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 )املتن(

 وتتمة له قال: والثاين دخول الوقت.

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل احلممممد هلل رب العمماملنيهلل والىلممم ة والسمم م عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

يبمممممني ل مممما أمكمممممام التمممميممهلل وتكلم ممممما نحمممممن    -رمحممممه اهلل-مممممااال املىلممممم   

بمممدأ    -رمحمممه اهلل-همممذا البممماب وعمممن مقدماتمممههلل واملىلممم   المممدرس السمممابق عمممن 

بمماب التمميمم بممذكر صممفة التمميممهلل ونحممن قل مما أإ الىلممفة ت قسممم    قسمممني: صممفة 

 كاملهلل وصفة  جزاءهلل وبي ا ذلك.

ثمممم عاممم  املىلممم   عمممىل ذلمممك بمممذكر الرشممما ح التممم  ي ب ممم  أإ توجمممد متممم  

العجممز عممن اسممتعامل  جيمموا لإلنسمماإ أإ يتمميممهلل وتكلم مما عممىل الرشمم  األول: وهممو

املممماءهلل وقل مممما: العجممممز عممممىل قسمممممني:  ممممما عجممممز مكممممم هلل كحممممال املممممري    عممممدم 

قدرتممه عمممىل اسممتعامل املممماءهلل أو عجمممز مقيقمم هلل كاملسمممافر   فقمممد  املمماءهلل وبي ممما همممذ  

 األمكام.

 )املتن(

الثاين: دخول الوقت ف  يتيمم لفريضة قبل وقتها وال ل افلة   وقت ال ه  

 ع ها.

 )الرشح(



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            11رشح كتاب عمدة الفقه )

 

من المفرغ فيجب اإلعتماد  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلمعلى التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

3 

: الرشمم  الثممماين المممذي البممد أإ يتممموفر متممم  جيممموا -رمحمممه اهلل-قممال املىلممم   

)دخممول الوقممت فمم  يتمميمم لفريضممة قبممل وقتهمما وال ل افلممة   وقممت التمميمم قممال: 

 .ال ه  ع ها(

املسممةلة هممذ  يسممميها الفقهمماء بممدخول الوقممت بال سممبة للتمميممهلل مممث :  نسمماإ 

سممماعة الثانيمممة عرشمممهلل فممم ذا كممماإ أراد أإ يىلمما الرهمممرهلل ووقمممت الرهمممر يمممدخل عممىل ال

مريضا أو كاإ ليس له ماءهلل ف  جيوا له أإ يتيمم عىل الساعة العمارشة فيقمول: أنما 

أتمممميمم وأنترممممر متمممم  أصمممما الرهممممرهلل ملمممماذا  قممممال: ألنممممه يشمممم     التمممميمم دخممممول 

 الوقت.

واملسةلة هذ  حتتاج    تركيزهلل خاصة   المدليل المذي اسمتوجل ذلمكهلل اهلل 

ممممم ةذ }  اآليمممممة قمممممال:  - سمممممبحانه وتعممممما– مممممُتم   ذَ  الىلن يَن آَم ُممممموا  ذَذا ُقم  مممممذذ َممممما الن َيممممما َأال

ممممُلوا  سذ [ يع مممم : رش    الو مممموء: القيممممام    الىلمممم ةهلل ثممممم قممممال   6]املا ممممدة:{َفاغ 

ُموا }هنايتها:   [.6]املا دة:{َفَلم  ََتذُدوا َماًء َفَتَيمن

ممهلل يع ممم : اانسممماإ ال هبمممذ  اآليمممة يوجمممد رشءممماإ للو ممموءهلل ورشءممماإ للتمممي 

يَن آَم ُممموا  ذَذا }جيممموا لمممه أإ  يتو مممة  ال بعمممد دخمممول الوقمممتهلل ألنمممه قمممال:  مممذذ َممما الن َيممما َأال

مممممُلوا ُوُجممممموَهُكم   سذ ممممم ةذ َفاغ  مممممُتم   ذَ  الىلن [ يع ممممم : ال تتو مممممة  ال بعمممممد 6]املا مممممدة:{ُقم 

دخمممول الوقمممتهلل وكمممذلك   التممميممهلل لكمممن جممماءن السممم ة وبي مممت عمممىل أإ الرشممم  

أنممه قممال:  ال بمم  ا مفقممود   مممق الو مموءهلل جمماء   السمم ن ب سمم اد مسممن عممن هممذ

 ذا  ال بم  "كماإ : وقمال الىلمحا   «أمرن بالو وء ع د القيام لكل ص ة»
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يع ممم :   بدايمممة  قمممام    الىلممم ة تو مممةهلل كممماإ عمممىل ءهمممارة أو لممميس عمممىل ءهمممارة"

ال يتو ممة للرهممر  الترشمميع كمماإ اانسمماإ ال يتو ممة  ال بعممد دخممول الوقممتهلل يع مم :

  ال بعد الزوالهلل وال يتو ة للعرص  ال بعد دخول وقت العرص.

صممىل ث ثممة صمملوان بو مموء وامممدهلل و   ال بمم    غممزوة اد ممدت ثبممت أإ 

كممذلك صملوان بو موء وامممدهلل فه ما ثبممت عمىل أإ األمممر  ال بم  فمت  مكمة صممىل 

 بدايمممممة األول نسمممممخ وهمممممو: أنمممممه جيممممموا الو ممممموء ولمممممو   يمممممدخل الوقمممممتهلل يع ممممم :  

 الترشيع كاإ الو وء ال يىل   ال  ذا دخل وقت الىل ةهلل ثم نسخ هذا احلكم.

ءيمل ملمما نسمخ احلكممم   الو مموءهلل همل يتبعممه التمميمم أو أإ التميمم يبقمم  عممىل 

مممثلام قممال –األصممل  فجمهممور الفقهمماء الممذين هممم: املالكيممة والشممافعية واحل ابلممة 

: التمممميمم يبقمممم  عممممىل األصمممملهلل فمممم  -املىلمممم   جيمممموا التمممميمم  ال بعممممد دخممممول  قممممالوا

  اآليمةهلل همذا المذي  -سمبحانه وتعما –الوقتهلل والدليل عىل ذلمك همو: قمول اهلل 

 قدم ا .

رمحممممممة اهلل عممممممىل –خيممممممال    هممممممذ  املسممممممةلة اامممممممام أبممممممو م يفممممممة واألم مممممماف 

أبو م يفة يقول: أنا ال أش   الوقتهلل و نام أقول: التيمم مكممه مكمم  -اجلميع

جيممممموا للمتو ممممم  أإ يتو ممممة قبمممممل دخمممممول الوقمممممتهلل فكمممممذلك الو مممموءهلل فكمممممام أنمممممه 

 املتيمم جيوا له أإ يتيمم قبل دخول الوقت.

