
 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            8رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

1 

 ثامنالتفريغ الدرس 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني

  

 

 

 

 

 

 

 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            8رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

2 

 )الرشح(

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

 .  . أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم

 : باب نواقض الوضوء.-رمحه اهلل-قال املىلنف 

األمكممممام املتعلقممممة بالوضمممموء مممممن السممممنن  -رمحممممه اهلل-ملمممما أكممممم  املىلممممنف 

ف  وأتباعها من املسح عىل اخلفني واملسح عمىل العمممةهلل ناسم  والفرائض والنوا 

أن يبممدأ ذ ذكممر النممواقضل ألن النممء ال يممنقض هال بعممد نامممههلل فهممذا مناسممبة ذكممر 

 هذا الباب بعد باب الوضوء.

أممما بالنسممبة للنممواقض ف نمما  ممع نمماقضهلل والممنقض هممو: ابمم هلل وممم  النممء 

 ء املعنوي وذ النء املحسوس.بعدام يرضبهلل وتستعم  هذه اللفظة ذ الن

َ َمما }: -سممبحانه وتعمماى–أممما املحسمموس فمثالممه: قممول اهلل  َز َز َغ ن َنَقَتمم
َكمماِلت 

مممممِوة   مممممد  ق  مممممنز َبعز
–[ أي ملتمممممههلل وأمممممما ذ النمممممء املعنممممموي كقمممممول اهلل 92]النحممممم :{م 

 }: -سمممبحانه وتعممماى
 
ِّ مممَد ا ممموَن َعهز ت  يَن َينق  نممموي [ العهمممد مء مع27]البقمممرة:{اِلمممذ 

 }: -سممممممبحانه وتعمممممماى–لممممممي، حمسمممممموسهلل فقممممممال اهلل 
 
ِّ ممممممَد ا مممممموَن َعهز ت  يَن َينق   {اِلممممممذ 

 [.27]البقرة:

فكذلك املىلنف هنا قال: باب نواقض الوضوءهلل  والوضوء قلنما: همو صمفة 

مكميممممة تقمممموم باإنسممممانهلل ف نممممك أنممممَ ال تسممممتضيع أن تفممممر  بممممني هنسممممان متوضمممم  

سمةهلل فقمال املىلمنف: بماب نمواقض ولي، بمتوض ل ألنا صفة مكمية غري ملمو
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الوضمموءهلل أي: ذ هممذا البمماب سمم تكلم لممك عممىل  لممة مممن األمكممام تتتمممن نقممض 

 هذه العبادة.

 )املتن( 

 وهن سبعة.

 )الرشح(

همممذا األسممملوب عنمممد علممممء اللبمممة يسممممل أسممملوب الضمممن قبممم  النرشمممهلل همممو أن 

ل: يعممدد لممك رسممم يكممدها لممكهلل وهممذا أسمملوب التشممويقهلل فهممو أقممو  مممن أنممه لممو قمما

 .)اخلارج من السبيلني(هنهلل رسم رسدهاهلل فقال: هن سبعةهلل رسم رسنل هبا فقال: 

نمممواقض الوضممموء همممذه للفقهممماء فيهممما  ممموالأ وصممموالأهلل  مممذا همممن مسممم لة 

أصولية أقرب منها أنا فقهيةهلل فلهذا نحاول أن نركَ فيهمال ألنما عبمارة عمن كم م 

 أصويل.

ذ تقسمممميم نممممواقض  يقممممول الفقهمممماء )اخلممممارج مممممن السممممبيلني(قممممال املىلممممنف: 

 الوضوء أنا عىل قسمني: مدثهلل وسب  للحدث.

هلل قمال اإممام )اخلارج من السمبيلني(ابدث هو: النء الذي قال املىلنف: 

: أ عمممَ  األممممة عممىل أن البمممول والبممائي والمممريح واملمممذي -رمحممه اهلل–ابممن املنمممذر 

هلل هممذه والمموديهلل هذا خممرج مممن املىلممر ني عممىل الىلممفة املعتممادة أنممه نمماقض للوضمموء

اخلمسممممة أ عممممَ األمممممة عممممىل أنمممما ناقتممممة مممممن نممممواقض الوضمممموء هذا خر ممممَ مممممن 
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املىلممممر ني عممممىل الىلممممفة املعتممممادة يعنممممن: عممممىل غممممري صممممفة املممممر هلل فهممممن: البممممولهلل 

 والبائي والريح واملذي والودي.

مز }: -سممبحانه وتعمماى–أممما البممول والبممائي فهممذا لقممول اهلل  ممنزك 
َأوز َ مماَء َأَمممدن م 

َبائ ي   َن الز  [.6]املائدة:{م 

أما بالنسبة للمذي فكم مر معنا ذ الىلحيحني من ممدي  عمو واملقمداد أن 

 .«توض  منه»: النبن ملا س لههلل قال عو: كنَ ر   مذاءهلل فقال  النبن 

وأممما بالنسممبة للممريح: فهممذا كممم رسبممَ ذ الىلممحيحني مممن روايممة أ  هريممرة أن 

قممال السممائ   «أمممدث متممل يتوضمم ال يقبمم  اهلل صمم ة أمممدكم هذا »قممال:  النبممن 

وكان من أه  مرضموأ: يا أبا هريمرة مما همو ابمدثل قمال: فثماء أو بمرا هلل يعنمن 

 فكه ببعض األلفاظهلل وأما الودي فهو تابع هى املذي.

ف ًذا هذه اخلمسة أ ع الفقهاء عىل أنا ناقتة للوضموء لكمن بث رسمة رشو : 

السمبيلنيهلل وأن تكمون خار مة  أن تكون هن هذه اخلمسةهلل وأن تكون خار مة ممن

عىل و ه االعتيماد يعنمن: نبعمد صمفة املمر هلل هذا وقعمَ كمذلك فقمد أ مع العلممء 

عىل أنا من نواقض الوضوءهلل وتسمل: أمداثهلل يعنن: هن مدث ذ ممد ذااماهلل 

 .القسم األولهذا 

قلنا: هن أسباب لألمداثهلل نرضب مثمال: ملم، املمرأةهلل ملم،  والقسم الثاين

م عليمممه املىلمممنفهلل نحمممن فقمممي نريمممد أن نمثممم  متمممل نىلممم  هليمممههلل ملممم، املمممرأة سممميتكل

املممممرأة هذا و ممممد سمممميكون معممممه لممممذةهلل واللممممذة هممممذه هممممن سممممب  ذ خممممروج املممممذيهلل 
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واملممممذي نمممماقض مممممن نممممواقض الوضمممموءهلل فمممم ًذا اللممممم، هممممو عبممممارة عممممن سممممب   ممممذا 

اخلارجهلل فلهذا يسميه الفقهاء هنا: سمب  للحمدثهلل فم ًذا األممداث عنمدنا قسممن: 

 وسب  للحدث. أمداثهلل

)اخلممممارج مممممن ذ بيممممان أقسممممام األمممممداث فقممممال:  -رمحممممه اهلل-بممممدأ املىلممممنف 

السمبيلني اما: القبم  والمدبر بالنسمبة للممرأة والر م هلل يتفقمان ذ المدبرهلل  السبيلني(

)اخلمممممارج ممممممن وخيتلفمممممان ذ القبممممم هلل املمممممرأة ذ الفمممممرج والر ممممم  ذ المممممذكرهلل فقمممممال: 

 .السبيلني(

بي  همو: الضريمق أو همو الشمقهلل فالفقهماء يعم ون السبيلني مثنل سمبي هلل والسم

عن هذه األلفاظ كناية عن األلفاظ التمن يسمتحيل ممن ذكرهماهلل فالسمبيلني املقىلمد 

 هبم هنا اا: املىلر ني.

 )املتن( 

 واخلارج النج، من غرياا هذا فحش أي كثر.

 )الرشح(

نحممممن ادن قمممممدمنا أن هنمممماا ه ممممماه عممممىل أن اخلمسمممممة هممممذه همممممن التممممن ناقتمممممة 

للوضمممموءهلل  مممماء الفقهمممماء هى هممممذه اخلمسممممة وأرادوا أن يتعمممماملوا معهمممماهلل أو ممممما هممممو 

السب  الذي  ع  الرشه ذ هذه اخلمسة ناقتمة ممن نمواقض الوضموءل فاإممام 

يقولمممممون: همممممذه اخلمسمممممة همممممن ناقتمممممة  -رمحهمممممم اهلل-أبمممممو منيفمممممة واإممممممام أمحمممممد 

 للوضوء.للوضوء ألنا نجسةهلل فنقول: ك  مء نج، خارج من البدن ناقض 
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ادن نمممم   هى هممممذه خلمسممممة التممممن وقممممع االتفمممما  عليهمممما مممممن الكتمممماب والسممممنة 

وه اه األمة أنا ناقتة للوضوءهلل طي  ما همن العلمة التمن  علهما الرشمه ذ همذه 

رمحمه -ممثلم قمال املىلمنف –اخلمسة فكانَ ناقتمة للوضموءل فم بو منيفمة وأمحمد 

قممول: كمم  نجمم، خممارج مممن يقولممون: هممن ناقتممة للوضمموء ألنمما نجسممةهلل فن -اهلل

)واخلممارج الممنج، : -رمحممه اهلل-البممدن فهممو نمماقض للوضمموءهلل  ممذا قممال املىلممنف 

 .من غرياا هذا فحش أي كثر(

هًذا عند ابنابلمة واألمنماف هذا خمرج ممن اإنسمان دم وكثمر فسموف ينمتقض  

وضمممموألهل ألن الممممدم نجمممم،هلل هذا اإنسممممان أقمممماء وكممممان القممممنء كثممممريا ف نممممه ينممممتقض 

