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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

 

 فل  يضلل ومن له مضل فل  هللا يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور  من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن
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 اْلولى الدفعة اْلول  الدراس ي الفصل خلل إنجازها تم التي بعد، عن الداعيات لتأهيل بيان طالبات إنجازات جميع الكتاب بهذا جمعنا

 و  مملوء الكتاب.  فيه الوافر  يبالنص اْلولى دفعتنا من واحدة ،فلكل هللا شاء إن املقبلة الدفعات جميع إلى و  املجدات طالباتنا من هي.

   الحمد هلل
م 
َ
 ثم متعلمات نبدأ. تعالى هللا شاء إن التالية للدفعات مفيدة و  نافعة ستكون  و  بدفعتنا نفعتنا التي الفوائد من طيب  ِبك

 . بإنتاجنا زاخرا يلحقنا ملن ،فنتركه بصيرة على هللا إلى هللا شاء إن داعيات ثم معلمات

 

وا املبين املنهاج و  القدوة اسلفن علماء في
ُ
َرك

َ
 في ذكرت أو  عنهم سمعنا أو  لهم قرأنا كلما لهم ندعو  و  عليهم نترحم و  به نذكرهم ما لنا ،ت

 نبراسا اجعله و  به انفعكن اللهم لنا، جارية صدقة يكون  لعله الكتاب هذا جمع في حذوهم أحذو  أن أردت فلذلك ، أسماءهم مجالسنا

 . الكريم لوجهه خالصا اجعله ،اللهم علمال طلب في يعينكن لكن

 

 . السلم و  الصلة أفضل عليه محمد نبينا صحبة ارزقنا اللهم. النار  على وجوهنا حرم اللهم. عدن جنات والدينا و  أسكنا اللهم 

 

 رمضان مجالس ابكت من استخرجتها التي تعالى هللا رحمه العثيمين صالح بن محمد والدنا و  شيخنا مقدمات أروع من لكن اخترت

 . عدن جنات في إياه و  جمعنا و  جناته فسيح أسكنه و  شيخنا ارحم اللهم.
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َية أختكن إعداد و  بجمع الكتاب
ْ
 سعيدي محمد بنت ُمن

 

 2017يناير 5ملوافق 1439ربيع اآلخر 18تم يوم الجمعة 

 

 الدفعة اْلولى

 الفصل الدراس ي اْلول 

 ربيع اآلخر-محرم
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 جواب و سؤال شكل على التوحيد كتاب تلخيص
 

َية الطالبة تلخيص
ْ
 سعيدي ُمن

 
 

 
 التوحيد؟ كتاب موضوع ما

 كماله ينافي أو األكبر الشرك من ينافيه ما وذكر والسنة الكتاب من باألدلة والعبادة األلوهية توحيد من رسله به هللا بعث ما بيان
 .إليه يوصل أو ذلك إلى يقرب وما ونحوه راألصغ الشرك من الواجب

 
 ؟ محرما(  الرحيم الرحمن هللا بسم قول ) يكون  متى
 الدخان أو الخمور  كشرب املحرم األمر فعل عند
 ؟ بدعة(   الرحيم الرحمن هللا بسم) قول  يكون  متى
 والصالة اآلذان عند كالبسملة به يرد لم الذي الشرعي الفعل عند بالبسملة يلتزم من
 ؟( اجتنبوا)  وقال( اعبدوا) ملاذا(  الطاغوت واجتنبوا هللا اعبدوا أن رسول  أمة كل في بعثنا ولقد) تعالى الق

 والنفي اإلثبات على قائم التوحيد الن
 القرون خير من هم و الصحابة أنهم مع( االصغر الشرك عليكم أخاف ما اخوف)  وسلم عليه هللا صلى الرسول  قال ملاذا

 االصغر الشرك  الصالحين بين يقع ام أكثر ألنه
 ؟ هي ما أمور  بثالث التوحيد يتحقق
 العمل-االعتقاد- العلم

 االكبر؟ والشرك االصغر الشرك بين الفرق  ما
 : الفروق من

 . يخرج ال:  واالصغر ، امللة من يخرج:  االكبر
 . يحبط ال:  واالصغر ، العمل يحبط:  االكبر

 . يخلد ال:  واالصغر ، النار في يخلد صاحبه:  االكبر
 ؟ املباركة االعيان  من بعض اذكري 

 زمزم ماء-الخيل- الزيتون 

 بين وسلم عليه هللا صلى الرسول  ساوى  ملاذا(  رقبة كعدل كان إنسان من تميمة قطع من) عنه هللا رض ي جبير بن سعيد حديث في
  رقبة عتق

 التميمة؟ وقطع
 . االيمان إلى الشرك من نقل فهي التميمة قطع اما الحرية الى العبودية من نقل الرقبة ألن

)  موس ى قوم بقول ( الخ.. أنواط ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل)  الحديث في الصحابة قول  وسلم عليه هللا صلى الرسول  شبه
  إلها لنا اجعل
 ملاذا؟  ...( ندعوه

 . بالحقائق العبرة وانما باأللفاظ ليست فالعبرة واحد بمعنى الطلبين كال الن
 ؟ التوحيد كتاب شروح أحد اذكري 

 ... ، املفيد القول  ، الحميد العزيز تيسير ، املجيد فتح
 : التوحيد أقسام ماهي

 
 .. والصفات واالسماء وااللوهية الربوبية توحيد

 ؟ ،هما أمرين على قائم التوحيد
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 . واالثبات النفي

 .واإلخالص قالصد اثنان: جـ هي؟ وما األلوهية توحيد أركان كم
 
 الدليل؟ وما واإلنس الجن خلق في الحكمة ما
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 .والباطنة الظاهرة واألعمال األقوال من رضاهوي هللا يحبه ما لكل جامع اسم وشرًعا والخضوع، التذليل لغة العبادة
 الدليل؟ وما الرسل إرسال في الحكمة ما
َقْد {: تعالى قوله والدليل سواه ما عبادة عن والنهي وحده هللا عبادة إلى أممهم دعوة هي
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 التوحيد؟ فضائل  ما
 .بالكلية النار دخول  يمنع القلب في كمل إذا وأنه ش يء، منه القلب في كان إذا النار في الخلود يمنع أنه
 .التوحيد على عليها الثواب ترتيب وفي كمالها وفي قبولها في متوقفة واألقوال األعمال جميع أن

 .األحوال وإصالح الهداية وحصول  والشرف والعز الدنيا في والنصر بالفتح ألهله تكفل هللا أن
 الطيبة بالحياة عليهم ويمن واآلخرة الدنيا شرور اإليمان أهل املوحدين عن يدفع هللا أن
 كلمة عيس ى سمي وملاذا منه، وروح مريم إلى ألقاها وكلمته قوله معنى وما به، يرد من وعلى ورسوله هللا عبد عيس ى وأن قوله معنى ما
 هللا؟

 هللا تعالى ثالثة، ثالث أو هللا ابن أو هللا هو عيس ى أن يعتقدون  الذين النصارى  على به ويرد ورسوله هللا عبد عيس ى أن وشهد أي 
 كانوا ما علم عبد إسالم يصح فال تعالى، هللا لعنهم بغي ولد عيس ى أن يقولون  الذين اليهود على أيًضا به ويرد كبيًرا، علًوا يقولون  عما

 .فكان كن تعالى بقوله لوجوده هللا كلمة عيس ى وسمي.السالم عليه عيس ى في جميًعا الطائفتين قول  من رأيتب حتى يقولونه
 وروح قوله ومعنى. وجل عز ربه بأمر روحه من فيها فنفخ مريم إلى جبريل بها أرسل التي بالكلمة خلقه مريم إلى ألقاها قوله ومعنى

 .لىتعا هللا خلقها التي األرواح من روح أي منه
 هللا؟ إال إله ال شروط ما

 .الجهل وضده العلم
 .الشك وضده اليقين

 .الشرك وضده اإلخالص

 .الكذب وضده الصدق
 .#والبغض الكراهية وضدها املحبة

 .والترك اإلعراض وضده االنقياد

 .الرد وضده القبول 
 
 حققه؟ من جزاء وما التوحيد تحقيق هو ما

  علًما بها والقيام حقيقته على واالطالع ومعرفته واملعاص ي والبدع كالشر  شوائب من وتصفيته تخليصه تحقيقه
ً
 من وجزاء وعمال

 .عذاب وال حساب بغير الجنة دخول  حققه
 الباب؟ لهذا مناسبتها واذكر حنيًفا، قانًتا، أمة، معنى بيان مع اآلية هذه اشرح
 :وحيدالت تحقيق في الغاية هي بصفات السالم عليه الخليل إبراهيم هللا وصف

 .للخير ومعلًما وإماًما قدوة أي أمة كان أنه
 .هللا طاعة على مداوًما أي قانًتا كان أنه

  أي حنيًفا كان أنه
ً
 .سواه ما كل عن معرًضا هللا على مقبال

 .الشرك عن وبعده صدقه وكمال إخالصه لصحة االعتقاد في وال العمل في وال القول  في ال املشركين من كان ما أنه
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 إبراهيم اتبع فمن التوحيد، تحقيق مراتب أعلى هي التي الصفات بهذه السالم عليه إبراهيم وصف هللا أن: الباب لهذا اآلية ومناسبة

 .عذاب وال حساب بغير الجنة دخل فيها
 

 يتوكلون؟ ربهم وعلى يتطيرون، وال يكتوون، ال يسترقون، ال: اآلتية الكلمات معاني بين

 .يرقيهم أن غيرهم يسألون  ال أي: يسترقون  ال الذين هم: جـ

 .للقضاء استسالًما يكويهم أن غيرهم يسألون  ال أي :يكتوون ال
 .ونحوها بالطيور  يتشاءمون  ال أي: يتطيرون ال

 .سواه دون  إليه أمرهم ويفوضون  املضار ودفع املنافع جلب في عليه يعتمدون  أي: يتوكلون  ربهم وعلى
 

 وع؟ن لكل التعريف مع الشرك أنواع اذكر
ا هلل يجعل أن وهو: أكبر: نوعان الشرك 

ً
 أنواع   من نوًعا له يصرف أو هللا كمحبة يحبه أو يخافه أو يرجوه أو يدعوه عبادته في شريك

 .النار ومأواه الجنة عليه هللا حرم الذي املشرك فهذا العبادة،

 اإلخالص وعدم الرياء ويسير هللا بغير كالحلف األكبر لشركا إلى بها يتوسل التي واألفعال األقوال جميع وهو: األصغر الشرك: الثاني
 .هلل العمل في

 
 . هللا لغير العبادة صرف ؟ االكبر الشرك ضابط ما
 : الضوابط من ؟ االصغر الشرك ضابط ما
 . العبادة رتبة يبلغ ولم االكبر الشرك الى وسيلة كل

 . أصغر شرك أنه الشرع في ورد ما كل
 . معرف غير منكر الكفر او الشرك لفظ جاء ما
 . االلفاظ في يكون  ما

 . االسباب في يكون  ما
 

 ؟ أصغر شركا السبب يكون  كيف
 .. صحيحا ليس سبب باختراع
 . الحقيقي السبب تعظيم

 #للباب؟ اآلية مناسبة بين ثم. سيهدين فطرني، براء،: اآلتية الكلمات معاني بين
: يهدين. ربه املعبودين من فاستثنى تعالى هللا وهو خلقني: فطرني. عنهم ومبتعد بهم وكافر انواألوث األصنام من يعبدون  مما متبرئ : برءاء

 .فأسلكه الحق طريق يبصرني

 وحده هلل العبادة وإخالص له وإنكاره الشرك من اإلنسان تجرد معناه التوحيد أن أفادت أنها: للباب اآلية مناسبة
وا{: تعالى قال

 
ذ
َ
خ مْ  ات  ْحَباَره 

َ
ْم وَ  أ ْهَباَنه  ْرَباًبا ر 

َ
وِن  ِمْن  أ ِ  د 

 
 )(}اّلل

 
 للباب؟ مناسبتها وبين اآلية اشرح والرهبان، باألحبار املقصود ما

 تحليل في أطاعوهم أنهم وذلك هللا دون  من آلهة والعباد العلماء هؤالء اتخذوا أنهم واملعنى العباد، هم والرهبان العلماء، هم األحبار
 .الحالل وتحريم الحرام

ا وجعله ومعبوًدا رًبا اتخذه فقد الحرام وتحليل الحالل تحريم في هللا غير أطاع من أن: للباب اآلية ومناسبة
ً
 ينافي وذلك هلل شريك

 التوحيد
اِس  َوِمَن {: تعالى قال   َمْن  الن 

 
ِخذ وِن  ِمْن  َيت  ِ  د 

 
َداًدا اّلل

ْ
ن
َ
ْم  أ وَنه  ِحبُّ ِ  ي 

ب  ح 
َ
ِ  ك

 
 .)(}اّلل

 
 للباب؟ مناسبتها وبين اآلية اشرح األنداد، هي ما
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  هلل جعلوا حيث والنكال العذاب من اآلخرة في لهم وما الدنيا في املشركين حال تعالى هللا يذكر. واألشباه والنظراء األمثال األنداد
ً
 مثاال

 .والتعظيم املحبة في باهلل يساوونهم ونظراء
ا جعله فقد حبةامل في غيره هللا مع أشرك من أن: للباب اآلية ومناسبة

ً
 هللا يغفره ال الذي األكبر الشرك هو وذلك العبادة في هلل شريك

مْ  َوَما {: تعالى قال كما اِرِجيَن  ه 
َ
ارِ  ِمَن  ِبخ  .)(}الن 

 
 . املسألة ودعاء العبادة دعاء ؟ الدعاء أنواع ماهي

  لذلك؟ البسهم حكم وما ودفعه البالء رفع بين الفرق  وما والخيط، بالحلقة املقصود ما

 .ذلك ونحو والجن العين من تحفظهم أنها يزعمون  عضودهم في يجعلونها املشركون  كان نحاس من طوق : الحلقة
 .الحمى عنهم تدفع أنها يزعمون  ورقابهم أيديهم على الخيوط يعقدون  املشركون  كان به يخاط ما األصل في: والخيط
 إذا أكبر شرك لذلك والخيط الحلقة لبس وحكم. نزوله قبل منعه ودفعه نزوله، بعد إزالته: رفعه أن ودفعه، البالء رفع بين والفرق 

  تدفع أنها اعتقد
 .حرام والكل أصغر شرك فهو البالء لرفع سبب أنها اعتقد إذا أما بنفسها البالء

 قالدة؟ أو قوله في" أو" معنى وما الوتر هو وما الوتر من بالقالدة املقصود ما
 اخلولق إذا الجاهلية أهل وكان القوس أوتار أحد والوتر باألوتار التقليد من الجاهلية أهل يصنعه كان ما هنا بالقالدة املقصود

  بغيره أبدلوه الوتر

 .اإلسالم فأبطله العين الدابة عن يدفع أنه منهم اعتقاًدا الدواب به وقلدوا
 
 القالئد؟ هذه بقطع أمره يفيد الذي ما

  .يبقين ال قوله في الثقيلة التوكيد بنون  ذلك كدوأ إزالته تجب منكر أنها أفاد
 
 للباب؟ بشير أبي حديث مناسبة ما
 .هللا غير إلى االعتقاد صرف حيث الشرك من نوع ألنها بإزالتها وأمره القالدة لهذه النبي إنكار أفاد أنه هي
 .داود وأبو أحمد رواه «شرك ولةوالت والتمائم الرقى إن»: يقول  هللا رسول  سمعت: قال عنه هللا رض ي مسعود ابن عن

 .والترمذي أحمد رواه «إليه وكل شيًئا تعلق من» مرفوًعا عكيم بن هللا عبد وعن
 

 حكمها؟ واذكر الرقى عرف
 تجردت ما وهي جائزة نوعان وهي العزائم تسمى التي وهي والصرع كالحمى اآلفة صاحب بها يرقى التي العوذة وهي رقية جمع الرقى 
 . الشرك من

 :ثالثة شروط فيها واجتمع
 .معناه يعرف وما العربي باللسان تكون  أن
 .رسوله بكالم أو وصفاته بأسمائه أو هللا بكالم تكون  أن

 .يجوز  ال ذلك سوى  وما هللا بتقدير بل بذاتها تؤثر ال الرقية أن يعتقد أن
 

 حكمها؟ وبين التمائم عرفي
 ال ألنه وحرمها عنها ونهى اإلسالم فأبطلها العين بها يتقون . وغيرها وتعاويذ خرزات من األوالد على يعلق ما وهي تميمة جمع التمائم

 تعليقه، وأجاز بعضهم فيه فرخص العلماء فيه اختلف فقد القرآن من املعلق كان إذا ذلك من يستثنى لكن .تقدم كما. هللا إال دافع
 :الثةث ألمور  الصحيح وهو عنه املنهي من وجعله فيه يرخص لم وبعضهم

 .للعموم مخصص وال التمائم تعليق عن النهي عموم
 .إنكارها عدم إلى فيفض ي القرآن من ليس ما تعليق إلى ذريعة كونه

 .ذلك ونحو واالستنجاء الحاجة قضاء حال في بحمله املعلق يمتهنه أن فالبد امتهانه في سبًبا يكون  القرآن تعليق أن
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 الشرك؟ من كانت ولم التولة عرفي
 من به يراد ملا الشرك من كان وإنما السحر، من نوع وهو امرأته إلى والزوج زوجها إلى املرأة يحبب أنه يزعمون  يصنعونه ش يء ةالتول

  جلب
 .تعالى هللا غير من املضار ودفع املنافع

 
  شرك وهو منها البركة طلب بها التبرك حكمه؟ وما واألشجار باألحجار التبرك معنى ما
 .الشرك أهل من تقليد بها واملراد الطرق  السنن السنن؟ هاإن قوله معنى ما

 .اللفظان اختلف وإن مثلها لكونها إسرائيل؟ بني بقول  مقالتهم شبه ملاذا

 .ومناهجهم طرقهم لتتبعن أي: جـ قبلكم؟ كان من سنن لتركبن قوله معنى ما
 املرجئة الذنوب؟؟ كبائر ريغف ال هللا بأن تقول  طائفة على رد( ذلك دون  ما ويغفر) تعالى قوله في

 املعتزلة أحد؟؟ لكل يغفر هللا بأن تقول  طائفة على رد( يشاء ملن) تعالى وقوله
 مثال الذبح شروط له يتوفر ولم ذبح كمن محرم ؟ املحرمة الذبيحة اقسام ماهي

 االسالمية الطريقة خالف او هللا يسم لم-١

 .القبر عند هلل يذبح كمن اصغر شرك -2
 .االموات او والغائبين للجن يذبح كمن اكبر شرك-٣
  

 الكفارة عليه يجب وال به الوفاء يحرم املعصية؟ نذر ماحكم
 جائز ؟ قادر حاضر حي االستغاثة حكم ما

 وجل عزو  هلل التعبد هو يقال او الذبح النسك ؟ النسك هو ما( ونسكي صالتي إن قل) آية في 
 
 هما؟ ما نوعين على األمر هللا قضاء هللا رحمة من االبعاد و الطرد ؟ اللعن هو ما

 خطأ ام صح كوني قضاء و شرعي قضاء
ا آوى  معنى ما البدعة و الفسق اللعن اسباب من

ً
 باملحدث؟ املراد وما محدث

 هلل حق فيه يجب شيًئا أحدث من هو واملحدث. عليه وجب الذي الحق منه يؤخذ أن من ومنعه وحماه إليه وضمه مجرًما نصر أي

 .ذلك من يجيره من إلى فيلتجئ
 

 يجوز  ال ؟ مظلوم او ظالم هو هل حاله تعلم ال لرجل االيواء حكم ما
ا آوى  معنى ما

ً
 واملحدث. عليه وجب الذي الحق منه يؤخذ أن من ومنعه وحماه إليه وضمه مجرًما نصر أي باملحدث؟ املراد وما محدث

 .ذل نم يجيره من إلى فيلتجئ هلل حق فيه يجب شيًئا أحدث من هو
 .وبسببه أجله من أي ذباب؟ في قوله معنى ما
 .منه وتعجبوا ذلك تقالوا كأنهم تعجب استفهام هللا؟ رسول  يا ذلك وكيف قولهم في االستفهام نوع ما

 .هللا دون  من وعبد صورة هيئة على منحوًتا كان ما بالصنم؟ املقصود ما
 . وكذا كذا قال هلل بأن جبريل يخبر بأن املالئكة معهتس السماء في متردد كالم هما؟ ما نوعين على هللا كالم

 . للنبي جبريل ومن لجبريل هللا من الخاص الوحي أي بالقرآن الخاص الكالم
 به الوفاء يجب املباح؟ النذر حكم ما
 باهلل شرك ؟ للجن ذباب قتل حكم ما

 ؟ الطاعة ضابط هو ما( هللا يطيع أن نذر من) النبي قال

 .طاعة او عبادة التزام انه او نقمة دفع او نعمة شكر االلتزام سبب كان سواء تعبديا فعال ساناالن يلتزم أن هو
 ؟ الحكم هو ما مكره وهو يقرب االنسان اي االكراه مسألة في واألقرب األظهر هو ما

 يقرب ان عليه ويحرم يصبر ان عليه يجب به يقتدى ممن الرجل هذا كان ان-
 حرج ال قرب لو بانه يقال به يقتدى ال كان إن-
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 شرك يسمعه ال وهو اعذني يافالن كقول  غائب بحي االستعاذة حكم ما

 ؟ واملشركين الكفار اماكن السوء اماكن في الذبح عن االنسان ينهى ملاذا
 ، وجل عز هلل فيها يتعبد ال ان ينبغي السوء اماكن
  بأفعالهم التشبه ملسألة ومدخال وءالس ألهل تقويه وفيه. بفعله يغتر غيره ان عليه يترتب ذبح فمن

 
 ؟ االستغاثة ماهي
 الشدائد بحال مقيده ولكنها الدعاء من نوع هي

 خلق الذي شر من اي موصولة ؟ موصولة او مصدرية هنا(ما)ب املراد هل(  خلق ما شر من) قوله

 
 ؟ النذر حكم ما

 به الوفاء وجب طاعة كان فان اتمامه اما مكروه ابتداؤه

 
 ؟ القبر عند هلل ذبحال ماحكم
 اصغر شرك

 
  ؟ شرك فالن شر من بالبدوي  أعوذ قول  يعد ملاذا
 شرك هللا لغير صرفها كان عبادة كانت فلما عبادة االستعاذة ألن

 
 ؟ الظلم أشد ماهو

 باهلل الشرك 
 
 اللعن؟ معنى ما

 .والدعاء السب الخلق ومن رحمته عن واإلبعاد الطرد هو هللا من اللعن

 .باهلل أشرك حيث ارتكبه الذي الذنب لعظم هللا؟ لغير ذبح من الرسول  لعن ملاذا
 :وجهين على لعنهما ويكون  أمه، أو أباه سب معناه  حكمه؟ وما لعنهما يكون  وكيف والديه الرجل لعن معنى ما

  .باللعنة الوالدين يواجه أن وهو املباشر اللعن

 .الذنوب كبائر من وهو باهأ فيلعن آخر رجل أبا الرجل يلعن كأن بالتسبب لعن
 
 بوانة؟ هي ما

 .واملدينة مكة بين وقيل مكة أسفل في موضع
 
 يعبد؟ الجاهلية أوثان من وثن فيها كان هل قوله عليه يدل الذي ما

 .زواله بعد ولو وثن املكان في كان إذا بالنذر الوفاء من املنع على يدل 
  

 هم؟أعياد من عيد فيها فهل قوله عليه يدل الذي ما
 .زواله بعد ولو الجاهلية أعياد من عيد فيه بمكان بالنذر الوفاء من املنع على يدل
 هنا؟ به املراد وما العيد هو ما

 .الجاهلية أهل اجتماع من املعتاد االجتماع هنا به واملراد معتاد، وجه على العام االجتماع من يعود ملا اسم العيد
 

 نوع؟ لكل يفالتعر  مع أنواعها واذكر الشفاعة عرف
 :نوعان وهي ضر دفع أو نفع جلب في الغير عند التوسط طلب هي الشفاعة: جـ
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 .عليه يقدر فيما املخلوق  من أو وعمله قوله يرض ى ملن بإذنه هللا من تطلب التي وهي مثبتة شفاعة

 .به الشرك ألهل أو إذنه بغير والشفاعة هللا إال عليه يقدر ال فيما هللا غير من تطلب التي وهي منفية شفاعة
 ا

 الدليل؟ ذكر مع املثبتة الشفاعة شروط ذكر
ا َمْن {: تعالى قال كما يشفع أن للشافع هللا من اإلذن

َ
ِذي ذ

 
َفع   ال

ْ
  ِعْنَده   َيش

 
ِنِه  ِإال

ْ
 .)(}ِبِإذ

 
 ما شر من" قوله معنى ماو  للباب؟ الحديث مناسبة اذكر. التامات معنى وما هللا بكلمات املراد وما الحديث هذا من يؤخذ الذي ما
 ؟"خلق

  هللا بكلمات يستعيذوا أن اإلسالم ألهل شرع هللا أن على دليل الحديث في -١ 
ً
 .بالجن االستعاذة من الجاهلية أهل يفعله كان عما بدال

 .اختصاره مع الدعاء هذا فضيلة وفيه -2
 .الشافية الكافية وقيل البشر كالم يلحق كما عيب وال نقص يلحقها ال التي الكاملة" التامات" ومعنى القرآن هللا بكلمات واملراد

 أي" خلق ما شر من" قوله ومعنى. شرك باملخلوق  االستعاذة ألن مخلوقة غير هللا كلمات أن على دل أنه: للباب الحديث ومناسبة
 شر فيه مخلوق  كل شر من

َقْد {: تعالى قال
َ
ْم  ل

 
ول   َجاَءك ْم  ِمْن  َرس 

 
ِسك ف 

ْ
ن
َ
ْيِه عَ  َعِزيز   أ

َ
ْم  َما ل ْم  َحِريص   َعِنتُّ

 
ْيك

َ
ْؤِمِنيَن  َعل

 ْ
  ِبامل

 
وف  .)(}َرِحيم   َرء 

 
 أمته؟ حق في هللا رسول  بها وصف التي األوصاف هذه تقتض ي الذي وما اآلية هذه اشرح
  إليهم أرسل حيث املؤمنين على ممتًنا تعالى هللا يقول 

ً
. وأمانته صدقه يعلمون و  يعرفونه لغتهم وعلى جنسهم من أي أنفسهم من رسوال

 وأخراهم دنياهم في يضرهم أو عليهم ويشق يعنتهم ما وكراهته وإسالمهم ورشدهم هدايتهم على حرصه وهي حميدة بأوصاف وصفه ثم
 .بمؤمنيهم ورحمته ورأفته

 وسائله لهم وبين الذنوب أعظم هو الذي الشرك وحذرهم أنذرهم أن أمته حق في هللا رسول  بها وصف التي: األوصاف هذه وتقتض ي

 .عبادتها إلى يوصل مما ذلك ونحو وإليها عندها والصالة فيها والغلو القبور  تعظيم ذلك ومن عنها نهيهم في وبالغ إليه املوصلة
 تبلغني صالتكم فإن علي وصلوا عيًدا قبري  تجعلوا وال قبوًرا# بيوتكم تجعلوا ال»: هللا رسول  قال: قال عنه هللا رض ي هريرة أبي عن

  .ثقات ورواته حسن بإسناد داود أبو رواه «كنتم حيث

 
 ؟«قبورا بيوتكم تجعلوا ال»: قوله معنى ما
 تهجر كما والعبادة فيها الصالة عن بيوتهم يهجروا أن نهاهم. القبور  بمنزلة فتكون  والقراءة والدعاء فيها الصالة من تعطلوها ال أي
 .عبادتها إلى يفض ي وما بها الفتنة مخافة إليها الصالة عن القبور 

  
 العيد؟ وما «عيًدا قبري  تجعلوا ال»: قوله معنى ما

 زمان من وقصده مجيئه يعتاد ما والعيد. والجمع األعياد في تفعلون  كما فيه تجتمعون  األوقات من وقًتا قبري  لزيارة تعينوا ال املعنى 

 .واالعتياد العادة من مأخوذ ومكان
 ؟«كنتم حيث تبلغني تكمصال فإن علي وصلوا»: قوله اشرح

 وبعدكم قبري  من قربكم مع يحصل والسالم الصالة من منكم ينالني إنما ويقول  ومكان زمان كل في عليه الصالة من نكثر أن يرشدنا 

  لكم حاجة فال
 .ذلك ألجل إليه تترددون  عيًدا اتخاذه إلى
  رأى أنه عنهما هللا رض ي الحسين بن علي عن

ً
 فنهاه فيدعو فيها فيدخل  سلم و عليه هللا صلى النبي قبر عند نتكا فرجة إلى يجيء رجال

ا أحدثكم أال وقال
ً
 قبوًرا بيوتكم وال عيًدا قبري  تتخذوا ال»: قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  عن جدي عن أبي من سمعته حديث

 .املختارة في رواه «كنتم أينما يبلغني ممكتسلي فإن علي وصلوا
 :يلي ما الباب هذا من ويستفاد الجدار في الكوة هي الفرجة الباب؟ هذا من يستفاد لذيا وما الفرجة ما

 .مخصوص وجه على  سلم و عليه هللا صلى النبي قبر زيارة عن النهي
 .البيت في النافلة صالة على الحث
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 .قبره عن بعدنا وإن تبلغه سلم و عليه هللا صلى النبي على وسالمنا صالتنا أن

 .الشرك وسائل ومن عيًدا اتخاذها من ذلك ألن عندها والدعاء الصالة ألجل القبور  صدق عن النهي
 .عنه املنهي عيًدا اتخاذه من املسجد يريد يكن لم إذا السالم ألجل القبر الرجل قصد أن

 .عيًدا اتخاذه من ذلك ألن عنه منهي ليصلي املسجد دخل إذا للسالم القبر قصد أن
 

 مختلفة؟ أبواب في وأخرجه بالقبور  االفتتان من حذيرالت املؤلف نوع ملاذا
  .الترهيب في وأعظم التعليم في وأحسن القلب في أوقع ليكون 

 
 األوثان يعبد األمة هذه بعض أن جاء ما باب الباب؟ بهذا املؤلف مقصود اذكر

 وتسمى هللا إال إله ال قال من أن زعم من على والرد محالة ال األمة هذه في واقع أمر وأنه منه والتخويف الشرك من التحذير مقصوده
  أنه باإلسالم

 .ذلك ونحو ودعائهم القبور  بأهل االستغاثة من ينافيه ما فعل ولو إسالمه على يبقى
 
 وغيرها والقبور  واألبنية واألحجار األشجار بين فرق  ال هللا دون  من العبادة أنواع من بنوع قصد ما كل وهو وثن جمع األوثان؟ ما

 .اإلسالم دين عن بذلك وخرج وثًنا اتخذه فقد وعبده هللا غير دعا منف
 

ْم {: تعالى قال
َ
ل
َ
َر  أ

َ
ى ت

َ
ِذيَن  ِإل

 
وا ال

 
وت
 
ِصيًبا أ

َ
ِكَتاِب  ِمَن  ن

ْ
وَن  ال ْؤِمن  ِجْبِت  ي 

ْ
وِت  ِبال

 
اغ

 
 .)(}َوالط

 مناسبة اذكر والطاغوت، الجبت وما الكتاب؟ من نصيًبا أوتوا بالذين املراد وما فيها، املخاطب ومن. اآلية هذه نزول سبب اذكر: س
 للباب؟ اآلية

 فقالوا مكة أهل إلى «اليهوديين» األشرف بن وكعب أخطب بن حيي جاء قال عكرمة عن حاتم أبي ابن روى ما: اآلية هذه نزول سبب
  أهل أنتم لهما

  وأهدى خير أنتم فقاال محمد وعن عنا فأخبرونا العلم وأهل الكتاب
ً
 وقلة لجهلهم املؤمنين على الكفار يفضلون  أنهم واملعنى. سبيال

  وكفرهم دينهم
 .سلم و عليه هللا صلى محمد الرسول  اآلية هذه في واملخاطب. بأيديهم الذي هللا بكتاب
. ذلك ونحو والساحر والكاهن الصنم على تقع كلمة: والجبت. اليهود هم اآلية هذه في الكتاب من نصيًبا أوتوا بالذين واملراد

  من عبد ما والطاغوت
 .بذلك ورض ي هللا دون 

 أمته أن أخبر قد  سلم و عليه هللا صلى فالرسول  والطاغوت بالجبت يؤمن من الكتاب أهل في كان إذا أنه: للباب اآلية ومناسبة

 .ذلك مثل ستفعل
لْ {: تعالى قال

 
ْم  َهْل  ق

 
ك ئ  ِ

ب 
َ
ن
 
   أ

ر 
َ
ِلَك  ِمْن  ِبش

َ
  ذ

ً
وَبة

 
ِ  ِعْنَد  َمث

 
َعَنه   َمْن  اّلل

َ
   ل

 
ِضَب  اّلل

َ
ْيِه  َوغ

َ
م   َوَجَعَل  َعل   ِمْنه 

َ
ِقَرَدة

ْ
َناِزيَر  ال

َ
خ
ْ
وَت  َوَعَبَد  َوال

 
اغ

 
 .)(}الط

 منها؟ الداللة وجه وبين اآلية هذه اشرح
 وهم بنا تظنونه مام القيامة يوم هللا عند جزاء بشر أخبركم هل اليهود لهؤالء قل  سلم و عليه هللا صلى محمد لنبيه تعالى هللا يقول 

  أيها أنتم
َعَنه   َمْن { بقوله املفسرة الصفات بهذه املتصفون 

َ
   ل

 
ِضَب { رحمته من أبعده أي }اّلل

َ
ْيِه  َوغ

َ
 وجعل أبًدا بعده يرض ى ال غضًبا أي }َعل

وَت  َوَعَبَد { والخنازير القردة منهم
 
اغ

 
 .له سول  فيما الشيطان أطاع أي الطاغوت عبد من منهم جعل أي }الط

 هذه أن أخبر  سلم و عليه هللا صلى ألنه األمة هذه في يكون  فكذلك الطاغوت عبد من اليهود في كان إذا أنه: اآلية من الداللة ووجه
 .قبلهم من طريق ستتبع األمة

 
الَ {: تعالى قال

َ
ِذيَن  ق

 
وا ال ب 

َ
ل
َ
ى غ

َ
ْمِرِهْم  َعل

َ
ن   أ

َ
ِخذ َنت 

َ
ْيِهمْ  ل

َ
 .)(}َمْسِجًدا َعل

 منها؟ الداللة وجه وبين اآلية هذه اشرح
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 الناس فيقصدهم ليعرفوا مسجًدا الكهف أصحاب على نتخذ قالوا الكهف أصحاب زمن في والنفوذ الكلمة أصحاب قال أي 

 «ساجدم أنبيائهم قبور  اتخذوا والنصارى  اليهود على هللا لعنة»:  سلم و عليه هللا صلى قوله بدليل لهم الذم جهة  على وهذا بهم ويتبركون 
 .فعلوا ما يحذر

 عليه هللا صلى قوله بدليل األمة هذه في يكون  فكذلك القبور  على املساجد يتخذون  الكتاب أهل كان إذا أنه: األية من الداللة ووجه
 .عليه متفق «قبلكم كان من سنن لتتبعن»:  سلم و

 لو حتى بالقذة القذة حذو قبلكم كان من سنن عنلتتب»: قال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  أن عنه هللا رض ي سعيد أبي عن

 .ومسلم البخاري  أي أخرجاه «فمن قال والنصارى  اليهود هللا رسول  يا قالوا لدخلتموه ضب جحر دخلوا
 

 فمن؟ قوله معنى وما القذة، هي وما سنن، معنى وما الحديث هذا اشرح
 السهم ريشة تشبه كما فعلوه ما كل في قبلهم من طريق ستسلك مةاأل  هذه أن الحديث هذا في  سلم و عليه هللا صلى الرسول  يخبر
 .السهم ريشة: والقذة الطرق، السين بفتح :والسنن األخرى،
 من علم وهو أخبر كما وقع وقد فعلته إال والنصارى  اليهود فعله مما شيًئا تترك ال األمة هذه أن  سلم و عليه هللا صلى النبي أراد

 .أولئك غير هم فمن أي «فمن» لهقو  ومعنى. النبوة أعالم
 أمتي وإن ومغاربها مشارقها فرأيت األرض لي زوى هللا إن»: قال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  أن عنه هللا رض ي ثوبان عن وملسلم

 .الحديث «...منها لي زوى ما ملكها ستبلغ

 .إلخ؟... ومغاربها رقهامشا فرأيت األرض لي زوى هللا إن:  سلم و عليه هللا صلى قوله معنى ما
 .منها واملغارب املشارق  أقص ى من أمتي تملكه ما أبصرت حتى األرض لي جمع املعنى

 عامة؟ بسنة يهلكها ال أن ألمتي ربي سألت وإني:  سلم و عليه هللا صلى قوله في السين بفتح: بالسنة املراد ما
 .مالعا الهالك به يكون  الذي والقحط الجدب هنا بالسنة املراد

 .«بيضتهم فيستبيح أنفسهم سواء من عدًوا عليهم يسلط ال وأن» قوله معنى ما

 .عليهم فيستولي الكفار من غيرهم من عدًوا عليهم يسلط ال أن ألمتي ربي سألت وأني املعنى
 ؟«بأقطارها من عليهم اجتمع ولو» قوله في األرض أقطار وما بيضتهم، معنى وما ذلك؟ هللا أعطاه وهل
 وهو واألرض البالد من حازوه ما جميع على يستولي حتى املسلمين كافة على العدو يسلط ال هللا أن  سلم و عليه هللا صلى رأخب نعم

 .جوانبها وهي األرض بأقطار من عليهم اجتمع ولو قلوا وإن وجماعتهم معظمهم بيضتهم وقيل بيضتهم معنى
 هذا؟ حصل وهل ًضابع بعضهم ويسبي بعًضا بعضهم يهلك حتى قوله معنى ما 

 التفرق  حصل إذا أما. عليه ومجتمعين بدينهم متمسكين داموا ما وجماعتهم املسلمين معظم على الكفار يسلط ال هللا أن املعنى

  بينهم فيما واالختالف
 .عليهم الكفار يسلط فقد لبعض بعضهم من والسبي والقتل

 العدو، جهاد عن بذلك فانشغلوا الدين في وتفرقهم ختالفهما بسبب الواقع هو كما بعض على بعضهم فسلط هذا حصل وقد
 .عليهم فسلط

 
 ؟«باملشركين أمتي من حي يلحق حتى الساعة تقوم وال»:  سلم و عليه هللا صلى قوله معنى ما

 عن ويرتدون  معهم ن يكونو  أنهم واملعنى «باملشركين أمتي من قبائل يلحق حتى» األخرى  الرواية في كما القبائل وهي األحياء واحد الحي
 .الشرك بأهل ويلحقون  اإلسالم

 
 فئام؟ معنى وما للباب؟ ثوبان حديث من الشاهد اذكر

 الكثيرة الجماعات والفئام «األوثان أمتي من فئام تعبد وحتى باملشركين، أمتي من حي يلحق حتى الساعة تقوم وال» قوله منه الشاهد 

 .«األوثان أمتي من قبائل تعبد وحتى» األخرى  الرواية وفي
 
 ؟«النبيين خاتم وأنا»:  سلم و عليه هللا صلى قوله في النبيين خاتم معنى ما

 .بعده نبي فال به ختموا الذين آخرهم أي 
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 هللا أمر يأتي حتى خذلهم من يضرهم ال منصورة الحق على أمتي من طائفة تزال ال»:  سلم و عليه هللا صلى قوله من يؤخذ الذي ما
  «لىوتعا تبارك

 هللا؟ بأمر املقصود وما الطائفة  وما
 رسوله، وسنة هللا بكتاب العاملون  وهم به متمسكة طائفة عليه تزال ال بل بالكلية يزول ال الحق أن عظيمة بشارة منه يؤخذ
 .الناس من الجماعة والطائفة

 تقوم فعليهم الناس شرار إال يبقى ال ثم ظامالع الساعة عالمات ووقوع طيبة بريح املؤمنين قبض من روي ما هللا بأمر واملقصود
 .ةالساع

 
 .ذلك في العلماء أقوال اذكر ال؟ أو الساحر يكفر هل

 بأدوية سحره يكون  أن إال: أصحابه قال. -هللا رحمهم- وأحمد حنيفة وأبو مالك قال وبه. يكفر أنه إلى السلف من طائفة ذهب
 .يكفر فال يضر ش يء وسقي وتدخين

 
 إلى التقرب من بابل أهل اعتقده ما مثل; الكفر يوجب ما وصف فإن سحرك، لنا صف: له قلنا السحر تعلم إذا: " الشافعي وقال

  السبعة، الكواكب

 
َما: }بقوله كفرا هللا سماه وقد. اهـ". كفر إباحته اعتقد فإن الكفر يوجب ال كان وإن كافر، فهو منها يلتمس ما تفعل وأنها ْحن   ِإن 

َ
 ن

 
 
ال ِفْتَنة

َ
ْر  ف ف 

ْ
ك
َ
  {.ت

 
َفَر  َوَما: }وقوله

َ
ْيَمان   ك

َ
ل ِكن   س 

َ
َياِطيَن  َول وا الش  َفر 

َ
َما: }قوله في عباس ابن قال{. ك ْحن   ِإن 

َ
  ن

 
ال ِفْتَنة

َ
ْر  ف ف 

ْ
ك
َ
 الخير علما أنهما وذلك{ : ت

 .الكفر من السحر أن فعرفا واإليمان، والكفر والشر
 

 .فقط الجمهور  قول  كراذ توبة؟ له هل متعمدا مؤمنا قتل من

 
 حسنات، سيئاته هللا بدل صالحا وعمل وأناب تاب فإن هللا، وبين بينه فيما توبة له القاتل أن إلى وخلفا سلفا األمة جمهور  ذهب

ِذيَن } :تعالى قال كما
 
وَن  ال َوال ِ  َمَع  َيْدع 

 
  اّلل

ً
ها
َ
َر  ِإل

َ
وَن  َوال آخ

 
ل ْفَس  َيْقت  ِتي الن 

 
مَ  ال    َحر 

 
  اّلل

 
ِ  ِإال

َحق 
ْ
وَن  َوال ِبال

 
ِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  َيْزن

َ
َق  ذ

ْ
  َيل

ْ
َضاَعف اماي 

َ
ث
َ
 أ

ه  
َ
اب   ل

َ
َعذ

ْ
ِقَياَمِة  َيْومَ  ال

ْ
ْد  ال

 
ل
ْ
  ِفيِه  َوَيخ

 
ِإال

ً
َهانا اَب  َمْن  م 

َ
  َوَعِملَ  َوآَمَن  ت

ً
 {.َصاِلحا

 
 قتله؟ قبل الساحر يستتاب هل

 
 فإن; يستتاب أحمد وعن. بالتوبة يزول ال السحر علم ألن مالك؛ قال وبه أحمد، عن املشهور  وهو. استتابة غير من يقتل: قيل

  وبه. توبته قبلت تاب

 
 .توبته وتقبل يستتاب واملشرك الشرك، عن يزيد ال ذنبه ألن الشافعي؛ قال

 
 .ميمةالطرق،الطيرة،التنجيم،الن. ٢ العيافة.. منها خمسة اذكر السحر، من أنواعا هللا رحمه املصنف ذكر

 
 السحر؟ أنواع في النميمة إدخال وجه ما.
 

