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 الثاينالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي
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احلمددد هلل رب العدداملنيل والوددسة والسددسم عددىل أرشو األسليددا  واملرسددلنيل 

 سيدنا حممد وعىل آله وصحله وسلم..

تكلمنددا ا الدددرس السددابق عددن أيكددام األعيدداأ المدداهرةل وأيكددام األعيدداأ 

 النجسةل وسلقنا القول بذكر اليش  الذي اتفق عليه من هذا اللاب.

إأ شدددا  –اظددداأل فحلددذا لددو أسندددا نددذكرها بقيددم مسددمللة ك ندددذكرها وهدد  مددن امل

قلندددا: اتفدددق الفقادددا  ا األعيددداأ النجسدددة عدددىل أربعدددة مسدددا  : عدددىل امليتدددة إذا  -اهلل

كانددم مددن احليدددواأ بالدددم غددد  اللحددرل وعددىل نجاسدددة حلددم ا ن يدددرل وعددىل نجاسدددة 

بدددول ور يدددع اوامددد ل واتفقدددوا كدددذلس وأخلعدددوا عدددىل نجاسدددة ا مدددرل هدددذ  ك ي ددد 

 رة السابقة.إلياا ا امل

وقلنددددددا: خلدددددداه  أهدددددد  العلددددددم عددددددىل نجاسددددددة ا مددددددرل إ  خسفددددددا يسدددددد ا عنددددددد 

بعة ه  نجاسة الدمل اتفقدوا وأخلعدوا عدىل نجاسدة الددم إ   املتملخرينل املسمللة الرا

أهندددددم اشدددددونوا أأ يكدددددوأ مسدددددفويال وهدددددذ  املسدددددمللة التددددد  ك ندددددذكرها ا الددددددرس 

 ددأ أأ يكددوأ مسددفويا لقددول اهلل السددابقل فدداتفقوا وأخلعددوا عددىل نجاسددة الدددم ب

 [.145]األسعام:{َأْو َاًما َمْسُفوًيا َأْو حَلَْم ِخنِ يٍر َفِإنَُّه ِرْ س  }تعاىل: 

بقيددددم اوأ مسددددمللتاأ هدددد  مددددن املاظدددداأ وتتلددددع هددددذ  املسددددمللةل أو  ا مسددددمللة 

ا مددر: ا مددر ا للددة العددرب مددملخوذة مددن الت مدد ل والت مدد  هددو التلميددة ومندده 

ملدددرأة  دددارا ألسددده يلمددد  ويسدددو رأسددداال وسدددميم ا مدددر  دددرا ألهندددا سدددم   دددار ا

 تلم  وتسو العق ل وهذا يش  متفق عليه.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            2رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك اليغني من المفرغ  سهوالتفريغ من  لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  الصوتيالتسجيل  عن

 

3 

اوأ و دددب بعددع األعيدداأ وهدد  أعيدداأ مسددتحدبةل هدد  تلحددق بددا مر أم 

 ؟ فنريددد أأ نددذكر هنددا قاعدددة أو طددابه ت ددله بدده هددذ  املسددا  ل فنر ددو ا نتلددا  

 ال ابه.وإذا تعذر الفام سوو نعيد هذا 

يقدددول الفقادددا : إأ اليشددد  الدددذي يليددددق العقددد  ويسدددو العقددد     دددر  عددددن 

أمددرينل إمددا أسددده يليددق العقددد  ويليددق معدده احلدددواسل مددن السدددمع والل دد والشدددم 

والددذوو واللمدددسل فدددإأ غيدددق اليشددد  الدددذي يتنددداول مدددن م دددوب أو مدددملكولل إذا 

الدده: اللددنا هددذا غيددق العقدد  وغيددق معدده احلددواس فاددذا يسددميه الفقاددا  باملرقدددل مث

الددددذي ييفخدددددذ ا املستشددددفياب فإنددددده يليدددددق احلددددواسل فادددددذا اليشدددد  الدددددذي يليدددددق 

احلواسل بالملع هو غيق كذلس العقد  فيسدميه الفقادا  باملرقددل فدإًذا عنددنا هدذا 

 القسم األول.

إًذا قلنا: األشيا  عىل قسمني: إما أأ يليدق مدع العقد  احلدواسل أو   تليدق 

ه احلددواس سدددمينا  مرقدددال إذا ك يلدددق معدده احلدددواس معدده احلددواسل فدددإأ غدداب معددد

يعندد  غدداب العقدد  فقددهل فاددذا عددىل قسددمني: إمددا أسدده مددا غيددق العقدد  و دددب معدده 

نشددوة ونددرب وقددوة ا الددنفسل فاددذا يسددميه الفقاددا  باملسددكرل إًذا املسددكر هددو أأ 

يليددق العقددد  و  يليددق احلدددواس وا تلييلددده للعقدد  يو دددد قددوة ونشدددوة وندددربل 

يه الفقادا  باملسدكرل وإمددا أأ يليدق العقد  اوأ احلدواس لكدن   يو ددد فادذا يسدم

فيدددده قددددوة و  نشدددداأل فاددددذا يسددددميه الفقاددددا  باملفسدددددل فعليدددده يت ددددر  عندددددنا بسبددددة 

 أشيا : مرقدل ومسكرل ومفسد.
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هددددذا التقسدددديم  بددددد للفقيدددده أأ ي ددددلمهع ألسدددده إذا طددددلمه هانددددم عليدددده أمددددور 

ل فدإًذا عنددنا مرقدد وعنددنا مفسددل وعنددنا الفتوى ا إحلاو الناظا ر بع اا بلعع

 مسكر.

  :....المالق

املفسددد هددو يليدددق العقدد  ولكددن يلقدد  احلدددواسل لكددن عندددما غيدددق  :الشدديخ

والعيددداذ –العقددد  يكدددوأ صدددايله هامدددد مثددد : احلشددديا اوأل إذا تناولددده ا نسددداأ 

فإندددده يفقددددد  دددد  ا مددددن عقلدددده ولكددددن يواسدددده مو ددددواةل لكددددن يللددددق عليدددده  -بدددداهلل

واهلدددو  وعدددم الكددسمل فددإًذا هدد  يفددال  ا مددر ا هددذ  النقمددة ا عدددم السددكوأ 

 و وا القوة والمرب.

