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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
   ..نعمنعم
 ،،هللا، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما �عدهللا، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما �عد  �سم�سم

 َ�اُب َصَالِة اِالْسِتْسَقاءِ َ�اُب َصَالِة اِالْسِتْسَقاءِ : ": "-رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى-فقد قال الحافظ ابن حجرٍ فقد قال الحافظ ابن حجرٍ 
ــاٍس    ــِن َعبَّ ِن َعبَّاٍس َعــْن اْب ْن اْب ُ َعْنُهَمــا-َع اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنُهَم َي للااَّ ــاَل: َخــَرَج النَِّبــيُّ   -َرِض يُّ َق َرَج النَِّب اَل: َخ ــِه َوَســلَّ -َق ُ َعَلْی لَّ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ًعا، ُمَتَواِضــًعا،   -مَ مَ َص ُمَتَواِض

ــًال، ُمَتَضــرًِّعا، َفَصــلَّى َرْكَعَتــْیِن، َ�َمــا ُ�َصــلِّي ِفــي اْلِعیــِد، َلــْم َ�ْخُطــْب ُخطْ  ــًعا ُمَتَرسِّ ًال، ُمَتَخشِّ ْب ُخطْ ُمَتَبــذِّ ْم َ�ْخُط یِد، َل ي اْلِع لِّي ِف ا ُ�َص ْیِن، َ�َم لَّى َرْكَعَت رًِّعا، َفَص ًال، ُمَتَض ًعا ُمَتَرسِّ ًال، ُمَتَخشِّ ذِّ َتُكْم َبــَتُكْم ُمَتَب َب
، َحُه التِّْرِمِذيُّ ،َهِذِه. َرَواُه اْلَخْمَسُة، َوَصحَّ َحُه التِّْرِمِذيُّ  ".".َوَأُبو َعَواَنَة َواْبُن ِحبَّانَ َوَأُبو َعَواَنَة َواْبُن ِحبَّانَ   َهِذِه. َرَواُه اْلَخْمَسُة، َوَصحَّ

ِ َتَعـاَلىسُ ُسـطلب طلـب َ�اُب َصَالِة اِالْسِتْسَقاِء َأْي َ�اُب َصَالِة اِالْسِتْسَقاِء َأْي : ": "  -تعالىتعالى  رحمه هللارحمه هللا–  قال الشارحقال الشارح اَلىَقَیُة للااَّ ُدوِث ِعْنـَد ُحـُدوِث   َقَیُة للااَِّ َتَع َد ُح ِعْن
 ".".اْلَجْدِب اْلَجْدِب 

�عني الصالة التي سببها االستسقاء، واالستسقاء طلب، السین �عنـي الصـالة التـي سـببها االستسـقاء، واالستسـقاء طلـب، السـین   ،،إلضافة صالة االستسقاء سببیةإلضافة صالة االستسـقاء سـببیة
قیا من هللا   ::والتاء للطلب، فعلى هذا االستسقاءوالتاء للطلب، فعلى هذا االستسقاء قیا من هللا طلب السُّ عند الحاجة إلى هذه عنـد الحاجـة إلـى هـذه   -بحانه وتعالىبحانه وتعـالىسس–طلب السُّ

قیا. قیا.السُّ  السُّ
بيالنبــي یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم-الن ــقیا علــى أوجــه ذ�رهــا ابــن القــیم   -عل قیم استســقى أي: طلــب مــن ر�ــه السُّ بن ال قیا على أوجه ذ�رها ا –استسقى أي: طلب من ر�ه السُّ

 ستة:ستة:  -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى
 األول: �الصالة الخروج إلى المصلى وصالة االستقساء والدعاء.األول: �الصالة الخروج إلى المصلى وصالة االستقساء والدعاء.

 الثاني: في خطبة الجمعة.الثاني: في خطبة الجمعة.
   الثالث: �الدعاء فقط، متى؟الثالث: �الدعاء فقط، متى؟

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

 طالب: ............طالب: ............

 مشترك بین الجمیع.مشترك بین الجمیع.
 واستسقى.واستسقى.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–دعا دعا 

 طالب: ............طالب: ............
نعم هذه صورة، أ�ًضا استسقى عند أحجار الز�ت، أحجار الز�ت موضع في المدینة لیس �البعید نعم هذه صورة، أ�ًضا استسقى عند أحجار الز�ت، أحجار الز�ت موضـع فـي المدینـة لـیس �البعیـد 

 و جالس في المسجد.و جالس في المسجد.عن المسجد خمسمائة خطوة أو أكثر قلیًال، واستسقى أ�ًضا وهعن المسجد خمسمائة خطوة أو أكثر قلیًال، واستسقى أ�ًضا وه
إلى المصلى إلـى المصـلى   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–المقصود أنه على صور من أشهرها وأوضحها �ونه خرج المقصود أنه على صور من أشهرها وأوضحها �ونه خـرج 

ًال، صـلى ر�عتــین �مـا �صــلي فـي العیـد �عنــي صـفة صــالة االستسـقاء مثــل  ـًعا، متـذلًال، متبــذِّ ًال، صلى ر�عتین �ما �صلي في العید �عني صفة صالة االستسقاء مثل ُمتخشِّ بذِّ ًعا، متذلًال، مت ُمتخشِّ
 م القراءة.م القراءة.صفة صالة العید ر�عتان فیهما التكبیر في األولى سبع، وفي الثانیة خمس، ثصفة صالة العید ر�عتان فیهما التكبیر في األولى سبع، وفي الثانیة خمس، ث

ِذهِ َلْم َ�ْخُطْب ُخْطَبـَتُكْم َهـِذهِ "" َتُكْم َه ْب َلـْم َ�ْخُطـْب ""  �قول هنا:�قـول هنـا:؟ ؟ ما فیها خطبةمـا فیهـا خطبـةأم أم صالة االستسقاء فیها خطبة صـالة االستسـقاء فیهـا خطبـة " " َلْم َ�ْخُطْب ُخْطَب ْم َ�ْخُط َل
ِذهِ ُخْطَبــَتُكْم َهــِذهِ  َتُكْم َه �عني المنفي الخطبة المشابهة لخطبهم، لكن ما �منع أن ُیوجد مع الطلب، ومع �عنــي المنفــي الخطبــة المشــابهة لخطــبهم، لكــن مــا �منــع أن ُیوجــد مــع الطلــب، ومــع " " ُخْطَب
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لذنوب والمعاصي المنتشرة المالــدعاء التحــذیر مــن �عــض الــذنوب والمعاصــي المنتشــرة الم حذیر من �عض ا لدعاء الت نزول تفشــیة التــي هــي ســبب فــي منــع نــزول ا في منع  تي هي سبب  شیة ال تف
   القطر. القطر. 

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ   َأْخَرَج اْبُن َماَجْه ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ َأْخَرَج اْبُن َماَجْه ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ "" لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َقـاَل:   -َص ْوٌم َلـْم َیـْنُقْص َقـْوٌم ««َق ْنُقْص َق ْم َی َل
ــِنینَ  ِنینَ اْلِمْكَیــاَل َواْلِمیــَزاَن إالَّ ُأِخــُذوا ِ�السِّ ُذوا ِ�السِّ یَزاَن إالَّ ُأِخ اَل َواْلِم ِة اْلُمْؤَنــةِ   ،،اْلِمْكَی ةِ َوِشــدَّ ِة اْلُمْؤَن دَّ وْ َوَجــوْ   ،،َوِش ــْلَطاِن َعَلــْیِهمْ َوَج ْیِهمْ ِر السُّ ْلَطاِن َعَل اَة َوَلــْم َ�ْمَنُعــوا َزَكــاَة   ،،ِر السُّ وا َزَك ْم َ�ْمَنُع َوَل
َماءِ  َماءِ َأْمَواِلِهْم إالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمْن السَّ  ".".»»َأْمَواِلِهْم إالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمْن السَّ

هذا من األسباب منع الز�اة، من أعظم األسباب منع الز�اة، فإذا اشتهر في األمة وعند أغنیائها هذا من األسباب منع الز�اة، من أعظم األسباب منـع الز�ـاة، فـإذا اشـتهر فـي األمـة وعنـد أغنیائهـا 
 العقو�ة تعم.العقو�ة تعم.منع الحقوق حقوق الفقراء ُمِنع القطر من السماء، وحینئٍذ منع الحقوق حقوق الفقراء ُمِنع القطر من السماء، وحینئٍذ 

ِنینِ ««قال: قال:  ِنینِ ِ�السِّ ِنینَ ««أو أو   »»ِ�السِّ ِنینَ ِ�السِّ  ؟؟»»ِ�السِّ
 طالب: �جوز.طالب: �جوز.

 �جوز؟�جوز؟  كیفكیف
 طالب: ............طالب: ............

 �جوز؟�جوز؟
 طالب: ............طالب: ............

قْ َوُنـــــــوَن َمْجُمـــــــوٍع َوَمــــــــا ِبــــــــِه اْلَتَحـــــــقْ  َ ِـِه اْلَتح ـا ب َ ُوٍع َوم ُوَن َمْجم  َون
 

ــــــــــــَطقْ   ـــــــــــْن ِ�َكْســـــــــــرِِه َن ـــــــــــلَّ َم ـــــــــــاْفَتْح َوَق ـَطقْ َف َ رِِه ن ْ َْن ِ�َكس َلَّ م َاْفَتْح َوق  ف
ا.  ا.هذا قلیل جد�  هذا قلیل جد�

 طالب: لغة شاذة؟طالب: لغة شاذة؟
 هذه ضرورة.هذه ضرورة.  ،،ال الال ال

عــــــــــــراُء ِمــــــــــــنِّيو و  ـــــــــــي الشُّ ـنِّيمـــــــــــاذا َتْبَتِغ ِ عـراُء م ِي الشُّ  ماذا َتْبَتغ
 

عینِ وَقـــــــــــــــْد َجـــــــــــــــاَوْزُت َحــــــــــــــــدَّ األر�عـــــــــــــــینِ   ـدَّ األر� َ اَوْزُت ح َ َْد ج  وق
 هذه ضرورة.هذه ضرورة. 

ــاٍس "" ــِن َعبَّ ــْن اْب ِن َعبَّاٍس َوَع ْن اْب ــا-َوَع ُ َعْنُهَم اَرِضــَي للااَّ ُ َعْنُهَم َي للااَّ ــيُّ   -َرِض ــَرَج النَِّب ــاَل: َخ يُّ َق َرَج النَِّب ــلَّمَ -قَاَل: َخ ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــْن   ::َأيْ َأيْ   -َص ْن ِم ِم
ًال ""اْلَمِدیَنِة اْلَمِدیَنِة  ًال ُمَتَواِضًعا ُمَتَبذِّ  ".".اِة اْلَفْوِقیَِّة َفَذاٍل ُمْعَجَمٍة َأْي َأنَُّه َالِ�ٌس ِثَیاَب اْلِبْذَلةِ اِة اْلَفْوِقیَِّة َفَذاٍل ُمْعَجَمٍة َأْي َأنَُّه َالِ�ٌس ِثَیاَب اْلِبْذَلةِ ِ�اْلُمَثنَّ ِ�اْلُمَثنَّ   ""ُمَتَواِضًعا ُمَتَبذِّ

 �عني ابتذال ثیاب المهنة. �عني ابتذال ثیاب المهنة. 
 طالب: الَبذلة هكذا؟طالب: الَبذلة هكذا؟

 أو الِبذلة �جوز.أو الِبذلة �جوز.
�َنةِ   ،،ِثَیاَب اْلِبْذَلةِ ِثَیاَب اْلِبْذَلةِ "" �َنةِ َواْلُمَراُد َتْرُك الزِّ ًعا""  َوُحْسِن اْلَهْیَئِة َتَواُضًعا، َوِ�ْظَهاًرا ِلْلَحاَجةِ َوُحْسِن اْلَهْیَئِة َتَواُضًعا، َوِ�ْظَهاًرا ِلْلَحاَجةِ   ،،َواْلُمَراُد َتْرُك الزِّ ًعاُمَتَخشِّ ي اْلُخُشـوُع ِفـي   ""ُمَتَخشِّ وُع ِف اْلُخُش

ْوِت َواْلَبَصِر َ�اْلُخُضوِع ِفي اْلَبَدنِ  ْوِت َواْلَبَصِر َ�اْلُخُضوِع ِفي اْلَبَدنِ الصَّ  ".".الصَّ
بدن، هللا والخضــوع فــي البــدن، هللا   ،،الخشوع في الصوت والبصرالخشــوع فــي الصــوت والبصــر ْعَن {َفــال َتْخَضــْعَن �قول: �قــول:   -سبحانه وتعالىســبحانه وتعــالى–والخضوع في ال ال َتْخَض {َف

ــَرٌض} ــِه َم ــي َقْلِب ــِذي ِف ــَع الَّ ــاْلَقْوِل َفَیْطَم َرٌض}ِ� ِه َم َع الَِّذي فِي َقْلِب حزاب:[األحــزاب:  �ِاْلَقْوِل َفَیْطَم ــالْ   ،،]]3232[األ ــْعَن ِ� ــال َتْخَض ْعَن �ِالْ {َف ال َتْخَض حزاب:[األحــزاب:  َقْوِل}َقْوِل}{َف   ]]3232[األ
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والخشوع في الصوت والبصر، والخشـوع فـي الصـوت والبصـر،   ،،ن الخضوع �كون �البدنن الخضـوع �كـون �البـدنإإوالشارح تِبع صاحب القاموس، فقال: والشارح تِبـع صـاحب القـاموس، فقـال: 
 مع أن الخضوع �ما �كون �البدن �كون أ�ًضا �القول بلین الكالم، فُیطِمع ال شك أن اللین ُ�طِمع.مع أن الخضوع �ما �كون �البدن �كون أ�ًضا �القول بلین الكالم، فُیطِمع ال شك أن اللین ُ�طِمع.

طمع إن �ان المتحدث امرأة أجنبیة فیطمع طمع إن �ان المتحدث امـرأة أجنبیـة فیطمـع إما أن �إما أن �  ]]3232[األحزاب:[األحزاب:  {َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض}{َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض}
ث ُمحق�ا صاحب حق له َدیـن علـى شخصـن فـإذا أالن الكـالم طمـع فیـه الـذي  ث ُمحق�ا صاحب حق له َدین على شخصن فإذا أالن الكالم طمع فیه الذي بها، ولو �ان المتحدِّ بها، ولو �ان المتحدِّ

لدائنفي قلبه مرض، طمع فیه المـدین، �المقابـل إذا أالن الكـالم المـدین طمـع فیـه وتسـلَّط علیـه الـدائن   ،،في قلبه مرض، طمع فیه المدین، �المقابل إذا أالن الكالم المدین طمع فیه وتسلَّط علیه ا
 وضغط علیه.وضغط علیه.

�االمقصـــود أن الخضـــوع �ـــالقول و�ن �ـــا �القول و�ن  صود أن الخضوع  سلمینن ممـــا ینبغـــي للمســـلم أن �كـــون لیًنـــا مـــع إخوانـــه المســـلمینالمق نه الم مع إخوا ا  كون لیًن سلم أن � غي للم ما ینب   ،،ن م
لین ُ�جرئ سمًحا في أخالقه وفي أقواله وفي أفعالـه، لكـن �حیـث ال ُ�طِمـع غیـره فیـه؛ ألن �عـض اللـین ُ�جـرئ  سمًحا في أخالقه وفي أقواله وفي أفعاله، لكن �حیث ال ُ�طِمع غیره فیه؛ ألن �عض ال

فالمطلوب من المسلم التوسطعلــى الشــخص، فــالمطلوب مــن المســلم التوســط لین أكثر من المطلوب �حیث ال ال �خضــع وال یلــین أكثــر مــن المطلــوب �حیــث ال   ،،على الشخص،  ال �خضع وال ی
الخطاب ألمهات المؤمنین وفي ُحكمهن الخطاب ألمهـات المـؤمنین وفـي ُحكمهـن و و   ،،فالمرأة منهیةفالمرأة منهیة�طمع أحد في ِحلمه، ومع ذلك ال �جفو، �طمع أحد في ِحلمه، ومع ذلك ال �جفو، 

َرٌض}{َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمـَرٌض}فال �خضعن �القول فال �خضعن �ـالقول   ،،سائر المؤمناتسائر المؤمنات ولذا مكالمة ولـذا مكالمـة   ،،]]3232[األحزاب:[األحـزاب:  {َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َم
یر المـــرأة للرجـــال األجانـــب ینبغـــي أن تكـــون �قـــدر الحاجـــة، و�األلفـــاظ التـــي تـــؤدي الغـــرض مـــن غیـــر  من غ غرض  تؤدي ال تي  فاظ ال جة، و�األل قدر الحا كون � غي أن ت نب ینب مرأة للرجال األجا ال

ها؛ ألز�ــادة؛ لــئال �طمــع فیهــا؛ أل لئال �طمع فی مرأة أو �لمها أو َردَّت �عني لیست هي ن الرجــل األجنبــي إذا �لمتــه المــرأة أو �لمهــا أو َردَّت �عنــي لیســت هــي ز�ادة؛  ته ال بي إذا �لم ن الرجل األجن
صودةالمقصـــودة ها لكـــن َردَّت، فالنـــت فـــي �المهـــا   ،،المق في �الم نت  كن َردَّت، فال ل لـــهففـــل لهال شـــك أن الشـــیطان ُ�ســـوِّ ل  سوِّ شیطان ُ� شك أن ال له وُ�ملـــي لـــه   ،،ال  لي  �هللا �هللا -وُ�م
 وجود في واقع الناس الیوم.وجود في واقع الناس الیوم.مموهذا وهذا   ،،-المستعانالمستعان

 طالب: ............طالب: ............
جةإظهـــار الحاجـــة هار الحا جةالمقصـــود إظهـــار الحاجـــة  ،،إظ هار الحا صود إظ خال�عنـــي �خـــال  ،،المق ني � لبس ف العیـــد مـــثًال والجمعـــة ینبغـــي أن یلـــبس �ع غي أن ی عة ینب مثًال والجم ید  ف الع
یابأحســــن ثیــــاب سن ث قع ولكــــن �النســــبة لصــــالة االستســــقاء مــــن أجــــل الحاجــــة، فــــالمطلوب أن �كــــون واقــــع   ،،أح كون وا فالمطلوب أن � جة،  جل الحا من أ سقاء  صالة االست سبة ل كن �الن ول

 للحال؛ ولذا �قول الشاعر:           للحال؛ ولذا �قول الشاعر:             ااالشخص مناسبً الشخص مناسبً 
َهاْلـــــــــــــــَبْس ِلُكـــــــــــــــلِّ َحاَلـــــــــــــــٍة لَُّبْوَســـــــــــــــَهااا َ ٍَة لَُّبْوس ُلِّ َحال َْبْس ِلك  ل
 

ــــــــــــــــا   َّا إمَّ ــــــــــــــــا ُبْؤَســــــــــــــــَها  سعادتهاســــــــــــــــعادتهاإم َهاو�مَّ َ َّا ُبْؤس  و�م
 عبد هللا.عبد هللا.  اامراد �ا أ�مراد �ا أ�ال تفهم شیًئا غیر الال تفهم شیًئا غیر ال 

 طالب: ............طالب: ............
 االبتذال.االبتذال.  ،،ال، هي البذلةال، هي البذلة

 طالب: ............طالب: ............
 ما یتطیب ال ال.ما یتطیب ال ال.

