُقُب وَن ِف ْم ُتْفَتُن يَّ َأنَُّك َي إَل ْد ُأوِح ِة ِمْثـَل ِفْتَنـِة   َمَقاِمي َهَذا َحتَّى اْلَجنََّة َوالنَّاَر، َوِ�نَُّه َق َل ِفْتَن ِمْث

الِ  جَّ الِ اْلَمِســیِح الــدَّ جَّ لدَّ یِح ا الَ َال َأْدِري َأيَّ َذِلــَك َقــالَ   »»اْلَمِس َك َق َماءُ َقاَلــْت َأْســَماءُ   ،،َال َأْدِري َأيَّ َذِل ْت َأْس ُدُكمْ ى َأَحــُدُكمْ ْؤتَ ْؤتَ َفیُ َفُیــ««  ::َقاَل َذا َفُیَقــاُل: َمــا ِعْلُمــك ِبَهــَذا   ،،ى َأَح ك ِبَه ا ِعْلُم اُل: َم َفُیَق
ُجلِ  ُجلِ الرَّ  ".".َال َأْدِري َأيَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَماءُ َال َأْدِري َأيَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَماءُ   »»َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َأْو اْلُموِقنُ َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َأْو اْلُموِقنُ   ؟؟الرَّ

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

 طالب: ............طالب: ............
 ي بین القوسین ما هو... قالت أسماء.ي بین القوسین ما هو... قالت أسماء.ذذبین األمر�ن، البین األمر�ن، ال  ُ�جَمعُ�جَمع  ماما  ،،غلط غلطغلط غلط

عض�عـــض فالمحققـــین �ـــأتي �األلفـــ  � �أتي �األل قین  ـــد مـــن المحق من اظ المحتملـــة �لهـــا أو الموجـــود فـــي النســـخ بینهـــا و�لزمـــه، ال ُب ها و�لزمه، ال بُد  سخ بین في الن ها أو الموجود  لة �ل اظ المحتم
 الترجیح بین األلفاظ. الترجیح بین األلفاظ. 
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َناِت َواْلُهَدى َفَأَجْبَنا، َوَأَطْعَنا َثـَالَث َمـرَّاتٍ ««"" رَّاتٍ َفَیُقوُل: ُهَو ُمَحمٌَّد َرُسوُل للااَِّ َجاَءَنا ِ�اْلَبیِّ َالَث َم َناِت َواْلُهَدى َفَأَجْبَنا، َوَأَطْعَنا َث ْم ُثـمَّ ُ�َقـاُل: َنـْم   ،،َفَیُقوُل: ُهَو ُمَحمٌَّد َرُسوُل للااَِّ َجاَءَنا ِ�اْلَبیِّ اُل: َن مَّ ُ�َق ُث
   َوِفي ُمْسِلٍم ِرَواَ�ٌة ُأْخَرى ِفي اْلُخْطَبِة ِ�َأْلَفاٍظ ِفیَها ِزَ�اَدٌة.َوِفي ُمْسِلٍم ِرَواَ�ٌة ُأْخَرى ِفي اْلُخْطَبِة ِ�َأْلَفاٍظ ِفیَها ِزَ�اَدٌة.  ،،»»ْؤِمُن ِ�ِه َفَنْم َصاِلًحاْؤِمُن ِ�ِه َفَنْم َصاِلًحاا َنْعَلُم َأنَّك تُ ا َنْعَلُم َأنَّك تُ َقْد ُ�نَّ َقْد ُ�نَّ 

ِلٍم َأيْ َوِفي ِرَواَ�ـِة ُمْسـِلٍم َأيْ  ِة ُمْس يُّ َعـْن اْبـِن َعبَّـاٍس َصـلَّى َأْي النَِّبـيُّ   ::َوِفي ِرَواَ� لَّى َأْي النَِّب ِن َعبَّاٍس َص ْن اْب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َع لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َفْت ِحـیَن َ�َسـَفْت   -َص یَن َ�َس ِح
ـــْمُس َثَمـــاِنَي رَ  اِنَي رَ الشَّ ْمُس َثمَ َجَداتٍ ِفـــي َأْرَ�ـــِع َســـَجَداتٍ ""  -َأْي ُرُكوعَاتٍ َأْي ُرُكوَعـــاتٍ -َكعَاٍت َكَعـــاٍت الشَّ ا ِفـــي َرْكَعَتـــْیِن؛ ِألَنَّ ُ�ـــلَّ َرْكَعـــٍة َلَهـــا   ""فِي َأْر�َِع َس لَّ َرْكعٍَة َلَه فِي َرْكَعتَْیِن؛ ِألَنَّ ُ�

ْكَعَتْیِن َثَمـاِن ُرُكوَعـ اِن ُرُكوعَ َسْجَدَتاِن، َواْلُمَراُد َأنَُّه َرَكَع ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َأْرَ�َع ُرُكوَعاٍت َفَیْحُصُل ِفي الـرَّ ْكَعَتْیِن َثَم لرَّ ى ى اٍت، َوِ�لَ اٍت، َوِ�َلـَسْجَدَتاِن، َواْلُمَراُد َأنَُّه َرَكَع ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َأْرَ�َع ُرُكوَعاٍت َفَیْحُصُل ِفي ا
َفِة ذَ  َفِة ذَ َهِذِه الصِّ    َهَبْت َطاِئَفٌة.َهَبْت َطاِئَفٌة.َهِذِه الصِّ

 ِمْثَل ِرَواَ�ِة اْبِن َعبَّاٍس.ِمْثَل ِرَواَ�ِة اْبِن َعبَّاٍس.  ::َأيْ َأيْ   ""ِمْثَل َذِلكَ ِمْثَل َذِلكَ ""َوَأْخَرَج ُمْسِلٌم َعْنُه َوَأْخَرَج ُمْسِلٌم َعْنُه : : َأيْ َأيْ   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه-َوَعْن َعِليٍّ َوَعْن َعِليٍّ 
لَّمَ  َعَلْیِه َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -النَِّبيُّ النَِّبيُّ   ::َصلَّى َأيْ َصلَّى َأيْ : : ِلُمْسِلٍم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد للااَِّ ِلُمْسِلٍم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد للااَِّ   ::َأيْ َأيْ   ""َوَلهُ َوَلهُ "" اٍت ِسـتَّ َرَكَعـاٍت   - َعَلْیِه َوَس ِستَّ َرَكَع

