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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املحارضة األوىل:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

 أمجعني ...وبعد...

 وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل. اللهم ال سهل إال ما جعلته سهلا 

سنبدأ اليوم بمشيئة اهلل تعاىل بدراسة املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين لإلمام ابن عارش 

 رمحه اهلل تعاىل.

.................. 

 قال املصنف رمحه اهلل تعاىل ونفع به وبكم يف الدارين:

 باسم اإلله القادر. ئاعبد الواحد ابن عارش: مبتد . يقول1

............... 

 االبتداء بالبسملة خري ما يبتدأ به اقتداء بالكتاب العزيز. -

 ، هذا اجلار واملجرور له متعلق؛ وقد يكون عاما، وقد يكون خاصا."بسم اهلل"و

  أو أسافر بسم اهلل.ق أي آكل بسم اهللفمثل من سافر أو أكل وقال بسم اهلل فله متعل  
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تصحبه بركة فاهلل  وكانت نيته أللف بسم وقد تكون البسمملة متعلهها عاما، كهول املللف بسمم اهلل

البسممملة من أول الكتاب إىل آخر ، وهذا عىل تهدير متعلق عام، أما لو قدرا ابتدب بسممم اهلل ف ن 

 التربك يكون يف االبتداء بحسب املتعلق.

ب ك  اْقر  "يف قوله تعاىل  ِم ر  (، فطاملا أنت تهرأ ف ن بركة البسممملة تصممحبك من أول 1)العلق:"ْأ بِاسممْ

 الهراءة إىل آخر الهراءة.

 االسم هو لفظ دال عىل مسام ، فلفظ الباب يدل عىل حهيهة عني الباب. -

 .الذي هو اسم له تعاىل يدل عىل الذاا العلية الواجبة الوجود املخالفة للمخلوقاا  "اهلل"ولفظ 

 مضاف للفظ اجلللة. "بسم"واالسم هنا 

 ، لغتان، واألول هو األرجح.(وسم)أو من  (سمو)لكن اختلف يف اشتهاقه أهو من 

 :قال ابن معطِ 

 الكويف. (وسم)البرصي: واشتهه من  (ام  س  )واشتق االسم من 

 مي.م اجليل: دليله األسامء والس  واألول املهد  

العلية املتصممفة بجميع صممفاا الكامل، املنزهة عن مجيع صممفاا  لفظ المدالة عىل الذااال اهلل: -

 النهص.

األصل فيهام من الفعل رِحم، وكلمها مبالغة والرمحن فيه مبالغة أكثر من الرحيم  الرمحن الرحيم: -

نظرا لزيادة املبنى، والزيادة يف املبنى تدل عىل الزيادة يف املعنى، وبام أن يف كليهام املبالغة لكن الرحيم 

ة من والنون مأخوذفيهما معنى الكثرة، أي كثرة الرمحمة، والرمحن تزيد عنها بتكرارها، فهالوا األلف 

 أكثر من ذلكبصممورة املثنى التي تعني التكرار، وال يعنى بمالتكرار التثنية للعدد ا؛نني؛ إنام تكرارها 
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ِسرير "كهوله تعاىل  ُهو  ح  اِسئاا و  ُ خ  ْيك  اْلب رص  ْب إِل 
لِ نْه  نْيِ ي  ت  ر  (، فل يرجع 4)امللك:  "ُ؛م  اْرِجِع اْلب رصم   ك 

 من الكرة تلو الكرة، وهذا يدل عىل التكثريو فهط بلني البرص خاسئا من كرت

فهو من باب عطف اخلاص عىل العام، فالرمحن تتضمممن الرحيم وتزيد، فتكون الرحيم ذكرا مرة 

 أخرى.

والرمحن وصف خاص باهلل سبحانه وتعاىل، فل جيوز أن يوصف به أحد خلهه أو يتسمى به كذلك، 

ِحيمر "منمه قولمه تعماىل بينام جيوز وصممف العبماد بمالرحيم، و ُءوفر ر  ( يف 121)التوبة:  "بِاملُْْلِمننِي  ر 

   صىل اهلل عليه وأله وسلم. وصف النبي

 باهلل)، أي يتربك باالسممم العيل ومل يهل التربك باهلل كأن يهول (بسممم اهلل)مل قال  :وهنما ربام يهمال -

 ؟الرمحن الرحيم(

هسم، فجاء أنه ي لظننت   (بسم اهلل)وليس  (باهلل)ن باليمني، فلو قال م  مممي  ممممممهنا يكون قد اشرتك الت  

اهلل الرمحن ب)ن عن اليمني الذي هو الهسمم، أي حتى ال يتوهم أنه يهسم لو قال باالسمم يييزا للتيم  

 .(الرحيم

 ابتدأ املصنف نظمه بهوله:

 يقول عبد الواحد ابن عارش:

م به وكثرا عليه الرشوح واهت ،كتب اهلل ملصمنفامم الهبولابن عارش هو من األئمة األعلم  الذين 

الطلب، وتعلمو  يف المدرو  وأصممبح من مهاما املتون يف تمدريس الفهه املالكي، إذ تأت مرتبته 

 بعد خمترص األخرضي الذي درسنا ، ؛م تأت الرسالة ؛م خمترص خليل.

 قال النابغة الغ لوي:
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 سالة إىل خليل.ذا اجليل: ترك الرهب علمة اجلهل

 وترك األخرضي إىل ابن عارش: وترك ذين للرسالة احذر.

وللمصمنف مللفاا كثرية منها رشح عىل مورد الظمنن يف علم رسمم الهرآن. وله رشح عىل خمترص 

خليل ومل يتمه. وهو أنصمماري نسممبا، وأصممله أندلدمم، ووالدته وقرار  ودراسممته يف فا  ببلد 

 هم.1141 توىف رمحه اهلل سنة، املغرب

 ملاذا يذكر اإلمام اسمه يف بداية النظم؟

العلامء مل جييزوا الفتوى وال الدراسممة والتعلم من الكتب وهولة النسممب، إنام البد أن يكون 

جهولة، ملاكتب الاملللف معروفا وأنه من املشممهود  م بالعلم والدراية، وعليه فل جيوز الفتوى من 

لذلك ما حيدث اليوم من كتب مسمتعارة أو بأسمامء مستعارة أو  فهذا الدين البد أن يعرف مصمدر ،

أن هناك من يللف وهو ليس أهل له، أو وضع عليها كنية جيهل معها صاحبه فيجب أال نتعامل مع 

هذ  الكتب، بل حتى لو علمت عينه لكن العلامء مل يشمهدوا  ذ  الكتب ومل يضفوا عليها املصداقية 

وز االعتامد عليها يف الفتوى والتدريس بل هي محرممح للنهد والتحهيق العلميمة؛ فهذ  الكتب ال جي

 فوىض املعرفية الدينية بني النا  كام حيدث اليوم، لذا كان العلامء حريصنيالوالبيان حتى ال تنترشم 

 جتميليا إنام هو منهج علمي،أو عىل بيان اسممم املللف يف مهدمة الكتاب ألن هذا ليس أمرا شممكليا 

حتى تبهى الفتوى والعلم    الكتمب ال جيوز أن تلخمذ إال إذا أعطى العلامء ؛هتهم  ماوهو أن همذ

 .الرشعي مضبوطا معروف السند

لذا ال يمكن االعتامد عىل كتب وهولة أو بأسمامء مسمتعارة أو يضع ورد الكنية عىل كتبه، أو 

 حكم األخذ منه.أمر رضوري علميا حتى يضفى عىل املصنف وهذا أنه ليس من أهل التأليف. 



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (6)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

، وهي (يهول)حال أي حال كونه مبتدئا، عبدالواحد هو صمماحب احلال، والعامل هو  مبتددئدا: -

احلال مهيدة لتهيد العامل، ف (مبتدئا)متربكا، فتأت كلمة أو مصممنفا أو مللفا )يهول( مطلهة قد يكون 

 لعاملها خمصصة لصاحبها، فاحلال من املخصصاا املتصلة يف علم األصول.

ه أي عبد بمعنى عب د يألُ  (أل ه)اإلله اختلف يف اشتهاقه فهيل هو من الفعل  :(باسم اإلله القادرقوله )

د، فيكون بمعنى املعبود،  انه أي حتري، فالعهول تتحري يف إدراك كنه ذاته سممبح (ألِه)وقيل من  -يعبمُ

 حانه. بمعنى احتجب أي ال تدركه األبصار سب (ال )وقد تكون من باب  -وتعاىل، 

فجميع هذ  املعاين موجودة يف اإلله سممبحانه وتعاىل، فنحمل املعنى عليها مجيعا، فهو معبود 

وتتحري العهول يف ذاته سبحانه العهول، وهو كذلك ال تدركه األبصار، وال ترا  العيون البرشية، يف 

اْلب  "يل الدنيا بل ترا  يف اآلخرة العيون كام هو متحهق عند أهل السممنة واجلامعة، بدل الظ اِهُر و   "اطِنُ و 

فظماهر بأدلة معرفته الدالة عليه من خملوقاته، وباطن أي حمتجب عن خلهه من أن ترا   "3احلمديمد 

 العيون يف الدنيا.

 ؟"اهلل"س/ هل هذا الكالم جيري عىل لفظ اجلاللة 

 يت بأل التعريف.ل  هو كلمة إله ُح  "اهلل"نعم، لفظ اجلللة 

ىل كل نام هو قادر عإالهمدرة يف حق اهلل تعاىل هي نفي العجز عنه سممبحانه وتعاىل نفيا تاما،  القدادر:

ق فام من خملوق قادر عىل أمر إال هو عاجز عن آخر، وأيضمما ووختتلف عن وصممفهما للمخل يشء.

 قدرته ليست حميطة إنام هي حمدودة.وقدرته ليست ذاتية إنام بام يعطيه اهلل تعاىل من قدرة، 

 احلمد هلل الذي علمنا: من العلوم ما به كلفنا. .2
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كذلك ابتدأ و ،هذا االبتداء باحلمد هو ابتداء إضايف، أي نستطيع أن نهول إنه ابتدأ باحلمد احلمد هلل:

بمالبسممملمة لكن ابتداء  بالبسممملة كان ابتداء مطلها، وابتدال  باحلمدلة كان ابتداء نسممبيا أي قبل 

 الرشوع يف املوضوع.

حلمد لغة الثناء باللسان عىل املحمود بجميل صفاته سواء كان يف مهابلة نعمة أم ال. فل بد إذن و ا -

 أن يكون احلمد باللسان.

 واصطلحا: هو فعل ين ب ئ عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعام عىل احلامد أو غري .

لرسممالة للهداية هلل تعاىل فلام حيمد اإلنسممان فهو حيمد عىل نعمة اإلجياد من العدم ونعمة إرسممال ا

 والرصاط املستهيم.

 هو احلمد اصطلحا. الشكر لغة -

 هو رصف العبد مجيع ما أنعم اهلل عليه إىل ما خلِق من أجله. واصطالحا:

 أو هو رصف العبد ما أوال  موال  من ُنعام  يف مرضا .

ال جيمع فهو  (كرضممب)واحلممد ال جُيمع ألنه مصممدر، واملحامد مجع ملحمدة، أما احلمد فل جيمع 

 مصدر فيه رائحة الفعل واألفعال ال جتمع.

يف احلممد هنا إما أن تكون للعهد وهو احلمد املعروف، أي سممواء الذي محد اهلل به نفسممه أو  "ال -

ني، أو احلمد املتعارف عليه بني النا . فهي للعهد أي محد  به نبيا من أنبيائه أو صمماحلا من الصمماحل

 احلمد املعهود و املعروف.

أي كل دينار خري من كل درهم.  ،لبيان املاهية، كأن تهول الدينار خري من الدرهم "ال"وقمد تكون 

 وهنا أنت قصدا الدينار من حيث حهيهُته املالية، وعىل كوهنا للامهية فكل املحامد داخلة فيها.
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 ناك محدان قديامن:فه

 ومحد اهلل تعاىل لعباد  الصاحلني. –محد اهلل تعاىل لنفسه.  -

 ومحدان حمد؛ان:

 ؛ان أي  ام بداية.د  محْ ممحد النا  رهبم. فهام مُ  –محد النا  بعضهم.  -

ف ذا قلنا إن احلمد هلل فاللم التي يف هلل، قد تكون اللم للملكية كهولك الكتاب ملحمد، وقد 

للختصمماص كهولك املفتاح للسمميارة، وقد تكون بمعنى االسممتحهاق كام يف قولك الفضممل تكون 

للعلامء أي مسمتحهون له وإن كانوا ال يملكونه، األجر لطلب العلم فهم مستحهون له غري مالكني 

ا"لمه، كمذلمك هنما هي للسممتحهاق أي احلمد مسممتِحق هلل، كام يف قوله  ر  اُا لِْلُفه  ق  د   إِن ام  الصمم 
ِ
 "ء

 .(01)التوبة:

فليسممت للملكية فهم ال يملكون بعد، أي لبيان أن املسممتحهني للزكاة هم الفهراء، إنام هي 

والصدقاا مملوكة للفهراء لكانوا أغنياء،  ،هي للملكية :للسمتحهاق أي مسمتحهون  ا، ولو قلت

وله ملعنى، وكذلك قوما استحهوا الصدقة، إنام هي للستحهاق أي الزكاة مستحهة  م، وإال لفسد ا

ِفني   "تعاىل  ْيلر لِْلُمط ف   (، أي هم مستحهون للويل.1)املطففني:"و 

 أي بام تفضل به علينا من العلم. الذي علمنا: -

تكلم عن العلوم، والعلم هو اخلرب املطابق للواقع عن دليل. أو هو معرفة  من العلوم مدا به كلفنا: -

 اليشء عىل ما هو به.

 كام قال:

 لم يف رأي اإلمام فانتبه: معرفة اليشء عىل ما هو به .الع
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 أي عند اإلمام مالك.

لفنما هبما، فنحن مكلفون بعلوم التي قمد تكون فروي عينيمة كمعرفمة من العلوم التي كُ 

الصلة، والصوم، والزكاة ملن وجبت عليه، واحلج ملن وجب عليه، والطهارة، وقد جيب من العلوم 

ىل آخر، فلو كان اإلنسممان تاجرا وجبت عليه معرفة أحكام الزكاة يف نوع عىل إنسممان مما ال جيب ع

وال جيب عليه معرفة الزكاة يف غريها، ألنه ال يمكن أن نجعل املسمملمني فههاء يف كل يشء،  ،جتارته

ف وجتارة وغريها، فالكل يأخذ من األحكام ر  يف بنماء احليماة من زراعة وصممناعة وحِ  األن  م دور

 ما حيتاج. الرشعية قدر

وإن كان يوجد فري عيني جتب معرفته عىل اجلميع كتعلم حرمة احلسممد والرياء والرشممك 

التي ال تصح حياة املسلم إال بتعلمها، وكذلك أحكام الصلة والطهارة فهي ال يسع امللمن يف مجيع 

 .نياألحوال جهلها بل البد من تعلمها حتى ال تضيع عبادته بسبب تفريطه يف تعلم فري الع

وفري الكفمايمة يف األصممل فري عني، ألن فيمه بنماء املجتمع، ألنمه البد أن يكون هناك 

 أصحاب اختصاص يف كل فن حيتاجه املجتمع.

فام بمه كلفنما من العلوم التي فرضممت علينما فرضمما عينيا أو كانت فرضمما كفائيا علينا أن نتعلمها 

 لنعلمها.

 واملقتدي.. صىل وسلَم عىل حممد: وآله وصحبه 3

-حيتمل أن تكون خربية، وهي فضل من اهلل ورمحة، ورفع مكانة ودرجة من اهلل تعاىل للنبي  صدىل:

 صىل اهلل عليه وسلم.

 وحتتمل أهنا دعاء بأنك تسأل اهلل تعاىل بأن يصيل عليه صىل اهلل عليه وسلم.
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د، احذف حرف املضارعة الياء  (مح د)اسم مفعول من الفعل  حممد: - واستبدله بميم مضمومة، حيم 

وله عىل مفع (مح د)ملفعول افتح ما قبل آخر ، والثل؛ي سم الفاعل أكحر ما قبل اآلخر، والسمم اوال

ل، وخمرج، وُمهام هي من أقام أي بهي، أما  (أدخلممممم)، ومن الرباعي ك(حممود)وزن مفعول  ُمدخ 

 أي هنض بعد أن كان جالسا. (قام)

 د.مم  ميس من الثل؛ي حد ولم م  مفمحمد من الرباعي ح

وآله: اآلل عند اإلمام مالك يف الزكاة هم بنو هاشمم فهط، وزاد الشافعي بني املطلب. ويف الدعاء  -

 كل ملمن.

 قال:

 .هي  من  الل هاشم جْ : ويف الزكاة ن  آل النبي يف الدعاء كل تهي  

ب مجع صاحب، وهم الذين عاشوا معه عليه الصلة والسلم، والصحايب هو من اجتمع حْ الصم   -

ولو حلظة عند املحد؛ني، ألن صممنعتهم الرواية وهي حتصممل  -صممىل اهلل عليمه وسمملم  -بمالنبي 

فهول الصممحايب هو قول الصممحايب الفهيه املجتهد وليسمموا والفههاء باالجتامع، أما عند األصموليني 

هي يف عرفهم يهصممد هبم الصممحابة املجتهدون الذي محلوا العلم وأفتوا عن رسممول مجيعا كذلك، ف

 . وال تعاري بينهام، ألن لكل علم اصطلحه.الصحبةاهلل صىل اهلل عيل وسلم، وليس مطلق 

 هم املهتدون برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. املقتدي: -

يم  ال. وبعد فالعون من اهلل املجيد: يف نظم أبيات ل  4
 تفيد. 1

                                                           

 نقلت احلركة هنا فاألصل لألمي ونقلت ضمة اهلمزة لالم . -1 
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مهطوعمة عن اإلضممافة لفظا لكنها منوية، أي ينواا املتكلم أي وبعد هذا التهديم. فاللفظ  بعدد: -

أي أن هناك كلما حذف لفظا ولكنه  (بعد)ليس ظاهرا لكنه منوي، والذي بينه الضمة التي يف آخر 

 مهصود يف املعنى.

 اإلعانة: الظهور عىل األمر والتهوي عليه. العون: -

صمفة من صمفاا اهلل سبحانه، وهو الذي انتهى يف الرشف وكامل املُلك واتساعه إىل غاية  :املجيد -

 ال يمكن املزيد عليها.

 بمعنى عىل نظم، وحروف اجلر تتناوب. "يف" يف نظم: -

 النظم لغة اجلمع، تهول نظمت العهد أي مجعته. نظم أبيات: -

 فية.واصطلحا هو كلم موزون ُقصد وزنه ملعنى وقا

هو المذي عىل أصممل الوالدة من األم، ومل يتعلم قراءة وال كتابة. وبه حدد ملن يتوجه هبذا  األمي: -

   الكتاب.

 شعري وفقه مالك: ويف طريقة اجلنيد السالك.. يف عقد اال5

 أي االعتهاد وهو ما انعهد عليه الهلب. عقد: -

عري، ىل الصحايب اجلليل أيب موسى األشهو أبو احلسن عيل بن أسامعيل، ينتهي نسبه إ االشعري: -

وقمد وجمد يف وقمت ظهر فيمه االعتزال وطغمت فيه أفكارهم املخالفة ألهل السممنة واجلامعة فهام 

 هم.  331تويف رمحه اهلل ببغداد سنة و ولد بالبرصة، بواجب الرشع بنرصة مذهب أهل السنة

قبيلة تنحدر من اليمن، وال  ح:، وأصممباألصممبحيابن أيب عامر هو مالك ابن أنس  وفقه مالك: -

يرجع إىل الصمحايب اجلليل أنس ابن مالك خادم رسمول اهلل صمىل اهلل عليه وسلم الذي هو من بني 
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جد  ابن أيب عامر كان صمحابياا وهو من السمتة الذين محلوا سيدنا عثامن إىل  النجار من أهل املدينة.

 مدفنه.

هو اجلنيمد ابن حمممد وكمان فهيهما عىل ممذهب ابن أيب ؛ور، وهو إمام يف الرتبية  طريقدة اجلنيدد: -

والسملوك، وكان من الذين يهيمون الكتاب والسمنة وليسمت الهضمية قضية اخلرافة والشعوذة، إنام 

 هم.292صىل اهلل عليه وسلم، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة -كان من األئمة املتبعني للنبي 

 حانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.ونكتفي هبذا، وسب

................................ 
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 املحارضة الثانية

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 ل بفضلك احلزن سهل.اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتع

..................................... 

 كتاب االعتهاد معينة لهارئها عىل املراد.ل ةسنهرأ اليوم من مهدم

 قال الناظم رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به وبكم يف الدارين:

 

 .. وحكمنا العقيل قضية بال: وقف عىل عادة أو وضع جال6

أمر ألمر إجيابا أو نفيا، كهولك الطائرة رسيعة، فهو إ؛باا الحرممعة احلكم هو إ؛باا (، حكمناقوله )

للطائرة، وهذا يسممى النسمبة التامة؛ احرتزا من النسمب التهييدية وهي النسمبة باإلضمافة والصفة، 

ما  وبهى ذهن السامع مشغوال أي ،ومثال اإلضمافة أن تهول سيارة خالد، فهنا اجلملة والنسبة مل تتم

 ثة فتكون نسبة تامة. ا؟ فتهول حدي

ويف الصممفمة تهول الطمالمب املجتهد. مل يكتمل املعنى، ألن اخلرب مل يأا بعد، فلام تهول نال اجلائزة 

 يكون تام النسبة، وهي نسبة أمر ألمر إ؛باتا ونفيا.

دق والهضية قول حيتمل الص (قضية)هنا يريد أن يبني أنواع احلكم، وحدد منه العهيل، وقال هو و -

حتى ال يدخل  (قضممية)فلم يهل وحكمنا العهيل حكم، إنام قال الهضممية، واملراد حكم  والكمذب
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رتادفاا، لكن يتصممور االختلف بحسممب الوضممع اللغوي بني حكم املحدود يف احلد، فهو من امل

 وقىض.

 فهال قضية ألنه من باب الهضاء عىل اليشء و حكم فيه.

واحلكم العهيل يعرف باالختبار وجريان العهل هبذا بل وقف عىل عمادة: العمادة تعرف بالتكرار،  -

األمر، فاحلكم العهيل ال حيتاج إىل التجريب يف الواقع ليثبت صمموابا ام ال، فلو قلت الواحد نصممف 

اال؛نني ال حتتماج لتجربمة ويكتفي بالتفكري. فهو متوقف عىل التجريب العهيل، وكذلك االحتامالا 

 يب العهيل.واإلحصاءاا كلها تتوقف عىل التجر

فماحلكم العمادي متوقف عىل التجريب يف الواقع، واحلكم العهيل غري متوقف عىل  ؛وعليمه

و علم بل ه ،وال حيتاج إىل الواقع ،ذلمك، علم الريماضمميماا علم عهيل يهوم عىل التجريمب العهيل

 نظري عهيل ال حيتاج إل؛باته جريانه يف الواقع.

 طأ فيه عىل املامرسة يف الواقع. واحلكم العادي ما يتوقف حكم الصواب واخل

فمثل التنظياما اإلداريمة يف املجتمع كماملبماين والطرق واتسمماعهما وما يتعلق به يهوم عىل 

 املامرساا الواقعية يف رسمه ووضعه، وتليف اخللل واخلطأ فيه يثبت بالعمل الواقعي والتجريبي.

ن يبدأ من أي، عند التفكري عملية نظم ، وياخلارطة الذهنية للمسمملمبوضممع فهو من هنا يبدأ 

ويعلمه تكاملها ال تنافرها، فهد تكاملت املعيشممة البرشية أو  ومن أين يأخذ األحكام،وكيف يفكر، 

 احلياة اإلنسانية هبذا البيت.

فل تفتح الهرآن وتبحث  ا عن علج، إنام ب جراء التجارب  ف ذا أصمماب األشممجار مري 

 ا هبذ  التفصيلا.واملخترباا ألن الهرآن مل يأ
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ألن  ؛فكمل حكم عمادي يعرف بمالعمادة، وكل جتارب الفيزياء والكيمياء هي من العادياا

   .معرفة احلق فيه تتوقف عىل التجربة

من احلكم العمادي، لذا نجد  يهمثلا، إدارة احليماة بمأنواعهما كهمانون السممري وم وكمل عل

قفزمم وتطويرهم يف اإلدارة أكرب من  تنيف اخللفة الراشممدة كا -رضمموان اهلل عليهم-الصممحابة 

 الهرون التي تلتها لعلمهم أن هذ  األمور فتح الشارع  ا لتحهيق مهاصد الرشيعة.

هو حكم عادي ال عهيل وال رشعي، وإن كنا ال نجد  بذاته  ،قانون السري هو من اإلدارة إذن

ِري"ديث وتفصمميلته يف الرشممع، لكننا نجد الشممارع قد اعتربها بجنسممها يف ح أ ْعُطوا الط  اف  ه  ه   "ق  ح 

كننا ل ،روا  البخاري، فعرفنا أن الشمارع قد اعترب هذا النوع من املصملحة املرسلة، فهو حكم عادي

 حتت أحكام الرشيعة وال يصادمها. نضعه

فماحلكم العادي ال يعني أنه ال يتعلق به حكم رشعي، إنام حكم عادي سممهنا  حتت أصممل 

  يتعاري مع الرشعي.رشعي ألن العادي ال

 

الوضممع هنا هو الوضممع الرشممعي، والذي ال يعرف إال من جهة (، أو وضممع جلقوله )

إال فيام أحال الشممارع إليه، فل يثبت بالتجربة أو بالعهل، فل  ،الرشممع، فل ينتجه العهل وال العادة

فل يمكن  ،يثبت الطلق بالتجربة وال املخترب فل يمكن أن يعرف إال من جهة الرشع، كذلك الهامر

أن يهال إن اليانصميب خريي وهو جائز ألنه جيري منه نفع للفهراء وربحنا منه، هذا ال يصح ويوقع 

  هي أحكام رشعية فل تثبت إال عن طريق الرشممع، ،م، وحتريم الربا وبيوع الغررالنما  يف تيه عظي

أو اخلمر جائز ألنه منتوج حتت رقابة صممحية وال رضر فيه أو أن شمماربه ال يلحق رضرا بغري  ألنه 

سيتناوله يف معزل من النا ، وغري ذلك مما تغري فيه طريق املعرفة من كونه رشعيا إىل كونه عاديا أو 

 هليا.ع
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فل يمكن معرفتمه بغري ، وهنما  ،كمذلمك الغيبيماا التي ال يمكن أن تعرف إال من الوحي

تتكامل العلوم وال تتناقض، فالعادي يبحث يف العادياا ويكتشف يف الطبيعياا والنظر يف الكون، 

مزالق  والعهل هو أداة التجريبي للنتائج واالختباراا، والرشميعة هي محاية اهلل للبرش من الوقوع يف

 اخلطر.

 إذن تكاملت احلياة اإلنسانية هبذا البيت.

حتى ال خترج إىل مسمماحة  ،همذا يف الوقمت المذي ينظم فيه الرشممع احلكم العهيل والعادي

ألن العهل مبدع وحرمه من  ال  ،الغيمب، فلام حجر الشممارع عىل العهمل أن يهتحم  سمماحة الغيب

 جال وال يمكن أن اتدي فيه إىل نتائج صحيحة.وإنام ألنه غري قادر عىل  هذا امل ،اإلبداع

ووصمل إىل نتائج صحيحة فهو علم وال يتصور  ،صمحيح يوإذا حصمل عندنا بحث جتريب

وهو الوحي وهو ال  ،تعارضممها مع احلهيهة الرشممعية، ألن احلهيهة الرشممعية مأخوذة بطريق علمي

 .خيطئ

لطبيعيماا، وعليمه فل يتصممور والتجريبي ممأخوذ من العلم المذي أنزلمه اهلل تعماىل يف ا 

التناقض، وعليه فمبدأ التناقض بني ما هو جتريبي ورشعي ؛ابت غري موجود أصممل، وإنام يمكن أن 

يصمنع صمناعة إلاام النا  بام يهوي جانب اإلحلاد والرشمك ونبذ الرشائع، فالرشع ال يمنع ابتداء 

 من البحوث التجريبية التي توصل إىل احلهائق.

 ؛م قال:

از. 7  : وهي الوجوب االستحالة اجلواز.2أقسام مقتضاه باحلرص ُتم

                                                           

ِيز. ومتاز بالتأنيت رغم أن املقتضى مذكر، وهو من باب تأول  -2  م" أي اجلمع، كقوله تعاىل "قالت هلم رسلهمتاز من ماز َيم
 مجاعة الرسل، وأيضا "قال نسوة" أي مجع النساء، فتأول اجلمع بشيء غري مذكور.
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ي ، وهوهو املحكوم به هنما الكلم عىل تهسمميم احلكم العهيل، ومهتضمما  أي مما يهتضمميه

ثل؛ة، وهي إما أن يهبل الثبوا والنفي معا، الوال حيتممل أن تزيد عن هذ   ،حمصممورة وال يتصممور

 وإما أن يهبل النفي وال يهبل الثبوا. وهي:وإما أن يهبل الثبوا وال يهبل النفي، 

 وهو ما ال يتصور عدمه عهل، كوجود اهلل تعاىل. . الوجوب:1

وهو ما ال يمكن أن يتصممور العهل وجود  و؛بوته، كانتفاء احلركة والسممكون عىل  . االسددتحالة:2

 هل.اجلسم، فهذا مستحيل. فيستحيل ارتفاع الضدين أو اجتامعهام، وهذا مستفاد من الع

 كأن يكون اجلسم ساكنا أو متحركا.وهو ما يتصور وقوعه و ارتفاعه،  ،ويسمى املمكن :. اجلواز3

 ال: وما أبى الثبوت عقال املحال.. فواجب ال يقبل النفي بح8

 م: للرضوري والنظري كل قسم.. وجائزا ما قب ل األمرين س  9

كوجود اهلل وأنه موجد لكل يشء، وأن العهل ال يتصممور عدمه، ألن العهل  ،فمالواجب هنا

وينتهل من سبب إىل سبب إىل أن يهف إىل السبب األول، وإال  ،سيبحث عن سبب وجود هذا وهذا

وهو باطل عند العهلء، وسيسلم العهل بوجود سبب أول ليس له سبب، وحيكم  التسملسلسميلزم 

مسممبب األسممباب وهو رب العاملني، فهو سممبحانه ال ابتداء له وال  ،به قطعا، ويكون هذا السممبب

بت له الهدم فث ،انتهاء، وما جاز عليه العدم انتفى عنه الهدم، وهو بني لنا سممبحانه أنه مل يلد ومل يولد

 وعدم الفناء سبحانه. ،والبهاء

 ما أبى الثبوا أي ال يمكن تصور ، كاجتامع احلركة والسكون يف يشء واحد. :واملحال

م أي ِسْمه من وسم. ألن األمر يأت من حذف حرف املضارعة،  :واجلائز ما قبل األمرين سمِ

 ، فاألمر يهتتطع من املضارع.، وسم، يِسم، ِسميهف قفمثاله: وقف 
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 تعد، أي سم جائزا ما قبل األمرين.م ألنه ممفعول ؛ان لِس  (ما)وجائزا مفعول أول، و

 أي احلكم بأقسامه الثلث منه رضوري ومنه نظري.للرضوري والنظري كل قسم:  -

واجب  ،والرضمموري هو مما ال حيتماج إىل تمأممل يف إ؛بماا أو نفي، كمالكل أكرب من اجلزء

 رضوري.

للموجوداا  نظرمما حيتماج يف إ؛بماتمه إىل نظر وتمأمل، ك ؛باا الهدم هلل تعاىل، فت والنظري:

فسممتصممل إىل أهنما مل تكن موجودة يومما ما، فالتغري علمة عىل  ،وأهنما تتغري وال تثبمت عىل حمال

البد أن  أنه :فسممنصممل إىل نتيجة وهي ،احلدوث، وإذا اسممتدللنا عىل أن كل يشء أحد؛ه سممبب قبله

ن حمدث غري يكون هناك إله عظيم هو سممبب هذ  املوجوداا، وكل يشء حادث البد أن يكون له م

 حادث، وهو الواجب النظري.

، وكل (الواحد)وإن كمان هو  ،فتحتماج إىل نظر ؟كمذلمك لو قلنما مما ربع عرشمم األربعني

ىل نتيجته عرب التأمل وهو إاملعادالا الرياضممية املعهدة هي من الواجب النظري، أي الذي تصممل 

واحد إىل  التهبل التخلف، كزيادة حتمي، فمالعلقمة بني المدليل والنتيجة يف األمور العهلية حتمية 

عادية،  ا قاله الفلسممفة إنام هيمل خلفاا  ،واحد يصممري ا؛نني، أما يف العادياا فليسممت العلقة حتمية

انني التي خرقت الهو ،ألنمه حكم عادي، لذا ختلفت يف املعجزاا ،فكون النمار حمرقمة يمكن ختلفمه

وهذا حمال عند علامء املسمملمني،  ،ألنه يلزم منه تكذيب املعجزة عهل ؛العمادية، وإال أنكرنا املعجزة

 تهوم عىل ذلك، وأن التلزم عادي ختتلف يف "آيناشممتاين"والعلم احلديث والنظرية النسممبية لممممم 

 ظروف معينة.

 كتعري اجلسم عن احلركة والسكون يف وقت واحد. :املستحيل الرضوري -

 ء عىل اهلل تعاىل واالنتهاء حتى ال يلزم التسلسل.نفي االبتدا :املستحيل النظري -
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 والعدد إما فرد أو زوج. ،كتحرك اجلسم :اجلائز الرضوري -

وهو أن اهلل مالك الكون يعذب من يشمماء ويرحم من يشمماء وال ألحد من واجب  اجلائز النظري -

عفو عن طيع بعدله، ويفأمر  بيد سمميد . فهد يعاقب امل ،عىل اهلل حتى ملن أطاعه، ألن اإلنسممان مملوك

 العايص بعفو .

 

 . أول واجب عىل من كلفا: ممكنا من نظر أن يعرفا .11

ل بالصفات11  مما عليه نصب اآليات.   :    . اهلل والرسم

 اآلن يريد أن يتكلم عن أول واجب عىل املكلف.

 هو البالغ العاقل. املكلف

أم أنه الطلب سواء كان ملزماا أم وبام يشق أي باحلرام والواجب؟  ةالتكليف هل هو إلزام ما فيه كلف

 كام قال يف املراقي:ال؟، 

 وهو إلزام الذي يشق:أو طلٌب فاه  بكل خلق .

 وهل عىل املكلف النظر يف الكون من حوله بعد البلوغ؟ وهل هذا هو أول واجب عليه أم ال؟

، وهي س عىل الطريهة التي تفيضمم إىل العلمهمذا النظر ُيعرفونمه بمأنه الفكر املرتتب يف النف

 احلهيهة الثابتة ال الوهم.

أي التوصممل ، أو هو ترتيمب أمور معلوممة عىل وجمه يلدي إىل اسممتعلم ما ليس بمعلوم

 للمجهول عن طريق املعلوم.
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فعنمد البلوغ هل يلزم البالغ النظر أو قصممد النظر؟ أي أن يتطهر بنفسممه من شممهوة الكرب 

 ب والدنيا حتى إذا أفىض النظر إىل اإلله الواحد فل يستكرب.واحلسد واملنص

فهصممد النظر هو أن تطهر هذ  النفس، ألنه ربام بعد معرفة احلهيهة يتكرب ويرفضممها كام فعل 

املرشممكون وما يفعله امللحدة اليوم، فهلالء ال تفيد فيهم اآلياا ألهنم مسممتكربون معاندون، ف ذا 

كبلوغ اإلنسممان بفطرته أنه ملمن،  ،ولكن يصممح اإليامن بل نظر ،املطلوبقلنا إن النظر األول هو 

لمذا فاإليامن يصممح دون نظر، لكن يبهى اإليامن مبنيا عىل التهليد وترضمم به الشممبهة، لذا ف ن إيامن 

 لكنه غري حمصن من ا وى كاملنصب والشهرة وغريمها. ،لشبهةمن االعلامء حمصن 

اخليمال هو التفكر يف املحسمموسمماا، أمما التفكر فيام يعهمل أن بمالفكر عن اخليمال  ويتميز

 .(تفكر)كاملسائل الرياضية فهو 

 قال:

 الفكر سري النفس فيام يعقل: وسريها يف غريها ختيل.

 فهو يتأمل ليصممل إىل العلم الذي وهو املطابق للواقع، والتأمل هو التدبر والتبرصمم والتفكر

 . عن دليل، فلبد أن يكون مطابها للواقع

، فيستخدم عهله، الذي هو قوة مهيئة لهبول العلم، أو نور روحاين به تدرك اهلل والرسل بالصفات -

 النفو  العلوم الرضورية والنظرية.

فماملكلف هو العماقمل البمالغ، والبلوغ كام عرفه أبو عبداهلل املازري املرجح يف املذهب واملعتمد عند 

 خيرج هبا عن حال الطفولية إىل حال الرجولية. خليل يف وضع خمترص  هو: قوة حتدث للصبي

 هي املعاين الهائمة بالذاا. بالصفات: -
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أي ينظر يف العلماا والدالالا التي توصممل إىل معرفته سممبحانه التي  مما عليه نصددب اآليات: -

 يكون معها اإليامن حمصنا من الوقوع يف الشبهاا .

 

 مع البلوغ بدم أو محل.   :  . وكل تكليف برشط العقل12

 . أو بمني أو بإنبات الشعر: أو بثامن عرشة حوال ظهر.13

 

ألن الرشممع مبني عىل ا،فمالتكليف رشطمه العهمل والبلوغ، وهمذ  األمور  ا علماا تدل عليه -

أوصماف ظاهرة منضمبطة، ال عىل علماا خفية، فالنوم مثل يلزم منه الوضوء أحدث أو مل حيدث 

بمب احلدث ومل يربظه باحلدث، كذلك البلوغ.  وما سمموى ذلك من وهوالا لمذلمك ربطمه بسمم

 وأوصاف غري منضبطة فاملراد منها إسهاط الرشيعة، فالبلوغ له علماا ذكرها وهي:

ال الشعر الناعم اخلشن إنباا الشعر الوسط . 4إنزال املني . 3. محل املرأة. 2. دم احليض للمرأة . 1

  الشعر الذي يعرف به الرجولة وييز الرجل به عىل الصبي.الذي يكون يف الطفل، إنام

ووجبت  ،. أما إن ظهرا من الثالثة عرشممة فهد بلغهجرية . ف ن مل تظهر فنعترب بثامين عرشممة سممنة5

 .لرشعيا ال دخل له بالبلوغ شمسية، عليه التكاليف الرشعية، وما حدد  الهانون بثامين عرشة سنة

كفرق أرنبة األنف بعد أن كان جزءا واحدا، وأيضمما غلظ الصمموا،  :كدذلدك دتددأ برمارات -

 وتعرف دائرته ؛م إن مرق منه الرأ  ،وأيضا خيط الرقبة، وهو خيط يدار عىل العنق حماذيا لألسنان

 فهو علمة عىل البلوغ، وإال فل، ألن جزء ملخرة اجلمجمة عند األطفال بارز ويضمر بالبلوغ.
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 للهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.ونكتفي هبذا، وسبحانك ا

................................ 

  



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (23)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

 املحارضة الثالثة:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

 أمجعني ..

 احلزن سهل. اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك

..................................... 

 قلنا يف املحارضة السابهة احلكم العهيل أقسام ؛لث:

 الواجب الذي ال يتصور عدمه.

 . واملستحيل وهو ما ال يتصور وجود

 اجلائز ما احتمل األمرين.

 قال الناظم رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به وبكم يف الدارين:

 وما انطوت عليه من العقائدقواعد أم ال كتاب

 . جيب هلل الوجود والقدم: كذا البقاء والغنى املطلق عم.14

 

أم الهواعمد لفظ يطلق عىل الشممهمادتني، فكام أن األم رشط لوجود أوالدهما وهو رشط عمادي،  -

 فكذلك وجود الشهادتني رشط رشعي لألركان األخرى يف اإلسلم.
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، ويهمال للكتيبة كتيبة ألهنا جتمع أفرادها، (مجع)أي  (تمبك)الكتماب من اجلمع، فهو من الفعمل  -

وللكتماب كتمابما ألنه جيمع احلروف، فاحلروف باجتامعها تللف الكتاب، فهو من اجلمع للحروف 

 عىل احلهيهة وللمعاين عىل املحاز.

فليس  بوالتأليف فيه معنى األفكار املرتبة املجتمعة بأن جيعل بينها اإلئتلف واالتسمماق، أما الكتا

 فيه أكثر من معنى اجلمع الذي تكون فيه األفكار مشوشة.

 خرب ملبتدأ حمذوف تهدير  هذا. (كتاب)

 :وجلابتدأ بالصفة األوىل هلل عز  -

 أي يثبت ؛بوتا الزما. (جيب هلل)فهال 

 .الوجود، فلله تعاىل صفة نفسية لذاته العلية وهي الوجود -1

ال ابتداء نى بمعسملب العدم السابق عىل الوجود، فنهول بأن اهلل تعاىل قديم : فالهدم معنا  . الهدم2

له، ومل يسبق وجود  عدم لوجود . فالهدم هو عدم األولية واالبتداء فهي صفة تسلب عن اهلل صفة 

عىل املخلوقاا فهو بمعنى أنه مضمت عليها السنون والزمن  (الهدم)وهذا بخلف معنى  احلدوث.

 الطويل.

هي من حيث األصل صفاا لكنها ملا كثر  "اهلل"وكل األسامء عدا االسم  له جل جلله،فة فهي صم

 تداول الصفاا حتولت إىل أسامء بالغلبة.

  الفناءوصف . البهاء هو سلب العدم اللحق للوجود، وهذ  الصفة تسلب عىل اهلل 3
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، فوجود  ألشياءمن ا مفتهرا ليشءأي أنه سبحانه ليس ويعرب عنه )بالهيام بالنفس(  املطلق . الغنى4 

فل يفتهر إىل شممئ من املحد؛اا كاملحل وال إىل خمصممص أي فاعل  ذات ووصممفاته سممبحانه ذاتية.

 خيصصه بالوجود بل وجود  من ذاته جل جلله وكل ما عدا  يفتهر إليه سبحانه ويستمد منه.

وحذفت ألف  ما عمفحذفت األلف فصممار )عامم(وهي حال ملكدة وأصمملها  (عاماا )أي  عم:

العوي التي علمة النصب، كام هو لغة ربيعة الذين يهفون عىل تنوين النصب بالسكون عليام تهول 

 عليم.

فالغنى أي الغنى املطلق، وهو أنه سمبحانه قائم بنفسه فل حيتاج إىل غري  يف بهائه، فل حيتاج 

 حانه.إىل املكان وال الزمان وال املحل، وال ليشء خارج عن ذاته سب

 

لفه خللقه بال مثال: ووحدة الذات ووصف والفعال.15  . وخم

وخلفه خللهه هنا يتحدث عن صفة هلل تعاىل واجبة و؛ابتة له وال يتصور عدمها، وهي خمالفته  -5

لتها له جل فصفة املخالفة للمحد؛اا تسلب معنى مما؛، خللهه سبحانه يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله

 . األشياءشأنه يف شئ من 

ذواا عدة كهول النصمارى، وأيضا أنه  و،أووحدة الذاا أي ذاته واحدة وغري متكونة من أجزاء -

 هو ينفي تعدد اآل ة، فهو واحد يف ذاته وواحد ال يشبهه أحدا من خلهه.

ال تشبه صفاته صفاا خلهه، فاهلل عامل ال يشاهبه خلهه يف ، فكام أنه أي واحد يف صفاتهووصٍف  -

 قصفاا اخلالق واملخلوبني والفرق  وهذا اشرتاك لفظي الغري هذا ملك واهلل ملك،نهول ، والعلم

 من جهتني:



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (26)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

أن علم املخلوق مكتسممب مما حوله من املخلوقاا واملوجوداا وسممبهه جهل، أما علم اهلل تعاىل  -

ي، فهو صفة  ذات ومل يسمبهه عدم العلم، أما املخلوقاا فهي بسمبب علم اهلل تعاىل ووفق العلم اإل

 له ال ابتداء له.

 أن علم اإلنسان حمدود ويعهبه نسيان وجهل، أما علم اهلل ال يلحهه ذلك وهو ذات. -

شممرتاك من باب اال وقس عليها يف كل صممفة ترتبت للخلق وتشمماهبت الكلمة مع صممفة اهلل تعاىل

 ، فليس لعلمه كفل وليس مللكه كفل، ويس لرمحته كفلا.اللفظي

أي هو واحمد يف أفعمالمه، أي كل هذ  األفعال خملوقة له ال يشمماركه أحد غري  يف هذا  :عدالوالف   -

اخللق، هو المذي يرزق وحد  ال يوجد رازق معه، وهو الذي يميت وحد  فل أحد يميت معه، وال 

اهلل تعاىل،  وه يهول قمائمل إنه قتل فلنا فهو الذي أماته، فنهول له أنت مل ختلق املوا إنام الذي خلهه

واألشمميماء ال تفعمل بذاما، فل حترق النار بذاما وال تهطع السممكني بذاما إنام بفعل اهلل عز وجل، 

ف ذا  ،فيها اهلل خلقوكذلك الدواء واإلشممباع يف الطعام واإلرواء يف املاء، فهي ال تفعل بذاما إنام بام 

 رفعه اهلل منها فام قطعت وال حرقت وال أشبعت .

النظر وحتهق ذلك يف قلبه انتزعت من قلبه هيبة  اعنى وحمدة الفعمال، فمن نظر هبذوهمذا م

وكل ما حوله ما هي  إال خدم  ،املخلوقماا، وأصممبح يرى أن هلالء املخلوقاا مسمملمني وكفارا

لهمدر اهلل تعاىل، فل ااب سمموا  وال يعتهد أن ما سمموى اهلل يهدر عىل عمل يشء بذاته، إنام الفاعل 

هلل تعماىل، وكمل ما نرا  من قوة يف يد الكفار ومال ال تفعل إال بام جعل اهلل فيها من أ؛ر ف ن فهط هو ا

 سلبها صفاما أصبحت عدما.

 ،ال ورد وجدانياا وعواطف إنام هو مبني عىل معرفة عهدية نوهذا اعتهاد مبني عىل معرفة

 وهو أن اهلل هو الفاعل يف هذا الكون.
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ص، فاهلل أحد، وا مزة أصلها واوا أي وحد، وهي تعني أنه وهذا ما تلخصمه سورة اإلخل

ال ؛اين له، و؛الث ورابع، فل يوجد فيه بداية العدد، بخلف واحد فهد يكون معه ا؛نني و؛لث، أما 

 ، فهوله )أحد( أي واحد يف ذاته وصفاته وأفعالهقول وحد فينسخ معه أن معه ؛ان و؛الث وتعدد

إليه يف كل حاجاما، فالكل مفتهر إليه والكل حمتاج إليه،  قاااملخلو؛م الصمممد أي تصممِمد 

ولد مل يلد صممفة البهاء، مل ي، فهو الذي تهىضمم عند  احلوائج سممبحانه وتعاىل، وهو غني عنهم مجيعا

 صفة الهدم، مل يكن له كفلا أحد صفة املخالفة للحوادث.

والهدم ونحوها لكنها  وترى أننما نعرب هبمذ  االصممطلحماا كماملخالفة للحوادث والبهاء

تعبرياا عن معان ؛ابتة بالكتاب والسمنة، وهذ  االصطلحاا اقتضتها صناعة التخصص العلمي 

 السيام الرد عىل أعداء العهيدة اإلسلمية.

 سمع كالم برص ذي واجبات . وقدرة إرادة علم حياة:16

ا أيضمماا صممفاا الذا انتهى هنا من الصممفاا السمملبية وابتدأ الكلم عن صممفاا املعاين وتسمممى

والصمفاا الوجودية، وهي سمبع الهدرة واإلرادة والعلم واحلياة والسممع والبرص والكلم، وهي 

 معان قائمة بالذاا اآل ية، قديمة قدم الذاا. 

أي كل هذ  الصممفاا واجبة هلل تعاىل ب جياب العهل، فل يتصممور العهل إ ا ميتا أو  ذي واجبدات:

 معدوما.

يتأتى هبا إجياد املمكن وإعداُمه عىل وفق وجوديمة أزليمة قمائمة بذاته تعاىل هي صممفمة القددرة:  -6

 فاملمكن هنا العهيل كام سبق البيان.، اإلرادة

 تعني إخراج املمكن من العدم.اإلرادة  -2
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ىل وفق ع يتأت هبا ختصمميص املمكن ببعض ما جيوز عليهوجودية أزلية قائمة بذاته تعاىل وهي صممفة 

 .العلم

وازم : فلن قادر عىل بناء بيت، لتوفر لمن خملوقماا اهلل للتمييز بني إرادمم وقمدرمم مثمال

ذلك عند ، فلام سمألنا  قال أريد بناء عامرة عىل عرش طوابق، فهذا أخرجته اإلرادة ألنه كان ب مكانه 

 بناء  قرصا أو عامرة أو بيتا عاديا، فهو قادر مريد.