ــًال "" ًال ُمَتَرسِّ ي َوَعــَدُم اْلَعَجَلــِة   ""ُمَتَرسِّ ِة ِمــْن التَّْرِســیِل ِفــي اْلَمْشــِي، َوُهــَو التَّــَأنِّ َدُم اْلَعَجَل ي َوَع َو التََّأنِّ ِي، َوُه ي اْلَمْش یِل ِف ْن التَّْرِس رًِّعاُمَتَضــرًِّعا""ِم ًال   ""ُمَتَض ًال َلْفــُظ َأِبــي َداُود "ُمَتَبــذِّ ذِّ ي َداُود "ُمَتَب ُظ َأِب َلْف
َؤاِل َوالرَّْغَبِة َ�َما ِفي النَِّهاَ�ةِ ُمَتَواِضًعا ُمَتَض ُمَتَواِضًعا ُمَتَض  َؤاِل َوالرَّْغَبِة َ�َما ِفي النَِّهاَ�ةِ رًِّعا" َوالتََّضرُُّع التََّذلُُّل َواْلُمَباَلَغُة ِفي السُّ  ".".رًِّعا" َوالتََّضرُُّع التََّذلُُّل َواْلُمَباَلَغُة ِفي السُّ

لى هللا التضــرع: اإللحــاف فــي الســؤال، و�ظهــار الضــراعة إلــى هللا  ضراعة إ هار ال سؤال، و�ظ في ال حاف  ضرع: اإلل عالىســبحانه وتعــالى–الت من وهــو مــأخوٌذ مــن   ،،-سبحانه وت مأخوٌذ  وهو 
ضرع، فالضـــرع، ف ند هللا كـــون حاجـــة هـــذا المتضـــرع إلـــى مـــا عنـــد هللا تتال ما ع لى  ضرع إ هذا المت جة  عالىســـبحانه وتعـــالى–كون حا ثل مثـــل   -سبحانه وت صبي حاجـــة الصـــبي م جة ال حا
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ذلك هو ذلـك هـو   -سبحانه وتعالىسـبحانه وتعـالى–و�ه ِقوامه، فلواله و�جعل هللا و�ـه ِقوامـه، فلـواله و�جعـل هللا   ،،الصغیر إلى ضرع أمه الذي هو قوتهالصغیر إلى ضرع أمه الذي هـو قوتـه
 السبب �حیث �عتمد علیه لما استقرت حیاته.  السبب �حیث �عتمد علیه لما استقرت حیاته.  

ِذهِ َفَصلَّى َرْكَعَتْیِن َ�َما ُ�َصلِّي ِفي اْلِعیِد َلْم َ�ْخُطـْب ُخْطَبـَتُكْم َهـِذهِ "" َتُكْم َه ْب ُخْطَب ي َداُود َلْفـُظ َأِبـي َداُود   ..َفَصلَّى َرْكَعَتْیِن َ�َما ُ�َصلِّي ِفي اْلِعیِد َلْم َ�ْخُط ُظ َأِب ْن لَ َوَلِكـْن َلـ""َلْف ي ْم َیـَزْل ِفـي َوَلِك َزْل ِف ْم َی
َعاِء َوالتََّضرُِّع َوالتَّْكِبیرِ  َعاِء َوالتََّضرُِّع َوالتَّْكِبیرِ الدُّ یدِ ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن َ�َمـا ُ�َصـلِّي ِفـي اْلِعیـدِ   ،،الدُّ ي اْلِع لِّي ِف ا ُ�َص ـَالَة َ�اَنـْت   ""ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن َ�َم ْت َفَأَفـاَد َلْفُظـُه َأنَّ الصَّ َالَة َ�اَن ُه َأنَّ الصَّ اَد َلْفُظ َفَأَف

َعاءِ  ــدُّ ــَد ال َعاءِ َ�ْع لدُّ ــكَ   ،،َ�عَْد ا ــي َذِل ــِر�ٍح ِف ــُر َص ــنُِّف َغْی ــِه اْلُمَص ــى ِ� ــِذي َأَت ــُظ الَّ ِر�ٍح فِي َذلِكَ َواللَّْف ُر َص نُِّف َغْی ُظ الَِّذي َأتَى �ِِه اْلُمَص َحُه َرَواُه اَرَواُه ا""  ،،َواللَّْف ــُة َوَصــحَّ َحُه ْلَخْمَس حَّ ُة َوَص ْلَخْمَس
، َوَأُبو َعَواَنَة َواْبُن ِحبَّانَ  ، َوَأُبو َعَواَنَة َواْبُن ِحبَّانَ التِّْرِمِذيُّ اَرُقْطِنيّ   ""التِّْرِمِذيُّ اَرُقْطِنيّ َوَأْخَرَجُه اْلَحاِكُم َواْلَبْیَهِقيُّ َواْآلُل َوالدَّ  ".".َوَأْخَرَجُه اْلَحاِكُم َواْلَبْیَهِقيُّ َواْآلُل َوالدَّ

�نما ُیذَ�رون في مثل هذه الُكتب للترو�ج، عرفنا أن �نما ُیذَ�رون فـي مثـل هـذه الُكتـب للتـرو�ج، عرفنـا أن و و أهل البیت العترة أخرجوه في ُ�تبهم، أهل البیت العترة أخرجوه في ُ�تبهم،   ""َواْآللُ َواْآللُ ""
و�اني عاشوا في بیئٍة ز�د�ة، فیحتاجون في ترو�ج ُ�تبهم إلى ذ�ر المذاهب الز�د�ة و�اني عاشوا في بیئٍة ز�د�ة، فیحتاجون في ترو�ج ُ�تبهم إلى ذ�ر المـذاهب الز�د�ـة الصنعاني والشالصنعاني والش

لیمن في وقتهم، إذا �انوا هم غالب السـیما الهادو�ـة علــى وجـه الخصـوص؛ ألنهــم غالـب سـكان الــیمن فـي وقـتهم، إذا �ــانوا هـم غالــب  السیما الهادو�ة على وجه الخصوص؛ ألنهم غالب سكان ا
ها، و�ال الســكان للحاجــة إلــى تــرو�ج هــذه الُكتــب تُــذ�ر أقــوالهم، وال �ــأس فــي ِذ�رهــا لالطــالع علیهــا، و�ال  في ِذ�رها لالطالع علی �أس  قوالهم، وال  ذ�ر أ تب ُت هذه الُك ترو�ج  لى  جة إ سكان للحا ال

اقهم مثل عدمهء المبتدعة ال ُ�عتد بهـم سـواًء وافقـوا أو خـالفوا، وَفـاقهم مثـل عدمـهفمثل هؤالفمثل هؤال ومخالفتهم ال تضر، ومخـالفتهم ال تضـر،   ،،ء المبتدعة ال ُ�عتد بهم سواًء وافقوا أو خالفوا، وَف
 فجمیع طوائف المبتدعة ال ُ�عتد بهم في اإلجماع والخالف.  فجمیع طوائف المبتدعة ال ُ�عتد بهم في اإلجماع والخالف.  

 طالب: �تبهم ُ�فَهم منها أنها مسندة.طالب: �تبهم ُ�فَهم منها أنها مسندة.
 وعندهم غیره.وعندهم غیره.  ،،ُ�تب مسندة عندهم ُمسند ز�دُ�تب مسندة عندهم ُمسند ز�د  ههفیفی

 طالب: ............طالب: ............
 ي طر�قه مجاهیل مسند ز�د.ي طر�قه مجاهیل مسند ز�د.ففففهذا إن ثبت و�ال هذا إن ثبت و�ال 

 طالب: ............طالب: ............
 واآلل؟ واآلل؟ 

 طالب: ............طالب: ............
 هم لهم ُ�تب ُمسندة ُ�خرِّجون و�روون.هم لهم ُ�تب ُمسندة ُ�خرِّجون و�روون.

 طالب: ............طالب: ............
قائمعلــى �ــلٍّ المســألة االحتمــال قــائم مال  سألة االحت �لٍّ الم لى  تب... �عنــي ُ�خرِّجــون مــن ُ�تــبهم، ُ�خرِّجــون مــن ُ�تــب ز�ــد وُ�تــب...   ،،ع تب ز�د وُ� من ُ� جون  تبهم، ُ�خرِّ من ُ� جون  ني ُ�خرِّ �ع

و�اني في �تا�ه (السیل الجرار) شرح لكتاب من ٌ�تب و�اني في �تا�ه (السیل الجـرار) شـرح لكتـاب مـن ٌ�تـب موجود التخر�ج من ُ�تبهم موجود، لكن للشموجود التخر�ج من ُ�تبهم موجود، لكن للش
�ه الز�د�ـــة �تـــاب (األزهـــار فـــي فقـــه األئمـــة األطهـــار) هـــذا �تـــاب ز�ـــدي شـــرحه الشـــو�اني فـــي �تا�ـــه  في �تا شو�اني  شرحه ال تاب ز�دي  هذا � هار)  مة األط قه األئ في ف تاب (األزهار  �ة � الز�د

 فیه فوائد ال ُ�ستغنى عنها.فیه فوائد ال ُ�ستغنى عنها.  ،،نفیسنفیس  ومع ذلكم �تاب الشو�اني �تابومع ذلكم �تاب الشو�اني �تاب  ،،(السیل الجرار)(السیل الجرار)
َال "" َال َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة الصَّ  ".".ِلِالْسِتْسَقاءِ ِلِالْسِتْسَقاءِ   ةِ ةِ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة الصَّ

 طالب: ............طالب: ............
 فیه سنده مجاهیل إلى ز�د.فیه سنده مجاهیل إلى ز�د.  ،،ما یثبتما یثبت  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 ما ُ�عتمد.ما ُ�عتمد.  ،،الال
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 طالب: ............طالب: ............
 ، الدواو�ن المعتمدة فیها ُغنیة، أقول: فیها ما ُ�غني. ، الدواو�ن المعتمدة فیها ُغنیة، أقول: فیها ما ُ�غني. ااأبدً أبدً   وال شيءوال شيء

َة: َال �ُ َوِ�َلْیِه َذَهَب اْآلُل، َوَقـاَل َأُبـو َحِنیَفـَة: َال �ُ "" و َحِنیَف اَل َأُب َعاُء َفَقـطْ َص َصـَوِ�َلْیِه َذَهَب اْآلُل، َوَق طْ لَّى ِلِالْسِتْسـَقاِء، َوِ�نََّمـا ُشـِرَع الـدُّ َعاُء َفَق لدُّ ِرَع ا ا ُش َقاِء، َوِ�نََّم َف ُثـمَّ اْخَتَلـَف   ،،لَّى ِلِالْسِتْس مَّ اْخَتَل ُث
َالِة َفَقاَل َجَماَعٌة: إنََّها َ�َصَالِة اْلِعیِد ِفي َتْكِبیِرَها َوِقَراَءِتَها، َوُهَو  َالِة َفَقاَل َجَماَعٌة: إنََّها َ�َصَالِة اْلِعیِد ِفي َتْكِبیِرَها َوِقَراَءِتَها، َوُهَو اْلَقاِئُلوَن ِ�َشْرِعیَِّة الصَّ اْلَمْنُصوُص اْلَمْنُصـوُص اْلَقاِئُلوَن ِ�َشْرِعیَِّة الصَّ

اِفِعيِّ  اِفِعيِّ ِللشَّ  ".".اْبِن َعبَّاسٍ اْبِن َعبَّاسٍ   َعَمًال ِ�َظاِهِر َلْفظِ َعَمًال ِ�َظاِهِر َلْفظِ   ،،ِللشَّ
وفي الثانیة خمًسا عند األئمة الثالثة على ما تقدم في وفـي الثانیـة خمًسـا عنـد األئمـة الثالثـة علـى مـا تقـدم فـي   ،،على مذهبه، فُیكبِّر في األولى سبًعاعلى مذهبه، فُیكبِّر في األولى سبًعا  كلٌّ كلٌّ 

یرة صــالة العیــد علــى خــالٍف بیــنهم هــل الســبع غیــر تكبیــرة اإلحــرام أو بهــا؟ وهــل الخمــس غیــر تكبیــرة  ها؟ وهل الخمس غیر تكب یرة اإلحرام أو ب ینهم هل السبع غیر تكب صالة العید على خالٍف ب
ــرون ثالًثــ یة ُ�كبِّرون ثالثً االنتقــال أو بهــا؟ وعرفنــا فیمــا تقــدم أن الحنفیــة ُ�كبِّ قدم أن الحنف ما ت نا فی ها؟ وعرف قال أو ب هل وثالًثــا فــي الثانیــة، فهــل   ،،في األولىفــي األولــى  اااالنت یة، ف في الثان ا  وثالًث
 مذهبهم في صالة االستسقاء مثل مذهبهم في صالة العید؟مذهبهم في صالة االستسقاء مثل مذهبهم في صالة العید؟

 طالب: ............طالب: ............

ا في األولىُ�كبِّـر ثالًثـا فـي األولـى  ،،مذهب الحنفیة في صالة االستسقاء مثل مذهبهم في صالة العیدمذهب الحنفیة في صالة االستسقاء مثل مـذهبهم فـي صـالة العیـد ا وثالًثـا   ،،ُ�كبِّر ثالًث وثالًث
 ..في الثانیةفي الثانیة

 طالب: ............طالب: ............  

 ؟؟ي عندكي عندكأو منشغل �اآلالت التأو منشغل �اآلالت الت
 طالب: ............طالب: ............