 َأْي َصلَّى َرْكَعَتْیِن ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َثَالُث ُرُكوَعاٍت َوَسْجَدَتاِن.َأْي َصلَّى َرْكَعَتْیِن ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َثَالُث ُرُكوَعاٍت َوَسْجَدَتاِن.. . ِ�َأْرَ�ِع َسَجَداتٍ ِ�َأْرَ�ِع َسَجَداتٍ 
ٍب َوِألَِبــي َداُود َعــْن ُأَبــيِّ ْبــِن َ�ْعــٍب  ِن َ�ْع يِّ ْب ْن ُأَب ي َداُود َع ُ َعْنــهُ -َوِألَِب هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ لَّىَصــلَّى""  -َرِض يُّ النَِّبــيُّ   ::َأيْ َأيْ   ""َص ُ َعَلْیــِه -النَِّب ِه َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَّمَ َوَســلَّمَ َص   -َوَس

كَ َوَسَجَد َسْجَدَتْیِن َوَفَعَل ِفي الثَّاِنَیِة ِمْثـَل َذِلـكَ ""َأْي ُرُكوَعاٍت ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َأْي ُرُكوَعاٍت ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة   ""َخْمَس َرَكَعاتٍ َخْمَس َرَكَعاتٍ َفَرَكَع َفَرَكَع "" َل َذِل َع َرَكـَع   ""َوَسَجَد َسْجَدَتْیِن َوَفَعَل ِفي الثَّاِنَیِة ِمْث َرَك
یثَ َخْمَس ُرُكوَعاٍت َوَسَجَد َسْجَدَتْیِن إَذا َعَرْفـت َهـِذِه اْألََحاِدیـثَ  ِذِه اْألََحاِد ت َه ا أَ َفَقـْد َ�ْحُصـُل ِمـْن َمْجُموِعَهـا أَ   ،،َخْمَس ُرُكوَعاٍت َوَسَجَد َسْجَدَتْیِن إَذا َعَرْف ْن َمْجُموِعَه ُل ِم ْد َ�ْحُص َالَة نَّ َصـَالَة َفَق نَّ َص

وفِ اْلُكُســوفِ  ــةٍ اْلُكُس ــلِّ َرْكَع ــي ُ� ُكوَعــاِت ِف ــِة الرُّ یَّ ــي َ�مِّ ــَف ِف ــا ُاْخُتِل ــا إنََّم ــاِن اتَِّفاًق ةٍ  َرْكَعَت لِّ َرْكَع ي ُ� اِت ِف ُكوَع یَِّة الرُّ ي َ�مِّ ا ُاْخُتلَِف ِف ا إنََّم اِن اتَِّفاًق ــْن َمْجُمــوِع   ،، َرْكَعَت وِع َفَحَصــَل ِم ْن َمْجُم َل ِم َفَحَص
َواَ�اِت الَِّتي َساَقَها اْلُمَصنُِّف َأْرَ�ُع ُصَوٍر. َواَ�اِت الَِّتي َساَقَها اْلُمَصنُِّف َأْرَ�ُع ُصَوٍر.الرِّ  الرِّ

افِ َو�ِ َو�ِ   ،،اْألُوَلى: َرْكَعَتاِن ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة ُرُكوَعانِ اْألُوَلى: َرْكَعَتاِن ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة ُرُكوَعانِ  افِ َهَذا َأَخَذ الشَّ ُرُهمْ ِعيُّ َوَماِلٌك َواللَّْیُث َوَأْحَمُد َوَغْیـُرُهمْ َهَذا َأَخَذ الشَّ ا َوَعَلْیَهـا   ،،ِعيُّ َوَماِلٌك َواللَّْیُث َوَأْحَمُد َوَغْی َوَعَلْیَه
: ُهَو َأَصحُّ َما ِفي اْلَباِب   ،،َدلَّ َحِدیُث َعاِئَشَة َوَجاِبٍر َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمرَ َدلَّ َحِدیُث َعاِئَشَة َوَجاِبٍر َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمرَ  : ُهَو َأَصحُّ َما ِفي اْلَباِب َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ  ".".َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ

 ألنه من المتفق علیه.ألنه من المتفق علیه.
َوا�َ "" َوا�َ َوَ�اِقي الرِّ  َفٌة.َفٌة.اِت ُمَعلََّلٌة َضِعیاِت ُمَعلََّلٌة َضِعیَوَ�اِقي الرِّ

اْبِن َعبَّاٍس اْبِن َعبَّاٍس   الثَّاِنَیُة: َرْكَعَتاِن َأْ�ًضا ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َأْرَ�ُع ُرُكوَعاٍت، َوِهَي الَِّتي َأَفاَدْتَها ِرَواَ�ُة ُمْسِلٍم َعنْ الثَّاِنَیُة: َرْكَعَتاِن َأْ�ًضا ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َأْرَ�ُع ُرُكوَعاٍت، َوِهَي الَِّتي َأَفاَدْتَها ِرَواَ�ُة ُمْسِلٍم َعنْ 
 ما.ما.رضي هللا عنهرضي هللا عنه  َوَعِليٍّ َوَعِليٍّ 

 َدلَّ َحِدیُث َجاِبٍر.َدلَّ َحِدیُث َجاِبٍر.  ُكوَعاٍت َوَعَلْیَهاُكوَعاٍت َوَعَلْیَهاالثَّاِلَثُة: َرْكَعَتاِن َأْ�ًضا ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َثَالُث رُ الثَّاِلَثُة: َرْكَعَتاِن َأْ�ًضا ِفي ُ�لِّ َرْكَعٍة َثَالُث رُ 
 ..الرَّاِ�َعُة: َرْكَعَتاِن َأْ�ًضا َیْرَكُع ِفي ُ�لِّ َواِحَدٍة َخْمَس ُرُكوَعاتٍ الرَّاِ�َعُة: َرْكَعَتاِن َأْ�ًضا َیْرَكُع ِفي ُ�لِّ َواِحَدٍة َخْمَس ُرُكوَعاتٍ 