القنء عندهم نج،هلل مث : هذا خرج منمه قميح أو صمديد ممن  رممه وضوأله ألن 

 ف نه نج، فينتقض بسببه الوضوء.  -وكان كثر-

واضمممممح مسممممملك األمنممممماف وابنابلمممممةل يعنمممممن: علقممممموا أن نمممممواقض الوضممممموء 

العمممم ة فيهمممما باخلممممارج الممممنج،هلل هممممذه قاعممممدام: اخلممممارج الممممنج،هلل متممممل ممممما و ممممد 

 سلك ابنابلة.انتقض معه الوضوءهلل هذا مسلك األمناف وم

ملممما  ممماء هى همممذه اخلمسمممة قمممال: همممذه اخلمسمممة  -رمحمممه اهلل-اإممممام الشمممافعن 

و مممداا  مممرج ممممن ومممرج معمممنيهلل وهمممو العلمممة ذ كونممما ناقتمممة للوضممموءهلل فممم قول: 

 الع ة عندي باملىلرجهلل فك  مء خرج من السبيلني فهو ناقض للوضوء.
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هلل هذا خمرج دود أو فعنده مث : هذا خرج ريح ممن المدبر فهمو نماقض للوضموء

مىص أو شعرهلل فهذه كلها عند الشافعن ناقتة للوضوءل ألنه قال: همذه اخلمسمة 

 تتفق ذ صفة وامدة وهن اخلروج.

وعَ  قوله بذلك قال: مث : أنا أ د الريح قد خيرج من اإنسمان ممن أعمىلهلل 

لكنمممه ال ينمممتقض بمممه الوضممموءهلل لكمممن هذا خمممرج ممممن األسمممف  انمممتقض بمممه الوضممموءهلل 

ه نبمممه عمممىل املىلمممرجهلل ف نممما أقمممول بممم ن العلمممة  ذ نمممواقض الوضممموء همممن: فكممم ن الرشممم

 املىلرج وليسَ اخلارج.

بقممن معنمما مسمملك املالكيممة ومسمملك الظاهريممةهلل املالكيممة والظاهريممة يقولممون: 

همذه اخلمسممة نقتلمم عليهمما وال نتعممداهاهلل ونقمول أن العلممة فيهمما قمما ة يعنممن: غممري 

كممان خار مما مممن املىلممر نيهلل وخممارج متعديممةهلل فنقممول: ال يو مم  الوضمموء هال ممما 

 معتاد عىل سبي  االعتياد.

فعنممممد همممممالء القمممموم هذا كثممممر منممممه السممممل، فمممم ن هممممذه يبعممممدونا ألنمممما ليسممممَ  

بمعتممادةهلل وهذا خمممرج منمممه مىصممم أو دود فيقولممون: ال ينمممتقض وضممموأله ألنمممه لمممي، 

 بمعتاد.

فعنممممد املالكيممممة أنمممممه البممممد أن يكمممممون خممممارج معتمممممادهلل عممممىل صمممممفة معتممممادةهلل ممممممن 

 ىلرج املعتادهلل ف ًذا  م يلحقوا هبذه األمور اخلمسة م.امل

نعيمد بتتيمم  املسمالك هممذههلل ملمما اتفمق الفقهمماء عممىل همذه اخلمسممةهلل اختلفمموا ذ 

العلممة التممن  علممَ هممذه اخلمسممة ناقتممة مممن نممواقض الوضمموءهلل فابنفيممة وابنابلممة 
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يقولممون: العلممة ذ نممواقض الوضمموء هممن اخلممارج الممنج،هلل فكمم  خممارج مممن البممدن 

 نج، فهو ناقض من نواقض الوضوء.

الشمافعية يقولمون: العم ة ذ نمواقض الوضموء بماملىلر نيهلل فكم  مء خمرج 

مممممن املىلممممر ني فهممممو نمممماقض للوضمممموءهلل واملالكيممممة يقولممممون: العمممم ة عنممممدنا بعلتممممني 

ارسنممممني: اخلممممارجهلل واملىلممممرجهلل وصممممفة اخلممممروجهلل يعنممممن: البممممد أن خيممممرج عممممىل الىلممممفة 

 املعتادة.

بقممول اإمممام الشممافعن أن الممريح هذا خممرجهلل لكممن هذا  الشممافعية مققمموا قممو م

أردنمما أن نممر ح ذ هممذه املسمم لة نممر  أن قممول ابنابلممة وقممول األمنمماف ال يسممتقيم 

هلل وخرج منمه امتجم و م يتوض  هذا قلنا: العلة هن اخلروجل ألنه رسبَ أن النبن 

 ة دمهلل وأنممممتم تقولممممون أن اخلممممارج نجمممم،هلل فلممممم  م يتوضمممم  دل عممممىل أن ليسممممَ العمممم

 باخلارج النج،.

وكمذلك عبمد اهلل بممن عممر وغمريه مممن الىلمحابة كم   هريممرة فميهم ممن رعممف 

ذ ص ته وأتم صم تههلل وعبمد اهلل بمن عممر رسبمَ أنمه أخمرج دم ممن مبمة ذ و همه 

 و م يتوض هلل فهذا دلي  عىل أن ليسَ الع ة باخلارج النج،.

د الممريح هذا خممرج الشممافعن ملمما قممال: العمم ة بمماملىلرجهلل قممال: مثمم  الممريحهلل نجمم

من فو  ال ينقضهلل من حتَ ينقضهلل ف ًذا الع ة ب نه خرج ممن حتمَهلل همذا يسممل 

قيمماس مممع الفممار ل ألن الممريح الممذي ذ الفممم خيتلممف عممن ادخممر مممن الضعممم ومممن 

 الريح وهذا صفته أنكر من هذههلل ف  يستقيم اإبا  به.
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ء هال النمممء وقمممول املالكيمممة والظاهريمممة هنممما أقمممو  عمممىل أن ال يمممنقض الوضمممو

 الذي خرج من املىلر ني عىل صفة االعتياد وكان معتادا.

: خممرج عممىل صممفة االعتيممادهلل يعنممن: اإنسممان هذا  لكممن عنممدنا مسمم لة: ملمما قممالوا

استسممممم  معمممممه ذ البمممممول وكمممممان بولمممممه دائممممممهلل أو كمممممان معمممممه ريمممممح ذ ممممممال سمممممل،هلل 

بممم يقولممون: ال ينممتقض وضمموألههلل ايمهممور يقولممون: ينممتقض وضمموألههلل مسممتدلني 

وقالممَ: يمما رسممول  رسبممَ ذ الىلممحيحني مممن مممدي  املممرأة التممن سمم لَ النبممن 

ال تممدعن الىلم ة وهنممم )): اهلل هين اممرأة مستحاضممة أأده الىلم ةل فقممال النبمن 

 .((ذلك عر 

وهمممذا يسمممتدل بمممه كمممذلك األمنممماف وابنابلمممة يقولمممون: املستحاضمممة اسمممتمر 

 مم  عليهمما ألنممه خممارج عليهمما الوضمموءهلل وأو معهمما الممدمهلل فلهممذا أو مم  النبممن 

 نج،هلل والشافعن يستدل بنف، الدلي  يقول: ألنه خرج من نف، املىلرج.

لكممن هممذا ابممدي  يممرد فيممه فقممي عممىل املالكيممة ذ أن ه مماب الوضمموء ذ كمم   

ممممممرة عمممممىل صمممممام  السمممممل،هلل لكمممممن ال يسمممممتقيم للشمممممافعية واألمنممممماف وابنابلمممممة 

فهممم  أده الىلممم ةل فهمممن  االسمممتدالل بمممهل ألنممما  م تسممم ل عمممن الوضممموءهلل قالمممَ لمممه:

 م يتضممر  هى ابكممم همم  هممذا نمماقض أم الهلل قممال:  تممتكلم عممىل البسمم هلل و النبممن 

هنمممممم ذلمممممك لمممممي، بحممممميض ذ كونمممممه مسمممممقي للىلممممم ةهلل ولكنمممممه سمممممكَ عمممممن مسممممم لة 

 الوضوء.
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فيت ح لنا ذ همذه املسم لة عمىل أن نمواقض الوضموء اخلمسمة التمن ذكرناهماهلل 

ول والبممائي والممريح واملممذي والمموديهلل فهممذه والتممن وقممع عليهمما اإ مماه وهممن: البمم

 أمداث مو بة للوضوءهلل ويقتل عليها وال يلحق هبا غريها. 

ادن هممو   )واخلممارج الممنج، مممن غريامما هذا فحممش أي كثممر(املىلممنف قممال: 

ما هو التابي هذا أخذنا هبذا القول هذا هنسان خرج منه دم من  )هذا فحش(قال: 

وء ذ مالممة ممما هذا فحممش أو كثممرهلل طيمم  ممما يممدهل قممال املىلممنف: هممو يممنقض الوضمم

هممو التممابي الممذي هممد أن هممذا فممامش أو لممي، بفممامشل عنممد ابنابلممة مسمملكان: 

املسلك األول عىل أنه ير مع هى العمادة وهى العمرفهلل فمم اعتم ه النماس كثمريا فهمو 

كثمممريهلل فهمممو نممماقض للوضممموءهلل ومممما اعتممم ه النممماس قلمممي  فهمممو قليممم  ولمممي، بنممماقض 

 مسلك. للوضوءهلل هذا

واملسلك الثاين: هو الع ة بقدر الدرهم الببوهلل وهذه املسم لة تقمدمَ معنما 

فيم يعفل عنه من النجاساأهلل وقلنا ب ن التقدير بقدر الدرهم المببوهلل وهمو أقمو  

)هذا فحمش أو : -رمحمه اهلل-وخيتاره  ع من ابنابلة ذ ذلكهلل ف ًذا قول املىلنف 

 الببو.ير ع هى مقداره ذ الدرهم  كثر(

 )املتن( 

 و وال العق . 

