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    ))))من ا�حا3ات الصوتية من ا�حا3ات الصوتية من ا�حا3ات الصوتية من ا�حا3ات الصوتية ذكرات تم تفريغها سما%

    إعداد طالب وطا:ات 9ية ال8يعةإعداد طالب وطا:ات 9ية ال8يعةإعداد طالب وطا:ات 9ية ال8يعةإعداد طالب وطا:ات 9ية ال8يعة                                                                                                        
 انتساب مطورانتساب مطورانتساب مطورانتساب مطور

 
    نسخة مدققة و مزيدةنسخة مدققة و مزيدةنسخة مدققة و مزيدةنسخة مدققة و مزيدة

    �IJ��IJ��IJ��IJهههه� 

 
 

    ))))    كتب اهللا أجر R من عمل P إعدادها وجعلها N صدقة جاريةكتب اهللا أجر R من عمل P إعدادها وجعلها N صدقة جاريةكتب اهللا أجر R من عمل P إعدادها وجعلها N صدقة جاريةكتب اهللا أجر R من عمل P إعدادها وجعلها N صدقة جارية    ((((
    

    ا�ملكة العربية السعوديةا�ملكة العربية السعوديةا�ملكة العربية السعوديةا�ملكة العربية السعودية
Wعليم العاXوزارة اWعليم العاXوزارة اWعليم العاXوزارة اWعليم العاXوزارة ا    

    جامعة اإلمام \مد بن  سعود اإلسالميةجامعة اإلمام \مد بن  سعود اإلسالميةجامعة اإلمام \مد بن  سعود اإلسالميةجامعة اإلمام \مد بن  سعود اإلسالمية
    عمادة اXعليم عن بعدعمادة اXعليم عن بعدعمادة اXعليم عن بعدعمادة اXعليم عن بعد

 9ية ال8يعة ـ االنتساب ا�طور9ية ال8يعة ـ االنتساب ا�طور9ية ال8يعة ـ االنتساب ا�طور9ية ال8يعة ـ االنتساب ا�طور                            



 
 
 
 
 

 

� ��������د��מ                ����
 
 

 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه c الطبعة اaهائية �ذكرات 9ية ال8يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكg من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطا:ات 9ية ال8يعة انتساب مطور 
 ها Xكون c الطبعة اaهائيةواخlنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيق 

 يصل للكمال sلو من اrطأ وال وألنها جهد ب8ي ال 
 فvجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه x ا�وضوع ا�خصص zلك x منتدى ا�ستوى اrاص با�ذكرة    
 com.x : www.imam٨ منتدى مكتبة 9ية ال8يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد اXنبيه عليها من قبل القائم� P إعداد ا�ذكرات     

  
 ونسأل اهللا جزيل ا�واب ل� من يع� P ذلك ويشار�نا فيه 

  
                          

 )ور�موعة إعداد مذكرات 9ية ال8يعة انتساب مط (                         
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 مفردات ا�قررمفردات ا�قررمفردات ا�قررمفردات ا�قرر

.:الصالح مقدمة x علوم ا�ديث من كتاب علوم ا�ديث البن :أوال

 .مظان معرفته ا�قطوع و: اaوع ا�امن  -�

 .ا�رسل وما يتعلق :اaوع اXاسع- -٢

 .ا�نقطع والفرق بينه وب� ا�رسل: اaوع العا� -٣-

ا�عضل وما يتعلق به من :  اaوع ا�ادي ع8 -٤-
موقوفا ومرفو% أو  روى ما ا�ؤنن و ا�عنعن و ا:ال�ت و

 .مرسال ومتصال

 ا�دلس وأقسامه: اaوع ا�ا� ع8- -٥

الشاذ وما يتعلق به من ا�عروف : اaوع ا�الث ع8- -٦
 .وا�حفوظ

 .معرفة وما يتعلق به: ع8 اaوع الرابع -٧-

 معرفة االعتبار وا�تابعات: اaوع اrامس ع8- -٨

 .والشواهد

 معرفه ا�علل: اaوع ا�امن ع8 -٩-

 x ا�� وا�سند ا�ضطرب: اaوع اXاسع ع8 -١٠-

ومدرج ا�� ومدرج : ا�درج: اaوع الع8ون- -١١
 اإلسناد

ا�وضوع طريق معرفة : اaوع ا�ادي والع8ون -١٢-
ترد x ككتب  ل�الوضع ،أسباب الوضع، بعض العبارات ا

ال أصل N ، : الضعفاء وا�وضو%ت و�تب ا��م من قو�م 
 .يصح وال يثبت ،ليس بصحيح ال ليس N أصل ،

،ووقوعه  ا�قلوب وأقسامه: اaوع ا�ا� والع8ون - -١٣
 .x ا��

 
    طرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديث    اسم الراوياسم الراوياسم الراوياسم الراوي    رقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديث    ا:ابا:ابا:ابا:اب

 صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ عمرعبد اهللا بن  �    باب صالة ا�ماعة واإلمامةباب صالة ا�ماعة واإلمامةباب صالة ا�ماعة واإلمامةباب صالة ا�ماعة واإلمامة

J ي نف� بيده لقد همت أبو هريرةzوا 

 إنما جعل اإلمام  ؤتم به ،، �
�J ،، اس فليخففaإذا أم أحدكم ا. 

 .يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا أبو مسعود ¤�

 .ذات  لة �صليت مع رسول اهللا  ابن عباس ¦�
 .رأى رجًال يص§ خلف الصف �هللا أن رسول ا وابصة بن معبد ��

�I إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ© الصالة وعليكم أبو هريرة. 
�ª أم ورقة  «aـ أمرها أن تؤم أهل دارها �أن ا. 

 .صلوا P من قال ال ¬ إال اهللا ابن عمر ¦�

 ...أول ما فرضت الصالة %ئشة �    باب صالة ا�سافر وا�ريض باب صالة ا�سافر وا�ريض باب صالة ا�سافر وا�ريض باب صالة ا�سافر وا�ريض 
I ـ إذا خرج مس¯ة �سول اهللا ®ن ر أنس.. 

ª ابن عباس  «aتسعة ع8 �أقام ا 
 

    طرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديث    اسم الراوياسم الراوياسم الراوياسم الراوي    رقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديث    ا:ابا:ابا:ابا:اب

 ...إذا ار²ل قبل أن تزيغ �®ن اa»  أنس ¦ 
�J صل قائماً فإن لم تستطع عمران بن ا�ص�... 

 ..ت نته� أقوام عن ودعهم ا�ما% عبدا هللا بن عمر �    باب ا�معةباب ا�معةباب ا�معةباب ا�معة

 .ا�معة ثم نن´ف �كنا نص§ مع رسول اهللا  سلمة بن األكوع �
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I طب يوم ا�معة قائماً فجاءت ع¯ �®ن رسول اهللا  جابر بن عبد اهللاs.. 

ª طب قائماً ثم ¶لس �®ن رسول اهللا  جابر بن سمرةs 

 إذا خطب ا¸رت عيناه �®ن رسول اهللا  جابر بن عبد اهللا ·
 ...إذا قلت لصاحبك انصت هريرةأبو  ��

 العيد ثم رخص x ا�معة �ص¹ اa»  زيد بن األرقم ¤�
�ª إذا ص¹ أحدكم ا�معة فليصل بعدها أربعاً  أبو هريرة 

 .فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم أبو هريرة ¦�

 وطائفة وجاه العدو �أن طائفة صلت مع اa»  صالح بن خوات �    باب صالة اrوفباب صالة اrوفباب صالة اrوفباب صالة اrوف

    طرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديث    اسم الراوياسم الراوياسم الراوياسم الراوي    رقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديث    ا:ابا:ابا:ابا:اب
 …يشهدون �أن ر�باً جاؤوا اa»  أبو عم¯ �    باب صالة العيدين باب صالة العيدين باب صالة العيدين باب صالة العيدين 

J أنس  «aن ا®� ºال يغدو يوم الفطر ح.. 

 …أمرنا أن «رج العواتق أم عطية ¤
ª وأبـو بكـر وعمـر يصـلون العيـدين  �®ن رسول اهللا  ابن عمر

 ..قبل
 ..ص¹ يوم العيد ر�عت� لم يصل �أن اa»  ابن عباس ·

 …اXكب¯ x الفطر سبع عمرو بن شعيب ��

 ..ا�دينة و�م يومان يلعبون فيهما �قدم رسول اهللا  أنس ¤�
 …أنهم أصابهم مطر x عيد فص¹ بهم x ا�سجد أبو هريرة ·�

 انكسفت الشمس ا�غ¯ة �    باب صالة الكسوفباب صالة الكسوفباب صالة الكسوفباب صالة الكسوف
I ت الشمسا«سف ابن عباس.. 

 …متواضعاً  �خرج رسول اهللا  ابن عباس �    باب صالة االستسقاءباب صالة االستسقاءباب صالة االستسقاءباب صالة االستسقاء

 …قحوط ا�طر �ش½ اaاس إ© رسول اهللا  %ئشة  �
ª استس¿ بالعباس �أن عمر  أنس.. 

    طرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديث    اسم الراوياسم الراوياسم الراوياسم الراوي    رقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديث    ا:ابا:ابا:ابا:اب

 … كونن من أمº أقوام يستحلون أبو موÀ �    باب اللباسباب اللباسباب اللباسباب اللباس

 ..أن ن8ب � رسول اهللا نÁ حذيفة �
I ن بن عوف �رخص رسول اهللا  أنس  لعبد ال̧ر

 ..ال يتمن� أحدكم ا�وت أنس �    كتاب ا�نائزكتاب ا�نائزكتاب ا�نائزكتاب ا�نائز
I لقنوا موتاكم ال ¬ إال اهللا أبو سعيد وأبو هريرة.. 

 "..يس"اقرؤوا P موتاكم  معقل بن يسار ¤

ª سلمة �دخل رسول اهللا  أم سلمة Âأ P… 
 وÃن نغسل ابنته �دخل علينا رسول اهللا  م عطيةأ ��

�J ثالثة أثواب �كفن رسول اهللا  %ئشة x… 

 …لو مت قب§ ،، ¦�
 x قصة الغامدية ـ ثم أمر بها فص¹ عليها بريدة ��
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 ..برجل قتل نفسه �أÄ رسول اهللا  جابر بن سمرة ��

�I حذيفة  «aأن ا�  aعن ا Áن ين®… 

 …نÆ اaجاÅ �أن اa»  بو هريرةأ ¤�
�¦ ¹  Âن بن أ  ..®ن زيد يكP Ç جنائزنا أربعاً  عبد ال̧ر

 J· من شهد ا�نازة أبو هريرة… 
J� أبا بكر وعمر يمشون �رأى رسول اهللا  عبد اهللا بن عمر.. 

I� إذا رأيتم ا�نازة فقوموا أبو سعيد… 

I� ابن عمر x القبور فقولوا بسم اهللا إذا وضعتم موتاكم... 

    طرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديثطرف ا�ديث    اسم الراوياسم الراوياسم الراوياسم الراوي    رقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديثرقم ا�ديث    ا:ابا:ابا:ابا:اب
 I� إذا فرغ من دفن ا�يت �®ن رسول اهللا  عثمان. 

 ...كنت نهيتكم عن زيارة القبور بريدة �¤
 ...لعن اهللا زائرات القبور أبو هريرة �¤

 ...ا�يت يعذب x قÇه بما نيح عليه ابن عمر ¤¤

 ....ال تدفنوا موتاكم بالليل جابر ·¤
 ...اصنعوا آلل جعفر طعاماً  عبد اهللا بن جعفر �¤

 ...بعث معاذاً إ© ا من �أن اa»  ابن عباس �    كتاب ا لزËةكتاب ا لزËةكتاب ا لزËةكتاب ا لزËة
 ..كتب N هذه فريضة �أن أبا بكراً  أنس �

I عمرو بن شعيب P تؤخذ صدقات ا�سلم�... 

 ...إذا ®نت لك مائتا درهم ع§ ·
�J س أواق جابرÌ ليس فيما دون.. 

 ...فيما سقت السماء والعيون سالم بن عبد اهللا ¤�

�ª Àال تأخذوا الصدقة إال من هذه األصناف أبو مو.. 
 ....ومعها ابنة �ا �أن امرأة أتت اa»  عمرو بن شعيب ��

�J مس أبو هريرةrز اËالر Íو... 
 من �رض رسول اهللا ف ابن عمر �    باب صدقة الفطرباب صدقة الفطرباب صدقة الفطرباب صدقة الفطر

ً
 ...زËة الفطر صا%

 ...ا د العليا حكيم بن حزام I    باب صدقة اXطوعباب صدقة اXطوعباب صدقة اXطوعباب صدقة اXطوع

 ...إذا أنفقت ا�رأة من طعام بيتها %ئشة ·
 ...ال ²ل الصدقة لغÏ إال rمسة أبو سعيد �    باب قسمة الصدقاتباب قسمة الصدقاتباب قسمة الصدقاتباب قسمة الصدقات
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    ))))����((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    : : : : ينينينينأأأأا�نهج مكون من جزا�نهج مكون من جزا�نهج مكون من جزا�نهج مكون من جز

 ث ا�زء األول مصطلح ا�دي �
 .ا�زء ا�ا� األحاديث ا�ختارة من كتاب الصالة من بلوغ ا�رام �

وÑسن أن أذكر لكم  ،همنأيها اإلخوة سبق أن درستموه x ا�ستوى األول وÍ ا�ستوى ا�ا� مقدمات   :مصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديث
ا�ديث علٌم أساx Öٌ معرفة أهل العلم يقولون إن مصطلح ف ،شيئا Óا ¶در االعتماد به واXذك¯ به P وجه اÒوام

واية رواية حديث رسول اهللا  ،�حديث رسول اهللا   �وذلك أن هذا العلم هو ما يسØ بالعلم اzي تعرف به قوان� الر×
 ورداً، 

ً
 . "حديثحديثحديثحديث"وÙمة  "مصطلحمصطلحمصطلحمصطلح"9مة من : ينأمكونة من جز مصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثو�ذا 9مة قبوال
 ؟؟؟؟ما ا�راد بكلمة ُمْصَطلحما ا�راد بكلمة ُمْصَطلحما ا�راد بكلمة ُمْصَطلحما ا�راد بكلمة ُمْصَطلح �
ما  مثل ،،،،اتفاق قوم أو ßاعة P استعمال لفظة من األلفاظ x غ¯ ما استعملت �ا x أصل العربيةاتفاق قوم أو ßاعة P استعمال لفظة من األلفاظ x غ¯ ما استعملت �ا x أصل العربيةاتفاق قوم أو ßاعة P استعمال لفظة من األلفاظ x غ¯ ما استعملت �ا x أصل العربيةاتفاق قوم أو ßاعة P استعمال لفظة من األلفاظ x غ¯ ما استعملت �ا x أصل العربية ::::ح x اللغةح x اللغةح x اللغةح x اللغةاالصطالاالصطالاالصطالاالصطال 

ثيب فاِعله : وبعضهم يعرفه، P سبيل اإللزامفيه طلب ®ن الما   أنهاصطلحوا P "الواجب: "قال الفقهاء مثالً 
ُ
P ما أ

 الساقط  هو: وأصل الواجب x اللغة، وُعوقِب تار�ه
ً̄ا وبنُ  أطاعت: و�ذا قال الشاعر ِم حº ®ن أول  عن***نهاهم عوٍف أم

ْ
ل  واجِب الس×

 .أول ساقط x ا�عر�ةأي 
 لفظة x غ¯ ما استُعملت �ا ال بأس وال ُمشاحة x االصِطالح كما يقولأي ون عملفأي قوم يست
  .أهل العلم

 .الشق ا�ا� من مصطلح ا�ديث
  لمة ا�ديث؟لمة ا�ديث؟لمة ا�ديث؟لمة ا�ديث؟ما ا�راد بكما ا�راد بكما ا�راد بكما ا�راد بك �
 ضد القديمضد القديمضد القديمضد القديم ::::ا�ديث لغةا�ديث لغةا�ديث لغةا�ديث لغة 

  ....من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو وصٍف َخلåِ أو ُخلåُِ من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو وصٍف َخلåِ أو ُخلåُِ من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو وصٍف َخلåِ أو ُخلåُِ من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو وصٍف َخلåِ أو ُخلåُِ     �هو ما أُضيَف إِ© اäa» هو ما أُضيَف إِ© اäa» هو ما أُضيَف إِ© اäa» هو ما أُضيَف إِ© اäa»  ::::اصطالحا عند أهل ا�ديثاصطالحا عند أهل ا�ديثاصطالحا عند أهل ا�ديثاصطالحا عند أهل ا�ديث
 أنä 9مة 

ä
 : �تمعة كمضاف ومضاف إ ه تعÏ عند أهل العلم ما ي§ "ُمْصطلح ا�ديث"إال
 .ه أحوال السند من حيث القبول والردهو علم يعرف ب :مصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديثمصطلح ا�ديث �
        ::::ا�ديث اaبوي مقسم إ© قسم�ا�ديث اaبوي مقسم إ© قسم�ا�ديث اaبوي مقسم إ© قسم�ا�ديث اaبوي مقسم إ© قسم�    ����

ند / / / /                     القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول äندالس äندالس äندالس äوهو سلسلة الر×جال ا�وصلة للم� أو ح�ية طريق الَمْ� وهو سلسلة الر×جال ا�وصلة للم� أو ح�ية طريق الَمْ� وهو سلسلة الر×جال ا�وصلة للم� أو ح�ية طريق الَمْ� وهو سلسلة الر×جال ا�وصلة للم� أو ح�ية طريق الَمْ�  :الس....  
ه اهللا تعا©: مثل قول سلسلة الرجالسلسلة الرجالسلسلة الرجالسلسلة الرجال هذا يسØ  "نافع عن ابن عمر قال أخçÇمالك  أخçÇ :حدثنا الشاف  قال" :أ¸د ̧ر

 . هذا نسميه السند، عن طريق الصحاÂ �إسناد رجال روى بعضهم عن بعض حº وصلوا بروايتهم للن» 
ند لغةً  � äفنقول استند إ© كذا أي اعتمد عليه ،ا�عتمدا�عتمدا�عتمدا�عتمد: الس . 

ند  äالس P فنعتمد xèرجة األوÒا x صحة ا�ديث وهناك عدة اعتبارات أخرى �عرفة، معرفة صحة ا�ديث من ضعفه ،
  .والسند من أهمها، والر�ن الر�� فيها يكاد يكون هو األغلب

ند اäaبوي هو ح�ية طريق الَمْ� أو سلسلة الرجال ا�وصلة للم� ::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا � äبوي هو ح�ية طريق الَمْ� أو سلسلة الرجال ا�وصلة للم�السäaند ا äبوي هو ح�ية طريق الَمْ� أو سلسلة الرجال ا�وصلة للم�السäaند ا äبوي هو ح�ية طريق الَمْ� أو سلسلة الرجال ا�وصلة للم�السäaند ا äالس . 
 . فإذا ®ن األمر كذلك فعندنا سند وعندنا م�
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ند من الìم: أهل العلم وهو ما ُفَعرفه    ،�هو êم اa» هو êم اa» هو êم اa» هو êم اa»  :ا�تـنا�تـنا�تـنا�تـن / / / /                 القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا� äإ ه الس Áما انت.  
هذه ا�ُزئية أهل العلم بذلوا جهوداً كب¯ة جًدا x ، َمْ� أصبح عندي و -يسØ إسناد ويسØ سند- أصبح عندي َسنَد 

 .أشاد بها أعداؤهم قبل إخوانهم وأهلهم ضعيفها وفق قواعد دقيقة جداً ²ريرها ومعرفة صحيحها من 
جد علم وال يوجد أمة من األمم عندها من اÒقة x نقل أخبار نبيها اÒقة ا�تناهية العلمية ال� لم يَِصل إ ها فقالوا ال يو
فهذا بفضل اهللا سبحانه وتعا© أن حفظ aا اÒين وهذا مصداق قوN تعا©  ،لمسلم�ل اما وم مثل ا�ديث حº العلم 

� 
َ
N اäِنîكر و×zا اa äُن نَز

َ
Ã اäإِن 

َ
N اäِنîكر و×zا اa äُن نَز

َ
Ã اäإِن 

َ
N اäِنîكر و×zا اa äُن نَز

َ
Ã اäإِن 

َ
N اäِنîكر و×zا اa äُن نَز

َ
Ã اäَافُِظون �َافُِظون �َافُِظون �َافُِظونإِن� �     

، وðصصة لعامه، ومقيدة �طلقه، والسنة c شارحة وموضحة �ذا القرآن ومؤ�دة ألح�مه، القرآن الكريمفاzكر هو 
 .و�ذا ال يُفرق أهل العلم ب� الكتاب والسنةلخ، إ

ند من حيث الّقبول وال: هذا العلم اzي Ãن بصدده يُعرäف بأنه äند من حيث الّقبول والعلم ُفْعرَف به أَحوال الس äند من حيث الّقبول والعلم ُفْعرَف به أَحوال الس äند من حيث الّقبول والعلم ُفْعرَف به أَحوال الس äردردردردعلم ُفْعرَف به أَحوال الس.... 
 ....األصول ال� يرجع �ا x قبول األخبار وردهااألصول ال� يرجع �ا x قبول األخبار وردهااألصول ال� يرجع �ا x قبول األخبار وردهااألصول ال� يرجع �ا x قبول األخبار وردهاأي أي أي أي     ،،،،العلم بقوان� الروايةالعلم بقوان� الروايةالعلم بقوان� الروايةالعلم بقوان� الرواية: وبعضهم عرفه بتعريف آخر وهو �

إ نا  هذا تعريف مصطلح ا�ديث يشمل األمور ال� تكلم عنها أهل العلم وأّصلوها وبيّنوها ووضحوها حº وصلت
ة اهللا عليهم ُمهجهموقد بذل أ ،السنة بهذا الش� وهذا اXحرير وهذا اaقل وأوقاتهم وأموا�م x سبيل أن  هل العلم ̧ر

 اُهللا امرئ سمَع مقال� فو%ها فأّداها إ© من  اُهللا امرئ سمَع مقال� فو%ها فأّداها إ© من  اُهللا امرئ سمَع مقال� فو%ها فأّداها إ© من  اُهللا امرئ سمَع مقال� فو%ها فأّداها إ© من óّ َóّ َóّ َóَّ نننن(: �بيضاء نقية ورجاء أن يثابوا لقول اa»  من بعدهمصلوا السنة إ© يو
ٍغ أَوõ من َسامع َورُبä حامل فقٍه إ© من هو أفقُه م

×
ٍغ أَوõ من َسامع َورُبä حامل فقٍه إ© من هو أفقُه ملم يسمعها رُبä ُمبَل
×
ٍغ أَوõ من َسامع َورُبä حامل فقٍه إ© من هو أفقُه ملم يسمعها رُبä ُمبَل
×
ٍغ أَوõ من َسامع َورُبä حامل فقٍه إ© من هو أفقُه ملم يسمعها رُبä ُمبَل
×
هذا ما ، وروي بألفاظ كث¯ة، حديث صحيح ))))نهنهنهنهلم يسمعها رُبä ُمبَل

عند أهل  إذن هذا العلم اzي ندرسه N أنواع ،يتعلق بتعريف مصطلح ا�ديث وهو من باب ا�راجعة واXذك¯ بما سبق
 :ا�ديث

        ::::أهم أنواعهأهم أنواعهأهم أنواعهأهم أنواعه    ����
فإذا صح العمود  ،نسانألنه بمöلة العمود الفقري �سم اإل ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذااعتÏ به أهل العلم عناية فائقة : ا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحا�ديث الصحيح

ألن ما سيأ÷ من أنواع سأ�حها x هذا ا�قرر  أن نستذكرهفهو مهم جدا بالنسبة ، الفقري فإن اإلنسان يستطيع ا�ر�ة
 . هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً جًدا بمعرفتكم با�ديث الصحيح

بط عن ِمثْلالالالالما اتصل َسندهُ بنَقل ما اتصل َسندهُ بنَقل ما اتصل َسندهُ بنَقل ما اتصل َسندهُ بنَقل  :ا�ديث الصحيح هوا�ديث الصحيح هوا�ديث الصحيح هوا�ديث الصحيح هو    ���� äبط عن ِمثْلَعدل تَام الض äبط عن ِمثْلَعدل تَام الض äبط عن ِمثْلَعدل تَام الض äه إ© منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحةه إ© منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحةه إ© منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحةه إ© منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحةَعدل تَام الض،،،، 
 .ف بتعريفات أخرى 9ها تصب x هذا ا�صبر× وعُ 
 .فال بد أن يكون ا�ديث متصل السند ،أصل x قبول ا�ديث الصحيح اتصال السنداتصال السنداتصال السنداتصال السندإذن 

وال بد أن ، ااااضابطضابطضابطضابطوال بد أن يكون ، عدالعدالعدالعدال    ي ا�ديثي ا�ديثي ا�ديثي ا�ديثراوراوراوراو مع اتصال السند البد أن يكون أيضا البد أن يكون ا�ديث
  .من العلة القادحةمن العلة القادحةمن العلة القادحةمن العلة القادحةوتسلم روايته ، سا�ة من الشذوذسا�ة من الشذوذسا�ة من الشذوذسا�ة من الشذوذتكون روايته 
ً́اR P األحوال  اأوضح هذا اXعريف توضيًحا ðت ً́ اأوضح هذا اXعريف توضيًحا ðت ً́ اأوضح هذا اXعريف توضيًحا ðت ً́      ::::أوضح هذا اXعريف توضيًحا ðت

ه اهللا قال ف، يكون R راٍو سمع Óن فوقهأي  اتصال السنداتصال السنداتصال السنداتصال السند �  "حدثنا الشاف "لو فرضنا x ا�ثال السابق اإلمام أ¸د ̧ر
ونافع  ،ن نافعمومالك سمع  ،وال بد أن يكون الشاف  سمع عن مالك ،سمع من شيخه الشاف يكون  أ¸د ال بد أن
فإذا قلنا اتصال السند ، وîال ال يكون ا�ديث متصل السند ،هذا أساس، �وابن عمر سمع من اa»  ،ن ابن عمرمسمع 

R حلقة مرتبطة با�لقة ال�  ،ø ®لسلسلةف �با� حº نصل إ© اäa» ا� من شيخهيعÏ أن R راٍو سمع Óن فوقه أي 
  .بعدها
و�ا �وط  السالمة من الفسق وخوارم ا�روءةالسالمة من الفسق وخوارم ا�روءةالسالمة من الفسق وخوارم ا�روءةالسالمة من الفسق وخوارم ا�روءة بالعدالةبالعدالةبالعدالةبالعدالةفإن �ا تعريفات عند أهل العلم وا�قصود  أما العدالة والضبطأما العدالة والضبطأما العدالة والضبطأما العدالة والضبط �
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 . x الفصل األول وأعيدت x الفصل ا�ا� ادرستموه
وîذا رواه با�عù أن يكون %�ا وîذا رواه با�عù أن يكون %�ا وîذا رواه با�عù أن يكون %�ا وîذا رواه با�عù أن يكون %�ا ، ، ، ، حديثه منذ أن يسمعه إ© أن يؤديهحديثه منذ أن يسمعه إ© أن يؤديهحديثه منذ أن يسمعه إ© أن يؤديهحديثه منذ أن يسمعه إ© أن يؤديهأن Ñفظ الراوي أن Ñفظ الراوي أن Ñفظ الراوي أن Ñفظ الراوي وتعريفه  ،أيضا N �وط الضبطالضبطالضبطالضبط �

    ....وهذا �ط أساÖ فيهوهذا �ط أساÖ فيهوهذا �ط أساÖ فيهوهذا �ط أساÖ فيه    ،،،،بما Ñيل ا�عا� من األلفاظبما Ñيل ا�عا� من األلفاظبما Ñيل ا�عا� من األلفاظبما Ñيل ا�عا� من األلفاظ
من أهل العلم من قد ال يستطيع ا�فظ إما لكÇ سنه أو النشغاN أو ألي  ،،،،ضبط كتابةضبط كتابةضبط كتابةضبط كتابة    ----����ضبط صدر وضبط صدر وضبط صدر وضبط صدر و    ----����        ::::    قسمانقسمانقسمانقسمانوهو وهو وهو وهو 
 ©إالكتابة ف�نوا يكتبون ßيع األحاديث ال� هم بصدد حفظها وروايتها  و�ث¯ من أهل العلم Ñفظ عن طريق ،سبب

 اإلمام أ¸د®ن  كوzلا�فظ ب� من ®ن ¶مع ب� الكتابة ووهو األجالء منهم ومنهم ، هذا أكgهم، من سيأ÷ بعدهم
ث إال : يا بÏ يوú بذلك كث¯ا فيقول البنه عبد اهللا د×

ُ
ث إال إيäاك أن ² د×
ُ
ث إال إيäاك أن ² د×
ُ
ث إال إيäاك أن ² د×
ُ
    ....ا�فظ خوانا�فظ خوانا�فظ خوانا�فظ خوانكتاب فإن كتاب فإن كتاب فإن كتاب فإن من من من من إيäاك أن ²

وصلوا إ© أوج والقدم العا ة بهذا وأيضا ®ن �م  ،ومن هذا ا�نطلق اعتù علماء ا�ديث بالكتابة كما اعتنوا با�فظ
èزمنهم ومن جاء بعدهم من باب أو x من ®ن P ظهر حفظهم ºحال هذا  ،حفظهم ®ن فائقا للغاية ،ا�فظ ح R P

وأن يكون ضابًطا ، وأن يكون الراوي عدال، ا� من ا�ديث الصحيح اتصال السندا� والشطرتعريف الشطر األول 
رووحافًظا للحديث حفًظا جيًدا مº ما قيل N اذكر ا�ديث أÄ با�ديث P وجهِه  äم وأخ äو�ذا يُقال أن ، ما تردد أو قد

هذه األمة ف�ن يراه يروي األحاديث عن اa» حافظ أبو هريرة أم¯ ا�دينة ®ن يسمع أبا هريرة وËن  مروان بن ا�كم
يا أبا هريرة حدثþ Ïديث رسول اهللا x كذا فحدثه أبو هريرة þديث أو : وËن ýيع ا:ديهة فأراد أن sتÇه فقال �

ا و�ذا حديث كذ: فلما ®ن من العام القادم د% مروان أبا هريرة وقال ،يكتب من وراء الستار اوأمر مروان ®تب ،حديث�
W العام األول �فذكر أبو هريرة  ،اذكره x رم منها حرفا واحدا، ا�ديث أو ا�ديث� كما ذكرهاs وهذا فضل ، ذكرها ولم

 :كما قال بعضهم �فاظ ®نوا Ñفظون أحاديث الرسول þ رزقتهذه األمة و، �اهللا عز وجل وهو بر�ة د%ء الرسول 
  .كما تقدم معنا من حفظ اهللا عز وجل �ذه السنة ا�طهرة وهذا ،أحفظها كما أحفظ فا²ة الكتاب

 ةفيه طبًعا ال بد أن يكون هذا الوصف للرواة مستمر �ميع السند وÍ ذلك ا�كم يتصف ß xيع روا السالمةالسالمةالسالمةالسالمة �
 أßعت األمة P �طبعا أصحاب الرسول  ،موè ابن عمر وابن عمر السند ®إلمام أ¸د والشاف  وابن مالك ونافع

 .عداXهم وضبطهم
إذن اآلن عرفنا تعريف ، سنؤجل ا�ديث عنها إ© حلقات قادمة يب¿ السالمة من الشذوذ والسالمة من الع×لة القادحةيب¿ السالمة من الشذوذ والسالمة من الع×لة القادحةيب¿ السالمة من الشذوذ والسالمة من الع×لة القادحةيب¿ السالمة من الشذوذ والسالمة من الع×لة القادحة
 . ا�ديث الصحيح اzي هو أساس ال بد من االهتمام به

باطاً قوياً جدا بما تقدم قبل هذه األنواع مرتبطة ارت ،سندرسها x هذا الفصل أنواع من ا�ديث الضعيفأنواع من ا�ديث الضعيفأنواع من ا�ديث الضعيفأنواع من ا�ديث الضعيف عندنا اآلن� 
 : قليل حول ال8ط� األساسي� للحديث الصحيح وهما

لو ا«رم اتصال لو ا«رم اتصال لو ا«رم اتصال لو ا«رم اتصال فإذا ®ن السند متصًال هذا P �ط ا�ديث الصحيح لكن  اة وضبطهماة وضبطهماة وضبطهماة وضبطهمعدالة الروعدالة الروعدالة الروعدالة الرو    ----����و اتصال السنداتصال السنداتصال السنداتصال السند----����
 .درسها بش� تفصي§سن تكون عندنا Ìسة أنواع من ا�ديث الضعيفالسند السند السند السند 
نس� هذا انقطاع x السند، فإذاً من أسباب لم يسمع من شيخه  لميذاالتصال اتصال السند أي هذا اX �ط فإذا فقد

  تكون األحاديث الضعيفة
 .انقطاع السندانقطاع السندانقطاع السندانقطاع السند األحاديث الضعيفةتكون x : السبب األولالسبب األولالسبب األولالسبب األول �
  .ضبطضبطضبطضبطالطعن x الراوي سواء ®ن x العدالة أو الالطعن x الراوي سواء ®ن x العدالة أو الالطعن x الراوي سواء ®ن x العدالة أو الالطعن x الراوي سواء ®ن x العدالة أو الx تكون األحاديث الضعيفة : السبب ا�ا�السبب ا�ا�السبب ا�ا�السبب ا�ا� �

 :سأذكرها حسب ترتيب ال8ح :نتج عنه Ìسة أنواع من األحاديث الضعيفةنتج عنه Ìسة أنواع من األحاديث الضعيفةنتج عنه Ìسة أنواع من األحاديث الضعيفةنتج عنه Ìسة أنواع من األحاديث الضعيفة وانقطاع السندوانقطاع السندوانقطاع السندوانقطاع السند
  .ا�دلسا�دلسا�دلسا�دلسثم بعد ذلك  ا�عضلا�عضلا�عضلا�عضلثم بعد ذلك ، ا�نقطعا�نقطعا�نقطعا�نقطعثم بعد ذلك ، ا�علقا�علقا�علقا�علق: ثانيها ،ا�رسلا�رسلا�رسلا�رسل: أو�ما
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 . N نو%ن سيأ÷ الìم عنه إن شاء اهللا تعا© ا�رسلا�رسلا�رسلا�رسل
وc أنواع  ،ها c أنواع ا�ديث الضعيف اzي به سقط x اإلسناد أو انقطاع x السندهذه األنواع اrمسة ال� ذكرت

 هذهف، مدلسمدلسمدلسمدلسحديث ، معضلمعضلمعضلمعضلحديث ، مرسلمرسلمرسلمرسلحديث ، منقطعمنقطعمنقطعمنقطعحديث  :يقال x كتب ا�ديثيرد عليكم مهمة وأكg ما 
  .هللاإ© أن فيه ضعف لكن قد ينجÇ ويتقوى وقد ال ينجÇ كما سيأ÷ بيانه إن شاء ا منهم إشارة
    : : : : أما السقط اzي وقع معنا x اrمسة أنواع نستطيع أما السقط اzي وقع معنا x اrمسة أنواع نستطيع أما السقط اzي وقع معنا x اrمسة أنواع نستطيع أما السقط اzي وقع معنا x اrمسة أنواع نستطيع ����عله P قسم�عله P قسم�عله P قسم�عله P قسم�    ����
        ....سقط ظاهرسقط ظاهرسقط ظاهرسقط ظاهر    ----����
 .خ� لكونه P �s كث¯ من اaاس قد نسميه ،سقط غ¯ ظاهرسقط غ¯ ظاهرسقط غ¯ ظاهرسقط غ¯ ظاهر    ----����
  .وا�ديث ا�نقطع، وا�ديث ا�عضل، ا�ديث ا�علق، ا�ديث ا�رسل: السقط الظاهر هوالسقط الظاهر هوالسقط الظاهر هوالسقط الظاهر هو    ����
����    ����rالسقط غ¯ الظاهر أو اrالسقط غ¯ الظاهر أو اrالسقط غ¯ الظاهر أو اrالسقط غ¯ الظاهر أو ا :�rي سيأ÷ �حه فهو ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اzوهو أحد أنواع ا�رسل ا،  Øهذا يس

  .سقط خ� ألنه غ¯ واضح
ِحب� أن نكتب هذا اإلسناد حº يتم  ،تصوًرا دقيًقا هنأ÷ اآلن إ© تعريف هذه األنواع واحًدا واحًدا حº نتصور

ُ
لكن أ

Nال8ح من خال . 
�  x ي أول حديث مرويzين باب ال يكاد يكونصحيح ا:خاري وهو أعظم حديث اÒإال دخله من أبواب ا: 

    ).إنما األعمال باaياتإنما األعمال باaياتإنما األعمال باaياتإنما األعمال باaيات( �حديث عمر 
عن  إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����عن  ����ÑÑÑÑ بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاريعن  مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنس قال أخ����ÑÑÑÑ çÇ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñ قال حدثنا رواه ا:خاريرواه ا:خاريرواه ا:خاريرواه ا:خاري

  ....����اa» اa» اa» اa» عن  عمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطاب    عن علقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاص
هذا اإلسناد سأ�ح من خالN األنواع ال� ذكرناها من األحاديث ا�رسل وا�علق وا�نقطع وا�عضل وا�دلس بإذن اهللا 

 .تعا©

    ))))����((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 : ا�لقة ا�اضية أيضا أن ضحت xتقدم معنا الìم عن �ح مقرر ا�ديث وو

 : : : : ا�ديث الضعيف يرجع سبب ضعفه إ© سبب� هماا�ديث الضعيف يرجع سبب ضعفه إ© سبب� هماا�ديث الضعيف يرجع سبب ضعفه إ© سبب� هماا�ديث الضعيف يرجع سبب ضعفه إ© سبب� هما �
  .لضبطل وألعدالة إما لالطعن x الراوي ) �  السند أو السقط x السند انقطاع) � 

  .ا�اضية إ© أن السقط يتكون منه Ìسة أنواع من ا�ديث الضعيفوأ�حت x ا�لقة 

    ....السقط الظاهر والسقط اrالسقط الظاهر والسقط اrالسقط الظاهر والسقط اrالسقط الظاهر والسقط ا����r    ::::وهو نو%نوهو نو%نوهو نو%نوهو نو%ن

  ....ا�علقا�علقا�علقا�علقهو اzي يتكون منه ا�ديث ا�رسل وا�ديث ا�عضل وا�نقطع وهو اzي يتكون منه ا�ديث ا�رسل وا�ديث ا�عضل وا�نقطع وهو اzي يتكون منه ا�ديث ا�رسل وا�ديث ا�عضل وا�نقطع وهو اzي يتكون منه ا�ديث ا�رسل وا�ديث ا�عضل وا�نقطع و :السقط الظاهرالسقط الظاهرالسقط الظاهرالسقط الظاهر�
� ����rالسقط اrالسقط اrالسقط اrبببب    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق :السقط ا����rا�ديث ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اrا�ديث ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اrا�ديث ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اrاس ا�ديث ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اaكث¯ من ا P فائهr.        
    ::::اaوع األول من ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط ظاهر x اإلسناد وهواaوع األول من ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط ظاهر x اإلسناد وهواaوع األول من ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط ظاهر x اإلسناد وهواaوع األول من ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط ظاهر x اإلسناد وهو    �

    � �    ا�ديث ا�رسلا�ديث ا�رسلا�ديث ا�رسلا�ديث ا�رسل    � �
، و�ذا �ا جاء األعراÂ زمام بن ثعلبة قهاإلرسال من اسم مفعول من أرسل ال�ء يرسله إرساال أي إذا أطل ::::ا�رسل لغةا�رسل لغةا�رسل لغةا�رسل لغة

ومسك خطام ناقة اa» ص¹ اهللا عليه وسلم وسأN عن مسائل، ثم بعد ذلك ماذا قال N اa» ص¹ اهللا عليه وسلم؟ قال 
 .بمعù اإلطالقبمعù اإلطالقبمعù اإلطالقبمعù اإلطالقأطلقها واتر�ها، هذا x اللغة أي : أي" أرسل اaاقة"



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ١٠ - 

 

  .�رسول اهللا : قال اXاب  وليس الصحاÂيقول فيه  أي ،�ما رفعه اXاب  إ© اa» ما رفعه اXاب  إ© اa» ما رفعه اXاب  إ© اa» ما رفعه اXاب  إ© اa»  ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
 .طبقة الصحابة سقطت أي ،،،،سقط من إسناده الصحاÂسقط من إسناده الصحاÂسقط من إسناده الصحاÂسقط من إسناده الصحاÂ    ا�ديث اzيا�ديث اzيا�ديث اzيا�ديث اzي: للُمرسل هو تعريف آخرتعريف آخرتعريف آخرتعريف آخر�

 Âوالصحا Âوالصحا Âوالصحا Âاضات( هوهوهوهووالصحاlعاريف وأصحها أو أقلها اعXهذا أفضل ا( : «aا åمن ل «aا åمن ل «aا åمن ل «aا åذلك    مؤمناً مؤمناً مؤمناً مؤمناً     �من ل P ذلكبه ومات P ذلكبه ومات P ذلكبه ومات P يدخل فيه يدخل فيه يدخل فيه يدخل فيه فففف، به ومات
ننا لو قلنا من رأى اa»  ،،،،ن أعØن أعØن أعØن أعØمن اجتمع معه ولو ®من اجتمع معه ولو ®من اجتمع معه ولو ®من اجتمع معه ولو ®

َ
 �ؤه باa» لقا أثناءوال بد أن يكون ، األعr Øرج من ذلك �أل

أثناء لقائه أن يكون البد  ،ياً صحاب ال يسØهذا  ،وهو ®فر ثم بعد ذلك يسلم �يل¿ اa» ينفع أن يكون  فالبه، مؤمنًا 
 «aذل أن يكون مسلماً، �با P وصف الصحبة، والبد أن يكون مات N ¿يب ºفلو ارتد قبل أن يموت فال ك ح

  .يعتÇ صحابياً 
  ....من لå الصحاÂ وهو مؤمن ومات P ذلكمن لå الصحاÂ وهو مؤمن ومات P ذلكمن لå الصحاÂ وهو مؤمن ومات P ذلكمن لå الصحاÂ وهو مؤمن ومات P ذلك    ::::واXاب  هوواXاب  هوواXاب  هوواXاب  هو

�  «aاب  لم يلق اXإذن ا� ،Âالصحا åنما لîاب  ا�ديث عن الرسول  وXمبا�ة ®ن هناك حلقة  �فإذا روى ا
 "ما سقط من إسناده الصحاÂ"، وzا قلنا قع سقط x اإلسنادوقة الصحابة فعندئذ وc طب �بينه وب� الرسول  مفقودة

ألن وقد ذكرت لكم x ا�لقة ا�اضية مثاال ونكرر معنا هذا ا�ثال حº تظهر اXطبيقات ال� سأذكرها بش� واضح 
  .قيس عليه بقية األمثلةتثم  ، فهم األصلالفهم ا�هم

 علقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاص عنعنعنعن إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي���� عنعنعنعن ����ÑÑÑÑ بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري عنعنعنعن مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنس ننننعععع ��������ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن Ñ عنعنعنعن رواه ا:خاريرواه ا:خاريرواه ا:خاريرواه ا:خاري
  ....����اa» اa» اa» اa»  عنعنعنعن عمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطاب    عنعنعنعن

  :ا�ديث ا�رسلا�ديث ا�رسلا�ديث ا�رسلا�ديث ا�رسلعندنا 

 .سقطسقطسقطسقط    ؟؟؟؟أين عمرأين عمرأين عمرأين عمرإذن  �قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا  ،عمرعمرعمرعمراXاب  بدل أن يقول أخçÇ  علقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاص

أن ا�ديث الصحيح من �ط ألن ضعيفاً، هذا السقط جعل اإلسناد  ،وفيه سقط x اإلسناد ،هذا نسميه ا�ديث ا�رسل
 .، وهنا فُقد اتصال السندتصل السنديكون م

هذه ا�لقات الست مثال حسب  ،لو جئنا بسلسلة ووضعناها P األرض مكونة من ست حلقات، دعوç أشبه لكم
أستطيع أنا من خالل هذه ، ø مشدودة بقوةتصل السقف ف إ© أن اإلسناد اzي عندنا أول السلسلة مربوط باألرض

 «aم اê م الرفيعìأما لو  ،السلسلة مربوطة مشدودة قوية هذه ،�السلسلة أن أتسلق عليها وأصل إ© ما أريد من ال
منه ا�لقة العلوية وc أP وأقوى حلقة x اإلسناد فإن  تقطعف، أن هذه السلسلة ®إلسناد اzي أخذناه قبل قليل

 إذا وقعت P األرض سُ  ،لسلسلة تقعا
ً
سسسس���� ا�ديث ا�رسل  ا�ديث ا�رسل  ا�ديث ا�رسل  ا�ديث ا�رسل وقعت P األرض و�ذا  ،أطلقناه ،� هذا x لغة العرب إرساال

 ،فهذا تشبيه ،فيه إش�ل من جهة إسنادية عند علماء ا�ديث االحجاج به فصار ،ألنه بمعù االنقطاع والlك بهذا االسمبهذا االسمبهذا االسمبهذا االسم
 .خرى بإذن اهللاوسأستمر x هذا التشبيه x األنواع األ

أرسلت السلسلة وسأرسلت السلسلة وسأرسلت السلسلة وسأرسلت السلسلة وس����    ووووفوقعت السلسلة فوقعت السلسلة فوقعت السلسلة فوقعت السلسلة     ����إذن هذه السلسلة قطعنا ا�لقة العلوية وc طبقة الصحابة قبل الرسول إذن هذه السلسلة قطعنا ا�لقة العلوية وc طبقة الصحابة قبل الرسول إذن هذه السلسلة قطعنا ا�لقة العلوية وc طبقة الصحابة قبل الرسول إذن هذه السلسلة قطعنا ا�لقة العلوية وc طبقة الصحابة قبل الرسول 
    ....ا�ديث بهذا مرسالا�ديث بهذا مرسالا�ديث بهذا مرسالا�ديث بهذا مرسال

 . ألننا اشlطنا اتصال السند حº يكون مقبوال ،هذا ا�ديث ا�رسل عند علماء ا�ديث ال يُقبل
  ....يعÏ أقلها ضعًفايعÏ أقلها ضعًفايعÏ أقلها ضعًفايعÏ أقلها ضعًفا    ،،،،نواع ا�ديث الضعيفنواع ا�ديث الضعيفنواع ا�ديث الضعيفنواع ا�ديث الضعيفولكن الُمرسل يعتÇ من أفضل أولكن الُمرسل يعتÇ من أفضل أولكن الُمرسل يعتÇ من أفضل أولكن الُمرسل يعتÇ من أفضل أ � 

 .العمل با�ديث الُمرسلالعمل با�ديث الُمرسلالعمل با�ديث الُمرسلالعمل با�ديث الُمرسل    ورواية عن اإلمام أ¸داإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة  اختارو�ذا  �
 .فرَدäوا ا�ديث الُمرسل النقطاعهفرَدäوا ا�ديث الُمرسل النقطاعهفرَدäوا ا�ديث الُمرسل النقطاعهفرَدäوا ا�ديث الُمرسل النقطاعه أهل ا�ديثأما  �
ُه اهللا � لطالب اXفاصيل اÒقيقة  ها، ألنم�نوليس هذا  �وًطا x قبو�Nوًطا x قبو�Nوًطا x قبو�Nوًطا x قبوN    واواواوااشlطاشlطاشlطاشlط ورواية عن اإلمام أ¸د والشاف  ̧ر
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اإلمام مالك ، ورواية عن اإلمام أ¸دهو  قَبَِل الُمرَْسل ب8وطقَبَِل الُمرَْسل ب8وطقَبَِل الُمرَْسل ب8وطقَبَِل الُمرَْسل ب8وطإذن الشاف   ،من اإلسهاب ب�ء العلم ا�تقدم�،  درسوها
ا ا�ديث ا ا�ديث ا ا�ديث ا ا�ديث ردوردوردوردو وأهل ا�ديث، أن ا�ديث ا�رسل مقبولأن ا�ديث ا�رسل مقبولأن ا�ديث ا�رسل مقبولأن ا�ديث ا�رسل مقبول واإلمام أبو حنيفة والرواية ا�شهورة عند ا�نابلة وعند اإلمام أ¸د

 .الُمرسل لوجود انقطاعالُمرسل لوجود انقطاعالُمرسل لوجود انقطاعالُمرسل لوجود انقطاع
اإلمام مالك واإلمام أ¸د واإلمام الشاف  ®نوا أئمة حديث فكيف هؤالء     ؟؟؟؟�اذا رَدä أهل ا�ديث ا�ديُث ا�رُسل�اذا رَدä أهل ا�ديث ا�ديُث ا�رُسل�اذا رَدä أهل ا�ديث ا�ديُث ا�رُسل�اذا رَدä أهل ا�ديث ا�ديُث ا�رُسل    ����

  .يقبلون وهؤالء يردون
 وهذا ،يه فقهية�م نظرة حديث ®إلمام الشاف  وأ¸د ومالك وأهل الفقه، نظرتهم نظرة حديثية \ضة أهل ا�ديثنقول 

أن ا�ديث ا�رسل ضعيف مع أن : �اذا قالوا ؟ا�ديث ا�رسل ؛لكن �اذا رد علماء ا�ديث، الìم صحيح ودقيق جًدا
 ؟أكg الفقهاء قبلوه وعملوا به

�  «aابع� عن اXين يروون ا�ديث من اzقالوا ألنا وجدنا أن عددا من ا «aابع� عن اXين يروون ا�ديث من اzقالوا ألنا وجدنا أن عددا من ا «aابع� عن اXين يروون ا�ديث من اzقالوا ألنا وجدنا أن عددا من ا «aابع� عن اXين يروون ا�ديث من اzاإلسنا لو كنا نقطع �قالوا ألنا وجدنا أن عددا من ا x د هو بأن الساقط
̄ه؛الصحاÂ ليس إال أنهم وجدوا أن  لكن اإلِْشَ�ل عندهملكن اإلِْشَ�ل عندهملكن اإلِْشَ�ل عندهملكن اإلِْشَ�ل عندهم، ألن الصحابة ُعُدول ضابط� ،فال إِْشَ�ل عندنا ، وليس غ

بل بعض  ،وهم إنما يَروون الرواية عن تاب  آخر "�قال رسول اهللا "عددا من اXابع� يقولون x أسانيدهم ورواياتهم 
 ،أحد ع8 نفس �جد ب� هذا اXاب  وب� اa» وُ  "�قال رسول اهللا "ل فيها اXابع� األسانيد ال� وجدها أهل العلم قا

لكن سبعة من اXابع�  ،أربعة من الصحابة ما فيه أي� ُمش	ة ،سبعة من اXابع� وأربعة من الصحابة إ© هذه اÒرجة
واعد ا�رح واXعديل وينظر من هو عدل البد أنهم يعرضون P ق فاXابع� ،Ñُتمل أن يكون واحد منهم فيه ضعف

 .يدرسها إن شاء اهللا من 
صص x علم دراسة األسانيد ،ضابط وغ¯ ذلك من تفاصيل دقيقة x هذا العلم
، ألن الساقط لو قطعنا أنه صحاÂ مطلقا لقبلناه مطلقاقالوا  ،إذن عرفنا �اذا ا�ديث ا�رسل ضعيف عند علماء ا�ديث 

عندئذ  ؛تابع� وصحابة �ويكون بينهم وب� اa»  �هناك عدد من اXابع� يروون عن اa»  نلكن �ا وجدنا أ
 . فهم ¸اة هذه السنة وهم اzين يذبون عنها ،توقفنا وقلنا ال نقبل ا�رسل من باب االحتياط للسنة

 ،إذا أمنوا اإلش�الت ا�وجودة هذه: فإنهم قبلوا ب8وطفإنهم قبلوا ب8وطفإنهم قبلوا ب8وطفإنهم قبلوا ب8وط -ا�حررين منهم-    أما علماء الفقه وعلماء ا�ديث x آن واحدأما علماء الفقه وعلماء ا�ديث x آن واحدأما علماء الفقه وعلماء ا�ديث x آن واحدأما علماء الفقه وعلماء ا�ديث x آن واحد � 
  .�ديثابسبب رد  هذا ما يتعلق، �جد ما يدل P قوة الرواية وثبوتها عن اa» وُ أو 
إنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما إنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما إنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما إنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما ( السابق �حديث عمر قلنا مثال نظري قبل قليل  ،،،،مثال غ¯ نظريمثال غ¯ نظريمثال غ¯ نظريمثال غ¯ نظرينأخذ  �
ن مالك عن �Ñ بن سعيد األنصاري عن إبراهيم اXي� عن علقمة بن وقاص رواه ا:خاري عن �Ñ بن �Ñ ع )نوىنوىنوىنوى

 .�عن اa»  �اللي� عن عمر 
 .ضعيف ، وعندئذ نقول أن هذا اإلسناد ا�رسلفلو سقط عمر لصار إسناد مرسل

     ::::نف فيها مصنفات منهانف فيها مصنفات منهانف فيها مصنفات منهانف فيها مصنفات منهاوا�رسالت ُص وا�رسالت ُص وا�رسالت ُص وا�رسالت ُص وأهل العلم يóبون عن ا�رسل x أحاديث كث¯ة 
  .ألح�م ا�راسيل للعال� جامع اXحصيل �
  .ومنها كتاب عظيم أقدم منه وأشهر وهو كتاب ا�راسيل ألÂ داود �

 .هليهذه 9ها خصصت :يان ا�ديث ا�رسل والìم ع
    ف بن واصلف بن واصلف بن واصلف بن واصلمعرّ معرّ معرّ معرّ رواه رواه رواه رواه  حديث )أبغض ا�الل إ© اهللا الطالقأبغض ا�الل إ© اهللا الطالقأبغض ا�الل إ© اهللا الطالقأبغض ا�الل إ© اهللا الطالق: (عندنا ا�ديث ا�ثال ا�قيå للمرسلا�ثال ا�قيå للمرسلا�ثال ا�قيå للمرسلا�ثال ا�قيå للمرسليب¿ عندنا اآلن  �
 .�اa» اa» اa» اa»     عن    ن ديثارن ديثارن ديثارن ديثار\ارب ب\ارب ب\ارب ب\ارب ب    عن

ف ف ف ف معرّ معرّ معرّ معرّ لكن الرواية الصحيحة ا�شهورة  ،�اa» اa» اa» اa» عن     ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمرx بعض طرقه يقول عن     \ارب بن ديثار\ارب بن ديثار\ارب بن ديثار\ارب بن ديثار x س أÂ داود
أن ا�ديث وîن ®ن معناه N ، وهذا هو الصحيح عند علماء ا�ديث ،مرسال    �اa» اa» اa» اa» عن \ارب بن ديثار \ارب بن ديثار \ارب بن ديثار \ارب بن ديثار عن بن واصل بن واصل بن واصل بن واصل 
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ال شك أن الطالق  ولكن )© اهللا الطالق© اهللا الطالق© اهللا الطالق© اهللا الطالقإإإإأبغض ا�الل أبغض ا�الل أبغض ا�الل أبغض ا�الل : (حديث �ثبت عن رسول اهللا إال أنه ال ي ؛حظه من الصحة
واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا  أحياناً  قد يكون الطالق ، لكن�ا يlتب عليه من مفاسد ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذامبغض 

نظروا x  ألنهم �ا ؟؟؟؟اااا�اذ�اذ�اذ�اذيسØ مرسًال  عند علماء ا�ديث لكن هذا ا�ديث ، P حسب أحواN،وقد يكون \رما
 �a» عن ا\ارب بن ديثار إنما رووه معّرف بن واصل عن الطرق والروايات وجدوا أن أكg الرواة اzين رووا عن 

 .هذا تعريف ا�ديث ا�رسل، لم يذكر فيه \ارب بن ديثار ابن عمرمرسًال، 
إال أنهم ، ا�رسل أنه نوع من ا�ديث الضعيف هذا فنحن بهذا نكون أعطينا نبذة واضحة عن ا�ديثبإذا ®ن األمر 

  .ومظنة وجوده فيها و�تبه، واXمثيل عليه، تعريفه لغة واصطالحا ،وما هو وسبب الرد، اختلفوا x قبوN ورده
 
 : بسبب سقط ظاهر x اإلسناداaوع ا�ا� من أنواع األحاديث الضعيفة ا�رُدودة  �

ق    � �
ä
قا�ديث ا�عل
ä
قا�ديث ا�عل
ä
قا�ديث ا�عل
ä
    � �    ا�ديث ا�عل

        ؟؟؟؟ديث ا�ُعلقديث ا�ُعلقديث ا�ُعلقديث ا�ُعلقما هو ا�ما هو ا�ما هو ا�ما هو ا�
x ا�ثال األول ا�رسل ، نعود مرة أخرى إ© السلسلة ومثلنا بها سابقا وقلنا أن السلسلة مربوطة x األرض ثم x السقف

 .قطعنا ا�لقة العلوية فسقطت وأرسلت
أصبحت تبدأ تتموج مثبتة من فوق لكن من أسفل حرة  ؟فماذا Ñدث للسلسلة ،x هذه ا�رة نقطع ا�لقة السفلية

 . ، يسØ اXعليق x اللغة عموماً هذا يسØ ا�علق ،معلقة
    : : : : تعريف ا�ديث ا�ُعلقتعريف ا�ديث ا�ُعلقتعريف ا�ديث ا�ُعلقتعريف ا�ديث ا�ُعلق    ����
  .هو اسم فاعل من االنقطاع ضد االتصال ::::لغةلغةلغةلغة

  ....إسناده راٍو أو أكg ب8ط اXواWإسناده راٍو أو أكg ب8ط اXواWإسناده راٍو أو أكg ب8ط اXواWإسناده راٍو أو أكg ب8ط اXواW    أأأأهو ما سقط من مبدهو ما سقط من مبدهو ما سقط من مبدهو ما سقط من مبد ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا
لو ®ن راوي�  �راوي ®نلو  """"أو أكgأو أكgأو أكgأو أكg"""" ،علقةالسلسلة م تب¿ )صاحب الكتاب( مش	ةال  إذا سقط راٍو من مبدأ اإلسناد

بهذا الش� نستطيع القول  ، مثًال ا�لقة األوè وا�انية وا�ا�ة، وتب¿ السلسلة معلقة،متوا ة ا�لقات تكونالبد أن 
 .بأن السلسلة معلقة

  )إنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما نوىإنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما نوىإنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما نوىإنما األعمال باaيات وîنما ل� امرئ ما نوى( ا�ثال اaظريا�ثال اaظريا�ثال اaظريا�ثال اaظري    ����
����ÑÑÑÑ بن  بن  بن  بن حدثÏ  مالكمالكمالكمالكقال : x هذا ا�ثال ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاري قاللو  ،مالكمالكمالكمالكعن  ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñدل أن يقول حدثنا ب :ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاريقال لو 

  .سعيدسعيدسعيدسعيد
����    ����Ñ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñ أينÑ أينÑ أينÑ ؟؟؟؟أين èسقط وهو ا�لقة األوèسقط وهو ا�لقة األوèسقط وهو ا�لقة األوèسقط وهو ا�لقة األو،،،،     Øهنا يس Øهنا يس Øهنا يس Øمعلقاً معلقاً معلقاً معلقاً """"هنا يس    """".... 

  ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ،معلقاً معلقاً معلقاً معلقاً نسميه أيضا  ؟؟؟؟ماذا نسميهماذا نسميهماذا نسميهماذا نسميه ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدقال  :خاري:خاري:خاري:خاريااااقال لو لو سقط اآلن من اإلسناد 
 .هذا نسميه معلق ةإذن السلسلة ال تزال معلق ،طبقت� متوا ت� مالكمالكمالكمالك بعده وسقط ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñألنه سقط منه 

وسقط  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدوسقط مالك مالك مالك مالك وسقط     ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñالحظوا اzي سقط من  علقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصعلقمة بن وقاصقال  ::::ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاريلو قال  �
 .معلقاً معلقاً معلقاً معلقاً أربعة أيضا هذا يسØ  إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����

        ....حº يسلم aا هذا اXعريف من اrطأحº يسلم aا هذا اXعريف من اrطأحº يسلم aا هذا اXعريف من اrطأحº يسلم aا هذا اXعريف من اrطأ    ب8ط اXواWب8ط اXواWب8ط اXواWب8ط اXواW    قط من مبدأ إسناده راٍو أو أكgقط من مبدأ إسناده راٍو أو أكgقط من مبدأ إسناده راٍو أو أكgقط من مبدأ إسناده راٍو أو أكgما سما سما سما سا�علق ا�علق ا�علق ا�علق 
�    NمثاNمثاNمثاNولكن ذكر ا�ديثف هشام بن عمارهشام بن عمارهشام بن عمارهشام بن عمارقال : قال ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاريألن بعض أهل العلم أنه معلق  قال) ) ) ) حديث ا�عازفحديث ا�عازفحديث ا�عازفحديث ا�عازف((((    ::::مثا ،

 .الصواب أن ا�ديث بعد مراجعة أسانيده أنه متصل وال إش�ل فيه
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إذن ا�ديث ا�علق ما يسØ معلقا،  �ولم يلقه، ثم اإلسناد بعد ذلك اتصل باa» " قال فالن: "ي راٍو من الرواةإذاً لو قال أ
WواXب8ط ا gسقط من مبدأ إسناده راٍو أو أك. 

أن أن أن أن إال إال إال إال ، ، ، ، فا�علقات ضعيفةفا�علقات ضعيفةفا�علقات ضعيفةفا�علقات ضعيفة ضعيف، فإذا سقط اثنان فمن باب أوè، وهكذا، سقط واحد إذا ألنه ؟�اذا    ،،،،ضعيفضعيفضعيفضعيف    ::::حكمهحكمهحكمهحكمه    �
ه اهللا تعا© �ا حكم خاص عند أهل العلم ه اهللا تعا© �ا حكم خاص عند أهل العلممعلقات ا:خاري ̧ر ه اهللا تعا© �ا حكم خاص عند أهل العلممعلقات ا:خاري ̧ر ه اهللا تعا© �ا حكم خاص عند أهل العلممعلقات ا:خاري ̧ر منها ما ، البد من االهتمام به ومرا%ته فP ø درجاتالبد من االهتمام به ومرا%ته فP ø درجاتالبد من االهتمام به ومرا%ته فP ø درجاتالبد من االهتمام به ومرا%ته فP ø درجات    معلقات ا:خاري ̧ر

̄ه من أصحاب مسلم x صحيحه، ومنها ما وصله خارج الصحيح، هو x الصحيحووصله  ̄ه ، ومنها ما وصله غ أو رواه غ
أقسام كث¯ة يأخذها الطالب  ،بصيغة اXمريضمنها ما رواه ، ممنها ما رواه ا:خاري بصيغة ا�ز، سند الصحيحب

  .ا�تخصصون x علم ا�صطلح
هذا ما تي� بيانه ، �تات Ìسوهو مطبوع x  ابن حجرابن حجرابن حجرابن حجرلحافظ لحافظ لحافظ لحافظ ليق اXعليق لليق اXعليق لليق اXعليق لليق اXعليق لغغغغتتتت وأفضل كتاب تكلم عن هذا ا�وضوعوأفضل كتاب تكلم عن هذا ا�وضوعوأفضل كتاب تكلم عن هذا ا�وضوعوأفضل كتاب تكلم عن هذا ا�وضوع

أن أب� وأحب أن أختم هذه ا�حا3ة ، نبيه سائال اهللا عز وجل أن يوفقنا وîياكم للعمل بكتابه وسنة ،x هذه ا�حا3ة
تتذكر ا�ثال ويسهل عليك  ؛البد يا إخوان أن تتذكروا ا�ثال þيث لو مرت عليكم األنواع اrمسة ال� ذكرتهالكم 
 .أهل العلم لالس�ادةكتب بعد ذلك مراجعة يب¿ و ،فهمه

    ))))JJJJ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
و�حت لكم ا�ديث ا�رسل وا�ديث  ،بسبب السقط x اإلسنادتقدم معنا أيها األخوة الìم عن ا�ديث الضعيف 

وا وم بإذن اهللا تعا© أواصل ال8ح  ،x اإلسناد ظاهر سقط ا�ردودة بسببا�علق وهما نو%ن من أنواع ا�ديث الضعيف 
 .يث ا�نقطعا�ديث ا�عضل، وا�د: ماأال وهبنوعيه ا:اقي� سبب السقط x اإلسناد بلحديث الضعيف ليان وا:
 : اaوع ا�الث من أنواع األحاديث الضعيفة ا�رُدودة بسبب سقط ظاهر x اإلسناد �

    � �    ا�ديث ا�نقطعا�ديث ا�نقطعا�ديث ا�نقطعا�ديث ا�نقطع    � �
 ::::تعريف ا�ديث ا�نقطعتعريف ا�ديث ا�نقطعتعريف ا�ديث ا�نقطعتعريف ا�ديث ا�نقطع    ����
  .االنقطاع ضد االتصال ::::لغةً لغةً لغةً لغةً 

 ....ب8ط عدم اXواWب8ط عدم اXواWب8ط عدم اXواWب8ط عدم اXواW    إسنادهِ راٍو واحد أو أكgإسنادهِ راٍو واحد أو أكgإسنادهِ راٍو واحد أو أكgإسنادهِ راٍو واحد أو أكgوسط وسط وسط وسط     منمنمنمنهو ما سقط هو ما سقط هو ما سقط هو ما سقط  ::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا
عن  إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����عن  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدعن  مالكمالكمالكمالكعن  ����ÑÑÑÑقال حدثنا  ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاري: السابقة وجدنا أن لو رجعنا إ© السلسلة

 .�اa» اa» اa» اa» عن  عمرعمرعمرعمرعن  علقمةعلقمةعلقمةعلقمة
 ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñهذا مالك بن أنس x وسط اإلسناد بداية اإلسناد  مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسلو جئنا للمثال اzي ترون وأسقطنا  �

 مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسفلو سقط من اإلسناد ، سناداإل سطهنا يسØ و، هذين الراوي�ب�  وسطه إذن ما، عمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابونهايته 
 ." منقطعاً منقطعاً منقطعاً منقطعاً """"ا�ديث س� 
 .""""    منقطًعامنقطًعامنقطًعامنقطًعا""""ا�ديث س�  إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����ولو سقط  �
        ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا .منقطعامنقطعامنقطعامنقطعاا�ديث أيضا س�  مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسو إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����ولو سقط  �
هما اهللا تعا إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����و مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسألن  فليس x الطرف األول  ،ال x طرفيه، êهما يعتx Ç وسط اإلسنادêهما يعتx Ç وسط اإلسنادêهما يعتx Ç وسط اإلسنادêهما يعتx Ç وسط اإلسناد© ̧ر

 .هذا يسØ انقطاع ،عمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابوال x ا�نتÁ اzي هو  ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñوهو ا�بدأ اzي 
، فيها �يعتÇ حلقة رقم  مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنس .)ال� معلقة بالسقف(هذه السلسلة ال� ذكرناها سابقا نأ÷ اآلن إ© توضيحها 

، Iرقم  إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيمو، Jرقم ����ÑÑÑÑ بن سعيد  بن سعيد  بن سعيد  بن سعيد و، �رقم  مالكمالكمالكمالكو، �رقم  من �Ñفالسلسلة مكونة  ،Iحلقة رقم  إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����و
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  .منقطعامنقطعامنقطعامنقطعاا�ديث صار هذا  Iو  �لو سقط رقم  .ªرقم  عمرو، ¤رقم وعلقمة 
  .ل السنداتصا�ط ا�ديث الصحيح  ألن ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا    ،،،،الضعيفوهو نوع من ا�ديث     ::::حكمهحكمهحكمهحكمه    ����
����    NمثاNمثاNمثاNنت ترتدي مالبس خفيفة    ::::مثاËنت ترتدي مالبس خفيفة اهللا عنها أن أسماء دخلت عليها وËنت ترتدي مالبس خفيفة اهللا عنها أن أسماء دخلت عليها وËنت ترتدي مالبس خفيفة اهللا عنها أن أسماء دخلت عليها وËيا يا يا يا ( � تشف بدنها فقال حديث %ئشة رحديث %ئشة رحديث %ئشة رحديث %ئشة ر���� اهللا عنها أن أسماء دخلت عليها و

  )%ئشة إن ا�رأة إذا بلغت ا�حيض ال ينب%ئشة إن ا�رأة إذا بلغت ا�حيض ال ينب%ئشة إن ا�رأة إذا بلغت ا�حيض ال ينب%ئشة إن ا�رأة إذا بلغت ا�حيض ال ينب���� أن يظهر منها إال هذا وهذا وأشار إ© وجهه و�فيه أن يظهر منها إال هذا وهذا وأشار إ© وجهه و�فيه أن يظهر منها إال هذا وهذا وأشار إ© وجهه و�فيه أن يظهر منها إال هذا وهذا وأشار إ© وجهه و�فيه
%ئشة ر%ئشة ر%ئشة ر%ئشة ر����    لم يدرك  خاÒ بن جريجخاÒ بن جريجخاÒ بن جريجخاÒ بن جريجفإن  x ا�ديث علل من هذه العلل ما ذكره العلماء من أن ا�ديث منقطع اإلسناد

 . هذا االنقطاع يعتÇ سبباً من أسباب ضعف ا�ديث وهو ا�نقطع، ، �ذا ®ن اإلسناد فيه انقطاعاهللا عنهااهللا عنهااهللا عنهااهللا عنها
 :لكن، ، ، ، فهم مش�lون x السقط x اإلسنادفهم مش�lون x السقط x اإلسنادفهم مش�lون x السقط x اإلسنادفهم مش�lون x السقط x اإلسناد ا�رسلا�رسلا�رسلا�رسلب� ب� ب� ب� وب� ا�علق وا�نقطع ووب� ا�علق وا�نقطع ووب� ا�علق وا�نقطع ووب� ا�علق وا�نقطع و، وهناك عالقة ب� ا�نقطع وب� ا�علقوهناك عالقة ب� ا�نقطع وب� ا�علقوهناك عالقة ب� ا�نقطع وب� ا�علقوهناك عالقة ب� ا�نقطع وب� ا�علق    ���� 
 xا�رسلا�رسلا�رسلا�رسل Âالصحا Pسقط األ.  
 xسقط األد� الراوي صاحب الكتاب �علق�علق�علق�علقااااWواXمن واحد ب8ط ا gأو أك ،. 
 xسقط وسط إسناده ا�نقطعا�نقطعا�نقطعا�نقطع. 

وبهذه األنواع  وبهذا نستطيع أن ننتقل إ© �ح ا�عضل ألنه مرتبط ارتباطاً قوياً با�نقطع ،إذن 9ه سقط بهذا الش�
 .ا�الثة

 : ديث الضعيف ا�رُدودة بسبب سقط ظاهر x اإلسنادأنواع ا�من اaوع الرابع  �
    � �    ا�ديث الُمْعَضلا�ديث الُمْعَضلا�ديث الُمْعَضلا�ديث الُمْعَضل    � �

    : : : : تعريف ا�ديث ا�عضلتعريف ا�ديث ا�عضلتعريف ا�ديث ا�عضلتعريف ا�ديث ا�عضل    ����
  .فيقال مرض ُعَضال أي صعب عالجه، اإلْعَضال أصله x اللغة اzي يُع� وَيْصُعب فهو صعب :لغة 

نقطة  مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسلو انقطع عندنا راوي مثال  ،و�ذلك قوaا حديث معضل يعÏ أن االنقطاع x إسناده يصعب جÇه
ما سقط من وسط إسناده ما سقط من وسط إسناده ما سقط من وسط إسناده ما سقط من وسط إسناده ألنه ، الضعف ال� حصلت أستطيع أن أجÇها بطريقة أو أخرى بمعù استطيع اXغلب عليها

WواXب8ط ا gراويان فأكWواXب8ط ا gراويان فأكWواXب8ط ا gراويان فأكWواXب8ط ا gراويان فأك. 
 .ما سقط من وسط إسنادهما سقط من وسط إسنادهما سقط من وسط إسنادهما سقط من وسط إسناده وا�عضلوا�عضلوا�عضلوا�عضل، ما سقط من وسط إسنادهما سقط من وسط إسنادهما سقط من وسط إسنادهما سقط من وسط إسناده ا�نقطعا�نقطعا�نقطعا�نقطعالحظوا 

    : : : : وا�نقطعوا�نقطعوا�نقطعوا�نقطع    الفرق ب� ا�عضلالفرق ب� ا�عضلالفرق ب� ا�عضلالفرق ب� ا�عضل    ����
 .راوي واحدإسناده إسناده إسناده إسناده     ما سقط من وسطما سقط من وسطما سقط من وسطما سقط من وسط    ا�نقطعا�نقطعا�نقطعا�نقطعاشlط بأن اشlط بأن اشlط بأن اشlط بأن  :الفرق األولالفرق األولالفرق األولالفرق األول
  .راوي�وسط إسناده وسط إسناده وسط إسناده وسط إسناده ال بد أن يكون ما سقط x ال بد أن يكون ما سقط x ال بد أن يكون ما سقط x ال بد أن يكون ما سقط x     وا�عضلوا�عضلوا�عضلوا�عضل

 .متوا �يشlط أن يكون الراوي� يشlط أن يكون الراوي� يشlط أن يكون الراوي� يشlط أن يكون الراوي�  وا�عضلوا�عضلوا�عضلوا�عضل ،غ¯ متوا �إذا ®ن راوي� يشlط فيهم أن يكونا إذا ®ن راوي� يشlط فيهم أن يكونا إذا ®ن راوي� يشlط فيهم أن يكونا إذا ®ن راوي� يشlط فيهم أن يكونا  ا�نقطعا�نقطعا�نقطعا�نقطع :الفرق ا�ا�الفرق ا�ا�الفرق ا�ا�الفرق ا�ا�
    : : : : أمثلــةأمثلــةأمثلــةأمثلــة    ����
وال يسØ ، معضالً معضالً معضالً معضالً يسØ ا�ديث هذا x هذا ا�ال  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدو مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسلو سقط x اإلسناد ، اaا السابقx مث
وسقط  مالكمالكمالكمالك لكن هنا سقط، منقطعامنقطعامنقطعامنقطعاس� اإلسناد راوي واحد  مالكمالكمالكمالكبينما ا�ثال السابق �ا انقطع وسقط اإلسناد  ،منقطعاً منقطعاً منقطعاً منقطعاً 
  .معضالً معضالً معضالً معضالً  س� ����ÑÑÑÑ بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاريمعه 
 عرفنا ا�ديث ا�عضلعرفنا ا�ديث ا�عضلعرفنا ا�ديث ا�عضلعرفنا ا�ديث ا�عضلألنا ، معضالً معضالً معضالً معضالً يسØ حديث  ؟؟؟؟بماذا يسØبماذا يسØبماذا يسØبماذا يسØ إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����و����ÑÑÑÑ بن سعيد  بن سعيد  بن سعيد  بن سعيد وسقط معه     مالكمالكمالكمالكط لو سق
فإن ®نوا غ¯ متوا � .فأكg ثالثة أربعة حسب السند ب8ط أن يكون متوا �فأكg ثالثة أربعة حسب السند ب8ط أن يكون متوا �فأكg ثالثة أربعة حسب السند ب8ط أن يكون متوا �فأكg ثالثة أربعة حسب السند ب8ط أن يكون متوا �    ما سقط x وسط إسناده راويانما سقط x وسط إسناده راويانما سقط x وسط إسناده راويانما سقط x وسط إسناده راويان: بأنه

Øنما يسîهذه ا�الة حديث معضًال و x Øمنقطعا فإنه ال يس.  
فهو  ،ا�عضل يضاً طبعا هو من باب أوè إذا ®ن ا�نقطع مردود وال يقبل فمن باب أوè أ ،هذا تعريف ا�ديث ا�نقطع
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  .®�رض العضال عالجه صعب و�ذا س� معضًال �ذا اإلش�ل وهذا السبب
        ::::اُن ا�ديُث الُمْعَضلاُن ا�ديُث الُمْعَضلاُن ا�ديُث الُمْعَضلاُن ا�ديُث الُمْعَضلظَ ظَ ظَ ظَ مَ مَ مَ مَ     ����

åا:يه  ها بعض من األحاديث ا�عضلة في والس عموما مصنف أÂ شيبة س
 فيها أيضا بعض األحاديث ا�عضلة  األجزاء ا�ديثيةو�تب 

 .. .ومعجم الطÇا�
هذه األنواع األربعة ال� �حتها لكم لو أردنا أن نمثل �ا تمثيًال وأخت�Çم وîعطائكم فرصة للتفك¯ x اإلجابة ثم 

 : أجيب أنا عنها
    ))))    إنما األعمال باaياتإنما األعمال باaياتإنما األعمال باaياتإنما األعمال باaيات    ((((بناه وهو بناه وهو بناه وهو بناه وهو عندنا ا�ثال السابق اzي 3عندنا ا�ثال السابق اzي 3عندنا ا�ثال السابق اzي 3عندنا ا�ثال السابق اzي 3    ��������
  .ا�علقا�علقا�علقا�علقيسØ ا�ديث  ؟بم يس����ÑÑÑÑ Ø بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñإذا سقط من اإلسناد  �
  .معلقاً معلقاً معلقاً معلقاً يسØ  ؟بم يسØ مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسو ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñإذا سقط  �
  .معلقمعلقمعلقمعلقأيضا  ؟بم يس����ÑÑÑÑ Ø بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدو مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسو ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñ    إذا سقط من اإلسناد �
ًمعلقامعلقامعلقامعلقايسØ  ؟بم يسØ إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����و مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسو ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñسناد إذا سقط من اإل � �  Øنفس الوقت يس Íو

  ....منقطعاً منقطعاً منقطعاً منقطعاً 
  .مرسالً مرسالً مرسالً مرسالً و معلقاً معلقاً معلقاً معلقاً يسØ  ؟بم يسØ عمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابعمر بن اrطابو ����ÑÑÑÑ بن Ñ بن Ñ بن Ñ بن ����Ñإذا سقط من اإلسناد  �
  .معضالً معضالً معضالً معضالً يسØ  ؟بم يسØ إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����و ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدإذا سقط من اإلسناد  �
  .منقطعاً منقطعاً منقطعاً منقطعاً يسØ  ؟بم يسØ إبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXيإبراهيم اXي����و مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسسقط من اإلسناد إذا  �
كما  ا�رسلبل أن أقواها وأحسنها هو ا�ديث  وaعلم أن هذه األنواع األربعة ليست P درجة واحدة من الضعفوaعلم أن هذه األنواع األربعة ليست P درجة واحدة من الضعفوaعلم أن هذه األنواع األربعة ليست P درجة واحدة من الضعفوaعلم أن هذه األنواع األربعة ليست P درجة واحدة من الضعف �
        ....هر x اإلسنادهر x اإلسنادهر x اإلسنادهر x اإلسنادهذه األنواع األربعة ال� سببها السقط الظاهذه األنواع األربعة ال� سببها السقط الظاهذه األنواع األربعة ال� سببها السقط الظاهذه األنواع األربعة ال� سببها السقط الظا، ا�عضلثم  ا�نقطعثم  هب8وط ا�علقثم ، تقدم

    : : : : أما ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط خأما ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط خأما ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط خأما ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط خ���� x اإلسناد فهذا اzي نسميه x اإلسناد فهذا اzي نسميه x اإلسناد فهذا اzي نسميه x اإلسناد فهذا اzي نسميه
ـس    � �

ä
ـسا�ديث ا�دل
ä
ـسا�ديث ا�دل
ä
ـسا�ديث ا�دل
ä
    � �    ا�ديث ا�دل

وN  ،و�ذا �د x ا�ديث هذا الوصف دلسه فالن أو فالن مدلس ،ا�ديث ا�دلس من أنواع األحاديث الضعيفة ا�ش	ة
حº يظهر لكم وجه  عن ا�رسل اrعن ا�رسل اrعن ا�رسل اrعن ا�رسل ا����rوعن ا�دلس عن ا�دلس عن ا�دلس عن ا�دلس كم إ�احة مهمة لكن سأعطي ،أنواع كث¯ة وتفاصيل كث¯ة جدا

 .الفرق
س    ����

ä
ستعريف ا�ديث الُمَدل
ä
ستعريف ا�ديث الُمَدل
ä
ستعريف ا�ديث الُمَدل
ä
        ::::تعريف ا�ديث الُمَدل

سه علينا جعلنا x ظالم ،وc الظلمة اXدليس من اÒلسة    ::::x اللغةx اللغةx اللغةx اللغة
ّ
فهذا اzي  ،ال نرى و�أن اzي روى هذا ا�ديث ودل

  .دلس جعلنا x ح¯ة ال ندري سمع أم لم يسمع
ماع كـ    ههههرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع    ::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا äماع كـمنه بصيغة \تملة للس äماع كـمنه بصيغة \تملة للس äماع كـمنه بصيغة \تملة للس äأنأنأنأنوووو    عنْ عنْ عنْ عنْ     منه بصيغة \تملة للس....  

    : : : : �ح اXعريف�ح اXعريف�ح اXعريف�ح اXعريف    ����
مائة حديث  ����ÑÑÑÑ بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصارييروي ا�ديث عن شيخه اzي هو  مالكمالكمالكمالكاإلمام : أن الّراوي مثالً ك: رواية الراويرواية الراويرواية الراويرواية الراوي

ألي سبب  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدأن يسمع Ìسة أحاديث من  مالكمالكمالكمالكوÍ يوم من األيام فات اإلمام  ،9ّها سمعها من �Ñ بن سعيد
 ،ل¯وي ا�ديث وجد أن ا�ائة حديث 9ها سمعها من شيخه مبا�ة مالكمالكمالكمالكجاء ) هذا تبسيط للمسألة فقط( من األسباب

ا م مالكمالكمالكمالكاإلمام  ،أمP ¹ الطالب Ìسة أحاديث ����ÑÑÑÑ بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاري بن سعيد األنصاريÍ ا�جلس ذاك اzي فاته ألي سبب اإلمام و
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فلما جاء من الغد واX¿ مع أصحابه وقرناءه قد استفادوا من شيخهم Ìسة أحاديث أخرى فصار  ،ألي سبب هاسمع
فهو قد ال يستطيع أن يطلب من الشيخ ألنهم ®نوا ¶لون  ،عندهم مائة وÌسة أحاديث وهو عنده مائة حديث فقط

و�ذا يقال أن مالك مرة أمسك �طام -ع§ä َغِضب منه الشيخ ل أحدهم أعْد نهم لو قاإشيوخهم ويهابونهم وlÑمونهم بل 
حدث الزهري بع8ين حديث x ا�جلس، فلما ر�ب الزهري دابته أمسك  ،دابة الزهري �ا انتهوا من �لس اXحديث

! يا مالك: هريهل لك أن تعيد ع§ حديث كذا و�ذا؟ فقال N اإلمام الز: �طامها اإلمام مالك وسام عليه وقال N يا إمام
، ف�نوا يستصعبون إنا هللا وîنا إ ه راجعون، ذهب ا�فظ: ب¹ كنت، فقال الزهري: ألم تكن x ا�جلس قبل كذا؟ فقال

 .-من الطالب أن يطلب من الشيخ أن يعيد عليه
هم  ؟؟؟؟c هذه الواسطةc هذه الواسطةc هذه الواسطةc هذه الواسطةما ما ما ما ، ال بد أن يأخذها بواسطة ؟)مثال( x األحاديث ال� فاتت مالكمالكمالكمالكماذا سيفعل اإلمام  خالصة األمرخالصة األمرخالصة األمرخالصة األمر

عن  أو غ¯هم من قُرنائه األوزااألوزااألوزااألوزا����أو  \مد بن إسحاق\مد بن إسحاق\مد بن إسحاق\مد بن إسحاقفيسمع هذه األحاديث مثال من ، زمالؤه اzين سمعوا ا�ديث
 .شيخه

ألنه لم يسمع منه فيقول  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدماذا سيقول x هذه األحاديث؟ ال يستطيع أن يقول حدثÏ  مالكمالكمالكمالك �ا يرويها اإلمام
 Ïبن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد عن األوزااألوزااألوزااألوزا����حدث ����ÑÑÑÑ عند علماء ا�ديث نزوال Øاس وانتقاصهم ال، هذا يسaوليس القصد ازدراء ا، 

 ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيديقول عن  األوزااألوزااألوزااألوزا����يقوم برواية األحاديث ويسقط  ؟فماذا يفعل ،وîنما قصدهم أن يس¯وا P جادة واحدة
مبا�ة مبا�ة مبا�ة مبا�ة  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد ننننمممم²تمل أنه سمع ²تمل أنه سمع ²تمل أنه سمع ²تمل أنه سمع  يديديديدبن سعبن سعبن سعبن سع ����ÑÑÑÑ عنعنعنعن: وîنما يقول ،ال أخçÇأخçÇأخçÇأخçÇأو  سمعتسمعتسمعتسمعتأو  حدثÏحدثÏحدثÏحدثÏلكن ما قال 

 .و²تمل أنه لم يسمعو²تمل أنه لم يسمعو²تمل أنه لم يسمعو²تمل أنه لم يسمع
 . صار هذا مردود بسبب السقط x اإلسناد األوزااألوزااألوزااألوزا����فلما ®ن األمر \تمل وËن فيه سقط x اإلسناد وهو 

        ::::اآلناآلناآلناآلن    اXعريفاXعريفاXعريفاXعريف    صارصارصارصارفففف    ����
 . مالكمالكمالكمالكاzي هو  رواية الراويرواية الراويرواية الراويرواية الراوي    ����
 . شيخه ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد عمن سمع منهعمن سمع منهعمن سمع منهعمن سمع منه    ����
  .اrمسة أحاديث ال� لم يسمعها وc منهمنهمنهمنهما لم يسمعه ما لم يسمعه ما لم يسمعه ما لم يسمعه     ����
 ."فالن أن الشيخ" "ن الشيخع"، بصيغة ²تمل السماع كـ عن وأنبصيغة ²تمل السماع كـ عن وأنبصيغة ²تمل السماع كـ عن وأنبصيغة ²تمل السماع كـ عن وأن    ����
����ÑÑÑÑ بن  بن  بن  بن روى عن  مالكمالكمالكمالكاإلسناد وأن اإلمام  منسقط  األوزااألوزااألوزااألوزا����سقط وهو أن  هأن ا�دلس وقع فييظهر x هذه الصورة  

 مبا�اً وîنما سمع بواسطة بمعù أنه ما ،مبا�ة وهذه ا�با�ة لم تكن حقيقية سعيدسعيدسعيدسعيد
ً
 عنعنعنعنثلك قال ف، سمع منه سما%

 .وما إ© ذلك ،قال ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد أنä أنä أنä أنä أو  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد
 .إ© هذا    ومن هنا ينبومن هنا ينبومن هنا ينبومن هنا ينب���� علينا أن نتنبه علينا أن نتنبه علينا أن نتنبه علينا أن نتنبه    ����
وهو اzي ذكرت تدليس إسناد  :أنواع ومنه، وهو نوع من أنواع األحاديث الضعيفة ،ويسØ ا�ديث ا�دلسا�ديث هذا 
  .وتدليس التسوية، وتدليس القطع، وتدليس العطف، وتدليس الشيوخ ،لكم
x  يقدحوبعض أنواعه � قبلوبعض أنواعه ال يُ � قبلوبعض أنواعه يُ �وبعض أنواعه يس¯ � وبعض أنواعه ��

 .يقدحوبعضه ال � اzي يستعمله الراوي
 األوزااألوزااألوزااألوزا����أسقط  ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدحدثنا  األوزااألوزااألوزااألوزا����فهو بدل أن يقول حدثنا  ،،،،هو ليس كذبهو ليس كذبهو ليس كذبهو ليس كذبال، ال، ال، ال، !!!!!!!!    ا:عض يقول اXدليس كذبا:عض يقول اXدليس كذبا:عض يقول اXدليس كذبا:عض يقول اXدليس كذب

ه اهللا تعا© كذا :مثل قوaا، ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد عنعنعنعنوقال  فال يعÏ  ،فنحن ما سمعنا القول منه مبا�ة، قال الشيخ ابن باز ̧ر
 ����ÑÑÑÑ بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيدحدثÏ  مالكمالكمالكمالكولو قال ، الرواية باألنأنة وما إ© ذلكالرواية باألنأنة وما إ© ذلكالرواية باألنأنة وما إ© ذلكالرواية باألنأنة وما إ© ذلك    أوأوأوأو    فهذا يسØ الرواية بالعنعنةفهذا يسØ الرواية بالعنعنةفهذا يسØ الرواية بالعنعنةفهذا يسØ الرواية بالعنعنة، هذا أنا كذبنا ال معاذ اهللا
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 Íروايتك و x قلنا هذا كذب وهذا يقدحXه اهللا وأرضاه أئمةلكن حاشاه فهو إمام من  ،كعدا  . ا�سلم� الكبار ̧ر
تدليس  هابلت ب8وطها وتفاصيلها أخفلكن هناك أنواع منه قُ  ،ضعيفضعيفضعيفضعيفأن األصل فيه أنه أن األصل فيه أنه أن األصل فيه أنه أن األصل فيه أنه حكمه حكمه حكمه حكمه     ::::حكم اXدليسحكم اXدليسحكم اXدليسحكم اXدليس����

يقول حدثÏ أبو عبد اهللا اaجدي وهو يريد الشيخ  ؛دثÏ الشيخ عبد العزيز بن بازاzي هو أنه بدل أن يقول ح ،الشيوخ
� هذه الصورة تسØ تدليس الشيوخ أنا لم ف !، ومن هو الشيخ أبو عبد اهللا اaجدي؟ ما أحد يعرفهعبد العزيز بن باز

لكن أحفظ كتاب لكن أحفظ كتاب لكن أحفظ كتاب لكن أحفظ كتاب     دليسدليسدليسدليسفت x اXفت x اXفت x اXفت x اXكتب صنكتب صنكتب صنكتب صن    هناكهناكهناكهناكووووهذا طبعا N دوا�، و ،أوضح اسم شي� مبا�ة وîنما بطريقة مبهمة
 .بن حجراللحافظ  ]   تعريف أهل اXقديس بمراتب ا�وصوف� باXدليس[كتاب  فيه هوفيه هوفيه هوفيه هو

    ))))IIII((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
هذا ، ن ا�ردود راجع إ© سبب� رئيسي� كما سيأ÷أو ،تقدم معنا الìم P أن ا�ديث منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرود

  .حديث من حيث اXقسيمات ا�شهورة عند أهل العلم وc أربع تقسيماتاXقسيم يعتÇ أهم تقسيم لل
 : يقسم إ© Ìسة أنواع رئيسية، تقسيم ا�ديث باعتبار القبول والردتقسيم ا�ديث باعتبار القبول والردتقسيم ا�ديث باعتبار القبول والردتقسيم ا�ديث باعتبار القبول والرد    �
̄هو الصحيح zاتهالصحيح zاتهالصحيح zاتهالصحيح zاته: وهو أربعة القسم ا�قبُولالقسم ا�قبُولالقسم ا�قبُولالقسم ا�قبُول: أوال ̄هالصحيح لغ ̄هالصحيح لغ ̄هالصحيح لغ ̄هو ا�سن zاتها�سن zاتها�سن zاتها�سن zاتهو الصحيح لغ ̄ها�سن لغ ̄ها�سن لغ ̄ها�سن لغ   .ا�سن لغ

وقد راجعنا  ،zي قبل ا�ا� وتكلم ا�شايخ عنها ووضحوها �ية الوضوحهذه األربعة درستموها x الفصل ا�ا� وا
 .األنواع ال� سن8حهامرتبط بمعكم الصحيح zاته ألنه 

  ....ا�ديث الضعيفا�ديث الضعيفا�ديث الضعيفا�ديث الضعيف: فهو القسم ا�رُدودالقسم ا�رُدودالقسم ا�رُدودالقسم ا�رُدود: ثانيا 
ال يعتÇ من  ا�ديث موضوع ،نقول ال ،ا�ديث ا�وضوع أليس قسم من هذه األقسام فتكون األقسام ستة :وقد يقول قائل

وسيأ÷ الìم بإذن اهللا تعا©  ،بل هو قسم باطل ال يدخل x األحاديث اaبوية ،وال من بعيد قسم من أقسام ا�قبولقريب 
 .تفصيال بعد حلقت� أو ثالث تقريبا وسأتكلم ب�ء من اإليضاح �فاسده الكث¯ة

سباب من
َ
ِة أ äاإلسنادِ : هاسأعود إ© أن ا�ديث ا�رُدود يرِجُع إ© عد x اإلسنادِ سبٌب رئي� سقٌط x اإلسنادِ سبٌب رئي� سقٌط x اإلسنادِ سبٌب رئي� سقٌط x سبٌب رئي� سقٌط ، ، ، ، x وسبٌب رئيٌ� ثا� وهو الطعُن x وسبٌب رئيٌ� ثا� وهو الطعُن x وسبٌب رئيٌ� ثا� وهو الطعُن x وسبٌب رئيٌ� ثا� وهو الطعُن

 .أنواع الطعن x حلقات قادمة وسيأ÷ معنا، الراوي سواء x العدالة أو الضبطالراوي سواء x العدالة أو الضبطالراوي سواء x العدالة أو الضبطالراوي سواء x العدالة أو الضبط
    ))))    """"لالسلالسلالسلالس����ادةادةادةادة" " " " مراجعة �ا سبق مراجعة �ا سبق مراجعة �ا سبق مراجعة �ا سبق ((((

 ا وم سvاجع ýيعا ما أخذناه x السابق ننظر x الشاشة فعندنا
وأما وأما وأما وأما ، هذه سقطها ظاهر وواضحهذه سقطها ظاهر وواضحهذه سقطها ظاهر وواضحهذه سقطها ظاهر وواضح ا�رسل وا�عضل وا�نقطع وا�علقا�رسل وا�عضل وا�نقطع وا�علقا�رسل وا�عضل وا�نقطع وا�علقا�رسل وا�عضل وا�نقطع وا�علق: ب ضعفه سقط اإلسنادمن ا�ديث اzي سب ا�ردودا�ردودا�ردودا�ردود 

����rا�دلس وا�رسل اrا�دلس وا�رسل اrا�دلس وا�رسل اrا ليس بظاهرا ليس بظاهرا ليس بظاهرا ليس بظاهرممممسقطهسقطهسقطهسقطه    ننننفهذافهذافهذافهذا ا�دلس وا�رسل ا  P ُ�ِلك تُْشzطالِب العلمعدد من و.  
 تعريف نمر مروراً ýيعاً P ،وأخذنا عليه تطبيقات، و3بت لكم مثال للتطبيق x حديث إنما األعمال باaيات

 .عرفناه x اللغة واالصطالح و3بنا عليه أمثلة، ا�ديث ا�رسل
 Nومثلنا  اا�ديث ا�عضل عرفناه لغة واصطالح، ه لغة واصطالحا ومثلنا عليه كما سبقليثم ا�ديث ا�نقطع تكلمنا ع

 وذكرنا حكمه و�اذا س� بهذا االسم؟
شيخ -قال أبو موÀ : ما ذكر ا:خاري x الصحيح أنه قال: مثلة ومنهاعدة أبلغة واصطالحا ومثلنا N  ها�علق عرفنا 

قال أبو : ا:خاري بينه وب� أÂ موÀ شيخه، لكنه قال ، أصالً )ر�بتيه ح� دخل عثمانر�بتيه ح� دخل عثمانر�بتيه ح� دخل عثمانر�بتيه ح� دخل عثمان �وغطوغطوغطوغطىىىى اa»  اa»  اa»  اa» ( -ا:خاري
gمعلقاً، ألنه سقط من مبدأ اإلسناد راو أو أك Çا يعتzولم يذكر اإلسناد و Àمو. 

 ،ب العلمالطبعض وسنتوقف عليه قليال ألن فيه صعوبة P ، ا�ا�ة تكلمنا عن ا�دلس ومررنا عليه مرور وÍ ا�لقة
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سوذكرنا أن 
ä
سا�دل
ä
سا�دل
ä
سا�دل
ä
صلُه إخفاء العيب :لغةلغةلغةلغة    ا�دل

َ
لسة وc الُظلمة وأ �Òاسم مفعول من ا. 

  x وهما للسماع منه بصيغة \تملة هرواية الراوي عمن سمع منُْه ما لم يسمع: االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحأماÃو äكـ عن وأن. 
 ،عن عطاء: قال، بدل أن يقول أخçÇ عطاء ؛ما رواه \مد بن إسحاق عن عطاء: ، مثالو3بُت مثال عليه بعدة أمثلة
 )انتهت ا�راجعة( .نقول أن هذا ا�ديث مدلس

        ::::أنــواع اäXدليسأنــواع اäXدليسأنــواع اäXدليسأنــواع اäXدليس    �
 .وهو اzي 3بت لكم عليه مثال تدليس اإلسنادتدليس اإلسنادتدليس اإلسنادتدليس اإلسناد    ����
مثًال أحُد الشيومثًال أحُد الشيومثًال أحُد الشيومثًال أحُد الشيوخخخخ من أصحاِب الكتب أو أحد تالِميذ األسانيد يُس من أصحاِب الكتب أو أحد تالِميذ األسانيد يُس من أصحاِب الكتب أو أحد تالِميذ األسانيد يُس من أصحاِب الكتب أو أحد تالِميذ األسانيد يُس���� شيُخه بغ¯ ما  شيُخه بغ¯ ما  شيُخه بغ¯ ما  شيُخه بغ¯ ما كأن يقول كأن يقول كأن يقول كأن يقول     ::::ووووخخخخومنها تَدلِيس الشيومنها تَدلِيس الشيومنها تَدلِيس الشيومنها تَدلِيس الشي    ����

هِ األبعد فيجعل القارئ أو السامع N يَُضّيع في، ، ، ، اْشتهر بهاْشتهر بهاْشتهر بهاْشتهر به هِ األبعد فيجعل القارئ أو السامع N يَُضّيع فيأو ينسبُُه إ© جد× هِ األبعد فيجعل القارئ أو السامع N يَُضّيع فيأو ينسبُُه إ© جد× هِ األبعد فيجعل القارئ أو السامع N يَُضّيع فيأو ينسبُُه إ© جد×   ....أنه شخص آخر بينما هو شيخُه ا�عروفأنه شخص آخر بينما هو شيخُه ا�عروفأنه شخص آخر بينما هو شيخُه ا�عروفأنه شخص آخر بينما هو شيخُه ا�عروف    ظنظنظنظنأو ينسبُُه إ© جد×
        ::::مثال Xدليس الشيومثال Xدليس الشيومثال Xدليس الشيومثال Xدليس الشيوخخخخ    ����

ه اهللا ُه اهللا يعÏ  \مد بن عبد اهللا\مد بن عبد اهللا\مد بن عبد اهللا\مد بن عبد اهللاحدثنا  ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاريقول  يُذكر عن ا:خاري ̧ر     هللاهللاهللاهللاااا    عبدعبدعبدعبدبن بن بن بن \مد بن Ñ\مد بن Ñ\مد بن Ñ\مد بن ����Ñ    مع أنه ̧ر
ْهِ§ ْهِ§ ْهِ§ ْهِ§  �� ��ÒاÒاÒاÒْهِ§ ْهِ§ ْهِ§ ْهِ§     اهللاهللاهللاهللا    \مد بن عبد\مد بن عبد\مد بن عبد\مد بن عبدفلما قال  ا �� ��ÒاÒاÒاÒأنه شخص آخر وليس  ا N امُع أو القارئ äالس äبن عبد بن عبد بن عبد بن عبدَظن ����Ñ مد بن\Ñ مد بن\Ñ مد بن\Ñ ه§    اهللاهللاهللاهللا    \مد بنÒه§اÒه§اÒه§اÒا.... 

    : : : : حكم اXدليسحكم اXدليسحكم اXدليسحكم اXدليس    ����
من حيث القبول من حيث القبول من حيث القبول من حيث القبول     ،،،،ضعيفةضعيفةضعيفةضعيفةحكمها أنها حكمها أنها حكمها أنها حكمها أنها     كث¯ةتدليس العطف والقطع والتسوية وأنواع تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ و

        ....، الحتمال وجود سقط، الحتمال وجود سقط، الحتمال وجود سقط، الحتمال وجود سقطعندناعندناعندناعندنامردودة مردودة مردودة مردودة     ::::والردوالردوالردوالرد
 وتدليس الشيوخ إذا ®ن الشيخ اzي دُ  ،أخفها تدليس الشيوأخفها تدليس الشيوأخفها تدليس الشيوأخفها تدليس الشيوخخخخ

×
رجال ثقة فال يó أن  -كما فعل ا:خاري-س اسمه ل

والسبب اzي ، األب ولكن حذف اسم ،ف� منهما اسم ����ÑÑÑÑ N بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا\مد بن \مد بن \مد بن \مد بن  هأو يسمي \مد بن عبدا هللا\مد بن عبدا هللا\مد بن عبدا هللا\مد بن عبدا هللا هيسمي
ه اهللا تعا© ما  ،بعض اإلش�ل بسبب الفتنة �لق القرآن \مد بن Ñ\مد بن Ñ\مد بن Ñ\مد بن ����Ñجعله يفعل هذا أنه وقع بينه وب�  فا:خاري ̧ر

 .\مد بن عبد اهللا\مد بن عبد اهللا\مد بن عبد اهللا\مد بن عبد اهللاسماه فقال 
هذا  ،حº يظنه الظان أنه راٍو ثقة ، فيسميه بغ¯ اسمهفالس x اسمه ضعيهذا ال يقدح إال أن يكون الشيخ اzي دُ ف

 .القسم األول من أقسام ا�ديث ا�ردود بسبب سقط خ� x اإلسناد
����    ����rبا�رسل ا Øوع ا�ا� فهو ما يسaأما القسم ا�ا� أو اrبا�رسل ا Øوع ا�ا� فهو ما يسaأما القسم ا�ا� أو اrبا�رسل ا Øوع ا�ا� فهو ما يسaأما القسم ا�ا� أو اrبا�رسل ا Øوع ا�ا� فهو ما يسaراجع بداية ا�لقة ا�انيةراجع بداية ا�لقة ا�انيةراجع بداية ا�لقة ا�انيةراجع بداية ا�لقة ا�انية((((    ....أما القسم ا�ا� أو ا((((    

��     ِ ِ ِ �ِ���َrَا�رَُسُل اrَا�رَُسُل اrَا�رَُسُل اrا�رَُسُل ا��    
    .تقدم الìم عن ا�رسل عموما

        ؟؟؟؟�اذا ُس�اذا ُس�اذا ُس�اذا ُس���� خفيًا خفيًا خفيًا خفيًا    ����
 .إسناده الصحاÂإسناده الصحاÂإسناده الصحاÂإسناده الصحاÂ    منمنمنمنأو ما سقط أو ما سقط أو ما سقط أو ما سقط     �a «a «a «a»  ا ا ا ا©©©©إإإإما رفعه اXاب  ما رفعه اXاب  ما رفعه اXاب  ما رفعه اXاب   فا�رسلفا�رسلفا�رسلفا�رسل ألنه �s وليس مثل ا�رسل السابق

 ����rأما ا�رسل اrأما ا�رسل اrأما ا�رسل اrيع الرواة    ،،،،فهو عند علماء ا�ديث مطلق ال يرتبط بطبقة الصحابةفهو عند علماء ا�ديث مطلق ال يرتبط بطبقة الصحابةفهو عند علماء ا�ديث مطلق ال يرتبط بطبقة الصحابةفهو عند علماء ا�ديث مطلق ال يرتبط بطبقة الصحابة هو اإلش�ل أما ا�رسل اß P ًيع الرواةبل يكون %ماß P ًيع الرواةبل يكون %ماß P ًيع الرواةبل يكون %ماß P ًبل يكون %ما 
 .من االنقطاعهذا x ا�قيقة نوع ) ا�رسل(ة وهذا من االشlاك x التسمي

        �اذا خص بنوع من االنقطاع ولم يكن ال تدليًسا وال انقطاً%؟�اذا خص بنوع من االنقطاع ولم يكن ال تدليًسا وال انقطاً%؟�اذا خص بنوع من االنقطاع ولم يكن ال تدليًسا وال انقطاً%؟�اذا خص بنوع من االنقطاع ولم يكن ال تدليًسا وال انقطاً%؟    ����
، ولم يلقاه إطالقا ذاه راوي لم يعا وجدنا أن ا�نقطع هذا وهو لو وجدنا أن اإلسناد x ا�نقطع  ااااألن N صورة دقيقة جدً ألن N صورة دقيقة جدً ألن N صورة دقيقة جدً ألن N صورة دقيقة جدً 

Áهذا انت. 
كذلك ا�رسل الظاهر  ،الزمن ما بيÏ وبينه من معلوم يقيناً أ� لم ألق ابن حجر :عد ،رلو رويت اآلن عن ابن حج*  

لكن ا�رسل ا�r هنا أشبه ما يكون با�دلس ، �وهو واضح أنه لم يلَق الرسول  �اXاب  يقول قال رسول اهللا ، ا�§
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  ، �اذ؟لكنه ليس من اXدليس Å xء
كما تقدم كما تقدم كما تقدم كما تقدم ----لكن أحاديث معينة لكن أحاديث معينة لكن أحاديث معينة لكن أحاديث معينة     ،،،،بعينهبعينهبعينهبعينهالبد أن يكون الراوي سمع من هذا الشيخ  منهمنهمنهمنهاXدليس رواية الراوي عمن سمع اXدليس رواية الراوي عمن سمع اXدليس رواية الراوي عمن سمع اXدليس رواية الراوي عمن سمع 

يعÏ  ،يُسØ تدليساً هذا ، ثم بعد ذلك أسقط هذه الواسطة ورواه بصيغة \تملة للسماع، فروى بواسطةفروى بواسطةفروى بواسطةفروى بواسطة    هاهاهاهالم يسمعلم يسمعلم يسمعلم يسمع    ----الìمالìمالìمالìم
ِقيُْت الشيخ وَرويُت عنه مائة حدي    \مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيمأنا َرويُْت عن 

َ
ث ثم �ا جئت أروي عنه بعض األحاديث أو يعÏ ل

وÍ هذه ا�الة ال أستطيع أن ، ، ، ، \مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيمفعندئذ أسقط الشيخ هذا وأروي عن الشيخ  ،بعضها ®ن بواسطة ،ا�سائل
الشيخ \مد بن الشيخ \مد بن الشيخ \مد بن الشيخ \مد بن  أنأو     ،،،،الشيخ \مد بن إبراهيمالشيخ \مد بن إبراهيمالشيخ \مد بن إبراهيمالشيخ \مد بن إبراهيم عن ؟؟؟؟ماذاماذاماذاماذاألنه يعتÇ كذب ولكن أقول     \مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم\مد بن إبراهيم حدثÏأقول 
ُس  ،عبارات \تملة وليست العبارات ال� تدل P السماع، يم قاليم قاليم قاليم قالإبراهإبراهإبراهإبراه

×
اوي عمäن  ،x هذه ا�الة هذا يسØ ُمَدل äِرَوايَة الر

  .ما لم يَسمعه ))))الشيخ \مد بن إبراهيمالشيخ \مد بن إبراهيمالشيخ \مد بن إبراهيمالشيخ \مد بن إبراهيم(سمع منه 
����rبينما ا�رسل اrبينما ا�رسل اrبينما ا�رسل اrاوي عمن %    ه فقط ولم ه فقط ولم ه فقط ولم ه فقط ولم  :بينما ا�رسل اäاوي عمن %رواية الرäاوي عمن %رواية الرäاوي عمن %رواية الرäسبينما بينما بينما بينما ، يلقهيلقهيلقهيلقهرواية الر

ä
سا�ُدل
ä
سا�ُدل
ä
سا�ُدل
ä
قاء ا�ُدل

×
قاءثبت الل
×
قاءثبت الل
×
قاءثبت الل
×
لكن فيه أحاديث لكن فيه أحاديث لكن فيه أحاديث لكن فيه أحاديث     منه،منه،منه،منه،وسمع وسمع وسمع وسمع     ثبت الل

ماع äدليس عنه بصيغِة السXماعمعينة لم يَسمعها منه فرواها با äدليس عنه بصيغِة السXماعمعينة لم يَسمعها منه فرواها با äدليس عنه بصيغِة السXماعمعينة لم يَسمعها منه فرواها با äدليس عنه بصيغِة السXما لقيه، بصيغة لكن هنا رواية الراوي عمن % ه لكنه ، معينة لم يَسمعها منه فرواها با
  .\تملة للسماع

ن بن ����Ñ ا�عل ا�عل ا�عل ا�عل����مثال أنا َرويت عن أحد ا�شائخ  ن بن Ñ®لشيخ عبد ال̧ر ن بن Ñ®لشيخ عبد ال̧ر ن بن Ñ®لشيخ عبد ال̧ر بل أن ، توÍ قأنا لم ألق الشيخ وقد % تُه وأنا صغ¯ ،،،،®لشيخ عبد ال̧ر
أما ما يُسØ تدليس فمثًال لو َرويُت عن شيٍخ لِقيتُه وأخذُت ، ولو َرويت عنه يُسØ مرسل خ� وال يُسØ تَدليس ألقاه،
ُه اهللاعنه  ُه اهللا®لشيِخ ابن باز ̧ر ُه اهللا®لشيِخ ابن باز ̧ر ُه اهللا®لشيِخ ابن باز ̧ر ورويُت عنه ألف مسألة أخذتها منه وÌس مسائل لم أسمعها منه وîنما من ا�شائخ ، ®لشيِخ ابن باز ̧ر

ماع هذا يسØ تدليساً وزمال� ثم رويتها عن الشيخ بصيغ äة \تملة للس. 
        ::::الفرق ب� ا�رُسل اrَالفرق ب� ا�رُسل اrَالفرق ب� ا�رُسل اrَالفرق ب� ا�رُسل اrَ���� واäXدليس واäXدليس واäXدليس واäXدليس    ����
  .رواية الراوي عمن لقيه اXدليساXدليساXدليساXدليس    ����
����    ����rأما ا�رسل اrأما ا�رسل اrأما ا�رسل اrرواية الراوي عمن % ه ولم يلقه أما ا�رسل ا.  

  .وهذان نو%ن من أنواع ا�ديث ا�ردود ،ا�رسل ا�r وا�دلس يعتÇ سقطها خ�
����    rمثال ا�رسل اrمثال ا�رسل اrمثال ا�رسل اrمثال ا�رسل ا���� : : : :    

  )رحَم اُهللا حارَس ا�رِس رحَم اُهللا حارَس ا�رِس رحَم اُهللا حارَس ا�رِس رحَم اُهللا حارَس ا�رِس (مرفوً%  عقبة بن %مرعقبة بن %مرعقبة بن %مرعقبة بن %مرعن  عمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيزما رواه 
R P حال ، ولم يُسمä منقطًعا باعتبار ُمرسل خُمرسل خُمرسل خُمرسل خ����وîنما % هُ وzا ُس�  ُعقبة بن %مرُعقبة بن %مرُعقبة بن %مرُعقبة بن %مرلم يلَق  عمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيزعمر بن عبد العزيز

ùكتب األوائل ،واحد اإلرسال واالنقطاع عند ا�تقدم� من علماء السلف والسابق� بمع x أرسله : يقول، فستجدون
ً̄ا، فالن لكن االصطالح األخ¯ اzي استقر هو تعريفه باXعريفات ، وهذا حديث مرُسل أي ا�نقطع يَستخِدُمونه كث

 .ال� م! الìم عنها كما تقدم
����    ����rمثال آخر ا�رسل اrمثال آخر ا�رسل اrمثال آخر ا�رسل اrمثال آخر ا�رسل ا::::        

لم  ولكن �êهما قد أدرË زمن اa» ، ¹ اهللا عليه وسلم¹ اهللا عليه وسلم¹ اهللا عليه وسلم¹ اهللا عليه وسلماa» صاa» صاa» صاa» صعن  قيس بن أÂ حازمقيس بن أÂ حازمقيس بن أÂ حازمقيس بن أÂ حازمو أÂ عثمان اaهديأÂ عثمان اaهديأÂ عثمان اaهديأÂ عثمان اaهديرواية 
 «aلك  �يلقيا اzان من الصحابِة بل و äابع�يعدان ال ُفَعدXمن  �وعندئٍذ تكون رواياتهم عن الرسول  ،من كبار ا

 .الُمرسل اrالُمرسل اrالُمرسل اrالُمرسل ا����rقبيل 
����rا�رسل اrا�رسل اrا�رسل اrلك  ا�رسل اzمن استعمله السلف و gاستخدمها العلماء ا�تأخرون فاعلم  إذا و�ذا 9مة مرسل، ضعفه يس¯ جداً ضعفه يس¯ جداً ضعفه يس¯ جداً ضعفه يس¯ جداً أك

أو الطبقة ال� استعملت  �ألن طبقة اXابع� ال� تقول قال رسول اهللا  ،كنäه أَخف� أنواع ا�ديث الضعيف P اإلطالق
ِعيف فيها قليل جًدا من äابع� و�لب الطبقة تلك ال� جاءت بعد الصحابة الضXهم من أئِمة ا:� �rأئِمة  اإلرسال ا
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  ،اXابع�
ä
ْعُف فيها َفُعود إ© ا�ََهالة فقط ليس إال äبْل إنما الض.  

 : R P حال هذا تقسيم ا�ديث من حيث قبوN ورده )مراجعة �ا سبق(
̄ه، صحيح zاته ::::القسم الَمقبُولالقسم الَمقبُولالقسم الَمقبُولالقسم الَمقبُول ̄ه، وحسن zاته، صحيح لغ   .وحسن لغ
 .إطالقًا �نضعه قسيما N؟ ألنه ال يُنسب للن»  ا�وضوع لم �اذا وبينا، الضعيف ::::القسم ا�رُْدودالقسم ا�رُْدودالقسم ا�رُْدودالقسم ا�رُْدود
 : : : : ضعفه يعود إ© سبب� رئيسي�ضعفه يعود إ© سبب� رئيسي�ضعفه يعود إ© سبب� رئيسي�ضعفه يعود إ© سبب� رئيسي�    ؟؟؟؟ما سبب ضعفهما سبب ضعفهما سبب ضعفهما سبب ضعفه

 .سقط اإلسناد .�
  .طعن x العدالة وطعن x الضبط: اzي هو قسمان ،والطعن x الراوي .�

عن ا�ديث ا�ردود  لعلنا نكت� بهذا القدر Óا تقدم من الìم ،والضعف بسبب سقط x اإلسناد تكلمنا عنه قبل قليل
 .اzي سببه السقط x اإلسناد

َرام �ط من ُ�وط ا�ديث الصحيح �� ِ
ْ
عيفة ال� سببها ا« äَرام �ط من ُ�وط ا�ديث الصحيحبعض أنواع األحاديث الض ِ
ْ
عيفة ال� سببها ا« äَرام �ط من ُ�وط ا�ديث الصحيحبعض أنواع األحاديث الض ِ
ْ
عيفة ال� سببها ا« äَرام �ط من ُ�وط ا�ديث الصحيحبعض أنواع األحاديث الض ِ
ْ
عيفة ال� سببها ا« äبعض أنواع األحاديث الض    ��    

ـــاذ äـــاذا�ديـــث الش äـــاذا�ديـــث الش äـــاذا�ديـــث الش äا�ديـــث الش    
فنا ا�ديث الصحيح قلنا أن ا�ديث الصحيح هو أهم اäXعاريف äن َعرÃ، اإلْش�الت ا�و ؟�اذا P با# ألنه مشتمل x جودة

  .األحاديث
بط  :الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ���� äالض x بط ما َرواهُ َعدل تَاْم äالض x بط ما َرواهُ َعدل تَاْم äالض x بط ما َرواهُ َعدل تَاْم äالض x ذوذِ ذوذِ ذوذِ ذوذِ ن ِمثِْلِه إ© ُمنْتََهاه بسنَد ُمتصل وَسِلم من ن ِمثِْلِه إ© ُمنْتََهاه بسنَد ُمتصل وَسِلم من ن ِمثِْلِه إ© ُمنْتََهاه بسنَد ُمتصل وَسِلم من ن ِمثِْلِه إ© ُمنْتََهاه بسنَد ُمتصل وَسِلم من ععععما َرواهُ َعدل تَاْم �� ةسلم من سلم من سلم من سلم من وووو    الشالشالشالش��

ä
ةالِعل
ä
ةالِعل
ä
ةالِعل
ä
 ....القادحةالقادحةالقادحةالقادحة    الِعل

ََرم صار عندنا نوع من  ،الحظوا �ط الشذوذ
ْ
اذأنواع إذا ا« äإذا انقطع  السند كما قلنا ات×صاُل ، ا�ديث الضعيف وهو الش

تة قُط x اإلسناد إذن تكون عندنا �موعة من األحاديث الضعيفة الس× äهذه ا�الة عندي �ط ، اإلسناد وصار الس x
ُذوذو" اذ "َسِلَم من الش� äَرم صار عندي ا�ديث الش

ْ
  .إذا ا«

        ::::تعريف ا�ديث الشاذتعريف ا�ديث الشاذتعريف ا�ديث الشاذتعريف ا�ديث الشاذ    ����
اذ هو الُمنَْفرِد :لغةلغةلغةلغة äاس :ال تكون لوحدك، فالشاذ هنا شُذ يا فالن أيال ت فالن شذ، ويقال يُقال ،الشaمنفرًدا عن ا Äمن أ. 

 منه :اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا
َ
èالًفا �ن هو أوð منهما رواه الَمْقبُول 
َ
èالًفا �ن هو أوð منهما رواه الَمْقبُول 
َ
èالًفا �ن هو أوð منهما رواه الَمْقبُول 
َ
èالًفا �ن هو أوð ما رواه الَمْقبُول....  

كما تقدم -وهو اzي ßع  ا�×َقة يدخل فيه -اzين تقبل روايتهم-حº يلتحق بكلمة ا�قبول من الرواة  ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذاقبول ا�قلنا 
ُدوق، م الضبطالعدالة وتما -معنا äع مع العدالة خفة الضبط والصß يzاس ، اaوالصدوق ا�قةهذان الصنفان من ا 

  .نسميهم الرواة ا�قبول�نسميهم الرواة ا�قبول�نسميهم الرواة ا�قبول�نسميهم الرواة ا�قبول�
®ن أنه  إما: أوè منه من ناحية، �ن هو أوè منه ؛أو راوي صدوق ،راوي ثقة :إذا وقعت ا�خالفة من أحد هذين الرجل�

 منه من جهِة الوصفأو كنäه ، أكg منه عدًدا وهم x درجِتهِ واحًدا واzين خالفوه x الرواية 
َ
èيأ÷ ، خالف من هو أو Ïيع

واية وأدق x ا�فظ واإلتقان فعندئذ  : راوي من رواة ا�ديث sُالف راوي أفضل منه وأقوى منه x الر×
 ).ذذذذا�ديث الشاا�ديث الشاا�ديث الشاا�ديث الشا( يقال للحديث اzي خالف فيه هذا الراوي �ن هو أوè منه نُسميهيقال للحديث اzي خالف فيه هذا الراوي �ن هو أوè منه نُسميهيقال للحديث اzي خالف فيه هذا الراوي �ن هو أوè منه نُسميهيقال للحديث اzي خالف فيه هذا الراوي �ن هو أوè منه نُسميه    ����
 ).ا�حفوظةا�حفوظةا�حفوظةا�حفوظة الروايةالروايةالروايةالرواية(    ونسØ رواية الراوي األوثق واألفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميهاونسØ رواية الراوي األوثق واألفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميهاونسØ رواية الراوي األوثق واألفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميهاونسØ رواية الراوي األوثق واألفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميها    ����
 ....إذاً هو ðالفة ا�قبول �ن هو أوè منهإذاً هو ðالفة ا�قبول �ن هو أوè منهإذاً هو ðالفة ا�قبول �ن هو أوè منهإذاً هو ðالفة ا�قبول �ن هو أوè منههذا تعريف الشاذ نظريا  �
 . )طبقته x ا�فظx م أنه أكg من واحد وهأو ، أوثق منه x ا�فظ وأضبط منه(أوè منه أي  )ا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوق( ا�قبولا�قبولا�قبولا�قبول 

وجاء  ،موعد ا�حا3ة x الوقت الفال� x ا��ن الفال� :لو جاء واحد من الطالب وخالف وقال أن األستاذ يقول    ::::مثالً مثالً مثالً مثالً 
فعندئٍذ  ،فخالفوه ،قالوا إن موعد ا�حا3ة x الوقت الفال� x ا��ن الفال�فبعض الطالب x نفس مستواه العل� 
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  .عددا منه ألنهم أكg \فوظة\فوظة\فوظة\فوظةورواية من جاء بعده تُسØ  شاذäةشاذäةشاذäةشاذäةاألول تسØ  رواية الطالب
موعد االختبار  األول ثم قال ،واحد طالب ثقة وا�ا� ال بأس به لكنه ليس باÒقة مثل األول، و�ذا لو ®ن عندنا طا:�

 كونتعندئذ  ،الساعة اXاسعة صباحا يوم األحد روجاء اآلخر وقال موعد االختبا ،يوم السبت الساعة اXاسعة صباحا
أو معرفة بالشيخ واXصاق به، وهو دائما مع الشيخ اzي Çsُ  وîتقان ألنه أكg دقة منه ولرواية األ أوثق من ا�ا�رواية 

 .ا�حفوظةتسØ الرواية  اzي أخÇ بيوم األحدورواية شاذة الة روايال تسØعندئذ هذه  با�وعد مثًال،
ðالفا �ا رواه ðالفا �ا رواه ðالفا �ا رواه ðالفا �ا رواه     ))))من جهة الوصفمن جهة الوصفمن جهة الوصفمن جهة الوصف    أوèأوèأوèأوè    من جهة العدد أومن جهة العدد أومن جهة العدد أومن جهة العدد أوأوè أوè أوè أوè سواء سواء سواء سواء ((((بأنه ما رواه األوè بأنه ما رواه األوè بأنه ما رواه األوè بأنه ما رواه األوè  ا�حفوظا�حفوظا�حفوظا�حفوظطيع أن أعرف وبذلك أست 

 ....))))ا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوق((((ا�قبول ا�قبول ا�قبول ا�قبول 
����     x الشذوذ يقع x الشذوذ يقع x الشذوذ يقع x ً̄ا    األسانيداألسانيداألسانيداألسانيدالشذوذ يقع ً̄اكث ً̄اكث ً̄اكث  .األسانيدوقوعه إنما x  أكgولكن     ،،،،ا�تُونا�تُونا�تُونا�تُونويقع أيًضا x ويقع أيًضا x ويقع أيًضا x ويقع أيًضا x     ،،،،كث
NمثاNمثاNمثاNسع    ::::مثا Âمذي من حديث أlسعما رواه ال Âمذي من حديث أlسعما رواه ال Âمذي من حديث أlسعما رواه ال Âمذي من حديث أlة وا�مام( ::::يديديديدما رواه الÇة وا�ماماألرض 9ها مسجد إال ا�قÇة وا�ماماألرض 9ها مسجد إال ا�قÇة وا�ماماألرض 9ها مسجد إال ا�قÇاد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمةهذا ا�ديث رواه  )األرض 9ها مسجد إال ا�ق¸ 

 .مرفو% أÂ سعيدأÂ سعيدأÂ سعيدأÂ سعيدعن  أبيهأبيهأبيهأبيهعن  عمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن ����Ñموصوال عن 
 .ولم يذكر فيه أÂ سعيد مرسال أبيهأبيهأبيهأبيهعن     عمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن ����Ñعن     سفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وريورواه 

جعل ا�ديث مرفوً% للن» ف، كر أÂ سعيد x الروايةذ، أÂ سعيدأÂ سعيدأÂ سعيدأÂ سعيدعن  أبيهأبيهأبيهأبيه    عن عمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن ����Ñعن  ¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمةاآلن رواية 
�. 

