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 عرش اخلامسالدرس تفريغ 

 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
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 )املتن(

 : كتاب الصالة.-رمحه اهلل-قال املؤلف 

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والصمممالة والسممالم عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

 : كتاب الصالة.-رمحه اهلل-قال املصنف 

هبمممممما العرشممممممة أ بعأمممممما بكتمممممماب كتمممممماب البأممممممارة ب بوا  -رمحممممممه اهلل-ملمممممما أكممممممم  

الصمممممالةهلل وهمممممذا العتيممممم  يتفمممممق عليمممممه إيمممممع الفقأممممماء وكممممم  املحمممممد نيهلل فممممم  م  ذا 

 تكلموا عىل كتاب البأارة أ بعوه بكتاب الصالة.

بعمممد –هلل بمممدأ «بنممم  امسمممالم عمممىل  مممس»: النبممم  يف ذلمممو قمممول  ومسمممتندهم

ةهلل فالبممد بالصممالةهلل والبأممارة تعتممن رشو مممن رشوو الصممال -النبممق بالشممأا تني

َيما َأَهَما }: -سمبحانه وتعماى–أن يقدم الرشو عىل املرشمووهلل وهمذا تمابع لقمول اهلل 

َسمممل وا  مممالَة َفاغإ مممت مإ  ََى الصَّ مممَذيَن آَمن ممموا  ََذا ق مإ -[ اآليمممةهلل فقمممدم ال سممم  6]املائمممدة:{الَّ

عممىل مبممارشة الصممالةهلل فلأممذا املصممنف  -الممذي هممو ةأممارة ابممد  وةأممارة اخلبمم 

 تكلم عىل كتاب البأارةهلل  م ملا استوفاه بدأ بكتاب الصالة. -رمحه اهلل–

الكتممماب رشمنممماه ممممن قبممم هلل فبقيمممص معنممما لفصمممة: الصمممالةهلل وقمممول املصمممنف: 

كتمماب الصممالةهلل أي: يف هممذا البمماب سمموف أذكممر لممو إلممة مممن األمكممام الرشممعية 

 الت  تتعلق هبذه العبا ة.
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ع  يمذكرون معناهما عا ة الفقأاء ملما يتكلممون عمىل همذه املصمبلحا  الرشم

ل ةهلل  م معناها اصبالماهلل فالصمالة ممن ميم  الل مة دما عمدة معمانهلل والمذي عليمه 

إمممماهف الفقأمممماء واملحممممد ون أن الصممممالة ل ممممة بمعنمممم : الممممدعاءهلل أ مممما ممممم خوذة مممممن 

[ أي: 103]التوبمممة:{َوَصمممَ  َعَلمميإَأمإ }: -سمممبحانه وتعمماى–الممدعاءهلل ومنمممه قممول اهلل 

 :ا ع دمهلل ومنه قول الشاعر

 تقممممممممممممممممول بنتممممممممممممممممم  وقممممممممممممممممد مممممممممممممممممم  ممممممممممممممممممر ي

 

 يمممممممما رب ألنمممممممم  أ  األوصممممممممال والوألممممممممع 

 عليممممممممو مصمممممممم  الممممممممذي صممممممممليص فاغتم مممممممم 

 

 عينممممممممممما فممممممممممم ن  نممممممممممم  املمممممممممممرء م ممممممممممممب عا 

فأمممم  قممممدمص و عممممص فقممممال دمممما: عليممممو مصمممم  الممممذي صممممليصهلل أي:  عممممو هلل  

وسممميص الصمممالة صمممالة ملممما يشمممتم  فيأممما ممممن المممدعاءهلل ملممما ا مممتملص الصمممالة عمممىل 

 ظ وألصق هبا.الدعاء أخذ هذا اللف

ن ممد يف اصممبالما  الفقأمماء أو اتصممبالما  أ مما عممىل  ال ممة: اصممبالح 

ل ممويهلل واصممبالح عممريفهلل واصممبالح رشعمم هلل يعنمم : األلفمماا التمم  نسممتعملأا ت 

خترج عمن همذه المصال هلل هنماط اصمبالح ل موي يعنم : الل مة تعارفمص أو و معص 

حيمممد  بعممم   أن هممذا ال مممء يسمممم  بكمممذاهلل  ممم عنمممدنا العمممرفهلل العمممرف هممو المممذي

اهلل كاأللفمماا وصصممق ويقيممدهلل مصالممه: رألمم  قممال: واهلل ت آكمم  بمم هلل  ممم أكمم  سممم

ه  حين  أم ت حين ؟ فالبمد أن يرألمع  ى العمرف عنمدهمهلل هم  العمرف عنمدهم: 

السممممو يمممدخ   ممممن اللحمممم؟ أو أن اللحمممم يقصمممد بمممه فقممم  اللحممموم ابممممراء؟ 

 .املصبلح العريففالعرف هنا هو الذي حيد هلل هذا 
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هلل يعنمم : أن الرشممع هممو الممذي أنشمم  مممن عنممده بعمم  مصممبلح رشعمم اط وهنمم

الممذي هممو –املصمبلحا هلل مصالممه: الصممالةهلل الصممالة ل ممة معروفمةهلل فلمم  ألمماء الرشممع 

أخممذ بعمم  األلفمماا واسممتعملأا لنفسممههلل فلمم  اسممتعملأا لنفسممه  -الكتمماب والسممنة

 أصبحص ألفاا ذا  مقائق رشعية.

دون كصمممفا ممممن همممذه األلفممماا قمممد ملممماذا قمممدمنا همممذه املقدممممة؟ ألنمممه سممموف  ممم

ألمممممماء  يف الرشممممممعهلل فأمممممم   ممممممم  عممممممىل املعنمممممم  الل ممممممويهلل أو  ممممممم  عممممممىل املعنمممممم  

 ذا  عممم  الرألممم  وكمممان  النبممم  الرشممع ؟ مصالمممه: ألممماء يف ابمممدي  الصمممحيح أن 

هلل فأممم  يصمممي هنممما «وليصممم »أنمممه عليمممه أن يسمممت ي  قمممال:  النبممم  صمممائ هلل فقمممال 

ركعتمني؟ أم يمدعو دمم؟هلل فاألصم  يف الرشمع بمعن : ملا يمدخ   ى الوليممة يصمي 

 ذا اسممتعم  هممذه األلفمماا يسممتعملأا بحقيقتممه الرشممعية وليسممص ابقيقممة الل ويممةهلل 

دممما ملممما تكلمنممما يف مسممم لة أكممم  بمممم امبممم  هممم  يمممنق  أم تهلل وقلنممما: ابمممدي  فيأممما 

–سمم: : أنتو مم  مممن بمموم امبمم ؟ قممال: نعمممهلل فاألئمممة الصال ممة  النبمم  صممحيحهلل 

كيممممف قممممالوا عممممىل هممممذا  -رمحممممة اهلل عممممىل ا ميممممع–فممممة ومالممممو والشممممافع  أبممممو مني

ابممممدي هلل كيممممف   ي خممممذوا بممممه؟ قممممالوا: ألن الو مممموء هنمممما املقصممممو  بممممه: الو مممموء 

 يعن :  ذا أكلص اغس  يديو وفمو. الل ويهلل

فأنممما اآلن يقمممع اخلمممالف يف اسمممتع ل همممذه املصمممبلحا هلل لكمممن األصممم  يقمممال 

ع وتكلم به فيكون املقصو  به مقصو  الرشمعهلل عىل أن املصبلح  ذا ألاء به الرش

فمم ذا مممر معممو مممصال لفممظ الصممالة يف أي مممدي هلل فيقصممد هبمما ادي:ممة امل صوصمممة  
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ألن الرشممع  ذا تكلممم تكلممم ب لفايممه التمم  اسممتعملأاهلل هممذه مقدمممة فقمم    نممذكرها 

 من قب  يف مس لة: مقدمة األلفاا.

أو يف اصبالح الفقأاء ه   عويف الرشبمعن : الدعاءهلل  الصالة قلنا يف الل ة

عبممممممارة عممممممن هي:ممممممة عصوصممممممة مممممممن أقمممممموال وأفعممممممالهلل مفتتحممممممة بممممممالتكبفهلل وعتتمممممممة 

بالتسممممليمهلل هكممممذا يعرفأمممما الفقأمممماءهلل همممم : أفعممممال عصوصممممة مممممن سمممم و  وركمممموع 

ءة القرآنهلل والذكرهلل والتسبيح.  وقيامهلل األقوال الت  ه : ا ت دا عىل قرا

الممذي تكلممم يف الصممالةهلل فقممال  ودممذا ألمماء يف ابممدي  الصممحيح عممن الرألمم  

 ن هممذه الصممالة ت يصممح فيأمما مء مممن كممالم النمماسهلل  نمم  همم  للقممرآن »: النبمم  

 هلل هذا بالنسبة للتعريف الل وي أو اتصبالم .«والتكبف والدعاء

أمممما مرشممموعيتأا فأممم  واألبمممة بالكتممماب وبالسمممنة وبامإممماعهلل ففممم  القمممرآن قمممد 

غمف مما آيمةهلل وقمال: أقيمموا الصمالةهلل والنبم   بمذلو يف -سبحانه وتعماى–أمرنا اهلل 

  :هلل «الصمالة»وقمال منأما:  .«بنم  امسمالم عمىل  مس . »ك  يف مدي  ابن عمر

 وأإعص األمة عىل أن الصالة واألبة عىل املسلمني.