 كما ُ�صلي في العید.كما ُ�صلي في العید.
وفي الثانیة خمس، والحنفیة رأیهم وفـي الثانیـة خمـس، والحنفیـة رأیهـم   ،،�أن التكبیر في األولى سبع�ـأن التكبیـر فـي األولـى سـبع  عرفنا أن الجمهور الذین �قولون عرفنا أن الجمهور الذین �قولون 

ا قبل القراءةفي صالة العید أنـه ُ�كبِّـر فـي األولـى ثالًثـا قبـل القـراءة نه ُ�كبِّر في األولى ثالًث ا �عد القراءة؛ لیو وفـي الثانیـة ثالًثـا �عـد القـراءة؛ لیـو   ،،في صالة العید أ الي بین الي بـین وفي الثانیة ثالًث
 ید؟ید؟ة االستسقاء مثل مذهبهم في صالة العة االستسقاء مثل مذهبهم في صالة العالقراءتین، فهل مذهبهم في صالالقراءتین، فهل مذهبهم في صال

 طالب: ............طالب: ............
 و�نما هو الدعاء فقط.   و�نما هو الدعاء فقط.     ،،تقوله، الحنفیة لیست عندهم صالة لالستسقاءتقوله، الحنفیة لیست عندهم صالة لالستسقاء  أنأن  ي أر�دكي أر�دكتمام هذا الذتمام هذا الذ

َدةً َوَقاَل آَخُروَن: َبْل ُ�َصلَّى َرْكَعَتـْیِن َال ِصـَفَة َلُهَمـا َزاِئـَدةً "" ا َزاِئ َفَة َلُهَم ْیِن َال ِص َب جَ َعَلـى َذِلـَك، َوِ�َلْیـِه َذَهـَب جَ   َوَقاَل آَخُروَن: َبْل ُ�َصلَّى َرْكَعَت ِه َذَه َك، َوِ�َلْی ى َذِل ْن اْآللِ َماَعـٌة ِمـْن اْآللِ َعَل ٌة ِم   ،،َماَع
كٌ َوِ�ـِه َقـاَل َماِلـكٌ     -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه-َوُ�ْرَوى َعْن َعِليٍّ َوُ�ْرَوى َعْن َعِليٍّ  اَل َماِل ِه َق ِدیِث ُمْسـَتِدلِّیَن ِ�َمـا َأْخَرَجـُه اْلُبَخـاِريُّ ِمـْن َحـِدیِث   ،،َوِ� ْن َح اِريُّ ِم ُه اْلُبَخ ا َأْخَرَج َتِدلِّیَن ِ�َم ُمْس

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعبَّاِد ْبِن َتِمیٍم َأنَُّه َعبَّاِد ْبِن َتِمیٍم َأنَُّه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ دِ َوَ�َما ُ�ِفیـُدُه َحـدِ   ..َرْكَعَتْینِ َرْكَعَتْینِ َصلَّى ِبِهْم َصلَّى ِبِهْم   -َصلَّى للااَّ یُدُه َح يیُث َعاِئَشـَة اْآلِتـيَوَ�َما ُ�ِف َة اْآلِت   یُث َعاِئَش
َفةِ   ،،َقِر�ًباَقِر�ًبا ُلوا َحِدیَث اْبِن َعبَّاٍس ِ�َأنَّ اْلُمَراَد التَّْشِبیُه ِفي اْلَعَدِد َال ِفي الصِّ َفةِ َوَتَأوَّ ُلوا َحِدیَث اْبِن َعبَّاٍس ِ�َأنَّ اْلُمَراَد التَّْشِبیُه ِفي اْلَعَدِد َال ِفي الصِّ َوُ�ْبِعُدُه َأنَُّه َقْد َأْخَرَج َوُ�ْبِعُدُه َأنَُّه َقْد َأْخَرَج   ،،َوَتَأوَّ

اَرُقْطِنيُّ ِمـْن َحـِدیِث اْبـِن َعبَّـاسٍ  ِن َعبَّاسٍ الدَّ ِدیِث اْب ْن َح اَرُقْطِنيُّ ِم ـ""  الدَّ ْبًعا َوخَ ُه ُ�َكبِّـُر ِفیِهَمـا َسـْبًعا َوخَ َأنَّ َأنَّ ا َس یَدْینِ ْمًسـا َ�اْلِعیـَدْینِ ُه ُ�َكبُِّر ِفیِهَم ا َ�اْلِع ْل َوَ�ْقـَرُأ ِ�َسـبِّْح، َوَهـْل   ،،ْمًس بِّْح، َوَه َرُأ ِ�َس َوَ�ْق
 ".".َوِ�ْن َ�اَن ِفي إْسَناِدِه َمَقاٌل َفِإنَُّه ُیَؤ�ُِّدُه َحِدیُث اْلَباِب َوِ�ْن َ�اَن ِفي إْسَناِدِه َمَقاٌل َفِإنَُّه ُیَؤ�ُِّدُه َحِدیُث اْلَباِب " " َأَتاكَأَتاك

قال: ُ�صلي �ما ُ�صلي في العید التشبیه ینبغـي أن �كـون فـي أخـص خـواص المشـبَّه �ـه إمـا أن ُ�قـال: ُ�صـلي �مـا ُ�صـلي فـي العیـد  التشبیه ینبغي أن �كون في أخص خواص المشبَّه �ه إما أن ُ�
التكبیر الذي ُ�خصص التكبیـر الـذي ُ�خصـص   أرادأرادالصبح؛ ألنها أشهر، فلوال أنه الصبح؛ ألنها أشهر، فلـوال أنـه في العدد، أو ُ�قال: ُ�صلي �ما �صلي في العدد، أو ُ�قال: ُ�صلي �ما �صلي 

صالة العید لما شبَّهها �صالة العید، نعم ال یلزم من التشبیه أن �كون من �ل وجه، المطا�قة بین صالة العید لما شبَّهها �صالة العید، نعم ال یلزم من التشبیه أن �كون من �ل وجه، المطا�قة بـین 
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  -بحانه وتعالىبحانه وتعـالىسسـ–المشبَّه والمشبَّه �ه من �ل وجه ال یلزم، �ما جاء في تشبیه الرؤ�ة رؤ�ة هللا المشبَّه والمشبَّه �ـه مـن �ـل وجـه ال یلـزم، �مـا جـاء فـي تشـبیه الرؤ�ـة رؤ�ـة هللا 
ه، تشبیه للرؤ�ة �الرؤ�ة، وعدم الخفاء �الظهور، ه، تشـبیه للرؤ�ـة �الرؤ�ـة، وعـدم الخفـاء �ـالظهور، ر، هذا تشبیه لكنه من وجر، هـذا تشـبیه لكنـه مـن وجـبرؤ�ة القمر لیلة البدبرؤ�ة القمر لیلـة البـد

 و�ن �انت في مسألة التشبیه.و�ن �انت في مسألة التشبیه.  ،،ن إظهار هذه المسألةن إظهار هذه المسألةأألكن المشبَّه غیر المشبَّه �ه، �مكن لكن المشبَّه غیر المشبَّه �ه، �مكن 
ُدُكْم ِإَذا َسـَجَد َأَحـُدُكْم ««روِ�ه روِ�ـه ُنهینا أن ُنشا�ه البعیر في بُنهینـا أن ُنشـا�ه البعیـر فـي ب  ،،التشبیه المنهي عنه في الهوي إلى السجودالتشبیه المنهي عنـه فـي الهـوي إلـى السـجود َجَد َأَح ِإَذا َس

هِ َوْلَیَضْع َیَدْ�ِه َقْبـَل ُرْكَبَتْیـهِ   ،،َ�َما َیْبُرُك اْلَبِعیرُ َ�َما َیْبُرُك اْلَبِعیرُ    َیْبُركْ  َیْبُركْ َفَال َفَال  َل ُرْكَبَتْی اآلن وجه الشبه بین السجود المنهي عنه اآلن وجـه الشـبه بـین السـجود المنهـي عنـه   ،،»»َوْلَیَضْع َیَدْ�ِه َقْب
 و�روك البعیر، ما وجه الشبه بینهما؟  و�روك البعیر، ما وجه الشبه بینهما؟  

 طالب: ............طالب: ............
 �ساوي أ�ش؟�ساوي أ�ش؟

 طالب: ............طالب: ............
م ید�ـهم الیدین على الر�بتین؛ ألنه ُ�شبه بم الیـدین علـى الـر�بتین؛ ألنـه ُ�شـبه بـهل المنهي عنه تقد�هل المنهـي عنـه تقـد� م ید�هروك البعیـر؛ ألن البعیـر ُ�قـدِّ قدِّ قبل قبـل   روك البعیر؛ ألن البعیر ُ�

أو المنهي عنه البروك المشا�ه لبروك البعیر تقد�م الیدین مع مشابهة البعیر في برو�ه؟ أو المنهي عنه البروك المشا�ه لبروك البعیر تقـد�م الیـدین مـع مشـابهة البعیـر فـي برو�ـه؟   ،،ر�بتیهر�بتیه
م ید�ـه صـار  م ید�ه صار ألن البعیر �قولـون: بـرك البعیـر إذا حصـحص وفـرَّق الحصـى، وأثـار الغبـار، فـإذا قـدَّ ثار الغبار، فإذا قدَّ ألن البعیر �قولون: برك البعیر إذا حصحص وفرَّق الحصى، وأ

غبار شا�ه البعیر، أما إذا وضع ید�ه قبل ر�بتیه غبار شا�ه البعیر، أما إذا وضع ید�ه قبـل ر�بتیـه الالر ر وفرَّق ما حوله من تراب وأثاوفرَّق ما حوله من تراب وأثا  ،،ده صوتده صوتلسجو لسجو 
هِ َوْلَیَضـْع َیَدْ�ـِه َقْبـَل ُرْكَبَتْیـهِ ««  ::لم ُ�شا�ه البعیر؛ ألن الوضع غیر البروك؛ ولذا جاء في الحدیثلم ُ�شا�ه البعیر؛ ألن الوضـع غیـر البـروك؛ ولـذا جـاء فـي الحـدیث َل ُرْكَبَتْی ِه َقْب ْع َیَدْ�   ،،»»َوْلَیَض

فرِّق حصىوُ�فــرِّق حصــى  ،،�صیر له صوت�صــیر لــه صــوت  ،،�ضعهما وضًعا وال یبرك مثل بروك البعیر�ضــعهما وضــًعا وال یبــرك مثــل بــروك البعیــر ، ال؛ ، ال؛ ااثیر غبارً ثیــر غبــارً و�ُ و�ُ   ،،وُ�
م ر�بت م ر�بتألنــه إن قــدَّ هیــه أ�ًضــا وصــار لــه صــوت منهــألنه إن قدَّ ا آخرٌي عنــه؛ ألنــه �شــا�ه حیواًنــا آخــریه أ�ًضا وصار له صوت من فر من �عنــي �فــر مــن   ،،ٌي عنه؛ ألنه �شا�ه حیواًن �عني �

م ید�ــه  �ه مشــابهة البعیــر �قــع فــي مشــابهة الحمــار، إذا صــار لنزولــه علــى األرض صــوت ســواًء قــدَّ م ید قدَّ سواًء  لى األرض صوت  صار لنزوله ع مار، إذا  شابهة الح في م قع  یر � شابهة البع م
م ر�بتیه  ،،فشا�ه البعیرفشا�ه البعیر م ر�بتیهأو قدَّ  مشابهة الحیوانات.مشابهة الحیوانات.فشا�ه غیره من الحیوانات، ونحن منهیون عن فشا�ه غیره من الحیوانات، ونحن منهیون عن   ،،أو قدَّ

فيفوجــه الشــبه لــیس فــي لیس  شبه  لىتقــد�م الیــدین علــى  فوجه ال یدین ع قد�م ال ــذا جــاء فــي الحــدیث  ت حدیثالــر�بتین؛ ول في ال جاء  لر�بتین؛ ولذا  ــِه َقْبــَل ««  ::ا َل َوْلَیَضــْع َیَدْ� ِه َقْب ْع َیَدْ� َوْلَیَض
ــهِ  هِ ُرْكَبَتْی لب وال شيءوال قلــب وال شــيء  ،،»»ُرْكَبَتْی یدینالحــدیث آخــره موافــق ألولــه تماًمــا، المطلــوب وضــع الیــدین  ،،وال ق ا، المطلوب وضع ال فق ألوله تماًم خره موا حدیث آ وضع؛ وضــع؛   ،،ال

لى األرض، وضع المصحف لـى األرض، وضـع المصـحف و�لقاء المصحف عو�لقاء المصـحف ع  ،،ولذا ُ�فرِّقون بین وضع المصحف على األرضولذا ُ�فرِّقون بین وضع المصحف على األرض
قال �عضهم بتكفیر من �فعله، فوجه قال �عضهم بتكفیر من �فعلـه، فوجـه ، و�لقاء المصحف على األرض حرام، بل ، و�لقاء المصحف على األرض حرام، بل على األرض جائزعلى األرض جائز

المطا�قة ما تكون من �ل وجه، لكن ُ�شبَّه �ه في أدق خواصه، فإذا المطا�قة ما تكون من �ل وجه، لكن ُ�شبَّه �ه في أدق خواصـه، فـإذا   ،،الشبه ما �كون من �ل وجهالشبه ما �كون من �ل وجه
ئدةلهمــا زائـدةقال: �ما �صلي في العید. لیس معناه أنه �صلي ر�عتین ال صفة قـال: �مـا �صــلي فـي العیـد. لــیس معنـاه أنـه �صــلي ر�عتـین ال صـفة  ؛ ألن صالة العید ؛ ألن صـالة العیــد لهما زا

وشبَّه وشـبَّه   ،،لصبح؛ ألنها أوضح وأظهر، لكن لما ترك صالة الصبحلصـبح؛ ألنهـا أوضـح وأظهـر، لكـن لمـا تـرك صـالة الصـبحشبِّه �صالة اشبِّه �صالة ان، ال، �ان �ُ ن، ال، �ان �ُ ر�عتار�عتا
 التكبیر في األولى والثانیة.التكبیر في األولى والثانیة.  وووهوه  ،،عرفنا أن المقصود أخص خواص صالة العیدعرفنا أن المقصود أخص خواص صالة العید  ،،�صالة العید�صالة العید

 طالب: ............طالب: ............
 هذا أحد من األئمة المتقدمین أبًدا.هذا أحد من األئمة المتقدمین أبًدا.  ما استشكلما استشكل  »»َوْلَیَضْع َیَدْ�ِه َقْبَل ُرْكَبَتْیهِ َوْلَیَضْع َیَدْ�ِه َقْبَل ُرْكَبَتْیهِ ««

 طالب: ............طالب: ............
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حدً �القلــب؟ مــا انعــرف قبلــه أحــدً  له أ عرف قب ما ان لب؟  قدم، األئمــة المتقــدماا�الق مة المت ثاني على حدیث ن الــذین رجحــوه علــى الحــدیث الثــاني علــى حــدیث و و ، األئ حدیث ال لذین رجحوه على ال ن ا
 ..اائئً ئئً الذین رجحوه ما استشكلوا شیالذین رجحوه ما استشكلوا شی  ،،وائل بن ُحجروائل بن ُحجر

سلكً طالــب: �عــض أهــل العلــم یــرى مســلكً  یرى م لم  هل الع عض أ لب: � حدیثآخــر وهــو أن جمیــع المرفوعــات ضــعیفة فــي حــدیث  ااطا في  ضعیفة  یع المرفوعات  خر وهو أن جم بي أبــي   آ أ
 ناني.ناني.ضعفها البخاري وحمزة الكضعفها البخاري وحمزة الك  ،،هر�رةهر�رة

 لكن أرجح.لكن أرجح.
جاء عن ن في الموقـوف مـا هـو أصـح مـن هـذین المرفـوعین الضـعیفین جـاء عـن إإطالب: لكن �قولون: طالب: لكن �قولون:  هذین المرفوعین الضعیفین  من  ما هو أصح  ن في الموقوف 

م ر�بتیه  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–عمر عمر  م ر�بتیهأنه �ان ُ�قدَّ نه عبد هللا صححه ابن خز�مة، وجـاء مـن فعـل ابنـه عبـد هللا   ،،أنه �ان ُ�قدَّ عل اب من ف صححه ابن خز�مة، وجاء 
 ما یدل على ذلك.ما یدل على ذلك.

 ن حدیث ابن عمر المرفوع.ن حدیث ابن عمر المرفوع.حتى حدیث أبي هر�رة له شاهد محتى حدیث أبي هر�رة له شاهد م
 م الیدین؟م الیدین؟طالب: بتقد�طالب: بتقد�

 نعم.نعم.
 وأكثر الرواة رووا على ذلك.وأكثر الرواة رووا على ذلك.  ،،ن الصواب فیه تقد�م الر�بتین �ما فعل والدهن الصواب فیه تقد�م الر�بتین �ما فعل والدهإإطالب: �قولون: طالب: �قولون: 

 ال ال.ال ال.  ،،ما یلزمما یلزم
 طالب إذا ضعف �اب المرفوعات ُینَتقل للموقفات ُ�سمى فعل صحابي.طالب إذا ضعف �اب المرفوعات ُینَتقل للموقفات ُ�سمى فعل صحابي.

 من حدیث وائل بال شك. من حدیث وائل بال شك. له شواهد هي أقوى له شواهد هي أقوى   ،،حدیث أبي هر�رة قوي حدیث أبي هر�رة قوي   ،،ال الال ال
 ..........طالب: .......طالب: .......

 استشكل؟استشكل؟  أحٍد نفاه أو أحدأحٍد نفاه أو أحد  منمن  هلهل
 طالب: ............طالب: ............

 اطمئن.  اطمئن.    ،،ما فیه أحدما فیه أحد  ،،الال
ِذيُّ َوَأمَّا َأُبو َحِنیَفَة َفاْسَتَدلَّ ِ�َما َأْخَرَجـُه َأُبـو َداُود َوالتِّْرِمـِذيُّ "" و َداُود َوالتِّْرِم ُه َأُب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَُّه َأنَّـُه   َوَأمَّا َأُبو َحِنیَفَة َفاْسَتَدلَّ ِ�َما َأْخَرَج لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ قَ اْسَتْسـقَ   -َص ى ى اْسَتْس

ْ�ِت ِ�الدُّ  ْ�ِت ِ�الدُّ ِعْنَد َأْحَجاِر الزَّ    ..َعاءِ َعاءِ ِعْنَد َأْحَجاِر الزَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّم-َوَأْخَرَج َأُبو َعَواَنَة ِفي َصِحیِحِه َأنَُّه َشَكا إَلْیِه َوَأْخَرَج َأُبو َعَواَنَة ِفي َصِحیِحِه َأنَُّه َشَكا إَلْیِه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَصلَّى للااَّ اَل: َفَقـاَل:   ،،َقْوٌم اْلَقْحطَ َقْوٌم اْلَقْحطَ   -َصلَّى للااَّ وا ُاْجُثـوا ««َفَق ُاْجُث

َكـِب َوُقوُلـوا: َ�ـا َربِّ َ�ـا َربِّ  ا َربِّ َعَلى الرُّ ا َربِّ َ� وا: َ� ِب َوُقوُل َك ُه ِ�َأنَُّه قَ َوُأِجیـَب َعْنـُه ِ�َأنَّـُه َقـ  »»َعَلى الرُّ یَب َعْن ْیِن، َوثَ ْد َثَبـَت َصـَالُة َرْكَعَتـْیِن، َوثَ َوُأِج َالُة َرْكَعَت َت َص ي َبـَت َتْرُكَهـا ِفـي ْد َثَب ا ِف َت َتْرُكَه َب
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   ِن ِلَبَیاِن اْلَجَواِز، َوَقْد َعدَّ ِفي اْلَهْدِي النََّبِويِّ َأْنَواَع اْسِتْسَقاِئهِ ِن ِلَبَیاِن اْلَجَواِز، َوَقْد َعدَّ ِفي اْلَهْدِي النََّبِويِّ َأْنَواَع اْسِتْسَقاِئهِ َ�ْعِض اْألَْحَیاَ�ْعِض اْألَْحَیا ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ::َصلَّى للااَّ

ُل: ُخُروُجُه  ُل: ُخُروُجُه َفاْألَوَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفاْألَوَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  َبُتُه.َبُتُه.اْلُمَصلَّى، َوَصَالُتُه َوُخطْ اْلُمَصلَّى، َوَصَالُتُه َوُخطْ   إَلىإَلى  -َصلَّى للااَّ
 َوالثَّاِني: َیْوُم اْلُجُمَعِة َعَلى اْلِمْنَبِر َأْثَناَء اْلُخْطَبِة.َوالثَّاِني: َیْوُم اْلُجُمَعِة َعَلى اْلِمْنَبِر َأْثَناَء اْلُخْطَبِة.