نيدددق القدددوة هدددذ  هددد  السدددلق التددد  فرقدددم بدددني هدددذ  األمدددورل نيدددق إذا قدددال 

إنساأ: ما هو الدلي  عىل هذا التقسيم؟ أو الدلي  عىل تركي  ا مدر ذدذا؟ نقدول: 

لشددارب ا مددر كددص ا الوددحيحني  ك يكددن هنددا  يددد الودحابة عددىل عاددد النلدد  

قدال: فمندا  من يديث أيب هريرة أسده قدال: إأ شدارب ا مدر مدا أإ بده إىل النلد  

 ا ال ددددارب بنعلدددده ومنددددا ال ددددارب بثوبددددهل عددددىل عاددددد عمددددر ومنددددال ددددارب بيددددد  

فقددال لدده عدد  بددن  -خلعاددموقددد –اسددتفح  هددذا األمددر وو دددل فاستشددار الوددحابة 

منني إننددددد  أرا  إذا رشب هدددددذىل وإذا هدددددذى قدددددذو : يدددددا أمددددد  املددددديفأيب نالدددددق 

فمللحقدددده بحددددد القددددذول واسددددتقر الوددددحابة عددددىل ق ددددا  عدددد  فقددددرروا عددددىل أأ يددددد 

 شارب ا مر بصنني  لدةع ألأ القذو يد  بصنني  لدة.
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فدددإًذا اناظدددر هدددو ناظدددر ا العلددد  واملناسدددلاب وعلدددق احلكدددم عدددىل و دددوا الشددددة 

اوخدددرين ويفعددد  ذلدددس فإهندددا علددددة والقدددوة ا الدددنفسع ألأ الدددذي  دددذي ويقددددذو 

ناسددلم ا ت دديع احلكددمل هلددذا يقولددوأ: إأ ارتفدداش األصددواب والشددجار والقتدد  

يكددوأ مددع رشاب ا مددورل و  يكددوأ مدددع أصددحاب احلشيشددةل فددإًذا علددق احلكدددم 

 عىل ذلس.

؟ أسم اوأ قسمم لنا األمور الت  تليق العق  ما فا دة هذا التقسيمنيق 

–ومفسدد ومسدكرل بمددرة ا دسو ا هدذا التقسديم: أأ ا مددر إىل بسبدةل إىل مرقدد 

تفدددارو األمدددرين ا بسبدددة أيكدددامل تفارقادددا أو  ا التنجددديس  -التددد  هددد  املسدددكر

وهدددو السدددلق الدددذي ذكرندددا  ا هدددذ  املسدددمللةل فدددإأ ا مدددر نجسدددة ب دددسو املسدددكر 

 .هذا أول الفواروواملرقد فإنه ليس بنجسل 

والكث ل فإأ ا مر حيرم قليلاا وحيرم كث هال ا حتريم القلي   الفرو الثاين

مل بدد  ن   ا خلدداش غدد  وايددد مددن أهدد  العلددم عددىل أأ قددمددا أسددكر كثدد   فقليلدده يددرا

الر   لو تناول مقددار رأس ذبابدة مدن  در يدد بصندني  لددةل فدإًذا ا مدر يسدتوي 

ني قليلاددا وكث هددا ب ددسو املسددكر واملرقدددل فددإأ العددبة فيدده هدد  تلييددق العقدد  بدد

 املفسد واملرقد.

فددإًذا الفددرو األول هددو: النجاسددةل فددا مر نجسددة وغ هددا لدديس بددنجسل فلددو 

صىل ا نساأ بحشيشة فإأ صسته صحيحةل لكن لدو صدىل وعليده  د  ا مدن  در 

فوسته بانلة لو وا النجاسةل هذا الفرو األول ا التنجيسل والثداين ا حتدريم 
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ول أ شددارب ا مددر حيددد بصنددنيل أمددا مددن تندداالقليدد  والكثدد ل والثالددث ا احلدددل فددإ

 ير ير ع إىل القايض ويناظر فيه رأيه. ير والتع املرقد واملسكر فاذا يد  التع

نقددول: مددا يتناولدده ا نسدداأ مددن مددملكول وم ددوب وهددو مدديفبر عددىل العقدد    

  ر  عن بسث:

أو : إمددددددا أسدددددده يدددددد ول مدددددددع العقدددددد  احلددددددواس مدددددددن السددددددمع والل دددددد والشدددددددم 

لذوول فإذا زالم معه احلواس سم  بمرقددل هدذا التقسديم األول وا يساس وا

 املرقد هو: ما أزال العق  وأزال معه ا يساس فاذا مرقد.

احلددددواس  مددددعوإمددددا أسدددده ي يدددد  العقدددد  لكندددده يلقدددد  عددددىل احلددددواسل فددددإأ أبقدددد  

ل هلدددددذا نجدددددد  ل وسدددددم  مسدددددكرا وو ددددددب معددددده نشدددددوة وندددددرب وقدددددوة سدددددم   دددددرا

رضب النددداسل يتددد  مدددديم ا ا اهليدددة صدددايق ا مدددر يقددددم عدددىل أشددديا  مدددن 

 ذذال قال: 

 ن ذا فتوكنا ملوكا

 وأسواا   ... املعار 

ل وإأ ك  يعنددد  قدددد قدددوة ا ذلدددسل فدددإأ و ددددب معادددا قدددوة سدددميناها: مسدددكرا

يكددددن معاددددا قددددوة سددددميناها: مفسدددددل ونجددددد أأ كثدددد ا مددددن العددددرب ا ا اهليددددة قددددد 

ئ  أيددد العدرب وقيدد  لده: مدداذا امتنعدوا عددن رشب ا مدر ألهنددا غيلدم العقدد ل وسد

امتنعددم عددن ا مددر؟ فقددال: أسددا عقدد  مددا رطدديم عليدده وهددو هكددذال فكيدد  أاخدد  

 عليه ما ينقوه.
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بمدددرة ا ددددسو ا هددددذا التقسدددديم قلندددا: تنح دددد ا بددددسث: ا التنجدددديسل وا 

حتدددريم الكثددد  اوأ القليددد ل وا احلددددل هدددذ  املسدددمللة األوىل التددد  أراندددا أأ ندددتكلم 

 ذا اللاب.علياا ا ه

تلقدددد  املسددددمللة الثانيددددة وهدددد : اوأ مددددا تكلمنددددا عددددىل أيكددددام النجاسددددةل وعددددىل 

األعيددداأ النجسدددةل وتكلمندددا عدددىل إزالدددة النجاسدددةل نيدددق إزالدددة النجاسدددة هددد  هددد  

وا لة أو ليسم بوا لة؟ يكم إزالة النجاسة؟ فجصهد  أهد  العلدم يقولدوأ بدملأ 

فددإهنم يقولددوأ: إأ  -محدده اهللر-إزالددة النجاسددة وا ددقل إ  مددذهق ا مددام مالددس 

إزالدددة النجاسدددة عدددىل قدددولني عنددددهم: إمدددا أهندددا وا لدددة مدددع الدددذكر والقددددرةل أو أهندددا 

سدددنةل هدددذ  روايتددداأ ا مدددذهق ا مدددام مالدددسل عدددىل أأ إزالدددة النجاسدددة وا لدددة مدددع 

 الذكر والقدرةل أو أهنا سنة.