ملا تكلم عمىل همذ  املسمةلة قمال:  إ تميمم بعمد  -رمحه اهلل–يقول اامام أمحد 

دخممول الوقممت فهممو أمممل  اهلل ولكممن القيمماس عممىل أإ التمميمم مثلممه مثممل الو مموءهلل 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            11رشح كتاب عمدة الفقه )

 

من المفرغ فيجب اإلعتماد  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلمعلى التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

5 

الممدليل   اشمم ا  الوقممت انشمماء التمميممهلل  يع مم : متمم  اامممام أمحممد   يسممتقم لممه

هلمممممذا قمممممول ااممممممام أبمممممو م يفمممممة   همممممذ  املسمممممةلة قمممممويهلل واختمممممار  غممممم  واممممممد ممممممن 

وهمم  –املحققمنيهلل عمىل أإ التميمم ال يشمم   فيمه دخمول الوقممتا ألإ همذ  العبمادة 

بث ثمممة أسمممامءهلل نجمممد أإ  وال بممم   -سمممبحانه وتعممما –سمممامها اهلل  -عبمممادة التممميمم

يًدا َءي ًبممممما}: التمممميممهلل وقمممممال: -سممممبحانه وتعممممما –  اهلل التمممميمم سمممممام ُممممموا َصمممممعذ  {َفَتَيمن

كممممممام   سمممممم ن أ  داود  : و مممممموءاهلل قممممممال ال بمممممم  ال بمممممم  [هلل وسممممممام  6]املا ممممممدة:

الىلمعيد الايمل و موء املسملم و إ »قمال:  وال مذي ب س اد صحي  أإ ال ب  

وجمممماء   احلممممدي  التمممميمم: و مممموءهلل  فسممممم  ال بمممم   «  جيممممد املمممماء عرشمممم سمممم ني

 .«الىلعيد الايل ءهور املسلم»قال:  اآلخر كذلك   الس ن أإ ال ب  

هلل الو ممموءهلل وبلفممم  التممميمم: بلفممم  التممميمم جممماء   الرشمممس بث ثمممة أسمممامءفممم ًذا 

هلل فممام كمماإ كممذلك نممزل م زلممة الو مموء مممن اميممع الىلممفانهلل فكممام أإ الاهمموروبلفمم  

عممممىل أصمممم  -لتمممميمم نقممممول الو مممموء جيمممموا لممممه أإ يتو ممممة قبممممل الوقممممتهلل فكممممذلك ا

عىل أنه ال يش   للتيمم دخول الوقمتهلل و نمام همو  -األقوال وهو قول أ  م يفة

 مكمه مكم أصله الذي هو الو وء. 

)الثاين: دخول الوقمت فم  يتميمم لفريضمة قبمل : -رمحه اهلل-فقال املىل   

اد أإ هلل نحن رضب ا مثالهلل مث :  نساإ استيق  لي  قبل ءلموس الفجمرهلل وأروقتها(

يذهل    املسجدهلل وكاإ عليه عمذر   أنمه جيموا لمه أإ يتميممهلل فقمال: أنما أتميمم   
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البيممت وأذهممل أنترممر متمم  يمم ذإهلل ف قممول لممه عممىل قممول اجلمهممور: الهلل و نممام ت ترممر 

 مت  يدخل الوقت ثم ت ش  تيمام ثم تىلا فيه.

هلل اآلإ تكلم ممممما عمممممىل )وال ل افلممممة   وقمممممت ال هممممم  ع همممما(ثممممم قمممممال املىلممممم  : 

فمممل هلممما مكمممم الفمممرا   أم ال  قمممال املىلممم  :  فممملهلل همممل ال وا الفمممرا  هلل بقممم  ال وا

 نعمهلل ال افلة تتبع الفريضةهلل  ال أنه قال: وال افلة ال يتيمم هلا   وقت ال ه .

عممممىل األوقممممان  - إ شمممماء اهلل–سمممموف يممممتكلم املىلمممم     أبممممواب الىلمممم ة  

عمممىل اااممممالهلل أو  امل هممم  ع هممماهلل واألوقمممان امل هممم  ع هممما هممم :  مممما  سمممة أوقمممان

ث ثممممة عممممىل التفىلمممميلهلل فاألوقممممان امل همممم  ع همممما التمممم  جمممماءن   الىلممممحيحني: أإ 

هنمم  عممن الىلمم ة مممن بعممد الفجممر    أإ تالممع الشمممسهلل وع ممد الممزوالهلل  ال بمم  

وبعممممد العرصمممم    أإ ت ممممرب الشمممممسهلل هممممذ  ث ثممممة أوقممممان م همممم  ع همممماهلل وسمممموف 

 نفىلل الك م عىل هذ  املسةلة. 

 افلمممة  ذا أراد اانسممماإ أإ ي شممم ها وأراد أإ يتممميمم هلممماهلل البمممد قمممال املىلممم  : ال

أال يقمع التميمم   همذا الوقمت امل هم  ع ممههلل مثمال: اانسماإ دخمل ممث     املسممجد 

قبمممممل الضمممممح هلل فمممممةراد أإ يىلممممما صممممم ة الضمممممح هلل فقمممممال: أنممممما أتممممميمم وأدخمممممل    

وا املسجد وأجلمس متم  يمدخل وقمت الضمح  وأصما ال افلمةهلل ف قمول لمه: ال جيم

لمممك ذلمممك ألإ التممميمم يتبمممع الفريضمممةهلل فكمممام أإ همممذا الوقمممت لممميس بوقمممت صممم ةهلل 

فكمذلك همو لميس بوقمت تميمما ألإ التميمم يتبمع الىلم ة   ال افلمةهلل هلمذا املىلمم   
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)الثاين: دخول الوقت ف  يتيمم لفريضة قبل وقتها وال ل افلة قال:  -رمحه اهلل-

 .  وقت ال ه  ع ها(

 )املتن(

 ف إ تيمم ل افلة   يىلل هبا فر ا. الثال : ال ية

 )الرشح(

ا التميمم:  )الثال : ال ية(: -رمحه اهلل-قال املىل    الرش  الثالم    جموا

هممممو ال يممممةهلل ونحممممن تكلم مممما عممممىل ال يممممة   تعريفهمممماهلل و  رشوءهمممماهلل و  أركاهنمممما   

 الدروس السابقة.

هلل وتكلم مما ال يممة رش    التمميمم باتفمماتهلل ونحممن تكلم مما عممىل ال يممة   ال سممل

ال  -رمحمه اهلل-عىل ال ية   الو وءهلل وقل ا: خال  ه اك أبمو م يفمةهلل فمةبو م يفمة 

فممممق أبممممو  يشمممم   ال يممممة   الو مممموءهلل وال يشمممم ءها   ال سمممملهلل لكممممن   التمممميمم يوا

 م يفةا ألإ التيمم عبادة غ  معقولة املع  .