 ما وينتج يؤثر أنه والعادة بالعرف يعرف وهذا السحر، أشبه والحيلة، املكر وجه على وعمله بكالمه األذى يقصد النمام أن وجهه
 .املتقاربين أو املتماثلين بين تسوية حكمه فيعطى أكثر، أو السحر يعمله
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 ذم؟ أو للبيان مدح هو هل( السحر  البيان من إن: )حديث

 
 ألن املدح؛ على أنه إلى األدب أهل وجماعة العلم أهل أكثر وذهب مذموم، السحر ألن الذم؛ على طائفة تأولته: " البر عبد ابن قال

 السحر وهللا هذا: "قال. قوله فأعجبه املسألة فأحسن حاجة عن سأله لرجل العزيز عبد بن عمر قال وقد: قال. البيان مدح تعالى هللا

 .انتهى"". الحالل
 

 وتلبيس السامع على تمويه فيه الذي البيان به واملراد ،(الذم وهو) أصح واألول : الشارح قال
 

 .ذلك في العلماء أقوال اذكر أصغر؟ أو أكبر كفر الكاهن إتيان هل
 

 .أصغر كفر هو: قيل
 

 .الحديث ربظاه أخذا. كان وجه بأي التصديق قارنه إذا أكبر هو بل: وقيل

 
ل جاد؟ أبي تعلم حكم ما  .ذلك في القول  فص 
 

 للتهجي تعلمها فأما الوعيد، فيه جاء الذي وهو ،2الحرف علم يسمى الذي هو الغيب علم بها يدعي ملن وتعلمها" جاد أبي" كتابة

 .به بأس فال الجمل وحساب
 

 الشرك؟ من الطيرة كانت ملاذا
 

 .غيره يضر وال ينفع ال الذي هللا على للتوكل وملنافاتها سوسته،وو  وتخويفه الشيطان إلقاء من لكونها
 

جمع كيف  ؟(مصح على ممرض يورد ال: )وحديث ،(عدوى  ال: )حديث بين ي 

 
. بطبعها تعدي األمور  هذه وإن تعالى، هللا غير إلى الفعل إضافة من الجاهلية أهل يعتقده الذي الوجه على"  عدوى  ال: " قوله أن

 من تفر كما املجذوم من فر: "قال ولهذا ذلك، لحدوث سببا األمراض من ش يء به من الصحيح مخالطة بمشيئته هللا ليجع فقد وإال
 .تعالى هللا بتقدير ذلك وكل". عليه يقدم فال أرض في به سمع من: "الطاعون  في وقال". مصح على ممرض يورد ال: "وقال". األسد

 
 ؟(ثالث في الشؤم: )حديث توجيه ما
 

 وهذا شر، وال شؤم منها قاربها من يلحق ال مباركة وأعيانا وساكنها، قاربها من على مشؤومة أعيانا يخلق قد سبحانه هللا أن اهمعن
 يعطاه ما وكذلك وجهه، على الشر يريان مشؤوما ولدا غيرهما ويعطي وجهه، على الخير يريان مباركا ولدا الوالدين سبحانه يعطي كما

 .والفرس واملرأة الدار فكذلك رها،وغي والية من العبد

 
 ؟(صفر وال: )وسلم عليه هللا صلى بقوله املراد ما
 

 يعتقدونه كانوا ما بنفيه فاملراد هذا وعلى. العرب عند الجرب من أعدى وهي والناس، املاشية تصيب البطن في تكون  حية هي: قيل

 .العدوى  من
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 قول  وهو مكانه، صفر ويحرمون  املحرم يحلون  وكانوا النس يء، في يفعلونه لجاهليةا أهل كان ملا والنفي صفر، شهر به املراد: وقيل

 .مالك
 

جمع كيف  ؟(باألذان فبادروا الغيالن تغولت إذا: )وحديث ،(غول  وال: )حديث بين ي 

 
 في تصرفه من عربال يزعمه ما بل الغول، وجود ليس املنفي: يقال أو. عباده عن هللا دفعها ثم االبتداء، في كان ذلك إن: قيل

  يكون  أو نفسه،
 

 فبادروا الغيالن تغولت إذا: " الحديث ومنه. عليه والتوكل هللا ذكر مع أحدا تضل أن تستطيع ال أنها"  غول  ال: "بقوله املعني

  ادفعوا أي".  باألذان
 

 .عدمها بنفيها يرد لم أنه على يدل وهذا. هللا بذكر شرها

 
 الطيرة؟ كفارة ما
 

 ".غيرك إله وال طيرك، إال طير وال خيرك، إال خير ال همالل: " قول 

 
 .بك إال قوة وال حول  وال أنت، إال السيئات يدفع وال أنت، إال بالحسنات يأتي ال اللهم: وقول 

 
 
 .األرضية الحوادث على الفلكية باألحوال االستدالل هو التنجيم؟ هو ما

 
 .التنجيم تحريم في أحاديث ثالثة اذكر

 ". زاد ما زاد السحر، من شعبة اقتبس فقد النجوم من شعبة اقتبس من"  :حديث  .١

 
 ".األئمة وحيف بالقدر، والتكذيب بالنجوم، التصديق: أمتي على أخاف مما إن: "وحديث. 2
 
 "بالسحر ومصدق الرحم، وقاطع الخمر، مدمن: الجنة يدخلون  ال ثالثة: "وحديث  .3
 

ل  التنجيم حكم في القول  فص 
 

 .ومطالعهاومنازلها،فهذاجائز وجهاتها والكواكب النجوم حركات بمعرفة وذلك تسيير، علم يكون  نأ إما

 
 .محرم فهذا الكون، في تأثيرها باعتقاد وذلك تأثير، علم يكون  أن وإما

 
 كذا؟ بنوء أو كذا بنجم مطرنا: قول  حكم ما

 
 .الجاهلية أهل يعتقده الذي وهو. كفرو  شرك فهذا املطر، إنزال في تأثيرا له أن يعتقد أن إما يخلو ال
 
 النجم إلى ذلك نسبة يحرم أنه: والصحيح النجم، ذلك سقوط عند املطر بوجود العادة أجرى  لكنه. وحده هللا هو املؤثر أن يعتقد أو

 .املجاز طريق على ولو
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 (.جومالن بمواقع أقسم فال: )تعالى قوله في النجوم بمواقع املراد في العلم أهل أقوال اذكر

 .بعد السنين في مفرقا نزل  ثم الدنيا، السماء إلى العليا السماء من القدر ليلة جملة نزل  فإنه القرآن، نجوم يعني: عباس ابن قال
 .جرير ابن واختاره. ومشارقها مطالعها: النجوم مواقع: مجاهد وقال

 .اذكرها أقسام، ثالثة الخوف
 من ونحوها القبور  عباد من الواقع هو وهذا يكره، بما يصيبه أو طاغوت أو وثن من هللا غير من يخاف أن وهو السر، خوف: أحدها
  يخافونها، األوثان

 .التوحيد ينافي وهذا هلل، العبادة بإخالص وأمروا عبادتها أنكروا إذا التوحيد أهل بها ويخوفون 
 .التوحيد لكمال املنافي باهلل الشرك من نوع وهو محرم، فهذا الناس، بعض من خوفا عليه، يجب ما اإلنسان يترك أن: الثاني
 إرادة الشرك من وباب الرياء في جاء ما باب بين الفرق  ما.يذم ال فهذا. ذلك غير أو سبع أو عدو من الخوف وهو الطبيعي، الخوف: الثالث

 ".الدنيا بعمله اإلنسان
 كما رياء فهذا والثناء، لهم والتصنع الناس عند التزين بعمله اإلنسان أراد إذا ما وهو مادة، في يجتمعان مطلق، وخصوص عموم بينهما 

 عمال عمل بكونه الرياء ويفارق . واإلكرام منهم املدحة وطلب الناس، عند بالتصنع الدنيا إرادة أيضا وهو. املنافقين كحال بيانه، تقدم

 .األمور  من ذلك غير أو للمغنم اهديج أو. الحديث في كما ماال، ليأخذ يجاهد كمن الدنيا، من عرضا به أراد صالحا،
 الدنيا؟ بعمله اإلنسان إرادة في يدخل مما اليوم الناس يفعله ما أنواع اذكر 
 بحفظ هللا يجازيه أن يريد إنما اآلخرة، في ثوابه يريد ال لكنه هللا، وجه ابتغاء الناس من كثير يفعله الذي الصالح العمل: األول  النوع 

 الدنيا في عمله ثواب يعطى فهذا النار، من والهرب الجنة طلب في له همة وال عليهم، النعمة إدامة أو وعياله، أهله حفظ أو وتنميته، ماله
 .عباس ابن ذكره النوع وهذا. نصيب من اآلخرة في له وليس

 .اآلخرة ثواب طلب ال الناس، رياء ونيته صالحة أعماال يعمل أن: الثاني النوع
 ألجل يجاهد أو يتزوجها، امرأة أو يصيبها، لدنيا يهاجر أو يأخذه ملال يحج أن مثل ماال، بها يقصد صالحة عماالأ يعمل أن: الثالث النوع

 هو كما املسجد، وظيفة ألجل الصالة على ويواظب القرآن يتعلم أو رياستهم، أو مكسبهم أو أهله مدرسة ألجل لرجل يتعلم كما املغنم،

 .كثيرا واقع
ره عمل على لكنه له، شريك ال وحده هلل ذلك في مخلصا هللا بطاعة مليع أن: الرابع النوع  اليهود مثل اإلسالم، عن يخرجه كفرا يكف 

 أكبر شرك أو كفر فيهم الذين األمة هذه من كثير ومثل اآلخرة، والدار هللا وجه ابتغاء صاموا أو تصدقوا أو هللا، عبدوا إذا والنصارى 

 اإلسالم من تخرجهم أعمال على لكنهم اآلخرة، الدار في هللا ثواب بها يريدون  خالصة طاعة هللا أطاعوا اإذ بالكلية، اإلسالم من يخرجهم
 .أعمالهم قبول  وتمنع
 أعماال عمل ذلك بعد ثم اآلخرة، ثواب طالبا هللا، وجه ابتغاء والحج والصوم والزكاة الخمس الصلوات الرجل عمل إذا: الخامس النوع

  مثل الدنيا، بها قاصدا
 .منهما عليه غلب ملا فهو واقع، هو كما الدنيا ألجل بعده يحج ثم هلل، فرضه يحج أن

 هما؟ ما نوعان، بالدنيا التعلق
 فيكون . فيه إليه ويرغب هللا من يطلب فهذا; ذلك ونحو ومسكنه ومنكحه وشرابه طعامه إلى يحتاج كما العبد، إليه يحتاج ما: األول 

 .هلوعا فيكون  يستعبده أن غير من عليه يجلس الذي وبساطه يركبه، الذي حماره بمنزلة جتهحا في يستعمله عنده املال
 على ومعتمدا مستعبدا صار وربما لها، مستعبدا صار بها قلبه تعلق فإذا بها، قلبه يعلق ال أن ينبغي فهذا العبد، إليه يحتاج ال ما: الثاني
 غير على التوكل من وشعبة هللا لغير العبادة من شعبة فيه بل عليه، التوكل حقيقة وال هلل العبودية حقيقة معه يبقى فال فيها، هللا غير

 .هللا
 هي؟ ما أمور، بأربعة الطاغوت إلى للتحاكم وصف فيه( بعيدا ضالال يضلهم أن الشيطان ويريد: )تعالى قوله 
 .والهدى الحق سبيل عن بالبعد وصفه: الرابع. رباملصد تأكيده: الثالث. ضالل أنه: الثاني. الشيطان إرادة من أنه: األول  

 .اإليمان من العمل أن على دليلين اذكر 
اَن  َوَما: }تعالى قوله 

َ
   ك

 
ِضيَع  اّلل ْم  ِلي 

 
ك
َ
 عبد لوفد وسلم عليه هللا صلى النبي وقول  القبلة، تحويل قبل املقدس بيت إلى صالتكم أي{ ِإيَمان

 وإيتاء الصالة وإقام هللا رسول  محمدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة وحده؟ باهلل اإليمان ما أتدرون ،وحده باهلل  باإليمان آمركم: "القيس

 .الحديث". الزكاة
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 .وينقص يزيد اإليمان أن على دليلين اذكر

ِذيَن  َوَيْزَدادَ : }تعالى قوله
 
وا ال   آَمن 

ً
ا: }وقوله{. ِإيَمانا م 

َ
أ
َ
ِذيَن  ف

 
وا ال ْم  آَمن  َزاَدْته 

َ
  ف

ً
 {.ِإيَمانا

 والتواكل؟ التوكل بين الفرق  ما
 األخذ ترك فهو التواكل أما تعالى، هللا على يعتمد وإنما السبب؛ على يعتمد وال باألسباب، األخذ مع هللا على باالعتماد يكون  التوكل

 .باألسباب
 الرياء؟ من خوفا العمل ترك حكم ما

 الفضيل كالم ومن. كله ذلك يزين الذي هو والشيطان رياء، الناس أجل من العمل ترك كذلك رياء الناس نظر ألجل العمل تزيين أن كما 

 على تطلب ال أن واإلخالص منهما، هللا يعافيك أن واإلخالص شرك، الناس أجل من والعمل رياء، الناس أجل من العمل ترك:  عياض بن
 .سواه  أحدا وال هللا إال شاهدا عملك

 ؟(بي أشرك ملن قسيم خير ناأ: )القدس ي الحديث معنى ما
 العبادة بل عبادته، على شيئا يعطيه وال عبادته، وعن عنه غني تعالى هللا فإن العبادات من عبادة في غيره هللا مع أشرك لو العبد أن معناه
 .هلل قسيما العبد جعله ملن تصير كلها

  وتعالى؟ سبحانه هللا صفات إنكار في قولهم التعطيل أهل عليه بنى الذي األصل هو ما 
 

 خصائص من فهموه ما إال تعالى هللا صفات من يفهموا ولم. جسما هللا يكون  أن إثباتها من فيلزم األجسام، صفات هي الصفات هذه: قالوا

 .املخلوقين صفات
 

 .وأشباههم واملعتزلة الجهمية على الرد في السلف كتب من خمسة اذكر

 .أحمد لإلمام والزنادقة الجهمية على الرد 1
 .أحمد بن هللا لعبد السنة 2
 .الكناني العزيز لعبد الحيدة 3

 .العنيد الكافر على سعيد بن عثمان رد 4
 .خزيمة البن التوحيد 5
 
  يعرفون؟ بما الناس حدثوا: عنه هللا رض ي علي قول  سبب ما

 
 تعرف، ال بأحاديث قصصهم في فيأتون  الوعظ، وأهل القصاص وكثرة الحديث على الناس إقبال كثرة من خالفته في حدث ما سببه
 .لذلك املفاسد بعض فيقع صحيح، معنى أو أصل لبعضها يكون  وقد وردها، الناس بعض استنكرها فربما

 
 
 األنداد؟ عنهما هللا رض ي عباس ابن فسر بم 
 

: وتقول  وحياتي، فالنة يا وحياتك وهللا: تقول  أن وهو الليل، ظلمة في سوداء صفاة على النمل دبيب من أخفى الشرك، هو األنداد: قال

 هللا لوال: الرجل وقول  وشئت، هللا شاء ما: لصاحبه الرجل وقول  اللصوص، ألتانا الدار في البط ولوال اللصوص، ألتانا هذا كليبة لوال
 .شرك به كله هذا. فالن فيها تجعل ال. وفالن

 
 ا؟صادق هللا بغير الحلف من أهون  كاذبا باهلل الحلف كان ملاذا

 
 .أصغر شركا كان ولو الشرك من أهون  والكبائر الكبائر، من الكذب ألن

 
  وشئت؟ هللا شاء ما: قول  عن نهي ملاذا 
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 .شرك بالخالق املخلوق  وتسوية عليه، للمعطوف مساويا يكون  بالواو املعطوف ألن

 
 هما؟ ما حالتان، له( فليرض باهلل له حلف من: ) الحديث في وسلم عليه هللا صلى قوله

 
 .الرضا عليه يجب أنه ريب فال فأحلفه اليمين إال خصمه على الشريعة بحكم له يكن لم إذا 1

 .يجب وال املسلم، على املسلم حق من فهذا ذلك ونحو لبعض بعضهم من االعتذارات في يقع قد مما الناس بين يجري  فيما كان إذا 2
 
 
  الدليل؟ وما العبد؟ مشيئة في السنة أهل عقيدة ما

 
 هللا يشاء أن إال تشاؤون وما يستقيم أن منكم شاء ملن: )تعالى قوله والدليل. وتعالى سبحانه هللا ملشيئة تابعة مشيئة للعبد أن عقيدتهم

 (.العاملين رب
 
 ؟(الدهر إال يهلكنا وما: )تقول  التي الطوائف هي ما
 
 .للمعاد املنكرون العرب مشركو -
 .اإللهيون  الفالسفة -

 
 .للصانع املنكرون الدهرية فةالفالس -
 

 الدهر؟ سب عن نهي ملاذا
 
 .يسبونها التي لألمور  الحقيقة في الفاعل هو الذي وتعالى سبحانه هلل سب نهأل
 

 األمالك؟ بملك التسمي عن نهي ملاذا
 

 .غيره ملك فبخال  له، انتهاء ال كامل دائم وملكه األمالك، ملك فهو وحده، تعالى هللا على يصدق إنما اللفظ هذا ألن
 

 .لذلك مثالين اذكر تعاظم، فيه ما كل من التحذير الشريعة في جاء
 
 .ونحوها القضاة قاض ي أو األمالك بملك التسمي 1
 .تعظيما له الناس يقوم أن محبة 2

 
  بطاعتهم؟ املأمور  األمر أولو هم من

 
  .واألمراء العلماء: صنفان هم

 
 هما؟ ما وجهين، على تستعمل( لو)
 
 .ممنوع وهذا القدر على واالعتراض املاض ي على تحسرلل 1

 .جائز وهذا الخير محبة وبيان نافع علم لبيان 2
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 .سنته إلى وفاته؟ًبالرد بعد وسلم عليه هللا صلى الرسول  إلى الرد يكون  كيف{ والرسول  هللا إلى فردوه ش يء في تنازعتم فإن: }تعالى قال

 
 اآليات؟...( ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن مسألته ولئن: )تعالى قوله نزول سبب ما

 عليه هللا صلى هللا رسول  يعني اللقاء، عند أجبن وال ألسنا، أكذب وال بطونا، أرغب هؤالء قرائنا مثل رأينا ما: تبوك غزوة في رجل قال

 .اآلية فنزلت. القراء وأصحابه وسلم
 
ر  كما الشكر أصل هو ما  هللا؟ رحمه القيم ابن قر 
 
 ومن يشكرها، لم بها جاهال كان بل النعمة يعرف لم فمن واملحبة، والذل له، الخضوع وجه على املنعم بإنعام االعتراف هو شكرال أصل 

 بها وأقر بها، واملنعم النعمة عرف ومن كفرها، فقد جحدها لكن واملنعم النعمة عرف ومن أيضا، يشكرها لم بها املنعم يعرف ولم عرفها
 بها، للمنعم وخضع بها، وأقر بها املنعم وعرف عرفها ومن أيضا، يشكره لم وعنه، به ويرض يحبه ولم له يخضع مل ولكن يجحدها، ولم

 وهو العلم، يتبع وعمل القلب، علم من الشكر في بد فال لها، الشاكر هو فهذا وطاعته، محابه في واستعملها وعنه، به ورض ي وأحبه
 .له والخضوع ومحبته املنعم إلى امليل

 
 

 الدليل؟ وما اسما؟ وتسعين تسعة في منحصرة تعالى هللا أسماء هل
 
 ناصيتي أمتك، ابن; عبدك ابن عبدك إني اللهم: فقال حزن  وال هم قط أحدا أصاب ما: )لحديث. وتسعين تسعة في منحصرة ليست 

 من أحدا علمته أو كتابك، في هأنزلت أو نفسك، به سميت لك، هو اسم بكل اللهم أسألك. قضاؤك في عدل حكمك، في ماض بيدك،
 .عنده الغيب علم في بها هللا استأثر أسماء ثمة أن على فدل. الحديث...( عندك الغيب علم في به استأثرت أو خلقك،

 
 هي؟ فما تعالى، هللا أسماء في اإللحاد أنواع هللا رحمه القيم ابن ذكر

 أهل كإلحاد للمخلوقات أسماء جعلها -د. بالتأويالت الحق عن وإخراجها ابالصو  عن تحريفها -ج. معانيها جحد -ب. وإنكارها جحدها -أ

 .االتحاد
 
 هما؟ ما قوالن، التحية عند املطلوب السالم معنى في
 
 اسم وجل عز أسمائه من املعنى هذا في فاختير. ذلك ونحو عليكم بركته نزلت: الكالم ومعنى. وجل عز هللا هو هنا السالم أن: األول  
 .األسماء من غيره دون " السالم"
 

 فيقول  منكرا، يأتي أنه: القول  هذا أصحاب حجة ومن. التحية عند به املدعو املطلوب وهو السالمة، بمعنى مصدر السالم أن: الثاني
  ،"عليكم سالم: "املسلم

 
 اإليذان منه املقصود وإنما ى،املعن هذا السالم من املقصود ليس أنه: حجتهم ومن. كذلك يستعمل لم هللا أسماء من اسما كان ولو

 .ودعاء خبرا بالسالمة
 
هي ملاذا 

 
 شئت؟ إن لي اغفر اللهم: قول  عن ن

 
 .أعطاه ش يء يتعاظمه ال هللا ألن - له مكره ال هللا ألن 
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هي ملاذا
 
  وأمتي؟ عبدي: قول  عن ن

 
 .اللفظ في حتى كالشر  عن بعدا -3 للتوحيد، تحقيقا -2 واملخلوق، الخالق بين التشريك ملادة حسما

 
 ؟(هللا على رجل أغيظ: )حديث معنى ما

 
 به يليق كما ومقته وغضبه هللا وتغيظ وغضبه، هللا لتغيظ تعرض فقد ذلك فعل فمن الغضب، من أشد وهو الغيظ، من أغيظ 

 .املخلوقين صفات يشابه وال سبحانه،
 
 نفسه؟ به يسم   لم بما هللا تسمية حكم ما
 
 .فقط السنة أو الكتاب من إال تؤخذ ال فهي توقيفية، هللا أسماء ألن يجوز؛ ال

 
 مالك؟ تسمية يجوز  هل

 
 .تعالى هللا أسماء من مفردا مالك وليس مضافة، أسماء وهذه الدين، يوم ومالك امللك، مالك هللا ألن ذلك؛ في محذور  وال نعم، /ج

 
 

ل  باهلل؟ سأل من رد   حكم في القول  فص 
 

 .وجوبا يستحقه وما حاجته قدر على منه ويعطى فيجاب املال كبيت حق فيه له ما السائل سأل إذا: أوال
 .ومسألته حاله حسب على يعطيه أن فيجب فضل ماله في من املحتاج سأل إذا: ثانيا

 
 .عائلته يضر وال به يضر ال ما املسؤول حال قدر على يعطيه أن فيستحب عنده، فضل ال من سأل إذا: ثالثا

 
 .ضرورته يدفع ما يعطيه أن وجب مضطرا كان إن: رابعا

 
جمع كيف سأل ال: )حديث بين ي    هللا؟ بوجه الجنة غير سؤال فيها ورد التي واألحاديث( الجنة إال هللا بوجه ي 

 
 وجهه وبنور  هللا بوجه سأل قد فيكون  الجنة، من تمنعه التي األعمال من يمنعه ما أو الجنة إلى يقرب ما سؤال في فهو ذلك من ورد ما
 إليها يقرب وما النار من بك وأعوذ وعمل، قول  من إليها يقرب وما الجنة أسألك إني اللهم: "الصحيح الحديث في كما الجنة إلى يقرب ما
 بذلك أراد كونه عن النظر قطع مع الدنيا، في رغبة املعيشة في والسعة والرزق املال كسؤال بالدنيا يختص ما بخالف".  وعمل قول  من
 .هللا بوجه دنياه حوائج يسأل أن من املنع على يدل الحديث أن ريب فال. اآلخرة عمل على نهيعي ما

 
 ؟(ينفعك ما على احرص: )وسلم عليه هللا صلى النبي قول  معنى ما

 
 تعالى هللا شرعه مما وأخراه دنياه في العبد تنفع التي األسباب فعل على الحرص واملراد ومعادك، معاشك في ينفعك ما على احرص: أي

 .واملباحة واملستحبة الواجبة األسباب من لعباده

 
 الشيطان؟ عمل تفتح( لو) كانت ملاذا

 
 .فرض بالقدر واإليمان واجب، والصبر والرض ى، الصبر ينافي وذلك القدر، ولوم والتحسر فات ما على التأسف من فيها ملا
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هي ملاذا
 
 الريح؟ سب عن ن

 
 .وتعالى سبحانه هللا وهو للفاعل مسبة مسبتها ألن 

 
ر بم( الجاهلية ظن الحق غير باهلل يظنون : )تعالى قوله س 

 
 الظن؟ هذا ف

 
ر   .كله الدين على يظهره وأن رسوله أمر هللا يتم أن وإنكار القدر، وإنكار الحكمة، بإنكار فس 
 
 
جاب كيف -  باملشيئة؟ الدعاء تعليق عن هنهي مع( هللا شاء إن طهور : )للمريض وسلم عليه هللا صلى النبي قول  عن ي 
 

 .باملشيئة يعلق ال الدعاء لكن, املشيئة على تعليقه يحسن والخبر, دعاء أسلوب وليس خبر أسلوب هذا

 
 

 الشرك؟ من الحكم بأبي التسمي هل
 

 .  شريح أبي إلى الحكم أبي من الصحابي كنية وسلم عليه هللا صلى النبي غير
ً
 ثاني ، الحكم هو هللا ألن: أوال

ً
 جعل الذي االسم هذا الن: ا

  الرجل لهذا كنية
 

  بذلك وصار الحكم، وهي الصفة معنى فيه لوحظ
ً
 للعلمية بل محضة علمية مجرد وليس ومعنى اسما الحكم تعالى هللا السم مطابقا

  لم فهو للمعنى املتضمنة
 

 .الصفة بهذه يعرف أن قبل الكنية بهذه يكنى يكن

 
 الصفة معنى يالحظ لم إذا تعالى هللا غير به يسمى فإنه األسماء من تعالى باهلل يختص ال فما جائز، فهو اهمعن باالسم يقصد لم إذا أما
  مجرد املقصود كان بل

 
  يكون  ال ألنه العملية

ً
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  يغير ولم الحكم اسمه من الصحابة في كان ولذلك وتعالى تبارك هللا السم مطابقا

 ألنه أسماؤهم وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول  يغير لم فهؤالء الثقفي عبدهللا بن والحكم سعيد بن والحكم الحارث بن كمكالح اسمه

 .العلمية إال بأسمائهم يقصد لم
 
 .القدرية ذم   في حديثين اذكر 

 
 (.تشهدوهم فال ماتوا وإن تعودوهم، فال مرضوا إن األمة، هذه مجوس القدرية: )وسلم عليه هللا صلى النبي قول : األول  
 

 جنازته تشهدوا فال منهم مات من قدر، ال: يقولون  الذين األمة هذه ومجوس مجوس، أمة لكل: )وسلم عليه هللا صلى الرسول  قول : الثاني
 (.بالدجال يلحقهم أن هللا على وحق الدجال، شيعة وهم تعودوه، فال منهم مرض ومن

 
 

 ذلك؟ وجه ما النار، في بالخلود أنفسهم على حكموا املعتزلة مذهب
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 قد فهم. املعاص ي وأعظم الكبائر أكبر من اعتقدوه الذي وهذا القدر، وينكرون النار، في املعاص ي أهل بتخليد يقولون  أنهم وجهه /ج

 من والسنة الكتاب دلةأ به تواترت ما خالفوا ألنهم هذا، مذهبهم على لهم الزم وهذا. يتوبوا لم إن النار في بالخلود أنفسهم على حكموا
 .النار في املوحدين من الكبائر أهل تخليد وعدم القدر، إثبات

 
 

 .التصوير من التحذير في حديثين اذكر
 

 (.هللا بخلق يضاهئون  الذين القيامة يوم عذابا الناس أشد: )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: األول 
جعل النار، في صور م كل: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال: الثاني  (.جهنم في بها يعذب نفس صورها صورة بكل له ي 

 
 ؟(أيمانكم واحفظوا: )تعالى قوله معنى في العلم أهل أقوال اذكر

 
 .تحنثوا فال الحنث عن أيمانكم احفظوا: الثالث. تحلفوا ال: الثاني. تكفير بغير تتركوها ال: األول  /

 
 باهلل؟ قائمة الحوادث تكون  أن منه يلزم تعالى هلل المالك صفة إثبات أن يزعم من على ترد   كيف

 
 فقد مجمل، الحوادث ولفظ. العقل صريح مع ذلك تتضمن والسنة القرآن ونصوص واألئمة؟ السلف من قبلكم هذا أنكر ومن: يقال
. والسنة الكتاب عليه دل مما: ذلك وونح وأفعاله كالمه من يشاء ما به يقوم ولكن ذلك، عن منزه تعالى وهللا والنقائص، األعراض به يراد

 عليها قدرته: تعالى به الحوادث قيام ومعنى. شاء إذا متكلما هللا يزل  لم: يقولون  الذين والحديث العلم أهل قول  هو: الصحيح والقول 

 .وأمره بمشيئته لها وإيجاده
 

 ؟(حلفتم إذا أيمانكم كفارة ذلك: )تعالى وقوله ،(توكيدها بعد األيمان تنقضوا وال: )تعالى قوله بين الجمع كيف
 
 إذا الكفارة فيها ذكرت التي فهي منع أو حث على الواردة األيمان وأما واملواثيق، العهود في الداخلة األيمان هي األيمان نقض بعدم املراد 

 .نقضها
 
 يتألى؟: معنى ما

 
 .يحلف: أي 
 
 وفاته؟ بعد وسلم عليه هللا صلى النبي سؤال جواز عدم على الصحابة بفعل تستدل كيف 

 
 كما الجدب، أوقات في حتى وفاته، بعد وسلم عليه هللا صلى بالنبي حاجتهم أنزلوا أنهم غيرهم عن وال منهم أحد عن ينقل لم الصحابة 

 حاضر يح ألنه يستسقي؛ أن فأمره وسلم، عليه هللا صلى النبي عم بالعباس خرج بالناس ليستسقي خرج ملا عنه هللا رض ي لعمر وقع
 وبهذا. وسلم عليه هللا صلى بالنبي األولون  والسابقون  عنه هللا رض ي عمر الستسقى وفاته بعد بأحد يستسقي أن جاز فلو. ربه يدعو
 .وامليت الحي بين الفرق  يظهر

 
د التمادح عن وسلم عليه هللا صلى النبي نهى   .ذلك في حديثين  اذكري  فيه، القول  وشد 

 
 ". ثالثا - صاحبك عنق قطعت: له فقال وسلم عليه هللا صلى النبي عند رجل على أثنى رجال أن: األول  

 ". التراب وجوههم في فاحثوا املداحين لقيتم إذا: " وسلم عليه هللا صلى قال: الثاني
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 ذلك؟ وجه ما الشيطان، عمل من -فيه هو بما ولو -بمدحه للممدوح املادح مواجهة أن وسلم عليه هللا صلى أخبر

 
 وذلك عليه، إال تدور  ال الذي رحاها بقطب إال تقوم ال العبادة فإن التوحيد؛ كمال ينافي وذلك نفسه، في املمدوح تعاظم إلى يفض ي نهأ

 واملعاتبة لها الذم مقام في إال نفسه يرى  ال وأن تعالى، هلل واالستكانة والخشية الخضوع يقتض ي الذل وكمال املحبة، غاية في الذل غاية
 ومحبة واإلرادات، واألعمال األقوال من هللا يكرهه ما ويكره هللا، يحبه ما يحب كان إذا إال غايته تحصل ال الحب وكذلك ربه، حق في لها

 .آثما فيكون  نفسه من يغره واملادح منه، هللا يحبه ما تخالف لنفسه العبد من املدح
 
 قول؟ كل يلدل وما البشر؟ على السيد إطالق حكم في العلماء أقوال اذكر 

 
 ". وتعالى تبارك هللا السيد: " قال" سيدنا يا: "له قيل ملا وسلم عليه هللا صلى النبي بقول  واحتجوا. املنع: األول  القول 
 ". سيدكم إلى قوموا: " لألنصار وسلم عليه هللا صلى النبي بقول  واحتجوا. الجواز: الثاني القول 

 
 .الصفات كيفية عن السؤال إنكار في السلف عن أثرا اذكر

 
 الرسول  وعلى الرسالة، هللا ومن معقول، غير والكيف مجهول، غير االستواء: " قال االستواء؟ كيف: الرحمن عبد أبي ابن ربيعة سئل ملا 

 ". التصديق وعلينا; البالغ

 
 وجل؟ عز هللا صفات إنكار عنه اشتهر من أول  من

 
 .درهم بن الجعد /ج
 
 
 

 يعقوبي منار الطالبة ملخص
 باختصار موضوعه وعن التوحيد كتاب اهمية عن تحدث
 العبادة في هلل الخالص التوحيد وهو الدنيا هذه في اإلنسان رأس عن يتحدث كونه من أهميته يقتمص التوحيد كتاب
 . هللا عبادة في الشرك من التحذير وفي العبادة في التوحيد عن يتكلم فهو ، موضوعه وأما

 
 ؟ بخطبة لكتابا املصنف يبدأ لم ملاذا

 من فكان كتابه في هللا بينه قد وهذا هللا توحيد موضوعه في تناول  النه وذالك املؤلفين كعادة بخطبة كتابه يبدا لم هللا رحمه املؤلف 
 كالمه وبين عليه الدال وبين الحق هذا بين فاصال يجعل اال واملناسب االدب
 وشرعا؟ لغة التوحيد عرف

 والصفات واألسماء والربوبية األلوهية من يختص بما ىتعال هللا إفراد: الجواب
د مصدر:  التوحيد   وح 

 
ً
  واحًدا الش ئ جعل:  لغة

 الشرك عن وتنزيهه بالعبودية تعالى هللا إفراد:  شرًعا
  : أنواع ثالثة وهو

  أفعاله في تعالى هللا توحيد وهو:  الربوبية توحيد -
  . والتعظيم املحبة مع هلل الخضوع وهي ادةبالعب تعالى هللا إفراد األلوهية توحيد -
 فيهما له مماثل ال وصفاته أسمائه في واحد تعالى هللا أن وهو: والصفات األسماء توحيد -



 

23 
 

 
 تعالى قوله وبين, باهلل الخلق اختصاص تفيد التي( واألرض السماء من يرزقكم هللا غير خالق من هل) تعالى هللا قول  بين تجمع كيف

 ؟ وجل عز هللا غير خالق وجود تثبت التي( لخالقينا أحسن هللا فتبارك)
 
 لإلنسان يتمكن ما حسب على ويكون  حال إلى حال من تحويل هو بل عدم بعد إيجاد ليس فهذا هللا غير خالق إثبات من األدلة في ورد ما

. 
 . متقسي كل على التوحيد أنواع وبين اذكرهما، التوحيد تقسيم في للعلماء طريقتين درست

 : قسمين إلى تنقسم بأنها ذكروا القيم وابن اإلسالم شيخ ذكره:  األولى الطريقة

 .والصفات واألسماء الربوبية توحيد وهو واإلثبات املعرفة توحيد:  األول  
 .والعبادة اإللهية توحيد وهو والقصد الطلب في توحيد:  الثاني

  إلى التوحيد يقسم بأن:  الثانية الطريقة

  ، مأقسا ثالث
 .بأفعاله تعالى هللا توحيد: الربوبية توحيد

 وبطاعته سواه، ما خشية عن وبخشيته سواه، ما محبة عن وبمحبته سواه، ما عبادة عن هلل بعبادة املسلم يغنى أن:األلوهية توحيد
 .نذر وال حلف وال لفظ وال رجاء وال خوف وال حب وال قصد في نًدا هلل يجعل فال سواه، ما طاعة عن

 .العال وصفاته الحسنى هللا أسماء من r نبيه وسنة هللا كتاب في ورد ما بكل الجازم واإلقرار االعتقاد هو: والصفات األسماء وحيدت

  بالعبادة عزوجل هللا إفراد ؟ األلوهية بتوحيد املقصود ما
 األعمال و األقوال من هللا يحبه ما لكل جامع اسم هو و به املتعبد العبادة، فعل هو و التعبد  :أمرين على يطلق العبادة ؟.  العبادة عرف

 .الباطنة و الظاهرة

 
 هي و الخاصة خاصة عبودية و ـ املؤمنين عبودية هي و خاصة عبودية و املخلوقاتـ جميع تعم عامة عبودية ـ.  العبودية مراتب اذكر

 .الرسل و األنبياء عبودية

 
 { .ليعبدون  إال نسواإل الجن خلقت وما: }تعالى قوله معنى بيني
 .اإلنس و الجن خلق حكمة بيان اآلية في و ليوحدون : أي

 .منهما لكل بآية الثمثيل مع بينهما الفرق  اذكر,  كوني وقضاء شرعي قضاء إلى وجل عز هللا قضاء ينقسم

 )اياه إال تعبدوا أال كرب وقض ى) تعالى قوله مثاله تعالى هللا يحب فيما إال يكون  وال ، اليقع وقد يقع قد: الشرعي القضاء
 األرض في لتفسدن الكتاب في اسرائيل بني إلى وقضينا) تعالى قوله ،مثاله يحبه وماال يحبه فيما ويكون  وقوعه من بد ال:  الكوني القضاء
 . مرتين

 
 .املشاركة سبيل على املجوس -ب التعطيل سبيل على فرعون  -أ ؟ الربوبية توحيد أنكروا الذين هم من
 بال وسلم عليه هللا صلى نبيه لسان على أو كتابه في وجل عز لنفسه هللا أثبته ما إثبات ؟ وصفاته عزوجل هللا أسماء في  جبالوا ما

 .تشبيه وال تمثيل وال تعطيل وال تحريف
 ؟ ممادرست ذلك على استدل..  قلة الرسل فاتباع القلة مع الحق يكون  وقد للخلق أمانا ليست الكثرة
 أحد معه وليس والنبي والرجالن الرجل ومعه والنبي الرهط ومعه النبي فرأيت:  والسالم الةالص عليه قوله

 ؟(ألهتهم أغنتهم فما) تعالى وقوله( هللا إال إله من وما) تعالى هللا قول  بين الجمع يحصل كيف
  باطلة هي إذ ، حقيقة وال لها معاني ال أسماء مجرد اآلله هذه أن

ً
 .ترزق وال تخلق وال تضر وال تنفع ال ألنها آله مىتس ان تستحق ال ، شرعا

 الشهادة؟ هذه تحقيق وماينقص,  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  محمدا أن شهادة نحقق بما
 متابعته في ذلك ونطبق بألسنتنا ونعترف بقلوبنا ذلك ونعتقد أجمعين والناس وأنفسنا أهلنا على ونقدمه هللا وفي هلل الرسول  نحب أن

 . له نعمل وال بهديه فنعمل رحنابجوا
 عزوجل؟ هلل الصفات إثبات على دليال و الذنوب يكفر التوحيد أن على دليال اذكر
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  بي تشرك ال لقيتني ثم خطايا األرض بقراب أتيتني لو) عنه هللا رض ي أنس حديث
ً
  مغفرة بقرابها ألتيتك شيئا

 عزوجل للرب الكالم صفة أثبت(  مريم إلى ألقاها وكلمته... ... هللا إال إله ال أن شهد من) الصامت بن عبادة حديث
 سبحانه له الوجه صفة أثبت(  هللا وجه بذلك يبتغي هللا إال إله ال قال من النار على حرم هللا فإن) عنه هللا رض ي عتبان وحديث

 مهتدون  وهم ناألم لم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين) تعالى قوله في بالظلم مااملقصود
 الصالح الرجل قول  تسمعوا ألم, الشرك به املراد إنما,  تظنون  كما األمر ليس) وسلم عليه هللا صلى الرسول  لقول ,  الشرك:  املقصود

 .عظيم لظلم الشرك إن"
 ؟ واألخرة الدنيا في للموحدين مهتدون  وهم قوله هللا رحمه الشارح فسر بما

 (التوفيق هداية وهو) والعمل( اإلرشاد هداية وهو) بالعلم هللا شرع ىإل االهتداء أي الدنيا في الهدى

 .الجنة إلى الهدى أي اآلخرة في والهدى
  ؟ هللا إال إله ال قول  مامعنى

 الجليلة وأفعاله العظيمة لصفاته وتعظيما محبة املعبود هو واملألوه,  هللا إال بحق مألوه ال أي
 ؟ وجل عز تعالى هللا كالم في السنة أهل يقول  ماذا ، هللا كالم في السنة وأهل األشاعرة بين الخالف
 مخلوق  غير,  وجل عز صفاته من صفة كالمه وأن وحرف بصوت مسموع حقيقي بكالم يتكلم وجل عز هللا أن: يقولون 

 التوحيد؟ يتحقق بما
  االنقياد - االعتقاد - بالعلم الشرك من العمل بتخليص التوحيد يتحقق
 عليهم بها هللا أثنى التي الصفات في عليهم هللا أثنى بمن االقتداء واجبنا أن على دليال اذكر
  [ األباب ألولي عبرة قصصهم في كان لقد: ]تعالى قوله

 ؟ العين عالج ما
  العائن بوضوء االغتسال - الشرعية الرقية

 الدليل ذكر مع,  عذاب وال حساب بغير الجنة يدخلون  من تميز التي الصفات ما
 . يتوكلون  ربهم وعلى يتطيرون وال يكتوون وال يسترقون  ال صفاتهم من

 وليس والنبي والرجالن الرجل ومعه والنبي الرهط ومعه النبي فرأيت األمم علي   عرضت) قال انه وسلم عليه هللا صلى النبي عن/  الدليل
 ومعهم أمتك هذه لي فقيل عظيم سواد فإذا فنظرت وقومه موس ى هذا لي فقيل أمتي أنهم فظننت عظيم سواد لي رفع إذ ، أحد معه

  سبعون 
ً
 صحبوا الذين فلعلهم بعضهم فقال أولئك في الناس فخاض منزله فدخل نهض ثم(  عذاب وال حساب بغير الجنة يدخلون  ألفا

  به يشركوا فلم اإلسالم في ولدوا الذين فلعلهم بعضهم وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول 
َ
 الرسول  عليه فخرج أشياءَ  واوذكر ...  شيأ

 (يتوكلون  ربهم وعلى يتطيرون وال يكتون  وال يسترقون  ال الذين هم: ) فقال ، فأخبروه

 .؟ ذلك على الدليل اذكر..  منه يتب ولم عليه مات إن شركه للمشرك هللا يغفر ال
 (يشاء ملن ذلك دون  ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال هللا إن) تعالى هللا يقول 
  ؟.قسمين إلى للعبادة بطالنه باعتبار الرياء مينقس

 عمال عمل فمن, الشرك عن الشركاء أغنى أنا" تعالى هللا لقول , صاحبها على مردودة باطلة العبادة فإن: العبادة أصل في الرياء كان إن -1
  :العبادة على طارئ  الرياء كان وإن -٢" وشركه تركته غيري  معي فيه أشرك

 :معه استرسل وإن قسم( ب يضره فال: دافعه إن قسم( أ: لقسمين فينقسم

 أولها عن منفصل آخرها كان وإن  كلها،قسم العبادة فتبطل: الصالة مثل أولها على مبني العبادة آخر كان إن قسم: لقسمين فينقسم 
 فباطل الرياء بعد وما, هللا بإذن مقبول  الرياء قبل فما: الصدقة مثل
 ش كله ليس املسألة دعاء

ً
 ؟ ذلك وضح ركا

 وإذا" تعالى هللا لقول ,  دابته على يعينه أو ماء يسقيه أن شخص يسأل أن مثل,  عليه إثم فال: عليه يقدر ش يء املخلوق  يسأل كان إن
  أولوا القسمة حضر

 (.فأجيبوه دعاكم من) وسلم عليه هللا صلى الرسول  لقول  و" , منه فارزقوهم واملساكين القربى
 .امللة من مخرج أكبر شرك فهذا,  الغيث ينزل  أن منه يطلب أن مثل: وجل عز هللا إال عليه يقدر ال ش يء املخلوق  يسأل كان وإن -2
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  ؟ األكبر الشرك هو ما1

 ويرغب ويرجوه ويخافه ويدعوه إليه ويلتجئ هللا كخشية ويخشاه هللا كحب يحبه العاملين برب يسويه ندا هللا دون  من العبد اتخاذ هو:  جـ
َ  ِإن  : }  تعالى قال ، ذلك وغير ، هللا مرضاة غير على يتبعه أو ، هللا معصية في يطيعه أو ، عليه ويتوكل يهإل

 
  اّلل
َ

ِفر   ال
ْ
ْن  َيغ

َ
َرَك  أ

ْ
ش ِفر   ِبِه  ي 

ْ
 َوَيغ

وَن  َما ِلَك  د 
َ
ْن  ذ

َ
اء   مِل

َ
ِرْك  َوَمْن  َيش

ْ
ش ِ  ي 

 
َقِد  ِباّلل

َ
َرى  ف

َ
ت
ْ
ًما اف

ْ
ه  : }  الىتع وقال ،{  َعِظيًما ِإث ِرْك  َمْن  ِإن 

ْ
ش ِ  ي 

 
َقْد  ِباّلل

َ
مَ  ف    َحر 

 
ْيِه  اّلل

َ
  َعل

َ
ة َجن 

ْ
َواه   ال

ْ
 َوَمأ

ار    العباد وحق ، شيئا به يشركوا وال يعبدوه أن العباد على هللا حق »:  وسلم عليه هللا صلى النبي وقال ، اآليات من ذلك وغير ، ،{  الن 
 قريش ككفار به املجاهر الدين عن الشرك بهذا الخروج في ويستوي .  الصحيحين في وهو ،« شيئا به يشرك ال من يعذب ال أن هللا على

 .املخادعين كاملنافقين له واملبطن ، وغيرهم
 
 ؟ بينهما الفرق  بيان مع اذكرهما باعتبارين الشرك قسموا علماء1

 .. أصغر وشرك ، أكبر شرك

 : بينهما الفرق 
  االسالم دائر من والخروج النار في دللخلو  موجب ، األكبر الشرك
حبط   هللا لغير كالذبح..  للعمل وم 

 الرياء كيسير وهو األعمال لبقية محبطا وليس ، االسالم من الخروج يلزم وال ، النار في للخلود موجب غير..  األصغر الشرك
 

 ؟ الشرك تعريف ماهو
 االلوهية في الشرك ندرسه الذي الكتاب في به واملقصود وصفاته اسماءه او الوهيته او ربوبيته في شريكا هللا مع تتخذ ان هو الشرك
ْقت   ﴿َوَما تعالى بقوله املؤلف استدالل ماوجه

َ
ل
َ
ِجن   خ

ْ
نَس  ال ِ

ْ
  َواإل

 
وِن﴾ ِإال د   ؟ التوحيد على ِلَيْعب 

ْقت   َوَما:}تعالى هللا قول 
َ
ل
َ
ِجن   خ

ْ
  َواإِلنَس  ال

 
وِن  ِإال د   .التوحيد بيان فيها اآلية هذه{( ِلَيْعب 

 .ليوحدوني إال: يعني{ليعبدون  إال} فسروا السلف أن:ذلك وجه
 .ليوحدون  إال: يعني{ ليعبدون  إال:}فقوله -العبادة توحيد- التوحيد ألجل بعثت إنما الرسل أن:الفهم هذا دليل
 :؟ اقسام ثالثة الى الشرك قسم من العلماء من

  هللا لغير العبادة صرف فيه مما امللة من مخرجا يكون  ما اكبر شرك
 امللة من مخرجا يكون  ان الى به يصل ال مما شركا الشارع عليه اطلق ما او االكبر للشرك وسيلة كان اصغرما شرك
 الرياء يسير خفي وشرك

 : قسمين الى قسموه واخرون
 امللة من مخرجا يكون  ما كبرأ شرك
 امللة من صاحبه به يخرج ال ما صغرأ شرك
 االصغر وكذلك باطن هو ما ومنه ظاهر هو ما منه االكبر جعل قسمين الى قسمه من ان اذ التقسيمين بين فرق  ال انه قةالحقي وفي

  من الباطن وجعل
 الرياء يسير هو االصغر

 
 حساب؟ بغير الجنة دخل التوحيد حقق من باب بعد الشرك من الخوف بباب املؤلف مجيئ مناسبة ما

 الخوف فإن الشرك من خاف وإذا الشرك، من يخاف عليه، حريص فيه راغب كل للتوحيد، محقق كل أن هو هقبل ملا الباب هذا مناسبة
 .عنه البعد في سيسعى الشرك من يخاف الذي هذا فإن الش يء، ذلك من وهربه وهلعه، القلب فزع وهو
 ؟ والوثن الصنم بين الفرق  ما

  هيئة على كان ما الصنم -
 هللا دون  من يعبد مما صورة
  هللا دون  من عبد مما بصورة ليس ما والوثن

 ؟ ذلك على الدليل وما ادم بني كفر سبب ما
  ( ونسرا ويعوق  يغوث وال سواعا وال ودا تذرن  وال الهتكم تذرن  ال وقالوا)  آية والدليل ، الصالحين في الغلو هو ادم بني كفر سبب
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بدوا العلم واندراس العلم مرور ومع صورهم حتى الناس فيهم غال ، صالحين رجال أسماء هي  هللا دون  من ع 
 اشتقاقها؟ أصل وما( مناة( )العزى ) و( الالت) معنى ماهو
 قراءة وعلى فهدمها شعبة ابن املغيرة وسلم عليه هللا صلى النبي اليه ارسل وقد املشركون  عندها يعكف بالطائف كانت صخرة الالت
 .عندها السويق تيل كان لرجل اسم بانه فسرت بالتشديد الالت
 قال عاد فلما فقطعها الوليد بن خالد وسلم عليه هللا النبي اليها ارسل تخدمها كاهنة امراة هناك وكانت سدنة عندها وكان شجرة العزي 

 .العزى  تلك وسلم عليه هللا النبي قال حينئذ الكاهنة قتل حتى فرجع شيئا فعلت ما فانك ارجع وسلم عليه هللا النبي له
 .الدماء من عليها يمنى ما لكثرة بذالك وسميت خرةص مناه
 الشرك؟ أنواع ما

 
ً
 يوجب الذي النوع وهو الخاص، بمعناه الشرك هنا به فاملراد كطاعته؛ ويطيعه كعبادته يعبده نًدا هلل يجعل أن هو: األكبر الشرك -أوال

  النار، في الخلود
 .اإلسالم ملة عن والخروج

 :باهلل والعياذ أنواعه ومن
 : {تعالى لقوله ذلك غير أو مرض شفاء أو رزق لطلب واألولياء، األنبياء من هللا غير دعاء وهو: الدعاء شرك -1

َ
ْدع   َوال
َ
وِن  ِمْن  ت ِ  د 

 
  َما اّلل

َ
 ال

َك    َيْنَفع 
َ

َك ي َوال رُّ ِإْن  ض 
َ
َت  ف

ْ
َعل

َ
َك  ف ِإن 

َ
ا ف

ً
يَن  ِمَن  ِإذ امِلِ

 
 .املشركين: والظاملين ،[106: يونس} ]الظ

  بعمله العبد ويقصد ويريد ينوي  أن هو: القصد وإرادة النية شرك -2
ً
  جملة

ً
 َمْن }: تعالى لقوله االعتقاد؛ في شرك وهو هللا، غير وتفصيال

اَن 
َ
ِريد   ك   ي 

َ
َحَياة

ْ
َيا ال

ْ
ن ِ  َوِزيَنَتَها الدُّ

 
َوف

 
ْيِهْم  ن

َ
ْم  ِإل ه 

َ
ْعَمال

َ
مْ  ِفيَها أ   ِفيَها َوه 

َ
وَن  ال س 

َ
ْبخ ِئَك *  ي 

َ
ول
 
ِذيَن  أ

 
ْيَس  ال

َ
مْ  ل ه 

َ
ِخَرةِ  ِفي ل

َ ْ
  اآل

 
ار   ِإال   الن 

َ
وا َما َوَحِبط  َصَنع 

وا َما َوَباِطل   ِفيَها
 
ان
َ
وَن  ك

 
 [.16 ،15: هود] {َيْعَمل

 :تعالى قال كما والخضوع؛ الذل لغاية مستلزمة املحبة وألن. أقل أو أشد أو هلل كمحبته غيره هللا مع يحب بأن وذلك: املحبة شرك -3
اِس  َوِمَن }   َمْن  الن 