 وطول معني وصممحة معينة فهو قادر عىل كل ذلك وغري  لكنه فم جياد اهلل للعبد بعمر معني

 جاء عىل وفق معني، فهذ  هي اإلرادة، واإلرادة ختصص الهدرة.

واهلل سممبحمانه وتعاىل إرادته منزهة عن األغراي والعلل والبواعث، إرادة مطلهة، فخلهه 

ول يشمماء وخيتار، حتى نزفهو يفعل وخيلق ما ، بمل هم املحتاجون إليه ،للخلق ال الحتيماجمه إليهم

فلبد من  ،ه ويبغضممهاملكرو  باملسمملم من الكفار مثل كام هو احلال اليوم فاهلل مريد له لكنه مل يرضمم  

 التمييز بني اإلرادة والرضا، فاإلرادة يشء والرضا يشء آخر.

مري والبد من قطعها، وال حل لك إال هذا أو املوا،  كجلونمثل له ب نسممان قيل له يف رِ 

وافق عليهما مع أنمه يكر  ذلمك وال حيبه، والنا  اليوم ال يفرقون بينهام، ويظنون أن اهلل قد ر  في

 من البرش. وعهوقكان مريدا لهبذا وعلينا أن نسلم هبذا الرضا، ال فاهلل يكر  الكفر وإن 

بل أحيانا يسممتدلون بالرشمم عىل  نفي اخلالق، ال بل يهع الرشمم، وهذا ال يتناىف مع احلكمة، 

لكن خلهه اهلل حلكمة منها االبتلء، وليس ذلك عبثا منه جل وعل، وإن  ،فالشميطان هو أبو الرشور

لكن فيه حكمة، لذا نهول ال خيلق اهلل رشا حمضا أبدا . وهذا معنى دعاء املصطفى صىل  ،كان فيه رش

ْيك   "اهلل عليه وسملم  الرش   ل ْيس  إِل  عاىل وإال لكان ذلك عبثا ت ،اروا  مسلم، أي ال ختلق رشا حمض "و 

 اهلل عن ذلك.
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 املتعلقات:

 اإلرادة تتعلق باملستحيل والواجب واجلائز؟الهدرة وهل 

 قلنا الواجب ما ال يتصور عدمه، واملستحيل ما ال يتصور وجود .

 .اماإلرادة هبالهدرة و؟ فل تتعلق امف ذن ما فائدة تعلق اإلرادة هب

 مله؟مهل يهدر اهلل تعاىل عىل أن خيلق شيئا ال يستطيع ح   :لكن هنا يطرأ سلال وهو 

 .اخللق ف نك تنفي قدرته عيل ،إن قلت ال

 لعجز  عن محله. ،وإن قلت نعم نفيت قدرته أيضا

 إذن ما احلل؟

 ممكن نهول السلال أصل ال يصح ومتناقض، ألن معنا  هل يهدر اهلل أال يهدر؟ وهذا تناقض.

أن السلال عن عدم الهدرة مستحيل يف حهه واإلرادة والهدرة ال تتعلق لكن اجلواب من الدر  هو 

 كام بينا . باملستحيل، إنام تعلههام باجلائز املمكن فهط

اىل عىل ما هلل سبحانه وتع املعلومتنكشمف هبا  وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىلالعلم صمفة  علم: -8

مرئية وبأي صفة من صفاا أو اا مسموعة به انكشمافا ال حيتمل النهيض، سواء كانت موجود هو

 الوجود .

وقمال عىل مما هو بمه وليس عليمه حتمذيرا من اجلهل. وكذلك لو احتمل النهيض كالشممك 

 واجلهل والنسيان ملا كان علام.

 متعلقات العلم:
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 املستحيل واملمكن. و بالواجبالعلم يتعلق بالثلث، 

واالنكشمماف هو اتضمماح بام ال خفاء به ، اهللوعلم اهلل سممبب لوجود املخلوقاا فوجدا عىل علم 

 الوهم.النسيان والشك وجهل وعىل علم اهلل، فل خيفى عليه يشء وال يستويل عىل علمه النهص ك

ال تعلق و ،تصحح ملن قامت به ان يتصف باإلدراك وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىلاحلياة صدفة  -9

 ئداا عىل قيامها بالذاا األقد . ا بشئ من األشياء ألهنا ال تطلب أمراا زا

هي صممفمة تعلم رضورة لمه، ألنه ال علم بل حياة وال رزاق بل حياة، فهي صممفة الزمة ذاتية له و

يف مجيع  فاحلي حياة "اهلل ال إله إال هو احلي الهيوم"سمبحانه. فهي صمفة يف مجيع الصفاا، لذا قال 

   لهائم بذاته ليس حمتاجا ألحد من خلهه.الصفاا، فأ؛بتت له حياة فيها، والهيوم هو الغني ا

 

تنكشممف هبا كل املوجوداا عىل ما هي به،  وجوديمة أزلية قائمة بذاته تعاىلالسمممع صممفمة  -11

فمتعلق هذ  الصممفة مجيع املوجوداا قديمة أو حاد؛ة فيتعلق سمممعه تعاىل بذاته وصممفاته الهديمة 

 ال كسمعنا، فهو يعلم الحر، فهو سمبحانه يسممع خملوقاته سمعا وبجميع املحد؛اا عند وجودها، 

 خفى من الحر.أوأخفى أي 

املصممحف والكلاما التي نهرلها هذ  ف،  وجودية أزلية قائمة بذاته تعاىلالكلم صممفة صممفة  -11

 ومتعلهها كمتعلق صفة العلم.  خملوقاا، وأمجع أهل السنة أن هلل صفة الكلم

 

 .ية أزلية قائمة بذاته تعاىل تنكشممف هبا كل املوجوداا عىل ما هي بهوجود البرصدد: صددفدة -12

 فمتعلق صفتي السمع والبرص واحد، .
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   كام بينا  يف الرشح. أي أن هذ  الصفاا واجبة هلل ؛بوتا واجبا ال يتصورعدمه ذي واجبات: -

 . ويستحيل ضد هذه الصفات: العدم احلدوث ذا للحادثات.17

 وأن يامثل ونفي وحدة.      :            واالفتقار عده. كذا الفنا 18

 وصمم وبكم عمى صامت.      :  . عجز كراهة وجهل ممات19

 عىل املستحيلا يف حهه تعاىل وهي ضد الواجباا، وهي:الناظم هنا يتكلم 

 وهي ضد صفة الوجود.. العدم 1

وهو ما سوى اهلل تعاىل، أي  للحاد؛اا تانوهو ضمد الهدم، والعدم واحلدوث هي صف. احلدوث 2

 حدث بعد العدم. 

 صفة تستحيل يف حهه تعاىل ألنه متصف بالبهاء التي هي ضدها. . الفناء3 

 . االفتهار مهابل صفة الغنى. 4

 ضد خمالفة احلوادث. املام؛لة. 5 

 . نفي الوحدة مهابل صفة وحدة الذاا، والصفاا واألفعال. 0 

 . العجز وهي ضد الهدرة. 2 

 . الكراهة أي أن يكون مكرها التي ضد اإلرادة. 1 

 . اجلهل ضد العلم. 9 

 . املاما ضد صفة احلياة. 11 
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 .الصمم ضد صفة السمع. 11 

 . البكم ضد صفة الكلم. 12 

 . العمى وهي ضد صفة البرص. 13 

اما أي الصمت وهي عدم الكلم، وهناك فرق بينها وبني البكم فالبكم هو عد14  م م الكل. الصم 

 .يف حق اإلله آلفة وعلة، أما الصمت فهو عدم الكلم بل علة وكلمها مستحيل

 . جيوز يف حقه فعل املمكنات: بررسها وتركها يف العدمات.21

وبدأ يتكلم عن املمكناا فهال هذ   يف حهه تعاىل من الواجمب واملسممتحيمل انتهى النماظم

كبعث الرسل قد يهع وقد ال يهع لكن ليس بواجب وال بمستحيل، وإن كان قد  ،جتوز يف حهه تعاىل

 اختارا إرادته وحكمته اإلرسال.

فمالثواب والعهماب وبعمث الرسممل من املمكناا، لكن بعث الرسممل رأينا  واقعا وعادة، 

 دووجود اجلنة والنار ممكن عهل لكنها ؛ابتة رشعا، فمن جحدها فهد أنكر الرشع، ومن جحد وجو

ل ألن ؛بوا الرشع بالرشع يستلزم الدور. لكن العه ،اهلل فهد أنكر العهل، قبل أن يكون أنكر الرشع

أ؛بت اإلله واملعجزة أ؛بتت الرسممالة. وملا سمملمت بوجود إله سممهل أن يبعث لك رسمموال، وأ؛بت 

 رسالته باملعجزة التي هي عهل. 

ل ملا جاء من ، بعد ذلك سلم العهيضماا أ بالعهل توالنبوة ؛بت ،بالعهل توعليه فاأللوهية ؛بت

الرشممع. ومن عماري الرشممع فهد رد العهل ألن النبوة ومن قبلها األلوهية ؛بتت بالعهل. ومن رد 

 فهو معتو  ينكر املحسو  واملعهول حتى شكك بعضهم يف وجودهم. العهل
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كلمها يه فال تعاري بني الرشممع والعهل بتاتا، ومن أنكر األول فهد أنكر الثاين. وعل ،إذن

مدرسممة واحدة وال يايز بينهام ومها مدرسممة واحدة، فاألصممل أن معرفة اإلله والتسممليم به يكون 

بالعهل، ؛م التسليم بام يأت منه من رساالا تكون بالعهل بهبول املعجزة، وما ؛بت بعد املعجزة فهو 

ب ار  حُي  امتياز، لذا هوجيمب اتبماعه كرشممع وما قبله ؛بت بالعهل، وهذا يثبت أنه دين علمي ب ،رشع

ع أو علم م ،جلمعمه بني اإليامن والعلم، وكمل فلسممفاا األري اليوم قائمة إما عىل دين مع خرافة

إحلماد، ؛نمائية العلم واإلحلاد، ؛نائية العلم والدين، ف ما علم وإحلاد أو دين وخرافة، وهذا ليس لنا، 

 إنام الذي نملكه ونتبعه هو إيامن وعلم.

 ما ترك يف حيز العدم.والعدمات  -

 حاجة كل حمدث للصانع.        :      . وجوده له دليل قاطع21

 . لو حدثت لنفسها األكوان: الجتمع التساوي والرجحان.22

 وحدوث العامل: من حدث األعراض مع تالزم. ،. وذا حمال23

 اآلن بدأ يهيم األدلة العهلية عىل وجود اهلل تعاىل .

هطع الشممبهة وينفي األوهام، وخيرج به العامي من ِربهة التهليد إىل سمماحة فهمال وجود  لمه دليل ي

 اإليامن املبني عىل علم ودراية.

فهال حاجة املحدث للصممانع هي دليل عىل وجود من يعطيها، ومن الذي يعطيها؟ هو اإلله، وهل 

 ال إذا كان له إلهاإلله يعطي شمميئا هو يف حاجته، وهذا الكون ال يمكن أن يسممري عىل هذا االنتظام إ

 يمد  بكل ما حيتاجه، وعليه فنحن حمتاجون يف وجودنا لوجود .

  ؛م قال لو حد؛ت لنفسها األكوان الجتمع التساوي والرجحان
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ودنا عدم وجو ،مخسممني يف املائةوجودنا بنسممبة عهل حيتمل فنحن البرشمم  وجودنا همثمالم

أما عادة  ،فليس بواجب الوجود وال باملسممتحيلأيضمماا ، ألن وجودنا ممكن عهلا خمسممني يف املائة ب

 .قطعي باحلسوجودنا ف

 ؟ البدهذا االحتامل املتسمماوي ما الذي جعله يزيد درجة إىل الواحد ومخسممني ونوجد فعلا 

املرجح هو واجب الوجود الذي ب جياد  للمكناا كانت ووجدا من جود مرجح، ما هو املرجح؟ 

نك جتعل الواحد واخلمسممني تسمماوي  ا مل تلمن هبذا الفاعل فوإذ هو رب العاملني الفاعل لذلك،و

التسممعة وأربعني وهذا ال يهبل عهل وال عادة إطلقا. وهذا معنى الجتمع التسمماوي وهو مخسممون 

 بخمسني والرجحان وهو واحد ومخسون مع تسع وأربعني. وهذا حمال عهل  ومرفوي.

 حدوث العامل من حدث األعراض مع تالزمثم قال: و

بمدأ اآلن يف المدليل الثاين فهال حدوث العامل دليله تغري هذا العامل، الفلسممفة الهدماء قبل 

لكن علامء املسمملمني عندهم أدلة قاطعة عىل  ،اإلسمملم كمانوا يعتهدون أن العامل قديم وال بداية له

يتسممع منذ ووأنه مل يكن، إىل أن جاءا نظرية آينشممتاين النسممبية وأ؛بتت أن العامل يتمدد ،حمدو؛ه 

مليني السممنني، لذا هو كان يف اخللف أقل فأقل إىل أن تلول إىل نتيجة صممفر. وهذا مبني عىل عامل 

حمسمموب بدقة يف الفيزياء الكونية، وأنه لو توقف عىل التمدد الهنار العامل، ولو زادا رسعة التمدد 

امل تدل عىل أن هذا العأيضما موا الكواكب ونهصان الشمس وتغري املوجوداا كلها ، أيضما لتنا؛ر

 له بداية.

فهو يهول أن حمدوث العمامل هو من حمدث األعراي، أي أن همذ  األعراي اللزمة  ذا 

م فلبد أن يكون له هناية، فالتلز ،العمامل فهمذ  تمدل باللزوم أن هذا العامل له بداية ومن كان له بداية

 واقع. بني التغري واحلدوث
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 م وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.ونكتفي هبذا، وسبحانك الله 

................................ 
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 املحارضة الرابعة:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

 أمجعني ..

 احلزن سهل.اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك 

.......................... 

 ملصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم:يهول ا

 دور تسلسل حتم. ،قدم وصفه لزم: حدوثهال. لو مل يكن 24

لبيت من هذا اعن الرباهني العهليمة يف ؛بوا الصممفاا الواجبة له تعاىل. واآلن بمدأ يتكلم 

ة اللزومية مثل قولنا إذا طلعت الشمس ف ن النهار أنواع اجلملة الرشمطية اللزومية، واجلملة الرشطي

 موجود. فطلوع الشمس سبب يف حصول النهار.

ومهابل اجلملة الرشممطية اللزومية اجلملة الرشممطية االتفاقية حيث ال تكون اجلملة األوىل 

إِْن ِخْفُتْم أ ال  ُتْهِسُطوا يِف اْلي ت ا"يف حصول اجلملة الثانية، كهوله تعاىل سبباا  او  ى ف  ُكْم م  ا ط اب  ل  ْنِكُحوا م 

ُرب اع   ث  و  ُ؛ل  ْثن ى و   م 
ِ
اء ( فليس إباحة نكاح الثانية والثالثة والرابعة متوقف عىل 3)النسمماء: "ِمن  الن سمم 

 اخلوف من ظلم اليتامى، فربام ال يكونوا يتامى أصل.

 ظلم اليتيمةوهنما اسممتشممكمل النما  هذ  اآلية فيهولون ما وجه االرتباط بني اخلوف من 

فتزوج الثمانيمة والثمالثمة والرابعمة؟ فل وجه لزومي بني طريف هذ  اجلملة، ومن ؛م نهول هي مجلة 

تهم أنك فهل سممبب غواي "وإن تدعهم إىل ا دى فلن اتدوا إذا أبداا "اتفاقية، وكذلك يف قوله تعاىل 

ية إنام ملة ليست رشطية لزومتدعوهم؟ ال، إنام املعنى أنك إن دعومم اتفق أهنم ال يسمتجيبون، فاجل
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هي رشطيمة اتفاقية، فل يلزم من حصممول اجلملة األوىل حصممول اجلملة الثانية، كهول الطالب إن 

فهل هناك تلزم؟ ال ليس هناك تلزم إنام حصل  ،حرض األستاذ وإن غبتغاب األسمتاذ  حرضمُا 

 طية االتفاقية. الرشطية اللزومية والرشاجلملة لذلك جيب أن نميز بني ، ذلك اتفاقا

هذ  اجلمل التي سيتفضل هبا علينا الشيخ ابن عارش هي مجل رشطية لزومية وليست رشطية 

 اتفاقية.

 فيهول:

أي إذا قلنا إن طلعت الشمممس  من اجلملة فاملهدم هو اجلزء األول قددم وصددَفه لزم:اللو مل يدك  -

واجلزء الثاين يسمممى التايل  "إن طلعت الشمممس"فالنهار موجود فيسمممى اجلزء األول املهدم وهو 

 ."فالنهار موجود"وهو 

اد؛اا له حأي لو أن اهلل تعاىل مل يكن قديام للزم أن يكون  "حدو؛ه  يك الهدم وصممفه لزممل لو "فيهول 

 ، وعىل ذلك يلزم الدور ويلزم التسلسل.ألنه ال واسطة بني احلدوث والهدم بداية

 ما هو الدور؟ وما هو التسلسل؟

 توقف اليشء عىل نفسه، أو توقفه عىل غري  وتوقف غري  عليه.الدور هو 

مثل حممود موجود برشممط وجود خالد، وخالد موجود برشممط وجود حممود. فلو حذفنا 

 ويصممبح بذلك اليشممء سممبباا  ،حممود متوقف عىل وجود حممودوجود الوسممط وهو خالد لبهى أن 

جود  وجل له ابتداء وأنه سبحانه وتعاىل توقف ووعليه فلو قلنا إن اهلل عز ، يف الوقت نفسه ومسمبباا 

 عىل وجود  فلزم الدور والدور باطل.

 مثال آخر:
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ال أعطيك دينارا حتى أعطيك قبله دينارا. ف عطاء الدينار رشط مسممبق عليه أن أعطيك قبله 

توقف ف ،ومل أعطكديناراا قبله  فلبد أن اكون قد أعطيتك ،دينارا، فلو أردا اآلن أن أعطيك دينارا

يس فلو قلنا باالبتداء هلل عز وجل وأنه ل، إعطاء الدينار عىل إعطاء الدينار فتوقف اليشممء عىل نفسممه

لمه خمالق فتوقف وجود  عىل وجود  سممبحمانه وتعاىل ويلزم من ذلك الدور والدور باطل باتفاق 

 العهلء.

 .يف جانب املا  متناهيةغري أمور ترتب فهو  أما التسلسل:

وهكذا لكن البد يف حْلهة من احلْلهاا أن يتوقف ،  أوال المدجاجة أم البيضممةأاام :مثمالمه

التسملسمل فتكون الدجاجة هي األصمل أو البيضة هي األصل، أما أن يبهى إىل ما ال هناية فهذا غري 

 معهول البتة.

كذلك وجودك متوقف عىل وجود أبيك وأبوك عىل أبيه وهكذا وهكذا لكن البد أن ينهطع 

 بني األب واالبن إىل آدم عليه السلم ألن اهلل خلهه بيد  سبحانه بل أب وال أم.التسلسل 

بد أن يكون أحدمها هو األصممل تنهطع عند  حالة  كذلك املاء والبخار وهكذا أاام أوال ال

التسملسمل ملا نصمل إىل السمبب الذي ال سمبب له، واهلل تعاىل هو مسبب األسباب وال سبب له عز 

العلل وال علة له سبحانه وتعاىل، وال سبب مل؛ر يف وجود  سبحانه، ألنه قديم بل وجل، وهو علة 

لدور والتسلسل وال جيتمع ا ابتداء، وعليه فهد نفينا الدور ونفينا التسلسل، وإال أ؛بتنامها وهو باطل.

 إال يف نفيهام.

 يف األعيان والدور يف األذهان.يكون والتسلسل 
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 النتفى القدم: لو ماثل اخللق حدوثه انحتم.. لو أمكن الفناء 25

، عىل الوجود قمال لو أمكن الفنماء أي العدم اللحقن أيضمما همذ  مجلمة رشطيمة لزوميمة 

جاز  ألنه من .هو التايل (الهدم )النتفى، (لو أمكن الفناء)املهدم هنا ، وواحلدوث هو العدم السممابق

ن حاد؛اا وهذا معاري ملا أ؛بتنا  سممابهاا من ِقدمه عليمه الفنماء فيكون وجود  جمائزا ا ال واجباا فيكو

 ؛بت له الهدم استحال عليه العدم.  منفلذلك تعاىل فلزم بطلن الفناء، 

 هراا سممبحانه كان مفت ، ولو أنهيكون حدو؛ه حمتم أي أنه أشممبه املخلوقاا (ما؛ل اخللق)ولو 

ث ه حمد  وكان دليل عىل أن، يف وجود  إىل غري  كام تفتهر املخلوقماا لكمان يف هذا مما؛ل للمحد؛اا

 فلام مل يصح املهدم؛ ألنه يلزم من حدو؛ه الدور أو التسملسل وهذا باطل، وحاشما  أن يكون كذلك

 .  وهو احلدوث كان التايل باطل وهو املام؛لة للمخلوقاا

 له افتقر: لو مل يكن بواحد ملا قدر. . لو مل جيب وصف الغنى26

وملا كان  ،رشطية لزومية أخرى، أي لو كان اهلل تعاىل حمتاجا يف وجود  إىل غري  لكان مفتهراا 

م ، فلحظوا أننا كلام أردنا أن نثبت صفة رجعنا لصفة الهدم، فأ؛بتنا الهدبمفتهرليس هو ف ذن  ،قدياما 

ل عن املح فهو مسممتغنٍ  ،سمموا  املفتهر إليه كل ما عدا ونفينما احلمدوث، فهو سممبحمانه الغني عام 

 إرادته مطلهة ونافذة عز وجل.والزمان وعن املخصصاا التي ختصصه، و

لو مل يكن واحمدا ملما قدر: فهو واحد يف ذاته ويف صممفاته ويف أفعاله، ألنه لو مل يكن واحدا 

شمميئما فتكون هاتان اإلرادتان أكثر من واحمد وأراد كمل منهام اإللمه لكمان عماجزا، فمثل لو كمان 

متعمارضممتمان، ويف حال التسمماوي بينهام ف ن كليهام يعجز، ومن ؛بت له العجز انتفت عليه الهدرة 

بوحدانيته ؛بتت له الهدرة وانتفى عنه العجز، ألنه لو كان معه رشيك فواإلرادة ومل يكن إ ا أصممل، 
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عجز بني هذ  لتامنع والعاله لثبت التعاري واأو يشاركه يف أف، يف امللك، أو أحد يشماركه يف صفاته 

 اإلراداا.

 .وقادرا ملا رأيت عاملَا  : . لو مل يكن حيا مريدا عامل ا27

 ،باآلن يريد أن يسمتدل بالعامل وهو كل ما سموى اهلل تعاىل، وقال بعضهم هو اسم آلة كهال  

  ما يعلم به اهلل عز وجل.عامل  م وهو ما ختتم به األشياء، وهو ب به األشياء، وخات  هل  وهو ما تُ 

همذا العمامل المذي نرى يتوقف عىل وجود قمدرة فأ؛بتنا الهدرة، وحتى خيرج عىل هذا احلال 

البمد لمه من إرادة فأ؛بتنا اإلرادة، فهل هذا مع هذ  الدقة يمكن أن يكون من غري اخلالق والصممانع 

 مع املوا وال احلي يتصممور وجود سممبحمانمه؟ ال، فلبد له من علم، ومجيعها يدل عىل احلياة، فل

الهمدرة مع املوا وال اإلرادة مع املوا، إذن همذا العامل يدل عىل صممفاا اهلل تعاىل من قدرة وعلم 

ل يمكن ف ،شماهد هو دليل هذ  الصفاا، فاستداللنا هبذ  الصفاا بالعهلوإرادة وحياة. فالعامل املُ 

ومل  ،باطلة تصممور فيها هذ  الثلث من علم وقدرة وإرادةن اختذ آ ة ميتا، لذا جتد أن م   أن نعبمد إ اا 

 .مرسل خيربهم هبا نبي

 يف الست القضايا باطل: قطعا مقدم إذن مماثل. 3. والتال28

الست  االهضايكل قضمية من يف  وهو جواب الرشمط أي أن التايل (يف السمت الهضمايا باطل التالِ )

وأنه سبحانه وتعاىل  ،التايل. فثبت أنه سبحانه وتعاىل قديم لبطلنم السمابهة باطل قطعا، فبطل املهد  

 ،لتايلالنتفاء ا؟ وأنه سممبحانه وتعاىل غني، وأنه سممبحانه وتعاىل مريد وحي وعامل وقادر، ملاذا بماٍق 

 وانتفاء املهدم يف الست السابهة يف اجلمل الرشطية اللزومية  السببية.

                                                           
 حدفت الياء للوزن. -3
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 بالنقل مع كامله ترام.     :   . والسمع والبرص والكالم29

السمع وحي، أي ال بل البد  ا من النهل ،بدأ يتكلم عن الصمفاا التي ال تثبت بالعهل فهط

هل دليل صمىل اهلل عليه وسلم، والن-والبرصم والكلم هلل تعاىل ؛ابت بِداللة النهل، وهو كلم النبي 

هد جيادل بعضهم عىل سبيل التبعية، فوالدليل العهيل فيها  ،مستهل يف إ؛باا كلم اهلل وسمعه وبرص 

كن يف فسممطائيا، لويف المدليل العهيل إن قلت له إن اهلل متكلم، أما يف الوجود فسمميكون جداله سمم

ى ت ْكلِياما )النساء:  "الكلم قد جيادل وبالتايل ال جدال مع النهل يف قوله  ل م  اهلل ُ ُموس  ك  وإن  "( 104و 

   وكذلك السمع والبرص. كان العهل يثبت إمكان الكلم

ربام العهمل يهول أ؛بت الكلم؟ كيف؟ يهول إن عدم الكلم عجز، وهو ما جيعله مفتهرا ملن   

 هي صمفة نهص، ويهتيض أن تكون بعضويكلمه وهو افتهار مناف للوحدانية، فعدم الكلم البكم 

هل، وهو مسممتحيل ع خملوقماته أكمل منه سممبحانه وتعاىل وهذا نهص يف اخلالق وكامل يف املخلوق

لكن العهل يسممتدل قطعا من حيث اإلمكان لكن من حيث الهطع بوقوع الكلم، كام يف الرصمماط 

 ،واجلنمة التي ال ينفيها العهل، لكن ما الذي جعل وجود الرصمماط ؛ابت وموجود قطعا؟ هو النهل

ءر و  ل ْيس  ك   "كمذلمك يف الكلم قطعنما بمالنهل، وكذلك السمممع والبرصمم لهوله تعاىل:  ْ ُهو  ِمْثلِِه يش 

ِميُع اْلب ِصرُي )الشورى:  "( 11الس 

وكمل مفرداا العهيدة اإلسمملمية ؛ابتة بالعهل والنهل، وال يوجد أي اعتهاد مناف للعهل بتاتا وإن 

تومهه البعض فهو وهم خاص ال يوصمل إىل نتيجة ألهنا مبنية عىل ا وى والشهوة وبعيدة كل البعد 

 عىل احلهيهة.   

 نفرق ونميز بني الدليل النهيل والعهيل؟ كيف
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كل دليل ؛بت بِداللة املعجزة فهو نهيل، فام توقف عىل املعجزة فهو دليل سمعي، وما ال يتوقف عىل  

 املعجزة فهو دليل عهيل.

فعندما نفكر يف اجلنة والرصمماط يمكن أن تكون أو ال تكون من حيث اإلمكان العهيل لكن ما الذي 

قف عىل ، وهو متوصىل اهلل عليه وأله وسلم هد هبا قطعا؟ هو اخلرب عن رسول اهللجعلنا نصدق ونعت

املعجزة، لكن وجود اهلل والكلم فيه يثبت بالدليل العهيل، ف ذا ؛بت هذا عند املنكر تبدأ املعجزة بعد 

 وىل   أصممبح ؛ابتا بالعهل والنهل، ألن من من عباداا وغريها ذلمك بم ؛باا النبوة، وما ؛بت بالنبوة

 غري موجود أصل إال يف وهم خاص. النبي هو العهل، لذا فالتعاري بني العهل والنهل

 .ا: قلَب احلقائق لزوما أوجبا. لو استحال ممكن أو وجب31

أي أن املمكن عهل أو الواجب عهل صمارا مسمتحيلني أو املستحيل أصبح واجبا أو ممكنا للزم من 

 العهل جائزة لكنها ؛بتت يف النهل.ذلك انهلب احلهائق فرلية اهلل يف 

 فهذا البيت برهان عىل قوله السابق:

 جيوز يف حهه فعل املمكناا: بأرسها وتركها يف العدماا.

جيب  هفماهلل يفعل ما يشمماء ال يمنع إرادته أبدا أن تتعلق باملمكناا، بعكس املعتزلة الذين يهولون أن

 هييد لإلرادة العظيمة النافذة واملطلهة.عىل اهلل األصلح وال يفعل إال األصلح، وهذا ت

كمذلمك العلوم املادية اليوم الفيزياء والكيمياء تهوم عىل أن احلهائق العلمية ؛ابتة وسممتبهى 

ادة كام هي، مثل والعكس وتبهى قوانني امل د؛ابتة وال تتغري أعيان األشمياء، فيتحول اخلشب إىل حدي

سري خاصمة ليشري هبا سبحانه إىل أنه ال يوجد يشء مطلق يإال قضمية النسمبية يف الهوانني يف حاالا 
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سممري مبذاته بل هناك من يسممري ، فهو أمىضمم الهانون وهو كحرمم الهانون ليبني للخلق وجود خالق 

 سبحانه مدبر له حلظة بلحظة.

 أمانة تبليغهم حيق.  : . جيب للرسل الكرام الصدق31

التوحيمد وهو اإل يماا أي مما يتعلق بذاا اهلل  النماظم رمحمه اهلل من الهسممم األول من علمانتهى 

األلوهية  توملا كانالنبواا، الهسممم الثاين وهو والتدليل عليها، وبدأ يتكلم عىل  وصممفاته وأفعاله

 قدم الكلم عىل األلوهية. عليهامبنية  ألهنامهدمة عىل النبوة 

 فبدأ بام جيب للرسل من صفاا، فهال:

 أو لرضورة الشعر. ،سكنت لوجه رصيف ككتاب وكْتب( لرْس )رسول و جيب للرسل الصدق:

اا فكذلك هنا سمميحرد صف، بذكرها ؛م االسممتدالل عليهاتعاىل فكام بدا يف كلمه عن صمفاا اهلل 

 األنبياء ؛م سيدلل عليها

 هو إنسان ذكر بعثه اهلل لعباد  ليبلغهم األحكام الرشعية وما يتبعها من وعد ووعيد. :الرسولو

 وجيب  م:

 هو اخلرب املطابق للواقع . :الصدق  -

تعني حفظ مجيع اجلوارح الظماهرة والبماطنمة من التلبس باحلرام أو الكراهة، وسمممي  :األمداندة -

 أمينا من جهة أنه ال خيالف الرشع. الرسول 
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التبليغ: جيب يف حههم عليهم السلم تبليغهم كل ما أوحي إليهم من األحكام املأمور بتبليغها  -

 والعام من أممهم ال يرتكون منه شيئاا عمداا وال نسياناا  للخاص

 

 كعدم التبليغ يا ذكي.  : . حمال الكذب واملنهي32

 

انتهى من الصممفاا الواجبة يف حق الرسممل عليهم الصمملة والسمملم وانتهل للكلم عن 

 الصفاا املستحيلة يف حههم، فهال:

 ضد الصدق وهو اخلرب غري املطابق للواقع. :الكذب -

فهم ال  ،، فحذف املضمماف وأقيم مهامه املضمماف إليه(فعل املنهي)، أي )فعل( عىل تهدير :املنهي -

 من حمرم ومكرو  وخلف األوىل ألنه ضد األمانة. املنهيفعل يصدر منهم 

م هذا يا أاا امللمن الذكي. :عدم التبليغ -  يستحيل يف حههم ألنه ضد التبليغ، فاْفه 

 

 .. جيب يف حقهم كلُّ عرْض: ليس مؤديا لنقص كاملرض33

 

لذي ا األعراي  البرشية كاملريصملواا اهلل وسملمه عليهم من صفاا، ف ما جيوز يف حههم ذكر

التي ال تثبمت إال عىل ذاا جتوز يف  واجلوع والعطش والفهر وكمل األعراي ال تنفر منمه الطبماع

فهمذ  ال تتناىف مع علو رتبتهم ومكانتهم، ألهنم ال يتأ؛رون هبذ   عليهم الصمملة والسمملم، حههم
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الرسالة  أما ما يل؛ر يف تبليغ ،  وال تنهص من منصبها،وال تتعاري مع طبيعة الرسمالة سملباا األمور 

اهة وهي عدم الهدرة عىل الكلم بفصمماحة والبكم ة والفهولكاجلنون واجلذام والبخل وخوارم املر

يس فتلول عىل أنه عشممى ول ،فهذ  ال تصممح يف حههم، وحتى ما ؛بت يف حق يعهوب عليه السمملم

 عنه وعافا  اهلل. هعمى ؛م كشف

 

 . لو مل يكونوا صادقني للزم: أن يكذب اإلله يف تصديقهم.34

 يف كل خرب. صدق هذا العبد  :   . إذ معجزاهتم كقوله وَبر35

 

 ،وتالٍ ، والربهان مهدم اوبراهينهالصممفماا الواجبة يف حق الرسممل اآلن يتكلم عن أدلمة 

 أن يكذب اإلله يف تصديههم. :لو مل يكون صادقني للزم، والتايل فاملهدم قوله:

؟ اهلل تعاىل، وهذا يستلزم أن أيدامفلو فرضمنا عدم صمدقهم فمن الذي أظهر املعجزة عىل 

ق الكاذب، وهو مسممتحيل عهل، ألن معجزامم هي بمثابة أن يهول اهلل صممدق هذا اإلله قد صممد  

 العبد يف كل خرب يهوله.

املتحدى به قبل وقوعه املعجز ملن أراد  همارن لمدعوى الرسممالةاملارق للعمادة اخلممر األ :واملعجزة

 .  معارضته

ىل ة قول اهلل تعاالتي هي بمثاب ،فماسممتحمال الكذب يف حههم ألن هذا يتعاري مع املعجزة

   هذا عبدي وهو صادق فيام يهول، وإال النتفى العلم عن اهلل به وهذا مستحيل أيضا.
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وهو مصدر يف موضع احلال، أي حال كونه تعاىل باراا أي صادقاا وهي مجلة  أي وصدق (وبرقوله: )

 .معرتضة بني الهول ومهوله

 

 طاعة هلم. . لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم: أن يقلب املنهي36

 

ان، وأن ممان يف شممطر  وتال يف الشممطر األخري، فلو انتفى التبليغ أو خانوا فهذان مهد  فيمه مهمد   -

ألصبح  رماا أو خانوا أي ارتكبوا حمشيئاا مما أمروا بتبليغه فلو كتموا ، يهلب املنهي طاعة  م هذا التايل

ز عليهم ذلك لرتتب عىل هذا أن يصممبح احلرام طماعة، ألنه سمميهتدى به ولو فعل حمرما، لذا لو جا

 احلرام جائزا وهذا مستحيل.

 

 . جواز االعراض عليهم حجته: وقوعها هبم تسل حكمته.37

 

 .الصلة والسلم عليهم ة يف حههمائزعىل الصفاا اجلن انتهل إىل التدليل اآل

املشمماهدة  م؟هب كاجلوع والعطش واإليذاء كام سممبق ما دليل وقوعها عليهم( جواز األعراي)فهال 

 بالنسبة ملن عارصهم واخلرب املتواتر بالنسبة ملن بعدهم.
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بام حصممل  م، فيتلهى امللمن كل ما يرد عليه من أي التصممرب  ، مما احلكمة من هذا؟ هي التسمميل 

وأيضا فيه لفت  ،مصائب الدنيا الفانية بهلب مطمئن، متسلياا بام وقع للرسل عليهم الصلة والسلم

 .وهم أرشف اخللق هم أن الدنيا لو كانت ذاا قيمة فانظروا ما حصل ألنبيائكملنظر أتباع

 

 حممد أرسله اإلله.      :        . وقول ال إله إال اهلل38

 : كانت داللة عىل اإليامن. . جيمع كل هذه املعاين39

ل كيعني أن كمل الكلم المذي ذكر  ملخص يف كلممة التوحيمد، فكلمة ال إله إال اهلل جتمع 

ه وتنفي كل الصفاا املستحيلة، وتثبت له سبحانه ما ؛بت له يف كتابه وسنة رسول ،الصفاا الواجبة

 من الصفاا اجلائزة.صىل اهلل عليه واله وسلم 

لنبيك  هي ؛ابتةالواجبة واملستحيلة واجلائزة أي كل ما ذكر من صمفاا النبوة  :(حممد أرسدله اإلله)

 سلم.اله وصىل اهلل عليه و

فمن قا ا عصمم ماله ودمه وعرضه  كله وموع يف كلمة التوحيد، لذا كانت هي علمة اإليامنوهذا 

وقد يدركها اإلنسان عىل سبيل اإلمجال لكنه مهر هبا يف قلبه فتكون كافية حلصول اإليامن  إال بحهها،

 الصحيح طاملا أقر هبا بهلبه ونطق هبا لسانه.

 

 العمر تفز بالذخر.شغل هبا فا. وهي أفضل وجوه الذكر: 41
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اله أي هذ  الكلمة هي أفضمل الذكر ملا روا  اإلمام مالك من قول الرسممول صىل اهلل عليه و

  ."أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبيل ال إله إال اهلل وحد  ال رشيك له"سلم: و

وهي واجبمة مرة يف العمر عىل امللمن األصمميل الذي ولد يف اإلسمملم، ورشط صممحة من 

 الكافر.

 

 قوال وفعال هو االسالم الرفيع.  :  وطاعة اجلوارح اجلميع، . فصل41

 

 اجلوارح، فهال: أعاملاآلن بدأ ببيان ما جيب هبذ  الكلمة من 

، اناللس –الفرج –البطن  –الرجلن  –اليدان  – البرص –السمع : اجلوارح سبعة (،طاعة اجلوارح)

 .ولنحذر من ان نفتح عىل أنفسنا باب معصية سبعة جوارح عىل عدد أبواب النار فلننتبه

فهذ  الكلمة هي عنوان اإلسمملم الرفيع، ؛م بدأ يتكلم عن ما  ،هو كامل االنهياد هلل تعاىل اإلسددالم:

 هو اإلسلم؟

 

 واجبات: وهي الشهادتان رشط الباقيات. . قواعد اإلسالم مخٌس 42

 من استطاع.. ثم الصالة والزكاة يف القطاع: والصوم واحلج عىل 43
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أوال ينبغي أن ننظر للمنهجية عند العلامء، كيف بدأ بالكلم عىل احلكم العهيل وأقسممامه، ؛م 

الكلم عن صمفاا اهلل وأنواعها وأدلتها، ؛م الكلم عن صمفاا الرسل وأنواعها وأدلتها، وبني أن 

 يتكلم ويفصممل يفهمذ  الصممفاا هي عنوان اإلسمملم، وأهنا مجيعا حتتواا كلمة التوحيد، ؛م بدأ 

تعليم، مضبوطة يف الواإلسملم، ؛م بعد ذلك سمينتهل إىل اإليامن ومنه إىل اإلحسمان، منهجية راقية 

ر اإلسمملمية الهديمة التي كان فيها هذا املنهج الذي صممار ظم يف الكتماتيب واملحايوهي رس التعل

 .أربعامئة عام ومل يتغري وخترج وتعلم عليه العلامءو ألف عمر 

مما عنمدنما اليوم من مناهج نغريها بني الوقت واالخر وال يوجد حالة بناء متكاملة،  بعكس

كيف رتب هذا ترتيبا منطهيا موفها ب طلق، وهند   ،وانظروا إىل همذا البنماء البارع عند ابن عارش

 منهجي تفكري ملسمسا عىلم التفكري، وهذا جيعل الطالب خيرج منظ   ،كل ذلك بشمكل دقيق وحمكم

قائم عىل أسمس رصينة ؛ابتة ال  تدخله شبهة، بخلف من يتنهل بني شيخ وآخر ويسمع مرة  ،علمي

أما ما هو احلق فل  ،ويميضمم عمر  عىل هذا فل جيد إال أقواال لبعض من سمممع ، مذا ومرة لمذاك

 يعرفه.

رشط صممحة لباقيها إن اعتهد هبام  هياخلمس التي نعرفها، والشممهادتان ف:  (قواعد اإلسددالم) -

 وبمعنامها ولو عىل جهة اإلمجال. وكل ما يدل عىل اإلقرار هبا فهو كاف.

 هي تلك العبادة املخصوصة بأوصاف خمصوصة املبتدأة بالتكبري املختتمة بالسلم. (:ثم الصالة)-

لفطر تدخل زكاة ا وال ،التي هي بذل املال ملسمتحهيه برشموطها وضوابطها "يف القطاع( الزكاة)و-

 والهطاع يف األصل الدرهم لكن عنى به كل ما جتب فيه الزكاة من حرث وماشية وغريمها.، هنا

 وهو الركن املعلوم برشائطه. (:والصوم)-
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وهو زيارة البيت احلرام مرة يف العمر بأركانه وأحكامه ملن استطاع إليه  عىل من استطاع(: واحلج)-

 .سبيلا 

 

 باإلله والكتب: والرسل واالمالك مع بعث قرب.. االيامن جزم 44

 حوض نبي جنة ونريان.         :           . وقدر كذا رصاط ميزان45

 اآلن الكلم عن اإليامن وأركانه، فهال:

  ،فهو اعتهاد جازم، أما مع الشمك فل حيصل اإليامن، ألنه تردد ال يعد صاحبه ملمنا :(يامن جزماال)

 والتفكر حتى حيصل له الهطع.وعليه إعادة النظر 

فهو جزم باإلله تعاىل كام بينا، وبالكتب السمماموية عىل اجلملة، ورسممل اهلل تعاىل، وامللئكة، 

 .وأيضا اإلحياء بعد املوا للبعث للحساب

وهو طريق ممدود  (الرصمماط)وهو العلم اإل ي األزيل السممابق باألشممياء قبل حدو؛ها، و (وقدر)- 

 عىل متن جهنم. 

 الذي به توزن األعامل يوم الهيامة. (امليزان)و-

وهو مما أعطا  اهلل تعاىل للنبي صممىل اهلل عليه وسمملم يوم الهيامة يرشممب به عباد اهلل  (احلوض)- 

 سلم.اله والصاحلون من يد النبي صىل اهلل عليه و

 وهي منل امللمنني.  (اجلنة)- 

 وهي منل الكافرين والعياذ باهلل تعاىل.  (نريان)و-
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 أن تعبد اهلل كرنك تراه.      :      . وأما االحسان فقال من دراه46

 . إن مل تكن تراه إنه يراك: والدين ذي الثالث خذ أقوأ عراك.47

 بدأ يتكلم عن اإلحسان، فهال 

ويهصمد حديث النبي صىل اهلل عليه  من قولنا درى يدِري، وعلمهأي بمعنى عرفه ( قول من دراه)-

ف ن مل تصممل إىل ذلك فاعلم أنه يراك واعمل  ،جربيل، وهو أن تعبد اهلل كأنك ترا سمملم مع أله وو

 عىل ذلك.

والثلث هي اإلسمملم  ،مرفوع ألنه بدل من ذي ذي اسمم إشمارة والثلُث  :(والدين ذي الثالث)-

 واإليامن واإلحسان.

 أي امسك هبا فهي أقوى ما يتمسك به.: (خذ أقوأ عراك)-

 جيمعه مجيعاا  ، منضممبط حتى ال حتدث الفوىض املعرفية يف رشيعة اهللفهذا منهج واضممح بني  

 سلم.أله وصحبه وكلمة التوحيد ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه و

 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 املحارضة اخلامسة

وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه احلمد هلل رب العاملني 

 أمجعني ..

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.

.......................... 

 يهول املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم:

 مهدمة من األصول معينة يف فروعها عىل الوصول

 

 .4احلكم يف الرشع خطاب ربنا: املقتيض فعل املكلف افطنا. 41

 منع.ذي لسبب أو رشط أو      :      . بطلب أو اذن أو بوضع49

 

ه واحلكم العهيل، اآلن كلم العاديعىل احلكم  هنا بدأ يتحدث عن احلكم الرشمعي، وتكلمنا سابهاا 

 عىل احلكم الرشعي.

                                                           

افُطنا من الفعل فُطن يفطن، من أفعال السجايا، فكل ما كان مضموم العني من األفعال يف  -4 

 واألمر.املا  ف نه يكون كذلك يف املضارع 
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احلكم العهيل، اآلن بدأ يتكلم ويفصل يف احلكم الرشعي، فهدم مهدمة يف االعتهاد بناها عىل 

   فهال:

 أي احلكم الثابت بالرشع، احرتازا من احلكم الثابت بالعهل والعادة. (:احلكم يف الرشع)-

أي أن احلكم الرشممعي ال يثبمت إال من جهة الرشممع، ال يثبت من جهة العهل   (:خطداب ربندا) -

فل يكون رشعيا، أما ما يثبت من جهة الرشع فل باسمتهلل ل باسمتهلل، أما ما ؛بت من جهة العه

 يثبت إال بخطاب رشعي.

به وهو كلم اهلل تعاىل املوجه  م  فاخلطاب مصممدر دال عىل حدث، لكنه هنا يهصممد به املتكل  

أي أن خطماب اهلل تعاىل بالوحي لنبيه ، للعهلء، ألن مما يتوجمه إىل غري العهلء ال يسمممى خطمابما

لوحي هو خطماب هلل تعماىل أي الهرآن والسممنة بأنواعها أي ما ورد عىل لسممان نبيه، وهذا بنوعي ا

اخلطماب هو طلب، وهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون 

 طلبا الزما جازما وهو الفري، وإما أن يكون طلبا غري جازم هو املندوب.

 سممبيل اللزوم وهو النهي عن احلرام كالنهي عن رشب وطلب الكف إما أن يكون طلبه عىل

 اخلمر، وإما أن يكون طلب تركه طلبا غري جازم وهو املكرو .

وعليمه فالطلب اجلازم ال جتوز خمالفته كالصمملواا املفروضممة يف الفعل، ورشب اخلمر يف 

 الرتك.

: النوافل وكالنهي عن الهراءة يف الركوع و السممجود، طلب أما غري اجلازم ك ال  ب اٍ ، ق  حلديث اْبِن ع 

 : ال  ه  ْكٍر، ف  ْلف  أ يِب ب  الن اُ  ُصُفوفر خ  ة  و  ت ار  ل م  الس  س  ْيِه و  ل  ىل  اهللُ ع  وُل اهللِ ص  سمُ ف  ر  شم  ا الن اُ ، »ك  أ ا  

ا  اه  ر  احِل ُة، ي  ا الصمم  ْلي  ِة إاِل  الر  اِا الن ُبو  ْبق  ِمْن ُمب رشمم   ْ ي  ُه مل  أ  إِن  إيِن  هُنِيُت أ ْن أ ْقر  ُه، أ ال  و  ى ل  لُِم، أ ْو ُتر  املُْسممْ

اْجت هِ  ُجوُد ف  ا السمم  أ م  ، و  ل  ج  ز  و  ب  ع  ظ ُموا فِيِه الر  ُكوُع ف ع  ا الر  أ مم  ا، فم  دا
اجمِ ا أ ْو سمم  اكِعما ُدوا يِف اْلُهْرآن  ر 
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ُكمْ  اب  ل  ت ج  ِمنر أ ْن ُيسمْ ه  ، ف 
ِ
اء ع  والهرآن ذكر والصلة  ،فالنهي هنا عن قراءة الهرآن ،مروا  مسمل« الد 

 للكراهة. افكان النهي مفيد ،حمل للذكر

فهو خطاب ربنا الذي يهتيضمم فعل املكلف فعل أو تركا بنوعي الطلب اللذين يتفرع عنهام 

فخرج بخطماب اهلل كلم النما  وآرالهم ، الواجمب أو الفري ومعمه املنمدوب، وحرام ومكرو 

أو نما  ومما هو بمحض عهو م، ولو كمان نظرا يف كتاب اهلل كمن خيصممص الرشمميعة وأذواق ال

 بالعهل ويتوهم أن احلكم الثابت بالرشع هو احلكم الثابت بالعهل.  ينسخها

هي من الرشمميعة حتى ولو كان  ،وعليمه فل جيوز لنما أن نهول إن األحكمام الثابتة بالعهول

ىل عدم عيف حماوالمم تعطيل احلدود الرشعية اسمتنادهم وال يصمح  ،ذلك نتيجة النظر يف الرشميعة

عام الرمادة لعدم حتهق مناط احلد عىل تلك املخالفة  الحرقة حلدبن اخلطاب رىض اهلل عنه إقامة عمر 

ه، يمامماا كام لو أن قماي حكم برباءة متهم لعمدم توافر األدلمة يف إدانته فهل ومل يتوافر رشط تطبيهم

 الها  عط ل الهانون؟!يصح أن نهول: إن 

ظروف عام الرمادة مل تتوافر فيها  بلحد الحرممقة،  مل يعطل -ر  اهلل عنه-  فسمميدنا عمر

رشوط تطبيق احلد، فحد الحرمقة ال يطبق عىل اجلائعني ألن الذي يحرممق ليأكل أو ليسد خلته ليس 

 الوفهمه سممهيم مغلوط، ومن فهم هذا ف له، تعطيلهو  من أن درء احلدوال يفهم ورماا تهطع يد ، 

من باب  ذاوههو بذلك جيعل العهل فوق خطاب الشارع فيسمتدل به عىل ختصميص الرشع بالعهل، 

 التلعب الباطل.