 :العبادان ع د الفقهاء قسمني

احلكممممممة التممممم  بسمممممببها رشعمممممت همممممذ  يع ممممم : نعمممممرف  عبمممممادة معقولمممممة املع ممممم 

العبادةهلل مثل: ال فقان عىل الزوجانهلل ومثمل: قضماء المديوإهلل أو العمدةهلل فهمذ  قمد 

علم ممما سمممبل ترشممميعهاهلل فممم ذا علم ممما سمممبل الترشممميع ه ممما يسمممقح مكمممم ال يمممة وهمممذا 

 باتفات.
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هلل فيشمم   هلمما ال يممةهلل فمممث : التمميمم العبممادة غمم  معقولممة املع مم أممما  ذا كانممت 

اإ المممم اب ويضمممعه عمممىل وجهممممه وعمممىل يديمممههلل فمممم ًذا همممذا غممم  معقممممول يةخمممذ اانسممم

املع  ا ألن ما ال نعمرف احلكممة   ذلمكهلل و إ ك ما نجمزم بوجمود احلكممة   ذلمكهلل 

 وجهل ا باحلكمة ال يقتيض سقوءها.

والفقهممممماء يمممممممبوإ مثممممممال   ذلممممممك:  ذا رأ  ممممما أإ  نسمممممماإ مممممممث  ال يكممممممرم  ال 

 -ونحن ال نعمرف ايمدا–أكرم ايدا من ال اس  الفقهاءهلل   يوم من األ ام وجدنا 

فامذا نست تج نحن  نست تج أإ ايمدا فقيمها ألإ عمادة ذلمك الرجمل أنمه ال يكمرم  ال 

الفقهممماءهلل فكمممذلك رب العممماملنيهلل كمممل مممما رشعمممه ل ممما فهمممو حلكممممةهلل فممماألمور التممم    

سممبحانه –نفقممه فيهمما مكمممة ف ن مما نردهمما    األصممل والعممادة التمم  جممرن ع ممد اهلل 

لعبمماد  رشعممه حلكمممةهلل  -سممبحانه وتعمما –ونقممول: كممل عء رشعممه اهلل  -تعمما و

ء علم اها أو   نعلمها.  سوا

: رش  التمميمم: ال يمةهلل الممدليل عممىل ذلممك الكتمماب -رمحممه اهلل-فقمال املىلمم   

ممممنَي َلممممُه }: -سممممبحانه وتعمممما –والسمممم ةهلل قممممال اهلل  لذىلذ َ ُه  َن ُبممممُدوا ا ممممُروا  ذالن لذَيع  َوَممممما ُأمذ

ينَ الممم  نمممام األعمممامل بالإمممانهلل و نمممام لكمممل اممممر  مممما »: ال بممم  [ وقمممال 5]البي مممة:{د 

فمن تميمم ونموى بتيمممه اسمتبامة الىلم ة صم  تيمممههلل وأمما ممن تميمم ممن  «نوى

 غ  نية ف  يىل  تيممه.

 )املتن(

 ف إ تيمم ل افلة   يىلل هبا فر ا.
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 )الرشح(

أإ يىلما ال افلمة التم  هم :  مثال ذلك:  نساإ مث  عىل الساعة العارشة أراد

فتميمم وملما أراد أإ يىلما الضمح  تمذكر أنمه مما صمىل  -وكاإ عىل عمذر–الضح  

الىلممب هلل فقممال: أنمما اآلإ أصمما الىلممب هلل هممل جيمموا لممه أإ يىلمما الىلممب   نقممول لممه 

عممىل قممول املىلمم  : ال جيممواا ألنممك تيممممك تيممتممه مممن أجممل نافلممةهلل وأنممت اآلإ 

 ممعيفة عممن الفريضممةهلل هلممذا الفممرا   ال تممدخل  تريممد أإ تىلمما فريضممةهلل وال افلممة

)ال يمة فم إ تميمم ل افلمة   يىلمل : -رمحه اهلل- من ال وافلهلل فلهذا قال املىل   

 .هبا فر ا(

 )املتن(

فممل متمم   و إ تمميمم لفريضممة فلممه فعلهمما وفعممل ممما شمماء مممن الفممرا   وال وا

 خيرج وقتها.

 )الرشح(

د أإ يىلما صم ة الرهمر فتميمم  ذا تيمم اانساإ لفريضةهلل مث : اانساإ أرا

فممل الرهممرهلل فقممال املىلمم  :  وصممىل الرهممرهلل ثممم أراد أإ ي شمم  ال افلممة التمم  همم  نوا

جيمموا لممه ذلممكا ألإ الىلمم   ي ممدرج حتممت الكبمم هلل والسمم ة ت ممدرج حتممت الفريضممةهلل 

 نممام األعممامل بالإممانهلل و نممام لكممل امممر  ممما »: وهممذا كلممه مب مما  عممىل قممول ال بمم  

 .«نوى
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ى بتيممه فريضمة فجماا أإ تمدخل السم ةا ألإ السم ة تابعمةهلل لكمن فهذا  ذا نو 

)و إ تميمم  إ نوى بتيممه نافلة   جيز له أإ يىلا به فريضمةهلل هلمذا قمال املىلم  : 

فممل( فممل مثل مماهلل لفريضممة فلممه فعلهمما وفعممل ممما شمماء مممن الفممرا   وال وا هلل مثممال ال وا

قممول لممه: جيمموا لممك يع مم :  نسمماإ أراد أإ يىلمما الرهممر بتمميممهلل بعممد صمم ة الرهممر ن

 أإ تتيمم.

مثال ذلك: ع دنا مثالني  )وفعل ما شاء من الفرا  (لكن يقول املىل  : 

يمكممن أإ يىلممدت عممىل قممول املىلمم   ه مماهلل مممث :  نسمماإ كمماإ مسممافرا وجيمموا لممه أإ 

فممم ذا قمممدم وصمممىل الرهمممر ممممع العرصمممهلل أو  -ممممث  الرهمممر ممممع العرصممم–يىلممما اجلممممع 

يجموا لمه ه ما   همذ  احلالمة أإ يىلما بتميمم أخر وصىل الرهر ممع العرصم ه ماكهلل ف

وامممد فر ممنيا ألإ الفممرد ه مما داخممل   وقممتهلل والرهممر والعرصمم يشمم كاإ   

 أول الوقت و  آخر الوقت.

)و إ تمممميمم لفريضممممة فلممممه فعلهمممما وفعممممل ممممما شمممماء مممممن فلهممممذا قممممال املىلمممم  :  

 نسمماإ   مالممة اجلمممع بممني الىلمم ةهلل أو   مالممة قضمماء امل سمميةهلل مممث :  الفممرا  (

اسمممتيق  عمممىل السممماعة الواممممدة ومممما كممماإ صمممىل الىلمممب هلل فممم ًذا عليمممه الفجمممر قضممماء 

وعليه الرهر أداءا ألإ الرهر   وقته لكن الىلب  خرجهلل فم إ كماإ   همذ  احلالمة 

 جاا له أإ يىلا ك  الفريضتني بتيمم وامدا ألإ الوقت قد دخل.