أول مممما فر مممص الصمممالةهلل أو ابكممممة ممممن همممذه العبممما ة: أن إيمممع العبممما ا  

سمبحانه –ريمق ألنيم هلل ملما كمان يريمد اهلل بعصص  ليه عن ة الت  كلف هبا النب  

أن يكلفنممما ب مممء يبعممم  ألنيممم : يممما ألنيممم  أخمممن حمممممد أن صمممن عبممما ي  -وتعممماى

أننم  أريمد كممذا وكمذا  ت الصممالةهلل فلم  أرا   أن ترشممعهلل بعم  ملحمممد أن يم   كمم  

 ي خذها.
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عنممد ربممه يف  وهممذا أعصممم مء يف هممذه العبمما ةهلل فمم ن الصممالة ذهمم  النبمم   

ء واملعراجهلل دذا ذه  إع ممن الفقأماء عمىل أن أف م  ليلمة ممر  عمىل ليلة ا مرسا

ء واملعممراجهلل فقممد ةيممف بممه السمم وا  السممبعهلل بمم  وصمم   النبمم   همم  ليلممة امرسا

 ى مكان   يت اوزه ألني هلل فل  وصلوا عند سدرة املنتأم  توقمف ألنيم  وقمال 

 لمممممو ز   خبممممموة هلل قمممممال: واهلل«أوهنممممما يمممممدع اخلليممممم  خليلمممممه»: لمممممه رسمممممول اهلل 

 وت خر ألني . تمعقصهلل ولكن أنص تتقدمهلل فدخ  النب  

ويف هممممممممذه الليلممممممممة املباركممممممممة فممممممممر  علينمممممممما الصممممممممالةهلل والقصممممممممة معروفممممممممة يف 

يراألع ربه عمن موسم هلل فاسمتقر   الصحيحني من مدي  أنسهلل ملا بدأ النب  

هلل وهنممما لممميس «كتبمممص  مممس وهممم  عنمممد اهلل  سمممني»قمممال:  يف األخمممف أن النبممم  

 -يعنم :  سمة هم   سمني–صل  يفأم بع  الناس عىل أن ابسنة مقابم  عرشمة م

تهلل و نمم  حممم  ف مم  مممن اهلل أنممو تصممي  ممس وتكتمم  لممو  سممنيهلل بعممد ذلممو 

يمم   مممن أ مم  بحسممنة فلممه عرشمم أمصادمماهلل يعنمم : أنممص تكتمم  لممو  سممني اسممتقالت 

 وليس م اعفة لألألر.

  قممممال بعمممم  السمممملف:  ن وهممممذا  ليمممم  عممممىل عصممممم هممممذه العبمممما ةهلل وهمممم  مممممصل 

أر   أن تكلممم ربممو فصمم هلل و ن أر   أن يكلمممو اهلل فمماقرأ القممرآن  ألنممو  ذا 

فمممم ن اهلل يكممممون قبلممممة وألأمممموهلل وأقممممرب ممممما -كمممم  قممممال النبمممم  –قمممممص وصممممليص 

 يكون العبد من ربه وهو ساألد.
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ءة المركن األولهلل دذا الصالة ا متملص عمىل أعصمم األركمان  : وهمو ركمن قمرا

: همممو السممم و هلل دمممذا  مممد الفقأممماء صتلفمممون مممما همممو أرشف ن الصمممايوالمممركالقمممرآنهلل 

ءة القمرآن؟ ألن أف م  الكمالم همو  -مو ع يف الصالةهلل ه  هو القيام لوألو  قمرا

؟  ميخ -ألنه أرشف هي:ة يتقمرب هبما العبمد  ى اهلل-أو لوألو  الس و   -القرآن

لهلل ويقولممون بمم ن امسممالم ابممن تيميممة وتابعممه ابممن القمميم يقولممون بمما مع بممني األقمموا 

 القيام أف   ملكان القراءةهلل والس و  أف   من أأل  ادي:ة.

ملمماذا صتلفممون يف هممذه املسمم لة؟ صتلفممون فيأمما يف قيممام الليمم هلل أنممص  ذا أر   

ءة أو تبيم  يف السم و ؟ ألنمو تريمد أن  مد   أن تقوم اللي هلل هم  تبيم  يف القمرا

ا كلمم  األف مم هلل فعممىل قممول الممذين يقولممون عممىل أن أف مم  مو  ممع هممو القيممامهلل فمم ذ 

ءة كلمم  كممان أف مم هلل وعممىل الممذين يقولممون: تهلل ادي:ممة أف مم هلل ف نممه  أةلممص يف القممرا

 كل  أةلص يف الس و  كان أف  .

–وهذه عبا ة قمد رشفمص هبما همذه األممةهلل وقمد وألمد  يف األنبيماءهلل فم ن اهلل  

قممممممال:  -عليممممممه الصممممممالة والسممممممالم–ألمممممماء عممممممىل لسممممممان عيسمممممم   -سممممممبحانه وتعمممممماى

َكمممماةَ وَ } ممممالَة َوال َّ َصمممماَي بَالصَّ هلل فالصممممالة كانممممص قممممد رشعممممص فمممميمن [31]مممممريم:{َأوإ

مممالةَ }قبلنممماهلل و سممم عي   َلمممه  بَالصَّ ر  َأهإ [هلل فأمممذه الصمممالة كانمممص 55]ممممريم:{َوَكممماَن َيممم إم 

مرشوعة يف األنبياء الذين سبقواهلل وه  اخل  الذي يمكن أن يتصم  امنسمان فيمه 

تم هبمممما أتمممم  اهممممت مهلل يف معرفممممة أركا مممما ومعرفممممة بربممممههلل فلأممممذا مممممري بمممماملؤمن أن همممم

 رشوةأا.
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 )املتن(

روى عبمما ة بممن الصممامص رن اهلل عنممه قممال سمممعص رسممول اهلل صممىل اهلل 

 مس صملوا  كتمبأن اهلل عمىل العبما  يف اليموم والليلمة فمممن »عليمه وسملم يقمول: 

  يكن له  مافظ عليأن كان له عأد عند اهلل أن يدخله ا نة ومن   حيافظ عليأن

 .«عند اهلل عأد  ن  اء عذبه و ن  اء غفر له

 )الرشح(

رمحمه –هذا مدي  صحيح ومدي  أللي  افتمتح بمه املصمنف وهمذه لفبنتمه 

هلل  ذ أنه رغم العد يعتمن ممتن فقأم  صم فهلل  ت أنمه   صلمو بماب أو كتماب ممن -اهلل

ة  ألن الكت   ت أور ه أما ي  صحيحةهلل وهذا مت  يرب  ةالم  العلمم باأل لم

ةالمم  العلممم كلمم  تشمموف  ى األ لممة كلمم  اتسممع عنممده املممدرطهلل وقممد افتممتح كتمماب 

الصممالة هبممذا ابممدي  الممذي هممو مممدي  عبمما ةهلل أخرألممه أصممحاب السممنن وأمحممد 

 والعمذي ومالو.