 
ِخذ وِن  ِمْن  َيت  ِ  د 

 
َداًدا اّلل

ْ
ن
َ
ْم  أ وَنه  ِحبُّ ِ  ي 

ب  ح 
َ
ِ  ك

 
ِذيَن  اّلل

 
وا َوال َمن 

َ
دُّ  آ

َ
ش

َ
ا أ بًّ ِ  ح 

 
 [.165: البقرة} ]ّلِل

م   ِإِن : {تعالى حقوقه من حق هو الحكم إذ الحكم، تشريع في باهلل هللا غير مساواة هو: الطاعة شرك -4
ْ
ك ح 

ْ
  ال

 
ِ  ِإال

 
 الذين ذلك ومثل} ّلِل

وا}: تعالى قال ذلك، استحالل مع املعصية في ومشايخهم علماءهم يطيعون 
 
ذ
َ
خ ْم  ات  ْحَباَره 

َ
ْم  أ ْهَباَنه  ْرَباًبا َور 

َ
وِن  ِمْن  أ ِ  د 

 
 وقد ،[31: التوبة]{اّلل

 التشريع حق ألحد أن ادعى فمن. الحالل وتحريم مالحرا تحليل في بطاعتهم: «الترمذي سنن» في حاتم بن عدي حديث في النبي فسرها

نزل  بما كفر فقد
 
مْ  َوَمْن : {تعالى قال. هللا عند من أ

َ
ْم حيْ  ل

 
َزلَ  ِبَما ك

ْ
ن
َ
   أ

 
ِئَك  اّلل

َ
ول
 
أ
َ
م   ف وَن  ه  اِفر 

َ
ك
ْ
 وحده، هلل إال نهي وال أمر فال ،[44: املائدة} ]ال

 : {تعالى قال
َ

ال
َ
ه   أ

َ
ق   ل

ْ
ل
َ
خ
ْ
ْمر   ال

َ ْ
 : {بقوله ذلك إلى وأشار[ 54: ألعرافا} ]َواأل

َ
ال
َ
ه   أ

َ
ا كان لغيره نسبه ومن لغيره، نسبته يجوز  فال وعليه} ل

ً
 مشرك

 .اإلسالم ملة من املخرج األكبر الشرك باهلل

 .ضاللته في تبعه ومن الصوفي عربي ابن عقيدة وهذه مخلوقات، في حل هللا بأن االعتقاد وهو: الحلول  شرك
 الصالحين نذكر أن من يمنع ما هناك وليس. الكون  في التصرف على واألولياء والصالحين األنبياء بقدرة عتقاداال  هو: التصرف شرك

 والضر والتصرف القدرة من به، الخاصة هللا حقوق  من شيًئا لهم نجعل أن هو املحظور  ولكن فضائل، من يستحقونه بما والرسل

ر   َوَمْن : {تعالى قال. الشرك بهذا يقعوا لم قريش كفار وحتى بية،الربو  في الشرك من وهذه. تعالى هللا مع والنفع ِ
َدب  ْمَر  ي 

َ ْ
وَن  األ

 
ول َسَيق 

َ
   ف

 
} اّلل

 [.31: يونس]
 األموات بعض تصرف من كالخوف الخشية، في وغيره تعالى هللا بين التسوية أو وينفع، يضر تعالى هللا غير بأن االعتقاد هو: الخوف شرك

 وقد. شرًعا فجائز وغيرها والظالم املفترس الحيوان من كالخوف: الطبيعي الخوف أما. الواجبات ترك إلى يؤدي عملي خوف أو ألحياء، في
َرَج : {فقال بالخوف موس ى نبيه هللا وصف

َ
خ

َ
اِئًفا ِمْنَها ف

َ
ب   خ

 
َرق

َ
 [.21: القصص} ]َيت

  :الخوف هذا وعكس

 .هاهومنت الخوف غاية هللا من الخوف وهو الواجب، خوف هو
لْ : {تعالى قال. املطالب تحصيل في عليه واالعتماد هللا إلى األمر تفويض هو والتوكل: التوكل شرك

 
َوك

َ
ى َوت

َ
َحي ِ  َعل

ْ
ِذي ال

 
  ال

َ
وت   ال : الفرقان} ]َيم 

 االعتقاد أو هللا، إال عليه ريقد ال فيما هللا غير على بالقلب االعتماد: الشركي التوكل ومن. هللا غير على التوكل يكون  أن يجوز  ال بهذا[58
 .الرزق عنه يمنع أن أو املخلوق، يرزق أن له يمكن املخلوق  بأن

 



 

27 
 

 إلى وسيلة كل: هو األصغر والشرك. كماله ينافي ولكنه التوحيد أصل ينافي وال امللة، من صاحبه يخرج ال وهو: األصغر الشرك -ثانًيا

 :يلي فيما محلها بحسب حصرها ويمكن كثيرة، أنواع وله الكبائر، أكبر من وهو األكبر، الشرك
 وعبد النبي كعبد هللا؛ لغير والتعبيد ،«القضاة قاض ي»: وقول  ،«وشئت هللا شاء ما» وقول  هللا، بغير كالحلف: باللسان كان ما وهو: قولي  

 .هللا لغير تعظيًما يعتبر فهذا. وغيرها الحسين
 الطيور  أو الحيوانات بعض من كالتشاؤم سمعه؛ أو رآه قد كان ش يء من التشاؤم بسبب ش يء فعل عن املسلم امتناع وهو: كالتطير: فعلي  

مين تصديق ومنه بالعرافين، ونحوه السارق  كشف على ،واالستعانة وتصديقه الكاهن اتيان وكذلك األيام، أو ِ
 وغيرهم والرحالين املنج 

 .املشعوذين من
 .األعمال ببعض الدنيا وإرادة والسمعة كالرياء: قلبي  * 

 :أنواع أربعة والرياء

 وهذا نصيب، اآلخرة في له وليس الدنيا في نصيبه يعطى فهذا اآلخرة؛ طلب وليس الدنيا، في عليه الجزاء هو بالعمل قصده يكون  أن -1
 .األكبر الشرك

 .أصغر شرك وهو باألقوال، والسمعة باألعمال الرياء من فهذا الناس؛ بعمله يقصد أن -2

 .املنصب أجل من يتعلم أو الغنيمة، أجل من يجاهد أو يريدها، لزوجة أو يأخذه، ملال يحج كأن املال، الصالح بالعمل يقصد أن -3
َما: {تعالى قال كما إفساده، في وقع قد لكنه فيه، هلل مخلًصا الصالح العمل يكون  أن -4 ل   ِإن     َيَتَقب 

 
ِقيَن  ِمَن  اّلل ت 

 ْ
 ال فهذا[ 27: املائدة} ]امل

  .اآلخرة في عمله ينفعه
 جاء ملا موافق خالص بعمل إال توحيد وال إيمان فال والتوحيد، اإليمان يضدان اللذان والشرك الكفر وجود هو األعمال فساد فسبب

 .سلم و عليه هللا صلى الرسول  به

 .كتعظيمه هللا غير تعظيم هوو  قلبي اعتقاد صحبها إذا وذلك أكبر، شرك إلى تنقلب أن يمكن األصغر الشرك أنواع كل أن  
الثا

ً
  .وفالن هللا لوال: ومثله. وشئت هللا شاء ما: لصاحبه الرجل بقول  عنهما هللا رض ي عباس ابن فسره وقد: الخفي الشرك -الث

 على كلتتو : )والصحيح. وعليك هللا على توكلت يقول  من خطأ وكذلك ،(شئت ثم هللا شاء وما فالن، ثم هللا لوال: )نقول  أن والصحيح
 .الترتيب فتفيد «ثم  » كلمة أما الشرك، من وهذا والشخص هللا بين يساوي  الواو حرف ألن ؛(عليك ثم هللا 

 «نعلمه ال ملا ونستغفرك نعلمه، شيًئا بك نشرك أن بك نعوذ إنا اللهم»: وسلم عليه هللا صلى النبي حديث: والخفي األصغر الشرك وكفارة

: لصاحبه قال ومن هللا، إال إله ال: فليقل والعز ى  بالالت: حلفه في فقال حلف من»: وسلم عليه هللا لىص وقال[. أحمد رواه: صحيح]
 عليه متفق] «فليتصدق أقامرك تعالى
 .ناسال بين منتشر هو مما السحروغيرها باب

 خارج كافر: الساحر وحكم وزوجه، ملرءا بين وتفرق  وتقتل فتمرض واألبدان، القلوب في تؤثر وعقد ورقى عزائم هو: والشعوذة السحر -1
 . لةامل عن

 .باهلل والعياذ. اإلسالم ملة من مخرج كفر والسحر اإلسالم،

 باهلل كافر والكاهن. هللا إال يعلمه ال والغيب بالغيب، للعلم مدع فالكاهن الضمير، في عما واإلخبار باملستقبل العلم طلب هي: الكهانة -2
ا أتاه ومن لغيب،ا علم الدعائه أكبر كفًرا

ً
 .أكبر كفًرا كفَر  الغيب يعلم أنه مصدق

: الثاني. أصغر كفر فهو محرم وهو مثله، بسحر املسحور  عن السحر حل: األول : نوعان وهي املسحور  عن السحر حل هل: النشرة -3
 .جائز فهذا والسنة القرآن من املباحة والرقى األدعية السحر حل

 أو الفاعلة أنها اعتقد فإن لها؛ مؤثرة أسباًبا تجعل بأن األرضية، الحوادث على الفلكية واألحوال نجومبال االستدالل هو: التنجيم -4

ا مشرك فهو املؤثرة،
ً
 املسافر، بها يهتدي وعالمات الدنيا للسماء زينة أنها النجوم خلق من الحكمة ألن اإلسالم؛ ملة عن مخرًجا أكبر شرك

ا مشرك فهو تفارقها ال األرضية للحوادث مقارنة أنها اعتقد وإن. الكريم كتابه في ىتعال أخبرنا كما للشياطين، ورجوم
ً
 ينافي أصغر شرك

 .التوحيد كمال

 .ونحوها الحص ى أو الخرز  أو الخيوط أو القرآن من كانت سواء. ضر دفع أو نفع لجلب وغيرها األعناق على يعلق ما وهي: التمائم -5
 :نوعان والتمائم

ا مشرك فهو مؤثرة أو فاعلة أنها يعتقد كان فمن شرًعا، محرمة وهي القرآن، غير من كان ما :األول  النوع
ً
 التمائم حرمت وإنما. أكير شرك

  بغير القلب تعلق من فيها ملا
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 .األكبر الشرك إلى املؤدية األشياء حول  الفاسدة االعتقادات باب وفتح غيره، على والتوكل هللا

مه من ومنهم أجازه، من فمنهم: قولين على السلف فيه اختلف وقد: قرآنال من كان ما:الثاني النوع ِم، مع يظهر فيما والحق. حر 
 املحر 

  التمائم تسمية في األدلة لعموم

ا؛
ً
 .أعلم وهللا. تحريمه على املتفق النوع أمام للباب فتح وإجازتها غيره، من كان ما وبين القرآن من كان ما بين نفرق  فلم شرك

 ومن. النبوية األدعية أو القرآن من كانت سواء املريض على يقرأ ما هي فالرقية املريض، بها يرقى التي العوذة وهي رقية، جمع :الرقى 
 يعتمد وأن هللا، بغير كاالستعانة مباح، غير ش يء على تشتمل وأال املعنى، ومفهومة العربي، باللسان تكون  أن: املباحة الرقية شروط

 .محرمة رقية فهي الشروط تلك من شرط اختل فإن. القدير هللا بإذن بل بذاتها تؤثر ال أنها عتقدي أن ويجب عليها،
 شيًئا بأن اعتقد ومن سواه، دون  عليه القادر هو ألنه وعال؛ جل هللا بيد والنفع الضر: دفعه أو البالء لرفع ونحوها والخيط الحلقة لبس
اش أشرك فقد النفع يجلب أو الضر يدفع هذا من

ً
 .أصغر شرك فهو والضر النفع عن انفكاكه وعدم مقارنته اعتقد ما وأما أكبر، رك

 
 

 التوحيد لكتاب الثانية و الولى املدارستين
 القطيمي حصة أ ، أفنان إبراهيم محمد  ختينْل التقديم ا

 

 .الدخان أو الخمور  كشرب املحرم األمر فعل عند ؟ محرما(  الرحيم الرحمن هللا بسم قول ) يكون  متى س
 اآلذان عند كالبسملة به يرد لم الذي الشرعي الفعل عند بالبسملة يلتزم من ؟ بدعة(   الرحيم الرحمن هللا بسم) قول  يكون  متى س

 .والصالة
 ئمقا التوحيد ؟الن( اجتنبوا)  وقال( اعبدوا) ملاذا(  الطاغوت واجتنبوا هللا اعبدوا أن رسول  أمة كل في بعثنا ولقد) تعالى قال س
 .والنفي اإلثبات على

 ألنه القرون خير من هم و الصحابة أنهم مع( االصغر الشرك عليكم أخاف ما أخوف)  وسلم عليه هللا صلى الرسول  قال ملاذا س
 ٠االصغر الشرك  الصالحين بين يقع ما أكثر
 ٠العمل-االعتقاد- العلم ؟ أمور  بثالث التوحيد يتحقق س
 االكبر؟ والشرك االصغر الشرك بين الفرق  ما س
 : الفروق من

 . يخرج ال:  واالصغر ، امللة من يخرج:  األكبر
 . يحبط ال:  واالصغر ، العمل يحبط:  األكبر
 . يخلد ال:  واالصغر ، النار في يخلد صاحبه:  األكبر

 زمزم ماء-الخيل- الزيتون  ؟ املباركة االعيان  من بعض اذكري  /س
 وسلم عليه هللا صلى الرسول  ساوى  ملاذا(  رقبة كعدل كان إنسان من تميمة قطع من) عنه هللا رض ي جبير بن سعيد حديث في /س
  بين

 . االيمان إلى الشرك من نقل فهي التميمة قطع اما الحرية الى العبودية من نقل الرقبة ألن التميمة؟ وقطع رقبة عتق
 موس ى قوم بقول ( الخ.. أنواط ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل)  الحديث في الصحابة قول  وسلم عليه هللا صلى الرسول  شبه /س

  اجعل) 
 . بالحقائق العبرة وانما باأللفاظ ليست فالعبرة واحد بمعنى الطلبين كال ألن ملاذا؟  .( ندعوه إلها لنا
 ... ، املفيد القول  ، الحميد العزيز تيسير ، املجيد ؟فتح التوحيد كتاب شروح أحد اذكري /  س

 .. والصفات واالسماء وااللوهية الربوبية توحيد:  التوحيد أقسام ماهي /س
 . واالثبات النفي ؟ ،هما أمرين على قائم التوحيد /س
 . والنصارى  اليهود ؟ هما من: طائفتين على رد ورسوله هللا عبد عيس ى أن و  /س

 . هللا لغير العبادة ؟صرف االكبر الشرك ضابط ما /س
 : الضوابط من ؟ االصغر الشرك ضابط ما س
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 غير منكر الكفر او الشرك لفظ جاء ما -. أصغر شرك أنه الشرع في ورد ما كل - العبادة رتبة يبلغ ولم االكبر الشرك الى وسيلة كل

   معرف
 . االسباب في يكون  ما -  االلفاظ في يكون  ما -

 . الحقيقي السبب تعظيم - صحيحا ليس سبب باختراع - ج ؟ أصغر شركا السبب يكون  كيف /س
 . املسألة ودعاء العبادة دعاء ج ؟ الدعاء أنواع ماهي /س
 املرجئة  الذنوب؟ج كبائر يغفر ال هللا بأن تقول  طائفة على رد( ذلك دون  ما ويغفر) تعالى قوله في/س

 جاملعتزلة ؟ أحد لكل يغفر هللا بأن تقول  طائفة على رد  ج(يشاء ملن) تعالى وقوله/س
  االسالمية الطريقة خالف او هللا يسم لم مثال الذبح شروط له يتوفر ولم ذبح كمن محرم ج- ؟ املحرمة حةالذبي اقسام ماهي س

 .القبر عند هلل يذبح كمن اصغر شرك -

 . األموات  أو والغائبين للجن يذبح كمن اكبر شرك-3
 الكفارة عليه يجب وال به الوفاء يحرم ج  املعصية؟ نذر ماحكم س
 جائز ج  ؟ قادر حاضر حي اثةاالستغ حكم ما س

 وجل عزو  هلل التعبد هو يقال او الذبح النسك ج ؟ النسك هو ما( ونسكي صالتي إن قل) آية في س
 هللا رحمة من االبعاد و الطرد  ؟ج اللعن هو ما س
 كوني ،قضاء شرعي قضاء  هما؟ج ما نوعين على األمر هللا قضاء س

 الخاص الكالم.  وكذا كذا قال هلل بأن جبريل يخبر بأن املالئكة تسمعه السماء في متردد مكال   هما؟ج ما نوعين على هللا كالم.  س
 . للنبي جبريل ومن لجبريل هللا من الخاص الوحي أي بالقرآن

 
 خطأ أو  صحيح

  خطأ ج.  واجب مظلوم او ظالم هو هل حاله تعلم ال لرجل االيواء

  أخط  ج.  صورة له ليس الذي املعبود هو الصنم
  خطأ ج. به الوفاء يجب املباح النذر

 باهلل ؟شرك للجن ذباب قتل حكم ما س
 شكر االلتزام سبب كان سواء تعبديا فعال االنسان يلتزم أن هو ج ؟ الطاعة ضابط هو ما( هللا يطيع أن نذر من) النبي قال. س

 .طاعة او عبادة التزام انه وأ نقمة دفع او نعمة

 يجب به يقتدى ممن الرجل هذا كان ان- ج ؟ الحكم هو ما مكره وهو يقرب االنسان اي االكراه مسألة في واألقرب األظهر هو ما. س
  ان عليه

 حرج ال قرب لو بانه يقال به يقتدى ال كان إن- يقرب ان عليه ويحرم يصبر
 شرك ج  ؟ يسمعه ال وهو اعذني يافالن كقول  غائب بحي االستعاذة حكم ما س
 ، وجل عز هلل فيها يتعبد ال ان ينبغي السوء اماكن ج ؟ واملشركين الكفار اماكن السوء اماكن في الذبح عن نساناال ينهى ملاذا/ س

 . بأفعالهم التشبه ملسألة ومدخال السوء ألهل تقويه وفيه.  بفعله يغتر غيره ان عليه يترتب ذبح فمن
 لشدائدا بحال مقيده ولكنها الدعاء من نوع هي ج ؟ االستغاثة ماهي. س
 خلق الذي شر من اي موصولة ج ؟ موصولة او مصدرية هنا(ما)ب املراد هل(  خلق ما شر من) قوله س

 .به الوفاء وجب طاعة كان فإن إتمامه أما مكروه ابتداؤه ج ؟ النذر حكم ما. س
 أصغر شرك ج ؟ القبر عند هلل الذبح ماحكم س
 شرك هللا لغير صرفها كان عبادو كانت فلما عبادة االستعاذة ألن ج ؟ شرك فالن شر من بالبدوي  أعوذ قول  يعد ملاذا س

 .وجل عز باهلل الشرك ج ؟ الظلم أشد ماهو
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 التوحيد  كتاب ملراجعة  جواب و سؤال

 
 هللا حفظه الدهش الرحمن عبد شيخنا دروس سماع و الشروحات دراسة عن يغني ل:ملحوظة

 
 من فهذا ،تعالى هللا يؤتك لم ما على الناس تذم أن

 الخلق سوء اليقين ضعف الس يء املكر 
 

اِس  َوِمَن } تعالى قوله في بالناس يراد ول   َمن الن  ا َيق  ِ  آَمن 
 

ا ِباّلل
َ
ِإذ

َ
وِذَي  ف

 
ِ  ِفي أ

 
  َجَعَل  اّلل

َ
اِس  ِفْتَنة اِب  الن 

َ
َعذ

َ
ِ  ك

 
 من نوع ،{اّلل

 املشركين املنافقين املؤمنين عصاة 

 
ا عدوه من يخاف أن املرء بإيمان يضر ال

ً
ا، خوف  .العدو لهذا خضوع   يصحبه أال بشرط طبيعيًّ

 خطأ صواب
 

 على يدل شعبة وسبعون  بضع اإليمان: وسلم عليه هللا صلى النبي حديث
 

 نقصانه وعدم اإليمان زيادة ونقصانه اإليمان زيادة الناس عند واستوائه اإليمان ثبات
 

 حكمه تعالى هللا على التوكل

 مباح مستحب واجب

 
 .له الناس بجمع أخبر عندما الوكيل، ونعم هللا حسبنا: قوله ربه على وسلم عليه هللا صلى النبي توكل حسن من

 خطأ صواب
 

 .وجل   عز   هللا على التوكل مع يتعارض ال باألسباب األخذ

 خطأ صواب
 

 تعالى هللا بمكر املراد

 ونعيمه رحمته واستدراجه إمهاله وانتقامه عذابه
 

 :أن عليه يجب العبد على املوت نزول عند

ب ِ
 
ب الخوف على الرجاء ُيغل ِ

 
غل  متساويْين يجعلهما الرجاء على الخوف ي 

 
 

 .ومعاصيهم ذنوبهم لتكثر بالنعم، استدرجهم يتعظوا لم فإذ بالعقوبات عباده ينذر وتعالى سبحانه هللا

 خطأ صواب
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 .كبائرال من فهو وجه   أي على الشرع به ورد نهي   كل

 خطأ صواب
 

 :من امليت على النياحة تعد
 
 الصغائر اْلصغر الكفر األكبر الكفر 
 

عد املؤملة هللا أقدار على والرضا الصبر  :أنواع من نوًعا ي 

  والصفات األسماء توحيد  األلوهية توحيد  الربوبية توحيد

 
 .اإلسالم ملة عن املخرج األكبر لكفرا أنواع من نوع وهو الجاهلية، أهل خصال من يعد األنساب في الطعن

 خطأ صواب
 

 الدنيا في العقوبة له عجل خيًرا، بعبده هللا أراد إذا

 خطأ صواب
 

 وهو األصغر الشرك من أصحابه يحذر وسلم عليه هللا صلى النبي كان

 األصنام عبادة الرياء النفاق
 

 من فهذا أحد إليه نظر إذا الصالة يزين ثم هلل يصلي املؤمن

 الصغائر اْلصغر الشرك األكبر الشرك
 

، عز   هللا قبلها أعماله في العبد أخلص إذا   فيها كانت ولو وجل 
 
 .وسلم عليه هللا صلى النبي لهدي مخالفة

 خطأ صواب
 

 .الرياء: منها وأعظم الدجال، املسيح فتنة األمة، لها تتعرض التي الفتن أكبر من

 خطأ صواب
 

ا: تعالى هقول عليهم ينطبق الذين
َ
مْ  ِقيَل  َوِإذ ه 

َ
  ل

ْ
وا َما آِمن 

َ
اس   آَمَن  ك   الن 

ْ
وا

 
ال
َ
ْؤِمن   ق

 
ن
َ
َما أ

َ
َفَهاء، آَمَن  ك  هم السُّ

 املنافقون  املشركون  اليهود

 
مَ : }تعالى قوله في االستفهام

ْ
ك ح 

َ
ف
َ
ِة  أ َجاِهِلي 

ْ
وَن  ال

 
 {َيْبغ

 إنكاري  تقريري  تعجبي
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 .يمارس لم وإن الكفر من يعد اإلسالم حكم وبغض الجاهلية، حكم إرادة مجرد

 خطأ صواب
 

 يعني والصفات األسماء جحود

 تأويلها تغييرها إنكارها
 

، محكم   به الكريم القرآن  يأخذون  السنة وأهل ومتشابه 

 واملتشابه باملحكم باملتشابه باملحكم
 

  الحسنى هللا أسماء كل
 
 .عنا ل  وج عز   هللا أخفاه مأ منها يوجد وال لنا، معلومة

 خطأ صواب

 
، أسماءً  ليست الحسنى هللا أسماء

ً
، وال مجردة

ً
، لها ولكنها مترادفة شتق معان   الصفات منها وي 

 خطأ صواب

 
 في وقع فقد والصفات األسماء من شيًئا جحد من

 الصغائر األصغر الكفر اْلكبر الكفر

 
  نوعان، تعالى هللا صفات

 
  لمشيئة،ل تخضع وال الذات عن تنفك ال ذاتية

 
 .للمشيئة تخضع وفعلية

 خطأ صواب
 
 .والصفات األسماء من ش يء   جحد مع اإليمان يجتمع ال

 خطأ صواب
 

 .ذلك في ش يء فال السفينة قائد إلى سالمتهم ونسبوا البحر في املراكب أهل سلم إذا

 خطأ صواب
 

 .بذمه والسنة الكتاب جاء الذي جيمالتن من فهذا الفلكية واألحوال الكواكب إلى األرضية األحداث جميع نسبة

 خطأ صواب

 
 فحكمه وفالن هللا لوال: قال من

 عليه ش يء ال األكبر الشرك في وقع اْلصغر الشرك في وقع
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 هللا عند جرًما األعظم

 وهوكاذب   باهلل الحلف صادق   وهو هللا بغير الحلف كاذب   وهو هللا بغير الحلف
 
 .تماًما األسباب ترك مع وجل   عز   هللا على بالتوكل إال العبد توحيد يكمل ال

 خطأ صواب
 
 .سبب مجرد والكلب تعالى، هللا هو الحافظ ألن البيت، لسرق  الحراسة كلب لوال تقول  أن يجوز  ال

 خطأ صواب

 
 أن البد تعالى باهلل له املحلوف أن املطهرة السنة في جاء

 يتبين يرض ى يصدق

 
 فقد سلمو  عليه هللا صلى بالنبي حلف من

ا أشرك أصاب
ا
ا أشرك أصغر شرك

ً
 أكبر شرك

 
 .باألمانة الحلف الحنيف الشرع أجاز

 خطأ صواب
 

 .للحلف القصد دون  املرء لسان على جرى  ما هو اليمين في اللغو

 خطأ صواب
 

 يسمون  للوقت ش يء كل وينسبون  البعث ينكرون الذين

 الجهمية الدهرية القدرية
 

 أن الدهر وأنا: القدس ي الحديث من يؤخذ

 هللا صفات من الدهر والنهار الليل يقلب هللا هللا أسماء من الدهر
 

 .ينقصه أو التوحيد مع يتنافى وذلك املدبر سب فقد الدهر سب من

 خطأ صواب

 
 .الراجح على الحسنى، هللا أسماء من يعتبر الدهر

 خطأ صواب
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 .... هي هاتغيير  ضرورة مع بها، التسمي يجوز  ال التي األسماء من

 الرسول  عبد  .هيثم  .وائل
 

كنى  الرجل ي 

 إليه أوالده بأحب   أوالده بأصغر   أولده بأكبر
 
 .كراهة وال تحريم فيها وليس مشتركة، تكون  أن إال الكفار بأسماء نتسمى أن يجوز  ال

 خطأ صواب

 
 توحيد ضمن يدخل والصفات األسماء توحيد

 لوهيةواأل الربوبية األلوهية الربوبية

 
 دعاء هو الحسنى هللا بأسماء الدعاء

 والعبادة املسألة العبادة املسألة

 
 .املعنى حيث من مترادفة كلها تعالى هللا أسماء

 خطأ صواب
 
 .هللا على السالم: يقال أن يجوز  ال

 خطأ صواب
 

 ..... ألن   األعمى؛ عن ورض ي واألقرع األبرص على تعالى هللا سخط

 فقير والثالث أغنياء األوليين كبير الثالث وبالء صغير بالءهما األوليين عليه هللا بنعمة اعترف والثالث هللا عمةن جحدا اْلوليين
 

 ..... كابر عن كابر: بقوله املقصود

 متكبر رجل مال   كابر له يقال  رجل وأجدادي آبائي ميراث
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 فقه العبادات

 من باب املياه إلى باب الجنائز
 
 
 
 
 

 العبادات فقه ملادة الثلث املدارسات
 

 -العبادات فقه- املنهج اسم
 تقديم اْلساتذة حصة القطيمي.لولوة عمار، سلوى باوزير

 

 

 

 

 بها؟ نتفقه التي العبادات هذه ماهي
 الحج الصوم الزكاة الصالة

 
 (الدين في يفقهه خيرا به هللا يرد من) وسلم عليه هللا صلى قال
 العكس ي مفهومه فما ثالحدي منطوق  هذا
 خيرا به يرد لم الدين في وجل عز هللا يفقهه لم من أن

 
 ؟ يفعل فماذا به، يتيمم ترابا يجد ولم الوضوء يستطيع ال و املستشفى في منوم شخص
 .األرض من تصاعد بما يتيمم

 
 نجسة؟ الغير امليتات ماهي

  ( السمك ميتة ، الجراد ميتة ، االدمي ميتة) 
  ؟ وملاذا ؟ والفضة الذهب آنية في وءالوض حكم ما
  ( الشرب عن الحديث في النهي الن ؛ يجوز ) 

 
  ؟ التسمية تكون  أين ، الحمام دخول  أراد إذا

 . الحمام خارج

 
  ؟ الشرعي الحكم ماهو ، املحل فطهر فقط بحجرين شخص استجمر إذا

  ( املحل طهر لو حتى ثالثة يكمل أن البد) 
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  ؟ ماهما ، نوعان اله الشرعية الطهارة

  ( الخبث إزالة و الحدث رفع) 
 

  ؟ وملاذا ، ومااليجوز  الوضوء فيه يجوز  مالذي أشياء سأذكر

  ( املاء مسمى عن خرج النه ، اليجوز )  الشاهي
  ( بنجس ليس والزعفران ، املاء مسمى على باقيا زال ال النه ؛ يجوز [ )  الصفرة الى لونه  فتغير زعفران ورقة فيه وقعت ماء

  ( املاء مسمى عن خرج النه يجوز  ال)  العصير

  ( بنجس ليس والورد ، املاء مسمى على باقيا زال ال النه يجوز )  الورد ماء
 

  ؟ بول  فيه وقع خزان من الوضوء ماحكم

  ( يجوز  يتغير لم إن و ، يجوز  ال طعمه  أو لونه تغير إن) 
 

  ؟ وملاذا ، به الوضوء ماحكم ؟ وطعمه ريحه غيرت حمامة فيه وقعت قد هو فإذا ، بيتنا في املاء ريح استنكرنا إذا
 ( وطعمه ريحه تغير ألنه الوضوء اليجوز ) 

  ( نجسة الحمامة ميتة)  نجسة الحمامة هل
 ليلنص طاهرة غير أم طاهرة األرض هل لنسأله الشقة صاحب عن بحثنا الصالة حضرت فلما ، شقة استأجرنا أو استراحة الى ذهبنا
  ؟ الوقت خرج لو حتى ننتظره هل و ؟ ملاذا و ؟ نفعل فماذا نجده لم و ، عليها
 نجس أنه نتأكد حتى املكان في الطهارة األصل ألن ، تجدونه مكان أي وفي شقتكم في صلوا

 
 ؟ وملاذا به يتوضأ هل الصدأ ولون  طعم به فأصبح بالصدأ وتأثر قديم ماء خزان لديه إنسان

  املاء مسمى عن جيخر  لم ألنه نعم
 املسفوح؟ الدم ماهو
 . الحياة قيد على وهي البهيمة من يخرج الذي الدم هو
  ؟ واألنثى الذكر على والفضة الذهب آنية استعمال يحرم ملاذا
  . استعمال و وشرب أكل مقام ليس و  تحلي و لبس مقام ليس املقام ألن

 
  الطهارة؟ أحكام في اآلنية باب ماعالقة

 .املتطهر ليستعمله إناء في إال حفظه يمكن ال ئلسا املاء

  نجسة؟ غير كونها في امليتات من املستثناة األشياء ما
  .اآلدمي ميتة-١
  .سائلة  نفس  له ليس ما-٢

  .البحر ميتة-٣
 

  ؟ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  معجزات من اثنتين اذكري ( رسالته على الدالة باملعجزات وأيده) املؤلف قال

 .واملعراج ،اإلسراء القمر  انشقاق
 

ر أو قل   ماء في النجاسة أثر ظهر إذا
 
  املاء؟ حكم فما  (املاء هذا) كث

 .  عليه ظهرت النجاسة ألن. نجس أنه املاء على نحكم
 ملاذا؟ منهجه معالم من وهذا للحنابلة تبعا وليس الشرعية لألدلة تبعا األقوال من الراجح يذكر هللا رحمه السعدي ابن الشيخ

  مقلد وليس مجتهد عالم ألنه-ج
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  التسمية؟ تكون  متى الحمام دخول  شخص أراد إذا

 ( الحمام خارج) الحمام دخول  قبل
  الشرعي؟ الحكم فما  املحل فطهر بحجرين شخص استجمر إذا

 .ثالثة يكمل أن  البد و التجزؤه
 
 الخفين؟ على املسح لجواز املؤلف اشترطه الذي ما
 .ماء طهارة على سهمايلب أن

 
 الغسل؟ أم املسح هو ،هل الخفين على املسح باب في السنة ماهي
ِجل حال حسب على

 "الَقَدم" الر 
 خطأ أو بصحيح أجيبي

 (خطأ.)مخرق  وغير ثخينا يكون  ان الخفين على املسح لجواز املؤلف اشترط-أ
 (صح. )فقط  األصغر الحدث  في خاص الخفين على املسح-ب

 
 الخفين؟ على واملسح الجبيرة على املسح بين الفرق  ام

 .معين بعضو يختص الخف بينما معين بعضو تختص ال الجبيرة

 .األصغر الحدث في إال يجوز  ال الخف بينما األكبر و األصغر الحدثين في جائز الجبيرة على املسح
 .الشارع حدد محدد زمن له و مؤقت الخف بينما محدد بزمن مؤقت غير الجبيرة على املسح

 .له الطهارة من البد الخف بينما الطهارة لها يشترط ال الجبيرة
 تمسح؟ كيف القدم في الجبيرة كانت إذا

  .وجوانبها وأسفل أعلى كلها الجبيرة جميع تمسح
 الراجح؟ على للوضوء ناقض الدم هل
  .ناقض ليس انه الراجح على

 
 ؟ ناقض النوم هل

 هيئة أي ،على إدراك معه يبقى ال الذي املستغرق  النوم هو للوضوء الناقض ،فالنوم الحدث ظنةم  لكنه و للوضوء بناقض ليس النوم

  .الوضوء ينقض ال فإنه إدراك معه الذي اليسير النوم أما  النائم شعور  و إحساس على به يحكم الوضوء نقض في الحكم و كان
 
 اآلتي؟ حكم ما

 يتوضأ. جزور لحم فيها السمبوسة أكل•
 ناقض غير. لحم بدون  جزور لحم ق مر  شرب•

 الصحيح؟ على للوضوء ناقض املرأة مس هل
  كان فإن* للوضوء ناقض* ش يء خرج إذا إال بناقض ليس

ً
  .وتوضأ أصابه ما طهر مديا كان إن و اغتسل منيا

 اإلسالم؟ شيخ قرره ما على ناقض الذكر مس هل
 .الوضوء له يستحب لكن بناقض ليس
 لوضوء؟ل ناقض امليت تغسيل هل

  .بناقض ليس أنه الراجح

 
 بالدليل وأثبتت املؤلف ذكرها التي النواقض هي ما

 السبيلين من الخارج•
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 التفصيل على العقل زوال•

 .الردة•الجزور لحم اكل•
 الدليل؟ لعدم وأسقطت املؤلف ذكرها التي النواقض ماهي

 .الكثير الدم•
 .بشهوة املرأه مس•

 .الفرج مس•
 امليت تغسيل•
 

 الجنابة؟ تحصل بم
 .غيره أو بوطء املني إنزال•
 .الختانين إلتقاء•

 
  حدثه؟ يرتفع هل  استنشاق ال و مضمضة وال نية بدون  أكبر حدث عليه و بحر أو بركة في شخص انغمس

 .واالستنشاق املضمضة مع بنية إال الحدث يرتفع ال
 املاء بدل التيمم أن ؟ بالبدلية املقصود ما

 مقامه يقوم التيمم فإن الوضوء له يشترط ما واألصغر،فكل األكبر للحدث رفعه في املاء مقام يقوم فالتيمم منه ملبدلا مقام يقوم البدل
 .بشرطه

 
 خطأ أو صحيح

 خطأ. الوضوء على قياسا نسمي التيمم قبل•
 خطأ.  التيمم في الترتيب من البد•

 
 :اآلتي حكم ما

                        .وضوء؟؟ بغير املسلم طواف
 .العلم أهل بين اختالف على يجوز  الراجح

 
            املتوض ئ؟ لغير الجوال من القرآن قراءة
  .والحرج يجوز 

 
                    . والنفساء؟ الحائض طواف

 : مثال بسبب الطواف بتأخير الضرر  خافت حاالت في إال والنفساء للحائض الطواف يجوز  ال
 .الضرورة حسب الحالة فتقدر ، تطوف الحالة هذه في رحلتها ستضيع و البقاء عليها يتعذرس و الحج في رفقتها فوات

 
 
 

  علم طالب كل يعرفها أن يجب مهمة الفقه في  مصطلحات

 
 هللا حفظهاإبراهيم نعمة هللا  ثناء اْلخت لكن جمعتها إفادات

 
 

 :املختصر
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ثر لفظه قل ما كل هو
 
 .معناه وك

 .للسعدي(السالكين منهج.)هالفق في مختصر هذا:مثال
 

 (.قولي يفقهوا لساني من عقدة واحلل:)السالم عليه موس ى عن تعالى قوله ومنه الفهم:لغة:الفقه

  به هللا يرد من)السالم عليه وقوله
ً
 (.الدين في يفقه خيرا

 :الشرع وفي
 .والَعَملية الَعَقدية هللا احكام معرفة

  رحمه حنيفه أبو صنف وقد
ً
 الشرعية األحكام فهم على اإلسالم صدر في أطلق الفقه ألن( األكبر الفقه) سماه االعتقاد مسائل في كتابا

 .عملية أو اعتقادية كانت سواء
 

 :االصطالح في الفقه

 . التفصيلية إدلتها من العملية الشرعية األحكام معرفة هو

  مهم
ً
 (. العقدية العلمية) األحكام تخرج حتى العملية األحكام قول  جدا

 
 :العلمية ألحكاما

 العقيدة علوم من ونحوه الشرك أنواع ومعرفة واألخالص وصفاته هللا أسماء ومعاني التوحيد  كأنواع  العقيدة هي
 

 : العملية األحكام

 .الخ..واألشربه والبيوع والزكاة كالصالة
 .اعتقادية أحكام هي وإنما مليةع ليست ألنها العلمية األحكام تخرج حتى العملية الشرعية األحكام معرفة الفقه فنقول 

 
 :التفصيلية بإدلتها معنى
 .الصحيح والقياس واإلجماع والسنة الكتاب من األدلة
 تعالى قوله للصالة الشرعي الدليل مثل

وا) ِقيم 
َ
  َوأ

َ
ة

َ
ال وا الص 

 
  َوآت

َ
اة
َ
ك وا الز  ع 

َ
اِكِعيَن  َمَع  َواْرك  .٤٣البقرة( الر 

 
 الطهارة؟ ومسائل باحكام الطهارة؟ بكتاب الفقه كتب العلماء افتتح ملاذا
 .الشهادتين بعد األركان آكد وهي الصالة مفتاح الطهارة ألن

 :لغة الطهارة تعريف

 .األقذار عن والنزاهة النظافة
 

 
ً
 .الخبث وزوال معناه في وما الحدث ارتفاع:اصطالحا

 
 .لطهارةا له يشترط مما ونحوها الصالة من يمنع بالبدن يقوم معنوي  وصف:الحدث
  فليس معنوي  وصف الحدث أن أي:معنوي  وصف

ً
  شيئا

ً
 أي عليه يظهر ال خرج إذا حاجته لقضاء يدخل فالذي مشاهدته يمكن حسيا

  ويسمى تغيير
ً
 .محدثا

 
 :قسمين إلى الحدث ينقسم
 :أصغر حدث

 .التراب وهو عنه ينوب ما استعمل استعماله عن عجز أو املاء فقد وأن النية مع الوصوء أعضاء على فيه املاء مرور يكفي
 أكبر حدث
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 .النية مع البدن جميع في املاء باستعمال ويزول والنفاس والحيض كالجنابة

 
 نوعين الطهارة

 .بالبدن تختص حدث طهارة-١
 .البقعة والثوب البدن في وتكون  حسية طهارة وهي نجس طهارة-٢
 

 النجاسة تعريف
  املستقذر األمر هي

ً
  املستقذر وأما شرعا

ً
  .النجاسة في يدخل ال(وغيره كاملخاط) حسا

 
 :قسمان النجاسة

 .اللحم مأكول  غير وبول  روث وكل الحمار وروث والبول  كالغائط نجسه(عين)الش يء جسم نفس يكون  أن وهي :عينية-١
  فيصبح نجاسة عليه وتقع طاهرة عينه الش يء يكون  أن وهي: حكمية-٢

ً
  نجسا

ً
  فيكون  الثوب على وقع كبول  حكما

ً
  نجسا

ً
 .حكما

 
 املياه اقسام

 
 الطهور -١

 يتغير ولم واآلبار والبحار واألنهار األمطار كماء عليها هللا خلقه التي خلقته أصل على الباقي املاء وهو الطهارة به تحصل الذي املاء هو
 . املاء اسم عن ينقله بطاهر أو بنجاسة ورائحته ولونه طعمه الثالثة أوصافه أحد

 .النجس زيلوي الحدث يرفع وهذا
 

 :قاعدة
  الطهور  املاء في وقع إذا

ً
  شيئا

ً
  املاء اسم دام ما به التطهر فيجوز  طاهرا

ً
 .عليه باقيا

 
  لونه فيحمر التوت عصير من قطرة فيه وضع ماء: مثال

ً
  املاء مسمى يزال ال ولكن املاء أوصاف بعض تغير فهنا قليال

ً
 التطهر فيجوز  قائما

  محمر املاء فتجد املاء تخزانا من ينزل  الذي كالصدأ به
ً
 من انتقل املاء وجدنا املاء على التوت عصير من مزيد اضفنا إذا لكن. قليال

 .العصير إلى املاء مسمى النتقال به التطهر يجوز  فال العصير إلى املاء مسمى
 
  النجس-٢

  فيكون  بنجاسة(رائحة ،طعم، لون ) أوصافه أحد تغير الذي املاء هو
ً
 .باألجماع نجسا

 :ثالثة فقالوا املياه تقسيم في العلم أهل اختلف دوق
 .نجس طهور،طاهر،: املاء

 
 .هللا رحمه تيمية ابن اختيار وهذا ونجس طهور  قسمين على ينقسم املاء أن والراجح

 
 .مهمة قواعد

 
 باملاء الطهارة األصل

 طهور  ماء السماء من وأنزلنا) طهور  فهو األرض من نبع أو السماء من نزل  ماء كل
ً
 .٤٨الفرقان(ا

  املاء مسمى دام ما طهور  أنه فالصحيح رائحته أو طعمه أو لونه فغير طاهر ش يء فيه وقع طهور  ماء كل
ً
 .عليه باقيا

  يسمى بل ماء يسمى فلم اسمه غير حتى عليه فغلب طاهر ش يء فيه وقع طهور  ماء كل
ً
  ،لبنا، مرقا

ً
 الطهارة ألن به الطهارة تجوز  فال عصيرا

 (. فتيمموا ماءً  تجدوا فلم) تعالى لقوله باملاء إال تكون  ال
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 .باإلجماع نجس فهو بنجاسة رائحته أو طعمه أو املاء لون  تغير إذا

 
 . الطهارة املاء في األصل

 .هللا رحمة سعة من وهذا. طهور  أنه فاألصل املاء نجاسة في شك من

 
 (.الخبث يحمل لم القلتين املاء بلغ إذا) حديث
  لتر ١٦٠ املعاصرة بالوحدات تعادل الكبيرة لقربا من ،نوع:القلة

 .ينجس فإنه القلتين دون  املاء كان وأن فيه تؤثر ال فإنها نجاسة فيه ووقعت القلتين بلغ اذا املاء أن يدل الحديث فظاهر

 
 باإلجماع الحديث على نرد

  أم كثيرا كان سواء نجس فهو بنجاسة(رائحته أو لونه، أو طعمه) الثالثة أوصافه أحد تغير إذا املاء أن العلم أهل أجمع فنقول 
ً
 وأن قليال

  أو قليال كان سواء أوصافه أحد تتغير لم
ً
 .األلباني صححه(.ش يء ينجسه ال طهور  املاء أن) السالم عليه لقوله طهور  فهو كثيرا

 
 :معناه في وما الحدث ارتفاع معنى

 
 . املستحب بالوضوء لحاصلكا الحدث ارتفاع معنى في ما أي   الوضوء تجديد مثل أي

 
لف التي التكليفية األحكام

 
 .العبد بها ك

 األحكام؟ معنى ما
 :اللغة في األحكام

كم مفردها  (.٥٩ص املدخل)املنع هو وقيل القضاء وهو ح 
 (.٧ص الشنقيطي مذكرة)الشديد الجري  من لتمنعها الدابة بحنك تحيط التي اللجام حكمة ومنه

 
 :االصطالح في

  كان سواء املكلفين بأفعال املعلق شارعال خطاب هو
ً
،أو أو طلبا

ً
  تخييرا

ً
 .وضعا

 
 :االصطالحي التعريف شرح

 :"الشارع خطاب
 .باطل هللا غير من تشريع ،فكل هلل إال حكم ال ألنه الشارع غير خطاب به خرج
 ٥٧األنعام(هلل إال الحكم إن:)تعالى قال

كِم  السالم عليه النبي عن جاء ما وأما َم،قال هللا فبح 
َ
 :تعالى َحك

 .٤-٣النجم(يوحى وحي إال هو إن الهوى  عن ينطق وما)
 :"املكلفين أفعال"

 .اإلنسان  .املكلف؟ هو من

  أصبح اإلنسان في توفرت إذا التي الشروط هي ما
ً
 ❓مكلفا

  ❓التكليف يثبت لم بعضها أو كلها فقدت وإذا 
 

  :شرط لكل بسيط توضيح مع الشروط
  ون يك أن: األول  الشرط

ً
 .بالغا

  :التالية األمارات بإحدى البلوغ ويتحقق 
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  :للذكور  بالنسبة

 سنة عشرة خمس بلوغ -١
  املني إنزال: وهو االحتالم -٢

ً
 .بلذة دفقا

فع»السالم عليه النبي قال ائم عن: ثالثة   عن القلم   ر  ى الن  بي   وعن يستيقظ حت  وِن  وعن يحتلم حتى الص  ى املجن   داود بوأ رواه   – «يعِقل حت 
. 
 .القبل في خشن شعر إنبات -٣
 
 . الحيض الثالثة الشروط هذه على زيادة: ولإلناث-٤

ز الذي وهو واإلدراك، التمييز آلة: هو والعقل. العقل: الثاني الشرط  بين به اإلنسان يميز الذي وهو والحيوان، اإلنسان بين به هللا مي 
 هللا رسول  قال مكلفين، غير ونحوهما واملعتوه، كاملجنون  العقل فاقد فإن ولذلك كليف،الت مناط العقل العلماء ويقول  والضار، النافع

 .يعقل حتى املجنون  وعن" -وسلم عليه هللا صلى–
  يعد ال الش يء فعل على املكره وهو املختار غير أو القاصد واالختيارفغير القصد: الثالث الشرط

ً
 السالم عليه النبي قول  والدليل مكلفا

كرهوا وما النسيان أمتي عن تجاوز  هللا أن)  (.عليه است 
 .به املكلف الذي بالش يء العلم:الرابع الشرط

  نبعث حتى معذبين كنا وما:)تعالى قوله والدليل األصل في مكلف غير فالجاهل
ً
 (.رسوال

 
 
