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الوقاية شرح
الحنفي الحنيفي القاري محمد سإلطان بن علّي

الشريعة لبرهان الحنفي الفقه في الهداية مسائل في الرواية وقاية المتن اسإم
هذا منها مختصرات و شروح له و الحنفي الخولي الول الشريعة صدر بن محمود
... الشرح

المقدمة
الرحيم الرحمن الله ِبسم
بالخير أتّمم رّب أأسإتعين، وبه

ُد أء جعل الذي لله الحم أة النأبياء، ورثة العلما لهم يدعو الذين الولياء، وخلص
أمُك السماء، ملئكُة ُة في والطيُر الماء، في والّس والسلُم الهواء. والصل
ِة على العّمان التّمان ُعمدة الموجودات، ُخلصة ُزبد في المشهودات، سُإللة و

ِء أن آله وعلى الزكياء، الصفيا ِر الطيبي ِم البرار وأصحابه التقياء، الطأها نأجو
ِء والهتداء. القتدا

ِم إلى الملتجي فيقول بعد، أّما أر ّبه أح ٍد سإلطاٍن بن علّي الباري، ر القاري محم
الوفي: وكرمه الخفي، بلطفه الله عاملهما الحنفي، الحنيفي

ولنفع أهّمها، العلوم من الفقه علم أّن الفهوم أرباب عند المعلوم من إّن
بسببه، العتلء درجة لتحصيل به، العتناء فينبغي وأتّمها، أعّمها والعاّمة الخاّصة

ْنِفروا المؤمنون كان تعالى: {وما الله قال وقد أي ّفًة ِل أر فلول كا أف ٍة كّل من أنأ ِفرق
ُهوا طأائفٌة منهم ّق أف أت أي ّديِن في ِل ِذروا ال ْن ُي ِل أمهم و ُعوا إذا قو أج ّلهم إليهم أر لع

أذُرون}، ٍم الياِت فّصلنا وجّل: {قد عّز وقال أيْح يفقهون}. لقو
من أجْمٍع عن الشيخين» وغيرهما، أحمد» و«صحيحي «مسند في ورد وقد

ِد قال: «من وسإلم عليه الله صلى أنأه الصحابة ّلُه ُير ًا به ال ّقهُه خير أف في ُي
ّدين». وروى ًا: «فقيٌه عباس ابن عن ماجه وابن الترمذي ال ٌد مرفوع ّد واح أش

ًعا: «إّن عباس ابن عن ماجه ابن عابد». وروى ألِف ِمن الشيطان على مرفو
ًا المراء، ويقولون: نأأتي القرآن، ويقرؤن الدين، في سإيتفقهون أمتي من ُأنأاسإ

ُنأصيب أنى ل كما ذلك، يكون ول بديننا، ونأعتزلهم ُدنأياهم، من و أتاد من ُيجت أق إل ال
أنى ل كذلك الّشوُك، ِبهم ِمن ُيجت الخطايا». إل ُقْر

أفْضُل أبي عن الترمذي وروى على كفضلي العابد على العالم ُأمامة: «
ُعُه العلم لكون إل ذلك أدنأاكم». وما أد نأف ُة متع ُعها والعباد العلم ولّن قاصر، نأف

ُة كفاية، فرُض وإما عين فرُض إما ُة والعباد إل تكون ل الفرائض على الزائد
ُد نأافلة، ًا، يكون قد والعاب ّلد ًا يكون والعالم ُمق ّقق ًا، ُمح يكونأاِن فل مجتهد

ْيِن أي ًا. وِمن متساو هنا ها أبد
أزُن ُيو أرد: « ُد أو ُد ويرُجُح الشهداء، بدماء العلماء ِمدا أدا مدادهم أأن مع العلماء»، ِم

ِلهم، مراتب أأدنأى أء أفعا ِدما ِلهم. مناقب أعلى الشهداء و أحوا

ُبوُل أق أسإِل)ِ الحديِث ( الْمر
التمييز على والباعُث والحرام، الحلل عن الباحُث هو الفقه علم والحاصل: أّن
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جميع في والعواّم، الخواّص إليه المحتاُج الحكام، وجوه من والفاسإد الجائز بين
ألِمّي روى لكن واليام، الساعات ْي ّد ًا: «من علي عن ال ًا ازداد مرفوع ولم علم

ًا، الدنأيا في أيزدد ًا». إل الله من أيزدد لم ُزهد ُبعد
أثُر تعالى الله رحمهم علماءنأا اعلم: أن ًا أك ّتباع ّنة ا أنأهم وذلك غيرهم، من للّس

ّتبعوا أف ا أسإل، قبول في السل أند أنأه معتقدين الُمر مع المعتمد، في كالُمس
ِلجماع أراسِإيل قبول على ا ِر من الصحابة أم النزاع. غي

أع قال أم ُء الطبري: أج أسإل، أقبول على العلما ٍد عن يأِت ولم الُمْر إنأكاُره منهم أح
الحافظ ذلك إلى وأشار الشافعي، يعني الراوي: كأنأه المئتين. قال رأس إلى
أر أبو أبّر عبد بُن ُعم أمْن في ال أب «التمهيد». ف أس أبنا أنأ ِة إلى أصحا ِة مخالف ّن الّس

ِر ِة، الرأي واعتبا ًأ أخطأ فقد والمقايس ًا، خط على الموقوف الحديث لّن عظيم
ّدم الصحابة أمْن الضعيف، الحديُث وكذا عندنأا، القياس على مق أنا ف ألف فيما أخا

ِه ِمن فهو ذكرنأا الكاسِإد.  وقياسِإه الفاسإد رأي

أسإل والحاصل: أّن ِلماُم ومنهم الجمهور، عند ُحّجٌة الُمْر أقل وقد مالك، ا أنأ
أوى أحمد، «التحقيق» عن في الجوزي بُن الفرج أبو الحافُظ أر في الخطيُب و

ّبما أنأه «الجامع»، كتاب أسإُل كان قال: ُر أزم من أقوى الُمر أج أند. و بذلك الُمس
أسإلِت مالك: أّن أصحاب من وطأائفٌة أصحابنا، من أباٍن بُن عيسى أولى الُمر

ُهُه من أوْج أدات. و أن أد أمْن أن المس أن أك فقد لك أسإ أل أمن أحواِل عن البحث على أحا
أمْن لك، أسإّماه أل و أسإ ًا الئّمة من أر ِه مع حديث ِه علم ِن ِه، ودي ِت أع فقد وثق أط لك أق
أك صحته على أفا أك أظر. وقالْت و ّن مالك: لسنا أصحاب ومن أصحابنا من طأائفة بال

أل نأقوُل: إّن أسإ أند، من أقوى الُمر ٌء ولكنهما الُمس الُحّجة. وجوب في سإوا
ّلوا أف بأّن واسإتد أسإلوا السل أصلوا أر أو ِعْب فلم وأسإندوا، و ٌد أي على منهم واح

ِبه ًئا صاح ذلك. ِمن شي
ّد أر أسإل الشافعّي و ٍه من يجيء أن إل الُمر أر وج أخ ًا، آ أند ً أو ُمس أسإل أسإله ُمر عن أر

ّول، رجال غير ِمن واحد أل أضد أو ا أت العلم، أهل أكثر بقوِل أو الصحابي، بقوِل اع
ْدل، عن إل ُيرسِإُل ل الُمرسِإُل كان أو ِلمام عليه أنأّص هكذا أع الدين فخُر ا

ِدي. والِم

أذ الحاِجب: وقد ابُن قال أد فقيل: إْن الشافعي على ُأِخ ِن أمُل ُأسْإ ِد فالع أن بالُمس
ٌد، وهو ِر ْد لم وإْن وا أن ِه، إلى مقبوٍل غيُر انأضّم فقد ُيس ِل ْث ّق لكّن ِم لم الثانأي الش
ِرد، بحقائق أعلم سإبحانأه والله بالنأضمام، يقوى أو يحصل قد الظّن لّن أي

المرام.
ِرين اعلم: أّن ثم وحسن، صحيح، إلى الحديث تقسيم على اصطلحوا المتأّخ

أسإل، وضعيف، ِطع، وُمر أضل، وُمنق في المعروفة النأواع من ذلك وغير وُمع
ّقناه كما الحديث أصول ّنخبة» «شرِح «شرحنا» على في حق ال

أجر ابن للحافظ ّدوا ثم العسقلنأي، أح أل ذلك ِمن أر أسإ بعده.  وما الُمْر

ّدمون وأّما ّدوا فلم السلف، من المتق ًا أيُر أعل كما ذلك، ِمن شيئ ِلماُم أف مالٌك ا
ّطأئه» كذلك، في ِم وذلك «مو أد أع أفرِق ل أسإِل بين عندهم ال والصحيِح الُمر

أسِن، ُيطلقون والح أل و أسإ ِطع على الُمر أضل. فإذا وعلى المنق ْع ُفنا رأى الُم ِل مخا
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ّنأا أنا أ أجْج أت أث اح ٍة، بأحادي أسبنا اصطلحهم على ضعيفٌة أنأها عليها أطألق مرسإل أنأ و
أمل إلى أع أسِن أو الصحيح للحديث المعارض الضعيِف بالحديِث ال بزعمه. الح

أبُب ّداعي (الّس ِر ال ْك ِذ ِة)ِ ِل ّل ِد أل ا
ُبنا يزل لم ثم ّدمون أصحا ُنون المتق أت ْع ّلة بذكر كتبهم في أي ّنة، من الد والبحِث الّس

ِوها، والضعيف والحسن الصحيِح وتبييِن عنها ّطحاوي، ونأح الرازي، بكر وأبي كال
ُدوري ُق ِرهم. وإنأما وال على لعتمادهم أصحابنا من المتأخرون ذلك في أقّصر وغي

أر ما ّدميهم، عند تقّر ُبوا متق ُنِس ّنة أهْجر إلى ف ٍد أيِحّل ول والشريعة الّس أن لح
أب ْنُس أبنا أي أخْصلة هذه إلى أصحا الشنيعة. ال

ِعيبون الشافعية من المخالفين أّن مع ِبنا على أي فلقد فيه، واقعون هم ما أصحا
أر أث ِلماُم أك ّذب»، في ِإسإحاق أبو ا أرمين وإماُم «المه أح «النهاية» وغيُرهما في ال
أن وقد الضعيفة، بالحاديث السإتدلل ذكر ِمن ّي ثم متقدميهم، من البيهقّي ذلك ب

ّي ّي النوو ِذر ْن أح بل مواضع، ِعدة في متأّخريهم ِمن والُم عن الحرمين إماُم أصّر
ّلطه صحيح، بأنأه ضعيٍف حديٍث ّي الصلح، وابُن الدين، تقّي الشيُخ وغ والنوو

وغيُرهم.
أب الذي فهذا أج أر علينا أو أنها، الحاديث ِذك أف وتبيي أن وتعري أخّرجي أنها، لها الُم وتعيي
أر «الهداية» لّما صاحب فإّن أك أث ذ من بالرواية، الدراية تقوية في مجملًة أحادي
ٍد غير ًا صار المخّرجين، إلى إسإنا والله للمتأّخرين، أحاديثه بعِض لطعِن سإبب

والمعين.  الموفق

أصُر كتاُب كان ولما أت أقاية» مخ ّن أصُر هي «الوقاية» التي «ال أت «الهداية» مق
ِز من والنهاية، البداية أرباب عند المقبوُل مذهب في الفقيهة، المتوِن أوج
ّلة ذي قادة هم الذين الحنفية، السادة عليه أكتب أن قصدُت الحنيفية، الِم
ًا أر شرح أل غي أل، ول ُمِخ ّيُن ُمِم أبانأيه، ُمشكلِت ُيب ّيُن أم أع ُي ْعِضلِت و أعانأيه، ُم أم

ًا ّنة، الكتاِب، من بالدلة مشحونأ ُلّمة، وإجماِع والّس أأكتفي الئمة، واختلِف ا و
أء الوقوع، كثيُر هو بما الفروع من أج أن رجا ِلْك في ُأدر العاملين، العلماء سإ

أر أش ُأح ِة في و ِء ُزمر أأُجول، أأُحوُل سإبحانأه الله وبعون فأقول، الكاملين، الفقها و
ِنأعم أحْسبي وهو ِيني أن في الوكيل، و ِد أء أيه السبيل: أسإوا
ّنُف قال ُة المص ُة العلماء، ُعمد ُع الفضلء، وُزبد الفروع معرفة بين الجام

ِه صاحُب والمعقول، المنقول لطريق والحاوي والصول، «التنقيح» وشرِح
ُدنأا «التوضيح» مولنأا ُد الشريعة، صدُر وسإي أبي ِد بُن الله ُع تاج بِن مسعو

أيه الله جعل ـ الشريعة، ْع الدرجات مراتب إلى والذريعة السعاية، أعلى ِمن أسإ
ّيٍف في مات الرفيعة، ٍة وسإّت وثمانأين أنأ ـ: تامًة رحمًة سإبحانأه الله رحمه مئ

الرحيم)ِ الرحمن الله (بسم
ُع باسإمه أي ُء (الحمد بغيره ل أشر التبجيل. جهة على بالجميل لله)ِ وهو: الثنا

أمع أج ًء بينهما و ً و المجيد، بالكتاب اقتدا كما الحميد، الحديث من ورد بما عمل
ٍر «أربعينه»: «كّل في الّرهاوي الحافظ رواه ُأ ل باٍل ذي أم أد ِباسإم فيه ُيب الله ِب
ِر وفي أقطع»، فهو ُلُه ابُن الله». قال رواية: «بذك رجاُل الصلح: رجا

ّبان. وروى ابُن أبتر» رواه رواية: «فهو وفي «الصحيحين»، داود أبو ِح
ّنسائي ُد فيه ُيبدأ ل باٍل ذي كلم والليلة»: «كّل اليوم «عمل في وال لله بالحم
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ٍر ماجه: «كّل ابُن ورواه أجذم»، فهو ُد فيه ُيبدأ ل باٍل ذي أم فهو لله بالحم
أقطع». 