هلل همذه ا ملمة « س صملوا  كتمبأن اهلل عمىل العبما  يف اليموم والليلمة»قال:  

يعنمم : الواألمم  عممىل املسمملمني  سممة   () ممس صمملوا  تمماج  ى تفصممي هلل قممال: 

صممملوا هلل  ذا قلنممما:  سمممة صممملوا هلل رسمممو بمممه ا مأمممور وهنممما صمممالف امممممام أ  

منيفةهلل فقد أوأل  مع الصلوا  اخلمس صالة الوترهلل ويف همذا ر  عمىل املمذه  

عمىل العبما  هم   سممة  -سممبحانه وتعماى–ابنفم هلل فم ن الواألم  المذي أوألبمه اهلل 

 صلوا .
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هو وألموب مؤكمدهلل ويم   عنمدنا مسم لة هم : بعم  الصملوا  الوألوب هنا 

 رشعمممص لكمممن رشعمممص لمممذوا  األسمممباب ممممصل  يقمممول الشمممافعيةهلل ممممصال: النبممم  

متم  –هلل هنما أممر « ذا  خ  أمدكم املس د فال جيلمس متم  يصمي ركعتمني»قال: 

 يقت  الوألوب. -عند عل ء األصول-واألمر  -يصي

ا كيمممممف تتعامممممم  ممممممع  « مممممس صممممملوا »هنممممما قمممممال:  ةيممممم  النبممممم   فقممممم هلل  ذ 

 ن هممذه الشمممس »يف صممالة اخلسمموف قممال:  األما يمم  األخممرىهلل مممصال: النبمم  

هلل ويف روايممة «والقممر ت صسممفان ملممو  عصمميم وت بياتممههلل فم ذا رأتممتم ذلممو فصمملوا 

ا هنا أمرهلل صالة العيدين كذلو فيأا أمر.«فاف عوا  ى الصالة»مسلم:   هلل ف ذ 

اممم  مممع هممذا ابممدي هلل ألن هممذا ابممدي  قممال: ةيمم  هممذه األوامممر كيممف تتع

 سممة صمملوا ؟ ف مأممور الفقأمماء يقولممون: نتمسممو هبممذه اخلمممس ونقممول: كمم  

األواممممر ممممن الصممملوا  التممم  ألممماء   مممم  عمممىل النمممدبهلل ويكمممون الواألممم  عمممىل 

 املسلمني  س والبقية كلأا مندوبةهلل هذا مسلو ةائفة من الفقأاء.

ول بم ن األسمباب التم  ألماء  نقمول أ ما وةائفة من الفقأاء يقولمون: تهلل نقم

كممممذلو همممم  واألبممممة عممممىل املسمممملم تلممممو الصمممملوا هلل لكنأمممما واألبممممة بسممممب هلل وهممممذه 

واألبة من غمف سمب هلل فأمذه واألبمة اسمتقالت واألخمرى بسمب هلل فمال يكمون عنمدنا 

 .« س صلوا  كتبأن اهلل عىل العبا »: هنا تعار  مع قول النب  

بممم  صمممق الوقمممصهلل وهمممذه ممممن  النبممم   هلل همممذا ترشممميع ممممن«يف اليممموم والليلمممة»

وممممممن مكممممممة الترشممممميع يف همممممذه العبممممما ةهلل  مممممد أن  -سمممممبحانه وتعممممماى–رمحمممممة اهلل 
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قممد رببممص بالوقممصهلل فممال يت ممف وقممص  ت وأنممص  -علينمما نحممن املسمملمني-الصممالة 

 مممد  لربمممو عبممما ةهلل ممممع أول مممما يبممم ا الف مممر تمممؤمر بصمممالة الصمممبحهلل يبقممم  نفمممس 

 -وهمممو اخمممتالف الصأمممفة–ا تممم ول الشممممس الوقمممص متممم  تممم ول الشممممسهلل عنمممدم

تصي صالة الصأرهلل ملا ري  الشمس  ى اتصفرار جي  صالة العرصهلل ملما ت يم  

 الشمس جي  صالة امل ربهلل ملا ي ي  الشفق األمحر جي  صالة العشاء.

ربمم  الصممالة بالوقممصهلل وهممذا كمم  يممذكرط متمم  ت  -سممبحانه وتعمماى–فمماهلل  

الوقص كل  تذكر  ربوهلل وامنسان كلم  ارتمب  بربمه تنساههلل ف نه كل  ت ف عليو 

عبمدي  نمو  ن وألمدتن  وألمد  كم  »كل  كان هو املفلحهلل دذا كم  ألماء يف األ مر 

سممممبحانه –هلل وأف مممم  مء وأممممم  مء  ى اهلل «مء و ن فتممممو فاتممممو كمممم  مء

اسمتقيموا ولمن  صموا »يف ابمدي :  ه  همذه الصمالةهلل كم  قمال النبم   -وتعاى

 .«أن خف أع لكم الصالة واعلموا 

كمان  -كم  يف الصمحيح- خف ما يقوم به امنسان هو الصالةهلل دمذا النبم   

 ذا م بمممه األممممر فممم ع  ى الصمممالةهلل يعنممم : ملممما يصقممم  عليمممه األممممر يفممم ع  ى الصمممالةهلل 

ا همممممذه الصمممممالة عصيممممممةهلل دمممممذا اهلل «يممممما بمممممالل أرمنممممما هبممممما»وقمممممال:  سمممممبحانه –هلل فممممم ذ 

صال ابممممط رببممممه مممممرة يف العمممممرهلل ن ممممد أن ال كمممماة رببأممممما كررهمممماهلل أممممما ممممم -وتعمممماى

 برشوو: موتن ابولهلل وتبد أن تبلغ النصابهلل الصيام رببه بمرة وامدة.

لكممن الصممالة رببأمما معممو يف كمم  وقممص ويف كمم  مركممة لمموهلل دممذا رشع دمما  

األذانهلل ف نممص ملمما تكممون يف البريممقهلل فمم ول لفممظ يقممول: اهلل أكممنهلل يعنمم : ت مء 
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هللهلل فمأم  العممم  الممذي أنمص تكممون فيمه  ت أعلممم بمم ن همذه الصممالة أكممن أكمن مممن ا

 رببأا لنا يف اليوم والليلة. -سبحانه وتعاى–من ذلوهلل فلأذا اهلل 

فممممن ممممافظ علممميأن كمممان لمممه عأمممد عنمممد اهلل أن يدخلمممه ا نمممة »: قمممال النبممم  

هلل «لممه ومممن   حيممافظ علمميأن   يكممن لممه عنممد اهلل عأممد  ن  مماء عذبممه و ن  مماء غفممر

هنممما مسممم لة: أنمممو  ن مافصمممص عمممىل همممذه الصمممالة فكمممان لمممو عأمممد ممممن اهللهلل وممممن 

ا بقممم  عليمممو  أوىف بعأمممده ممممن اهللهلل  ذا عاهمممدط اهلل ف نمممه سممموف يفممم  بعأمممدطهلل فممم ذ 

 أنص أن تف  بال ء املعأو  وهو: املحافصة عىل هذه الصالة.

نمممة فممممن ممممافظ علممميأن كمممان لمممه عأمممد عنمممد اهلل أن يدخلمممه ا »: قمممال النبممم  

هلل «ومممن   حيممافظ علمميأن   يكممن لممه عنممد اهلل عأممد  ن  مماء عذبممه و ن  مماء غفممر لممه

وهممذا  ليمم  لل مأممور عممىل أن تممارط الصممالة لمميس بكممافرهلل خالفمما للحنابلممة الممذين 

يعنمممم : يصممممي  «ومممممن   حيممممافظ علمممميأن»يقولممممون بكفممممر تممممارط الصممممالةهلل فلمممم  قممممال: 

: ملمما وكلممه المبع  ويممعط المبع هلل ومممن عمدم املحافصممة: عمدم اتسمم تمرارهلل فقمالوا

 ى املشي:ة  ل عىل أنه مسلم  ألن الذين هم يف املشمي:ة همم عصماة املسملمنيهلل فم ن 

عممممذبهلل و ن  مممماء غفممممرهلل فأممممذا  ليمممم  عممممىل أن تممممارط  -سممممبحانه وتعمممماى– مممماء اهلل 

 الصالة ليس بكافر.

ابنابلممممممة حيكمممممممون بكفممممممرههلل وسمممممموف نممممممتكلم عممممممىل هممممممذه املسمممممم لةهلل ابنابلممممممة  

العأممد »قممال:  لممو ب نممه ألمماء  أما يمم  يف الصممحيح أن النبمم  يسممتدلون عممىل ذ
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هلل فقمد ألماء  ب لفماا كصمفة بم ن «الذي بيننما وبيمنأم الصمالةهلل فممن تركأما فقمد كفمر

 تارط الصالة يعتن كافر.

ملما قمالوا بعمدم كفمرههلل امتماألوا أن يؤولموا  تلمو  -األئمة الصال مة–فا مأور 

تمممم  همممم  نممممق  يممممح يف كفممممره؟ األما يمممم هلل وكيممممف يؤولمممموا تلممممو األما يمممم  ال

: ن ممد بمم ن الكفممر واميمم ن يصبممص بممالنبق بالشممأا تنيهلل أو  تيممان ال ممء الممذي  قممالوا

صممرج مممن امللممةهلل وأممما تممرط الصممالة فأممو  ذا أقممام بالشممأا تني فقممد  خمم  يف الممدينهلل 

فممال صممرج  ت ب ممء هممو عممرجهلل ومحلمموا األما يمم  التمم  قالممص بمم ن تممارط الصممالة 

ت لممميظ وهمممذا ممممن بممماب ال ألمممرهلل ودمممذا  مممد كصمممفا يف نصمممو  كمممافرهلل محلمممص عمممىل ال

واهلل ت يممممؤمنهلل واهلل ت »قممممال:  الرشممممع   يؤخممممذ بصواهرهمممماهلل  ممممد مممممصال: النبمممم  

يمممممؤمنهلل واهلل ت يمممممؤمنهلل قيممممم : ممممممن يممممما رسمممممول اهلل؟ قمممممال: المممممذي ت يممممم من ألممممماره 

ئقه ا هو كافر؟ ه  ننف  عنه امي ن؟ قمال الن«بوا : بم  هلل ةي  قال: ت يؤمنهلل  ذ 

هلل فأمذه األلفماا ألماء  لكمن «ت يؤمن أمدكم مت  حيم  ألخيمه مما حيم  لنفسمه»

 ت يرا  هبا مقصو ها أو ياهرها.