فله فعلها وفعل )و إ تيمم لفريضة واآلإ سوف يتكلم املىل   ألنه قال:  

فل مت  خيرج وقتها(  .ما شاء من الفرا   وال وا
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ع مممد – ذا خمممرج وقمممت الىلممم ة بامممل التممميمما ألإ التممميمم بقممم  عمممىل األصمممل 

وأنمه ال جيموا التميمم  ال بعمد دخمول الوقمتهلل فم ذا خمرج الوقمت سموف  -املىل  

يباممل التممميمم وأتممماج أإ ي شمم  تممميمم جديمممد للىلممم ة التمم  دخمممل وقتهممماهلل وسممموف 

 م املىل   عىل ذلك.يتكل

 :....  الاالل

:  يهلل لكن أالإ ملما دخمل وقمت الرهمر أصمب  التميمم   مقمه للرهمرهلل الشيخ

وأصب  الىلب  قضاءهلل يتيمم للرهر لكن ال ي ب م  لمه أإ يىلما الرهمر  ال بعمد أإ 

يىلمما الىلممب ا ألإ ال تيممل بممني الفممرا   واجمملهلل هلممذا جمماء   الىلممحيحني أإ 

اكمممما ل مممما »  أمممممد ال ممممزوان قممممال لممممب ل:  مهلل ال بمممم    ال ممممزوة ملمممما نمممما ال بمممم  

يع ممم : نحمممن متمممةخرين اآلإ مكمممن  ذا نم ممما مممما نت بمممههلل فمممابق أنمممت مسمممتيق   «الليمممل

مت  يالع الفجمر وأ قر ماهلل فمب ل نمام واجلمي  كلمه نمام لشمدة التعملهلل فقمال عممر 

-بن ادااب: واهلل ما أ قر ا  ال ممر الشممسهلل وكماإ أول ممن اسمتيق  همو عممر 

اهلل –فلمام اسمتيق  عممر فمزسهلل فبمدأ يكم   -نرر اجلي  كله ما فات لىل ة الىلب ا

 ذا كمماإ نمما ام ال ي ب مم   ا ألإ ال بمم  وممما أراد أإ يمموق  ال بمم   -أكمم  اهلل أكمم 

وممم ا ألإ ممما رآ  األنبيمماء بىلممفة عامممة   امل ممام فهممو  أإ يمموق ا ألإ نمموم ال بمم  

َ َمامذ َأين  }ا قمال عمىل  بمراهيم  مماذ -سمبحانه وتعما –وم هلل هلمذا اهلل   ذين  َأَرى  ذ امل 

َبُحمَك  [هلل ليسمت رييما   امل مام أهنما ملممهلل الهلل و نمام همذا ومم  102]الىلمافان:{َأذ 

 يوم   ليه فيه.
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: -ه مما مكمممة نريممد أإ نممذكرها–فبعممد ذلممك  ال بمم  فلممام بممدأ يكمم  اسممتيق  

 «يممه كممام اممد  املممرأة صممبيهالقممد جمماء الشمميااإ    بمم ل وبممدأ اد»: قممال ال بمم  

التهد ممممة ع ممممد العممممرب: هممممو أإ تمممممب املممممرأة عممممىل صممممبيها هكممممذا متمممم  ي مممماما ألإ 

الذبمممذبان همممذ  َتعمممل نممموس ممممن امل  ممماءيس   المممدما  في مممامهلل فجممماء الشممميااإ    

 ب ل فبدأ اديه مت  نام.

قممال:  -أنممت قلممت سمموف تكانمما للفجممر-قممال لممب ل: أ ممن الفجممر   ال بمم  

اهللهلل أخذ ب فيس الذي أخذ ب فسكهلل يع  : مثلام اهلل أناممكهلل أنما كمذلك يا رسول 

ونزلمت   مق ما و  ممق أمممة حمممد كاملمة هممذ   «ال مممرج»: ال بم  نممتهلل فقمال 

ممممن نمممام عمممن صممم ة أو نسممميها صممم ها متممم  ذكرهممما ال »: الرخىلمممةهلل قمممال ال بممم  

 .«كفارة هلا  ال ذلك

: وهذ  من احلكمم التم  جعلهما اهلل قال -رمحه اهلل-يقول اامام ابن العر  

مممُر }يقمممول:  -سمممبحانه وتعممما –للمسممملمنيهلل اهلل  -سمممبحانه وتعممما – َك  َوال َأذيمممُق امل 

لذمممممهذ  مممممي ُ   ذالن بذَةه  [هلل أراد الشممممميااإ أإ يمكمممممر هبممممممهلل فمممممةراد أإ يفمممممون 43]فممممماءر:{السن

 أعاانمممما توسممممعة لامممممةهلل فقممممال: -سممممبحانه وتعمممما –علمممميهم فريضممممةهلل فبسممممببها اهلل 

كمممذلك املسممملم  ذا مكمممر بمممه أممممدهلل فممم إ   همممذا املكمممر سممموف ي قلمممل السمممحر عمممىل 

جيعمممل لممه فيممه الفممرجهلل متممم  قممال: الشمميااإ لمممو  -سممبحانه وتعمما –السممامرهلل واهلل 

علمممم بمممةإ أممممة حمممممد سممموف تةخمممذ الرخىلمممة همممذ  ملممما نممموم بممم لا ألنمممه ال يريمممد أإ 

 يكوإ ل ا هذ  الرمحة.
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مممن نمام عممن صمم ة أو نسمميها »ا قممال: ملمم ال بم  : أإ الشماهد مممن هممذ  القىلممة

ثمم تو مة اجلمي  ثمم  هلل فتو مة ال بم  «ص ها متم  ذكرهما ال كفمارة هلما  ال ذلمك

 صىل ركعت  الفجرهلل ثم صىل الىلب .

قمممممال الفقهممممماء: ملممممما رتمممممل بمممممني السممممم ن والفمممممرا   دل عمممممىل أإ ال تيمممممل بمممممني 

اإ الفمممرا   واجممملهلل فممممن اسمممتيق  عمممىل السممماعة الواممممدة و  يىلمممل الىلمممب  وكممم

الرهمممر قمممد دخمممل وقتمممههلل فممم  ي ب ممم  لمممه أإ يىلممما الرهمممرهلل و نمممام يىلممما الىلمممب هلل ثمممم 

 يىلا بعد ذلك الرهر.

مممث : هممذ  املسممةلة قممد تقممع    نسمماإ   اجلامعممةهلل مممث :  نسمماإ كمماإ   صمم ة 

امل ربهلل دخل    املسجد ووجد ال اس يىللوإ العشماء وكماإ مما صمىل امل مربهلل 

 ماذا يفعل  

بممد أإ يممدخل مممع اامممام   الىلمم ةا ألإ اامممام ال خيممال هلل اتفقمموا عممىل أنممه ال

هلل فيىلمما معممه صمم ة العشمماء لكممن ي وامما نافلممةهلل بعممدما « نممام جعممل اامممام ليمم تم بممه»

يىلمما العشممماء ال افلممة ممممع اامممامهلل يقممموم ويىلممما امل ممرب ثمممم يعيممد صممم ة العشممماءا 

يشمم   لممه   أإ  -وتعتمم  لممه نافلممة-ألنممه ال ي ب مم  لممه أإ خيممال هلل و ذا صممىل ذلممك 

يرتل بني الفرا   فيعيد ص ة امل رب وصم ة العشماءهلل همذ    مالمة  ذا كانمت 

فه مما  ذا اسممتيق  ف نممه سمموف يتمميمم للرهممرهلل وي ممدرج حتتممه صمم ة الىلممب  اجلامعممةهلل 

 مثلام ت درج ال افلة.