 )الرشح(
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هنا بدأ املىلمنف ذ ذكمر أسمباب األممداثهلل عنمدنا أممداثهلل وعنمدنا أسمباب 

 األمداثهلل تكلمنا عىل األمداث وقلنا: هن مخسة.

)و وال العقم  هال النموم اليسمري دخ  املىلنف ذ أسمباب األممداث وقمال: 

تهما أربعمة أممور: ينمدرج حتتهما هذه  لة يندرج حت ) وال العق (هلل  السا أو قائم(

النممومهلل واإغمممءهلل واينممونهلل والسممكرل ألن هممذه األربعممة هممدث فيهمما  وال العقمم هلل 

 فالعق  قد يَول بنومهلل أو ب غمء أو بسكر أو بجنون.

أما األمور الث ث التن همن: اينمون واإغممء والسمكرهلل فقمد قمال ابمن املنمذر 

هممذه الث رسممة ناقتممة للوضمموءهلل ال يو ممد  وغممريه مممن العلمممء: أ عممَ األمممة عممىل أن

أو أغمممممن عليمممممه  -والعيممممماذ بمممماهلل–خمممم ف ذ أن هممممذه الث رسمممممةهلل هذا  ممممن اإنسممممان 

ملمر  أو ألي مءهلل أو سممكر هممما بنممء مبمماحهلل وهمما بنممء حمممرمهلل فقممد اتفقمموا عممىل 

 أنه وضوءه منتقض هبذه.

عمممىل بقمممن لنممما النمممومهلل ففكمممه املىلمممنف قمممال: هال النممموم اليسمممريهلل سممموف نمممتكلم 

 مس لة النوم.

بالنسممممبة  ممممذه األمممممور الث رسممممةهلل هممممذه األمممممور الث رسممممة ملمممماذا قلنمممما أنمممما ليسمممممَ 

ب مممداث وهنممم هممن مظنممة ابممدثل ألن اإنسممان هذا غلمم  عممىل عقلممه ال يمكممن أن 

يسممتيقن أن ال خيممرج منممه مءهلل  ممذا قممال اإمممام الشممافعن: قمم  مممن يبمممل عليممه هال 

 ممالهلل يقممول اإمممام الشممافعن: ممما يو ممد ر مم  أنممَلهلل يعنممن: خممروج املنممن عنممد الر

َالل ألن العقمممم  هذا مجمممم   م يممممتحكم ذ  يبمممممل عليممممه هال يستىلممممح  هغمممممء اإنمممم
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عتممم أ المممدبر التمممن نسمممك المممريحهلل فكممم  مء يسمممتخلهلل فلهمممذا قمممد خيمممرج منمممه 

بولهلل وقد خيرج منه مذيهلل وقد خيرج منه ريحهلل فلم كانَ كذلك قمال الرشمه بم ن 

 حدثهلل فمتل ما وقعَ أو بنا بسببها الوضوء.هذه الث رسة مظنة لل

هممممو  -ذ ايملمممة-بقمممن معنممما النمممومهلل  ممماهري أهممم  العلمممم يقولمممون بممم ن النممموم 

 ناقض للوضوء.

أنممه ملمما كممان ذ الكوفممة أنممه كممان ينممامهلل وهذا  مماء عممن أ  موسممل األشممعري 

نمممممام  ممممماء بمممممبعض أصمممممحابه وأ لسمممممهم بجممممموارههلل فممممم ذا اسمممممتيق  يقمممممول  مممممم: هممممم  

يقولمممممون: الهلل يقمممممول: هممممم  سممممممعتم شمممممي ال يقولمممممون: الهلل فيقممممموم  شمممممممتم شمممممي ال

ويقول: اهلل أك هلل ويىلوهلل ألن النوم عنده لمي، بحمدث وهنمم همو مظنمةهلل وهممالء 

األشمممىلاز  َمممموا ب نمممه مممما خمممرج منمممه شمممي اهلل لكمممن ايمهمممور يقولمممون: وهن كمممان 

كمممذلكهلل لكنمممه ال عممم ة بمممه هذا و مممد عمممىل الىلمممفة التمممن همممن ناقتمممة للوضممموءهلل التمممن 

 ف نتكلم عليها.سو

عنممد  مماهري الفقهمماء أنممه نمماقض للوضمموءهلل الممدلي  عممىل ذلممك:  -قلنمما-النمموم 

نانما أنمه قمال:  -وهمو ذ السمنن ب سمناد ممدي –مدي  صفوان الذي تقدم معنما 

أال ننَه خفافنا من بول أو غائي أو نومهلل يوم وليلة للمقيم ورس رسة أيمام  النبن 

هلل فجعممم  النممموم هًذا كمممذلك ممممن نمممواقض للمسمممافرهلل فقمممال: ممممن بمممول وغمممائي ونممموم

 الوضوء.
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نممام وقممام وصممىلهلل فقيمم  لممه: يمما رسممول اهلل  و مماء ذ الىلممحيحني أن النبممن 

 لقد نمَهلل فقال: تنام عيناي وال ينام قلبن.

هًذا النمموم البممد لممه مممن رشو  متممل يعتمم   )هال النمموم اليسممري(قممال املىلممنف: 

: ال يكممممون النمممموم ناقتمممما ب نممممه نمممماقض مممممن نممممواقض الوضمممموءهلل فاألمنمممماف يقولممممون

للوضممموء هال هذا نمممام اإنسمممان متمممضجعاهلل يعنمممن: نمممائم مسمممتلقنهلل هذا نمممام عمممىل همممذه 

: النموم عنمدنا  الىلفة فقد انتقض وضموألههلل هًذا األمنماف علقموا عمىل الىلمفةهلل قمالوا

لممممممي، بمنتممممممبي فنحممممممدده با ي ممممممةهلل فنقممممممول: هذا نممممممام الر مممممم  متممممممضجعا انممممممتقض 

 وضوألههلل هذا مذه  األمناف.

يقمول: أنما أقمول  -رمحمه اهلل-الثاين همو ممذه  الشمافعيةهلل الشمافعن  املذه 

ب ن النوم نماقض للوضموء مضلقما هال هذا نمام اإنسمان وهمو  مال، فم ن وضموءه ال 

 ينتقضهلل هذا مذه  الشافعية.

ممممممذه  املالكيمممممة وابنابلمممممة ممممممثلم قمممممال املىلمممممنفهلل علقممممموا ذلمممممك عمممممىل  وال 

 مممةهلل فيقولمممون: متمممل  ال شمممعور اإنسمممان الشمممعورهلل و م يعلقممموه عمممىل الكيفيمممة أو ا ي

 انتقض وضوألههلل ومتل ما بقن معه الشعور فوضوأله صحيح.

ادن نفكمممممم ذ هممممممذا الكمممممم م  يممممممداهلل ونحمممممماول أن نبسممممممي املسمممممم لةهلل  مممممماء ذ 

ذ الىلممم ةهلل فقممممال:  كممممانوا ينتظمممرون النبممممن  الىلمممحيحني أن أصممممحاب النبمممن 

نومهلل ويقوممون يىلملون فكانوا ينامون وهم  لوسهلل يعنن:  فق رألوسهم من ال

وال يتوضمم ونهلل و مماءأ األماديمم  التممن قممدمناها بمم ن النمموم نمماقض مممن نممواقض 
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 الوضمموءهلل طيمم  كيممف يوفممق بممني هممذا ابممدي  الممذي هممو: أن أصممحاب النبممن 

كمانوا ينمامون وهمم ينتظممرون الىلم ة وال يتوضم ونهلل واألماديمم  التمن قالمَ بمم ن 

 النوم ناقض للوضوءل 

همممذين ابمممديثني اختلفممموا ذ كيفيمممة ايممممعهلل األمنممماف  الفقهممماء ملممما  ممماءوا هى

: هًذا هممذا النمموم الممذي  مماء ذ  : ال يممنقض الوضمموء هال نمموم املتممضجعهلل قممالوا قممالوا

األماديممم  هًذا همممو النممموم العممماديهلل لكمممن ملممما  ممماء ذ أقممموال الىلمممحابة أنمممم كمممانوا 

 لوسممممممماهلل فممممممم ًذا همممممممن غمممممممري صمممممممفة املتمممممممضجعهلل فعلقممممممموا نقمممممممض الوضممممممموء بىلمممممممفة 

 االضضجاه.

قمممال: ألنممما همممن هي مممة ايمممال،هلل وايمممال، هذا  لممم،  -رمحمممه اهلل-الشمممافعن 

كانممَ مقعدتممه منتممبضةهلل فهممن أقممو  مممن ميمم  أنمما ال خيممرج منهمما ريممحهلل فىلىلممها 

 فقي هبذه الىلفة.

املالكيمة واألمنمماف  مماء ذ السمنن مممن مممدي  عمو ومممن مممدي  معاويممة أن 

وممدي   «ن اسمتضلق الوكماءالعينان وكماء السمههلل فم ذا ناممَ العينما»قال:  النبن 

 عو مدي  مسنهلل وأما معاوية فحديثه ضعيف ولكن ينج  بحدي  عو.

