
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (9كتاب الطهارة ) – مختصر الخرقيشرح 

"ورارا الارابر  مابا اابوري واة الاد الحالني والطياد ل ارابر ي وهساو الونا ي وواو مان : باب:: رارا الارابر شرح: 
  قن..."مطببت شعر الرأس إلى مب اطحلر من ال حيين والذ

 الشيخ: عبل الكريم الخضير
  وبركبت .  السالم ع يكم ورحمد هللا

 سم.
 وعلى آله وصحبه. على نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 باب: فرض الطهارة

  "وفرض الطهارة"
  .عندنا يا شيخ هنا كلمة مقحمة

 إي .
 إيه مقحمة.

زالة الحدوفر " موا  مون منابوش شوعر الورلى إلوى ، وهوووغسل الوجه ،والنية للطهارة ،ثض الطهارة ماء طاهر، وا 
لى لصول ذنحدر من اللحيين والا وهو ما بين اللحية واألذن والفم واألنف مون  ،، ويتعاهد المفصلاألذنينقن، وا 

  الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين...
  " ساقطة.ويدخل المرفقين" ا سقطكذلك هن

 ويدخل المرفقين في الغسل.
 ."ويلخو المررقين" ي الغسو" رسقط من الابعد النليل مررقين روهسو اليلين إلى ال"عطلك قبل: 
كما لمر  ،وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان، ويأتي بالطهارة عضوًا بعد عضو ،ومسح الرلى

ذا توضوأ لنافلوة صولى بهوا فريضوة، وأ يقورل القورآن جنوب وأ ،والوالثث لفضول ،والوضوء مرة يجزئ  ،هللا تعالى  وا 
 وهللا لعلم. نفساء، وأ يمى المصحف إأ طاهر، حائض وأ

وع اى للا  وصاحب  أنمعايني أماب  ي طبيطاب محمالوص ى هللا وس م وببرك ع اى عبالو ورساول الحمل هلل ر: العبلميني 
 بعل: 

 : -رحم  هللا تعبلى-ريقول المؤلف 
  باب: فرض الطهارة

ً  ألخو وطب الفروا األرب -رحم  هللا تعبلى-المؤلف  عد المطصوص ع يرب ري القرلني والتي نبا بيبطرب ببلسطد قاو
ورعااال ي وألخااو معرااب بعااا الشااروني بناابمال أن الوضااوا ً يصااك إً براابي ر ااو تاارك ررضااب  لاام يصااكي ولااو تاارك 

أن ماب اشاترن لا ي أو ماب ا ا: واذا الاذج ينماال الشارن والاركن شراب  لم يصاكي وواذا الاذج ينماال الشارن والاركني 
أن الشااارون خااابر   ي لكااان الفااارا باااين الشااارون واألركااابنوانتمااابأل األركااابن ييصاااك إً بتاااوارر الشااارونالاااركن ً 



واو واو شارن  اخت اف ريا  باين أواو الع ام لو طظرطب إلاى شايا واحالالمبويدي واألركبن لاخو المبويدي ررطبك رراي 
و الشارون عان األركابني وعاذر تضاك لطاب أطا  ً بال مان رصاا اآلثبر المترتبد ع اى واذا الخاال  ثم ذكرطب ؟أو ركن

عتماالوب المتاانخروني ررااذا المااتن ماان أوا اااو اللقيقاااد التااي ا  لمي يعطااي قبااو اسااتقرار اًصاااالحبتالمؤلااف أطاا  متقاا
عالم الصاحد المتون التي صاطفت راي واذا الفاني ًو بال أن يحصاو مثاو واذاي وماب لام النابمال باين الشارن والاركن 

وذكاار ع ااى وااذا  ؟خت ااف رياا  وااو وااو شاارن أو ركاانكاارتي شاايا واحاال امثااو مااب ذرااال راارا ماان وااذو الحيثياادي لكاان 
عطاال عبمااد أوااو الع اام والنمرااور أطرااب ركاان ماان أركاابن الصااال ي والحطفيااد  لثاابر مترتبااد مثااو تكبياار  ا حاارام الخااال 

 شارن أو ركاني :ألن الصال  ً تصك بلون طيدي سواا ق طب : ً ررا بين وذا ووذا؛يرون أطرب شرني قل يقول قب و
والااركن  يلكاان ذكااروا ماان لثاابر الخااال  بعاال تصااور حقيقيااد الشاارن وحقيقااد الااركني أن الشاارن يكااون خاابر  المبويااد

أو ماااال لخااار التكبياااري صاااالت  لاخاااوي وع اااى واااذا لاااو كبااار وواااو حبماااو الطنبسااادي ثااام وضاااعرب عطااال لخااار التكبياااري 
؛ ألطاا  حم رااب لاخااو ور ببا اادعطاال الحطفيااد صااحيحد ألطاا  حم رااب خاابر  الصااال ي وعطاال النمراا ؟ببا ااد أوصااحيحد 
واو معطاى واذا أن لا   ؟وو تكبير  ا حرام مطفصا د عان الصاال  كساب ر الشارون ؟معطى خبر  الصال  مبالصال ي 

ً  ؟أن يكباار رااي بيتاا  ثاام ياانتي ليصاا ي رااي المساانلي كمااب أن لاا  أن يتوضاان رااي بيتاا  ثاام ياانتي ليصاا ي رااي المساانل
وطاب راي الخ اط  -عاذر المؤلاف-شار ل عبابل ي ع اى كاو حابل عاذرو ليس واذا مارالومي إطماب واو شارن مالصا ي مبب

بااين الشاارون واألركاابن التااي يعباارون عطرااب باابلفرواي ووطاابك مطبقشاابت حااول تسااميد وااذو األمااور الما وبااد وأناا اا 
إً  ألن الوضاوا ً يصاك بحابل مان األحاوال ؛ي وحقيقتراب أركابن أو رارواي أركابنبحول تسميترب رروض وضواال
ساايمب وأن  هياار الفااراي طعاام الااركن مفااروا ا تياابن باا ي لكاان حقيقااد الااركن هياار حقيقااد الفااراي ً الااركني برااب