 )املتن(
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بع: ال اب ف  يتيمم  ال ب اب ءاهر له غبار.  الرا

 )الرشح(

بممممعهلل الممممذي تبممممني مممممن كمممم م املىلمممم  هلل هممممو رش  فيممممه ث ثممممة هممممذا الرشمممم  ا لرا

بع: ال اب ف  يتيمم  ال ب اب ءاهر له غبار(رشو هلل قال:   .)الرا

اآلإ املىلممم   ملممما أكممممل هي مممة التممميممهلل وممممن أمممق لمممه أإ يتممميممهلل جممماء    ه ممما 

وقمال: ممما هممو الذممء الممذي يتمميمم بممههلل أنممت اآلإ بي ممت ل مما كيمم  نتمميممهلل وبي ممت ل مما 

 ذي يتيممهلل وبي ت ل ا وقت التيمم.من ال

بمممع: ءيمممل جممماء    همممذ  املسمممةلة: بمممامذا نتممميمم  قمممال املىلممم  :   )الرشممم  الرا

–هلل الدليل عىل هذ  املسمةلة: قمال اهلل ال اب ف  يتيمم  ال ب اب ءاهر له غبار(

يًدا َءي ًبما }: -سبحانه وتعا  ُموا َصعذ لة [هلل ادم ف   همذ  املسمة43]ال سماء:{َفَتَيمن

   لف  الىلعيدهلل ما هو تفس  الىلعيد 

الشممممافعية واحل ابلممممة يقولمممموإ: الىلممممعيد هممممو المممم ابهلل هلممممذا اشمممم ءه املىلمممم   

قال: ال ابهلل واملالكية واألم اف يقولوإ: الىلعيد: هو كمل مما صمعد عمىل وجمه 

األرد مممممن مجممممر أو رمممممل أو جبمممملهلل كممممل عء صممممعد عممممىل وجممممه األرد جيمممموا 

 والشافعية يش   ال اب. التيمم بههلل لكن ع د احل ابلة

ادمم ف متمم  يتبممني ل مما   ذلممكهلل مممث :  إ جمماء  نسمماإ وجممد صمم رة خلقممت 

عمممىل هي تهممماهلل ءيمممل همممل جيممموا لمممه أإ يتممميمم عمممىل همممذ  الىلممم رة أم ال  عمممىل قمممول 
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املىل   وقول الشافعية: ال جيواا ألنه يش   ال ابهلل ما فا مدة الم اب  يع م : 

 وجود ال بار.

كيمممة واألم ممماف يقولممموإ: الهلل كمممل عء صمممعد عمممىل وجمممه أمممما عمممىل قمممول املال

أءلمق  -سمبحانه وتعما –األرد وكاإ بمات عمىل خلقتمه جماا التميمم بمها ألإ اهلل 

يًدا َءي ًبا}وقال:  ُموا َصعذ  [.43]ال ساء:{َفَتَيمن

 ءيل ما هو الداع  الذي جعل الشافعية واحل ابلة يقترصوإ عىل ال اب 

أعايممت »قممال:  ال بم    صمحي  مسمملم أإ  المدليل عممىل ذلمك: هممو مما جمماء

وجعلمممممت ا األرد مسمممممجدا »قمممممال:  « سممممما   يعاهمممممن أممممممد ممممممن األنبيممممماء قمممممبا

 .«ام رجل من أمت  أدركته الىل ة فليىللوتربتها ءهوراهلل فة ل 

 :   همممذا احلممممدي  انتقمممل ممممن العممممام    ادممما هلل العمممام قممممال:  ال بممم  قمممالوا

رد ونممزل    المم اب وقممال: وتربتهمما جعلممت األرد مسممجداهلل ثممم انتقممل مممن األ

 ءهورا.

يقيد اآليةهلل ونقول: نشم     الذمء  -الذي هو ال اب–فقالوا هذا اللف  

باهلل ويست بح م ه غبار.  الذي يتيمم به أإ يكوإ ترا

  همممذ  املسمممةلة: همممو قمممول األم ممماف  - إ شممماء اهلل–لكمممن القمممول الىلمممحي  

كشممميخ ااسممم م ابمممن تيميمممة وابمممن -واملالكيمممةهلل واختمممار  غممم  واممممد ممممن الفقهممماء 

عىل أإ التيمم يىلحل كل عء صعلهلل وهمذا المدليل  -القيم وغ   من الفقهاء
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يًدا }قال:  -سبحانه وتعا –هو الذي قامت عليه الكتابهلل ف إ اهلل  ُمموا َصمعذ َفَتَيمن

 [.43]ال ساء:{َءي ًبا

دهلل وهمذ  امل ال ب  وأما قول  سمةلة يوجمد بال ابهلل فه ا ذكر فمرد ممن األفمرا

ادم ف بممني الفقهماء كثمم  فيهما وخاصممة   التفسمم هلل ممث : الرشممس يكموإ قممد أجمماا 

شمي ا عاممماهلل فيممةس   مسمةلة وي بممه عممىل صمورة وامممدةهلل فمم  يقتيضم الت بيممه عممىل هممذ  

دهلل والقاعممدة األصممولية  الىلممورة أن مما نقترصمم عليهمماهلل و نممام ه مما ذكممر فممرد مممن األفممرا

د الع مممموم ال يقتيضممم الت ىلمممي  بمممههلل هلمممذا كممماإ السمممل  تقمممول: ذكمممر فمممرد ممممن أفمممرا

 يفرسوإ اآلية بالذء الذي مكن أإ يقع عىل ذلك. -خاصة   التفس –مث  

هلل أو أممممد ممممن السمممل هلل كممماإ يفرسممم -رمحمممه اهلل–ممممث : جممماء عمممن ابمممن سممم ين 

َثرَ }: -سممبحانه وتعمما –قممول اهلل  َكممو  َاي  َمماَك ال  مما َأع   [هلل فقممال: الكمموثر:1]الكمموثر:{ ذنن

ل بيههلل فقام رجمل فقمال: يما  ممام  -سبحانه وتعا –هو اد  العريمهلل سيعايه اهلل 

لقد بل  ا أإ ابن عباس قال: الكوثر هو هنر   اجل مةهلل فقمال لمه ااممام: وال همر ممن 

ادمم  الكثمم هلل فممابن عبمماس ملمما فرسمم بممال هرهلل ال يقتيضمم االقتىلممار عممىل ال هممرهلل و نممام 

 فرس بذء قد يدخل داخل اللف .

ال يقتيضم االقتىلمار  «وجعلمت تربتهما ل ما ءهمورا»ملا قمال:  ال ب  فكذلك 

 عىل ال ابهلل و نام ذكر فرد من األفراد.