 هدددددذ  املسدددددمللة أسدددددا ذكر دددددا ألسندددددا اوأ سدددددوو نددددددخ  ا بددددداب ق دددددا  احلا دددددة

 وسوو تملتينال فنريد ما نحي  علياا نكوأ قد تمرقنا إىل هذا ا سو.

نيدددددق ا دددددسو بدددددني امالكيدددددة وا مادددددور سدددددلله: مدددددا  ددددداهر  التعدددددار  مدددددن 

: -سدددلحانه وتعددداىل–النودددونل نجدددد أأ ا مادددور اسدددتدلوا بدددالقرآأ وقدددول اهلل 

رْ }  [4]املدبر:{َوبَِياَبَس َفَماِّ

ْ ددددددددَ  َفدددددددداْهُجرْ }  «اغسدددددددد  عنددددددددس الدددددددددم»قددددددددال:  [ والنلدددددددد  5]املدددددددددبر:{َوالرُّ

واألياايددددددث التدددددد  تقدددددددمم معنددددددا ا إزالددددددة النجاسددددددة ومحلددددددوا هددددددذا األمددددددر عددددددىل 

 الو وب.
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مددا  امالكيددة يسددتدلوأ بددص أخر دده الل دداري ومسددلم ا احلددديث أأ النلدد  

عدىل  اور و ا  بملمعا ه ووطدعا  مكةل فجا  أيد امل كني بسس  كاأ يو  ا

عدددىل سدددجوا  يتددد   دددا ب فانمدددة عليادددا  دل فلقددد  النلددد  وهدددو سدددا  النلددد  

: مددا وطددع امل دد  سددس ا دد وأزايددم ذلددس عددن أبياددال -السددسم ور فددإأ  فقددالوا

ور هذ  نجسةع ألسه قد ذبحاا أو نحرهدا م د  فدإًذا   تودكل وكدذلس فيادا  ا 

:  ورغدم ذلدس بقد  النلد   من الدما  ما قد أصداب النلد   عدىل صدستهل فقدالوا

 الي  يدل عىل أأ إزالة النجاسة ليس بوا ق وإنص ه  سنة. هذا

مدددا  واسدددتدلوا كدددذلس بدددص ا الودددحيحني مدددن يدددديث أيب هريدددرة أأ النلددد  

ملأ فددياص بددصددىل ندد ش نعليددهل فلددص انتادد  قيدد  لدده ا ذلددس فقددال: قددد أخددبين  بيدد  

: لددو كانددم وا لددة ألعدداا الوددسةل فكوندده أكمدد  الوددسة ال عددىل  أأ أذىل فقددالوا

 إزالة النجاسة ليسم بوا لة.

والعلددم عنددد اهلل هددو قددول ا ماددور عددىل أأ  والقددول الددرا ك ا هددذ  املسددمللة

إزالدددة النجاسدددة وا لدددةل وأمدددا مدددا اسدددتدل بددده امالكيدددة بالنسدددلة للددددلي  األول فيقدددال 

هلددددم: هددددذا متقدددددم فإندددده كدددداأ ا مكددددةل واألياايددددث التدددد  أوراهددددا ا ماددددور فإهنددددا 

 املدينةل واملتملخر ناسخ للمتقدمل وكذلس يقدال ا النعلدني متملخرة فقد  ا ب ا

مددا ندد عاص ك يقدد : فإندده فيدده نجددس وإنددص قددال: فددياص أذىل فددملراا اهلل  فددإأ النلدد  

من نليه أأ تكوأ صسته كاملةل فلاذا ن ش نعليهل فملرانا أأ ننلده عدىل هدذ  املسدمللة 

 ألهنا سوو تملإ معنا ا باب ق ا  احلا ة.
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 ()املتن

 .باب ق ا  احلا ة

 )ال ح(

ا بددده هندددا: الفدددرا  مدددن اليشددد  وا نتادددا  مندددهل  الق دددا  يدددملإ بعددددة معددداأل ويدددرا

ا ذدددا هندددا هددد : اللدددول  واحلا دددة هددد : كددد  مدددا يمللددده ا نسددداأ ويريدددد ل إ  أأ املدددرا

واللدددا هل إ  أأ الفقادددا  أو عدددااة العدددرب عدددىل أهندددم إذا مدددروا بلفددد  يستلشدددع مدددن 

نهل وهدذا أسدلوب القدرآأ كدص قدال ابدن علداس: فدإأ اهلل ييد  ذكر  فإهنم يكنوأ ع

 {َأْو َ ددداَ  َأَيدددد  ِمدددنُْكْم ِمدددَن اْلَلددداِ هِ }: -سدددلحانه وتعددداىل–فإنددده يكنددد ل هلدددذا قدددال اهلل 

اللدددا ه ا للدددة العدددرب هدددو: املكددداأ املدددن فعل كددد  مكددداأ مدددن فع ا األر  

اة الندداس إذا أراا يسددم  غا مددا ومندده غونددة الشددام ألهنددا من ف ددةل فلددص كانددم عددا

ا نسدداأ أأ يددذهق إىل الددباز وإىل اللددولل ذهددق إىل مكدداأ مددن فع يتدد  يسددتو 

مدددن أعدددني النددداسل فلدددص كددداأ يدددذهق إىل هدددذا املكددداأ سدددم  هدددذا املكددداأ باحلا دددةل 

 فسم  غا ما.

فلدداب ق ددا  احلا ددة يعندد : ا هددذا اللدداب سددملتكلم لددس عددىل أيكددام وآااب 

 تتعلق ذذا اللاب.