ًدا ِفي َغْیِر َیـْوِم اْلُجُمَعـِة َوَلـْم ُ�ْحَفـْظ عَ  ْظ عَ الثَّاِلُث: اْسِتْسَقاُؤُه َعَلى ِمْنَبِر اْلَمِدیَنِة اْسَتْسَقى ُمَجرَّ ْم ُ�ْحَف ِة َوَل ْوِم اْلُجُمَع ًدا ِفي َغْیِر َی یِه ْنـُه ِفیـِه الثَّاِلُث: اْسِتْسَقاُؤُه َعَلى ِمْنَبِر اْلَمِدیَنِة اْسَتْسَقى ُمَجرَّ ُه ِف ْن
 .َالةٌ َالةٌ َص َص 

 ..-َعزَّ َوَجلَّ َعزَّ َوَجلَّ   -ِفي اْلَمْسِجِد َفَرَفَع َیَدُه َوَدَعا للااََّ ِفي اْلَمْسِجِد َفَرَفَع َیَدُه َوَدَعا للااََّ ى، َوُهَو َجاِلٌس ى، َوُهَو َجاِلٌس َأنَُّه اْسَتْسقَ َأنَُّه اْسَتْسقَ   ::الرَّاِ�عُ الرَّاِ�عُ 
ْوَراِء، َوِهَي َخاِرُج َ�اِب اْلَمْسِجدِ  ْ�ِت َقِر�ًبا ِمْن الزَّ ْوَراِء، َوِهَي َخاِرُج َ�اِب اْلَمْسِجدِ اْلَخاِمُس َأنَُّه اْسَتْسَقى ِعْنَد َأْحَجاِر الزَّ ْ�ِت َقِر�ًبا ِمْن الزَّ  .اْلَخاِمُس َأنَُّه اْسَتْسَقى ِعْنَد َأْحَجاِر الزَّ
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اِدُس: َأنَّهُ  اِدُس: َأنَّهُ السَّ ِه  اْسَتْسَقى ِفي َ�ْعِض َغَزَواِتـِه السَّ ـا َسـَبَقُه اْلُمْشـِرُ�وَن إَلـى  اْسَتْسَقى ِفي َ�ْعِض َغَزَواِت ى َلمَّ ِرُ�وَن إَل َبَقُه اْلُمْش اءِ اْلَمـاءِ َلمَّا َس یَث َوُأِغیـَث   ،،اْلَم ُ -َوُأِغ ُ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص
 ".".ِفي ُ�لِّ َمرٍَّة اْسَتْسَقى ِفیَهاِفي ُ�لِّ َمرٍَّة اْسَتْسَقى ِفیَها  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

یث أُغیـــث  سالمعلیـــه الصـــالة والســـالم–أُغ صالة وال یه ال هى فـــي �عـــض الصـــور مـــا انتهـــى   -عل ما انت صور  عض ال سجد، مـــن دعائـــه حتـــى و�ـــف المســـجد، في � تى و�ف الم ئه ح من دعا
یه العلیـــه ال  –فالنبيفـــالنبي سالمصـــالة والســـالمعل سباُمجـــاب الـــدعوة؛ ألن أســـبا  -صالة وال لدعوة؛ ألن أ جاب ا توافرةب اإلجا�ـــة متـــوافرةُم �ة م یة؛ والموانـــع ُمنتفیـــة؛   ،،ب اإلجا نع ُمنتف والموا

  لكن هل یلزم من هذا أن تكون إجابته مطَّردة، �عني �للكـن هـل یلـزم مـن هـذا أن تكـون إجابتـه مطَّـردة، �عنـي �ـل  ،،-سبحانه وتعالىسـبحانه وتعـالى–ولكرامته على ر�ه ولكرامته على ر�ه 
 ما دعا ُأجیب؟ ما دعا ُأجیب؟ 

مَّ َال ُهـمَّ َال اللَّ اللَّ ««دعاؤه دعاؤه ففـسأل ر�ه أشیاء ما أجا�ه فیها، وعلى هذا سـأل ر�ـه أشـیاء مـا أجا�ـه فیهـا، وعلـى هـذا   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ال، الرسول ال، الرسول  ُه
 ُأجیب أو ما ُأجیب؟ُأجیب أو ما ُأجیب؟  ،،»»ْعَبدُ ْعَبدُ َتْجَعل َقْبِري َوَثنًا �ُ َتْجَعل َقْبِري َوَثنًا �ُ 

 طالب: أجیب.طالب: أجیب.
 ه فأحاطه بثالثة الجدران.ه فأحاطه بثالثة الجدران.ءء�قول: لقد أجاب هللا دعا�قول: لقد أجاب هللا دعا  -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–ابن القیم ابن القیم 

سَجدهـــل معنـــى العبـــادة أنـــه ُ�صـــلى لـــه وُ�ســـَجد له وُ� صلى  نه ُ� بادة أ نى الع فر�ج الكر�ات، أو إذا ُدعـــي مـــن دون هللا ُدعـــي فـــي تفـــر�ج الكر�ـــات،   ،،هل مع في ت عي  من دون هللا ُد عي  أو إذا ُد
 ا هي �عبادة؟ ا هي �عبادة؟ شیاء التي ال �قدر علیها إال هللا مشیاء التي ال �قدر علیها إال هللا موتزو�ج العوانس واألوتزو�ج العوانس واأل

 هذه عبادة. هذه عبادة. 
 طالب: ............طالب: ............

 لو ما صار لو ما ُأحیط �الجدران؟لو ما صار لو ما ُأحیط �الجدران؟
 طالب: ............طالب: ............

 وال �أتون من أقطار الدنیا إلیه؟ ما ُتشد الرحال إلیه؟ وال �أتون من أقطار الدنیا إلیه؟ ما ُتشد الرحال إلیه؟ 
 طالب: ُتشد.طالب: ُتشد.

فتحة �مكن أكثر األوقات فتحـة �مكـن أكثـر األوقـات   ههفیفیـ  لكنه ممكن، وفي �عض األوقاتلكنه ممكـن، وفـي �عـض األوقـات  ،،نه واقعنه واقعإإطافوا، ال أقول: طافوا، ال أقول:   ،،ال الال ال
بین جدار الحجرة بـین جـدار الحجـرة   اافجوة أو فراغً فجـوة أو فراًغـ  ههممكن؛ ألن فیممكـن؛ ألن فیـففما یتمكن أحد من الطواف، و�ال ما یتمكن أحد من الطـواف، و�ال   حتىحتى  �سدونها�سدونها

 وجدار المسجد.وجدار المسجد.
 طالب: ............طالب: ............

 مصاحف.مصاحف.  ببالالو و بدبده ه سدوه نعم، سدو سدوه نعم، سدو 
 طالب: ............طالب: ............

 بثابت.بثابت.  لیسلیسلكن لكن 
 طالب: ............طالب: ............

م. م.ثابت وملحَّ  ثابت وملحَّ
 ......................طالب: .طالب: .

  یوفقهم وُ�عینهم. یوفقهم وُ�عینهم.لكن علیه مصاحف �إمكانهم... هللالكن علیه مصاحف �إمكانهم... هللا
 طالب: ............طالب: ............
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 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ............طالب: ............

علیه علیـه –سهل �عني ما فیه شيء، اعتبره ما ثبت عندهم أو ما بلغهم، وهناك صور استسقى النبي سهل �عني ما فیه شيء، اعتبره ما ثبت عنـدهم أو مـا بلغهـم، وهنـاك صـور استسـقى النبـي 
 وال صلى، أقل األحوال ما یثبتونه.وال صلى، أقل األحوال ما یثبتونه.  -الصالة والسالمالصالة والسالم

َلْم َلْم ""  ::ِلَقْوِل اْبِن َعبَّاسٍ ِلَقْوِل اْبِن َعبَّاسٍ   ؛؛ْلَهاِدي إَلى َأنَُّه َال َ�ْخُطُب ِفیهِ ْلَهاِدي إَلى َأنَُّه َال َ�ْخُطُب ِفیهِ ُخْطَبِة ِفي اِالْسِتْسَقاِء َفَذَهَب اُخْطَبِة ِفي اِالْسِتْسَقاِء َفَذَهَب اَواْخُتِلَف ِفي الْ َواْخُتِلَف ِفي الْ ""
ِتِهمْ َ�ْخُطْب" إالَّ َأنَُّه َال َ�ْخَفى َأنَُّه َیْنِفي اْلُخْطَبَة اْلُمَشـاِبَهَة ِلُخْطَبـِتِهمْ  اِبَهَة ِلُخْطَب ُه َوَذَكـَر َمـا َقاَلـُه   ،،َ�ْخُطْب" إالَّ َأنَُّه َال َ�ْخَفى َأنَُّه َیْنِفي اْلُخْطَبَة اْلُمَش ا َقاَل َر َم ُ َعَلْیـِه -َوَذَك ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

لَّمَ  َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -ي َداُود "َأنَُّه ي َداُود "َأنَُّه َوَقْد َزاَد ِفي ِرَواَ�ِة َأبِ َوَقْد َزاَد ِفي ِرَواَ�ِة َأبِ   ،،-َسلَّمَ َسلَّمَ وَ وَ  ِه َوَس رَ َرَقـى اْلِمْنَبـرَ   - َعَلْی ى اْلِمْنَب َوالظَّاِهُر َأنَُّه َال َوالظَّـاِهُر َأنَّـُه َال   ،،َرَق
 ".".َیْرَقاُه إالَّ ِلْلُخْطَبةِ َیْرَقاُه إالَّ ِلْلُخْطَبةِ 

 هكذا، رقى رقیًة، �عني قرأ علیه هو؟هكذا، رقى رقیًة، �عني قرأ علیه هو؟  َرَقىَرَقى
 طالب: ما عندي إعجام فیها.طالب: ما عندي إعجام فیها.

 قى رقیة.قى رقیة.، ر ، ر ااما �حتاج إعجامً ما �حتاج إعجامً 
 طالب: رقي؟طالب: رقي؟

 رقي نعم.رقي نعم.
 ..َوالظَّاِهُر َأنَُّه َال َیْرَقاُه إالَّ ِلْلُخْطَبةِ َوالظَّاِهُر َأنَُّه َال َیْرَقاُه إالَّ ِلْلُخْطَبةِ   ،،اْلِمْنَبرَ اْلِمْنَبرَ   يَ يَ َرقَ َرقَ   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ لَّى للااَُّ لَّى للااَُّ َص َص -"َأنَُّه "َأنَُّه 

         بَّاٍس.بَّاٍس.ِلَحِدیِث َعاِئَشَة اْآلِتي َوَحِدیِث اْبِن عَ ِلَحِدیِث َعاِئَشَة اْآلِتي َوَحِدیِث اْبِن عَ   ؛؛َوَذَهَب آَخُروَن إَلى َأنَُّه َ�ْخُطُب ِفیَها َ�اْلُجُمَعةِ َوَذَهَب آَخُروَن إَلى َأنَُّه َ�ْخُطُب ِفیَها َ�اْلُجُمَعةِ 
َالِة َأوْ ُثمَّ اْخَتَلُفوا َهْل َ�خْ ُثمَّ اْخَتَلُفوا َهْل َ�خْ  َالِة َأوْ ُطُب َقْبَل الصَّ اِفِعيُّ   ؟؟َ�ْعَدَهاَ�ْعَدَها  ُطُب َقْبَل الصَّ ِل، َوَذَهَب الشَّ اِفِعيُّ َفَذَهَب النَّاِصُر َوَجَماَعٌة إَلى اْألَوَّ ِل، َوَذَهَب الشَّ َفَذَهَب النَّاِصُر َوَجَماَعٌة إَلى اْألَوَّ

ْه، َوأَ َوآَخُروَن إَلى الثَّاِني ُمْسَتِدلِّیَن ِ�َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة ِعْنـَد َأْحَمـَد َواْبـِن َماَجـْه، َوأَ  ِن َماَج َد َواْب َد َأْحَم يِّ ِبـي َعَواَنـَة َواْلَبْیَهِقـيِّ َوآَخُروَن إَلى الثَّاِني ُمْسَتِدلِّیَن ِ�َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة ِعْن َة َواْلَبْیَهِق ي َعَواَن : : ِب
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى َصلَّى -َأنَُّه َأنَُّه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ  ..َخَرَج ِلِالْسِتْسَقاِء َفَصلَّى َرْكَعَتْیِن ُثمَّ َخَطبَ َخَرَج ِلِالْسِتْسَقاِء َفَصلَّى َرْكَعَتْیِن ُثمَّ َخَطبَ   -للااَّ

ْمَنا َلْفَظهُ  ُلوَن ِ�َحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس، َوَقْد َقدَّ ْمَنا َلْفَظهُ َواْسَتَدلَّ اْألَوَّ ُلوَن ِ�َحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس، َوَقْد َقدَّ َو الَِّذي َبَدَأ ِ�ِه ُهـَو َوُجِمَع َبْیَن اْلَحِدیَثْیِن ِ�َأنَّ َوُجِمَع َبْیَن اْلَحِدیَثْیِن ِ�َأنَّ   ،،َواْسَتَدلَّ اْألَوَّ الَِّذي َبَدَأ ِ�ِه ُه
َعاءُ  َعاءُ الدُّ َعاِء ِ�اْلُخْطَبِة، َواْقَتَصَر َعَلى َذِلَك، َوَلْم َیْرِو اْلُخْطَبَة َ�ْعَدَهابَّ بَّ َفعَ َفعَ   ،،الدُّ َواِة َعْن الدُّ َعاِء ِ�اْلُخْطَبِة، َواْقَتَصَر َعَلى َذِلَك، َوَلْم َیْرِو اْلُخْطَبَة َ�ْعَدَهاَر َ�ْعُض الرُّ َواِة َعْن الدُّ  ".".َر َ�ْعُض الرُّ

مه بین یدي صالته، فنقله الراوي ظًنا منه أن هذا ه مه بین یدي صالته، فنقله الراوي ظًنا منه أن هذا هأو دعاء خفیف قدَّ  الخطبة.الخطبة.  ووأو دعاء خفیف قدَّ
َالِة َعَلى اْلُخْطَبـِة اْقَتَصـَوالرَّاِوي ِلَتْقدِ َوالرَّاِوي ِلَتْقدِ "" ِة اْقَتَص �ِم الصَّ َالِة َعَلى اْلُخْطَب َعاءَ �ِم الصَّ َعاءَ َر َعَلـى َذِلـَك َوَلـْم َیـْرِو الـدُّ لدُّ ْرِو ا ْم َی َك َوَل ى َذِل ْیَن َقْبَلَهـا، َوَهـَذا َجْمـٌع َبـْیَن   َر َعَل ٌع َب َذا َجْم ا، َوَه َقْبَلَه

َواَیَتْیِن. َواَیَتْیِن.الرِّ  الرِّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَأمَّا َما َیْدُعو ِ�ِه َفَیَتَحرَّى َما َوَرَد َعْنُه َوَأمَّا َما َیْدُعو ِ�ِه َفَیَتَحرَّى َما َوَرَد َعْنُه  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ي ِمْن َذِلَك، َوَقْد َأَ�ـاَن اْألَْلَفـاَظ الَِّتـي   -َصلَّى للااَّ اَظ الَِّت اَن اْألَْلَف ِمْن َذِلَك، َوَقْد َأَ�

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َدَعا ِبَها َدَعا ِبَها  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ِ�َقْوِلِه.ِ�َقْوِلِه.  -َصلَّى للااَّ
ةَ َوَعــْن َعاِئَشــةَ  ْن َعاِئَش هرضــي هللا عنهــ–  َوَع ْت: َقاَلــْت:   -اارضي هللا عن ــ""َقاَل َكا النَّ َشــَكا النَّ وِل للااَِّ اُس إَلــى َرُســوِل للااَِّ َش ى َرُس ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اُس إَل لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص
وَط اْلَمطَرُقُحــوَط اْلَمَطــر اْلَقْحطِ ُهــَو َمْصــَدٌر َ�ــاْلَقْحطِ   ""ُقُح َدٌر َ� َو َمْص لَّىَفــَأَمَر ِ�ِمْنَبــٍر َفُوِضــَع َلــُه ِفــي اْلُمَصــلَّى""  ،،ُه ي اْلُمَص ُه ِف َع َل ٍر َفُوِض َأَمَر ِ�ِمْنَب ــاَس َیْوًمــا   ،،َف ا َوَوَعــَد النَّ َد النَّاَس َیْوًم َوَوَع
مْ ""َعیََّنُه َلُهْم َعیََّنُه َلُهْم   ""َ�ْخُرُجوَن ِفیهِ َ�ْخُرُجوَن ِفیهِ  مْ َفَخَرَج ِحیَن َبَدا َحاِجُب الشَّ  ".".ِس َفَقَعَد َعَلى اْلِمْنَبرِ ِس َفَقَعَد َعَلى اْلِمْنَبرِ َفَخَرَج ِحیَن َبَدا َحاِجُب الشَّ

�عني وقت صالة االستقاء هو وقت صالة العید حینما ترتفع الشمس، ووعدهم یوًما �خرجون فیه �عني وقت صالة االستقاء هو وقت صالة العید حینما ترتفع الشـمس، ووعـدهم یوًمـا �خرجـون فیـه 
�ستسقون فیه، فالمسلمون �طلعون �ستسـقون فیـه، فالمسـلمون �طلعـون   االلمسلمین �جتمعون فیه، لكن لو طلب الكفار یومً للمسـلمین �جتمعـون فیـه، لكـن لـو طلـب الكفـار یوًمـ  ااحدد یومً حدد یومً 
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یوم السبت، و�ن �انوا نصارى قالوا: یــوم الســبت، و�ن �ــانوا نصــارى قــالوا:   یوم الخمیس، قال الكفار: نحن نطلع إن �انوا یهود قالوا:یــوم الخمــیس، قــال الكفــار: نحــن نطلــع إن �ــانوا یهــود قــالوا:
نون  نون یوم األحد، ُ�مكَّ نون؟  أمأمیوم األحد، ُ�مكَّ نون؟ما ُ�مكَّ  ما ُ�مكَّ
 طالب: ............طالب: ............