هلل يعنم :  ذا اقتتم  «سمباب املسملم فسموق وقتالمه كفمر»قال:  ن د أن النب  

يف القمرآن يقمول:  -سبحانه وتعماى–هنا بالكفرهلل واهلل  املسلم فقد مكم النب  

ممممموا َو َنإ َةائَ } َتَتل  َمننََي اقإ ا سممممم هم املمممممؤمنني ممممممع 9]اب مممممرا :{َفَتممممماَن َممممممَن املإ مممممؤإ [هلل  ذ 

أةلممق لفممظ الكفممر عممىل اتقتتممالهلل فممدل عممىل أن ألفمماا الكفممر  النبمم  اتقتتممالهلل و
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أريد هبا التشمنيعهلل وأريمد هبما الت لميظهلل فكمذلو قمول  النب  هذه الت  ألاء  من 

 به الكفر الذي هو عرج عن امللة. هلل ت يقصد«فمن تركأا فقد كفر»: النب  

ةيمم  هممذا تعاممم  ا مأممور مممع األما يمم  التمم  اسممتدل هبمما ابنابلممةهلل ةيمم  

هلل «وممن   حيمافظ عليأما»كيف يقول ابنابلة عىل هذا ابدي ؟ يقولون: يف لفمظ: 

: عممممدم املحافصممممة يف عممممدم القيممممام باألركممممان وبالرشممممووهلل يعنمممم : التأمممماون يف  قممممالوا

اسممتقبال القبلممةهلل فاملحافصممة محلوهمما عممىل الرشممووهلل ب ممالف  الو مموءهلل التأمماون يف

 ا مأور حيملون هنا املحافصة عىل عدم تركأا والقيام هبا.

 )املتن(

 فالصلوا  اخلمس واألبة عىل ك  مسلم بالغ عاق   ت ابائ  والنفساء.

 )الرشح(

ملممما ألممماء هبمممذا ابمممدي هلل بمممدأ اآلن يفمممرع عليمممه فقمممال:  -رمحمممه اهلل–املصمممنف 

ا ت  مممممم  عممممممىل املسمممممملم أي صممممممالة  ت هممممممذه لوا  اخلمممممممس واألبممممممة()الصمممممم هلل فمممممم ذ 

يف وألمموب المموترهلل  -رمحممه اهلل–الصمملوا  اخلمممسهلل ف ممرج معنمما قممول أ  منيفممة 

 وخرج معنا كصف من الفقأاء ممن أوأل  الصلوا  الت  رشعص بسب .

فالصلوا  اخلمس واألبة عىل ك  مسملم بمالغ ): -رمحه اهلل–قال املصنف 

ر  ال ة رشوو: عىل ك  مسلم  ألن الكافر ت تصمح منمه صمالةهلل وهنما هلل ذكعاق (

مس لة هم  مسم لة أصمولية يمذكرها الفقأماء وهم : هم  الكفمار عماةبون بالرشميعة 
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أم ت؟هلل وهمم  مسممم لة قليلمممة الفائمممدة يف ترتممم  اخلمممالفهلل فلأمممذا سممموف نمممتكلم فقممم  

 مسلم يعن : يكون هو مد لك  صرج به الكافر.

لبلموا: هممو مممد ال مءهلل تقممول: أنممص بل مص  ى مكممة يعنمم : هلل وا)البممالغ(قمال: 

قمد وصمملص  ى ممدهاهلل فممالبلوا همو نقبممة فاصمملة أو ناقلمة مممن الصم ر أو مممن عممدم 

التكليف  ى مرملة التكليفهلل وتكون ب مور معأمو ة سموف يمذكرها املصمنف يف 

 أبواب قا مة.

ا صممرج معنمما الصممب هلل  ت أن الصممب )عممىل البممالغ(فمم ذا قممال:  الصممالة يف  هلل فمم ذ 

مقه مستحبةهلل و ن كانص عمىل قسممني: فم ن كمان ت يميم  يمؤمر هبما اسمتحباباهلل دمذا 

هلل ألن «ممممممروا أوت كمممممم بالصمممممالة لسمممممبع وا بممممموهم عمممممىل عرشممممم»قمممممال:  النبممممم  

هلل فلأمذا ينتقم  يف اتسمتحباب ممن الدرألمة المدنيا  الصب   ذا بلغ عرشا أصبح ممي ا

هلل  ت أنمممه يعمممب عليأممما ممممن بممماب  ى الدرألمممة القصممموىهلل تصمممبح يف مقمممه مسمممتحبة

 املوايبةهلل لكن  ذا بلغ صار  عليه واألبة.

هلل فقمد أخمرج )واألبة عىل ك  مسلم بالغ عاقم   ت ابمائ  والنفسماء(قال: 

ذا  ابممممممي  وذا  النفمممممماسهلل وتكلمنمممممما عممممممىل أن ابممممممائ  والنفسمممممماء ت يسممممممتقر 

هبمما  الوألمموب يف ذمممتأمهلل وت يق ممون تلممو الصممالة ب ممالف الصمميامهلل ت يقومممون

 ولكن يق ون الصيام.
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هلل هنممما عنمممدنا مبحممم  وهمممو: عمممدم العقممم  أو ت ييممم  )العاقممم (ةيممم  ملممما قمممال: 

العقم  يكمون بصال مة أممور:  مما بسمكرهلل و مما ب نمونهلل و مما بم غ ءهلل يعنم : العقم  ت 

 ي ول عن امنسان  ت هبذه الصال ة:  ما بسكرهلل أو ألنونهلل أو  غ ء.

اقم  بمالغ  ت ابمائ  والنفسماء  ألن املصنف قال: ت     ت عىل مسملم ع

ابممممائ  والنفسممممماء هممممم  مسممممملمةهلل وعاقلمممممةهلل وبال مممممةهلل لكنمممممه اسمممممتصناهاهلل لكمممممن لفمممممظ 

العاقممم   ذا تبرقنممما  ليمممه سممموف صمممرج معنممما  مممال هلل فاملسمممكر عمممىل قسممممني:  مممما أن 

يسكر ب ء ماللهلل و ما أن يسكر ب ء مرامهلل وفقدان العق  بالسمكر ت يسمق  

تفمماقهلل يعنمم :  نسممان مممصال تعمماة  مسممكرا ففقممد عقلممههلل فمم ن الصممالة مبلقمما وهممذا با

الصمممالة واألبمممة عليمممه و ن   يكمممن لمممه عقممم   ألنمممه اآلن قمممال: البمممالغ العاقممم هلل وهمممذا 

ا املسمكر  م  عليمه الصمالة مبلقما ويق ميأا بعمدما يفيمق   ليس له اآلن عق هلل فم ذ 

 ا.ألنه  ن صىل عىل تلو ابالة ت تقب  منه  ألنه ليس ممي ا ألفعاد

ةيممم  بقممم  معنممما امغممم ءهلل وامغممم ء عممما ة ت يكمممون بيمممد امنسمممانهلل فممم ن همممذا 

يقأمممرهلل دمممذا يسمممميأا علممم ء األصمممول بمممالعوار  األهليمممةهلل وهممم  التممم  تقأمممر عممممىل 

امنسمان مصم : ابممي  والنفماسهلل هممذه تسمم : عممار  أهميهلل وهممو المذي ي ممف يف 

 عنأا الصالة.األمكامهلل ف ن املرأة تكون تصيهلل  ذا ألاءها املانع ارتفعص 

امغمممم ء اختلممممف الفقأمممماء: همممم  يصممممي امل ممممم  عليممممه أم ت؟ لكممممن نفصمممم  يف 

مس لة امغ ءهلل اآلن سموف نمتكلم عمىل صمالة واممدةهلل ممصال: صمالة الصأمر تمدخ  
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ممممع الممم وال وختمممرج ممممع أن يصمممف يممم  كممم  مء مصلمممههلل رألممم  أغمممم  عليمممه قبممم  أن 

 صورة.ت ول الشمسهلل وما فاق  ت بعدما خرج وقص الصأرهلل هذه 

وصممورة  انيممة: رألمم   خمم  وقممص الصأممر وهممو صممحيحهلل بعممدما  خمم  الوقممص 

غل  عىل عقله مت  خمرج الوقمصهلل ورألم  أغمم  عليمه قبم  الم والهلل لكنمه رألمع 

 له عقله قب  أن صرج الوقصهلل عندنا اآلن  ال ة صور: 

يعنمممم : امغمممم ء بممممدأ مممممن أول الوقممممص واسممممتمر  ى أن خممممرجهلل ورألمممم  ألمممماءه 

امغمم ء و خمم  عليممه وقممص الصممالة لكنممه أفمماق مممن  غ ئممه قبمم  أن صممرج الوقممصهلل 

 ورأل  ألاءه امغ ء بعد أن  خ  الوقص.