فلما روى  ، ¸اد ثقة لكن ا�وري أثبت منه جداً،¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمةمن  ثبت x ا�فظأوبا�فظ أوè عرف  سفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وري
يان يان يان يان سفسفسفسففحينئٍذ تكون هذه ðالفة ب�  ،مرسال لم يذكر أبا سعيد اrدري أبيهأبيهأبيهأبيه عن عمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن Ñعمرو بن ����Ñعن  سفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وري

 .¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمةو ا�وريا�وريا�وريا�وري
تقن ألنه أوè منه x ا�فظ وأ شاذةشاذةشاذةشاذةأنها  ¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمة¸اد بن سلمةورواية  ،\فوظة\فوظة\فوظة\فوظةأنها  سفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وريسفيان ا�وريكم لرواية Ã Ãنهذه ا�خالفة 

 .مع أن ê الرجل� ثقة، منه
 .يقصد رواية سفيان ا�وري" ا�رسلا�حفوظ " ::::قطÏقطÏقطÏقطÏقال اÒارقال اÒارقال اÒارقال اÒار

÷ إن شاء اهللا x ا�لقة القادمة þول اهللا وقوته الìم عن الفرق ب� ا�ديث الشاذ وسيأ ،هذا ما يسØ با�ديث الشاذ
 . وîن ®ن الفرق بينهما فيه Åء من اÒقة ،وسأب� þول اهللا وقوته الفرق بينهما، وزيادة ا�قة

    ))))¤¤¤¤((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
أن الراوي خالف من هو مردود بسبب وقلت لكم أنه  ،تقدم معنا الìم عن ا�ديث الشاذ وعرفناه وذكرت لكم ا�ثال

  ؟؟؟؟ما الفرق بينه وب� زيادة ا�قةما الفرق بينه وب� زيادة ا�قةما الفرق بينه وب� زيادة ا�قةما الفرق بينه وب� زيادة ا�قة وأ�حُت x نهاية اÒرس ا�ا� إ© ،أوè منه إما من جهة العدد أو من جهة الوصف
وزيادة ا�قة جزء من وزيادة ا�قة جزء من وزيادة ا�قة جزء من وزيادة ا�قة جزء من     ،،،،R حديث شاذ عندنا يعتÇ ضعيفR حديث شاذ عندنا يعتÇ ضعيفR حديث شاذ عندنا يعتÇ ضعيفR حديث شاذ عندنا يعتÇ ضعيففرق دقيق فإنه     الفرق ب� ا�ديث الشاذ وب� زيادة ا�قةالفرق ب� ا�ديث الشاذ وب� زيادة ا�قةالفرق ب� ا�ديث الشاذ وب� زيادة ا�قةالفرق ب� ا�ديث الشاذ وب� زيادة ا�قة

     ،،،،اذاذاذاذا�ديث الشا�ديث الشا�ديث الشا�ديث الش
ً
 وzلك سيكون منها أنوا%
ً
 وzلك سيكون منها أنوا%
ً
 وzلك سيكون منها أنوا%
ً
األنواع الشاذة مردودة واألنواع األنواع الشاذة مردودة واألنواع األنواع الشاذة مردودة واألنواع األنواع الشاذة مردودة واألنواع ، ، ، ، تعتÇ شاذة وأنواع غ¯ شاذةتعتÇ شاذة وأنواع غ¯ شاذةتعتÇ شاذة وأنواع غ¯ شاذةتعتÇ شاذة وأنواع غ¯ شاذة    ----من زيادة ا�قةمن زيادة ا�قةمن زيادة ا�قةمن زيادة ا�قة----وzلك سيكون منها أنوا%

    ....الغ¯ شاذة تعتÇ غ¯ مردودةالغ¯ شاذة تعتÇ غ¯ مردودةالغ¯ شاذة تعتÇ غ¯ مردودةالغ¯ شاذة تعتÇ غ¯ مردودة
    : : : : أنواع زيادة ا�قةأنواع زيادة ا�قةأنواع زيادة ا�قةأنواع زيادة ا�قة    ����
ها وب� الشاذ وهذا اaوع من أنواع زيادة ا�قات ال فرق بين رواية الشاذرواية الشاذرواية الشاذرواية الشاذوc وc وc وc فظ فظ فظ فظ األحاألحاألحاألحزيادة منافية �ا رواه ا�قات أو زيادة منافية �ا رواه ا�قات أو زيادة منافية �ا رواه ا�قات أو زيادة منافية �ا رواه ا�قات أو     ����

 .وîنما تعتÇ نوع من أنواع الشاذ وzلك تعتÇ جزء منه ،إطالقا
    ::::x األسانيد أو زيادة x ا�تونx األسانيد أو زيادة x ا�تونx األسانيد أو زيادة x ا�تونx األسانيد أو زيادة x ا�تونغ¯ منافية، مثل زيادة غ¯ منافية، مثل زيادة غ¯ منافية، مثل زيادة غ¯ منافية، مثل زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة     ����
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̄ه ب� رجل� زيادة األسانيدزيادة األسانيدزيادة األسانيدزيادة األسانيد    � ̄ه ب� رجل�أن يذكر رجًال x اإلسناد لم يذكره غ ̄ه ب� رجل�أن يذكر رجًال x اإلسناد لم يذكره غ ̄ه ب� رجل�أن يذكر رجًال x اإلسناد لم يذكره غ من مثل ما زاد P سبيل االفlاض  أو يزيد x لفظةأو يزيد x لفظةأو يزيد x لفظةأو يزيد x لفظة    ،،،،أن يذكر رجًال x اإلسناد لم يذكره غ
ه اهللامالك مالك مالك مالك  ه اهللا̧ر ه اهللا̧ر ه اهللا̧ر زيادة  )صدقه الفطر P حر وعبد ذكر وأنصدقه الفطر P حر وعبد ذكر وأنصدقه الفطر P حر وعبد ذكر وأنصدقه الفطر P حر وعبد ذكر وأن$$$$ من ا�سلم� من ا�سلم� من ا�سلم� من ا�سلم�    �فرض رسول اهللا فرض رسول اهللا فرض رسول اهللا فرض رسول اهللا ( ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمرزاد x حديث  ̧ر
ه اهللا تعا© زيادته هذه ال تناx ، تعتÇ زيادة مقبولةهذه الزيادة ، اإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكزادها ) من ا�سلم�من ا�سلم�من ا�سلم�من ا�سلم�( ألن اإلمام مالك ̧ر

̄ه   .زيادة غ
 األعماألعماألعماألعمششششعن  ع§ بن مسهرع§ بن مسهرع§ بن مسهرع§ بن مسهرا�ديث اzي رواه  لمث ا�� ال تناx ما رواه ا�قات x اآلخرينا�� ال تناx ما رواه ا�قات x اآلخرينا�� ال تناx ما رواه ا�قات x اآلخرينا�� ال تناx ما رواه ا�قات x اآلخرين    زيادة xزيادة xزيادة xزيادة xأيضاَ عندنا مثال  �
 ،)فل¯قهفل¯قهفل¯قهفل¯قه(زاد ) x غسل اإلناء سبعاً من ولوغ الx غسل اإلناء سبعاً من ولوغ الx غسل اإلناء سبعاً من ولوغ الx غسل اإلناء سبعاً من ولوغ ال				بببب( أÂ هريرةأÂ هريرةأÂ هريرةأÂ هريرةعن  أÂ رزين العقي§أÂ رزين العقي§أÂ رزين العقي§أÂ رزين العقي§عن  سلمانسلمانسلمانسلمانالالالالذكوان ذكوان ذكوان ذكوان  أÂ صالحأÂ صالحأÂ صالحأÂ صالحعن 

9مة  ،ألنها ال تناx ،زيادة مقبولةزيادة مقبولةزيادة مقبولةزيادة مقبولةx هذا ا�ديث  ممممششششاألعاألعاألعاألعفزيادة ، بينما الرواة اآلخرين ا�قات لم يذكروا هذه الزيادة
حكم آخر جديد زيادة  "فل¯قه" ،حكم "فليغسله سبعاً " ،زيادة x ا�عù وال تناx ما ذكره العلماء السابق�) فل¯قهفل¯قهفل¯قهفل¯قه(

ه اهللا تعا©  ،ليس فيها ðالفة P "الرقيق وغ¯هم  ليس فيها ðالفة وîنما فيها 
صيص "من ا�سلم�"مثل زيادة مالك ̧ر
رقيق مسلم� و�فار P رواية مالك فقط تكون صدقة  ننسافلو ®ن عند اإل" R حر وعبد ذكر وأن$ من ا�سلم�

 .هذا معناه ،ليس ß Pيع الرقيق اzين عنده ،الفطر واجبة P ا�سلم� منهم
    ؟؟؟؟    ما الفرق ب� زيادة ا�قة والشاذما الفرق ب� زيادة ا�قة والشاذما الفرق ب� زيادة ا�قة والشاذما الفرق ب� زيادة ا�قة والشاذ    ����

وc الزيادة ال� ال يقع وc الزيادة ال� ال يقع وc الزيادة ال� ال يقع وc الزيادة ال� ال يقع ( وجزء منها ليس من ا�ديث الشاذوجزء منها ليس من ا�ديث الشاذوجزء منها ليس من ا�ديث الشاذوجزء منها ليس من ا�ديث الشاذ    ،،،،ههههن أنواع ا�ديث الشاذ جزء منن أنواع ا�ديث الشاذ جزء منن أنواع ا�ديث الشاذ جزء منن أنواع ا�ديث الشاذ جزء مننقول إن زيادة ا�قة نوع منقول إن زيادة ا�قة نوع منقول إن زيادة ا�قة نوع منقول إن زيادة ا�قة نوع م
 .)فيها ðالفةفيها ðالفةفيها ðالفةفيها ðالفة

ولكن ليس P ولكن ليس P ولكن ليس P ولكن ليس P  والصحيح أنها تقبلوالصحيح أنها تقبلوالصحيح أنها تقبلوالصحيح أنها تقبلكذلك يعÏ زيادة فيها نوع ðالفة مثل تقييد ا�طلق أو 
صيص العام أو Ãو ذلك 
) فل¯قهفل¯قهفل¯قهفل¯قه: (رواه فأبو رزين العقي§فأبو رزين العقي§فأبو رزين العقي§فأبو رزين العقي§ )السابق هريرةهريرةهريرةهريرة    أÂأÂأÂأxÂ حديث  ينينينينابن س¯ابن س¯ابن س¯ابن س¯زيادة (مثل ا�ديث  تقبل وفق القرائنتقبل وفق القرائنتقبل وفق القرائنتقبل وفق القرائن    ،،،،إطالقهاإطالقهاإطالقهاإطالقها
فهذا  ،قيäد الغسالت السبع أن األوè تكون بالlاب )فليغسله سبعاً أوالهن بالlابفليغسله سبعاً أوالهن بالlابفليغسله سبعاً أوالهن بالlابفليغسله سبعاً أوالهن بالlاب(زاد x رواية  \مد بن س¯ين\مد بن س¯ين\مد بن س¯ين\مد بن س¯ينبينما 

و�ذا من أهل العلم من  ،تأملرى أن هذا اXقييد Ñتاج إ© توقف ونفعندئذ  ،اXقييد أوقع إش�ال عند بعض أهل العلم
ه اهللا (قبل هذه الزيادات ال� فيها 
صيص %م وتقيد مطلق مثل ا�ديث أيضاً اzي 3بته لكم مثل حديث  ه اهللا مالك ̧ر ه اهللا مالك ̧ر ه اهللا مالك ̧ر مالك ̧ر

 .اً فقط للعلم حº تكونوا P انتباهعهذا R P حال زيادة ا�قة نمر عليه مروراً ýي ،)تعا©تعا©تعا©تعا©
îنما و، ال يعÏ أن الشاذ هو الشاذ اzي �حناه ،يقال شذ فالن أي تفرد بالرواية    ))))رد اXفردرد اXفردرد اXفردرد اXفردويراد به �ويراد به �ويراد به �ويراد به �((((يطلق الشاذ يطلق الشاذ يطلق الشاذ يطلق الشاذ  )تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه( 

ا�رسل  ،الرواية بهذا الش�بأي تفرد فروى عنه  :ذاشذ فالن فروى عن فالن كيقال ، ا�قصود بالشاذ مطلق ا�تفرد
طبعاً هذه تنتبهون �ا فقط x ، اzي عندنا ال يريدون به ا�رسل ،يقال حديث مرسل أي منقطع عند ا�تقدم� ،كذلك

، باXعريف اzي �حناه لكم )الشاذ شاذ( حأما عند ا�تأخرين فاستقر االصطال ،أثناء القراءة x كتب ا�تقدم�
 . وا�رسل وا�r وهكذا، ا�دلس، ا�عضل، وا�نقطع، وا�رسل مرسل

ديث ال� سبب ضعفها ا«رام �ط من �وط ا�ديث الصحيح بهذا الش� نكون انتهينا من ال8ط أو أنواع ا� �
 .)السالمة من الشذوذالسالمة من الشذوذالسالمة من الشذوذالسالمة من الشذوذ(وهو 
الحظوا -ا�ديث الشاذ  ،هناك نوع آخر x ا�قرر عندكم أقدمه وîال ليس هذا م�ن ترتيبه الرتباطه با�ديث الشاذ �

ا�نكر ليس سبب ضعفه ورده عند علماء  )اسمه ا�نكراسمه ا�نكراسمه ا�نكراسمه ا�نكر( هنا عندي نوع ،خالف ا�قبول من هو أوè منه -م  x ا�خالفة
ومع الطعن فيه زاد ومع الطعن فيه زاد ومع الطعن فيه زاد ومع الطعن فيه زاد     ،،،،راوي ا�ديث مطعون x ضبطهراوي ا�ديث مطعون x ضبطهراوي ا�ديث مطعون x ضبطهراوي ا�ديث مطعون x ضبطهوîنما أن السبب x ذلك أن  ،ال ،ا�ديث أنه ا«رم فيه �ط الشذوذ

̄ه ̄هP ذلك أنه خالف غ ̄هP ذلك أنه خالف غ ̄هP ذلك أنه خالف غ هذا  ،أنهم اش�lوا ßيعا x أن فيه ðالفة العمومالعمومالعمومالعموم، ، ، ، عموم وخصوصعموم وخصوصعموم وخصوصعموم وخصوص    ا�نكرا�نكرا�نكرا�نكرووووالشاذ الشاذ الشاذ الشاذ فأصبح ب� فأصبح ب� فأصبح ب� فأصبح ب�     ،،،،P ذلك أنه خالف غ
    .وا�نكر وقعت فيه ðالفة ،فيه ðالفة تا�خالف فيه مقبول وقعالشاذ 
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    : : : : تعريف ا�نكرتعريف ا�نكرتعريف ا�نكرتعريف ا�نكر    �
 .قال هذا الìم منكر يعÏ مستغربيا�ستغَرب  :لغةلغةلغةلغة

 ا�ردود من الرواة اzي يرد خÇه ،ألنه %م ))))أي الضعيفأي الضعيفأي الضعيفأي الضعيف((((ما رواه ا�ردود ما رواه ا�ردود ما رواه ا�ردود ما رواه ا�ردود     ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا
 ....----))))ا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوقا�قة أو الصدوق((((ا�قبول ا�قبول ا�قبول ا�قبول ----للمقبول للمقبول للمقبول للمقبول  أيا ®ن ðالفاأيا ®ن ðالفاأيا ®ن ðالفاأيا ®ن ðالفا 

    ؟؟؟؟ما c العالقة ب� الشاذ وا�نكرما c العالقة ب� الشاذ وا�نكرما c العالقة ب� الشاذ وا�نكرما c العالقة ب� الشاذ وا�نكر    �
أن أن أن أن الفرق األول ب� الشاذ وا�نكر  إذن ،الشاذ ما رواه ا�قبول x عندنا ا�ديث ،الحظوا اآلن ما رواه ا�ردود ::::األولاألولاألولاألول    اrالفاrالفاrالفاrالف

 . مقبولمقبولمقبولمقبول وراوي الشاذوراوي الشاذوراوي الشاذوراوي الشاذ مردودمردودمردودمردود راوي ا�نكرراوي ا�نكرراوي ا�نكرراوي ا�نكر
  ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    اrالفاrالفاrالفاrالف

َ
 - الفةف x ا�ديث الشاذ اzين وقعت �م ا�خأن ا�خال

َ
  ،ف اسم الفاعلما هو اzي خال

َ
ف اسم ا�خال

 x ا�ديث الشاذ  -ا�فعول
َ
 أن ا�خال
َ
 أن ا�خال
َ
 أن ا�خال
َ
سواء ®ن سواء ®ن سواء ®ن سواء ®ن     ،،،،مقبول %ممقبول %ممقبول %ممقبول %مبينما هنا  ،مقبول من جهة األولويةمقبول من جهة األولويةمقبول من جهة األولويةمقبول من جهة األولوية، ، ، ، مقبولمقبولمقبولمقبول ف x ا�ديث الشاذف x ا�ديث الشاذف x ا�ديث الشاذف x ا�ديث الشاذأن ا�خال

 من جهة العدد
ً
 من جهة الوصف أو مقبوال

ً
 من جهة العددمقبوال

ً
 من جهة الوصف أو مقبوال

ً
 من جهة العددمقبوال

ً
 من جهة الوصف أو مقبوال

ً
 من جهة العددمقبوال

ً
 من جهة الوصف أو مقبوال

ً
 .ألنه ðالف �ا رواه ا�خالف نفسه ؟�اذا ،مقبوال

إذن قيد  ،ا�قبول خالفا�قبول خالفا�قبول خالفا�قبول خالفأن أن أن أن     ::::والشاذوالشاذوالشاذوالشاذ    ،،،،أنهما اشx Ël أن ا�ردود خالفأنهما اشx Ël أن ا�ردود خالفأنهما اشx Ël أن ا�ردود خالفأنهما اشx Ël أن ا�ردود خالف ب� الشاذ وا�نكر أو وجه الشبه بينهماب� الشاذ وا�نكر أو وجه الشبه بينهماب� الشاذ وا�نكر أو وجه الشبه بينهماب� الشاذ وا�نكر أو وجه الشبه بينهماا�امع ا�امع ا�امع ا�امع     
 .وا�نكر ا�خالف فيه ضعيف ،وخصوصهما أن الشاذ ا�خالف فيه مقبول ،فعمومهما ا�خالفة ،ا�خالفة اشËl فيه

ابن ابن ابن ابن     عن ابن حريثابن حريثابن حريثابن حريث العالعالعالع&&&&ارارارارعن  أÂ إسحاق السبي أÂ إسحاق السبي أÂ إسحاق السبي أÂ إسحاق السبي ضعيٍف عن  وهو راوٍ  ب الزياتب الزياتب الزياتب الزياتحبيب بن ُحبّي حبيب بن ُحبّي حبيب بن ُحبّي حبيب بن ُحبّي هذا ما رواه     ::::مثالمثالمثالمثال    ����
 .)من أقام الصالة وآÄ الزËة وحج ا:يت وصام رمضان وقرى الضيف دخل ا�نةمن أقام الصالة وآÄ الزËة وحج ا:يت وصام رمضان وقرى الضيف دخل ا�نةمن أقام الصالة وآÄ الزËة وحج ا:يت وصام رمضان وقرى الضيف دخل ا�نةمن أقام الصالة وآÄ الزËة وحج ا:يت وصام رمضان وقرى الضيف دخل ا�نة: (أنه قال �اa» اa» اa» اa» عن  عباسعباسعباسعباس

حاق أبو إس ،أبو إسحاق السبي أبو إسحاق السبي أبو إسحاق السبي أبو إسحاق السبي شيخه  هنا الحظوا اآلن شيخه من x اإلسناد؟ ،ضعيف الرواية ب الزياتب الزياتب الزياتب الزياتفحبيب بن ُحبّي فحبيب بن ُحبّي فحبيب بن ُحبّي فحبيب بن ُحبّي 
يعÏ اآلن ا�قات     ،،،،موقوفًاموقوفًاموقوفًاموقوفًا ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباس عن العالعالعالع&&&&ارارارار عن أÂ إسحاقأÂ إسحاقأÂ إسحاقأÂ إسحاقعن  :رواه عنه ا�قات اآلخرون قالواالسبي  هنا 

يعÏ اللفظ  ،وجعلوه من êم ابن عباس عباسعباسعباسعباس ابنابنابنابن عن حريثحريثحريثحريث بنبنبنبن العالعالعالع&&&&ارارارارعن  أÂ إسحاقأÂ إسحاقأÂ إسحاقأÂ إسحاقاآلخرين رووا ا�ديث عن 
 بنبنبنبن حبيبحبيبحبيبحبيبفالحظوا اآلن ، هذا يسØ موقوفاً  �يقولوا فيه قال الرسول لم  ،جعلوه من êم ابن عباس موقوفا P ابن عباس

 إسحاقإسحاقإسحاقإسحاق أÂأÂأÂأÂقال عن  ؟بينما هو ماذا قال -اzين رووا ا�ديث منها بهذا الش�-خالف ا�قات اآلخرين وهم كث¯  ببببُحبّي ُحبّي ُحبّي ُحبّي 
فة ألنه زاد x اإلسناد فجعل ا�ديث مرفوً% هذه ðال "�عن اa» "أضاف 9مة  � اa»اa»اa»اa»عن  عباسعباسعباسعباس ابنابنابنابنعن  العالعالعالع&&&&ارارارارعن 

 «aهنا ذكر ا�  
ً
     ::::هذه ا�خالفة غ¯ مقبولة من وجه�هذه ا�خالفة غ¯ مقبولة من وجه�هذه ا�خالفة غ¯ مقبولة من وجه�هذه ا�خالفة غ¯ مقبولة من وجه� ،أصبح بدل ما ®ن موقوفاً صار مرفو%

     ....ببببحبيب بن ُحبّي حبيب بن ُحبّي حبيب بن ُحبّي حبيب بن ُحبّي  /     اzي هو أن ا�خالف فيها ضعيف    ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول    ����
وzلك ا�ديث ا�نكر  ،ةضعف الراوي وا�خالف ،فجمعت سبب� من أسباب الضعف أن فيها ðالفة    ::::الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�    ����
 .ألنه انضم أو تظافر عليه وصفان من أوصاف ا�ديث الضعيف، ضعفه شديد ثحدي
    ،،،،ش�ل وفيه ضعف فكن P حذر منه �ية ا�ذرش�ل وفيه ضعف فكن P حذر منه �ية ا�ذرش�ل وفيه ضعف فكن P حذر منه �ية ا�ذرش�ل وفيه ضعف فكن P حذر منه �ية ا�ذرإإإإإذا قال أهل العلم حديث منكر تتنبه أنه فيه إذا قال أهل العلم حديث منكر تتنبه أنه فيه إذا قال أهل العلم حديث منكر تتنبه أنه فيه إذا قال أهل العلم حديث منكر تتنبه أنه فيه zلك  ))))فائدة مهمةفائدة مهمةفائدة مهمةفائدة مهمة((((    ���� 

 ....أسباب ضعف الرواةأسباب ضعف الرواةأسباب ضعف الرواةأسباب ضعف الرواة    النضمام سبب� منالنضمام سبب� منالنضمام سبب� منالنضمام سبب� من    ،،،،فإنه ال يتقوى þال من األحوال لشدة ضعفهفإنه ال يتقوى þال من األحوال لشدة ضعفهفإنه ال يتقوى þال من األحوال لشدة ضعفهفإنه ال يتقوى þال من األحوال لشدة ضعفه
    ا�عروف ا�عروف ا�عروف ا�عروف     ::::يقابل ا�نكريقابل ا�نكريقابل ا�نكريقابل ا�نكر    ؟؟؟؟ما اzي يقابل ا�نكرما اzي يقابل ا�نكرما اzي يقابل ا�نكرما اzي يقابل ا�نكر    ����

ه اهللا اzين رووا ا�ديث عن     فرواية ا�قاتفرواية ا�قاتفرواية ا�قاتفرواية ا�قات  موقوفا عباسعباسعباسعباس ابنابنابنابنعن  العالعالعالع&&&&ارارارارعن  أÂ إسحاقأÂ إسحاقأÂ إسحاقأÂ إسحاقاzين أشار إ هم أبو حاتم ̧ر
 .نسميها الرواية ا�عروفة

الرواية الرواية الرواية الرواية فنسميها  ا�بيب بن ا�بيبا�بيب بن ا�بيبا�بيب بن ا�بيبا�بيب بن ا�بيبأما رواية  ،موقوفاً  باسباسباسباسعععع ابنابنابنابنعن  العالعالعالع&&&&ارارارارعن  إسحاقإسحاقإسحاقإسحاق أÂأÂأÂأÂعن  رواية ا�قاترواية ا�قاترواية ا�قاترواية ا�قات :ا�عروف
 .ا�نكرةا�نكرةا�نكرةا�نكرة

ف حديثه \فوظ، ، ، ، الُمخالِف حديثه شاذالُمخالِف حديثه شاذالُمخالِف حديثه شاذالُمخالِف حديثه شاذ    ،،،،ðالفة ا�قبول �ن هو أوè منهðالفة ا�قبول �ن هو أوè منهðالفة ا�قبول �ن هو أوè منهðالفة ا�قبول �ن هو أوè منه ::::ا�ديث الشاذا�ديث الشاذا�ديث الشاذا�ديث الشاذإذن  
َ
ف حديثه \فوظوالُمَخال
َ
ف حديثه \فوظوالُمَخال
َ
ف حديثه \فوظوالُمَخال
َ
 .وهو ا�قبول عندناوهو ا�قبول عندناوهو ا�قبول عندناوهو ا�قبول عندنا    ،،،،والُمَخال
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قبول وهو اzي يسØ ا�ديث وا�خاَلف حديثه م ،صار ا�خاِلف حديثه يسØ ا�نكر ،عندنا ا�نكر انعكس الوضع
ف� ،ف x الشاذ وا�خاِلف x ا�نكر êهما حديثه ضعيف، فأصبح اآلن عندي ا�خالِ ا�عروف

َ
ف�وا�خال
َ
ف�وا�خال
َ
ف�وا�خال
َ
حديثهم  ينهم اz وا�خال

 .وÍ ا�نكر يسØ ا�عروف ،x الشاذ يسØ ا�حفوظ ،صحيح
    ا�ديث باعتبار قائلها�ديث باعتبار قائلها�ديث باعتبار قائلها�ديث باعتبار قائله    ووووتقسيم اÇr أتقسيم اÇr أتقسيم اÇr أتقسيم اÇr أ    ������������

األحاديث الشاذة يا أخوا� واألحاديث ا�نكرة تعتÇ  ،األنواع هذه اآلن P نوع آخر غ¯ لع§ يا أخوا� أتكلم معكم 
بهذا نكون تقريباً أسدaا الستار إن صح اXعب¯ P األحاديث الضعيفة ا�ردودة بسبب  ،أحاديث ضعيفة كما تقدم الìم

þكم ا�نهج عندكم -نأ÷ اآلن  ،ا�خالفة x اإلسنادسقط x اإلسناد أو وجود شذوذ فيها أو وجود علة أخرى مضافة إ© 
عرفنا لكم قلنا لكم تقسيم ا�ديث باعتبار قبوN ، نأ÷ اآلن تقسيم مهم آخر جديد -فيه تعريفات متفاوتة األنواع

̄ه ،صحيح zاته صحيح،: ورده ̄ه، ا�سن zاته ،صحيح لغ   .الضعيف ،ا�سن لغ
 يعÏ باعتبار من اzي قال هذا الìم؟: ديث باعتبار قائلهديث باعتبار قائلهديث باعتبار قائلهديث باعتبار قائلها�ا�ا�ا�    وووواaوع ا�ا� تقسيم اÇr أاaوع ا�ا� تقسيم اÇr أاaوع ا�ا� تقسيم اÇr أاaوع ا�ا� تقسيم اÇr أ

  القدÖالقدÖالقدÖالقدÖ    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديثوهو  يكون اzي تكلم أو نُقل عنه الìم هو اzات العليةيكون اzي تكلم أو نُقل عنه الìم هو اzات العليةيكون اzي تكلم أو نُقل عنه الìم هو اzات العليةيكون اzي تكلم أو نُقل عنه الìم هو اzات العلية    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول    ����
فيه فرق  نلك ،وبعض من تأثر بهم ا�ع�لةا تقوN �خالفا  P الصحيحP الصحيحP الصحيحP الصحيح    إ© ربه لفظا ومعùإ© ربه لفظا ومعùإ© ربه لفظا ومعùإ© ربه لفظا ومعù    �ما أضافه اa» ما أضافه اa» ما أضافه اa» ما أضافه اa»     ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه    ����
هذا ا�ديث القدÖ انتÁ الìم إ© ربنا ، الفروق ا�عروفة عند ا�ميع ،عدة فروق، ا�ديث القدÖ والقرآن الكريم ب�

 . هذا يسØ ا�ديث القدÖ، غ¯ القرآن الكريم �اهللا سبحانه وتعا© قال êما فنقله aا اa»  ،سبحانه وتعا©
  ا�رفوعا�رفوعا�رفوعا�رفوع    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث: : : : القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�    ����
å أو ُخلåُ    �وهو ما أضيف إ© اa» وهو ما أضيف إ© اa» وهو ما أضيف إ© اa» وهو ما أضيف إ© اa»     ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه    ����

ْ
å أو ُخلåُمن قول أو فعل أو تقرير أو وصف َخل
ْ
å أو ُخلåُمن قول أو فعل أو تقرير أو وصف َخل
ْ
å أو ُخلåُمن قول أو فعل أو تقرير أو وصف َخل
ْ
 ....من قول أو فعل أو تقرير أو وصف َخل

     ا�وقوفا�وقوفا�وقوفا�وقوف    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث: : : : القسم ا�الثالقسم ا�الثالقسم ا�الثالقسم ا�الث    ����
    NمثاNمثاNمثاNمن ص¹ ا�كتوبة وصام رمضان وحج ا:يت وقرى الضيف دخل ا�نةمن ص¹ ا�كتوبة وصام رمضان وحج ا:يت وقرى الضيف دخل ا�نةمن ص¹ ا�كتوبة وصام رمضان وحج ا:يت وقرى الضيف دخل ا�نةمن ص¹ ا�كتوبة وصام رمضان وحج ا:يت وقرى الضيف دخل ا�نة(: عباسعباسعباسعباس ابنابنابنابنعن  حريثحريثحريثحريث بنبنبنبن العالعالعالع&&&&ارارارارحديث : مثا(، 

ìم ابن عباسجعله ا�فاظ  مهذا الê هذا ا�ديث" �قال الرسول "يقل فيه ابن عباس لم  ، إذامن Øا�وقوف: يس. 
وها بإسهاب أخذتم كتبها و�وطها وما إ© ذلك ا وم أتكلم معكم ب�ء من مR هذه األنواع ا�الثة ال� درست 

 .اXفصيل عن قسم آخر
  ا�قطوعا�قطوعا�قطوعا�قطوع    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث: : : : القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع    ����
: اهللا عز وجل لو�ذا قا ،يقال قطع األرحام أي قطع صلتها، الوصل اسم مفعول من قطع ال�ء وهو ضد    ::::لغةلغةلغةلغة: : : : تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه    ����
ن يُوَصَل �

َ
َمَر اهللاäُ بِِه أ

َ
ن يُوَصَل َويَْقَطُعوَن َما أ

َ
َمَر اهللاäُ بِِه أ

َ
ن يُوَصَل َويَْقَطُعوَن َما أ

َ
َمَر اهللاäُ بِِه أ

َ
ن يُوَصَل َويَْقَطُعوَن َما أ

َ
َمَر اهللاäُ بِِه أ

َ
  �َويَْقَطُعوَن َما أ

     ....هو ما أضيف إ© اXاب  أو من دونه من قول أو فعلهو ما أضيف إ© اXاب  أو من دونه من قول أو فعلهو ما أضيف إ© اXاب  أو من دونه من قول أو فعلهو ما أضيف إ© اXاب  أو من دونه من قول أو فعل    ::::ا�قطوع x االصطالحا�قطوع x االصطالحا�قطوع x االصطالحا�قطوع x االصطالح •
• ÖالقدÖالقدÖالقدÖما أضيف إ© اهللا سبحانه وتعا©ما أضيف إ© اهللا سبحانه وتعا©ما أضيف إ© اهللا سبحانه وتعا©ما أضيف إ© اهللا سبحانه وتعا© :القد.  

 .�a «a «a «a» ما أضيف إ© اما أضيف إ© اما أضيف إ© اما أضيف إ© ا :ا�ديث ا�رفوعا�ديث ا�رفوعا�ديث ا�رفوعا�ديث ا�رفوع •
 .ما أضيف إ© الصحاÂما أضيف إ© الصحاÂما أضيف إ© الصحاÂما أضيف إ© الصحاÂ: ا�ديث ا�وقوفا�ديث ا�وقوفا�ديث ا�وقوفا�ديث ا�وقوف •

 .اXابع� مثًال من قول أو فعلاXابع� مثًال من قول أو فعلاXابع� مثًال من قول أو فعلاXابع� مثًال من قول أو فعل    ه من أتباعه من أتباعه من أتباعه من أتباعما أضيف إ© اXاب  أو من دونما أضيف إ© اXاب  أو من دونما أضيف إ© اXاب  أو من دونما أضيف إ© اXاب  أو من دون: ا�ديث ا�قطوعا�ديث ا�قطوعا�ديث ا�قطوعا�ديث ا�قطوع
هم اهللا ور� اهللا عنهم أئمة أجالء لكن ال نعمد  ،قضية اXقرير أو الوصف :ال يهمنا اآلن ا:ا#  ألن هؤالء العلماء ̧ر

طلعنا اوîنما نريد أقوا�م وأفعا�م حº نعلم أنهم �:ا يفعلونها لوجود أدلة قد ال نكون  ،صافهم أو تقريراتهمإ© معرفة أو
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 .هذا يسØ ا�ديث ا�قطوع ،عليها
ويقال أحاديث ، ويقال مقاطع، يقال هذه أحاديث مقاطيع ،ومقاطع بمقاطيعßعه ¶مع  :ا�ديث ا�قطوعا�ديث ا�قطوعا�ديث ا�قطوعا�ديث ا�قطوع    ßعßعßعßع    ����

 . وعةأي أنها مقط، مقطو%ت
    : : : : �ح اXعريف�ح اXعريف�ح اXعريف�ح اXعريف    ����

    .هذا معù أضيف ،ما قيل فيه قال ،ما ُعزي ،أي ما نسب ما أضيفما أضيفما أضيفما أضيف: : : : ما أضيف إ© اXاب ما أضيف إ© اXاب ما أضيف إ© اXاب ما أضيف إ© اXاب 
 .من لå الصحاÂ مؤمناً ومات P اإلسالممن لå الصحاÂ مؤمناً ومات P اإلسالممن لå الصحاÂ مؤمناً ومات P اإلسالممن لå الصحاÂ مؤمناً ومات P اإلسالم :اXاب اXاب اXاب اXاب  ؟؟؟؟من هو اXاب من هو اXاب من هو اXاب من هو اXاب     ما أضيف إ© اXاب ما أضيف إ© اXاب ما أضيف إ© اXاب ما أضيف إ© اXاب 

 . مات P اإلسالم ،ذلك هو من لå اXاب  مؤمنًا ومات P "تابع اXاب "إذا قلنا  ::::أو من دونهأو من دونهأو من دونهأو من دونه    
 .إذن ما نسب إ© اXاب  من قول أو فعل فهذا يسØ ا�ديث ا�قطوع 
ابن ابن ابن ابن     ::::أقوال ßيع اXابع�أقوال ßيع اXابع�أقوال ßيع اXابع�أقوال ßيع اXابع�، ßيع أقوال ا�سن ا:´ي مثال 9ها تسØ مقطو%ت    ،،،،أقوال ا�سن ا:´يأقوال ا�سن ا:´يأقوال ا�سن ا:´يأقوال ا�سن ا:´ي: كث¯ة منهاكث¯ة منهاكث¯ة منهاكث¯ة منها    أمثلتهأمثلتهأمثلتهأمثلته 

    وعكرمة موè ابن عباسوعكرمة موè ابن عباسوعكرمة موè ابن عباسوعكرمة موè ابن عباس، ، ، ، ونافع موè ابن عمرونافع موè ابن عمرونافع موè ابن عمرونافع موè ابن عمر، ، ، ، بن عماربن عماربن عماربن عمار    ونافعونافعونافعونافع، ، ، ، عطاء السائبعطاء السائبعطاء السائبعطاء السائبمثال  ،وهم كث¯    ،،،،ُكميل بن زيادُكميل بن زيادُكميل بن زيادُكميل بن زياد، ، ، ، س¯ينس¯ينس¯ينس¯ين
 يسØ هذا حديث مقطوع ،هؤالء 9هم تابع�

ً
طع طع ولم يضف إ© الصحاÂ وقُ قُ ، ألنه فأي واحد منهم يُْرَوى عنه قوال

 «aولم يضف إ© ا�. 
Øي يسzوع اaهذا اØي يسzوع اaهذا اØي يسzوع اaهذا اØي يسzوع اaهذا ا     

ً
 مقطو%
ً
 مقطو%
ً
 مقطو%
ً
    ....ا�ديث ا�وقوفا�ديث ا�وقوفا�ديث ا�وقوفا�ديث ا�وقوفويسØ أيضاً ويسØ أيضاً ويسØ أيضاً ويسØ أيضاً     ،،،،باألثرباألثرباألثرباألثر    يسØيسØيسØيسØ    مقطو%

 Pشيبةوهو ما رواه  ،ذا األساس أعطيكم مثال آخر �ذاه و Âشيبةابن أ Âشيبةابن أ Âشيبةابن أ Âمن من من من (: وهو تاب  قال ،،،،مروان بن أجدعمروان بن أجدعمروان بن أجدعمروان بن أجدع    ©©©©إبإسناده  ابن أ
هذا ال  �بعض اaاس يرويه عن الرسول  ،،،،))))وعلم اÒنيا واآلخرة فليقرأ سورة الواقعةوعلم اÒنيا واآلخرة فليقرأ سورة الواقعةوعلم اÒنيا واآلخرة فليقرأ سورة الواقعةوعلم اÒنيا واآلخرة فليقرأ سورة الواقعة    ،،،،ýه أن يعلم علم األول� واآلخرينýه أن يعلم علم األول� واآلخرينýه أن يعلم علم األول� واآلخرينýه أن يعلم علم األول� واآلخرين

  ،يصح
ً
    ،،،،والصحيح أن أكg ما يسØ أثًرا ويسØ مقطوً% والصحيح أن أكg ما يسØ أثًرا ويسØ مقطوً% والصحيح أن أكg ما يسØ أثًرا ويسØ مقطوً% والصحيح أن أكg ما يسØ أثًرا ويسØ مقطوً%  ،ويسØ حديثاً موقوفاً األثر ويسØ  ،وîنما هذا يسØ حديثاً مقطو%

 ....أما ا�وقوف تسميته به قليلةأما ا�وقوف تسميته به قليلةأما ا�وقوف تسميته به قليلةأما ا�وقوف تسميته به قليلة
  ؟؟؟؟ما الفرق ب� ا�نقطع وا�قطوعما الفرق ب� ا�نقطع وا�قطوعما الفرق ب� ا�نقطع وا�قطوعما الفرق ب� ا�نقطع وا�قطوع    ����
 .يعÏ ال تستعمل 9مة منقطع إال x األسانيد ،األسانيداألسانيداألسانيداألسانيدأن ا�نقطع من أوصاف أن ا�نقطع من أوصاف أن ا�نقطع من أوصاف أن ا�نقطع من أوصاف  :الفـــرقالفـــرقالفـــرقالفـــرق    ����
لكن ال ، هذا مقطوع )من ýه أن يعلم علم األول�(هذا ا�روي  يعÏ ا�� ،ا�تونا�تونا�تونا�تونبينما ا�قطوع يكون x أوصاف بينما ا�قطوع يكون x أوصاف بينما ا�قطوع يكون x أوصاف بينما ا�قطوع يكون x أوصاف  

    ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذاأستطيع أن أسميه منقطعاً 
بينما ال أستطيع أيضاً أن أس� إسناداً ، وîنما من وصف األسانيد ،ليس من وصفه إطالقا، ألن ا�نقطع ليس من اختصاصه 
 مثل ا�ديث اzي م! معنا حديث الع&ا مع� ما

ً
ألن االنقطاع وقع x شطره وهو  ،نسميه منقطعاً  ،ال، ر حديثاً مقطو%

 .هذا يا إخوا� باختصار الفرق ب� ا�نقطع وا�قطوع ،السند ال x عموم الرواية
 : عرفنا اآلن تقسيمان أساسيان للحديث اaبوي

    باعتبار قائلهباعتبار قائلهباعتبار قائلهباعتبار قائله: : : : Xقسيم ا�ا�Xقسيم ا�ا�Xقسيم ا�ا�Xقسيم ا�ا�اااا        باعتبار قبوN وردهباعتبار قبوN وردهباعتبار قبوN وردهباعتبار قبوN ورده    ::::اXقسيم األولاXقسيم األولاXقسيم األولاXقسيم األول
وتقسيم ا�ديث باعتبار ، وc تقسيم ا�ديث باعتبار وروده إ نا ،ما ذكرته لكم أنا سابقاً  تقسيمات أخرى غ¯هناك  

هذا باختصار أيه األخوة ، نواع منهااألستأ÷ إن شاء اهللا x الفصل القادم بإذن اهللا تعا© إذا درستم بعض ، العمل به
 .اXقسيمات

    ")")")")قراءة فقطقراءة فقطقراءة فقطقراءة فقط""""للفـــــائدة للفـــــائدة للفـــــائدة للفـــــائدة (((( �
ال§ يضبط منكم تعاريف العلوم أي علم ، العلوم إنما تعرف باXعاريف واXقاسيم: لوم دائماً حº تفهمونها يا إخوا�الع

  ؛تفس¯اً كذا، اً هفق، سواء حديثاً 
ً
تقسيم وتعرف كيف ، تقسيم، وال بد أن تضبط اXقاسيم ،البد أن تعرف اXعاريف أوال
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 .وهذا إ© هذا، ترجع هذا إ© هذا
فإن أكg العلم x اXعاريف  ،ضبطت اXعاريف واXقاسيم فإنك بإذن اهللا تعا© ستكون ملماً بكث¯ من العلمإذا  

هذا يعÏ ما تي�  ،
تلف من علم إ© آخروهذه  ،م إ© ذلك بعض األشياء األخرى ®لقواعد وÃو ذلكضوين ،واXقاسيم
هذه األنواع ال� ، ا�ديث الضعيفمن س القادم سأب� لكم أنواع سيأ÷ إن شاء اهللا x اÒر ،من خالل الìم P هذا

من ا�ديث الضعيف ¶علنا ما نستطيع أن ا�نهج مشتمل P أنواع متفاوتة طبعا ا�نهج وضع P أساس ترتيب العلماء 
 
ُ
ـäا صنف كتابه وجعل أنوا% جعل الش� هكذا ا�نهج أ P طريقة العلماء خذ ا�تقدم� يعÏ ا�افظ ابن الصالح �

العلماء ®نوا أول ظاهرة عندهم اXقاسيم ظاهرة عندهم األنواع وال إش�ل عندهم إطالقا فيها و�ذا ¶دون  ،السابق�
سأ�ح إن شاء اهللا تعا©  ،أما Ãن فغ¯نا x ال8ح والlتيب حº �مع اaظائر إ© بعضها حº يفهم طالب العلم، سالسة

 .�ديث ا�قلوب كما ترون x الشاشة بإذن اهللا تعا© وهو نوع من أنواع ا�ديثx اÒرس القادم ا

    ))))ªªªª((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
P مìاك بينهما و ،الشاذ وا�نكر تقدم معنا الlاق بينهماوجه وبينا وجه االشlوذكرت لكم أنهما من أنواع  ،االف
 ،وجود راٍو ضعيف للمنكروبالنسبة  ،للشاذة بالنسب ا�خالفة ال� وقعت x اإلسنادوسبب ضعفها  ،ا�ديث الضعيف

  .�خالفة ال� وقعت منه ذلك ا©إباإلضافة 
فإن الطعن  ،بسبب وهم x الراوي وقع فيه اrطأإ© موضوع جديد وهو نوع آخر من أنواع ا�ديث الضعيف اآلن ننتقل 

س هذا وقت بيانها اآلن لكن Óا يطعن x هناك تفاصيل كث¯ة لي ،،،،ضبطهضبطهضبطهضبطهأو يكون إ©  لعداXهلعداXهلعداXهلعداXهيكون أن x الراوي إما 
وP هذا يكون ا�ديث  االراوي فإنه يوصف بأنه ضعيف منفكgة ا�خالفة إذا وقعت  ،كgة ا�خالفة ضبط الراويضبط الراويضبط الراويضبط الراوي
 ....با�ديث ا�قلوببا�ديث ا�قلوببا�ديث ا�قلوببا�ديث ا�قلوبالرواة P سبيل الوهم واrطأ وهو ما يسØ بعض عندنا نوع من األنواع ال� تقع من  ،ضعيفا بذلك

  ا�قلــوبا�قلــوبا�قلــوبا�قلــوب    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    ����
كما جاء x حديث صالة  ،اسم مفعول من قلب ال�ء إذا حوN عن وجهه و فه عنه اللغةاللغةاللغةاللغة xxxx    ::::تعريف ا�قلوبتعريف ا�قلوبتعريف ا�قلوبتعريف ا�قلوب����

 «aبعض الروايات "حول رداءه" "هقلب رداء" �االستسقاء مثال قالوا إن ا x، واحد ùفإذا قلبت  ،وقلب وحول بمع
 .فإنه يسØ بهذا قلباً ال�ء جعلته عقباً P رأس أو رأساً P عقب 

    ::::السندالسندالسندالسنديعx Ï  سواء ®ن ذاك تقديم أو تأخ¯سواء ®ن ذاك تقديم أو تأخ¯سواء ®ن ذاك تقديم أو تأخ¯سواء ®ن ذاك تقديم أو تأخ¯    ،،،،فهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لفظ x م� P راويهفهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لفظ x م� P راويهفهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لفظ x م� P راويهفهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لفظ x م� P راويه    ::::أما x االصطالحأما x االصطالحأما x االصطالحأما x االصطالح
ًًمثًال فرضا عيينة بن سفيانعيينة بن سفيانعيينة بن سفيانعيينة بن سفيانيقول  سفيان بن عيينةسفيان بن عيينةسفيان بن عيينةسفيان بن عيينةبدل ما يقول  ًً ��  ،وهكذا آخره وأوNيقول  آخرهوأوN بدل ما يقول : ا��ا��ا��ا��وووو    ��
Øا�قلوب نوع من أنواع ا�ديث الضعيفلكن  ،بعض أنواع القلب ال تؤثر وبعضها يؤثر ،قلباً  هذه يس. 

 .Åء يرجع إ© اإلسناد وÅء يرجع إ© ا�� يرجع القلب إ© قسم�    ::::أقسام ا�ديث ا�قلوبأقسام ا�ديث ا�قلوبأقسام ا�ديث ا�قلوبأقسام ا�ديث ا�قلوب    ����
  اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    إ©إ©إ©إ©    يرجعيرجعيرجعيرجع    اzياzياzياzي         ////                األولاألولاألولاألول    
كعب بن مّرة كعب بن مّرة كعب بن مّرة كعب بن مّرة ألن ، ، ، ، كعب بن مّرةكعب بن مّرةكعب بن مّرةكعب بن مّرةفيسميه  مّرة بن كعبمّرة بن كعبمّرة بن كعبمّرة بن كعب ي حديث رواهبعض الرواة جاء يرو: مثاNمثاNمثاNمثاN يسØ مقلوب اإلسناديسØ مقلوب اإلسناديسØ مقلوب اإلسناديسØ مقلوب اإلسناد    ����    

ÂصحاÂصحاÂصحاÂواالسم األول ¶عله ثانيا مرة بن كعبمرة بن كعبمرة بن كعبمرة بن كعبالراوي أصًال ، صحا 
ً
باعتبار  ،فينقلب P الراوي فيجعل االسم ا�ا� ¶عله أوال

 ،من أش�ل انقالب السند هذا ش� ،بينما الراوي صوابه مّرة بن كعب ،أن االسم ا�شهور كعب بن مّرة ألحد الصحابة
يقول  بن عمربن عمربن عمربن عمراااانافع موè نافع موè نافع موè نافع موè فبدل ما يقول  ،بمعù أن يبدل راوي بم�ن راوي ،ش� آخر أن ينقلب السند عليه برمته هناك
بن انافع موè  :بن عمراسالم موè  ،مرة بن كعب :انقلب عليه كعب بن مرة ،هذا نوع يسØ انقالب بن عمربن عمربن عمربن عمراااام موè م موè م موè م موè سالسالسالسال
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فبعض اaاس  ،مثال كث¯ا ما يروي سالم عن أبيه ويروي نافع عن أبيه ،ألن اzهن ينتقل إ© راٍو مع� ويسØ انقالباً  ،عمر
وبعضهم يكون سالم أكx g الرواية  سالم نافع ،مثًال تكون عنده أحاديث نافع أكg من أحاديث سالم فيجعل م�ن 
هذا االنقالب x اإلسناد قد يؤثر وقد ال  ،x اإلسناد عنده من نافع فيجعل م�ن نافع سالم وهكذا وهذا يسØ انقالب

  .يؤثر كما سيأ÷ الìم عليه بعد قليل
 )القلب x ا��القلب x ا��القلب x ا��القلب x ا��( ا��ا��ا��ا��    مقلوبمقلوبمقلوبمقلوب     ////        ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    
 .هذا يقع كث¯ا من بعض الرواة خاصة إذا ®ن حفظ الراوي ليس بذاك ا�تقن يقع منه Åء من اrطأ x هذا 

ا�ديث ðرج x الصحيح وðرج x كث¯ من  )سبعة يظلهم اهللا x ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة يظلهم اهللا x ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة يظلهم اهللا x ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة يظلهم اهللا x ظله يوم ال ظل إال ظله    حديثحديثحديثحديث(فمثال : N أمثلة كث¯ةN أمثلة كث¯ةN أمثلة كث¯ةN أمثلة كث¯ة
ه اهللا تعا© x إحدى الروايات طبعا  اإلمام مسلماإلمام مسلماإلمام مسلماإلمام مسلمجاء  إحدى روايات صحيح مسلملكن x  ،الكتب ليس من اإلمام ̧ر

 x ظله يوم ال ظل إال ظله إمام مقسط إلخ سبعة يظلهم اهللا: فجاء فقال ،مسلم وîنما من أحد الرواة اzين روى �م مسلم
هكذا هو اللفظ اaبوي ا�شهور الصحيح  )ال تعلم شماN ما تنفق يمينهال تعلم شماN ما تنفق يمينهال تعلم شماN ما تنفق يمينهال تعلم شماN ما تنفق يمينه    ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حºورجل تصدق بصدقة فأخفاها حºورجل تصدق بصدقة فأخفاها حºورجل تصدق بصدقة فأخفاها حº(إ© أن قال 


� شماN شماN شماN شماN": قال ماذا فعل هذا الراوي؟ماذا فعل هذا الراوي؟ماذا فعل هذا الراوي؟ماذا فعل هذا الراوي؟ "حº ال تعلم شماN ما تنفق يمينهحº ال تعلم شماN ما تنفق يمينهحº ال تعلم شماN ما تنفق يمينهحº ال تعلم شماN ما تنفق يمينه"�
�
�
 "تصدق بصدقة فأخفاها حº ال تعلم يمينه ما تصدق بصدقة فأخفاها حº ال تعلم يمينه ما تصدق بصدقة فأخفاها حº ال تعلم يمينه ما تصدق بصدقة فأخفاها حº ال تعلم يمينه ما 
 ،هذا االنقالب قد يؤثر وقد ال يؤثر ،هذا يسØ انقالب ،يعÏ انقلب بدل ما ¶عل ا م� شمال جعل الشمال يم�

 .وسأßل هذا الìم بعد ذلك
ن شيخ من الشيوخ عفمن ذلك أحياناً يقع من بعض الرواة يكون N  ،االنقالب وN اعتبارات كث¯ة مننوع أحيانا هناك 

فيجعل إسناد  ،والع8ة ا:قية sطئ فيها ،÷ إ© هذه األحاديث ف¯وي ع8ة منها P وجٍه صحيحيأ ،ع8ين حديثاً 
  .فتنقلب عليه اإلسناد وا�� ßيعا ،وهكذا �� مجعله P إسناد رق ��وم� رقم ،��هو إسناد للم� رقم  ��ا�ديث رقم 

 ،ا��î© ولكن أصو�ا إ© اإلسناد و ،أكg من نوع علها� لك أن ،إذا ظهر بأي نوع من أنواع القلب ا�ديث ا�قلوبا�ديث ا�قلوبا�ديث ا�قلوبا�ديث ا�قلوب
 .�� وهذا نادر جداانقالب x ايكون موقع ا�ديث فيه انقالب x السند و ،وأحيانا يقع االنقالب فيهما ßيعا

 .يسØ ا�ديث ضعيفافضعف الاالنقالب اzي Ñصل x األسانيد وا�تون هذا نوع من أنواع  �
وا�ديث اzي وقع فيه  ،ا�وضع الصحيحهو ضع االنقالب صار ا�وضع اzي لم يقع فيه االنقالب فإن ®ن علم موا

ه اهللا ،وما x أحد ما يِهم ،وعليه فقد يقع القلب P رجل ثقة يِهم ،االنقالب حديثا ضعيفا ه اهللاو�ذا قال سفيان ̧ر ه اهللاو�ذا قال سفيان ̧ر ه اهللاو�ذا قال سفيان ̧ر إ� ال إ� ال إ� ال إ� ال """"    :و�ذا قال سفيان ̧ر
ن الرجل ال sطئ أبداً هذا ما أالعجب ، هو العجبهذا     """"أعجب Óن Ñدث فيخطأعجب Óن Ñدث فيخطأعجب Óن Ñدث فيخطأعجب Óن Ñدث فيخطئئئئ ولكÏ أعجب Óن Ñدث فال sط ولكÏ أعجب Óن Ñدث فال sط ولكÏ أعجب Óن Ñدث فال sط ولكÏ أعجب Óن Ñدث فال sطئئئئ

 .عنها نÑدث فيخطئ أحيانا فهذه سمة من سمات الب8 ال يمكن أن ينفكو اإلنسان ولكن كون، يمكن
القلب x  ،وعليه ا�ديث ا�قلوب يعتÇ حديث ضعيف مردود عندنا يعتÇ ضعف x ا�ديثكما تقدم  االنقالب هذا

اrطأ هو أكÅ gء يعÏ من دوا� أو أسباب أو  ،أحيانا يكون خطأ وهذا هو األكgأحيانا يكون خطأ وهذا هو األكgأحيانا يكون خطأ وهذا هو األكgأحيانا يكون خطأ وهذا هو األكg ،أسبابN دوا� وN  اإلسناد
، مّرة بن كعب قال كعب بن مّرة: ا�وجبات ال� وقع فيها القلب x األسانيد أوÍ ا�تون كما حصل x الراوي اzي قال

 .ان عمر وهكذنافع موè اب: بن عمر قالموè اسالم : ومثله أيضا ا�ديث اzي قال
    قصة اإلمام ا:خاري مع أهل بغدادقصة اإلمام ا:خاري مع أهل بغدادقصة اإلمام ا:خاري مع أهل بغدادقصة اإلمام ا:خاري مع أهل بغداد    ����

 -وîن ®ن بعضهم يطعن x سندها- القصة ا�شهورةفمن ذلك  ،،،،ننننأحياناً يكون القلب P سبيل االختبار واالمتحاأحياناً يكون القلب P سبيل االختبار واالمتحاأحياناً يكون القلب P سبيل االختبار واالمتحاأحياناً يكون القلب P سبيل االختبار واالمتحا
 أبو عبد اهللا م�ا سمع أهل بغداد بقدوم اإلمام الكب¯ اإلما ،القصة ا�شهورة ال� حصلت ب� ا:خاري وب� أهل بغداد

ه اهللا سبقه صيته إ© بغداد  ،\مد بن إسماعيل بن إبراهيم ا�غ¯ة ا:خاري صاحب الصحيح وËن اإلمام ا:خاري ̧ر
فلما قدم بغداد اإلمام  ،فتسامع اaاس بعلمه وحفظه وما إ© ذلك ،Ëن x �ارىو ،حا3ة العالم اإلسال) x ذلك الوقت
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ه اهللا تعا© أراد أهل بغد ه اهللا تعا© ويرون هل ما ذُ ا:خاري ̧ر كر عن ا:خاري بالفعل اد أن sتÇوا حفظ ا:خاري ̧ر
رجل إال إذا رأيته بوقّل ما تسمع  ،و�ث¯اً ما نسمع Ãن أن فالناً يمدح فالناً ويبالغ x مدحه ،أنه صحيح أم أنه مبالغات
 . ا�دح وا�ناء واإلطراءألن اaاس تُبالغ �:اً x �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ðيلتك  xوجدته أقّل Óا 
يلته 

ه اهللا ح� قدم اجتمع إ ه أهل بغداد وËنوا حفاظ بغداد x ذلك الوقت من الشباب قرابة ا�ائة أو مائة رجل  ،ا:خاري ̧ر
فانÇى ع8ة منهم R واحد من هؤالء  ،مائة رجل أو يزيد من ا�فاظ وغ¯ ا�ا3ين اجتمع Nطبعاً هم أكg لكن 
R واحد من الع8ة هؤالء قرأ عليه ع8ة  ،ء اXالميذ اaجباء قام وقرأ P ا:خاري ع8ة أحاديثالع8ة من هؤال

واآلخر ر�ب  ،قام األول منهم ر�ب األسانيد ال� عنده P متون اآلخر ؟ماذا فعلوا هؤالء الشباب هؤالء ا�فاظ ،أحاديث
ر�بوه P  �وîسناد رقم  ،�مثال ر�بوه P م� رقم �علوا إسناد رقم فج ،األسانيد وا�تون قلبوا N ،أسانيده P متون اآلخر

قد  ،ثم أملوها عليه ،ر�بوا إسناداً ومتناً ðتلف� تماما ،وهكذا بعgوها N ��،ر�بوه P م� رقم  ·وîسناد رقم  ،·م� رقم 
 ،فأصبح مائة حديث أن انتÁ الع8ة بدأ ي�دها األول ýد ع8ة أحاديث وا�ا� ع8ة أحاديث وا�الث والرابع إ©

N فت ا:خاري إ© األول وقالXنما هو : فلما انتهوا من ا�ائة حديث هؤالء اîحديث كذا و�ذا ليس األمر فيه كذلك و
ه اهللا ا�ائة حديث ،حديث فالن عن فالن  ،أسانيدها P متونها حفظا وعدالًة ولم sرم منها شيئاً  وأرجع ا:خاري ̧ر

 من دوا� القلب أن اختÇوا هذه قصة مشهورة عن اإلمام ا:خاري c ،ذ سلموا N بالعدالة وا�فظ واإلتقانفعندئ
هذا ما  ،وعندئذ سلموا N وعرفوا أنه إمام حافظ كب¯ %W الشأن ال يمكن أن lsُم حفظه ب�ء إطالقا حفظ ا:خاري

    .يتعلق باالختبار واالمتحان
    : : : : حنبل وÑحنبل وÑحنبل وÑحنبل و����Ñ بن مع� مع اإلمام أÂ نعيم بن مع� مع اإلمام أÂ نعيم بن مع� مع اإلمام أÂ نعيم بن مع� مع اإلمام أÂ نعيم    قصة اإلمام� أ¸د بنقصة اإلمام� أ¸د بنقصة اإلمام� أ¸د بنقصة اإلمام� أ¸د بن    ����

القصة ال� حصلت حصل لقصة مشهورة ثابتة صحيحة،  اختبار من أجل االطمئنان أكg كمااختبار من أجل االطمئنان أكg كمااختبار من أجل االطمئنان أكg كمااختبار من أجل االطمئنان أكg كمايريدون أيضاً به أحياناً 
�Ñ بن  قال ،sدم اإلمام أ¸د واإلمام �Ñ بن مع� ،لإلمام أ¸د وي( بن مع� وËن معهم أحد اrدم اzين sدمهم

 ح� يا �Ñ إّن : فقال اإلمام أ¸د ،قْم بنا نذهب «تÇ أبا نُعيم الفضل بن دك� أل¸د بن حنبل يا أبا عبدا هللا  مرةمع�
̄ه حº أطم+ أنه Ñفظ ويتقن: فقال ،أبا نُعيم رجٌل حافظ فال 
تÇه فذهب اإلمام أ¸د  ،واهللا ألختÇنه كما اختÇت غ
ه اهللا تعا© x السوقو�Ñ بن مع� ومعهم هذا اrا فوجدوه جالساً P د®نه  ،دم وذهبوا إ© م�ن جلوس أبو نُعيم ̧ر

فأثناء  ،فجلس اإلمام أ¸د وجلس ي( بن مع� وجلس اrادم اzي sدمهم ،جالساً x السوق عندها) د®ن أي اÒكة(
يح� ف ،� بن مع� تلميذ اآلن ألÂ نُعيموÑ ،ديث أÂ نُعيمحا�ديث بدأ معه �Ñ بن مع� وقرأ عليه أحاديث من 

 ،فقال حدثكم فالن وساق �Ñ بن مع� حديث� أو ثالثة ،أبو نعيم نفسه هيعرض األحاديث ال� ألÂ نعيم P شيخ
نك تقلب أثم �ا قرأ حديثاً آخر أيضاً ازداد غضب أبو نُعيم  ،اXفت إ ه أبو نُعيم ®�غضب ،فأول حديث قرأه وقلب فيه

ه اهللا تعا© ،ع§ّ  وËن أبو نُعيم رجال جريئاً قام ورفس  ؟ثم �ا بدأ ا�ديث ا�ا� وبدأ يقلب عليه ماذا فعل أبو نُعيم ̧ر
N ْوَرُع : ي( بن مع� رفسة وقال

َ
وأما  ،أورع من أن يفعل مثل ذلك) يعÏ من الورع(أما هذا يعÏ أ¸د بن حنبل فإنه أ

  ،من أن يفهم x هذا العلم هذا يعÏ اrادم فأقل شأناً 
ُ
راه إال منك يا ابن كذا و�ذا فرفسه برجله فسقط �Ñ بن وما أ

يا أبا ز�ريا ألم أخÇك بأن الرجل إمام : بعد ذلك قام فقال N أ¸د بن حنبلف ،مع� من خلف اÒ®ن وتناثرت أوراقه
ه اهللا يريد أن يطم+  ألن ي( ؟�اذا ،واهللا لرفسته هذه أحب إW من كذا و�ذا: حافظ؟ قال ن هذا ا�ديث أبن مع� ̧ر

حفظ شيخه أبو  ©إفعندئذ ازداد اطمئنان �Ñ بن مع�  ،واألمر كذلك وهللا ا�مد ،ت متقن�اثبأاaبوي أخذه من شيوخ 
 .نعيم الفضل بن دك�
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يأ÷  ، غرب عليه �ذاكرة حديثاً مايعÏ يأ÷ واحد يقلب P زميل x N أثناء ا ،،،،اإلغراباإلغراباإلغراباإلغرابأحيانا يكون اÒا� إ© القلب 
ب�ء غريب وهذا طبعاً أمر ما ¶وز ولكن قد يفعلونه من باب اإلغراب بعضهم عن بعض واألمر x ذلك أوسع ب� 

 .هذا ما يتعلق با�ديث ا�قلوب ،مذاكرة طالب العلم �يطة أن ال يروي بعضهم عن بعض
 . قلب ا��قلب ا��قلب ا��قلب ا�� ----���� ب اإلسنادب اإلسنادب اإلسنادب اإلسنادقلقلقلقل ----����                ::::قسمانقسمانقسمانقسمان    NNNN    ضعيفضعيفضعيفضعيف    حديثحديثحديثحديث    ا�قلوبا�قلوبا�قلوبا�قلوب    إذنإذنإذنإذن    ����

وîن ®ن هذا نادراً  أن ينقلب P الراوي اإلسناد وا�� ßيعاأن ينقلب P الراوي اإلسناد وا�� ßيعاأن ينقلب P الراوي اإلسناد وا�� ßيعاأن ينقلب P الراوي اإلسناد وا�� ßيعا ----JJJJ: ونستطيع أن نُضيف قسماً ثا�اً إذا أردنا وهو موجود
  .هذا ما يتعلق با�ديث ا�قلوب ،لكن نستطيع أن �عله قسما ثا�ا بإذن اهللا تعا© ،جدا

 .ا�ديث الُمعلا�ديث الُمعلا�ديث الُمعلا�ديث الُمعلنوع آخر أال وهو وننتقل بعد ذلك منه إ© حديث آخر و
     الُمـَعــّل الُمـَعــّل الُمـَعــّل الُمـَعــّل     ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    ����

وقبل أن أ�ح ا�ديث ا�عل البد أن أعيدكم إ© تعريف ا�ديث الصحيح  ،خوة حديث ضعيفاإل اا�ديث الُمعل أيه
    ،،،،منتهاهمنتهاهمنتهاهمنتهاه    بنقل العدل تام الضبط عن مثله إ©بنقل العدل تام الضبط عن مثله إ©بنقل العدل تام الضبط عن مثله إ©بنقل العدل تام الضبط عن مثله إ©    ،،،،ما اتصل سندهما اتصل سندهما اتصل سندهما اتصل سنده: ا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحقلنا أن  ،اzي ذكرناه x ا�لقات السابقة

 أربعة �وط  وسلم من العلةوسلم من العلةوسلم من العلةوسلم من العلة    ،،،،وسلم من الشذوذوسلم من الشذوذوسلم من الشذوذوسلم من الشذوذ
أيضا ومر معنا ا�قلوب اzي هو نوع راجع إ© الطعن  اتكلمنا عليه وعدالة الرواة وضبطهموعدالة الرواة وضبطهموعدالة الرواة وضبطهموعدالة الرواة وضبطهم ،تكلمنا عليه اتصال السنداتصال السنداتصال السنداتصال السند

ال8ط  بå اآلن عندي ،تكلمنا عن ا�ديث الشاذ وا�حفوظ وا�نكر وا�عروف والسالمة من الشذوذوالسالمة من الشذوذوالسالمة من الشذوذوالسالمة من الشذوذ ،x ضبط الراوي
  ....يكون سا�اً من الشذوذ والعلة القادحةيكون سا�اً من الشذوذ والعلة القادحةيكون سا�اً من الشذوذ والعلة القادحةيكون سا�اً من الشذوذ والعلة القادحة أنأنأنأن، األخ¯ من �وط ا�ديث الصحيح وهو سالمته من العلة والشذوذ

    : : : : تعـــريفـــهتعـــريفـــهتعـــريفـــهتعـــريفـــه    ����
 c ا�رض : : : : العلة x اللغةالعلة x اللغةالعلة x اللغةالعلة x اللغة����
البد أن يكون هذا سبب �مض حº  ،،،،سبٌب �مٌض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منهسبٌب �مٌض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منهسبٌب �مٌض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منهسبٌب �مٌض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه: : : : االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح    ����

والبد أن يكون أيضاً مع هذا 9ه أن يكون  ،والبد أن يكون هذا السبب الغامض يقدح x ا�ديث ،لةنسميه ع
  .الظاهر W أو يظهر W أنه السالمة منه

ال يظهر وال يبدو إال أن اإلسناد ، يقدح x صحة ا�ديث ،سبٌب �مض" ثالثة عناثالثة عناثالثة عناثالثة عنا     أساسية x تعريف العلة أساسية x تعريف العلة أساسية x تعريف العلة أساسية x تعريف العلةهذه     ����
  .لكن هذا تعريف العلة ،ه ا�عضلةسالم من هذه ا�ش	ة وهذ

اسم     ::::الُمعل لغةالُمعل لغةالُمعل لغةالُمعل لغة :ا�ديث الـُمعل تعريفه P اaحو اXاWا�ديث الـُمعل تعريفه P اaحو اXاWا�ديث الـُمعل تعريفه P اaحو اXاWا�ديث الـُمعل تعريفه P اaحو اXاWاإلخوة أن  اوذلك أيه ،مأخوذ من معù العلة تماما: : : : ا�ديث الُمعلا�ديث الُمعلا�ديث الُمعلا�ديث الُمعل
  .نفس تعريف العلة لكن بتغي¯ فيها ،بعلة همفعول من أعله إذا أصاب

طلَع     ::::االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح
ُ
طِلَع فيه P علٍة �مضٍة تقدح x صحته مع ظهور السالمة منه    ماماماما)أي من ا�ديث عليه(ما أ

ُ
طِلَع فيه P علٍة �مضٍة تقدح x صحته مع ظهور السالمة منهأ
ُ
طِلَع فيه P علٍة �مضٍة تقدح x صحته مع ظهور السالمة منهأ
ُ
طِلَع فيه P علٍة �مضٍة تقدح x صحته مع ظهور السالمة منهأ
ُ
 ....أ

سبٌب �مٌض يقدح x صحة ا�ديث  ؟؟؟؟ما تعريف العلةما تعريف العلةما تعريف العلةما تعريف العلةلك فإذا قيل  ،الحظوا نفس تعريف الُمعل هو نفسه تعريف العلة
طِلَع فيه أو وجد فيه ؟؟؟؟ما تعريف ا�ديث الُمعلما تعريف ا�ديث الُمعلما تعريف ا�ديث الُمعلما تعريف ا�ديث الُمعل ،مع أن الظاهر السالمة منه

ُ
علٍة �مضٍة قدحت x  هو ا�ديث اzي ما أ

  .اصحته مع أن الظاهر السالمة منه
و,هما صحيحة إما أن تدغم وîما أن تفك اإلد�م فتقول ُمعل أو معلل و,  ،تسمية أو يقال أيضا معللكيقال N معل  

 .ا�مد هللاوالتسميت� صحيحة 
    ؟؟؟؟كيف نعرف العلة اrفيةكيف نعرف العلة اrفيةكيف نعرف العلة اrفيةكيف نعرف العلة اrفية    ����

عدل تام الضبط الÃن �ا عرفنا ا�ديث الصحيح قلنا أن يتصل سنده بنقل  ،سبٌب �مضالحظوا م  يا أخوا� أنا قلت 
 .نعم يعتÇ علة ؟أليس انقطاع السند والطعن x الراوي يعتÇ علة، عن مثله إ© منتهاه وسلم من الشذوذ وسلم من العلة
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        ؟؟؟؟�اذا ذكرناه �طاً رابعاً x ا�ديث الصحيح وخصصناه بذلك �اذا�اذا ذكرناه �طاً رابعاً x ا�ديث الصحيح وخصصناه بذلك �اذا�اذا ذكرناه �طاً رابعاً x ا�ديث الصحيح وخصصناه بذلك �اذا�اذا ذكرناه �طاً رابعاً x ا�ديث الصحيح وخصصناه بذلك �اذا    ����
 آخر غ¯ العلة الظاهرة خصصناه بذلك أل

ً
غ¯ العلة الظاهرة بضعف الراوي إما طعن x عداXه  ،النقطاعباننا نريد نو%

 .هذه علل ظاهرة، )الطعن x الراوي x عداXه وضبطهالطعن x الراوي x عداXه وضبطهالطعن x الراوي x عداXه وضبطهالطعن x الراوي x عداXه وضبطه، ، ، ، انقطاع السندانقطاع السندانقطاع السندانقطاع السند( هذه نسميها علل ظاهرةهذه نسميها علل ظاهرةهذه نسميها علل ظاهرةهذه نسميها علل ظاهرة ،أو طعن x ضبطه
ث مع أن ظاهر ا�ديث قد يكون سالم من ث مع أن ظاهر ا�ديث قد يكون سالم من ث مع أن ظاهر ا�ديث قد يكون سالم من ث مع أن ظاهر ا�ديث قد يكون سالم من c ال� تكون سبب �مض يقدح x صحة ا�ديc ال� تكون سبب �مض يقدح x صحة ا�ديc ال� تكون سبب �مض يقدح x صحة ا�ديc ال� تكون سبب �مض يقدح x صحة ا�دي لكن العلة اrفيةلكن العلة اrفيةلكن العلة اrفيةلكن العلة اrفية �

    ....هذه العلةهذه العلةهذه العلةهذه العلة
وبإم�ن طالب العلم يعمل  إذا ßعت طرق ا�ديث ونظرت فيهاإذا ßعت طرق ا�ديث ونظرت فيهاإذا ßعت طرق ا�ديث ونظرت فيهاإذا ßعت طرق ا�ديث ونظرت فيها    ،،،،----مع طرق ا�ديثمع طرق ا�ديثمع طرق ا�ديثمع طرق ا�ديث ؟؟؟؟كيف اكتشف هذه العلةكيف اكتشف هذه العلةكيف اكتشف هذه العلةكيف اكتشف هذه العلة    ����

 معيناً اختالفاً معيناً أو أي معù    ،،،،وينظر x أوصاف الرواة وأحوا�م و�ذاوينظر x أوصاف الرواة وأحوا�م و�ذاوينظر x أوصاف الرواة وأحوا�م و�ذاوينظر x أوصاف الرواة وأحوا�م و�ذاتشج¯ لإلسناد شجرة لإلسناد 
ً
 معيناً اختالفاً معيناً أو أي معùفإذا وجد إش�ال
ً
 معيناً اختالفاً معيناً أو أي معùفإذا وجد إش�ال
ً
 معيناً اختالفاً معيناً أو أي معùفإذا وجد إش�ال
ً
    فإذا وجد إش�ال

 .فيه ال�ألن فيه كذا و�ذا ينص P العلة  ؟؟؟؟�اذا معلول�اذا معلول�اذا معلول�اذا معلول    ،،،،ا�ديث معلولا�ديث معلولا�ديث معلولا�ديث معلولوقال هذا  معيناً أو علة معينة أبرزهامعيناً أو علة معينة أبرزهامعيناً أو علة معينة أبرزهامعيناً أو علة معينة أبرزها
ا�ديث ا�علول أو ا�عل ا�قيقة أيها األخوة الكرام نستطيع أن نقول إنه ال يمكن أن يصل إ ه اإلنسان  طبعا هذا
وذلك ألن الوصول إ© العلة الغامضة اrفية  ،هابذة من علماء اإلسالما�بل إنه لم يتخصص x علم العلل إال  ،بسهولة

 ،حº يستطيع اإلنسان أن Ñكم P العلة بمجرد أن يستمع إ ها ؛Ñتاج إ© معرفة ورسوخ قدم x العلم وحفظ للسنة تام
ن Ñكم عليه مبا�ة بأنه أن يستمع للحديث يستطيع أ دأئمة كبار الواحد منهم يستمع للحديث وبمجرهناك وzلك ®ن 
    .فيه كذا بمجرد سماعه وأكذا فيه 


لو ا�حا3ة من مثاللو ا�حا3ة من مثاللو ا�حا3ة من مثاللو ا�حا3ة من مثال، ، ، ، واألمثلة P إدراك بعض أهل العلم لعلل خفية جداً كث¯ةواألمثلة P إدراك بعض أهل العلم لعلل خفية جداً كث¯ةواألمثلة P إدراك بعض أهل العلم لعلل خفية جداً كث¯ةواألمثلة P إدراك بعض أهل العلم لعلل خفية جداً كث¯ة


 واحداً حº ال سأعطيكم مثاالً واحداً حº ال 
ً
 واحداً حº ال سأعطيكم مثاال
ً
 واحداً حº ال سأعطيكم مثاال
ً
    : : : : سأعطيكم مثاال

sرج  ثم ، ثم يدخلx تبوك sرج فيص§ الظهر والع´ �®ن اx،  «a ا�مع x قصة x تبوكمعاذ x حديث  / / / /                     مثالمثالمثالمثال
 ،¶مع ب� الصالت� وهو نازل نأنه ما ® �هذا ا�ديث جاء P خالف ا�عتاد من فعل اa»  ،فيص§ ا�غرب والعشاء

أو احتاج إ© ا�مع من أجل العبادة أو Ãو ذلك هذا ®ن  ،إذا ®ن ب� ا�دينت� x السفر x الطريق �وîنما ®ن ßعه 
 «aيفعله ا�. 

ه ا:خاري ،ال هذا الفعل أما � قتيبة بن قتيبة بن قتيبة بن قتيبة بن وهو أن ا�ديث هذا من رواية    علة فيه هذا ا�ديث أن توصل تعا© اهللا ̧ر
ه اهللا تعا© سأل قتيبة  ،خاÒ ا�دائÏخاÒ ا�دائÏخاÒ ا�دائÏخاÒ ا�دائÏرجل يقال N  عقتيبة بن سعيد سمع هذا ا�ديث م ،،،،سعيد عن أÂ الطفيلسعيد عن أÂ الطفيلسعيد عن أÂ الطفيلسعيد عن أÂ الطفيل ا:خاري ̧ر

 ،خاÒ بن سعيد ا�دائÏخاÒ بن سعيد ا�دائÏخاÒ بن سعيد ا�دائÏخاÒ بن سعيد ا�دائÏقال كتبته مع  ؟يا قتيبة Óن كتبت هذا ا�ديث: ل NسأN قا -وقتيبة من شيوخه وشيوخ مسلم-
وهو أن هذا  -ملمح دقيق-ا:خاري �ح �حة ف ،،،،يُدخل ا�ديث P الشيويُدخل ا�ديث P الشيويُدخل ا�ديث P الشيويُدخل ا�ديث P الشيوخخخخ    خاÒ بن سعيد ا�دائÏخاÒ بن سعيد ا�دائÏخاÒ بن سعيد ا�دائÏخاÒ بن سعيد ا�دائÏوËن وËن وËن وËن قال ا:خاري 

خله x أوراقه فظن قتيبة أنه وîنما خاÒ كتبه وأد ؛ا�ديث وîن ®ن قتيبة صادق x الرواية لكن ليس من حديث قتيبة
هذا إذا وقع خطأ أو خطأين أو Ãو  هلكن هذا يقع من وهم من الراوي أحيانا وهذا ال يó ،وقتيبة بريء منه ،من حديثه

وهناك علل دقيقة جدا ال x ا�تون وال x األسانيد �حها أهل العلم تدل P  ،ا:خاري �ح هذه العلة فت	م عليها ،ذلك
ة اهللاأو ،وضبطهم وسعة علمهم إمامتهم ما  :بن ا�بارك اهللا يقول عبد®ن و�ذا  ،تعا© عليهم نا ال نساوي شيئا عندهم ̧ر

 ). ا�وم وا:صل الورق حقه إذا نبت: ا:قل(Ãن فيمن م! إال كبقل x أصول «ل طوال 
�تهد  نوأ ،د x الس¯ P خطاهم وترسمهاوأن �ته ،فالواجب اÒ%ء ألئمة السلف الصالح اzين حفظ اهللا بهم السنة

 اهللا امرئ سمع مقال� فو%ها  اهللا امرئ سمع مقال� فو%ها  اهللا امرئ سمع مقال� فو%ها  اهللا امرئ سمع مقال� فو%ها óóóóنننن(: يقول �اa» و ،فإنهم أوصلوها aا بيضاء نقية ،أيضاً x حفظ السنة ما استطعنا
 ل� من حفظ �هذه دعوة اa» ف )وأداها إ© من لم يسمعها فرب حامل فقه إ© من هو أفقه منه ورب حامل فقه غ¯ فقيهوأداها إ© من لم يسمعها فرب حامل فقه إ© من هو أفقه منه ورب حامل فقه غ¯ فقيهوأداها إ© من لم يسمعها فرب حامل فقه إ© من هو أفقه منه ورب حامل فقه غ¯ فقيهوأداها إ© من لم يسمعها فرب حامل فقه إ© من هو أفقه منه ورب حامل فقه غ¯ فقيه

 .السنة
 واإل%دة للفائدة... .x ا�لقة اXا ة وc السابعة إ%دة للتعريف وما بعده( /      ملحوظة �
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    ))))····((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
زيادة زيادة زيادة زيادة و الشاذالشاذالشاذالشاذا�ديث وأ�ت إشارة ýيعة إ© أن ب� ، ®ن آخر ما ²دثنا عنه الìم P ا�ديث الشاذ وا�ديث ا�نكر

 ال وم�نها ا�طوالت ،عالقة البد أن نأخذها بع� االعتبار إذ بينهما تداخل كب¯ال وهذه، بينهما عالقة دقيقة جداً  ا�قةا�قةا�قةا�قة
كنت أ�ت إشارة ýيعة إ© ما يتعلق بهذا ا�وضوع وهو أن زيادة ا�قة من األمور ال� أش	ت حº ، ا�خت´ات م�نها

ص ويمكن أن ، و�ذا وقع فيها إش�ل ب� أهل العلم، P أهل العلم ص نلخ× ص نلخ× ص نلخ×  : زيادة ا�قة وعالقتها بالشاذ من ثالثة وجوهزيادة ا�قة وعالقتها بالشاذ من ثالثة وجوهزيادة ا�قة وعالقتها بالشاذ من ثالثة وجوهزيادة ا�قة وعالقتها بالشاذ من ثالثة وجوهنلخ×
 إذا هذا توافق ب� الشاذ وب� ؛الشاذالشاذالشاذالشاذوهذا يُسØَّ وهذا يُسØَّ وهذا يُسØَّ وهذا يُسØَّ ، ، ، ، األحفظاألحفظاألحفظاألحفظأن تقع زيادة ا�قة منافية �ا رواه ا�قات أو أن تقع زيادة ا�قة منافية �ا رواه ا�قات أو أن تقع زيادة ا�قة منافية �ا رواه ا�قات أو أن تقع زيادة ا�قة منافية �ا رواه ا�قات أو     ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول •

ذه تُعتÇ زيادة شاذة ونوع ا�نافاة ه، أن تكون الزيادة فيها نوع منافاة ،نوٌع منه وال إش�ل x ذلك  تعتÇا�قة وcزيادة 
م äكما تقد. 

أÂ عن  أÂ صالحعن  األعمشعن  ُمسهر نرواه ع§ بومن ذلك ما  الزيادة ال� ال تناx أصل ا�ديثالزيادة ال� ال تناx أصل ا�ديثالزيادة ال� ال تناx أصل ا�ديثالزيادة ال� ال تناx أصل ا�ديث    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    الوجهالوجهالوجهالوجه •
ق"زاد ، x غسل اإلناء سبعاً من ولوغ ال	ب �عن اa» أÂ هريرة عن  رزين ُ̄ قزيادة ، "هفل ِ

ُ̄  .ليس فيها ُمنافاة هفل

صيص %م أو تقييد مطلقصيص %م أو تقييد مطلقصيص %م أو تقييد مطلقصيص %م أو تقييد مطلق    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الثالوجه الوجه الوجه الوجه  •


؛ فالصحيح قبو�ا لكن تُقبل بالقرائن؛ الزيادة ال� فيها منافاة فø كنوع الزيادة ال� فيها منافاة فø كنوع الزيادة ال� فيها منافاة فø كنوع الزيادة ال� فيها منافاة فø كنوع 

هذا فيه تقييد  "أوالهن بالlابأوالهن بالlابأوالهن بالlابأوالهن بالlاب""""قال قال قال قال  )إذا ولغ الإذا ولغ الإذا ولغ الإذا ولغ ال				ب x إناء أحدكم فليغسله سبعاً ب x إناء أحدكم فليغسله سبعاً ب x إناء أحدكم فليغسله سبعاً ب x إناء أحدكم فليغسله سبعاً : (كزيادة ابن س¯ين x نفس ا�ديث
  هذا، أن السبع أوالهن تكون بالlاب

ä
 وم درسنا عن موضوع ، واق بزيادة ا�قة وîنما أ�ت إ ه إشارة ýيعةما يتعل

 .جديد وهو ا�ديث الُمعّل 

    ��ا�ديث الُمعّل ا�ديث الُمعّل ا�ديث الُمعّل ا�ديث الُمعّل ��
 ا�رض     ::::العلة x اللغةالعلة x اللغةالعلة x اللغةالعلة x اللغة
 يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منهيقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منهيقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منهيقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه    ----ليس ظاهراً ليس ظاهراً ليس ظاهراً ليس ظاهراً اً اً اً اً أي خفيأي خفيأي خفيأي خفي----    سبب �مضسبب �مضسبب �مضسبب �مض :x االصطالحx االصطالحx االصطالحx االصطالح

فخرج  ،ال يكون معالأن  ب¶أن ا�ديث الصحيح �ديث الصحيح كما تقدم ا: فخرج بهذا القيد، هذا تعريف العلة
 .بذلك ا�ديث الُمعّل اzي Ãن بصدد �حه اآلن

ل  يقال فيه
ä
ل: ا�ديث الُمعلä  أو الُمعل

ä
لُمعل
ä
لُمعل
ä
لُمعل
ä
 .و,هما بمعù واحد ُمعّل ُمعّل ُمعّل ُمعّل  ويقال ُمعل

��    الالالال ه إذا أصابه بعلة أو مرض أو Ãو ذ    ::::لغةلغةلغةلغة    ُمَعلُمَعلُمَعلُمَعل��
ä
 .لكاسم مفعول من أعل

 ....تقدح x صحته مع ظهور السالمة منهاتقدح x صحته مع ظهور السالمة منهاتقدح x صحته مع ظهور السالمة منهاتقدح x صحته مع ظهور السالمة منها    ما اُطلع فيه P علٍة �مضةٍ ما اُطلع فيه P علٍة �مضةٍ ما اُطلع فيه P علٍة �مضةٍ ما اُطلع فيه P علٍة �مضةٍ  :اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
وهذه العلة ليست كسائر العلل وهذه العلة ليست كسائر العلل وهذه العلة ليست كسائر العلل وهذه العلة ليست كسائر العلل ، ، ، ، ا�ديث اzي وجد العلماء فيه علة جعلتهم Ñكمون عليه بالضعفا�ديث اzي وجد العلماء فيه علة جعلتهم Ñكمون عليه بالضعفا�ديث اzي وجد العلماء فيه علة جعلتهم Ñكمون عليه بالضعفا�ديث اzي وجد العلماء فيه علة جعلتهم Ñكمون عليه بالضعف    ::::ا�ديث الُمعّل ا�ديث الُمعّل ا�ديث الُمعّل ا�ديث الُمعّل     ����

كما  –طاع السند أو الطعن x الراوي فلو ®نت علة ظاهرة أل�قناها إما بانق، îنما c علة خفيةîنما c علة خفيةîنما c علة خفيةîنما c علة خفيةوووو ،،،،ال� تقدمت معناال� تقدمت معناال� تقدمت معناال� تقدمت معنا
 .لكن هنا علة خفية �مضة قدحت x صحة ا�ديث، أنهما أكÇ سبب� يضعف بهما ا�ديث –تقدم 
 جداً جداً جداً     �مض�مض�مض�مض    بابباببابباب    وهووهووهووهو

اظ    إالإالإالإال    يُتقنهيُتقنهيُتقنهيُتقنه    يكاديكاديكاديكاد    الالالال    جداً äاظا�ُف äاظا�ُف äاظا�ُف äالكبارالكبارالكبارالكبار    ا�ُف  x ين قطعوا عمراً طويًالzهذا العلم ا x وأهل العلم السابق�
ة، أربعة عرض ا�ديث الواحد P ثالثةيُ  و�ذا قد، هذا العلم

ä
، فربما صححه ثالثة لكن يقف أحد هؤالء األربعة P عل

 .فيُضع×ف ا�ديث بسبب ذلك
ومن هذا ا�نطلق أحب أن أنبه إ©  ،فينب� أن نعرف أن هذا العلم علم جليل وعلم دقيق ليس R إنسان يستطيع أن يتقنه

وليس لعباً يلعب فيه طالب العلم والواحد منهم يقول هذا حديث ، ليس عبثاً ) اXصحيح واXضعيف(أن علم ا�ديث 
 ثقات وا��فقد ¶، ألن ا�سألة x �ية اXعقيد ،صحيح وهذا حديث ضعيف

ً
 د اإلنسان السند متصًال والرواة عدوال
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فيه علة قد تُفسد هذا ا�ديث  الواقع أنه توجد أحياناً ، والواقع ال ،ßيًال وما إ© ذلك فيظن أن ا�ديث بذلك صحيح
ته äوهذه العلل منها ما يرجع إ© اإلسناد ومنها ما يرجع إ© ا��، بكليته، برم. 

أما علل ا�� فø  ،و/ نوع من هذه األنواع كم. ال نستطيع أن Ãصيه ال x درس وال اثن� وال أربعة وال أكg من ذلك
̄ه من علماء ا�ديثو�ذا من ßع ب� صناع� و�ذا من ßع ب� صناع� و�ذا من ßع ب� صناع� و�ذا من ßع ب� صناع�  ،كث¯ة جداً  ̄ه من علماء ا�ديثا�ديث والفقه استطاع أن يُعلل ا�تون بش� أدّق من غ ̄ه من علماء ا�ديثا�ديث والفقه استطاع أن يُعلل ا�تون بش� أدّق من غ ̄ه من علماء ا�ديثا�ديث والفقه استطاع أن يُعلل ا�تون بش� أدّق من غ     ....ا�ديث والفقه استطاع أن يُعلل ا�تون بش� أدّق من غ

ون 
ّ
ون ، ا�� وهذا غلطبأيضاً أحب أن أنبه إ© أن بعض اaاس Ñب أن يت	م يقول أهل ا�ديث ال يعل

�
أهل ا�ديث يُِعل

و�ذا وجدناهم نقدوا ، كن ال ß Pيعهمولكن قد 
� بعض العلل اaادرة جداً والقليلة P آحادهم ل ،�� كث¯اً با
ة اهللا عليه وشيخنا العالمة الشيخ األ:ا� x علم  ،ا�تون كما نقدوا األسانيد ومن آخرهم شيخنا الشيخ ابن باز ̧ر

 .ا�ديث
 .فينب� اXنبه �ذا األمر ،سبب خسبب خسبب خسبب خ���� أو سبب �مض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه أو سبب �مض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه أو سبب �مض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه أو سبب �مض يقدح x صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه إذاً العلةإذاً العلةإذاً العلةإذاً العلة

    ؟؟؟؟كيف يعرف ا�ديث الُمعّل كيف يعرف ا�ديث الُمعّل كيف يعرف ا�ديث الُمعّل كيف يعرف ا�ديث الُمعّل     ����
قد يقول قائل هل هو 3ب من الكهانة أو السحر أو 3ب من الشعوذة؛ فا�ديث إسناده صحيح وظاهره : )êم للفائدةêم للفائدةêم للفائدةêم للفائدة(

ه؟، وما إ© ذلك
ä
ه؟كيف يأ÷ شخص ويُِعل
ä
ه؟كيف يأ÷ شخص ويُِعل
ä
ه؟كيف يأ÷ شخص ويُِعل
ä
ن  صاحب العلل ا�عروف-هذا السؤال ُطرح قديماً P أÂ حاتم  كيف يأ÷ شخص ويُِعل وابنه عبد ال̧ر

 ل هوه -عن هذا اzي �يبون عليه األحاديث الضعيفة ومثل هذا-أبو حاتم �ا سئل  -رح واXعديلصاحب كتاب ا�
فإن اتفقت ، وتذهب إ© أÂ ُزرعة وî© أÂ اaوارة وتسأ�م، وîنما عالمة ذلك أن تذهب تسألÏ، ال: فقال ؟هذه كهانة
 .يل أنه علم حقيå قائم P األصول العلمية اÒقيقةوîنما من قب، علمت أن هذا علم ال يقال من قبيل اaفسفإجابتنا 

إنه : حº قال قائلهم، أشادوا بهذه القدرة الفائقة عند علماء ا�ديث -اzين هم أعداء اإلسالم-وzلك أشاد ا�ست8قون  
 «aصدق األخبار عن ا x حريXدقيق واXأو عمن  أو عن أصحابه �ال يوجد دين من األديان وجد عند أهله من ا

وÃن حري بنا ، وا�ق كما يقال وا�ق ما شهدت به األعداء، وهذا من فضل اهللا عز وجل ،دونهم مثل ما وجد x اإلسالم
نó اهللا امرئً (: يقول �ألن الرسول ، وذخر وaا أجر x اآلخرة، أن نهتم بهذا العلم ونعتÏ به ألنه مفخرة aا x اÒنيا

ومن ، ل� من حفظ السنة �هذا د%ء من اa» ف، ؛ أي حفظها وأداها كما سمعها)ا كما سمعهاسمع مقال� فو%ها فأدäاه
 .هذا أمر x �ية األهمية وا�وفق من وفقه اهللا سبحانه وتعا©، حفظ السنة أن نعتÏ بتصحيح األحاديث وتضعيفها

    ؟؟؟؟فيه علة أو ليس فيه علةفيه علة أو ليس فيه علةفيه علة أو ليس فيه علةفيه علة أو ليس فيه علة    كيف نعرف Ãن ا�تأخرون أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم أن ا�ديثكيف نعرف Ãن ا�تأخرون أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم أن ا�ديثكيف نعرف Ãن ا�تأخرون أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم أن ا�ديثكيف نعرف Ãن ا�تأخرون أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم أن ا�ديث����
مع طرق وعلل ا�� بدرجة ثانية ، يمكن أن يعرف بها علل اإلسناد خاصة وأحسن طريقةوأحسن طريقةوأحسن طريقةوأحسن طريقة    أفضل طريقةأفضل طريقةأفضل طريقةأفضل طريقةالغالب أن 

ُ
مع طرق 

ُ
مع طرق 

ُ
مع طرق 

أن أن أن أن ����ُ
ج ا�ديث من مصادره الكث¯ة و����معمعمعمع äرsُ ج ا�ديث من مصادره الكث¯ة و أي äرsُ ج ا�ديث من مصادره الكث¯ة و أي äرsُ ج ا�ديث من مصادره الكث¯ة و أي äرsُ كم عليه من خالل مقارنة الرواة بعضهم مع ، ، ، ، األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديث؛؛؛؛ أيÑ كم عليه من خالل مقارنة الرواة بعضهم مع ثم بعد ذلكÑ كم عليه من خالل مقارنة الرواة بعضهم مع ثم بعد ذلكÑ كم عليه من خالل مقارنة الرواة بعضهم مع ثم بعد ذلكÑ ثم بعد ذلك

م وهذا أخرفنجد هذا زاد واآل ؛بعضبعضبعضبعض äاسم الراوي وهذا قد x ǟ  الرواة ا�قات من  ،خر نقص وهذا غ
ً
فعندئٍذ نعرف أوال

 . ديث صحيح أو غ¯ صحيحا�ثم بعد ذلك نعرف هل هذا ، غ¯هم
ه اهللا تعا©  ::::اإلمام ا:خارياإلمام ا:خارياإلمام ا:خارياإلمام ا:خارياzي قال عنه - ع§ بن ا�ديÏوهو اإلمام ، و�ذا يقول إمام من أئمة أهل العلل ل ل ل ل يقويقويقويقو"̧ر

عن هذا ا:اب؛ : ع§ ابن ا�ديÏ يقول -"ما استصغرت نف� عند أحد كما استصغرتها عند ع§ ابن ا�ديÏما استصغرت نف� عند أحد كما استصغرتها عند ع§ ابن ا�ديÏما استصغرت نف� عند أحد كما استصغرتها عند ع§ ابن ا�ديÏما استصغرت نف� عند أحد كما استصغرتها عند ع§ ابن ا�ديÏ: : : : ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاري
مثال x باب غسل اإلناء إذا ولغ  ،يقصد ا:اب x ا�ديث، "لم يتب� خطأه، ا:اب إذا لم �مع طرقه": باب العلم بالعلل

وهذا زاد ، حديث أÂ هريرة ال يمكن أن نعرف هذا زاد زيادة منافية مثال¶مع إذا لم ، فيه ال	ب هذا ا�قصود با:اب
ال يمكن أن نعرفه ، هذا قلب ا��، هذا قلب اإلسناد ،هذا فيه راوي أبدل راوياً م�ن راوي، هذا نقص، زيادة غ¯ منافية

 .فتُكتشف العلل بالطريقة ال� ذكرت لكم
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        ::::كتب العلل كث¯ة ولكن أشهرهاكتب العلل كث¯ة ولكن أشهرهاكتب العلل كث¯ة ولكن أشهرهاكتب العلل كث¯ة ولكن أشهرها    ����
 .؛ وهو كتاب مطبوع وهو كب¯ جداً ل اÒارقطÏل اÒارقطÏل اÒارقطÏل اÒارقطÏعلعلعلعل �
� Ïكتاب العلل البن ا�ديÏكتاب العلل البن ا�ديÏكتاب العلل البن ا�ديÏ؛ وهو جزء صغ¯كتاب العلل البن ا�دي. 
 .علل ا�ديث البن الشهيدعلل ا�ديث البن الشهيدعلل ا�ديث البن الشهيدعلل ا�ديث البن الشهيد: أيضاً  �
 .والكب¯ اzي طبع مستقالً ، ا�طبوع x آخر الس اzي يسØ ا�امع–الصغ¯  ،علل الlمذيعلل الlمذيعلل الlمذيعلل الlمذي؛؛؛؛ الصغ¯ والكب¯ الصغ¯ والكب¯ الصغ¯ والكب¯ الصغ¯ والكب¯ �

ذتم دورات متخصصة با�ديث þكم أنكم غ¯ ðتص� x علم إذا تقدم بكم طلب العلم x هذا ا:اب أو أخ
وتعب شديد حº ²ّصلوا x ذلك شيئاً ، وستحتاج منكم إ© جهد كب¯، ا�ديث ستجدون أن هناك þوراً لم 
وضوها

 .هذا ما يتعلق با�ديث ا�عل ،مناسباً 
 .�ديث ا�ضطرباaوع اآلخر وهو من األنواع األخ¯ة ا:اقية x مقرر ا�صطلح هو ا

 ا�ضطربا�ضطربا�ضطربا�ضطرب    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    ����
، راجع إ© أن الراوي لم يضبط ا�ديثراجع إ© أن الراوي لم يضبط ا�ديثراجع إ© أن الراوي لم يضبط ا�ديثراجع إ© أن الراوي لم يضبط ا�ديثا�ديث ا�ضطرب سبب ضعفه أنه  ،األحاديث الضعيفة عنال نزال اآلن x الìم 

 .لكن ما تعريف ا�ضطرب x اللغة
    : : : : تعـــريفـــهتعـــريفـــهتعـــريفـــهتعـــريفـــه    ����

؛ فما دام أن ا�ديث ا�ضطرب روي من اضطرب األمر إذا اختل وتناثر نظامهاسم فاعل من : x اللغةx اللغةx اللغةx اللغة تعريف ا�ضطربتعريف ا�ضطربتعريف ا�ضطربتعريف ا�ضطرب
 .أكg من وجه فإنه يكون بهذا قد اختل نظامه

ولم يمكن ولم يمكن ولم يمكن ولم يمكن     ما روي P أوجٍه ðتلفٍة متساويٍة x القوة سواًء ®ن ذلك من راٍو واحد أو من ßاعةما روي P أوجٍه ðتلفٍة متساويٍة x القوة سواًء ®ن ذلك من راٍو واحد أو من ßاعةما روي P أوجٍه ðتلفٍة متساويٍة x القوة سواًء ®ن ذلك من راٍو واحد أو من ßاعةما روي P أوجٍه ðتلفٍة متساويٍة x القوة سواًء ®ن ذلك من راٍو واحد أو من ßاعة :ا�ضطرب اصطالحاً ا�ضطرب اصطالحاً ا�ضطرب اصطالحاً ا�ضطرب اصطالحاً 
وهؤالء R واحد منهم يرويه من ، خرواآلخرون عن صحاÂ آ ،يعÏ يأ÷ حديث يرويه بعض الرواة عن صحاÂ، الlجيحالlجيحالlجيحالlجيح

èعله مرسالً  همأحد ،طريق غ¯ الطريق األو¶ ، 
ً
¶عله موقوفاً واآلخر ¶عله مرفو%ً؛  همحدأو، وا�ا� ¶عله موصوال

 :وهذا اrلل البد N من �وط ،ر x اaظام فيه خللثفهناك إش�ل فيه تنا
    : : : : ا�ضطربا�ضطربا�ضطربا�ضطرب    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    �وط�وط�وط�وط    ����
 .وي من غ¯ وجهالبد أن يكون ا�ديث رُ  ،،،،وى ا�ديث من غ¯ وجهوى ا�ديث من غ¯ وجهوى ا�ديث من غ¯ وجهوى ا�ديث من غ¯ وجهأن يرأن يرأن يرأن ير    ::::ال8ط األولال8ط األولال8ط األولال8ط األول    ����
فأكg األحاديث تروى من غ¯ وجه لكنها متفقة؛ لكن  ،وهذا أهم �طوهذا أهم �طوهذا أهم �طوهذا أهم �ط ؛؛؛؛أن تكون هذه األوجه ðتلفةأن تكون هذه األوجه ðتلفةأن تكون هذه األوجه ðتلفةأن تكون هذه األوجه ðتلفة    ::::ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�    ����

 .-كما سيأ÷ x اXمثيل P ا�قيقة–هنا األوجه ðتلفة 
البد أن تكون  ،؛ فلو ®ن بعضها ضعيفاً ما نفعختلفة متساوية x القوةختلفة متساوية x القوةختلفة متساوية x القوةختلفة متساوية x القوةأن تكون هذه األوجه ا�أن تكون هذه األوجه ا�أن تكون هذه األوجه ا�أن تكون هذه األوجه ا�: : : : ال8ط ا�الثال8ط ا�الثال8ط ا�الثال8ط ا�الث    ����

9ها x وضع ، لكن 9ها x حد ا�قبول، وال مانع أن يكون بعضها أP من بعض قليالً ، x قوة واحدة ،األوجه هذه قوية
روي من أوجه ، وجه ðتلفةروي من أ ،أن هذا حديث مضطربنقول فعندئذ بتحقق ال8وط ا�الثة  ،القبول ال نستش	ها

 هذه ال8وط ا�الثة إذا ²ققت x أي حديث س� ا�ديث وجه متساوية x القوة،هذه األوجه ðتلفة وهذه األ، عدة
 .مضطرباً مضطرباً مضطرباً مضطرباً حديثاً 

 ....أن ال يمكن الlجيح ب� هذه الطرقأن ال يمكن الlجيح ب� هذه الطرقأن ال يمكن الlجيح ب� هذه الطرقأن ال يمكن الlجيح ب� هذه الطرق ::::ال8ط الرابعال8ط الرابعال8ط الرابعال8ط الرابع    ����
ة    فائدةفائدةفائدةفائدة    � äةمهم äةمهم äةمهم äيكونيكونيكونيكون    االضطراباالضطراباالضطراباالضطراب        ////        مهم    xxxx    ويكونويكونويكونويكون    اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    xxxx    ا��ا��ا��ا�� . 
حديث منقطع أو حديث ، حديث موصول أو حديث مرسل، من جهة أن ا�ديث مرفوع أو حديث موقوف    ::::x اإلسنادx اإلسنادx اإلسنادx اإلسناد    ����

 .هذه 9ها تعتÇ أوجه ðتلفة ،تغي¯ صيغ األداء وهذا يضيفها بطريقة ثانية، زيادة راو أو نقص راو، وهلم جرا ،متصل
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ولكن ا�قيقة وهذا يقع ، ر يضيف شيئاً مغايراً �ا أضافه األولمن جهة أن واحد يضيف شيئاً x ا�� واآلخ    ::::x ا��x ا��x ا��x ا��    ����
وصنäفوا ، وبيäنوه بياناً واضحاً شافياً ، وقد بيäنه أهل العلم، أن ا�ديث ا�ضطرب x ا�ديث اaبوي عموماً عدده قليل جداً 

 .فيه ا�صنفات
ا ال8ط األساx Ö ا�ديث ا�ضطرب حº ل ميقإذا  -هذا �ط أساÖ عندنا x ا�ديث ا�ضطرب-إذاً ال يمكن 

واآلن فما روي من أوجه ðتلفة متساوية x القوة  ،هو اzي ال يوصف بهذا إال إذا لم نتمكن من الlجيحهو اzي ال يوصف بهذا إال إذا لم نتمكن من الlجيحهو اzي ال يوصف بهذا إال إذا لم نتمكن من الlجيحهو اzي ال يوصف بهذا إال إذا لم نتمكن من الlجيح: تقول ؟نعرفه
أن يكون ولم أن يكون ولم أن يكون ولم أن يكون ولم فيكون اXعريف البد  ،وبه نكون قد أنهينا اXعريف تعريفاً نهائياً  سنضيف قيداً مهماً P اXعريف

 .ح شيئاً منهاح شيئاً منهاح شيئاً منهاح شيئاً منهايlجيlجيlجيlج
ÏيعÏيعÏيعÏعريف    يكونيكونيكونيكون    يعXعريفاXعريفاXعريفاXالقوة        ::::أخرىأخرىأخرىأخرى    مرةمرةمرةمرة    ا x تلفٍة متساويٍةð أوجٍه P القوةما روي x تلفٍة متساويٍةð أوجٍه P القوةما روي x تلفٍة متساويٍةð أوجٍه P القوةما روي x تلفٍة متساويٍةð أوجٍه P اعة     ،،،،ما رويß اعة سواء ®ن ذلك من راٍو واحد أو منß اعة سواء ®ن ذلك من راٍو واحد أو منß اعة سواء ®ن ذلك من راٍو واحد أو منß سواء ®ن ذلك من راٍو واحد أو من

 ....ولم يمكن الlجيحولم يمكن الlجيحولم يمكن الlجيحولم يمكن الlجيح
حديثاً و ؛ نسميه حديثاً صحيحاً راجحاً ومرجوحاً راجحاً ومرجوحاً راجحاً ومرجوحاً راجحاً ومرجوحاً نسميه  ؟؟؟؟يقول واحد منكم يا شيخ لو أمكن الlجيح ماذا نسميهيقول واحد منكم يا شيخ لو أمكن الlجيح ماذا نسميهيقول واحد منكم يا شيخ لو أمكن الlجيح ماذا نسميهيقول واحد منكم يا شيخ لو أمكن الlجيح ماذا نسميه    ����

 حد ،ضعيفاً 
ً
 حديثاً ، حديثاً مرسالً و يثاً موصوال

ً
فإذا ترجح ا�وقوف قلنا ، حديثاً موقوفاً P حسب ما ترجح عندنا مرفو%

لكن إذا ، وîذا ترجح عندنا ا�رسل قلنا ا�رسل صحيح وا�وصول ضعيف أو العكس، الراجح ا�وقوف وا�رفوع ضعيف
 .آخر من أنواع العلل األخرى ال نوع االضطراب ترجح شيئاً انتÁ خرج من كونه مضطرباً إ© كونه نوع

ذكرته �طاً منفصًال يقيد بال8ط الرابع األخ¯ اzي يقيد بال8ط الرابع األخ¯ اzي يقيد بال8ط الرابع األخ¯ اzي يقيد بال8ط الرابع األخ¯ اzي ، إذاً صار عندي x االضطراب ال8وط ا�الثة ال� ذكرناها سابقاً  
رويت من وجوه رويت من وجوه رويت من وجوه رويت من وجوه     إذا ®ن لم يمكن الlجيح ب� هذه الطرق ا�تساوية x القوة ال�إذا ®ن لم يمكن الlجيح ب� هذه الطرق ا�تساوية x القوة ال�إذا ®ن لم يمكن الlجيح ب� هذه الطرق ا�تساوية x القوة ال�إذا ®ن لم يمكن الlجيح ب� هذه الطرق ا�تساوية x القوة ال�للتنبيه عليه وهو أن ال يوصف بهذا إال 

لكن الغالب أن االختالف واالضطراب يقع P راو واحد ، سواٌء ®نت من راٍو واحد أو من أكg من راو ؛ðتلفةðتلفةðتلفةðتلفة
 .هذا الغالب، وsتلف اXالميذ عليه

    : : : : أمثـــلة ا�ـــديث ا�ضطــربأمثـــلة ا�ـــديث ا�ضطــربأمثـــلة ا�ـــديث ا�ضطــربأمثـــلة ا�ـــديث ا�ضطــرب    �
 :قال ؟يا رسول اهللا أراك ِشبت: �أنه قال لرسول اهللا  ����    أÂ بكر الصديقأÂ بكر الصديقأÂ بكر الصديقأÂ بكر الصديقحديث : اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    xxxx    ا�ضطربا�ضطربا�ضطربا�ضطرب    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    مثالمثالمثالمثال    
نه بعض أهل العلم، رواه الlمذي )شيäبتÏ هود والواقعة وا�رسالت وعم وîذا الشمس كورتشيäبتÏ هود والواقعة وا�رسالت وعم وîذا الشمس كورتشيäبتÏ هود والواقعة وا�رسالت وعم وîذا الشمس كورتشيäبتÏ هود والواقعة وا�رسالت وعم وîذا الشمس كورت( äبعضهم ، حديث عظيم حس

فه äتصحيحه وتضعيفه، ضع x الف ب� أهل العلم فيه قديمrن ا�ديث، وا äلكن شيخنا األ:ا� حس. 
-رَو هذا ا�ديث لم يُ (: 0أي x القرن الرابع ا�جري¤�Jاzي توÍ سنة  اإلمام اÒارقطÏاإلمام اÒارقطÏاإلمام اÒارقطÏاإلمام اÒارقطÏ هيقول إمام أهل العلل x زمان

وأÂ إسحاق السبي  وأÂ إسحاق السبي  وأÂ إسحاق السبي  وأÂ إسحاق السبي   -ا�مدا� السبي  الكوÍ عمرو بن عبد اهللا-أÂ إسحاق السبي  أÂ إسحاق السبي  أÂ إسحاق السبي  أÂ إسحاق السبي  طريق إال من  -حديث أÂ بكر
فاالختالف اآلن وقع P راو فاالختالف اآلن وقع P راو فاالختالف اآلن وقع P راو فاالختالف اآلن وقع P راو     ----ذا ا�ديثذا ا�ديثذا ا�ديثذا ا�ديثرويت ع8ة أوجه عن أÂ إسحاق x هرويت ع8ة أوجه عن أÂ إسحاق x هرويت ع8ة أوجه عن أÂ إسحاق x هرويت ع8ة أوجه عن أÂ إسحاق x ه----اختلف عليه Ã Pو ع8ة أوجه اختلف عليه Ã Pو ع8ة أوجه اختلف عليه Ã Pو ع8ة أوجه اختلف عليه Ã Pو ع8ة أوجه 

 .إسحاق السبي إسحاق السبي إسحاق السبي إسحاق السبي واحد وهو أبو واحد وهو أبو واحد وهو أبو واحد وهو أبو 
 .�قال فيه رسول اهللا ، وîنما قال، ا�رسل أي لم يذكر فيه أبا بكر الصديق، من رواه عنه مرسالً من رواه عنه مرسالً من رواه عنه مرسالً من رواه عنه مرسالً  :الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول �
  :الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا� �

ً
 من رواه موصوال
ً
 من رواه موصوال
ً
 من رواه موصوال
ً
 .�أي ذكر فيه أبا بكر الصديق  ،،،،من رواه موصوال

؛ أي جعل حديث %ئشة%ئشة%ئشة%ئشةوبعضهم من جعله من مسند وبعضهم من جعله من مسند وبعضهم من جعله من مسند وبعضهم من جعله من مسند ، ، ، ، كما هو ظاهركما هو ظاهركما هو ظاهركما هو ظاهر    أÂ بكرأÂ بكرأÂ بكرأÂ بكرند ند ند ند من جعله من مسمن جعله من مسمن جعله من مسمن جعله من مس: : : : الوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الث �
 .أÂ إسحاق السبي 9هم رواة تالميذ ، سعد بن أÂ وقاصسعد بن أÂ وقاصسعد بن أÂ وقاصسعد بن أÂ وقاصومنهم من جعله من مسند ومنهم من جعله من مسند ومنهم من جعله من مسند ومنهم من جعله من مسند ، أÂ بكرحديث  %ئشة

رق 9ها متساوية x وجدوا أن الط ،نظروا يمنة وي�ة x هذا الطريق وهذا الطريق، هذه االختالفات �ا نظر فيها أهل العلم
  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟، وP هذا يكون ا�ديث عندنا بهذا الش� نعتÇه مضطرباً ، القوة
الواقع أن األمر ، ونرجح رواية P رواية ألن هذه الوجوه ا�ختلفة ال يمكن أن نستطيع أن نصل معها إ© إجابة دقيقة �
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الوجوه ال يمكن ، الوجوه 9ها متساوية x القوة، قوية ألن الوجوه 9ها مضطرباً مضطرباً مضطرباً مضطرباً sتلف تماماً و�ذا س� هذا ا�ديث 
ًمضطربامضطربامضطربامضطرباترتب P ذلك أن يُسäØ هذا ا�ديث  إذاً ، ترجيح بعضها P بعض ال يمكن أن أضع اعتمادي عليه لوجود هذا ، �
 .االضطراب اzي فيه

ح هذا ا�ديث -كما تقدم-من أهل العلم  äوقال أنه حديث صحيح، من صح ،ð جيح لكن الرواةlتلفون وال يمكن ال
ه األئمة ا�تقدمون وجعلوه x حكم ا�ديث الضعيف واهللا تعا© أعلم بالصواب

ä
هذا ما يتعلق بمثال ا�ديث ، وzلك أعل

    .ا�ضطرب x اإلسناد
 )الزËةالزËةالزËةالزËة    إن x ا�ال �قاً سوىإن x ا�ال �قاً سوىإن x ا�ال �قاً سوىإن x ا�ال �قاً سوى: (قال �أن اa»  فاطمة بنت قيس رفاطمة بنت قيس رفاطمة بنت قيس رفاطمة بنت قيس ر���� اهللا عنها اهللا عنها اهللا عنها اهللا عنهاحديث : ا��ا��ا��ا��    xxxx    ا�ضطربا�ضطربا�ضطربا�ضطرب    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    مثالمثالمثالمثال    

وc  � هذا ا�ديث فيه إثبات أن x ا�ال حق غ¯ الزËة الواجبة ال� جاءت x كتاب اهللا وÍ سنة رسوN ،رواه الlمذي
خالف ب� أهل العلم مبP Ï تصحيح  ؟؟؟؟ما هو هذا ا�قما هو هذا ا�قما هو هذا ا�قما هو هذا ا�ق )إن x ا�ال �قاً سوى الزËةإن x ا�ال �قاً سوى الزËةإن x ا�ال �قاً سوى الزËةإن x ا�ال �قاً سوى الزËة(أن فيه حق آخر ، الزËة ا�فروضة

  .غ¯ رواية الlمذي، ا ا�ديث قد جاء من وجه آخر وروي من وجه آخر رواه ابن ماجةلكن إش�ل أن هذ، ا�ديث
إن x ا�ال حق إن x ا�ال حق إن x ا�ال حق إن x ا�ال حق (هذا حديث يقول ، )ليس x ا�ال حق سوى الزËةليس x ا�ال حق سوى الزËةليس x ا�ال حق سوى الزËةليس x ا�ال حق سوى الزËة: (أنه قال �عن اa» : روي ر� اهللا عنها أنها قالت �

 ؟؟؟؟فأيهما أقبلفأيهما أقبلفأيهما أقبلفأيهما أقبل) ليس x ا�ال حق سوى الزËةليس x ا�ال حق سوى الزËةليس x ا�ال حق سوى الزËةليس x ا�ال حق سوى الزËة(وآخر يقول ) سوى الزËةسوى الزËةسوى الزËةسوى الزËة
هذا ا�ديث إذاً ، رويت بأوجه ðتلفة ال يمكن أن أرجح معها ،هذه الوجوه متساوية x القوة ؟ل هذا أم أقبل هذاأقب

فع¹ هذا األساس ينب� علينا أن نتنبه �ذه ، عندي ال أستطيع أ� أجزم وأعمل به وأقول أنه حديث صحيح إطالقاً 
ولكن يقفون عندها وقفات طويلة وال ، ال� احتاجها أهل العلم القضية ونعلم أن ا�ديث ا�ضطرب من العلوم اÒقيقة

عندئٍذ يكون ا�كم P ، يستطيعون أن ¶زمون ب�ء إال إذا ²ققوا من ßع الطرق ووجوهها واستطاعوا أن يرجحوا
 .فليست ا�سألة مسألة سهلة، ا�ديث بأنه مضطرب أو أنه ُمعّل أو أنه منكر أو أنه شاذ

أن هذا ، والرابع، وا�الث، وا�ا�، تظنون أن \ا3ات يس¯ة تدرّسون إياها x سويعات x ا�ستوى األولوال  )للفائدةللفائدةللفائدةللفائدة(
ßعوا فيه السنة ونقحوها ودافعوا عنها وذب�وا عنها وردوا ، يك� أن اإلنسان يتصور علم أفù فيه العلماء حياتهم وعمرهم

 هَ مُ هذا الش� إال بِ هذه ا�هود ما وصلتنا ب، P أهل ا:اطل فيها
ُ
نفقت من أناس ال يملكون إال القليل من ج بُذلت وأموال أ

فحري بنا أن نعتÏ بهذه العلوم وأن نÇزها وأن Ãفظ هذا اÒين فاهللا عز وجل يقول ، ال يملكون األموال الطائلة، ا�ال
َافُِظونَ {

َ
� ُ
َ
N اäِنîَر َو

ْ
ك ×zَا ا

ْ
a äُْن نَز

َ
Ã اäَافُِظونَ إِن

َ
� ُ
َ
N اäِنîَر َو

ْ
ك ×zَا ا

ْ
a äُْن نَز

َ
Ã اäَافُِظونَ إِن

َ
� ُ
َ
N اäِنîَر َو

ْ
ك ×zَا ا

ْ
a äُْن نَز

َ
Ã اäَافُِظونَ إِن

َ
� ُ
َ
N اäِنîَر َو

ْ
ك ×zَا ا

ْ
a äُْن نَز

َ
Ã اäأن من ِحفظ القرآنِ اتفق ا }إِن P وأنت يا عبد اهللا إذا حفظ اهللا  ،حفظ السنة لعلماء

 .بك السنة فإنما تكون أنت أحد ا�نود األخيار الصا�� اzين ن´وا هذا اÒين وعملوا x ¸ايته
ا لطالب وîال فا�وضوع اzي طرقناه موضوع ا�ضطرب وموضوع ا�عل لو درسناه ،نكت� بهذه اإلشارة ال� تقدمت

وîال  ،متخصص� الحتجنا لع8 \ا3ات يعÏ ع8 سا%ت أو أكg حº يوR 3 نوع حقه من اXحرير والعناية
 .فا�وضوع طويل وشاق جداً 

اzي لكن ، كث¯ صنفوا x العلل، ابن الشهيد، ابن ا�ديÏ، اÒارقطÏ -كما تقدم-العلماء صنفوا x األحاديث ا�علة 
ه اهللا تعا© علل اÒارقطÏعلل اÒارقطÏعلل اÒارقطÏعلل اÒارقطÏهو  وصلنا بش� كب¯ ه اهللا تعا©وعلل ابن أÂ حاتم ̧ر ه اهللا تعا©وعلل ابن أÂ حاتم ̧ر ه اهللا تعا©وعلل ابن أÂ حاتم ̧ر  .وعلل ابن أÂ حاتم ̧ر

 .أما ا�ضطرب فأما ا�ضطرب فأما ا�ضطرب فأما ا�ضطرب فألألألألنه قليل فاzين صنفوا فيه قليل أصالً نه قليل فاzين صنفوا فيه قليل أصالً نه قليل فاzين صنفوا فيه قليل أصالً نه قليل فاzين صنفوا فيه قليل أصالً 
  البن حجر" ا�قlب x بيان ا�ضطربا�قlب x بيان ا�ضطربا�قlب x بيان ا�ضطربا�قlب x بيان ا�ضطرب"هو  ومن أهم الكتب ال� وصلتنا �

 R ع فيه ما قيل فيه أنه حديث مضطرب وال يلزم من ذلك التسليم �ذا اإلمام أنß ما ذكره صحيح يكون هو كتاب
 صحيحاً 

ً
ه اهللا نقل األحاديث ال� أراد اإلشارة إ ها بأنها  ،غ¯ صحيح ا�ثالفقد يكون ال، ، مثاال لكن ا�افظ ̧ر
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وîن شاء اهللا لعلنا x  ،ومن هنا ينب� علينا العناية واالهتمام بهذه العلوم ا�همة، مضطربة وتكلم عليها أهل العلم
وأود ، عن اaوع� األخ¯ين x مقرر ا�صطلح x هذا الفصل وهو ا�ديث ا�درج وا�ديث ا�وضوعاÒرس القادم نت	م 

وبعد ذلك تنطلق إ© م� أوسع وتأخذ ، منكم العناية باXقييد واالهتمام وا�رص اÒءوب فهذا يعتÇ اaواة والقاعدة
ونسأل اهللا aا  ،ب العلم الفائق� اzين sدمون دينهموتكون من طال، متوناً أوسع من هذه ا�علومات حº ينفع اهللا بك

سائل� اهللا أن يوفق القائم� P هذه  ،ولكم األجر وا�واب وأن يكون ما نقدمه وتسمعه x موازين حسنات ا�ميع
نسأل اهللا أن ينفع  ،وÍ مقدمتهم مدير ا�امعة جزاه اهللا خ¯اً اzي ®ن سبباً وراء هذا اr¯ العميم ،ا�امعة خ¯ ا�زاء

 .به

    ))))����((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
وذكرت لكم أنهما نو%ن مهمان من أنواع ، توقفنا x اÒرس السابق P الìم P ا�ديث الُمعّل وا�ديث ا�ضطرب

إ© أهمية العناية  -بش� ðت´-وأ�حُت ، وقد اعتù بهما العلماء عنايًة كب¯ة، م ا�ديث؛ وهما نو%ن ضعيفانوعل
 äموضوع جديد ودرس جديد أال وهووا وم ن8ع ، ةبالُسن x: 
        الُمدرجالُمدرجالُمدرجالُمدرج    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث / / / /                 القسم ا�امنالقسم ا�امنالقسم ا�امنالقسم ا�امن    ����

    ....الوهم اzي يقع من الرواةالوهم اzي يقع من الرواةالوهم اzي يقع من الرواةالوهم اzي يقع من الرواة    وسببهوسببهوسببهوسببه، ، ، ، ا�ديث الُمدرج نوع من أنواع ا�ديث الضعيف أيضاً ا�ديث الُمدرج نوع من أنواع ا�ديث الضعيف أيضاً ا�ديث الُمدرج نوع من أنواع ا�ديث الضعيف أيضاً ا�ديث الُمدرج نوع من أنواع ا�ديث الضعيف أيضاً 
x ا�درجx ا�درجx ا�درجx رج؛ فهو يدرج أي يُدخل، أدرج ال�ء إذا أدخلهاسم مفعول من  :اللغةاللغةاللغةاللغة    ا�درجÒو، ومنه ُسّ� ا x ءÅ أصله إدخال
 .هذا يسØ اإلدراج x اللغة العربية، Åء
 مدرج م�مدرج م�مدرج م�مدرج م�، ، ، ، ُمدرج إسنادُمدرج إسنادُمدرج إسنادُمدرج إسناد: هو P نوع�    ::::x االصطالحx االصطالحx االصطالحx االصطالح 
̄× سياق إسناده بالزيادة    ؛؛؛؛ُمدرج إسنادُمدرج إسنادُمدرج إسنادُمدرج إسناد: : : : اaوع األولاaوع األولاaوع األولاaوع األول .� ̄× سياق إسناده بالزيادةُ ̄× سياق إسناده بالزيادةُ ̄× سياق إسناده بالزيادةُ ، فيأ÷ الراوي ويقول حدثنا فالن، ؛ ألنه إدراج أي إدخالوهو ما وهو ما وهو ما وهو ما لللُل

 .وهذا يسØ إدراج، راٍو آخر ف¯وي نفس اإلسناد لكنه يُدخل راٍو ب� راوي� فيأ÷ ،أخÇنا فالن عن فالن عن فالن
دخل x متنه ما ليس منه بال فصل ؛مدرج م�مدرج م�مدرج م�مدرج م�: : : : اaوع ا�ا�اaوع ا�ا�اaوع ا�ا�اaوع ا�ا� .�

ُ
دخل x متنه ما ليس منه بال فصلوهو ما أ
ُ
دخل x متنه ما ليس منه بال فصلوهو ما أ
ُ
دخل x متنه ما ليس منه بال فصلوهو ما أ
ُ
–x األول ، ، ، ، وبدون توضيحوبدون توضيحوبدون توضيحوبدون توضيح، ، ، ، أي بدون تبي�أي بدون تبي�أي بدون تبي�أي بدون تبي�، ، ، ، وهو ما أ

أما x ا�� ال ، ضح ال Ñتاج بيانفهو وا، إذن هناك راٍو زائد، أÄ آخر وجعلهم Ìسة، فعندي أربعة رواة، يتضح -اإلسناد
و �ذا ما أدخل x ا�� ، كيف زادت؟ ال أحد يدري ؟أم غ¯ مقبولة ؟هل c مقبولة ؟أحد يدري هل c رواية منه؟ أم ال

 .ما ليس منه بال فصل هذا يسØ ا�ديث ا�درج
كما سيأ÷ x -وzلك اXصنيف فيه أيضاً قليل ، وzلك يعتÇ من األمور اÒقيقة، ل� نوع من أنواع اإلدراج نوع من العلل

قد غفل عنه بعض  ،لكن باختصار أن ا�ديث ا�درج نوع دقيق من أنواع علوم ا�ديث -كتاب اrطيب ا:غدادي
 .فثلك وقع فيه األخطاء، العلماء

    : : : : أنواع اإلدراج x ا��أنواع اإلدراج x ا��أنواع اإلدراج x ا��أنواع اإلدراج x ا��    ����
 .آخر ا��أو x ، وسط ا��أو يكون x��،  x أول اأن يكون اإلدراج  :أنواع P يأ÷ ا�� x اإلدراج

  .قبل ال8وع فيه، أي يكون x أول الìم اaبوي ؛أن يكون اإلدراج x أول ا��أن يكون اإلدراج x أول ا��أن يكون اإلدراج x أول ا��أن يكون اإلدراج x أول ا�� / / / /                 اaوع األولاaوع األولاaوع األولاaوع األول    ����
Nأول ا�� هو  ومثا x هريرةما وقع اإلدراج Âسنون الوضوء فقال  حديث أÑ قوٍم يتوضئون فوجدهم ال P äا مر�� :
 أمٌر با�عروف �ؤالء القوم اzين ®نت تلوح أعقابهم اهذ" أسبغوا الوضوء"9مة ، ")ويٌل لويٌل لويٌل لويٌل لألألألألعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaار( بغوا الوضوءأس"

 )ويٌل لويٌل لويٌل لويٌل لألألألألعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaار( """"أسبغوا الوضوءأسبغوا الوضوءأسبغوا الوضوءأسبغوا الوضوء": فأراد أن ينبههم فقال �فرآهم أبو هريرة  ،فما ®نوا يغسلون األعقاب جيداً 
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ويٌل ويٌل ويٌل ويٌل (، أسبغوا الوضوء: �ا روى هذا ا�ديث فقال �فنلحظ أن أبا هريرة ، ال8يف هذه ا�ملة c من الìم اaبوي
أسبغوا الوضوء ": قال �فإن أبا هريرة ، وîنما من الراوي عنه، وقيل أن عدم ا:يان ليس منه، ما ب�ä  )للللألألألألعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaار
وال Ñتمل أن ، نه وجدت رواية بهذه ا�ثابةأل، ايةوهذا أظهر x الرو ")ويٌل لويٌل لويٌل لويٌل لألألألألعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaار(: يقول � فإ� سمعت الرسول

قا�ا أبو هريرة " أسبغوا الوضوء"فتكون 9مة ، وîنما اzي أدرج هو الراوي عن أÂ هريرة، هو اzي أدرج �أبا هريرة 
«aم اê هريرة من Âم أê بعضهما وألصقهما فظن بعو � لكن الراوي لم يُب� x اس أن أدرجهما معاً وأدخلهماaض ا

 ،êم أبو هريرة" أسبغوا الوضوء"وÙمة ، � هو êم الرسول )ويٌل لويٌل لويٌل لويٌل لألألألألعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaارعقاب من اaار( وا�قيقة أن، هذا من الìم اaبوي
 .لكن وقع اإلدراج x أول ا��

 : : : : أن يكون اإلدراج x وسط ا��أن يكون اإلدراج x وسط ا��أن يكون اإلدراج x وسط ا��أن يكون اإلدراج x وسط ا�� / / / /                     اaوع ا�ا�اaوع ا�ا�اaوع ا�ا�اaوع ا�ا�    ����
NومثاNومثاNومثاNحديث       ومثا x الرسولحديث نزول الو، الطويل %ئشةكما P 6 �  «aأن ا�  x ذوات العدد Wن يتحنث الليا®

راوي ا�ديث عن %ئشة هو الزهري  ،وهو حديث طويل x أول كتاب بدء الوx 6 صحيح ا:خاري، �ر حراء ا�ديث
ه اهللا تعا© أثناء رواية ا�ديث قال قال الزهريقال الزهريقال الزهريقال الزهري ،ر� اهللا عنها     ����®ن رسول اهللا ®ن رسول اهللا ®ن رسول اهللا ®ن رسول اهللا : (وËنت %ئشة ر� اهللا عنها تقول: ̧ر

�ا مرä  -ه��Iا�تو3 سنة -مر منها اإلمام \مد بن مسلم بن شهاب الزهري  �ا "يتحنث"9مة  )اللياW ذوات العدداللياW ذوات العدداللياW ذوات العدداللياW ذوات العدد    يتحنثيتحنثيتحنثيتحنث
ه اهللا : قالتر� اهللا عنها فمن يسمع هذا اللفظ يظن أنه من êم %ئشة أنها ، "اXعبداXعبداXعبداXعبد    ::::واXحنثواXحنثواXحنثواXحنث"""": بهذه اللفظة قال ̧ر

دددد، العدديتحنث اللياW ذوات  �اهللا ®ن رسول ( �� ث اXعبث اXعبث اXعبث اXعب�� �� وا�قيقة أن �ح اXحنث وتعريفه بأنه اXعبد إنما هو ، )واXحنواXحنواXحنواXحن��
 َمْن أدرجه؟َمْن أدرجه؟َمْن أدرجه؟َمْن أدرجه؟، ا�ديث بهذا الش� مدرج x وسط ا�� و�ذا يقال إن هذا، الراوي عن %ئشة فلم يُـب�×  من êم الزهري

 x ©ه اهللا تعا من غ¯ أن يُم&×  x داخل ا�� واXحنث اXعبدواXحنث اXعبدواXحنث اXعبدواXحنث اXعبدداخل ا��؛ هذا إدخال أدخل 9مة أدرجه اإلمام الزهري ̧ر
فظن بعض اaاس ، بدون ما يم& بدون أن يفصل "اXعبداXعبداXعبداXعبد    ::::واXحنثواXحنثواXحنثواXحنث""""بل قال ، أو قال الزهري أو ما إ© ذلك، بأن يقول قلُت 

 .ر� اهللا عنها وليس األمر كما ظن أنه من êم %ئشة
 : : : : أن يكون اإلدراج x آخر ا��أن يكون اإلدراج x آخر ا��أن يكون اإلدراج x آخر ا��أن يكون اإلدراج x آخر ا��    / / / /                     اaوع ا�الثاaوع ا�الثاaوع ا�الثاaوع ا�الث    ����

NومثاNومثاNومثاNهريرة قول  ومثا Âبوي )للعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيده(�ا روى حديث  �أaأبو هريرة ، هذا هو اللفظ ا� 
ولوال ولوال ولوال ولوال ": قال )للعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيده(: �قال رسول اهللا ، �ا روى هذا اللفظ ماذا قال بعد ذلك؟ قال

 ا�هاد x سبيل اهللا وبِ ا�هاد x سبيل اهللا وبِ ا�هاد x سبيل اهللا وبِ ا�هاد x سبيل اهللا وبِ 
ً
ËلوÓ ألحببت أن أكون  
ً
ËلوÓ ألحببت أن أكون  
ً
ËلوÓ ألحببت أن أكون  
ً
ËلوÓ م من؟  "ر×ي بأر×ي بأر×ي بأر×ي بأ)))) ألحببت أن أكونê م أبو هريرة هذاê هذا�. 

ولوال ا�هاد x سبيل اهللا وبري بأولوال ا�هاد x سبيل اهللا وبري بأولوال ا�هاد x سبيل اهللا وبري بأولوال ا�هاد x سبيل اهللا وبري بأ)))) ألحببت أن أكون  ألحببت أن أكون  ألحببت أن أكون  ألحببت أن أكون ": ظن أن قوN ��ا روى بعض الرواة هذا ا�ديث عن أÂ هريرة  
 
ً
ËلوÓ 
ً
ËلوÓ 
ً
ËلوÓ 
ً
ËلوÓ "«aم اê سبيل  ،بد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعللعللعللع(: كذافجعل ا�ديث ه � ظن أنه من x سبيل ولوال ا�هاد x سبيل ولوال ا�هاد x سبيل ولوال ا�هاد x ولوال ا�هاد

 
ً
ËلوÓ ألحببت أن أكون  
ً
ËلوÓ ألحببت أن أكون  
ً
ËلوÓ ألحببت أن أكون  
ً
ËلوÓ هريرة ال يمكن، )اهللا وبري بأاهللا وبري بأاهللا وبري بأاهللا وبري بأ)))) ألحببت أن أكون Âالراوي ورواه عن أ Nي قاzم اìوهذا ال  «aا Nأن يقو�، 

وP هذا  ،�فهو يتيم األبوين  ،�يتيم األبوين ال يُمكن أن يقول بِّري بأ) فأمه توفيت قديماً قبل بعثته � �اذا؟ ألنه 
وما زاد عنه  ،هذا هو الìم اaبوي )للعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيده(أول ا�� ، دراج وقع x آخر ا��اإل: نقول

 .� فهو êم أÂ هريرة
�  «aم اê آخره ليست من x وسطه أو x أول ا�� أو x وال يم �فهذه الزيادات ال� زيدت N كن نسبتها� ،

«aوحكمها أنها ضعيفة ال تصح عن ا«aوحكمها أنها ضعيفة ال تصح عن ا«aوحكمها أنها ضعيفة ال تصح عن ا«aاإلسناد ،وحكمها أنها ضعيفة ال تصح عن ا x بوي أوaا�� ا x وليست منه ، ولكننا سميناها مدرجة ألنها أدخلت
 .P حٍد تام

 أخ¯اً من أنواع ا�ديث الضعيف
ً
 وهو أضعف أنواع، أخ¯اً x �ح هذا ا�نهج ا�بارك إن شاء اهللا تعا© نأخذ نو%
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 .�هو ضعيف جداً وال يمكن حقيقة أن ننسبه للن»  بل، ا�ديث
تكلمنا وقلنا أن تقسيم ا�ديث باعتبار قبوN -ألن من أهل العلم من قّسم ا�ديث باعتبار قبوN ورد×ه كما تقدم معنا 

̄ه، الصحيح zاته: ورده ينقسم إ© Ìسة أنواع ̄ه، ا�سن zاته، الصحيح لغ ن بعض لك، الضعيفا�ديث ، ا�سن لغ
وا�ق أنه ال ¶وز أن نقول أنه حديث للن» ، فقد زاد ما يسØ با�ديث ا�وضوع -العلماء زاد قسماً سادساً وهذا ال يصح

 .�ألنه ال يصح نسبته للن» ، أو �عله قسيماً لألحاديث الصحيحة وا�سنة والضعيفة، �
     ا�وضوعا�وضوعا�وضوعا�وضوع    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث / / / /                     القسم اXاسعالقسم اXاسعالقسم اXاسعالقسم اXاسع    ����

 .هو ا�ختلق ا�صنوع: وبعضهم يقول، صنوعهو ا� :لغةً لغةً لغةً لغةً  ا�وضوعا�وضوعا�وضوعا�وضوع
كذباً  �وقيل فيه قال الرسول  �أي نُسب إ© اa»  ،كذباً وزوراً كذباً وزوراً كذباً وزوراً كذباً وزوراً     ����إ© اa» إ© اa» إ© اa» إ© اa»     ----أي ما نُِسب وُعزيَ أي ما نُِسب وُعزيَ أي ما نُِسب وُعزيَ أي ما نُِسب وُعزيَ ----ما أضيف ما أضيف ما أضيف ما أضيف  :اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
«aا P � ، ًزورا «aال من األحوال، ونُسب إ© اþ مُ ، وهذا ال يُقبل «aفاx خطأ R عيب ومن R أ منÇ الت8يع. 