نون؛ ألنه ما �القصـد نفـس الیـوم السـبت أو األحـد، �عنـي لـو أجیبـوا لـو خـرج المسـلمون یـوم  نون؛ ألنه ما �القصد نفس الیوم السبت أو األحد، �عني لو أجیبوا لو خرج المسلمون یوم ال ُ�مكَّ ال ُ�مكَّ
یالخمــیس وال ُمطــروا، خــرج الیهــود یــوم الســبت فمطــروا مــا فیــ نة لعاشــك أنــه �حصــل فتنــة لعا  ههالخمیس وال ُمطروا، خرج الیهود یوم السبت فمطروا ما ف نه �حصل فت ناس، مــة النــاس، شك أ مة ال

 وأ�ًضا أنهم أكرم على هللا من المسلمین. وأ�ًضا أنهم أكرم على هللا من المسلمین. 
 طالب: ............طالب: ............

 لكن في نفس الوقت.لكن في نفس الوقت.  ،،�خرجون معهم ال �أس منفردین�خرجون معهم ال �أس منفردین
 طالب: ............طالب: ............

وهم وهـم   ،،نحن محتاجون إلى الماءنحن محتـاجون إلـى المـاء  ،،دعوة الكافر ما أحد یردها، لو قال: نستسقي ندعو هللا أن �سقینادعوة الكافر ما أحد یردها، لو قال: نستسقي ندعو هللا أن �سقینا
 یؤمنون �اهلل.یؤمنون �اهلل.

 طالب: ............طالب: ............
 ..ن ن لكنهم یدعو لكنهم یدعو   ،،ما أدري �هللاما أدري �هللا

 طالب: ............طالب: ............
 �عني یوٌم ُترفع فیه األعمال ومظنة صیام عامة الناس و�ذا فقط.�عني یوٌم ُترفع فیه األعمال ومظنة صیام عامة الناس و�ذا فقط.

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

ـْمِس َفَقَعـَد َعَلـى اْلِمْنَبـرِ طالب: "طالب: " رِ َفَخـَرَج ِحـیَن َبـَدا َحاِجـُب الشَّ ى اْلِمْنَب َد َعَل ْمِس َفَقَع ُب الشَّ َدا َحاِج یَن َب َرَج ِح مِ   ""َفَخ مِ َقـاَل اْبـُن اْلَقـیِّ یِّ ُن اْلَق اَل اْب ، َوِ�الَّ َفِفـي   ::َق ي إْن َصـحَّ ، َوِ�الَّ َفِف إْن َصحَّ
 ..اْلَقْلِب ِمْنُه َشْيءٌ اْلَقْلِب ِمْنُه َشْيءٌ 

 وجه اإلشكال عنده؟وجه اإلشكال عنده؟  ماما
 من جهة العمل؟من جهة العمل؟  أمأمطالب: �عني من جهة ثبوته طالب: �عني من جهة ثبوته 

 ما أدري.ما أدري.
 طالب: ............طالب: ............

 هو األصل؛ لئال ُ�فتات علیه، ترى �ل مجموعٍة �ستسقون لحالهم ما �صلح.هو األصل؛ لئال ُ�فتات علیه، ترى �ل مجموعٍة �ستسقون لحالهم ما �صلح.
 طالب: ............طالب: ............

یرً اللهــم فقــط مــن أجــل أن �ثیــرً  قط من أجل أن �ث هم ف ناس �صوموهم، و�وٌم ُترفمــن النــاس �صــوموهم، و�ــوٌم ُترفــ  ااالل یه األعمال، وال شك في فضل ع فیــه األعمــال، وال شــك فــي فضــل من ال ع ف
 االثنین والخمیس.االثنین والخمیس.

 طالب: ............طالب: ............
 إشكال.إشكال.  ههال ما فیال ما فی

 طالب: ............طالب: ............
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 لو ُیبیَّن للناس �الكالم وُ�لتَزم �االثنین والخمیس من أجل الصیام في الغالب. لو ُیبیَّن للناس �الكالم وُ�لتَزم �االثنین والخمیس من أجل الصیام في الغالب. 
مِ "" مِ َقاَل اْبُن اْلَقیِّ ، َوِ�الَّ َفِفي اْلَقْلِب ِمْنُه َشْيءٌ   ::َقاَل اْبُن اْلَقیِّ ، َوِ�الَّ َفِفي اْلَقْلِب ِمْنُه َشْيءٌ إْن َصحَّ  ..إْن َصحَّ
ــالَ فَ فَ  ــمَّ َق َ ُث ــَد للااَّ ــَر َوَحِم َ ثُمَّ قَالَ َكبَّ َد للااَّ ــْدُعوهُ ««  ::َكبََّر َوَحِم ُ َأْن َت ــَرُكْم للااَّ ــْد َأَم ــاِرُ�ْم َفَق ــْدَب ِدَ� ــَكْوُتْم َج ــْم َش ُك ُ َأْن تَْدُعوهُ إنَّ َرُكْم للااَّ ْد َأَم اِرُ�ْم َفَق ْدَب ِدَ� َكْوُتْم َج ــاَلى  »»إنَّكُْم َش ــاَل َتَع   ::قَاَل َتعَاَلىَق

ْم}{اْدُعــوِني َأْســَتِجْب َلُكــْم} َتِجْب َلُك وِني َأْس غافر:[غــافر:  {اْدُع مْ َوَوَعــَدُكْم َأْن َ�ْســَتِجیَب َلُكــمْ ««  ،،]]6060[ َتِجیَب َلُك َدُكْم َأْن َ�ْس ي َكَمــا ِفــي اْآلَ�ــِة اْألُوَلــى َوِفــي   »»َوَوَع ى َوِف ِة اْألُوَل ي اْآلَ� ا ِف َكَم
اِع ِإَذا َدَعـاِن}  ::هِ هِ َقْولِ َقْولِ  ي َقِر�ٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الـدَّ اِن}{َوِ�َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّ اِع ِإَذا َدَع لدَّ ي َقِر�ٌب ُأِجیُب َدْعَوَة ا قرة:[البقـرة:  {َوِ�َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّ الَ ] ُثـمَّ َقـالَ 186186[الب مَّ َق   ::] ُث

ِ َربِّ اْلَعاَلِمینَ  ِ َربِّ اْلَعاَلِمینَ {اْلَحْمُد هللَِّ ِحیِم}* * {اْلَحْمُد هللَِّ ْحَمِن الـرَّ ِحیِم}الرَّ لرَّ ْحَمِن ا حة:[الفاتحـة:  الرَّ ِة ] ِفیـِه َدِلیـٌل َعَلـى َعـَدِم اْفِتَتـاِح اْلُخْطَبـِة 33-22[الفات اِح اْلُخْطَب َدِم اْفِتَت ى َع یٌل َعَل یِه َدِل ] ِف
 ".".َبْل ِ�اْلَحْمِد َلهُ َبْل ِ�اْلَحْمِد َلهُ   ،،َبْسَمَلةِ َبْسَمَلةِ ِ�الْ ِ�الْ 

 ذي ُ�فتتح �البسملة الرسائل والكتب. ذي ُ�فتتح �البسملة الرسائل والكتب. الالكغیرها من الُخطب، إنما كغیرها من الُخطب، إنما 
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَلْم َتْأِت ِرَواَ�ٌة َعْنُه َوَلْم َتْأِت ِرَواَ�ٌة َعْنُه "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".َأنَُّه اْفَتَتَح اْلُخْطَبَة ِ�َغْیِر التَّْحِمیدِ َأنَُّه اْفَتَتَح اْلُخْطَبَة ِ�َغْیِر التَّْحِمیدِ   -َصلَّى للااَّ

 ال تكبیر وال غیره.ال تكبیر وال غیره.
ِحیِم}* *  َربِّ اْلَعاَلِمینَ  َربِّ اْلَعاَلِمینَ {اْلَحْمُد هللَِِّ {اْلَحْمُد هللَِِّ "" ْحَمِن الرَّ ِحیِم}الرَّ ْحَمِن الرَّ ُ َ�ْفَعـُل ««  ]]33-22[الفاتحة:[الفاتحة:  الرَّ یِن َال إَلـَه إالَّ للااَّ ُل َمِلِك َیـْوِم الـدِّ ُ َ�ْفَع َه إالَّ للااَّ یِن َال إَل لدِّ ْوِم ا َمِلِك َی

ُ َال إَلَه إالَّ َأْنـَت َأْنـَت اْلَغِنـيُّ َوَنْحـُن اْلُفَقـَراءُ   ،،َما ُیِر�دُ َما ُیِر�دُ  َراءُ اللَُّهمَّ َأْنَت للااَّ ُن اْلُفَق يُّ َوَنْح َت اْلَغِن َت َأْن ُ َال إَلَه إالَّ َأْن ثَ َأْنـِزْل َعَلْیَنـا اْلَغْیـثَ   ،،اللَُّهمَّ َأْنَت للااَّ ا اْلَغْی ِزْل َعَلْیَن ا َعـْل َمـا َواجْ َواجْ   ،،َأْن ْل َم َع
ینٍ َأْنَزْلت َعَلْیَنـا ُقـوًَّة َوَ�َالًغـا إَلـى ِحـینٍ  ى ِح ا إَل وًَّة َوَ�َالًغ ا ُق َزلْ ُثـمَّ َرَفـَع َیَدْ�ـِه َفَلـْم َیـَزلْ   ،،»»َأْنَزْلت َعَلْیَن ْم َی ِه َفَل َع َیَدْ� مَّ َرَف ْفـِع"-  ُث ِع"ِفـي ُسـَنِن َأِبـي َداُود "ِفـي الرَّ ْف ي الرَّ ي َداُود "ِف َنِن َأِب ي ُس   -ِف

َل إَلى النَّاِس َظْهَرهُ   ،،َحتَّى ُرِئَي َبَیاُض إْ�َطْیهِ َحتَّى ُرِئَي َبَیاُض إْ�َطْیهِ  َل إَلى النَّاِس َظْهَرهُ ُثمَّ َحوَّ ةَ َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلـةَ   ..ُثمَّ َحوَّ بَ َوَقَلـبَ ""  ،،َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَل نَ ِفـي ُسـنَ   ""َوَقَل ي ُس ي َداُود ِن َأِبـي َداُود ِف ِن َأِب
َل"  َل" "َوَحــوَّ وَّ هِ ِرَداَءُه، َوُهــَو َراِفــٌع َیَدْ�ــهِ """َوَح ٌع َیَدْ� َو َراِف ــاسِ   ،،ِرَداَءُه، َوُه ى النَّاسِ ُثــمَّ َأْقَبــَل َعَلــى النَّ َل َعَل مَّ َأْقَب ــَه إَلــْیِهْم َ�ْعــَد َتْحِو�ــِل َظْهــرِِه َعــْنُهمْ   ""ُث ْنُهمْ َتَوجَّ رِِه َع َد َتْحِو�ِل َظْه ْیِهْم َ�ْع َه إَل   ،،َتَوجَّ

ُ َسَحاَ�ًة َفَرَعَدْت َوَ�رَ   ،،َفَصلَّى َرْكَعَتْینِ َفَصلَّى َرْكَعَتْینِ ""َعْن اْلِمْنَبِر َعْن اْلِمْنَبِر   ::َأيْ َأيْ   ""َوَنَزلَ َوَنَزلَ "" ُ َسَحاَ�ًة َفَرَعَدْت َوَ�رَ َفَأْنَشَأ للااَّ َتَماُمُه ِفي َتَماُمُه ِفي -  ""َقْت ُثمَّ َأْمَطَرْت َقْت ُثمَّ َأْمَطَرْت َفَأْنَشَأ للااَّ
ِإْذِن للااَِّ ِ�ـِإْذِن للااَِّ   ::ُسَنِن َأِبي َداُودُسَنِن َأِبي َداُود ْأتِ َفَلـْم َ�ـْأتِ   -ِ� ْم َ� اَلتَ�ـاَب َمْسـِجِدِه َحتَّـى َسـاَلت  َفَل ِجِدِه َحتَّى َس اَب َمْس ـُیولُ   َ� ُیولُ السُّ ـا َرَأى ُسـْرَعَتُهْم إَلـى   ،،السُّ ى َفَلمَّ ْرَعَتُهْم إَل َفَلمَّا َرَأى ُس

ــالَ  ــُذُه، َوَق ــَدْت َنَواِج ــى َب ــِحَك َحتَّ ــنِّ َض ُذُه، َوقَالَ اْلِك َدْت َنَواِج ِحَك َحتَّى َب ــ««  ::اْلكِنِّ َض ــلِّ َش ــى ُ� َ َعَل ــَهُد َأنَّ للااَّ لِّ شَ َأْش ى ُ� َ َعَل َهُد َأنَّ للااَّ ــُد للااَِّ َأْش ــي َعْب ــِدیٌر، َوَأنِّ ُد للااَِّ ْيٍء َق ْيٍء قَِدیٌر، َوَأّنِي َعْب
 ".".»»َوَرُسوُلهُ َوَرُسوُلهُ 

 �عني ما ُ�ِكنهم و�وار�هم عن المطر. �عني ما ُ�ِكنهم و�وار�هم عن المطر. 
 طالب: ............طالب: ............

 ما علیه شيء؟ما علیه شيء؟  ؟؟ما علیه شماغما علیه شماغ
 طالب: ............طالب: ............

ل ثو�ه بدا شيء من عورته؟ ل ثو�ه بدا شيء من عورته؟�عني لو حوَّ  �عني لو حوَّ
 طالب: ............طالب: ............

 علیه غیره؟علیه غیره؟
 طالب: ............طالب: ............

–المقصود أن التغییر شعار وتفاؤل في أن هللا المقصـود أن التغییـر شـعار وتفـاؤل فـي أن هللا   ،،، لكن إذا �ان خالف الُعرف، لكـن إذا �ـان خـالف الُعـرفأقول: هذا األصلأقول: هذا األصل
 ُ�غیر الحال، فالذي ال علیه شيء النیة تكفي.ُ�غیر الحال، فالذي ال علیه شيء النیة تكفي.  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى

 طالب: ............طالب: ............
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 ما یلزم.ما یلزم.  ،،الال
 طالب: ............طالب: ............
 في حكم الرداء نعم.في حكم الرداء نعم.

 طالب: وقته �النسبة لإلمام في خطبته التحو�ل وقت الخطبة؟طالب: وقته �النسبة لإلمام في خطبته التحو�ل وقت الخطبة؟
 الدعاء.الدعاء.  �عد�عد

 طالب: ............طالب: ............
 لكن االقتداء في هذا ما فیه إشكال.لكن االقتداء في هذا ما فیه إشكال.

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

 طالب: ............طالب: ............
 التحو�ل هو الَقلب.التحو�ل هو الَقلب.