ً
  أو طلبا

ً
  أو تخييرا

ً
 ".وضعا

 :لقسمين ينقسم الشرعي فالحكم الشرعية األحكام بها املقصود
 
 التكليفي حكمال-١

،أو)املكلفين بأفعال املتعلق هللا خطاب وهو
ً
  طلبا

ً
 (تخييرا

 .املكروه املحرم املباح املندوب الواجب

 
 .الوضعي الحكم-٢

 .التكليفي الحكم على عالمة ليكون  ش ئ   بوضع املتعلق هللا خطاب وهو
 .الزكاة اخراج وجوب في سبب النصاب ملك مثل:والعلة السبب

 .الزكاة لوجوب شرط الزكاة نصاب على لحول ا مض ي مثل.الشرط
 .،العزيمة اإلعادة،القضاء الفساد،األداء،.الصحة.املانع

 
 :لقسمين تنقسم الشرعية األدلة

 عليها املتفق األدلة-أ
 .الكريم،السنةالنبوية،اإلجماع،القياس القرآن.ب

 
 :فيها املختلف األدلة-ب

 .الذرائع تصحاب،سد،االس(االستصالح)املرسلة الصحابي،املصلحة قول 
 
 

 هللا حفظه الدهش الرحٰمن عبد. د الشيخ شرح من الفقه دروس ملخص

 
 الحيض باب الى املياه باب من للدروس
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 اْلخت ثناء نعمة هللا ابراهيم

 
 

 الدكتور  الشيخ بشرح هللا رحمه السعدي للشيخ( السالكين منهج) كتاب من األولى الداعيات تأهيل دورة في الفقه ملقرر  تلخيص هذا
 .هللا حفظه الدهش الرحمن عبد

 
 

 اْلول  الدرس

 
 .الكتاب في هللا رحمه املؤلف منهج في مهمة معالم

 
  والسنة الكتاب من الدليل على هللا رحمه اقتصر-١

ً
 . التطويل من خوفا

  عنده ترجح الذي القول  على اقتصر خالفية املسألة كانت إذا-٢
ً
 .الشرعية لألدلة تبعا

 
 :مسةالخ األحكام

 .العبد بها كلف التي التكليفية األحكام هي
 
 :.الواجب-١

 .تاركه وعوقب فاعله أثيب ما
 ) كلمة اضافة من مانع وال

ً
  ألن التوضيح باب من التعريف إلى( امتثاال

 .واجبه يؤدي أنه استحضار نية غير من لكن بالوجب يأتي قد اإلنسان ألن

  فعله فإذا
ً
 .ابيث فإنه الشرعي لألمر امتثاال

 .والزكاة الصالة وجوب:مثاله
 .األول  الشق في تأتي امتثاال،إنما نقول  ال:تاركه وعوقب

 
 :.الحرام-٢

 .تاركه وأثيب فاعله عوقب ما هو

 .كثيرة وأشياء ،الغيبة ،الزنى: مثاله
 
 :املكروه-٣

  نضيف فاعله يعاقب ولم تاركه أثيب ما وهو
ً
 امتثاال

  تاركه أثيب ما
ً
  يأِت  لم ألنه اركهت يعاقب ولم امتثاال

ً
 . محرما

 .األصابع وفرقعة الصالة في العينين تغميض: مثاله

 
 :املكروه ضد سنة هو الذي املسنون -٤

 .تاركه يعاقب ولم فاعله اثيب ما

 .الصالة في التورك ،جلسة املسجد دخول  عند اليمنى الرجل ،تقديم السواك:مثاله
 

 :مسألة
 مكروه؟ في يقع هل سنة ترك من
  انإنس هذا

ً
 .. السواك يستخدم لم سنة ترك مثال
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 .مكروه في يقع لم ال:الجواب

 
 :فقهية قاعدة

 . مكروه في الوقوع السنة ترك من يلزم ال

 
  املباح-٥

 سواء   حد   على وتركه فعله الذي وهو
 .والقيام والجلوس كاملش ي

  ليكون  ملباحا يرتقي قد لكن األصل حيث من سواء حد   على وتركه فعله الذي هو املباح إذن
ً
  ليكون  يرتقي وقد سنة

ً
  أو واجبا

ً
 . ركنا

  .ومعامالته عباداته في إليه يحتاج ما كل الفقه من يتعلم أن املكلف على ويجب

 
ً
 . صالتك في تحتاجه ما كل تعلم نقول  فمثال

 
 الثاني الدرس

 
 .الطهارة كتاب
 
ً
 .اإلنسان به يبدأ أن البد مفتاح   الطهارة ألن-الطهارة كتاب- كتابال بهذا الفقه في مؤلفاتهم يستفتحوا أن املؤلفين عادة على جريا

 
 .الطاهر يعني والنزيه املتطهر يعني املتنزه والرجل النزاهة:لغة الطهارة

 
 .الخبث وزوال معناه في وما الحدث إرتفاع هي:االصطالح

 
شترط مما ونحوها الصالة من يمنع بالبدن قائم وصف:الحدث

 
 .الطهارة له ت

 
 وصف؟ قالوا ملاذا:التعريف حشر 
  ليس ألنه

ً
  ليس-حسيا

ً
 -مشاهدا

 
 .البدن في الوصف؟ هذا يقوم أين

 .بالبدن الحدث هذا قام إذا ثم بالبدن يقوم معنوي  وصف الحدث

 
 (الطهارة له تشترط مما ونحوها الصالة من يمنع)

 
ً
 العلم أهل بين إختالف على الطهارة من فيه البد بالبيت الطهارة،الطواف من فيها البد الصالة مثال
 .العلم أهل بين إختالف على الطهارة من فيه البد املصحف مس عند

 
 .الحدث إرتفاع معنى في يعني(:معناه في وما)

 
  كان إنسان:باملثال التوضيح

ً
 حدثه؟ ارتفع هل فتوضأ محدثا

 .معناه في ما رفع لكنه الحدث يرفع لم  لوضوءه تجديده نقول  األول  وضوءه جدد أنه فلو ويطوف يصلي أن وله نعم: الجواب
 

 :آخر مثال
  كان إنسان

ً
 حدثه؟ أرتفع هل فتوضأ محدثا

 .ويطوف يصلي أن وله نعم: الجواب
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 فالغسلة السنة من وهو ثالثة أو مرتين العضو غسل لو لكن الحدث رفع بذلك فحصل فمرة مرة أعضاءه غسل توضأ ملا هو نقول 

 .الحدث معنى في ما رفعت انها يقولون  األولى الغسلة من ارتفع الحدث ألن الحدث رفعت عنها يقولون  ال والثالثة الثانية

  اعطني معناه، في وما الحدث رفع قالوا ملا الفقهاء مراد ما وقال سائل سألك فلو
ً
  معناه؟ في وما لقوله مثاال

 .الوضوء في والثالثة الثانية الغسلة هو:فالجواب
 

 :الخبث تعريف

 . إزالتها الشارع أوجب الذي املستقذرة العين هو
 .خبث والبول (الغائط)العذرة:مثال
 .عليها تصلي التي والبقعة والبدن الثوب من ازالتها تتم أن يجب

 .الخبث تزيل أن وإما الحدث ترفع أن إما فالطهارة
 :مثال

 -الحدث رفعت- األول  بشقه توضأت نقول  توضأت قال تطهر فالن يا نقول  بول  بقعة ثوبه على فرأى يصلي أن أراد إنسان

  النجاسات من عليها تصلي التي البقعة وتنظف بدنك وتنظف ثوبك تنظف أن البد إذن الخبث زوال:الثاني الشق
ل فقد النجس وأزال الحدث رفع فإذا  .الشرعية الطهارة حص 

 الصيام ركن على الحج ركن تقديم وفيه عنهما هللا رض ي عمر بن هللا عبد حديث الحديث بهذا الكتاب هذا هللا رحمه املؤلف صدر
 .الحج على الصيام تقديم هو واملشهور 

  وأن هللا إال إله أال شهادة خمس على اإلسالم بني) :والسالم الصالة عليه النبي عن قوله في
ً
 الزكاة وإيتاء الصالة وإقام هللا رسول  محمدا

 البخاري  رواه(رمضان وصوم والحج
 

 هللا رحمه املؤلف قال
 :هللا إال إله أال أن فشهادة

 .له شريك ال وحده هللا إال والعبودية األلوهية يستحق ال أنه والتزامه واعتقاده العبد علم

  التزامه-3اعتقاده-2العبد علم-1:أشياء ثالثة عندنا
 به والعمل الش يء تطبيق اإللتزامو --.داخلك في توقن وأن قلبك في تجزم أن:واالعتقاد--.حقيقته على الش يء إدراك:فالعلم--فرق  وبينها

 . هللا إال إله ال أن شهادة فهذه له شريك ال وحده هللا إال والعبودية األلوهية يستحق ال أنه والتزم واعتقد العبد علم فإذا .وتنفيذه

 
 ،وأن وحده هلل كلها لباطنةوا الظاهرة عباداته تكون  وأن تعالى هلل الدين جميع إخالص: العبد على ذلك فيوجب-هللا ،رحمه-املؤلف قال
 .الدين أمور  جميع في شيئا، به يشرك ال

خلص أن العبد على تستوجب التي هللا إال إله ال مقتضيات هي الثالثة هذه وأن وااللتزام واالعتقاد العلم على تعود:ذلك قوله:الشرح  ي 
 :وحده هلل كلها والباطنة الظاهرة عباداته تكون  وأن"وقوله.هلل عمله كل
 .والحج الصالة ،مثل:الظاهرة عباداتال

  تكون  أن البد والتوكل والخوف الرجاء مثل القلبية الداخلية: الباطنة العبادات
ً
 .وجل عز هلل فيها مخلصا

 
َنا َوَما) تعالى قال كما واتباعهم املرسلين جميع دين أصل وهذا:هللا رحمه املؤلف قال

ْ
ْرَسل

َ
ْبِلَك  ِمن أ

َ
ول   ِمن ق

س    ر 
 

وِحي ِإال
 
ْيِه  ن

َ
ه   ِإل ن 

َ
  أ

َ
هَ  ال

ََٰ
  ِإل

 
 ِإال

ا
َ
ن
َ
وِن  أ د  اْعب 

َ
 .األنبياء(ف
 .عليها املؤلف وتعليق هللا إال إله ال أن شهادة فهذه

 
 :هللا رحمه املؤلف قال
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 ب- والجن اإلنس- الثقلين جميع إلى وسلم عليه هللا صلى محمد أرسل هللا أن العبد يعتقد أن: هللا رسول  محمد أن وشهادة
ً
  شيرا

ً
 ونذيرا

 وطاعته به باإليمان إال واآلخرة الدنيا في صالح وال سعادة ال وأنه نهيه واجتناب أمره وامتثال خبره بتصديق وطاعته التوحيد إلى يدعوهم
  والناس والولد النفس محبة على محبته تقديم يجب وأنه

ً
 .جميعا

 
 - والجن اإلنس- الثقلين جميع إلى وسلم ليهع هللا صلى محمد أرسل هللا أن العبد يعتقد أن:"قوله:الشرح

ً
  بشيرا

ً
 "ونذيرا

 .والنذاره البشارة ←الرسل جميع مهمة بل وسلم عليه هللا صلى مهمةالنبي هي هذه

 
 "وطاعته به باإليمان إال واآلخرة الدنيا في صالح وال سعادة ال وأنه:"وقوله

 جوفاء سعادة فهي السعادة يظهر العاص ي أو الكافر كون  من نراه وما المالس عليه رسوله وطاعة باهلل اإليمان في الحقيقة السعادة
 .مؤقته

 
  والناس والولد النفس محبة على محبته تقديم يجب وأنه:"وقوله

ً
 ".جميعا

  تقدم ال أن يجب
ً
  السالم عليه النبي محبة على أحدا

  وجل عز هللا محبة فتقدم
ً
 أوال

  السالم عليه النبي محبة ثمة
ً
  ثانيا

 .أجمعين والناس الولد ومحبة نفسك محبة على
 

 :هللا رحمه املؤلف قال
 الهدى من دينه عليه أشتمل وبما العالية واألخالق الكاملة العلوم من عليه هللا جبله وبما رسالته على الدالة باملعجزات أيده هللا وأن

 . والدنيوية الدينية واملصالح والحق والرحمة

 .أعلم وهللا والنهي واألمر األخبار في الحق من فيه بما العظيم القرآن هذا: الكبرى  وآيته
 

 " :رسالته على الدالة باملعجزات ايده هللا وأن:"الشرح
 .يديه بين املاء نبع-3.واملعراج اإلسراء-2. كونية آية هذه- القمر انشقاق-1؟-السالم عليه-رسالته على آية اعطنا

 
 
 "العظيم القرآن هذا: الكبرى  وآيته:"ج

 .الدنيا آخر إلى باقية آية ألنه املؤلف خصه العظيم القرآن

 ": والنهي واألمر األخبار في الحق من فيه بما"
 .وصدق حق أخبار كلها وغيرهم األنبياء قصص من اخباره في الصدق يعني

 
  بالعدل يكون  فيها الحق والنهي واألمر

ْت ) م 
َ
  َوت

 
ِلَمة

َ
َك  ك   َرِب 

ً
  ِصْدقا

ً
 ١١٥ماألنعا(َوَعْدال

  أي
ً
  األخبار في صدقا

ً
 .األحكام في وعدال

  
 .املياه في فصل

 ":عليها تتقدم شروط فلها الصالة وأما:" هللا رحمه املؤلف قال

 .عليها تتقدم سابقة شروط لها اإلسالم أركان من الثاني الركن الصالة
 

 .الطهارة فمنها: قوله

  كانت سواء طهارة من صالة لكل فالبد
ً
  أو نفال

ً
 .الجنازة صالة مثل ركوع لها ليس أو ركوع لها كانت سواء فرضا
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ور   بغير  أحدكم صالة هللا يقبل ال) وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما:قوله ه 

 
 .تطهر بغير يعني(ط

هور  بين الفرق  ما
 
هور  الطاء بضم ط

َ
 الطاء؟ بفتح وط

هور 
 
 .األعضاء غسل وهو الفعل بمعنى الطاء بضم ط

هور 
َ
 .به َيتطهر الذي املاء اسم ءالطا بفتح وط

حور  الصفةمثل هذه على كان ما كل في قاعدة وهذه  .وَسحور  س 

 
 : هللا رحمه املؤلف قال

 .األصل وهي باملاء الطهارة احدهما: نوعان والطهارة
 قال كما طاهر بش يء ريحه أو طعمه أو لونه تغير ،ولو واألخباث األحداث ،يطهر طهور  فهو األرض من نبع أو السماء من نزل  ماء فكل
 .صحيح وهو السنن أهل رواه(ش يء ينجسه ال طهور  املاء إن) وسلم عليه هللا صلى النبي

 
  طهور  كله هذا األرض من ينبع أو السماء من ينزل  الذي فاملاء :الشرح

 . تسأل وال به تتوضأ
 .معناهما بنا مر وقد واألخباث األحداث يطهر

 .السنن أهل رواه(ش يء ينجسه ال طهور  املاء إن) وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما طاهر بش يء ريحه أو طعمه أو لونه تغير ولو" قوله
 

 فتغير شاهي ورقة أو الصفرة من ش يء فيه فاصبح فيه وقعت زعفران ورقة مثل. طاهر بش يء لونه تغير لو أشكال ال به توضأ نقول 
 .يضر ال هذا نقول  ريحه وكذلك املعروف املاء ليس طعمه

 
 .عليه باق املاء مسمى يزال ال أن(لونه تغير ولو)من املراد ألن ملاذا؟ يجوز  بالشاهي؟ال نتوضأ أن يجوز  هل

 .اسمه على باق وهو ريحه أو طعمه أو لونه تغير لو انتبه ذنإ.ماء وليس شاهي اسمه فهذا

 
 :مثال
 به؟ ضأيتو  الحبرفهل بلون  لونه فصار حبر نقطة فيه ووقعت ماء عنده أنسان هذا

 .األسم هذا عن يخرج ولم ماءً  يزال ال ألنه به يتوضأ نعم: الجواب
 به؟ يتوضأ هل صدآ فيه واللون  الطعم اآلن بالصدأ وتأثر قديم بالبيت خزان عنده أنسان هذا
 .األسم هذا عن يخرج ولم ماءً  يزال ال ألنه به يتوضأ نعم

 
 .اجتنابه جيبي نجس فهو بنجاسة أوصافه أحد تغير فإن:"املؤلف قال

 
 الحكم؟ فما فيه وقع بول  الصفرة هذه ولكن بصفرة لونه تغير نجس بش يء تغير هناو  الشرح
 .اجتنابه يجب

  أو  كثيرا ً←  كان سواء  بنجاسة ريحه أو لونه أو املاء طعم تغير اذا
ً
 .فيه مؤثرة النجاسة مادامت نتركه←قليال

 
 :مثال

 نعمل؟ فماذا كبير الخزان كان وول حتى ريحه فتغير الخزان في حمامة سقطت
 .أجتنابه يجيب نجس املاء هذا أريقوا نقول 

 
َو )تعالى لقوله:واألباحة الطهارة األشياء في واألصل:قوله ِذي ه 

 
َق  ال

َ
ل
َ
م خ

 
ك
َ
ا ل ْرِض  ِفي م 

َ ْ
 ٢٩البقرة(َجِميًعا األ

 بنجس ليس أي:الطهارة
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 .محرم ليس:اإلباحة

 :عامة قاعدة هذه
 .استثناء غير من ش يء كل في ألباحةوا الطهارة األصل

 .طاهر أنه األصل←نجس؟ أم طاهر املاء هذا هل اإلنسان شك إذا
 .طاهرة←نجسة؟ أم طاهرة األرض هذه هل
 .طاهر فهو←:بقعة   أو ثوب   أو ماء   نجاسة في املسلم شك إذا

  يسمع حتى ينصرف ال:)وسلم عليه هللا صلى النبي قال
ً
  يجد أو صوتا

ً
 هعلي متفق(ريحا

 
 اآلنية باب

 
 الطهارة؟ في اآلنية باب عالقة ما
  التراب وضع ربما التيمم في وكذلك إناء في إال حفظه يمكن ال واملاء باملاء يتطهر سوف اإلنسان ألن

ً
 .إناء في أيضا

 
 : اآلنية
 األصل فضة من أو ذهب من أو يك،،بالست زجاج أو نحاس أو حديد من تكون  وقد كبيرة أو صغيرة تكون  وقد األوعية هي واآلنية إناء جمع
 .الفضة وآنية الذهب آنية األواني من يستثنى مباحة طاهرة األواني جميع أن
  الدهان جهة على والفضة الذهب من ش يء فيها التي األواني تجوز  ال

ً
رصع قطع فيه توضع يعني يرصع أو مثال

 
 التجميل جهة على فيه ت

  .والتزيين
 . والفضة الذهب من كثير أو قليل ش يء فيه ما يجوز  ال

  دهناه ثم نحاس من أو حديد من أناء عندنا:مثال
ً
  دهنا

ً
  كان وأن الدهان ألن يجوز  ال←فيقال أوبذهب بفضة خفيفا

ً
 داخل لكنه يسيرا

 .املنع في
 .مالاستع ومقام وشرب أكل مقام املقام واألنثى الذكر بين نفرق  حتى تحلي مقام ليس فاملقام واألنثى الذكر ذلك يشمل

 تأكلوا وال والفضة الذهب آنية في تشربوا ال) وسلم عليه هللا صلى قوله والشرب األكل في  والفضة الذهب آنية استعمال تحريم في النص
 .عليه متفق (اآلخرة في ولكم الدنيا في لهم فإنها صحافها في

 وسلم عليه هللا صلى النبي قول 
 .الذنوب كبائر من وأنه حريمالت النهي في األصل(تأكلوا وال()تشربوا ال)
 

 :قاعدة

 .الذنوب كبائر من يكون  خاصة عقوبة عليه رتبت ما أن
  والدليل← الرخصة تأتي فهنا←للحاجة( الفضة) من اليسير يستثنى

ْعِب  مكان فاتخذ انكسر، وسلم عليه هللا صلى النبي قدح أن: )عنه تعالى هللا رض ي مالك بن أنس حديث  .بخاري ال(فضة من سلسلة الش 
 

 :األستثناء ضوابط
 يسير-١

 .الذهب دون : الفضة من يكون -٢
 .لحاجة-٣
 

 البيوت؟ بها تجمل التي كالتحف للزينة والفضة الذهب أواني اتخاذ يجوز  هل
 .خالفية املسألة

 :نقول  فعليه عام← فالنهي ممنوع االتخاذ← يجوز  ال أنه هللا رحمه السعدي الشيخ املؤلف كالم
 . االتخاذ←يسمونه ما وهو وغيره والشرب األكل في والفضة الذهب يةآن استعمال يحرم
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 األقرب القول  الشارح" الدهش" الشيخ رجح
 . والشرب األكل في يستعمل كان ما والفضة الذهب آنية من املحرم أن

  به ليجمل يستعمل ما فإن وعليه
ً
 هذا في حرج فال البيت في مكانا

 .رخصة فهناك
 يشرع؟ يليق؟هل ؟هل هذا ينبغي هل لكن

 لقمة يجدون  ال املسلمين من وكثير والفضة الذهب بإواني بيته يجمل حتى الدرجة هذه إلى نفسه يترف أن لإلنسان ينبغي وال يشرع ال
 العيش
 .محرم نقول  ال لكننا

 والفضة؟ الذهب آنية من الوضوء حكم ما
 . يجوز  ال هللا رحمه السعدي الشيخ املؤلف قال

 .يشرب ولم يأكل لم دام ما حرج ال نيالثا القول  وعلى
 .الحاجة قضاء وآداب االستنجاء باب
 :مسألتان الباب في

 
 
ً
 :االستنجاء: أوال
 .الش يء قطع هو والنجو النجو من وهو

 .املاء باستعمال( السبيلين من الخارج إزالة) النجاسة قطع :ومعناه

 .الجمار باستعمال(لينالسبي من الخارج إزالة)النجاسة قطع وهو: االستجمار:ثانيا
 .حاجته اإلنسان فيه يقض ي الذي املكان هو:الخالء

 :سمي ربما كثيرة مسميات وله
ً
  حماما

ً
 .الحاجة قضاء ،دار ،حشا

 بين يميز أن العلم لطالب البد
 .أصحابه مراد غير على الكالم ينزل  ال حتى والحديثة القديمة اإلطالقات 

 .االستحمام مكان على يطلق قديما بينما الحاجة قضاء انمك هو الحاضر عرفنا في عندنا فالحمام
 قضاء وليس االستحمام مكان مرادهم أن عرفت الحمام دخول  يكره أو  الحمام دخول  يجوز  ال أنه بعضهم كالم في معك مر إذا ولذلك
 ال ما على عينه ووقعت عورة إلى ظرن دخلها إذا فربما عامة تكون  ما واشبه فيها يغتسلون  حمامات عندهم الوقت ذلك في ألنهم الحاجة

 .يليق

 
 الحاجة قضاء آداب

 " يستحب" أي يسن-١
ً
 .اليسرى  رجله يقدم أن الخالء دخل إذا

بث من بك أعوذ إني اللهم".)هللا بسم" قول  يسن-٢
 
 (.والخبائث الخ

 .الخالء دخول  أراد متى؟إذا
 مستحبة التسمية

 
. شاكر أحمد الشيخ حسنه(هللا بسم قول  الخالء دخل إذا آدم أبن وعورات الجن أعين ببن ما ستر)وسلم عليه هللا صلى النبي لحديث

  .التسمية من الفائدة فعرفنا
بث من بك أعوذ إني اللهم ويقول  يبسمل( العمران خارج)الخالء في كان إذا

 
 .يريده الذي للمكان وصل إذا والخبائث الخ

  الخالء من خرج إذا السالم عليه أنه عنها هللا رض ي عائشة لحديث( غفرانك) ل ويقو  اليمنى رجله يقدم الخالء من خرج إذا يسن-٣

 
 (.غفرانك) قال
 غفرانك؟ يقول  ملاذا
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 املعنوي  األذى من هللا يخلصه أن بسؤال اتبعه الحس ي األذى من تخلى فلما جوفه في الذي الحس ي األذى من فتخلى حاجته قض ى ألنه
 .واملعاص ي الذنوب أذية من
 .وعافني األذى عني أذهب الذي هللا حمدال قول -٤

 .فيه إشكال ال اإلنسان قاله فلو الشارح يقول  تضعيفه ←على واألكثرون صحته حيث من خالف محل الذكر هذا
 .اليمنى وينصب اليسرى  رجله على جلوسه في يعتمد-

 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن يثبت لم فالحديث يقويه ما هناك وليس ضعيف حديثها ألن عليها عمل ال املذكورة الكيفية هذه
 .شجر أو جدار من غيره أو بحائط ويستتر-٦
 .الفضاء في كان إن يبتعد-٧

 استتاران عندنا
رى  ال أن:األول  رى  فال شخصه ي    ي 

ً
 املغيرة ذكر حاجته قضاء أراد عندما رسلم عليه هللا صلى النبي أن وذلك الناظرين عن يتوارى  إطالقا

 .سنة هذه←أحد يراه ما عني توارى  حتى انطلق نهأ عنه هللا رض ي
 . واجب حكمه وهذا←←العورة نظر عن استتار وهو:الثاني االستتار:الثاني

 : حاجته يقض ي أن( حرام) يعني يحل ال

 .الناس طريق في
  كان سواء

ً
  طريقا

ً
 . سيارت طريق أو دواب أو أناس طريق كان وسواء قلة أو بكثرة مطروقا

 .اسالن جلوس محل أو
 الناس؟ يجلس أين
 . الحي من زواية أو الطريق في مكانا، يتخدون  ربما

 . املثمرة األشجار تحت أو
 .الناس به يؤذي محل أو

وا : )وسلم عليه هللا صلى النبي حذر ولذلك سبق ما كل يشمل تعميم هذا ق  ْيِن  ِات 
َ
ان ع 

 
وا ، الل

 
ال
َ
اِن  َوَما : ق

َ
ان ع 

 
ول  َيا الل   َرس 

 
اَل ؟ اّلل

َ
ِذي : ق

 
 ال

ى
 
ل
َ
ِريق ِفي َيَتخ

َ
اس ط ْو  الن 

َ
همْ  ِفي أ

 
 .مسلم صحيح( ِظل

 .الناس لعنة فيكسب القضية هذه في يتساهل الناس بعض

 .الحاجة قضاء حال أواستدبارها القبلة استقبال حكم
 متفق (غربوا أو شرقوا ولكن تستدبروها وال بول  وال بغائط القبلة تستقبلوا فال الغائط أتيتم إذا: )-وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول  قال
 .عليه
 نستدبرها؟ وال القبلة نستقبل ال ملاذا
 .الجهة هذه إلى وتبول  جهة إلى تصلي أن يليق ال محترمة الجهة هذه ألن

 .املسألة في أقوال ثالثة وللعلماء
 :األول  القول 
  القبلة استدبار أو استقبال يحرم

ً
 .الخالء أو البنيان في كان إذا مطلقا

 .البخاري (وغربوا شرقوا ولكن غائط وال ببول  تستدبروها وال القبلة تستقبلوا ال)عنه هللا رض ي أيوب أبي لحديث
 .منسوخ والحكم انتهت املسألة وهذه
 :الثاني القول 

  ورقيت) قال عنهما هللا رض ي عمر ابن لحديث البنيان في فقط القبلة استدبار يجوز 
ً
 عليه هللا صلى النبي رأيتف حفصة بيت على يوما

 .ومسلم البخاري  رواه(الكعبة مستدبر الشام مستقبل حاجته يقض ي وسلم

 .هللا رحمه عثيمين ابن الشيخ رجحه القول  وهذا
 :الثالث القول 
 نستقبل أن وسلم عليه هللا صلى النبي نهى)قال عنه هللا رض ي جابر لحديث الصحراء دون  البنيان في واستدبارها القبلة استقبال يجوز 

 (.يستقبلها بعام يقبض أن قبل فرأيته ببول  القبلة
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 . للناس توسعة فيه القول  وهذا

 
 : حاجته قض ى فإذا

 :املحل تنقي ونحوها أحجار بثالثة استجمر
 ؟ ثالثة من البد هل
ستجمر أن نهى مسلم في ثبت كما وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ثالثة من البد نعم  .حجارأ ثالثة من بأقل ي 

 .ثالثة كمل: نقول  فماذا بمرتين أو واحدة بمرة املحل نظف فإذا
 الحكم؟ فما املحل ينق ولم بثالث استجمر إن

  تضيف أن السنة: نقول  برابعة املحل نقى إذا ثم الرابعة من البد
ً
 .خمسة فتكون  وترا

 .املحل ينقي بما الخ... والقماش واملنديل كالخشب الحجارة نحو:ونحوها أحجار بثالثة
 . محترمة أوراق أو طعام من حرمه له ما كل وكذلك السالم عليه النبي عنه نهى كما والعظام بالروث يستجمر وال

 
 :باملاء استنجى ثم: وقوله
 .التنظيف في أبلغ أنها شك وال املاء ثم الحجارة يستخدم أن املؤلف يرى 
 دليل؟ عليها هل لكن

وَن  ِرَجال   ِفيِه :) قباء أهل يف وجل عز هللا قوله أن هذا في يذكرون ِحبُّ ن ي 
َ
وا أ ر  ه 

َ
   ۚ   َيَتط

 
ِحبُّ  َواّلل ِريَن  ي  ِ

ه 
 
ط
 ْ
 ١١٨التوبة(امل

  عليكم وجل عز هللا اثنى ملا(تصنعون  ماذا) سألهم عليهالسالم النبي أن
وَن  ِرَجال   ِفيِه ) ِحبُّ ن ي 

َ
وا أ ر  ه 

َ
 . ضعيف لحديثا هذا لكن املاء الحجارة يتبعون  أنهم فذكروا(َيَتط

 :والصواب
 للتنظيف؟ وأتم أنقى أيهما النظر حيث من لكن باملاء الحجارة اتباع على دليل هناك ليس أنه

 .حديث ذلك في يثبت لم الدليل حيث من لكن لألفضلية← وهذا باملاء يستنجي ثم يستجمر أن بينهما الجمع:الجواب

 . احدهما على باألقتصار ويكتفي
 خير أن نقول  بذلك تطيب ال نفسه كانت وأن املاء إليها يضيف أن بالالزم وليس املحل نقى إذا مرات ثالث بالحجارة باإلستجمار فيكتفي
 عليه يصب أن املغيرة وأمر جاء ثم  حاجته قض ى عنه وتوارى  ذهب ملا املغيرة حديث في فإنه وسلم عليه هللا صلى النبي هدي الهدي
 .كافي الحجارة استعمال أن على يدل فهذا املاء عملاست أنه الحديث في يذكر ولم ليتوضأ

 
؟ البول  حكم ما 

ً
 قائما

 .والنجاسة الرشاش من أمن إذا جائز
 

 (.النجسة واْلشياء النجاسة إزالة) فصل

 
 
 .املحل عن عينها تزول أن النجاسات جميع غسل في يكفي 

 العبن؟ تزول أن معنى ما
  نرى  الف ننظر بحيث النجاسة ذات تزول أن:الجواب

ً
 كانت سواء  النجاسة وتذهب املكان يطهر حينئذ املحل عن أثرها زال فإذا منها شيئا

  .البقعة أو الثوب أو البدن في

  النجاسة غسل جميع في يشترط لم الشارع
ً
 .الكلب نجاسة في إال عددا

  بالتراب إحداها مرات سبع الكلب فيه ولغ الذي اإلناء يغسل أن:الكلب نجاسة غسل

 .عليه متفق والحديث مرات سبع الغسل هذا يكرر  ثم املاء عليه يصب ثم اإلناء في التراب يوضع بحيث األولى الغسلة في التراب عويوض
 :النجسة األشياء

 .منها املكان يتطهر أن والبد نجسة:وعذرته اآلدمي بول -١
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 ٣ املائدة(والدم امليتة عليكم حرمت) األدمي وغير األدمي من نجس الدم أن املؤلف يرى :الدم-٢

 .واحدة نقطة كان ولو الدم أصابه ما تنظيف فالواجب
 .السبيلين من خرج ما إال←طاهر األدمي دم أن املسألة في الصحيح القول 

ستكره ألنه التنظيف باب من يكون  غسله لكن بنجس ليس رجلك في او  يدك من دم خرج أن هذا وعلى  .م 
 .صحيحة فصالتك مد نقطة فيه ثوب أو غترة في صليت فإذا
  أو ميتة يكون  أن إال) تعالى قال حية التزال وهي البهيمة من يخرج الذي هو:املسفوح الدم

ً
  دما

ً
 .١٤٥ األنعام(مسفوحا

 .مسفوح دم الذبح عند البهيمة من يخرج الذي الدم فعليه
 صفرة القدر فعال اللحم طبخوا ربما أنهم ذكرت أنها) عنها هللا رض ي عائشة عن ثبت ملا طاهر فإنه والعروق اللحم في يبقى الذي الدم
 (.الدم

 :.والنجاسة الطهارة حيث من الدماء حكم
عفى نجس الدم  .يسيره عن وي 
 .نجس فإنه السبيلين من يكن مالم طاهر أنه فحكمه اآلدمي من كان إن أنه

 .يضر وال  طاهر فإنه العروق في أو اللحم في يكون  الذي والدم نجس حية البهيمة و يخرج الذي الدم هو املسفوح الدم
 .نجس فهو أكله محرم حيوان كل وروث بول  النجاسات ومن -٣

  فالنمور  نجسة كلها فالسباع
ً
 .نجسة كلها هذه والذئاب والكالب مثال

 (.والطوافات عليكم الطوافين من إنها بنجس ليست إنها) السالم عليه النبي لقول  الهرة منها ويستثنى
 :سةالنجا على الدليل

ئل السالم عليه النبي أن  حكمه؟ ما والسباع الدواب من ينوبه وما املاء عن س 
 (.الخبث يحمل لم القلتين املاء بلغ إذا) السالم عليه النبي فقال

 
 الحديث؟ معنى ما

 - القلتان وما قالوا- قلتين املاء بلغ اذا ،يعني( :قلتين املاء كان إذا) قال
ً
 هنا قرب خمس مقدار مكان يف جمعت ،فإذا قرب خمس-تقريبا

 ؟ الخبث جاءه أين من(الخبث يحمل لم) قلتين املاء بلغ
ئل مما جاءه:الجواب ) السالم عليه النبي قال فلما نجسة السباع أن الداللة وجه فهدا( والسباع الدواب من ينوبه ما)  الحديث في عنه س 

 .نجاسة فيها أي خبث فيها املاء هذا تنوب التي السباع أن على دل(الخبث يحمل لم

 
  كان سواء اآلدمي ميتة إال نجسة امليتات-٤

ً
  أو مسلما

ً
كرم آدم فابن كافرا  . طاهرة وميتته م 

  ينجس ال املؤمن)السالم عليه النبي قال والدليل
ً
  أو حيا

ً
 (.ميتا

 .املذكاة الغير هي:امليتة
 .اصطياد وال(ذبح)ذكاة غير من أنفه حتف مات ما:امليتة ضابط

 
ً
  .ماتت حتى ،مرضت ماتت حتى ضربت شاة أو ماتت ثم انخنقت مثال
 ؟ ميتة هذه هل لضيوفه شاة ذبح إنسان عندنا مثال

 . مذكاة فهي بذبحها قام ألنه ميتة ليست

 .طاهر أنه حكمه: سائلة له نفس ال ما
 له؟ نفس ال كيف

 .الدم بها يريدون  السائلة النفس: الجواب
 إناء في الذباب وقع إذا) السالم عليه النبي قول  والدليل كالذباب،البعوض طاهر أنه فحكمه اتم ثم دم فيه ليس حيوان وجد فإذا

 (.الحديث آخر إلى..ليخرجه ثم فليغمسه أحدكم

 .ماتت ولو طاهرة فإنها األسماء تعددت مهما حالل فإنه البحر في يكون  ما وكل طاهر والجراد السمك
 .ماجة وابن أحمد رواه(.والطحال فالكبد الدمان وأما والجراد فالحوت: يتتانامل ،أما ودمان ميتتان لنا أحل:)الدليل
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 الخلصة

 :هي نجسة ليست امليتتات من مستثناة أشياء عدة عندنا أن
 .اإلدمي ميتة:األولى

 .سائلة له نفس ال ما:الثانية
 . والجراد السمك:الثالثة

 .طاهرة فهي: وأبوالها املأكولة الحيوانات أرواث
 .وألبانها أبوالها من ويشربوا الصدقة إبل إلى يخرجوا أن السالم عليه النبي أمرهم الذي العرنيين حديث: يلالدل
 .طاهر اآلدمي مني

  يغسله السالم عليه النبي وكان طاهر اإلنسان فاصل
ً
  املالبس من ويفركه رطبا

ً
 إزالة باب من وليس العامة النظافة باب من وهذا يابسا

 .النجاسة

  .لشهوة الطعام يأكل لم الذي الصغير ل بو  حكم
 .مخففة نجاستة لكن و: نجس
 .يكفي وهذا الفرش أو الثوب هذا على رشه ثم يدك في ماءً  خذ يعني(الرش) أي النضح فيه يكفي

 .صغير غالم بول  أنه,الصغير الغالم بول  في النضح قيود
  .لشهوة الطعام يأكل لم أنه
نظر فإنه لشهوة أكله إن   بوله يكون  يأكل وصار لشهوة أكله فإن ورضاعه أكله من للغالب ي 

ً
 .نجسا

  يأكل لكنه الحليب فيه الغالب كان أن
ً
 .مخففة فنجاسته للغالب فالحكم أحيانا

 
 نجس الكبير بول  حكم
 . ويغسل نجس( الصغيرة البنت)الجارية بول  حكم

 (.الغالم بول  من ويرش الجارية بول  من يغسل:) والدليل

 
 :والجارية الغالم بول  بين لتفريقا من الحكمة

 .التفريق بسبب أعلم هللا فنقول  بضابط ليس وهذا الجارية بخالف التخفيف فيناسب حمله يكثر الغالم إن العلم أهل قال
 

 (.أثره يضرك وال املاء يكفيك) الحيض دم في لخولة السالم عليه لقوله والريح اللون  بقاء يضر ولم املحل طهر النجاسة عين زالت إذا

 
 ش يء؟، بأي النجاسة عين زالت إذا

 .تزول نقول  والهواء بالشمس تزول ربما ولكن باملاء األصل
  جديد مطهر آخر بمطهر النجاسة غسل فلو

ً
 .طاهر املحل فإن عينها زال إن نقول  مثال

 الشارع خفف هذا ريح أو لون  من فاألثر( أثره يضرك وال املاء يكفيك) الحيض دم في لخولة السالم عليه لقوله يضر ال والريح اللون  بقاء

 .املحل من القائمة العين بزوال والعبرة فيه
 

 .والجبيرة الخفين على املسح في فصل

 .شاء إن عليهما مسح ونحوهما خفان عليه كان فإن
قابلهما الجلد من مصنوعان: الخفان  الجلد من مصنوعة تكون  أن بالزم وليس الحاضر وقتنا في بالجزمة نسميه ما الحاضر عرفنا في وي 

 .غيره أو الجلد في سواء ثابت فالحكم البالستيك أو القماش من تكون  فقد
 .وتدفيها الرجل تسخن ألنها بالتساخين سميت وربما الشراب هما:الجوربين أو الجورب مثل الخفين نحو:ونحوهما

 .تمسح ال شئت وإن مسحت شئت إن مخير إنك:معناها هذه املشيئة:شاء إن عليهما مسح

 .رخصة أنه الجوربين على واملسح الخفين املسح أن هذا من فعلم
 رجلك؟ تغسل أن أو املسح الجورب او الخف البس كنت أن األولى هل
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 :الجواب
 مكشوفة كانت وإن املسح حقها في فاألفضل جورب أو بخف مستورة كانت فإن الرجل حال بحسب األفضل إن:تيمية ابن قاله ما األصح

 . القدم حال حسب على العمل السنة.الغسل حقها في فضلفاأل 

 .للمسافر بلياليها أيام ثالثة.للمقيم وليلة يوم املسح مدة
 وليلة ويوم للمسافر بلياليهن أيام ثالثة وسلم عليه هللا صلى النبي جعل) قال أنه عنه هللا رض ي طالب أبي بن علي حديث الدليل
 .مسلم(.للمقيم

 .هللا رحمه املؤلف عند فينالخ على املسح شروط
 .طهارة على يلبسهما ،أن-١

 صب ملا وسلم عليه هللا صلى النبي أن والدليل الجوربين أو الخفين يلبس ثم قدميه ويغسل يتوضأ أن البد وضوء طهارة ماء طهارة أي

 ادخلتهما فإني دعهما) قال خفيه ألنزع أن ويتفأه املغيرة قال وسلم عليه هللا صلى خفين لبس قد وكان ليتوضأ املاء شعبة بن املغيرة عليه
 (.طاهرتين

 .هللا رحمه عنده الراجح هو وهذا آخر شرط يبين ولم املؤلف شرط هو هذا

 .الخفين على للمسح الفقهاء وضعها التي اآلخرى  الشروط
 .مخرق  غير الجورب أو الخف يكون  أن-1

 .الراجح هو وهذا شقوق  أو خروق به كان أن الجورب او الخف على املسح جواز يرى  املؤلف
 ".تسقط ولم بالقدم تعلقتا ما عليهما امسح" هللا رحمه سفيان قال كما الحالة هذه في والضابط

  الخف يكون  أن-2
ً
  يعني صفيقا

ً
 .شفاف غير ثخينا

 .الخفيفة الجوارب على املسح يجوز : الراجح هو وهذا تحته ما يظهر كان ولو الشفاف الخفيف على املسح يرى  هللا رحمه املؤلف
 .األصغر الحدث في إال الجوربين أو الخفين على يمسح ال

 شاء إن يخلعهما وال فيهما وليصل عليهما فليمسح خفيه ولبس أحدكم توضأ إذا)السالم عليه النبي قال عنه هللا رض ي أنس عن الدليل

 .وصححه الحاكم رواه(.جنابة من إال
 .األصغر الحدث في يكون  فاملسح الغسل توجب الجنابة ألن

 . الجبيرة على املسح

 .نحوه أو قماش من لفافة تكون  أو املكسور  العضو لتثبيت كسر على الجبس من من تكون  أن إما:الجبيرة
 .الجبيرة على املسح شرط

 .الغسل يضره أن-1
  ألنه

ً
 . الحالة هذه في املسح يجوز  فال ويغسل يخلعهما أن  مانع هناك ليس لكن املفصل لشد العضو لشد الجبيرة توضع أحيانا

 :دواء جرحه على يكون  أن-2
  يستفد ولم باملاء لذهب الدواء هذا غسل ولو دواء جرحه على إنسان هذا

ً
 الذي الدواء هذا على امسح له نقول  الحالة هذه ففي شيئا

  .الجرح هذا على وضع

 .واألصغر األكبر الحدث في الجبيرة على يمسح
 متى؟ إلى

 .يبرأ حتى
 

  ألةمس
 

  جرحه املجروح بالعضو أو املكسور  بالعضو تكتفي لم الجبيرة لكن رجله في أو يده في كسر على جبيرة وضع أنه لو أرايت
ً
 نصف في مثال

 الحكم؟ فما املرفق إلى الكف مفصل من ذراعه كل ولفوا املستشفى إلى ذهب لكن الذراع
 يسير؟ جزء في إال يحتاج ال أنه مع هذا كل على يمسح هل
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 :الجواب
  والجبيرة الجرح يحتاجها دام ما الكثيرة اللفة نقول 

ً
 األصل حكم تأخذ فهذه ذلك أشبه وما اللفافة وكبرت شدها طول  إذا إلى تثبت ما مثال

  ألن كلها عليها يمسح أن مانع فال
ً
 .  الجبيرة هذه تثبيت إلى نحتاجه الثاني والجزء الجرح يحتاجه منها جزءا

  العضو يحتاجها هذه أن تبين ألنه الجميع لىع يمسح أن: فالحكم
ً
 .كامال

 .هذا على دليل وال مفاجئة تأتي الجبيرة ألن.طهارة على الجبيرة وضع يشترط ال

 .الجبيرة على واملسح الخفين على املسح بين الفرق 
شترط أنه -١  .الجبيرة بخالف طهارة على يلبسهما أن الخفين على املسح في ي 
 وليلة، يوم للمقيم باأليام، مؤقت بالشرع فهو الخفين على املسح أما بالبرء، موقت هو بل باأليام، مؤقت غير ائرالجب على املسح -٢

 .بلياليها أيام ثالثة وللمسافر
  تمسح الجبيرة-٣

ً
  .ظاهره بمسح فيكتفى الخف بخالف جميعا

 .األصغر الحدث في فقط الخف على واملسح واألكبر األصغر الحدثين في عليها يمسح الجبيرة -٤

 .بقيته عن ويكفي ظاهره يمسح فإنه الخف بخالف املكشوف العضو من بقي ما ويغسل تمسح الجبيرة أن-٥
  الواحد العضو في يجمع ربما

ً
  مسحا

ً
 متى؟ وغسال

 الواجب؟ ما ذراعه من جزء على جبيرة وضع يعني: العضو تستوعب لم الجبيرة كانت إذا:الجواب
  .املكشوف البارز  الجزء يغسل وأن رةالجبي يمسح أن:الجواب

 
 الوضوء نواقض باب

 
 .مطلقا السبيلين من الخارج-١

 .الكثير الدم-٢
 .ونحوه بنوم العقل زوال-٣
 .الجذور  لحم أكل-٤

 .بشهوة املرأة مس-٥
 . الفرج مس-٦
 .امليت تغسيل-٧

 .األعمال تحبط وهي الردة-٨
  عنها ويعبر الوضوء مفسدات: واملراد ناقض جمع نواقض

ً
 .الوضوء بمبطالت أيضا

 
  السبيلين من الخارج: أوال

ً
 :مطلقا

 
 .والغائط البول  مخرج هما:السبيالن

 
ً
  كونه من وال الكثرة وال القلة حيث من ال للخارج تنظر ال إنك تعني: مطلقا

ً
 حصاة السبيلين أحد من خرج لو كما معتاد غير أو معتادا

  خرج سواء السبيلين أحد من خرجهفأ جوفه من أدخله قد كان ش يء أو صغيرة
ً
  أو جافا

ً
 .ناقضة كلها هذه مبلال

 
 
ً
 :ونحوه الكثير الدم:ثانيا

 
 .العرف مرجعه ما الكثير
 القيء  الدم نحو ما: ونحوه
  كان أن فالقيء

ً
 .للوضوء ناقض ونحوه الكثير الدم أن وهو هللا رحمه ورجحه املؤلف اعتمده ما وهذا للوضوء ناقض يكون  فإنه كثيرا

  نحوه وال الدم أن يرى  ال أنه التحقيق أهل فيه وافق للمؤلف آخر قول  وجد ولكن
ً
 .ناقضا

 :مذهبان للمؤلف إذن
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 .للوضوء ناقض ونحوه الكثير الدم أن وهو السالكين منهج في اختاره الذي:األول  القول 

 بناقض ليس نحوه وكذلك لكثيرا أو القليل الدم أن وهو(املختارات) كتابه في ترجيحه على نص الذي:الثاني القول 
 .فيه عليه يعتمد دليل ال ألنه ملاذا؟ 

  أصابعه أطراف في وجد ثم الشفتين من تيسر ما ويمزق  بشفتيه يعبث وصار توضأ إنسان مثال
ً
 أو صحيح وضوئه حكم ما الدم من بلال

 صحيح؟ غير
 ملاذا؟ وباق صحيح وضوءه: الجواب
 .بناقض سلي الراجح القول  على الدم ألن:الجواب

 
 
ً
 ونحوه بنوم العقل وزوال:ثالثا

 
 . فتوضأ تصلي أن أردت إذا:نقول  حوله ما يدري  وال عقله فزال نام إنسان: بنوم العقل زوال
 الصحيح في ثبت ما وببن هذا بين نجمع كيف

 فيصلون  رؤوسهم خفقت حتى النوم غلبهم وربما وسلم عليه هللا صلى النبي مع العشاء صالة ينتظرون كانوا عنهم هللا رض ي الصحابة أن) 
  لهم أن)الحديث الفاظ بعض وفي( يتوضؤون وال