å وُخلåُ �ما أضيف إ© اa»  :ا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحا�ديث الصحيحا�ديث الصحيح
ْ
أضيف  ما -ا�وضوع–لكن هذا ، من قول وفعل وتقرير ووصف َخل

 «aكِذباً زوراً  �إ© ا. 
ا�همة ألن معرفة األحاديث ا�وضوعة ومعرفة أصو�ا ُمعينٌة جداً لطالب العلم x أن يتå  العلوممن  ا�ديث ا�وضوع

وال يكاد يمر يوم أو - � وما 3 األمة إال هذه األحاديث ا�وضوعة ا�كذوبة P نبينا الكريم، هذه وينتبه �ااألحاديث 
W كم هذا ا�ديث واتصاالت يسأل  أو لغ¯ي من يوم� إال وتأ÷ رسالة با�والþ طلبة العلم وأهل العلم رسائل

ج اآلن x ا�واالت  -� وهل تصح نسبتها للن»، أصحابها عن صحة بعض األحاديث äهذا األحاديث ال� تُرو gوأك
«aا P ها موضو%ت مكذوباتgأك � ، x ن8 األحاديث الصحيحة Ïطالب العلم واألخيار تب P رسائل والواجب

 ة للن»يُبث فيها األحاديث ا�خت´ة الصحيحة وا�فيد، -عل مواقع :ث الرسائل لعدد من أصحاب ا�واالت، ا�واالت
ولو أعِجَب ، د عليهايا:خاري ومسلم وال يز، فهذه خدمة طيبة �ذا العلم ونN 8؛ ويُقت´ فيه P الصحيح� فقط، �

 .فإن أراد الزيادة فليسأل أهل العلم ا�حقق� عن صحة األحاديث وîم�نية إضافتها، با�تون األخرى
    : : : : حكم رواية ا�ديث ا�وضوعحكم رواية ا�ديث ا�وضوعحكم رواية ا�ديث ا�وضوعحكم رواية ا�ديث ا�وضوع    �
وأن نسبته ، þال � ال تصح نسبته للن»، وأنه حديث باطل ضعيف، عاً P بطالن ا�ديث ا�وضوعأßع العلماء ßي 

لم يقل هذا ا�ديث  �واa»  �" قال الرسول" و�ذا هو من األمور ا�حرمة أن تقول فيه، من قبيل ا�حرمات � للن»
 .ديث ا�سن فقطهو ا�ديث الصحيح وا� � وîنما ا�ديث اzي قاN اa»، إطالقاً 

 : : : : مº بدأ الوضع x ا�ديثمº بدأ الوضع x ا�ديثمº بدأ الوضع x ا�ديثمº بدأ الوضع x ا�ديث    �
ولو قيل ألحدهم 
ر من السماء أو تكذب ن، أن الصحابة ما ®نوا يكذبو ولكن باختصار ،هذا موضوع طويل جداً  

̄ه؛ فما ®ن الكذب من ديدنهم إطالقاً  � P رسول اهللاال  ،كذبأ والأخر من السماء  لاقل � P رسول اهللا  ،وال P غ
ºأطفا�م ح P x ºلق ��ائهم وبيعهم  ما ®نوا يكذبون، حrبة �م فقط ،فهم صفوة ا\ Nء ثابت ال نقوÅ وهذا ،

ولو ®ن الصحابة يقعون x الكذب لطعن فيهم ا��8ون x ، شهدت �م، وا�ق ما شهدت به األعداء، ال بل هذا ا�ق
وترى أنه ُسبäة x حق صاحبه  ،وتمتهنه وËنت العرب تزدري الكذب، قالوا كيف نقبل اÒين من قوم يكذبونلو ،زمانهم

 .ما ®ن الصحابة يكذبون إذاً ، سواًء ®ن مسلماً أو غ¯ مسلم
«aالصحابة  � وبعد وفاة ا gن أول ظهور الف� بسبب مقتل عثمان ، بدأت تظهر الف�ووموت أكËبعدما قتل  ،�و

وهذه ، ا�رجئة ثم القدريةفتنة ظهرت بعد ذلك و، فتنة الرافضةدها بأيام ظهرت وبع ظهر فتنة اrوارجبدأت ت عثمان
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 .وقد نافح الصحابة وأجابوا عن هذه ا:دع �ية اإلجابة والوضوح وهللا ا�مد �ا:دع ظهرت x عهد الصحابة 
́ام عهد الصحابة ::::اaقطة ا�همة عندي هنا اآلناaقطة ا�همة عندي هنا اآلناaقطة ا�همة عندي هنا اآلناaقطة ا�همة عندي هنا اآلن    ���� رجئة وفتنة القدرية ظهرت فتنة ا�وÍ أواخر عهدهم ، بعد ان

عن هذه ا:دع وبينوا  �وقد أجاب الصحابة ، لم تظهر إال هذه األربع�لكن x عهد الصحابة ، ظهرتواستمرت الف� 
بعض من اXابع� من ينقل عن  ألن ®ن ،تو7 الصحابة كث¯اً x األخبار، ولّما بدأت تظهر هذه الف� األربعة، بطالنها

«aث رجل -وار ابن عباس ر� اهللا عنهما حديثاً و�، � الصحابة عن ا äابن عباس ،ذا �ا حد N قال :Nُعد ، ُعد إ© أو
 �فقال N ابن عباس  ؟أم آخره أم أوN، حدي� أنكرتهأول  ،واعجباً لك يا ابن عباس: فقال الرجل، ُعد إ© كذا، إ© آخره

فلما ر�ب اaاس ، وأصغينا إ ه بأسماعنا، ابتدرته عيوننا � إنا كنا إذا حدثنا رجل عن رسول اهللا": قال -9مة ßيلة-
أم أن فيهم خلل وفيهم  ؟أي تثبتنا ونظرنا x هؤالء اaقلة هل هم ثقات" �الصعب واzلول توقينا x حديث رسول اهللا 

تاً وتوقياً x ا�ديث � و�ذا ®ن الصحابة ؟ضعف أو إش�ل مع�  .� من أشد اaاس تثب�
والغالة  ،بدعة ا�همية العظيمة، ظهرْت ا:دع العظØ، وموت آخرهم وبداية عهد اXابع� � م عهد الصحابةبعد ان´ا

وغ¯ ذلك من ا:دع  ومن ثم ظهر الوضع بش� أكx Ç ا�ديث اaبوي لظهور االع�ال واXجهم، والزنادقة وما إ© ذلك
 .مع تأخر الوقتخاصًة  ،ا�غلظة x ال8يعة اإلسالمية والعياذ باهللا

 : : : : ����أسباب الوضع وبواعثه ال� جعلت ا:عض يكذب P رسول اهللا أسباب الوضع وبواعثه ال� جعلت ا:عض يكذب P رسول اهللا أسباب الوضع وبواعثه ال� جعلت ا:عض يكذب P رسول اهللا أسباب الوضع وبواعثه ال� جعلت ا:عض يكذب P رسول اهللا     �
فلما وقعت ، لم يكونوا يسألون عن اإلسناد": ®ن يقول �إن اXابع� ومن كبارهم ابن س¯ين : قبل أن نطرحها نقول

خذ، سموا aا رجالكم: الفتنة قالوا
ُ
هذا ابن س¯ين يقوN وقد أدرك  "دعة رُدّ وما ®ن عن أهل ا:، فما ®ن عن أهل السنة أ

Xحقيق السنة و²ريرها ون� ا:اطل  �فهذا طريق من طرق العلم واXثبت اzي اجتهد فيه اXابعون ، الصحابة زمن
ن فهذا êم اب "ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ،اإلسناد من اÒين": 9مته ا�شهورة �و�ذا يقول ابن ا�بارك ، عنها

هم اهللا تعا© ßيعاً   . ا�بارك وهو أحد العلماء األجالء اzين هم من شيوخ اإلمام أ¸د ̧ر
    : : : : من أسباب وضع ا�ديثمن أسباب وضع ا�ديثمن أسباب وضع ا�ديثمن أسباب وضع ا�ديث    ����
ليسوا -اrالفات ال� وقعت ب� ع§ ومعاوية ®ن هناك بعض ضعاف اaفوس من الطائفت�     ::::اrالفات السياسيةاrالفات السياسيةاrالفات السياسيةاrالفات السياسية     .�

x  �ن يظن أن ن´ة هذين اإلمام� أن يكذب؛ فهو كذب P اa» من ا�سلم� ا�تأخرين من ® -من الصحابة طبعا
ما تسØ بالطائفة ف، ما َذمä ُذمä ك، والطائفة األخرى أيضاً x ا�قابل ذمäت، مدح معاوية وعثمان وÍ ذم عّ§ وÃو ذلك

وظهرت أحاديث x فضل بÏ ، اسثم ظهر بعد ذلك خلفاء بÏ أمية وبÏ العب، ف� عظيمة ،ا:كرية والعمرية وما إ© ذلك
 .� اa» أحاديث مكذوبة Pذه ه و/، بÏ العباس وذم بÏ أمية فضلأو ، أمية وذم بÏ العباس

ـِــدع .� ـِــدعا: ـِــدعا: ـِــدعا:  .®نت من أسباب الوضع ال� سبقت اإلشارة إ هاال� سبقت اإلشارة إ هاال� سبقت اإلشارة إ هاال� سبقت اإلشارة إ ها    ا:
J. ين ال دين �مzين ال دين �مالزنادقة اzين ال دين �مالزنادقة اzين ال دين �مالزنادقة اzين وهم والعياذ باهللا :الزنادقة اÒباطنهم الكفر  كما قيل فهم عياذاً باهللا يتظاهرون با x فونs

فلما أراد أحد خلفاء ا�سلم� أن ، �فهؤالء الزنادقة بعضهم قال وضع أكg من ألف حديث P اa» ، وُيظهرون اإلسالم
Ñيا �ا ا�هابذة من أمثال ": فقال اrليفة ؟أين تذهب من ألف حديث وضعتها: يقتله بسبب هذه الشنيعة العظيمة قال

 .اzين نفوا هذه األحاديث وبينوها وهللا ا�مد" وأمثاN، اركعبد اهللا بن ا�ب
I. ذم الشاف  :العصبية ا�ذهبية أو القبليةالعصبية ا�ذهبية أو القبليةالعصبية ا�ذهبية أو القبليةالعصبية ا�ذهبية أو القبلية x ًا�ديث؛ فا�ن� يضع حديثا x والشاف  ، ®ن أيضاً من أسباب الوضع

ال يؤثرون P  مة �مضعاف اaفوس من األتباع الصغار اzين ال قي، هؤالء وهكذا. .وا�ال8، يضع حديثاً x ذم ا�ن�
 . ألسف الشديد \نللكن ®نت هذه ، ال P الصحابة وال P اXابع� وال P األئمة األربعة وال غ¯هم، الكبار



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ٤٠ - 

 

 -و حنيفة غÏ عن هذا، وضع حديث مكذوب x أÂ حنيفةوأب، يريد أن يمدح اإلمام أبا حنيفة-جاء أحدهم قال مثال 
كذب وزور P وÍ ا�قابل وضعوا حديثاً x ذم الشاف   ،هذا كذب "أبو حنيفة ýاج أم� ،أبو حنيفة ýاج أم�" :قال
 «aا� «aقال  �، أن ا xمد بن إدريس ": زعمهم\ N آخر الزمان رجل يقال x رجs- أم� من  -أي الشاف P �3أ
 .� فضًال عن سيد اrلق � دون الرسول وال يقوN من هو  �شنا%ت وُقبْح ال يمكن أن يقوN اa»، "إبليس

هؤالء من اaاس اzين وضعوا األحاديث رغبًة x تتويب العصاة وتتويب اzين ، اzين يقصون P اaاس الـقصاصونالـقصاصونالـقصاصونالـقصاصون .¤
، وهذا أمر منكر ،ف�نوا يضعون األحاديث والقصص من أجل أن يرغبوا اaاس x اXوبة، فعلوا األفاعيل والكبائر

يزال موجوداً إ© هذا ا وم؛ إما يوضع أحاديث جديدة أو ن8 أحاديث قديمة ضعيفة من أجل الالسبب  ولألسف أن هذا
 .وzلك �د بعض الكتب ال� يقرأها بعض اaاس مليئة بمثل هذه األحاديث، تتويب اaاس وحثهم P ذلك

ª. ين مع ا�هلÒن´ة ا x ين مع ا�هلالرغبةÒن´ة ا x ين مع ا�هلالرغبةÒن´ة ا x ين مع ا�هلالرغبةÒن´ة ا x سورة من سور  �ا وضع أبو عصمة نوح بن مريممثل ما فعل : الرغبة R فضائل x أحاديث
وجدت اaاس قد ان´فوا إ© مغازي الواقدي و\مد بن إسحاق ": قال ؟فلما قيل N ما ¸لك P هذا، القرآن الكريم

 أن يكذب P اa» غ¯ صحيحةرغبة  ،رغبة x ن´ة اÒين لكنها رغبة خاطئة "فأردت أن أرجعهم إ© القرآن الكريم
 !وب اaاسمن أجل أن يت �
ب إ© ا��مب إ© ا��مب إ© ا��مب إ© ا��م .· ��  ؟ما تقول فيما أفعل: مثل ما فعل بعض الكذاب� �ا كذب P ا�أمون �ا وجده يتسابق با�مام قال :اXقراXقراXقراXقر��
وÙمة جناح كذبة مكذوبة من عنده " أو جناح"وزاد 9مة  "ال سبق إال x خف أو حافر أو نصل": � قال رسول اهللا: قال

 .وهذا 9ه من األمور اrطأ، نسأل اهللا للجميع ا�داية ،موقد فعلها تقرباً إ© ا�اك
 .ال ال ال ال ����وزوزوزوزرواية ا�ديث ا�وضوع  :حكم رواية ا�ديث ا�وضوعحكم رواية ا�ديث ا�وضوعحكم رواية ا�ديث ا�وضوعحكم رواية ا�ديث ا�وضوع    �
 .ا�وضو%ت الكÇى البن ا�وزيا�وضو%ت الكÇى البن ا�وزيا�وضو%ت الكÇى البن ا�وزيا�وضو%ت الكÇى البن ا�وزيمن أشهرها كتاب     ::::كتب ا�ديث ا�وضوعكتب ا�ديث ا�وضوعكتب ا�ديث ا�وضوعكتب ا�ديث ا�وضوع    �

    ))))¦¦¦¦((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
x ثمان \ا3ات مضت إ© الìم P عدد من أنواع وانتهينا  ،قد فرغنا من الìم P ما يتعلق بقسم ا�صطلح x ا�قرر
 .ون8ع x بيان األحاديث ا�قررة ،ا�ديث ال� ذكرها أهل ا�ديث وc من األنواع ا�همة

 مقرر ا�ديثمقرر ا�ديثمقرر ا�ديثمقرر ا�ديث
وبإذن اهللا تعا© سن8حها متوخ� x ذلك     ،،،،أحاديث من كتاب الصالة ابتداًء من صالة ا�ماعة إ© آخر كتاب الصالةأحاديث من كتاب الصالة ابتداًء من صالة ا�ماعة إ© آخر كتاب الصالةأحاديث من كتاب الصالة ابتداًء من صالة ا�ماعة إ© آخر كتاب الصالةأحاديث من كتاب الصالة ابتداًء من صالة ا�ماعة إ© آخر كتاب الصالة    

 .نظراً ألن ا�حا3ات عددها قليل وا�نهج طويل، از غ¯ ا�خّل اإل¶
    ا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األول

ه اهللا تعا© �  : قال ا�افظ ̧ر
    باب فضل ا�ماعة ووجوبهاباب فضل ا�ماعة ووجوبهاباب فضل ا�ماعة ووجوبهاباب فضل ا�ماعة ووجوبها

ه اهللا تعا© أشار x عنوان هذا ا:اب  إ© أنه سيورد x هذا ا:اب ما  -أو x الßlة كما يسميها أهل العلم-ا�افظ ̧ر
 .كتاب الصالة باعتبار أن الكتاب وا�ماعة هنا أطلقها ولم يب� ما ا�راد منها، ماعةيتعلق بفضل ا�

    : : : : وا�علوم أن أهل ا �ديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم P كتب وأبواب ومسائلوا�علوم أن أهل ا �ديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم P كتب وأبواب ومسائلوا�علوم أن أهل ا �ديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم P كتب وأبواب ومسائلوا�علوم أن أهل ا �ديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم P كتب وأبواب ومسائل    ����
، ا�ج كتاب، كتاب الزËة، كتاب الصالة، كتاب الطهارة: ؛ فيقال مثالً إذا اختلف ا�نس صارت الكتبإذا اختلف ا�نس صارت الكتبإذا اختلف ا�نس صارت الكتبإذا اختلف ا�نس صارت الكتب" الكتبالكتبالكتبالكتب"فأما  �

 .وهلم جرا ،كتاب ا:يوع، كتاب الوصايا، كتاب ا�دود، كتاب ا�aح
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كتاب : يقولون، """"بابباببابباب""""إذا ا²د ا�نس وصار جنساً واحداً إال أن األنواع اختلفت فيقولون فيه مثال إذا ا²د ا�نس وصار جنساً واحداً إال أن األنواع اختلفت فيقولون فيه مثال إذا ا²د ا�نس وصار جنساً واحداً إال أن األنواع اختلفت فيقولون فيه مثال إذا ا²د ا�نس وصار جنساً واحداً إال أن األنواع اختلفت فيقولون فيه مثال " األبواباألبواباألبواباألبواب"أما  �
  .وهكذا.. ، صالة االستسقاءباب ، باب صالة العيدين، باب صالة ا�ماعة: كث¯ة منها الصالة ويوردون ²ته أبواب

، إلخ..هذه استسقاء، هذه عيدين، هذه ßاعة، هذه ßعة: إال أن اaوع اختلف "صالة"الحظوا أن ا�نس هنا واحد وهو 
وîذا اختلف ا�نس مطلقاً استخدموا 9مة ، إذاً إذا ا²د ا�نس واختلف اaوع استخدموا 9مة باب، zلك جعلوها أبواباً 

 .كتاب
 عبد اهللا بن عمررتبوها ابتداًء بما ورد x حديث بوا كتبهم كما ال �s فيما يتعلق ب8وح األحاديث و�تب الفقه وقد رت

بÏُ اإلسالم Ì PسبÏُ اإلسالم Ì PسبÏُ اإلسالم Ì PسبÏُ اإلسالم Ì Pس؛؛؛؛ شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً  شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً  شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً  شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً : (�x ا�ديث ا�رفوع عن اa»  �عمر  وما ورد x حديث
هذا ا�ديث أخذ الفقهاء منه هذا الlتيب؛  )وصوم رمضان وحج بيت اهللا ا�راموصوم رمضان وحج بيت اهللا ا�راموصوم رمضان وحج بيت اهللا ا�راموصوم رمضان وحج بيت اهللا ا�رام، ، ، ، وîقام الصالة وîيتاء الزËةوîقام الصالة وîيتاء الزËةوîقام الصالة وîيتاء الزËةوîقام الصالة وîيتاء الزËة، ، ، ، رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

 .فبدؤوا بكتاب الصالة
موا عليها كتاب الطهارةو�ا ®نت الصالة ال يمكن أن تُ  � äثم كتاب الصالة، كتاب الطهارة: فقالوا قبل إال بالطهارة قد ،

وهكذا ... كتاب ا:يوع كتاب ا�aح، كتاب ا�ج، كتاب الصوم، كتاب الزËة، ثم بعد ذلك أخذوا يوردون بقية الكتب
 .حسب ما رأوه مناسباً لكنهم ابتدءوا بما ورد x ا�ديث

 �اذا لم يبدؤوا بالشهادت� بما أنها أول أرËن اإلسالم الواردة x حديث ابن عمر؟ : فإن قال قائل �
وzلك سØ اإلمام أبو حنيفة كتابه ، فات خاصة c كتب العقائدوجعل N ُمصن نقول نعم ألهمية هذا الر�ن العظيم فُِصل

اه  äالعقيدة سم x"Çه اهللا، "الفقه األك إنما أ�ت ، إذن هذه طريقة ترتيب الفقهاء وا�حدث� لكتبهم، وهذا من فقهه ̧ر
̄اً ومن تأمل ما تر، ها إشارة حº تفهموها وc مهمة x تراجم أبوابهم و�تبهم وما إ© ذلك إ ßوا به وجدوا x ذلك خ

    .كث¯اً فيما يتعلق x اXفقه x دين اهللا عّز وجل
        ؟؟؟؟باب فضل ا�ماعة ووجوبها �اذا لم يُب� �اذا لم يقل باب فضل صالة ا�ماعةباب فضل ا�ماعة ووجوبها �اذا لم يُب� �اذا لم يقل باب فضل صالة ا�ماعةباب فضل ا�ماعة ووجوبها �اذا لم يُب� �اذا لم يقل باب فضل صالة ا�ماعةباب فضل ا�ماعة ووجوبها �اذا لم يُب� �اذا لم يقل باب فضل صالة ا�ماعة: : : : ا�افظ قالا�افظ قالا�افظ قالا�افظ قال    ����

ماعة؛ أي باب فضل باب فضل ا�: فقال ،وال Ñتاج أن يعيد ألن السياق يدل P ذلك، ألنه يت	م اآلن x كتاب الصالة
    .ألنه يت	م اآلن بما يتعلق بالصالة، صالة ا�ماعة

وأكg أهل ا�ديث واzين ترßوا x كتبهم هم P  ،هذي طريقة أكg ا��ßl أنهم يأتون باألح�م    ::::ووجوبهاووجوبهاووجوبهاووجوبها: : : : ثم قالثم قالثم قالثم قال    ����
ه اهللا اإلماموأشهر واحد x ذلك  ،فيأتون بما دلت عليه األحاديث x الßlة، هذه الطريقة وتبعه P ذلك  ،ا:خاري ̧ر

ه اهللا تعا© وتبعه x ذلك من  النسا�و داود أÂعدد من ا�حدث� ®إلمام  وغ¯هما ولكن أكgهم ®ن اإلمام ا:خاري ̧ر
x كتابه  وا�افظ ابن حجر، x كتابه عمدة األح�م ا�افظ عبد الغÏ ا�قدÖومن أشهرهم ، صنäف x كتب األح�م

  .-الكتاب ا�قرر عليكم x ا�ديث-غ ا�رام بلو
صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من ((((    ::::قالقالقالقال    �رررر���� اهللا عنهما أن اa»  اهللا عنهما أن اa»  اهللا عنهما أن اa»  اهللا عنهما أن اa» عبد اهللا بن عمر عبد اهللا بن عمر عبد اهللا بن عمر عبد اهللا بن عمر     حديثحديثحديثحديث: أورد ا�افظ أول حديث x ا:اب
 ))))صالة الفذ بسبع وع8ين درجةصالة الفذ بسبع وع8ين درجةصالة الفذ بسبع وع8ين درجةصالة الفذ بسبع وع8ين درجة

ب� أيدينا حديث ðرج x وهذا ا�ديث اzي ، صالة ا�ماعة م8وعة باتفاق أهل العلم    ::::قبل أن أدخل x ا�ديثقبل أن أدخل x ا�ديثقبل أن أدخل x ا�ديثقبل أن أدخل x ا�ديث    ����
، وأخرجها مسلم x صالة ا�ماعة، أخرجها ا:خاري ومسلم x مواضع من صحيحه، الصحيح� من وجوه كث¯ة

هم اهللا واإلمام ، كما أخرجه اإلمام أ¸د x مسنده، وهو صحيحوهو صحيحوهو صحيحوهو صحيحx كتبهم  وأخرجها النسا� وأخرجها أبو داود وغ¯هم ̧ر
هذا ا�ديث العظيم ورد  ،وأبو عوانة وابن حبان وغ¯هم من أهل ا�ديث وأهل العلم، ندهه والشاف  x مسئمالك x موط

 .فيه عدة مفردات سأتكلم عليها ولكن قبل أن أتكلم عليها أحب أن أتكلم عن فضل صالة ا�ماعة
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    فضل صالة ا�ماعةفضل صالة ا�ماعةفضل صالة ا�ماعةفضل صالة ا�ماعة    �
هم قرأوا أن الصالة ال تكون إال خلف فإن ولم sالف x ذلك إال الرافضةولم sالف x ذلك إال الرافضةولم sالف x ذلك إال الرافضةولم sالف x ذلك إال الرافضة، صالة ا�ماعة م8وعة باتفاق أهل العلم

وÍ اآلونة األخ¯ة قبل ، واإلمام ا�عصوم عندهم �م فيه أح�م وما يتعلق بذلك، و�م x ذلك êم طويل ،اإلمام ا�عصوم
قرابة Ìسة ع8 %ماً وÃوها صاروا يصلون خلف أئمتهم لكن ال P سبيل االئتمام وîنما P سبيل االجتماع �صالح 

بأنهم ال يرون ا�معة وا�ماعة خلف اإلمام  عنهمشيخ اإلسالم ابن تيمية وzلك يقول ، سياسية þتة ال عالقة �ا باÒين
القرن ا�ا� ا�جري ولم sرج  منذقد دخل x ال�داب وهو منذ سبع سن� ، إال اإلمام ا�عصوم اzي ال يعرف N م�ن

 .مشهد السيدة زينب، مشهد قم ؛؛؛؛""""أنهم هجروا ا�ساجد وعمروا ا�شاهدأنهم هجروا ا�ساجد وعمروا ا�شاهدأنهم هجروا ا�ساجد وعمروا ا�شاهدأنهم هجروا ا�ساجد وعمروا ا�شاهد"""": ة عنهميقول شيخ اإلسالم ابن تيمي، حº اآلن
    ....وهذا من أصول هذا اÒين العظيم وهللا ا�مدوهذا من أصول هذا اÒين العظيم وهللا ا�مدوهذا من أصول هذا اÒين العظيم وهللا ا�مدوهذا من أصول هذا اÒين العظيم وهللا ا�مد، ، ، ، أما أهل اإلسالم باالتفاق فهم يرون م8وعية صالة ا�ماعةأما أهل اإلسالم باالتفاق فهم يرون م8وعية صالة ا�ماعةأما أهل اإلسالم باالتفاق فهم يرون م8وعية صالة ا�ماعةأما أهل اإلسالم باالتفاق فهم يرون م8وعية صالة ا�ماعة

 : ا�كمة من م8وعية صالة ا�ماعةا�كمة من م8وعية صالة ا�ماعةا�كمة من م8وعية صالة ا�ماعةا�كمة من م8وعية صالة ا�ماعة    �
 : ت �ا صالة ا�ماعةفمن ا�كم ال� �ع�عت صالة ا�ماعة �عاٍن متعددة؛ 

وهذا Åء \سوس �رب منذ ، فإن األبدان إذا اقlبت من بعضها ا:عض اقlبت القلوب ،،،،أن فيها اXواد ب� اaاسأن فيها اXواد ب� اaاسأن فيها اXواد ب� اaاسأن فيها اXواد ب� اaاس .�
 .القديم

ال P �s كث¯  ما¯ من ا�صالح ال8عية وا Òنيوية وÍ ذلك الكث ،أن فيها إظهار شع¯ة من أعظم شعائر هذا اÒينأن فيها إظهار شع¯ة من أعظم شعائر هذا اÒينأن فيها إظهار شع¯ة من أعظم شعائر هذا اÒينأن فيها إظهار شع¯ة من أعظم شعائر هذا اÒين .�
 .منكم

J.  عارفXعارف اXعارف اXعارف اXي يكون ب� ا�ؤمن� فيما بينهماzي يكون ب� ا�ؤمن� فيما بينهماzي يكون ب� ا�ؤمن� فيما بينهماzي يكون ب� ا�ؤمن� فيما بينهماzنيوية ال�ء  ،اÒفإن تعارفهم فيما بينهم فيه من ا�صالح ال8عية وا
 .الكث¯

I. ضها علينا إقامة دين اهللا عز وجلإقامة دين اهللا عز وجلإقامة دين اهللا عز وجلإقامة دين اهللا عز وجلlعبد هللا عز وجل بهذه الفريضة ال� افXوهو من أعظم ا�كم، ، وا x و�ذا جاء
وما يزال ، وما تقرب إWَّ عبدي ب�ء أحب إÓ Wّا افlضته عليه(: دÖا�ديث القدÖ أنه جلä وعال قال x ا�ديث الق

 إلخ ا�ديث.....)عبدي يتقرب إWّ باaوافل حº أحبه

إذا ص¹ مع ا�سلم� تعلم منهم ، وال يعرف اآلداب، فإن ا�اهل اzي ال يعلم أح�م الصالة ،أن فيها تعليم للجاهلأن فيها تعليم للجاهلأن فيها تعليم للجاهلأن فيها تعليم للجاهل  .¤
 .ال�ء الكث¯ وهللا ا�مد

ª. عارXعاراXعاراXعاراXا�ساجدا x دث ب� ا�ؤمن� بالصالةÑ يzا�ساجدف ا x دث ب� ا�ؤمن� بالصالةÑ يzا�ساجدف ا x دث ب� ا�ؤمن� بالصالةÑ يzا�ساجدف ا x دث ب� ا�ؤمن� بالصالةÑ يzف ا ، x فإن بعض ا�¯ان كما نشاهده ا وم قد ال يعرف جاره إال
، ولوال وجود ا�سجد �نعهما ا�ياء أو انشغال بعضهم عن بعض عن اXعارف، فإذا سلم عليه x ا�سجد تعارفا، ا�سجد

 .وهذا من فضل اهللا سبحانه وتعا©

تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه: (فإن اإلمام يعتÇ و: أمر x الصالة والة األمروالة األمروالة األمروالة األمرتعلم االنقياد لتعلم االنقياد لتعلم االنقياد لتعلم االنقياد ل .·


هذا ، )إنما ُجِعل اإلمام  ؤتم به فال إنما ُجِعل اإلمام  ؤتم به فال إنما ُجِعل اإلمام  ؤتم به فال إنما ُجِعل اإلمام  ؤتم به فال 

 «aفإذا أمر بطاعة أو أمر بأمر ال طاعة وال معصية فإنه ¶ب ، فيعو×د ا�سلم نفسه السمع والطاعة با�عروف �حديث ا
ه x دين اهللا عز قُ وهذا مطلب �� من فَ ، ا اXعويد P هذا اaحوفكذلك صالة ا�ماعة فيه، عليه التسليم لو: األمر

 .وجل و�رد هللا عز وجل حرص P أن Ñقق طاعة اهللا عز وجل ß xيع جوانبها من غ¯ تقص¯ وال غلو
س فإن كث¯اً من اaا ،ضبط اaفسضبط اaفسضبط اaفسضبط اaفسمن فوائد صالة ا�ماعة وهو ملحظ يهتم به الlبويون واaفسانيون وc مسألة من فوائد صالة ا�ماعة وهو ملحظ يهتم به الlبويون واaفسانيون وc مسألة من فوائد صالة ا�ماعة وهو ملحظ يهتم به الlبويون واaفسانيون وc مسألة من فوائد صالة ا�ماعة وهو ملحظ يهتم به الlبويون واaفسانيون وc مسألة  .�

وzلك يقوم وsرج و¶لس يس¯ يومه P هواه ، وال يستطيع أن يتحرك إال وفق هوى نفسه وشهواته، ال يستطيع أن ينقاد
ف� الصالة تعويد N بأن يضبط نفسه بأال يت	م ، آداب ا�ديثب، آداب األماكنب، ال يريد أن ينضبط بآداب ا�جالس

̄ه  .ستماعتعويد فن اإلنصات واال، وأن يستمع إ© غ
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وهنا تعليم أدب عظيم وأدب رفيع للغاية و�ذا قال اa»  ،فال يُسابق اaاس x اÒخول واrروج أن ال يُسابَق اإلمامأن ال يُسابَق اإلمامأن ال يُسابَق اإلمامأن ال يُسابَق اإلمام .¦

تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه(: فقال �ثم أكد اa» ، أي ُجعل اإلمام ألجل أن يأتم به اaاس )إنما ُجِعل اإلمام  ؤتم بهإنما ُجِعل اإلمام  ؤتم بهإنما ُجِعل اإلمام  ؤتم بهإنما ُجِعل اإلمام  ؤتم به(: �


وسيأ÷  )فال فال فال فال 

 .مة وسأتكلم عنها ب�ء من اXفصيل بإذن اهللا تعا©بيان ذلك x باب اإلما
لعر= P عج� وال أسود P أبيض إال باXقوى؛ فيص§ الغÏ -وار الفق¯  رقال ف    ،،،،شعور ا�سلم� بأنهم متساوونشعور ا�سلم� بأنهم متساوونشعور ا�سلم� بأنهم متساوونشعور ا�سلم� بأنهم متساوون .��

اضل اaاس وهكذا يكون ديننا العظيم دين مساواة وال يتف، ويص§ العر= -وار العج�، ويص§ األبيض -وار األسود
م اإلمام �ا ®ن أقرأ لكتاب اهللا عز وجل، إال باXقوى  أولوا األحالم ، وzلك قُد×

ّ
وقلنا �ن خلف اإلمام ال يِل اإلمام إال

Áُaين يلون اإلمام ويكونون ، أهل العقل وا�لم، العارفون باألح�م ال8عية، حفظة كتاب اهللا عز وجل، واzهم ا
اهللا واألنفع لألمة P وجه x دين  دين اXقديم لألفضل ناذا دينكه ،أن يكونوا خلف اإلماموهم أحق اaاس ب، خلفه
 .العموم
كث¯ من اaاس ال يفقد ج¯انه إال x الصالة فإذا لم يره يص§ يوم� أو ثالثة علم أحد أمرين ؛  تفقد أحوال ا�سلم�تفقد أحوال ا�سلم�تفقد أحوال ا�سلم�تفقد أحوال ا�سلم�؛؛؛؛. ��

فيتعاهد جاره أما بالسؤال عنه أو االتصال ، ®ن األكg هو األول وا�ا�إما أنه مسافر أو مريض أو أمر ثالث غ¯ ذلك وîن 
أو إشعار جاره باهتمامه به وÃو ، ويقوم بما أوجب اهللا عليه من عيادة ا�ريض، عليه با�اتف حº يتحقق من حال جاره

 .لة وآجلة x اÒنيا واآلخرةبما فيه مصالح %ج، وهذا Óا يزيد تماسك األýة وا�جتمع وا�¯ان وأهل ال(، ذلك
يوماً من األيام أن يكونوا متعودين أن يصفوا صفاً واحداً  تهيئة ا�سلم� فيما لو أعلن وتهيئة ا�سلم� فيما لو أعلن وتهيئة ا�سلم� فيما لو أعلن وتهيئة ا�سلم� فيما لو أعلن و:::: األمر ا�هاد x سبيل اهللا األمر ا�هاد x سبيل اهللا األمر ا�هاد x سبيل اهللا األمر ا�هاد x سبيل اهللا. ��

��        اهللاäَ اهللاäَ اهللاäَ اهللاäَ     إِنä إِنä إِنä إِنx � ä مقابلة العدو ال يميلون وال يكون بينهم فَُرج ينَ     ÑُِبÑُِبÑُِبÑُِب�� ِ
ä
zينَ ا ِ
ä
zينَ ا ِ
ä
zينَ ا ِ
ä
zُفَقاتِلُونَ ُفَقاتِلُونَ ُفَقاتِلُونَ ُفَقاتِلُونَ     ا     xِ xِ xِ xِ     َِسِبيِلهِ َسِبيِلهِ َسِبيِلهِ َسِبيِله        >> غغغغäُهمْ äُهمْ äُهمْ äُهمْ     ااااَصفَصفَصفَصف<<

ََ ََ
 .�َمرُْصوٌص َمرُْصوٌص َمرُْصوٌص َمرُْصوٌص     بُنْيَانٌ بُنْيَانٌ بُنْيَانٌ بُنْيَانٌ     َككَكََككككك

�J .بأهل ا�سجد وأهل الصف cبأهل ا�سجد وأهل الصفأن اهللا تعا© يبا cبأهل ا�سجد وأهل الصفأن اهللا تعا© يبا cبأهل ا�سجد وأهل الصفأن اهللا تعا© يبا cبهم ، أن اهللا تعا© يبا cالصالة صفوابأنهم يصلون  ا�الئكةيبا x ، صالة x والفوائد
 .وما سبق أهم ما ورد x ا�كمة من م8وعية صالة ا�ماعة، ا�ماعة كث¯ة جداً 

    : : : : ألفــاظ ا�ديــثألفــاظ ا�ديــثألفــاظ ا�ديــثألفــاظ ا�ديــث    �
  ودرجةودرجةودرجةودرجة، وفذّ وفذّ وفذّ وفذّ ، وßاعةوßاعةوßاعةوßاعة، صالةصالةصالةصالة9مة : ال� نت	م عنها c أربعة مفردات c :ثثثثألفاظ ا�ديألفاظ ا�ديألفاظ ا�ديألفاظ ا�دي    ����

 .مأخوذة من الصلة، اÒ%ءاÒ%ءاÒ%ءاÒ%ء :اللغةً اللغةً اللغةً اللغةً الصالة x     ::::صـالةصـالةصـالةصـالة

تتم بالتسليمتتم بالتسليمتتم بالتسليمتتم بالتسليم :اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 


 ....أقوال وأفعال ðصوصة تفتتح باXكب¯ وأقوال وأفعال ðصوصة تفتتح باXكب¯ وأقوال وأفعال ðصوصة تفتتح باXكب¯ وأقوال وأفعال ðصوصة تفتتح باXكب¯ و

 .فيها �تمع�أي يكون اaاس ، أي الصالة ال� هيئتها هيئة االجتماع: صالة ا�ماعة �يقول  
 ....وال تكون ßاعة إال باثن� فصاعداوال تكون ßاعة إال باثن� فصاعداوال تكون ßاعة إال باثن� فصاعداوال تكون ßاعة إال باثن� فصاعدا، ، ، ، ما سوى الواحد وتكون باثن�ما سوى الواحد وتكون باثن�ما سوى الواحد وتكون باثن�ما سوى الواحد وتكون باثن�    ::::ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    

وßاه¯ السلف واrلف P أن ، هذا اrالف وîن ®ن ضعيفاً  ؟؟؟؟هل االثنان يعتß Çاعة أم الهل االثنان يعتß Çاعة أم الهل االثنان يعتß Çاعة أم الهل االثنان يعتß Çاعة أم الو قد اختلف أهل العلم 
ه اهللا تعا© x صحيحه بقوNفقد بوب ا:، فقد اهتم أهل العلم ببيان هذه ا�سألة، االثن� ßاعة باب االثن� ": خاري ̧ر

، x حديث الرجل اzي دخل ا�سجد وقد فاتته صالة ا�ماعة � وقد روي عن اa»، وذكر x ذلك بعض اآلثار "ßاعة
 .هذان ßاعة: قال �فلما رآهم اa» ، )أال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معهأال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معهأال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معهأال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معه(: �فقال 
هذان هذان هذان هذان (: أما قوN، هذا ثابٌت x الس )أال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معهأال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معهأال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معهأال رجٌل يتصدق P هذا فيص§ معه فقام رجل فص¹ معه(يث x شطره األول وا�د
 .إذن اثنان فأكß gاعة، ففيها علة �ولكنها رواية ضعيفة ال تثبت عن اa» ، فø رواية x بعض طرق ا�ديث )ßاعةßاعةßاعةßاعة

قيس اzين يسكنون P ساحل اrليج x عهد اaبوة x منطقة دارين و�ذا ®ن عبد ال، ، ، ، هو الواحد ا�نفردهو الواحد ا�نفردهو الواحد ا�نفردهو الواحد ا�نفرد    ::::الفذالفذالفذالفذ    
، فعبد قيس يقولون الفنذ، واألحساء وا�ناطق هذه ®ن هناك قبيلة عبد القيس اzين أسلموا �م قصة مشهورة x الس¯ة

، لغة x الفذ أن يقال الفنذولكنها حقيقة ليست ، وc أيضاً رويت عن أهل الشام، كأنهم يُدخلون نوناً ب� الفاء واzال
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وهذه لغات العرب وألسنتها  ،x كث¯ من 9ماتهم ، وال يزال أهل تلك ا�ناطق عندهم غنةوîنما c غنة، فيها نون وذال
  .ال� نزل القرآن ب�ء من ذلك

    .من الطبقات أو من ا�راتبمن الطبقات أو من ا�راتبمن الطبقات أو من ا�راتبمن الطبقات أو من ا�راتب، ، ، ، اÒرجة c الواحدة من اÒرجاتاÒرجة c الواحدة من اÒرجاتاÒرجة c الواحدة من اÒرجاتاÒرجة c الواحدة من اÒرجات    ::::درجةدرجةدرجةدرجة
 � 

ً
 معù ا�ديث إßـــاال
ً
 معù ا�ديث إßـــاال
ً
 معù ا�ديث إßـــاال
ً
    : : : : معù ا�ديث إßـــاال

؛ أي الصالة ال� تؤدى ß xاعة ا�سلم� أفضل من  )صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ بسبٍع وع8ين درجةصالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ بسبٍع وع8ين درجةصالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ بسبٍع وع8ين درجةصالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ بسبٍع وع8ين درجة(ديثنا ح
هذا معù ا�ديث P ، الصالة ال� يؤديها الواحد ا�نفرد عن اaاس بسبع وع8ين طبقة أو درجة % ة أو مرتبة % ة

 .وجه اإلßال
    : : : : مسائـــل ا�ديـثمسائـــل ا�ديـثمسائـــل ا�ديـثمسائـــل ا�ديـث    �
عف: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    ���� رجة والض× äÒعفما الفرق ب� ا رجة والض× äÒعفما الفرق ب� ا رجة والض× äÒعفما الفرق ب� ا رجة والض× äÒ؟؟؟؟ما الفرق ب� ا        

ولم يقل ، )صالة ا�ماعة تضعف P صالة الفذ صالة ا�ماعة تضعف P صالة الفذ صالة ا�ماعة تضعف P صالة الفذ صالة ا�ماعة تضعف P صالة الفذ ����مس وع8ين درجةمس وع8ين درجةمس وع8ين درجةمس وع8ين درجة(� :قال �أن اa»  � أÂ هريرةورد x حديث 
 «aل ذلك ا

ä
ثم خرج إ© ا�سجد ال sرجه إال ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء: فقال �بسبع وع8ين درجة ثم عل

وما يزال x صالة ما انتظر الصالة وا�الئكة تص§ ، ُط خطوة إال رفع اهللا N بها درجة و�تب N بها حسنةولم s، الصالة
ه ما لم sرج، اB اغفر N: عليه تقول  .ا�ديثإلخ  )اB ا̧ر

س لكن حديث أÂ هريرة فيه Ì، ما ورد x حديث أÂ هريرة، هذا السبب اzي جعل هذا الفضل لصالة ا�ماعة
ورد x و، )سوقه Ìسة وع8ين ضعفاً سوقه Ìسة وع8ين ضعفاً سوقه Ìسة وع8ين ضعفاً سوقه Ìسة وع8ين ضعفاً Í Í Í Í ه وه وه وه وبيتبيتبيتبيتصالة ا�ماعة تفضل P صالة الرجل x صالة ا�ماعة تفضل P صالة الرجل x صالة ا�ماعة تفضل P صالة الرجل x صالة ا�ماعة تفضل P صالة الرجل x (�: وع8ين درجة أو ضعفاً 
 .وورد ضعف، بعض الروايات درجة

    ؟؟؟؟هذه األلفاظ هل ð cتلفة إذا قيل Ìس وع8ين ضعفاً أو سبع وع8ينهذه األلفاظ هل ð cتلفة إذا قيل Ìس وع8ين ضعفاً أو سبع وع8ينهذه األلفاظ هل ð cتلفة إذا قيل Ìس وع8ين ضعفاً أو سبع وع8ينهذه األلفاظ هل ð cتلفة إذا قيل Ìس وع8ين ضعفاً أو سبع وع8ين    ��������
x ي قد يظهرzبيان سبب هذا اإلش�ل ا x لك ،  بادئ األمر وا�مع بينهمااختلف أهل العلمz ولكن أهل العلم ذكروا

 
ً
 .ßو%
�  «aحديث ابن عمر وورد �مس وع8ين ضعفاً �قول ا x رجة أم ، سبع وع8ين  درجةÒتلف عن اs رجة أم هل الضعفÒتلف عن اs رجة أم هل الضعفÒتلف عن اs رجة أم هل الضعفÒتلف عن اs هل الضعف

 .ب العلمهذه أسئلة تدور x أذهان كث¯ من طال !؟فلماذا وقع اrالف، فإن ®نا شيئاً واحداً  ،،،،!!!!؟؟؟؟أنهما Åء واحدأنهما Åء واحدأنهما Åء واحدأنهما Åء واحد
    : : : : عفعفعفعفقبل أن نتقبل أن نتقبل أن نتقبل أن نت				م P هذا نوضح معù الِض م P هذا نوضح معù الِض م P هذا نوضح معù الِض م P هذا نوضح معù الِض 

 ....اÒرجةاÒرجةاÒرجةاÒرجةهو بمعù  عفعفعفعفالِض الِض الِض الِض  بعض أهل العلم قال أن �
مثل صالته تماماً ف، فإن ®ن هذا يص§ x بيته فله صالة ،،،،مضاعفة ا�واب ألصل الصالةمضاعفة ا�واب ألصل الصالةمضاعفة ا�واب ألصل الصالةمضاعفة ا�واب ألصل الصالةو قال بعضهم أن ا�قصود بها  �

ألنه ثبت x  وهذا القول هو القول الصحيحوهذا القول هو القول الصحيحوهذا القول هو القول الصحيحوهذا القول هو القول الصحيح -ختالف سيأ÷P ا-x األجر تُضاعف سبع وع8ين أو Ìس وع8ين مرة 
؛ أي Ìساً وع8ين )صالة ا�ماعة تعدل Ìس وع8ين من صالة الفذصالة ا�ماعة تعدل Ìس وع8ين من صالة الفذصالة ا�ماعة تعدل Ìس وع8ين من صالة الفذصالة ا�ماعة تعدل Ìس وع8ين من صالة الفذ: (قال �x بعض طرقه أن اa»  صحيح مسلم

صالة صالة صالة صالة : (ولفظه �وهذا ا�ديث رواه اإلمام أ¸د من حديث ابن مسعود ، درجة من صالة الفذ مثلها صالة ا�ماعة
 .وهللا ا�مد وا�ديث صحيحوا�ديث صحيحوا�ديث صحيحوا�ديث صحيح )عة تفُضل P صالة الرجل وحده Ìساً وع8ين ضعفاً 9ها مثل صالتهعة تفُضل P صالة الرجل وحده Ìساً وع8ين ضعفاً 9ها مثل صالتهعة تفُضل P صالة الرجل وحده Ìساً وع8ين ضعفاً 9ها مثل صالتهعة تفُضل P صالة الرجل وحده Ìساً وع8ين ضعفاً 9ها مثل صالتها�ماا�ماا�ماا�ما
 .إذاً عرفنا الضعف وعرفنا اÒرجة، 9مة ضعف تدل P تضعيف أجر الصالة P الصحيح، إذن

يث ابن عمر جاء سبعاً وع8ين �اذا x حد، وÍ ا�لقة القادمة بإذن اهللا تعا© سنجيب P اإلش�ل اzي أث¯ قبل قليل
 .؟ هذا أمر x �ية األهميةوهل الضعف غ¯ اÒرجة، Ìساً وع8ين ضعفاً أÂ هريرة وجاء x حديث ، درجة

يف�ون ، هذه c طريقة أهل السنة أهل ا�ديث أهل ا�عرفة، وأحب أن أنبه أن أوè ما ف�× به ا�ديث هو ا�ديث
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 .�نا 9مة ضعف بطرق ا�ديث األخرىوzلك Ãن ف، ا�ديث با�ديث

    ))))��������((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
�     x حّل اإلش�ل الوارد x حّل اإلش�ل الوارد x حّل اإلش�ل الوارد x رجةا�ا�ا�ا�حّل اإلش�ل الواردÒعف وا عف واÒرجةديث والفرق ب� الض× عف واÒرجةديث والفرق ب� الض× عف واÒرجةديث والفرق ب� الض×     : : : : ديث والفرق ب� الض×

صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ (: �x قوN  عبد اهللا بن عمركنا x ا�لقة ا�اضية ²دثنا عن إش�ل ورد x حديث 
أÂ هريرة  عندوارد ديث الاستش	وا لفظة ا�، طالب العلممن قبلنا � شاستهذا كما  نا	استشو ،)بسبع وع8ين درجةبسبع وع8ين درجةبسبع وع8ين درجةبسبع وع8ين درجة

هذا ما سأتكلم عليه x هذه ا�حا3ة بإذن اهللا  ؟؟؟؟فهل هناك فرق ب� الضعف واÒرجةفهل هناك فرق ب� الضعف واÒرجةفهل هناك فرق ب� الضعف واÒرجةفهل هناك فرق ب� الضعف واÒرجة، )����مسة وع8ين ضعفاً مسة وع8ين ضعفاً مسة وع8ين ضعفاً مسة وع8ين ضعفاً ( �
    ���� ،ب� هذه األلفاظ أهل العلم حقيقة بذلوا جهوداً كب¯ة x ا�مع، وهو سؤال ملح عند الكث¯ من طالب العلم ،تعا©

    :ولعل من أقوى هذه ا�موع وأعظمها، أتوا بعدد من ا�موع سنذكرها !!!!؟؟؟؟هل الضعف غ¯ اÒرجةهل الضعف غ¯ اÒرجةهل الضعف غ¯ اÒرجةهل الضعف غ¯ اÒرجة
نورد األقوال مع نورد األقوال مع نورد األقوال مع نورد األقوال مع وووو، وîنما �ية ما فيه أنه زيادة فضل من اهللا عز وجلوîنما �ية ما فيه أنه زيادة فضل من اهللا عز وجلوîنما �ية ما فيه أنه زيادة فضل من اهللا عز وجلوîنما �ية ما فيه أنه زيادة فضل من اهللا عز وجل، ، ، ، أن العدد ال يقتأن العدد ال يقتأن العدد ال يقتأن العدد ال يقتCCCC الزيادة فيه P إلغاء العدد األول الزيادة فيه P إلغاء العدد األول الزيادة فيه P إلغاء العدد األول الزيادة فيه P إلغاء العدد األول

حه أهل العلم منها äحه أهل العلم منهاذكر ما رج äحه أهل العلم منهاذكر ما رج äحه أهل العلم منهاذكر ما رج äذكر ما رج : : : :    
Ìساً  هنا ذكرذكر سبعاً وع8ين  هناكف ،ال منافاة ب� ذكر الكث¯ مع ذكر القليلال منافاة ب� ذكر الكث¯ مع ذكر القليلال منافاة ب� ذكر الكث¯ مع ذكر القليلال منافاة ب� ذكر الكث¯ مع ذكر القليلما قيل x هذا ا�مع أنه  أول .�

 ،وقد خرج ðرج الفضائل ،،،،ال يعتدون بهال يعتدون بهال يعتدون بهال يعتدون به    ،،،،ألن مفهوم العدد عند األصو � والفقهاء مفهوم ضعيفألن مفهوم العدد عند األصو � والفقهاء مفهوم ضعيفألن مفهوم العدد عند األصو � والفقهاء مفهوم ضعيفألن مفهوم العدد عند األصو � والفقهاء مفهوم ضعيف ؟�اذا ،وع8ين
وروي عن اإلمام  ،وارتضاه عن ßاعة من أهل العلم aوويا ح�هوهذا القول ، يلتفتون إ© األش�ل مثل هذا لكفث

ه اهللا تعا© وهو من أفقه األئمة الشاف  يعÏ كأنه قال  ،أن العدد ال مفهوم xN روي عنه أنه ال تعارض ب� هذا وهذا  ،̧ر
عيف ال يؤث×ر وال فمفهوم العدد مفهوم ض، �مس وع8ين أو سبع وع8ين ،وانتÁ تفضل صالة ا�ماعة P صالة الفذ

 .يعتد به كث¯اً 
خÇ®ن  � أن اa» ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا� .�

ُ
تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ ����مس وع8ين مس وع8ين مس وع8ين مس وع8ين ( فقيل N ،الو6بالقليل بعليه  أ

تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ بسبع تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ بسبع تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ بسبع تفضل صالة ا�ماعة صالة الفذ بسبع : (x حديث ابن عمر اzي رواه عنه فقالP ذلك ثم أعلمه اهللا بالزيادة  )درجةدرجةدرجةدرجة
 ،يكون األكg والفضل دائماً  ،إذ أن هذا من علم الغيب، ذه طريقة من طرق ا�مع وc طريقة جيدة وقويةه، )وع8ينوع8ينوع8ينوع8ين

ن جلä وعال  .ألن اهللا عز وجل كريم ̧ر
J. تلف باختالف ا�صل�؛  :من وجوه ا�معs ̄ه لصالة ا�ماعةفأن هذا يكون  حسب صالته وخشوعه وحرصه وتبك

 .هكذا ذكر بعض أهل العلم وع8ين، ه x الفضل واrشوع تكون صالته Ìساً واzي دون، أجره سبعاً وع8ين
I.  «aبعض ، )صالة ا�ماعة تعدل صالة الفذ صالة ا�ماعة تعدل صالة الفذ صالة ا�ماعة تعدل صالة الفذ صالة ا�ماعة تعدل صالة الفذ ����مس وع8ين جزءاً مس وع8ين جزءاً مس وع8ين جزءاً مس وع8ين جزءاً ( :قال �و بعضهم ذكر حديث روي عن ا x ورد

ن Ìس وع8ين وzلك ®نت سبع وع8ين درجة أP م ،ل أن ا�زء أقل من اÒرجةاق )Ìساً وع8ين جزءاً Ìساً وع8ين جزءاً Ìساً وع8ين جزءاً Ìساً وع8ين جزءاً (الروايات 
 .وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، جزءاً 
 .واÒرجة x اآلخرة، x اÒنيا –الضعف  –بعض أهل العلم قال أن ا�زء  .¤
ª.   س وع8ين جزءÌ ةلبعضهم قالäهذه األقوال تلحظون فيها ضعف، لصالة ا�هريةلوسبع وع8ين جزء  ،ل�ي R ،

 .بعد قليلابن ا�وزي  وzلك سيأ÷ êم
قال بعضهم أن صالة ا�ماعة ال تكون سبعاً وع8ين إال إذا ®ن ا�سجد بعيداً عنك وخطاك ®نت أكg إ©  .·

وîذا لم توجد هذه األوصاف من االنتظار للصالة ، �لصالة P ما سيأ÷ x حديث أÂ هريرة لوËن هناك انتظار ، ا�سجد
ر واrروج إ© ا�سجد ®نت الصالة   .�مس وع8ين درجةوا�� واXطه�
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أو x  فصالة الرجل x ا�سجد ßاعة أفضل من صالته ßاعة x بيته، قال بعضهم هذا يكون باختالف ا��ن .�
 .وهذا فيه Åء من الضعف، وÍ ا�سجد سبعاً وع8ين، السوق Ìساً وع8ينوفتكون x ا:يت  ،سوقه
األجر فيها بسبع ، ل� c أثقل الصالة P ا�نافق�بعضهم قال هذا باختالف الصالة؛ فصالة الفجر والعشاء ا .¦

 .وبقية الصلوات �مس وع8ين، وع8ين
 � وما سواها فدون ذلك ألن اc ،«a ال� �ا سبعاً وع8ين درجة –الفجر والع´–صالة الÇدين : بعضهم قال .��

 .وتالحظون هذه األقوال 9ها متجانبة، )من ص¹ الÇدين دخل ا�نةمن ص¹ الÇدين دخل ا�نةمن ص¹ الÇدين دخل ا�نةمن ص¹ الÇدين دخل ا�نة: (يقول
وîذا  ،إذا ®ن ا�ماعة عددها كث¯ ®ن أجر الصالة سبعاً وع8ين ،قول آخر أن سبعاً وع8ين راجع إ© عدد ا�ماعة  .��

، هذا القول وما سبقه من األقوال أنها 9ها منتقضةُيلحظ x و، ®ن ا�ماعة عددها قليل ®ن أجر الصالة Ìساَ�ً وع8ين
وما هو  ؟فما هو الضابط x قرب ا�سجد وبعده ،ختالف ا�سجد وبعده وقربهيعÏ أنه مثًال راجع لعدد ا�ماعة أو ال

، الضابط x عدد ا�ماعة ال� تكون ا�ماعة فيها كث¯ة يكون أجر الصالة فيها سبعاً وع8ين درجة أو Ìساً وع8ين
من زاد ، مائة مl عن ا:يت مثًال وا�سجد يبعد فإن قيل الضابط أن ا�ماعة عددها مائة! أين الضابط؟ ال يوجد ضابط

ومن مسجده فيه مائت� أو أكg  ؟خطواته عن ا�ائة ومن زاد عن عدد ا�صل� واحد هل Ñصل P سبع وع8ين درجة
R هذه األقوال فيها Åء من  ؟مl وأكg أال يكون األجر أكJ��Çمl أو ���من ا�صل� أو يبعد مسجده أكg من 

 .اإلش�ل
ه    ا�وزيا�وزيا�وزيا�وزي    بنبنبنبناااا    قالقالقالقال    وzلكوzلكوzلكوzلك    ���� ه̧ر ه̧ر ه̧ر ولكن أفضل ، "ولم يأتوا ولم يأتوا ولم يأتوا ولم يأتوا ----ديدديدديدديد، ، ، ، وقد حاول أهل العلم جاهدين أن يأتوا وقد حاول أهل العلم جاهدين أن يأتوا وقد حاول أهل العلم جاهدين أن يأتوا وقد حاول أهل العلم جاهدين أن يأتوا ----مع �ذامع �ذامع �ذامع �ذا" ::::اهللاهللاهللاهللا    ̧ر

Ïي أريدكم أن تعرفوه و²فظوه عzال� تروى وُيطلب من اهللا فضله وسعة ، هذه من أحاديث الفضائلهذه من أحاديث الفضائلهذه من أحاديث الفضائلهذه من أحاديث الفضائلهو أن ، األقوال ا
ته بل هذه من الفضائل ال� ، Ìس وع8ين أو سبع وع8ين ما يقال أن اهللا سيعطيÏ، وال Ñسب P اهللا Åء، ̧ر

  .يسأل العبد ربه ذلك أن يبلغه األجر والفضيلة بغض اaظر ®نت سبعاً وع8ين أو Ìساً وع8ين
½ وتروى وتتشوق اaفس إ ها دون اXعمق فيها

ُ
حديث ا�رور ب�  � ذكر أبو هريرةوzلك �ا ، فأحاديث الفضائل ²

: : : : قالقالقالقال    ؟؟؟؟يا أبا هريرة أربع� يوماً يا أبا هريرة أربع� يوماً يا أبا هريرة أربع� يوماً يا أبا هريرة أربع� يوماً : : : : لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص§ ما عليه ل�ن أن يقف أربع� فقيل Nلو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص§ ما عليه ل�ن أن يقف أربع� فقيل Nلو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص§ ما عليه ل�ن أن يقف أربع� فقيل Nلو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص§ ما عليه ل�ن أن يقف أربع� فقيل N: (�قال يدي ا�ص§ 
 ، ، ، ، أبيتأبيتأبيتأبيت

ً
 قيل أربع� أسبو%
ً
 قيل أربع� أسبو%
ً
 قيل أربع� أسبو%
ً
ألن أحاديث  ؟لم )أبيتأبيتأبيتأبيت: : : : قالقالقالقال: : : : أربع� سنةأربع� سنةأربع� سنةأربع� سنة: : : : قالواقالواقالواقالوا، ، ، ، أبيتأبيتأبيتأبيت: : : : قالقالقالقال، ، ، ، أربع� شهراً أربع� شهراً أربع� شهراً أربع� شهراً : : : : قالواقالواقالواقالوا، ، ، ، أبيتأبيتأبيتأبيت: : : : قالقالقالقال    ؟؟؟؟قيل أربع� أسبو%

½
ُ
ال يُدرى فهذا ، يوماً أو شهراً أو سنة يقف �Iلكن لو أبهمت ،  يوماً Xهاونولو قلت لشخص تقف أربع� ،الlهيب ²

فه و¶عله يöجر  .sُو×
ت خطاياه وîن ®نت مثل (، ) حطت خطاياه وîن ®نت مثل زبد ا:حرحطت خطاياه وîن ®نت مثل زبد ا:حرحطت خطاياه وîن ®نت مثل زبد ا:حرحطت خطاياه وîن ®نت مثل زبد ا:حر( :وبا�قابل أحاديث الفضائل ²½ وتروى مثل äن ®نت مثل ُحطîت خطاياه و äن ®نت مثل ُحطîت خطاياه و äن ®نت مثل ُحطîت خطاياه و äُحط

ال شك أن هناك حكمة ، من يشاء واهللا ذو الفضل العظيمففضل اهللا عز وجل يؤتيه ، هذا تضعيف وتكث¯ ،) رمل %لجرمل %لجرمل %لجرمل %لج
ويليه x القوة أن الفضل ، وهذا أقوى األقوال اzي ذكرته أخ¯اً وختمت به حدي�، لكن ال نستطيع أن �زم بهذه ا�كمة
 يلتفت إ ه؛ هذه يليه x القوة أن مفهوم العدد ال يؤثر وال، فصارت سبعاً وع8ين� ®ن Ìساً وع8ين ثم زاد اهللا نبيه 

 .واهللا أعلم، اÒرجة والضعف وا�زءx ا�مع ب� أقوى األقوال x ا�سألة 
    ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�

وا�سائل  ،نذكره ثم نذكر ا�سائل الواردة x حديث ابن عمر وحديث أÂ هريرة ألن معناهما واحد، هو حديث أÂ هريرة
 .ا مسائل واحدةمال� دلت عليه
    ااااصالة الرجل x ا�ماعة تضعف P صالته x بيته وÍ سوقه Ìسصالة الرجل x ا�ماعة تضعف P صالته x بيته وÍ سوقه Ìسصالة الرجل x ا�ماعة تضعف P صالته x بيته وÍ سوقه Ìسصالة الرجل x ا�ماعة تضعف P صالته x بيته وÍ سوقه Ìس: (: (: (: (�قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا : : : : نه قالنه قالنه قالنه قالأأأأ    ����عن أÂ هريرة عن أÂ هريرة عن أÂ هريرة عن أÂ هريرة 
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ُط خطوةً إال رفعت N ُط خطوةً إال رفعت N ُط خطوةً إال رفعت N ُط خطوةً إال رفعت N لم sَ لم sَ لم sَ لم sَ ، ، ، ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إ© ا�سجد ال sرجه إال الصالةوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إ© ا�سجد ال sرجه إال الصالةوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إ© ا�سجد ال sرجه إال الصالةوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إ© ا�سجد ال sرجه إال الصالة، ، ، ، وع8ين ضعفاً وع8ين ضعفاً وع8ين ضعفاً وع8ين ضعفاً 
، ، ، ، ااااBBBB اغفر N اغفر N اغفر N اغفر N، ، ، ، ااااBBBB صل× عليه صل× عليه صل× عليه صل× عليه: : : :  عليه مادام x مصاله عليه مادام x مصاله عليه مادام x مصاله عليه مادام x مصالهفإذا ص¹ لم تزل ا�الئكة تص§فإذا ص¹ لم تزل ا�الئكة تص§فإذا ص¹ لم تزل ا�الئكة تص§فإذا ص¹ لم تزل ا�الئكة تص§، ، ، ، خطيئةخطيئةخطيئةخطيئةبها بها بها بها وُحطä عنه وُحطä عنه وُحطä عنه وُحطä عنه ، ، ، ، بها درجةبها درجةبها درجةبها درجة
ه ه ا̧ر ه ا̧ر ه ا̧ر أخرجه ا:خاري ومسلم وأبو داود والlمذي والنسا� وابن ماجة وأ¸د ، ، ، ، )وال يزال x صالة ما انتظر الصالةوال يزال x صالة ما انتظر الصالةوال يزال x صالة ما انتظر الصالةوال يزال x صالة ما انتظر الصالة، ، ، ، ااااBBBB ا̧ر

أحاديث الُعَمد يعتÇ من رووا هذا ا�ديث اzي  و�ث¯ من أهل ا�ديث، وابن حبان، وأبو عوانة، ومالك والشاف 
 .واألصول x هذا ا:اب

هنا بعض ا�عا�     ����، ، ، ، اختلف حديث أÂ هريرة مع حديث ابن عمر السابق x اÒرجة والضعف وا�زء اzي ذكرناه آنفاً اختلف حديث أÂ هريرة مع حديث ابن عمر السابق x اÒرجة والضعف وا�زء اzي ذكرناه آنفاً اختلف حديث أÂ هريرة مع حديث ابن عمر السابق x اÒرجة والضعف وا�زء اzي ذكرناه آنفاً اختلف حديث أÂ هريرة مع حديث ابن عمر السابق x اÒرجة والضعف وا�زء اzي ذكرناه آنفاً 
هل األلف والالم مقصودة أم أن الرجل وا�رأة P ، )صالة الرجل ß xاعةصالة الرجل ß xاعةصالة الرجل ß xاعةصالة الرجل ß xاعة(: �وc قوN ، ال� Ãب أن نقف عندها قليالً 

  .الصحيح أن الرجل وا�رأة P حد سواءالصحيح أن الرجل وا�رأة P حد سواءالصحيح أن الرجل وا�رأة P حد سواءالصحيح أن الرجل وا�رأة P حد سواء سواء؟ حدٍ 
هل ي8ع للمرأة أن تص§ ا�ماعة x بيتها أم ي8ع �ا أن هل ي8ع للمرأة أن تص§ ا�ماعة x بيتها أم ي8ع �ا أن هل ي8ع للمرأة أن تص§ ا�ماعة x بيتها أم ي8ع �ا أن هل ي8ع للمرأة أن تص§ ا�ماعة x بيتها أم ي8ع �ا أن ، حكم صالة ا�ماعة للمرأة: وتأتينا x مسائل هذا ا�ديث
 .----سيأ÷ الìم عليه الحقاً سيأ÷ الìم عليه الحقاً سيأ÷ الìم عليه الحقاً سيأ÷ الìم عليه الحقاً ----تذهب إ© ا�سجد وتص§ فيه تذهب إ© ا�سجد وتص§ فيه تذهب إ© ا�سجد وتص§ فيه تذهب إ© ا�سجد وتص§ فيه 

 ،ذلك بعدة علل �ثم علل اa» ، ها منفرداً x بيته أو x سوقهإذا صال )تضعف P صالته x بيته وÍ سوقهتضعف P صالته x بيته وÍ سوقهتضعف P صالته x بيته وÍ سوقهتضعف P صالته x بيته وÍ سوقه(    ::::قالقالقالقال    ����
 Nا�كم عند أهل العلم؛ فقو x ثم خرج إ© ثم خرج إ© ثم خرج إ© ثم خرج إ© ، ، ، ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء( �بعضها مهمة وبعضها غ¯ مؤثر

هذا –إال الصالة ال sرجه ، وأنه sرج إ© ا�سجد قاصدا ذلك، وأنه Ñسن الوضوء، نالحظ أنه sرج متوضئاً ، ))))ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد
 .بل خرج ألجل الصالة ،ال، ال sرجه Åء آخر مثًال من أجل أن يغ¯ جواً أو يل¿ اaاس أو يأنس بهم –قيد مهم

ا�سافة ب� القدم� أثناء  وأما ُخطوة بالضم فø، وc س¯ األقدام واrَطوة بالفتح c واحدة اrطوات )لم sُط خطوةً لم sُط خطوةً لم sُط خطوةً لم sُط خطوةً (
بعض واzي ذكرته لكم هو اzي رجحه ، ُخطوة وَخطوة êهما بمعùً واحد: وبعضهم قال ،ةمساف تعتÇ مقياسا��؛ ف

ه اهللا تعا© ابن دقيق العيدأهل العلم منهم ا�افظ   .̧ر
ت بها عنه خطيئة( äبها درجة وُحط N ت بها عنه خطيئةإال رفعت äبها درجة وُحط N ت بها عنه خطيئةإال رفعت äبها درجة وُحط N ت بها عنه خطيئةإال رفعت äبها درجة وُحط N إال رفعت( بها حسنة N بعض الروايات و�تبت Íو )))) §فإذا ص¹ّ لم تزل ا�الئكة تُص§ فإذا ص¹ّ لم تزل ا�الئكة تُص§ فإذا ص¹ّ لم تزل ا�الئكة تُص§ فإذا ص¹ّ لم تزل ا�الئكة تُص

ألنه إذا جلس x مصاله لم تزل  ؟�اذا، لكنه يؤثر P فضل صالة ا�ماعة، وهذا قدر زائد، ))))ام x مصالهام x مصالهام x مصالهام x مصالهعليه مادعليه مادعليه مادعليه ماد
ه، اB اغفر N: وصالة ا�الئكة ورد x بعض الروايات تفس¯ها أنها تقول، ا�الئكة تُص§ عليه هذه صالة ، اB ا̧ر
 .ا�الئكة P بÏ آدم

 عليها حديث أÂ هريرة  ،))))ما انتظر الصالةما انتظر الصالةما انتظر الصالةما انتظر الصالة    وال يزال x صالةوال يزال x صالةوال يزال x صالةوال يزال x صالة((((: �يقول 
�
وهو حديٌث ، �هذه الفضائل �تمعة 9ها يدل

 .عظيم وحديث مهم
 : : : : مسائل ا�ديثمسائل ا�ديثمسائل ا�ديثمسائل ا�ديث    �

 .وأمور ²تاج إ© تأ� ألن أكg هذه ا�سائل وقع فيها خالف كب¯ ب� أهل العلم، c مهمة للغاية
حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة ما ورد Ã x xن تكلمنا عن سبب اXضعيف اzي ورد – سبب اXضعيفسبب اXضعيفسبب اXضعيفسبب اXضعيف .�

  -حديث أبو هريرة
    ؟؟؟؟هل ا�سافر مطالب بصالة ا�ماعةهل ا�سافر مطالب بصالة ا�ماعةهل ا�سافر مطالب بصالة ا�ماعةهل ا�سافر مطالب بصالة ا�ماعة    ال تصح؟ال تصح؟ال تصح؟ال تصح؟    وووووحكم صالة ا�نفرد x بيته هل تصح الصالة أوحكم صالة ا�نفرد x بيته هل تصح الصالة أوحكم صالة ا�نفرد x بيته هل تصح الصالة أوحكم صالة ا�نفرد x بيته هل تصح الصالة أ: : : : حكم صالة ا�ماعةحكم صالة ا�ماعةحكم صالة ا�ماعةحكم صالة ا�ماعة

ة رمضان أن ة رمضان أن ة رمضان أن ة رمضان أن ؟ هل األفضل x صال؟ هل األفضل x صال؟ هل األفضل x صال؟ هل األفضل x صال    ومومومومققققالالالالأيصليها x م�نه أم يصليها x مسجد أيصليها x م�نه أم يصليها x مسجد أيصليها x م�نه أم يصليها x مسجد أيصليها x م�نه أم يصليها x مسجد     ؟؟؟؟    وîذا ُطلب بصالة ا�ماعة أين يصليهاوîذا ُطلب بصالة ا�ماعة أين يصليهاوîذا ُطلب بصالة ا�ماعة أين يصليهاوîذا ُطلب بصالة ا�ماعة أين يصليها
وهل �ا أن تص§ ßاعة وهل �ا أن تص§ ßاعة وهل �ا أن تص§ ßاعة وهل �ا أن تص§ ßاعة     ؟؟؟؟    أيضاً صالة ا�ماعة للمرأة ما مدى م8وعيتهاأيضاً صالة ا�ماعة للمرأة ما مدى م8وعيتهاأيضاً صالة ا�ماعة للمرأة ما مدى م8وعيتهاأيضاً صالة ا�ماعة للمرأة ما مدى م8وعيتها    ؟؟؟؟يصليها ß xاعة ا�سلم� أم يصليها x بيتهيصليها ß xاعة ا�سلم� أم يصليها x بيتهيصليها ß xاعة ا�سلم� أم يصليها x بيتهيصليها ß xاعة ا�سلم� أم يصليها x بيته

، من ا�سائل مهمٍة للغاية Ñتاجها R مسلم ومسلمة سأتكلم عليها سائًال اهللا W ولكم السداد هذه �موعةٍ  ؟؟؟؟    x بيتهاx بيتهاx بيتهاx بيتها
 با�سألة األم ا�سألة األصلية ، تأٍن قليًال ألن ا�سألة وقع فيها خالف كب¯ ب� أهل العلموc أمور ²تاج منا إ© 

ً
أبدأ أوال
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 ....حكـم صـالة ا�مـاعـةحكـم صـالة ا�مـاعـةحكـم صـالة ا�مـاعـةحكـم صـالة ا�مـاعـة    ����: وx ،c هذا ا�ديث
ن م8وعيتها وح� قلنا أنها م8وعة أي أ قلنا x بداية حديثنا أول حديٍث x ا�لقة السابقة أن صالة ا�ماعة م8وعة؛

أو أنها ، أو أنها واجبة -أن الواجب غ¯ الفرضبالقول P أو - أنها فرض ع� أو فرض كفاية نتظم قول أهل العلمت
وîنما هو ، أما ا�باح فهو ليس م8وع أصال x حد ذاته، هذا معù م8وعية األمر ال يوجد م8وع إال هذا، مستحبة
 .بل هو م8وع تر�ه كما ال �s عليكم، الا�حرم وا�كروه ليس بم8وع þال من األحو ،مlوك

دة أو مندوب -هل c فرض ع� أم فرض كفاية أم أنها مستحبة ، إذن صالة ا�ماعة اختلف أهل العلم فيها
ّ
سنة مؤ�

ق ب� ا�ندوب وا�ستحب وبعضهم قال الألن بعض  –إ ها اXفاصيل عند ، أن ا�ندوب أP درجة من ا�ستحب: يُفر×
 �أو فرض كفاية أو أنها مستحبة أي سنة مؤ�دة عن نبينا ، إذاً عندنا فرض ع�، ليس هذا وقت الìم عليها األصو �

أم أنها ليست �طاً x صحة الصالة وîنما c  ؟اختلفوا أيضاً هل c �ط x صحة الصالة اzين قالوا أنها فرض ع�اzين قالوا أنها فرض ع�اzين قالوا أنها فرض ع�اzين قالوا أنها فرض ع� �
مستحبة P ، فرض كفاية، إذاً فرض ع� x هذه ا�سألة؛ هذا باختصار خالف أهل العلم ؟من واجباته وفروضه فقط

 .اXأكيد
ف P وجه اXعي�، هو ما يلزم x ذمة R م	ف أن يقوم به    ::::فرض الع�فرض الع�فرض الع�فرض الع� �

ال �ال أن ، ما تع�ä أداؤه R P م	ّ
̄ه عنه إطالقاً، وفيه تفاصيل، يتخلف عنه  .وال يقوم غ

ßهور أهل  ،؛ مثل صالة العيدينبعض ا�سلم� سقط اإلثم عن ا:اق� هو الواجب اzي لو قام به    ::::فرض الكفايةفرض الكفايةفرض الكفايةفرض الكفاية �
كذلك صالة قيام  ،العلم P أنها واجبة وجوباً كفائياً؛ أي أنها فرض كفاية؛ فلو ص¹ بعض ا�سلم� وبعضهم لم يصل× 

علم قال إن صالة بعض أهل ال، 9ها فروض كفايات، صالة اrسوف والكسوف، صالة االستسقاء، رمضان x ا�ساجد
 .هذا معù أنها فرض ع� أو فرض كفاية، ا�ماعة مثل صالة الكسوف والعيدين وأنها فرض كفاية

أو  ،تتأكد بعدة اعتبارات إما بورود أحاديث كث¯ة x فضلها: السنة ا�ؤ�دة    ،،،،معù أنها مستحبة أي أنها سنة مؤ�دةمعù أنها مستحبة أي أنها سنة مؤ�دةمعù أنها مستحبة أي أنها سنة مؤ�دةمعù أنها مستحبة أي أنها سنة مؤ�دة     �
تدل P تأكيد  �ا حóاً وسفراً  �مالزمة اa»  -وهو األكg-ها أو P اÒاللة علي �تظافر القول والفعل من اa» ب

 .أي Åء مستحب ®ألذ®ر وقيام الليل وÃو ذلكبأن استحبابها إذا قلنا 
    : : : : األقوال x حكم صالة ا�ماعة مع أدلة R قولاألقوال x حكم صالة ا�ماعة مع أدلة R قولاألقوال x حكم صالة ا�ماعة مع أدلة R قولاألقوال x حكم صالة ا�ماعة مع أدلة R قول �

واzي  هو أظهر األقوال وأصّحها وأقواهاهو أظهر األقوال وأصّحها وأقواهاهو أظهر األقوال وأصّحها وأقواهاهو أظهر األقوال وأصّحها وأقواهاوووو    حا3حا3حا3حا3    قادرقادرقادرقادرأن صالة ا�ماعة واجبة وجوباً عينياً R P مسلم أن صالة ا�ماعة واجبة وجوباً عينياً R P مسلم أن صالة ا�ماعة واجبة وجوباً عينياً R P مسلم أن صالة ا�ماعة واجبة وجوباً عينياً R P مسلم  /           القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
�ب عليه وجوباً عينياً فالبد أن يص§ ß xاعة ا�سلم� حيث يُنادى بهن x ا�ساجد كما ، تدل عليه األدلة ال8عية

 .سيأ÷ الìم عليه بإذن اهللا تعا©
    : هذه األدلة أهمو ،كث¯ة جداً     أدلة هذا القولأدلة هذا القولأدلة هذا القولأدلة هذا القول    ����
الَوîَِذا ُكنَْت َوîَِذا ُكنَْت َوîَِذا ُكنَْت َوîَِذا ُكنَْت ففففِ ِ ِ ِ �: ورد x كتاب اهللا عّز وجل حيث قال اهللا عز وجلما  /       اÒ ل األول � äْمَت لَُهُم الص الَ äْمَت لَُهُم الص الَ äْمَت لَُهُم الص الَ äقققَقْمَت لَُهُم الص

َ
يِهْم فَأ
َ
يِهْم فَأ
َ
يِهْم فَأ
َ
تَُقْم يِهْم فَأ

ْ
تَُقْم ةَ فَل
ْ
تَُقْم ةَ فَل
ْ
تَُقْم ةَ فَل
ْ
ةَ فَل

ِت َطائَِفٌة 
ْ
َأ
ْ
Xيَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ِت َطائَِفٌة َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َو 

ْ
َأ
ْ
Xيَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ِت َطائَِفٌة َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َو 

ْ
َأ
ْ
Xيَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ِت َطائَِفٌة َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َو 

ْ
َأ
ْ
Xيَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ووووَطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َو 

�� ٰٰ لَْم يَُصل لَْم يَُصل لَْم يَُصل لَْم يَُصل�� ْخَرٰىٰ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
وا َمَعَك وا َمَعَك وا َمَعَك وا َمَعَك أ

�� يَُصلا فَلْيَُصل��
ْ
يَُصلا فَل
ْ
يَُصلا فَل
ْ
ا فَل

ْسِلَحتَُهمْ 
َ
ُخُذوا ِحْذرَُهْم َوأ

ْ
َأ
ْ
ْسِلَحتَُهمْ َو 

َ
ُخُذوا ِحْذرَُهْم َوأ

ْ
َأ
ْ
ْسِلَحتَُهمْ َو 

َ
ُخُذوا ِحْذرَُهْم َوأ

ْ
َأ
ْ
ْسِلَحتَُهمْ َو 

َ
ُخُذوا ِحْذرَُهْم َوأ

ْ
َأ
ْ
        ::::وذلك من عدد من الوجوهوذلك من عدد من الوجوهوذلك من عدد من الوجوهوذلك من عدد من الوجوه ،هذه اآلية الكريمة دلت P وجوب صالة ا�ماعة ۗ�َو 
وال �s أنه لو اشتد اrوف �از أن ، مع أن هذا حال 
فيف، أن اهللا عز وجل أمر بها x حال اrوف ::::األولاألولاألولاألول    الوجهالوجهالوجهالوجه        ////        أأأأ    

R §؛ إنسان منفرداً ويص§ إيماءً يص  
ُ
 .حx º صالة اrوف أن يصلوا ßاعةو مر بهومع ذلك أ

 َمَعَك {{{{: أن اهللا قال ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    الوجهالوجهالوجهالوجه        ////        بببب    
ْ
 َمَعَك وا
ْ
 َمَعَك وا
ْ
 َمَعَك وا
ْ
وا
�� ْ فَلْيَُصل�� يَُصلوا
ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
وا
�� ْخَرى لَْم يَُصل��

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xْخَرى لَْم يَُصلَو

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xْخَرى لَْم يَُصلَو

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xْخَرى لَْم يَُصلَو

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xك ا�ماعة  }}}}َوlفلم يرخص للطائفة ا�انية ب

èأهل العلم إذ لو ®نت فرض كفاية كما يقول بعض  ،عينياً ألنها واجبة وجوباً  مع صالة األو èل�نت صالة ا�ماعة األو
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«aوف ®فية عن صالة اآلخرين  � ال� صلت مع اrفرض وجزًء من صالة ا øتاجون أن يصلوا صالة ا�ماعة فÑ ال
، ئفة األوè جزء من الصالةالطا تص§لكن �ا ®نت فرض ع� وجب ß Pيع ا�يش أن يص§؛ ، كفاية P قو�م

مسافرين أو ، دل P وجوبها ß Pيع أعيان ا�سلم� سواء ®نوا خائف� أو غ¯ خائف�، والطائفة ا�انية جزء من الصالة
  .مقيم� P حٍد سواء

َعَك ���� ؛أن اهللا أمر بها مرت� ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    الوجهالوجهالوجهالوجه        ////        جججج     äنُْهم م تَُقْم َطائَِفٌة م×
ْ
َعَك فَل äنُْهم م تَُقْم َطائَِفٌة م×
ْ
َعَك فَل äنُْهم م تَُقْم َطائَِفٌة م×
ْ
َعَك فَل äنُْهم م تَُقْم َطائَِفٌة م×
ْ
ِت ����    ����فَل

ْ
َأ
ْ
Xِت َو
ْ
َأ
ْ
Xِت َو
ْ
َأ
ْ
Xِت َو
ْ
َأ
ْ
Xَمَعَك     َو 

ْ
 َمَعَك وا
ْ
 َمَعَك وا
ْ
 َمَعَك وا
ْ
وا
�� ْ فَلْيَُصل�� يَُصلوا
ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
وا
�� ْخَرى لَْم يَُصل��

ُ
ْخَرى لَْم يَُصلَطائَِفٌة أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصلَطائَِفٌة أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصلَطائَِفٌة أ
ُ
    ����َطائَِفٌة أ

وا" "فلتقم"الوجوب واألصل x األوامر 
ّ
تأكدت مرت� فدل P وجوب صالة ا�ماعة وجوباً  9ها أوامر �عية، "فليصل

 .عينياً 
 ال�قول اهللا عز وجل  :اÒ ل ا�ا� �

َ
ْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©  الَ
َ
ْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©  الَ
َ
ْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©  الَ
َ
 يَْستَِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف يَْوَم يُْكَشُف يَْوَم يُْكَشُف يَْوَم يُْكَشُف قققَقْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©

َ
 يَْستَِطيُعوَن ُجوِد فَال
َ
 يَْستَِطيُعوَن ُجوِد فَال
َ
 يَْستَِطيُعوَن ُجوِد فَال
َ
ُجوِد فَال �� بْ ) ) ) ) �I�I�I�I((((سسسس��

َ
بْ َخاِشَعًة أ
َ
بْ َخاِشَعًة أ
َ
بْ َخاِشَعًة أ
َ
َصارُُهْم َصارُُهْم َصارُُهْم َصارُُهْم َخاِشَعًة أ

ةٌ 
ä
ةٌ تَْرَهُقُهْم ِذل
ä
ةٌ تَْرَهُقُهْم ِذل
ä
ةٌ تَْرَهُقُهْم ِذل
ä
ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ۖتَْرَهُقُهْم ِذل ��  السَوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©َ الس��

َ
 السَوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
 السَوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
 هذه اآلية الكريمة  �))))IJIJIJIJ((((َوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©

َ
يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©

ُجوِد فَال يَْستَِطيُعونَ   الس�
ثم  ،من أين نأخذه؟ Ãن قررنا x آخر ا�لقة ا�اضية أن أوè ما فُ�× به القرآن هو êم اهللا، إ© الصالةاآلن تفس¯ دعوة 

 «aم اê؛ ثانياً السنة أفضل ما تف� به السنة مثلُها� ، x ا� إ© الصالةÒ9مة ا x عوةÒفالسنة جاءت بتفس¯ ا
يا رسول اهللا إن ا�دينة كث¯ة ا�وام : فقال �بن أم مكتوم جاء إ© اa»  الس أن عبد اهللا�ديث اzي أخرجه أصحاب 
Ïرخصة، والسباع وال أجد قائداً يالئم W نعمنعمنعمنعم(((( �فقال رسول اهللا  ؟أفتجد(((( ، «aعبد اهللا بن أم مكتوم د%ه ا 

ä
èفلما و� 

N داء(((( :فقالaداءأتسمع اaداءأتسمع اaداءأتسمع اaأتسمع ا((((،،،، بعض الروايات Íو ))))بعض الروايات ))))ال أجد لك رخصةً ال أجد لك رخصةً ال أجد لك رخصةً ال أجد لك رخصةً (((( :�قال ، نعم: قال ))))أتسمع ا�ناديأتسمع ا�ناديأتسمع ا�ناديأتسمع ا�نادي Íو: 
 ....))))فأجب إذنفأجب إذنفأجب إذنفأجب إذن((((

 «aا�سجد �فا x ا� وا�نادي بأنه ال يكون إال بالصالةÒا äتعا©، ف� Nقو P وهذا منطبق :}}}} 
َ
 َوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
 َوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
 َوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
َوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©

ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ  �� ُجودِ ُجودِ ُجودِ ُجودِ � }}}}السالسالسالس�� ��  السيُْدَعْوَن إِ©َ الس��
َ
 السيُْدَعْوَن إِ©
َ
 السيُْدَعْوَن إِ©
َ
عياذ باهللا والألنه إذا جاء  ،وهم سا�ون أي ®نوا سليم� ة؛تعب¯ عن الصال �يُْدَعْوَن إِ©
فيسجد R من ®ن يسجد هللا عز وجل طواعية إال ال�فر وا�نافق يعود ، اسجدوا: ال�فر وا�نافق يوم القيامة فيقال �م

اÒ ل ا�ا� P وجوب هذا ، فيخّر P قفاه ال يستطيع أن يصنع شيئاً  ،ظهره طبقاً ال يقوى P أن يسجد هللا عز وجل
 .صالة ا�ماعة

ه اهللا x ظاهر  أ¸دواإلمام ، أبو ثورو األوزا�وا�سن ا:´ي و ومنهم عطاء بن أÂ رباحأحب أن أقول أن أهل العلم  ̧ر
ه اهللا ور� عنه أي  ،الشاف  ð xت´ الُمزçّ ونصä عليه  ،مذهبه رخ× ": الشاف  قالأنه ̧ر

ُ
رخ× وأما ا�ماعة فال أ
ُ
رخ× وأما ا�ماعة فال أ
ُ
رخ× وأما ا�ماعة فال أ
ُ
ص x تر�ها ص x تر�ها ص x تر�ها ص x تر�ها وأما ا�ماعة فال أ

ه اهللا تعا©، وهذه c ا�ذكورة x كتاب األم، أي أنها فرض ع� عنده "إال من عذرإال من عذرإال من عذرإال من عذر فهذا يدل P أنه حº مذهب  ،̧ر
 .افرضاً عيني، الشاف  P أنها واجبة وجوباً عينياً 

P أن ما ذهب إ ه هؤالء األئمة وc أدلة قوية دالة داللة واضحة ، x ا�لقة القادمة سنت	م إن شاء اهللا عن بقية األدلة
هم اهللا تعا© من أن صالة ا�ماعة واجبة P األعيان فال  ،عز وجل ربهبأمر من  �هذا هو ما �عه aا رسول اهللا ، ̧ر

من äýه أن من äýه أن من äýه أن من äýه أن : (وهو أثر عظيم أنه قال ابن مسعودابن مسعودابن مسعودابن مسعوديأ÷ بها كما ورد x أثر و، ينب� �سلم أن يفرط x هذه الشع¯ة العظيمة
 ا�دى ا�دى ا�دى ا�دى ا�دى ا�دى ا�دى ا�دى، ، ، ، يل¿ اهللا مؤمناً فليحافظ P هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سيل¿ اهللا مؤمناً فليحافظ P هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سيل¿ اهللا مؤمناً فليحافظ P هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سيل¿ اهللا مؤمناً فليحافظ P هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من س ....))))وîن اهللا �ع aبيكم سوîن اهللا �ع aبيكم سوîن اهللا �ع aبيكم سوîن اهللا �ع aبيكم س
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    ))))��������((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
x وجوب صالة ا�ماعة  ®ن حديثنا x ا�لقة العا�ة ا�اضية حول األحاديث ال� وردت عن نبينا ص¹ اهللا عليه وسلم

صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من (x قوN  � ت لكم قبلها اrالف فيما ورد عن نبينا الكريموذكر، وخالف أهل العلم فيها
    ؟؟؟؟وهل هناك فرق ب� الضعف وا�زء واÒرجةوهل هناك فرق ب� الضعف وا�زء واÒرجةوهل هناك فرق ب� الضعف وا�زء واÒرجةوهل هناك فرق ب� الضعف وا�زء واÒرجة )جزءجزءجزءجزء(وÍ رواية  ))))ضعَف ضعَف ضعَف ضعَف (وÍ رواية  )صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة الفّذ بسبع وع8ين درجة
الفضائل ينظر فيها إ©  ثيأحادأعدل األقوال وأقواها أن هذه  أنوذكرت فيما ذكرت  ،وبينت لكم معا� x ذلك 9ه

ن إعداد P وجه اXحقيق واXدقيق فألوأما ا:حث عن ا ،وجل ا�عù العام وهو ا�ظ وا�ث والفضل الكب¯ من اهللا عز
îهذا وÓ من أجل إثبات ا�قيقة وهل ثبت هذا  ؛سلكه أهل العلم ان ®ن FقXإال أنه لم يسلكوه من أجل ا:حث وا

 ،يتعارض أنه ال �إ© األصل ê xمه  �وîنما هو \اولة ا�مع ê xم اa»  �ثابت عن الرسول ا�ميع  ؟وثبت هذاأ
م وتؤخذ ؛ي ذكرته لكم هو اzي ®ن يقرره أهل العلم من مشاsنا كث¯اzوهذا ا

ä
  .أن هذه األمور تُسل

وفة ا�الس� و¶لس بوسطهم رجل يقول ح� ذكر N أبو موÀ األشعري القوم اzين x مسجد الك �و�ذا ابن مسعود 
خÇ ابن مسعود بذلك  ،ئةا¸دوا ما ئةائة كÇوا ما�م سبحوا م

ُ
ه غضباً لفعلهم ا�نكر وهو االجتماع ءفجاء ¶ر ردا �أ

أمة \مد ما أýع هلكتكم اتبعوا وال أمة \مد ما أýع هلكتكم اتبعوا وال أمة \مد ما أýع هلكتكم اتبعوا وال أمة \مد ما أýع هلكتكم اتبعوا وال     يايايايا(: ثم قال �م فيما قال ،ةعP هذه ا�يئة وP هذه الطريقة x اzكر ا�بتد
� ®فل P اهللا أن � ®فل P اهللا أن � ®فل P اهللا أن � ®فل P اهللا أن إإإإفففف    ،،،،x 9مته ا�عروفة أحصوا سيئاتكمx 9مته ا�عروفة أحصوا سيئاتكمx 9مته ا�عروفة أحصوا سيئاتكمx 9مته ا�عروفة أحصوا سيئاتكم �قد كفيتم إ© أن قال �م قد كفيتم إ© أن قال �م قد كفيتم إ© أن قال �م قد كفيتم إ© أن قال �م فففف    العتيقالعتيقالعتيقالعتيقاألمر األمر األمر األمر ببببتبتدعوا وعليكم تبتدعوا وعليكم تبتدعوا وعليكم تبتدعوا وعليكم 

يتعارض مع ثبوت أدعية أو  هذا طبعا ال ،²ققون وتقولون نريد كذا و�ذا يعÏ أنكم ال) ال يضيع من حسناتكم شيئاال يضيع من حسناتكم شيئاال يضيع من حسناتكم شيئاال يضيع من حسناتكم شيئا
 إف ،ئة أو Ãو ذلكات� أو ع8ة أو مأنها تقال مرة أو مر �اa»  نأذ®ر عثبوت 

ّ
م إذا جاء ن هذا مؤقت بالو6 وÃن نسل

 .الو6 وال نعlض ب�ء ال بعقوaا وال بغ¯ ذلك
خÇ بالزيادة بعد ذلك �وي§ ذلك فيما يتعلق با�مع ب� هذه األقوال أن اa»  ،ذكرته لكم باختصار القول الراجح ما 

ُ
 ،أ

Nي قاzبعض أهل العلم أن مفهوم العدد ال ويليه أيضا القول ا N سة وع8ين أو سبعة وع8ين درجة أو  كونه ،أثرÌ
م العدد من ا�فاهيم ن مفهوأل ،هذا 9ه ال أثر N عند أهل الفقه وأهل األصول x هذاذا، هو ك ما أو اً ضعف جزء درجة أو
 .يلتفت إ ها �:ا هم ال� الالضعيفة عند

سألة ا�وc  ا�سألة األميب¿ عندنا ، وc كث¯ا ما يطرقها طالب العلم ويسألون عنها ،ال§ ذكرناها يتعلق با�سألة هذا ما
 : همة ال� ذكرناها x آخر \ا3تنا السابقة وcا�

    ؟؟؟؟فرض كفاية أو سنة مؤ�دةفرض كفاية أو سنة مؤ�دةفرض كفاية أو سنة مؤ�دةفرض كفاية أو سنة مؤ�دة    هل صالة ا�ماعة فرض ع� أوهل صالة ا�ماعة فرض ع� أوهل صالة ا�ماعة فرض ع� أوهل صالة ا�ماعة فرض ع� أو
وc أنها فرض : : : : ألحاديث واآليات اÒالة P القول األولألحاديث واآليات اÒالة P القول األولألحاديث واآليات اÒالة P القول األولألحاديث واآليات اÒالة P القول األولو�عت x بيان او�عت x بيان او�عت x بيان او�عت x بيان ا، هذه األقوال ا�الثة اختلف عليها أهل العلم 

َعَك { �وÓا ذكرته لكم قول اهللا عز وجل aبيه  ،ع� äنُْهم م َعَك ئَِفٌة م× äنُْهم م َعَك ئَِفٌة م× äنُْهم م َعَك ئَِفٌة م× äنُْهم م َالةَ فَلْتَُقْم َطآآآآئَِفٌة م× äْمَت لَُهُم الص تَُقْم َطَ
ْ
َالةَ فَل äْمَت لَُهُم الص تَُقْم َطَ
ْ
َالةَ فَل äْمَت لَُهُم الص تَُقْم َطَ
ْ
َالةَ فَل äقققَقْمَت لَُهُم الص

َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
فقوN  }َوîَِذا ُكنَت َوîَِذا ُكنَت َوîَِذا ُكنَت َوîَِذا ُكنَت فففِفيِهْم فَأ

تَُقمْ فَ فَ فَ فَ {هنا أمر با�ماعة  سبحانه وتعا©
ْ
تَُقمْ ل
ْ
تَُقمْ ل
ْ
تَُقمْ ل
ْ
تَُقْم { هذا من جهة إثبات األمر ال�8 وهو ،الوجوبواألصل x األوامر  }ل

ْ
تَُقْم فَل
ْ
تَُقْم فَل
ْ
تَُقْم فَل
ْ
فَل

َعَك  äنُْهم م َعَك ئَِفٌة م× äنُْهم م َعَك ئَِفٌة م× äنُْهم م َعَك ئَِفٌة م× äنُْهم م  }طَطَطََطآآآآئَِفٌة م×
ِت {، فرض ع� بأنهأهل العلم القائل�  إ هيعÏ ما ذهب  P ما ذهبنا: اآليةوهذا الوجه ا�ا� x دالN  ،ثم كرر األمر

ْ
َأ
ْ
Xِت َو
ْ
َأ
ْ
Xِت َو
ْ
َأ
ْ
Xِت َو
ْ
َأ
ْ
Xَو

 مَ 
ْ
 مَ وا
ْ
 مَ وا
ْ
 مَ وا
ْ
وا
�� ْ فَلْيَُصل�� يَُصلوا
ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
وا
�� ْخَرى لَْم يَُصل��

ُ
ْخَرى لَْم يَُصلئَِفٌة أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصلئَِفٌة أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصلئَِفٌة أ
ُ
ويك� عن الطائفة ا�انية �ا أمر اهللا و ®ن فعل الطائفة األوè ُ¶زئ ول ،أيضا أمر }َعَك َعَك َعَك َعَك طَطَطََطآآآآئَِفٌة أ
 َمَعَك {وجل الطائفة ا�انية  عز

ْ
 َمَعَك وا
ْ
 َمَعَك وا
ْ
 َمَعَك وا
ْ
وا
�� ْ فَلْيَُصل�� يَُصلوا
ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
يَُصلوا

ْ
 فَل
ْ
وا
�� ْخَرى لَْم يَُصل��

ُ
ْخَرى لَْم يَُصلئَِفٌة أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصلئَِفٌة أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصلئَِفٌة أ
ُ
ِت َطآآآآئَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xِت َطَو
ْ
َأ
ْ
Xِت َطَو
ْ
َأ
ْ
Xِت َطَو
ْ
َأ
ْ
Xكتُ لو ®ن صالة ا�ماعة فرض كفاية ال اً إذ }َو َ�ِ 

 .يش وأحفظ �م من أن يباغتهم عدوهم فيستبيح بيضتهمبالطائفة األوè ألن هذا أفضل للج
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أن اهللا  :يعÇ عنه ا:عض بفرض الع� من هذه اآلية P وجوب صالة ا�ماعة وجوبا عينيا أي أو ما ثم وجه اÒاللة ا�ا�ة
وجل �م x  ومع هذا لم يرخص اهللا عز ،خوفو شدةحال  وîنما ،ليس حال طمأنينة وحال هدوء وجل أمر بها x حالٍ  عز

 .هذا اÒين ترك ا�ماعة بل أمرهم بها ألنها شع¯ة من أعظم شعائر
 {أخرى وc قول اهللا سبحانه وتعا©  آيةثم ذكرنا  ،هناذكر اzيهذا  

َ
 ُجوِد فَال
َ
 ُجوِد فَال
َ
 ُجوِد فَال
َ
ُجوِد فَال ��  السيَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©َ الس��

َ
 السيَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©
َ
 السيَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©
َ
يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ©

يدعو إ© الصالة وقد ورد x  أنا�قصود  -عنه با�زء عن ال� ألن السجود عÇ-ّ�ت اÒعوة إ© الصالة فُ  }يَْستَِطيُعونَ يَْستَِطيُعونَ يَْستَِطيُعونَ يَْستَِطيُعونَ 
 «aفمن ®ن  ،وجل ا�ح8 يقال �م اسجدوا هللا عز أهلنه يكون يوم القيامة يقال ل� أ �تفس¯ هذه اآلية قول ا

أما ال�فر وا�نافق  ،ه يسجدإنف هيتهووîلوجل  اهللا عز ةبربوبييسجد هللا x األرض طواعية أي باختياره وîيمانا وîيقانا 
َوقَْد َ®نُوا َوقَْد َ®نُوا َوقَْد َ®نُوا َوقَْد َ®نُوا {: وجه اÒاللة من هذه اآلية أن اهللا �ا قال ،يقوى P السجود فيعود ظهره والعياذ باهللا طبقا فيخر P قفاه ال

ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ  ��  السيُْدَعْوَن إِ©َ الس��
َ
 السيُْدَعْوَن إِ©
َ
 السيُْدَعْوَن إِ©
َ
 .الصالة وهم سا�ون إ©: أي }يُْدَعْوَن إِ©
 «aعوة هنا بأنها الصال �اÒا�سجدف� إجابة ا x أوذلك  ،ة x الصحيح وروي x نه �ا جاءه ابن أم مكتوم كما جاء
 إن ا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع وال أجد قائدا ( رسول اهللا يا: فقال N �إ© الرسول  ابن أم مكتوم جاءأن  �نه أالس

أتسمع أتسمع أتسمع أتسمع : (فقال N  �ابن أم مكتوم د%ه اa»  ثم �ا وè ،،،،))))نعمنعمنعمنعم    (((( :�فقال اa»  ؟يالئمÏ أفتجد W رخصة أن أص§ x بي�
 ....))))ال أجد لك رخصةال أجد لك رخصةال أجد لك رخصةال أجد لك رخصة(((( وÍ رواية ))))أجبأجبأجبأجب(((( قال ،نعم: قال -أي اÒا� اzي يدعو للصالة- ))))اaداء؟اaداء؟اaداء؟اaداء؟

  «aا� هنا ب �ف� اÒا�سجد وا�الة أم ن يص§ ابن أإجابة ا x §ه ال� قد ¶د بعض الصعوبة أن يصXحا P مكتوم
ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ ُجوِد وَُهْم َسالُِمونَ {P أن قول اهللا عز وجل فهذا يدل  ،هذه ��  السَوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©َ الس��

َ
 السَوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
 السَوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©
َ
نه ال يتم إجابتهم �ذه اÒعوة أأي  }َوقَْد َ®نُوا يُْدَعْوَن إِ©

  .إال إذا فعلوا مثل ما أمر اa» ابن أم مكتوم أن يصليها مع ا�سلم� x ا�ساجد
 {: قول اهللا عز وجلالقائل� أن صالة ا�ماعة فرض ع� c عند  :اÒ ل ا�الث �

ْ
َ®ةَ َواْرَكُعوا äالز 

ْ
َالةَ َوآتُوا äالص 

ْ
يُموا ِ 

ْ
َ®ةَ َواْرَكُعوا äالز 

ْ
َالةَ َوآتُوا äالص 

ْ
يُموا ِ 

ْ
َ®ةَ َواْرَكُعوا äالز 

ْ
َالةَ َوآتُوا äالص 

ْ
يُموا ِ 

ْ
َ®ةَ َواْرَكُعوا äالز 

ْ
َالةَ َوآتُوا äالص 

ْ
قققِقيُموا

َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ

اِكِع�َ  äاِكِع�َ َمَع الر äاِكِع�َ َمَع الر äاِكِع�َ َمَع الر äَمَع الر { 
وا�علوم أن أي أمر �� إذا ®ن  ،ن اهللا عز وجل أمر ا�صل� أن ير�عوا مع الراكع�أن اآلية وجه اÒاللة منها هنا إف

 ،وجل به مر إال إذا أÄ به P ذلك الوجه وذلك ا�ال اzي أمر اهللا عزذا األ�مقيدا بصفة أو حال لم يكن ا�سلم Óتثال 
 Nية األهمية وقو� x اِكِع�َ {وهذا أمر äَمَع الر 

ْ
اِكِع�َ َواْرَكُعوا äَمَع الر 
ْ
اِكِع�َ َواْرَكُعوا äَمَع الر 
ْ
اِكِع�َ َواْرَكُعوا äَمَع الر 
ْ
وجل إال إذا  تتم الصالة P الوجه اzي أمر اهللا عز يدل P أنه ال }َواْرَكُعوا

  .ل� بنيت zلكأداها ا�ص§ P الوت¯ة ال� تكون مع ا�ماعة x ا�ساجد ا
وهو وهو وهو وهو     ،،،،اzي سيأتينا بعد قليل سنقرؤهاzي سيأتينا بعد قليل سنقرؤهاzي سيأتينا بعد قليل سنقرؤهاzي سيأتينا بعد قليل سنقرؤه    ����حديث أÂ هريرة حديث أÂ هريرة حديث أÂ هريرة حديث أÂ هريرة     هوهوهوهو: ع�ند القائل� أن صالة ا�ماعة فرض ع اÒ ل الرابع �

«aقول ا«aقول ا«aقول ا«aا�نافق� صالة الصبح (((( � قول ا P ا�نافق� صالة الصبح أثقل الصالة P ا�نافق� صالة الصبح أثقل الصالة P ا�نافق� صالة الصبح أثقل الصالة P ثم قالثم قالثم قالثم قال) ) ) ) فيهما ألتوهما ولو حبوافيهما ألتوهما ولو حبوافيهما ألتوهما ولو حبوافيهما ألتوهما ولو حبوا    ولو يعلمون ماولو يعلمون ماولو يعلمون ماولو يعلمون ما    ،،،،ءءءءوصالة العشاوصالة العشاوصالة العشاوصالة العشاأثقل الصالة    � 
حّرق عليهم حّرق عليهم حّرق عليهم حّرق عليهم أأأأيشهدون الصالة فيشهدون الصالة فيشهدون الصالة فيشهدون الصالة ف    ثم أخالف إ© رجال الثم أخالف إ© رجال الثم أخالف إ© رجال الثم أخالف إ© رجال ال    ،،،،ثم آمر þطب فيحتطبثم آمر þطب فيحتطبثم آمر þطب فيحتطبثم آمر þطب فيحتطب    ،،،،صالة فتقامصالة فتقامصالة فتقامصالة فتقامولقد هممت أن آمر بالولقد هممت أن آمر بالولقد هممت أن آمر بالولقد هممت أن آمر بال((((

        ....))))بيوتهم باaاربيوتهم باaاربيوتهم باaاربيوتهم باaار
 «aأن ا P ًالصحيح� فيه داللة واضحة وقوية جدا x بوي الكريم ا�خرجaبعقوبة هؤالء القوم  مّ إنما هَ  �هذا اللفظ ا

وîنما همه بأمر �� وهو ، ذلك � نه حاشاهإبأمٍر ðالٍف �% ف �» اa يمكن أن يهمX  äخلفهم عن صالة ا�ماعة وال
 Nطب فيحتطب    ،،،،بالصالة فتقامبالصالة فتقامبالصالة فتقامبالصالة فتقام    مرمرمرمرولقد هممت أن آولقد هممت أن آولقد هممت أن آولقد هممت أن آ(قوþ طب فيحتطبثم آمرþ طب فيحتطبثم آمرþ طب فيحتطبثم آمرþ حّرق عليهم حّرق عليهم حّرق عليهم حّرق عليهم أأأأيشهدون الصالة فيشهدون الصالة فيشهدون الصالة فيشهدون الصالة ف    ثم أخالف إ© رجال الثم أخالف إ© رجال الثم أخالف إ© رجال الثم أخالف إ© رجال ال    ،،،،ثم آمر

 .هّم بهذا األمر �اآلن  )بيوتهم باaاربيوتهم باaاربيوتهم باaاربيوتهم باaار
وîنما  ،ال ؟ن أن تقع P أمر Óكن يقام x بيت فيسقط الواجب بهÓك ؟هل العقوبة هنا Óكن أن تقع P أمٍر مندوب�

فهنا هذا اzي يص§ x بيته ، ه العقوبات ال8عية وهو ترك الواجباتتناوX يوهو اz ،تع� R P مسلميP ترك واجب 
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«aحكم ا x � ستحق العقوبة ال8عيةم. 
فنقول سنذكر هذه األمور ونبينها بإذن اهللا  ؟احتجوا P ذلك بأمور نه فرض كفايةأ إ©إن اzين ذهبوا : ن قال قائلفإ

فرض كفاية أنهم قالوا  بأنهألن اzين قالوا  ،إنما ترك العقوبة لسبب �� آخر � نهألكن القول x هذا ا�ديث  ،تعا©
«aذكرذكرذكرذكر    ب�ب�ب�ب�امتنع عن هذا لسبامتنع عن هذا لسبامتنع عن هذا لسبامتنع عن هذا لسب     ،ال: فنقول ،عن العقوبة ولو ®ن متعينا لعاقبهم بها � امتنع اx اx اx اx ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    ا : : : :    
Ñّرق باaار إال رب Ñّرق باaار إال رب Ñّرق باaار إال رب Ñّرق باaار إال رب     الالالال( :نه قالأ �إنما ترك عقوبة هؤالء ألنه قد ثبت عنه  �هو السبب الصحيح هو أنه  ::::السبب األولالسبب األولالسبب األولالسبب األول

، وترك األمر وهو ا�م باXحريق �ذا السبب � و�ذا امتنع عنها اa» ،�وز ألي رجل ®ن فهنا العقوبة باaار ال )اaاراaاراaاراaار
  .شهور خالفه عند بعض طالب العلما� ®ن نîو بب الصحيحبب الصحيحبب الصحيحبب الصحيحوهذا هو السوهذا هو السوهذا هو السوهذا هو الس

لوال ما x ا:يوت من النساء واzرية لوال ما x ا:يوت من النساء واzرية لوال ما x ا:يوت من النساء واzرية لوال ما x ا:يوت من النساء واzرية ( :نه قالأورد x هذا ا�ديث x رواية عند بعض أهل ا�ديث  ما ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    السببالسببالسببالسبب
̄ه  ةابن ماجرواه  ،هذا اللفظ األخ¯ هو حقيقة ضعيف )هم بمسلم�هم بمسلم�هم بمسلم�هم بمسلم�    هم بمسلم� ماهم بمسلم� ماهم بمسلم� ماهم بمسلم� ما    ماماماما    ،،،،�ّرقت عليهم بيوتهم باaار�ّرقت عليهم بيوتهم باaار�ّرقت عليهم بيوتهم باaار�ّرقت عليهم بيوتهم باaار وغ

 فالرواية²تمل تفرده وزيادته هنا  ال الزيادةن مع8 ضعيف ا�ديث أل ووأب، مع8 رواية أÂولكنه من  ،ةوا:يهß åاع
مر بالصالة فتقام ثم مر بالصالة فتقام ثم مر بالصالة فتقام ثم مر بالصالة فتقام ثم آآآآولقد هممت أن ولقد هممت أن ولقد هممت أن ولقد هممت أن (: �إذن يكون األمر عندنا هنا اآلن أن قوN  �،ثبت عن اa» ت ال ضعيفةبهذا 
بعدة  وا�ديث طبعا روَي  )حّرق عليهم بيوتهم باaارحّرق عليهم بيوتهم باaارحّرق عليهم بيوتهم باaارحّرق عليهم بيوتهم باaارأأأأيشهدون الصالة فيشهدون الصالة فيشهدون الصالة فيشهدون الصالة ف    ف إ© رجال الف إ© رجال الف إ© رجال الف إ© رجال المر þطب فيحتطب ثم أخالمر þطب فيحتطب ثم أخالمر þطب فيحتطب ثم أخالمر þطب فيحتطب ثم أخالآآآآ

ذكرته  ألفاظ كث¯ة ليس يعنينا هذا x لفظ ا�ديث وما )مر þزم من حطبمر þزم من حطبمر þزم من حطبمر þزم من حطبآآآآثم ثم ثم ثم (طيب x بعض الروايات  ،ألفاظ أخرى
 ؟هو من أي جهة ن صالة ا�ماعة فرضيتها فرضية ع�أقلنا ب ة ا�ديث P ماداللإذن ، قبل قليل

ارتكبوا خطأ �عيا وهو وهو أن هؤالء  إال بأمر �� صحيح � يهمّ  وال، همä بتحريقهم �أن اa»  طجهة فقهو من  
̄ه فهنا استحقوا العقوبة ال8عية وال أو �مع اa»  تر�هم صالة ا�ماعة x مساجد ا�سلم� يستحق ا�سلم  مع غ

 .هذا هو اÒ ل الرابع وهو اÒ ل األول من السنة ،جب متع� عليهالعقوبة ال8عية إال P ترك وا
ال� ذكرناها قبل ال� ذكرناها قبل ال� ذكرناها قبل ال� ذكرناها قبل     تهُ تهُ تهُ تهُ مَ مَ مَ مَ مكتوم قال N 9َِ مكتوم قال N 9َِ مكتوم قال N 9َِ مكتوم قال N 9َِ     أمأمأمأمقال البن قال البن قال البن قال البن     �أنه أنه أنه أنه : األعيانx وجوب صالة ا�ماعة P  :أما اÒ ل اrامس �
قائدا يالئمÏ أفتجد W رخصة أن أص§ x قائدا يالئمÏ أفتجد W رخصة أن أص§ x قائدا يالئمÏ أفتجد W رخصة أن أص§ x قائدا يالئمÏ أفتجد W رخصة أن أص§ x إن ا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع وال أجد إن ا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع وال أجد إن ا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع وال أجد إن ا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع وال أجد ((((رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا     فقال N يافقال N يافقال N يافقال N يا    هههه�ا جاء�ا جاء�ا جاء�ا جاءنه نه نه نه أأأأقليل قليل قليل قليل 
وÍ وÍ وÍ وÍ ، ، ، ، ))))أجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصة    الالالال((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    ))))أتسمع اaداء؟أتسمع اaداء؟أتسمع اaداء؟أتسمع اaداء؟    ((((        فقال Nفقال Nفقال Nفقال N    �ثم �ا وè د%ه اa» ثم �ا وè د%ه اa» ثم �ا وè د%ه اa» ثم �ا وè د%ه اa»     ،،،،))))نعمنعمنعمنعم((((        � N اN«a اN«a اN«a اa»ل ل ل ل فقافقافقافقا    ؟؟؟؟بي�بي�بي�بي�
  ....رواه اإلمام أ¸د وأبو داود وهو حديث صحيحرواه اإلمام أ¸د وأبو داود وهو حديث صحيحرواه اإلمام أ¸د وأبو داود وهو حديث صحيحرواه اإلمام أ¸د وأبو داود وهو حديث صحيح    ))))فأجبفأجبفأجبفأجب((((رواية رواية رواية رواية 

يالئمه وا�دينة كث¯ة ا�وام  اً قائد ¶د يقوى وال رجل ضعيف ال هذا رجل كفيف ؟هذا ا�ديث اآلن يدaا P ماذا
ألن صالة ا�ماعة واجبة وجوبا ألن صالة ا�ماعة واجبة وجوبا ألن صالة ا�ماعة واجبة وجوبا ألن صالة ا�ماعة واجبة وجوبا ؟ اذا� ،بlك ا�ماعة �يعÏ تنتابها السباع كث¯اً ومع هذا لم يرخص N اa»  ،والسباع
ألنه إنما هو  ،¶يب اÒا� ف� من سمع اaداء وجب عليه أن ،وجوب صالة ا�ماعة بسماع اaداء �فعلق اa»  ،،،،عينياعينياعينياعينيا

  .تكون x ا:يوت يعÏ الصالة ال ،يكون x ا�سجد
نه أالصحيح لكنه حديث P  مع هذا ا�ديث هناك حديث نش¯ إ ه ألنه كث¯ا ما يذكره أهل العلم جنباً إ© جنب

 Nا�سجد    الالالال((((    فيما روي عنه طبعاً  �ضعيف وهو قو x ا�سجدصالة �ار ا�سجد إال x ا�سجدصالة �ار ا�سجد إال x ا�سجدصالة �ار ا�سجد إال x يثبت عن  ال ضعيفا�ديث  لكن هذا ))))صالة �ار ا�سجد إال
 «aو �اîو ذلك ،اً ن ®ن معناه صحيحÃائف وrك ا�ماعة للمعذورين أصحاب األعذار ®�ريض واlنما يرخص بîو. 
    ����أنه أنه أنه أنه حديث ابن عباس رحديث ابن عباس رحديث ابن عباس رحديث ابن عباس ر���� اهللا عنهما  اهللا عنهما  اهللا عنهما  اهللا عنهما : P وجوب صالة ا�ماعة وهو اÒ ل ا�الث من السنة :اÒ ل السادس �

تباع تباع تباع تباع ااااأي أي أي أي ((((    تباعهتباعهتباعهتباعهاااامن من من من     ،،،،))))لم تقبل منه الصالة ال� صالهالم تقبل منه الصالة ال� صالهالم تقبل منه الصالة ال� صالهالم تقبل منه الصالة ال� صالها    تباعه عذرتباعه عذرتباعه عذرتباعه عذراااااaداء فلم يمنعه من اaداء فلم يمنعه من اaداء فلم يمنعه من اaداء فلم يمنعه من من سمع من سمع من سمع من سمع ((((: : : : قالقالقالقال    فيما روي عنهفيما روي عنهفيما روي عنهفيما روي عنه
أبو داوود وابن حبان واÒارقطÏ أبو داوود وابن حبان واÒارقطÏ أبو داوود وابن حبان واÒارقطÏ أبو داوود وابن حبان واÒارقطÏ ا�ديث أخرجه ا�ديث أخرجه ا�ديث أخرجه ا�ديث أخرجه     ،،،،أو مرضأو مرضأو مرضأو مرض    خوٌف خوٌف خوٌف خوٌف : : : : قالقالقالقال    ؟؟؟؟العذرالعذرالعذرالعذر    ل ابن عباس بعد ذلك مال ابن عباس بعد ذلك مال ابن عباس بعد ذلك مال ابن عباس بعد ذلك ماسئسئسئسئ    ،،،،))))ا�ناديا�ناديا�ناديا�نادي

 .وبعضهل العلم صححهوبعضهل العلم صححهوبعضهل العلم صححهوبعضهل العلم صححه    ،،،،وحسنه بعض أهل العلموحسنه بعض أهل العلموحسنه بعض أهل العلموحسنه بعض أهل العلم
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Ã حال إنما ذكرناه عرضا R Pما ،ن P اللة منهÒذهب إ ه القائلون بأن صالة ا�ماعة فرض ع�  وا�ديث وجه ا
 P رجل مسلم بالغ هو Ïمسلم يع Rداء( :قال �نه أaداء  )من سمع اaفلم يمنعه من إجابة ا�نادي عذر يمنعه من ا
أو ترك استقبال ، ا متعينا عليه كمن ترك الوضوءتقبل إال إذا ®ن ترك واجب وال يقال أن الصالة ال ،ن الصالة ال تقبل منهإف

أما إذا ®ن فعل Åء x الصالة يعÏ يؤثر فيها تأث¯ا يس¯ا فإن الصالة تقبل  ،تقبل منه وما إ© ذلك فإن الصالة ال، القبلة
ث اÒال P وجوب صالة هذا ا�دي، تقبل منه الصالة وا�الة هذه عليه عينياً فإنها ال اً واجب يئاً أما إذا ®ن ترك ش ،منه

 .ا�ماعة
وهو من األدلة القوية ال� وهو من األدلة القوية ال� وهو من األدلة القوية ال� وهو من األدلة القوية ال� ثبت x صحيح مسلم ثبت x صحيح مسلم ثبت x صحيح مسلم ثبت x صحيح مسلم     ماماماما :هو األعيانمن أدلة وجوب صالة ا�ماعة P  :اÒ ل السابع �
من ýه أن يل¿ اهللا غدا من ýه أن يل¿ اهللا غدا من ýه أن يل¿ اهللا غدا من ýه أن يل¿ اهللا غدا ((((: : : : قالقالقالقال    ����نه نه نه نه أأأأثبت عن ابن مسعود x صحيح مسلم ثبت عن ابن مسعود x صحيح مسلم ثبت عن ابن مسعود x صحيح مسلم ثبت عن ابن مسعود x صحيح مسلم     ماماماما    ،،،،®إلßاع من الصحابة P ذلك®إلßاع من الصحابة P ذلك®إلßاع من الصحابة P ذلك®إلßاع من الصحابة P ذلك    كأنهاكأنهاكأنهاكأنها

P مسلما فليحافظP مسلما فليحافظP مسلما فليحافظP ا�دى و ا�دى و ا�دى و ا�دى و    ،،،،حيث ينادى بهنحيث ينادى بهنحيث ينادى بهنحيث ينادى بهن     هؤالء الصلوات هؤالء الصلوات هؤالء الصلوات هؤالء الصلواتمسلما فليحافظ  ا�دى ا�دى ا�دى ا�دىîîîîفإنهن من سفإنهن من سفإنهن من سفإنهن من سوîنكم وîنكم وîنكم وîنكم     ،،،،ن اهللا �ع aبيكم سن اهللا �ع aبيكم سن اهللا �ع aبيكم سن اهللا �ع aبيكم س
وما من وما من وما من وما من     ،،،،لتملتملتملتمضلضلضلضلولو أنكم تر�تم سنة نبيكم لولو أنكم تر�تم سنة نبيكم لولو أنكم تر�تم سنة نبيكم لولو أنكم تر�تم سنة نبيكم ل    ،،،،لو صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف x بيته ل�lتم سنة نبيكملو صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف x بيته ل�lتم سنة نبيكملو صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف x بيته ل�lتم سنة نبيكملو صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف x بيته ل�lتم سنة نبيكم
يرفعه بها يرفعه بها يرفعه بها يرفعه بها وووو    ،،،،حسنةحسنةحسنةحسنةاهللا N بكل خطوة sطوها اهللا N بكل خطوة sطوها اهللا N بكل خطوة sطوها اهللا N بكل خطوة sطوها رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إ© مسجد من هذه ا�ساجد إال كتب رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إ© مسجد من هذه ا�ساجد إال كتب رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إ© مسجد من هذه ا�ساجد إال كتب رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إ© مسجد من هذه ا�ساجد إال كتب 

ولقد ®ن الرجل يؤولقد ®ن الرجل يؤولقد ®ن الرجل يؤولقد ®ن الرجل يؤGGGG به يهادى ب�  به يهادى ب�  به يهادى ب�  به يهادى ب�     ،،،،معلوم اaفاقمعلوم اaفاقمعلوم اaفاقمعلوم اaفاق    ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافٌق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافٌق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافٌق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافٌق ، ، ، ، درجة وÑط عنه بها سيئةدرجة وÑط عنه بها سيئةدرجة وÑط عنه بها سيئةدرجة وÑط عنه بها سيئة
 ....))))الرجل� حº يقام x الصفالرجل� حº يقام x الصفالرجل� حº يقام x الصفالرجل� حº يقام x الصف

و�يف أخÇوا أن من  ،ههميتأ و�يف يرونأثر عظيم 8Ñ كيف ®ن الصحابة يعتنون بهذا األمر  ،سبحان اهللا العظيم 
األثر هو أثر  ،معلوم اaفاق ،نه ما ®ن يتخلف عن الصالة إال منافقأو ،نه P خطرأو ،نه ضال والعياذ باهللاأترك هذا 

 8Ñ يعاوعظيم وهو من األدلة العظيمة ألن هذاß م بلسان الصحابة	هذا فهو  ،يت x الف من الصحابةð N وال يعلم
 .ßا%ت P اإلطالقإلأفضل ا �إßاع الصحابة  ،أهل العلم ®إلßاع عند

 Ñُ به يهادى Gالصف ،ملمريض يؤ x يوضع ويوقف ºبه بقليل يهادى مهاداة ح Hن إف ،هذا الرجل يمسكه من يد ويم
 .يlك صالة ا�ماعة كن الل، يقوى P القيام جلس وص¹ جالسا ن ®ن الîو ،®ن يقوى P القيام قام

�  «aمرض ا�وت �نه �ا ®ن مريضا إف ،�انظروا إ© فعل ا Íاس خرج  ،وaن أبو بكر يص§ باËاس وهم  �وaإ© ا
فأين هذا Óن  ،وأصحابه �هكذا فعل خيار هذه األمة اa» الكريم  ،ثم جاء وجلس -وار أÂ بكر وص¹ معه ،يصلون

يعÏ من -ثم Ñتجون بقول فالن وفالن أن هذا فالن  ؟ة ا�ماعةي�lون صالة ا�ماعة؟ وأين هذا Óن يتخلفون عن صال
هذا 9ه  ،يقول أنها فرض كفاية وما إ© ذلك منو، الصحيح أنها سنة Pنه ¶وز x صالة ا�ماعة أيقول بكذا و -ا�شايخ

�لقة القادمة بقية وسأب� إن شاء اهللا x ا ،Ñصل من بعض األخوة هداهم اهللا عز وجل قيقة من اaقص اzي ربماح
 .آخر وبعد ذلك نت	م عن موضوع ،لكن سأب� ذلك þول اهللا وقوته ،إال شيئاً يس¯ا ن ®ن لم يبَق îاألدلة و

    ))))��������((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
نستكمل األدلة  ،ستدل بها القائلون بأن صالة ا�ماعة فرض P األعيانا®ن حديثنا x ا�لقة ا�اضية عن األدلة ال� 

ألن األدلة ال�  -ولع§ اكت� بهذا اÒ ل األخ¯-وجل  مستعينا باهللا تعا© عز فنقول ،ذن اهللا تعا©إبx هذه ا�لقة 
 .نستدل بها بأكg من ذلك لكن يك� هذه األدلة

: : : : قالقالقالقال    �ثبت x صحيح مسلم أن أبا سعيد اrدري ثبت x صحيح مسلم أن أبا سعيد اrدري ثبت x صحيح مسلم أن أبا سعيد اrدري ثبت x صحيح مسلم أن أبا سعيد اrدري     ماماماما: هو األعيانمن أدلة وجوب صالة ا�ماعة P  :امناÒ ل ا� �
    ....))))همهمهمهمؤؤؤؤأقرأقرأقرأقر    باإلمامةباإلمامةباإلمامةباإلمامةإذا ®نوا ثالثة فليؤمهم أكÇهم أو فليؤمهم أحدهم وأحقهم إذا ®نوا ثالثة فليؤمهم أكÇهم أو فليؤمهم أحدهم وأحقهم إذا ®نوا ثالثة فليؤمهم أكÇهم أو فليؤمهم أحدهم وأحقهم إذا ®نوا ثالثة فليؤمهم أكÇهم أو فليؤمهم أحدهم وأحقهم : (: (: (: (�اهللا اهللا اهللا اهللا     قال رسولقال رسولقال رسولقال رسول
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�ا ®ن هؤالء ا�ماعة ه نإف )حدهمحدهمحدهمحدهمأأأأفليؤمهم فليؤمهم فليؤمهم فليؤمهم ( �P وجوب صالة ا�ماعة P األعيان قوN : : : : وجه اÒاللة من هذا ا�ديثوجه اÒاللة من هذا ا�ديثوجه اÒاللة من هذا ا�ديثوجه اÒاللة من هذا ا�ديث
 )حدهمحدهمحدهمحدهمأأأأفليؤمهم فليؤمهم فليؤمهم فليؤمهم (x قوN  ��ب �ا أمرهم اa»  ولو ®ن صالة ا�ماعة ال ،حدهم x الصالةأأن يؤمهم  �أمر  ،ثالثة

 P من األدلة الواضحة cأو وجوب صالة ا�ماعةوهذا أمر ج§ واضح و «aتكرر طلبه وأمره بها �ن ا. 
باإلضافة إ© ما ورد x كتاب اهللا عز  �عليها أقوال كث¯ة عن اa»  تظافرالحظوا م  صالة ا�ماعة P هذا ا�ال  �
نه ص¹ صالة لوحده إال x مرض موته اzي أx حياته 9ها  �فظ عن اÑُ «a ال  ،لصالة ا�ماعة �ثم مالزمته  وجل

 .�توÍ منه 
 نالصالة عبل حº إذا فاتته  ،نه صx ¹ بيته منفردا حx º سفره ®ن يص§ ß xاعةأ �أما غ¯ ذلك فلم ينقل عنه  �

ذان وîقامة x أب �صالها  )صالة الع´(ا��8ون عن الصالة الوسطى  مشغله وقتها كما حصل ذلك x اrندق ح�
 .ßاعة

̄ه x  اً و�ا ®ن مسافر   الصحيح�كما جاء x حديث أÂ قتادة وغ
ً
 فاتتهم صالة الفجر Xعبهم x الليل وقد ®ن أمر بالال

 �ف�ن أول من استيقظ رسول اهللا  ،استيقظوافما  ،وغفل بالل ونام من اXعب ،أن يرقب �م الفجر حº ال يذهب عنهم
R هذا عناية  ا فصلوا صالة الصبح x م�ن آخر ßاعةئووقال ار²لوا ثم ار²لوا ثم أذنوا وتوض �ثم قام اa»  ،�وعمر 

 . لوجوب صالة ا�ماعة �كب¯ة منه 
ه اهللا تعا© يقول  الشاف الشاف الشاف الشاف و�ذا  وهذا هو القول الصحيح x  """"عذرعذرعذرعذرمن من من من إال إال إال إال     ----اعةاعةاعةاعةأي ترك ا�مأي ترك ا�مأي ترك ا�مأي ترك ا�م----ال أرخص ألحد x تر�ها ال أرخص ألحد x تر�ها ال أرخص ألحد x تر�ها ال أرخص ألحد x تر�ها """"̧ر

ه اهللا تعا©   .نه ®ن يرى أنها فرض ع� R P م	ف قادر P إتيان ا�سجد من ا:الغ�أمذهبه ̧ر
ه اهللا تعا© x كتابه األوسط    ���� ه اهللا تعا© x كتابه األوسطابن ا�نذر ̧ر ه اهللا تعا© x كتابه األوسطابن ا�نذر ̧ر ه اهللا تعا© x كتابه األوسطابن ا�نذر ̧ر ذكر حضور ا�ماعة P ( ابب: يقول )ßا%ت �:اً ßا%ت �:اً ßا%ت �:اً ßا%ت �:اً إلإلإلإلاzي يذكر فيه ااzي يذكر فيه ااzي يذكر فيه ااzي يذكر فيه ا(    ابن ا�نذر ̧ر

ي ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم اz )ندب ن بعدت مناز�م عن ا�سجد ويدل P أن شهود ا�ماعة فرض الîو ،العميان
وÍ ) أجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصة    الالالال(: �خ فقال اa» إل )......إن ا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع(رسول اهللا  �ا قال يا"ذكرناه قبل قليل 

 لخإ...)فائتهافائتهافائتهافائتها(وÍ رواية  )فأجبفأجبفأجبفأجب(رواية 
فدلت  :x أثناء ا:اب ثم قال ،ذكر 
ويف اaفاق P تارك شهود العشاء والصبح ß xاعة: ا�نذر بعد ذلكا�نذر بعد ذلكا�نذر بعد ذلكا�نذر بعد ذلك    قال ابنقال ابنقال ابنقال ابن    ����

البن أم  �فمما دل عليه قوN  ،عذر P N وجوب فرض ا�ماعة P من ال )وذكر �موعة أدلة(األخبار ال� ذكرت 
 .خصة N فا:ص¯ أوè أال يكون N رخصةر فإذا ®ن األعØ ال) أجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصة    الالالال(مكتوم وهو 3ير 

ق P قوم 
لفوا عن الصالة بيوتهم �وÍ اهتمامه : قال � أي أنها -أب� ا:يان P وجوب فرض ا�ماعة  ؛بأن Ñر×
 .ليس بفرض وعّمامن 
لف عن ندب  �إذ غ¯ جائز أن يتهدد رسول اهللا  -فرض P األعيان

� Âه اهللا ويؤيده حديث أ أما أما أما أما     ----����أي أبو هريرة أي أبو هريرة أي أبو هريرة أي أبو هريرة ----: : : : رجال خرج من ا�سجد بعد ما أذن ا�ؤذن فقالرجال خرج من ا�سجد بعد ما أذن ا�ؤذن فقالرجال خرج من ا�سجد بعد ما أذن ا�ؤذن فقالرجال خرج من ا�سجد بعد ما أذن ا�ؤذن فقال(((( هريرة أن قال ̧ر
  ....))))هذا فقد عهذا فقد عهذا فقد عهذا فقد عIIII أبا القاسم أبا القاسم أبا القاسم أبا القاسم

ه اهللا تعا© ولو ®ن ا�رء ð¯ا x ترك ا�ماعة وîتيانها لم ¶ز ¶ب عليه أن  أن يعF من 
لف عما ال قال ابن ا�نذر ̧ر
ه اهللا واألخبار : قال ،ا�ماعة x حال اrوف دل P أن ذلك x حال األمن أوجبوîنما �ا أمر اهللا جل ذكره óÑ،  xه ̧ر

ولو  ،عذر N أصحاب األعذار تدل P فرض ا�ماعة P من ال إ©ا�ذكورة x أبواب الرخصة x اXخلف عن ا�ماعة 
  .العذر معù ®ن حال العذر وغ¯ حال العذر سواء لم يكن للlخيص x اXخلف عنها x أبواب

 ة®نت غ¯ واجب يlخص لو أنÑتاج  ال أصالولو ®ن  ،�الواحد ويlخص ويقول أنا كذا ويأذن N  ءالفائدة أن يJما 
 .�يكلم اa»  يlخص و¶لس x بيته من غ¯ ما أن�ا احتاج 



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ٥٥ - 

 

ه اهللا تعا© ولو ®ن حال العذر وغ¯ حال العذر سواء لم يكن للlخيص x(: قال اXخلف عنها x أبواب العذر  ̧ر
ùمع( 
�  Nتأكيد فرض ا�ماعة أيضا قو P ودل� )N داء فلم ¶ْب فال صالةaمن يسمع اN داء فلم ¶ْب فال صالةaمن يسمع اN داء فلم ¶ْب فال صالةaمن يسمع اN داء فلم ¶ْب فال صالةaذلك  )من يسمع ا x ©ه اهللا تعا ثم ساق ̧ر

الَةِ {: الشاف  ذكر اهللا األذان بالصالة فقال: وقال: ثم قال ا�ديث äالص 
َ
الَةِ َوîَِذا نَاَدْفتُْم إِ© äالص 
َ
الَةِ َوîَِذا نَاَدْفتُْم إِ© äالص 
َ
الَةِ َوîَِذا نَاَدْفتُْم إِ© äالص 
َ
إَِذا إَِذا إَِذا إَِذا { نه وتعا© وقال اهللا سبحا }..َوîَِذا نَاَدْفتُْم إِ©

 ِäِر اهللا
ْ
 ِذك
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ©

ْ
ةِ ِمن يَْوِم ا�

َ
ال äنُوِدي لِلص ِäِر اهللا

ْ
 ِذك
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ©

ْ
ةِ ِمن يَْوِم ا�

َ
ال äنُوِدي لِلص ِäِر اهللا

ْ
 ِذك
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ©

ْ
ةِ ِمن يَْوِم ا�

َ
ال äنُوِدي لِلص ِäِر اهللا

ْ
 ِذك
َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ©

ْ
ةِ ِمن يَْوِم ا�

َ
ال äنُوِدي لِلص{. 

 Ñل أن يص§ R مكتوبة إال ß xاعة حº ال وصفت أن ال األذان للصلوات ا�كتوبات فأشبه ما �و سنä رسول اهللا 
رخص ،sلو ßاعة مقيمون أو مسافرون من أن ي§ بهم صالة ا�ماعة

ُ
ه اهللا وîمام من - فال أ ئمة األهذا êم الشاف  ̧ر

رخص �ن قدر P صالة ا�ماعة x ترك إتيانها إال من عذر -الكبار
ُ
فصالها منفردا لم تكن  ن 
لف أحدٌ îو ،فال أ

ن أل ،إ%دتها ن من صالها ظهرا قبل صالة اإلمام ®ن عليهإعليه إ%دتها صالها قبل اإلمام أو بعده إال صالة ا�معة ف
ه اهللا ،إتيانها فرض  .هذا 9ه من êم ابن ا�نذر ̧ر

ه اهللا وهو    ختيارختيارختيارختيارااااقول عطاء وطاووس وßاعة من اXابع� وهو قول عطاء وطاووس وßاعة من اXابع� وهو قول عطاء وطاووس وßاعة من اXابع� وهو قول عطاء وطاووس وßاعة من اXابع� وهو وهو  هذا القول اzي ذكرته لكمهذا القول اzي ذكرته لكمهذا القول اzي ذكرته لكمهذا القول اzي ذكرته لكم ه اهللا وهواإلمام أ¸د ̧ر ه اهللا وهواإلمام أ¸د ̧ر ه اهللا وهواإلمام أ¸د ̧ر     ظاهرظاهرظاهرظاهر    اإلمام أ¸د ̧ر
هؤالء أئمة  ،حوالال من األþ¶وز ðالفته  اzي ال �هو اzي دلت عليه اaصوص وهو الصحيح ا�ابت عنه     مذهبهمذهبهمذهبهمذهبه

    وîنكم لووîنكم لووîنكم لووîنكم لو    ،،،،يتخلف عنها إال منافٌق معلوم اaفاقيتخلف عنها إال منافٌق معلوم اaفاقيتخلف عنها إال منافٌق معلوم اaفاقيتخلف عنها إال منافٌق معلوم اaفاق    وماوماوماوماولقد رأيتنا ولقد رأيتنا ولقد رأيتنا ولقد رأيتنا """" :�كبار ذهبوا إ© هذا وقد قرأت لكم آثر ابن مسعود 
 اً اً اً سماه متخلفسماه متخلفسماه متخلفسماه متخلف----صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف صليتم x بيوتكم كما يص§ هذا ا�تخلف 

 أقوال """"للتمللتمللتمللتمضضضضتر�تم سنة نبيكم لتر�تم سنة نبيكم لتر�تم سنة نبيكم لتر�تم سنة نبيكم ل    ولوولوولوولو    ،،،،ل�lتم سنة نبيكمل�lتم سنة نبيكمل�lتم سنة نبيكمل�lتم سنة نبيكم    ----اً
ن اهللا �ع aبيه îو،وîنها من س ا�دى  ،ي ي�lهانه منافق معلوم اaفاق اzأسنة وP P ترك ال كم بالضالل²

تدل P وجوب صالة  ؟تدل P ماذا �ابن مسعود  الربا� عالمR هذه ا�وافز وهذه األقوال القوية من هذا ال ،الس
 .ا�ماعة ووجوب عينيا

 : : : : حناف وقول ا�الكيةحناف وقول ا�الكيةحناف وقول ا�الكيةحناف وقول ا�الكيةقول األقول األقول األقول األوهو وهو وهو وهو     أما اzين قالوا أما اzين قالوا أما اzين قالوا أما اzين قالوا ����الف هذا القولالف هذا القولالف هذا القولالف هذا القول����
صالة ا�ماعة أفضل صالة ا�ماعة أفضل صالة ا�ماعة أفضل صالة ا�ماعة أفضل ((((    قالقالقالقال    ��ديث اa» �ديث اa» �ديث اa» �ديث اa» ت وأدلة أخرى فمن ذلك أنهم يصححون الصالة بدونها افقد تمسكوا بعموم

وحده  يمكن أن يقع اXفضيل إال إذا ®ن صالة ا�ماعة x ا:يت الفذ قالوا وال ))))من صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةمن صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةمن صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةمن صالة الفّذ بسبع وع8ين درجة
فلو ®نت صالة ا�ماعة x  ،يمكن أن يُفاضل ب� واجب ومستحب إطالقاً  إذ ال ،ةجائزة وصالته x ا�سجد جائز

فلو قلنا أن الصالة x  ،نظرهم واجبة �ا حصل اXفاضل بينه وب� الصالة x ا:يت ال� يقول قائل بالوجوب إنها فرض
هم اهللا تعا© هذا ،ا:يت معxù ا�ماعة وصالة x لتفاضل ب� صالة ل�وز لم يكن  ا:يت ال  .نظرهم ̧ر

صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من صالة ا�ماعة أفضل من ( �نقول أن قوN  ،يمكن أن يكون ال أنهبلكن هذا القول وهو تعليقهم P هذا ا�ديث 
ن صالته x إيعÏ أنها إذا أديت x هذا وîنما إذا أداها الشخص x ا:يت وN عذر ف ال ))))صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة الفّذ بسبع وع8ين درجة

P ا:يت، اإلطالق ا�سجد ستكون أفضل x ا:يت صحيحة إن ف اً فإذا ®ن اإلنسان معذور ،ولو أداها x صالته تكون
 .القول هذا هو ،تكون x األجر مثل أجر من صالها x ا�سجد لكنها ال

 )اااا®ن يعمل من العمل صحيحا مقيم®ن يعمل من العمل صحيحا مقيم®ن يعمل من العمل صحيحا مقيم®ن يعمل من العمل صحيحا مقيم    إذا مرض العبد أو سافر كتب N ماإذا مرض العبد أو سافر كتب N ماإذا مرض العبد أو سافر كتب N ماإذا مرض العبد أو سافر كتب N ما( قال �اa»  أنقال بل : قال هؤالء القوم قالوا
 x صحيح مسلموا�ديث. 