 طالب: ............طالب: ............
على الشمال على الیمین على حسب ما یتیسر، المقصود أنه ُ�قَلب الشمال على الیمین، والیمین على الشمال على الیمین على حسب ما یتیسر، المقصود أنه ُ�قَلـب الشـمال علـى الیمـین، والیمـین 

 على الشمال.على الشمال.
 قت الَقلب؟قت الَقلب؟طالب: نها�ة و طالب: نها�ة و 
 ترجع البشت؟ترجع البشت؟  أمأمترجع الشماغ ترجع الشماغ 

 طالب: ............طالب: ............
 ما یلزم إذا أمطروا المقصود إذا تغیر مكانه و�ذا انتقل من مكان إلى مكان.ما یلزم إذا أمطروا المقصود إذا تغیر مكانه و�ذا انتقل من مكان إلى مكان.  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 لكن ُعرف المسألة، هل أنت في حال استسقاء إذا خرجت من المسجد؟لكن ُعرف المسألة، هل أنت في حال استسقاء إذا خرجت من المسجد؟  ،،ما أعرفما أعرف

 طالب: �عني �عد خروجه.طالب: �عني �عد خروجه.
ل لإذا خرج �عدِّ  ه. ه. إذا خرج �عدِّ

دٌ "" دٌ َرَواُه َأُبو َداُود، َوَقاَل َغِر�ٌب، َوِ�ْسَناُدُه َجیِّ ي َداُودُهَو ِمْن َتَماِم َقـْوِل َأِبـي َداُود  ..َرَواُه َأُبو َداُود، َوَقاَل َغِر�ٌب، َوِ�ْسَناُدُه َجیِّ ْوِل َأِب و َداُودُثـمَّ َقـاَل َأُبـو َداُود  ،،ُهَو ِمْن َتَماِم َق اَل َأُب مَّ َق ُل َأْهـُل   ::ُث َأْه
یِن، وَ  یِن، وَ اْلَمِدیَنِة َ�ْقَرُءوَن َمِلِك َیْوِم الدِّ ـٌة َلُهـمْ أأاْلَمِدیَنِة َ�ْقَرُءوَن َمِلِك َیْوِم الدِّ مْ نَّ َهَذا اْلَحـِدیَث ُحجَّ ٌة َلُه ِدیَث ُحجَّ هِ َوِفـي َقْوِلـهِ   ،،نَّ َهَذا اْلَح ي َقْوِل َد النَّ "َوَعـَد النَّـ  ::َوِف ُدلُّ اَس" َمـا َیـُدلُّ "َوَع ا َی اَس" َم

ــاسِ  ــُه َ�ْحُســُن َتْقــِد�ُم َتْبِیــیِن اْلَیــْوِم ِللنَّ ْوِم ِللنَّاسِ َعَلــى َأنَّ یِن اْلَی ِد�ُم َتْبِی ُن َتْق ى َأنَُّه َ�ْحُس اِلَیَتــَأهَُّبوا َوَ�َتَخلَُّصــوا ِمــْن اْلَمَظــاِلِم َوَنْحِوَهــا  ؛؛َعَل اِلِم َوَنْحِوَه ْن اْلَمَظ وا ِم َأهَُّبوا َوَ�َتَخلَُّص ُموا   ،،ِلَیَت ُموا َوُ�َقــدِّ دِّ َوُ�َق
ِة َوَطلَ  دَّ ِة َوَطلَ التَّْوَ�َة، َوَهِذِه اْألُُموُر َواِجَبٌة ُمْطَلًقا إالَّ َأنَُّه َمَع ُحُصوِل الشِّ دَّ یَُّن َیَتَعـیَُّن   ِب َتْفِر�ِجَها ِمْن للااَِّ َتَعاَلىِب َتْفِر�ِجَها ِمْن للااَِّ َتَعاَلىالتَّْوَ�َة، َوَهِذِه اْألُُموُر َواِجَبٌة ُمْطَلًقا إالَّ َأنَُّه َمَع ُحُصوِل الشِّ َیَتَع

ْسَراِئیِلیَّات ْسَراِئیِلیَّاتَذِلَك، َوَقْد َوَرَد ِفي اإلِْ ـْقَیا َ�ْعـَد ُخـُروِجِهْم؛ ِألَنَّـُه   ::َذِلَك، َوَقْد َوَرَد ِفي اإلِْ َ َحـَرَم َقْوًمـا ِمـْن َبِنـي إْسـَراِئیل السُّ ُروِجِهْم؛ ِألَنَُّه إنَّ للااَّ َد ُخ ْقَیا َ�ْع َراِئیل السُّ ي إْس ْن َبِن ا ِم َرَم َقْوًم َ َح إنَّ للااَّ
 ..َكاَن ِفیِهْم َعاٍص َواِحدٌ َكاَن ِفیِهْم َعاٍص َواِحدٌ 

مَِّة َوَ�ْعَتِزُلوَن اْلُمَصلَّى.  ::لُ لُ ییقَ قَ   ،،َن َوَغْیَرُهمْ َن َوَغْیَرُهمْ َوَلْفُظ النَّاِس َ�ُعمُّ اْلُمْسِلِمیَوَلْفُظ النَّاِس َ�ُعمُّ اْلُمْسِلِمی مَِّة َوَ�ْعَتِزُلوَن اْلُمَصلَّى.َفُیْشَرُع إْخَراُج َأْهِل الذِّ  َفُیْشَرُع إْخَراُج َأْهِل الذِّ
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َعاءِ  َعاءِ َوِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة َرْفِع اْلَیَدْیِن ِعْنَد الدُّ َقاِء َوَلِكنَُّه ُیَباِلُغ ِفي َرْفِعِهَمـا ِفـي اِالْسِتْسـَقاِء   ،،َوِفي اْلَحِدیِث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة َرْفِع اْلَیَدْیِن ِعْنَد الدُّ ي اِالْسِتْس ا ِف َوَلِكنَُّه ُیَباِلُغ ِفي َرْفِعِهَم
 َوَال ُ�َجاِوُز ِبِهَما َرْأَسُه.َوَال ُ�َجاِوُز ِبِهَما َرْأَسُه.  ،،ْجَههُ ْجَههُ َحتَّى ُ�َساِوَي ِبِهَما وَ َحتَّى ُ�َساِوَي ِبِهَما وَ 

ِة َأَحاِدیثَ  َعاِء ِفي ِعدَّ ِة َأَحاِدیثَ َوَقْد َثَبَت َرْفُع اْلَیَدْیِن ِعْنَد الدُّ َعاِء ِفي ِعدَّ  ".".َوَقْد َثَبَت َرْفُع اْلَیَدْیِن ِعْنَد الدُّ
 متواتر.متواتر.

 طالب: ............طالب: ............
لى السماءتكــون الظهــور إلــى الســماء  ،،ال یز�د في المبالغةال یز�ــد فــي المبالغــة  ،،ال �جاوز رأسهال �جــاوز رأســه لى السماء في ظهــور األُكــف إلــى الســماء فــي   ،،تكون الظهور إ ظهور األُكف إ

 غة الرفع.غة الرفع.مبالمبال  ،،ءءالدعاالدعاالمبالغة في المبالغة في 
 طالب: ............طالب: ............

 الوجه نعم. الوجه نعم. 
ــْزءً "" ــَك ُج ــي َذِل ــِذِريُّ ِف ْزءً َوَصــنََّف اْلُمْن ي َذلَِك ُج ِذِريُّ ِف نََّف اْلُمْن ــْن ااَوَص ــِدیًثا ِم ــیَن َح ــْن َثَالِث ــًوا ِم ــا َنْح ــْد َجَمْعــت ِفیَه ــَوِويُّ َق ــاَل النَّ ْن ، َوَق ِدیًثا ِم یَن َح ْن َثَالِث ًوا ِم ا َنْح ْد َجَمعْت ِفیَه اَل النََّوِويُّ َق ، َوَق

ــِحیَحْیِن َأْو َأَحــِدِهَما ِدِهَماالصَّ ِحیَحْیِن َأْو َأَح ــَالِة ِمــ  ،،الصَّ َالِة مِ َوَذَكَرَهــا ِفــي َأَواِخــِر َ�ــاِب ِصــَفِة الصَّ َفِة الصَّ اِب ِص ِر َ� ي َأَواِخ ا ِف ــا َحــِدیُث ْن شَ ْن َشــَوَذَكَرَه ِدیُث ْرِح اْلُمَهــذَِّب، َوَأمَّ ذَِّب، َوَأمَّا َح ْرِح اْلُمَه
ْفِع.  َأَنٍس ِفيَأَنٍس ِفي ْفِع.َنْفِي َرْفِع اْلَیَدْیِن ِفي َغْیِر اِالْسِتْسَقاِء َفاْلُمَراُد ِ�ِه َنْفُي اْلُمَباَلَغِة َال َنْفَي َأْصِل الرَّ  َنْفِي َرْفِع اْلَیَدْیِن ِفي َغْیِر اِالْسِتْسَقاِء َفاْلُمَراُد ِ�ِه َنْفُي اْلُمَباَلَغِة َال َنْفَي َأْصِل الرَّ

ــُة َقْلــِب الــرَِّداءِ  ــا َ�ْیِفیَّ لرَِّداءِ َوَأمَّ ِب ا َل اْلیَ َفَیــْأِتي َعــْن اْلُبَخــاِريِّ َجَعــَل اْلیَ   ،،َوَأمَّا َ�ْیِفیَُّة َقْل اِريِّ َجَع ْن اْلُبَخ ْأِتي َع یَن ِمــیَن َفَی ــَمالِ ِم َمالِ َعَلــى الشِّ ى الشِّ ُن َوَزاَد اْبــُن َماَجــْه َواْبــُن   ،،َعَل ْه َواْب ُن َماَج َوَزاَد اْب
َماَل َعَلى اْلَیِمینِ   ُخَزْ�َمةَ ُخَزْ�َمةَ  َماَل َعَلى اْلَیِمینِ َوَجَعَل الشِّ  ..َوَجَعَل الشِّ

ي َداُودَوِفي ِرَواَ�ٍة؛ ِألَِبـي َداُود رِ َجَعـَل ِعَطاَفـُه اْألَْ�َمـَن َعَلـى َعاِتِقـِه اْألَْ�َسـرِ : : َوِفي ِرَواَ�ٍة؛ ِألَِب ِه اْألَْ�َس ى َعاِتِق َن َعَل ُه اْألَْ�َم َل ِعَطاَف ِه َوِعَطاَفـُه اْألَْ�َسـَر َعَلـى َعاِتِقـِه   ،،َجَع ى َعاِتِق َر َعَل ُه اْألَْ�َس َوِعَطاَف
ْوَداءُ َأنَُّه َ�ـاَن َعَلْیـِه َخِمیَصـٌة َسـْوَداءُ : : ِألَِبي َداُودِألَِبي َداُود  اَ�ةٍ اَ�ةٍ َوِفي ِروَ َوِفي ِروَ   ..اْألَْ�َمنِ اْألَْ�َمنِ  ٌة َس ِه َخِمیَص اَن َعَلْی ُه َفـَأَراَد َأْن َ�ْأُخـَذ ِ�َأْسـَفِلَها َوَ�ْجَعَلـُه   ،،َأنَُّه َ� َفِلَها َوَ�ْجَعَل َذ ِ�َأْس َأَراَد َأْن َ�ْأُخ َف
 ..َفَلمَّا َثُقَلْت َعَلْیِه َقَلَبَها َعَلى َعاِتِقهِ َفَلمَّا َثُقَلْت َعَلْیِه َقَلَبَها َعَلى َعاِتِقهِ   ،،َأْعَالَهاَأْعَالَها

ُلوا َمَعُه ِلَما َأْخَرَجُه َأْحَمُد بِ  ُلوا َمَعُه ِلَما َأْخَرَجُه َأْحَمُد بِ َوُ�ْشَرُع ِللنَّاِس َأْن ُ�َحوِّ َل النَّاُس َمَعهُ : : َلْفظِ َلْفظِ َوُ�ْشَرُع ِللنَّاِس َأْن ُ�َحوِّ َل النَّاُس َمَعهُ َوَحوَّ  ".".َوَحوَّ
لكن لكـن   ،،وُ�ر�د أن �جعل أعالها أسفلها تثقل علیه وتشق علیهوُ�ر�ـد أن �جعـل أعالهـا أسـفلها تثقـل علیـه وتشـق علیـه  ،،علیه فروة مثًال علیه فروة مثًال   ااشخًص شخًص   أنأن  �عني لو�عني لو

 جعل الیمین على الشمال، والشمال على الیمین أ�سر.جعل الیمین على الشمال، والشمال على الیمین أ�سر.
ُل النَِّساءُ   ::ْعُضُهمْ ْعُضُهمْ َماِم، َوَقاَل �َ َماِم، َوَقاَل �َ َوَقاَل اللَّْیُث َوَأُبو ُیوُسَف: إنَُّه َ�ْخَتصُّ التَّْحِو�ُل ِ�اْإلِ َوَقاَل اللَّْیُث َوَأُبو ُیوُسَف: إنَُّه َ�ْخَتصُّ التَّْحِو�ُل ِ�اْإلِ "" ُل النَِّساءُ َال ُتَحوِّ  ..َال ُتَحوِّ

 َوَأمَّا َوْقُت التَّْحِو�ِل َفِعْنَد اْسِتْقَباِلِه اْلِقْبَلَة.َوَأمَّا َوْقُت التَّْحِو�ِل َفِعْنَد اْسِتْقَباِلِه اْلِقْبَلَة.
َل ِرَداَءهُ   ::َوِلُمْسِلمٍ َوِلُمْسِلمٍ  َل ِرَداَءهُ َأنَُّه َلمَّا َأَراَد َأْن َیْدُعَو اْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َوَحوَّ .  ..َأنَُّه َلمَّا َأَراَد َأْن َیْدُعَو اْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َوَحوَّ .َوِمْثُلُه ِفي اْلُبَخاِريِّ  َوِمْثُلُه ِفي اْلُبَخاِريِّ

اِديَلى َأنَّ َصَالَة اِالْسِتْسـَقاِء َرْكَعَتـاِن، َوُهـَو َقـْوُل اْلُجْمُهـوِر، َوَقـاَل اْلَهـاِديِدیِث َدِلیٌل عَ ِدیِث َدِلیٌل عَ َوِفي اْلحَ َوِفي اْلحَ  اَل اْلَه وِر، َوَق ْوُل اْلُجْمُه َو َق اِن، َوُه َقاِء َرْكَعَت ٌع َأْرَ�ـٌع   ::َلى َأنَّ َصَالَة اِالْسِتْس َأْرَ�
ِلیَمَتْینِ ِبَتْســِلیَمَتْینِ  ــُه   ،،ِبَتْس ــِه ِ�َأنَّ ُه َقْولِِه ِ�َأنَُّه َوَوْجــُه َقْوِل ــِه َوَســلَّمَ -َوَوْج ُ َعَلْی لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــِة   -َص ــا ِفــي ِقصَّ ــِة َ�َم ــي اْلُجُمَع ِة اْسَتْســَقى ِف ي ِقصَّ ا ِف ِة َ�َم ي اْلُجُمَع َقى ِف اْسَتْس

 ".".َوَال َ�ْخَفى َما ِفیهِ َوَال َ�ْخَفى َما ِفیهِ   ،،َعُة ِ�اْلُخْطَبَتْیِن ِ�َمْنِزَلِة َأْرَ�ِع َرَكَعاتٍ َعُة ِ�اْلُخْطَبَتْیِن ِ�َمْنِزَلِة َأْرَ�ِع َرَكَعاتٍ َواْلُجمُ َواْلُجمُ   ،،اِبيِّ اِبيِّ اْألَْعرَ اْألَْعرَ 
 تكلَّف.تكلَّف.

 طالب: ............طالب: ............
 یبحث.یبحث.  دعهدعهعلى أنه یبحثه؟ على أنه یبحثه؟ 

 طالب: ............طالب: ............
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 تبحث أنت؟ عندك المجموع؟ تبحث أنت؟ عندك المجموع؟ 
 طالب: ............طالب: ............

 ..ه أنته أنتخالص ا�حثخالص ا�حث
 طالب: ............طالب: ............

 و�حولون ال.و�حولون ال.... ... 
 ......................طالب: .طالب: .

 أنت تتصور أنهم �صلون �مساجد وأماكنها خاصة، أقول: هم في وقتهم في الصحراء ُ�صلون.أنت تتصور أنهم �صلون �مساجد وأماكنها خاصة، أقول: هم في وقتهم في الصحراء ُ�صلون.
 طالب: ............طالب: ............