َواَ�اُت اْخَتَلَف اْلُعَلَماءُ  َواَ�اُت اْخَتَلَف اْلُعَلَماءُ َوَلمَّا اْخَتَلَفْت الرِّ اْألُوَلىَفاْلُجْمُهوُر َأَخُذوا ِ�ـاْألُوَلى  ،،َوَلمَّا اْخَتَلَفْت الرِّ ِن ِلَمـا َعَرْفـت ِمـْن َ�ـَالِم اْبـِن   ؛؛َفاْلُجْمُهوُر َأَخُذوا ِ� َالِم اْب ْن َ� ت ِم ا َعَرْف ِد َعْبـِد ِلَم َعْب
، َوقَ  ، َوقَ اْلَبرِّ َحاَ�ةِ اْلَبرِّ َحاَ�ةِ اَل النََّوِويُّ ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم: إنَُّه َأَخَذ ِ�ُكلِّ َنْوٍع َ�ْعُض الصَّ  ..اَل النََّوِويُّ ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم: إنَُّه َأَخَذ ِ�ُكلِّ َنْوٍع َ�ْعُض الصَّ

ى َأنَُّه إنَُّه ُمَخیٌَّر َبْیَن اْألَْنَواِع َفَأیَُّها َفَعَل َفَقـْد َأْحَسـَن، َوُهـَو َمْبِنـيٌّ َعَلـى َأنَّـُه   ::َوَقاَل َجَماَعٌة ِمْن اْلُمَحقِِّقینَ َوَقاَل َجَماَعٌة ِمْن اْلُمَحقِِّقینَ  يٌّ َعَل َو َمْبِن َن، َوُه ْد َأْحَس إنَُّه ُمَخیٌَّر َبْیَن اْألَْنَواِع َفَأیَُّها َفَعَل َفَق
َد اْلُكُسوُف، َوأَ َتعَ َتعَ  َد اْلُكُسوُف، َوأَ دَّ َواَ�اِت ِحَكاَ�ٌة َعْن َواِقَعٍة   ،،نَُّه َفَعَل َهِذِه َتاَرًة، َوَهَذا ُأْخَرى نَُّه َفَعَل َهِذِه َتاَرًة، َوَهَذا ُأْخَرى دَّ َواَ�اِت ِحَكاَ�ٌة َعْن َواِقَعٍة َوَلِكنَّ التَّْحِقیَق َأنَّ ُ�لَّ الرِّ َوَلِكنَّ التَّْحِقیَق َأنَّ ُ�لَّ الرِّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َواِحَدٍة ِهَي َصَالُتُه َواِحَدٍة ِهَي َصَالُتُه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َل اْآلَخـرُ   -َصلَّى للااَّ رُ َیْوَم َوَفاِة إْبَراِهیَم، َوِلَهَذا َعوَّ َل اْآلَخ َالِل وَن َعَلـى إْعـَالِل َیْوَم َوَفاِة إْبَراِهیَم، َوِلَهَذا َعوَّ ى إْع وَن َعَل
َوَر الثََّالثَ اا َوَر الثََّالثَ ْألََحاِدیِث الَِّتي َحَكْت الصُّ  ..ْألََحاِدیِث الَِّتي َحَكْت الصُّ
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َمـاِم َأْحَمـَد َواْلُبَخـاِريِّ َوا َد ِلـَذِلَك َ�اإلِْ ُحوَن التََّعـدُّ ِم: ِ�َباُر اْألَِئمَِّة َال ُ�َصحِّ اِريِّ َواَقاَل اْبُن اْلَقیِّ َد َواْلُبَخ اِم َأْحَم َم َذِلَك َ�اإلِْ َد ِل دُّ ُحوَن التََّع ِم: ِ�َباُر اْألَِئمَِّة َال ُ�َصحِّ ـاِفِعيِّ َوَ�َرْوَنـُه َقاَل اْبُن اْلَقیِّ ُه لشَّ اِفِعيِّ َوَ�َرْوَن لشَّ
 َغَلًطا.َغَلًطا.

 ".".ى َرْكَعَتْیِن َ�َساِئِر النََّواِفلِ ى َرْكَعَتْیِن َ�َساِئِر النََّواِفلِ إَلى َأنََّها ُتَصلَّ إَلى َأنََّها ُتَصلَّ   َوَذَهَبْت اْلَحَنِفیَّةُ َوَذَهَبْت اْلَحَنِفیَّةُ 
في قضا�ا في اآل�ات في الكسوف في غیرها، فـي قضـا�ا فـي اآل�ـات فـي الكسـوف فـي غیرهـا،   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–�عني صلوها �عد وفاته �عني صلوها �عـد وفاتـه 

 في الخسف، في الزلزلة صلوا صالة الكسوف على صور متعددة.في الخسف، في الزلزلة صلوا صالة الكسوف على صور متعددة.
 طالب: ............طالب: ............
شیأ�ًضــا مــا أحفــظ شــی ما أحفظ  ا  شمس�النســبة لكســوف الشــمس  ًئاًئاأ�ًض سبة لكسوف ال كنهعلــى وجــه الخصــوص، لكــنه  �الن لى وجه الخصوص، ل صلوا على صور م صــلوا علــى صــور ع م 

 متعددة.متعددة.
 طالب: ............طالب: ............

 نعم في الخسف أ�ًضا.نعم في الخسف أ�ًضا.
 طالب: �عني ُ�صلى للزلزلة؟طالب: �عني ُ�صلى للزلزلة؟
 ستأتي الصالة عند اآل�ات.ستأتي الصالة عند اآل�ات.

 طالب: ............طالب: ............
 ما ذ�رنا دلیلهم؟ما ذ�رنا دلیلهم؟

 طالب: ............طالب: ............
عم نعــم  ــأَ ««ن ــِإَذا َرَأْیُتُموَهــا َفَصــلُّوا َ� أَ َف لُّوا َ� ِإَذا َرَأْیُتُموهَا َفَص لَّْیُتُموهَ َصــَالٍة َصــلَّْیُتُموهَ   قربقربَف َالٍة َص ــةِ َص ــْن اْلَمْكُتوَ� ةِ ا ِم ْن اْلَمْكُتوَ� من وأقــرب صــالٍة ُصــلیت مــن   ،،»»ا ِم لیت  قرب صالٍة ُص وأ

 صالة الصبح. صالة الصبح.   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–المكتو�ة في عهده المكتو�ة في عهده 
ُ َعْنُهَما-َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس "" ُ َعْنُهَماَرِضَي للااَّ ِة ِ�ـاْلِجیِم َواْلُمَثلََّثـِة   ""َما َهبَّْت ِر�ٌح َقطُّ إالَّ َجَثاَما َهبَّْت ِر�ٌح َقطُّ إالَّ َجَثا""َقاَل: َقاَل:   -َرِضَي للااَّ اْلِجیِم َواْلُمَثلََّث يُّ النَِّبـيُّ ""ِ� -النَِّب