ننازع أن  Ãن نقول ال ؟قالوا فهذا الرجل اzي صx ¹ بيته معذورا صالته صحيحة وN األجر اXام ألنه ®ن يص§ x بيته
يعÏ من ®ن يعÏ قاتل x سبيل اهللا مثال وîال  ينساوي مساو و�ذا ال ،من وجه حديث آخر ،يأ÷ اXفضيل من وجه آخر

َقاِعُدوَن {: و�ذا قال اهللا تعا© ،اعد x بيته ولو ®ن القاعد بعذر يريد القتال لكن أقعده العذروالق ،قاعد
ْ
 يَْستَِوي ال

ä
َقاِعُدوَن ال

ْ
 يَْستَِوي ال

ä
َقاِعُدوَن ال

ْ
 يَْستَِوي ال

ä
َقاِعُدوَن ال

ْ
 يَْستَِوي ال

ä
ال



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ٥٦ - 

 

    �� َل اهللا�� äنُفِسِهْم فَض
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهُدوَن xِ َسِبيِل اهللا× بِأ

ْ
ِر َوال َ äóَل اهللاِ ال äنُفِسِهْم فَض

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهُدوَن xِ َسِبيِل اهللا× بِأ

ْ
ِر َوال َ äóَل اهللاِ ال äنُفِسِهْم فَض

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهُدوَن xِ َسِبيِل اهللا× بِأ

ْ
ِر َوال َ äóَل اهللاِ ال äنُفِسِهْم فَض

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهُدوَن xِ َسِبيِل اهللا× بِأ

ْ
ِر َوال َ äóْو:::ِ: ال

ُ
ُ أ ْ̄ ْوَ
ُ
ُ أ ْ̄ ْوَ
ُ
ُ أ ْ̄ ْوَ
ُ
ُ أ ْ̄ ُمْؤِمنَِ� لللَل

ْ
ُمْؤِمنَِ� ِمَن ال
ْ
ُمْؤِمنَِ� ِمَن ال
ْ
ُمْؤِمنَِ� ِمَن ال
ْ
ُمَجاِهِديَن ِمَن ال

ْ
ُمَجاِهِديَن  ال
ْ
ُمَجاِهِديَن  ال
ْ
ُمَجاِهِديَن  ال
ْ
  ال

َ
Pَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
 بِأ

َ
Pَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
 بِأ

َ
Pَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
 بِأ

َ
Pَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
بِأ

ْجراً َعِظيم
َ
َقاِعِديَن أ

ْ
 ال
َ
Pَ ُمَجاِهِديَن

ْ
ْجراً َعِظيم ال

َ
َقاِعِديَن أ

ْ
 ال
َ
Pَ ُمَجاِهِديَن

ْ
ْجراً َعِظيم ال

َ
َقاِعِديَن أ

ْ
 ال
َ
Pَ ُمَجاِهِديَن

ْ
ْجراً َعِظيم ال

َ
َقاِعِديَن أ

ْ
 ال
َ
Pَ ُمَجاِهِديَن

ْ
�� ال َل اهللا�� äَوفَض ùَُْس

ْ
َل اهللا ا� äَوفَض ùَُْس
ْ
َل اهللا ا� äَوفَض ùَُْس
ْ
َل اهللا ا� äَوفَض ùَُْس
ْ
�� ا�  وََعَد اهللا وََعَد اهللا وََعَد اهللا وََعَد اهللا��

>> َقاِعِديَن َدرََجًة َوُ�ـالالَْقاِعِديَن َدرََجًة َوُ�ـال<<
ْ
َقاِعِديَن َدرََجًة َوُ�ـالال
ْ
َقاِعِديَن َدرََجًة َوُ�ـالال
ْ
 اً اً اً ال

َةً }}}}    {{{{اً ْ̧ نُْه َوَمْغِفَرةً َوَر َةً َدرََجاٍت م× ْ̧ نُْه َوَمْغِفَرةً َوَر َةً َدرََجاٍت م× ْ̧ نُْه َوَمْغِفَرةً َوَر َةً َدرََجاٍت م× ْ̧ نُْه َوَمْغِفَرةً َوَر     }}}}َدرََجاٍت م×
أما اXضعيف والفوائد ، أصل ا�واب أصل العمل هو اzي يؤجر عليه وîنما يؤجر P ،ففضل اهللا P القاعد بهذا الش�

فتكون N أجر الصالة لكن اXضعيف اzي Ñصل �ن  ،والفضائل ال� تكون فال يشlك فيها مع من صx ¹ ا�ماعة
 .يكون إال �ن صx ¹ ا�ماعة x ا�سجد صx ¹ ا�ماعة ال

حديث أÂ �ماعة اXفضيل هنا راجع إذا صالها x بيته أو x سوقه كما جاء x بعض أهل العلم قال ا�قصود أن صالة ا
قالوا تضعف إذا ®ن صالها x  )صالة ا�ماعة تضعف P صالة الرجل x بيته وÍ سوقه صالة ا�ماعة تضعف P صالة الرجل x بيته وÍ سوقه صالة ا�ماعة تضعف P صالة الرجل x بيته وÍ سوقه صالة ا�ماعة تضعف P صالة الرجل x بيته وÍ سوقه ����مس وع8ين درجةمس وع8ين درجةمس وع8ين درجةمس وع8ين درجة(هريرة 

 P أن خرج ، هذا األساسن ا�ديث خرج Pأو ،صالته x ا�سجد أفضل منها بهذا الش� ،بيته أو x سوقه ß xاعة
x حديث ابن : قال �ألن الرسول ، عليه وهذا القول طبعا عليه ما ،اXفضيل وقع ب� ßاعة وßاعة ال ب� ßاعة وفرد

 لكن الصحيح ما ،يكون إال ا�نفرد والفّذ ال )صالة ا�ماعة تفضل صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة ا�ماعة تفضل صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة ا�ماعة تفضل صالة الفّذ بسبع وع8ين درجةصالة ا�ماعة تفضل صالة الفّذ بسبع وع8ين درجة( عمر السابق
فإذا ®ن صالها منفردا x بيته فقد عI اهللا عز وجل إذا ®ن ماN  نه تفضله من حيث األصلأا�قصود ذكرته لكم أن 

صx ¹ ا�سجد  نأما إذا ®ن N عذر فله أجر عظيم وN اXضعيف لكن اzي ،عذر وصالته ليست N إال صالة واحدة
®rُطا إ©  ،ته x ا�سجد أفضل�صول أسباب أخرى جعلت صال ؛اzي صx ¹ بيته باتفاق أهل العلم أفضل من

هذا 9ه من األمور  ،وزيادة ا�مع وÃو ذلك من األمور ا�وجبة ود%ء ا�سلم� وما إ© ذلك ،وانتظار الصالة ،ا�سجد
¶ب و ،نها صحيحة ولكن مع اإلثمأأما من ص¹ لغ¯ عذر فصالته P الصحيح  ،ال� تفوت من صx ¹ بيته ولو لعذر

اzين قالوا  وهم الظاهريةوهم الظاهريةوهم الظاهريةوهم الظاهريةلكن ال أحد من ا�سلم� يبطل صالته إال بعض أهل العلم  ،وب إ© اهللا عز وجلعليه أن يت
 ،�¸د وبعض أهل ا�ديث وغ¯هم من اXابع� والسلف والصحابة أأن صالة ا�ماعة فرض ع� مثل ما قال الشاف  و

فع¹  ،،،،أيضا c �طا x صحة الصالةأيضا c �طا x صحة الصالةأيضا c �طا x صحة الصالةأيضا c �طا x صحة الصالة    ؛؛؛؛ونها فرض ع�ونها فرض ع�ونها فرض ع�ونها فرض ع�ن صالة ا�ماعة كن صالة ا�ماعة كن صالة ا�ماعة كن صالة ا�ماعة كإإإإأهل الظاهر شذوا عن هؤالء بأن قالوا أهل الظاهر شذوا عن هؤالء بأن قالوا أهل الظاهر شذوا عن هؤالء بأن قالوا أهل الظاهر شذوا عن هؤالء بأن قالوا لكن 
نهم قالوا إن صالة الرجل x بيته إذا لم أ�ط x صحة الصالة  بأنهاهذا قول داوود الظاهري وابن حزم الظاهري قو�م 

ن x N ا�سجد ولم يك نه إذا لم يصلِ أن قو�م �طا x صحة الصالة يعÏ أل �اذا؟ ،يكن N عذر إنها غ¯ صحيحة
ا�ماعة عند الظاهرية �ط x صحة الصالة إذا  ،صالةال�ط x صحة : الوضوء ،نه مثل لو ص¹ من غ¯ وضوءفإعذر 
 .هذا القول غ¯ صحيحهذا القول غ¯ صحيحهذا القول غ¯ صحيحهذا القول غ¯ صحيحطبعا  ،تصح تصح الصالة مطلقا ولو صالها مائة مرة ال إذن ال ،فيه عذر ®ن ما
    ....األقوالاألقوالاألقوالاألقوال    أعدلأعدلأعدلأعدلهذا القول هذا القول هذا القول هذا القول     ،،،،ثمثمثمثمولكن من صالها x بيته صحت منه مع اإلولكن من صالها x بيته صحت منه مع اإلولكن من صالها x بيته صحت منه مع اإلولكن من صالها x بيته صحت منه مع اإل    ؛؛؛؛فرض ع�فرض ع�فرض ع�فرض ع�    نهانهانهانهاالصحيح أالصحيح أالصحيح أالصحيح أ

P     نها سنة مؤ�دة وبعضهم قال أنها فرض كفايةنها سنة مؤ�دة وبعضهم قال أنها فرض كفايةنها سنة مؤ�دة وبعضهم قال أنها فرض كفايةنها سنة مؤ�دة وبعضهم قال أنها فرض كفايةأأأأ: : : : األحناف وقول ا�الكيةاألحناف وقول ا�الكيةاألحناف وقول ا�الكيةاألحناف وقول ا�الكيةي حكيته قبل قليل قول ي حكيته قبل قليل قول ي حكيته قبل قليل قول ي حكيته قبل قليل قول اzاzاzاz    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
صالة ا�ماعة تفضل P صالة ا�ماعة تفضل P صالة ا�ماعة تفضل P صالة ا�ماعة تفضل P ( حديث ابن عمرو حديث أÂ هريرةأقوى د ل عندهم  أنوذكرت لكم  ،خالف فيما بينهم

جبت عليه )درجةدرجةدرجةدرجةصالة الفّذ بسبع وع8ين صالة الفّذ بسبع وع8ين صالة الفّذ بسبع وع8ين صالة الفّذ بسبع وع8ين 
َ
 .وقد أ

نما �ية îتدل Å Pء و لكنها عمومات 9ها ال ،ليس هذا يعÏ �ال أن «وض فيها ونت	م فيها ؛وتمسكوا بعمومات أدلة
 ،وبعضهم إ© درجة أنه صار يستدل بأفعال بعض اXابع� وأتباع اXابع� أنهم صلوا x بيوتهم ،عندهم هذا ا�ديث ما

 : هذه األفعال فعلت ألسباب.عن اإلمام أ¸دبعضها األخوة ال� 8² عن بعض األئمة وقد روي  اأيه ولكن هذه األفعال
 ،ع با�سلم� x بيته ص¹ لعذريعÑ Ïتمل أن اإلمام اzي صx ¹ بيته ßّ  ،عموم �ا وc كما يقول الفقهاء قضية ع� ال

 «aروج فص¹ جال �كما فعل اrأو كما فعل بعض الصحابة  ،سا وص¹ الصحابة خلفه جلوساح� مرض وما استطاع ا
صلوا معه ا�ماعة  ،�أنه جاءه بعض الصحابة يعيدونه وËن رجل كx َÇُ السن فصلوا خلفه x بيته  �ح� ص¹ كجابر 
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 ،سلفولم ينقل عن أحد من ال ،لكن ليس أنهم يقصدون ترك ا�ماعة x ا�ساجد أبدا ،x بيته فص¹ بهم وصلوا معه
 ،حد من ا�سلم� ويستدل P هذه األفعال ويقول واهللا الصحابة بعضهم صx ¹ بيتهأيأ÷  ال ،وîنما فعلوا ذلك ألعذار

إذن يدل ذلك P جواز صالة ا�ماعة x ا�سجد وÍ ا:يت  ،األئمة بعضهم صx ¹ بيته ،اXابع� بعضهم صx ¹ بيته
 .ال، P حد سواء

يبحث عن الرخص أو يبحث عن  وال ،وبفعل سلف األمة ،د أن يستدل إنما يستدل بالكتاب والسنةنقول أن اzي يري
وهذا مزلق خط¯ من مزالق كث¯ من طالب  ،هذا ينب� أن ننتبه N ،أفعال بعض األئمة ال� Ñتمل أن يكون N فيها عذر

فعل كذا أنا مثله  هل العلم فيأ÷ بها يقول فالن ماأنه يبحث x مسائل شذوذات أل ،نتسب� للتدين والعبادةا�العلم ومن 
ونطيع أمره  �Ãن مأمورون بأن نتبع \مد  ،Ãن لسنا مطا:� أن نقت فالن وفالنو ،فالن فعل كذا أنا مثله أفعل ،أفعل
    قال نعم قال القال نعم قال القال نعم قال القال نعم قال ال    ؟؟؟؟داءداءداءداءاaاaاaاaأتسمع (¶د قائما يالئمه وا�دينة كث¯ة ا�وام والسباع قال N  للرجل األعØ اzي ال اzي قال �

 .نفاآلكم قبل قليل  اباإلضافة إ© األحاديث ال� ذكرته )أجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصةأجد لك رخصة
وال إش�ل x ذلك وهللا  ،أخوا� من األدلة ال´Ñة والواضحة P أن صالة ا�ماعة صالة واجبة P األعيان فهذا يا

لقيم والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيم� لقيم والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيم� لقيم والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيم� لقيم والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيم� وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن اوهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن اوهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن اوهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن ا ،ا�مد وا�نة
 هذا باختصار ما ،،،،األحياء R P خ¯األحياء R P خ¯األحياء R P خ¯األحياء R P خ¯    وأ%نوأ%نوأ%نوأ%ناهللا تعا© P األموات اهللا تعا© P األموات اهللا تعا© P األموات اهللا تعا© P األموات     ةةةةوالشيخ الفوزان وßاعة من مشاsنا وعلماؤنا ̧روالشيخ الفوزان وßاعة من مشاsنا وعلماؤنا ̧روالشيخ الفوزان وßاعة من مشاsنا وعلماؤنا ̧روالشيخ الفوزان وßاعة من مشاsنا وعلماؤنا ̧ر

 .تي� حول الìم P صالة ا�ماعة وحكم صالة ا�ماعة
لكن  ،وقد أ�ت إ ه سابقا ،ألنه من ضمن األحاديث ا�قررة اً ýيع اً بå عندنا x هذا ا:اب حديث نمر عليه مرور

 .ها x أول ا:حث x أول ا�حا3ة العا�ةطرقتا�سائل ال�  عود إ©ثم أ ،تكلم عن بعض مفرداته P وجه االختصارأ
 ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث

ولو ولو ولو ولو     ،،،،�نافق� صالة العشاء وصالة الفجر�نافق� صالة العشاء وصالة الفجر�نافق� صالة العشاء وصالة الفجر�نافق� صالة العشاء وصالة الفجرأثقل الصالة P اأثقل الصالة P اأثقل الصالة P اأثقل الصالة P ا( : قالقالقالقال    �أن اa» أن اa» أن اa» أن اa» حديث أÂ هريرة ا�خّرج x الصحيح� حديث أÂ هريرة ا�خّرج x الصحيح� حديث أÂ هريرة ا�خّرج x الصحيح� حديث أÂ هريرة ا�خّرج x الصحيح� 
طلق م  برجال طلق م  برجال طلق م  برجال طلق م  برجال أنأنأنأنثم ثم ثم ثم     ،،،،مر رجال فيص§ باaاسمر رجال فيص§ باaاسمر رجال فيص§ باaاسمر رجال فيص§ باaاسآآآآمر بالصالة فتقام ثم مر بالصالة فتقام ثم مر بالصالة فتقام ثم مر بالصالة فتقام ثم آآآآولقد هممت أن ولقد هممت أن ولقد هممت أن ولقد هممت أن     ،،،،توهما ولو حبواتوهما ولو حبواتوهما ولو حبواتوهما ولو حبوافيهما ألفيهما ألفيهما ألفيهما أل    يعلمون مايعلمون مايعلمون مايعلمون ما

واzي نف� بيده لو يعلم أحدهم أنه ¶د واzي نف� بيده لو يعلم أحدهم أنه ¶د واzي نف� بيده لو يعلم أحدهم أنه ¶د واzي نف� بيده لو يعلم أحدهم أنه ¶د     ،،،،معهم حزم من حطب إ© قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم باaارمعهم حزم من حطب إ© قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم باaارمعهم حزم من حطب إ© قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم باaارمعهم حزم من حطب إ© قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم باaار
 .هذا ا�ديث ðرج x الصحيح� )قا سمينا أو مرمات� حسنت� لشهد العشاءقا سمينا أو مرمات� حسنت� لشهد العشاءقا سمينا أو مرمات� حسنت� لشهد العشاءقا سمينا أو مرمات� حسنت� لشهد العشاءعرعرعرعر
 Nا�نافق�: (: (: (: (�قو P ا�نافق�أثقل الصالة P ا�نافق�أثقل الصالة P ا�نافق�أثقل الصالة P أثقل الصالة(((( : : : : 
وذلك ألنه  ،ولكن أثقل Åء عليهم العشاء والفجر ،أي أن الصالة 9ها ثقيلة عليهم والعياذ باهللا ،أفعل تفضيل :أثقلأثقلأثقلأثقل

ثم بعد ذلك �ا جاء  ،®نوا ينامون بعد ا�غرب بقليل قبل اإلسالم ،امون فيهوهذا الوقت اzي ®نوا ين، وائلوقت نوم األ
وzلك  ،اإلسالم وأوجب صالة العشاء ظل ا�سلمون ا�ؤمنون ينتظرون صالة العشاء حº يأ÷ وقتها فيصلون فينامون

ص¹ اaاس ورقدوا ولم ص¹ اaاس ورقدوا ولم ص¹ اaاس ورقدوا ولم ص¹ اaاس ورقدوا ولم ( فقال ،خر العشاء فخرج إ© الصحابة وقد ®نت رؤوسهم 
فق من اaومأمرة  �®ن الرسول 
ف	ها  ،جد غ¯هموي هم ا�سلمون اzي ال وايعÏ ®ن ) سواكمسواكمسواكمسواكم    ينتظرها x األرض أحدٌ ينتظرها x األرض أحدٌ ينتظرها x األرض أحدٌ ينتظرها x األرض أحدٌ     تزالوا x صالة منذ انتظرتموها والتزالوا x صالة منذ انتظرتموها والتزالوا x صالة منذ انتظرتموها والتزالوا x صالة منذ انتظرتموها وال

 .فضل
 P زماننا هذا اآلن والعياذ باهللا ربما يكون أثقل الصالة x أنه 9ما  -طبعاً ا�ديث ثابت-لكن ùة با�عÇلكن الع

أهل ا�عاú واzنوب والعياذ باهللا ليست عليهم العشاء ووc اآلن P بعض أهل ال8  ،الصالة ®نت ثقيلة عليهم ®نت
 x زمنه ، صحيحالثابت ê�  xم اa»  ،هذا لكن ا�سألة نسبية ،ثقيلة وîنما ثقيلة عليهم الفجر يليها الع´ x زماننا

يهم هذه أما x زماننا واهللا أعلم أن صالة الع´ وصالة الفجر أثقل عليهم من ن من زمان أثقل الصالة علو®ن ا�نافق�
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وÙما x بت ®ن ا�اجة إ©  ،غ¯ها ألنها ت§ اaوم و�:ا يكون يتخللها اaوم فال يستطيعون االستيقاظ لصعوبتها عليهم
 gنترك الصالة أكËتلف من شخص آلخر أو من زمان  باعتبار أن هذه األفعال تفضيل عليهم أثقل توتر�ها و
 .آخر إ©

ولم  همä  �فاa»  ،اإلنسان أول ما يبدأ بفكرة ثم يهم ثم يعزم ،بداية العزمبداية العزمبداية العزمبداية العزمهو  :ا�ما�ما�ما�م) و لقد هممتو لقد هممتو لقد هممتو لقد هممت( �قول الرسول  إنثم 
ذكره بعض أهل  ا مامّ أو ،نه إنما فعل ذلك ألنه ال Ñّرق باaار إال رب اaارأيعزم لم يطبق هذا الفعل �ا ذكرته لكم سابقا 

ن هذه الزيادة أ )لوال ما x ا:يوت من النساء واzرية �رقت عليهم بيوتهم باaارلوال ما x ا:يوت من النساء واzرية �رقت عليهم بيوتهم باaارلوال ما x ا:يوت من النساء واzرية �رقت عليهم بيوتهم باaارلوال ما x ا:يوت من النساء واzرية �رقت عليهم بيوتهم باaار(ن ه إنما ترك ذلك ألأنالفقه والعلم 
 .)Ñرق باaار إال رب اaار ال( : نه قالأوا�ابت عنه حديث ابن عباس ، �تثبت عن اa»  ضعيفة ال

 "الصالةالصالةالصالةالصالة"، ) يشهدون الصالةيشهدون الصالةيشهدون الصالةيشهدون الصالة    إ© قوم الإ© قوم الإ© قوم الإ© قوم ال( ،وß cع حزمة وc ربطة من ا�طب حزمحزمحزمحزم ،،،،))))    ثم انطلق م  برجال معهم حزمثم انطلق م  برجال معهم حزمثم انطلق م  برجال معهم حزمثم انطلق م  برجال معهم حزم((((
وهذه  ،تشديدا عليهم ))))فأحرق عليهم بيوتهم باaارفأحرق عليهم بيوتهم باaارفأحرق عليهم بيوتهم باaارفأحرق عليهم بيوتهم باaار(: صالة ا�ماعة قال: وا�قصود ،للعهد اzهÏ: األلف والالم هنا
ا قلنا إال بlك واجب متع� تكون كم ن واحد الآx  وا:دنيةوا:دنيةوا:دنيةوا:دنيةباXحريق األموال والتشديد عليهم  العقوبات ا�ا ةالعقوبات ا�ا ةالعقوبات ا�ا ةالعقوبات ا�ا ة

وجل وهو اzي بيده أنفس اaاس ßيعا واzي  يقسم بربه عز �هذا قسم منه  ))))واzي نف� بيدهواzي نف� بيدهواzي نف� بيدهواzي نف� بيده(((( : �ثم قال  ،عليهم
¶وز لإلنسان Ñلف أنه وP هذا نقول  ،وجل ولكن ®ن Ñلف تعظيما هللا عز�  نف� بيده وهو صادق ومصدق
Ñتاج أن  الصادق ال Ñلف P أمور كث¯ة وهو �وجل كما ®ن اa»  تعظيما هللا عز ويكg ا�لف إذا ®ن إنما Ñلف

أي - واzي نف� بيده لو يعلم أحدهمواzي نف� بيده لو يعلم أحدهمواzي نف� بيده لو يعلم أحدهمواzي نف� بيده لو يعلم أحدهم( �وجل ومعظماً N و\افظا P يمينه  Ñلف لكن ®ن Ñلف تعظيماً هللا عز
هو اللحم  :ا�رمات�ا�رمات�ا�رمات�ا�رمات� )سنت� لشهد العشاءسنت� لشهد العشاءسنت� لشهد العشاءسنت� لشهد العشاءأو مرمات� حأو مرمات� حأو مرمات� حأو مرمات� ح(،هو العظم اzي عليه �م : العرقالعرقالعرقالعرق )أنه ¶د عرقا سميناأنه ¶د عرقا سميناأنه ¶د عرقا سميناأنه ¶د عرقا سمينا -ا�نافق�

الفك� يعÏ عظم الفك� يكون عليه �م  ماي هاz ةx رأس الشا ثانال :الظلف�الظلف�الظلف�الظلف� ،اzي يكون ب� ظل� الشاه
رغب عندهم من األجر العظيم وا�lتب P هذه الصالة وأن اÒنيا أعظم عندهم أنه يعÏ إلكن يقول  ،خفيف يس¯

نه ¶د هذا اللحم اليس¯ P أنه قال لو إ ،وبتحصيل ا�قصود من ا�ماعة من الفوائد ال� ذكرناها سابقا بفعل واجب أوال
Jظلف شاة ل�ن ي P فاق والعياذ باهللا ،من أجل هذا األمر ءعظم أوaوهذا عالمة ا. 

يتعلق بهذا  هذا باختصار ما ،هذا ا�ديث كما تقدم من األحاديث اÒالة P وجوب صالة ا�ماعة x مساجد ا�سلم�
 ،وبإذن اهللا تعا© x مطلع ا�لقة القادمة þول اهللا وقوته سأتكلم معكم عن بقية ا�سائل P وجه االختصار ،ا�ديث
سأتكلم عن بعض ا�سائل ا�تعلقة بهذه األحاديث بش� مقتضب  ،نريد يعÏ أن ندخل x مسائل فقهية كث¯ة ال ألننا

وهل ت8ع �ا ا�ماعة x ا�سجد؟ وهل ت8ع �ا  ؟ذكرناها تذكرون هل ت8ع صالة ا�رأة x ا�ساجد ياz ،وðت´
األفضل ا�ماعة x ا�سجد أو ا�ماعة x ا:يت؟ أو يص§ اإلنسان منفردا هل هل  ؟ا�ماعة x رمضان x الlاويح والقيام
 .ةن شاء اهللا تعا© x مطلع ا�لقة ا�ا�ة ع8إعليها  هذه األمور سأتكلم ؟صالة ا�نفرد صحيحة أو غ¯ صحيحة

    ))))�J�J�J�J((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 وذكرت لكم القول ا�ختار وهو أن ،حديثنا x اÒرس السابق يتناول حكم صالة ا�ماعة ®ن))))مراجعة �ا سبقمراجعة �ا سبقمراجعة �ا سبقمراجعة �ا سبق    ����((((

ه أهل العلم وتر�نا ا ذكرÓكث¯ة  وذكرت أدلة، وأنها فرض ع� كما قال أهل العلم ،صالة ا�ماعة واجبة P األعيان
 .بعضها ألن ا�قام ليس مقام تطويل

الرواية ا�شهورة x  شهورة x مذهب اإلمام أ¸د وهوا�هذا هو القول اzي اختاره عدد من أئمة اXابع� وهو الرواية 
هم اهللا واختيار %مةومذهب اإلمام  هم اهللا علمائنا ®لشيخ ابن باز وابن عثيم�  منصوص اإلمام الشاف  ̧ر ابن و̧ر

 .فوزان وغ¯هم من كبار العلماء
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اإلمام أÂ حنيفة واإلمام مالك  القول هو القول ا�ختار وأما القول ا�ا� وهو أن صالة ا�ماعة فرض كفاية هو قول هذا
ة اهللا عليهما يرة فاضل كما تقدم x حديث ابن عمر وأÂ هر �منها أن اa»  وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ،̧ر

x بيته فصالته صحيحة  وأنه لو ص¹ ،وهذا اXفضيل يدل P أن صالة الفرد صحيحة، صالة ا�ماعة وصالة الفرد ب�
 .وأنه ال يأثم بذلك

قالوا بأن صالة ا�ماعة فرض ع� لم يستش	وا أو يقولوا أن صالة ا�نفرد x اzين  أن أهل العلم وا�واب P هذا اÒ لوا�واب P هذا اÒ لوا�واب P هذا اÒ لوا�واب P هذا اÒ ل
ثم  ،فال صحة �ذا اÒ لهنا  ومن، يأثم ب�lه ا�ماعة إال أنهبل إنهم قالوا إنها صحيحة ، تكون غ¯ صحيحة أنها بيته
صالته بمثل صالة واحدة أمام صالة اzي صß x ¹اعة x  أي أن ا�فرد ا�عذور، ا�ديث \مول P ا�عذورإن 
 .معنا x اrالف þساب هذه اÒرجاتدرجة حسب ما تقدم  �مس وع8ين أو سبع وع8ين همجدامس

ً (: �بقول اa»  ومالك ومن قال بقو�ما أبو حنيفةكما استدل اإلمام  وهذا ا�ديث  )وطهوراً وطهوراً وطهوراً وطهوراً  وجعلت W األرض مسجداً وجعلت W األرض مسجداً وجعلت W األرض مسجداً وجعلت W األرض مسجدا
فأي م�ن  ،فإن �ية ما x هذا ا�ديث أن اهللا عز وجل جعل األرض �م مسجداً  ،ليس فيه داللة حقيقة P ما ذهب إ ه

ابن  اøa عن الصالة ®�قÇة وا�مام وقارعة الطريق وغ¯ها Óا ورد x حديث منالشارع  إال ما خصه ،يصلوا فيه �م أن
 .وغ¯ ذلك من األحاديث )................سبعة مواطنسبعة مواطنسبعة مواطنسبعة مواطن(ماجة 

 ا�اء لقوN واطهوراً أي يتيممون إذا عدم، بأن جعل اهللا �ا هذه األرض مسجداً وطهورا فø خصيصة من خصائص األمة
ما رجل من أم� أدر�ته الصالة فمعه طهورهما رجل من أم� أدر�ته الصالة فمعه طهورهما رجل من أم� أدر�ته الصالة فمعه طهورهما رجل من أم� أدر�ته الصالة فمعه طهوره(:  � ��  ،)ففففككككيييي��
وطهوراً ال أن اإلنسان  األخوة الكرام هذا هو اÒ ل ا�ا� و�ية ما فيه كما قال أهل العلم بيان أن األرض مسجداً  أيها

 .يص§ منفرداً ويlك ا�ماعةيكون بذلك 
" ما بالكما؟" الصالة فقال  مسجد اrيف جلسا خلف اaاس بعدرأى رجل� x �استدلوا بأن الرسول  األمر ا�ا� أنهم

إذا صليتما x رحالكما ثم أتيتما ا�سجد ßاعة فصليا معهما تكن لكم إذا صليتما x رحالكما ثم أتيتما ا�سجد ßاعة فصليا معهما تكن لكم إذا صليتما x رحالكما ثم أتيتما ا�سجد ßاعة فصليا معهما تكن لكم إذا صليتما x رحالكما ثم أتيتما ا�سجد ßاعة فصليا معهما تكن لكم (:  �فقال " صلينا x رحاaا يا رسول اهللا" قاال
 .)نافلةنافلةنافلةنافلة

 Nالرحال �فاستدل هؤالء بأن قو x يضا ال يتمسك به للقائل� بأن وهذا د ل أ، صالة جائزة إقرار �ما بأن صالتهما
، ا�ماعة وا�علوم أن مù تتعدد فيها ،ألن هذين الرجل� ®نا x مسجد اrيف بمù ا،كفائي اوجوب صالة ا�ماعة واجبة

 .فال يطا:ون كما يطالب ا�قيم من ناحية
با�ماعة إذا  وا�سافر مطالب، ßاعةالرجل� �ا قاال صلينا x رحاaا Ñتمل أنهما صليا  ومن اaاحية األخرى أن هذين

ف� هذه ا�الة نقول أنه ال د ل �ن قال ، ®ن يسمع اaداء وجب عليه أن يص§ x ا�سجد كما سيأ÷ تقريره بعد قليل
 ن وا�سافر ال يطالب -ماعةيواالحتمال اآلخر أنهم مسافر ،احتمال أنهم صلوا ßاعة فإن ا�ديث فيه ،بهذا ا�ديث

لكن إن ®ن وحده ، جائزأنه أرفق به فإنه P الصحيح  هذاوîنما لو �مع x م�ن ما و، بعينه x هذا ا�سجد معينة
 .القائل� بأنها فرض كفاية هذا ما يتعلق بد ل، فيجب عليه أن يص§ ß xاعة ا�سلم�

ون أنها فرض ع� ولكن يشlطون �ا أن ا�قيقة منقسم� فيقول فإنهم x ؛وأما اzين قالوا بأنها �ط x صحة الصالة
وهذا القول قال به داود الظاهري وابن حزم وبعض أهل  ،تكن -ماعة فالصالة باطلة عندهم فإن لم، تكون ß xاعة

من سمع اaداء فلم ¶ب فال صالة N إال من من سمع اaداء فلم ¶ب فال صالة N إال من من سمع اaداء فلم ¶ب فال صالة N إال من من سمع اaداء فلم ¶ب فال صالة N إال من (: �ستدلوا P ذلك بقول اa» و ،منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ,العلم
 من عذر أي أنه  �بينت لكم أنه وقد ، )عذرعذرعذرعذر

ّ
 من ال صالة N ®ملة�ا قال ال صالة N إال

ّ
 .عذر إال

 .فالفساد لصالة هذا الرجل ))))يقتيقتيقتيقتCCCC الفساد الفساد الفساد الفسادأن اøa أن اøa أن اøa أن اøa وقد تمسكوا بأن األصل x اøa وقد تمسكوا بأن األصل x اøa وقد تمسكوا بأن األصل x اøa وقد تمسكوا بأن األصل x اøa (: شيخ اإلسالم ومن قال معه
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ً
 .هذا أمر ،x ا�ديث فإن فيه ما فيه من الìم x صحته /   ولكن أوال

ثم إن x قوN بأن صالة ، من أصحابه ص¹ منفرداً ولم يبطل صالتهعدد علم أن  �أنه ثبت عن اa»  /   ألمر اآلخرا
ال يمكن أن يفاضل ب� إذ  ،ما يدل P أن صالة الفرد صالة صحيحة وع8ين درجة ا�ماعة تفضل صالة الفرد بسبع

ا�سلم� آثم Xخلفه  ذلك الرجل اzي صx ¹ بيته وترك ßاعةإال أن  ،وîنما الصالت� ßيعاً صحيحة ،باطل وصحيح
 .ولكن صالته صحيحة

، ، ، ، فإن صالته صحيحةفإن صالته صحيحةفإن صالته صحيحةفإن صالته صحيحة    ولكن لو أداها x بيته معذوراً أو غ¯ معذورولكن لو أداها x بيته معذوراً أو غ¯ معذورولكن لو أداها x بيته معذوراً أو غ¯ معذورولكن لو أداها x بيته معذوراً أو غ¯ معذور أن صالة ا�ماعة فرض ع�أن صالة ا�ماعة فرض ع�أن صالة ا�ماعة فرض ع�أن صالة ا�ماعة فرض ع�: : : : فالقول الصحيحفالقول الصحيحفالقول الصحيحفالقول الصحيح    ����
ب� األدلة  هذا هو ا�مع ،،،،ةةةةوîن ®ن غ¯ معذور لم يكتب N إال صالة واحدوîن ®ن غ¯ معذور لم يكتب N إال صالة واحدوîن ®ن غ¯ معذور لم يكتب N إال صالة واحدوîن ®ن غ¯ معذور لم يكتب N إال صالة واحد، ، ، ، N األجر ®مالً N األجر ®مالً N األجر ®مالً N األجر ®مالً  فإن ®ن معذوراً كتبفإن ®ن معذوراً كتبفإن ®ن معذوراً كتبفإن ®ن معذوراً كتب

ا�سألة أطول من هذا بكث¯ ولكن نكت� بما ، تعا© واaصوص وهو القول اzي اختاره أهل العلم وهو الصحيح بإذنه
 )انتهت ا�راجعة �(قلنا 
    حكم صالة ا�رأة x بيتهاحكم صالة ا�رأة x بيتهاحكم صالة ا�رأة x بيتهاحكم صالة ا�رأة x بيتها    ����

  ؟؟؟؟هل c مطا:ة با�ماعة أم أنها تص§ x ا:يتهل c مطا:ة با�ماعة أم أنها تص§ x ا:يتهل c مطا:ة با�ماعة أم أنها تص§ x ا:يتهل c مطا:ة با�ماعة أم أنها تص§ x ا:يتحكم صالة ا�رأة x بيتها 
ß xاعة فصالتها صححيه ß xاعة فصالتها صححيه ß xاعة فصالتها صححيه ß xاعة فصالتها صححيه  ولو صلتولو صلتولو صلتولو صلت، ، ، ، والصحيح من êم أهل العلم أن السنة x حق ا�رأة أن تص§ x بيتهاوالصحيح من êم أهل العلم أن السنة x حق ا�رأة أن تص§ x بيتهاوالصحيح من êم أهل العلم أن السنة x حق ا�رأة أن تص§ x بيتهاوالصحيح من êم أهل العلم أن السنة x حق ا�رأة أن تص§ x بيتها    ����

 : قال x أكg من حديث �ألن اa»  ،،،،وم8وعة �اوم8وعة �اوم8وعة �اوم8وعة �ا
�  Nاطب النساء قوs وهو�  x الصالة (: مرفو% قالالصحيح� ما جاء عن ابن عمر x الصالة إذا استأذنت نساؤ�م بالليل x الصالة إذا استأذنت نساؤ�م بالليل x الصالة إذا استأذنت نساؤ�م بالليل x إذا استأذنت نساؤ�م بالليل
 .أي بالصالة )�ن�ن�ن�نذنوا ذنوا ذنوا ذنوا أأأأفففف

�  Íداود وأ¸دو Âرواية عند أ  
ً
ال تمنعوا إماء اهللا ال تمنعوا إماء اهللا ال تمنعوا إماء اهللا ال تمنعوا إماء اهللا (: فدل قوN) ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا و خرجن تفالتال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا و خرجن تفالتال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا و خرجن تفالتال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا و خرجن تفالت(مرفو%

وÍ  ،اaهار للمرأة أن تص§ x ا�سجد مº ما شاءت وليس لزوجها أن يمنعها صالة الليل أو صالة أن )مساجد اهللامساجد اهللامساجد اهللامساجد اهللا
    .يدل P م8وعية صالة ا�رأة ß xاعةهذا و، س هذا وقتهاا�سألة تفاصيل لي

    أفضل؟أفضل؟أفضل؟أفضل؟ هل صالتها x بيتها أفضل أم ا�سجدهل صالتها x بيتها أفضل أم ا�سجدهل صالتها x بيتها أفضل أم ا�سجدهل صالتها x بيتها أفضل أم ا�سجد    / / / /         األوèاألوèاألوèاألوè    ����    ::::لكن يب¿ عندنا مسأXانلكن يب¿ عندنا مسأXانلكن يب¿ عندنا مسأXانلكن يب¿ عندنا مسأXان    ����
 عند أ¸دكما صح ا�ديث  -وهو سيد ا�فت�- �لقول اa»  الصحيح من êم أهل العلم أن صالتها x بيتها أفضلالصحيح من êم أهل العلم أن صالتها x بيتها أفضلالصحيح من êم أهل العلم أن صالتها x بيتها أفضلالصحيح من êم أهل العلم أن صالتها x بيتها أفضل

̄ه من حديث أم س وأخرج اإلمام أ¸د بسند حسن و�ذا الطÇا� عن ، )خ¯ مساجد النساء قعر بيوتهنخ¯ مساجد النساء قعر بيوتهنخ¯ مساجد النساء قعر بيوتهنخ¯ مساجد النساء قعر بيوتهن(: لمة أنه قالوغ
صالتك x بيتك صالتك x بيتك صالتك x بيتك صالتك x بيتك وووو    ،،،،قد علمُت قد علمُت قد علمُت قد علمُت (: �أنها قالت يا رسول اهللا إ� أحب أن أص§ معك فقال  ¸يد الساعدية ر� اهللا عنها أم

وصالتك x دارك خ¯ لك من وصالتك x دارك خ¯ لك من وصالتك x دارك خ¯ لك من وصالتك x دارك خ¯ لك من ، ، ، ، داركداركداركدارك    حجرتك خ¯ لك من صالتك xحجرتك خ¯ لك من صالتك xحجرتك خ¯ لك من صالتك xحجرتك خ¯ لك من صالتك x وصالتك xوصالتك xوصالتك xوصالتك x، ، ، ، خ¯ لك من صالتك x حجرتكخ¯ لك من صالتك x حجرتكخ¯ لك من صالتك x حجرتكخ¯ لك من صالتك x حجرتك
 .)وصالتك x مسجد قومك خ¯ من صالتك م وصالتك x مسجد قومك خ¯ من صالتك م وصالتك x مسجد قومك خ¯ من صالتك م وصالتك x مسجد قومك خ¯ من صالتك م ، ، ، ، صالتك x مسجد قومكصالتك x مسجد قومكصالتك x مسجد قومكصالتك x مسجد قومك
 يعx Ï زماننا، ®نت ا�رأة أبعد عن األنظار وأكg سlاً 9ما ®نت صالتها أفضل P أنه 9ما يدلهذا ا�ديث العظيم 

أفضل من صالتها x �لس  صالتها x الصالة أو الصالونو، هذا صالتها x غرفة نومها أفضل من صالتها x الصالة
وصالتها x مسجد ال( أفضل من ، مسجد ال( وصالتها x غرفة النساء والضيوف أفضل من صالتها x، النساء

x بوي أو ا�رامaا�سجد ا x أيا ®نت الصالة فريضة أو نافلة، مكة صالتها. 
أمر x �ية األهمية أن  ذاوه، صغ¯ات أو كب¯ات ßيالت أو قبيحات أو غ¯ها ءأصل %م يعم ßيع النساء سوا ذاوه �
فإن رأت أن تص§ x ا�سجد كما x قيام رمضان فال حرج ولكن 
رج  ،ينب� �ا أن تص§ x بيتها قدر ما تستطيع ا�رأة
و�ذا ، ن وÃو ذلك Óا يلفت أنظار الرجالوا�ندام ا�س ويلحق بذلك لبس العباءة ا�سنة) غ¯ متطيبة أو متÇجة(تفلة 
هل بهذا ما يتعلق  ،)أو لعنتها ا�الئكةأو لعنتها ا�الئكةأو لعنتها ا�الئكةأو لعنتها ا�الئكة((((أيما امرأة خرجت وc متعطرة و¶د الرجال رÑها لم ترح راأيما امرأة خرجت وc متعطرة و¶د الرجال رÑها لم ترح راأيما امرأة خرجت وc متعطرة و¶د الرجال رÑها لم ترح راأيما امرأة خرجت وc متعطرة و¶د الرجال رÑها لم ترح راKKKKة ا�نة ة ا�نة ة ا�نة ة ا�نة ( �قال 
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 .ي8ع �ا لكن صالتها x بيتها أفضل بكث¯ من صالتها x ا�سجد ي8ع للمرأة شهود ا�ماعة أم ال الصحيح أنه
    �ماعة النساء إذا كن �تمعات إن يصل� ßاعة؟�ماعة النساء إذا كن �تمعات إن يصل� ßاعة؟�ماعة النساء إذا كن �تمعات إن يصل� ßاعة؟�ماعة النساء إذا كن �تمعات إن يصل� ßاعة؟ هل ي8عهل ي8عهل ي8عهل ي8ع    / / / /         �سألة ا�انية فيما يتعلق بصالة ا�رأة�سألة ا�انية فيما يتعلق بصالة ا�رأة�سألة ا�انية فيما يتعلق بصالة ا�رأة�سألة ا�انية فيما يتعلق بصالة ا�رأةاااا    ����

ينقل ينقل ينقل ينقل  P وجه اÒوام فإنه لمP وجه اÒوام فإنه لمP وجه اÒوام فإنه لمP وجه اÒوام فإنه لم    ههههأما أن يفعلنأما أن يفعلنأما أن يفعلنأما أن يفعلن، ، ، ، والصحيح أنه إذا فعلن ذلك أحيانا فال حرجوالصحيح أنه إذا فعلن ذلك أحيانا فال حرجوالصحيح أنه إذا فعلن ذلك أحيانا فال حرجوالصحيح أنه إذا فعلن ذلك أحيانا فال حرج اختلف فيه أهل العلمهذا القول 
ولو صل�  ،لم يكن يصل� �تمعات بل ®نوا يصل� منفرداتوقد كن ¶تمعن و عن أمهات ا�ؤمن� رعن أمهات ا�ؤمن� رعن أمهات ا�ؤمن� رعن أمهات ا�ؤمن� ر���� اهللا عنهم اهللا عنهم اهللا عنهم اهللا عنهم

 .ذلككوأحيانا ال يصل�  لكن األفضل أن يصل� أحيانا ،ßاعة فإن اaصوص تتناو�ن
    ا�نفرد؟ا�نفرد؟ا�نفرد؟ا�نفرد؟ هناك مسائل األخرى وc حكم صالةهناك مسائل األخرى وc حكم صالةهناك مسائل األخرى وc حكم صالةهناك مسائل األخرى وc حكم صالة    ����

أهل العلم وذكرنا  بعضوخالف  x بيته، هو أن ßاه¯ السلف ذكروا صحة صالة ا�نفردو ،وقد أ�ت إ ها قبل قليل
    .أدXهم وا�واب عليها

    حكم صالة ا�سافر؟حكم صالة ا�سافر؟حكم صالة ا�سافر؟حكم صالة ا�سافر؟    ����
معه وهو x رحله فإن أهل العلم معه وهو x رحله فإن أهل العلم معه وهو x رحله فإن أهل العلم معه وهو x رحله فإن أهل العلم     ةةةةفإن ®ن هناك ßاعفإن ®ن هناك ßاعفإن ®ن هناك ßاعفإن ®ن هناك ßاع، ، ، ، ß xاعة ا�سلم�ß xاعة ا�سلم�ß xاعة ا�سلم�ß xاعة ا�سلم�    الصالةالصالةالصالةالصالةالصحيح أن ا�سافر مطالب بأداء الصحيح أن ا�سافر مطالب بأداء الصحيح أن ا�سافر مطالب بأداء الصحيح أن ا�سافر مطالب بأداء 

    : : : : اختلفوااختلفوااختلفوااختلفوا
) ء فلم ¶ب فال صالة N إال من عذرء فلم ¶ب فال صالة N إال من عذرء فلم ¶ب فال صالة N إال من عذرء فلم ¶ب فال صالة N إال من عذرمن سمع اaدامن سمع اaدامن سمع اaدامن سمع اaدا(: � إن ®نوا يستمعون اaداء فال بد أن ¶يبوا لقوN: منهم من قال �

 «aصص اs م %م ومن تعم� الرجالفا�قيم أو ا�سافر  �ولمìحد سواء ال P والنساء. 
فلو أقام بعض ا�سافرين x  ،بأنهم يفعلون األرفق بهم ما لم يكن هذا ريبة أو سوء ظن بهم: ومن أهل العلم من قال �

ثالثة  يعÏ تزيد عن(وîذا ®نت إقامتهم تطول  �ق، ن يصلوا ß xاعة ا�سلم� باالتفاأ بيت من ا:يوت فإنه ي8ع �م
 .ال( فإنهم ¶ب عليهم أن يصلوا x ا�سجد حº ال تكون هناك ريبه من أهل) أيام
إن إظهار ف ،ا�سجد وßعوا فال حرج عليهم ولو صلوا x، لو ®نوا يريدون أن يسافروا فال حرج أن يصلوا x بيوتهم �

R ا� Æمن ا�طالب ال8عية ال� يس  .مؤمن الس
وßعوا ب� الظهر والع´ أو ب� ا�غرب والعشاء �اجتهم وßعوا ب� الظهر والع´ أو ب� ا�غرب والعشاء �اجتهم وßعوا ب� الظهر والع´ أو ب� ا�غرب والعشاء �اجتهم وßعوا ب� الظهر والع´ أو ب� ا�غرب والعشاء �اجتهم ) ) ) ) x فندق أو شقة أو Ãو ذلكx فندق أو شقة أو Ãو ذلكx فندق أو شقة أو Ãو ذلكx فندق أو شقة أو Ãو ذلك((((، ، ، ، لكن لو صلوا x رحا�ملكن لو صلوا x رحا�ملكن لو صلوا x رحا�ملكن لو صلوا x رحا�م    ����

كما فقاال ما شأن �مù فقال x اzين صليا x رحا�ما  كما x حديث الرجل� ،،،،فصالتهم صحيحة وال حرج x ذلكفصالتهم صحيحة وال حرج x ذلكفصالتهم صحيحة وال حرج x ذلكفصالتهم صحيحة وال حرج x ذلك
x ا فقال  صليناaاعة(: �رحاß رحالكما ثم أتيتما ا�سجد x اعةإذا صليتماß رحالكما ثم أتيتما ا�سجد x اعةإذا صليتماß رحالكما ثم أتيتما ا�سجد x اعةإذا صليتماß رحالكما ثم أتيتما ا�سجد x فصليا معهم تكن لكم نافلةفصليا معهم تكن لكم نافلةفصليا معهم تكن لكم نافلةفصليا معهم تكن لكم نافلة إذا صليتما(.    

    ا�ماعة أو ال؟ا�ماعة أو ال؟ا�ماعة أو ال؟ا�ماعة أو ال؟ قيام رمضان هل ي8ع Nقيام رمضان هل ي8ع Nقيام رمضان هل ي8ع Nقيام رمضان هل ي8ع N    ؟؟؟؟حكم صالة قيام رمضانحكم صالة قيام رمضانحكم صالة قيام رمضانحكم صالة قيام رمضان �
بل جعلها بعضهم بل جعلها بعضهم بل جعلها بعضهم بل جعلها بعضهم     ،،،،م8وعة باالتفاقم8وعة باالتفاقم8وعة باالتفاقم8وعة باالتفاق رمضان سنةرمضان سنةرمضان سنةرمضان سنةx x x x ن صالة ا�سلم� ß xاعة ن صالة ا�سلم� ß xاعة ن صالة ا�سلم� ß xاعة ن صالة ا�سلم� ß xاعة أأأأ: : : : باختصار الصحيح من êم أهل العلمباختصار الصحيح من êم أهل العلمباختصار الصحيح من êم أهل العلمباختصار الصحيح من êم أهل العلم

 .من فروض الكفاياتمن فروض الكفاياتمن فروض الكفاياتمن فروض الكفايات
 فإذا ®ن الشخص صالته x بيته أخشع N وأكg أجراً  ،sتلف باختالف األشخاص فهذا لكن أما من حيث األفضل �

 .وأكg بعداً عن الرياء وÃو ذلك فصالته x بيته أفضل
 عدد الر�عات أو الطول Ãو ذلك فصالته x صالته x ا�سجد أو ربما قلت x تزيد P أما إذا ®نت صالته x بيته ال

 .ا�ماعة أفضل باالتفاق من صالته ببيته
أن صالته x ا�سجد ßاعة R P األحوال أفضل من  -عثيم� وهذا قال به بعض مشاsنا ®بن-ومن أهل العلم  �

 لشيخ ومن رأى رأيه إ© أنوذهب ا )من قام مع إمامه حº ين´ف كتب N قيام  لةمن قام مع إمامه حº ين´ف كتب N قيام  لةمن قام مع إمامه حº ين´ف كتب N قيام  لةمن قام مع إمامه حº ين´ف كتب N قيام  لة( بيته بسبب ثبوت ذلك þديث

ت صالته أن هذا أفضل N ألنه يكتب N قيام  لة
ä
 .صالته مع اإلمام ولو قل

أنهم يق´ون إذا صلوا مع  لكن الغالب P اaاس ولألسف وا�سألة الصحيح فيها أن هذا sتلف باختالف األحوالوا�سألة الصحيح فيها أن هذا sتلف باختالف األحوالوا�سألة الصحيح فيها أن هذا sتلف باختالف األحوالوا�سألة الصحيح فيها أن هذا sتلف باختالف األحوال    ����
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 .فا�بادرة تكون أفضل وا�الة هذه ،أنفسهم با:يت
 ألي سبب من األسباب هل يكتب N أجر ا�ماعة ال� ذكرهاألي سبب من األسباب هل يكتب N أجر ا�ماعة ال� ذكرهاألي سبب من األسباب هل يكتب N أجر ا�ماعة ال� ذكرهاألي سبب من األسباب هل يكتب N أجر ا�ماعة ال� ذكرها    هل لو صß x ¹اعة وهو مقيم وهو x بيتههل لو صß x ¹اعة وهو مقيم وهو x بيتههل لو صß x ¹اعة وهو مقيم وهو x بيتههل لو صß x ¹اعة وهو مقيم وهو x بيته    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 «aا «aا «aا «a؟؟؟؟�ا 
Nا�ديث يتناو،  «aسوقه ����مس وع8ين درجةمس وع8ين درجةمس وع8ين درجةمس وع8ين درجة(: �لكن قول ا Íبيته و x اعة تفضل صالتهß x سوقه صالة الرجل Íبيته و x اعة تفضل صالتهß x سوقه صالة الرجل Íبيته و x اعة تفضل صالتهß x سوقه صالة الرجل Íبيته و x اعة تفضل صالتهß x صالة الرجل( ،
يتناول ا�ساجد  وأن ا�ديث يدل P أن الفضل، x ا�ساجد ا�ماعة صالة ا�ماعة األجر اXام إذا صلت يش¯ إ© أن

فثلك رتب الفضل عليها حº ترى  ،بها اإلسالم وال يتناول غ¯ها ألن هذه شع¯ة من شعائر اإلسالم العظيمة ال� يعرف
 من صx ¹ غ¯ ا�ساجدأما ، واXأكيد أن اXفضيل ال يكون إال �ن صx ¹ ا�ساجد، وهذا أقرب األقوال ،ويعرفها ا�ميع

N L¯بينهم ولكن ا�سألة ليست موضع اتفاق ب� أهل العلم بل هو خالف كب¯ ،ف. 
اÒرس القادم إ© حديث آخر حول هذا ا�وضوع  وننتقل x اهذا ما Òينا x هذه ا�الث أحاديث العظيمة ال� ذكرناه

 .وÃو ذلك وهو ما يتعلق بالصالة اإلمامة وا�ماعة
ج x الصحيح�� يدينا ب � äهريرة ا�خر Âالصحيح�حديث أ x ج äهريرة ا�خر Âالصحيح�حديث أ x ج äهريرة ا�خر Âالصحيح�حديث أ x ج äهريرة ا�خر Âحديث أ     «aأن ا «aأن ا «aأن ا «aتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه(: قالقالقالقال    �أن ا



فإذا فإذا فإذا فإذا     ،،،،إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال 

قاعداً قاعداً قاعداً قاعداً  وîذا ص¹وîذا ص¹وîذا ص¹وîذا ص¹    ،،،،وîذا سجد فاسجدواوîذا سجد فاسجدواوîذا سجد فاسجدواوîذا سجد فاسجدوا    ،،،،كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مدكÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مدكÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مدكÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مد
ألفاظ كث¯ة سيأ÷ الìم عليها إن شاء  وNالصحيح� وعند أصحاب الس x رج ðيث هذا ا�د) فصلوا قعوداً أßع�فصلوا قعوداً أßع�فصلوا قعوداً أßع�فصلوا قعوداً أßع�

 .اهللا x حينه þول اهللا وقوته
أي إنما �ع  أداة ح´ إنماإنماإنماإنماو، )اإلمام  ؤتم بهاإلمام  ؤتم بهاإلمام  ؤتم بهاإلمام  ؤتم به إنما جعلإنما جعلإنما جعلإنما جعل(: �لقوN  حديث عظيم يدل P أهمية اإلمامحديث عظيم يدل P أهمية اإلمامحديث عظيم يدل P أهمية اإلمامحديث عظيم يدل P أهمية اإلماما�ديث فهو  أما

x اسaا P ًاس فيصلوا بصالته وينضبطوا بما يفعله و�ذا  اإلمام أن يكون إماماً متقدماaالصالة من أجل أن يأتم به ا

تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه(: هذا بقوN �اa»  أكد


فال فال فال فال )وÍ بعض الروايات   ()))تر�عوا وال تسجدوا قبلهتر�عوا وال تسجدوا قبلهتر�عوا وال تسجدوا قبلهتر�عوا وال تسجدوا قبله فالفالفالفالx) بعض الروايات ، (فال فال فال فال 

 .))))تسبقوç بالر�وع وال بالسجودتسبقوç بالر�وع وال بالسجودتسبقوç بالر�وع وال بالسجودتسبقوç بالر�وع وال بالسجود
    : : : : الصالة يكون P عدة أÃاءالصالة يكون P عدة أÃاءالصالة يكون P عدة أÃاءالصالة يكون P عدة أÃاء فة أو االختالف P اإلمام xفة أو االختالف P اإلمام xفة أو االختالف P اإلمام xفة أو االختالف P اإلمام xوzلك ا�خالوzلك ا�خالوzلك ا�خالوzلك ا�خال، ، ، ، ألفاظ كث¯ة وردت x هذا ا�ديثألفاظ كث¯ة وردت x هذا ا�ديثألفاظ كث¯ة وردت x هذا ا�ديثألفاظ كث¯ة وردت x هذا ا�ديث

 .با�سابقةبا�سابقةبا�سابقةبا�سابقةأن يكون االختالف   ////        اaحو األولاaحو األولاaحو األولاaحو األول
 .أي اXأخر ،عنه باXخلفباXخلفباXخلفباXخلفأن يكون االختالف   ////        اaحو ا�ا�اaحو ا�ا�اaحو ا�ا�اaحو ا�ا�
 .با�وافقةبا�وافقةبا�وافقةبا�وافقة أن يكون االختالف عليه  ////        اaحو ا�الثاaحو ا�الثاaحو ا�الثاaحو ا�الث

 .أبداً  من هذه األحوالهذه ثالثة أحوال تكون للمأموم مع إمامه وال sلو 
 ....وc ا�الة الصحيحة وc ا�تابعةوc ا�الة الصحيحة وc ا�تابعةوc ا�الة الصحيحة وc ا�تابعةوc ا�الة الصحيحة وc ا�تابعة  ////        اaحو الرابعاaحو الرابعاaحو الرابعاaحو الرابع

 : ا�أموم� مع إمامهم فأصبح حال �
 .)وهذا هو ا�8وع والصحيحوهذا هو ا�8وع والصحيحوهذا هو ا�8وع والصحيحوهذا هو ا�8وع والصحيح يسلمإذا سجد يسجد وîذا ر�ع ير�ع وîذا سلم ( ا�تابعةا�تابعةا�تابعةا�تابعةإما  �
ب�  \رمة باالتفاق\رمة باالتفاق\رمة باالتفاق\رمة باالتفاقويسجد قبل أن يسجد وهذه ير�ع قبل أن ير�ع (يكون ا�أموم يسابق إمامه x الصالة  ا�سابقةا�سابقةا�سابقةا�سابقةأو  �

 ).األئمة األربعة أهل العلم عند
يعÏ إذا سجد اإلمام يسجد ا�أموم  الر�ن xxxxاXخلف ، إما يكون 
لف بالر�ن و
لف x الر�ن( اXأخر عليهاXأخر عليهاXأخر عليهاXأخر عليهأو  �

 وهذا \رم Pوهذا \رم Pوهذا \رم Pوهذا \رم x، P الر�نالسجود يتأخر x الرفع من السجود ويدعو وهذا يسØ اXأخر  ولكنه يتأخر وîذا رفع من

ير�ع معه فال ير�ع  الفيتأخر ا�أموم و يعÏ أن ير�ع اإلمام اXخلف بالر�نواaوع ا�ا� ، الصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلم
 .)أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  وهو \رموهو \رموهو \رموهو \رما�أموم حº يكون اإلمام قد رفع وهذا اXأخر بالر�ن 
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هذا نسميه ، اإلمام ير�ع وا�أموم ير�ع معه تماماً  þيث أن ،مامهبمعù أن ا�أموم ير�ع مع إ ،وc ا�قارنة    ا�وافقةا�وافقةا�وافقةا�وافقةأو  �
فال ( فإن تلك ðالفة  Ñة لإلمام \رمة لكنها ال تصل باXحريم مثل ا�سابقة واXأخر\رمة لكنها ال تصل باXحريم مثل ا�سابقة واXأخر\رمة لكنها ال تصل باXحريم مثل ا�سابقة واXأخر\رمة لكنها ال تصل باXحريم مثل ا�سابقة واXأخر وا�وافقة الصحيح أنهاوا�وافقة الصحيح أنهاوا�وافقة الصحيح أنهاوا�وافقة الصحيح أنها، موافقة

 .وهذا اختالف ظاهر P اإلمام إما با�سابقة أو اXأخر ،)
تلفوا عليه
بتحريم و�راهة اXأخر عنه أو  لما ®نت \تملة فإنها \رمة P الصحيح ولكن ²ريمها و�راهتها ليسا�وافقة ف أما

  ،هذه أحوال اaاس مع إمامهم، ا�سابقة وا�الة هذه

    ))))�I�I�I�I((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
        أÂ هريرة ا�خرج x الصحيح�أÂ هريرة ا�خرج x الصحيح�أÂ هريرة ا�خرج x الصحيح�أÂ هريرة ا�خرج x الصحيح�حديث حديث حديث حديث السابق عن  ®ن حديثنا x اÒرسإلمام إلمام إلمام إلمام إنما جعل اإنما جعل اإنما جعل اإنما جعل ا(: قالقالقالقال    �ن اa» ن اa» ن اa» ن اa» أأأأوÍ السوÍ السوÍ السوÍ الس


تلفوا عليه فإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�عتلفوا عليه فإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�عتلفوا عليه فإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�عتلفوا عليه فإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع


فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مد وîذا سجد فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مد وîذا سجد فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مد وîذا سجد فار�عوا وîذا قال سمع اهللا �ن ¸ده فقولوا ربنا ولك ا�مد وîذا سجد   ؤتم به فال  ؤتم به فال  ؤتم به فال  ؤتم به فال 
 .) ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßع�ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßع�ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßع�ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßع� فاسجدوا وîذافاسجدوا وîذافاسجدوا وîذافاسجدوا وîذا

أÀ بإمامه ويتابعه x وÙها تدل P أن ا�أموم ¶ب عليه أن يت ،جدا وأيضا كما تقدم أن ا�ديث روي بألفاظ كث¯ة
  .صالته 9ها ال يتقدم عليه وال يتأخر وال sالف

 ....    ألفاظ ا�ديثألفاظ ا�ديثألفاظ ا�ديثألفاظ ا�ديث نمعكم عسأتكلم 
وÍ بعض الروايات راوية أÂ ، ))))ااااBBBB ربنا لك ¸د ربنا لك ¸د ربنا لك ¸د ربنا لك ¸د(((( ببعض الرواياتفقد ورد  هذا اللفظ اzي معنا ورد بألفاظ كث¯ة �

 .)ربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مد(وÍ رواية أخرى ، )نا لك ا�مدنا لك ا�مدنا لك ا�مدنا لك ا�مدربربربرب(وÍ رواية أخرى ، )ااااBBBB ربنا ولك ا�مد ربنا ولك ا�مد ربنا ولك ا�مد ربنا ولك ا�مد(داوود 
وا�	ف  �9ها ثابتة عن اa»  فهذه األلفاظ الواردة، األلفاظ الواردة ذكرت ألنها ذكر وÑتاج اإلنسان إ© ضبط وهذه

ولكن يأ÷ بلفظ  ،ال يأ÷ بلفظ� ،لكن ال يلفق، بل األفضل þقه أن يأ÷ بهذا تارة وهذا تارةبل األفضل þقه أن يأ÷ بهذا تارة وهذا تارةبل األفضل þقه أن يأ÷ بهذا تارة وهذا تارةبل األفضل þقه أن يأ÷ بهذا تارة وهذا تارة، يقول هذا تارة وهذا تارة
القاعدة ال� ذكرها أهل العلم x األذ®ر ال�  كما x (c الر�عة ا�انية يأ÷ بلفظ آخر وهكذا(واحد x م�ن واحدة 
 .�ية األهمية هذا أمر x، وردت بصيغ ðتلفة

�  Nلك من أهل العلم من رجح أن قوzربنا ولك ا�مد ربنا ولك ا�مد ربنا ولك ا�مد ربنا ولك ا�مد(:و BBBBأنهاأنهاأنهاأنها ))))اااا Òعت ب� اß أفضل ألنهاÒعت ب� اß أفضل ألنهاÒعت ب� اß أفضل ألنهاÒعت ب� اß اهللا أفضل ألنها P اهللا %ء وا�ناء P اهللا %ء وا�ناء P اهللا %ء وا�ناء P ء وا�ناء%
هذا تمجيد ) ربنا لك ا�مدربنا لك ا�مدربنا لك ا�مدربنا لك ا�مد(، لكن اzي يقول ثناء P اهللا عز وجل ))))ربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مد(، د%ء )ااااBBBB(يعÏ  ،،،،سبحانه وتعا©سبحانه وتعا©سبحانه وتعا©سبحانه وتعا©
 .يطول ا�قام بذكرها كما ال P �s من تتبع ا�ديث x كتب السنةو ووردت ألفاظ أخرى با�ديث كث¯ةهللا عز وجل، 

إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام (: � وقوNإلمامه  ا�ديث اهتماما كب¯اً ألنه يعتÇ األصل العظيم x متابعة ا�أمومء بهذا العلما اهتم �
فإذا ، �م ؤتم به ويتابعونه و¶علونه قدوةع وجوده متقدماً عليهم من أجل أن يُ اإلمام اzي ُ�  فيه ح´ �هام)  ؤتم به ؤتم به ؤتم به ؤتم به

    .ا وÃو ذلكر�ع ر�عوا وîذا سجد سجدوا وîذا كÇ كÇو
تكون تكون تكون تكون     ----الصالةالصالةالصالةالصالة ßيع أفعالßيع أفعالßيع أفعالßيع أفعال----وأن األفعال وأن األفعال وأن األفعال وأن األفعال ، ، ، ، متفقون P وجوب متابعة اإلمام متابعة ®ملةمتفقون P وجوب متابعة اإلمام متابعة ®ملةمتفقون P وجوب متابعة اإلمام متابعة ®ملةمتفقون P وجوب متابعة اإلمام متابعة ®ملة    العلمالعلمالعلمالعلم وذكرت لكم أن أهلوذكرت لكم أن أهلوذكرت لكم أن أهلوذكرت لكم أن أهل    ����

فقولة آم� ي8ع لإلنسان ، هو قوN آم�هو قوN آم�هو قوN آم�هو قوN آم� �    اإلمام فما هو؟اإلمام فما هو؟اإلمام فما هو؟اإلمام فما هو؟ إال Å xء واحد فإنهم يقولونه مقارناً لقولإال Å xء واحد فإنهم يقولونه مقارناً لقولإال Å xء واحد فإنهم يقولونه مقارناً لقولإال Å xء واحد فإنهم يقولونه مقارناً لقول    9ها متابعة ل9ها متابعة ل9ها متابعة ل9ها متابعة لإلإلإلإلماممامماممام
ا�وضع الوحيد اzي  هذا هو )آم�آم�آم�آم� -أي مبا�ة- وîذا قال وال الضال� فقولواوîذا قال وال الضال� فقولواوîذا قال وال الضال� فقولواوîذا قال وال الضال� فقولوا(: �لقوN  ،قول اإلمامأن يأ÷ بها مقارناً ل

 .يسابق اإلمام أو يتخلف عنه þال من األحوال أما بقية ا�واقع فال ¶وز للمأموم أن، فيه موافقة اإلمام ¶وز¶وز¶وز¶وز
 ....وا�وافقة عند أهل العلموا�وافقة عند أهل العلموا�وافقة عند أهل العلموا�وافقة عند أهل العلم أح�م ا�سابقة واXخلفأح�م ا�سابقة واXخلفأح�م ا�سابقة واXخلفأح�م ا�سابقة واXخلف    �
ً  )ة اإلماممسابق( � ً أهل العلم ßيعا اتفقوا P ²ريم مسابقة اإلمام عمدا ً أهل العلم ßيعا اتفقوا P ²ريم مسابقة اإلمام عمدا ً أهل العلم ßيعا اتفقوا P ²ريم مسابقة اإلمام عمدا وسواء وسواء وسواء وسواء ....ولكن الساc ال إثم عليهولكن الساc ال إثم عليهولكن الساc ال إثم عليهولكن الساc ال إثم عليه، ، ، ، أو سهواً أو سهواً أو سهواً أو سهواً  أهل العلم ßيعا اتفقوا P ²ريم مسابقة اإلمام عمدا

x األقوال أو x نت هذه ا�سابقة®x األقوال أو x نت هذه ا�سابقة®x األقوال أو x نت هذه ا�سابقة®x األقوال أو x ها \رمةها \رمةها \رمةها \رمة، ، ، ، األفعالاألفعالاألفعالاألفعال ®نت هذه ا�سابقة				فففف....    
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----     «aو ذل روي عنه حديث �ود ل ذلك أن اÃ فض أوrالرفع أو ا x كما شديد ووعيد كب¯ فيمن سابق اإلمام Nك بقو
هذا وعيد  )أو رأسه رأس ¸ارأو رأسه رأس ¸ارأو رأسه رأس ¸ارأو رأسه رأس ¸ار    ،،،،صورة ¸ارصورة ¸ارصورة ¸ارصورة ¸ار أما sأما sأما sأما HHHHs اzي يرفع رأسه قبل رأس اإلمام أن Ñول اهللا صورته اzي يرفع رأسه قبل رأس اإلمام أن Ñول اهللا صورته اzي يرفع رأسه قبل رأس اإلمام أن Ñول اهللا صورته اzي يرفع رأسه قبل رأس اإلمام أن Ñول اهللا صورته(: � صح عنه
فحذاِر أيها األخ ا�ؤمن أن ، كب¯ والوعيد الشديد با�سخ والعياذ باهللا ال يكون إال باقlاف ذنب ،�اa»  شديد من

فإن تعجلت بالسجود أو الر�وع فإنك باaهاية ، x الصالة �اa»  ن العجلة خالف هديترفع رأسك قبل رأس اإلمام أل
 .ال فائدة  فما الفائدة من ذلك؟فما الفائدة من ذلك؟فما الفائدة من ذلك؟فما الفائدة من ذلك؟، أنك لن تسلم قبل اإلمام ستصل إ©

ر�ع قد هو  مثل رجل ر�وعه إذا، أصحاب األعذار اzين ال يستطيعون ا:قاء بالر�ن أكg من �ظاتأصحاب األعذار اzين ال يستطيعون ا:قاء بالر�ن أكg من �ظاتأصحاب األعذار اzين ال يستطيعون ا:قاء بالر�ن أكg من �ظاتأصحاب األعذار اzين ال يستطيعون ا:قاء بالر�ن أكg من �ظات ويستثù من ذلكويستثù من ذلكويستثù من ذلكويستثù من ذلك
لكن نقول N إذا جاء ، فإنه لو رفع قبل اإلمام فإنه معذور، مع اإلمام فأصابه وجع شديد برأسه أو عينهيوما ع �فر، يتعبه

ما  هذا، فالر�وع والسجود ال ¶ب عليك مادمت معذوراً ، بعدها فأومئ إيماًء وال تسابق إمامك هذا الر�ن x الر�عة ال�
    .يتعلق با�سابقة

 ؟؟؟؟ال تبطلال تبطلال تبطلال تبطل و سابق ا�أموم إمامه هل تبطل الصالة أوو سابق ا�أموم إمامه هل تبطل الصالة أوو سابق ا�أموم إمامه هل تبطل الصالة أوو سابق ا�أموم إمامه هل تبطل الصالة أولكن اختلف العلماء هل للكن اختلف العلماء هل للكن اختلف العلماء هل للكن اختلف العلماء هل ل    �
 .ال تبطلال تبطلال تبطلال تبطلقالوا أنها  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور �
هم اهللا وهذا القول رواية عن والظاهريةوالظاهريةوالظاهريةوالظاهرية � اختاروا  اإلمام أ¸د واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ ابن عثيم� ̧ر
بعض هذه  )فال تر�عوا وال تسجدوا وال تكÇوافال تر�عوا وال تسجدوا وال تكÇوافال تر�عوا وال تسجدوا وال تكÇوافال تر�عوا وال تسجدوا وال تكÇوا( �فقوN ، ألن األصل x اøa الفساد وا:طالن    ؟�اذا�اذا�اذا�اذا، تبطلتبطلتبطلتبطلالصالة  أن

اøa  فعل أمراً منهياً عنه x عبادة من العبادات بطلت عبادته ألن أصال ومن، تدل P أنه منø عنه ؛ألفاظ ا�ديث
Cا: الفساد يقت Cهنا بطالن العبادةطالنويقت Cوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيح، ، فيقت  «aألنه ال يمكن أن يتوعد ا� 

�aأمر إال وهو منكر شديد ا P ًأنه \رم وال ¶وز  وأهل، وفعل الشخص بذلك يبطل صالته، ةرإنسانا P العلم متفقون
 تبطل؟ ولكن اrالف هل تبطل الصالة أو ال

اإلمام أنه لو كÇ قبل أال ترون ، اإلماماإلماماإلماماإلمام واzي أميل N أن الصالة تبطل ألنه فقد �طاً من �وط الصالة وهو متابعةواzي أميل N أن الصالة تبطل ألنه فقد �طاً من �وط الصالة وهو متابعةواzي أميل N أن الصالة تبطل ألنه فقد �طاً من �وط الصالة وهو متابعةواzي أميل N أن الصالة تبطل ألنه فقد �طاً من �وط الصالة وهو متابعة    ����
مع اإلمام و�Ç تكب¯ة اإلحرام قبل تكب¯ة اإلمام أو موافقة N فإنه باتفاق  لو جاء أحد وص¹( فإن صالته تبطل باالتفاق

ن مسابقة اإلمام أzلك فالقول  ،ا�قيقة الفرق غ¯ ظاهر ؟؟؟؟فما الفرق ب� تكب¯ة اإلحرام وغ¯هافما الفرق ب� تكب¯ة اإلحرام وغ¯هافما الفرق ب� تكب¯ة اإلحرام وغ¯هافما الفرق ب� تكب¯ة اإلحرام وغ¯ها، )صالته باطلة العلماء
  .هذا ما يتعلق þكم مسابقة اإلمام قوال،هو أقرب األ طل الصالةتب
الوقت  ف�lع معه بنفس، با�وافقة ا�قارنة ونقصد ،أهل العلم ßيعا كراهة موافقة اإلمامأهل العلم ßيعا كراهة موافقة اإلمامأهل العلم ßيعا كراهة موافقة اإلمامأهل العلم ßيعا كراهة موافقة اإلمام فاzي عليهفاzي عليهفاzي عليهفاzي عليه )موافقة اإلمام( �

 .وتسجد معه بنفس الوقت وتسلم معه بنفس الوقت
    ،،،،ولكن ال تبطل الصالة عند ßاه¯ السلف واrلفولكن ال تبطل الصالة عند ßاه¯ السلف واrلفولكن ال تبطل الصالة عند ßاه¯ السلف واrلفولكن ال تبطل الصالة عند ßاه¯ السلف واrلف    ،،،،))))\رمة\رمة\رمة\رمة((((    مكروه وأنه يعتÇ كراهة ²ريممكروه وأنه يعتÇ كراهة ²ريممكروه وأنه يعتÇ كراهة ²ريممكروه وأنه يعتÇ كراهة ²ريم هذا 9ه P الصحيح أنههذا 9ه P الصحيح أنههذا 9ه P الصحيح أنههذا 9ه P الصحيح أنه

، أي لم يقل أحد أن من وافق اإلمام x الرفع أو x اrفض آثم بذلك %ú هللاآثم بذلك %ú هللاآثم بذلك %ú هللاآثم بذلك %ú هللا    ااااولكن صاحبهولكن صاحبهولكن صاحبهولكن صاحبه    ،،،،x ذلك خالفx ذلك خالفx ذلك خالفx ذلك خالف علمعلمعلمعلموال يُ وال يُ وال يُ وال يُ 
وîنما قالوا أو x اXكب¯ أو x غ¯ ذلك أن صالته تكون باطلة، ال، ما قال بهذا أحد حº الظاهرية لم يقولوا بهذا القول 

 .x ا�سابقة واXخلف فقط
ــر اإلمام( �  : باÒرس السابق أنه P نوع� اXخلف أ�ت )اXأخ�

لف لف لف لف     ����


xxxx    لف لف لف لف     ����        الر�نالر�نالر�نالر�ن



    الر�نالر�نالر�نالر�نبببب
أو مثال سجد اإلمام ، جودهس  أي أن ا�أموم إذا رفع اإلمام 
لف عنه جالساً يدعو اهللا عز وجل x    ::::اXخلف x الر�ناXخلف x الر�ناXخلف x الر�ناXخلف x الر�ن    ����

و�:اً اXخلف x الر�ن سبب x و�:اً اXخلف x الر�ن سبب x و�:اً اXخلف x الر�ن سبب x و�:اً اXخلف x الر�ن سبب x  ،حº ما ينتقل اإلمام إ© ر�ن آخر، يدعو ب� الرفع من الر�وع والسجود
لف ا�أموم 
، فا�أموم ساجد يدعو تأخر عن اإلمام x الرفع من السجود، فإنسان إذا تأخر x السجود ،بينهما تالزم ،اXخلف بالر�ناXخلف بالر�ناXخلف بالر�ناXخلف بالر�ن
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رغ ا�أموم من د%ئه ويرفع؛ إال وقد سجد اإلمام للسجدة ا�انية وجلس، فال يف" اهللا أكÇ"اهللا عز وجل واإلمام قال 
فأصبح 
لف ا�أموم x الر�ن لت%ء سبب للتخلف بالر�ن، وهو أن ا�أموم يتأخر عن اإلمام حº ينتقل اإلمام إ© ر�ن 

    .آخر
يعÏ ير�ع اإلمام ويرفع ، خرإ© ر�ن آ هو أن ا�أموم يتأخر عن اإلمام بالر�ن حº ينتقل اإلمام    ::::اXخلف بالر�ناXخلف بالر�ناXخلف بالر�ناXخلف بالر�ن    ����

\رم \رم \رم \رم  وحكم هذا الفعل أنه فعٌل وحكم هذا الفعل أنه فعٌل وحكم هذا الفعل أنه فعٌل وحكم هذا الفعل أنه فعٌل هذا 9ه ðالف للسنة ، ويرفع وا�أموم لم يسجد بعد يسجد اإلمام.وا�أموم لم ير�ع بعد
 .باالتفاقباالتفاقباالتفاقباالتفاق

  :اrالف مثل ا�سابقة واXقدم عن اإلمام هل تبطل به الصالة؟هل تبطل به الصالة؟هل تبطل به الصالة؟هل تبطل به الصالة؟    ����

لفه، ال تبطلال تبطلال تبطلال تبطلقال  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور � Ïيع. 
ف	ه اختالف عن  ،ب� اXقدم واXأخر ألنه ال فرق، ، ، ، تبطلتبطلتبطلتبطلقالوا أنها  اإلمام أ¸د وشيخ اإلسالم ابن تيميةو والظاهريةوالظاهريةوالظاهريةوالظاهرية �


تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه(ا�أموم إلمامه بأقوال كث¯ة  أكد متابعة �واa»  ،اإلمام


يدل  ))))إنماإنماإنماإنما((((ولفظ  )إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال 
 .ا األمرال ¶وز لإلنسان أن يفرط x هذف ،P ا�´

 مثلمثلمثلمثل    ))))ربنا لك ا�مدربنا لك ا�مدربنا لك ا�مدربنا لك ا�مد((((هل ي8ع لهل ي8ع لهل ي8ع لهل ي8ع لإلإلإلإلمام أن يقول مام أن يقول مام أن يقول مام أن يقول     ،،،،))))ربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مد((((اهللا �ن ¸ده فقولوا اهللا �ن ¸ده فقولوا اهللا �ن ¸ده فقولوا اهللا �ن ¸ده فقولوا  هل إذا قال اإلمام سمعهل إذا قال اإلمام سمعهل إذا قال اإلمام سمعهل إذا قال اإلمام سمع    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

سمع اهللا سمع اهللا سمع اهللا سمع اهللا (قوN ، فب� أهل العلمب� أهل العلمب� أهل العلمب� أهل العلم هذا خالفهذا خالفهذا خالفهذا خالف    ؟؟؟؟كما يقول لكما يقول لكما يقول لكما يقول لإلإلإلإلماممامماممام    ))))سمع اهللا �ن ¸دهسمع اهللا �ن ¸دهسمع اهللا �ن ¸دهسمع اهللا �ن ¸ده((((وهل ي8ُع للمأموم أن يقول وهل ي8ُع للمأموم أن يقول وهل ي8ُع للمأموم أن يقول وهل ي8ُع للمأموم أن يقول ، ، ، ، ا�أموما�أموما�أموما�أموم
 ومن يقو�ما ßيعا؟ومن يقو�ما ßيعا؟ومن يقو�ما ßيعا؟ومن يقو�ما ßيعا؟    ؟؟؟؟ومن يقول ا�انيةومن يقول ا�انيةومن يقول ا�انيةومن يقول ا�انية    ؟؟؟؟يقول األوèيقول األوèيقول األوèيقول األوè منمنمنمن، )ولك ا�مدولك ا�مدولك ا�مدولك ا�مد    ربناربناربناربنا(وقوN ، )�ن ¸ده�ن ¸ده�ن ¸ده�ن ¸ده

ولو ترك أحدهما سهوا  ،ربنا ولك ا�مد ويقول بعدهاويقول بعدهاويقول بعدهاويقول بعدهاسمع اهللا �ن ¸ده  يقوليقوليقوليقولعليه أن  ¶ب¶ب¶ب¶ب ا�نفردا�نفردا�نفردا�نفردتفقوا ßيعاً أن ا �
 من واجباتألنها واجب لاألن ترك  باطلةباطلةباطلةباطلةتأويل فصالته  إحداهما %مداً من غ¯ أما إن ترك، سهوسهوسهوسهو سجودسجودسجودسجودعليه  ¶ب¶ب¶ب¶ب

إن تر�ها %مداً فإن صالته تعتÇ باطلة، وîن ) ربنا لك ا�مد(أو قولة ) سمع اهللا �ن ¸ده(فإذا ترك ا�نفرد قولة  ،الصالة
واجب، فلو ترك هذا عليه  )ربنا لك ا�مد(واجب، و) سمع اهللا �ن ¸ده(، ولسهولسجد ي تر�ها ساهياً ¶ب عليه أن

 .هذا بالنسبة للمنفرد ترك هذا عليه سجود سهو، سجود سهو، ولو
ثم يقول  )سمع اهللا �ن ¸ده(االثنت� ßيعا  فالصحيح من êم أهل العلم أنه ¶ب عليه أن يقول للللإلإلإلإلماممامماممامأما بالنسبة  �
 )ربنا ولك ا�مد(

ه اهللا اإلمام الشاف  �  .فقط )سمع اهللا �ن ¸ده(إن اإلمام يكت� بالتسميع : قال ̧ر
    أنأنأنأن) ) ) ) سمع اهللا �ن ¸دهسمع اهللا �ن ¸دهسمع اهللا �ن ¸دهسمع اهللا �ن ¸ده((((أنه ¶ب عليه بعد قول أنه ¶ب عليه بعد قول أنه ¶ب عليه بعد قول أنه ¶ب عليه بعد قول     وهذا القول الصحيحوهذا القول الصحيحوهذا القول الصحيحوهذا القول الصحيح    ----وهذا قول أكg أهل العلموهذا قول أكg أهل العلموهذا قول أكg أهل العلموهذا قول أكg أهل العلم----اإلمام اإلمام اإلمام اإلمام  الصحيح أنالصحيح أنالصحيح أنالصحيح أنوووو

    ....P القول الصحيح والراجحP القول الصحيح والراجحP القول الصحيح والراجحP القول الصحيح والراجح    ))))ربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مد((((بعدها بعدها بعدها بعدها  يقوليقوليقوليقول
  :هذا خالف ب� أهل العلم ؟؟؟؟يقول سمع اهللا �ن ¸ده ثم ربنا ولك ا�مديقول سمع اهللا �ن ¸ده ثم ربنا ولك ا�مديقول سمع اهللا �ن ¸ده ثم ربنا ولك ا�مديقول سمع اهللا �ن ¸ده ثم ربنا ولك ا�مد ي8ع N أني8ع N أني8ع N أني8ع N أن    ا�أموما�أموما�أموما�أمومهل هل هل هل     ����
 .)ربنا ولك ا�مد(ثم  )سمع اهللا �ن ¸ده(: يقول ف الشا �
 .)ربنا لك ا�مد(يقول فقط  وßهور العلماء �

، بتسميع اإلمامبتسميع اإلمامبتسميع اإلمامبتسميع اإلمام هو القول الصحيح وال Ñتاج للتسميع ويكتهو القول الصحيح وال Ñتاج للتسميع ويكتهو القول الصحيح وال Ñتاج للتسميع ويكتهو القول الصحيح وال Ñتاج للتسميع ويكت����) ) ) ) ربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مد((((    أن ا�أموم يقول فقطأن ا�أموم يقول فقطأن ا�أموم يقول فقطأن ا�أموم يقول فقط والقول ا�ا� وهووالقول ا�ا� وهووالقول ا�ا� وهووالقول ا�ا� وهو
 ).ربنا ولك ا�مد( فعندئذ يقول) ¸ده سمع اهللا �ن( فاإلمام يقول، فإن اإلمام جعل  ؤتم به

 : : : : وموافقة ا�أموم إلمامهوموافقة ا�أموم إلمامهوموافقة ا�أموم إلمامهوموافقة ا�أموم إلمامه) ) ) ) آميـــنآميـــنآميـــنآميـــن: (: (: (: (قولقولقولقول مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ولكن N أن يوافق اإلمام  ،يسابق اإلمام وال أن يوافقه وال أن يتخلف عليه أ�ت x ا�سألة السابقة أن ا�أموم ليس N أن

 ).آم�(م يقول ا�أموف )وال الضال�(وهو قولة آم� بعد  Å xء واحد
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كما جاء x بعض  األصل حx º قولة آم� ال نقو�ا إال بعد أن يقو�ا اإلمام .أخرجناها من ا�ديث �اذا )آم�(9مة 
 Nبآم�(الروايات لقو çال تسبقو(.    

ل وال ل وال ل وال ل وال وîذا قاوîذا قاوîذا قاوîذا قا((((: قال  �ألن الرسول ، ولكن الصحيح أن ا�أموم N أن يوافق اإلمام x ذلكولكن الصحيح أن ا�أموم N أن يوافق اإلمام x ذلكولكن الصحيح أن ا�أموم N أن يوافق اإلمام x ذلكولكن الصحيح أن ا�أموم N أن يوافق اإلمام x ذلك ا�سألة فيها خالف كث¯ا�سألة فيها خالف كث¯ا�سألة فيها خالف كث¯ا�سألة فيها خالف كث¯
 .))))ذنبهذنبهذنبهذنبه فإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N ما تقدم منفإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N ما تقدم منفإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N ما تقدم منفإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N ما تقدم من    ،،،،الضال� فقولوا آم�الضال� فقولوا آم�الضال� فقولوا آم�الضال� فقولوا آم�

فإذا قال وال الضال� آم� "يقل  ولم ))))ما تقدم من ذنبهما تقدم من ذنبهما تقدم من ذنبهما تقدم من ذنبه فإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر Nفإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر Nفإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر Nفإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N(: قال �الرسول  �
 ،والlتيب ا�با� تدل P اXعقيب )فقولوا آم�فقولوا آم�فقولوا آم�فقولوا آم�(	مة ف، ))))فإذا قال وال الضال� فقولوا آم�فإذا قال وال الضال� فقولوا آم�فإذا قال وال الضال� فقولوا آم�فإذا قال وال الضال� فقولوا آم�((((    وîنما قال" فقولوا آم�

 øوال الضال�(فبمجرد أن ينت( نÃ ون واضحة منه نقولaونسمع 9مة ا )نمد بها الصوت وي8ع بها رفع الصوت )أم� ،
 «aكما ثبت عن أصحاب ا� Nنوا يضج ا�سجد و äا�سجد أنهم إذا أم x خالف ما يفعله ب، صوت قوي Pاس  عضaا

 .اzي يبخل P رفع الصوت بآم�
  ،ولكن ال يرفع شديداً فاحشاً  ،واحد اثن� ويساره واحد اثن� السنة أن يقول آم� ويسمع من السنة أن يقول آم� ويسمع من السنة أن يقول آم� ويسمع من السنة أن يقول آم� ويسمع من ----وارهوارهوارهواره    ����

ً
 ،ولكن معتدال

 .ا�سجد N ضجة وقوة وهذا من شعائر اإلسالم العظيمة مع با# األصوات ويكون
        ::::قاعداً قاعداً قاعداً قاعداً  قاعداً وîمامه يص§قاعداً وîمامه يص§قاعداً وîمامه يص§قاعداً وîمامه يص§حكم صالة ا�أموم حكم صالة ا�أموم حكم صالة ا�أموم حكم صالة ا�أموم  األخ¯ةاألخ¯ةاألخ¯ةاألخ¯ة ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    ����
 ي8ع N أن يص§ وراءه قاعداً أم قائما؟ي8ع N أن يص§ وراءه قاعداً أم قائما؟ي8ع N أن يص§ وراءه قاعداً أم قائما؟ي8ع N أن يص§ وراءه قاعداً أم قائما؟ هلهلهلهل) ) ) ) ا�السا�السا�السا�الس((((بعض األئمة يصيبه عذر فهل ي8ع للمأموم خلف اإلمام بعض األئمة يصيبه عذر فهل ي8ع للمأموم خلف اإلمام بعض األئمة يصيبه عذر فهل ي8ع للمأموم خلف اإلمام بعض األئمة يصيبه عذر فهل ي8ع للمأموم خلف اإلمام     

 «aحديثنا �ا x  عون(حديث ا:ابßذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أîعونوßذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أîعونوßذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أîعونوßذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أîأن أن أن أن  هل ي8ع اآلن �ن ص¹ خلف اإلمامهل ي8ع اآلن �ن ص¹ خلف اإلمامهل ي8ع اآلن �ن ص¹ خلف اإلمامهل ي8ع اآلن �ن ص¹ خلف اإلمام    ����، )و
        ::::خالف ب� أهل العلمخالف ب� أهل العلمخالف ب� أهل العلمخالف ب� أهل العلم    يص§ قاعداً أو قائما؟يص§ قاعداً أو قائما؟يص§ قاعداً أو قائما؟يص§ قاعداً أو قائما؟

هم اهللا تعا© فذهب ا�الكية     ////        القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ���� ألن القيام ر�ن والر�وع ر�ن  ،قاعداً ال تصح مطلقاً قاعداً ال تصح مطلقاً قاعداً ال تصح مطلقاً قاعداً ال تصح مطلقاً     اإلماماإلماماإلماماإلمامإ© أن صالة إ© أن صالة إ© أن صالة إ© أن صالة  ̧ر
فال تصح  ،وهو منفرد وîنما تصح صالته ،وîذا ®ن اإلمام لم يتم هذه األرËن فإنه ال تصح صالته وهو إمام ،والسجود ر�ن

 .وا�الة هذه ولم ¶وزوا الصالة خلفه اإلمامة
نä أحٌد بعدي جالساً ( � þديث ضعيف ورد x ا:اب وهو قوN كما استدلوا äأحٌد بعدي جالساً ال يَُؤم äن äأحٌد بعدي جالساً ال يَُؤم äن äأحٌد بعدي جالساً ال يَُؤم äن äهو حديث ضعيف جدا ال يثبت عن و ))))ال يَُؤم

 «aا�. 
قياماً قياماً قياماً قياماً  فهفهفهفهأن صالة العاجز من األئمة جائزة عند القيام ويص§ اaاس خلأن صالة العاجز من األئمة جائزة عند القيام ويص§ اaاس خلأن صالة العاجز من األئمة جائزة عند القيام ويص§ اaاس خلأن صالة العاجز من األئمة جائزة عند القيام ويص§ اaاس خل ا�نفية والشافعية وهو قول     ////        القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    ����

 .لكن Ãن نص§ خلفه قياماً يعÏ ¶وز أن يص§ اإلمام جالساً و، ، ، ، وجوباً وجوباً وجوباً وجوباً 
    ....�وص¹ أبو بكر خلفه قائما واaاس تأتم بصالة أÂ بكر وص¹ أبو بكر خلفه قائما واaاس تأتم بصالة أÂ بكر وص¹ أبو بكر خلفه قائما واaاس تأتم بصالة أÂ بكر وص¹ أبو بكر خلفه قائما واaاس تأتم بصالة أÂ بكر     ��ا أصابه عذر ص¹ جالساً �ا أصابه عذر ص¹ جالساً �ا أصابه عذر ص¹ جالساً �ا أصابه عذر ص¹ جالساً     �بأن اa» بأن اa» بأن اa» بأن اa» استدلوا P ذلك 

ا�ديث حº من ا�الكية   أئمةوهو مذهب اإلمام أ¸د ومذهب أهل ا�ديث عموماً وهو أكg     ////        القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    ����
ً  والشافعية قالوا بهذا القول كما أمرنا  أو لم يتم الر�وع والسجود بعذر فإنا نص§ خلفه قعوداً أو لم يتم الر�وع والسجود بعذر فإنا نص§ خلفه قعوداً أو لم يتم الر�وع والسجود بعذر فإنا نص§ خلفه قعوداً أو لم يتم الر�وع والسجود بعذر فإنا نص§ خلفه قعوداً  وهو أن اإلمام وîن ص¹ قاعداً وهو أن اإلمام وîن ص¹ قاعداً وهو أن اإلمام وîن ص¹ قاعداً وهو أن اإلمام وîن ص¹ قاعدا

ار إ هم بيده أن اجلسوا وهو قياماً وهو جالس أش �خلف اa»  �و�ذا �ا ص¹ الصحابة  ،،،،وهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيح �
إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام ، ، ، ، والروم بعظمائهاوالروم بعظمائهاوالروم بعظمائهاوالروم بعظمائها ما بالكم فعلتم آنفاً فعل فارسما بالكم فعلتم آنفاً فعل فارسما بالكم فعلتم آنفاً فعل فارسما بالكم فعلتم آنفاً فعل فارس(فلما فرع من صالته اXفت إ هم وقال ، �§ يص

وهو وهو وهو وهو  � هذا ا�ابت عن اa») وîذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßعونوîذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßعونوîذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßعونوîذا ص¹ قاعداً فصلوا قعوداً أßعون((((    ثم قالثم قالثم قالثم قال ) ) ) ) فإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوافإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوافإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوافإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فار�عوا    ،،،، ؤتم به ؤتم به ؤتم به ؤتم به
    ....القول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيح

ل x ذلك القائل� بأنه يص§إال أن بعض أهل العلإال أن بعض أهل العلإال أن بعض أهل العلإال أن بعض أهل العل    ���� äذلك القائل� بأنه يص§م فص x ل äذلك القائل� بأنه يص§م فص x ل äذلك القائل� بأنه يص§م فص x ل äقاعداً فقالواقاعداً فقالواقاعداً فقالواقاعداً فقالوا م فص::::     
كما حصل ألÂ  فإن ا�أموم� يستمرون بالصالة يفرق بينما إذا ما ®ن اإلمام ابتدأ الصالة قائماً ثم طرأ عليه العذر �

«aبكر �ا ص¹ به ا �،  «aجالس �فإنه ابتدأ ا�أموم صالته قائماً فثلك أكملها قائما وا. 
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وîال ا�ديث  ،وهذا \اولة للجمع ،ما إذا ابتدأ اإلمام صالته جالساً فإنه ¶ب علينا أن نص§ جلوساً خلفه مبا�ةوأ �
و/ من استدل  ،وهذا هو السنة وهو الصحيح من êم أهل العلموهذا هو السنة وهو الصحيح من êم أهل العلموهذا هو السنة وهو الصحيح من êم أهل العلموهذا هو السنة وهو الصحيح من êم أهل العلم ،وهو جالس %م x أن صالة ا�أموم خلف إمامه تكون

 .غ¯ مقبول R P حالفإنما استدل þديث ضعيف أو برأي  P خالف ذلك

    ))))¤�¤�¤�¤�((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
̄ه من حديث معاذ     ماماماما حديث ا وم هو ̄ه من حديث معاذ أخرجه ا:خاري وغ ̄ه من حديث معاذ أخرجه ا:خاري وغ ̄ه من حديث معاذ أخرجه ا:خاري وغ العشاء اآلخرة ثم يأ÷ إ© العشاء اآلخرة ثم يأ÷ إ© العشاء اآلخرة ثم يأ÷ إ© العشاء اآلخرة ثم يأ÷ إ©     �®ن يص§ مع اa» ®ن يص§ مع اa» ®ن يص§ مع اa» ®ن يص§ مع اa» ( أنهأنهأنهأنه    �أخرجه ا:خاري وغ

  .)فريضةفريضةفريضةفريضةوËنت �م وËنت �م وËنت �م وËنت �م N نافلة N نافلة N نافلة N نافلة ف�نت ف�نت ف�نت ف�نت     اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرةف�ن يص§ بهم العشاء ف�ن يص§ بهم العشاء ف�ن يص§ بهم العشاء ف�ن يص§ بهم العشاء : : : : قال الراويقال الراويقال الراويقال الراوي    ،،،،مسجد قومه فيص§ بهم العشاءمسجد قومه فيص§ بهم العشاءمسجد قومه فيص§ بهم العشاءمسجد قومه فيص§ بهم العشاء
أن رجًال من  �أنه ®ن يطيل بقومه الصالة ف�ن من إطاXه  -كما هو ب� أيديكم- � اً أن معاذ    فيهفيهفيهفيه    هذا ا�ديث العظيمهذا ا�ديث العظيمهذا ا�ديث العظيمهذا ا�ديث العظيم

 �فبلغ ذلك رسول  ،ن´ف فص¹ا®ن يطول x الصالة ف اذلك كث¯ا �عليه  شق اآلخرةقومه Óن يصلون خلفه العشاء 
 «aهم هم هم هم فيفيفيفي    إذا ص¹ أحدكم فليخفف فإنإذا ص¹ أحدكم فليخفف فإنإذا ص¹ أحدكم فليخفف فإنإذا ص¹ أحدكم فليخفف فإن    ؟؟؟؟معاذمعاذمعاذمعاذ    يايايايا    آنتآنتآنتآنت    تانتانتانتانأفأفأفأف    ؟؟؟؟معاذمعاذمعاذمعاذ    أفتان أنت ياأفتان أنت ياأفتان أنت ياأفتان أنت يا    ؟؟؟؟معاذمعاذمعاذمعاذ    أفتان أنت ياأفتان أنت ياأفتان أنت ياأفتان أنت يا(: فقال �فغضب ا

 .)ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجةالصغ¯ والكب¯ وذا الصغ¯ والكب¯ وذا الصغ¯ والكب¯ وذا الصغ¯ والكب¯ وذا 
 اإلمامة وأح�مئتمام ولكن اzي يتعلق با:اب وهو أح�م اال، ، ، ، كث¯ةكث¯ةكث¯ةكث¯ةفيه فوائد فيه فوائد فيه فوائد فيه فوائد     الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ج xج xج xج xديث العظيم ا�خرّ ديث العظيم ا�خرّ ديث العظيم ا�خرّ ديث العظيم ا�خرّ ا�ا�ا�ا�هذا هذا هذا هذا 

ة ينب� P ا�سلم فيها أن يعلم أنه R P وc الصال العظيمة الفريضةهو أننا ينب� علينا أن نعلم أن هذه : واالئتمام
حيث أن اrشوع  ،وبقلب خاشع ةوجل فيؤديها بنفس مطمئن األحوال وR P األمور c عبادة يتقرب بها إ© اهللا عز

وال أن يصليها þر�ة  ،فال خ¯ x صالة يصليها اإلنسان نقراً كنقر الغراب ،وجل هو لب الصالة P اهللا عز واإلقبال
كما جاء x بعض األحاديث  قلِ خشوع فيها ®�وب اrَ  فالصالة ال� ال ،شهود العقل والقلب x الصالةوأو بغياب  شديدة

أو الفجر أو غ¯ها من  ةخرآلسواء ®نت العشاء ا الفريضةR P األحوال  ،والروايات ال� تصف هذه الصالة بمثل ذلك
  .نواالطمئناالصلوات البد أن تؤدى باrشوع 

العشاء  � ®ن من حرصه P الصالة أنه ®ن يص§ مع اa» -شاب صغ¯ السنالوهو -®ن من حرصه �معاذ  �
ا�لث األول من إ© x أن تأخ¯ العشاء  � العشاء �ا x ذلك من الفضل الوارد عنه ةأخر صال �اa»  ®ن وربما ،اآلخرة

ثم  ،�اa»  خلفأن يدرك فضل الصالة P  حرصاً  � يص§ مع اa» �ف�ن  ،الليل أفضل من تقديمها x أول ا�لث
ينتظرونه حº يJء فيص§ بهم صالة العشاء  واف�ن ،�نه ®ن أقرأهم إحيث  ،بعد ذلك يذهب إ© قومه  ص§ بهم

  .إماما اآلخرة
 ،�ة إ© مسجده فيص§ باaاسمبا �ثم ®ن ينتقل من مسجد اa»  � ®نت مع اa»�معاذ ال� ®ن يؤديها  الفريضة

 .��عاذ  واaافلة�م  الفريضةمع قومه وËنت لقومه  واaافلة �، مع اa» الفريضةمن هنا ®نت �عاذ 
 : ئتمامواال أإلمامهتتعلق þكم  مهمةدل هذا ا�ديث P مسائل  �
����    èا�سألة األوèا�سألة األوèا�سألة األوèا�سألة األو: P ففs مام أنP ففs مام أنP ففs مام أنP ففs وربما  تثقل عليهم جداً  اإلطالةفإن  ،يل عليهميل عليهميل عليهميل عليهما�أموم� الصالة وال يطا�أموم� الصالة وال يطا�أموم� الصالة وال يطا�أموم� الصالة وال يط    أن السنة لأن السنة لأن السنة لأن السنة لإلإلإلإلمام أن
ا بها فال ينتفعو ،P جوارحهم وقلوبهم العبادةN أثر Öء P تأث¯ هذه ذلك وËن  ،بملل وÅء من الضجر العبادةأدوا 

 حº شق ذلك P هداهم اهللا أنه ربما أطال الصالة جداً  األئمةوهذا لألسف يوجد عند بعض  ،ا�طلوباالنتفاع 
مع و ،� وبراً  وهو كذلك أخشع اaاس وأكgهم تقوىً  �®ن أرفق اaاس وأرحم اaاس  �وÃن نعلم أن اa»  ،ا�أموم�

صالته وسطاً  تف�ن ،اآلخرون األئمةوال بالق´ الشديد كما يفعل بعض  الشديدة باإلطالةc  ال هذا ®نت صالته وسطاً 
 .يطيل عليهم نه sفف P اaاس والx حقه أال� فاإلمام من الس ، x ذلك
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لكن  ،¶وز þال من األحوال وأنه ال \رم\رم\رم\رمأمٌر أمٌر أمٌر أمٌر  P ا�أموم� حº يضجروا اإلطالة أن إ© ومن هنا ذهب أهل العلم �
وîنما الضابط �ا  ،جدا تنضبط بضابط دقيٍق  أنيمكن  حيث أن اXخفيف مسألة نسبيه ال ينب� عليه أن يكون وسطاً 

اإلمام  إ© رغبةوليس راجع ، x الصلوات ال� ®نت يص§ بها � ال� ®ن يقرأها اa» بالقراءةع أن نأ÷ قدر ا�ستطا
 .ا�أموم�رغبة  وال إ© ،اXخفيف وأباXطويل 

 نمك ،كأن يكون حسن الصوت وال يص§ خلفه إال مأمومون معروفون اإلطالةاإلطالةاإلطالةاإلطالةأما إذا ®ن ا�أموم� مع إمامهم Ñبون أما إذا ®ن ا�أموم� مع إمامهم Ñبون أما إذا ®ن ا�أموم� مع إمامهم Ñبون أما إذا ®ن ا�أموم� مع إمامهم Ñبون 
x §قرية يص x طويل ما ؛وال يشق ذلك عليهم يعرف بعضهم بعضاً  منطقة معينةXوا من غ¯ إحراج ءشا فإنهم إذا أحبوا ا

لكن ينب�  ،فإن طول الصالة مطلب عليه، ال حرجتفق اأو حياء فال حرج أن يطيل اإلمام كيفما  P ا:عض أو �املةٍ 
واXخفيف قلنا  ،ام اXخفيف x حقه أفضل من اXطويل R P حالو�ذا ®ن اإلم ،اآلخرينيؤذي  أن يكون إ© حد ال

 .� اa»ا�أموم� أو بشهوته هو بل بفعل  اتال بشهو �ا�نضبط بفعل اa»  اXخفيفأنه 
  � أن اa» ذلك العلمالفقه وأهل  نقول أن اXخفيف أفضل عند %مة أهلوجه أن  �

ً
�ا قال N  أنكر P معاذ أوال

أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت (: � غضب اa» ،� فعلت كذا و�ذاîو اً رسول اهللا إ� أحب الصالة ولكن Óا ®ن يطيل علينا معاذ االرجل ي
كما  ،العبادةوهذا يؤثر P صحة  ،حيث أن هذا الرجل ترك الصالة مع معاذ قطع صالته وص¹ لوحده منفرداً  )؟؟؟؟معاذمعاذمعاذمعاذ    يايايايا

 .سيأ÷ الìم عليه بإذن اهللا
«aبا�الل وا�رام األمة®ن أفقه هذه  اً مع أن معاذ ،غضب منه )؟؟؟؟معاذمعاذمعاذمعاذ    ن أنت يان أنت يان أنت يان أنت ياأفتاأفتاأفتاأفتا( قال � فا،  P ولكن قد يغيب

Óن هو مثله أحيانا وربما يتعلمها  ،هو أوè منه وأفضل منه نفيتعلمها Ó ال8عيةالرجل الفاضل Åء من اÒين وا�كم 
ربما استفاد الكب¯ من ف ،ال يمكن أن يكون أحد أعلم منه أنه ةبلغ من العلم درج إنسانفليس R  ،ا منه أيضاً أو دونً 

 .الصغ¯ كما يستفيد الصغ¯ من الكب¯ أحياناً 
فإن فيهم الصغ¯ فإن فيهم الصغ¯ فإن فيهم الصغ¯ فإن فيهم الصغ¯     ،،،،إذا أمä أحدكم اaاس فليخففإذا أمä أحدكم اaاس فليخففإذا أمä أحدكم اaاس فليخففإذا أمä أحدكم اaاس فليخفف(: ااااأيًض أيًض أيًض أيًض     ج x الصحيحج x الصحيحج x الصحيحج x الصحيحخرّ خرّ خرّ خرّ ا�ا�ا�ا�    هريرةهريرةهريرةهريرةحديث أÂ حديث أÂ حديث أÂ حديث أÂ قال x  �اa»  أيضاً  �

 � هأمر من � هذا حديث صحيح ثابت عن اa» )كيف يشاءكيف يشاءكيف يشاءكيف يشاء    وîذا ص¹ وحده فليصل× وîذا ص¹ وحده فليصل× وîذا ص¹ وحده فليصل× وîذا ص¹ وحده فليصل×     ،،،،ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجةوالكب¯ والضعيف وذا والكب¯ والضعيف وذا والكب¯ والضعيف وذا والكب¯ والضعيف وذا 
 .باXخفيف P اaاس x أداء الصالة

بن بن بن بن ااااقال قال قال قال     ،،،،رسول اهللا إ� ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن Óا يطيل بنارسول اهللا إ� ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن Óا يطيل بنارسول اهللا إ� ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن Óا يطيل بنارسول اهللا إ� ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن Óا يطيل بنا    يايايايا: : : : فقالفقالفقالفقال    جاءه رجلجاءه رجلجاءه رجلجاءه رجل    �    أن اa»أن اa»أن اa»أن اa»(هناك  أيضاً  �
    ،،،،ينينينينرِ رِ رِ رِ ف× ف× ف× ف× نَ نَ نَ نَ ن منكم مُ ن منكم مُ ن منكم مُ ن منكم مُ إإإإأيها اaاس أيها اaاس أيها اaاس أيها اaاس ((((: : : : قالقالقالقالفففف    يومئذٍ يومئذٍ يومئذٍ يومئذٍ غضب x موعظة قط أشد Óا غضب غضب x موعظة قط أشد Óا غضب غضب x موعظة قط أشد Óا غضب غضب x موعظة قط أشد Óا غضب     �    فما رأيت رسول اهللافما رأيت رسول اهللافما رأيت رسول اهللافما رأيت رسول اهللا: : : : �مسعود مسعود مسعود مسعود 

فال بد أن اإلنسان أو اإلمام أن يوجز P اaاس  )ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجةفإن من ورائه الصغ¯ والكب¯ وذو فإن من ورائه الصغ¯ والكب¯ وذو فإن من ورائه الصغ¯ والكب¯ وذو فإن من ورائه الصغ¯ والكب¯ وذو     ،،،،فأيكم أّم اaاس فليوجزفأيكم أّم اaاس فليوجزفأيكم أّم اaاس فليوجزفأيكم أّم اaاس فليوجز
ليس  ،هبب اaاس x اهللا سبحانه وتعا© وÍ �عه وÍ دينÃأن  ؛ألن هذا هو لب اÒين ،عليهم قوال يشوsفف عليهم 

  .فاaظر إ© هذا ا�طلب ؟تؤثر فيهم هذه الصالة ما ؟كيف يصلونلكن  ،هم يصلون مطلبنعم  ،�علهم يصلون االلب أن
ج ð xرّ  هريرةحديث أÂ وعندنا  ،ثم يص§ بقومه � مع اa»®ن يص§ معاذ حديث هو اzي حديث ا:اب فعندنا 

 ....))))إذا أم أحدكمإذا أم أحدكمإذا أم أحدكمإذا أم أحدكم(((( الصحيح�
من من من من     وال أتم صالةً وال أتم صالةً وال أتم صالةً وال أتم صالةً     صليت خلف إمام قط أخف صالةً صليت خلف إمام قط أخف صالةً صليت خلف إمام قط أخف صالةً صليت خلف إمام قط أخف صالةً     ماماماما(: قالقالقالقال    حديث أنس x الصحيح�حديث أنس x الصحيح�حديث أنس x الصحيح�حديث أنس x الصحيح�    وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً بن مسعود بن مسعود بن مسعود بن مسعود ااااوحديث وحديث وحديث وحديث 
 )�رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا 

منذ أن ®ن  ،صليت وهو %ش إ© قرابة التسع� سنة عمره يقول ما �خادم رسول اهللا  �تعب¯ أنس  ،كيف اXعب¯ انظر
 ،صليت خلف إمام قط � سنة x اإلسالم %شها يقول ماثمانقرب  ستمر %ش تسع� أواو � بن تسع سنوات sدم اa»ا
̄ه من ا أب ال ̄ه الصحابةبكر وال غ ب� خفة الصالة  � فجمع، ®ن أكمل اaاس Å R xء � دل P أن اa»، وال غ
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ه ءال من ورامنها وهو يضجر  ال وهذا �ية األمر ال�8 أن يص§ إنسان صالةً  ،وتمامها وهذا منتÁ الفقه ومنتÁ العلم
 .وهللا ا�مد

x x x x     ويقرأويقرأويقرأويقرأ، ، ، ، للللفّص فّص فّص فّص ا�ا�ا�ا�ف�ن يقرأ فيها بطوال ف�ن يقرأ فيها بطوال ف�ن يقرأ فيها بطوال ف�ن يقرأ فيها بطوال     ،،،،x الغالب األعظم أنه ®ن إذا ص¹ صالة الصبح يطيل فيهاx الغالب األعظم أنه ®ن إذا ص¹ صالة الصبح يطيل فيهاx الغالب األعظم أنه ®ن إذا ص¹ صالة الصبح يطيل فيهاx الغالب األعظم أنه ®ن إذا ص¹ صالة الصبح يطيل فيها� ®ن هديه®ن هديه®ن هديه®ن هديه    أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     ����
 .ويقرأ x العشاء والظهر والع´ بأواسط ذلكويقرأ x العشاء والظهر والع´ بأواسط ذلكويقرأ x العشاء والظهر والع´ بأواسط ذلكويقرأ x العشاء والظهر والع´ بأواسط ذلك    ،،،،للللا�غرب بقصار ا�فّص ا�غرب بقصار ا�فّص ا�غرب بقصار ا�فّص ا�غرب بقصار ا�فّص 

 ألنوما ذلك إال  ،ربما قرأ با�عوذت� بصالة الفجر �وËن  ،بباألعراف x ا�غر أنه قرأ مرةً  �ثبت عنه  لو أطال أحياناً 
 «aا�ال ال� هو عليها �ا õا�ال � ةمطلق لم يقرأ قراءةً  ،را õاس اآلن  ،راaزماننا هذا ا x لك نقول خاصةzو

ال ينب� P : نقولإن وال( هذا هذه  وا�نطقةوتأ÷ بسياراتها وتذهب يم� ويسار با:ت هذا  كث¯ةأصبحت حواNها 
ويتأكد ذلك x  ةثنان أو ثالثة أو ع8األنه ربما مر بهذا ا�سجد  ؟؟؟؟لملململم اإلطالةيطيلوا حº لو ®ن ßاعتهم Ñبون  أن ئمةاأل

ألنه أحبوا الصالة  ؟لم ،أن يقرأ اإلمام فيطيل عليهم فإنه يشق P اaاس جداً  وال�يعةا�ساجد ال� P الطرق الكب¯ة 
ننفرهم  فنحن نعينهم P ذلك ال ،ير� اهللا سبحانه وتعا© وجل P ما أحبوا أن يؤدوا فرض اهللا عز ،دوا أن يصلوافأرا

يشعر بها باrشوع وال باrضوع هللا سبحانه وتعا© وتأث¯ ذلك  ال جداً  خفيفةوأيضا ال نتنازل فنجعل الصالة  ،من ذلك
 .�ما ®ن رسول اهللا ك بل نكون وسطاً  ،P جوارحهم وP قلوبهم

    ،،،،ب� اXطويل واXخفيف الشديدب� اXطويل واXخفيف الشديدب� اXطويل واXخفيف الشديدب� اXطويل واXخفيف الشديد    كون صالته وسطاً كون صالته وسطاً كون صالته وسطاً كون صالته وسطاً ييييوهو أنه ينبوهو أنه ينبوهو أنه ينبوهو أنه ينب���� P اإلمام أن  P اإلمام أن  P اإلمام أن  P اإلمام أن  ::::يث ا:ابيث ا:ابيث ا:ابيث ا:ابدددداألوè من حاألوè من حاألوè من حاألوè من ح    الفائدةالفائدةالفائدةالفائدةهذه هذه هذه هذه 
 .العلم ذلك هذه ا�سألة األوèالعلم ذلك هذه ا�سألة األوèالعلم ذلك هذه ا�سألة األوèالعلم ذلك هذه ا�سألة األوè    أهلأهلأهلأهلكما يقول كما يقول كما يقول كما يقول     ةةةةخفخفخفخف    هاهاهاهايعÏ أنها تكون تامة فييعÏ أنها تكون تامة فييعÏ أنها تكون تامة فييعÏ أنها تكون تامة في    ،،،،سطاسطاسطاسطاوأن يكون صالته خفيفة قوأن يكون صالته خفيفة قوأن يكون صالته خفيفة قوأن يكون صالته خفيفة ق

 : ا�انيةا�انيةا�انيةا�انيةا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة     ����
أعظم من أجر  الفريضةألن أجر  فريضةوËنت N  �مع اa»  اآلخرةيص§ العشاء  �®ن معاذ  جداً  مهمةة وهذه مسأل
        ).).).).عليهعليهعليهعليه    افlضتهافlضتهافlضتهافlضتهتقرب إW عبدي بتقرب إW عبدي بتقرب إW عبدي بتقرب إW عبدي ب����ء أحب إÓ Wا ء أحب إÓ Wا ء أحب إÓ Wا ء أحب إÓ Wا     ماماماماوووو((((: وجل أنه قال فيما رواه عن ربه عز � كما ثبت عن اa»اaافلة 

فتجمع  فضيلة � والصالة x مسجده فضيلة �ة خلف اa» ألن الصال � مع اa» الفريضة �zلك ®ن يص§ معاذ 
¶علها  ®ن وîنما ،نافلًة كما قاN بعض الفقهاء وهذا خطأ � جعل صالته مع اa»  �يكن معاذ  مفل ،الفضيلت� ßيعاً 

 اً اً اً ن معاذن معاذن معاذن معاذإإإإ(: قال ا�سألةألن بعض الفقهاء كما سيأ÷ x هذه  ،نافلة مثم يأ÷ ويص§ بقومه و¶علها � فريضة
®ن يص§ ®ن يص§ ®ن يص§ ®ن يص§     اً

 .د ل عليه وهذا ²كم ال ))))بقومهبقومهبقومهبقومه    الفريضةالفريضةالفريضةالفريضةثم يص§ ثم يص§ ثم يص§ ثم يص§     ����    مع اa»مع اa»مع اa»مع اa»    اaافلةاaافلةاaافلةاaافلة
دل هذا  ،ويص§ خلفه قومه وهم مفlضون ،وهو متنفل اآلخرةمعاذ ح� ®ن يذهب إ© قومه ويص§ بهم العشاء  �

وهذا هو الصحيح من وهذا هو الصحيح من وهذا هو الصحيح من وهذا هو الصحيح من  ،تنفل خلف ا�فlضP أنه ¶وز أن يص§ ا�فlض خلف ا�تنفل وا� N �قرار اî «aالفعل منه و
  ....êم أهل العلمêم أهل العلمêم أهل العلمêم أهل العلم

صحيحة أنه ¶وز للمتنفل أن يص§ خلف ا�فlض وا�فlض يص§ خلف ا�تنفل بال فرق ê الصالة      ////        القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ����
ه اهللا تعا© قول وهذا هو  هأصحاب اإلمن ختارها ا�حققون اعن اإلمام أ¸د وc ال�  وروايةالشاف  ̧ر  ممام أ¸د ̧ر
 ةوßاع ،عثيم�بن الشيخ ابن باز واالشيخ  العالمةوشيخنا  ةبن تيمياشيخ اإلسالم  ختارها أيضاً او ،ةبن قداماهللا تعا© ®

 .من كبار أهل العلم وا�مد هللا رب العا�� ةوßاع ،األ:ا� خوالشي ،من أهل هذه ا:الدمن أهل العلم 
    ....¶زئ¶زئ¶زئ¶زئ    أن ذلك الأن ذلك الأن ذلك الأن ذلك ال وا�الكيةوقول األحناف  ا�نابلةعند : وروهو ا�شه / / / /         القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    ����

تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه(: قال �أن الرسول P ذلك ستدلوا او 


 األشياءمن أعظم  اaيةقالوا ف�نت  .)إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال 

ف� عدم  �اa»  ألن ؟ذافيه �ا فيه ما االستدالللكن هذا القول وهذا  .باaية«تلف عن اإلمام حº  فنحن ال
 .)فإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فأر�عوافإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فأر�عوافإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فأر�عوافإذا كÇ فكÇوا وîذا ر�ع فأر�عوا(: ختالف عليه قالاال
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 : بد لا:اطنة ولم يذكر األمور  الظاهرةواألقوال  الظاهرةاألفعال  � ذكرف) مناقشة القول بعدم اإلجزاءمناقشة القول بعدم اإلجزاءمناقشة القول بعدم اإلجزاءمناقشة القول بعدم اإلجزاء(
 ال�يةأن تقرأ x الصالة  فال يلزم أن تدعو كد%ئه وال ال�يةأو الصالة  ةأنك تص§ خلف اإلمام x الصالة ا�هري �

 خاصة؟باإلمام فيها  تأÀجزء من الصالة فلماذا ال ن والقراءة ،بل تقرأ بما شئت
يطلع عليها أحد وîن ®ن الغالب أن  ال اaيةكذلك : يعلم بها أحد قلنا يطلع عليها وال هذه ال القراءةن إ: فإن قالوا �

x بيته أو ألي  الفريضةيعÏ اإلنسان يص§  ،ش�لإلكن تب¿ أنها \ل و ،يصليه وc أول ما الفريضةيص§ قد اإلنسان 
 ال8عيةذلك من األح�م  سبب ثم يبدو N ويص§ x ا�سجد مع ا�سلم� لزوال العذر اzي مانع N من الصالة وÃو

 .واألمور ال� تذكر x مثل هذا ا�وطن
x بعض وأيضاً  ،هذا ا�ديث حديث ا:اب ؛للمتنفل والعكس R P حال هذا اÒ ل P أن ا�فlض يكون إماماً 

 cو  )فريضةفريضةفريضةفريضةفN ø تطوع و�م فN ø تطوع و�م فN ø تطوع و�م فN ø تطوع و�م (: قال الراوي بن حجراا�افظ  اهُ حَ حä َص  روايةالروايات x هذا ا�ديث وx c الس
 .بن حجر x الفتحاوصححها ا�افظ 

بأصحابه أربع ص¹ ف ،،،،فرضه ر�عت�فرضه ر�عت�فرضه ر�عت�فرضه ر�عت�    �®ن ®ن ®ن ®ن     �» » » » أن اaأن اaأن اaأن اaصالة اrوف  ،®ن يص§ بأصحابه صالة اrوف � اa» أيضاً 
®ن فرضه �  وال بد أن اa» ،أخرى طائفةصلت معه  �  صالها�ور�عت� أخرى ال طائفةر�عات ر�عت� صلت معه 

 .أحد منها البد ،تكون األخ¯ت� األو ت� أو يا ،أحد هات� الر�عت�
 ا�انية ا�رةاzين صلوا معه x  الصحابةولكن  ،مفlض� وهو مفlضx ا�رة األوè  �اzين صلوا مع اa»  فالصحابة

 .x صالة اrوف ®نوا مفlض� وهو متنفل
يبدأ  أن اإلنسان دائماً  � واآلخرينولكن األصل عند أهل الفقه وأهل العلم ناهيكم بسيد األول�  ،عكساوîن شئت 
صلت معه  �ال� صلت مع اa»  الطائفة ا�انيةف�ن R P حال  ،وجل عند اهللا عز ألنها أفضل وأعظم أجراً  بالفريضة
 .ئتمام ا�تنفل با�فlض وا�فlض با�تنفل P حد سواءايدل P صحة جواز  Óا ،متنفل �وهو  ةوc مفlض

 ،ل� ذكرتا األدلةوتدل عليه  ،وهللا ا�مدإطالقاً  x ذلكx ذلكx ذلكx ذلك    للللوال إش�وال إش�وال إش�وال إش�جواز صالة ا�فlض با�تنفل جواز صالة ا�فlض با�تنفل جواز صالة ا�فlض با�تنفل جواز صالة ا�فlض با�تنفل     ::::إذن الراجحإذن الراجحإذن الراجحإذن الراجح �
 .ذابه كت�نفيها تطويل أكg من هذا لكن  وا�سألة

        ؟؟؟؟هل ¶وز للمأموم أن يقطع صالته إذا نابه Åء x الصالةهل ¶وز للمأموم أن يقطع صالته إذا نابه Åء x الصالةهل ¶وز للمأموم أن يقطع صالته إذا نابه Åء x الصالةهل ¶وز للمأموم أن يقطع صالته إذا نابه Åء x الصالة: : : : ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    ����
َوالَ َوالَ َوالَ َوالَ ييييُبِْطلُوا ُبِْطلُوا ُبِْطلُوا ُبِْطلُوا �: وجل يقول ألن اهللا عز أن يفعل ذلك إال لعذرأن يفعل ذلك إال لعذرأن يفعل ذلك إال لعذرأن يفعل ذلك إال لعذرN N N N ¶وز ¶وز ¶وز ¶وز     لكن اللكن اللكن اللكن ال    ،،،،ا�وازا�وازا�وازا�واز: : : : الصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلم

ُكمْ 
َ
َمال ُكمْ ْ
َ
َمال ُكمْ ْ
َ
َمال ُكمْ ْ
َ
قققْقَمال
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
    �أ

أنه البد للمأموم  وهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلموهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلموهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلموهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلم    ،،،،ولكن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف مº مازال العذرولكن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف مº مازال العذرولكن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف مº مازال العذرولكن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف مº مازال العذر
̄ه Óن يقطع الصالة أن يعود فيص§ اzي ®ن يص§ مع معاذ وËن معاذ  �أن الصحاÂ ا�ليل  ةود ل هذه ا�سأل ،أو لغ

  .� اa»نكر عليه فلم ي، حدهقطع صالته وص¹ لو    ؟؟؟؟ماذا فعلماذا فعلماذا فعلماذا فعليطول عليهم 
ستطاع ا فتنت الرجل حº ما) ؟؟؟؟معاذمعاذمعاذمعاذ    أنت ياأنت ياأنت ياأنت يا    أفتانٌ أفتانٌ أفتانٌ أفتانٌ (�عاذ  �و�ذا قال اa»  ،فدل P أن فعله صحيح لكنه خالف األصل

ولكن  ،ðطئ إ© ذلك لقال N أنت ðطئ ومعاذٌ  �وز أو تبطل أو ما ولو ®نت صالة الرجل ال ،وقطع صالته وص¹ لوحده
 «aذلك الرجل ا�اجةخر ا:يان عن وقت ؤي ال �ا P معاذ ولم ينكر P م  ،فأنكرìهذا ال Ïأن نقول للناس وال يع

  .تندفع ال� ال الشديدةولكن نقول إنما باألمور ، إذا نابكم Åءاقطعوا صالتكم 
 تقطع الصالة وتذهب لlى ما امرأةيقطع الصالة أو  ؛عظيماً  رجل أثناء الصالة سمع  اخ أحد أبنائه  اخاً  :مثالمثالمثالمثال    ����

x  ا�واصلةم ال يستطيع معه للو شعر بمغص أو أ مثالً كذلك  ،طالقاً إهذه  وا�الةيمكن أن يص§ اإلنسان  ألنه ال، حصل



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ٧١ - 

 

 ،تؤدي الصالة مادمت دخلت بها فقطأن فإنه ليس ا�قصود  ،طع الصالةاقبأس  فإننا نقول N ال وال قائماً  الصالة ال جالساً 
    .ا تؤديها P الوضع ال�8 اzي Ñبه اهللا سبحانه وتعا© ويرضاهوîنم
    : : : : بهبهبهبه    ةةةةاألمور ا�تعلقاألمور ا�تعلقاألمور ا�تعلقاألمور ا�تعلق    ضضضضنذكر بعنذكر بعنذكر بعنذكر بعالبد أن البد أن البد أن البد أن     فيها Åء من اXفصيلفيها Åء من اXفصيلفيها Åء من اXفصيلفيها Åء من اXفصيل    ةةةةلكن ا�سأللكن ا�سأللكن ا�سأللكن ا�سأل    �
بما هو  ا�اجةتندفع  والبد أن يكون هذا العذر Óا ال ،والعذر ا�اجةإال عند  ¶وز¶وز¶وز¶وز    \رم ال\رم ال\رم ال\رم ال    وهو أن قطع الصالة أصالً وهو أن قطع الصالة أصالً وهو أن قطع الصالة أصالً وهو أن قطع الصالة أصالً  

 .أد� منه
 ،عليك بالطرق ا:اب وألحّ  ثم بعد ذلك طرق عليك أحدٌ  ،با:يت اaافلةأو  الفريضةلو جاء إنسان وأنت تص§  يعÏ مثالً 
  :نقول
�èالصورة األوèالصورة األوèالصورة األوèرف وامش وأنت تص§ سواء ®نت ا:اب أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو يسارك احرج  ال ////        الصورة األوÃذهب ا

 �كما قال  هألن ا�اجةإال عند  هذا تفعل لكن ال ،x هذا طالقاً إج عليك رجع صل كما كنت وال حراوافتح ا:اب و
وîذا أقبل  ،وجل هللا عز ةوعباد فريضةيعبث وîنما هو يؤدي ليس أي أن اإلنسان مشغول x الصالة  )إن x الصالة لشغالً إن x الصالة لشغالً إن x الصالة لشغالً إن x الصالة لشغالً (

وجل  جوارحه 9ها تقبل P اهللا عزعقله و _®ملة أي بكليته_ أقبل -ميعتهأهل العلم  كما يقولأقبل  اإلنسان P ربه
 الصحابةوقد جاء x ذلك آثار عن  ،تنفع صاحبها يعقل فيها وال sشع فيها ال إذ الصالة ال� ال، فيص§ صالة اrاشع�

  .فيما يتعلق باrشوع x الصالة �
فارقة اإلمام وأتم صالته اآلن هو نوى م ،ن´ف فصx ¹ ناحية ا�سجد كما جاء x رواية مسلم فص¹ لوحدهاالرجل 
 اً فلما رأى معاذ اً ®ن x الصف قائم ،Ãرفا ®مالً  نزوى لم يقطع صالته قطعاً اهو اآلن  ،هذه أخف اÒرجات ،منفرداً 

 .فص¹ وحده ونوى أن يكون مفlضاً  ،أطال خرج و�مل صالته
 أو xخر آويص§ ويعيد الصالة x م�ن  يسلم منها ثم يذهب ،فيصليها بال	يةأن يقطع الصالة   /  ا�انيةا�انيةا�انيةا�انيةالصورة الصورة الصورة الصورة  �

̄ه تريد هذا  أي أنك ال يظن اaاس بك �اً  تفعل ذلك x ا�سجد إذا نابك Åء حº ال وîن ®ن يقول ال ،ا�سجد أو x غ
 .معهم صل×  ةأو إذا زال عذرك وجئت للمسجد ووجدت ßاع ،x بيتك ذهب وصل× ااإلمام وتقع ف� ومشاR ولكن 

وهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو     ،،،،يندفع إال بقطع الصالة فهذا ¶وزيندفع إال بقطع الصالة فهذا ¶وزيندفع إال بقطع الصالة فهذا ¶وزيندفع إال بقطع الصالة فهذا ¶وز    أي الأي الأي الأي ال    ،،،،يندفع األمر إال بهايندفع األمر إال بهايندفع األمر إال بهايندفع األمر إال بها    األعذار ال� الاألعذار ال� الاألعذار ال� الاألعذار ال� القلت قلت قلت قلت     ::::ر ال� تبيح aا ذلكر ال� تبيح aا ذلكر ال� تبيح aا ذلكر ال� تبيح aا ذلكاألعذااألعذااألعذااألعذا �
هذا هو خالصة  ،،،،تندفع إال بذلكتندفع إال بذلكتندفع إال بذلكتندفع إال بذلك    ال� الال� الال� الال� ال    الóوريةالóوريةالóوريةالóورية    للحاجةللحاجةللحاجةللحاجةالصالة الصالة الصالة الصالة     جواز أن يقطعجواز أن يقطعجواز أن يقطعجواز أن يقطع    ::::اzي اختاره أهل العلم وا�حققوناzي اختاره أهل العلم وا�حققوناzي اختاره أهل العلم وا�حققوناzي اختاره أهل العلم وا�حققون

 ،ذكر ألهل العلم وخالف طويلفيها و طويلاXفيها  ةختصار وîال ا�سألاب ةا�سأل
    ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجةيفعل هذا إال عند يفعل هذا إال عند يفعل هذا إال عند يفعل هذا إال عند     لكن اللكن اللكن اللكن ال    ،،،،ذكرت لكم أنه ¶وز للمأموم أن يقطع صالته وsرج ويص§ لوحدهذكرت لكم أنه ¶وز للمأموم أن يقطع صالته وsرج ويص§ لوحدهذكرت لكم أنه ¶وز للمأموم أن يقطع صالته وsرج ويص§ لوحدهذكرت لكم أنه ¶وز للمأموم أن يقطع صالته وsرج ويص§ لوحده    والراجح ماوالراجح ماوالراجح ماوالراجح ما 

  .بالìم بهذا ا�ديث لالستطراديك�  وليس عندنا من الوقت اآلن ما والóورةوالóورةوالóورةوالóورة
 ،الصالة �شوعهذه وا�أموم� P أن يقبلوا P  األئمة أحثبارك وا�ديث ال8يف ا� بما ذكرت x هذا ولعلنا نكت�

وأن  ،نه سبحانه وتعا© جواد كريمإوجل أن يتقبل منا ومنهم وأن يرزقنا اإلقبال عليه واrشوع واإلنابة إ ه  اهللا عز سائالً 
نص§ P صالته مقبل� P اهللا ف �نتعلم صفة صالته  �أن نصP ¹ هدي اa»  ��دي نبينا  موافقة¶عل صالتنا 
 .بكليتنا

    ))))�ª�ª�ª�ª((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
ْن ابِْن  ْن ابِْن َ ْن ابِْن َ نْهُ  قققَقْن ابِْن َ نْهُ َ نْهُ َ َ اهللاäُ قققَقنْهُ َ ِ ُäاهللا َ ِ ُäاهللا َ ِ ُäقَاَل قَاَل قَاَل قَاَل     َمْسُعوٍد َرَمْسُعوٍد َرَمْسُعوٍد َرَمْسُعوٍد رَ���ِ�َ اهللا : : : : ِäقَاَل رَُسوُل اهللا ِäقَاَل رَُسوُل اهللا ِäقَاَل رَُسوُل اهللا ِäقَاَل رَُسوُل اهللا � :) ِäقَْرُؤُهْم لِِكتَاِب اهللا

َ
َقْوَم أ
ْ
قَْرُؤُهْم لِِكتَاِب اهللاäِ  ال

َ
َقْوَم أ
ْ
قَْرُؤُهْم لِِكتَاِب اهللاäِ  ال

َ
َقْوَم أ
ْ
قَْرُؤُهْم لِِكتَاِب اهللاäِ  ال

َ
َقْوَم أ
ْ
�� ال ْعلَُمُهْم     ،،،،يَُؤميَُؤميَُؤميَُؤم��

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
ْعلَُمُهْم فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
ْعلَُمُهْم فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
ْعلَُمُهْم فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
فَإِْن َ®نُوا xِ ال

نäةِ نäةِ نäةِ نäةِ  �� قَْدُمُهْم ِهْجَرةً فَإِْن ®َ فَإِْن ®َ فَإِْن ®َ فَإِْن ®َ ، ، ، ، بِالسبِالسبِالسبِالس��
َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً نäِة َسَواًء فَأ
َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً نäِة َسَواًء فَأ
َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً نäِة َسَواًء فَأ
َ
نäِة َسَواًء فَأ �� ًما فَإِْن َ®نُوافَإِْن َ®نُوافَإِْن َ®نُوافَإِْن َ®نُوا، ، ، ، نُوا xِ السنُوا xِ السنُوا xِ السنُوا xِ الس��

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ِهْجَرةِ َسَواًء فَأ

ْ
ًماxِ ال

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ِهْجَرةِ َسَواًء فَأ

ْ
ًماxِ ال

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ِهْجَرةِ َسَواًء فَأ

ْ
ًماxِ ال

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ِهْجَرةِ َسَواًء فَأ

ْ
اااا: : : : َوÍِ ِرَوايَةٍ َوÍِ ِرَوايَةٍ َوÍِ ِرَوايَةٍ َوÍِ ِرَوايَةٍ ----    ))))xِ ال >> نä     ----ِسنِسنِسنِسن<< äيَُؤم 

َ
نä َوال äيَُؤم 
َ
نä َوال äيَُؤم 
َ
نä َوال äيَُؤم 
َ
َوال
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َطانِهِ 
ْ
َطانِهِ الرäُجُل الرäُجَل xِ ُسل
ْ
َطانِهِ الرäُجُل الرäُجَل xِ ُسل
ْ
َطانِهِ الرäُجُل الرäُجَل xِ ُسل
ْ
 َفْقُعْد xِ ، ، ، ، الرäُجُل الرäُجَل xِ ُسل

َ
 َفْقُعْد xِ َوال
َ
 َفْقُعْد xِ َوال
َ
 َفْقُعْد xِ َوال
َ
 بِإِذْ  َوال

ä
 تَْكِرَمتِِه إال

َ
Pَ بِإِذْ بَيْتِِه 

ä
 تَْكِرَمتِِه إال

َ
Pَ بِإِذْ بَيْتِِه 

ä
 تَْكِرَمتِِه إال

َ
Pَ بِإِذْ بَيْتِِه 

ä
 تَْكِرَمتِِه إال

َ
Pَ َرَواُه ُمْسِلمٌ  ) نِهِ نِهِ نِهِ نِهِ بَيْتِِه. 

عظيمة وأن اzي يتوè  حديث عظيم يدل P أن اإلمامة شأن عظيم وأنها عبادة ا�ديث ا�خرج x الصحيح� هذا
̄ه فتجعله أهال ألن يكون إماما للناس يمثلهم  أي أن فيه من الصفات ما ،اإلمامة إنما يتوالها þق و-دارة يم&ه عن غ

 ،خالفته x اÒنيا P إمامة الصديق    �ع§ بن أÂ طالب ع§ بن أÂ طالب ع§ بن أÂ طالب ع§ بن أÂ طالب يقدم نرضاه Ãن Òيننا كما استدل  ام ح�zلك اإلم، x دينهم
 يدل P عظم وم�نة اإلمامة كما تقدم معنا x ؟فهذا يدل P ماذا ؟؟؟؟ÒنياناÒنياناÒنياناÒنيانا Òيننا أفال نرضاهÒيننا أفال نرضاهÒيننا أفال نرضاهÒيننا أفال نرضاه    �رضيه رسول اهللا رضيه رسول اهللا رضيه رسول اهللا رضيه رسول اهللا : : : : قال

 .ا�لقة السابقة
قَْرُؤُهْم " فيؤم اثن� أو ثالثة من باب أوè فأكg يؤمهم  ،ا داموا اثن� فهم ßاعةأيا ®نوا م" يؤم القوميؤم القوميؤم القوميؤم القوم"هذا ا�ديث  �

َ
قَْرُؤُهْم أ
َ
قَْرُؤُهْم أ
َ
قَْرُؤُهْم أ
َ
أ

نäةِ نäةِ نäةِ نäةِ  �� ْعلَُمُهْم بِالس��
َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
ْعلَُمُهْم بِالسلِِكتَاِب اهللاäِ فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
ْعلَُمُهْم بِالسلِِكتَاِب اهللاäِ فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
ْعلَُمُهْم بِالسلِِكتَاِب اهللاäِ فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً ، ، ، ، لِِكتَاِب اهللاäِ فَإِْن َ®نُوا xِ ال

َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً نäِة َسَواًء فَأ
َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً نäِة َسَواًء فَأ
َ
قَْدُمُهْم ِهْجَرةً نäِة َسَواًء فَأ
َ
نäِة َسَواًء فَأ ��   فَإِْن َ®نُوافَإِْن َ®نُوافَإِْن َ®نُوافَإِْن َ®نُوا، ، ، ، فَإِْن َ®نُوا xِ السفَإِْن َ®نُوا xِ السفَإِْن َ®نُوا xِ السفَإِْن َ®نُوا xِ الس��

ْ
 xِ ال
ْ
 xِ ال
ْ
 xِ ال
ْ
ِهْجَرةِ َسَواًء ِهْجَرةِ َسَواًء ِهْجَرةِ َسَواًء ِهْجَرةِ َسَواًء xِ ال

ًما
ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ًمافَأ

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ًمافَأ

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
ًمافَأ

ْ
قَْدُمُهْم ِسل

َ
 .كما x بعض الروايات""""    إسالماإسالماإسالماإسالما" أو"  فَأ
� x هذا ا�ديث ال8يف أهل العلم اختلفوا x لفظة  ،بعض األحرف x لكتاب لكتاب لكتاب لكتاب  يؤم القوم أقرؤهميؤم القوم أقرؤهميؤم القوم أقرؤهميؤم القوم أقرؤهم"ومن ذلك اختالفهم
  ؟؟؟؟لكتاب اهللا عز وجللكتاب اهللا عز وجللكتاب اهللا عز وجللكتاب اهللا عز وجل    أأأأقرقرقرقراألاألاألاألما ا�راد بما ا�راد بما ا�راد بما ا�راد ب" اهللاهللاهللاهللا
ومن  ؟جزءا يقدم P من Ñفظ نصف جزء þيث من Ñفظ هو األكg حفظاهو األكg حفظاهو األكg حفظاهو األكg حفظاز وجل ع هل ا�راد باألقرأ لكتاب اهللا �

قال به هذا  ،جرا وهلم ؟أو أقل من ذلك أو أكg ما لم  بلغ ع8ة ؟أجزاء يقدم P من Ñفظ Ìسة أجزاء Ñفظ ع8ة
̄ه ألن الصالة ،بعض أهل العلم من القرآن  \فوظهx نظرهم إ©  إنما Ñتاج اإلمام يعÏ كgة ا�فظ ا�حفوظ يقدم P غ

  .حº يسمع اaاس القرآن
� ê وهو ا�شهور من gهو األتقن هو األتقن هو األتقن هو األتقن لكتاب اهللا عز وجل  إ© أن ا�قصود باألقرأ الفقهاء موذهب آخرون وهو األعم األك

̄ه    \فوظه\فوظه\فوظه\فوظهقراءة واألقل �نا وîن ®ن قراءة واألقل �نا وîن ®ن قراءة واألقل �نا وîن ®ن قراءة واألقل �نا وîن ®ن  ̄هأقل من غ ̄هأقل من غ ̄هأقل من غ إال أنه يلحن �نا  إماما Ñفظ القرآن ®مال فلو وجدنا مثال شخصا أو، أقل من غ
¶وز وا�الة  إذ أن اللحن Ñيل ا�عù وال، ا�الة نقدم عليه من Ñفظ ولو نصف جزء وهو ال يلحن فإنه x هذه ؛جليا
ا�شهور والصحيح أيضا أنه يقدم األتقن قراءة  فنقول إنه x هذه ا�الة عند مذهب ßهور أهل العلم وهو القول، هذه
 .ن أكg حفظاضبط �ا P من ®األو

 ،zلك يقدموقرآن الالصالة هو بألن ا�قصود  ؟�اذا، وذهب بعض أهل العلم كما تقدم إ© أن األكg حفظا هو اzي يقدم
مادام �طنا هذا ال8ط فمعù هذا أنه ، أن نضمنه �ط ال يلحن لكن هذا القول البد حº نقول أنه مقبول البد

 .¯ا ويقرأ قراءة صحيحة فهو األقرأ R P حال®ن Ñفظ كث إذا ،سيكون هو األقرأ
 ،ال أثر N كب¯ دقة �ويد وبلوغه الغاية واaهاية وðارج ا�روف تكون x الغاية وا�ودة فهذا ال� c أما الفروقاتأما الفروقاتأما الفروقاتأما الفروقات �

، فال يؤثر وأما ما زاد عن ذلك ،الواجب x الصالة وîنما ا�قصد أن sرج األلفاظ بالطريقة الصحيحة ويأ÷ باXجويد
 .P من هو دون ذلك لكن لو تساووا فيقدم األتقن قراءة

القراءة أو األكg حفظا من جهة العدد عدد  فيكون عندنا خالف أهل العلم هل يقدم األقرأ من جهة الوصف وصف
صاحب  ومذهب بعض أهل العلم وهو اzي اختاره ،\فوظهقراءة وîن قل  مذهب ا�مهور أنه يقدم األتقن ؟ا�حفوظ

  .الحظوا هذا x الصالة، عندكم الصنعا� أنه يؤخذ األكg حفظاً  الكتاب الشارح
قدموا أكgهم حفظا قدموا أكgهم قدموا أكgهم حفظا قدموا أكgهم قدموا أكgهم حفظا قدموا أكgهم قدموا أكgهم حفظا قدموا أكgهم (: ®ن يقول �يدفن شهداء أحد  ��ا ®ن اa»  ))))استدالل القائل� باألكg إتقاناً استدالل القائل� باألكg إتقاناً استدالل القائل� باألكg إتقاناً استدالل القائل� باألكg إتقاناً ((((    ����

 \فوظهلكgة  x القÇ ال Ñتاج إ© قراءته إنما يكرم ألنه ؟x اللحد ¶عل Óا ي§ القبلة �اذا ف�ن يقدم )آنآنآنآنأخذا للقرأخذا للقرأخذا للقرأخذا للقر
 .فيقدم إ© القبلة
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لكن لو قلنا بأن ما قاN بعض أهل  ،حفظا ا لألكgبعض أهل العلم قال ال أن هذا اÒ ل مقصود أن هذ ))))فائدة لطيفةفائدة لطيفةفائدة لطيفةفائدة لطيفة((((
 ولم يكن أحد منهم يلحن ،®نوا يت	مون بلسان العرب الفصيح �الصحابة  أن Ñفاكمفإنه ال  اً العلم يكون صحيح

قوة القراءة وجودتها x الغالب ال�  فهم إذا ®نوا أكg حفظا فهم متساوون x ،أصال ال ê xمه وال ê xم اهللا عز وجل
القرآن بدرجة يعÏ تكون غضة طرية كما أنزلت P  إتقانقليل وc  أما الزيادة كما أ�ت قبل ،c القراءة الالزمة

 «aالصالة كتأث¯ اللحن ،ذا قدر مهمفه �ا x حفظا يكونوا لمالصحابة ، لكنه ال يؤثر gيلحنون ف�نوا األك. 
 حفظاً حفظاً حفظاً      بأنه األكg بأنه األكg بأنه األكg بأنه األك����gالقائلالقائلالقائلالقائلاستدالل استدالل استدالل استدالل ((((    ����

قال  ةحديث عمر بن أÂ سلمقال x  �بأن اa»  اإلمام الصنعا�اإلمام الصنعا�اإلمام الصنعا�اإلمام الصنعا�استدل  ))))حفظاً
 سفرة ß� xيعا وجاءوا يتعلمون من اa»  ا وأسلمواولكن كما تقدم معنا أنهم ®نوا جاءو )و ؤمكم أك�gم قرآناو ؤمكم أك�gم قرآناو ؤمكم أك�gم قرآناو ؤمكم أك�gم قرآنا((((

: �متقارب جدا فقال  أن يأمرهم بذلك يقول �م صلوا ألن 9هم تعلموا ومستوى حفظهم �فأراد اa»  ،واحدة
  .ف�نوا يقدمون األحفظ ،متقاربة x ا�ودة ألن قراءتهم)و ؤمكم أك�gم حفظاو ؤمكم أك�gم حفظاو ؤمكم أك�gم حفظاو ؤمكم أك�gم حفظا(

واzي ال يلحن وأكg حفظا P واzي ال يلحن وأكg حفظا P واzي ال يلحن وأكg حفظا P واzي ال يلحن وأكg حفظا P ، ، ، ، العلم أن يقدم اzي ال يلحن P اzي يلحنالعلم أن يقدم اzي ال يلحن P اzي يلحنالعلم أن يقدم اzي ال يلحن P اzي يلحنالعلم أن يقدم اzي ال يلحن P اzي يلحن و R P حال الصحيح من êم أهلو R P حال الصحيح من êم أهلو R P حال الصحيح من êم أهلو R P حال الصحيح من êم أهل    ����
 .هذا هو القول الصحيحهذا هو القول الصحيحهذا هو القول الصحيحهذا هو القول الصحيح، ، ، ، وهلم جراوهلم جراوهلم جراوهلم جرا    ،،،،ال يلحن وأقل حفظاال يلحن وأقل حفظاال يلحن وأقل حفظاال يلحن وأقل حفظا اzياzياzياzي
 ؟؟؟؟هل يقدم األقرأ أم األفقه وهو األعلم بالسنةهل يقدم األقرأ أم األفقه وهو األعلم بالسنةهل يقدم األقرأ أم األفقه وهو األعلم بالسنةهل يقدم األقرأ أم األفقه وهو األعلم بالسنة : ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية    �
  .ة Nصلا�ف نآة c الشارحة للقرألن السن ،أي أعلمهم بال8ع )أعلمهم بالسنةأعلمهم بالسنةأعلمهم بالسنةأعلمهم بالسنة(: ��ا يقول رسول اهللا  

 : واستدلوا P ذلك قالوا نقدم األفقه لكتاب اهللاقالوا نقدم األفقه لكتاب اهللاقالوا نقدم األفقه لكتاب اهللاقالوا نقدم األفقه لكتاب اهللا    أ¸د اإلمامإال األئمة األربعة قول : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ����
 ،فيهوأما الفقه فإنه واسع وÑتاج أشياء كث¯ة ، إ ه x الصالة قدر مضبوط بأن القدر اzي Ñتاج / / / /         اÒ ل األولاÒ ل األولاÒ ل األولاÒ ل األول    ����

اإلمام ولو ®ن  Ñصل فيها نقص أو خلل سببه عدم فقه ذلكأن مطلب وأساس ألنه P Hs الصالة األفقه  فتقديم
 .فقدموا األفقه P األقرأفقدموا األفقه P األقرأفقدموا األفقه P األقرأفقدموا األفقه P األقرأ، حافظا قارئا

للقرآن الكريم -وأقرأ أم� : أنه قال م أبا بكر الصديق معقدم x الصالة �ا مرض قدä  �اa»  أن     ////        اÒ ل ا�ا�اÒ ل ا�ا�اÒ ل ا�ا�اÒ ل ا�ا�    ����
Ïبن كعب فلماذا لم يقدم -يع Âالصالة؟ قالوا  أقرؤهم أ x من دونهإأبيا P أن األفقه مقدم P ن هذا داللة. 
أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ®نوا x  ��ا رتب رسول اهللا  هوهو أن ،ن ا�ديث خرج ðرج الغالبإقالوا      ////        ا�الثا�الثا�الثا�الث    اÒ لاÒ لاÒ لاÒ ل    ����

قال ألن  ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا يم األقرأ هنا ثم العالم بالسنة وهو واألفقه خرج ðرج الغالبتقد أنه: قالوا، القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
نتجاوز ع8 آيات حº نتعلم ما فيهن من نتجاوز ع8 آيات حº نتعلم ما فيهن من نتجاوز ع8 آيات حº نتعلم ما فيهن من نتجاوز ع8 آيات حº نتعلم ما فيهن من  ولم نكنولم نكنولم نكنولم نكن(®ن أقرؤهم هو أفقههم كما جاء x حديث ابن مسعود  �الصحابة 

 .)فتعلمنا العلم والعملفتعلمنا العلم والعملفتعلمنا العلم والعملفتعلمنا العلم والعمل: : : : العلم والعمل قالالعلم والعمل قالالعلم والعمل قالالعلم والعمل قال
x ا�سألة وأصحابهم أنهم قدموا األفقه P األقرأ للحاجة ا�اسة N  وأÂ حنيفةمالك والشاف  ذا د ل األئمة ا�الثة ه

ودة وقراءة -الفقه ال ينضبط Ñتاج إ© Åء كث¯ منه �الف القراءة يكت� بقراءة الفا²ة  وألنه القدر ا�حتاج من
 .بعض السور

هم اهللا تعا© وهو  من وقول عدد من ا�حقق� قول اإلمام أ¸دوهو     ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    ���� اختيار األئمة أرباب ا�ذاهب ̧ر
ة اهللا عليهم ا�حقق� أح�م أح�م أح�م أح�م  القول بأن تقديم األفقه P األقرأ أنه غ¯ صحيح وîنما البد أن يكون اإلمام يعرفالقول بأن تقديم األفقه P األقرأ أنه غ¯ صحيح وîنما البد أن يكون اإلمام يعرفالقول بأن تقديم األفقه P األقرأ أنه غ¯ صحيح وîنما البد أن يكون اإلمام يعرفالقول بأن تقديم األفقه P األقرأ أنه غ¯ صحيح وîنما البد أن يكون اإلمام يعرف أنأنأنأن ̧ر
ن فقيها يعرف أما أن يكو ،اإلمامة يعرف أح�م اوîذا ®ن إمام ،البد أن يعرف أح�م الصالة ،كأي مسلم يص§ الصالةالصالةالصالةالصالة

هذا اzي يكون فيه اXفضيل ب� شخص  ،فلما يفاضل ب� إمام وآخر ،وîنما هذا x ا�فاضالت فقط، ال ؛x السنة مطلقا
 .وآخر
    : : : : ))))مناقشة أدلة القول األول وهو تقديم األفقهمناقشة أدلة القول األول وهو تقديم األفقهمناقشة أدلة القول األول وهو تقديم األفقهمناقشة أدلة القول األول وهو تقديم األفقه((((    ����
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، Ñتاج إ ه من الفقه غ¯ مضبوط ال والقدر اzي ،القراءة مضبوط أدلة اzين قالوا أن القدر اzي Ñتاج إ ه من وأما �
أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ®نوا x القراءة سواء أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ®نوا x القراءة سواء أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ®نوا x القراءة سواء أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ®نوا x القراءة سواء  يؤم القوميؤم القوميؤم القوميؤم القوم(: قال �لكنه ðالف للنص فإن اa» ، جيد ن هذا قولإنقول 

 .رتب فنحن ال «الف الlتيب �اa» ، أي الفقه والعلم )فأعلمهم بالسنةفأعلمهم بالسنةفأعلمهم بالسنةفأعلمهم بالسنة
�  «aالصحابةإنقول  ،قدم أبا بكر ولم يقدم أبياً  �أما قو�م أن ا x نه قدم أبا بكر مع أن  «aمن هو قال عنه ا� 
 اً اً اً فلماذا لم يقدم معاذفلماذا لم يقدم معاذفلماذا لم يقدم معاذفلماذا لم يقدم معاذ ،)جبلجبلجبلجبل    وأعلم أم� با�الل وا�رام معاذ بنوأعلم أم� با�الل وا�رام معاذ بنوأعلم أم� با�الل وا�رام معاذ بنوأعلم أم� با�الل وا�رام معاذ بن(

 لكن الصحيح أن اa»، إش�ل هذن فيإ P قولكم؟P قولكم؟P قولكم؟P قولكم؟    اً
ه إمامة عظيمة فيتقدم فيها من ألن هذ )بكربكربكربكر    يأيأيأيأبببب اهللا وا�ؤمنون إال أبا اهللا وا�ؤمنون إال أبا اهللا وا�ؤمنون إال أبا اهللا وا�ؤمنون إال أبا(: � بكر كما قال اa» بكر ألن أبا قدم أبا �

بدينه من فقهاء الصحابة  ابص¯ اوîن أبا بكر %�، من جهة العدالة واXقوى والورع واrوف من اهللا عز وجل هو أحق بها
 .�الصحابة من فاقه x ذلك x بعض ا�سائل  ومع هذا نقول أن من ،الكبار اzين ال يشق �م غبار

إذ أن ، عليكم ال لكم نقول أن هذا د ل، ن هذا خرج ðرج الغالب عن الصحابة أنهم األفقهأنهم قالوا أ األمر اآلخر �
البد أن يكون هناك ، تساوي x الفقه فهنا تساوي دقيق كونهم يكونون متساوي� فيدل P أن مهما ®ن لن يكون هنا

تاب اهللا ثم األعلم با�الل وا�رام والفقه x دين تنب� هنا ا�شاحة وا�فاضلة فيقدم األقرأ لك واحد أفقه من اآلخر فعليه
 .اهللا عز وجل

 ه xومن الصحابة من هو دون، القرآن ولكن لم يكن ذا فقه به ال�ء ا�ا� أننا �د من الصحابة أيضا من ®ن يقرأ �
R الفقه فليس x الفقه والقراءة سواء ذلك x الصحابة 9هم. 