ما ثبت في حق الرجال األصل فیه أنه للرجال والنساء، فإذا أمكن أن یتم االقتداء من الجمیع من ما ثبت في حق الرجال األصل فیه أنه للرجال والنساء، فإذا أمكن أن یتم االقتداء من الجمیع مـن 
 ر فال �أس. ر فال �أس. الرجال والنساء من غیر محظو الرجال والنساء من غیر محظو 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ِفْعِلِه  ِفْعِلِه َوَقْد َثَبَت ِمنْ َوَقْد َثَبَت ِمنْ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْكَعَتاِن َ�َما َعَرْفَت ِمْن َهَذا اْلَحِدیِث َوَالَِّذي َقْبَلهُ   -َصلَّى للااَّ ْكَعَتاِن َ�َما َعَرْفَت ِمْن َهَذا اْلَحِدیِث َوَالَِّذي َقْبَلهُ الرَّ  ..الرَّ
ــُه َال ُ�ْشــَرُع التَّْحِو�ــُل، َوَقــْد َأَفــاَدُه َهــَذا اْلَحــِدیثُ  ــُة إَلــى َأنَّ ــا َذَهَبــْت اْلَحَنِفیَّ ِدیثُ َوَلمَّ َذا اْلَح اَدُه َه ْد َأَف َرُع التَّْحِو�ُل، َوَق ى َأنَُّه َال ُ�ْش ْت اْلَحَنِفیَُّة إَل نُِّف اْلَماِضــي َزاَد اْلُمَصــنُِّف   َوَلمَّا َذَهَب ي َزاَد اْلُمَص اْلَماِض

 ..َتْقِوَ�َة اِالْسِتْدَالِل َعَلى ُثُبوِت التَّْحِو�ِل ِ�َقْوِلهِ َتْقِوَ�َة اِالْسِتْدَالِل َعَلى ُثُبوِت التَّْحِو�ِل ِ�َقْوِلهِ 
ــِحیحِ "" ــُة التَّْحِو�ــِل ِفــي الصَّ ِحیحِ َوِقصَّ ي الصَّ ُة التَّْحِو�ِل ِف اِريِّ َصــِحیِح اْلُبَخــاِريِّ   ::َأيْ َأيْ   ""َوِقصَّ ِحیِح اْلُبَخ ِ ْبــِن َزْ�ــٍد َأْي اْلَمــاِزِنيِّ ""َص اِزِنيِّ ِمــْن َحــِدیِث َعْبــِد للااَّ ٍد َأْي اْلَم ِن َزْ� ِد للااَِّ ْب ِدیِث َعْب ْن َح ِم

اظِ َ�َما َوَهَم ِفیِه َ�ْعُض اْلحُ َ�َما َوَهَم ِفیِه َ�ْعُض اْلحُ َوَلْیَس ُهَو َراِوي اْألََذاِن َوَلْیَس ُهَو َراِوي اْألََذاِن  اظِ فَّ اِريِّ َوَلْفُظـُه ِفـي اْلُبَخـاِريِّ   ،،فَّ ي اْلُبَخ ُه ِف َب َفاْسـَتْقَبَل اْلِقْبَلـَة، َوَقَلـَب : : َوَلْفُظ َة، َوَقَل َتْقَبَل اْلِقْبَل َفاْس
 ".".ِرَداَءهُ ِرَداَءهُ 

 عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه راوي األذان، وراوي الوضوء عبد هللا بن ز�د بن عاصم المازني. عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه راوي األذان، وراوي الوضوء عبد هللا بن ز�د بن عاصم المازني. 
ـهَ ""للااَِّ ْبِن َزْ�ٍد للااَِّ ْبِن َزْ�ٍد ِفي َحِدیِث َعْبِد ِفي َحِدیِث َعْبِد   ::َأيْ َأيْ   ""یهِ یهِ َوفِ َوفِ ""َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َوَقَلَب ِرَداَءُه َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َوَقَلَب ِرَداَءُه "" هَ َفَتَوجَّ يُّ النَِّبـيُّ   ::َأيْ َأيْ   ""َفَتَوجَّ لَّى َصـلَّى -النَِّب َص

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ َل ِرَداَءُه" َوِفـي َلْفـظٍ   ""إَلى اْلِقْبَلِة َیْدُعوإَلى اْلِقْبَلِة َیْدُعو""  -للااَّ ظٍ ِفي اْلُبَخاِريِّ َ�ْعَد َیْدُعو "َوَحـوَّ ي َلْف َل ِرَداَءُه" َوِف وَّ َب ِرَداَءهُ َقَلـَب ِرَداَءهُ   ::ِفي اْلُبَخاِريِّ َ�ْعَد َیْدُعو "َوَح   َقَل
ْینِ ُثــمَّ َصــلَّى َرْكَعَتــْینِ "" لَّى َرْكَعَت مَّ َص اْلِقَراَءةِ َجَهــَر ِفیِهَمــا ِ�ــاْلِقَراَءةِ   ُث ا ِ� َر ِفیِهَم اِريُّ َقــاَل اْلُبَخــاِريُّ   ""َجَه اَل اْلُبَخ الَ ُســْفَیاُن، َعــْن َأِبــي َ�ْكــٍر َقــالَ   أخبرأخبــر  ::َق ٍر َق ي َ�ْك ْن َأِب ْفَیاُن، َع َل َجَعــَل   ::ُس َجَع

َمالِ  َمالِ اْلَیِمیَن َعَلى الشِّ  ".".اْلَیِمیَن َعَلى الشِّ
 طالب: ............طالب: ............
 الطبعة الثانیة هذه؟الطبعة الثانیة هذه؟
 طالب: ............طالب: ............

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

ل، نسختك هذه سقیمة. ل عدِّ ل، نسختك هذه سقیمة.عدِّ ل عدِّ  عدِّ
 ر سجال.ر سجال.طالب: األمطالب: األم

 مرة واحدة فقط.مرة واحدة فقط.
 ..َوَأْخَبَرِني اْلَمْسُعوِديُّ َعْن َأِبي َ�ْكرٍ َوَأْخَبَرِني اْلَمْسُعوِديُّ َعْن َأِبي َ�ْكرٍ   ::ُسْفَیانُ ُسْفَیانُ   الالطالب: قطالب: ق
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 ما هي �سهلة.ما هي �سهلة.  ،،لكن إلى اآلن أمثل الطبعات طبعة الحالق هذه، وفیها ما فیهالكن إلى اآلن أمثل الطبعات طبعة الحالق هذه، وفیها ما فیها
الَ َوَأْخَبَرِنـي اْلَمْسـُعوِديُّ َعـْن َأِبـي َ�ْكـٍر َقـالَ   ::َقاَل ُسْفَیانُ َقاَل ُسْفَیانُ   ::َقاَل اْلُبَخاِريُّ َقاَل اْلُبَخاِريُّ "" ٍر َق ي َ�ْك ْن َأِب ُعوِديُّ َع ي اْلَمْس ـ  ::َوَأْخَبَرِن ى الشِّ َجَعـَل اْلَیِمـیَن َعَلـى الشِّ یَن َعَل َل اْلَیِم   ..َمالِ َمالِ َجَع

َماَل َعَلى اْلَیِمینِ   ::اْنَتَهى. َزاَد اْبُن ُخَزْ�َمةَ اْنَتَهى. َزاَد اْبُن ُخَزْ�َمةَ  َماَل َعَلى اْلَیِمینِ َوالشِّ  ..َوالشِّ
   َفَأَشاَر اْلُمَصنُِّف إَلْیِه ِ�ِإیَراِد اْلَحِدیِث.َفَأَشاَر اْلُمَصنُِّف إَلْیِه ِ�ِإیَراِد اْلَحِدیِث.  ،،َوَقْد ُاْخُتِلَف ِفي ِحْكَمِة التَّْحِو�لِ َوَقْد ُاْخُتِلَف ِفي ِحْكَمِة التَّْحِو�لِ 

اَرُقْطِنيِّ ِمْن ُمْرَسِل أَ   ::َوُهَو َقْوُلهُ َوُهَو َقْوُلهُ  اَرُقْطِنيِّ ِمْن ُمْرَسِل أَ َوِللدَّ ِن ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبـِن   ُهوَ ُهوَ   ..ِبي َجْعَفٍر اْلَباِقرِ ِبي َجْعَفٍر اْلَباِقرِ َوِللدَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْب
 ".".َأِبي َطاِلٍب َسِمَع َأَ�اُه َزْ�َن اْلَعاِبِدیَن َوَجاِبَر ْبَن َعْبِد للااَِّ َأِبي َطاِلٍب َسِمَع َأَ�اُه َزْ�َن اْلَعاِبِدیَن َوَجاِبَر ْبَن َعْبِد للااَِّ 

 ؟ ابن الحسین، عندك ابن الحسین؟؟ ابن الحسین، عندك ابن الحسین؟ماذاماذا
 طالب: الحسن.طالب: الحسن.

 ابن الحسین معروف.ابن الحسین معروف.
 الحسین بن علي بن أبي طالب؟الحسین بن علي بن أبي طالب؟طالب: محمد بن علي بن طالب: محمد بن علي بن 

 . ز�ن العابدین علي بن الحسین، الباقر معروف ولده جعفر الصادق.. ز�ن العابدین علي بن الحسین، الباقر معروف ولده جعفر الصادق.نعمنعم
 طالب: ............طالب: ............

 ما أدري �هللا.ما أدري �هللا.
 طالب: ............طالب: ............

 غلط غلط، الحسن غلط، ابن الحسین. غلط غلط، الحسن غلط، ابن الحسین. 
اِدُق َوَغْیُرهُ "" اِدُق َوَغْیُرهُ َوَرَوى َعْنُه اْبُنُه َجْعَفٌر الصَّ  ".".َوَرَوى َعْنُه اْبُنُه َجْعَفٌر الصَّ

أشهر من ناٍر علم ما �حتاجون إلى أشـهر مـن نـاٍر علـم مـا �حتـاجون إلــى د بن علي وأبوه علي بن الحسین فد بـن علـي وأبـوه علـي بــن الحسـین فالشو�اني �قول: وأما ز�الشـو�اني �قـول: وأمـا ز�ـ
 تعر�ف.تعر�ف.

َن ُوِلــَد َســَنَة ِســتٍّ َوَخْمِســیَن، َوَمــاَت َســَنَة َســْبَع َعْشــَرَة َوِماَئــٍة، َوُهــَو اْبــُن َثــَالٍث َوِســتِّیَن َســَنًة َوُدِفــَن "" َنًة َوُدِف تِّیَن َس َالٍث َوِس ُن َث َو اْب ٍة، َوُه َرَة َوِماَئ ْبَع َعْش َنَة َس اَت َس یَن، َوَم تٍّ َوَخْمِس َنَة ِس َد َس ُوِل
َي اْلَبـاِقُر؛ مُّ َأِبیِه اْلَحَسُن ْبُن َعلِ مُّ َأِبیِه اْلَحَسُن ْبُن َعِلـِ�اْلَبِقیِع ِفي اْلُبْقَعِة الَِّتي ُدِفَن ِفیَها َأُبوُه َوعَ ِ�اْلَبِقیِع ِفي اْلُبْقَعِة الَِّتي ُدِفَن ِفیَها َأُبوُه َوعَ  اِقُر؛ يِّ ْبـِن َأِبـي َطاِلـٍب َوُسـمِّ َي اْلَب مِّ ٍب َوُس ي َطاِل ِن َأِب يِّ ْب

َر ِفي اْلِعْلمِ  َر ِفي اْلِعْلمِ ِألَنَُّه َتَبقَّ  ".".ِألَنَُّه َتَبقَّ
 َ�قر العلم أي شقَّه أو تبقر ما في شك.َ�قر العلم أي شقَّه أو تبقر ما في شك.

َع ِفیهِ "" َر ِفي اْلِعْلِم َأْي َتَوسَّ َع ِفیهِ ِألَنَُّه َتَبقَّ َر ِفي اْلِعْلِم َأْي َتَوسَّ  ".".اْنَتَهى ِمْن َجاِمِع اْألُُصولِ اْنَتَهى ِمْن َجاِمِع اْألُُصولِ   ..ِألَنَُّه َتَبقَّ
لم لــو َ�قــر العلـــم  قر الع قرة؛�عنــي شـــقَّه، ومنــه ُســـمیت البقــرة؛لو َ� میت الب نه ُس شقَّه، وم ني  في ألنهـــا تشــق األرض للحـــرث هــذا هـــو األصــل فـــي   �ع هو األصل  هذا  حرث  شق األرض لل ها ت ألن

 االشتقاق.االشتقاق.
َل اْلَقْحطُ "" َل ِرَداَءُه ِلَیَتَحوَّ َل اْلَقْحطُ َوَحوَّ َل ِرَداَءُه ِلَیَتَحوَّ : ُهَو َأَماَرٌة َبْیَنـُه َوَ�ـْیَن َر�ِّـهِ   ،،َوَحوَّ ْیَن َرّ�ِهِ َوَقاَل اْبُن اْلَعَرِ�يِّ ُه َوَ� : ُهَو َأَماَرٌة َبْیَن هُ ِقیـَل َلـهُ   ،،َوَقاَل اْبُن اْلَعَرِ�يِّ یَل َل ْل ِرَداَءك   ::ِق ْل ِرَداَءك َحـوِّ وِّ َح

َل َحاُلك َل َحاُلكِلَیَتَحوَّ بَ   ،،ِلَیَتَحوَّ بَ َوَتَعقَّ َل  َقْوُلُه َهَذا ِ�َأنَُّه َ�حْ  َقْوُلُه َهَذا ِ�َأنَُّه َ�حْ َوَتَعقَّ َل َتاُج إَلى َنْقٍل، َواْعِتـَراُض اْبـِن اْلَعَرِ�ـيِّ اْلَقـْوَل ِ�ـَأنَّ التََّحـوُّ وُّ َأنَّ التََّح ْوَل ِ� يِّ اْلَق ِن اْلَعَرِ� َراُض اْب َتاُج إَلى َنْقٍل، َواْعِت
 ..ِللتََّفاُؤِل َقاَل: ِألَنَّ ِمْن َشْرِط اْلَفْأِل َأْن َال َ�ْقِصَد إَلْیهِ ِللتََّفاُؤِل َقاَل: ِألَنَّ ِمْن َشْرِط اْلَفْأِل َأْن َال َ�ْقِصَد إَلْیهِ 

ِدیٌث ِرجَ َوَقاَل اْلُمَصنُِّف: إنَُّه َوَرَد ِفي التََّفـاُؤِل َحـِدیٌث ِرجَ  اُؤِل َح اتٌ اُلـُه ِثَقـاتٌ َوَقاَل اْلُمَصنُِّف: إنَُّه َوَرَد ِفي التََّف ُه ِثَق نِّ َقـاَل اْلُمَصـنِّ   ،،اُل اَل اْلُمَص ْتحِ ُف ِفـي اْلَفـْتحِ َق ي اْلَف ُه إنَّـُه َأْخَرَجـُه   ::ُف ِف إنَُّه َأْخَرَج
ـَد ْبـَن َعِلـيٍّ لَ  اَرُقْطِنيُّ َواْلَحاِكُم ِمْن َطِر�ِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبیِه َفَوَصـَلُه؛ ِألَنَّ ُمَحمَّ يٍّ لَ الدَّ َن َعِل َلُه؛ ِألَنَّ ُمَحمََّد ْب اَرُقْطِنيُّ َواْلَحاِكُم ِمْن َطِر�ِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبیِه َفَوَص اِبًرا ِقـَي َجـاِبًرا الدَّ َي َج ِق
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ــحَ  ــُه َرجَّ ــُه َقــاَل: إنَّ حَ َوَرَوى َعْنــُه إالَّ َأنَّ اَل: إنَُّه َرجَّ ُه إالَّ َأنَُّه َق اَرُقْطِنيُّ إْرَســاَلهُ َوَرَوى َعْن اَلهُ  الــدَّ اَرُقْطِنيُّ إْرَس لدَّ ْن ُثــمَّ َقــاَل: َوَعَلــى ُ�ــلِّ َحــاٍل َفُهــَو َأْوَلــى ِمــْن   ،، ا ى ِم َو َأْوَل اٍل َفُه لِّ َح ى ُ� اَل: َوَعَل مَّ َق ُث
 ..اْلَقْوِل ِ�الظَّنِّ اْلَقْوِل ِ�الظَّنِّ 

ِل:  ِل: َوَقْوُلُه ِفي اْلَحِدیِث اْألَوَّ اِريِّ ِفي َ�ْعـِض ِرَواَ�ـاِت اْلُبَخـاِريِّ   ""َجَهَر ِفیِهَما ِ�اْلِقَراَءةِ َجَهَر ِفیِهَما ِ�اْلِقَراَءةِ ""َوَقْوُلُه ِفي اْلَحِدیِث اْألَوَّ اِت اْلُبَخ ِض ِرَواَ� ُر""َ�ْجَهـُر"  ::ِفي َ�ْع ُن َوَنَقـَل اْبـُن   ،،"َ�ْجَه َل اْب َوَنَق
لَّى ى اْلَجْهِر ِفي َصَالِة اِالْسِتْسَقاِء، َوَأَخـَذ ِمْنـُه َ�ْعُضـُهْم َأنََّهـا َال ُتَصـلَّى َعلَ َعلَ   ::ُه ُمْجَمٌع َعَلْیِه َأيْ ُه ُمْجَمٌع َعَلْیِه َأيْ َ�طَّاٍل َأنَّ َ�طَّاٍل َأنَّ  ا َال ُتَص ُهْم َأنََّه ُه َ�ْعُض َذ ِمْن ى اْلَجْهِر ِفي َصَالِة اِالْسِتْسَقاِء، َوَأَخ

 ".".َوَلْو َ�اَنْت ُتَصلَّى ِفي اللَّْیِل َألََسرَّ ِفیَها َنَهاًراَوَلْو َ�اَنْت ُتَصلَّى ِفي اللَّْیِل َألََسرَّ ِفیَها َنَهاًرا  ،،إالَّ ِفي النََّهارِ إالَّ ِفي النََّهارِ 
 الكالم على الثابت.الكالم على الثابت.  ،،ما یلزمما یلزم  ،،الال
 ".".رَّ ِفیَها َنَهاًرا َوَلَجَهَر ِفیَها َلْیًال رَّ ِفیَها َنَهاًرا َوَلَجَهَر ِفیَها َلْیًال ُتَصلَّى ِفي اللَّْیِل َألَسَ ُتَصلَّى ِفي اللَّْیِل َألَسَ   َوَلْو َ�اَنْت َوَلْو َ�اَنْت ""

 وهو �جهر.وهو �جهر.  ،،ما یلزم مثل الكسوف ُتصلى في اللیل والنهارما یلزم مثل الكسوف ُتصلى في اللیل والنهار
 ".".َوِفي َهَذا اْألَْخِذ ُ�ْعٌد َال َ�ْخَفىَوِفي َهَذا اْألَْخِذ ُ�ْعٌد َال َ�ْخَفى  ،،َوَلَجَهَر َلْیًال ِفیَهاَوَلَجَهَر َلْیًال ِفیَها""

 ُ�عد صالة الكسوف ُتصلى في اللیل والنهار جهًرا.ُ�عد صالة الكسوف ُتصلى في اللیل والنهار جهًرا.
 ......................طالب: .طالب: .

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

 ما ُحِفظ أنها ُصلیت �اللیل.ما ُحِفظ أنها ُصلیت �اللیل.  ،،لكنهالكنها
 طالب: ............طالب: ............

