


 

  شرح متن األخضري
 في الفقه المالكي

 .ويش حفظه اهللاللدكتور وليد مصطفى ش

 walidshawish.comالموقع الرسمي: 

 

 

 

 

 

 

  

 ، وجزاه اهلل خيرا.محمد سالم الغافودتلخيص وتفريغ: 

 .ردنيةألالفقه وأصوله بالجامعة اطالب بمرحلة الدكتوراة في قسم 

 "مام مالكإل"فقه الموازنات عند ا :وموضوع رسالته للدكتوراه هو

 إخراج وتنسيق: ميادة صالح )مشرفة الموقع الرسمي(

 http://bit.ly/1XGzmZfرابط الشرح الصوتي: 



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)2( 

   

تويات  قائمة المح

 3 ............................................................................... .تفريغ شرح منت األخضري

 3 .......................................................................................... احملاضرة األوىل:

 21 .......................................................................................... الرابعةاحملاضرة 

 21 ....................................................................................... احملاضرة اخلامسة:

 12 ...................................................................................... احملاضرة السادسة:

 33 ....................................................................................... احملاضرة السابعة:

 31 ........................................................................................ :احملاضرة الثامنة

 34 ....................................................................................... :التاسعةاحملاضرة 

 24 ....................................................................................... :احملاضرة العاشرة

 66 ................................................................................... احملاضرة احلادية عشرة

 43 .................................................................................... احملاضرة الثانية عشرة

 12 .................................................................................... احملاضرة الثالثة عشرة

 14 .................................................................................... احملاضرة الرابعة عشرة

 41 .................................................................................. احملاضرة اخلامسة عشرة

 202 ............................................................................... احملاضرة السادسة عشرة

 221 ................................................................................. احملاضرة السابعة عشرة
 

 

 



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)3( 

   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .1تفريغ شرح متن األخضري

 األولى: المحاضرة

 ...وبعد... حممد وعلى آله وصحبه أمجعني سيدنااحلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني 

)احملاضةةرة  إن دراسةةة املتةةون العلميةةة قةةو عرياةةة العلمةةام واألشةةياة   مراذةةن سةةاباةا وضةةد لسرنةةا قةة ا   احملاضةةرة السةةاباة.
 الساباة غري موجودة(

 باملنت:نبدأ اليوم 

  وبكم:رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به  ياول املصنف

 مممات ِم اِبْسمممِم الل مممِه مممد  خ  مممييِدن ا مرح م  مر ع ل مممى س  مممل  ةر و الس  ِي اْلع مممال ِمين ، و الص مممل  ْممممدر ِلل مممِه ر  ِإم ممماِم المممر ْحم ِن المممر ِحيِم ا ْلح  لن ِبييمممين  و 
 اْلمرْرس ِلين  

   ابتدام الكتاب وقي تبدأ حبرف اجلر البام الداخلة على االسم. البسملة -

   احلديث على البسملة.م هلم عرق وقنا العلما

وقةو ماةدر قنةاا وقةو إمةا أن يكةون عامةا دعةا ابتةد  الاةرامة أو ال ةواف قنا "بسم" جار وجمرور البد له مة  متعلة ا  أوال:
 أو غريه مما يع ي معا عاما قو االبتداما والعموم فيه   الفعن ابتد .

إن ضلةةيف   األسةةن بسةةم اهلل أي تاةةول آسةةن بسةةم اهللا و  وردةةا لقةةض بعضةةأم إىل أن األفضةةن قةةو االبتةةدام اخلةةا ا دعةةا 
 ضرامة الارآن أضرأ بسم اهللا و  تأليف ستاب أؤلف بسم اهللا فأ ا تادير خا .

                                      

 

 املالكي.زيد عبد الرمح  ب  حممد األخضري  قو أبو - 1
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ا لةة ا ياةةول العلمةةام   االبتةةدام ق ضةةرأذ فأةة ا يعةةرب أن التةةيف  ضةةد ذصةةن   االبتةةدامإلا ضلةةيف بسةةم اهلل  أي ضولنةةا   االبتةةدام
وأنةةةام بسةةةم اهلله وعنةةةدقا تكةةةون اليفسةةةة  اوآسةةةن بسةةةم اهللر   الفعةةةنا فياةةةول أضةةةرأ بسةةةم اهللا امال يسةةةتمأن ياةةةدر عةةةاألفضةةةن 
وعليةةه باالبتةةدام فاةة ا  فةة ن املالبسةةة تتعلةة  خبةةالف لةةو أنةةه ضةةدر عةةامال عامةةاا مصةةاذبة لةةل عةةول الفعةةنالشةةريف باالسةةم 

أؤلةةف بسةةم اهلل ال ابتةةد  التةةأليف بسةةم اهللا  ياةةول:فيستحضةةر التاةةدير اخلةةا  علةةى صةةيتة  علةةه يسةةتمر عةةول الفعةةن سةةأن 
 فيادر املعا األخص دا ياتضي االستمرار   الفعن م  أوله إىل آخره.

 خره؟دعا قن نادم العامن أم نؤ  بنام على التاديري  قن األفضن أن ناول بسم اهلل أبدأ أو أبدأ بسم اهلل؟

ِإي اك  ن ْست ِعينر " يف مشعر باحلصرا ساولةهاالسم الشر  بعض العلمام فضن تأخريه ألن تادمي فأنةيف  الفاتحة،"(5) ِإي اك  نم ْعبردر و 
أمةا بسةم اهللا فبسةم اهلل أؤلةف أي ال أؤلةف إال بسةم اهلل فأصةبا حمصةوراا حتصر تيفسل بالشرف العظيم أنل ال تبتد  إال 

لةه العلمةام   "إيةا  نعبةد" ونعبةد ا ملةا   األوىل إن ضليف أؤلف بسةم اهلل فأة ا ال ينفةي وجةود املعةا امل ةالفا علةى مةا ياو 
 م  احلصر وعدمه   الثانية.

ل ممق  "كة  يةةرد علةى قةة ا ضةول اهلل تعةةاىل ل َِي خ  فاةدم العامةةنا لكة  تاةةد أا لةه معنةةاه أي اضةةرأ  العلممق،"(1)اقْمممر ْأ بِاْسمِم ر بيممك  ال مم
  الكتةابا  ا أو أن املاصود بةالارامة تعلةم مةامع تادمي العامنوعليه فالد ومة والكلية   الارامة ذاصن ولو للكتاب سلها 

ساةوهلم "ضةرامة   قةو املةرادو الفأةم الاةرامة قةي بةن ا ضرامة  وزا   هنا تسمىفا  م  دون فأم ف  وليس املاصود هبا ترداد األلفاظ
 معاصرة" دعا فأم معاصر.

ْنةةةِ  ِبْسةةةِم الل ةةةِه و  »ساولةةةه " سةةة لل عنةةةدنا أذاديةةةث أخةةةرذ العامةةةنا   سمةةةا يوجةةةد أذاديةةةث تاةةةدم فيأةةةا "أيب داوودا  ض ةةةْعيَف ج 
 ذسض ما قو األقم   احلال وما ياتضيه املاال. العامن وتأخريه قو م  الاضايا البالغية العامنا فتادمي

 اشتقاق كلمة االسم:

 ؟وميزه ع  غريه م دعا أع ى العالمةا أو م  وس  وارتفع و دعا عالقن قي م  س  

 ألفيته:   ا ساا ل ا ضال اب  مع ياملسألة واألرجا أنه م  الفعن سو م قبان  

 .الكو  (وسم)واشتاه م   :: البصري (سا)واشت  االسم م  
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 سام والسمي.دليله األ :: اجلليول املادم واأل

مةةا يسةةمى  ا وقةة ا(سةةو)دل علةةى أهنةةا مةة   (أسةةام)ا لكةة  ملةةا مجعةةيف علةةى (أوسةةام)جلمعةةيف علةةى  (وسةةم)فلةةو سانةةيف مةة  
تريةةد معرفةةة قةةن قةةو يةةا؟ي أو واوي؟ ف مةةا أن تةةأأ دضةةارعه يعلةةو أو مصةةدره مةة  العلةةو أو مثنةةاه ( عةةال)بالكواشةةفا سالفعةةن 

 .أي اسا   امريم (55) "تم ْعل مر ل هر س ِميًّا ه لْ "علواا واجلمع م  الكواشف ل ا ضال دليله األسام والسميا واهلل ياول 

قو سن ما دل على مسماها فبييف دل على اجلةدران والسةاف واألعمةدةا رجةن دل علةى الة سر البةالغ مة   :االسممعنى  -
 اإلنسان.

 سما لو ضليف سافرذ بالسيارة.تدل على االستعانةا   باسم:"   "الباء -

 " اسم لل اذ العلية واجبة الوجود سبحانه وتعاىل."اهلللفظ اجلاللة  -

 نا م قض على أهنا جامدةا وم قض على أهنا مشتاة.وللعلمام   لفظ "اهلل" م قبا

بحانه وتعةةةاىلا فأةةةي لاةةةض سةةةأن تاةةةول لشةةة ص يةةةا خالةةةد مةةةع أنةةةه للةةة اذ العظيمةةةة لةةةه سةةة ول تكةةةون لابةةةا  وعلةةةى املةةة قض األ
ا أي علم جامدا واألعالم جامةدة ال يالذةظ املعةا ؟ ا فال مالذظة بني االسم واملعاوذا أو يا أمني ذىت لو أنه خاسيم

 بن قو لاض عليه فا . فيأا بني االسم واملسمى.

 فلو ضلنا "اهلل" إنه علم فال نبحث عندقا   االشتااضاذ.

التحةةةريا وأن النةةةاو متحةةةريون   لاتةةةه  مةةة  ا أي(ألةةةه)أمةةةا علةةةى الاةةةول إهنةةةا مشةةةتاة ف ننةةةا نبحةةةث   مشةةةتاأاا وقةةةو الفعةةةن 
البشر الااصرةا ل ا سثري م  الناو اذتار   معرفة خالاةه  سبحانها فأو ال يتصف بصفاذ امل لوضنيا أو أن تتصوره عاول

العاةةول تةةدر  بعةةض الصةةفاذ الالزمةةة  يفلعةةدم سةةلوسه عريةة  النبةةوة ألن معرفةةة األلوقيةةة ماتصةةر علةةى عريةة  النبةةوةا وإن سانةة
 لإلله.

ولفةظ الةرمح  أسثةر رمحةة  ا ومها مبالتة هلةا ملةا فيأمةا مة  تكثةري الفعةنا(مرذِ )رمها واذد وقو الفعن  " جالرحمن الرحيم" -
ل ا سانيف العرب إلا أراد الوصةف بالرمحةة ضالةيف رذةيم وإن أراد التكثةري  والزيادة   املبا زيادة   املعاا هألهنا أزيد   املبا

وا التكةرار أرادوا أن يعن ضاليف رمح ا سَكب ار وسب ار وندمي وندمانا فاملرذلة األوىل رذيم قي إرادة تكثري الفعن  حبصولها ف ن 
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تكةرار ذصةول الرمحةةا قة ه املبالتةة عنةدما تكةون الدرجةة األوىل تكثةري الفعةن زادوا ألفا زا؟دة رمح ا فأي تاتضةي الكثةرة مةع 
 أو اصةفار   معةه ضةالوا امحةار  وتكرارقةا فيم  ظأرذ عليه احلمةرةا أمةا إن أرادوا اسةتمرارقا  ر  ةةةتكرارها ساوهلم امحوالدرجة الثانية 

 .فأ ه الزيادة   الفعن للداللة على الزيادة والتكرار

"ثرمم  اْرِجمِع عةدودا سمةا   ضولةه املغةري  الةت تعةرب التكةرار اا   املثفرمح  أسثر مبالتة م  رذيما فاأللف والنون قنا شبيأة د
اِسًئا و هرو  ح ِسيٌر  ق ِلْب ِإل ْيك  اْلب ص رر خ  فأي تفيةد رجةوا البصةر مةراذ ولةيس مةرتني فاة  ذةىت  االملك"(4)اْلب ص ر  ك ر تم ْيِن يم نمْ

ا سة لل ا ألن ق ا يستلزم سثرذ نظر وتالض بصر   السمام حبثا ع  عيوب أو غريقةاوقو ذسريويرجع حيصن أن ينالض 
تني اثنةةني وال ياصةةد هبةةا سوهنةةا مةةر  (لبةةني)أصةةلأا  (لبيةةل اللأةةم)سةة لل   ااحلةةال   ضولةةه "بةةني ظأةةرانيأم"ا أي بةةني ظأةةورقم
 .وتنتأيا إمنا قي تلبية تعاض تلبية إىل ما ال هناية

أهنةا  ورذةيم علةى تةو  افلما جاموا باأللف والنون داللة على التكرار غةري املنا ةعا فةرمح  سةبحانه علةى تةو ال تنا ةع رمحتةه
 ا وإن سان أصن الفعن واذدا.سثرية منه سبحانه ال على أهنا ال تنا ع

 الالض وتعاىل اهلل عنأاا وقي منه فضن وع ام ومنة منه سبحانه. الرمحة م  اخلل  قي رضة  و 

مثةن ا مجلةة وتنحةيف منأةالفةاظ أن تةأأ مموعةة مة  األ وقو ما يعةرف بالنحةيف أي االبسملة ق ه اجلملة ساملة ي ل  عليأا
 .(علنف)على وزن  ساحلوضلة واهلللةا وق ه م  خصا؟ص الفعن الرباعيبسم اهلل الرمح  الرذيم البسملةا و 

 :1ضال   شرح الالمية الب  زيد

 .نزال م  املرسض بسمن إن وبا   منفردا: 2سالم صيغ  والختصارِ 

                                      

 

المية األفعال الب  مالل ال ي ألف ستابه التسأين   النحو ق اختصره   الكافية ق اختصرقا   اخلالصة وقي األلفيةا وليلأا  -1
 . أا اب  زيشرذ  و   األفعال فألف المية   األفعال  بتصريف األساما فلما أسملأا ضاليف له ابنته مل تؤلف شيئا  

بشيما سعلام عبعها وعاربيف الصدغا أي جعليف شعر الصدغ   خيتص تصريفه دعا احملاساةا أي حتاسي شيئا   أي الرباعي: وقو - 2
 .سالعارب
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 أي خاضعة للاياو   اللتة؟ مايسة؟قن البسملة 

 ساوله:ا  وجدذ   الشعر مما يدل على أهنا ساعية الرباعية زيادة على صحة ضياسأا قي ساعيةا إل بسمن

 فيا ذب ا لا  احلبيض املبسمن. لايتأا:لاد بسملة ليلى غادة  

 فقها:حكم البسملة  

البسملة   امل قض تكره   صالة الفريضةة ضبةن الفاحتةةا وال تكةره   النافلةةا ويالذةظ قنةا أن ضرامتةه قةي ضةرامة نةافعا وقةي 
 عند نافع ليسيف آية م  الفاحتة وال   فواتا السور سلأا.

" أن النةةة  صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلم وأبةةةا بكةةةرا وعمةةةر رضةةةي اهلل عنأمةةةا سةةةانوا  عةةة  أنةةةس بةةة  مالةةةل:س مسةةةتدلني حبةةةديث أنةةة
رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم ياةول: " ضةال ديث حبة و" رواه الب ةاريا }الحممد هلل ِر العمالمين يفتتحون الصةالة ب 

هلل ِر العمممالمين  }الحممممد اهلل تعةةةاىل: ضسةةةميف الصةةةالة بيةةةرب وبةةةني عبةةةدي نصةةةفنيا ولعبةةةدي مةةةا سةةةألا فةةة لا ضةةةال العبةةةد: 
ا ضال اهلل تعاىل: أثا علي عبديا [1]الفاتحة: }الرحمن الرحيم  ا ضال اهلل تعاىل: محدين عبديا وإلا ضال: [2]الفاتحة: 
}إياك نعبد وإياك نسمتعين  ف لا ضال:  -وضال مرة فوض إيل عبدي  -ا ضال: جمدين عبدي }مالك يوم الدين وإلا ضال: 
}اهمدنا الصمراا المسمتقيم صمراا المَين أنعمم  ضال: ق ا بيرب وبني عبديا ولعبدي مةا سةألا فة لا ضةال:  [5]الفاتحة: 

ولةيس منأةا ضةال: قة ا لعبةدي ولعبةدي مةا سةأل " رواه مسةلما [ 7]الفاتحمة: عليهم غير المغضِو عليهم وال الضمالين  
 البسملة.

                                                                                                                              

 

وس لل م  معاين الرباعي فعلن اجلعنا تاول نرجسيف املام أي جعليف فيه النرجسا وفلفليف ال عام أي جعليف فيه الفلفنا وسزبرته أي 
 منه املنحوذ سبسمن وذوضن وعبان أي أعال اهلل باام ا ودمعز أي أدام اهلل عز . ومنه النحيفا أي ال ي .وضعيف فيه الكزبر
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ياةةةول اإلمةةةام ا اة اخلةةةالف وبسةةةملنا بنةةةام عليةةةه فةةةال سراقةةةةا بأصةةةن مراعةةةنأخةةة إن صةةةن سراقةةةة البسةةةملة   الصةةةالةا لكةةة  فاأل
 على م قض الشافعي" أن أفعن مب ال   على م قض مالل خري عندي م  لئ  أفعن مكروقا  " 1املازري

 فال سراقة عندقا.بارامة اب  سثري املكي وعليه فم  ضرأقا   الفريضة مراعاة لاول الشافعي ودليله 

 حتريف؟قن اختالف الارام 

باالعتبةار س الةد التبةاي  بالة اذا و تبةاي  سزيةد وفةرو   ومهةا تبةاي  بالة اذ وتبةاي  باالعتبةارا اوالتبةاي  قنا  أنواا لالخةتالف
 قنا النفكا  اجلأة. تضاد أو تباي  بال اذأب وخالد اب ا فأو أب باعتبار أبنا؟ه واب  باعتبار أبيها فال 

 أو باالعتبار؟هل االختلف في البسملة من االختلف بالَات 

اعتبةةار ضةةرامة األول ا فأةةي آيةةة با وليسةةيف آيةةة علةةى ضةةرامة نةةافع انفةةل اإلشةةكالإلا ضلنةةا إهنةةا آيةةة علةةى ضةةرامة ابةة  سثةةري املكةةي
ا فمالةل مل ولو سانيف اجلأة واذدة لوضع التعارضا لك  ملا انفكيف اجلأةة مل زةز الاةول بةها تبار ضرامة الثاينوليسيف آية باع

م لاا إمنا ضال بأهنا ليسيف آية على اعتبار ضرامة نافعا بن قةي آيةة علةى ضةرامة ابة  سثةريا ومل ينكةر سوهنةا  يان بعدم سوهنا آية
  متواثرة.آية م لاا ألهنا ثبتيف برواية 

 املراضي:ضال   

 ناله. وسوهنا منأا اخلالِ   :: البسملةوليس للارآن تعزى 

 ولا  للوفاق رأي معتيف. : نظرلارامة إىل اوبعضأم 

لت فةةف   النافلةةة منةةه   فحكمأةةا املنةةع   الفريضةةة عنةةد اإلمةةام مالةةل دون النافلةةةا ومهةةا خيتلفةةان   بعةةض األمةةور نظةةرا ل
 الفريضة سما   ضرورة الايام   الفريضة وجواز عدمه   النافلة.

                                      

 

 أذد األربعة ال ي  اعتمدقم خلين   وضع خمتصرها وقو م  املرجحني   امل قض. -1 
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 كروه.م  يفعن احلراما وال امل نموحترم على احلراما فال يصا أن يبس تكره البسملة على املكروه -

 ن البسملة ال حترم   احملرماذ إمنا تكره فا .إوقنا  م  ياول  -

« سةةةن أمةةةر لي بةةةالا ال يبةةةدأ فيةةةه ببسةةةم اهلل فأةةةو أجةةة م» وتنةةةدب عنةةةد التسةةةن والتةةةيمم والوضةةةوما حلةةةديث أيب قريةةةرة " -
 أو مستحض.فأي فيأا فضيلة  التل يص احلبريا

 انَت ض. لت واق اترادفيف  :: اسَتحضفضيلة والندب وال ي  ضال:

 املؤسةةدةا وسلأةةاالسةةنة    عرفنةةاوقةةي تةةرادف فيمةةا جةرى  التسةةمية   األسةةن والشةةرب وقةي رتبةةة أعلةةى ممةةا سةةب  فاأةاا يففسةن
قةةةه الةة ي قةةو احلةةد الفاصةةن بةةني 316وعنةةد املتاةةدمني مةة  املالكيةةة سةةاب  أيب زيةةد الاةةريواين املتةةو  سةةنة  سةةنة عنةةد األصةةوليني
وضةد فكةانوا يسةموهنا سةنة واجبةةا ولعةن الةبعض يفأمأةا أهنةا سالواجةض يةأق تارسأةاا ا وقو مة  املتةأخري  املتادمني واملتأخري 
ياةول خليةن وقةن إزالةة  افياةالا فياال ال أارة عند املالكية سنة إلن  وز الصالة بةدون عأةارة  واخل أ جند الفأم العكسي

وقة ان فأمةان ياال إلن ترسةه ال يب لأةا علةى الاةول بأهنةا سةنة. خالف. ف واجبة؟املصلي النجاسة ع  بدنه أو ثوبه سنة أو 
 متلوعان.

جللةوو للسةالم ضةدر السةالم فأةو رسة  ألن ستشةأد الوسة  والتشةأد األخةري مةا عةدا افرت  السنة مب ن للصالة عند املالكيةة  
 .فأو واجض السالم ال يتم إال به

إال أن يتة سر مة  ضريةض فيسةجد ر بعةد الصةالة أعادقةا وجوبةاا ا وإن ترسةه سةاقيا وتة سولو تةر  األول عامةدا لب لةيف صةالته
 مع ال سر والادرةا وإال صحيف صالته. مب ن للصالةترسأا  السنية إلزالة النجاسة ف ن  فعلى الاول بللسأوا 

أن فاألصةن   سةن فعةن الب ةاريا األصن   الصالة أن اإلتيان بكةن أفعاهلةا الوجةوب حلةديث "صةلوا سمةا رأيتمةوين أصةلي" 
 ا فيما ورد فيه اجليفان بالسجود.يؤتى به على الوجوب إال ما دل دلين على خالفها سم

واالبتعاد   مفارضة الصالة مع نسةيان التشةأد مل يةرد الةدلين علةى عةدم تةأثريه    االيزول بالشل اليانيواألصن عند مالل 
 للصالة أن تعاد. بد فال تيفأ إال به وعليه فال اواألصن عمران ال مة بياني االصالة
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بةةرت  التشةأد دل علةةى أنةةه سةنة وعليةةه فةةال تب ةةن  للسةةأو - وسةلماهلل عليةةه  صةةلى - واإلمةام الشةةافعي ياةةول سةجود النةة 
 الصالة برتسه سأوا.

 :وما  وذ به والبسملة تكون واجبة   بعض املواضع سال ساة الت قي لبا وعار وتر -

 ن   ضصري الرضبة وقو واجض وال زز  فيأا غريه..ال با قو ض ع األوداج واحللاوما ويكو 2

 . النحر قو عع  بل ب ة احليوان وقو الالضا وقو يكون   عوين الرضبة سالزرافة واجلمن واجض.1

 وال زز  لبا ع  تر وال تر ع  لبا.

 . وعْار للصيد.3

 . وما  وذ به ساجلراد عند إلاا؟أا   املاالة أو ما متوذ به.3

 ض فيأا البسملة.فكلأا  

ةة عنةةد إحلةةاد امليةةيف وعنةةد دخةةول  ل أرفعةةه.اسةةبسةةمل ريب أضةةع جنةة  وب :ساولةةه  ان البسةةملة وأذيانةةا ال تكمةةنوأذيانةةا تكم 
املسجد وعند الت سية بسم اهلل واهلل أسيفا وإلا أسملأا   مثن ق ه املواع  فاألمر فيه سعة وإن سان األوىل االضتدام دةا ورد 

مةا يسةةمى خبةالف األوىلا الةةت قةةي  ا وردا وقةةوصةةلى اهلل عليةه وسةةلما وإن سةان يكةةره   بعضةأا خمالفةةة مة-عة  خةةري البشةر 
الة ي قةو مة   خةالف األوىل ا نةدب إليةه الشةارا فأةو مكةروها أمةا تةر  مةسيم الكراقة األصلية سكراقة الصالة بعد العصرض

 .ا فأو مكروه خالف األوىلسرت  صالة الضحى  مص لحاذ املتأخري 

 :رمحه اهللوله ض

  ِإم اِم ات ِم الن ِبييين  و  مر ع ل ى س ييِدن ا مرح م د  خ  ةر و الس ل  ِي اْلع ال ِمين ، و الص ل   اْلمرْرس ِلين  ا ْلح ْمدر ِلل ِه ر 

 .بدأ قنا باحلمد

بالكتةةاب العزيةةزا ق باحلمةةد سالكتةةاب ابتةةدام م لاةةا اضتةةدام عنةةدنا البةةدم نوعةةان البةةدم امل لةة  والبةةدم النسةة ا فابتةةدأ بالبسةةملة 
 على البسملة. ةذىت لو ضدم احلمدلا بعد ألنه مل يشرا   املوضوا أو اعتباري أيضا لكنه ابتدام نس 



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)11( 

   

 نكتفي هب ا الادر وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 
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  المحاضرة الرابعة

سيدنا حممد وعلةى آلةه املبعوث رمحة للعاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على  العاملني الرمح  الرذيما احلمد هلل رب بسم اهلل
 وصحبه أمجعني...وبعد..

 .يا أرذم الرامحني سأال   عن بفضلل احلزن إلا شئيف اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف 

*** 

ذةيم صةفة مشةبأة تعةرب الةدوام د   املبةاا رمحة  ور هنةا أزي ةاملبالتة   الرمح  والرذيم تعرب تكثري الفعنا ورمح  أسثةر مبالتةة أل
ذا واالستشكال ال ي  كة  أن يةرد علةى رذةيم بأهنةا صةفة مشةبأة قةو أن مة  املفةرتض أن تكةون الصةفة املشةبأة مة  والثبا

إمنةا قةي مة  الفعن الالزما وقي جامذ م  رذيم وقو فعن متعد؟ وذفاظا على الااعدة ضال العلمام رذيم ليسيف م  رِذم 
ا زيةادة علةى مالذظةة األلةف والنةون سالتثنيةة وقةو مة  فيأةا الكثةرة والتكةرار  ورمحة اا ورذيم فيأا معةا الكثةرةوقو الزم َذمر 

 املناسبة.إبدام 

 لثابيف األذكام توجيأاذ. اإلثباذ:إبدام ما ناسض ال 

ةاا واملرفوعةاذ الةت قةي العَ ساولنا ملالا اسةتعمن العةرب الفتحةة أسثةر مة  غريقةا؟ ناةول خلفتأةا وسةأولتأ د جةامذ حمةدودةا م 
ا ألننا مل فأنا توجيه ق ا قو ما يسمى باملناسبةوالفعن على وزن فع ن ق فِعن ق فَعن ق فعلنا أما املفاعين فكلأا منصوبةا 

 جند العرب سببوا لللا بن ردا اللتة م  وضع اهلل تعاىلا ضال:

 . اعوعزوقا لالص الح سَ  :اوضعواللتة الرب هلا ضد 

 ضال: س لل قن اللتة توضيفية أو اص الذيا؟

 منأم اب  فور  واألشعري. األسثر:توضيف اللتاذ عند 

***  

 الداري :ضال املصنف رمحه اهلل ونفع به وبكم   
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  ِإم اِم ات ِم الن ِبييين  و  مر ع ل ى س ييِدن ا مرح م د  خ  ةر و الس ل  ِي اْلع ال ِمين ، و الص ل   اْلمرْرس ِلين  ا ْلح ْمدر ِلل ِه ر 

 بوصةفه منعمةا  ينبة  عة  تعظةيم املةنعم وصةف عز وجن باللسانا وبينا أنةه تكلمنا على احلمد وضلنا احلمد قو الثنام على اهلل 
تكةةون باللسةةانا وال يكةةون احلمةةد سةةوام سةةان لتةةة أو ا وانتأينةةا إىل أن مجيةةع احملامةةد قةةي أوصةةاف لسةةانية ى احلامةةد وغةةريهعلةة

 اص الذا إال باللسان.

 وقي:ثان وتكلمنا ع  أنواا احملامد األربعةا اثنان ضد ان واثنان حمد  

 ني م  عباده.الاد ان محد اهلل تعاىل ل اته العليةا ومحد اهلل تعاىل للصاحل  -

 واحملدثان محد اخلل  خلالاأما ومحد اخلل  بعضأم بعضا. -

ا وأيضا الربوبية الةت خيةتص اهلل وتكلمنا ع  معا ربا وأن م  معانيأا العناية الشاملة ب مداد اخلل  دا يصلا هلم م  النعم
 تعاىل هبا عباده املؤمنني م  التوفي  والرعاية.

 ثالث:ومعا الصالة بدالالهتا ال

 داللة الوضع املوجودة   املعجم ودا تكلم به العرب ضبن الرسالةا وقي دعا الدعام. -

وقةةي الصةةالة. ومنأةةا دعةةان زا؟ةةدة  همةةع ذف ةة لوضةةعيا املعةةاداللةةة اسةةتعمالية وقةةي صةةفة   املةةتكلما وقةةي اسةةتعماهلا    -
 احلاياة واماز وجأد املفسر الناظر   النص. 

 وقي صفة   السامع.داللة محن  -

فالصةةالة مةة  اهلل علةةى رسةةوله صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم قةةو رفةةع لدرجتةةها وصةةالة النةة  صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم علينةةا قةةي تزسيةةة  -
وسةةك  لنةةاا والصةةالة مةة  املال؟كةةة علينةةا قةةي اسةةتتفار لنةةاا وصةةالتنا علةةى نبينةةا صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم قةةي دعةةام منةةا لةةه برفةةع 

 العاملني. درجته يوم الايامة  

 السالم: قو سالمته م  اآلفاذ الظاقرة والباعنة. -

 د أصن جيد.وِ نا وجيْ وِ يْ   وق  ة  ين سأ  عِ يْ فة   على وزن وسيد: وأهنا م  صفاذ املشبأة ضليلة االستعمال -
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ا وحتةدف املضةار بتةأأ  تكةون بةأنالربةاعي املفعةول مة   صةيتة اسةمم مناةول عة  اسةم املفعةول مح ةد حممةدا ألن عل   حممد: -
 .واألصن حيم د)حمم د( املفعول السم  هتفتحو )حمم د( لفاعن سم اوتكسر ما ضبن آخره اليام املضارعة وتأأ ديم مضمومة 

 ما الفرق بني االسم والصفة؟ -

االسم علم دل على لاذا فمحمد لاةض علةى الرسةول اخلةامتا لكنةل ال تلحةظ الصةفةا والصةفة مةا دل علةى لاذ وصةفةا 
 ا فسعيد دليف على لاذ وصفة.ملسعيد عاتاول 

ا تاةةول جةةام خالةةد رسضةةاا وراسضةةا وسالمهةةا املصةةدر يةةدل علةةى لاذ فاةة ا لةة ا الوصةةف باملصةةدر جةةام علةةى خةةالف األصةةن
أمةا  ذةدث فاة فأةو يةدل علةى  رسضةاوق ا قو احلةالا أمةا ذالا فراسضا ال إشكال فيأا ألنه دل على ال اذ وعلى اهليئة 

 .عليأا إال بتأوين فال يدل"خالد" ال اذ 

قةو  واذةدا   ل ع  راسضا إىل رسضا وأيأما أبلغ؟ األبلغ املصدر فكأنه أصبا   لاته و  عرياة جميئه أصبا شيئا  د  لك  مل ع  
 الرسض.

  ا ألنه سأمنا صار قو السوم لاته.فأي أبلغ م  سيم اسوم وساولنا ق ا رجن  

فاةةالوا رجةةن عةةدل ورجةةالن  ااولةةيس اسةة ثألنةةه ذةةد   هاليثةةا وال زمةةعلا واملصةةدر ل فكأمنةةا أصةةبا قةةو العةةدْ تاةةول رجةةن عةةدْ 
والفعةةن ال يةة سر وال يؤنةةثا ومةةا يلحاأةةا   تةةو "ضالةةيف امةةرأة العزيةةز"  اورجةةال عةةدلا وامةةرأة عةةدلا ألن احلةةدث فعةةن اعةةدل

 مها.نوثة وال غري يوصف ب سورة وال بأ قو فالأما الفعن م  ذيث  ةالم أو تثنيتقي عالماذ لتأنييف املتك

 أما ما غلض فيه را؟حة االسم فيجوز تثنيته ومجعه وت سريه وتأنيته.

ذىت صار سأنه قو  اا واألبلغ قو رسضا لكوهنا داللة على احلدثورسضا وراسضا ذالا واحلال م  امل صصاذ   األصول
 الرسض.

 خامت هلا معنيان: خاتم النبيين: -

 ساولنةا )العةاملني( العةامل أي مةا يعلةم  لةةاآلاسةم  ا وقةو مة  أوزاناألنبيةام واملرسةلنيختم اهلل بةه  تم به الشيما أيخامت  ماخيَ * 
 . اهلل بها وال ابع ما ي بع به الش  والاالض ما يالض به الش 
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 .فاعنالاسم وقي على صيتة . أي حممد ختم النبيني خامِتادعا اسم الفاعن * 

 ا ومة  خيةتم تةالوة الاةرامن )خةامِت( ألنةهختامأاختتم به الصحيفةا وسان   ا ألنه سان عادة ما (خامت  )وما يوضع   اإلصبع 
 قو م  ختم تالوته

 أمري :الن  مأخول م  أذد  النبيين: -

َ  ) ع م  " ف ن سان غري لي شأن فليس بنب  شأن.النبأ وقو خيف مفيد لو *  ماء لرو " أي اخلةيف ( 2( ع مِن الن ب مِ  اْلع ِظميِم )1يم ت س 
   املفيد.املأم 

ِلك  نم قرصُّ ع ل ْيك  ِممْن أ نْمب ماِء م ما "  َ فأةو نبةأ لنةا ملةا فيةه مة  حتة ير لنةا مة  عةدم الوضةوا فيمةا وضعةوا فيةه  ،( طمه99) "سمبق ق مدْ ك 
 خيف فا .سرد وليس جمرد 

 وقو املكان املرتفع. ةو  بةْ الن  * 

 وة أن ياول خامت النبيني أم خامت املرسلني؟النبوقي ختم ملا ضال خامت النبيني أيأما ألي  بالعايدة الت ندي  هبا 

 ملالا؟ ااأللي  أن ياول خامت النبيني

ألن الرسول أعلى فيه نبوة ويزيدا ف لا نفةى األخةص نفةى األعةم مة  بةاب أوىلا وألن سةن رسةول نة  ولةيس سةن نة  رسةولا 
ألنةةه يةةدل بداللةةة فنبةةه بةةاألدى علةةى األعلةةىا  فلمةةا بةةني أن حممةةدا قةةو خةةامت األنبيةةام دل علةةى أنةةه خةةامت الرسةةن مةة  بةةاب أوىل

ممما أرف  "ساولةةةه تعةةةاىل   الةةة ي قةةةو الايةةةاو اللتةةةوي الواضةةةا الايةةةاو اجللةةةي " فنأةةةى عةةة  التةةةأفف ( اإلسمممراء22) ف مممل  تم قرمممْل ل هرم 
ا ألنةةه نبةةه بةةاألدى علةةى األعلةةىا فأةةو مةة  بةةاب الايةةاو اجللةةي وقةةو   النأةةي عةة  الضةةرب يكةةون مةة  بةةاب أوىل اوالتضةةجر

 لتوي ال ي قو م  داللة املن وق.ال

 فال رسول للحيواناذ واجلماداذ والكا؟ناذ غري العاضلة قي سفارة بني اهلل ولوي العاول م  عباده. االص الح:   وةبر النُّ 
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فا  لة وي العاةول  فأي نظام وخ ة ذياة م  اهلل تعاىل خللاه البشر والت يستفيد منأا ذىت غري البشرا وإن سانيف موجأة
فتةةدلنا علةةى سةةبين  ا  األخةةرة قمدمعةةاو   الةةدنيا أم معاشةةأمةةر   تزيةةن علةةن البشةةر ولِ مةة  اإلنةةس واجلةة ا لتسةةتايم ذيةةاهتم 

 واض راب البشر   ضضايا الفكر والسلو  دلين على ذاجتأم للنبوة .دنيا وعلى عري  الفالح   اآلخرةالنجاح   ال

 بألواهنةةاالبشةةرية بأسةةرقا و ا ولرتسةةم خري ةةة حمكمةةة للحيةةاة ة البشةةرية مةة  تتةةول بعضةةأا علةةى بعةةضومةةا النبةةوة إال محايةةة للحيةةا
 فيستفيد منأا الكافر واملسلم.

ويالذظ قنا أنه ليس سن م  سان   نبوة ومكان مرتفع فعنده اجلديد املفيدا إمنا العيفة بالنبةأ واخلةيف الة ي يأتيةه مة  اهلل عةز 
  وجن.

 ضوله:

 ِإم اِم مِلين  و    مة  أول الشة  إلا ال إىل شة  (أْول)أو  (أقةن)بعةض النسةت توجةد فيأةا اآللا واآلل قةي منالبةة عة   اْلمرْرس 
 انالضا م  الفعن أو ل.دعا 

 وصفان:اآلل هلم  -

 وصف   الزساة وقم آل قاشم فا . -

 و  الدعام قم سن تاي تبع الن  صلى اهلل عليه وسلم. -

 ضال:

 .نايالقاشم و  الزساة جنن  :: تايآل الن    الدعام سن 

بنةو امل لةض  ) وقةم علةيأم الزسةاةقةم مة  حتةرم و  ضامل ل ة ال قاشةم أبنةام  الزسةاة قةم م وما جرى عليه خلين   امل تصر أهنة
ال ي قو املترية ابة  ضصةي ابة  سةالب  أبنام عبد مناف م  وقم ااملالكية مشأوربنو قاشم و  ام قض الشافعية   وقاشم(
 أوالد وقم امل لض وقاشم وعبد مشس ونوفن.وله أربعة 

 وماذ على للل. م  اجتمع بالن  صلى اهلل عليه وسلم أثنام ذياته مسلما  مجع صاذضا والصاذض قو  األصحاِ: -
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الرسةةول فيبعةةث  أمةةا ابشةةريعة نةة  سةةاب   أن النةة  يسةةوو أمتةةه  أي أنةةه ضةةدوهتما وقةةو خيتلةةف عةة  النةة  المرسمملين:إمممام  -
 بشريعة جديدة وستاب جديدا وسالمها فيه الوذي واإلبالغ ع  اهلل تعاىل بأمر م  أمور الدي .

وصةةلى اهلل علةةى سةةيدنا حممةةد وعلةةى آلةةه وصةةحبه وسةةلما سةةبحانل اللأةةم وحبمةةد  أشةةأد أال إلةةه إال أنةةيف أسةةتتفر  وأتةةوب 
 إليل.

*** 
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 الخامسة:المحاضرة 

هلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه بسم ا
 وصحبه أمجعني...وبعد..

 وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال. اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال  

*** 
 وبكم:ياول املصنف رمحه اهلل ونفعنا اهلل به 

ل ةةِف ت ْصةةِحيَا ِإ  انِةةِه َق  م ْعرِف ةةَة م ةةا َيْصةة  ةةَض ع ل ةةى اْلَمك  ل ةةِف( )أ و َل م ةةا زِ  ةةَض ع ل ةةى اْلَمك  ةةاِم )أ و َل م ةةا زِ  ِلَا بِةةِه فة ةةْرض  ع ْينِةةِه س أ ْذك 
ِة و ال  أ ار ِة و الص ي اِم(  الص ال 

 حيا اإل ان.ابتدأ احلديث بأول ما زض على املكلفا فاال أول واجض تص

 .قو ما علض الشارا فعله علبا جازماقنا قو دعا الفرضا ويأق اإلنسان على ترسها و الواجض 

 .هفأول واجض قو معرفة اإل ان وتصحيح

 .خل  بكن 1فاه ض  أو عل  ... يش  إلزام ال ي قو و تكليف   التعريف وال

قةو الة ي فيةه اإللةزاما أو يكةون قةو ال لةض  هألنة اض واحلةرامفيكةون قةو الفةر  اأي قن التكليف ال يكةون إال دةا فيةه املشةاة
 اا أو سةان ال لةض للةرت  جازمةا وقةو التحةرميغةري جةازم وقةو املنةدوب سان ال لةض  أو اجازما وقو الفرض ال لض سوام سان

  .أو غري جازم وقو الكراقة

                                      

 

1 -  
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ا فأةو عنةدقم وإن سةان   واسةتوى فيةه عرفةا الفعةن والةرت  اا ألن املبةاح مل ي لةضوإلا سان التكليف قو ال لةض باةي املبةاح
ا ووجةوب لوجوب اعتااد إباذتها فأو متضم  وجةوب اعتاةاد إباذتةهف لل نظرا تكليفي  ي بأنهوسَ  ايالتكليفاحلكم دا؟رة 

 االعتااد ذكم تكليفي.

 بة على ق ا اخلالف.ال ينبرب عليه فروعا فاأية وال مثرة مرتت الك  قن ينبرب على ق ا فروا فاأية؟ ال

 ضال )أي   املراضي(: لكنه ليس يفيد فرعا :: فال تض  لفاد فرا لرعا

 املكلفني أم ال؟ م املميز غري البالغ قن الص  

 .بالفرض وال باحلرام اتفاوا على أنه ليس مكلفا

 واحملرم. ض  بتري ما وج  :  1ميلف الص  على ال ي اعتَ ضد سَ  املراضي:   ضال

   ا ضةالألهنم خارج دا؟ةرة التكليةف ا فالصلواذ اخلمس مندوبةاألمر الشرعي ال ي قو علض   ذاأم مندوبفالصبيان 
  املراضي:

 م.ع  ثةْ ه م  ذديث خ  وْ ملا رو   ...مَني ندبهبيان ص  لواألمر ل

  ضصة املرأة اخلثعمية الت سأليف الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن أباقا ال يثبيف على الراذلةا وقو ليس بشاقد   املسألة 
وضالةةةيف أهلةةة ا ذةةة ؟ ليسةةةيف  -سةةةلمصةةةلى اهلل عليةةةه و -ولةةة لل استشةةةكن قةةة ا   املراضةةةيا ألن الةةةت رفعةةةيف الصةةة  إىل النةةة  

                                      

 

 : اعتمي دعا اختار. ومنه ضول عر فة اب  العبد -1

ويرت   م  الناوا  وقو شاعر جاقليا فاال املوذ خيتار اخلرية .عقيلة مال الفاحش المتشدد .... أرى الموت يعتام الكرام  ويصطفي
فالفحش وإن سانيف تشمن بداللتأا اللتوية سن ما فحش وسثرا وقنا يناسض ا "واهلل ياول "الشي ان يعدسم الفار ويأمرسم بالفحشاماالب ين

 وألن الب ن سوم ظ  باهلل فأو ألي  بالسياقا وإن سان قنا  م  محلأا على الزنا.معناه   اآلية الب ن ألنه يتكلم ع  املال والفارا 
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قو ال ي ضةال إهنةا خثعميةةا وضةد تةدار  للةل شةي نا والارا    التنايا  اارا خثعميةا فاالوا أخ أ الناظم ألنه نان ع  ال
 وبني اخللن   للل.حممد األمني ولد بيض   حتاياه ملنت مراضي السعود 

مةا سان لسرا أو أنثىا وسن ما يؤمر به البالغ العاضن علبا فأةو منةدوب للصةبيانا وسةن أسوام  فاملكلف إلن قو البالغ العاضن
فأةو الة ي  نعةه مة   الة ي خياعةض بةالتحرمي إلا سة ب الصة  قةو ويل أمةرهفترسه للبالتني قو للصبيان مكروها لة لل  علض
 فاخل اب   ذاه الكراقة و  ذ  وليه التحرمي. افلو سرق الص  اا ألنه بالنسبة لوليه ذراماحملرم

 املراضي:وشرط التكليف العلما ضال   

  لي تكليف. سن    م  عَ شرط ية   ...املعروفسع على لم والوَ والعِ 

 فالعلم والادرة مها شرط سن تكليف.

 اإليماَ:تصحيح  -

 ما قو اإل ان؟

ا فأة ا أصةن اإل ان قو ما وضر   الالض وصدضه العمن. فيؤم  باهلل ومال؟كته وستبه ورسله واليوم اآلخر والاةدر خةريه وشةره
 اإل ان.

 واحل  وأن يار ب للا فأ ا م  اإل ان. صيام رمضان والزساة يوم والليلةا وأن عليهوأن يعلم أن عليه مخس صلواذ بال

َ  الل هر لِيرِضيع  ِإيم ان كرمْ  "و  ضوله تعاىل:  ا  ("البقرة.142) و م ا ك 

رسةول اهلل ال اهلل وأن حممةدا أال إلةه إ أشةأد :أعالقةا ا"اإل ةان بضةع وسةبعون شةعبة -صةلى اهلل عليةه وسةلم-وياةول الرسةول 
 صلى اهلل عليه وسلما وأدناقا إماعة األلى على ال ري "

  ان.إإماعة األلى عمن وأعل  عليه أنه و 

بالشةةأادتنيا ودليلةةه قةةو الةةتلفظ  وأضةةن العمةةن الةةالزم فيةةه اعايةةدتنا أن اإل ةةان ضةةول وعمةةنا واإلضةةرار بالالةةض أقةةن السةةنةوتةة  
ذةةديث الب اضةةة عبةةد اهلل بةة  عمةةرو بةة  العةةا ا ياةةول: ضةةال رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم: " إن اهلل سةةي لص رجةةال مةة  
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أمت على رموو اخلال؟  يوم الايامة فينشر عليه تسعة وتسعني سجال سن سجن مثةن مةد البصةرا ق ياةول: أتنكةر مة  قة ا 
فياةةةول: ال يةةةا ربا فياةةةول: أفلةةةل عةةة ر؟ فياةةةول: ال يةةةا ربا فياةةةول: بلةةةى إن لةةةل عنةةةدنا شةةةيئا؟ أظلمةةةل ستبةةةت احلةةةافظون؟ 

ذسةةةنةا ف نةةةه ال ظلةةةم عليةةةل اليةةةوما فت ةةةرج ب اضةةةة فيأةةةا: أشةةةأد أن ال إلةةةه إال اهلل وأشةةةأد أن حممةةةدا عبةةةده ورسةةةولها فياةةةول: 
فتوضةةع السةةجالذ    »ضةةال:  اذضةةر وزنةةلا فياةةول: يةةا رب مةةا قةة ه الب اضةةة مةةع قةة ه السةةجالذا فاةةال: إنةةل ال تظلةةم "ا

 رواه الرتم ي وضال ذس  غريض.« سفة والب اضة   سفةا ف اشيف السجالذ وثاليف الب اضةا فال يثان مع اسم اهلل شيم

قةةن زةةض علةةى اإلنسةةان ذةةىت يصةةا إ انةةه أن ياةةيم األدلةةة علةةى النحةةو الةة ي أضامةةه املتكلمةةون؟ وأن يعةةرف عةةرياتأم    -
 إثباذ اإل ان؟

والرسةةول "ا محمممد (19) ف مماْعل ْم أ ن ممهر ال  ِإل ممه  ِإال  الل ممهر  "فةةاهلل تعةةاىل ياةةول ا  زةةضا فيصةةا اإل ةةان بةةالنظر بةةالف رةباالتفةةاق ال
أمرذ أن أضاتن الناو ذىت يشأدوا أن ال إلةه إال اهللا وأن حممةدا رسةول اهللا ويايمةوا الصةالةا » صلى اهلل عليه وسلم ضال "

ومل يشةةرتط  الب ةةاريا «ويؤتةةوا الزسةةاةا فةة لا فعلةةوا للةةل عصةةموا مةةرب دمةةامقم وأمةةواهلم إال حبةة  اإلسةةالما وذسةةاهبم علةةى اهلل
 اإل ان.ذىت يتحصن هلم  لتحصين األدلةا النظر األول

فأة ا ال  ياةول أنةا مةؤم  سةأيب فة ن سفةر سفةرذهف  ان العوام صحيا ما دام غةري متشةكلا وال مالةد بةال حتاية  سمة   هل ا 
 بن البد أن يكون اعتاادا جازما. زوز أن يكون معلاا على الشل يصا إ انها ألن اإل ان ال

 هل الصبي إذا بلغ تجب عليه إعادة الشهادتين؟

 افلمةا بلةغ ال زض ق ا ألن إ انه من  متييزه   صباه ناف ا ل ا ف ن إسالم الص  ال ي سةان غةري مسةلم واضةع وصةحيا. اال
ومهةا   سة  البلةوغ سافيتةانا وقةو دجةرد بلوغةه سيصةلي ويتعبةد  االعمةره صةحياا ألن الشةأادتني واجبتةان مةرة   وإ انَ  غ  بل  

 بةد أن يسةلم وي ةرح إ انةه السةاب ا فأة ا الوعةرح فكةرة أنةه ببلوغةه ال االتشةكيل وعليه فيجض عةدموفيأا لسر الشأادتنيا 
 زوزا ألن استصحاب احلال األول يكفيها ذىت لوم ماذ بعد بلوغه وضبن أن يصلي أو يشأد.

ا ومةا يتعلة  مته صحيحا ب درا  معناه اإلمجايلا وال لزوم إلدخال العوام   معرفةة دالالذ األلفةاظوتصحيا اإل ان يعرب إضا
عنةدما  امةا دام ضلبةه مفعةم باإل ةان اويصةا بةه املعتاةد واإل ةان عةا اإلمجةايل سةاف  هبا م  إثباذ ونفي وإثبةاذا إمنةا إدرا  امل

 دون وجود معا هلا   الالض. ايتكلم هباا وال تكون ألفاظا  ري على األلسنة فا 



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)22( 

   

 بالعمل:* علقة اإليماَ 

 العمل أم العمل شرا في صحة اإليماَ؟هل اإليماَ شرا في صحة 

مل ك كرْم ِفمي  ا وإن سةان غةري املسةلم خماعةض بفةروا الشةريعة باولةه تعةاىلت  نعلم أن م  شةروط صةحة الصةالة اإل ةان "م ما س 
اِِِضمين  و كرن ما ن خرمو ر  (44)و ل مْم ن مكر نرْطِعممر اْلِمْسمِكين   (42)ق مالروا ل مْم ن مكر ِممن  اْلمرص مليين   (42)س ق ر   و كرن ما  (45)م مع  اْلخ 

يِن  ِر بِيم ْوِم الدي َي  ("المدثر.45)نرك 

وقو خالف معتيف ولةه ذةظ  اوإن سان قنا  م  ياول خبالف ق ا باإل انافأم خماعبون هبا وإن سانيف ال تصا منأم إال 
فعمةن الالةض   الن ة  بالشةأادتنيا سان العمةن عمةن الالةض أو اللسةان     فاإل ان شرط صحة للعمنا إال إلاا م  النظر

قةةو شةةرط لصةةحة أصةةن اإل ةةانا والن ةة  باللسةةان شةةرط إلثبةةاذ اإل ةةان هلةة ا الشةة صا لةة لل فالعمةةن  الن ةة  بالشةةأادتني
زاد علةى عمةن الالةض   اعتاةاد  باللسةانا ومةا الالةض والن ة  بالشةأادتنيم  شروط أصن اإل ان قةو عمةن ب بوصفه شرعا

الذ اإل ةةان ال مةة  أصةةلها نعةةم قةةو مةة  اإل ةةان ارسةةول اهلل و  الن ةة  باللسةةان بالشةةأادتني فأةةو مةة  سمةة ال إلةةه إال اهلل حممةةد
 .لك  ليس م  أصله حبيث إلا ناص ناص أصن اإل ان ومعناه الكفر

 فأةة ا بةةال إلةةه إال اهلل حممةةد رسةةول اهلل والن ةة  باللسةةان بةةال إلةةه إال اهلل حممةةد رسةةول اهللالالةةض فاألعمةةال مةة  ذيةةث اعتاةةاد 
صةدق وغريقةا قةي مة  مكمةالذ اإل ةانا فمة  ما زاد على قة ا مة  صةالة وصةيام و يف به أصن اإل ان وصاذبه مسلما و ثب

مة  ذرمةة الةدم  تثبيف لةه ذاةوق األخةوة اإلسةالمية ا لك واضع   الكبا؟ر حتا  عنده األصن وأخن دكمالته فأو مسلم آق
 اهلل إن شام عفا عنه وإن شام ع به.يتسن ويصلى عليه وأمره إىل واملال والعرض و 

ومكمالهتةا ال تنفةي عنةه  اال إله إال اهلل حممد رسول اهلل بالبه ون   هبةا لسةانه فاةد ثبةيف لةه اإلسةالم واإل ةانة :فم  اعتاد ب
ا وإن سةةان يعاضةةض ويةةؤق لكنةةه ال خيةةرج مةة  دا؟ةةرة اإلسةةالما بةةدلين أن شةةارب اإلسةةالم بةةن ناصةةأا يةةناص مةة  سمةةال اإل ةةان

اخلمر والزاين البكر مل يام عليه ذد الردة إمنا أضيم عليةه العاوبةة اخلاصةة هبةاا فأقةن السةنة واجلماعةة ال يكفةرون بالة نوب بةن 
ا فتباةى لةه ذرمةة املسةلما واألذاديةث الصةحيحة تثبةيف قة ا ا وأن يدرسوا لينجوا مةع النةاجنيةاون الشفاحأقن ال نوب يست

فةةال فةةرق عنةةده بةةني إ ةةان قةة ا وإ ةةةان  افصةةار مرجئ ةة اوتةةر  أذاديةةث الوعيةةةد الوعةةدق مةة  أخةة  بأذاديةةث ار  الِفةةفأنةةا  مةة  
وجةةام ضةةوم وأخةة وا بالوعيةةد وأثبتةةوا الكفةةر والنةةار ألقةةن  ألن العمةةن لةةيس داخةةال   قةة ا احلسةةابا االصةةدي  رضةةي اهلل عنةةه
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رضةي اهلل عةنأم الة ي  أخة وا احلة   م قةم اخلةوارجا وقةدى اهلل أقةن السةنة واجلماعةة الة ي  قةم أتبةاا الصةحابةالتوذيد وقؤال
مل يتفلةةوا شةةيئا مةة  ه و فةةأثبتوا الوعةةد والوعيةةد معةةا اونالةةوه هلةة ه األمةةة بأمانةةة اضةةا عريةةاغصةةلى اهلل عليةةه وسةةلم  النةة  ي  ةفِةةمةة  

 واذدا.ذديثا هنمن ا وق ا قو منأ  العدل واملنأ  العلميا فلم لومها مجيعاوال م  أذاديث الوعيد وأعم االوعد أذاديث

أضةاعوا الكتةاب والسةنة فيمةا يتعلة  بالوعيةدا والة ي  ضةالوا بالوعيةد مة  اخلةوارج أضةاعوا فاةد أما مة  ضةال بالوعةد مة  املرجئةة 
ومشةةى  وقةةدانا اهلل تعةةاىل إىل الصةةراط املسةةتايم وسةةن مةة  واىل الصةةحابة رضةةي اهلل عةةنأمالكتةةاب والسةةنة فيمةةا يتعلةة  بالوعةةدا 

ْوا "تعاىل لاوله  على عرياأم فأو مأتد َْ آم نروا ِبِمْثِل م ا آم ْنترْم ِبِه فم ق ِد اْهت د   "البقرة (127)ف ِ 

امةةن عر باإلسةةالم ويةةب   الكفةةر ويةةؤم  بةةها لكةة  واجبنةةا أن نتا فأةةو يتظةةاقأمةةا إن تكلةةم باللسةةان دون الالةةض فأةةو املنةةاف  -
لكةة  الرسةةول صةةلى اهلل عليةةه  ا عليةةه بةةالكفرا رأو املنةةافاني ابةة  سةةلول الةة ي شةةأد اهللمعةةه بالظةةاقر وال ننةةبش عةة  الالةةوب
 -صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم-وأنكةةرا فلةةم حياسةةبه رسةةول اهلل  مل أضةةن :رسةةول اهلل وضةةال يةةا اوسةةلم تعامةةن معةةه ضضةةا؟ياا فجةةام لةةه

- فلةةم ياةةم عليةةه الرسةةول ابةة  ذارثةةةو  بعةةض اآلثةةار أنةةه شةةأد عليةةه شةةاقد واذةةد وقةةو زيةةد  ا)أي بعلةةم رسةةول اهلل( بعلمةةه
وال حيةد وإن سةان ضةد  اجةام تا؟بةا انتأةى أمةره ويابةن ق ري  ْفةق قةو أنكةر فحةىت لةو ثبةيف ضولةه الكَ ا احلةد   اهلل عليةه وسةلمصلى 
 باإلسامة. ريعز 

نزلةيف عليةه  -صةلى اهلل عليةه وسةلم- الرسةولَ ف اأن ننبش وال أن نفتش وال أن نشةكلا بةن ذةىت   ابة  سةلولفال زوز لنا 
بةن وصةلى عليةه ملةا بةن تعامةن معةه بالظةاقرا فرتسةه ومل يفةتش عمةا   ضلبةه   اب  سلول أنكةر لكوعنده شاقد واذد اآلياذ 
 ماذ.

خةة  النةةاو بالشةةلا وعليةةه فةةال زةةوز عنةةدنا ضضةةام الااضةةي بعلمةةها نةةه يأفةةالتتبع والتفتةةيش ضةةرره حماةة  وقةةو تةةدمري امتمةةع أل
عةاملأم  -صةلى اهلل عليةه وسةلم-والرسول أعلمه اهلل باآليةاذ الكر ةاذ وأعلمةه بأش اصةأم وقةو يعلةم أهنةم منةافاون لكنةه 

أن بعةةةض ألفةةةاظأم تةةةه أنةةةه ال زةةةوز األخةةة  بالريبةةةةا ذةةةىت ال يظأةةةر لنةةةا مةةة  يشةةةكل   النةةةاو وألفةةةاظأم و م  ألَ     بالظةةةاقر ليَسةةة
ويبحةث   أمةره بدضةة فة ن رجةع ضبلةيف رجعتةها  اا وم  أظأر سفرا صةرحيا فيحاسةض ضضةا؟ياونبحث ع  نيته وضصده احتتمن

عةة  أسةةامة بةة  زيةةد ضةةال: بعثنةةا رسةةول اهلل وذةةديث أسةةامة بالظةةاقر ال بالسةةرا؟را  ألن تكليفنةةا متعلةة ا وال يشةةكل فيأةةا أيضةةا
أينةةا فأدرسةيف رجةال فاةال: ال إلةه إال اهللا ف عنتةه فوضةع   نفسةي ضاذ مة  جَ ر  حَ ةحنا الةصلى اهلل عليه وسلم   سةريةا فصةب

ضةةال: « أضةةال ال إلةةه إال اهلل وضتلتةةه؟»مةة  للةةلا ف سرتةةه للنةة  صةةلى اهلل عليةةه وسةةلما فاةةال رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم: 
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فمةةا زال يكررقةةا «   ضلبةةه ذةةىت تعلةةم أضاهلةةا أم ال؟أفةةال شةةاايف عةة»ضلةةيف: يةةا رسةةول اهللا إمنةةا ضاهلةةا خوفةةا مةة  السةةالحا ضةةال: 
 علي ذىت متنييف أين أسلميف يومئ  " رواه مسلم.

 لكننا ضلنا اإل ان ما وضر   الالض وصدضه العمنا وقنا مل يصدق العمن اإلضرار فكيف؟ 

الن ة  بالشةأادتنيا وقة ا يؤيةده وملا ضلنا اإل ان ما وضر   الالض وصدضه العمةن فاةد يكةون العمةن املةراد قةو أدى الزم وقةو 
ذةةديث الب اضةةة الةةت اسةةةتوجبيف لصةةاذبأا املتفةةرة ودخةةةول اجلنةةةا وحيتمةةن أن يكةةةون املةةراد أن سمةةال اإل ةةةان قةةو مةةا وضةةةر   

 التام.قو اإل ان الالض وصدضه العمن 

 أَ يعرف. قال: -

الةة ي حيتةاج إىل نظةةر وتةةدضي  ليصةبا علمةةاا فأةةي مرذلةة سةةاباة مةة   االنظةةرت لةة  أذيانةةا دعةا العلةةما وأذيانةةا دعةا  املعرفةة:
 إىل مرتبة العلم. ق  العلما فأي مل ترْ  وال ي ق التصور ال احلكم

 ضال:ها م على ما قو بوالعلم قو معرفة الشي

 معرفة الشيم على ما قو به. فانتبه:العلم   رأي اإلمام 

يةدخن فيةه  م على املعرفةا ألن العلم سما قو عند املعاصري  قو املعرفة املنضب ةفة على العلم والعلوزوز تساحما إعالق املعر 
ي بةةه العلةةما وعليةةه فةةنح  ناةةول عنةةدنا ظةةبالتةةدضي  الةة ي ذ ظ  يةةاةا لكةة  مةةع قةة ا فاملعرفةةة مل حتةةاخلةةيفاذ العمليةةة   شةةؤون احل

  على جمرد معرفة جمردة. ليسيف مبنيةو  اعلى ال اتية والش صية ابعيدألنه مبرب على تدضي  وضب  وإذكام  اعلم شرعي

 إليل. نستتفر  ونتوبسبحانل اللأم وحبمد  نكتفي هب ا الادر 

***.......... 
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 :السادسةالمحاضرة 

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
 أمجعني...وبعد..وصحبه 

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 وبكم:ياول املصنف رمحه اهلل ونفعنا اهلل به 

ضَ ) ان هَ  )و زِ   (ضة ْبن  أ ْن ي ْس     ع ل ْيِه( ع ل ْيِه أ ْن حَي اِفظ  ع ل ى َذَدوِد الل ِه و ي ِاف  ِعْند  أ ْمرِِه و نة ْأِيِه و ية َتوب  ِإىل  الل ِه َسْبح 

لزنةةةا سوجةةةوب تةةةر  ا  والزسةةةاة واحلةةة ا واملنةةةاقي الشةةةرعيةاحلةةةدود الشةةةرعية قةةةي أوامةةةر اهلل تعةةةاىل ونواقيةةةها الصةةةلواذ املفروضةةةاذ 
ا الشةرا وأن ي لة  وفة  الشةرا وقكة ا أن يتةزوج وفة والسرضة والرباا فاحلدود أن يةأأ بأذكةام شةرا اهلل علةى وفة  مةا شةراا 

 فأي إلن احملافظة على الشريعة والوضوف عند أمر اهلل وهنيه.

 ه.ويتِو إلى اهلل قبل أَ يسخط علي فاال:بعد أن بني صفة اإلتباا شرا   الكالم على التوبةا 

ور سةةوام مةة  الةة نوب عامةةة أو الةة نض فةةا أي زةةض عليةةه أن يرجةةع إىل اهلل تعةةاىلا والتوبةةة واجبةةة علةةى القةةي الرجةةوا والتوبممة:
 اخلا .

 ضال:ق 

ا ب ِاي  ع ل ْيِه ِمْ  َعمَ  ا و النة ي َة أ ْن ال  ية َعود  ِإىل  ل ْنض  ِفيم  َم ع ل ى م ا ف اذ  ا ِإْن  رِهِ )و َشَروَط ا لتة ْوب ِة الن د  ْعِصي ة  ِ  س اع ِتأ  ا و أ ْن ية تةَْر   اْلم 
ةةىت  ية ْأةةِدي رِب الل ةةَه ف ِ ن ةةَه  ةةن  ل ةةَه أ ْن يةَةةؤ خ ر  التة ْوب ةةة ا و ال  ية َاةةوَل: ذ  ةةا هِب ةةاا و ال  حيِ  ةةان  َمتة ل ب س  ِن و ع ْمةةِس س  ةةا اِم و اخْلِةةْ ال  م ةةاِذ الش  ِمةةْ  ع ال 

 اْلب ِصري ِة(

 فاال:شروط التوبة بدأ قنا يعدد 

 ا والندم قو مترب عدم ذصول املعصية م  ضلبه.إلا ذصن الندم فاد ذصليف التوبة الندم: -
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مةارة الصةدق   النةدما فكيةف يكةون نادمةا وقةو يتمةا العةودا فالبةد مة  أن يعاةد العةزم إليةها وقةو أ  ق ينوي عدم العةودة  -
 على عدم العودة إىل ال نض م  جديد.

 ونوى عدم العود ثم عاد؟ماذا لو ندم 

 ندم ونوى عدم العود بنية صادضة.إن توبته غري صحيحة لعودها عاملا  :وال ياالوتباى صحيحة  ضقنا توبته األوىل ال تنتاِ 

 إال م  عجز ع  العود ملرض أضعده أو غريه فال يلزمه نية عدم العود إمنا فا  يلزمه الندم ورد التبعاذ.

ا فةةال توبةةة بةةال إضةةالا فةةوريا لةة ا ياةةال إن االسةةتتفار وإال لكةةان للةةل اسةةتأزام بالتوبةةة اشةةروعأاالةةرت  واإلضةةالا قةةو أول  -
 تفار مع الايام على ال نض وفعله.املمنوا قو االست

بةن إن التسةويف فيأةا والتةأخري قةو   نوب أو مة  لنةض معةني.لةوال حين له تأخريقاا فأي واجبة على الفور سوام مة  مجيةع ا
 م  عالماذ الشاام لعدم إدرا  ق ا املسوف مىت  وذ وقو على ذاله.

 وشروعأا. يرى البعض أن رد التبعاذ قو م  لوازم التوبة ال م  أرساهنا ألصحابها:رد التبعات  -

 الوالدي  ألنه وضع وانتأى.ا لك  بعضأا ال يتدار  سعاوق بعض املعاصي  ك  تدارسأا سرد الديون ألصحاهباو 

 احلرام:وقنا نتكلم ع  املال 

 عينأا.رد ا وق ه ال تصا التوبة إال بلتعل  ذ  التري بعينأا فعليه ردقا اا سم  سرق سيارةوق ا املال ضد يكون معينا

 .ويباى ذ  التري متعلاا بال مة اتصا التوبةعليه و  افعليه رد مثلأا سم  سرق دنانري اأما إن سان غري متعني

 ضال:ل ا 

 سالشراب وال عام.كا  مستأل   ...احلرامم  ماله  ومشرت  

 أم ما فعله.م  فلم يك  يأَ  ...ةل  األس  يلزمه الثم  أما 

 ه لربه املظلوم.إل عينَ  ...امل عومعلى خالف غاصض 
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 أو ما تعل  ب مة الظامل. اهعل  به ذ  املظلوم بعينفنفرق بني ما ت

وإال سةيو  يومةا مةا مة   والتحلةن منةه ب خبةاره واالعتة ار منةها بد م  استسماح املظلةوم فال اس لل ما تعل  بأعراض الناو
اهللا سمةة  وضةةع    فضةةن إال إلا سةةان للةةل سةةيؤدي إىل فسةةاد أسةةيف فيكةةون قنةةا بالسةةرت والرجةةوا هلل وااللتجةةام إىل ذسةةناته.

وجأةةا أو أبيأةةا ليتحلةةن منةةه فةة لا هبةةا تاةةع الرضةةاب بسةةبض توبتةةها فأةة ا ال ينفةةع وال وأراد الةة قاب لز  افاذشةةة مةةع امةةرأة ق تةةاب
 يلزم.

 املصنف:ق ضال 

ِق، و انتمْ  َِ الط ل  ا ِم اْلق ِبيِح، و أ ْيم  ِر، و اْلك ل  ( ع ل ْيِه ِحْفظر ِلس انِِه ِمن  اْلف ْحش اِء و اْلمرْنك  ان تِمِه، ))و ي ِجبر ِإه  اِر اْلمرْسمِلِم و  مبيِه ه  و س 
)  و ت ْخوِيِفِه ِفي غ ْيِر ح ق  ش ْرِعي 

 الزال ي سر ما زضا فاال زض عليه أي املكلف ذفظ لسانه م  الفحشام واملنكر.

 . اوز احلد قي:والفحشام م  الفاذشةا والفاذشة 

يرا لكةة  لةةيس التتةةاير وع فأةةا عليأةةا مةةع أن الفحشةةام مةة  املنكةةراذا وتةة  ناةةول إن الع ةةف عالمةةة تتةةا (واملنكةةر)ق ضةةال 
 بال اذ إمنا يكفي بأن يكون بأدى وجه م  وجوه التتاير ف نه يصلا الع ف.

 .فالفحشام قو  اوز احلد واملنكر قو ما أنكره الشرا وهنى عنه

ا فةة لا ضةةد يكةةون فحشةةام ومنكةةر   نفةةس الوضةةيفا لكةة  التتةةاير بينأمةةا يكةةون مةة  خةةالل اجلأةةة الةةت ينظةةر منأةةا إليأةةا واجلةةرم
رنةةا للسةةرضة علةةى أنةةه  ةةاوز ذةةده وأخةة  مةةال غةةريه فأةةي فحشةةاما وإلا نظرنةةا إليأةةا مةة  بةةاب أن الشةةارا هنةةى عنأةةا وأنكرقةةا نظ
. وال ياةال   ضولةه فالتباي  باعتبار جأة النظر وسالمها متحا    املعصية لاهتاا وإمنةا ع ةف لتتةاير جأةة النظةر منكر. فأي

 املعةةا بةة سر بعةةض أفةةرادها لفحشةةام قةةو الزنةةا واملنكةةر قةةو اخلمةةرا إمنةةا ناةةول بةةني  وينأةةى عةة  الفحشةةام واملنكةةر" أن اتعةةاىل "
 فاخلمر قو فحشام ومنكر وس لل الزنا.

 فال م والنأي باعتبار اختالف اجلأة.

 قو أيضا م  الفحشام واملنكر ملا له م  تعارض مع الف ر السليمة واألخالق املستايمة. القبيح:والكلم 
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 الطلق:وأيماَ 

فأة ا  ةنيا لةيس  اليمني قو سن ما ضويتها ذىت التاوية بالشرط تعد  يناا فم  ضال لزوجته إن دخليف دار فالن فأنةيف عةال 
  ان.وضع وال نعامله معاملة األ  ني له سفارة  نيا إمنا املعا أنه التاوية بالشرطا ف ن ضصد ال الق معا ق ا أنه  

 أور قي مكروقة.أ ان ال الق ضين حترم لك  على املش

 أي تتليظ له الاول والكالم. المسلم:وانتهار  -

 أي حتاريه وتصتري شأنه وضدره وقو إي ام. وإهانته: -

 وقو الشتم. وسبه: -

   غري ذ  شرعيا سم  يأدد بال وجه ذ ا أما إن سان مل له فأو حب ا أو إن مل تةدرو فسأرسةبل شةرعي. وتخويفه -
 وس لل شأر السالح بوجأه.

 ضال: ق

َْ يم ْنظرمر  ِإل مى مرْسمِلم  بِن ظْمر   ( ع ل ْيِه ِحْفظر ب ص رِِه ع ِن الن ظ ِر ِإل ى اْلح ر اِم، و ال  ي ِحلُّ ل هر أ  َ  ف اِسمًقا ))و ي ِجبر َْ ي كرمو ِذيمِه ِإال  أ  ْْ ة  تمر
 فم ي ِجبر ِهْجر انرهر(

ا فاةة  وبتةةري شةةأوة املةةرأة األجنبيةةة إال وجأأةةا وسفيأةةاالرجةةن ال حيةةن لةةه أن يةةرى مةة  ف قنةةا  ذةةدود للنظةةر البصممر:حفممظ  -
 .ا ووجض غ ام الوجه وغض البصروإال ذرم م لااوعند أم  الفتنة 

وضةةد ابتلينةةا   قةة ا الةةزم  بالتلفةةاز والةة ي سثةةريا مةةا ال نسةةتترب عليةةه سمةةا   األخبةةارا لكةة  البةةد مةة  التةةض   سةةن ذةةالا 
املسةةلم فأةةي عةةورة  أمةةا غةةري اواملسةةلمة عةةورة للمسةةلم األجنةة  إال   وجأأةةا وسفيأةةاوالرجةةن لةةه النظةةرة األوىل والثانيةةة عليةةها 

 .جبميع جسدقا

بالكتةاب والسةنة ومة  اختةارذ  از النظر للوجه والكفةني بتةري شةأوةا وإن سةان غ ةام الوجةه مشةروعفاملعتمد   امل قض جوا
 فال يصا سشفه ألي داا إال م  ضبن امرأة. اغ ام وجأأا



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)29( 

   

 احملرما وال ياال إنه عميف به البلوى. مننتبه إىل النظر إىل التلفاز ذىت ال تزول احلواجز أما وقنا زض أن

فالنظر لتري الوجه والكفني ذرام إن سان ضاصدا النظرا أما إن مل يكة  سةالنظر العةارض   الشةارا فةال حيةرم إال إن أعالةه أو  
 سرره.

ْذيه: -  سنظرة االست فاف واالزدرام واالذتاارا والبد م  اذرتام املسلم.  وال يحل له أَ ينظر لمسلم بنظرة ت

 م  دون ذصول توبة. والفاس  مرتكض الكبرية واملصر على الصترية .جرانهضال إال أن يكون فاساا فيجض قِ  -

وعظةةه ونصةةحه وتةة سريه فةةال زةةض  علةةى أي الفاسةة  زةةض قجرانةةها لكةة  لةةيس سةةن فاسةة  زةةض قجرانةةه ألنةةه إن سنةةيف تاةةدر
 نصالح ذاله.ض عدم ترسه ونصحه واص حابه بنية اقجرانه بن ز

 فيجض قجرانه وعدم االضرتاب منه ملا يسببه م  ضالل. اأما إن سان فيه خوف منه على م  زالسه وخيال ه

أةةؤالم سةةاخلوارج واملعتزلةةة والالدينيةةني الةة ي  يصةةدون النةةاو عةة  سةةبين اهلل ف  :وأوىل مةةنأم أصةةحاب البةةدا والضةةالالذ الفكريةةة
 أخ ر م  تلكم ال وا؟ف.

سةةان ال يسةةت يع نصةةحه وزجةةره وهنيةةها وال يرتسةةه للشةةي انا أو تكةةون املعصةةية   جران يكةةون ألصةةحاب الكبةةا؟ر إنوعليةةه فةةاهلِ 
 ا إمنا البد له م  صلته ونصحه وعدم ترسه لتوا؟ن الشياعني.سببا للا يعة فيا ع رمحه للمعصية

 ال ياول أذدقم أقجر العاصي وال أعب  عليه الشرا. كامم  احل ذكاموس لل املعنيون بت بي  األ

 املصنف:ضال 

َ  ل مهر و يم ْرض مى ل مهر و يم ْغض م َْ يرِحب  ِلل ِه و يمرمْبِغ ِميِع ج و ارِِحِه م ا اْست ط اع ، و أ  ( ع ل ْيِه ِحْفظر ج  ب  ل مهر، و ي مْممرر  بِماْلم ْعرروِف )و ي ِجبر
ه ى ع ِن اْلمرْنك ِر(  و يم نمْ

وأسةاو قة ا   ذفظ اجلوارح: اجلوارح أعضام اإلنسان ساليدي  والرجلني والعينني واأللنةني واللسةان والةب   والفةرج وغريقةاا -
 سله الالض وقو منأاا ومنكراته م  أعظم املنكراذ ألن به حيصن احلسد واحلاد والبتض وغريقا.
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  أن يةب ش بالنةاو أو ويديه مية ما ذرم اهلل عز وجنا ا وبصره م  رؤ فيلزمه أن حيفظ سعه ع  ساا امل الفاذ واحملرماذ
 للل. واحلسد وغريالشر   يعتدي عليأما ورجله م  السعي للحراما وب نه م  أسن احلراما وضلبه م 

   فتةبتض معصةيته هلل تعةاىلدعا ترى عا؟عا فتحبه حلض اهلل له ل اعته وإخباتها وترى لا  عاصيا  له:أن حيض هلل ويبتض  -
 .ض لهوتتض

 المنكر:ويممر بالمعروف وينهى عن  -

 .األمر أو النأي ملفسدة أعظم منه قو م  أعظم ضواعد اإلسالما لك  البد هل ا م  شرط أساسي وقو أال يؤدي

 ضال:ق 

رر و اْلعرْجبر و الريي اءر و السُّْمع ةر  ِر و اْلِغيب ةر و الن ِميم ةر و اْلِكبمْ َِ ي مةر اْلف ْضمِل ع ل مى اْلغ ْيمِر، )و ي ْحررمر ع ل ْيِه اْلك  َر و ررْْ و اْلح س در و الْمبمرْغ
مِ  ذر ِبك ل  َُّ   ه ا(و اْله ْمزر و الل ْمزر و اْلع ب ثر و السُّْخرِي ةر، و الزين ا، و الن ظ رر ِإل ى اأْل ْجن ِبي ِة، و التم ل 

 وقو اخليف غري امل اب  للواضع. الكَِ:يحرم قال  -

مةا يسةوؤه بيتةه أو عملةه أو أخا  دا يكرها تاول فالن اهلل يأديه أي قو عا ا أو تة سر سةيارته بسةوم أو لسر   الغيبة: -
 .ن ما يتصن به وتزدريه به قو غيبةا إال   احلاالذ الت ذددقا الشرابك

 ال ي يعلنه للتري.ر م  بدعتها أو م  معتاده الباعن سأن حت   .

 ما دام البد منه وياف عند ذد التعرف.  اأو األعرج فأو جا؟ز. أو سان للتعريف به سفالن األعمى 

 . أو لالستفتاما سأن ياول ظلمرب فالن ويروي الاصة الستشارة ليصن ملشورة عليه مثال.

 . أن تكون   فاس  جماقر وتكون فيما جاقر فيه.