 اهلل صممىلوعليه فاحلكم الرشممعي هو خطاب اهلل تعاىل هو الكلم الذي نزله عىل نبيه حممد 

 ، ونطق به كتابا وسنة.عليه وأله وسلم
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اته وهبمذا الهيمد خرج خطابه املتعلق بذ ، تعماىل املتعلق بمأفعمال املكلفنيفماحلكم هو خطماب اهلل -

ه  إاِل  اهلل ُ "سبحانه كهوله  ن ُه ال  إِل  اْعل ْم أ   .19حممد:  "ف 

 "أو بفعله سبحانه كهوله -
ٍ
ء ْ الُِق ُكل  يش   .02الزمر: "اهلل ُ خ 

ُ "وكذلك املتعلق باجلامداا كهوله - ري  ْوم  ُنس  ي  ب ال  و   .42الكهف:  "اجْلِ

ْرن اُكْم  "أو املتعلق بذواا املكلفني ال أفعا م كهوله - و  ْهن اُكْم ُ؛م  ص  ل  ْد خ  ه  ل   .11األعراف:  "و 

اهلل ُ "تعلق بمأفعما م ال من حيث إهنم مكلفون إنام من حيث إن فعله خملوق هلل تعاىل، كهوله املأو - و 

ُلون   ا ت ْعم  م  ُكْم و  ل ه   من حيث إنه مكلف.  :. لذا نحتاج فيها إىل قيد جديد وهو90لصافاا:ا "خ 

هي ف ،وكمذلمك األعامل التي ال إرادة للمكلف فيهما فل يتعلق هبما اخلطاب كاحلب والكر 

ْلُِك » "أعامل قلبية لذلك قال صمىل اهلل عليه وسملم ُلْمنِي فِيام  ي  ُك ف ل  ت 
ا ق ْسِمي فِيام  أ ْملِ ذ  ال  و  الل ُهم  ه 

روا  أبو داود، أما حب اهلل ورسمموله وما حيبه اهلل ورسمموله وحب املعايص واملنكراا فهذ  « أ ْملُِك 

احلب يف  كالتفكر يف نعم اهلل وخملوقاته فينعكس ،املطلوب فيها هو حتصيل الوسائل امللدية إىل احلب

 الهلب كام تنعكس الصورة يف املرآة.

 هو البالغ العاقل. املكلف: -

إذا قلنا إن رشط التكليف البلوغ والعهل فهذا يعني أنه غري مكلف،  الصممبي هل هو مكلف أم ال؟ 

، » لكننا نجد خطاب الشممارع قد تعلق هبم كحديث ننِي 
ْبِع سممِ ْبن اُء سمم  ُهْم أ  ِة و  ل  ُكْم بِالصمم  د  ُمُروا أ ْوال 

... ٍ رشمْ ْبن اُء ع  ُهْم أ  ا و  ْيه  ل  ُبوُهْم ع  ارْضِ داود، والرضب علمة عىل أن الصبي مكلف.  وهنا  روا  أبو« و 

 هل األمر لآلباء هنا أمر لألبناء أم لآلباء فهط؟ :يأت تسالل أصويل

 قال يف املراقي:
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 ر: لثالث إال كام يف ابن عمر.وليس َمن أمر باألمر أمَ 

ي النب أي أن األمر لألب ليس أمرا لغري  من خللمه، إال كام يف طلق ابن عمر الذي قال فيه

بيان أما يف الص، ، فهو أمر البن عمر كذلك"مر  فلرياجعها" لعمر ابن اخلطاب صىل اهلل عليه وسلم

 ألنه مل تكتمل  م األهلية للهيام بالواجباا. ،فل

 قال يف املراقي:

 .حرم  قد كلف الصبي عىل الذي اعتممي: بغري ما وجب واملم 

فهط هو مكلف بماملنمدوب واملبماح واملكرو . أمما فمالواجمب واملحرم ال يكلف هبام الصممبي، إنام 

 واحلرام يف حهه مكرو  ألنه ليس أهل لإل؛م. ،الواجب ففي حهه مندوب

فالعهوبة إذن للصممبيان ترجح جانب ، واألمر للصممبيمان نمدبمه ُنمي: ملما روو  من حمديث خثعم

عىل أن البلوغ رشط  التكليف  م، و أن األمر لآلباء كان أمرا  م، خصمموصمما وأنه ال يوجد إمجاع

 للتكليف.

فالطلب كام قلنا إما طلب فعل أو طلب  ،يشممري ألنواع احلكم التكليفي اخلمسممة :(بطلب أو اذن)-

ترك، فم ن كمان طلب جازم للفعل فهو الفري أو غري جازم فمندوب، وإن كان طلب الرتك جازم 

 فهو احلرام أو غري جازم فهو املكرو ، قوله

 ه الطرفان أي الفعل والرتك من غري ترجيح ألحدمها وهو املباح.ما استوى في )إْذن(: 

: أي خطاب اهلل (بوضممع)يظهر من قوله و احلكم الوضممعي فهو الهسممم الثاين للحكم الرشممعيأما 

 تعاىل املتعلق بالوضع، أي وضع يشء سببا ليشء أو مانعا منه أو رشطا فيه.
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: زوال يةباألمثلة األتالوضممعي نأت التكليفي وومها حتى نميز بني قسمممي احلكم الرشممعي 

الشممس سمبب لوجوب صلة الظهر، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، الطهارة رشط لصحة 

الصمملة، يمام احلول يف الزكماة رشط لوجوهبما يف زكاة النهود، اجلنون مانع من وجوب الصمملة، 

 ن املستغرق للنصاب مانع من وجوب الزكاة.وكذلك الديْ 

 احلكم التكليفي واحلكم الوضعي ومها قسام احلكم الرشعي؟كيف نميز بني 

احلكم الوضمعي هو قضماء رشعي عىل الوصمف، كزوال الشممس سبب لوجوب الظهر، وغروهبا 

سمبب لوجوب املغرب، فهو حكم وقضاء عىل وصف، أما التكليفي فهو طلب من املكلف افعل أو 

 ال تفعل.

 :  أيضا يشرتط يف التكليفي العلم والوسع، قال

 العلم والوسع عىل املعروف: رشط يعم كل ذي تكليف.و

فحتى تكلف بمالصمملة فلبمد من الطماقمة والعلم، فل جتمب عىل ونون ألنه ليس عاقل، 

والوسممع أي الطاقة والهدرة، ففاقد الطهورين يف املشممهور عند اإلمام ال يصمميل وال يهيضمم لعدم 

 الهدرة.

با لوجوب لكان سب ،لعهل فلو أفسد صبي شيئابخلف الوضمعي الذي ال يتعلق بالوسع وا

يه وعل، الضمامن يف ماله وإن كان ونونا، ألن العمد واخلطأ يف أموال النا  سممواء من حيث الضامن

ففي خطاب الوضممع ال نبحث عن رشوط التكليف ألنه حكم رشعي متعلق بوصممف، لذا ضمممن 

 الصبي واملجنون اتفاقا.

   حكمه، وهو أنواع:والوضع علمة نصبها الشارع عىل 
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 وهو الذي يلزم من وجود  الوجود ومن عدمه العدم لذاته. . السبب:1

خرج الرشط واملانع، فالرشط ال يلزم من وجود  الوجود،  وبهوله يلزم من وجود  الوجود

 واملانع يلزم من وجود  العدم. 

وجد احلكم  الغروب وهو السبب فغروب الشمس سبب لوجوب صلة املغرب، ف ذا وجد

لكن نحتاج إىل قيد آخر حتى ال يرد علينا حكم بالوجوب، وهو وجوب الصمملة، وإذا مل يوجد فل 

امرأة  هناك ف ن غربت الشمممس ووجبت صمملة املغرب و، صممور أخرى من خارج هذا الوصممف

 "هذاتل"رغم وجود السممبب، لذا نحتاج هنا إىل قيد وهو قولنا الصمملة ال جتب عليها ف هنا  ،حائض

 ألنه قد يطرأ العدم من جهة غري  ال من ذاته. 

من عمدمه العدم إن انتفت ذاته، لذا ال جتب املغرب قبل الغروب النعدام  يلزمفماملعنى أنمه 

فهو علمة بوضممع إ ي ال يملك املكلف جتاهها يشء نفيا وال إ؛باتا. وعليه فل ، السممبمب يف ذاتمه

ا بوضع إ ي نصبها علمة عىل احلكم الرشعي، ومن مل اجتهاد يف األسمباب والرشموط واملوانع ألهن

 يأخذ هبا فهد عطل رشع اهلل وحكمه.

 .لذاته وال يلزم من وجود  وجود وال عدم ،من عدمه العدم يلزمهو ما . الرشط: 2

احلول وعليه فل جتب الزكاة، وإن  ياملكن الرشط  ، لوجوب الزكاة فملك النصماب سبب

قدوم السمماعي رشط لوجوب زكاة املاشممية  أي السممادة املالكية يضمما عندنااحلول فهد وجبت، وأ تم

واألموال الظاهرة، وهذا عند وجود ، أما عند عدم وجود  فتجب مع عدم ذلك كام هو احلال اليوم 

 والتمسك به فهو متحيل .

 والرشط له أنواع:

 رشط رشعي. -رشط عادي.  -رشط عهيل .   -
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 ك، فل إدراك بل حياة لكن العكس صحيح.فالعهيل كاحلياة رشط لإلدرا-

 والعادي كاحلمل رشط للوالدة، فل والدة بل محل.-

 والرشعي ما سبق بيانه.-

 .وال عدم لذاته وهو ما يلزم من وجود  العدم وال يلزم من عدمه وجود. املانع: 3

هم كان اخللف بينمليتة، وإن ألكل اكاحليض مانع من الصمملة، والرضممورة مانع من موانع التحريم 

 هل أكل املضطر للميتة حرام ال إ؛م فيه أو أنه مباح.

 . أقسام حكم الرشع مخسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام.51

 فرض ودون اجلزم مندوب وسم.   :  . ثم إباحة فمرمور جزم51

 . ذو النهي مكروه ومع حتم حرام: مرذون وجهيه مباح ذا ُتام.52

هصد أي ت (ترامقوله )وهي مخسممة،  ي التكليفيكم الرشمعاحلام هذا البيت يتكلم عن أقسم

 بالبيان.

 واإلباحة. ،واحلرام ،والكراهة ،والندب ،الفري :وهي

الفري ما عندهم ، فالسادة األحنافإال عند  ،ما، وهو والواجب سواءزْ فالفري هو املأمور به ج   -

ي حر   ِمن  اْلُهْرآنِ  "ر كهوله ت؛بت بدليل متوا ا ت  ُءوا م  اْقر   .  21املزمل:  "ف 

ِة الكِت اِب »والواجمب ما ؛بت بدليل مشممهور كهوله  احِت  ْأ بِف  ْهر  ْ ي   ْن مل 
ل ة  ملِ  هوف روا  البخاري« ال  صمم 

يف احلج  -أي اجلمهور  -أهنم إال  ،خلف اجلمهور وهمذا؛بوا المدليمل،  طرقبماعتبمار  عنمدهم



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (61)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

أهواء  ، وهذا يدل عىل أنه ال يوجد، فيأخذون بالتفريق بني الواجب والفرياحلنفية لهول يرجعون

 .  واند؛ر غريهم اءالبه بالسنة لتمسكهم  م إنام هو تعظيم للرشع والسنة لذلك كتب اهلل ،يف التهسيم

 هو املأمور به ال عىل سبيل اجلزم. :واملندوب  -

 سبيل احلتم . هو ما هنى الشارع عنه ال عىل :املكرو   -

 ما هنى عنه عىل سبيل احلتم . :احلرام  -

وع من يأكل هذا النوكالبيع يف حكمه األصيل،  ،هو ما استوى فيه وجه الفعل ووجه الرتك :املباح -

 الطعام أو ذاك، وبه يت األقسام.

ظوا هنما عندما تكلم عىل الندب ذكر  بمعنى السممنة وبمعنى املندوب والفضمميلة لكن الحِ 

وهو  ،أي مجع فيه كل ما كان دون الفري أي مطلق الزيادة عىل الفري واملستحب وبمعنى التطوع

 ،ائبوعندنا رغ ،يشمملها مجيعا لكنها ليسمت مجيعا سمواء، فهي ليست رتبة واحدة، إنام عندنا سنن

 وتطوع.  ،وفضائل

الضحى وما بعد الظهر وغريها نوافل، والتطوع هو ما  وفالوتر سمنة، وركعتا الفجر رغيبة،

 كلها تطوع.ف ،أو ما إىل ذلك ،يوميامن الهرآن الكريم كهراءة ربع  ،من طاعاا   العبدخيتار

 قال يف املراقي:

 ترادفت ثم التطوع انتخب. فضيلة والندب والذي استحب: 

 فهو تطوع وهو الذي ،جزء يوميا خمب أي أنمت تنتخبمه من العباداا وجتعله لك وردا كتلوةفمانتُ 

 ذا اخرتا ف ،انتخبه املكلف من هذ  العبادة التي أطلق فيها الشمارع، فالشارع أطلق يف قراءة الهرآن
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فأنت ختتار بعض أفراد العام ولسممت تبتدع، ألنه بعض أفراد العام، إنام البدعة يف  ،قراءة جزء يوميا

 عىل هذا الوصف.سنة مضافة إىل الرشع االختيار اعتبار ذلك 

ا أكثر الرشعية، ونسبها إىل الرشع واعتربهالطريهة البدعة طريهة يف الدين خمرتعة تضماهي ف

جيعلها واعتبارها منه و ،؛وابما أو يثاب عليها ألهنا هبذ  الطريهة، فهيد البدعة إذن إضممافتها للرشممع

 الشارع.الذي ندب إليه  ،بفرد من أفراد املطلق أو العام قربة، وإال فهو آٍا 

املكرو  هو خمالفة أمر رشعي، وهو هني الشممارع عن يشء معني،  (ذو النهي مكرو )نرجع لهوله  -

ىل وهذا خيتلف ع، كام يف النهي عن قراءة الهرآن يف الركوع والسممجود فهذا مكرو  للنهي غري اجلازم

لكراهة، وهو املكرو  وال نجد دليل عىل هذ  ا "هذا مكرو "املالكية من قو م السممادة ما يسممتعمله 

 خلف األوىل وهو ترك املندوب كصلة الضحى والعيدين.

 قال يف املراقي:

 ذا.: خالف األوىل وكراهة خم  ذا ع  أو ال مع اخلصوص فَ 

أي أن املكرو  إن كان يوجد عليه هني خاص فهو املكرو  املطلق كنهاين رسممول اهلل، أما إن 

 فهو املكرو  خلف األوىل. كانت كراهته تركا ملا ندب إليه الشارع

 

 . والفرض قسامن كفاية وعني: ويشمل املندوب سنة بذين.53

 

 اآلن الكلم عىل أنواع الفري.
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 :فهسمه إىل نوعني

 ، بمعنى أنه الدون اعتبار لذاا من فعله حتصمميلههو المذي طلب الشممارع و :الفري الكفمائي -

 يطلب تكرار  بحصوله.

 قال يف املراقي:

 .: دون اعتبار ذات من فعال الشارع أن حيصالما طلب 

ظالزْ م    .: تكرير مصلحته إن فعال ه من العني برن قد حم

قد وقع املطلوب وحتههت  ،"حممد": الشممارع حض عىل إطعام الفهراء فوجدنا جائعا فأطعمه مثاله

 املصلحة فل يطلب تكرار  بعد ذلك ألنه تم ما أراد الشارع.

مكلفة، بمعنى أنه يطلب تكرار   طلمب الشممارع حصممولمه من كل ذاا الفري العيني: هو مما -

كالصمملة املفروضممة وما فيها من قراءة للهرآن والذكر واملناجاة بحصممولمه من كمل فرد مكلف، 

 والدعاء ملا فيها من مصلحة متكررة وحتهيق مهاصد الرشع.

ألمور ا متحهق يففهو مور الرشممعيمة، أمما فري الكفماية األيف متحهق زيمادة عىل أن فري العني 

 الرشعية والعادية كاألطباء واملنهدسني وغريمها.

 خلف بني العلامء يف هذا، وهو من التباين باالعتبار. أاام أفضل فري العني أم الكفاية؟

له ل فيه وبني مسممائوفصمم   ،ألن الرشممع اهتم واعتنى به ،فري العني أفضممل :قالفمن العلامء من 

 ودعى إليه.
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ملا فيه من صمميانة للجمع الغفري من الوقوع يف  ،إىل أن فري الكفاية أفضممل وذهب آخرون

 رفع التكليف عن األمة يف ذلك.ه يُ مبِ ف ماإل؛م، 

 لذا قال:

 ستاذ مع اجلويني.: يف زعم األ هو مفضل عىل ذي العنيو

باب أنه  من -أي الكفائي  -واألسمتاذ هو أبو إسحاق اإلسفراييني مع اإلمام اجلويني فتفضيلهم له 

 خذة واإل؛م.لاينهذ املجتمع من الوقوع يف امل

 كذلك السنة تهسم إىل سنة عني وسنة كفاية. -

 كالوتر والعيدين. ،وسنة العني هي التي يطالب فيها كل واحد بعينه

 والتشميت للعاطس. ،كالسلم :والكفائية

وإن رفع  ،اعلهوالفرق بني الفري والسممنمة الكفمائيني أن الفري الكفمائي ينمدب إكثار ف

العاطس  تكاالزدياد يف صمملة اجلنازة، أما السممنة الكفائية فل، ف ن شممم   ،التكليف بأقل ما يرفع به

 واحد فل يطلب تشميت غري  له ألنه ال يهصد تكرار  من حيث الرشع.

إلظهار ايتوافر فيها اإلظهار وإدامة العمل هبا، فالعيدان يهصد منها  -أي املالكية  -والسنة عندنا  -

 يف وقتها. اعليه واملداومة

 كركعتي الفجر فهي رغائب. ،أما ما ندب ورغب إليه ومل يظهر  -

 كصلة الضحى. -صىل اهلل عليه وسلم-؛م درجة املندوباا وهي التي مل يداوم عليها  -

 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 املحارضة السادسة:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.

.......................... 

 ونفعنا به وبكم:يهول املصنف رمحه اهلل 

 كتاب الطهارة:

 : من التغري بيشء سلام. وحتصل الطهارة بامفصل . 54

 : أو طاهر لعادة قد صَلحا. . إذا تغري بنْجس طرحا55

 .غرة فمطلق كالذائب. إال إذا الزمه يف الغالب: كمَ 56

 : أي هذا كتاب الطهارة.(كتاب الطهارة)

 بني أجزاء البحث والدر .الفصل : وهو فاصل داخل الكتاب يهصد به (فصل)

 قال:

 ... (وحتصل الطهارة بام)

 احلدث باملاء أو ما يف معنا .من واصطلحا: إزالة النجس أو ما يف معنا   النظافة. :الطهارة لغة
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ف زالة اخلبث إزالة نجس فهي إزالة حسممية، وإزالة اجلنابة يف معنى النجاسممة فهي نجاسممة حكمية، 

سل وُغسل، وبالرتاب فهو يف معنى املاء ألنه طهارة حكام.  املطلق املاءفتزال ب  غ 

املانع من العبادة املرتتبة عىل األعضاء، ويرفعها املاء املطلق أو الرتاب، وإن كان ال يتصور  واحلدث:

من النماحية احلسممية يف التيمم لكن وصممف بأنه طهارة نظرا ألنه يبيح لنا منهما النزاهمة والتخلص 

 نا ممنوعني منها.الصلة وقد ك

ب زالة النجاسة من بدن اإلنسان  ،الطهارة هنا يهصمد به الطهارة بنوعيها، الطهارة من اخلبث

 برفع احلدث بنوعيه األكرب واألصغر. ،والطهارة من احلدث، و؛وبه وحمله

فيهول الطهارة بنوعيها تكون باملاء املطلق، وهو املطلق عن أي قيد يف لونه وطعمه ورائحته، 

ن  ، فوالبحر وغريها فهو مطلق والعيونو الباقي عىل أصممل اخللهة وهو طاهر مطهر، كامء املطر وه

لعبادة، وقد ألننا تعبدنا باملاء املطلق يف ا فل ينفع يف الطهارة كيفام كان املغري تغريا إحدى أوصممافه 

ه فل ينفع دم أو بول فيينفع املتغري يف العماداا. ألن حكم املاء حكم مغري ، ف ن تغري بنجس كوقوع 

هاية مثلا أو س لعاداا وإن كان يصملح لسمهي زرعلوال  اايف العبادة ويطرح وال يصملح ال للعباد

 .حيوان غري حمرتم

أمما إن تغري املماء بطماهر كامء الورد، أو خلط بامدة معهممة كالديتول كذلك؛ فل يصممح يف 

 رفعيعمل يف الطهارة فل وإن اسممتُ ، غري  ب أو غسممل أوكرشممُ  :لكنه ينفع يف العادياا ،العباداا

 املطلق تعبدي.املاء حكم النجاسة وإن زالت عينها، ألن إزالتها ب

فلبد أن تتخلل غسلما يف مرة بامء مطلق، وإال مل تطهر وال يصح الصلة هبا وال عليها وال 

 زال عينها. عطراا فل ترفع حكم النجاسة وإناملزيلا واملفيها وإن غسلت النجاسة بكل 
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هذ  هي الهاعدة واألصممل ، واملغري هو كل ما أ؛ر يف لون املاء أو طعمه أو رحيه إن كان مما ينفك عنه

 لكن عليها بعض االستثناءاا وهي:

إن تغري بام ال ينفمك عنمه غمالبما، كامء البئر متمأ؛ر برتابمه أو رائحمة السمممك أو امللح الطبيعي أو  -

معهم الزم كالكلور فيكون لون املاء عند نزوله أبيضمما ؛م يرتفع، الكربيت أو ما يوضممع عليها من 

فهمذ  جيوز اسممتعامل املماء معهما للعبادة ألن هذا الوصممف أصممبح الزما للامء غالبا فل تزول عنه 

 الطهورية.

محر، وكمان النما  يف زمن مماي يضممعون املماء بالِهرب وهي مطلية وهو لون الطني األ (كمغرة)

ومثله يف زماننا الصممدأ الذي يكون يف خزاناا امليا  فيظهر لونه أو رحيه يف ه فيه، بالهطران وجتد رحي

عنه    وكان ينفكفام غري  ، و كان تغري  بورق الشممجر فل يرضمم وال يرفع عنه وصممف الط هوريةاملاء أ

 هورية.فهو مل؛ر يف الطهورية وما ال ينفك عنه فل يل؛ر يف أصل الط  

أي كاملاء الذائب بعد مجود  من نحو ؛لج وبرد سمواء ذاب بنفسه أو بفعل فاعل، وكذا  )كالذائب(:

 امللح الذائب يف املاء ولو طرح فيه عمداا، ف نه ال يسلب طهوريتة عىل املعتمد يف املذهب. 

 دلك وفور ونية يف بدئه.   :   . فرائض الوضوء سبع وهي57

 ملمنوع عرض. . ولينو رفع حدث أو مفرتض: أو استباحة58

 . وغسل وجه غسله اليدين: ومسح رأس غسله الرجلني.59

 واملرفقني عم والكعبني.    :    . والفرض عم جممع األْذنني61

 وجه إذا من حتته اجللد ظهر.  . خلل أصابع اليدين وشعر: 61
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 أو األصممغر، بمدأ يتكلم عن الطهارة الصممغرى، وهي الطهارة التي تبيح الصمملة إذا وقع احلدث

 ، قال:ليس بسبب وال حدثأسباب احلدث أو ما 

 أصل الوضوء الطهارة واحلسن، وهو من الوضاءة والنظافة.، وأي أركانه :(فرائض الوضوء)

 هو تطهري أعضاء خمصوصة باملاء الستباحة العبادة. :ورشعا

ضوء بالفتح هو املاء املتوضأ به  والُوضوء بالضم هو املصدر وهو فعل الوضوء.، الو 

 يفصلها. :(سبع وهي)

 .بيسري وهو حتريك اليد عىل العضو عند صب املاء أو بعد صب املاء :. دلك1

 ، أما اليسري فمغتفروهو فعل العبادة يف وقت واحد دون تفريق وفاصل كثري :. الفور2

 .وهي الهصد إىل الفعل وحملها الهلب وال يتلفظ هبا وتكون يف البدء :. النية3

   احلدث؟متى تكون نية رفع 

عند بعض أهل  ويسممتحب، ألنه أول فري إن فعل وضمموء  مرتباا  املشممهور أهنا عند غسممل الوجه

 وتوجيه هذا أال حيصل فعل من ، أن تكون عند غسل اليدين ؛م تستصحب إىل غسل الوجه املذهب

، فينوي به رفع احلدث ال التربد أو النظافة أو النوم أو بنية جتديد أفعمال الوضمموء عماريماا عن النيمة

 أي أداء مفرتي عليه 5(مفرتي)الوضمموء فهذا ال جيزيه يف رفع احلدث، فينوي إما رفع احلدث أو 

ا أو ينوي اسمتباحة ممنوع عري له منعه من الصلة أو الطواف أو غريمهأي ينوي فري الوضموء، 

 ف ن نوا  أجزأ ، فينوي استباحة ما ال يصح إال بطهارة. مما ال يصح إال بطهارة

                                                           
ومفرتض هنا حلت حمل املضاف احملذوف وهذا احملذوف منصوب فلزم أن تكون )مفرتضا( أي منصوبة ألهنا حلت حمله،  -5

 لكن جاءت على لغة ربيعة اليت تقف على تنوين النصب بالسكون ال العوض وهو األلف املمدودة أي عرضا.
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   .الذقن وما بني األذنني لحدود  من منابت الشعر املعتادة من الرأ  إىل أسفو. غسل الوجه: 4

 إىل املرفهني واملرفق داخل.. غسل اليدين: 5

و رجلا كان أ ، وكذا ما اسرتسل من شعر من منبت الشعر املعتاد إىل قفا  مجيعه :. مسح الرأس6

له بدل مسحه أجزاء  مع الكراهة.  امرأة، ف ْن غس 

 إىل الكعبني ومها داخلتان يف الغسل. :. غسل الرجلني2

 ؛م بدأ يف ذكر الغاية فهال:

 هذا يف غسل الوجه أي ما بينهام من الشحمة إىل الشحمة. :(والفرض عم جممع األذنني) -

 املرفهني. أي يف غسل اليدين يعم :(واملرفقني عم) -

 .الرجلني أي الكعبان داخلن يف غسل :(الكعبني)و -

 ويكون من أعلها. فريختليلهام  :(خلل أصابع اليدين) -

 قال:

 .ل من أسفلها ختللُّ ْج والر  : : خلل أصابع اليدين من علم 

   :تنبيه

غسممل اليدين إىل الكوعني يف  بداية الوضمموء ال يغني عن غسمملهام مرة أخرى مع غسممل اليدين إىل 

نيةاملرفهني، ألن الغسمملة األوىل كانت بنية  فل تغني األوىل  ،فريالوغسمملهام مع املرفهني بنية  السممُ

 عن الثانية.
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ة من ورائها عند تبدو البرشمم إذا كانت اللحية خفيفة أي ختليمل شممعر الوجمه :(وشددعر وجده) -

ا اللحية أم، وال يكون إال بالتخليل ،إىل أصمول الشعر ويمس البرشةاملاء والبد أن يصمل  املواجهة،

   .ويكر  ختليلها ويكفي غسل ظاهرها من ورائهاالبرشة  والكثة فهي التي ال تبد

 

 اليدين: ورد مسح الرأس مسح األذمنني. 6. سننه السبع ابتدا غسلم 62

 ترتيب فرضه وذا املختار .          :        استنشاٌق استنثار. مضمضةم 63

 قال سنن الوضوء سبع، وهي: 

 ويكون ؛ل؛ا قبل إدخا ام يف اإلناء. الرسغني. غسل اليدين إىل 1

 لكن هل هو للتعبد أم للنظافة؟

مس يد  يغإذا استيهظ أحدكم من نومه، فل »حديث أيب هريرة أن النبي صمىل اهلل عليه وسملم قال: 

 روا  البخاري.«. يف اإلناء حتى يغسلها ؛ل؛ا، ف نه ال يدري أين باتت يد 

تعني التعبد، ألنه لو كان لغسممل النجاسممة لربام كفت واحدة أو أكثر ففيه  (؛ل؛ما)فكلممة 

 ،نلحظ معهولية املعنى وأنه إلزالة النجاسممة (ال يمدري أين باتت يد )لكن يف قولمه  ،ملحظ تعبمد

، فبعضممهم اعتربها للتعبد حتى لو مل يكن هبا أذى مللحظ املسممألةغريبما اختلفهم يف لمذلمك ليس 

 وهو املذهب وأنه سنة من سننن الوضوء، وبعضهم جعلها للنظافة. العبادة

                                                           
يف  باإلضافة، وابتدا منصوبة على نزع اخلافض أي يف ابتدا، فيصح غسِل: مضمومة على أهنا خرب لسنن، ومكسورة على اجلر -6

 )غسل( الوجهان.
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ويسممتوعب مجيع  لرأ  كيفام ابتمدأ من أوله أو من آخر  رد بعكسممه للرجل واملرأةا. رد مسممح 2

 الرأ  يف رد  لتحصل السنية.

 .والصامخ مسح األذنني بظاهرمها وباطنهام. 3

 .ف ن بلعه مل يكن متمضمضاا  ه،ج  مم  املاء يف الفم وهو خضخضة و :. املضمضة4

 لداخل األنف.بالنفس املاء  جذبهو  :. االستنشاق5

 دفعه خلارج األنف با واء. :. االستنثار0

هناك جوبه كام عند الشافعي، ويسمن وهو املختار، وقيل بو حال الوضموء الفرائض بني رتتيبال. 2

 من أوجبه مع التذكر، فهي ؛ل؛ة أقوال يف املذهب فأشار الناظم إىل املختار منها.

 الفضائل أتت: تسمية وبقعة قد طهرت. 7. وأحد اْعرش64

 . تقليل ماء وتيامن اإلنا: والشفع والتثليت يف مغسولنا.65

 مع ما جيب.. بدء امليامن السواك ندب: ترتيب مسنونه أو 66

 ختليله أصابعا بقدمه.     :   . وبدء مسح الرأس من مقدمه67

 هال:الوضوء ف يف فضائل بدء الناظم

 هي مركب ونظر إليها عىل أهنا كلمة واحدة وهذا وارد، فلم يفتح عني عرش. (وأحد اعرش)

 وتفصيلها األت:   الفضائل هي املستحباا

                                                           
 تعتربها كلمة واحدة. ة، والعرب عندها مركبات من كلمتنيهذا مركب واعترب ككلمة واحد -7
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 .(بسم اهلل).التسمية يف أوله، أن تهول 1

. الوضوء يف مكان طاهر، أما بيوا اخللء اليوم فكثريا ما تكون حمتوية عىل نجاسة، وعليه فيصح 2

 لكن يستحب أن ينتهل إىل مكان طاهر. ،الوضوء فيها ما مل يسه النجاسة بسبب الوضوء

 بيألنه أمر نسمم بهدر معني بل حتديد األفضممل. تهليمل املماء مع إحكام الوضمموء، فكلام قل فهو 3

 .يف هذا ألختلف أحجام أعضائهم سواء واوالنا  ليس

 .إن كان كاألبريق ونحو  وإال فعىل اليسار ،. تيامن اإلناء إن كان مفتوحا4

وتكون الثانية  ،أي الغسلة الثانية والثالثة، أما األوىل فهي الفري :. الشمفع والتثليت يف مغسمولنا5

ضيلة أم كل ف وجرى اخللف هل مها معاا والثالثة فضيلة إن استوعبت األوىل الفري فلينتبه لذلك. 

 .؟ واملشهور أهنام معاا فضيلةسنة واحدة فضيلة ومها معاا 

 كاليدين والرجلني بخلف األذنني الحتاد منفعتهام.. ان تبدأ يف الغسل باليمنى 0

 ويكون عند أول الوضوء أو عند املضمضة.. السواك ولو ب صبعه 2

   ، فيهدم املضمضة عىل االستنشاق وهكذا.. ترتيب السنن فيام بينها1

 .فيهدم غسل اليدين للكوعني عىل غسل الوجه وهكذا الفرائضمع  . ترتيب السنن9

 . بداية مسح الرأ  من املهدم.11

 . ختليل أصابع الهدمني ويكون من األسفل.11

 

 دا.د  : مسح ويف الغسل عىل ما حم   زيد عىل الفرض لدأ. وكره ال68
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اآلن يتكلم عىل موضمع الغسمل وموضع املسح، فاهلل سبحانه وتعاىل فري علينا مهادير يف 

 الوضوء، اليدين إىل املرفهني والرجلني إىل الكعبني.

 ني؟املرفهفهل يغسل يديه حتى يرشع يف العضدين كام يف حديث أيب هريرة أم ينتهي إىل 

ُهوُل  م  ي  ل  س  ْيِه و  ل  ىل  اهلُل ع  ِمْعُت الن بِي  صمم  إِن  »حديث أيب هريرة ر  اهلل تعاىل عنه  الذي يهول إيِن  سم 

ت ط اع  ِمنُْكْم أ ْن ُيطِيل  ُغر   ِن اسممْ ، ف م 
ِ
وء اِر الُوضممُ لنِي  ِمْن آ؛  ا حُم ج  ِة ُغرًّ ْوم  الِهي ام  ْون  ي  تِي ُيْدع  لْ ُأم  ُه ف  ْل ت  « ي ْفع 

 روا  البخاري.

 :يف احلديث عىل معنينيإطالة الغرة  حتمل

 غسل اليدين ويزيد حتى يرشع يف العضد وغسل الرجلني حتى يرشع يف الساق.األول: 

 .طهارةإدامة املكث عىل الثاين: إدامة الوضوء و

 ن.و  غلوا يف الديوكرهوا األول واعترب لوجود ما يعضد  يف السنة، أخذ املالكية بالثاين

 .، ملا حهه املسح من األعضاءكذلك يكر  تكرار املسح يف املذهب

 . وعاجز الفور بنى ما مل يطمل: بيبس االعضاء يف زمان معتدل.69

 فقط ويف القرب املموايل يكمله.     :     . ذاكر فرضه بطول يفعله71

حمال الذكر والهدرة، أما  يتكلم النماظم هنما عن فري الفور أو املواالة وهو واجمب رشط

 :حال العجز أوالنسيان فهذا بيانه
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زمن   وبدأ  وغسممل وجهه وانسممكب املاء، فهذا إن مل يطل ءوضممو العاجز عن املواالة كمن أعد   -

هو طول الضابط ومن جديد،  ابتدأ ، وإال من وضموء  ف نه يبني عىل ما سمبقاالنهطاع يف الوضموء 

 .بني احلرارة والربودة عتدلاملزمان يف الاملزاج يبس األعضاء املعتدلة 

ة ؛م تذكر  بعد فرتة طويل مثلا  غسممل وجههألحد فرائض الوضمموء غري النية، وليكن أما النايس  -

بنية إكامل الوضمموء وجوباا، وال ُيِعد ما بعد  هذا يغسممل وجهه فهطبمعيمار الطول الذي ذكر آنفاا، ف

ف نه يغسممل وجهه بنية إكامل الوضمموء وجوباا  ،من قرب كر تذ، أما إن الوجه، لعدم ملحظة املواالة

ف ن صىل قال  ،الرتتيب واملواالة، هذا ما مل يصمل ويأت بام بعد  إىل آخر الوضموء اسمتحباباا مللحظة

 الناظم

 

 ذكر: سنته يفعلها ملا حرض. منو ،صىل بطلتكان . إن 71

 

 ته ألهنا باطلةصل ويعيدما قد نسيه  يفعل ، ف نهف ن صىل النايس لبعض الوضوء وقد ترك فرضا منه

 نة فهط فيأت هبا وال يعيد ما صىل بدوهنا.، أما من ذكر نسيان ُس لبطلن طهور 

 

 . نواقض الوضوء ستة عرش: بول وريح سلس إذا ندر.72

 سكر وإغامء جنون ودي.   :     . وغائط نوم ثقيل مذي73

 إن قصدت . . ملس وقبلة وذا إن وجدت: لذةم عادٍة كذا74
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 . إلطاف مرأة كذا مس الذكر: والشكُّ يف احلدث كفر من كفر.75

 نواقض الوضوء، وهي ؛ل؛ة أنواع: رشع يف

 واحلدث هو اخلارج املعتاد من املخرج املعتاد عىل سبيل الصحة واالعتياد. ،إما أحدا؛ا -

نة فهي مظِ  ،والنومر واإلغامء ككالسمم :وهو ما يكون احلدث فيه مظنونا ،اب أحداثبموإمما أسمم -

 .احلدث

 باهلل. عياذاا كالردة عن اإلسلم املحبطة للعمل  ،وال بسبب حلدث ،وإما ما ليس بحدث -

 هي:التفاصيل، و

 . الريح.2. البول. 1

ألنه خارج معتاد لكنه ليس عىل وجه االعتياد سواء كان  ،ور معفْ مأما إن كثر ف ،. السلس بهيد الندرة3

 استحاضة. دم أو مذي أو ومنيأو غائط أ ببول أو ريح

إن أما  يعد ناقضا،وفهو قليل  ،الوقتمن نصف وضمابط الكثرة والهلة أنه إن كان يأتيه أقل 

ة ، والوقت ما كان ظرفاا للصلة املفروضألنه صار كثرياا  نصف الوقت أو أكثر  فل يعد ناقضاا جاء  

 فخرج الوقت من رشوق الشمس إىل زوا ا.

 الدبر أو من فتحة حتت املعدة مع انسداد املخرجني.خرج من  . الغائط4

الذي ال يدري اإلنسممان فيه بام يدور حوله، بحيث إذا وهو  سممواء طال أم قرصمم، . النوم الثهيل5 

 ليس بناقضسممهط يشء من يمد  مل ينتبمه أو ال يمدرك كلم من حوله طال أو قرصمم، أما اخلفيف ف

 يستحب منه الوضوء إن طال.و
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 ماء أبيض رقيق خيرج عند التفكر يف اللذة.. املذي: هو 0

 . السكر: هو ذهاب العهل دون احلوا  مع نشوة وفرح. 2

در الطبي ، وكذلك املخف نه إذا نبه انتبه . اإلغامء: ذهماب العهل وإذا نبه ف نه ال ينتبه بخلف النائم1

 بل إطراب فهو كامليت.معاا الذي يغيب العهل واحلوا  

 العهل. . جنون: وهو ذهاب9

 ب البول.هِ . ودي: وهو ماء ؛هيل خيرج ع  11

ولو لظفر أو شعر رشط اتصاله بامللمو ، ولو من وراء حائل  والعكس، – . ملس الرجل للمرأة11

صممل ف نه ينهض الوضمموء برشممط أن حت ،كزوجة أو أجنبية كبرية ال صممغرية -مطلهاا كثيفا أو حفيفاا 

س أما إن مل ومن باب أوىل إن قصد اللذة ووجدها، وإن مل جيدها ،هصد أو يهصد اللذةوإن مل تُ  ،اللذة

 . هذ  املسألةيف وسط بني طريف احلنفية والشافعيةواملالكية  فل ينهض ها،ومل جيد اللذة ومل يهصد

 فل تنهض، وأما لوداعالرمحة أو ، ف ن كانت ألجل االفم ألهنا مظنة الشممهوة عىلبلة: وهي . الهُ 12

 حكمها حكم اللمس.   عىل غري الفم ف

إدخما ا بعض أصممابعها بني شممفري فرجها، وهو أحد قولني مشممهورين هو و. إلطماف املرأة 13

 .باملذهب واملعتمد أنه ليس بناقض

عمداا كان  مطلهاا أو رلوسممها  هاحروفأو األصممابع بباطن وأ. مس الذكر: ويكون بباطن الكف 14

من دون حائل أو بحائل حفيف وجود  كالعدم، وأما أو سممهواا قاصممدا ا للذة أو ال حال كون املس 

بغري هذ  الصممفة فل ينهض كأن يمسممه بسمماعد  أو بظاهر كفه أو يمسممه ببطن كفه من وراء حائل 

 كثيف.
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اليهني ال يزول  :حدث، وهو مدرك آخر من اإلمام يف فهم قاعدة فهو عندنا . الشممك يف احلدث15

مع وجود الشممك يف احلدث والرتدد  الذمة وال تربأاليهني بالشممك، وهو أن الصمملة يهني فل يزول 

 فيه.

 باهلل منها. اا عياذهي الردة . كفر من كفر و10

 

  سلت ونرت ذكر والشد دع  : . وجيب استرباء االخبتني مع76

 

 هنا يتكلم عن الطهارة من اخلبث، وهي قطع النجاسة.

 االسترباء هو إفراغ املحل من النجاسة. -

 مها البول والغائط. "نياألخبث" -

 .بأن يسلته ب هبام وسبابة يد  اليحرى لت هو إخراج ما يف العضو الذكري من بولالس   -

 حتى يزيل عنه البول. بعد سلته ونرت خفيف أي نفض ذكر  -

 ويرتك الشد بهوة حتى ال يلذي نفسه. -

 

 كغائط ال ما كثريا انترش.  :  . وجاز االستجامر من بول ذكر77
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 .وإزالتها بغري املاء املطلق قطع النجاسةطريهة اآلن يتكلم عن 

 ، كحجر أو منديلاالسممتجامر هو إزالمة النجاسممة بهالع يهلعها غري ملذ وغري حمرتم، ويكون منهياا 

ونحومها، وهذا جائز يف بول الذكر دون األنثى التي يتعني عليها املاء، ويتعني املاء بالنسبة للرجل يف 

، أما يف الغائط غري املنترشمم فيمكن االسممتجامر يف كليهام الذكر عن املخرج إن انترشممحمال الغائط 

 واألنثى.

واالسممتجامر ممأخوذ إمما من اجلامر وهي احلجر، أو من التجمري المذي هو التبخري وهو 

 االستطابة ألنه ملا يزيل النجاسة يستطيب بدنه من أ؛ر النجاسة.

 ه:، قال يف الزائية عن قوس( أي يهطعنجى ينجو)من الفعل  وسمي االستنجاء استنجاء ألنه مأخوذ

 فظل ينجو كل رطب ويابس:: وينغل حتى نا ا وهو بارز.

 وقال فيها:

 إذا أنبض الرامون عنها ترنمت:: ترنم ؛كىل أوجعتها اجلنائز.

 

 ونكتفي هبذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

................................ 
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 املحارضة السابعة

احلمد هلل رب العاملني وأصمميل وأسمملم عىل املبعوث رمحة للعاملني سمميدنا حممد وعىل آله وأصممحابه 

 أمجعني ..

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.

.......................... 

 فصل يف الغسل

 املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكميهول 

 

 . فصل فروض الغسل قصد حيتظر: فور عموم الدلك ختليل الشعر.78

فغ وبني األليتني.       :           . فتابع اخلفي مثل الركبتني79 واالبط والرُّ
8 

 ونحوه كاحلبل والتوكيل.            :               . وصل ملا عرس باملنديل81

 

                                                           

 وتقرأ بكسر اهلمزة أيضاً. -8 
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والُغسمل بالضمم هو اسم للغتسال، ، فروي مجع فري، وعن فروي الغسملبدأ يتكلم 

   9فعل الغ سل. أيوبالفتح هو مصدر 

 :وفروضه أربع

ولو نوى  ،النية أي يستحرض نية االغتسال الواجب الذي به يرتفع احلدث، واستباحة املمنوع به -1

ثلا مسل اجلنابة ينوب عن غسل اجلمعة غُ  أو أن   بأن يكون  ام معاا  مسنوناا  مع غسمل الفريضة غسلا 

ل فلعكس أما ا أو ينوب عنه تبعاا  ومعه غسل السنة صح وحيصلن برشط تهديم غسل اجلنابة أصلا 

 ومعه غسل اجلنابة. أصلا  جيزب أي إن نوى غسل اجلمعة

 ء.ومن دون تفريق فاحش كام مر يف الوض يف وقت واحدوهو الغسل هنا الفور: أي فعل العبادة  -2

ن وال يشرتط أن يكووهو حتريك اليد مع املاء أو بعد  عىل العضمو املغسول كالوضوء، : الدلك -3

أن  يجبفالغري، أما يف الوضوء  بدلكبغري  كهطعة قامش أو بباطن الكف كام يف الوضموء بل يصح 

 يكون بباطن الكف عند الهدرة.

 إن ليس له ذلك إالأم  ونحوها ابتداء،لكن هل ال يصح االنتهال من الغسل باليد إىل اخلرقة 

وإن كان كلم بعضمهم يشعر  أي حتى مع عدم العجز وجيوز مطلهاا االنتهال يصمح  عجز عن اليد؟

 .بالرشطية كام يف احلبل املتني، لكن املشهور أنه ليس رشطاا 

 : تنبيه

ها فل كان ضممي اخلاتم يف اليد: بالنسممبة للمرأة إن كان واسممعا رخوا فيمر من حتته املاء، وإن

 جيب نزعه وال أن حيركه، وهذا ختفيف ورخصة يف اخلاتم املأذون به.

                                                           

 وهذا على عكس ما قلناه يف الوضوء. -9 
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بعة س ني أي تهريباا وال يزيد عن درمه ،أما الرجل ف ن كان اخلاتم برشموطه بأن كان من فضة

أما إن كان ، فحكمه كحكم خاتم املرأة )ليس أكثر من خاتم واحد(، جرامماا، ويف قطعمة واحمدة

وال ينتفع  ،انهلعصي عنهألن ما حتته مل يصل إليه املاء وال عفو ، وجيب نزعه إن كان ضيهاا  ،؛مأفي حمرماا 

 من هذا الرتخيص.

ل إىل بل تصب عليه املاء وتعركه حتى يص ،فور ليس بالرضورة فكهضالشمعر املختليل الشمعر:  -4

اء نع من دخول امليم نحوهاإال إن كان فيها مانع وربط شديد بخيوط أو ، فرية ضالبرشمة ووسمط ال

 .حينئذ وجب نهضه

: الفاء هنا للتفريع، أي عموم الدلك يتفرع عنه املتابعة للخفي والتجاعيد، (فتابع اخلفيقال الناظم )

مثل ما ذكر من إبط وُرفغ وهو أصممل الفخذ وأصممله ناحية اجلسممم، واملغابِن و هي األماكن التي 

والتجاعيد  10أي الرباجم التي ال يصمملهما املاء عادة وينبو عنها، والتكاميش ،يتجمع فيهما الوسممخ

 السمنة مثل. فرطنطواءاا من واال

ويسمتخدم املنديل للمناطق التي يعحرم إليها وصمول اليد أو كل ما حيهق املهصود بنفسه أو 

 يوكل من يساعد  خاصة للعاجز.

 

 .قب األذنني. سننه مضمضة غسل اليدين: بدءا واالستنشاق ث81

 

                                                           
 ن انكمش ينكمش.من الفعل تكمَّش تكميشة وليس م -10
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م فعل الوضوء أول الغسل كام سيبينه الناظم سمننه أي الغسل وضأ أوله ف ن ت ،أربعة وهذا ملن مل يهد 

 وهي: فالسنن داخلة يف وضوء ،

 : وقد مر معنا يف الوضوء.املضمضة -1

 .اءه ابتدفيغسل يدي، غسل اليدين إىل الرسغني قبل أن يدخلهام يف اإلناء إن كان يغتسل من إناء -2

 .االستنشاق ويتبعه االستنثار وقد مر معنا يف الوضوء -3

يف الوضمموء يسممحان باطنا وظاهرا، لكن هنا املسممح فهط مسممح ؛هب األذنني وهو الصممامخ، و -4

 ء.يختلف عن الوضوف لثهبها حتى ال يتأذيان وهو سنة، أما ظاهرمها وباطنهام فيغسلن وجوباا 

 

 تسمية تثليث رأسه كذا.       :         . مندوبه البدء بغسله األذأ82

 .بدء برعىل ويمني خذمها      :         . تقديم أعضاء الوضو قلة ما83

 11األكف. جنبعن مسه ببطن  أو  . تبدأ يف الَغسل بفرج ثم كف: 84

 صبع ثم إذا مسسته: أعد من الوضوء ما فعلته.إ. أو 85

 

 :وهيملندوباا وهي الفضائل، التي أقل رتبة من السنن، ا يتكلم عناآلن 

                                                           

 )بطن( ال َيكن أن تكون منونة ألن التنوين واإلضافة بينهما طالق بات ال يلتقيان. -11 
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 ل؛اا ، فالرتتيب أن يبدأ بغسل يديه ؛البدء بغسمل األذى أي النجاسمة وهذا بعد أن يغسمل يديه ؛ل؛اا 

 .  سلجسمه وهذ  مرحلة يهيدية للغُ فرجه وسائر خارج اإلناء، ؛م يغسل األذى من 

 و جنبأ كف عن مس الذكر ببطني ؛م امكل املحيط هبفيغسمل فرجه وسوأتيه واألن يبدأ يف ُغسمله 

   أو بناقض غري . إعادة الوضوء النتهاضه هبذا فعليه فعلبع، ؛م إن االكف أو اإلص

 يسمتحرضمم النية ألن هذا حملها - النجاسمة من مجيع جسمد  ةوإزال أي بعد غسمل يديه ؛ل؛اا  - وهنا

 ويسمي فيهترص عىل قوله )بسم اهلل( فهط.