بالنسبة للذي  خم  عليمه امغم ء وخمرج قبم  أن صمرج الوقمصهلل فأمذا اتفقموا 

ألنه أفماق يف الوقمصهلل يعنم : همو أغمم  عليمه السماعة عىل أنه جي  عليه أن يصي  

الواممدة يكمون –عمىل السماعة الواممدة رألمع لمه عقلمه  -أو كمان مري ما–العارشة 

 فأذا جي  عليه أن يصي الصأر. - خ  وقص الصأر لكنه ما خرج

الرألمم  الصمماي الممذي هممو بعممدما  خمم  الوقممص بمممدة غمماب عقلممههلل فأممذا كممذلو 

ولممو أفمماق بعممد عرشمم سممنني  ألنممه ملمما زالممص الشمممس  يلمم م بمم ن يق مم صممالة الصأممر

وكممممان معممممه عقلممممه ترتبممممص الصممممالة يف ذمتممممههلل فأممممو مبالمممم  هبمممماهلل  ت أنممممه يعممممذر عممممن 

 الت خف ألن عقله قد فا  عليه.

وتكلمنممما عممممىل هممممذه املسممم لة يف مسمممم لة ابممممائ  ويف مسممم لة النفسمممماءهلل تكممممون 

عمدهلل عمىل السماعة الواممدة املرأة ةاهرهلل يمدخ  عليأما الصأمر تقمول: أنما أصمي فمي  ب
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ا هم  اآلن سموف تتوقمف عمن الصمالةهلل لكمن تلم م بم ن  أول –ن ل عليأا المدمهلل فم ذ 

أن تق  صمالة الصأمر  أل ما ملما  خم  الوقمص ترتبمص يف ذمتأماهلل وهمذه  -ما تبأر

 مس لة يسميأا عل ء األصول بالواأل  املوسع.

 .هناط: واأل  م يقهلل وواأل  موسع -من بني تقسي ته–الواأل  

الواألمم  امل مميق: هممو الممذي ت يسممع وقتممه عبمما تني مممن نفممس ا ممنسهلل مصمم : 

رم انهلل أنص تقدر تصوم رم مانني يف رم مان واممد؟ مما تقمدرهلل فلأمذا رم مان 

وقتمممممه وقمممممص م ممممميقهلل أو ابمممممطهلل امنسمممممان ت يسمممممتبيع أن حيمممممط م تمممممني يف م مممممة 

 وامدةهلل و ن  ك  الوقص يست رق عبا ة وامدة.

الم وال تسمتبيع أن تصمي الصأمرهلل وتصمي يأمرا  ب الف ممصال: الصمالةهلل بعمد

ا الوقممص يسممعهلل  ذا كممان الوقممص موسممع اتفقمموا  فمم هلل فمم ذ  مىضمم عليمموهلل وتصممي النوا

–عمممىل أنمممه جيممموز لمممه أن يمممؤخر الصمممالة  ألنمممه ملممما ممممد  الصمممالة ممممن أول  ى آخمممر 

ألنيممم هلل ألممماءه يف  ألنيممم  أول ممممن صمممىل بمممالنب   -وسممموف يممم   معنممما ابمممدي 

 الصمممملوا  يف أول وقتأمممماهلل  ممممم ألمممماءه يف اليمممموم الصمممماي وصممممىل اليمممموم األول وصممممىل

ممع  الصلوا  يف آخر الوقصهلل  م قال له:  ن الصالة بني هماتنيهلل وفعلأما النبم  

ملممما ألممماء للمدينمممةهلل قمممال: يممما رسمممول اهلل كيمممف  -كممم  يف الصمممحيح–أممممد األعمممراب 

بمممني  الصمممالة فمممي »فقمممال:  همممذه الصمممالة؟ قمممال: ابمممق معنممماهلل فشممماهد صمممالة النبممم  

 .«هاتني
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اآلن عممممىل هممممذه املسمممم لة عنممممدنا يف مسمممم لة الوقممممص عنممممدنا  ال ممممة صممممورهلل مممممصال: 

رألمم  مكممم عليممه بامعممدامهلل وقيمم  لممه: سمموف ينفممذ فيممو القصمما  عممىل السمماعة 

هلل هذا  ذا  خ  عليه وقص الصمالةهلل همذا يلم م وتصمف الصمالة يف مقمه  الصانية يأرا

جيمموز لممه أن يممؤخر  ألنممه يعلممم أنممه م مميقةهلل تنقلمم  مممصل  كانممص يف الصممالة  ألنممه ت 

الصممورة  ذا أخممر سمموف تفممو  عليممههلل فلأممذا يصممف يف مقممه الصممالة م مميقةهلل هممذه 

 .األوى

: بالنسمممبة للرألممم   ذا  خممم  الصأمممر ومممما صمممىل ومممما هلل لكنمممه الصمممورة الصانيمممة

ممممما هلل ابممممائ  والنفسمممماء تسممممتبيع أن تممممدرط مادمممما أن تصمممميهلل لكممممن هممممذا ممممما  

ت حياسمبه عمىل ذلمو  ألنمه  ذا قمال  -سمبحانه وتعماى– التحق بربمههلل فيقولمون: اهلل

: ملممماذا   تصممم ؟ قمممال: يممما رب أنمممص أعبيتنممم  توسمممعةهلل -سمممبحانه وتعممماى–لمممه اهلل 

أننمم  أصممي مممن الوقممص كممذا  ى الوقممص كممذاهلل ف نممص مسممكص نف مم قبمم  أن ينتأمم  

الوقممصهلل ف نممص تعمماقبن   ذا خممرج الوقممصهلل أممما ممما  مممص يف الوقممص ت م ممة لمموهلل 

اتفاق العل ء عىل أن الذي مما  وكمان قمد  خم  الصمالة ت يعاقم  عليأماهلل وهذا ب

دممذا ألمماء مسمملو عنممد الشممافعية وابنابلممة عممىل أنممه  ذا  خمم  الوقممص تبممد أن يعقممد 

ممما  فيكممون  -ت قممدر اهلل–النيممة وهممو العمم مهلل العمم م عممىل أنممه يوقممع الصممالةهلل فمم ذا 

 هناط ع م عىل أنه أرا  أن يوقع الصالة.
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املسمم لة كلأمما بسممب  امل ممم  عليممههلل فقلنمما: امل ممم  عليممه  ذا أغممم  ةيم  هممذه 

عليممممه قبمممم  أن صممممرج الوقممممص فيلمممم م بالصممممالةهلل و ذا أغممممم  عليممممه وكممممان قممممد  خمممم  

 الوقص ف نه يل م بق ائأا  ذا استفاق.

ولكممن وقممع اخلممالف فمميمن أغممم  عليممه و غمم ته  ممم  كمم  الوقممصهلل املسمم لة  

: ليسممممص عليممممه صممممالةهلل  فيأمممما خممممالفهلل ا مأممممور يقولممممون: ت صممممالة عليممممههلل فقممممالوا

ا ت يصمي صمالة  فمصال:  نسان أغم  عليه السماعة العمارشة واسمتفاق العرصمهلل فم ذ 

 -و ن كان اآلن سوف نتكلم عمىل مسم لة العمورة–الصأر ويصي صالة العرص 

مصال: اسمتفاق بعمد امل مربهلل ت يصمي الصأمر وت يصمي العرصمهلل همذا عنمد املالكيمة 

 وعليه إأور الفقأاء.وعند الشافعيةهلل 

يوافقأمهلل  ت أن أبو منيفة يقمول: مما   يمدخ   -رمحه اهلل-اممام أبو منيفة 

الصممممالة يف تكممممرارهلل يعنمممم :  ذا أغممممم  عليممممه الصممممبح والصأممممر والعرصمممم وامل ممممرب 

والعشممماءهلل  ذا أقممم  ممممن  سمممةهلل  ذا أصمممبح يق ممم صمممالتني ممممع بعممم  يقمممول هنمممما: 

 ع بع  ف نه يل م ب ن يق .تسق  عليههلل أق  من أن يق  صالتني م

مممصال: غمماب عنممه عقلممههلل ف مماب عنممه أربممع صمملوا هلل فمم ذا فمماق تبممد أن يصممي 

األربعممممةهلل سممممتة صمممملوا  ت يق مممم  ألن فيممممه صممممبحنيهلل فمتمممم  وقممممع التكممممرار ف نممممه 

يسمممق  عليمممه الق ممماءهلل ويسمممتدل بمممذلو ألنمممه  ذا وقمممع التكمممرار يقمممع هنممماط املشمممقةهلل 

 واملشقة غف موألو ة يف الرشع.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                  (         15رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

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

 

20 

لشمممافعية واملالكيمممة يقولمممون: أبمممداهلل لمممو أنمممه أغمممم  عليمممه وأفممماق ولمممو بعمممد أمممما ا

عرشمممين سمممنة ت صمممالة عليمممههلل ويسمممتدلون: ألن الرشمممع ملممما أوألممم  عليمممه الصمممالةهلل 

أنمممص  ممم  عليمممو الصمممالة  ذا زال الشممممسهلل لكمممن ملممما ألممماءط خبممماب الصمممالة   

ا أنم ص يف يكن عندط عق  فلم تكن من أه  التكليف أصالهلل فل  خرج الوقمص  ذ 

 ك  هذا ابال لسص بم اة هلل فل  كنص لسص بم اة  ف نه ت صالة عليو.