والمذي يقموي همذاهلل المذي يعمرف املدي مةهلل املدي مة جماءن بمني ممرتنيهلل احلممرة: 

هممم  وجمممود الىلممم ور التممم  نشمممةن عمممن ال كممماإهلل فممم ًذا قمممل أإ َتمممد ه ممماك الممم ابهلل 
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هلمممم التممميممهلل وكمممانوا   اجلبمممالهلل فكثممم  مممما يتوقممم   ل بممم  اوالىلمممحابة أبممماح هلمممم 

ل حىلل ال ابهلل فلم يقترص الرشس عىل ذكر ال اب مت  يقول أنمه همو ادما هلل 

 و نام أراد فقح أإ ي به عىل ذلك.

 المم اب فمم  يتمميمم  ال بمم اب ءمماهر لممه غبممار(): -رمحممه اهلل–قممال املىلمم   

يًدا }قمال:  -نه وتعما سمبحا–ءيمل ءماهرهلل المدليل عمىل ذلمك أإ اهلل  ُمموا َصمعذ َفَتَيمن

[ قممال ابممن عبممماس: الايممل: الامماهرهلل ويقممول اامممام الشمممافع : 43]ال سمماء:{َءي ًبمما

الايممل همممو تمممراب احلمممرفهلل ونرجمممع    املسممةلة األو  التممم  هممم : أنمممه تمممرابا ألإ 

 الذء الذي ال ي بت ال يتيمم به ع د الشافعية وع د احل ابلة.

المم اب فمم  يتمميمم  ال بمم اب ءمماهر لممه ): -رمحممه اهلل–  فلهممذا قممال املىلمم  

 هلل وه ا العلة: له غبارهلل يع  : أنك  ذا رضبت وجد عىل يديك ال بار.غبار(

الذممء الممذي يممرج  قممول األم مماف وقممول املالكيممة   عممدم اشمم ا  المم اب 

 و نام كل عء صعد عىل وجه األرد: ما ثبمت   صمحي  الب ماري أإ ال بم  

 "فتمميمم ال بمم  غمم  و مموء فمممر عليممه رجممل فسمملمهلل فقممال الىلممحا : كمماإ عممىل 

 هلل واحلدي  أخرجه الب اري ومسلم.عىل اجلدار ورد عليه الس م"

عممىل اجلممدارهلل واجلممدار قاعمما   وقممتهم   يكممن  فقممالوا ه مما: ملمما تمميمم ال بمم  

 عليمه غبمارا ألنمه قممد ممرن عليمه المري هلل ومممر عليمه ال ماسهلل واآلإ أنمتم ت رممروإ   

اجلدراإهلل لكمن همو ممن ءمني والامني همو ممن أصمل األردهلل لك مه لميس فيمه غبمارهلل 

 فهذا دليل عىل أإ اش ا  ال بار   التيمم ليس بقويهلل هذا الدليل.
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والممدليل اآلخممر كممذلك ممما جمماء   الىلممحيحني   مممدي  عممامر الممذي قدمممه 

ب  إ لمك أإ تمم»ملا وصم  لعمامر صمفة التميمم قمال: قمال:  املىل  هلل فال ب  

ثممم قممال: نفممخ فمميهامهلل فلممام نفممخ فمميهام دل عممىل أنممه أاال ال بممارهلل فمم ًذا ال بممار  «األرد

ال يشمم     وجممود التمميممهلل وأصمم  األقمموال   هممذ  املسممةلة: أنممه جيمموا أإ يتمميمم 

 بكل عء صعد عىل وجه األرد.

 )املتن(

 ويبال التيمم ما يبال ءهارة املاء.

 )الرشح(

مم مممثلام تكلممم عممىل الو مموء ذكممر مممبا ن ه مما املىلمم   ذكممر مممبا ن التممي

 الو وء.

 :األمور األربعة ًذا  ذا أردنا أإ نعيد باختىلار هذ  

 : هو العجز عن استعامل املاء.أوال رش  التيمم

 : دخول الوقت.الرش  الثاين

 : ال ية.الرش  الثال 

بع  : ال اب.الرش  الرا

 اج  من ذلك.وفىلل ا   هذ  املسا لهلل وذكر اخت ف الفقهاءهلل والر

بعممدما ذكممر املىلمم   هممذ  العبممادة واسممتكملها واسممتكمل رشوءهمماهلل ناسممل 

)ويبامل التمميمم مما يباممل أإ يمذكر لممك اآلإ مما همم  ممبا ن هممذ  العبمادةهلل فقممال: 
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ا ألإ املمماء ءهممارةهلل والتمميمم بممدل ع ممههلل فكممل عء يمم ق  الاهممارةهلل ءهممارة املمماء(

وءا ألنممممه مممممث : اانسمممماإ  ذا هلممممذا هممممو قممممال: ويباممممل ءهممممارة املمممماءهلل   يقممممل: الو مممم

أج ممل أو جممامع أهلممه وكمماإ قممد تمميمم في ممتق  و مموي  بممذلكهلل فلهممذا عممم قممال: 

ويمممدخل حتتهممما  -الاهمممارة الكممم ى–ءهمممارة املممماءهلل فيمممدخل حتتهممما نمممواق  ال سمممل 

 نواق  الو وء الت  ه  احلدث األص ر. 

د عليمممه أممممراإ قممماهلام  فكمممل عء يبامممل الو ممموء ف نمممه يبامممل التممميممهلل لكمممن يمممزا

 املىل  .

 )املتن(

 وخروج الوقت.

 )الرشح(

الذممء الممذي يباممل التمميمم هممو: خممروج الوقممتهلل ملمماذا قممال املىلمم   خممروج 

الوقمممممت ا ألنمممممه اشممممم     بدايمممممة التممممميمم عمممممىل أنمممممه ال يىلممممم  التممممميمم  ال ذا دخمممممل 

الوقمممتهلل  ًذا التممميمم ال يىلممم   ال  ذا دخمممل الوقمممتهلل فممم ًذا  ذا دخمممل وقمممت الىلممم ة 

ا الوقمتهلل فيكموإ دخمل وقمت الىلم ة األخمرىهلل فم ًذا يبامل األخرى  ًذا خمرج همذ

 التيمم األول.

ونفس الدليل المذي ذكرنما  للجمهمور   املسمةلة األو  يكموإ ه ماهلل ويكموإ 

وقل ما   همذ  املسمةلة عمىل أإ الوقمت  -ممثلام قل ما–هذا الرش  ليس ب اق  قموي 

 أنه ال يش     التيمم. -  أص  األقوال–
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عممىل أإ خممروج الوقممت لمميس ب مماق  للو مموءهلل والتمميمم والممذي يقمموي ذلممك 

لممه مكممم الو مموءهلل فكممام أإ الو مموء ال ي ممتق  ب ممروج الوقممتهلل فكممذلك التمميمم 

 ال ي تق  ب روج الوقتا ألإ التيمم بدل عن الو وء.