ُد ُء لغًة: هو والحم ِة على بالجميل الثنا أصْرُف التبجيل، جه ًا:  ُعرف ِد و أع العب جمي
ِم أع ّبه ِنأ أق ما إلى أر ِل ِله، ُخ أصْرِف لج ِر ك أظ ّن ِته، أمُصوغات إلى ال والّسْمِع مصنوعا
ِبىء ما إلى ّياته، ُين ِه، عن والجتناِب بمرِض ِت ّيا ِه ْن ّكر إلى والقلِب أم والتفكر آياته أتذ
أسطنا صفاته. وقد في أل أب أملة مفردات على القو أبْس أدلة ال أحْم ُق وما وال ّل بهما يتع
ِتنا بعض في ّنفا ّولة. مص المط

ِم (رافِع أغّراء)ِ بدٌل الشريعة أأعل ُعُه ويجوز للجللة، بياٌن أو ال كما وجّره، رف
ِرىء ُد قوله في الثلثة بالوجوه ُق أي العالمين}، رّب تعالى: {الحم في بها وُرو
أي حديث ِن ُب ِلسإلُم « أث. إل إله ل أن خمٍس: شهادة على ا الله...» الحدي

ُد ُء بالعلم والمرا ُء علما ُء: البيضا ْوراء. وفي النأام. والغّرا ّن ِعهم ال ٌة رف إلى إشار
أفِع قوله أير ّلُه تعالى: { ِذين ال ْنكم آمنوا ال ُتوا والذين ِم أم ُأو درجاٍت}. وفيما العل
ٌء بعده ْثُت إلى إيما ِع ُب ِديث: « ِء»، بالحنيفية ح أحا ُعد ول الّسْم ألعلم يراد أن يب ما با
ِة، الكتاب، من الحكام على يدل ّن ُلّمة، وإجماِع والّس ّلة، ا ما أو والقياِس: الد
ُدّل ُعها كالذان ترويجها على أي أعة. ورف إظهاُرها. والجما

ّير (جاعلها)ِ أي ُد أو الشريعة ُمص ُد أعلِمها. والمرا وأحكاُمها الفقه أصوِل قواع
ًة)ِ أي ٍة (شجر أرِض في ثابت)ِ أي (أصلها أوسِإيمة ثمرة لها عظيمة، كجشر

ُنها أو أعلها، (وفرعها)ِ أي العلماء قلوِب ُتها أو ُغْص أج في السماء)ِ أي (في نأتي
ِء ِة أسإما ألْم لقوله شريف وتضمين لطيف، اقتباٌس وفيه والعلء، الّرفع تعالى: {أ

أر أب كيف أت أر ّلُه أض ً ال ّيبًة كلمًة مثل ٍة طأ أة. كشجر طأيبة} الي

أرد وقد ِر ِمن قال: «إّن والسلم الصلة عليه أنأه ُعمر بن الله عبد عن أو أج الّش
ًة ُقُط ل شجر ُقها، أيْس أر ْثُل وإنأها أو ِم، ِم ُثونأي الُمْسل ّد ُد قال هي»؟ ما فح الله: عب
أع أق أع البوادي، شجر في الناُس فو أق ْيُت، النخلة، أنأها نأفسي في وو أي أتْح ثم فاسإ

أنا ْث ّد أح أل يا هي ما قالوا:  الله: فذكرُت عبد النخلُة» قال قال: «هي الله؟ رسإو
أت: هي تكون فقال: لن لعمر ذلك ُد كذا ِمن إلّي أحّب النخلُة قل وكذا». والمرا

ّنية. المسائُل وبفرعها القطعية، الدلئُل بأصلها ّظ ال
ُة)ِ وهي: أفضُل رسإوله)ِ أي (على الدعاء (والسلُم)ِ هو: أكمل الثناء (والصل

أبى أت ٍد الصفياء من الُمج ُء الّرسُإِل أفضل (محم من أفضُل والنأبياء)ِ. والنأبيا
النبّي أن والسماء. والصحيُح الرض أهل أأفضُل فهو العلماء، أكثر عند الملئكة

أي إنأساٌن أر سإواء إليه، ُأوِح ِليغ ُأِم أر من والرسإوُل ل، أأو بالتب بتبليغه. ُأِم
أأقاربه، بيته أأهِل آله)ِ أي (وعلى أما ُأّمته، جميع أأو و أأنأه في تّمام روى ِل «فوائده» 

أمْن ُلك قيل:  القيامة». والتقوى يوم إلى تقّي كّل قال: «آلي الله؟ رسإول يا آ
ِة من وأعلها بالله، الشرك من الجتناُب أدنأاها مراتُب لها سِإواه. ما ملحظ

ِبه)ِ أي أيه أمْن كّل (وأصحا ِق أن ل أم أت به وآ والهتداء)ِ وفيه القتداء (نأجوم عليه وما
أر أّن إلى تلميٌح ِة ِمن مقتبسٌة ُفهوِمهم، وأسإرار ُعلوِمهم أنأوا ِر ِمشكا ْد أرباِب أص

ّوة، ُب ّن ًا بكونأه الموصوف ال ِد {سإراج ًا} المرا ِء شمُس به منير أعة سإما ْف الّر
أعلء، ٌة الكواكب أنأوار أّن كما وال ِء من مستفاد ِء، شمِس ضيا أشار كما السما

أكم». وفيه متن شارح إليه ًا «الِح ٌء أيض والسلم: الصلة عليه قوله إلى إيما
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ِم «أصحابي ّنجو ّيهم كال ُتم أبأ أسب تقديم على نأبيٌه تنبيٌه وفيه اهتديتم»، اقتدي أح ال
أسب.  على ّن ال

ُد)ِ مبنّي ِعه الضم على (وبع ْط أق ِلضافة، عن ِل أد أي ا ِة البسملة بع والحمدل
أية ِل ّتْص ُء (فإّن وال أد)ِ الفا تجويز لدفِع أو بتقدير، تقريره أو أّما، تحرير لتوهم العب

ِة ُد إضاف ُو بعده، ما إلى بع أل)ِ أي مقام قائمة وقيل: الوا طأالب أّما. (المتوسّإ
ُقربة مقام إلى الوسإيلة ُوْصلة. وفي ال ُد النسخ: يقول بعض وال المتوسّإل العب

ِإلى ُنأه، الله ( ّظم تعالى)ِ شأ ُنأه وتع أنأواع بأعظم الذريعة)ِ أي (بأقوى ُبرها
ِنيفة، الدرجات وصوِل إلى الشريفة، الوسإيلة أيها تعالى: {يا قوله ومنه الُم

أه اتقوا آمنوا الذين ّل الوسإيلة} إليه وابتغوا ال

الثانأية وعلى منصوب، الولى النسخة للعبد. فعلى بيان الله)ِ عطُف (عبيد
أد)ِ بفتح الشريعة، تاج بن مسعود (بن مرفوع ِع المفعول، بصيغة أو فكسر، أسإ
ّده)ِ بفتح الذين تعالى: {وأّما قوله ُقرىء وبهما أج ُدوا}. ( ِع ّظه، أي الجيم، أسإ أح
ُع حديُث: «ول ومنه ّد ذا أينف أج ّد منك ال أج ُفّسر »، ال ّو والّب، الّم ِبأبي و ُعل و

ًا. فيكون النسب معنياِن، لها بكلمة ُيؤتى وهي: أن تورية، العبارة في أيض
ُدهما أخُر الذهن، إلى متبادر قريٌب أح ُيراد بعيد، وال الخير. به و
أح ُأنأج ّده)ِ بكسر (و ِوي أي الجيم، ِج ِه. وُر ُي ْع ًا. وفي الحديث في به أسإ نأسخة: أيض
ُده، ُته أي أقْص ّي أظِفر ِنأ ُده. فالمعنى:  ْقِص أم معبوده. باب ِمن بمقصوده و

وسإاقٌط الولى، النسخة على إّن معترضتان. (يقول)ِ خبر دعائيتاِن والجملتان
الثانأية:  النسخة من

ّلف (لما ّنف حين جدي)ِ أي أ مقام في مخدومي (ومولي)ِ أي والدي أبو أص
ِتقي الفضل، ّق ِمن وُمع بزيادة الرّب إلى الربانأّي)ِ منسوٌب (العالُم الجهل ِر

ْيانأي، للمبالغة والنون اللف ّلح ُع ومعناه: الكامُل كال النافع، العلم في الجام
أوى لما الرافع، والعمل ْيشْ، بن ِزّر عن عاصم، عن شعبة، أر أب مسعود ابن عن ُح

أء كونأوا تعالى: {ولكن قوله في عنه الله رضي أما أك ّيين} قال: ُح ِنأ ّبا أء. أر أما ُعل و
أء. وعن يكونأوا أن رواية: كادوا وفي ّبانأّي: الله رضي عباس ابن أنأبيا عنهما: الر

ّبي الذي هو أس ُير ِر النا أغا ِم بِص أل العل أمدانأّي)ِ أي (والعامُل كباره قب منسوب الّص
أمد، إلى ُد لنأه الّص أم أصد، الحوائج في إليه ُيْص ْق ُي أمدانأّي: هو و الذي وقيل: الّص

ُد ْقِص أه بعمله أي ِهُر الشريعة)ِ وهي (برهان غير ل سإبحانأه الله وْج ّلة. ظا الِم
ّق)ِ وهو الُحّجة بياُن والبرهاُن وأسإرار الطريقة أطأوار من الثابت المُر (والح
ُع (والدين)ِ وهو الحقيقة والمرسإلين)ِ أي النأبياء (وارُث اليقينية المعارف جام

ُذ ِهم آِخ ِدهم. ِمن علوِم بع
أرد وقد أء أو أثُة أّن: «العلما أر أن ل النأبياء وإّن النأبياء، و ًا ُيوّرثو ًا ول دينار ّنأما درهم وإ

أم، وّرثوا أذه فمن العل أخ أذ أ أخ وافر» بحٍظ أ
ُد أبلي، عن جزاه عني)ِ أي تعالى الله جزاه الشريعة صدر بن (محمو وكافأه ِق
أوضي أدلي ِع أب ِر (وعن أو أر الدين أمر ِمن وإياهم أفادنأي المسلمين)ِ فيما سإائ (خي

أرد: «من الجزاء)ِ وقد ُكم أتى أو ُئوه، بمعروٍف إلي ِف ُعوا تجدوا لم فإْن فكا ْد له» فا
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أع آخر: «من حديٍث . وفي ِن ًا الله لفاعله: جزاك فقال معروٌف إليه ُص فقد خير
ّدعاء مقام في الجزاء في فكافأه أي الثناء»، في أبلغ أم (لجل ال ْل حفظي)ِ ِع

ٌق ّل ْقه. متع أف الِف ّل أأ ِوقاية الرواية»)ِ مفعول «وقاية (كتاب بـ:  أف. وال ّل بالكسر، أ
ّلث: ما أث ُت أت و ْي أق ًا به أو أتُه شيئ «شرح الهداية)ِ وهي مسائل (في بالرعاية وحفظ

ِلمام أنانأي. الدين ُبرهان البداية» ل أمْرِغي ال
ِة (وهو)ِ أي: كتاُب ِوقاي ُه الرواية»، «وقايُة أو الرواية»، « أأو مصدر، لنأه وتذكيُر

ِه لتذكير ِر أتِحل لم (كتاٌب وهو خب ْك ْد لم بثانأيه)ِ أي الزمان عيُن أت أج نأظير له ُيو
أجازة (في ِة أي الواو ألفاظه)ِ بكسر و ّل ِنأيه ِق أبا فكان معانأيه)ِ أي كثرة (مع أم

ٍد كّل على الواجُب أل أن أح ِب أل عليه، ُيق أب ْق أي أسُب ما و ْن إليه. ُي
أصرت)ِ أي (لكن أدت أق ُع ِهّمُة خلت أو أب ِلخوان جملة الزمان)ِ من أأهل أكثر ( ا
ِلتقان من غاية في أنأه حفظه)ِ مع (عن أر)ِ وكان هذا منه (فاتخذُت ا المختص

ْذُت أن الولى أخ أصر هذا يقول: فات أت ًا ليكوُن عنه المخ أسّجع ً قوله مع ُم (مشتمل
ّد ل ما على أحة ل منه)ِ أي ُب ُدو ْن أء ول عنه، أم ّدرة حاٌل منه، اسإتغنا كقوله مق

ُلوها ً يكون أن خالدين}. ويحتمل سإبحانأه: {فادُخ ًا مفعول تعالى: قوله نأحو ثانأي
ُذوا أخ أنأهم {ات ّنًة}. وفي أيما ً بعض ُج أل على النسخ: مشتمل ِئ أة ل مسا أح عن مندو
حفظها. 

أر نأسخة: أراد أحب)ِ وفي (فمن ًا. وفي مسائل (اسإتحضا نأسخة: الهداية)ِ ضبط
أط أحّب ْب ِئِل أض ًا، بحفظ (فعليه الهداية مسا أمْن «الوقاية»)ِ ربط أعجله (و

ْعُه لم الوقُت)ِ أي أس ُظه أي ْف هذا حفظ ِإلى (فليصرف الرعاية مقام في ِح
ّنقاية المختصر)ِ المسمى ِإنأه)ِ الغاية في الهتمام لجام العناية)ِ أي (ِعنان بال )

ّد (ولي سإبحانأه الله أي أواية. وقيل: الضميُر الّضللة الهداية)ِ وهي: ِض أغ إلى وال
أصر، أت أصر أّن والمعنى الكتاب، اسإُم إّما والهداية المخ أت ّلي المخ أْمر متو

أداية»، ِه معناه «الهداية». وإّما مسائل من أيْحُصل ما منه أيْحُصل أنأه بمعنى «ال
أصُر هذا أي اللغوي، أت ِدي المخ ِم إلى أيه ِل ِبداية. والله لرباب الِفقه ع تعالى ال

أعلم.

الطهارة كتاب
ِة)ِ أي (كتاُب أتح ِجنسها، الطهار أت العبادات أّم هي التي الصلة مفتاُح لنأها بها واف

ّدمُة ِليماء من الطهارة في ما مع المعاملت، على المق ّية، النزاهة إلى ا الباطأن
ّية، العتقادات عن ّية. والخلق الرد الدنأ

ًا: طأائفٌة المفعول، بمعنى مصدٌر والكتاُب في إما المسائل من واصطلح
ُة في وإما الفروع ُد الصول. والطهار ًا: النظافُة النظافة، لغًة: مجّر عن وشرع
أدث أبُب أو الح أبث. وسإ أخ ِبها ال ُة وجو ُبه يِصّح ل مما ُيشابهها وما الصلة إراد وجو

ُطأه أشْر أدُث بدونأها. و أح أبث. أو ال أخ ال
أفرُض ُوضوء)ِ بضّم ( ّق المخصوص، الواو: الفعُل ال أوضاءة من مشت وهي: ال

ُء ّنقاوة. وبفتحها: الما ّد ال أع أمه الُم ّد ُغْسل على له. وق أكثر، إليه الحاجة لّن ال
ّله ولّن ٌء مح ُغسل، محّل من جز أمُه تعالى ولنأه ال ّد عليه. أق

أم عندنأا: ما والفرُض ِز ُله أل ّق أن وُحكمُه، قطعي، بدليٍل فع ُله أيستِح أب، فاع الثوا
ُكه أب.  وتار العقا
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أت فما الواجُب وأما أب ّني. وثواُب بدليٍل ُلزوُمه أث ِه ظ ِل فاعِل ثواب دون فاع
ِكه وعقاُب الفرض، ِر العمُل يفوت ما الفرض. الفرُض تارك عقاِب من أقّل تا

أجُب بخلف بفوته، ِلمام من الواجب. والع ِم في الشافعي ا وبين بينه الفرِق عد
ِه الظني، ِت ًا، الكّل وتسمي الحّج. باب في إليه اضطّر أنأه مع واجب

أهيلي: «وكانأت وقال ألْت بمكة، الوضوء فريضُة الّس ُتُه ونأز أج بالمدينة، آي أر عن وأخ
ّدثه: أّن أباه أّن حارثة بن زيد بن أسإامة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ح

ّول أي ما أ ّلمه السلم عليه جبرائيُل أتاه إليه ُأوِح أء، فع أرغَ فلما الوضو من أف
أفًة أخذ الوضوء ٍء من أغْر أح ما أض أن أجه». بها ف أفْر

أعم أز ْهم ابُن أو أج ًا كان أنأه المالكي ال ٍم وابُن الهجرة، قبل مندوب أرع لم أنأه أحْز ُيش
المدينة. في إل

أفْرُض أغسُل فرائضُه أي مبتدأ، الوضوء أف مصدُر الغين الوجه)ِ بفتح أربعة: (
أل، أس ِة بمعنى أغ ِء إسإال ِره الما يوسإف أبي وعن يتقاطأر، بحيث العضو على وإمرا

ُد أنأه ِلسإالة، مجّر للفعل العضو. وبالضّم: السإُم أبّل يكفي أنأه وعنه ا
أسُل المخصوص. وبالكسر: ما به. ُيغ