هلل السمممه «العينمممان وكممماء السمممه»ذ همممذه الىلمممورة قمممال:  انظمممروا تشمممبيه النبمممن 

هو: ملقة الدبرهلل والوكاء: هذا رأيتم القربة  ما فمهماهلل فمهما يو مد عليمه دائمم مبم  

: ملقممة الممدبر خيضهمما أو الممذي يربضهمما بممن أو خمميي الممذي يممربي ذلممكهلل فقممال الن



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            8رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

15 

يعنمممن: همممم مبممم  تلمممك المممدبرهلل فممم ذا ناممممَ العينمممان  «العينمممان وكممماء»همممم العينمممانهلل 

 استضلق الوكاء.

تنممام عينمماي »قممال:  فاإنسممان هذا نممام خيكممن خيممرج منممه ذلممكهلل فلهممذا النبممن  

منَةن َوال َنموز }هلل و مذا  ماء ذ اديمة: «وال ينام قلبمن
ه  س  مذ  هًذا يو مد عنمدنا ذ  {من ال َت زخ 

 النوم قسمن: عندنا سنةهلل وعندنا نوم.

يقولممممون: السممممنة هممممن التممممن تتعلممممق بالعقمممم ل ألن اإنسممممان هذا نممممامهلل أول مء 

يبضممل عقلممههلل وبعممد العقمم  ينممَل البضمماء هى القلمم هلل وهذا وصمم  هى القلمم  سمممن 

لم  همو المذي والق–نوماهلل أما هذا كان ذ الدماغ يسمل سنةهلل و ذا هذا نمام القلم  

 أصبح اإنسان ال يستضيع أن يستشعر ب ي مء يقع. -يملك ابواس كلها

فألننمن أعمرف أن وضموئن  م  «تنام عينماي وال ينمام قلبمن»: فلم قال النبن 

ينتقضهلل وهذا يدل عىل أن النوم لي، بناقض ذ مد ذاتمهل ألنمه لمو كمان ناقتما ذ 

 م يتوضمم  مممن النمموم ألن قلبممه   وغممريههلل لكممن النبممن مممد ذاتممههلل السممتو  النبممن 

يق  فهو يعلمهلل فلهذا قول املالكية وابنابلة يقولون: الع ة بالشمعورهلل فمتمل نمام 

اإنسان عىل أي هي مة كمانهلل و ال معمه شمعوره انمتقض وضموألههلل أمما هذا نمام وكمان 

شممممعوره ال  ال معممممه فيكممممون وضمممموأله صممممحيحهلل وهممممذا القممممول أقممممو  مممممن ميمممم  

 النوم عىل الشعور وعىل  وال اإمساس.الدلي ل ألن الرشه علق 
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 السمممما:  )هال النمممموم اليسممممري  السمممما أو قممممائم(: -رمحممممه اهلل-فقممممال املىلممممنف 

: القممائم أقممو  مممن ايممال، ذ  يسممتدل بممه مممثلم فعمم  الىلممحابةهلل وأممما القممائم فقممالوا

 نكني مقعدته من عدم خروج الريح منهاهلل لكن الع ة عندهم بَوال الشعور.

هذا نممام وبقممن معممه شممعوره فمم ن وضمموءه صممحيحهلل وهذا تمميقن فنقممول: الر مم  

 من أن شعوره  ال فقد انتقض وضوأله.

: همو  طي  ما هو التابي الذي  علنا ب ن الشعور با  أو لمي، ببما ل قمالوا

مثممم  أنمممك هذا كنمممَ ممممع أنممماس وكمممانوا ذ ممممدي هلل فممم ذا غممماب عنمممك ممممديثهم  ال 

ي  م تنتبممممههلل دل عممممىل أن شممممعوراهلل أو كنممممَ نسممممك شممممي ا ذ يممممدا وسممممقي وهذا سممممق

شمممعورا قمممد  الهلل وهذا  ال الشمممعور انمممتقض الوضممموءهلل وهمممذا املسممملك أقمممو  ممممن 

ميممم  أألصمممولهلل وهمممو  قمممول ابنابلمممة واملالكيمممة عمممىل أن النممموم العممم ة فيمممه بمممَوال 

 الشعورهلل ف ذا  ال الشعور انتقض الوضوء.

 )املتن( 

 ومل، الذكر بيده.

 )الرشح(

ابممدثهلل واملسمم لة هممذه مسمم لة خ فيممة هممذا يعتمم  كممذلك سممب  مممن أسممباب 

مممممممن عهممممممد الىلممممممحابة وهممممممن: همممممم  ملمممممم، الممممممذكر يو مممممم  الوضمممممموء أو ال يو مممممم  

الوضممممممموءل وسمممممممب  اخلممممممم ف ذ ذلمممممممك أنمممممممه  ممممممماء ممممممممديثان ذ السمممممممنن  اهراممممممما 

التعممار هلل األول: مممدي  طلممق بممن مبيمم هلل وأخر ممه األئمممة اخلمسممة وصممححه 
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قممممول ذ الر مممم  هذا ممممم، قممممال: يمممما رسممممول اهلل ممممما ت ابممممن مبممممان أنممممه سمممم ل النبممممن 

: وهم  همو فقال لمه النبمن  -وذ رواية: هذا كان ذ الىل ة وم، ذكره-ذكرهل 

 هال بتعة منك.

وابمممدي  الثممماين همممو ممممدي  بلمممةهلل ورسبمممَ عمممن أربعمممة عرشمممة صمممحا  ممممن 

وذ روايممممة أ   «ممممن ممممم، ذكمممره فليتوضممم »قمممال:  أن النبممممن  أصمممحاب النبمممن 

 .«فليتوض من أفىض بيده هى ذكره »هريرة: 

هًذا ادن هذا ابدي  ملا س له قال: يا رسول اهللهلل هذا أفىضم الر م  بيمده هى 

ذكمممرههلل فقممممال: هن همممو هال بتممممعة منممممكهلل وادخمممر قممممال:  ممم  عليممممك الوضمممموءهلل هًذا 

عنمممدنا ممممديثان  اهراممما التعمممار هلل فلمممم كانممما كمممذلكهلل اختلمممف الفقهممماء ذ كيمممف 

 يتعاملون هبذين ابديثني.

: مسمممممملك الت مممممميحهلل ومسمممممملك ايمممممممعهلل وامممممما ء مسمممممملكانعنممممممدنا ذ الفقهمممممما

 املسالك التن يوفق هبا بني األدلة.

: همممممو أن يممممم   هى المممممدليلني وينظمممممر هى أقوااممممما في خمممممذ بمممممه مسممممملك الت ممممميح

 ويسقي ادخرهلل فلهذا هو ر ح أمد الدليلني عىل ادخرهلل هذا مسلك الت يح.

يممممتل هبمممذا المممدلي  يسمممميه الفقهممماء مسممملك ايممممعهلل همممو أن  واملسممملك الثممماين

وهبممذا الممدلي هلل لكممن هممم  هممذا الممدلي  عممىل صممفةهلل وهممم  هممذا الممدلي  عممىل صممفة 

 أخر .
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: هممممن أماديمممم   -رمحهممممم اهلل-فالشممممافعية  أخممممذوا ب ماديمممم  بلممممة وقممممالوا

أقممممممو  فنقممممممول: مممممممن ممممممم، ذكممممممره فليتوضمممممم  مضلقمممممماهلل ور حمممممموا أماديمممممم  بلممممممة 

 لذكر مو   للوضوء.وأمادي  أم مبيبةهلل وأمادي  أ  هريرةهلل عىل أن م، ا

: هممو أقممو  مممن  -رمحهممم اهلل-األمنمماف  قممو  عنممدهم مممدي  طلممقهلل قممالوا

فيمه هنمم همو بتمعة منمههلل فم ًذا أسمقي عليمه الوضموءهلل  مي  اإسمنادهلل وقمال النبمن 

 ونقول أن مل، الذكر ال يو   الوضوء مضلقا.

 :....  الضال 

لقمما يممنقضهلل الشمميخ: هيهلل ادن عنممدنا قمموالن: قممول يقممول بمم ن ممم، الممذكر مض

لكن يقولون: البد أن يكون من غمري مائم ل ألنمه هذا و مد مائم  ال يسممل ملسماهلل 

ء كمممان بحائممم  أو ببمممري مائممم  ال يمممنقض مضلقممماهلل هًذا عنمممدنا  أمممما عنمممد األمنممماف سممموا

 قول يقول بو وب الوضوء منه مضلقاهلل وقول ال يقول به مضلقا.

: نحمممممم  أمممممما املالكيمممممة وابنابلمممممة فممممم رادوا أن يوفقممممموا بمممممني ابمممممد  يثني فقمممممالوا

:  -وهمذا مسملك قموي–مدي  طلمق ألنمه  ماء ذ الروايمة  قمال: ذ الىلم ةهلل قمالوا

هنمممم همممو بتمممعة »: نحمممم  ممممدي  طلمممق عمممىل أنمممه فمممو  الثيمممابهلل  مممذا قمممال النبمممن 

ونحممممم  مممممدي  بلممممة عممممىل أنممممه هذا أفىضمممم بيممممده هى اللممممم،هلل فيوفممممق بممممني  «منممممك

 ينمتقض وضموألههلل وهذا أفىضم بيمده ابديثني ويقال: هذا مم، ذكمره فمو  الثيماب ال

هليممممه مبممممارشة انممممتقض وضمممموألههلل وهممممذا مسمممملك مممممن املسممممالك عنممممد ابنابلممممة وعنممممد 

 املالكية.
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املسلك الثاين عند كليهم قالوا: همم  ممدي  طلمق عمىل عمدم اللمذة أو عمدم 

و مممود الشمممهوةهلل وهمممم  ممممدي  بلمممة عمممىل و مممود الشمممهوةهلل يعنمممن: اإنسمممان هذا 

لك الشممممهوة أو اللمممذة سمممينتقض وضممموألههلل وأمممما هذا مسممممه مسمممك ذكمممره قاصمممدا بمممذ

 سهوا أو غفلة من غري ما يقىلد الشهوة ف  ينتقض وضوأله.