بام فيه غسل  ،يكمل إىل آخر الوضوءونية يتمضممض ويسمتنشمق ويستنثر ؛م يغسل وجهه ؛م بعد ال

 الهدمني عىل املشهور ف هنام ال يلخران إىل هناية الُغسل.

 خاصممة إن كان باردا وال يتأذى منهه يتدرج اجلسممم يف تهبل يباملاء ك رأسممه ؛م خيلل أصممول شممعر

 باستعداد .

 ل مرة.ويعممه يف ك ؛م يغسل رأسه ؛ل؛اا 

يبمدأ بم فماضممة املاء عىل اجلزء األيمن العلوي من اجلسممم بجهتيه أماما وخلفا، وحد األعىل إىل ؛م 

؛م  ،ىل الهدموهو من الركبة إ؛م اجلزء األسممفل األيمن ، ؛م اجلزء األيحرمم العلوي كذلك، الركبمة

 .كذلكاألسفل األيحر 

ن عىل األيحر يمري قال بتهديم الشق األوهذا ليس حمل اتفاق يف املذهب، فالدردير يف الرشمح الصمغ

قوي وال  الدرديراإلمام دون تفريق بني األعىل واألسمفل، فيغسل األيمن كله ؛م األيحر كله وكلم 

 غفل، أما احلطاب شارح خليل قال بعكسه، واألمر عىل كل حال واسع.يُ 
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 يف هذا، وضممابطه أال خيلويف كامل غسممله يهلل من املاء بل حد وال مهدار معني الختلف اإلبدان 

برشمط الغسل وهو تعميم سائر البدن باملاء، وال يشرتط أن يتهاطر من عىل العضو وأما سيلنه عىل 

 العضو فواجب وإال كان مسحاا كام قلنا يف الوضوء.

 

 رة بفرج ٍاسجاْل.. موجبه حيض نفاٍس انزاْل: مغيب َكمْ 86

 

 سبق. ملا والناقض، من الفعل وجب يكون ملا سيأتنلحظ أن امل، الكلم اآلن عن موجباا الغسل

 :أربعوما يوجب الغسل 

 ، وقد تكلمنا عنه مفصلا يف خمترص األخرضي.أي انهطاع احليض :. احليض1

 ، كذلك رشحنا  مفصلا يف األخرضي فلريجع إليه.أي انهطاعه :. النفا 2

ف ن  ،يعهبها انكسممار الشممهوة وعىل كل حال يف نوم أو يهضممة وهي التي . نزول املني بلذة معتادة3

ألنه ليس  ،فهط يجب منه الوضوءفأنزل هبذ  الصمفة ؛م اغتسل ؛م نزل منه يشء من املني بعد ذلك 

 وهي الشهوة. عىل سبيل العادة أي عادة نزول املني

 طلق سممواء ، وإسممجال أي بوهي رأ  الذكر يف فرج مطلهاا . مغيب كمرة أي مغيب احلشممفة 4

 وسممواء غابت يف قبل أو دبر، ذكر أو أنثى أو خنثى، حي أو ميت، طائع أو حمدث منمه إنزال أو ال

 .مكر 
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اإلسلم  غسل الدخول يفكذلك مل يذكر ، يف صلة اجلنازة سيأت عليهغسل امليت ألنه يذكر هنا مل و

ه من ال، أما البالغ فيجب ملا عليإما أن يكون غري بالغ فل جيب عليه االغتسالداخل يف اإلسلم ألن 

 .إسلمهاجلناباا السابهة قبل 

 

 واالخران قرآنا جال. ،: غسل  الوطء إىل ا. واألوالن منع87

 . وكل مسجدا وسهو االغتسال: مثل وضوئك ومل تعد موال.88

 قال:

، والفرتة بعد انهضمماء احليض والنفا  االغتسممالواألوالن أي احليض والنفا  يمنعان الوطء إىل 

   حيرم فيها اجلامع ولو بالتيمم إال أن حيصل طول مرض فيجوز.وقبل الغسل 

وال صمموم وال طواف وال مس إن فعلت ؛م أالصمملة وت -أي احلائض والنفسمماء  - وحيرم عليها

 .مصحف وال دخول مسجد حتى ولو وتازة أو عابرة سبيل

، غيب الكْمرة يمنعان مس املصممحف وقراءة الهرآن إىل حني االغتسممالواآلخران ومها اإلنزال وم

، وقد فصلنا أحكام احلائض واجلنب يف األخرضي يمنعون من دخول املسجد ولو وتازين واألربع

 فلريجع إليه.

ل ما خيتلف هنا يف أنك ال تغس هوالسمهو يف االغتسمال كالسمهو يف الوضموء من حيث النسيان، لكن

سل الغُ  سد يفاجل ، فهط تأت بام نسيته سواء عن قرب أو بعد ألنندم كام يف الوضموءبعد العضمو امل

 الرتتيب.ملحظة وال يوجد فيه  أو عضو واحد كهطعة واحدة
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 فصل: التيمم.

ض من الطهارة التيمام.فصل . 89  خلوف رض أو َعَدم ما: عو 

 

 موجباته:، هنا بدأ يتحدث عن التيمم

بسممبب  أنه حسممب العادة راجحاا  أو ظننمت ظناا  أي إذا اعتهمدا يهينماا  رض( خلوف)قمال 

؛م قال )أو عدم ما( حهيهة أو  ، الرضممر كحدو؛ه أو زيادته أو تأخر شممفاءيهع بك املاء  كاسممتعامل

للرشممب أو أو أنك حتتاج هذا املاء  ،راجحاا  تظنه ظناا ويوجمد عنمد املماء عدو أو وحش  كمأن حكاما 

ه، ل لسممهي حيوان حمرتم كدابة أو كلب صمميد ال خنزير إال إن كان عطشممه عذاباا  للعجن أو نحو  أو

اء ويتيمم وا امل، أو لسهي مرتد حكم الها  بردته فيسه  ال يعذب بالعطش املحارباملرشمك كذلك 

وتصممح عبمادته، أو خاف عىل ماله املحرتم الضممياع أو الحرممقة إن ذهب جللب املاء فهذ  حاالا 

النتهال إىل البدل عن املاء، ألن فواته له بدل وفواا غري  من نفس أو صحة أو مال رضورة جتيز له ا

 ال بدل له واليمكن تدارك فواته.

 املاء أو بحث عىلأنه لو ف مثلا  اسمتيهظ إنسان ف ذا، مبيح للتيمم أيضماا  خوف خروج الوقت

 ية يف الوقت عىل الطهارةذهب إلحضار  أو أراد فعل الوضوء خرج الوقت فهنا يهدم الطهارة الرتاب

اإلعادة  أن الوقت مل خيرج يندب له واحلصول عىل املاء  ن تبني له بعد الصلةفاملائية خارج الوقت، 

 .ألنه دخل الصلة بسبب صحيح رشعاا 

 

 جنازة وسنة به حيل.    :    وإن تصل واحدا   . وصل فرضا  91
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 حارض صحيح.: الفرض ال اجلمعة  . وجاز للنفل ابتدا ويستبيح91

 

 فلم"بطلب املاء، أداء الصمملة فري واحمد، ألنه مطالب بعد ألداء التيمم ال يصمملح إال 

اء طلب امل ألزمكفهذا دليل اإلمام مالك وهو انتفاء الزم املاهية، أي طاملا أنه  "جتمدوا مماء فتيمموا

 .سابقمن جديد فهد سهط التيمم السابق وبطل، فهذا الطلب دليل عىل سهوط التيمم ال

 وهو عىل تفصيل:

صمميل بعد له أن يكام قلنا، وبالنسممبة للحارض الصممحيح ال جيوز له أن يصمميل به فريضممتني 

ل إن كان بينهام صملة أي بل فاص تبعاا أو مس مصمحف  النوافلالفريضمة سمنة كاجلنازة أو الوتر أو 

ال إن إ ن اسممتهلالا وال يتيمم للجنازة والوتر والسممن ،يزيمد عن قدر آية الكريس واملعهباا طويمل

 تعينت عليه اجلنازة فلم يكن معه رجل وال امرأة صاحلة لذلك فيتيمم  ا من جديد.

 ، إنام يتيمم ويدخل الفري مبارشة وبلواحداا  وال يصممح له تهديم النافلة عىل الفري قوالا 

 .يصليها ظهراا يتيمم وإال للفريضة حتى اجلمعة ال يتيمم  ا إنام  فهو ال يتيممفاصل 

، اهبم واسممعفباسممتهلالا للنافلة  وأواملسممافر فلهام أن يتيمام للفري أأما احلارض املريض  

 .بعد دخول الوقتإال يتيمم ل ف أو مريضاا  صحيحاا  ،أو مسافراا  سواء أكان حارضاا و

 

 . فروضه مسحك وجها واليدين: للكوع والنية أوىل الرضبتني.92

 ووصلها به ووقت حرضا.         :         . ثم مواالة صعيد طهرا93
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 :؛امنيةيتكلم عن فروي التيمم، وهي 

ولو بأصبع ويعمم املسح، وحد   كام يف الوضوء، وال يتتبع عضونه ويمسح حجاج  مسح الوجه -1

 عينيه وعنفهته ووترته وظاهر شفتيه وحليته. 

، وجيمب أن يعم املسممح جوانب اليمدين إىل الكوعني وهو منتهى الكف أو هو الرسممغمسممح  -2

األصمابع ألهنا مل يصملها الصمعيد عند وضمع اليدين عليه، وتعميمها يكون بباطن أصبع ختلل به ما 

بني أصمابع يديك ويسح جوانبها، وجيب مسح ما حتت اخلاتم ولو كان مباحاا بتحويله عن مكانه أو 

 نزعه خلفاا لفعلك يف الوضوء. 

 اسممتباحة الصمملة ينوف نه ي مهم جداا أمر هنا ديه عىل ما يتيمم به، ووحملها عند وضممع يالنية  -3

سممواء حمد؛اا أو جنباا، ف ن كان جنباا لزمه تعيني اجلنابة، ف ن نسممى التعيني مل جيز  تيممه عىل املشممهور 

وأعماد مما صممىل أبمداا، والتيمم يبيح العبادة مع احلدث وال يرفعه كالطهارة املائية، ف ن نوى فري 

 مم أجزأ  ولو نسى تعيني اجلنابة. التي

ثانية فسنة أما ال الصعيد الطيب ويمسح هبا الوجه خاصة،عىل وضع اليدين  أوىل الرضبتني وهي -4

 كام سيأت. 

وهو الفور، فل يفصمل بني مسح وجهه ويديه بكثري وال يرض الفاصل  املواالة بني أفعال التيمم -5

 اليسري فهو مغتفر.

أي ال نجس وال متنجس، والصعيد ما صعد عىل وجه األري من أجزائها عىل  الصعيد الطاهر -0

أي وجه كان من رمل أو تراب أو حجارة أو سممبخة، وما أحلق هبا من ؛لج جامد ومعدن كالزرنيخ 

والكربيمت ونحو ، وجيزب التيمم بمالرتاب املنهول عىل املشممهور، وال جيزب عىل املعمادن الثمينمة 

ل، أو باحلرق كالذهب والفضة واليا قوا والزبرجد وال عىل ما دخله التغيري بصناعة كالرخام املُشك 
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كماجلري واجلص واألجر، وال جيزب عىل اخلشممب واحلشمميش والنجيمل واحللفاء ولو مل جيد غريها 

 وضاق الوقت كام أفاد  اإلمام الدردير يف صغري .     

 ، وليتنفل بتيممه ما شاء.مبالتيمالعبادة من صلة وغريها أي وصل  (ووصلها به) -2

 ، ف ن تيمم قبله أعاد وجوباا.أي ال يتيمم إال بعد دخول الوقت (ووقت حرضا) -1

 

له واملرتدد الوسط.94  . آخَره للراجي آيس فقط: أوَّ

 

املختار اسممتحباباا،  آلخر الوقت وصمملته اء تيممهامل: أي يلخر راجي وصممول للراجي( آخر قال )

 ار استحباباا املخت أما اآليس من وصول املاء فيتيمم يف أول الوقتواملتيهن من وصموله أوىل باحلكم، 

، لامء كحربلأو آيس لوجود فتنة ينعه من الوصممول  مثلا  ويصمميل، كمن كمان يف صممحراء قافرة

ه املاء ومثله مريض عدم من يناول يصل إليهفل يدري متى مع العلم بوجود  املاء  وصولواملرتدد يف 

املختار، وقد عرفنا أوقاا يف وسممط الوقت  ونيتيمم أو خائف من لص أو سممبع ومسممجون ف هنم

 الصلواا بالتفصيل يف األخرضي فلريجع إليه.

 نكتة نحوية: 

ه ))آخر ( ظرف زمان منصمموب، جاء منصمموبا عىل الظرفية، لذا الصممواب أن نهول  بسممم اهلل أول 

مفعول فيه، والعامل مهدر أي كائن آخر  فهو لنصممب عىل الظرفية أي يف أوله ويف آخر  بما (وآخر 

 .وال مراداا  وهذا ليس صحيحاا  (بسم اهلل)أوله( خرب )ألنه إن رفعناها فصار  ،أو يف آخر 



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (90)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

 

 اليدين ترتيب بقي. 12. سننه مسحهام للمرفق: ورضبه95

 هي:؛لث وسنن التيمم 

 . مسح اليدين للمرفهني.1

   ، والرضبة الثانية يمسح هبا يديه،. رضبه اليدين أي الثانية ألن األوىل قلنا بأهنا فري2

)قوله: ورضبة "(1/151قمال العلممة حمممد الطمالب بن محدون يف حاشمميته عىل صممغري ميارة )

ه ناليدين( أي جتديدها وكوهنا سنة ال ينايف فعل الفري هبا ونظري  نهل املاء إىل العضو يف الوضوء ف 

مسممتحب يف غري الرأ ، )قوله: ملسممح اليدين( فيه تنبيه عىل أن الرضممبة األوىل يمسممح هبا الوجه 

 . انتهى"خاصة والثانية يمسح هبا اليدين خاصة خلفاا ملن يهول يمسح بكل رضبة وجهه ويديه

 .بأن يهدم مسح وجهه عىل مسح يديه فلو نكس وصىل صحت صلته وال إعادة. الرتتيب 3

 

 ناقضه مثل الوضوء ويزيد.    :     دوبه تسمية وصف محيد. من96

 . وجود ماء قبل أن صىل وإن: بعد جيد يعد يف الوقت إن يكن.97

ما98  وزمن مناوال قد عدما.       :         . كخائف اللص وراج قدَّ

 

                                                           

 يصح ضربه وضربة، وكالمها مروي. -12 
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 :وهياآلن يتكلم عن مندوباا التيمم وهي مرتبة أدنى من السنن، 

 .بسم اهلل عند وضع يديه عىل الصعيد الطاهر، بأن يهول التسمية -

 .للمسح وصف محيد أي أن تأت عىل الطريهة السليمة املستوعبة -

 أما نواقضه:

 ، ويزيد عليه باآلت:الستة عرش نواقض الوضوء -

ال أن إالصمملة أي قبل تكبرية اإلحرام واحلال أنه قد تيمم، رشوعه يف وجود املاء للصممحيح قبل  -

ما أبحيث خيشمى معه فواا الصملة إن اشتغل به فل يلزمه استعامله ويصيل بتيممه،  يضميق الوقت

 ، ويندب له اإلعادة يف الوقت.فيحرم قطعهالو جاء املاء أ؛ناءها 

لوقت ويعيد يف ا صمملته فيكمل الرشموع فيهافالهيد هو وجود املاء قبل أن صمىل، أما إن وجد  بعد 

 لة، إن يكن من احلاالا االتية:االختياري، وكذلك لو حرض بعد الص

 كمن خاف اللص فبان عدمه، ففيه تفريط. -

و فتيمم وصممىل يف أوله أ االختياري أو من يرجو املاء ويغلب عىل ظنه وجود  قبل خروج الوقت -

 وسطه فهو مفرط .

 يف صممىل أولمه فم ذا به بمن يعينه عىل مناولة املاء فيعيدفي مريض عمدم من ينماولمه املماء أوزمن  -

 االختياري. .

 ، وصلمم صحيحة.أما إن خرج االختياري فل يعيد مجيعهم

 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 املحارضة الثامنة

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 .. أمجعني

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.

.......................... 

 يهول املصنف رمحه اهلل ونفعنا به:

 

 كتاب الصالة:

 . فرائض الصالة ست عرَشة: رشوطها أربعة مفتقرة.99

 ترام.هلا ونية هبا           :            . تكبرية اإلحرام والقيام111

 . فاحتة مع القيام والركوع: والرفعم منه والسجود باخلضوع.111

 س.و. والرفعم منه والسالم واجللوس: له وترتيب أداء يف األس112

 تاَبع مرموم بإحرام سالم.     :      . واالعتدالم مطمئنا بالتزام113

 خوف ومجع مجعة مستخَلف.     :     . نيته اقتدا كذا اإلمام يف114
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، كام ذكر أن )رشوطها( أي حتدث هنا عن أركان وفرائض الصمملة وقال إهنا سممت عرشممة

 رشوط صحتها أربعة كام سيفصله بعد الحهاا وأن صحت الصحة مفتهرة  ا.

 :ففرائض الصلة كاألت

ب يف الفريضة، كذلك جت حتديد ففيهاوهي قصمد تعيني الصملة  :وحملها الهلب ال اللسمان،. النية1

يه فمسة وهي الوتر والعيدين والكسوف واالستسهاء، أما النفل املطلق فنية التعبد مطلها السمنن اخل

تها، النية فيها مستحرضة بل حتديد، وكذلك الضحى يف وقفتكفي، فمن يصميل حتية املسجد وبدأها 

 والرواتب أيضا عند املالكية ألهنا نفل مطلق.

 وفيها مباحث:

 ركه.التلفظ بالنية جائز واألوىل ت -

ارنة ، وجيب أن تكون مهمن اسممتحرضمم النية يف أول الصمملة فمغتفر غياهبا بعد ذلك يف األ؛ناء -

لتكبرية اإلحرام، ف ن تأخرا عنها مطلهاا فل جتزب باتفاق، وإن تهدمت بكثري فل جتزب، وإن بيسري 

 فهوالن مشهوران واملعتمد اإلجزاء.

كوهنا أداء أو قضمماء ألن ذلك متعني بالوقت، ف ذا نوى يف الهضمماء للفائتة ليس عليه اسممتحضممار  -

الظهر وكان الوقت وقت الظهر كانت للحارضة، وإن كانت خارجه فهي قضمماء، فالوقت هو الذي 

 يعينها أداء أو قضاء، فهط النية الزمة يف تعيني الصلة ف ن يف وقتها فأداء وإال فهضاء.

بيشمء خارج عن النية بني احلرضم والسفر ف ن كانت يف ال يلزم حتديد عدد الركعاا، ألهنا تتعني  -

 ن كانت يف سفر فا؛نتني.إو حرض فأربعة للظهر مثلا 



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (95)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

. تكبرية اإلحرام: فيهما نية الدخول يف الصمملة، وال جتزب بغري العربية، ف ن عجز عنها سممهطت 2

وتكفيه النية، ولفظها متعني )اهلل أكرب( ال جيزب غري  للهادرعليه، وجيب  كبهيمة األركمان عند العجز

 أن يأت به فصيحاا ف ن حلن ففيه تفصيل.

. الهيام لتكبرية اإلحرام ركن مع الهدرة يف صمملة الفريضممة، بخلف النافلة فيجوز ابتدالها من 3

جيد  حال املسممبوق الذي ويسممتثنى ركن الهيام يف، جلو ، وكذلك العاجز تسممهط عنه يف الفري

أن  للركوع  فيغتفر له وتصممح برشممط هفيبدأها من قيام واوي هبا فيكملها يف انحطاط اإلمام راكعاا 

ف إىل فتنرصمم بل تعيني ، أو يطلقاالنتهمال للركوع معماا واإلحرام  ينوياإلحرام أو تكبرية ينوي 

ن م ويتمها مع اإلمام ألنهلة، اإلحرام وصممحت، أما إن نوى تكبرية الركوع بطلت ومل يعد يف صمم

 .همساجين

. قراءة الفاحتة: والبد أن تكون بحركة لسممان ولو مل يسمممع نفسممه ف هنا تصممح، ويسممتحب مراعاة 4

من اخللف، ألنه رآى أن إسامعه لنفسه هو أدنى  خلف اإلمام الشمافعي بأن يسممع نفسمه خروجاا 

يسمممع نفسممه، أما املالكية فيكفي حركة اللسممان  إن حرك لسممانه ومل مراتب الهراءة، وال يكون قارئاُ 

 أما إجرالها عىل الهلب فل جتزب.وولو بل إسامع، 

 ته فذاا فصممل ، وتبطل صمملته إن ترك اإلمام، إال إذا مل جيد إماماا من عجز عنها فعليه أن يصمميل ملياا 

يل الندب ىل سممبع تصمح وسممهطت عنه الفاحتة والهيام  ا، لكن يفصممل بني اإلحرام والركوع بذكر

 .وهي فري يف كل ركعة عىل املشهور، واالستحباب

 ركن فمن كان يهدر عليه فل جيوز له أن جيلس إال إذا سهطت عليه. لهراءة الفاحتةالهيام . 5

. الركوع: البد أن يكون من قيام، ويف الفريضممة ال يصممح له أن يكون مسممتندا إىل يشء بحيث إن 0

يام فيها ليس بفري، لكن إن ابتدأ النافلة من قيام ؛م جلس ؛م قام أمما النافلة فاله، سممهط يسممهط
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أن  يجبفالصمملة من قيام  فمن ابتدأهذا تلعب يف الصمملة، فلريكع بحجة أنه جيوز له أن جيلس 

 إال إن كان ال يهدر عىل إيامها قائاما  يكون ركوعه من قيام، وال جيوز له أن جيلس ويركع وهو جالس

در ابتداءها إن كان يه وال يبتدب صملته جالساا  ،إىل أن يعجز فيجلس عند العجز اما فيبدأ صملته قائ

 ، ألن األركان جتب عىل يام صفتها مع الهدرة.قائاما 

والركوع بحيث تهرب راحتا  من ركبتيه، فيضمع يديه عىل ركبتيه، وهذا الوضع والتمكني للراحتني 

تهرب راحتا  من أصول الفخذين من جهة اجلسم  عىل الركبتني مستحب، أما لو كان الركوع بحيث

فل يعمد ركوعما كمن يومئ إيامء، إنام تكون راحتما  عىل ركبتيه أو قريبتني منهام عىل الفخذين مما ييل 

باطن الكف فاقرتاب الراحتني  13والراحة، مسممتحب ومندوبمع الرأ  الركبيتن، واسممتواء الظهر 

 الركبتني فمندوب إليه، ويكنهام من الركبتني مندوب آخر.من الركبتني فري، أما أن تكون عىل 

 . الرفع من الركوع: الرفع ركن ف ن هوى منه للسجود بطلت صلته لرتكه ركنا.2

ن م احرتازاا  (ما اتصل هبارشط )و، . السجود: وهو مس األري أو ما اتصل هبا من ؛ابت باجلبهة1

اجلبهة فل ه عليتسممتهر أي  (؛ابتورشط )، فتصممح باألري رسير معلق، بعكس الحرممير املتصممل

عىل ريش أو يشء خفيف ألنه غري ؛ابت، وكون ذلك باجلبهة ففري أما باألنف فمسممتحب، يكفي 

 طلبي فمن سمجد عىل أنفه دون جبهته بطلت صملته وجيزب السجود عىل أقل جزء من اجلبهة وال

ة مطلق ، إنام عند املالكيالنكبس لو سجد عىل شئ ينكبس هالتحامل الذي اشمرتطه الشافعية وهو أن

 .هملرأ  لألري وإرخال  كاف عنداامللمسة وإمسا  

                                                           
 مثناه راحتان ومجعها راحات وراح حبذف تاء الوحدة. كنخلة وخنل وحنلة وحنل. -13
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اسمتشعار العري عىل اهلل تعاىل، وهو واجب لكن تركه غري مبطل، لكن بهدر جزء منها  اخلضموعو

 مبطل غري ب مجاع، وتركه مطلهاا  واجب ب مجاع، واسممتحضممار اخلشمموع فيها عىل طو ا ليس مطلوباا 

 .واجباا  وإن كان

 .. الرفع من السجود9

. السملم: ولفظه متعني )السملم عليكم( بالتعريف فل جيزب غري ، وال يشمرتط فيه استحضار 11

   نية اخلروج من الصلة، وال يزيد )ورمحة اهلل( لعمل أهل املدينة بخلفه.

، وما زاد عىل . اجللو  بهدر السملم فمن سملم من قيام بطلت صلته إن كان عامداا أو جاهلا 11

 قدر السلم سيأتيك بيانه.

، فمن أخل برتتيب الفرائض كأن قدم الركوع أي األركمان  14داء بني األسممو األ. الرتتيمب يف 12

 عىل الفاحتة بطلت صلته، وأما الرتتيب بني السنن يف نفسها أو مع الفرائض فليس فرضاا.

، ويكون يف الرفع من الركوع ومن فمن مل يعتدل وجبت اإلعادة . االعتمدال: هو نصممب الهامة13

 .بجذعهبل انحاء ألي جهة  معتدالا السجود 

أي أن يكون املصيل مطمئناا يف  ما : يهصمد ركن الطمأنينة وهو سكون األعضاء زمناا االطمئنان. 14

ويرتك  ملصيل بأحدمها، فاالعتدال غري االطمئنان فهد يأت ا، وما زاد عىل ذلك فهو مسمتحباعتداله

 األخر فتبطل صلته.

                                                           
 إساس وآساس. واملفرد أس هو أساس الشيء وأصله. قوله )األسوس(، كلمة أس ال جتمع على أسوس، إمنا على -14
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نتهي يبعد أن  والسمملم تكبرية اإلحراميبتدء أي يف اإلحرام والسمملم، . متمابعة املأموم إلمامه 15

ف ن بدء فيهام قبل إمامه أو معه بطلت صمملته مطلهاا، وإن انتهى منهام قبل إمامه بطلت ، إمامه منهام

 د  وأتم معه صحت عىل الراجح.صلته مطلهاا أيضاا، وإن ابتدء بع

يطلب من املأموم "(52تنبيمه: قال العلمة حممد بن يوسممف الكايف يف رشحه عىل ابن عارش )ص: 

متابعة إمامه يف كل أفعال الصمملة وأقوا ا، ف ن سمماوا  يف غري اإلحرام والسمملم كر  وإن سممبهه إىل 

 مظانه.  . انتهى، ويف املسألة تفصيل يطول يرجع إليه يف"ركن حرم

 ينوي، أما اإلمام فل يلزم أن نيمة االقتمداء باإلمام: فهي ركن يف صممحة صمملة املأموم مطلهاا . 10

تلزمه نية اإلمامة  ، لكنإنام ليكون له أجر اجلامعة وإن نازع بعضممهم يف هذا لتصممح الصمملة اإلمامة

 يف مواضع وهي: اا ركن وتكون

ل ف املستخ -اجلمعة.  د صملة  –ليلية طبعا. جممم اجلمع بني الصملتني ال - بصملة اخلوف،  -أ

فل بد أن  ،وحتول إىل إمام باسممتخلفه فيحول نيته من نية املأموم إىل نية كونه إماماا  الذي كان مأموماا 

 عىل احلرص.  وهذ  املسائلينووا اإلمامة، 

 

 . رشطها االستقبال طهر اخلبث: وسرت عورة وطهر احلدث.115

 والقدرة يف غري األخري: تفريع ناسيها وعاجٍز كثري.. بالذكر 116

 يف قبلة ال عجزها أو الغطا.  :    . ندبا يعيدان بوقت كاخلطا117

رشوط وجوب فهط، ورشوط صحة فهط،  عىل ؛ل؛ة أنواع: ، وهيرشوط الصملة عنالكلم اآلن 

 ورشوط وجوب وصحة معاا.
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نسممان مكلفاا وال يطالب حتصمميله، وهي ما رشط الوجوب ما يكون به اإل :رشوط الوجوب أوالا:

   تتوقف وجوب الصلة عليها وعددها أربعة:

 .فل جتب عىل غري البالغ وإن كانت تصح من الصبي :البلوغ -1

 العهل: فل جتب عىل فاقد  بجنون أو إغامء ونحو . -2

 لوغ ...(الب وقد أشار الناظم  ذين الرشطني يف البيت الهائل )وكل تكليف برشط العهل:: مع

 النهاء من دم احليض أو النفا . -3

 دخول وقت الصلة. -4

وجوهبا النهاء  رشط"وقد أشار الناظم  ذين الرشطني يف البيتني اللذْين سيأت رشحهام وقال فيهام 

 ."من الدم:: بهصة أو اجلفوف فاعلم،،، فل قضا أيامه ؛م دخول:: وقت فأدها به حتاما أقول

أي ابن عارش  –وأسهط "(1/155طني خمتلف فيهام، قال ميارة يف رشحه الكبري )وأسهط الناظم رش

رشط بلوغ الدعوة لهول بعضهم ال حيتاج اليوم إىل اشرتاطه لبلوغ دعوته صىل اهلل عليه وسلم كل  –

أحد، وأسهط رشط اإلسلم أيضاا بناءاا واهلل أعلم عىل أن الكفار خماطبون بالفروع وهو الصحيح فل 

 . انتهى بترصف يسري"قف وجوهبا عىل اإلسلميتو

 

رشط الصحة ما اعترب للعتداد بفعل الشئ طاعة كان أو غريها ويطالب  :رشوط الصحة؛انياا: 

 هي:، و"رشطها االستهبال ...."مخسة، ذكرالناظم أربعة منها يف قوله  املكلف حتصيله، وعددها

ناها يف ذلك يف صلة الفري، وللهبلة أنواع فصل : ويكون بجميع البدن ملن يمكنهاستهبال الهبلة.1

 رشح األحرضي.
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ب والبدن واملكان التي تبارش  أعضال  باملاء : وهو إزالة حكم النجاسة عن الثواخلبث ةرا. طه2

   املطلق، وفصلنا  يف األخرضي كذلك. 

غلظة عورة الرجل امل: بكثيف يعد ساتراا ال تبدو العورة من ورائه عند إمعان النظر، و. سرت العورة3

السوأتان أي حلهة الدبر والذكر مع األنثيني، ف ن صىل مكشوف املغلظة مع الذكر والهدرة بطلت 

صلته وأعاد أبداا، وأما املخففة فمن الحرة إىل الركبة ومها خارجتان، فمن صىل مكشوف املخففة 

 مع الذكر والهدرة أعاد يف الوقت.  

غر واألكرب، ويرفعان بالوضوء والغسل أو ما ينوب عنهام وهو التيمم : بنوعيه األصاحلدث ةرا. طه4

 وقد فصلنا  فيام سبق.

 ومجيعها مطلوبة من املكلف ابتداء ودواماا وال ُيعذر فيها باجلهل وتبطل الصلة بتعمد تركها.

 اإلسلم: فل تصح الصلة من الكافر وإن كان خماطباا هبا عىل املعتمد. -5

ما يكون به التمكن من "وجوب وصحة معاا وتسمى رشوط األداء: ورشط األداء ؛الثا: رشوط 

الفعل مع حصول ما يكون به اإلنسان من أهل التكليف، فالنائم والغافل غري مكلفني بأداء الصلة 

 وعددها ستة رشوط عىل ما قرر  اإلمام الدردير يف الرشح الصغري، وهي: 15"مع وجوهبا عليهام

 بلوغ الدعوة. -1

 العهل -2

 دخول وقت الصلة -3

 الهدرة عىل استعامل الطهور. -4

                                                           

 (، للسيد احلبيب بن عبد الرمحن العلوي التوايت 941شرح الفوز املبني باملرشد املعني، )ص:  15 
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 عدم النوم والغفلة. -5

 النهاء من دم احليض أو النفا . -0

والهدرة عليها وإال صممحت مع  بالذكر  اكلها مهيدة قولمه )بمالمذكر والهمدرة يف غري األخري( أي 

 اهلا أو ج  ا ذاكراا سواء كان  ه مطلهاا النسيان أو العجز، إال رشط طهارة احلدث فتبطل الصلة بدون

عىل رفعه أو غري قادر، فالعاجز عىل طهارة احلدث ال يصيل بدوهنا وال يهيض عىل  أو قادراا  أو ناسمياا 

 الهول املعتمد. 

وهي  األوىلالثل؛ة الرشمموط الضمممري يف ناسمميها يعود عىل  (تفريع نماسمميها وعاجز كثريقولمه )

مها العجز يف هذين الصنفني وومسائله  العورة، أي تكثر فروع الفهه االسمتهبال وطهر اخلبث وسرت

 .من حيث حكم اإلعادة من عدمها بعد حتصيل هذ  الرشوط والنسيان

عاجز ( أي النايس مطلهاا واليعيدان؛م بدأ يف بيان حكم النايس والعاجز عن هذ  الرشوط فهال )ندبا 

م فصىل بدوهنا ؛م يكن من حتصيلها فحكمه حكعىل تفصيل، ف ن عجز عن حتصيل طهارة اخلبث 

النايس وهو اإلعادة، وأما العاجز عن حتصيل الرشطني األخرين فل إعادة عليه بعد حتصيلهام لذلك 

ألنه ليس فيه  قال الناظم )ال عجزها( أي عجز استهبال الهبلة، أو )الغطا( أي عجز سرت العورة

، وطلوع ، قوله )بوقت( وهو االصفرار يف الظهرينريطتهصري وتفريط بخلف النسيان ففيه نوع تف

 الفجر يف العشائني، وطلوع الشمس يف الصبح.  

 

ه كام يف العورة.         :        احلرة 16. وما عدا وجه وكف118  جيب سرتم

                                                           

دخلت عليها ما حمضتها للفعلية ومل تعد حرف جر ونصبت ما بعدمها على أهنما مفعول، وإن مل تدخل فلك  إذاعدا  -16 
 صب.الوجهان اجلر والن
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 صدر أو شعر: أو طرف تعيد يف الوقت املقر.ل. لكن لدأ كشف 119

ي كسممرتها عورما املغلظة الت جسممدها ما عدا الوجه والكفنيتسممرت يف الصمملة مجيع احلرة أي املرأة 

عورة والكفني، وال ، ويكر  غطاء الوجهتبطل الصمملة بكشممفها لذا قال )جيب سممرت  كام يف العورة(

املغلظة من منخسمف الصمدر وما يهابله من الظهر إىل الركبة، ف ن صلت مكشوفة املغلظة مع الذكر 

 أبداا، ومع العجز أو النسيان صحت صلما وتعيد يف الوقت. والهدرة بطلت صلما وأعادما

وأمما العورة املخففة فام عدا املغلظة وهي من منخسممف الصممدر إىل شممعر الرأ  ومن الركبة إىل 

الهدمني، ف ن صملت مكشموفة املخففة سمواء عامدة أو جاهلة أو ناسمية صممحت صلما وتعيد يف 

لصممدر ...(، وقوله )الوقت املهر( أي املتهرر يف اإلعادة الوقت، لذا قال الناظم )لكن لدى كشممف 

 هنا وقد ذكرنا  آنفاا.

    

 . رشط وجوهبا النقا من الدم: بَقصة أو اجلفوف فاعلم.111

 : وقت فردها به حتام أقول.   ثم دخول ،. فال قضا أيامه111

 

 عىل املرأة وهي:وصحتها أيضاا اآلن يتكلم عن رشوط وجوب الصلة 

صمة البيضاء، من دم احليض والنفا النهاء  ل وهو ماء أبيض كاجلري خيرج من ُقب وعلمته ظهور اله 

 من الدم ونحو  وال عربة برطوبة الفرج، وال ، أو بجفاف املحلاملرأة عنمد إنتهاء احليض أو النفا 

 ، وتهيض الصوم لعدم تكرر .قضاء عليها يف صلة أيام الدم بنوعيه
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  ن كانف من رشوط الوجوب والصممحة معاا دخول وقت الصمملة،أي  (؛م دخول وقت؛م قمال )

 وإيهاع الصملة فيه فهد وجبت عليها الصلتان املشرتكتان، وعليه ف نطهارما  املتبهي يسمع الوقت

ركعاا تاماا قبل طلوع الفجر فيجب عليها أن تصمميل  أربع غلمب عىل ظنهما أهنما تتطهر وتدرك

قت الو ، أما إن ضاققبل غروب الشمس فتصيل الظهر والعرصأو مخس ركعاا  املغرب والعشماء،

 .هام وتسهط األوىلفيختص باألخرية من عن هذا

 

 سنن الصلة:

 مع القيام أوال والثانية.   :        . سننها السورة بعد الواقية112

 تكبريه إال الذي تقدما.         :        . جهر ورس بمحل هلام113

 للسالم حيصل . ام ال ،جلوس أول: والثاين ،. كلُّ تشهد114

 يف الرفع من ركوعه أورده.    :         . وسمع اهلل ملن محده115

 هذا أمكد: والباقي كاملندوب يف احلكم بدا. ،. الفذ واإلمام116

 سجوده عىل اليدين: وطَرف  الرجلني مثل  الركبتني. ،. إقامة117

  اإلمام واليسار وأحد.عىل   :  . إنصات مقتد بجهر ثم رد118

 سرتة غري مقتد خاف املرور.  وزائد سكون للحضور: ،. به119
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 وأن يصيل عىل حممد.     :       كلم التشهد ،. جهر السالم121

 بوقته وغريا طلبت. فرضا       :        . سن األذان جلامعة أتت121

 : ظهرا عشا عرصا إىل حني يعد.17. وقرص من سافر أربع برد122

 مقيم أربعة أيام يتم.       :         . مما ورا السكنى إليه إن قدم123

تنهسمم سنن الصلة إىل قسمني، سنن ملكدة وأخرى خفيفة، أما امللكدة فتبطل الصلة برتك سنتني 

ملكدتني فأكثر عمداا، واخللف يف ترك سنة ملكدة واحدة، ففي املذهب قوالن مشهوران والراجح 

 لك.أهنا التبطل بذ

سهواا فسيأت تفصيله يف باب السهو وإن كن ا فصلنا  يف األحرضي  -أي السمنن امللكدة  -أما تركها 

 تفصيلا. 

ها الناظم عرشاا وهي  :والسنن امللكدة عد 

وإيام السمورة فضميلة، أما السمنة فتحصل ولو بنية قصرية بعد أم الهرءان، ، . السمورة بعد الفاحتة1

   .تى هبا قبل الفاحتة يعيدها وهو املذهبومفهوم كلمه أنه إن أ

 األوليني، وعليه ففي السورة بعد الفاحتة يف الركعة الواحدة سنتان: . الهيام للسورة يف الركعتني2

السورة والهيام  ا فمن تركها عمداا بطلت صلته، وسهواا يسجد الهبيل، وفيها فضيلتان: إيامها 

                                                           

 ما هو البُ ُرد؟ مجع بريد، والربيد أربعة فراسخ، والفرسخ ستة آالف ذراع تقريبا على املشهور. أي ثالثة كيلو مرت تقريبا. -17 
قال: املِيل ألفان لكن أذرع: وهو من الفرسخ ثلث أمجع: وفرسخ من الربيد ربُع.( فامليل ألفا ذراع على املشهور، وقيل ثالثة 

 ، وهو مشهر أيضا، والذراع تقريبا نصف مرت.آالف ومخسمائة ذراع
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قرأما يف الركعتني معاا فسنة.  وهذا مع ملحظة اختلف  وصفة قرائتها من رس أو جهر، أما صفة

 الرشاح يف ذلك.

، أما الحر أو اجلهر للسورة بعد الفاحتة مواطنه للفاحتةالركعة الواحدة يف يف ر اجلهالحر و .3،4

ففضيلة، وأقل اجلهر يف حق الرجل أن يسمع نفسه وأعل  ال حد له، أما املرأة فتسمع نفسها فهط 

 عىل ذلك، وأقل الحر حركة اللسان وال جيزب إجراءها عىل الهلب، وأعل  أدنى اجلهر. وال تزيد

 ففري كام قلنا، فكل تكبرية انتهال يف الصلة سنة مستهلة. اإلحرام تكبرية التكبري كله إال .5

األول واألخري، فكل واحد منهام سنة، وحتصل السنة بمطلق التشهد بأي لفظ كان  . التشهدين0،2

(، أما اللفظ 1/111كفي فيه مليلة واحدة، قاله بن محدون يف حاشيته عىل صغري ميارة )وت

املخصوص وهو )التحياا هلل الزاكياا هلل ...( فسنة خفيفة سيأت الكلم عليها يف قول الناظم )كلم 

 التشهد(.

ما ال ري وإال ما كان بهدر السمملم ففري ألن التسممليم ف واألخري ،اجللو  للتشمهد األول .1،9

 وأما اجللو  يف ،يتم الفري إال به فهو فري فل يصممح السمملم من اضممطجاع أو قيام مع الهدرة

الصملة عىل رسمول اهلل صمىل اهلل عليه وأله وسملم فسنة خفيفة تبعاا للصلة عليه نفسها، وباجلملة 

 فاجللو  يعطى وصف ما يهع فيه.

ه مطلق التشهد، والشهادتان، واجللو ، فمن ترك وبناءاا عليه فالتشمهد الوسمطاين فيه ؛لث سمنن:

 عامداا بطلت صلته، أو ساهياا وترك السجود الهبيل وطال بطلت أيضاا.

اهلل ملن  سمممع)الرفع من الركوع للفذ واإلمام، فالفذ يهول  ابتداء يف (سمممع اهلل ملن محد ). قول 11

 (ربنا ولك احلمد)فهط، واملأموم يهول  (سمممع اهلل ملن محد )واإلمام يهول  (ربنا ولك احلمد، محد 

     .وكل تسميعة سنة مستهلة، فهط
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التي إن ترك املصمميل ؛نتان منها عمداا بطلت صمملته  أي هذ  هي السممنن امللكدة ا(هذا أكد) قوله

 أما إن تركها سهواا فيسجد للسهو عىل تفصيل سيأت.، كتكبريتني أو تكبرية وتسميعة

واحدة سهواا إال الحر أواجلهر يف الفاحتة، ف ن سجد الهبيل لذلك بطلت وال يسجد لرتك سنة ملكدة 

 .صلته ألنه زاد فيها بل موجب

الهسمم الثاين السنن اخلفيفة، وحكمها حكم مندوباا الصلة التي سيذكرها الناظم الحهاا لذا قال 

ىل املندوباا، وعليه ة ع)والباقي كاملندوب يف احلكم بدا( والفرق بينهام يف تأكيد فضل السنن اخلفيف

 حكم يف ألهنافل يسممجد لرتك سممنتني خفيفتني أو أكثر سممهواا وال تبطل الصمملة برتكها عمداا، 

ف ن سممجد الهبيل لرتكها بطلت صمملته لزيادته فيها بلموجب، وعدها  السممنة، حكم يف ال املندوب

 الناظم إ؛نا عرش سنة وهي:

 فمن تركها ولو عمداا  ، ويتأكد طلبها من الرجل،فائتةسممواء حارضة أو الفري . إقمامة لصمملة 1

وصفتها غري مثناة اجلمل إال التكبري وتكون جهراا للجامعة ، صحت صلته مع كراهة خلف األوىل

 .ورساا للفذ

)وطرف الرجلني( أي يبارش بأصابعهام ، أي بوضمع اليدين عىل األري( السمجود عىل اليدين). 2

 يطلب السجود عليهام.  األري، )مثل الركبتني( أي

 وال ينشغل عنه بيشء حتى بهراءة الفاحتة. فيه إمامه ولو مل يسمعههر جي مأموم فيام. انصاا 3

ولو كان مسبوقاا وسلم إمامه وانرصف قبل أن إمامه بعد تسليمة التحليل السملم عىل املأموم . رد 4

 .قبالة وجههيسلم املأموم بهيد أن يدرك معه ركعة فأكثر، ويكون التسليم 

ولو كان مسممبوقاا وانرصممف من عىل  ،إن كان هناك أحد به  السمملم عىل من بيسمماراملأموم . رد 5 

 يسار  قبل أن يسلم، ف ن مل يكن عىل يسار  أحد أصلا فل يسلم.
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عىل فري وتكون جهرُا وهي  منها خروج من الصمملة وللتحلللالتسممليممة األوىل ل: وملخصممه

؛م ، هحتى بعد ذهاب ويرد عليهالوجه،  قبالةوتكون  اإلممام أي ترد عليه رساا اليمني، ؛م تسمملم عىل 

 يسلم عىل من بيسار  إن كان أحد به وتكون رسا أيضاا.

 وركن ألن الركن ال ففري. السممكون زيادة عىل الطمأنينة يف األركان، أما الرضمموري للطمأنينة 0

 يتم إال به.

 وهي عند ،رتة للفذ واإلمام، أما املأموم ف مامه سممرتة لهأي السمم خاف املرور( سممرتة غري مهتد). 2

خوف مرور أحمد أمماممك فهط، ففي حمال عدم اخلوف كام يف جوف بيتك لوحدك مثل فل تندب 

وموضمعها إىل حمل سجودك وهو حريم املصيل، أما ما بعد  فليس للمصيل، ويمنع ويدفع املار بام ال 

 وأوصاف السرتة ذكرهنا يف األخرضي.، بطلت يكون كثريا خمرج عن هيئة الصلة وإال

 السلم يف "ال"، و(السلم عليكمولفظه متعني كام قلنا ) ،للإلمام واملأموم والفذ اجلهر بالسملم.1

 .بطلت الصلة )سلم عليكم(فلو قال  ،ركن

   التحياا هلل الزاكياا هلل ..(."املخصوص، وهو  . كلم التشهد أي لفظ التشهد9

نة، وحتصل سوليست  فضيلة اهنإ وقيل، عىل النبي صمىل اهلل عليه وسلم وهو املشهور. الصملة 11

بأي صميغة سملم عليه صمىل اهلل عليه وأله وسلم، والصلة اإلبراهيمية أفضل، وحملها بعد التشهد 

 .وقبل الدعاء

سمع، ي ويء من تهفائدو. سمن األذان لصملة الفري ال السمنن والنوافل، احلارضة ال الفائتة، 11

كأن تكون الصمملة ال؛نني ال يريدون إعلم  ،أي يطلب بالنداء الغري وإال فل يندب األذان بل يكر 

وكلهم حارض ولن يأت غريهم فل  طلب مع أسمتاذهم يف مدرسممة مثلا  مثلغريمها ليأت للصملة، 

 يستحب  م األذان بل يكر .
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اء بعد يف الظهر والعرص والعش ية وأربعني ميلا مسافة أربعة برد أي ؛امن. قرصم الصملة للمسافر 12

صحيحي   ن كان سيهيم أربعة أيام ف ،هصمد يإىل دخول املكان الذي  18جتاوز املسماكن وأماكن العمران

كث غري وإن كان امل ،بل يتم وجوباا ألنه مهيم فل يهرص بمجرد وصوله حتتوي عىل عرشمين صملة

و ول اإلقامة، نيةطرو ، ومن نوى اإلقامة أربع أيام أتم بمجرد ممدة مكثه وإن طالتمعلوم فيهرصمم 

    .ف ما يشفعها فتكون نفلا أو يهطع، قوالنصلة الهو يف طرأا و

 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

................................ 

 

 

  

                                                           

 ومع تواصل العمران استأنس بعض املعاصرين إىل اعتبارها ثالثة كيلومرت ونصف فما فوق. -18 
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 املحارضة التاسعة:

هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه احلمد 

 أمجعني ..

 .وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهلا  اللهم ال سهل إال ما جعلته سهلا 

.......................... 