يقولممممون: أبممممداهلل هممممو يصممممي مبلقمممماهلل دممممذا املصممممنف    -رمحأممممم اهلل-ابنابلممممة 

يسممتصنيأاهلل قممال فقمم : ابممائ  والنفسمماءهلل لكممن لممو تقممرأ عنممد املممذاه  األخممرى يف 

 .كتبأم يقول لو: وامل م  عليه  ذا  م   غ ته ك  الوقص

فابنابلمممة يقولمممون: امغممم ء ت يسمممق  الصمممالةهلل فالبمممد أن يصمممليأا  ذا أفممماقهلل  

: وألحقمموه بالنممائم  ألن النممائم اتفقمموا عممىل أنممه يق مم هممو والنممايسهلل قممال النبممم  

هلل «ممممن نمممام عمممن صمممالة أو نسممميأا فليصممملأا  ذا ذكرهممماهلل ليسمممص دممما كفمممارة  ت ذلمممو»

  هلل فم لحق ابنابلمة مسم لة امغم ء فل  كان امغ ء مشمبه للنموم يف كونمه يم ول ويم

 به.

ومسممممملو ابنابلمممممة هنممممما قمممممويهلل والمممممدلي  عمممممىل ذلمممممو: همممممو أننممممما  ذا رألعنممممما  ى 

األصمممم  وهممممو: أن املسمممملم مبالمممم  بالصممممالة وت تسممممق  عنممممه  ت بممممدلي هلل فممممنحن 

 متمسكون هبذا األص هلل والدلي  تبد أن ي   من الرشع أنه أسق  عنه الصالة.

أغممم  عليممه أربعممة  فعمم ر بممن يممارس  -هلل علمميأمر مموان ا–أممما الصممحابة 

أتمامهلل فلم  أفماق قىضم الصملوا  كلأماهلل دمذا رسمو هبمذا القمول ابنابلمةهلل وعبمد اهلل 
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أغممم  عليممه فلمم  أفمماق   يقمم هلل دممذا أخممذ بقولممه املالكيممة والشممافعية  بممن عمممر 

  عليمه وا مأورهلل فأذه مس لة امغ ءهلل فلأذا املصنف   يذكرها هنما  ألن امل مم

يق مم الصممالة مبلقمماهلل فلأممذا نحممن قلنمما: العاقمم  يممدخ   تممه امسممكارهلل وامغمم ءهلل 

 وا نون.

كممم  قمممال –أمممما  ذا وقمممع هنممماط ألنمممون فأمممو ت يبالممم  بالصمممالة  ألن امل نمممون 

هلل فمم ذا «رفممع القلممم عممن  ممال : عممن النممائم وعممن الصممب  وعممن امل نممون»: النبمم  

فمم ن الصممالة تسممق  عليممه ألنممه  -العافيممةنسمم ل اهلل السممالمة و–كممان امنسممان جيممن 

)وهممم  واألبمممة عمممىل كممم  : -رمحمممه اهلل-لممميس ممممن أهممم  التكليمممفهلل فقمممال املصمممنف 

 هلل ف  ا ت    عليأا وت تق .مسلم بالغ عاق   ت ابائ  والنفساء(

 )املتن(

 فمن ألحد وألوهبا  أله عرف ذلو. 

 )الرشح(

للصممالةهلل وعنممدنا  نسممان  هنمما تمم   مسمم لة:  نكممار الصممالةهلل عنممدنا  نسممان تممارط

ألامد للصالة يقول أنه ت يوألد صالةهلل أو أن الصمالة ليسمص بواألبمةهلل دمذا كصمف 

م يسممممتأ ئون بممممذلوهلل تقممممول لممممه: ملمممماذا ت تصمممم ؟ يقممممول لممممو: يمممما أخمممم   مممممن العمممموا

ء بمذلوهلل وهمذا ممن  منيع األعم لهلل  الصالة ما ه  واألبةهلل فيوألد بع  اتسمتأ ا

:  فقني ملمما تكلممم معأممم النبمم  متمم  عممد أنممه مممن الكفممرهلل دممذا املنمما نَّمما }قممالوا ممَ  ك   َنَّ
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َ ئ ونَ  مممَتأإ نممممت مإ َتسإ مممولََه ك   َوآَياتَممممَه َوَرس 
َ
َِّ مممم إ َأبَممما َعممم   ق  مممو   َوَنلإ ت }[هلل65]التوبممممة:{َن  

ت مإ  وا َقدإ َكَفرإ َتَذر  ء بآتا  اهلل.66]التوبة:{َتعإ  [هلل فقد مكم بكفرهم باتستأ ا

ا امنكممار عنممدنا يكممون عممىل ا ألأممال()فمممن أنكممر وألوهبمماملصممنف قممال:  هلل فمم ذ 

قسممممني:  نسممممان عمممما  وأنكمممرهلل و نسممممان ألاهمممم هلل ممممما معنممم   نسممممان ألاهمممم ؟ يعنمممم : 

 نسمممان  خممم  يف امسمممالم ألديمممدهلل أو رألممم  سمممكن البا يمممة بحيممم  أنمممه منقبمممع عمممن 

النمماس ت يعممرف يف الممدين  ممي:اهلل فأممذا  ذا أنكممر ذلممو أو الممذي  خمم  يف امسممالمهلل 

ؤ ر هناهلل ويعرف عىل الصالةهلل ف ن أقر هبا ونعممصهلل  ذا   يقمر وهذا ا أ  يعتن م

 سوف يتكلم عليه املصنف.

ا الممذي ألحممد وألوهبمما رألممالن: رألمم  قممد عممذر  ألممههلل ورألمم  عمما  لكنممه  فمم ذ 

 استمر عىل ذلو.

الذي يستمر عىل ذلو اتفقوا عىل أنه كافرهلل ب  اتفق الفقأاء عمىل أن كم  ممن 

ورة فأو كافرهلل مما معنم :  ورة؟ يعنم : كم  أنكر  ي:ا من الدين قد علم بالع

النمممماس يعرفونممممههلل اآلن األوت  الصمممم ار لممممو تسمممم لأم عممممن الصمممميام يقولممممون لممممو: 

 واأل .

ملمممماذا مكممممم  -متمممم  سمممميص: مممممروب المممر ة–دمممذا ن ممممد يف ممممروب الممممر ة  

: نحممن نصممي ونصمموم لكممن  علمميأم بممالر ة؟ ألن بع ممأم كممان مممانع ال كمماةهلل فقممالوا

سمالمهلل فحمارهبم أبمو بكمر وقتلموا عمىل ذلمو وسمبيص نسماتهم ت يوألد زكماة يف ام

 وذرارهمهلل ومكموا بر هتم  أل م أنكروا  ي:ا قد علم من الدين  ورة.
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فال كممماة واألبمممةهلل فممممن أنكرهممما وهمممو عممما  بوألوهبممما فأمممذا يعتمممن كمممافرهلل وهمممذا  

باتفمماق الفقأمماء: مممن أنكممر الصممالة أو أي مء قممد علممم بالممدين  ورةهلل و  يكممن 

 فحكمه أنه خارج من امللة. -مصل  قال املصنف–ذر من ألأ  له ع

 )املتن(

 و ن ألحدها عنا ا كفر.

 )الرشح(

ا ا حو  عىل قسمني: ألحو  بسمب  ألأم هلل وألحمو  بسمب  عنما هلل المذي   ذ 

 بسب  ألأ  يعلمهلل والذي بعنا  حيكم بكفرههلل وهذا باتفاق.

 )املتن(

 وت حي  ت خفها عن وقص وألوهبا  ت لناو إعأا.