 وقي نان الكالم بني الناو على وجه اإلفساد بينأم. والنميمة: -

 ا فريد احل  لصدوره م  فالنا وغم أم اذتاارقم.وقو ب ر احل  وغم  الناو الكبر: -
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 العمن.وقو استعظام  العجب: -

 أن تاصد بالعبادة الناوا وتاصد وجه الناو وليمدذل الناو. الرياء:

 ترويه لل ل .   أن صاذبأا يبدأ ب خال  ق بعد فعلأا )أي الريام(ختتلف عنه  السمعة:

 أا لها فأو ذسد شديدا فأو يضر وال ينفع.ئجمي ع  التريا وإن مل يتم    ل النعمةمترب زوا الحسد:

 واحلسد احملمود مترب أن يكون لل مثن ما ألخيل بال مترب زواله. -

 نسأل اهلل السالمة والعافية. الزنا -

ْيممة الفضممل علممى  - أي أن تةةرى أنةةل أنةةيف أفضةةن أقةةن بلةةدتل أو ذيةةلا أو زمال؟ةةل أو غريقةةاا أنةةل مصةةلي أو  النمما :ر
 احلافظ أو املتحدث أو غريقا.

 .وإعابتأم معايض اآلخري اهلمز قو التيبة واللمز تتبع  واللمز:الهمز  -

ذةةال التيةةاب واللمةةز   ذالةةة والةةبعض زعلأةةا مرتادفةةة أو اهلمةةز    مزة الرجةةن الةة ي يأمةةزقم واللمةةزة الةة ي يتتبةةع غةةريه.اهلَ فةة
 احلضور.

 قو ما ال غاية له وال فا؟دة منه. العبث: -

 قو االستأزام بالناو. السخرية -

 بتري ذدود الشرا وباصد التل ل هبا وبكالمأا. :األجنبيةالنظر إلى  -

 ضال:

ما، و ال  ي ِحملُّ ل مهر صرممْحب ةر )و أ ْكملر أ ْممو اِل الن ماِ  ِبغ ْيممِر ِطيمِب نم ْفمأ  و اأْل ْكملر بِالش ممف اع ِة  ِة ع ممْن أ ْوق اِته  يِن و ت مْمِخيرر الص مل  أ ْو بِالمدي
مماِلِق، ق ممال  الل ممهر سرممبْ  ممخ ِط ا ْلخ  ممترهر ِلغ ْيممِر ض ممررور ة ، و ال  ي ْطلرممبر ِرض مما اْلم ْخلرمموِقين  ِبس  ، و ال  مرج ال س  ان هر و تم ع ممال ى: }و الل ممهر ف اِسممق  ح 

مر: و ر سرولرهر أ   ةر و الس ل  ِمِنين  . و ق ال  ع ل ْيِه الص ل  ْْ َْ ك انروا مر َْ يمرْرضروهر ِإ  «(ال  ط اع ة  ِلم ْخلروق  ِفي م ْعِصي ِة اْلخ اِلقِ »ح قُّ أ 
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 قو األسن بالباعن. نفأ:أكل أموال النا  بغير طيب  -

 ذ بني الناوأي أخ   ماابن ذن اإلشكاالا قو األسن بالوجاقة بالشفاعة:األكل  -

 للتكسض.أن يتري رأيه وما يرى أنه احل   بالدين: -

 أوقاتها:الصلة عن  تمخير -

 الصالة هلا وضتان اختياري وضروريا وحيرم تأخريقا للضروري بال ع ر. 

 ال حين له إن خاف تأثره به   دينه وعبعه. مجالسة الفاسق -

 ماسة.لتري ضرورة أي إال إن سان حلاجة  -

في لض رضةا اهلل ولةو سةان فيةه سة   امل لةوضنيا وملةا عظمةه   ضلبةه قةان  يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق:وال  -
 عليه ذال امل لوضني فال ي لبه وإن تضرر منأم حمتسبا أمره هلل تعاىل.

 ضال:ق 

َْ يم ْفع ل  ِفْعًل ح ت ى يم ْعل م  حرْكم  الل ِه ِفيِه  و ي ْسم ل  اْلعرل م اء  و يم ْقت ِدي  بِماْلمرت ِبِعين  ِلسرمن ِة مرح م مد  ص مل ى الل مهر ع ل ْيمِه )و ال  ي ِحلُّ ل هر أ 
) َِ َ  ِمن  اتميب اِع الش ْيط ا ررو َي َ  ع ل ى ط اع ِة الل ِه، و يرح  ين  ي درلُّو َِ  و س ل م  ا ل 

ضةدام عليةها وعلةى العامةة   للةل سةؤال واتبةاا أقةن قنا يتكلم على ضةرورة التعةرف علةى ذكةم اهلل   سةن شةيم ضبةن اإل -
يةةةدلون النةةةاو علةةةى عريةةة  املعرفةةةة والفأةةةم لشةةةرا اهلل املتبعةةةني لنبيةةةه صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلما ألن قةةةؤالم العلمةةةام قةةةم عالمةةةاذ 

تأةةدي  ومةة  لى اهلل عليةةه وسةةلما وقةة ا غلةة  ألن العلمةةام امصةةاألنبيةةاما وال ناةةول إن اتبةةاا العلمةةام قةةو تةةر  التبةةاا الرسةةول 
وقةةم أقةةن الةة سر الةة ي  اوالسةةنة وإمنةةا اختةة وقم النةةاو وسةةيلة لةة لل ألهنةةم يعلمةةون سةةار علةةى درهبةةم قةةم عالمةةة علةةى الشةةرا

 منأم ذكم اهلل   األمر.زض على عامة الناو أن يسألوقم ويعلموا 

 املعني:ضال   املرشد  

 ما اهلل فيأ  به ضد ذكما. يعلما...ويوضف األمور ذىت 
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 زوز أن يعمن ق يسألا ألنه تأخري للواجض ع  وضتها إمنا يسأل ق بنام عليه يعمن.فال 

العلةم الثةةابتني علةةى مةةنأ   فيجةض علةةى العامةةة السةةؤال   االبتةدام ال االنتأةةاما وال يسةةألوا إال أقةةن الفأةم الصةةحيا مةة  أقةةن
 تاوى.النبوةا جامعا بني العلم والتاوىا فال ينفع تاوى بال علم وال علم بال 

 إن مل يضف للدي  والعلم الورا. بع:ت  يةَ  يف  فْ وليس   فتواه مَ  ضال:

 ضال:ق 

مماررهرْم ِفممي غ ْيممِر ط اع ممِة الل ممِه تم ع ممال ى، فم   َِين  ض مماع ْ  أ ْعم  َ  ال مم ْفِسممِه م مما ر ِضممي هر اْلمرْفِلسرممو ْسممر تم هرْم و ي مما طرممول  )و ال  يم ْرض ممى لِنم  ي مما ح 
اِِِهْم يم ْوم   ِفيِعن ا و س ييِدن ا مرح م د  ص ل ى البرك  َْ يمرو فميق ن ا اِلتميب اِع سرن ِة ن ِبيمين ا و ش   ل هر ع ل ْيِه و س ل م .(اْلِقي ام ِة، ن ْسم لر الل ه  أ 

 ا ق يةةأأ يةةوم الايامةةة بةةال ذسةةناذ وال عمةةن رغةةم صةةحته ي  يضةةيعون أعمةةارقم فيمةةا ال ينفةةعقنةةا حيةة ر مةة  املفلسةةني الةة -
ق يفضةي إىل ربةه بةال  اا إمنا ضيع عمره   املالعةض واللأةو واحملةرم والايةن والاةال واللأةو املبةاح واحملةرموعافيته وغناه   الدنيا

منا م  اشةتتن فيمةا إإن مل يتتمدقم اهلل بفضلها  اذسناذ فضيعوا أعمارقم   غري عاعة اهللا فأم خاسرون اخلسران املبني
 فأو الترب بني يدي اهلل وإن ماذ مفلسا م  متاا الدنيا. يرضي اهلل وجاقد واجتأد

*** 

أن خيةةةتم لنةةةا خبةةةريا سةةةبحانل اللأةةةم  ونسةةةأل اهللنسةةةأل اهلل تعةةةاىل أن يوفانةةةا التبةةةاا سةةةنة نبينةةةا حممةةةد صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلما 
 وحبمد  نشأد أال إله أنيف نستتفر  ونتوب إليل.

*** 

  



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)34( 

   

 :السابعةالمحاضرة 

الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه بسم اهلل الرمح  
 وصحبه أمجعني...وبعد..

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 وبكم:ضال املصنف رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به 

ممار ةِ ف ْصممٌل ِفممي الط  ) مم :ه  مماِء الط مماِهِر اْلمرط هي ِميممعر ِإال  بِاْلم  ، و ال  ي ِصممحُّ اْلج  ب ممث  ممار ةر خ  ، و ط ه  ممد ه  ممار ةر ح  : ط ه  َِ ا ممار ةر ِقْسممم  ِر، ا لط ه 
مما يمرف ارِقرممهر غ الِبًمما ك الز يْممِ  و ال ترممهر ِبم  ممهر أ ْو ر اِِح  ممْر ل ْونرممهر أ ْو ط ْعمر َِي ل ممْم يم تم غ يم  ممِم كرليممِه و الْممو ذ ِح و الص ممابروَِ و هرممو  ال مم ممْمِن و الد س  س 

ْمم ِة و الس   ِِ و اْلح  ِة و اْْلجرري و ن ْحِوِه(و اْلو س ِخ و ن ْحِوِه، و ال  ب ْم   بِالتمُّر ا  ب خ 

 فصل: قال:

 شيئني.والفصن لتة قو الفاصن بني 

وعةادة يكةون الفصةن حتةيف  واذد أو حتيف ستةاب واذةد.املندرجة حتيف عنوان وي ل    االص الح على عا؟فة م  املسا؟ن 
 الباب أو حتيف الكتاب.

 الالبية.قي النظافة م  األوساة احلسية واملعنويةا   ظاقر البدن والثوب أو األمراض  لغة:الطهارة 

 قي صفة ذكمية توجض ملوصوفأا جواز استباذة الصالة به أو فيه أو له. اصطلحا:

 وال تتعل  بعني. فأي صفة ذكمية تتعل  حبكم

واألوالن متعلاةان بتةري  اموصوفأا قةو املصةليا فيجةوز لةه اسةتباذة الصةالةا بةه أي اللبةاوا أوفيةه أي املكةانا أو لةه احلةدث
ف أةةارة املكةةان متعلاةةة باملكةةان والثةةوب بةةالثوبا أمةةا لةةه فمتعلاةةة باملصةةلي نفسةةه وقةةي ال أةةارة مةة  وصةةف املصةةلي نفسةةها 

 احلدثني.
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الةت قةةي صةفة ذكميةةة أي هلةا ذكةةما ومنيةز بةةني عةني النجاسةةة وذكمأةاا فمةةثال إلا أصةاب الثةةوب نجاسةةة ماابةن ال أةارة ال
ألهنةا  هولك  يباى الثوب جنسا ذكمةا اويزول أثره احلسي م  لون وريا وغريقا اجناسة فاد تزيله بكن املنظفاذ واملع راذ

وعليه فأما صفتان  اأن زواهلا بتري املام امل ل  ال زعلأا ت أرال تزول إال باملام امل ل ا ل ا ملا ضال صفة ذكمية ليشري إىل 
 ذكميتان.

 فأي صفة ذكمية توجض منع استباذة الصالة به أو فيه أو له. عكس ال أارة.

 نوعان:واحلدث 

 .وأصتر - أسيف -

 واألسيف متعل  بكن أعضام اجلسم وال زز  فيه إال التسن.

 الوضوم.أما األصتر فأو متعل  فا  بأعضام  

 .التيمم والوضوم قووالبدل ع  التسن  

ه نةةي لاو واآلن  ا فأةةو إلن صةةفة ذكميةةةااخلةةارج املعتةةاد احلةةدث ي لةة  أذيانةةا   بةةاب الوضةةوما و بةةاب ضضةةام احلاجةةة علةةى
يكةة  ا أمةةا الشةةافعية فعنةةدقم اخلةةارج م لاةةا ولةةو مل علةةى اخلةةارج املعتةةاد وقةة ا ضيةةد املالكيةةة   أن احلةةدث قةةو اخلةةارج املعتةةاد

الشةةافعية قةةو ذةةدث  علةةى ضةةولف اا لةة لل قةة ا خيتلةةف بيةةنأم   موضةةوا سةةلس البةةولمةة  السةةبين املعتةةادأو مل يكةة   امعتةةادا
لتةريه وال أمةا عنةد املالكيةة فةال يعتةيف عنةدقم ذةدث وال زةري عليةه مةا زةري علةى احلةدث فيتوضةأ ويلزم منةه التنةزه والوضةوما 

 والبدن والثوبا خلروجه   ذال املرضا وس لل االستحاضة.يتوضأ لها فأو معفو عنه   احلدث 

وتشةةري إليةةه فتاةةول قةة ه  اوعلةةى اجلِةةرم أو العةةني فالنجاسةةة ت لةة  علةةى احلكةةم افكمةةا أن ال أةةارة ت لةة  علةةى احلكةةم هوعليةةه
 جناسة.

 التطهير:

 سيف يكون؟
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 هبما معا. -باإلذالة أو  -باإلزالة أو  -يكون 

 . الت أري باإلزالة:2

األرض الرخةوة أن تكثةر صةض املةام ر امليتةة وترمةي هبةا خةارج السةم ا و  اةن باملةاما و  السةم  اجلامةد أن تَ يلأا سأن يكةو أن تز 
 ة البالستيل يكون باملسا بشروعها فأو إزالة عينأا.ععليها األجسام الصلبة ساحلديدة وض 

شجرةا فعينه تتةريذ واسةتحال أي تتحةول إىل شةيم أن تتحول إىل شيم آخر سأن حترق امليتة أو يساى املام ل اإلذالة:. 1
ما ِفمي برطرونِمِه ِممْن بم مْيِن  واهلل ياول   اللنب" آخر خمتلف ال أن تتتري أوصافأا فا . ر ًة نرْسِقيكرْم ِمم  َ  ل كرْم ِفي اأْل نْمع اِم ل ِعبمْ ِإ و 
اِلًصا س اًِِغا ِللش ارِبِين   ًنا خ   فأو مستحال عاقر. ا"النحل (55)فم ْره  و د م  ل بم 

 رواه أمحد.. "أذليف لنا ميتتانا ودمان. فأما امليتتان: فاحلوذ واجلرادا وأما الدمان: فالكبد وال حاللل ذديث "س   

 حبسض أصلأما مها دما لك  استحاال إىل عضو خمتلف جوقره ع  الدم.ن إمنا مها فأما ليسا دما اآل

 وإذالة.. وهبما معا قو الدباغا فأو فيه إزالة 3

 المطهرات:

 المطهرات؟ما هي 

 المطلق.. الماء 1

 سايد مام زقر أو ورد فال يعتيف م لاا.وقو ما صدق عليه وصف املام بال ضيدا  

 ال ي على أصن خلاته ومل يتتري لونه وال ععمه وال را؟حته دا يفارضه غالبا. فاملام ال ي زوز الت أري به قو املام امل ل ا

 نوعان:فما يتريه 

 ما ال يفارضه. –ما يفارضه  -
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ف نةه مةةؤثر فيةه مة  ناذيةةة عأوريتةه فةةال  ومةةا مة  شةأنه مفارضتةةه والةورد والصةابون الزيةيف والسةةم فمةا سةان ممةةا يفارضةه غالبةا مثةةن 
 يكون م أرا.

تيل أو را؟حةة ا أو الكلةور أو الفسةفورا أو را؟حةة البالسةه ب ةول مكثةهمةا غةري  الصةدأ أو غالبةا مثةن  )ال يفارضةه( أما ما ياارفه
 غريها فال يؤثر فيه لرفع احلرج على الناو وإال لش  عنأما فأي عفو. السمل أو الرتاب   اليفسة أو

 .غري خمال  للمام ساللنب  فالزييف مالص

 التنم.الولح قو ما يتعل  بأصواف  -

 أي سأنل تادر ضوله وال بأو أن يكون التتري -وال بأو  -

 األرض املاحلة. والسب ة وقياحلمأة قي ال ينة السودام ب بيعتأاا بالرتاب أو  -

  وقو ال ني امل بوة أو اجلص. ر  واآلجَ  -

 ضال:ق 

ِر كرلُّهر. و م ْن ش ك  ِفي ِإص   َِ اْلت ب س ْ  غرِسل  الثم ْو مِة ن ض م)ف ْصٌل: ِإذ ا تم ع يم ن ِ  الن ج اس ةر غرِسل  م ح لُّه ا، ف ِ  َْ اب ِة الن ج اس  ِإ ح ، و 
ِة ق ط ع  ِإال   َ ك ر  ا لن ج اس ة  و هرو  ِفي الص ل  ِتِه ف ل  ن ْضح  ع ل ْيِه، و م ْن ت  َْ ي خ اف  خررروج  اْلو قْمِ . أ ص اب هر ش ْيٌء ش ك  ِفي ن ج اس   أ 

ِم أ ع اد  ِفي اْلو ْقِ ( َ ك ر  بم ْعد  الس ل   و م ْن ص ل ى ِبه ا ن اِسًيا و ت 

 وموضعأا فا . سن حملأانا ياول إلا تعينيف النجاسة غَ ق

ب صةةابة النجاسةةة للثةةوب لكةة  ال أعةةرف موضةةعأا قنةةا زةةض غسةةله سةةامال اذتياعةةا لبةةاب الصةةالة. فأنةةا تةةيا   تيانةةيف  إن أمةةا 
 النجاسة وتيا  اإلصابة لكنه جأن موضعأا.

سةةلها حلةةديث أنةةس عنةةدما وصةةف صةةالة النةة  أي يةةرر رشةةا فاةة  وال يت اأمةةا إن تةةيا  النجاسةةة وشةةل   اإلصةةابة فينضةةا
ته مليكة دعيف رسول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم ل عةام صةنعته لةها فأسةن ع  أنس ب  ماللا أن جد  صلى اهلل عليه وسلما 

بسا فنضةةحته دةةاما فاةةام مةة  عةةول مةةا لَةة ضةةال أنةةس: فامةةيف إىل ذصةةري لنةةاا ضةةد اسةةود  « لكةةم صةةن  ْلَ ضومةةوا ف  »منةةها ق ضةةال: 
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صلى اهلل عليه وسلما وصةففيف واليتةيم ورامها والعجةوز مة  ورا؟نةاا فصةلى لنةا رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم  -رسول اهلل 
 الب اري. .."رسعتنيا ق انصرف.

 .وقو م  املسا؟ن الاليلة الت برب فيأا احلكم على الشل   املكان شل   إصابته بنجاسته شكا. تالض الص  ةولكثر 

 ق ا ذديث   البابا زيادة على أن الرر م  بول الص  ثابيف   ذديث عا؟شة رضي اهلل عنأا. فحديث أنس

 فال نضا عليها أي ال شيم عليها وال يلزمه السؤال. وإن أصابه شيم شل   جناسته -

مةا مل  الة ض ةعوم  ت سر النجاسة وقو   الصالة ض ع: م  علم ضبن الصالة إصابة النجاسة له ونسيأا وت سرقا   الصة -
 فالوضيف مادم على ال أارة. اوإال استمر ومل يا ع ا)أي الصالة( يك  الوضيف ال يسع إزالتأا وإعادهتا

   الوضيف. هتاأعادصحيف صالته لك  يندب له وإن سان ت سر بعدقا 

 اإلزالة.عنه مل يادر على اإلزالة سا يف نسي أو ال سر والادرةا أما إن  الوجوب مع مل ص شرط اإلزالة قو

سةةأن يكةةون علةةى غ ةةام رأسةةه أو مع فةةه ورمةةاه مباشةةرة   ر  قةةو مةةا مل ياةةدر علةةى إزالتةةه فةةوراا أمةةا إن ضةةد   الصةةالة ض ةةعووجةةوب 
 خفه. -صلى اهلل عليه وسلم-ا ودليله إلاام الرسول فال يا ع ويستمر على صالة صحيحة ادجرد الت سر

 نأا:مق ا االشرتاط ال ي اشرتعه املالكية تدل عليه أدلة 

ضوله "وثيابل ف أةر" بعضةأم محلةه علةى ال أةارة املعنويةة مة  فكةر وضلةضا وبعضةأم محلةه علةى ال أةارة احلسةية   البةدن  -
   الصالة.وواجض ا واتفاوا مجيعا على أن ق ا شرط والثوب

 ما تأمر به لك    أيأما؟ حمن خالف.في واضحةق ه اآلية 

ورد مةة  أذاديةةث   الت أةةر مةة  امل ةةاط ومةةا شةةاسله أهنةةا مةة  األمةةور العامةةة والنظافةةة الةةت قةةي مةة  جةةنس    مةةااتفاةةوا أيضةةا 
 املندوباذ   الشريعة.

يصةلي عنةد البيةيفا وأبةو جأةن وأصةحاب  -صلى اهلل عليةه وسةلم-وأيضا ورد   ذديث اب  مسعود ضال: بينما رسول اهلل 
أن: أيكم ياوم إىل سال جزور برب فالنا فيأخة ه فيضةعه   ستفةي حممةد له جلووا وضد ترذ جزور باألمسا فاال أبو ج
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إلا سةةجد؟ فانبعةةث أشةةاى الاةةوم فأخةة ها فلمةةا سةةجد النةة  صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم وضةةعه بةةني ستفيةةها ضةةال: فاستضةةحكواا 
وسةلما والنة   صلى اهلل عليه-وجعن بعضأم  ين على بعض وأنا ضا؟م أنظرا لو سانيف يل منعة عرذته ع  ظأر رسول اهلل 

سةةاجد مةةا يرفةةع رأسةةه ذةةىت ان لةة  إنسةةان فةةأخيف فاعمةةةا فجةةامذ وقةةي جويريةةةا ف رذتةةه عنةةه ق  -صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم-
 رواه مسلم. .صالتها رفع صوتها ق دعا عليأم" -صلى اهلل عليه وسلم-أضبليف عليأم تشتمأما فلما ضضى الن  

 وعدم الادرة على دفعه. إلذاعته باملشرسني وسلم ع  إزالتهاصلى اهلل عليه  لعجزه ومل يا ع فأنا ألاي عنه

عةة  أيب سةةعيد اخلةةدريا أن النةة  صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم: بينةةا قةةو يصةةلي يومةةا خلةةع نعليةةه وأيضةةا ذةةديث أيب سةةعيد اخلةة ري 
جيف؟يةةن إن »ضةةالوا: رأينةةا  خلعةةيف ف لعنةةاا فاةةال: « مةةا شةةأنكم خلعةةتم نعةةالكم؟»ف لةةع النةةاو نعةةاهلم فلمةةا انصةةرف ضةةال: 

 محةد.رواه أ «أتاين فةأخيفين أن هبمةا ضة راا فة لا جةام أذةدسم املسةجد فلينظةر نعليةها فة ن سةان هبمةا ضة ر فليةدلكأما بةاألرض
 فبا ومل يا ع.

 وم  قنا جام شرط الت سر وشرط الادرة.

 ضال:ق  -

ْبٌع: ا لنميي ةر، و غ ْسلر اْلو ْجِه، و غ ْسلر  َر اْلورضروِء س  ْيِن ِإل ى اْلِمْرفم ق ْيِن، و م ْسحر المر ْأِ ، و غ ْسملر المريْجل ْيِن ِإل مى  ف ْصٌل: فم ر اِِ اْلي د 
، و اْلف ْورر. ْيِن، و الد ْلكر ْعبم   اْلك 

 سبع. األصترا فاال فرا؟ض الوضومعأارة احلدث  انتان إىل احلديث ع 

 دعا اسم املفعولا أي مفروضة.فرا؟ض مجع فريضة وصيتة فعين  -

  يتم الوضوم إال بها وقي أرسانه.وقو ما ال

فأةو مةا الو ضةوم فعن التوضؤ والس حور أي فعن السحورا أما بةالفتا  اضوم بالضم قو فعن الوضوما فأو يشري إىل الفعنالوَ 
 والس حور ما يتسحر به. و ضوميتوضأ به 

ألن الرتتيةةض ماابةةن لتسةةن الوجةةها  ىل الشةةيم وحملأةةا عنةةد أول فةةرضا لكةة  الشةةافعية ياولةةون حملأةةالتةةة الاصةةد إ النيممة: -
 . عندقم رس    الوضوم
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أ بالرجلني ألن الرتتيض لةيس رسنةاا أمنةا قةو بةني الفةرا؟ض سةنة وبةني السةن  أما عندنا فأي رس  عند غسن أول فرض ولو ابتد
 مندوب.

  رفع احلدث أو استباذة العمن ال ي يلزم له الوضوم.ينوي مالا ينوي؟ 

يندب له الوضوم سالارامة أو النوم إن نواه   وضو؟ه فال يصا للل أن يصلي به ألن قة ا الوضةوم أما ما يصا بدونه لك  
والعيفة بوجود نيةة رفةع احلةدث  فأو ال يرفع احلدث أما إن نوى رفع احلدث ونية النوم صا به الصالة وما دوهنا. ليس شرعا

 وال عيفة بتادمأا أو تأخرقا مع غريقا.

 بها:التلفظ  -

 له للل.   والعمرةا باستثنام املوسوو ف نحملأا الالضا وال يستحض التلفظ هبا إال   احلالنية 

 السعي   أدام الشيم يكفي. بن اواستحضارقاوال يتكلف   النية 

 الوجه:غسل  -

واإلذاعةة ني جزم منه وم  األلن إىل األخةرىا وزةض تتبعةه ذده م  منبيف شعر الرأو املعتاد إىل منتأى ال ض  وعظم الفك
 به.

قةةو إمةةرار اليةةد علةةى العضةةو ماارنةةا للمةةام أو عابةةها فالةةدلل الزم مةةع املةةاما ويكةةون ببةةاع  الكةةفا وال زةةز  بةةدلل  الغ سممل:
 . وال بظاقر الكف مع الادرة ى الرجلني باألخرى   الوضومدإذ

 وزض غسن ظاقر اللحية وباعنأا.

 داخالن   الوجوب. واملرفاان المرفقين:غسل اليدين إلى  -

بة مرار اليةد  إىل نَاةرة الافةى ومةا ورام األلن.ا م  وقو اجلمجمة مة  منبةيف الشةعر املعتةاد ال األصةلع وال األغ ة الرا :مسح  -
ألن البةةةام عنةةةدنا زا؟ةةةدة أي  مةةع املةةةاما وال زةةةز  غمةةةره باملةةةام بةةةال إمةةرار اليةةةدا ويلةةةزم  ديةةةد املةةةام لةةةها ويكةةون املسةةةا لةةةه مجيعةةةا

 امسحوا الرأو سله.
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 زض مسحه مجيعا ظاقره وباعنه. الطويل:الشعر 

 والتسن قنا مكروه ألن فيه زيادة على املسا امل لوب.

 .غسن الرجلني مع الكعبني واجض -

وانضةةمام الثانيةةة   واجةةض أمةةا أصةةابع الةةرجلني فمسةةتحضا ألن تفةةرق األوىل جعلأةةا سأعضةةام خمتلفةةة ختليةةن أصةةابع اليةةدي -
 جعلأا سعضو واذدا ل ا لو باي بينأا شيم مل يدرسه املام أجزأ بعكس األوىل.

   بالواذدة للخرى م  أعلى أي م  الظأر ال الكف.ويكون ختلين أصابع اليدي

 ضال:

 ن.ل  والرجن م  أسفلأا ختَ  :ع نَ خلن أصابع اليدي  م  

 فال زض نزعه.بالنسبة للمرأة إن سان واسعا فيمر م  حتته املاما وإن سان ضياا  :اليدالخاتم في  -

عةةة واذةةدة ض   و  تاريبةةاا جرامةةاذ سةةتةأي  انيوعه بةةأن سةةان مةة  فضةةة وال يزيةةد عةة  درمهةةأمةةا الرجةةن فةة ن سةةان اخلةةامت بشةةر 
 فحكمه ذكم خامت املرأة.

 .لعصيانه وال عفو عليه اا حتته مل يصن إليه املاما ألن مإن سان ضيا افيؤق وزض نزعه اماما إن سان حمر  أ

 بباع  الكف. قو إمرار اليد على العضو مع صض املام أو بعده ضبن جفافه الدلك -

مةةع العلةةم والاةةدرة أمةةا الناسةةي أو العةةاجز  ا وقةة ااألعضةةام ةةف وبتةةري تفريةة  سثةةري ذةةىت الةا أي باتصةةال وقةةو املةةوا الفممور: -
 فيبرب.

أن خيةةةتم لنةةةا خبةةةريا سةةةبحانل اللأةةةم  ونسةةةأل اهللنسةةةأل اهلل تعةةةاىل أن يوفانةةةا التبةةةاا سةةةنة نبينةةةا حممةةةد صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلما 
 .وحبمد  نشأد أال إله أنيف نستتفر  ونتوب إليل

*** 



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)42( 

   

 :الثامنةالمحاضرة 

عوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املب
 ..وصحبه أمجعني...وبعد

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 وبكم:ال املصنف رمحه اهلل ونفع به ض 

ْيِن ِإل ى اْلكروع ْيِن ِعْند  الشُّمرروِع، و اْلم ْضم ض مةر، ، و ااِلْسمِتْنث ارر، و ر دُّ م ْسمِح المر ْأِ  و م ْسمحر  )و سرنم نرهر(: غ ْسلر اْلي د  و ااِلْسِتْنش ماقر
. َِ اِء ل هرم ا، و التم ْرتِيبر بم ْين  اْلف ر اِِ  ا أْلرذرنم ْيِن و ت ْجِديدر اْلم 

َْ ط   ِإ هر، و  ِِ فم ع ل هر و م ا بم ْعد  َ ك ر هر بِاْلقرْر َْ ت  َْ تم مر ك  م ْن ن ِسي  فم ْرًضا ِمْن أ ْعض اِِِه ف ِ  ِإ ل مهر. و  هر و أ ع ماد  م ما ص مل ى قم بمْ ال  فم ع ل هر و ْحمد 
َْ ص مل ى قم ْبمل  ذ لِمك   ِإ ا بِِني مة  و  ه  مل ه ا و ْحمد  ة . و م ْن ن ِسمي  لرْمع مًة غ س  َ ك ر  اْلم ْضم ض مة  سرن ًة فم ع ل ه ا و ال  يرِعيدر الص ل  أ ع ماد . و م مْن ت م

َْ ش ر ع  ِفي اْلو ْجِه ف ل  يم ْرِجعر ِإل ْيِهم ا ح ت ى يرِتم  ورضروء هر( و ااِلْسِتْنش اق  بم ْعد    أ 

 .اآلن بدا يتكلم ع  السن ا واملاصود هبا السن  املؤسدة   عرفنا اجلاري

 ام.  اإلن عند الشرواا ف ن سان فيأما جناسة ال يدخلأماويكون  يدين إلى الكوعين أي إلى الرسغين:الغسل  -

 .املضمضة إدخال املام   الفم وحتريكه ق جمها وبلعه ال حيا  مضةالمض -

 املام بالنفس إىل داخن األنف. ج ب االستنشاق -

 ويست دم إهبامه وسبابته على النحو املعروفا بالنفس عكسه إخراج وعرح ما أخ  االستنثار -

 .م لاا   الثانية سنةو  مؤخرهاه أو مادمبتدام م  ض النظر ع  االتاألوىل فريضة ب الرأ :رد مسح  -

 ا.مثابأ أي ظاقرقا وباعنأا أي الصماة وقو سنتان املسا والتجديد. :لهمامسح األذنين وتجديد الماء  -
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 النية ال تكون إال أوالا ق ترتض األخرى.و  االرتتيض بني الفرا؟ض -

 بعده.ه أعاده وما ؤ م  نسي بعض األعضام ف ن سان م  ضرب حبيث مل  ف أعضا -

 ويعيد الصالة الت صالقا بال غسن للعضو إن سان غسله رس . وإن عال الفصن حبيث جفيف أعضاؤه فعله وذده -

ة .( ضال - َْ تم ر ك  سرن ًة فم ع ل ه ا و ال  يرِعيدر الص ل  ِإ  ) و 

 ألن الوضوم صحيا. يعرب أن فواذ السن  ال يب ن الصالةا وال يلزمه إعادهتا

َْ ص ل ى قم ْبل  ذ ِلك  أ ع اد (و م ْن ن  )ضال  - ِإ ا بِِني ة  و  ه   ِسي  لرْمع ًة غ س ل ه ا و ْحد 

ا قنةةا ولةةو صةةلى جةةزم منأةةا مل  سةةه املةةام وباةةيذديثةةه قنةةا عةة  اللمعةةة   حمةةن الفةةرضا سمةة  غسةةن رجليةةه أو يديةةه  اللمعممة:
ق يعيةد مةا صةلى بة لل  سنيةة الوضةوم يعاةد نيةةبنيةة اسةتباذة الصةالة دعةا أو  ناسيا يعةود ويتسةن اللمعةة بنيةة رفةع احلةدث 

مةةةا ضلنةةةاه مةةة  إعةةةادة  -أي اللمعةةةة  -  اعليأةةةوزةةةري  جةةةدا. صةةةترذ اللمعةةةةالوضةةةوم ألن اخللةةةن   فةةةرض مةةة  فرا؟ضةةةأاا وإن 
  .م  ذيث الت سر بالارب أو البعد العضو املنسي م  الفريضة

َ ك ر  اْلم ْضم ض ة  و ااِلْسِتْنش اق  بم   - َْ ش ر ع  ِفي اْلو ْجِه ف ل  يم ْرِجعر ِإل ْيِهم ا ح ت ى يرِتم  ورضروء هر(قال )و م ْن ت   ْعد  أ 

 فال يأأ هبما م لاا. اوحملأما امنه فاذ وضتأألفال يرجع إليأا  اإلا شرا بتسن الوجه ونسي أو تر  ما يسباه م  سن 

   الوضوم: إعالة الَترةسراقة معا  * ما يروى ع  مالل   

 ا والرجلني إىل الكعبني والزيادة مكروقة.يس  عدم الزيادة على املرف  وتكره الزيادةعندنا 

إن أمةةت يةةدعون يةةوم الايامةةة غةةرا حمجلةةني مةة  آثةةار الوضةةوما فمةة  »فمةةا معةةا التةةرة   ذةةديث النةة  صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم 
 .الب اري« است اا منكم أن ي ين غرته فليفعن

وضةيف الصةالة   الوضةوم  وإعالةة أمةد عنةد مالةل  ديةد الوضةوم وتكةراره ويباةى علةى وضةوم دا؟ةما فأةو إدامةة )إعالة التةرة( 
 غلو عنده.قنا وغريقاا وال يتعل  باألعضام وقو 
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 ضال:ق 

اء ةر ِبمرق مد  )و ف ض اِِلرهر( الت ْسِمي ةر و السيو اكر و الز اِِدر ع ل ى اْلغ ْسل ِة اأْلرول ى ِفي اْلو ْجمِه و اْلي م ْيِن، و اْلبرمد  ِم المر ْأِ ، و تم ْرتِيمبر السُّمن ِن د 
ِفيف مِة و ِقل ةر اْلم اِء ع ل ى اْلعرْضِو، و تم ْقِديمر اْليرْمن ى ع ل ى اْليرْسر ى. و ي ِجبر ت ْخِليلر أ ص اِبِع الريْجل ْيِن، و ي   ِجبر ت ْخِليلر الليْحي مِة اْلخ 

َ  الْ  ِثيف ِة، و ي ِجبر ِفي اْلورضروِء درو ِثيف ةً  ك   (ت ْخِليلره ا ِفي اْلغرْسِل و ل ْو ك ان ْ  ك 

ا وقةةي املسةةماة عةة  املتاةةدمني بالسةةن  الواجبةةة أي انتاةةن بعةةد انتأا؟ةةه مةة  الفةةرا؟ض والسةةن  إىل الفضةةا؟ن مرتبةةا هلةةا علةةى ضوهتةةا
 . الوجوب ال ي قو اجلزم   ال لضاملؤسدة ال

 وهي:فضاِل جمع فضيلة، 

أو وضلنةةا إهنةةا   األسةةن سةةنة و  فعةةن احلةةرام حمرمةةة  اية   أولةةه بسةةم اهلل وتكميلأةةا فيةةه خةةالفا فأةةي قنةةا فضةةيلةالتسةةم -
 مكروقة ملا فيأا م  است فافا و ض عند ال ساة.

اب ي لةة  علةى فعةةن االسةتيا  وعلةةى املةةادة الةت يتسةةو  هبةاا واملةةراد قنةا التسةةو ا أي الفعةن ال العةةنيا ألن خ ةة السمواك: -
 هلل يتعل  بالفعن ال بالعنيا ويكون   أول الوضوما أي عند إرادة الشروا فيه.ا

ْيِ : -  ضال و الز اِ؟َد ع ل ى اْلت ْسل ِة اأْلَوىل  ِ  اْلو ْجِه و اْلي د 

 .فاد تكره وضد حترما إال لنظافة فجا؟زعلى أهنا م  الوضوم أي الثانية والثالثةا أما الرابعة 

 الرأ :داءة بمقدم البر  -

 باملؤخر فاتته الفضيلة. بدأأي   املسا فيبدأ باملادم وإن 

 .ترتيض ق ه السن  فضيلة -

زيادة وال يشرتط التااعرا بن فا  ي لض جريانةه علةى  بالالعضو فيعمم أي ال يرت  ملعة  همع إذكام الوضوم تالين املام -
 يكون مسحا. العضو ذىت ال

 فالوجه ليس فيه أ   وأيسر.ا وأيسر أ   يهف على اليسرى فيما تادمي اليما -



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)45( 

   

إن مل  احباب الت ليةةةنكةةة  قةةة ا لةةةيس قةةةو املعتمةةةد   املةةة قضا إمنةةةا املعتمةةةد اسةةةتل :1ويجمممب تخليمممل أصمممابع المممرجلين -
 ي سالعضو الواذدا وختلن م  أسفنا ألنه قو احملتمن عدم وصول املام إليه. أفألهنا جمتمعة ايصلأما املام

 ضال:

 جن م  أسفلأا ختلن.والر  ع َن...خلن أصابع اليدي  م  

سةافا قة ا   الوضةوم   . أما إن سانيف سثيفةة فتسةن ظاقرقةاختلين اللحية اخلفيفةا وضاب  اخلفة رؤية البشرة حتيف الشعر -
 فا .