ّد أح أعر)ِ بفتحهما، الوجه: (من)ِ مبدأ و ّكن (الّش ُيس ِر أي الثانأي، و الرأس أشع
ًا، أجُه غالب ِة مبدأ يقال: من أن والو ِإلى الشعر يلي الذي الجبه الذن)ِ بضمتين، (
أنى الشامل عْرضه بياُن فهذا فسكون، وبضّم ُيم أرى، لل ُيس بين ما فيكون وال
ِر أذا ِع ُذِن ال أغْسِل واجب وال ًا ومحمد، حنيفة أبي مذهُب هو كما ال لبي خلف

أقن)ِ بفتحتين (أسإفل (و)ِ إلى يوسإف ّذ ُع ال أمْجم ْين، وهو:  أي ّلْح طأوله. بياُن وهذا ال
ِء وفي ِة من البتدا ّد الجبه ٌء الح ّنة أن إلى العلى: إيما أن الوجه أغسِل في الّس
أقن. إلى الجبهة من أيُمّر ّذ ال

أغسُل ورجليه)ِ أي (ويديه الوجه لدللة الوجه، لصاحِب ورجليه. والضميُر يديه و
إليه.  ُيشير الكلم سإياق لّن المتوّضىء، إلى أو عليه،

ِرير: هو ابُن وقال المسُح، الرجلين في الشيعُة: الواجُب وقالت ّير، ج وقال مخ
أغسُل الظاهرية: يجُب بعُض ُق ويأتي والمسُح، ال المرام. هذا على الكلم تحقي
ُق كّل أغْسل مع وكعبيه)ِ أي مرفقيه (مع أف الفاء، وفتح الميم بكسر منهما. والِمر

ُع أتم ِه: ُمج ِد وعكِس أعُض ْعُب ال أسإفِل عند الناتىء هنا: العظُم ها والساِعد. والك
أفر وقال الساق، ُد: ل ُز ْدُخل وداو أفقان أي الوضوء. أغْسل في الكعبان ول المر

أتحّب ُيس أل سإبحانأه لنأه والرجلين، اليدين في الصابع رؤوس ِمن ابتداؤه و أع ج
أق أة والكعبين المراف أغْسل، غاي أة تكون أن فينبغي ال الِفعل. نأهاي
ْبع (ومسُح أبة الوجه. والمسُح أغْسل على رأسإه)ِ عطٌف ُر ِد إصا ِة الي ّل المبت
أو، ً إما العض ِلنأاء، من يأخذه أبلل ً أو ا ًا أبلل ِد في باقي من العضو أغْسِل بعد الي

ً ل المغسولت، ًا بلل ِه في باقي ِد أد ي ِو أمْسِح بع ًا أو الممسوح، العض من مأخوذ
ِو ُعض الممسوح. أو المغسوِل ال
أيٌة وهو اسإُمه، عليه يقع ما المسح في الشافعي: الفرُض وقال أحمد. عن روا
ُع مالك وقال الرأس. وأحمد: جمي
ِة ودليُل ُله ذكرنأا ما جمل أمنوا الذين أيها تعالى: {يا قو ُتم إذا آ ِة إلى قم الصل

ُلوا ْغِس أهكم فا أيكم وجو أسُحوا المرافِق إلى وأيد ُءوسِإكم واْم ِم بر ألك إلى وأرج
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أم إليها، القيام الصلة: أردتم إلى قمتم الكعبين}. ومعنى ِقي ُأ أم السبب ف مقا
ِه ِب ِليجاز النظام تمام في بينهما للملبسة الخاّص سإب الية الكلم. وظاهُر و

ًا، يكن لم وإن الصلة إلى قائم كّل على الوضوء وجوُب ِدث خلُف وهو ُمح
ِلجماع، ّلى والسلم الصلة عليه ولنأه ا ٍء «ص ٍد بوضو أس واح عام صلواٍت خم

أمُر فقال الفتح، أعت الله رضي ُع أن أص ًا تصنعه؟ تكن لم ما عنه:  أعْمد فقال: 
ُته أنع أمر». فل يا أص ّد ُع ِة، في تأويٍل من ُب ٌق الي أل أد فقيل: مط ِري التقييد، به ُأ

ِدثون. وقيل: المُر وأنأتم والمعنى الصلة عليه كان ولهذا للندب، فيها ُمح
ُد والسلم ّد أء ُيج اليام.  غالب في صلة لكّل الوضو

ًا، الغايُة المحققين «إلى» عند ومعنى ما حكم في بعدها ما دخوُل وأّما مطلق
ما خروِج على فيه الدليُل قام الدليل. فمّما مع يدوُر فأمٌر عنه، خروُجُه أو قبلها
ُله بعدها ٌة قو ِظر أن أخل لو إذ أميسرة}، إلى تعالى: {ف ِلنأظار لكان أد ًا ا أة واجب حال
ًا، اليسر ُله ممنوع وهو أيض ًا. وقو ُثّم اتفاق ِتّموا تعالى: { أم أأ ّليل}، إلى الصيا إذ ال

أب دخل لو أج ما دخوِل على فيه الدليُل قام الُمحال. وّمما من وهو الوصال، لو
ُله بعدها أن قو أرى الذي تعالى:{سإبحا ِده أسْإ ً بعب ِد من ليل ِم المسج إلى الحرا

ِد ِعلم القصى}، المسج ِري ل بأنأه لل ّدِس البيِت إلى به ُيس أن غير من الُمق
ِله. وقد ْدخ أرد ُي دخوله. على يدّل مّما أحاديُث أو

ُله وأّما ُله: {إلى تعالى: {إلى قو أذ المرافِق} وقو أخ أفر الكعبين} فأ ُد ُز وداو
ّقِن فيهما أغسل، في ُيدخلها فلم بالمتي أخذ ال أأ فيه وأدخلوها بالحتياط الجمهوُر و
أر والسلم الصلة عليه لكونأه أء أدا ِفقه.  على الما أمرا

ِء ومعنى ِللصاق، في البا ُبه رأسإه بعِض وماسِإُح {برءوسِإكم} ل كلهما ومستوِع
ٌق أح ُملص أذ المس أخ ّقن، الشافعي برأسإه. فأ أذ بالمتي أخ أذ بالحتياط، مالٌك وأ أخ وأ

أياِن تعالى الله رحمه حنيفة أبو روى ما وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بب
النبي المغيرة: «أّن أبيه عن شعبة بن الُمغيرة بن ُعروة عن والطبرانأي مسلم
أح توّضأ وسإلم عليه الله صلى أس ّفين». وروى وعلى بناصيته وم داود أبو الُخ

أكتا والحاكم أسإ ْعِقل، أبي حديث من عنه، و قال: «رأيُت مالك بن أنأس عن أم
ّية عمامُة وعليه يتوّضأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْطر بكسر وهي ـ ِق
ٌع القاف ُبرود من نأو ْدخل ـ ال أده فأ ِعمامة تحِت ِمن ي أح ال أس أم أم ف ّد ولم رأسإه مق
ُقض ْن ِعمامة». وروى أي ِهقّي ال أبي ٍء: «أنأه عن ال في توّضأ والسلم الصلة عليه عطا

ِعمامة أح ال أس أم وم ّد ِه مق ِه». وهو ـ قال أو ـ رأسإ ِت ً كان وإن نأاصي أسإل أنأه إل ُمر
أضد وقد كيف الجمهور، وعند عندنأا ُحّجة أت ّتصل.  اع بالم

وهو الناصية، مقداُر الرأس مسِح في «الهداية»: «والمفروُض صاحب قوُل أما
ُع ُة روى لما الرأس، ُرب أتى وسإلم عليه الله صلى النبي ُشعبة: «أّن بن الُمغير أأ

أة أطأ ٍم سُإبا أح وتوّضأ فبال، قو أس ِه على وم ِت أي ّكٌب نأاِص ّفيه» فمر حديث من وُخ
صلى النبّي عنه: «أّن مسلم فرواه المغيرة حديث أأما حذيفة، وحديث المغيرة
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أح توّضأ وسإلم عليه الله أس ِعمامة وعلى بناصيته فم ّفيه». وأّما وعلى ال حديث ُخ
أتى عنه الشيخان فرواه حذيفة أأ أة وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: « أطأ أبا ٍم سُإ قو

ًا، فبال ٍء دعا ثم قائم ُته بما ٍة وفي فتوّضأ»، بماء فجئ لمسلم: «فتوّضأ، رواي
أح أس ّفيه». وقد على فم ٍد المغيرة عن ماجه ابُن رواه ُخ أأسإنا ألٍف مختلفة ب مخت

أة أّن «الهداية». ومعلوٌم صاحُب سإاقه كما فيه أم الناصي ّد ُد الرأس ومق أح أ
ُه إذ الربعة، جوانأبه ّدم، تمام اسإتيعاُب ظاهر المسّمى الّربع هو وتماُمه المق

ٍء ليس الرأس ربع مسُح كان فلو بالناصية، أتصر لم بُمجزى الوقت ذلك في أيق
ًا دونأه ما مسُح كان ولو عليه، ِزئ أله ُمج أع ًة ولو وسإلم عليه الله صلى ألف في مّر
ِره ًا ُعُم ذلك. مثُل عليه يجب إذ للجواز، تعليم

أح أّن على الكلُم بقي أر لّن اعتقادي، ل عملي فرٌض الّربع مس ِد خب ّني الحا ظ
ُق دللته. وقد صحة عن النظر قطِع مع نأفِسه في يفوت ما على الفرُض ُيطل

أغْسل بفوته، الجواُز ُغسل، في والنأف الفم ك ُيسّمى ال ًا ذلك و ًا. فرض ّي ظن
أزُم ل الذي والواجُب: هو ُد أيل ِته، اعتقا أي ّق ِته ح أزُم بدليٍل لثبو أيل أمُل ظنّي. و الع

ِه ِب أج ِة للدلئل بُمو ّل ّتباع وجوب على الدا ُيستعمُل الحاد. وقد أخبار في الظّن ا
أفْرض بمعنى الواجُب ْتُر واجب، كقولهم: الحّج وبالعكس، ال ِو أفْرض.  وال

ألكم} بالنصب قوله ثم ِة على تعالى: {وأرُج وحفٍص عامر وابن نأافٍع قراء
ِكسائّي ًا وال أهكم}. والباقون على عطف أوار، بالجّر. فقيل: على {وجو الِج

ُء ٍر كقولهم: ما ٍد، بئ أب وُجْحُر بار ِرٍب. وحكمُة أض ُدوِل أخ ُع ُة ال ٍة الترتيب إفاد ّي ّن أو سُإ
أفْت ِط ُع ًا. وقيل:  أسح ل الممسوِح على وجوب ُتْم ّبه بل ل ُين القتصاد وجوِب على ل

ِء أصّب في ّنًة الّرْجل أغْسل لكون عليها، الما ِظ ّبه للسإراِف م بقوله: الموهوم. ونأ
أرُب لم المسح لن ممسوحة، غيُر أنأها الكعبين} على {إلى في غاية له ُيض

الشريعة.
أهُر أهمتان القراءتين أّن والظ ْب ّبه كما الحالتين، على محمولتان ُم عليه عليه نأ
ِه والسلم الصلة أسلهما حيث بفعل ِهما، وقت أغ أسح ُعْري أل عليهما وم لبِسهما، حا

أن الله قال وقد ّي أب ُت أر ما عليه يدّل إليهم}. ومما ُنأّزل ما للناس تعالى: {ل أت عنه توا
ْغسِل كان والسلم الصلة عليه أنأه ِه. ولم أي أل أو رْج أح أنأه ُيْر أس ِه على م قّط ِرْجل

ألْي على ُلْمعة رأى ولّما بل مكشوفة، أما حيث الصحابة بعض ِرْج ُه أسل ألًة أغ أج أع
مسلم. النار» رواه من للعقاب قال: «ويٌل

ْطٌف يستر)ِ بالجّر، ما (وكّل ْبع على أع أمْسِح أي رأسِإه، ُر ّطي ما كّل و أغ (البشرة ُي
ِه)ِ بياٌن من أما»، لـ لحيت ُة « أشر أب ِهُر وال أرز ظا أت أشر. واح أب الّشعر عن أيسترها بما ال

ُله يجب ل فإنأه المسترسِإل، أبه عندنأا، أغْس أج عليه بقوله والشافعّي مالٌك وأو
ّطى لرُجٍل والسلم الصلة أته غ ْفها لحي الوجه». والجواُب ِمن فإنأها بثوٍب: «اكِش

أعى على ول صحيح، غيُر أنأه ّد أها حنيفة، أبي عن روايٌة هذه صريح. ثم الم ُه ووج
أل أّن أرة أغْس أش أب أط لّما ال أق ِم سإ أد ِة لع ِره، أو بها المواجه ُعْس أب ل أج هو شيء أمْسُح و

ِتُرها أجبيرة. سإا كال
ِه، على عطٌف أو أمْسِح أي رأسإ الله رحمه حنيفة أبي يسترها. فعن ما كّل ُربع و

ِر ُربع أمْسُح تعالى: يِجُب ِت أشرة، سإا أب أط لّما لنأه ال أق كالرأس صار تحته ما أغْسُل أسإ
أرُض ربعه.  أمْسُح ُيفت
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أصّح ِوي ما وال ِء إمراُر يجُب أنأه ومحمد حنيفة أبي عن ُر ِر على الما اللحية، ظاه
أط لّما لنأه أق أل الّشعر تحت ما أغْسُل أسإ أق ِر من إليه الواجب انأت ٍر، غي تغيي

أجاع: أنأهم أبي «البدائع» عن العينين. وفي وأهداِب كالحاجبيِن ُعوا ُش أج عما أر
الفتوى. الظهيرية»: وعليه «الفتاوى القول. وفي هذا سإوى

ِة في هو إنأما والخلُف ًا يجُب إذ الكثيفة، اللحي الخفيفة، اللحية شعر أغسُل اتفاق
ُة منه يشاهد ما وهو أشر عند الشفتين من انأكتم ما أغْسُل يجُب اللطيفة. ول الب

ٌع فإنأه المعتاد، النأضمام أب أهر وما الصح، على للفم ت ِطأِن ل فللوجه. و أظ با
ُغسل في ولو العينين ّلفه الضرر. وقد لخوِف ال ألف بعُض تك أمر كابِن الّس وابِن ُع
ُكّف عباس أصُرهما ف ُعمرهما. آِخر في ب

فرع
ُع، انأضّمت الوقوِع:لو الكثيرة الفروِع ومن ُفر طأال أو الصاب ّظ ّطى ال أة فغ أل ُلنأم ا

ّقُن ل بحيث ُع ما فيه كان أو الصورتين، في أثنائها إلى الماء وصوُل ُيتي أل أيمن وصو
ُء يكفي ول تحته، ما أغْسُل وشمِع: يجُب يابس كعجيٍن الماء على الماء إجرا
أدن أب أف لعروض ال ِل ُت ُع ول التراب، في الحائل. واخ ُء ول الوسإُخ أيْمن البراغيث ُخر
ِنأيُم أو ُو و ذلك. الذباب. ونأح
ّيق الخاتم تحريِك ويجب عليه الله صلى النبي لن الرواية، من المختار في الض
أء توّضأ إذا «كان وسإلم ماجه. ابُن إصبعه» رواه في خاتمه حّرك الصلة وضو

أء أأجرى ِرْجليه ُشقوِق أغْسُل أضّره ولو الدواء. ظاهر على الما
ُلذنأيِن جاوز ما على المسُح يجوُز ول ِم الشعر، من ا أد حقيقًة الرأس من كونأه لع
ًا. ول ول أغْسُل ُيعاد حكم ْلق موضِع على والمسُح ال ِو الظفر وقطِع الح ذلك ونأح