ً
 (.وسلم عليه هللا صلى النبي مع ويصلون  الصالة تقام ثم شخيرا

 هذا فإن بنفسه لحس أحدث ولو حاله يعرف اإلنسان كان فإذا يحدث لم أنه احتمال يعني الحدث مظنة بنوم العقل زوال أن :الجواب
  نفسك من هذا تعرف وأنت غطيط له سمع أو  رأسه خفق ولو حتى ضوءهو  ينتقض ال

ً
 وغاب الدنيا من خرجت إنك وتشعر تنام فاحيانا

 .الوضوء ينقض ال حكمه؟ ما الصفة بهذه النوم هذا←لشعرت احدثت ولو بحاستك ممسك لنك عقلك
 .الوضوء ينقض الذي هو بنفسه اإلنسان فيه يشعر ال الذي املستغرق  النوم

  كان سواءً  نومه بحال اعتبار ال
ً
  أو جالسا

ً
  أو متكئا

ً
 . وشعوره بإحساسه االعتبار ولكن واقفا

 
 
ً
 الجزور لحم أكل:رابعا

 
 . ،البعير األبل هو الجزور

 الحنابلة مفردات من هذا النواقض من الجزور لحم أكل اعتبار أن
 .النواقض من أنه يرون ال والحنفيةواملالكية الشافعية أما
 األبل لحوم من انتوضأ وسلم عليه هللا صلى سئل أنه)السالم عليه النبي عن صحيحين حديثين الجزور بلحم النقض في أحمد اإلمام قال

 (شئت إن قال الغنم لحوم من انتوضأ قال نعم قال
 (.األبل لحوم من توضئوا قال أنه)الثاني والحديث

  أتى فإنه الجذور  لحم أكل من هذا وعلى
ً
 .الوضوء اقضنةو  من ناقضا

  الجذور  من أكل من
ً
  أو شحما

ً
  أو كرشا

ً
  أو كبدا

ً
  أو طحاال

ً
  لحما

ً
  مفروما

 . حكمه ويأخذ الجذور  لحم جملة من ألنه ناقض فهو قليال  كان ولو حتى

 .يتوضأ أن األحوط كان وأن وضوءه بنتقض ال الجذور  لحم مرق  شرب من
 والغنم؟ والبقر الجذور  لحم بين الفرق  ما

 أو السنة من فكان نفسيته تتأثر ربما يعني أكله فإذا الشيطنة وصفة الثوران صفة فيه الجذور  أن قال بعضهم أن على أعلم هللا نقول 
 .أعلم وهللا األبل لحم في التي القوة هذه يطفئ حتى يتوضأ أن الواجب من

 
 

 .بشهوة املرأة مس:الخامس الناقض
 

 ".بشهوة املرأة ومس"قوله في داخل هذا كل برجله ،الذراع، بالكف عضو بأي املرأة هذه يمس ش يء بأي يبين لم:مس
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 والجماع النكاح بشهوة يعني: بشهوة بشهوة مسها فإذا  بالبلوغ  يقيدوه فلم املميزة الغير والجارية  البالغة وغير البالغة تشمل:املرأة

 .الحنابلة مذهب هو وهذا وضوءه انتقض
  غيره أو باليد املس على القراءتين وحملوا( ملستم)و(المستم) سبعيتان قراءتان وفيها(اءالنس المستم أو)تعالى بقوله استدلوا

 العادي املس إن:قالوا معنوي  بش ئ اآلية فقيدوا جواب لديهم قيدوه؟ليس فلماذا بشهوة يقيد لم(النساء المستم أو) الدليل هذا ولكن
 .بشهوة قيدوه الدائرة وليضيقوا تعليل بل دليل على مبني سلي الكالم فهذا أحد منه يسلم وال اإلنسان يحتاجه قد هذا

سق ولم الغسل أسباب من سبب إلى تشير فاآلية الجماع في هي وإنما املس في ليست عمدتهم هي التي اآلية هذه أن املسألة في الصواب
 
 ت

 .الوضوء نواقض لبيان
 فهنا مذي منه حصل أو إنزال منه وحصل بشهوة كان إن إال هوةش بغير أو بشهوة سواء. للوضوء بناقض ليس املرأة مس أن: الصواب

 (.يتوضأ ولم الصالة إلى وخرج نسائه بعض قبل وسلم عليه هللا صلى النبي أن) عنها هللا رض ي عائشة وقد،ذكرت النقض حصل
 

 الفرج َمس: السادس الناقض
 

 مس من)املشهور  الحديث في ورد قد أنه ليشير وذلك الذكر بمس ريعب وغيره هللا رحمه املؤلف به عبر مشهور  غير تعبير وهذا الفرج مس

 (.فرجه إلى بيده أفض ى من) الفرج بلفظ ورد( فليتوضأ ذكره
 مس عن وسلم عليه هللا صلى النبي سأل أنه)علي بن طلق حديث وبين( فليتوضأ ذكره مس من) صفوان بنت بسرة حديث بين الجمع

 :نقول (.منك بضعة هو إنما وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال الحكم فما ذكره احدنا مس إذا الذكر
 .بالنقض بالقول  بسرة حديث ورجح ونسخ األمر أول  في كان علي بن طلق حديث أن قال من العلماء من:أوال
 
ً
 .شهوة بغير املس على طلق وحديث بشهوة املس على محمول  هذا بسرة حديث إن:قال من منهم:ثانيا

 
ً
  .عدمها من للشهوة ينظر ولم االستحباب على الحكم جعل هللا رحمه تيمية ابن اختيار وهو:ثالثا

 (فليتوضأ)بسرة وحديث جائز فاألمر الوضوء تركت فإذا الجواز على يدل(منك بضعة هو انما)  طلق فحديث
ً
 .استحبابا

 :الحديثين بين الجمع في املسالك أن فتبين

 .هضعف على ونبهنا بالنسخ قال من:األول  املسلك
 .عدمها من بالشهوة قال من:الثاني املسلك
 .والجواز باالستحباب قال من:الثالث املسلك
 الذكره مس من واألقرب

 .هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ قرره كما يتوضأ أن له يستحب أنه

 
 .امليت تغسيل:السابع الناقض

  غسل من) وسلم عليه هللا صلى النبي قال
ً
 هللا صلى للنبي رفعه يثبت ولم عنه هللا رض ي هريرة أبو على قوفمو  الحديث(فليغتسل ميتا

 .املؤلف عدها التي النواقض من يسقط هذا وعلى اجتهاد محل فاملسألة وسلم عليه
 على الكتاب هذا في جرى  ولكنه النواقض من ليس وانه الوضوء وجوب عدم رجح(الجلية املختارات) كتابه في  هللا رحمه املؤلف رجح وقد
 .الوضوء نواقض من امليت تغسيل أن: الحنابلة فقهاء عليه جرى  ما

  كلها األعمال تحبط وهي الثامن الناقض وهي الردة
ً
لْ )اإلسالم نواقض من من وهو الردة أسباب من ورسوله باهلل االستهزاء فمثال

 
ِ  ق

 
ِباّلل

َ
 أ

وِلِه  َوآَياِتِه  ْم  َوَرس  نت 
 
وَن  ك

 
ْسَتْهِزئ

َ
  ت

َ
وا ال ْعَتِذر 
َ
م ْد قَ  ت

 
َفْرت

َ
ْم  َبْعَد  ك

 
 .التوبة٦٦،٦٥(ِإيَماِنك

 كيف؟ وضوءه انتقض فقد ورسوله باهلل استهزأ فمن
 تعالى فاهلل يبطل عمله فإن الردة منه وحصلت اإلسالم نواقض من بناقض أتى ألنه نقول 

ِئْن ) يقول  
َ
َت  ل

ْ
َرك

ْ
ش

َ
ن   أ

َ
َيْحَبط

َ
َك  ل

 
ن   َعَمل

َ
ون

 
َتك

َ
اِسِريَن  ِمَن  َول

َ
خ
ْ
  زمرال٦٥(ال

 .الوضوء نواقض من هي وبالتالي 
 :هي أربعة بالدليل واثبتناها املؤلف ذكرها الذي النواقض

 
  السبيلين من الخارج-١
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 .غيره أو بنوم العقل زوال-٢

 .الجذور  لحم أكل-٣
 .الردة-٤

 :هي أربعة الدليل لعدم واسقطناها املؤلف ذكرها التي النواقض
 
 .بناقض ليس الكثير الدم-١
سقط هذا بشهوة ملرأةا مس-٢  .ترجح ما على ي 

 .مستحب الوضوء ألن بناقض ليس ألنه يسقط الفرج مس-٣
  يسقط امليت تغسيل-٤

ً
 .أيضا

 
 .وصفته الغسل يوجب ما باب

 
ْم  َوِإن) تعالى هللا قول  والدليل الجنابة من الغسل يجب نت 

 
ًبا ك ن  وا ج  ر  ه 

 
اط

َ
  (ۚ   ف

 :غيره أو الختانين بالتقاء أو رهغي أو بوطء املني إنزال هي: الجنابة

  اإلحتالم: هنا بالغير املراد
 .الغسل يوجب فهذا املاء فوجد املنام في أحتلم كإنسان اإلحتالم

 .السرية كالعادة باختياره إخراجه أو
 جنابة؟ األفعال هذه سميت ملاذا
 .االحتمالين أحد التسمية وجه

 
 :األول  االحتمال

 
 الخروج هذا فيسمي فيه هللا خلقه الذي مكانه من وخرج محله فارق  املني أن وذلك املفارقة هي واملجانبة انبةاملج من الجنابة تكون  إما

  ماءه خرج من وسمي جنابة:
ً
 .جنابه عليه أو مجنبا

 
 :الثاني االحتمال

 
 .حتانصحي والتسمتين  القرآن قراءة ويجتنب الصالة يجتنب جنابة عليه من ألن وذلك االجتناب من تكون  أن

 .للغسل موجب الختانين التقاء

 .الطهارة أو التطهير العامة يسميه الذي بالختن يسمى ما موضع هما: الختانان
 .لألنثى بالنسبة العرف أعلى ويقطع للذكر بالنسبة الحشفة طرف أو الحشفة أعلى يقطع أن: والختان

 إنزال يحصل لم وإن حتى الغسل حينئذ فيجب املرأة بختان الرجل ختان التقى فإذا
 .الختانين التقاء يحصل حينئذ املرأة فرج في وأولج الحشفة الرجل أدخل إذا إال يلتقيان ال الختانين أن وليعلم

 
 :الخالصة

 :األمرين بأحد تحصل الجنابة
 غيره أو بوط   املني إنزال:األول  األمر
 .الختانين التقاء:الثاني األمر

 .إجماع محل وهذا
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 )تعالى هللا قول  والدليل والنفاس الحيض دم خروج سلللغ الثاني املوجب
َ
ن   َوال وه  ْقَرب 
َ
ْرَن  حتى ت ه 

ْ
ا َيط

َ
ِإذ

َ
ْرَن  ف ه 

َ
ط

َ
ن   ت وه 

 
ت
ْ
أ
َ
  ِمْن  ف

 
مْ  َحْيث

 
َمَرك

َ
 أ

 .٢٢٢البقرة{ هللا
 

 .يغسل أن جبفي الطبيعي املوت أو بحادث أو كاملريض الشهادة غير في اإلنسان مات فإذا .الشهيد غير موت الثالث املوجب

 .الغسل موجبات من املوت أن على ذلك فدل(وسدر بماء غسلوه) ألصحابه فقال عرفة يوم ناقته وقصته الذي الرجل عن سئل وملا
 . منه خرج الذي وبالدم عليه التي ثيابه في ويكفن يغسل ال الشهيد ذلك من ويستثنى

 
 الكافر إسالم الرابع املوجب
 أن أسلم إذا الكافر أو  املسلم على يجب أنه وهو الصحيح وهو املذهب من مشهور  هو ما على مش ي فاملؤل لكن خالف فيها املسألة
 .عنه هللا رض ي عاصم بن قيس أسلموا حينما باإلغتسال السالم عليه النبي أمرهم ممن أن والدليل يغتسل

  سلغ من) عنه هللا رض ي هريرة أبي حديث والدليل امليت تغسيل من بالغسل النبي أمر
ً
 أنه والصحيح موقوف والحديث(فليغتسل ميتا

  .حرج فال االستحباب سبيل على اغتسل إذا لكن بواجب ليس امليت تغسيل من والغسل بناقض ليس
 
 

 ".:األفضل بالصفة االغتسال" أو"املستحب االغتسال صفة" وتسمى  الجنابة من وسلم عليه هللا صلى النبي غسل صفة
 .فرجه يغسل فكان-
  وضوءا وضأيت ثم-

ً
  .كامال

  رأسه على املاء يحثي ثم-
ً
 .بذلك يرويه ثالثا

  املاء تشرب حتى أصوله إلى املاء يصل أن من البد بل بسرعة املاء عليه يدرج أن يكفي ال إذن
ً
 اإليمن بالشق ويبدأ ش يء فيها يبقى ال تماما

 .اإليسر شقه ثم
 .جسده سائر على املاء يفيض ثم-
 املاء يفيض بل اإليسر ثم اإليمن بالجنب ابتدأ أنه السالم عليه النبي عن يثبت ولم الرأس عند ذلك ألنه األيسر ثم األيمن بشقه يبدأ ال

 جسده سائر على
  .آخر محل في رجليه يغسل ثم-

  يتوضأ كان السالم عليه النبي أن والقصد
ً
  وضوءا

ً
 . جلهر  غسل الوضوء في يؤخر كان أنه ميمونة حديث في ورد انه غير كامال

 :ميمونة حديث

  َعْن 
َ
ة
َ
ون ِت  َمْيم 

ْ
َحاِرِث  ِبن

ْ
ِبي ِ  َزْوِج  عنها هللا رض ي ال َها - وسلم عليه هللا صلى - الن  ن 

َ
ْت  أ

َ
ال
َ
  : ق

وِل  َوَضْعت  ))  ِ  ِلَرس 
 

وءَ  - وسلم عليه هللا صلى - اّلل َجَناَبِة  َوض 
ْ
 ,  ال

َ
َفأ

ْ
ك
َ
أ
َ
ى ِبَيِميِنِه  ف

َ
ْيِن  َيَساِرهِ  َعل

َ
ت ْو  - َمر 

َ
  أ

ً
الثا

َ
م   - ث

 
َسلَ  ث

َ
ْرَجه   غ

َ
م  ,  ف

 
 َيَده   َضَرَب  ث

ْرِض 
َ
ْو ,  ِباأل

َ
َحاِئِط  أ

ْ
ْيِن ,  ال

َ
ت ْو  - َمر 

َ
  أ

ً
الثا

َ
م   - ث

 
َمْضَمَض  ث

َ
َق  ت

َ
ش

ْ
َسَل ,  َواْسَتن

َ
 : "والنسائي للبخاري  رواية في)َوِذَراَعْيِه  َوْجَهه   َوغ

َ
أ َوض 

َ
ول   ت ِ  َرس 

 
ى اّلل

 
 َصل

  
 

ْيِه عَ  اّلل
َ
َم  ل

 
وَءه   َوَسل ض  ةِ  و 

َ
ال ْيَر  ِللص 

َ
ْيِه  غ

َ
م  "( ,  ِرْجل

 
اَض  ث

َ
ف
َ
ى أ

َ
ِسِه  َعل

ْ
اءَ  َرأ

َ ْ
م  : " مسلم رواية في) امل

 
  ث

َ
َرغ

ْ
ف
َ
ى أ

َ
ِسِه  َعل

ْ
  َرأ

َ
ث
َ
ال
َ
ِه  ِمْلءَ  َحَفَنات   ث ِ

ف 
َ
"( ,  ك

م  
 
َسَل  ث

َ
م  ,  َجَسَده   غ

 
ى ث َنح 

َ
َسلَ ,  ت

َ
غ
َ
ْيِه  ف

َ
 (( . ِرْجل

 آخر ملكان السالم عليه فتنحى الطين بها التصق املاء جاءها فإذا طينية األرض لكون  وذلك  آخر مكان في رجليه غسل أنه العلم أهل قال
 نظيفتين برجليه يخرج حتى
 .احتاجها ملن ولكن مطلقة سنة ليس السالم عليه فعله يكون  هذا وعلى
 .والكثيفة الخفيفة الشعور  غسل

 .اغتساله تم فقد ذلك فعل فإذا كثيفة أو خفيفة كانت سواء الشعور  تحت إلى يصل بحيث باملاء بدنه يعم أن الغسل في الواجب أي
 بهذا؟ يكتفي هل بدنه كل املاء وعم بركة في انغمس فمن

 .واالستنشاق املضمضة مع البدن جميع غسل ألنه يكتفي نعم: الجواب

 
 التيمم باب

 



 

60 
 

 
 . املبدل مقان يقوم البدل أن والقاعدة املاء بدل وهو الطهارة أنواع من الثاني النوع وهو

 :البدلية هذه مقتض ى
 .الحدث رافع املاء أن كما الحدث رافع التيمم أن:األول  األمر

 التي األحكام من ذلك غير إلى الوقت دخول  قبل ولو يصح باملاء الوضوء أن كما الوقت دخول  قبل ولو يصح التيمم أن:الثاني األمر
 .ملقاما يقتضيها
 :التيمم تعريف

 .قصدته يعني كذا تيممت تقول  القصد بمعنى:لغة
وا )القرآن في جاءت صعيد وكلمة مخصوص لعمل الصعيد قصد فإنه:الشرع في أو االصطالح م  َتَيم 

َ
  ف

ً
  َصِعيدا

ً
با ِي 

َ
 ٤٣النساء(ط

 .الحنابلة مذهب وهذا بالتراب إال يكون  ال التيمم أن على هللا رحمه املؤلف ذهب

وا )تعالى هللا ذكره ما لصوابا م  َتَيم 
َ
  ف

ً
  َصِعيدا

ً
با ِي 

َ
 وغيره والصخر والرمل كالتراب عليها يعلوا ما يعني األرض على يتصاعد ما هو والصعيد( ط

 .به التيمم يجوز  األرض وجه على يتصاعد ما فكل
 

 التيمم صفة
  هللا بسم:  يقول  أن

ً
 وظاهر ، اليسرى  يده براحة األيمن كفه ظاهر يمسح ثم ، واحدة ةضرب األرض وجه بكفيه يضرب ثم ، التيمم ناويا

  .بيديه وجهه يمسح ثم ، اليمنى يده براحة األيسر كفه
 . الكفين على الوجه يقدم أن وله

 (.لليدين وضربة للوجه ضربة ضربتان التيمم)ضعيف مرتين األرض ضرب في ورد الذي الحديث

 .واألصغر كبراأل الحدثين يرفع الطريقة بهذه التيمم
 .عنه يتمم وال معذور  فإنه الخبث يزيل أن تعذر فإذا الخبث لزوال يتيمم ال وأنه الحدث لرفع التيمم
 األعضاء لجميع باملاء فيتوضأ لجرح يديه في املاء استعمال يستطيع ال كمن الوضوء أعضاء بعض في املاء استعمال تعذر إذا التيمم يكون 
 .يديه عن ويتمم

  املاء يكون  أن أو
ً
 يخاف ولكنه   املاء وجود مع التيمم يستعمل وقد.األعضاء باقي عن ويتمم فقط منه وجهه يغسل أن فيستطيع قليال

 . استعماله من الضرر 
 التيمم؟ شرع ملاذا
 املكلف عن الحرج ليرفع التيمم شرع
ِريد   َما)تعالى قال    ي 

 
م ِلَيْجَعَل  اّلل

 
ْيك

َ
ْن  َعل ِكن َحَرج   ِم 

ََٰ
ْم  ِريد  ي   َول

 
َرك ِه 

َ
ط  .٦املائدة(ِلي 

 :ثالثة احتماالت:الحرج
 طهارة بال يصلي أن أما
 .املاء يجد حتى يصلي ال أو
 . ويقضيها الصالة يترك أو

 :قال السالم عليه النبي أن عنه هللا رض ي جابر فعن وسلم عليه هللا صلى محمد أمة خصائص من التيمم

ْعِطيت  »
 
ْمًسا أ

َ
ْم  خ

َ
ن   ل ه 

َ
ْعط   ي 

َ
ِبَياِء  ِمَن  َحد  أ

ْ
ن
َ ْ
ْبِلي األ

َ
ِصْرت  : ق

 
ْعِب  ن   ِبالرُّ

َ
، َمِسيَرة ْهر 

َ
ْت  ش

َ
ِعل ْرض   ِليَ  َوج 

َ ْ
َها األ

ُّ
ل
 
وًرا، َمْسِجًدا ك ه 

َ
َما َوط يُّ

َ
أ
َ
ل   ف

 ِمْن  َرج 
ِتي م 

 
ْته   أ

َ
ْدَرك

َ
  أ

 
ة

َ
ال ، الص  ِ

َصل  ي 
ْ
ل
َ
ْت  ف

 
ِحل

 
ْم  الغنائم، لي َوأ

َ
ِحل   َول

َ
َحد   ت

َ
ْبِلي، أِل

َ
ْعِطيت   ق

 
، َوأ

َ
َفاَعة اَن  الش 

َ
ِبيُّ  َوك   الن 

 
ْبَعث ى ي 

َ
ْوِمِه  ِإل

َ
، ق

ً
ة اص 

َ
ت   خ

ْ
ِعث ى َوب 

َ
 ِإل

 .عليه متفق «عامة الناس
 

 :له يحل لم أصغر حدث عليه من

 (.يتوضأ حتى احدث إذا أحدكم صالة هللا يقبل ال)يصلي أن
 موقوفة رواية والحديث(فيه تتكلمون  إنكم إال صالة بالبيت الطواف)المالس عليه النبي عن يروونه حديثا والدليل بالبيت يطوف وأن
 (.وضوء غير من()طهارة غير من) احدث وأن بالبيت الطواف يجوز  هذا وعلى.عنه هللا رض ي عباس ابن على
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 مس يجوز  فال .صحيح أنه والراجح صحته في اختلف وقد(طاهر إال القرآن يمس ال) حزم بن عمرو  حديث والدليل.املصحف يمس وأن

  يقرأ أكبرال حدث عليه من.املصحف يمس لم ألنه طهارة غير من الجوال من القرآن قراءة من حرج ال.ملتوض يء إال املصحف
ً
 من شيئا

 يخرجون  فكانوا يحتلمون  عليهم هللا رضوان الصحابة كان فقد املسجد في يمكث أن توضأ إذا يجوز  املسجدولكن في يلبث ال القرآن

  مر إذا وكذلك.املسجد في ينامون  يرجعون  ثم يتوضئون 
ً
  وال)تعالى لقوله مرورا

ً
  عابري  إال جنبا

ً
 .٤٣ النساء(تغتسلوا حتى سبيال

 
 والنفساء الحائض

 املؤلف.طالقها يحل وال.٢٢٢البقرة(املحيض في النساء فاعتزلوا)إجماع محل وهذا وطؤها يحل وال.إجماعي محل وهذا تصلي وال تصوم ال
 .للمصحف مس غير من لكن القرآن تقرأ والنفساء الحائض أن والصواب القرآن تقرأ ال ضالحائ أن يرى 

 
 الحيض باب

 
 :وذلك الحيض بباب الطهارة باب يختموا أن الفقهاء عادة جرت
 .والنساء الرجال بين مشتركة السابقة األبواب بقية بينما بالنساء خاص حكم الحيض باب ألن

 
 : الحيض تعريف

  
 .الوادي سال أي الوادي حاض يقال نالسيال :لغة

 .العاذر يسمونه الرحم قعر في عرق  من ويخرج معدودة أيام في رحمها قعر من األنثى من يخرج وعادة جبلة دم هو:االصطالح
 .حيض أنه املرأة يصيب الذي الدم في األصل

 .أكثر أو سنوات عشر متت حتى حيضها يتأخر وربما أقل وربما تسع ولها املرأة تحيض فربما لسنه حد ال

 .لقدره حد ال عشرة في وربما أيام ستة في يكون  فربما له قدر ال
  عشر خمسة عن  الحيض يزيد ال أن

ً
 .استحاضة فهو زاد فإن يوما

 . الشهر في ثالثة أو مرتين أو مرة يأتي فقد لتكرره حد ال
 

 االستحاضة
 .استحاضة يسمى هذا فإن يسيرا ينقطع أو عنها ينقطع ال وصار الدم استمر فإذا عليها يستمر استمرار ومعناه الدم اطباق هي

 :السالم عليه النبي عهد في ضاتااملستح
 .عنها هللا رض ي سلمة أم املؤمنين أم-١

 .عنها هللا رض ي جحش بنت حبيبة أم٢
 .عنها هللا رض ي حبيش أبي بنت فاطمة٣-
 .عنها هللا رض ي جحش بنت حمنة-٤-

 
 :املستحاضة أنواع
 عليه النبي ردها وقد املعتادة املستحاضة فهذه الدم معها يستمر ثم ثمانية أو سبعة الشهر من عادة لها التي ،وهي:متعادة حاضةمست

 .جحش بنت حبيبة أم مثل عادتها إلى السالم
 .استحاصتها دم عن حيضها دم تميز التي وهي مميزة مستحاضة

 
 .مميزة مستحاضة

 :االستحاضة عن الحيض دم تميز
 .أحمر االستحاضة ودم اسود الحيض دم يكون  اللون -

 .العروق دماء كسائر رقيق االستحاضة ودم غليظ ثخين الحيض بالصفةفدم ويكون -
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 .رائحة له ليس االستحاضة ودم منتن الحيض دم فإن بالرائحة ويكون -

 .واخواتها كامها الغالبة النساء عادة فإلى تمييز للمرأة يكن لم أن
 تعتاد وال تميز ال مستحاضة - 

 .النساء غالب عادة إلى ترد فإنها
 :ثالث سنن فيهن املستحاضات

 .معتادة مستحاضة-1

 . مميزة مستحاضة -2
 تعتاد وال تميز ال مستحاضة -3 

 .النساء غالب عادة إلى ترد فإنها

 .الدم به تعرف الذي العلم لوجود باملتحيرة يسمى ما هناك فليس وجودها على دليل ال املتحيرة املستحاضة
 ...وأخواتها كامها قريباتها عادة إلى فترد مرة ألول  معها واستمر الحيض جاءها التي وهي املبتدأة املستحاضة
 .كاملبتدئة معها فنتعامل الناسية املستحاضة

 
 
 

 
 العاشر الدرس

 
 [الصالة شروط باب]

 
 يعقوبي عبير الطالبة تلخيص

 
 

 :الصالة في ألفت التي الكتب من

 
 هللا رحمه القيم ابن اإلمام ألفه الصالة.١
 هللا رحمه األلباني اإلمام ألفه الصالة.٢

 (مرجوحة مسائل به)الجامع. ٣
 

 الطهارة كتاب في ذلك تقدم و الطهارة الصلة شروط من
 

 الوقت دخول  الصلة شروط ومن
 

 في و الوقت أول  في وسلم عليه هللا صلى النبي أم أنه مالسال  عليه ِجْبِريل حديث في و) مؤقتة عبادة الصالة أن وذلك شروطها أهم من
( الوقتين هذين بين ما الصالة محمد يا: قال و) آخره في أمه الثاني اليوم و الوقت أول  في صلى األول  اليوم في متتاليين يومين في أمه( آخره
 .أسبقها و أجمعها السالم عليه ِجْبِريل ثحدي ولكن أخرى  أحاديث هناك املواقيت في األصل هو هذا آخره و أوله بين ما أي

 
 الصلوات أوقات

 
 علم و ، التحديد هذا من مستمر فالوقت الظهر وقت دخل فقد انصرفت فإذا السماء كبد عن الشمس تنصرف أن: الظهر صالة وقت

 .العصر وقت دخل الظهر خرج والعصرإذا الظهر بين فاصل هناك ليس أن
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 . وقته انتهى فقد اصفرت قد الشمس الرائي رأى فإذا بالرؤية اصفرارها يحدد.  الشمس تصفر لم ما: العصر صالة وقت

 الرائي، يراها األفق في تكون  التي الحمرة تلك املغرب، وقت يخرج و العشاء  وقت يدخل الشفق غاب فإذا الشفق يغب لم ما: املغرب صالة
 . رباملغ وقت في زلنا ما فنقول  األحمر الشفق يرى  أنه دام فما

 
 :بغروبين مربوط املغرب فوقت

 
 الوقت به يبدأ غروب

 الوقت به  ينتهي غروب و
 
 إلى العشاء صالة مدة الليل،هذه نصف إلى يستمر ثم األحمر الشفق بغروب بدأ العشاء ،وقت الليل نصف إلى :العشاء صالة وقت و

 .الفجر طلوع إلى الشمس غروب من تبدأ الليل نصف و الليل نصف
 

 أن بد ال البياض هذا و الصبح تصلي فحينئذ األفق في املمتد البياض وهو الفجر طلع فإذا تطلع لم ما الفجر طلوع من: لصبحا صالة

 . صادقا بياضا حقيقيا بياضا يكون 
 

 .ويستمر األفق في يعترض الذي البياض وهو الصالة وقت به يدخل الذي وهو: صادق فجر
 تحصل بعده،إنما الصالة تحل ال حكم،و عليه يرتب ال ،هذا يختفي ثم قصيرا وقتا يبقى فقاأل  في بياض يستمر ال فجر: كاذب فجر

 .ظلمة تعقبه ال مستمرا بياضا يكون  الذي الصادق الفجر بعد الصالة
 أن يجوز  ال فاملعذور  معذورا كان إذا حتى تأخيرها يجوز  ال و الصالة أدرك قد ركعة،فإنه صلى ركعة،فإذا بإدراك الصالة وقت ويدرك
 .يؤخرها
 فليبادر الفضيلة أراد ،من وقتها أول  في الصالة تقديم األفضل و أخرى  مع يجمعها أن صالة فاتته إذا مطر أو مرض أو لسفر يجوز  ولكن

ن لكن وقتها في تصلى العشاء صالة. وقتها أول  بالصالة  [املصلين على يشق لم إذا يسن و] تأخيرها يحس 
 

 .مرتبا فورا قضاؤها عليه وجب صالة فاتته ومن

 فاتته صالة،فإذا من أكثر فاتته لو فيما يرتب أن وجب. فورا صلها له نقول  الفجر صالة فاتته السابعة الساعة استيقظ إنسان:مثال 
  .العصر ثم الظهر َصل فنقول  صالة
 . الحاضرة بين و بينها الترتيب  سقط الصالة فوات خاف او جهله او الترتيب نس ي ومن

 .الحاضرة فوت خاف إذا,الجهل, النسيان :ثالثة أمور  في يسقط الترتيب أن فيتبين
  
 

 

 

 

 عشر الحادي الدرس
 [٢الصالة شروط باب]

 
 العورة ستر: الصلة شروط ومن

 
 البشرة يصف ال مباح بثوب العورة ستر

 :أنواع ثالث والعورة
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 حال وجهها تبدي أن بأس فال الوجه استثني الصالة وِفي رأسها الى ميهاقد أخمص من عورة كلها البالغة الحرة املرأة عورة:املغلظة العورة

 القدمين و الكفين كشف  مسألة هي خالف فيها مسألة أسفله،وهناك إلى أعاله من البدن كل يستر ثوبا تتخذ تصلي أن أرادت فإذا الصالة
 .الوجه إال يرخص لم حيث

 : -هللا رحمه-أحمد اإلمام عن روايتان وهناك
 .ذلك في إشكال ال. باديان قدميها و كفيها تدع أن لها حرج ال:األولى وايةالر 

 .قدميها و كفيها تبدي أن لها يجوز  ال أنه املؤلف عليها مش ى التي هي:الثانية الرواية

 جان،الفر  هي عورته إنما و فخذيه يبدي أو بطنه يبدي أن حرج ال عشر، إلى سنين سبع من الصبي عورة هي:املخففة والعورة
 . له عورة ال أنه املؤلف كالم مفهوم سنين سبع دون  وما

 .البالغ الرجل ذلك في يدخل الركبة إلى السرة من عداهم من عورة وهي:املتوسطة والعورة

 
 القبلة استقبال شروطها ومن

 
 فالواجب الكعبة يرى  ال بعيد مكان في كان ،فإن الكعبة يستقبل أن عليه فالواجب الكعبة هي والقبلة معلوم شرط القبلة استقبال

 .الجهة يستقبل أن عليه
  .حاله على فليصل السرير يحول  أن عليه ويشق القبلة غير إلى السرير على كان لو فيما ملرض استقبالها عن عجز من و

 
 النية الصلة شروط ومن

 
 النية من لها بد ال عبادة كل أن معلوم هذا و القلب محلها

 
 :إل ضعمو  كل في الصلة وتصح

  نجس محل.١
 مغصوب أو.٢
 مقبرة في أو.٣

 حمام أو.٤
  اإلبل أعطان أو.٥

 
 عشر الثاني الدرس

 [الصالة صفة باب]

 
 

 .ووقار بسكينة إليها يأتى أن ويستحب(  أصلي رأيتموني كما صلوا) وسلم عليه هللا صلى النبي قال. كيفيتها أي الصالة صفة معنى
 .للجوارح تعود:السكينة

  .عموما الهيئة إلى تعود:الوقار

 
  [رحمتك أبواب لي افتح و ذنوبي لي اغفر ،اللهم هللا رسول  على السالم و الصالة و هللا بسم] يقول  املسجد دخول  أراد فإذا•
 
 أربعة في هأذني شحمتي إلى أو( الكتف رأس وهو) منكبيه حذو إلى يديه ويرفع الصالة، مفتاح وهذا[ أكبر هللا:]قال الصالة إلى قام فإذا•

 :مواضع
  التكبيرة عند.١

 الركوع عند.٢
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 الركوع من الرفع عند.٣

 األول  التشهد من القيام عند.٤
 

 .ركعات وأربع ثالث مثال اثنين عن زاد فيما فتكون  األربعة هذه أما مواضع ثالث في التكبيرة فتكون  والجمعة كالفجر ثنائية الصالة كانت إذا

 :طرق  له الرفع
 يديك ترفع ثم(أكبر هللا) تقول  باللفظ تكبر أن إما-
 ترفع أنت و تكبر أو-

 القول  ثم الفعل يسن أو-
 إله ال و جدك وتعالى اسمك وتبارك بحمدك و اللهم سبحانك] يقول  و صدره على أو تحتها أو سرته فوق  اليسرى  على اليمنى يده ويضع
 . وسلم هعلي هللا صلى النبي عن الواردة اإلستفتاحات من غيرها أو[ غيرك

 .الفاتحة بعد سورة الثالثية و الرباعية من األولين الركعتين في يقرأ و الفاتحة ويقرأ ويبسمل(الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ) يتعوذ ثم
 

  .داخلة غير عم و عم سورة إلى ق سورة من:املفصل طوال من الفجر صلة في يقرأ

  لناسا سورة إلى الضحى سورة من:قصاره من املغرب وِفي

 .داخلة غير الضحى و الضحى سورة الى عم سورة من: والباقي
 . والفجر العشاء و املغرب صالة في  :ليل القراءة في ويجهر
 . بها يجهر فإنه واالستسقاء والعيد الجمعة ،إال والعصر الظهر: نهارا بها ويسر

 
 عشر الثالث الدرس

 [٢الصالة صفة باب]
 

 
 للركوع يكبر ثم•
 .السنة هي هذه ركبتيه على يديه ويضع•
 (ذلك من أكثر أو مرتين كرره إن واسع أمر التكرار و) ويكرره ظهره حيال رأسه ويجعل•

 . فحسن[لي اغفري  اللهم  بحمدك و ربنا اللهم سبحانك] وسجوده ركوعه حال ذلك  على زاد وإن•
  .السجود في يكون  الدعاء أما و هللا تعظيم موضع الركوع  يكون  أن والسنة

ك ربنا:)يقول  املأموم و منفردا، أو إماما كان إن( حمده ملن هللا سمع) قائال رأسه يرفع ثم•
َ
 فيه،وملئ مباركا طيبا كثيرا الحمد،حمدا ول

 (بعد ش يء من شئت ما ملئ و األرض ملئ و السماء
 (عضاءأ سبعة على أسجد أن أمرت:) وسلم عليه هللا صلى النبي قال السبعة أعضائه على يسجد ثم•
 الجبهة.١

 األنف.٢
 الكفين.٣

 الركبتين.٤
 القدمين أطراف و.٥
 في إال الصالة جلسات جميع في ذلك ويفعل االفتراش وهو اليمنى وينصب اليسرى  رجله على يجلس و يكبر ثم األعلى ربي سبحان ويقول •

 واهدني وارحمني لي، اغفر رب ونقول  األيمن فالخل من اليسرى  رجله ويخرج األرض على يجلس بأن ِوْرِكه على فيجلس األخير التشهد
 األولى كالسجدة الثانية يسجد ثم وعافني واجبرني وارزقني

 قدميه صدور  على مكبرا ينهض ثم•
  ذكرها و صفتها في كاألولى الثانية الركعة ويصلي•

  األول  للتشهد يجلس ثم•
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  فقط بالفاتحة الركعات بقية ويصلي•

  أحب بما هللا  يدعو و األخير للتشهد يتشهد ثم•
 يساره وعن يمينه عن يسلم ثم•

 
 

 عشر الرابع الدرس
 [الصالة وواجبات أركان باب]

 
 

 فعلية,  قولية:قسمين إلى تنقسم واألركان
 

  : هي القولية واْلركان
 
 اإلحرام تكبيرة.١
 مأموم غير على الفاتحة وقراءة.٢

 األخير والتشهد.٣
 والسالم.٤
 

 :إل فعلية أركان أفعالها وباقي
 

 (الصالة واجبات من) األول  التشهد
 اإلحرام تكبيرة غير والتكبيرات

 الركوع في العظيم ربي سبحان قول  و
 السجود في األعلى ربي وسبحان

  السجدتين بين لي اغفر رب و
 وأفعال أقوال سنن والباقي

ا تتبارك السالم منك و السالم أنت اللهم ، ثالثا استغفر صالته من فرغ فإذا
َ
 .اإلكرام و الجالل َياذ

 قدير ش يء كل على هو و الحمد وله امللك ،له له شريك ال وحده هللا إال إله ال
 .الحسن الثناء وله الفضل له و الحمد إياه،له إال نعبد ،وال هللا إال إله ال
 .الكافرون كره ولو الدين له مخلصين هللا إال إله ال

 .املائة تمام قدير ش يء كل على وهو الحمد وله امللك له له، شريك ال وحده هللا إال إله ال: ويقول  ٣٣ أكبر هلل،وهللا هللا،والحمد سبحان

 
 

  :العشر املكتوبات التابعة املؤكدة والرواتب

 
 بعدها و الظهر قبل ركعتين•
 املغرب بعد  ركعتين و•

 الفجر قبل ركعتين و•
 

 
 عشر الخامس الدرس
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 [لشكرا و والتالوة السهو سجود باب]

 
 مشروعة سجدات هذه

 
 السهو سجود

 
 يسجد أن يشرع فإنه زائدا قعودا قعد أو قام أو زائدا سجودا سجد أو زائدا ركوعا ركع  مثال والغفلة السهو جهة على شيئا زاد فإذا

 . للسهو
م واجبا ترك أو ركوعا أنقص إذا به، يأتي فإنه املذكورات من شيئا أنقص فإذا

َ
 نقصان أو زيادة في شك ،أو السهو جودبس يجبر به يأِت  ول

 .السهو سجود عليه وجب فتمم فذكروه العصر من أو الظهر من ركعتين صلى أن بعد سلم ،أو السهو سجود فعليه
 السالم  بعد يكون  فالوجود: زاد إن •
 السالم  فقبل: نقص وان •
م شك إن •

َ
 السالم قبل ،ويسجد األقل هو الذي اليقين على يبني فإنه ش يء له يتبين ول

 .السالم بعد يسجد فإنه ش يء له ترجح و شك إن •

 
 التلوة سجود

 
)  يقول  و ويبكي يسجد من يعتزل  الشيطان أن ثبت وقد عظيم فضل ،ففيها خارجها و الصالة في املستمع و للقارئ  التالوة سجود ويسن

 .شيطانلل إغاظة به السهو فسجود( أسجد فلم بالسجود أمرت و فسجد بالسجود آدم ابن أمر
 

 الشكر سجود
 

  .لها يسجد ال فهذه املستمرة النعم أما شكًرا هلل يسجد نقمة عنه اندفعت أو نعمة له تجددت إذا

 . صالة ليست و سنة ،هي التالوة كسجود الشكر سجود وحكم
 .أحسن استقبالها لكن و القبلة استقبال يشترط وال

 
 عشر السادس الدرس

 [مكروهتها و الصالة مفسدات باب]
 
 
 
  

  : أمرين الباب هذا يضمن
 

 . املفسدات هذه من بواحد تبطل الصالة أن أي املبطالت هي:  املفسدات
  .املكروه بهذا أتى حينما صحيحة لكنها الصالة تبطل ال: املكروهات

 ركوعا،بطلت قياما،أو ركت گمن األركان هذه من ركنا ترك فإن ١٤ الصالة أركان و عليه، يقدر هو و شرط أو ركن بترك الصالة وتبطل
 .عليه يقدر كان إذا بتركه الصالة

  .الصالة تبطل  جهال أو سهوا أو عمدا شرطا ترك إذا أما
 . الصالة تبطل العظيم ربي سبحان قول  كترك عمدا واجب بترك أو
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 الواجب وترك الشرط وترك الركن ترك بين الفرق 
 .صحيحة صالتهف به أتى فإن باطلة فصالته شرطا أو ركنا ترك من 
 

 .صحيحة فصالته ناسيا أو ساهيا تكلم من أما. تصح ال فصالته عامدا تكلم إذا الصالة وتبطل •
 .الضحك شدة وهي بالقهقهة الصالة وتبطل •
 . ضرورة لغير املتوالية عرفا الكثيرة الحركة و •

 
 

 أنواع االلتفات و اإللتفات ويكره
 ونحوها باألصابع العبث مثال العبث ويكره    

 الخاصرة على اليد وضع ويكره •
  فرقعتها و األصابع تشبيك ويكره •

  الكلب كإقعاء مقعيا يجلس وأن •
  عنه ينهى هذا فإن بش يء مستقل وقلبه الصالة في دخل إذا أو •
 األخبثين مدافعة أو •
 يشتهيه طعام بحضرة أو •

 
 

 عشر السابع الدرس
 [التطوع صالة باب]

 
 

  الكسوف صالة

 
 بتقدير يجري  كوني حدث وهو السبب لهذا تؤدى الصالة فهذه للشمس الخسوف و للقمر الكسوف جعل ضهمفبع خسوف أيضا ويقال

 : أمرين جمع الحدث فهذا وجل عز هللا

 الكوني الحدث:األول  األمر
  الكوني الحدث لهذا تشرع التي الصالة جمع: الثاني األمر

  جداتس وأربع ركعتين في ركعات أربع تصلى قراءته في بها ويجهر
 من قريبا يكون  حتى الركوع ويطيل يركع ثم طويلة سورة يقرأ ثم الفاتحة يقرأ ثم يكبر ركعات أربع سيكون  فاملجموع ركوعين ركعة كل في

 للركعة يقوم ثم يسجد ثم الثانية الركعة يركع ثم األولى القراءة من أقل تكون  لكنها طويلة سورة ويقرأ الفاتحة يقرأ رفع إذا و قيامه
 .صالتها طريقة هكذا األولى الركعة في فعل كما ويفعل ثانيةال
 
 

 الوتر صالة
 

 ركعتين مثنى مثنى ويصليها ركعة١١ أكثرها و ركعة أقلها و عليها الناس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  حث و مؤكدة سنة الوتر صالة

 (.فليفعل بثالث يوتر أن أحب من) واحدة األخير في و ركعتين
 

 :طريقتان فيها ركعات الثث وِفي
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 واحد بسالم تسردها أن إما:١الطريقة

ك:٢الطريقة
َ
 .وتسلم واحدة ركعة ثم تسلم ثم ركعتين تصلي بسالمين تجعلها أن ول

  .كاملغرب يجعلها أن ممنوعة صفة وهناك❌
 .أوله فليوتر الليل آخر من يقوم ال أن خاف من و صالته آخر تكون  أن األفضل و الفجر طلوع إلى العشاء صالة من:ووقته

 
 اإلستسقاء صالة

 
  وحكمه السقيا طلب أي اإلستسقاء

 خطبة لها االستسقاء و خطبتين له فالعيد الخطبة بخالف ش يء كل في العيد كصالة االستسقاء ،وصالة املاء لفقد الناس اضطر إذا سنة
 اآليات وقراءة االستغفار في يكثر واحدة خطبة يخطب ثم ركعتين فيصلي متضرعا متذلال متخشعا اإلستسقاء صالة إلى ويخرج.واحدة

 تدفع التي األسباب وفعل ، لي يستجب لم و دعوت و دعوت إنني فيقول  اإلجابة يستبطئ ال و الدعاء في يكرر  و باالستغفار األمر فيها التي
 .الخلق إلى اإلحسان و التوبة و كاالستغفار  يستجاب الدعاء أن في سببا وتكون  الشر

 عباءتها؟ تقلب بحيث النساء حق في سنة هذه وهل. النبي قلبه كما الرداء يقلب أن السنة فمن الرداء وقلب -
 .القضية هذه في الحال الختالف تقلب ال أنها األقرب

 
 
 

 عشر الثامن الدرس
 [الجماعة وصالة النهي أوقات]

 
 

 : موجب لها ليس التي النهي أوقات
 

  .الشمس ارتفاع إلى الفجر صالة من:األول  الوقت

 .الشمس غروب إلى العصر صالة ومن:الثاني الوقت
 . تزول وحين السماء كبد في الشمس تقوم وحين:الثالث الوقت

ها ثالثة هذه  :أوقات خمسة يوصلونهاإلى آخر عد العلم أهل بعض ،وعند إجمالي عد َعدُّ
 .الفجر طلوع إلى الفجر صالة من:األول  الوقت
 .الشمس ارتفاع إلى الشمس لوعط من:الثاني الوقت

 .الغروب من الشمس تقرب أن إلى العصر صالة من:الثالث الوقت
  .الشمس غروب إلى للغروب تضيفها من:الرابع الوقت
 تزول أن إلى السماء كبد في الشمس تقوم حين:الخامس الوقت

 . أوقات ثالثة تجعل أن اإلجمال أما 
 
 

 [اإلمامة و الجماعة صلة باب]
 

  كفاية فرض قال من ومنهم  عين فرض وهي الجماعة صالة
 سنة:الثالث القول 

  الصالة في الصحة شرط الجماعة  أن:الرابع القول 
 مكلفين غير كانوا إن والصبيان النساء هنا ويخرج الرجال على الخمس للصلوات عين فرض
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 . أقل الجماعة صالة باب في لكن فأكثر ثالثة تكون  نأ الجماعة في األصل ،فإن اثنان الجماعة أقل أن أي  مأموم و إمام:وأقلها

  (درجة وعشرين بسبع الفذ صالة من خير الجماعة صالة)وسلم عليه اله صلى النبي قال
 
 

 عشر التاسع الدرس
 [اإلمامة]

 
 

  تخلف محل اإلمام يكون  أن يجوز  ل و به، ليؤم اإلمام جعل وإنما
 

 يكبر حتي تكبروا فال •
 كعير  حتى تركعوا وال •
ك ربنا فقولوا حمده ملن هللا سمع اإلمام قال وإذا •

َ
  الحمد ول

 فاسجدوا سجد وإذا •
  أجمعون  قعودا فصلوا قاعًدا صلى وإذا •

 
 :وينبغي

 
 .اإلمام يتقدم أن •
 .املأمومون  ويتراص •
 (.الصفوف) باألول  األول  ويكملون  •

 .صالته أعاد ، عذر لغير الصف خلف منفردا صلى ومن •
 . الصحيح املكان هو هذا  مين،الي على اإلمام وكون  •