المؤلااف حطب اايي والحطبب ااد ً يفرقااون بااين الفاارا والواناا:ي واام يفرقااون بااين الواناا: والااركني لكاان ً يفرقااون بااين 
ذا ق طاااب ع اااى اصااااالحرم وراااي الوانااا: هيااار الاااركني ألن  ؟باااب: وانبااابت الارااابر ي يساااتقيم :الوانااا: والفاااراي واة

وينباار بساانول السااروي وأمااب الااركن رااال ينباار بساانول  يتباااو الصااال  بتركاا  عماالا   :الصااال  يقولااون رااي الواناا:
ً تباو الركعد التي وو ريرب أو مطربي رفرا بين الوانا: والاركن  السرو ً بل من ا تيبن ب ي إن ذكر ري مح   واة

راروا  -أن اا الارابر - يتتببعون ع ى تسميد وذو األن اا ومي لكن ومعطلوم ًو ررا بين الفرا والوان: عطل
ذا ق طااب؟ مااب تصااك أوتاارك هسااو ياال أو رنااوي تصااك اربرتاا   الاراابر ي لااو مااب  أو: إطاا  واناا: تصااك مااب تصااكي واة

ساروي لكان نبار بسانول ال بالصاال  إذا تارك وانباراي تصك؟ ألط  وطب ً ينبر بسنول السارو مثاو الصاال ي يعطاي 
إذا ق طاب األركابن األربعاد التاي ً ينبرواب شايا باو ً بال  يماب ينبار ؟ماب ينبار أوراي الارابر  ينبار  بوانبا لو تارك

مااان ا تيااابن برااابي وطااابك وانبااابت راااي الارااابر  لون األركااابن األربعااادي بمعطاااى أن الارااابر  قااال تصاااك وواااي وانبااادي 
ً؛ ألن الخاال  قاوج راي مثاو  ؟طساي هساو الونا لاو طسي المضمضد واًستطشبا مثال  وو وو مثو ماب  شخص

ياانثم بتركاا  لكاان العباابلات صااحيحدي ًي  ؟وااذاي هسااو النمعااد عطاال ماان يقااول بونوباا  وااو وااو مثااو هسااو النطببااد
اارلا  مطعكساب ي كالم أوو الع م ً بال أن يكاون م ألن من التفري  بلقد بين وذو األمور؛ وررا بين وذا ووذاي ً بل

ً؛ ً بل أن يكون ع ى وتير  واحل ي وع ى واذا إذا  وري بب: لخريمشيي  يكفي أن يكون ري بب: اًصاالح ً
طسااتايال أن طررااال  :عطاالومي عطاال الحطبب ااد والنمرااور عمومااب  خالرااب  ل حطفياادي ق طااب ن الفاارا والواناا: بمعطااى  : إق طااب

عان التفريا   بب: وانببت الاربر ي أو بب: وان: الارابر ي قال يناب: :ك مد ررا وطضال مكبطرب وان:ي إذا  طقول



بنن الوانببت ري الصال  تنبري إذا تركت سروا ي وأمب وطب رال نبري إذا  حقيقاد  بين الوانببت واألركبن ري الصال 
اًصاااالح ً باال أن يكااون شاابمال  لنميااال  متقبرباادي ويبقااى أنالفاارا والااركن رااي وااذا البااب: الااذج ً نبااران رياا  

والفااارا والوانااا: الببااااو بمعطاااى الفبسااال اساااتثطوا بعاااا األباااوا:ي  األباااوا: بقااالر ا مكااابني ولاااذلك وااام إذا نع اااوا
 يطا  بمعطاى الاركني ً بال أن طساتثطيأل : بمعطاى الوانا:؛ماب طقاول يوطاب ً بال أن يساتثطى ؟يساتثطون  ً أويستثطون 
ؤلاااف راااي خ اااا  باااين األركااابن واعتاااذرطب ل مألن ماااب ذكااار أركااابن وشاااروني  الاااركن؛ن الوانااا: وطاااب بمعطاااى : إرطقاااول
   شرون.وال

ً لااو ق طاابر  مضااب  إلياا ي والمفاارل إذا أضاايف اوالارااب يراارا مفاارل رتكاااون  : إطاا  راارا واحاالقتضااى العمااومي واة
ع اى ماب -مثاو ساطد الوضاوا  يي وليس ريرب رروا أكثر من واحلي لكن المفارل المضاب  يعاماواحل بالاربر  ررض

ن كااابن ال فاااط يشااامو الارااابرتين  الصاااغرالي ً الارااابر مفااارل مضاااب ي والارااابر  المااارال براااب وطاااب  -تقااالم الكبااارالي واة
الكبرال والصغرالي لكن البب: مخصص ل اربر  الصاغرالي لرراال الحالن األصاغري وأماب ماب يتع ا  ببلحالن األكبار 

  .-إن شبا هللا تعبلى-رسينتي 
 ومارالو ببلاابور وطاب الاراوري يعطاي اابور ماراري يرراال الحالني "وفرض الطهارة ماء طاهر" :-رحما  هللا-قبل 

الاراور الاذج يرراال الحالني  الحالني رمارالو ببلمابا الاابور وطابووطبك مبا اابور لكطا  هيار ماراري أج ً يرراال 
  ؟ونول المبا أو اربر  المبا "مبا ابور" :ووو المرال بقول  ؟والمبا الابور ررا أو ركن أو شرن

 ..:.....الطالب
 كيف؟
 ..:.....الطالب
 طعم؟ 

 ..:.....الطالب
لكان الموصو  ببلاربر ي  باي ع ى وذا طقصر الاربر  ببلمبااربر  الم : ررا الاربر يعطي لو ق طب اربر  المباي

ن كبطت الترنمد أعم ربلاربر  تشمو الوضوا وتشمو البلل ووو التيمم وتشمو الغساوي  ياآلن البب: المذكور وطب واة
فصيو المذكوري رابلمرال وطاب ببلارابر  راي وتشمو أيضب  بلل  ووو التيممي لكن وذا العموم ري الترنمد يخصص  الت

ي ومان الحالن األكبار ساتنتي أيضاب   يوذو الترنمد اربر  المبا من الحلن األصغر رقطي وأمب اربر  البلل رساتنتي
ن كاابن رااي ترنمتاا  عمااوم ( وطااب نطساايد أو أل)ريخصااص وااذا العمااوم بمااب ذكاارو رااي أثطاابا البااب:ي رتكااون  ربلبااب: واة