 )املتن(

 والقدرة عىل استعامل املاء و إ كاإ   الىل ة.

 )الرشح(

ملمما ذكمممر التمميمم قيممد  بقيمممد  - سمممبحانه وتعمما–وهممذا رش  باتفمماتا ألإ اهلل 

مممُدوا َمممماءً }قمممال: [فممم ًذا رش  التممميمم: عمممدم وجمممود املممماءهلل  ًذا  ذا 6]املا مممدة:{َفَلمممم  ََتذ

وجمممد املممماء بامممل التممميممهلل وهمممذ  املسمممةلة يقوهلممما كمممل ال ممماسهلل قمممال:  ذا ممممم املممماء 

 بال التيمم.

 ةهلل و مما الىلورة همذ  هلما ث ثمة أوجمه:  مما أنمه جيمد املماء قبمل أإ يبمدأ   الىلم

فع ممدنا اآلإ أإ جيممد املمماء وهممو  ممم الىلمم ةهلل و ممما أإ جيممد املمماء بعممدما كمماإ صممىلهلل 

 .ث ثة أموال

والقمدرة عمىل اسمتعامل املماء )ذكمر مالمة واممدة فقمال:  -رمحه اهلل–املىل   

 ًذا ذكمممر ممممالتنيهلل قل ممما: ممممث : أذإ وقمممت الرهمممرهلل واانسممماإ  و إ كممماإ   الىلممم ة(

مقممه يرشممس لممه أإ يتمميممهلل بعممدما تمميمم احل فيممة نممزل م همما بحمم  فلممم جيممد ممماءهلل ففمم  

 .هذ  صورةاملاءهلل 
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: بعمدما تميمم وايمة وقمال: اهلل أكم هلل ودخمل   الىلم ةهلل جماء الىلورة الثانية

 املاء.

 : بعدما تيمم وصىلهلل ملا قال: الس م عليكمهلل جاء املاء.والىلورة الثالثة

م ال هلل اآلإ نفىلممممملهلل  ًذا همممممل همممممذ  األمكمممممام أو الىلمممممور تتفمممممق   مكمهممممما أ

بال سممبة للىلممورة األو :  ذا كمماإ تمميمم و  يممدخل   الىلمم ةهلل اتفقمموا عممىل بامم إ 

ا التممميمم عمممدم وجمممود املممماءهلل  -سمممبحانه وتعممما –تيمممممها ألإ اهلل  اشممم     جممموا

 وهذا قد وجد املاء فبال تيممههلل اتفقوا عىل هذ  الىلورة. 

أإ ص ته صمحيحةا ألنمه همو  واتفقوا كذلك عىل أنه  ذا صىل ثم ظهر املاءهلل

ذمتممممههلل اهلل  قممممال لممممك: صمممملهلل وصممممل بو مممموءهلل فمممم إ   َتممممد  -سممممبحانه وتعمممما –أبرأ

الو وء فتيممهلل فةنا   أجد املاء فتيممتهلل فبعدما تيممت وصليت بمرأن ذمتمك 

ف نمه ال  عمادة عليمك وصم تك  -ولو كاإ   الوقت–من الىل ةهلل ف ذا جاء املاء 

 .صحيحةهلل وهذا باتفات الفقهاء

وقع اد ف  ذا ك ت  من الىل ةهلل  ذا ك ت تىلا وجاء املاءهلل همل تبامل 

قممال: و إ ك ممت   الىلمم ة فسمموف  -رمحممه اهلل-صمم تك أو ال تباممل  املىلمم   

تبامممملهلل وهمممممو قممممول احل ابلمممممة وقممممول األم مممممافهلل احل ابلممممة واألم ممممماف يقولممممموإ:  إ 

ته ويبامممل وجمممود املممماء أو ءريممماإ املممماء عمممىل املىلممما وهمممو   الىلممم ة يبامممل صممم 

هممممذا قممممول األم مممماف وقممممول تيممممممههلل وال بممممد أإ ي شمممم  و مممموءا ثممممم ي شمممم  صمممم ةهلل 

 .احل ابلة
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: هو قول الشافعية واملالكيةهلل الشمافعية واملالكيمة يقولموإ:  ذا والقول الثاين

دخممل   الىلمم ة فمم  يقاممع و نممام يسممتمر ألنممه أنشممةها عممىل قاعممدة سممليمةهلل  ًذا اآلإ 

 ع دنا قوالإ   هذ  املسةلة.

ءيممل ممما هممو دليممل الممذين قممالوا يقاممع صمم ته  وممما هممو دليممل الممذين قممالوا ال 

 يقاع ص ته 

بال سبة للدليل الذي استدل بمه األم ماف واحل ابلمة   همذ  املسمةلةهلل عمىل أنمه 

قممممال:  ي ب مممم  لممممه أإ يقاممممع: هممممو ممممما ثبممممت   السمممم ن ب سمممم اد صممممحي  أإ ال بمممم  

ء عرش س نيهلل ف ذا وجمد  فليتمق اهلل الىلعيد الايل ءهور املسلم و إ   جيد املا»

:  ذا كممم  اانسممماإ وهمممو   الىلممم ة فممم ًذا قمممد وجمممد «وليمسسمممه برشمممته هلل فه ممما قمممالوا

وليمسسمه »املاءهلل ف ًذا   هذ  الىلورة ال يىلدت عليمه بةنمه تميمم وهمو فاقمد للمامءهلل 

 هلل ف ًذا البد عليه أإ يقاع وأإ يتو ةهلل هذا دليل احل ابلة واألم اف.«برشته

ية واملالكية يقولوإ: بم أن ا أجزنما لمه أإ يىلما هبمذا التميممهلل ال يقامع الشافع

اَمَلُكممممم  }قممممال:  -سممممبحانه وتعمممما –صمممم تها ألإ اهلل  هلل [33]حممممممد:{َوال ُتب اذُلمممموا َأع 

والىل ة ه ا عمملهلل فم  ي ب م  لمه أإ يقاعهماهلل و نمام يمتامدىا ألنمه أصم  ب اهما عمىل 

 عء صحي .

همممممو قمممممول املىلممممم  هلل وهمممممو قمممممول األم ممممماف  المممممذي يممممم ج    همممممذ  املسمممممةلة

واحل ابلمممةهلل عمممىل أإ اانسممماإ  ذا كممماإ   الىلممم ة وءمممرأ عليمممه املممماء البمممد أإ يقامممعهلل 

ا ألنمممه «فليتمممق اهلل وليمسسمممه برشمممته»قمممال:  والمممدليل   ذلمممك قمممويا ألإ ال بممم  
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-سمبحانه وتعما –  هذ  الىلورة ال يىلدت عليه بةنه فاقد للمامءهلل وأمما قمول اهلل 

اَمَلُكممممم  َوال }: هلل ف قممممول: هممممذا   يباممممل عملممممههلل و نممممام عملممممه [33]حممممممد:{ُتب اذُلمممموا َأع 

انمممتق  بوجمممود ال ممماق هلل مثمممال:  نسممماإ كممماإ يىلممما وخمممرج م مممه ريممم هلل ف بمممد أإ 

خيممممرج مممممن صمممم تههلل ف قممممول لممممه: أنممممت أبالممممت عملممممك  ال و نممممام أبالممممه بمقت مممم 

ود الرشممسهلل فكممذلك اآلإ أنممت صمم تك سمموف تباممل بمقت مم الرشممسهلل وهممو وجمم

ممُدوا َممماءً }قممال:  -سممبحانه وتعمما –املمماءهلل واهلل  هلل وأنممت واجممد [6]املا ممدة:{َفَلممم  ََتذ

للممممامءهلل في ب مممم  لممممك أإ تقاممممع صمممم تك وتعيممممد وتتو ممممةهلل أو ت تسممممل  إ كمممماإ عممممىل 

 ج ابة ويىلا الىل ة.