 .الوقار تذهب ال التي القليلة، السرعة العلم أهل بعض رخص و   •
 (.معه ساجدا يصلي ساجد واإلمام: مثال) اإلمام يصنع كما فليصنع حال  على واإلمام املأموم، جاء وإذا •
 .الجماعة يدرك ال فإنه األخير التشهد في واإلمام جاء وإذا •

 
 

 العشرون الدرس
 [األعذار أهل صالة باب]

 
 

 عليه شق إذا جالسا يصلي فإنه مرضه، يزيد القيام كان وإن. بيته في يصلي فإنه عليه شق فإذا ، الجماعة حضور  عن يعفى املريض
 .راحته حسب على األيسر أو األيمن الجنب على ويصح يصلي ثم جنبه على فليضطجع الجلوس يطق لم فإن القيام،

 .الفجر ويصلي /العشاءين وبين /والعصر الظهر بين ، الصالة بين الجمع له يجوز  هذا القيام ليهع يشق الذي واملريض
     
 

 [الخوف صلة]
 

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي صالها صفة كل على الخوف صالة ويجوز 
 النبوية الغزوات إحدى هي الرقاع ذات يوم ومنها 
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  هللا صلى النبي صالة صفة

 
 .العدو تواجه وطائفة تصلي طائفة ئفتانطا إلى انقسموا

 ثم أخرى، ركعة يصلون  ألنفسهم، أتموا معه، التي الطائفة وأتمت قائما ثبت ثم ركعة، معه بالذين وسلم عليه هللا صلى النبي فصلى
 وأتموا جالسا ثبت ،ثم وسلم عليه هللا صلى له بقيت التي الركعة بهم ،فصلى العدو تواجه كانت التي األخرى  الطائفة وجاءت انصرفوا
 ألنفسهم

 
 يركع أن يستطيع يكن لم وإذا غيرها وإلى القبلة ،إلى يمشون  وهم يصلون  أي وركبانا،رجاال رجاال يصلون  الحرب يعني الخوف اشتد فإذا
 (يؤمن) يسجد وال

  
 

 والعشرون الحادي الدرس
 [العيدين صالة]

 
 
 (املصلى الحيض ويعتزل  املسلمين دعوة و الخير يشهدن والحيض ، العواتق هاختىإلي للخروج الناس وسلم عليه هللا صلى النبي أمر)

 الزوال إلى الشمس ارتفاع من:ووقتها
 

 :والسنة

 
 . سنة ولكن بواجب ليس البنيان خارج في فعلها •
 .الفطر وتأخير األضحى وتعجيل •

 (.وترا بثمرات) الصالة بعد واألضحى الصالة قبل الفطر في في وأن •
 .ويتطيب يتنظف أن •
 .ثيابه أحسن يلبس و •

 .آخر من ويرجع املصلى إلى طريق من يذهب أن •
 

 العيدين صالة صفة
 

 .إقامة وال أذان بال ركعتين بهم يصلي
 (.اإلحرام تكبيرة سوى ) خمسا الثانية الركعة و سبعا األولى يكبر

 .تكبيرة كل مع يديه ويرفع
 .تكبيرتين كل بين وسلم عليه هللا َصلى النبي على ويصلي هللا ويحمد

 . َجْهًرا الفاتحة يقرأ ثم

  َۚ
َ
 .القمر أو/ق أو/الغاشية أو/سبح يقرأ أن فالسنة فيها بالقراءة يجهر وسورة

 .بجلوس بينهما وفصل خطبتين خطب أن وذكر الجمعة كخطبتي خطبتين بهم خطب سلم فإذا
 عصر إلى عرفة يوم الفجر صالة من املكتوبات عقب الحجة ذي رعش كل وِفي(واألضحى الفطر عيد) العيد ليلتي املطلق التكبير ويستحب

 (.يوما عشر ثالثة)التشريق أيام آخر
 .التشريق آخر إلى عرفة يوم فجر من فيه يدخل واملقيد
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 والعشرون الثاني الدرس
 [الجنائز كتاب]

 
 .جنازة جمع: جنائز

 (هللا إال إله ال موتاكم لقنوا:وسلم عليه هللا صلى النبي قال)
 (يس موتاكم على اقرؤوا:وقال)

  كفاية فرض.  دفنه و حمله و عليه والصالة وتكفينه تغسيله امليت وتجهيز
 .رأسهما يستر ال املحرمة أو ،واملحرم الجنازة صالة عليه ويصلى ، باملاء بدنه يعمم بحيث فيغسل كفاية فرض حكمها أشياء خمسة هذه

 
 (الجنازة صالة صفة)

  .وسلم عليه هللا صلى النبي على يصلي و يكبر ثم الفاتحة رأفيق فيكبر يقوم أن
 ....إلخ  كبيرنا و صغيرنا  ميتنا و لحينا اغفر اللهم فيقول  للميت ويدعو يكبر ثم

 (.لوالديه فرطت اجعله اللهم)الدعاء بعد قال صغيرا كان وإن
 القيراطان وما قيل قيراطان فله تدفن حتى شهد ومن يراطق فله عليهما يصلي حتى الجنازة شهد من) وسلم عليه هللا صلى النبي قال
 (العظيمين الجبلين:قال

 في امليت و حرمة له القبر ألن عليه يقعد أن و الجدران بها تطلى بيضاء مادة هي و القبر يجصص أن وسلم عليه هللا صلى النبي نهى) و
 . القبر جوف
 (.يجوز  ال)قبة يبنى أن:مثال عليه يبنى أن ونهى

 استغفروا وقال)السنة، هذه القبلة ويستقبل رأسه عند القبرين على وقف امليت، دفن من فرغ إذا وسلم عليه هللا صلى النبي انوك
  . يسأل اآلن فإنه التثبيت له واسألوا ألخيكم

 
                                                   . بالتثبيت له يسأل أن و للميت االستغفار : بأمرين يطالبون  الحاضرون
  واملستمعة النائحة ولعن واجبا وليس بامليت املصاب تعزية ويستحب

 . القبور  يزرن أن للنساء يجوز  ال و الوجوب ليس و باإلستحباب هنا املراد و( باآلخرة تذكر فإنها القبور  زوروا:وقال)
ا و مؤمنين قوم ردا أهل وبركاته هللا رحمة و عليكم السالم يقول  أن زارها ملن وينبغي  منكم هللا يرحم و الحقون  بكم هللا شاء إن إن 

 و لنا هللا نسأل ، لهم و لنا اغفر و بعدهم تفتنا ال و أجرهم تحرمنا ال اللهم ، العاقبة لكم و لنا هللا ونسأل ، املستأخرين و املستقدمين
 (.العافية لكم

  
 

 الجنائز كتاب إلى املياه بابفي  الواردة النبوية اْلحاديث
 منار الطالبة بترتيب

 
 

  . عليه متفق.  { الدين في يفقهه خيرا به هللا يرد من }  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال
 ، الزكاة وإيتاء ، الصالة وإقام ، هللا رسول  محمدا وأن ، هللا إال إله ال أن شهادة:  خمس على اإلسالم بني }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

  . عليه متفق.  { رمضان وصوم ، البيت حجو 
 . ومسلم البخاري  رواه.   { طهور  بغير صالة هللا يقبل ال } سلم و عليه هللا صلى النبي قال
  . صحيح وهو ، السنن أهل رواه.   { ش يء ينجسه ال طهور  املاء إن }  سلم و عليه هللا صلى النبي

  { ريحا يجد أو صوتا يسمع حتى ينصرف ال : } سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال
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.   { اآلخرة في ولكم الدنيا في لهم فإنها ، صحافها في تأكلوا وال ، والفضة الذهب آنية في تشربوا ال }  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال

  . عليه متفق
 قدم منه خرج وإذا ، " والخبائث الخبث من بك أعوذ إني اللهم ، هللا بسم " : ويقول  ، اليسرى  رجله يقدم أن:  الخالء دخل إذا يستحب

  . " وعافاني األذى عني أذهب الذي هلل الحمد ، غفرانك " : وقال ، اليمنى رجله
.   { غربوا أو شرقوا ولكن تستدبروها وال ، بول  وال بغائط القبلة تستقبلوا فال الغائط أتيتم إذا }  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال

  . عليه متفق

س ال املؤمن }  سلم و عليه هللا صلى النبي وقال حل : } وقال.  { ميتا أو حيا َيْنج 
 
 أما ، ودمان ميتتان لنا أ

  . ماجه وابن أحمد رواه.  { والطحال فالكبد:  الدمان وأما ، والجراد فالحوت:  امليتتان
  . والنسائي داود أبو رواه.   { الغالم بول  من شوير  ، الجارية بول  من يغسل }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

  .  { أثره يضرك وال املاء يكفيك : } الحيض دم في يسار بنت لخولة  سلم و عليه هللا صلى النبي قال 
  عليه متفق.   { نوى  ما امرئ  لكل وإنما ، بالنيات األعمال إنما }  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال
 شاء إن يخلعهما وال ، فيهما وليصل عليهما فليمسح خفيه ولبس أحدكم توضأ إذا : } مرفوعا أنس عن سلم و عليه هللا صلى النبي  عن

  . وصححه الحاكم رواه.   { جنابة من إال
.  { ونوم وبول  طغائ من ولكن : } الخفين في وقال ، مسلم رواه.   { نعم:  فقال ؟ اإلبل لحوم من أنتوضأ } سلم و عليه هللا صلى النبي سئل
  . وصححه والترمذي النسائي رواه

 وجعلت ، شهر مسيرة بالرعب نصرت ، قبلي األنبياء من أحد يعطهن لم خمسا أعطيت : } قال  سلم و عليه هللا صلى النبي أن جابر عن
 النبي وكان ، الشفاعة وأعطيت ، ليقب ألحد تحل ولم ، الغنائم لي وأحلت ، فليصل الصالة أدركته رجل فأيما ، وطهورا مسجدا األرض لي

  . عليه متفق.  { عامة للناس وبعثت خاصة قومه إلى يبعث
 أحمد رواه.   { الوقتين هذين بين ما الصالة ، محمد يا:  وقال وآخره الوقت أول  في  سلم و عليه هللا صلى النبي أم أنه : } جبريل حديث

  . والترمذي والنسائي

 ، كطوله الرجل ظل وكان ، الشمس زالت إذا:  الظهر وقت : } قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنهما هللا رض ي عمر بن هللا عبد عن
 نصف إلى:  العشاء صالة ،ووقت الشفق يغب لم ما:  املغرب صالة ووقت ، الشمس تصفر لم ما:  العصر ووقت ، العصر تحضر لم ما

  . مسلم رواه.  { الشمس تطلع مل ما الفجر طلوع من الصبح صالة ووقت ، الليل

  . عليه متفق.   { الصالة أدرك فقد ، الصالة من ركعة أدرك من }  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال يدرك
  . عليه متفق{  جهنم فيح من الحر شدة فإن ، الصالة عن فأبردوا الحر اشتد إذا }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

 يصلي ال أنه غير : } لفظ وفي ، عليه متفق.   { به توجهت حيث راحلته على النافلة السفر في يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي وكان }

  { املكتوبة عليها
  { والحمام املقبرة إال مسجد كلها األرض : } مرفوعا الترمذي سنن في

 وأطراف ، والركبتين والكفين - أنفه إلى بيده وأشار - لجبهةا على:  أعظم سبعة على أسجد أن أمرت }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال
  عليه متفق{  القدمين

 تيسر ما اقرأ ثم ، فكبر القبلة استقبل ثم   ، الوضوء فأسبغ الصالة إلى قمت إذا : } قال  سلم و عليه هللا صلى النبي أن هريرة أبي عن

 ، جالسا تطمئن حتى ارفع ثم ، ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم   ، قائما تعتدل تىح ارفع ثم   ، راكعا تطمئن حتى اركع ثم ، القرآن من معك
.   { أصلي رأيتموني كما صلوا }  سلم و عليه هللا صلى قال.  عليه متفق.   { كلها صالتك في ذلك افعل ثم   ، ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم  

  . عليه متفق

 وركعتين الظهر قبل ركعتين:  ركعات عشر  سلم و عليه هللا صلى هللا سول ر  عن حفظت : } قال ، عنهما هللا رض ي عمر ابن حديث
  . عليه متفق.   { الصبح صالة قبل وركعتين ، بيته في العشاء بعد وركعتين ، بيته في املغرب بعد وركعتين ، بعدها

  . عليه متفق.   { سلم ما بعد سجدتين دفسج ، خمسا صليت:  قالوا ؟ ذاك وما:  فقال ؟ الصالة أزيدت:  له فقيل خمسا الظهر صلى }

 قبل سجدتين يسجد ثم   ، استيقن ما على وليبن ، الشك فليطرح ؟ أربعا أم أثالثا:  صلى كم يدر فلم ، صالته في أحدكم شك إذا : } قال
 قبل يسجد أن وله.  مسلمو  أحمد رواه.   { للشيطان ترغيما كانتا تماما صلى كان وإن ، صالته شفعن خمسا صلى كان فإن ، يسلم أن

  . بعده أو السالم
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  . البخاري  رواه.  { العبد صالة من الشيطان يختلسه اختالس هو : } فقال ؟ الصالة في االلتفات عن  سلم و عليه هللا صلى النبي سئل

  . عليه متفق.   { األخبثان يدافعه وهو وال ، طعام بحضرة صالة ال }  سلم و عليه هللا سلى النبي قال
 و عليه هللا صلى النبي أن : } عائشة حديث صفة على وتصلى ، بها وأمر فعلها  سلم و عليه هللا صلى النبي ألن ؛ الكسوف صالة آكدها

  . عليه متفق { سجدات وأربع ركعتين في ركعات أربع فصلى ، بقراءته الكسوف صالة في جهر  سلم
  . عليه متفق.   { وترا بالليل صالتكم آخر اجعلوا }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال
 ، مشهودة الليل آخر صالة فإن ، الليل آخر فليوتر ، آخره يقوم أن طمع ومن ، أوله فليوتر الليل آخر من يقوم ال أن خاف من : } قال

  . مسلم رواه.   { أفضل وذلك
 أناس إلى حطب من بحزم انطلق ثم   الناس يؤم رجال آمر ثم ، تقام أن بالصالة آمر أن هممت لقد }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

  عنها يتخلفون 
ِق 
َحر 

 
أ
َ
  . عليه متفق.   بالنار بيوتهم عليهم ف

  . عليه متفق.   { درجة وعشرين بسبع الفذ صالة من أفضل الجماعة صالة }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال 
  . السنن أهل رواه.   { نافلة لكما فإنها معهم فصليا جماعة مسجد أتيتما ثم رحالكما في يتماصل إذا : }   سلم و عليه هللا صلى النبي قال
 ، يركع حتى تركعوا وال ، فاركعوا ركع وإذا ، يكبر حتى تكبروا وال فكبروا كبر فإذا ، به ليؤتم اإلمام جعل إنما : } مرفوعا هريرة أبي عن

 ، قياما فصلوا قائما صلى وإذا ، يسجد حتى تسجدوا وال فاسجدوا سجد وإذا.  الحمد ولك ربنا:  فقولوا.  حمده ملن هللا سمع:  قال وإذا
  . الصحيحين في وأصله ، داود أبو رواه  { أجمعون  قعودا فصلوا قاعدا صلى وإذا
 السنة في كانوا فإن ، بالسنة فأعلمهم سواء القراءة في كانوا فإن ، هللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم : }  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال

ن   وال ، سنا فأقدمهم سواء الهجرة في كانوا فإن ، هجرة فأقدمهم سواء م  كِرمته على بيته في يقعد وال ، سلطانه في الرجَل  الرجل   َيؤ 
َ
 إال ت

  . مسلم رواه.   { بإذنه

 متفق { يمينه عن فجعلني ورائي من برأس ي فأخذ ، يساره عن فقمت ، ليلة ذات  سلم و عليه هللا صلى النبي مع صليت : } عباس ابن قال
  . عليه
 متفق.   { فأتموا فاتكم وما ، فصلوا أدركتم فما ، تسرعوا وال ، والوقار السكينة وعليكم الصالة إلى فامشوا اإلقامة سمعتم إذا : } وقال

 . عليه
  .  { اإلمام يصنع كما فليصنع ، لحا على واإلمام الصالة أحدكم أتى إذا : } الترمذي وفي 

َصين بن لعمران سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  قال  رواه.   { جنبك فعلى تستطع لم فإن ، فقاعدا تستطع لم فإن ، قائما صل : } ح 

  . البخاري 
 ، العدو ِوَجاهَ  معه صلت ئفةطا أن : } الخوف صالة الرقاع ذات يوم  سلم و عليه هللا صلى النبي مع صلى عمن خوات بن صالح حديث
 التي الركعة بهم فصلى األخرى  الطائفة وجاءت ، العدو وجاه وصفوا انصرفوا ثم   ، ألنفسهم وأتموا قائما ثبت ثم   ركعة معه بالذين فصلى

  . عليه متفق.   { بهم سلم ثم   ، ألنفسهم وأتموا جالسا ثبت ثم   بقيت
  . عليه متفق.   { استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

:  يقول  جيش منذر كأنه حتى ، غضبه واشتد صوته وعال ، عيناه احمرت خطب إذا  سلم و عليه هللا صلى النبي كان : } قال جابر عن
 بدعة وكل ، محدثاتها مور األ  وشر ، محمد هدي الهدي وخير ، هللا كتاب الحديث خير فإن ، بعد أما:  ويقول  ، ومساكم صبحكم
 إثر على يقول  ثم   ، عليه ويثني هللا يحمد:  الجمعة يوم  سلم و عليه هللا صلى النبي خطبة كانت : } لفظ وفي.  مسلم رواه.   { ضاللة

  ، { له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال هللا يهد من : } رواية وفي ،  { صوته عال وقد ، ذلك
  خطبته وقصر الرجل صالة طول  إن : }  سلم و عليه صلى هللا رسول  قال

 
ة   . مسلم رواه.   { فقهه من َمِئن 

 عليه هللا صلى والنبي الجمعة يوم رجل ودخل ،  { لغوت فقد يخطب واإلمام الجمعة يوم أنصت:  لصاحبك قلت إذا : } الصحيحين في

  . عليه متفق.   { تينركع فصل قم:  قال ، ال:  قال ؟ صليت : } فقال ، يخطب  سلم و
ي ض العواتق حتى إليها بالخروج الناس  سلم و عليه هللا صلى النبي أمر } .  { املصلى الحيض ويعتزل  ، املسلمين ودعوة الخير يشهدن والح 

  . عليه متفق

  . مسلم رواه.   { هللا إال إله ال موتاكم لقنوا }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال
  . داود وأبو النسائي رواه.   { يس موتاكم على ااقرءو  : } قال
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 عن تضعونه فشر ذلك غير كانت وإن ، إليه تقدمونها فخير صالحة تك فإن ، بالجنازة أسرعوا }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

  . والترمذي أحمد رواه.   { عنه يقض ى حتى بدينه معلقة املؤمن نفس : } وقال.   { رقابكم
 وصغيرنا ، وأنثانا وذكرنا ، وغائبنا وشاهدنا ، وميتنا لحينا اغفر اللهم " : فيقول  للميت فيدعو يكبر ثم    السالم و الصالة عليه النبي على

 وأكرم ، عنه واعف وعافه ، وارحمه له اغفر اللهم ، اإليمان على فتوفه توفيته ومن ، اإلسالم على فأحيه منا أحييته من اللهم ، وكبيرنا
 تفتنا وال أجره تحرمنا ال اللهم ، الدنس من األبيض الثوب ينقى كما الذنوب من ونقه ، والبرد والثلج باملاء واغسله ، مدخله ووسع ، نزله
  . " وله لنا واغفر ، بعده

.   { فيه هللا شفعهم إال شيئا باهلل يشركون  ال رجال أربعون  جنازته على فيقوم يموت مسلم رجل من ما }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال 
  . مسلم رواه
 وما:  قيل ، قيراطان فله تدفن حتى شهدها ومن ، قيراط فله عليها يصلى حتى الجنازة شهد من : }  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

 . عليه متفق.   { العظيمين الجبلين مثل:  قال ؟ القيراطان
  . مسلم رواه.   { عليه يبنى وأن ، عليه يقعد وأن ، لقبرا يجصص أن "  سلم و عليه هللا صلى النبي ونهى } 

  . وصححه داود أبو رواه.   { يسأل اآلن فإنه التثبيت له واسألوا ، ألخيكم استغفروا : } وقال عليه وقف امليت دفن من فرغ إذا كان

  . " رحمة إنها " : وقال ، امليت على  سلم و عليه هللا صلى النبي بكى
  . مسلم رواه.   { باآلخرة تذكر فإنها القبور  زوروا }:  أيضا قال
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 الحديث مصطلح مادة ملصطلحات تلخيصات
 

 هللا حفظه املطرفي خالد الدكتور  الشيخ شرح سماع على تغني ل امللخصات
 اْلخت منية سعيدي

 
 . املتحدثون  بها يتكلم يالت االصطالحية األلفاظ معاني بيان: الحديث مصطلح

 
 .شيئا يكن لم أن بعد الش يء منه يحدث ألنه حديثا الكالم ،وسمي القديم ضد: لغة الحديث
قية)  أوصاف أو تقرير أو فعل أو قول  من نبوته بعد – وسلم عليه هللا صلى– النبي إلى أضيف ما كل هو: اصطالحا

ْ
ل
َ
ة أو خ ِقي 

 
ل
 
 ( . خ

  . مقبولة غير أو طيبة أكانت واءس السيرة( :  لغة)  السنة 
 ( . للحديث مرادف)  وصفات وتقريرات وأفعال أقوال من النبي عن نقل ما(:  املحدثين عند)  اصطالحا

 . بالصفات يتعلق ما يذكروا ولم ، وتقريرات وأفعال أقوال من النبي عن نقل ما  (: األصوليين عند) السنة

 . بتركه يأثم وال ، فعله على اإلنسان يثاب الذي املندوب هو( :  الفقهاء عند)  السنة
 . - وسلم عليه هللا صلى – النبي طريقة على كان ما وهي ، البدعة مقابل في هو( :  العقيدة علماء عند)  السنة

 . الش يء من البقية:  لغة اْلثر
طلق والتابعين، الصحابة عن املنقول  هو:  اصطالحا  .واملقطوع املوقوف على وي 

 . إليه السند في عليه يعتمد ما وهو ، األرض عن ارتفع ما( :  لغة)  دالسن

 . واحد عن واحدا بالتسلسل – املتن – الحديث نقلوا الذين الرواة أسماء سلسلة :اصطلحا السند
 ( . السند يرادف)  ، للمتن املوصلة الطريق هو: اإلسناد

 . الش يء صلب أو ، األرض صلب( :  لغة)  املتن 
 . الكالم من السند إليه ينتهي ما غاية وهو ، املروي الخبر نص:  حااصطال 
  أحكام من التابعين و الصحابة أتباعه عن و سلم و عليه هللا صلى النبي عن نقل ما هو و األحاديث و األخبار يشمل الخبر

 .مترادفان األخبار و الحديث قيل و ، شرعية

  املقبول  الخبر أوال
 : هروات عدد بحسب الخبر

 العلم وأفاد,  محسوس أمر إلى وأسندوه الكذب على واجتماعهم تواطؤهم العادة أحالت كثير عن كثير عدد رواه ما :املتواتر الحديث
 . لسامعه الضروري 

 استدالل منه يحصل لم ولو ، به يعلم اإلنسان إن بحيث الخبر بمضمون  والقطع الجزم يفيد الذي وهو:  اليقيني أو الضروري  العلم

 . فيه سابق

 : املتواتر أقسام
  .اللفظ بنفس الحديث نقل على الرواة اتفاق: اللفظي املتواتر
  .مختلفة ألفاظه كانت وإن ،  فيه يشتركون  معنى نقل على الرواة اتفاق    : املعنوي  املتواتر

  ,املشترك القدر ذلك ويتواتر أمر في تشترك مختلفة وقائع الكذب على تواطؤهم يستحيل جماعة ينقل أن: املعنوي  للتواتر توضيح
  . معناه تواتر الخبر في ويقال,  وغيرها الشفاعة وأحاديث ، الدعاء في اليدين رفع كأحاديث
 . الظني العلم ويفيد ، بعدد محصورون  رواته كان وما ، التواتر حد يبلغ لم ما هو:  اآلحاد حديث

  .رواته أحوال في البحث من والبد ، والنظر لباالستدال إال منه يستفاد ال الذي:  الظني العلم
 : اآلحاد أقسام

 . السند طبقات جميع في فأكثر أربعة أو رواة ثالثة مارواه :املشهور  الحديث 
 .النتهائه ابتدائه من متماثل طبقة كل في الرواة عدد فيه كان ما: هو وقيل, املشهور  مرادف هو قيل: املستفيض الحديث 

 . السند طبقات جميع في فأكثر اثنان رواه ما هو: العزيز الحديث
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 . واحد شخص بروايته تفرد ما هو: ( الفرد) الغريب لحديثا
 : الغريب أقسام

 .السند أصل في فيه التفرد كان ما هو: املطلق الغريب الحديث 

 . املطلق ريبالغ هو: الفرد وقيل. بلد أو صنعة أو جهة أهل بروايته انفرد ما هو: النسبي الغريب الحديث

 : رواته عدد بحسب الخبر

 
 .شاذ وال معلل غير السند متصل الضبط تام عدل رواه ما هو: لذاته الصحيح الحديث

 لغيره الصحيح مرتبة إلى فيرتقي ، لذاته حسن منهما كل خبران تعاضد إذا:لغيره الصحيح الحديث 

ا فأخ)  -  الضبط تام غير عدل رواه ما هو :لذاته الحسن الحديث
ً
 .شاذ وال معلل غير السند متصل -(لذاته الصحيح من ضبط

 للحسن ارتقى الذي الضعيف هو أو ، واحد مدلول  على فيدالن املخرج مختلفا ضعيفان خبران تعاضد إذا: لغيره الحسن الحديث

 . الطرق  لتعدد

 
 .لذاته الحسن من وأعلى لذاته صحيحال دون  وهو, طرقه تعددت إن لذاته الحسن هو: طرقه بمجموع الصحيح الحديث : فائدة

 
 : الصحيح الحديث تعريف مفردات بيان

 املخلة واألخالق األفعال عن وتبعدها الصغائر، على املداومة أو ، الكبائر فعل عن تبعدها والتي النفس في الراسخة الصفة:  العدالة

 . باملروءة
 . صدر ضبط أو تابك بضبط سمعه كما سمعه ما الراوي  ينقل أن هو:  الضبط تمام

 . منه أوثق هو ملن الثقة مخالفة هو: الشذوذ
  الظاهَر  أن   مع الحديث، صحة في يقدح الخفي   القادح األمر: العلة

 
المة  . الحديث أهل إال إليه ينتبه ال والذي منه، الس 

  مسائل 

في إن: الحديث غريب
ُ
 .مستعمل غير اللفظ كان بأن الحديث معنى خ

ل 
َ
ك
ْ
فَي  إن: يثالحد ُمش

ُ
َر  ولو الحديث ألفاظ مدلول  خ

ُ
 .استعمالها كث

 . مراد غير واآلخر مراد صحيح أحدهما معنيان له الذي اللفظ:  املتشابه 

 . الرواة من غيره لرواية الراوي  مخالفة هي:  املخالفة 

 ( ثقة Х ضعيف)  .  موثوق  غير راو   من الثقة مخالفة  : املنكر 

  ما فهو, املنكر ضد هو: املعروف الحديث 
َ
وِلف

 
  ضعيف Х  ثقة. )  بضعيف الثقة فيه خ

 ( أوثق Х ثقة.)  منه أوثق هو ملن الثقة مخالفة:  الشاذ

 ( دونه Х ثقة)  التوثيق في دونه هو بمن راِويه خولف ما فهو, الشاذ ضد وهو :املحفوظ الحديث
ا لحديثين متنين اتفاق هو: الشــاهد 

ً
 . مختلف صحابي عن روىي   منهما كل معنى أو لفظ

 . الصحابي نفس عن للحديث آخر راو   رواية هي: املتابعة 

 : املتابعة أنواع 
 . واحد شيخ في الراويان يتوافق أن هو: التامة املتابعة 
 . منهما راو   كل شيخ يختلف أن هي: الناقصة املتابعة 

 . بقيتها عن والبحث الحديث طرق  تتبع هو: لعتبارا 
  الحديث 

ُ
مامل

َ
عارضه لم ما املقبول  هو: حك  .األحاديث من ش يء ي 

  يكن لم فإن بينهما، الجمع: )  التالية الطرق  بأحد فيهما فيعمل ، التعارض ظاهرهما اللذان الحديثان:  املعاَرض لحديثا 

 ( فالتوقف الترجيح، يمكن لم فإن فبالترجيح التاريخ، يعرف لم فإن املتقدم، ينسخ زمنا فاملتأخر
 . معها التعامل طرق  بحسب املتعارضة األحاديث واعأن

 .بينهما الجمع ويمكن, ظاهًرا املتعارضان الحديثان هما: الحديث مختلف



 

78 
 

 .التاريخ بمعرفة ، متأخر شرعي بدليل شرعي حكم تعلق رفع هو: النسخ

                                     يخالتار  يعرف لم أو بينها الجمع يمكن لم إن املتعارضين الحديثين بأحد األخذ:  الترجيح
 .مرجح لهما يظهر حتى  التعارض ظاهرهما بحديثين العمل عن التوقف  : التوقف

 : املردود الخبر:  ثانيا

 : السند في  لسقط املردود الخبر

  .الصحة شروط أحد فقدان بسبب  به يحتج مقبول،ول يكون  ل الذي الحديث هو:  املردود الخبر معنى
 . اإلسناد أجزاء بعض ذكر عدم:  السقط معنى

 : الظاهر السقط – أ
 . التوالي على أكثر أو لراو   ، السند مبادئ من فيه السقط كان ما هو: املعلق
 . وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول  قال: يقال ثم السند جميع يحذف أن:  صوره

  .السند باقي ويحذف والتابعي، الصحابي -وسلم عليه هللا صلى – الرسول  مع يذكر أن أو

 .التابعي بعد من إسناده آخر ِمن سقط ما: املرسل 
  : املرسل أنواع

  صحابي من سمعه إنما منه يسمعه لم كونه مع – وسلم عليه هللا صلى – الرسول  قول  عن الصحابي به أخبر ما:  صحابي مرسل

 ( . وحجة مقبول )  ، آخر

 ( . وحجة مقبول )  ، كذا هللا رسول  قال التابعي ويقول  – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول  عن يالتابع به أخبر ما : تابعي مرسل
 .وآخره اإلسناد أول  عن بعيًدا وكان, التوالي عدم بشرط اإلسناد ثنايا في أكثر أو سقط فيه كان ما: املنقطع
 .التوالي على فأكثر باثنين فيه السقط كان ما:  املعضل الحديث

  :  لخفيا السقط

 .به لقيته تثبت ولم عاصره عمن الراوي  يرويه ما: الخفي املرسل

 .الحديث هذا خصوص منه يسمع لم لكنه, منه وسمع إياه لقاؤه ُعرف عمن يرويه ما: املدلس الحديث

 : املدلس أقسام
 . شيخه الراوي  يسقط أن:  اإلسناد تدليس   

 . شيخه الثقتين وأحد ، اآلخر من أحدهما سمع ثقتين بين ضعيف يسقط بأن ثقات كله اإلسناد يسوي  أن : التسوية تدليس
 . روايته تقبل ال..(  قال  - أن – عن)  مثل محتملة بألفاظ روى وإن ، روايته تقبل بالسماع صرح إن:  املدِلس حكم

 . مشهور  غير باسم املشهور  شيخه اسم الراوي  يبدل أن:  الشيوخ تدليس
  عن وامللل السآمة دفع مثل آخر لسبب كان وإن ، منه ويمنع يرد الحال حقيقة وإخفاء للتلبيس كان إن:  الشيوخ تدليس حكم

 . روايته تقبل السامع

 : الراوي  في     لطعن املردود الخبر:  ثانيا
 . أصناف 10 الرواة في الطعن

 ( أصناف 5.)  الراوي  ضبط في الطعن
 . بغيره بمقارنته ويعرف غلطه، كثر الذي راوي ال وهو(: الراوي  غلط لفحش املنكر) الغلط فحش

 .فقيها عابدا كان ولو خطأ أو سهو عليه يحصل الذي الراوي  وهو(: الراوي  لغفلة املنكر) الغفلة
  فيه خالف ما هو:  املنكر الحديث تعريف

 
  الضعيف

َ
َش  َمن رواه َمن: هو أو الثقة ح 

َ
 . فسقه ظهر أو غفلته كثرت أو غلطه ف

ِلَع  ما: املعلل الحديث الوهم
 
  في حديث إدخال أو, منقطع أو مرسل وصل من عليه، الدالة بالقرائن الراوي  َوْهِم  على فيه اط

 .القادحة األشياء من ونحوه ، حديث
 .الثقات حديث في إال يكون  وال, قادحة خفية علة على فيه اطلع لكنه الصحة ظاهره حديث هو: أو 

  الطرق  جمع خالل من يعرف يقلها، لم -وسلم عليه هللا صلى –النبي أن نتأكد النبي، إلى أقوال نسبة:الوهم على تدل التي القرائن
 . بينها واملقارنة

 . سمعه كما سمعه ما يؤدي ال بأن ، الحفظ س يء الراوي  يكون  أن:  الحفظ سوء
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 . دائمال أو الالزم الحفظ سوء هو: - تسميته في رأي على – الشاذ الحديث -أ: الحفظ سوء حالت

 . سنه في تقدم أو ، كتبه ،كاحتراق يكن لم أن بعد.طارئ  راويه في الحفظ سوء كان ما هو :املختلط الحديث

 .بمعتبر املدلس أو املرسل أو املستور  أو الحفظ س يء توبع إن :طرقه بمجموع الحسن الحديث
 . منه أوثق هو ملن الثقة مخالفة:  الجمهور  عند الشاذ تعريف

 . الحديث رواية الراوي  يخالف أن هي : خالفةوامل املخالفة

 : املخالفة أنواع
 .اإلسناد سياق في واقعة املخالفة فيه كانت ما: اإلسناد مدرج
 . يقبل مدرج أنه الراوي  وبين ثقات رواته جميع كان إن:  حكمه

 (. آخره أو ، وسطه أو ، أوله في)  منه ليس كالم املتن في يقع أن :املتن مدرج

 . املتن أو اإلسناد في سواء جمل تأخير أو تقديم هو :قلوبامل -ج
 .زادها مما أتقن يزدها لم وَمن. السند أثناء راو   بزيادة املخالفة تقع أن: اْلسانيد متصل في املزيد -د
 .إحداهما ترجيح يمكن وال واحد طريق من روايتين في راوِ  إبدال: املضطرب الحديث -هـ

 : املضطرب أنواع

 . العلم حامل اختبار أجل من الرواة إبدال:  (اختبارا)  عمدا اإلبدال

ف) سهوا اإلبدال َصحَّ
ُ
 ( : واملحرف امل

ف الحديث صحَّ
ُ
 (.النقط تغيير) الرسم، في يشبهه حرف مكان حرف بإبدال فيه املخالفة: امل

حرَّف الحديث
ُ
 ( . الحركات)  الحروف شكل بتغيير فيه املخالفة كانت ما: امل

 ( أصناف 5)   . الراوي  عدالة يف الطعن
ِعَن  ما(:  املوضوع الحديث) الكذب -1

 
 ( .له باستباحته أو بالكذب بتصريحه إما الراوي، بكذب فيه ط

 . صراحة بالكذب يوصف ولم بالكذب راو   فيه اتهم ما(: املتروك الحديث)بالكذب التهمة -2
 . بالعدالة وصفه يخالف ما على يقدم بأن اِويهر  لفسق فيه طعن ما( : الراوي  لفسق املنكر)  الفسق -3 

 . الرواة بأحد الجهل:  الجهالة -4

 
 : الجهالة أسباب

ح فيه صنفوا.) نعوته لكثرة به يشتهر لم بلفظ الراوي  عن التعبير: النعوت كثرة -أ ِ
 (املوض 

  ( انالوحد فيه صنفوا. )  تالميذه وقلة ، روايته لقلة بالراوي  العلم عدم:  الوحدان -ب

بهم -ج
ُ
ى ال أن  : امل ون  من تعدد أو ، رجل حدثني أو فالن حدثني فيقال الراوي  يسم    صنفوا)  ، االسم بهذا يسم 
 . مقبولة غير املبهم ورواية ،(املبهمات فيه

 
 : الجهالة أنواع

ي، َمن هو:  العين مجهول  • ِ
 . واحد إل عنه يروِ  ولم سم 

ي، َمن هو( : املستور  الحديث) الحال مجهول  - • ِ
قه ولم فصاعدا اثنان عنه وروى  سم  ِ

 
  أحد ُيوث

 
 . الشرع به يرد لم بما وجل عز هلل التقرب:  البدعة

  : البدعة أنواع
ت فقد صاحبها، رواية تقبل ال:  مكفرة بدعة   .الفسق من أعظم والكفر الفاسق رواية رد 

 : نوعان وهي
 . كافر وصاحبها ، ماعباإلج روايتهم تقبل ال:  الدين أصل تناقض بدع

  .روايتهم يردون  العلم أهل جماهير:  الدين أصل وليس القواطع من قاطعا تناقض بدع
 . الكفر لدرجة بصاحبها تصل ال التي البدع:  مفسقة بدعة
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 : نوعان وهي 

 . مخطئا كان وإن ، ترد وال روايته تقبل:  لبدعته يدعو ال مبتدع  
 . العلماء جماهير عند سواها ما لبدعتهم،ويقبل املقوية ايتهمرو  تقبل ال:لبدعته يدعو  مبتدع  

 :  واملردود املقبول  بين املشترك الخبر:  ثالثا

 : والنسبة اإلضافة بحسب اإلسناد أقسام

 , حكًما أو تصريًحا وسلم عليه هللا صلى – النبي كالم من السند إليه انتهى ما هو :املرفوع الحديث
ً
  قوال

ً
  حجة)  . وتقريًرا وفعال

 ( شرعي ودليل
 ( بشروط ودليل حجة. )  الصحابي كالم من اإلسناد إليه انتهى ما هو:  املوقوف الحديث

 ( حجة ليس. ) التابعي كالم من اإلسناد إليه انتهى ما هو:  املقطوع الحديث 

 : واملقطوع املنقطع بين الفرق 
 . اإلسناد ثنايا في يالتوال على ليس أكثر أو راو   إسناده من سقط ما:  املنقطع

 . للتابعي منسوب ولكنه صحابته من ألحد وال النبي إلى منسوبا ليس ،ولكنه متصال يكون  قد:  املقطوع
ة تخللت ولو اإلسالم على ومات - نبوته بعد – به مؤمًنا وسلم عليه هللا صلى – النبي لقَي  َمن هو:  الصحابي تعريف  .رد 
ة تخللت ولو اإلسالم على ومات وسلم عليه هللا صلى هللا برسول  مؤمًنا الصحابي لقَي  َمن هو: التابعي  .رد 

  . يكن لم أو قرابته من كان سواء – وسلم عليه هللا صلى – النبي أتباع هم: اآلل

 : املرفوع أنواع
 . - وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول  قال:  يقال أن:  صريح مرفوع

  عن يعرف ولم ، بالرأي للقول  فيه مدخل ال فيما – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول  عن الصحابي نقله ما : حكما مرفوع
 . واألخروية الشرعية واألحكام ، واملستقبلية ، املاضية كاألخبار ، الكتاب أهل عن نقله الصحابي
 .القول  جهة على هللا إلى –وسلم عليه هللا صلى– النبي يضيفه الذي الحديث: القدس ي الحديث

 : املرفوعة السنة سامأق
 . كذا – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول  قال الصحابي يقول  أن:  القولية السنة

  .وغيرها والحج الصالة في – وسلم عليه هللا صلى – النبي أفعال من نقل ما:  الفعلية السنة
 . عليهم ينكره ولم فأقره لهموأفعا الصحابة أقوال من –وسلم عليه هللا صلى– النبي رآه ما:  التقريرية السنة

 : التقريرية السنة حكم
 . اإلباحة حكمه فيه فاإلقرار واألفعال األقوال من:  العادات في كان ما
  . استحباب فإقراره واألفعال األقوال من:  العبادات في كان ما

 : أقوال فيه ينكره ولم يقره فلم – وسلم عليه هللا صلى– النبي عهد في فعل ما -د
 . النبوة عهد في الواقعة للحوادث العاملين رب وإقرار ، شرعي دليل:  وقيل.  مباح أنه أي السنة إلى منسوب:  وقيل.  بحجة ليس:  لقي

 : الطبقات عدد بحسب  اإلسناد أقسام

د
َ
سن

ُ
 . الصحابة مراسيل فيه فيدخل االتصال، ظاهره بسند صحابي مرفوع هو :امل

 : املسند أقسام

 . الرواة عدد قلة بسبب ، الخبر متن أصل من سنده رجال قرب ما : يالعال اإلسناد
 . الخبر متن أصل عن فبعد ، رواته وكثر رجاله كثر الذي وهو:  النازل  اإلسناد 

 : العالي اإلسناد أقسام
 . وسلم عليه هللا صلى– النبي إلى فيه السند ينتهي ما هو:  املطلق العلو
 . متميزة علية صفة صاحب إمام إلى ثالحدي ينسب أن:  النسبي العلو

 :  النسبي العلو أقسام

ِفين أحد شيخ إلى الوصول  هي:  املوافقة -أ
 
 . طريقه غير من املصن

  . طريقه غير طريق من املصنفين أحد شيخ شيخ إلى الوصول  هو:  البدل -ب
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 . صنفينامل أحد مع آخره إلى الراوي  من اإلسناد طبقات عدد استواء هي:  املساواة -ج

 . اإلسناد طبقات عدد في املصنف تلميذ مع الستواء:  املصافحة -د
 

 : بالرواية متعلقة مصطلحات

 . واللقي   السن في له مقارن  شيخ عن الراوي  يروي أن: اْلقران •

 (.السن في والشتراك اللقي من لبد)  اآلخر عن أحدهما القرينين من كل يروي أن: املدبج - •

  ، اْلبناء عن اآلباء كرواية ، السن صغير عن السن كبير يروي أن:  صاغراْل  عن اْلكابر - •

  "  ابني حدثني: "  فيقول  •

  ، اآلباء عن اْلبناء كرواية ، السن كبير عن السن صغير يروي أن:  اْلكابر عن اْلصاغر - •

 . جده عن أبيه عن البن ورواية ،"  أبي حدثني: "  فيقول  •

 . طويل بزمن أحدهما موت وتقدم شيخ عن الرواية في اثنان اشترك إن : واللحق السابق
 . بأحدهما الراوي  يختص ولم ، يتميزا ولم االسم متفقي اثنين عن الراوي   يروي أن:  املهمل

ه الراوي  يجحد أن:  ونس ي حدث من د   َجِزمَ  فإن ، احتماال أو جزما مروي  بل احتمل وان ، الحديث ر 
 
 .ق

 . الفعلية أو القولية األداء صيغة في اإلسناد رواة فيه اتفق ما هو:  املسلسل 
 ..." سمعت ، حدثنا"  مثل للحديث روايته عند الراوي  بها يتكلم التي األلفاظ:  اْلداء صيغ

  : املسلسل أنواع
 . سمعت ، حدثنا مثل ، القول   جهة من اللفظ في التوافق

 ( . شفتيه تحريك)  جبريل يدي بين آنللقر  قراءته عند النبي وصف مثل ،  الفعل في التوافق
 . الحديث على بالتعليق أو ، االبتسام أو ، املصافحة  -ج

 : اْلداء وصيغ التحمل أنواع

 : التحمل مراتب
 . الشيخ قراءة:  األولى املرتبة
 . الشيخ على القراءة وهي:  العرض:  الثانية املرتبة

 . كتابة أو لفظا األحاديث برواية اإلذن هي:  اإلجازة:  الثالثة املرتبة
 . الوجادة:  الرابعة املرتبة 

  : اإلجازة مراتب
 . عني الحديث هذا ارو :  ويقول  كتابه الشيخ يدفع أن وهي:  املناولة  : األولى املرتبة
  هناك يكون  الو  ، الفالني الحديث عني تروي أن لك أجيز:  ويقول  باإلجازة الشيخ يتلفظ أن وهي:  املشافهة:  الثانية املرتبة

 . مناولة وال إعطاء
  والكتاب الفالني الحديث عني تروي أن لك أذنت:  ويقول  أوغائب لحاضر كتابا الشيخ يكتب أن وهي:  املكاتبة:  الثالثة املرتبة
 . الفالني

 . مناولة وزيادة ومكاتبة ومشافهة إذنا فيها ألن اإلجازة أنواع أرفع واملناولة

 : له والجاز املجيز رباعتبا اإلجازة أقسام

 . معين لشخص معينة أحاديث رواية يجيز أن(:  اإلجازة درجات أعلى)  لخاص خاص أجازة

 . مروياته جميع عنه  يروا أن بلد ْلهل يجيز( :  اإلجازة درجات أدنى)  لعام عام أجازة
 .الفالني ثالحدي عني يروا أن الطائف ألهل أجيز يقول  أن(: املرتبتين بين)  لعام خاص أجازة

 . مروياتي جميع عني تروي أن لك أجيز محمد يا يقول  أن( :  السابقة املرتبة من أدنى)  لخاص عام أجازة
 . عنه يروي أن العلم طلب ملن يجيز كأن( : السابقتين املرتبتين من أدنى)  املجهول  أجازة
 . عني يروا أن ن سيولدو  الذين أخي ألبناء أجيز يقول  كأن(:  منها أقل)  املعدوم أجازة

 . منه ويتأكد يعرفه الذي شيخه بخط حديث الراوي  يجد أن : الوجادة معنى
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 ، صحتها عدم على والجمهور  خالف موضع بالوجادة الرواية وحكم ، واإلعالم بالكتاب والوصية ، األذن الوجادة في يشترط
 . يضبطها لم كونه يتهروا الشيخ يجيز ال وقد ، الخطوط ولتشابه ، فيها الغلط وقوع الحتمال

 : األداء رتب

 ، سمعت"  السماع مراتب وأعلى سمعنا  جماعة معه كان وإن.. كذا يقول  شيخي سمعت( :  الشيخ قراءة صيغ) األولى الرتبة
 . سمعنا

 (. ثنا)  ،واختصاره وحدثنا ، حدثني( :  الشيخ قراءة صيغ) الثانية الرتبة
 . يقرأ وغيره يسمع هو ،(  نا)  ،واختصاره أخبرنا ، أخبرني(:  شيخال على القراءة صيغ)  الثالثة الرتبة
 . عليه قرأت(:  الشيخ على القراءة صيغ)  الرابعة الرتبة

رئ (:  الشيخ على القراءة صيغ)  الرابعة الرتبة
 
  . أسمع وأنا الشيخ على ق

 ( . اأن)  اختصاره ، اإلجازة ألفاظ من يجعلها والبعض أنبأني:  السادسة الرتبة
 " . فالن قال" "  فالن فعل" "  فالنا أن"  املماثلة الصيغ أو"  فالن عن"  بلفظ شيخه عن الراوي  يروي أن وهي:  العنعنة

 ،  تقبل ال:  قيل  لقياه تثبت ولم معاصر املدلس غير. تقبل:  لقياه ثبت ممن املدلس غير. تقبل ال:  املدلس من:  العنعنة حكم
 . تقبل ال(  املعاصر غير)  املرسل رواية. قبوله عل والجمهور 

 : الرواة معرفة

وَي  ما هو: واملفترق  املتفق  .النسبة أو الجد أو األب اسم أو االسم في اتفقا اثنين عن ر 

 . لفظه طريقة واختلفت أسماؤه اتفقت ما : واملختلف املؤتلف
 . والخط اللفظ في اآلباء أسماء وتختلف ، والخط اللفظ في الرواة أسماء تتفق أن:  املتشابه
خضَرم