 عرليد؟
 ..:.....الطالب
  .الكالم يستقيم ً نطسيدي وحيط ذ   دعرليطعم 

زالة الحدث"وو وو ركن أو شرن؟ شارن مبا ابور  "فرض الطهارة ماء طاهر" عررطاب أن المارال ببلاابور واو و  "وا 
ً عطال مان يقاول  الارور الذج يررال الحلني نريبن ع ى مذو: الحطبب د الذين يقسمون المبا إلاى ثالثاد أقسابمي واة

  تقلم الكالم ري ي ري البب: األول.ن مب طحتب  وذا الكالمي و بنن المبا قسمب



زالة الحودث ،ماء طاهر" الوصاف  -أعطاي الحالن-واو المارال با   ؟ماب المارال با الاد الحالن يشارن إ الاد الحالن "وا 
 ألطاا  ؟ممااب يباااو الاراابر القااب م ببلباالن الااذج يمطااال ماان الصااال  ومااب رااي حكمراابي أو الماارال باا  مااب يخاار  ماان الباالن 

 ييا   ع ى وذا ويا   ع ى وذاي ررو المرال ببلحلن ألن الحلن يا   ويارال با  الوصاف المعطاوج القاب م ببلبالن
 المارال با  إ الاد :ويترت: ع ي  تطنيس المحوي إ الد الحالن ؟ويا   ويرال ب  مب يخر  من البلن ممب يباو الاربر 

وواذا شارن لصاحد الارابر ي إ التا  تكاون  يي ً بل من إ التا ي أثر البول وأثر الغب طاألثري أثر الخبر  من السبي ين
ًو يصاااك قباااو اًساااتطنبا أو اًساااتنمبر  :أو ببًساااتنمبر ببألحنااابري ولراااذا يقاااول أواااو الع ااام باببًساااتطنبا ببلمااا

وضوا ًو تيممي ووذا الذج مشى ع ي  المؤلفي ووو قول أكثر الع ماباي أطراب ً تصاك الارابر  إً بعال اًساتطنبا 
البالني ً يخت اف عان الطنبساد ع اى ساب ر  -أثر الطنبسد ع اى السابي ين- اًستنمبري مطرم من يرال أن األثرو أ

 ؟مب يتوضن ثم ي ي ربي أو ي ي رب ثم يتوضنأيعطي لو كبن ري ظررو أو ع ى رخذو أو كتف  طنبسد يتوضن 
 : سيان.الطالب

ول الثبطي ري المسنلد أط  ً رارا باين أن تكاون الطنبساد ً يخت ف الحكم يتوضن ثم ي ي رب أو العكس ً رراي ربلق
 طعم؟محو الخبر  ع ى السبي ين أو ع ى هيرومبي ري أج ن ا من أن اا البلني ع ى 

 ..:.....الطالب
 يمس. نً مب ي  مي بحب و أو بشياي ببألحنبر ل

 ..:.....الطالب
  .من وذاأظن مثو وذا بعيلي وم يمرون بنشيبا تحتب  إلى احتيبن أكثر 

 ..:.....الطالب
ًو يصااك قب رمااب وضاوا ًو تاايممي ووااذا القااول المارنك عطاال أوااو الع اامي عطال عبمااد أوااو الع اام  يوام يشااتراون ً ً 

ووو مرنكي إ الد الحلن يعطي عطل الحبند إلي  عطل ونولوي ًو يحتاب  إلاى هساو السابي ين مان هيار حبناد إليا ي 
كماااب يظااان عبماااد الطااابسي العاااوام يتصاااورون أن هساااو السااابي ين مااان  ولااايس مااان راااروا الوضاااوا هساااو السااابي يني

ووااذا لاايس بصااحيكي رااان  يويظطوطاا  ماان رروضاا  يأطاا  ً باال أن يغسااو الساابي ين قبااو الوضااواو رااروا الوضااواي 
ن لم يونل رالي طعم؟ يأمر ً بل مط  ررذا لونول األثر الطنبسد هس رمبإلى  احتيج  واة
 ..:.....الطالب
وأيضااب  وااو مباااو  يبساات  يكااون حكماا  حكاام البااولي طعاام وع ااى القااول باربرتاا  وقيااو بااذلكي ًع ااى القااول بطنوااو 

 "وأطثييا " :روايادأمار ع ياب  أن يغساو ذكاروي راي  -ع يا  الصاال  والساالم-ألن الطباي  ؛ل وضوا بال شكي ووو طنس
ن لم يكن كطنبسد البولي يعطي وو طنس لكن طنبسد مخففدي ولاذا نابا ريا  رااذا  ((أطضاك ررناك)) :ررو طنسي واة

ً يغسااو الساابيو إً عطاال الحبنااد إلياا ي يعطااي ونااول  :ق طااب برااذا ً باال أن يباالأ باا ي مثااو أثاار الخاابر ي الحاالن طقااول
بيو مطرابي ونابا راي خبار طنبسد من أثر الخبر ي ًو حبند لغسا   لون ذلاكي والاريك ً تضاري ًو ي ا م هساو السا

الحالين ضاعيفي لكان ا نمابأل قاب م ع اى أطا  ً يساتطنى  ((س مطبمن استطنى من الريك ر ي)) :-لكط  ضعيف-
ألطرااب تطنساات  ؛ماان الااريكي خالرااب  لاابعا اوا ااف المبتلعااد كبل يلياادي يغساا ون ويخ عااون سااراوي رم عطاال الصااال 



ً ً عبااار  بنصااحببرب وأربببرااابي ًو أثاار لراااب  باابلريكي المقصاااول أن مثااو واااذو الخالراابت تاااذكر لمناارل الع ااام براابي واة
  .لا  ًو علمب ي يعطي مب تخرا ا نمبألونو 

زالة الحدث والنية" أو بللي يعطي ساواا كبطات ببلمابا أو   يدالطيد شرن لصحد الاربر ي سواا كبطت الاربر  أص "وا 
طماب لكاو امارا ماب  يإطماب األعمابل ببلطيابت)) الع امببلتيمم بابلترا: ببلصاعيلي ً بال مطرابي وواذا قاول نمابوير أواو  واة