 يهول املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم:

 ترمني من صىل عدا جهر اإلمام.   . مندوهبا تيامن مع السالم: 124

 والقنوت يف الصبح بدا. ،من أم    . وقول ربنا لك احلمد عدا: 125

 تكبريه مع الرشوع. ،وتسبيح السجود والركوع: سدل يد ،. ردا  126

 وعقده الثالث من يمناه.             . وبعد أن يقوم من وسطاه: 127

 حتريك سبابته حني تاله.          وبسط ما خاله: ،. لدأ التشهد128

 . والبطن من فخد رجال يبعدون: ومرفقا من ركبة إذ يسجدون.129

 من ركبتيه يف الركوع وزد.            ُتكني اليد: ،. وصفة اجللوس131

 وضع اليدين فاقتفي. ،رسية            قراءة املرموم يف: ،. نصبهام131

 ن عند االحرام خذا.وكذا: رفع اليدي ،. لدأ السجود حذو أذن132
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 توسط العشا وقرص الباقيني.            سورتني: وظهرا   . تطويله صبحا  133

 ويف الرفع الركب.  استحب: سبق يد وضعا   ،. كالسورة األخرأ كذا الوسطى134

 ، وهي:الصلة مندوباا عن كلمهاآلن بدأ 

وهذا للفذ واألمام، أما املأموم ، (عليكم) من لفظ "كم"عند النطق بمممأي برأسه  التيامن بالسلم. 1

 .  فيتيامن باللفظ كله فيبتدئه وخيتمه عىل جهة اليمني

أو مأموماا يف صمملة رسية أو جهرية أو إماماا يف  فذاا سممواء كان  (آمني). تأمني من صممىل: أي قول 2

 صلة رسية أما يف اجلهرية فل تطلب منه، ويندب اإلتيان هبا رساا مطلهاا.

م مع، واملأموسمم  ألنه يُ تطلب منه واملأموم، أما اإلمام فل  الفذ: أي يهو ا (نما لك احلمدربقول ). 3

 د، والفذ جيمع بينهام.م  حُي 

، ".اللهم إنا نستعينك ونستهديك.."ويندب أن يكون باللفظ املخصموص  :. الهنوا يف الصمبح4

 رساا.من الركعة الثانية، وأن يكون يكون بعد الهراءة وقبل الركوع وأن 

 : أي الرداء وهو ما يلبس فوق الثياب كالعباءة، ويلكد يف حق اإلمام.(رداا ). 5

هلل  ان ذكراا كل ما كجاز السممجود بسممبحان ريب األعىل، و ويفالركوع بتعظيم الرب، يف تسممبيح ال. 0

 تعاىل.

، ، و يكر  الهبض فيهاويكون يف الفريضممة خصمموصمماا أي إرسمما ام، : اليدين يف الصمملة . سممدل2

 ويندب يف النفل.
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لنتهال ل مع رشوعه يف الفعل يف كل الصمملة فيكون التكبري معمراا تكبرياا االنتهمال . أن يكرب 1 

تشممهد الوسممط فل يكرب إال بعد الالهيام من واحد وهو  من أولمه إىل آخر ،  إال يف موضممعللركن 

 .  خلفاا لبهية تكبرياا االنتهال استهلله قائاما 

أصابع من يمنا  يف التشهد وهي اخلنرص والبِنرص والوسطى، وبسط اال؛نني األخريني . يعهد ؛ل؛ة 9

 .ويساراا  ة واإلهبام، وجيعل حرف السبابة إىل السامء أي جهة وجهه وحيركه يميناا بومها السبا

من أوله حتى آخر  وهو قوله )وأشممهد أن حممداا عبد   ة عنمد قراءة التشممهمدبم. حيرك السممبما11

 .ورسوله(

وال  يهعضممديه وجنب جيايف بنيو ،يف السممجود   ومرفهه من ركبتهمن فخذ هلبطنالرجل . إبعماد 11

 ، أما املرأة فيطلب منها التضام عىل كل حال.يتضام يف سجود 

صفة اجللو  املستحبة يف الصلة كلها التورك، وهيئتها أن يبارش املصيل األري بأليته اليحرى . 12

    .أيضاا ب هبام اليمنى، ويثني قدم اليحرى لتكون حتت ساق اليمنى مع الفخذ والساق، ويبارشها

 التشهد عند قبضهام يف جلو  أما يكني اليدين من الركبتني حال الركوع ويفرق بني أصمابعه،. 13

   .نصب الركبتني يف الركوعفيضم أصابعه، كام يندب 

 قراءة املأموم يف الصلة الحرية للفاحتة أو السورة.. 14

 عند السجود. أي مسامتاا  اموضع اليدين حذو األذنني . 15

رمها وصممفة الرفع أن يكون ظهو، . رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام فهط حتى يف صمملة العيدين10

 .للسامء وباطنهام لألري يرفعهام حذو صدر  أو منكبيه
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مبدل  من املفصل و بعد الفاحتة وتكون من طوال تطويل الهراءة يف الصمبح والظهر يف السمورة. 12

سمورة )احلجراا أو ق( ومنتها  سمورة )النازعاا(، والهرءاة يف الظهر أقرص منها يف الصبح، هذا 

يف حق مجاعة خمصوصة عرف منهم الرضا بالتطويل وإال فاملطلوب من اإلمام التخفيف باملأمومني، 

الليل ومنتها  سورة )وفيهرأ من وسط املفصل ومبدل  من سورة )عبس(  قراءة العشاءويتوسمط يف 

إذا يغشممى(، ويهرصمم الهراءة يف العرصمم واملغرب فيهرأ فيهام من قصممار املفصممل ومبدل  من سممورة 

   )والضحى( ومنتها  سورة )والنا (.

  .يف كل الصواا بنحو الربع األوىل عىليف الركعة الثانية بعد الفاحتة يهرص السورة . 11

هلل فيه عىل التشهد فل يدع فيه وال يصل عىل النبي صىل ابأن يهترصم . يهرصم اجللو  األوسمط 19

 .عليه وسلم بل يكر  يف هذا املوضع

ام العكس يهوم ويف الهي، إىل السجود اوي باليدين ويسبههام عىل الركبتنيوينحط . عندما اوي 21

 ، فاليدين األول وضعاا عىل األري واألخر رفعاا عنها.بركبتيه ؛م يديه

 

 وأدعية ونحوها لكوهنا خارجة عنتسبيحاا كمعهباا الصلة من املندوباا  ضبع مالناظمل يذكر

 أفعال الصلة املختتمة بتسليمة التحليل واهلل أعلم.  

 

 هال:ف؛م انتهل للمكروهاا 

 والسجود يف الثوب كذا. ،. وكرهوا بسملة تعوذا: يف الفرض135

 فيه أو يف فمه.ومحل يشء        :        . كور عاممة وبعض كمه136
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 . قراءة لدأ السجود والركوع: تفكر القلب بام ناىف اخلشوع.137

 أثنا قراءة كذا إن ركعا.      :    والدعا ،وااللتفات ،. وعبث138

 تغميض عني تابع. ،خترص :      . تشبيك أو فرقعة األصابع139

   .األخرضيوسبق تفصيلها يف  وهي قولك )بسم اهلل الرمحن الرحيم(: . البسملة1

ليه وع، سراً أو جهراً  الفريضمةوحمل كراهتمهام  )أعوذ باهلل من الشميطان الرجيم(،: أي قول التعوذ .2

 .، أما النافلة فأمرها واسعلإلحرام ويهرأ الفاحتة مبارشةف ن املصيل يكرب 

، وهذا يف الوجه والكفني فهط، أما أو ما فيه مظنة الرتفه كالبسمماط ونحو  . السممجود عىل الثوب3

جد أو فرش مس وحمل الكراهة ما مل توجد رضورة كشمدة برد أو حر ،فل يشء فيه الهدمنيالركبة أو 

 .فل كراهة حينها

وكانت ا طيامالشاش، أما إن كثرا مثل . السمجود عىل كور العاممة وهي اللفاا اخلفيفة الهليلة 4

 ول اجلبهة لألري.سميكة فل جيزب السجود لعدم وص

وهو من باب ذكر اخلاص بعد العام ، ألنمه كالثوب غري  ممما هو البسممهأو . السممجود عىل الكم 5

 .للتنويه عليه

، هذا إذا مل يعهه عن قراءة الفاحتة وإال بطلت صلته . محل يشء يف كمه أو يمسكه بفمه ألنه يشغله0

 .وأ؛م

يهصممد باالية الدعاء كهوله تعاىل )ربنا أتنا يف الدنيا  إال أن، يف الركوع والسممجودالهرءان . قراءة 2

 حسنة ...( فل كراهة.
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 خواطر الدنيا، أما التفكر باألخروي ولو بعمل دينيو ، من مشاغل. تفكر الهلب بام ينايف اخلشوع1

 ."إين ألجهز جييش يف الصلة"، فكان عمر ر  اهلل عنه يهول فل كراهة فيه

 .وغريها لحية أو العاممة أو الساعة. العبث من حركة يف ال9

طلت ، أما لو اسممتدبر الهبلة بأو مغرباا  . االلتفماا، ويكون بمالنظر أو بالرقبة، أو ببدنه مرشممقاا 11

 صلته، والعربة يف االستدبار بالهدمني.

قبل السممورة، ألن الفاحتة ركن فل ينشممغل عنها، أي . الدعاء أ؛ناء قراءة الفاحتة وقبلها وبعدها 11

وكذلك يف جلو  التشممهد وقبل التشممهد، وبعد سمملم اإلمام، ويف الركوع، أما بعد قراءة السممورة 

 وبعد التشهد األخري، ويف السجود فجائز.

 . تشبيك األصابع وفرقعتها.12

 . التخرص أن يضع يديه عىل خارصته.13

 ل هو مطلوب.. تغميض عينيه معتهدا سنيته، أما لكفهام عن مشغل له أم حمرم فل يكر  ب14

 

  مخس صلوات فرض عني: وهي كفاية مليت دون مني.فصل و. و141

 

وهي الظهر والعرصمم واملغرب والعشاء والصبح، فري املفروضماا،  اآلن الكلم عن الصملواا

وهنا  ،عىل كمل مكلف ذكر أو انثى حر أو عبمد يلداا برشمموطها وأركاهنا ويف أوقاما املعينة رشعاا 

مصمطلحاا معينة، فعندما نتحدث عن الفري والسنة والنافلة علينا أن نراعي ينبغي أن نفرق بني 
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ما عداها و فري االصطلح، فأحيانا نستخدم النافلة بمعناها اللغوي، فلام نهول الصلواا اخلمس

 املندوب يف املطلوباا، وكذلك لو استخدمنا املندوب عىل ما هيالنافلة التي بنافلة، فل يهصمد هنا 

هترص ت تسمتخدم لتشممل السنن، وأحياناا  لفري، فلبد من حتديد املعنى ألن النافلة أحياناا زاد عىل ا

 .ملكداا  النافلة عىل املندوب واملستحب بخلف السنة املطلوبة طلباا 

 والفري يهسم إىل كفاية وعني. فهط، ففروي األعيان يف الصلة هي الصلواا اخلمس

بني وفري الكفاية إذا قام به بعض املخاط ،أهنا سنة كفائيةوقيل  فمن فروي الكفاية صملة اجلنازة

 أي خذ  دون كذب أي هو صدق فاستمسك به. 19وقال دون مني سهط عن الباقي،

 

 سالم رس تابعا. ،دعا: ونية ،. فروضها التكبري أربعا  141

 

 أربع ازةاجلنأي صمملة  ها فهال )فروضممها التكبري أربعاا(فروضممملا ذكر صمملة اجلنازة بدء يف بيان 

، كبريكل تكبرية بمثابة ركعة، فالركن فيها هو التتكبرية اإلحرام و؛لث تكبرياا بعمدهما تكبرياا 

 ويستحب أن يرفع يديه يف التكبرية األوىل فهط وهو املشهور.

ويف الدعاء بعد التكبرية الرابعة أو السلم عىل إ؛رها  ،عهب كل تكبرية قال )دعا( أي الدعاء للميت

 وخيتار من األدعية ما شاء وما هو أقرب إىل قلبه والعربة باإلخلص. ،نقوال

                                                           
 مان َيني مينا، فهو الكذب، ومجع مني ُميون، وهو ميان، أما )مان َيون مونا(، أي محل مؤنته، وأيضا عندنا مون َيون. -19
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: فينوي الصمملة بغض النظر عن امليت ذكر أو أنثى، وإن كان لفظ الدعاء له معنى، وال (ونيةقال )

 يرض اخلطأ يف الضمري.

وهي تسممليمة واحدة  ،ملأموم دون اإلمام فيجهر حتى يهتدى به السمملم رساا قال )سمملم رس( أي 

 .لإلمام واملأموم عىل املشهور

و كذا مل يذكر الهيام وه، فمالفماحتة ليسممت فرضمما عند اإلمام مالك، وال يسممتحب فيها دعاء بعينه

 فري، كذلك ال تصىل فرادى إنام مجاعة وإال أعيدا.

 

 وكفن: وتر كسوف عيد استسقا سنن. ،دفن ،. وكالصالة الغسل142

 

 بهية فرائض الكفاية، وهي:اآلن الكلم عن 

وهو غسممل تعبد ال للنظافة عىل ، غسممل امليت وهو كغسممل اجلنابةقال )وكالصمملة الغسممل( أي 

 املشهور وله رشوط تراجع يف املطوالا، والصلة والغسل متلزمان وجوداا وعدماا.

 قال )دفن( أي وكذا دفنه من الفرائض الكفائية بل خلف.

قد و واملجزب منه ؛وب واحد ساترجلميع البدنفري كفائي بل خلف  فتكفني امليت، (وكفنقال)

 واب أو مخسة، وللمرأة درع ومخار وللرجل عاممة وقميص. ؛يكون ؛ل؛ة أ

 

 ؛م انتهل يتكلم عن السنن وهي:
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وهو آكمد السممنن، ووقته املختار من مغيب الشممفق إىل طلوع الفجر، ورضوريه منه إىل : الوتر -1

يصمح الوتر إال إن وقع بعد عشماء صمحيحة، ويستحب أن يصىل قبله ركعتني  صملة الصمبح، وال

 الشفع، ويهرأ فيه باإلخلص واملعوذتني.

وهو الذي حيدث يف النهار، ويصممىل قبل أن تنجيل الشمممس يف ركعتني بل أذان وال  :الكسمموف -2

ي يف الليل وال يف كل ركعة ركوعان وقيامان، وتصممىل مجاعة، أما خسمموف الهمر فهو الذ ،إقماممة

 تستحب فيه اجلامعة وهو مندوب وليس سنة.

العيد ملن تلزمه اجلمعة، وال صمملة سممن ، وتأضممحى أو فطر ومها آكد السممنن بعد الوتر العيد: -3

، وال مع اإلحرام، ويف الثانية ست مع تكبرية الهيام ينادى  ا بالصلة جامعة، ويكرب يف األوىل سبعاا 

لوا من مل يلمر باجلمعة فيندب  م أن يص، ويف اإلحرام، وال تهىضم بعد الزوالترفع فيها اليدين إال 

 صلة العيد فرادى يف البيوا باتفاق بل خطبة وال وعظ، و يف صلمم مجاعة خلف.

تكون عند الهحط ويدعوا فيها مستهبل الهبلة، ويهلب رداء  تفالال بانهلب احلال  :االستسهاء -4

وبة ويندب صيام ؛ل؛ة أيام قبلها والصدقة ويأمر اإلمام بالت، ملا فيه اخلري، واخلطبة فيها بعد الصملة

 ورد التباعاا.

 االستسهاء. ؛م الكسوف ؛م  العيدان؛م الوتر  وترتب يف تأكدها كاآلت:

 

 . فجر رغيبة وتقىض للزوال: والفرض يقىض أبدا وبالتوال.143

ن وجد م، فالفريضممة فهوالصممبح أما رغيبة الفجر،  دنى رتبة من السممنن وهي:األ عناآلن يتكلم 

 .فيلحق به وبعد حل النافلة يصيل الرغيبة الصبح اإلمام يصيل
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ويندب  رائض،ة ختصصها كالسنن والفوتفتهر إىل نيوالرغيبة يهرأ فيها بأم الهرآن فهط عىل املشهور، 

شمس إىل طلوع ال الفجروذلك لكراهة الصملة بعد طلوع  تهإيهاعها يف املسمجد ألهنا جتزب عن حتي

سجد فل امل ؛م أتىوإن صملها يف البيت  والصمبح أو الوتر ملن نام عن ورد ،أي الرغيبة إال الفجر 

 يصيل التحية، ويحر الهراءة يف الفجر، وهي تهىض إىل الزوال.

ومن فاتته صمملة الصممبح ورغيبة الفجر حتى طلعت الشمممس فيصمميل الفري أوالا ؛م الرغيبة عىل 

 املشهور ألن براءة الذمة من الفري آكد مما سوا . 

 تطيع من الصلة، وال ينشغل عنيهيض ما يسو سمواء تركه سمهواا أو عمداا  فيهىضم أبداما الفري أ

مور احلاجية أو الرضمورية، فكلام نشط  ا اجتهد، ولو وقت خطبة اجلمعة الهضماء إال باملعاش واأل

سممواء كل يوم مخس صمملواا أو أكثر أو أقل عىل اسممتطاعته، فاملطلوب االنشممغال  ألهنا فري،

وجهرا، كام أوسفرا رسا أا حرض ابالهضماء حسمب االسمتطاعة، وتهىض عىل الصفة التي فاتت عليه

 األخرضي. يف رشح خمترص سبق يف الكلم 

 

 تراويح تلت. ،ضحى ،. ندب نفل مطلقا وأمكدت: حتيةٌ 144

 وبعد ظهر. ،وبعد مغرب :  مثل ظهر عرص ،. وقبل وتر145

 

 :األدنى رتبة من الرغيبة وهي النوافلاآلن الكلم عىل 
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ية والنوافل ال تفتهر إىل ن، غري أوقاا النهي املعروفة يف عن العمدد واحلمد أي ينمدب النفمل مطلهماا 

ال  وصممفه نفلا ب طلبه تأكدبمعنى هنا  وأكد النفل، ختصممها بل وقتها الذي توقع فيها كاف يف تعيينها

 بكوهنا سنة، يف االت:

الرشط كوهنا و هي وكعتان قبل اجللو  يف املسجد وال تفوتان باجللو ،وحتية املسجد: صلة  -1

 وقت حل النافلة.يف 

 .صلة الضحى: ووقتها من حل النافلة إىل الزوال وأقلها ركعتان -2

يف ليايل رمضممان ووقتها كالوتر، وتصممىل ركعتني ركعتني وفعلها يف البيوا : الرتاويحصمملة  -3

         أفضل إال إن عطلت املساجد. 

ووقت  ،ون شفع قبله عىل املشهوروأقله ركعتان ويكر  إيهاع الوتر د قبل الوتر ويكون: الشمفع -4

 الوتر يدخل بعد عشاء صحيحة، ف ن مجع العشاء مع املغرب ف نه يلخر الوتر إىل ما بعد الشفق.

 النافلة حتى تصىل املغرب. كر  تف -أي العرص -العرص، أما بعد  و قبل الظهر الصلة -5

 ين بالطاعة وإحيائه.ألنه يندب استغلل ما بني العشاءالصلة بعد املغرب والظهر  -0

 

 فصل سجود السهو:

 قبل السالم سجدتان أو سنن.      :     يسن . فصل لنقص سنة سهوا  146

 كذا والنقص غلب إن ورد. ،20سجد: بعدم  ومن يزد سهوا   ،. إن أمكدت147

                                                           

 على حمذوف منوي وإن مل يتلفظ به، وهو )بعد السالم(. )بعُد( ظرف مبين -20 
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 هنا يتكلم عن سجود السهو:

 واحدة وهي الحر واجلهر يففمن السنن امللكدة ما يسجد لرتكها سهواا ولو كانت  (لنهص سنةقال )

الفاحتة كام قلنا، ؛م قال )أو سنن( أي غري الحر واجلهر يف الفاحتة فل يسجد إال لرتك سنتني ملكدتني 

. ؛م قال ا، قراءة السورة والهيام  سنتانهي سنة ملكدة فيها ف مثلا  بعد الفاحتة السورةك فأكثر سمهواا 

لكدة ال غريها لتخرج بذلك السنن اخلفيفة واملندوباا احلكم مناط برتك السمنن املأي )إن اكدا( 

 ولو عمداا. وإن كثرا لرتكهافهذ  ال يسجد  التي مرا معنا

 هواا سالرتك مهيد بكون  قوله )يسن( أي أن سجود السهو سنة ملكدة عىل املشهور، وطلب السجود

 لته.بطلت ص تعمداا اين مالوسطلتشهد افمن قام للركعة الثالثة وترك  ،أبطلها إن كان متعمداا أما 

 ل:. وهنا تفصيالصلة وإال بطلت الهبيل فأكثر فيجب السجود سنن ترك ؛لثلو  كذلك

مل يسجد و فأكثر صحت صلته، أما إن ترك ؛ل؛اا لرتكها مل يسمجد ملكدتني سمهواا وإن ترك سمنتني 

 أن تركه ال يبطلفل نفهم من كون سممجود السممهو سممنة ، فيجب عليه اإلعادة ألهنا بطلتلرتكها 

 .مطلهاا 

للزيادة،  سلمال لنهص، وبعدفسببه اقبل السلم وسجود السهو عندنا نوعان، قبيل وبعدي، فام كان 

 ومن حصل له زيادة ونهص فيغلب النهص فيسجد قبل السلم.

 

 . واستدرك القبيل مع قرب السالم: واستدرك البعدي ولو من بعد عام.148

 وبطلت بعمد نفخ أو كالم.        :         اإلمام. عن مقتد حيمل هذين 149
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دون فاصل  ستدرك إن نسيهالهبيل يُ السجود بني أن ، فنسيه سهو من ترتب عليه سمجوديتكلم هنا ع

ر ؛لث سممنن ملكدة فأكث تركعن  الهبيلترتب السممجود طويل، أما إن طال فعليه إعادة الصمملة إن 

بام هو  بالتلبسأو  ،ج من املسممجدوروالطول يكون باخل، وإال فالصمملة صممحيحة كام بيننا  سممابهاا 

 رد عىل ا اتف ولو كان باق يف حمل صلته.يرشب أو يأكل أو كأن ي أجنبي عن الصلة

عد عام، فل ولو ب فيستدرك نسيانهحصلت يف الصلة سهواا لزيادة  يطلبالبعدي الذي السجود أما 

 لنهص فيها. للشيطان وليس جرباا  يرض فيه الفاصل الطويل ألنه ترغياما 

 الزيادة والنهص. السهو مطلهاا  املأموم حيمل عنه اإلمامو

 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

................................ 
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 العارشةاملحارضة 

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.

.......................... 

 يهول املصنف رمحه اهلل ونفعنا به وبكم: 

 مبطلا الصلة:

 قال:

 وبطلت بعمد نفخ أو كالم. .......................................:

 ويف الوقت أعد إذا يسن. ،وباملشغل عن: فرض ،. لغري إصالح151

 وعمد رشب أكل. ،قهقهة         :        وسهو زيد املثل ،. وحدث151

 كذكر البعض . ،أقل من ست  :    وذكر فرض ،قيء ،. وسجدة152

 بفصل مسجد كطول الزمن.        :         ت قبيل ثالث سنن. وفو153

 

 مبطلا الصلة وهي:بعض االن يتحدث عن 



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (023)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

ال إن إ أما من األنف فل يبطل مطلهاا  ،إخراج ا واء من الفم نتيجة. النفخ بالعمد إذا كان بصوا 1

 .ويسجد بعد السلماا سهوالنفخ بالصلة . وال تبطل كان للتلعب أو العبث

التجشمموء وهو ما خيرج من الفم عند امتلء املعدة، والتمخط وهو لفظ ما يف الفم من البلغم أو  أما

 من األنف، فهذا ال يبطلها.

، وهو ما تركب من حرف أو أكثر أو ال كاألصمواا السماذجة كنهيق أو شخري مثلا  الكلم عمد. 2

 اسممتئنافكام لو كمان إلنهاذ أعمى، وهنا جيب تنبيهه وجيب  الكلم ولو كمان واجبماا  ويبطِمل عممد

صمملة، وهو ال عىل ما يتدارك فواته وهو النفس حلفظ ما ال يتدارك فواته من جديد تهدياما  الصمملة

عد أن ب مثلا  (اجلس للتشهد)هذا ما مل يكن الكلم إلصملح الصلة، ف ن كان إلصلحها فهلت له 

 .إال إذا طال الكلم إلصلحها فيبطل فيصح ألنه يف مصلحة الصلةعمل يومل يفهم ما  بهسبحت 

يد مبطل ويع مثلا فهذا. املشممغمل عن الفري كحماقن أحمد األخبثني فل يسممتطيع الركوع معه 3

، ف ن شمغله عن سنة غري ملكدة أو فضيلة فل فيعيد يف الوقت ملكدةسمنة مطلها، أما إن شمغله عن 

 شئ عليه.

ابتداء  من احلدث مطلوبة ، ألن الطهارةسممهواا أو غلبة أو عمداا الصمملة ل بطياحلمدث خروج . 4

 ، فمن ذكر  يف الصلة بطلت وكذا لو سبهه احلدث.ودواماا 

بطل بزيادة ترباعية، أما املغرب فال. كمذلك أن يزيد يف الصمملة مثلها، ركعتني يف الصممبح، أربعة 5

   .العمد ال، وكل ذلك برشط السهو وكذا اجلمعة والصلة السفرية أربع ركعاا

 حال السهو أو الغلبة، فيهطع الفذ واإلمام سهواا أو غلبةعمداا أو  . قهههة وهي الضمحك بصوا0

يف حال ، أما املأموم 21املسممتثنياا لبطلهنما، وكمل صمملة بطلت عىل اإلمام بطلت عىل املأموم إال

                                                           

 وقد نظمها اإلمام أمحد بن موسى بييل العدوي املالكي، وله رشح عىل نظمه هذا، كام رشحه اإلمام الدردير أيضاا.   21
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ها برشوط راجع مه ألنه من مساجني اإلمامصملة باطلة ويعيدها بعد سلم إما عىلفيتامدى  السمهو

 قال يف عدهم:يف املطوالا، أما التبسم فل شئ فيه، 

 مساجني اإلمام هن أربعة: ذكرما يف رجز وتمعة.

 أو ا الضحك يف الصلة: وذاكر صلة يف الصلة

 ناسيا تكبرية الرشوع.وأو كالذي كرب للركوع: 

 تمسا للهبح.والوتر إن ذكرته يف الصبح: فل تكن مل

لة به تبطل الص سممسم فلال. تعمد األكل والرشمب أ؛ناءها إال الهليل الذي بني األسمنان كحبة 2

ومفهوم العمد أن لو فعله سهوا فل تبطل الصلة وهو ، الصيام والصلة من باب أوىل ألنه ال يبطُل 

 .كذلك لكنه يسجد بعد السلم

أما زيادة الركن الهويل عمداا فل يبطل الصمملة ركن فعيل ومث ل له الناظم بالسممجود، . تعمد زيادة 1

 .عىل املشهور خلفاا لإلمام األخرضي يف خمترص  كام وضحنا 

 ابتلعوأو ذرعه الهيء  إخراجه ذكر  مطلهما عن الهيمد، لكنه ال يبطلها إال إذا تعمد وقمد. الهيء، 9

ون الهئ برشممط أن يك فل يبطلمنه شمميئاا أما إن ذرعه ومل يبتلع حه، بعد إمكان طر شمميئا منه اختياراا 

 ، وكذلك الهلس الذي ليس بهيء فل يل؛ر.طاهراا ويسرياا 

 عىل املعتمد يف أقل من سممت فوائت، أي مخسممة فأقل تإن كان منسممية صمملواا فرائض. ذكر 11

وهذا معنى قوله  ابهة، يذكرها وهو يف الصمملة، أو يتذكر نسمميان فري من الصمملة السمماملذهب

 وهنا تفصيل: )كذكر البعض(،



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (025)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

املعتمد أن الصمملة التي أنت فيها تبطل إذا تذكرا الصمملة احلارضة املشممرتكة معها يف الوقت،  -1

كمن دخل يف العرص ؛م تذكر أنه مل يصل الظهر فوجب الهطع ألن الرتتيب بينهام رشط صحة، وإال 

التذكر  الحواجب رشطي بني احلارضتني ألن الرتتيب  ،فسممدا الثمانية التي صمملها قبل األوىل

 أي فيسهط بالعجز أو النسيان. والهدرة

 بعد أن أيها وعليه أن)أي صلة العرص( صحت الثانية  )أي صلة الظهر( لألوىل أما إن كان ناسمياا 

ىل أ؛ناء والصلة األ، أما إن تذكر وجوباا ويندب إعادة العرص بعد الظهريف الوقت يصميل الظهر فهط

 .ألن رشط الرتتيب ين احلارضتني ابتداءاا ودواماا فتبطل الثانية ويهطعها الثانية  أدائه

قبل العرص  صىل املغربي تعمد أن لو ف الرتتيب بني احلارضة ويسمري الفوائت فواجب غري رشطأما 

 يفقد خالف الوجوب وأ؛م لكن صمملته صممحيحة، ألهنام غري مشممرتكتي الوقت فالوجوب بينهام 

 غري رشطي لصحة الثانية.الرتتيب 

 مشمرتكتي الوقت، كأن يكون ندم منها سممجود سهو لنهص الصملة يف كذلك إن تذكر بعض -2

 اصممل، فعليه أن يهطع ويعيد األوىل ؛م، وفسممدا عليه الظهر بسممبب طول الف؛لث سممنن أو أكثر

 يصيل الثانية.

أما لو ندم ركعة مثل من الظهر أو ندم سمجدة وكان يريد التعويض عنها وندمم حتى سلم وبدأ 

مبارشة يف العرصمم وتذكر وهو يف العرصمم فهنا يهطع ويأت بركعة عوضمما عن التي وقع فيها اخللل 

صلة باطلة  عىلإال إن كان يف العرص مع إمام فيتامدى يبتدب العرص، ؛م  ويسجد بعد السلمويسلم 

 فهو مسجون ب مامه.

 .بني الناظم ضابطه يف قوله )بفصل مسجد كطول زمن( فالفاصل إن طال أ؛ر وإن مل يطل مل يل؛ر
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الهبيل بفواا ؛لث سمنن وحصل طول بعد ذلك، ألنه أنهص سمجود السمهو . كذلك إن فاا 11

ج من املسجد أو مازال يف وروضابطه اخل ،وحصمل طول فصمل نهصأن جيرب ال وندممن الصملة 

 .أو طال الزمن كثرياا  أو كلم أجنبي عن الصلةاملسجد لكن فصل بأكل 

 

 والبنا يطوع. ،فإْن حال ركوع: فالغ ذات السهو ،. واستدرك الركن154

 والطول الفساد ملزم. ،للباقي      :          . كفعل من سلم لكن حيرم155

 

 يتكلم الناظم يف البيتني عىل إصمملح الصمملة برتك ركن منها سممهواا ويكون باالسممتدراك أو البناء،

رب يف ال يعت فهو، (النية وتكبرية اإلحرام)أركان الصمملة تسممتدرك عند نسممياهنا ما عدا ركنني مها ف

 ألهنا مل تعهد بعدم أحدمها. صلة

 لركنبعد فواا تدارك األوىل وتذكر  يف الثانية يف امثلا فم ذا سممهى يف الصمملة عن ركن كالركوع 

 بنا يطوع(،وهو البناء يف قوله )وال حملها، أي يعيد ترتيب الركعاا الثمانيمةفهنما يلغي األوىل ويعترب 

لركن معتدالا مطمئناا إذا كان ا ركوع التي تليهابالرفع من ركن يف الركعة السممابهة اليفوا تمدارك و

إن كان املند الركوع ف نه يفوا باالنحناء للركوع يف الركعة التي تيل املند أما ، املند غري الركوع

 .  منها

أما أن تذكر الركن املند قبل فواا التدارك ف نه يأت به بنية إصلح الصلة ويأت بام بعد  من أركان 

 ألن الرتتيب بني أركان الصلة ركن وهذا هو التدارك يف قوله )فاستدرك الركن(.

 قال: ففيها تفصيلالتي ال يليها يشء الركعة األخرية يف إن ند ركن لكن 
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كعة من الر ركناا بعد تركه  معتهداا يام صمملتهأي من سمملم  :: للباقي(كفعل من سمملم لكن حيرم)

لح الصلة مع نية إص جديدة، فهنا حيرم بتكبرية فهد فاته التدارك بالسملم ناسمياا  غريها األخرية أو

 األوىل يفالسابهة أنه حيتاج إىل إحرام جديد، أما احلالة  عن، وهذا خيتلف عىل ما سمبقليبني ويرجع 

 يرجع ويبني بل إحرام ألنه ما زال حتت اإلحرام األول. ، بلفل

 ف ن طال الوقت بني السلم والتذكر بطلت الصلة، وضابطه مر معنا قبل قليل.

 وكل ما ُذكر خاص بالفذ واإلمام، أما املأموم ففيه تفصيل يرجع إليه يف األخرضي. 

 

 لكن قد يبني. ،. من شك يف ركن بنى عىل اليقني: وليسجد البعدي156

 نقص بفوت سورة فالقبيل.      :            . ألن بنوا يف فعلهم والقول157

 

كن شكه يف ركعة أو ركعتني بنى عىل اليهني، ل قال من شك يف إتيانه بفري من الفروي سواء أكان

 احتامل الزيادة وارد لذا يسجد سجود بعديا.

 .سورة، أي يبني نهص بفوا (يبني)يف البيت الثاين هي فاعل  (نهص)و

ة هل صمملته الرباعية كان فيها ركعتان بفاحتمثلا هنا املصمميل عندما يصمملح صمملته عليه أن يتذكر 

فم ذا كان النهص يف ركن يف األوىل وتذكر بعد عهد الثالثة فهذا يعني أن وسممورة أم ركعمة واحمدة، 

، فهنا عد الفاحتةب سورة)أي الثانية( الثانية صمارا أوىل والثالثة صارا ؛انية، واحلال أنه مل يهرأ فيها 

 حصل النهص والزيادة فلزم السجود الهبيل. هومن قراءة السورة يف الثانيةفاا تدارك 
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وهو الذي يطرأ عليه الشممك يف كل يوم مرة أو مرتني، فل يبني عىل اليهني أي عىل أمما املوسممو  

 األكثر ألنه ال يهني لديه إنام يبني عىل األكثر ويسجد بعد السلم.

 

 ال قبل ذا لكن رجع. ،. كذاكر الوسطى واأليدي قد رفع: وركبا  158

 

بعد أن  يناي من تذكر اجللو  الوسممط، أقليلهنا التشممبيه يف حكم السممجود الهبيل الذي ذكر  قبل 

تشهد بعد وفيسمتحب له أن يسمتمر يف الرفع ويسجد الهبيل، ف ن عاد  عن األري رفع يديه وركبتيه

سواءا رجع عامداا أو ناسياا او جاهلا ما مل يعد بعد قراءة  بعديالويسجد  فصلته صحيحةأن فارق 

 .  ألمريعاا بل تزحزح فهط فل سجود عليه خلفة امجلكن إن مل يفارق األري بيديه وركبتيه ، الفاحتة

 فصل يف صالة اجلمعة

 خلطبة تلت. ،. فصل بموطن القرأ قد فرضت: صالة مجعة159

 ذكر. ،قريب بكفرسخ ،حر  :  ما انعذر ،عىل مقيم ،. بجامع161

 نعم قد تندب: عند الندا السعيم إليها جيب. ،. وأجزأت غريا161

 

أهلها عىل حال مسمتهل وتتمعش بنفسمها  ا سوقها ومستهرين بأنفسهم جيب يف الهرى التي يعيش 

 جتب عىل الذكر احلر البالغ العاقل اخلايل من العذر كام سيبني.، وعىل أصحاهبا صلة اجلمعة
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ية قيل واخلطبة خطبتان، األوىل فري والثان، الصمملة   بد أن تسمبق اخلطبةُ  : أي ال(خلطبة تلتقوله )

وأقلها ما يطلق عليه يف كلم العرب خطبة، وقيل ، املشهور الفرضية والوجوبو فري وقيل سمنة،

 أقلها أن حيمد اهلل ويصيل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

: أي من رشطها املسمجد املبني بناء معتادا للمساجد، فل ينفع اخليمة إن كان البناء يف (بجامع) قوله

املصلياا حتت العامراا والدوائر احلكومية، ألن الرشط أن يكون البلدة ببناء احلجر، وال تصمح يف 

املكان بناء معتادا للمسمماجد، وال يشممرتط الهبة واملئذنة، إنام أن يكون يف هيأته وحاله عىل ما اعتاد 

 النا  يف بناء مساجدهم يف عرفهم العام.

: أي جتب عىل الذكر البالغ العاقل املهيم اخلايل من العذر كاملريض غري (عىل مهيم من انعمذرقولمه )

املجيء للمسممجد، واخلوف من الفتنة املسمملحة أو الثلج والوحل الذي خيشممى منه عىل عىل الهادر 

 النا  ا لك، وكذلك الطبيب الذي له عملية مستعجلة .

ال، واملِيل ألفا ذراع، والذراع نصف هو ؛ل؛ة أميو (الفرسخ)كمسمافة  بكفرسمخ( أي قريب ) قوله

 جيب عىل صاحبها أن يسعى إىل اجلمعة. اامرت، فالفرسخ تهريبا ؛لث كيلومرت

 ال جتب عىل  املرأة. أي (ذكرقوله )حر( فل جتب عىل العبد، قوله )

زب اجلمعة فتجعىل من مل جتب عليهم كمسافر أو امرأة حرضا غرياا نعم قد تندب(  اوأجزأقوله )

 بل يندب  م احلضور. صلة الظهر،  عن

ما البعيد أ ،جيب السممعي إليها عند النداء وهذا بالنسممبة للهريبقوله )عند الندا السممعي إليها جيب( 

يان حضور اخلطبة عىل األع وهل جيب يمكنه من سامع اخلطبة من أو ا،ما عليه السعي بهدر فيجب 

 املذهب. يففيها قوالن  ؟ال مأ
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 وحال مجال. ،بالرواح اتصال: ندب هتجري. وسن غسل 162

 

 وهو كغسل اجلنابة، ومن كان جنباا نوى رفع احلدث وغسل اجلمعة تبعاا له قال سن للجمعة الغسل

 .يرضمتصل بالرواح، ويهطعه األكل الكثري أو النوم أما األكل اخلفيف فل ويكون 

 وكر  التبكري. ،أو الساعة قبلهوندب الذهاب وقت ا اجرة، وهو وقت الزوال 

 .وفعل خلصال الفطرة إن احتيج  ا يأ نفسه من حسن لبا  وتطيباأن يتجمل أي يندب و

 

 وبركعة رست. ،. بجمعة مجاعة قد وجبت: سنت بفرض163

 ال مغربا كذا عشا موترها.      :           وندب إعادة الفذ هبا 164

من رشوط صمحتها، وأقلها إ؛نى عرشم مصل غري اإلمام، صملة اجلمعة ال تصمح إال بجامعة، فهي 

درك اجلامعة وت، ويسن صلة اجلامعة بغريها من الفرائض، فهي سنة عينية أي عىل األعيان ال كفائية

 مع اإلمام.أو أكثر ب دراك ركعة 

ارا ا صوندبت إعادة الفذ مع اجلامعة إن كان قد صىل فذا، إال يف املغرب ألهنا وتر النهار ولو أعاده

 شفعا، وأيضا العشاء إن أوتر بعدها ال يعيدها للجامعة.

 ؟والفذ إذا أعاد يف مجاعة فام النية التي يعهدها يف اإلعادة

 قال:
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 وإكامل. ،وتفويض ،لفون ،يف نية العود للمفروي أقوال:: فري

ويض هلل لتهواملشممهور ا، أي تعاد إما بنية فري أو نفل أو تفوي هلل أن يكتب األحسممن، أو اإلكامل

 .  تعاىل يف قبول أي الفريضتني

 

 فصل: يف رشوط اإلمامة

 . رشط اإلمام ذكر مكلف: آت باألركان وحكام يعرف.165

 يف مجعة حر مقيم عددا.    :  . وغري ذي فسق وحلن واقتدا166

 

 :اإلمام قال من رشوط صحة اإلمامة أن يكون

 .النساء سواء فرضاا أو نفلا عىل املشهورولو جلامعة  فل تصح إمامة األنثى . ذكراا 1

   .وهذا يف الفري أما النافلة فتصح فيها إمامة الصبي، . مكلف أي عاقل بالغ2

أن ك، فلو كان غري قادر عىل األركان الهولية والفعلية صحيح قادر عىل األركان أي . آا باألركان3

 واملأمومون واقفون فل جيوز له، إال لعاجز مثله. مثلا  يصيل جالسا

األخري هو الذي هذا ، وهبااألحكام: الصمملة فيها فهه واسممع، وهناك العلم الرضمموري  معرفة. 4

تصممح إمامته حتى وإن مل يفرق بني فرائضممها وأركاهنا، بل ال يشممرتط علمه بأحكام اإلممام فيلزم 

 أت بالصلة عىل هيأما.السهو، أما أحكام الطهارة فلزم، وأن ي
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فتصمح الصلة وراء فاسق اجلوارح وينبغي  يف املذهب وهذا عىل خلف املعتمد :. غري ذي فسمق5

الصمملة فل، كأن يكون جريئا يتهاون يف نيتها أو يف طهارما أو أمور أال يهدم، إال إن كان فسممهه يف 

فهذا  املسلمني أو يعتهد حتريف الهرآنإخلله بركن أو برشمط، أو كان فسهه يف االعتهاد كمن يكفر 

 يف الوقت الرضوري. تعاد الصلة ملن صىل خلفه ندباا 

كتغيري حركة، وهذا خلف املعتمد الذي هو صمحة الصلة وراء وغريها حلن يف الفاحتة غري ذي  .0

ن مفتبطل صمملته وصمملة  جليا، إال إذا كان متعمداكان حلنه ولو أو غريها من يلحن يف الفماحتمة 

 وتكر  إمامته إن وجد غري . ، أما اجلاهل فل يبطل حلنه الصلةخلفه باتفاق

فعل بطلت صمملته ألن من رشوط من مسممبوق أو مأموم وب: أي ال جيوز االقتداء غري ذي اقتدا. 2

 .صحة اإلمام أال يكون مأموماا وال معيداا لصلة قد صلها فذاا 

 :  يزيد عليه رشطان يف إمام اجلمعة ومهاوهذ  الرشوط مطلوبة يف اإلمام مطلهاا، و

 .فل تصح من عبد ولو بشائبة رق : أي أن يكون إمام اجلمعة حرااحلرية. 1

أال  أربعة أيام برشط فل تصمح إمامة املسافر يف اجلمعة إال إذا نوى اإلقامةأي مسمتوطن،  :. مهيم9

 .  تكون اإلقامة ألجل الصلة

 

 ومن يكره دع. ،باد لغريهم. ويكره السلس والقروح مع: 167

 بمسجد صالة جتتىل . ،ردا      :       وإمامة بال ،. وكاألشل168

 وقدام اإلمام: مجاعة بعد صالة ذي التزام. ،. بني األساطني169
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 ابن زنا. ،خيص ،عبد ،أو من أبنا: وأغلف ،. وراتب جمهول171

 

ف ن فاتت فالصلة صحيحة  ا،كام رشوط بعد ان فرغ من رشوط صحة اإلمامة رشع يف الكلم عن 

 ، وهي:لكنها يف رتبة الكراهة

املشممهور إن عفي للشممخص عن النجاسممة عفي عن غري  معه أي من يهتدي به، لكن  :. السمملس1

، وهذا بناء عىل الهول غري املشممهور أنه ال يعفى عن لسممليم املشممهور كراهة إمامة صمماحب السمملس

 .ل ضعيفقومشهور بني عىل قول غري  معه، فهو 

 الهروح والدمامل التي ال ختلو من نجاسة.تكر  إمامة ذي . 2

 .للحرضي و م فيه توجيهاا راجعها يف املطوالا. البدوي تكر  إمامته 3

أصممحاب الفهم والدين لوجود خلل هنا النا  و، لسممبب ديني ال دنيوي . من يكر  النا  إمامته4

 رشعي فيه أو ماون. 

ومثله األقطع، وتهييد الكراهة فيهام ما مل يضع يد  عىل األري  أو الرجل . األشل وهو يابس اليد5

 .وإال فل كراهة

؛وب يضممعه الرجل عىل كتفيه ويهوم مهامه الربنس واجلبة الردا : ءردا تكر  إمامة إمام ال يضممع. 0

 وااصلمندوب يف حق الفذ واإلمام واملأموم، ومتأكد يف حق اإلمام يف املسممجد يف الوهو  ونحومها

 .املكتوباا
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ني األساطني بواملسمائل الثلث األتية غري خاصمة باإلمام بل متعلهة بنفس الصملة، فتكر  الصلة 

وفيها تعليلا أخرى راجعها، أما  ية لوقوع بعض النجاساا منهاذاألح موضمعأي األعمدة ألهنا 

 .إن كان لضيق مكان أو لعذر فل كراهة

 ، أما معولو كان املصمميل إمرأة بل رضورة أو عذراختياراا  و حماذيهأقمدام اإلمام كام تكر  الصمملة 

ها الثل؛ة األخرى التي تعتربالسممنية ، وهذا خلف املذاهب مثلا  كام يف الطائرة كراهةفل  الرضممورة

 باطلة.

 .وفيها تعليلا وتوجيهاا راجعها يف املطوالامجاعة اإلمام الراتب، مجاعة بعد  كام تكر  صلة

 الناظم األن لرشوط الكامل يف اإلمام:رجع 

وهول النسممب أو احلال فل يعرف صمملحه، أما إن مل يكن راتبا فل يكر  وال  يكر  ترتيب إمامة. 2

 .الئتامن النا  عىل أنساهبم يبحث فيه

 وقيل هو من كانت هو من يتكحرمم مثل النسمماء ويتشممبه هبنأي تكر  إمامة املأبون و (ُأب ن). من 1

 .به الفاحشة ؛م تاب وبهيت األلسن تتكلم فيه وقيل غري ذلكتفعل 

 .لغري عذر األغلف هو غري املختونكام تكر  إمامة . 9

 .إال يف اجلمعة فتبطل الصلة كام قلنا العبدوكذلك إمامة . 11

وأوىل )املجبوب( وهو من نزع ذكر   ذكر  أو خصيتا  من نزعوهو اخليص ويكر  ترتيب إمامة . 11

 . وخصيتا

فاإلمامة  ،ابن الزنا حتى ال يتكلم فيهم النا  ويذكروا بالسمموء والغيبةوكذلك ترتيب إمامة . 12

 .درجة رشيفة ومنصب عظيم جيب صونه
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 انتهل للكلم عمن جتوز إمامتهم، فهال:

 

م خف ،وأعمى ،. وجاز عنني171  وهذا املمكن. ،ألكن: جمذَّ

 

 ال حيصل منه مجاع.له ذكر صغري وهو الذي تجوز إمامة العنني ف

 .وأحرى األعور وإمامة البصري أفضل األعمى أي الكفيف وكذلك

ومثله األلثغ الذي يبدل بعض ، خمارجها أو أنه يكرر بعضممهامن األلكن المذي ال خيرج احلروف و

 .  احلروف ببعض، ويدخل حتت األلكن أصناف كاألخن واألغن والتمتام والفأفاء وغريهم

 ال يلذي املصلني وإال منع من اإلمامة. املصاب بجذام خفيف وهو وذم

 وهذا املمكن: أي هذا ما يمكن تهديمه للدراسة للمبتدئني يف هذ  املرحلة، وما زاد عنه يثهل عليه.

 

 فصل يف حكم املقتدي:

 . واملقتدي اإلمام يتبع خال: زيادة قد حققت عنها اعدال.172
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ة إال إن حتههت الزيادة كأن يزيد سجدة ؛الث أفعال الصملة وأقوا ا يف مجيعأي عليك أن تتبع إمامك 

 فل جيوز لك أن تتبعه وأنت متيهن.

 

 فصل يف أحكام املسبوق:

 . وأحرم املسبوق فورا ودخل: مع اإلمام كيفام كان العمل.173

 ال يف جلسة وتابعا. ،ألفاه    :       . مكربا إن ساجدا أو راكعا174

 .احلالة التي عليهامبارشة ؛م يتبع اإلمام عىل املسبوق أي حيرم  

إال إن  ،للركوع أو للسممجود إن وجدته كذلكتكبرية االنتهال ؛م  ،مكربا: أي مكربا تكبرية اإلحرام 

الصمملة ظم نجيلس معه بل تكبري ألنه ال يوجد يف للنتهال بل  وجد  يف جلو  التشممهد فل يكرب

 .بع إمامه وإن أدرك معه ما ال يعتد به كأن يدركه يف سجود أو تشهدويتا، جلو  للتشهد من قيام

 

 فعال بانيا.الويف  ،. إن سلم اإلمام قام قاضيا: أقواله175

ه بعد ، فمثلا لو فاتته األوىل من املغرب ف نأي إن سمملم اإلمام تابع املسممبوق صمملته ليهيضمم ما فاته

عدها هي ي يف األفعالعىل النحو الذي فاتته، لكن  اا هبا جهريهيضمم األقوال بمعنى يأت  سمملم اإلمام

 األخرية، فهي أوىل يف األقوال و؛الثة يف األفعال.
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 والسهو إذ ذاك احَتمل. ،. كرب إن حصل شفعا أو أقل: من ركعة176

 

ل مع اإلمام شمفعا أي ركعتني فعندما يسلم اإلمام يهوم املسبوق مكربا ألنه إن كان املأموم قد حصم  

ن مركوع ال، وكذلك لو مل يدرك معه اجلامعة بأن فاته أي أن جلوسممه وافق حمله هيئمة الصمملةعىل 

 .اإلحرامهذ  تكبرية ليست وفيهوم وهو مكرب ألنه كمفتتح الصلة الركعة األخرية 

يهوم بل تكبري ألن اجللو  الذي حصل له  إمامهيسملم حني  ف نهمع اإلمام فهط أما إن ادرك ركعة 

 ، وكذلك لو أدرك معهأي أن جلوسممه مل يوافق حمله إلمام وليس عىل صممورة الصمملةامتابعة  سممببه

متابعة اإلمام وكان حهه أن يهف من السممجود ال أن  وسممببهمن جلو  للرابعمة ألنمه يهوم  ؛ل؛ماا 

 جيلس.