هددددذا اللدددداب قددددد يسددددمونه: بدددداب ا سددددتنجا ل وقددددد يسددددمونه بدددداب  الفقاددددا  ا

ا سددددتمابةل وقددددد يسددددمونه بلدددداب ا ددددس ل فادددد  عدددددة تسددددمياب لكناددددا تنوددددق ا 

 األخ  إىل معن  وايد.
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بالنسدددددلة لسسدددددتنجا  وا سدددددتمابة وا سدددددتجصر فادددددذ  كلادددددا مدددددوراة ا هدددددذا 

جا  يعندد  األلدد  اللددابل األلدد  والسددني هنددا للملددقل فددإذا قددال الفقاددا : ا سددتن

 والسني للملق فملق النجوىل والنجوى عند العرب عىل معنيني:

قيدد  بددملأ بددالنجوى هدد  مددن نجددوى األر  وهددو مددا ارتفددع ب ددسو اللددا هل 

إذا ارتفددع اليشدد  عددن األر  سددم  نجددوىل وإذا ان فددع سددم  غا مددال ومحدد  

يدددَس بَِلدددَدنِ }: -سدددلحانه وتعددداىل–عليددده قدددول اهلل  [ قدددال: 92]يدددونس:{َس َفددداْلَيْوَم ُننَجِّ

 سددددددم فددددددع كدددددد  حيفدددددد  فيدددددده  ثصنددددددسل ومندددددده ننجيددددددس أي نرفعددددددس إىل مكدددددداأ مرت

ا ستنجا  ذذا املكاأ ألأ املستنج  إذا أراا ق ا  يا ته ذهدق إىل هدذا املكداأ 

 املرتفع ك  يستو به.

وقيددد : النجدددوى مدددملخوذة مدددن نجدددوب العدددوا إذ قمعتدددهل وسدددم  املسددددتنج  

هل وأمدددددا بالنسدددددلة لسسدددددتجصرل فددددداألل  والسدددددني مسدددددتنجيا ألسددددده يقمدددددع األذى عنددددد

للملق ويلق  معنا ا دصرل وا دصر هد  احلجدارة الودل ةل ومنده سدميم يجدارة 

احلدددددال وسدددددم  هدددددذا اللددددداب بلددددداب ا سدددددتجصر ألأ املسدددددتنج  يملخدددددذ معددددده هدددددذ  

إذا قلندددددا بددددداب –احلجدددددارة كددددد  يسدددددتعملاا ا قمدددددع األذى عندددددهل وأمدددددا ا سدددددتمابة 

ن الميددق ألأ املسددتنج  إذا اسددتعم  ذلددس نيددق نفسدده بإزالددة فإندده مدد -ا سدتمابة

 .باذما ا األذى عنهل فاذ  ألفاظ أرانا أأ ننله علياا ألأ الفقاا  يستعملوهن

 )املتن(
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"بسدم اهلل أعدوذ بداهلل مدن ا لدث يستحق ملن أراا اخول ا دس  أأ يقدول: 

 .وا لا ث"

 )ال ح(

وأيكدام ا سدتنجا ل بدس نريدد أأ ا بياأ آااب  -رمحه اهلل-رشش املون  

ننلدده عددىل مسددا   ك يددذكرها املوددن  هنددال أو : مددا هددو يكددم ا سددتنجا ؟ وبانيددا: 

هددد  ا سدددتنجا  يودددك إأ تقددددم عدددىل الوطدددو  أم  ؟ بالنسدددلة لسسدددتنجا  اعلمدددوا 

بملأ ا ستنجا  علااة منفولة عدن الوطدو ل وهد  علدااة مسدتقلة فاد  ليسدم مدن 

 مندوباب الوطو ل وهدذا أراندا أأ ننلده عليده ألأ كثد  سنن و  من وا لاب و 

م ياظددن أأ ا سددتنجا  تددابع للوطددو ل فددإًذا ا سددتنجا  علددااة مسددتقلة    مددن العددوا

 عسقة هلا بالوطو ل هذ  املسمللة األوىل.

أهدددد  العلددددم عددددىل أأ ا سددددتنجا  أمددددا بالنسددددلة حلكددددم ا سددددتنجا  فددددإأ خلدددداه  

وقدددال: إأ ا سددددتنجا   -رمحددده اهلل-ينيفدددة وخدددال  ا ذلدددس ا مدددام أبدددو  وا دددق

مسدددنوأل وتلعددده مالدددس ا روايدددة عندددهل نيدددق إذا قلندددا بدددملأ ا سدددتنجا  وا دددق عدددىل 

مالددسل ومددا هددو السددلق  بسددللهقددول ا ماددورل نيددق مددا هددو السددلق الددذي خددال  

الذي خال  بسلله أبو ينيفدة ا مادور ا هدذ  املسدمللة؟ هدذا سديفال: مداذا ا مدام 

 بملأ ا ستنجا  ليس بوا ق؟ أيب ينيفة يقول

: لعلددددده يدددددرى أأ تكدددددوأ هندددددا  أمدددددور أخدددددرى حتددددد  حمددددد  ا سدددددتنجا  المالدددددق

 كا ستجصر وغ  .
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 ماذا أبو ينيفة  ال  ويقول بملأ ا ستنجا  ليس بوا ق. :الشيخ

 :....  المالق

نيددددق ا سددددتنجا  ا تعريفدددده اصدددددمسيا هددددو: إزالددددة النجاسددددة مدددددن  :الشدددديخ

 هل يعند : غسد  املحد ل لديس خدرو  اللدول أو خدرو  امل ر ني من بول أو غدا

 النجاسة وإنص غس  املكاأ يت    يلق  فيه يش .

 :....  المالق

 شدددس الوطدددو  مسدددتق  عدددن ا سدددتنجا ل لكدددن نحدددن تكلمندددا عدددىل  :الشددديخ

 هذ  املسمللةل تف   شيخ.

 :....  المالق

ال  ا فدددتك اهلل عليدددسل هندددا عدددىل قدددول ا مدددام مالدددسع ألسندددا قلندددا خددد :الشددديخ

هددذ  املسددمللة مالددس ا روايددة وخددال  أبددو ينيفددةل فصلددس إذا قددال بددملأ ا سددتنجا  

مسددتحق ولدديس بوا ددق في ددر  عددىل روايددة أأ إزالددة النجاسددة عنددد  أصددس سددنةل 

 هذا عىل مذهق مالسل لكن نريد مذهق أيب ينيفة.