ربلمسانلد التاي واي الطياد شارن  ((إطمب األعمبل ببلطيد))و ((ً عمو إً بطيد)) :ونبا ري روايد يحصر ووذا ((طوال 
لتكاون العبابل  مقبولاد أن يقصال  بل من تاوارر شاراين لصاحد كاو عبابل ؛لكو عببل ي شرن لصحد كو عببل ي رال 

لتكاون  راال بال مان ا خاالص والمتببعادرابي ري -ع يا  الصاال  والساالم-ي وأن يتبال الطباي -نو وعال-برب ون  هللا 
كابريي لمابذا؟  -ناو وعاال-شرن واحلي الطيد إخالص العمو هلل  :العببل  صحيحدي ررمب شرابني ومطرم من يقول

ي ربلعماااو الاااذج لااايس ريااا  -صااا ى هللا ع يااا  وسااا م-ألطااا  مااان ً م ا خاااالص أن يكاااون العماااو ع اااى وااالج الطباااي 
ي والعمااو الااذج رياا  ا خااالص ً باال أن يكااون ماببقااب ي ربلعمااو -سااالمع ياا  الصااال  وال-إخااالص لاايس ماان ولياا  

الع ااام ياااذكرون  أواااوواااذا لااايس بخااابلصي لكااان عبماااد  -ع يااا  الصاااال  والساااالم-ع يااا  أمااارو ًو عم ااا  لااايس الاااذج 
ي ا تباابأليتحقاا  رياا   وااو الااذجألن العمااو الخاابلص  ؛ا تباابأليكفااي شاارن  :ومااطرم ماان يعكااس ماان يقااولالشاارايني 
ألن ا طساابن قاال يغفااو عاان وااذا الشاارني  واًوتماابم برمااب وتااذكرومب؛برمااب ل عطبيااد  يص ع ااى الشااراينولكاان التطصاا

ي وأن تكون ع ى والج -نو وعال-ووو شرن ري هبيد األوميد رال تصك العببل  إً أن يكون المرال برب ون  هللا 
  .-ع ي  الصال  والسالم-الطبي 

: القصالي يقابل :الطياد لغاد :ي كتا: ال غاد وأيضاب  كتا: الشاريعد يقولاون والطيد وي منرل القصلي ويقول أوو الع ام را
ً باال أن يكااون رياا  خباار توقياافي رااال  -نااو وعااال-أج قصاالكي وطعاار  أن مااب يضااب  إلااى هللا  طااواك هللا بكااذا

شايا إً وقال ثبات با  الخباري أماب ماب يضاب  إليا  مان أسامبا وصافبت رراذا مفارو   -ناو وعاال-يضب  إلاى هللا 
مثاو واذا ب -ناو وعاال-طا  ً بال أن يكاون عان توقيافي ً بال مان للياو السامال ريا ي وأماب ا خبابر عان هللا مط ي وأ

  ريتوسعون ري مث  .
أن يراتم  ب: الطياد شارني ومقتضاى كوطراب شاراربلطيد لغد القصلي ووي بب: ابتالا عظيم لكثير من الطابسي يقولاون 

 عااا الطاابس رااي اًحتياابن لرااذا الشاارن؛ لاا الماابم أن ي ياال بال تباااو عببلتاا ي ومقتضااى وااذا اًوتالمساا م برااب؛ لاا 
الشارون المر ياد واألركابن يراواب ا طسابن بطفسا   يألطا  لايس بشارن مر اي  يشاعر؛يتارا الخ و إلاى عببلتا  وواو ً

ثاام يحصااو التاارلل ماان قبااو المك ااف ثاام ياالخو رااي  يقاال يحضاار وقاال يعاا : سااو ياالو واطترااىي لكاان وااذا عمااو ق باايه
ً   ؟أطب مب ألرج أطاب طويات أو ماب طويات :رصد الشيابني راذا توضن قبلووو ر يالوسواس ثام يسترساو راي ذلاكي وبال

واذو الطيادي  و األاارا وهسا يالطياد واي منارل القصال إلاى مكابن الوضاواو من أن يحتب  الوضاوا إلاى طياد واحال ي 
وااذو الطياادي لكاان أحيبطااب   إلااى لخااروي ...وتغسااو يااليك وونرااك ويااليك  يعطااي كوطااك تقااف أماابم صااطبور المااباي وتفتحاا

ألطا  قال يتوضان مان هيار  ؛بعا الطبس أعتبل أط  كو مب لخو الالور  يتوضان ت قب ياب ي مثاو واذا ً بال أن يستحضار
كاو  :وبعا الطبس يسترسو ب  الشيابن ري وذا البب: إلى أن يلخ   ري حي  النطوني يسانل ساب و يقاول يشعور

 ؟  إلاى طياد خبصادي ً عقاو ًو طقاوي كياف يحتاب  إلاى طياد خبصادعقل  من عقال األصاببال لراب طياد خبصادي تحتاب
عنا ت أن  :ري السبعد الثبمطد صببحب  ري أيبم الشاتباي اآلن صاال  العشابا لراب ثالثاد عشار سابعدي يقاول شخص



ي : ً تصااومااب باابقي إً خاايط ويقاابل لااك..... ي ...وتاارك أتوضاان لصااال  العشااباي ترتاا: ع ااى وااذا أطاا  تاارك العمااو
ي لكاان تعاالالي والشاايابن يفاارح بمثااو وااذاي ماان أنااو أن -نااو وعااال-ي امتحاابن ماان هللا بمااب صاابر تك يفاا عااذا: وااذا

يترك الصال ي رع ى ا طسبن أن يقاال الاري  ع ى الشايابن راي أول األماري إذا أحاس مان طفسا  أطا  راي بالايبت 
الصاال  تحتاب  إلاى  :قابل ؟يادمعطى الط مب يطويت يب أخي ب ى : مب طويتالاري  يقاال الاري  ع ى الشيابني قبل
ينايا  ؟معطاى الطياد مابلكان ببلطسابد لاك أطات ليسات بشارني  يشارن :ق ات ؟طيدي والطيد شارن لصاحد الصاال  أو ً

مان صاالتيي واذو أمث اد ك راب مان  اي مب أستحضار شاي بأطب ً أستايال أن أص ي مطفرل :يقول بعضرم إلى المسنل
تكمااو ركعتااين وتساا م ثاام صاا ي بااكي تصااف ثاام ين ااسي اياا: ط :ألن المساانلد مساانلد تاااولي طقااول ؛أنااو التحااذير