ُ َعَلْیهِ  ُ َعَلْیهِ َصلَّى للااَّ ِب َبَرَك َعَلْیِهَما، َوِهَي َقْعَدُة اْلَمَخاَفِة َال َ�ْفَعُلَها ِفـي اْألَْغَلـِب   ::َأيْ َأيْ   ""ْكَبَتْیهِ ْكَبَتْیهِ َعَلى رُ َعَلى رُ   - َوَسلَّمَ  َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ي اْألَْغَل َبَرَك َعَلْیِهَما، َوِهَي َقْعَدُة اْلَمَخاَفِة َال َ�ْفَعُلَها ِف
اِفِعيُّ َوالطََّبَراِنيُّ   »»اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َرْحَمًة َوَال َتْجَعْلَها َعَذاً�االلَُّهمَّ اْجَعْلَها َرْحَمًة َوَال َتْجَعْلَها َعَذاً�ا««إالَّ اْلَخاِئُف َوَقاَل: إالَّ اْلَخاِئُف َوَقاَل:  اِفِعيُّ َوالطََّبَراِنيُّ َرَواُه الشَّ  ".".َرَواُه الشَّ

�خاف من اآل�ات، �خشى من اآل�ات؛ وذلكم لتمام معرفته بر�ه، �خاف من اآل�ات، �خشى من اآل�ات؛ وذلكم لتمام معرفتـه بر�ـه،   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–الرسول الرسول 
�جر �جـر   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–فمن �ان �اهلل أعرف �ان منه أخوف؛ ولذا لما وقع الكسوف خرج فمن �ان �اهلل أعرف �ان منه أخوف؛ ولذا لما وقـع الكسـوف خـرج 

 ظن أنها الساعة.ظن أنها الساعة.  ،،رداءهرداءه
لتهم، ولعل السبب في ذلك علمهم �الكسوف قوالنــاس الیــوم تســمعهم علــى لهــوهم وغفلــتهم، ولعــل الســبب فــي ذلــك علمهــم �الكســوف ق یوم تسمعهم على لهوهم وغف ناس ال بل وقوعه، بــل وقوعــه، وال

ـــا ـــى هـــذا ف فاوعل هذا  لى  ـــدة وع ـــه؛ ألن الفائ ـــل وقت ـــاس بوقـــوع الكســـوف قب ـــر الن ئدة ألولى واألحـــرى واألجـــدر أال ُ�خَب ته؛ ألن الفا بل وق سوف ق قوع الك ناس بو جدر أال ُ�خبَر ال حرى واأل ألولى واأل
المرجوة والحكمة من تشر�ع هذه الصالة تنتفي، إذا �ان اإلنسان �حضر إلى الصالة وقلبه غافل المرجوة والحكمة من تشر�ع هذه الصالة تنتفي، إذا �ان اإلنسان �حضـر إلـى الصـالة وقلبـه غافـل 

ي الغالب ي الغالـب ففـ  ،،-علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–حاله تختلف تماًما عن حال الرسول حاله تختلـف تماًمـا عـن حـال الرسـول ففغیر وِجل وال خائف غیر وِجل وال خائف 
خشي خشـي   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–ة جوفاء ال تنفع في مثل هذا الموطن، فالرسول ة جوفـاء ال تنفـع فـي مثـل هـذا المـوطن، فالرسـول أنه �صلي صالأنه �صلي صـال

 أنها الساعة.أنها الساعة.
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لر�ح، و�ذا رأى السحاب أ�ًضا �حصل منه ما �حصل و�ذا هبَّــت الــر�ح، و�ذا رأى الســحاب أ�ًضــا �حصــل منــه مــا �حصــل  یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–و�ذا هبَّت ا ألن ألن   ؛؛-عل
ب �العارض  ب �العـارض  ُعذِّ ُعـذِّ   ب �الر�ح، ومنهم منب �ـالر�ح، ومـنهم مـنكل أمٍة حصل لها عذاب �سبب هذه اآل�ات، منهم من ُعذِّ كل أمٍة حصل لها عذاب �سبب هذه اآل�ات، مـنهم مـن ُعـذِّ 

در�ك أن وهـو فـي الحقیقـة عـذاب، فمثـل هـذه األشـیاء ال تـؤمن عواقبهـا، ومـا ُیـدر�ك أن   ا،ا،یرونه ممطرً یرونه ممطـرً   الذيالذي وهو في الحقیقة عذاب، فمثل هذه األشیاء ال تؤمن عواقبها، وما ُی
ها األعاصهــذا الســحاب �حمــل الغــرق، ومــا ُیــدر�ك أن هــذه الــر�ح فیهــا األعاصــ لر�ح فی هذه ا در�ك أن  غرق، وما ُی سحاب �حمل ال ناس یر المــدمرة، لكــن ر�ــط النــاس هذا ال كن ر�ط ال مدمرة، ل یر ال

هم على هذا الخوف من هم على هـذا الخـوف مـن وتر�یتوتر�یت  ،،-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–وتعلیمهم طر�قته وتعلیمهم طر�قته   -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى  –�اهلل�اهلل
عالىســـبحانه وتعـــالى–  هللاهللا مل الباعـــث علـــى العمـــل، أمـــا مجـــرد خـــوف ال یبعـــث علـــى العمـــل   -سبحانه وت لى الع عث ع خوف ال یب جرد  ما م مل، أ لى الع عث ع لیس هـــذا لـــیس ففالبا هذا 

لذي یبعث على العمل الصالح، و�ذلك الرجاء ال �خــوف، هــذا ال ینفــع، إنمــا المقصــود الخــوف الــذي یبعــث علــى العمــل الصــالح، و�ــذلك الرجــاء ال  ما المقصود الخوف ا فع، إن �خوف، هذا ال ین
 ینفع إال إذا أطمع اإلنسان في رحمة هللا �حیث �عمل لنیلها، �هللا المستعان.  ینفع إال إذا أطمع اإلنسان في رحمة هللا �حیث �عمل لنیلها، �هللا المستعان.  