 :....  المالق

 اية سياأ.  احلكم سياأل نرو  النجاسة أو الوسة ذا من اللد :الشيخ

 :....  المالق

 قاربمل تف  . :الشيخ

 :....  المالق
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 نيق هذ  ربمناها ا أي مسالة؟ :الشيخ

 : ا يس  النجاسة.المالق

ا يس  النجاسةل وتكلمندا بدملأ أبدو ينيفدة يدرى بانده يعفد  عدن خليدع  :الشيخ

قلندا: قدال بملسده يعفد   -ما تكلمندا عدن النجاسداب–النجاسابل فملبو ينيفة أصس 

عدن يسدد هال فلاددذا هنددا يقددول هدو با سددتحلابل   يقددول بددالو وب يتدد  يميشدد 

مددع نفددس األصدد ل وأبددو ينيفددة مددا سددمللنا  هنددا : مدداذا تقددول بملسدده يعفدد  عددن خليددع 

 -هدذا معلدوم–النجاساب؟ قال: ألأ ا ستجصر باأليجدار قمعدا هدو يلقد  يش  

ا سدددتنجا  لددديس بوا دددقل فاندددا هدددذ  مدددن بددداب  فلقدددا  ذلدددس اليشددد  اليددد  عدددىل أأ

 املذاكرة.

يقدول  -قددمنا اوأ-وقدال ألأ ا مدام مالدس  -أ اب الشديخ–ا مام مالس 

 بملأ إزالة النجاسة عند امالكية عىل قولنيل قول بالو وبل وقول بالسنية.

بالنسدددددلة اوأ لسسدددددتنجا  هدددددد  هدددددو وا دددددق أم  ؟ ا ماددددددور يقولدددددوأ بملسدددددده 

 ة ورواية عن ا مام مالس يقولوأ بملسه سنة. وا قل أبو ينيف

نيددددق مددددا هددددو اليدددد  ا ماددددور ومددددا هددددو اليدددد  أيب ينيفددددة؟ ا ماددددور يسددددتدل 

: إندص قد أ أيددكم بسبدة ا ا سدتنجا  فإنده قدال باألالة التد  بلتدم عدن النلد  

يملخدذ بسبددة لإذا ذهدق أيددكم ف»: وهدذا يدديث صدحيكل وقددال النلد   أيجدار

قددال: إنددص قدد أل فددا   ا  يقابلدده الو ددوبل و ددا  كددذلس ا فقددد أمددر و «أيجددار

إأ أيدداا يعدذب ومدا »مر عىل القدبين وقدال:  احلديث الذي قدمنا  أأ النل  
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  يتندد   مددن »ل وا روايدة: «يعدذب ا كلدد ل فملمدا أيدددهم فكدداأ   يسدتو مددن بولدده

 ل فاذ  كلاا أالة تدل عىل أأ ا ستنجا  وا ق.«بوله

ا يدددديث أيب هريددددرة  فيسدددتدل بقدددول النلددد   -رمحددده اهلل-يفدددة أمدددا أبدددو ين

مدددددن اسدددددتجمر »قدددددال:  الدددددذي أخر ددددده أبدددددو ااوا والومدددددذي ويسدددددنه أأ النلددددد  

 ل من فع  فقد أيسن ومن   فس ير .«فليوتر

والعلم عندد اهلل هدو أأ قدول ا مادور أقدوى عدىل أأ  الرا ك ا هذ  املسمللة

ينيفدة فإنندا نقدول: قدول النلد   وأبداسدتدل بده  ا ستنجا  وا قل أما الددلي  الدذي

 :« ير ددع عددىل ا سددتنجا  وإنددص ير ددع عددىل الددوترل ألسدده قددال: مددن  «فددس يددر  

اسدتجمر فليددوترل مددن فعدد  فقددد أيسددن ومددن   فددس يددر ل فددس يددر  را عددة عددىل 

الددوتر وليسددم برا عددة عددىل ا سددتنجا ل فدددإًذا هددذ  أول مسددمللة معنددا وهدد  مسدددمللة 

 جا .يكم ا ستن

نيددددق الفقاددددا  مددددا يتكلمددددوأ عددددىل مسددددمللة ا سددددتنجا  يقسددددموهنا عددددىل بسبددددة 

 :آااب ا ستنجا  عىل بسبة أقسامأقسام يقولوأ: 

وآااب بعددد ل وآااب أثندا  ا سدتنجا ل آااب قلد  ا سددتنجا القسدم األول: 

ل بسبددة أقسددامل وكدد  هددذ  الددثسث أقسددام إمددا أأ تكددوأ آااب قوليددة أو ا سددتنجا 

فعليدددةل آااب قوليدددة قلددد  ا سدددتنجا  مثددد : الدددذكرل وآااب قلددد  ا سدددتنجا  آااب 

فعليددة هددو أأ يت ددذ املكدداأ الددذي يسددتو فيددهل هددذ  أمثلددة فقدده وإنددص نحددن نددذكرها 
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أاخلاددال فددنحن كلددص نمددر اوأ  -رمحدده اهلل-اوأ مددن بدداب التقسدديم ألأ املوددن  

 .عىل يكم من هذ  األيكام نحاول أأ نلحقاا ذذا التقسيم

 :آااب ا س  وأيكامه تنقسم إىل بسبة أقسامفإًذا 

 آااب قل  ق ا  احلا ة. -1

 آااب أثنا  ق ا  احلا ة. -2

 آااب بعد ق ا  احلا ة. -3

 وك  من هذ  الثسبة إما قولية وإما فعلية.

 )املتن(

بسدم اهلل أعدوذ بداهلل مدن ا لدث »يستحق ملن أراا اخول ا دس  أأ يقدول: 

 .«وا لا ث

 ل ح()ا

يسدددتحق بمعنددد  النددددبل والنددددب هدددو مرتلدددة أقددد  مدددن الوا دددق وأعدددىل مدددن 

فددديص  امللددداحل واليددد  هدددذا ا سدددتحلاب أو ماظددداهر هدددذا القدددول عدددىل قدددول النلددد  

إذا اخدددد   أخر دددده الل دددداري ومسددددلم مددددن يددددديث أسددددس أسدددده قددددال: كدددداأ النلدددد  

هدددددذا يدددددديث أسدددددس  «مهللا إين أعدددددوذ بدددددس مدددددن ا لدددددث وا لا دددددث»ا دددددس  قدددددال: 

 أخر ه الل اري ومسلم.