الثالثد األن اا األخيار  مان  يشر األخيرالع   وأمبميأطب أص ي المغر:ي صال  المغر:ي  :قبل ؟ن ست لمبذاوتسنل 
شايا ماب يخاار ع اى  ي..صاال  أو صاال  األخيار أويا  صاال  المغار: القرلن مكتاو: العشار األخياري رابلتبس ع 

الببل من األس  د تنتي ري وذا البب:ي رع ى ا طسبن أن يقاال الاري  ع ى قباال الاري ي رااذا حاس بمبابلا واذا 
ألطراب راي   اى عالم اًلتفابت إلاى واذو الوسابوس؛ع ي  أن يقاال الاري ي ويكتفي ببلوضوا مر  مر ي ويعقال العا م ع

ا مي إلاى أن تطق ا: إلاى أماراا حسايد بعال أن كبطات معطوياد يمكان أن ي ثم يسترسو رتكاون عا  بالبلايد تكون أووبم
 ي رع يا  أن يقااال وينخذ عالنبت يمكن تاؤثر ع يا ييحتب  إلى الطفسيين إلى أمراا حسيد اطق بتتعبلجي لكن إذا 
  الاري  من أول .

ياد ليسات بشارن لصاحد الطيد شرن لصحد الوضوا كمب أطرب شرن لصحد التيمم ولساب ر العبابلاتي عطال الحطفياد الط
التايمم   ؟بنطراب شارن لصاحد التايمم وليسات بشارن لصاحد الوضاوا وا:لمابذا قابلالوضواي ووي شرن لصحد التيممي 

نااو -ريكتفااى بتااوارر مااب أماار هللا باا   محسوسااد تااب  إلااى قصاالي والوضااوا اراابر  أصاا يداراابر  ضااعيفد تحلي باال
التايمم ارابر  ضاعيفد تحتاب  إلاى أن تقاوال بمثاو واذاي وواذا  ي راذا تواررت األركبن األربعد يكفي عطلوي وأمب-وعال

ً يحتاااب  إلاااى طياااد ً  :أباااو ثاااور ياااارل المسااانلد ويقاااولاااارلي عيف هيااار ميني ولاااذلك قاااولرم ضاااتفريااا  باااين متمااابث 
أن  ((إطمااب األعماابل ببلطياابت)) المنمااال ع ااى صااحت  المت قااى باابلقبولحاالين الالوضااوا ًو التاايمم أيضااب ي ومقتضااى 

  ومطرب الوضوا والتيمم. يلكو عببل  الطيد شرن
ووذا وو الفرا األول  "وغسل الوجه"ع ى الشرن  -الفرا–يعطي عاف الركن  "والنية للطهارة، وغسل الوجه"

ثِة فاْغِسُلوْا{ عطاى واذا األولي وم [( ساور  المب ال 6)] }ُوُجووَهُكْم{ري ليد المب ل ي  [( سور  المب ل 6)] }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 }َفووِذَذا َقووَرْلَش اْلُقووْرآَن َفاْسووَتِعْذ{ -نااو وعااال-يعطااي إذا أرلتاام القياابمي كمااب رااي قااول هللا  [( سااور  المب اال 6)] }ِإَذا ُقْمووُتْم{

واألصو ري الفعو المبضي أط  ل فرا ي ووذا مقتضاى كوطا  مبضايب ي يعطاي رار  مطا ي يا ا  ويارال  [( سور  الطحو98)]
 .-إن شبا هللا تعبلى-  ويرال ب  الشروألي كمب ري أمث د تنتي ب  ا رال ي كمب وطب يا 

األصااو رااي وااذا الفعااو أطاا  ل فاارا ي والااذج نع طااب أو نعااو أوااو الع اام يحم وطاا  ع ااى ا رال  أطاا  ً قب ااو بمقتضاابوي 
: إذا ضاااربت ربلصااابر  ا نمااابألي الصااابر  عااان المعطاااى األصااا ي ا نمااابألي ويساااتللون ع اااى واااذا بصاااحد قاااول

  إذا طعام إذا أرلت ضارب  رانرر  با ي هساو الونا؟ أًو أررا  با يعطاي إذا ررهات  ؟معطاى واذا مبي ب  هالمك رنرر 
}ِإَذا ُقْموُتْم ِإَلوى قبم إلى الصال  يغسو يعطي يتوضني  تضي التكراري ومقتضبوب أط  كو مبتق (إذا) قمتم إلى الصال 

ووثِة فاْغِسووُلوْا{ ضاابو رتوضاا واي وع ااى وااذا ي اا م الوضااوا كااو ماان قاابم إلااى إلااى لخااروي مقت ...[( سااور  المب اال 6)] الصَّ



صا ى ياوم  -ع يا  الصاال  والساالم-ثام طساخي والطباي  كابن راي أول األمارالصال ي من أوو الع م من يرال أن وذا 
مان لخار  إلى أن المب ال  التاي ريراب اآلياد لكن إذا طظرطب ((عملا  رع ت)) :الفتك الص وات ك رب بوضوا واحلي وقبل

وثِة{ ول ببلطساخ؟ ً يتنا  القااول ببلطساخمان القاارلن بعال الفاتكي واو يتناا  القاماب طا ل  ( سااور  6)] }ِإَذا ُقْموُتْم ِإَلووى الصَّ
مطرم من يحمو القيابم وطاب ع اى القيابم مان الطاومي  يإذا أرلتم القيبمي وعررطب أن وذا األس و: يقتضي التكرار [المب ل 

لير ً ي والتقامحالثين ربهسا واإذا قمتم إلى الصال   :ومطرم من يقلرووو أن كو من قبم من الطوم ي  م  الوضواي 
يعمااو  -رضااي هللا عطاا -ألن هياار المحاالن ً يابلاا: ببلوضااوا إنمبعااب ي اباان عماار  ماابطال مطاا  عطاال الحبنااد إلياا ؛

كاابن الوضااوا لكااو صااال ي ر مااب شاا  أماار ببلسااواك عطاال كااو  :ويتوضاان لكااو صااال ي ويااذكرون حااليثب   يبظاابور اآليااد
ً  لةيادي صال  ع اى ي وابن عمر يذكرون عط  أن الوضوا لكو صال  ً يش  ع ي ي ررو يتوضن لكو صاال  امتثاب