 ف ذا حصل له سهو بعد مفارقة اإلمام ف نه حيتمله ألنه يف حكم املنفرد.

 

 للسهو: فصل سجود املسبوق

 وبعديا قىض بعد السالم. ،. ويسجد املسبوق قبيل اإلمام: معه177

 قيدوا: من مل حيصل ركعة ال يسجد. ،. أدرك ذاك السهو أو ال178

 

 ؟ ومتى ال يسجد إمامه سجود السهوهنا متى يسجد املأموم مع 
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 املأموم هنا عىل صورتني:

 ال يسجد مع اإلمام لسهو  ال قبيلفهنا ركعة بسجدتيها أي مل يدرك مل يدرك مع اإلمام اجلامعة  أنهإما 

دا ألنه زاد فيها سجو وإن سمجد معه بطلت صلته ألنه مل تنسمحب عليه أحكام املأموميةوال بعدي 

 حتى يسمجد اإلمام للسمهو ويسلم فيهوم جالسماا املأموم الهبيل يبهى ف ذا سمجد اإلمام ، بل موجب

 ينتظر  املأموم ويهوم بعد سلم إمامه مبارشة. ، وأما البعدي فلاملأموم قاضياا 

جد فيس بسمجدتيها فهنا أدرك اجلامعة وأنسمحبت عليه أحكام املأموميةأما إن أدرك مع اإلمام ركعة 

ن ف ن سجد بطلت صلته ألأما البعدي ال يسجد  معه ، معه الهبيل ؛م يهوم بعد سملم إمامه قاضميا

ومتابعته ال تصممح، لكن املأموم يأت بالبعدي بعد أن يتم خرج من الصمملة  اإلمام بعد أن سمملمه

   صلته.

، مع إمامهلسهو يف ركعة مل يدركها  يسجدذاك السهو مع اإلمام أو ال، أي املأموم وهذا سمواء أدرك 

 .كام قلنا والهيد هنا بأن حتصل له ركعة مع اإلمام

 

 فصل ما يبطل صالة املرموم:

 غري فرع منجيل. ،عىل اإلمام        :        قتد بمبطلمل. وبطلت 179

 و ندب.، . من ذكر احلدث أو به غلب: إن بادر اخلروج منها181

 وا أو قدموا.دفإن أباه انفر            :          . تقديم مؤتم يتم هبم181

 



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (039)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

إال  نيأي أن كل صمملة بطلت عىل اإلمام بطلت عىل املأموم د بمطبمل عىل اإلمام(:هتمملوبطلمت )

 مها: فرعني الفروع املستثنياا والتي ذكر منها الناظم هنا

 سبق احلدث لإلمام، أي أحدث يف صلته.األول: 

أي تذكر احلدث الذي كان منه قبل الصلة واحلال أنه دخلها ناسيا للحدث.  احلدث نسميانهالثاين: 

ث أو للحد بعد تذكر أن يبادر اإلمام باخلروج من الصمملة فوراا  لصمحة صملة املأمومنيويشمرتط 

 .بطلت عىل اجلميع طرل  ف ن يادى ولو بفعل ركن

 وكون املسممتخلف من املأيني رشط فلاملأيني من يتم هبم الصمملة، وينمدب له أن يسممتخلف من 

حب امدي ألنه مل ينسيسمتخلف أجنبياا وال مسمبوقاا دخل الصملة بعد حصول ما يمنع اإلمام من الت

 .  عليهام أحكام املأمومية

دهم هدموا أحيأو ويتموها أفذاذاا نفردوا خمريون بني أن ي ، فهمفم ن أبى اإلمام ذلك ومل يسممتخلف

 .وهذا يف غري اجلمعة، أما فيها فيجب تهديم من يتم هبم ألن اجلامعة فيها رشط صحة يصيل هبم

 

 هد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أش

................................ 
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 املحارضة احلادية عرشة

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 سهل. اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن

.......................... 

 ور  عنه وعنكم ونفعنا به وبكم: يهول املصنف رمحه اهلل 

 كتاب الزكاة:

 ونعم. ،وثامرٍ  ،وحٍب  ،. فرضت الزكاة فيام يرتسم: عنيٍ 182

 والزكاة لغة، ، فمن تركها فهد أ؛م ومن فعلها فهد أجر: أي ألزم أدالها وجوباا الزكاة( فرضممت)قال 

ام ملستحهه برشط ي خمصوص من مال خمصوص بلغ نصاباا  مالإخراج  ، واصمطلحاا والزيادةالنامء 

 امللك ومرور احلول.

ن الركاز والكنز وهو دف ، أما يفبوقت االسممتخراجتجب أما يف املعدن وهو الذهب والفضممة فهط ف

 عليه.اليد وضع فتجب باجلاهلية 

عاقل أو ال، ألنه من باب أحكام الوضممع، فالتكليف ليس  فرضميتها عىل الذكر واألنثى سمواء بالغاا 

ألمر من واعترب ا ورىض عنه بخلف اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل ،واحلق متعلق بماملال ال الذمة رشطماا 

يِهْم هِب ا"احلكم التكليفي لهوله تعاىل  ك  ُتز  ُرُهْم و  ةا ُتط ه  ق  د  ْم ص 
اِ ِ فالصبي . (113)التوبة  "ُخْذ ِمْن أ ْمو 

 عند  ليس من أهل اإل؛م حتى يطهر.
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وال جتب الزكاة عىل األنبياء ألنه ال مال خاص  م إنام هو مال األمة وهذا فيه دفع شممبهة امللك  م 

وما تركو  صمدقة للمسملمني، إنام عمله الدعوة اخلالصة هلل إنام أموا م عند  أمانة ترجع إليهم عند 

 موته.

  كتبه الشارع وحدد .أي فيام (رتسميفيام قوله )

 :  أربعة أصناف وجتب يف

 

 أي السادة املالكية. وهي الذهب والفضة فهط عندنا :العني -

 ؛ل؛ة أقسام: عىل موزعة ن نوعاا وعرش وهي بأنواعها املحددة :احلب -

ص.  -1أ. الهطماين السممبعمة وهي:  ص وهو احلُم   -5العمد .  -4اللوبيما.  -3الفول.  -2احِلم 

 أي البازالء. ةالبسيل-2اجللبان.  -0الرتمس. 

 

لت  -3الشعري.  -2. الهمح. 1بممم: احلبوب وهي:  وهو نوع )العل س  -4. (وهو يشبه الشعري)الس 

 األرز. -2الدْخن.  -0الذرة.  -5. (من الهمح وله قرش مميز

 

ألبيض. حب الُفجل األمحر دون ا -3الُهرطم.  -2الزيتون.  -1 جم: ذواا الزيوا األربعة وهي:

 عىل سبيل احلرص ال أن كل ما فيه زيت جتب فيه الزكاة. وهذ السمسم وهو اجللجلن.  -4

 

 وهي التمر والعنب. :الثامر -
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، وال 22وهو الذي له شعر وهي اإلبل والبهر والغنم وهو الذي له صوف واملاعز منه أيضاا  :األنعام -

م. ،لكثرة النعم فيها تدخل الطيور، وسميت أنعاماا   واألنعام مجع واحدها ن ع 

 

باحلب، إال كزيتون مرصمم  تها لكن اخلمسممة أوسممق  زيتهاإخراج الزكاة من  وذواا الزيت جيب

ن من حبه إذا كان ييبس، أما إذا كازكاته رج ختواحلبوب حبه، من  خترج زكاتهفم نمه ال زيت فيه لذا 

 خرض، وكذلك عنب مرص ال يصريوهو أ زكاتهال ييبس كالفول املرصي ويلكل أخرضا فهذا خترج 

 .زكاته عنباا خرج تزبيبا ف

وإن بماع همذا الذي ال جيف وال ييبس فيكون اإلخراج من الثمن، وكذلك بعض التمور التي تلكل 

 فتخرج الزكاة من قيمته بعد خرصه. بلحاا 

 

 قال:

 واحلب باإلفراك يرام. ،. يف العني واألنعام حقت كل عام: يكمل183

 ويف: ذي الزيت من زيته واحلب يفي. ،والزبيب بالطيب. والتمر 184

ه إن آلَة السقي        :     يف الثامر واحلب العرشوهي . 185  ر.جيأو نصفم

 يف فضة قل مائتان درمها.        :            . مخسة أوسق نصاب فيهام186

                                                           

 قال: إلبل وأرنب يعزى الوبر: والصوف للنعاج والباقي شعر. الباقي أي املاعز واإلنسان وغريمها. -22 
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 وربمع العرش فيهام وجب.  :     . عرشون دينارا نصاب يف الذهب187

ومن الرشموط أيضماا يام امللك فالغاصب والعبد ال جتب عليهام العني واألنعام اشمرتط  ام احلول، 

 الزكاة ومنها بلوغ املال النصاب وسيأت تفصيله، ويزاد يف األنعام وئ الساعي إذا كان ؛مة ساع.

ن غنى عاإلفراك وهو رشط وجوب، وهو أن الزرع است هرشطال يشرتط يف احلب مرور احلول بل و

أما العنب والتمر فيكون ببلوغه حدا ، السهاية وبلغ حد الطيب وهو مرحلة من مراحل نضج احلب

ذ إ أما ذي الزيت فيخرج من زيته إذا بلغ ووىف احلب نصمماباا ، ويصمملح لألكمل بجريان احللوة فيه

 احلب هو املعترب.

اِد ِ "لكن الشارع يهول  ص  ْوم  ح  ُه ي  ه  آُتوا ح  هو قت األداء وال وقت احلصاد فنعم  (،141) األنعام "و 

بد أن يسممبهه وقت الوجوب وهو اإلفراك يف احلب وجريان احللوة يف الثمر وهو العنب والتمر فل 

 تناقض بني األمرين.

 

ن إأي عرشمم املحصممول العرشمم  يف الثامر واحلب أو الهطاين السممبعة أو ذواا الزيوا ومهدار الزكاة

أما  ،طر فل يوجد كلفة ومشمهة يف السهي أو مما يرشب بعروقه وهو البعيلكان يسمهى بالسميح أو امل

 إن كان يسهى بنلة وتكاليف ومشهة يف استخراج املاء ففيه نصف العرش.

فلو سهي  ،فيخرج كل عىل حاله السهي بااللةفينظر إىل قدر السيح وقدر  اشمرتك فيه األمرانإن  أما

منهام وهو  وقيل نعترب األغلب، ر إىل ؛لثني و؛لث وهو مشهورامثبدوهنا فتهسم ال اا شهران بنلة وشهر

 .مشهور أيضاا 
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ا الغاية التي فيها زكاة وما قبله العلمة وهو أي يف الزرع مخسة أوسق، وسمي نصاباا ونصاب الزكاة 

ق سمتون صاعا والصاع أربعة أمداد، والوسق تهريبا مائة و؛ل؛ون كيلوا جراما، ، ال زكاة فيه والِوسمْ

اوا يف وهذا بالتهريب ألن األصناف تتف، تهريبا ستامئة وا؛نان ومخسون كيلوا جراماأوسق مسة فخ

الثهل والوزن بني الشممعري اخلفيف إىل الرب األ؛هل إىل الهمح األ؛هل منه وهكذا فهو ليس متسمماويا 

ن وستون اموأحيانا ليس متهاربا ألن الوسمق معيار كيل ال وزن، فهي من الزيتون تهريبا سممبعامئة و؛

 حسب ؛هلها.األصناف ألن الوسق مهيا  حجم فتتفاوا  اكيلو جرام

النصماب البد أن يلخذ بعد مجعه منهى من الشمموائب، فلبد من التصمفية أوال وال حيسممب عىل و -

 املزكي.

، كذلك تكاليف احلصاد ال تطرح من املحصول هاملزارع الذي عليه الدين ال يسهط دينه زكاة زرع -

حتى ما أهدا  أو أكل فيحسب من النصاب بل حتى وبل هي عليه وال تطرح التكاليف من املنتوج، 

بل ق وهذا كلهما أكلته الدابة وهي مربوطة فيحسمب عليه، إال ما أكلته وقت احلصاد والدرا  فل، 

 .يضاا أ حليوان ال يسأل عنهيستهلكها اعه قبل ذلك لالطيب واإلزهاء واإلفراك ال يسأل عنه، أو با

فيجب خرصه وهو رطب ممن  م معرفة فيخرصون بعلمهم وخربمم  والعنب وأيضا بالنسبة للتمر

، أي يهدرون كمية الرطب عىل النخل يراا جافاا والعنب زبيباا بعد اجلفافالشممجر والنخل رجه خيما 

 .بعد اجلفاف وجبت زكاته بمجرد ذلك وخيرج فوراا ف ن قالوا بأن فيه مخسة أوسق  جافاا 

 

 جرام، أي ؛لث جراماا إال قليل. 2.92 يزننصاب الفضة مائتان درمها، والدرهم 

 نصاب الذهب عرشون دينارا، والدينار أربع جراماا وربع اجلرام تهريبا.

   .%2.5مهدار الزكاة فيهام ربع العرش وهو 
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 هل كل حيل جتب فيه زكاة؟

ذ خايا، كرجل اخت ،إذا اختذا للزينة وكانت مرشموعة االستعامل فل زكاة فيه وإال ففيه الزكاة احليل

أواملرأة لو اختذته يف غري الزينة املرشوعة كام لو اختذا منه ابريها أو حتفة للزينة، أو مكحلة أو مشطا، 

فيام مل  الغنى ألنه ترخصفهمذا جتمب فيمه الزكاة ولو مل يبلغ نصممابا، فل ننظر فيه إىل النصمماب وال 

 يرخص اهلل تعاىل له فيه.

أمما إن اختمذتمه حليا معدة للعاقبة، أي أخذته للزينة وتتحىل به لكن عندها نية أهنا لو احتاجته باعته 

 فهذا جتب فيه الزكاة.

رجمل عنمد  نيمة الزواج فادخر قطعا ذهبية فتجب فيه الزكاة ألنه ال حيل له اسممتعامله وال يوجد له 

 عمل، ولو كان اختذ  لزوجة تكون يف املستهبل أو البنة تكون يف املستهبل.مست

أما  ،األموال املغصموبة والضمائعة واحلسماباا املجمدة ال يزكي إال بعد  قبضمه ولسنة واحدة فهط

 الوديعة فتزكى كل عام.

 

 ثم ذو احتكار. ،. والَعرض ذو التجر ودين من أدار: قيمتها كالعني188

 برشط احلول لألصلني. ،عينا              :       ض ثمن أو دينب. زكى لق189

 

ر م دينه أوال ؛م ينظخصمموالدين هنا مل؛ر يف وجوب الزكاة في، الع ري هي عروي التجارة للتاجر

 ويزكي الباقي.
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 .23الع ري هو ما يهابل العني.

 والتجار عندنا نوعان:

وهو الذي يبيع بسممعر السمموق وتتحرك عند  السمملع بيعا ورشاء كصمماحب املتجر  :التاجر املدير -

التي عرضممت للبيع فهط دون مواد  وأدواته أي م عروضممه تهييم األعيان املفتوح للنما ، هذا يهي  

املعروي  مهي  في، مما ال يعري للتجارة ع كالرفوف يف الدكان ونحوهالالتي يسممتعملهما لبيع السمم

 وكذا دين التاجر املدير من جتارته يزكى. ،%2.5أي ربع العرشوخيرج فهط للبيع 

هو الذي يهبض السمملعة ليعيد بيعها يف وقت ارتفاع سممعرها ولو بعد سممنني، واملحتكر: التاجر  -

فليس املحتكر هنا هو املحتكر اخلاطئ الذي يسمتغل قوا النا ، إنام هو من يأخذ السلعة يف وقت 

ة يف سمعرها ويبيعها، كمن يشمرتي قطعة أري ؛م يمسكها سنواا احيانا تداو ا املعتاد لينتظر زياد

 ليعيد بيعها عند زيادة الثمن، فهو ال يرتبص األسواق بل يرتبص زيادة الثمن.

أو قبض دين باع به عري االحتكار أو دين له همذا يزكي ممالمه عنمد بيعه السمملعة ؛م قبض الثمن 

هت عند  عرشممين سممنة عىل خلف املذاهب الثل؛ة ولو بعن عام مىضمم ملرة واحدة  أصممل، ويزكي

ويشممرتط لوجوب الزكاة أن يكون الثمن عيناا أي ذهب ، التي توجب عليه الزكاة كل عام األخرى

أو فضممة أو ما يهوم مهامهام من العملة النهدية وبلغ النصمماب ف ن باع املحتكر العري بعري من 

 .جنسه أو غري  فل زكاة عليه

 

تى ، لكن معىل األصمملني أي أصممل الثمن والدين احلول مرورالرشممط يف عروي التجارة بنوعيها 

املال األصمميل قبل التجارة، فمن كان قد ملك ماال احلصممول عىل  وقتاحلول يعترب من  يبدأ احلول؟

                                                           

 قال عن العمرض الذي خالف طول و خالف العني كالمها بفتح العني وغريه مكسور  -23 
 قال الناظم: وما يصان اكسر وافتح أبدا: وذاك يف الفريوزآبادي بدا.   
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بلغ النصمماب اليوم وبعد عرشممة أشممهر اشممرتى عروي جتارة وبدأ يتاجر فعليه أن يزكي عند مرور 

 الرشاء.وقت ين آخرين وال يستهبل بامله حوال جديدا من شهر

 

 بنت املخاض مقنعة. ،من غنم    :      . يف كل مخسة مجال جذعة191

 وابنةم اللبون: يف ستة مع الثالثني تكون. ،. يف اخلمس والعرشين191

 جذعة إحدأ وستني وفت.       :        . ستا وأربعني حقٌة كفت192

 وحقتان واحدا وتسعني .           :             ستة وسبعني. بنتا لبون 193

 أو خذ حقتني بافتيات. ،لبون    :      . ومع ثالثني ثالث أي بنات194

 يف كل مخسني كامال حقة.               :            . إذا الثالثني تلتها املائة195

 وهكذا ما زاد أمره دون.           :             . وكل أربعني بنت للبون196

 

 فيه. النصاب وقدر الزكاة فيذكرنعام الكلم اآلن عىل زكاة األ

 أي العنينهول إن الدين عند املالكية ال يسممهط زكاة حرث وال ماشممية، فهط هو مل؛ر يف زكاة  :أوال

 .الذهب والفضة

 ما هي اجلذعة وبنت اللبون واحلهة؟ :؛انيا
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 سنة ودخلت يف الثانية، ومن اإلبل ما أيت أربع سنني.اجلذعة من الشيا  ما أيت 

 بنت املخاي هي الناقة ال اجلمل التي أكملت سنة ودخلت يف الثانية.

 بنت اللبون هي الناقة التي أوفت السنتني.

 احلهة هي الناقة التي أوفت ؛لث سنني. 

 النصاب يف اإلبل:

 د السمماعي حتى السخلة أيويعُ  زكاة فيه، فلبدأ النصماب بملك مخس من اجلامل فأزيد وما دوهنا ي

 حديثة الوالدة يف اإلبل والبهر والغنم لكنه ال يأخذها.

 :الزكاةمهدار 

ل يف كمن الغنم إىل أن تبلغ أربعة وعرشممين عليه إخراج جذعة أي مخسممة مجال من بلوغ النصمماب 

 جذعاا. فيها أربع شيا  ون مجلا عرشأربعة و، فمجال مخسة

 والعرشين إىل اخلمسة والثل؛ني فيها بنت خماي.ومن اخلمسة 

 .ومن الستة والثل؛ني إىل اخلمسة وأربعني فيها بنت لبون

 .ومن الستة وأربعني إىل الستني فيها حهة

 ومن إحدى وستني إىل مخس وسبعني فيها جذعة.

 ومن الستة وسبعني إىل تسعني فيها بنتا لبون.

 فيها حهتان.ومن إحدى وتسعني إىل مائة وعرشين 
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واخليار  لبون، ؛لا بنااإما أن حهتان أو فيها ومن املائة وواحد وعرشين إىل مائة وتسعة وعرشين 

 للساعي إال إن وجد إحدامها فهط فيأخذها وال يتخري.

عرشممة يتغري الواجب، فينظر لهسمممة وموعها، إذ فيها أربعني كل  ثل؛ني ففيالاملائة و عنوما زاد 

مسممني فيها ن فيهام بنتا لبون، واخلا، وسممبق أن األربعني فيها بنت لبون فاألربعينوأربعني ومخسممني

 حهة، وهكذا كلام زادا عرشة نظرنا فيها بواجب معني.

 

 قال :زالغنمالنصاب يف البهر

 

 مسنة  يف أربعني تستطر.        :             . عجل تبيع يف ثالثني بقر197

 مع أخرأ تضم. ،: شاة ألربعني ثم الغنم ،. وهكذا ما ارتفعت198

 

 أوىف سنتني. والتبيع هو العجل الذكر الذي الزال يتبع أمه 

 املسنة هي البهرة األنثى التي أكملت الثلث سنني.

 النصاب:

 فالتسعة والعرشين ال زكاة فيها. فام فوق رأساا  يف البهر ؛ل؛ون

 تبيع.إخراج عجل جيب من ؛ل؛ني إىل تسع و؛ل؛ني 
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 24عني إىل تسع ومخسني ففيها مسنةا ومن أرب

   من ستني إىل تسع وستني فيها تبيعان

ألربعني فيها مسممنة تبيع واعجل الثل؛ني فيها ف ،من سممبعني إىل تسممع وسممبعني فيها ؛ل؛ني وأربعني

ل؛ني تبيعا. من التسعني إىل تسع وتسعني لكل ؛ ،تبيع ومسمنة، وهكذا، فالثامنني فيها مسنتان فتكون

 .وهكذا ما ارتفعت

طول زيادما وارتفاعها  بمعنى ،ي تهدر أهنا مصدر، أمصمدرية (وهكذا ما ارتفعت( يف قوله )ما)و 

ُمْ "بمالنظر بني ؛ل؛ني وأربعني كهولمه تعماىل: ت ِهيُموا    ُكْم ف اسممْ اُموا ل  ت ه  ، أي طيلة 2بة:التو "ف ام  اسممْ

 استهامتهم لكم.

 

 

 ؛م انتهل للغنم، فهال 

 مع أخرأ تضم. ،ثم الغنم: شاة ألربعني ..................،. 198

 ومع ثامنني ثالث جمزئة.         :   مائةويتلو  25. يف واحد عرشين199

                                                           

 جاءت منصوبة ألهنا مفعول به ثان لتستطر أي تسطر وتكتب. 24 

 
قلنا  تقدم فاعل على الفعل إال على مذهب الكوفيني. لومفعول به )يتلو( تقدم على فعله وفاعله، لكن ال جيوز أن ي -25 

)مات خالد( أين الفاعل؟ خالد؟ لكنه مل يقم بالفعل؟ ولو قلنا )مل َيت خالد( أين الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ هو من قام بالفعل، 
قم به الوصف، َيت خالد( مل يلكنه هنا مل يقم به. لذا قالوا الفاعل هو من قام به وصف الفعل، وهذا ينتقد أيضا ألنه يف )مل 

وعليه فالفاعل هو املرفوع الذي تقدمه عامله. فال نقول يف )خالد حضر( أن خالدا فاعل، ألن الفعل مل حيصل بعد، لذا جند أن 
لغة البصريني أقيس وأقعد أما الكوفيون فكانوا يقعدون للشاذ، والكوفيون حفظوا األمثلة املسموعة، والبصريون صاغوا لغة 
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 شاة لكل مائة أن ترفع.      :        أربع 26. وأربعا خذ من مئني211

 

 .فالتسع والثل؛ون ال زكاة فيها كبرية وصغريةنصاهبا بلوغ األربعني 

 املهدار:

 .جذعة وتكونشاة  جيب إخراج يف األربعني إىل املائة وعرشين

 جذعتان. تني املائة وإحدى وعرشين إىل املائويف

 من املائتني وواحد إىل ؛ل؛امئة وتسع وتسعني ؛لث شيا .و

 عرش شيا . في األلفف ،من األربعامئة فأكثر عىل كل مائة شاةو

 

 . وحول األرباح ونسل كاألصول: والطار ال عام يزكَّى أن حيول.211

 

 .األصيلففي عروي التجارة تزكى عىل رأ  حول ملك  أصله،هنا يهول زكاة الربح زكاة 

؛م ولدا قبل حو ا بيوم فولدا مثلا أيضمما فمن ملك عرشممين رأسمما  (ونسممل كاألصممولقوله )

 وتكون هنا جذعة. الزكاة اوجبت فيهمجيعها فصار العدد أربعني 

                                                           

ضارة اليت تواف  القياس والتقعيد، فال نستغين عنهما، فكتب ا هل دائما النصر لألقيس سواء يف الفقه أو يف النوو واندثر احل
 مذهب منكره.

 مجع مائة. -26
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كمذلمك من كان يملك ؛ل؛ني رأسمما من النوع اجليد ؛م أبد ا بخمس وأربعني قبل احلول ولو بيوم 

 27.تجب فيها الزكاةف

من الغنم كمأن يكون عند  عرشممين  طماربوإنام هو  أ جمديمدا فليس نمواا رالطماري أي المذي طو

فهذا ونحو  ومهر أوموروث أوأضممافها إليها، أو أي طارب من موهوب أخرى فاشممرتى عرشممين 

 .حوالا جديداا  باجلميعتضمه إىل األول وتستأنف 

 أما إن كان يملك النصاب وطرأ له طارب فيضمه للنصاب األول ويزكيهام مجيعا.

 

 . وال يزكى وقص من النعم: كذاك ما دون النصاب وليمعم.212

 إذ هي يف املقتات مما يدخر.      :    . وعسل فاكهة مع اخلرض213

 

 هنا يتكلم عن الزيادة.

 ،التسعة فيها شاة إىلمثلا ما بني الفرضيني من زكاة األنعام، فاخلمسة من اإلبل  (ْقصوالوق ص وال)

هذا و وهذا فهط خاص باألنعام، وما دون النصاب أيضا ال يزكى ،الثانيةالفريضة ومن العرشة تبدأ 

 عام يف كل األصناف لذلك قال )وليُعم(.

والعسممل والفاكهة املهتاتة التي ال تدخر فل زكاة فيها يف عينها إال إذا اختذا للتجارة، فاملزروعاا 

سممان الذي يهتاا أي الذي حيفظ حياة اإلن يف إنام جتب الزكاةال تزكى، التي ال تدخر وال يهتاا هبا 

                                                           

 وهنا أجاز اإلمام بيع اجلنس باجلنس إن اختلفت املنفعة منهما، كشاة ضرع بشاة حلم. -27 
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د  ويكون مدخرا أيضمماا عنمد اإلعتامد عليه ويهييم أ وهي يف األنواع العرشممين التي ذكرناها، ألن  و 

 بمايب الزكماة والربا، فالهمح مع الشممعري يف البيع مهايف اختلف  هاماالقتيماا واالدخمار فيمبحثي 

 جنسان خمتلفان، أما يف الزكاة فجنس واحد.

 

 فصل ضم األجناس لبعضها:

 كذهب وفضة من عني.        :        . وحيصل النصاب من صنفني214

 ب.اب: وبقر إىل اجلواميس اصطحاوبخت للعر ،. والضرن للمعز215

لت يصار216  والزبيب والثامر. ،كذا القطاين    :     . والقمح للشعري للسُّ

عضها ، فيضم الهطاين ببرشط أن تكون مندرجة حتت نوع واحد هنا يضم بعض األجنا  إىل بعض

نس ج والتمر، ةمسممتهل والعلس واألرز والذرة فأجنا أما الدخن ، واحداا  إىل بعض لتكون نصمماباا 

 الزبيب فل.مع ، أما التمر أنواعه أيضاا  ضمت، والزبيب جنس واحد وتضم أنواعهواحد 

والضمأن للامعز جنس وتضمم، والبخت وهي مجال خرسمان تضم للجامل العربية، واجلواميس إىل 

 أما اإلبل مع البهر فجنسان خمتلفان وإن كان صاحبها غني ألن األنصبة تعبدية. ،البهر

 هذا يف الزكاة أما يف البيع فكل ،والذهب والفضة جنس فتجمع، وكذا العملا اليوم جنس وتضم

 واحد جنس فيجوز التفاضل مع اشرتاط التهابض.

يضم  ع الثامر بعضها إىل بعض ال أنوالزبيب والثامر أي تضمم أنواع الزبيب بعضمها إىل بعض وأنوا

 الزبيب للتمر.
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 فصل يف مصارف الزكاة:

 مدين. ،عامل ،وعتق ،غاز           :       واملسكني ،. مرصفها الفقري217

 ومل يقبَل مريب. ،إسالم ،: أحرار،وحمتاج غريب ،. مؤلف القلب218

 :؛امنية املصارف حمصورة وهي

ولكن ال تفي بحاجاته األصمملية كمن له دخل وراتب ال يكفيه يف الفهري وهو المذي عند  مال  -1

، فالفهري هو الذي ال يملك قوا عامه أما ما كان دخله املنظم يكفيه يف شممهر  فليس فهرياا  ،شممهر 

وليس املهصممود فهط الهوا من أكمل ورشب إنام كمل ما يشممكل احلاجاا األسمماسممية كالعلج 

 ي وما يف حكمها.والدراسة والكهرباء والتعليم اجلامع

 ، فهو الذي ال يملك قوا يومه.هو من ال يملك شيئاا واملسكني  -2

ف ن أخذها ؛م جلس ، هو من يف احلرب والهتمال أو اخلارج إليه ف ن جلس فل يعطىوالغمازي  -3

 .نزعت منه

 العتق وهو يف الرقيق املسلم وفك الرقاب. -4

ا يأخذ منهقها برشمط أال يكون من بني هاشم، وهو السماعي الذي جيمعها أو الذي يفرواجلايب  -5

 لو كان غنيا ألهنا مهابل عمل.و

 هو من استوعب الدين ماله ومستغرقا له فل جيد ما يسد به دينه.واملدين  - 0

 هو من يستامل إىل اإلسلم ألجل إنهاد مهجته من النار وهو مرصف باق.الهلب ومللف  -2
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ي انهطع عن ماله، إال أن يكون غنيا ووجد من يسمملفه فل الذ حمتماج غريب وهو ابن السممبيل -1

 .  مستحقيعطى أما إن مل جيد فيعطى وال يرد ما أخذ ألنه أخذها بوصف 

 .الثامنيةوال جيوز وال يصح إخراجها ألي جهة خريية، إنام املصارف فهط بام حدد يف هذ  

 هم الرشوط األتية:ويشرتط يف األصناف السابهة ليصح إعطالهم الزكاة أن تتوافر في

 ل تعطى لرقيق.ف: احلرية -

 .لكافر إال إن كان من املللفة قلوهبم كام سبق بيانهل تعطى ف :سلماإل -

، كأن يكون مشممكوك يف دعوا  شممك وصممفه الذي يأخذ به الزكاةال يصممح أن يكون يف  :املريب -

 الفهر فيجب أن يثبت دعوا  ليصح أخذ  منها.

 فتجوز لبني هاشم. التطوع يكون هاشمي األب ال األم، أما من صدقة الكل هذا مرشوط بأ -

 

 

 فصل يف زكاة الفطر:

 وجتب: عن مسلم ومن برزقه طلب. ،. فصل زكاة الفطر صاع219

ل عيش القوم، . من مسلم211  يف اليوم. مسلام   لتغني حرا      :        بجم

فهي  الدينواجبة ال تسهط ب بيومني فهط، وهيوهي التي خُترج يوم عيد الفطر أو قبله صدقة الفطر  

 عىل التسلف ويرجو السداد. قادراا  إن كان فهريبل عىل ال واجبة عىل املدين
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بمد  عليه أرشف الصمملة وأزكى السمملم وهو ملء اليدين  صمماع وهو أربعمة أمداد همامهمدارو

 .( كغلم2.2ويعادل تهريباا )، املتوسطتني ال املبسوطتني وال املهبوضتني

أي يموهنم بهرابة كاألبناء والبناا وإن بلغ  لهرابمة أو ملمكمن ينفق عليهم و املسمملموجتمب عىل 

 ة،تزوجو الفهريين وزوجة أبيه األبوين خيرج عنو المذكور طماملما مل جيدوا نفهتهم ومل يهدروا عليها

 نفهتهم.جراء وال جتب عليه أما اخلدم فهم أُ  ورقيهه ورقيق زوجته،

 ،يسممتحب بعد صمملة الفجر وقبل الذهاب لصمملة العيدو ،يف آخر يومي رمضممانوجيوز إخراجها 

يبهى وقتها أداء إىل حني غروب شمممس يوم العيد، وحيرم تأخريها عن هذا الوقت، وتكر  الزيادة و

 عىل الصاع ألنه تهدير رشعي.

ل م، فقوله )ومن برزقه طلب من مسمملم( أي جيب عليه إخراجها عمن تلزمه نفهته برشممط اإلسممل

 .   خيرجها عن زوجته الكتابية وال رقيهه الكافر

 إغناء الفهراء واملحتاجني، وحكمتها وهذا خيتلف باختلف األقطار وتكون من غمالمب قوا البلد

يف همذا اليوم، وال جيوز دفعهما للجهماا اخلرييمة كاملسمماجد وال دور الهرآن وال رشاء الكتب وال 

 .واملسكني أحرىإنام تعطي لفهري الزكاة  املكتباا

 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

................................ 
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 املحارضة الثانية عرش:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.اللهم ال 

.......................... 

 يهول املصنف رمحه اهلل ور  عنه وعنكم ونفعنا به وبكم: 

 

 كتاب الصيام

 يف رجب شعبان صوم ندبا. :    . صيام شهر رمضان وجبا211

جة وأحرأ اآلخر: كذا املحرمم وأحرأ 212
 العارش.. كتسع ح 

 

أما رشعا فهو هذا لغة،  الكلم أو الطعام أو غريمها عنصميام هو مطلق اإلمسماك، سمواء أمسك ال

 ترك شهوت البطن والفرج من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية.

 يهالبالغ العاقل الهادر علاملكلف وهو عىل  ، وجيبوهو بمعنى الفريصيام الشهر أي وجب علينا 

 واملرضع ا رم والشيخاملريض العاجزعنه كغري املسمافر مسافة الهرص، أما احلارضى أنثذكراا كان أو 

 عليهم.واملسافر مسافة الهرص فأكثر فل جيب 
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هو واجب مع توفر الرشمموط وانتفاء املوانع كاحليض والنفا  واجلنون واإلرضمماع والسممفر إذن 

 وغريها مما ذكر.

 بناء عىل الهول بأهنم خماطبون بفروع الرشيعة. واإلسلم رشط صحة، لذا الكفار ال يصح منهم

صيام تسع ذي احلجة واآلكد فيها يوم عرفة صومهام، كام يندب أما شمهري رجب وشمعبان فيندب 

وأيضما شهر اهلل املحرم يندب صومه وأحرى العارش أي العارش من حمرم وهو ، وهو أفضمل مما قبله

 يوم عاشوراء، وهو خري من بهية أيام املحرم.

 

 . ويثبت الشهر برؤية اهلالل: أو بثالثني قبيال يف كامل.213

 

، ني يوماا إكامل شعبان ؛ل؛، الثاين: الرليةاألول:  وتكون بأمرين: الشهر عن طريهة ؛بوا ثهنا حتد

 عدلني حيرضممان لإلمام الذي بشممهادة، وتكون رلية ا لل ف ن تعذرا فباإلكامل يبمدأ بمالرليمةف

 برلية هلل رمضان. يستهبل الشهود ويشهدان

 

 نفرق بني أمرين:، فيجب أن الفلكيةبالنسبة للحساباا 

، أما إن وال إشكال فيها بالتلسمكوب واألجهزة املتطورة فهي رلية برصممية إن كانتالرلية الفلكية 

رلية فلكية باحلسماب الذي يعتمد عىل رصمد حركة األفلك باالسمتهراء السمابق واملشماهدة كانت 

 د عليه.فهذا ال يصح االعتامال بالرلية البرصية  يحسب دخول الشهور ملدة سنني قادمةفوامللحظة 
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ر ، وهناك فرق، فحتى يثبت الشه  أو والدتهاملذهب اعترب املطلوب رشعا هو رلية ا لل ال وجودف

 الوجود  دون أن نرا  فالوالدة  وأ إ؛باا والدتهفلبد من رلية ا لل وليس  الصمميام وجيب علينا

 تكفي. 

وهذا البد أن يكون برلية عدلني، إال إن كانا ببلد يكتفي فيه احلاكم برلية عدل واحد فيجب هنا أن 

نصمموم، كمذلمك يثبمت بعدل واحد إن كان أهل البلد ال اتمون با لل والعناية به فيثبت بالواحد 

النظر يف أمر  إال يف عنمدهم، كمن ال يبحثون يف أمر ا لل وال مكمان طلوعمه وليس  م دأب عىل 

 هلل شهري الصيام واحلج فهلالء ال عناية  م به ويثبت يف حههم برلية العدل الواحد.

حلسمماب ا ، وننبه عىل أن االعتامد عىلفل يثبت إذن باحلسمماباا الفلكية عندنا إال إن حكم به احلاكم

تناقل ووالتشوف لدخوله االهتامم بالشمهر والنظر يف هلله والبحث عنه  يفلشمارع ا مهصمديفوا 

ة دخوله باعتبار احلساب ملعرف يسهطأخبار  واحلفاوة واالحتفال به وأن نستهبله ونعظم أمر ، وهذا 

فيحرم النا  من هبجة دخول رمضممان ودخول العيد ونفهد العواطف واملشمماعر  مهبلة سممننيملدة 

 وهذا مهصود يف ترقب الضيف.

تشرتط إال عدال واحدا للثبوا وكان بعض املالكية فيها و؛بت لو كان عندنا بعض البلد املسلمة ال 

عنمدهم ا لل بالعدل فهل يلزمه الصمموم؟ نعم البد من متابعتهم والصمموم وال جيوز خمالفته ألن 

 حكمه يرفع اخللف.

  عدلني وجب عىل كل من كان غرهبم أن يصوموكذلك إن ؛بتت رليته يف أقىص املرشق من مسلمنْي 

 الذي خالفه اإلمام الشافعي. وبعدم تعدد املطالع  لهول اجلمهور

زيادة عىل رلية اال؛نني عندنا رلية االسممتفاضممة، بحيث أن الرلية يت من عدد كبري بلغ حد التواتر 

فهذ  اسمتفاضة يف الرلية، وهي ختتلف عن االستفاضة يف النهل عمن رآى، ألن هذ  األخرية ترجع 
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 ، فمنبدخول الشممهرمن أهمل العدالة فل حيكم  الكنهام ليسمم إىل من رآ  حهيهمة فهمد يكون ا؛نمان

، وعندها ال نلتفت إىل عدالة رأ ن من نهله عحصملت هبم االسمتفاضة البد أن يكونوا ممن رآ  ال مم

 الرواة ألن التواتر ال يشرتط فيه حتى اإلسلم، ألنه قد حصل العلم بالرضورة يف الهلب أهنم رأو .

 التواتر: وسو بني مسلم وكافر.واقطع بصدق خرب  قال:

 

 و ه( يهصممد به الشممهر الذي قبل رمضان وُقب يلقوله )، ولثاين إكامل عدة شمعبان ؛ل؛ني يوماا األمر ا

 شهر شعبان.

 هنما عند البحث عن ا لل يف التاسممع والعرشممين قد يغم علينا فل نرا  وقد يكون ا لل موجوداا 

الثل؛ني هو يوم الشممك لوجود الغيوم ليلته وحكمنا بأنه من  وولمد فعل، ويكون اليوم التمايل وهو

 استصحابا. نشعبا

لو تبني أنه من رمضممان بعد ذلك ألن ويوم الشمك هذا يكر  صمميامه بنية أنه من رمضمان وال جيزل  

 النية فيه غري جازمة والرشط يف النية اجلزم.

 أو عن رمضان السابق فل يكر  بل قد يكونأما لو صامه تطوعا ال بنية االحتياط إنام قضاء أو كفارة 

 مطلوبا، فالكراهة ملا يكون للحتياط.

من خارج ينا يأت هف ذا أصمبحنا يف يوم الشمك فيندب لنا اإلمساك ال الصوم، واإلمساك بل نية، فلعل

فيكمل يومه صممائام ملن وجب عليه ؛م يعيد ، ومن أصممبح  دخول الشممهر بثبوا البلد من خيرببنا

 فيبهى كذلك حتى الغروب حتى يتبني األمر .ممسكا 
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أن يصمموم يف عليه أما من رآى ا لل ومل يثبت لدى اإلمام لعدم وجود غري  فهذا الشممخص جيب 

نفسمه بنية رمضمان ألنه عىل يهني أنه من رمضان ف ن أفطر قىض مع الكفارة، أما لو تأول بأن احلاكم 

 الكفارة.مل حيكم به وأنا وحدي فأفطر فهذا يهيض دون 

 ومل نر ا لل فيكمل الثل؛ني وال نمسك ألنه ليس بيوم شك.علينا أما إن مل يغم 

 

 فصل فرائض الصيام:

 و أكله. هرشب، وترك وطء              :ه        . فرض الصيام نية بليل214

 مع إيصال يشء للمعد: من أذمن أو عني أو أنف ورد. ء،. والقي215

 إىل الغروب: والعقل يف أوله رشط الوجوب.. وقت طلوع فجره 216

 الكلم اآلن عن فرائضه:

ارنتها وال جتب مه وال بعد طلوع الفجر ل جتزل  قبل الغروبفبمالليل،  ورشطهما أن تهعالنيمة  -1

 احدة يفويشرتط تتابع الصوم فيه فيكفي نية  -أي شهر رمضان  -ومادام أنه ، ملشمهة املهارنة للفجر

ه اسممتحضممارها كل ليلة ملا فيها من جتديد نية العبادة وهو مطلوب، إال إن انهطع وإن كان ل، أولمه

صمموممه لعمذر كحيض أو جنون فيجب أن يأت بنية جديدة النهطاع األوىل بالفطر وكذلك إن فطر 

 متعمدا من باب أوىل.

 .وما يف معنا ، أما خروج املني من دون تسبب فل يفسد الصيام ترك اجلامع -2

 .الرشبو األكل ترك -3
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صيامه وعليه الهضاء، ف ن رجع شئ للمعدة فعليه الهضاء مع  بطل فمن قاء متعمداا  ،ترك الهيء -4

ارة، فعندها يهيض وال كفإن رجع منه يشء للمعدة ولو غلبة  الصمومغلبة فيفسمد الهئ ، أما الكفارة

 .ف ن قاء غلبة ومل يرجع منه شئ للمعدة فصيامه صحيح

أي الكرش الذي هو اجلوف سواء من فم أو أنف أو أذن أو  ةيشء إىل املعد لوصموعن  التحرز -5

فل يل؛ر، وكذلك ما بهى من قليل  ؛م وجد طعمه هناراا  ، أمما لو اكتحمل ليلا رمضممان عني يف هنمار

 كحبة السمسم. الطعام بني األسنان من الليل

رمضان فهلالء ال يندب  م  أما من أبيح له الفطر كمريض وحائض ومسمافر ؛م ارتفع عذرهم هنار

اإلمسمماك ويكملون يومهم مفطرين ألن فطرهم كان بموجبه وكذلك املريض بعد أن أخذ دواء  ال 

 يمسك بعد  بل يأكل ويرشب.

أما املسمافر إن طلع عليه الفجر وهو مسافر ولو كان سيصل بلد  أول النهار فله أن يفطر ويتم هنار  

 رمها.لعذرمها يف فط فطهرا يف النهار فله أن يأتيها هناراا  ضاا مفطرا، فلو وصل وكانت زوجته حائ

األدق أن يهول مع وصول، ألن إيصال فيها معنى الهصد، فمن وصل يشء  (مع إيصال) : قولهتنبيه

 جلوفه ناسيا أو ساهيا هو مفطر مع عدم الهصد.

 ومل خيرج عنه، ولووال يرضمم ابتلع البلغم ولو وصممل إىل طرف اللسممان، ألنه مازال داخل اجلسممم 

 كثر، واألوىل طرحه وال يفطر ابتلع الريق كذلك.

: أي همذ  املمذكورة هي مفطرة إن كانت حصمملت من وقت الفجر إىل (وقمت طلوع الفجرقولمه )

أي همذ  املمنوعماا تكون ممنوعة يف وقت ألن الظرف  ،الغروب، فوقمت  مفعول فيمه ألهنما ظرف

 ."يف"مهدر فيه معنى 
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؛م أغمي عليه أو أصممابته  ليلا  العهمل من أول اليوم أي الفجر، فمن بيمت النية ومن رشط وجوبمه

غيبوبة أو ُجن قبل الصمبح وطلع عليه الصمبح وهو كذلك فهد فاته رشط الوجوب وعليه الهضاء، 

وكذلك السممكران ولو بسممكر حلل كمن رشب لبنا حامضمما فأ؛ر فيه، أما لو بيت ؛م فهد عهله ؛م 

وبهية رشوط الوجوب البلوغ والصممحة واإلقامة والنهاء نية الصمميام،  جتديدليه أفاق قبل الفجر فع

 .من الدم

 

 وتقيض الفرض إن به ارتفع. ،واحليض منَع: صوما ،. وليقض فاقده217

 

 اآلن الكلم عن الهضاء:

 .عىل املعتمد يف املذهب ألنه مري واملريض يهيض يهيض الصيامطلوع الصبح حتى فاقد العهل 

أتت نكرة ليشممل الفري ، وقوله )صموما( يمنع الصموم، أي من حاضمت يمتنع صمومهااحليض 

 والنفل فكلمها يفسد باحليض، لكن تهيض الفري كرمضان أو قضاء  أو النذر دون النافلة.

قوله )إن به ارتفع( أي إن بطل الصموم وارتفع بسمبب احليض فيجب عليها قضمماء الفري منه، كام 

 .  لصيام باقي رمضان إن طهرا أ؛ناء  جيب عليها جتديد النية

 

 ي وإال حرما.ذدأبا من امل :    . ويكره اللمس وفكر سلام218

 وذباب مغتفر. ،قدر وهذر: غالب قيءك. وكرهوا ذوق 219
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 املكروهاا:

ن إن كاوسممائر مهدماا اجلامع وهو إدامتمه  يف النسمماء يكر  اللمس من الزوج لزوجتمه أو التفكري

 تعمدحرام وفعله كاملفهذا  ويمذي بسممببهالفكر يثري شممهوته  كان أن املذي، أما ه السمملمة منعادت

يوجب فهذا ، وكمذلمك لو كمان من عادته كلام ملس أنزل فلمس فهو متعمد انتهاك احلرمة لإلممذاء

 الكفارة.مع الهضاء 

فكر أو ذا تأي سلم إ (لسلم)حال هنا وهي  ،أما إن كان تهبيله وتفكر  وملسمه ال يوصل إىل ذلك دأبا

 ملس دأ با، أي عادة فيكر  يف حهه ذلك.

 .ومثله مضع الطعام للصبي، وهو ما ال يصل إىل احللقأي الطعام ويكر  أيضا ذوق يشء كهدر 

دنيا وال أخرى، وال خصموصية للسان بل هذا عام يف  ا ذر هو الكلم املباح الذي ال نفع فيهويكر  

ونحوها فمحرمة يف كل زمان، وأعلم أن ملبسممة املعايص ينع كمل اجلوارح، أمما الغيبمة والنميمة 

 .   ؛واب الصوم فانتبه

 

 اصباح جنابة كذاك ،وسواك: يابس ،وطرق ،. غبار صانع221

 

 املغتفراا:

 ، وإال قىض.شئ للمعدة غلبه الهيء، هذا إن كان من غري ازدراد أي رجوع

 من فتح فمه فدخل فيه ذباب أو نامو . 
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 ز.وجيب عليه االحرتا صانع فغري معفو عنهال، أما غري ونحومهاانع كنجار أو طحان أيضا غبار الص

 غبار الطرق كذلك معفو عنه.