إذا اخدد  ا ددس ل كدداأ هنددا عنددد الفقاددا   مدداذا قددال أسددس؟ قددال: كدداأ النلدد  

 تفيد الدوام وا ستمرار يعن : كاأ كلص اخ  قال هذا الدعا .
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إذا اخدد  ا ددس ل هنددا  بددد أأ تقدددر حمددذوو وإنددص املحددذوو  كدداأ النلدد  

اخددول ا ددس ل فددإًذا قددول إيددا هددو؟ الددذي قالدده املوددن  قددال: يسددتحق ملددن أراا 

إذا اخد  ا دس ل يعند : كداأ إذا أراال تقددير حمدذوول يعند :  أسس: كاأ النلد  

كدداأ إذا أراا أأ يدددخ  ا ددس  أأ يقددولل وسدداو اللفدد ل اللفدد  الددذي ا الل دداري 

املودددن   دددا  بلفددد   «مهللا إين أعدددوذ بدددس مدددن ا لدددث وا لا دددث»ومسدددلم هدددو: 

ل هذا احلدديث أخر ده سدعيد بدن ا لث وا لا ث" "بسم اهلل أعوذ باهلل منوهو

منوددددور ا سددددننهل وابددددن أيب يدددداتم وابددددن السددددكن ا صددددحيحهل وقددددال احلدددداف  ا 

الفتك: إسناا  عىل رشأ مسلم وهو: اشتم  عىل اللسدملة واشدتم  عدىل التعدوذل 

 ."بسم اهلل أعوذ باهلل من ا لث وا لا ث"

نن أيب ااوا والومددذي بإسددناا ل  ددا  ا سددمسددمللة اللسددملةنيددق عندددنا اوأ 

سدو مددا بدني ا ددن وعدوراب بندد  »قددال:  يسدن عدن عدد  بدن أيب نالددق أأ النلد  

فددإًذا ذكددر بسددم اهلل عنددد اخددول ا ددس   «آام أأ تقولددوا إذا اخلددتم ا ددس  بسددم اهلل

 . بابم عن النل  

فانددددا  «سددددو مددددا بددددني ا ددددن وعددددوراب بندددد  آام»قددددال:  نجددددد هنددددا أأ النلدددد  

ه يكددم وهددو مسددمللة السددول ففدد  ق ددا  احلا ددة يشددوأ السددول والسددو مددن نسددتنل

ل هلدددذا قدددال: اللعدددد مددداذا؟ فإنددده ا يقنددداا نسددداأ ومدددن ا دددنل ا نسددداأ مدددا كندددا ندددرا  

يسددتحق ملددن اخدد  ا ددس ل وا ددس  يقت دد عدددم و ددوا آخددر ألسدده مكدداأ خددالل 

اأ إذا أراا كدددد هلددددذا كددددص بلددددم ا الوددددحيحني مددددن يددددديث أيب هريددددرة أأ النلدددد  
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ق ددا  احلا ددة أذهددق املددذهق يعندد : أبعددد ا املددذهقل وا روايددة: يتدد  يتددوارى 

 عن الناس.

ريندددا عدددن النددداس بقددد  نلدددوو آخدددر نحدددن   ندددرا ل فممكدددن أأ  نيدددق اوأ توا

هدذا الدذكرل  -سدلحانه وتعداىل–يملع عىل العدورابل فلادذا رمحدة بندا رشش لندا اهلل 

ب بيننددا وبيددنام بسددور بحيددث أهنددم يمتنعددوأ فإندده إأ ذكددر ا نسدداأ هددذا الددذكر رض

سدددو مدددا بددني عوراتندددا ومدددا بدددني ا دددن أأ »: مددن رةيدددة هدددذ  األشددديا ل فقددال النلددد  

 .«يقول ا نساأ: بسم اهلل

   .«بسم اهلل أعوذ باهلل من ا لث وا لا ث»قال: 

سدددكوأ عدددىل –ا لدددث عدددىل روايتدددني كلدددياص صدددحيحةل إمدددا أسدددس تسدددكن اللدددا  

سددس ت ددماا فتقددول: ا لددث أو ا لددثل إذا قلددم بال ددم فادد  ذكددراأ وإمددا أ -اللددا 

مدن ذكدراأ ا دن ومدن نسدا امل أمدا  ا نل وا لا ث إنابامل فقد اسدتعاذ النلد  

فادددو ال دددل فا لدددث بالسدددكوأ ا للدددة العدددرب هدددو  -ا لدددث–إذا قلدددم بالسدددكوأ 

مدن ال د ال ل وا لا ث يددخ  فيادا ا دن ذكدراهنم وإندابامل فيكدوأ قدد اسدتعاذ 

 وأه  ال ل وكس املعنيني صحيكل مهللا إين أعوذ بس من ا لث وا لا ث.

 )املتن(

 .«ومن الر س النجس الشيماأ الر يم»

 )ال ح(
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هددذ  روايددة ابددن ما ددة أخر اددا مددن روايددة أيب أمامددةل وإسددنااها طددعي  عنددد 

 هنددا  عدد  عمليددة التلفيددق وهدد : -رمحدده اهلل-املحدددبني ولكددن نجددد أأ املوددن  

أأ ي دددم املعدددداين بع دددداا إىل بعددددعل و  يعددددو  عددددىل املوددددن  أسدددده اسددددتدل هنددددا 

 بحديث إسناا  طعي .

 بدددد عدددىل نالدددق العلدددم أأ يددددركاال  مسدددمللة ا احلدددديثفنريدددد أأ ننلددده عدددىل 

   دددر  عدددن أمدددورل إمدددا أسندددا  يقدددول العلدددص : احلدددديث الدددذي  ا ندددا عدددن النلددد  

احلدددددديث يسدددددميه علدددددص  احلدددددديث ب قالدددددهل فادددددذا نجددددد م ذدددددذا القدددددول أأ النلددددد  

سدددمينا هدددذا القدددول يدددديث  ل فدددإذا   مندددا بدددملأ هدددذا القدددول قالددده النلددد  الودددحيك

ع احلدديث املوطدوشل وهذا صحيكل وإما أسنا نج م أأ هذا القول ك يقله النل  

ألأ احلدددديث املوطدددوش هدددو مكدددذوبل وكونندددا نسدددميه يدددديثا مدددن بددداب التسددداه  

رسدددول اهللل وهندددا  قدددول توسددده بدددني األمدددرينل ك وإ  هدددو األصددد    ينسدددق إىل 

ل وك نجددد م بملسددده ك يقلددده فشدددككنال فلدددص شدددككنا ر حندددا الددده النلددد  قنجددد م هددد  

  انق عدم القول وهو احلديث ال عي .