  وزض   التسن ولو سانيف سثيفة. -

 ؟)التنشيف بعد الوضوم( * قن م  فضا؟له عدم مسا مام الوضوم

 فضيلة ال   املسا وال   الرت  وسالمها سوام. ال

 نواقَ الوضوء:

 َْ مم مممْولر و اْلغ مماِِطر و المممرييحر و اْلم  : اْلبم  : ف اأْل ْحممد اهر ٌِ اٌه و أ ْسمممب ا َر اْلورضرممموِء أ ْحممد  ير و الْمممو ْدير. قممال رحمممه اهلل:)ف ْصمممٌل: نم ممو اِق
ماءر و   ْغم  : النم ْومر الث ِقيلر و اْإلِ ِر ِر و اأْل ْسب ا َ ك  مد ه ا، و م مأُّ الم ة  أ ْو و ج   َ َْ ق ص مد  الل م مْرأ ِة ِإ ل مةر، و ل ْممأر اْلم  َر و اْلقربمْ السُّمْكرر و اْلجرنرمو

َ  مرو سْ  َْ ي كرممو مد ه  و ج مب  ع ل ْيممِه اْلورضرموءر ِإال  أ  ء  ع ل ْيممِه. و ًسما ف ممل  ش ميْ بِب ماِطِن اْلك م ي أ ْو بِب مماِطِن اأْل ص ماِبِع. و م ممْن ش مك  ِفممي ح 
ممارِ  مماءر اْلخ  ممو  اْلم  ير هر َْ مم ممْيِن. و اْلم  ِي، و ال  يم ْغِسمملر اأْلرنْمثم يم  َْ مم َ ك ِر كرليممِه ِمممن  اْلم  ِة الصُّممْغر ى و ي ِجممبر ع ل ْيممِه غ ْسمملر المم ممْهو  جر ِعْنممد  الش 

 بِتم ف كُّر  أ ْو ن ظ ر  أ ْو غ ْيرِِه.(

 انتان قنا إىل الكالم على النواضض:
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 نوعاَ:ما يهدم الوضوء، وهي  النواقَ أي

   احلدث وسبض احلدث.

 سالردة والشل   الوضوم سما سنرى.: وما ليس منأما 

 األحداه: أوال:

 .زم  الصحة دوقو اخلارج املعتاد م  امل رج املعتا امجع ذدث :األذداث

ال يعتيف ألنه خارج ليس زمة  الصةحة وقو اخلارج م  السبيلني املعروفنيا الدم ليس معتادا فال يعد ناضضاا السلس وأمراضه 
 ذدث. ذال الصحة إمنا ملرضا وس لل االستحاضةا لك  البول   االعتياد

ا بةةن قةةو نةةاضض فةةال يعةةد عةة را اضةةاب ه أن زيةة  أسثةةر اليةةوما أمةةا إن سةةان أضةةن اليةةوم الةة ي ال يعةةد ناضضةةا للوضةةوم والسةةلس
 ا ألنه   األوىل شكن مشاة   إزالته. للوضوم

 ضال:

  ي والودي وقو ماخرج بعد البول.دث سالبول والتا؟  واملاحل -

 األحداه:أسباِ  ثانيا:

 .وليس ناضضا بنفسه اوقي ما يؤدي ملا يناض امجع سبض قيأسباب 

 فأو سبض يؤدي إليه. ابن قو مظنة وضوا احلدث احبد لاته ليس ذدثا أي النوم فأو افأو غري ناضض بنفسه سالنوم

اةةن قةةو أن ال يةةدري فصةةار سأنةةه قةةو احلةةدثا ولةةو مل خيةةرج منةةه شةةيئاا والث   انا ألنةةه مظنةةة للحةةدثوأسةةباب سةةالنوم الثايةة -
  أو أن رياه سال منه ومل يدر. اأو   يده شيم سا  منه ومل يشعر ااإلنسان ما زري ذوله

 .ا وال زضال يناض. إال إن عال اخلفيف فيستحض له الوضوم اخلفيفو  الثاينا واخلفيف عكس

 أو ال. جلسته ناك  ين فيجض منه الوضوم ولو ضصر زمنها بتض النظر ع  سونه جالسا مم  الثاأما 
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 فاضد لشعوره.قو فال يدري حباله و  ااإلغمام والسكر وسلأا   زوال العان -

 والابلة   الفم ألهنا مظنة الشأوةا إال إلا سانيف للرمحة أو للوداا. -

 ذاالذ:على  1ملس املرأة األجنبية -

 ومل زد فال تأثري له. اأما إن مل ياصد أو ضصدقا ومل زدقا. أو وجدقا ومل ياصدقا. ووجدقا.ضصد الل ة  نْ إ

  مةةس  وعةةدمأاد الشةةأوة ا وضْصةةمةةس الةة سر م لاةةا لإلنسةةان مةة  نفسةةه وببةةاع  الكةةف أو حبةةرف األصةةابع أو رؤوسةةأا -
 فيناض م لاا.  ال سر ال فرقا

 أما.فال تأثري ملس   )اخلصيتان( أما األنثيان

  اثناَ:ما ليأ بحده وال سبب لحده، وهما  الثالث:

أنةه  للوضةوما فة ن شةرا   الصةالة متيانةا مقاد ق ا ال؟ذدث أم أ  سم  توضأ ياينا لكنه شل أ  الشل   احلدث  األول:  -
تتليبةا جلانةض دخوهلةا علةى عأةارة متيانةةا  مةع الشةلولةو فعليه التمادي   الصالة ذىت ينأيأا  اق ورد الشل اعلى وضوم

إال ا أبةدا   وجةض عليةه إعادهتةا تيا  عةدم ال أةارة إن م  باب أوىلعلى شكه و  بايوإن  ايفه صح  مق بعدقا إن تيا  وضو 
 ه عرح الوسواو.و فمعفو عنها وذل  وِ سْ املو  

 أما إن تيا  عدم ال أارة وقو   صالته فيا ع.

 اعدة اليقين ال يزول بالشك؟هَا يعار  ق لكن هنا أليأ

فةال تةيفأ  الك  نظر للمسةألة مة  زاويةة أخةرىا وقةي أن ال مةة مشةتولة بالصةالة بياةني ااإلمام مالل الااعدة عنده صحيحة
 .تيفأ ال مة م  الصالةا وباييف مشتولة هباإال بأدا؟أا ب أارة متيانةا فلما دخن الشل على ال أارة مل 
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 نثيةةنياأل زةةض غسةةن الو  اسيفمةةا سةان  ثةارة الشةةأوةالةة ي قةو املةةام الرضيةة  الة ي خيةةرج بسةةبض إِ  غسةن الةة سر سلةةه مة  املةة ي -
 .)اخلصيتني(

 الثاين: الردة عيالا  باهلل

 .سبحانل اللأم وحبمد  نشأد أال إله أنيف نستتفر  ونتوب إليل

*** 
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 :التاسعةالمحاضرة 

لصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى ا
 ..وصحبه أمجعني...وبعد

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 وبكم:ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به 

ٌة و ال   ِوِه  )ف ْصٌل : ال  ي ِحلُّ ِلغ ْيِر اْلمرتم و ضيِئ ص ل  َِ اْلع ِظيِم و ال  ِجْلِده ا، ال  بِي ِدِه و ال  ِبعرود  و ن ح  ِة اْلقرْرآ ط و اٌف و ال  م أُّ نرْسخ 
َِ اْلع ِظيِم ع ل ى غ ْيِر اْلورضروِء ِإال  ِلمرتم   ه ا اْلمرتم ع ل م  ِفيِه، و ال  م أُّ ل ْوِح اْلقرْرآ م  يرص محيحرهر و الص مِبيُّ ع ليم  ِفيِه أ ْو مرع لي ِإال  اْلجرْزء  ِمنمْ

اِفرٌ  ْثمر ع ل ى مرن اِوِلِه ل هر، و م ْن ص ل ى ِبغ ْيِر ورضروء  ع اِمًدا فم هرو  ك  ِبيِر, و اْإلِ اْلك  َِ ك   و اْلِعي اذر بِالل ِه.( ِفي م أي اْلقرْرآ

 انتان قنا يتكلم على ما حيرم على غري املتوض :

 فاال:

 رواه مسلم. "ال تقبل صلة بغير طهور وال صدقة من غلول...»رم الصالة بتري وضوما حلديث حت -

"أقلمموا الكمملم فممي الطممواف ف نممما أنممتم فممي  :لكةة  أبةةيا فيةةه الكةةالما ضةةال ابةة  عمةةر األنةةه سالصةةالة اسةة لل ال ةةواف -
 .صلة"

 وز.ظأر ضلض   لك  الارامة ع   مس نس ة الارآنا ال زوز لهو  -

فيمسةل  اا إال ملعلةم أو مةتعلم  ذكةم املةس  د املصةحف ال بيةده وال بعةود يالةض بةه صةفحاته ألنةه ْلةجِ  زوز له مسوال  -
زةوز للمعلةم أو    املة قض ا لكة  املعتمةددون سامةن املصةحف ل اجلزم املتعلم فيه فا سْ اللوح أو الورقا وظاقره أن له م  

 مجيعه. املتعلم مس  
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ا إمنةةا التكليةةف قنةةا للمكلةةف فيحةةرم عليةةه أن ضلنةةا سةةاباا أن الصةة  ال يكلةةف بةةاحلرام والواجةةضكبريا والصةة    قةة ا سةةال -
 يناوله املصحف أو يرتسه له.

 ملالا؟ اوالعيال باهلل  فأو سافر اوم  صلى بتري وضوم عامد -

عنةد األصةوليني جممةنا أي ضةد  والفعنالسن  الصحيحةا و  باالياذ الارأنيةوثبتيف ألن الوضوم مما ثبيف م  الدي  بالضرورةا 
أةا سوضةع النجاسةة علةى يكون استحالال وضةد ال يكةونا لكة  يوجةد بعةض األفعةال حيكةم علةى صةاذبأا بةالكفر دجةرد فعل

حيكةةم علةةى صةةاذبه بةةالكفر دجةةرد وقةة ا أيضةةا مةة  صةةلى متعمةةدا بةةال وضةةوم  سةةض الةة اذ اإلهليةةة والعيةةال بةةاهللااملصةةحف أو 
 عليةةه الةةردة ن فينظةةر فيأةةا الااضةةي وي بةة  آثةةارسعةةدم اجلأةة إن حتااةةيف الشةةروط وانتفةةيف املوانةةع ذصةةوله بةةال حبةةث عةة  نيةةة

 .الااضي فا 

 ضال:

ن   ث ممِة أ ْشممي اء : ا ْلج  َِ و النميف مما ِ )ف ْصممٌل: ي ِجممبر اْلغرْسمملر ِمممْن ث ل  ممْي َ  ، اب ممِة و اْلح  نِمميي بِل مم ممدرهرم ا خرممرروجر اْلم  : أ ح  َِ ا ن اب ممةر ِقْسممم  ة  ف اْلج 
مف ِة ِفممي اْلف ممْرِج. و م مْن ر أ ى ِفمم مماع  أ ْو غ ْيمرِِه. و الث مماِني: م ِغيممبر اْلح ش  مماِمعر و ل ممْم مرْعت ماد ة  ِفممي نم مْوم  أ ْو يم ق ظ ممة  ِبِجم  م ن مهر يرج  ي م ن اِمممِه ك 

ا ال  ي مْدِري م ت مى أ ص ماب هر اْغت س مل  و أ ع ماد  م ما ص مل ى ِممْن آِخمِر ي ْخررْج ِمْنهر م ِنيٌّ ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه، و م ْن و ج د  ِفي ثم ْوبِمِه م ِنيًّما ي اِبًسم
ا ِفيِه.(  نم ْوِمة  ن ام ه 

 سن.بدأ اآلن بعد االنتأام م  ال أارة الصترى يتحدث على ال أارة الكيفى وقي التَ 

 قو تعميم مجيع ظاقر اجلسد باملام بنية. :الغسل

 يجب من ثلثة أشياء: -

مماِر اْلجرنرممبِ  " تعةةاىل: واجلنابةةة مةة  التجنةةضا وقةةو البعةةد ساولةةه الجنابممة: أي البعيةةدا ألنةةه يبتعةةد علةةى األعمةةال  النسةةاما "و اْلج 
 ن.وقي أضسام ستفص   الشرعية.

أمةا لةو أخرجتةه املةرأة بةدوام ضبةن وضتةه فةال بةن أنثةى ال بسةبض والدةا درة أو صةفرة خةرج بنفسةه مة  ضَ قةو دم سَكة :الحيَ -
 .فيعتيف عأرا )أي احليض بدوام( خبالف رفعهوال   الصالة وهنمله سما مل يوجدا  ا  العدة يعتيف ذيضا
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 أي بسبض الوالدة.قو دم إلاام احلمنا  :النفا  -

قنةةةا مل يةةة سر غسةةةن اإلسةةةالما ألن املالكيةةةة ال ياولةةةون بوجةةةود غسةةةن بسةةةبض اإلسةةةالما إمنةةةا التسةةةن للمسةةةلم ذةةةديثا بسةةةبض 
ذةتالم فةةال زةةض وأن مةة  بلةغ مسةةلما بعالمةاذ غةةري اإلا أنةةه ال يتتسةن الصةة  بدخولةه   اإلسةةالم لسةةاباةا بةدلينااجلنابةاذ 

 عليه التسن.

 متى يغتسل المسلم حديثا؟

ولو مل يةتكلم بالشةأادتني مة  غةري إبةاما فالشةأادتان شةرط إلجةرام األذكةام الظاقريةة  ام  عزم على اإلسالم فاد دخن فيه
 عليه ال شرعا   اإل ان.

ألن اللفظ ب اته غري متعبد بها ويكفي إضرار  بن يكفي التلفظ دعنامها.يلزما ؟ ال )الشأادتني( ن يلزم أن يتلفظ بلفظأماوق
أي ترسنةةا ديةة  آبا؟نةةا يريةةدون للةةل   الالةةض والةةتلفظ دةةا يثبةةيف معنةةاها لةة لل   ضصةةة خالةةد مةةع الاةةوم الةة ي  ضةةالوا لةةه صةةبأنا 

 هلل عليه وسلم أنا بريم مما فعن خالد.لإلسالم وضتلأما ضال الرسول صلى ا

 ةةا فةدعاقم إىل اإلسةالما فلةم  ِ ع  ساملا ع  أبيها ضال: بعث الن  صلى اهلل عليه وسلم خالد ب  الوليد إىل برب ج  وفيأا 
ها حيسةنوا أن ياولةةوا: أسةةلمناا فجعلةةوا ياولةةون: صةةبأنا صةةبأناا فجعةةن خالةةد ياتةةن مةةنأم ويأسةةرا ودفةةع إىل سةةن رجةةن منةةا أسةةري 

فالةيف: واهلل ال أضتةن أسةرييا وال ياتةن رجةن مة  أصةحايب أسةريها  لد أن ياتن سةن رجةن منةا أسةريهاذىت إلا سان يوم أمر خا
اللأةةم إين أبةرأ إليةةل ممةةا »ذةىت ضةةدمنا علةى النةة  صةةلى اهلل عليةه وسةةلم فةة سرناها فرفةع النةة  صةلى اهلل عليةةه وسةةلم يةده فاةةال: 

 ل على أن معا الشأادتني مها امل لوب ال لفظأما.فدا الب اريصحيا  «صنع خالد مرتني

 ضسمان:ضال فاجلنابة  -

 .أو مادماته ة جبمااظأو يا ا ة الكيفى املعتادةذتالم بالل  رب   النوم وقو االوج املر خ األول:

ويوجةةةض  اواحلةةةد وسامةةةن املأةةةر االتسةةةن :وقةةةو مةةة  اجلمةةةاا ولةةةو بةةةال إنةةةزالا وقةةةو يوجةةةضمتيةةةض احلشةةةفة   الفةةةرجا  والثةةةاين:
 اإلذصان إن سان بزواج صحيا.

 .املرب منه وم  رآى مناما ومل خيرج منه شيم فال شيم عليه ما دام مل خيرج -
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أي وقةةو  افيةةه فعليةةه التسةةنا وعليةةه إعةةادة الصةةالة مةة  آخةةر نومةةة نامأةةا امةةىت قةةو ا يابسةةا ومل يةةدرِ ي  ةةةةنِ وجةةد   ثوبةةه م   ومةة  -
 وق ا م  باب االذتياط للعبادة وم قض مالل ضا؟م على االذتياط. جنض صالقا وقوألنه ضد يكون  البس الثوبا

 الغسل:فصل 

مممومر قال: مممْورر و المممد ْلكر و اْلعرمر مممرروِع و اْلف  َر اْلغرْسمممِل: النميي مممةر ِعْنمممد  الشُّ ممموع ْيِن  .ف ْصمممٌل: فم مممر اِِ ْيِن ِإل مممى اْلكر )و سرمممنم نرهر(: غ ْسممملر اْلي مممد 
اِخل مةر ِفمي المر ْأِ . و أ م ما ص مْحف  ك اْلورضروِء، و اْلم ْضم ض مةر  ِهمي  الثمرْقب مةر الد  َِ و  ةر و ااِلْسِتْنش ماقر و ااِلْسمِتْنث ارر، و غ ْسملر ِصمم اِْل اأْلرذر

َِ فم ي ِجبر غ ْسلر ظ اِهرِه ا و ب اِطِنه ا.(  اأْلرذر

 فراَِ الغسل: * 

 أي مفروضاته وأرسانه وواجباته.

 ذىت ال يعود إليه مرة أخرى اتاام انتااض الوضوم. عند الشرواا وغالبا ما يكون عند إزالة النجاسة م  العضو :النية -

 سبري جبفاف األعضام   الزم  املعتدل والرجن املعتدل.  االة والتتابع   التسن بال تفري  وال فصنأي املو  :الفور -

حتديةدا دون أي عضةو آخةرا أمةا قنةا فةاملراد الةدلل بةأي  ف  ضةوم فبةالك  قو إمرار العضو على العضوا أمةا   الو  الدلك: -
 وقو ضادر على استعمال اليد أو م  غريه سزوجة. اشيم ولو خبرضة

املةام إىل أصةول الشةعرا  ليصةن اذىت اللحية البد م  ختليلأا على سةن ذةال اأي تعميم مجيع ظاقر البدن باملام :العموم -
فريةا وإال وجةةض احلةةةن إن وجةةةد ذا؟ةةةن  ضةةةليصةةةن املةةةام أصةةول الشةةةعر وداخةةةن ال ام عليأةةةافا؟را فيجةةةض صةةةض املةةضةةةوسةة لل ال

 ساخليوط وغريقا.

 سننه:* 

 و  بدايته سما   الوضوم. اغسن اليدي  إىل الكوعني عند إرادة التسن -

 س للداخنا واالستنثار ب خراجه.ب املام بالنف   املضمضة واالستنشاق جب -

 أي إيصال املام له بال إدخال املام فيأا للضرر. هماة األلنغسن صِ  -
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 األلن بتسن ظاقرقا وباعنأا. صحفة -

 فضا؟له وقي أضن رتبة م  السنة: * 

اي ممةر قال: هر، ثرممم  أ ْعض مماِء اْلورضرمموِء م ممر ًة م ممر ًة، ثرممم   1)و ف ض مماِِلرهر(: اْلبرد  ْنممِوي ِعْنممد  ِر فم يم  َ ك  ممِة ثرممم  المم ممِدِه،  ِبغ ْسممِل الن ج اس  أ ْعل ممى ج س 
لرْمع ًة أ ْو عرْضمًوا ِممْن غرْسمِلِه و تم ْثِليثر غرْسِل الر ْأِ ، و تم ْقِديمر ِشقي ج س ِدِه اأْل ْيم ِن، و تم ْقِليلر اْلم اِء ع ل ى اأْل ْعض اِء. و م ْن ن ِسي  

َ كُّرِِه، ممْهر ، و أ ع مماد  م مم ب مماد ر  ِإل ممى غ ْسممِلِه ِحممين  ت مم َ  ِفممي و ل ممْو بم ْعممد  ش  مما َْ ك  ممر هر بم ْعممد  ِذْكممرِِه ب ط ممل  غ ْسمملرهر. ف ممِ  َْ أ خ  ِإ ل ممهر. و  ا ص ممل ى قم بمْ
 .أ ْعض اِء اْلورضروِء و ص اد ف هر غ ْسلر اْلورضروِء أ ْجز أ هر(

 ضال:اآلن احلديث ع  الفضا؟نا 

ومل ينةةةو لكةةةان غسةةةن عةةةادة ال غسةةةن النجاسةةةةا ق يتسةةةن لسةةةره وينةةةوي اسةةةتباذة الصةةةالة أو رفةةةع احلةةةدثا ألنةةةه لةةةو تعةةةداه  -
 عبادة.

 غسن أعضام الوضوم مرة مرة. -

ويستمر إىل آخر اجلزم العلوي وقو الرسبةا ق يتسن الش  األيسر مثلةها  اثالث مراذ رأسه فيتسنق يبدأ باجلزم العلوي  -
 فلأما مبتد؟ا باأل  .اأس ق األيسر السفليا فيبدأ باألعايل منأما ق وقو أسفن الرسبةق يعود للش  األ   السفلي 

 إسراف.مع إذكام التسن وبال بال ذد تالين املام  -

ا إن مل يبةةادر عةةةا وإال ب ةةن غسةةلهمْ ل  ذةةني تةة سره دجةةرد التةة سر أو املالذظةةة لِ  2سةةلهعة أو جةةزما بةةادر إىل غ  مْ ةومةة  نسةةي لَةة -
 إما اإلسراا أو ب ن. اواذتاج إىل غسن جديد

                                      

 

 األخ ام الشا؟عة الاول الِبداية بالكسرا بن الصواب الَبدامة أو الَبداية بالضما أو الب داية بالفتا أما بالكسر فأو خ أ عامي شا؟ع.م   -1

 الَتسن ساجلَرح بالضم قو االسما أما الت سن واجل رح فأو املصدرا واملصدر يتضم  الفعن واالسما أما االسم فال يتضم  الفعن.   -2
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م لاةاا أي سةوام مةا صةلى ضبلةه  ةعةادقنةا زةض عليةه إو ا مبالتةةا وعليةه فةاملواالة شةرط مةع الة سرضال ولو بعةد شةأر قة ه  -
 فيجض اإلعادة على سن ذال. التسنه ةعادالتأاون وإبعد املبادرة واإلمتاما أو 

عتةيفا أمةا سةله قة ا مألن غ   افتسله بعةد للةل للصةالة يكفيةه ا  الوجه سان  سما لو  اف ن سان املنسي   أعضام الوضوم -
ه.  إن مل خيللأةةا وقةةي سثيفةةة فةةال زز؟ةة أمةةا اق توضةةأ وخللأةةا سفةةاه الةةو مل يتوضةةأ بعةةد فليتسةةله وليبةةادرا فةة ن نسةةي ختليةةن حليتةةه

 سن ال املسا.الت   ألن م لوب ههل إن مسا رأسه ال ي نسيه فال زز؟س ل

 استباذة الصالة أجزأه على الوضوم. والتسن بنية رفع اجلنابة أو

 أما لو اغتسن بنية صالة اجلمعة اجزأه. غسن اجلنابة. ع  هفال زز؟ ااغتسن غسال مستحباما إن أ

 وضةةوؤه للتسةةنف لصةةترل مسةةتترقاحلةةدث األسةةيف و لةةه أجةةزأه وضةةوؤها وتوضةةأ  ااجلمعةةةيةةوم  الفضةةيلةاغتسةةن غسةةن أمةةا مةة  
 الواجض يترب ع  إعادة غسن ق ه األعضام.

 ضال:

مْن ال   )ف ْصٌل: ال  ي ِحلُّ ِلْلجرنربِ  ا ِللتم ع موُِّذ و ن ْحمِوِه. و ال  ي جرموزر ِلم  ه  َِ ِإال  اْْلي ة  و ن ْحو   يم ْقمِدرر درخرولر اْلم ْسِجِد، و ال  ِقر اء ةر اْلقرْرآ
َْ ي ْحت ِلم ، ف ل  ش ْيء  ع ل ْيهِ  ت هر ح ت ى يرِعد  اْْلل ة  ِإال  أ  َْ ي ْمِتي  ز ْوج  اِء اْلب اِرِد أ      .(ع ل ى اْلم 

 الجنب:ما يحرم على 

 للتعول والتحص  أو للرضيةا أمةا اإلعالةةم  السور الاصرية إال اآلية وتوقا  الارمان ةوضرام املصحف دخول املسجد ومس -
 . وز فال   الارامة

ق ال ياةةدر علةةى الت أةةر ذةةىت خيةةرج الوضةةيفا وال  اوال زةةوز ملةة  ال ياةةدر علةةى املةةام البةةارد أن يةةأأ زوجتةةه ألنةةه علةةى عأةةارة -
ق يةأأ أقلةها  ا ال للمةام السةاخيعةد اآللةة أو أن و ة املةاما فيجةض التأيئةة تيمما ألنةه فةرط وقةو ضةادر علةى هتيئةينفع التع ر بةال

 ماصر ومفرط وليس له التيمم. فأووإال 

 ضال:ق 
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 :ف ْصٌل ِفي التم ي مُّمِ 

ماف  و يم تم ي م مر اْلمرس اِفرر ) َِ ِإذ ا خ  مي م مر اْلح اِضمرر الص مِحيحر ِلْلف مر اِِ َر ِلف رِيض ة  أ ْو ن اِفل مة . و يم تم  خرمرروج   ِفي غ ْيِر م ْعِصي ة ، و اْلم رِي
ن از ةر.(و ْقِته ا. و ال  يم تم ي م مر اْلح اِضرر الص ِحيحر لِن اِفل ة  و ال  جرمرع ة  و ال  ِجن از ة  ِإال  ِإذ ا تم ع يم ن ْ  ع ل    ْيِه اْلج 

 بدأ الكالم على التيمم وفرق بني ذالتني:

 فيجوز له التيمما واملريض ولو ذاضرا. مسافة الاصره اافر ولو مل يك  بالتذالة املس

 يةا وق ا خالف املعتمد   امل قضا وقو أن العاصي له التيمم.له التيمم إن مل يك    سفر معصفاملسافر 

 الصةحيا يتةيممفاحلاضةر لك  اخلالف   النافلةة  أو مسافرا أو مريضاا صحيحا ذاضراسواما  لفريضة متف  عليه ل التيمم -
قن قي بةدل  أاضوالن فيلمالكية ألن لوال يتيمم لنافلة ولو عيدا أو وتراا بن وال للجمعةا للفرا؟ض إلا خاف خروج وضتأاا 

إل لةةو سانةةيف واجبةةة بنفسةةأا وعةةدم التةةيمم هلةةا مبةةرب علةةى قةة ا الضةةعيف مةة  الظأةةر أو ال؟ والاةةول الضةةعيف أهنةةا بةةدل منةةها 
ا لكة  ملةا ضةالوا إهنةا بةدل فاةالوا يتةيمم للظأةر وال يتةيمم للجمعةةا وقة ا ضةول مشةأور مفةرا علةى ضةول مستالة جلاز لةه التةيمم

 ضعيف.

 فروضة.عليه وعندقا تصري م إال إن تعينيف وقي قنا سنةا نازة ألهنا فرض سفايةجلوال يتيمم  -

 .ة على سن ذاللألهنما زوز هلما التيمم للنافأما إن سان مسافرا فله أن يتيمم للجنازةا س ا لو سان ذاضرا لكنه مريض 

 ضال:ق 

ْيِن ِإل ى اْلكروع ْيِن، و    ، و م ْسحر اْلو ْجِه و م ْسحر اْلي د  َر التم ي مُِّم(: النميي ةر و الص ِعيدر الط اِهرر ض ْرب ةر اأْل ْرِ  اأْلرول ى و اْلف مْورر، )و فم ر اِِ
، ِر ِر و الطُّممو ممر ا ِة. و الص ممِعيدر هرممو  التمُّ . و ال   و درخرممولر اْلو قْممِ  و اتيص ممالرهر بِالص ممل  ْضممخ ا ر و ن ْحممور ذ لِممك  َر و اْلخ  ، و الممثم ْل ممرر و اْلح ج 

َْ  بِاْلِجصي ا ْلم ْطبروْلِ ي جروزر  ِِ ِإ مِر و الطُّمو ماِِِط اْلح ج  َِ ِفمي ح  مرِي ِشميِش و ن ْحمِوِه، و ررخيمص  ِلْلم  ل مْم و اْلح ِصيِر و اْلخ ش مِب و اْلح 
ر هر   .(ي ِجْد مرن اِواًل غ يمْ

 التيمم:فراَِ 
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 ال:ض

 ألنوال ينةةو رفةةع احلةةدث  اسةةتباذة الصةةالة أو اسةةتباذة مةةا  عنةةه احلةةدث أسةةيف سةةان أو أصةةترفةةرض التةةيمم أو فينةةو  .النيةةة -
 التيمم ال يرفعه.

 والثل    موضعها واألرض السب ة.أن يكون مما صعد على وجه األرض م  الرتاب واحلجرا  -

 إمنا فا  يعمم الوجه.مسا الوجه بعد ضرب األرض وال يتتبع التجاعيد  -

 الفريضة.مسا اليدي  إىل الكوعني وقو مادار  -

 األوىل.الضربة  -

 الفور. -

 ودخول الوضيف وال يصا ضبله. -

 معفةةو فةة ن زاد ب ةةن آيةةة الكرسةةى تةةالوةا والفاصةةن باةةدر ضبةةن الفريضةةة ولةةو صةةالة رسعتةةنيواالتصةةال بالصةةالة بةةال فاصةةن  -
 . التيمم

وغةةةريه بةةةأن دخلتةةةه  ال ال ةةةوب الةةة ي نعرفةةةه املصةةةنوا مةةة  االسنةةةيف ايب الةةة ي مةةة  جةةةنس األرضالةةةرتاب قةةةو ال ةةةوب الةةةرتا -
 .الصناعة

 رض.رج ع  جنس األخيح  ما مل جر ولو عَ احل -

 ص ال ي قو اجلري امل بوة واحملروق.وال يصا باجلِ  -

 .التيمم عليه ز احلصري واخلشض واحلشيش ال ز -

إال ما مل يكة  معاجلةا  ال ي برب م  ال ني واحلجر الباضي على عبيعته ال ذوا؟  اليوموزز  للمريض املسا على احلا؟   -
فاة ا لكة  املعتمةد أنةه ذةىت للصةحيا ا فة سر أنةه رخصةة للمةريض الصةعيد إن تعة ر تناولةه بأن ضص فاة  على أصله ياوباض

 وم لاا.
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 ضال:

ْيِه و م ْسَا م ا بة     نْي  اْلَكوع نْيِ و اْلِمْرفة ا نْي ا و التة ْرتِيَض. )و َسنة َنَه(:   ِْديَد الص ِعيِد لِي د 

مِ   ِه ع ل ى َمؤ خ رِِه.(و ف ض ا؟َِلَه الت ْسِمي َة و تة ْاِدمَي اْلَيْما  ع ل ى اْلَيْسر ى و تة ْاِدمَي ظ اِقِر ال  ر اِا ع ل ى ب اِعِنِه و َما د 

 سننه:

 ف سر:انتان ل سر سن  التيمما 

 ليديه وقي الضربة الثانية لليدي . ديد الصعيد  -

مة  رأو األصةابع مة  حتتأةا إىل  ا يستوعض ق ا اجلزم بة مرار الشةمال حتةيف اليمةنيمسا ما بني الكوعني إىل املرفانيا قن -
قةةةا فيسةةةتوعبأا مةةة  ذةةةىت يصةةةن إىل منتأا ا  املرفةةة  ليعةةةود هبةةةا مسةةةحا مةةة  اجلأةةةة األخةةةرىق حيرسأةةةا لتكةةةون علةةةى بةةةاع ااملرفةةة 

 مجيعاا وما فعله باليسرى لليما يفعله بالعكس.ناذيتيأا 

 ؟هل يخلل أصابعه

 .)ألن باع  اإلصبع قو ال ي مس الرتاب خبالف ذرفه( نعم لكنه يكون بباع  اإلصبع ال حبرفه

 ويكون بني الوجه واليدي  قو سنة وإن عكس صا وفاته فضن السنة. الرتتيض: -

 فضاِله:

 .ال راا ضبن باعنها ودادمه أي األصبع ضبن مؤخره أي املرف  ميةا والبدم باليمنيا وبظاقرالتس -

 ضال:ق 

ماز  ل مهر النم و   َِ بِتم ي مُّم  و اِحمد  و م مْن تم مي م م  ِلف رِيض مة  ج  اِفملر بم ْعمد ه ا و م مأُّ اْلمرْصمح ِ ، )و نم و اِقضرهر(: ك اْلورضروِء و ال  ترص ل ى ف رِيض ت ا
و ةر  مي مُِّم الن اِفل مِة كرملُّ م ما ذرِكمر  ِإال  و الط و افر و التيل  ماز  بِتم  ، و ج  ِة و ل ْم ي ْخررِج اْلو قْم ر َْ نم و ى ذ ِلك  و ات ص ل ْ  بِالص ل   اْلف رِيض مة ، ِإ

ن اب ة  ف ل  برد  ِمْن نِي ِته ا.( و م ْن ص ل ى اْلِعش اء  بِتم ي مُّم  ق ام  ِللش ْفِع و اْلو ْتِر بم ْعد ه ا ِمْن غ ْيِر ت ْمِخير ، و م ْن تم ي م م    ِمْن ج 
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 نواقضه:

 فاال:انتان للنواضض 

 قو سالوضوم   نواضضه. -

 تان بتيمم واذد ولو مجعا   سفر.ق ال تصلى فريض -

 عندنا لو سان مايما وتيمم للفريضة ق أراد صالة اجلنازة غري املتعينة فأن له للل؟

 وقو ضول ضعيف برب عليه ضول مشأور صالة اجلنازة سنة أن اولالعلى بنام  اقنا  فاصنوز له للل إلا مل يك  قنا ز

 ال يصا.النافلة بنفس التيمم أما ضبلأا ف بعد الفريضة زوز صالة -

 .مس املصحف والتالوة وال واف إن نوى للل عند التيمما بال فاصن بينأا وبني الصالةا ومل خيرج وضيف النافلة -

 أن يصلي به الشفع والوتر إثره. وم  صلى به العشام جاز ة.افلة فيجوز سن شيم سوى الفريضالن أما بتيمم

قةة ا إلا مل ينةةو فةةرض ا زةةض أن يعينةةه   نيتةةه دون األصةةترمةة  ذةةدث أسةةيف السةةتباذة الصةةالة وتوقةةا يعةةرب أن املتةةيمم  -
 م لاا  م  دون تعيني.التييم وإال أجزامه 

 وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا حممد 

*** 
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 :المحاضرة العاشرة

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
 ..وصحبه أمجعني...وبعد

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم.

:ف ْصٌل ِفي ) َِ ْي  اْلح 

َِ ل ْلمرْبت ِدأ ِة خ ْمس ة  ع ش ر  يم ْوًما. و ِلْلمرْعت   ْي اِمٌل، و أ ْكثم رر اْلح  أ ٌة و مرْعت اد ٌة و ح  ما المد مر و النيس اءر مرْبت د  ماد ى ِبه  َْ ت م  ما. ف مِ  اد ِة ع اد تمره 
ث ة   مر  يم ْوًمما و ن ْحور ز اد ْت ث ل  مة  ع ش  ث مِة أ ْشمهرر  خ ْمس  اِممِل بم ْعمد  ث ل  اِوْز خ ْمس ة  ع ش ر  يم ْوًمما. و ِلْلح  ماأ ي ام  م ا ل ْم ترج  ، و بم ْعمد  ِسمت ِة 1ه 

مما.  ممل  ع اد تم ه  ت ممى ترك مي َْ تم ق ط ممع  الممد مر ل ف ق ممْ  أ ي ام ممهر ح  مما، ف ممِ  َ  و ن ْحوره  ٌة و ال  ص ممْوٌم و ال  أ ْشممهرر  ِعْشممررو َِ ص ممل  مماِِ و ال  ي ِحمملُّ ِلْلح 
ماِِز ةٌ  ما ج  ِة، و ِقر اء تمره  َ  الص مل  ما ق ض ماءر الص مْوِم درو ه  ما ط و اٌف و ال  م أُّ مرْصمح    و ال  درخرمولر م ْسمِجد . و ع ل يمْ ، و ال  ي ِحملُّ ِلز ْوِجه 

يمْ   (ه ا ح ت ى تم ْغت ِسل .فم ْرجره ا و ال  م ا بم ْين  سرر ِته ا و ررْكب تم 

ف روجةةه بنفسةةه ضيةةد معتةةيف سمةةا سةةب   اوقةةاتسةةوالدة و بنفسةةه ال بسةةبض  مةة  الابةةن قةةو دم سصةةفرة أو سةةدرة خةةرج  :الحمميَ
 .بيانه

 البالتة م  اإلنس. والنساء: -

                                      

 

َوقا جامذ مرفوعة رغم أن مخسة  عشر  منصوبة مل؟ ألن مخسة عشر مبنية على فتا اجلزأي    سن ذال وغري متأثر بالعوامنا قنا ت -1
 وأصلأا مرفوا فع ف عليه مرفوعا.
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 أنواع:وهن 

 .ا وقي ما فوق التسع سنواذ أما ضبله فتري معتيفأي مل يسب  هلا احليض أةمبتد   -

 م  جامقا احليض ولو مرة. معتادة-

 .وإن سان العرف ال   اليوم خالف لللا وق ا فيه إشارة إىل أهنا ضد حتيضضد احلا؟ن م    ب نأا جنني.  حامل -

فةرتة أضةن وقةو وما زاد عليه فأو استحاضةا ألن أسثر احليض مخسةة عشةر يومةا  امخسة عشر يوما  وأسثر احليض للمبتدأة  -
 .فاد ت أر املرأة سنواذ ال أرا وال ذد ألسثر ال أر

ا ا ومةةا زاد فأةةو استحاضةةةاسةةتظأارا وللمعتةةادة عادهتةةاا أي سمةةا سةةب  معأةةاا فةة ن متةةادى هبةةا زادذ ثالثةةة أيةةام علةةى فرتهتةةا -
 وتفعن ما تفعله ال اقرة.

تصن اخلمسة عشةر يومةا ذىت ثالثا ض أن عادهتا قي املدة الساباة مع االستظأار ف ن زاد معأا تزيد ق   املرة الاادمة حتسَ 
 وفساد. ةعلوإن زاد فأو دم  اوبعدقا ال تزيد عليه

 .احليض بالنسبة للعبادة ض رةا فلو نزل على الصا؟م ض رة فاد فسد صومأا مادار وأضن

 .العدة واالستيفام فأضله يوم أو بعض يوم  أما 

 .هنارا حتسض اليوموحتسض فرتهتا م  أول نزول الدم إن سان ليال  فتحسض الليلة وإن سان 
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مةةا قةةو معةةروف عةةادة أن دم احلةةيض قةةو انسةةالة ب انةةة الةةرذما وعليةةه فةةال نتصةةور ذةةيض احلامةةن وإال سةةا   الحامممل: -
 لكنه ذكم حبسض العادة وضد اختلفيف فيه امل اقض. 1وال يوجد نص شرعي ياول أن احلامن ال حتيض محلأا.