� zتيب اlاألمر اآلخر أن ال «aا ما ؟الفائدة منها م �ي ذكره ا «aتيب إذا كنا نقول أن اlيؤم يؤم يؤم يؤم (: يقول �لفائدة لل
 ؟هذا اXنويع يدل P ماذا )ن ®نوا x السنة سواءن ®نوا x السنة سواءن ®نوا x السنة سواءن ®نوا x السنة سواءإإإإبالسنة فبالسنة فبالسنة فبالسنة ف القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فان ®نوا x القراءة سواء فأعلمهمالقوم أقرؤهم لكتاب اهللا فان ®نوا x القراءة سواء فأعلمهمالقوم أقرؤهم لكتاب اهللا فان ®نوا x القراءة سواء فأعلمهمالقوم أقرؤهم لكتاب اهللا فان ®نوا x القراءة سواء فأعلمهم

واXعقيب هذه ا�سألة  الفاء تدل P الlتيب" فأعلمهم"وقو�م هذا يفسد الlتيب " الفقه"غ¯  اءقراإل يدل P أن
èاألو. 
إذا ®نوا x إذا ®نوا x إذا ®نوا x إذا ®نوا x     ،،،،والراجح أن القراءة Åء والفقه Åء آخروالراجح أن القراءة Åء والفقه Åء آخروالراجح أن القراءة Åء والفقه Åء آخروالراجح أن القراءة Åء والفقه Åء آخر ،مرجوح إذن القول بأن األقرأ لكتاب اهللا هو األفقه قول �

اهللا عز وجل اهللا عز وجل اهللا عز وجل اهللا عز وجل  ألقرأ لكتابألقرأ لكتابألقرأ لكتابألقرأ لكتابوهو تقديم األفقه بعد اوهو تقديم األفقه بعد اوهو تقديم األفقه بعد اوهو تقديم األفقه بعد ا    ،،،،هذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلم، ، ، ، األفقهاألفقهاألفقهاألفقه القراءة سواء فيقدمالقراءة سواء فيقدمالقراءة سواء فيقدمالقراءة سواء فيقدم
    ....ييييالرأالرأالرأالرأ الكتاب اختار هذاالكتاب اختار هذاالكتاب اختار هذاالكتاب اختار هذا    xxxxوأيضا الشارح عندكم وأيضا الشارح عندكم وأيضا الشارح عندكم وأيضا الشارح عندكم     ،،،،وهو اختيار اإلمام أ¸دوهو اختيار اإلمام أ¸دوهو اختيار اإلمام أ¸دوهو اختيار اإلمام أ¸د

  .أكÇهم سناأكÇهم سناأكÇهم سناأكÇهم سنا x بعض الرواياتx بعض الرواياتx بعض الرواياتx بعض الروايات، ، ، ، c األقدم هجرةc األقدم هجرةc األقدم هجرةc األقدم هجرةx تقديم اإلمامة  ا�رتبة ا�ا�ةا�رتبة ا�ا�ةا�رتبة ا�ا�ةا�رتبة ا�ا�ة    �
مالك بن �ديث  ألكÇ سناً ألكÇ سناً ألكÇ سناً ألكÇ سناً تقديم اإلمام c اتقديم اإلمام c اتقديم اإلمام c اتقديم اإلمام c ا أن ا�رتبة ا�ا�ة xأن ا�رتبة ا�ا�ة xأن ا�رتبة ا�ا�ة xأن ا�رتبة ا�ا�ة x ولكن ا�شهور عند ا�نابلة والشافعية وغ¯هم

هذا ) وîذا حóت الصالة فليؤذن أحدكما و ؤمكما أك�Çماوîذا حóت الصالة فليؤذن أحدكما و ؤمكما أك�Çماوîذا حóت الصالة فليؤذن أحدكما و ؤمكما أك�Çماوîذا حóت الصالة فليؤذن أحدكما و ؤمكما أك�Çما(N ولصاحبه  �عندما قال اa»  ويرث x الصحيحا�
 امنهم اً لكن واحد ،ةوهجرتهم واحد ،تهم متقاربةءقرا ،ßيعاً  اويرث وصاحبه أسلما�مالك بن  ،متفق عليها�ديث 

 «aمن ا�ا� فقدم ا Çأك� Çمَ  األك P ًدونه نسنا. 
ويرث ا�كمالك بن -فإن ®نوا x ا�جرة سواء  ،إذا علم ا�جرة األقدم هجرةاألقدم هجرةاألقدم هجرةاألقدم هجرةثم ثم ثم ثم     األكÇ سناً األكÇ سناً األكÇ سناً األكÇ سناً ثم ثم ثم ثم     األفقهاألفقهاألفقهاألفقه ثمثمثمثم    األقرأاألقرأاألقرأاألقرأ: إذن

  .األكÇ سناً األكÇ سناً األكÇ سناً األكÇ سناً فإنه يقدم  -وصاحبه
الرواية  واختار هذه، م ا�جرةلعظ ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا األقدم هجرة مقدم P األكÇ سناً عند االستواء أن x رواية عن اإلمام أ¸د �

فتكون  ،ا�ديث جاء فيه الlتيبألن  وهو األقربوهو األقربوهو األقربوهو األقرب وأيضاً اختارها شيخنا الشيخ ابن عثيم�، اهللا x ا�غÏه ̧ر ةابن قدام
́ه األدلة أن اXق إذن الصحيح اzي دل عليه األقرأ : يم يكون P الlتيب اXاWدا�ديث واzي عليه ا�حققون وتن

كما حصل  إن ®ن هناك هجرة األقدم هجرةاألقدم هجرةاألقدم هجرةاألقدم هجرة ثم بعد ذلك، األفقهاألفقهاألفقهاألفقهي هو ثم األعلم بدين اهللا عز وجل اz، اهللا لكتاب
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ة اهللا عليهم للصحابة أو من يأ÷ يعÏ ناس يهاجرون من بت ثم ثم ثم ثم ، كفر إ© بت إسالم هذا القول اzي عليه أهل العلم ̧ر
، فإن تساووا x القراءة والفقه انتقلنا إ© أيهم أقدم هجرة، نا إ© أيهم أفقهإذا تساووا x القراءة انتقل، األكÇ سنااألكÇ سنااألكÇ سنااألكÇ سنا بعد ذلكبعد ذلكبعد ذلكبعد ذلك

لكن  ،يتفقون طبعا هذه افlاضات يعÏ نادر أن �د اaاس، فإن ®نوا متساوي� x القراءة والفقه وا�جرة فأكÇهم سنا
هذا القول اzي عليه أهل العلم  فإن جهلت هذه فيقlعون بينهم ،ا P أحدقد P �s بعض اaاس ويقدم أحدً 

 .وا�حققون من أهل العلم
����    c حال القراءة R Pc حال القراءة R Pc حال القراءة R Pc حال القراءة R P ين وأح�م ال8ع ا�نيف ويعرف  ،األصلاألصلاألصلاألصلÒاألقرأ لكتاب اهللا هو األصل إذا ®ن يفقه أح�م ا

 .لعلملكم من êم أهل ا وهو الصحيح اzي ذكرته ،هذا �ية ما x هذا اrالف ،االئتمام أح�م اإلمامة و
هم اهللا ذكروا مراتب أخرى بعد ا�راتب قالوا ، األقدم سنااألقدم سنااألقدم سنااألقدم سنا /   األقدم هجرةاألقدم هجرةاألقدم هجرةاألقدم هجرة /   األفقهاألفقهاألفقهاألفقه    /   األقرأاألقرأاألقرأاألقرأ: هذه األربعة بعض الفقهاء ̧ر

بعضهم قال  ،،،،نسبانسبانسبانسبا    فففففاأل�فاأل�فاأل�فاأل� فإن تساووا x اXقوى والورع: بعضهم زاد مرتبة قال ،األت¿ واألورعاألت¿ واألورعاألت¿ واألورعاألت¿ واألورع: قالوا فيه مرتبة خامسة
 .األßل وجهااألßل وجهااألßل وجهااألßل وجهاالست أو السبع فيأ÷  ن تساووا x هذهإف
ألن اa»  ،اXفصيل اzي ال دا� N ما يذكره بعض الفقهاء x كتب الفروع الفقهية ال د ل عليه وهو 3ب من حقيقةً  

والفقه واألقدم هجرة  اإلقراء؛ �يتساوى اaاس x األربعة أشياء ال� ذكرها اa»  ويندر أن، ذكر أصول ال�ء �
تصلون معهم x ا�سجد وأردتم تستخرجون ثالثة أو أربعة  ذلك لو þثتم اآلن ß xاعة ا�سجد اzين، نادر اذه والسن

 Ãن نكت� بهذه ،يعÏ هذا أمر واضح ومعروف عند ا�ميع، �دون وال اثن� أحيانا وÒوا x يوم واحد ال يمكن

�الس العلم ذكرها بعض  من ذكرها ال يمكن أن تذكر x بل إن هناك تفاصيل حقيقة ربما استح� ،األربع وال نفصل
 طبعا أنا أقصد بالفقهاء يعÏ قلة ،هذه ا�سائل ال� ال تليق وËن ينب� أن ¶نبوا كتبهم مثل ذكر ،الفقهاء عفا اهللا عنهم

بتعظيم السنة  وباaصوص وîال وهللا ا�مد فقهاء اإلسالم كتبهم مليئة باr¯ وباألدلة ،أيضا منهم من ا�تأخرين منهم جدا
ة اهللا عليهم ،يتفاوتون ما ب� مستقل ومستكgو ،وا�مد هللا ة اهللا  لكنهم ̧ر كتبهم مليئة بالعقل والفهم والفقه ̧ر
 .عليهم ßيعا

 إمامة( الصغرى نسبا x اإلمامة فاأل�أما مثال أن يقدم األت¿ P ، نه P األربعة هذهإتساووا ف نقول أنهم إذا نإذ
رجح أن األت¿ مقدم P رجح أن األت¿ مقدم P رجح أن األت¿ مقدم P رجح أن األت¿ مقدم P ابن عثيم� ابن عثيم� ابن عثيم� ابن عثيم�     شيخناشيخناشيخناشيخنا لكنلكنلكنلكن ،نسبا وبعضهم عكس فاأل�وأما اإلمامة الكÇى فيقدم  )الصالة
وîنما يذكر أهل العلم كما قلت لكم سابقا هذا من باب االستطراد ومن باب     ،،،،نسبا لو حصل أنهم تساووا x ذلكنسبا لو حصل أنهم تساووا x ذلكنسبا لو حصل أنهم تساووا x ذلكنسبا لو حصل أنهم تساووا x ذلك    ففففاأل�األ�األ�األ�
 .األربع السابقة فيحتاج إ© ما ذكره الفقهاء ربما وc حاالت نادرة أن يتساووا x ألنه ،اzكر
هذه األربع وما ذكره  ،األكÇ سنا أو األقدم إسالماة األقدم هجر حكم %م x االئتمام يص§ باaاس األقرأ األفقه اهذ

  .تساووا x با# األمور الفقهاء هذا x حال
 : : : : م إمام راتبم إمام راتبم إمام راتبم إمام راتبßاعة �ßاعة �ßاعة �ßاعة � إذا ®ن األقرأ أو األفقه حx ó مسجد قومإذا ®ن األقرأ أو األفقه حx ó مسجد قومإذا ®ن األقرأ أو األفقه حx ó مسجد قومإذا ®ن األقرأ أو األفقه حx ó مسجد قوم: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
     ....ألن اإلمام الراتب مقدم عليهألن اإلمام الراتب مقدم عليهألن اإلمام الراتب مقدم عليهألن اإلمام الراتب مقدم عليه    ،،،،األربع 9هااألربع 9هااألربع 9هااألربع 9ها ولو ®ن من يص§ خلفه أفضل منه x هذهولو ®ن من يص§ خلفه أفضل منه x هذهولو ®ن من يص§ خلفه أفضل منه x هذهولو ®ن من يص§ خلفه أفضل منه x هذه    ،،،،ن اإلمام الراتب يقدمن اإلمام الراتب يقدمن اإلمام الراتب يقدمن اإلمام الراتب يقدمإإإإفففف    ----
----    x كذلك لو جاء يص§ إنسان مثال معكx كذلك لو جاء يص§ إنسان مثال معكx كذلك لو جاء يص§ إنسان مثال معكx ي تص§ كذلك لو جاء يص§ إنسان مثال معكzي تص§بيتك ولو ®ن أقرأ منك أو أعلم منك فإنك أنت اzي تص§بيتك ولو ®ن أقرأ منك أو أعلم منك فإنك أنت اzي تص§بيتك ولو ®ن أقرأ منك أو أعلم منك فإنك أنت اzبيتك ولو ®ن أقرأ منك أو أعلم منك فإنك أنت ا  Nلقو� :) äال يؤمن äال يؤمن äال يؤمن äال يؤمن

 x بيته أو x الرجل الرجل x بيته أو x الرجل الرجل x بيته أو x الرجل الرجل x بيته أو x ء طيب فإذا أذنت أن يص§ بك من )سلطانه إال بإذنهسلطانه إال بإذنهسلطانه إال بإذنهسلطانه إال بإذنهالرجل الرجلÅ أما أن يص§  ،هو أقرأ وأعلم منك فهذا
x ا�ساجد ال� ال إمام فيها أو  �مك رسول اهللا قدä ال، : نقول �مÏ رسول اهللا قدä  كذا þكم أنه األقرأ األفقه يقول أنا

 امهم جدا وهو أنه لو ص¹ بك إمام و�ذا معùً  ،ده x ا:يتوجو هذا من حيث ،أما أن تقدم مطلقا ال ،أن نكون مسافرين
اإلمام  فإذا كنت أنت ،وربما نابك Åء وحصل لك Åء ،وأنت تعلم ظروفك ،الصالة فشق عليك x بيتك ربما أطال
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دد الوقت فأنت Ñ، ²دد وقت اإلقامة إلقامة هو اzي يقول أقم الصالةباألن اإلمام أملك  ،علمت ما هو الوقت ا�ناسب
، نه سيسبب لك إش�ال من هذه ا�يثيةإأو األقرأ واألعلم ف لكن لو جاء واحد يص§ þكم أنه األفقه ،ا�ناسب لك

 .هذه مسألة مهمة، فتص§ أنت به إماما
 : : : :     x الصالةx الصالةx الصالةx الصالة) ) ) ) وووو:::: أمر ا�سلم� أمر ا�سلم� أمر ا�سلم� أمر ا�سلم�((((تقديم ا�اكم تقديم ا�اكم تقديم ا�اكم تقديم ا�اكم : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �

zالسلطان األعظم اzالسلطان األعظم اzالسلطان األعظم اzا�سلم�السلطان األعظم ا P Wا�سلم�ي هو ا�اكم الوا P Wا�سلم�ي هو ا�اكم الوا P Wا�سلم�ي هو ا�اكم الوا P Wذلكذلكذلكذلك واء ®ن خليفة أو ملك أو غ¯واء ®ن خليفة أو ملك أو غ¯واء ®ن خليفة أو ملك أو غ¯واء ®ن خليفة أو ملك أو غ¯سسسس    ،،،،ي هو ا�اكم الوا،،،،    óإذا حóإذا حóإذا حóبالصالة     إذا ح èبالصالة هو أو èبالصالة هو أو èبالصالة هو أو èهو أو
 .ولكن إذا أناب أحدا فإنه يص§ولكن إذا أناب أحدا فإنه يص§ولكن إذا أناب أحدا فإنه يص§ولكن إذا أناب أحدا فإنه يص§    ،،،،ألنه هو الواWألنه هو الواWألنه هو الواWألنه هو الواW    ،،،،®ن x أي م�ن®ن x أي م�ن®ن x أي م�ن®ن x أي م�ن    ولوولوولوولو    ،،،،ولو ®ن هناك إماما راتبا x ا�سجدولو ®ن هناك إماما راتبا x ا�سجدولو ®ن هناك إماما راتبا x ا�سجدولو ®ن هناك إماما راتبا x ا�سجد

 «aمكة %مل �ا P ا�ج ®ن x ا جاء�،  «aن يص§ باËمكة �و x ا�ج هومكة  �ومع هذا �ا قدم  ،نائبه x وجاء 

 ،وîنما هو اzي ص¹ بهم ،باaاس ا�رام أنت يا فالن صل×  ولم يقل لإلمام الراتب x مكة x ا�سجد �اzي ص¹ باaاس 
óإذا ح Wبيتك ،ا�سجد إال إذا أناب أو سمح فلهذا يقدم الوا x قليل  لو جاءك واحد كما تقدم قبل ،كما أنت ا�ال معك

 .يص§ م�نك هعلÓكن تقدمه و�
 ،اإلمام وأح�م ،x أح�م ا�أموم -طرقها بأش�ل ðتلفة �الحظوا أن اa» - األخوة أح�م اإلمامة اهذه األح�م أيه

من هو األحق باإلمامة ألنها مرتبة  يعÏ حº تكلم-هذا 9ه يا أخوا�  ،وفضل ا�ماعة ،واألح�م ا�ش�lة بينهما
اآلن لألسف وهذا موجود  ،ا�ناسب� أن «تار األت¿ ال «تار األحسن صوتا تار األئمة«أن ينب� علينا  -�عية عظيمة
اإلمام األت¿ اإلمام األعلم اإلمام  اإلمام األßل صوتا أما اإلمام األحسن، ا�سلم� ا وم يبحثون عن اإلمام x مساجد

هم جدا x صالة العشاء ألنه نشيط و�ما يقولون يستعرض الصوت يطيل ب ربما ®ن هذا اإلمام حسن، األقرأ ال sتارونه
x صالة العشاء جودة قراءته x ذا جاء صالة الفجر ال� ي8ع فيها اإلطالة ق´ ،الصالة فيطيل جداîفيها جدا ألنه قد  و
 .وهذا خالف السنة ليس من الفقه ،اً ومتعب اً يكون مرهق

 «aهذه ا�وانب �ا õا من هو ا ،راa يوحددzرص -عله إماما إلمام اÃاجة إ© ، ينب� علينا أن �تهد وþ نÃ يzا
®ن أقرب وأت¿  فإن اإلمام N شأن عظيم ذلك أن اإلمام يدعو وÙما ،سف¯ا بيننا وب� اهللا عز وجل أن �عله إماما �عله

x السن x حال تساوي x القراءة والفقه حº الكب¯  و�ذا الحظوا قدم ،هللا وأعلم باÒين 9ما ®ن إجابة د%ئه أفضل
علينا أيها  فهنا ينب� ،أبعد عن الشهوات �:اأبعد عن الشهوات �:اأبعد عن الشهوات �:اأبعد عن الشهوات �:ا    ،،،،ألن كب¯ السن أقرب إ© اهللا عز وجلألن كب¯ السن أقرب إ© اهللا عز وجلألن كب¯ السن أقرب إ© اهللا عز وجلألن كب¯ السن أقرب إ© اهللا عز وجل ؟�اذا وا�جرة قدم الكب¯ x السن

، ن الصوتفليس ا�قصود حس ،تعجبنا قراءته كث¯ا األخوة ومن يسمعß Ïيعا أن Ãرص P أن ننتå اإلمام األت¿ ولو لم
لكن ما ، وîن ®ن ب� فlة وأخرى ،صوته ليس بال�ء ا�ديد عليك Xخشع معه كث¯ا حسن الصوت مع الوقت يصبح

ع من ®ن يص§ باaاس ولم تكن �عمر ، وأنتم تعلمون أن الصحابة، إمام إال ولقراءته نوع من األثر x نفسك واXخش�
ßبن كعب وال أ Âّل من قراءة أßشعوا ومع هذاقراءته أsاجة أن يسمعوا القرآن وþ اسaن اËل من قراءة ابن مسعود و 

وربما ®ن يسمع نشيجه أثناء ا:�ء يسمع  �وîنما ®ن يص§ باaاس وربما أخذته السعلة  ،من ذلك ئاً شي �لم يفعل 
رقيق القلب ال  أبا بكر رجل يا رسول اهللا إن": تقول عنه %ئشة ر� اهللا عنها �بكر  وأبو ،نشيجه من وراء الصفوف

 ،األت¿ واألورع واألعلموفا�قصد أن «تار اإلمام األدين  )مروه فليصل× باaاسمروه فليصل× باaاسمروه فليصل× باaاسمروه فليصل× باaاس(: الفق" يسمع اaاس القراءة من بكائه
̄ه إذا ®ن فيه من \فوظهولو ®ن  ،لكتاب اهللا عز وجل أن يقرأ بدون �ن وÃرص أن يكون هو األقرأ الورع  أقل من غ

 .ألن الصالة لب هذا اÒين وc بعد اXوحيد أعظم العبادات ،واXقوى
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 ))))·�·�·�·�((((ة ة ة ة لقلقلقلقا�ا�ا�ا�

اهللا تعا© ن8ع x �ح حديث جديد من أحاديث هذا ا:اب  وا وم بإذن، توقفنا عند أح�م اإلمامة وما يتعلق بها
 .مسلم ذكر و�ذا األن$ إذا صلت ß xاعة اzي Ñتاج إ ه R ،ا�بارك
، واإلرشاد يتعاهدهم باaصح واXوجيه �يصا P أصحابه x بيان ا�ق �م وتعليمهم وîرشادهم وËن حر®ن  � الرسول

فإنه ®ن يتخوaا با�وعظة فإنه ®ن يتخوaا با�وعظة فإنه ®ن يتخوaا با�وعظة فإنه ®ن يتخوaا با�وعظة ، ، ، ، �بل أفعل كما فعل الرسول بل أفعل كما فعل الرسول بل أفعل كما فعل الرسول بل أفعل كما فعل الرسول (: فقال، هم R يومظلب منه أن يع�ا ُط  � ابن مسعودابن مسعودابن مسعودابن مسعود�ما قال و
 .))))السالسالسالسآآآآمة علينامة علينامة علينامة علينا    ðافةðافةðافةðافة
وخاصة إذا وقع ذلك ، كخطبة ا�معة أو العيدين أو إذا جرى سبب مع� بههم P ذلكينفsتار األوقات ا�ناسبة  �ف�ن 

إذ أن تأخ¯ ا:يان عن وقت ا�اجة كما هو ، �اa»  نبيهفإذا وقع من أحد الصحابة فعل مع� أوجب ت، السبب آلحادهم
اrطأ فيه يعم  فإذا ®ن ،خطاء ال� تقع منهمينبه الصحابة P األ �و�ذا ®ن  ،معلوم x ا�ذاهب اإلسالمية أنه ال ¶وز

 .�  وx N ذلك مسالك x �ية ا�كمة، اaاس فإنه ينبه P سبيل العموم
ا:خاري ومسلم وأبو داوود اzي أخرجه  ماعنه حديث ا وم حديث ترßان القرآن عبد اهللا بن عباس ر� اهللا

وأنتم تعرفون أن هذه االصطالحات ، )رواه ا�ماعةرواه ا�ماعةرواه ا�ماعةرواه ا�ماعة(بـا نعÇ عنه وهو م والlمذي والنسا� وابن ماجه وأ¸د وغ¯هم
 :ا�ماعة sتلف باختالف ا�صنف� ®صطالح رواه

̄ه من أهل العلم ) ا�ماعة هروا(يعتمدون x مصطلح  فأغلب ا�صنف� � P ما قرره ا�افظ عبد الغÏ ا�قدÖ وغ
ه اهللا x كتابه بل بن حجراوسار عليه ا�افظ      يعÏ بهم إذا قال رواه ا�ماعةأنه ، وغ ا�رام اzي هو مقرر عليكم̧ر

هم اهللا تعا© باإلضافة إ© اإلمام أ¸د هم اهللا تعا© باإلضافة إ© اإلمام أ¸دأصحاب الكتب الستة ̧ر هم اهللا تعا© باإلضافة إ© اإلمام أ¸دأصحاب الكتب الستة ̧ر هم اهللا تعا© باإلضافة إ© اإلمام أ¸دأصحاب الكتب الستة ̧ر  .أصحاب الكتب الستة ̧ر
فإنما يعÏ رواه فإنما يعÏ رواه فإنما يعÏ رواه فإنما يعÏ رواه     ))))متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه(((( اzي �حه الشوx �Ë نيل األوطار فإنه إذا قالاzي �حه الشوx �Ë نيل األوطار فإنه إذا قالاzي �حه الشوx �Ë نيل األوطار فإنه إذا قالاzي �حه الشوx �Ë نيل األوطار فإنه إذا قال    بن تيمية صاحب ا�نت¿بن تيمية صاحب ا�نت¿بن تيمية صاحب ا�نت¿بن تيمية صاحب ا�نت¿ااااالَمْجُد الَمْجُد الَمْجُد الَمْجُد  أماأماأماأما    ����

    ....مام أ¸دمام أ¸دمام أ¸دمام أ¸دا:خاري ومسلم واإلا:خاري ومسلم واإلا:خاري ومسلم واإلا:خاري ومسلم واإل
 .ا:خاري ومسلما:خاري ومسلما:خاري ومسلما:خاري ومسلمفيَْعÏِ به فيَْعÏِ به فيَْعÏِ به فيَْعÏِ به     ))))ُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليه((((إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال     ا�راما�راما�راما�رام بن حجر x بلوغبن حجر x بلوغبن حجر x بلوغبن حجر x بلوغااااأما ا�افظ أما ا�افظ أما ا�افظ أما ا�افظ     ����

ويعرف ما هو  االصطالحات وîن ®نت يس¯ة إال أنه البد لطالب العلم إذا قرأ x الكتب أن يتنبه هناك اختالف x نإذ
 .اصطالح هذا اإلمام اzي جعله ُمقدمة كتابهِ 

 ))))عليهعليهعليهعليه متفقمتفقمتفقمتفق(أما  ،رواه أصحاب الكتب الستة واإلمام أ¸درواه أصحاب الكتب الستة واإلمام أ¸درواه أصحاب الكتب الستة واإلمام أ¸درواه أصحاب الكتب الستة واإلمام أ¸دx كتابنا ا�قرر علينا ا�قصود به  ))))واه ا�ماعةواه ا�ماعةواه ا�ماعةواه ا�ماعةرررر((((لفظة  نإذ
ح�م أما بقية الكتب فٌ� þَسِبِه وهذا يُؤََخُذ x منَاِهج، فرواه ا:خاري ومسلمفرواه ا:خاري ومسلمفرواه ا:خاري ومسلمفرواه ا:خاري ومسلم

َ
  .الُمَصنِِف� x ُكتب األ

�� عند عند عند عند: (ابن عباس رابن عباس رابن عباس رابن عباس ر���� اهللا عنهما يقول اهللا عنهما يقول اهللا عنهما يقول اهللا عنهما يقول     ----الرواياتالرواياتالرواياتالروايات وÍ بعضوÍ بعضوÍ بعضوÍ بعض----، ، ، ، يص§ فقمت وصليت معهيص§ فقمت وصليت معهيص§ فقمت وصليت معهيص§ فقمت وصليت معه    �مونة فقام اa» مونة فقام اa» مونة فقام اa» مونة فقام اa» خال� ميخال� ميخال� ميخال� مي بِتبِتبِتبِت��
  .)عن يمينهعن يمينهعن يمينهعن يمينه برأÖ من ورابرأÖ من ورابرأÖ من ورابرأÖ من ورا���� فجعلÏ فجعلÏ فجعلÏ فجعلÏ    �فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا 

ه اهللا تعا© قال متفق عليه x كتابهاا�افظ  بن حجر أحيانا اا�افظ ، كما قلت لكم رواه ا�ماعة وا�ديث، بن حجر ̧ر
 وîن ®ن مسلكه الغالب أنه يستوÍ اXخريج من الكتب ،ا�ديث إذا ثبت يك� x هذا P أناXخريج بناًء x  يق´

 .السبعة
ُم c أخت  ،ا�ارث ا�ال ة ر� اهللا عنها وc بنت ،ةميمونر� اهللا عنهما يقول أنه بَاَت عند خاXِِه ابن عباس  �

ُ
أ

ُم ابن عباس الفْضل
ُ
 فø خاXه، فø خالُة ابن عباس بالنسب؛ �ن عبد ا�طلب س بزوجة العبا، ا�ال ة ال� c أ

 
ً
 .وليس �رد تعب¯ لالحlام فقط �ن ®نت x سن أمه مثالً  ،حقيقة و�%
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األلفاظ ال8عية ال ¶وز أن األلفاظ ال8عية ال ¶وز أن األلفاظ ال8عية ال ¶وز أن األلفاظ ال8عية ال ¶وز أن  أنأنأنأن الشيخ ابن عثيم�تنبيه مهم ®ن من أهل العلم من ينبه عليه ومنهم العالمة  وÍ ذلك �
    ....م�نها اzي استعملت فيهم�نها اzي استعملت فيهم�نها اzي استعملت فيهم�نها اzي استعملت فيه والُفتيَا وغ¯ها إال xوالُفتيَا وغ¯ها إال xوالُفتيَا وغ¯ها إال xوالُفتيَا وغ¯ها إال xتستعمل x مقام اXعليم تستعمل x مقام اXعليم تستعمل x مقام اXعليم تستعمل x مقام اXعليم 

x لفظة  فال ¶وز لإلنسان أن يستعمل بعض األلفاظ x فلو ، لزوجة األب فهذا ال يكون "العمة"مقام الُفتيَا كما
 تلفالُفتيَا 
 لكن يستعملها x مقام الُفتيا هذا خالف ما أمر اهللا عز وجل حيث أن، فال حرج استعملها x ا:يت

  .األلفاظ ال� يستعملها الُمْستَْف� باختالف

ةٍ  لو جاء شخص :ومثال ذلك �
َ
ْت أختًا وc أحب� ، وقال يا شيخ ما تقول x توزيع تَِر� إ ها مْن سائِر  توفيت فُالنة وتََر�َ

اً شقيقاً وما إ© ذلك ،األَخَواِت  äولو َسألْت ، وتر�ت أيضاً عم ُ �
ُ
ْم أ
َ
ُخٌت شقيقة أ �

ُ
خٌت x اِهللا : فيقول، ْخٌت x اهللاهل c أ

ُ
ال c أ

بها حباً شديًدا وما إ© ذلك لكنها ®نت
ُ
الوارثات حº يُدخلها  وهذه ليست من ،اً �عي كماً هذا ليس ح، ُمؤاخية �ا و²

  .x الُفتيَا
مَ : يسأل :مثال آخر �

×
َسل
ُ
َقب×ل َرأسها هل ¶وز W أن أ

ُ
 لكن يتب� أنه أراد ،نعم: ُمف�فيقول ال ،P َخالِ� أصافحها وأ

ه ف�ن يُسميها بهذا ولم يُرد أخت أمه فيَأ÷ ، ف�ن يسميها x ا:يت خالة هبل أراد بالفتيا زوجة عم، �اXِه زوجة عم×
َستفِ� P هذا اaحو وعندئٍذ تتغ¯  .فينب� اäXنبه عند اْستخدام األلفاظ، وتكون x غ¯ م�نها، الُفتيَا َي�

خذ رسول اهللا     �فقام رسول اهللا فقام رسول اهللا فقام رسول اهللا فقام رسول اهللا ، ، ، ، بُِت عند خال� ميمونةبُِت عند خال� ميمونةبُِت عند خال� ميمونةبُِت عند خال� ميمونة: : : : يقوليقوليقوليقول    عباس رعباس رعباس رعباس ر���� اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما ابنابنابنابن
َ
خذ رسول اهللا يص§ فقمت عن يساره فأ
َ
خذ رسول اهللا يص§ فقمت عن يساره فأ
َ
خذ رسول اهللا يص§ فقمت عن يساره فأ
َ
    �يص§ فقمت عن يساره فأ

  ....ههههفجعلÏ عن يمينفجعلÏ عن يمينفجعلÏ عن يمينفجعلÏ عن يمين بِرأÖ من ورابِرأÖ من ورابِرأÖ من ورابِرأÖ من ورا����
 ؟؟؟؟x غرفٍة واحدةٍ x غرفٍة واحدةٍ x غرفٍة واحدةٍ x غرفٍة واحدةٍ     �اهللا اهللا اهللا اهللا  كيف ابن عباس ركيف ابن عباس ركيف ابن عباس ركيف ابن عباس ر���� اهللا عنهما بَاَت مع رسول اهللا عنهما بَاَت مع رسول اهللا عنهما بَاَت مع رسول اهللا عنهما بَاَت مع رسول: : : : قد يقول قائلقد يقول قائلقد يقول قائلقد يقول قائل    ����
فإن ابن عباس ®ن عمره ر� اهللا عنه ، وليس هذا من سوء األدب ،،،،ذلكذلكذلكذلك xxxx    هذا يرجع إ© األعراف واختالف اaاسهذا يرجع إ© األعراف واختالف اaاسهذا يرجع إ© األعراف واختالف اaاسهذا يرجع إ© األعراف واختالف اaاس � 

الغرفِة ا�جاورة  الرجل x ذلك الوقت يملك الغرفة والغرفت� وا�الث حº يقوُل �ذا الص» َغْم x ولم يكن ،ع8 سن�
 «aنما ®نت حجرات اîم�ن أكلها ،�حجرة ينام فيها  ل� امرأة من نسائه �و cء وÅ قامتها ول�îنما ®نت  ،وîو

أو حفصة أو جويرية خلف  أم ا�ؤمن� سواء ®نت %ئشة جلست  � جاءها أحد أو جاء رجل يزور اa» تضع السl إذا
lهذا الس.  

 � فنام مع اa» ،وعن أبيه ®ن صغ¯ا كما x رواية أ¸د عمره ع8 سنوات�  وابن عباس �هكذا ®ن فعل الصحابة 
 .وسادة أو Ãو ذلك أو ألقوا N، نام معهم x ناحية الفراش اzي ينامون فيهربما 

ألن ا�رأة ال� c بأنه ليس منافياً لألدب : قالوا ؟؟؟؟بعض أهل العلم وجه ذلك وهو هل فعل ابن عباس ®ن منافياً لبعض أهل العلم وجه ذلك وهو هل فعل ابن عباس ®ن منافياً لبعض أهل العلم وجه ذلك وهو هل فعل ابن عباس ®ن منافياً لبعض أهل العلم وجه ذلك وهو هل فعل ابن عباس ®ن منافياً لألألألألدبدبدبدب �
ا�جرة P أن يراه أحد أو يطلع  هذهÑتاج إ© خصوصية زائدة x  �®نت حائضاً فلم يكن اÑ «aتمل أنها ميمونة 
وR P حال فمبيت ، x بعض الكتب أشار إ ها بعض ال8اح x بعض الروايات اً وقد روي أنها ®نت حائض، عليه أحد

  .وعن أبيه�  ابن عباس ليس ðًال لألدب

وÍ بعض "  أخذ بأذ�أخذ بأذ�أخذ بأذ�أخذ بأذ�" " " "  اتوÍ بعض الرواي " برأÖبرأÖبرأÖبرأÖ    �    فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللافقمت عن يساره فأخذ رسول اهللافقمت عن يساره فأخذ رسول اهللافقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا" الروايات قال وÍ بعض  �
  ؟؟؟؟فكيف نوجه هذه الروايات ا�ختلفةفكيف نوجه هذه الروايات ا�ختلفةفكيف نوجه هذه الروايات ا�ختلفةفكيف نوجه هذه الروايات ا�ختلفة ،ðتلفة روايات، "بَِعُضِديبَِعُضِديبَِعُضِديبَِعُضِدي أخذأخذأخذأخذ""""الروايات 

االستدارة ال� أدار بها  هذه ا�ر�ة حر�ة ،برأسه وبمنكبه وأداره من خلفه �فأخذ اa»  ،يساره ابن عباس وقف عن
 «aا�  «aا�وقف  وهو ،فأقامه عن يمينه ،رى وبعضده ثا�ة وبأذنه رابعةبرأسه تارة وبمنكبه أخ �ابن عباس أخذ ا

  .�هكذا فعل اa»  ،الصحيح كما سيأ÷ للمأموم مع اإلمام إذا ®نا اثن�
R هذه ا�رËت \مولة P حر�ة  -بمنكبه بأذنه بعضده برأسه–ابن عباس وا�مع ب� الروايات إذاً أقام اa» أخذ  �
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x هذه ²رك أكg من حر�ة حº  �فاa»  ،بمنكبه ومرة برأسه ومرة بعضده ومرًة بأذنه حº أقامه خذأ فاa»، االستدارة
  .هيقوم ابن عباس x م�ن

� «aاذا ا�«aاذا ا�«aاذا ا�«aالفائدة من    �    �اذا ا c الفائدة منأدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه ما c الفائدة منأدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه ما c الفائدة منأدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه ما c مع أنه من األمام أسهل وا�ر�ة مع أنه من األمام أسهل وا�ر�ة مع أنه من األمام أسهل وا�ر�ة مع أنه من األمام أسهل وا�ر�ة     ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    أدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه ما
 «aأقل ومع ذلك فعلها ا «aأقل ومع ذلك فعلها ا «aأقل ومع ذلك فعلها ا «aجـــوابه من وجهيـــنجـــوابه من وجهيـــنجـــوابه من وجهيـــنجـــوابه من وجهيـــن    ���� ؟؟؟؟    �أقل ومع ذلك فعلها ا : : : : 

ال مأموما وال  أثناء صالته أحدأثناء صالته أحدأثناء صالته أحدأثناء صالته أحد دل P أنه ال ¶وز أن يمر ب� يدي ا�ص§دل P أنه ال ¶وز أن يمر ب� يدي ا�ص§دل P أنه ال ¶وز أن يمر ب� يدي ا�ص§دل P أنه ال ¶وز أن يمر ب� يدي ا�ص§ �يقول أهل العلم فعل اa»  :الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
ً̄ا ً̄ا وال كب   .بينه وب� القبلة كونعباس من اrلف حº ال ي فلهذا اa» أدار ابن، بهيمة وال صغ

الصالة Ñرم عليه أن الصالة Ñرم عليه أن الصالة Ñرم عليه أن الصالة Ñرم عليه أن  فبتكب¯ ا�أموم ودخوx Nفبتكب¯ ا�أموم ودخوx Nفبتكب¯ ا�أموم ودخوx Nفبتكب¯ ا�أموم ودخوx،،،،    x N الصالةx الصالةx الصالةx الصالة    �    كäÇ ودخل مع اإلمام وهوكäÇ ودخل مع اإلمام وهوكäÇ ودخل مع اإلمام وهوكäÇ ودخل مع اإلمام وهو س اآلنس اآلنس اآلنس اآلنابن عباابن عباابن عباابن عبا :الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�
فيكون  ،�عباس من األمام لزم بذلك تَقُدم ابن عباس P إمامه وهو اa»  أدار ابن �فلو أن اa» ، يتقدم P إمامهيتقدم P إمامهيتقدم P إمامهيتقدم P إمامه

من  �أداره وغ¯ م�نه اa»  فلهذا ،بطل للصالةفيكون عند قول كث¯ من أهل العلم م ،هذا تقدم من غ¯ حاجة
  .اrلف

ألن مسألة  وîن ®ن األول وهو ا�رور ب� يدي ا�ص§ هو األقرب واألقوىوîن ®ن األول وهو ا�رور ب� يدي ا�ص§ هو األقرب واألقوىوîن ®ن األول وهو ا�رور ب� يدي ا�ص§ هو األقرب واألقوىوîن ®ن األول وهو ا�رور ب� يدي ا�ص§ هو األقرب واألقوى ،العلم و,هما وجيه هذان سببان ذكرهما أهل
إذا لم ¶د إذا لم ¶د إذا لم ¶د إذا لم ¶د     ،،،،الóورةالóورةالóورةالóورة    ذلك عند ا�اجة أوذلك عند ا�اجة أوذلك عند ا�اجة أوذلك عند ا�اجة أو    أن الصحيح أنه ¶وزأن الصحيح أنه ¶وزأن الصحيح أنه ¶وزأن الصحيح أنه ¶وزوسيأ÷  ،تقدم اإلمام P إمامه x الصالة مسألة فيها خالف

 اً اً اً ا�أموم م�نا�أموم م�نا�أموم م�نا�أموم م�ن
هذا تفس¯ ، -سيأ÷ الìم عليها– كما اختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ولو أمام اإلمامولو أمام اإلمامولو أمام اإلمامولو أمام اإلمام    يص§ به فليصل× يص§ به فليصل× يص§ به فليصل× يص§ به فليصل×     اً
«aفعل ا �  «aهذا الفعل وأدار ابن عباس �كيف فعل ا. 

رة بالعضد ومرة با�نكب ومرة باألذن هذه وم أكg من حر�ة أخذ مرة بالرأس �x هذا ا�ديث ²رك اa»  :مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ة بالصالةِ  فهل هذه ا�رËتفهل هذه ا�رËتفهل هذه ا�رËتفهل هذه ا�رËت، ، ، ، ا�رËت حرËت متوا ة

×
ة بالصالةِ ðُِل
×
ة بالصالةِ ðُِل
×
ة بالصالةِ ðُِل
×
  ؟؟؟؟ðُِل

 «aالصالة �لو تأملنا أفعال ا x اشع�rالصالة، لوجدنا أنه أخشع ا x ل القبلة واْستقبل ربهäوهو ،وأفضل من تقب  gُك
َ
أ

 بقلبه وبدنه
ً
 .اaاس إِقباال

م ، وÑمل الفتاة الصغ¯ة وهو يُص§، لعائشة وهو يُص§ يفتح ا:اب �مع هذا ®ن ) x الصالةx الصالةx الصالةx الصالة    �ر�ته ر�ته ر�ته ر�ته أمثلة P حأمثلة P حأمثلة P حأمثلة P ح( äويتقد
x ء ثم يَعود إ© جدار ا�حرابÅ ي يص§ فيه ويتناولzا�وضع ا ،Çا�ن P §يروا ويص ºصالته فإذا جاء  بالصحابة ح

Çأصل ا�ن x ته تقدم  وأيضاً �ا أرادت شاة ،السجود نزَل ثالث درجات وسجدlوتمر بينه وب� س Æألزق  �أْن تس ºح
 .با�ائط بطنه ال8يف

 «aت، وأفعال كث¯ة �هذا الفعل من ا
ä
أن الفعل اليس¯ x الصالة ولو ®ن �اجة أن ذلك ال يبطل P  هذه األفعال دل

 : ة x الصالةة x الصالةة x الصالةة x الصالةوzلك أهل العلم تكلموا عن ا�ر�وzلك أهل العلم تكلموا عن ا�ر�وzلك أهل العلم تكلموا عن ا�ر�وzلك أهل العلم تكلموا عن ا�ر�، أجرها الصالة وال يُنقص
x (وهو ا�شهور عند األحناف وعند الشافعية  ،الصالة تبطلx الصالة  متوا ة ثالث حرËت: فبعضهم شدد وقال �

 .وقال به بعض أهل العلم من ا�نابلة وا�الكية) أصحاب ا�ذهب أواسط
ويكاد يكون  ،9ها ا�ذاهب األربعة هذا ا�شهور xو الصالة تبطلc ال�  ا�ر�ة الكث¯ة ا�توا ة: قالوبعضهم  �

  .هو ا�وجود x كتبهم بش� ظاهر وواضح
 :ا�ر�ة تنقسم إ© Ìسة أقساما�ر�ة تنقسم إ© Ìسة أقساما�ر�ة تنقسم إ© Ìسة أقساما�ر�ة تنقسم إ© Ìسة أقسام والصحيح من هذا 9ه أنوالصحيح من هذا 9ه أنوالصحيح من هذا 9ه أنوالصحيح من هذا 9ه أن

إال بها ؛  ®لر�وع والسجود بل ال تتم الصالة وc ا�ر�ة ال� أوجبها اهللا تعا© عليناوc ا�ر�ة ال� أوجبها اهللا تعا© عليناوc ا�ر�ة ال� أوجبها اهللا تعا© عليناوc ا�ر�ة ال� أوجبها اهللا تعا© علينا: الواجبة ا�ر�ة     ////        القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول    ����
  .ع والسجود ا�قيå أو باإليماءسواء ®نت بالر�و

فيتقدم الشخص من الصف ، x الصف -مثالً – وc ا�ر�ة ال� تكون لسد× فُرَجةوc ا�ر�ة ال� تكون لسد× فُرَجةوc ا�ر�ة ال� تكون لسد× فُرَجةوc ا�ر�ة ال� تكون لسد× فُرَجة: ا�ر�ة ا�ندوبة     ////        ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا� القسمالقسمالقسمالقسم    ����
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القبلة سيوقع مصيبة أو يؤذي ا�سلم� كجهاز وÃوه فإنه  أمامه x ئاً أو رأى شي، أو يسد فرجة -واره، ا�ا� للصف األول
وال  سيقع x حفرة فإنه يُندب N أن يتقدم ويمنع هذا اzي يم� اً رأى رجال كفيًفا أو صبي أو، قدم ويطفئ ذلك ا�هازيت

 .مع إخوانه P الÇ واXقوى فيها فيندب للمسلم أن يكون متعاوناً ، أو كهرباء أو أي أمر آخر، يعلم أن هناك حفرة
بعض أهل العلم فرق ب� ا�ستحب وا�ندوب، والصحيح أنه ال [ أو ا�ستحبة دوبةن أدخل x ا�ر�ة ا�نمَ  ِمْن أهل العلم�

أنه ®ن  �لكن من السنة ا�ابتة عن اa» تر�ها صحت صالته  فلو رفع ا دين x اXكب¯ أثناء الصالةرفع ا دين x اXكب¯ أثناء الصالةرفع ا دين x اXكب¯ أثناء الصالةرفع ا دين x اXكب¯ أثناء الصالة ]فرق x ا�ملة
وا�وضع الرابع إذا قام من وا�وضع الرابع إذا قام من وا�وضع الرابع إذا قام من وا�وضع الرابع إذا قام من  من الر�وعمن الر�وعمن الر�وعمن الر�وع    عند تكب¯ة اإلحرام وعند تكب¯ة الر�وع وعند الرفععند تكب¯ة اإلحرام وعند تكب¯ة الر�وع وعند الرفععند تكب¯ة اإلحرام وعند تكب¯ة الر�وع وعند الرفععند تكب¯ة اإلحرام وعند تكب¯ة الر�وع وعند الرفع ؛يديه x أربع مواضع يرفع

 x الصالة فحر�ة ا دين عند اXكب¯ � هكذا فعل اa»، والرباعيةوالرباعيةوالرباعيةوالرباعية التشهد األول إ© الر�عة ا�ا�ة x الصالة ا�الثيةالتشهد األول إ© الر�عة ا�ا�ة x الصالة ا�الثيةالتشهد األول إ© الر�عة ا�ا�ة x الصالة ا�الثيةالتشهد األول إ© الر�عة ا�ا�ة x الصالة ا�الثية

 .مندوبة حر�ة والرفع نسميها
فø مباحة  لم تكgلم تكgلم تكgلم تكg    ماماماما    يط أو Ãوهيط أو Ãوهيط أو Ãوهيط أو Ãوهحك اإلنسان �سمه بش� بسحك اإلنسان �سمه بش� بسحك اإلنسان �سمه بش� بسحك اإلنسان �سمه بش� بس    c ا�ر�ة ال� مثلc ا�ر�ة ال� مثلc ا�ر�ة ال� مثلc ا�ر�ة ال� مثل :ا�ر�ة ا�باحة / / / /         القسم ا�الثالقسم ا�الثالقسم ا�الثالقسم ا�الث    ����

 .وال حر ج من ذلك
، رجله ا مù ثم الي�ى ثم يُراوح بينها كأن يقدم c ا�ر�ة ا�توا ة من غ¯ حاجةc ا�ر�ة ا�توا ة من غ¯ حاجةc ا�ر�ة ا�توا ة من غ¯ حاجةc ا�ر�ة ا�توا ة من غ¯ حاجة: ا�ر�ة ا�كروهة / / / /         القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع    ����

مكروهة ألنه يستطيع أو ا�وال 9ها حرËت ، غ¯ حاجة ®النشغال بالعمامة أي فعل من األفعال ال� يفعلها اإلنسان من
 .)ثوباً أو شعراً أثناء السجود أن يكف الرجل �نÁ اa» (و�ذا  ،يتالفاها قبل ال8وع x الصالة أن
 إقعاء(اإلقعاء ؛ مثل وتكون أثناء الصالةوتكون أثناء الصالةوتكون أثناء الصالةوتكون أثناء الصالة    �اهللا عنها أو الرسول اهللا عنها أو الرسول اهللا عنها أو الرسول اهللا عنها أو الرسول  وc ال� نÁوc ال� نÁوc ال� نÁوc ال� نÁ: ا�ر�ة ا�حرمة     ////        القسم اrامسالقسم اrامسالقسم اrامسالقسم اrامس    ����

9ه إ© غ¯  --سمه–االXفات با�ذع  مثلأو ، هذا 9ه ال ¶وز و\رم )ت ا�علباXفا(االXفات ال�يع أو  )ال	ب
هذه ا�رËت اrمس ال� تكون x  ،الصالة بها P اrالف ب� أهل العلم x هذه ا�الة ا�ر�ة \رمة وقد تبطل القبلة
  .x أكg من حر�ة ²رك أكg من حر�ة أداره من يساره ثم جعله عن يمينه �اa»  هنا ،الصالة

  ؟؟؟؟ااااممممههههممممأما أنها حر�ة مطلقة هكذا P عواأما أنها حر�ة مطلقة هكذا P عواأما أنها حر�ة مطلقة هكذا P عواأما أنها حر�ة مطلقة هكذا P عوا    ؟؟؟؟هذه ا�ر�ة هل x c مصلحة الصالةهذه ا�ر�ة هل x c مصلحة الصالةهذه ا�ر�ة هل x c مصلحة الصالةهذه ا�ر�ة هل x c مصلحة الصالة �
ألن هذا من قبيل إنكار  �اذا؟ ،ولو قُلنا بوجوبها لََما أبعدنا حر�ة مستحبةحر�ة مستحبةحر�ة مستحبةحر�ة مستحبةوzلك c وzلك c وzلك c وzلك c     ،،،،شك شك شك شك ككككنäها من مصلحة الصالةنäها من مصلحة الصالةنäها من مصلحة الصالةنäها من مصلحة الصالة    الالالال

هذا ما يتعلق بوقوف ا�أموم من إمامه x ، عن شماx N الصالة ال ا�نكر وموقف ا�أموم من إمامه إنما يكون عن يمينه
     .اليس¯ x الصالة ليس مبطًال �ا خاصًة إذا ®ن من مصلحة الصالة إذن العمل، الصالة

 : فائدة ونش¯ �ا ونستكملها x ا�لقة القادمة cفائدة ونش¯ �ا ونستكملها x ا�لقة القادمة cفائدة ونش¯ �ا ونستكملها x ا�لقة القادمة cفائدة ونش¯ �ا ونستكملها x ا�لقة القادمة c أيضا هناأيضا هناأيضا هناأيضا هنا    ����
والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح ، هل األقل اثنان أم البد أن يكونوا ثالثة فأكg، العلموا�سألة فيها خالف ب� أهل  ،أن أقل ا�ماعة هما اثنانأن أقل ا�ماعة هما اثنانأن أقل ا�ماعة هما اثنانأن أقل ا�ماعة هما اثنان

وهذا ا�ديث د ل P أن صالة االثن� بهذا الش�  )ßاعة باب االثنان(و�ذا بوب ا:خاري  ، يعتÇان ßاعة يعتÇان ßاعة يعتÇان ßاعة يعتÇان ßاعة����أن االثنأن االثنأن االثنأن االثن
 رجٌل يقوم(: �ا�سجد فوجد الصالة قد انتهت فقال اa»  والرجل اzي دخل، ßاعة

َ
 رجٌل يقومأال
َ
 رجٌل يقومأال
َ
 رجٌل يقومأال
َ
، )تصدق P هذا فيُص§ معهتصدق P هذا فيُص§ معهتصدق P هذا فيُص§ معهتصدق P هذا فيُص§ معهفيفيفيفي أال

  .فدل P أن صالة ا�ماعة تكون باالثن�

    ))))��������((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 : حديث ابن عباس اzي م! x ا�لقة ا�اضيةأخذنا ßلًة من الفوائد من 

 .أدار ابن عباس ح� �وفعل اa» ، فت	منا عن اrالف فيما يتعلق با�ر�ة x الصالة وتقسيمها �
وبينäا أن مبيت ا�حارم عند \ارمهم ال  �ابن عباس عند خاXه ميمونة x غرفة واحدة مع اa» وأيضاً وجه بيات  �

 .حرج x ذلك إذا لم يكن x ذلك 3ر P من يُبات عنده
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� Öاأللفاظ؛ رأ x الفr9ها روايات أخذها رسول اهللا ، أذ�، منك»، كت�، عضدي، أيضاً ا øوالقصة واحدة  �ف
  .مع بينها x أن هذا 9ه فعله اa» أثناء حر�ته ح� أدار ابن عباس من شماN إ© يمينه من وراء ظهرهووجهنا ا�

�  «aا أيضاً �اذا اäووجه ذلك عند أهل العلم ،ولم يُِدره من أمامه، أدار ابن عباس من وراء ظهره �وبين. 
èمن الفوائد حول هذا ا�ديثوا وم نستكمل ما تب¿، هذا ما يتعلق ببعض الفوائد األو  : 

 : : : : قلب اaيäة من منفرد إ© إمام ومن إمام إ© مأمومقلب اaيäة من منفرد إ© إمام ومن إمام إ© مأمومقلب اaيäة من منفرد إ© إمام ومن إمام إ© مأمومقلب اaيäة من منفرد إ© إمام ومن إمام إ© مأموم: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ق  �وîنما �ا رأى اP ، «a الصالة �فلم يتفق مع اa» ، وهو يص§ �قام عند اa»  �ابن عباس 

ä
 Nقام إ© شنQ ُمعل

  .x الصالة �مع اa» فتوضأ ودخل  �قام ابن عباس ، وتوضأ منه ثم كäÇ وص¹
�  «aالصالة وهو لم ينِو اإلمامة �فعل ا x هذا دخل،  «aوأداره ا Nمن  �فلما رأى ابن عباس جاء ووقف عن شما

 «aاإلمامة أثناء الصالة �وراء ظهره نوى ا ، P جواز أن ينوي اإلنسان االئتمام أو اإلمامة P حديث ابن عباس 
ä
 حديث ابن عباس P جواز أن ينوي اإلنسان االئتمام أو اإلمامة P فدل
ä
 حديث ابن عباس P جواز أن ينوي اإلنسان االئتمام أو اإلمامة P فدل
ä
 حديث ابن عباس P جواز أن ينوي اإلنسان االئتمام أو اإلمامة P فدل
ä
فدل

لم ينِو  �فاa» ، وال يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوx N الصالةوال يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوx N الصالةوال يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوx N الصالةوال يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوx N الصالة    ،،،،ولو ®ن أثناء الصالةولو ®ن أثناء الصالةولو ®ن أثناء الصالةولو ®ن أثناء الصالة    ،،،،هذه مثل هذههذه مثل هذههذه مثل هذههذه مثل هذهحٍد سواء ألن حٍد سواء ألن حٍد سواء ألن حٍد سواء ألن 
 .اإلمامة �نوى اa»  �فلما اXحق به ابن عباس ، ثم اXحق به ابن عباس، كP Çّ أن يص§ بمفرده ،أن يكون إماماً 

اعًة تص§ أو جاء من هو أوè منه باإلمامة فجاء فوقف عن يساره ؛ لو أن رجًال ®ن يص§ ثم رأى ßكذلك لو العكس �
واÒ ل P  ،فنوى ذلك الرجل اzي ®ن يص§ منفرداً نوى أن يكون مؤتماً فال حرج x ذلك ،و�äÇ وقال أص§ بك إماماً 

يأتم بصالة اa»  �بو بكر فصار أ، أثناء صالة أÂ بكر فكÇ ��ا ®ن يص§ با�سلم� جاء اa»  �ذلك أن أبا بكر 
 .ولكن اaاس يأتمون بصالة أÂ بكر، ؛ فتحول من كونه إماماً إ© كونه مأموماً �

أفعال اإلمامة وأح�مها أح�م دقيقة و²تاج إ© تفقه و²تاج من ا�سلم أن يبحث عنها وأن يسأل عنها ألنه Ñتاج إ ها 
    ....إذن x هذا ا�ديث جواز نية اإلمامة ولو لم ينوها قبل دخوx N الصالةإذن x هذا ا�ديث جواز نية اإلمامة ولو لم ينوها قبل دخوx N الصالةإذن x هذا ا�ديث جواز نية اإلمامة ولو لم ينوها قبل دخوx N الصالةإذن x هذا ا�ديث جواز نية اإلمامة ولو لم ينوها قبل دخوx N الصالة، ّل x يومه و لته وهو Óا يقربه إ© اهللا عز وج

اaاس يقول الصبيان  ؛ بعضدلّ حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما P أن للص» ا�م& موقفاً مثل موقف الكب¯ �
وهو من ®ن -بل الص» ا�م& وهذا êم غ¯ صحيح ، ال يصلون مع الكبار وال تصح مصافäتهم، الصغار �علهم x اrلف

وبعضهم يقول سبع ، وبعضهم يقول ست سنوات، من Ìس سنوات P خالف x اXمي& فبعضهم يقول Ìس سنوات
ويصف x الصف كما لو ®ن رجًال ، فمن Ìس سنوات فأكg يقف من اإلمام -سنوات وأكgهم P أنه Ìس سنوات

سب ا�ماعة به
ُ
 –وال يسØ ا تيم إال من هو دون ا:لوغ-، ®ن صبياً صغ¯اً ومعه ا تيم �أنس  و�ذا ،سواًء بسواء و²

 «aأن مصافّة الصغار ولو ®نوا صفاً مستقًال أن صفهم صحيح، وا�رأة خلفهم �صفوا خلف ا P وأن صالتهم  ،فدل
لكن هذا لكن هذا لكن هذا لكن هذا ، فقه ومطوالتهوا�سألة فيها خالف طويل م�نه كتب ال، صحيحة وال إش�ل x ذلك من جهة ال8يعة

  ....ا�ديث حديث ابن عباس يدل P أن الص» ا�ما�ديث حديث ابن عباس يدل P أن الص» ا�ما�ديث حديث ابن عباس يدل P أن الص» ا�ما�ديث حديث ابن عباس يدل P أن الص» ا�م&&&&× موقفه x الصالة كموقف الكب¯ سواًء بسواء ال فرق x ذلك× موقفه x الصالة كموقف الكب¯ سواًء بسواء ال فرق x ذلك× موقفه x الصالة كموقف الكب¯ سواًء بسواء ال فرق x ذلك× موقفه x الصالة كموقف الكب¯ سواًء بسواء ال فرق x ذلك
مثًال �م أح�م 
صهم x  ،لكن x أشياء أخرى هم مثل الكبار ،والصبية �م أح�م �عية 
صهم x بعض األشياء

هذا الصغ¯  فمثالً ، و�م أح�م 
صهم فيما يتعلق با�حظورات وا�منو%ت، ا�ج والعمرة �م أح�م 
صهم x، ا:يوع
وهنا أحب أن ، لكنه يُثاب P فعله، وال يلزم و ه أن يفعل شيئاً ، مثًال لو فعل \ظوراً من \ظورات اإلحرام فإنه ال يأثم

    ،،،،والصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلموالصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلموالصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلموالصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلم، يبلغ مرفوع عنه القلم أنبه إ© تنبيه مهم وهو أن بعض اaاس يقول أن الصغ¯ ما لم
فإذا بلغ ®ن فإذا بلغ ®ن فإذا بلغ ®ن فإذا بلغ ®ن ، ، ، ، حº يبلغحº يبلغحº يبلغحº يبلغ    ،،،،فإنه يؤجر ويؤجر اzي علمه عليهفإنه يؤجر ويؤجر اzي علمه عليهفإنه يؤجر ويؤجر اzي علمه عليهفإنه يؤجر ويؤجر اzي علمه عليه �أما إذا فعل ما Ñبه اهللا ورسوN أما إذا فعل ما Ñبه اهللا ورسوN أما إذا فعل ما Ñبه اهللا ورسوN أما إذا فعل ما Ñبه اهللا ورسوN ، ، ، ، قلم اXأثيم إذا فعل \ظوراً قلم اXأثيم إذا فعل \ظوراً قلم اXأثيم إذا فعل \ظوراً قلم اXأثيم إذا فعل \ظوراً 

يعÏ لو فعل أي \ظور ال يأثم ، راً لكن قبل سن ا:لوغ هو ال يأثم لو فعل \ظو، ، ، ، N أجراً ®مًال كما يؤجر ا�N أجراً ®مًال كما يؤجر ا�N أجراً ®مًال كما يؤجر ا�N أجراً ®مًال كما يؤجر ا�				فون عموماً فون عموماً فون عموماً فون عموماً 
وzلك توسع بعض اaاس x إ:اس بعض الصبيان مثل أن يلبس اzكر مثل :اس األن$ أحياناً توسعوا x ذلك وال ، به
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، يلبس األن$ فهذا للصغار ال حرج وأمره واسع �الف بعد اX	يف، أو لو لبس خرز x قالدة وهو ذكر أو العكس، حرج
 .إذاً موقف الص» x الصالة يكون عن يم� اإلمام، وغ ال ¶وز Åء من ذلك إطالقاً فبعد ا:ل

يعÏ مº رأيت رجًال يص§  ؟؟؟؟لكن هل هذا مطلقلكن هل هذا مطلقلكن هل هذا مطلقلكن هل هذا مطلق، إ© أنه ¶وز أن تُص¹ اaافلة ß xاعة � دل حديث ابن عباس �
واهللا نريد أن نص§ الوتر أو ما إ© أو أن تتواعد مع أصحابك وزمالئك x يوم مع� تقول  ؟الراتبة تروح أنت تص§ معه

 ؟؟؟؟هل هذا جائز مطلقاً هل هذا جائز مطلقاً هل هذا جائز مطلقاً هل هذا جائز مطلقاً ، ترتبون يوماً R اثن� تأتون تصلون قيام الليل، ذلك
سواًء بóب سواًء بóب سواًء بóب سواًء بóب     ،،،،الصالة x اaافلة ßاعًة إذا لم تكن P سبيل اXواعد واXواúالصالة x اaافلة ßاعًة إذا لم تكن P سبيل اXواعد واXواúالصالة x اaافلة ßاعًة إذا لم تكن P سبيل اXواعد واXواúالصالة x اaافلة ßاعًة إذا لم تكن P سبيل اXواعد واXواúا�دي اaبوي الكريم أرشدنا إ© أن ، ال

    ....أما ما عداه فال ¶وزأما ما عداه فال ¶وزأما ما عداه فال ¶وزأما ما عداه فال ¶وز    ،،،،ب وهو اXعليمب وهو اXعليمب وهو اXعليمب وهو اXعليم؛؛؛؛ كأن يعلمهم الصالة فهذا جائز كأن يعلمهم الصالة فهذا جائز كأن يعلمهم الصالة فهذا جائز كأن يعلمهم الصالة فهذا جائزأو إذا ®ن �ا سبأو إذا ®ن �ا سبأو إذا ®ن �ا سبأو إذا ®ن �ا سب، ، ، ، موعد أو ²ديده جائزموعد أو ²ديده جائزموعد أو ²ديده جائزموعد أو ²ديده جائز
فإن هذا يسن فيه ، مثل قيام رمضان وc الlاويح أو اXهجد ،وأِذَن aا الشارع x أداء بعض العبادات P سبيل االجتماع 

 «aهُ  �االجتماع ألن اäسن ، Âمع أصحا  Âمع أصحا  Âمع أصحا  Âالسنة أو لكن أن يقال أنا أقوم الليل مع زماللكن أن يقال أنا أقوم الليل مع زماللكن أن يقال أنا أقوم الليل مع زماللكن أن يقال أنا أقوم الليل مع زمال���� مع أصحا x لة  R السنة أو أو مع أهل بي� x لة  R السنة أو أو مع أهل بي� x لة  R السنة أو أو مع أهل بي� x لة  R أو مع أهل بي�
نة وال ¶وزنة وال ¶وزنة وال ¶وزنة وال ¶وز ��     ....أغلب اللياW أو أخص شهراً دون شهر فهذا خالف السأغلب اللياW أو أخص شهراً دون شهر فهذا خالف السأغلب اللياW أو أخص شهراً دون شهر فهذا خالف السأغلب اللياW أو أخص شهراً دون شهر فهذا خالف الس��

ولوال ضيق الوقت �دثتكم عن أمور دقيقة  ،والسنة ²تاج مّنا إ© فهم دقيق، هذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلم
 «aذامع الصحابة �ا ظنوا أن األمر مطلق هك �فعلها ا ، «aا�سألة �فنهاهم ا x م ا�ق� äعن ذلك وب� ، R Pو

 . حال فقيام رمضان ¶وز باالستمرار
وقام أحد األخوة وËنت قراءته جيدة للقرآن أو وجدته قام x نصف  _ßيعاً  وقد سافرتم_لو مثًال إنسان جاءه %رض 
لكن أن يكون ، ال إش�ل x ذلكو، إم�نك أن تقوم وتص§ معهوب، وأراد أن يص§ فال حرج، الليل أو قام x ثلثه األخ¯

وîنما تدخل  ،فهذا خالف السنة وليس من السنة Å xء _تتواعد أنت وîياه_ هذا P سبيل اÒوام أو P سبيل اXواعد
اzين يفعلون P ، R اaاس \دثات بسبب استحسانهم بعقو�م وآرائهم مع حرصهم P ما ير� اهللا سبحانه وتعا©

¯rالفة للسنة ال نقول أنهم ال يريدون اð اآلن 
ً
هم يريدون اr¯ وهم أناس Ñبون اr¯ وÑبون ا�نة وÑبون اهللا ، أفعاال

 Nبون رسوÑاؤولكن أخط �و. 
) «aاتباع ا x األشعري Àمو Âوترك ا:دع �أثر عن ابن مسعود وأ :( 

®نوا x الكوفة ، �عندما جاء هو وأبو موÀ األشعري ، لقوم اzين �تمع� x ا�سجد�ا رأى ا �و�ذا قال ابن مسعود 
إ©  � فلما جاء أبو موÀ األشعري، وابن مسعود أرسلهم عمر  علموا اaاس اr¯ ويصلون بهم أبو موÀ األشعري

فيكR Ç حلقة كأنه ، كÇوا ع8اً  ،سبحوا ع8اً : وÍ وسط هذه ا�لق رجل يقول �م ،حلقاً  مسجد الكوفة وجد حلقاً 
ما قال أبو  �فلما سمع ابن مسعود ، فلما رأى أبو موÀ هذا الفعل تغ¯ وذهب إ© ابن مسعود Çsه بما رأى، يقودهم
 Àلم يلبس الرداء ، خرج ابن مسعود �ضباً ¶ر رداءه �مو ºح Ïاإلحرام(يع x ي نلبسهzغضباً منه  )مثل ا� 

x ع هلكتكم": مسجد الكوفة وقال فوقف عليهمýع هلكتكميا أمة \مد ما أýع هلكتكميا أمة \مد ما أýع هلكتكميا أمة \مد ما أýوعليكم باألمر العتيق فقد وعليكم باألمر العتيق فقد وعليكم باألمر العتيق فقد وعليكم باألمر العتيق فقد ، ، ، ، اتبعوا وال تبتدعوااتبعوا وال تبتدعوااتبعوا وال تبتدعوااتبعوا وال تبتدعوا، ، ، ، يا أمة \مد ما أ
لكم P اهللا أال لكم P اهللا أال لكم P اهللا أال لكم P اهللا أال     ----وÍ رواية ضامنوÍ رواية ضامنوÍ رواية ضامنوÍ رواية ضامن----أحصوا سيئاتكم إ� ®فل أحصوا سيئاتكم إ� ®فل أحصوا سيئاتكم إ� ®فل أحصوا سيئاتكم إ� ®فل !!!!    وآنيته لم تكوآنيته لم تكوآنيته لم تكوآنيته لم تك����، ، ، ، لم تُبَل لم تُبَل لم تُبَل لم تُبَل  � هذه ثياب \مدهذه ثياب \مدهذه ثياب \مدهذه ثياب \مد!!!!    كفيتمكفيتمكفيتمكفيتم

ن ما أردنا إال اr¯ يا أبا: فقالوا، "يضيع من حسناتكم شيئاً يضيع من حسناتكم شيئاً يضيع من حسناتكم شيئاً يضيع من حسناتكم شيئاً  فليس R ، "كم من باٍغ للخ¯ ال يصيبه": فقال، عبد ال̧ر
 ¯rطئ، يصيبه –ولو ®ن من أهل الزهد والعبادة-من أراد اs فقد ، «aيع  �و�ذا البد أن نتبع اß عنا äفاهللا سد

نا فؤاداً ، تقانا قلباً أÅ R xء فإنه  �فالبد أن نتأÀ باa» ، �األبواب ال� توصل إ ه إال باب \مد  äوأحسننا ، وأبر
فهل يُعتقد أننا سنفعل ، �وîن اجتمعنا 9نا x كفة وهو x كفة فإنه يرجح ، êماً وأتقانا هللا و/ Åء هو أفضل منا فيه

فهل يlك aا خ¯ االجتماع P صالة ، إال وما ترك خ¯اً إال دaا عليه �وما مات   ،�حاشاه  ؟؟فعًال أحسن من فعله
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بهذا إذا ®ن P  �إنما أِذن aا اa» ، نقول ال !ة x غ¯ قيام الليل ونقول Ãن سنجتمع ونص§ قيام الليل مع بعضا�ماع
الوفاق أي اXوافق موافقة من غ¯ تواعد؛ كأن يقوم شخص يص§ خاشعاً  ::::سبيل الوفاقسبيل الوفاقسبيل الوفاقسبيل الوفاقسبيل الوفاق ال P سبيل االتفاق؛ 

أو يكون P سبيل اXعليم أحياناً ، يكون P سبيل اXواعد واالتفاق لكن ال ،فال حرج ،فيقوم بعض اaاس معه
 «aقوموا ألص§ لكم كما : قال: حيث قال مالك بن ا�ويرث، كما فعله بعض الصحابة، �تعلمه كيف يص§ صالة ا

يف ص¹ اa» إ� ألص§ لكم وما أريد الصالة ولكن أريد أن أعلمكم ك: وقال عن نفسه، الصالة �®ن رسول اهللا 
وهذا اzي قرره ا�حققون من أهل العلم ، أما أن يكون P سبيل اÒوام فهذا خالف السنة، فهذا جائز ألن N حاجة ،�

 .من أرباب ا�ذاهب
ه اهللا تعا© x كتابه االعتصام �  ، ومن أراد االس�ادة x ذلك فليقرأ êم اإلمام الشاط» ا�ال8 ̧ر

ه اهللا x كتبهأو êم شيخ اإلسال هم اهللا ،وابن القيم ،م ابن تيمية ̧ر هذا ما يتعلق ، كذلك وقد قرر ذلك مشاsنا ̧ر
وبعضها ي8ُع أحياناً إذا ®ن P ، فø ليست P سواء؛ بعضها ي8ُع باستمرار كقيام رمضان، بصالة اaافلة ß xاعة

 .þال من األحوال وأما ا:ا# فال ي8ع، سبيل الوفاق ال االتفاق كما تقدم
بمن يص§ سنة العشاء  با�تنفل فال حرج أن يص§ فريضة العشاء تقدم معنا x دروس سبقت أنه ¶وز أن يأتم ا�فlض

ألن األصل x ا�سلم أن ، ، ، ، �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ولكن نقول هذا األصل فيه أنه ال يتكرر ، ال حرج أن يدخل معه ويص§، مثًال الراتبة
èصالة ا�ماعة األو óÑ ،فهو خالف ، أما أن يتأخر ويكون دائماً يص§ هكذا، هذا هو ا�خاطب به والواجب عليه

 .هذا ما يتعلق بصالة اaافلة ß xاعة، السنة أيضاً 
 ؟؟؟؟إذا ص¹ ا�أموم الواحد مع اإلمام فما هو م�نهإذا ص¹ ا�أموم الواحد مع اإلمام فما هو م�نهإذا ص¹ ا�أموم الواحد مع اإلمام فما هو م�نهإذا ص¹ ا�أموم الواحد مع اإلمام فما هو م�نه: مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ً     العلم ðتلفون xالعلم ðتلفون xالعلم ðتلفون xالعلم ðتلفون xأهل أهل أهل أهل  ̄ا ً هذا خالفاً كب ̄ا ً هذا خالفاً كب ̄ا ً هذا خالفاً كب ̄ا     ....ال خامس �اال خامس �اال خامس �اال خامس �ا، ، ، ، ا م� أو الشمال أو اrلفا م� أو الشمال أو اrلفا م� أو الشمال أو اrلفا م� أو الشمال أو اrلفاألماكن أربعةاألماكن أربعةاألماكن أربعةاألماكن أربعة؛؛؛؛ إما األمام أو  إما األمام أو  إما األمام أو  إما األمام أو ، ، ، ، هذا خالفاً كب
 .إ© أن موقف ا�أموم من إمامه يكون عن يمينه وأن هذه c السنة –إال سعيد بن ا�سيب-فاتفق العلماء ßيعاً  �
ه اهللا تعا© �     .أنه عن شماN وروي عن سعيد بن ا�سيب ̧ر

    ....ب أنه يكون P يم� اإلمامب أنه يكون P يم� اإلمامب أنه يكون P يم� اإلمامب أنه يكون P يم� اإلماموالصحيح ما ذكره أهل العلم لكgة األحاديث الواردة x ا:اوالصحيح ما ذكره أهل العلم لكgة األحاديث الواردة x ا:اوالصحيح ما ذكره أهل العلم لكgة األحاديث الواردة x ا:اوالصحيح ما ذكره أهل العلم لكgة األحاديث الواردة x ا:ا
ه اهللا وËن سيداً من سادات اXابع� ومع هذا ، وبا�ناسبة أحب أنبه أن سعيد بن ا�سيب إمام عظيم الشأن والقدر ̧ر

ه اهللا N قول ðالف انظروا والواجب علينا Ãن إذا وجدنا %�اً \بوباً إ© ، هذا يدل P أن البs 8طئون، كيف أنه ̧ر
ةNنا إماماً يقتدى به ووجد نفوس وأن ال نفعل ما ذكره Óا هو ðالفاً ،  قول شاذ ال د ل عليه أن نستغفر N وندعو N بال̧ر
، هذا صحيح أنه أعلم منا وأفهم منا ولكن هذا ال يعÏ أن تقته x اrطأ، وال نقول ال إنه أفهم منا وأعلم منا، للسنة

ة أهل العلم باألد äصوص يقولون أنه يقف عن يم� اإلمامفأنت ترى %مaوتستغفر ، إذن نقف عن يم� اإلمام، لة وا
ه اهللا  –لسعيد بن ا�سيب  ، وأP قدراً من مالك والشاف  واإلمام أ¸د وأبو حنيفة، وال نقول أنا سأتابعه ألنه إمام، -̧ر

 .أنفسهم لكن ال يعÏ هذا أن نقته باتفاق األئمة األربعة  ،نعم هو أP قدراً منهم وأجل منهم باالتفاق
فأنا ، ولو: أ�ت إ© هذه ا�سألة ألنها مهمة فبعض اaاس يُعظم شأن شيخه حº لو خالف شيخه الكتاب والسنة يقول

إن طريق ا�دينة ال� نقصدها من هنا من هذا مفlق : وقال الشيخ ،أسأل هذا األخ لو كنت أنت والشيخ تذهبون x طريق
أنت تقطع أنت ومن معك من أهل اÇrة أنه ليس عن الشمال وال عن ا م� الطريق هل تتابعونه؟ وأنتم و، الطريق

وال يمكن أن تعتمد P ، ال يمكن، تعلمون أنكم لو تابعتموه لوقع لكم Åء من ضيق الوقت أو ا�لكة أو Ãو ذلك
لن ترR بذلك وأنت ترى أنك لو مشيت معه ربما و ،\بتك لشيخك وثقتك به وتقديرك وتوق¯ك N أن تتابعه P ذلك
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    فما الفارق x التشبيه؟فما الفارق x التشبيه؟فما الفارق x التشبيه؟فما الفارق x التشبيه؟، ومن سار معه فهو أ¸ق ،هلكت
ا�ق أن العالم الربا� إذا أخطأ x مسألة فإن الواجب أن يستغفر N ويدN õ  )فائدة x اXعامل مع أخطاء العلماءفائدة x اXعامل مع أخطاء العلماءفائدة x اXعامل مع أخطاء العلماءفائدة x اXعامل مع أخطاء العلماء( �

وÍ ، بل نستغفر N وندعو N، معاذ اهللا، ال، طأ ونفرح x ذلكوال يشاع x ا�جالس ويذكر فالن أخ ،ويطوى هذا اrطأ
 .ونفعل ما نراه ما ®ن صواباً موافقاً للكتاب السنة، نفس الوقت �تنب هذا اrطأ

 .أن يكون عن يمينه ؟؟؟؟اإلماماإلماماإلماماإلمامما ا�وقف الصحيح للمأموم من ما ا�وقف الصحيح للمأموم من ما ا�وقف الصحيح للمأموم من ما ا�وقف الصحيح للمأموم من ، ، ، ، إذنإذنإذنإذن
    : : : : موضع اإلمام من ا�أموم والعكسموضع اإلمام من ا�أموم والعكسموضع اإلمام من ا�أموم والعكسموضع اإلمام من ا�أموم والعكس    ����
 ....باالتفاق \رمباالتفاق \رمباالتفاق \رمباالتفاق \رمفهذا فهذا فهذا فهذا  ،لو ص¹ أمام اإلمام �
 .ألنه منفرد ص¹ خلف اإلمام وال ¶وز N أن يص§ خلفه هذا باالتفاق \رمهذا باالتفاق \رمهذا باالتفاق \رمهذا باالتفاق \رم لو ص¹ خلف اإلمام وحده �
ال يسع عن يمينه إال  أحيانا يأ÷ إنسان يص§ فيجد اإلمام ؟؟؟؟هل تصح صالته مع خلو ا م�هل تصح صالته مع خلو ا م�هل تصح صالته مع خلو ا م�هل تصح صالته مع خلو ا م� لو ص¹ عن يسار اإلمام �

أو ¶ذب اzي عن أو ¶ذب اzي عن أو ¶ذب اzي عن أو ¶ذب اzي عن ليس أمامه إال أن يص§ عن يساره  ؟؟؟؟ف x هذه ا�الةف x هذه ا�الةف x هذه ا�الةف x هذه ا�الةفأين يقفأين يقفأين يقفأين يق، وا:ا# حائط أو جدار، شخص واحد
وقد ص¹ ، لكن لو ص¹ عن شماN مع وجود ا م� فالصالة صحيحة، –وهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيح–ا م� ويص§ معه x اrلف ا م� ويص§ معه x اrلف ا م� ويص§ معه x اrلف ا م� ويص§ معه x اrلف 

 «aن موقف ا�أموم أ فذهب أهل العلم ،ثم أرجعهم خلفه، -بار وجابر ص¹ بهما واحداً عن يمينه واآلخر عن يساره �ا
واختاره شيخ واختاره شيخ واختاره شيخ واختاره شيخ ، ، ، ، وهذا قول األئمة ا�الثةوهذا قول األئمة ا�الثةوهذا قول األئمة ا�الثةوهذا قول األئمة ا�الثة    ���� ،ولو ص¹ عن يساره فصالته صحيحة، من اإلمام إذا ®نوا اثن� أنه عن يمينه

    ....اإلسالم ابن تيميه وأختاره الشيخ السعدي وابن عثيم�اإلسالم ابن تيميه وأختاره الشيخ السعدي وابن عثيم�اإلسالم ابن تيميه وأختاره الشيخ السعدي وابن عثيم�اإلسالم ابن تيميه وأختاره الشيخ السعدي وابن عثيم�
 .أن الصالة تبطل أما قول ا�نابلة ومذهب اإلمام أ¸د x ا�سألةأما قول ا�نابلة ومذهب اإلمام أ¸د x ا�سألةأما قول ا�نابلة ومذهب اإلمام أ¸د x ا�سألةأما قول ا�نابلة ومذهب اإلمام أ¸د x ا�سألة    ����

وهو قول ، لصالة ال تبطل وأنه لو ص¹ ا�أموم عن يسار اإلمام مع خلو ا م� فالصالة صحيحةلصالة ال تبطل وأنه لو ص¹ ا�أموم عن يسار اإلمام مع خلو ا م� فالصالة صحيحةلصالة ال تبطل وأنه لو ص¹ ا�أموم عن يسار اإلمام مع خلو ا م� فالصالة صحيحةلصالة ال تبطل وأنه لو ص¹ ا�أموم عن يسار اإلمام مع خلو ا م� فالصالة صحيحةلكن الصحيح أن الكن الصحيح أن الكن الصحيح أن الكن الصحيح أن ا
هذا ما يتعلق بمسألة  ،وهو اzي اختاره شيخ اإلسالم والشيخ السعدي وßاعة من أهل العلم، الشاف  ومالك وأÂ حنيفة
 .صالة ا�أموم عن يسار اإلمام

    ؟؟؟؟    لو ®نا اثن� أين يكون موقفهمالو ®نا اثن� أين يكون موقفهمالو ®نا اثن� أين يكون موقفهمالو ®نا اثن� أين يكون موقفهما    ����
صحيح كما تقدم x حديث ، لو وقف أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره صحت الصالةو، يكون موقفهما خلف اإلماميكون موقفهما خلف اإلماميكون موقفهما خلف اإلماميكون موقفهما خلف اإلمام

وجعلهما من  �فأدارهما اa» ، ص¹ -بار وجابر ر� اهللا عنهما أحدهما عن يمينه واآلخر عن شماN �أن اa» مسلم 
  .نقول نعم جائز، تقول جائز ارهما وأنتأد �قد يقول قائل يا شيخ اآلن اa» ، وراء ظهره

فلو ®ن وقوفهما بهذا الش� ، جائز إذ أن جابر وجبار صليا بعض صالتهما وأحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره) تعليلتعليلتعليلتعليل(
 «aوهو  ؛هذا هو القول الصحيحهذا هو القول الصحيحهذا هو القول الصحيحهذا هو القول الصحيح،  بإ%دة الصالة �مبطًال لصالة أحدهما الواقف عن الشمال للزم من هذا أن يأمره ا

ه اهللاخت ه ، يار الشيخ السعدي ̧ر ة اهللا عليه وُذكر ذلك عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ̧ر وشيخنا الشيخ ابن عثيم� ̧ر
ز ذلك اهللا تعا© äمه أنه جوê ثنايا x. 

أما أن يص§ أمامه أو أما أن يص§ أمامه أو أما أن يص§ أمامه أو أما أن يص§ أمامه أو ، ، ، ، عن إمامه أن يكون عن يمينه فلو ص¹ عن يساره صحّ عن إمامه أن يكون عن يمينه فلو ص¹ عن يساره صحّ عن إمامه أن يكون عن يمينه فلو ص¹ عن يساره صحّ عن إمامه أن يكون عن يمينه فلو ص¹ عن يساره صحّ     ----الواحدالواحدالواحدالواحد–إذن ا�وقف الصحيح للمأموم إذن ا�وقف الصحيح للمأموم إذن ا�وقف الصحيح للمأموم إذن ا�وقف الصحيح للمأموم 
 ....فال ¶وز þال من األحوال إال عند الóورة كما سيأ÷ الìم عنهفال ¶وز þال من األحوال إال عند الóورة كما سيأ÷ الìم عنهفال ¶وز þال من األحوال إال عند الóورة كما سيأ÷ الìم عنهفال ¶وز þال من األحوال إال عند الóورة كما سيأ÷ الìم عنه    خلفهخلفهخلفهخلفه

 ؟؟؟؟    هل تصح الصالة أمام اإلمامهل تصح الصالة أمام اإلمامهل تصح الصالة أمام اإلمامهل تصح الصالة أمام اإلمام
 ؟هذه مسألة يسأل عنها ا:عض هل تصح الصالة أمام اإلمام �

وهذا قول %مة أهل العلم فإن امتأل ا�سجد كما x بعض ا�ساجد  نقول الصالة أمام اإلمام ال تصح إال عند الóورةنقول الصالة أمام اإلمام ال تصح إال عند الóورةنقول الصالة أمام اإلمام ال تصح إال عند الóورةنقول الصالة أمام اإلمام ال تصح إال عند الóورة
، للصالة x الشوارع ال� أمام اإلمام وتكون متسعة ض ا:الد ح� تكون ا�ساجد صغ¯ة ال تتسع فيضطرونبع
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كما Ñصل أيضاً x     ،،،،فففف���� هذه ا�الة يكون الصحيح جواز وصحة الصالة هذه ا�الة يكون الصحيح جواز وصحة الصالة هذه ا�الة يكون الصحيح جواز وصحة الصالة هذه ا�الة يكون الصحيح جواز وصحة الصالة، فيصلون فيها فيكون اإلمام متأخراً عليهم
سجد خاصًة x  لة سبع وع8ين واللياW الفاضلة فال وÍ ا�سجد اaبوي يمتلئ ا�، ا�سجد ا�رام x مكة x رمضان

 x ا�ساجد الصغ¯ة فإنهم يصلون x بالد ا�سلم� عموماً خاصة Íلف وrتتسع الشوارع ا�حيطة با�ساجد من ا
وحينئذ ، فيضطرون أحياناً للتقدم P اإلمام ألنه ال يوجد م�ن إال بهذا الش�، R واحد يأ÷ بسجادة ويص§ ،الشوارع

وهو اختيار شيخ ابن تيميه اإلسالم وابن القيم والشيخ  ،فالصالة صحيحة وهذا هو القول اzي دلت عليه ال8يعة
وهو أيضاً مذهب األئمة ا�الثة ، السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيم� والشيخ األ:ا� وßاعة من أهل العلم

هم اهللا مالك ولشاف  وأÂ حنيف ، ، ، ، لكن عند غ¯ الóورة ال ¶وزلكن عند غ¯ الóورة ال ¶وزلكن عند غ¯ الóورة ال ¶وزلكن عند غ¯ الóورة ال ¶وز، ، ، ، أنه عند الóورة ¶وزأنه عند الóورة ¶وزأنه عند الóورة ¶وزأنه عند الóورة ¶وزة ورواية عن اإلمام أ¸د ̧ر
بل ¶ب عليه أن بل ¶ب عليه أن بل ¶ب عليه أن بل ¶ب عليه أن ، ، ، ، فال ¶وز لفال ¶وز لفال ¶وز لفال ¶وز لإلإلإلإلنسان عند االختيار أن يتقدم P إمامه إطالقاً نسان عند االختيار أن يتقدم P إمامه إطالقاً نسان عند االختيار أن يتقدم P إمامه إطالقاً نسان عند االختيار أن يتقدم P إمامه إطالقاً ، ، ، ، ولو تقدم بطلت صالته P الصحيحولو تقدم بطلت صالته P الصحيحولو تقدم بطلت صالته P الصحيحولو تقدم بطلت صالته P الصحيح

 .طوالتومن أراد االس�ادة والبسط فعليه مراجعة كتب ا� ،هذا ما ذكره أهل العلمهذا ما ذكره أهل العلمهذا ما ذكره أهل العلمهذا ما ذكره أهل العلم، ، ، ، يتأخريتأخريتأخريتأخر
هل يقف \اذيه أم يقف متأخراً عنه قليًال كما هل يقف \اذيه أم يقف متأخراً عنه قليًال كما هل يقف \اذيه أم يقف متأخراً عنه قليًال كما هل يقف \اذيه أم يقف متأخراً عنه قليًال كما ، ، ، ، إذا ®نا اثن� ووقف ا�أموم عن يم� اإلمام ا�وقف الصحيحإذا ®نا اثن� ووقف ا�أموم عن يم� اإلمام ا�وقف الصحيحإذا ®نا اثن� ووقف ا�أموم عن يم� اإلمام ا�وقف الصحيحإذا ®نا اثن� ووقف ا�أموم عن يم� اإلمام ا�وقف الصحيح :مسألةمسألةمسألةمسألة    �

    ؟؟؟؟تقول الشافعيةتقول الشافعيةتقول الشافعيةتقول الشافعية
واÒ ل P  ألن السنة ا�حاذاةألن السنة ا�حاذاةألن السنة ا�حاذاةألن السنة ا�حاذاة    ،،،،الصحيح أن يقف بمحاذاته أي Óاثالً N و�اوراً N تماماً وال ¶وز N أن يتأخر عليه قليالً الصحيح أن يقف بمحاذاته أي Óاثالً N و�اوراً N تماماً وال ¶وز N أن يتأخر عليه قليالً الصحيح أن يقف بمحاذاته أي Óاثالً N و�اوراً N تماماً وال ¶وز N أن يتأخر عليه قليالً الصحيح أن يقف بمحاذاته أي Óاثالً N و�اوراً N تماماً وال ¶وز N أن يتأخر عليه قليالً 

وÍ بعض الروايات ، يدل P ا�حاذاة"  فقمت إ© جنبهفقمت إ© جنبهفقمت إ© جنبهفقمت إ© جنبه"""": فقوN، "فقمت إ© جنبهفقمت إ© جنبهفقمت إ© جنبهفقمت إ© جنبه": ا�ديثقال x  �ا أن ابن عباس هذ
 ."فقمت þذائهفقمت þذائهفقمت þذائهفقمت þذائه"

ه اهللا بوب P ذلك أي إذا ®نا اثن� يقفان  )إذا ®نا اثن� ،باب يقوم ا�أموم عن يم� اإلمام þذائه سواء(: و ا:خاري ̧ر
 .بل يقف عن يمينه تماماً ، ماً ال يتقدم عليه وال يتأخرسواء þذائه تما

هم اهللا � ، وأنهم أخذوا من لفظة اإلمام أنه يتقدم وأنه x األمام، x هذا مبناه P االستحسانx هذا مبناه P االستحسانx هذا مبناه P االستحسانx هذا مبناه P االستحسان ما ذكره األئمة الشافعية ̧ر
ضاً يكون حال ا�أموم ولو ®ن فهم يقولون إذا ®ن األمر كذلك فإنه أي، كما يتقدم معù ،و�ذا يتقدم اإلمام بالفعل حساً 

هم اهللا تعا© ، يس¯اً عنه حº تب¿ 9مة اإلمام باقية �ذا اإلمام اzي يص§ بهشيئا واحداً فيكون متأخراً  هذا ما ذكروه ̧ر
أقام ابن عباس  �بل إن ا�ابت أن اa» ، �ا�ابت x سنة الرسول هو ال أنه وقلت لكم أن هذا مبP Ï االستحسان 

ألن هذا \ل  ،فأقامÏ عن يمينه متأخراً عليه: ولقال �ولو ®ن هناك تقدم أو تأخر :ينه اa»  ،وجعله عن يمينه �
ة اهللا تعا© عليهم   .االهتمام وبيان ومع هذا ابن عباس ما ذكره وما ذكره أهل العلم إطالقاً وîنما استحسنه بعضهم ̧ر

 ))))¦�¦�¦�¦�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

داود والنسا�  جه ا:خاري x صحيحه وأبوخرä ا�ديث اzي  وهو ،ا يتعلق بأح�م اإلمامةحديثنا ا وم حديث مهم فيم
هم اهللا  : ßيعاً  وأ¸د وا:يهå ̧ر

فذكرت ذلك فذكرت ذلك فذكرت ذلك فذكرت ذلك ، ، ، ، صل إ© الصفصل إ© الصفصل إ© الصفصل إ© الصفأأأأقبل أن قبل أن قبل أن قبل أن     تتتتفر�عفر�عفر�عفر�ع    ،،،،راكعراكعراكعراكع وهووهووهووهو    �إ© اa» إ© اa» إ© اa» إ© اa»     يتيتيتيتانتهانتهانتهانته: قال عن نفسهقال عن نفسهقال عن نفسهقال عن نفسه    بكرة ربكرة ربكرة ربكرة ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه    ااااأبأبأبأبن ن ن ن أأأأ
فر�ع دون الصف ثُم مفر�ع دون الصف ثُم مفر�ع دون الصف ثُم مفر�ع دون الصف ثُم مHHHH    : (: (: (: (داود فيهداود فيهداود فيهداود فيه    رواه ا:خاري وزاد أبورواه ا:خاري وزاد أبورواه ا:خاري وزاد أبورواه ا:خاري وزاد أبو[[[[    ))))ُعدْ ُعدْ ُعدْ ُعدْ وال وال وال وال ييييَ َ َ َ  ك اهللا حرصاً ك اهللا حرصاً ك اهللا حرصاً ك اهللا حرصاً زادزادزادزاد: (: (: (: (�اa» اa» اa» اa»     فقال Wفقال Wفقال Wفقال W    �لرسول اهللا لرسول اهللا لرسول اهللا لرسول اهللا 
    ]]]]))))إ© الصفإ© الصفإ© الصفإ© الصف

مام وهو مشتمل P فوائد مام وهو مشتمل P فوائد مام وهو مشتمل P فوائد مام وهو مشتمل P فوائد ئتئتئتئتاإلمامة واالاإلمامة واالاإلمامة واالاإلمامة واال هذا ا�ديث الصحيح فيه فوائد كث¯ة يتعلق بما ²ت الصدد الìم عليه أح�مهذا ا�ديث الصحيح فيه فوائد كث¯ة يتعلق بما ²ت الصدد الìم عليه أح�مهذا ا�ديث الصحيح فيه فوائد كث¯ة يتعلق بما ²ت الصدد الìم عليه أح�مهذا ا�ديث الصحيح فيه فوائد كث¯ة يتعلق بما ²ت الصدد الìم عليه أح�م
    : : : : مثالً مثالً مثالً مثالً  فمن ذلكفمن ذلكفمن ذلكفمن ذلك    ،،،،أخرى غ¯ ما يتعلق باإلمامةأخرى غ¯ ما يتعلق باإلمامةأخرى غ¯ ما يتعلق باإلمامةأخرى غ¯ ما يتعلق باإلمامة

� «aالقيام � أن ا P ن بالصحابة  �فإنه  وما إ© ذلكإماماً ومعلماً وخطيباً وقائداً وحاكماً  �بمهامه  مع حرصه®
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 .�رفيقاً معلماً حسن اXعليم 
فد% N اa» ) زادك اهللا حرصاً وال تعدزادك اهللا حرصاً وال تعدزادك اهللا حرصاً وال تعدزادك اهللا حرصاً وال تعد(: �N اN  «a فقال د% ،ذكر N ما فعل �بكرة  ون ذلك أنه �ا ذكر N أبمو �
 ،الصف x سأل أيكم اzي ر�ع دون الصف ثم دخل �x بعض الروايات جاءت أن اa» ، فه ولم يشدد عليهولم يُعن×  �

  .) زادك اهللا حرصاً وال تعدزادك اهللا حرصاً وال تعدزادك اهللا حرصاً وال تعدزادك اهللا حرصاً وال تعد ( �فقال N اa»  أنا يا رسول اهللا: فقال أبو بكرة
 بالرفيق  اXوجيه ،فاXوجيه ا�سن

ً
يعتقد أنه فعل ذلك  عل فعال وهوأن من ف وأيضا فيه ،اaاس يُساعد P قبول ا�ق أوال

وغفر اهللا لك وال شك أن هذه اaية طيبة وأن هذا  اً خ¯ جزاك اهللا: Nأن يُد% N باXوفيق يقال  ؛ا�سنو اهللا ةيبت� مرضا
 .نسا�األسلوب هذا الفعل Ñتاج إ© توجيه فتستعمل معه األسلوب األمثل و ولكن هذا الفعل خطأ، الفعل طيب
ألÂ  �و�ذا قال اa» ، دائماً  تشجيع للمتعلم أنه Ñسن فيهفإنه ، أو هذا األسلوب أسلوب تربوي %W القدر ةهذه الطريق
أي ال تُعد ) وال تعدوال تعدوال تعدوال تعد(لكن اXعليم ا�هم  ،حرصت أن تدرك الصالة ور�عت دون الصف نكأP  )زادك اهللا حرصاً زادك اهللا حرصاً زادك اهللا حرصاً زادك اهللا حرصاً ((((بكرة 
 .إن شاء اهللا تعا©، الفعل كما سيأ÷ بيانه �ذا

فإن ، هذا ا�جلس لعل اهللا سبحانه عز وجل أن يرزقنا وîياكم ُحسن اXعليم بها فهذا من الفوائد ال� أحببت أن أ²ِ 
وتعا© هبة للمعلم أن يعلم  فإن اXعليم هو من اهللا سبحانه ،العلم أمثالكم فإنه ¶ب عليه أن يتعلم كيف يُعلم من تعلم

¯rاس اaو¶عله اهللا عز وجل هاد ،ا Nَعالَِم�َ �هادياً للناس  �يا كما جعل رسو
ْ
ل
ّ
ًَة لِ ْ̧  َر

َّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل
َ
َعالَِم�َ َوَما أ

ْ
ل
ّ
ًَة لِ ْ̧  َر

َّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل
َ
َعالَِم�َ َوَما أ

ْ
ل
ّ
ًَة لِ ْ̧  َر

َّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل
َ
َعالَِم�َ َوَما أ

ْ
ل
ّ
ًَة لِ ْ̧  َر

َّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل
َ
ة،  � وفه � َوَما أ ̧ر

ة وتوجيه وتعليم للخلق ،ليس اXعليم شدة وعنف وقوة ا َونَِذيًراهادياً هادياً هادياً هادياً �: قال اهللا عز وجل كما ،بل هو ̧ر ً ا َونَِذيًراَوُمب8َِّ ً ا َونَِذيًراَوُمب8َِّ ً ا َونَِذيًراَوُمب8َِّ ً سّماه  �َوُمب8َِّ
اٍط ُمْستَِقيمٍ � : ا قال تعا©كم، ونذيراً  هادياً ومب8اً  اهللا عز وجل َ اٍط ُمْستَِقيمٍ ِ َ اٍط ُمْستَِقيمٍ ِ َ اٍط ُمْستَِقيمٍ ِ َْهِدي إِ©َ    ِ َ َX ِنََّكîَو 

َ
َْهِدي إِ©

َ
X ِنََّكîَو 

َ
َْهِدي إِ©

َ
X ِنََّكîَو 

َ
َْهِدي إِ©

َ
X ِنََّكîَو �  «aفهذا موقف ا� . 

�  Nال تُعدال تُعدال تُعدال تُعد"  � )زادك اهللا حرصاً وال تُعدزادك اهللا حرصاً وال تُعدزادك اهللا حرصاً وال تُعدزادك اهللا حرصاً وال تُعد(: �قو    """" : 
 : c هل: ضبطها x َف لِ ختُ اُ

 ؟من العودة إ© ال�ء بعد تر�ه أو بعد فعله مرة قبلها ددددعُ عُ عُ عُ ال ال ال ال ييييَ َ َ َ  �
  .د الر�عة ال� فعلت فيها ما فعلتال تُعِ أي  ،اإل%دة من: ددددتُعِ تُعِ تُعِ تُعِ     الالالال أو �
 .ضبط ُذكرت x هذه ال	مةعالمات هذه ثالثة ، x ا�� أي ال �ري وت�ع: دُ دُ دُ دُ عْ عْ عْ عْ ال ال ال ال ييييَ َ َ َ أو  �
  ؟؟؟؟بكرةبكرةبكرةبكرةيا أبا يا أبا يا أبا يا أبا ال تُعد إ© ماذا ال تُعد إ© ماذا ال تُعد إ© ماذا ال تُعد إ© ماذا  أيأيأيأي    ))))ُعدُعدُعدُعدال ال ال ال ييييَ َ َ َ ((((أن ضبط الأن ضبط الأن ضبط الأن ضبط ال				مة الصحيح مة الصحيح مة الصحيح مة الصحيح     ----وهذا الصوابوهذا الصوابوهذا الصوابوهذا الصواب----    أما لو قلناأما لو قلناأما لو قلناأما لو قلنا �
كÇ تكب¯ة اإلحرام  ،سبب ذلك أنه أحرم خارج الصفو هذا اrطأ مرة ثانية ررال يعود ويكقال بعض أهل العلم  :األولاألولاألولاألول

 .الصف وهو خارج
عن ا�Jء إ©  كفإن إبطاء ،تعد إ© اإلبطاء عن ا�Jء إ© الصالة أن ال �إنما قصد اa» ، بعض أهل العلم قال ال :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�

و²تاج إ© أن تفعل كما فعلت ر ضطº تدرك أول الوقت وال تر للصالة حبك× ، فتعد إ© مثل هذا الفعل فال، الصالة خطأ
 .أنك كÇت ثم دخلت راكعاً ودخلت x الصف وهو x صالتك هذه

كمشية  د إ© فعلك هذا بأن تر�ع دون الصف وتدخل وأنت تم�عُ بل مقصود ال يَ  ،أهل العلم ال قال بعض :ا�الثا�الثا�الثا�الث
 .ا:هائم x الصف

توا وأنتم توا وأنتم توا وأنتم توا وأنتم أأأأإذا أتيتم الصالة فإذا أتيتم الصالة فإذا أتيتم الصالة فإذا أتيتم الصالة ف( الواجب عليك السكينة بل ،�قصود ال تعد إ© اإلýاع للصالةبل ا، وقال بعضهم ال :الرابعالرابعالرابعالرابع
) ال تعدال تعدال تعدال تعد(قال N يعÏ  �واa»  ،)واواواواتسعون وعليكم بالسكينة فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتمتسعون وعليكم بالسكينة فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتمتسعون وعليكم بالسكينة فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتمتسعون وعليكم بالسكينة فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتم تمشون وال تأتوها وأنتمتمشون وال تأتوها وأنتمتمشون وال تأتوها وأنتمتمشون وال تأتوها وأنتم

 يعÏ متحفزاً إ
ً
هكذا  ،تها وأنت مطم+ائبل  ،حº تدخل x الصالة ادّ يl نفسك © هذا الفعل من اإلýاع وتأ÷ م�%

 äأو Nددددُـ ُـ ُـ ُـ ععععَـ َـ َـ َـ ال تال تال تال توووو( �ل أهل العلم قو(. 
�  «aأقرب ا�عا� إ© ما أراد ا «aأقرب ا�عا� إ© ما أراد ا «aأقرب ا�عا� إ© ما أراد ا «aطبعاً طبعاً طبعاً     وا�سألة مسألة اجتهاديةوا�سألة مسألة اجتهاديةوا�سألة مسألة اجتهاديةوا�سألة مسألة اجتهادية    ----�أقرب ا�عا� إ© ما أراد ا 

 ال تعد إ© أن تر�ع دون الصفال تعد إ© أن تر�ع دون الصفال تعد إ© أن تر�ع دون الصفال تعد إ© أن تر�ع دون الصف    ::::أقرب ا�عا�أقرب ا�عا�أقرب ا�عا�أقرب ا�عا�    ----طبعاً
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مرت به، ، ، ، وتدخلوتدخلوتدخلوتدخل
ُ
مرت بهفإن هذا خالف ما أ
ُ
مرت بهفإن هذا خالف ما أ
ُ
مرت بهفإن هذا خالف ما أ
ُ
، � ذكرها أهل العلم يعÏ اإلحرام خارج الصفأن األفعال ال وهذا ال يعÏ فإن هذا خالف ما أ

هذا إ©  فال تعد ،فهذا 9ه من لوازم ذلك، R هذه مقصودة ال شك اÒخول بالش� هذا، الصالة اXأخر عن، اإلýاع
و/ هذه ، ر�ع ودخل دون الصف لكن اzي يتناوN ا�كم ال�8 وهو أنه، اXأخر وهذا الفعل فهذا داخل ال شك

 .الìم عليه إن شاء اهللا تعا© كما سيأ÷، لكنها لم تبطل الصالة، ðالفة للسنةاألفعال 
 .واإلýاع x ا�� أي من العدو وهو ا�ري: )دُ دُ دُ دُ عْ عْ عْ عْ ال ال ال ال ييييَ َ َ َ ( ا�ا� الضبط �
ومع ذلك  الفا²ة دون الصف ولم يقرأ ال تُعد الر�عة ال� فاتتك ألنه كÇ دون الصف ور�ع: ددددعِ عِ عِ عِ ــــال تُ ال تُ ال تُ ال تُ : الضبط ا�الث �

 «aا N و�أن) ال تُعدال تُعدال تُعدال تُعد( �قال  «aال تُعد الر�عة ألنها أجزأتك وا�مد هللا �ا N الضبط األول الضبط األول الضبط األول الضبط األول : : : : الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ولكنولكنولكنولكن    ���� قال
 «aوهو قول ا «aوهو قول ا «aوهو قول ا «aلفعلك السابق ا�خالف للسنةلفعلك السابق ا�خالف للسنةلفعلك السابق ا�خالف للسنةلفعلك السابق ا�خالف للسنة    أي من العودةأي من العودةأي من العودةأي من العودة    ))))ال تُعدال تُعدال تُعدال تُعد((((    �وهو قول ا.... 

 إذا شاهد اaاس راكع� قال اهللا فيأ÷ ،الفعل P سبيل االختيار  بأÂ بكرة x هذا�وعليه فال ¶وز لإلنسان أن يأت
Çفإن أبا، ور�ع أك «aا N بكرة صالتك  أنت ال تفعله ولو فعلتهأما  ،� بكرة معذور وب� Âفإن حكمك كحكم أ

وأنت تفعله وأنت %رف فربما  ،بكرة فعله x غ¯ سابق علم فإن أÂ، نك ðطئ فاستغفر اهللا سبحانه وتعا©لكصحيحة 
 .تكون باطلة من أن ُخ� P صالتك

اح وهذا اختيارفعلك  ©إأي ال تعد  ؛""""ددددعُ عُ عُ عُ ال ال ال ال ييييَ َ َ َ "و�ذا قلت لكم الضبط الصحيح   ا�افظ ابن حجر واaووي ،%مة ال8ُّ
 .ال تُعد إ© فعلك هذاال تُعد إ© فعلك هذاال تُعد إ© فعلك هذاال تُعد إ© فعلك هذا اختاروا أن ال تُعد أناختاروا أن ال تُعد أناختاروا أن ال تُعد أناختاروا أن ال تُعد أن ßاعة من أهل العلم

 ؟؟؟؟    صالة ا�أموم خلف الصفصالة ا�أموم خلف الصفصالة ا�أموم خلف الصفصالة ا�أموم خلف الصف ما حكمما حكمما حكمما حكم: مسألةمسألةمسألةمسألة    �
تفوتÏ الر�عة اآلن فصx ¹ سقال أنا  اً فلما رأى اإلمام راكع جد فوجد اإلمام يص§ باaاسيعÏ اآلن جاء رجل إ© ا�س
Çور�ع، الصف ا�ا� لوحده و� Çهذا ا�ال صحيحة، اهللا أك x ؟هل صالته  

�ßحنيفة ورواية عن اإلمام أ¸د وهو ؛إ© أن صالته صحيحةأهل العلم  هور Âإذا قلنا طبعاً -، قول الشاف  ومالك وأ
اح: مهورا� ä8ُكتب ال x كتب الفقه أو x إذا ®ن ثالثة  ،وغ¯ها فا�قصود هم ثالثة من األئمة األربعة إذا قيل ا�مهور

 فهذا يُقال  من األئمة األربعة قالوا
ً
مذهب غ¯هم  قد يكون ،ا�قهو ن مذهب ا�مهور أوال يلزم ، ذهب ا�مهورمقوال

ه اهللا فيما يتعلق  �ا وجهنا هوهم ب8 كما تقدم معنا x الìم عن نصوص السنة دل Pاألهو  êم سعيد بن ا�سيب ̧ر
من ص¹ خلف الصف منفرداً صحت صالته مع اإلثم  :قول ا�الثةهو القول  هذا ،من وقوف ا�أموم من إمامه عن يساره

 .والشاف  وأÂ حنيفة ورواية عن اإلمام أ¸د مالك قول
) خلف الصفخلف الصفخلف الصفخلف الصف �نفردٍ �نفردٍ �نفردٍ �نفردٍ     ال صالةال صالةال صالةال صالةفإنه فإنه فإنه فإنه : (قال �اa»  ألن ؟باطلة �اذا، الصالة باطلة إ© أن من أهل العلم وذهب آخرون �

 االسماaافية للجنس تعمل عمل إن تنصب ) الالالال( ،\ذوف ؟خÇها نأي، اسمها: " صالةصالةصالةصالة" و ،هنا نافية للجنس) الالالال(9مة الـ
 Çrَصالةصالةصالةصالة الالالال(وترفع ا اإلمام ابن مالك  اaافية للجنس كما ذكر ذلك) الالالال(دائم Ñذف خÇ  ؟ما هو تقدير اÇr ا�حذوف ،)�

 xافية للجنس قال) الالالال( �ا تكلم عن ،ألفيتهaا: 
 إذا ا�راد مع سقوطه ظهر***إسقاط اÇr وشاع x ذا ا:اب

رها رها رها رها قد× قد× قد× قد× أو نُ أو نُ أو نُ أو نُ     ؟؟؟؟حيحةحيحةحيحةحيحةهل هل هل هل غغغغُّقدرها بصُّقدرها بصُّقدرها بصُّقدرها بص    ؟؟؟؟ال صالة ماذاال صالة ماذاال صالة ماذاال صالة ماذا    ))))صالة �نفرد خلف الصفصالة �نفرد خلف الصفصالة �نفرد خلف الصفصالة �نفرد خلف الصف فإنه الفإنه الفإنه الفإنه ال((((، خÇ ال اaافية للجنس Ñذف كث¯اً 
    ....خالف ب� أهل العلمخالف ب� أهل العلمخالف ب� أهل العلمخالف ب� أهل العلم    ؟؟؟؟درهادرهادرهادرهاقِّ قِّ قِّ قِّ بماذا نُ بماذا نُ بماذا نُ بماذا نُ  ®ملة أو®ملة أو®ملة أو®ملة أو

هم ßع من أهل العلم وهم أهل ا�ديث بصحيحة  رهاقدä  فمن ،ومنهم من قدرها بصحيحة، منهم من قدرها بكاملة �
© أن من ص¹ فعليه ذهب هؤالء إ ،أي ال صالة صحيحة؛ صالة �نفرد خلف الصف ال: قالوا وبعض أهل الظاهر وغ¯هم
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 .فصالته باطلة خلف الصف
    :أصبح عندنا قوالن متقابالن نإذ 

 .بصحة الصالة مع اإلثم :أ¸د ا�الثة ورواية عن اإلمام األئمةقول     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول�
، وعليه ال تصح إتمامه وعليه إذا لم يصح اإلتمام لم تصح الصالة أن الصالة ال تصح þال من األحوال    ::::والقول ا�ا�والقول ا�ا�والقول ا�ا�والقول ا�ا� �

 .أن يُعيد صالته شاء أو أب عليه وا�ال هذه فيجب
ومع غ¯ العذر صالته غ¯ ومع غ¯ العذر صالته غ¯ ومع غ¯ العذر صالته غ¯ ومع غ¯ العذر صالته غ¯ ، ، ، ، فإن صالته صحيحةفإن صالته صحيحةفإن صالته صحيحةفإن صالته صحيحة    اااامعذورمعذورمعذورمعذور من ص¹ منفرداً خلف الصف مع العذرمن ص¹ منفرداً خلف الصف مع العذرمن ص¹ منفرداً خلف الصف مع العذرمن ص¹ منفرداً خلف الصف مع العذر    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث �

قول بعض  ، وهوعمل ßيع األحاديثأ قول وسط هذا هو القول الصحيحهو القول الصحيحهو القول الصحيحهو القول الصحيحوووو    اaفساaفساaفساaفسإ ه إ ه إ ه إ ه هذا القول اzي تطمهذا القول اzي تطمهذا القول اzي تطمهذا القول اzي تطم++++        ،،،،صحيحةصحيحةصحيحةصحيحة
والشيخ السعدي وابن باز وابن  هو مشهور عن ا�نابلة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن القيمالعلم و أهل

ة اهللا عليهم ßيعاً   .أهل العلم وßاعة من، عثيم� واأل:ا� ̧ر
 بهذا صوّ ومع  ،مع اإلمام دخلاألوè ر�عها دون الصف ثم  ص¹ جزء من صالته الر�عة ،أبو بكرة فعل ذلك معذورا 

 «aفبا�هل  ه معذورفعلألن  �ا «aمه ا
ّ
ما  ئاً بعذر يعÏ جاء إ© الصف ووجده Óتل ه من فعل فعلRفكذلك ، �عل

 ،فصالته صحيحة ،خلف الصف يستطيع وص¹ بذل ما هألن ؟لِمَ ، فإنه يص§ خلف الصف وصالته صحيحة ؛وجد ا��ن
 .هذا هو االختيار الصحيح

  ؟؟؟؟ماذا أفعلماذا أفعلماذا أفعلماذا أفعل جئت للمسجد واإلمام يوشك أن ير�ع ولم أجد م�نجئت للمسجد واإلمام يوشك أن ير�ع ولم أجد م�نجئت للمسجد واإلمام يوشك أن ير�ع ولم أجد م�نجئت للمسجد واإلمام يوشك أن ير�ع ولم أجد م�ن: كمقد يقول قائل من �

 اً اً اً أنه ¶ذب واحدأنه ¶ذب واحدأنه ¶ذب واحدأنه ¶ذب واحد: : : : أهل العلم قالوا ضبع
حديث مرفوع إ©  وهذا الفعل روي فيه ، ص§ معه للخلف ه¶ذب من الصفمن الصفمن الصفمن الصف    اً

 «aا� و �اÇمن وهذا ا�ديث رواه الط åبه ا�جة ال تقوم لكن هذا ا�ديث ضعيف جداً  ،�حديث وابصة  ا:يه ،
 جررت رجالً (: أنه قال ماوروي أثر عن ابن عباس ر� اهللا عنه

ä
 جررت رجالً هال
ä
 جررت رجالً هال
ä
 جررت رجالً هال
ä
9ه ال يثبت عن ابن عباس واآلثار x  وهذا ،أو كذا ))))هال

نه إذا فإ ؛x الصف وجود خلل هووآخر  اً ورظتب \رهذا الفعل ل ال تصح ولو فعل حاديثوأيضاً هذا األ، هذا ضعيفة
 الراجع للخلف وصار هذا الرجل  ،x الصف الً أوجد خلالصف  من جذب رجالً 

ً
 ضطر الصف هذا إال أنيف م�نه فار�

 ،وrشوع اaاس x الصالة ة للصفخلهذه ا�ر�ة الكث¯ة من هؤالء ا:قية x الصف يعÏ حر�ة ðل، يlاص يlاص
فإنه �ا ،  الصف األولتفويت �قه x هفي، اzي جذبه أضف إ© هذا أن x هذا تفويت �ذا الرجل ،وهذا الفعل غلط

 إذاً ؛ وال يفعل اإلنسان هذا ،ومن هنا نقول أن هذا الفعل غ¯ جيد ،عليه الصف األول ذبه ¶عله x الصف ا�ا� يفوت¶

 .ال �ذب أحد
 : الُفرجة x الصفالُفرجة x الصفالُفرجة x الصفالُفرجة x الصف: مسألةمسألةمسألةمسألة    �
        ؟؟؟؟ذا أفعل هل أتقدم ألص§ P يم� اإلمامذا أفعل هل أتقدم ألص§ P يم� اإلمامذا أفعل هل أتقدم ألص§ P يم� اإلمامذا أفعل هل أتقدم ألص§ P يم� اإلماممامامامافففف �

x م�ن x فندق x مص¹ وأنت تعرف أن هؤالء ßيع ، سفر x x بر أوتكونوا ن غ¯ك كأ يأ÷ لن هتعلم أن إن كنتنقول 
    ....فإنه ال مانع أن تتقدم وتص§ عن يم� اإلمامفإنه ال مانع أن تتقدم وتص§ عن يم� اإلمامفإنه ال مانع أن تتقدم وتص§ عن يم� اإلمامفإنه ال مانع أن تتقدم وتص§ عن يم� اإلمام اً وال يوجد م�ن، يوجد أحد غ¯ك أنت من معك ال

بعدك بعدك بعدك بعدك من من من من أ÷ أ÷ أ÷ أ÷ نفرداً حº اzي ينفرداً حº اzي ينفرداً حº اzي ينفرداً حº اzي يمممم    فإنك x هذه ا�الة تص§ خلف الصففإنك x هذه ا�الة تص§ خلف الصففإنك x هذه ا�الة تص§ خلف الصففإنك x هذه ا�الة تص§ خلف الصفإذا ®ن سيأ÷ بعدك واحد وثالث ورابع  لكن �
 .صالتك وأنت منفرد فال حرج عليك وصالتك صحيحة منء ولو م! Å، وا�مد هللا رب العا�� سيص§ سيص§ سيص§ سيص§ ----واركواركواركوارك

 ؟فعلي إذاً ماذا ،ماموال يتقدم لإل اً ال ¶ر أحد ؟ماذا يفعل، جاء والصف مكتمل�ن الصحيح  اX´ف وما ه ؟فعل إذاً يماذا 
يُص§ x موقع وموقف  لكن، ال يó أو ر�عت� يُراص الصف حº وîن فاتته ر�عة أو يستطيع أن ةإذا ®ن x الصف فرج
اXفسح إنما نزل x الصالة كما قال اإلمام  و�ذا نزل x ،ويدخل بينهم، كم اهللاتراصوا ي̧ريقول ، صحيح يُراص اaاس
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ه اهللا  �: قال تعا©: أ¸د ̧ر
َ
يَل ل ِ 
َ
يَل ل ِ 
َ
يَل ل ِ 
َ
يَن آَمنُوا إَِذا قققِقيَل ل ِ

َّ
zَها ا ُفّ

َ
يَن آَمنُوا إَِذا  ِ

َّ
zَها ا ُفّ

َ
يَن آَمنُوا إَِذا  ِ

َّ
zَها ا ُفّ

َ
يَن آَمنُوا إَِذا  ِ

َّ
zَها ا ُفّ

َ
ُكمْ يَا يَا يَا يَا كككك

َ
ُكمْ  ل
َ
ُكمْ  ل
َ
ُكمْ  ل
َ
�� ل �� َ َْمَجالِِس فَافَْسُحوا َفْفَسِح اهللا ُحوا xِ ال َمَجالِِس فَافَْسُحوا َفْفَسِح اهللاَََفَسّ

ْ
ُحوا xِ ال َمَجالِِس فَافَْسُحوا َفْفَسِح اهللاَََفَسّ
ْ
ُحوا xِ ال َمَجالِِس فَافَْسُحوا َفْفَسِح اهللاَََفَسّ
ْ
ُحوا xِ ال  قال أ¸د �ُكْم ُكْم ُكْم ُكْم ييييََفَسّ

ه اهللا  .ب� اثن� فيص§ اً تفسحوا أي تراصوا x الصف حº ¶د اإلنسان N م�ن "نزلت x الصالة": ̧ر
ف فال حرج عليك ألنك خلف الص صلوفإن لم �د سعة اتق اهللا عز وجل ، إذا تراصوا فإن وجدت سعة فا�مد هللا �
 .وا�الة هذه ةاتقيت اهللا ما استطعت فال حرج عليك ا:ت وأنت� فَافَافَافَاييييَُّقوا اهللاäَ َما اْستََطْعتُمْ َُّقوا اهللاäَ َما اْستََطْعتُمْ َُّقوا اهللاäَ َما اْستََطْعتُمْ َُّقوا اهللاäَ َما اْستََطْعتُمْ � :قال اهللا عز وجل كما
 P مì؟ ماذا يفعل اً إذا جاء اإلنسان ولم ¶د م�نما  هذا ما يتعلق بالx حكم صالة ا�نفرد خلف الصف هذا. 