قالددددددهل واحلددددددديث  فددددددإًذا احلددددددديث الوددددددحيك هددددددو: مددددددا   منددددددا بددددددملأ النلدددددد  

  شدككنا هد  قالده أم ك يقلهل واحلديث ال عي املوطوش: ما   منا بملأ النل  

 ك يقلهل فر حنا  انق عدم القول ايتيانا.

ب  هنا اتفداو بدني املحددبني –احلديث ال عي  الذي هو هذا يقول الفقاا  

عددىل هددذ  املسددمللة ونقدد  ا تفدداو ا مددام ابددن علددد الددب ا التمايددد وا مددام النددووي 
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ة أهندم يتسداهلوأ قال: وخلاه  أه  العلم وقانلة أه  األم -ا مقدمة املجموش

ا أياايدددددددث الوغيدددددددق والوهيدددددددق ويتشدددددددداوأ ا أياايدددددددث األيكدددددددامل يعنددددددد  

أياايدددث الوغيدددق والوهيدددق يتسددداه  بدددملأ يدددروى فيادددا احلدددديث ال دددعي ل أمدددا 

املوطددوش فددس يددروىل هلددذا قددال ا مددام أمحددد: إذا روينددا ا األيكددام تشدددانال وإذا 

ق  ا ألفيته:  -رمحه اهلل-  روينا ا الف ا   تساهلنال هلذا يقول العرا

 وسالوا من غ  موطوش رووا

 وسدددددددالوا مدددددددن غددددددد  موطدددددددوش رووا

 

 مددددددددددددددن غدددددددددددددد  تليددددددددددددددني حلكددددددددددددددم ورأوا 

 عن ابن مادي وغ  وايد 

قددد ؟ قدددال: وسدددالوا مدددن غددد  موطدددوشل يعنددد : تسددداهلوا ا  مددداذا يقدددول العرا

 روايدة احلدديث مدن غد  املوطدوش فددإأ املوطدوش   يدروى و  قدوز أأ يسدتدل بدده

   ا الف ا   و  ا غ  .

 وسدددددددالوا مدددددددن غددددددد  موطدددددددوش رووا

 

 مددددددددددددددن غدددددددددددددد  تليددددددددددددددني حلكددددددددددددددم ورأوا 

 .بيانه ا احلكم والعقا د 

أمددا مسددا   العقيدددة ومسددا   األيكددام فاددذ   بددد أأ يوددك القددول عددن النلدد  

 دا  هندا  -رمحده اهلل-ل فاذ  املسمللة أرانا أأ ننله عليااع ألأ ا مام ابن قدامة 

 قول الذي هو رواية ابن ما ة ا ذلس.ذذا ال

 )املتن(

 .«غفرانس»وإذا خر  قال:  «ومن الر س النجس الشيماأ الر يم» 
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 )ال ح(

اوأ انتقدد  إىل أاب مددن آااب ق ددا  احلا ددة وهددو اوااب الددذي بعددد ق ددا  

ندسل هدذا يدديث صدحيك  احلا ة لكنه من اوااب القوليةل فدإذا خدر  قدال: غفرا

إ  النسا  ل وصدححه ابدن خ يمدة  ةقد أخر ه األ مة ا مسف بلم عن النل  

 .غفرانسكاأ إذا خر  من ا س  قال:  وابن يلاأ واحلاكمل أأ النل  

لدددددو تسياظدددددوأ اوأ يو دددددد: كددددداأ إذا اخددددد ل وكددددداأ إذا خدددددر ل هندددددا قددددددرنا 

املحذوو وقلنا: كاأ إذا اخ  يعن : كاأ إذا أراا أأ يدخ ل لكدن ا ا درو    

حددددذوو وإنددددص كدددداأ إذا خددددر  بمعناهددددا احلقيقدددد ل كدددداأ يعندددد : إذا فددددارو يقدددددر امل

 املكاأ.

الفقاا  يقولوأ: مكاأ ا س  ينقسم عدىل قسدمني: إمدا أأ يكدوأ معدد لدذلس 

مثدد : احلصمدداب ا وقتنددا هددذال فإندده مكدداأ معددد إىل ق ددا  احلا ددةل وإمددا أأ يكددوأ 

ا ددس  يقوددد ذددا: ا مكدداأ غدد  معددد وهددو الوددحاري والفيدداال فكدداأ إذا اخدد  

كاأ إذا اخ  املكاأ املعد لذلسل وأما إذا كاأ ا الفيداا فكدذلس يسدتحق لده أأ 

يقددولل لكددن متدد  يقددول ذلددس؟ هنددا عندددنا ال ددابه هددو: الدددخولل قلدد  أأ تدددخ  

تقددولل أمددا إذا اخلددم فددس تقدد ل ونددتكلم اوأ ا يالددة مددا إذا كنددم نسدديم ذلددسل 

راا أأ يكشدد  عورتددهل أو أراا أأ يملخددذ مددن بيابددهل أمددا ا الفيدداا فإندده يقوهلددا إذا أ

 فانا  يودو عليه أأ أراا ق ا  احلا ةل وهذ  إذا كاأ ا الفياا.
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نيددق ا يالددة مددا إذا كدداأ نندد ذلدددسل إنسدداأ نندد واخدد ل هدد  يقدددول أم   

يقددول؟ هنددا خددسو بددني الفقاددا ل سددلق ا ددسو بددني الفقاددا  هددو: هدد  يقدددر هددذا 

إذا اخددد  ا دددس  قدددالل فالدددذين يقولدددوأ: الكدددسم  لنلددد  املحدددذوو أم  ؟ كددداأ ا

عدددىل يقيقتدددهل يقولدددوأ: إذا اخلدددم احلدددصم ونسددديم ذلدددس  ددداز لدددس أأ تقدددول هدددذا 

 -سددلحانه وتعدداىل–ول ا مددام مالددس فددإأ مالكددا قيدد  أأ يددذكر اهلل قددالددذكرل وهددذا 

ااخدد  احلدددصم ومندددع الدددذكر ا تلدددس احلالدددة وهددد  يالدددة ق دددا  احلا دددةل أمدددا اخدددول 

فيدهل اليلده ا ذلدس هدو: قدول  -سدلحانه وتعداىل–كاأ فاذا   ير  ا ذكر اهلل امل

 أسس: كاأ إذا اخ ل فحملاا عىل احلقيقة.

أمدددا ا مادددور فيقولدددوأ:   هندددا تقددددير حمدددذوول فدددإذا ننددد ذلدددس يقولدددوأ:   

 يذكرها وإنص يذكرها ا نفسه و  يذكرها  ارة.