كو حبل القول المعتمل أط  ً ي  م الوضوا إً ببلطسبد لمن أحالني واذا الوضاوا الوانا:ي أماب الوضاوا المساتح: 
ارابر  لك بنن يكون قل رعاو براب عبابل ي ذ يلون ربر ي عطل أوو الع م يقاربلتنليل مستح:ي التنليل لمن كبن ع ى 

رعاو برااب عباابل ي ويتحاار ون بااذلك ماان اراابر  ت ااي ارابر  لون إحاالان عباابل ي بمعطااى أطاا  لااو توضاان وضااواا  كاابمال  
  ؟وذا تنليلي أو وذا اعتلاا و يبل  ع ى القلر المشروأل :ثالثب  ثالثب ي ثم عبل رتوضن ثبطيد طقول

 ..:.....الطالب
 كيف؟
 .....:..الطالب
براب عبابل ي ارابر  صا ى برابي ارابر  قارأ ولذلك يتحر ون من مثو وذا بنن يكاون ع اى ارابر  ساببقد رعاو  ياعتلاا

  ريرب القرلني اربر  اب  برب ثم نلل الوضوا وذا سطد.
ووثِة فاْغِسووُلوْا{ رماان كاابن محاالثب  األماار وطااب ً شااك أن األصااو رياا  الونااو:ي  [( سااور  المب اال 6)] }ِإَذا ُقْمووُتْم ِإَلووى الصَّ

  .تنليل الوضوا مطلو: يبوري ومن كبن ع ى اربر  ربلطل:ظرنمرو 
 ..:.....الطالب

براذا القيالي معارو  واذاي األمار الواحال ب فاط واحال يتنا  إلاى ماب يحتم ا  مان معابطي أو ً بال أن إن كبن رعو برب 
  ؟بل أن يحمو ع ى واحل من معبطي أو ً  فط المشترك يحمو ع ى نميال معبطي يعطي ال  ؟يون  إلى معطى واحل

 ..:.....الطالب
  ؟كيف

 ..:.....الطالب
  ؟مبذان ً بل م
 ..:.....الطالب

وثِة فاْغِسوُلوْا{اآلن عطلطب  ي اك محالني وك كام قماتم إلاى أطات ع اى ارابر  و م [( ساور  المب ال 6)] }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلوى الصَّ
اآلن كالكماب مابلا: ببلارابر ي أطات مابلا: ع اى سابيو  ؟مي اك رقاطواو يتنا  واذا األمار إليكماب أو إلاى    الصال 

اهساا وا ومااب يتبعرااب بمعطااى توضاا وا يتناا  إليكماابي  :و مي ااك مابلاا: ع ااى ساابيو الونااو:ي ررااو طقااول ياًسااتحبب:
لمابذا؟ ألطا  كاال  مطرماب اسام  محمالي  يالتفتاب يياب محمال :وق ات ييعطي لو اثطين ملبران يريالان الخارو  مان المسانل



يعطي وو المتك م حيطمب ياتك م بابل فط المشاترك يريال نمياال المعابطي  ؟مطرم او أطت تريل اًثطين أو أطت تريل واحلو
  ؟اأو يريل واحل

 ..:.....الطالب
 وين؟ 
 ..:.....الطالب

 ؟نأو ياب محمالا : ياب محمالي لكن إذا أرلت اًثطين تقولذاو يب محمل وأطت تريل واحل مطرمب ظبور :اآلن لمب تقول
النمراور ً  ي إرال  أكثار مان معطاى ب فاط واحاليب محملي ربلمسنلد ري مثو وذا خاال  :يب محملان مب تقول :تقول

يني وط ي وعطل الشبرعيد نب   ً إشكبل ري  عطلومي إرال  أكثر من معطى ب فط واحل وواو المعبار عطا  ببلمشاتركي 
 طعم؟

 ..:.....الطالب
 "ربهسا وا" يوهسو إينب: ببلطسبد ل محلن وهسو اساتحبب: ببلطسابد لغيار  بهس واإذا قمتم رً ً كو ل  مب يخص ي 

يتن  إلى اًثطين عطل من يقول بنوا و كبلشبرعيدي ًو يتن  إً إلى أحلومبي ووو األصاو الوناو: عطال النمراوري 
يعطاي ماب  ياديعار  مان أللاد أخارال ًو يعار  مان واذو اآلكون مان كابن ع اى ارابر ي يابلا: بتنليالوب اساتحبببب  ي  

 .التنليلطستلل برذو اآليد ع ى استحبب: 
 ..:.....الطالب

 كيف اهس وا؟
 ..:.....الطالب
ي واو أمار واألمار ماب أن ال فاط المحتماو ل حقيقاد والمناب  كاذلكك يمشترك بين الونو: واًستحبب:ي مشتركال فط 

لاى مان يساتح: يحتمو الونو: ويحتمو اًستحبب:ي ومب لام اًحتمبًن قب مبن ررو متن   إلى مان ينا: ع يا  واة
ظاابور ال فااط يحتمااو معطياايني وااو  ؟يحتمااو معطيااينضااني الكااالم ع ااى وااذا األماار ألاايس لاا ي وااذا عطاالومي حتااى يتو 

ببلطساابد لماان أحاالن ع ااى األصااو ل ونااو:ي وببلطساابد لماان لاام يحاالن مصاارو  عاان الونااو: بنللااد أخاارالي ررااو 
لمبذا ررا أكثر أواو  ي وأمب النمرور رال يرون مثو وذا.لن واحليتطبول وذا ووذاي أمر ونو: وأمر استحبب: ري 

ربشاتراوا لصاحد الوضاوا والتايمم إ الاد ماب ع اى السابيو مان  ؟الع م بين الطنبسد ع ى السبيو والطنبساد ع اى هيارو
 طعم؟ ؟طنبسدي ولم يشتراوا ذلك ريمب ع ى هيرو من الطنبسبت وسب ر أعضب  

 ..:.....الطالب
  ؟ ي يفرقون بين الوارل والمورولي طعملوو األصو ري الطنبسدي يعطي وار  يعطيوذا مصلري 