� åب  x اa بكرة Âالصف وهو راكع�الحظوا أنه  � �أن أبا بكرة ، �حديث أ x ور�ع مبا�ة ودخل Çفعل ؛ ك
فدل P  ،وتقدم معنا الìم x ا�ر�ة x الصالة، بعض الفقهاء يبطل الصالة أول Åء ²رك ومH وهذا ا�� ،أشياء
 .س¯ x الصالة ال يبطله P الصحيحياليس¯ة وا�� ال ا�ر�ة

 . وîنما كÇ تكب¯ة اإلحرام ور�ع ،يقرأ الفا²ة لم� بكرة أبو  �
    ؟؟؟؟    أو تسقط عنهأو تسقط عنهأو تسقط عنهأو تسقط عنه هل قراءة الفا²ة هنا تكون واجبةهل قراءة الفا²ة هنا تكون واجبةهل قراءة الفا²ة هنا تكون واجبةهل قراءة الفا²ة هنا تكون واجبة    �
 ����    «aإقرار ا«aإقرار ا«aإقرار ا«aأن    � إقرار ا P باالعتداد بالر�عة د ل Nأن P باالعتداد بالر�عة د ل Nأن P باالعتداد بالر�عة د ل Nأن P باالعتداد بالر�عة د ل N ا÷     ،،،،فا²ة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتهافا²ة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتهافا²ة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتهافا²ة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتهاzا÷ سواء العجز اzا÷ سواء العجز اzا÷ سواء العجز اzسواء العجز ا

ما رفعت  ومن ذلك إذا صليت خلف إمام يستعجل x القراءة ،يه الوقتيه الوقتيه الوقتيه الوقتأي تضيق علأي تضيق علأي تضيق علأي تضيق عل؛؛؛؛    الزمانالزمانالزمانالزمان    بسبببسبببسبببسبب    للشخص أو العجزللشخص أو العجزللشخص أو العجزللشخص أو العجز
الفا²ة وأنت لم تقرأ إال آيت� أو ثالث من الفا²ة ال  أرأسك من السجود x الر�عة الرابعة للسجدة ا�ا�ة حº أنه قر

 ال ؛كإنسانز ذا÷ألن الفا²ة تسقط مع العجز سواء العج ،صحيحة ال حرج عليك كÇ وار�ع وصالتك، حرج عليك
إذاً دل ا�ديث ، فهذا ال حرج، لقراءةال ¶زئه ل، أو العجز بسبب الزمان الوقت اzي يقرأ فيه اإلنسانيستطيع أن يقرأها 

هذا ما دل عليه فعل أÂ بكرة .سواء x أول الصالة أو x وسطها أو x آخرها ،P أن الفا²ة تسقط مع العجز عن قراءتها
�. 
ومx H  ،جزء من الصالة تم وهو منفرد، وهو راكعمH دخل x الصف و؛ أنه ر�ع ودخل: يقول �أبو بكرة  �

يكون x ذلك حرج  لكن لو فعله اإلنسان \تاج إ ه مع العذر صح فعله وال ،هذا الفعل هو خالف السنة، الصالة
 .عليه ا:تة

  :هذا الفعل ال sلو من ثالثة أحوالهذا الفعل ال sلو من ثالثة أحوالهذا الفعل ال sلو من ثالثة أحوالهذا الفعل ال sلو من ثالثة أحوال    ���� 
 اهللا أكÇ: قال واaاس يصلون x ا�سجد و¶د اإلمام يعÏ أÄ، يص§ ر�عة ®ملةيص§ ر�عة ®ملةيص§ ر�عة ®ملةيص§ ر�عة ®ملةثم ثم ثم ثم ع دون الصف ع دون الصف ع دون الصف ع دون الصف ����ررررأنه يأنه يأنه يأنه ي ::::األوèاألوèاألوèاألوè    ةةةةا�الا�الا�الا�ال
 ،وهو x خلف الصف أدى الر�وع ®مالً  اآلن، ثم يرفع رأسه من الر�وع ،جالس بم�نههو �Ç ور�ع وهو وفقام ، ر�عو

وP هذا من قال بإبطال صالة هذا وP هذا من قال بإبطال صالة هذا وP هذا من قال بإبطال صالة هذا وP هذا من قال بإبطال صالة هذا ، ، ، ، ة رة رة رة ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنهأÂ بكرأÂ بكرأÂ بكرأÂ بكر أنه ال يتناوN حديثأنه ال يتناوN حديثأنه ال يتناوN حديثأنه ال يتناوN حديث    x هذاx هذاx هذاx هذا    الصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلمالصحيح من êم أهل العلم
قام من قام من قام من قام من  ربما يسجد وير�ع ثم إذاربما يسجد وير�ع ثم إذاربما يسجد وير�ع ثم إذاربما يسجد وير�ع ثم إذاأو أنه أو أنه أو أنه أو أنه أنه ص¹ ر�عة ®ملة أنه ص¹ ر�عة ®ملة أنه ص¹ ر�عة ®ملة أنه ص¹ ر�عة ®ملة     ،،،،للصحيح أن صالته باطلةللصحيح أن صالته باطلةللصحيح أن صالته باطلةللصحيح أن صالته باطلة هذا أقربهذا أقربهذا أقربهذا أقرب    ،،،،الرجل فقد أصابالرجل فقد أصابالرجل فقد أصابالرجل فقد أصاب

 ....الر�عة ا�انية قام وص¹ هذا صالته ال الر�عة ا�انية قام وص¹ هذا صالته ال الر�عة ا�انية قام وص¹ هذا صالته ال الر�عة ا�انية قام وص¹ هذا صالته ال ����وزوزوزوز
أن يرفع اإلمام رأسه  الصف ويدخل x الر�عة قبل وندير�ع يكÇ و: يعÏ ،يفعل مثل فعل أÂ بكرةيفعل مثل فعل أÂ بكرةيفعل مثل فعل أÂ بكرةيفعل مثل فعل أÂ بكرة �ن�ن�ن�ن ::::ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية
أما إذا ®ن غ¯ معذور فيه خالف x أما إذا ®ن غ¯ معذور فيه خالف x أما إذا ®ن غ¯ معذور فيه خالف x أما إذا ®ن غ¯ معذور فيه خالف x     ،،،،فا�مد هللافا�مد هللافا�مد هللافا�مد هللا وقلنا أنه إذا ®ن معذوروقلنا أنه إذا ®ن معذوروقلنا أنه إذا ®ن معذوروقلنا أنه إذا ®ن معذور    ،،،،فهذا ال شك أنه مدرك للر�عةفهذا ال شك أنه مدرك للر�عةفهذا ال شك أنه مدرك للر�عةفهذا ال شك أنه مدرك للر�عة ،من الر�وع

Âإبطال صالته لكن هذا مثل فعل أÂإبطال صالته لكن هذا مثل فعل أÂإبطال صالته لكن هذا مثل فعل أÂبكرة تماماً بكرة تماماً بكرة تماماً بكرة تماماً  إبطال صالته لكن هذا مثل فعل أ.... 
عند ßع كب¯ من عند ßع كب¯ من عند ßع كب¯ من عند ßع كب¯ من فهذا  عد أن يرفع اإلمام رأسه من الر�وعب لكن أن ير�ع دون الصف ويدخل x الر�عةأن ير�ع دون الصف ويدخل x الر�عةأن ير�ع دون الصف ويدخل x الر�عةأن ير�ع دون الصف ويدخل x الر�عة ::::ا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ة

 .السنةالسنةالسنةالسنة لكن قلت لكم إذا ®ن هو معذور فإن الصالة ال تبطل ولكنه فعل خالفلكن قلت لكم إذا ®ن هو معذور فإن الصالة ال تبطل ولكنه فعل خالفلكن قلت لكم إذا ®ن هو معذور فإن الصالة ال تبطل ولكنه فعل خالفلكن قلت لكم إذا ®ن هو معذور فإن الصالة ال تبطل ولكنه فعل خالف    ،،،،باطلةباطلةباطلةباطلة أهل العلم أن صالتهأهل العلم أن صالتهأهل العلم أن صالتهأهل العلم أن صالته
ا لو حصل منه P سبيل النسيان مع موîن ،إطالقاً  ينب� علينا أن ال يفعله اإلنسان -�فعل أÂ بكرة -فعلالهذا 
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لكن إذا ®ن P سبيل  ،صالته إن شاء اهللا صحيحةوال حرج فغ¯ شعور  ت´ف منودخل يريد الصالة  ،ربكةال
  .يعلم أن دخوx N الصالة قبل الصف ال ¶وز ودخل فإن صالته تكون باطلة االختيار وهو

 ،تكب¯ة اإلحرام هزئاكع لم �فلو كÇ وهو ر، عليه R x األحوال أن يكÇ تكب¯ة اإلحرام قائماً  بطبعاً هذا ¶ �
 .وعليه فإن الصالة وا�الة هذه ال تصح أبداً 

الكريمة الالكريمة الالكريمة الالكريمة ال����ء ء ء ء  نأ÷ اآلن إ© ا�ديث من حيث هو داللة أو حديث N فيه من ا�عا� ال8عية واXوجيهات اaبويةنأ÷ اآلن إ© ا�ديث من حيث هو داللة أو حديث N فيه من ا�عا� ال8عية واXوجيهات اaبويةنأ÷ اآلن إ© ا�ديث من حيث هو داللة أو حديث N فيه من ا�عا� ال8عية واXوجيهات اaبويةنأ÷ اآلن إ© ا�ديث من حيث هو داللة أو حديث N فيه من ا�عا� ال8عية واXوجيهات اaبوية    �
        ::::الكث¯ وهوالكث¯ وهوالكث¯ وهوالكث¯ وهو

ل  هنأنقضيه ك ئاً �عل الصالة شي الأن و، نراعيها ونهتم بها أن الصالة هذه عبادة عظيمة ¶ب علينا أن� واجب ̧و
 وأنتم تعلمون ، بل أنا أقصد بعباد÷ قبول العمل ،نNö عن ظهورنا فقط

ً
 أن العمل ال يكون مقبوال
ً
 أن العمل ال يكون مقبوال
ً
 أن العمل ال يكون مقبوال
ً
لوجه  اً إذا ®ن خالص إالإالإالإال    أن العمل ال يكون مقبوال

َمالً �: قوN تعا© كما جاء P� ،x سنة رسول اهللا  اً وصواب، اهللا َمالً َ َمالً َ ْحَسُن قققَقَمالً َ
َ
يُُّكْم أ

َ
ْحَسُن 

َ
يُُّكْم أ

َ
ْحَسُن 

َ
يُُّكْم أ

َ
ْحَسُن 

َ
يُُّكْم أ

َ
قال أهل العلم ومنهم الفضيل  �ِ َبْلَُوُ�ْم ِ َبْلَُوُ�ْم ِ َبْلَُوُ�ْم ِ َبْلَُوُ�ْم كككك

ه ،أخلصه وأصوبه: أحسن عمًال قال: بن عياض ن العمل إذا ®ن إ: فقال، اهللا ثم ب� ذلك أبو ع§ الفضيل بن عياض ̧ر
فالبد من ا�رص P أن يكون العمل ، لم يقبل وîذا ®ن خالصاً ولم يكن صواباً ، صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل

، لم ¶Çك أحد عليه فإذا ®ن األصل أنك تنوي وجه اهللا، د به اإلنسان وجه اهللا سبحانه وتعا©صوق  � سنة اa»لموافقاً 
  وتفعل  �اa»  يلكنك تأ÷ وتص§ P غ¯ هد

ً
؛ ²صيل حاصلتقول c  ككأن ؟ðالفة فما الفائدة من الصالة أفعاال

ل ِ̧ دخلت x  يقول، ذاكري لمب اzي يدخل االختبار وهو مثل الطال ،هذا ما ينفع، عن ظهري سأرميه كأنك تقول 
وال ، ولم يسأل عن Åء رسب وîن جاء ودخل وهو لم يذاكر رسب، إن �ب وجلس x بيته ونام، وهو راسب، االختبار

وال تُفرط وال  �اa»  يأن تكون الصالة P هد حرصا لكن ،بل ¶ب عليك أن تص§ ،ال، يعÏ أننا نقول ال تص§
عنه العبد عنه العبد عنه العبد عنه العبد  أول ما Ñاسبأول ما Ñاسبأول ما Ñاسبأول ما Ñاسب(: ا�ديث الصحيحوجل سيسألك عن هذه العبادة العظيمة ال� كما ثبت x  فإن اهللا عز ،عتُضيّ 

 ).ههههعملعملعملعمل فسد سائرفسد سائرفسد سائرفسد سائر    تتتتيوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر العمل وîن فسديوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر العمل وîن فسديوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر العمل وîن فسديوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر العمل وîن فسد

    ))))��������((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 : ا�صل� وهو حديث Ñتاجه R مسلم P أن يشهد صالة ا�ماعة مع ،حديثنا ا وم حديث عظيم

ذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ© الصالة وعليكم السكينة والوقار ذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ© الصالة وعليكم السكينة والوقار ذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ© الصالة وعليكم السكينة والوقار ذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ© الصالة وعليكم السكينة والوقار إإإإ(: يقوليقوليقوليقول    ����اzي يقول فيه سمعت رسول اهللا اzي يقول فيه سمعت رسول اهللا اzي يقول فيه سمعت رسول اهللا اzي يقول فيه سمعت رسول اهللا     عن أÂ هريرةعن أÂ هريرةعن أÂ هريرةعن أÂ هريرة
 رواه ا�ماعة إال الlمذي .)وال توال توال توال ت����عوا فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتمواعوا فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتمواعوا فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتمواعوا فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم فأتموا

ه اهللا قال . اود والlمذي والنسااود والlمذي والنسااود والlمذي والنسااود والlمذي والنسا���� وابن ماجة وابن ماجة وابن ماجة وابن ماجةا:خاري ومسلم وأبو دا:خاري ومسلم وأبو دا:خاري ومسلم وأبو دا:خاري ومسلم وأبو دهنا أنهم  ا�راد با�ماعةا�راد با�ماعةا�راد با�ماعةا�راد با�ماعةتقدم معنا أن   ا�افظ ̧ر
يعÏ  ب� لك أن الlمذي مستثù من هؤالء األئمة الستة اzين أخرجوا هذا ا�ديث ويضاف ، رواه ا�ماعة إال الlمذي

ه اهللا تعا©  .إ هم اإلمام أ¸د ̧ر
�  Nالصالة �ا أذانانالصالة �ا أذانانالصالة �ا أذانانالصالة �ا أذانان) إذا سمعتم اإلقامةإذا سمعتم اإلقامةإذا سمعتم اإلقامةإذا سمعتم اإلقامة(: �قو:  
وهو أذان �ميع من -وار  يعÏ يكون P �ف أو مرتفع وهو ما يسØ ا وم با�نارة أو بمكÇات الصوتيعÏ يكون P �ف أو مرتفع وهو ما يسØ ا وم با�نارة أو بمكÇات الصوتيعÏ يكون P �ف أو مرتفع وهو ما يسØ ا وم با�نارة أو بمكÇات الصوتيعÏ يكون P �ف أو مرتفع وهو ما يسØ ا وم با�نارة أو بمكÇات الصوتأذان أذان أذان أذان     ����

وN صيغ ذكرها أهل ا�ديث x كتبهم ال� ، ا�سجد ومن يسمع ويبلغه صوت ا�ؤذن وهذا ي8ع فيه برفع الصوت وîعالنه
̄ه  .c أذان الlجيع أذان أÂ \ذورة وأذان بالل وغ

����    NوNوNوNاألذان ا�ا�و Øاألذان ا�ا� اإلقامة وتس Øاألذان ا�ا� اإلقامة وتس Øاألذان ا�ا� اإلقامة وتس Øأذان� صالة (:�و�ذا قال ،  اإلقامة وتس R أذان� صالةب� R أذان� صالةب� R أذان� صالةب� R ي هو معروف اإلعالم بوقت  ) ب�zأي ب� األذان ا
 Nأذان� صالة(: �الصالة وب� إقامة الصالة صالة أي ر�عت� يصليها اإلنسان فقو R أذان� صالةب� R أذان� صالةب� R أذان� صالةب� R أن ب� األذان  )ب� Ïيع
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 .واإلقامة
دل ) إذا سمعتم اإلقامةإذا سمعتم اإلقامةإذا سمعتم اإلقامةإذا سمعتم اإلقامة(²ديداً وتبييناً ألنه هو وقت ال8وع x الصالة ) م اإلقامةم اإلقامةم اإلقامةم اإلقامةإذا سمعتإذا سمعتإذا سمعتإذا سمعت(: قوN هنا x هذا ا�ديث �

 هذا P أن اإلقامة ي8ع فيها رفع الصوت اzي يسمع أهل ا�سجد فقط و�ذا 
ال ي8ع لإلقامة أن تكون بمكÇ الصوت أو تكون P �ف كما يفعل ا وم بل السنة أن تكون اإلقامة وc أذان 

فلهذا ما يفعله اaاس ا وم من إذاعة اإلقامة عن فلهذا ما يفعله اaاس ا وم من إذاعة اإلقامة عن فلهذا ما يفعله اaاس ا وم من إذاعة اإلقامة عن فلهذا ما يفعله اaاس ا وم من إذاعة اإلقامة عن ، بأهل ا�سجد بأن الصالة حان وقت ال8وع فيها وا:دء بهاخاص 
ة ابن عثيم� ابن عثيم� ابن عثيم� ابن عثيم�     طريق مكÇ الصوت P الصحيح من êم أهل العلم خالف السنة وهو اختيار شيخنا العالمة الشيخطريق مكÇ الصوت P الصحيح من êم أهل العلم خالف السنة وهو اختيار شيخنا العالمة الشيخطريق مكÇ الصوت P الصحيح من êم أهل العلم خالف السنة وهو اختيار شيخنا العالمة الشيخطريق مكÇ الصوت P الصحيح من êم أهل العلم خالف السنة وهو اختيار شيخنا العالمة الشيخ ة ̧ر ة ̧ر ة ̧ر ̧ر

 ....اهللا عليهاهللا عليهاهللا عليهاهللا عليه
بهات أو بمكÇات الصوت أن اaاس �لس x بيوتها فتقول إذا سمعنا اإلقامة وقد ترتب P هذا الفعل وهو إذاعتها با�ن

يقول لعلها تقام الصالة لعلهم يبكرون ، بينما لو لم تُعلن اإلقامة وËنت خاصة با�سجد ل�ن اaاس Ñرصون جداً ، خرجنا
 .لعلهم كذا فيبادرون فتجد أن ا�سجد يمتلئ، يقيمون

سلم� x تطبيق اإلقامة برفعها عن طريق مكÇات الصوت أصبحت تقام الصالة والعدد اzي ومنذ بدء اaاس x بالد ا�
x ا�سجد قليل جداً بسبب تكاسل اaاس وهكذا R فعل sالف السنة البد أنه يرتب عليه آثاراً سلبية ال ²مد 

 .عقباها
�  Nتسعوا إ© الصالةإ© الصالة أي ال �روا وال ) إذا سمعتم اإلقامة فامشواإذا سمعتم اإلقامة فامشواإذا سمعتم اإلقامة فامشواإذا سمعتم اإلقامة فامشوا(: �قو.  
كينةَ ( � äكينةَ وعليكم الس äكينةَ وعليكم الس äكينةَ وعليكم الس äاإلغراء أي بالفتحبالفتحبالفتحبالفتح) وعليكم الس P أوصيكم وأغريكم عليكم السكينة السكينة، أو  وهو منصوب

: �فع¹ هذا يكون قوN ، ا�راد بها الطمأنينة وترك العجلةطبعاً  السكينةالسكينةالسكينةالسكينة    ،وأحثكم P السكينة أي تس¯وا مطمئن�
 .أي عليكم الطمأنينة وترك العجلة x اإلتيان إ© الصالة وc مقامة) لسكينةَ لسكينةَ لسكينةَ لسكينةَ إذا سمعتم اإلقامة فامشوا وعليكم اإذا سمعتم اإلقامة فامشوا وعليكم اإذا سمعتم اإلقامة فامشوا وعليكم اإذا سمعتم اإلقامة فامشوا وعليكم ا(
 .وهو أحد �اح مسلم ضبطها القرط» بالفتحإذن هذا الضبط اzي هو  �
ه اهللا وهو أيضا أحد �اح مسلم اaووي � أي ، جعلها من باب أنها ßلة حا ة) وعليكم السكينةُ وعليكم السكينةُ وعليكم السكينةُ وعليكم السكينةُ (اaووي قال ال ، ̧ر

 .ال �يئكم أن تكونوا P سكينةوالسكينُة ح
 )فامشوا وعليكم السكينةَ فامشوا وعليكم السكينةَ فامشوا وعليكم السكينةَ فامشوا وعليكم السكينةَ (وÙها روايات صحيحة  ،فتكون بالك�) وعليكم بالسكينةِ وعليكم بالسكينةِ وعليكم بالسكينةِ وعليكم بالسكينةِ (x رواية لصحيح ا:خاري  �
وا�راد أن يأ÷ اإلنسان إ© ا�سجد وهو وا�راد أن يأ÷ اإلنسان إ© ا�سجد وهو وا�راد أن يأ÷ اإلنسان إ© ا�سجد وهو وا�راد أن يأ÷ اإلنسان إ© ا�سجد وهو  9ها روايات صحيحة9ها روايات صحيحة9ها روايات صحيحة9ها روايات صحيحة) وعليكم بالسكينةِ وعليكم بالسكينةِ وعليكم بالسكينةِ وعليكم بالسكينةِ (وأيضاً  )وعليكم السكينةُ وعليكم السكينةُ وعليكم السكينةُ وعليكم السكينةُ (أو 

ألنه إن فعل ذلك دخل إ© الصالة وهو مستحفز اaّفس  ،ا سعياً يتحفز معه و يlاد إ ه نفسه بقوةا سعياً يتحفز معه و يlاد إ ه نفسه بقوةا سعياً يتحفز معه و يlاد إ ه نفسه بقوةا سعياً يتحفز معه و يlاد إ ه نفسه بقوةال يسÆ إ هال يسÆ إ هال يسÆ إ هال يسÆ إ ه    ،،،،مطممطممطممطم++++
أن  :وهذا أمر وهللا ا�مد مستقر عند ا�ميع، وÃن قلنا لكم مراراً وتكراراً ، يعÏ نفسه يlاد بقوة وال يقع منه اrشوع

و�Ëوب ، والصالة بدون خشوع ®�سد بال روح ،صالة اrشوعاrشوع x الصالة هو الواجب R P مسلم إذ أن لُّب ال
 فإنه بذلك سيفوت  ،فالبد أن يكون اrشوع، ا:اW ليس N قيمة

ً
إذا ®ن اإلنسان من أجل أن يدرك ر�عة يأ÷ م�%

 .عليه خ¯اً كث¯اً 
    : : : : أهمية الصالة واXبك¯ �اأهمية الصالة واXبك¯ �اأهمية الصالة واXبك¯ �اأهمية الصالة واXبك¯ �ا    ����

�رد أن يسمع ، إذا ®ن يبكر �ا ؟كيف يأ÷ مطمئناً ، يأ÷ اإلنسان مطمئناً من هذا ا�نطلق السنة x اإلتيان إ© الصالة أن 
مع  ،تقرأ ،تذاكر، سمعت األذان وأنت x عملك ،اآلذان يlك ما بيده وينتقل إ© االشتغال ب8ط الصالة وهو الطهارة

 تاج دخول دورة ا�ياه دخلحتأ تإن ®ن ،استعد للصالةوذهب اx أي م�ن حóت الصالة مبا�ة  ،مع أوالدك ،أهلك
ثم أتوضأ وألبس أحسن ثياÂ ، وأتوضأ الوضوء خ¯ وبر�ة وفيه من تكف¯ اzنوب ال�ء الكث¯ وهللا ا�مد ،دورة ا�ياه
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 ،هكذا مفروض حال ا�سلم ا�ريص P ما ير� اهللا ،ب� R أذان� صالة ،وأتطيب وأستاك وأخرج إ© ا�سجد وأص§
ال يب¿ لك إال هذه األفعال ال� اعتدت فعلها وc تقربك إ© اهللا عز  ،قليلة وتنتø تموت بعد ذلكحياتك يا أS مدة 

اr¯ %دة وال8 اr¯ %دة وال8 اr¯ %دة وال8 اr¯ %دة وال8 (وîنما هذا اr¯ اzي يفعله بعض ا�صل� وهو اXبك¯ للمساجد إن هذا كما جاء x ا�ديث  ،وجل
لكن �د أخوة x بيت واحد  يذهب، ر �رد يسمع األذانيعÏ إذا عوّد نفسه x شهر شهرين x سنة يعتاد وصا ،)�اجة�اجة�اجة�اجة

ألنه  ؟�اذا ،ربما اzي قام يص§ هو أقلهم معرفة بال8ع أحياناً  ،يسمعون األذان اثن� ثالثة ¶لسون وواحد يقوم يص§
¯rا P داء أن يبادر ،وهؤالء لم يعوّدوا أنفسهم، عوّد نفسهaحديث فيه ضعف أن  جاء، فيحرص ا�سلم أنه �رد يسمع ا

 «aداء ال يعرفنا وال نعرفه( �اaداء ال يعرفنا وال نعرفه®ن إذا سمع اaداء ال يعرفنا وال نعرفه®ن إذا سمع اaداء ال يعرفنا وال نعرفه®ن إذا سمع اaن إذا سمع ا®( هذا حديث ضعيف،  «aأنه قال �لكن ا�ابت عن ا :) وال يزال وال يزال وال يزال وال يزال
 .فالواجب P ا�سلم أن يبادر للصالة و¶عل الصالة با�öلة العليا x نفسه )أقوام يتأخرون حº يؤخرهم اهللاأقوام يتأخرون حº يؤخرهم اهللاأقوام يتأخرون حº يؤخرهم اهللاأقوام يتأخرون حº يؤخرهم اهللا

ا x ،Ó هذه اaقطة أل� أرى تقص¯ كث¯ من ا�سلم� x ا�ضور ا�بكر للصالة وîنما أنا تكلمت بهذا واستطردت 
 ،حº لو لم يفوت فإنه تفوته تكب¯ة اإلحرام ،وربما فوتوا أكg من ر�عة ،يlتب عليه من فوات ر�عة أو ر�عت� عنهم

األول ثم لم ¶دوا إال أن يستهموا عليه األول ثم لم ¶دوا إال أن يستهموا عليه األول ثم لم ¶دوا إال أن يستهموا عليه األول ثم لم ¶دوا إال أن يستهموا عليه ولو يعلم اaاس ما x اaداء والصف ولو يعلم اaاس ما x اaداء والصف ولو يعلم اaاس ما x اaداء والصف ولو يعلم اaاس ما x اaداء والصف (: �وقد قال اa» ، يفوته اr¯ الكث¯
 � و�ذا يروى عن بعض الصحابة وعن بعض اXابع�، وا�رص P تكب¯ة اإلحرام د ل ا�دى ود ل اr¯) الستهمواالستهمواالستهمواالستهموا
 ؟�اذا ،أنهم صلوا سن� طويلة ال ينظرون إ© ظهر رجل قط x الصالة سعيد بن ا�سيبوأيضاً عن  \مد بن س¯ينوهو 
 .�دائما x الروضة x الصف األول وهم يصلون x مسجد الرسول ألنهم 

ومع هذا ®ن ال يفوته الصف  ،®ن يص§ x مسجد رسول اهللا ا�سجد اzي يؤمه اaاس من R م�ن سعيد بن ا�سيب
ه اهللا الشيخ  ،فيحرص اإلنسان ،وهو %لم هذه األمة، األول þال ه اهللاباز  عبد العزيز بنوأنا أذكر أن شيخنا ̧ر قال  ̧ر

فت	م الشيخ هنا  ،فقمت أقC ر�عة -شوفوا مرة واحدة تأخر عن الصالة وهو رجل كفيف-أنا مرة تأخرت عن الصالة 
ة اهللا عليه من ا�شايخ الكبار اzين توفوا قديماً  صالح بن عبد العزيز آل الشيخإمام ا�سجد ذلك الوقت ®ن الشيخ   ،̧ر

وأن بعض اaاس يقول حº إنه قال بعض طالب العلم ، بأن تفريط الصالة بأنه أمر منكرقال فوعظ اaاس وذكرهم 
ه اهللا ®ن حريصاً جداً P اXبك¯ ، يقول وأنا لم أتأخر إال تلك الصالة فقط أذكرها، يتأخرون عن الصالة وهو ̧ر

ة اهللا  ،حيان�سجد فنجد أنه يسبقنا x أكg األ ا©إبل كّنا Ãن طالبه نسابقه ، للصالة يسبقنا x ا�ضور إ© ا�سجد ̧ر
 . فا�رص يا إخوا� P الصالة مطلب مهم جداً  ،وهو كفيف ا:´ ،عليه

إذا سمعتم اإلقامة إذا سمعتم اإلقامة إذا سمعتم اإلقامة إذا سمعتم اإلقامة (: و�ذا قال ،اXأخر عن الصالة سبب x ماذا؟ x أن يأ÷ اإلنسان وهو ¶ري وير�ض �قال الرسول 
حº لو أقيمت  ،¶وز لإلنسان أن يتأخر عن الصالة �اجة ما فيه حرج نعم ،)فامشوا إ© الصالة وعليكم السكينةفامشوا إ© الصالة وعليكم السكينةفامشوا إ© الصالة وعليكم السكينةفامشوا إ© الصالة وعليكم السكينة

لكن ال يكون هذا ديدن وطبعه وخلقه þيث أنه يكg  ،لكن يدرك صالة ا�ماعة ،الصالة يتأخر �اجة ما فيه حرج
 عز وجل صالة ألن اإلنسان يعظم شعائر اهللا ومن شعائر اهللا ،هذا خالف السنة وهذا يدل P ضعف اإليمان، منه هذا

 � نسأل اهللا aا ولكم ا�داية وأن يرزقنا وîياكم اتباع سنة نبيه ،فيبكر �ا ،ا�ماعة فيعظمها
ال  ،وهو يعÏ ا�يبة والسمت ا�سن أثناء ا�Jء ،Åء الزم للم� بالسكينة الوقارالوقارالوقارالوقار    )وعليكم السكينة والوقاروعليكم السكينة والوقاروعليكم السكينة والوقاروعليكم السكينة والوقار(: �يقول 

يسلم  ،يدخل ا�سجد بهدوء ،îنما يأ÷ وهو وقور \lم شخص يأ÷ بهدوءو ،يأ÷ اإلنسان وفيه Åء من العجلة واrبل
ومع هذا أكد بأمر ) والوقاروالوقاروالوقاروالوقار    وعليكم السكينةوعليكم السكينةوعليكم السكينةوعليكم السكينة    فامشوافامشوافامشوافامشوا(أكد هذا مع السكينة والوقار  �هذا هو الواجب، اa» ، ويص§
كيد بأن يأ÷ مطمئناً هادئاً أربعة أشياء تأ ،�ن حó الصالة �هذه أربعة أشياء أمر بها اa»  )تتتت����عواعواعواعوا    والوالوالوال(: رابع قال
 .ا وم �د الفرق الكب¯ ولألسفR هذه األمور مطلب �� فانظر إ© هذه األوامر ال8عية وî© حال اaاس  ،وقوراً 
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روي  ،هذا ا�ديث رواه ا�ماعة إال الlمذي كما تقدم معنا) وما فاتكم فأتمواوما فاتكم فأتمواوما فاتكم فأتمواوما فاتكم فأتموا، ، ، ، وال توال توال توال ت����عوا فما أدر�تم فصلواعوا فما أدر�تم فصلواعوا فما أدر�تم فصلواعوا فما أدر�تم فصلوا(: قال �
فما أدر�تم فما أدر�تم فما أدر�تم فما أدر�تم     ،،،،إذا أتيم الصالة فعليكم السكينةإذا أتيم الصالة فعليكم السكينةإذا أتيم الصالة فعليكم السكينةإذا أتيم الصالة فعليكم السكينة( -يث متفق عليهدx ا�اسمه - � حديث أÂ قتادة أيضاً من  هذا ا�ديث

ما أدر�تم فصلوا وما فاتكم ما أدر�تم فصلوا وما فاتكم ما أدر�تم فصلوا وما فاتكم ما أدر�تم فصلوا وما فاتكم (: x بعض الروايات �ذين ا�ديث� جاءت رواية أخرى فيها) فصلوا وما فاتكم فأتموافصلوا وما فاتكم فأتموافصلوا وما فاتكم فأتموافصلوا وما فاتكم فأتموا
 ). فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا

    ؟؟؟؟هل هناك فرق ب� هذه الرواياتهل هناك فرق ب� هذه الرواياتهل هناك فرق ب� هذه الرواياتهل هناك فرق ب� هذه الروايات �
ه وما فاتك فأتمه ،ظاهرظاهرظاهرظاهرنعم فيه فرق نعم فيه فرق نعم فيه فرق نعم فيه فرق 

×
وا وما ، أل� ح� أقول ما أدر�ت من الصالة فصل

ّ
غ¯ �ا أT أقول ما أدر�تم فصل

وأما إذا ، يدل P أن اzي أدر�ته أنا مع اإلمام هو أول صال÷ اإلتماماإلتماماإلتماماإلتمام ،اإلتمام غ¯ القضاء x ظاهر األمراإلتمام غ¯ القضاء x ظاهر األمراإلتمام غ¯ القضاء x ظاهر األمراإلتمام غ¯ القضاء x ظاهر األمر، فاتكم فاقضوا
 .مام هو آخر الصالة ال أو�افإن اzي أدر�ته أنا مع اإل "اااافاقضوفاقضوفاقضوفاقضو" قلنا 

 ....هل أقول ما أدر�ته هو أول صال÷ أم ما أدر�ته مع اإلمام هو آخر صال÷هل أقول ما أدر�ته هو أول صال÷ أم ما أدر�ته مع اإلمام هو آخر صال÷هل أقول ما أدر�ته هو أول صال÷ أم ما أدر�ته مع اإلمام هو آخر صال÷هل أقول ما أدر�ته هو أول صال÷ أم ما أدر�ته مع اإلمام هو آخر صال÷    ؟؟؟؟فماذا أفعل وا�ال هذافماذا أفعل وا�ال هذافماذا أفعل وا�ال هذافماذا أفعل وا�ال هذا
اzي يدر�ه اآلن مع اإلمام هل هو الر�عة ا�ا�ة بالنسبة  ،رجل دخل مع اإلمام واإلمام x الر�عة ا�ا�ة من صالة العشاء

Nم ا ؟
ä
أم أن اzي أدر�ه هو الر�عة ا�ا�ة لإلمام c الر�عة األوè  ؟إلمام يقC هو األوè وا�انية ال� فاتتهفيكون إذا سل
هنا Ñصل خالف  ؟P رواية فأتموا ؟والر�عة الرابعة بالنسبة لإلمام c الر�عة ا�انية بالنسبة للمأموم ؟بالنسبة للمأموم
 . x فهم اaص

فلو  ،،،،أن ما أدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالتهأن ما أدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالتهأن ما أدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالتهأن ما أدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته    ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلةألئمة الشافعية وا�الكية وأيضاً %مة أهل العلم وهو رأي ا �
èلك األو Çفإنها تعت èالر�عة األو Çالر�عة ا�ا�ة فإنها تعت x دخلت مع اإلمام. 

ألنهم قدموا رواية  ،ااااأن ما أدر�ه ا�أموم من صالته مع اإلمام هو آخر صالته ال أو�أن ما أدر�ه ا�أموم من صالته مع اإلمام هو آخر صالته ال أو�أن ما أدر�ه ا�أموم من صالته مع اإلمام هو آخر صالته ال أو�أن ما أدر�ه ا�أموم من صالته مع اإلمام هو آخر صالته ال أو�إ©  وذهب األحناف وغ¯هم � 
 . فاقضوا

لكن الصحيح من êم أهل العلم حº ال لكن الصحيح من êم أهل العلم حº ال لكن الصحيح من êم أهل العلم حº ال لكن الصحيح من êم أهل العلم حº ال  ،هذا �مل خالف أهل العلم x ا�سألة وسأذكر لكم فائدته أكg بعد قليل
�ا نقول يا أخوا� ðرجه واحد ا�عð.  ùرجه واحدðرجه واحدðرجه واحدðرجه واحد    �نقع x إش�ل x فهم اaص أن حديث أÂ قتادة وحديث أÂ هريرة نقع x إش�ل x فهم اaص أن حديث أÂ قتادة وحديث أÂ هريرة نقع x إش�ل x فهم اaص أن حديث أÂ قتادة وحديث أÂ هريرة نقع x إش�ل x فهم اaص أن حديث أÂ قتادة وحديث أÂ هريرة 

 ماذا؟
 ùا�عùا�عùا�عùم هو ، ومرة رواه فأتموا ،فيستحيل أن يكون الراوي رواه مرة فاقضوا ، أن ا�ديث خرج من لفظ واحد أن ا�ديث خرج من لفظ واحد أن ا�ديث خرج من لفظ واحد أن ا�ديث خرج من لفظ واحدا�ع	ألن ا�ت

 «aاب  ،�اXروى عنه ا Âعنه والصحا Âمن راوي فنجد أن الرواة  ،والراوي هو الصحا gاب  �:اً �د أكXبعد ا
 ،تكميلوألن اإلتمام إكمال  ،ما أدر�ه ا�أموم مع اإلمام هو أول صالته تقتC أن " فأتموافأتموافأتموافأتموا" " " " رواية ، sتلفون x األلفاظ

 . فأنا أدر�ت أول الر�عة األوW è وا�انية سأكمل بعدما يسلم اإلمام ا�ا�ة والرابعة
 الر�عة األوè ثم آ÷ وأقC ما فاتÏ وc ،اإلمام هو الر�عة ا�ا�ة والرابعة بالنسبة W ما أدر�ته أنا مع"  فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا" " " " رواية 
وîنما اللفظ واحد  ،قال هذا مرة وهذا مرة ��ا نقول أن ا�ديث ðرجه واحد إذن يستحيل أن يكون اa»  ،وا�انية

اح و%مة أهل العلم ¸لوا رواية فاقضوا ¸لوها P رواية فأتموا وجعلوها بمعù واحد ä  ،فعليه ¸ل أهل العلم وهم ال�8
نَاِسَكُكمْ {ظة فاقضوا مناسككم أي أكملتم مناسككم خاصة إذا علمنا أن لف نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم َمّ نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم َمّ نَاِسَكُكمْ فَإَِذا قََضيْتُم َمّ فاقضوا  ،أي أكملتموها }فَإَِذا قََضيْتُم َمّ

فعليه نقول إن رواية حديث أÂ هريرة وحديث أÂ قتادة رواية فاقضوا \مولة P رواية فعليه نقول إن رواية حديث أÂ هريرة وحديث أÂ قتادة رواية فاقضوا \مولة P رواية فعليه نقول إن رواية حديث أÂ هريرة وحديث أÂ قتادة رواية فاقضوا \مولة P رواية فعليه نقول إن رواية حديث أÂ هريرة وحديث أÂ قتادة رواية فاقضوا \مولة P رواية  ،فا�عù مقارب جداً  ،فأكملوا
تموا وعليه فيكون ما يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال تموا وعليه فيكون ما يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال تموا وعليه فيكون ما يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال تموا وعليه فيكون ما يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال فأتموا وتكون الرواية األظهر واألشهر أنها رواية لفظة فأفأتموا وتكون الرواية األظهر واألشهر أنها رواية لفظة فأفأتموا وتكون الرواية األظهر واألشهر أنها رواية لفظة فأفأتموا وتكون الرواية األظهر واألشهر أنها رواية لفظة فأ

 ....آخرهاآخرهاآخرهاآخرها
    ؟؟؟؟ما c ا�مرة ا�lتبة P ما نتما c ا�مرة ا�lتبة P ما نتما c ا�مرة ا�lتبة P ما نتما c ا�مرة ا�lتبة P ما نت				م Ãن عنهم Ãن عنهم Ãن عنهم Ãن عنه    �
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ا�مرة ا�lتبة P ما نت	م عنه هو أنك لو جئت صليت اآلن مع اإلمام صالة الظهر يعÏ مثًال اآلن صالة الظهر ستأتينا 
السنة �ن أراد أن يص§ الظهر يا إخوا� أن يقرأ  ،د وقد فاتك ر�عتان من الصالةصالة الظهر نص§ جئت ودخلت ا�سج

فصليت أنت وجدت فاتك ر�عتان مع اإلمام فدخلت مع اإلمام x الر�عة ا�ا�ة ، الفا²ة وسورة x الر�عت� األو �
في8ع لك أنت x في8ع لك أنت x في8ع لك أنت x في8ع لك أنت x  ،م وال يقرأ فيها اإلمام سورةفالر�عة األوè وا�انية ي8ع لك أن تقرأ الفا²ة وc األخ¯ة بالنسبة لإلما

م اإلمام تقرأ الفا²ة     ،،،،األو � ال� أدر�تهما مع اإلمام ال� c األخ¯ت� بالنسبة لاألو � ال� أدر�تهما مع اإلمام ال� c األخ¯ت� بالنسبة لاألو � ال� أدر�تهما مع اإلمام ال� c األخ¯ت� بالنسبة لاألو � ال� أدر�تهما مع اإلمام ال� c األخ¯ت� بالنسبة لإلإلإلإلمام أن تقرأ الفا²ة وسورةمام أن تقرأ الفا²ة وسورةمام أن تقرأ الفا²ة وسورةمام أن تقرأ الفا²ة وسورة
ä
م اإلمام تقرأ الفا²ة ثم إذا سل
ä
م اإلمام تقرأ الفا²ة ثم إذا سل
ä
م اإلمام تقرأ الفا²ة ثم إذا سل
ä
ثم إذا سل

 .فقطفقطفقطفقط
عطيكم 

ُ
 أ

ً
 مثاال
ً
 مثاال
ً
 مثاال
ً
 .أظهر يعÏ أظهر aا مثاال

لو جئت إ© اإلمام وهو x الر�عة ا�ا�ة من صالة  ،الفا²ة وسورةأليس السنة x الر�عت� األو � من العشاء ا�هر ب
أنت بالنسبة لك الر�عة األوè وا�انية ال� c ا�ا�ة والرابعة بالنسبة  ،فصليت ،وأدر�ت معه الر�عة ا�ا�ة ،العشاء

قلنا أن ما أدر�ته هو أول  فإذا قمت تقC صالتك اآلن تكملها إن ،لإلمام ي8ع لك أن تتابع اإلمام وال �هر ب�ء
أن  ،ألن هذه سنة x حقك ،صالتك فإنك تص§ الر�عت� ال� تقضيهما تصليهما ýاً وال �هر فيهما وال تقرأ فيهما بسورة

 .الر�عت� األخ¯ت� x العشاء ليس فيها جهر وال فيها سورة بعد الفا²ة
خر صالتك فإنك إذا سلم اإلمام ستقوم وتقC أول صالتك ال� أما إن قلنا أن ا�هر أن اzي أدر�ته مع اإلمام هو آ

هذا باعتبار أنك أدر�ت آخر ، فنقول لك x هذه ا�الة ي8ع لك أن �هر بالفا²ة وبسورة من سور القرآن ،فاتتك
 الصحيح يعÏ أنه بمعù فأتموا

ً
 .صالتك طيب فعليه يكون اإلدراك هنا اإلدراك إدرا®

 x وخالصة ا�سألة x وخالصة ا�سألة x وخالصة ا�سألة x ي يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال آخرها    ::::هذاهذاهذاهذاوخالصة ا�سألةzي يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال آخرهاأن اzي يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال آخرهاأن اzي يدر�ه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال آخرهاأن اzرواية ) ) ) ) فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا((((رواية رواية رواية رواية فتحمل فتحمل فتحمل فتحمل     ،،،،أن ا P رواية P رواية P رواية P
 ....هذه الفائدة األوè من هذا ا�ديثهذه الفائدة األوè من هذا ا�ديثهذه الفائدة األوè من هذا ا�ديثهذه الفائدة األوè من هذا ا�ديث    ،،،،))))فأتموافأتموافأتموافأتموا((((
        بماذا تُدرك صالة ا�مــــاعة؟بماذا تُدرك صالة ا�مــــاعة؟بماذا تُدرك صالة ا�مــــاعة؟بماذا تُدرك صالة ا�مــــاعة؟    � 

وأحياناً أجده x الر�عة  ،فأجده أحياناً x التشهد األخ¯ ،ألن بعض اaاس يقول أنا آ÷ إ© ا�سجد وأجد اإلمام يص§
 .وهكذا ،وأحياناً أجده x الر�عة ا�ا�ة ،وأحياناً أجده x الر�عة األوè ،ا�انية

    ؟؟؟؟    فكيف أدرك صال÷ مع اإلمامفكيف أدرك صال÷ مع اإلمامفكيف أدرك صال÷ مع اإلمامفكيف أدرك صال÷ مع اإلمام
    ....بم تدرك ðتلف� x ذلكبم تدرك ðتلف� x ذلكبم تدرك ðتلف� x ذلكبم تدرك ðتلف� x ذلك    ؟؟؟؟أهل العلم ðتلف� بم تدرك صالة ا�ماعة مع اإلمامأهل العلم ðتلف� بم تدرك صالة ا�ماعة مع اإلمامأهل العلم ðتلف� بم تدرك صالة ا�ماعة مع اإلمامأهل العلم ðتلف� بم تدرك صالة ا�ماعة مع اإلمام    

م فأدر�ت ف ،رك بأقل جزء من الصالةتدأن ا�ماعة  قول ßهور أهل العلم    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ����
×
لو بP å اإلمام أن يسل

لو كÇت  ،قول األحناف والشافعية وا�نابلةوهذا القول هو ، الصالة معه فإنك بهذا تكون أدر�ت صالة ا�ماعة
Çة اهللا تعت x هذه  وجلست x التشهد األخ¯ معه ثم �رد أن وصلت ر�بتاك األرض قال اإلمام السالم عليكم و̧ر

 لصالة ا�ماعة ولك األجر
ً
Ëا�الة عندهم مدر. 

وc مطلقة %مة فتعم ا�زء األخ¯ ، عموماً  اzيموصولة أي  "ماماماما"9مة ) فصلوافصلوافصلوافصلوا فما أدر�تمفما أدر�تمفما أدر�تمفما أدر�تم(: �P ذلك قوN  د لهمد لهمد لهمد لهم �
 .من الصالة وا�زء األول وا�زء األوسط وÙه

وهو أ¸د  ورواية عن اإلمامقول ا�الكية  :بإدراك ر�عة ®ملة أن الصالة صالة ا�ماعة ال تدرك إال: : : : القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    ����
هم اهللا تعا©ابن باز وابن عثيم� واأل:ا� وßاعة من أهل العلم  واختيار شيخناابن تيمية  اختيار شيخ اإلسالم  .̧ر

  :P هذا وأدXهموأدXهموأدXهموأدXهم�
ق اa» ) درك ر�عة فليصلها أربعاً درك ر�عة فليصلها أربعاً درك ر�عة فليصلها أربعاً درك ر�عة فليصلها أربعاً ومن لم يومن لم يومن لم يومن لم ي    ،،،،من أدرك ر�عة فليضف �ا أخرىمن أدرك ر�عة فليضف �ا أخرىمن أدرك ر�عة فليضف �ا أخرىمن أدرك ر�عة فليضف �ا أخرى(: قال x صالة ا�معة �أنه ) �

ä
 �فعل
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 .ألنها صالة �موعة ،فصالة ا�ماعة من جنسها تماماً  ،إدراك ا�ماعة x صالة ا�معة P إدراك ر�عة ®ملة
 � ( «aقول ا� :)ومن أدرك ر�عة من صالة الع´ فقد أدرك الع´ومن أدرك ر�عة من صالة الع´ فقد أدرك الع´ومن أدرك ر�عة من صالة الع´ فقد أدرك الع´ومن أدرك ر�عة من صالة الع´ فقد أدرك الع´    ،،،،من أدرك ر�عة من صالة الصبح فقد أدرك الصبحمن أدرك ر�عة من صالة الصبح فقد أدرك الصبحمن أدرك ر�عة من صالة الصبح فقد أدرك الصبحمن أدرك ر�عة من صالة الصبح فقد أدرك الصبح (

ق اa»  ،أي من جهة الوقت، رواه مسلم x صحيحهحديث صحيح 
ّ
إدراك الوقت بإدراك ر�عة ®ملة ال بإدراك  �فعل

هذا  �لو ®ن إدراك الصالة يك� فيه يعÏ �رد أن يكÇ تكب¯ة اإلحرام وsرج الوقت لم يقل اa»  ،جزء من الصالة
 .الìم

وهذا القول هو القول الصحيح اzي تدل وهذا القول هو القول الصحيح اzي تدل وهذا القول هو القول الصحيح اzي تدل وهذا القول هو القول الصحيح اzي تدل     ،،،،الة ال يكون إال بإدراك ر�عةالة ال يكون إال بإدراك ر�عةالة ال يكون إال بإدراك ر�عةالة ال يكون إال بإدراك ر�عةفُعِلَم بهذا أيها اإلخوة ر%كم اهللا أن إدراك الصفُعِلَم بهذا أيها اإلخوة ر%كم اهللا أن إدراك الصفُعِلَم بهذا أيها اإلخوة ر%كم اهللا أن إدراك الصفُعِلَم بهذا أيها اإلخوة ر%كم اهللا أن إدراك الص 
 واآلثار عن نبينا ا�ختار  واآلثار عن نبينا ا�ختار  واآلثار عن نبينا ا�ختار  واآلثار عن نبينا ا�ختار         ....�عليه السعليه السعليه السعليه الس

 ذهب أهل العلمو�ذا ، ال ،فيأ÷ فيظن أنه بهذا أدرك فضل ا�ماعة ،بعض اaاس يتأخر عن الصالة حº يأ÷ إ© آخرها �
 فإنه ¶ب عليه أن يص§ الصالة تماماً يصليها أربعاً �قيم أدرك معه التشهد فقط إ© أن ا�سافر لو أدرك مع اإلمام الراتب ا

 . ا لو أدرك ر�عةذو� ،ألنه أدرك جزء من الصالة لكن وجب عليه أن يصليها مثل صالة إمامه ألنه مأمور باالقتداء به
والقول األول هو والقول األول هو والقول األول هو والقول األول هو ، هذه ا�الةا�ماعة وألنه فاتته  ،لو أدرك التشهد فإنه يص§ صالة مسافر، ال: قالبعض أهل العلم  �

 .وسيأ÷ إن شاء اهللا الìم P هذه اaقطة x صالة ا�سافرين ،،،،األصحاألصحاألصحاألصح
و�تهد P أن تكون صالتنا باطمئنان وأن نأ÷ إ ها  ،واzي Ãرص عليه أيها األخوة أن ندرك دائماً الصالة x أول وقتها

 .مبكرين

    ))))��������((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
x م عن فائدة تتعلق  ثنا ا وم؛حدي قبل أن ن8ع	هريرةنت Âديث أþهريرة Âديث أþهريرة Âديث أþهريرة Âديث أþ     «aي قال فيه اzا «aي قال فيه اzا «aي قال فيه اzا «aي قال فيه اzإذا سمعتم اإلقامة فامشوا إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إذا سمعتم اإلقامة فامشوا (: �ا

وا وما فاتكم فأتمواوا وما فاتكم فأتمواوا وما فاتكم فأتمواوا وما فاتكم فأتموا، ، ، ، إ© الّصالة وعليكم السكينة والوقارإ© الّصالة وعليكم السكينة والوقارإ© الّصالة وعليكم السكينة والوقارإ© الّصالة وعليكم السكينة والوقار
�� ُوال تُ����عوا فما أدر�تم فصلعوا فما أدر�تم فصلعوا فما أدر�تم فصلعوا فما أدر�تم فصل�� ُوال ت ُوال ت  .)وال ت

ً̄ا من اaاس sطئئئئ    فيه فائدة مهمةفيه فائدة مهمةفيه فائدة مهمةفيه فائدة مهمةهذا ا�ديث هذا ا�ديث هذا ا�ديث هذا ا�ديث  ً̄ا من اaاس sطأحب أن أنبه إ ها أل� وجدت كث ً̄ا من اaاس sطأحب أن أنبه إ ها أل� وجدت كث ً̄ا من اaاس sطأحب أن أنبه إ ها أل� وجدت كث     : : : : فيها وcفيها وcفيها وcفيها وc    أحب أن أنبه إ ها أل� وجدت كث
، أو x الرفع من الر�وع أحيانا، أو x التشهد أو x السجود، أو ب� السجدت�، أنه إذا دخل إ© ا�سجد واإلمام جالس �

ما ما ما ما : (قال �وهذا خطأ فإن اa» ، فأنا ال أكمل مع اإلمام وc غ¯ \سوبة Ï ،Wأنه ال يدخل معه يقول هذه الر�عة فاتت
P هذه  أي ما أدر�ت من الصالة ولو شيئاً يس¯اً ال بد أن تدخل مع اإلمام وتص§ معهأي ما أدر�ت من الصالة ولو شيئاً يس¯اً ال بد أن تدخل مع اإلمام وتص§ معهأي ما أدر�ت من الصالة ولو شيئاً يس¯اً ال بد أن تدخل مع اإلمام وتص§ معهأي ما أدر�ت من الصالة ولو شيئاً يس¯اً ال بد أن تدخل مع اإلمام وتص§ معه )تكم فأتمواتكم فأتمواتكم فأتمواتكم فأتمواأدر�تم فصلوا وما فاأدر�تم فصلوا وما فاأدر�تم فصلوا وما فاأدر�تم فصلوا وما فا
أو x التشهد R هذا ¶ب عليك أن ، أو ب� السجدت�، ساجًدا أو، سواء ®ن رافًعا من الر�وع، ا�ال ال� هو عليها
 .تدخل مع اإلمام

وا�أموم يظن أن معه ßاعة ستأ÷ ويص§ وا�أموم يظن أن معه ßاعة ستأ÷ ويص§ وا�أموم يظن أن معه ßاعة ستأ÷ ويص§ وا�أموم يظن أن معه ßاعة ستأ÷ ويص§     ؛؛؛؛موم واإلمام x التشهد األخ¯موم واإلمام x التشهد األخ¯موم واإلمام x التشهد األخ¯موم واإلمام x التشهد األخ¯بعض أهل العلم فيما لو جاء ا�أبعض أهل العلم فيما لو جاء ا�أبعض أهل العلم فيما لو جاء ا�أبعض أهل العلم فيما لو جاء ا�أ    اختلفاختلفاختلفاختلف � 
 . معهم ßاعة ثانيةمعهم ßاعة ثانيةمعهم ßاعة ثانيةمعهم ßاعة ثانية

هل تدرك ا�ماعة بإدراك جزء من الصالة قبل السالم أم  ،ا�ماعة هنا فيها خالف كما تقدم x ا�ديث x ا�لقة السابقة
 .  ذلك األدلة ال8عيةوذكرنا P ،ورجحنا أنه البد من إدراك الر�عة ؟البد من الر�عة

 W التشهد األخ¯ ا�ماعة غ¯ \سوبة x §اإلمام واإلمام يص P فماذا فماذا فماذا فماذا اآلن هذا الرجل دخل إ© ا�سجد وقال أنا دخلت
الم، نقول نص ظاهر ا�ديث أنك تدخل مع اإلمام وتص§ ؟؟؟؟أفعلأفعلأفعلأفعل äهذا ظاهر ا�ديث وهذا القول  ،ولو لم يبق لإلمام إال الس

 عليه اaصوص، طم+ إ ه اaفسهو اzي ت
ّ
 .وهو األقرب للصواب، وهو اzي تدل

ُة اهللا عليه � فلو ، ا�الة هذهوإ© أن ا�ماعة قد فاتت وال معù �ا  وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا ابن باز ̧ر
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P ظنه أنه ¶د ßاعة فإنه لو  لو غلبوما بå إال السالم أو التشهد أو السجود األخ¯ ، ظّن ا�أموم اzي فاتته الصالة
ُة اهللا عليه ،أخر الصالة وصß x ¹اعة أخرى ®ملة فإنّه يدرك فضل ا�ماعة بهذا واألقرُب إ© واألقرُب إ© واألقرُب إ© واألقرُب إ© ، هذا رأي شيخنا ̧ر

̄هف ،العمل با�ديث أنه %م x إدراك الصالة P وجهه العمومالعمل با�ديث أنه %م x إدراك الصالة P وجهه العمومالعمل با�ديث أنه %م x إدراك الصالة P وجهه العمومالعمل با�ديث أنه %م x إدراك الصالة P وجهه العموم يعÏ ، نقول أن إدراك الصالة يكون بهذا وال يكون بغ
وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب ، P أي حالالصالة بر�عة ولكن إذا أدر�ت اإلمام x اللحظة األخ¯ة فإنك تص§ معه  أنك تدرك
ن يُص§ اإلنسان مع اإلمام x ا�ّث P ا�بادرة لصالة ا�ماعة وأ� وبهذا نكون انتهينا عن حديث أÂ هريرة والسنةوالسنةوالسنةوالسنة

 .قدموُيتابعه P أي حال ®ن اإلمام عليها وهو السنة كما ت
    . . . . علق بصالة ا�سافرينعلق بصالة ا�سافرينعلق بصالة ا�سافرينعلق بصالة ا�سافرينتتتتتتتت    ثالث أحاديثثالث أحاديثثالث أحاديثثالث أحاديثونأخذ اآلن ونأخذ اآلن ونأخذ اآلن ونأخذ اآلن     �

    ا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األول
    ،،،،))))فأقرت صالة السفر وزيد x صالة ا�óفأقرت صالة السفر وزيد x صالة ا�óفأقرت صالة السفر وزيد x صالة ا�óفأقرت صالة السفر وزيد x صالة ا�ó    ،،،،أول ما فرضت الصالة ر�عت�أول ما فرضت الصالة ر�عت�أول ما فرضت الصالة ر�عت�أول ما فرضت الصالة ر�عت�((((: قالقالقالقال    �رررر���� اهللا عنها أن اa»  اهللا عنها أن اa»  اهللا عنها أن اa»  اهللا عنها أن اa» حديث %ئشة حديث %ئشة حديث %ئشة حديث %ئشة 

 .حديث متفق عليه ،)وأتمت صالة ا�óوأتمت صالة ا�óوأتمت صالة ا�óوأتمت صالة ا�ó((((وÍ بعض الروايات وÍ بعض الروايات وÍ بعض الروايات وÍ بعض الروايات 
قِرäت صالة السفر P األول    �ل اهللا ل اهللا ل اهللا ل اهللا ثم هاجر رسوثم هاجر رسوثم هاجر رسوثم هاجر رسو(x لفظ  وللبخاري 

ُ
قِرäت صالة السفر P األولففرضت أربًعا وأ
ُ
قِرäت صالة السفر P األولففرضت أربًعا وأ
ُ
قِرäت صالة السفر P األولففرضت أربًعا وأ
ُ
  .)ففرضت أربًعا وأ

ه اهللا تعا© x رواية زاد اإلمام أ¸د ل فيها القراءة، ، ، ، إال ا�غرب فإنها وتر اaهارإال ا�غرب فإنها وتر اaهارإال ا�غرب فإنها وتر اaهارإال ا�غرب فإنها وتر اaهار(N  ̧ر äال الصبح فإنها تَطوîل فيها القراءةو äال الصبح فإنها تَطوîل فيها القراءةو äال الصبح فإنها تَطوîل فيها القراءةو äال الصبح فإنها تَطوîم 9ه ) وìهذا ال
ق بعًضا وال sالف ،لعائشة ر� اهللا عنها   .ه وا�مد هللاختلفت الروايات عنها وبعضه يُصد×

 ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�
 .رواه مسلم )أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�    ةةةةإذا خرج مس¯ة ثالثإذا خرج مس¯ة ثالثإذا خرج مس¯ة ثالثإذا خرج مس¯ة ثالث    �®ن رسول اهللا ®ن رسول اهللا ®ن رسول اهللا ®ن رسول اهللا (: قالقالقالقال�     عن أنسعن أنسعن أنسعن أنس

 ا�ديث ا�الثا�ديث ا�الثا�ديث ا�الثا�ديث ا�الث
ُ́ الّصالة    تسعة ع8تسعة ع8تسعة ع8تسعة ع8 � أقام اa»ّ أقام اa»ّ أقام اa»ّ أقام اa»ّ : (عنهما قالعنهما قالعنهما قالعنهما قالابن عباس رابن عباس رابن عباس رابن عباس ر���� اهللا  اهللا  اهللا  اهللا حديث حديث حديث حديث  ُ́ الّصالةيوًما يَق ُ́ الّصالةيوًما يَق ُ́ الّصالةيوًما يَق تسعة ع8 تسعة ع8 تسعة ع8 تسعة ع8     بمكةبمكةبمكةبمكةأقام أقام أقام أقام (وÍ لفظ ، )يوًما يَق
  ).Ìسة عÌ8سة عÌ8سة عÌ8سة ع8(وÍ أخرى  ،)سبعة ع8سبعة ع8سبعة ع8سبعة ع8(وÍ رواية ألÂ داود  ،خاريرواه ا:.)يوًمايوًمايوًمايوًما
    ....هذه األحاديث ا�الثة فيها إشارة إ© أهم أح�م صالة ا�سافرينهذه األحاديث ا�الثة فيها إشارة إ© أهم أح�م صالة ا�سافرينهذه األحاديث ا�الثة فيها إشارة إ© أهم أح�م صالة ا�سافرينهذه األحاديث ا�الثة فيها إشارة إ© أهم أح�م صالة ا�سافرين    ����
  c مسألة صالة ا�سافر هل السنة فيها الق´ أم أنN ä أن يُتم الصالة؟c مسألة صالة ا�سافر هل السنة فيها الق´ أم أنN ä أن يُتم الصالة؟c مسألة صالة ا�سافر هل السنة فيها الق´ أم أنN ä أن يُتم الصالة؟c مسألة صالة ا�سافر هل السنة فيها الق´ أم أنN ä أن يُتم الصالة؟ واألمواألمواألمواألم    وا�سألة ا�همةوا�سألة ا�همةوا�سألة ا�همةوا�سألة ا�همة    �

 ،�ثم ِزيد x صالة ا�ó بعد ما هاجر اa» ، صالة أول ما فرضت ر�عت�حديث %ئشة ر� اهللا عنها يدل P أن ال
كم اهللا  بمكة إ© أن  �فع¹ هذا تكون صالته ، أن الصالة فرضت x السنة ا�انية من ا:عثة x مكةأنتم تعلمون ̧ر

�دينة  ©إ �و�ا هاجر ، ا ر�عت�الفجر والظهر وا�غرب 9ه ،ار²ل وهاجر إ© ا�دينة أن صالته ®نت ر�عت� P السواء
 ،P ما c عليه ر�عت�أبقيت وصالة السفر  ،زاده اهللا فجعل صالة ا�ó أربع ر�عات والفجر بقيت P ما c عليه

ن صالة ا�سافر الواجبة x حقه أن يص§ ن صالة ا�سافر الواجبة x حقه أن يص§ ن صالة ا�سافر الواجبة x حقه أن يص§ ن صالة ا�سافر الواجبة x حقه أن يص§ إإإإوP هذا نقول وP هذا نقول وP هذا نقول وP هذا نقول ، فدل P أن فريضة الصالة x حق ا�سافر ال تزال ر�عت�
 ؟؟؟؟هل هذا P سبيل الوجوب أم P سبيل االستحبابهل هذا P سبيل الوجوب أم P سبيل االستحبابهل هذا P سبيل الوجوب أم P سبيل االستحبابهل هذا P سبيل الوجوب أم P سبيل االستحباب    ::::لكن اختلف أهل العلملكن اختلف أهل العلملكن اختلف أهل العلملكن اختلف أهل العلم ،يزيد P هذايزيد P هذايزيد P هذايزيد P هذار�عت� ال ر�عت� ال ر�عت� ال ر�عت� ال 

 : : : : فاألدلة تدل P أن صالة ا�سافر ر�عت�فاألدلة تدل P أن صالة ا�سافر ر�عت�فاألدلة تدل P أن صالة ا�سافر ر�عت�فاألدلة تدل P أن صالة ا�سافر ر�عت� ،aنظر x األدلة �
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
فليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالة إن خفتم أن فليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالة إن خفتم أن فليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالة إن خفتم أن فليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالة إن خفتم أن �x سورة النساء  x كتابه العزيزx كتابه العزيزx كتابه العزيزx كتابه العزيزقول اهللا عز وجل : أوال

 �كفرواكفرواكفرواكفروايفتنكم اzين يفتنكم اzين يفتنكم اzين يفتنكم اzين 
 ؟ولكن بعد أن استقر األمر هل نق´ ،عن ذلك قال إنه ®ن ذلك خشية فتنَة األعداء aا �اa»  � عمرو�ذا �ا سأل 

 P أن هذا أمر من اهللا عز وجل أن صالة ا�سافر ر�عت� )صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته: (�فقال 
ّ
 . فدل

) فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�óفأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�óفأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�óفأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�ó    ،،،،أول ما فُرضت الصالة ر�عت�أول ما فُرضت الصالة ر�عت�أول ما فُرضت الصالة ر�عت�أول ما فُرضت الصالة ر�عت�(ب عندنا وهو حديث ا:ا حديث %ئشةحديث %ئشةحديث %ئشةحديث %ئشة :ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا
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 .هذا د ل واضح و يح P أن صالة ا�سافر إنما c ر�عت�
، فقد ح½ اإلßاع P أكg من واحد من أهل العلم P م8وعية ق´ الصالة الرباعية للمسافر عموًما اإلßاعاإلßاعاإلßاعاإلßاع :ثا�ًاثا�ًاثا�ًاثا�ًا

لم لم لم لم ، ، ، ، وأبو بكر وعمر وÍ رواية وعثمان ف�نوا يصلون الرباعية ر�عت�وأبو بكر وعمر وÍ رواية وعثمان ف�نوا يصلون الرباعية ر�عت�وأبو بكر وعمر وÍ رواية وعثمان ف�نوا يصلون الرباعية ر�عت�وأبو بكر وعمر وÍ رواية وعثمان ف�نوا يصلون الرباعية ر�عت�    ����صحبت رسول اهللا صحبت رسول اهللا صحبت رسول اهللا صحبت رسول اهللا "("("("(    ����و�ذا قال ابن عمر و�ذا قال ابن عمر و�ذا قال ابن عمر و�ذا قال ابن عمر 
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ، فليس N أن يتم الصالة þال من األحوال فدل P أن هذا الواجب وهو الالزم þق ا�سافرفدل P أن هذا الواجب وهو الالزم þق ا�سافرفدل P أن هذا الواجب وهو الالزم þق ا�سافرفدل P أن هذا الواجب وهو الالزم þق ا�سافر ،) يزيدوا P ذلكيزيدوا P ذلكيزيدوا P ذلكيزيدوا P ذلك

 .أصح األقوال وأقواهاأصح األقوال وأقواهاأصح األقوال وأقواهاأصح األقوال وأقواها
        ؟؟؟؟م8وعم8وعم8وعم8وعهل الق´ م8وع أم غ¯ هل الق´ م8وع أم غ¯ هل الق´ م8وع أم غ¯ هل الق´ م8وع أم غ¯     ����، ، ، ، م8وعية الق´م8وعية الق´م8وعية الق´م8وعية الق´    �

طبًعا اختلفوا x حد السفر وÍ زمانه -قالوا بأن ا�سافر إذا خرج من بيته إ© أن يعود  باإلßاعباإلßاعباإلßاعباإلßاع نعم م8وع باتفاق العلماءنعم م8وع باتفاق العلماءنعم م8وع باتفاق العلماءنعم م8وع باتفاق العلماء
    .فإنه يق´ الصالة إ© أن يعود) مسافرمسافرمسافرمسافر(لكن إذا صدق عليه لفظ  -وÍ مسافته

 ؟؟؟؟لكن لو صx ¹ السفر أربع ر�عات هل صالته فيها خلللكن لو صx ¹ السفر أربع ر�عات هل صالته فيها خلللكن لو صx ¹ السفر أربع ر�عات هل صالته فيها خلللكن لو صx ¹ السفر أربع ر�عات هل صالته فيها خلل
وأنه لم ، إن صالته فيها خللإن صالته فيها خللإن صالته فيها خللإن صالته فيها خللقالوا  وقول أهل الظاهر وبعض أهل ا�ديث، العلم وهو رواية عن اإلمام أ¸د بعض أهل ��������

هل يقال هل يقال هل يقال هل يقال فلو جاء رجل مقيم وص¹ الظهر ر�عت�  ،كمن صx ¹ ا�ó ر�عت� Ñُسن الفعل وأن من صx ¹ السفر أربعاً 
هذا ، العلم لو صx ¹ السفر أربع ر�عات فإنها ال تقبل منه أبداً كذلك عند هؤالء القوم من أهل ،ال باالتفاق ؟؟؟؟----واز ذلكواز ذلكواز ذلكواز ذلك

  .وروي آثار عن بعض السلف Ãو هذا، قول بعض أهل العلم
فلو أتم ا�سافر فصالته صحيحة فلو أتم ا�سافر فصالته صحيحة فلو أتم ا�سافر فصالته صحيحة فلو أتم ا�سافر فصالته صحيحة ، ، ، ، جائزجائزجائزجائز    واإلتمامواإلتمامواإلتمامواإلتمام    سنةسنةسنةسنة    الق´الق´الق´الق´إن إن إن إن قالوا  الشافعية وا�الكية واألحنافأما األئمة ا�الثة  ��������

    .ا قول بعض أهل العلمهذ ،وال حرج عليه x ذلك أبداً وال حرج عليه x ذلك أبداً وال حرج عليه x ذلك أبداً وال حرج عليه x ذلك أبداً 
        ؟؟؟؟ما د لهم P أن الق´ سنة أو أنه إن أتم ال تبطل صالته وأن فعله صحيحما د لهم P أن الق´ سنة أو أنه إن أتم ال تبطل صالته وأن فعله صحيحما د لهم P أن الق´ سنة أو أنه إن أتم ال تبطل صالته وأن فعله صحيحما د لهم P أن الق´ سنة أو أنه إن أتم ال تبطل صالته وأن فعله صحيح    ����
يعÏ أنه ليس عليكم إثم فø رخصة فلنا أن نأخذ  �فليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالةفليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالةفليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالةفليس عليكم جناح أن تق´وا من الصالة�تعا© تعا© تعا© تعا© قوN قوN قوN قوN د لهم ) ) ) ) ����

 .بها أو ن�lها
لو لم يدرك معه  كما يص§ حº إذا ص¹ خلف مقيم فإنه يص§ خلفه أربًعاإذا ص¹ خلف مقيم فإنه يص§ خلفه أربًعاإذا ص¹ خلف مقيم فإنه يص§ خلفه أربًعاإذا ص¹ خلف مقيم فإنه يص§ خلفه أربًعا    أن ا�سافرأن ا�سافرأن ا�سافرأن ا�سافر ما ثبت x السنةما ثبت x السنةما ثبت x السنةما ثبت x السنةاآلخر واÒ ل  ))))����

  .إال آخر الصالة
JJJJ((((     حجة حجها فبدل أن يص§ ر�عت� ص¹  �عثمان ، ، ، ، �أنهم أتموا خلف عثمان أنهم أتموا خلف عثمان أنهم أتموا خلف عثمان أنهم أتموا خلف عثمان     �فعل الصحابة فعل الصحابة فعل الصحابة فعل الصحابة x مكة x تأول

أن صالة ا�سافر ال �وز أربع ر�عات �ا ولو ®نوا يرون ، وËن الصحابة ومنهم ابن مسعود يص§ خلفه أربع ر�عات، أربعاً 
هذا ما يتعلق þكم الصالة x ، لكن �ا تأول رأوا أن الصالة صحيحة، صلوا خلفه أربع ر�عات وهو مسافر مثلهم

 .السفر
JJJJ���� هذه ا�الثة أن نقول P م أهل العلم  :األمر ا�هم عندنا هو الردê م أهل العلم أن الصحيح منê م أهل العلم أن الصحيح منê م أهل العلم أن الصحيح منê وهو القول وهو القول وهو القول وهو القول أن صالة السفر أن الصحيح من
لكن صالته لكن صالته لكن صالته لكن صالته ، ، ، ، ومن فعل ذلك فقد فعل خالف السنة وهو آثمومن فعل ذلك فقد فعل خالف السنة وهو آثمومن فعل ذلك فقد فعل خالف السنة وهو آثمومن فعل ذلك فقد فعل خالف السنة وهو آثم، ، ، ، بأنه تكره أن يص§ اإلنسان أربع ر�عاتبأنه تكره أن يص§ اإلنسان أربع ر�عاتبأنه تكره أن يص§ اإلنسان أربع ر�عاتبأنه تكره أن يص§ اإلنسان أربع ر�عاتx ا�سألة  الثالثالثالثا�ا�ا�ا�

ه اهللا واختيار مشاsنا ®بن باز وابن فأصبح هذا القول هو القول الوسط  ،،،،صحيحةصحيحةصحيحةصحيحة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ̧ر
بأنه يأثم لو ص¹ أربع ر�عات لكن بأنه يأثم لو ص¹ أربع ر�عات لكن بأنه يأثم لو ص¹ أربع ر�عات لكن بأنه يأثم لو ص¹ أربع ر�عات لكن  بن قدامة وßاعة من أهل العلمعثيم� والشيخ السعدي شيخ مشاsنا واختيار ا

 ....صالته صحيحةصالته صحيحةصالته صحيحةصالته صحيحة
 وأجابوا P قول األئمة ا�الثة اzين قالوا  ��

 �فلَيس عليكم ُجناح أْن تق´وا مْن الصالةفلَيس عليكم ُجناح أْن تق´وا مْن الصالةفلَيس عليكم ُجناح أْن تق´وا مْن الصالةفلَيس عليكم ُجناح أْن تق´وا مْن الصالة�: وليس x ذلك Åء واzين استدلوا بقوN تعا© بأن الصالة جائزة"����
 «aسبيل الوجوب) صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته(: قالفّ�ها �ا  �أجابوا بأن ا P سبيل الوجوبأي أمر P سبيل الوجوبأي أمر P سبيل الوجوبأي أمر P أي أمر....    
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فهنا فهنا فهنا فهنا  ،)إن اهللا Ñب أن تؤإن اهللا Ñب أن تؤإن اهللا Ñب أن تؤإن اهللا Ñب أن تؤGGGG رخصه كما يكره أن تؤ رخصه كما يكره أن تؤ رخصه كما يكره أن تؤ رخصه كما يكره أن تؤGGGG \ارمه \ارمه \ارمه \ارمه( �وهو قول الرسول  وا�ديث اzي يدل P ذلك أيضاً 
 
ً
 خص أمر مطلوب �%
ً
 خص أمر مطلوب �%
ً
 خص أمر مطلوب �%
ً
خص أمر مطلوب �% ��   .وا�الة هذه، وعفينب� علينا ا�رص P أن نأ÷ باألمر ا�8، األمر بإتيان الراألمر بإتيان الراألمر بإتيان الراألمر بإتيان الر��

مر أن  نعم يُتم" فإنه يُتم أن ا�سافر يتم إذا ص¹ خلف مقيم"أيضا قو�م  ����
ُ
مر أن لكن إتمامه ليس ألنه مسافر إتمامه ألنه أ
ُ
مر أن لكن إتمامه ليس ألنه مسافر إتمامه ألنه أ
ُ
مر أن لكن إتمامه ليس ألنه مسافر إتمامه ألنه أ
ُ
لكن إتمامه ليس ألنه مسافر إتمامه ألنه أ

تم بهذا اإلمام وهذا اإلمام إذا ص¹ أربع تص§ أربعا خلفه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ،يُص§ خلف اإلمام ا�قيم أربع ر�عاتيُص§ خلف اإلمام ا�قيم أربع ر�عاتيُص§ خلف اإلمام ا�قيم أربع ر�عاتيُص§ خلف اإلمام ا�قيم أربع ر�عات
ْ
، ألنه مأمور بأن يأ

، قال تلك c السنة ؟ما بال أحدنا إذا صx ¹ رحله ص¹ ر�عت� وîذا ص¹ مع اإلمام ص¹ أربعاً  :سئل ابن عباس �ذا �ا
فدل P أن ا�سافر إذا ص¹ خلف ا�قيم أنه يص§ معه أربع ر�عات سواء أدرك معه  السنة الواجبة عند أهل العلمالسنة الواجبة عند أهل العلمالسنة الواجبة عند أهل العلمالسنة الواجبة عند أهل العلمأي 

وا�سألة فيها  ،وهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحوهذا هو القول الصحيحتشهد أو قبل السالم فإنه يص§ أربعا ر�عة أو اثنت� أو ثالثاً أو أربعاً أو أدرك ال
 . �ن فقه x دين اهللا تعا©، واzي تطم+ به اaفوس، خالف لكن هنا هو القول الصحيح واzي تقول به اaصوص

ف تقول بأن الصالة ر�عت� فقيل N كي، إتمام الصحابة خلف عثمان أّن ابن مسعود إنما أتم خلفه"وأجابوا أيضاً عن  ����
حº ال sتلف فدل P أن ابن مسعود إنما ص¹ خلف عثمان أربع ر�عات  ))))إنä اrالف �إنä اrالف �إنä اrالف �إنä اrالف �((((: ثم تص§ خلف عثمان قال


تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه(: �فيكون ترك قول اP  «a اإلمام


 ،فيكون قول األئمة هنا مرجوح )إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال إنما جعل اإلمام  ؤتم به فال 
 ،ب� القول� ويكون هذا القول هو القول الوسطويكون هذا القول هو القول الوسطويكون هذا القول هو القول الوسطويكون هذا القول هو القول الوسط    ،،،،ا ص¹ أربع ر�عات صالته صحيحة لكنه يأثما ص¹ أربع ر�عات صالته صحيحة لكنه يأثما ص¹ أربع ر�عات صالته صحيحة لكنه يأثما ص¹ أربع ر�عات صالته صحيحة لكنه يأثموالراجح أن ا�سافر إذوالراجح أن ا�سافر إذوالراجح أن ا�سافر إذوالراجح أن ا�سافر إذ

فيكون بذلك قد استقر عندنا أن السنة x صالة ا�سافر فيكون بذلك قد استقر عندنا أن السنة x صالة ا�سافر فيكون بذلك قد استقر عندنا أن السنة x صالة ا�سافر فيكون بذلك قد استقر عندنا أن السنة x صالة ا�سافر  �، وهما من قال أنه جائز مطلقاً ومن قال أنه Óنوع مطلقاً 
  .ر�عت�ر�عت�ر�عت�ر�عت�

ال يص§ x أنه ®ن  �ìم البن تيمية x ذكر حال اa» ولع§ قبل أن أنقلكم للمسألة ا�انية أن أقرأ عليكم بعض ال
 السفر إال ر�عت�

ولم يَنقل عنه أحد أبداً أنه ، ال يص§ x السفر إال ر�عت�®ن  �وا�سلمون نقلوا باXواتر أن اa»  :يقول شيخ اإلسالم � 
  .ص¹ أربعاً قط

 . السفر ا:تةأنه أتم الرباعية x �لم يثبت عنه  :وقال ابن القّيم �
وأبا بكر ، ف�ن ال يزيد x السفر P ر�عت� �صحبت رسول اهللا  :وجاء x الصحيح� من حديث ابن عمر أنه قال �

 .وعمر كذلك
ه اهللا � و�ذا ®ن  ،أن الق´ هو الواجب x السفرمذاهب أكg علماء السلف وفقهاء األمصار P : قال اrطاÂ ̧ر

داوم عليه ولم يَنقل عنه أحٌد أنه ص¹ أربعاً  �ألن اa»  ،ق´ x السفر ðتلف� x جواز اإلتماما�سلمون P جواز ال
 .قط

أو ل&عم أنه أت¿ هللا عز ، استحساناً للرأي �فال ¶وز لإلنسان أن sالف سنة اa» ، هكذا قال أهل العلم وهذا هو السنة
 .وجل x هذا األمر

هذا يدل هذا يدل هذا يدل هذا يدل  )أول ما فرضت الصالة ر�عت� ر�عت� فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�óأول ما فرضت الصالة ر�عت� ر�عت� فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�óأول ما فرضت الصالة ر�عت� ر�عت� فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�óأول ما فرضت الصالة ر�عت� ر�عت� فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�ó(ها فإذن قول %ئشة ر� اهللا عن
 .P أن صالة ا�سافر ر�عت�P أن صالة ا�سافر ر�عت�P أن صالة ا�سافر ر�عت�P أن صالة ا�سافر ر�عت�

جعلها  �فلما هاجر اa» ، والصالة قد فرضت من فوق سبع سموات ليس بو6 وîنما P الرسول مبا�ة تعظيماً لشأنها
 .صالة الفجر وا�غرب P ما c عليه وأقرت ،اهللا أربعاً x الظهر والع´ والعشاء

 ا�غرب فإنها وتر اaهار(x روايته  أ¸دو�ذا زاد 
ّ
 ا�غرب فإنها وتر اaهارإال
ّ
 ا�غرب فإنها وتر اaهارإال
ّ
 ا�غرب فإنها وتر اaهارإال
ّ
 الصبح فإنها تطول فيها القراءة، ، ، ، إال

ّ
 الصبح فإنها تطول فيها القراءةوîال
ّ
 الصبح فإنها تطول فيها القراءةوîال
ّ
 الصبح فإنها تطول فيها القراءةوîال
ّ
يعÏ ألن الصبح تطول فيها )وîال

 .القراءة فبقيت ر�عت� 
فيفاً P اaاس
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ولكن لو ßُع ما يقرأه األئمة  ،لقراءة بطوال ا�فصلوالسنة اXطويل x صالة الصبح وا، واaاس ا وم sففون فيها لألسف
وîنما أجÇهم P ذلك ، هذا خالف السنة، ه اx «a ر�عة واحدةؤا وم x الر�عت� ل�ن قرابة شطر أو ثل� ما ®ن يقر

ضييع سماع حº صاروا يبحثون عن اXخفيف الشديد وت ،وقلة فقه كث¯ من األئمة اzين يصلون باaاس سهرهم بالليل
ُد ناساً ال يستمعون للقرآن إال قليًال جداً  احº كنä  ،القرآن ِ

بل األعجب من هذا أن بعض األئمة يطيل x العشاء ، �َ
    .�وÑسن صوته x القراءة فإذا جاء الفجر قرأ سور قص¯ة وهذا ðالف لسنة نبينا 

    : : : : أما ما يتعلق با�سألة ا�انيةأما ما يتعلق با�سألة ا�انيةأما ما يتعلق با�سألة ا�انيةأما ما يتعلق با�سألة ا�انية    �
    ا�ا�ا�ا�ا�ديث ا�ا�ديث ا�ا�ديث ا�ا�ديث ا�

 .رواه مسلم .أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�أميال أو فراسخ ص¹ ر�عت�    ةةةةإذا خرج مس¯ة ثالثإذا خرج مس¯ة ثالثإذا خرج مس¯ة ثالثإذا خرج مس¯ة ثالث    �ن رسول اهللا ن رسول اهللا ن رسول اهللا ن رسول اهللا ®®®® قالقالقالقال    اهللا عنهاهللا عنهاهللا عنهاهللا عنه    عن أنس رعن أنس رعن أنس رعن أنس ر����
ً ، ، ، ، ومسألة كب¯ةومسألة كب¯ةومسألة كب¯ةومسألة كب¯ة، ، ، ، وc مسألة مهمةوc مسألة مهمةوc مسألة مهمةوc مسألة مهمة    ،،،،هذا x بيان ا�سافة ال� يكون بها ا�سافر مسافراً هذا x بيان ا�سافة ال� يكون بها ا�سافر مسافراً هذا x بيان ا�سافة ال� يكون بها ا�سافر مسافراً هذا x بيان ا�سافة ال� يكون بها ا�سافر مسافراً  ̄ا ً واختلف فيها العلماء كب ̄ا ً واختلف فيها العلماء كب ̄ا ً واختلف فيها العلماء كب ̄ا قر×ُب ، ، ، ، واختلف فيها العلماء كب

ُ
قر×ُب وأ
ُ
قر×ُب وأ
ُ
قر×ُب وأ
ُ
وأ

 .لكم ذلك بطريقة صحيحةلكم ذلك بطريقة صحيحةلكم ذلك بطريقة صحيحةلكم ذلك بطريقة صحيحة
� «aنة عن ا«aنة عن ا«aنة عن ا«aنة عن ا �� و/ فرسخ ثالثة ، و/ الÇَيد تقريباً أربعة فراسخ، أنه ®ن يق´ الصالة x أربعِة بُُردأنه ®ن يق´ الصالة x أربعِة بُُردأنه ®ن يق´ الصالة x أربعِة بُُردأنه ®ن يق´ الصالة x أربعِة بُُرد    �    ا�ابت x السا�ابت x السا�ابت x السا�ابت x الس��
 . بقياسنا ا�اW) كيلو وستمائة مl(فلو حسبناها يكون تقريباً ا�يل يساوي ، أميال

وبعضهم أوصلها ثمان�  مlستة وسبع� وثمان مئة تكون تقريبًا ا�سافة ال� تق´ فيها الصالة P ما ذكر x األحاديث 
 ....ويعتÇ واحد وثمان� أقويعتÇ واحد وثمان� أقويعتÇ واحد وثمان� أقويعتÇ واحد وثمان� أقIIII ما ذكر ما ذكر ما ذكر ما ذكر    ،،،،لكن الغالب قريب ا�مان�لكن الغالب قريب ا�مان�لكن الغالب قريب ا�مان�لكن الغالب قريب ا�مان�، وبعضهم واحداً وثمان� وبعضهم أقل من ذلك

يعx Ï واحد وثمان� كيلو كحد أقI ال ¶وز أن  ،ال تق´ الصالة إال x أربعة بُرداaاس قال بعض  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ����
قالوا إن  وهذا هو قول %مة العلماء سلًفا وخلًفاوهذا هو قول %مة العلماء سلًفا وخلًفاوهذا هو قول %مة العلماء سلًفا وخلًفاوهذا هو قول %مة العلماء سلًفا وخلًفا، ال ¶وز أن يق´ وال يعتÇ سفراً  ان� كيلومlاً فلو ®ن ثم، يق´ دونها

gقريبية ،السفر ال يكون سفراً إال إذا ®ن أربعة بُرد فأكXهذه ا�سافة ا x Ïكيلو��9م إ©  �·دعونا نقول ب�  ،يع، 
مl ليس P N قول الفقهاء ا�تقدم� وبعض ا�عا ين أنه  ��ªلو وكي I·الستة كيلو هذه بسيطة يعÏ لو سار اإلنسان 

ُ́ ��¤مl أو ��Iولو زاد  ،يق´ الصالة ، إذن لو تقدم قليل مسافة نصف دقيقة بالسيارة جاز N أن يق´، مl �َاَز N أن يْق
 ....أظن أن هذا القول قول مرجوح فال8يعة لم تأ÷ بمثل هذاأظن أن هذا القول قول مرجوح فال8يعة لم تأ÷ بمثل هذاأظن أن هذا القول قول مرجوح فال8يعة لم تأ÷ بمثل هذاأظن أن هذا القول قول مرجوح فال8يعة لم تأ÷ بمثل هذا

�� بمسافٍة معينة بل إنه يرِجُع إ© الُعرف بمسافٍة معينة بل إنه يرِجُع إ© الُعرف بمسافٍة معينة بل إنه يرِجُع إ© الُعرف بمسافٍة معينة بل إنه يرِجُع إ© الُعرفالعلم ذهب ا�حققون من أهل  و�ذا ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    ���� ألن  لم؟لم؟لم؟لم؟ ،إ© أن السفر ال Ñَُدإ© أن السفر ال Ñَُدإ© أن السفر ال Ñَُدإ© أن السفر ال Ñَُد��
ة ،ا�سافر من أعباء السفر اXخفيف x P السفر؛ ا�عù اzي ُ�ع من أجله اXخفيف äمشق x فا�سافر يتعب وهو، 

ة قرينُة السفر äا �و�ذا قال رسول اهللا  فا�شق x صحيح ا:خاري�ديث x ج äيمنع يمنع يمنع يمنع     ،،،،السفر قطعة من العذابالسفر قطعة من العذابالسفر قطعة من العذابالسفر قطعة من العذاب(: الُمَخر
 .)فليعجل إ© أهلهفليعجل إ© أهلهفليعجل إ© أهلهفليعجل إ© أهله    نهمتهنهمتهنهمتهنهمتهفإذا قفإذا قفإذا قفإذا ق!!!! أحدكم  أحدكم  أحدكم  أحدكم     ،،،،أحدكم طعامه و�ابه ونومتهأحدكم طعامه و�ابه ونومتهأحدكم طعامه و�ابه ونومتهأحدكم طعامه و�ابه ونومته

�  Nل إ© أهله    نهمتهنهمتهنهمتهنهمتهفإذا قفإذا قفإذا قفإذا ق!!!! أحدكم  أحدكم  أحدكم  أحدكم ( �عندنا اآلن قو ل إ© أهلهفليَعج× ل إ© أهلهفليَعج× ل إ© أهلهفليَعج× فذهب بعض أهل العلم  ،يعÏ السفر تعب ومشقة )فليَعج×
و اختيار ابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القّيم والسعدي وابن عثيم� وابن باز من أئمة ا�ذاهب قديًما وه
�� þَِد بل R ما أطلق عليه اaاس سفًرا فإنه يعتÇُ سفًرا þَِد بل R ما أطلق عليه اaاس سفًرا فإنه يعتÇُ سفًرا þَِد بل R ما أطلق عليه اaاس سفًرا فإنه يعتÇُ سفًرا þَِد بل R ما أطلق عليه اaاس سفًرا فإنه يعتÇُ سفًرا والفوزان واأل:ا� وßاعة ويق´ فيه اإلنسان ويق´ فيه اإلنسان ويق´ فيه اإلنسان ويق´ فيه اإلنسان  إ© أن السفر ال Ñُدإ© أن السفر ال Ñُدإ© أن السفر ال Ñُدإ© أن السفر ال Ñُد��

ُص برَُخص السفر    ،،،،الصالةالصالةالصالةالصالة äَخlُص برَُخص السفروي äَخlُص برَُخص السفروي äَخlُص برَُخص السفروي äَخlذلك ا: وي x تةوال إش�ل.  
 ترون أّن أحيانًا ما ¶ده بعض اaاس من ا�شقة خاصًة اzين يسكنون x ، هذا اzي تدل عليه اaصوص ال8عية

َ
أال

 P ¯كث¯ من مناطق العالم يأخذ من ا�سافة بالس x ا�بال W%أ x سفوح ا�بال إذا سافروا إ© بعض القرى ال�
ما ¶ده من يس¯ x مسافة أبعد منها  ولكن ¶د من ا�شقة أضعاف أضعاف ،ااألقدام يمكن مسافة ع8ة كيلو أحيانً 

 .أحيانًا ربما من السعودية إ© أقI اÒنيا x ثمان سا%ت ويصل وال ¶د مشقة عليه
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ا فقالو ؟þيث لو ُسئِلُوا أين فالن سفًرا عرفًاسفًرا عرفًاسفًرا عرفًاسفًرا عرفًاعليه عليه عليه عليه فما أطلق اaاس فما أطلق اaاس فما أطلق اaاس فما أطلق اaاس ، ، ، ، فإذن الصحيح أن السفر مقرون با�شقة واXعبفإذن الصحيح أن السفر مقرون با�شقة واXعبفإذن الصحيح أن السفر مقرون با�شقة واXعبفإذن الصحيح أن السفر مقرون با�شقة واXعب 
ص به اإلنسان برخص السفر من الفطر والق´ وما إ© ذلك من رخص السفر ، مسافر äي ترخzفإن هذا هو السفر ا

وîن شاء اهللا تعا© x ا�لقة القادمة أكمل لكم أح�م ما  ،هذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلمهذا هو القول الصحيح من êم أهل العلم، ا�عروفة عندكم
 .يتعلق بالسفر خاصة x جانب الصالة

    ))))��������((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
فَرَْغنا من بعض األبواب ا�تعلقة بالصالة وذكرنا منها قد سن8ع x حلقتنا هذه x كتاٍب جديد وهو كتاب الزËة و�نäا 

 .صالة ا�ماعة وغ¯ها
    ���    كتــاب الز�ـــاةكتــاب الز�ـــاةكتــاب الز�ـــاةكتــاب الز�ـــاة    ���

حب أن أذكر لكم تنبيًها لِما قد ذكرُت لكم x أوè ا�لقات وهو أن أهل  -للفائدة-
ُ
العلم من %دتهم قبل أن ن8ع فيه أ

وقد سار أهل العلم P ذلك  ،سواًء أكانت الكتب ا�ديثية أو الفقهية P الكتب واألبواب الفقهية ،أنهم يقسمون كتبهم
 أنهم يكادون يكونون مطبق� P هذا اXقسيم من القرن ا�الث ا�جري إ© ا وم

ّ
 ،وîن وقع االختالف x الlتيب إال

فيقولون كتاب الطهارة فجنس الطهارة ، الكتاب إذا ®ن ا�نس ðتلًفا، P كتب وأبواب وفصولهذا اXقسيم يقسمونه 
وهكذا ، والزËة جنس غ¯ الصالة والطهارة، و�تاب الزËة، والصالة جنس غ¯ الطهارة، كتاب الصالة، جنس مستقل

 .وهلّم جرا..... كتاب ا:يوع و�تاب الصوم و�تاب ا�aح
فإذا ®ن ا�نس واحداً ولكن األنواع ðتلفة استخدموا N 9مة باب  ،العلم من حيث الكتب هذه تقسيمات أهل

 .مثل ما مر معنا، باب صالة ا�ماعة–فيقولون كتاب الصالة 
إالّ أن األنواع 
تلف ، ألن ا�نس واحد كما x كتاب الزËة جنس واحد وهو الزËة ؟كتاب الزËة باب زËة اaقدين �اذا

باب زËة ، باب زËة اrارج من األرض، باب زËة الزروع وا�مار، باب زËة اaقدين، ك يفصلون بينها بقو�م باب كذاوzل
 .هذا من حيث اXقسيم ،P حسب مسمياتهم واختالفهم x التسمية، اzهب والفضة

يبينوا أن هذه ا�سألة 
تلف عن هذه  îذا ®ن اaوع واحًدا ولكن ا�سائل ðتلفة استخدموا �ا 9مة فصل أحيانا حºو
 األجناس فيستخدمون 9مة فصل بعد 9مة باب إذا ا²دت ،ا�سألة x بعض تصورها وÍ بعض أح�مها وما إ© ذلك

هذه طريقة أهل العلم وقد ®ن أهل العلم ينبهون  ،األنواع ولكن اختلفوا x تصور ا�سائل أو x أح�مها ا�lتبة عليهاو
ً̄ا x بداية R كتابP ذل  )ه.ا( .وzا أردت أن أنبه P ذلك، ك كث

    ���    كتــاب الز�ـــاةكتــاب الز�ـــاةكتــاب الز�ـــاةكتــاب الز�ـــاة    ���
هرةهرةهرةهرةمأخوذة إما من  :لغةلغةلغةلغةالزËة الزËة الزËة الزËة     ���� �� وقد ورد هذا ا�عx ù كتاب اهللا عز وجل x قوN     ،،،،اaماءاaماءاaماءاaماءوîما مأخوذة من  الطهارة والطالطهارة والطالطهارة والطالطهارة والط��
ألن x باب  ،أي الصدقة الواجبة �صدقةً صدقةً صدقةً صدقةً �: سبحانه وتعا© فقوN �خْذ من أموا�م صدقًة تطهرهم وتز�يهم بهاخْذ من أموا�م صدقًة تطهرهم وتز�يهم بهاخْذ من أموا�م صدقًة تطهرهم وتز�يهم بهاخْذ من أموا�م صدقًة تطهرهم وتز�يهم بها�: تعا©
 :الزËة
 .ويراد بها أيضا الصدقة ا�ستحبة كما سيأ÷، تطلق الصدقة ويراد بها الزËة �
 .لكن إذا أطلقت الزËة فالغالب ال يراد بها إال الزËة الواجبة أي الصدقة الواجبة �
هرةهرةهرةهرة �بهابهابهابها    صدقة تطهرهمصدقة تطهرهمصدقة تطهرهمصدقة تطهرهم� � �� وîما أن ، وهذا هو الظاهر، تطهر اaفس من اzنوب وا�عاúن جهة أنها إما هنا تأ÷ م الطالطالطالط��

َعوäد نفسه إعطاء الفق¯ فإن نفسه تعتاد الكرم  فاإلنسان إذا عوäد نفسه ا:ذل بمعù أنها تطهر اaفس من ا:خلتكون 
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هرةهرةهرةهرةلنا الزËة بمعù هذا إذا ق ،سخيًا x وجه من وجوه اr¯ و�ذا يكون بذلك منفًقا ،وتعتاد ا�ود ��  .الطالطالطالط��
�ùة بمعËماء والزيادة    أما الزaماء والزيادةاaماء والزيادةاaماء والزيادةاaة تزيد ا�ال و تثمره اËما ما ما ما غغغغََقَص مال من صدقة ََقَص مال من صدقة ََقَص مال من صدقة ََقَص مال من صدقة (: �كما قال رسول اهللا  فإنها راجعة أن الز
ول ا�طر ف��وا األرض بö �فإذا أنزaا عليها ا�اء اهفإذا أنزaا عليها ا�اء اهفإذا أنزaا عليها ا�اء اهفإذا أنزaا عليها ا�اء اه����ت وربتت وربتت وربتت وربت�: كما قال اهللا عز وجل، أي الزËة تزيد ا�ال )بْل تزدهبْل تزدهبْل تزدهبْل تزده، ، ، ، قطقطقطقط

أن متعلق الزËة إما  :وهذا يرجع إ© أحد أمرين، فإنها تن� ا�ال -مع ُطْهرة اzنوب-و�ذلك الزËة  ،عليها فتخرج ثمارها
يكون أو  ،ألنها متعلقة بأموال من طبيعتها أنها تنمو وتزداد، اaماء :أنها األموال ذات اaماء فثلك ®ن من معا� الزËة

فإذا أنفق اإلنسان الزËة الواجبة تضاعف ثوابه عند اهللا عز وجل ف�ن نماًء �ذه األجور ، ا تضاعفا�عù ألن أجوره
وا�ق أن ê وا�ق أن ê وا�ق أن ê وا�ق أن ê ، تكون من اaماء والزيادةتكون من اaماء والزيادةتكون من اaماء والزيادةتكون من اaماء والزيادةوîما وîما وîما وîما     فإما تكون من الّطهرة واXطهرفإما تكون من الّطهرة واXطهرفإما تكون من الّطهرة واXطهرفإما تكون من الّطهرة واXطهرهذا معù الزËة ، اهللا تعا© منالعظيمة 

وتزيد  وتزيد ا�ال نماءً ، تُطهر من ا:خلو زËة تُطهر من اzنوبو�ذا ®نت ال، x هذا ا�لحظ ال�8 ا�عني� ُمرادينا�عني� ُمرادينا�عني� ُمرادينا�عني� ُمرادين
 .هذا معù الزËة x اللغة ،العبد أجًرا وثراًء من اr¯ بإذن اهللا تعا©

ق معلوم ق معلوم ق معلوم ق معلوم حححح: اختلف أهل العلم x معناها وîن ®ن أكg تعريفهم يدور حول \ور واحد وهو :معù الزËة x االصطالحمعù الزËة x االصطالحمعù الزËة x االصطالحمعù الزËة x االصطالح �
    ....ب8وطهب8وطهب8وطهب8وطه    x مال معلوم ¶بx مال معلوم ¶بx مال معلوم ¶بx مال معلوم ¶ب

 ،وفيه أنواع منها N �وط خاصة ،حوالن ا�ول وبلوغ اaصاب :ال8وط سيأ÷ ا�ديث عنها فيما بعد بإذن اهللا منها
  ،ألن ال8وط ال تتفق R x أنواع الزËة ،و�ذا احتجنا أن نقول x اXعريف �ب ب8وط

ُ
 .ßِْلت x هذه العبارةوzلك أ

 . إما ربع الع8 أو نصف الع8 أو الع8 أو اrمس P حسب االختالف x أنواع الزËةأي جزء يش� :þق معلومþق معلومþق معلومþق معلوما�راد 
وما إ© ذلك من أنواع األموال الّزكوية ال�  ،بهيمة األنعام ،عروض اXجارة ،وا�مار الزروع ،aقدين® :x ماٍل ðصوصx ماٍل ðصوصx ماٍل ðصوصx ماٍل ðصوص

  .سيأ÷ الìم عنها بإذن اهللا x ثنايا األحاديث
 x اذا قلنا� x اذا قلنا� x اذا قلنا� x عريف �اذا قلناXعريف نهاية اXعريف نهاية اXعريف نهاية اX؟؟؟؟))))¶ب ب8وطه¶ب ب8وطه¶ب ب8وطه¶ب ب8وطه((((نهاية ا    

البد أن تبلغ ، أو حصاد الزرع، أكgهاx كحوالن ا�ول  ،ألن ال8وط x الزËة منها ما هو متفق عليه ب� أنواع الزËة
aة ،صاباËيع أنواع الزß x صاب مثال �طaارج من  ،فاrا x 

ّ
لكن sتلف x بقية ال8وط ا�ول x أكg األنواع إال

 . هzا قلنا ¶ب ب8وط ،الرËز اzي هو من دفن ا�اهلية N حكمه، ض ¶ب R x مرة مثالً األر
كــاة    � äــم الز

ْ
كــاةُحك äــم الز
ْ
كــاةُحك äــم الز
ْ
كــاةُحك äــم الز
ْ
    : : : : ُحك

 فإنها واجبة باتفاق ا�سلم�فإنها واجبة باتفاق ا�سلم�فإنها واجبة باتفاق ا�سلم�فإنها واجبة باتفاق ا�سلم� :ثم بعد ذلك نأخذ اXفاصيل بأنواعها ،فيحسن أن نذكر حكمها P وجه اإلطالق والعموم
 P ذلك 

ّ
 .واإلßاع والسنة الكتابوقد دل

َ®ةَ �: كما قال اهللا سبحانه وتعا© فأما الكتابفأما الكتابفأما الكتابفأما الكتاب    ���� َالةَ وََءاتُوا الَزّ يُموا الَصّ َ®ةَ ِ َالةَ وََءاتُوا الَزّ يُموا الَصّ َ®ةَ ِ َالةَ وََءاتُوا الَزّ يُموا الَصّ َ®ةَ ِ َالةَ وََءاتُوا الَزّ قققِقيُموا الَصّ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
 ،هنا أمر بإقامة الصالة وأمر بإيتاء الزËةف� َوأ

فدل فدل فدل فدل  وال x غ¯ها، وال يوجد صارف x هذه اآلية ،ما لم يكن هناك صارفما لم يكن هناك صارفما لم يكن هناك صارفما لم يكن هناك صارف واألصل x األوامر الوجوب باتفاق األصو �واألصل x األوامر الوجوب باتفاق األصو �واألصل x األوامر الوجوب باتفاق األصو �واألصل x األوامر الوجوب باتفاق األصو �
 .ج الزËةج الزËةج الزËةج الزËةذلك P وجوب إخراذلك P وجوب إخراذلك P وجوب إخراذلك P وجوب إخرا

يَن يَْكöُِونَ �: و�قوN تعا© ِ
َّ
zُونَ َواöِيَن يَْك ِ
َّ
zُونَ َواöِيَن يَْك ِ
َّ
zُونَ َواöِيَن يَْك ِ
َّ
zَهَب  َوا ّzََهَب ا ّzََهَب ا ّzََهَب ا ّzََة َوالَ يُنِفُقوغغغغََهاََهاََهاََها ا  يُنِفُقوَوالِْفَضّ

َ
َة َوال ِفَضّ

ْ
 يُنِفُقوَوال

َ
َة َوال ِفَضّ

ْ
 يُنِفُقوَوال

َ
َة َوال ِفَضّ

ْ
ِ مٍ اهللا×  َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ xِ  َوال

َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِ مٍ فَب8َِّ
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِ مٍ فَب8َِّ
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِ مٍ فَب8َِّ
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ  P أن من كö ولم  �فَب8َِّ

ّ
فدل

 . آليات الكريمةفدل P أنها واجبة بداللة هذه اآلية وغ¯ها من ا ،sرج الزËة مب8 بعذاب أ م والعياذ باهللا
ج x الصحيح� ومن ذلك ، فدالXها P وجوب الزËة ظاهرة وواضحة وجلية وأما السنةوأما السنةوأما السنةوأما السنة    ���� äالصحيح� حديث ابن عمر ا�خر x ج äالصحيح� حديث ابن عمر ا�خر x ج äالصحيح� حديث ابن عمر ا�خر x ج äقول قول قول قول حديث ابن عمر ا�خر

 «aا «aا «aا «aس(:  �اÌ P اإلسالم ÏُسبÌ P اإلسالم ÏُسبÌ P اإلسالم ÏُسبÌ P اإلسالم Ïُقام الصالة، ، ، ، شهادة أن ال ¬ إال اهللاشهادة أن ال ¬ إال اهللاشهادة أن ال ¬ إال اهللاشهادة أن ال ¬ إال اهللا: : : : بîقام الصالةوîقام الصالةوîقام الصالةوîة، ، ، ، وËيتاء الزîةوËيتاء الزîةوËيتاء الزîةوËيتاء الزîوحج بيت اهللا وحج بيت اهللا وحج بيت اهللا وحج بيت اهللا ، ، ، ، وصوم رمضانوصوم رمضانوصوم رمضانوصوم رمضان، ، ، ، و
 . يح x وجوب الزËةهذا د ل واضح و) ا�راما�راما�راما�رام

 «aو�قول ا «aو�قول ا «aو�قول ا «aة هذا؟    : (: (: (: (للمرأةللمرأةللمرأةللمرأة    �و�قول اËة هذا؟أتؤدي زËة هذا؟أتؤدي زËة هذا؟أتؤدي زËار    ((((    ::::ال قالال قالال قالال قال: : : : قالتقالتقالتقالت) ) ) )     أتؤدي زaارهو حسبك من اaارهو حسبك من اaارهو حسبك من اaهو حسبك من ا((((. 
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 x بعث  حديث ابن عباسو�ما سيأ÷ بياناً وتفصيال x ي سن8حه بعد قليلzا�  ُ
ُ
Nفإن هم فإن هم فإن هم فإن هم (: �إ© معاذ وفيه قو

 �هذا اaص ال´يح من اa»  )أغنيائهم وترد x فقرائهمأغنيائهم وترد x فقرائهمأغنيائهم وترد x فقرائهمأغنيائهم وترد x فقرائهمأجابوك zلك فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أجابوك zلك فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أجابوك zلك فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أجابوك zلك فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من 
 .أن هذا فرض فرضه اهللا P ا�سلم�

 جحدجحدجحدجحدوأن من ، أن الزËة من أرËن اإلسالم ومبانيه العظامفقد ح½ اإلßاع ßاه¯ السلف واrلف  أما داللة اإلßاعأما داللة اإلßاعأما داللة اإلßاعأما داللة اإلßاع    ����
إلخراجها ألنه  و�راهيةو�راهيةو�راهيةو�راهية ����الً الً الً الً إخراج الزËة  جحدجحدجحدجحدن وأما م ،ألنها من ا�علوم من اÒين بالóورة، كفركفركفركفرفقد  وجوبهاوجوبهاوجوبهاوجوبها

استكgها كأصحاب األموال الطائلة اzين sرجون أموال كب¯ة x الزËة فإنهم x هذه ا�الة �م ُحكم َ�� وهو أنه 
  .كما سيأ÷ x بعض األحاديث ال� إن اتسع الوقت �حناها ¶ب P و¶ب P و¶ب P و¶ب P و:::: األمر أن يأخذها منه عنوة األمر أن يأخذها منه عنوة األمر أن يأخذها منه عنوة األمر أن يأخذها منه عنوة

�ا ذكر N فالن  �وهو يأخذ معها شطر ماN كما قال  ،لغة الع´بذ معها ما يسØ باXعزير أو ما يُسØ بالغرامة وهل يأخ
فاzي يبخل عن إخراج الزËة يعاقبه و: األمر  )معها عزمة من عزمات ربنامعها عزمة من عزمات ربنامعها عزمة من عزمات ربنامعها عزمة من عزمات ربنا، ، ، ، إنا آخذوها وشطر ماNإنا آخذوها وشطر ماNإنا آخذوها وشطر ماNإنا آخذوها وشطر ماN(: �منع الزËة فقال 

̄ه �ال أي نصفهثم يأخذ شطر ا، بأن يأخذها منه أوال عنوة ، حº ال يبخل اaاس x إخراج الزËة، تعزيًرا N وتأديبا لغ
هللا x هللا x هللا x هللا x اااافإن الزËة حق فإن الزËة حق فإن الزËة حق فإن الزËة حق ، ، ، ، واهللا ألقاتلن من فرق ب� الصالة والزËةواهللا ألقاتلن من فرق ب� الصالة والزËةواهللا ألقاتلن من فرق ب� الصالة والزËةواهللا ألقاتلن من فرق ب� الصالة والزËة"""": : : : �قاتل اzين منعوا إخراج الزËة فقال  �الصديق الصديق الصديق الصديق و�ذا 
 ....""""ا�الا�الا�الا�ال

 .عا© واألدلة P ذلك كث¯ةR P حال أظن أن ُحكم الزËة واضح عند ا�ميع بإذن اهللا ت
        ؟؟؟؟قد يقول قائل الزËة أليست نوع من أنواع الóيبة ال� تأخذها ا وم بعض ا�كومات وتفرضها P اaاسقد يقول قائل الزËة أليست نوع من أنواع الóيبة ال� تأخذها ا وم بعض ا�كومات وتفرضها P اaاسقد يقول قائل الزËة أليست نوع من أنواع الóيبة ال� تأخذها ا وم بعض ا�كومات وتفرضها P اaاسقد يقول قائل الزËة أليست نوع من أنواع الóيبة ال� تأخذها ا وم بعض ا�كومات وتفرضها P اaاس


تلف كًما وسبباً ومضمونًا وتلف كًما وسبباً ومضمونًا وتلف كًما وسبباً ومضمونًا وتلف كًما وسبباً ومضمونًا و    ،،،،الالالال: : : : نقولنقولنقولنقول


    ....َمصارفًا وغ¯ ذلكَمصارفًا وغ¯ ذلكَمصارفًا وغ¯ ذلكَمصارفًا وغ¯ ذلك    الزËة الزËة الزËة الزËة 
لكن دعوç أذكر لكم بعض فوائد الزËة ، من الوقتفهناك فرق ب� الزËة والóيبة لع§ أ�ح إ ه إذا ®ن هناك متسع  �

مة الت8يع العظيم
ْ
 .حº يرى اإلنسان ِحك

أهل العلم ولو أراد واحد بعض هذا ال8ع العظيم اzي هو ملئ با�كم لو اجتهدنا وذكرنا بعض اِ�كم ال� ذكرها 
واXفس¯ وغ¯ها لُربما وقف P أضعاف ما منكم أن يستقF ما ذكره العلماء x كتبهم ومطوالتهم x الفقه وا�ديث 

ويك�  ،ولكن نذكر بعض ال�ء حº تطم+ القلوب وتَعلم أن هذه الزËة �ا ِحَكم �عّية عظيمة جًدا ،سأذكره لكم
 .وهذا من األشياء اrاصة ال� 
ص ا�زU نفسه ،أنها تطه¯ ونماء للمال

    ::::فـــوائد الز�ـــاةفـــوائد الز�ـــاةفـــوائد الز�ـــاةفـــوائد الز�ـــاة    �
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً

رجه من كونه واقًعا x ا�حظور ال8رجه من كونه واقًعا x ا�حظور ال8رجه من كونه واقًعا x ا�حظور ال8رجه من كونه واقًعا x ا�حظور ال����8 وهو الكفر وهو الكفر وهو الكفر وهو الكفر    ،،،،²قق إسالم الرجل²قق إسالم الرجل²قق إسالم الرجل²قق إسالم الرجل ة أنهاة أنهاة أنهاة أنهامن فوائد الزËمن فوائد الزËمن فوائد الزËمن فوائد الزË    ::::أوال


والعياذ باهللا إن  وووو
ر ويكون ²ت العقوبة ال8عية الشديدة x اÒنيا واآلخرة إن أو، جحد äَ�ِل يُعز ، cرجها وsُ فإنها ²قق إسالم ا�رء �ا

وأن هذا ا�ال اzي استودعه اهللا إياه ليس x قلبه وîنما ، ّن إيمانه صحيحP أ برهانٌ برهانٌ برهانٌ برهانٌ  )والصدقُة برهانوالصدقُة برهانوالصدقُة برهانوالصدقُة برهان(: �برهان كما قال 
ألنه إذا ُطولِب  ؟�اذا "ينبينبينبينب���� أن يكون ا�ال عند ا�سلم x يده ال x قلبه أن يكون ا�ال عند ا�سلم x يده ال x قلبه أن يكون ا�ال عند ا�سلم x يده ال x قلبه أن يكون ا�ال عند ا�سلم x يده ال x قلبه" شيخ اإلسالم ابن تيمية: و�ذا يقول ،هو x يده

 .با�ال قال خذوه
أما  ،ول إن وجود ا�ال ينب� P ا�سلم أن ¶عله x يده ال x قلبهفمن هنا نق ،أما إن ®ن x قلبه يصعب عليه أن sرجه

ربما أدى به هذا و ،من عكس الوضع فإنه سيصعب عليه أداء الواجبات ال8عية من اaفقات والصدقات وما إ© ذلك
َهَواِت  ُحُبّ ُحُبّ ُحُبّ ُحُبّ  ُزيَِّن لِلنَّاِس ُزيَِّن لِلنَّاِس ُزيَِّن لِلنَّاِس ُزيَِّن لِلنَّاِس �: ا�ال أن يأخذه من غ¯ وجه ألن م8ب قلبه þبه واXعلق به كما قال سبحانه َهَواِت الَشّ َهَواِت الَشّ َهَواِت الَشّ النَِّساِء النَِّساِء النَِّساِء النَِّساِء ِمَن ِمَن ِمَن ِمَن  الَشّ

ُمَقنَْطَرةِ 
ْ
ِ̄ ال َقنَاِط

ْ
ُمَقنَْطَرةِ وا:ني� َوال

ْ
ِ̄ ال َقنَاِط

ْ
ُمَقنَْطَرةِ وا:ني� َوال

ْ
ِ̄ ال َقنَاِط

ْ
ُمَقنَْطَرةِ وا:ني� َوال

ْ
ِ̄ ال َقنَاِط

ْ
َمةِ ِمَن  وا:ني� َوال ُمَسَوّ

ْ
َيِْل ال
ْ
rِة َوا ِفَضّ

ْ
َهِب َوال ّzََمةِ ا ُمَسَوّ

ْ
َيِْل ال
ْ
rِة َوا ِفَضّ

ْ
َهِب َوال ّzََمةِ ا ُمَسَوّ

ْ
َيِْل ال
ْ
rِة َوا ِفَضّ

ْ
َهِب َوال ّzََمةِ ا ُمَسَوّ

ْ
َيِْل ال
ْ
rِة َوا ِفَضّ

ْ
َهِب َوال ّzَة ²قيق إلسالم الرجل لكونه قائًما بأمر اهللا  �اËفأداء الز

 .عز وجل كما أمر سبحانه وتعا©
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 ثانياً ثانياً ثانياً 
فكونه sرج الزËة يدل  ،إذ قّرب أمر اهللا ومراده P مراد نفسه و\بوبه هو ،انه وتعا©انه وتعا©انه وتعا©انه وتعا©الزËة د ل P ُحبه هللا سبحالزËة د ل P ُحبه هللا سبحالزËة د ل P ُحبه هللا سبحالزËة د ل P ُحبه هللا سبح    ::::    ثانياً

Nب اهللا ورسوÑ أنه P، بÑ األوامر ال8عية فيؤديها  لعفأن يP اهللا تعا© ما ير�.  
 ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
ح وا:خل، من وجوه كث¯ة، تزتزتزتزUUUU أخالق ا�ز أخالق ا�ز أخالق ا�ز أخالق ا�زUUUU الزËةالزËةالزËةالزËة    ::::ثا�اً sُرج ا�ال تطهره هذه الزËة من  فا�زU اzي، يك� منها الش�

وÙما ®ن اإلنسان قريبًا من اهللا عز وجل 9ما ®ن جوده ، فإن اإلنسان إذا تعود إخراج ا�ال ِ�دُه ¶ود با�ال، الشح وا:خل
gاس �و�ذا ®ن  ،أكaرمضان  ،أجود ا x ن أجود ما يكونËيل فيدارسه القرآن(وÇيل فيدارسه القرآنح� يلقاه جÇيل فيدارسه القرآنح� يلقاه جÇيل فيدارسه القرآنح� يلقاه جÇح� يلقاه ج(  x ديثا�كما جاء 

  .ا�خرج x الصحيح�
 رابعاً رابعاً رابعاً 
حيث أن اإلنسان sرج الزËة وهو يراقب اهللا عز  ،ألن فيها إخالص هللا عز وجل ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا، ت8ح الصدرت8ح الصدرت8ح الصدرت8ح الصدر لز�ـــاةلز�ـــاةلز�ـــاةلز�ـــاةا: : : : رابعاً
x قصة ال	مات ال� أمر اهللا بها  �و�ذا �ا ذكر اa»� ، و�ذا تُثمر x قلبِه االن8اح، وsرجها بطيب نفس وبسخاء، وجل
Ñبن ز�ريا � ،�Ñ يعا صالة اهللا وسالمه ،وتأخر فيهاß بن مريم عليهم Vعي N إما أن تأمر قومك بها أو أنا : فقال

ن اهللا يأمر�م بالصدقة ومثل ُمتصدق كمثل رجل ®ن ن اهللا يأمر�م بالصدقة ومثل ُمتصدق كمثل رجل ®ن ن اهللا يأمر�م بالصدقة ومثل ُمتصدق كمثل رجل ®ن ن اهللا يأمر�م بالصدقة ومثل ُمتصدق كمثل رجل ®ن îîîîوووو( �ف�ن Óا ذكر عليه  ،قام �Ñ بن ز�ريا فذكر �م، آمرهم بها
 .þيث ال يستطيع أن Ñرك يده إطالقًا منها، قيل اzي ليس N منفذاÒرع ا�غلق ا� :ا�ُنäةا�ُنäةا�ُنäةا�ُنäة )عليه ُجنäةعليه ُجنäةعليه ُجنäةعليه ُجنäة

أي تربط ب� أجزائها فقال ف	ما تصدق بدرهم  ،وËنت هذه ا�لقة فيها حلق أي هذه ا�ُنäة من ا�ديد عليه حلق مغلقتها
، نفاقا 9ما زادت اِ�لق انف�®ً زاد إ 9ما ؟فكيف سيكون x آخر األمر ،أو دينار أو Ãو ذلك اÃلت حلقة من هذه ا�لق

واaجاة بنفسه من أعدائه أن يقتلوه وهو مكتف ومقيد بهذه  وباXاW انطلق x إعطاء اaاس اr¯ وا�ال والسالمة
ٍ̄ من ال8ور بإذن اهللا تعا©، األغالل ال� فيه  . فكذلك الُمزU ينجيه اهللا عز وجل من كث

فإن ®ن كذلك فإن أّداها P  ،فإنها من أرËن اÒين وال يتحقق اÒين إال بها ال اإليمانال اإليمانال اإليمانال اإليمانتلحق ا�ؤمن بكمتلحق ا�ؤمن بكمتلحق ا�ؤمن بكمتلحق ا�ؤمن بكم لزËةلزËةلزËةلزËةا: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 
فأنت ح�  )ال يؤمن أحدكم حÑُ ºب ألخيه ما Ñب aفسهال يؤمن أحدكم حÑُ ºب ألخيه ما Ñب aفسهال يؤمن أحدكم حÑُ ºب ألخيه ما Ñب aفسهال يؤمن أحدكم حÑُ ºب ألخيه ما Ñب aفسه( �و�ذا يقول ، الوجه ا�طلوب ®ن Óن يتسابق إ© الكمال

وأن ¶د من ا�ال ، �ذا الفق¯ أن ينعم كما تنعم تعطي زËة مالك أو تُعطي الصدقة ا�ستحبة تعطيها الفق¯ فأنت أحببت
  .و�ذا ®ن هذا د ل P ما x قلبك وËن سببًا x كمال إيمانك وارتفاعه عند اهللا سبحانه وتعا© ،ما �د مثل
وا ، ، ، ، رحامرحامرحامرحاموِصلوا األوِصلوا األوِصلوا األوِصلوا األ، ، ، ، وأطعموا الطعاموأطعموا الطعاموأطعموا الطعاموأطعموا الطعام، ، ، ، أيّها اaاس أفْشوا الّسالمأيّها اaاس أفْشوا الّسالمأيّها اaاس أفْشوا الّسالمأيّها اaاس أفْشوا الّسالم(: �كما قال عليه  الزËة سبب Òخول ا�نةالزËة سبب Òخول ا�نةالزËة سبب Òخول ا�نةالزËة سبب Òخول ا�نة: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 

ّ
وا وَصل
ّ
وا وَصل
ّ
وا وَصل
ّ
وَصل

 .، ألن الزËة أعم من إطعام ا�الفإطعام الطعام هو جزء من إخراج الزËة، )تدخلوا ا�نة بسالمتدخلوا ا�نة بسالمتدخلوا ا�نة بسالمتدخلوا ا�نة بسالم، ، ، ، بالليل واaاس نيامبالليل واaاس نيامبالليل واaاس نيامبالليل واaاس نيام
 سابعاً سابعاً سابعاً 
و�ذا أشاد به  ،و�ذا ®ن إخراج الزËة x اإلسالم مظهر من مظاهر كمال هذا اÒين ،سبب للت�فل االجتماسبب للت�فل االجتماسبب للت�فل االجتماسبب للت�فل االجتما����الزËة : : : : سابعاً

إذ وجدوا أن ا�سلم� يبذلون األموال x  ،سالم الكث¯ من الفقراء x العالمإل اوËن هذا سبب، ب وغ¯هما�نصفون من الغر
أما األديان األخرى ال يوجد بها مثل ذلك بل إما 3يبة Ñتالون x إخراجها بطرق ورشاوى وتالعب x ، مساعدة الفقراء

 .ية وَيْمتَِنع عن ذلكوîما أالّ يدفع شيئًا بال	، ا�سابات وما إ© ذلك
الغÏ أي عالقة نهائيًا وîنما هناك هذا فالفق¯ ليس بينه وب� ، وأيًضا الóائب تأخذها ا�كومات ال يأخذها الفقراءوأيًضا الóائب تأخذها ا�كومات ال يأخذها الفقراءوأيًضا الóائب تأخذها ا�كومات ال يأخذها الفقراءوأيًضا الóائب تأخذها ا�كومات ال يأخذها الفقراء

فتنفقها P الشوارع  ،واسطة وc اÒولة ال� تأخذ هذه األموال �:ًا وال تعطي الفقراء منها إالّ مثل ما تعطي األغنياء
 . وقد تنفق جزء منها P بعض ذوي االحتياجات اrاصة وÃو ذلك ،ائقوP ا�د

ً̄اأما الزËة 
تلف   .فø جزء من ا�Xفل االجتما� ب� أفراد ا�جتمع، اختالفًا كب
 ثامناً ثامناً ثامناً 
وصدقُة الوصدقُة الوصدقُة الوصدقُة ال���ّ� تطفّ تطفّ تطفّ تطفئئئئ غضب  غضب  غضب  غضب (: فإن الّصدقة عموًما تطفئ غضب الرب كما جاء x ا�ديث تطفتطفتطفتطفئئئئ غضب الرب غضب الرب غضب الرب غضب الرب الزËةالزËةالزËةالزËة: : : : ثامناً
تقرب العبد بالفرائض أحب  أن، كما الصدقة ا�ستحبة P حٍد سواءيراد بها والصدقة إذا أطلقت يراد بها الزËة و )الربالربالربالرب

فما يقال أو ما ورد من األحاديث من فضل صدقة اXطوع يكون x الصدقة الواجبة من باٍب أوè ، إ ه من تقربه باaوافل
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 .ه وتعا©فالزËة تطفئ غضب الرب سبحان ،و آكد �ً:ا
فنجد x بعض ا:الد قيام مظاهرات وربما بعض  ،اzين يشعرون ا�رمان الصدقة والزËة تطفالصدقة والزËة تطفالصدقة والزËة تطفالصدقة والزËة تطفئئئئ ثورة الفقراء ثورة الفقراء ثورة الفقراء ثورة الفقراء: : : : تاسعاً تاسعاً تاسعاً تاسعاً 

مع أنها خ�ت -وربما أن جزء من أسباب �اح الشيوعية x وقت من األوقات  ،وغ¯ ذلك ،الفقراء قتل بعض األغنياء
يعÏ من أسباب �احها حاجة  با�رمان فذلك ®ن قيام ا�ورة الشيوعية جزء من �احها أن الفقراء شعروا -وفشلت

 .أما x اإلسالم فال يوجد وهللا ا�مد Åء من ذلك ،الفقراء ومنع األغنياء من أموال واستئثارهم بها
 %�اً %�اً %�اً 
فال  ،ا�سلم ¶د ما يريدألن  ؟�اذا ،®ل®ل®ل®ل����قة واaهب والسطو واالختالسقة واaهب والسطو واالختالسقة واaهب والسطو واالختالسقة واaهب والسطو واالختالس    ،،،،أيضا الصدقة أو الزËة تمنع ا�رائم ا�ا ةأيضا الصدقة أو الزËة تمنع ا�رائم ا�ا ةأيضا الصدقة أو الزËة تمنع ا�رائم ا�ا ةأيضا الصدقة أو الزËة تمنع ا�رائم ا�ا ة: : : : %�اً

بما أنه يأتيه ما يكفيه ويك� وÒه وهللا ا�مد من ، Ñتاج إ© أن ي�ق أو يفعل األمور الُمنكرة ال� هو x غù عنها
لكن لو مّر به ظرف كدين ، ومأمور x ا�قابل بأن يعمل و¶تهد وال ينتظر الصدقات، صدقات ا�سلم� فهو يك� بها

 .دئٍذ N أن يأخذ من الزËة حº يرتفع عنه هذا السبب الُموِجب ألخذهِ الزËةفعن ؛وما إ© ذلك
ِم �ع اهللا عز وجلِم �ع اهللا عز وجلِم �ع اهللا عز وجلِم �ع اهللا عز وجل الزËةالزËةالزËةالزËة: : : : حادي ع8حادي ع8حادي ع8حادي ع8

�� ولع§ بإذن اهللا تعا© x ا�لقة القادمة أ�ح لكم هذا ، سبب من أسباب تَعلسبب من أسباب تَعلسبب من أسباب تَعلسبب من أسباب تَعل��
ِحب أْن أنبَهُكم ، ة الزËة þول اهللا وقوتهوأكمل إن شاء اهللا ا�َِكم ال� اْستنبطها العلماء من م8وعي ،ا�زء ألهميته

ُ
أ

وÙما ازداد اإلنسان تفقًها وتعلًما x دين اهللا عز وجل 9ما ®ن أب´ ، وأن 9ه خ¯ وهللا ا�مد، إ© أن ال8ع 9ه ِحَكم
غغغغََّما sَْ ََّما sَْ ََّما sَْ ََّما sَْ {و�ذا ®ن أخH اaاس هللا هم العلماء  ،وهذا فضُل اهللا يؤتيه من يشاء ،þَِكم الت8يع  ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ  ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ  HَHHH اهللاäَ َ اهللاäَ َ اهللاäَ َ اهللاäَ إِإِإِإِ

ُعلََماءُ 
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
 . ألنهم ينظرون بنور اهللا عز وجل �عرفتهم ب8ع اهللا عز وجل وما اختص به من ا�كم والغايات �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ }ال

    ))))�J�J�J�J((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
أحب  ؛مكَ ا�ِ  ستأنف الìم Pأوقبل أن  ،كلمنا عن ا�كمة من م8وعية الزËة وما فيها من الفوائد اÒينية واÒنيويةت

سواء ظهرت N ا�كمة أو لم  ؛وهو أنه ينب� P ا�سلم دائما أن يعمل باألح�م ال8يعة ،أن أنبه إ© تنبيه x �ية األهمية
ال شك أن ظهور ا�كمة Óا يقويه ويساعده P أداء العبادة P الكمال ألن هذا اإلسالم دين عظيم جاء �لب و ،N تظهر

فإذا ظهرت aا ا�صلحة  ،دين قائم P خ¯ية الب8ية x دنياها وأخراها ،ا�فاسد وتقليلها ا�صالح وتكميلها ودرء
وأما إذا لم  ،اإلنسان P نور من ربه وهو مطم+ فيعمل ،وظهرت aا ا�كمة ف�ن هذا كما قال أهل العلم نور P نور

خاصة إذا ®نت ا�كمة ا�ستنبطة من حكمة  ،ل بذلكن هذا Óا امتحنا به فيجب P اإلنسان أن يعمإتظهر N ا�كمة ف
وقد يكون عليه بعض اإلش�ل اzي يتفاوت من  ،وقد تكون مستنبطة ،م8وعيته قد ال تكون منصوصة x ال8ع

ألنه كما قيل أول  ،وان لم تبد aا فنحن نعمل ،ن بدت aا ا�كمة فا�مد هللافإ ،فنحن نعمل بال8يعة 9ها، شخص إ© آخر
َغيِْب  { ية وصف فيها ا�ؤمن� x القرآن c قوN سبحانهآ

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

ä
zَغيِْب ا

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

ä
zَغيِْب ا

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

ä
zَغيِْب ا

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

ä
zن نؤمن به و} اÃ يzلم  لوفهذا من الغيب ا

N نعرف ا�كمة. 
 وc أن الزËة سبب x تعلم العلوم ال8يعة ألنها جزء كب¯ من اÒين ا�ادية ع8ةتوقفنا x ا�لقة ا�اضية عن ا�كمة 

ومن ثم  ،فإذا ®ن اإلنسان س&U سيضطر إ© أن يعرف األح�م ال8عية ا�تعلقة بالزËة ،هم ر�ن من أرËن اÒينجزء م
 .يتعلم األح�محº سيضطر بعد ذلك إ© أن يسأل أهل العلم أو يقرأ x هذا ا�وضوع ويبحث وóÑ دروس أهل العلم 

Ó ًنوا�ق أيها اإلخوة أن كث¯ا  
×
®zي يذهب للحج ال يسأل أو �ب عليه الزËة وال يزU (سألة �% ا�ف بال يتعلم إذا 9ُ


بط) وsرج زËة بدون أن يسأل أهل العلم أو الصالة وغ¯ها x اتأن كث¯اً منهم يقعون، Ó يتصل بأهل  نو�م رأيت
وما ذاك  ،ب لم تتحقق فيها ال8وطألنها لم � ،إخراجها هب علي�العلم ومشاsنا من يسأل يقول أخرجت الزËة وc ال 
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فالزËة سبب من أسباب تعلم اÒين  ،إال ألنه ¶هل بعض األح�م ال� ال بد من وجودها وال8وط ال� ال بد من وجودها
وîن تعلم فهو مأجور وN ثواب  ،ألنه إن لم يتعلم فهو آثم ،أح�مهبسبب x تعلم ا�كم ال�8 بتفاصيله و ،اإلسال)
 .ا�مد هللا رب العا��عظيم و

وî© من  ؟ما هو نصاب زË÷ و�يف أخرجها حيث أن ا�زU سيحتاج أن يقول ،إذاً الزËة سبب x تعلم العلم ال�8
يتكون معه مع األسئلة وسؤال أهل العلم معرفة ا�كم ال�8  ؟وهل ¶وز أن أعطيها فالن أو أعطيها فالن ،أخرجها

̄ه فكذلك x الصالة مثل ذلك والوضوء مثل ذلك وسائر  ؛فإذا قلنا هذا x الزËة ،فينت8 العلم ،فينقل هذا العلم إ© غ
فإن كث¯اً من ا�سلم� لألسف وأنا أقول كث¯اً وأنا أعÏ ما أقول كث¯  ،وال عÇة -هل ا�اهل� ،أح�م ال8ع مثل ذلك

 اذو� ،عمل بدون علم ®ن ما يفسد �:ا أكÓ gا يصلحومن ي ،يعÏ يعملون بدون علم ،منهم يعملون ولكن ال يعلمون
فأفتوه بغ¯ علم  ،...فقالوا P ابنك جت مائة وP ا�رأة كذا و�ذا من  ،فسأل ،ة أحد األشخاصمرأالرجل اzي زنا ابنه با

W رخصة أ�  والرجل اzي ®ن x الغزو فأصابته جنابة وفيه شجة فسأل هل �دون، وعمل بغ¯ علم وحصل ما حصل
قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا حيث لم يعلموا فإنما قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا حيث لم يعلموا فإنما قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا حيث لم يعلموا فإنما قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا حيث لم يعلموا فإنما (: فقال �فغضب اa»  ،ال �د لك رخصة فاغتسل فمات: أتيمم؟ فقالوا

، فالواجب P ا�سلم أيها اإلخوة أنه يعتÏ باألح�م ال8عية ويتعلمها حº تكون موافقة لل8ع ) شفاء ال  السؤالشفاء ال  السؤالشفاء ال  السؤالشفاء ال  السؤال
 .دية ع8ة وc أن الزËة سبب x تعلم األح�م ال8عية كسائر األح�م P وجه العمومهذه وقفة عند ا�كمة ا�ا

ما ما ما ما (: �فø من ا�كم تن� ا�ال وتزيده و�ذا قال  ،هذا مر معنا x تعريف الزËة :الزËة تنالزËة تنالزËة تنالزËة تن���� ا�ال وتطهره ا�ال وتطهره ا�ال وتطهره ا�ال وتطهره: : : : ا�انية ع8ةا�انية ع8ةا�انية ع8ةا�انية ع8ة
 ،قالوا واهللا ز�ينا فزادت أمواaا ،خاصاً قالوا W هذا الìموأنا أعرف أش ،ا�ال ين� ،)نقص مال من صدقه بل تزده بل تزدهنقص مال من صدقه بل تزده بل تزدهنقص مال من صدقه بل تزده بل تزدهنقص مال من صدقه بل تزده بل تزده

و�د وهللا ا�مد أن ا�ز�� وأن ا�نفق� هم أكg اaاس أمواال  ،ز�ينا فارتفعت أسعارنا وما إ© ذلك من اr¯ اzي هم فيه
 .وأ�ح اaاس صدورا وهللا ا�مد وا�نة

̄ات: : : : ا�ا�ة ع8ةا�ا�ة ع8ةا�ا�ة ع8ةا�ا�ة ع8ة rنزول ا x ة سببË̄اتالز rنزول ا x ة سببË̄اتالز rنزول ا x ة سببË̄اتالز rنزول ا x ة سببËة أموا�م إال (: �كما قال الرسول : الزËة أموا�م إال وما منع قوم زËة أموا�م إال وما منع قوم زËة أموا�م إال وما منع قوم زËمنعوا القطر من السماءمنعوا القطر من السماءمنعوا القطر من السماءمنعوا القطر من السماءوووووما منع قوم ز( 
أعظم األسباب  من و�ذا ®نت الصدقات ،واaاس تعرف هذا جيدا ،فعدم إخراج الزËة سبب x إمساك ا�طر عن األرض

ث اrطيب اaاس P االستغفار وÑ( وzلك يذكر أهل العلم x كتاب الصالة باب صالة االستسقاء ،ا�وجبة لöول ا�طر
 .ألنها سبب x نزول ا�طر )والصدقة

R امرئ يوم القيامة x ظل R امرئ يوم القيامة x ظل R امرئ يوم القيامة x ظل R امرئ يوم القيامة x ظل (: �لقول اa»  ،والعياذ باهللا :الزËة الزËة الزËة الزËة ����اة من اaار ومن حرها يوم القيامةاة من اaار ومن حرها يوم القيامةاة من اaار ومن حرها يوم القيامةاة من اaار ومن حرها يوم القيامة: : : : الرابعة ع8ةالرابعة ع8ةالرابعة ع8ةالرابعة ع8ة
اجعل هذا  ،ما يóك ،الظلهذه نعمة عظيمة من اهللا عز وجل أن يكون اإلنسان x ظل صدقته فأنت كÇ× هذا ) صدقتهصدقتهصدقتهصدقته

 .الظل كب¯اً بأن 
رج من األموال ال�ء الكث¯
فهذه نعمة ) وصدقة الوصدقة الوصدقة الوصدقة ال���� تطف تطف تطف تطفئئئئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء غضب الرب وتدفع ميتة السوء غضب الرب وتدفع ميتة السوء غضب الرب وتدفع ميتة السوء( �كما قال  :الزËة تدفع ميتة السوءالزËة تدفع ميتة السوءالزËة تدفع ميتة السوءالزËة تدفع ميتة السوء: : : : اrامسة ع8ةاrامسة ع8ةاrامسة ع8ةاrامسة ع8ة

ْمَوالَُهْم     �لكن كقوN سبحانه  ،كونك 
رج الزËة الواجبة ýا أو 
رجها عالنية ا�ال واحدة ،عظيمة
َ
يَن ُفنِْفُقوَن أ ِ

ä
zْمَوالَُهْم ا

َ
يَن ُفنِْفُقوَن أ ِ

ä
zْمَوالَُهْم ا

َ
يَن ُفنِْفُقوَن أ ِ

ä
zْمَوالَُهْم ا

َ
يَن ُفنِْفُقوَن أ ِ

ä
zا

غغغغِيًَة ِيًَة ِيًَة ِيًَة 
َ
ا وََعال
َ
ا وََعال
َ
ا وََعال
َ
ا وََعال >> >>ýِ َهاِرäaيِْل َواäبِاللýِ َهاِرäaيِْل َوا

ä
يِْل َواäaَهاِر ýِبِالل
ä
يِْل َواäaَهاِر ýِبِالل
ä
قد يlجح اإلعالن أحيانا  ،وهذا راجع إ© حسب ا�صلحة هذا وهذا، زئفاإلنفاق 9ه جا �بِالل

تأثره وخوفه من هذا يرجع إ© الُمعطى وî© الُمعطي نفسه P حسب إيمانه و ،وقد يlجح ال� أحيانا P حسب ا�ال
 .وما إ© ذلك) كيف تعطيÏ أمام اaاس وما إ© ذلك(وللمعَطى انكسار قلبه أو غضبه  ،الرياء

أن اÒ%ء والصدقة يعا�ان ا:الء اzي يöل أن اÒ%ء والصدقة يعا�ان ا:الء اzي يöل أن اÒ%ء والصدقة يعا�ان ا:الء اzي يöل أن اÒ%ء والصدقة يعا�ان ا:الء اzي يöل (: x حال الصدقة قال �كما ذكر اa»  :الزËة تعالج ا:الءالزËة تعالج ا:الءالزËة تعالج ا:الءالزËة تعالج ا:الء: : : : السادسة ع8ةالسادسة ع8ةالسادسة ع8ةالسادسة ع8ة
أن الصدقة تطفأن الصدقة تطفأن الصدقة تطفأن الصدقة تطفئئئئ    (كما مر معنا  تكفر اrطاياأيضا  ،%ء P وجه اrصوصطبعا هو ورد x اÒ )تلجان معهتلجان معهتلجان معهتلجان معهععععويويويوي من السماءمن السماءمن السماءمن السماء

حديث هذا لفظ ) اrطيئة كما يطفاrطيئة كما يطفاrطيئة كما يطفاrطيئة كما يطفئئئئ ا�اء اaار ا�اء اaار ا�اء اaار ا�اء اaار    ئئئئوالصدقة تطفوالصدقة تطفوالصدقة تطفوالصدقة تطف(وÍ بعض الروايات ) غضب الرب وتدفع ميتة السوءغضب الرب وتدفع ميتة السوءغضب الرب وتدفع ميتة السوءغضب الرب وتدفع ميتة السوء
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 .صحيح x س الlمذي
وîال ربما لو جلسنا معكم وجها لوجه  ،العجالةال� يعÏ نستطيع Ãن نلخصها x هذه  ةهذه باختصار ِحكم الزËة الوارد

و/ واحد منكم استخرج فائدة لوصلت الفوائد ربما إ© Ìس� أو أكg من ذلك فإن �ع اهللا عز وجل �ع عظيم 
    .م§ء با�كم وهللا ا�مد

    ا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األول
 اً اً اً معاذمعاذمعاذمعاذ    ��ا بعث اa» �ا بعث اa» �ا بعث اa» �ا بعث اa» :  أنه قالأنه قالأنه قالأنه قال    عن ابن عباس رعن ابن عباس رعن ابن عباس رعن ابن عباس ر���� اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما

    ،،،،إنك تأ÷ قوما من أهل الكتابإنك تأ÷ قوما من أهل الكتابإنك تأ÷ قوما من أهل الكتابإنك تأ÷ قوما من أهل الكتاب    : (: (: (: (    إ© ا من قال Nإ© ا من قال Nإ© ا من قال Nإ© ا من قال N    اً
فأعلمهم أن اهللا افlض فأعلمهم أن اهللا افlض فأعلمهم أن اهللا افlض فأعلمهم أن اهللا افlض     ؛؛؛؛فإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلك    ،،،،فليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً رسول اهللافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً رسول اهللافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً رسول اهللافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً رسول اهللا

فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم     ؛؛؛؛فإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلك    ،،،،عليهم Ìس صلوات x ا وم والليلةعليهم Ìس صلوات x ا وم والليلةعليهم Ìس صلوات x ا وم والليلةعليهم Ìس صلوات x ا وم والليلة
حديث متفق حديث متفق حديث متفق حديث متفق  )واتِق دعوة ا�ظلوم فإنها ليس بينها وب� اهللا حجابواتِق دعوة ا�ظلوم فإنها ليس بينها وب� اهللا حجابواتِق دعوة ا�ظلوم فإنها ليس بينها وب� اهللا حجابواتِق دعوة ا�ظلوم فإنها ليس بينها وب� اهللا حجاب    ،،،،وîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�م    �ثم قال N ثم قال N ثم قال N ثم قال x،،،،     N فقرائهمx فقرائهمx فقرائهمx فقرائهم    lدlدlدlدفففف

 .حديث عظيم م§ء بالفوائد ال8عية ال� سأذكرها لكم إن شاء اهللا تعا© ،حديث ابن عباسمن  عليهعليهعليهعليه
بعث معاذا إ© ا من قال N إنك تأ÷  ح� �أن اa»  هذا ا�ديث حديث ابن عباس Çs فيه ابن عباس ر� اهللا عنهما

 .قوما أهل كتاب
وc أن اإلنسان إذا أرسل إنسانا إ© أي Åء أن Ñصل به أن يوصيه ويأمره بما يصلح شأنه وشأن ما هو  وÍ هذا فائدةوÍ هذا فائدةوÍ هذا فائدةوÍ هذا فائدة � 

تعلمه كيف  ،ب كيف يت	م معهتعلمه األد ،أرسلت ابنك إ© رجل أرسلته كذا ،فأرسلت ابنك إ© ا�درسة ،مرسل بشأنه
وهذا وجه تربوي x أن اإلنسان ال يأمر ويlك ا�أمور سبهلال هكذا ال يوضح N  ،وتعطيه ما يعينه P أداء ا�همة ،يقول

̄ه، فبعض األمور  .إذا أرسل أحداً أن يوضح N سواء ®ن ابنا أو تلميذا أو زوجا أو غ
  :) كتابكتابكتابكتابإنك تأ÷ قوما أهل إنك تأ÷ قوما أهل إنك تأ÷ قوما أهل إنك تأ÷ قوما أهل  (:�قوN : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 «aا� إ© اهللا عز وجل ينب� عليه أن يعلم ويتصور حال  ؛إنك تأ÷ قوما أهل كتاب: ��ا قال اÒأفادنا هذا أن ا
xحا�م ،هل هم أهل �ك أو أهل بدعة ،وما ينت8 عندهم من أشياء خطأ ا�دعوين ومستواهم ا�قا P ألن  ،ويتعرف

مثل الطبيب اzي يعالج ا�ريض ال بد أول Åء أن  ،م x إعطائهم ما يناسبهممعرفة واقع ا�دعوين مطلب أو أمر مه
ثم يعرف أن هذا ا�ريض يتعاX أدوية لعالج مرض  ،هذا أوال ،ويعرف أن هذا ا�ريض مريض بهذا اÒاء ،يشخص ا�رض

لطبيب أنه ال يعطيه أدوية فمعرفة حاN بهذا الش� تساعد ا ،آخر غ¯ اzي جاء من أجله أن يعالج هذا ا�ريض عنده
و�ذا �د أنهم يستعملون ا�لفات  ،أو تؤثر عليها أو يعطيه ازدواجية x اÒواء ،غلط تتفاعل عكسيا مع األدوية األخرى

فكذلك اÒعوة ال� c حياة القلوب وصالحها ال بد أن Ãرص أن نعرف حال ا�دعوين قدر  ،هذا x اÒنيا ،وما إ© ذلك
فإن لم نعلم فإن عندنا أصوالً وثوابت نت	م عليها وهللا ا�مد نستطيع من خال�ا أن  ،ن علمنا فهذا ما يعنينافإ ،ا�ستطاع
وÍ ) إنك تأ÷ قوما من أهل الكتابإنك تأ÷ قوما من أهل الكتابإنك تأ÷ قوما من أهل الكتابإنك تأ÷ قوما من أهل الكتاب(: �وقد دل عليها هذا ا�ديث بقوN  لكن معرفة حال ا�دعوين مهمة ،ننطلق
 ) إنك تأ÷ قوما أهل كتابإنك تأ÷ قوما أهل كتابإنك تأ÷ قوما أهل كتابإنك تأ÷ قوما أهل كتاب(: رواية

ً
فليس عندهم Åء ®لوثني� وË:وذي� وËلشيوعي� وغ¯هم من  ،أي أنهم ليسوا جهاال

̄ه ،اzين ينكرون اإلN أو غ¯ ذلك ون بأن اهللا رب ولكنهم ي�8ون معه غ عندهم كتاب سماوي فيه تعا م ، فإنهم يقر�
هذه اXعا م الطيبة  ،يبة ال تزالُحر×َف شيئاً كث¯اً منها نعم لكن فيها تعا م ط ،طيبة لم ²رف اXوراة واإل�يل بكاملها

ة اrلق وc أمور تتفق فيها اÒيانات كما قال  Ãن معا� األنبياء أبناء عالت Ãن معا� األنبياء أبناء عالت Ãن معا� األنبياء أبناء عالت Ãن معا� األنبياء أبناء عالت : (�وهذه األصول ال� جاءت وc ̧ر
ºأبونا واحد وأمهاتنا شºأبونا واحد وأمهاتنا شºأبونا واحد وأمهاتنا شºين دين واحد )أبونا واحد وأمهاتنا شÒا�  ،والعقيدة واحدة ،أي أن اÒلكن هناك حصل ²ريف وتغي¯ فتنبه وأنت ا

 .إ© هذاإ© اهللا 
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أو مثل  ،أنك إذا جئت هؤالء ال تظن أنهم مثل كفار قريش ،إذن افهم يا معاذ ما أرسلك إ ه """"إنك تأ÷ قوما أهل كتابإنك تأ÷ قوما أهل كتابإنك تأ÷ قوما أهل كتابإنك تأ÷ قوما أهل كتاب"""" �
أي إنك تأ÷ قوما نزل بهم  ،إنك تأ÷ قوماً أهل كتاب، ال ،أنهم ®نوا P ال8ك والوثنية ،قومك األنصار أنهم ال يعلمون

 .ا Óا يدل P ما ذهبنا إ ه قبل قليلوهذ ،كتاب ولكنه ُحر×ف
األشياء ال� يبدأ بها اإلنسان  األو اتاألو اتاألو اتاألو ات، هذا الlتيب يسØ بفقه األو ات واألولويات "فليكن أول ما تدعوهم إ هفليكن أول ما تدعوهم إ هفليكن أول ما تدعوهم إ هفليكن أول ما تدعوهم إ ه"�
سب أنا قد أرتب عندي مثال ع8ة أعمال أقوم بها مثال ا وم أرتبها P ح، ترتبها þسب أهميتها واألولوياتواألولوياتواألولوياتواألولويات، فأول أوال

أرتبها P حسب  ،هذا هو ما صار x ا�عاملة هذي وبكرة عندي كذا ،لكن قد أرتبها P حسب األو ات ،األعمال
وîنما يتم P  ؛لكن الlتيب x أمور اÒعوة واألمور األو ة ال يتم P حسب الزمان، ترتيبها الزما� وهنا يص¯ أو ات

وأوè ما تدعوهم  " إنك تأ÷ أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ هإنك تأ÷ أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ هإنك تأ÷ أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ هإنك تأ÷ أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ ه" " " " : قال �فاa»  ،أي األهميات ،حسب األولويات
ألن  ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا """"فليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا" ،إ ه ال يمكن أن يكون أول إال هو أحق باXقديم

̄ه قالو�ذا جاء x بعض الروايات x الصحيح x اXوحيد أعظم ما يطلب من العبد P اإلطالق و كن و كن و كن و كن (:  ا:خاري وغ
فدل P تقديم اXوحيد P سائر  ،اهللا عز وجلاهللا عز وجلاهللا عز وجلاهللا عز وجلأي يوحدوا أي يوحدوا أي يوحدوا أي يوحدوا     )ههههيوحدويوحدويوحدويوحدووووو(وÍ رواية ) أول ما تدعوهم إ ه أن يعبدوا اهللاأول ما تدعوهم إ ه أن يعبدوا اهللاأول ما تدعوهم إ ه أن يعبدوا اهللاأول ما تدعوهم إ ه أن يعبدوا اهللا