 لك  قن ذسض الواضع واملشاقد ياع ق ا؟

 فةة ن ظأةةرذ علةةى احلامةةن أعةةراض احلةةيض فيجةةض عنةةدقم أن  ةةري عليأةةا أذكامةةهقةة ا تصةةوره املالكيةةة ووضةةعوا لةةه ذكمةةاا 
تباةى ن حتةيض أم ال؟ أةن  كة  للمةرأة احلامةن أفا سمةا ضلنةا الةت رآى علةى العةادة والكن بناه خبالف م  ضال إهنا ال حتيض

  .مسألة عبية يفصن فيأا أقن االختصا 

ال ماصةوده بعةد دخةول الثالثةة أشةأر لكة  ظةاقر سالمةه أهنةا بعةد اناضةام الثالثةة أشةأرا  أشةأر:من بعد ثالثة فاال للحا -
فال أيام أي مخسة  (وتوقا)ذيضأا مخسة عشر يوماا ضال   أاا أي بعد اناضام الشأري  ودخوهلا   الثالثا يكوناناضا؟
 إىل هناية اخلمسة أشأر.ا ق ا م  هناية الشأري  عشري  يوما ع مدة ذيضأا تزيد 

ا (وتوقةا)فمةدهتا عشةرون يومةا    السةادو وبعد دخولنةاأي  قنا الشأر السادو داخن فيأاا (وبعد ستة أشأر)ق ضال  -
 آخةةرإىل  السةةادو بدايةةةيومةةاا قةة ا مةة   ثالثةةنيعةة  مةةدة ذيضةةأا فةةال تزيةةد ا عشةةرة أيةةاما أي مةة  العشةةري  إىل الثالثةةني أي

ال يوجد هلا داللة لتوية أهنا مخسة أو عشرة إمنا قو تادير منأم حبسةض العةادة  (تو)وسلمة ألن تو العشري  عشرةا  محلأا
 .العرف ل ا وضع بينأم اخلالف فيأاو 

                                      

 

جام أثر ع  السيدة عا؟شة رضى اهلل عنأا أن احلامن حتيضا "ع  اب  وقض ع  الليث ع    تعليق إسماعيل علي: 1 
  بكر ب  عبد اهلل ع  أم علامة موالة عا؟شة ع  عا؟شة رضى اهلل عنأا أهنا سئليف ع  احلامن ترى الدم اب  هليعة ع

 أتصلي؟ فااليف: ال تصلي ذىت ي قض الدم عنأا". اقة 

( للشيت احلاج حممد باي بلعامل رمحه اهلل 242"إضامة احلجة بالدلين شرح على نظم ب  بادي مل تصر خلين" ) : 
 تعاىل.

  م ع  عا؟شة خالف ق ا أيضا ا واهلل تعاىل أعلموضد جا
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أن انا ع دم احلةيض ضبةن متةام مدتةه فة ن املةرأة تتأسةد مة  اجلفةاف بوضةع اخلرضةة   احملةن فة ن أي  ايف:لف  ف ن تا ع الدم  -
ذ مةةة  جفافأةةةا اغتسةةةليف وفعلةةةيف مةةةا تفعلةةةه املةةةرأة ال ةةةاقرةا آلن اجلفةةةاف دالاللةةةة ظنيةةةة علةةةى ال أةةةر خبةةةالف )الَاصةةةة تأسةةةد

البيضام( ف هنا دالاللة ض عيةا وسييف بالاصة نسبة للجريا ومعا )التلفي ( أن تع ي أيام اجلفاف ذكم ال أةر  وأيةام الةدم 
 .رذ بزيادة ثالثة أياما وما لسرناه عام   سن انواا احلي ضذكم احليض ذىت تكمن مدهتا ف ن استمر الدم استظأ

 1باي الكالم ع  احلامن   الشأر األول والثاين ما ذكمأا؟ ضال الصاوي   ذاشةيته علةى الصةتري تعليق إسماعيل علي:
متكةةث عادهتةةا  "تنبيةةه: قةةن ذكةةم مةةا ضبةةن الثالثةةة للحامةةن سحكةةم مةةا بعةةدقا فيكةةون عشةةري  يومةةا ؟ أو ساملعتةةادة غةةري احلامةةن

مةا احلامةن الةت بلتةيف ثالثةة أشةأر فةأسثر فالاسةتظأار عليأةا   ولة لل مل يةتكلم عليةه املصةنفا وأواالستظأار؟ وقةو التحاية
   وال يفرق فيأا بني مبتداة وغريقا". انتأى

جمتازة أو عابرة سبينا لك  اآلية  سجد ذىت ولواملدخول فا و صحاملمس و  واف الصوم و الو  اقأوحيرم عليأا الصالة وت -
 استثنيف عابر السبين فأن اإلمام خالفأا؟

وال عةابري سةبين أي ا فال تاربوا الصةالة أي الصةالة املعأةودةا وقي الصالة ال املسجدية على احلاياة اإلمام مالل محن األ
 املسجد. ا فعابري سبين مستثا م  املسافر وليس دخولغري واجدي  للمام فتيمموامسافري  

 وال مس مصحف م  البشر جنض. -

 وم  الت فيف أهنا تاضي الصوم دون الصالة. -

 .مسه هلافيجوز  أو م  املصحف دون مسها إال إن سانيف معلمة أو متعلمة وزوز هلا الارامة غيبا   -

 تعاىل:ضال الشيت ال الض رمحه اهلل 

 .مس مصحف فاعلموا تتعلم:م أو زوز مل  تعل  

                                      

 

  (.1/111حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ) 1 
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 .نص عليأا الثااذ الكيفى امرتى:ولا أثنام ذيضأا بال 

 و  الدسوضي على خلين. اجللين:فانظره   منا 

ا أمةا بعةد عأرقةا وضبةن التسةن فأةي مثلةه ال يصةا هلةا ألنه ضادر على رفع اجلنابةليسيف مثلها  األهنوقي قنا خالفيف اجلنض 
 .ا ولو غيبا إال لالين اآلياذالارامة

 فيما بني السرة والرسبة.التمتع و احليض  أثنام  الفرج اجلماا  و نع -

 ضال:ق 

 ف ْصٌل ِفي النميف ا ِ 

ل ه ا و ل ْو ِفي يم ْوِم ا) َ  يم ْوًما، ف ِ ذ ا انْمق ط ع  الد مر قم بمْ َِ ِفي م ْنِعِه، و أ ْكثم ررهر ِستُّو ْي د ِة، اْغت س ل ْ  و ص ل ْ  ف مِ ذ ا و النميف ا ر ك اْلح  ْلِوال 
ْيًضمما، و ِإال  ضرممم  ِإل ممى  َ  الث مماِني ح  مما ممر  يم ْوًممما ف ممم ْكثم ر  ك  ممة  ع ش  مما خ ْمس  نم هرم  َ  بم يمْ مما َْ ك  مما الممد مر ف ممِ  مماِم اأْل و ِل و  ع او د ه  َ  ِمممْن ت م  مما ك 

 .(ا لنميف ا ر 

 وقو الدم اخلارج مع الوالدة أو بعدقا أما ضبلأا فأو ذيض. :الكالم   النفاو

 ا وقي ضعف أسثر احليض أربع مراذ.  أسثر مدته وقو ستون يومايض   أذكامها وخيتلف عنه احل ووقو أخ -

ا ألن العةةةيفة بالناةةةام واجلفةةةاف اغتسةةةليف وصةةةليف فأةةةي والدة جافةةةة فةةة لا انا ةةةع ضبةةةن السةةةتني ولةةةو   يةةةوم الةةةوالدة مبالتةةةة منةةةه
 وليس بالضرورة بلوغ الستني يوما فمناط األمر اجلفاف. وال أرا

أما إن سان أضن فأو نفاو تضةيفه ذيضا  فأوفأسثر ف ن فصن بينأما مخس عشرة يوما  ابعد اجلفاف الدمف ن عاودقا  -
  أخ  ذكم ال أر.وأيام الناام ت  لاللو 

 ضال:ق 

 :ف ْصٌل ِفي اأْل ْوق اتِ 
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مر  ) ا ا ْلو ْق ر اْلمرْخت مارر ِللظُّْهمِر ِممْن ز و اِل الش مْمِأ ِإل مى آخ  اْلق ام مِة. و اْلمرْخت مارر ِلْلع ْصمِر ِممْن اْلق ام مِة ِإل مى ااِلْصمِفر اِر و ض مررورِيمُّهرم 
مماِء ِمممْن م   : ق ممْدرر م مما ترص ممل ى ِفيممِه بم ْعممد  شرممرروِطه ا، و اْلمرْخت ممارر ِلْلع ش  ِِ ْغممِر ، و اْلمرْخت ممارر ِلْلم  ِِ ممف ِق ِإل ممى ثمرلرممِث ِإل ممى اْلغرممررو ِغيممِب الش 

ا ِإل ممى طرلرمموعِ  الل ْيمملِ  ْسممف اِر اأْل ْعل ممى و ض ممررورِيُّهر ِإل ممى طرلرمموِع  اأْل و ِل. و ض ممررورِيمُّهرم  ا ْلف ْجممِر، و اْلمرْخت ممارر ِللصُّممْبِح ِمممن  اْلف ْجممِر ِإل ممى اْإلِ
مر ج   ت ممى خ  ة  ح  ممر  الص مل  . و م ممْن أ خ  ِميممِع م مما و ر اء  ذ لِمك  َ  الش مْمِأ، و اْلق ض مماءر ِفمي اْلج  َْ ي كرممو مما فم ع ل ْيممِه ذ نْمٌب ع ِظمميٌم ِإال  أ  و قْمتمره 

ِة اْلع صْ  ِة الصُّْبِح ِإل ى اْرتِف اِع الش ْمِأ، و بم ْعد  ص ل  ، و بم ْعمد  ن اِسًيا أ ْو ن اًِِما. و ال  ترص ل ى ن اِفل ٌة بم ْعد  ص ل  ِِ ْغمِر ِة اْلم  ِر ِإل ى ص مل 
 (لِن اِِم  ع ْنهر و ِعْند  جرلروِ  ِإم اِم اْلجرمرع ِة ع ل ى اْلِمْنب ِر، و بم ْعد  اْلجرْمع ِة ح ت ى ي ْخررج  ِمن  اْلم ْسِجدِ طرلروِع اْلف ْجِر ِإال  اْلِوْرد  

 نوعاَ:اْلَ يتكلم على أوقات الصلة وهو 

 وال زوز تأخريقا عنه إال لع ر. ااالختياري وقو ما زض إيااا الصالة فيه

 الضروري.

 مختار يقابله الضروري.الوق  ال -

 بادمها وقي أربعة ألرا ب راعه.قي سبعة أضدام  اإلنسان ضامةإىل آخر الاامة: وقو   الظأر م  زوال الشمس 

ودجةرد أن يبةدأ ظأةور ظلةه فأةو وال يوجد   ق ه احلالة  ما  امملا تكون الشمس عمودية فال ظن للشي الشمأ:وزوال 
 ق ا إلا سانيف عمودية. الزوالا

فيوجد قنا  ظن اسه ظن الزوالا فلمةا تتحةر  الشةمس مة  املشةرق يكةون أي ما؟لة غري عمودية تة مسامِ  غري أما إن سانيف
وقةةو   ناصةةان مسةةتمر ق ياةةف فلمةةا ياةةف قةة ا الظةةن وتصةةري الشةةمس مسةةامتة للشةةيم فسةةيبدأ  اظةةن الشةةيم ناذيةةة التةةرب

ق ه البداية قي الزوال ال ي به يةدخن وضةيف الظأةر و  ق ا قو الفيماو  ا  جأة الشروق الظن   الزيادة م  الناذية املاابلة
 االختياري.

 م فيأةةا فتحسةةض الاامةةة مةة   ال ا فتحسةةض الاامةةة مضةةافة إىل  م الةةزوالا بعكةةس األوىل الةةتفتبةةدأ الاامةةة بعةةد  م الةةزوال
 الزوال بال إضافة شيم.
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فأةةة ا يعةةرب أنةةةه يوجةةةد جةةزم مةةة  الوضةةةيف  اوالظأةةةر ينتأةةي بالاامةةةةا فبةةةدأ مةة  الاامةةةة الصةةةفراروامل تةةار للعصةةةر مةةة  الاامةةة إىل ا
وىل األالاةدم ا فلو ضلنا الاامة سبعة أضدام فأن املشرت  قو ضدر الادم السابعة مة  الاامةة األوىل أم هلما معامشرت  اختياري 

 .الثانية؟ سالمها مشأور   امل قضالاامة م  

 الاامة الثانية.األوىل م   حبال الادم زاوزال بداية الوضيف الضروري للظأر وعلى سن ذال ف

 .ري للعصر فالتروبيته وهناية الوضيف الضرو أما هنا

 و اْلمرْخت ارر ِلْلع ْصِر ِمْن اْلق ام ِة:ضال  -

 الت قي هناية اختياري الظأر مع الادر املشرت . 

 :ِإل ى ااِلْصِفر ارِ  قال:

ا ِإل مممى  ضةةةال: فأةةةي مسةةةامتة للنظةةةر. فيأةةةا إىل رفةةةع الةةةرأو االصةةةفرار عةةةادة يكةةةون علةةةى مسةةةتوى العةةةني فةةةال حيتةةةاج و ض مممررورِيمُّهرم 
 ِِ  .ا إليهفأما مشرتسان فيه. وحيرم تأخريمه :اْلغرررو

:أممما  -  اسةةابال الابلةةةوسةةرت العةةورة و  بعةةد شةةروعأاا وشةةروعأا ال أةةارة الكةةيفى فاختياريةةه فأةةو ضةةدر مةةا تصةةلى فيةةه المغممِر
 .وإال أق عنه جداا وال يصا التأخريا ل ا قو ضي  األلان واإلضامةو 

 ثلثه.وحيسض  م  غروب الشمس إىل علوعأاواللين امل تار للعشاما م  غياب الشف  األمحر إىل الثلث األولا  -

 العشامي  إىل علوا الفجر الصادق. وضروريأما أي -

ان   سةة  املسةةجد بةةأن   مةة  باربةةل تةةار للصةةبا مةة  الفجةةر إىل االسةةفار األعلةةىا أي الضةةوم البةةني حبيةةث تعةةرف بةةه وامل -
  احلجر.ترى مثالا و  وجأه شامة

 ل لوا الشمسا وما بعده ضضاما وعليه لنض عظيم. هوضروري -

وقي قنا سلأةا  االتروب وال األلانإىل وبعد العصر إىل صالة املترب ال  االشمس ارتفااوال تصلى النافلة م  الفجر إىل  -
 على الكراقة.
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 سفار وبعد العصر ذىت اإلصفرار.ا؟زان م  بعد صالة الصبا وذىت اإلالتالوة ج صالة اجلنازة وسجود

 إال الورد مل  عرف بايامه   اللين فياضيه   للل الوضيف. وبعد علوا الفجر ذىت صالة الصبا -

 .مكروقةفأي  إىل خروجه م  املسجد وبعد اجلمعة افأي حمرمة أي بعد جلوو اإلمام على املنيف اإلمام:جلوو  -

 سبحانل اللأم وحبمد نشأد أال إله إال أنيف نستتفر  ونتوب إليل.

*** 

 المحاضرة الحادية عشرة

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
 ..وصحبه أمجعني...وبعد

 لته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.اللأم ال سأن إال ما جع

*** 

 ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم...

ةِ   :ف ْصٌل ِفي شررروِا الص ل 

رر اْلع ممْور ِة و  ) ممتمْ َِ و س  مما ِِ و اْلم ك  َِ و الثم ممْو ب ممِث ِمممن  اْلب ممد  ممار ةر اْلخ  ممد ِه و ط ه  ممار ةر اْلح  ِة ط ه  ل ممِة، و تم ممْركر و شرممرروار الص ممل  اْسممِتْقب الر اْلِقبمْ
ِثير ِة، و ع ْور ةر الر جرِل م ا بم ْين  السُّر ِة و الرُّ  ِم و تم ْركر اأْل فْمع اِل اْلك  ا اْلو ْجمه  و اْلك ف مْيِن، و ترْكمر هر اْلك ل  ْرأ ةر كرلُّه ا ع ْور ٌة م ما ع مد  ْكب ِة، و اْلم 

مر هر و   َ  فم ْوقم ه ا ش ْيٌء، و م ْن تم ن ج ِأ ثم ْوبرهر و ل ْم ي ِجْد ثم ْوبًا غ يمْ ا ةر ِفي الس ر اِويِل، ِإال  ِإذ ا ك  ْم ل مْم ي ِجمْد م ماًء يم ْغِسملرهر بِمِه أ ْو ل مالص ل 
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هر م ا يم ْلب أر  ي كرْن ِعْند 
مار ِة،  1 ِم ا لط ه  ِة ِلع مد  مِتِه، و ال  ي ِحملُّ ت مْمِخيرر الص مل  و م مْن ح ت ى يم ْغِسل هر و خ اف  خررروج  اْلو ْقِ  ص ل ى بِن ج اس 

ل مة  أ ع ماد  ِفمي اْلو قْمِ ، و كرملُّ فم ع ل  ذ ِلك  فم ق ْد ع ص مى ر ب مهر، و م مْن ل مْم ي ِجمْد م ما ي ْسمتمررر بِمِه ع ْور ت مهر ص مل ى  عرْري انًما، و م مْن أ ْخط مم  اْلِقبمْ
ةر ِفي اْلو ْقِ  ف ل  تمرع ادر ِمْنهر اْلف اِِت    ةر و الن اِفل ةر(ِإع اد ة  ِفي اْلو ْقِ  ف ِهي  ف ِضيل ٌة، و كرلُّ م ا تمرع ادر ِمْنهر الص ل 

 الصحة:وقي شروط  يتكلم قنا ع  شروط الصالة

الةة ي متاسةةه أعضةةام املصةةلي فيكةةون حمةةن  واملكةةان مةة  ذةة ام أو غةةريها عأةةارة احلةةدثا واخلبةةث مةة  ثةةالث البةةدن والثةةوب -
 جبأته ورجليه ويديه وأعضا؟ه الت متس األرض عاقراا أما غريقا فال زض وإن سان للل ال يلي .

 عد عول نظر وتدضي .ا أو تراقا بثيف ال ي ال تظأر لون البشرة حتتهسرت العورة يكون بالك -

ويظأةر  هعمةا حتتة فا وقنةا  مةا يش ةسراقة تنزيأية  فأنا  ما يصف فاد يكون سثيفا لكنه حمدد للعورة وق ا تكره الصالة فيه
 .وال تصا الصالة به بادي النظر ما حتته أي يرى م  النظرة األوىل فأ ا سالعدم

 فأو على سبين الندبا ألهنا لو مل تصا لوجض اإلعادة أبدا.واألول يستحض اإلعادة   الوضيفا وسن ما ياال فيه للل 

  والقدرة. َكرالشرا مع   السترو  -

يسةا  عنةها وعة  العةاجز بسةبض املةرض الة ي ال استابال الابلةة شةرط صةحة عنةد األمة  أمةا اخلةا؟ف فأةو عةاجز عنأةا و  -
 زد صاذبه م  حيولها أو أسري مربوط ال يست يع التحول.

  سةةةفر الاصةةةر زةةةوز لةةةه الصةةةالة سيفمةةةا سةةةانا ويةةةوم  إىل يضةةةة زةةةض عليةةةه النةةةزول واالسةةةتابالا و  النافلةةةة والراسةةةض   الفر 
 أما   الفريضة فال ولو فرضا سفا؟يا. وسفره مشروعا. أي وجأه إىل األمام األرضا بشرط أن يرسض رسوبا معتادة

 والرغيبة؟الوترا يارة   معا الدابة   النوافن و قن الصالة   الس
                                      

 

املاضي الثالثي إن سان مكسور العني فالاياو أن املضارا يكون مفتوح العنيا لِبس يلب س لَبساا وإن سان   املاضي مفتوذا لب س  -1 
 يلِبسا ل بسا.فاملضارا على الاياو يكون مكسورا 
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ا وال ي لةةض منةةه ابتةةدام الصةةالة مسةةتابال فتصةةا ولةةو سانةةيف متوضفةةةا السةةيارة سالدابةةة ألنةةه حيةةر  دابتةةه ويوجأأةةا وسةة لل قنةةاا
  السةةيارة دةةا يلةةزم مةة  تتيةةري ا ةةاه ووضةةع اإلشةةارة وفةةتا ولةةه أن يتصةةرف ا سالدابةةة و  معناقةةا ولةةيس مةة  ضيةةاو العلةةة قةةيو 

 أو االنشتال باملسجن أو غريمها. على اهلاتفالرد فا  دون الباب وسن ما حيتاجه للايادة 

للعجز عة  للةلا ويصةا اجلماعةة    أما ال ا؟رة وما يتع ر فيه الايام للصالة والنزول هلا فيصا فيه الصالة للنافلة والفريضة
   يستحض. بن بأن يتادمأم اإلمام وإن سان املالكية ال يشرتعون تادم اإلمام سن واذد   مكانه  ال ا؟رة

ويصةةلي ضا؟مةةا ويةةأأ بكةةن  مسةةتابال ويةةدور ذيةةث دارذ ويبةةدأ للةةلإلمكةةان  الابلةةة السةةفينة فةةال يسةةا  عنةةه اسةةتابال  أمةةا 
 زض اإلتيان باألرسان والشروط.األرسانا إال إن منع م  رباهنا لضواب  األمانا فمع السعة والادرة 

 القبلة:ت حاال -

الكعبةةة أمةةام املصةةلي فيجةةض اسةةتابال عينأةةا جبميةةع البةةدن وال تصةةا الصةةالة إن سةةان بعةةض   املسةةجد احلةةرام وعنةةدما تكةةون 
ليةه وسةلم ال اجتأةاد فيةها ا ق ا عنةد التةيا  فةال اجتأةاد عنةدقاا وسة لل   حمةراب مسةجد النة  صةلى اهلل عالبدن خارجأا

)أي إشراف جأة تابعةة لإلمةام د اآلن عنس لل حماريض املساجد الكيفى سمسجد الفس اط دصرا فأ ه ض عيةا وس لل و 
على حتديدقا بأقن معرفة فيجض اعتبارقا والنزول عندقا وال زوز إثارة البلبلة بني النةاوا إمنةا يةرد األمةر ويرجةع إىل احلاسم( 

 مرسن.ة املعنية ويبحث معأم ويتبني األمر وال يشور على املسلمني صالهتم وال ف رقم بال ذجة وال سند إال باول أاجل

 م  اترف ع  الابلة أثنام الصالة ق علم أثنامقا م  ثاة خبري ب لل أنه ضد استدبرقا فيا ع وال يبرب. -

 وس لل إن شرق أو غرب أي مال بدرجة تسعني فجامذ الابلة   شرضه أو غربه يا ع ويعيد باالتفاق.

معرفتأةا ضبةن الصةالة فأة ا يعيةد   الوضةيفا أي اجتأةد   ضةد  أنةه احلةالو  أما إن علم بعةدقا باالسةتدبار أو االتةراف الكثةري
  .ف ن خرج فال إعادة عليه ندبا

أما ضضام الفا؟تة إن علم بعدقا ب لل فال إعادة عليه م لاا ألن وضتأا ضد انتأىا وس لل   النوافةنا إال إلا سانةيف صةالته 
 أبدا.ضد ب ليف سم  أعلم م  ثاة بالابلة لكنه مع للل استدبرقا فصالته باعلة ويعيد 
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فيبةةةرب وال يا ةةةع وصةةةالته صةةةحيحة فينحةةةرف وقةةةا أمةةةا إن اتةةةرف ضلةةةيال حبيةةةث الزال   جأتأةةةا بدرجةةةة عشةةةري  درجةةةة وت -
  أثنامقا.

 .وإن سان بعدقا أعاد   الوضيفق ا سمستدبر الابلة ف ن سان   الصالة ض ع  انسي أن يتحرى للقبلة:الناسي  -

 يرتتةةةض عليةةةه سبةةةري الو   األرسةةةان وبعضةةةأم أتةةةى بةةةه   الشةةةروطا  أدرجةةةهق انتاةةةن إىل الكةةةالم   الصةةةالةا وقةةة ا بعضةةةأم  -
 ل.إشكا

  فاال:

 تر  الفعن الكثري ال ي ينا  الصالة. -

وقةة ه عةةورة الرجةةن   الصةةالة وأمةةا عورتةةه أمةةام النةةاو  ومهةةا خارجتنةةان فليسةةتا مةة  العةةورة رسبتةةه ىلإوعةةورة الرجةةن مةة  سةةرته  -
 والكفني. 1ا واملرأة سلأا عورة ما عدا الوجه  فليسيف س لل

 تشبه سراوين اليوما إال إن سان فوضأا ضميص.السراوين تكره ملا فيأا م  التحديد وقي  -

هر  - مر هر و ل مْم ي ِجمْد م ماًء يم ْغِسملرهر بِمِه أ ْو ل مْم ي كرمْن ِعْنمد  ت مى يم ْغِسمل هر ثم قال" و م مْن تم من ج ِأ ثم ْوبرمهر و ل مْم ي ِجمْد ثم ْوبًما غ يمْ  م ما يم ْلمب أر ح 
ِتِه"  و خ اف  خررروج  اْلو ْقِ  ص ل ى بِن ج اس 

 الصالة.   )ال أارة م  اخلبث( رط الوضيف على شرطادم شي

مِ   ِة ِلع ةةةد  ةةةن  ت ةةةْأِخرَي الص ةةةال  ىل   وضتأةةةا االختيةةةاريا ألن تأخريقةةةةا إربةةةةها قةةة ا عةةة ىا وإال فاةةةد عصةةةمةةة  اخلبةةةث ال أةةةةارة و ال  حيِ 
 الضروري بال ع ر ذرام.

                                      

 

الوجه  بالنصض ال اجلر مل؟ ألن ما خاصة باألفعال فعدا فعن حيتاج فاعال ومفعوال وق ا مفعولا ف ن ذدفيف ما صا الوجأان النصض  -1
 واجلر.
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 ا فورا وإال ب ليف صالته إن عال.ما يسرت به عورته صلى عريانا. وم  صلى وانكشفيف عورته سرتق دوم  مل ز

 تعاد منه الصالة   الوضيف فال تعاد منه الفا؟تة والنافلة ألهنا ال تاضى وال تعاد. وسن ما -

 ضال:ق 

ِة: َر الص ل   ف ْصٌل: فم ر اِِ

ما، و الرُّكرم  ْحر اِم و اْلِقي امر ل ه ا، و اْلف اِتح ةر و اْلِقي امر ل ه  ِة اْلمرع يم ن ِة، و ت ْكِبير ةر اْإلِ مِة  ِمْنمهر،وعر و الر فْمعر نِي ةر الص ل  ه  بمْ و السُّمجرودر ع ل مى اْلج 
انِين ةر، و التم ْرتِيبر بم يْ  ، و الطُّم  َِي يمرق ارِنرهر.و الر ْفعر ِمْنهر، و ااِلْعِتد الر مر و جرلروسرهر ال   ن  فم ر اِِِضه ا، و الس ل 

 فرا؟ض الصالة مجع فريضه وقو رسنأا.

ةة نيةةة-2 نا وسةة لل الصةةالة أي نيةةة تعيينأةةا سكوهنةةا صةةالة املتةةرب مةةثالا وقةةو امل لةةوب لكةة  سوهنةةا أدام أو ضضةةام فأةةو مكم 
 استشعار اإل ان وأهنا واجبة.

 بالعربية وال زز  غريقا م  اللتاذ.اإلذرام ويكون  تكبرية-1

ففيةةه   رب للرسةةواأسملأةةا وقةةو منحةةق  اخةةالف   املسةةبوق إن سةةيف لإلذةةرام بةةدأقا ضا؟مةةللتكبةةرية شةةرطا لكةة  قنةةا   الايةةام-3
زةةض علةةيأم االسةةتمرار معةةه وعةةدم سةةالم عويةةنا إال إن سةةيف للرسةةوا ناسةةيا اإلذةةرام فأةةو عنةةدقا مةة  مسةةاجني اإلمةةام الةة ي  

 ضوله:ع لزوم إعادهتا بعد لللا وقم أربعة مجعأم   درته مامت

 معة.تجملسرهتا   رجز  :: أربعةمساجني اإلمام ق  

 صالة   الصالة. ولاسر :: الصالةأوهلا الضحل   

 وناسيا تكبرية الشروا. :: للرسواأو سال ي سيف 

 فال تك  ملتمسا للابا. :: الصباإن لسرته    والوتر

 للاادر.ا فأما رسنان الارامة والايام له   سن رسعة منأا والايام-2 .والفاحتة-3
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 والرفع منه.-4. الرسوا-6

 الرسبتني واليدي  والرجلني؟ سي سرقا   السن . ا أي ولو على جزم منأا على اجلبأة والسجود-1

 ا وقو غالبا ما ي سر   الرفع م  الرسواا لك  ضد ي سر مستاال.االعتدال-4

لكةة  يكةةون منحنيةةا إىل  ايرفةةع مةة  الرسةةوا دالاصةةد منةةه أن تكةةون فاةةاره ضةةا؟م مسةةتايما فأةةو انتصةةاب الاامةةةا فاةةاالعتةةدال 
ا وسةةان الشةةيت اليمةني أو اليسةةار فتحاة  الرفةةع ومل يتحاةة  االعتةدالا فةةالرفع رسةة  واالعتةدال رسةة ا فيكةون فاتةةه رسةة  االعتةدال

لفةة عة  عتةدال أو الرفةع واالعمئنةان واسةتارار الفاةار للجسةما فأةي خمتال الض رمحه اهلل يشةنع علةى امل ل ةني بةني الرفةع واال
 بعضأا فيجض التنبه إليأا. ألن البعض لسر بعضأا ومل ي سر البعض.

 .  التشأري ا وق ا حمن خالف بني العلمامأثنام الرس  زمنا ما ضال وقي استارار األعضام :ال مأنينة-20

 قو فرض.بني فرا؟ضأا  ضال الرتتيض-22

)يعةرب احلرسةة بةالرأو تةو اليمةني أو  ف ال اجلأةةو املةرة األوىل. فةالرس  لفةظ السةالم املعةر (السةالم علةيكم )باةول  السالم-21
 .اليسار(

 .رس ادر السالم ب وجلوسه-23

 رفع اليدي  عند التكبري واجللوو للتشأد والتيام    التسليم. ثالثة:مجيع أفعال الصالة أرسان إال  :قاعدة

 تكبرية اإلذرام وضرامة الفاحتة ولفظ التسليم. ثالثة:مجيع أضوال الصالة سن  أو مندوباذ إال 

 واملعتمد الصةحةا أمةا إن تاةدميف بكثةري أو ولو تادميف بيسري فاوالن مشأوران ماارنتأا لتكبرية اإلذرامضال وشرط النية  -
 .تأخرذ ولو بيسري فالب الن

 ضال:

 :و سرن تمره ا)
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مم  ْهممرر ِفيم  ممرُّ ِفيممِه، و اْلج  مما يرس  ممرُّ ِفيم  مما، و السي ممِة، و اْلِقي ممامر ل ه  ق ام مةر، و السُّممور ةر ال تِممي بم ْعممد  اْلف اِتح  ممْن اْإلِ ممِمع  الل ممهر ِلم  ممرر ِفيممِه، و س  ا يرْجه 
َِ و اْلجرلرممو ر ل   ا ممهُّد  هر. و كرمملُّ ت ْكِبيممر ة  سرممن ٌة ِإال  اأْلرول ممى و الت ش  ِمممد  ممِة ع ل ممى السُّممور ِة و اْلت ْسممِليِمةر الث انِي ممةر ح  مما، و تم ْقممِديمر اْلف اِتح  هرم 

ةر ع ل ى ر سروِل الل ِه ص ل ى الل مهر ع   ْممروِم، و اْلج ْهرر ب الت ْسِليِمِة اْلو اِجب ِة، و الص ل  مل م ، و السُّمجرودر ع ل مى اأْل نْمِ  و الث الِث ةر ِلْلم  ل ْيمِه و س 
ْممروِم و أ قم لُّه ا ِغل ظر ررْمح  و طرولر و ا ر ةر ِلغ ْيِر اْلم  م ْيِن و السُّتمْ ْيِن و أ ْطر اِف اْلق د  .(ْلك ف ْيِن و الرُّْكب تم   ٍ   ِذر اع  ط اِهر  ث اِب   غ ْيِر مرش و 

 الصالة:سن  

 ضوهلم:جمموعة   

 .السن  الثمان د  تامان ع   :س ا جيمانسينان شينان 

 . السورة.1 السر.. 2سينان :

 . التشأد األخري.3 األول.. التشأد 3 شينان:

 للتشأد.. اجللوو 6 .اجلأر.2 جيمان:

 . التسميع.1 . التكبري.4 تامان:

 ضال: -

 . اإلضامة أي إضامة الصالة.2

 . السورة بعد الفاحتة.1

 . الايام للسورة.3

أن تسةمع أعةاله الالةض فةال يصةاا و  علةى مأمةا اإلجةرا غري صوذ. السر فيما يسر فيه وأدناه ذرسة اللسان والشفتني م  3
 تض اجلأر.اقو أدى مر و نفسل 

 . اجلأر فيما زأر فيه.2



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)73( 

   

 التسميع..6

 . سن تكبرية سنة.4

 .شأدان فيما له تشأدان. الت1

 . اجللوو هلما.4

 السورة.. تادمي الفاحتة على 20

  ذاةه  واملةأموم األوىلاإلمةام لةه األوىل فاة ا أمةا ا للمةأموم ثةالث تسةليماذا عنةدنا . التسليمة الثانية والثالثةة للمةأموم22
 ا ق يسةةلم الثانيةةةأذةةدوالثالثةةة لةةه سةةنةا فيسةةلم املةةأموم األوىل علةةى  ينةةه وقةةي الفريضةةة ولةةو مل يكةة  علةةى  ينةةه  الثانيةةةفةةرض و 

 ومها سر ذىت ال ي لض الرد. اق الثالثة على م  باليسار إن سان وإال فال ادون جأرن الوجه ب  ضِ على اإلمام 

 أي األوىل. ه. اجلأر بالتسليمة الواجبة21

 اللأم صن وسلم وبار  عليه وعلى آله. ا. الصالة على الن 23

 . والسجود على األنف والكفني والرسبتني وأعراف الادمني.23

 لظ رما وعول لراا عاقر ثابيف غري مشور.. والسرتة لتري املأموم وأضلأا غ22

ا وتكةون  ينةا أو يسةارا ضلةيال للمصةليا أي علةى ناذيةة أذةد املصلييدي قي لإلمام أو الف ا لتكون عالمة سي ال  ر بني 
 .ذىت ال تشور على املصلي احلاجبني

 ياا  أما غلظ الرما فلم أجد فيه حتا اتوا  م  ثالثة أمتارا إثنا عشر شيفا  عول الرما 

 إىل رأو األصبع األوس  ويادر بنصف مرت تاريبا   املرف وال راا م  

ويفضةن أن يكةون بةني املصةلي والسةرتة مسةافة ثالثةة ألرا اي  ام  عةاقر ثابةيف غةري متحةر  وغةري مشةورالسرتة وأن تكون 
   مرت ونصف تاريبا
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وضةد يةأق املصةلي الة ي اختة  عرية  النةاو وممةرقم  املرور بةني يةدي املصةلي ويةأق إن سةان لةه سةعة   أن  ةر بعيةدا عنةهاوحيرم 
 ليصلي فيه.

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشرة

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
 ..أمجعني...وبعدوصحبه 

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 ... ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم

 و ف ض اِِلره ا:

: ر بم ن مم َي مم ممْممروِم و اْلف  ت ممى تمرق مماِبل  اأْلرذرنم ممْيِن و قم ممْولر اْلم  ْحممر اِم ح  ْيِن ِعْنممد  اْإلِ َي ر فْممعر اْلي ممد  مم ممِة ِلْلف  ْمممدر، و الت ممْمِمينر بم ْعممد  اْلف اِتح  ا و ل ممك  اْلح 
مم ، و الت ْسممِبيحر ِفممي الرُّكرمموِع و الممدُّع اءر ِفممي السُّ ممري م ممامر ِإال  ِفممي ِقممر اء ِة السي مما اْإلِ ممْممروِم، و ال  يم قرولره  جروِد، و ت ْطِويمملر اْلِقممر اء ِة ِفممي و اْلم 

َر السُّور ةر اأْلرول ى قم ْبل  الث انِ الصُّْبِح و الظُّْهِر ت ِلي ، و تم و سُّطره ا ِفي اْلِعش اِء، و ت كرو ِِ ْغِر ي ِة و أ طْمو ل  ه ا و تم ْقِصيرره ا ِفي اْلع ْصِر و اْلم 
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ْعلروم ممةر ِفممي الرُّكرمموِع و السُّممجروِد و اْلجرلرمموِ  و اْلقرنرمموِت ِسممرًّا قم ْبممل  الرُّكرمموعِ  ْيئ ممةر اْلم  مما، و اْله  ه  و بم ْعممد  السُّممور ِة ِفممي ث انِي ممِة الصُّممْبِح  ِمنمْ
َر الت ش مهُّدر الث ماِني أ طْمو ل  ِممن  اأْل و   مهُِّد الث ماِني، و ي كرمو ِم و ت ْحرِيمكر و ي جروزر بم ْعمد  الرُّكموِع و المدُّع اءر بم ْعمد  الت ش  ِل و اْلتم ي مامرنر بِالس مل 

 الس ب اب ِة ِفي الت ش هُِّد.

مْيِن، و اْلب ْسمم ل ةر و التم ع موُّذر ِفمي اْلف رِيض مِة و ي جرموز   نم  َر اْلع يمْ ِة، و تم ْغِممي َِ ِفمي النم ْفمِل، و اْلورقرموفر ع ل مى و يرْكر هر ااِلْلِتف اتر ِفي الص مل  ا
مم  أ وْ  ْعملر ِدْره  َر رِْجل ْيمِه و ج  َْ ي طرمول  ِقي امرمهر، و اْقتِمر ا ة  ِإال  أ  ْيبِمِه أ ْو   رِْجل  و اِحمد  ِلك  كرملُّ م ما يرش ويشرمهر ِفمي ج   َ م غ ْيمرِِه ِفمي ف ِممِه، و ك 

ِة.( نْمي ا، و كرلُّ م ا ي ْشغرْلهر ع ِن اْلخرشروِع ِفي الص ل   كرميهر أ ْو ع ل ى ظ ْهرِِه، و التم ف كُّرر ِفي أرمروِر الدُّ

 بدأ الكالم على فضا؟ن الصالة أو مستحباهتا أو مندوباهتا:

 مة  بدايتةهويعمةر الرفةع بةالتكبري  اأمةا إىل األرض وظاقرمهةا إىل السةمامرفع اليدي  عند اإلذراما ذ و ألنيه وزعن باعن. 2
 إىل أن ينتأي الرفع.