فمممم ًذا عنممممدنا املسمممملك األول مسمممملك األمنمممماف يقولممممون: ال  مممم  مممممن ممممم، 

المذكر مءهلل وعنممد الشممافعية يقولممون: ممم، الممذكر يو مم  الوضمموء مضلقمماهلل وعنممد 

كيفيمممة مسممم لة ايممممعهلل اللمممم، مضلقممما يمممنقضهلل املالكيمممة وابنابلمممة عنمممدهم تمممردد ذ 

وافقوا الشافعية ذ ذلكهلل و م يشتطوا هناا و مود الشمهوةهلل وهمذا املسملك قموي 

 مممممدا وهمممممو أن ملممممم، المممممذكر يو ممممم  الوضممممموءهلل وهن كمممممان اعتبمممممار الشمممممهوة كمممممذلك 

 مسلك قوي لكن قول ايمهور هنا أقو .

ملم، المذكرهلل هًذا  هذا قلنما: )وملم، المذكر(لفضنتمه قمال:  -رمحه اهلل-املىلنف 

 خرج منه مل، املرأة فر هاهلل وخرج منه مل، الدبر.

الشافعية يقولون:  اءأ رواية ذ همذا ابمدي  وهمو قمول: ممن أفىضم بيمده  

هى فر مممههلل و ممماء ذ روايمممة: ممممن مممم، الفمممرجهلل فعنمممد الشمممافعية: ممممن ملممم، ذكمممره أو 

ض ذكمممممر غمممممريه أو املمممممرأة ملسمممممَ فر هممممماهلل أو ملممممم، الر ممممم  دبمممممرههلل كممممم  ذلمممممك نممممماق

ء كممان ذكممر الكبممري أو ذكممر الىلممبريهلل ذكممر مقضمموههلل أو ذكممر متىلمم هلل  للوضمموءهلل سمموا

وكممذلك املممرأة هذا غسمملَ ولممدها ومسممحَ فر ممههلل فكمم  ذلممك نمماقض للوضمموءهلل 

 هذا عىل قول الشافعية.
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أمممما عمممىل قمممول ايمهمممور يقولمممون: الهلل همممو خممماز بمممذكر اإنسمممان نفسمممههلل فممم  

ة لفر هماهلل  مذا قمال اإممام أمحمد: ينتقض بمه ملم، المدبرهلل وال ينمتقض بمه ملم، املمرأ 

 م أسممع ذ ملمم، املممرأة فر همما شممي ا ذ ذلممكهلل فيبقمل عممىل األصمم  مممن عممدم ه مماب 

 الوضوء لذلك.

 :....  الضال 

عمىل أن الر م  هذا مم، ذكمره قمد  -هن شماء اهلل–الشيخ: المرا ح ذ املسم لة 

المة انتقض وضموألههلل ويقتلم ذ ذلمك عمىل مم، الر م  فيىلمرج املمرأةهلل و مرج م

الممدبرهلل وهممذا مممن بمماب تقويممة األماديمم  الناقلممة عممن الو مموب التممن هممن مممدي  

 بلة.

 )املتن( 

ة بشهوة.  ومل، امرأ

 )الرشح(

: ملمم، -وهن كنمما سمموف نجمعهمما المقمما متممل نرتبهمما-هممذا املوضممع الثالمم  

املممممرأة بشممممهوةهلل ملمممم، املممممرأة كممممذلك وقممممع فيهمممما اخلمممم فل ألنممممه  مممماءأ عنممممدنا آيممممة 

تعمممار هلل انظمممر أنممما  م أقممم :  اءنممما ممممديثان متعارضمممانهللو  م وأماديممم   اهراممما ال

أق : مدي  وآية متعارضانهلل وهنم قلَ:  اهراال ألن همذا المذي همو ذ علمنما 

نحنهلل أما ذ العلم ابقيقمن عنمد اهلل وعنمد رسموله ال يكمون هنماا تعمار ل وهنمم 

لمممك نحمممن ملممما  اءتنممما همممذه األماديممم   همممر لنممما ب نممما متعارضمممةهلل والرشمممه  عممم  ذ
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مونَ }وهذا ممن بماب:  َلم  يَن ال َيعز
موَن َواِلمذ  َلم  يَن َيعز

ي اِلمذ  مَتو  م ز َهم ز َيسز [ 9]الَممر: {ق 

الرشممه  عمم  هممذه اديمماأ متممل ينشممي العلمممء ذ اال تهمماد فيممم رون عممىل ذلممكهلل 

قمادرهلل  -سمبحانه وتعماى–فهذا لي، من أن الرشه غفم  عمن ذلمكهلل وهنمم كمان اهلل 

ولكممممن  -رسممممم يعممممددها ذ ابممممدي –نممممواقض الوضمممموء  قممممادر أن يقممممول: النبممممن و

صممملواأ اهلل – ممماءأ همممذه األماديممم  كمممن  تهمممد العلممممءل ألن صمممفة أممممة حمممممد 

هممممن ميممممَة أهمممم  العلمممممهلل متممممل قممممال العلمممممء عممممىل أن فتمممم  العلممممم  -وسمممم مه عليممممه

 أفت  من العبادةهلل ألن العلم عندنا قسمني: علم وا  هلل وعلم لي، بوا  .

ا بماهلل فهمذا مقمدم عمىل العبمادة باتفما ل ألن العبمادة أصم  أما هذا كان العلمم و

نافلممة العلممم ال تىلمح هال بعلمممهلل وأممما هذا كممان لممي، بوا م هلل اتفممق الفقهمماء عممىل أن 

  :أفت  من نافلة العبادة ألمرين ارسنني

: أن العبادة فائداا مقتلة عىل ذااماهلل يعنمن: هنسمان قمام الليم هلل األمر األول

لكممن الر مم  هذا قممام ذ الليمم  يسممهر مممن أ مم  العلممم فمم ن  فعبادتممه را عممة لنفسممههلل

همممذه العبمممادة املتعديمممةهلل ومممما كمممان فتمممله متعمممد أفتممم  خيممما كمممان فتمممله مقتلممم عمممىل 

 صامبه.

: أن العلمممم فيمممه دفمممع مفسمممدة ايهممم هلل وأمممما العبمممادة فهمممن  لممم  واألممممر الثممماين

مىلممممملحة التمممممن همممممن الثممممموابهلل والقاعمممممدة تقمممممول: دفمممممع املفسمممممدة أوى ممممممن  لممممم  

لحةهلل فلهممذا الرشممه  عمم  هممذه األدلممة كلهمما متممل يقممو  العلمممء ذ اال تهمماد املىلمم

 ويم رون عىل ذلك.
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ة بشممممهوة(: -رمحممممه اهلل–قمممال املىلمممنف  ذ ملممم، املمممرأة  مممماءأ  )وملممم، املمممرأ

مممت م  الناَسممماءَ }: -سمممبحانه وتعممماى–أماديممم  و اءتنممما آيمممةهلل اديمممة: قمممال اهلل   {َأوز الَمسز

 [.6]املائدة:

 النبمن كم ذ الىلمحيحني عمن عائشمة قالمَ: افتقمدأ واألمادي   اءأ 

ممممن فمممرام فبحثمممَ عنمممههلل فوقعمممَ يمممدي عمممىل ومممم  ر لمممه وهمممو سممما د يقمممول: 

ملسمته عائشمة واسمتمر ذ  النبن فهنا  هلل((سبوح قدوس رب امل ئكة والروح))

َأوز }صمممم تههلل فهممممذا يممممدل عممممىل أن ملمممم، املممممرأة ال يممممنقض الوضمممموءهلل واديممممة تقممممول: 

ت م  الناَس   [ فكيف يوفق بني هذا ابدي  مع هذه اديةل6]املائدة:{اءَ الَمسز

ممممممممممت م  الناَسمممممممممماءَ }واألمنمممممممممماف يقولمممممممممون:  -رمحمممممممممه اهلل–أبمممممممممو منيفممممممممممة   {َأوز الَمسز

[ اللمممممم، هنممممما يقىلمممممد بمممممه ايممممممههلل والرشمممممه يكنمممممنهلل ال يممممم   باأللفممممماظ 6]املائمممممدة:

هلل قالممَ: اللممهة فيكنممنهلل ألن لفمم  اللممم،  م يممرد ذ القممرآن هال يقىلممد بممه ايمممه

ممممممممممم} مممممممممممن ن َبرَشن َسسز َوه نز }: -سمممممممممممبحانه وتعممممممممممماى–[هلل وقمممممممممممال اهلل 20]ممممممممممممريم:{َو َمز َيمز

نِ  مممموه  مممم   َأنز َنَس  ممممنز َقبز
ِن م  مممموه  ت م  [ فكمممم  اللممممم، الممممذي  مممماء ذ 237]البقممممرة:{َطِلقز

ممممت م  الناَسمممماءَ }: -سممممبحانه وتعمممماى–القممممرآن قىلممممد بممممه: ايمممممههلل فقممممول اهلل   {َأوز الَمسز

ة يممنقض الوضمموءهلل [ 6]املائممدة: يقىلممد هبمما ايمممههلل فمم ًذا ال تممدل عممىل أن ملمم، املممرأ

وعندنا مدي  عائشة نتمسك به فنقول: اللمم، مضلقما ال يمنقض الوضموءهلل همذا 

 مسلك األمناف.
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الشافعية بعكسهم يقولون ب ن مل، املرأة ينقض مضلقماهلل ممثلم قمالوا ذ ملم، 

 : ممت م  الناَسمم}الممذكر بالتممبيهلل وقممالوا [ اللممم، ابقيقممن الممذي 6]املائممدة:{اءَ َأوز الَمسز

 هو مل، ب فتاء البرشة هى البرشة.