 طعم الطراوة يف ف ن وجد فمكرو الطري االسممتياك بأما ، الذي ال يتحلل طعم السممواك اليمابس

حلهمه فهو مفطر وجيمب عليه الهضمماء مع الكفارة ألنه متعمد، خاصممة مع هذ  النكهاا فيكر  له 

اسمتعامله هنارا ألنه خيشى بهاء يشء منه بل حتى لو غلبه أو سها عنه أو ند فدخل فهو مفطر وعليه 

 .معجون األسنان ومثله الهضاء لفواا ركنه

ي من أألن الطهارة ليست رشطا يف صحتة،  تفر وال يل؛ر يف الصموماإلصمباح عىل اجلنابة أيضما مغ

 مغتفر وجيوز وال يل؛ر يف صحة الصوم. (إصباح جنابة)إىل قوله  (غالب قيء)قوله 

 

 إال إن نفاه مانعه. ،. ونية تكفي ملا تتابعه: جيب221

م أو كفارة رمضممان أوصممولظهار اطأ واخلالهتل  كفارت رمضممان أوك الصمموم فيه أي ما جيب تتابع

كفي كاحليض واملري والسممفر فل تجاء ما يهطع التتابع  إنأوله، إال  واحدة يف فتكفيك نيةالنمذر 

 املانع. زوالبعد للباقي جيب جتديدها النية األوىل بل 

 

 . ندب تعجيل لفطر رفعه: كذاك ترخري سحور تبعه.222
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ويلخر السممحور ألنه يعني عىل رفع املشممهة، ألن قال يندب يف الفطر أن يعجل ألنه يرفع الصمموم، 

 يف املشهة غري مرادة إنام املراد اإلتيان بالتكليف، لذا قال العلامء يكر  تعمد التعري للمشهة واحلرج

 ألهنا غري مهصودة لذاما.العبادة 

 

 وليزد: كفارة يف رمضان إن عمد. ،. من أفطر الفرض قضاه223

 أو لرفض ما بني. ،مني: ولو بفكرللأو  ،. ألكل أو رشب فم224

 للرض أو سفر قرص أي مباح.   :     ويباح ،. بال ترول قريب225

 اآلن الكلم عن الهضاء والكفارة:

أو  هواا سالفطر عمداا أو سواء كان وجب فيه الهضاء مطلها يف الصوم الفري كل ما أدى إىل الفطر  

 .أو ترخصاا  جهلا أو غلبة أو إكراهاا 

ي موجبه البعيد ما خف بعيداا يف فطر ، والتأول تأوالا  مبنيمة عىل أن املفطر كمان متأوالا فارة أمما الكفم

 موجود بل موهوم تومهه صاحبه.غري إىل أمر  ، أي مستند ودليله

 ، كأن يظن إباحة الفطر وبنا  عىلأي اسممتند فيه ألمر موجود هو ما ظهر موجبهفهريب أما التأويل ال

 وال كفارة عليه. دليل وحجة فهذا يهيض

صمميام يف رمضممان فهط، وال تكون يف غري  ولو يف انتهاك حرمة الوعليه فالكفارة ال تكون إال عن 

وال يكون االنتهاك إال بمعرفة ، قضماء رمضمان، فالعربة بانتهاك حرمة رمضمان يف زمن الشهر فهط

 . احلكم الرشعي بل تأويل قريب
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 من أمثلة التأويل البعيد:

 ني بلمس أو نظر أو فكر مع العلم بعدم السلمة فعليه الهضاء والكفارة.* إنزال امل

مل  ولو أو رفعها هناراا  حتى أ صممبح، بحيث قال لن أصمموم غدا طلع الفجر* رفع نية الصمموم حتى 

 يأكل ومل يرشب حتى غروب الشمس ألن الصلة والصيام يبطلهام رفع النية أ؛ناءمها.

سممواء من مائع أو غري  ولو دخانا بهيد كونه بالفم ليرتتب عليه  * تعمد إيصممال يشء مفطر للمعدة

ومن الرشممج فمفطر إن كانت  الكفارة، أما لو كان من األنف فعليه الهضمماء فهط، أما لو كان مائعاا 

 يفطر كمجرد فل أما لو كان صمملباا  ،تفيضمم إىل املعدة كالتحاميل ألهنا تتحول إىل مائع ففيه الكفارة

ا الفم فمفطر ولو كان صلب ، أما إن كانت منيف املحل السمافل كالفحوص الطبيةاسمتخدام أدواا 

 .وخاصة أنه معه حماليل غالباا  كأن يبتلع درمها أو منظارا طبياا 

 فأكل بناء عليه. ال صوم له* من استغاب النا  وسمع أن املغتاب 

لو جاءها  بلا بعيد، احليض فتأويلهفأصممبحت مفطرة ومل يأما غداا * من اعتهمدا أهنا سممتحيض 

 .احليض فتأويلها بعيد وعليها الهضاء مع الكفارة

 .تأويل بعيدف؛م ألغى السفر  فأصبح مفطراا غداا * من رآى أنه سيسافر 

 

 من أمثلة التأويل الهريب:

 اناا إإلباحةظ فأفطر إال بعد الفجر بيتهلالفجر لكنه مل يصممل ودخل مدينته قبل * من قدم من سممفر  

 ،والهضاء فهطبهية اليوم فهذا تأويله قريب فيجب عليه اإلمساك 

 .ظاناا أن مطلق السفر يبيح الفطر الهرص فأفطرمسافة من سافر أقل من * 
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 * من أصبح جنبا فظن أنه أصبح مفطرا فأكل ورشب فتأويله قريب. 

 * ؛بت رمضان هنارا فظن عدم وجوب الصيام فأفطر فتأويله قريب.

 ؟والرشباألكل  ساك عنجيب اإلممتى 

حدد هو امل التوقيت، وفلعل امللذن يتأخر يف األذان األمر متعلق بمدخول وقمت الصممبح ال باألذان

دخول وإال فمالعربة بم ونعممت الوقمت فبهمادخول األذان وبمدء اللزم، فم ن اجتمع األمران أي 

أما  ،الفطر والغروب يفاألمر أمما لو كان امللذن يهدم ببعض دقائق فهو يف سممعة وكذلك  ،الوقمت

 فهو للورع والتهوى ال الوجوب. دخول الفجر بدقائقاإلمساك قبل 

 

يباح الفطر يف رمضمان لرضم حلهه بسبب الصوم أو خاف ياديه أو زيادة  أي (ويباح للرضم) ؛م قال

مري أو تأخر شمفاء، أما إذا خاف عىل نفسمه ا لك أو إتلف عضممو فيحرم عليه الصوم ولو قدر 

وجيب عليه اإلفطار فحفظ النفس واجب ما أمكن ذلك والصمموم يهىضمم والنفس ال تهىضمم، عليه 

كذلك احلامل إذا خافت عىل نفسمها أو جنينها واملرضمع إذا خافت عىل رضيعها ومل جتد من يرضعه 

 .  فيدخلون يف أصناف املعذورين

هنا غري املحرم  باملباحاملباح، ويهصد السفر ( ويباح الفطر كذلك بسبب أو سفر قرص أي مباحقال )

فيدخل فيه السفر الواجب كسفر احلج واملندوب كزيارة العلامء واألولياء واملباح كسفر التجارة ولو 

سمافر ليشممهد زوراا أو رجل أما سممفر املعصمية كمن  ،لغري رضورة واألفضمل الصميام ملن قدر عليه

 ل يباح له الفطر.يعمل يف بنك ربوي وسافر إليام إجراء قروي ربوية وما إليه ف

 

 وجلواز الفطر يف السفر ؛ل؛ة رشوط نذكرها باختصار:
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 األول: أن يكون السفر مسافة الهرص، وأن يكون مباحاا، وأن تهصد مسافته دفعة واحدة.

 الثاين: أن يرشع يف سفر  قبل طلوع الفجر.

 الثالث: أن ال يبيت نية الصيام أ؛ناء سفر .  

 

 وليقض ال يف الغري . ،ضري: حمرم. وعمده يف النفل دون 226

، ال؛ممع ا حرام وعليه الهضمماء وجوباا  ، فهذاالنفل بل عذرالصمموم اآلن يتكلم عن تعمد الفطر يف 

 .واجلاهل كالعامد يأ؛م ويهيض

ومثل  ،عليه وال إ؛م فل قضمماء كاملري لرضممورةاأي أفطر يف حال النسمميان أو  (ال يف الغريقوله )

أبو  أو أمه لإلفطار فل قضاء لشفهة الوالدين حتى لو مل حيلفا عليه  عزم عليهلو  النسميان والرضورة

فل يفطر االنسان ألجل ضيف نزل عند ، ومثل الوالدين  ألنه يف بر وطاعة، وال يعد الضميف عذراا 

أحد مشمماخيه لو عزم عليه أطاعه، وعليه حيمل إفطار أيب الدرداء بطلب من سمملامن الفاريس ملا نام 

 .  رىض اهلل عنهام وعن الصحابة أمجعنيعند  

 : ل م  سمم  ْيِه و  ل  ىل  اهللُ ع  وُل اهلل ِ صمم  سممُ اء  »حديث ر  إِْن شمم  ، و  ام  اء  صمم  ِه، إِْن شمم 
ُع أ ِمرُي ن ْفسممِ اِئُم املُْت ط و  الصمم 

«أ ْفط ر  
مله فح( إن شمماء صممام وإن شمماء أفطر)ألنه قال كام يتوهم بعض النا  مل خيالفه املالكية  ،28

مته اآلية  أممابتمداء وليس يف األ؛نماء، الا املمالكيمة عىل أنمه يف ك  ال  ُتْبطُِلوا أ  "يف األ؛نماء ح  ل ُكمْ و   "ْعام 

فل يفطر إال بعذر وإال أ؛م وقىضمم، أي هو أمري نفسممه ورشع فيه ( أما لو اختار الصمميام 33)حممد: 

 يف الصوم إن شاء صام وإن شاء أفطر. الرشوعقبل 

                                                           
 رواه الرتمذي. -28
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لصمماحب ، وظن البعض أهنا احلطاب دة من مجلة مسممائل جتب عندنا بالرشمموع، نظمهاواحوهذ  

 قوله:وليست كذلك، وهي املراقي 

 

 قف واستمع مسائل قد حكموا: أهنا باالبتداء تلزم.

 صلتنا وصومنا وحجنا: وعمرة لنا كذا اعتكافنا.

 مع اقتداء املهتدي: فيلزم الهضا برتك عامد. ناطواف

 

 ارة:فصل يف الكف

ال227  : أو عتق مملوك باإلسالم حال.29. وكفرن بصوم شهرين و 

 طعام ستني فقري: مدا ملسكني من العيش الكثري.إ. وفضلوا 228

 :أحدى ؛لث -عىل من وجبت عليه كام بين ا   –الكفارة 

. صمميمام شممهرين متتمابعني، فمالتتابع رشط وإن قطعه بل عذر وجب اإلعادة، أما إن كان لعذر 1

 ، وفطر السفر قاطع للتتابع ألنه اختياري بخلف املريبنى عىل ما سبقكاملري أو احليض ونحو  

 واحليض.

                                                           
 أي متتابعني.  واملعىن متابعةوال أي ِوالًء  -29
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 سمماملاا من العيوب وال شممائبة حرية فيه ويكون مسمملاما  . عتق عبد مملوك كامل امللك ال مبعضمماا 2

 .الفاحشة

ال  رياا مداا لتسممعة ومخسممني فهفلو أعطى سممتني  ،بسممتني مداا  أحراراا مسمملمني . إطعام سممتني فهرياا 3

ة فل بأ  برشممط أال يعتهد أهنا واجب عىل السممتني جيزب، قالوا ليحصممل الدعاء منهم مجيعا، ولو زاد

 إنام يرى أهنا نافلة حتى ال يعترب زيادة عىل حد الشارع، أما األقل من الستني فل جيزب.

 البلد. من العيش الكثري أي من غالب قوا أهلويكون الطعام املخرج 

 

 * مسائل منوعة:

* املشهور أن املسلم خمري بني الكفاراا الثلث برشط أن تكون الكفارة من جنس واحد ال ملفهة 

من جنسني أو أكثر، كأن يطعم ؛ل؛ني ويصوم شهراا فهذا ال جيزب، لكنهم فضلوا اإلطعام ألنه أعم  

 نفعاا لتعديه.

ملزم له ومثله من فرط يف قضاء رمضان حتى  * من عجز عن الصيام طيلة السنة  رم أو مري

دخل عليه رمضان التايل فيندب  ام إخراج كفارة صغرى عن كل يوم أفطرا  وهي مد كمد  عليه 

الصلة والسلم أي ربع زكاة الفطر، ويعترب التفريط يف قضاء رمضان بأن يرتكه سهواا أو عمداا يف 

 ما عليه فليس بمفرط. شعبان ال قبله، ف ن مري يف شعبان ومل يهض 
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كُ  "يف السفر إن مل يشق لآلية التي حضت عليه رمضمان يسمتحب صموم * رْير ل  ُصوُموا خ  ْن ت  أ  ْم إِْن و 

ْعل ُمون   رِ »( واحلديث 114)البهرة:  "ُكنُْتْم ت  ف  وُموا يِف السم  فهو حممول عىل النافلة  30«ل ْيس  اْلرِب  أ ْن ت صمُ

 فر.أو الفريضة إن شهت عىل املسا

 قلنا ألن قرص ؟مع أن كلمها رخصة * لو قيل مل اسمتحببتم الهرصم يف السفر ومل تستحبوا الفطر فيه

صيامه يف ظرف  كذلك وجيب الهضاء، فل تربأ به الذمة فيه أما الفطر ،تربأ به الذمةالصلة يف السفر 

 الشهر أفضل من إعادته يف غري  لرشف الوقت.

ي الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش، واألحب أن يصوم من * يكر  صميام األيام البيض وه

 .كل عرشة أيام يوماا 

كان ممن يهتدى به بأن  رها أواظهإ وأبهيود كوصمملها بالعيد لكن سممتة من شمموال يكر  صمميام و* 

يزاد يف فكالسممنة البعدية يف صمملة الفريضممة رمضممان سممنن أهنا من العامي يكون من العلامء فيعتهد 

   . ن انتفت هذ  الهيود فل كراهة يف صيامها فانتبهف، الرشع

تًّا ِمْن »صميامها يف ذي احلجة واحلديث  السمادة املالكية لذا اسمتحب
ُه سمِ ان  ُ؛م  أ ْتب ع  ضم  م  ام  ر  ْن صم  م 

ْهرِ  ِصي اِم الد  ان  ك  اٍل، ك  و   .ليست قيداا عند اإلمام "شوال"فلفظة ، أي بعد رمضان 31«ش 

 حتى تربأ الذمة. بعد  قضت صومها وجوباا  مقبل الفجر أأ* املرأة إذا شكت يف طهرها 

 * من أفطر سهوا أو نسيانا أو عمدا وجب اإلمساك باقي يومه. 

 

                                                           
 رواه مسلم. -30
 رواه مسلم. -31
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 ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

................................ 
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 الثالثة عرش: املحارضة

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل. اللهم ال سهل إال ما جعلته سهلا 

.......................... 
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 الهاعدة اخلامسة وهي يف احلج.

 اهلل ور  عنه وعنكم ونفعنا به وبكم:يهول املصنف رمحه 

 

 أركانه إن تركت مل جترب.              :          . احلج فرض مرة يف العمر229

 والطواف ردفه. ،وقوف عرفة: ليلة االضحى ،والسعي ،. اإلحرام231

 

جل أل ؛م تعورف عىل اسمتعامله يف الهصد إىل مكة املكرمة، بدأ يتكلم عىل احلج، واحلج لغة الهصمد

 النسك سواء يف احلج أو العمرة.

 أو ساا لجاأو واقفا سواءاا بعرفة بأي نوع من أنواع احلضور  الوقتهو حضور جزء من  واصمطلحاا 

 ة سبعاوسعي بني الصفا واملرو ،وطواف بالبيت سبعاا  ،كله وزب، ويكون ليلة يوم النحر مضطجعاا 

 .  ب حرام

وهو ، العمرة سممنة عني مرة يف العمر وما زاد فهو نافلةوكمذلك  فري عني مرة يف العمر حكممه:

فرشط  أما اإلسلم، فري عىل املكلف املستطيع، والتكليف هو العهل والبلوغ، فهذا رشط وجوب

 صحة فهو جيب عىل الكافر وال يصح منه ألهنم خماطبون بفروع الرشيعة.

 

   :هأركان
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ط من املحي تجردأي الاللبا  أما يف النسك،  اإلحرام: هو نية مع قول أو فعل، أي ينوي دخوله -1

، فماإلحرام نيمة وينعهمد هبا لكن جيب أن يرافق النية التجرد من ينجرب بمالمدم هو واجمبفواملخيط 

 ."لبيك اللهم لبيك"املحيط واملخيط، ويكون بملبسة فعل ويهول 

 .واملشهور يف املذهب أنه ركنسبعاا  السعي بني الصفا واملروة  -2

، أمما الوقوف النهاري فهو أي بعمد حتهق الغروب ليلا  يكونالركني  بعرفمة: الوقوف قوفالو -3

لو و الفجر من يوم العارش من ذي احلجةواجب ال ركنا وينجرب بالدم، فمن وقف بعرفة قبل طلوع 

اجللسممة بني السممجدتني فهد حتهق ركن احلج األكرب، هذا هو الركن وما زاد فهو ينجرب بالدم  بمهدار

 وهو الوقوف النهاري.

ما أوهو الذي يتبع الوقوف بعرفة،  يسمممى طواف اإلفاضممة: والطواف الركني الطواف بالكعبة -4

 .طواف الهدوم فواجب وطواف الوداع مستحب

نيابة هنا عمل بدين واألعامل البدنية ال تهبل النيابة، أما يف النافلة فالحجة الفريضممة ال تهبل النيابة، أل

 جر بمهدار النفهة أما األعامل فهي للنائب.تصح لكن للمستنيب من األ

 

 وقت اإلحرام باحلج:

 وازج مع الكراهة، ويستمر وقت صحشوال، ف ن قدمه قبله  من ولاألميهاا احلج الزماين يبدأ من 

 فبطلوعه ينتهي زمان اإلحرام باحلج. إىل طلوع فجر اليوم العارش باحلجاإلحرام 

فمن أحرم بحج فل حيرم  ،م فيه املكلف باحلجرِ أمما وقمت العمرة فكمل العمام إال الوقمت الذي حُي 

، ف ن أحرم بعد ظهر الرابع من أيام عيد األضممحى بعمدها بعمرة حتى غروب شمممس اليوم الرابع
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س شمممغروب عد إال ب من أفعال العمرةلكن ال يأت بفعل  ع الكراهةم إحرامه بهدر الرمي فينعهد

 الرابع، ف ن فعل طوافا أو سعيا قبل غروب ذلك اليوم فل يعتد به.

 

 فصل يف املواقيت:

اإلحرام يكون من امليهاا املكاين، ف ن أحرم قبله صممح مع الكراهة، ف ن حرضمم للميهاا وجتاوز  

وحيرم وال يشء عليمه، أمما إن جتاوز  وأحرم فعليه دم وال ينفعه للمهيماا ومل حيرم فعليمه أن يرجع 

 الرجوع.

قت قصري بو وحيرم قبلهن اإلنسمان للوقت يف الطائرة مع رسعتها وعدم إمكان رلية املواقيت فيمك  

 ، ويبلغ قائد الطائرة احلجج بهرب وصول امليهاا.كربع ساعة مثلا 

 إحرام غري العاقل:

 غري العاقل كاملجنون والصبي غري املميز؟ هل يصح احلج من

م عنهام الويل، لكن يلخر جتريدمها إىل قرب احلرم أي منطهة احلرم ومسممجد التنعيم نعم يصممح وحيرِ 

ركعتي الطواف و فل كالتلبيةالنيابة منطهمة اجلُعرانة، كام ينوب عنهام فيام يهبل النيابة، أما ما ال يهبل 

 .ويهع هذا احلج نفلا ف ن أفاق املجنون وبلغ الصبي طولبا بالفريعليهام،  دموال وتسهط عنهام 

 اإلحرام:

 واملخيط هو اللبس، يسممن لإلحرام غسممل متصممل بالنية ولبس إزار ورداء من غري خميط وال حميط

فيه كن عباءة ألنه وإن مل يأو الاملعتاد وليس كون ما تلفه عىل بدنك فيه خياطة أو ال، وال يضع الرداء 

أكامم فل يصمح ألنه معتاد لبسمه هبذا الشمكل، أو أن احلذاء البد أن يكون من بلستيك، فيصح أن 

 ه.وما فيه ترفأيكون منه أومن غري  وإن كان فيه خياطة إن اتهى ما يغطي كل رجله 
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 بعد فريضة أجزأته وصح ولكن فاته األفضل. ف ن أحرمركعتني نافلة،  صلة حيرم احلاج بعد -

رم الراكب عند اسمتوائه عىل الراحلة أو بداية حركت احلافلة واملايش عند مشيه فيلبي بحجة أو حي -

 بعمرة.

ارة كلام تغري احلال كنزول من السمميينمدب جتمديدها و ،يفضممل االقتصممار عىل الوارد يف التلبيمة -

 والصعود واألكل وبعد الصلة برشط أال يدخل امللل عىل النفس، وتهارن التلبية نية اإلحرام. 

 متى يهطع التلبية؟ -

قوالن: أحدمها من بيوا مكة، واآلخر يهطعها عند التلبس بالطواف، ذكر  يف الرشممح الصغري، ؛م 

 حتى يصل إىل هدفه الهادم وهكذا. كلام أكمل عمل رجع إىل التلبية

 الطواف:

  عن يسار ، ويبدأ من احلجر فيهبله إن يكن وإال فيستلمه بيداألسمود  الطائف بالبيت جيعل احلجر

ه خارج ويبدء طوافه وكامل بدنتهبيله البد أن يعود منتصممب الهامة  ، وبعدأشممار إليه بيد  ف ن عجز

احلجر فهو داخل عىل  عىل جدار الكعبة أو يد  ضممع اوو بدء الطواف وهأما لو الكعبمة املرشممفمة، 

الكعبة ألهنا داخل الشماذروان وعليه فشوطه غري صحيح ألنه غري طائف هبا إنام بعضه داخل فيها، 

  داخل ف ن يد يطوفألن األمر هو الطواف بالبيت، وكذلك من يتربك بوضممع يد  عىل الكعبة وهو 

 .ال فيه بل وال يضع يد  عليه ألنه داخل فيهالكعبة، وكذلك حجر إسامعيل فل يدخ

 صالة الفريضة عند الطواف:

 إذا أقيمت الصلة صىل مع اإلمام ؛م بنى وأكمل من حيث وقف وال يعيد شوطه.

َمل: -  الرَّ
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 ، واإلفراد هو األفضل عند املالكية ؛م الهران ؛م التمتع.من ذهب ليحج مفرداا 

ب أما من أحرم دون املحرم من امليهماا يرممل يف األشممواط  الثل؛مة األوىل، وهو إرساع دون اخلبم 

ل مندوب.  امليهاا فالرم 

 وعند االزدحام ال يطلب الرمل حتى ال يضيق وال يزاحم النا .

 ؛م بعد  يصيل الركعتني، وحكمهام حكم طوافهام من حيث الوجوب. 

 بلد مهامه، صة ال جيدها يفويسمتحب لآلفاقي مثلنا أن جيعل حتيته للبيت الطواف ألهنا عبادة خمصو

 لذا يستحب له إكثار الطواف.

 السعي:

 ؛م يذهب للسعي بني الصفا واملروة، مبتدأ بالصفا منتهيا باملروة.

 

 فصل يف الواجبات:

 منها طواف من قدم. ،. والواجبات غري األركان بدم: قد جربت231

 وركعتا الطواف إن حتتام .          :       ميش فيهام ،. ووصله بالسعي232

 مبيت ليالت ثالث بمنى.          :             . نزول مزدلف يف رجوعنا233

 ومرص اجلحفة. ملشاه، لطيب        :          فذو احلليفة ،. إحرام ميقات234
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 يلملم اليمن  آتيها وفاق.       :            ذات عرق للعراق ،. قرن لنجد235

 واحللق مع رمي اجلامر توفية.             :            تلبية ،املخيط . جترد من236

 اآلن يتكلم عن الواجباا:

 .ف بعرفةاإلحرام والطواف والسعي والوقو وهيالواجباا غري األركان التي ذكرناها  -

وال  الدمبف ن فاا الوقوف فل جيرب  ،، أمما األركان فل جتربأي ا مدي دمالمفمالواجبماا جترب بم -

 .ستأتجترب لكنها تتدارك بطريهة وتفاصيل  اليتدارك، وغري  من األركان 

 ومن الواجباا التي جترب بالدم:

يسهط ، وحاجاته األساسيةقضاء اله وحطواف الهدوم: وهو واجب، وال ينشمغل عنه إال بحط ر -

م راههني ألهنبعرفمة قبل فواته، وسمممي الصممبيان بامل يريمد اللحماقهو من تمأخر وو عن املراهق

 سيلحهون بالرجال، فهذا ال يتلبس بطواف الهدوم وال دم عليه.

؛م يسمعى بعد طواف واجب سواء  باحلج بالسمعي، أي يطوف املفردطواف الهدوم وأن يوصمل  -

ن بد م طواف الهدوم أو طواف اإلفاضمة، ألن السمعي ال يكون إال نسكا وال يندب مستهل، لذا ال

 يب.أن يسبهه طواف واجب قر

 عىل املستطيع.  -الطواف والسعي  -أي أن يميش فيهام  -

 أجرب بالدم. ف ن تركهاموركعتا الطواف واجبتان إن كان الطواف واجبا كالهدوم واإلفاضة،  -

 بمزدلفة عند النزول والرجوع من عرفة. املكث -
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لة ومل يكن و جل ليفمن ترك املبيمت ليلة فأكثر أ، مبيمت الليلا الثلث بمنى، وهي أيمام الرمي -

 .  ممن يرخص له يف عدم املبيت فعليه الدم

يرمي مجرة العهبة وتسمتحب بعد طلوع الشممس وتصح  وهو العارش من ذي احلجة* اليوم األول 

 بعد الصبح.

 الرابع هو الثالث عرش، ومل يتكلم عنوالثاين عرشم،  أيالثالث والثاين أي احلادي عرشم، اليوم * و

 احلاج يكون نازال من عرفة إىل مزدلفة.ليلة العارش ألن 

 وهذ  الثلث املبيت فيها بمنى واجب، لكن عندنا املتعجل واملتأخر: 

فيجب اخلروج  الثاين عرشمم يف اليوممن الرمي  انتهىف ن ، فالثلث لغري املتعجل واليلتني للمتعجل 

يبهى  لث عرش فعليه أنمن منى قبل غروب اليوم الثالث عرشم واألخري، ف ن غربت شمس ليلة الثا

 لليوم التايل لرمي اجلمراا بعد ظهر اليوم الثالث من أيام الرمي الذي هو الرابع من أيام العيد.

 أن حيرم من امليهاا، واملواقيت هي: -

ذو احلليفة لطيبة أي للمدينة املنورة وهذا امليهاا مسممتحب إلحرام النبي صممىل اهلل عليه وسمملم  -

ية لرابغ، فلو جاء من هو من أهل ذمرصمم واملغرب اإلسمملمي وهي حماشممام والاجلحفة ألهل ، منه

اجلحفمة وجتاوز  وأحرم من ميهاا املدينة صممح وهذا بالنسممبة للمواقيت كلها ألن امليهاا ألهله 

 ذاا عرق للعراقومن يف حكمهم،  قرن لنجد (،آتيها وفاق)لذلك قال  وملن أتى عليه من غري أهله

 .ومن يف حكمهم يلملم اليمنومن يف حكمهم، 

 

 ؛م قال:
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 ،ولو خاياا مأذوناا فيه وهو خاص بالذكر ويكون قبل عهد النية واجمب واملحيط جترد من املخيط -

 :ومن تركه متعمداا فعليه فدية وهي إحدى ؛لث، فركن اإلحرام أما نية

 * صيام ؛ل؛ة أيام

 اهلل عليه وسلم. * إطعام ستة مساكني لكل مسكني مدان بمد  الرشيف صىل

 * ذبيحة

 التلبية تكون مع التجريد واجب. -

 تكتممل بمه أعامل احلج الواجبمةآخر والرمي واجمب  ،واحللق مع رمي اجلامر، فماحللق واجمب -

بحسممب مما أراد النماظم رمحمه اهلل ورىض عنمه بيمانه للمبتدب وإال فهناك مجلة من الواجباا التي 

 .راجعها يف املطوالاتنجرببالدم عند تركها مل يذكرها 

 

 فصل يف أعامل احلج:

ك اسمعا: بيانه والذهَن منك ا237  جمعا.ست. وإن ترد ترتيب حجَّ

 وبالرشوع يتصل . ،. إن جئت رابغا تنظف واغتسل: كواجب238

 وركعتني. ،واستصحب اهلدي  :   نعلني ،وأزرة ،. والبس ردا239

 مشيت احرما. : فإن ركبت أو   . بالكافرون ثم االخالص مها241

 كميش أو تلبية مما اتصل.        :      . بنية تصحب قوال أو عمل241
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 ثم إن دنت. ،وإن صليت ،حال     :       . وجددهنا كلام جتددت242

أفعال احلج وأحكامها واآلن صممار يللف بينها  الناظم ذكرهد ، فيف التمأليفالحظ املنهج الرتبوي 

 وجيمع بينها، وهو منهج تعليمي تربوي، فهال:

وسع تعطر وتتدلك وتتوتوحلق الوسط  اإلبط ونتف شعروالشمارب هص الظفر بالتنظف برابغ  -

يف ذلك ألنك ما زلت يف حل وسممتمنع منه، ؛م اغتسممل كالغسممل الواجب، وهذا الغسممل يتصممل 

 رام، ؛م يلبس ردا وإزار ونعلني.بالرشوع يف اإلح

إما بدنة أو بهرة أو شمماة جتزب ضممحية وا دي  ؛م إن كان له هدي يسممتصممحبه معه ملن يسمموقه -

، ؛م يصميل الركعتني لإلحرام بسورة الكافرون، ألهنا ويسمتحب تهليد ا دي وإشمعار ما يشمعر منه

إن استوا به الراحلة أو عند  توحد األفعال وسورة اإلخلص ألهنا توحد الهلوب، ؛م ينوي حجه

هنا ينوي، وهو الركن ويستصحب معه قول وهو التلبية أو عمل وهو ، انظلقه للميش إن كان راكبا

 امليش ويكون متصل باإلحرام. 

حرام فهذ  سممنن اإل، وجمددهنما أي التلبية كلام تغري لك حال، وإن صممليت ولو نافلة جتدد التلبية

ظم وهي: الغسممل، ولبس رداء وإزار ونعلني متجرداا من املحيط واملخيط، األربعة قد آت عليها النا

 ، ف ن دنت مكةوصلة ركعتني، والتلبية

 

 ثم إن دنت ،وإن صليت ،حال.................................: . 242

 ومن كدا الثنية ادخال. ،دلك     :           . مكةم فاغتسل بذي طوأ بال243
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 واسلكا. ،تلبية وكل شغل           :              للبيوت فاتركا. إذا وصلت 244

 وأتم. ،سود كرب: احلجر األ                واستلم ،. للبيت من باب السالم245

 ذاك احلجر. وكربن مقبال                :                . سبعة أشواط به وقد يرس246

 ذا باليد خذ بياين. لكن               :                            كذا اليامين ،. متى حتاذيه247

 وضع عىل الفم وكرب تقتد.        :              . إن مل تصل للحجر املس باليد248

ل ثالثا وامش بعد أربعا249  خلف املقام ركعتني أوقعا.         :               . وارمم

 واحلجر األسود بعد استلم.         :               . وادع بام شئت لدأ امللتزم251

كون لكن غسله هنا ي، ؛م إن دنت مكة فيغتسل ببئر ذي طوى وهو قريب من البيت وساحة احلرم -

طواف  يطوفإلزالمة العرق والشممعمث بل دلك وال عطر ملن أراد أن  املماءاليمد بخفمة مع بم مرار 

 .يسن  ام هذا الغسل ألنه ألجل الطواف وال طواف عليهام فلوالنفساء أما احلائض  ،الهدوم

مكة من جهة )كدا الثنية( وهو طريق بني جبلني ابط بك عىل مهربة املعىل التي هبا أمنا  يمدخل؛م  -

 .وسيدتنا خدجية رضوان اهلل تعاىل عليها

ملسممافة امن ا بيوا مكمة يوقف التلبية، وهذا اليوم ال يكاد يعلم التصممال البيوإىل الوصممول  -

 لتلبيةا البعيدة، ويهول الدردير يف الرشممح الصممغري وهو مروي يف املدونة وهو ما عليه الكثري يهطع

عنمد التلبس بمالطواف، وذكر يف الرشممح الصممغري الهول األول المذي اعتمد  ابن عارش بصمميغة 
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هوران مشقوالن ا الرسالة، ومه ابن أيب زيد يف التمريض وما ذكر  املصمنف هنا هو ما جرى عليه يف

 فشهرمها ابن بشري.

 ويدخل من باب السمملم، إال ما كان لرضممورة كحفظ متاعهما يشممغله عنه يسمملك للبيت ويرتك  -

 .ولو أتى من غري جهته لدخول النبي صىل اهلل عليه وسلم منهوهو باب بني شيبة 

بل ذاك مه نوكرب)يسممار ،  عنوالبيت  أطوافسممبعة  ويطوفويكرب،  أي يهبله ويسممتلم احلجر -

اليد يسممتلم ب إن عجز عن تهبيلهيزاحم، وعند حماذاته له ال إن اسممتطعت، عىل أن ال يشممق و (احلجر

ك كله ف ن عجز عن ذل ف ن مل يسممتطيع فيسممتلمه بعود ويضممع العود عىل الفم،، ويضممع عىل الفم

ود وملس الركن األسممفيسممهط االسممتلم وال يشممري بيد  ويكتفي بالتكبري، وأعلم أن تهبيل احلجر 

ل لركن اليامين يستلم باليد ؛م يضع اليد عىل الفم باكذلك ، اليامين أول مرة سمنة وما بعد  مسمتحب

 تهبيل.

ل  - ؛لث أشممواط األوىل ويميشمم أربعما ملن دخل من أحد املواقيت يف الرجمل دون املرأة ؛م يرممُ

 طواف الهدوم.

ولن تسممتطيع، وقد كان بجنب الكعبة  السمملم سمميدنا إبراهيم عليه مهامخلف يصمميل ركعتني  -

 ويندب الهراءة فيهام، حتى ال يزاحم ويعطل حركة الطائفني رضمموان اهلل عليه عمر سمميدناوأخر  

 بالكافرون واإلخلص.

 لم احلجر، ؛م يستويسممى احلطيم واحلجرالكعبة الدعاء يف مواطنه: لدى امللتزم وهو ما بني باب  -

بالتهبيل ف ن عجز فباللمس ؛م بالعود عىل الرتتيب السممابق ذكر ، وهذا دعاء بعد ال األسممود ودداا 

 للسعي. يميض؛م  االستلم أول سنن السعي وال تعلق له بالطواف
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وقد ذكر الناظم هنا سممنن الطواف األربع وهي: امليشمم، وتهبيل احلجر األسممود وملس الركن اليامين 

ل اهلل صىل اهلل عليه وأله وسلم ونحومها من األذكار، أول الطواف، الدعاء والصلة عىل سيدنا رسو

 (151 -2/149الرمل للرجال دون النساء يف طواف الهدوم واإلفاضة. راجع كبري ميارة )

 قال:

 ثم كربن وهلال . ،عليه    :    . واخرج إىل الصفا فقف مستقبال251

 . واسع ملروة فقف مثل الصفا: وخب يف بطن املسيل ذا اقتفا.252

 واألشواط سبعا ُتام. ،تقف       :        . أربع وقفات بكل منهام253

 اف.. وادع بام شئت بسعي وطواف: وبالصفا ومروة مع اعرت254

 

 للسعي. اذهبقال بعد هذا الطواف الصحيح الواجب سواء قدوم أو إفاضة 

م قبل عرفة مر وحيل، ؛فيعت متمتعاا  حيجوهنما جيمب التنبيمه عن خطأ يهع فيه كثري من النا  وهو أنه 

حيرم من مكانه ويطوف طواف تطوع ويذهب إىل عرفاا ؛م يكمل ويطوف اإلفاضممة ويرجع لبلد  

بل سمعي ويهول إنه سمعى أول ويئه، هذا خطأ ألن طوافه ذاك وسعيه كان للعمرة، واألدهى أنه ال 

حيح، وهذا يطوف طواف اإلفاضممة ويرجع ألنه احتسممب طواف العمرة بدله، فريجع بل حج صمم

 عليه الرجوع والتدارك والطواف والسعي ألن كل األركان تتدارك إال الوقوف بليل عرفة.

عى ويسممتهبل البيت ويكرب والل ؛م يسمم من باب الصممفا ويندب رقي أعلهافيخرج إىل الصممفا  -

 ة ويهف مثل الصفا ويفعل فيها كذلك مثل هذا، وإن مل يستطع فل يسبب الزحام والضيق.ومرلل
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ل.افيخب وهو خاص بالرج يناألخرض نيأن خيب يف وسط الواد بني امليل -  ل كام يف الرم 

 ويدع بام شماء، وال يتهيد فهط بدعاء حمدود أو يهرأ بل فهم ،يف سمبعة أشمواط وقفاافيهف ؛امين  -

اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه... أو دعاء املنزل دخوال وخروجا، بل  ككمن يطوف ويهول بسم

يسممتحرضمم فأفضممل األدعية ما كان خارجا من قلب متوجه صممادق بغض النظر عن اللفظ، يدعو و

فينكحرمم وخيبت لربه يف بيته ويعرتف بذنبه وجرائر ، واهلل العظيم نسممأل الوقوف يف تلك املواقف 

 والتذلل بأعظم وجو  التذلل كام تذلل العارفون، فيهبل منا ويهبلنا ويدخلنا من أوسع أبواب رمحته.

 

 بات الطواف:واج

 ندهبا بسعي اجتال. ،. وجيب الطُّهران  والسرت عىل: من طاف255

 

 جيب للطواف اآلت:

 .أي من احلدث واخلبث، الطهارة بنوعيها -

 سرت العورة كالصلة. -

، أما طهارة احلدث رشط ولو بالعجز مع الذكر والهدرة والطهارة من اخلبث وسممرت العورة رشطان

أوالنسميان كام يف الصملة، فمن انتهض وضوء  أ؛ناء طوافه أعاد الوضوء والطواف من أوله لفساد  

بماحلمدث، فم ن بنى عىل مما فعمل مل جيزء ، وإن انتهض وضمموء  بعد الطواف وقبل الركعتني أعاد 

ما إن كان الطواف تطوعاا فهو خمري يف وضمموء  وأعماد الطواف إن كان واجباا ؛م يصممىل الركعتني، أ
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إعادته، ومن أقيمت عليه الصمملة وهو يف الطواف صممىل مع اإلمام وقام بعد سمملمه مبارشة وبنى 

 .عىل ما طافه، ف ن تنفل أو أطال اجللو  بعد السلم بطل طوافه ووجب عليه استأنافه

 العورة، إكامل سبعة أطواف، وعليه فرشموط الطواف ؛امنية: طهارة احلدث، وطهارة اخلبث، وسمرت

املواالة بني األطواف أي األشمواط، أن يكون البيت عن يسار ، أن يكون الطواف داخل املسجد ال 

خارجه، أن يكون الطواف حول البيت ال داخله حترزاا من الطواف داخل حجر إسممامعيل وفضمماء 

 اا بل واجباا جيرب بالدم. راجع كبريالشاذروان كام معر معنا، أما البداءة من احلجر األسود فليس رشط

 (2/141ميارة )

 خرب، والطهارة التي أوجبناها يف الطواف (اجتل)مبتدأ ألنه تهدم و (ندهبا)اجتل: بسممعي نمدهبا  -

يف السممعي فيصممح السممعي من احلائض ومع عدم الطهارة الصممغرى، أما السممرت فواجب يف  مندوبة

 .سرت العورةلكن يصح السعي دون  اجللوة بأنواعها

ورشوط السعي ؛ل؛ة: إكامل سبعة أشواط، والبداءة بالصفا، وأن يكون بعد طواف صحيح، أما كونه 

 بعد طواف واجب فليس رشطا بل واجباا جيرب بالدم.

وأما سننه فخمسة: تهبيل احلجر األسود بعد ركعتي الطواف، والرقي عىل الصفا واملروة، اإلرساع 

بني امليلني األخرضين للرجال، والدعاء والذكر، والطهارة بنوعيها مع  -فوق الرمل يف الطواف  -

  (2/151راجع كبري ميارة ) سرت العورة.

 

 . وعد فلب ملصىل عرفة: وخطبة السابع تريت للصفة.256
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دم وهو الها كصممل مهصممودتاالنتهاء من السممعي حتى  بعد اآلن يتكلم عن التلبية فهال عد  ا من

تى تصل ح التاسع، فتبهى ملبياا اليوم ، واخلروج لعرفة يكون بعد فجر مسمجد نمرةأي  عرفةمصمىل 

 هطع التلبيةفالزوال،  انتهاء إىل يف التلبية ستمرتالزوال، وإن كان قبله  بعد كاملصمىل إن كان وصمول

 .؛م يهطعها وال يعادوها أصلا عىل املشهور، الزوال معاا انتهاء عرفة وصىل مرتبط بالوصول مل

مزدلفة، أما لو نفر قبل الغروب ومل يرجع  ا من عرفة إىل لام حيرضمم جزءا من الليمل يمدفع وينفر ف 

 جزءا من الليل قبل الفجر فهد فاته احلج وفاته التدارك.

تكون بعد صلة الظهر باملسجد وهي خطبة واحدة بل جلو  من ذي احلجة خطبة اليوم السابع  -

ناسممك التي وهي لتعليم النا  امل كخطبة العيدوخيتمهما بالتكبري  بمالتكبرياإلممام  يفتتحهمااحلرام 

وقد  يموهو تهسيط التعل ةيذكرهم مناسكهم الهادمإىل الزوال امن ؛م يوم عرفه ثسمتكون يف اليوم ال

 .ترك العمل هبا يف هذا الزمان

 

 بعرفات تاسعا نزولنا.       :       . وثامن الشهر اخرجن ملنى257

 واحرضا: اخلطبتني وامجعن وقرصا. ،قرب الزوال. واغتسلن 258

 ثم كن مواظبا. ،ثم اجلبل اصعد راكبا: عىل وضوء ،. ظهريك259

 مصليا عىل النبي مستقبال .        :        . عىل الدعا مهلال مبتهال261

 وانفر ملزدلفة وتنرصف.          :           . هنيهة بعد غروهبا تقف261
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ذا الوقت قبل هاخلروج املختار، ويكر   هاوقت يف لظهرا هب إىل منى بحيث تدركقمال يوم الثامن تذ

بل مجع إال إن كان من أهل منى فل يهرصمم،  أو بعد  إال لعذر، ويصمميل كل صمملة يف وقتها قرصمماا 

 .الهرص مسافةبوكذلك يف املزدلفة وأهل عرفة فل يهرصون، وهذ  أنساك وليست متعلهة 

عرفة ؛م يغتسممل ل ،فينزل بمسممجد نمرة التاسممع اليوم بعد طلوع شمممس االعرفمن منى رج خيو -

 أغسممال يف احلج، غسممل اإلحرام وغسممل دخول مكة ؛ل؛ةعندنا كغسممل دخول مكة وبه صممارا 

وم ومها لتعليم املناسممك إىل ي قرب الزوال، ؛م حيرضمم اخلطبتني الغسممل ويكون، وغسممل يوم عرفة

لكل صمملة أذان وإقامة مع اإلمام إن أمكن ام مجع تهديم وجيمعه، ؛م يهرصمم الظهر والعرصمم النحر

 كاجلمعة. واخلطبة تسبق الصلة وإال منفرداا 

ويهف عليه راكباا أو واقفاا أو جالسمماا وقيد الناظم  ،وهو جبل الرمحة ؛م يفضممل الصممعود للجبل -

ل عىل الدعاء ومهل ومداوماا  أا ويكون متوض، بهوله )راكباا( ألهنا صمفة وقوفه عليه الصملة والسلم

بعد فهال تهف  ،ب الشمسوغرتتحهق حتى  الهبلة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم مستهبل ومصلياا 

 وال يستحب التطويل ألنه سينفر ويدفع ملزدلفة.  يالركنالوقوف هنيهة وهو حتهق الغروب 

 إليك.ونكتفي هبذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

............................... 
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 املحارضة الرابعة عرش:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جتعل بفضلك احلزن سهل.

.......................... 

 يهول املصنف رمحه اهلل ور  عنه وعنكم ونفعنا به وبكم:

 

 وتنرصف. وانفر ملزدلفةٍ            : .................................. 261

منير. يف امل262  واقرص هبا وامجع عشا ملغرب.           :   العلمني نكب   ،ز 

 وغلس رحلتك. ،وأحيي ليلتك: وصل صبحك ،وبت هبا ،. واحطط263

 وارسعن يف بطن وادي النار.         :         وادع باملشعر لإلسفار قف. 264

 فارم لددا بحجار سبعة.                 :               . ورس كام تكون للعقبة265

 وانحر هديا إن بعرفة. ،كالفول  :         تساق من مزدلفة ،. من أسفل266

 فطف وصل مثل ذاك النعت.       :       ورس للبيت ،واحلق ،. أوقفته267
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نةٍ )تصممغري( هنيهة)هنما يهف هنيهة بعد غروب شمممس يوم عرفة، و - وهو الوقت الهصممري، ( ه 

  ،وهنا للرضمورة ملنعه من الرصف ألنه علم ملنث وأصله أن تكون علمة كحر  الفتحةن   (مزدلفةٍ )و

 فينفر جتا  مزدلفة بعد الغروب.

عليه  اقتداء به صممىل اهلل اسممتحباباا  وهذااملأزمني: مها جبلن ير من بينهام وأنت ذاهب للمزدلفة  -

مها واملرور بني العلمني وأي جتنب االنرصاف ملزدلفة  (نكب)، ووجيزب سملوك طريق غري  وسملم

 .ر بينهام من أفعال احلج أو رشوطهعلمتان وضعتا يف حد احلرم يعتهد اجلهلة أن املرو

ل ف ن كنت منفردُا فص ،إن نفرا مع اإلماماملغرب مجع تأخري  مع هاوامجعبمزدلفة  لعشاءا اقرصم -

 عىل طعامه ورشابه.ملزدلفة حتى ويهدم الصلة بمجرد وصوله  ،كلا لوقتها

ل ف ال هو احلافلة اليوموال يكفيه املرور، وحط الرح ويمكث هبا طويلا  ومتاعه ؛م ينزل حماجته -

فمن ترك املكوث الطويل أو مكث الواجب، ، وهمذا أقل ما يتحهق به يلزممه إنزال أغراضممه منهما

   .، ف ن أدرك اإلمام فبها وإال يف مكان نزوله يصيل فيهقليلا فعليه الدم

بعد فعله  نىاسممتحبابا، أم الواجب فهو املكث الطويل كام قلنا، ف ن أراد االنرصمماف ملويبيت هبا  -

ام ألهنا ليلة عيد األضممحى وهذا عوالذكر  بالطاعة اسممتحباباُ وحييي ليلته ، الواجب فل شممئ عليه

 .لكل املسلمني

ط أي يسري جتا  املشعر احلرام من الغلس وهو اختل رحلته ويغلس ،؛م يصيل الصبح يف أول وقته -

وهو  وجو الذي به ترى ال البني لإلسفارداعياا ذاكراا  احلرام ضوء النهار بظلم الليل، ويهف باملشعر

 .قبل الرشوق بهليل

حُم حر  وهو  يف وادي أرسع سمريك استحباباا ؛م توجه ملنى وال تتأخر، ف ذا دخل وقت اإلسمفار البني 

 وادي النار وهو بني منى ومزدلفة، وقيل إن رجل اصطاد فيه فأحرقته النار فسمي بوادي النار.
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فيها سبع  ارمفإىل مجرة العهبة  من ميش أو ركوب -اسمتحباباا  -عىل ا يئة التي كنت عليها ؛م رس  -

أي سممبع حصممياا متوالياا يكرب مع رمي كل حصمماة تكبرية واحدة، ويسممتحب الرمي حجراا 

برول  بعض أصممابع اليد اليمنى، وجيب أن تهع كل احلصممياا يف حمل الرمي ف ن مل تصممل واحدة 

خصمص ومل يعدها احلاج حتى غربت الشمس فعليه الدم فانتبه، ويستحب أن يكون منهن ملحلها امل

 .الرمي من أسفل أي من جهة الوادي ال من أعىل أي من جهة اجلبل

وقت ر يستموإىل الزوال  ويسمتحب بعد طلوع الشمسيوم النحر وقت الرمي بطلوع فجر  ويدخل

، ويسممتحب أخذ احلجارة من ألنه وقت قضمماء دمالإىل الغروب وال جيوز بعمد  وإال لزممه  األداء

 هذا يف مجرة العهبة خاصممة أما بهية احلصممياا يف أيام الرمي فمن أي مكان برشممط طهارته مزدلفة

فل  مصأما الصغري كحبة احل، واحلىص الكبري مكرو ، وهي حصمياا بهدر حبة الفول فأكرب بهليل

   .، كام ال جيزب غري احلىص من معدن ونحو جيزب

 ورشوط النحر يف منى ؛ل؛ة:، ينحر هديه إن استصحبه وأوقفه بعرفة فيذبحه يف منى -

 .أن يكون ساقه تطوعاا أو واجباا من عام ماي

 .أن يكون أوقفه بعرفة

 .أن يكون النحر يف أيام منى

 واليوم يدفع ؛منه ويفوي األمر ،ف ن ختلف رشط منها نحر  احلاج بمكة بعد أن يدخل به من احلل

 .للمعتنني هبذا الشأنفيه 

احلق رأسمك أو قرص  وجوبُا واحللق أفضل، واملرأة تأخذ من شعرها قدر بعد الرمي والنحر ؛م  -

 .األنملة، والتهصري للرجل يكون من مجيع شعر  ف ن اكتفى بأطرافه أجزأ  مع الكراهة
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صيل ركانه، وياإلفاضمة وهو ركن من أطواف للبيت ليطوف  ؛م بعد الرمي والنحر واحللق يسمري -

 .وبتامم طواف اإلفاضة يت أركان احلج، مثل ما قلنا  يف طواف الهدومركعتني 

وبرمي مجرة العهبة حيصمل التحلل األصمغر، فيحل للمحرم ما كان ممنوعاا منه سوى الصيد والنساء 

ن اولو بالعهد عليهن ويكر  له الطيب، وبطواف اإلفاضة حيصل التحلل األكرب فيجوز للمحرم ما ك

 حلال له قبل إحرامه.