أياً ®ن ا�دعوين P حال رديئة من اrطأ ومن الزنا ومن �ب اrمر ومن القتل ومن  ،األعمال وP سائر ا�دعوات
 .هذا 9ه ال Åء أمام اXوحيد ،إلخ.... سفك اÒماء

بُُدوا اهللاäَ �: و�ذا ®نت دعوة األنبياء ßيعاً  � ْ َäبُُدوا اهللا ْ َäبُُدوا اهللا ْ َäَقاَل يَا قَْوِم اقققْقبُُدوا اهللا َقاَل يَا قَْوِم اَ َقاَل يَا قَْوِم اَ رَْسلْنَا نُوحاً إِ©َ قَْوِمِه فففَفَقاَل يَا قَْوِم اَ
َ
َقْد أ
َ
 قَْوِمِه َول

َ
نَا نُوحاً إِ©

ْ
رَْسل
َ
َقْد أ
َ
 قَْوِمِه َول

َ
نَا نُوحاً إِ©

ْ
رَْسل
َ
َقْد أ
َ
 قَْوِمِه َول

َ
نَا نُوحاً إِ©

ْ
رَْسل
َ
َقْد أ
َ
َخاُهْم � �َول

َ
َخاُهْم َُموَد أ
َ
َخاُهْم َُموَد أ
َ
َخاُهْم َُموَد أ
َ
رَْسلْنَا إِ©َ ععععَُموَد أ

َ
َقْد أ
َ
 َول

َ
نَا إِ©
ْ
رَْسل
َ
َقْد أ
َ
 َول

َ
نَا إِ©
ْ
رَْسل
َ
َقْد أ
َ
 َول

َ
نَا إِ©
ْ
رَْسل
َ
َقْد أ
َ
َول

 َäبُُدوا اهللا ْ َäبُُدوا اهللا ْ َäبُُدوا اهللا ْ َäِن اقققْقبُُدوا اهللا
َ
ِن اَصاِ�اً أ
َ
ِن اَصاِ�اً أ
َ
ِن اَصاِ�اً أ
َ
نَا ِمن � �َصاِ�اً أ

ْ
رَْسل
َ
نَا ِمن َوَما أ

ْ
رَْسل
َ
نَا ِمن َوَما أ

ْ
رَْسل
َ
نَا ِمن َوَما أ

ْ
رَْسل
َ
بُُدونِ َوَما أ بُُدونِ ْ بُُدونِ ْ نَا فَاقققْقبُُدونِ ْ

َ
 أ
ä
َ إِال
َ
Nِإ 
َ
نäُه ال
َ

نَا فَا
َ
 أ
ä
َ إِال
َ
Nِإ 
َ
نäُه ال
َ

نَا فَا
َ
 أ
ä
َ إِال
َ
Nِإ 
َ
نäُه ال
َ

نَا فَا
َ
 أ
ä
َ إِال
َ
Nِإ 
َ
نäُه ال
َ
ِْه كككك ِْه ِ إِ َ
َ
ِْه ِ إِ 
َ
ِْه ِ إِ 
َ
بِْلَك ِمن رäُسوٍل إِالä نُو6ِ666 إِ   نُوَ

ä
بِْلَك ِمن رäُسوٍل إِال  نُوَ
ä
بِْلَك ِمن رäُسوٍل إِال  نُوَ
ä
إذاً اXوحيد قبل R  �قققَقبِْلَك ِمن رäُسوٍل إِال

ال ¶مع ا�سلم� وال يؤلف ب� قلوبهم وال  ،مهما قال اaاس أن اXوحيد غ¯ مهم فهذا غ¯ صحيح ،Åء وقبل أي Åء
يَن آَمنُوا �: و�ذا يقول اهللا عز وجل ،ين´هم P عدوهم إال اXوحيدوال  ،يصلح شأنهم وال حا�م إال اXوحيد ِ

ä
zا ُäيَن آَمنُوا وََعَد اهللا ِ
ä
zا ُäيَن آَمنُوا وََعَد اهللا ِ
ä
zا ُäيَن آَمنُوا وََعَد اهللا ِ
ä
zا ُäوََعَد اهللا

 ä َ ä َ ä َ äَ َُمك× بِْلِهْم َو َ َُمك×َ
َ
بِْلِهْم َو  َُمك×َ
َ
بِْلِهْم َو  َ

َُمك×
َ
يَن ِمن قققَقبِْلِهْم َو  ِ

ä
zرِْض َكَما اْستَْخلََف ا

َ ْ
يَْستَْخِلَفنäُهم xِ األ

َ
اِ�َاِت ل äيَن ِمن ِمنُكْم وََعِملُوا الص ِ

ä
zرِْض َكَما اْستَْخلََف ا

َ ْ
يَْستَْخِلَفنäُهم xِ األ

َ
اِ�َاِت ل äيَن ِمن ِمنُكْم وََعِملُوا الص ِ

ä
zرِْض َكَما اْستَْخلََف ا

َ ْ
يَْستَْخِلَفنäُهم xِ األ

َ
اِ�َاِت ل äيَن ِمن ِمنُكْم وََعِملُوا الص ِ

ä
zرِْض َكَما اْستَْخلََف ا

َ ْ
يَْستَْخِلَفنäُهم xِ األ

َ
اِ�َاِت ل äِي اْرتَ!!!َ! لَُهمْ َ لَُهمْ َ لَُهمْ َ لَُهمْ ِمنُكْم وََعِملُوا الص

ä
zِي اْرتَ لَُهْم ِدينَُهُم ا
ä
zِي اْرتَ لَُهْم ِدينَُهُم ا
ä
zِي اْرتَ لَُهْم ِدينَُهُم ا
ä
zلَُهْم ِدينَُهُم ا     

ْمنا
َ
ْمناَْعِد َخْوفِِهْم أ
َ
ْمناَْعِد َخْوفِِهْم أ
َ
ْمناَْعِد َخْوفِِهْم أ
َ
ن ننننَْعِد َخْوفِِهْم أ äُهم م× َa ُبَد× ن َو َ äُهم م×

َ
a ُبَد×
َ
ن َو  äُهم م×

َ
a ُبَد×
َ
ن َو  äُهم م×

َ
a ُبَد×
َ
ًَو  ُ�وَن Âِ َشيْئاً � :ولم يكتِف بهذا فقال�َفْعبُُدونÏَِ َفْعبُُدونÏَِ َفْعبُُدونÏَِ َفْعبُُدونÏَِ � ما هو ال8ط؟ما هو ال8ط؟ما هو ال8ط؟ما هو ال8ط؟ �� ُ�وَن Âِ َشيْئاً ال ي8ُِْ ُ�وَن Âِ َشيْئاً ال ي8ُِْ ُ�وَن Âِ َشيْئاً ال ي8ُِْ أكد هذا بقوN � ال ي8ُِْ

 .ال ي8ك به شيئا
لمون ا وم ببالء أعظم واهللا ما بُ§ ا�سو، وال بد من االهتمام به ،ومطلب مهم ال بد من العناية به ،اXوحيد مطلب أساس 

ونأمرهم  ،ونأمرهم بأن يتعاملوا مع غ¯ ا�سلم� بطريقة كذا ،ال أوال نأمرهم أال يطففوا ا�&ان: قالوا ؟من كونهم ماذا
ولو علموا أن ما x اXوحيد من اr¯ �م x دنياهم وأخراهم وأن من وحد اهللا وعرف اهللا حق ، وتر�وا اXوحيد ،ونأمرهم
فليس ا�وحد اrالص هللا عز وجل كمثل رجل ال  ،وتغ¯ سائر أحواN ،وتغ¯ت عبادته ،وتغ¯ صومه ،غ¯ت صالتهمعرفته ت

اzي يعرف معù ال ! ؟اzي يعرف معù ال ¬ إال اهللا مثل رجل ال يعرف معù ال ¬ إال اهللا ،يعرف عن اهللا عز وجل شيئاً 
فثلك ال بد أن  ،بينما اzي ال يعرف معناها يقع ،أو sالفها أو ينقص من كما�ا¬ إال اهللا ال يمكن أن يقع فيما يناقضها 

ة اهللا عليه ح� سأN بعضهم عندما ®ن  زو�ذا ®ن شيخنا الشيخ عبد العزي ،يتعلم اإلنسان اXوحيد أوال بن باز ̧ر
بعض اإلخوة ا�جاهدين x ذلك الوقت ®ن يقول N  ؛الزحف الشيو� اجتاح القرى x ا:الد اإلسالمية x أفغانستان

وÃن  ،يقولون N يا سماحة الشيخ Ãن نöل x قرية نقابل أهلها فيهم �ك وال يُصلون ويستعملون ا�خدرات وما إ© ذلك
أ وأنه ال \الة إن لم ي�lوها و�ذا سيقتلون فأي Åء نبد ،نعلم أنه بعد ثالثة أيام أو Ìسة أيام سيصلهم الزحف الشيو�

 به؟
وا دخلوا ا�نة ،بدؤوا باXوحيدا: قال �م الشيخ

�
لكن لو علمتموهم الصالة  ،إنهم وîن قتلوا وهم P اXوحيد ولو لم يُصل
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ألن  ،األح�م وأدوا Å Rء ولكن عندهم Åء من ال8ك فإن اهللا عز وجل ال يغفر ذلك �م أبدا روالصوم وا�ج وسائ
ن ي8ََُْك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاءُ     إِنä اهللاä إِنä اهللاä إِنä اهللاä إِنä اهللاä �اهللا عز وجل يقول 

َ
 َفْغِفُر أ

َ
ن ي8ََُْك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاءُ ال

َ
 َفْغِفُر أ

َ
ن ي8ََُْك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاءُ ال

َ
 َفْغِفُر أ

َ
ن ي8ََُْك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاءُ ال

َ
 َفْغِفُر أ

َ
 .�ال
ولكن نقول ¶ب علينا أن نتعلم اXوحيد سواء كنا أساتذة جامعات أو  ،وال نقول كذا ،Ãن طبعا ال نكفر ا�سلم�

وهو اzي يفرق بيننا وب�  ،وحيدx دولة أو كنا معلم� أو كنا مهندس� أو أطباء ال بد أن نتعلم اX مسئول�كنا 
إذا ®ن أبو جهل  ؟فإذا ®ن ال يعرف معناها فما الفائدة ،و�ذا ®ن الفرق ب� ا�سلم وغ¯ ا�سلم هذه ال	مة ،ا���8

لعرب قولوا ال ¬ إال اهللا 9مة تدين لكم بها ا ��ا قال �م اa»  ،أعلم من كث¯ من ا�سلم� بال ¬ إال اهللا لألسف
9مة تدين لكم بها العرب والعجم ع8  ،وربك يا \مد ع8 9مات نعطيك ؟� ماذا قال أبو جهل �حمد ،والعجم

أبو (لكنه رجل فاسق رجل جاهل -علم ذلك العر= الفصيح  ،قولوا ال ¬ إال اهللا �فلما قال �م اa»  ،9مات نعطيك
ألنه يعرف أن معù ال ¬ إال اهللا أنها تن� R معبود من دون اهللا عز  ، فقال أما هذه يا \مد فال ،علم و�ره وجحد -)جهل

 ،فقال أما هذه يا \مد فال ما نعطيك إياها ،وجل ال و: وال قريب وال بعيد وال ي´ف Åء من العبادة إال هللا عز وجل
رِ { :صدر سورة ص �و�ذا أنزل اهللا عز وجل بعد ذلك P نبينا  ،ألنه يعرف معù ال ¬ إال اهللا

ْ
ك ×zُقْرآِن ِذي ا

ْ
رِ ص َوال

ْ
ك ×zُقْرآِن ِذي ا

ْ
رِ ص َوال

ْ
ك ×zُقْرآِن ِذي ا

ْ
رِ ص َوال

ْ
ك ×zُقْرآِن ِذي ا

ْ
 }ص َوال

اٌب { قال äَ�فُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذ
ْ
نُْهْم َوقَاَل ال اٌب نِذٌر م× äَ�فُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذ
ْ
نُْهْم َوقَاَل ال اٌب نِذٌر م× äَ�فُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذ
ْ
نُْهْم َوقَاَل ال اٌب نِذٌر م× äَ�فُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذ
ْ
نُْهْم َوقَاَل ال نِذٌر م× �� ن َجاءُهم م��

َ
ن َجاءُهم موََعِجبُوا أ
َ
ن َجاءُهم موََعِجبُوا أ
َ
ن َجاءُهم موََعِجبُوا أ
َ
ٌء ُعَجاٌب }}}}IIII{{{{وََعِجبُوا أ ْ ٌء ُعَجاٌب َ ْ ٌء ُعَجاٌب َ ْ ٌء ُعَجاٌب َ اً َواِحداً إِنä َهَذا لَ���َ�ْ

َ
لَِهَة إِ�

ْ
َجَعَل اآل

َ
َأ اً َواِحداً إِنä َهَذا ل

َ
لَِهَة إِ�

ْ
َجَعَل اآل

َ
َأ اً َواِحداً إِنä َهَذا ل

َ
لَِهَة إِ�

ْ
َجَعَل اآل

َ
أ

َ اً َواِحداً إِنä َهَذا ل
َ
لَِهَة إِ�

ْ
َجَعَل اآل

َ
 ....}}}}أ

ذا ا�ديث العظيم P رسول يأ÷ قوما ثقافتهم قديمة وعلمهم فعR ¹ حال أردت أن أوصل لكم هذه الرسالة من خالل ه
وÍ  ))))إنك تأ÷ قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللاإنك تأ÷ قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللاإنك تأ÷ قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللاإنك تأ÷ قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا((((قديم ومع هذا يقول �م هذا الìم 

x بعض  ) اهللا وأن \مد رسول اهللا اهللا وأن \مد رسول اهللا اهللا وأن \مد رسول اهللا اهللا وأن \مد رسول اهللاشهادة أن ال ¬ إالشهادة أن ال ¬ إالشهادة أن ال ¬ إالشهادة أن ال ¬ إال((((    ))))أن يعبدوا اهللاأن يعبدوا اهللاأن يعبدوا اهللاأن يعبدوا اهللا(x رواية  )أن يوحدوا اهللا وال ي�8وا به شيئاأن يوحدوا اهللا وال ي�8وا به شيئاأن يوحدوا اهللا وال ي�8وا به شيئاأن يوحدوا اهللا وال ي�8وا به شيئا(رواية 
وأحيانا ال  ،لكن أحيانا تذكر كتأكيد ،ن الشهادة إذا أطلقت ال ¬ إال اهللا دخل معها \مد رسول اهللا تلقائياأل ،الروايات
 .�لو ذكرت شهادة أن ال ¬ إال اهللا يدخل فيها اإليقان واإليمان بشهادة نبينا الكريم  ،تذكر
""""z فإن هم أجابوكz فإن هم أجابوكz فإن هم أجابوكz لك ما ينفع تدعوهم إ© الصالة """"لكلكلكلكفإن هم أجابوكz ؟�اذا ،إذا ما أجابوك  «aفإن فإن فإن فإن " فقال إن هم أجابوك �ألنها رتبها ا

 ،ألنك أنت رسول تدعوهم إ© اXوحيد ،ومفهوم ا�خالفة إن هم لم ¶يبوك فال تتعب نفسك معهم ،"هم أجابوك فأعلمهمهم أجابوك فأعلمهمهم أجابوك فأعلمهمهم أجابوك فأعلمهم
Ãن  ،وهذا روح دين وهذا كمال دين أيها اإلخوة ،خذ منهم ا�زيةألنهم يبقون P دينهم ويأ ،تأخذ منهم ا�زية ذفعندئ

 ُمْؤِمنِ�َ {كما قال اهللا عز وجل 
ْ
نَت تُْكرِهُ اäaاَس َحäº يَُكونُوا

َ
فَأ
َ
 ُمْؤِمنِ�َ أ

ْ
نَت تُْكرِهُ اäaاَس َحäº يَُكونُوا

َ
فَأ
َ
 ُمْؤِمنِ�َ أ

ْ
نَت تُْكرِهُ اäaاَس َحäº يَُكونُوا

َ
فَأ
َ
 ُمْؤِمنِ�َ أ

ْ
نَت تُْكرِهُ اäaاَس َحäº يَُكونُوا

َ
فَأ
َ
اzي ما يريد اÒين  ،اzي يريد اÒين يدخل x اÒين }أ

وال  ،ريال �Jريال أو  ¤�بأمواaا ا وم ما تش�  يعÓ Ïكن ربما ،يب] يأمن P ماN وعرضه فيدفع ا�زية وÅ cء يس¯
هذا ديننا وهذا �عنا أيها  ،Åء أمام سنة ®ملة يدفعها لقاء حفاظ ا�سلم� P دمه وP عرضه وماN وما إ© ذلك

ه وما إ© وÙما ازداد اإلنسان به بص¯ة وعلم 9ما ®ن أ�ح صدرا وأبرك P نفسه وîخوانه وأهل بيته وßاعت ،اإلخوة
 .ذلك

    ))))�I�I�I�I((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
معاذاً  �x بعث اa»  ،®ن حديثا x ا�لقة السابقة عن حديث ابن عباس اzي خرجه ا:خاري ومسلم x صحيحهما

ف�ن آخر ما  ،وتكلمنا عن مطلع هذا ا�ديث وما فيه من الفوائد ال� ينب� P طالب العلم االهتمام بها ،إ© ا من
 Nرسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    اااافليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مدفليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مدفليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مدفليكن أول ما تدعوهم إ ه شهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مد(: �تكلمنا عنه قو.( 

وأنه هو سبب توحد ا�سلم� واجتماعهم وقوتهم P  ،وأنه هو سبب اaجاح والفالح ،ة باXوحيدءوقد بينت أهمية ا:دا 
فإن كتاب اهللا عز وجل م§ء باXوحيد أكgه  ،إ© اهللا و/ معلم أن يعù بهذا عناية كب¯ة ، وأنه ينب� R P داٍع عدوهم
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عث اa» وقد بُ  ،وأما تفريعاتها و�ائطها وما إ© ذلك فقد جاءت x السنة اaبوية ،وجاءت فيه أصول األح�م ،x اXوحيد
الثة و�ذا ®نت ث ،فمكث ثالثة ع8 %ما x مكة يدعو إ© اXوحيد ولم تفرض عليه من الفرائض إال الصالة فقط �

إ© ا�دينة مكث فيها ع8 سن� ®ن القرآن يöل  �ثم �ا انتقل  ،ع8 %م وÙها مليئة باXوحيد تقريرا N وتأكيدا عليه
 .عليه باXوحيد وبالعبادات وبالسلوك وغ¯ها

ل	مة العظيمة يا معاذ وأعطوك ا )فإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلك(قال  �فالرسول ، ومن هنا ®ن ينب� علينا العناية باXوحيد �
هذه  )أن اهللا افlض عليهم Ìس صلوات x ا وم والليلةأن اهللا افlض عليهم Ìس صلوات x ا وم والليلةأن اهللا افlض عليهم Ìس صلوات x ا وم والليلةأن اهللا افlض عليهم Ìس صلوات x ا وم والليلة( "فأخÇهمفأخÇهمفأخÇهمفأخÇهم"وÍ بعض الروايات  )فأعلمهمفأعلمهمفأعلمهمفأعلمهم(ال� c مفتاح ا�نة 

 .الصلوات اrمس c ا�عروفة عند ا�ميع
� عليك يا رسوaا يا أي أنه إن أجابوا إ© هذا األمر فإنه ينب ))))فإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلك(ولكن الìم هنا واXعليق P 9مة 

معناه إن لم ¶يبوك فال فائدة من قيامهم  فمفهوم ا�خالفةفمفهوم ا�خالفةفمفهوم ا�خالفةفمفهوم ا�خالفة ،معاذ بن جبل ينب� عليك أن تدعوهم بعد ذلك إ© الصالة
ُهْم إِ �: وهذا مبP Ï أنهم لو صلوا لم تقبل صالتهم كما قال اهللا عز وجل ،بالصالة

ُهْم إِ ُ
ُهْم إِ ُ
ُهْم إِ ُ
ن ييييُْقبََل ِمنُْهْم ُْقبََل ِمنُْهْم ُْقبََل ِمنُْهْم ُْقبََل ِمنُْهْم غغغغََفَقاََفَقاََفَقاََفَقاييييُ

َ
ن َوَما َمنََعُهْم أ
َ
ن َوَما َمنََعُهْم أ
َ
ن َوَما َمنََعُهْم أ
َ
غغغغäُهْم äُهْم äُهْم äُهْم َوَما َمنََعُهْم أ

ََ ََ
الä الä الä الä كككك

 ِNِبِاهللا× َوبِرَُسو 
ْ
 بِاهللا× َوبِرَُسوNِِ َكَفُروا
ْ
 بِاهللا× َوبِرَُسوNِِ َكَفُروا
ْ
 بِاهللا× َوبِرَُسوNِِ َكَفُروا
ْ
عن  �و�ذا ح� سألت %ئشة ر� اهللا عنها اa»  ،فاألعمال الصا�ة ال تقبل إال ب8ط اإليمان �َكَفُروا

 ،حº أنه ®ن يطعم ا�جيج ،عبد اهللا بن جد%ن ال8يف القرÅ اzي ®ن من أشهر الكرماء x اXاريخ، ابن جد%ن
يؤG بالقدر الكب¯ة الضخمة ال� ال يستطيع ¸لها إال ع8ة رجال ف�ن يضع فيها الÇ مع العسل مع السمن  يقال أنه ®ن

 : أمية ابن أÂ الصلت و عبد اهللا بن جد%ن هو اzي قال فيه، ويطعم به ا�جاج من كرمه
 اءباؤك إن شيمتك ا�بح **** أأذكر حاج� أم قد كفا�
 كفاه من تعرضه ا�نــاء ****وما إذا أثù عليــك ا�رء ي
كما جاء x الصحيح يا رسول اهللا ابن جد%ن ®ن يقري الضيف وÑمل ال� ويع� P نوائب  �قالت %ئشة يوما للن» 
قوال ال يقبل ا�فاصلة وال يقبل  �؟ قال �ا �فماذا قال �ا اa»  ،®ن يعمل ؟فهل ذلك نافعه ،اÒهر ويع� الضعيف

 ،أي أنه لم يؤمن باهللا عز وجل ولم يؤمن با:عث )إنه لم يقل يوما رإنه لم يقل يوما رإنه لم يقل يوما رإنه لم يقل يوما ر==== اغفر W خطي اغفر W خطي اغفر W خطي اغفر W خطيئئئئ� يوم اÒين� يوم اÒين� يوم اÒين� يوم اÒين    ،،،،الالالال(: �قال  ا�هادنة
¯rي  ،فلهذا ال ينفعه ذلك إطالقا مهما فعل من أعمال اzاس الرزق اaحسن ا�ناء من ا x نياÒا x إال أنه ينتفع بها

 .ل الصا�ة مهما فعللكن ال ينتفع باألعما ،يأتيه وما إ© ذلك
 ؟هل الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةهل الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةهل الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةهل الكفار ðاطبون بفروع ال8يعة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ومن هنا تأتينا مسألة وc مسألة مهمة ا�ديث فيه قد يستدل به عليها وc هل الكفار ðاطبون بفروع ال8يعة؟ هذا  

فادعهم إ©  �لقال اa»  إذ أنه لو ®نوا ðاطب� بفروع ال8يعة ،ا�ديث يظهر منه أنهم ليسوا ðاطب� بفروع ال8يعة
فإن هم أجابوك zلك فإن هم أجابوك zلك فإن هم أجابوك zلك فإن هم أجابوك zلك ( �لكن �ا قال  ،ويؤتوا الزËة ةالصال اشهادة أن ال ¬ إال اهللا وأن \مداً رسول اهللا وأن يقيمو

 .هذا أيها األخوة من جهة داللة ا�ديث )فأعلمهم أن اهللا افlض عليهم Ìس صلواتفأعلمهم أن اهللا افlض عليهم Ìس صلواتفأعلمهم أن اهللا افlض عليهم Ìس صلواتفأعلمهم أن اهللا افlض عليهم Ìس صلوات
الكفار ðاطبون بوجوب الصالة وبالزËة وبالصوم وبغض ا:´ وþفظ الكفار ðاطبون بوجوب الصالة وبالزËة وبالصوم وبغض ا:´ وþفظ الكفار ðاطبون بوجوب الصالة وبالزËة وبالصوم وبغض ا:´ وþفظ الكفار ðاطبون بوجوب الصالة وبالزËة وبالصوم وبغض ا:´ وþفظ هل هل هل هل  �وc مسألة خالفية كب¯ة ب� أهل العلم 

 .الت8يعات ال� جاءت x �عنا هذه ا�سألة أيها األخوة اختلف فيها العلماء ؟؟؟؟الفرجالفرجالفرجالفرج
فإن ®نوا ) فإن هم أجابوكفإن هم أجابوكفإن هم أجابوكفإن هم أجابوك(: قال �ألن اa»  ا�ديث فيه داللة P أنهم غ¯ ðاطب� بفروع ال8يعةا�ديث فيه داللة P أنهم غ¯ ðاطب� بفروع ال8يعةا�ديث فيه داللة P أنهم غ¯ ðاطب� بفروع ال8يعةا�ديث فيه داللة P أنهم غ¯ ðاطب� بفروع ال8يعةكما قلت لكم  �

 .موحدين فما ينفعهم وليسوا ðاطب� بها أصالً  ما هم
وهو اختيار  وهو القول الصحيحوهو القول الصحيحوهو القول الصحيحوهو القول الصحيح لكن دلت نصوص أخرى x الكتاب والسنة P أن الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةلكن دلت نصوص أخرى x الكتاب والسنة P أن الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةلكن دلت نصوص أخرى x الكتاب والسنة P أن الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةلكن دلت نصوص أخرى x الكتاب والسنة P أن الكفار ðاطبون بفروع ال8يعة �

أنهم ðاطبون بفروع ال8يعة وأصو�ا ويؤاخذون عليها أنهم ðاطبون بفروع ال8يعة وأصو�ا ويؤاخذون عليها أنهم ðاطبون بفروع ال8يعة وأصو�ا ويؤاخذون عليها أنهم ðاطبون بفروع ال8يعة وأصو�ا ويؤاخذون عليها  ßع من ا�حقق� األئمة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وßاعة
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فهذا �ط فهذا �ط فهذا �ط فهذا �ط ال بد أن يؤمنوا باهللا ويعملوا بها  ،ولكن لو عملوا بها ولم يؤمنوا بها ال ينتفعون بها    ،،،،هم لم يعملوا بهاهم لم يعملوا بهاهم لم يعملوا بهاهم لم يعملوا بهاألنألنألنألن
ن$$$َ$ وَُهَو ُمْؤِمنٌ َ وَُهَو ُمْؤِمنٌ َ وَُهَو ُمْؤِمنٌ َ وَُهَو ُمْؤِمنٌ ����: كما قال اهللا عز وجل x عمل العامل� ،القبولالقبولالقبولالقبول

ُ
ْو أ
َ
ن َذَكٍر أ نَمْن َعِمَل َصاِ�اً م×

ُ
ْو أ
َ
ن َذَكٍر أ نَمْن َعِمَل َصاِ�اً م×

ُ
ْو أ
َ
ن َذَكٍر أ نَمْن َعِمَل َصاِ�اً م×

ُ
ْو أ
َ
ن َذَكٍر أ فال بد إذاً من وجود  �َمْن َعِمَل َصاِ�اً م×

�َ �: ألن اهللا عز وجل �ا ذمهم قال ار P الصحيح ðاطبون بفروع ال8يعةفهنا الكف ،اإليمان
×
ُمَصل
ْ
�َ لَْم نَُك ِمَن ال

×
ُمَصل
ْ
�َ لَْم نَُك ِمَن ال

×
ُمَصل
ْ
�َ لَْم نَُك ِمَن ال

×
ُمَصل
ْ
َولَْم نَُك َولَْم نَُك َولَْم نَُك َولَْم نَُك ****لَْم نَُك ِمَن ال

ِمْسِك�َ 
ْ
ِمْسِك�َ ُْطِعُم ال
ْ
ِمْسِك�َ ُْطِعُم ال
ْ
ِمْسِك�َ ُْطِعُم ال
ْ
َائِِض�َ * * * * غغغغُْطِعُم ال

ْ
rُوُض َمَع ا

َ
َائِِض�َ َوُ�نäا «

ْ
rُوُض َمَع ا

َ
َائِِض�َ َوُ�نäا «

ْ
rُوُض َمَع ا

َ
َائِِض�َ َوُ�نäا «

ْ
rُوُض َمَع ا

َ
يِن ****َوُ�نäا « ×Òيِن ِيَْوِم ا ×Òيِن ِيَْوِم ا ×Òيِن ِيَْوِم ا ×Òُب ننننِيَْوِم ا ُب َوُ�نäا نَُكذ× ُب َوُ�نäا نَُكذ× ُب َوُ�نäا نَُكذ× َِق�ُ ****َوُ�نäا نَُكذ×

ْ
تَانَا ا 

َ
َِق�ُ َحäº أ

ْ
تَانَا ا 

َ
َِق�ُ َحäº أ

ْ
تَانَا ا 

َ
َِق�ُ َحäº أ

ْ
تَانَا ا 

َ
َما تَنَفُعُهْم َشَفاعَ ****َحäº أ َما تَنَفُعُهْم َشَفاعَ َ َما تَنَفُعُهْم َشَفاعَ َ افِِع�َ فففَفَما تَنَفُعُهْم َشَفاعَ َ äافِِع�َ ُة الش äافِِع�َ ُة الش äافِِع�َ ُة الش äفدل  �ُة الش

وهو الصحيح من  ،Å Pء قد أمر بهإال وال Ñاسب اإلنسان  ،P أنهم ذكروا هذه العبادات ال� تر�وها وحوسبوا عليها
وهذا هو الصحيح اzي رجحته  ،وا�سألة طويلة وم�نها كتب األصول الفقهية c أقرب إ ها وأ ق بها ،êم أهل العلم
وهذا  ،حقق� من أهل العلم وهو اzي اختاره ßع من مشاsنا فإذن الكفار ðاطبون بفروع ال8يعةلكم وهو قول ا�

 .كما مر معنا x ا�لقة السابقة ا�ديث إنما هو x بيان ترتيب األولويات واألو ات
وÍ رواية  )همهمهمهمفأخÇفأخÇفأخÇفأخÇ(: قال ،أي للصالة وصلوا اrمس صلوات x ا وم والليلة )فإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلكفإن هم أجابوك zلك(: �قال  �
هذا اللفظ اaبوي دل P عدد  )أن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمأن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمأن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمأن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم((((    ))))فأعلمهمفأعلمهمفأعلمهمفأعلمهم(

  :من ا�سائل لع§ أذكر أهمها
ن أل دلت P وجوب الزËةدلت P وجوب الزËةدلت P وجوب الزËةدلت P وجوب الزËة )افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمافlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمافlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمافlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم(هذا اللفظ     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 .أي الفرض بمعù الالزم ،الفريضة ال تكون إال x األمر الواجب أي الالزم
 ،)افlض عليهم صدقة x أموا�مافlض عليهم صدقة x أموا�مافlض عليهم صدقة x أموا�مافlض عليهم صدقة x أموا�م(:  �و�ذا قال  أن الصدقة أو الزËة حق x ا�ال ال حق P صاحب ا�ال    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

فافlض عليهم صدقة  ،و عبداً ما إ© ذلكحراً أ، كرجل ®ن كب¯اً أو صغ¯اً  ،فريضة متعلقة با�ال ال متعلقة بذمة ا�	ف
هو القول هو القول هو القول هو القول     ؛؛؛؛وهذا القول وهو أن الزËة وهذا القول وهو أن الزËة وهذا القول وهو أن الزËة وهذا القول وهو أن الزËة ����ب x ع� ا�ال ال P ا�زب x ع� ا�ال ال P ا�زب x ع� ا�ال ال P ا�زب x ع� ا�ال ال P ا�زUUUU نفسه نفسه نفسه نفسه ،x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم

�ب وخالف x هذا بعض أهل العلم وقالوا أن الصدقة ، الصحيح اzي عليه ßع كب¯ من ßاه¯ أهل العلم سلفا وخلفاالصحيح اzي عليه ßع كب¯ من ßاه¯ أهل العلم سلفا وخلفاالصحيح اzي عليه ßع كب¯ من ßاه¯ أهل العلم سلفا وخلفاالصحيح اzي عليه ßع كب¯ من ßاه¯ أهل العلم سلفا وخلفا
  :بأدلة c ،األولاألولاألولاألول    نفسه والصحيحP ا�	ف 

 .ريضة متعلقة با�الفالف ) افlض عليهم صدقة x أموا�مافlض عليهم صدقة x أموا�مافlض عليهم صدقة x أموا�مافlض عليهم صدقة x أموا�م((((قال  �ألن الرسول     ))))����
وا�علوم أن ا تيم ال يكلف وا�علوم أن ا تيم  ،ف�نت 
رج زËة أموا�م ،أن %ئشة ر� اهللا عنها ®ن �ا أيتام تليهم) ) ) ) ����

وîنما إذا فعل  ،وا�علوم أن من ®ن دون ا:لوغ غ¯ م	ف باألح�م ال8عية ،سواء ®ن ذكراً أو أن$ من ®ن دون ا:لوغ
فهنا نقول %ئشة ر�  ،األعمال الصا�ة يؤجر هو عليها ويؤجر من أمانه أو دN عليها ®لواÒين مثال أو ا�علم وما إ© ذلك

 .فدل P وجوب إخراجها x الزËةاهللا عنها ®نت 
رج الزËة عن هؤالء األيتام 
JJJJ((((  ا قال  �قول عمر أيضا�)أن قول عمر ) من ومن ومن ومن و:::: من أموال ا تا من أموال ا تا من أموال ا تا من أموال ا تا\\\\ شيئاً فلينمها �م ال تأكلها الصدقة شيئاً فلينمها �م ال تأكلها الصدقة شيئاً فلينمها �م ال تأكلها الصدقة شيئاً فلينمها �م ال تأكلها الصدقة P ولم ولم ولم ولم  �فدل
و ألن الصغ¯ ما ل ،أن الزËة �ب x ع� ا�ال ال x مال ا�زU ®إلßاع من الصحابة®إلßاع من الصحابة®إلßاع من الصحابة®إلßاع من الصحابةف�ن ف�ن ف�ن ف�ن     ،،،،علم ð Nالف من الصحابةعلم ð Nالف من الصحابةعلم ð Nالف من الصحابةعلم ð Nالف من الصحابةيُ يُ يُ يُ 

 ،و�ا قال عمر هذا الìم ،®نت متعلقة بذمة ا�زU نفسه �ا أخرجت %ئشة زËة األيتام اzين عندها ألنهم غ¯ م	ف�
 .وهذا هو الصحيح اzي عليه أهل العلم اzي ال ينب� أن نقول �الفه Òاللة السنة عليه

حرا أو ، صغ¯ا ®ن أو كب¯ا، ا�زU نفسه رجًال ®ن أو امرأةهذا ما يتعلق بمسألة أن الزËة �ب x ع� ا�ال ال تتعلق ب 
كذلك لو ®ن هناك مال عنده لشخص صغ¯  ـوzلك لو ®ن عند إنسان مال يتيم x حجره فإنه يز�يه ،ما إ© ذلك وأعبدا 

رج زËة هذا ا�ال وأن فإنه ¶ب P هذا األم� ا�و[ أن s ،قال N هذا مال احفظه لوÒي إذا كÇومو[ عليه أوصاه 
 .ألنه هو الواجب ال�8 اzي أنيطت به األح�م ،يقيده ويب� هذا

تشعر وتفيد أن الزËة تعطتشعر وتفيد أن الزËة تعطتشعر وتفيد أن الزËة تعطتشعر وتفيد أن الزËة تعطىىىى لو لو لو لو::::     "تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ""""لفظة ) صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمصدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمصدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمصدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم(: �قوN     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
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يعطيها الغÏ  �تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم لو قال قال  )يعطيها الغÏ الفق¯(وما قال تعطى  "تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ"ألنه قال  األمراألمراألمراألمر
تؤخذ من  �لكن ا�ديث قال  ،الفق¯ لقلنا الìم صحيح وليس هناك داللة x هذا ا�ديث خاصة P ما ذهبنا إ ه
ا هو صاحب ا هو صاحب ا هو صاحب ا هو صاحب تدل P أن اzي يأخذهتدل P أن اzي يأخذهتدل P أن اzي يأخذهتدل P أن اzي يأخذهأغنيائهم فقوN تؤخذ وc ا:ناء للمفعول اzي يسØ ا�جهول عند طالب ا وم هذه 

ومن هنا نقول أن اzين  ،وzلك من دفع زËته لو: األمر فقد برئت ذمته ،الصالحية صاحب السلطة وهو والصالحية صاحب السلطة وهو والصالحية صاحب السلطة وهو والصالحية صاحب السلطة وهو و:::: أمر ا�سلم� أمر ا�سلم� أمر ا�سلم� أمر ا�سلم�
أما إذا ®ن عندهم من أقاربهم وفقرائهم من يصلونه  ،Ñتالون P الزËة x بالدنا وعدم إخراجها أنهم مق´ون ðطئون

، لكن ¶ب أن 
رج الزËة ®ملة ،أو يعطى و: األمر ما أمر به من ال� يستحقها باaظام ،نهابالزËة فال حرج أن يعطوا م
  أنت ،لكن بعض اaاس يقول ال أنا سأتالعب وما يعطيه و: األمر وو: األمر ما يدفعها

ً
و: األمر إن شاء ، لست مسؤوال

 .بمجرد أن تعطيه وا�مد هللا رب العا��اهللا أنه \ط ا�قة واألمانة ومن وÙهم كذلك وأنت تÇئ ذمتك 
فمثًال زËة أهل الرياض ينب� أن 
رج x ، أن ا�8وع x ا�ال ا�زأن ا�8وع x ا�ال ا�زأن ا�8وع x ا�ال ا�زأن ا�8وع x ا�ال ا�ز̂̂̂^ أن sرج x نفس ا: أن sرج x نفس ا: أن sرج x نفس ا: أن sرج x نفس ا:تتتت اzي أخذت منه اzي أخذت منه اzي أخذت منه اzي أخذت منه    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

R  ،وهكذا ،وأهل الشام وأهل السودان ،زËة أهل م´ 
رج P أهل م´ ،زËة أهل ا من 
رج P أهل ا من ،الرياض
تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم (قال  �ألن اa»  ،وال ينقلوها ،أهل بت sرجون زËتهم x ا��ن اzي وجبت عليهم فيها إخراج الزËة

 .)فlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهم
هم اهللا تعا© وهو اzي عليه مذهب %مة أهل العلم هم اهللا تعا© وهو اzي عليه مذهب %مة أهل العلمهذا هو مذهب ßهور العلماء ̧ر هم اهللا تعا© وهو اzي عليه مذهب %مة أهل العلمهذا هو مذهب ßهور العلماء ̧ر هم اهللا تعا© وهو اzي عليه مذهب %مة أهل العلمهذا هو مذهب ßهور العلماء ̧ر ألن الزËة نوع من ا�Xفل  هذا هو مذهب ßهور العلماء ̧ر

نت أنا سآخذ زËة ماW وسأخرجها وأعطيها شخصاً بعيداً x بالد أخرى وأترك الفق¯ اzي x بتي ال فإذا ك ،االجتما�
إطفاء غ¯ة  ،حصل هناك تأخر x ا�قاصد ال8عية ال� �عت من أجلها الزËة وc ا�Xفل االجتما� ؛أعطيه من الزËة

 )تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم(((( �لزËة x نفس ا:ت لقوN أمر الزم ننتبه N وهو أن 
رج اهذا  ،وحسدهم ،الفقراء
 x ¯همهمهمهمأغنيائأغنيائأغنيائأغنيائفالضم x ¯همهمهمهمفقرائفقرائفقرائفقرائ والضم  «aين بعث اzأهل ا من ا P معاذاً إ هم �هو واحد يعود. 

 : ال ثالث �ما قال أهل العلم ¶وز نقل الزËة من بقال أهل العلم ¶وز نقل الزËة من بقال أهل العلم ¶وز نقل الزËة من بقال أهل العلم ¶وز نقل الزËة من بتتتت إ© ب إ© ب إ© ب إ© بتتتت x حاx �X حاx �X حاx �X حا�X مº ¶وز نقل الزËة؟مº ¶وز نقل الزËة؟مº ¶وز نقل الزËة؟مº ¶وز نقل الزËة؟    ����
 ،كأن Ñصل مثال فيضانات ،أن يقع x ناحية من نوا6 ا�سلم� فاقة شديدة يتع� إنقاذهم %جال األوèاألوèاألوèاألوè�الة �الة �الة �الة اااا    ����

قد يموتون جو%  ،من يعينهم وÑصل كذا x بعض ا:الد اإلسالمية ال ¶دون ،وÑصل زلزال ،وÑصل هدم ،وÑصل غرق
فعندئذ  ،با�ال �قاومة هذا العدو ب8اء األسلحة وما إ© ذلكأو يداهمهم عدٌو فيحتاجون من ين´هم  ،قد يموتون كذا

وليس هذا وقت تفصيلها  ،¶وز نقل الزËة x تلك ا�الة وفق الضوابط ال8عية ا�رعية ال� قررها أهل العلم x هذا
 ،تكون عندنا مفسدت� فهنا ،وألن ا�ائل اآلن ما يندفع هذا ال8 الواقع وا�تع� إال بإخراج الزËة ،والìم عليها

ف� هذه  ،ومفسدة هالك أو_ك القوم اzين ال ¶دون من يعينهم ،مفسدة عدم إعطاء هذا الفق¯ اzي x نفس ا:ت
الفتنة x  وأا�الة تدرأ أد� ا�فسدت� وأP ا�فسدت� وc هالك أو_ك وا�وت وا�ياة والردة والعياذ باهللا عن اإلسالم 

 .وأما اzين عنده فغا:ا من سيواسيهم ولو بالصدقة غ¯ الواجبة ،جل أعظم من Å Rءدين اهللا عز و
يعÏ مثل األخوة اzين يعملون x بعض ا:الد كون اإلنسان N فقراء x بت0وc حال مهمة وx c حال  ا�انيةا�انيةا�انيةا�انيةا�الة ا�الة ا�الة ا�الة     ����
̄ه من ا:الد وÍ أي عمل سواء ®( ) أو تكليف من دوXه وما إ© ذلك ن عمل من حاجةسواء ®ن x دول اrليج أو x غ

ويتطلعون إ© أن هذا الرجل اzي x بتهم  ،فهو هناك عنده أقارب فقراء x بته، فإن زËته �ب عليه وهو هناك x بته
نا أن يدفع ا�ال ا�صلحة ال8عية تقتC أحيا ذفعندئ ،أنه يواسيهم بهذا ا�ال اzي منä اهللا به عليه واختصه به من دونهم

ولكن مع هذا 9ه نقول x ا�الة األوè ال� ذكرناها وc وجود فاقة شديدة  ،فنقول N ال حرج ادفع ا�ال إ© أقاربك، �م
يعÏ حاول أن 
رج ثل� صدقتك مثال أو  ،أنك حاول أن ال تستوعب الصدقة ،ا�الة ا�انية وجود أقارب Íللمسلم� و
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هذا ما دلت  ،فلو فعل هذا ا�سلمون لوقع Åء من اXوازن بإذن اهللا تعا© ،الشطر هنا قدر ا�ستطاع وأبِق  ،شطرها هناك
 ."  تؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم فlد x فقرائهم" " " " عليه لفظة 

إال أن القيدين اzي ذكرتهما لكم قيدان مهمان  ،فيطلقون ا�نع من نقل الزËة وهذا قول قوي أما ßهور العلماءأما ßهور العلماءأما ßهور العلماءأما ßهور العلماء �
 .وîذا أش� علينا شيئاً فإننا نسأل من هو أعلم منا ،لينا االهتمام ور%يتها بدقةينب� ع

ألن الزËة  ،قد ذكر صنفا واحدا من األصناف ا�مانية اzين هم مصارف الزËةقد ذكر صنفا واحدا من األصناف ا�مانية اzين هم مصارف الزËةقد ذكر صنفا واحدا من األصناف ا�مانية اzين هم مصارف الزËةقد ذكر صنفا واحدا من األصناف ا�مانية اzين هم مصارف الزËة" فlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهم"�ا قال  �أنه     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
َدقَاُت � من لم يذكره اهللا عز وجل x كتابه ال ¶وز أنا أن اجتهد وأعطي ،ال تصح إال x ثمانية مصارف ال بد منها äَما الصä َدقَاُت äَما الصä َدقَاُت äَما الصä َدقَاُت äَما الصäغغغغ إِإِإِإِ

َغاِرِمَ� َوÍِ سَ 
ْ
قَاِب َوال َفِة قُلُوبُُهْم َوÍِ الر×

ä
ُمَؤل
ْ
َعاِمِلَ� َعلَيَْها َوال

ْ
َمَساِكِ� َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
َغاِرِمَ� َوÍِ سَ لِل

ْ
قَاِب َوال َفِة قُلُوبُُهْم َوÍِ الر×

ä
ُمَؤل
ْ
َعاِمِلَ� َعلَيَْها َوال

ْ
َمَساِكِ� َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
َغاِرِمَ� َوÍِ سَ لِل

ْ
قَاِب َوال َفِة قُلُوبُُهْم َوÍِ الر×

ä
ُمَؤل
ْ
َعاِمِلَ� َعلَيَْها َوال

ْ
َمَساِكِ� َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
َغاِرِمَ� َوÍِ سَ لِل

ْ
قَاِب َوال َفِة قُلُوبُُهْم َوÍِ الر×

ä
ُمَؤل
ْ
َعاِمِلَ� َعلَيَْها َوال

ْ
َمَساِكِ� َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
َن اهللا× لِل ِبيِل فَِريَضًة م× äَن اهللا× ِبيِل اهللا× َوابِْن الس ِبيِل فَِريَضًة م× äَن اهللا× ِبيِل اهللا× َوابِْن الس ِبيِل فَِريَضًة م× äَن اهللا× ِبيِل اهللا× َوابِْن الس ِبيِل فَِريَضًة م× äِبيِل اهللا× َوابِْن الس�. 
ما قال x مساكينهم ما قال x ا�ؤلفة قلوبهم ما قال x سبيل اهللا ما قال ما ) فlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهم(: الب� aا ق �هنا  �

أنه أنه أنه أنه  """"فlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهمفlد x فقرائهم" �فاستنبط بعض أهل العلم من قوN  ،أعطا� عبارة تشمل هذه األنواع ا�مانية أو األصناف ا�مانية
 .فذكر صنفاً واحداً  " ترد x فقرائهمترد x فقرائهمترد x فقرائهمترد x فقرائهم""""قال  �باعتبار أن اa»  ،،،،¶وز إعطاء الزËة لصنف واحد¶وز إعطاء الزËة لصنف واحد¶وز إعطاء الزËة لصنف واحد¶وز إعطاء الزËة لصنف واحد

����    N إال N إال N إال N ة ال يعطىىىى إالËالز x ة ال يعطصيص صنف واحدËالز x ة ال يعطصيص صنف واحدËالز x ة ال يعطصيص صنف واحدËالز x صيص صنف واحد



        ::::ومن هنا اختلف العلماء x جواز ومن هنا اختلف العلماء x جواز ومن هنا اختلف العلماء x جواز ومن هنا اختلف العلماء x جواز 
تعطي جزءاً  ،،،،إ© أنه ¶ب تعميم األصناف ¶ب أن تعمم األصناف x الزËة P األصناف ا�مانية 9هاإ© أنه ¶ب تعميم األصناف ¶ب أن تعمم األصناف x الزËة P األصناف ا�مانية 9هاإ© أنه ¶ب تعميم األصناف ¶ب أن تعمم األصناف x الزËة P األصناف ا�مانية 9هاإ© أنه ¶ب تعميم األصناف ¶ب أن تعمم األصناف x الزËة P األصناف ا�مانية 9ها الشافعيةفذهب  �

 .للمؤلفة قلوبهم جزءاً للغارم� جزءاً x سبيل اهللا جزءاً x ابن السبيل وهكذاللفقراء جزءاً للمساك� جزءاً 
  ::::واستدلوا بأدلة منهاواستدلوا بأدلة منهاواستدلوا بأدلة منهاواستدلوا بأدلة منهاإ© جواز االقتصار P صنف واحد إ© جواز االقتصار P صنف واحد إ© جواز االقتصار P صنف واحد إ© جواز االقتصار P صنف واحد  ßهور أهل العلموذهب  �
 .)حديث معاذ(هذا ا�ديث     / / / /         ����
َدقَاِت �: قول اهللا سبحانه وتعا©    / / / /         ���� äالص 

ْ
َدقَاِت ُبُْدوا äالص 
ْ
َدقَاِت ُبُْدوا äالص 
ْ
َدقَاِت ُبُْدوا äالص 
ْ
ُكمْ ُكمْ ُكمْ ُكمْ فَنِ فَنِ فَنِ فَنِ � أي الواجبة �إِن إِن إِن إِن ييييُبُْدوا

�� ٌ ل�� ْ̄ ُهَو َخ ٌ لَ ْ̄ ُهَو َخ ٌ لَ ْ̄ ُهَو َخ ٌ لَ ْ̄ ُْفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقَراء فففَفُهَو َخ ُفَقَراء ُ
ْ
ُْفوَها َوتُْؤتُوَها ال

ُ
ُفَقَراء 

ْ
ُْفوَها َوتُْؤتُوَها ال

ُ
ُفَقَراء 

ْ
ُْفوَها َوتُْؤتُوَها ال

ُ



ا cَِ َوîِن  äِن ِعمîَو َcِ ا äِن ِعمîَو َcِ ا äِن ِعمîَو َcِ ا äِعم� 
وîنما ذكر الفقراء x اآلية وا�ديث ألنهم هم أمس اaاس x الغالب  ،فدل P جوازه فقط، فذكر اهللا عز وجل الفقراء

 .السنةهو من ال ¶د قوت %مة كما سيأتينا إن شاء اهللا تعا©  الفق¯الفق¯الفق¯الفق¯ألن  ،حاجة
JJJJ         / / / /  ي أخرجهzقبيصة بن ذؤيب أن من األدلة حديث مسلم ا�  «aجاء إ© ا�  «aا N أقم عندنا يا قبيصة أقم عندنا يا قبيصة أقم عندنا يا قبيصة أقم عندنا يا قبيصة (  �فقال

سيعطيها إياه  ،إذا جاءته الصدقة 9ها سيؤتيها قبيصة هذا �أشعر اللفظ هذا أن اa»  )فنأمر لك بهافنأمر لك بهافنأمر لك بهافنأمر لك بهاحº تأتينا الصدقة حº تأتينا الصدقة حº تأتينا الصدقة حº تأتينا الصدقة 
 ،وهذا مذهب ا�مهور وهو الصحيحوهذا مذهب ا�مهور وهو الصحيحوهذا مذهب ا�مهور وهو الصحيحوهذا مذهب ا�مهور وهو الصحيح، فهذا من األدلة P هذا ،أو مسكيناً باعتبار حاN وهو صنف واحد وهو كونه فق¯اً 

وتكون بعض  ،خاصة x بعض ا:الد ال توجد بعض األصناف ،ومذهب الشافعية فيه تضييق وفيه تشديد وفيه مشقة
جزء تعطه  ،ثمان أجزاء ،واحد الزم �يب صدقتك وتقسمها ثمان أثمانلنقول �ا األمور Ñصل للم	ف فيها مشقة 

قال لك يا أS أنا  ...تعطيه ا�ساك� جزء تعطيه ا�ؤلفة قلوبهم جزء تعطيه الغارم� جزء تعطيه ابن السبيل الفقراء جزء
 :N فمن هنا نقول ،وفيه مشقة كب¯ة ،هذا ليس صحيحاً  ؟؟"ابن السبيل"وين أل¿ وأقعد أدور واحد وأþث W عن شخص 

 .وهو القول الصحيح ،فق¯ P قول ا�مهور يx ا�الة هذه أنت أعطأنت  ،ما x حرج
لكن يشlط أن يكون ثالثة  ،إ© أنه ¶وز أن نقت´ P صنف واحد كما هو مذهب ا�مهور ذهب بعض أهل العلمذهب بعض أهل العلمذهب بعض أهل العلمذهب بعض أهل العلم �

gالزم نعطي ثالثة فقراء ،أشخاص فأك Ïال نعطي فق¯اً واحداً يع Ïيع.  
و هذا أشق من مذهب الشافعية x ا�سألة ، ن تعمم األصناف و/ صنف ال بد أن يكون ثالثة¶ب أ ،قال ال أيضا بعضهمأيضا بعضهمأيضا بعضهمأيضا بعضهم

 :فأصبحت عندنا أربعة أقوالفأصبحت عندنا أربعة أقوالفأصبحت عندنا أربعة أقوالفأصبحت عندنا أربعة أقوالهذه 
 .بقيد وهو أن يكون ثالثة أفراد من R صنف وا�ا�وا�ا�وا�ا�وا�ا� ،بدون قيد حدهماحدهماحدهماحدهماأأأأ ،قوالن يوجبان اXعميمقوالن يوجبان اXعميمقوالن يوجبان اXعميمقوالن يوجبان اXعميم

والقول  ،طيت شخصاً واحًدا هذا هو القول ا�الثأن ¶وز أن 
صص P صنف واحد سواء أع ا�الث والرابعا�الث والرابعا�الث والرابعا�الث والرابعالقول 
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هذا هو خالصة ما يقال x  ،ال بأس أن 
صص إ© صنف واحد لكن ال بد أن يعطى ثالثة أشخاص من R صنف الرابعالرابعالرابعالرابع
 .لكن P الصحيح ما ذكرته لكم ،هذه ا�سألة وc مسألة طبعا طويلة

و ا�افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام حيث اقت´ P هذه اللفظة من هذا ما دلت عليه هذه اللفظة ال� أوردها ا�اتن وه
 ....))))    وأخÇهم أن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم وترد x فقرائهموأخÇهم أن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم وترد x فقرائهموأخÇهم أن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم وترد x فقرائهموأخÇهم أن اهللا افlض عليهم صدقة x أموا�م تؤخذ من أغنيائهم وترد x فقرائهم((((فقال  ،حديث ابن عباس

� ùح مع� : «aياك و�رائم أموا�م(: �قول اîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîو�رائم األموالو�رائم األموالو�رائم األموالو�رائم األموال: )و  cفيس عنaالكريم هو  ،د أهلها�ال العزيز ا�ال ا
وîنما اzي  ،وال إ© صاحب ا:قر فتأخذ أطيب بقره ،فال تأ÷ إ© صاحب اإلبل فتأخذ أطيب إبله ،اaفيس وال�ء الطيب

وهذا أكg ما  ،وال تأخذ العا ة القيمة فتó الغÏ ،ال تأخذ الرديئة فتó الفقراء ،ينب� عليك أنك تعتدل فتأخذ ا�توسط
وسأعلق P هذه  ،هذا باختصار ،اzين يز�ون P هذه ا�يثية ،لزروع وا�مار وÍ أصحاب بهيمة األنعاميرد x أصحاب ا

ا�هم أيها األخوة أن تعرف أن ديننا ®مل و�عنا ®مل وهللا  ،ا�ملة ما فيها من الفائدة بإذن اهللا تعا© x ا�لقة القادمة
 .تاب والسنةوهذا دلت عليه اaصوص ال8عية x الك ،ا�مد

    ))))¤�¤�¤�¤�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
معاذ إ©  �x بعث اa»  ؛®ن حديثنا x ا�لقة ا�اضية P آخر ßلة وردت x حديث ابن عباس ا�خرج x الصحيح�

 «aفقرائهم(: قال �ا من وفيه أن ا x دlأموا�م تؤخذ من أغنيائهم ف x ض عليهم صدقةlفقرائهمأعلمهم أن اهللا اف x دlأموا�م تؤخذ من أغنيائهم ف x ض عليهم صدقةlفقرائهمأعلمهم أن اهللا اف x دlأموا�م تؤخذ من أغنيائهم ف x ض عليهم صدقةlفقرائهمأعلمهم أن اهللا اف x دlأموا�م تؤخذ من أغنيائهم ف x ض عليهم صدقةlأعلمهم أن اهللا اف(. 
� ùح مع� :aياك و�رائم أموا�م(: �» قول اîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîنت لكم : )وäكرائم األموالكرائم األموالكرائم األموالكرائم األموالبي،  cع كريمة وß فيس من الكرائمaا
إذا قلنا أنها تؤخذ من  ،وÍ أصحاب الزروع وا�مار x عروض اXجارة ،وهذا أكg ما يظهر x أصحاب بهيمة األنعام ،ا�ال

ال يأ÷ إ© صاحب ) وهم السعاةوهم السعاةوهم السعاةوهم السعاة(خذ الزËة اzي يرسله و: األمر فإنه ال يعمد ا�زU اzي يأ، العروض نفسها ال من قيمتها
أو يأ÷ إ© صاحب الزروع وا�مار فيأخذ أطيب ما x ثمره أو  ،بهيمة اaعام فيأخذ أطيب إبله أو أطيب بقره أو أطيب غنمه

اzي sرج الزËة وال P الفق¯  ألن هذا ليس فيه ظلم ال P ا�زU ؟�اذا ،وîنما يأخذ الوسط ا�عتدل ،أفضل ما x حبه
أي ال تظلمهم ) إياك و�رائم أموا�مإياك و�رائم أموا�مإياك و�رائم أموا�مإياك و�رائم أموا�م(إ© معاذ �ا قال  �ثم أ�ح ، �هذا هو اzي أمر به اa»  ،اzي يأخذ الزËة أو ا�سك�

 .بأخذها
� ùح مع� : «aواتق دعوة ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب� اهللا حجابواتق دعوة ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب� اهللا حجابواتق دعوة ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب� اهللا حجابواتق دعوة ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب� اهللا حجاب( :�قول ا((((  

ال ¶وز أن تظلمهم ولو ®نوا P  ،ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب� اهللا حجاب حº ولو ®ن صاحبها ®فراً ثم قال N واتق دعوة 
وP هذا فال ¶وز للمسلم أن يظلم أخاه ا�سلم ، وîن آمنوا فال ¶وز أن تظلمهم من باب أوî، èن لم يؤمنواوغ¯ دينك 

 . امل مع ا�سلم وال�فر x العدل واإلنصاف P حد سواءألن ديننا x اXعامل يتع ،وال أن يظلم غ¯ ا�سلم
لكن x �ال العدل  ،ليس للمسلم من ا�عاملة اrاصة إال x جوانب من الوالء وا�حبة واXأييد واa´ة وما إ© ذلك

ليس الظلم  ،إ© ßيع أنواع الظلم �وهذا اXنبيه العام من اa»  ،واإلنصاف وîعطاء ا�قوق يعطي R ذي حق حقه
ومكث معاذ هناك x أهل ا من ولم يعد  ،®ن ®ألم¯ P ا من�ألن معاذ  ،اzي يتعلق بأخذ الزËة بل الظلم بعمومه

 «aإال بعد وفاة ا�. 
 «aي فيه دعوة إ© غ¯  �ومن هنا ينب� علينا أن نعلم أن تنبيه اzمثل هذا ا�ديث ا x إنما يتعلق بالظلم وخاصة

و�ذا �ا ®ن ا�سلمون األوائل يعدلون دخل x دين  ،إشارة إ© أن ديننا ال ينت´ وال يبلغ ما بلغ إال بالعدل ؛م�ا�سل
ح�  ����ألÂ عبيدة %مر بن ا�راح ألÂ عبيدة %مر بن ا�راح ألÂ عبيدة %مر بن ا�راح ألÂ عبيدة %مر بن ا�راح وتذكرون ما وقع ، �ا رأوا عدل اإلسالم وîنصاف ا�سلم� ،اإلسالم اrلق الكث¯



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ١١٤ - 

 

فلما بلغه أن فلول الروم اجتمعت وأنها ستكر عليه كرة قوية ®ن من  ،أخذ ا�زية من بعض مناطق الروم اaصارى
قال  ،و�ا رأى أنه ال يستطيع ¸ايتهم أ%د إ هم أموا�م ،ا�نكة العسكرية واXدب¯ العسكري أن ينح� ويعود إ© دمشق

فدخل  ،ن فخذوا أموالكموÃن ال نستطيع اآل ،فإنا أخذناها þقها وب8طها وc أن ندفع عنكمخذوها هذه أموالكم 
 .دخلوا x دين اهللا عز وجل ،عدد ليس بالقليل x اإلسالم �ا رأوا هذا األم¯ ا�سلم اzي يتعامل بالعدل واإلنصاف

�ار ا�سلم� من العدل واألمانة دخلوا x دين اهللا عز وجل بأعداد ال 
طر P  ما عليه و�ا رأى الوثنيون x �ق آسيا
هذه إشارة ýيعة إ© ما يتعلق بهذا األمر وÃن þاجة دائما إ© أن نتعلم \اسن اÒين ، ا إنما ينت8 بالعدلR هذ ،بال

ومن يبتِغ غ¯ اإلسالم دينا فلن يقبل منه ومن يبتِغ غ¯ اإلسالم دينا فلن يقبل منه ومن يبتِغ غ¯ اإلسالم دينا فلن يقبل منه ومن يبتِغ غ¯ اإلسالم دينا فلن يقبل منه � �إن اÒين عند اهللا اإلسالمإن اÒين عند اهللا اإلسالمإن اÒين عند اهللا اإلسالمإن اÒين عند اهللا اإلسالم�: ومقاصده وهذا اÒين ارتضاه اهللا وقال تعا©
َ ا�هذا اÒين  �وهو x اآلخرة من اrاýينوهو x اآلخرة من اrاýينوهو x اآلخرة من اrاýينوهو x اآلخرة من اrاýين
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    .انتÁ �ح حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما، ا�ائدة ونسأل اهللا أن يثبتنا P دينه) J( �ِدينًاِدينًاِدينًاِدينًا
    ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�ا�ديث ا�ا�

    أبا بكر الصديقأبا بكر الصديقأبا بكر الصديقأبا بكر الصديقأن أن أن أن     �يقول أنس يقول أنس يقول أنس يقول أنس : وائد كث¯ة جداوهو حديث طويل وفيه ف وهو حديث أنس ا�خرج x الصحيح�
�N كتبN كتبN كتبN ا�سلم�    �هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا (: كتب Pا�سلم� Pا�سلم� Pا�سلم� P ، ، ، ،Nوال� أمر اهللا بها رسوNوال� أمر اهللا بها رسوNوال� أمر اهللا بها رسوNأربع وع8ين : : : : وال� أمر اهللا بها رسو R x أربع وع8ين R x أربع وع8ين R x أربع وع8ين R x
فإن لم فإن لم فإن لم فإن لم ، ، ، ، فإذا بلغت Ìساً وع8ين إ© Ìس وثالث� ففيها بنت ðاض أنفإذا بلغت Ìساً وع8ين إ© Ìس وثالث� ففيها بنت ðاض أنفإذا بلغت Ìساً وع8ين إ© Ìس وثالث� ففيها بنت ðاض أنفإذا بلغت Ìساً وع8ين إ© Ìس وثالث� ففيها بنت ðاض أن$$$$، ، ، ، Ì R xس شاةÌ R xس شاةÌ R xس شاةÌ R xس شاة، ، ، ، ن اإلبل فما دونها الغنمن اإلبل فما دونها الغنمن اإلبل فما دونها الغنمن اإلبل فما دونها الغنممممم

فإذا بلغت ستاً وأربع� إ© ست� فإذا بلغت ستاً وأربع� إ© ست� فإذا بلغت ستاً وأربع� إ© ست� فإذا بلغت ستاً وأربع� إ© ست� ، ، ، ، فإذا بلغت ستاً وثالث� إ© Ìس وأربع� ففيها بنت :ون أنفإذا بلغت ستاً وثالث� إ© Ìس وأربع� ففيها بنت :ون أنفإذا بلغت ستاً وثالث� إ© Ìس وأربع� ففيها بنت :ون أنفإذا بلغت ستاً وثالث� إ© Ìس وأربع� ففيها بنت :ون أن$$$$، ، ، ، تكن فابن :ون ذكرتكن فابن :ون ذكرتكن فابن :ون ذكرتكن فابن :ون ذكر
فإذا بلغت ستاً وسبع� إ© تسع� فإذا بلغت ستاً وسبع� إ© تسع� فإذا بلغت ستاً وسبع� إ© تسع� فإذا بلغت ستاً وسبع� إ© تسع� ، ، ، ، وست� إ© Ìس وسبع� ففيها جذعةوست� إ© Ìس وسبع� ففيها جذعةوست� إ© Ìس وسبع� ففيها جذعةوست� إ© Ìس وسبع� ففيها جذعة    فإذا بلغت واحدةفإذا بلغت واحدةفإذا بلغت واحدةفإذا بلغت واحدة، ، ، ، ففيها حقة طروقة ا�ملففيها حقة طروقة ا�ملففيها حقة طروقة ا�ملففيها حقة طروقة ا�مل

فإذا زادت P ع8ين ومائة فإذا زادت P ع8ين ومائة فإذا زادت P ع8ين ومائة فإذا زادت P ع8ين ومائة ، ، ، ، فإذا بلغت إحدى وتسع� إ© ع8ين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا�ملفإذا بلغت إحدى وتسع� إ© ع8ين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا�ملفإذا بلغت إحدى وتسع� إ© ع8ين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا�ملفإذا بلغت إحدى وتسع� إ© ع8ين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا�مل، ، ، ، ففيها بنتا :ونففيها بنتا :ونففيها بنتا :ونففيها بنتا :ون
    ،،،،ا صدقة إال أن يشاء ربهاا صدقة إال أن يشاء ربهاا صدقة إال أن يشاء ربهاا صدقة إال أن يشاء ربهاومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيهومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيهومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيهومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيه، ، ، ، وÌ R Íس� حقةوÌ R Íس� حقةوÌ R Íس� حقةوÌ R Íس� حقة، ، ، ، فففف���� R أربع� بنت :ون R أربع� بنت :ون R أربع� بنت :ون R أربع� بنت :ون

فإذا زادت P ع8ين ومائة إ© مائت� ففيها فإذا زادت P ع8ين ومائة إ© مائت� ففيها فإذا زادت P ع8ين ومائة إ© مائت� ففيها فإذا زادت P ع8ين ومائة إ© مائت� ففيها ، ، ، ، شاةٌ شاةٌ شاةٌ شاةٌ     ؛؛؛؛x سائمتها إذا ®نت أربع� إ© ع8ين ومائة شاةٍ x سائمتها إذا ®نت أربع� إ© ع8ين ومائة شاةٍ x سائمتها إذا ®نت أربع� إ© ع8ين ومائة شاةٍ x سائمتها إذا ®نت أربع� إ© ع8ين ومائة شاةٍ     وÍ صدقة الغنموÍ صدقة الغنموÍ صدقة الغنموÍ صدقة الغنم
فإذا ®نت سائمة فإذا ®نت سائمة فإذا ®نت سائمة فإذا ®نت سائمة ، ، ، ، فإذا زادت P ثالثمائة ففإذا زادت P ثالثمائة ففإذا زادت P ثالثمائة ففإذا زادت P ثالثمائة ف���� R مائة شاة R مائة شاة R مائة شاة R مائة شاة، ، ، ، فإذا زادت P مائت� إ© ثالثمائة ففيها ثالث شياهفإذا زادت P مائت� إ© ثالثمائة ففيها ثالث شياهفإذا زادت P مائت� إ© ثالثمائة ففيها ثالث شياهفإذا زادت P مائت� إ© ثالثمائة ففيها ثالث شياه، ، ، ، شاتانشاتانشاتانشاتان
وال يفرق ب� �تمع وال يفرق ب� �تمع وال يفرق ب� �تمع وال يفرق ب� �تمع ، ، ، ، وال ¶مع ب� متفرقوال ¶مع ب� متفرقوال ¶مع ب� متفرقوال ¶مع ب� متفرق، ، ، ، شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربهاشاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربهاشاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربهاشاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها    ؛؛؛؛ل ناقصة من أربع� شاةً ل ناقصة من أربع� شاةً ل ناقصة من أربع� شاةً ل ناقصة من أربع� شاةً الرجالرجالرجالرج

وال وال وال وال ، ، ، ، وال ذات عواروال ذات عواروال ذات عواروال ذات عوار، ، ، ، وال sرج x الصدقة هرمةوال sرج x الصدقة هرمةوال sرج x الصدقة هرمةوال sرج x الصدقة هرمة، ، ، ، وما ®ن من خليط� فإنهما يlاجعان بينهما بالسويةوما ®ن من خليط� فإنهما يlاجعان بينهما بالسويةوما ®ن من خليط� فإنهما يlاجعان بينهما بالسويةوما ®ن من خليط� فإنهما يlاجعان بينهما بالسوية، ، ، ، خشية الصدقةخشية الصدقةخشية الصدقةخشية الصدقة
فإن لم تكن إال تسع� ومائة فليس فيها صدقة إال أن فإن لم تكن إال تسع� ومائة فليس فيها صدقة إال أن فإن لم تكن إال تسع� ومائة فليس فيها صدقة إال أن فإن لم تكن إال تسع� ومائة فليس فيها صدقة إال أن ، ، ، ، درهم ربع الع8درهم ربع الع8درهم ربع الع8درهم ربع الع8    وÍ الرقة x مائ�وÍ الرقة x مائ�وÍ الرقة x مائ�وÍ الرقة x مائ�    ،،،،تيس إال أن يشاء ا�صدقتيس إال أن يشاء ا�صدقتيس إال أن يشاء ا�صدقتيس إال أن يشاء ا�صدق

و¶عل معها و¶عل معها و¶عل معها و¶عل معها ، ، ، ، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منهوليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منهوليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منهوليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ، ، ، ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة ا�ذعةومن بلغت عنده من اإلبل صدقة ا�ذعةومن بلغت عنده من اإلبل صدقة ا�ذعةومن بلغت عنده من اإلبل صدقة ا�ذعة    ،،،،يشاء ربهايشاء ربهايشاء ربهايشاء ربها
N تاN تاN تاN فإنها تقبل فإنها تقبل فإنها تقبل فإنها تقبل ، ، ، ، ذعةذعةذعةذعةوعنده ا�وعنده ا�وعنده ا�وعنده ا�، ، ، ، ومن بلغت عنده صدقة ا�قة وليست عنده ا�قةومن بلغت عنده صدقة ا�قة وليست عنده ا�قةومن بلغت عنده صدقة ا�قة وليست عنده ا�قةومن بلغت عنده صدقة ا�قة وليست عنده ا�قة، ، ، ، أو ع8ين درهماً أو ع8ين درهماً أو ع8ين درهماً أو ع8ين درهماً     ،،،،شات� إن استيشات� إن استيشات� إن استيشات� إن استي����تا

أنا  ،وا�ديث روي بألفاظ أخرى ،رواه ا:خاري x صحيحه). ويعطيه ا�صدق ع8ين درهماً أو شات�ويعطيه ا�صدق ع8ين درهماً أو شات�ويعطيه ا�صدق ع8ين درهماً أو شات�ويعطيه ا�صدق ع8ين درهماً أو شات�، ، ، ، منه ا�ذعةمنه ا�ذعةمنه ا�ذعةمنه ا�ذعة
 x ما ورد x ن8ع ºمن ®ن عنده نسخة غ¯ مضبوطة يضبطها بالش� وح ºح Nتعمدت قراءة ا�ديث عليكم بطو

 هذا ا�ديث 
    : : : : ا االسما االسما االسما االسمتسمية بهيمة األنعام بهذتسمية بهيمة األنعام بهذتسمية بهيمة األنعام بهذتسمية بهيمة األنعام بهذ    ����

وأما األصوات ال� 
رج منها  ،مأخوذة من اإلبهام وهو اrفاء وعدم اإلفصاح مطلقا ، ألنها ال تت	م :سميت بهيمة األنعامسميت بهيمة األنعامسميت بهيمة األنعامسميت بهيمة األنعام
 .c تتفاهم بينها فيه أو Ãو ذلكربما فإنها جبلية خلقها اهللا عز وجل مثل أصوات الطيور وغ¯ها 

أرسله جابيا للصدقة فكتب  ،رسوال N �ا وجهه إ© ا:حرين �ن أنس وË ،كتب N � أبا بكر الصديقأن  �أنس يقول 
 Nيضبط ما أمر اهللا به وأمر به رسو ºهذا الكتاب ح N�،  الصديق N و�ما تقدم معنا أن و: األمر أو ا�سئول  �فكتب



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ١١٥ - 

 

 .x أي دائرة إذا أرسل أحداً ينب� N أن يوصيه أن يعطيه ما يعينه P أداء ا�همة
فريضة الصدقة أي فريضة ، ا�ز والقطع :وأصل الفرض ،الواجب /   الفريضةالفريضةالفريضةالفريضة "هذه فريضة الصدقةهذه فريضة الصدقةهذه فريضة الصدقةهذه فريضة الصدقة""""    �ا كتب N �قال  ����
والسياق أو السباق ) وc صدقة اXطوع( ا�ستحبة بها ادري وقدوقلنا إذا أطلقت الصدقة ف¯اد بها الصدقة الواجبة  ،الزËة

ريد
ُ
 .نة جاءا بهذا وبهذاوالقرآن والس يدل P أي ا�عني� أ

���� Nا�سلم�    ����هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا (: قو Pا�سلم� Pا�سلم� Pا�سلم� P(  ا�سلم� هذا من باب  �فرضها رسول اهللا P
 ،وîال اzي فرض الزËة إنما هو اهللا سبحانه وتعا© ،هو ا�بلغ عن اهللا سبحانه وتعا© �ألن اa»  ،نسبة ال�ء إ© فاعله
وîنما نسب إ ه الفعل ألنه  ،مبلغ عن ربه �وîنما اa»  ،�وط الزËة هو اهللا سبحانه وتعا© ما cبة وواzي قدر األنص

 .مبلغ
���� Nال� أمر اهللا بها  ،الحظوا هذا تأكيد إ© ما ذكرنا قبل قليل :)�وال� أمر بها رسول اهللا وال� أمر بها رسول اهللا وال� أمر بها رسول اهللا وال� أمر بها رسول اهللا (: قو c أن هذه الفريضة

 Nي فرض هذه ال ،�رسوzة هو اهللا وأن الرسول مبلغ مأمور بلغ ما أمر بهفعلمنا بذلك أن اËز. 
رها" فرضهافرضهافرضهافرضها" � )هذه فريضة الزËة ال� فرضها رسول اهللاهذه فريضة الزËة ال� فرضها رسول اهللاهذه فريضة الزËة ال� فرضها رسول اهللاهذه فريضة الزËة ال� فرضها رسول اهللا(: قال � äأي أوجبها أو �عها وقيل قد ، ùهذا ما يتعلق بمع

ُكمْ     اهللاäُ اهللاäُ اهللاäُ اهللاäُ     فََرَض فََرَض فََرَض فََرَض     قَدْ قَدْ قَدْ قَدْ �: ومن ذلك يقول اهللا عز وجل ،،،،اXعي� واXحديداXعي� واXحديداXعي� واXحديداXعي� واXحديدأنه واألصل كما تقدم  ،الفرض
َ
ُكمْ ل
َ
ُكمْ ل
َ
ُكمْ ل
َ
ةَ     ل

ä
ل ِ
َ
ةَ ²
ä
ل ِ
َ
ةَ ²
ä
ل ِ
َ
ةَ ²
ä
ل ِ
َ
ْفَمانُِكمْ     ²

َ
ْفَمانُِكمْ أ
َ
ْفَمانُِكمْ أ
َ
ْفَمانُِكمْ أ
َ
أي أي أي أي  �أ

ا َ®َن �: كقول اهللا سبحانه وتأ÷ فرض بمعù أحلوتأ÷ فرض بمعù أحلوتأ÷ فرض بمعù أحلوتأ÷ فرض بمعù أحل ،²لة أيمانكم �ع لكم�ع لكم�ع لكم�ع لكمأي  �ع�ع�ع�عو تأ÷ أيضاً بمعù ، �ع لكم�ع لكم�ع لكم�ع لكم äا َ®َن م äا َ®َن م äا َ®َن م äم
 ُ
َ
N ُäِيَما فََرَض اهللا ُ
َ
N ُäِيَما فََرَض اهللا ُ
َ
N ُäِيَما فََرَض اهللا ُ
َ
N ُäِمْن َحَرٍج فففِفيَما فََرَض اهللا ×«ِäaا َPَ ِمْن َحَرٍج ×«ِäaا 

َ
Pَ ِمْن َحَرٍج ×«ِäaا 
َ
Pَ ِمْن َحَرٍج ×«ِäaا 
َ
Pَ� N من نكاح النساء أي فيما أحل اهللا، Xا ùرج عن معs و/ ذلك ال ùقدير بمع

 .ا�عا� ا�الثة راجعة إ© معù واحد وهو اXقدير واXحديدا�عا� ا�الثة راجعة إ© معù واحد وهو اXقدير واXحديدا�عا� ا�الثة راجعة إ© معù واحد وهو اXقدير واXحديدا�عا� ا�الثة راجعة إ© معù واحد وهو اXقدير واXحديدR  ،�ع أو أحل أو قدر�ع أو أحل أو قدر�ع أو أحل أو قدر�ع أو أحل أو قدر
 Nي كتبه الصديق إ© عماzكتابه ا x حكم الرفع(يقول N وا�سألة خالفية اآلن هل هذا الكتاب(  x وسأتكلم عنها

    .مسائل ا�ديث
    ���    ز�ـــاة اإلبـــــلز�ـــاة اإلبـــــلز�ـــاة اإلبـــــلز�ـــاة اإلبـــــل    ���

فإذا بلغت فإذا بلغت فإذا بلغت فإذا بلغت ( ،أي Ì Rس من اإلبل فريضتها شاة واحدة )وع8ين من اإلبل فما دونها Ì R xس شاةوع8ين من اإلبل فما دونها Ì R xس شاةوع8ين من اإلبل فما دونها Ì R xس شاةوع8ين من اإلبل فما دونها Ì R xس شاةx أربع x أربع x أربع x أربع ((((: قال �
بنت ا�خاض c من بلغت سنة ودخلت x السنة  ))))Ìس وع8ين إ© Ìس وثالث� من اإلبل ففيها بنت ðاض أنÌس وع8ين إ© Ìس وثالث� من اإلبل ففيها بنت ðاض أنÌس وع8ين إ© Ìس وثالث� من اإلبل ففيها بنت ðاض أنÌس وع8ين إ© Ìس وثالث� من اإلبل ففيها بنت ðاض أن$$$$

 . Ìس وثالث� هذه c الواجبة x زËة اإلبل إذا ®نت بلغت Ìساً وع8ين إ© ،ا�انية
 ا�خاض ن أمها ح� وÒتها ومكثت بنتألأي  ،أي بمعù حامل" ماخض"ا�خاض بمعù  ؟؟؟؟�اذا سميت بنت ðاض�اذا سميت بنت ðاض�اذا سميت بنت ðاض�اذا سميت بنت ðاض    ����

ألن اإلبل ترضع سنة ®ملة ألنها ال ²مل x السنة إال  ،¸لت أمها ؛�Çت وطعنت ودخلت x السنة ا�انيةوسنة ®ملة 
فصار عمر ا:نت سنة ودخلت x السنة ا�انية ألن أمها  ،أمها اآلن þمل آخر فحملت ،)أي %م وراء %م(مرة واحدة 

 .فسميت بنت ðاض ،بدأت ²مل اآلن
 Nاض ،تأكيد أنأنأنأن$$$$ �وأما قوð كر �فهنا حدد الرسول  ،ألن فيه ابنzوهو أن الفق¯  ،األن$ ال ا ùنما �ع األن$ �عîو

 .وسيأ÷ الìم x ا�كمة من هذا األمر ،ا إ© ذلكيستفيد من األن$ x اإليالد وا�ليب وم
سسسس���� ابن  ابن  ابن  ابن  ،هو ما استكمل سنت� ودخل x السنة ا�ا�ة) فإن لم تكن فابن :ون ذكرفإن لم تكن فابن :ون ذكرفإن لم تكن فابن :ون ذكرفإن لم تكن فابن :ون ذكر(وما كتبه الصديق عنه  �قال  �
ارت أمه فإذا تم البن اللبون سنت� ودخل x السنة ا�ا�ة اآلن ص، اإلبل ²مل سنة وترضع سنة ،ألن أمه ذات ل` :ون:ون:ون:ون
إن صح - ف� نهاية السنة ا�انية ®نت أمه قد وÒت فأصبح عمر أخيه ،¸لت ووÒت ،ألنها وÒت x السنة ا�انية ،ترضع
فإذا لم يكن ، ها الصغ¯وأمه فيها ل` ترضع فصيلها ووÒ ،وأصبح هو عمره سنت� ودخل x السنة ا�ا�ة ،شهر -اXعب¯

ألن األن$ x ا:هائم أطيب من  ،ويكون ذكراً x هذه ا�الة ،ن ابن :ون عمره سنت�بنت ðاض ال� عمرها سنة فيكو
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 .نتج وما إ© ذلكيألنه  ،اzكر
 ))))فإذا بلغت ستاً وثالث� إ© أن تصل إ© Ìس وأربع� فيها بنت :ونفإذا بلغت ستاً وثالث� إ© أن تصل إ© Ìس وأربع� فيها بنت :ونفإذا بلغت ستاً وثالث� إ© أن تصل إ© Ìس وأربع� فيها بنت :ونفإذا بلغت ستاً وثالث� إ© أن تصل إ© Ìس وأربع� فيها بنت :ون((((قال  �
  )فيها حقةفيها حقةفيها حقةفيها حقةإ© أن تصل إ© ست� إ© أن تصل إ© ست� إ© أن تصل إ© ست� إ© أن تصل إ© ست� (زادت عن Ìس وأربع� واحدة  )فإذا وصلت إ© ست وأربع�فإذا وصلت إ© ست وأربع�فإذا وصلت إ© ست وأربع�فإذا وصلت إ© ست وأربع�((((
  )فإذا زادت عن الست� واحدة إ© Ìس وسبع� فيها جذعةفإذا زادت عن الست� واحدة إ© Ìس وسبع� فيها جذعةفإذا زادت عن الست� واحدة إ© Ìس وسبع� فيها جذعةفإذا زادت عن الست� واحدة إ© Ìس وسبع� فيها جذعة((((
  ))))فإذا وصلت ستاً وسبع� إ© تسع� فيها بنتا :ونفإذا وصلت ستاً وسبع� إ© تسع� فيها بنتا :ونفإذا وصلت ستاً وسبع� إ© تسع� فيها بنتا :ونفإذا وصلت ستاً وسبع� إ© تسع� فيها بنتا :ون((((
  )فإذ وصلت إ© واحد وتسع� إ© مائة وع8ين ففيها حقتانفإذ وصلت إ© واحد وتسع� إ© مائة وع8ين ففيها حقتانفإذ وصلت إ© واحد وتسع� إ© مائة وع8ين ففيها حقتانفإذ وصلت إ© واحد وتسع� إ© مائة وع8ين ففيها حقتان((((
    ))))فإذا بلغت مائة وواحد وع8ين إ© ما شاء اهللا فيها ثالث بنات :ونفإذا بلغت مائة وواحد وع8ين إ© ما شاء اهللا فيها ثالث بنات :ونفإذا بلغت مائة وواحد وع8ين إ© ما شاء اهللا فيها ثالث بنات :ونفإذا بلغت مائة وواحد وع8ين إ© ما شاء اهللا فيها ثالث بنات :ون((((
    ))))نت :ون R P أربع�نت :ون R P أربع�نت :ون R P أربع�نت :ون R P أربع�ثم تستقر الفريضة بثم تستقر الفريضة بثم تستقر الفريضة بثم تستقر الفريضة ب((((

    ا�قــدار الواجب إخراجــها�قــدار الواجب إخراجــها�قــدار الواجب إخراجــها�قــدار الواجب إخراجــه    اaصاباaصاباaصاباaصاب
� - I ـــ 
 شاة ¤
 شاتان ��
 ثالث شياة ¤�
 أربع شياة ��
 . فإن لم تكن فابن :ون ذكر) ما �ا سنة( )�(بنت ðاض ¤�
Jª سنتان( )�(بنت :ون Nما.( 
Iª حقة)J( )ما �ا ثالث سن�.( 
ª� جذعه)I( )ة) ن�ما �ا أربع سËالز x وهذا أكمل سن ¶ب. 
·ª بنتا :ون. 
 .حقتان �¦
 .ثالث بنات :ون ���

 : ثم R x أربع� بنت :ون وÌ R Íس� حقة
�J� حقة وبنتا :ون. 
�I� حقتان وبنت :ون. 
 .ثالث حقاق �¤�
�ª� أربع بنات :ون . 

    ���    ز�ـــاة الغنـــــمز�ـــاة الغنـــــمز�ـــاة الغنـــــمز�ـــاة الغنـــــم    ���
 يها شاة إ© أن تصل إ© مئة وع8ينيها شاة إ© أن تصل إ© مئة وع8ينيها شاة إ© أن تصل إ© مئة وع8ينيها شاة إ© أن تصل إ© مئة وع8ينأما زËة الغنم أربع� فأما زËة الغنم أربع� فأما زËة الغنم أربع� فأما زËة الغنم أربع� ف

  فإذا وصلت مائة وع8ين وزادت واحدة وصارت مائة وواحد وع8ين فيها شاتانفإذا وصلت مائة وع8ين وزادت واحدة وصارت مائة وواحد وع8ين فيها شاتانفإذا وصلت مائة وع8ين وزادت واحدة وصارت مائة وواحد وع8ين فيها شاتانفإذا وصلت مائة وع8ين وزادت واحدة وصارت مائة وواحد وع8ين فيها شاتان

                                 
 .�املسميت بذلك ألن أمها قد ¸لت x الغالب، وا�اخض ا )�(
   . سميت بذلك ألن أمها قد وضعت �:اً فø ذات ل` )�(

)J( مل عليها وتر�بÑ سميت بذلك ألنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن .  
)I( سميت بذلك ألنها �ذع إذا سقط سنها .  
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    فإذا وصلت إ© مائت� فيها شات� إذا صارت مائت� وواحد إ© ثالثمائة فيها ثالث شياه فإذا وصلت إ© مائت� فيها شات� إذا صارت مائت� وواحد إ© ثالثمائة فيها ثالث شياه فإذا وصلت إ© مائت� فيها شات� إذا صارت مائت� وواحد إ© ثالثمائة فيها ثالث شياه فإذا وصلت إ© مائت� فيها شات� إذا صارت مائت� وواحد إ© ثالثمائة فيها ثالث شياه 
وهكذا تزيد R ، ائة إ© أربعمائة فيها أربع شياهفمن بعد ا�الثم وîذا وصلت إ© أربعمائة تستقر الفريضة R مائة فيها شاةوîذا وصلت إ© أربعمائة تستقر الفريضة R مائة فيها شاةوîذا وصلت إ© أربعمائة تستقر الفريضة R مائة فيها شاةوîذا وصلت إ© أربعمائة تستقر الفريضة R مائة فيها شاة

    .-مثل ما زادت اإلبل بعد استقرار فريضتها بمائة وع8ين إذا زادت R أربع� بنت :ون-مائة واحد 
    ا�قــدار الواجب إخراجــها�قــدار الواجب إخراجــها�قــدار الواجب إخراجــها�قــدار الواجب إخراجــه    اaصاباaصاباaصاباaصاب

�- J¦ ـــ 
I� شاة 
 شاتان ���
 ثالث شياة ���
I�� أربع شياة 

R x مائة شاة ثم تستقر الفريضة . 
 شياة ¤ ��¤
ª�� ست شياة 

    ���    ز�ـــاة ا:قـــــرز�ـــاة ا:قـــــرز�ـــاة ا:قـــــرز�ـــاة ا:قـــــر    ���
  أن R ثالث� فيها تبيع أو تبيعةأن R ثالث� فيها تبيع أو تبيعةأن R ثالث� فيها تبيع أو تبيعةأن R ثالث� فيها تبيع أو تبيعةوc أما ا:قر فقد تقدم الìم عليها 

    وc كما قلنا ما �ا سنتان من األن$ خاصة  وR Í أربع� مسنةوR Í أربع� مسنةوR Í أربع� مسنةوR Í أربع� مسنة
    ا�قدار الواجب إخراجها�قدار الواجب إخراجها�قدار الواجب إخراجها�قدار الواجب إخراجه    اaصاباaصاباaصاباaصاب

 ــــ ¦� -�

J� أو ما �ا سنة( أو تبيعة )�(تبيع N ما.( 

I� ما �ا سنتان( )�(مسنة( 

ª� تبيعان 

 R x ثم تستقر الفريضةJ� أربع� مسنة R Íتبيع و 

 .تبيع ومسنة �·

 .مسنتان ��

 .ثالثة أتبعة �¦

 .تبيعان ومسنة ���

    : : : : وÍ زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األنوÍ زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األنوÍ زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األنوÍ زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األن$$$$ x ثالث مواضع من الزËة x ثالث مواضع من الزËة x ثالث مواضع من الزËة x ثالث مواضع من الزËة
 .إذا بلغت ثالث� ¶زئ اXبيع أو اXبيعة ،x ا:قر    ----����

رج شيئاً أفضلرج شيئاً أفضلرج شيئاً أفضلرج شيئاً أفضل(ابن :ون م�ن بنت ðاض ألنه أفضل منها  ----����



رج رج رج رج 


 ، ، ، ، فلما فلما فلما فلما 

ً
 رج جذ%
ً
 رج جذ%
ً
 رج جذ%
ً

رج جذ%



رج رج رج رج 


    ،،،،وجبت عليك حقة فلما وجبت عليك حقة فلما وجبت عليك حقة فلما وجبت عليك حقة فلما 

 ).ا�ذع أفضل من ا�قة ألنه أكÇ وأكg �ما وما إ© ذلكا�ذع أفضل من ا�قة ألنه أكÇ وأكg �ما وما إ© ذلكا�ذع أفضل من ا�قة ألنه أكÇ وأكg �ما وما إ© ذلكا�ذع أفضل من ا�قة ألنه أكÇ وأكg �ما وما إ© ذلك

                                 
)�( õا�ر x س� بذلك ألنه يتبع أمه . 

 .  ألقت سناً �:اً سميت بذلك لزيادة سنها ويقال �ا ثنية وc ال� )�(
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JJJJ---- كر إذا ®نت الغنم 9ها ذكوراً واإلzبل ال� عندك 9ها ذكوراً ف� هذه ا�الةو¶زئ ا  x رج ذكراً وال حرج عليك

وc بنت :ون أو حقة أو  �وبعض أهل العلم يقول بل ¶ب ما أوجب اهللا ورسوN  ،فيه خالف ب� أهل العلما هذو ،ذلك

ال  ،فيه مشقة P اaاسولكن من تأمل x ال8ع وحكمة الت8يع وجد أن ال8ع ال يلزم بأمر  ،جذعة أو ما إ© ذلك
وجبت وجبت وجبت وجبت     أنتأنتأنتأنتلكن Óكن أن نقول N وهذا ðرج لكن Óكن أن نقول N وهذا ðرج لكن Óكن أن نقول N وهذا ðرج لكن Óكن أن نقول N وهذا ðرج  ،مائة من اإلبل 9ها ذكوراً اذهب واشlِ جذعةعنده يقال لصاحب 

هذا جائز كما تقدم معنا x هذا جائز كما تقدم معنا x هذا جائز كما تقدم معنا x هذا جائز كما تقدم معنا x     ،،،،أخرجه عن بنت اللبونأخرجه عن بنت اللبونأخرجه عن بنت اللبونأخرجه عن بنت اللبون    ،،،،عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو اzكر اzي بلغ ا�الث سنواتعليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو اzكر اzي بلغ ا�الث سنواتعليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو اzكر اzي بلغ ا�الث سنواتعليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو اzكر اzي بلغ ا�الث سنوات
  واهللا أعلم بالصوابواهللا أعلم بالصوابواهللا أعلم بالصوابواهللا أعلم بالصواب    ،،،،وهذا اzي تميل إ ه اaفسوهذا اzي تميل إ ه اaفسوهذا اzي تميل إ ه اaفسوهذا اzي تميل إ ه اaفس    ،،،،ءءءءوهذا هو أحسن Åوهذا هو أحسن Åوهذا هو أحسن Åوهذا هو أحسن Å    ،،،،مواضع اإلجزاءمواضع اإلجزاءمواضع اإلجزاءمواضع اإلجزاء

 � هذا باختصار ما ورد x حديث أنس بن مالك
 ؟؟؟؟لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنالو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنالو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنالو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا

�J��J��J��Jنقول فيها حقة وابنتا :ون  كم فيها؟كم فيها؟كم فيها؟كم فيها؟� 
�I��I��I��Iفيها حقتان وبنت :ون  ؟؟؟؟� 
 فيها ثالث حقق  ؟؟؟؟�¤��¤��¤��¤�
�ª��ª��ª��ªأربع بنات :ون  ؟؟؟؟� 
 :ون  حقة وثالث بنات ؟�·��·��·��·�
 حقتان وبنتا :ون  ؟؟؟؟������������
 ثالث حقق وبنت :ون  ؟؟؟؟�¦��¦��¦��¦�
 أربع حقق  ]وأ[Ìس بنات :ون  ؟؟؟؟������������

وا�Çان ال يكون إال x وا�Çان ال يكون إال x وا�Çان ال يكون إال x وا�Çان ال يكون إال x ، وÓكن كما ذكرت أن تزيد أو تنقص þسب ما يراه x ذلك بأن يدفع الفارق كما تقدم معنا
ذه وتأخذ من ا�اÂ أو السا� شاة أو ع8ين وا�Çان أن تفرض عليك جذعة وال �د إال حقة تدفع ه ،اإلبل خاصةاإلبل خاصةاإلبل خاصةاإلبل خاصة

  .درهما أو العكس وهذا خاص باإلبل فقط
لو تكلمنا عن السيارات  ،وا�قيقة أ� أعرف أن الìم عن هذه ا�واضيع ربما يقول بعضكم هذه ال نتعامل معها

يوماً من األيام تُسألون عن هذه نقول هذا صحيح لكن البد من بيان هذا وأنتم ستكونون  ،واألمور ال� نتعامل معها
وال ¶د أحد يوضح N من  ،ولو أن طالب العلم يlك شيئاً ويقول هذا لن أحتاجه ويأ÷ يوم Ñتاجه ،األمور وربما تتعلمون

 ؟�اذا ،وzلك Ãذر أن يقرأ اإلنسان وÑاول أن يفهم بنفسه x مسائل ال8ع واÒين ،فعندئذ يقع x خطأ الفهم ،أهل العلم
القرآن عن  واوzلك يقول ال تأخذ ،فال بد من االنتباه اÒقيق ،وبعضها يغفل عنه ا:عض اآلخر ،ألن بعضها مشتبه

وأوصيكم ونف� ، أي اzي ليس عنده إال قراءة x الورق وال يفهم شيئاً وال Ñفظ ،مصح� وال العلم عن صح�
كما Ãن  بعض ال�ء وستنساها ،�سائل وقيدها x كتابكوأنت اضبط هذه ا ،باالجتهاد x طلب العلم وا�رص عليه

Vنصف العلم سئل عما ال يعلم فليقل ال أدري؛ فإن ال أدريمن لكن ا�مد هللا، و بعض ال�ء، نن. 

    ))))�ª�ª�ª�ª((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
x الوصايا  � اهللا به رسوN الكتاب اzي أمر يق x Nد× x كتاب الص×  � توقفنا x ا�لقة ا�اضية x الìم P حديث أنس

من  ،تت	م بينت لكم x اÒرس السابق أن بهيمة األنعام سميت كذلك ألنها الكنت  وقد ،بهيمة األنعامزËة فيما يتعلق ب
وîن  ،تعقل معانيها ا�يوانات ال صوات جبلية فطرية كسائرأصوات ال� 
رج منها c وîنما األ ،اإلبهام وهو عدم الìم
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  من اXفاهم أو®ن ربما يكون بينها 
ً
 .P خالف ب� أهل العلم ،من التسبيح ®نت نو%

غ¯ ®نت  سواء ®نت �تية أواإلبل وأما  ،الضأن وا�اعز ؛ويلتحق بالغنم )والغنم فقطوالغنم فقطوالغنم فقطوالغنم فقط    بل وا:قربل وا:قربل وا:قربل وا:قرإلإلإلإلاااا( ccccبهيمة األنعام بهيمة األنعام بهيمة األنعام بهيمة األنعام     ����
 و ¯عِ بَ (وا�مع  ،بع¯يسß  Øل أومنها يسØ  والواحد ،تسØ إبال وتسß Øاال سنام� 9ها �ا سنام أو®ن سواء  ،�تية
ألموال األن %مة  ،عناية كب¯ة �وR P حال هذه زËة بهيمة األنعام اعتù بها اa» ، صحيحة Ùهاو )عرانوبُ ة رَ عُ أنْ 

يرة x جز أما ا:قر ،والشام وغ¯ها ®ن يوجد ا:قر مثال ® من الظاهرة x زمانه ®نت اإلبل والغنم وÍ بعض ا:الد
 .x مثل هذه األماكن يناسب ا:قر ألن ا�ناخ ال ،القليل ليس بكث¯ العرب فهو

  منها ماسيأتينا الìم عليها أن :  األموال الز�ويةاألموال الز�ويةاألموال الز�ويةاألموال الز�وية    ����
ً
  /   ظاهرة  يسØ أمواال

ً
 : خفية باطنة وأمواال

 .عن اaاس هاؤاخفإيمكن  ال ألنها تظهر ،�:ا نعامنعامنعامنعامبها بهيمة األبها بهيمة األبها بهيمة األبها بهيمة األ    طلقت يرادطلقت يرادطلقت يرادطلقت يرادأأأأإذا إذا إذا إذا  األموال الظاهرةاألموال الظاهرةاألموال الظاهرةاألموال الظاهرة �
 يعلم ما حدأ كث¯ من اaاس ال، ربما خفيت خاصة اaقدين ا فإنهام�الف زËة اaقدين أو عروض اXجارة أو غ¯ه �

 Øعنده من ا�ال فتس 
ً
 أمواال
ً
 أمواال
ً
 أمواال
ً
 .يعلمها أحد ال مستlة باطنةباطنةباطنةباطنة    أمواال

 .P �s ا�ميع ال األمر وËن هذا ،عاة x أخذها وطلبها من اaاس®ن يرسل السُ  �اa» :  فاألموال الظاهرةفاألموال الظاهرةفاألموال الظاهرةفاألموال الظاهرة
تب¿ من ا�فردات  ما كمالإ مع P موعد اآلن لكن Ãن، بعد قليل تب كث¯ة كما سأش¯x الصدقات كُ  �اa»  كتَب 

ألنه من حيث اÒاللة  ،إ© �ح وبيان وîيضاح حº يتضح ا�ديث ويتضح معناه اوال	مات ال� x ا�ديث ²تاج من
 .ðصوصة من اإلبل والغنممعينة  x أعداد غ¯ها بعران أو أو هوجل من شيا ب ما أوجب اهللا عزواضح اÒاللة x إ¶ا

 : كتبه الصديق ألنس ر� اهللا عنه وفيما: �قوN  ا عندنوقف 
  )يفرق ب� �تمع خشية الصدقةيفرق ب� �تمع خشية الصدقةيفرق ب� �تمع خشية الصدقةيفرق ب� �تمع خشية الصدقة    ¶مع ب� متفرق وال¶مع ب� متفرق وال¶مع ب� متفرق وال¶مع ب� متفرق وال    والوالوالوال( :قال ����
 فهذه الستون فيها ،ونكون مش��l مع بعض ،ولك ثالثون شاة ،أن يكون W ثالثون شاة: مثالً ي أ اXفريق ب� �تمعاXفريق ب� �تمعاXفريق ب� �تمعاXفريق ب� �تمع* * * * 

عليك x  عّ§ وال �ب الزËة ال قت ماW عن مالك أصبح لك ثالثون و: ثالثون واللكن إذا فرä  ا،شاة واحدة إذا اجتمعن
  .جتمع خشية الصدقةا�أن نفرق ب�  هذه ا�الةو ¶وز فال ،هذه ا�الة

 أحياناً إذا ßعت ب� متفرق :  تفرقتفرقتفرقتفرق¶مع ب� م¶مع ب� م¶مع ب� م¶مع ب� م    و�ذلك الو�ذلك الو�ذلك الو�ذلك ال* * * * 
ä
ئة وع8ين شاة ابلغ عندك ممن فمثال  ،عليك الصدقة تقل

صبح عندنا مائتان ألكن لو ßعت ماW إ© مالك  ،شات� أنت عليك شات� وأنا ع§ّ  ،ئة وع8ين شاةابلغ عندي م وأنا
 اzي أخÇ )¶مع ب� متفرق¶مع ب� متفرق¶مع ب� متفرق¶مع ب� متفرق    الالالال(معù  افهذ ،صت شاةنق ،هثالث شيافيها  ؟كم فيهاشاة  وا�ائتان وأربعون، وأربعون شاة

من من من من     زËة أكgزËة أكgزËة أكgزËة أكg    ����ميع حº يأخذميع حº يأخذميع حº يأخذميع حº يأخذ    أوأوأوأواaاس P تفريق اaاس P تفريق اaاس P تفريق اaاس P تفريق     أن ¶Çأن ¶Çأن ¶Çأن ¶N ُN ُN ُN    Çُ     ¶وز¶وز¶وز¶وز    الالالالأيضا أيضا أيضا أيضا     لسالسالسالسا����أن اأن اأن اأن اوÍ ا�قابل وÍ ا�قابل وÍ ا�قابل وÍ ا�قابل  ،خشية الصدقة �عنه 
èباب أوèباب أوèباب أوèباب أو....    

 )يlاجعان بينهما بالسويةيlاجعان بينهما بالسويةيlاجعان بينهما بالسويةيlاجعان بينهما بالسوية    ط� فإنهماط� فإنهماط� فإنهماط� فإنهمايييي®ن من خل®ن من خل®ن من خل®ن من خل    وماوماوماوما( :�قال  ����
 : نوع�نوع�نوع�نوع�    بعد قليل أنها Pبعد قليل أنها Pبعد قليل أنها Pبعد قليل أنها P    ااااستأتينستأتينستأتينستأتينطة طة طة طة للللاrاrاrاc ،r ال�8ة طةطةطةطةللللrrrrواواواوا ، هم ال8يكان اrليطاناrليطاناrليطاناrليطان

ما اماد وR P حال ¶ب عليهما ،تتم& الأن أو  ،تتم& أموا�م أنإما  فاrليطان، وخلطة �اورةوخلطة �اورةوخلطة �اورةوخلطة �اورة    ----����خلطة ®ملة خلطة ®ملة خلطة ®ملة خلطة ®ملة     ----����
صاح» إن ف ؛أربع� مثال من الغنم W ثمان� ولصاح»وع8ين  ةمن ا�ائفإذا ®ن W مثال  ،ن الزËةاsرج اðتلط� أنهم

هو عنده أربع� وأنا أصبح ف اآلن نا وهو مشËlنأو ؛ألنه سيخرج شاة من الشاة يرجع ع§ بنصف شاة عن ما أخرج
لكن هو N ثلث ال�8ة  ،�Ëء اآلن أنا وهوفلما «رج شات�  ،عندي ثمان� أصبح ا�جموع مئة وع8ين فيها شاتان

هل العلم وN أذلك  يذكر ،وهكذا ،بقرابة اaصف شاةبما دفع من الشاة وc يرجع ع§  ا�الةف� هذه  ،نا W ا�لث�أو
  .ن ²سبوه بطريقة واضحة وبينة وهللا ا�مدأتفاصيل ولكم 
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���� Nالصدقة هرمة    والوالوالوال: (� قو x رجsالصدقة هرمة x رجsالصدقة هرمة x رجsالصدقة هرمة x رجs( 
َِبيَث ِمنُْه � :وليقعز وجل ألن اهللا x الصدقة  رجأن 
 ¶وز ال، سنانهاأ سقطتc الكب¯ة ال�  ا�رمةا�رمةا�رمةا�رمة

ْ
rا 
ْ
ُموا äَوالَ َييَم

كلونها إذا احتاجوا إ© أن أهلها هم اzين يأوالغالب  ،حº تباع ينتفعون بها وال هلها الأوzلك  ،تنفع ال وا�رمةوا�رمةوا�رمةوا�رمة �تُنِفُقونَ 
 .ذلك أيضا

����  Nالصدقة هرمة وال ذات عوار    والوالوالوال: (�قو x رجsالصدقة هرمة وال ذات عوار x رجsالصدقة هرمة وال ذات عوار x رجsالصدقة هرمة وال ذات عوار x رجs( 
  .الفتحالفتحالفتحالفتحاzي هو اzي هو اzي هو اzي هو واألول أصح واألول أصح واألول أصح واألول أصح  ،وîما أن يقال ذات ُعواربالفتح  َعوار يقال ذاُت أن  إما    ::::ذاُت عوارذاُت عوارذاُت عوارذاُت عوار

 .بها هو فقد أحد العين� أو فقد اإلبصارف )ُعوارُعوارُعوارُعوار(وأما لو قلت  ،به العيب ا�قصود    َعوارَعوارَعوارَعواروالوالوالوال
تأكل جيداً إنما تأكل من جانب الطريق دون ا�انب  أن العوراء ال الغالب نعت من األخذ x الصدقة ألنمُ c إنما و �
خراج ا�رمة الكب¯ة x إفال ¶وز x الصدقة  ،ختها السليمةأ ينمو شحمها و�مها كما تنموال خر وzلك ال تسمن واآل

åفقد أحد واروال ذات العَ  ،السن ال� تن cذات العيب أو العوراء ذات العور و cال ،العين� كما تقدم و  
ُ� x زئ

    ¶وز¶وز¶وز¶وز    ف� ما لم ¶زئ x األضحية الف� ما لم ¶زئ x األضحية الف� ما لم ¶زئ x األضحية الف� ما لم ¶زئ x األضحية ال ،�زئ x األضحية ضة ا:� مرضها الكما أن هذه األصناف العوراء وا�ري، الصدقة
َبِيَث ِمنُْه تُنِفُقونَ �: تتعامل مع اهللا سبحانه وتعا© اzي قال أنت ألنك ؟�اذا خراجه x الزËةخراجه x الزËةخراجه x الزËةخراجه x الزËةإإإإ

ْ
rا 
ْ
ُموا äَبِيَث ِمنُْه تُنِفُقونَ َيَم

ْ
rا 
ْ
ُموا äَبِيَث ِمنُْه تُنِفُقونَ َيَم

ْ
rا 
ْ
ُموا äَبِيَث ِمنُْه تُنِفُقونَ َيَم

ْ
rا 
ْ
ُموا äمن هنا و �َوالَ َوالَ َوالَ َوالَ ييييَيَم

 ؛بله أو بقره أو غنمهإالصدقة من هذا الرجل من  دق يأخذّص لكن إذا جاء المُ  ،عنده ينب� P اإلنسان أن sرج أطيب ما
عنده  لكن إذا ®ن اإلنسان سيخرج فليخرج أطيب ما ،من األواسطيأخذ بل  ،عنده أطيب مايأخذ N أن  ¶وز فإنه ال

 .هللا وا�مد ،ت نفسه فليخرج الوسطفإن شحّ  ،يóبه إذا ®ن هذا ال
���� Nالصدقة هرمة و    والوالوالوال(: � قو x رجsالصدقة هرمة و x رجsالصدقة هرمة و x رجsالصدقة هرمة و x رجsال ذات عوار إال أن يشاء ا�صدقال ذات عوار إال أن يشاء ا�صدقال ذات عوار إال أن يشاء ا�صدقال ذات عوار إال أن يشاء ا�صدق(  
هو السا� اzي يرسله و: اzي ، اzي يأخذ الصدقة منك وباXخفيف هو ،بتشديد الصاد هو صاحب ا�ال دقدقدقدقوا�ّص وا�ّص وا�ّص وا�ّص     ����

 ذاإال  عندك وجد ما، يعÏ صاحب ا�اليعÏ إذا ®ن باXخفف هذه إال أن يشاء ا�صدق ، الصدقة منك األمر  أخذ
 .ال حرج عليك أن تعطيه وا�الة هذهف السا� فأخذها

 )وÍ الرقة ربع الع8وÍ الرقة ربع الع8وÍ الرقة ربع الع8وÍ الرقة ربع الع8(:  �ثم قال     ����
عل دراهم ،دراهم x قالب من ق و�علرَ ألنها تُ الفضة بهذا وسميت ، c الفضة اrالصة    الرقةالرقةالرقةالرقة

هذا معù ، تُصقل ثم �ُ
 .الفضة اrالصةأنها قة الرِ 
 .كما نقول Ãن با�ساب ا�عروف ةا�ائونصف x  اثن�يعÏ : ُربُع الُع8ُربُع الُع8ُربُع الُع8ُربُع الُع8) وÍ الرقة ربع الع8وÍ الرقة ربع الع8وÍ الرقة ربع الع8وÍ الرقة ربع الع8( :قال
يعرف أن  أراد أن اإلنسان إذا: قاعدة مرÑة x مسألة الزËة وهوقاعدة مرÑة x مسألة الزËة وهوقاعدة مرÑة x مسألة الزËة وهوقاعدة مرÑة x مسألة الزËة وهوالطريقة وc الطريقة وc الطريقة وc الطريقة وc هذه هذه هذه هذه وباستطاعة اإلنسان أن يعرف وباستطاعة اإلنسان أن يعرف وباستطاعة اإلنسان أن يعرف وباستطاعة اإلنسان أن يعرف     ����

بلغ بلغ بلغ بلغ ا�ا�ا�ا�( فاaاتج هو الزËة ،عنده من العدد P أربع� أفضل ما يمكن أن يفعله أن يقسم ما هاaصيب x زËة ماN فإن
 ).مبلغ الزËة اzي sرجمبلغ الزËة اzي sرجمبلغ الزËة اzي sرجمبلغ الزËة اzي sرج====    �I�I�I�I÷÷÷÷®مل®مل®مل®مل
فإنك تقسم أربعة  ،يقومان باzهب والفضة فاaقدي� ؟تعرف زËتها كم أربعة آالف ريال وتريد مثال ®ن عندك يعÏ لو

ه هذ ،ئة ريالاتكون م تهافزË ،إذا الزËة x األربع آلف يكون فيها مائة ريال ،يكون مائة اaاتج آالف P أربع� ريال
و�ذا  ،صار اaاتج مائة درهم ؟إذا قسمنا أربعة آالف درهم فضة P أربع� صار اaاتج كم ،طريقة ا�ساب x الزËة

اaاتج  ،لو ®ن عندك أربعة مالي� أربع� مليوناً ثمانمائة مليون 9ها تقسم P أربع� ،اaقدان يعامالن نفس ا�عاملة
 .ك إخراجههو زËة مالك ال� أوجبها اهللا علي

إال  )يشاء ربهايشاء ربهايشاء ربهايشاء ربها    أنأنأنأنفليس فيها صدقة إال فليس فيها صدقة إال فليس فيها صدقة إال فليس فيها صدقة إال     ----درهمدرهمدرهمدرهم    مائ�مائ�مائ�مائ�    ما بلغة الفضةما بلغة الفضةما بلغة الفضةما بلغة الفضة    يعÏيعÏيعÏيعÏ----    ةةةةومائومائومائومائفإذا لم تكن إال تسع� فإذا لم تكن إال تسع� فإذا لم تكن إال تسع� فإذا لم تكن إال تسع� ( : �ثم قال  ����
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 sُ يzةإذا شاء ا�تصدق اËة ،رج الصدقة والزËمائ�نصاب الفضة  ألن فلو بلغت ز  x قدينaة اËز x درهم كما سيأتينا
 . تعا©اÒرس القادم بإذن اهللا

ومن بلغت عنده اإلبل صدقة ا�ذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه و¶عل معها شات� إن ومن بلغت عنده اإلبل صدقة ا�ذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه و¶عل معها شات� إن ومن بلغت عنده اإلبل صدقة ا�ذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه و¶عل معها شات� إن ومن بلغت عنده اإلبل صدقة ا�ذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه و¶عل معها شات� إن ( �قال  ����
 .)استياستياستياستي����تا N أو ع8ين درهماتا N أو ع8ين درهماتا N أو ع8ين درهماتا N أو ع8ين درهما

لم ¶دها لم ¶دها لم ¶دها لم ¶دها ففففبحث عن ا�ذعة بحث عن ا�ذعة بحث عن ا�ذعة بحث عن ا�ذعة هو يهو يهو يهو يصدق نفسه أن sرجها فصدق نفسه أن sرجها فصدق نفسه أن sرجها فصدق نفسه أن sرجها فتتتتوجاء ا�صدق  أخذها أو أراد ا�وجاء ا�صدق  أخذها أو أراد ا�وجاء ا�صدق  أخذها أو أراد ا�وجاء ا�صدق  أخذها أو أراد ا�    ،،،،معينةمعينةمعينةمعينة    ااااإذا وجب x اإلبل سنإذا وجب x اإلبل سنإذا وجب x اإلبل سنإذا وجب x اإلبل سن
 ؟؟؟؟ماذا يصنعماذا يصنعماذا يصنعماذا يصنعفففف���� هذه ا�الة  هذه ا�الة  هذه ا�الة  هذه ا�الة     ،،،،وc دون منها x السنوc دون منها x السنوc دون منها x السنوc دون منها x السن    ،،،،ا�قةا�قةا�قةا�قةولكن وجد ولكن وجد ولكن وجد ولكن وجد 


رجها ذهب واشN ِl اوال نقول  ،sرجها ºع8ين  أو ةإ ها شاأخرج ا�قة ال� عندك ولكن أضف  ال، ،جذعة ح
ما هو خاٌص x وîن x ا:قر يرد x الغنم وال يرد يعÏ ال، وهو x اإلبل خاصةوهو x اإلبل خاصةوهو x اإلبل خاصةوهو x اإلبل خاصة )ا�Çانا�Çانا�Çانا�Çان(ـبيسØ  وهذا ما، درهما م�نها

 x العامنتاجهم وîنما  ،والغنما:قر صحاب أمثل اً ألن أصحاب اإلبل فارق السن عندهم وÍ اaتاج ليس كث¯ ،اإلبل
فجعل إذا وجب P  ،®ن هذا يقع فيهم خفف عنهمذا �ا و� ،ينتج وîنما يكÇ تنتج وا:ا# ال aوقمجموعة من اف ،قليل

 ةشافإنه x هذه ا�الة sرجها وsرج معها إال بنت :ون   حقة أو وجبت عليه ا�قة ولم ¶دإال اإلنسان ا�ذعة ولم ¶د
بأي  لقيمه ما سيخرجهب� وجب عليه و لو قيم ا�تصدق الفارق ب� مايعÏ  ،تقويم وc ا�قيقة تعتÇ ،ع8ين درهما أو

إذا ®ن قّوم بهذا Óكن يأخذ  حرجما فيه  ،م�نه هو الفصيل الصغ¯اzي منك هذا القعود  خذأسنN لو قال  ،Å آخر
آخر م�نه Óا  ءي Åأي Å م�نه من أأو أخذ  ةوîنما لو أخذ ع8ين درهما أو أخذ شا �ألنه ليس تعي� من اa»  منه

  .هو من األموال الز�وية فال حرج x ذلك
دق دق دق دق عة فإنها تقبل منه ا�ذعة ويعطيه ا�َص عة فإنها تقبل منه ا�ذعة ويعطيه ا�َص عة فإنها تقبل منه ا�ذعة ويعطيه ا�َص عة فإنها تقبل منه ا�ذعة ويعطيه ا�َص وليست عنده حقة وعنده ا�ذوليست عنده حقة وعنده ا�ذوليست عنده حقة وعنده ا�ذوليست عنده حقة وعنده ا�ذ    قةِ قةِ قةِ قةِ ا�ا�ا�ا�    ةةةةصدقصدقصدقصدق    عندهعندهعندهعنده    ومن بلغتومن بلغتومن بلغتومن بلغت( :�قال  ����

 .)شات�شات�شات�شات�    ع8ين درهما أوع8ين درهما أوع8ين درهما أوع8ين درهما أو
 ،ا�قةما عندي  أنت �ا جئت إ© ا�ِقة قلت N واهللا أنالكنك ؛ قةبلك ا�ِ إنت وجبت عليك x زËة أيعÏ  ،العكس هذا
ا� اzي أرسله و: ويعطيك الس ،فال حرج x هذا ،منها منها وأحسن جذعة أكÇ أعطيكسعطيك بنت :ون أ لن نكل

إال إذا تنازلت إال إذا تنازلت إال إذا تنازلت إال إذا تنازلت  ،عكس الصورة األوè يعÏ، م�ن ا�Çان اzي وقع عليك أو ع8ين درهما ةشاوبعثه يعطيك  األمر
لكن لك أن ترجع  ،فهذا طيب وأفضل ،قلت واهللا أنا ال أريد وîنما أنا أتصدق بما زاد وأجعله صدقة لوجه اهللا عز وجلو

 .أو الع8ين درهما ةالشاترجع عليه بما ذكرت وهو  ل منكا�ا P ا�صدق اzي يأخذ
هذا يعÏ باختصار  ،x كتابه ا:لوغ بن حجراوا�ديث رواه ا:خاري صاغه ا�افظ  ،x ا�ديث ورد ما هذا باختصار �

    .ما x هذا ا�ديث من ألفاظ
 : : : : مور ا�تعلقة بهذا ا�ديثمور ا�تعلقة بهذا ا�ديثمور ا�تعلقة بهذا ا�ديثمور ا�تعلقة بهذا ا�ديثاألاألاألاألإ© بعض إ© بعض إ© بعض إ© بعض     اآلناآلناآلناآلن    وسأش¯وسأش¯وسأش¯وسأش¯    ����

ش�ل وفيه خالف x إألن فيه  � بن جبل سيأتينا ا:قر x حديث معاذ، )والغنم اإلبل وا:قر(: نعام cبهيمة األن أقلنا 
    .إن شاء اهللا تعا© وسأتكلم عليه بعد قليل ،ثبوته
¶ب ¶ب ¶ب ¶ب فيما ذكرت عندما قلت وذكرت ) مال ðصوص أو حق معلوم x مال معلوم ¶ب ب8طهمال ðصوص أو حق معلوم x مال معلوم ¶ب ب8طهمال ðصوص أو حق معلوم x مال معلوم ¶ب ب8طهمال ðصوص أو حق معلوم x مال معلوم ¶ب ب8طه( تعريف الزËةتعريف الزËةتعريف الزËةتعريف الزËةقلنا  كما    ����

عروض ، اaقدان، نعامبهيمة األ( األموال الز�ويةاألموال الز�ويةاألموال الز�ويةاألموال الز�ويةعندنا ف ،وط وجوب الزËة ðتلفة ب� صنف وصنف آخر�ألن  ب8طهب8طهب8طهب8طه
 .هذه 9ها أموال ز�وية و�ب فيها الزËة )الرËز، اzهب والفضة، اrارج من األرض وc الزروع وا�مار، اXجارة

�ط متفق عليه ب� R األنواع ال� ذكرت اب هذا فاaص ،وجوب اaصاب�وط وîن ®نت تتفق x  زËة اaقدين �ا
 .هذه 9هاالستة السابقة 
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�     c ما c ما c ما c بهيمة األنعامما x ةËبهيمة األنعام�وط وجوب الز x ةËبهيمة األنعام�وط وجوب الز x ةËبهيمة األنعام�وط وجوب الز x ةËثالثةثالثةثالثةثالثة ؟؟؟؟�وط وجوب الز : 
فهذا  ،ه �ذاتخذفإذا ®نت م ،تزيد أعدادهايعÏ أن  ،أن تنتج وللنتاج ،ر الل`ÒيعÏ  ،لترهذه  أن تتخذ: : : : ال8ط األولال8ط األولال8ط األولال8ط األول
هذا 9ه �ط الوجوب فتكون فيها زËة P هذا ، أو ما إ© ذلكأو ما إ© ذلكأو ما إ© ذلكأو ما إ© ذلكللتسم� للتسم� للتسم� للتسم�     واللواللواللوالل̀̀̀` أو أو أو أووالنسل والنسل والنسل والنسل     تتتتررررلللل    أن تتخذأن تتخذأن تتخذأن تتخذ: ال8ط األول

 .ال8ط
أنها إذا ي أ ،ا�ول ال� ترõ %مة: معنا x اÒرس السابقكما تقدم  هنا بالسائمةبالسائمةبالسائمةبالسائمة    وا�رادوا�رادوا�رادوا�راد ،أن تكون سائمةأن تكون سائمةأن تكون سائمةأن تكون سائمة: ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�

 . سائمةفإنها تسØ ®نت ترõ أكg ا�ول أو أكg من اaصف
ذا اجتمعت هذه ال8وط ا�الث وجب x بهيمة األنعام أن 
رج الزËة þسب ما إف، أن تبلغ اaصابأن تبلغ اaصابأن تبلغ اaصابأن تبلغ اaصاب    ::::ال8ط ا�الثال8ط ا�الثال8ط ا�الثال8ط ا�الث
  .x ذلكوجل  عز أوجبه اهللا

��    x مسائل متفرقةx مسائل متفرقةx مسائل متفرقةx ا:ابا:ابا:ابا:اب    هذاهذاهذاهذا    مسائل متفرقة    ��    
 :ننننوc نو%وc نو%وc نو%وc نو%: : : : ةةةةــــــــاrلطاrلطاrلطاrلط    ����
فهذه فهذه فهذه فهذه  ،هذه تسØ خلطة مشار�ة ،كعن مال صاحبيتم& مالك  þيث ال شlاك x أصل ا�الوc اال    ::::خلطة مشار�ةخلطة مشار�ةخلطة مشار�ةخلطة مشار�ة    ----����

 .تفريقهاتفريقهاتفريقهاتفريقها    زيادة وال نقص وال ¶وززيادة وال نقص وال ¶وززيادة وال نقص وال ¶وززيادة وال نقص وال ¶وزفيها فيها فيها فيها     تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    كزËة رجل واحد الكزËة رجل واحد الكزËة رجل واحد الكزËة رجل واحد ال    هاهاهاهازËتزËتزËتزËت
 ،ذلك وÃو اً وا�Ø واحداً �م واحدؤوما اً %كم واحدرفيكون م وc أن تشlك مع صاحبك x ا�وار    ::::خلطة �اورةخلطة �اورةخلطة �اورةخلطة �اورة    ----����

  :8وط8وط8وط8وطببببوال وال وال وال ����ب الزËة x خلطة ا�جاورة إال ب الزËة x خلطة ا�جاورة إال ب الزËة x خلطة ا�جاورة إال ب الزËة x خلطة ا�جاورة إال 
مثل الشام وÍ م´  مسلم خاصة x بعض ا:الد أحيانا قد تشارك رجل غ¯ ،أن يكونا من أهل الزËة ßيعا ::::ال8ط األولال8ط األولال8ط األولال8ط األول

 .يؤثر هذا x تكميل اaصاب عندك فال ،اً أو يهودي اً يكون جارك ن´اني قد
ختالط ا�ال بعد اال صار ؛واختلطا نيا ع8همل� واحد من فلو ®ن، ختالط x نصاب ا�اشيةأن يكون اال ::::ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�ال8ط ا�ا�

 .تماماً  ®لواحد فال زËة، ختالطبعد اال اً لو لم يبلغ ا�ال نصاب أو ،نصابا
    ؟؟؟؟مº أقول أن هذه خلطة �اورةمº أقول أن هذه خلطة �اورةمº أقول أن هذه خلطة �اورةمº أقول أن هذه خلطة �اورة    ����

 اً اً اً إذا ®ن ا�راح واحدإذا ®ن ا�راح واحدإذا ®ن ا�راح واحدإذا ®ن ا�راح واحد
هذا تسØ  ،وا�حلب واحد ،وا�8ب واحد ،والفحل واحد ،وا�رõ واحد ،مراح اإلبل أو الغنم واحد اً

تسØ  هذه ال ،مراحم�ن ولك م�ن مراح وN  ،مر%هوN  كولك مر% ،لك فحلك وN فحله أما إذا صار، اورةخلطة �
 .خلطة �اورة

عن بعض ا�سائل سأتكلم îن شاء اهللا و ،اإلبل والغنم وا:قربنتعامل  تغيب عنا þكم أننا ال وÍ ا�وضوع مسائل قد
 .عندكمن þكم أنها تكg يبزËة اaقد ا�تعلقة

ثم أنصبة  ،وأنصبة الغنم ،ن شاء اهللا أنصبة اإلبل باختصارإوسأعرض  ،يث عن زËة ا:قردوا�لقة القادمة سيكون ا�
وعندئٍذ إن شاء اهللا تعا© يكون اتضحت أهم ، فيه من اإلش�ل x زËة ا:قر وما لكم حديث معاذ ثم أذكر ،ا:قر
تتصل بهم فإنهم يوضحون ما قد  ،يم فأفضل Åء أنك تسأل x هذا أهل العلملو أش� عليك Åء يا أS الكرو ،ا�المح

 .فال ينب� P ا�سلم أن تبخل نفسه بها ،الزËة 9ها خ¯ وبر�ة ونماءوأعيد وأكرر أن ، يُش� عليك من أح�م الزËة
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    ))))·�·�·�·�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ل ر� اهللا عنه x زËة ا:قركما وعدتكم أ� سأتكلم ا وم بإذن اهللا تعا© عن حديث معاذ بن جب

 ��    ز�ـــاة ا:قــــرز�ـــاة ا:قــــرز�ـــاة ا:قــــرز�ـــاة ا:قــــر    ��

بعثه إ© ا من فأمره أن يأخذ من R ثالث� بعثه إ© ا من فأمره أن يأخذ من R ثالث� بعثه إ© ا من فأمره أن يأخذ من R ثالث� بعثه إ© ا من فأمره أن يأخذ من R ثالث�     �أن اa» أن اa» أن اa» أن اa» (    :� وعن معاذ بن جبلوعن معاذ بن جبلوعن معاذ بن جبلوعن معاذ بن جبل :يقول ا�افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام
 .)ومن R أربع� مسنة ومن R حالم ديناراً أو عدN معافرومن R أربع� مسنة ومن R حالم ديناراً أو عدN معافرومن R أربع� مسنة ومن R حالم ديناراً أو عدN معافرومن R أربع� مسنة ومن R حالم ديناراً أو عدN معافر    ،،،،بقرة تبيعاً أو تبيعةبقرة تبيعاً أو تبيعةبقرة تبيعاً أو تبيعةبقرة تبيعاً أو تبيعة
 .وصححه ابن حبان وا�اكم ،وأشار إ© اختالف x وصله ،وحسنه الlمذي ،ظ أل¸درواه اrمسة واللف

إ©  �وتعلمون أنه كما مرä معنا x حديث ابن عباس ح� بعث معاذ بن جبل  ،هذا ا�ديث حقيقة فيه خالف كب¯
تبيعاً أو تبيعة ومن R أربع�  أن يأخذ من ا:قر من R ثالث� �ا:قر منتx 8 ا من و�ث¯ وzلك أمره اa»  ا من
 .لكن اXخريج هنا قال رواه اrمسة، مسنة

هم اهللا ßيعاً  أ¸د بن حنبلوابن ماجة و والنسا� والlمذي أبو داودبمعù أخرجه  رواه اrمسةرواه اrمسةرواه اrمسةرواه اrمسة  ،̧ر
ه اهللا رواه اrمس    بابن حجربابن حجربابن حجربابن حجرهذا االصطالح خاص هذا االصطالح خاص هذا االصطالح خاص هذا االصطالح خاص  ه اهللا رواه اrمس̧ر ه اهللا رواه اrمس̧ر ه اهللا رواه اrمس̧ر     ....ةةةة̧ر

ه اهللا قال واللفظ أل¸د هذه طريقة ا�حدث� أنهم إذا اختاروا لفظاً دون لفظ أنهم يش¯ون إ© أن و ،ثم عقب ا�افظ ̧ر
فكون ا�افظ  ،أن الس مهمة x األح�م: وc مثالً  خاصة أن اإلشارة تكون �:اً x حالة، اللفظ اzي اخlته من كذا

فينب� أن ننبه عليه  ،يكون ذا باليأخذ لفظاً غ¯ موجود x الس وîنما موجود x مسند اإلمام أ¸د هذا يستد� أن 
ه اهللا تعا© لم يكن دقيقاً x نقل اللفظ ه اهللا إ© أ� نقلت  ،حº ال يظن الظان ويرجع إ© الس أن ا�افظ ̧ر فنبه ̧ر

ن إال أ� نقلته من أ¸د حº ال تستدرك عليه وتقول م ،مع أنه وجد عند أÂ داود والlمذي والنسا� وابن ماجة ،اللفظ
 .اللفظ اzي أوردته فيه Åء من اإلش�ل

 يورو ،هذا االختالف سيأتينا من الlمذي نفسه اzي صحح ا�ديث، وأشار إ© اختالف x وصله وحسنه الlمذيقال 
ه اهللا وßاعة من أهل العلم     .ذلك أيضاً عن ا:خاري ̧ر

    : : : : ثبـــوت ا�ديث والìم P سندهثبـــوت ا�ديث والìم P سندهثبـــوت ا�ديث والìم P سندهثبـــوت ا�ديث والìم P سنده    �
 ما ي
ً
وأريد أن أعطيكم  ،تعلق با�ديث من جهة الìم P ثبوته حيث إن االختالف x الوصلسأعرض لكم اآلن أوال

ة اهللا ، نموذجاً �ديث اختلف فيه ل x األص ماذا يقصد فيه بالوصل؟ماذا يقصد فيه بالوصل؟ماذا يقصد فيه بالوصل؟ماذا يقصد فيه بالوصل؟، "وأشار االختالف x وصلهوأشار االختالف x وصلهوأشار االختالف x وصلهوأشار االختالف x وصله"فلما يقول ا�افظ ̧ر
 «aبوية يا إخوا� أن تروى موصولة إ© اaألن الساقط ب�  ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا، وا�رسل ضعيف، �رسلوضد ا�وصول ا ،�األحاديث ا

 «aاب  وب� اXا� Âتمل أن يكون غ¯ صحاÑتمل أن يكون صحابياً وÑ،  ًتمل أن يكون تابعياÑواحد اثن�  ،و
 .ثالثة تاب  صحاÂ و�ذا

�  «aاب  وب� اXبعض األحاديث أن سقط ب� ا x ابع� سبعة رجال �وقد بلغXوأربعة من الصحابة ثالثة من ا، 
هم اهللا تعا©   ،إ© أنهم ال Ñتجون با�رسل وال يقبلونه -وهم أهل اÇrة x هذا ا:اب-ومن هنا ذهب أهل ا�ديث ̧ر
 «aي أرسل إ© اzاب  اXألن ا�رسلألن ا�رسلألن ا�رسلألن ا�رسل- �الحتمال أن يكون ا  «aاب  إ© اXأو  ،�كما هو متقرر عندكم ما أضافه ا

البد أن نعرف ، وب� اXاب  �هناك فيه ساقط هناك فيه حلقة مفقودة ب� اa»  -�  قال رسول اهللا ما قال فيه اXاب
لكن أحياناً يكون الساقط ليس  -إن ®ن صحابياً فال إش�ل ألن الصحابة 9هم عدول ثقات-من c هذه ا�لقة 

فعندنا هنا اآلن حديث اXاب   ،معنا x ا�ثال السابق الصحاÂ فقط بل معه تاب  وأحياناً اثن� وأحياناً ثالثة كما تقدم
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ليس فيه أن معاذاً ، قال كذا و�ذا �عاذ �مرسًال أن اa»  مممم����وقوقوقوقبعض الرواة رواه عن ألن  �قال فيه قال رسول اهللا 
ولكن  ،رسلعند الفقهاء أ¸د وأÂ حنيفة ومالك احتجوا با� ،عند أهل ا�ديث ضعيف ،يسØ إرسالهذا  ،أخÇه بذلك

 .وليس هذا بوقت الìم P حكم ا�رسل والعمل به و�ذا ،الشاف  احتج به ب8وط
 وقاً وقاً وقاً  ولكن ،ا�رسالت تتفاوت �

وîنما ال بد أن تكون  ومراسيله ال Ñتج بها مطلقاً ومراسيله ال Ñتج بها مطلقاً ومراسيله ال Ñتج بها مطلقاً ومراسيله ال Ñتج بها مطلقاً يعتÇ من وصف اXابع�  مممم����وقاً
 ).حديث معاذ هذا روي بهذا اإلسنادحديث معاذ هذا روي بهذا اإلسنادحديث معاذ هذا روي بهذا اإلسنادحديث معاذ هذا روي بهذا اإلسناد(ا�ديث ، ةموصول

ه اهللا )الìم P السندالìم P السندالìم P السندالìم P السند( �  وهو الصنعا�-عبد الرزاق قال حدثنا  -وهو ثقة- \مود بن غيالنحدثنا  قال أبو داود ̧ر
إمام من أئمة ا�سلم� وجبل من جبال ا�فظ - سفيان بن سعيد بن م�وق ا�وريقال حدثنا  -ا�قة اإلمام ا�بت

- أÂ وائلعن  -وهو األعمش الكوÍ ناألعمش بن سليمان بن مهرايقول عن  سفيان ا�وري- األعمشعن  -والعلم
اa» عن  � معاذ بن جبلعن  م�وق بن األجدعأيضاً عن  -شقيق ابن سلمة يعتÇ من اXابع� وهو رجل جليل القدر

�. 
رواه بعضهم عن  -عبد الرزاقغ¯ -رواه بعضهم أنه  اإلش�ل أين أÄ؟؟ ،اإلسناد 9هم ثقات ومتصل السند ما فيه إش�ل �

فأصبح فأصبح فأصبح فأصبح  ،معاذاً إ© ا من ولم يذكر فيه أن معاذ أخÇه بذلك بعث �اa» أن  م�وق عن أÂ وائلعن  األعمشعن  سفيان
 .مرسالً مرسالً مرسالً مرسالً 

وا�ديث N  ،وغ¯ عبد الرزاق رواه عن سفيان مرسالً  ،فعبد الرزاق رواه موصوال ،الرواة عن ا�وري ðتلفون x هذا �
 �أن اa» ( معاذعن  كما��Ñ بن عن  سلمة بن أسامةأتم من حديث وسياقها  ،طريق موصولة عند اإلمام أ¸د

 .ألن به �Ñ بن ا�كم ؛وصول ضعيف منقطعا�ولكن هذا اإلسناد اzي عند أ¸د  ،وهو موصول...) بعثه
 .�اa» عن  معاذعن  م�وقعن  أÂ وائلعن  األعمشعن  ا�وريمدار ا�ديث عليه  الرواية األوèعندنا اآلن  �
 ....مرسالً مرسالً مرسالً مرسالً فأصبح  بإسقاط معاذ رواه بعضهم �
ه اهللا من حديث  رواه اإلمام أ¸د هذا األصل وجدنا أن ا�ديث عن معاذ N أصل، أصل من غ¯ هذه الطريق تماما � ̧ر

 .ا�ديث...) بعثه �اa» أن ( معاذعن  �Ñ بن ا�كمعن  سلمة بن أسامة
    ،،،،هذان �هوالن غ¯ معروف�هذان �هوالن غ¯ معروف�هذان �هوالن غ¯ معروف�هذان �هوالن غ¯ معروف� سلمة بن أسامةوالرواي عنه ، ن معاذالراوي ع �Ñ بن ا�كملكن اإلش�ل أن  �

وروايته بطرق أخرى  ؛لكن وجود هذا الضعف با�هالة مع وجود ا�ديث بسند صحيح موصول ،فاإلسناد ضعيف بهذافاإلسناد ضعيف بهذافاإلسناد ضعيف بهذافاإلسناد ضعيف بهذا
 عندناقوى ا�ديث الضعيف اzي رواه اإلمام أ¸د من حديث أسامة قواه با�رسل فتقوى ا�ديث بذلك وأصبح  ؛مرسلة

ه اهللا و، ا�ديث حسناً ا�ديث حسناً ا�ديث حسناً ا�ديث حسناً  ه اهللا ،أحد رواتههو وzلك حسنه الlمذي ̧ر ا�ديث ثابت : و�ذلك قال ابن عبد الÇ ̧ر
 به  م�وق عن إبراهيمعن  األعمشمن طريق  أبو داودعند أÂ داود أنه رواه  ويؤيد اتصال الرواية هنا ،متصل

ً
 موصوال
ً
 موصوال
ً
 موصوال
ً
، موصوال

هذه 9ها تؤيد الرواية  ،لنسا� واÒارقطÏ واÒار) وا:يهå وابن أÂ شيبةوهذه الرواية ال� عند أÂ داود رواها ا
 .أÂ وائلعن  جودأÂ اa %صم بنعن الرواية ا�وصولة  م�وقكذلك تابعه ، ا�وصولة
 .متصالً متصالً متصالً متصالً  معاذعن  م�وقعن  أÂ وائلاآلن روى عن  األعمش
 .إ© آخره أÂ وائلث من حدي متصالً متصالً متصالً متصالً رواه هذا أيضا  جوداa أÂ %صم بنكذلك 

أن  طاووس عن قيس ¸يد بنمن غ¯ هذه الطرق 9ها من حديث  x ا�وطأ مالك وN أيضا هذا ا�ديث طريق عند �
 ،معاذاً لم يدرك  طاووسألن ، معاذو طاووسعله بعضهم باالنقطاع ب� أوهذه الطريق  )إ© ا من �اa» بعثه ( معاذاً 

ه اهللا ت الشاف لكن قال  ه "طاووس %لم بأمر معاذ وîن لم يلقه لكgة من لقيه Óن أدرك معاذاً طاووس %لم بأمر معاذ وîن لم يلقه لكgة من لقيه Óن أدرك معاذاً طاووس %لم بأمر معاذ وîن لم يلقه لكgة من لقيه Óن أدرك معاذاً طاووس %لم بأمر معاذ وîن لم يلقه لكgة من لقيه Óن أدرك معاذاً """"عا© ̧ر يعÏ الشاف  ̧ر



   ))مستوى ثالثمستوى ثالث( (                                                       )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث      

- ١٢٥ - 

 

فكونه يعلم ويتقن مرويات معاذ  ،�ألنه أدرك كبار أصحاب معاذ بن جبل ، اهللا بدقة فهمه قال طاووس %لم بأمر معاذ
ه اهللا بعدما يق، �من خالل كبار أصحابه هذا يدل P معرفته وîتقانه �ديث معاذ  وهذا "ذلك قال  ركذول الشاف  ̧ر

يعÏ أن هذا Åء عندنا معا� أهل العلم الكبار أن هذا أمر مستقر أن طاووساً بص¯ " ن أحد فيه خالفاعÓا ال أعلم 
 .خب¯ þديث معاذ

 من حديث هذه الطرق باإلضافة  �
ً
وفيه  اÒارقطÏ أخرجه معاذعن  ابن عباسعن  طاووسإ© أنه روي أيضاً موصوال

 .ضعف
 /   العلة األوè �: : : : وفيه ا�قيقة إش�الن أو علتانوفيه ا�قيقة إش�الن أو علتانوفيه ا�قيقة إش�الن أو علتانوفيه ا�قيقة إش�الن أو علتان، ابن ماجةو الlمذيبلفظه عند  ابن مسعودوN شاهد أيضاً من حديث 

 .لم يدرك أباه عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود ووأب ،عبد اهللا بن مسعودبن  أÂ عبيدةأنه من رواية 
 .أيضاً ضعيف لسوء حفظه -أÂ عبيدة بن عبد اهللا بن مسعودأي عن - راوي عنهال" خصيف"أن   /  العلة ا�انية �
وîن ®نت -ا�رسلة الصحيحة أيضاً الرواية و، وصولة ال� ذكرناها x األولا�األوè  :لكن من خالل هذه الروايات ����

ت الرواية ا�وصولة
ä
لحديث لأن  P تدل داللة واضحةلكن وجود هذه الشواهد ووجود هذه الطرق  -الرواية ا�رسلة أعل

هذا هذا هذا هذا ، ، ، ، ومن هنا ا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يرتå إ© درجة ا�سن قطعاومن هنا ا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يرتå إ© درجة ا�سن قطعاومن هنا ا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يرتå إ© درجة ا�سن قطعاومن هنا ا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يرتå إ© درجة ا�سن قطعا ،ثابت ال \الةأصيال من حديث معاذ أصًال 
    ةةةةومن آخرهم شيخنا العالمة اإلمام األ:ا� ̧رومن آخرهم شيخنا العالمة اإلمام األ:ا� ̧رومن آخرهم شيخنا العالمة اإلمام األ:ا� ̧رومن آخرهم شيخنا العالمة اإلمام األ:ا� ̧ر    ،،،،ومن صححه لم يبعد وقد صححه األئمةومن صححه لم يبعد وقد صححه األئمةومن صححه لم يبعد وقد صححه األئمةومن صححه لم يبعد وقد صححه األئمة    ،،،،إن لم نقل إنه صحيح بشواهدهإن لم نقل إنه صحيح بشواهدهإن لم نقل إنه صحيح بشواهدهإن لم نقل إنه صحيح بشواهده

 ....يعيعيعيعP ا�مP ا�مP ا�مP ا�م    اهللاهللاهللاهللا
 x أن P ثالث� منها تبيع أو تبيعة""""ا:قر حديث معاذ دل R x ثالث� منها تبيع أو تبيعةأن R x ثالث� منها تبيع أو تبيعةأن R x ثالث� منها تبيع أو تبيعةأن R x أن""""....    