وعنممممدنا املالكيممممة وابنابلممممة اتفقمممموا كممممذلكهلل وقممممال املىلممممنف: أو ملمممم، املممممرأة 

: نحم  ادية عىل اللم، بو ود الشهوةهلل ونحم  ممدي  عائشمة  بشهوةهلل فقالوا

ع اللمممم، بشمممهوة عممىل أنمممه اللمممم، العممابر المممذي  م يقىلمممد بمممه مءهلل فنقممول: هذا وقممم

 انتقض الوضوءهلل وهذا وقع اللم، من غري شهوة كان غري ناقض للوضوء.

 :عندنا ادن رس رسة أقوالوعىل ذلك يتىلرج 

 ذ مل، املرأة عىل أنه ال ينقض مضلقاهلل وهو قول األمناف. القول األول

 : أنه ينقض مضلقاهلل وهو قول الشافعية.القول الثاين

وهممو قممول املالكيممة وقممول ابنابلممة  -ذن اهللوهممو الممرا ح بمم – القممول الثالمم 

 عىل أن اللم، هذا استىلحبته الشهوة أو و دها ف نه ينقض الوضوء.

 )املتن( 

 والردة عن اإس م.

 )الرشح(

ونسممم ل اهلل أن يثبمممَ  -نسممم ل اهلل السممم مة والعافيمممة–والمممردة عمممن اإسممم م 

  م.علينا هذا الدين هى املمأهلل قال املىلنف: والردة عن اإس
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ادن انتهينا من األمداث ومن األسمبابل ألن المردة ليسمَ ممدث وليسمَ 

بسب هلل  ذا الفقهاء معظمهمم ال يمذكرونال ألن المردة هذا اإنسمان  م ير مع هًذا ال 

 مممم  عليممممه وضمممموءهلل وهذا ر ممممع و مممم  عليممممه البسمممم هلل فمممم ًذا ال ما ممممة ألن نممممذكر 

 الوضوءهلل لكن ين  عليها الفقهاء من باب التبيني.

 بالنسبة لألمكام يو د  ا رس رسة: -والعياذ باهلل–دة الر

ممممث : هنسممممان يىلمممو أو صممممائم فارتمممدهلل وهنسممممان بعمممدما أكممممم  الىلممم ة ارتممممدهلل 

وهنسمان توضمم  وبعممد الوضمموء ارتممدهلل عنممدنا رس رسممة صممور  تلممف ذ كيفيممة الىلممورةل 

 ألن الذي صىل انقتَ العبادة فمالردة وقعمَ بعمد انتهماء العبمادةهلل فتم دري المردة ذ

همممذه ابالمممة همممن: همبممما  الثممموابهلل ولمممي، هبضمممال العمممم  ألن العمممم  تممممهلل فتكمممون 

 الردة ذ هذه ابالة أبضلَ الثواب.

ارتممد وهممو ذ الىلممومهلل  -والعيمماذ بمماهلل–أممما الىلممفة الثالثممة وهممن: هذا اإنسممان 

 هنا يسمل ب نا أبضلَ العم ل ألنا  اءأ ذ أدناء العم .

الوضمموءهلل أممما الوضمموء فهممو ادن انممتقض لكممن بقيممَ لنمما مسمم لة وهممن مسمم لة 

وضمموأله و م يرتممد بعممد الوضمموءهلل لكممن الوضمموء عنممد التتيمم  أنممه أكسممبك طهممارةهلل 

بمممع التممن همممن الضهممارةهلل فهممم   ر التوا فوقعممَ بعممد كممممل الفعمم  لكمممن يو ممد اسممتمرا

 تنتقض هذه الضهارة أم الل

قيمة قلنا: الوضوء ال يمكمن أن ينمتقض ألنمه انتهملهلل لكمن هم  همذه الضهمارة با

أم الل خمم فهلل الشممافعية واألمنمماف يقولممون بمم ن الممردة ليسممَ مبضلممة للوضمموءهلل 
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وليسَ مبضلة بكم ممن األمكمامهلل واملالكيمة وابنابلمة يقولمون بم ن المردة مبضلمة 

 للوضوء.

سممب  اخلممم ف بممني االرسنمممني عمممىل أنممه  ممماءأ عنمممدنا آيتممان: اديمممة األوى: قمممال 

مرز }: -سبحانه وتعماى–اهلل  ف  مه   َوَممنز َيكز  َفَقمدز َممب َي َعَمل 
يَمن  [ وقمال 5]املائمدة:{ب ماإ 

َ  ممَك }: -سممبحانه وتعمماى–اهلل  رن َف  وز
ممَو َكمماف  َز َوه  مم  َفَيم 

مز َعممنز د ين ممه  ممنزك 
دز م 
َتممد  َوَمممنز َيرز

َم   مممز  َز َأعز َضمم
[ عنممدنا اديممة األوى قالممَ عممىل أن رممرد الكفممر أو 217]البقممرة:{َمب 

َ  مَك }ل: الردة هبي العم هلل وقا رن َف  وز
مَو َكماف  َز َوه  م  َفَيم 

مز َعمنز د ين مه  نزك 
دز م 
َتد  َوَمنز َيرز

َم   مممممممز  َز َأعز َضمممممم
[ فاديممممممة الثانيممممممة تممممممن  عممممممىل أن همبمممممما  العممممممم  217]البقممممممرة:{َمب 

يَمن  }برشمطني ارسنممني: الممردةهلل واملمموأ عليهمماهلل واديممة األوى تقممول:  ممرز ب مماإ  ف  َوَمممنز َيكز

مه  َفَقمدز َممب َي عَ  [ نىلمَ عمىل أن همبما  العمم  بمجمرد و مود الممردةهلل 5]املائمدة:{َمل 

فالشممممافعية واألمنمممماف يقمممممدمون هممممذه اديممممة ويقولمممممون: الوضمممموء ال ينمممممتقض ألن 

هلل وأممممما املالكيممممة -والعيمممماذ بمممماهلل–هبضممممال العممممم  يشممممت  فيممممه املمممموأ عممممىل الكفممممر 

 .وابنابلة يستدلون بادية األوىهلل وأن ررد الردة هن همبا  للعم 

همممو الىلمممحيح عمممىل أن المممردة  -هن شممماء اهلل–طيممم  هذا قلنممما بممم ن القمممول همممذا 

مز َعمنز د ين مه  }ناقتة للوضوءهلل كيف نتعامم  ممع اديمة التمن تقمول:  منزك 
دز م 
َتمد  َوَممنز َيرز

َم   ممممممز  َز َأعز َضممممم
َ  مممممَك َمب  رن َف  وز

مممممَو َكممممماف  َز َوه  ممممم [ ادن هنممممما يو مممممد 217]البقمممممرة:{َفَيم 

 رشطني.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            8رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

26 

: آخمم  مز َعممنز د ين ممه  }ر اديممة هكمهمماهلل ممما هممو آخممر اديممةل قممالوا ممنزك 
دز م 
َتممد  َوَمممنز َيرز

ممممَرة   َيا َوادخ  نز  الممممد 
َم   مممممز ذ  َز َأعز َضمممم

َ  ممممَك َمب  رن َف  وز
ممممَو َكمممماف  َز َوه  مممم [ 217]البقممممرة:{َفَيم 

: هًذا املمموأ يتعلمق ذ اخللممود ذ النممارهلل لكمن مممبي العممم  يتعلمق بممالردةل ألنممه  قمالوا

رت  الرشه عقوبتني لفعلني: المردة واملموأ عليهماهلل همبما  العمم  واخللمود ادن 

ذ النممارهلل فممالردة يتعلممق هبمما همبمما  العممم هلل واخللممود ذ النممار يتعلممق بممه املمموأ عممىل 

هممذه الممردةهلل فيممت ح لنمما ذ هممذه املسمم لة عممىل أن الممردة ناقتممة للوضمموءهلل وهن كممان 

وسمممنتكلم عممممىل هممممذه املسمممم لة ذ اإنسمممان هذا ر ممممع أو أسمممملم ف نمممه يلممممَم بالبسمممم هلل 

 مو باأ البس . 

 )املتن( 

وضم  وأك  بوم اإب  ملا روي عن النبن صمىل اهلل عليمه وسملم قيم  لمه: أنت

هن »قي : أفنتوض  من بوم البنم قال:  «وا منها نعم توض»من بوم اإب  قال: 

 .«ش َ فتوض  وهن ش َ ف  تتوض 

 )الرشح(

أك  بمم ايمذورهلل ايمذور همن: اإبم هلل هم  همو هذه املس لة يسميها الفقهاء 

–نماقض للوضمموء أو لممي، بنماقض للوضمموءل اختلممف الفقهماء ذ ذلممكهلل ايمهممري 

يقولمممممون: ال يمممممنقض الوضممممموء مء خيممممما  -وهمممممم األمنممممماف والشمممممافعية واملالكيمممممة

يمكمم هلل ال بممم ايممذور وال غممريههلل يقولممون: النمماقض خيمما خيممرج ولممي، خيمما يممدخ هلل 
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يقولممون عممىل أن أكمم  بممم  -رمحممة اهلل عممىل ايميممع–ابنابلممة  هممذا تعبممري آخممرهلل هال

 ايذور هو ناقض للوضوء.