 )الرشح(

ةي  ملما تكلمم لمو عمىل الوألموبهلل وتكلمم لمو عمىل أنمه ممن أنكرهما مكممه: 

 ما بمالكفرهلل و مما أنمه يعلممهلل قمال: وت جيموز وت حيم  أن تمؤخر الصمالة عمن وقتأما  

–هبمممممما ب وقمممممما  عصوصممممممةهلل واهلل  -سممممممبحانه وتعمممممماى–ألن الصممممممالة أل منمممممما اهلل 

ممممممممالَة َكاَنممممممممصإ َعمممممممم}قممممممممال:  -سممممممممبحانه وتعمممممممماى مممممممما َنَّ الصَّ ق وت  مممممممما َموإ َمننََي كََتاب   {ىَل املإ ممممممممؤإ

[هلل يعن : مؤقتة توقيتا من الرشع ت حي  وت جيموز أن توقمع الصمالة 103]النساء:

يف غممممف هممممذا الوقممممصهلل فمممممن صممممىل قبمممم  الوقممممص   تقبمممم  صممممالتههلل ومممممن صممممىل بعممممد 

الوقمممص قبلمممص صمممالتههلل و ن   يكمممن لمممه عمممذر فأمممو آ مممم  ألنمممه قمممد خمممالف الرشممممعهلل 
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مممإ َعممنإ َصممالهَتَمإ }: -سممبحانه وتعمماى–الممذي قممال اهلل  ويممدخ  يف الوعيممد ممَذيَن ه  الَّ

ونَ  [هلل فمممممن السممممأو ومممممن ت ممممييع الصممممالة هممممو  خراألأمممما عممممن 5]املمممماعون:{َسمممماه 

 وقتأا.

 )املتن(

 وت حي  ت خفها عن وقص وألوهبا  ت لناو إعأا.

 )الرشح(

ا الصمممالة دمممما وقمممص بدايممممة ودمممما وقمممص  ايممممةهلل ف نممممص جيممم  عليممممو أن ت وقممممع  ذ 

الصممممالة  مممممن هممممذين المممموقتنيهلل وأنممممص باخليممممار: توقممممع يف البدايممممةهلل يف وسمممم هلل يف 

 األخفهلل لكنه ت حي  لو أن تؤخرها بعد وقتأا.

هلل وهذه مس لة للمذي ) ت لناو إعأا(قال:  -رمحه اهلل- م استصن  املصنف 

يريمممد أن جيممممع الصمممالةهلل وإمممع الصمممالة سممموف يممم   معنممماهلل لمممه رشوو ويف أمممموال 

 عصوصة.

نمممتكلم ممممصال عمممىل املسمممافر: رألممم  أرا  يسمممافر وسمممافرهلل وأرا  أن يصمممي الصأمممر 

لكممن قممال: أنمما ممما أنمم لهلل سمم لحق الصأممر بالعرصممهلل دممذا ا مممع عنممدنا إممع تقممديمهلل 

وإممممع تمممم خفهلل وا مممممع يشممممم  أربعمممممة صمممملوا  فقمممم : يشممممم  الصأممممر والعرصمممممهلل 

 وامل رب مع العشاء.

أمممر الصأمممر والعرصمممهلل ويف ف ممممع التقمممديم: همممو أنمممو تصمممي يف أول وقمممص الص

 أول وقص امل رب امل رب والعشاءهلل هذا إع تقديم.
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إمع تمم خف: هممو أنممو تصممي امل مرب والعشمماء يف آخممر وقممص العشمماءهلل وتصممي 

 الصأر والعرص يف آخر وقص العرص.

ا خالفممص هممذا القممول  ألنممه قممال لممو: وت حيمم  لممو أن  فعممىل هممذه القاعممدةهلل  ذ 

ا يشمممعو يف ا ممممع تؤخرهممما عمممن وقتأممماهلل تهلل همممو اسمممتص –ن  قمممال لمممو:  ت لنممماوهلل  ذ 

 عىل أنه من يريد أن جيمع الصالة أن ينوي. -وهذا باتفاق

لفصمممة: نممماوهلل مممما همممو الفمممرق بينأممما؟ ممممصال:  نسمممان كمممان يف سمممفر و خممم  وقمممص 

الصأممرهلل  ممم خممرج وقممص الصأممر  ممم قممال: اآلن أنمما سمموف أإممعهلل فأممذا إعممه صممحيح 

ا يشعو ملن يريمد أن جيممع أن ينمويهلل فأمذا لكنه آ م ألنه   ينو ت خف الصالة هلل ف ذ 

فعمدم النيمة  ل عممىل هتاونمه وقمد أخممرج  -و ن كممان يف مقمه جيموز ا مممع–ملما   ينمو 

) ت لنماو قمال:  -رمحمه اهلل-الصالة عن وقتأا من غف نية فأو آ مهلل دذا املصمنف 

ة عممممن هلل  ت مممممن يريممممد أن جيمممممع ف نممممه جيمممموز لممممه أن يممممؤخرهلل أو صممممرج الصممممالإعأمممما(

 وقتأا.

سممموف يممم   معنممما يف أصمممحاب العمممورا  المممذين جيممموز دمممم أن جيمعممموا بمممني 

الصمملوا هلل مصمم : امنسممان  ذا كممان ي ممم  عليممه يف أول الوقممصهلل أو ي ممم  عليممه يف 

آخر الوقصهلل أو مصال: اآلن عنمدنا الببيم  يمدخ   ى عمليمة ألراميمة قمد تسمت رق 

مون ب هم  األعمذارهلل أو ساعا هلل ةي  كيف يسوي هذه الصالة؟ ك  همؤتء يسم

أهمم  العممورا هلل سمموف نممتكلم عليممههلل وسمموف يعقممد دمما املصممنف يف ذلممو بابمماهلل 

 فاستصن  من يريد أن يؤخر الصالة لك  جيمعأا مع أختأا.
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 )املتن(

 أو مشت   برشةأا.

 )الرشح(

يعن : الذي يشت   برشةأا جيوز لمه أن يؤخرهماهلل مصمال ممن ا مت   برشمةأا 

والصممالة ت تصممح  ت بسممع العممورةهلل  نسممان   يكممن لممه  مممصال: سممع العممورة واألمم هلل

 يابهلل وكان له  ياب مم ق بحي  أنه يكشف عورتههلل فبدأ صمي  فيمههلل فاسمت رقص 

اخلياةممة وقممص الصممالةهلل فعممىل قممول املصممنف: هممذا قممد ا ممت   بتحصممي  رشو مممن 

 رشوو الصالة فال مرج عليه  ن أخرألأا عىل وقتأا.

و الصممالةهلل  نسممان عنممده ممماء كممان يف ب:ممرهلل مصممال  ممان: البأممارة رشو مممن رشو

فيحتممماج أن يممم   بالمممدلو ويبمممدأ يعمممالط متممم  صمممرج املممماءهلل  ذا بمممدأ يف  خمممراج املممماء 

رمحمه -سوف يست رق هذا العم  وقص الصالة كلأا مت  خترجهلل فقال املصمنف 

: مممن ا ممت   يف  صممي  الرشممو بحيمم  أنممه أخممرج عنممه الوقممص ف نممه ت مممرج -اهلل

 عليه.

ه  ابنابلممة وبعمم  الفقأمماءهلل ولكممن ا مأممور صممالفون يف ذلمموهلل وهممذا مممذ 

وهمممذه املسممم لة تكلمنممما عليأممما يف البدايمممة ملممما تكلمنممما عمممىل التممميممهلل قلنممما: الرألممم   ذا 

كمممان عمممىل ألنابمممة و  جيمممد مممماء فممم ذا يفعممم ؟ يتممميمم ويصممميهلل المممذي خمممالف يف همممذه 

رهلل ابممدي  املسمم لة عمممر بممن اخلبممابهلل ابممدي  يف الب مماري ملمما اختصممم هممو وعمم 

 الذي قلناه.
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ةرمص مس لة: هم  يتميم ا نم  أم ت؟ ابمدي  يف الب ماريهلل قمال عممر: ت 

يتيمم مت  جيد املاء ويصيهلل فقمال لمه عم ر: يما عممرهلل أمما تمذكر كنمص أنما وأنمص يف 

غمم وة كممذا وكممذا وأصممابتنا ألنابممةهلل ف ممما أنمما فتمرغممص يف الممعاب كمم  تتمممرا الدابممةهلل 

 نممم  كممان يكفيممو أن تعمممب »قممال:   أل:نممما  ى النبمم  وأممما أنممص فلمممم تصمم هلل فلمم 

هلل فعممممر بعمممد ذلمممو قمممال لعممم ر: أنممما مممما أمفمممظ همممذا «األر  ومسمممح بوألأمممه ويديمممه

 ابدي   ألن عمر يكون ن هلل ومن مفظ م ة عىل من   حيفظ.