فة لا رسةع فيبةدأ التكبةري مة  بدايةة الرسةوا إىل االسةتوام راسعةاا إال أي تكون مجيع أفعةال الصةالة معمةرة بةالتكبري أو التسةميعا 
 ضا؟ما. يستان ذىتذدة وقي الايام م  التشأد الوس  للثالثة فال يكيف   ذالة وا

أي التسةميع وضةول )ربنةا ولةل  اجلمةع بينأمةا لفة لفيسةتحض  ام  املأموم والف ا أما اإلمةام فةال (ربنا ولل احلمد). الاول 1
 .احلمد(

 لل احلمد(.وورواية اب  الااسم بالواو )ربنا 

 . التأمني بعد الفاحتة مل ؟3

 األذوال.أي   مجيع  م لاا ف  م لاا أي سرية أم جأريةا ويكون سرالل .3

 سرا وال جأرا(ال يؤم  ) فالريةا أما   اجلأرية أما اإلمام فيسر هبا   الس. 2

إن مل  ال يؤم املأموم س لل يسر م لاا إن سع "وال الضالني" ف ن مل يسمع فيادر هلا ويؤم    موضعأاا واألشأر أنه .6
 .سمعي
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 مواع  اإلجابةا ويكره االضتصار على دعام بعينه مأثورا أو ال. م  هألنعام   السجود التسبيا   الرسوا والد. 4

 امبعةد اإلذةرا ضةرامة الفاحتةة أو يسةباأا بشةيم التشأد أو التشأد أو االستعالةا وضبةن وعندنا مواع  يكره فيأا الدعام سابن
 األول ألنه يندب تاصريه. التشأد وإلا سلم اإلماما و 

 .م فيأا على الظامل بشرط أال خياعبه   دعا؟هاوزوز الدع

 س لل يكره بتري العربية مل  يكون ضادرا عليأا.

فيارا م  عوال املفصن م  سورة احلجراذ إىل هناية النازعاذ  اأضصروالارامة   الظأر . ت وين الارامة   الصبا والظأر 1
 .  الظأر لك  ياصر ضليال ع  الفجر

 إىل الناو. الشرحم  ضصار املفصن وقي م   واملترب.. التاصري   العصر 4

 واس  املفصن وقي م  عبس إىل الضحى.فيارا م  أ . وتوس أا   العشام.20

سض ترتيض املصحفا فال ينكسا وقو مكروه ياابله مندوبا وتكون األوىل أعةول مة  . ترتيض السور بني الرسعتني ذ22
 الثانية.ا ويكره ت وين الثانية

 . اهليئة املعروفة   الرسوا والسجود.21

ا واملاصود قنا التور ا واالفرتار قو أن يبس  رجلةه اليسةرى وينصةض اليمةا وزلةس والتور عندنا االفرتار  اجللوو:. 23
ى األرض وزلةس ب ليتيةه علةى األرض ق ينصةض رجلةه ب ليتيه على اليسرى. أما التور  يبس  رجله اليسرى وزعةن ف ة ه علة

خةريا أو ذةىت بةني السةجدتنيا فكلةه  أو اجللةوو للسةالم أو التشةأد األاليماا وقة ا سةوام   جلةوو الةرس  بةني السةجدتني
 ملندوب.ا واالفرتار   أي جلسة قو خالف ايكون بالتور 

 سرا:. الانوذ 23

 معان:الانوذ له 

ِنيًفا"  يكون دعا العبادة ساوله تعاىل َ  أرم ًة ق انًِتا ِلل ِه ح  ا َ  ِإبْمر اِهيم  ك   "أي عابدا له.النحن (121)ِإ
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 الم.فأمرنا بالسكوذ وهنينا ع  الك "( البقرة222)و قرومروا ِلل ِه ق انِِتين  "وضد يكون دعا السكوذ ساوله 

 عندنا ضنوتان مشأوران:

 ..." فيم  عافييف دنا فيم  قدييف وعافناقضنوذ الشافعية قو بدعام "اللأم ا

وعند املالكية " اللأم إنا نستعينل ونستتفر  ونستأديل ونؤم  بل وخننع لةل وخنلةع ونةرت  مة  يكفةر ا اللأةم إيةا  نعبةد 
 إن ع ابل بالكافري  ملح "  اجلدرمحتل وخنشى ع ابل  نرجوا دوتفولل نصلي ونسجد وإليل نسعى 

 كون سرا م  اإلمام واملأموم سواما ويستحض أن يكون ضبن الرسوا   الصبا ليلح  املسبوقا ويصا بعده.وي

لةه سةلفه الصةاوا واإلنكةار علةى  إنه بدعةا ألن سال ياال أو أو أن ترسه خ ر عظيما وال يصا أن ياال أن الانوذ واجض
لةه أجةر وال إنكةار ملة  أع ةاه  قةو معتةيف ألن لكةن دليلةها ومة  أخ ةأا ألنه خالف   االجتأةاد و قم إنكار على الشراأذد

إمنا اإلنكار على اخلالف الشال ال ي يصادم اإلمجاا أو الاياو اجللةي أو الةنص أو الااعةدة املتفة  عليأةاا أمةا مةا  اهلل أجراا 
 دون غريه. سان له مسوغ فال نتشن  على اجتأاد واذد

 ضن منه اإلنكار. العلمام( أي) ف اختالفأماجلأنا وم  عر   ويتلض عليهن سثري اإلنكار قو ضلين املعرفة ل ا جند أ

 .)الوس اين( وياصر األول ابه  فتا اهلليوالدعام الوارد ودا  ألن فيه الصالة اإلبراقيمية ا. ت وين التشأد الثاين22

 :والتشأد فيه أمراناللفظ   الصالة على الن  

 سنةا فم  ضال اللأم صن وسلم على حممد وعلى آله فاد أتى هبا. أن الصالة على الن    التشأد -

 وإتياهنا بالصيتة الواردة قو سنة أيضا. -

 ا أي يبدا جبأة اليمنيا فأو مستحض وقو دون السنة.. التيام  بالسالم26

على ذرفأةا األ ة  وتكةون ذافةة السةبابة إىل السةمام وحيةر  السةبابة  ينةا ومشةاال . حتريل السبابة   التشأد فتكون اليد 24
 اإلبراقيمية.وال حيرسأا   الصالة  وعلى عول التشأد
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َكر   المكروهات:ثم بدأ ب

 أنواا:. االلتفاذ وقو 2

  فاد يكون باخلدا وضد يكون بالرضبة وضد يكون بالصدر وضد يكون باجلسم وضد يكون بالادمني.

ق أو شةر   ةالابلةوتب ن الصالة بااللتفاذ إلا استدبر  اواألول أخف م  الثاين والثاين أخف م  الثالث لكنأا مكروقة مجيعا
 م  الشي ان. وااللتفاذ اختالو أااب بتسعني درجة عنأو غر  

  ضبلتةةه مةةا يشةةور النظةةر   حمةةن السةةجودا إال إن سةةان  همنةةه م لةةوب وألنةة ا. التتمةةيض ذةةىت ال يتةةوقم أنةةه يزيةةد اخلشةةوا1
 أو ينظر إىل حمرم وقو حبسض احلال.م  زخرف عليه 

ل ةالف لإال إن ضرأقا مراعةاة  )باحلمد هلل(االبسملة والتعول   الفاحتة   الفريضة ألهنا ليسيف آية وورد ابتدام الصحابة . 3
ةان  ر َسةوَل الل ةِه مل؟ ملةا ورد مة  أدلةة منأةا ذةديث ا ويكره دعةام التوجةه والتعةول افال يكره عند مالل ةة ا ض ال ةيْف: " س  ع ةْ  ع اِ؟ش 

ة  بِالت ْكِبرِي و اْلِار ام ِة ِب  ِي اْلع ال ِمين  ص ل ى اهللَ ع ل ْيِه و س ل م  ية ْفت ِتَا الص ال   " رواه أبو داوود.}اْلح ْمدر ِلل ِه ر 

احلمةد هلل  ةمةرا وعثمةانا فكةانوا يسةتفتحون بة" صلييف خلف النة  صةلى اهلل عليةه وسةلم وأيب بكةرا وع ضال:وذديث أنس 
 رواه مسلم.   أول ضرامة وال   آخرقا "}بسم اهلل الرحمن الرحيم  رب العاملنيا ال ي سرون 

 جر إن شام اهلل.أفلكن دليله ولكن 

 وىل.أما   النافلة فاد يكون جا؟زا جوازا مستوي ال رفني أو جواز خالف األ

 ملرجحني   امل قض يارأ البسملة.وضد سان املازري وقو م  ا

 إال إن عال ضيامه فيجوز أن يرواح بينأما.  االصالة يكره وال يب ن واذدة . الوضوف على رجن3

 إن سان لالعتماد.إال . اضرتان الادمني ساملايد 2

 .ويشتن املصلي . وجعن شيم   الفم ألنه يشور عليها والعلة قي التشويش سباضي ععام مثال أو أي شيم يشور6
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 ا وق ا يفرق فيه:افيأ. وسن ما يشوشه م  أشيام حيملأا أو يفكر 4

)أي ا إال املستنكا أما إن شل بسببه فيبرب على األضن االصالة وي أنساه ذال صالته ذىت خرج أعاديإن سان التفكر بدن
 األسثر.في رح ويبرب على  املوسوو(

 فيبرب على تكبرية اإلذراما أما   الشل   العدد فيبرب على األضن.  أما ال ي فكر   أمور آخرته ذىت نسي ذاله

 اخلشوا ماقو؟

اخلشةةةوا   الصةةةالة قةةةو التةةة لن هلل فيأةةةاا واالسةةةتكانة واخلضةةةوا " و ياةةةول ابةةة  رشةةةد   البيةةةان والتحصةةةين   سالمةةةه اجلميةةةن 
ناجاتةه إيةاه فيأةاا فمة  ضةدر األمةر ذة  باخلوف احلاصن   ضلض املصةلي باستشةعاره الوضةوف بةني يةدي خالاةه   صةالته وم

ضةةدرها ومل يفةةارق اخلةةوف ضلبةةها خشةةع   صةةالتها وأضبةةن عليأةةاا ومل يشةةتن سةةره بسةةواقاا وسةةكنيف جوارذةةه فيأةةاا ومل يعبةةث 
 1"بيده وال التفيف إىل شيم م  األشيام بعينه.

 املصنف: ق ضال

ِر  ِة نروٌر ع ِظيٌم ترْشمِرقر بِمِه قمرلرمو ِة فم ف مريْب قم ْلب مك  )ف ْصٌل: ِللص ل  َ ، ف مِ ذ ا أ تم ْيم   ِإل مى الص مل  اِشمعرو اْلمرص مليين  و ال  يم ن الرمهر ِإال  اْلخ 
مما، و اْشممت ِغل  ِبمرر اقم ب ممةِ  نْمي ا و م مما ِفيه  َِي ترص ممليي ِمممْن الممدُّ ك  ال مم ة  خرشرمموٌع و تم و اضرممٌع ِلل ممِه  م ممْوال  َ  الص ممل  ان هر ِلو ْجِهممِه و اْعت ِقممْد أ  سرممْبح 

ممماف ظ  ع ل ممم َيْكِر. ف ح  ٌل و تم ْعِظممميٌم ل مممهر بِمممالت ْكِبيِر و الت ْسمممِبيِح و الممم ِإْجمممل  مممجروِد و  ممموِع و السُّ ممما أ ْعظ ممممر بِاْلِقي ممماِم و الرُّكر ِتك  ف ِ نم ه  ى ص مممل 
تِ  َ  يم ْلع ممبر ِبق ْلبِممك  و ي ْشممغ لرك  ع ممْن ص ممل  ممْيط ا ممررِك الش  ِة أ نْمممو اِر اْلِعب مماد اِت، و ال  تم تمْ  َ ت ممى ي ْطِمممأ  قم ْلب ممك  و ي ْحرِم ممك  ِمممْن ل مم ك  ح 

ِر ِبس ب ِب اْلخرشروِع ِفي ه ى ع ْن اْلف ْحش اِء و اْلمرْنك  ا تم نمْ ِة، فم ع ل ْيك  ِبد و اِم اْلخرشروِع ِفيه ا ف ِ نم ه  مرر الص ل  يمْ ه ا، ف اْست ِعْن بِالل ِه ِإن مهر خ 
).  َ  مرْستم ع ا

                                      

 

د ذااه:  البياَ والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمساِل المستخرجةا)قة210اب  رشدا حممد ب  أمحد الارع  )املتوىف:  -1 
 .124ا  2ما جة 2411 -قة  2301لبنانا ال بعة: الثانيةا  –حممد ذجي وآخرونا الناشر: دار الترب اإلسالميا بريوذ 
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قةي ال  قة ه الكتةضالرتبيةة ا ولكة  تة  نةرى أن  رة مفيةدة ال أظة  أين آأ خبةري منأةاا فكالمةه   الوجةدان وسلماذ خمتص
وقة ا جةزم مة  التعلةيم اإلسةالمي  افا  على املعلومة الفاأية وإمنا تع ي تربية سلوسية   ميةدان املعرفةة الفاأيةة العلميةة تريب

بالنصا له واإلرشاد له والدعام له باليفسةة وبةالنفع له وتصحيا سلو  املتعلم فأي مراضبة لسلو  املتعلم م  ضبن شي ه وأستا
رسةةةالة    خضةةةرياأل فأةةة ا قةةةو ديةةةدن قةةةؤالم العلمةةةام الةةة ي   لكةةةون زمةةةام الفاةةةه والرتبيةةةة والسةةةلو    وضةةةيف واذةةةد ولإلمةةةام

 ا وقو تصوف الفاأام والعلمام ال ي فيه تربية علمية وسلوسية.التصوف

 مد نشأد أال إله إال أنيف نستتفر  ونتوب إليل.سبحانل اللأم وحب

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 
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  المحاضرة الثالثة عشرة

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
   ..وصحبه أمجعني...وبعد

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم.

، و ث  ) ِِ ه ا ع ل ى اْلورجرو ه ا أ ْربم ع ٌة ِمنمْ ْ د ى ع ل يمْ ع ةر أ ْحو ال  مرر تم ب ة  تمر بمْ ِة اْلم ْفرروض ِة س  ث ٌة ع ل ى ف ْصٌل: ِللص ل  ما ل  ، أ و لره  ِِ ااِلْسِتْحب ا
ِه اأْل ْربم ع مِة ع ل مى اْلِقي امر ِبغ ْيِر اْسِتن اد  ثرم  اْلِقي امر بِاْسِتن اد ، ثرم  اْلجرلرو ر ِبغ ْيِر اْسِتن اد ، ثرم  اْلجرلرو ر بِاْسِتن   َِ م اد ، ف التم ْرتِيمبر بم مْين  ه 

ه ا و   ال ة  ِمنمْ ِِ ِإذ ا ق د ر  ع ل ى ح  َْ يرص مليي  اْلورجرو : أ  ِِ ِهمي  ث مةر ال تِمي ع ل مى ااِلْسمِتْحب ا ترهر، و الث ل  ما ِبط ل مْ  ص مل  ال ة  درونم ه  ص ل ى ِبح 
ْنِبِه اأْل ْيم ِن، ثرم  ع ل ى اأْل ْيس ِر ثرم  ع ل ى ظ ْهرِِه،  َْكرور ِة ع ل ى ج  ث ِة اْلم  ِه الث ل  َِ مال    ِفمي اْلع اِجزر ع ْن ه  َْ خ  ث مِة ل مْم تم ْبطرمْل ف مِ  الث ل 

  َْ ِإ َِي ي ْسقرطر ِبسرقروِطِه، و  ةر اْلق اِدِر ع ل ى تم رِْكِه هرو  ال  َِي تم ْبطرلر ِبِه ص ل  ترهر، و ااِلْسِتن ادر ال  َ  ال  ي ْسقرطر ِبسرقروِطِه فم هرمو  ص ل  ا ك 
اِلًسما م ْكرروٌه، و أ م ا الن اِفل ةر فم ي جروزر ِلْلق اِدِر ع ل ى اْلقِ  َْ ي مْدخرل ه ا ج  اِلًسما، و ل مهر ِنْصم ر أ ْجمِر اْلق ماِِِم. و ي جرموزر أ  َْ يرص لييم ه ا ج  ي اِم أ 

ا بِِني ِة اْلِقي اِم ِفيه   َْ ي ْدخرل ه  .(ا فم ي ْمت ِنع  جرلروسرهر بم عْ و يم قروم  بم ْعد  ذ ِلك  أ ْو ي ْدخرل ه ا ق اًِِما و ي ْجِلأ  بم ْعد  ذ ِلك  ِإال  أ   د  ذ ِلك 

 الرتتيض   أرسان الصالة   رس  الايام والرسوا والسجود وغريقا فاال:بدأ قنا يتكلم على 

ا فالايةام   الفريضةة فةرض فة ن ترسةه ضةادرا ب لةيف صةالتها الايام م  األرسةان والفةروض   الصةالة املفروضةة دون املسةنونة -
 وترتيض الادرة ساآلأ:

سةةتنادا فةة ن اسةةتند إىل شةةيم لةةو أزيةةن لسةةا  وسةةان قةة ا االسةةتناد وضةةيف ضةةرامة الفاحتةةة ب لةةيف . أن يصةةلي ضا؟مةةا مةة  غةةري ا2
 صالته إن سان متعمدا.

 ففي ق ا ثالثة شروط:
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ويكةون  –أن يكون على شيم لو أزين لسا ا دعةا يكةون اسةتناده سليةا واعتمةادا تامةا.  –أن يكون   صالة الفرض.  -
 متعمدا   للل.  وأن يكون –  وضيف ضرامة الفاحتة. 

 في تن رس  وعليه تب ن الصالة ساملة ولو سان   آخر رسعة.

 أما إن سان ساقيا ب ليف تلل الرسعة فا .

 فعليه ترتيض اآلأ ترتيبيا شرعيا واجبا: اف ن سان ال يست يع الايام استاالال

 .أن يصلي ضا؟ما مستندا  . 2

 . ف ن عجز فليجلس مستاال.1

 .ف ن عجز ع  اجللوو مستاال فليستند مع اجللوو .3

 ب ليف الصالة.فادم متأخرا ف ن عجز ع  اجللوو فليصن مض جعاا وق ا واجض شرط ف ن خالف  .3

 االضطجاع:ترتيب 

    ووجأه إىل الابلة..يصلي مض جعا على جنبه األ2

 الابلة.وإال فمض جعا على جنبه األيسر مستابال . 1

 على ظأره ورجاله للابلة. وإال فمستلايا. 3

 .وق ه ترتيبأا مستحض ال واجض

 ه هبةة. قةة ه الرابعةةة ال يصةةا تاةةد أا علةةى أي صةةورة ياةةدر عليأةةا مةة  الثالثةةة السةةاباةا فةة ن عجةةز عنأةةا مجيعةةا فلةةه أن يةةأأ 3
 الرابعة وقي االض جاا على ب نه مستابال الابلة برأسه ووجأه.

ف ن عجز ع  الثالث الساباة وصلى مسةتلايا علةى ب نةه ومل  وإال ب ليف صالته. فأ ه ترتيبأا مع السابااذ وجوب شرعي
 يستابن الابلة بوجأه ورأسه ب ليف الصالة لعدم استابال الابلة.
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 ما هو االستناد وما معياره؟

 ضال قو ال ي يسا  بساوعه وإن مل يك  فمكروه.

 اد ارتكض مكروقا ويعيد   الوضيف.ف بساوط املستند إليه ال يسا و ند ساقيا أو عامدا إن استأما 

 .سما   تر  صالة الضحى  نافلة وترسه مكروه خالف األوىل و  النافلة االوضوف   السنة سنة وترسه مكروه -

بةدل جلةوو بةني  للتمييةز ألن الرتبع اجللوو امل لوب   النافلة أو   الفريضة عند العجز ع  الوضوف قو جلوو الرتبع. -
 واجللوو بني السجدتني. وجلوو التشأد اال ي سا    الفريضة الايام

 وعليه فبعد أَ يتم تشهد الوسط وهو جالأ جلسته وأراد االنتقال إلى الثالثة متى يكبر؟ 

   ذال الايام ضلنا بعد أن يستان ضا؟ماا وقنا يكيف بعد أن يستان مرتبعا.

 أساسي:مبدأ 

   مثال.فم  مل يست ع الرتبع زلس على سرسي  افرا؟ض الصالة ال تسا  إال عند العجز

 .أو جنض ويكره االستناد على امرأة أجنبية أو على ذا؟ض -

الةةت قةةي املسةةتحضا لكةة  قنةةا عنةةد ضةةول النافلةةة يصةةدق علةةى    تةةر  الايةةام   السةةن  والةةرت    النوافةةن مل  يةةز واملصةةنف -
   :اخلمس الزا؟د على الفريضةا والزا؟د على الفريضة يشمن السن 

  الرتبةة بالسةنت قةي دون السةنة   ونلح  الشفع بالوترا ورغيبةت الفجةر الة االكسوف –االستساام  –العيدان  –الوتر  -
 فناول يكره الصالة جالسا   الرغيبةا أما   الضحى فيكره خالف األوىل.

ابتةةدأقا مةة  ضيةةام وأسملأةةا جلوسةةا أو وز صةةالة النافلةةة مةة  جلةةوو سةةوام ابتةةدأقا مةة  جلةةوو وأسملأةةا سةة للا أو  ةةضةةال  -
 ألن الت يري   اجلملة ياتضي الت يري   األجزام وضد خةري   فاألمر واسعا وإن سان ظاقر سالمه خالف لللا العكسا

 فيلزمه ما التزمه وال زوز له خمالفته. الصالة ضا؟ما  زمأا أو إن ن ر إال أن يلتا الصالة ضا؟ما أوجالسا   غري الفرض
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 المعَور:    ا خ  إذ -

 أي إلا زال ع ر املع ور بالصالة على غري ضيام وجض عليه أن ينتان إىل احلالة الت يست يعأا أعلى منأا.

ال أي يةوم  إ ةام للفعةن فاة ا وقة ا يسةت يع النيةة أن يةأأ حبرسةة ولةو حباجبةها  ام  عجز ع  مجيع أعمال الصالة فاة  -
إمنةةا يالةةدون فيةةه الشةةافعيةا لكةة  ماتضةةى املةة قض ولةةيس نصةةه أن مةة  عجةةز عةة  مجيةةع األفعةةال إال  فيةةه نةةص للمالكيةةة يوجةةد

 ذرسة احلاجض ف نه زض عليه الصالة.

 م  عجز ع  الرسوا والسجود واجللوو فيصلي ضا؟ما ويوم  هلا إ ام. -

ة وم  ضدر على الايام واجللوو أومأ للرسوا م  ضياما ويوم  للسجود م  جلووا وأن - ور عمامتةه ولةو مل يصةن إىل يرفةع س 
 األرض ألنه يست يع لللا ألن عليه أن يأأ بكن ما يست يعه.

 لكنه ال يستطيع القيام بعد أَ يجلأ فبم يبدأ؟ )في بداية الصلة( من كاَ يستطيع القيام -

ف لا جلس ومل يست ع الايةام فأةو صةاذض  ا وإال ب ليف صالتهاألنه ضادر عليأا اضا؟ما ويكيف ويارأ الفاحتة ضا؟م ق ا يبدأقا
  جالسا.ع ر فيكملأا 

 رذ   الصالة بالب الن.فالرس  مبدأ أساسي ال  ك   اوزه مع الادرة وإال أث  

ع  عمران ب  ذصةني رضةي اهلل عنةها ضةال: سانةيف يب بواسةريا فسةأليف النة  ذديث  قنا ورود املريض العاجز األصن فيه -
فأ ا الب اري. « صن ضا؟ماا ف ن مل تست ع فااعداا ف ن مل تست ع فعلى جنض»صلى اهلل عليه وسلم ع  الصالةا فاال: 

 .ذسض احلال يرتض االست اعة واملناط مرتب  به

 ضال:

م   َي مة  أ ي مام  فم ل مْيأ  ِبمرف مريا  ف ْصٌل: ي ِجبر ق ض اءر م ا ِفي ال  خ ْمس 
ِة ِمْن الص ل و اِت و ال  ي ِحلُّ التم ْفرِيطر ِفيه ا، و م ْن ص ل ى كرل  يم ْوم 

مم ممف رِي ًة ق ض مماه ا س  ان ممْ  س  َْ ك  ِإ ان ممْ  ح ض ممرِي ًة ق ض مماه ا ح ض ممرِي ًة، و  َْ ك  َ  ِحممين   ف رِي ةً و يم ْقِضمميه ا ع ل ممى ن ْحممِو م مما ف اتم ْتممهر ِإ مما ممو اٌء ك  س 
َيْكِر، و اْلي ِسميرر اْلق ض اِء ِفي ح ض ر  أ ْو س ف ر . و التم ْرتِيبر بم ْين  اْلح اِضمر تم ْيِن و بم مْين  ي ِسميِر اْلف و اِِمِ  م مع  اْلح اِضمر ِة و ا ِجمٌب م مع  الم
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ما، و ي جرموزر اْلق ض ماءر ِفمي  أ ْرب عر ص ل و ات  ف م ْدن ى، و م ْن ك ان ْ  ع ل ْيِه أ ْرب عر ص ل و ات  ف م   ه ا قم ْبل  اْلح اِضر ِة و ل ْو خ ر ج  و قْمتمره  ق لُّ ص ل 
َ  و ال  ي جرموزر ل مهر إِ  نم ف ملر م مْن ع ل ْيمِه اْلق ض ماءر و ال  يرص مليي الضُّمح ى و ال  ِقي مام  ر م ض ما . و ال  يم تم  ال  الش مْفعر و الْمو تْمرر و اْلف ْجمرر كرلي و قْم  

َْ يرص مملُّوا ج م اع ممًة ِإذ ا اْسممتم و ْت ص ممل  و الْ  ممْن ع ل ممْيِهمر اْلق ض مماءر أ  َِ و اْلخرسرمموفر و ااِلْسِتْسممق اءر، و ي جرمموزر ِلم  ا تمرهرْم. و م ممْن ن ِسممي  ِعيممد 
). ق ى م ع هر ش كٌّ ًدا ال  يم بمْ  ع د د  م ا ع ل ْيِه ِمْن اْلق ض اِء ص ل ى ع د 

 فاال: يتكلم اآلن ع  الفوا؟يف وضضا؟أا

 ال مة.  م فاته وضته ليسا  الاضام قو استدرا  ما -

 أما الفا؟تة فأي الت ترسأا املكلف ذىت خرج وضتأا بال ع ر سالنوم والنسيان والتفلة. -

 القضاء:حكم  -

مجأةور العلمةةام علةةى أن الصةالة إلا فاتتةةه متعمةةدا ف نةه زةةض عليةةه الاضةام. وورد احلةةديث عةة  النة  صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم   
َكري ا ف ن اهلل ياول: «إلا رضد أذدسم ع  الصالةا أو غفن عنأاا فليصلأا إلا لسرقا» والناسي:النا؟م   }أقمم الصملة لم
 " رواه مسلم.14طه: 

ِمِنين  ِكت ابًا م ْوقروتًا "الظاقرية ال ي  اعتيفوا ظاقر آية  واجلمأور قنا ماابن ْْ ة  ك ان ْ  ع ل ى اْلمر َ  الص ل  فحدد " ( النساء112)ِإ
 أوهلا وآخرقا وضد ظأر عرفاقا ف ن ترسأا متعمدا؟

ج إىل دليةن جديةد وأمةر أوال وردنا ذديث الناسي والنا؟م ق ا فألزمأم بالاضاما أما العامد فعلى م قض املتكلمني ت  تتا 
 جديدا ألن الشرا سكيف ع  العامدا فأو لسر وضتأا ولسر الناسي والنا؟م وسكيف ع  العامد.

 جلأ العلمام قنا إىل االجتأادا فبأيأما يلح ؟

 اضةام.جام األمر بالاضام باملع ور فأو م  باب األوىل لتري املعة ور الة ي قةو املتعمةد فأةو أوىل بالمجأور العلمام ضالوا إلا 
لكةة  قةة ا  ألهنةةا عنةةدقم سالصةةالة ضبةةن وضتأةةاا إال الظاقريةةة فاةةالوا ال ياضةةيا بةةن نةةازا بعضةةأم   ضبوهلةةا أصةةال عنةةد الاضةةام.

 عليه اجلمأور. خالف ما
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 صفة القضاء: -

إلا رضةد أذةدسم عة  الصةةالةا أو »حلةديث  وعلةى صةفتأا الةت تعلاةيف هبةاا )أي ضضةام الصةالة( مةام مالةل ضةال بةالوجوباإل
ألهنةا وجبةيف عليةه سةفرية وقةو  ا  احلضةر سةانفلو وجبيف عليه سفرية ضضاقا سةفرية ولةو  ا «غفن عنأاا فليصلأا إلا لسرقا

فةة ن ضضةةى الليليةةة   النأةةار صةةالقا جأريةةة سمةةا تعلاةةيف ب متةةها فتصةةلى الفا؟تةةة علةةى الوجةةه  والعكةةسا الةة ي ثبةةيف   لمتةةها
 جأرية. وأسرية اوذضريةأسوهنا سفرية ال ي ثبتيف به م   

 الفواِ :الترتيب بين الحاضرتين وبين  -

يسةةري وأن السةةتة سثةةري ال )مةة  الاةةدر( صةةلواذ مةةاقو اليسةةري؟  اتفاةةوا أن األربةةع الرتتيةةض مةةع يسةةري الفوا؟ةةيف واجةةضا لكةة  -
 فأحلاأا بعضأم هب ا وبعضأم هب ا.واختلفوا   اخلمسة 

 مثال: -

وجض ترتيض ق ه الفوا؟ةيف فيبةدأ بةاألول فةاألول فريتبأةا  )الفوا؟يف(ا وضد فاتته أربع صلواذ وقي يسري م  أراد صالة الظأر
 وقو م  املبالتةا وق ا قو األصن. اولو خرج وضيف احلاضرة

ةة  امةةع اإلق إن سةةان متعمةةدا مجيعةةا لةةو ضةةدم احلاضةةرة علةةى الرتتيةةض صةةحيف صةةالتهفرعي؟ الا قةة ا وجوبةةاا قةةن قةةو وجةةوب ش 
 وجوب غري شرط وإال لب ليف صالته قنا.فأو إلن ال

 ليف الصالة له وهلم إن مل يست لفا فيا ع ويصةلي الظأةر ق أما إن سان إماما   العصر ق ت سر أنه مل يصن الظأر ب -
 مأموما.يلح  اجلماعة إن أدرسأا فبدأقا إماما وختمأا 

وقةةةو قنةةةا مةةة  مسةةةاجني ذةةةىت ال ي عةةة    اإلمةةةاما بالنسةةةبة للمةةةأموم عليةةةه أن يتمةةةادى مةةةع اإلمةةةام مةةةع أن صةةةالته باعلةةةةا  -
 اجلماعةة وباحملافظةةاإلماما بن ذىت م  ت سر احلدث وقو مأموم خرج على قيئة الراعفا وق ا سلةه مة  احملافظةة علةى ذيةاة 

 شاأا.وعدم على قيبة اإلمام 

متةة سرا ب لةةيفا علةةى خةةالف  ن ضةةدم األخةةرية عامةةدا أةةا ترتيةةض واجةةض شةةرعيا فةةوقةة ا   مشةةرتست الوضةةيف ألن الرتتيةةض بين
 الناسي فمع ور.



بانتظار مراجعة د. وليد شاويش 

 للتفريغ

 دتفريغ شرح متن األخضري للدكتور وليد شاويش                                                            قام بالتفريغ: محمد الغافو 

 

)87( 

   

فرتتيبةةه بينأمةةا  اسمةة  مل يصةةن العصةةر واملتةةرب  ةاال تب ةةن األخةةري مشةةرتست الوضةةيف فالرتتيةةض بينأمةةا واجةةض لكةة  أمةةا   غةةري 
 .)شرعا( ارتكض منأيا آقواجض لكنه ليس بشرط صحةا فتصا صالة املترب ضبن العصر لك  

 ق يأأ بالفوا؟يف.فما فوضيف فيبتد  باحلاضرة  ستة اأما إن سانيف الفوا؟يف سثرية -

فواجةةض شةةرعي ترتتةةض عليةةه  مشةةرتست الوضةةيفاحلاضةةرتني إال    رتتةةض علةةى فواتةةه الةةب النيفالرتتيةةض واجةةض غةةري شةةرعي فةةال 
 .وضادرا  على الرتتيض لاسرا  أي صحة الصالة إن سان متعمدا 

 الفاِتة:ل من عليه تنفُّ  -

ولةو   وضةيف سراقةة أو ذرمةة  ارة بالفوا؟ةيففعليةه املبةاد اعليه فوا؟يف   لمته الاضام: أي م  وجبيفضال وال يتنفن م  عليه 
 اا أو الشةل   الةرت  مة  عدمةه أي قةن صةالق ا إال إنْ ع فيةهولو اإلمام على املنيفا فاضام الفوا؟يف ال يوجد هلةا وضةيف متتنِة

 الرت  صلى   أي وضيف وإال فال. الذتمال وضوعأا نافلةا ف ن تيا  افال ياضيأا   وضيف النأي

وق ا خ أا ألنه لو صلى ألف ألف نافلة ملةا أغنتةه عة  الفريضةةا بةن  املكتوبة وال ياضي بعض الناو اليوم يكثر م  النوافن
 سةةوفاالستسةةاام واخلو والعيةةدان  والشةةفع معةةه لكراقةةة الةةوتر بواذةةدةا إال رغيبةةة الفجةةر والةةوترذةةىت صةةالة رمضةةان والضةةحىا

أي النفةةن  (وال يتنفةةن)نوافةةنا وقةةو ضةةال بوليسةةيف  فأةة ه سةةن  يصةةليأا مةةع الاضةةام الةة ي   النأةةار الةة ي زتمةةع لةةه النةةاوا
 ينشةتن بةه عة  الاضةام قةو الكسةوف الة ي يصةليه النةاو   بيةوهتم فةرادى فةالو أما اخلسوف الليلي للامر  اامل ل  املندوب

 .ألنه نافلة

أمةا إن سانةيف فا؟تةة ورام ذاضةرة  افيؤم بعضأم بعضا الوا مجاعة إن استوذ عني الصالةوزوز مل  عليأم الفوا؟يف أن يص -
 مع اإلمام فال تصا وقي باعلةا لعدم احتاد عني الصالة.

 وم  نسي عدد ما عليه م  فوا؟يف صلى عددا زتأد فيه ذىت يتلض على ظنه أنه أسملأا. -

 ما معيار االجتهاد في القضاء؟

قة ا استحسةان ا و منأم م  ضةال مة  صةلى سةن يةوم يومةان لةيس دفةرطو ا يوم مخسة أيام فليس دفرطضال وم  صلى   سن 
 .اأو لتوي اشرعي ام  العلمام وال  د له حتديد
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م إال حباجةة ضةرورية أو علةم ضةروري فاة ا وقةو مةا جةام عة  اإلمةام فم  عليأا صالة مفروضة فا؟تة فةال ينشةتن عة  الاضةا
ا أما أن يصلي سن يةوم يةوم أو مخسةة أيةام فلةم يالةه اإلمةام على الاضام دون توان ودون تفري  بادرة  املدونة فاال يلزمه امل

 لك  استحسنه العلمام بعده.

 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 
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 المحاضرة الرابعة عشرة

التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت 
 ..وصحبه أمجعني...وبعد

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم...

ٌِ ِفي الس ْهِو:  ب ا

ِة سرمن ٌة،  ، و سرجرودر الس ْهِو ِفمي الص مل  مر  مهًُّدا آخ  ْيِن ي زِيمدر بم ْعمد هرم ا ت ش  ماِم الت ش مهُّد  ِم بم ْعمد  ت م  َِ قم ْبمل  الس مل  ت ا َِ س مْجد  ف ِللنمُّْقص ما
ًة أرْخر ى، و م ْن نم ق ص  و ز اد   ِم يم ت ش ه در بم ْعد هرم ا و يرس ليمر ت ْسِليم  َِ بم ْعد  الس ل  ت ا ِم، و م مْن ن ِسمي  س ج د  قم ْبل  او ِللزيي اد ِة س ْجد  لس ل 

َْ ط ال  أ ْو خ ر ج  ِمن  اْلم ْسِجِد ب ط ل  السُّجرودر  ِإ َ  ق رِيًبا، و  ا َْ ك  َْ  السُّجرود  اْلق ب ِلي  ح ت ى س ل م  س ج د  ِإ ةر م ع مهر ِإ  و تم ْبطرلر الص مل 
ِه سرن ن  أ ْو أ ْكثم ر  ِمْن ذ ِلك  و ِإال  ف ل  تم   َ  ع ل ى ث ل  ا .ك  هر و ل ْو بم ْعد  ع ام   ْبطرلر. و م ْن ن ِسي  السُّجرود  البم ْعِدي  س ج د 

 .حتدث قنا ع  السأوا والسأو قو ال قول ع  الشيم حبيث لو نبه بأدى تنبيه تنبه -

 تنبيه.بأدى  ع  الشيم لكنه ال يتنبه أما النسيان فأو ال قول

 املراضي:ضال   

 م   السأو له استنان.والعل :: نسيانزوال ما علم ضن 

 ضال وسجود السأو   الصالة سنةا وق ا ال يعرب أن ترسه ال يب ن الصالة سما سنرى.

 :أضسام ثالثةوالسجود على ذسض احلال وقو على 
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  الناصان:إما أن حيصن  -

الفضةةا؟ن سةةالانوذ ا أمةةا ا أمةةا الفةةرا؟ض فةةال زيفقةةا السةةجودسةةجدتان ضبةةن السةةالم وبعةةد متةةام التشةةأد السةةن  ناصةةانلوقنةةا 
 واأللسار   الرسوا والسجود فال يسجد هلا.

 مر:والسن  قنا إما املؤسدة أو الكيفى وقي مثانية سما 

 تاءاَ عد السنن الثماَ. كَا:سيناَ شيناَ جيماَ  

  والتسميع.التكبري التامان:ا اجللوو للتشأد واجلأر اجليمان: االتشأدان بارامهتما الشينان: ااإلسرار والسورة السينان:

 .الشأادتنيالتشأد ولفظ صيتة و اجللوو  سن :والتشأد فيه ثالث 

صةةةلى لنةةةا رسةةةول اهلل صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلم رسعتةةةني مةةة  بعةةةض »وقةةة ا دليلةةةه عنةةةد مسةةةلم عةةة  عبةةةد اهلل ابةةة  حبينةةةةا ضةةةال:  -
سةجدتني وقةو جةالسا ضبةن الصلواذا ق ضام فلم زلسا فاام الناو معها فلما ضضى صالتها ونظرنةا تسةليمه سةيفا فسةجد 

 «التسليما ق سلم

أن السالم ال يكون إال بعةد  وقيفيها وقو حلكمة  بعد السجدتني وال ي ين وتكره اإلعالة بتشأد ضصري فاال ق يتشأد -
علةى نظةم  ذفاظةا تشةأدتشأد وليس م  فعن الشارا السالم بعد السجود مباشرة   عموم الصالة فناسض أن يكون بعةد 

 الصالة.