    .قال تبيع أو تبيعةبل  ،x ا:قر أن$ أو ذكر �ولم sص اa»  ،هو ما تم N سنة سواء ®ن ذكراً أو أن$ واXبيعواXبيعواXبيعواXبيع
 «aفإذا ®نت ا:قر أربع� فجعل فيها ا «aفإذا ®نت ا:قر أربع� فجعل فيها ا «aفإذا ®نت ا:قر أربع� فجعل فيها ا «aما�ا سنتان وال تكون إال  ا�سنةا�سنةا�سنةا�سنة    �فإذا ®نت ا:قر أربع� فجعل فيها ا cمن األن$ خاصةو. 

وا:قر يشlك سبعة x ، فلما ®نت اإلبل يشlك فيها مثًال سبعة x األضحية وÍ ا�دي ،وهذا فيه حكمة x الت8يع
 قُ  ،األضحية وا�دي

×
x ا:قر ثالث� فيها تبيع وأربع� ، فزËة اإلبل تبدأ من Ìس بينما x الغنم أربع�، ل x أعدادهال

بينما x الغنم ، وهكذا والزوT زاد وهكذا ،إذا ®ن العدد فردي صار فيها تبيع ،R ما زادت واحدةثم بعد ذلك  ،مسنة
الغنم ال �زئ x األضحية وا�دي إال هذه حكمة أن  -الفارق ب� الفرض األول والفرض ا�ا�-أربع� ثم مائة وع8ين 

P حديث معاذ من  الìمهذا ما تي� من  ،ا عقوaاوîال هناك حكم ربما ال تبلغه ،هذا أحد ا�كم، عن شخص واحد
 . جهة اإلسناد

  .أخرجه أصحاب الس األربعة واإلمام أ¸د: تقول    ؟؟؟؟إذاً لو قيل لك حديث معاذ من أخرجهإذاً لو قيل لك حديث معاذ من أخرجهإذاً لو قيل لك حديث معاذ من أخرجهإذاً لو قيل لك حديث معاذ من أخرجه    ����
  .أصحاب الس واإلمام أ¸د وîذا قيل ما ا�راد باrمسة؟وîذا قيل ما ا�راد باrمسة؟وîذا قيل ما ا�راد باrمسة؟وîذا قيل ما ا�راد باrمسة؟
 . وع طرقه صحيح أيضاولو قلت صحيح بمجم ،حسن بمجموع طرقه ؟؟؟؟حديث معاذ ما درجتهحديث معاذ ما درجتهحديث معاذ ما درجتهحديث معاذ ما درجته
فبمجموع طرقه  ،وأيضا N شواهد أخرى تقويه ،وبعضها جيد ،أنه روي من وجوه متعددة موصولة ما اÒ ل P ذلك؟ما اÒ ل P ذلك؟ما اÒ ل P ذلك؟ما اÒ ل P ذلك؟

وقلت لكم إن أهل العلم  ،وشواهده يرتå ا�ديث إ© درجة ا�سن أو Òرجة الصحيح P اrالف ب� أهل العلم x هذا
    .©صححوا ا�ديث وا�مد هللا تعا

    نعود اآلن إ© األنصبة بش� ýيع كمراجعةنعود اآلن إ© األنصبة بش� ýيع كمراجعةنعود اآلن إ© األنصبة بش� ýيع كمراجعةنعود اآلن إ© األنصبة بش� ýيع كمراجعة    �
 شاة  �Ìسة إ© أربعة وع8ين Ì R xس  منمنمنمن اإلبلاإلبلاإلبلاإلبل    ����

 بنت ðاض  �Ìس وع8ين إ© Ìس وثالث� فيها  فإذا وصلت إ©فإذا وصلت إ©فإذا وصلت إ©فإذا وصلت إ©
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 بنت :ون  �ست وثالث� إ© أن تصل اrمس واألربع� فيها فإذا صارتفإذا صارتفإذا صارتفإذا صارت
 حقة�� فيها ست وأربع� إ© أن تصل إ© ست فإذا وصلتفإذا وصلتفإذا وصلتفإذا وصلت
    جذعة �عن الست� واحدة إ© Ìس وسبع� فيها فإذا زادتفإذا زادتفإذا زادتفإذا زادت
    بنتا :ون �ست وسبع� إ© تسع� فيها  فإذا وصلتفإذا وصلتفإذا وصلتفإذا وصلت

 حقتان �واحد وتسع� إ© مائة وع8ين ففيها فإذ وصلت إ©فإذ وصلت إ©فإذ وصلت إ©فإذ وصلت إ©
 .ثالث بنات :ون �مائة وواحد وع8ين إ© ما شاء اهللا فيها فإذا بلغتفإذا بلغتفإذا بلغتفإذا بلغت

 .بنت :ون R P أربع�بنت :ون R P أربع�بنت :ون R P أربع�بنت :ون R P أربع�    ثم بعد ذلك تستقر الفريضةثم بعد ذلك تستقر الفريضةثم بعد ذلك تستقر الفريضةثم بعد ذلك تستقر الفريضة
 شاة �أربع� إ© أن تصل إ© مائة وع8ين فيها  منمنمنمن أما زËة الغنمأما زËة الغنمأما زËة الغنمأما زËة الغنم    ����

 شاتان �مائة وواحد وع8ين إ© مائت� فيها فإذا وصلت فإذا وصلت فإذا وصلت فإذا وصلت 
 ثالث شياه �مائت� وواحد إ© ثالثمائة فيها فإذا وصلت فإذا وصلت فإذا وصلت فإذا وصلت   
 أربع شياه �ا�الثمائة وواحد إ© أربعمائة فيهافإذا وصلت فإذا وصلت فإذا وصلت فإذا وصلت   
 شاةشاةشاةشاةفيها فيها فيها فيها مائة مائة مائة مائة تستقر الفريضة R تستقر الفريضة R تستقر الفريضة R تستقر الفريضة R     أربعمائةأربعمائةأربعمائةأربعمائة    وîذا وصلت إ©وîذا وصلت إ©وîذا وصلت إ©وîذا وصلت إ©  

 .وهكذا تزيد R مائة واحد مثلما زادت اإلبل بعد استقرار فريضتها بمائة وع8ين إذا زادت R أربع� بنت :ون
ا قلنا ما �ا وc كم مسنة أربع�أربع�أربع�أربع�وR Í  ،تبيع أو تبيعةفيها  ثالث�ثالث�ثالث�ثالث�R وc أن  ،فقد تقدم الìم عليها أما ا:قرأما ا:قرأما ا:قرأما ا:قر    ���� 

    .سنتان من األن$ خاصة
    : : : : x زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األنx زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األنx زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األنx زËة اإلبل وا:قر والغنم ¶زئ اzكر عن األن$$$$ x ثالث مواضع من الزËة x ثالث مواضع من الزËة x ثالث مواضع من الزËة x ثالث مواضع من الزËة

����----     xبيعة ا:قرا:قرا:قرا:قرXبيع أو اXإذا بلغت ثالث� ¶زئ ا. 
 وجبت عليك حقة فلما 
رج  ،فلما 
رج 
رج شيئاً أفضل، ابن :ون م�ن بنت ðاض ألنه أفضل منها ----����

ً

رج جذ%

 .وا�ذع أفضل من ا�قة ألنه أكÇ وأكg �ما وما إ© ذلك
JJJJ----ذلك x رج ذكر وال حرج عليك
وفيه خالف  ،و¶زئ اzكر إذا ®نت الغنم 9ها ذكوراً واإلبل ال� عندك 9ها ذكوراً 

 ،حقة أو جذعة أو ما إ© ذلكوc بنت :ون أو  �وبعض أهل العلم يقول بل ¶ب ما أوجب اهللا ورسوN  ،ب� أهل العلم
 يلزم بأمر فيه مشقة P اaاس

ُ
ال يقال لصاحب مائة من  ،ولكن من تأمل x ال8ع وحكمة الت8يع وجد أن ال8ع ال

إذا وجبت عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو إذا وجبت عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو إذا وجبت عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو إذا وجبت عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو     ----وهذا ðرجوهذا ðرجوهذا ðرجوهذا ðرج----لكن Óكن أن نقول N لكن Óكن أن نقول N لكن Óكن أن نقول N لكن Óكن أن نقول N     ،اإلبل 9ها ذكور اذهب واشlِ جذعة
    ،،،،هذا جائز كما تقدم معنا x مواضع اإلجزاء وهذا هو أحسن Åءهذا جائز كما تقدم معنا x مواضع اإلجزاء وهذا هو أحسن Åءهذا جائز كما تقدم معنا x مواضع اإلجزاء وهذا هو أحسن Åءهذا جائز كما تقدم معنا x مواضع اإلجزاء وهذا هو أحسن Åء    ،،،،سنوات أخرجه عن بنت اللبونسنوات أخرجه عن بنت اللبونسنوات أخرجه عن بنت اللبونسنوات أخرجه عن بنت اللبون    اzكر اzي بلغ ا�الثاzكر اzي بلغ ا�الثاzكر اzي بلغ ا�الثاzكر اzي بلغ ا�الث

 ،،،،وهذا اzي تميل إ ه اaفس واهللا أعلم بالصوابوهذا اzي تميل إ ه اaفس واهللا أعلم بالصوابوهذا اzي تميل إ ه اaفس واهللا أعلم بالصوابوهذا اzي تميل إ ه اaفس واهللا أعلم بالصواب
 .�هذا باختصار ما ورد x حديث معاذ بن جبل 
 لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا؟لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا؟لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا؟لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا؟

�J��J��J��Jنقول فيها حقة وابنتا :ون  كم فيها؟كم فيها؟كم فيها؟كم فيها؟� 
�I��I��I��Iفيها حقتان وبنت :ون  ؟؟؟؟� 
 فيها ثالث حقق  ؟؟؟؟�¤��¤��¤��¤�
�ª��ª��ª��ªأربع بنات :ون  ؟؟؟؟� 
 حقة وثالث بنات :ون  ؟�·��·��·��·�
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 حقتان وبنتا :ون  ؟؟؟؟������������
 ثالث حقق وبنت :ون  ؟؟؟؟�¦��¦��¦��¦�
 أربع حقق ] أو[Ìس بنات :ون  ؟؟؟؟������������

�Çان ال يكون إال x وا ،وÓكن كما ذكرت أن تزيد أو تنقص þسب ما يراه x ذلك بأن يدفع الفارق كما تقدم معنا
وتأخذ من ا�اÂ أو السا� شاة أو ع8ين  اتدفع هذ ،وا�Çان أن تفرض عليك جذعة وال �د إال حقة ،اإلبل خاصة

  .درهما أو العكس وهذا خاص باإلبل
ارات لو تكلمنا عن السي ،وا�قيقة أ� أعرف أن الìم عن هذه ا�واضيع ربما يقول بعضكم هذه ال نتعامل معها

نقول هذا صحيح لكن البد من بيان هذا وأنتم ستكونون يوم من األيام تُسألون عن هذه  ،واألمور ال� نتعامل معها
األمور وربما تتعلمون ولو أن طالب العلم يlك شيئاً ويقول هذا لن أحتاجه ويأ÷ يوم Ñتاجه وال ¶د أحد يوضح N من 

zخطأ الفهم و x ين �اذاأهل العلم فعندئذ يقعÒمسائل ال8ع وا x اول أن يفهم بنفسهÑذر أن يقرأ اإلنسان وÃ ؟لك 
ألن بعضها مشتبه وبعضها يغفل عنه ا:عض اآلخر فال بد من االنتباه اÒقيق وzلك يقول ال تأخذ القرآن عن مصح� 

 ...وال العلم عن صح� أي اzي ليس عنده إال قراءة x الورق وال يفهم Åء و ال Ñفظ

    ))))��������((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ،اXفصيل من ءب� األنعام بهيمة زËة عن وتكلمنا الز�وية األموال وأنواع وِحكمها بتعريفها بالزËة يتعلق فيما تكلمنا
    .اaقدين زËة عن نت	م بإذن اهللا تعا© وا وم

    ��    ز�ــــاة اaقـــدينز�ــــاة اaقـــدينز�ــــاة اaقـــدينز�ــــاة اaقـــدين    ��
 .�:ا بهما مقومة c هماب نتعامل ال� الورقية واألموال ،والفضة اzهب هما    اaقداناaقداناaقداناaقدان
  .يعطيان أي ،ينقدان ألنهما: بذلك ياسم×  واaقدان

 .اإلعطاء هو :اللغةاللغةاللغةاللغة    xxxx    واaقدواaقدواaقدواaقد �
 ألنه ،يتحمل قوي أنه اzهب طبيعة من ليس ألنه -والعمل ا�رأة þ§ يتعلق فيما-    خالصاخالصاخالصاخالصا    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    يمكنيمكنيمكنيمكن    الالالال    واzهبواzهبواzهبواzهب
 ،بسهولةتثنيه وتدخله x بعضه  أن تستطيع سنتمl أربعةإ©  ثالثة ضبعر اً متين ®ن ولو اً خالص اً ذهب أخذت فلو ،ضعيف
̄ه أو اaحاس أو ا�ديد أو ®أل�نيوم قوي آخر معدن معه يوضع أن البد العلم أهل يقول كما فثلك  ،ويشده يقويه حº غ
 إن وقيل ،ربعة وع8ينأ عيارو وع8ين واحد وعيار ع8 ثمانية عيار عندنا ®ن هنا ومن ،اً خالص يكون ال وzلك
  هناك

ً
 ال� الكيميائية واXفاعالت معها ا�خلوط ا�عدن نوعإ©  راجع وذلك ،بكث¯ هذا من أن¿ أعلمها ال أخرى أنوا%
 .ذلك وÃو تقويته x تستخدم

 خاريا: صحيحx  أنس حديث x معنا ورد ما أصحها األحاديث وهذه ،كث¯ة أحاديث اaقدين x � اa» وردعن �
x ةËأنه الفضة ز x R فيها درهما ا�تصدق يأخذ درهم مائ�. 

ه ا�افظ أورده اzي ا:اب حديث نقرأ دعونا  إ فيهإن  حيث عليه ونت	م تعا© اهللا ̧ر
ً
    : سنادهإ جهة من ش�ال

    حديث ا:ابحديث ا:ابحديث ا:ابحديث ا:اب
ه    ا�افظا�افظا�افظا�افظ    يقوليقوليقوليقول ه̧ر ه̧ر ه̧ر     عليهاعليهاعليهاعليها    وحالوحالوحالوحال    درهمدرهمدرهمدرهم    مائتامائتامائتامائتا    لكلكلكلك    ®نت®نت®نت®نت    ذاذاذاذاإإإإ((((: NNNN    قالقالقالقال    �    اa»اa»اa»اa»    أنأنأنأن    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    طالبطالبطالبطالب    أÂأÂأÂأÂ    بنبنبنبن    ع§ع§ع§ع§    وعنوعنوعنوعن: : : : اهللاهللاهللاهللا    ̧ر
    فمافمافمافما    ،،،،ديناردينارديناردينار    نصفنصفنصفنصف    ففيهاففيهاففيهاففيها    ؛؛؛؛ا�ولا�ولا�ولا�ول    عليهاعليهاعليهاعليها    وحالوحالوحالوحال    دينارادينارادينارادينارا    ع8ونع8ونع8ونع8ون    لكلكلكلك    يكونيكونيكونيكون    حºحºحºحº    ءءءءÅÅÅÅ    عليكعليكعليكعليك    وليسوليسوليسوليس    ،،،،دراهمدراهمدراهمدراهم    ÌسةÌسةÌسةÌسة    ففيهاففيهاففيهاففيها    ؛؛؛؛ا�ولا�ولا�ولا�ول
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 ....) ) ) ) ا�ولا�ولا�ولا�ول    عليهعليهعليهعليه    ÑولÑولÑولÑول    حºحºحºحº    زËةٌ زËةٌ زËةٌ زËةٌ     مالٍ مالٍ مالٍ مالٍ     xxxx    وليسوليسوليسوليس    ،،،،ذلكذلكذلكذلك    فبحسبفبحسبفبحسبفبحسب    زادزادزادزاد
 وهو السبي  سحاقإ أÂ عن من طرقٍ  سننه x يهåوا: األموال x عبيد وأبو شيبة أÂ وابن داود أبو أخرجه ا�ديث �
  .� طالب أÂ بن ع§ عن ضمرة بن %صم عن السبي  ا�مدان بن %مر
 .قوN من ع§ حديث منداود  أبو ورواه �
 ا�ارث عن هو حزم ابن قال، � اa»إ©  مرفو% ع§ عن ضمرة بن %صمو األعور ا�ارث حديث من داود أبو هوروا �
 اً اً اً موقوفموقوفموقوفموقوف ع§ عن %صم وعن ،مرفو%مرفو%مرفو%مرفو% §ع عن

 .%صم عن رواه ثقة R و�ذا ،إسحاق Âأ عن رمعمä و سفيانو شعبة رواه كذا ،اً
�  P بعض الروايات رواه  ،رواه ا�قات عنه %صم بن ضمرة ،%صم بن ضمرةهذا ا�ديث مداره x ا�ارث لكن

 .�وجعله من قول اa»  �اa» عن  ع§ عن عنه األعور
 ع§عن %صم بن ضمرة رووه عن  -ßاعة أÂ إسحاقه عن اورو ،كأÂ إسحاق- %صم�قات اآلخرون اzين رووه عن ا

وîنما خصä أهل ا�ديث منها  ،ديث الضعيفةاحنوع من أنواع األ ، ا�وقوفمن قول ع§ وهو ما يسØ با�ديث ا�وقوف
 �ا حكم الرفع 

ً
يعÏ ما دل عليه ا�ديث Óكن ،  يمكن أن يقال من قبل الرأيألنه ال -وليس هذا اaوع منها-أنوا%

سبب نزول أو قوN أمرنا بكذا أو نهينا  Óا ال �ال للرأي فيه، أو ®ن x تفس¯ وليس ،قال بهواجتهاد ع§ من أن يكون 
فلهذا ®ن  ،Óا يدخله الرأيوîنما هذا ا�وقوف  ،األنواع ال� ذكر أهل العلم أن �ا حكم الرفع ،عن كذا أو من السنة كذا

 «aرفعه إ© ا Íوقفه و x الفrحكمه �ا x مؤثر. 
إال أن هناك ؛ وîن ®ن حديث ع§ واضحاً ظاهراً ومعناه ودالXه قوية ،ع§ع§ع§ع§ حديثلكن لم يكن عمدة أهل العلم  �

 .ة x زËة اaقديناعتمد عليه األئم ثابتثابتثابتثابتحديث قوي وحديث الصحيح  x أنسأنسأنسأنس أحاديث أخرى كما أ�ت كحديث
 فصاعداً نصف مثقال"""" �أن اa»  ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمروحديث  %ئشة%ئشة%ئشة%ئشةكذلك عندنا حديث  �

ً
 فصاعداً نصف مثقال®ن يأخذ من R ع8ين مثقاال
ً
 فصاعداً نصف مثقال®ن يأخذ من R ع8ين مثقاال
ً
 فصاعداً نصف مثقال®ن يأخذ من R ع8ين مثقاال
ً
    ،،،،®ن يأخذ من R ع8ين مثقاال

إبراهيم بن إسماعيل بن ولكن x إسناده ضعف ألنه من رواية  ،رواه ابن ماجة واÒارقطÏ"ومن األربع� ديناراً ديناراً ومن األربع� ديناراً ديناراً ومن األربع� ديناراً ديناراً ومن األربع� ديناراً ديناراً 
 إذاً حديث ،فيه ضعف ابن �معو، لكنه ثقة P الصحيح عبد اهللا بن واقدراوي عنه وال، فيه ضعف والراوي عنه �مع
 .وقد أخرجه ابن ماجة واÒارقطÏ إسماعيل بن �معفيه راٍو ضعيف وهو  ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمروحديث  %ئشة%ئشة%ئشة%ئشة
 .-�ع§ وهذه 9ها شواهد للحديث األول حديث - وهناك حديث ثالثوهناك حديث ثالثوهناك حديث ثالثوهناك حديث ثالث �

أن : قال -عمرو بن شعيب بن \مد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاصوهو - جدهعن أبيه عن  عمرو بن شعيبوهو عن 
 «aأقل من مائ� درهم صدقة (:قال �ا x هب والzمن ا 

ً
 من اzهب وال x أقل من مائ� درهم صدقةليس x أقل من ع8ين مثقاال
ً
 من اzهب وال x أقل من مائ� درهم صدقةليس x أقل من ع8ين مثقاال
ً
 من اzهب وال x أقل من مائ� درهم صدقةليس x أقل من ع8ين مثقاال
ً
فما زاد عن  ،فيه ²ديد )    ليس x أقل من ع8ين مثقاال

 ففيها الصدقة
ً
عبد الكريم بن إال أن فيه  ؛رواه أبو عبيد واÒارقطÏهذا ا�ديث  ،مائ� درهم وما زاد عن ع8ين مثقاال

عبد الكريم بن أÂ  ف� إسناده راويان ضعيفان هما، وهو أيضا ضعيف ابن أÂ  ¹وفيه  ،وهو ضعيف أÂ ا�خارق ا�د�
ن بن أÂ  ¹ و ا�خارق  .اÒارقطÏووا�ديث رواه أبو عبيد  ،وهو أيضاً ضعيف\مد بن عبد ال̧ر

ن األنصاري\مد بن عبد من حديث  حديث رابعحديث رابعحديث رابعحديث رابع�     """"يعÏ اzهبيعÏ اzهبيعÏ اzهبيعÏ اzهب""""    فإذا بلغفإذا بلغفإذا بلغفإذا بلغ(: وذلك x كتاب عمر اzي كتبه وفيه ال̧ر
هذا العرف  ،وال درهم إال الفضة، فقط وال يسØ ديناراً إال اzهب ،أخرجه أبو عبيد )ع8ين دينارا ففيه نصف دينارع8ين دينارا ففيه نصف دينارع8ين دينارا ففيه نصف دينارع8ين دينارا ففيه نصف دينار

 .طبعاً ا�ديث فيه إش�ل من جهة انقطاع السند وما إ© ذلك ،السائد
أمر معاذاً أن يأخذ من R أربع� ديناراً ديناراً ومن R أمر معاذاً أن يأخذ من R أربع� ديناراً ديناراً ومن R أمر معاذاً أن يأخذ من R أربع� ديناراً ديناراً ومن R أمر معاذاً أن يأخذ من R أربع� ديناراً ديناراً ومن R     �أنه أنه أنه أنه ( \مد بن عبد اهللا بن جحشحديث  مسمسمسمسا�ديث اrاا�ديث اrاا�ديث اrاا�ديث اrا �

 .وفيه أيضا ضعف أخرجه اÒارقطÏديث ا�) مائ� درهم Ìسة دراهممائ� درهم Ìسة دراهممائ� درهم Ìسة دراهممائ� درهم Ìسة دراهم
 وîذا ،هذه اrمسة أحاديث باإلضافة إ© أحاديث أخرى تر�ت الìم عليها وc موجودة x كتب اXخاريج للفقهاء
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ضممناها إ© حديث أنس وهو حديث أنس الصحيح ا�خرج x ا:خاري إذا مرت معنا هذه علمنا إ© أن أصل هذا 
 «aوهووهووهووهوا�ديث فهذا  ،وهذه األحاديث يشد بعضها بعضا وتتقوى ويكون االحتجاج بها صحيحا ،�ا�كم ثابت من ا    

لكن مع الشواهد والطرق لكن مع الشواهد والطرق لكن مع الشواهد والطرق لكن مع الشواهد والطرق     ،،،،واألصح أنه موقوفواألصح أنه موقوفواألصح أنه موقوفواألصح أنه موقوف    ،،،،بمجموع طرقه وشواهدهبمجموع طرقه وشواهدهبمجموع طرقه وشواهدهبمجموع طرقه وشواهده    هو صحيحهو صحيحهو صحيحهو صحيح ::::إذا سئلت عنه تقولإذا سئلت عنه تقولإذا سئلت عنه تقولإذا سئلت عنه تقول    ع§ع§ع§ع§    حديثحديثحديثحديث
̄ه ̄هيتقوى إ© درجة الصحيح لغ ̄هيتقوى إ© درجة الصحيح لغ ̄هيتقوى إ© درجة الصحيح لغ  .وا�مد هللا رب العا�� يتقوى إ© درجة الصحيح لغ

    ::::مســــائل ا�ديـــثمســــائل ا�ديـــثمســــائل ا�ديـــثمســــائل ا�ديـــث    �
أما  ،ألن أوزانه ðتلفة ،®ن اÒرهم �:ا ال يعتمدون عليه x الوزن، عند األوائل ®نت اXقاسيم األوè �ا أوزان �

 ،أربعة وربع مثقاليعI,�¤  Ïوzلك اÒينار اإلسال) يساوي x ا�ثاقيل عندهم  ،اً وزنه واحدألن اÒينار �: ،اÒينار فال
 . مثقالمثقالمثقالمثقال��I��I��I��Iئت� درهم تساوي اإذا م، واÒرهم اإلسال) R ع8ة دراهم تساوي سبعة مثاقيل

����  
أردت أن تزU ذهب زوجتك  x هذه ا�الة، فيها وجبتال� أالزËة  تساوي مقدار) غرامغرامغرامغرام¤�¤�¤�¤�( اآلن    اzهباzهباzهباzهب    بموازين إذاً

و�ذا األموال اaقدية كما سيأ÷  ،جرام ففيه الزËة ¤�وîذا وجده  ،زËة فيه غرام فال �Iفإذا وزنه ووجده  ،²مله إ© الصائغ
  .الìم عليها

 غرامغرامغرامغرام¤¦¤¤¦¤¤¦¤¤¦¤    م ئة واألربع� تساوي بمقاييسنا ا واوا� ،بمقاييسنا ريال سعوديª¤واrمس أوا# تساوي ) درهمدرهمدرهمدرهم������������( الفضةالفضةالفضةالفضة ����
 .�مس غرامات ��ªأقل من  ،فضة

الوزن  إ© اعتبار ذهب ا�مهورzلك و ،وÍ اzهب �:ا هو الوزنوÍ اzهب �:ا هو الوزنوÍ اzهب �:ا هو الوزنوÍ اzهب �:ا هو الوزن    ،،،،x اÒراهم x وقتهم هو العددx اÒراهم x وقتهم هو العددx اÒراهم x وقتهم هو العددx اÒراهم x وقتهم هو العدد    أن ا�عتÇأن ا�عتÇأن ا�عتÇأن ا�عتÇقلت لكم 
    ظظظظx األحx األحx األحx األح    والصحيح أن اإلنسان ينظروالصحيح أن اإلنسان ينظروالصحيح أن اإلنسان ينظروالصحيح أن اإلنسان ينظر ،مطلوب إ© أن العدد بعض أهل العلمو وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،عموما
 ....اعتÇ العدداعتÇ العدداعتÇ العدداعتÇ العدد®نت ®نت ®نت ®نت ����ب عليه بالعدد ب عليه بالعدد ب عليه بالعدد ب عليه بالعدد     وîذاوîذاوîذاوîذا    ،،،،الوزنالوزنالوزنالوزن    فإذا ®ن فإذا ®ن فإذا ®ن فإذا ®ن ����ب عليه الزËة بالوزن اعتÇب عليه الزËة بالوزن اعتÇب عليه الزËة بالوزن اعتÇب عليه الزËة بالوزن اعتÇ    ،،،،راءراءراءراءللفقللفقللفقللفق
وزان األموال x بالدنا انتÁ الìم عن األ ْت كä ُص طبعا اآلن هذا 9ه غ¯ موجود هذا انتÁ قبل سبع� إ© ثمان� سنة �ا  

ومن ذهب إ© ، ا �dهكو�ة بأش�ل وبعضصوsتلفون وم ،ردرهم مكسوويقولون درهم صحيح  اوzلك ®نو ،واÒراهم
الوزن أم  فهل يعتÇ ،وذلك يدل P اختالفها x األوزان ،ا�تاحف ا�وجود وجد هناك فروقات كب¯ة x اÒراهم ا�عروضة

 و/ هذا أمر ،العدد عتبارإ© ا وذهب الفقهاءالوزن  © اعتبارإ فذهب ا�مهور، اآلنN قيمة  دْ فهذا اآلن 9ه لم يعُ  ؟العدد
 .ذهبذهبذهبذهب رامرامرامرامغغغغ¤�¤�¤�¤�أو  فضةفضةفضةفضة رامرامرامرامغغغغ¤¦¤¤¦¤¤¦¤¤¦¤قلت لكم واآلن نعتÇها بالوزن وc  كما ئغسا
وللعمالت الورقية حديث  ويدخل معها العمالت الورقية ،ألنها تثمن بها األشياء باألثمانباألثمانباألثمانباألثمانوالفضة والفضة والفضة والفضة وسميت اzهب وسميت اzهب وسميت اzهب وسميت اzهب  �

وc لم تقع إال قرابة  ،كب¯ ب� العلماء وا�شائخ x ا�جتمعات اإلسالمية وقع خالف بدأت تظهرا طويل ألنها أول م
    وهل فيها زËة أووهل فيها زËة أووهل فيها زËة أووهل فيها زËة أو    ،،،،أم تقيم بغ¯هاأم تقيم بغ¯هاأم تقيم بغ¯هاأم تقيم بغ¯ها    ؟؟؟؟هل تقيم باzهب والفضةهل تقيم باzهب والفضةهل تقيم باzهب والفضةهل تقيم باzهب والفضةالست� إ© السبع� سنة ووقع فيها اrالف الكب¯ ب� العلماء 

 وأصبح اآلن شبه اتفاق إن لم نقل وأصبح اآلن شبه اتفاق إن لم نقل وأصبح اآلن شبه اتفاق إن لم نقل وأصبح اآلن شبه اتفاق إن لم نقل هذا اrالف اآلن اندثر  ؟؟؟؟فيها زËةفيها زËةفيها زËةفيها زËة    ماماماما
ً
 إßا%
ً
 إßا%
ً
 إßا%
ً
وأنها �عل م�ن  ،ها الزËةأن فيب� العلماء ب� العلماء ب� العلماء ب� العلماء     إßا%

مثل الرياالت السعودية وا�نيهات ا�´ية وا�نيهات مثل الرياالت السعودية وا�نيهات ا�´ية وا�نيهات مثل الرياالت السعودية وا�نيهات ا�´ية وا�نيهات مثل الرياالت السعودية وا�نيهات ا�´ية وا�نيهات ----�ا ®ن تقويم األثمان ا�وجودة �ا ®ن تقويم األثمان ا�وجودة �ا ®ن تقويم األثمان ا�وجودة �ا ®ن تقويم األثمان ا�وجودة     ههههإال أنإال أنإال أنإال أن    ،،،،األثمان x األح�م ال8عية
م قيوأصبحت تُ  ،لم تعد تقيمها اآلن بها ؛ اآلنالفضة سابقاو قيم باzهب�ا ®نت تُ     ----............السودانية واÒوالرات األمريكيةالسودانية واÒوالرات األمريكيةالسودانية واÒوالرات األمريكيةالسودانية واÒوالرات األمريكية

وzلك �دون سعر اÒوالر يتأثر بسعر ، فإذا ®ن االقتصاد قوياً ®ن سعر عملتها أرفع ،R x بتقتصاد الوطÏ بقوة اال
وبعض اÒول ، وÍ السعودية بسعر ا:lول، ألن األمريكان عندهم القوة ال8ائية فيما يتعلق با:lول ،برميل اaفط

استقر األمر اآلن إ© أنه ¶وز أن تبادل استقر األمر اآلن إ© أنه ¶وز أن تبادل استقر األمر اآلن إ© أنه ¶وز أن تبادل استقر األمر اآلن إ© أنه ¶وز أن تبادل ذه 9ها مسائل شائكة x الفقه لكن ه ،�عل ارتباطات بعمالت نقدية معينة
وهذه تعتÇ أجناساً ðتلفة ال يدخلها الربا  إلخإلخإلخإلخ........الريال السعودي با�نيه ا�´ي بدينار  » أو بروبية هندية أوالريال السعودي با�نيه ا�´ي بدينار  » أو بروبية هندية أوالريال السعودي با�نيه ا�´ي بدينار  » أو بروبية هندية أوالريال السعودي با�نيه ا�´ي بدينار  » أو بروبية هندية أو) ) ) ) العمالتالعمالتالعمالتالعمالت((((

ا من جنس واحد وتقيم باzهب والفضة لكن لو قلنا أنه ،اXقابض x نفس ا�جلسفيها لكن يشlط  ،وا�الة هذه
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ع8 رياالت سعودية هذا إذا قلنا إن  ،أو ع8 رياالت بد�ا ،لقلنا أنك تبادل ع8 دراهم إماراتية بع8ة يورو أوربية
واzين يقولون به حقيقة كأنما أغمضوا أعينهم عن واقع حال االقتصاد العال�  ،جنسها واحد طبعا وال أحد يقول به اآلن

 .وما 
        ما هو د ل وجوب الزËة x األثمان؟ما هو د ل وجوب الزËة x األثمان؟ما هو د ل وجوب الزËة x األثمان؟ما هو د ل وجوب الزËة x األثمان؟    ����

ه اهللا تعا© وهو أنه     صحيح مسلمصحيح مسلمصحيح مسلمصحيح مسلم    xxxx    �وأيضا ما ثبت عن اa» وأيضا ما ثبت عن اa» وأيضا ما ثبت عن اa» وأيضا ما ثبت عن اa»     ،،،،ما مر معنا من األحاديثما مر معنا من األحاديثما مر معنا من األحاديثما مر معنا من األحاديث ه اهللا تعا© وهو أنه ̧ر ه اهللا تعا© وهو أنه ̧ر ه اهللا تعا© وهو أنه ̧ر حديث أÂ حديث أÂ حديث أÂ حديث أÂ     قال xقال xقال xقال x    �̧ر
ح���� عليها x عليها x عليها x عليها x(: : : : هريرةهريرةهريرةهريرة

ُ
حوما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا ®ن يوم القيامة صفحت N صفائح من نار فأ
ُ
حوما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا ®ن يوم القيامة صفحت N صفائح من نار فأ
ُ
حوما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا ®ن يوم القيامة صفحت N صفائح من نار فأ
ُ
    وما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا ®ن يوم القيامة صفحت N صفائح من نار فأ

ب� العباد ف¯ى ب� العباد ف¯ى ب� العباد ف¯ى ب� العباد ف¯ى     قققق!!!!9ما بردت أعيدت x N يوم ®ن مقداره Ìس� ألف سنة حº يُ 9ما بردت أعيدت x N يوم ®ن مقداره Ìس� ألف سنة حº يُ 9ما بردت أعيدت x N يوم ®ن مقداره Ìس� ألف سنة حº يُ 9ما بردت أعيدت x N يوم ®ن مقداره Ìس� ألف سنة حº يُ     ،،،،هنم فيكوى بها جنبه وظهرههنم فيكوى بها جنبه وظهرههنم فيكوى بها جنبه وظهرههنم فيكوى بها جنبه وظهرهنار جنار جنار جنار ج
وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اa» وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اa» وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اa» وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اa»  ،أخرجه مسلم x صحيحه )سبيله إما إ© ا�نة وîما إ© اaارسبيله إما إ© ا�نة وîما إ© اaارسبيله إما إ© ا�نة وîما إ© اaارسبيله إما إ© ا�نة وîما إ© اaار

 ....اzي مر معنا وأحاديث أخرى مرت قبلاzي مر معنا وأحاديث أخرى مرت قبلاzي مر معنا وأحاديث أخرى مرت قبلاzي مر معنا وأحاديث أخرى مرت قبل    ذذذذعاعاعاعامممميث يث يث يث وحدوحدوحدوحد � ...."مثقاالمثقاالمثقاالمثقاال    ليس x أقل من ع8ين مثقالليس x أقل من ع8ين مثقالليس x أقل من ع8ين مثقالليس x أقل من ع8ين مثقال" قالقالقالقال
 ؟؟؟؟ما c �وط وجوب الزËة x اaقدين أو x األثمان عموما اzهب والفضة والعملة الورقيةما c �وط وجوب الزËة x اaقدين أو x األثمان عموما اzهب والفضة والعملة الورقيةما c �وط وجوب الزËة x اaقدين أو x األثمان عموما اzهب والفضة والعملة الورقيةما c �وط وجوب الزËة x اaقدين أو x األثمان عموما اzهب والفضة والعملة الورقية    ����

    : وc لتذكرلc �وط الزËة األصلية ال� وردت x الزËة وال� يذكرها الفقهاء نذكرها 
    ا�ــولا�ــولا�ــولا�ــول    ����            لك اXام لك اXام لك اXام لك اXام ا�ا�ا�ا�    ����    ملك اaصاب ملك اaصاب ملك اaصاب ملك اaصاب     ����    ا�ـريـة ا�ـريـة ا�ـريـة ا�ـريـة     ����    اإلسـالم اإلسـالم اإلسـالم اإلسـالم     ����

ألن ا�ال  _وال زËة P عبد ،ال زËة P ®فر، فهذه Ìسة �وط x الزËة تشlط x اzهب والفضة والعملة الورقيةهذه Ìسة �وط x الزËة تشlط x اzهب والفضة والعملة الورقيةهذه Ìسة �وط x الزËة تشlط x اzهب والفضة والعملة الورقيةهذه Ìسة �وط x الزËة تشlط x اzهب والفضة والعملة الورقية
غرام من الفضة أو ما يعاد�ا من  ¤¦¤و ،غرام x اzهب أو ما يعاد�ا من العملة الورقية¤�والبد أن تبلغ نصابا  ،_ لسيده

إذا  ،þوزتك وغ¯ معرض للخسارة وغ¯ معرض للهالك وا�لك اXام أي استقرار ا�لك أن يكون ا�ال ،ورقيةالعمالت ال
اآلن أنت ال تزU  عندي املكم وÙما طلبت منه قال  ،مثال أعطيت رجًال مائة ألف ريال دين صحاب اÒينألا�ال ®ن 

لكن إذا قبضتها 
رجها زËة سنة واحدة ولو بقيت  ،ا ال يعطيكربما يعطيك وربم ،هذه ا�ائة ألف ألن ا�لك غ¯ مستقر
 .ولو اتسع الوقت تكلمنا عن زËة اÒين ،عنده مائة سنة

نبه أن األرباح ال� ²صل من هذه اaقدين سواء تبادالت وما تبادالت، ، ، ، أيضا البد أن Ñول عليها ا�ولأيضا البد أن Ñول عليها ا�ولأيضا البد أن Ñول عليها ا�ولأيضا البد أن Ñول عليها ا�ول
ُ
نبه أن األرباح ال� ²صل من هذه اaقدين سواء تبادالت وما تبادالتوأحب أ
ُ
نبه أن األرباح ال� ²صل من هذه اaقدين سواء تبادالت وما تبادالتوأحب أ
ُ
نبه أن األرباح ال� ²صل من هذه اaقدين سواء تبادالت وما تبادالتوأحب أ
ُ
أنها أنها أنها أنها     ؛؛؛؛وأحب أ
    ....ااااتضم إ© رأس ا�ال وحو�ا حول رأس ما�تضم إ© رأس ا�ال وحو�ا حول رأس ما�تضم إ© رأس ا�ال وحو�ا حول رأس ما�تضم إ© رأس ا�ال وحو�ا حول رأس ما�

فإن  ،ثم أثناء العام رþت Ìس� ألف ريال بسبب هذه ا�ائة ألف ،مثال ملكت مائة ألف ريال فففف���� عروض اXجارة عروض اXجارة عروض اXجارة عروض اXجارة    ����
èمس� ألفاً هو حول ا�ائة ألف األوrجديداً  ،حول ا 

ً
 .وال تنشئ �ا حوال

، اريخ إعطائه لك وقبضك إياهامثال أعطاك واÒك مائة ألف هدية فحو�ا من ت إال إذا ®ن ا�ال عندك خالص تماماإال إذا ®ن ا�ال عندك خالص تماماإال إذا ®ن ا�ال عندك خالص تماماإال إذا ®ن ا�ال عندك خالص تماما    ����
ألنه مال غ¯  ،وîذا جاء بعد ستة أشهر وأعطاك عمك Ìس� ألف فزËة ا�ائة ألف �ا حول واrمس� ألف �ا حول آخر

 . وسيأتينا الìم الحقا x عروض اXجارة ،مرتبط هذا بهذا
 ،و الفضة أو اzهب تزنها بالوزن اzي أخÇتكوتفاصيله سهلة جدا وc أن العملة الورقية أ ،مقدار الواجب بينته لكم

ريال  ¦¦�I ،ريال فيها زËة ��¤�ـف ،ريال���فلو قلنا أن غرام اzهب يساوي  ،غرام ذهب أو ما يعاد�ا من العملة الورقية¤�
لت وقال لك مادام ا وم اzي حال عليه ا�ول عندك ذهبت إ© الصاغة وسأ ،ليس فيها زËة لم تبلغ اaصاب وا�الة هذه

ال سعر ا:يع اzي يبيعون ال سعر ا:يع اzي يبيعون ال سعر ا:يع اzي يبيعون ال سعر ا:يع اzي يبيعون     ،،،،ال سعر ا:يع وهو ال8اء اzي تشlى منك هذه األموالال سعر ا:يع وهو ال8اء اzي تشlى منك هذه األموالال سعر ا:يع وهو ال8اء اzي تشlى منك هذه األموالال سعر ا:يع وهو ال8اء اzي تشlى منك هذه األموال    وا�عتÇ فيه سعر ال8اءوا�عتÇ فيه سعر ال8اءوا�عتÇ فيه سعر ال8اءوا�عتÇ فيه سعر ال8اء ،هذا السعر
  .وتسأل عن سعر ال8اء هذا هو ا�عتx Ç الزËة ؟ كم سعر ال8اء و�م سعر ا:يعكم سعر ال8اء و�م سعر ا:يعكم سعر ال8اء و�م سعر ا:يعكم سعر ال8اء و�م سعر ا:يع ،فيه الصاغةفيه الصاغةفيه الصاغةفيه الصاغة
 إنف ،ريال سعودي فرضا�¦��غرام x ريال� تساوي ¤¦¤فلنóب  ،لو قلنا إن سعر الغرام ريال� مثال ،كذلك الفضةكذلك الفضةكذلك الفضةكذلك الفضة

  .وîن حسبته باzهب فال زËة فيه ،فيه زËة®ن نصابك بالفضة  تحسب
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فففف���� هذه  هذه  هذه  هذه  ؟؟؟؟فهل تزفهل تزفهل تزفهل تزUUUU أم ال أم ال أم ال أم الريال  ���¤ غرام فضة تساوي ¤¦¤و، ريال ���·غرام ذهب تساوي  ¤�ـريال ف���ªمثًال إذا عندك 
  ::::م x وجوب الزËة عليكم x وجوب الزËة عليكم x وجوب الزËة عليكم x وجوب الزËة عليكا�الة خالف ب� أهل العلا�الة خالف ب� أهل العلا�الة خالف ب� أهل العلا�الة خالف ب� أهل العل

إنه إن ®ن يزU باzهب  ومنهم من قال، من يقول إنها يز�يها بأي حال ألنها وجبت عليه بإحدى اaصاب� فمن أهل العلم
ولو  ،ولو تذهب إ© الفضة �د اXعامل قليل بها قليل جدا ،وهو الغالب عند اaاس مثال ،دائما فنصابه نصاب اzهب

 .والفضة �ا \الت \دودة x السوق ،ل لك ال نعلم ألنه يتعامل باzهب وال يتعامل بالفضةتسأل الصائغ  قو
فلو ®ن األحظ للفقراء هو نصاب اzهب ®ن نصاب فلو ®ن األحظ للفقراء هو نصاب اzهب ®ن نصاب فلو ®ن األحظ للفقراء هو نصاب اzهب ®ن نصاب فلو ®ن األحظ للفقراء هو نصاب اzهب ®ن نصاب     ،،،،أن اaصاب يعتÇ باألحظ للفقراءأن اaصاب يعتÇ باألحظ للفقراءأن اaصاب يعتÇ باألحظ للفقراءأن اaصاب يعتÇ باألحظ للفقراء    ::::والقول الراجح x ا�سألةوالقول الراجح x ا�سألةوالقول الراجح x ا�سألةوالقول الراجح x ا�سألة    ����

بينها ارتباط بينها ارتباط بينها ارتباط بينها ارتباط فففف�:ا أسعارها متقاربة �:ا أسعارها متقاربة �:ا أسعارها متقاربة �:ا أسعارها متقاربة     ،،،،�تع��تع��تع��تع�ولو ®ن األحض للفقراء بالفضة ®ن نصاب الفضة هو اولو ®ن األحض للفقراء بالفضة ®ن نصاب الفضة هو اولو ®ن األحض للفقراء بالفضة ®ن نصاب الفضة هو اولو ®ن األحض للفقراء بالفضة ®ن نصاب الفضة هو ا    ،،،،اzهب هو ا�تع�اzهب هو ا�تع�اzهب هو ا�تع�اzهب هو ا�تع�
 ....والعملة الورقية تقيم بهما وا�مد هللا رب العا��والعملة الورقية تقيم بهما وا�مد هللا رب العا��والعملة الورقية تقيم بهما وا�مد هللا رب العا��والعملة الورقية تقيم بهما وا�مد هللا رب العا��    ،،،،كث¯كث¯كث¯كث¯

 .وزËة ح§ ا�رأة سنت	م عنها x ا�لقة القادمة وبعدها عروض اXجارة ،هذا ما يتعلق باaصاب

    ))))¦�¦�¦�¦�((((�لقة�لقة�لقة�لقةاااا
وبيäنا اaصاب x زËة اaقدي� وأنهما بالغرام بالنسبة لثهب  ،®ن حديثنا x اللقاء ا�ا� حول ما يتعلق بزËة اaقدي�

فإذا أردت أن تعرف ما ¶ب ، أي أنهما ما ®نا بقيمِة أحدهما فإن الزËة �ب فيهما ،غراماً  ¤¦¤غراماً ومن الفضة  ¤�
 x بيتك أو

ً
 x ا�´ف أو موضو%

ً
فإنُه  ؛ذهباً لزوجتك أو ما إ© ذلك عليك من الزËة x ا�ال اzي بيدك سواٌء ®ن موضو%

وقد بينت وأ�ت x اÒرس  ،فإنه تكون الزËة بهفإنه تكون الزËة بهفإنه تكون الزËة بهفإنه تكون الزËة به    ؛؛؛؛بأيهما بلغبأيهما بلغبأيهما بلغبأيهما بلغ�مع ذلك 9ُه وتقيسُه بنصابه بنصاب اzهب والفضة 
فإذا ®ن نصاب الفضة أقل من حيث القيمة ُعملت P فإذا ®ن نصاب الفضة أقل من حيث القيمة ُعملت P فإذا ®ن نصاب الفضة أقل من حيث القيمة ُعملت P فإذا ®ن نصاب الفضة أقل من حيث القيمة ُعملت P     ،،،،الصحيح أنُه ُفنََظر x األحظ للفقراءالصحيح أنُه ُفنََظر x األحظ للفقراءالصحيح أنُه ُفنََظر x األحظ للفقراءالصحيح أنُه ُفنََظر x األحظ للفقراءاألخوة إ© السابق أيها 
وR P  ،،،،وîن ®ن نصاب اzهب هو األقل ُعمَل بنصاب اzهبوîن ®ن نصاب اzهب هو األقل ُعمَل بنصاب اzهبوîن ®ن نصاب اzهب هو األقل ُعمَل بنصاب اzهبوîن ®ن نصاب اzهب هو األقل ُعمَل بنصاب اzهب    ،،،،اaقدية ا�وجودة عند اaاس ا وم بنصاب الفضةاaقدية ا�وجودة عند اaاس ا وم بنصاب الفضةاaقدية ا�وجودة عند اaاس ا وم بنصاب الفضةاaقدية ا�وجودة عند اaاس ا وم بنصاب الفضة    األوراقاألوراقاألوراقاألوراق

    .حال فاإلنسان دائما Ñرص أن sرج الزËة طيبة بها نفسه ألن هذا فرض اهللا عز وجل وهو حق اهللا x ا�ال
    ��زËة عروض اXجارة زËة عروض اXجارة زËة عروض اXجارة زËة عروض اXجارة     ��

 .)حاديث اÒالة P زËة عروض اXجارةاأل(يد وهو جدا وم عندنا حديث جديد وموضوع 
����    c جارة عند أهل العلمXعروض اc جارة عند أهل العلمXعروض اc جارة عند أهل العلمXعروض اc جارة عند أهل العلمXعد للبيع وال8اء من السلع عروض ا

ُ
 ®نت، ما أ

>
سواًء ®نت ثياباً أو ®نت أرا� أو  ،أيا

أحد �وط الزËة فإن ا:هائم بعض اaاس يربيها ال من أجل اÒر والنسل وc ، ®نت بيوتاً أو ®نت سيارات أو ®نت بهائم
وما إ© ذلك من السلع ، يتخذها للبيع وال8اء فهذه زËتها زËة عروض اXجارة تكون x هذه ا�الة، ال، فيها كبهيمة أنعام

كها صاحبها بسبب مباحا�وجودة ال� ترونها بأعينكم صباح مساء R هذه تعتÇ من عروض اXجارة إذا 
ä
كها صاحبها بسبب مباحتمل
ä
كها صاحبها بسبب مباحتمل
ä
كها صاحبها بسبب مباحتمل
ä
هذا  تمل

أو أنُه  ،أما إذا لم يكن تملكها بسبب مباح ،أن ينوي بها ح� تملكها ينوي بها أنها للتجارةأن ينوي بها ح� تملكها ينوي بها أنها للتجارةأن ينوي بها ح� تملكها ينوي بها أنها للتجارةأن ينوي بها ح� تملكها ينوي بها أنها للتجارة ا�وال8ط ا� ،ال8ط األول
بل البد أن  ؛منها ينفع اaيةÅء فإنها ال تكوُن للتجارة إال إذا نواها وليس Rٍ x  ،لم ينِو بها اXجارة ح� اXملك

كما سيأ÷ إن شاء اهللا إيضاحه  ،فهنا يبتدئ حساب ا�ولفإذا عرضت x السوق  ،يكون هناك عزم كأن تعرض x السوق
 .إذا جاءنا ا�تسع من الوقت

�  «aجارة ورد عن اXة عروض اËهذا ا�وضوع وهو حديث ز x ي     َسُمرةَسُمرةَسُمرةَسُمرة    حديثحديثحديثحديث: أحاديث منها �األحاديث الواردةzي اzي اzي اzا
 Nُأوردهُ ا�صنف وهو حديث ا:اب وهو قو Nُأوردهُ ا�صنف وهو حديث ا:اب وهو قو Nُأوردهُ ا�صنف وهو حديث ا:اب وهو قو Nُفيما رواه َسُمرة بن ُجنْد    �أوردهُ ا�صنف وهو حديث ا:اب وهو قو Ïفيما رواه َسُمرة بن ُجنْديع Ïفيما رواه َسُمرة بن ُجنْديع Ïفيما رواه َسُمرة بن ُجنْديع Ïرَ رَ رَ رَ أمَ أمَ أمَ أمَ (: � ٍب ٍب ٍب ٍب يع «aنا ا «aنا ا «aنا ا «aا     �نا اÓ رج الصدقة

ُ
رج الصدقة Óا أن «
ُ
رج الصدقة Óا أن «
ُ
رج الصدقة Óا أن «
ُ
أن «

    �� وا:يهå كث¯اً ما sرج األحاديث من  ،أخرجُه ا:يهå أÂ داوود ومن طريقأخرجُه أبو داود، يث هذا ا�د) هُ للبيعهُ للبيعهُ للبيعهُ للبيعغغغغَُعدَُعدَُعدَُعد��
ه اهللا  نْ ، تعا©طريق اإلمام أÂ داود السجستا� ̧ر نْ َ نْ َ ْرج     �®ن رسوُل اهللا ®ن رسوُل اهللا ®ن رسوُل اهللا ®ن رسوُل اهللا " ::::قالقالقالقال    �    َسُمرة بن ُجنْدٍب َسُمرة بن ُجنْدٍب َسُمرة بن ُجنْدٍب َسُمرة بن ُجنْدٍب     وَوَوََوقققَقنْ َ

ُ
ْرج يأُمُرنا أن «
ُ
ْرج يأُمُرنا أن «
ُ
ْرج يأُمُرنا أن «
ُ
يأُمُرنا أن «
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ه للبيعه للبيعه للبيعه للبيع �� دقة مَن اzي غغغغَُعدَُعدَُعدَُعد�� äي الصzدقة مَن ا äي الصzدقة مَن ا äي الصzدقة مَن ا äسناُدُه لّ�ٌ " الصîبو داود و
َ
 .رواُه أ

خبيب بن  قال حدثنا سمرَة بن جندب بن جعفر بن سعد قال حدثنا ُسليمان بن موÀ أبو داود قال حدثنا أبو داودأبو داودأبو داودأبو داود �
وأيضاً  )أمرنا أن «رج يعÏ الزËة من ما نعدهُ للبيعأمرنا أن «رج يعÏ الزËة من ما نعدهُ للبيعأمرنا أن «رج يعÏ الزËة من ما نعدهُ للبيعأمرنا أن «رج يعÏ الزËة من ما نعدهُ للبيع    أنهأنهأنهأنه( �عن اa» أي باللفظ أي أنُه قال  ،به سُمرةَ  عن أبيه عن سليمان

جعفر ا�دار P  ،جعفر بن سعد بن سمرة بن جندبأي نفس الراوي  جعفر بن سعدعن  رواه اÒارقطÏ ورواه الطÇا�رواه اÒارقطÏ ورواه الطÇا�رواه اÒارقطÏ ورواه الطÇا�رواه اÒارقطÏ ورواه الطÇا�
ه اهللا  وقال ا�قدÖ ،اzي تقدم قبل قليل طريق الطÇا�طريق الطÇا�طريق الطÇا�طريق الطÇا�x سننه وا�قدÖ رواه من  ا�قدÖا�قدÖا�قدÖا�قدÖورواه أيضاً  ،بن سعد ̧ر

ة اهللا  الزيل  كما ذكر ،ا�ديث ابن عبد الÇن هذا وحسَ  ،إنُه حسٌن غريب :تعا© x كتابه الس عقبهُ  x نصب الراية ̧ر
 .حسَن هذا ا�ديث ابن عبد الÇابن عبد الÇابن عبد الÇابن عبد الÇأن  تعا©

 أبوه سليمانو مانخبيب بن سليو سعد بن سمرةو�ذا هم  ،لكن باaظر إ© هذا ا�ديث وجدنا أن فيه ثالثة من ا�جاهيل
إسنادُه مظلم ال ": عن إسناد هذا ا�ديث اzه»اzه»اzه»اzه»قال قال قال قال و�ذا  ،وا�ديث مسلسل با�جاهيل هؤالء ا�الثة 9هم �اهيل

وا�ديث ، "إسنادُه ل�": وقال x كتابكم بلوغ ا�راموقال x كتابكم بلوغ ا�راموقال x كتابكم بلوغ ا�راموقال x كتابكم بلوغ ا�رام "إسنادُه فيه جهالة": ا�افظ x تلخيص ا�ب¯ا�افظ x تلخيص ا�ب¯ا�افظ x تلخيص ا�ب¯ا�افظ x تلخيص ا�ب¯وقال وقال وقال وقال " ينهض þكم
ه اهللا تعا© أيضا ضعفُه شيخنا الشيخ  .األ:ا� ̧ر

أحاديث x هذا ا�وضوع  �وقد روي عن اa»  ،باختصار هذا ا�ديث ال شك أنه من جهة اإلسناد أنه فيه ضعف �
اس  منها حديُث أو أثر ،إال أنها ال 
لو من ضعف ، Ñة x وجوب إخراج الزËة x عروض اXجارة     ÂÂÂÂ    مرä مرä مرä مرä : أنه قال �ِ̧

اس أد× زËة مالك""""فقال فقال فقال فقال عمر رعمر رعمر رعمر ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  ِ̧ اس أد× زËة مالكيا  ِ̧ اس أد× زËة مالكيا  ِ̧ اس أد× زËة مالكيا  ِ̧ ُدم" " " " يا 
ُ
 إال جعاٌب وأ

ٌ
ُدمفقال ماW مال

ُ
 إال جعاٌب وأ

ٌ
ُدمفقال ماW مال

ُ
 إال جعاٌب وأ

ٌ
ُدمفقال ماW مال

ُ
 إال جعاٌب وأ

ٌ
هذا ، """"قومها قيمة ثم أد× زËتهاقومها قيمة ثم أد× زËتهاقومها قيمة ثم أد× زËتهاقومها قيمة ثم أد× زËتها"""": : : : فقالفقالفقالفقال    ،،،،فقال ماW مال

واÒارقطÏ واÒارقطÏ واÒارقطÏ واÒارقطÏ ، ، ، ، ققققرواه اÒارقطÏ وا:يهå وأبو عبيد وسعيد بن ا�نصور وأ¸د والشاف  وابن أÂ شيبة وعبد الرزارواه اÒارقطÏ وا:يهå وأبو عبيد وسعيد بن ا�نصور وأ¸د والشاف  وابن أÂ شيبة وعبد الرزارواه اÒارقطÏ وا:يهå وأبو عبيد وسعيد بن ا�نصور وأ¸د والشاف  وابن أÂ شيبة وعبد الرزارواه اÒارقطÏ وا:يهå وأبو عبيد وسعيد بن ا�نصور وأ¸د والشاف  وابن أÂ شيبة وعبد الرزاا�ديث 
åوا:يهåوا:يهåوا:يهåهؤالء رووا هذا ا�ديث  ،،،،وا:يه Rاس من طريق ِ̧ اس هذا اzي يذكرُه ا�مهور ، �هول وهو أÂ عمر ابن  ِ̧  أثر 

إذاً
اس وهو �هول ِ̧  اzي"، دائماً x أدلة القول بوجوب زËة عروض اXجارة ضعيف x اإلسناد من جهة أن فيه أبو عمرو بن 

 Âلك ا�ديث ضعفه الشيخ األ:ا� أيضا "�هو الراوي عن ¸اس الصحاzهذا ضعفه األ:ا�أثر ¸اس  ،و . 

    : : : : اختالف أهل العلم x وجوب زËة عروض اXجارةاختالف أهل العلم x وجوب زËة عروض اXجارةاختالف أهل العلم x وجوب زËة عروض اXجارةاختالف أهل العلم x وجوب زËة عروض اXجارة    �
ال شك أن ا�ديث واألثر اzي ُسقتُه لكم قبل قليل أنُهما  ،وقد اختلف أهل العلم x وجوب زËة عروض اXجارة

لة القائل� بالوجوب أن لكن سيأتينا إن شاء اهللا x سياق أد ،باألحاديث ال� Óكن أن يتكئ عليها ايعÏ ليس ،ضعيفان
 .هناك أدلة تقوي هذا القول وتعضده بإذن اهللا تعا©

باعتبار أنها مال ناٍم  أنه �ب الزËة x عروض اXجارةوهو  ،وهو اzي سقتُه لكم قبل قليل قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهور    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
اس هذا واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا ،يعÏ ا�ال هذا يُنØ ويزيد ِ̧  .با�ديث األول َسُمرة وبأثر 

        واستدلوا P هذا بما ي§واستدلوا P هذا بما ي§واستدلوا P هذا بما ي§واستدلوا P هذا بما ي§� أنه ال زËة x عروض اXجارةالظاهرية قالوا ، قول الظاهريةقول الظاهريةقول الظاهريةقول الظاهرية    ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  .بضعف األحاديث اÒالة P الوجوب ::::أوال
 ثانياً ثانياً ثانياً 
بالÇاءة  ونÑُتج ؟؟؟؟بماذابماذابماذابماذا    ونونونونÑُتجُ Ñُتجُ Ñُتجُ Ñُتجُ  واألصل الÇاءة األصلية ،أنُه ال د ل يدل P وجوب الزËة x عروض اXجارة ::::ثانياً
هنا ال يوجد د ل ولÇاءة األصلية ألن األصل الزËة ما �ب إال بد ل قالوا اعندنا أدلة الظاهرية أنهم قالوا  إذاً  ،ألصليةا

وعللوها بما ذكرت أن  ،واألدلة هذا ا�ا� ال� استدل بها القائلون بالوجوب أنها أدلة ضعيفة طيب ،أصًال يعÏ يدل عليها
اسحدلكم قبل قليل x تعليل  ِ̧   .ي� سُمرة وÍ تعليل أثر 

 ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
القول إ©  والشو�Ëفهو �:اً ما يميل هو  ،كصديق حسن خانوتكلم فيه بعضهم ، أنهم طعنوا x دعوى اإلßاع ::::ثا�اً

  .وîن ®ن عندهم عناية كب¯ة بالعناية بالسنة اaبوية إال أنهم يميلون إ© قول أهل الظاهر x مواطن ،بقول أهل الظاهر
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 ،طبعاً هناك تفاصيل يعÏ تأخذونها إن شاء اهللا x مقرر الفقه بإذن اهللا تعا© ،عندنا قوالن x ا�سألةا هو الراجح هنا؟ وم
ا�دير  حرك ا�ال وب� ا�lبص اzي ماNُ جالس ليس ينØ خالف ، تفريقاً ب� ا�دير وغ¯ ا�دير إلمام مالكلوc أن 
    .x ا�سألة

    ): ): ): ): """"وجوب الزËةوجوب الزËةوجوب الزËةوجوب الزËة""""لقول األول لقول األول لقول األول لقول األول أدلة أصحاب اأدلة أصحاب اأدلة أصحاب اأدلة أصحاب ا((((    �
  ا�نابلةو األحنافو الشافعيةP وجوب الزËة وهو القول ا�شهور x قول  ßهور أهل العلملكن  

ً
أن عندهم  واحداً  قوال

هم اهللا تعا© عروض اXجارة �ُب فيها الزËة ا�مهور لم يكتفوا بهذا طيب بل عللوا ذلك  ،ا�شهور من مذاهبهم ̧ر
 : لوا إن وجوب الزËة دل عليها أيضاً قا ،بأمور
    ليس x العروض زËة إال ليس x العروض زËة إال ليس x العروض زËة إال ليس x العروض زËة إال : أنه قالأنه قالأنه قالأنه قال����    ما رواه الشاف  x األم بسنٍد صحيح عن ابن عمرما رواه الشاف  x األم بسنٍد صحيح عن ابن عمرما رواه الشاف  x األم بسنٍد صحيح عن ابن عمرما رواه الشاف  x األم بسنٍد صحيح عن ابن عمر / / / /         األولاألولاألولاألول

 .وهو من أتبع اaاس للحديث كما ال sفاكم �فهذا قول مأثور عن ابن عمر  ،وسندُه صحيح ،ما ®ن للتجارةما ®ن للتجارةما ®ن للتجارةما ®ن للتجارة
    ----وهذا استدالل دقيق جداً وهذا استدالل دقيق جداً وهذا استدالل دقيق جداً وهذا استدالل دقيق جداً ----    ����P وجوب زËة عروض اXجارة بقول اP «a وجوب زËة عروض اXجارة بقول اP «a وجوب زËة عروض اXجارة بقول اP «a وجوب زËة عروض اXجارة بقول اa»     ه اهللاه اهللاه اهللاه اهللار̧ر̧ر̧̧ر    ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاري    ما استدل بهما استدل بهما استدل بهما استدل به/ / / /         ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�

ألنهم قالوا  )x سبيل اهللاx سبيل اهللاx سبيل اهللاx سبيل اهللا    أدرَعهُ أدرَعهُ أدرَعهُ أدرَعهُ ((((    ::::وÍ روايةوÍ روايةوÍ روايةوÍ رواية، ، ، ، ))))أما خاÒ فإنكم تظلمون خاÒاً فقد احتبس أدرُعهُ أما خاÒ فإنكم تظلمون خاÒاً فقد احتبس أدرُعهُ أما خاÒ فإنكم تظلمون خاÒاً فقد احتبس أدرُعهُ أما خاÒ فإنكم تظلمون خاÒاً فقد احتبس أدرُعهُ (: : : : وا�ديث x الصحيحوا�ديث x الصحيحوا�ديث x الصحيحوا�ديث x الصحيح
إن : عن خاÒ بقوN �فدافع اa» ، ا ومنعوا الزËةإنهم جحدو ،إن فالناً وفالناً وخاÒاً لم يؤدوا زËتهم ما أخرجوا زËتهم

األدرع ال� عنده اÒروع ال� تستعمل x ا�رب هذه إنما لم يكن يعدها للبيع حº تقولون إنه احتبسها ولم sرج 
فقد "مفهومها فدل ، وîنما ®ن قد أوقفها جعلها وقفاً للمسلم� x ا�رب يستعملونها ثم يعيدونها إذا انتهوا منها ،زËتها

، وc ما يسØ بزËة عروض اXجارة ،د ٌل P أنه لو لم Ñتبسها x سبيل اهللا ل�ن عليه الزËة "احتبس أدرعه x سبيل اهللا
 .وهذا من أقوى األدلة x ا�سألة

ه اهللا تعا© x صحيحه قال ////        ا�الثا�الثا�الثا�الث ه اهللا تعا© x صحيحه قالما قاN ا:خاري ̧ر ه اهللا تعا© x صحيحه قالما قاN ا:خاري ̧ر ه اهللا تعا© x صحيحه قالما قاN ا:خاري ̧ر x اXجارة ويزx اXجارة ويزx اXجارة ويزx اXجارة ويز̂̂̂^ x  x  x  x يزيزيزيز̂̂̂^    : : : : قال الزهري x ا�ملو�� للتجارةقال الزهري x ا�ملو�� للتجارةقال الزهري x ا�ملو�� للتجارةقال الزهري x ا�ملو�� للتجارة: : : : ما قاN ا:خاري ̧ر
    ....الفطرالفطرالفطرالفطر

 طبعاً هذا ليس حجتنا- ثم استدلوا أيضاً بأمر مهم يتعلق بموضوعنا وهو أنه يا أخوا� لو يعÏ قلنا إنهذه أدلة ا�مهور،  
قول ا�مهور بأن عروض اXجارة أنها قول ا�مهور بأن عروض اXجارة أنها قول ا�مهور بأن عروض اXجارة أنها قول ا�مهور بأن عروض اXجارة أنها ����ب فيها الزËة والقول ب فيها الزËة والقول ب فيها الزËة والقول ب فيها الزËة والقول     -أو حجة القائل� وهم ا�مهور وهو القول الصحيح

وîن ®ن ما سأذكرُه قد -وا�مهور �حوا ملمح من مقاصد ال8يعة أن الزËة فرضت �عا�  ،ال ينبال ينبال ينبال ينب���� ðالفته ðالفته ðالفته ðالفته    الصحيح اzيالصحيح اzيالصحيح اzيالصحيح اzي
وهو أنُه أغلب أموال اaاس ا وم اXجار اzين يز�ون  -لكن نقول هذا من باب تقوية ال�ء ،ينازعÏ ا:عض اآلخر فيه

فلو قلنا إن اXاجر هذا ال يزU فإنه R من  ،وز�واتهم إنما هم �ار sرجون الزËة ويغتÏ ا�سلمون الضعفاء بصدقاتهم
Uارة فإنه ال يز� x Nا�جتمع بنسبة ال تقل من  ؛وضع ما x ةËت نسبة الز

ä
أكg �ار ا وم ، با�ائة أحياناً %  ��إ© % �ªقل

قليلٌة جدا يعÏ تُقدر  تهمفمعù هذا أنه ستكون زË ،أموا�م عبارة عن بضائع x ا�يناء x ا�ستود%ت x ا�صانع x غ¯ها
رج إال ما ®ن عندك من نقد، زËة الرجل اzي وضع Nُ مثالً  ثلم

ُ
وP قول من يقول إن األوراق اaقدية ، ألنا نقول ال 
تأِت ال8يعة بمثل هذا لم ، وهذا لم تأِت به ال8يعة ،هذه ال تعتÇ بذهاب اaصاب ذهب وال فضة إذاً ما عليه زËة أبداً 

 .وîنما الصحيح أن عروض اXجارة �ب فيها الزËة يا أخوا� لعموم األدلة
ه اهللا تعا©، فإنه ال يُعلم أحد من ا�عتÇين األئمة الكبار ا�تقدم� قال �الف هذا اإلßاعاإلßاعاإلßاعاإلßاع وأما  واإلمام مالك تفريقُه ̧ر

  ،أصل األمر يرى وجوب الزËة x عروض اXجارة وîال هو x ،يعÏ قابل أن يكون رأي واجتهاد منه
ً
فإن قال قائل إن مال�

ه اهللا متبع للسنة وهو لم يوجبها x ا�lبص وîنما أو جبها x ا�دير  ألمرين ،̧ر
ً
 : قلنا أوال

 ما ®ن  وجبها P ا�دير اzي يدير أعماN وÑر�ها يعÏ ينأن مال�ً ما ®ن  وجبها P ا�دير اzي يدير أعماN وÑر�ها يعÏ ين���� أمواN إال وعن أمواN إال وعن أمواN إال وعن أمواN إال وعن ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
ً
 ما ®ن  وجبها P ا�دير اzي يدير أعماN وÑر�ها يعÏ ينأن مال�
ً
 ما ®ن  وجبها P ا�دير اzي يدير أعماN وÑر�ها يعÏ ينأن مال�
ً
    ،،،،ده د ل P وجوبهاده د ل P وجوبهاده د ل P وجوبهاده د ل P وجوبهاأن مال�
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 .فكيف يقول شيئاً وليس بواجبفكيف يقول شيئاً وليس بواجبفكيف يقول شيئاً وليس بواجبفكيف يقول شيئاً وليس بواجب
ه اهللا قال x ا�lبص أنه يزUUUU زËة سنة فدل P وجوب زËة عروض اXجارة زËة سنة فدل P وجوب زËة عروض اXجارة زËة سنة فدل P وجوب زËة عروض اXجارة زËة سنة فدل P وجوب زËة عروض اXجارة ::::األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا� ه اهللا قال x ا�lبص أنه يزأنُه ̧ر ه اهللا قال x ا�lبص أنه يزأنُه ̧ر ه اهللا قال x ا�lبص أنه يزأنُه ̧ر فأصبح لم  ،،،،عندهُ عندهُ عندهُ عندهُ حº حº حº حº     أنُه ̧ر

®بن حزم أجالء وهم أئمة طبعاً  ،ومن قال بقو�م وËن من آخرهم الظاهريةsالف x ا�سألة من حيث أصلها حقيقًة إال 
�Ë̄ه أو الصديق حسن أو الشو شيخنا العالمة الشيخ \مد نا  اÒين وآخر من تكلم أو قال بهذا القول هو ، أو غ

ه اهللا تعا© األ:ا� هم اهللا رأوا هذا الرأي وهو اجتهاد منهم ،̧ر  .والصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهور ،9هم ̧ر
 : إذاً قول ا�مهور ترجح باعتبار -
اس ،حديث سمرة-أن األدلة ال� استدلوا بها وîن ®نت ضعيفة  ::::ر األولر األولر األولر األولاألماألماألماألم ِ̧  . فإنها تُعضد بنصوص أخرى -أثر 

حديث حديث حديث حديث ، �أنه دلت اÒالئل األخرى x السنة P إخراج الزËة من عروض اXجارة من اآلثار P الصحابة  :األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�
 «aقول ا «aقول ا «aقول ا «aقول ا�    xxxx    وقال    ا:خاريا:خاريا:خاريا:خاري Òوقال�ا ذكر خا Òوقال�ا ذكر خا Òوقال�ا ذكر خا Òسبيل اهللا فإنكم تظلمونهُ وأما وأما وأما وأما : (�ا ذكر خا x فقد احتبس أدراعُه Òسبيل اهللا فإنكم تظلمونهُ خا x فقد احتبس أدراعُه Òسبيل اهللا فإنكم تظلمونهُ خا x فقد احتبس أدراعُه Òسبيل اهللا فإنكم تظلمونهُ خا x فقد احتبس أدراعُه Òخا(  P فدل أيضا

  .وجوب إخراج الزËة
    ....وأيضاً اaظر إ© مقاصد ال8يعة 9ُها تصب x اÒاللة P وجوب إخراج الزËة من عروض اXجارةوأيضاً اaظر إ© مقاصد ال8يعة 9ُها تصب x اÒاللة P وجوب إخراج الزËة من عروض اXجارةوأيضاً اaظر إ© مقاصد ال8يعة 9ُها تصب x اÒاللة P وجوب إخراج الزËة من عروض اXجارةوأيضاً اaظر إ© مقاصد ال8يعة 9ُها تصب x اÒاللة P وجوب إخراج الزËة من عروض اXجارة :األمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الث

ن األمور حº أقالم حº لو ®نت مساويك حº لو إذاً ما ®ن عندك يا عبد اهللا من متاع تعده للبيع سيارة بيت أي أمر م
 . وأن يكون بلغ نصاباً أيضاً وأن يكون بلغ نصاباً أيضاً وأن يكون بلغ نصاباً أيضاً وأن يكون بلغ نصاباً أيضاً     ،،،،تنويه للبيعتنويه للبيعتنويه للبيعتنويه للبيعووووتمتلكُه تمتلكُه تمتلكُه تمتلكُه     ،،،،أن تُعده للبيعأن تُعده للبيعأن تُعده للبيعأن تُعده للبيع: ®نت سا%ت أي Åء R ذلك فيه الزËة ب8ط

ة x ة x ة x ة x هل اaصاب يا أخوا� اآلن معتx Ç عروض اXجارهل اaصاب يا أخوا� اآلن معتx Ç عروض اXجارهل اaصاب يا أخوا� اآلن معتx Ç عروض اXجارهل اaصاب يا أخوا� اآلن معتx Ç عروض اXجار ،،،،فيما يتعلق بعروض اXجارةفيما يتعلق بعروض اXجارةفيما يتعلق بعروض اXجارةفيما يتعلق بعروض اXجارة    ،،،،يأتينا اآلن الìم x اaصابيأتينا اآلن الìم x اaصابيأتينا اآلن الìم x اaصابيأتينا اآلن الìم x اaصاب    �
هل نقول مثًال واحد عنده مثال خلنا نفlض اآلن أن الزËة ال �ب إال إذا بلغ مثًال أي  ؟؟؟؟طرÍ ا�ول أم أنه معتx Ç آخرهِ طرÍ ا�ول أم أنه معتx Ç آخرهِ طرÍ ا�ول أم أنه معتx Ç آخرهِ طرÍ ا�ول أم أنه معتx Ç آخرهِ 

ثم رجل ملك  ،ع8ة آالف ريال فرضاً P سبيل االفlاض= يعÌ Ïسة وثمان� غرام ذهب تساوي  ،ع8ة آالف ريال
فباع جزءاً منها �مسة آالف وا:ا# ®سد ال يساوي إال  ،ثم كسدت هذه السلعةسلعة x أول ا�ول �مسة ع8 ألف 

فعندئٍذ يكون قل  ،إ© سبعة آالف إذا لم تصل إ© الع8ة آالف ال� c اaصاب ؟لم تصل بقيمتها إ© كم إذاً  ،ألف�
صار عنده  ،ا حº صار ع8ة آالفثم بعد شهر شهرين تغ¯ السوق فُطلبت بضاعته ال�سدة فارتفع سعره ،اaصاب عندهُ 

صار عنده تسعة  ؛فباع جزءاً منها بأربعة آالف ،صار Ìس ع8ة ألف ،وع8ة آالف اآلن مطلوبة ،Ìسة أول باعها
ثم x آخر ا�ول نØ ا�ال التسعة ال� عنده  ،ثم كسدت السلع ا:اقية أو فسدت ال� عنده فما بلغت نصابها ،آالف

خرى اش
ُ
َ̄ ا�ول عنده، رتفعlاها فابسبب �ارة أ يعÏ اaصاب x أول ®ن نصاب ®مل ثم نقص ثم زاد ثم نقص  ،اآلن تغ
 ن؟ن؟ن؟ن؟صاصاصاصاققققإذا تم مرة أخرى بعد اaإذا تم مرة أخرى بعد اaإذا تم مرة أخرى بعد اaإذا تم مرة أخرى بعد اaيقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد يقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد يقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد يقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد  هل علية زËة أم أنههل علية زËة أم أنههل علية زËة أم أنههل علية زËة أم أنهx هذه ا�الة 

أن x تمام ا�ول تكون يعتÇ فيه يعÏ  لعلمßهور أهل اب� أهل العلم واzين قالوا باعتبار وجوب ا�ول هم  خالفخالفخالفخالفهذا 
 .نهاية ا�ول يكون فيه اaصاب، اaصاب

ه اهللا تعا©  .يعتÇ اaصاب x الطرف� فقط وأبو حنيفة ̧ر
ه  .مثل قول ا�مهور تماماً x هذا ،فإذا ®ن x آخره نصاب زËه ،فينعقد ا�ول عندهُ P مادون اaصاب اهللا أما مالك ̧ر

ُه اهللاوا:غو   .آخر ا�ول فيها �َ وفرُ  ،قال زËة اXجارة �ب x القيمة وال يمكن ضبطها ß xيع ا�ول ي ̧ر
 .أن العÇة x اaصاب x أنه يكون ßيع ا�ولأن العÇة x اaصاب x أنه يكون ßيع ا�ولأن العÇة x اaصاب x أنه يكون ßيع ا�ولأن العÇة x اaصاب x أنه يكون ßيع ا�ول: : : : فº به ا ومفº به ا ومفº به ا ومفº به ا وماzي يُ اzي يُ اzي يُ اzي يُ     القول ا�شهورالقول ا�شهورالقول ا�شهورالقول ا�شهور

، إن األحوط أن اإلنسان يز�يها: وللكن لضيق الوقت يعÏ لعلنا نق ،ري أكgوا�قيقة ا�سألة فيها إش�ل و²تاج إ© �
فإذا نقص عن  ا،وîال إذا نظرنا إ© األصول ال8عية وî© الضوابط ال8عية ال� وضعت فإنه ما ¶ب مال إال إذا بلغ نصاب

 .لكن لو أخرج اإلنسان عروض �ارة فهذا حسن ،اaصاب فإنه ال زËة فيه وا�مد هللا
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م عروض اXجارة    ---- äجارةَُقوXم عروض ا äجارةَُقوXم عروض ا äجارةَُقوXم عروض ا ä؟؟؟؟كيف كيف كيف كيف ييييَُقو    
    ؟؟؟؟ا بلغت عروض اXجارة نصاباً وحال عليها ا�ول واaصاب هل يقومها صاحبها وsرج زËتها P قيمة اaقدي�ا بلغت عروض اXجارة نصاباً وحال عليها ا�ول واaصاب هل يقومها صاحبها وsرج زËتها P قيمة اaقدي�ا بلغت عروض اXجارة نصاباً وحال عليها ا�ول واaصاب هل يقومها صاحبها وsرج زËتها P قيمة اaقدي�ا بلغت عروض اXجارة نصاباً وحال عليها ا�ول واaصاب هل يقومها صاحبها وsرج زËتها P قيمة اaقدي�هل إذهل إذهل إذهل إذ

    ؟؟؟؟وîن ®ن اaصاب ذهب ناقصاً أخرج عن نصاب اzهبوîن ®ن اaصاب ذهب ناقصاً أخرج عن نصاب اzهبوîن ®ن اaصاب ذهب ناقصاً أخرج عن نصاب اzهبوîن ®ن اaصاب ذهب ناقصاً أخرج عن نصاب اzهب    ،،،،فإن ®ن اaصاب الفضة ناقصاً أخرجها عن نصاب فضةفإن ®ن اaصاب الفضة ناقصاً أخرجها عن نصاب فضةفإن ®ن اaصاب الفضة ناقصاً أخرجها عن نصاب فضةفإن ®ن اaصاب الفضة ناقصاً أخرجها عن نصاب فضة
أنها : مذهب ا�نابلة ومذهب األحنافهذا هو أيضاً  ،باألحظ للمساك�باألحظ للمساك�باألحظ للمساك�باألحظ للمساك�أن ذلك يفعل  ،نقول مثل ما قلنا x زËة اaقدي�

  .تقوم باألحظ للمساك�
ه اهللا تعا© فقال - واaصاب  ؛أنت اشlيت السلعة هذه بتسعة آالف ريال """"ت بهت بهت بهت بهيَ يَ يَ يَ إنها تقوم بما اشlُ إنها تقوم بما اشlُ إنها تقوم بما اشlُ إنها تقوم بما اشlُ """": أما الشاف  ̧ر

وهذا القول يعÏ ، هذا قول الشاف  ،شlيت بهمت ب�ء آخر فإنها تقوم بما اُ وع8ة آالف ريال إذاً ال زËة فيها ولو حº ق
وأقول  ،لمساك�لحظ األها P رجوبعضهم قال األحوط أن s ،بعضهم رجحه من جهة أن ليس فيه ظلم P صاحب ا�ال

يقومها باألحظ يقومها باألحظ يقومها باألحظ يقومها باألحظ     أنأنأنأنفاألوN è فاألوN è فاألوN è فاألوN è فيه مثل ما قلت x ا�سألة األوè أن هذا إن ®ن اإلنسان يبحث عن اXقوى واالحتياط 
 .سواء بلغت نصابا به بأحدهما أو لم تبلغ x األحد اآلخر، مساك�مساك�مساك�مساك�لللللللل

 : ا�سألة األخ¯ة عندنا x هذا ا�وضوع و«تم بها ا�ديث
رج زËة عروض اXجارة من القيمة أو من الع� �

ُ
رج زËة عروض اXجارة من القيمة أو من الع�

ُ
رج زËة عروض اXجارة من القيمة أو من الع�

ُ
رج زËة عروض اXجارة من القيمة أو من الع�

ُ



    ؟؟؟؟هل هل هل هل 
Ëهل أنا �ا أريد إخراج ز Ïقَ يع

ُ
 أو x ا�حل أو ا�واد الغذائية م ما عندي من ا�البس x اÒ®ن مثالً و× ة عروض اXجارة أ

قي× 
ُ
خرج مالبس -الزËة طلعت عندي مثًال بمقدار كذا-مها فأخرج أ

ُ
خرج مالبسهل أ
ُ
خرج مالبسهل أ
ُ
خرج مالبسهل أ
ُ
خرج مواد غذائية؟ ؟ ؟ ؟ إذا أنا صاحب مالبسإذا أنا صاحب مالبسإذا أنا صاحب مالبسإذا أنا صاحب مالبس    هل أ

ُ
خرج مواد غذائيةأ
ُ
خرج مواد غذائيةأ
ُ
خرج مواد غذائيةأ
ُ
إذا إذا إذا إذا     أ

خرجها نقد    !!!!؟؟؟؟أنا صاحب مواد غذائية وأفرقها P أهل الزËةأنا صاحب مواد غذائية وأفرقها P أهل الزËةأنا صاحب مواد غذائية وأفرقها P أهل الزËةأنا صاحب مواد غذائية وأفرقها P أهل الزËة
ُ
خرجها نقدأم أ� أ
ُ
خرجها نقدأم أ� أ
ُ
خرجها نقدأم أ� أ
ُ
    ؟؟؟؟أم أ� أ

    : : : : األقــوال فـاألقــوال فـاألقــوال فـاألقــوال فـيييي ا�سألــــة  ا�سألــــة  ا�سألــــة  ا�سألــــة     ����
هم اهللا تعا©مذهب اإلمام ما � رُج من القيمة دون الع�أن زËة عروض  لك وأ¸د وأحد قو: الشاف  ̧ر

ُ
رُج من القيمة دون الع�

ُ
رُج من القيمة دون الع�

ُ
رُج من القيمة دون الع�

ُ



، اXجارة اXجارة اXجارة اXجارة 
 .وهذا هو اzي عليه عمل أكg اaاس ا وم

 .أنُه ð¯ ب� اإلخراج ب� هذه وهذهأنُه ð¯ ب� اإلخراج ب� هذه وهذهأنُه ð¯ ب� اإلخراج ب� هذه وهذهأنُه ð¯ ب� اإلخراج ب� هذه وهذه مذهب األحناف وقول للشاف  �
فإنُه  ،،،،وربما يكون أنفع للفق¯ x أغلب األحوالوربما يكون أنفع للفق¯ x أغلب األحوالوربما يكون أنفع للفق¯ x أغلب األحوالوربما يكون أنفع للفق¯ x أغلب األحوال    ،،،،اجراجراجراجرباعتبار أن هذا أرفق باXباعتبار أن هذا أرفق باXباعتبار أن هذا أرفق باXباعتبار أن هذا أرفق باX    ،،،،والصحيح أن القول ا�ا� أرجح وأقوىوالصحيح أن القول ا�ا� أرجح وأقوىوالصحيح أن القول ا�ا� أرجح وأقوىوالصحيح أن القول ا�ا� أرجح وأقوى

وربما Ñتاج إ© ا�ياب أو ا�واد الغذائية أو السيارات فيعطيه السيارات  ،ربما الفق¯ Ñتاج إ© ا�ال فيعطيه اXاجر ا�ال
ه اهللا، وا�مد هللا رب العا��  .وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز ̧ر
وzلك  ،مقاصد ال8يعة لو تأملناها يا أخوا� �د أن من مقاصد ال8يعة أنها تنظر يعÏ بالرفق ،عةهذا من مقاصد ال8ي

 «aفقرائهم(: �قال ا x دlفقرائهمتـؤخُذ من أغنيائهم ف x دlفقرائهمتـؤخُذ من أغنيائهم ف x دlفقرائهمتـؤخُذ من أغنيائهم ف x دlياك و�رائم أموا�م((((    ثم قالثم قالثم قالثم قال    ))))تـؤخُذ من أغنيائهم فîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîياك و�رائم أموا�موîة تكافل ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ))))وËفينب�  ،ألنه تكافل الز
علم أنه  وأن ¶تهد x أن ي  و، وأن ¶تهد x أن sرجها بطيب نفس ،P ا�سلم أن Ñرص P معا� الزËة ا�قيقية

ن اzي يعÏ يُعيضُه اr¯ الكث¯ بإذن اهللا تعا© بمقدار ما أقول  ؛أنا ال أعظ، يتعامل مع اهللا سبحانه وتعا© الكريم ال̧ر
رج عروضاً مثل

ُ
وال يقال N روح بع وخذ مال  ،ها من جنسهاأن األقرب إ© ا�ق x مثل هذه ا�سائل أن الواجب عليه أن 
ال بقيمتها  ،ثم أن قيمتها كما قلت لكم سابقاً أن قيمتها بقيمة ما اُشlيت به ،ألنها قد تنقص ،نقدي وأخرج الزËة
ئة ال� أقومها با�اأو أنا اشlيت مثًال ألف كيس رز الكيس بمائة ريال وأبيعها مثًال بمائة وع8ين ، ا�عروضة فيها للبيع

فإن الربح كما  ،الحتمال أن السوق ينقص واحتمال ال أجد أحداً يشlيها مÏ بهذه القيمة ؟الحتمال �اذا، اشlيت بها اأن
 .هذا باختصار ما تي� الìم عليه حول عروض اXجارة، يقال وقاية للرأس ا�ال
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    ))))�J�J�J�J((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
و�نت �ا تكلمت عن زËة اaقدين  ،األموال الز�وية تكلمنا x حلقات مضت عن أح�م الزËة ا�تعلقة ببعض

 ح§ُكنُت ذكرُت لكم إشارة ýيعة حول ما يتعلق بزËة ا�ُ§ وهو  ؛وتكلمت عن نصاب اzهب والفضة وما إ© ذلك
  .ذا ا�وضوعووعدتكم بأن أوضح هذا وأنُه سيأتينا حديث x ا�قرر يتعلق به ،وذكرت لكم أن ُح§ ا�رأة فيه الزËة، با�رأة
معها ابنًة �ا وÍ يد ابنتها مسكتاِن معها ابنًة �ا وÍ يد ابنتها مسكتاِن معها ابنًة �ا وÍ يد ابنتها مسكتاِن معها ابنًة �ا وÍ يد ابنتها مسكتاِن     �أن امرأةً أتت رسول اهللا أن امرأةً أتت رسول اهللا أن امرأةً أتت رسول اهللا أن امرأةً أتت رسول اهللا ( :�عبد اهللا بن عمرو بن العاص عبد اهللا بن عمرو بن العاص عبد اهللا بن عمرو بن العاص عبد اهللا بن عمرو بن العاص     ا�ديث اzي رواها�ديث اzي رواها�ديث اzي رواها�ديث اzي رواه: وهو

، ، ، ، الالالال: : : : قالتقالتقالتقالت) أتعطَ� زËة هذاأتعطَ� زËة هذاأتعطَ� زËة هذاأتعطَ� زËة هذا(: : : : �فقال �ا رسول اهللا فقال �ا رسول اهللا فقال �ا رسول اهللا فقال �ا رسول اهللا  يعÏ السوارين الكب¯ين من ذهب ا�سكتانا�سكتانا�سكتانا�سكتان ))))غليظتان من ذهبغليظتان من ذهبغليظتان من ذهبغليظتان من ذهب
ِك أن يسوِك أن يسوِك أن يسوِك أن يسو: (: (: (: (قالقالقالقال �� �� ُُ فخلعتهما فألقتهما إ© اa» فخلعتهما فألقتهما إ© اa» فخلعتهما فألقتهما إ© اa» فخلعتهما فألقتهما إ© اa» (((( قال الراوي اzي هو عبد اهللا بن عمروقال الراوي اzي هو عبد اهللا بن عمروقال الراوي اzي هو عبد اهللا بن عمروقال الراوي اzي هو عبد اهللا بن عمرو، )؟؟؟؟رِك اهللا بهما سوارين من ناررِك اهللا بهما سوارين من ناررِك اهللا بهما سوارين من ناررِك اهللا بهما سوارين من نارأيأيأيأي���ُ�ُ
  )هما هللا ورسوNهما هللا ورسوNهما هللا ورسوNهما هللا ورسوN: : : : وقالتوقالتوقالتوقالت�


ر¶هر¶هر¶هر¶ه


وال يصح x ا:اب وال يصح x ا:اب وال يصح x ا:اب وال يصح x ا:اب : : : : قالقالقالقال، ، ، ، وقال الlمذي عقب سياقِه �ذا ا�ديثوقال الlمذي عقب سياقِه �ذا ا�ديثوقال الlمذي عقب سياقِه �ذا ا�ديثوقال الlمذي عقب سياقِه �ذا ا�ديث    ،،،،رواهُ أبو داود والlمذي والنسارواهُ أبو داود والlمذي والنسارواهُ أبو داود والlمذي والنسارواهُ أبو داود والlمذي والنسا����: : : : هذا ا�ديث هذا ا�ديث هذا ا�ديث هذا ا�ديث 
    ....ÅءÅءÅءÅء
    : : : :     فيما يتعلق بزËة ا�§× فيما يتعلق بزËة ا�§× فيما يتعلق بزËة ا�§× فيما يتعلق بزËة ا�§× من مسائل ا�ديث من مسائل ا�ديث من مسائل ا�ديث من مسائل ا�ديث     �

ش¯ إ ها إذا اتسع الوقت x آخر ا�حا3ة لكن ما يتعلق بموضوع زËة 
ُ
وا�ديث فيه فوائد غ¯ ما يتعلق بموضوعنا لع§ أ

 : ا�ُ§ هذا

 هو من األحاديث الُعمد x ا:اب �
ً
 هو من األحاديث الُعمد x ا:ابا�ديث أوال
ً
 هو من األحاديث الُعمد x ا:ابا�ديث أوال
ً
 هو من األحاديث الُعمد x ا:ابا�ديث أوال
ً
وأما ، ّي ّي ّي ّي وقد قال عنه ا�افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام إن إسنادهُ قووقد قال عنه ا�افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام إن إسنادهُ قووقد قال عنه ا�افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام إن إسنادهُ قووقد قال عنه ا�افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام إن إسنادهُ قو    ،،،،ا�ديث أوال

ه اهللا فلما رواه من طريق  فان x ا�ديث وال يصح x هذا "ثم قال  ابن �يعة وا�ثù بن الصباحالlمذي ̧ر äهذا إنهما يضع x ا�ديث وال يصح x فان äهذا إنهما يضع x ا�ديث وال يصح x فان äهذا إنهما يضع x ا�ديث وال يصح x فان äإنهما يضع
لو قرأها بعض طالب العلم لظنä أن زËة ا�§ غ¯ واجبة وما إ© ذلك وقد  """"ال يصح x هذا ا:اب Åءال يصح x هذا ا:اب Åءال يصح x هذا ا:اب Åءال يصح x هذا ا:اب Åء""""9مة  "ا:اب Åءا:اب Åءا:اب Åءا:اب Åء

خرى صحيحة غ¯ ما  ،أهل االختصاصإ© يرجع  يعجل x ا
اذ ا�كم وال
ُ
لكن حقيقة قد روي x ا:اب أحاديث أ

دخلنا P %ئشة دخلنا P %ئشة دخلنا P %ئشة دخلنا P %ئشة : : : : رواهُ أبو داود من حديث عبد اهللا بن شداد بن نهاد أنه قالرواهُ أبو داود من حديث عبد اهللا بن شداد بن نهاد أنه قالرواهُ أبو داود من حديث عبد اهللا بن شداد بن نهاد أنه قالرواهُ أبو داود من حديث عبد اهللا بن شداد بن نهاد أنه قالذكره الlمذي كما سيأتينا x ا�ديث اzي 
ُه من األحاديث واaصوص األخرى سآ÷ إ© وغ¯ ،وهو حديٌث حسن هسنأ÷ إن شاء اهللا zكرهِ والìم عن ................فذكرنافذكرنافذكرنافذكرنا

 . ح�يتها وذكرها إن اهللا تعا©

ه اهللا تعا©  � ه اهللا تعا© األمر ا�ا� أن ا�افظ الlمذي ̧ر ه اهللا تعا© األمر ا�ا� أن ا�افظ الlمذي ̧ر ه اهللا تعا© األمر ا�ا� أن ا�افظ الlمذي ̧ر     رواه من طريق ابن �يعة وهو مشهور بالضعفرواه من طريق ابن �يعة وهو مشهور بالضعفرواه من طريق ابن �يعة وهو مشهور بالضعفرواه من طريق ابن �يعة وهو مشهور بالضعف    ----وهو إمام كب¯ القدروهو إمام كب¯ القدروهو إمام كب¯ القدروهو إمام كب¯ القدر----األمر ا�ا� أن ا�افظ الlمذي ̧ر
يب عن أبيه عن جده عبد اهللا يب عن أبيه عن جده عبد اهللا يب عن أبيه عن جده عبد اهللا يب عن أبيه عن جده عبد اهللا عمرو بن شععمرو بن شععمرو بن شععمرو بن شعلكن قد رواُه غ¯ هذين عن  ،بال شك وا�ثù بن الصباح فيه ضعف أيضاً بال شك وا�ثù بن الصباح فيه ضعف أيضاً بال شك وا�ثù بن الصباح فيه ضعف أيضاً بال شك وا�ثù بن الصباح فيه ضعف أيضاً 

 ا�ثù بن الصباحوتابع  �يعة فإذاً تابع ابن ،حس� ا�علم ثقة احتج به ا:خاري ومسلم، حس� ا�علمرواه عنهم  بن عمروبن عمروبن عمروبن عمرو
ا�جاج بن  ،ا�جاج بن أرطأةكما أيضاً وافق ا�ثù بن الصباح وابن �يعة وحس� ا�علم وافقهم  ،x رواية هذا ا�ديث

وقد روي �ا  ،تقوى ا�ديث، بعضهم بعضا وzلك تلكنهم إذا اجتمعت رواياتهم قوä  ؛ة قريب من ابن �يعة x الضعفأرطأ
 .�هذا ا�ديث حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  ،يشُده ويعضدهم للشواهد ال� سيأ÷ ذكرها

� «aا جاءت إ© ا� Ïيد ابنتها مسكتان �هذه ا�رأة بعد يع Íقد يقول قائل هن ،و Ïا يع «aكيف رأى ا «aكيف رأى ا «aكيف رأى ا «aموضع موضع موضع موضع     �كيف رأى ا
وهذا قول غ¯  ،ألن ا�سموح �ا P القول يعð Ïتلف فيه أنها تÇز وجهها و�فيها ؟؟؟؟ا�لية وأنُه مفروض أن ا�رأة تسlها�لية وأنُه مفروض أن ا�رأة تسlها�لية وأنُه مفروض أن ا�رأة تسlها�لية وأنُه مفروض أن ا�رأة تسlه

أنها أنها أنها أنها أو  ،Ñتمل أنُه ®ن قبل نزول ا�جابÑتمل أنُه ®ن قبل نزول ا�جابÑتمل أنُه ®ن قبل نزول ا�جابÑتمل أنُه ®ن قبل نزول ا�جابهذا يعÏ ، موضع ا�ُ§ منها �لكن كيف رأى اa»  ،راجح طبعاً مرجوح هذا
    ....®إلماء x ذلك الوقت®إلماء x ذلك الوقت®إلماء x ذلك الوقت®إلماء x ذلك الوقت    ®نت Óن ال ¶ب عليه ا�جاب®نت Óن ال ¶ب عليه ا�جاب®نت Óن ال ¶ب عليه ا�جاب®نت Óن ال ¶ب عليه ا�جاب

�  «aليسألون ويتعلمون �وانظروا كيف هذه الصحابية ا�ليلة ر� اهللا عنها والصحابة ®نوا يأتون بأبنائهم إ© ا، 
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 «aوانظروا إ© هذه ا�رأة كيف بادرت �ا أمرها ،�إذا رأى ُمنكراً أو رأى أمراً بينُه  �وا  «aأما أنُه حسبِك أما أنُه حسبِك أما أنُه حسبِك أما أنُه حسبِك (: قال �ا
خافت ورهبت وهذا يدل P خوف الصحابة من اهللا وخشيتهم وîقبا�م P اهللا عز  )سوارين من نارسوارين من نارسوارين من نارسوارين من نار(أو قال  )من اaارمن اaارمن اaارمن اaار

خرج الزËة ،وألقت هذين السوارين �وجل ال�يع اzي يدل P رقة قلوبهم وطيبتها وصالحها 
ُ
 ،ما قالت خالص أ

قد لبس خاتم  �وهذا وقع لعدد من الصحابة مثل هذا القبيل كصاحب اrاتم اzي جاء ورآه اa»  ،مبادرة إ© اإللقاء
صبُِعهِ (: �من ذهب فقال 

ُ
صبُِعهِ يعمُد أحدكم إ© ßرةٍ من نار يضعها x أ
ُ
صبُِعهِ يعمُد أحدكم إ© ßرةٍ من نار يضعها x أ
ُ
صبُِعهِ يعمُد أحدكم إ© ßرةٍ من نار يضعها x أ
ُ
فقيل N ُخذ خاتمك  ،فأخذ الرجل اrاتم فألقاه )يعمُد أحدكم إ© ßرةٍ من نار يضعها x أ

 .ص إقبال P اهللا عز وجلخال ،�قال واهللا ال آخذ خاتماً ألقاُه رسول اهللا  ،انتفع بثمنه
    : : : : درجــة ا�ــديثدرجــة ا�ــديثدرجــة ا�ــديثدرجــة ا�ــديث    �

، وهو حسٌن ، وهو حسٌن ، وهو حسٌن ، وهو حسٌن حديثنا هذا حديٌث حسٌن بمجموع طرقهحديثنا هذا حديٌث حسٌن بمجموع طرقهحديثنا هذا حديٌث حسٌن بمجموع طرقهحديثنا هذا حديٌث حسٌن بمجموع طرقه، ا�§اآلن هذا ا�ديث وما سيأ÷ بعده من أحاديث تت	م عن زËة 
    أنه حسٌن بطرقِه وصحيح بشواهده P القولأنه حسٌن بطرقِه وصحيح بشواهده P القولأنه حسٌن بطرقِه وصحيح بشواهده P القولأنه حسٌن بطرقِه وصحيح بشواهده P القول    ::::تقولتقولتقولتقولفلو ُسئلت عن هذا ا�ديث  ،إن لم نقل أنه أيضاً صحيحإن لم نقل أنه أيضاً صحيحإن لم نقل أنه أيضاً صحيحإن لم نقل أنه أيضاً صحيح    بشواهدهبشواهدهبشواهدهبشواهده
 ؟وما هو سبب اXقوية ال� تقوى بها ا�ديث ؟ثم تذكر أنه ما هو سبب الضعف الراجحالراجحالراجحالراجح

  .x إسناد الlمذي ابن �يعة وا�ثù بن الصباحرواية  ه منأن: سبب الضعفسبب الضعفسبب الضعفسبب الضعف
 .وا�مد هللا رب العا��، عند أÂ داود فتقوى ا�ديث حس� ا�علم و حجاج بن أرطأةلكن تابعهم  :سبب القـوةسبب القـوةسبب القـوةسبب القـوة

�    ËزËزËزËسة أقوالزÌ P سة أقوالة ا�ُ§ مسألة خالفية قديمة وقد اختلف أهل العلم فيهاÌ P سة أقوالة ا�ُ§ مسألة خالفية قديمة وقد اختلف أهل العلم فيهاÌ P سة أقوالة ا�ُ§ مسألة خالفية قديمة وقد اختلف أهل العلم فيهاÌ P ة ا�ُ§ مسألة خالفية قديمة وقد اختلف أهل العلم فيها : : : :    
عد للنفقة ،ا�شهور من مذهب مالك والشاف  وأ¸دوهو  قلنا ال زËة فيها    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

ُ
®ن اإلنسان يدخره  إذا، إال إذا أ

Nفظ ماÑ ºي فيه ذهب حlراح يش 
ً
ِعدä لألجرة  فهذا ،لو احتاجه أنفق منه ،كما يفعل بعض اaاس ا وم إذا ßع ماال

ُ
أو أ

عد للنفقة أو لألجرة عند األئمة ا�الثة ا�شهور من مذاهبهم أنه �ب فيه الزËة، ففيه الزËة
ُ
ِعدä للُقنية ، إذا أ

ُ
أما إذا أ

 .هذا x ا�شهور من مذاهبهم ،واالستعمال فال زËة فيه عندهم
 .�وهو مروي عن أنس بن مالك  دةأن فيه زËة سنة واح    ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�
̄ه ، أن فيه الزËة إال أن زËتُه %ريتهُ     ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث يعÏ ما sرج من ا�ال مثله أو باzهب مثله وîنما sرج أن يع¯ أن تع

، ها �عله مكنوزاً وال تكöُه عند ،x زفافها أو تلبسُه �ناسبة وما إ© ذلك ا�رأة إ© أخواتها اآل÷ ال ¶دن ذهباً كأن تلبسهُ 
 .®Xفس¯ لقوN ا�ا��وهو مروي عن أسماء وعن أنس بن مالك 

ه اهللا تعا© العارية أنه ¶ب فيه إما الزËة أو    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع  .وهذا القول رجحه ابن القيم ̧ر
فإذا  ،ب فيه إال العارية فقطما ¶ ،فقط أن الزËة c العارية القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث ؟؟؟؟ما الفرق ب� القول الرابع والقول ا�الثما الفرق ب� القول الرابع والقول ا�الثما الفرق ب� القول الرابع والقول ا�الثما الفرق ب� القول الرابع والقول ا�الثلكن 

 .أ%ره انتÁ ال زËة عليه
فصار القول الرابع أن وهذا هو القدر الزائد عن القول ا�الث  ،¶ب أن يز�يه هفإنه ¶ب عليه إن لم يعر القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابعأما 

 .بينما القول ا�الث فيه اإل%رة فقط، الزËة و اإل%رة: فيه ¶ب عليه أحد أمرين
وهو مذهب أÂ حنيفة ورواية عن اإلمام أ¸د وأحد القول� x مذهب  وهو وجوب الزËة فيه إذا بلغ نصاباً     ::::مسمسمسمسالقول اrاالقول اrاالقول اrاالقول اrا

هم اهللا تعا©  : �ا ي§ وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح هذا باعتبار األدلة اآلتيةهذا باعتبار األدلة اآلتيةهذا باعتبار األدلة اآلتيةهذا باعتبار األدلة اآلتية ،اإلمام الشاف  ̧ر
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ِفضä �: لقوN تعا©    ::::أوال

ْ
َهَب َوال äzوَن ا ُöِيَن يَْك ِ

ä
zَوا äِفض

ْ
َهَب َوال äzوَن ا ُöِيَن يَْك ِ

ä
zَوا äِفض

ْ
َهَب َوال äzوَن ا ُöِيَن يَْك ِ

ä
zَوا äِفض

ْ
َهَب َوال äzوَن ا ُöِيَن يَْك ِ

ä
zمٍ َوا ِ

َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِ مٍ ََها xِ َسِبيِل اهللا× فَب8َ×
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِ مٍ ََها xِ َسِبيِل اهللا× فَب8َ×
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِ مٍ ََها xِ َسِبيِل اهللا× فَب8َ×
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ  يُنِفُقوَة َوالَ يُنِفُقوغغغغََها xِ َسِبيِل اهللا× فَب8َ×

َ
 يُنِفُقوَة َوال
َ
 يُنِفُقوَة َوال
َ
يَْوَم ØَْÑُ َعلَيَْها xِ يَْوَم ØَْÑُ َعلَيَْها xِ يَْوَم ØَْÑُ َعلَيَْها xِ يَْوَم ØَْÑُ َعلَيَْها xِ �َة َوال

نُفِسُكمْ 
َ
نُفِسُكمْ ُْم أل
َ
نُفِسُكمْ ُْم أل
َ
نُفِسُكمْ ُْم أل
َ
ييييُْم أل ْöََوى بَِها ِجبَاُهُهْم وَُجنوبُُهْم َوُظُهورُُهْم َهـَذا َما َك تُكْ َْöََوى بَِها ِجبَاُهُهْم وَُجنوبُُهْم َوُظُهورُُهْم َهـَذا َما َك

ْ
تُك َْöََوى بَِها ِجبَاُهُهْم وَُجنوبُُهْم َوُظُهورُُهْم َهـَذا َما َك
ْ
تُك َْöََوى بَِها ِجبَاُهُهْم وَُجنوبُُهْم َوُظُهورُُهْم َهـَذا َما َك
ْ
وأنا أسأل اآلن أليس اzي عندهُ ذهب ولو  �نَاِر َجَهنäَم نَاِر َجَهنäَم نَاِر َجَهنäَم نَاِر َجَهنäَم فففَفتُك

�® gسنة ، ب¹ ؟رأة أليس هذا من ا�ال ا�كنوز عندهك R x لك بعض النساء ال تلبس هذا السوار أو هذا العقد إالzو
ونقول للمرأة تلبث ما ، فنأ÷ نقول لرجل عنده ع8ة آالف نقدية مثًال وجبت فيها الزËة أخرج الزËة، من السنوات مرة
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ألن اآلية %مة x  !!هذا غ¯ جيد!! يون ريال من ذهب نقول �ا ما عليك زËةيقارب الستمائة ألف أو ا�مانمائة ألف وا�ل
öأن هذا نوع من الك. 

 ثانياً ثانياً ثانياً 
يعÏ اzي يؤدى زËته ليس ) R ما أديت الزËة وîن ®ن ²ت سبع أرض� فليس بكRö ما أديت الزËة وîن ®ن ²ت سبع أرض� فليس بكRö ما أديت الزËة وîن ®ن ²ت سبع أرض� فليس بكRö ما أديت الزËة وîن ®ن ²ت سبع أرض� فليس بكö((((: �بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر     قال عبد اهللاقال عبد اهللاقال عبد اهللاقال عبد اهللا: : : : ثانياً

 ابن كث¯قال ، Ëته فهو كö وîن ظاهراً P وجه األرضو/ ما لو تؤدي ز، بكö ول�ن x ²ت سبع أراض� من كgته
 وموقوفاً ( :تعليقاً P هذا القول وP اآلية الكريمة

ً
أي هذا القول )وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأÂ هريرة مرفو%

فا�§ يدخل ، حٍد سواء واآلية أيها األخوة كما تقدم %مٌة x اzهب والفضة P، ا أديت زËتُه فليس بكö وîن كRg م
    .يدخل معها بال شك يدخل معها ؟معها أو ال يدخل

 ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
قال فيما قال فيما قال فيما قال فيما     �أن اa» أن اa» أن اa» أن اa»     ::::رواه مسلم x صحيحهرواه مسلم x صحيحهرواه مسلم x صحيحهرواه مسلم x صحيحه    منها مامنها مامنها مامنها ما، أما أدلة السنة اÒالة P وجوب الزËة x ا�§ فø كث¯ة جداً     ::::ثا�اً

ن يوم القيامة صفحت N صفائُح من ناٍر ن يوم القيامة صفحت N صفائُح من ناٍر ن يوم القيامة صفحت N صفائُح من ناٍر ن يوم القيامة صفحت N صفائُح من ناٍر ما من صاحب ذهٍب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال ®ما من صاحب ذهٍب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال ®ما من صاحب ذهٍب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال ®ما من صاحب ذهٍب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال ®( :رواه أبو هريرة عنهرواه أبو هريرة عنهرواه أبو هريرة عنهرواه أبو هريرة عنه
ح���َ� عليها x نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرهُ َ عليها x نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرهُ َ عليها x نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرهُ َ عليها x نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرهُ 

ُ
حفأ
ُ
حفأ
ُ
حفأ
ُ
وا�تح§ أيها األخوة ، هذا ا�ديث أخرجه مسلم x صحيحه، )فأ

 .ومن أخرجُه فعليه اÒ ل ،فا�ديث يتناوN ،تفاقاالباzهب والفضة هذا الشك أنه صاحب ذهب وفضة ب
    ال� عندها ذهب ويبلغ نصاباً أليست داخلة x هذا العموم؟ال� عندها ذهب ويبلغ نصاباً أليست داخلة x هذا العموم؟ال� عندها ذهب ويبلغ نصاباً أليست داخلة x هذا العموم؟ال� عندها ذهب ويبلغ نصاباً أليست داخلة x هذا العموم؟    أليست ا�رأةأليست ا�رأةأليست ا�رأةأليست ا�رأة    ����
وليس هناك د ل ينهض P اإلخراج كما  ،من أخرجها فعليه اÒ ل ؟؟؟؟اzي sرجها إذاً اzي sرجها إذاً اzي sرجها إذاً اzي sرجها إذاً     ماماماما ،ب¹ داخله x العموم باالتفاق 

 .سيأ÷ إن شاء اهللا الìم إ ه
 رابعاً رابعاً رابعاً 
اzي رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اzي رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اzي رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اzي رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد     عبد اهللا بن عمروعبد اهللا بن عمروعبد اهللا بن عمروعبد اهللا بن عمرو    حديث ا:اب اzي أوردناه وهو حديثحديث ا:اب اzي أوردناه وهو حديثحديث ا:اب اzي أوردناه وهو حديثحديث ا:اب اzي أوردناه وهو حديث    ::::رابعاً

هل يهل يهل يهل ي����ِك أن يسورِك اهللا بهما سوارين من ِك أن يسورِك اهللا بهما سوارين من ِك أن يسورِك اهللا بهما سوارين من ِك أن يسورِك اهللا بهما سوارين من ((((: : : : قالقالقالقال    ))))أتؤدين زËة هذاأتؤدين زËة هذاأتؤدين زËة هذاأتؤدين زËة هذا((((�ا رأى ا�رأة �ا رأى ا�رأة �ا رأى ا�رأة �ا رأى ا�رأة يعÏ قال : قالقالقالقال    �أن اa» أن اa» أن اa» أن اa»     اهللا بن عمرواهللا بن عمرواهللا بن عمرواهللا بن عمرو
  .وذكرنا ما فيه من الìم x أول اÒرس، والعياذ باهللا) نارنارنارنار

حدثÑ ÏحدثÑ ÏحدثÑ Ïحدث����Ñ Ï بن  بن  بن  بن     مد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قالمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قالمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قالمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قالأبو داود من حديث \أبو داود من حديث \أبو داود من حديث \أبو داود من حديث \    ما رواهما رواهما رواهما رواه: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 
دخلنا P %ئشة دخلنا P %ئشة دخلنا P %ئشة دخلنا P %ئشة : : : : أيوب بن عبيد بن أÂ جعفر أن \مد بن عمرو بن عطاء أخÇهُ عن عبد اهللا بن شداد بن ا�ادي أنه قالأيوب بن عبيد بن أÂ جعفر أن \مد بن عمرو بن عطاء أخÇهُ عن عبد اهللا بن شداد بن ا�ادي أنه قالأيوب بن عبيد بن أÂ جعفر أن \مد بن عمرو بن عطاء أخÇهُ عن عبد اهللا بن شداد بن ا�ادي أنه قالأيوب بن عبيد بن أÂ جعفر أن \مد بن عمرو بن عطاء أخÇهُ عن عبد اهللا بن شداد بن ا�ادي أنه قال

اrواتم الكب¯ة ال� تأ÷ توضع : تتتتالفتخاالفتخاالفتخاالفتخا _ فرأى x يدي فتخات من وِرقفرأى x يدي فتخات من وِرقفرأى x يدي فتخات من وِرقفرأى x يدي فتخات من وِرق    �دخل ع§ رسول اهللا دخل ع§ رسول اهللا دخل ع§ رسول اهللا دخل ع§ رسول اهللا  رررر���� اهللا عنها فقالت اهللا عنها فقالت اهللا عنها فقالت اهللا عنها فقالت
ما هذا يا ما هذا يا ما هذا يا ما هذا يا     : (: (: (: (فقالفقالفقالفقال _الوِرق اzي هو الفضة    _فرأى فتخات من وِرقفرأى فتخات من وِرقفرأى فتخات من وِرقفرأى فتخات من وِرق _P فلت األصابع متوا ة تكون تكون خواتم كبار

هو هو هو هو : (: (: (: (�ا�ا�ا�ا    �أو ما شاء اهللا فقال أو ما شاء اهللا فقال أو ما شاء اهللا فقال أو ما شاء اهللا فقال     ،،،،الالالال: : : : فقالتفقالتفقالتفقالت    ))))أتؤدين زËتهنأتؤدين زËتهنأتؤدين زËتهنأتؤدين زËتهن: (: (: (: (�فقال صنعتهن أتزيُن لك بهن يا رسول اهللا فقال فقال صنعتهن أتزيُن لك بهن يا رسول اهللا فقال فقال صنعتهن أتزيُن لك بهن يا رسول اهللا فقال فقال صنعتهن أتزيُن لك بهن يا رسول اهللا فقال     ))))%ئشة%ئشة%ئشة%ئشة
̄ه أحد رواة ا�ديث كيف تز�يه؟ لسفيان ا�وريقيل ، ، ، ، ))))من اaارمن اaارمن اaارمن اaار    حسبِك حسبِك حسبِك حسبِك  ̄هقال تضمُه إ© غ ̄هقال تضمُه إ© غ ̄هقال تضمُه إ© غ يعÏ لو ®ن نصابها قليل ، قال تضمُه إ© غ

̄ه فتخرج زËته من الغ¯ وهذا ا�ديث أخرجُه أيها األخوة ا�اكم وا:يهå واÒارقطÏ ، وعندها مال آخر تضمه إ© غ
ه اهللا تعا© إنه P �ط مسلموقال ابن دقيق ال، وقال ا�اكم P �ط الشيخ� ا�ديث صحيح وzلك  ،عيد ̧ر
ه اهللا   .صححه الشيخ األ:ا� ̧ر

رواه أبو داود قال حدثنا \مد بن عيرواه أبو داود قال حدثنا \مد بن عيرواه أبو داود قال حدثنا \مد بن عيرواه أبو داود قال حدثنا \مد بن عيVVVV قال حدثنا عتاب يعÏ ابن بش¯ عن ثابت ابن عجالن عن عطاء  قال حدثنا عتاب يعÏ ابن بش¯ عن ثابت ابن عجالن عن عطاء  قال حدثنا عتاب يعÏ ابن بش¯ عن ثابت ابن عجالن عن عطاء  قال حدثنا عتاب يعÏ ابن بش¯ عن ثابت ابن عجالن عن عطاء     أيضاً ماأيضاً ماأيضاً ماأيضاً ما: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 
فليس فليس فليس فليس     ،،،،ffffؤدى زËتُه فزُ ؤدى زËتُه فزُ ؤدى زËتُه فزُ ؤدى زËتُه فزُ ما بلَغ أن تُ ما بلَغ أن تُ ما بلَغ أن تُ ما بلَغ أن تُ : (: (: (: (�فقال فقال فقال فقال     ؟؟؟؟أكöٌ هوأكöٌ هوأكöٌ هوأكöٌ هو    ُكنُت ألبُس ضاحاً من ذهب فقلت يا رسول اهللاُكنُت ألبُس ضاحاً من ذهب فقلت يا رسول اهللاُكنُت ألبُس ضاحاً من ذهب فقلت يا رسول اهللاُكنُت ألبُس ضاحاً من ذهب فقلت يا رسول اهللا: قالتقالتقالتقالت    عن أم سلمةعن أم سلمةعن أم سلمةعن أم سلمة

öبكöبكöبكöوا�اكم و ))))بك ÏارقطÒهذا ا�ديث وا åرجُه صححه ووافقه قال وأخرجُه ا:يهs ط ا:خاري ولم� P ا�اكم
وهذا كما ال  ،x اXنقيح ابن عبد ا�اديكما ذكر ذلك  ابن عجالنأما ا:يهå قال تفرد بهذا ا�ديث ، اzه» P ذلك
óفاكم يs! اعٌة من أهل العلم منهمß ا:خاري ووثقُه N وهما من األئمة  ابن ا�ع� والنسا�ألن ابن عجالن روى
ال يوثقون إال من  مألنه ،وا�عروف أن األئمة ا�تشددين إذا وثقوا أحداً فإنا نعض� P توثيقهم باaواجذ ،ا�تشددين
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̄ه من أهل وابن عجال ،يستحق اXوثيق ن ال شك أن حاN حال جيدة وîن ®ن ليس x تمام العدالة وتمام الضبط كغ
وأشار ابن دقيق ، أشار إ© تضعيف ا�ديث ومثلُه عبد ا�ق األشبي§ ابن دقيق العيدالعالم ، ا�دينة اzين رووا األحاديث

، يه أن هذا من اXحامل x ا�كم P الراويالعيد إ© أن تضعيف الُعقي§ البن عجالن اzي هو الراوي وتشديده عل
خالصة األمر أن حديث وأم سلمة رخالصة األمر أن حديث وأم سلمة رخالصة األمر أن حديث وأم سلمة رخالصة األمر أن حديث وأم سلمة ر���� اهللا عنهما يعÏ فيه ضعف إال أنُه يعÏ ضعٌف منجÇ خاصًة إذا ضممنا هذا  اهللا عنهما يعÏ فيه ضعف إال أنُه يعÏ ضعٌف منجÇ خاصًة إذا ضممنا هذا  اهللا عنهما يعÏ فيه ضعف إال أنُه يعÏ ضعٌف منجÇ خاصًة إذا ضممنا هذا  اهللا عنهما يعÏ فيه ضعف إال أنُه يعÏ ضعٌف منجÇ خاصًة إذا ضممنا هذا 

تدل P تدل P تدل P تدل P     ؟؟؟؟ا�ديث مع ا�ديث اzي قبله حديث %ئشة مع حديث عبد اهللا بن عمرو بن شعيب هذه 9ها تدل P ماذاا�ديث مع ا�ديث اzي قبله حديث %ئشة مع حديث عبد اهللا بن عمرو بن شعيب هذه 9ها تدل P ماذاا�ديث مع ا�ديث اzي قبله حديث %ئشة مع حديث عبد اهللا بن عمرو بن شعيب هذه 9ها تدل P ماذاا�ديث مع ا�ديث اzي قبله حديث %ئشة مع حديث عبد اهللا بن عمرو بن شعيب هذه 9ها تدل P ماذا
Ëوجوب الزËوجوب الزËوجوب الزËا�§وجوب الز x ا�§ة x ا�§ة x ا�§ة x ة.... 

قلنا تفيد أن ا�ديث أو أصل هذا ا�كم وهو وجوب إخراج الزËة x ما تُعدهُ  ؟فإذا قال بعض اaاس هل Ñتج بمجموعها
 .ا�رأة x ا�ُ§ أن هذا من األمور الواجبة كما تقرر

    ،،،،ح P القول ا�ختارح P القول ا�ختارح P القول ا�ختارح P القول ا�ختاربل نقول إ© الصحيبل نقول إ© الصحيبل نقول إ© الصحيبل نقول إ© الصحي    ،،،،فا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يlفا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يlفا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يlفا�ديث بمجموع طرقه وشواهده ي7777l ويتقوى إ© درجة ا�سن بال شك ويتقوى إ© درجة ا�سن بال شك ويتقوى إ© درجة ا�سن بال شك ويتقوى إ© درجة ا�سن بال شك    ����
 .خاصًة إذا ضممنا Nُ حديث مسلم ا�تقدمخاصًة إذا ضممنا Nُ حديث مسلم ا�تقدمخاصًة إذا ضممنا Nُ حديث مسلم ا�تقدمخاصًة إذا ضممنا Nُ حديث مسلم ا�تقدم

فإن قيل aا لعل هذا ح� ®ن اXح§ Óنو% يعÏ هذه األحاديث ال� تذكرونها ®ن هذا x وقت من األوقات ®ن اXح§ 
، وجائز للرجل x الفضة فقطوالفضة جائز مطلقاً، أن اXح§ جائز للمرأة x اzهب  �ثم ب� اa»  ،يعÏ باzهب Óنوع
 �ا قال �فإن اa» ، وهذا القول فيه غرابة حقيقة ،�ا ®ن Óنوع هفلعلُه ®ن هذا قبل أن

ً
بل ) ؟؟؟؟تؤدين زËتهتؤدين زËتهتؤدين زËتهتؤدين زËته(: لو ®ن Óنو%

الوعيد P لم ¶عل  ،فجعل الوعيد P ترك الزËة )؟؟؟؟تؤدين زËتهُ تؤدين زËتهُ تؤدين زËتهُ تؤدين زËتهُ (: لكنُه قال ،قال �ا ال تلبسينُه إنُه ال ¶وز أن تلبسينهُ ل
 .لبس ا�حرم وهو اzهب اzي يزعم من رد هذه األحاديث أنه ®ن قبل وجوبه

وهو يورد أثر ونص ما رواه ابن ا�وزي بسنده x  ن ال يرى الزËة x ا�ُ§ن ال يرى الزËة x ا�ُ§ن ال يرى الزËة x ا�ُ§ن ال يرى الزËة x ا�ُ§ÓÓÓÓفإن قال قائل أيضاً ما ا�واب P من احتج فإن قال قائل أيضاً ما ا�واب P من احتج فإن قال قائل أيضاً ما ا�واب P من احتج فإن قال قائل أيضاً ما ا�واب P من احتج     ����
ليس x ا�ُ§ ليس x ا�ُ§ ليس x ا�ُ§ ليس x ا�ُ§ (: : : : قالقالقالقال    �عنه أن اa» عنه أن اa» عنه أن اa» عنه أن اa» بر ربر ربر ربر ر���� اهللا  اهللا  اهللا  اهللا %فية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أÂ الزب¯ عن جا%فية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أÂ الزب¯ عن جا%فية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أÂ الزب¯ عن جا%فية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أÂ الزب¯ عن جا اXحقيق عن

  :جهُ جهُ جهُ جهُ أوأوأوأوا�واب P هذا من ثالثة ا�واب P هذا من ثالثة ا�واب P هذا من ثالثة ا�واب P هذا من ثالثة  ؟فا�واب P هذا ما هو يا أخوا� ،رواه ا:يهx å معرفة الس واآلثار، )زËةزËةزËةزËة
ًة و :الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول � ه اهللا تعا© ̧ر ًة وأن ا:يهå وهو إمام %W القدر رفيع الشأن x هذا العلم قد ب� ̧ر ه اهللا تعا© ̧ر ًة وأن ا:يهå وهو إمام %W القدر رفيع الشأن x هذا العلم قد ب� ̧ر ه اهللا تعا© ̧ر ًة وأن ا:يهå وهو إمام %W القدر رفيع الشأن x هذا العلم قد ب� ̧ر ه اهللا تعا© ̧ر اسعة ب� أن هذا اسعة ب� أن هذا اسعة ب� أن هذا اسعة ب� أن هذا أن ا:يهå وهو إمام %W القدر رفيع الشأن x هذا العلم قد ب� ̧ر

و%فيُة بن أيوب  ،وîنما يروى عن جابر من قوN ،،،،بـاطـل ال أصَل Nُ بـاطـل ال أصَل Nُ بـاطـل ال أصَل Nُ بـاطـل ال أصَل Nُ """"قال قال قال قال     ؟؟؟؟ا�ديث بعد أن ساق هذا ا�ديث ماذا قالا�ديث بعد أن ساق هذا ا�ديث ماذا قالا�ديث بعد أن ساق هذا ا�ديث ماذا قالا�ديث بعد أن ساق هذا ا�ديث ماذا قال
ه اهللا تعا© يدaا P ماذاا:يهå هذا الìم اzي قاN ا�افظ  "فمن احتَج به ®ن مغرراً بدينه ،�هول يدaا P أن  ؟̧ر

يقول عنه إمام من أئمة ا�سلم� و%لم من علماء ا�ديث إنُه " بـاطـل"فال ينهض حديث ضعيف  داً ا�ديث ضعيف ج
 .رد هذه األحاديث هذا أمربباطل ينهض 

فإنه ال يعارض هذا ا�ديث فإنه ال يعارض هذا ا�ديث فإنه ال يعارض هذا ا�ديث فإنه ال يعارض هذا ا�ديث     ؛؛؛؛كما نقله ابن أÂ حاتم عن أÂ ُزرعةكما نقله ابن أÂ حاتم عن أÂ ُزرعةكما نقله ابن أÂ حاتم عن أÂ ُزرعةكما نقله ابن أÂ حاتم عن أÂ ُزرعة، ، ، ، أنُه إذا فرضنا أن %فية هذا موثقأنُه إذا فرضنا أن %فية هذا موثقأنُه إذا فرضنا أن %فية هذا موثقأنُه إذا فرضنا أن %فية هذا موثق    ::::الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا� �
وقد رواه األئمة األجالء  ،أقوى منه من حيث الصحة وأكg عدداً ، ألنها أقوى منه وأكg عدداً ألنها أقوى منه وأكg عدداً ألنها أقوى منه وأكg عدداً ألنها أقوى منه وأكg عدداً     ؟؟؟؟اذااذااذااذا����، ، ، ، بأحاديث السابقةبأحاديث السابقةبأحاديث السابقةبأحاديث السابقة

بن ماجة أين هم اوالlمذي والنسا� و دعن ا:خاري ومسلم وأبو داو أين هذا ا�ديثأين هذا ا�ديثأين هذا ا�ديثأين هذا ا�ديث، األئمة الكبار يعÏ أئمة ا�ديث
 .ه الشديدأعرضوا عنه أهل العلم لضعف لكz ،0هذا فيه êم�¤Iا:يهå ، ى x ديوان متأخروأن ير ؟عنه
ه اهللا أنا لو فرضنا أنه مساٍو �ا    ::::الوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الث � ه اهللا أنا لو فرضنا أنه مساٍو �اوc كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيم� ̧ر ه اهللا أنا لو فرضنا أنه مساٍو �اوc كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيم� ̧ر ه اهللا أنا لو فرضنا أنه مساٍو �اوc كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيم� ̧ر     ،،،،وc كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيم� ̧ر

ألحوط ألحوط ألحوط ألحوط يمكن فإن األخذ بايمكن فإن األخذ بايمكن فإن األخذ بايمكن فإن األخذ با، ، ، ، x القوة فقط Òيناx القوة فقط Òيناx القوة فقط Òيناx القوة فقط Òينا    ----ودُعونا من العددودُعونا من العددودُعونا من العددودُعونا من العدد----أي هذا ا�ديث مساٍو لأي هذا ا�ديث مساٍو لأي هذا ا�ديث مساٍو لأي هذا ا�ديث مساٍو لألألألألحاديث السابقة x القوة حاديث السابقة x القوة حاديث السابقة x القوة حاديث السابقة x القوة 
خرج الزËة: كأنك تقول x اÒينx اÒينx اÒينx اÒين

ُ
: �وقوN ، )دع ما يريبك إ© ماال يريبكدع ما يريبك إ© ماال يريبكدع ما يريبك إ© ماال يريبكدع ما يريبك إ© ماال يريبك(: �اa» قول هذا أوè بإتباع  ؛ال أنا أحتاط وأ

ألنه ال 
لوا ا�رأة ال� �ب عليها الزËة إذا ما أخرجت زËتها أن يقال  ؟�اذا )فمن اتَق الشبهات فقد استÇأ Òينه وعرضهفمن اتَق الشبهات فقد استÇأ Òينه وعرضهفمن اتَق الشبهات فقد استÇأ Òينه وعرضهفمن اتَق الشبهات فقد استÇأ Òينه وعرضه(
 .أو أنِك غ¯ ðطئة ،قوال واحدا �ا أنِك ðطئة
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لو أخرجت زËة ا�ُ§ ا�رأة فإنه يقال أو الرجل اzي عندُه فضة كث¯ة تبلغ الزËة ويتح¹ بها  ؟لكن لو أخرجت زËتها
ل أجازها حº للرجل ال إش� )وأما الفضة فالعبوا بها لعباً وأما الفضة فالعبوا بها لعباً وأما الفضة فالعبوا بها لعباً وأما الفضة فالعبوا بها لعباً (: قال �ألن الرسول  ؛®rواتم والسا%ت واألقالم وما إ© ذلك

يقولون N جزاك اهللا  ؟ماذا يقولون N ؟ماذا يقول N أهل العلم ،أخرجها احتياطاً فأخرجها نسانإلفإنه يعÏ لو قلنا ، فيها
بينما لو لم sرجها لوجد من أهل العلم من يقول إنك أخطأت  ،أبداً  كال أحد sطئ ،خ¯ أحسنت ألنك توقيت Òينك

وR P حال  ،أحدهما يصوب واآلخر sطئ: فا�سألة هنا متأرجحة ب� قول� ،و¶د من بعض أهل العلم إنك لم 
طئ
ونظراً ألن هذه c آخر \ا3ة x هذا ا�قرر اzي نسأل اهللا عز وجل أن يثيبنا ßيعاً يعP Ï  ،الوقت يا أخوا� قد أزف

 ،�ا�لقات أن Ñرص P اتباع ُسنة اa» ¶تهد دائماً يا أخوا� ا�سلم وهذه وصية لكم x ختام هذه  ،ما نقول ونسمع
ال يبلغُه حديث عن  ،حº ولو وجد عنت من اaاس Å R xء Rُ x صغ¯ة و�ب¯ة ،حº ولو وجد مشقة ،و¶تهد فيها

 «aدينهم ،إال وعمل به �ا x دينه كما ®ن الصحابة يتوقون x 7يتو، øإال  وال يب¿ لك ،فإن ا�ياة قص¯ة توشك أن تنت
8 مع سيد الب8  ،اتباع السنة واألثر

ُ
أو تكون رفيقاً معه x  ،سواًء x العرصات وت8ب من حوضه ،�وأن تكون ²

ه اهللا، فاحرص P اتباع الُسنة ،ا�نة إن شاء اهللا تعا© أسأل اهللا عز وجل مرافقة نبيه x ا�نة ه اهللايقول اإلمام أ¸د ̧ر ه اهللايقول اإلمام أ¸د ̧ر ه اهللايقول اإلمام أ¸د ̧ر ما ما ما ما " يقول اإلمام أ¸د ̧ر
ه اهللا تعا©  """"كتبُت حديثاً إال وعملُت بهكتبُت حديثاً إال وعملُت بهكتبُت حديثاً إال وعملُت بهكتبُت حديثاً إال وعملُت به احتجم احتجم احتجم احتجم     ����ما كتبت حديثاً إال وعملُت به حº كتبت أن اa» ما كتبت حديثاً إال وعملُت به حº كتبت أن اa» ما كتبت حديثاً إال وعملُت به حº كتبت أن اa» ما كتبت حديثاً إال وعملُت به حº كتبت أن اa» """"شوفوا كيف ̧ر

ه اهللا تعا© """"وأعطوأعطوأعطوأعطىىىى ا�جام دينارا ا�جام دينارا ا�جام دينارا ا�جام دينارا ̄اً  """"فاحتجمُت وأعطيُت ا�جاَم دينارافاحتجمُت وأعطيُت ا�جاَم دينارافاحتجمُت وأعطيُت ا�جاَم دينارافاحتجمُت وأعطيُت ا�جاَم دينارا": قال ̧ر واÒينار بالنسبة لإلمام أ¸د يعÏ كث
ه اهللا ح� مات لم يكن عندُه وال ربع  ؟�اذا، جداً  لكن أراد أن يتأÀ  ،بالنسبة لتينار ®ن كث¯اً ، دينار x بيتهألنه ̧ر
 «aاألجرة �با x ºح،  «aأن  ،ح� احتجم أعطى أبا طيبة ا�اجم أعطاه ديناراً  �ألن ا P ه اهللا حرص فأ¸د ̧ر

 .يتبع السنة x ذلك حx º األجرة

	 