فاآلن عىل قول عمر عىل أنه ملا افتقد الرشو سقبص الصمالة أو سمقبص يف 

مالنما  ى التميممهلل فمدل عمىل أن ف ميلة الوقمص مقدممة يف وقتأاهلل لكن قلنا: الرشع أ

الرشع من ف يلة البأارة  ألنه لو كانص ف يلة البأارة لقال لمو اهلل: مما تصمي 

متممم   صممم  مممما تتبأمممر بمممه وصممم هلل لكمممن ملممما أذن لمممه بممم ن يصمممي يف الوقمممصهلل ولكنمممه 

قم   ل عمىل أن الرشمع يرا  -التم  هم  البأمارة األصملية–يصي ب مف ةأمارة مائيمة 

قبته للرشوو األخرى. الوقص  أكصر من مرا

فعمىل هممذا يقممول ا مأممور: الممذي يشممت   بممذلو ت جيمموز لممه أن يممؤخرهلل  نسممان 

أرا  أن يسمممع عورتمممههلل لكمممن خممماف بممم ن صمممرج الوقمممصهلل فيصمممي وهمممو عمممار  ألنمممه ت 

يكلمممف اهلل نفسممما  ت وسمممعأاهلل و ذا أممممرتكم ب مممء فممم  وا منمممه مممما اسمممتبعتمهلل وهمممذا 

 ت أنمممه يصمممي ممممن غمممف سمممعةهلل وكمممذلو المممذي يريمممد أن حيصممم   اسمممتباع أن يصمممي

 املاءهلل ف ذا ما مصله  ت ب روج الوقص ف نه يل م ب ن يتيمم وب ن يصي.

 )املتن(
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 ف ن تركأا هتاونا هبا استتي   ال ا ف ن تاب و ت قت .

 )الرشح(

هنا ي   معنا تارط الصالةهلل مصل  قلنما: ألاممد الصمالةهلل هنماط  نسمان ألاممدهلل 

 هناط  نسان تارط.و

المممذي يمممعط الصمممالة عمممىل قسممممني:  مممما أنمممه يعكأممما عنممما اهلل يقمممول لمممو: أنممما مممما 

ما يوألد صالةهلل و ما أنمه رألم  يعكأما هتاونما وكسمالهلل يقمول لمو:  -عنا ا–أصي 

ا هممذا تركأمما هتاونمما  الصممالة موألممو ةهلل واهلل فر ممأا علينمماهلل لكممن نحممن نقرصممهلل فمم ذ 

 وكسال.

هممو مكمممههلل واتفقمموا عممىل أنممه كممافر وخممارج عممن  فالممذي تركأمما عنمما ا قلنمما ممما

امللممة  ألنممه أنكممر  ممي:ا معلمموم مممن الممدين بالعممورةهلل أممما الممذي تركأمما كسممالهلل هنمما 

 وقع اخلالف يف مكمه ويف عقوبتههلل وقال اخلالف يف مكمه ويف عقوبته.

أو األمنماف يقولمون:  -رمحمه اهلل-عندنا مذهبان افعقا  م اتفقاهلل أبو منيفة 

فرهلل وت يقتمم هلل و نمم  حيممبس ويسممتتاب  ى أن يصمميهلل  ذا ممما صممىل بقمم  هممو لمميس بكمما

يف ابممبس  ى أن يمممو هلل هممذا قممول أبممو منيفممةهلل الشممافعية واملالكيممة يقولممون: هممو 

يقمممول: همممو كمممافر  -رمحمممه اهلل-لممميس بكمممافر لكنمممه بعمممد  مممال  يقتممم هلل امممممام أمحمممد 

 ويقت .

ا عنممممدنا  ال ممممة اتفقمممموا يف نقمممماو واختلفمممموا يف نقمممماو هلل فالشممممافعية وابنفيممممة فمممم ذ 

 واملالكية اتفقوا عىل أنه ليس بكافرهلل وخالف ابنابلة ومكموا بكفره.
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: عقوبتممممه القتمممم هلل   ممممم اعكممممس املسمممم لةهلل الشممممافعية وابنابلممممة واملالكيممممة قممممالوا

: عقوبته الس ن.  وخالف األمناف وقالوا

: ممممن تمممرط الصمممالة هتاونممما  -مممما اختلفممموا –املالكيمممة والشمممافعية متفقمممني  قمممالوا

: مممن تركأمما متأاونمما  وكسممال ف نممه مسمملم عمما هلل  ت أن مممده القتمم هلل ابنابلممة قممالوا

 ف نه حيكم عليه بالكفر ويقت هلل اممام أبو منيفة قال: ليس بكافر وت يقت .

ممما هممو الفممرق بممني قتمم  ابنابلممة وقتمم  املالكيممة والشممافعية؟ الفممرق يف القتمم هلل 

هلل املرتممد هممو قتمم  وامممدهلل  ت أن النيممة هنمما توألممدهلل هممذا يقتمم   مممداهلل وهممذا يقتمم  كفممرا

هلل عند ابنابلمة يقتلموه قتم  ر ةهلل ابمد ألن همذا ممد ممن ممدو  اهللهلل عنمد  يقت  كفرا

الشافعية واملالكية  ذا قتلموه ممدا فم ن القتم  همذا يكفمر عنمه ذنبمه  ألن ابمد مكفمر 

 للمعصية.

؟  مممرة اخلممالف عممىل أن عنممد ممما همم   مممرة اخلممالف املعتبممة عممىل هممذا القتمم  

ملالكيمممة ي سممم هلل ويمممور  مالمممههلل ويكفمممنهلل ويمممدفن يف مقمممابر املسممملمنيهلل عمممىل قمممول ا

ابنابلممة ت  ألننممما قتلنممماه مرتمممداهلل فأمممذا ت ي سمم  وت يكفمممنهلل ومالمممه يمممؤول  ى بيمممص 

ا وي  لتارط الصالة عند ابنابلة.  املالهلل وت يدفن يف مقابر املسلمنيهلل  ذ 

حيكمممممم ت بالقتممممم  وت  ت–:  ت أن همممممذا ابكمممممم -رمحمممممه اهلل–قمممممال املصمممممنف 

 ت بعممد أن يسممتتاب  ال مماهلل وهممذه مممن رمحممة امسممالم يف هممذاهلل دممذا متمم   -بممالكفر

يقولممون عممىل أن الممذي اسممتتي   ال ممة أتممام وممما  -بعمم  الشممافعية–بعمم  الفقأمماء 

: همذا يشمو أنمه معانمدهلل يعنم : الكسمالن  ال مة ممرا  ويقمال لمه:  ذا مما  رألمع قمالوا
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ف يوقمممع الصمممالةهلل فممم ذا   يصممم  ف نمممه يوألمممد فيمممه صمممليص سممموف تقتممم هلل  ت أنمممه سمممو

  بأة العنا هلل دذا ي لصون عليه ابكم بعد الصال . 

المصال  همذه ليسمص مؤقتمةهلل قمال: حيمبس  -رمحمه اهلل–فعند امممام أ  منيفمة 

وهممممو حمبمممموس  ى أن  -رغيممممف يف ال ممممداء ورغيممممف يف العشمممماء–ويبعممممم رغيفممممني 

 يمو  أو يصي.

كمممممم  -خاصمممممة امل تمعممممما  العربيمممممة– ى جمتمعاتنممممما   ذا أر نممممما اآلن أن ننصمممممر

النمممممماس المممممممذين تركممممممموا الصمممممممالة؟هلل يعنممممممم : لمممممممو عملنممممممما  مصممممممماءهلل أيمممممممن يف بعممممممم  

امل تمعا  قد تص  نسبة المذين يصملون عرشمة باملائمةهلل وممكمن تسمعني باملائمة مما 

يصلونهلل ممكن  د يف البيص كامال فق  األب واألمهلل وهذا األب واألم مما صملوا 

واهلل دذا اآلن الشباب متأاونون يف الصالةهلل فانصر الفقأماء كيمف قمرروا  ت ملا كن

سممممبحانه –أمكمممام ذلمممموهلل وانصمممر النمممماس أتمممن همممممهلل فأمممذا مممممن ختلفنممماهلل ونسمممم ل اهلل 

 أن ير نا  ى هذا الدين ر ا إيال. -وتعاى

وهنممممما انتأممممم  البمممممابهلل ونتوقمممممف هنممممماهلل وفقممممم  نريمممممد أن نقمممممول: قمممممول املالكيمممممة 

مممن ميمم  عممدم ابكممم بكفممرههلل ومممن ميمم  تببيممق ابممد  والشممافعية هنمما هممو أقمموى

 عليه بالقت هلل وهذا أفت  به عدة من الصحابةهلل ب الف قول أ  منيفة.

 .ونتوقف هناهلل ويف هذا القدر كفاية 

والحمد هلل رب العالمين، وصلوات ربي 

 وسالمه على سيدنا محمد

 