ق يسةجد لةه م  احلكمة أن جعن السجود آخر الصالة ال بعد السأو مباشرة ليجمةع سةن مةا  كة  أن ياةع فيةه مة  سةأو و 
 ا ولو سجد لكن سأو بعده لتتري من  الصالة ونظامأاا فأو ذفاظ على قيئة الصالة وضب أا.مرة واذدة

 أما إن سان ضد زاد   الصالة: -

 أخرى تشأدا ضصريا ق يسلم مرة أخرى.ضال يسجد بعد السالم ق يتشأد مرة 
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الظأةر مخسةاا فاةالوا: أزيةد  ل: صةلى النة  صةلى اهلل عليةه وسةلمعبةد اهللا ضةا وق ا دليله مارواه الب اري ومسلم مة  ذةديث
فثةةةا رجليةةةه وسةةةجد سةةةجدتني" فةةةدل أهنةةةا بعةةةد السةةةالما وقةةةو تةةةرغيم  اضةةةالوا: صةةةلييف مخسةةةا« ومةةةا لا »  الصةةةالة؟ ضةةةال: 

 للزيادة   الصالة. نا وليسللشي ا

 الصالة:الثالثة إن زاد وناص    -

 فادم على البعدي. الشي ان رتغيمالبعدي لو  جليفان ناص الصالةا ألن السجود الابلي يسجد ضبن السالمضال 

ومعيةةار الاةةرب قةةو أال يبتعةةد عنأةةا بةةأن يفصةةن  بلةةي للةةناص ذةةىت سةةلم سةةجد بعةةد السةةالم إن سةةان ضريبةةااضةةال ومةة  نسةةي الا  
أما بفاصن سأسن أو سثرة سالم أو مس جناسةا أو خرج م  املسجدا ومعيةار ال ةول عةر  فمة  سةان ال زال يسةبا وياةرأ بين

مةةةزح أو ضةةحل أو اسةةةتدبر الابلةةةة فأةةو فاصةةةن عويةةةنا فلةةو سةةةلم وخةةةرج  وأا أمةةا إن تكلةةةم الاةةرآن أو يةةةدعو فةةال يعتةةةيف عةةةوال
 السجود. نع  فاصن مؤثر م  املسجد فأ ا مباشرة 

 الصلة؟هل يعيد رج من المسجد وابتعد عن الصلة ف َ خ

 ف ن سان ملا قو أضن صحيف صالته بال سجود. اأبدا   ف ن سان سببه تر  ثالث سن  فأسثر فيعيد الصالة

 وق ا سله   الابلي. اللسأو إلا تر  الابلي وسان لرتسه ثالث سن  فأسثر وإال فالفيعيد إلن 

إال  ويسةجدقا   أي مكةان نه ترغيم للشي ان ال جليف الصةالةدونه ألجده ولو بعد عاما فالصالة ساملة أما البعدي فيس -
  اجلمعة إن سان مسبوضا وذصن له تر  ملا يوجبه فيجةض عليةه أن يةأأ هبةا   املسةجد اجلةامع ألن صةالة اجلمعةة زةض هلةا 

 أن تكون   املسجدا فيسجد   أي مسجد سان. 

 ضال:ق 

َر السُّمو م    ما. و م مْن نم ق مص  اْلف ض ماِِل  ف مل  سرمجرود  ع ل ْيمِه. و ال  ي كرمو ه  جرودر اْلق ب ِلميُّ ِإال  ْن نم ق ص  ف رِيض ًة ف مل  يرْجزِيمِه السُّمجرودر ع نمْ
. ْيِن ف م ْكثم ر   لِتم ْرِك سرن تم 
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ةر ف ل  سرجرود  ل ه ا ِإال  السير  و   مر  ِفمي السيمري و أ م ا السُّن ةر اْلو اِحد  ِم، و م مْن ج ه  ْهمِر س مج د  قم ْبمل  الس مل  مر  ِفمي اْلج  ، ف م ْن أ س  اْلج ْهر 
ْيِن س اِهًيا س ج د   ِم، و م ْن س ل م  ِمْن ر ْكع تم  ِم، و م ْن ت ك ل م  س اِهًيا س ج د  بم ْعد  الس ل  ِم.س ج د  بم ْعد  الس ل    بم ْعد  الس ل 

ِة ِمثْمل ه ا ب ط ل ْ . و م ْن ز اد  ِفي ِم و م ْن ز اد  ِفي الص ل  ِة ر ْكع ًة أ ْو ر ْكع تم ْيِن س ج د  بم ْعد  الس ل   الص ل 
ضال وم  ناص فريضة فال ززيه السجود سما ضلنا ألن الفرا؟ض ال زيفقا سجود السةأوا وتةر  الفضةا؟ن أيضةا ال سةجود لةه 

 .فال ش  عليهإن سجد بعدقا  وم  سجد له ضبن السالم ب ليف صالتها أما

 متى يجب السجود القبلي؟ -

ألن التكبةرية الواذةدة برت  سنتني فأسثرا أما دوهنةا فةالا فمة  تةر  تكبةرية واذةدة فةال يسةجد فة ن سةجد هلةا ب لةيف صةالتها 
ابتعةةاده مل أمةةا إن تةةر  تكبةةرية وتسةةميعة سةة  لةةه أن يسةةجدا فةة ن نسةةي ذةةىت خةةرج وعةةال ا خفيفةةة والتسةةميعة الواذةةدة سةةنة
 يسجد وال تب ن صالته.

 .أبدا   ب ليف وأعاد د  عَ أما إن تر  ثالثا ونسي السجود ق ت سره بعد السالم ف ن سان م  ضريض سجد وإن بة  

واجلأةر  فيأةا للسةأو ولةو ترسأةا مةرة واذةدةا لك  ننتبه قنا إىل السر واجلأرا فالسر واجلأر   الفاحتة سنة مسةتالة يسةجد -
 ضبله. والثاينول بعد السالم األناصا فيكون سجود  يادةا والسر فيما زأر فيهفيما يسر فيه ز 

  رسعةة واذةدة  اجلأةر هبةا و  الةرسعتني سةنةا أي لةو تةر  ةا   الرسعة الواذدة فضةيلفيأفالسر واجلأر بعد الفاحتة أما السورة 
 الةرسعتني   تةر  اجلأةر هبةاا ف ن صالته ب ليفلرتسأا قناا ولو سجد  فضيلةألنه تر   جأر هبا   األخرى فال سجود عليهو 

 علةى الرتتيةض الة ي سةب  ضبن السالم إن تر  معأا سنة أخرىا ويسةجد بعةد السةالم إن تةر  السةر فاد تر  سنة يسجد هلا
   بيانه

 اوالن مشأورانا فا أما إن تر  سنة   الصالة عمدا   -

   تعليق إسماعيل علي:

"ضوله )وقن برت   ما نصه (2/303)ضال حممد باي بالعامل   "إضامة احلجة بالدلين شرح على نظم ب  بادي مل تصر خلين" 
سةةنة عمةةدا  ب ةةن( أي وقةةن تب ةةن الصةةالة بتعمةةد تةةر  سةةنة مؤسةةدة متفةة  عليأةةا داخلةةة   الصةةالة ومثلأةةا سةةنتان خفيفتةةان 
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 وضةةال ابةة  رشةةد حمةةن اخلةةالف السةةنة الواذةةدة وأمةةا األسثةةر فرتسةةه عمةةدا  داخلتةةان مةة  فةة  أو إمةةام أو ال تب ةةن سمةةا ضةةال سةةند 
 نه إمنا شرا جليف السأو وق ا متعمدا نعم يستتفر اهلل.مب ن اتفاضا  وال سجود أل

وضوله )خلف( أي خالف   التشأريا األول الب  سنانةة وشةأره ابة  رشةد والل مةيا والثةاين ملالةل وابة  الااسةم رمحأةم اهلل 
ع ةةام اهلل وضةةعف األول ابةة  عبةةد الةةيف وشةةنع عليةةه الاةةرع  وضةةال: إنةةه ضةةعيف عنةةد الفاأةةام ولةةيس لةةه ذةةظ مةة   وشةةأره ابةة 

 النظر وإال مل يك  بني السنة والفرض فرق". انتأى    

 ما حد السر والجهر؟ -

نظةر للسةر ال للجأةر ا فأنةا الإليةه ممة  يليةه يصةتيومة   أعلى السر ذرسة الشةفتني واللسةان بةاحلرفا وأدنةاه أن يسةمع نفسةه
والفةرق  اعاله صوتا ألنه سيصري جأةرا عنةدقاوأدناه أي أضن شيم   السر قو أ فالسرية واضحة فيها تافأعاله أي أضله صو 
 بينأما بسي  جدا.

 :فيها الكلم -

عر  حبيث لو إال أن يكثر فتب ن الصالةا وال يوجد حتديد شرعي حلد الكثرة بن قو  إن تكلم ساقيا سجد بعد السالم -
 . رأه ش ص ذسبه ال يصلي

 .ولو بنفت م  دون ذرف عامدا ب ليف صالتهتكلم وإن  -

 تب ن ألن الصالة فرض عني وال ع ر للجاقن فيأاا فاجلاقن يلزمه التعلم.فواجلأن سالعمد  -

 .مالسال ل ا يسجد بعد افاد زاد معتادا  متام صالته ساقيا   أو أسثر أو أضنوم  سلم م  رسعتني  -

 سهوا:مقدار الزيادة في الصلة 

 عةةدد رسعةةاذمةة  زاد   صةةالته رسعةةة أو رسعتةةني سةةأوا ق تةة سر سةةجد هلةةا بعةةد السةةالما إال أن تكةةون الرسعتةةان قةةي مثةةن  -
وتب ن دجرد رفع الرأو مة  رسةوا الثامنةة ا عدد رسعاهتاالصالة سما   الصبا فتب نا وتب ن سن صالة زيد فيأا سأوا دثن 

 الثنا؟ية. والرابعة   ا الرباعية  
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املترب فظاقر سالمه أهنا مثلأا تب ن بالرفع م  رسوا السادسةا لك  ق ا خالف املشأورا والصةحيا أهنةا وقي أما الثالثية 
 تزيد هلا أربعا فلو رفع رأسه م  رسوا السابعة ب ليف.

 سفرية أم ذضرية رباعية؟ قن الزيادة   السأو على ضعفأا ا  صالة السفر مل  يصليأا ضصرا -

 قنا االعتبار باألصن فتب ن بزيادة أربعا أي بالرفع م  رسوا السادسة.

 وقنا ال فرق بني إمام ومأموم.

 قال:ثم 

َِ ك ت ح قُِّقِه. ف م ْن ش ك  ِفي ر ْكع م) تِِه أ ت ى ِبم ا ش ك  ِفيِه، و الش كُّ ِفي النمُّْقص ا ما ة  و م ْن ش ك  ِفي ك م اِل ص ل  ة  أ ت مى ِبه  أ ْو س مْجد 
َْ ط مال  ب ط   ِإ َ  ق رِيبًما و ال  سرمجرود  ع ل ْيمِه، و  ا َْ ك  ِم س ل م  ِإ َْ ش ك  ِفي الس ل  ِإ ِم، و  ترهر. و اْلمرو ْسمو  ر و س ج د  بم ْعد  الس ل  ل مْ  ص مل 

رركر اْلو ْسو س ة  ِمْن قم ْلِبِه، و ال  ي ْمِتي ِبم ا ش ك  ِفيِه و ل   مر  يم تمْ . و م ْن ج ه   َ ِم س و اٌء ش ك  ِفي زِي اد ة  أ ْو نمرْقص ا ِكْن ي ْسجردر بم ْعد  الس ل 
 و ل ِكن هر يرْكر هر ع ْمدرهر( ِفي اْلقرنروِت ف ل  سرجرود  ع ل ْيهِ 

 ضال:

ن حلةديث أيب ال ي يشل   سمال صالته فعليه أن يأأ دةا شةل فيةها فمة  شةل قةن صةلى رسعةة أو اثنتةنيا بةا علةى األضة
إلا شل أذدسم   صالتها فلم يةدر سةم صةلى ثالثةا أم أربعةاا »سعيد اخلدريا ضال: ضال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

فلي رح الشل ولينب على ما استيا ا ق يسجد سجدتني ضبن أن يسلما ف ن سان صةلى مخسةا شةفع  لةه صةالتها وإن سةان 
 «نصلى إمتاما ألربع سانتا ترغيما للشي ا

 على األضن. يكون فالبنام

اسةتوام ال ةرفني بةني  والشةل قةوباملشكو  فيها  أو   الرسوا با على األضن وأتى فم  شل   سجوده واذدة أو اثنتني -
  م وال عيفة به.الفعن وعدمها ف ن ضال أضن فأو وقْ 
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و  الصالة ال مة مشتولة به ياينةا لة ا زةض التةيا  مة  أدا؟ةه بنسةبة ساملةةا فمة  وجةد اإلمةام راسعةا وحلاةه   الرسةوا وشةل 
 .إلتام الرسعةقن استوى معه أو ال ولو بنسبة تسعني   املا؟ة أنه أدر  وعشر   املا؟ة أنه مل يدر  فيجض 

د لها ألنه إما أنه مل يسلم فأ ا سالمأاا وإن سان ضد سلم فأو خارج ا وال يسجوإن شل   السالم سلم إن سان ضريبا   -
 عنأا.

 وعليه اإلعادة أبدا. ب ليف صالته خبروجه م  املسجد أو مالبسة أجن  عنأاوإن سان بعيدا 

يلتفةيف فأ ا عليةه عةرح الوسةواوا ويبةرب علةى االسثةر وال ة سن يوما سةا وقو م  تأتيه الوسو سواملوسو و عليه تر  الوسو  -
 . أرغمها سوام شل   زيادة أو ناصان وسوو له سلماو ا لك  يسجد بعد السالما ألن ال ي أهلاه الشي ان له

 لكنه يكره تعمد اجلأر به. اوم  جأر   الانوذ   الفجر فال سجود عليه -

 ضال:ق 

ْيِن اأْل ِخيمر تم ْيِن ف مل  سرمجرود  ) مل م  و هرمو  ِفمي و م ْن ز اد  السُّور ة  ِفمي المر ْكع تم  مِمع  ِذْكمر  مرح م مد  ص مل ى الل مهر ع ل ْيمِه و س  ع ل ْيمِه، و م مْن س 
اِلًسا، و م ْن  َ  س اِهًيا أ ْو ع اِمًدا أ ْو ق اًِِما أ ْو ج  ا ِة ف ص ل ى ع ل ْيِه ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه، س و اٌء ك  قم ر أ  سرور تم ْيِن ف مم ْكثم ر  ِفمي ر ْكع مة  الص ل 

اِم السُّور ِة ف ل  ش ْيء  و   ة  أ ْو خ ر ج  ِمْن سرور ة  ِإل ى سرور ة ، أ ْو ر ك ع  قم ْبل  ت م  تِِه  اِحد  مار  ِفمي ص مل  ، و م مْن أ ش  ِميِع ذ ِلك  ع ل ْيِه ِفي ج 
 بِي ِدِه أ ْو ر ْأِسِه ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه(

  هنا يعدد ما ال يسن له فيه السجود:

وإن سان يكره لةه للةلا ألنةه لةيس عليةه العمةنا وإن سةان مة   الرابعة فال شيم عليه وأ  الثالثة  قاارأيأن زيادة السورة ب -
 .األلسار الت قي م  جنس الصالة

 ويةتلفظ هبةا سةرا  أو   نفسةهم  سع اسم الرسول صلى اهلل عليه وسلم فصلى عليه فال شةيم عليةه وإن تعمةدها  وس لل -
 .كمأا   صالة اجلمعةا وقو مع الكراقةوال يكثر م  للل وقو ذ

 .ال شيم عليه وإن سان يكره له للل أيضاف بعد الفاحتة  رسعة واذدة  سورةضرأ أسثر م  وم   -
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أسملأةا أو مل يكملأةاا ال يسةجد ويكةره لةه للةلا إال فيمةا آخرقةا سةجدة سةاألعراف فياةوم  ةاالنتاال م  سورة إىل سةور  -
 ويارأ ليكون الرسوا بعد ضرامةا وس لل يسما به   الوترا وق ا ذىت ال خيالف نظم الارآن.

 وال شيم عليه لو رسع ضبن متام السورة مع الكراقة. -

 راقة.اإل ام بالرأو أو يده فال شيم عليه مع الك -

 ضال:ق 

َ ك  ) َر، و م مْن ت م َ  ع اِممًدا ف الظ ماِهرر الْمبرْطل  ما َْ ك  ِإ ِم، و  ر  السُّمور ة  بم ْعمد  اْنِحن اِِمِه ِإل مى و م ْن ك ر ر  اْلف اِتح ة  س اِهًيا س مج د  بم ْعمد  الس مل 
ْهمم ممر  أ ْو اْلج  َ ك ر  السي مما، و م ممْن ت مم ه  َ  ذ لِممك  ِفممي السُّممور ِة و ْحممد ه ا الرُّكرمموِع ف ممل  يم ْرِجممعر ِإل يمْ مما َْ ك  ر  قم ْبممل  الرُّكرمموِع أ ع مماد  اْلِقممر اء ة ، ف ممِ 

َْ ف ات  بِالرُّكر  ِإ ِم، و  ِة أ ع اد ه ا و س ج د  بم ْعد  الس ل  َ  ِفي اْلف اِتح  ا َْ ك  ِإ ْهمِر قم ْبمل  أ ع اد ه ا و ال  سرجرود  ع ل ْيِه، و  مْرِك اْلج  وِع س ج د  لِتم 
ِة أ ِو السُّور ِة و ْحد ه االس   َ  ِمن  اْلف اِتح  ا ِم س و اٌء ك  ِم و لِتم ْرِك السيري بم ْعد  الس ل   (ل 

 زيادة. ة سأوا يسجد له بعد السالم ألنهتكرار الفاحت -

 نةةه رسةة لكةة  زيادهتةةا عمةةدا ضةةال الظةةاقر الةةب الن وقةة ا خةةالف املعتمةةد   املةة قضا واملعتمةةد تكرارقةةا ال يب ةةن الصةةالة أل -
 فضيلة.ا أو تعمد السجود لنسيان يب لأا سزيادة رسوا أو سجودأو ال ي فضويلا أما زيادة الرس  الفعلي 

 فال يرجع إليأا. تدار ا وإن سان بعد االتنامللرسوا وم  نسي السورة فم  ت سرقا ضبن االتنام  -

 رسعةةةا فريجةةع ويصةةلاا وال يسةةجد لةةه إن سةةان   ومةة  تةة سر اجلأةةر   السةةورة بعةةد أن ضرأقةةا سةةرا أو العكةةس ضبةةن الرسةةو  -
 .ق ا إن تر  معأا سنة أخرى أما إن سان   اثنتني فيسجد ألنه تر  سنة اواذدة ألنه فضيلة

 ضلض صفة ضرامهتا وت سر ضبن الرسوا أعادقا وسجد بعد السالم ألنه زيادة. أو الفاحتة ومعأا السورةوإن سان   الفاحتة  -

 .جأر بعد السالم ألنه زيادة السالم ألنه ناصا وسجد لرت  السروإن فاته التدار  بالرسوا سجد لرت  اجلأر ضبن  -

 أما تر  اجلأر والسر   السورة وذدقا ولو   الرسعتني فال يسجد له خالفا  لظاقر سالم املصنف رمحه اهلل

 ضال:ق 
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ِة ب ط ل ْ  س و ا) ِمنر ِإذ ا و م ْن ض ِحك  ِفي الص ل  ْْ م ِعمٌب، و اْلمر تِِه ِإال  غ اِفمٌل مرت ل  َ  س اِهًيا أ ْو ع اِمًدا، و ال  ي ْضح كر ِفي ص ل  ا ٌء ك 
ت مى يرْحِضم ما، ح  نْمي ا و م ما ِفيه  ان هر و تم ر ك  المدُّ ة  أ ْعر    ِبق ْلِبِه ع ْن كرلي م ا ِسو ى الل ِه سرْبح  ل  ق ام  لِلص ل  ان هر  ر  ِبق ْلبِمِه ج مل  الل مِه سرمْبح 
ةر اْلمرت ِقممين   ِه ص ممل  َِ مم لرممهر، فم ه  ممل  ج ل  ْيب ممِة الل ممِه ج  ممبر نم ْفسرممهر ِمممْن ه  ت ممهر، و يم ْرت ِعممدر قم ْلبرممهر و تم ْره  ممِم، و ع ظ م  ممْيء  ع ل ْيممِه ِفممي الت ب سُّ ، و ال  ش 

ِة مرْغتم ف ٌر، و م ْن أرْنص    ِلمر   (ت ح ديه  ق ِليًل ف ل  ش ْيء  ع ل ْيهِ و برك اءر اْلخ اِشِع ِفي الص ل 

 الضحل:يتكلم قنا ع  

 بصوذ. مصحوبا  وليس  انبساط   الوجه وانشراح فيه مع البشرىالضحل قو ما سان بصوذا والتبسم 

 والضحل مب ن للصالةا سوام سان ساقيا أو عامداا ألنه خيالف سكينة الصالة ومكان وضوفه بني يدي اهلل. -

 التبسم فال يب لأا إال إن سثر فتب ن به عمدا سان أو سأوا.أما  -

 البكام إن سان م  خشية اهلل فال يب ن وإن سان بصوذا أما إن سان لشيم آخر فتب ن به. -

 اإلنصاذ ملتحدث ضليال يكره وال يب لأاا وإن سثر أو عال فيب لأا لالنشتال ع  الصالة. -

  أنيف نستتفر  ونتوب إليل.سبحانل اللأم وحبمد  نشأد أال إله إال

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 
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 عشرة الخامسةالمحاضرة 

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
 ..به أمجعني...وبعداصحأو 

 أن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.اللأم ال س

*** 

 ..  الداري ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم 

ممْيِن قم ْبممل  اْلجرلرممو ِ  ق ممام  ِمممنْ  )و م ممنْ  ْيممِه  ر ْكع تم  يْممِه و ررْكب تم  َْ يمرف مماِرق  اأْل ْر   بِي د  َ ك ر  قم ْبممل  أ  َْ ت مم ممع  ِإل ممى ر ف ممِ  اْلجرلرمموِ  و ال  سرممجرود  ج 
َْ ر ج ع  بم ْعد  اْلمرف ار ق ِة و بم ْعد   ِإ ِم، و  َْ ف ار قم ه ا ت م اد ى و ل ْم يم ْرِجْع و س ج د  قم ْبل  الس ل  ِإ اْلِقي اِم س اِهًيا أ ْو ع اِمًدا ص مح ْ   ع ل ْيِه، و 

ِم.( ترهر و س ج د  بم ْعد  الس ل   ص ل 

 ثة بعد الرسعتني وذاه أن زلسا ق ا يناسم أمره إىل ثالث:قنا الكالم عم  ضام للثال

ألنةه  لةم يفةارق األرضا فأة ا يعةود وزلةس وال شةيم عليةهف برسبتيةه ويديةه لةلرضأي ضام لكنه ما زال مالمسا  :التزذزح-2
 .عمن خفيف وال يسجد له لالتها م  ذيث إن ضلته تؤول إىل العدم

رجةةةعا فةةة ن متةةةادى يسةةةجد ضبةةةن نةةةه يتمةةةادى علةةةى املشةةةأور وضيةةةن يف  سةةةاقيا  بالكليةةةة  يةةةهرض برسبتيةةةه ويداأل فةةةارق: املفارضةةةة-1
 .صحيف صالته وسجد بعد السالم ساقيا  سان أو عامدا   لللف ن رجع للجلوو بعد  االسالم

ا ذىت ال يرجع م  انشةتاله بالفريضةة النشةتاله بالسةنة استان ضا؟ما فال يرجع باالتفاق ويتمادى على ضيامه ف ن: الايام -3
  .ولو متعمدا صحيف صالته خالفا للشافعيةا وسجد بعد السالم ألنه زاد الايامف ن رجع 

اجللةوو فيةه ثةالث فصةالته باعلةةا ألن  رت  اجللةوويه ورسبتيه متةادى متعمةدا لةبيدأما لو أن املتزذزح ال ي مل يفارق األرض 
 وضد ترسأا متعمدا  فال ينفع   ق ه احلالة سجود السأو وصيتة التشأد والشأادتني سن ا وقي اجللوو
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 ضال:ق 

ترهر. و م مْن ع ط مأ  ِفمي ص م َ  ع اِممًدا ب ط ل مْ  ص مل  ما َْ ك  ِإ ِم، و  تِِه س اِهًيا س ج د  بم ْعمد  الس مل  تِِه ف مل  ي ْشمت ِغلر )و م ْن نم ف خ  ِفي ص ل  ل 
ِ  ِفمي الص مبِاْلح ْمِد و ال   َْ ح ِمد  الل ه  ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه. و م ْن تم ث اء  ِة س مد  ف ماهر، يم رردُّ ع ل ى م ْن ش م ت هر و ال  يرش مي ر ع اِطًسا، ف ِ  ل 

فرثر ِإال  ِفي ثم ْوِبِه ِمْن غ ْيِر ِإْخر اِج حررروف    .(و ال  يم نمْ

 :ضال

ولةةو ملةةرة ساألسةةن أو  قةةو مب ةةن إن سةةان متعمةةداو فت مايةةد بةةالفم ال بةةاألنفا قةة ا الةةنالةةنفت قةةو إخةةراج الةةنفس بةةال ريةة ا  -
 ا أما باألنف فال يب لأا إال إلا سثر أو ضصد به العبث.الشرب

أي أزال  ا والتضةعيف مة  صةيغ اإلزالةةايف قي مبالتةومش  )عاعساا إال إن سان   سره وال يشميف  اهلل العاعس ال حيمد -
آالف  أنفةةهألن الع ةةس آتةةى دةةا يوجةةض اللةةوم ألنةةه ضةة ف مةة  فمةةه أو  اض أي أزال املةةرض(اومةةر   ةلةةان أزال الزبالشةةماتةا سزب ةة

 الفريوساذ واألمراضا وباول يرمحل اهلل تزين عنه الشماتة.

 ا لكنه ال يستحض واألوىل أن يكون   نفسه وإن سثر.ومحد العاعس ال يب ن الصالةا ألنه م  أفعال الصالة

 فأو مكروه لكنه ال يب لأا ألنه دعام.أما تشمييف التري  -

ملباشةةةةرهتا  تثةةةةامب يسةةةةد فمةةةةه ببةةةةاع  اليمةةةةا أو بظاقرقةةةةا سةةةةواما أو بظةةةةاقر اليسةةةةرىا وال يسةةةةتحض ببةةةةاع  اليسةةةةرىيومةةةة   -
 .الاالوراذا وقو م  التفاه بال دلين

إخةراج ذةرف ويسةرت نفثةه بثوبةها والثةوب سةن مةا  مة  غةريفلةيك    ثوبةه  وقةو إخةراج البصةاق بةال صةوذ ف ن أراد النفةث -
  ف ن أخرج معه صوذ عامدا  أو جاقال  ب ليف صالته.ا اص الح الشرايرتدى   

 ضال:ق 

مْيء  ع ل ْيمهِ  )و م نْ  مار ة  ف مل  ش  تِِه ق ِليًل، ثرمم  تم ميم ق ن  الط ه  ِة  ش ك  ِفي ح د ه  أ ْو ن ج اس ة  فم تم ف ك ر  ِفي ص ل  و م مِن اْلتم ف م   ِفمي الص مل 
ة   ل ة  ق ط ع  الص ل  َِ اْست ْدبم ر  اْلِقبمْ ِإ َْ تم ع م د  فم هرو  م ْكرروٌه، و  ِإ  .(س اِهًيا ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه، و 
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ضبةةن الةةدخول     احلةةدث  الشةةلابتةةداما أمةةا  ال أةةارةقنةةا الكةةالم عمةة  دخةةن الصةةالة متيانةةا  احلةةدث:ومةة  شةةل    -
 .ساحلدث تفسد بهة  الصال

 .دخن متيانا ق شل   عأارته أو ثوبه وانشتن به وتفكر ق تيا  ال أارة فال شيم عليه -

 وم  التفيف   الصالة ساقيا فأو عفو وال شيم عليها وإن تعمد فأو مكروه. -

 ينةةةه أو مشالةةةه  علأةةةا عةةة ب فيجق أو يتةةةر  وإن اسةةةتدبر الابلةةةة ض ةةةع الصةةةالة: واالسةةةتدبار يعةةةرب أن يرتسأةةةا خلفةةةها أو يشةةةر   -
 .نالادما واملعتيف فيأا االلتفاذ مب ن   ق ه احلالة فا ف ابتسعني درجةا فأو   سن ذال غري مستابن هلا

 ضال:

ٌة. و م م) ترهر ص مِحيح  ِة أ ْو ن ظ ر  مرح ر ًما فم هرو  ع اص  و ص مل  غ ِلمط  ِفمي اْلِقمر اء ِة  نْ و م ْن ص ل ى ِبح رِير  أ ْو ذ ه ب  أ ْو س ر ق  ِفي الص ل 
 َْ َِ ف ممل  سرممجرود  ع ل ْيممِه ِإال  أ  ان ممْ  ِمممْن اْلقرممْرآ َْ ك  ِإ ِم، و  ممج د  بم ْعممد  الس ممل  َِ س  ممة  ِمممْن غ ْيممِر اْلقرممْرآ ِلم  يم تم غ يم ممر  الل ْفممظر أ ْو يم ْفسرممد   ِبك 

مِ  ْعن ى فم ي ْسجرد  بم ْعد  الس ل   (اْلم 

اذيانةةةا  حيةةةدث سمةةة  يسةةةرق وقةةةو يصةةةلي وقةةة ا مسةةةتبعد   املشةةةاقد لكنةةةه أثنةةةام الصةةةالةا  اآلن يةةةتكلم عةةة  متلةةةبس دعصةةةية -
 .على بس  م  ذريريصلي ويصليا أو قو البس احلرير أو  ال قضأو م  يت تم ا أثنام ال واف وخاصة   احلرم

 أنةه خةارج عنأةا فةال يب ةن؟األصن أن الصالة ت لن هلل وانكسار بني يديها وقة ا سلةه يتنةاىف معأةاا فأةن قة ا يب لأةا؟ أم  -
 فأي م  جأة قي مفسد للصالة وم  جأة ليسيف مفسدا.

 ضال ال تب لأا ألهنا أجنبية عنأاا إال إن تعلايف بأرساهنا وشروعأا.س لل م  ارتكض جناية   الصالة 

 ريةة ا يصةةلي وحيضةةر مشةةاقد وصةةور   التلفةةاز حمرمةةة أو مةة  نافةة ة املسةةجد أو قةةو يصةةلي علةةى جانةةض ال أنةةه سةة لل لةةو
 فأؤالم ال تب ن صالهتم وإن فعن ما ينا  الصالة.

 املراضي:ضال   

 بدا.سسرضة على اخلالف يَ   :: ضدافاعن   سالصالة ف
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 مثن الكالم   الصالة عمدا. :: ىأبدإال إلا النص الفساد 

 ب ليف به. ثرياها والسماا إن عال وأشتن املصلي سفأنا أب لأا بالكالم لورود النص بها وال تب ن بتري 

فصةالته  افعةن أو قةاذ أو السةأن ياةول    الاةرامة مة  غةري الاةرآن أي أتةى بكلمةة مة  غةري الاةرآن سةاقياضال وإن غلِة   -
ألهنةا مة  جةنس  بسملة فال شيم عليه أوذوضلة  أوحتميدا  أوتسبيحا  ا أما إن سانيف الكلمةصحيحة ويسجد بعد السالم

 إنا أمةا مة  ب ةالن الصةالة مدا ألنةه يرتتةض عليةه مةا قةو أسةيفسأن يبدل آية بآية ع  إال إن تعمد وقو مستبعد أضوال الصالة
 املعا فيسجد بعد السالم. فسد بهسأوا وتتري به اللفظ أو  وسان  الارآن  ما غل  فيه موجودسان 

 ضال:

َْ ثم قرممل  نم ْومرممهر أ ع مماد  ) ِإ ِة ف ممل  سرممجرود  ع ل ْيممِه، و  َِ مرْغتم ف ممٌر و التم ن ْحممنرحر و م ممْن نم ع ممأ  ِفممي الص ممل  ممرِي ة  و اْلورضرمموء . و أ نِممينر اْلم  الص ممل 
ٌد فم ق ال  ل هر: سرْبح   ةر ِبِه. و م ْن ن اد اهر أ ح  اِم مرْنك ٌر و ال  تمرْبطرلر الص ل  فْمه  ترهر ِللض ررور ِة مرْغتم ف ٌر، و ِلْْلِ َ  الل ه  كررِه  و ص ح ْ  ص ل   (.ا

 ونعس م  باب منع  ن ع.ة ال يفسدقا النعاو   الصال -

والنوم   الالضا وقةو غيةاب عة  وعةي مة   فالنعاو   الرأو اوما ذيث يتمر احلس ال ي   الرأووالنعاو قو أوا؟ن الن 
 والنوم اخلفيف سالنعاو ألنه يعي ويسمع سما سب . على الناعس ألنه غري ناضض ب اته فال سجود ذوله.

 ظنة احلدث أعاد الصالة والوضوم.وإن ثان النوم صار م -

 ضال متتفر. توجعهصوته و وقو  أنني املريض   الصالة -

لكة   أو سانةيف عادتةها والتنحنا للضرورة متتفرا أي سم  ذشرج صةورته فاذتةاج لتحريةل ذنجرتةه لإلفأةام مة  الاةرامةا -
ووضةع اخلةالف   ب ةالن الصةالة  بةال ذاجةة ام فيكره للل وال تب ن بةه الصةالةا وقةو آق بةه إن سةانلإلفأ ن التنحناإن سا

 .به

 مكروه وال يؤثر   صحة الصالة. فأ ا غري التسبيا سن لسرس لل  و معلما  إياه انه   صالة م  سبا مل  ناداه  -

 ضال:
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ٌد تم ر ك  تِْلك  اْْلي ِة و قم ر أ  م ا بم ْعد   ًفا )و م ْن و ق    ِفي اْلِقر اء ِة و ل ْم يم ْفت ْح ع ل ْيِه أ ح  ر ْت ع ل ْيِه ر ك ع . و ال  يم ْنظرمرر مرْصمح   َ َْ تم ع  ه ا، ف ِ 
َْ تم مر ك  ِمنمْ  اِله ا ِبمرْصح    أ ْو غ ْيرِِه، ف ِ  ِة ف ل  برد  ِمْن ك م  َ  ِفي اْلف اِتح  َْ ي كرو ْيِه ِإال  أ  َْ  بم ْين  ي د  ِإ ِم، و  ما آي مًة س مج د  قم ْبمل  الس مل  ه 

َ  أ ْكثم ر  ب ط ل  ْ  ا ترهر.( ك   ص ل 

اآلن يتكلم ع  ش ص يارأ جأرا   الصالة فاستتل  عليه ومل يفتا عليه أذد فرت  تلل اآلية وضرأ ما بعدقا فة ن تعة ر مةا 
 بعدقا رسع.

ويكره له النظر   املصحف ألن ق ه الارامة زا؟دة والنظر حيتاج إىل فتا مصحف وحبث موضع وغريقا وق ا فعةن سثةريا  -
 واملستحض.. وق ه م  التفاه ومراجحة بني املكروه واألوىل الرسوا

ا هلةا فة ن مل يتةدارسأا ورسةع فةال يعةود ة منأةا فةتا املصةحف ليتةدار  اآليةةف ن نسي آيإال أن يكون   الفاحتةا وق ا ياعا  -
 ولو بعد ضرامة السورة. يتدار  لللأما ضبن الرسوا 

   ف ن تر  آية سأوا سجد ضبن السالما وعند اإلمام الشافعي لو تر  شدة منأا ب ليف صالته. 

 قن  ض الفاحتة   جن الصالة أم   سلأا؟ اعند املالكية هوأصل

ثيةةة ا وجةةن الثالسعةةاذر  ا وجةةن الرباعيةةة ثةةالثبةةالفرضأتةةى  فعلةةى أهنةةا واجبةةة   جلأةةا فمةةا فةةاذ منأةةا فأةةو مةة  السةةنة ألنةةه
 وجن الثنا؟ية رسعتان ألن النصف ليس جال. رسعتانا

 لك  م  ضال بوجوهبا   سن الصالة ضالوا بب الن الصالة بفواذ شيم منأا.

 .وق ا سله   الساقي أما املتعمد فتب ن صالته سالم أما إن سان أسثر ب ليف صالتهف ن تر  منأا آية سجد ضبن ال -

 ضال:ق 

َْ يم ْنت ِظر  اْلف ْتح  أ وْ  ترهر. و ال  يم ْفت حر ع ل ى ِإم اِمِه ِإال  أ  ْعن ى. و م ْن ج ال  ِفْكمررهر )و م ْن فم ت ح  ع ل ى غ ْيِر ِإم اِمِه ب ط ل ْ  ص ل   يمرْفِسد  اْلم 
ترهر. و م ْن د ف   نْمي ا نم ق ص  ثم و ابرهر و ل ْم تم ْبطرْل ص ل  تِمِه أ ْو س مج د  ق ِليًل ِفي أرمروِر الدُّ ه  بمْ يْمِه أ ْو س مج د  ع ل مى ِشمقي ج  ع  اْلم اِشي بم مْين  ي د 
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ْيِن ِمْن ِعم ام ِتِه ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه. و ال  ش ْيء  ِفي غ ل ب ِة اْلق ْيِء و اْلق ل ِأ ِفي ال مْممروِم ي ْحِملرمهر ع ل ى ط ي ة  أ ْو ط ي تم  مْهور اْلم  ِة. و س  ص مل 
م امر  َ  ِمْن نم ْقِص اْلف رِيض ِة(اْإلِ َْ ي كرو  ِإال  أ 

 ألنه أجن  عنه. قنا يتكلم ع  الفتا ع  اإلماما فم  سان يصلي منفردا مثال وأغل  على إمام ففتا عليه ب ليف صالته

فلةةيس وال يفةةتا علةةى إمامةةه إال إن وضةةف وانتظةةرا أو ضةةرأ وأفسةةد املعةةا سوضةةع آيةةة الرمحةةة بةةدل العةة ابا أمةةا جمةةرد اخل ةةأ  -
 مستحبا.

ا أمةةا لةةو تفكةةر   أن يعينةةه اهلل علةةى سةةداد الةةدي  أو سيفيةةة ناةةص مةة  ثوابةةه ضلةةيال  ومةة  تفكةةر   صةةالته   شةةؤون الةةدنيا  -
 إيصال الزساة ألقلأا فأ ا م  أمور اآلخرة وليس م  أمور الدنياا وسان سيدنا عمر رضي اهلل عنه زأز جيوشه   الصالة.

 الدنيا سثريا  ذىت ال يدري ما صلى فأ ا مب ن للصالة.أما لو تفكر   أمور 
يعةةرب ضةةربه وقةة ا معةةا املااتلةةة   احلةةديثا وال  فةةال سةةجود عليةةه وال إعةةادة ع املاشةةي بةةني يديةةه باةةدر ينةةدفع بةةهومةة  دفةة -

  ذةةرمي قةة ا إن مةةر مةة امسةةتح  للعةة  ساولةةه تعةةاىل " ضةةاتلأم اهلل" أي لعةةنأم املعةةا أنةةهضيةةن و  ابشةةدة ذةةىت يكسةةر لةةه عظمةةا
 د وم  مر بعده فال تعل  للحكم به سما مر.والنظر يكون ملكان السجو  هاملصلي وقو إىل مكان سجود

 سجد على ش  اجلبأة وقو السجود على اجلبأة   جزم منأا فاد أتى بالواجض وال شيم عليها أما مجيعأا فسنة.م   -

وقةو عفةوا ألنةه سةان صةلى اهلل  ال شةيم فيةه وإن سةجد عليأةا خلفتأةارأة واحلجاب للمةالسجود على ال اضية أو الالنسوة  -
 .عليه وسلم يسجد على مور عمامته.