سممب  اخلمم ف ذ ذلممك: ذ بدايممة الترشمميع كممان كمم  مء مسممته النممار وأكلممه 

اإنسمممان  ممم  عليمممه الوضممموءهلل يعنممممن: هذا أكلمممَ فاكهمممة ال ممممرج عليمممكهلل أممممما هذا 

نسمخ همذا ابكممهلل ف مما أكلَ مرقه وقد سوي  بالنمار فيجم  عليمك الوضموءهلل رسمم 

 أنه نسخ مضلقاهلل أو أنه نسخ هال ذ اإب .

 -وهو ممدي  صمحيح– اء عندنا مديثان: ابدي  الذي أورده املىلنف 

: يممما رسمممول اهلل سممم   النبمممن   ممماء ممممن غمممري مممما طريمممقهلل أخر مممه اإممممام مسممملمهلل

أنتوضم  مممن بمموم اإبمم ل قممال: نعمممهلل يمما رسممول اهلل همم  نتوضمم  مممن بمموم البممنمل 

: هن ش َهلل قي  له: يا رسول اهلل أنىلو ذ مرابض اإب ل قال: الهلل ذ مبارا قال

اإب ل قال: الهلل قي  له: يا رسول اهلل أنىلو ذ مرابض البمنمل قمال: هن شم َهلل 

 .أو قال: نعم

ذ األكمم  وذ الىلمم ة ذ املكممانهلل فممايمهور يقولممون بمم ن  فمم ًذا فممر  النبممن 

قولمممون: الوضممموء هنممما مقىلمممود بمممه الوضممموء همممذا ابمممدي  همممم  عمممىل النمممدبهلل أو ي

اللبوي وهو: غس  الفم واليدينهلل والذي محلهمم أنمم يمولمون همذا ابمدي  همو 

كمان آخمر األممرين ممن النبمن مما رسبمَ ذ سمنن أ  داود ممن ممدي   مابر أنمه قمال: 

 هلل فهذا ابدي  يدل عمىل أن كم  مء اسمتقر عليمه ترا الوضوء خيا مسَ النار

 نسخ ك  مء مسته النارهلل هًذا هذا ك نه يومن ب نه مت خر.هو أنه  النبن 
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لكمممن ابنابلمممة يسمممتدلون هبمممذا وهمممو أقمممو  ممممن ميممم  اإسمممنادهلل وهمممو أقمممو  

كممذلك مممن ميمم  املعنمملل ألنممه قيمم : أنتوضمم  مممن بممم اإبمم هلل و م يقمم : خيمما مسممَ 

 النار.

تممرا  طيمم  أنممتم تقولممون عممىل مممدي   ممابر: كممان آخممر األمممرين مممن النبممن 

ء خيمما مسممَ النممارهلل طيمم  هذا أكمم  اإنسممان بممم اإبمم  نيمماهلل وأكمم  اللحممم نيمما الوضممو

 و هلل هذا كان مرشوه الذبح فيجو  أكله كذلكهلل فعمىل همذا ابمدي  يتقمو  قمول 

ابنابلممممة وأن أكمممم  بممممم ايممممذور عممممىل أصممممح األقمممموال أنممممه يممممنقض الوضمممموءل ألن 

ذا وممن ابدي  فيه صحيحهلل ومدي  ايمهور من مي  اإسناد أضعف من هم

ملممممما فمممممر  وقمممممال: توضممممم وا ممممممن بممممموم اإبممممم هلل وال  ميممممم  املعنممممملل ألن النبمممممن 

 تتوض وا من بوم البنمهلل دل عىل أن هذا أمر مت خرهلل فالقول به أقو .

سمممبحان - «فممم ن ممممع اإبممم  شممميضان»قمممال:  و ممماء ذ السمممنن عمممىل أن النبمممن 

لممق مممن نممارهلل هممذه علممة عنممد الرشممه عممىل أن اإبمم  فيهمما شمميضانهلل والشمميضان خ -اهلل

 وال يضف  النار هال املاءهلل ف مر الرشه بالوضوء.

ورسبَ عنمد العقم ء بىلمفة عاممة عمىل أن اإنسمان هذا داوم عمىل أكم  مء ممن 

 -ذ التفسممري العلمممن–اللحممومهلل انتقلممَ صممفاأ ذواأ اللحمموم هليممهل ألن اللحممم 

 هذا داوم عليهمممما اإنسممممان - ينمممماأ–هممممم  هنممممَيمأ أو هممممم  مكونمممماأ ورارسيممممة 

انتقلممَ هليممه الىلممفاأهلل  ممذا نمم  الرشممه عممىل حتممريم أكمم  بممم اخلنَيممرهلل  ممذا يقممول 

نمممماأ كلهمممما ميمممموان يكممممون الممممذكران مممممع أنثممممل  علمممممء ابيمممموان: ال يو ممممد ذ ابيوا
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نماأ ف نما  -المذي همو الديارسمة–وامدة ذ مبمارة واممدة هال اخلنَيمر  أمما كم  ابيوا

ذكمممر واممممدهلل فكيمممف هذا كانمممَ  ال تمممربهلل بممم  القضيمممع الواممممد البمممد أن هكمممم فيمممه

 أنثل وامدة.

فلهمممممذا المممممذي ي مممممم  ذ البمممممرب ممممممن داوم عمممممىل ذلمممممك قمممممد و مممممدأ فممممميهم  

الديارسممممممةهلل فقممممممد يممممممر  الر مممممم  ابنتممممممه أو  و تممممممه مممممممع الر مممممم  ويعتمممممم ه أمممممممرا عاديمممممما 

ملممداومتهم عممىل ذلممكهلل  ممذا الرشممه ممما مممرم علينمما اخلبائمم  هال بكمممة علمهمما مممن 

ا رب العاملني خلق لنا األر  هذه كلهاهلل رسمم ملما علمهاهلل و هلها من  هلهاهلل  ذ

منعك ممن أكم  بمم اخلنَيمرهلل يريمد أن يعمذبك بمذلك أو يريمد أن يمنعمكل الهلل همو 

 ما منعك هال لو ود علة هن: مىللحتك.

وهنمما نقممدر أن نر ممع هى قىلممة أبينمما آدم ملمما كممان ذ اينممةهلل  ممذا املفكممون ملمما 

أن رب العممممماملني كمممممرم آدم أيمممممم  يتوقفمممممون عنمممممد همممممذا املوقمممممف همممممو موقمممممف عظممممميمهلل

تكممريمهلل أول تكممريم لممه: أنممه خلقممه بيممدههلل ورسمماين تكممريم لممه: أنممه أسممجد لممه م ئكتممههلل 

أكرمنما هبمذه  -سمبحانه وتعماى–لكمن اهلل  -والعيماذ بماهلل–السجود لبمري اهلل كفمر 

أن يسممجدوا ددمهلل رسممم  -الممذين ال يعىلممون اهلل ممما أمممرهم-املَيممةهلل فمم مر امل ئكممة 

هبلممي، أن يسممجد لنمماهلل طممرده اهلل مممن رمحتممههلل قممال: اخممرج منهمماهلل يعنممن: هممو ملمما أبممل 

 طرد بسببنا.

: أسممكنه اهلل اينممةهلل وقممال: يمما آدم كمم  منهمما ميمم  شمم َ  األمممر الثالمم : قممالوا

 هال هذه الشجرة ال تقرهبا.
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أنممَ هذا  مماءا ر مم  وأكرمممك أيممم هكممرامهلل وأدخلممك ذ بسممتانههلل وقممال لممك: 

منه هال هذه النىللة ك  منهماهلل اعكم، املسم لة يعنمن: كم  ك  هذا البستان ما ت ك  

 هذا البستان ما ت ك  منه هال من هذه النىللة لكنَ أنَ الرابح.

فآدم لمو قمال لمه رب العماملني: يما آدم مما ت كم  شمي ا ممن اينمة هال ممن الشمجرة 

هذه ك  فقي لكان هو الرابحل ألنه سماكن ذ اينمةهلل لكمن رب العماملني مما قمال لمه 

سمممبحانه –هلل قمممال لمممه: كممم  ممممن  يمممع اينمممة هال همممذه الشمممجرةهلل  مممذا يقمممول اهلل ذلمممك

مد  }ذ مقه:  -وتعاى  اخلز لز
ل َك َعمىَل َشمَجَرة   الِشيزَضان  َقاَل َيا آَدم  َه ز َأد 

َوَس ه َليزه  َفَوسز

 ال َيممبزىَل 
ممك  لز [ دخمم  لممه مممن  هممة البممرورل ألن اإنسممان فيممه الضمممعهلل 120]طممه:{َوم 

 ال َيمممبزىَل  َهمم ز }فقممال: 
ممك  لز  َوم 

ممد   اخلز لز
ممَك َعمممىَل َشممَجَرة  ل  [ قممال: فمم ول مممما 120]طممه:{َأد 

أك  منها بدأ  م سوآامهلل يعنمن: اإنسمان يكمون مكتسمياهلل فبمدأ  مم سموءاامهلل 

فضفقممما خيىلمممفان علممميهم ممممن ور  اينمممةهلل فنممماداه رب العممماملني: يممما آدم فمممرار منمممنل 

هلل قمال:  ماء بمه رب العماملني وقمال لمه: يما آدم قال: ال يا ربهلل ولكن استحياء منمك

أي  مار كنممَ لممكل يعنممن ممثلم نقممول: همم  أنمما قلمأ معممكل قممال: يمما رب كنممَ 

 نعم ايار.