أدث. لعدم الح

أنُن ِء)ِ  (سُإ ُوُضو ال

ُته، الوضوء. وفي سُإنن (وسُإننه)ِ: أي ّن في المسلوكُة الطريقُة وهي نأسخة: سُإ
ّق وجوب، ول افتراِض غير من الدين أيستِح ُلها و ُكها الثواب، فاِع أة وتار الملم

ّنُة ابُن والعتاب. قال أمام: «والّس ُه أب ما ال أظ ُة عليه عليها وا مع والسلم الصل
ًا». وفيه: أّن تركها أض أحيانأ أنن بع ْثبت لم مما الوضوء سُإ الصلة عليه أنأه أي

أكُه والسلم ً تر ِء، كالترتيب، أصل ِول ّية. وكذا والتياُمِن، وال الن
ُة)ِ بالكسر، أضّم. وكذا (البداء ُي ِبداية و ِرب» أنأها بالياء. وفي ال ْغ ّية، «الُم وهو عام

ُء ّلها البتدا ُلها وأعلها الله، باسإم (بالتسمية)ِ وأق أتين. وقال تكمي ْع ّن ابُن بال
ُظها ألِف عن المنقوُل الهمام: لف عليه الله صلى النبي عن وقيل الكرام الّس

ُد العظيم الله باسإم وسإلم ِلسإلم. انأتهى. وقد دين على لله والحم معمٌر روى ا
أر أنأس عن وقتادة ثابت، عن أظ عليه الله صلى الله رسإول أصحاُب قال: «نأ

ًا وسإلم ها ها وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: فقال يجدوا، فلم أوُضوء
ٌء، أع وسإلم عليه الله صلى النبّي فرأيُت ما أض أده و ِلنأاء في ي ثم الماء فيه الذي ا

ِباسإم قال: توّضؤا أء قال: فرأيُت الله، ِب ِبعه، بين ِمن يفوُر الما والقوُم أصا
ِهم. قال ِمن توّضؤا حتى أيتوّضؤن ِر ُتراهم ثابٌت: فقلت آِخ كانأوا؟ كم لنأس: 

ًا وأخرجه التسمية، في ما أصّح وقال: هذا البيهقّي سإبعين». رواه ِمن قال: نأحو
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أده، وابُن النسائي، ْن أزيمة، بُن بكر وأبو أم ْطني، ُخ ُق أر ّدا ِلمام»، في قاله وال «ا
ُه وقال ُد ّيد.  النووي: إسإنا ج

ُد وذهب أة أّن إلى أحم عن داود وأبو الحاكم روى لما الوضوء، في شرٌط التسمي
أة قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي أء ل لمن صل أ له، وُضو ول

أء ِر لم لمن ُوضو ُك ْذ أم أي أف عليه»، الله اسإ ّع وهو بالنأقطاع، داود أبي حديُث وُض
ِلرسإال ـ عندنأا ِة عدالة بعد كا ِتهم الروا أبي عن ماجه ابُن وروى أيضّر، ل ـ وثق
أء قال: «ل والسلم الصلة عليه أنأه سإعيد ِر لم لمن ُوضو ُك عليه»، الله اسإم أيذ
البيهقي. رواه وكذا

أب: بأّن ُأجي أد و كحديث: «ل والصحة، الجواز نأفُي ل والكمال، الفضيلة نأفُي المرا
أة ِر صل ِد لجا ِد»، في إل المسج ِلما المسج أوى و أنن أصحاُب أر الربعة» من «الّس

ِء قال وسإلم عليه الله صلى النبي أّن خلّد بن يحيى بن علي حديث للُمسي
أته: «إذا أت صل أرك كما فتوّضأ ُقم أم ّلُه». وليس أ ِء في ال أر الذي الوضو به الله أأم

أما ِل ًا: «من الدارقطني رواه التسميُة. و أر توّضأ مرفوع أك ُهر فإنأه الله اسإم وذ ْط أي
ُده أس ّله، ج ُكر ولم توّضأ ومن ك أم أيذ ُهْر لم الله اسإ ُع إل أيط الوضوء». موض

ْوُن الهمام: يجوُز ابُن مستحبة. قال أنأها «الهداية»: الصّح وفي ِه أك ِد أتن فيه مس
أف ُنأُه ويجوُز الحاديث، ضع أث كو ِر حدي ُفذ، بن المهاِج ْن صلى النبّي قال: «أتيُت ُق

ّلمت يتوضأ وهو وسإلم عليه الله ّد فلم عليه، فس أرغَ فلما علّي، أيُر لم قال: إنأه أف
ّد أن أيمنعني ماجه، وابُن داود، أبو ُوضوء». رواه غير على كنُت أنأي إل عليك أر

ّبان وابُن ِد مع قال: انأطلقُت نأافع عن داود أبو «صحيحه». وروى في ِح الله عب
أمر بن أضى فلما عباس، ابِن إلى حاجة في ُع أته أق أمّر أن حديثه من كان حاج قال: 

ّكة في وسإلم عليه الله صلى النبّي أكك من سِإ ِة سِإ أرج وقد المدين أو غائٍط من أخ
ْذ بوٍل أم إ ّل ّد فلم رجٌل، عليه سإ أم، عليه يُر أ ّنأه ثم السل أب إ أر أط بيده ض أح الحائ أس فم

أهُه ًا، وج أب ثم مسح أح ضربًة أضر أس ّفه، ثم المرفقين، إلى ذراعيه فم وقال: أك
ّد أن يمنعني لم «إنأه في وما طأهارة»، على أكن لم أنأي إل عليك أُر

أبل والسلم الصلة عليه «الصحيحين»: أنأه ِر نأحو ِمن أق أمل، بئ رجٌل فلقيه أج
ّلم ّد فلم عليه، فس ألى أأقبل حتى عليه أيُر أح الِجدار ع أس أم ّد ثم ويديه، وجهه ف أر
أم. فهذه عليه ٌة الحاديُث السل ِفر ِره عدم على متظا وسإلم عليه الله صلى ذك
أرة، غير على ُه ومقتضاه طأها ّول في انأتفاؤ أدث. عن الكائن الوضوء أ أح

أة أّن والجواُب أض ّققة، غيُر الُمعار ٍر كراهة لن متح متّممات من يكوُن ل ذك
أل ما كراهة أيستلزم ل الوضوء ِع ًا ُج ِر ِمن شرع ً تعالى الله ذك فذلك له، تكميل

ّذكُر ًا، الكامل للوضوء ضروري ال أض فل شرع ًا.  للختلف تعاُر قطع

ًا)ِ جّر ُرسْإغيه ِإلى يديه (وبغسِل أل ثلث أغْس أطفه بالباء ال أع بالتسمية، على و
أل هذا بأّن للتصريح أغْس ّنة ال ل ولذا كذلك، التسمية أّن كما به، البداءة باعتبار سُإ

ِلتيان يكون ٍد ا ًا الوضوء أثناء في منهما بواح ّنة. وأما إتيانأ التسمية تقديُم بالّس
ّين. والّرسْإغ بل فجائز اليد أغسل على المهملة، السين وسإكوِن الراء بّضم متع
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ْفِصُل فغين أم ِد بين الذي معجمة: ال والكّف. الساع
ّيد ولم أل ُيق أغس أل هذا لّن النسخ، بعض في النوم من بالسإتيقاِظ ال أغس ّنة ال سُإ
ًا، المستيقظ غير في ّلة لن أيض أغسل ِع ّنأه احتماُل وهي ال أق بيده أمّس أ أعرا
ٌة بدنأه ّبه في موجود ًا، المتن أءه أحكى أمْن ولّن أيض والسلم الصلة عليه وضو

ّدمه، أكى كان وإنأما ق أبه كان ما ُيح أته دأ ِم، سإائر في وعاد أص ل اليا ِئه خصو وضو
ّطألعهم أّن الظاهُر المنام. بل بعد الذي أكثر. كان النوم غير من وضوئه على ا

ُد وأّما ُدكم اسإتيقظ هريرة: «إذا أبي «الشيخين» عن حديث في به التقي من أح
ْغِمْس فل نأومه أده أي ِلنأاء في ي ألها، حتى ا ّنأه أيغِس أتْت أين يدري ل فإ ُده»، با ولفُظ ي

ًا»، يغسلها مسلم: «حتى حسان: «فل بن هشام حديث من البّزار ولفُظ ثلث
أسّن أده يغم أغَ حتى أطأهوره في ي ِر ًا»، عليها ُيف ًا ثلث ّكد هكذا وهو الثقيلة، بالنون مؤ

ِم في أظ ِة» وُمع أم فلّن أصحابنا؛ كتِب «الهداي ّه ِة تو ِد نأجاسإ من يكوُن الي
ًا. المستيقظ غالب

أة وعن أد حنبل بن وأحمد الزبير بن عرو على يجُب الظاهري: أنأه وداو
ِم من المستيقظ أبي مذهُب الحديث. قيل: وهو لظاهر اليدين أغْسُل الليل نأو

والحسن. عمر وابن هريرة
أغسُل هذا «الكفاية»: ينوُب وفي أغسِل عن المسنوُن ال ِة المفروض، ال كالفاتح

ّلى لو فيما المفروضة القراءة عن وتنوُب الصلة، في واجبٌة أرها.  أيقرأ ولم ص غي

ِة، على (والّسواِك)ِ قيل: عطٌف أهُر البداي ًا مجروٌر أنأه والظ التسمية، على عطف
ّنة أن على ليدّل ّوله. وقد في اسإتعماله الّس ّله بأّن صّرحوا أ المضمضة. قبل مح
أدهم ولعّل به أصّرح كما يده، أغسل على تقديُمه يجوُز إذ وقته، آِخُر أنأه مرا

ُد وهو للسإتياك، اسإٌم السين، بكسر هو بعُضهم. ثم ألق وقد هنا، المرا على ُيط
ُعود ّدُر به، ُيستاُك الذي ال ُله. أي مضاٌف، فيق اسإتعما
ّنًة كان وإنأما ّق أْن والسلم: «لول الصلة عليه لقوله سُإ ُتهم أّمتي على أُش لمر

في النسائي وعند الستة، صلة» رواه كّل صلة» أو: «مع كّل عند بالّسواِك
أد الحاكم، «صحيحه» وصّححها في ُخزيمة ابُن ورواها وضوء»، كّل رواية: «عن

ّي وذكرها ًا. البخار تعليق
ُتهم ًا، والمعنى: لمر ّ وجوب أرهم فقد وإل ّنة. وروى أم أنأه عائشة عن داود أبو سُإ

ُد ل والسلم: «كان الصلة عليه ُق أك إل فيستيقظ نأهار أو ليٍل ِمن أيْر ّو أن قبل تس
ٌة والسلم الصلة عليه أحمد» أنأه «مسند في يتوّضأ». وورد بسواٍك قال: «صل

ًة سإبعين ِمن أفضُل مستحبات من أنأه الهمام ابُن سِإواك». واختار بغير صل
الوضوء.
ًا يكون أْن وينبغي ّين ألظ في ل ِلصبع ِغ ًا الّشبر، وطأوِل ا أل مستوي أقد، قلي ُع من ال

أع ليكون الُمّرة، الشجار أك للطعام. وأْن وأهنأ للصدر، وأنأقى للبلغم، أقط أيستا
ًا به ً أعْرض ُطأول أض أي و أحدهما على اقتصر ولو الفم، طأوُل وهو السإناِن، أعْر

ُطولً، أيستاك ف ًا وقيل:  أيستاُك ل أعرض ِعه طأولً. و ِه عند بأصاب عدم أو عدم
ِزي الصلة عليه لقوله أسإنانأه ُيج ُع»، الّسواِك ِمن والسلم: « رواه الصاب

ِلفة، بألفاظ أنأس عن البيهقي عنها الله رضي عائشة عن الطبرانأي وروى مخت
ُه أيذهُب الرجُل الله، رسإول قالت: قلُت: يا قلُت: قال: «نأعم»، أيستاُك؟ ُفو

ُع؟ كيف ُيدِخُل أيصن أعُه قال: « فيه». في إصب
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ّلق فمه)ِ برفعه (وغسُل ٍه)ِ متع أرفات بثلِث (كأنأفه)ِ أي به (بميا ل منهما، لكّل أغ
ألى ومالك الشافعي قال كما لها بثلٍث أي ِلما الصحيح، ع ِو الصلة عليه «أنأه ُر

أث واسإتنشق مضمض والسلم واحدة». أغرفة من مرات ثل
الله رسإول اليامّي: أن أعْمرو بن كعب إلى بسنده الطبرانأي رواه ما أصريُح ولنا

ًا، فمضمض توضأ وسإلم عليه الله صلى ًا، واسإتنشق ثلث ٍة لكّل يأخذ ثلث واحد
ًء ًا، ما أل جديد أهُه، وغس ّدم من بيديه وأومأ هكذا قال رأسإه أمسح فلما وج ُمق

أبل ِمن عنقه أسإفل إلى بهما أبلغ حتى رأسِإه داود وأبو الطبرانأي قفاه. وروى ِق
ّده: أّن عن أبيه عن مصّرف بن طألحة عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ج

ًا، واسإتنشق فمضمض توّضأ ٍة لكّل يأخذ ثلث ًء مر ًا. ما جديد
ُق ّلها: أّن الروايات صحة بعد التوفيِق وتحقي ّ ك أوى ُكل بينهما منافاة ول رأى، ما أر

ّنة، أصل حصوِل في الفضيلة. زيادة في الخلُف وإنأما الّس
أب والسلم الصلة عليه والحاِصُل: أنأه أظ في والسإتنشاق المضمضة على وا

ْذ اليام، غالب أثُر إ ِة أك ً والسلم الصلة عليه وضوئه ُحكا ً قول اثنان وهم ـ وفعل
ًا وعشرون أضهم أّن إل عليهما، أنأّصوا ـ الصحابة من نأفر أدد ذكر عن سإكت بع أع ال

أر فيهما، أك ُد وهو وبعُضهم مرة، واسإتنشق مضمض أنأه بعُضهم وذ زيد بن الله عب
ًا واسإتنثر واسإتنشق وفيه: «مضمض فعلً، حكاه عاصم بن أرفاٍت» بثلِث ثلث أغ

أح أس أل رأسإه وفيه: «فم ًة وأدبر بهما فأقب أر واحدة». روى مر عنه. الستُة الخي
أم بسطنا وقد الِمشكاة». شرح «الِمرقاة في المرام هذا على الكل
ألِقيط والسلم الصلة عليه لقوله فمستحبٌة، فيهما للمفطر المبالغُة وأّما بن ل

ِبغ أرة: «أسإ ِب أء، أص ّلْل الوضو أخ ِلغ الصابع، بين و تكون أن إل السإتنشاق في وبا
ًا» رواه ّطان ابُن الربعة». وروى «السنن أصحاُب صائم ٍد الق صحيح: بسن

ْغ ِل والسإتنشاق».  المضمضة في «وبا

ّد أح ُء يصل أن فيه الفم. والمبالغُة جميع اسإتيعاُب المضمضة و رأس إلى الما
الحلق.