 

 . وارجع فصل الظهر يف منى وبت: إثر زوال غده ارم ال تفت.268

 وقف للدعوات. ،بسبع حصيات: لكل مجرة ،. ثالث مجرات269

 وكل رمي كربا. ،عقبة           :          خراأ ،إثر األولني . طويال  271

 وزد: إن شئت رابعا وتم ما قمصد. ،ثالث النحر ك. وافعل كذا271

 

اإلفاضممة إذا أنت مل تسممع سممعي احلج يف الهدوم ف ياك أن تنسمما  فاسممع أوال قبل طواف قال بعد 

يال إن مل هبا ؛لث ليبيت فيصمميل الظهر قرصمماا و اإلفاضممةطواف يرجع ملنى بعد ؛م الرجوع ملنى، 

 .سابهاا فراجعهيتعجل وليلتني للمتعجل وقد تكلمنا عن حكم هذا املبيت 

 وقبل صمملة الظهروبعد الزوال وهو اليوم األول من أيام الرمي ؛م يف اليوم الثماين من أيمام العيمد 

ال الغروب وإ بعد وال الزوال وال جيوز قبل ال يفوا هذا الوقت الفاضممل، يرمي اجلمراا الثلث
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لمذلك قال الناظم )أخرا والرتتيمب بني اجلمراا يف الرمي واجمب ، دم إن أخر  إىل الليملالملزممه 

   وهي مجرة العهبة. يبدأ بالصغرى ؛م الوسطى ؛م الكربىف عهبة(

فيسمتحرضم معه إحدى وعرشمين حصماة فريمي يف كل مجرة سبع حصياا عىل الوصف املتهدم يف 

مجرة طويل للدعواا، وخري الدعاء يف ذاك املوطن ما كان  بعمد رمي كملويهف ، رمي مجرة العهبمة

در إرساع قالوقوف لب منكحرمما فيه هلل تعاىل ويفصممل يف حاجاته هلل تعاىل ويكون من اله خمارجماا 

 مرتنياجل يفهذا الوقوف الطويل ، ويكون سمماعة إال ربع تهريباا القراءة سممورة البهرة وهو قريب من 

 فريميها وينرصف وال يدع، ويكرب مع رمي كل حصاة.وهي مجرة العهبة األوليني فهط، أما الثالثة 

لرابع إن ا اليوم وزدمثل ما سممبق بيانه،  الثاين من أيام الرمياليوم عل كذلك ؛الث النحر وهو واف -

وهواليوم الثالث من أيام الرمي اليوم الرابع من أيام العيد أي الثالث عرش  - وهذا األفضل - شئت

 من ذي احلجة. 

ل من ينوب عنه وعليه الدم وال شممئ عليه، أم ال عامد لرتك الرمي فل ينفعه العماجز عن الرمي يوك 

  .  التوكيل ألن رشطه العجز ويأ؛م برتكه وعليه الدم وكلمها حجه صحيح

بتامم الرمي تنزل باملحصمب استحباباا وتصل به الظهرين والعشائني ومجع بعدها قليلا أي تنام و -

ما قصدنا  تمهبذا ، وبذاك املوضمع ما تيحرم لك اسمتناناا به صلواا ريب وسلمه عليه ؛م تدخل مكة

 .وهلل احلمد بيانه من أفعال احلج

ويأت طواف الوداع اسممتحباباا قبل اخلروج من مكة، ويسممتحب للحاج اإلكثار من الطواف بالبيت 

والنظر إىل الكعبمة املرشممفة واملحافظة عىل الصمملة مجاعة واإلكثار من رشب زمزم وسمميأت كلم 

 .الناظم عليها

 



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (098)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

 فصل ممنوعات اإلحرام:

 ال كالفرر. ،اجلزاء قتلهيف            :     . وَمنَع اإلحرام صيد الرب272

 مع الغراب إذ جتور. ،كلب عقور: وحية ،مع احلدا ،. وعقرب273

 

 :عىل املحرماآلن يتكلم عن حمظوراا اإلحرام، فهال حيظر  

 وما يمنعه عىل نوعني: الرب، صيد

حرام، فهو متعلق بوصف اإل طويلةمنع بمجرد اإلحرام ولو كان قبل امليهاا بمسافة صميد الرب يُ  -

 .مطلهاا  يف الصني، وجاز صيد البحركان ولو خارج احلرم، ولو 

ل حيكم به ا؛نان من أه باملثل أو املهارب له ملا له مهاربف ن صمماد وهو حمرم فعليه جزاء الصمميد  -

 شئا ال ، فمن اصمطاد ذئبونظر رشوط العدلني يف املطوالا وبلفظ احلكم واملعرفة بالصميد العدل

، أما لو اصمطاد غزالة تلزمه شماة ألهنا تشمبهها، أو اصطاد بهرة وحشية فعليه بهرة عادية، ولو  عليه

و إبل، إال أ اا اصطاد فيل فعليه مجل ذو السنامني، فجزاء الصيد البد أن يكون من األنعام غنام أو بهر

   .ف ن مل جيد شاة فصيام عرشة أيام، محام احلرم وياممه ففيه شاة ألنه ال شبيه له

أما ما الشمبيه له من األنعام كحامم احلل وياممه وسمائر الطيور كالعاصممافري ومثله األرنب والضب 

ام ونحومهما فجزاء  صمميمد  قيمتمه طعمامما من غالب قوا أهل ذلك املكان، ف ن عجز عن اإلطع

 .  فيصوم عن كل مد يوما
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ا يصمماد فكل م، ، وعليهام اال؛نني جزاءويكون مطلهاا  يف احلرم فالتحريم بسممبب احلرم واألري أما

 من الرب ممنوع، أما دجاجة ذبحها فل يشء عليه ألهنا ليست صيدا.

لة يالفواسممق تهتمل يف احلمل واحلرم كالفأر، والعهرب، واحِلدأة وهي من الطيور احلادة من فصمم -

والكلب العهور وكل حيوان مفرت  كاللبوأة واألسد، وكبريها  ،الصمهور، فدمها هدر وال جزاء  ا

 فيهتل، أما صغري  ففيه تفصيل.  يعترب عاديا ولو مل يعدُ 

فكل صميد بري ممنوع مع اإلحرم إال هذ  الفواسق التي قد ، واحلية أيضما والغراب إن جارا عليه

 تعدو.

 فصل: لبس املخيط:

 : بنسج أو عقد كخاتم حكوا.  . ومنَع املحيط بالعضو ولو274

 ولكن إنام. ،يعد ساترا  :            . والسرَت للوجه أو الرأس بام275

 سرت لوجه ال لسرت أخذا.       :            . ُتنع أنثى لبس قفاز كذا276

واجلورب لبما  اليشممء املحيط بعضممو من األعضممماء كمالثوب عىل المذكر أي ومنع اإلحرام  -

والهلنسمموة أو غطماء الرأ  والسمماعمة والبنطال واخلاتم، فينزع كل يشء منسمموج أو بعهد حييط 

 بالعضو.

 .كالعاممة ونحوها، ال باليد فل تعد ساتراا  كذلك غطاء الرأ  بام يعد ساترا -

إال ملرور رجال  ألنه حمل إحرامها لهفاز وسممرت وجهها، فهط يمنع عليها اكله إنام األنثى  ما ذلك -

 مثل فتسرت  أما عند عدمهم فل تسرت، واألنثى نائب فاعل وسرت مفعول ؛ان.



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (211)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

 

 شعر. ،ظفر ،وإلقا وسخ ،ورضر: قمل ،ودهنا ،. وَمنََع الطيب277

نا وإن عذر.        :    . ويقتدي لفعل بعض ما ذكر278  من املحيط هل م

 

العطور بمأنواعهما، ودهن أي االدهمان ولو مل يكن معطرا وهي وأيضممما يمنع اإلحرام الطيمب   - 

ألن املطلوب الشممعث والتفث، فهط جيوز لباطن كفني أو باطن وغري   الفازلني مثمل كماملطريماا 

 "اوالصممام"إن احتاج إليه كاحلرقان   ، أما يف غرييف هذا قدمني إن أصممابه تشممهق وال فدية عليه

 فعليه الفدية واإل؛م. دهن ويفتدي وال إ؛م عليه، وإن مل يكن حمتاجاا في

 فحل املضاف إليه حمل املضاف فأخذ حكمه.  ،بهتله إو إلهائه ومنع اإلحرام دفع  رضِر قمل -

ألن إلهاء الوسخ فيه رفع الشعث التي تظهر حالة املفتهر وحالة  من عىل البدن ويمنع إلهاء الوسخ -

 لهى الوسخ عن اجلسد حتى يكون أدعى إلظهار الضعف واحلاجة هلل.املسكنة، فل ي

إال ما سهط ، كلها منع منها اإلحرام من أي جزء من جسمد  شمعرالوتهليم األظافر كذلك وإزالة  -

 .من الشعر أ؛ناء الوضوء أو الركوب فمعفو عنه

ور ولو كان معذورا، وغري املعذ إىل قوله )شعر( فعليه فديةمن أول املحيط مما ذكر ف ن فعل شميئا  -

 .وهذا عام يف الذكر واإلنثى باستثناء لبس املحيط فانتبهيفتدي مع اإل؛م، 

والفدية إما أن تكون نسمكا شماة أو بهرة أو بدنة، أو إطعام سمتة مسماكني مدان لكل مسكني يرتتب 

 عليه ؛ل؛ة آصع، أو صيام ؛ل؛ة أيام.



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (210)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

 

 قى االمتناع.إىل االفاضة يب      :    وأفسد اجلامع ،. ومنع النسا279

 ثم باقي ما قد منعا: باجلمرة األوىل حيل فاسمعا. ،. كالصيد281

 

مهدماا اجلامع والعهد بأجزائه كلها  وغريها من النسمماء بالهبلة واللمس بشممهوةب التمتع 32ومنع -

شمماهدا وال وليا وال زوجا وال زوجة، والذي يفسممد احلج هو اجلامع أو إنزال املاء  يكون املحرمل ف

 .السلمة عادة ظنحاله وعادته أي وإن  التفصيل يفولو ب طالة النظر ودون 

ذلك وك مستدامإن كان بنظر وتفكر  وإنزال املني كذلكولو من دون إنزال، فالوطأ يفسمد النسمك 

ومن فسد حجه وجب عليه ايامه فاسداا ووجب عليه قضال   ،ل يفسد أما إن مل يدمه ف ،االسمتمناء

 .ولو كان تطوعاا ووجب عليه الدم

 واملذي كذلك. ،واحلج صحيح أما ما دون الوطء ففيه الفدية -

ى قد سممع يكونإن برشممط للحج إىل طواف اإلفاضممة ولعمرة لممنوع ومفسممد  واجلامع وإنزال املني

 حلج.سعي احلج، وإال فبعد سعي ا

 اجلامع كاالمتناع عن الصيد فأجلهام واحد. عنيبهى االمتناع و -

وم النحر، أي مجرة العهبة ي اجلمرة األوىلرمي طيب حتل بتالاللبا  و؛م باقي املمنوعاا كاحللق و -

 .وسميت األوىل ألهنا أول مجرة ترمى وال يرمى غريها يف يوم العيد

                                                           

 ال يصح أن نقول "الفاعل حمذوف" ألنه عمدة والعمدة ال حيدف، إمنا نقول مقدر. -32 
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ف فع.. وجاز االستظالل باملرتفع: ال يف 281 ْقدم  املحامل وشم

 

ناء اخليمة والسمميارة والبك الشممئ املرتفع عىل رأسممه مما هو ؛ابتباالسممتظلل للمحرم قمال جيوز 

 .وهذا مستثنى من مسألة حتريم تغطية الرأ ، والشجر ولو ملس الرأ 

 املحامل أي احِلمل التي توضممع عىل الدابة وهو الشممهذف أوك االسممتظلل بام ال يثبتجيوز ال و -

الشممهدف باملهملة الذي فيه خرجان عىل جنبي الدابة، ف ن ركب ووضممع عودان عليهام وظلل عىل 

 نفسه بينهام فل يصح وفيه الفدية، وهو خاص بالرجل دون املرأة ألهنا قد غطت رأسها.

من  حو ؛وبأذى املطر بن نفسممه أن يدفع عن، فللحاج فيحتاج األمر فيها للتخريجلمظلة بالنسممبة ل

؟ قد خترج عليها أو عىل بمثمل ذلك الشمممسفهمل يمدفع عن نفسممه أذى ، يلمس رأسممه دون أن

 شبه بالشهدف. ااملطر و أذى حمل نظر ألن  ا شبها ب فهذاالشهذف 

 

 فصل العمرة:

 ويف التنعيم ندبا احرما. ،حج     :    . وسنة العمرة فافعلها كام282

 والطواف كثرا. ،منهاحت ل      :      . وإثر سعيك احلقن وقرصا283

 وارع احلرمة: جلانب البيت وزد يف اخلدمة. ،. ما دمت يف مكة284
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 عىل اخلروج طف كام علمتا.   :        . والزم الصف فإن عزمتا285

 

 .مرة يف العمر العمرة حكمها سنة -

 .واملندوباا يف احلج، يف الطواف والسعي واملحظوراا 33وفعلها كام -

ئشة الرمحن بن أيب بكر أن خيرج مع عا ن التنعيم ألمر  صىل اهلل عليه وسلم لعبدويندب اإلحرام م -

ل لحتالذي أحرم من امليهاا ؛م دخل وأدى نسكا و 34لتحرم منه، وهذا خاص بأهل مكة أو اآلفاقي

 ؛م أراد االتيان بنسك آخر.

وبعمد السممعي انتهمت أعامل العمرة إال احللق أو التهصممري، واحللق البد أن يكون جلميع الرأ   -

 وهو حمرم عليها. ةنملة وال حتلق ألنه مثلبهدر األ، أما املرأة فتأخذ كذلكوالتهصري 

 وبذلك حتل منها وترتفع حمظوراا اإلحرام . -

هنا عبادة خمصموصة هبذا املكان الذي ال جيد  ويندب لآلفاقي اإلكثار من الطواف مادام يف مكة أل -

 يف غريها، وهي عبادة مستهلة ويكون معها ركعتني بعدها بعد كل أسبوع.

 والبد من رعاية احلرمة للمكان والزمان، ألهنا تعظم فيه األجور وتعظم العهوباا. -

                                                           

و"ما" يف "كما" زائدة، والزيادة تعين أن اجلملة تستغين عنها لكن يكون هلا أثر وهو التوكيد، بل هي تغين عن مجل  -33 
مرتني أو ثالث، وهي كما يف قول ا هل تعاىل: "فبما رمحة من ا هل لنت هلم" أي فربمحة من ا هل، فما زائدة يف تركيب التأكيد 

اجلملة واجلملة مستغنية عنها لكنها أفادت التوكيد وأغنت عن تكرار اجلملة، فكأنه يكرر )فربمحة من ا هل لنت هلم( مرتني أو 
 ثالث.

استعمال كلمة "أجنيب"، فأجنيب شاقة على املؤمن، إمنا قالوا اآلفاقي أي جاء من األف  البعيد، لفظ "اآلفاقي" ألطف من  -34 
 فهو تعبري إنساين مجيل.
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 وزد يف اخلدمة بطاعة اهلل باإلئتامر واالجتناب. -

 جلامعة وال تفوا منها يشء.والزم الصف أي صلة ا -

وهو طواف الوداع، وحكمه الندب مع اعما له وودوعنمد إرادة املغمادرة فيطوف بمالبيمت نمدبما  -

االسمتطاعة عليه ويكون متصمل باملغادرة بحيث يكون آخر عهد  البيت وال يرضمم الفصل اليسري، 

 كام عملت يف الطواف الركن. وصفته

 

 

 يه وسلم ومسجدهفصل يف زيارة النبي صىل اهلل عل

 ونية جتب لكل مطلب.              :       . ورس لقرب املصطفى بردب286

 ثم إىل عمر نلت التوفيق.         :        ثم زد للصديق ،. سلم عليه287

 فال ُتل من طالب. ،فيه الدعا       : . واعلم برن ذا املقاَم يستجاب288

 : وعجل األوبة إذ نلت املنى.                  . وسل شفاعة وختام حسنا289

 . وادخل ضحى واصحب هدية الرسور: إىل األقارب ومن بك يدور.291

 

ن أدب بحس  مسجدواآلن بعد االنتهاء من املناسمك يذهب لزيارة قرب النبي صمىل اهلل عليه وسمملم 

ارشة هني، وإال دخل مب بعمد أن ايئ مظهر  و؛وبمه ويتطيب، ويبدأ بتحية املسممجد ما مل يكن وقت
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 اهلل السلم أاا النبي ورمحة اهلل وبركاته، صىل"للسملم عىل رسمول اهلل صمىل اهلل عليه وسلم فيهول 

عليمك وعىل أزواجمك وذرياتك وأهلك أمجعني كام صممىل عىل إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك عليك 

الة فهد بلغت الرسمم ،إنه محيد ويدوعىل آلك وأزواجك وذرياتك كام بارك عىل إبراهيم وآل إبراهيم 

وأديت األمانة وعبدا ربك وجاهدا يف سمبيله ونصمحت لعباد  صممابرا حمتسبا حتى اتاك اليهني 

وهذا لفظ مأ؛ور عىل اإلمام مالك،  . انتهى"فصمىل اهلل عليك أفضل الصلة وأيها وأطيبها وأزكاها

 هلل عليه وسلم.وإال فيسلم اإلنسان بام حيب بام فيه من تعظيم له صىل ا

؛م يأخذ ذراعا عىل اليمني ويسملم عىل أيب بكر الصمديق ر  اهلل عنه ألنه دفن ورأسه عند كتفي  -

 الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وعمر عند كتفي أيب بكر الصديق ر  اهلل عنهم مجيعا.

ول اهلل صىل اهلل رسويهول يف السلم عىل الصديق السلم عليك يا أبا بكر ورمحة اهلل وبركاته، صفي 

 عليه وسلم و؛انيه يف الغار فجزاك اهلل عن أمة رسول اهلل خريا.

؛م يتنحى ذراعما عىل اليمني ويسمملم عىل عمر فيهول السمملم عليمك يا عمر الفاروق ورمحة اهلل  -

وبركماتمه جزاك اهلل عن اإلسمملم واملسمملمني خريا، ويمدعوا بام فتح اهلل وجيتهمد وخيلص، ويكثر 

ويسممأل الشممفماعة منه صممىل اهلل عليه وسمملم وأن خيتم اهلل له بخري ختام وهو أن خيتم له  الطلب

 باإلسلم التام واملوا عىل ال إله إال اهلل .

 وهنا البد من األدب اجلم بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

 ويدخل عليهم يفويسممتحمب للحاج بعد أداء املناسممك والزيارة اإلرساع يف الرجوع إىل بلد ،  -

 ويصحب معه ا دية يدخلها عىل األهل ليزيد هبا الحرور.استحبابا الضحى 

 

 عندنا بعض النهاط سأرسدها وهي نهاط مهمة ومل يتعري  ا الكتاب منها:
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. أن بعض النما  يطوف طواف الهمدوم مثل ويعتهمد أن هذا هو طواف احلج، وطواف احلج ال 1

ارش، ويظن أنه أتم حجه ويرجع إىل بلد ، لذا جيب عىل من مل يأا به أن يكون إال بعد فجر اليوم الع

يعود ويطوف طواف اإلفاضة، ف ن أخر  حتى انتهى شهر احلج ودخل املحرم فيجب عليه دم زيادة 

 عىل إعادة الطواف.

. من عجز عن الرمي جيب عليه أن ينيب عنه من يرمي، لكن هذا ال يسممهط عنه الدم لكن يسممهط 2

 إل؛م، وغري العاقل كالصغري واملجنون يرمى عنهام وال دم عليهام.عنه ا

 . تأخري الرمي إىل الليل فيه دم أيضا وال جيوز .3

 أكثر من النصف .أي . من الواجباا املبيت جل الليلة يف منى 4

 . إن قدم الرمي قبل الزوال فل جيزب وال قيمة له.5

لوسمطى والكربى، ومن شك يف عدد اجلمراا بنى . البد من الرتتيب بني اجلمراا الصمغرى وا0

 عىل اليهني.

. طواف الوداع مسمتحب عند إرادة مغادرة البيت وليس من النسك، ف ن طاف وطال مكثه فعليه 2

 اإلعادة وإن تركه فل يشء عليه.

 . مجرة العهبة ال تصح قبل فجر العارش.1

ا ، بل ويسممتحب له عندنا االحتفاه هب. ينمدب أن يفيض بثويب إحرامه ألنه أدى هبا نسممكا عظيام9

 ليكفن هبا ألهنا ؛ياب وملبس طاعة بعد أن تغسل وحتفظ.

          . احتاد الفدية: 11
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 إذا ارتكب عدة حمظوراا فهل تتعدد معه الفدية؟

 األصل يف الفدية أهنا ال تتعدد، لكنها تتعدد يف أحوال خمصوصة ومعدودة، وهي:

أ. إذا تعمدد موجبهما بفور، أي كمن يتطيمب وحيلق ويتحلمل يف تتمابع بينهما فهذا عليه فدية واحدة 

 للجميع. 

 بم. إذا تراخى ما بني املوجباا ونوى التكرار

 فمن قرر أن يلبس الثوب ولبسه وتكرر منه عليه فهط فدية واحدة.

الحروال، فلو لبس الثوب أوال  جممم. إذا قدم ما عم نفعه وأخر ما خص نفعه، فالثوب أعم نفعا من

 ؛م لبس الحروال فعليه فدية واحدة ألنه أدخل اخلاص حتت العام، بخلف العكس فعليه فديتان . 

د. من فعل املحظوراا ظانا اإلباحة كمن طاف لإلفاضممة وقد كان سممعى سممعي احلج فظن أنه قد 

ع هذ  ، فطوافه هدر لكن مجيحتلل فلبس اخلف واسممتعطر ؛م تبني له أنه طاف وهو ليس عىل طهارة

 املحظوراا التي اقتحمها فيفدي عنها فدية واحدة.

. رشط اللبس االنتفماع، فمن لبس ؛وبما ؛م تمذكر فرفعه مبارشة فل يشء عليه إال إن انتفع به أو 11

 ترفه.

 . جتب النية إلخراج الفدية وال جيزب إخراجها حية فلبد أن يذبحها مطلها، ويلزم أن تكون من12

األنعام شماة أو بهرة أو بدنة، أو ؛ل؛ة صميعان لسمتة مساكني لكل مسكني مدان، أو صيام ؛ل؛ة أيام 

:  "لهول اهلل تعماىل  اِمل ةر ةر ك  رشمم   ْعُتْم تِْلك  ع  ج  ا ر  ٍة إِذ  ْبع  سمم  اٍم يِف احْل ج  و  ِة أ ي  ؛م  اُم ؛ ل  يم 
ْد ف صممِ ِ ْ جيم  ْن مل  ف م 

  هذ  الثل؛ة.. وهي عىل التخيري بني190البهرة:



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (218)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

ل م   سمم  ْيِه و  ل  ىل  اهللُ ع  وُل اهلل ِ صمم  سممُ :  وحلديث ر  ة  ْعِب ْبِن ُعْجر  اٍم، أ ْو »لك  ة  أ ي  ْم ؛ ل ؛  صممُ ، و  ك  ْأسمم  ْق ر 
اْحلِ

اةٍ  ، أ ْو اْنُسْك بِش  اكنِي  س   35«أ ْطِعْم ِست ة  م 

مزدلفة أو أحرم بعد امليهاا. . ا مدي خيتص برتك واجمب، كطواف الهمدوم أو املبيت بمنى أو 13

وهو واجمب عىل من ترك واجبما. فم ن كمان ا دي معه فيذبحه يف منى وإال فيذبحه يف مكة، واآلن 

 .هذا األمر فهط تدفع الوصوالا وهناك من يتوىل

 .يندب بل . صيام العرشة أيام عىل من تعذر عليه النسك فل جيب يف السبعة أيام التتابع14

إخراج مثل ما صاد أو ما يهاربه من حكمني  م خربة بذلك، أو خيرج قيمة ذلك . جزاء الصميد 15

 اماا ابتداءاا ال يهيم نهداا فالتهييم طعوطعماما مبارشة ويوزع عىل فهراء البلد الذي ارتكب املخالفة فيه 

 هو األصل عند املالكية.

 .والنصف يف املد جيرب يوماا  عن كل مد يوماا  أو عدل ذلك صياماا 

 

 بحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.س 

................................ 

  

                                                           
 رواه البخاري. -35
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 املحارضة اخلامسة عرش:

احلمد هلل رب العاملني وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني ..

 ئت جتعل بفضلك احلزن سهل.اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل وأنت إذا ش

.......................... 

 كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف.

فبدأ املصمنف ببيان قواعد اإليامن ؛م قواعد اإلسملم اخلمس وما يتعلق هبا، فبني أصول الدين مجلة 

 ؛م فصل األول فاألول، واآلن بدأ يفصل يف اإلحسان. 

 يفصلها وهو ما نسميه باللف والنرش املرتب. فعري قواعد اإلسلم مجلة ؛م أخذ

مة فيظن سوءا وقد يسمع كل "تصوف"اليوم أصمبح عندنا اجتاهاا عدة فلعل اإلنسان يسمع كلمة 

فيظن سمموءا، ونحن نهول ليسممت العربة هبذ   "إخوان"فيظن سمموءا وقد يسمممع كلمة  "سمملفية"

العناوين الكبرية إنام احلكم عىل كل فعل باسمتهلل، فل نخلع صك غفران عىل املجموع وال نخلع 

صممك حرممان عىل املجموع، إنام نهول نحن عباد اهلل واملهيا  هو اتباع السممنة والصممحابة معيار 

 أو سلفيا أو غريمها. لذلك، فمن اتبعها فهو موافق سواء تسمى متصوفا 

 فاليوم نتكلم يف التصوف لنعرف مدى موافهة ذلك لسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

والتصموف مبدل  اإلحسمان الذي علمه النبي صمىل اهلل عليه وسملم ألصحابه وهو موافهة الظاهر 

، واليوم والرشعللباطن ال خمالفتهام، فاإلنسمان صاحب السلوك هو من يوافق باطنه ويوافق ظاهر  
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سممنمأت يف خاية هذا الكتاب عىل هذا حتى نتعرف عىل ما فيه وحتى ال ننجر مبارشة عىل املسمممى 

 إجيابا أو سلبا، ألن األسامء ال تل؛ر يف احلكم إنام األفعال هي مادة امليزان يف مدى موافهتها للرشع.

 

 فصل يف التوبة:

 مطلقا وهي الندم.: جتب فورا      رتمجي. وتوبة من كل ذنب 291

 ذا استغفار. ،ونفي اإلرصار: وليتالف ممكنا ،. برشط اإلقالع292

 ظاهر وباطن بذا تنال.يف . وحاصل التقوأ اجتناب وامتثال: 293

 وهي للسالك سبْل املنفعة.    :     . فجاءت األقسام حقا أربعة294

ية، أما يكون هلل تعاىل بسبب املعص يتكلم عن التوبة، وهي الرجوع والندم، ويشرتط يف هذا الندم أن

 أو رشعا فليست توبة. أو ملحاسبته قانوناا  أصابه من ندم عىل رشب الدخان بسبب مري

 فالتوبة البد أن يكون فيها الندم عىل الوقوع يف معصية اهلل تعاىل.

 : أي يرتكب من اجلرم واجلريمة.(من كل ذنب جيرتمقوله )

 الفور وال جيوز تأخريها، والتوبة قد تكون عامة من كل جرم أو : فهي واجبة عىل(جتب فوراقولمه )

خاصممة هبذا الذنب أو ذاك، فيتوب من كل املعايص التي يعلمها أو ال يعلمها، ف ن تاب من بعضممها 

 فهط فليست توبة ألنه الزال عىل نية املعصية، والتوبة من الذنوب عامة واجبة.

 ط، أما رشوطها:فركنها إذن الندم، وما زاد عليه فهو رش
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الذنب اسممتهزاء، فمن يرشممب اخلمر ويهول أتوب إىل اهلل فهو ارتكماب اإلقلع: والتوبمة أ؛نماء  -

 وز.واستغفار  أ؛ناءها ال جي ،، فالتوبة أ؛ناء االقتحام استهزاء، وفيه مهارعة هلل تعاىلمستهزب

 .للذنب أي يعزم عىل عدم العودة (:نفي اإلرصارقوله ) -

 : أي يرد حهوق الغري.(لىف ممكناوليتقوله ) -

: وهذا رشط لكامل التوبة ال لصممحتها، فمن رد احلق ألهله ومل يسممتغفر فل (ذا اسممتغفارقوله ) -

 نهول إن توبته ال تصح إنام هو رشط لكامل التوبة.

: أي اجتناب للمحرماا سممواء يف ظاهر العمل كالزنا وامتثال( اجتناب التهوىحاصممل قوله )و -

وامتثال أيضمما أي أن يهوم بالواجباا ، أو يف باطن العمل كالرشممك واحلسممد والكرب وغري  واخلمر،

والباطنة كاإلخلص هلل تعاىل واحلمد والشمكر والرضمما الصرب، فالتهوى  الصملوااالظاهرة كأداء 

 طاعة وامتثال يف الظاهر ويف الباطن، واجتناب يف الظاهر ويف الباطن.

 ة. وهذا هو أسلوب احلرص.فمنها جاءا األقسام أربع -

 : أي الطالب واملريد لطريق ورىض اهلل تعاىل .(وهي للسالكقوله ) -

 : أي طريق املنفعة لآلخرة.(سبل املنفعةقوله ) -

 

 يكف سمعه عن املآثم.       :        . يغض عينه عن املحارم295

 كذب: لسانه أحرأ برتك ما جلب. ،زور ،نميمة ،. كغيبة296

 يرتك ما شبه باهتامم.             :           بطنه من احلرام . حيفظ297
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 البطش والسعي ملمنوع يريد.يف ويتقي الشهيد:  ،. حيفظ فرجه298

 ما اهلل فيهن به قد حكام.    :            مور حتى يعلم. ويوقف األ299

 .وكل داء ،عجب ،وحسد     :            . يطهر القلب من الرياء311

 لظاهر والباطن:آفاا ا بالتفصيل عنالناظم بدأ 

هنلم "وله تعاىل كه هذا ما يسمى يف اللغة بالتنازع "اجتناب وامتثال يف ظاهر"قال يف البيت السابق 

 .بمعني هألم كتايب أقروأ كتايب فجاء بمفعول واحد لعاملني "اقرأوا كتايب

وهذا صمور  كثرية كالنظر إىل داخل البيوا، أو خصوصية إنسان (: يغض عينه عن املحارم)قال  -

كاألب واألم واحلاكم يعس وله والية  ، إال إن كان مربياا فهذا نظر حمرم متاعأو كسمميمارة أو هماتف 

، كام فعل سيدنا عمر بن اخلطاب ليعرف أهل الرضمر ليسمتهيم حال النا  وتتحهق مصلحة الرعية

 النظر املحرم املعروف كالنظر، هذا زيادة عىل التجسمس عىل بعضهم أم عموم النا  فل حظ  م يف

، وكذلك احلاكم وحهه يف أن يعس البلد ليحفظ مصمملحة الرعية وأمنها ونحوهما األجنبيمةلمرأة ل

 هو.مصلحته وسلمتها ال من أجله 

ين د هصيدة مللها الفحش، أو أقوال تضلل عنك األقوال الفاحشة (يكف سمعه عن املن؛مقوله ) -

اهلل وتصمد عن السمبيل، أو ما فيه السمب والشمتم لصمحابة رسول اهلل أو ؛وابت دينية، فأكف عنها 

سممعي وال أسممعى يف نرشمها ولو ب دانتها ألن علجها كتمها وإغفا ا وال أتناقلها بمشمماركات عىل 

لسنة يف ا األقوال الكاذبة أو املصمادمة للعهيدة أو مشمككةكذلك  ،ل التواصمل ونرشم األخباريسمب

 والرسالة وقد تكون بحسن نية، فلبد من التنبه  ذا ونكف عنه.  



  /drwalidshawish      المرشد المعين البن عاشر شرح           walidshawish.com 

             2102-6-01تاريخ الرفع على الموقع      (203)    بانتظار مراجعة د. وليد شاويش  مسودة نسخة 

 

اهلل ) فيهولعن زيد  يسممألذكرك أخاك بام يكر ، بكل صممور التعبري كمن  يوه (:كغيبمةقولمه ) -

كأن  ع، إال يف احلاالا التي حددها الرشهإشمارة عىل سوء حال ا، فهذ  غيبة ألنه يفهم منها أهن(اديه

 .بدعته أو من معتهد  الباطل الذي يعلنه للغري حتذر من

، فيجائز ما دام البد منه ويهف عند حد التعر فهذاللتعريف به كفلن األعمى أو األعرج  أو يكون

اهر أن تكون يف فاسممق و، أو كأن يهول ظلمني فلن ويروي الهصممة مثلوالتحاكم أو للسممتفتاء 

 إلنسان استثناء من املحرم كام ذكرنا يف األخرضي.وهنا ذكر ما يف ا ،وتكون فيام جاهر فيه

 وهو نهل الكلم بام يدء بني النا  ويفرق بينهم. (:النميمةقوله ) -

 شممهادةهو اخلرب غري املطابق للواقع وهذ  إن كانت يف ولس احلكم فهي و (:زور كمذبقولمه ) -

 زور ملا فيها من أكل أموال النا  بالباطل، وإال فهي كذب. ال

أي كام حفظ سمممعمه عام جلبه الناظم من األ؛ام كالغيبة جلمب( لسممانمه أحرى برتك مما قولمه ) -

 .والنميمة ف ن لسانه أوىل برتكها

، فلعلك جتد من يسممارع للطاعاا لكنه ال اليوم عبادة نادرة وهي (حيفظ بطنه من احلرامقولمه ) -

 يتورع عىل أكل احلرام.

علامء بني واتم بذلك فيرتك ما فيه اختلف بني ال ك ما فيه شبهةشبه باهتامم( أي يرت يرتك ماقوله ) -

 احلل واحلرمة، والشبهة للعامي بسبب اختلف العلامء، أما شبهة العلامء فسببه اختلف األدلة.

 الفواحش.كل من ( أي حيفظ فرجهقوله ) -
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   36أي الشاهد وهو اهلل تعاىل. (ويتهي الشهيدقوله ) -

: أي يف قوتك ويف سممعيك عليك أن تتهي اهلل يف األمور (ريدييف البطش والسممعي ملمنوع قوله ) -

 املمنوعة بأخذها أو تناوله أو السعي إليه.

 الشممبهة ف نه يعرف، أما يف فيه : أي ال يهتحم أمرا وهو ال يعلم حكم اهلل(ويوقف األمورقولمه ) -

 م اهلل تعاىل.يتوقف حتى يعلم حكف اليهني، أما هناحكم اهلل وقد التبس عليه األمر فيرتك الشبهة إىل 

: والرياء هو أن يهصممد املنزلة يف قلوب النا ، فتكون له مكانة يف (يطهر الهلب من الرياءقوله ) -

النا ،  مامأيرام صملته وصدقاته، وهذا علمته تكثري اخلري كأن قلوهبم بأن يرام خصمال اخلري 

 ها يف خلواته.لالبا مدحهم ويهلكأن يطيل العبادة عند النا  ط

 كر  النعم عىل الغري ويني زوا ا وعادة ما تكون يف النعم الظاهرة عجب(: احلسممد حسممدقوله ) -

هو إعجاب املرء بالنعم التي أنعم اهلل هبا عليه بأن يركن فالعجب كاملال والولد والعلم ونحوها، أما 

ا سبحانه هالأن ينسبها إىل موجيب عليه ن اهلل وحد ، وإليها وينسمى من أنعم هبا، فام بنا من نعمة فم

 .عياذاا باهلل وتعاىل، ف ن أ؛را النعم يف صاحبها بالتعايل عىل النا  صارا تكربا

منها مجيعا واالبتعاد عنها، وهو يذكر  التخيلجيب األخرى التي أدواء الهلب داء( أي وكل قوله ) -

ألنه يف مراحل الطلب األوىل وهي منهجية تأليف عميهة وعبهرية وقد أنتجت  األدواءأسمماسممياا 

، فيعلم احلق أوال ؛م يعلم وهكذاالعلامء ألهنا تدرجت معه األمور األسمماسممية ؛م األكرب ؛م األكرب 

وال يبمدأ بمالفروق واخللفاا بني الفرق واملناهج، وال ينبغي تعليم  ،التفماصمميمل وخلف العلامء

مراحلهم األوىل مثمل همذ  األمور قبمل أن يعرفوا احلق ويرتسممخوا فيه وجيمعوا مذهبا  الطلب يف

                                                           
)الشهيد( من أمساءه جل جالله وهو على وزن فعيل مبعىن اسم الفاعل أي )الشاهد( كأمري مبعىن آمر، وغالبا إن كان الفعل  -36

منه على وزن )فعيل( فإنه يكون مبعىن اسم الفاعل، وإن كان متعديا إىل مفعول فما كان منه على وزن )فعيل(  الزما فما كان
 فإنه يكون مبعىن اسم املفعول كغسيل وطبيخ مبعىن مغسول ومطبوخ .
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ل إىل ما يعرف بالرتجيح والنهد البناء بحجة لوبعينه بأصمموله وقواعد  وضمموابطه، ألن ذلك سممي

الرأي والرأي اآلخر يف الوقمت المذي مل يعرف الطمالمب فيمه رأيما معينما حتى ينماقش اآلخر، إنام 

بناء العهلية الصماحلة عىل منهج علمي صمحيح منضبط مهعد له ال عىل الرأي وا وى الصمواب هو 

 ووجهاا النظر.

 

 حب الرياسة وطرح اآليت.      :      . واعلم برن أصل ذي اآلفات311

 . رأس اخلطايا هو حب العاجلة: ليس الدوا إال يف االضطرار له.312

 

قال هو حب الدنيا ، اجلوارحواء أمراي الهلب أو سممواألدواء اآلن يتكلم عن رأ  هذ  األمراي 

فيغري دينه ليبهى وجيها ومهدما عند النا ، فحب الرياسة وترك اآلت أي ما عند اهلل والرياسمة فيها 

 هو رأ  املشكلة، لذا فاحلل والعلج تربويا .يف األخرة تعاىل 

فتهدم  ،رشع اهلل هو املهدممطلوب لكن أو املايل فحب العاجلة من حتسممني املسممتوى االقتصممادي 

، فالبعض حتركه العوامل االقتصممادية بغض النظر عن الرشممع األوامر الرشممعية واجتناب النواهي

 .نسأل اهلل أن يصلحنا مجيعاا 

: فالعلج هو الشمعور باالضطرار هلل  واالفتهار له ف ذا كان (ليس الدواء إال يف االضمطرار لهقوله )

فية فمن الذي سيجرد  منها؟ الذي سيجرد  وخيلصه منها هو اهلل تعاىل اإلنسان حتركه الشهواا اخل

 والشعور باالفتهار واالحتياج له سبحانه.
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 فصل صحبة الشيخ املريب

 . يصحب شيخا عارف املسالك: يقيه يف طريقه املهالك.313

ْذكره اهلل إذا رآه314  ويوصل العبد إىل مواله.          :          . يم

البد من صممحبة شمميخ عامل بالواجباا واملناهي ليوجهه وفق رشع اهلل، ويبني له احللل  اآلن يهول

 واحلرام، ونحن اليوم نعاين من النهص يف هلالء الذين جيمعون بني العلم والرتبية.

فالشيخ يهيه املهالك بتحذير  من املحرماا ويبرص  بام جيب هلل، ال لتهديس الشيخ واحللل ما أحل 

ا حرم ال، هذا ليس من منهج أهل السممنة، إنام الشمميخ هو الذي رأيت حاله ذكرك باهلل، واحلرام مم

فحاله يغنيك عن مهاله، ال كمن يهول إذا رأيت شميخك يرشممب مخرا فهو ينزل يف بطنه عسل فهذا 

ليس التصموف السمني، إنام التصموف السمني هو ما يظهر فيه الشمميخ ملتزما بالرشع ف ن خرج عن 

 .خرج عن كونه شيخاا حدود الرشع 

طاعته ووال يدلك عىل خدمته هو  ،و يمدلمك عىل اهلل بفعلمه وأمر  فتكون متهلبا يف خدمة طاعة اهلل

 فيكون الشيخ حارضا يف ذهن التلميذ ويف صلته . 

 

 . حياسب النفس عىل األنفاس: ويزن اخلاطر بالقسطاس.315

 حه به يوايل.والنفل رب    :       . وحيفظ املفروض رأس املال316

 والعون يف مجيع ذا بربه.           :      . ويكثر الذكر بصفو لبه317
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 ويتحىل بمقامات اليقني.     :     . جياهد النفس لرب العاملني318

 حمبة. ،رضا ،توكل ،توبة: زهد ،وصرب ،شكر ،رجا ،. خوف319

 

، وإن نفسمه إن قرصما مل قرصااآلن يتكلم عن حالة حماسمبة النفس عىل األنفا ، فينظر يف حال 

والبد من اخللوة مع النفس كل يوم وهذا يوصممل إىل حتسممن  ،فيحاسممبها اآلن ،جتاوزا مل جتاوزا

يدقق  أي (بالكحر والضم)بالهسطا  حتى عىل خواطرها فيحاسمبها ، احلال وتهدم نحو األحسمن

 ع ال ميزان اخللق.يف حماسبتها أي بميزان الرش

رك واملعايص خسممائر، وت، واألرباح هي النوافل فيسممتزيد منها، الفرائض وحيفظ رأ  املال وهو -

 هذا أسلوب التجسيد والتمثيل يف الرتبية.خسارة، فالفري 

تخلص هلل ، ويصممفو ويحني ذكر  ربه قلبهالنية يف أي ب خلص  (:ويكثر الذكر بصمموف لبهقوله ) -

ل هو الذكر واملراقبة، وهو عبادة دائمة يف ك رب العاملني، فالعباداا بأنواعها تنتهي والذي ال ينتهي

 وقت وتطهري يف كل وقت .

نفسممه  يغلب أن أن يهدر  اهلل تعاىل فل يهدر من دونفل يهمدر  (:العون يف مجيع ذا بربمهقولمه )و -

 .بل ب عانة اهلل واالفتهار إليه بنفسه

فلبد من مداومة اإلنسممان حياا  ما دامال ينتهي  اجلهاد وهذا (:جياهد النفس لرب العاملنيقولمه ) -

 ذلك.

يكون هنا احليل وأي حييل قلبه كام يتحىل أحدنا بثيابه ومتاعه،  (:حيل بمهمامماا اليهنيتويقولمه ) -

هي صدق اإليامن باهلل والرجاء به، واخلوف منه والصرب والتوبة والرضا والتسليم بمهاماا اليهني و
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اصممطلحا هو عدم احتفال الهلب بالدنيا، وإن كانت والزهمد لغمة اإلعراي، و، هلل رب العماملني

المدنيما يف اليد، فهد يكون الغني زاهدا وقد يكون الفهري ليس بزاهد، وليس الزهد فهط بالتهشممف 

والتهلمل وتركها بالكلية، إنام بأن ينظر اهلل تعاىل لهلبك فل جيد  حافل بالدنيا وأهنا عري زائل وأن 

ي يد  باذال له لوجه الذ يف عندها يكون املال ،اهلل من الوعد الصممادق يف الهلمب اليهني عىل مما عند

أغنا  وال يرى غري املنعم، والزهد يكون يف االسمتهلك ال يف االنتاج فينتج اإلنسان كثريا ويستهلك 

 قليل.

 

 . يصدق شاهده يف املعاملة: يرىض بام قدره اإلله له.311

 ه خال من قلبه.. يصري عند ذاك عارفا به: حرا وغري311

 : حلرضة القدوس واجتباه.   . فَحبه اإلله واصطفاه312

بادة، والع يف الطاعةويف املعاملة فيصممدقه اهلل تعاىل، ينظر إليه وهو هنما يصممدق مع من يشممهمد  و

 فريىض بام قدر اهلل له من مال أو علم فلبد من أن يرىض بام قدر اهلل تعاىل ألن احلكمة فيه ؛ابتة.

ف ن حصمل ما سبق أن ذكر  من موافهة الباطن للظاهر، والتحيل بمهاماا اليهني والصدق يصري  -

 عندها عارفا باهلل تعاىل، وهو من خيربك حاله عن قلبه وباطنه ال خمالفة الظاهر للباطن. 

 ويكون عندها حرا بتجرد  من حظوه نفسمه ونوازعها ورغباما ويصبح قادرا عليها، وخيلوا غري -

فوق حب اهلل ورسوله ورشعه، عندها أي عند فراغ الهلب وسلمته من أدوائه  فل حب من قلبه هللا

شهاداا بأحبه اإلله واصطفا  ألنه أصبح حمبا هلل وفرغ قلبه من األغيار، فليس املسمممألة بالتمني وال 

 الطوية.إنام بام نهدم من عمل بني يدي اهلل وبام يعلمه اهلل يف التزكية من فلن وفلن 
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 اخلاُتة:

 . ذا القدر نظام ال يفي بالغاية: ويف الذي ذكرته كفاية .313

 مع ثالثامئة عد الرسل.  :         تصل ة. أبياته أربْعة عرش314

 . سميته باملرشد املعني: عىل الرضوري من علوم الدين.315

 : من ربنا بجاه سيد األنام.   . فرسرل النفع به عىل الدوام316

 قد انتهى واحلمد هلل العظيم: صىل وسلم عىل اهلادي الكريم.. 317

 هذ  خاية املسك.

 يتكلم عن نظمه فهال:

: فالهدر بدل ألنه بعد اسممم إشممارة، قال هذا ليس ما يفي بالغاية من تفصمميل وتتبع لكل (ذا الهدرُ )

اإليامن وقواعد يشء، لكن فيه كفاية من بيان أسمماسممياا املوضمموع من قواعد اإلسمملم وقواعد 

 فمرد الكتاب إىل الدين وذكر فيه قواعد  الكربى.، اإلحسان

بتسممكني الباء وهي لغة، وجاءا أبياته عىل عد الرسممل أي ؛ل؛امئة عرشممة(: أبياته أربْعة )قمال  -

 .وأربعة عرش

 : أي الذي يرشد إىل احلق املعني عىل العمل به.(باملرشد املعني قوله )سميته -
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أي الرضموري يف التكليف الذي ال يسمع املسلم تركه وال يستغني عنه، الرضموري(:  قوله )عىل  -

 لذا البد من تعلمه وتعليمه.

 : وعليه فالدين قواعد جتسدا يف اإليامن واإلسلم واإلحسان. (من علوم الدينقوله)  -

صول ث أفهو عري الكيل وقسمه إىل ؛ل، املوضموع بجوانبه وهذا من براعة التأليف شمملوهبذا 

 كبرية وهي اإليامن واإلسلم واإلحسان، ؛م فصل كل واحدة منها، ؛م قال لك هذا هو الدين.

 وها نحن من ؛مراا دعوته نجلس بعد أكثر من أربعة قرون (:فأسممأل النفع به عىل الدوامقوله ) -

 ونتدارسه، وهذا هو نتاج وعلمة اإلخلص. بنظمهننتفع  من وفاة املللف رىض اهلل عنه

 يسأل ذلك من ربه تعاىل مستشفعا بمهام وقدر سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم عند  .  -

 : فختم بحمد اهلل عىل ما وفهه به من نظم.(قد انتهى واحلمد هلل العظيم )؛م قال -

وصىل عىل سيد اخللق سيدنا حممد ا ادي الذي ادي إىل احلق، الكريم الواسع يف العطاء والرمحة  -

 هلل تعاىل. صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.لعباد ا

 

ونسمأل اهلل تعاىل أن ينفعكم وينفع بكم. سمبحانك اللهم وبحمدك نشمهد أال إله إال أنت نستغفرك 

 ونتوب إليك.
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