 طالب: ............طالب: ............
 ن تكفي رؤ�ة �عض الناس.ن تكفي رؤ�ة �عض الناس.لكلك

 طالب: ............طالب: ............
 لكن �ل جماعة الناس ما رأوه؟لكن �ل جماعة الناس ما رأوه؟

 طالب: ............طالب: ............
 ما رؤي؟  ما رؤي؟    أمأملكن ما رؤي في البلد، �عني من تقوم �ه الُحجة رؤي لكن ما رؤي في البلد، �عني من تقوم �ه الُحجة رؤي 

 طالب: ............طالب: ............
 �كفي.�كفي.

 طالب: ............طالب: ............
�شهد �خالف ذلك �شـهد �خـالف ذلـك   لكن الواقعلكن الواقع  وتقرر، فالمسألة طبیة،وتقرر، فالمسألة طبیة،هذا مرده إلى األطباء إذا ُعِرف عندهم هذا هذا مرده إلى األطباء إذا ُعِرف عندهم هذا 

ها الناس، الناس رأیناهم في ذلك الیوم في سیاراتهم وضعوا ستائر على الزجاج األمامي، وناس ها الناس، الناس رأیناهم في ذلك الیوم في سیاراتهم وضعوا ستائر علـى الزجـاج األمـامي، ونـاس رآ رآ 
 ار ما یرون الشمس، �هللا المستعان.ار ما یرون الشمس، �هللا المستعان.ههفي النفي الن  ااینامو ینامو   حتىحتىسهَّروا عیالهم �ل اللیل سهَّروا عیالهم �ل اللیل 

 طالب: ............طالب: ............
 مامي.مامي.ا ستائر على الزجاج األا ستائر على الزجاج األأنا رأیتهم في الطر�ق وضعو أنا رأیتهم في الطر�ق وضعو 

 طالب: ............طالب: ............
 ال �منع من بذل األسباب، لكن إلى هذا الحد؟ ال �منع من بذل األسباب، لكن إلى هذا الحد؟ 

قد �كون في األسباب الحتف، الحتف من التعلق بهذه األسباب، و�م من شخص مات فر من قـد �كــون فــي األسـباب الحتــف، الحتــف مـن التعلــق بهــذه األسـباب، و�ــم مــن شـخص مــات فــر مــن 
بوابالمــــوت فوقــــع فیــــه، لمــــا قیــــل لهــــم: ألصــــقوا علــــى الزجــــاج وعلــــى األبــــواب لى األ لى الزجاج وع صقوا ع هم: أل یل ل ما ق یه، ل قع ف موت فو سامة خشــــیة المــــواد الســــامة   ؛؛ال مواد ال شیة ال خ

األكسجین وماتوا، عوائل ماتت في أماكنها �له فراًرا من الموت، األكسجین وماتوا، عوائل ماتت في أماكنها �له فـراًرا مـن المـوت،   ات، ولما ألصقوا انتهىات، ولما ألصقوا انتهىوالكیماو�والكیماو�
 فوقعوا فیه.فوقعوا فیه.

�اهلل لمــا قضــى هللا، لكــن فعــل األســباب مطلــوب، وارتبــاط القلــب ینبغــي أن �كــون �ــاهلل   ال رادَّ ال رادَّ  كون  غي أن � لب ینب باط الق كن فعل األسباب مطلوب، وارت ما قضى هللا، ل سبحانه ســبحانه –ل
 هو الُمسبِّب.هو الُمسبِّب.  -وتعالىوتعالى
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 طالب: ............طالب: ............
الذي قبل خمسین سنة وهو على الذي قبل خمسـین سـنة وهـو علـى   قال: أنا رأیت الكسوفقال: أنا رأیت الكسوف  في الجرائد ُذِكر عن واحد شخص ُمسنفي الجرائد ُذِكر عن واحد شخص ُمسن

 حمار رآه �عینه المجردة، ورأیت الثاني �قول: وال عندي أدنى إشكال، رجل ُمسن �بیر.حمار رآه �عینه المجردة، ورأیت الثاني �قول: وال عندي أدنى إشكال، رجل ُمسن �بیر.
 لهذا.لهذا.  -أكرمكم هللاأكرمكم هللا–طالب: في بالد أورو�ا �ا شیخ �انوا مخصصین نظارات حتى للكالب طالب: في بالد أورو�ا �ا شیخ �انوا مخصصین نظارات حتى للكالب 

هاهـــذا �حتـــاج... األن الضـــجة التـــي صـــارت فـــي البلـــدان �لهـــا لدان �ل في الب صارت  تي  ضجة ال تاج... األن ال سواًء قاطبـــة ســـواًء   هذا �ح بة  سلالمســـلفي فـــي قاط یر مین أو غیـــر الم مین أو غ
 في �ل سنة.في �ل سنة.  ااالمسلمین من أثر هذا الكسوف، وفي أورو�ا تمنوا أن �كون دور�� المسلمین من أثر هذا الكسوف، وفي أورو�ا تمنوا أن �كون دور�� 

 طالب: ............طالب: ............
یل: فــي بر�طانیــا �قولــون: أنعــش الســیاحة، انتقــل ُأنــاس �ــاآلالف إلــى األمــاكن التــي قیــل:  تي ق لى األماكن ال �اآلالف إ ناس  قل ُأ سیاحة، انت عش ال یا �قولون: أن الكسوف الكســوف   إنإنفي بر�طان

 فیها �لي، �هللا المستعان.فیها �لي، �هللا المستعان.
 طالب: ............طالب: ............

   ، �هللا المستعان.، �هللا المستعان.شرشر  كلكل
�ُح اْسمُ "" �ُح اْسمُ الرِّ ْحَمِة َوَ�ْأِتي ِ�اْلَعَذاِب   الرِّ ْحَمِة َوَ�ْأِتي ِ�اْلَعَذاِب ِجْنٍس َصاِدٌق َعَلى َما َ�ْأِتي ِ�الرَّ  ".".ِجْنٍس َصاِدٌق َعَلى َما َ�ْأِتي ِ�الرَّ

 ألنه في الغالب أن الر�اح المجموعة للرحمة، والر�ح المفردة للعذاب.ألنه في الغالب أن الر�اح المجموعة للرحمة، والر�ح المفردة للعذاب.
 طالب: ............طالب: ............

 نعم �ا شیخ عبد هللا.نعم �ا شیخ عبد هللا.
 طالب: ............طالب: ............