ّد أح ُء يصل أن السإتنشاق و ِرن. والمبالغُة إلى الما أز أن فيه الما ِو أن، ُيجا ِر الما
ّد الراء: ما بكسر وهو أيفعُل النأف. وفي من اشت ً «المحيط»:  أن كل ِم

ِة أيستنشق بيمينه، والسإتنشاِق المضمض أيستنشق أنأه والصحيُح ِبيساره، وقيل: 
أيستنثر بيمينه، بيساره. و

ُد وقال (في والسإتنشاق المضمضة بوجوِب عنه الروايتين أقوى في أحم
الله صلى الله رسإول قال: أمر هريرة أبي عن الدارقطني روى لما الوضوء

ّنُف: إنأما وقال والسإتنشاق)ِ. هذا، بالمضمضمة وسإلم عليه ٍه المص قلُت: بميا
ٍه التثليث المسنون أّن على ليدّل ثلثة، الجمع أقّل لّن انأتهى. وذلك جديدة، بميا
أء ل لكن ِء في خفا أرفاٍت فلو التجديد، على الدللة خفا أغ أل قال: ب ٍه بد قوله: بميا
ًا لكان أكر. بما مشعر أذ

أم ّد أل وق ّنة. وِمن تقديمه لن الفم أغس المضمضة بين الفصل على الدليِل سُإ
أصّرف بن طألحة عن داود أبو رواه ما والسإتنشاق ّده: «أنأه عن أبيه عن ُم رأى ج

أل ْفِصُل وسإلم عليه الله صلى الله رسإو والسإتنشاق». وسإكت المضمضة بين أي
ّد في داود أبو روى لكن حسن، حديٌث فهو المنذري، عنه عن ذلك «سإننه» ض
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أف علّي: «أنأه أص أء و مع فتمضمض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وضو
ٍء السإتنشاق ّول فإّن الجواز، بياِن على واحد» فمحموٌل بما ل كما أولى ال

يخفى. 

ِة)ِ بالرفع (وتخليُل ًا، اللحي عثمان: «أن عن ماجه وابُن الترمذي روى لما أيض
ّلُل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أخ أته». ولفُظ ُي الترمذي: «توّضأ لحي
ّلل أته»، وخ أسٌن لحي ّبان ابُن وصّححه صحيح، وقال: ح الترمذي وقال والحاكم، ِح

ُد الكبير»: قال «ِعلله في شيء ـ: أصّح البخاري يعني ـ إسإماعيل بن محم
ُد وله انأتهى. فكيف أحسن حديٌث وهو عثمان، حديُث عندي ِه حديث من شوا
ٍر ُته وابن والترمذي الحاكم رواها كما وأنأس؟ عّما الصلة عليه ماجه: «رأي

ّلُل والسلم أته». وحديُث ُيخ توّضأ إذا والسلم الصلة عليه قال: «كان أنأس لحي
ّلل ُوه، أيوب أبي وحديُث ماجه، وابن البزار لحيته» رواه خ ماجه. ابُن رواه نأح

أبعه ُيدِخل أْن تخليلها وكيفيُة أوى لما فوقها ما إلى لحيته أسإفل من أصا داود أبو أر
أذ توّضأ إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «كان أنأس عن أخ ًا أأ ّف ٍء من ك ما

ألُه ِه تحت فأدخ ِك أن ّلل أح أمرنأي وقال: بهذا لحيته به فخ أت أ أك وكذا عنه، ربي» وسإ
عليه الله صلى الله رسإول على عباس: دخلُت ابن حديُث المنذري. ويؤيده

أل وقال يتوّضأ، وهو وسإلم ّل أته، فيه: فخ ّطهور؟ هكذا الله رسإول فقلْت: يا لحي ال
أمرنأي قال: «هكذا ّبي». رواه أ أوى في الطبرانأي ر أر ًا «الوسإط». و أث أيض حدي

أث ُأمامة أبي ْوفى. وفي أبي بن الله عبد وحدي ِء أبي حديِث أ أم وحديِث الدردا
ألمة: كان ّلل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل توّضأ إذا أسإ أته. وروى خ البّزاُر لحي

ْكرة: أنأه أبي عن ّلل توّضأ والسلم الصلة عليه أب أته. وروى وخ ّي ابُن لحي ِد عن أع
أر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول توّضأ جابر: أنأه ٍة غي أث ول مّرتيِن ول مر ثل

ُته مّراٍت، ّلُل فرأي أته يخ الُمْشِط. أسإنان كأنأها بأصابعه لحي
ُد الحاديُث فهذه ّي أل تؤ ّنة، اللحية تخليل يوسإف: إّن أبي قو حنيفة أبا أّن إل سُإ

ُبت يقول: لم ْث ُد بل المواظبُة، منها أي ٍذ في إل الفعِل مجّر ّطرق، من شذو فكان ال
ًا ّب ّنة.  ل ُمستح سُإ

أما والرجلين، اليدين أصابِع وتخليُل (والصابِع)ِ أي ّدم ِل أما ألِقيط، حديث من تق ِل و
عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن وحّسنه الترمذي روى

أت «إذا وسإلم ْأ ّلْل توّض أع فخ يكون الصابع ورجليك». وتخليُل يديك أصاب
ألى بالتشبيك، ألو أعل أن وا أن أيْج ّفه باطأ ُيمنى ك ُيسرى، ظهر على ال أن ال ْط أب ّفه و ك

ُيسرى ُيمنى. وروى ظهر على ال ُد ال ِرد «مسنده» عن في أحم ّداد بن الُمْستو ش
عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيُت وسإلم عليه الله صلى النبي صاحِب
ّلل توّضأ إذا وسإلم أع يخ ِره. رجليه أصاب أص ْن ِبِخ
ِلها: أن وكيفيُة أده يضع تخلي ُيسرى ي ُيمنى رجله أسإفِل في ال أل ال ُيدِخ أرها و أص ْن ِخ

ًا الصابع، بين ِدء ِه ِمن ُمبت ِر ُيمنى ِخنص ًا ال ِره إلى منتهي أص إذا اليسرى. وهذا ِخن
أل أص ُء و أل الما تخليلها فإّن ُمنضّمًة، كانأت بأْن يصل لم إذا وأّما الصابع، داخ

ّللوا الدارقطني في ورد فقد واجب، أخ ًا: « ِعكم، مرفوع ِب ّللها ل (بين)ِ أصا الله ُيخ
أمْن القيامة». وفي يوم بالنار ّلل لم الطبرانأي: « أعه ُيخ ّللها بالماء أصاب الله خ
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ّنار أم بال الِقيامة». يو
أثُل ابُن وقال ُهمام: أم حديث الربعة» من «السنن في ما التخليل أحاديث ال
أرة بن ألِقيط ِب أت «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أص ِبغ توّضأ فأسْإ

ّلْل الوضوء، أسٌن قال الصابع»، بين وخ أوى الترمذي: ح أر ماجه وابُن هو صحيح. و
أت والسلم: «إذا الصلة عليه قال عباس ابن عن ْأ ّلل توّض أع فخ يديك أصاب

أسٌن ورجليك»، غريب.  وقال: ح

أغْسل)ِ أي (وتثليُث تخليل على عطٌف والرجلين، واليدين، الوجه، أغْسِل ال
ّنًة كان اللحية. وإنأما أما سُإ حديث من ماجه وابن والنسائي، داود، أبو روى ِل

أعيب، بن أعْمرو ّده: أّن عن أبيه، عن ُش ً أج أتى رجل وسإلم عليه الله صلى النبّي أ
ّطهوُر؟ كيف الله رسإول فقال: يا أدعا ال ٍء ف ٍء في بما أسل إنأا أغ ّفيه ف ًا، ك أر ثلث أك فذ

أة ًا الوضوء صف ًا ثلث ّ ثلث أس، إل ُء قال: «هكذا ثم الرأ أمْن الوضو أد ف أو هذا على زا
أقص ألم أسإاء فقد أنأ أظ ألم» أو: « أظ ِة وأسإاء». وفي و ّدى ماجه: «فقد ابن رواي أع أت

ألم»، أظ ّدى أسإاء وللنسائي: «فقد و ألم». وهذا وتع أظ أو الثلث على زاد إذا و
أقص ًا عنه أنأ ّنة أّن معتقد ِة زاد لو أّما هذا، الّس أص أو الشّك، عند القلب لطمأنأين أق نأ

ٍة أس فل لحاج ًا والسلم الصلة عليه توّضأ إذ به، بأ ًا، ثلث مّرتين، ومّرتين ثلث
ًة ًة. ومّر مّر

ِهُم العبارة وظاهُر ً أّن ُتو ّنة، الثلث المّرات من ُكل ألى أن منه المراد لكن سُإ ُلو ا
أة ركٌن، أة والثانأي ّنة. وهذا والثالث ْفل، والثالثُة سإنٌة، الصحيح. وقيل: الثانأيُة هو سُإ أنأ

ًا توّضأ وقيل: إذا وقيل: بعكسه، ًا ثلث ٌد وهذا فرض، فالثلث ثلث ًا. بعي جد
ُبه الرأس)ِ أي كّل (ومسُح أما اسإتيعا ِل ّدم (مّرة)ِ  بن زيد بن الله عبد عن تق
أما عاصم، ِل أكت و ُع ح ّي أب ٍذ بنُت الّر ّو أع وسإلم عليه الله صلى النبّي رأت أنأها ُم
أح يتوّضأ، أس أسإه قالْت: فم أل ما رأ أب أر، وما منه أق ِه، أدب أغي ْد ُذنأيه وُص ُأ ًة و واحدة، مّر

أما ِل ِوي و أح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أّن ُر أس أسإه م أل بيديه، رأ بهما فأقب
أأ وأدبر، ّدم بد أب ُثم رأسإه، بُمق أه ّدهما ثم قفاه، إلى بهما ذ إلى رجع حتى أر

أسل ثم منه، بدأ الذي المكاِن الترمذي.  رجليه. رواه أغ

أع المسح: أن كيفية في والظهُر ِه أيض ّفي أعه ك ِم على وأصاب ّد ّدها رأسإه مق إلى ويُم
ٍه على قفاه أس، يستوعُب وج أسح ثم الرأ ُء يكوُن أذنأيه. ول بإصبعيه يم الما

ً أب لن بهذا، مستعمل ٍء السإتيعا أح ولن الطريق، بهذا إل يكون ل واحد بما مس
ٍء إل ذلك يكوُن ول الرأس، بماء الذنأين أح بما أس إلى أيحتاج ل ولنأه الرأس، به أم
ُلذن الرأس، أجزاء من جزء لكل الماء تجديد ًا لكونأه أولى فا ذكره كذا له، تبع

ِوي بما أوفق لنأه الهمام ابُن واختاره الكنز»، «شرح في الصلة عليه عنه ُر
والسلم.

ُيستحّب صاحُب وقال أع أن السإتيعاب في «المحيط»:  ٍة كّل ِمن يض من واحد
أث اليدين ّدم على أصابع ثل ُع ول ـ رأسإه مق ِلبهام يض ّبابة ا أي ـ والس ُيجاف ّفيه، و ك

ّدهما أيُم أفا، إلى و أق أضع ثم ال ّفيه أي ّدهما رأسِإه مؤّخر على ك أيُم ّدمه، إلى و ثم مق
أسح أر أيْم أح بإبهام، ُأذٍن كّل ظاه أيمِس أنهما و ّبحة. باطأ أس بُم
ً كّرر «السإرار»: إْن وفي ًا إقبال ًة وإدبار ِر ُأخرى بعد مّر ٍء بغي يكن لم جديد ما
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أفر وقد بأس. هذا، فيه أد وتكاثر، توا ُق يتواتر أأن كا ّطر المسِح على الصحيحُة ال
ًة واحدة. مّر

ّنُة وقال أما التثليُث، الرأس مسح في الشافعي: الّس عثمان مسلم: أّن روى ِل
ّفان بن أقاعد توّضأ عنه الله رضي ع أم ِريكم وقال: أل ـ أموِضع وهو ـ بال ُوضوء ُأ

ًا توّضأ ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل ًا. قال ثلث هذا البيهقي: على ثلث
أد الحديِث أم ُة، عنه الثابتُة المسح. والرواياُت تكرير في الشافعّي اعت المفّسر

أر أّن على تدّل ّنأه العضاء، من الرأس عدا فيما وقع التكرا أح وأ أس ًة برأسإه م مر
واحدة.

علقمة، بن خالد عن حنيفة، أبي عن يوسإف، أبي عن الدارقطني رواه ما وأّما
ِد عن ْب ٍر، أع ْي أل توّضأ وجهه: أنأه الله كّرم علّي عن أخ أس ًا، يديه فغ أح ثلث أس وفيه: م

أسإُه ًا، رأ أل، ثلث أس ًا، رجليه وغ ِء إلى أينظر أن أحّب قال: من ثم ثلث رسإول وضو
ً وسإلم عليه الله صلى الله عن حنيفة أبو رواه فهكذا هذا، إلى فلينظر كامل
ِد عن علقمة، بن خالد ْير، عب الثقات: من جماعٌة خالفه لكن علي، عن أخ

أشريك، الثوري، كسفيان أح وغيرهم، والشعبي و أس ًة. برأسإه وقالوا: م مر
ِلسي: أّن داود أبي طأريق «مسنده» من في البّزاُر روى نأعم، ّطيا ًا ال ّي توّضأ عل
أل الّرْحبة في أس ّفيه فغ ًا، ك ًا، مضمض ثم ثلث ًا، واسإتنثر ثلث أل ثلث أس ًا، وجهه وغ ثلث

ِه ِذراعي ًا، و أح ثلث أس أسإه وم ًا، رأ أل ثلث أس ًا الكعبين إلى رجليه وغ ًا، ثلث قال: ثم ثلث
أيكم أن أحببت إنأي فهذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُطأهوُر كان كيف ُأر

ِة دليُل وكذا الشافعّي دليُل أسِن رواي ولكن حنيفة، أبي عن المسِح تثليِث في الح
ٍء ٍد بما الشاميين». والجواُب «مسند كتاب في علي عن الطبرانأي رواه كما واح

ِة ُرجحاُن ِد رواي ِلفرا ُلُه أو التثليث، على ا أوحمُل السإتيعاب، تحقيق على حْم
أد ّد ِة على المياه تع ّل ّلة ق ِب ِدها، أو ال ّنًة لتكون ل أنأفا البيهقي: مستمرة. وقال سُإ
أي وقد ِو ٍه من ُر ٍة)ِ عن أوُج ّفاظ خلِف مع أنأه إل المسح، تكراُر عثمان (غريب الُح

العلم. أهل عند بُحّجة ليس
أمْسُحهما (والذنأيِن)ِ أي ِه)ِ أي و ِئ أما ِب الرأس. مسِح بماء (

ٍء والشافعي مالك وقال أما جديد، وأحمد: بما ّبان حديِث من الحاكُم روى ِل ابن أح
ّدثه، أباه أّن واسإع، أد سإمع أنأه ح أل رأى يذكر: أنأه زيد بن الله عب صلى الله رسإو

أذ يتوّضأ وسإلم عليه الله أخ ًء ُلذنأيه فأ أف ما ِء خل أذ الذي الما أخ لرأسإه.  أ

ًا: ما ولنا ّبان، ابُن رواه صريح قال: أنأه عباس ابن عن والحاكم ُخزيمة، وابُن ِح
ُوضوء أخبركم أل أرف وفيه: ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ب أغرفًة: أغ

أح أس أسإه بها فم ُذنأيه. ودللًة: ما رأ ٍد ماجه ابُن رواه وأ ِإسإنا الله عبد عن صحيح ب
ٍد والدارقطنّي زيد، بن عليه الله صلى النبي عباس: أّن ابِن عن صحيح بإسإنا

ما والسلم الصلة عليه فإنأه ُحكُمهما، أي الرأس»، ِمن قال: «الذنأاِن وسإلم
أث ْلقة، لبيان ُبع أمل الِخ ُيح ّدم ما ف ِد على تق ّلة أنأفا ِب ًا ال ّلة. وروى بين توفيق ابن الد
ٍد ماجه أح والسلم الصلة عليه عباس: أنأه ابن عن صحيح بإسإنا أس أذنأيه م

ّبابتين فأدخلهما أف الس أح أذنأيه، ظاهر إلى إبهاميه وخال أس أرهما فم أنهما. ظاه وباطأ
ِللمام» عن في الشيخ صّرح وقد عليه الله صلى الله رسإول أّن ُأمامة أبي «ا

ُلذنأاِن وسإلم أسُح وكان الرأس من قال: «ا ْيِن» وقال يْم أق ْأ ماجه، ابُن أخرجه الم
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حسن. حديٌث وهو

ّيُة)ِ وهي: أن أد (والن أص ُء، بالقلب ُيق ُع أو الوضو أدث، رف ٌة أو الح إل تصّح ل عباد
بالطهارة.