 )املتن(

 .«غفرانس»وإذا خر  قال: 

 ح()ال 

نددس يعندد : مهللا اغفددرل أو ملفرتددس يددا  هنددا استشددك  املحدددبوأ ذلددسل غفرا

يملدق امللفددرة؟ ونحددن نعلددم أأ  ربل نيدق مددا هددو الدداع  الددذي  عدد  النلدد  

يقدول:  نلق امللفرة يستدع  و وا السديئة أو و دوا الددمل نيدق مداذا النلد  

 غفرانس؟

 :....  المالق
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ذا قولل مدن ي دي  لندا قدو  آخدر؟ قال: لكونه انقمع عن الذكرل ه :الشيخ

ندس؟ القدول الدذي قالده الشدديخ -إذا خدر  مدن ا دس –مداذا ا نسداأ يقدول  : غفرا

سددددلحانه –كدددداأ يددددذكر اهلل  هددددذا قددددول قددددال بدددده خلاعددددة مددددن الفقاددددا ع ألأ النلدددد  

وتعدداىل عددىل كدد  أييانددهل وقلنددا اوأ عددىل أسدده   يددذكر اهللل وسددوو تددملإ  -وتعدداىل

ل عددىل أأ ا نسدداأ إذا اخدد  احلددصم ينقمددع عددن ذكددر اهللل فددالنل  معنددا هددذ  املسددمللة

  ندددددسع ألسددددده مدددددر عليددددده وقدددددم ك يدددددذكر فيددددده اهلل سدددددلحانه –مدددددا خدددددر  قدددددال: غفرا

 وهذا قول من األقوالل وقال بعع املحدبني:  . -وتعاىل

 :....  المالق

 كش  عن عورته. :الشيخ

 :....  المالق

 ألسه يفلص من النجاسة. :الشيخ

قد افع عنده أذىل فدإًذا هدذ   -سلحانه وتعاىل–: قوله هو أأ اهلل ولوأهم يق

علياددال هلددذا  -سددلحانه وتعدداىل–نعمددة مددن اهلل عليددسل وهددو ك يقدددر أأ يشددكر اهلل 

كدداأ يقددول بعددع السددل : إأ اسددتلفارنا حيتددا  إىل اسددتلفارع ألسنددا   نسددتلفر اهلل 

هدددذ   -سددلحانه وتعدداىل– عددىل الو دده الس ددق بددهل وا نسددداأ إذا ق دد ا شددكر اهلل

–ك يقدددر أأ يشددكر اهلل  سدديئة فيحتددا  إىل ا سددتلفار مناددال فقددالوا: ألأ النلدد  

الشددكر الس ددق بدده فاسددتلفر اهلل عددن ذلددسل والشددكر مددن و ددوا  -سددلحانه وتعدداىل
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القدددول أذهدددق عنددده األذىل وهدددذا  -سدددلحانه وتعددداىل–النعمدددة والتددد  هددد : أأ اهلل 

 .الثاين

الفقاددا  أو عنددد املحدددبني يقولددوأ: وإنددص هددذا خددر  مددن  عنددد القددول الثالددث

أسده يكثدر مدن ا سدتلفارل  دا  ا  نر  اللالق ألسه كانم غالق أيوال النلد  

اسدددتلفروا اهلل فدددإنن  أسدددتلفر اهلل ا اليدددوم ما ددددة »قدددال:  الودددحيحني أأ النلددد  

لوايدد ا املجلدس ا وا احلديث اوخر يديث أسس قال: كنا نعد للنلد   «مرة

ندسل  سلعني مرة مدن ا سدتلفارل فقدول النلد   هندا ا خرو ده مدن ا دس : غفرا

 .هذا  رى جمرى اللالق من فع  النل  

هو القدول الثالدث أأ هدذا خدر  مدن  -والعلم عند اهلل– أقرب هذ  األقوال

جمددرى العددامع ألأ القددول األول وهددو أسدده امتنددع عددن الددذكرل فيشددك  عليدده  النلد  

 يالددة قددق عليدده أ  يددذكر اهللل بدد  عدددم الددذكر هنددا ناعددةع ألسدده هددو ا أأ اوأ ا

 يالة   تناسق الذكرل فإًذا عدم الذكر ناعةل هذا يرا عىل هذا القول األول.

أمدددددا القدددددول الثددددداين وهدددددو: ك يقددددددر وك يسدددددتوو شدددددكر هدددددذ  النعمدددددة فناسدددددلاا 

ل أي نعمددة عددىل با سددتلفارل فيقددال أو يددرا عليدده أأ كدد  نعمددة   يمكددن أأ تشددكر

إ  أسس مق د ا شدكر ع ألسده هدو الدذي  -سلحانه وتعاىل–قدر ما شكرب اهلل 

أسعددم عليددس بددملأ تشددكر ل فيلقدد  القددول الثالددث الددذي هددو: أأ هددذا كدداأ مددن ايدددأ 

 وهو كثرة ا ستلفار. النل  
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 -إأ شدا  اهلل–أ ن أأ الوقم قدد اااندال ونتوقد  عندد هدذا احلددل ونكمد  

 وإأ و د هنا  سيفال قل  أأ نقوم. -إأ شا  اهلل–ام ا الدرس القا

 :....  المالق

ل السدددديفال يقددددول: اوأ أسددددم قدددددرب حمددددذوفا ا لفدددد : كدددداأ إذا  أيددددو :الشدددديخ

سددددددلحانه –اخدددددد ل وك تقدددددددر  ا ا ددددددرو ؟ ال ددددددابه ا ذلددددددس هددددددو أأ ذكددددددر اهلل 

 ينحدد  عددن األمدداكن التدد  تسددتقذرل هلددذا  ددا  ا الوددحيحني أأ النلدد   -وتعدداىل

يدا فدسأ "سلم عليه ر   وهو ا ق دا  يا تده وهدو يلدول فلدم يدرا عليدهل فقدال: 

 ."فإنن  كنم عىل يالة كرهم أأ أذكر علياا اهلل

فددإًذا هددم يقولددوأ عددىل أأ فيدده أمدداكن   تددذكر فياددا اهللل فلددص  ا نددا هنددا قدددرنا 

فدددق هدددذا ا تفددداول وك نقددددر  ا ا دددرو  ألأ أصدددلك املكددداأ  املحدددذوو يتددد  نوا

 ر ا من ذلس.خا

وبحمدك، نشهد أن ال  طيب سبحانك اللهم

 إله إال أنت

 

 