 ..:.....الطالب
 ؟وان:ي ًو بل مط ي واًحتيبن لرب أكثر وأشلي طعموارل و التحر  مطرب ً ً 
 .... -صلى هللا عليه وسلم-ألن هذا هو المنقول عن النبي  :الطالب
 منرل رعو.يعطي 



عليووه الصووثة -الووم توضووأ موضووا النجاسووة بوودل بغسوول  -ليووه الصووثة والسووثمع-إذا قضووى حاجتووه  :الطالووب
 الم يتوضأ -عليه الصثة والسثم-لو يستجمر  ،يقضي حاجته الم يغسل موضا الحاجةبأداوة ف يتبا -والسثم

  بعد ذلك.
 و مب ينو .لكن وو ينو  إبقبا الطنبسد؟ تركرب حتى يتوضني ً يستط و من بول ي ً يستبرا من بول ي ينو  أ

 ؟...ليها الوضوء لو يتأخر...هل يتقدم عالقضية الطالب: 
 بو أط  يتوضن وترك.معطً 

 ..:.....الطالب
حتاى  بمتوضا لسات : قابل ؟طا  مببشار  توضان ثام اساتطنىي لكان مابذا عماب لاو تارك: إمب يالل لًلاد ظابور  إذا ق طاب

  .طترك ومب لام يصك الوضوا قبوينتي وقت الصال ي 
 ......:.الطالب

  .ري  إشكبل ليسً مب ي  م مس الفر  بحب وي بحب و 
 ..:.....الطالب

 ينو  مال إمكبن الفكبك مطربي طعم؟ ً طعمي وذا م اولد الطنبسد ري النم د مال إمكبن اًطفكبك مطرب مب ينو ً 
 ..:.....الطالب
ً  واحالا  مثاو ماب ن ال: إن الخبر  وو الحلن طفس  الوان: ررع ي يعطي إذا ق طب: إإذا ق طب حالن يتطابول األمارين تطابو

فااك وااذا ماان وااذاي لفااط الحاالن يتطاابول الوصااف القااب م مااال مااب يوناا: الوضااواي ووااو طق طااب عاان الشاابرعيدي وأطاا  ً ي
 طعم؟ ط  ً بل من ررع : إالخبر  من السبي يني ق طب

 ..:.....الطالب
  .حلين ع ي ((اهسو ذكرك))

 ..:.....الطالب
  ؟وين

 .....:..الطالب
 طعم؟بطصي  ليسً 

 ..:.....الطالب
  رنع وا الحلن يشمو األمرين. وو محلني ((ً يقبو هللا صال  من أحلن))

 ..:.....الطالب
أررع  بعل الوضواي أمب ببلطسبد ل كالم العبم الذج يمكان أن يتصاور مب  ال ري وصف الحلني لكن أطب  :يقول طعم

ن لم يكن م  م خ يد قبو التح يدي وذا أمار واضاك ي وأطا  ً بال مان الفارا  مان الطنبساد ثام بعال شرعب ي ربلت بذوطيب  واة
 طعم؟لكن يرل ع ي  الطنس ع ى هير السبيوي  يذلك يتوضن

 ..:.....الطالب
 ب يخر  مط  ينمن أن يخر  بعل ذلكي طعم؟إذا رر  مم



 ..:.....الطالب
 ؟كيف

 ..:.....الطالب
  ؟هير مسنلتطب

 ..:.....الطالب
ل الحطبب ادي والصاحيك أطا  ي راان ع مراب ثام نر راب أو طسايرب أعابل عطا-تعبلى إن شبا هللا-كروب مال الفروا ينتي ذ
وسينتي وذاي لكن الكالم ري تقلم الوضوا والتيمم ع ى إ الاد الطنبسادي واذا واو محاو ا شاكبلي والنمراور  ً يعيل

المساانلد تاالور حااول وااذاي وتبحاان  ؟رااي وااذاع ااى أطاا  ً يصااك قبااو إ الااد الطنبسااد وضااوا ًو تاايممي رمااب عماالترم 
  .-إن شبا هللا تعبلى-اللرس القبلم 

 ..:.....الطالب
  و؟وب

 ..:.....الطالب
 ؟كيف

 ..:.....الطالب
الااذج وااو  رااال يرتفااال المعطااوج مااال ونااول الحساايإً أن الحاالن الحسااي وااو سااب: الحاالن المعطااوجي  ً يوناالوااو 

 .-ن شبا هللاإ-السب: األص يي ومال ذلك يطظر ل مسنلد 
 ..:.....الطالب
  بحلن. ليسوذا  يبحسي ليس

 ..:.....الطالب
ثااام وقاااال ع اااى يليااا  طنبساااد يتااانثر يعطاااي لاااو ررضاااطب أطااا  متوضااا  واااابور  يحااالن واااذاي ً ً يبساااب: لااايسً ً 
 لكن طحتب  إلاى شايا يخال  مب لو خر  من السبي ين تنثري رال شك أن الفرا ظبور بيطرمبالمب يتنثري  ؟ووضوؤ 

  ؟من األللد ع ى وذاي طعم
 ..:.....الطالب

  .محلن طعم
 ..:.....الطالب
 ؟مااب ارتفااال الحاالن األصااغر وااذاي ووااو محااو البحاان رااي البااب:ي اآلن ووااو يرياال الوضااوا مااب يشااترن لاا  طيااد يخفااف

المارال  ؟ طيد ررال الحلني ليستبيك ب  كو مب يببح ببلوضاواي طعام طياد رراال الحالني والحالنمبذال  طيدي طيد يشترن 
ألطا  يا ا   ؟ررع  وو الوصفي وو المرال ببلحلن المرال ررع  الوصف القب م ببلبلني أو الحلن الذج واو الخابر 
ي لكاان بن شااراوياارال باا  وااذا وياارال باا  وااذاي رع ااى قااول الشاابرعيد أطاا  يمكاان أن ياارال المعطيااين ً ماابطال ماان أن يكااو 

ظراار لااي ماان الفااروا إً أن وااذا طاابقا وااو سااب: الحاالن مااب يرااال يوناال ريمساانلد التقاالم والتاانخر مساانلد أخاارالي 
ألطا  راي  ارتفابأل المساب: قباو ارتفابأل الساب:؛ راال يتصاور يالحلن الحسي وو سب: الحلن المعطاوج وذا الحسيي 