ّيُة والشافعي مالك وقال الصلة عليه لقوله الوضوء، في أفْرٌض وأحمد: الن
بالنيات». العمال والسلم: «إنأما

ّلم لم والسلم الصلة عليه أنأه ولنا أل ُيع أة، الوضوء عن سإأله الذي الرج ّي ولّن الن
ّية إلى أيفتقر فل للصلة شرٌط الوضوء ُد شروطأها، كسائر الن بالعماِل فالمرا

ًا ُتعتبر المباحاِت فإّن العباداُت، ّية، بل شرع ِر والنكاح، كالطلق، نأ وسإائ
ُد بل المعاملت، ّلق ما دون المستقلُة، الطاعاُت بها المرا الشرائط من بها يتع

ِة من كالوسإيلة هي التي ِر الثوب، طأهار ْت أسإ ِة العورة، و ّيُة الِقبلة، ومعرف فيها فالن
ّيُر المثوبة، ُتوجُب ُتص أل و ّدعى فمن عبادة، العم أط أّن ا ٌء الشر ٌة، هو وضو عباد
البياُن.  فعليه

ُة ُق إنأما الخلف وصور ّق ِو في أيتح أخل أمْن نأح ًا الماء أد ًا أو مدفوع ِد مختار لقص
ِد أو التبّرد، ِد مجّر ِة قص أسإخ، إزال ِد أو الو الضوء. تعليم مجّر

أنن مبدأ في إّما النية محّل ثم ّول في أو الوضوء، سُإ ّول فرائضه، أ أكمُل وال
ألى لكن وأفضل، فتأّمل. الوجه، أغْسل إلى أيستديمها أن الو

المفروضة. الوضوء أعضاء بين (والترتيُب)ِ أي
أفْرٌض والشافعي مالك وقال ُتم تعالى: {إذا لقوله وأحمد:  الصلة إلى ُقْم

ُلوا أهكم}، فاغِس أل فإّن وجو ّتب فيها الوجه أغْس فيجُب ِبالصلة، القيام على مر
ْذ الباقي، في الترتيُب أفْصل. قائل ل إ بال
أب ُأجي ِتّم ل بأنأه و ُء كانأت إذا إل السإتدلُل هذا ي ُدّل الجزائيُة الفا تعقيب على ت

ِء مضمون أن الجزا ُدّل تراٍخ، غير من الشرط مضمو ِم وجوِب على وت ما تقدي
أدها أف ما على بع ِط ّنأنا ممنوع، وكلهما بالواو، عليه ُع أة ل بأْن نأقطع ل في دلل
ِدي تعالى: {إذا قوله ْوا الجمعة يوم من للصلوة ُنأو أع أذُروا ا ذكر إلى فاسإ و

ْيع}، أب أب السعي وجوِب على ال السعي تقديم وجوِب وعلى تراٍخ، بل النداء عقي
ِة البيع. فمعنى ترك على ُلوا آي أة ول العضاء، هذه الوضوء: فاغِس على فيه دلل

ِتيبها أت قولك: إذا نأظير على فهو الداء، في تر أق دخل ِر السو ًا لنا فاشت ُخبز
ًا، ُد كان حيث ولحم أب الُمفا أر ما بشراء الدخوِل إعقا ِك أعْم، كيف ُذ أقع. نأ لو أو
ِدّل ُت ِته اسإ ِب أظ ِه والسلم الصلة عليه بموا ِت لكان الترتيب ُمراعاة على ومداوم

ألى يخفى. ل كما أو

ُء)ِ بكسر ِول أل وهو: أن الواو: المتابعُة، (وال أو أيغِس ّول جفاِف قبل الثانأي العض ال
أماِن في ِر بعمٍل بينهما أيشتغل ل الهواء. وقيل: أْن اعتداِل ز ُق ما غي ّل يتع

أرطأه أش ْلُك مالٌك، بالوضوء. و ّد ِة كذلك وال  وسإلم عليه الله صلى النبي لمواظب

ّية على تدّل أنأها والجواُب أفْرضية، دون الّسن أر تعالى الله لن ال أم أغْسل أ بال
ًا ِد عن مطلق ِء قي ِول ْلِك ال ّد ِعيد أدقيِق ابُن روى قد وال ِلمام» عن كتابه في ال «ا

أنأا إذا علّي أتغاُر أهلي إّن الله، رسإول قال: قلُت: يا عوف بن الرحمن عبد
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ِطأئُت ّي، و ِر أن قال: «وِمّم أجوا ألْم أبِل قلُت: ِمن ذلك»؟ أيع ُغسل، ِق قال: «فإذا ال
ْغِسل منك ذلك كان أسإك فا ِإذا أهلك، عند رأ أرت ف أض ُة أح ْغِسل الصل أر فا سإائ

ِدك». فهذا أدم ُيفيد جس ِولء اشتراط ع ُغسل، في ال كذلك. الوضوء ففي ال

ِء)ِ (مستحبات الوضو
ّبه)ِ أي أح ِء: (التياُمُن)ِ أي (وُمست ُء الوضو اليدين أغسل في باليمين البتدا

والرجلين.
ًا والسلم الصلة عليه فعله والمستحّب: ما ًا، وتركه أحيانأ ّنة أنأه فالصّح أحيانأ سُإ

الله صلى ولقوله والسلم، الصلة عليه «التحفة» لمواظبته في به أصّرح كما
وابن ماجه، وابن داود، أبو بميامنكم» رواه فابدؤا توّضأتم «إذا وسإلم عليه

ّبان وابن ُخزيمة، ِلمام»: وهو في «صحيحيهما». قال في ِح ُيصّحح. بأن جدير «ا
ٍد وغيُر أكى ممن واح ُيمنى بتقديم أصّرحوا والسلم الصلة عليه وضوءه أح على ال

ُيسرى وضوءه أيحكون إنأما لنأهم المواظبة، ُيفيد وذلك والرجلين، اليدين من ال
ُبه هو الذي ُته، دأ ّنة، فيكون وعاد أما سُإ ِل عن والربعُة ومسلم البخاري روى و

ُيحّب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عنها الله رضي عائشة
أن ُهوره، في حتى شيء، كل في التياُم ِله، ُطأ ّع أن أت ِه، و ِل أرّج أت ِه و ِنأ ّله». وشأ ك

ّطهوُر: بضم ُلبُس الجمهور، عند الطاء وال ّعل:  أن ّت والترّجُل: تسريُح النعلين، وال
الشعر. 

أمْسُح ّنة، الرقبة)ِ وقيل: إنأه (و ِر الشافعية بعِض اختياُر وهو سُإ ِء وأكث كما العلما
أما الحنفية، كتب «الخلصة» من في أبيد أبو روى ِل ِم عن القاسإُم، ُع بن القاسإ
أسح قال: «من طألحة بن موسإى عن الرحمن، عبد ِه مع قفاه أم أي رأسِإ من ُوق

ُغّل». والحديُث ًا لكنه موقوف ال ّويه بالرأي، يقال ل مثله لّن مرفوع، حكم ُيق و
أي ما ِو ًا ُر أند في مرفوع ْوس» من «ُمس أد أمر، ابن حديث الِفر سإنده لكن ُع

ّنأا على العمال، فضائل في به ُيعمل الضعيف أن على التفاق أّن إل ضعيف، أ
ْينا أو بيديه وأومأ توّضأ وسإلم عليه الله صلى اليامّي: «أنأه أعْمرو بن كعب عن أر
ّدم من ِه أسإفِل إلى بهما بلغ حتى رأسإه مق أبل من عنق ُقوم قفاه». ومْسُح ِق الُحل

«الظهيرية». في كما بدعٌة

ِء)ِ (آداب الوضو
ّلم ل الوضوء: أْن آداب ومن أل الناس، بكلم فيه أيتك أيستقب أن ول القبلة، و أيستعي

القدرة. عند بغيره
أبري: ل وعن أو أة عليه لنأه الخادم، بصّب بأس ال أصّب كان والسلم الصل ُء ُي الما

ُأ أيقر أة عليه. و أة الدعي الله صلى عنه ورد والتابعين. وقد الصحابة عن المأثور
ٍد ِمن منكم «ما وسإلم عليه ُغ أيتوّضأ أح ِب ُيس أء ف إله ل أْن يقوُل: أشهد ثم الوضو

ًا وأّن الله إل ُده محمد ُله، عب أحْت إل ورسإو ِت ِة أبواُب له ُف ّن ْدخلها الثمانأيُة الج من أي
ّي ّوابين، من اجعلني الترمذي: «اللهم وزاد مسلم شاء» رواه باٍب أ واجعلني الت
أحّب من ُيست ّهرين». و ّلي أن المتط والسلم: الصلة عليه لقوله بعده ركعتين ُيص
ٍم ِمن «ما ُيحسن أيتوّضأ مسل ّلي يقوُم ثم وضوءه ف ُيص ِبُل ركعتين ف ِهما ُيق ْي أل ع

ِه ِب ِه بقل ِه أبْت إل ووج ّنُة» رواه له وج مسلم. الج

ِء)ِ  (مكروهات الوضو
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ِلسإراُف أره: ا ُيك ٍد والسلم الصلة عليه لقوله الماء في و وهو به أمّر لّما لسع
أرُف هذا يتوضأ: «ما ِء سإعد؟» فقال: أفي يا الّس أرٌف؟ الوضو قال: «نأعم، أسإ

أت وإْن ٍر على كن ماجه. وابن أحمد جار» رواه نأه
(فروع)ِ

أشّك ومن أل وضوئه أعضاء بعض في الفروع:  ْب أل الفراغَ، أق أع إْن فيه شّك ما ف
ّول كان ّ أشّك، أ ًا. ولو فل بعده أشّك وإْن عليه، فل وإل ِء في أشّك مطلق أو الوضو

أدِث، أن الح ّق أتي أق و ْب أنى سإ أب ِدهما:  ّ السابق، على أح أد أْن إل ّي اللحق. يتأ

ِء)ِ (نأواقض الوضو
ِقُضُه)ِ أي ِطُل (ونأا ِء ُمب ِرُجه الوضو ِة من فيه مطلوب هو عما وُمْخ الصلة اسإتباح

ِوها، ً وضوؤه كان سإواء ونأح ًا: (ما أو كامل أرج)ِ أي نأاقص أهر أخ ًا، أو حقيقًة أظ حكم
ُقُض فل ْن أصبة إلى النازُل البوُل أي ُقُض أصلً، ظهوره لعدم الذكر، أق ْن أي البوُل و

ْلفة إلى النازُل ُق ًا. وإنأما لظهوره ال تحت ما إلى الماء إيصاُل يجب لم حكم
ْلفة ُق ُغْسل في ال الدارقطني روى ذلك. وقد في للحرج المشايخ بعض عند ال

ُء والسلم الصلة عليه عنه عباس ابن عن أرج مما قال: «الوضو مما وليس أخ
أخل». وقيل: هذا أخلْت فلو عنه الله رضي علي قوِل وقيل: ِمن موقوف، أد ْد أأ

أقض، فيه إصبعها أما ل أنأ أخل، ِل ٍة إل أتْخُرج ل لنأها بل أد ّل ِب ُد وكذا معها، ِب ُعو في ال
ُبر ّد ِة ال أقن وغيرها. كالِمْح
ًا أحدهما، من السبيلين)ِ أي (من أر أو كان معتاد ِد معتاد، غي ّدو أصى، كال أح وال

أدٌل هو الذي التيمم في تعالى لقوله ٌد جاء الوضوء: {أو عن ب من منكم أح
ِفُض المطمئّن المكان وهو الغائط}، أل من والمنخ ُتعِم أدث في الرض. واسإ الح

ًا، ِه في لنأه مجاز ِل أضى مث ْق ًا. ُي ِتر أت ُمس
ُقُض مالك: ل وقال ْن ُد، أي ّدو ُة، ال ُوها والسإتحاضة، والحصا ألِس من ونأح بوٍل، أسإ

ّنى تعالى الله لّن ريح، انأفلِت أو بطٍن، وانأطلِق وهي الحاجة، عن بالغائط ك
المعتادة. 

ِله ِمن صّح ما ولنا أضُة الصلة عليه قو كّل لوقِت تتوّضأ والسلم: «الُمستحا
صلة».

ُبِل ِمن الخارجُة قيل: الريُح فإْن ِر المرأة ُق أك أذ ِد من خارجٌة الرجل و السبيلين، أح
أسْت أب بناقضة؟ ولي أسْت وتحّرك، انأجذاٌب أي اختلٌج ذلك بأّن ُأِجي بريٍح ولي
أم، ولو خارجة، ّل ِتنة، أتْخرُج ل ولهذا النجاسإة، محّل عن بمنبعثة فليسْت سُإ ُمن
أشاء، فصارت ّ كالُج ًة كانأت إذا المرأة أّن إل ْفضا ُء، لها ُيستحّب ُم لحتمال الوضو
ِرها، مِن خروجها ُب ِوي أنأه على ُد ُبِل ِمن الخارجة الريح محمد: أّن عن ُر أأة ُق المر
أدٌث، ًا ح ُبرها. على قياسإ ُد

ما وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قيل «الهداية»: أنأه صاحُب ذكره ما وأّما
أدُث؟ ِرُف السبيلين. فل من أيْخُرج قال: ما الح أعْم، له أع الدارقطني روى أصلً. نأ

ُء عباس ابن عن ًا: «الوضو شعبة في أّن إل دخل»، مما وليس خرج مما مرفوع
ًا ـ الراوي عباس ابِن مولى ـ موقوف أنأه والصّح وتضعيفه، توثيقه في اختلف

ِوي منصور. وقال بن سإعيد ذكره كما عباس ابن على ًا البيهقي: وُر عن أيض
أي ِله. ِمن عل قو
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أدُث فإن ًا يكون فل الوضوء، أشْرط قيل: الح أب نأاقض ُأِجي ِقٌض بأنأه له.  أما نأا كان، ِل
أشْرٌط أما و يكون. ِل

ُقض ل المنّي أّن الشافعي مذهِب ِمن الصّح ثم ْن أب وإْن الوضوء، أي أج أل أو ُغس ال
ْطه كالُمخاط، عباٍس: المنّي ابن لقول ْذِخرة. ولنأه ولو عنك فأِم ِة أصُل بإ ِخلق

ًا فكان الدِمي، ُتراب، طأاهر أق أن لسإتحالة كال ِل ُء يقال: ُخ ٍء من النأبيا شي
أنأِجس.