ب اضاذ فال تصا هبا الصالة أسثر م  عيةة أو عيتةني مة  عيةاذ الشةار الرفيةعا أمةا أما العمامة وتكون مكورة على اجلبأة 
  ما له مادة وخشونة فال.

ا فة ن خةرج وإال ب لةيف لةس الة ي قةو مةام ذةامض خيةرج مة  املعةدة غلبةة ال باستحضةاروال شيم فيما خيةرج مة  ضةيم وض -
 ما   الفم لكنه اسرتجعه ب ليف صالته ألنه ساألسن عندقا.سغلبة ووصن ملكان  ك  معه عرذه  

 يةزدرد منةه دعا يشرتط لعدم ب ةالن الصةالة بسةبض الاة  والالةس غلبةة ثالثةة شةروطا أن يكةون سةال  منأمةا يسةريا  عةاقرا  ومل
 ش  بعد إمكان عرذها ف ن ختلف أذد ق ه الشروط ف هنما مب الن للصالة.
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فةةةع أرسةةةان الفعةةةال سةةةالرسوا ال ير مةةة  األرسةةةان فاةةة  و  اإلمةةةام ضةةةام  حيمةةةن عةةة  املةةةأموم السةةةأو وتةةةر  السةةةن  وتةةةر  الفاحتةةةة -
 غريمها   السرية واجلأرية.والسجود و 

 يف نستتفر  ونتوب إليل.سبحانل اللأم وحبمد  نشأد أال إله إال أن

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 
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 عشرة السادسةالمحاضرة 

بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه 
 ..وأصحابه أمجعني...وبعد

 ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.اللأم ال سأن إال 

*** 

 ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم   الداري ..

َْ ط ِمممع  ِفممي ِإْدر اكِ  ممْممرومر أ ْو نم ع ممأ  أ ْو زروِحممم  ع ممِن الرُّكرمموِع و هرممو  ِفممي غ ْيممِر اأْلرول ممى، ف ممِ  ممه ا اْلم  ِإذ ا س  م مماِم قم ْبممل   )و  ر ْفِعممِه ِمممن  اْإلِ
ْع تم ر ك  الرُّكروع  و ت ِبع  ِإم ام هر و ق ض ى ر ْكع ًة ِفي م   َْ ل ْم ي ْطم  ِإ ِة الث انِي ِة ر ك ع  و ل ِحق هر، و  ِم ِإم اِمهِ الس ْجد  ا بم ْعد  س ل   .(ْوِضِعه 

أو زوذةم فلةم  ع الرسةواا أو نعةسقنا يتكلم ع  مزامحة املأموم ع  الرسوا وع  املتابعة سأن يكون شده عرق فلم يعةد يسةت 
أي مل يكة  متعمةدا فأنةا ال إق عليةه   للةلا وضةال وقةو   غةري  سمةا   شةدة زذةام النةاو   احلةرمنيه  زد مكانا يرسع فية

اإلمةام رفةع وتةابع فا انسةحبيف عليةه أذكةام املأموميةة افبأة مع اإلمامأو أسثر رسعة أنه أدر   دعابالنسبة للمأموم  أي األوىل
ر قةةن يسةةت يع أن يةةأأ بةةالرسوا  ويرفةةع منةةه ويسةةجد االوىل ويلحةة  اإلمةةام   السةةجدة الثانيةةة فأنةةا صةةالته فأنةةا املةةأموم ياةةد  

 .ف ن رفع رأسه فاد فاذ التدار  اةم  السجدة الثانيرأسه درا  رفع اإلمام ا ومعيار فواذ اإليلزمه فعن للل

دعةةا أنةةه يةةرت  الرسةةوا ويتبةةع اإلمةةام علةةى ا فيمةةا قةةو فيةةه م الةةض دتابعتةةه إمامةةه ف نةةه يةةدر نةةه ال غلةةض علةةى ظةة  املةةأموم أ ن فةة
وجأةةرا أسةةرا  اعليأةة يفسانةة  الةةتحباهلةةا  أاوياضةةي مكاهنةةا عنةةد سةةالم إمامةةهبرسعةةة  ويةةأأ ااهليئةةة الةةت قةةو فيأةةا ويلتةةي قةة ه الرسعةةة

ذيةث ال ثانيةة مة  رابعة م  ذيةث األفعةفأي  اضي   األضوال ويبرب   األفعالألن الاضام يكون بأن ي ابدوهنا أو سورةبال
 ال.األضو 

 عاشر:ضال اب  

 أضواله و  الفعال بانيا. :: ضاضياإن سلم االمام ضام 
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 .رسعة على األضن اإلمام بوذ املأمومية له بأن سان صلى معسن ق ا عندما تكون املزامحة بعد ث -

   تعليق إسماعيل علي:

 :ساآلأواحلاصن أن تفصين ذاالهتا  سيف  

 وأذسةة    صةةحيف صةةالتهيةةدر  إمامةةه ضبةةن الفةةواذا فأسمةةن مةةا فاتةةه وأدرسةةه فعةةال ا  غلةةض علةةى ظةة  املةةأموم أنةةه -2
 ذيث فعن ما زض عليه.

 يدر  إمامه ضبن الفواذا فرتسه ومل يكمن ما فاتها ب ليف صالتها ضاله العدوي. غلض على ظ  املأموم أنه  -1

ويلتةةي مةةا فعةةن مةة  ا صةةحيف صةةالتهمةةا فاتةةه لكنةةه مل يدرسةةها  يةةدر  إمامةةها فأسمةةن غلةةض علةةى ظةة  املةةأموم أنةةه -3
   التكمين وياضي رسعة بعد سالم إمامها وصححيف صالته ألنه عمن على غلبة ظنه.

ال يةةدر  إمامةةها فةةرت  تكميةةن مةةا فاتةةه وتابعةةه علةةى قيئتةةه وضضةةى رسعةةة بعةةد سةةالم  غلةةض علةةى ظةة  املةةأموم أنةةه -3
 ه.إمامها صحيف صالته وأذس  ذيث فعن ما زض علي

 سةةأن يكةةون أعةةال اإلمةةام   السةةجود ال يةةدر  إمامةةها فأسمةةن مةةا فاتةةه لكنةةه أدرسةةه غلةةض علةةى ظةة  املةةأموم أنةةه -2
 .ومل يلزمه ش  عمال  دا تبنيصالته صحيف ا مثال  

 واستأنفأا وجوبا .ا ب ليف صالته ال يدر  إمامها فأسمن ما فاته ومل يدرسه فعال   غلض على ظ  املأموم أنه -6

ضةةال العالمةةة حممةةد بةة  حممةةد سةةامل الشةةناي ي   أمةةا إن مل يةةدر  املةةأموم رسعةةة مةةع إمامةةه أو أنةةه تعمةةد تةةر  الرسةةوا معةةه فاةةد 
( ما نصه"ومفأوم املصنف أنه لو تةر  الرسةوا مةع اإلمةام لب لةيف صةالتها 331  شرح ستاب األخضري( ) :  )منا العلي

موم تةر  الرسةوا أنةه لةو تعمةد املةأ -أي مة  سةالم صةاذض امل تصةر  -ضال السنأوري   شرذه: ضال بعض: وعلةم مة  قة ا 
مةةع اإلمةةام مل زةةزه ضةةوال  واذةةدا ا )ضالةةه السجلماسةةي(ا ضولةةه )  غةةري األوىل( وأمةةا لةةو زوذةةم املةةأموم   أواله أو سةةأا أو نعةةس 

 اأو جأةال  ب لةيف صةالته سلأةا مدا  و فيها ف ن أتى دا سباه به عع  رسوعأا ف نه يرت  ما سباه به اإلمام وياتدي به فيما ق
     وسأوا  ب ليف تلل الرسعة". انتأى

 ضال:
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َْ ط ِمممع  ِفممي إِ ) ممج د  ِإ م ممامر ِإل ممى ر ْكع ممة  أرْخممر ى س  ت ممى ق ممام  اْإلِ ممه ا ع ممِن السُّممجروِد أ ْو زروِحممم  أ ْو نم ع ممأ  ح  َْ س  ِإ م مماِم قم ْبممل  و  ْدر اِك اْإلِ
ماكًّ الرُّكروِع و ِإال  تم ر ك هر و ت   َ  ش  َْ ي كرمو ْيمثر ق ض مى الر ْكع مة  ف مل  سرمجرود  ع ل ْيمِه ِإال  أ  م ام  و ق ض ى ر ْكع ًة أرْخمر ى أ ْيًضما، و ح  ا ِفمي ِبع  اْإلِ
 الرُّكروِع أ ْو السُّجروِد(

 .الت تليأا الرسعة قنا إن زوذم على السجود ف ن معيار فواذ تدارسأا إلا رفع اإلمام رأسه م  رسوا

 .ساباا  على ما فصلناه  فليكمن ما فاته رأسه م  الرسوا اإلمامرفع  لسجدتني ضبنبا غلض على ظ  املأموم أنه يأأف ن  -

وتبعةةه علةةى ذالةةه وضضةةى رسعةةة أنةةه لةة  يةةدر  اإلمةةام ضبةةن رفةةع رأسةةه مةة  الرسةةوا تةةر  تكميةةن مةةا فاتةةه  هغلةةض علةةى ظنةةوإن  -
 أخرى سما سب  البيان.

 سجود عليه ملالا؟وذيث ضضى الرسعة فال  -

الرسةوا أو السةجود  عة أي   مزامحتةه  -فيأمةا معةا  وال سةجود عليةها سةأوه سان ورام اإلمام واألمام حيمن عة  املةأمومألنه  
قةة ا إلا تةةيا  ناةةص الرسةةوا أو السةةجود الةة ي زوذةةم عنةةه فةة ن شةةل   الةةناص فلةةيس احلكةةم سةة لل وإليةةه أشةةار املصةةنف  -

َ  ش  باوله " َْ ي كرو  .ف نه يسجد بعد السالم الذتمال أن الرسعة املأأ هبا زا؟دة" اكًّا ِفي الرُّكروِع أ ْو السُّجرودِ ِإال  أ 

 ضال:ق 

َْ ي طرول  ِفْعلرهر أ ْو ي ْست ْدِبر  اْلقِ  ي ٌة فم ق تم ل ه ا ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه ِإال  أ  ٌِ أ ْو ح  ل ة  ف ِ ن هر يم ْقط عر()و م ْن ج اء ْتهر ع ْقر   .بمْ

ب لةيف  الفعةن العارب إلا ضصدته أو مل تاصدها ف ن ضصدته ضتلأا بفعةن يسةريا فة ن سثةرضال جامته أي ضصدتها ونفرق بني 
ري سةةره لةةه ملةةا فيةةه مةة  ذرسةةة وضتلأةةا بيسةةوإال ب لةةيفا فةة ن مل تاصةةده أصةةال بشةةرط أال يسةةتدبر الابلةةة  والفعةةن اليسةةري اصةةالته

 كثري ذرسة ب ليف م  باب أوىل.زا؟دة وإن ضليفا أما إن مل تاصده وضتلأا ب

 ضال:

ِم ثر  .()و م ْن ش ك  ه ْل هرو  ِفي اْلِوْتِر أ ْو ِفي ث انِي ِة الش ْفِع ج ع ل ه ا ث انِي ة  الش ْفِع و س ج د  بم ْعد  الس ل   م  أ ْوتم ر 
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ة الثانيةةة مةة  زعلأةةا الرسعةةعليةةه أن فا الشةةفع مسةةتحض والةةوتر سةةنةا ؟قنةةا املصةةلي شةةل قةةن قةةو   الةةوتر أو   ثانيةةة الشةةفع
  يسلم ويسجد بعد السالم الذتمال الزيادةا ق يوتر بعد للل برسعة.الشفع ق 

 ضال:ق 

َ  ع اِمًدا كررِه  و ال  ش ْيء  ع ل   ا َْ ك  ِإ  (.ْيهِ )و م ْن ت ك ل م  بم ْين  الش ْفِع و اْلو ْتِر س اِهًيا ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه، و 

 الشفع والوتر متعمدا سره له للل ألنه يكره الفصن بينأماا ف ن مل يك  متعمدا فال سراقة وال سجود.اآلن م  تكلم بني 

 ضال:

م اِم أ ق ل  ِمْن ر ْكع ة  ف ل  ي ْسجردر م ع مهر ال  قم ْبِليًّما و ال  بم ْعمِديًّا ف م ِ  ) َْ أ ْدر ك  م ع  اْإلِ َْ  ،ترهر َْ س مج د  م ع مهر ب ط ل مْ  ص مل  و اْلم ْسبروقر ِإ ِإ و 
ت هر فم ي ْسجرد   اِمل ًة أ ْو أ ْكثم ر  س ج د  م ع هر اْلق ْبِلي  و أ خ ر  البم ْعِدي  ح ت ى يرِتم  ص ل  م ماِم أ ْدر ك  ر ْكع ًة ك  َْ س ج د  م ع  اْإلِ ِمِه، ف ِ   بم ْعد  س ل 

َ  س اِهًيا س ج د  بم ْعمد  الس م ا َْ ك  ِإ ترهر و  هر ع اِمًدا ب ط ل ْ  ص ل  م ماِم فم هرمو  ك اْلمرص مليي و ْحمد  ِم اْإلِ ْسمبروقر بم ْعمد  س مل  مه ا اْلم  َْ س  ِإ ِم، و  ل 
ِة نم ْفِسِه أ ْجز أ هر اْلق ْبِليُّ  ِة ِإم اِمِه و قم ب ِليٌّ ِمْن ِجه  ِإذ ا تم ر ت ب  ع ل ى اْلم ْسبروِق بم ْعِديٌّ ِمْن ِجه   (.و 

 املسبوق:الكالم ع  

 الرسعةةةسةجود    اإلمةام عليةه أذكةةام املأموميةةا فلةو أدر فةال تنسةحض رسعةةة بسةجدتيأا إلا مل يةدر  املسةبوق مةع اإلمةام  -
قنةةا ب لةةيف صةةالته ألنةةه زاد   الصةةالة عمةةدا مةةا مةةع اإلمةةام  املسةةبوق سةةجدفسةةجود ضبلةةي  اإلمةةامعلةةى  ناوسةةفتابعةةه  األخةةرية

املسةبوق يةأمت ب مامةه ذةني ينسةحض عليةه أذكةام املأموميةة ويكةون قة ا بة درا  ألن ا فال ع ر لةه ليس منأا وإن سان جاقال  
نه فعن فعال أل البعدي أيضا تب ن هبا صالته السجود ومتابعته لإلمام   امل يتحا  قنا رسعة فأسثر مع اإلمام وق ا الشرط

 الصالة ألنه خرج بالسالم. اإلمام قنا ليس  فمتعمدا   الصالة ليس منأاا وأيضا متابعة م  ليس   الصالة 

 و/ مىت ياوم لصالته؟

 ياوم بعد سالم اإلماما فينتظر سجود اإلمام وانتأامه منه وال يتابعه ويشتتن بالدعام ف لا سلم اإلمام ضام لرسعته األوىل.
ألن خلةةن صةةالة اإلمةةام خلةةن لةةه وقةةو مةةدر  للصةةالة معةةه فوجبةةيف متابعتةةه لإلمةةام  أمةةا إن أدر  معةةه رسعةةة سةةجد معةةه الابلةةي

ةةبعكةةس احلالةةة السةةاباة سةةان ماتةةديا دةة  لةةيس   صةةالة وتب ةةن بةةه    عامةةدا  أو جةةاقال   ه مةةع اإلمةةامفعلةةر البعةةديا ولةةو ا وأخ 
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 يةأأ بالسةجود وم ليةأأ دةا فاتةه قا والصةواب أال يتابعةه فيةه وياةسالعامةد  فيةه  خلن متعل  بفرض عني فاجلاقةنألنه  اصالته
 .ا إال إن سأا وسجد معه البعدي سأوا صحيف صالته وسجد له بعد السالمالبعدي بعد سالمه

 
هر "ضةةال  - م مماِم فم هرممو  ك اْلمرص ممليي و ْحممد  ِم اْإلِ ممل  ْسممبروقر بم ْعممد  س  ممه ا اْلم  َْ س  ِإ إن ترتةةض عليةةه  سةةاملنفرد   أذكامةةهاملسةةبوق   قنةةا " و 

 .خلن أصلحه وذده ألنه خرج ع  اتباا اإلمام

 أجزأه الابلي. أي ذني صلى منفردا  بعد سالم إمامه وإلا ترتض على املسبوق بعدي م  جأة إمامه وضبلي م  جأته -

 ضال رمحه اهلل:

َ ك ر   )و م ممنْ  ممع  ق اِِمممن ِسممي  الرُّكرمموع  و ت مم ممْيًئا ِمممن  اْلِقممر اء ِة ثرممم  ، و يرْسممت ح  اً هر ِفممي السُّممجروِد ر ج  َْ يرِعيممد  ش  ممعر و ي ْسممجردر بم ْعممد   بُّ ل ممهر أ  يم رْك 
ِم(  .الس ل 

األصةةةن    ايةةةام علةةةىالف نةةةه يرجةةةع ضا؟مةةةا ليةةةأأ بةةةالرسوا مةةة   هوتةةة سره أثنةةةام السةةةجوديصةةةلي ونسةةةي الرسةةةوا  أو إمةةةامقنةةةا فةةة  
ويستحض لةه بعةد ا أأ بالرس  واحلرسة املؤدية إليهما ضبن الرس  ليا فريجع إىل الرس  ماصودة احلرسة إىل على أنامل قضا بنام 

 ليواف  نظم الصالةا ق يسجد بعد السالم للزيادة. ضا؟ما أن يأأ بشيم م  الارامةالرجوا 

 ضال رمحه اهلل:

اِلًسما و س مج د ه ا)   مع  ج  ا بم ْعمد  ِقي اِممِه ر ج  َ ك ر ه  ًة و ت م ًة و اِحمد  َ  ق مْد ج ل مأ  قم ْبمل  اْلِقي ماِم ف مل  يرِعيمدر  و م ْن ن ِسمي  س مْجد  َْ ي كرمو ِإال  أ 
).  اْلجرلرو  

ألن احلرسةة إىل السةجدة الثانيةة مة  جلةوو ضيامه رجع جالسا ليأأ بالسجدة مة  جلةووا  بعد جدة وت سرقام  نسي س -
مةة  يةةام فةةال يعيةةد اجللةةوو ويسةةجد لاود للثانيةةة مةة  ضيةةاما إال أن يكةةون ضةةد جلةةس ضبةةن اماصةةودةا وال يوجةةد   الصةةالة سةةج

 الايام مباشرة.

 ضال:

تم ْيِن خ ر  س اِجًدا و ل ْم ي ْجِلْأ و ي ْسجردر ِفي ج   )و م نْ  مِ ن ِسي  س ْجد   (ِميِع ذ ِلك  بم ْعد  الس ل 
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 خر م  ضيام هلما مباشرة ألهنا موافاة للصن ضبن السجودا ويسجد ل لل بعد السالم. السجدتنيم  نسي 

 يعتيف م  التدار ا سيف؟وق ا 

فأنةةا يتةةدار  للةةل بةةأن  قةةو رسةةع ورفةةع وظةة  أنةةه ضةةا؟م للةةت تليأةةا وشةةرا ياةةرأ ق تةةيا  أنةةه مل يسةةجد السةةجدتني للرسعةةة السةةاباة
ويسةةجد بعةةد  ا ق ياةةوم للةةت تليأةةاود وال يرفةةعتةةدار  بةةأن يأةةوي للسةةج ق تةةيا  أنةةه مل يسةةجدوإن سةةان   رسةةوا  ايسةةجدمها

  رسوا التالية فاته التدار  ويلتةي الرسعةة الةت وضةع فيأةا اخللةن وال حتتسةض مة  الصةالة فتصةري الثانيةة أوىل السالما ف ن رفع م
 قك ا. يزيا الرسعاذ و والثالثة ثانية و 

 فاال:

 َْ ِإ تِِه و ل مْم يم ْرِجمْع و أ لْ  )و  َ ك ر  السُّجرود  بم ْعد  ر ْفِع ر ْأِسِه ِمن  الر ْكع ِة ال ِتي ت ِليه ا ت م اد ى ع ل ى ص ل  غ مى ر ْكع مة  الس مْهِو و ز اد  ر ْكع مًة ت 
مْيِن و ت م َْ ك ان ْ  ِممن  اأْلرْول يم  ِم، ِإ َْ ل مْم ت كرمْن ِممن  ِفي م ْوِضِعه ا ب انًِيا و س ج د  قم ْبل  الس ل  ِم ِإ َ ك ر  بم ْعمد  ع ْقمِد الث الِث مِة، و بم ْعمد  الس مل 

َ  السُّور ة  و اْلجرلرو   ل ْم يم فروت ا َ ك ر  قم ْبل  ع ْقِد الث الِث ِة أِل  هرم ا و ت  ْيِن أ ْو ك ان ْ  ِمنمْ  .(ا أْلرْول يم 

ويلتي رسعة السأوا ويزيد رسعةة   موضةعأا بانيةا وسةجد ضبةن السةالم قنا برفع الرأو م  الرسوا فاذ التدار  وعليه فيستمر 
ألن م  ت سر وقو   الثالثة أنه نسي سجودا   األوىل أو الثانية صارذ الثالثة الت قةو فيأةا ثانيةة واحلةال أنةه صةالقا  ملالا؟

 وعليه فأنا عندنا ناص ل لل ضال بالسجود الابلي.ا  ألنه عادقا بفاحتة بال سورة

بعةد عةرح الةت فيأةا اخللةن  رسعةة ألنه مل يرتتض قنا ناصا فياضي بعد السالم إن سان اخللن   الثالثة أو الرابعةيسجد و  - 
 .البعديفيصري عنده زيادة فيسجد 

 لرسعةباوس لل السجود بعدي إن سان اخللن   إذدى األوليني لكنه ت سره ضبن انعااد الثالثة ألنه  كنه تدارسه بأن يأأ  -
 سما قي ويستمر   صالته فيكون ضد زاد ما ألتاه وعندقا يسجد سجودا بعديا.  ةمللتيا

 منه؟حمن انعااد الرسعة قن قو الرسوا أم الرفع 
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رسةوا الرسعةة الةت تلةي املنسةي خيتلف ق ا باختالف املنسيا ف ن سان املنسي السجود ف ن عاد الرسعة يكون برفع الرأو مة  
الرسةةوا فةة ن عاةةد الرسعةةة يكةةون بوضةةع اليةةدي  علةةى الةةرسبتني   رسةةوا الرسعةةة الةةت تليأةةاا وبعاةةد الرسعةةة ا وإن سةةان املنسةةي منأةةا

   يفوذ حمن التدار  سما ضلنا

 ف ن ت سر وقو قاِو للرسوا مالا يفعن؟

 على أهنا الرسعة الت فيأا اخللن. ساجدا   قوى قاقنا إن سان اخللن   الساباة   تر  سجود

فةةةواذ التةةةدار  يكةةةون باالت ةةةاط للرسةةةواا ولالت ةةةاط للسةةةجودا لكةةة  املشةةةأور يكةةةون بةةةالرفع مةةة  الرسةةةوا وعنةةةدنا ضةةةول أن 
  ومفارضته ال باعتداله ضا؟ما.

 اهلل:ق ضال رمحه 

ِة اْلق ض اِء ك ا) ترهر، و الس ْهور ِفي ص ل  تِِه ب ط ل ْ  ص ل   (ِة اأْل د اءِ لس ْهِو ِفي ص ل  و م ْن س ل م  ش اكًّا ِفي ك م اِل ِصل 

التها ألنه بناقةا علةى شةل ال ياةنيا والبنةام علةى الياةني وسلم ب ليف ص ا  زال شاسوما  اقنا الشل وقو   الثالثة أو الرابعة
 أصن ورس  ال يزول بالشل وأن يأأ املكلف به يايناا وق ا   غري املوسوو ال ي يبرب على األسثر دا؟ما.

 على السأو   صالة الاضام.  ريالسأو   صالة األدام  أذكامو  -

 سبحانل اللأم وحبمد  نشأد أال إله إال أنيف نستتفر  ونتوب إليل.

 به وسلم.اصحأوصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله و 

*** 
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 عشرة السابعةالمحاضرة 

للعاملني سيدنا حممد وعلةى آلةه  بسم اهلل الرمح  الرذيما احلمد هلل رب العاملني وأزسى الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة
 ..وأصحابه أمجعني...وبعد

 اللأم ال سأن إال ما جعلته سأال وأنيف تادر أن  عن احلزن إلا شئيف سأال.

*** 

 ضال املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم   الداري ..

ْهمِر، و   )و الس ْهور  ِة و السُّور ِة و السيري و اْلج  َِ ِفي الن اِفل ِة ك الس ْهِو ِفي اْلف رِيض ِة ِإال  ِفي ِس ي م س اِِل : اْلف اِتح  زِي ماد ِة ر ْكع مة  و ِنْسمي ا
، َْ ط ال  َِ ِإ ا َِ اأْل رْك  َ ك ِر بم ْعد  الرُّ  بم ْع ِف اْلف رِيض مِة ف م ْن ن ِسي  اْلف اِتح ة  ِفي الن اِفل ِة و ت  ِم ِبِخل  كروِع ت م اد ى و س ج د  قم ْبل  الس ل 
ْرن ما ِفمي ت ماِرِك السُّمجروِد. و م مْن ن ِسمي  السُّمور ة  أ ِو  1ف ِ ن هر يمرْلِغمي تِْلمك  الر ْكع مة   ما ذ ك  َر سرمجرودرهر ك م  ماد ى و ي كرمو و ي زِيمدر أرْخمر ى و يم ت م 
ِف اْلف رِيض ةِ اْلج ْهر  أ ْو السير  ِفي ال َ ك ر  بم ْعد  الرُّكروِع ت م اد ى و ال  سرجرود  ع ل ْيِه ِبِخل   .(ن اِفل ِة و ت 

ق ا أسلوب اللف والنشر فجمع ما سيتكلم عنه ق فصلها فاال النافلة ذكمأا   السأو سالفريضة فيمةا سةب  معرفتةها إال 
   مسا؟ن حمصورة وقي:

تة سرقا بعةد أن رسةع فيكمةن ويسةجد ضبةن السةالما و  الفريضةة تب ةن إال إن عوضةأا برسعةة    النافةن و م  نسي الفاحتة . 2
 ساملة بدهلاا وس لل   نسيان أي فرض م  فروض الصالة.

   تفصةةةيلهمعنةةةا مةةةر سمةةةا للةةةناص أو الزيةةةادة  مةةة  نسةةةي السةةةورة أو اجلأةةةر أو السةةةر أيضةةةا يسةةةتمر   صةةةالته وال يسةةةجد . 1
 قي فضيلة وليسيف سنة وال يسجد لفضيلة.و ا ألهنا قنا   النافلة الفريضة

                                      

 

 سن اسم معرفة يأأ بعد اسم اإلشارة فأو بدل وال يتبادر إىل ال ق  أنه جمرور باإلضافة ساوله تعاىل" تلل الرسن".  -1 
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 ضال:ق 

ِم، و  ) ممج د  بم ْعممد  الس ممل  ممع  و س  َ ك ر  قم ْبممل  ع ْقممِد الرُّكرمموِع ر ج  َْ ت مم مماد ى و ز اد  و م ممْن ق ممام  ِإل ممى ث الِث ممة  ِفممي الن اِفل ممِة ف ممِ  َْ ع ق ممد  الث الِث ممة  ت م  ِإ
ِم. الر اِبع ة  و س ج د   ِف اْلف رِيض ِة ف ِ ن هر يم ْرِجعر م ت ى م ا ذ ك ر  و ي ْسجردر بم ْعد  الس ل  ِم ِبِخل   (قم ْبل  الس ل 

 بعةةةد جةةةع وسةةةجدويكةةةون برفةةةع الةةةرأو مةةة  رسوعأةةةا ر . اآلن مةةة  زاد رسعةةةة   النافلةةةة فةةة ن تةةة سرقا ضبةةةن انعاةةةاد الرسعةةةة الثالثةةةة 3
 وال يرفع. راجعا  وى قالثالثة   رسوا وقو ف ن ت سر السالما 

وقة ا عكةس الفريضةة الةت زةض  األنةه تةر  جلةوو الوسة  السالم ادقا متادى وأتى برابعة ويسجد ضبنوإن ت سرقا بعد انعا
 عليه الرجوا مىت لسر ويسجد بعد السالم للزيادةا إال إن سان معأا ناص فيادم الابلي ويكتفي به.

 ضال رمحه اهلل:

ِف او م ْن ن ِسي  ررْكًنا ) مل م  و ط مال  ف مل  ِإع ماد ة  ع ل ْيمِه ِبِخمل  ت مى س  َ ك ْر ح  مالرُّكروِع أ ْو السُّمجروِد و ل مْم يم ت م ِة ف ِ ن مهر ْلف رِيض مِممْن الن اِفل مِة ك 
 (ايرِعيدره ا أ ب دً 

أمةةا الفريضةةة فتجةةض ة   النافلةة أةةاوضتم ب ةةول وضةةيف فةةال إعةةادة لفةةواذ مةة  نسةةي رسنةةا مةة  األرسةةان وتةة سره بعةةد السةةالأي . 3
 اإلعادة أبدا ألهنا باعلة.

 ضال:ق 

ًة ع اِمًدا أ ع اد ه ا أ ب ًدا.) ه ا ر ْكع ًة أ ْو س ْجد   (و م ْن ق ط ع  الن اِفل ة  ع اِمًدا أ ْو تم ر ك  ِمنمْ

ألن الشةروا    االناسةي السةاب  خبةالف عليةه اإلعةادة ألهنةا وجبةيف بالشةروامنأا فيجض  سنا  ر تر  النافلة أو  ض عم  تعمد 
أمةا العامةد   تةر  النافلةة   افةال شةيم عليةه وقةو سالناسةي سمريض فاجأه املةرض  النافلة ملزما إال إن عرض له عارض أعجزه

 ا وقي جمموعة مسا؟ن لسرقا احل اب   ضوله:ضضاؤقافيجض  صياما  سيفما سانيف صالة أو 

 أهنا باالبتدام تلزم. ذكموا:مسا؟ال ضد ضف واستمع 

 وعمرة لنا س ا اعتكافنا. وذجنا:وصومنا  صالتنا
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 فيلزم الاضا برت  عامد. املاتدي:مع اضتدام  ناعواف

 ضال:ق 

. )و م نْ  َْ يم ْنِطق  ِبحررروف  تِِه ف ل  ش ْيء  ع ل ْيِه ِإال  أ   (تم نم ه د  ِفي ص ل 

 أمةةا سةةأوه فعفةةو افعمةةده يب ةن أو غريمهةةا ألنةةه صةار سالمةةا (سةأففف أو آآآ)إال إن سةةان حبةةرف  ولةةو متعمةدا فالتنأةد ال يةةؤثر
 .ويسجد له بعد السالم

 ضال:

م امر بِنم ْقص  أ ْو زِي  ) ِإذ ا س ه ا اْإلِ ْممرومر و   (اد ة  س ب ح  ِبِه اْلم 

يسةةةبحانا وظةةةاقره أهنمةةةا ا لكنةةةه مل يفةةةرق املصةةةنف بةةةني املةةةرأة والرجةةةنا   الصةةةالة قنةةةا املةةةأموم لةةةه أن يسةةةبا لإلمةةةام إلا أخةةةن
الب ةاريا « التسةبيا للرجةالا والتصةفي  للنسةام»ع  الن  صلى اهلل عليةه وسةلم ضةال:  ع  أيب قريرة رضي اهلل عنهوذديث 
ضولةه "مة  نابةه  بالعموم خارج الصالة وليس   الصالةا ألن املرأة داخلةة   عمةوم ادهت عالتصفي  للنسام أي م   أنأولوه 

 .  الصالة عند املالكيةب مامه فالرجن واملرأة سالمها يسبا  ش    صالته فليسبا"

 ضال:

ِإذ ا ل ممأ  ِفممي اأْلرول ممى أ ْو ِفممي  )و  َْ ج  ِإ ْعممهر، و  َْ ف ممار ق  اأْل ْر   ف اتْمبم  ممبيْح بِممِه، ف ممِ  ممْيِن ف س  ِة فم قرممْم و ال  الث الِث ممق ممام  ِإم امرممك  ِمممْن ر ْكع تم 
 (ت ْجِلْأ م ع هر 

مام ياوم م  الثانية ويرت  التشأد فسبا لها ف ن مل يرجع فتابعةه ملةالا؟ حلةديث املتةرية بة  شةعبةا ضةال: ضةال ضال إن رأييف اإل
إلا ضةةام أذةةدسم مةة  الةةرسعتني فلةةم يسةةتتم ضا؟مةةا فلةةيجلسا فةة لا اسةةتتم ضا؟مةةا فةةال زلةةس »رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم: 

 رواه أمحد. «ويسجد سجدأ السأو

 تتبعه مع خ ئه.فأ ا دلين على للل ف
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ا فتباةى ضا؟مةا وتنتظةره يتةابع   قة ا ألنةه زيةادة ألنةه الإن تيانةيف ف ن جلس   غري مواع  اجللوو فةال  لةس معةه ض عةا  -
 ذىت ياوم ق تتابعه.

 ضال:

 َْ ِإ ًة و تم ر ك  الث انِي ة  ف   )و  َْ ت خ اف  ع ْقد  رركروِعِه ف اتْمبم ْعهر و ال  ت ْجِلمْأ بم ْعمد  ذ لِمك  م ع مهر ال   س بيْح ِبِه و ال  تم قرْم م ع هس ج د  و اِحد  ِإال  أ 
ما ب ا اًل ِممْن الر ْكع مِة ال تِمي أ ْلغ ْيتم ه  َْ ِفي ث انِي ة  و ال  ِفي ر اِبع ة ، ف ِ ذ ا س ل م  ف ِزْد ر ْكع ًة أرْخمر ى ب مد  ِم، ف مِ  ْنمترْم   نِيًما و ت ْسمجردر قم ْبمل  الس مل  كر

َْ تمرق ديمروا  (و اِحًدا يرِتمُّ ِبكرْم، ج م اع ًة اأْل ْفض لر ل كرْم أ 

سنةا فتسةبا بةه فة ن رجةع فبأةاا ر  اإلمةامقنا إن سجد اإلمام سجدة واذدة   الرسعة األوىل ق ضام ووضف للثانيةا قنةا تةر   -
فتلحاةه وتلتةي األوىل الةت وضةع فيأةا إال لب ليف صالتلا وال ترسع وذد  و إن خشييف استمراره وأن يعاد الثانية وإال تابعته 

  .بانيا  أي تأأ فيأا بأم الارمان فا اخللن وتاضيأا 

وتاةةوم وتباةةى  قنةةا ال  لةةس معةةه   جلوسةةه   الثانيةةة عنةةده ألهنةةا أوىل بالنسةةبة لةةلا وال   رابعتةةه ألهنةةا ثالثةةة بالنسةةبة لةةلو 
ولوجود ا لالسورة   ثالثة اإلمام متابعة له والت قي ثانية ل يفوترس التشأد الوس  يفترس لسجد ضبن السالم ألنتواضفاا و 

 اجتمعيف الزيادة والناصان فرجحنا الناصان. امللتية الزيادة   األوىل

ي الاةرمان ومني أن يادموا واذدا  منأم بعد سالم اإلمام يكون هلم إمامةا  فيةأأ بالرسعةة امللتيةة بنةاما  أي بةأويفضن هلوالم املأم
 .فا  ويسجد الابلي وياتدي به الباضونا ف ن ضضوا الرسعة أف الا صحيف صالهتم

 ضال:

ِإذ ا مة  ت ِبع مهر م م )و  م مامر ِإل مى خ اِمس  ِإذ ا ق مام  اْإلِ ًة ث الِث ًة ف س بيْح بِمِه و ال  ت ْسمجرْد م ع مهر، و  م امر س ْجد  ما أ ْو ش مك  ز اد  اْإلِ ْن تم ميم ق ن  مروِجبم ه 
ترهر، َْ ج ل أ  اأْل و لر و ق ام  الث اِني ب ط ل ْ  ص ل   (ِفيِه و ج ل أ  م ْن تم يم ق ن  زِي اد تم ه ا، ف ِ 

 سبا به وال تسجد معه.قنا إن زاد اإلمام سجدة ثالثة ف -

الفاحتةة   إذةدى وإلا ضام خلامسة تبعه م  تيا  موجب أةا أي علةم أن هلةا موجبةا عنةده سمة  علةم أن اإلمةام سةأا ومل ياةرأ  -
 ألهنا الرابعة. فألتاقا وعوض عنأاا فم  علم ق ا املوجض تابعهالرسعاذ 
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   املوجض تابعه أيضاا وق ان االثنان إن مل يتابعاه ب ليف صالهتما. أما إن شل -

 ا وإال ب ليف صالته باملتابعة.أما م  مل يعلم املوجض وتيا  أهنا خامسة فيجض عليه أن يباى جالسا -

 ضال: -

ِإذ ا ت هر و س مج د  بم ْعمد  ا )و  َْ ص مد ق هر ك م مل  ص مل  ْلف هر، ف مِ  ِة س ب ح  ِبِه م ْن خ  م امر قم ْبل  ك م اِل الص ل  َْ ش مك  ِفمي س ل م  اْإلِ ِإ ِم. و  لس مل 
َْ تم يم ق ن  اْلك م   ِإ ، و  مر ِفي ذ ِلك  ب رِِه س م ل  ع ْدل ْيِن و ج از  ل هرم ا اْلك ل  َْ ي ْكثمرمر  الن ما ر خ  ال  ع ِمل  ع ل ى ي ِقينِمِه و تم مر ك  اْلع مْدل ْيِن ِإال  أ 

ررك  ي ِقين هر و يم ْرِجع  ِإل ْيِهْم( ْلف هر فم ي تمْ  خ 

 ف ن صدضه فيأأ بالكمال ويسجد للزيادة. هسبا به م  خلف معتادا  متام الصالةقنا اإلمام سلم ضبن أوانه 

دم ضوهلمةةا علةةى شةةل اإلمةةاما فةة ن شةةأدا بةةالناص ضَةة بعةةد سةةالمهسةةأل عةةدلني  ملةةأموم املسةةبا بةةه  خةةيف اوإن شةةل اإلمةةام  -
 ألنه ظرب م  خيف العدلني. ادم ياني اإلمام على ضول العدلنيويَ 

 ره وضولةه يدخلةه الشةل.لتةوات لتمام ف نه ياةدم الا ةع علةى ياينةهأما إن سان ورامه عدد سثري وضالوا له بالناص وقو متيا  ا -
 .شاقد ب ا وق ا ذديث لو اليدي    الصحيا

قة ا إن سةلم وقةو متةيا  متامأةا أمةا إن سةلم وقةو شةا  فاةد  اصةالةوياةوم بة ذرام أي بنيةة أنةه    ليةتم الصةالةوعليه فياةوم 
 ب ليف صالته.

  في ا واحلمد هلل على التمام.و ق ا وباهلل الت

 به أمجعني.اصحأوصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله و 
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