مممممممثلم يقممممممول - ممممممذا رب العمممممماملني ملمممممما أراد أن ينبهنمممممما ذ هممممممذه اديممممممةهلل وهممممممن 

: هممذه مممن أعظممم اديمماأ التممن همن مجممة عممىل اإنسممانهلل هممن قممول اهلل -املفكمون

َدَم }ذ سممممممممورة الكهممممممممف:  -ه وتعمممممممماىسممممممممبحان– وا د  د  ممممممممج   اسز
نَمممممممما ل لزَم ئ َكممممممممة  لز َوه ذز ق 

ل َيمماَء  ِيَتممه  َأوز را وَنممه  َوذ  ذ 
ممه  َأَفَتِتىل  ممر  َربا ممنا َفَفَسممَق َعممنز َأمز ممَن ايز 

ل مميَ، َكمماَن م  وا ه اِل ه بز َفَسممَجد 
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وين   مممنز د 
أنمممَ أنممما [ يعنمممن: أنممما طمممردام ممممن أ لكممممهلل وممممن أ لمممك 50]الكهمممف:{م 

ِيَتمه  }أبعدته من رمحتنهلل رسم تذه  له وتتبع أواممره وتعىلمينن أنمال  را وَنمه  َوذ  ذ 
َأَفَتِتىل 

نَي َبَداًل 
  
وٌّ ب  زَ، ل لِظامل مز َعد  مز َلك  وين  َوه  نز د 

ل َياَء م   [.50]الكهف:{َأوز

 ممذا يقممال بمم ن رب العمماملني ملمما أوقفممه قممال: يمما آدم أي  ممار كنممَ لممكل قممال:  

رب كنممَ نعممم ايممارهلل قممال: ولكممن يمما رب لقممد قاسمممنن بمماهلل هنممه لىلمماد ل ألنممه  يمما

نيممة:  نيَ } مماء ذ اديممة القرآ ممح  ممَن النِاص 
 
ممَم مَل َم ه ينا َلك  [ قممال 21]األعممراف:{َوَقاَسممَمه 

لمممه: واهلل يممما رب أقسمممم يل بممماهلل بمممكهلل قمممال آدم: ومممما كنمممَ أ مممن أممممدا يقسمممم بمممك 

ي يم : أخر مه  -سمبحانه وتعماى–فقمال اهلل  -ميعنن هعظامما  مذا االسم–كاذبا 

 من  نتن ف نه ال  اورين فيها من عىلاين.

يقممول الفقهمماء: اللحمموم هذا داوم عليهمما صممامبها فسمموف تنتقمم  هليممه صممفاااهلل 

مممث : يممذكرون عممىل اإخمموة امللممينيهلل وهممذه يممذكرها ايممام  ذ كتمماب ابيمموان 

: و دأ فميهم همذه الرقمةل ألنمه ال يو مد أنم ملا داوموا عىل أك  بم ابمم قال

نمماأ هال ابممممهلل دائممم فممدهم يتقممابلون فمميم بيممنهمهلل  مء فيممه ممم   مماهر بممني ابيوا

 قال: فانتقلَ هليهم ذلك.

وكممذلك العممرب قيمم  بمم نم ممما اكتسممبوا هممذه البلظممة هال مممن أكمم  بممم اإبمم هلل 

العمممرب ملمما دواممممَ يممذكر اإممممام القممراذ ذ اإبممم  يقولممون:  -سمممبحان اهلل– ممذا 

: الىلمممفة األوى همممن صمممفة  عمممىل أكممم  بمممم اإبممم  انتقلمممَ  ممما صمممفتني ارسنمممنيهلل قمممالوا

ابقدهلل  ذا العمرب معروفمون بابقمدهلل يعنمن: هذا مقمد عليمك ال يمكمن أن يتنما ل 
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: وهمممماتني الىلممممفتني  مهلل قمممالوا : والىلممممفة الثانيممممة همممن صممممفة اإكممممرا عمممن ذلممممكهلل قمممالوا

 و دوا ذ اإب .

نممماأ مثمممال: قمممال لممممك: هذ مبسمممته عممممن  -أي قضيممممع–ا ممممث  مبسممممَ أي ميوا

األكمم  رسممم   ممَ لممه هى األكمم هلل قممال: هذا  مماء هى األكمم  يتىلاصممم فمميم بينممههلل انظممر 

اخلرفان هذا  اءأ هى األك هلل كم  واممدة تمنضحهلل تريمد فقمي همن التمن ت كم هلل قمال 

 لك: لكن اإب  أبداهلل اإب  لو كانَ عضما  وأورداما عمىل املماء ال  تىلمم عليمه

من باب اإكرامل ألنا تريد أن غريها يشاركها ذ ذلكهلل وهمذه صمفة العمربهلل قمد 

ينممَه اإنسممان اللقمممة مممن فيممه ويعضيهمما يممارههلل وذ نفمم، الوقممَ ال يو ممد ميمموان 

قممال  النبممن هقممد مثمم  ايممم هلل فلممذلك العممرب انتقلممَ  مما هممذه الىلممفةهلل فلهممذا 

 من شيضان. أنك هذا أكلَ ذلك ف بد أن تتوض ل ألنا قد خلقَ

ابممممدي  ذ –قممممال  النبممممن التعبممممري ذ ابممممدي  أنمممما خلقممممَ مممممن شمممميضانهلل 

 «السمكينة والوقمار ممع أهم  البممنمهلل والبلظمة وايفماء ممع أهم  اإبمم »: -البىلماري

 ممذا انظممر هى الراعممنهلل الراعممن خيكممن يكممون معممه مَمممار أو عىلمما صممبرية صممبريةهلل 

فيمه أنفمة ألنما همن طويلمةهلل  لكن صام  اإب  يكون معه عىلا كبريةهلل  ذا تكمون

مما ممن »قمال:  النبمن فتحتاج هى اإنسان أن يقو هلل أما البنم فهن صبريةهلل  ذا 

نممممم  ذ همممممذا  النبمممممن ألنممممما فيهممممما صمممممفة الرمحمممممةهلل فلهمممممذا  «نبمممممن هال رعمممممل البمممممنم

 ابدي هلل وهو قول ابنابلة عىل ه اب الوضوء من أك  بم ايذور.

 )املتن( 
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ذ ابدث أو تيقن ابدث وشك ف الضهارة فهو  ومن تيقن الضهارة وشك

 عىل ما تيقن منهم.

 )الرشح(

هذه املس لة ختم هبا املىلنف هذا الباب وهمن: الشمكهلل وهمن ممن بماب ضمم 

املسمممممائ  املتشممممماهبة بعتمممممها هى بعمممممضهلل فقمممممال: ممممممن شمممممك ذ الضهمممممارة أو شمممممك ذ 

نمء المذي كمان ابدث ف نه يبنمن عمىل مما تميقن ممنهمهلل مما معنمل مما تميقنل يعنمن: ال

يسبق الشكهلل يعنن: الغ الشك وابق عىل اليقنيهلل ونحمن تكلمنما عمىل همذه املسم لة 

كثريا ذ أن الرشه يبقن عىل األصولهلل ويبقن عىل اليقمنيهلل وأمما الشمك فهمو ملبمل 

 ذ الرشيعة.

هذا صممممىل أمممممدكم وال يممممدري كممممم »: -كممممم ذ الىلممممحيحني–يقممممول  النبممممن 

و ماء كمذلك ذ  «ويكم  صم ته -االرسنني–األق  صىل رسنتان أم رس رسة فليبن عىل 

سمممم  : هن الر مممم   ممممد النممممء ذ الىلمممم ةهلل بعممممض املممممراأ  الىلممممحيح أن النبممممن 

ال »: اإنسممممان هذا دخمممم  ذ الىلمممم ة يشممممك خممممرج منممممه مء أم الهلل فقممممال النبممممن 

 ف ًذا بنل عىل اليقني. «ينلف متل  د رها أو يسمع صوتا

ا كنممَ متوضمم ا وشممككَ ذ أنممك أمممدرسَهلل فاملىلممنف قممال ذ املسمم لتني: هذ

مممممث : يمممم   هنسممممان يقممممول: أنمممما تيقنممممَ أننممممن ملمممما أردأ أن أصممممو الظهممممر توضمممم أ 

وصليَ الظهرهلل لكن ملا  اء العل ما أدري هم  دخلمَ للحممم أو مما دخلمَهلل 

 ف ننا نقول له: ابن عىل اليقني ويكون أنك متوض هلل ف ًذا أنَ عىل طهارتك.
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صممليَ الظهممر وتوضمم أهلل ولكممن بعممد الظهممر دخلممَ   اءنمما هنسممان قممال: أنمما 

هى ابممممهلل ملمما  مماء العلمم قممال: ممما أ ممن همم  أنمما توضمم أ وال ممما توضمم أهلل لكنممه 

 ممَم ب نممه دخمم  هى ابممممهلل لكممن شممك همم  توضمم  بعممد ذلممك أم الهلل فنقممول لممه: ابممن 

 عىل اليقنيهلل عىل أنه منتقض وضوألا فنقول لك: امدث وضوءا آخر.

)مممن تمميقن الضهممارة وشممك ذ ابممدث أو تمميقن : -هللرمحممه ا-فقممال املىلممنف 

وهمممو المممذي تقمممدم الشمممك ذ همممذه  ابمممدث وشمممك ذ الضهمممارة بنمممل عمممىل مممما تممميقن(

 املس لة.

 