أسل ياسإر: «إنأما بن لعّمار والسلم الصلة عليه قوله ولنا ْغ ٍة: من الثوُب ُي خمس
ِر، والغائِط، البوِل، ُنأه والمنّي، والخم ِم». وكو ّد أل وال النجاسإة ُينافي ل الِخلقة أص

أغة ألقة. وابُن كالُمْض أع ّبهه عباس وال ِر في بالُمخاط ش ُه الُحكم، في ل النظ وأْمُر
ِة ِلماطأ ّكن با ْذ أغسله، من للتم ألها إ الماء. أصابه إذا أيِشيع قب

 فرع

أرج إذا المرأة الفروع: أّن ومن ِدها ِمن القّل أخ أل أفساء، تصر لم أو عليها ويجُب ُنأ
ُة ٍذ، الصل أصّل لم وإن حينئ أرْت ُت إشكال «الخلصة». وفيه في كذا عاصية، صا

أج أّن على أيدّل حيث أع للوضوء، بناقض ليس الولد بعض خرو ِف ُد أج بأّن و خرو
ّقها في الولد بعض ّق في البول كخروج ح ألُس به أمْن ح أج أن فكما البول، أسإ خرو
ّقه في البول أر ح ِب ُت ًا اع أدم في الولد بعض خروُج كذا للضرورة، الوقت في أع

ّقها. انأتهى. وفي ِه ح ِر فتتوّضأ وضوئها، نأقُض والظاهُر يخفى، ل نأظر تنظي
ّلي ُتص ِر في و الوقت. آِخ

ِره)ِ أي (أو ِر من غي ِد غي ِر ِمن أو السبيلين، أح ُد غي الخروج من المذكور. والمرا
ِلخراج، أو بنفسه يكون أن من أعّم ُيلئم با أج ل أر الخرو المعطوف في المذكو

أرج ُجرٌح ُعِصر هذا: لو كذلك. فعلى فإنأه عليه، أخ لم لو بحيث وهو شيء، منه و
أصر ْع ُقض أيْخرج، ل ُي ْن أء، أي أرج لنأه الوضو بنفسه. خارج ل ُمْخ

ِإن ًا)ِ بفتح كان ( أجس أن أي الجيم، أنأ ٍم، نأجاسإة، عي ُقض فل وصديد، وقيٍح، كد ْن ُو أي نأح
ُبزاِق، والدمِع، الُمخاِط، ّلعاِب، وال أرِق. وكذا وال أع ُق وال ِعْر أدنأي ال أم له يقال الذي ال

أتْه، ِرْش ِد بمنزلة فهو بالفارسإية:  ّدو ُقض ل حيث الخارِج ال ْن أء، أي لنأهما الوضو
ِهراِن. وإن ُق كان طأا ِعْر أدنأي ال أم ُء منه أيِسيُل ال ُقض الما ْن «الظهيرية». في كذا أي

أخل ولو ُء أد ُذنأه في الما أرج، ُأ أخ ْنقض. وفي ل «الخلصة»: أنأه ففي و أي
ُذن من القيح «المحيط»: خروُج أجع مع ال ُثّم وبدونأه نأاقض، الو ُء ل.  الخارُج الما

أطة من ِف ّن ّدم بمنزلة ال ُء وكذا الصّح، على ال ُد. وقيل: الما ّدْمع، بمنزلة الّصدي ال
«المضمرات».  في كذا

ّهر)ِ أي ما ِإلى (سإال أط كالفم الجنابة في ولو الجملة، في تطهيُره يجُب ما ُي
ْنقُض فل والنأف، أهر ما أي ِة أيرتِق ولم موضعه في أظ أط ِف أن ّي ك ِر أد ِة الُج أر ْث أب إذا وال
أرْت، أقى ما ول ُقِش ِرز ِمن المرتقي والدُم أيِسْل، ولم موضعه عن ارت ْغ ِر، أم أب ِل ا

ِز وفي السإنان، من الخلل في والحاِصُل أبِع وفي العّض، من الُخب ِلص من ا
ٍر أيِسيُل ما ول النأف، إدخاِل أعْص أصر لم لو بحيث وكان ب ْع أيِسل. لم ُي

ُد أيلِن فالمرا ِة أو بالفعِل يكون أن من أعّم بالّس ّو ُقض منه. ول القريبة بالق ْن أي
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ُو ّدم نأح ِة أو العيِن من أيْخُرج ال أيسيل الِجراح يتجاوزهما. وقال ل بحيث فيهما و
أفر: ل أيلُن ُيشترط ُز ًا الّس أرجيِن. ولنا اعتبار أمْخ ُله بال والسلم: الصلة عليه قو
أرة في «ليس ْط أق ٌء الدم من والقطرتين ال سإائلً» رواه يكون أن إل وضو

ًا. إسإناده في لكّن «سإننه»، في الدارقطني ضعف

ُقُض وقال ْن أي ّدُم أحمد:  الفرج. وقال من الخارُج الفاحشْ والدود الفاحشُْ ال
ُقض والشافعي: ل مالك ْن أما السبيلين غير من الخارُج أي والحاكم داود أبو أسإنده ِل

ّلقه أكُر البخاري وع ُيذ عليه الله صلى النبي أّن الله عبد بِن جابر عن فقال: «و
أي ـ الراء بكسر ـ الّرقاع ذات غزوة في كان وسإلم أزفه بسهم رجٌل فُرِم أن الدُم، أف

ُعف، حتى منه خرج أي أكِع أض أر أجد ف أسإ أضى و أم البيهقي صلته». وسإّماه في و
ُد وقام ياسإر، بُن عّماُر وقال: فنام ّبا ّلي ِبْشر بُن أع أص ّلي وقال: كنُت ُي بسورة أص

ِكل، به أقطعها. والسإتدلُل أن ُأحّب فلم الكهف ّطابي: قال ولذا ُمش أخ ال
أنأه، ُيِصيُب سإال إذا والدُم به، السإتدلل يصّح كيف أدري ولسُت أصاب وربما بد

أبه، يجري كان الدم يقال: إن أن إل صلته، تصّح ل ذلك من شيء إصابة ومع ثو
ّدفق سإبيل على الُجرح من ًا ُيصيُب ل حتى ال كان وإن بدنأه، ظاهر ِمن شيئ

ْنهُض ل هذا أعِجيب. انأتهى. ومع أمٌر فهو كذلك أت إذا إل حجًة أي أب ُع أث ّطأل النبي ا
ُيُره الرجل صلة على وسإلم عليه الله صلى عليها. له وتقر
ٍم «سإننه» عن فى الدارقطنّي روى ما ولنا ّي، تِمي أي وابُن الدار ِد «كامله» في أع
ِد عن ُء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثابت: أّن بن زي كّل ِمن قال: «الوضو
ٍم أبيشْ أبي بنت فاطأمة أّن عائشة عن البخاري سإائل». وروى د إلى جاءت ُح

ُهر، فل ُأسإتحاُض فقالت: إنأي والسلم الصلة عليه النبي ْطأ ُع أأ أد الصلة؟ أفأ
ٌق، ذلِك إنأما فقال: «ل، أس ِعْر ْيضة، ولي أح ألت فإذا بال أب ْيضُة أق أح أدِعي ال الصلة، ف

أرْت وإذا أب ْد ِلي أ ْغس ّدم، عنِك فا ّبه لكل وتوّضئي ال الصلة عليه صلة». فن
ّلة على والسلم ِع ِة ال أم منها أيْخرُج ما كوُن وهو للوضوء، الُموِجب وهو ِعْرٍق، أد

ًا يكون أن من أعّم ِهما، أو السبيليِن من خارج ِر أرها ثم غي أم صلة. لكّل بالوضوء أ

أمْن وقد أدْت قالوا:  ُنه أرِم ْي أب منها الدُم وسإال أع أج ُء، عليه و اسإتمّر فإذا الوضو
ْقِت أو ِل والسلم الصلة عليه أنأه من الدارقطني رواه ما صلة. وأّما كّل ف

أجم أت ّلى «اح ْد ولم أيتوّضأ، ولم وص ِز أمحاِجِمه» فضعيف. أغْسل على أي
ُء)ِ بالرفع أج، ما على أعطٌف (والقي أر ُو أخ ًا)ِ مفعول، بمعنى والوا أدم ُله: ( أو. وقو

أدُر لنأه أء أمص ُء أقا ّنأه يِقي ًا)ِ فإ ٍذ (رقيق ٍة ِمن يكون حينئ أصل وقد الجوف في أقْرح أو
ّهر ما إلى أط ِإن ُي أمّر ( ِه اح ُق)ِ لّن ب ُبزا ٍذ الدم ال ٍو، أو غالٌب حينئ ً فيكون ُمسا سإائل

ِة ّو ْفِسه بق أبر أنأ أت ُيع أفّر ِإن (ل ف ٍذ به)ِ لنأه اص ً فيكون مغلوٌب حينئ ِة سإائل ّو غيره بق
أتبر. فل ُيع

ُه)ِ بالنصب أر ًا على أعطٌف (وغي ُء أي له، والضميُر أدم أر والقي شامٌل وهو دم، غي
ِم ِء للطعا ِة والما ِم والِمّر ّد الغليظة. وال

ُقُض وقال ْن أي ُد:  ُء أحم ُقض والشافعي: ل مالك وقال الفاحشْ، القي ْن ُء أي القي
ًا أما مطلق أن حديث من الترمذي صّححه ِل رسإول «كان قال، عّسال بن صفوا

ًا كنا إذا يأُمرنأا وسإلم عليه الله صلى الله ْفر أع ل أن أسإ ِز ْن أنا أنأ أيام ثلثة ِخفاف
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أيها ِل ُكر فلم ونأوم»، وبوٍل غائٍط ِمن ولكن جنابة، ِمن إل وليا ْذ أء، أي كان فلو القي
ًا أدث لذكره. ح
ّي والنسائي داود أبو روى ما ولنا أل: أصّح والترمذ ٍء وقا والحاكُم الباب، في شي
حديث من يخرجاه، ولم الشيخين أشْرط على «مستدركه» وقال: صحيٌح في

أن ْعدا أء والسلم الصلة عليه النبّي الدرداء: أّن أبي عن طألحة أبي بن أم فتوّضأ قا
أن فلقيُت أق، له، ذلك فذكرُت دمشق مسجد في أثوبا أد أص له صببُت وأنأا فقال: 

أءه.  أوضو

أب ُأجي أكر لم إنأما بإنأه صفوان حديث عن و ْذ ُء ُي ّلة فيه القي لم ولذا وقوِعه، لق
ْذكر ُء فيه ُي ِلغما ًا: «من عائشة عن ماجه ابُن روى والجنوُن. وقد ا أصابه مرفوع
ٌء، ألٌس، أو ُرعاٌف، أو أقي ٌي أو أق ْذ أصرْف أم أين ْبِن ثم وليتوّضأ فل أي وهو صلته على ل

ّلم» وفي ل ذلك في ِة أيتك ْبِن الدارقطني: «ثم رواي أي ّلم»، لم ما صلته على ل يتك
أسإلً، كان وإن هذا والحديُث أيعُضده سإيما ل الجمهور، وعند عندنأا ُحّجة لكنه مر و

ْعدان، حديُث والسلم الصلة عليه الدارقطني: أنأه المستعان. وروى والله أم
ألُس أق ألُس قال: «ال أق أدٌث». وال ّكن محّركة ـ أح ُيس أثيان، مع الخارج ـ و أغ ُء ال والقي

ْفس سإكوِن مع ّن أعلم. تعالى والله العّم، أو ال
غير من الخارج أّن الشافعي: على دليل «الهداية» في صاحب قوُل وأّما

ُقض ل السبيلين ْن أء أي أما الوضو أء والسلم الصلة عليه أنأه ُروي ِل يتوضأ» ولم «قا
أريج ابن حديُث أصل. وأّما له فليس أر فقد الدارقطني رواه كما أبيه عن ُج أك ذ

الصلة عليه النبي عن بثابتة ليست الرواية هذه الشافعي: أّن عن البيهقي
والسلم.

أم أّن من العباس أبو القاضي ذكره ما الغريِب ومن «النهاية» في الحرمين إما
أرا في والغزالي أك ّي الحديث هذا أّن «البسيط» ذ قال: الصحاح، كتب في أمرو

أهٌم وهو أة ول منهما، أو الشأن. وأّما هذا أهل ِمن ليسا لنأهما بالحديث لهما معرف
أء والسلم الصلة عليه الله رسإول ثوبان: أّن عن الدارقطني رواه ما أعا قا أد أف

ِه، ِئ أوضو ُء أفريضٌة الله رسإول فقلُت: يا ِب كان قال: «لو القيء؟ ِمن الوضو
أته فريضًة بن ُعتبة غيُر الوزاعي عن أيروه القرآن». فقال: لم في لوجد

أكن، متروك. وهو الّس

ِتنا وِمن ّل ّطأأ في ما أد أعف إذا كان عمر: أنأه ابن عن نأافع مالك» عن «مو أع أر أج ر
ّلْم، ولم فتوّضأ أجع ثم يتك أنى أر أب ّلى، قد ما على و ّنف في وما ص عبد «مص

عنه الله رضي علي عن الحارث، عن إسإحاق، أبي عن الثوري، الرّزاق» عن
أد قال: إذا أج ُدكم أو ًا أح ًا أو ِرّز أعاف ًا أو ُر ْيئ ِرْف أق ّلم فإن وليتوّضأ، فلينص اسإتقبل تك

ّ ّد وإل أما اعت ُله، سإلمان عن مضى. وفيه ِل ابن الشافعي» عن «مسند وفي مث
أمر ُوه. والّرّز ُع ُة، وتشديد الراء بكسر أنأح أر أق أر أق أدِث أغْمُز وقيل: هو الزاي: ال الح

ُتُه أرك أح وفي أخفّي، صوٌت السيوطأي: هو وقال «النهاية»، في كذا للخروج، و
ٍد من أتسمعه «القاموس»: صوٌت أعّم. أو بعي

أفى من وقوُل ِء نأقِض في حديٍث ِصّحة أنأ ِم الوضو ِء بالد أم إن والضحِك والقي ّل سُإ
ِم الحتجاج، صحة في يقدح لم ّقفه لعد أة على تو كاٍف، الُحْسُن إذ الحديِث ِصّح

ِد من تْحُصل قد أنأها على أد أع ِر في كما المجتِمع، ال ٌي أنأه مع المعنوي، المتوات رأ
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ُع ل وهو لها، النافي من أي أيمن ِه رأ ِل ِة عند إليه بالنسبة الصحيح من مث ّنه. غلب ظ
ِإْن ُء أمل)ِ أي ( أم)ِ بأن القي ِكْن لم (الف ُطه ُيم ُكلفة. وقيل: بأْن إل ضب ِكن لم ب ُيم
أفر: قليُل الكلم. وقال معه ًا ككثيره القيء ُز السبيلين. ولنا: من بالخارج اعتبار

ًا رويناه ما ّيد أيلن، مق عليه قوله «الخلفيات» من في البيهقي رواه وما بالّس
ُد الصلة ُيعا ُء والسلم: « ْبٍع: من من الوضو ِر أسإ ِم البوِل، إقطا ّد السائل، وال
ٍة ومن والقيِح، ِم الفم، أتملء دسْإع ِة المضطِجِع، ونأو الصلة، في الرجل وقهقه
أن بن سإهِل ضعُف أيضّر ول الدم»، وخروِج ّفا ِد ع أصل لوجود يزيد بن والجارو
ّدفعُة عند الحديث ّدسْإعُة: ال في ما على القيء من الواحدة غيرهما. وال

«النهاية».
أة» من صاحب ذكره ما وأّما ّد حين عنه الله رضي علي قول «الهداي الحداث: أع
ٍة «أو أع أصل.  له ليس عنه الله رضي علي عن اللفُظ الفم» فهذا أتمل أدسْإ

ِقُض أينت ٍد بمّص و أرا ّذباِب وُشرِب ُق أم ال أط لو بحيث ُجْرح د ِر أراد ُش ُق أك أو ال ِر دُم ُت
أل، الجرح ٍم بُسقوِط ل لسا ٍد لح ُدو ِم منه و ّدود نأجاسإة لعد ِم ذاته في ال في واللح
أصله.