ثل الُینــزَّل علــى أنــه مثــل ال نه م نزَّل على أ حقمــر إذا �انــت المطــالع متحــُی نت المطالع مت مر إذا �ا بدلدة و�ــذا، لكــن هــذه لهــا بــدلق ها  هذه ل كن  لدعاءلهــا الــدعاء  ،،دة و�ذا، ل ها ا ها ولهــا   ،،ل ول
 التو�ة واالستغفار، لیس مثل الصیام. التو�ة واالستغفار، لیس مثل الصیام. 

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

 طالب: ............طالب: ............
 شك �ستسقي إلخوانه المسلمین في البلدان األخرى.شك �ستسقي إلخوانه المسلمین في البلدان األخرى.  ههُمِطر ما فیُمِطر ما فی

َرَة مَ َوَقـــْد َوَرَد ِفـــي َحـــِدیِث َأِبـــي ُهَرْ�ـــَرَة مَ "" ِدیِث َأبِي ُهَر�ْ ا ْرُفوًعـــا َوقَْد َوَرَد فِي حَ �ُح ِمـــْن ««ْرُفوعً ْن الـــرِّ �ُح مِ لرِّ ْحَمـــِة َوِ�اْلَعـــَذاِب ا ِ َتـــْأِتي ِ�الرَّ ِة َوِ�اْلعََذاِب ُروِح للااَّ ْحمَ فََال َفـــَال   ،،ُروِح للااَِّ تَْأِتي ِ�الرَّ
االلَُّهـمَّ اْجَعْلَهـا ِرَ�اًحـا««  ::َوَقْد َوَرَد ِفي َتَماِم َحِدیِث اْبِن َعبَّاسٍ َوَقْد َوَرَد ِفي َتَماِم َحِدیِث اْبِن َعبَّـاسٍ   ،،»»َتُسبُّوَهاَتُسبُّوَها ا ِرَ�اًح مَّ اْجَعْلَه اَوَال َتْجَعْلَهـا ِر�ًحـا  ،،اللَُّه ا ِر�ًح َو َوُهـَو   ،،»»َوَال َتْجَعْلَه َوُه

َتصُّ ِ�اْلعَ َیــُدلُّ َأنَّ اْلُمْفــَرَد َ�ْخــَتصُّ ِ�اْلَعــ َرَد َ�ْخ ُدلُّ َأنَّ اْلُمْف َع ِ�الرَّ َواْلَجْمــَع ِ�الرَّ   ،،َذاِب َذاِب َی ةِ ْحَمــةِ َواْلَجْم ِ َقــاَل اْبــُن َعبَّــاٍس: ِفــي ِ�َتــاِب للااَِّ   ،،ْحَم اِب للااَّ ي ِ�َت ُن َعبَّاٍس: ِف اَل اْب ــا َأْرَســْلَنا َق ْلَنا {ِإنَّ {ِإنَّا َأْرَس
ًرا}َعَلــْیِهْم ِر�ًحــا َصْرَصــًرا} ا َصْرَص ْیِهْم ِر�ًح مر:[القمــر:  َعَل �َح اْلَعِقــیَم}  ،،]]1919[الق یَم}{ِإْذ َأْرَســْلَنا َعَلــْیِهُم الــرِّ �َح اْلَعِق لرِّ ْیِهُم ا ْلَنا َعَل لذار�ات:[الــذار�ات:  {ِإْذ َأْرَس ْلَنا {َوَأْرَســْلَنا   ،،]]4141[ا {َوَأْرَس

ـــَواِقَح} ـــاَح َل �َ �َاَح لََواِقَح}الرِّ جر:[الحجـــر:  الرِّ ـــاَح ُمبَ   {َأنْ {َأنْ   ،،]]2222[الح �َ ـــَل الرِّ �َاَح ُمبَ ُیْرِس َل الرِّ ـــَراٍت}ُیْرِس َراٍت}شِّ ـــروم:  شِّ لروم:[ال ـــي   ،،]]4646[ا ـــاِفِعيُّ ِف اِفِعيُّ فِي َرَواُه الشَّ َرَواُه الشَّ
ْحَمةِ  َعَواِت اْلَكِبیِر، َوُهَو َبَیاُن َأنََّها َجاَءْت َمْجُموَعًة ِفي الرَّ ْحَمةِ الدَّ َعَواِت اْلَكِبیِر، َوُهَو َبَیاُن َأنََّها َجاَءْت َمْجُموَعًة ِفي الرَّ  ".".َوُمْفَرَدًة ِفي اْلَعَذاِب َوُمْفَرَدًة ِفي اْلَعَذاِب   ،،الدَّ

ـــي �عـــض المواضـــع العكـــس كسف ضع الع عض الموا �َح}  في � ـــرِّ ـــِكِن ال ـــْأ ُ�ْس �َح}{ِإْن َ�َش لرِّ ِكِن ا ْأ ُ�سْ شورى:[الشـــورى:  {ِإْن َ�شَ ـــا  ]]3333[ال مودة لر�ح هـــذه محمـــودة فاف هذه مح أم أم لر�ح 
 ة؟ ة؟ مذموممذموم
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�َح} �َح}{ِإْن َ�َشْأ ُ�ْسِكِن الرِّ  ؟؟]]3333[الشورى:[الشورى:  {ِإْن َ�َشْأ ُ�ْسِكِن الرِّ
 طالب: ............طالب: ............

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

فن أحسن لها الر�ح  فن أحسن لها الر�ح اآلن السُّ  الر�اح؟الر�اح؟أم أم اآلن السُّ
 طالب: ............طالب: ............

 الر�اح التي تتقاذفها من �ل جهة؟الر�اح التي تتقاذفها من �ل جهة؟
 طالب: ............طالب: ............
�َح}{ِإْن َ�شَ {ِإْن َ�شَ واحدة التي ُتسیِّرها واحدة التي ُتسیِّرها  �َح}ْأ ُ�ْسِكِن الرِّ  ..]]3333لشورى:لشورى:[ا[ا  ْأ ُ�ْسِكِن الرِّ
 طالب: ............طالب: ............

المقصود واحد التسییر على جهٍة واحدة �خالف الر�اح التي تتقاذفها فُتحدث المقصـود واحـد التسـییر علـى جهـٍة واحـدة �خـالف الر�ـاح التـي تتقاذفهـا فُتحـدث   ،،ما هو �جنسما هو �جنس  ،،الال
 الغرق.الغرق.