بقيممت مع مما مسممةلة وهمم : اانسمماإ  ذا   جيممد املمماءهلل املىلمم   اشمم   دخممول 

 الوقتهلل ومبال التيمم: خروج الوقت. الوقتهلل رش  التيمم: دخول

ءيمممل اانسممماإ  ذا   جيمممدهلل ففممم  أي وقمممت يتممميمم  يتممميمم   أول الوقمممت أو 

يتمممميمم   آخممممر الوقممممتهلل أو يتمممميمم   وسممممح الوقممممت  وهممممم يشمممم ءوإ الالممممملهلل 

[هلل وعمدم الوجمود 6]املا مدة:{َفَلمم  ََتذمُدوا َمماءً }قمال:  -سبحانه وتعما –يع  : اهلل 

ألإ الذي ال يبح  ال يىلمدت عليمه بةنمه   جيمدهلل فم ًذا يشم   يقتيض أنك بحثتا 

 الالل.

بعممدما ءلممل اانسمماإ   جيممد ممماءهلل ففمم  أي وقممت يىلمما  ه مما ع ممدنا تفىلمميل: 

 ممما أإ يكمموإ اانسمماإ جيممزم ويقاممع قاممع يقممني عممىل أإ املمماء ال يمكممن أإ أىلممله 

باديممة و  متمم  خيممرج الوقممتهلل مثممال ذلممك:  نسمماإ كمماإ   الىلممحراءهلل أو كمماإ   ال
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يوجممد ع ممد  ممماءهلل واتىلممل عممىل ام  ممه متمم  يممةتو  بممامءهلل وهممو يعلممم بممةهنم سمموف 

يىللوإ عىل السماعة ادامسمة وهمو يريمد أإ يىلما الرهمرهلل الرهمر يمدخل ممث  عمىل 

السممماعة الثانيمممة عرشمممهلل وسممموف خيمممرج عمممىل الثالثمممة وال ىلممم هلل ويعلمممم بمممةهنم سممموف 

علمم علمم يقمني بمةإ املماء ال أىلمله يىللوإ  ليه باملاء عىل الساعة ادامسةهلل فهذا ي

 .هذ  صورةولو خرج الوقتهلل 

: هممممو يعلممممم بممممةهنم سمممموف يممممةتوإ السمممماعة الثالثممممة وعرشممممةهلل والىلممممورة الثانيممممة

والوقت خيمرج السماعة الثالثمة ونىلم هلل فم ًذا همذا يتميقن بةنمه مكمن أإ أىلمل املماء 

 قبل خروج الوقت.

 أإ يىللوا بعد.: ما يعرفهلل مكن يىللوا قبلهلل ومكن الىلورة الثالثة

فممم ًذا ع مممدنا ث ثمممة صمممورهلل بال سمممبة للىلمممورة األو  يقمممول الفقهممماء باتفمممات:  ذا 

تمممميقن بةنممممه ال جيممممد املمممماء  ال بعممممد خممممروج الوقممممتهلل اتفقمممموا عممممىل أنممممه يىلمممما   أول 

: املمماء لممه فضمميلة: أإ اانسمماإ يىلمما بممامءهلل والوقممت كممذلك أولممه لممه  الوقممتهلل فقممالوا

: : أفضممل األعممال بمم  فضمميلةهلل سمم ل  امل ممماذا  قممال: الىلمم ة عممىل وقتهمماهلل فقممالوا

 ذا فوت ا عليمه فضميلة املماء فم  نفمون عليمه فضميلة الوقمتهلل وبمم أنمه جمزم عمىل أنمه 

ال أىلل املاء  ال بعد خروج الوقت ف نه يىلا   أول الوقمتهلل همذا بال سمبة ملمن 

 تيقن بةنه ال أىلل عىل ماء.

آخممر الوقممتهلل اتفقمموا عممىل أنممه ال أممما الممذي تمميقن بممةإ املمماء سمموف يةتيممه ولممو   

يرشمممس الىلممم ةهلل و نمممام يىلمممليها   آخمممر الوقمممتهلل يع ممم :  ذ  مممات الوقمممت و  يمممةتوا 
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صممىلهلل يع مم : يمم خر الىلمم ة    آخممر الوقممتهلل قممالوا: ألإ فضمميلة املمماء مقدمممة عممىل 

قمممال:  فضممميلة الوقمممتهلل واسمممتدلوا عمممىل ذلمممك بمممامء جممماء   الىلمممحيحني أإ ال بممم  

احلممممدي    الىلممممحيحني الب مممماري ومسمممملمهلل  «وا بالىلمممم ة ذا اشممممتد احلممممر فممممةبرد»

هلل فه مما أخممر الىلمم ة « ذا مممم الَعشمماء والعذشمماء فقممدموا العشمماء»: وقممال ال بمم  

: لمم ن يمم خر الىلمم ة بسممبل  لوجممود شممهوة الممبانهلل وأخرهمما لوجممود احلممرهلل فقممالوا

لكممن  ذا  -تريممد أإ تةكممل–فضمميلة املمماء يكمموإ مممن بمماب أو ا ألنممه ه مما أمممر بسمميح 

اءن الىلمم ة وجمماء األكمملهلل البممد أإ تةكممل أوال ثممم تىلمماهلل فجمماا لممك أإ تمم خر جمم

: كذلك  ذا علم أنه سوف يةتيه املاء فيىلا   آخر الوقت.    الىل ةهلل فقالوا

: همممذا يىلممما    أمممما اانسممماإ المممذي ال يعلمممم همممل سممموف يمممةس أو ال يمممةس قمممالوا

أإ يمممةتوا باملممماء وسمممح الوقمممتهلل كةنمممه رجممم  أممممد االمتاملمممني: اممممتامل أهنمممم يمكمممن 

فممةخر قلممي هلل و ذا   يممةتوا باملمماء يممدرك وسممح الوقممت متمم  يلتحممق بممةول الوقممتا 

 ألنه غ  متيقن.

هممذ  يممذكرها الفقهمماء   مالممة ممما  ذا قل مما: يشمم   الوقممت   ذلممكهلل وبممذلك 

 أكمل باب التيمم.  -رمحه اهلل–يكوإ املىل   

 