ذَ�ر في الخطبة لیست �معنى مراسم الخطبة التي فیها ما ال ُ�حتـاج إلیـه فـي هـذا الموضـع، إنمـا ُیـذَ�ر فـي  الخطبة لیست �معنى مراسم الخطبة التي فیها ما ال ُ�حتاج إلیه في هذا الموضع، إنما ُی
طرهــذا الموضــع مــا ُ�حتــاج إلیــه مــن بیــان الســبب المــانع مــن نــزول القطــر نزول الق من  مانع  سبب ال یان ال من ب یه  تاج إل ما ُ�ح لدعاءوالــدعاء  ،،هذا الموضع  من الــتخلص مــن و و   ،،وا لتخلص  ا

األخرى لو تعرض لمسائل لبیان أحكام شرعیة مثًال التي هي من مقاصد األخرى لو تعـرض لمسـائل لبیـان أحكـام شـرعیة مـثًال التـي هـي مـن مقاصـد   المظالم، لكن المسائلالمظالم، لكن المسائل
 ُ�قَتصر على ما ُ�حتاج إلیه.ُ�قَتصر على ما ُ�حتاج إلیه.  ،،ال �أس، إنما ُیبین ما �حتاج إلیهال �أس، إنما ُیبین ما �حتاج إلیهففالخطبة الخطبة 

 طالب: ............طالب: ............
لصیف، لصـیف، في وقت المطر، البلدان التي وقت أمطارهم في الصیف ُتصلى في افي وقـت المطـر، البلـدان التـي وقـت أمطـارهم فـي الصـیف ُتصـلى فـي ا  ،،في وقت الموسمفي وقت الموسم

 عند الحاجة إلیه.عند الحاجة إلیه.  ،،إلى المطرإلى المطرالمقصود أنها عند الحاجة المقصود أنها عند الحاجة 
يُّ َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسـِجَد َیـْوَم اْلُجُمَعـِة َوالنَِّبـيُّ : : َوَعْن َأَنسٍ َوَعْن َأَنسٍ "" ِة َوالنَِّب ْوَم اْلُجُمَع ِجَد َی ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ بُ َقـاِئٌم َ�ْخُطـبُ   -َص اِئٌم َ�ْخُط   ،،َق

ُبلُ َواْنَقَطعَ َواْنَقَطعَ   ،،َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ َهَلَكْت اْألَْمَوالُ َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ َهَلَكْت اْألَْمَوالُ  ُبلُ ْت السُّ َ َفاْدُع للااََّ   ،،ْت السُّ  ".".َفَرَفَع َیَدْ�هِ َفَرَفَع َیَدْ�هِ   ،،َناَناُ�ِغیثُ ُ�ِغیثُ   -َعزَّ َوَجلَّ َعزَّ َوَجلَّ -َفاْدُع للااَّ
 ُ�غثنا؟ُ�غثنا؟  أمأمفادع هللا ُ�غیُثنا فادع هللا ُ�غیُثنا 

 طالب: ُ�غثنا.طالب: ُ�غثنا.
 عندك؟عندك؟ماذا ماذا 

 طالب: ُ�غیُثنا.طالب: ُ�غیُثنا.
 القاعدة: هل هي جواب طلب؟ هل ُ�غثنا أو ُ�غیُثنا جواب الطلب؟القاعدة: هل هي جواب طلب؟ هل ُ�غثنا أو ُ�غیُثنا جواب الطلب؟

 طالب: ............طالب: ............
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 غیثنا؟ غیثنا؟ هل هي جواب طلب أو من أجل أن �ُ هل هي جواب طلب أو من أجل أن �ُ 
 طالب: ............طالب: ............

لبنـــه إن قلنـــا: جـــواب طلـــبألأل جواب ط نا:  منا شـــرطً   ،،نه إن قل شرطً وقـــدَّ منا  رً   ااوقدَّ رً ُمقـــدَّ قدَّ تدع، قلنـــا: ادع هللا �عنـــي إن تـــدعااُم ني إن  نا: ادع هللا �ع كون هللا ُ�غثنـــا، فیكـــون   ، قل نا، فی هللا ُ�غث
 على الدعاء ال محالة �حیث ال یتخلَّف، فیكون جوا�ه.على الدعاء ال محالة �حیث ال یتخلَّف، فیكون جوا�ه.  ااالغوث مرتَّبً الغوث مرتَّبً 

 وهو الظاهر.وهو الظاهر.  أما إذا قلت: ادع هللا ُ�غیثنا �عني من أجل أن ُ�غیثنا ما احتجت تجزم،أما إذا قلت: ادع هللا ُ�غیثنا �عني من أجل أن ُ�غیثنا ما احتجت تجزم،
     طالب: �الیاء؟طالب: �الیاء؟

 عم �الیاء على الظاهر؟ �ان یتبادر إلى الذهن أنه جواب طلب، لكنه ما هو �جواب طلب.   عم �الیاء على الظاهر؟ �ان یتبادر إلى الذهن أنه جواب طلب، لكنه ما هو �جواب طلب.   نن
االلَُّهـمَّ َأِغْثَنـا««"َوَرَفَع النَّاُس َأْیِدَیُهْم" ُثمَّ َقاَل: "َوَرَفَع النَّاُس َأْیِدَیُهْم" ُثمَّ َقاَل:   ::َزاَد اْلُبَخاِريُّ ِفي ِرَواَ�ةٍ َزاَد اْلُبَخاِريُّ ِفي ِرَواَ�ةٍ "" مَّ َأِغْثَن اِريّ َوِفـي اْلُبَخـاِريّ   ،،»»اللَُّه ي اْلُبَخ ِقَناَأْسـِقَنا««  ::َوِف   ،،»»َأْس
َعاُء ِ�ِإْمَساِكَهاَفَذَكَر الْ َفَذَكَر الْ   »»ُهمَّ َأِغْثَناُهمَّ َأِغْثَنااللَّ اللَّ «« َعاُء ِ�ِإْمَساِكَهاَحِدیَث َوِفیِه الدُّ ْمَطارِ   ::َأيْ َأيْ   ،،َحِدیَث َوِفیِه الدُّ َحاِب َعْن اإلِْ ْمَطارِ السَّ َحاِب َعْن اإلِْ  ".".السَّ

 �الدعاء �إمساكها في الجمعة األخرى.�الدعاء �إمساكها في الجمعة األخرى.
 ..ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ""

َماِء ِمـْن َسـحَ : : َتَماُمُه ِمْن ُمْسِلمٍ َتَماُمُه ِمْن ُمْسِلمٍ  حَ َقاَل َأَنٌس: َفَال َ�للاَاَِّ َما َنَرى ِفي السَّ ْن َس َماِء ِم ا َبیْ اٍب َوَال َقَزَعـٍة، َوَمـا َبیْ َقاَل َأَنٌس: َفَال َ�للاَاَِّ َما َنَرى ِفي السَّ ٍة، َوَم ْینَ َنَنـا َوَ�ـْینَ اٍب َوَال َقَزَع ا َوَ�   َنَن
ــٍت َوَال َدارٍ  ــْن َبْی ــْلٍع ِم ٍت َوَال َدارٍ َس ْن َبْی ْلٍع ِم ــْرسِ   ،،َس ــُل التُّ ــَحاَ�ٌة ِمْث ــِه َس ــْن َوَراِئ ــْت ِم ــاَل: َفَطَلَع ُل التُّْرسِ َق َحاَ�ٌة ِمثْ ْن َوَرائِِه َس ــَماَء   ،،قَاَل: َفَطَلعَْت ِم ــَطْت السَّ ــا َتَوسَّ َماَء َفَلمَّ َطْت السَّ َفَلمَّا َتَوسَّ

ْمَس َسْبًتا ْمَس َسْبًتااْنَتَشَرْت ُثمَّ َأْمَطَرْت َقاَل: َفَال َ�للاَاَِّ َما َرَأْیَنا الشَّ  ".".اْنَتَشَرْت ُثمَّ َأْمَطَرْت َقاَل: َفَال َ�للاَاَِّ َما َرَأْیَنا الشَّ
 ..اا"سبًتا" �عني أسبوعً "سبًتا" �عني أسبوعً 

مَّ ُثــمَّ "" وُل للااَِّ َدَخــَل َرُجــٌل ِمــْن َذِلــَك اْلَبــاِب ِفــي اْلُجُمَعــِة اْلُمْقِبَلــِة َوَرُســوُل للااَِّ ُث ِة َوَرُس ِة اْلُمْقِبَل ي اْلُجُمَع اِب ِف َك اْلَب ْن َذِل ٌل ِم َل َرُج ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َدَخ لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اِئٌم َقــاِئٌم   -َص َق
َوالُ َهَلَكْت اْألَْمـَوالُ   ،،َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ   ،،َ�ْخُطُب َفاْسَتْقَبَلُه َقاِئًماَ�ْخُطُب َفاْسَتْقَبَلُه َقاِئًما ـُبلُ َواْنَقَطعَ َواْنَقَطَعـ  ،،َهَلَكْت اْألَْم ُبلُ ْت السُّ َ َفـاْدُع للااََّ   ،،ْت السُّ اْدُع للااَّ ُكَها ُ�ْمِسـُكَها َف ُ�ْمِس

   ".".َعنَّاَعنَّا
 وهل هو السائل األول أو غیره؟ محل خالف بین أهل العلم والروا�ات محتملة.وهل هو السائل األول أو غیره؟ محل خالف بین أهل العلم والروا�ات محتملة.

وُل للااَِّ َقاَل: َفَرَفـَع َرُسـوُل للااَِّ "" َع َرُس ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َفَرَف لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َیَدْ�ـِه ُثـمَّ َقـاَل:   -َص مَّ َق ِه ُث االلَُّهـمَّ َحَواَلْیَنـا َوَال َعَلْیَنـا««َیَدْ� ا َوَال َعَلْیَن مَّ َحَواَلْیَن مَّ للَُّهـمَّ اا  ،،اللَُّه للَُّه
ــَجرِ َعلَى اْآلكَاِم َوالَعَلــى اْآلَكــاِم َوال ــَراِب َوُ�ُطــوِن اْألَْوِدَ�ــِة، َوَمَناِبــِت الشَّ َجرِ ظِّ ِة، َوَمَنابِِت الشَّ َراِب َوُ�طُوِن اْألَْوِدَ� ي فِي َقــاَل: َفاْنَقَلَعــْت َوَخَرْجَنــا َنْمِشــي ِفــي   ،،»»ظِّ ا َنْمِش قَاَل: َفاْنَقَلعَْت َوَخَرْجَن

ْمسِ  ْمسِ الشَّ  ..الشَّ
ُل َقاَل: َال َأْدِري    ُجُل اْألَوَّ ُل َقاَل: َال َأْدِري َقاَل َشِر�ٌك: َفَسَأْلت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َأُهَو الرَّ ُجُل اْألَوَّ  اْنَتَهى.اْنَتَهى.  ..َقاَل َشِر�ٌك: َفَسَأْلت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َأُهَو الرَّ

ى ُمَصنُِّف: َلْم َأِقْف َعَلـى َقاَل الْ َقاَل الْ  اَن، َتْسـِمَیِتِه ِفـي َحـِدیِث َأَنـٍس. َوَهـَالُك اْألَْمـَواِل َ�ُعـمُّ اْلَمَواِشـَي َواْألَْطَیـاَن، ُمَصنُِّف: َلْم َأِقْف َعَل َي َواْألَْطَی مُّ اْلَمَواِش َواِل َ�ُع َالُك اْألَْم ٍس. َوَه ِدیِث َأَن ي َح ِمَیِتِه ِف َتْس
ِبـِل ِ�َسـَبِب َعـَدِم اْلَمْرَعـى َواْألَْقـَواِت؛ َأْو ِألَ  َفِر ِلَضْعِف اإلِْ ُبِل ِعَباَرٌة َعْن َعَدِم السَّ َواِت؛ َأْو ِألَ َواْنِقَطاُع السُّ ى َواْألَْق َدِم اْلَمْرَع َبِب َع ِل ِ�َس ِب َفِر ِلَضْعِف اإلِْ ُبِل ِعَباَرٌة َعْن َعَدِم السَّ مَّا مَّـا نَُّه لَ نَّـُه لَ َواْنِقَطاُع السُّ

 ".".ِس ِمْن الطََّعاِم َلْم َ�ِجُدوا َما َ�ْحِمُلوَنُه إَلى اْألَْسَواقِ ِس ِمْن الطََّعاِم َلْم َ�ِجُدوا َما َ�ْحِمُلوَنُه إَلى اْألَْسَواقِ َنَفَذ َما ِعْنَد النَّاَنَفَذ َما ِعْنَد النَّا
 طالب: ............طالب: ............

 االقتصار على الوارد هو األصل.االقتصار على الوارد هو األصل.
 طالب: ............طالب: ............

 إذا لم �عرف الذي ال �عرف ما هو متعبَّد بلفظه، المقصود المعنى.إذا لم �عرف الذي ال �عرف ما هو متعبَّد بلفظه، المقصود المعنى.
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 طالب: ............طالب: ............
 الزروع.الزروع.  الزروعالزروع

 طالب: ............طالب: ............
 الفرق بین السحاب والقزعة؟الفرق بین السحاب والقزعة؟  ماما

 طالب: ............طالب: ............
ع؟ ع؟ُمتقطِّ  ُمتقطِّ

 طالب: ............طالب: ............
ع.  ههقیل هذا أخذ �عض الشعر وترك �عضقیل هذا أخذ �عض الشعر وترك �عض ع.مثل القزعة في السماء ُتقطِّ  مثل القزعة في السماء ُتقطِّ

 طالب: ............طالب: ............
 فیه أخذ �عض شعر رأس الصبي وترك �عض.فیه أخذ �عض شعر رأس الصبي وترك �عض.

ــُه: "" ُه: َوَقْوُل ــا""َوَقْوُل اُ�ِغیُثَن ــْتُح َحــْرِف اْلُمَضــاَرَعةِ َ�ْحَتمِ َ�ْحَتِمــ  ""ُ�ِغیُثَن اَرَعةِ ُل َف ْرِف اْلُمَض ْتُح َح ــا ِمــْن اْلَغْیــِث َأْو اْلَغــْوِث، ُل َف ــُه ِمــْن َغــاَث إمَّ ْوِث،  َعَلــى َأنَّ ِث َأْو اْلَغ ْن اْلَغْی اَث إمَّا ِم ْن َغ ى َأنَُّه ِم  َعَل
ُح َهــَذا َقْوُلــُه: َغاَثــِة َوُ�ــَرجِّ ــُه ِمــْن اإلِْ ُه:َوَ�ْحَتِمــُل َضــمُُّه َعَلــى َأنَّ َذا َقْوُل ُح َه َرجِّ ِة َوُ� َغاَث ْن اإلِْ ى َأنَُّه ِم مُُّه َعَل ُل َض االلَُّهــمَّ َأِغْثَنــا««  َوَ�ْحَتِم مَّ َأِغْثَن ــُه   ،،»»اللَُّه َلــٌة َعَلــى َأنَّ ى َأنَُّه َوِفیــِه َدَال ٌة َعَل یِه َدَالَل َوِف

َب َلُه اْلبُ َیْدُعو إَذا َ�ُثَر اْلمَ َیْدُعو إَذا َ�ُثَر اْلمَ  َب َلُه اْلبُ َطُر، َوَقْد َبوَّ َعاِء إَذا َ�ُثَر اْلَمَطُر)  ::َخاِريُّ َخاِريُّ َطُر، َوَقْد َبوَّ َعاِء إَذا َ�ُثَر اْلَمَطُر)(َ�اُب الدُّ  ..َوَذَكَر اْلَحِدیثَ َوَذَكَر اْلَحِدیثَ   ،،(َ�اُب الدُّ
اِفِعيُّ ِفـي ُمْسـَنِدِه، َوُهـَو ُمْرَسـٌل ِمـْن َحـِدیِث اْلُمطَِّلـِب ْبـِن َحْنَطـٍب  ٍب َوَأْخَرَج الشَّ ِن َحْنَط ِب ْب ِدیِث اْلُمطَِّل ْن َح ٌل ِم َو ُمْرَس َنِدِه، َوُه ي ُمْس اِفِعيُّ ِف يَّ َأنَّ النَِّبـيَّ : : َوَأْخَرَج الشَّ ُ -َأنَّ النَِّب ُ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص

لَّمَ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  ِه َوَس ِر:اَن َ�ُقــوُل ِعْنــَد اْلَمَطــِر:�َ َ�ــ  -َعَلْی َد اْلَمَط وُل ِعْن ْدٍم َوَال اللَُّهــمَّ ُســْقَیا َرْحَمــٍة َال ُســْقَیا َعــَذاٍب َوَال َبــَالٍء َوَال َهــْدٍم َوَال ««  اَن َ�ُق َالٍء َوَال َه َذاٍب َوَال َب ْقَیا َع ٍة َال ُس ْقَیا َرْحَم مَّ ُس اللَُّه
َجِر اللَُّهمَّ َحَواَلْیَنا َوَال َعَلْیَنا  ،،َغَرقٍ َغَرقٍ  َراِب، َوَمَناِبِت الشَّ َجِر اللَُّهمَّ َحَواَلْیَنا َوَال َعَلْیَنااللَُّهمَّ َعَلى الظِّ َراِب، َوَمَناِبِت الشَّ  ".".»»اللَُّهمَّ َعَلى الظِّ

     �كفي �كفي.�كفي �كفي.
 

 