، ، في ر�احفـي ر�ـاح  اإلسكندر�ة، �قول: مشینا ستة أشهراإلسـكندر�ة، �قـول: مشـینا سـتة أشـهر  ااابن جبیر في رحلته لما صدر من مصر قاصدً ابن جبیر في رحلته لما صدر مـن مصـر قاصـدً 
 ر من ستة أشهر.ر من ستة أشهر.ردنا إلى سواحل الشام أكثردنا إلى سواحل الشام أكثثم تجيء واحدة من األمام، فتثم تجيء واحدة من األمام، فت

 المقصود أنها الر�اح �النسبة للسفن ما تنفع إذا �انت تتقاذفها من �ل جهة تضرها.    المقصود أنها الر�اح �النسبة للسفن ما تنفع إذا �انت تتقاذفها من �ل جهة تضرها.    
�َح} ــرِّ ــِكِن ال ــْأ ُ�ْس �َح}{ِإْن َ�َش لرِّ ِكِن ا ْأ ُ�ْس شورى:[الشــورى:  {ِإْن َ�َش حدة هــذا امتنــان ُ�ســكن الــر�ح الواحــدة   ]]3333[ال لر�ح الوا سكن ا نان ُ� ــَد َعَلــى هذا امت ــَیْظَلْلَن َرَواِك {فََیْظَلْلَن َرَواكَِد َعلَى {َف

 ..]]3333[الشورى:[الشورى:  َظْهرِِه}َظْهرِِه}
 ....................طالب: ..طالب: ..

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

  ههال هو في الجملة في النصوص قاطبة إال في مثل هذا الموضع �النسبة للسفن، الر�اح ما فیال هــو فــي الجملــة فــي النصــوص قاطبــة إال فــي مثــل هــذا الموضــع �النســبة للســفن، الر�ــاح مــا فیــ
ما شــك أنهــا أفضــل مــن الــر�ح الواحــدة؛ ألن فــي النصــوص جــاءت مجموعــة لمــا ینفــع، ومفــرده لمــا  فرده ل فع، وم ما ین جاءت مجموعة ل في النصوص  حدة؛ ألن  لر�ح الوا من ا ضل  ها أف شك أن

 �ضر.�ضر.
 طالب: ............طالب: ............

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

َرْ�نَ {َوَجــَرْ�نَ  َبــ{َوَج بَ  ِبِهــْم ِبــِر�ٍح َطیِّ ِر�ٍح َطیِّ ْم ِب یونس:[یــونس:  ٍة}ٍة} ِبِه یبــر�ح واحــدة، معروفــة الســفن مــا فیــ  ]]2222[ تأتي إشــكال، �عنــي تــأتي   ههبر�ح واحدة، معروفة السفن ما ف إشكال، �عني 
 مصیر السفینة؟مصیر السفینة؟  ماماأر�ع ر�اح من �ل جهة واحدة أر�ع ر�اح من �ل جهة واحدة 

 طالب: ............طالب: ............
 ..]]3333[الشورى:[الشورى:  {َفَیْظَلْلَن َرَواِكَد}{َفَیْظَلْلَن َرَواِكَد}یبقى قضیة السفن یبقى قضیة السفن 
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 طالب: ............طالب: ............
لهیا �مِّل  ، اسرد الكالم �له.، اسرد الكالم �له.اسِرد مقاصد الباب انتهتاسِرد مقاصد الباب انتهت  ،،هیا �مِّ

�حِ َفاسْ َفاسْ "" �حِ ُتْشِكَل َما ِفي اْلَحِدیِث ِمْن َطَلـِب َأْن َتُكـوَن َرْحَمـًة، َوُأِجیـَب ِ�ـَأنَّ اْلُمـَراَد َال ُتْهِلْكَنـا ِبَهـِذِه الـرِّ لرِّ ِذِه ا ا ِبَه َراَد َال ُتْهِلْكَن َأنَّ اْلُم یَب ِ� ًة، َوُأِج وَن َرْحَم ِب َأْن َتُك ؛ ؛ ُتْشِكَل َما ِفي اْلَحِدیِث ِمْن َطَل
�ِح َلْم َتُهبَّ َعَلْیِهْم ِر�ٌح ُأْخَرى َفَتُكوُن ِر�ًحا َال رِ  �ِح َلْم َتُهبَّ َعَلْیِهْم ِر�ٌح ُأْخَرى َفَتُكوُن ِر�ًحا َال رِ ِألَنَُّهْم َلْو َهَلُكوا ِبَهِذِه الرِّ  َ�اًحا.َ�اًحا.ِألَنَُّهْم َلْو َهَلُكوا ِبَهِذِه الرِّ

ه َأيْ َوَعْنــه َأيْ  ــاسٍ اا  ::َوَعْن ِن َعبَّاسٍ ْبــِن َعبَّ اتٍ َصــلَّى ِفــي َزْلَزَلــٍة ِســتَّ َرَكَعــاتٍ ""  -مامــارضي هللا عنهرضــي هللا عنه–  ْب تَّ َرَكَع ٍة ِس ي َزْلَزَل لَّى ِف اٍت َأْي ُرُكوَعــاٍت   ""َص َع َوَأْرَ�ــَع ""َأْي ُرُكوَع َوَأْرَ�
ــَجَداتٍ  َجَداتٍ َس ــ  ::َأيْ َأيْ   ""َس ــلَّى َرْكَعَت لَّى َرْكَعتَ َص ــَالثَص ــٍة َث ــلِّ َرْكَع ــي ُ� لِّ َرْكعٍَة ثََالثْیِن ِف ــاتٍ   ْیِن فِي ُ� ــالَ ""  ،،ُرُكوعَاتٍ ُرُكوَع ــاِت. َرَواُه   ::َوقَالَ َوَق ــَالُة اْآلَ� ــَذا َص اِت. َرَواُه َهَك َالُة اْآلَ� َذا َص َهَك
يُّ اْلَبْیَهِقــيُّ  ــاِفِعيُّ   ،،اْلَبْیَهِق اِفِعيُّ َوَذَكــَر الشَّ َر الشَّ رِهِ  َعــْن َعِلــيٍّ ِمْثَلــُه ُدوَن آِخــرِهِ َوَذَك ُه ُدوَن آِخ يٍّ ِمْثَل ْن َعِل اِت"َوُهــَو َقْوُلــُه: "َهَكــَذا َصــَالُة اْآلَ�ــاِت"  "" َع َالُة اْآلَ� َذا َص ُه: "َهَك َو َقْوُل ُه َأْخَرَجــُه   ،،َوُه َأْخَرَج