ُ
 – وسلم عليه هللا صلى – النبي يلَق  ولم واإلسالم الجاهلية أدرك َمن هو: امل

ث  ِ
حد 

ُ
 .بالحديث يشتغل َمن هو: امل

 .شاكلها وما بالتاريخ يشتغل َمن هو: اإلخباري 
     

 معرفتها وجب الحديث علم من فوائد
 

َية الخت تقديم
ْ
 سعيدي ُمن

 
  التشريع من ومكانتها السنة يةحج ماهي 1س

  ؟ والسنة الكتاب من الدليل أذكر

 يجب حجة فهو السنة في ورد فما بالتشريع، مستقل مصدر السنة إن بل الكريم، القرآن بعد التشريع مصادر من الثاني املصدر هي 1ج
  :يلي ما بها العمل ووجوب السنة حجية على واألدلة. القرآن في يرد لم وإن به العمل

 وإن والرسول  هللا إلى فردوه ش يء في تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول  وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أيها يا: }وجل عز هللا قال -أ

  {  اآلخر واليوم باهلل تؤمنون  كنتم
  { فانتهوا عنه ومانهاكم فخذوه الرسول  وماآتاكم: }وجل عز هللا قال -ب 
  ( وسنتي هللا كتاب  بهما تمسكتم ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت: )وسلم عليه هللا صلى قال -ج 

  ( معه ومثله الكتاب أوتيت إني أال: )وسلم عليه هللا صلى قال -د 
  

  ؟ نوع لكل أمثلة وأذكر تعريفه وما املرفوع الحديث ماأنواع 2س
  صفة أو تقرير أو فعل أو قول  من وسلم عليه هللا صلى النبي إلى أضيف ما -2ج 

  ( تقريري  – فعلي – قولي)   أنواعه
  (تمره بشق ولو النار اتقوا)  القولي

  (مناسككم عني خذوا)  الفعلي
  ( مائدته على الضب بأكل اقراره)  التقريري 
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  القرآن؟ من السنة منزلة ماهي 3س

 صلوا)  مثال التفاصيل هذه بينت والسنة تفصيل دون  باداتالع من وغيرها والصوم والزكاة الصالة فرضت: القرآن ملجمل بيان. 1 -3ج 
  (أصلي رأيتموني كما

  { األنثيين حظ مثل للذكر أوالدكم في هللا يوصيكم: }القرآن في العام تخصيص. 2 
  ( لالقات يرث ال) وقوله (  صدقة تركناه ما نورث ال األنبياء معاشر نحن)وسلم عليه هللا صلى الرسول  قول  هنا والتخصيص

  (الكف مفصل من يده فقطع بسارق  أتي) القطع كيفية بيان{  أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق : } القرآن مطلق تقييد. 3 

 هللا منع إذا أرأيت( )ص)الرسول  قال{  منكم تراض عن تجارة تكون  أن إال بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ال} :  القرآن في ما تؤكد. 4 
  (؟ أخيه مال أحدكم ذيأخ بم الثمرة

  : القرآن في ترد لم جديدة  أحكام تقرير. 5 
  وليست الكتاب عليها ينص لم أحكام السنة وفي

ً
  وال له، بيانا

ً
  تطبيقا

ً
 السباع، من ناب ذي وكل األهلية، الحمر كتحريم عليه نص ملا مؤكدا

  . خالتها أو عمتها على املرأة نكاح وتحريم

  اختالف فيها وهذه ناسخة. 6 
  له؟ مثاال اذكري  و وماأنواعه املقطوع الحديث ماتعريف 4س

  .فعل أو قول  من دونه من أو التابعي إلى أضيف ما: تعريفه 

  فعلي ومقطوع قولي مقطوع أنواعه إذن
  (قولي مقطوع") بدعته وعليه صل: " املبتدع خلف الصالة في البصـري  حسـن قول : املثال

  ؟ له مثاال وأذكر  أنواعه ما و املوقوف الحديث ماهوتعريف5س 
  .تقرير أو فعل أو قول  من الصحابي إلى أضيف ما:  تعريفه 

  " ورسوله هللا يكذب أن أتريدون  يعرفون، بما الناس حدثوا: "عنه هللا رض ي طالب أبي بن علي قال الراوي، قول : املثال

 
  صوره؟ من صورتين وأذكر املعلق الحديث عرف 6س

  .اإلسناد آخر إلى ولو أكثر، أو واحد إسناده مبتدأ من حذف الذي هو: تعريفه 
  .لقائل إضافته مع السند جميع يحذف أن: االولى الصورة

  " بوله من يستتر ال كان: "القبر لصاحب وسلم عليه هللا صلى النبي وقال: البخاري  كقول  
  .فوقه من إلى ويضيفه حدثه من يحذف أن  :الثانية الصورة

  .والخبائث الخبث من بك أعوذ إني اللهم: )قال الخالء دخل إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان: أنس حديث ذكر أن بعد البخاري  كقول  
  واألصوليين؟ الفقهاء وعند املتأخرين عند املرسل الحديث عرف. 7س 

  .التابعي بعد من إسناده آخر من سقط ما هو: املتأخرين عند

  .انقطاعه كان وجه أي على مرسل منقطع كل: واألصوليين هاءالفق عند
  قسم؟ لكل بمثال دلل.  الحديث في الخبر أقسام ماهي 8س 

  .الكذب على تواطؤهم يستحيل كثير عدد رواه ما وهو: املتواتر: األول 

 مت علي كذب من: )قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رض ي هريرة أبي حديث ومثاله
ً
  ( النار من مقعده فليتبوأ عمدا

  .املتواتر شروط يجمع لم ما هو: اآلحاد: الثاني
  العلم يقبض ال هللا إن: )حديث مثل التواتر حد يبلغ لم ما طبقة كل في فأكثر ثالثة رواه ما وهو: ملشهور ا ومثاله

ً
  ....( ينتزعه انتزاعا

 والناس وولده والده من إليه أحب أكون  حتى أحدكم يؤمن ال: )حديث مثل السند، طبقات جميع في اثنين عن رواته يقل ال أن: العزيز 2
  ( أجمعين

  :قسمين إلى وينقسم"  الفرد" العلماء بعض ويسميه واحد راو   بروايته ينفرد ما وهو: الغريب 3
  .....(بالنيات األعمال إنما)  خطابال بن عمر حديث ومثاله. السند أصل في واحد شخص بروايته ينفرد الذي وهو: املطلق الغريب -أ
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 رض ي أنس عن الزهري  عن مالك حديث ومثاله.أحد الرواية في يشاركه ال الرواة أحد سنده وسط في ينفرد الذي وهو: النسبي الغريب -ب

  " املغفر رأسه وعلى مكة دخل  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أن: "عنه هللا
  منها؟ كل تعريف ذكر مع ةالرئيسي الحديث أنواع ماهي 9س 

 .علة وال شذوذ غير من منـتهاه إلى مثله عن الضابط العدل بنقل سنده اتصل ما هو :الصحيح الحديث -أ
  علة وال شذوذ غير من منتهاه إلى مثله عن ضبطه خف الذي العدل بنقل سنده اتصل ما هو :الحسن الحديث -ب 
  لفقده الصحة صفة وال الحسن صفة يجمع لم الذي وهو: الضعيف الحديث -ج 

ً
 متصل الحديث يكن لم فإذا الشروط، من شرطا

 وكذلك ضعيف، فهو متقن وال حافظ غير الرواة أحد كان وإذا ضعيف، فهو العدالة فاقد راو الحديث في كان وإذا ضعيف، فهو السند
  .ضعيف فهو الحديث علماء يعرفها صحته في تقدح علة فيه كانت إذا

  ؟ بالسنة االحتجاج عدم مظاهر أو صور  بعض رأذك 10س
  الرد: األولى الصورة 

ً
 يؤمن لم ألنه اإلسالم، دين من وخارج كافر األمر هذا معتقد أن والشك بالقرآن، إال يعمل ال وأنه السنة لكل مطلقا

  هللا رسول  وأنه وسلم عليه هللا صلى النبي برسالة
ً
، حقا

ً
  .وآياته بالقرآن تكذيب فهو وصدقا

  .مروياتهم يقبلون  وال كفار الصحابة بأن يقولون  ألنهم: الرافضة غالة 1مثال
  .ألوي  بكر هللا وعبد خان أحمد مؤسسها وكان بالهند وهم: القرآنيون  أو القرآن أهل. 2
  .فيها شكك أو السنة أنكر ممن الغربي بالفكر تأثروا من بعض. 3

  واحد طريق من جاءنا الذي أي: اآلحاد بخبر رادامل. اآلحاد خبر رد من: الثانية الصورة
 إنه وقالوا صحيح، بطريق ثبتت لو حتى  العقيدة أمور  في اآلحاد أخبار يقبلون  ال واملاتريدية األشاعرة وبعض كاملعتزلة البدع وأهل   مثال
 . نقبله حتى طـرق  عدة من الحديث يأتي أن من البد

  العقل توافق ال هاألن السنة يرد من: الثالثة الصورة  
  ردوا وقد وغيرهم، كاألشاعرة البدع أهل من نحوهم نحا ومن كاملعتزلة األوائل املبتدعة من بدأت العقلية النزعة هذه و مثال

ً
 من كثيرا

 األمور  وهذه. نشاهدها لم التي واألمور  الصفات كأحاديث الغيب، أمور  عن يتحدث كان ما خاصة يقبلها، ال العقل أن بحجة األحاديث
 الذي العلم عصر العصر هذا في ظهرت حتى العقلية النزعة استمرت وقد كيفيتها، نعلم ال ونحن ردها يمكن فكيف العقل يدركها ال

  واليؤمن العقل يقدس
 
  إن لألسف ولكن باملحسوسات، إال

ً
  تبنى اإلسالم إلى ينتسب ممن بعضا

ً
 النصوص على العقل يقدم مذهبا

  .العقالنيين أو العقلية باملدرسة يعرف ما وهو الشرعية،
 
 

 :الحديث ادةنعمة هللا مل ثناء اْلخت ملخص
 
  مؤلفه؟ من" *األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة" هو الكتاب الحديث؟ مصطلح في ندرسه الذي الكتاب اسم  ما

 .هللا رحمه حجر ابن للحافظ

 
 في األولى الخطوة الكتاب هذا ويعتبر املصطلح قضايا يناقش فهو املصطلح علوم كتب ضمن مصنف الكتاب هذا الكتاب؟ موضوع ما*

 .الحديث علوم أو املصطلح علم
 
 بتعلم يبدأ أن عليه العلم لطالب وأن الشديد االختصار حجر ابن راعى حجر؟ ابن كتاب امتاز بماذا  أو كتابه في حجر ابن راعى ماذا*

 .كباره إلى يتدرج ثم العلم صغار
 
 للمبتدئين؟ املهمة الكتب من الكتاب هذا يعتبر ملاذا*

 .العلم لهذا الولوج وكيفية ومصطلحاته العلم هذا مبادئ ليعرف
 الكتاب؟ هذا دراسة من الهدف هو املادة مقدم الشيخ وجعله يديه بين حجر ابن الحافظ وضعه الذي الهدف ما
 .ومسائله والفاظه مباحثه ومعرفة العلم اهذ إلى الدخول  للطالب تبسط سهلة علمية مادة الكتاب هذا يكون  أن هو
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 املصطلح؟ علم من الهدف ما*

 .الضعيف من الصحيح  تمييز جدا،وهو كبير هدف
 

 السابقة؟ األمم عن األمة هذه تميزت مما
 أنه لنا يتبين لم وأ يقله ولم وسلم عليه هللا صلى النبي إلى نسب مما الصحيح فعرفنا وسلم عليه هللا صلى نبيها أقوال ميزت بأنها تميزت
 .منه ليست األحاديث في أقوال إدخال أو وسلم عليه هللا صلى النبي على الكذب أحد يستطع لم ولذلك وسلم عليه هللا صلى قاله

 
 السبب؟ فما يستطيعوا ولم أصحابها يفلح لم ولكن وضعت أحاديث و كثيرة أقوال هناك*

 الخلفاء أحد إلى الحديث يضع ممن أحد جاء ولذلك الضعيف من الصحيح تمييز وهو العلم أهل وضعه الذي الدقيق امليزان بسبب
 ينخلونها الفزراي اسحاق وأبي املبارك بن هللا عبد من أنت أين" له فقال وسلم عليه هللا صلى النبي عن حديث وكذا كذا وضعت أني فقال
 .وسلم عليه هللا صلى النبي على ذبيك أن أحد يستطيع فال تصفية هناك شئت ما اكذب له يقول  يعني"نخال لك

 
 .هللا رحمه الثوري سفيان ؟"شاء ما شاء من لقال اإلسناد لوال" القائل من

 
 املصطلح؟ تعلمه من للطالب الهدف ما

 .القصوى  الغاية هو وهذا وصبر علم إلى تحتاج وهي وامللكة املكنة له لتكون  الطالب يصل أن: األول  الهدف
 هذا يعرف فيها؟وكيف ينظر وكيف والتضعيف التصحيح عملية تتم كيف يعرف أن فعليه األول  للهدف يصل مل إن وهو:الثاني الهدف

  صحيح؟ أم ضعيف األثر هذا به؟ويعرف يؤتى أين العلم؟ومن
 .العلم لهذا واملعرفة التمييز ملرحلة فيصل املكنة ملرحلة يصل لم أن الطالب من فنريد

 
 العلم" الحديث علوم معرفة في" الحاكم" يقول  لذلك الحفظ وشدة الفهم شدة إلى يحتاج العلوم؟ كسائر املصطلح علم يحتاج ماذا

 ".واملعرفة والفهم الحفظ عندنا
 

 ".الترمذي علل" كتابه في رجب بن الحافظ ؟(واملعرفة املكنة) الهدفين على أكد الذي من

 
  يعطيك العنوان يقولون  العلم أهل

ً
 هذا خصصه الذي فما(األثر أهل ملصطلح الفكر نخبة) اسمه صدهومقا الكتاب محتوى  من شيئا

 الكتاب؟
 ،الضعيف، الصحيح تعريف هو الصحيح؟ما الحديث ملعرفة مصطلحهم ما يعني"األثر أهل مصطلح ملعرفة" خصصه الكتاب هذا

 .ذلك أشبه وما املعلل
 
 وتذهب ترتب لم ولكنها كتب وجدت:الثانية. املصطلح في كتب دتوج لم:األولى املرحلة الحديث؟ مصطلح علم بها مر التي املراحل هي ما

 .الحديث علم في متخصصة  أيدينا بين التي وهي كتب تأليف:،الثالثة
 

 األولى؟ املرحلة في املصطلح علم مادة كانت أين أخرى  بعبارة أو  األولى؟ املرحلة في كتب يوجد لم ملاذا

 . العلل أو الرواة أو األحاديث عن تتكلم التي عموما الحديث كتب مقدمة وفي العلماء اجموتر  والتعديل الجرح في تجدها مبثوثه كانت
 

 الحديث؟ علم في ألف من أول  من
 .يترتب ولم مبعثر كتاب ولكنه مجلد في مطبوع(الفاصل املحدث) كتاب العلم هذا في صنف من أول  الراماهرمزي 

  تميزت مرحلة بعده جاءت ثم
ً
 املرحلة هذه في ألف من أول  ومن أدق وبشكل املصطلح في بكت فيها ألفت  قليال

 .الرابع القرن  في أي 405سنة في املتوفي(املستدرك)و( الحديث علوم معرفة) صاحب الحاكم هو

 363ينة توفى والذي(الكفاية)كتابه ألف البغدادي الخطيب فجاء املصنفات توالت ذلك بعد
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 .والبيهقي كالخليلي الشيخ يذكره لم إلختصارل ولكن صنف من والبغدادي الحاكم بين وجاء

 
 (الكفاية) كتابه البغدادي الخطيب هو. التأليف؟ في منعطفا كتابه وكان الخامس القرن  في املؤلفين من اشتهر الذي من

 
 كتب شهرأ من أصبح و كتابه اعتمدوا العلماء أن حتى الثاني املنعطف صاحب يعتبر والذي" الصالح ابن" مقدمة كتاب صاحب من

 .الصالح ابن هو املصطلح؟
 

 .التاسع القرن  في أي 852سنة وتوفي( الفكر نخبة) كتابه ألف و صيته ذاع الذي حجر ابن الحافظ الصالح؟ ابن بعد جاء الذي من
 
 1030هـ وي املنا ،شرح هـ1014 سنة املتوفي القاري  علي املال الفكر نخبة كتاب شرح ؟(الفكر نخبة) كتاب على التي الشروح هي ما
 
 (.املطر إسبال) في وشرحها(السكر قصب) الصنعاني نظمها(. النخبة كتاب) في نظمت التي النظم هي ما
 
 لكتابه؟ حجر ابن لتأليف السبب ما او الداعي ما*

  لهم يكتب أن منه األخوان بعض طلب
ً
  الكتاب فكان. لذلك حجر ابن الحافظ فاجابهم املبتدئ الطالب يفيد ملخصا

ً
  مختصرا

ً
 . ماتعا

 
 . بعدهم ومن والتابعين الصحابة وآثار املرفوعة األحاديث على يطلق الخبر. األثر و الخبر:أمرين على يطلق الخبر الخبر؟ هو ما*

 
 .خبرا يسمى ماذا؟ يسمى التابعي عن قول  أو الصحابي عن قول  أو وسلم عليه هللا صلى النبي عن حديث جاءنا إذا

 
 .خبر هذا نقول . املسيب بن سعيد عن عباس ابن عن وسلم عليه هللا صلى النبي عن ورد لك قال إذا

 
 .أثر له يقال بعدهم ومن الصحابي عن الوارد قال ومن حديث له يقال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الوارد ،قال ميز من هناك

 
 .للخبر؟األثر املرادف ماهو

 
 ،ليس( أثر) والتابعين الصحابة عن ورد وما(  خبر) وسلم عليه هللا صلى النبي نع ورد ما يقول  من االصطالح؟فهناك في مشاحة هناك هل

 .يريده الذي االصطالح هو ما كتاب مع تعاملنا إذا االنتباه علينا ولكن االصطالحات في مشاحة هناك
 .يرهوغ والصحابي الحديث العام هنا باألثر فمراده الطبري  جرير البن(األثار تهذيب) كتاب في قرأت إذا

 .املرفوع وغير املرفوع ذكر للطحاوي (األثار مشكل)
 .واآلثار السنن بين فرق  للبيهقي(واآلثار السنن معرفة كتاب)
 
 البخاري  رواه(الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من)قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رض ي هريرة أبي عن*

ريرة أبي قبل ذكر لوجدته البخاري  لصحيح رجعت فإذا  سلمة أبي بن الرحمن عبد عن شهاب ابن أخبرنا يوسف بن عبدهللا حدثنا  ه 
  لقال الرجال من السلسلة هذه حذفت ملاذا قلت لو ، هريرة أبي عن

ً
 .اختصارا

 (.السند) السلسلة هذه نسمي فماذا

 
 .مسندة كتب تسمى السند؟ تذكر التي الكتب تسمى ماذا

 
 .وسلم عليه هللا صلى النبي إلى منه بالسند الحديث أخرج إذا إال البخاري  أخرجه نقول  ال لبخاري؟ا أخرجه الحديث نقول  متى
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 :باعتبارالسند أقسام أربعة إلى ينقسم الخبر

 .كثير العدد يكون ..ثالثون  عشرون عشرة ثمانية سبعة رواه العدد مفتوح: املتواتر
 (.الغالم بول  من شوير  الجارية بول  من يغسل)مثال ثالثة رواه:املشهور 

 (.اجمعين والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون  حتى أحدكم يؤمن ال) مثال اثنين رواه: العزيز
 (.بالنيات األعمال إنما)مثال واحد طريق من.الغريب

 
 دينار ابن إال عمر ابن عن الحديث هذا يرو  لم(الوالء بيع عن نهى)  حديث

 .واحد طريق نم ألنه.غريب الحديث؟ هذا يسمى ماذا
 

 التيمي ابراهيم غير علقمه عن يروه  ولم علقمة غير عمر ابن عن يروه ولم عمر رواه( بالنيات األعمال إنما) حديث
 .غريب الحديث؟  نسميه فماذا

 
 يسمى؟ ماذا هريرة وأبو أنس اثنين يرويه( اجمعين والناس وولده والده من إليه أحب أكون  حتى احدكم يؤمن ال( حديث

 .السند طبقات من طبقة كل في اثنين عن يقل ال. زعزي

 
. طالب أبي بن وعلي الفضل وأم السمح أبو وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثالثة رواه(الغالم بول  من ويرش الجارية بول  من يغسل) حديث

 .مشهور  حديث نوعه؟ ما
 
 الصحابة من جمع رواه(اإليمان من الحياء)
 كثير رواه( كهاتين والساعة أنا بعثت)
  علي كذب من)

ً
 صحابيا سبعين رواه( متعمدا

 .كثير جمع رواه. متواتر  .الحديث؟ نوع ما
 
 العلم يفيد-. السند طبقات جميع في الكثرة هذه تستمر أن- الكذب على تواطؤهم يستحيل كبير عدد يرويه ،أن-: املتواتر؟ شروط هي ما
 

 هكذا الحجاز ومن مصر ومن العراق ومن الشام من الحديث فجاء األمصار في واتفرق إذا الكذب؟ على تواطئهم استحالة نعرف كيف
 .الكذب على تواطئهم عدم على يدل األمصار في الرواة تفرق  و  األمصار عليك تكاثفت

 
 كان إن و الحديث صحة عن فيبحثون  الحديث أهل أما األصول  أهل كالم من وهذا ضعيف أو صحيح هو هل يسأل ال املتواتر الحديث
 
ً
 .متواترا

 
 .بشروطهم األصوليون  يقصده ما وليس التتابع معناه الحديث أهل عند املتواتر

 
 .الحديث أهل مباحث من وليست األصول  أهل مباحث من هي حجر ابن ذكرها التي وبالصفة بشروطه املتواتر

 مثال(.شروط يضعوا أن بدون  وكثرتها الطرق  تتابع) ن يريدو   الحديث أهل يطلقونه عندما املتواتر أن( املقدمة) كتابه في ذكر صالح ابن

 ذات حديث)،(صالة لكل  توضئي) املستحاضة ،حديث(الرأس من االذنان) متواترة أنها يقال طرق  عدة من وردت أحاديث ثالثة: ذلك على
 كل صحة عن الحديث هلأ بحث بل مغنية الطرق  كثرة تكن فلم واحد حديث منها يصح لم األمثلة هذه طرق،كل العشر قارب( عرق 

 .ش ئ منها يصح لم أنها بنتيجة والخروج بمفرده سند
 

 (.بالعشاء فابدؤوا الصالة أقيمت و العشاء حضر إذا)الصحيحين في: املشهور  للحديث مثال
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 رأسه وعلى مكة خلد النبي أن أنس حديث و. وهبته الوالء بيع عن النهي في عمر ابن حديث( بالنيات االعمال إنما) الغريب للحديث مثال

 . املغفر
 

 .فيها والضعف الصحة ومعرفة وإلى تمحيص إلى تحتاج املتواتر،املشهور،العزيز،الغريب،كلها: األربعة الخبر اقسام

 
 بكثرة يستغنوا فلم ضعيف أو صحيح هو أ  يبحثون  و طريق عشرين من جاء الذي الحديث فيناقشون  السند في يبحثون  الحديث أهل

 .متواتر بأنه حديثا وصفوا أن االئمة تخريج وكتب والتعديل الجرح كتب في وجدي ال و العدد
 

عي إن الصالح ابن يقول    علي كذب من) وهو واحد حديث في فقط موجوه فالشرط األصول  أهل ذكرها التي بالشروط التواتر اد 
ً
 (.متعمدا

 
 .سنده في يبحث ال متواتر أنه حديث على يقل لم(الباري  فتح)و( الحبير تلخيص) في نفسه حجر ابن تطبيقات

 
 .،العزيز،الغريب ؟املشهور  اآلحاد أخبار تسمى التي الثالثة االقسام هي ما

 
  الظن يفيد وهو. ،عزيز،غريب مشهور   : آحاد- العلم يفيد متواتر- قسمين إلى الخبر ينقسم هذا وعلى

 
 من يكون  أن:الطرق،الثالثة كثرة:،الثانية ومسلم البخاري  إخراج: األولى  نةالقري: قرائن بثالث اقترن  اذا العلم يفيد ما منه يقع قد ولكن

 .الحفاظ أئمة رواية
  بأئمة مسلسل حديث يأتيك:مثال

ً
 عمر ابن عن نافع عن مالك يرويه:متتابعين،مثال

 
  عال   إسناد هذا

ً
 .جدا

 . هريرة أبي عن املسيب ابن عن الزهري  شهاب ابن
 

 الشيخ عن التلميذ مسلسل جاء فإذا جريج وابن عليه، ،وابن زيد بن ،وحماد وهب ،وابن الزهري  مثل كبار أئمة السند في يكون  أحيانا
ئمة اإلسناد في كلهم

ً
 .العلم يفيد حجر ابن يقول  كما الخبر تجعل قرينة هذه تكون  كبار أ

 
،تفيدع وسندها صحيحة كثيرة طرق  من جاءت أحاديث: إلى السنة في جاءت التي األحاديث تنقسم  بعثت) حديث مثل العلم ال 

 .الرؤية الحوض،أحاديث ،أحاديث.الخفين على املسح ،أحاديث(كهاتين اناوالساعة
 

 . ومسلم البخاري  يخرجها التي األحاديث:ثانيا
 .العلم يفيد الحديث فهذا ومسلم البخاري  على األمة أجمعت و بالقبول  متلق الصحيحين أصل و طرق  من جاءت: السبب

 
ً
 (.مضرس بن عروة حديث) مثل صحيح وهو ومسلم البخاري  خارج طريقين أو طريق من الحديث يأتي أن:ثالثا

 .الظن أم العلم يفيد هل فيه فاختلف

 
  نسبية ،غرابة مطلقة غرابة: قسمين إلى ينقسم الغريب الحديث

 غيره له ليس واحد طريق من يروى أن وهو:مطلق فرد
 (.والهبة الوالء بيع عن النهي()بالنيات األعمال إنما) حديث مثل

 (.امعاء سبعة في يأكل ،والكافر واحد معي في يأكل املؤمن)حديث مثل شيئ  إلى نسبة النسبي ومعنى:نسبي فرد
 (.الغنم مرابض في بالصالة وأمر األبل، مرابض في الصالة عن نهى وسلم عليه هللا صلى النبي أن) وحديث

 
 .واملردود-٢  والحسن الصحيح ديثالح وهو مقبول  -1:إلى الخبر ينقسم
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 الصحيح؟ الحديث هو ما
 :الخمسة الشروط استوفى ما هو

 :الضبط تام-واالعتدال، والعرف املرؤوة يخالف ما يرتكب ما ومروءه تقوى  صاحب فيكون  للدين يعود: عدل-1

 
 :الصدر ضبط  لقسمين ينقسم

 .كتاب من يحدث ال هذا حكيم بن محمد بن اسحاق مثل

 .بيضاء على سوداء كتبت ما يقول  حفظه من يحدث الشعبي
 .حفظته إال حديثا سمعت ما يقول  الزهري 
 امليزان يسمى كان سلمة بن حماد

 
  .لهيعة وابن األيلي  بن يونس مثل: كتاب ضبط

 
 .شيخه شيخ من سمع والشيخ شيخه من سمع التلميذ هذا أن أي السند متصل اي: متصل-3

 
 :صورتين وله االنقطاع االتصال ضد

 .منه يسمع مالم منه سمع شيخ عن يروي ،أن:التدليس-1

 يستطيع أحد فال( عثيمين ابن الشيخ عن سمعت) فقلت منه أسمعه  لم انا حديثا هناك لكن عثيمين ابن شيخي عن أروي ،انا: مثال
 .كثير واملدلسين( حدثني) أقول  وال عن كلمة استعمل. له مالزم الني أسمع لم يقول  أن

 
 مات ألنه منه يسمع لم مسعود ابن والده عن عبيده أبي رواية مثل ظاهرا ويكون . شيخه من يسمع لم الذي وهو املنقطع أو إلرسالوا-2

 .منه يسمع ان يمكن فال سنوات ثالث ابن وهو والده
 
 .يكشف حتى وتعب لتنقيب يحتاج أي.ظاهر غير خفي سبب: العلة معلل غير -4

 
 .منه أوثق هو ملن الثقة لفةمخا هو: الشذوذ.شاذ وال-5

( صيد كلب إال) قال ثقة راو جاء حتى يروونه الثقة الرواة هكذا( والكلب السنور  بيع عن نهى وسلم عليه هللا صلى النبي أن) حديث مثال
 .شاذة رواية فهذه

 
 .آحاد أغلبه ومسلم البخاري  وصحيح اآلحاد حديث قبول  االغلب أن الظن؟معناه معنى ما
 

 .املتواتر اال العقائد في يقبلون  ال واألشاعرة املعتزلة

 
 .والصحيح الحسن الحديث بين جمعوا الذين.صحيح حسن الحديث عن قيل اذا

 
 . والنووي احيانا حجر بن والحفظ املديني وابن( صحيح حسن) جامعه في يقول  الترمذي

 
م فقال املتن شارح الشيخ اختصر( صحيح حسن) قيل اذا املقصود هو فما  .التقوية لقصد عتج 

 
 .منه أوثق هو من تخالف لم ما مقبولة الثقة زيادة

 
 .عنده ليست زيادة أحدهم يزيد شيخ عن الرواية في التالميذ يشترك أن:الزيادة صورة
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 .شاذة سميناها الثقة زيادة رددنا اذا

 
 . منه أوثق هو من صدوق  أو ثقة يخالف أن هو الشاذ الحديث

 
 .الثقات الضعيف يخالف ان هو املنكر الحديث

 
 . مسلم و البخاري  يخرجها التي األحاديث الرؤية أحاديث

 
   غيره له ليس واحد طريق من يروى أن:  مطلق الغريب    ؟ الغريب أقسام هي ما  . ٢٣

 . غيرهما عن روي املتن كون  مع شيخه عن تلميذ رواية من حديثا اإلمام يستغرب أن( :  فالن عن غريب) نسبي الغريب
 
 . الحسن و الصحيح الحديث هو املقبول  ؟ املقبول  الحديث ما.  ٢٤ 
 
 . عاِضد بدون  إسناده بحته صح ما هو ؟ لذاته الصحيح الحديث  عرفي.  ٢٥ 
 
قل ما  ؟ لذاته الصحيح شروط هي ما  . ٢٦ 

 
 . شاد ال و معلل غير. ٣ السند متصل. ٢ الضبط تام. ٢ عدل  .١عن  ن

 
 (. صدوق  ، ثقة كلمة تجد التعديل الجروح كتب في) مروءة و تقوى  صاحب يكون  أن ؟ العدلب املقصود ما. ٢٧ 

 
 الزهري  و الشعبي ،  كتاب من إال يحدث ال حكيم بن محمد بن إسحاق:  مثال كتاب ضبط و صدر ؟ضبط الضبط بتام املقصود ما. ٢٨ 
 . الخلل بدا حفظه من حدث إذا و أتقن كتابه من حدث إذا الزهري  تلميذ األهلي يزيد بن يونس ، بحفظهما إال يحدثان ال

 
 . شيخه شيخ من سمع الشيخ و شيخه من سمع التلميذ أن أي ؟ السند بمتصل املقصود ما.٢٩ 
 
 . اإلرسال.٢ التدليس. ؟ اإلنقطاع صور  هي ما. ٣٠ 
 
 . مدلس جرير ابن ، مدلس بيعيالس إسحاق أبو:  مثال منه يسمع لم ما منه سمع شيخ عن يروي أن ؟ التدليس ما. ٣١ 
 
 . التنقيب و التعب و الطرق  بجمع تكشف ظاهر غير خفي سبب به يوجد ال أي ؟ معلل بغير املقصود ما. ٣٢ 
 
 . منه أوثق هو ملا الثقة مخالفة هو  ؟ بالشذوذ املقصود ما. ٣٣ 

 
 . واحد شخص إال عنهم يروِ  لم الذين الرواة هم ؟ الوحدان ما. ٣٤ 
 

ريرة ابي عن املسيب ابن سعيد عن الزهري  رواية العلماء اعتبر اماذ.٣٥  صحة األسانيد أعلى من اعتبروها:ج  ه 

 
 ذالك بعد صح ما ثم مسلم شرط ثم البخاري  شرط ثم شرطهما ثم مسلم ثم البخاري  صحيح قدم:ج الصحيح رتب أذكري . ٣٦

 
 أشد عنده واالنتقاء ، أشد الصحة في شروطه كانت البخاري :ج وي؟ق كالهما ان من بالرغم مسلم على البخاري  صحيح قدم ملاذا.٣٧

 مسلم شيخ البخاري  و األسانيد لرجال بالنسبة
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 أخرج التي والكيفية ، بالصفة خرج الحديث أن بها يقصد:ج يخرجاه لم الشيخين أن من بالرغم مسلم و البخاري  بشرط املقصود ما.٣٨
 مسلم و البخاري  بها

 
 ال و معلل السند،غير متصل. الضبط خفيف عدل بنقل اآلحاد خبر هو.ج لذاته لحسنا تعريف هو ما.39

                                                                                . شاذ
 
 الراوي  آن آو  ضعيف هو ال و ثقة هو ال وسطا يبقى الضعف الى ينزله ال بكالم فيه تكلم الذي الراوي :ج  . ؟ الضبط خفيف معنى ما.٤٠ 

 التام حفظه نعرف لم
 

 الجملة في الضبط خفيف لكنه الضبط تام يكون  أحيانا:ج الضبط؟ خفيف دائما الراوي  هل.٤١

 
 استنكارية غرابة فيه صحيح غير استغرب الذي الطريق ألن:واحد؟ج طريق من املطلق استغرب ملذا.٤٢

 
 
 

 مصطلحات علم الحديثجدول 

 
  

َيةمُ  بإعداد
ْ
 سعيدي ن

 املصطلح التعريف

 عني يروا أن فلن أبناء من سيولد ملن أجزت يقول  كأن:  صورتها

 .الفلني الحديث
 للمعدوم اإلجازة

 اآلحاد املتواتر شروط فيه تتوفر لم الذي هو اآلحاد خبر

 قوله ومثله. شيخه على قرأ إذا التلميذ يقولها التي اْلداء ألفاظ من هي

 عليه قرأت)

 الشيخ من السماع على تدل)حدثني مثل أحبرني:املتقدمين ندوع

 أخبرني

 عالم من يكون  أن بشرط الحديث، اختصار املحدثين  أكثر أجاز

 . الحديث دللة على فيؤثر باملعنى الختصار يخل وأل ، باملعاني
 الحديث اختصار

 خرف أو عمى بسبب واْلفعال اْلقوال انتظام عدم أو العقل فساد هو

 .ذلك غير أو كتب احتراق أو
 الختلط

 اْلداء .والتحمل اْلداء صور  من بصورة للتلميذ الحديث تبليغ هو

 واْلخلق العالية اآلداب من الطالب به يتصف أن ينبغي ما ، املراد
 هللا رسول  حديث ،وهو يطلبه الذي العلم شرف تناسب التي الكريمة

 .وسلم عليه هللا صلي
 ثالحدي طالب آداب

 أو بالكنى والشتهار كالتوافق الخصوصيات عن العارية اْلسماء هي

 .وغيرها اْللقاب
 املجردة اْلسماء
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 أو كنية أو اسم العلماء أو الرواة أو الصحابة من لشخص يكون  أن

 .@والعلماء الرواة من غيره فيه يشاركه ل لقب
 املفردة واْللقاب والكنى اْلسماء

وصلة الرجال سلسلة
 
 اإلسناد . للسند مرادف املعنى بهذا وهو.  للمتن امل

 بعدد الحديث ذلك به يرد آخر سند إلى بالنسبة رواته عدد قل الذي هو

 .أكثر
 العالي السناد

 بعدد الحديث ذلك به يرد آخر سند إلى بالنسبة رواته عدد كثر الذي هو

 .أقل
 النازل  السناد

 يدل الذي حديث كل رفط مصنفه فيه ذكر كتاب كل وهو ، طرف جمع
  إما املتون  من متن كل أسانيد يذكر ثم ، بقيته على

ا
  أو مستوعبا

َ
 مقيدا

 . الكتب ببعض لها
 اْلطراف

 غيره روايته في شاركه هل ليعرف راو بروايته انفرد حديث طرق  تتبع هو

 .الحديث هذا اعتبرنا الحدثين قول  معنى وهذا. ل أو
 العتبار

 سماعه الكتاب هذا أو الحديث هذا بأن الطلبة دأح الشيخ يعلم أن هو

 .الشيخ له يأذن لم إذا روايته للتلميذ يجوز  فل. فلن من
 اإلعلم

 اْلقران .الشيوخ بض عن واْلخذ السن في املتقاربون  الرواة هم

 ومن لضبطها الحديث ورواة املحدثين ألقاب عن والبحث الطلع املراد

 .الوهم في الوقوع أمن ثم

 : وهما أمران اْللقاب معرفة فائدةو 

ر الذي الشخص واعتبار أسامي، اْللقاب ظن عدم( أ
َ
ك
ْ
 باسمه، تارة ُيذ

 .واحد شخص وهو شخصين، بلقبه وتارة

 فيعرف اللقب، بذاك الراوي  هذا لقب أجله من الذي السبب معرفة( ب
 معناه اْلحيان من كثير في يخالف الذي اللقب من الحقيقي املراد عندئذ

 .الظاهر

. 

 الرواة ألقاب

 بكذا أمرنا .الرفع حكم له ،فإن بكذا نؤمر كنا أو(  بكذا أمرنا)  الصحابي قال إذا

 غيره من أعلى واإلملء كتابته، مع الشيخ لفظ سماع وهو ، إملء جمع

 .التحمل طرق  من
 اْلمالي

 خص  املتأخرين عرف في إل الشيخ، على العرض وهو أخبرني بمعنى

 .اإلجازة في(عن) بعضهم استعمل كما.لإلجازة الهاستعم
 أنبأنا-أنبأني

  فيه السقط كان ما
ا
 الخفي النقطاع ..الحذاق اْلئمة إل يدركه ل خفيا

 الواضح النقطاع .الراويين بين التلقي عدم طريق عن بسهولة يعرف الذي النقطاع هو

 في املنتهى ليهوإ ، الناس أثبت ومثله ، التعديل مراتب أرفع من هو

 ثقة ، عدل ثقة ثقة، ثقة:  مثل وصفه كرر  من بعده ويأتي ، التثبت

 .حافظ

 الناس أوثق
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 البدعة .الشرع في يرد لم بما تعالى هلل التقرب

 مفسقة بدعة . صاحبها فسق يستلزم ما اعتقاد هو

 مكفرة بدعة .اإلسلم دائرة من وخروجه صاحبها كفر يستلزم ما اعتقاد هو

 البدل .طريقه غير من املصنفين أحد شيخ شيخ إلى الوصول  هو

 التابعي اإلسلم، على ومات إسلمه حال صحابيا لقي من هو

 اإلسلم الحديث لتحمل يشترط ول  .الشيوخ عن الحديث أخذ معناه

 .لألداء ذلك يشترط ،لكن الصحيح على والبلوغ
 الحديث تحمل

 كانت إن طرقه على لتنصيصا مع اْلصلية الحديث مصادر بيان هو
  أو صحة الحديث على والحكم ، لذكرها الحاجة وتدعو مختلفة

ا
 ضعفا

 على تنصيص بدون  الحديثية املصادر ذكر فيه فيكفي العزو  بخلف.

  صحة اإلسناد على والحكم طرقها
ا
 .وضعفا

 التخريج

 التدليس .لظاهره وتحسين ، اإلسناد في عيب إخفاء هو

 . شيخهل الراوي  إسقاط هو
 

 غير من منه يسمع لم ما منه سمع قد عمن الراوي  َيْرِوَي  أن:آخر تعريف
 بالسماع يصرح أن

 السناد تدليس

 التسوية تدليس .منه أعلى هو من أو شيخه شيخ الراوي  يسقط أن هو

  شيخ عن الراوي  يروي أن هو
ا
 أو يكنيه أو فيسميه منه، سمعه  حديثا

  يعرف ل كي به يعرف ل بما يصفه أو ينسبه

 الشيوخ تدليس

 .بالقرائن اآلخر على أحدهما فيرجح حديثان تعارض هو

 معتبرة مزية من فيه ملا املتعارضين الدليلين أحد  تقديم هو: آخر تعريف

 .اآلخر من أولى به العمل تجعل

 الترجيح

 التعارض .اآلخر أحدهما يخالف بحيث الدليلين تقابل هو

 التعديل .ضابط عدل بأنه عليه كموالح ، الراوي  تزكية هو

 التوقف .املتعارضين الدليلين بين الترجيح على القدرة عدم هو

 الثقة .والضبط العدالة صفتي بين جمع من هو

  شيخ عن الثقة الراوي  يروي أن
ا
 عنه املروي ذلك الشيخ فينكر حديثا

 . إليه نسب ما وينفي

 ذلك رد علي، كذب أو رويته ما: يقول  كأن نفيه في جازما كان فإن
 التلميذ أو الشيخ في القدح دون  الحديث

  الرواية الشيخ جحد إذا أما
ا
  ل احتمال

ا
 ل أو أذكره ل قال بأن جزما

 .والفقهاء املحدثين جمهور  عند الحديث قبل ونحوه أعرفه

 
 الرواية جحد

 (ونس ي حدث من)

 بالراوي  الجهالة .حاله أو الراوي  عين معرفة عدم هو
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 جميع في الفقه أبواب على املرتب الحديث كتب من نوع هو  امعالج

 واملعاملت والعبادات العقائد مثل  .وشريعة عقيدة الدين موضوعات

  القيامة يوم وأخبار والفتن والرقاق واملناقب والسير

 الجوامع

 حدثني . الشيخ من التلميذ سماع على تدل التي اْلداء ألفاظ من هي

 أو تقرير أو فعل أو قول  من وسلم عليه هللا صلى نبيال إلى أضيف ما

 .صفة
 الحديث

 عز هللا إلى وسلم عليه هللا صلى النبي يضيفه الذي الحديث هو

 . القول  جهة على  وجل
 

 القدس ي الحديث

 شذوذ غير من السند باتصال مثله عن الضبط، خفيف العدل نقل هو

  علة ول
 

 إلى مثله عن ضبطه خف الذي دلالع بنقل سنده اتصل ما:آخر تعريف
 علة ول شذوذ غير من منتهاه

 
 

 لذاته الحسن

 مدلول  على ويدلن املخرج، مختلفا ضعيفان خبران يتعاضد أن هو

 .واحد

  ضعفه يكن ولم طرقه، تعددت إذا الضعيف هو  : آخر تعريف
ا
 شديدا

. 
 لغيره الحسن درجة إلى يرتقى الضعيف أن التعريف هذا من يستفاد

 :هما مرينبأ
ْرَويِ  أن .1  أو مثله اآلخر الطريق   يكون  أن على ، فأكثر آخر طريق من ي 

  أقوى 
 سنده في انقطاع أو راويه حفظ سوء إما الحديث ضعف سبب   يكون  أن .2

 .فاسقا أو كذابا يكون  أن ،ل. رجاله في جهالة أو

 لغيره الحسن

 الخبر .والتابعين ةالصحاب من غيره وعن وسلم عليه هللا صلى النبي  عن جاء ما

 املقبول  الخبر .به املخبر صدق ترجح ما هو

 من يتطلبه ما على زيادة أمور  به اقترن  الذي املقبول  الخبر وهو

 .املقبولة اْلخبار من غيره على يرجح جعلته قوة شروط،فزادته
 .بالقرائن املحتف املقبول  اآلحاد خبر

 وداملرد الخبر به املخبر صدق يترجح لم هوالذي

 املعنى خفاء .فيه والشتراك إلجماله أو لغرابته إما اللفظ من املراد فهم عدم

 اْلربعة رواه ( ماجه ابن -النسائي- الترمذي -داود أبو) وهم السنن أصحاب رواه أي

 بن عدا( النسائي– الترمذي -داود أبو) السنن أصحاب الطلق عند هم
 ماجه

 الثلثة رواه

 الخمسة رواه اْلربعة السنن وأصحاب.حنبل بن أحمد ماماإل  الطلق عند هم
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 مسلم واإلمام البخاري  واإلمام.حنبل بن أحمد اإلمام الطلق عند هم

   اْلربعة السنن وأصحاب
 السبعة رواه

 اإلمام هم) أحمد اإلمام عدا املذكورين السبعة الطلق عند هم

  ( اْلربعة السنن وأصحاب مسلم واإلمام البخاري 
 الستة رواه

ْعَرف لم من هو
ُ
هُ  ت

ُ
 املجهول  الراوي  . صفته أو َعْين

 الرواية .اْلداء صيغ من بصيغة وتبليغه الحديث أداء هي

ب   الحديث سند في يوجد أن
َ
 اْلبناء عن اآلباء رواية . ابنه عن الحديث يروي أ

 عن أبيه عن أو ،  أبيه عن الحديث يروي اْبن   الحديث سند في يوجد أن

 . جده
 اآلباء عن اْلبناء  رواية

 اْلقران رواية .السن في له مقارن  شيخ عن الراوي  يروي أن هو

 اْلصاغر عن اْلكابر رواية .  املقدار أو والطبقة السن في دونه هو عمن الراوي  رواية هو

 يتعبد مما الحديث يكن لم إذا باملعنى الحديث رواية املحدثين أكثر أجاز
  راويه وكان واْلذكار كاْلذان بلفظه

ا
 معنى ويؤدي به يحدث بما عاملا

 الواقعة فإن ، وغيرها الصحاح اْلحاديث في املشاهد هو كما.  الحديث

 عنهم هللا رض ي الصحابة كان ولذا متعددة، بألفاظ وتجيء  واحدة تكون 

  أو هذا مثل أو هذا نحو أو:  يقولون  باملعنى  حديث رووا إذا
ا
 .منه قريبا

 باملعنى ديثالح رواية

 هي التي اْلحاديث ذكر به ويقصد ، الحديث كتب تصنيف من نوع هي

 .معينة كتب على زائدة
 الزوائد

 رواه عما ، ما لحديث الثقات بعض رواية في زائدة ألفاظ من ورد ما هو

 فيه فيدخل  الضابط العدل هو والثقة. الحديث لذلك اآلخرون الثقات

. جملة أو كلمة كزيادة: املتن في ويكون  ، كالصدوق  حسن حديثه كان من

 : نوعان وهي. مرسل وصل أو موقوف، برفع اإلسناد وفي

 (تقبل ل) مخالفة زيادة .1

 (قبولها على الجمهور  مخالفة غير زيادة .2

 الثقة زيادة

 عن أحدهما موت ويتقدم ، واحد شيخ عن الرواية في راويان يشترك أن

 ..طويل بزمن اآلخر
 واللحق السابق

ث ْلجله الذي السبب بيان وه  بذلك وسلم عليه هللا صلى النبي حدَّ

 على يعين السبب فمعرفة. الكريم القرآن نزول سبب في كما الحديث

 .الحديث وفقه الفهم

 الحديث ورود سبب

  أو إملء أكان ،سواء التحمل طرق  أرفع هو
ا
 وسواء إملء غير من تحديثا

 .كتابه أو حفظه من أكان
 لشيخا من السماع

 سمعت . الشيخ من التلميذ سماع على تدل التي اْلداء ألفاظ وأرفع أصرح هي
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 عليه هللا صلى النبي عن نقل ما:  للحديث مرادفة: املحدثين عند السنة

قية. صفة أو تقرير أو فعل أو قول  من وسلم
ْ
ل
َ
قية خ

ُ
ل
ُ
 وخ

 السنة

 السند للمتن املوصلة الرجال سلسلة

   لتكون  ، الفقه أبواب ىعل املصنفة الكتب وهي
ا
 في للفقهاء مصدرا

 يتعلق ما فيها يوجد ل بأنها الجوامع عن وتختلف ، اْلحكام استنباط
 أبواب على مقصورة هي بل ، ذلك إلى وما واملناقب والسير بالعقائد

 .اْلحكام وأحاديث الفقه

 السنن

 التجريح ألفاظ من وهو. صوابه جانب على خطئه جانب غلب من هو

 .املحدثين دعن
 الحفظ س ئ

  الثقة مارواه
ا
 .املحفوظ ويقابله. منه أوثق هو ملن مخالفا

 املتن في يقع كما السند في الشذوذ ويقع

. 