  ً طستلل ب ي وذا الكالم الذج كررطبو مارارا ي لكان ل األصو متقلم ع ي ي وذا كالم الفقربا الذين طحتب  أن طستلل
غياارو ماان يعطااي ك أطاا  يصااكصاابح: المغطااي    ي اآلن الااذج يرنحاا  اباان قلاماالاا الكااالم يحتااب  أن طسااتللمثااو وااذا 

  .الطنبسبتي رمثو وذا يحتب  إلى م يل عطبيد
موون منابووش شووعر الوورلى إلووى مووا لنحوودر موون اللحيووين  -تحلياالويعطااي - وغسوول الوجووه وهووو" :-رحماا  هللا-قاابل 

لى لصول األذ ً  ي "نيينوالذقن، وا  األصاو ريا  إلى مب أطحلر مان ال حياين والاذقني و  من مطببت شعر الرأس عطي او
ً  ماان مطبباات شااعر الاارأس المعتاابلمااب تحصااو باا  الموانراادي وحاالو ااا إلااى مااب أطحاالر ماان ال حااين والااذقني ويخاار   و

ريمااب لااو وقااو مثااو وااذا ي ؟أو يغسااو مااب يااوا ج المعتاابل : يغسااو مااب لوطاا ببلمعتاابل ماان طباات ع ااى نبرتاا  شااعري طقااول
ًا ي ااا م  يً ؟ي  مااا  أن يغساااو مااان رأسااا  إلاااى أن يصاااو إلاااى الشاااعر أو ماااب ي ااا م طحسااار شاااعرو إلاااى طصاااف رأسااا ا  إ

المعتبلي ًو بل من هسو ن ا من الرأس لطن م بنططب استوعبطب الون  من بب: مب ً يتم الوان: إً ب  ررو وانا:ي 
مسبك نا ا مان ال ياو؛ كغسو ن ا من الرأس تبعب  ل ون ي :ولذلك يقولون تمثيال  لرذا ألن واذا ً ياتم الوانا: إً  واة

  وانبب . ريكون حيط ذ   ب 
طحالر عررطاب ريماب تقالم أن ال حياد الكثيفاد تخ اوي ماب ا "من منابش شعر الرلى إلى ما لنحودر مون اللحيوين والوذقن"

حصاو براب الموانراد أو ألطراب ت تبعاب  ل ونا ؛ لكن مب استرسو من ال حيد يغسو يتقلم تخ يو ال حيدي وحكم  وكيفيت 
وو مثو مب استرساو مان شاعر الارأسي وأطا  ً يتباال الارأسي يعطاي لاو كابن لططسابن شاعر اوياو مان  :أو طقول ؟ً

وابلت ي  م هسا رب إلاى  استرس تإذا  ال حيد إذا  ؟بمسك نميال الرأس :عطل من يقول ؟خ ف  ي  م مسح  أو مب ي  م
التاي واي ماب ألخاو ال حياد  "إلوى موا لنحودر مون اللحيوين والوذقن" :ولولاذلك يقا ؟لخروب أو مب تحصو با  الموانراد

إطاا  تحصااو باا   :طحاالر ماان ال حيااين والااذقني رمااب استرسااو ماان ال حيااد مااطرم ماان يقااولالشااعري مااب ألخ رااب إلااى مااب ا
ألطاا  تحصااو باا  الموانراادي ومااطرم ماان  ي ورااي لاخ اا  يناا: هساا  ؛الموانرااد كمااب لااو كاابن الشااعر رااي حاالول الوناا 

 الرأس رال ين: هس  ي وع ى كو حبل.... طعم؟و ري حكم مب استرسو من شعر و :يقول
 ..:.....الطالب

الوناا  مااب تحصااو باا  الموانراادي المقصااول الوناا ي وكااو ماان  [( سااور  المب اال 6)] }فاْغِسووُلوْا ُوُجوووَهُكْم{هسااو الوناا ي 
: روا ً أصا يي رااذا ق طابوماب استرساو مان شاعر الارأس كالوماب شايا اابرا ع اى المفا يالشعر الذج راي الونا 

ي ولاذلك تحليالوم وطاب مان الونا  ط  مب تحصو ب  الموانرد رراو ماب راي حيا  الونا  األصا يي ريكاون ماب استرساوإ
 ي ويالخ ون تخ ياو ال حياد راي الساطنال حياين والاذقن ماب يالخو ال حيادي بطابا ع اى أن واذا قالر  ا ال ع اى المفاروا

ألن مب خر  أو ماب  بل المبا إلى مب تحترب من البشر ؛د خفيفد ون: إيصوليس من الوانببتي بيطمب لو كبطت ال حي
 واًحتيبن أن تغسو ال حيد مال الون . يظرر ررض  الغسوي وع ى كو حبل المسنلد خالريد

 ..:.....الطالب
 ؟ووو تلخو ال حيد ري الونا  أو ماب تالخ يذاك يارأ ع ي  مب يارأي ع ى كو حبل المسنلد لغويدو يعطي وذا ثببت 

إلااى مااب  يى الااذقننطاا  إلاابوااذا شاايا ااابرا ع ااى الوناا ي والوناا  حااللوو  :األصااو الموانراادي أو أن طقااول: إذا ق طااب
  أطحلر من ال حيين والذقن الذج وو الوسط.

 ..:.....الطالب



  .العيون تحصو برمب الموانرد
 ..:.....الطالب

أو ً تحصااو باا  الموانرااد  يااارلا  وعكسااب  الموانراادي لكاان وااو كااو مااب تحصااو باا  الموانرااد  باا أمااب كوطاا  تحصااو 
بمعطاى أن ا طسابن  ؟وو وي لاخ د ريمب تحصو ب  الموانراد ؟ ينتيطب ري المضمضد واًستطشباين: أو ً ين:

 ....ينتي وذا ري المضمضد واًستطشبا حتىمب ي  مي  ؟مب ي  م أو؟ ي  م يوان  هيرو ربهرا  ربو
 ..:.....الطالب

ً  يمكني طكمو  : يثبت تبعب  ً لو ق ت  ريمب بعل.  -إن شبا هللا-مب ً يثبت استقال
  ....ع ى محمل ال رم صو

 