ْیَبَة ْیَبَة َوَرَواُه اْبُن َأِبي شَ َوَرَواُه اْبُن َأِبي َشـ  ،،اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َطِر�ِق َعْبِد للااَِّ ْبِن اْلَحاِرِث َأنَُّه َ�اَن َذِلَك ِفي َزْلَزَلٍة ِفي اْلَبْصَرةِ اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َطِر�ِق َعْبِد للااَِّ ْبِن اْلَحاِرِث َأنَُّه َ�اَن َذِلَك ِفي َزْلَزَلٍة ِفي اْلَبْصَرةِ 
ت�اِه ُمْخَتَصًرا َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َصلَّى ِبِهْم ِفي َزْلَزَلٍة َأْرَ�َع َسَجَداٍت َرَكَع ِفیَها ِسـت�اِمْن َهَذا اْلَوجْ ِمْن َهَذا اْلَوجْ  اِهُر َوَظـاِهُر   ..ِه ُمْخَتَصًرا َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َصلَّى ِبِهْم ِفي َزْلَزَلٍة َأْرَ�َع َسَجَداٍت َرَكَع ِفیَها ِس َوَظ

 اللَّْفِظ َأنَُّه َصلَّى ِبِهْم َجَماَعًة.اللَّْفِظ َأنَُّه َصلَّى ِبِهْم َجَماَعًة.
زَ َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلَقاِسُم ِمْن اْآلِل، َوَقـاَل: ُ�َصـلِّي ِلْألَْفـزَ  لِّي ِلْألَْف اَل: ُ�َص َالِة اْلكُ اِع ِمْثـَل َصـَالِة اْلكُ َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلَقاِسُم ِمْن اْآلِل، َوَق َل َص ْینِ ُسـوِف، َوِ�ْن َشـاَء َرْكَعَتـْینِ اِع ِمْث اَء َرْكَعَت وِف، َوِ�ْن َش   ،،ُس

 ..َوَلِكْن َقاَل: َ�َصَالِة اْلُكُسوفِ َوَلِكْن َقاَل: َ�َصَالِة اْلُكُسوفِ   ،،َوَواَفَقُه َعَلى َذِلَك َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ َوَواَفَقُه َعَلى َذِلَك َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ 
اءَ ُقْلت: َلِكْن ِفي ُ�ُتِب اْلَحَناِبَلِة َأنَُّه ُ�َصلِّي اْلُكُسـوَف َرْكَعَتـْیِن إَذا َشـاءَ    ْیِن إَذا َش وَف َرْكَعَت ـافِ   ،،ُقْلت: َلِكْن ِفي ُ�ُتِب اْلَحَناِبَلِة َأنَُّه ُ�َصلِّي اْلُكُس افِ َوَذَهـَب الشَّ َب الشَّ ى ِعيُّ َوَغْیـُرُه إَلـى َوَذَه ُرُه إَل ِعيُّ َوَغْی
ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: ِألَنَُّه َلْم ُیْرَو َأنَُّه َقاَل: ِألَنَُّه َلْم ُیْرَو َأنَُّه   ،،نَُّه َال ُ�َسنُّ التَّْجِمیُع، َوَأمَّا َصَالُة اْلُمْنَفِرِد َفَحَسنٌ نَُّه َال ُ�َسنُّ التَّْجِمیُع، َوَأمَّا َصَالُة اْلُمْنَفِرِد َفَحَسنٌ أَ أَ  لَّمَ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَس   -َصلَّى للااَّ

 ".".َأَمَر ِ�التَّْجِمیِع إالَّ ِفي اْلُكُسوَفْینِ َأَمَر ِ�التَّْجِمیِع إالَّ ِفي اْلُكُسوَفْینِ 
الة الكسوف، وأما ما جاء الة الكسوف، وأمـا مـا جـاء أنه صلى إال صأنه صلى إال ص  -ة والسالمة والسالمعلیه الصالعلیه الصال–صلوات اآل�ات لم یثبت عنه صلوات اآل�ات لم یثبت عنه 

عن الصحا�ة صلوا، صلوا للزلزلة، وصلوا للظلمة، وصلوا لتساقط النجوم، وصلوا للخسف، لكن عن الصحا�ة صلوا، صلوا للزلزلة، وصـلوا للظلمـة، وصـلوا لتسـاقط النجـوم، وصـلوا للخسـف، لكـن 
 لم یثبت عنه شيٌء مرفوع إال في الكسوف.لم یثبت عنه شيٌء مرفوع إال في الكسوف.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–الرسول الرسول 

لٌف حجــة؟ المســألة مختلــٌف یبقى النظر في عمل الصحابي وقول الصحابي هل هو ُحجة أو لیس �یبقــى النظــر فــي عمــل الصــحابي وقــول الصــحابي هــل هــو ُحجــة أو لــیس � حجة؟ المسألة مخت
علیه الصالة علیـه الصـالة –بین أهل العلم، لكن في مثل هذه األشیاء ینبغي أن ال ُ�عَمل إال �ما ثبت عنه بین أهل العلم، لكن في مثل هذه األشیاء ینبغي أن ال ُ�عَمل إال �ما ثبت عنه   فیهافیها

سالموالســالم بن عباس وغیألن العبــادات توقیفیــة، فهــذا اجتهــاد مــن ابــن عبــاس وغیــ  ؛؛-وال من ا هاد  هذا اجت یة، ف بادات توقیف لى ره، لكــن الــدعاء والرجــوع إلــى ألن الع لدعاء والرجوع إ كن ا ره، ل
 ا مطلوب.ا مطلوب.ذذهه  �التو�ة واالستغفار، والصدقة والتذلل �ل�التو�ة واالستغفار، والصدقة والتذلل �ل  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى  –هللاهللا

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

 طالب: ............طالب: ............
 من هذا.من هذا.  أو شيءأو شيء  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ألنه ما ُحِفظ أنه حصل زلزلة في عصره ألنه ما ُحِفظ أنه حصل زلزلة في عصره 

 طالب: ............طالب: ............
 لكن القیاس ما یدخل في العبادات.لكن القیاس ما یدخل في العبادات.

 طالب: ............طالب: ............
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 اللهم صلِّ على نبینا محمد.اللهم صلِّ على نبینا محمد.
       
 
 

 