  الشاذ
 الجمهور  عند

 البعض عند الشاذ .الحفظ سوء له ملزم ، الحفظ س ئ راوِ  به انفرد الذي الحديث هو

 في الختلف مع تفرده في الراوي  الرواة شارك الذي الحديث هو
 الصحابي

 الشاهد

  وسلم عليه هللا صلي النبي لقي من هو
ا
 ولو ، اإلسلم على ومات مسلما

 . اْلصح على ردة ذلك تخللت
 الصحابي

 . علة ول شذوذ غير من السند باتصال الضبط، التام العدل نقل هو

 إلى مثله عن الضبط التام العدل بنقل سنده اتصل ما هو: آخر تعريف

 .علة ول شذوذ غير من نتهاهم

 لذاته الصحيح

 .لغيره الصحيح لدرجة ارتقى لذاته حسن منهما كل خبران تعاضد إذا

وَي  إذا لذاته الحسن هو:  آخر تعريف ه   آخر طريق من ر 
 
ل
ْ
 أقوى  أو ِمث

مى.  منه   وس 
ا
 وإنما ، السند ذات من تأت لم الصحة ْلن لغيره صحيحا

 . له غيره انضمام من جاءت

 لغيره الصحيح

 الحديث أداء صيغ .اْلحاديث تبليغ عند الرواة استعملها التي اْللفاظ هي

 تبليغهم عند عنهم هللا رض ي الصحابة استعملها التي اْلداء ألفاظ هي
 يعمل مقبولة وجميعها مراتب وهي وسلم عليه هللا صلى النبي ْلحاديث

 .بها
 للصحابة اْلداء صيغ

 اإلسناد حذف فيه وقع فما هذا وعلى.  جزم ربغي الحديث يروى أن هو

 بغير فيه أتي وما ، صحيح فهو بالجزم وأتى(املعلقات) البخاري  صحيح في

 ..فيه فينظر جزم

 التمريض صيغ

 
  الراوي  يكون  أن هو

ا
  ، متيقظا

ا
  ، حفظه من حدث إن حافظا

ا
 ضابطا

 . منه حدث إن لكتابه
 الضبط
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 الضعيف .املقبول  الحديث شروط فيه تتوفر لم الذي الحديث هو

 الرواة طبقات .عنهم واْلخذ املشايخ ولقاء السن في اشتركوا جماعة عن عبارة الطبقة

 ناحية ومن ، ودينه عدالته ناحية من فيه والتكلم باللسان الراوي  جرح
 وتيقظه وحفظه ضبطه

 الراوي  في الطعن

 (الجرح)

 فعل عن بهاصاح فتبعد النفس في تكون  التي الراسخة الصفة هي

  . باملروءة يخل وعما الصغائر على واملداومة  الكبائر
 العدالة

  الشيخ على القراءة هو
ا
 العرض التحمل طرق  أحد وهو. كتاب من أو حفظا

 
 
 .السند طبقات جميع في اثنان رواه ما
 

 العزيز

 بها يتكلم التي الصطلحية اْللفاظ معاني ببيان يعنى الذي العلم هو

 .املحدثون 

 .واملرويات الرواة أحوال بها يعرف التي القواعد هي: آخر تعريف

 الحديث مصطلح علم

 العلة الحديث صحة في يقدح خفي غامض سبب هي: املحدثين اصطلح في

 انقطاع بل وسلم عليه هللا صلى النبي إلى املنتهي اإلسناد طبقات قلة هو

 .الحديث ذلك به يرد آخر سند إلى بالنسبة ،
 املطلق والعل

 ولو ، انقطاع بل علية صفة ذي إمام إلى املنتهي اإلسناد طبقات قلة هو

   منتهاه إلى اإلمام ذلك من العدد كان
ا
 ..النسبي النزول وضده.كثيرا

 النسبي العلو

 (.عن)بلفظ شيخه عن الحديث الراوي  يروي أن

 ...فلن عن فلن عن فلن حدثنا: الراوي  يقول  كأن: 

. السابقين بالشرطين السماع على تحمل( أنَّ ) الحكم في( عن) ومثل

  أن فلن حدثنا: الراوي  كقول 
ا
 ...قال فلنا

 العنعنة

 الفرد أو الغريب واحدة طبقة في ولو واحد راو بروايته انفرد ما هو

  معناه، خفي الذي اللفظ املرادبه: لغة
ا
 متن في وقع ما هو: واصطلحا

 فاحتاجت استعمالها لقلة الفهم من بعيدة غامضة لفظة من الحديث

 .معنى لتفسير

 الحديث غريب

 الغفلة .الكثرة فيه ويشترط الغلط، عنه ينتج الذي السهو

 الغلط فحش ..يتساويان أو صوابه من أكثر الراوي  غلط يكون  بحيث الغلط، كثرة أي

 املطلق الفرد الصحابي فيه الذي طرفه أي ، سنده أصل في الغرابة كانت ما هو

 أو آخر راو عن بالحديث تفرد معين راو إلى بالنسبة الغرابة كانت ما هو

 .بلد أهل أو جهة إلى بالنسبة
 النسبي الفرد

 الراوي  فسق .محرم فعل أو واجب كترك الكفر دون  بمعصية تلبسه
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 مسلم وصحيح البخاري  صحيح الصحيحين مع اْلربعة السنن كتب وهي

 .أحمد اإلمام ومسند الدارمي وسنن مالك وموطأ
 التسعة الكتب

 الستة الكتب .مسلم وصحيح البخاري  صحيح الصحيحين مع اْلربعة السنن كتب وهي

  الواقع خلف على الش ئ عن اإلخبار
ا
  أو عمدا

ا
 الراوي  كذب .سهوا

 له أصل ل . الحديث به ينقل إسناد له ليس املذكور  الحديث أن به املراد

 املبهمات متنه أو الحديث سند في سمهبا يصرح لم من وهو ، مبهم جمع

 املتابع الصحابي اتحاد مع تفرده في الراوي  الرواة شارك الذي الحديث هو

 بحث من والغرض. بعينه حديث رواية في غيره الراوي  يشارك أن هي
  الراوي  كان إن الحديث تقوية املتابعة

ا
 كان ولو التفرد نفي أو ، ضعيفا

 .ثقة

 ناقصة متابعة-مةتا متابعة: نوعان وهي
 

  توبع سواء الصحابي اتحاد املتابعة في ويشترط
ا
 توبع أو ومعنى لفظا

 .معنى

 املتابعة

 . واحد شيخ في الراويان يتوافق أن

 اإلسناد أول  من للراوي  املشاركة تحصل أن: آخر تعريف 
 التامة املتابعة

 . منهما راوِ  كل شيخ يختلف أن

 اإلسناد أثناء في راوي لل املشاركة تحصل أن: آخر تعريف
 الناقصة املتابعة

 املتروك ..بالكذب متهم راو إسناده في الذي الحديث هو

 مراد غير باطل واآلخر مراد صحيح أحدهما معنيان له الذي اللفظ هو

 .اْلدلة بقية في بالنظر بطلنه ويعرف ،
 (اْللفاظ)   املتشابه

 اْلسماء)  املتشابه العكس أو اآلباء وتختلف اْلسماء تتفق أن هو

 ومسلم البخاري  الشيخين اتفاق:  الحديث علماء عند اللفظ بهذا املراد

 .الحديث صحة على
 عليه متفق

  آبائهم وأسماء الرواة أسماء تتفق أن هو
ا
 أشخاصهم وتختلف ، فصاعدا

 ذلك ونحو ، ونسبتهم  كناهم تتفق أن ذلك ومن.
 واملفترق  املتفق

 املتن الكلم نم السند إليه ينتهي ما

 بالكذب املتهم .والخاص العام بين أمره واشتهر ، الناس حديث في كذبه ثبت من هو

حيل  جماعة عن جماعة رواه ما
 
 الكذب، على تواطؤهم العادة ت

 .محسوس ْلمر وأسندوه
 املتواتر

 اللفظي املتواتر ومعناه لفظه تواتر ما هو

 ملعنوي ا املتواتر لفظه دون  معناه تواتر ما هو
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 الحال مجهول  .يوثق ولم فأكثر عنه اثنين برواية عينه عرفت من هو

  .يوثق ولم واحد راو إل عنه يرو  لم ،ولكن اسمه ذكر الذي الراوي  هو

  اسم له يذكر ولم يعرف لم من هو( الجمهور  وعند) 
 العين مجهول 

  الكلمة في الحركة بتغيير فيه املخالفة وقعت ما هو

 بقاء مع الحروف شكل إلى بالنسبة فيه التغيير كان ام: آخر تعريف
 الخط صورة

 املَحرَّف

  اْلوثق رواه ما   
ا
 املحفوظ الشاذ ومقابله الثقة لرواية مخالفا

 املحكم املعارضة من السالم املقبول  الحديث هو

 . الرواة من غيره لرواية الراوي  مخالفة

 -(املنكر) ضعيف راو قبل من مخالفة نوعان املخالفة الزيادة وهذه

 (الشاذ) ثقة راو قبل من ومخالفة

 املخالفة

 كتبه احتراق أو بصره ذهاب أو سنه لكبر حفظه ساء الذي الراوي  هو

 .الطارئة اْلسباب من ذلك غير أو
 املختِلط

 بينهما الجمع إمكان مع بمثله املعاَرض املقبول  الحديث هو
 في مثله آخر حديث يجيء الذي الحسن أو الصحيح الحديث هو أي

  املعنى في ويناقضه والقوة املرتبة
ا
 بين الجمع العلم ْلولي ويمكن ظاهرا

 .مقبول  بشكل مدلوليهما

 الحديث مختلف

 النبي ير ولم وأسلم عليه هللا صلي النبي وزمن الجاهلية أدرك الذي هو

 ..وسلم عليه هللا صلى
 املخضرم

 .آلخرا عن منهما واحد كل القرينان يروي أن هو

 بعض وعند. واللقي السن في متشاركين الراويان يكون  أن فيه ويشترط

 .ذلك يشترط ل العلم أهل

 املدبج

 املدرج . فصل بل منه ليس ما متنه في أدخل أو إسناده سياق غير ما هو

 .آخر حديث إسناد في إسناد إدخال هو

 إسناده سياق غير ما هو:  آخر تعريف
 السناد مدرج

 أو أوله من الحديث أثناء في الرواة بعض كلم من لفظا دخلي أن هو

 .آخره أو وسطه
 املتن مدرج

 يوهم بلفظ منه يسمعه لم ما لقيه عمن راو يرويه الذي الحديث هو

 .وقال كعن السماع
س

ًّ
 املدل

 
 عدالتهم على والحكم الرواة لتوثيق املحدثون  وضعها التي اْللفاظ هي

 .وضبطهم
 التعديل مراتب
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 أحدهم يسلب بما الرواة في للطعن املحدثون  وضعها التي اْللفاظ هي

 .ضبطه أو عدالته
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجرح مراتب

 املرسل .التابعي بعد من اسناده آخر من سقط ما هو

  كان سواء ـ التابعي يقول  أن املحدثين عند املرسل صورة
ا
  أو صغيرا

ا
 كبيرا

ِعل أو كذا فعل أو كذا، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال ـ
ُ
 بحضرته ف

 .تابعي ونافع ، هللا رسول  قال نافع يقول  كأن.  كذا
 املحدثين عند املرسل

 اْلصوليين عند املرسل .اإلسناد طبقات أي من فأكثر راو   منه سقط ما هو

 الفقهاء بعض عند املرسل وسلم عليه هللا صلى النبي عن النبي يلق لم من رواية هو

 يحتمل بلفظ منه يسمع لم ما يلقه ولم عاصره نعم يروي أن هو

 .وقال كعن السماع
 الخفي املرسل

  صحابي يروي  أن هو
ا
 صلى للرسول  ويسنده ، آخر صحابي عن حديثا

 تأخر أو سنه لصغر إما ، ، يشاهده أو يسمعه لم أنه مع  وسلم عليه هللا

 . إسلمه

 الصحابي مرسل

ضيف ما
ُ
 أو تقرير أو فعل أو قول  من سلمو  عليه هللا صلي النبي إلى أ

 .صفة
 املرفوع

 للرأي فيه مجال ل تقريرمما أو فعل أو قول  الصحابي من يصدر ما هو
 أمور  عن اإلخبار مثل إسرائيل، بني عن اْلخذ عنه يعرف ولم والجتهاد

  عقاب أو ثواب ذكر أو مستقبلة، أو ماضية غيبية
  املرفوع

ا
 حكما

  التصال ظاهره ندس أثناء في راوِ  زيادة هو
ا
  وهما

ا
 اْلسانيد متصل في املزيد وغلطا

 غير من ِحَدة على صحابي كل مرويات فيه جمع كتاب كل ، مسند جمع

 إما الترتيب وكان: الحديث فيه يتعلق الذي املوضوع إلى النظر
 وإما ، املبشرين العشرة بقية ثم الراشدين كالخلفاء باْلفضلية

 .الهجاء بحروف وإما ، اْلنساب بشرف اوإم ، اإلسلمية بالسوابق

 املسانيد

 .اإلسناد طبقات عدد في املصنفين أحد موافقة هي

 عدد مع يتساوى  آخره إلى الراوي  من اإلسناد طبقات عدد أن أي  

 .املصنفين ْلحد اإلسناد طبقات

 املساواة
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خرج
َ
ْست

ُ
رَّج كتاب كل امل

َ
 املؤلفين من لغيره كتاب أحاديث مؤلفه فيه خ

 أو شيخه في معه فيجتمع ، اْلول  املؤلف طريق غير من لنفسه بأسانيد
 فوقه من

 املستخرجات

درك
َ
ْست

ُ
 كتاب على استدركها التي اْلحاديث مؤلفه فيه جمع كتاب كل امل

 . شرطه على فاتته مما آخر
 املستدركات

 .رأي على املشهور  للحديث مرادف هو

 في يشترط ْلنه ، ملشهور ا من أخص فجعله:  بينهما غاير من ومنهم

 . املشهور  في ذلك يشترط ول ، إسناده طرفا يستوي  أن املستفيض

. 

 املستفيض

 الحالت من غيرها أو اْلداء صيغ في اإلسناد طبقات جميع توافق هو

 .والفعلية القولية
 املسلسل

 املسند .التصال ظاهره بسند وسلم عليه هللا صلى النبي إلى الصحابي رفعه ما

 تروي أن لك أجيز:للتلميذ يقول  أن وهو ، اإلجازة أنواع من نوع هي

 .كتابة ول مناولة دون ..عني
 املشافهة

 ذلك في مراد غير واآلخر مراد صحيح أحدهما معنيان له الذي اللفظ هو

 .السياق
 املشكل

 حد يبلغ لم ما السند طبقات جميع في فأكثر ثلثة رواه ما:الجمهور  عند
 التواتر

 شهور امل

 أحد تلميذ إسناد مع آخره إلى الراوي  من اإلسناد عدد استواء هي

فين ِ
 
 .  املصن

ْ
َيت ِ

  وُسم 
ا
 بين باملصافحة الغالب في جرت العادة ْلن مصافحة

يا من
َ
ق
َ
ل
َ
 .ت

 املصافحة

 .والكتابة الرسم في له شبيه آخر بحرف حرف إبدال هو

 بقاء مع الحروف قطن إلى بالنسبة فيه التغيير كان ما هو: آخر تعريف

 .الخط صورة

ف  املَصحَّ

 ، الفقهية اْلبواب على مرتبة ،تكون  الحديث في التصنيف من نوع هي
 وفتاوى  واملرسلة واملنقطعة واملوقوفة املرفوعة اْلحاديث فيها وتذكر

 .والفقيه املحدث عنها يستغني ل ، بعدهم فمن والتابعين الصحابة
 املصنفات

 ..مرجح ول آخر براو راو إبدال هو
 يمكن ل مختلفة بروايات واحد بإسناد يروى الذي الحديث هو أو

 .القوة في لتساويها بعض على بعضها ترجيح ول بينها الجمع

 املضطرب

ْعجم
ُ
  الحديث مؤلفه فيه جمع كتاب كل امل

ا
 على شيوخه أسماء علي مرتبا

  الهجاء حروف ترتيب
ا
 . غالبا

 املعاجم

 املعاَرض .معاِرض له الذي الحديث هو
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 فوائده فمن.ْلهميته بالتصنيف وأفردوه الحديث أهل به اعتنى علم هو

  بأخ ليس من يظن أل
ا
 .اْلب اسم في الشتراك عند أخا

 الرواة من واْلخوات اإلخوة معرفة

 السم نعرف حتى بكناهم اشتهروا من أسماء معرفة البحث بهذا املراد

 الواحد الشخص يظن أل هو البحث هذا وفائدة. منهم لكل املشهور  غير

  اثنين

 املكنين أسماء معرفة

 وبلدانهم الرواة أوطان معرفة . فيها أقاموا أو فيها ولدوا التي ومدنهم الرواة أقاليم معرفة هو

 وقدومهم ، الشيوخ من وسماعهم الرواة مواليد تاريخ معرفة املراد

 . ووفياتهم.  البلد لبعض
 واةالر  تواريخ معرفة

 املهمة اْلمور  من باسمه منهم اشتهر من وخاصة الرواة كنى معرفة
 منه نقص أو السند في زيادة إغفاله عن نشأ ربما إذ ، الحديث لطالب

  الثنين أو اثنين الواحد أن ظن ْلنه.يشعر ل وهو
ا
  .واحدا

 أبي بن موس ى عن ، حنيفة أبي عن يوسف أبي حديث من الحاكم روى

  جابر عن الوليد أبي عن شداد بن عبدهللا عن عائشة
ا
 صلى من)  مرفوعا

 ، الوليد أبو هو عبدهللا إن: فقال( قراءة له قراءته فإن اإلمام خلف

 أورثه اْلسامي بمعرفة تهاون  ومن:زائدة،قال اإلسناد في(  عن) أن يعني

 .الوهم هذا مثل

 الكنى معرفة

 مختلفة كنى أو بأسماء ذكر من ةمعرف  مختلفة، كني أو ألقاب أو بأسماء وصف راو هو

 والجد، كاْلم قريب، من أبيه، غير إلى نسبه اشتهر من معرفة:  املقصود
 أبيه اسم معرفة ثم ونحوه، كاملربي غريب، أو

 أبيه غير إلى املنسوب معرفة

 لعارض ، صنعة أو قبيلة أو غزوة أو مكان إلى نسبوا الذين  الرواة وهم
 ونحو الصنعة تلك أهل مجالستهم أو ملكانا ذلك نزولهم من لهم عرض

 . ذلك
 وإنما حقيقية، ليست النسب هذه أن معرفة هو البحث هذا وفائدة
 أجله من الذي السبب أو العارض ومعرفة لعارض، صاحبها إليها نسب

 .النسبة تلك إلى نسب

 الظاهر خلف على املنسوب معرفة

  الثقة رواه ما
ا
 روفاملع .الضعيف رواه ملا مخالفا

 املعضل .التوالي على فأكثر اثنان إسناده وسط من سقط ما هو

 الظاهر أن مع صحته في تقدح علة على فيه اطلع الذي الحديث هو

 ..وأدقها الحديث علوم أنواع أغمض من وهو ، منها السلمة
 املعلل

 فأكثر راو( املؤلف جهة من)إسناده مبدأ من حذف الذي الحديث هو

 ..التوالي على
 ملعلقا

 بإسناد كان ولو ، فعل أو قول  من دونه من أو التابعي إلى أضيف ما هو

 .متصل
 املقطوع
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 املقلوب .ونحوه تأخير أو بتقديم متنه، أو الحديث سند في بآخر لفظ إبدال

 أو وأجازه روايته في له أذن سواء أمره، أو بخطه لتلميذه الشيخ كتبه ما

 .يأذن لم
 املكاتبة

 ، عنه بروايته له ويأذن مرويه من الكتاب الطالب الشيخ يناول  أن هو

 .ونحوها إعارة أو بهبة منه ويمكنه
 املناولة

 املنسوخ حكمه  رفع الذي الدليل هو

 املحدثين عند املنقطع واحد راو إسناده وسط من سقط ما

 . اإلسناد طبقات أي من رواته أحد سقط ما

 ، انقطاعه كان وجه أي ىعل إسناده يتصل لم الذي هو: آخر تعريف

 .واملعلق واملعضل املرسل فيه فيدخل

 اْلصوليين عند املنقطع

 مكانين في املنقطع . التوالي على ليس راويان إسناده وسط من سط ما

ُحَش  راو إسناده في الذي الحديث هو
َ
ه ف

ُ
 ظهر أو غفلته كثرت أو غلط

 فسقه
 البعض عند املنكر

  الضعيف رواه ما
ا
 الجمهور  املنكرعند .املعروف ويقابله ، الثقة رواه ملا مخالفا

 اْلب اسم مع أو فقط السم في متفقين شخصين عن الراوي  يروى أن

ص بما يتميزا ولم ، ذلك نحو أو
ُ
 .منهما واحد كل َيخ

  ْلن ، الحديث بصحة اإلهمال يضر فل ثقة، الراويين من كل كان إذا
ا
 أيا

 واآلخر ثقة أحدهما كان وإن.  يحصح فالحديث عنه املروى كان منهما

،
ا
 .به نعمل ول نتوقف ضعيفا

 املهمل

فين أحد شيخ إلى الوصول  هي ِ
 
 لو مما أقل بعدد طريقه غير من املصن

 .عنه طريقه من َرَوي
 املوافقة

 والعبد املالك على فيطلق اْلضداد من واملوالي ، مولى جمع املوالي: لغة

ْعِتق ،
ُ
ق وامل

َ
ْعت

ُ
  . وامل

 واص
ا
 يد على أسلم الذي أو املعتق، أو املحالف، الشخص هو: طلحا

 .غيره

 الرواة من املوالي

 واملختلف املؤتلف .النطق طريقة في وتختلف الخط في اْلسماء تتفق أن هو

 افتراء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  إلى املنسوب  املختلق الخبر هو

 
ا
 .وكذبا

  إل روايته ْلحد تحل ل* 
ا
 وضعه ببيان مقرونا

 املوضوع

ِضيف ما .
ُ
 املوقوف تقرير أو فعل أو قول  من الصحابي إلى أ

 الناسخ ..آخرمتأخر بدليل سابق  لحكم الرافع الدليل هو

 النسخ .عنه متراخ بخطاب متقدم بخطاب الثابت الحكم رفع هو
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 الطالب، ذلك يعرفه يرويها، شيخ بخط أحاديث الطالب يجد أن هو
 إجازة ول منه سماع له وليس

 الوجادة

 واحد راوِ  إل منهم واحد كل عن يرو  لم الذين الرواة هم
 

  يكن لم إذا روايته ورد ، العين مجهول  معرفة: فائدته
ا
 صحابيا

 الوحدان

 التي كتبه من بكتاب لشخص سفره أو موته عند الشيخ يوص ي أن هو

 .الشيخ له يأذن لم إذا روايته للتلميذ يجوز  فل. يرويها
 بالكتاب الوصية

 الوهم املتعمد غير الغلط هو

 
 
 
 
 

 سعيد آمنة اْلخت مدارسة
 . حفظه نعرف لم الذي الراوي _ ب. الضعف إلى ينزله ال بكالم فيه تكلم الذي الراوي   الضبط؟؟ خفيف يطلق من على

 مسلم؟ كتاب من الصحة في أقوى  البخاري  كتاب جعلت التي األسباب اذكري 
 شيخ هو البخاري  ان ذلك على ،ِزد األسانيد لرجال بالنسبة أشد عنده االنتقاء و. مسلم شروط من نوعا أشد الصحة في البخاري  شروط

                                          . مسلم
 خطأ؟؟؟ أو صحيح ضِعي

  صار الصدوق  الصدوق  تابع إذا
ً
 ( ☑ )لغيره صحيحا

 (  ☑ ) أوثق هو من تخالف مالم الثقة زيادة تقبل
 الفراغات أكمِلي

  .نفسه للراوي  حصلت......  إن تامة متابعة تكون  أن يحتمل املتابعة
  .فوقه من و لشيخ حصلت....... إن قاصرة تكون  أن يحتمل املتابعة

  .تامة...... فهي السند أول  من للشيخ املتابعة كانت إذا
  .قاصرة...... فهي السند أثناء في للشيخ املتابعة كانت إذا
 بالضعف؟ عليه حكم وملاذا املعلق تعريف ما

  ...التوالي مع فأكثر واحد إسناده السند أول  من حذف الذي الحديث هو 
  .راو منه ساقط اإلسناد ألن بالضعف عليه وحكم
 ومسلم؟؟ البخاري  شرط على مامعنى
  .ومسلم خاري الب رجال هم اإلسناد رجال أن ومسلم، البخاري  بها أخرج التي والكيفية بالصفة

 وجد؟ إن الخطأ تصويب مع خطأ أو صحيح ضِعي

 واحد طريق من روي الذي هو الصواب  ( ❌  ) طرق  خمس من ماروي هو املطلق الغريب

 لغيره للصحيح ينتقل الصواب(   ❌ ) لذاته الصحيح إلى لذاته الحسن من يرتقي طرق  تعداد له حصل إذا الحسن الحديث
 لذاته؟ الصحيح تعريف ماهو

  .شاذ وال معلل غير السند متصل الضبط تام عدل بنقل اآلحاد خبر 

  الراوي  في اإلسناد،الطعن في الحديث؟السقط ضعف أسباب ماهي
  األقواس؟؟؟ بين من الصحيحة اإلجابة اختاري 

  (.✔الحديث_ املقبول _ الشذوذ)  يقويان والشاهد املتابعة
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 (✔الجملة في نقبل ال_ شاذة_ مقبولة)  همن أوثق هو من خالف شخص من ثقة زيادة جاءتنا

 أخرجه الحديث( وثالثين أربعا ونكبر وثالثين، ثالثا ونحمد وثالثين، ثالثا صالة كل دبر نسبح أن النبي أمرنا)  قال أسلم بن زيد حديث
 . زيد عن كثير عن سيرين ابن عن هشام طريق من الحاكم
 الشيخين؟ شرط على يقل مل ملاذا وسكت اإلسناد صحيح الحاكم قال السؤال

 . الصحيحين في السلسة هذة يخرجا لم ومسلم البخاري  ألن 
 لذاته؟ الحسن تعريف هو ما

 .شاذ وال معلل غير السند متصل الضبط خفيف عدل بنقل اآلحاد خبر
 صدوق؟ بأنه جعفر على أطلق ملاذا
  .الضعف درجة إلى يصل لم و الثقة مبلغ يبلغ لم ألنه

  طأ؟خ أو صحيح ضِعي

  (☑   )طرق  خمس من ماروى هو النسبي الغريب

 (   ❌  )واحدة درجة على كلها البخاري  درجات
 نوع؟؟؟ لكل وجد إذا أمثلة ذكر مع ماهي نوعين على والخفاء الظهور  حيث من السقط

  مسعود ابن أبيه نع عبيدة أبي راويه و حفصة عن الزهري  مثل  التاريخ إلى بالرجوع ويعرف تعب إلى يحتاج وما الكشف سهل
 . جدا كبيرة الخفاء ودرجة خفيا يكون  أن. أبيه من سمع يكون  مستحيل ألنه

  .نسبي مطلق،غريب غريب الغريب؟ أقسام اذكري 
 ؟ الخطأ تصويب مع خطأ أو بصحيح أجيبي

 درجات أعلى من أنه هو الصحيح الجواب  (   ❌   ) الصحيح درجات أضعف من هريرة أبي عن املسيب بن سعيد عن الزهري  رواية

 . السند

  .مسلم أخرجها أنه الصحيح الجواب(     ❌   ) األصول  في البخاري  أخرجها البناني ثابت عن سلمة بن حماد رواية
 املقبولة؟ األحاديث أقسام ماهي

  .لغيره حسن لغيره صحيح. لذاته حسن.لذاته صحيح
  خطأ؟ أو  بصحيح أجيبي

  (    ☑) تامة فهي السند ل أو  من للشيخ املتابعة كانت إذا

 (  ☑  ) قاصرة فهي السند أثناء في للشيخ املتابعة كانت إذا
 .مدلس الراوي  أن يثبت أن البد  املدلس؟ رواية مع نتعامل كيف

  .والتراجم التدليس كتب إلى رجعنا التدليس ثبت إذا 

 : لتاليا حصل اذا اال ضعيفة روايته املدلس الجملة، في التدليس عليه ثبت إذا
 .الصحة أصحابها اشترط كتب في حديثه نجد أن بالتحديث، أحاديثه أحص ى أخرى   رواية في يصرح أن 
 
 

َية اْلخت مدارسة
ْ
 سعيدي ُمن

 
  الضعيف من الصحيح تمييز هو و جدا كبير هدف هو العلم؟ هذا من الهدف ما. ١

 
 العلم،وهذا هذا قي امللكة و املكنة الی الطالب يصل أن هو و ألسمىا هو: األول  الهدف العلم؟ هذا تعلم من الطالب أهداف هي ما. ٢

 القصوی  الغاية هو هذا و صبر و علم إلی يحتاج
 

 .العلم لهذا املعرفة و التمييز مرحلة التمكن مرحلة إلی يصل لم إن: الثاني الهدف
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 رفةاملع و الفهم شدة و الحفظ بشدة العلم هذا العلم؟يتميز هذا مميزات هي ما /٣

 
م ترتب لم لكنها كتب وجدت:الثانية املرحلة.املصطلح في كتاب يوجد لم:األمر أول  في.املصطلح؟ علم تاريخ بإيجاز اذكري  /٤

َ
 ول

                                  . تهذب

 
                                                                                        . الحديث علم في متخصصة كتب تأليف هي و اليوم أيدينا بين التي هي:الثالثة املرحلة.٣
 
 :التاريخي بالتسلسل الحديث مصطلح لعلم املؤلفين أبرز  اذكري . ٥
 

 لم مبعثر كتاب لكنه مجلد في مطبوع هو و الفاصل املحدث: اسمه كتابا ألف و الحديث علم في صنف شخص أول : الراماهرمزي 
                            . يرتب

 رحمه البغدادي ،الخطيب هـ ٤٠٥ سنة توفي  الحديث علوم اسمه كتابا ألف املستدرك صاحب و الحديث علوم معرفة صاحب: الحاكم

 .الصالح ابن مقدمة: اسمه كتابا الف  :الصالح هـ،ابن ٣٦٣ سنة توفي الكفاية كتابه ألف  :هللا
 سنة املتوفي القاري  علي للمال الفكر نخبة شرح    :عليها الشروح ومن الفكر نخبة كتاب ألف هـ ٨٥٢ سنة توفي: حجر ابن جاء وبعده
 في شرحها ،  *السكر قصب* في الصنعاني نظمها ، نظمت أيضا و  تقريبا هـ ١٠٣٠ سنة املتوفي للمناوي  واسع كتاب وهناك هـ ١٠١٤

                                                            * املطر إسبال*
 

                                              :نظمه في الصنعاني يقول 

 
ذا يا مختصر    األثر علم في فالنخبة وبعد    حجر بن علي بن الشهاب وهو      السفر حال في الحافظ ألفها       مختصر من حب 

 
 األثر و خبرال علی يطلق  :هما ما أمرين َعلی يطلق الخبر /٦
 
 التابعين و الصحابة عن نقل ما ،األثر التابعين و الصحابة آثار و املرفوعة األحاديث علی يطلق الخبر الخبر؟ يطلق ماذا علی. ٧
.                                                      

 .الحديث وهو األثر هو الخبر:يقول  الحافظ
 
 الحديث رووا الذين رواةال سلسلة هو السند؟السند ما. ٨

 
 عزيز،غريب ، مشهور  ، الخبر؟متواتر أقسام هي ما.٩
 

 أو طبقة في يوجد أن) عنه هللا رض ي عمر رواه"بالنيات األعمال إنما"حديث مثل  واحد سند من جاء الذي هو الغريب؟ الحديث ما/١٠

 كثر رواة السند آخر في تعدد  لو ،و( واحد راو طبقتين
 
ْؤِمن ال"حديث مثل(( اثنين عن السند طبقات من طبقة في يقل ال بحيث))  ((اثنان رواه ما)) طريقين من جاء ما هو يز؟العز  الحديث ما  ي 

ريرة أبو و أنس رواه"أجمعين الناس و وولده والده من إليه أحب أكون  حتى أحدكم    ه 

 
 "الغالم بول  يرش ، الجارية بول  من يغسل:"مثال التواتر إلی يصل لم و ثالثة رواه الذي هو املشهور  املشهور؟ الحديث ما
 

  الكذب عن تواطؤهم يستحيل جمع عن جمع رواه ما هو املتواتر املتواتر؟ الحديث ما.١٤
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 طبقات جميع في الكثرة هذه تكون  ،أن الكذب علی تواطؤهم العادة تحيل كثير عدد يرويه أن األصوليين؟ عند املتواتر شروط ما. ١٥

  و( اإليمان من الحياء) حديث مثل  العلم يفيد. السند
 

  ( كهاتين الساعة و أنا بعثت: ) حديث

 
   كثرتها و الطرق  تتابع. الحديث أهل عن املتواتر تعريف٠١٦

 
 عشرين من جاء لو و الحديث يناقشون  و السند في يبحثون  الحديث فأهل ال، ؟ الطرق  كثرة و تتابع بمجرد الحديث أهل يقبل هل 

 
ً
 . صحته في النظر بدون  متواتر أنه عليه حجر ابن يقول  الباري  فتح في واحد حديث على نقف لمف طريقا

 
  .املردود و املقبول   ؟ اآلحاد حديث أنواع ما
 
  النسبي الفرد و املطلق الفرد. ؟ الغريب أقسام ما 

 
 بد فال صح إن الظن أو العلم يفيد هل يهمهم فال صحيح الحديث أن عندهم ثبت إذا الحديث أهل ؟ ال أم العلم تفيد اآلحاد أخبار هل
 . به العمل من

 
ن  في حجر ابن الحافظ وجودها شرط التي القرائن ما   ؟ العلم تفيد اآلحاد أخبار كو 
 
 . حفاظ أئمة رواية من يكون  أن الطرق  كثرة. ٢  مسلم و البخاري  إخراج 

 
  ؟ السنة في وردت التي لألحاديث هللا حفظه املطرفي خالد الشيخ تقسيم ما
 

 على املسح أحاديث() كهاتين الساعة و بعثت(: حديث مثل  إشكال بال العلم تفيد فهي صحيحة كثيرة طرق  من جاءت أحاديث

 ) .مسلم و البخاري  يخرجها التي األحاديث الرؤية أحاديث) الحوض أحاديث  ) الخفين
 
 اإلمام يستغرب أن( :  فالن عن غريب) نسبي والغريب ،  غيره له ليس واحد طريق من يروى أن:  مطلق الغريب   ؟ الغريب أقسام ما 

 . غيرهما عن روي املتن كون  مع شيخه عن تلميذ رواية من حديثا

 
 . الحسن و الصحيح الحديث هو ؟املقبول  املقبول  الحديث ما 
 

 . عاِضد بدون  إسناده بصحة صح ما هو ؟ لذاته الصحيح الحديث  عرفي

 
قل ما  ؟ لذاته الصحيح طشرو  هي ما 

 
 . شاد ال و معلل غير. ٣ السند متصل. ٢ الضبط تام. ٢ عدل  : .١عن  ن

 
  )ثقة كلمة تجد التعديل الجروح كتب في) مروءة و تقوى  صاحب يكون  أن ؟ بالعدل املقصود ما

 
 ال الزهري  و الشعبي ،  كتاب من الإ يحدث ال حكيم بن محمد بن إسحاق:  ،مثال كتاب ضبط و صدر ؟ضبط الضبط بتام املقصود ما

 . الخلل بدا حفظه من حدث إذا و أتقن كتابه من حدث إذا الزهري  تلميذ األهلي يزيد بن يونس ، بحفظهما إال يحدثان
 
 . شيخه شيخ من سمع الشيخ و شيخه من سمع التلميذ أن أي ؟ السند بمتصل املقصود ما
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 . الاإلرس.٢ التدليس.٢ ؟ اإلنقطاع صور  هي ما
 
 . مدلس جرير ابن ، مدلس السبيعي إسحاق أبو:  مثال منه يسمع لم ما منه سمع شيخ عن يروي أن ؟ التدليس ما
 
 . التنقيب و التعب و الطرق  بجمع تكشف ظاهر غير خفي سبب به يوجد ال أي ؟ معلل بغير املقصود ما

 
 . منه أوثق هو ملا الثقة مخالفة هو بالشذوذ؟ املقصود ما
 
 . واحد شخص إال عنهم يرو  لم الذين الرواة هم ؟ لوحدانا ما

 
ريرة ابي عن املسيب ابن سعيد عن الزهري  رواية العلماء اعتبر ماذا.٣٥  صحة األسانيد أعلى من اعتبروها:؟ج  ه 

 
 كذل بعد صح ما ثم مسلم شرط ثم البخاري  شرط ثم شرطهما ثم مسلم ثم البخاري  صحيح قدم:ج الصحيح رتب أذكري . ٣٦

 
 أشد عنده واالنتقاء ، أشد الصحة في شروطه كانت البخاري :ج قوي؟ كالهما ان من بالرغم مسلم على البخاري  صحيح قدم ملاذا.٣٧

 مسلم شيخ البخاري  ان ناهيك و األسانيد لرجال بالنسبة
 

 التي والكيفية ، بالصفة خرج ثالحدي أن بها يقصد:ج ؟ يخرجاه لم الشيخين أن من بالرغم مسلم و البخاري  بشرط املقصود ما.٣٨
 .صحيحيهما في األحاديث مسلم و البخاري  بها أخرج

 
 وال معلل غير.السند متصل.الضبط خفيف عدل بنقل اآلحاد خبر هو.١:ج لذاته الحسن تعريف هو ما.٣٩
                                                                                . شاذ

                                                                                                                                                        
 الضعف الى ينزله ال بكالم فيه تكلم الذي الراوي :ج.؟ الضبط خفيف معنى ما٠٤٠..                                                                                    

 التام حفظه نعرف لم الراوي  آن آو  ضعيف هو ال و ثقة هو ال وسطا يبقى
 الجملة في الضبط خفيف لكنه الضبط تام يكون  أحيانا:ج الضبط؟ خفيف دائما الراوي  هل.٤١

 
 استنكارية غرابة فيه صحيح غير باستغر  الذي الطريق ألن:ج واحد؟ طريق من املطلق استغرب ملاذا.٤٢

           
 

 ملصطلح الحديث منار اْلخت مراجعة

 
 :هو الوصف هذا قائل" بيضاء شعرة وعشرين بضع سوى  لحيته في وما -وسلم عليه هللا صلى- النبي مات" 

 الخطاب بن عمر مالك بن أنس الصديق بكر أبو
ثر ما كل هي السنة.  2

 
لقية صفة أو تقرير أو فعل أو قول  من -وسلم هعلي هللا صلى- النبي عن أ

َ
لقية أو خ

 
 .خ

 خطأ صواب
 وتسعين مائة سنة في ذلك وكان الثوري، وسفيان كشعبة كبار أئمة رأس على والتعديل الجرح علم نشط.  3

 خطأ صواب
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 :هو الرواية علم في الكفاية كتاب مؤلف.  4

 رعةز  أبي ابن األصفهاني نعيم أبو البغدادي الخطيب
 
 هو النخبة تأليف في حجر ابن للحافظ أصال كان الذي املصنف.  5

 الصالح ابن مقدمة للخطيب الكفاية للرامهرمزي  الفاصل املحدث

 الحديث إلى حجر ابن الحافظ به يشير معين، بعدد محصورة غير طرق  من يرد الذي الخبر.  6

 املتواتر العزيز املشهور 
 
 .املرفوع الحديث به يقصدون  املحدثين جل يستخدمه الذي املصطلح ألنه النخبة، مبتدأ في الخبر لفظ حجر ابن الحافظ استعمل.  7

 خطأ صواب
 
ا الحديث، في املتواتر لفظ املحدثون  اختار.  8

ً
 .وتتابعها لكثرتها املطر قطرات تواتر من أخذ

 خطأ صواب
 
 هب تفرد ما هو حجر، ابن الحافظ اصطالح في املطلق الفرد.  9

 املصنف شيخ السند خالل راو أي الصحابي

 بسبب وكيع بن سفيان األئمة ضعف.  10

اقه عدالته في ش ئء   حفظه سوء  ور 
 صحيًحا ويكون  األلسنة على دورانه كثر ما به يراد االصطالحي، غير املشهور .  11

 خطأ صواب
 .املطلق الغريب به فيريدون  الغريب مصطلح األئمة أطلق إذا.  12

 خطأ ابصو 
 :من خطأ عن ينتج الشاذ الحديث.  13

 مجهول  راو   ضعيف راو   ثقة راو  
 صحيحه رواة في مسلم اإلمام اشترط.  14

 بالسماع والتصريح املعاصرة اللقاء وإمكان املعاصرة املعاصرة

 .أجازه ممن يرويه ما سمع يكون  أن باإلجازة يروي ملن يشترط.  15

 خطأ صواب
 .خفية العلة تكون  أن املعلل شرط ألن معلال يسمى ال ظاهرة، علة به الذي الحديث.  16

 خطأ صواب
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 حديثا يسمى فحديثه الثقة الضعيف خالف إذا.  17

 شاذا منكرا معروفا
 حديثه فيسمى آخر صحابي رواية الصحابي حديث وافق إذا.  18

 ناقصة متابعة تامة متابعة شاهدا

 .الضعفاء أوهام بخالف األثبات، الحفاظ العلل علماء إال الثقات أوهام على يقف ال.  19

 خطأ صواب
 .بالعدد مردودة فزيادته حفظا، منه أقل عددا وخالف ثبتا، ثقة الراوي  كان إذا.  20

 خطأ صواب
 

 حديثا يسمى آخر حديث يعارضه ال الذي الحديث.  21

 متشابها محكما مشكال

 هو التعارض ظاهرهما حديثين بين باالتباع الخطوات أولى.  22

 الترجيح النسخ دعوى  الجمع
 .الوجوه كل من ويتعارضان وسلم، عليه هللا صلى النبي عن ثابتان حديثان يوجد أن يمكن ال.  23

 خطأ صواب
 .بذلك توصف ال السنة بينما منزل، وحي تعالى هللا كالم القرآن.  24

 خطأ صواب

 
، راو   بسقط انقطاع كل متواليين، غير انقطاعان فيه إسناد.  25  يسمى هذا واحد 

 معضل مرسل منقطع
 حديثا يسمى اللقي تحتمل بصيغة البتة، منه يسمع لم له معاصر شيخ عن راو   رواه الذي الحديث أن حجر ابن رجح.  26

  مدلًسا منقطًعا
ً

ا مرسال  خفيًّ
 .شرطه على ليست صحيحه في البخاري  ساقها التي املعلقات.  27

 خطأ صواب

 .الرواة ووفيات ملواليد التاريخ األسانيد، في االنقطاع كشف في العلماء استخدمها التي الوسائل أعظم من.  28

 خطأ صواب
 

 والتعديل الجرح علماء يسميه الناس حديث في يكذب من.  29

 واهما بالكذب متهما كذابا
 أخطاء في يدور  الوهم.  30
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 الكل في الضعفاء الثقات

 .الحديث املنكر الراوي  من ضعفا أشد الحديث، ملتروكا الراوي .  31

 خطأ صواب
ِن ضعيف راو   بإسناده الذي الحديث.  32

 .معلال حديثا يسمى الضعف، بي 

 خطأ صواب
 

 يسمى فهذا الكلمات نقط في تغيير حدث إذا.  33

ف  املضطرب املحر ف املصح 

 فيه الطعن سبب فيكون  به، اشتهر ما بغير فذكر الشيخ، نعوت كثرت إذا.  34

 الوهم الجهالة املخالفة
د حديث، في األسانيد متصل في املزيد ثبت إذا.  35  .شرط أو قيد غير من الحديث هذا ر 

 خطأ صواب
دل لو باملعنى الحديث رواية في.  36  .ذلك جاز بالتحريم النهي لفظ ب 

 خطأ صواب

 
 يصير حديثه فإن بمعتبر الحفظ س يء توبع إذا.  37

 لغيره حسنا لذاته حسنا صحيحا
 وسلم عليه هللا صلى النبي أباحه الضب أكل إباحة.  38

 تقريرا فعال قوال
  مبتدعا كان ولو فيقبل، حديثه في الراوي  صدق ثبت إذا أنه الراجح الصحيح.  39

ً
 .بدعته إلى وداعية

 خطأ صواب

 .إسالمه حسن ولو الصحبة، شرف عنه زال وسلم، عليه هللا صلى النبي فاةو  بعد اإلسالم إلى عاد ثم ارتد إذا الصحابي أن الراجح.  40

 خطأ صواب
 

ا األسماء اتفقت إن.  41
ً
 هذا فيسمى نطًقا، واختلفت خط

 املدبج واملختلف املؤتلف واملفترق  املتفق
 التعديل في اآلتية الرتب أعلى.  42

 حافظ ثقة الناس أثبت

 .حفظه ءلسو معين صحابي حديث يرد قد.  43

 خطأ صواب
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 .التجريح مراتب وأخف التعديل، مراتب آخر بين كبير تقارب يوجد.  44

 خطأ صواب
 
 

 
 

 تم بحمد هللا
 
 

 هذا الفصللالطالبة املميزة  

 

 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:) من ل يشكر الناس ل يشكر هللا(

التي قدمت عطاء  •لألخت ثناء إبراهيم نعمة هللا• تتسابق الكلمات و تتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر 

 متميزا حسنا طيبا مباركا فيه.

 لك منا أختي أرفع و أسمى عبارات الشكر و التقدير .

 اللهم اجعلك براقة في سماء العلم ، اللهم أسعد قلبك كما أسعدت قلوب الطالبات بهذا الكم الطيب من العلم .

يانا و والديك و والدي جنات الخلد بجوار حبيبنا و نبينا محمد عليه أفضل وفقك هللا و سدد خطاك و رزقك  إ

 الصلة و السلم،آمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 
 

 
 

 فهرس الكتاب
 

 :مقدمة الكتاب1ص

 :كتاب التوحيد2ص

 :ملخص التوحيد للطالبة منية سعيدي22-3ص

 ملخص التوحيد للطالبة منار يعقوبي:28-22ص

 كتاب التوحيد بتقديم أ.حصة القطيمي ،الطالبة أفنان إبراهيم مدارسة:29-28ص

 سؤال و جواب : 34-30ص 

 مدارسات فقه العبادات بتقديم أ.حصة القطيمي ،أ.لولوة عمار،الطالبة سلوى باوزير:38-35ص

 مصطلحات مهمة بعلم الفقه للطالبة ثناء نعمة هللا:43-39 ص

 اب الحيض للطالبة ثناء نعمة هللاملخص الفقه من باب املياه إلى ب:62-43ص 

 ملخص الفقه من باب شروط الصالة إلى كتاب الجنائز للطالبة عبير يعقوبي:72-62ص 

 :األحاديث النبوية الواردة في باب املياه إلى كتاب الجنائز للطالبة منار يعقوبي75-72ص

 :ملخص مصطلحات الحديث للطالبة منية سعيدي82-76ص

 الحديث للطالبة منية سعيدي فوائد من علم:84-82ص 

 :ملخص األخت ثناء نعمة هللا ملادة الحديث91-84ص 

 :جدول مصطلحات الحديث للطالبة منية سعيدي104-91ص

 :مدارسة مصطلح الحديث بتقديم الطالبة:آمنة سعيد106-104ص

 الطالبة منية سعيدي:مدارسة مصطلح الجديث بتقديم 108-106ص:

 نار يعقوبي ملصطلح الحديث:مراجعة الطالبة م112-108ص

 شكر ملميزة الفصل ثناء نعمة هللا :112ص

 باتكلا سر هف:113ص

 

 

 تم بحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
 
 