ُء وأّما الفم، أيمل لم وإن الله رحمه حنيفة أبي عند فناقٌض المائع الدم قي
أرط أش ْلئه، محمد و أقض أقْرحة من كان إن أنأه يوسإف أبي وعن ِم ًا، أنأ وإن مطلق

ُقض ل الجوف من كان ْن ًا قاء «النوادر». لو الفم. وفي يمل حتى أي مّرة كّل مرار
ُع الفم ملء دون ُقُض أبو قال مله قد والمجمو أين المجلس، اتحد إذا يوسإف: 
اتحد محمد: إن التلوة. وقال سإجدة في كما المتفرقات أيجمع اتحاده لن

أثيان، وهو السبُب أغ في كما الصّح وهو سإببه، إلى الفعل إضافة الصل لن ال
«الكافي».

أنان، أرخينا ولو ِع أمعنا فإْن البيان، أميدان في تتعارض الدلة وجعلنا ال فهو بينها أج
ِلمكان، عند أولى ْلنا ا أم أيِسل، لم وما القيء في القليل على الشافعي رواه ما أح
أفر رواه وما ًا الكثير على ُز الدلة. بين توفيق
«المجتبى» عن في ما أيظهر هذا وعلى نأاقض، غيُر القيء في القليُل ثم

أسن: لو أح ًا أتناول ال ًء أو طأعام لم حيث طأاهٌر لنأه أينتقُض ل سإاعته ِمن قاء ثم ما
ّتصل وإنأما أيستِحل، ًا، يكون فل القيء قليُل به ا ارتضع إذا الصبّي وكذا أنأِجس

أء ِته، من وقا المختار. قيل: هو سإاع
ًا)ِ عطٌف (ل ْلغم ًا»، على أب أدم ْنقض ل أي بمحذوف، منصوٌب أو « ُء أي كان إذا القي

ًا ْلغم ٌء (أصل)ًِ أي أب كان أو الفم ِملء يكن لم الجوف، من أو الرأِس من كان سإوا
ًا يكن ولم ِملئه، ًا كان أو بطعام مخلوطأ ِملء دون الطعام أّن والحاُل به، مخلوطأ
ُقض فإنأه الفم ِملء الطعاُم كان لو وأّما الفم، ْن يوسإف: أبو بالتفاق. وقال أي
ُقض، ل الرأس من النازُل البلغُم ْن ُد أي الفم ِملء كان إن الجوف من والصاِع
ُقض ْن القيء.  أنأواع من كغيره أي

ّدم ليس (وما أدٍث)ِ كال أح ِء بسائل ليس الذي ب (ليس الفم ِملء دون والقي
أجس)ِ بفتح أن ٍة ليس الجيم، ب صاحِب عند الصحيُح وهو يوسإف أبي عند بنجاسإ

ِه، أجٌس محمد: وهو وقال «الهداية» وغير ًا، أنأ جعفر أبو واختاره احتياطأ
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أوانأّي ُد ْن ِه ِة قيل: دُم وغيُره. فإن ال أدٍث ليس أيرقأ ل الذي والُجرح السإتحاض أح ب
أجٌس؟ وهو أب أنأ ّنأا ُأِجي ّلم ل بأ أدث، ليس أنأه ُنأس أح ُتُه ب أدٌث، أنأه غاي إل أثُره أيظهر ل ح

الوقت. بخروج
ّتكىء)ِ أي (ونأوُم ٍد ُم ِإلى مستن أل لو ما ( ِزي أقط)ِ. واعلم ُأ أس كان ِإن النوم أْن ل

ًا ًء أو اضطجاع ِد على اتكا ِركيِن أح أو أض، ال أق ِإن أنأ ًا كان و أيْسقُط شيء إلى اسإتناد
ُء ّتكي ِه، عند الُم ِت ُة زالت فإن إزال أعد ْق أم أقض الرض عن ال ًا، أنأ أتُزل لم وإن اتفاق

أر أك ّي ذ ّطحاو ّي ال ُدور ُق ْنقض أنأه وال ِة لحصوِل أي ّي السإترخاء، غاي أبي عن والمرو
ْنقض، ل أنأه الله رحمه حنيفة أر لّن أي ِة اسإتقرا أعد ْق أم من أيمنع الرض على ال

ِإن ٍم في كان الخروج. و ٍد، أو ركوٍع أو قيا ْنقض، ل الصلة في كان فإن سإجو أي
أجها كان إن وكذلك عن السجود في البطن رفع ِمن هيئتها على وهو خار

أعُضديِن وتجافي الفخذين أكر عن ال أذ أجاع ابُن الجنبين. و ُقض أنأه ُش ْن أج أي خار
الصلة.

ُقُض وقال ْن أي ًا، الشافعي:  أمُن ل لنأه مطلق أدُث ُيؤ أقْت الهيئات، هذه في الح ففار
أة ًا. القعود هيئ متمكن

ُله ولنا ُء يجُب والسلم: «ل الصلة عليه قو ًا، نأام من على الوضو ًا، أو جالس قائم
ًا، أو أع حتى سإاجد أض أع فإذا جنبيه، ي أخْت اضطج ُله» رواه اسإتر البيهقي، مفاِص

والسلم الصلة عليه النبّي رأى عباس: أنأه ابن عن والترمذي داود أبو وروى
أم ٌد وهو نأا أفخ، أو أغّط حتى سإاج أت؟ ِإنأك الله رسإول فقلُت: يا فصلى قام ثم أنأ ِنأْم

أء فقال: «إّن ًا، نأام من على إل يجُب ل الوضو أع إذا فإنأه مضطجع أج اضط
أخْت أغّط اسإتر ُله». و ـ المهملة الطاء وتشديد المعجمة الغين بفتح ـ النائُم مفاِص

أخر. إذا أنأ
أج أر ّده عن أبيه، عن شعيب، بن أعْمرو عن عدي ابُن وأخ الله رسإول قال: قال أج

ًا نأام من على والسلم: «ليس الصلة عليه ًا أو قائم ٌء قاعد أع حتى ُوضو أطِج أيْض
ُبه ْن أج الرض»، إلى أج أر ًا وأخ أذيفة عن عباٍس ابن عن أيض قال: كنُت اليمان بن ُح

ًا ُق المدينة مسجد في جالس ِف أنني أأْخ أض أت عليه بالنبّي أنأا فإذا خلفي، ِمن رجٌل فاح
أب الله رسإول فقلُت: يا والسلم، الصلة أج أضع حتى قال: «ل وضوء؟ علّي و أت
أبك ْن الرض». على أج
ِدها كانأت وإن الحاديُث وهذه ّ ضعف، عن تخلو ل بانأفرا أدْت إذا أنأها إل أض لم تعا
ِزله ْن ِة عن ُت أسن، درج أح ُله، صريٌح ُيعارضه ولم ال أمُل فيجوُز مث به. الع
أقُض أبو وقال ْن ُي ُء يوسإف:  ِد الوضو أقُض وقال: ل الصلة، سإجود في النوم بتعّم ْن ُي

أوينا، ما لعموم به ِه أر ُد نأام والسلم: «إذا الصلة عليه ولقول السجود في العب
ِهي ّلُه ُيبا أته ال ُنأه عندي، ُروُحه عبدي، إلى فيقول: انأظروا ملئك أد طأاعتي». في وب
أيْت لو أْن الطاعة في يكوُن وإنأما ُته، أبق كبيرة.  أو ُكفٌر إّما بدونأها لنأه طأهار

ًا نأام «الظهيرية»: لو وفي أط قاعد أق أبه إن فس أت أل أن قبل انأ ُبه أيِص الرض إلى جن
ُقض ل أين ُقض. وقيل:  ْن أع إذا أي أف ُتُه ارت أد أع ْق ّوُل الرض، عن أم أصّح. وفي وال

أل «الخلصة»: أن ّو أي حنيفة، أبي قوُل ال أع محمد. ولو قوُل والثانأ أض أده و على ي
أم أو ونأام، الرض ًا نأا ُقض. ولو ل ركبتيه على ورأسُإُه محتبي ْن ّلى أي المريُض ص

ًا، ُقض. ولو أنأه فالصحيُح فنام مضطجع ْن أس أي أع ًا أنأ ًا ُنأعاسُإُه كان إن مضطجع خفيف
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ُع بحيث ّدُث ما أيْسم ُقض. ل عنده ُيتح ْن أي
أر وما النوُم ثم ِك ِء من بعده ُذ ِلغما ّناٌت ا ِظ أم أمْت للحداِث والجنوِن:  أمها. ُأقي ُمقا

ُله فيها والصُل ْيناِن الصلة عليه قو أع ُء والسلم: «ال ِه، ِوكا أمْت فإن الّس العيناِن نأا
ألق ْط أت ُء». وأّما اسإ ِوكا ًا نأام إذا ال أل قاعد أي أل بحيث وتما ُتِم ِة زواُل اح أعد ْق أم فل به ال

ُقض، ْن الصلة عليه الله رسإول أصحاُب داود»: كان أبي «سإنن في لما أي
أء ينتظرون والسلم ِعشا أق حتى ال ِف يصلون)ِ ول (ثم ـ أتضطرب أي ـ رؤسُإهم أتْخ

ُؤون. أيتوّض

أر أب أل مالٌك واعت أق أل النوم ِث ّنُة لنأه الجلوس حا ِظ ًا، المفاصل اسإترخاء م أر غالب ِدي ُأ ف
ِء عليه الُحكُم سإببه. بخفا

ُق ولنا ْينا ما إطأل أو أة حديِث من أر ِره. وأّما حذيف ٍد «مسند في ما وغي البّزار» بإسإنا
أة أينتظرون والسلم الصلة عليه الله رسإول أصحاُب «كان صحيح الصل

أيضعون أبهم، ف ُله فيجُب الصلة»، إلى يقوُم ثم يناُم من فمنهم ُجنو على حم
ّنعاس. ال

ْلوانأي: ل وقال أح أر ال ْك ّنعاس ذ ًا، لل أدث، ليس أنأه والظاهُر مضطِجع أح نأوٌم لنأه ب
ّدمُة هو قليل. أقول: بل ُق: إن قال وقد النوم، مق ّقا ّد أهُم ل كان ال أة أيف ما عاّم

أل ًا، كان حوله ِقي أدث ًا أيْسهو كان وإن أح فل. حرفيِن أو حرف
أدث، فليس والسلم الصلة عليه نأوُمُه وأّما أح ِه ِمن لنأه ب ِت أيا عليه ولقوله ُخصوص

أتناُم الصلة أناُم ول عيناي والسلم: « قلبي».  أي

ُء)ِ وهو أف ُيوِجب مرٌض (والغما أوى، ضع ُق ُد ال ألبُة به والمرا أغ العقِل على هنا: ال
ّي أيشمل كان، سإبٍب بأ أر ف ْك ّفٌة الّس ِلنأسان. والضابُط تعتري وهو: ِخ هنا ا

أيِمين، ِه في يكون أن وهو كال «المجتبى». في ما على الصّح وهو اختلل، أمْشي
ْكر وفي أدٌث «الخلصة»: الّس ِرف لم إذا ح أل به أيع المرأة. من الرج
ِقُض وإنأما ِة وضوؤه أينت ألب أغ ًا، النوم فوق لنأها العقل، على بال كانأت ولهذا مضطجع

أمى أّن أترى أل الحوال، جميع في نأاقضًة ْغ النائم. بخلف بالتنبيه أينتبه ل عليه الُم
ّلٌة (والجنوُن)ِ وهو أل ُتزيل ِع أتْسلبه، العق قبله. مما أقوى وهو و

ًا (وقهقهُة ًا، أو كان بالٍغ)ِ عمد ٌء ولجيرانأه، له مسموعًة تكون ما وهي سإهو سإوا
ُنأُه ظهرت ْو أسإنا ًا يكون ل. والضِحُك: ما أ ِه، دون له مسموع ُطُل غير ْب أت به و
ُة أبّسُم: ما دون الصل ّت ُع ل الوضوء. وال أم ِبطٍل وليس أصلً، ُيْس ٍد بُم منهما. لواح

ُد ْي أق ِطُل ل الصبّي قهقهة «بالٍغ» لّن و ِطُل وضوءه ُتب ُتب أتُه. و صل
ٍة (في ٍة)ِ أي صل ألق ْط أمهما يقوم ما أو وسإجود ركوٍع ذاِت ُم ِليماء، من مقا فل ا

ْنقُض ُقُض تلوة، أسإْجدة في ول الجنازة صلة في القهقهُة أت أتن ٍة في و على نأافل
ّبة. الدا
ُقُض وأحمد: ل والشافعي مالك وقال ًا، القهقهُة أتن أقضْت لو لنأها وضوء في أنأ

ِة أضْت الصل أجها، لنق ِة وفي خار ِة صل ِة الجناز ِة وسإجد النواقض. كباقي التلو
ركوٍع ذاِت في القهقهُة كانأت إذا فيما ـ تركناه ولكن ذكروه ما القياس أّن ولنا

أن هريرة أبي عن الدارقطنّي رواه بما ـ وسإجود أصين، بن وِعمرا والطبرانأّي ُح
أعري موسإى أبي عن الصلة عليه الله رسإوُل قال: بينما له واللفُظ الْش

ّلي والسلم ْذ بالناس ُيص أخل إ ّدى رجٌل أد أع أي ـ فتر أق ٍة في ـ و في كانأت ُحفر
ِه ِفي وكان المسجد، ِر أص أك أضرٌر، أب أضِح أر الصلة، في وهم القوم من كثيٌر ف أم فأ

أك أمْن والسلم الصلة عليه الله رسإوُل أء ُيعيد أن أضِح أة.  الوضو والصل
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ًا ولنا ّدمنا ما أيض ِه ِمن ق ِل ُد الصلة عليه قو ُيعا ُء والسلم: « ْبع»، من الوضو أسإ
أمْن ُلُه: « أك وقو ِة في أضِح ِد قهقهًة الصل ِع ُي أء فل أة»، الوضو ّنأه والصل أي فإ ِو ُر

ً أسإل ًا، ُمر أند أف وقد وُمس أر أت ّلهم الحديث أهُل اع ِته ك أسإلً، بصّح أسإل ُمر حّجٌة والُمر
ُتُه الجمهور. وأّما وعند عندنأا ًا، ِرواي أند ٍة فعن ُمس ّد أمر، كابِن الصحابة من ِع ُع

ٍد أب ْع أم أعري، موسإى وأبي الُخزاعي، و أأنأس، هريرة، وأبي الْش وِعمران وجابر، و
أصين، بن أفى وقد ُح أتو أم التخريج صاحُب اسْإ ّطرِق على الكل ّلها، ال أنأقتصُر ك منها و

طأريقيِن: على
أمر، ابِن طأريِق أوى ما وهو ُع ِدي ابُن أر ّية حديث «الكامل» من في أع ِط بن أع

ّدثنا أح ّية:  ِق ْيس بن أعْمُرو أبي: حدثنا أب ُكونأي، أق قال: عمر ابِن عن عطاء، عن الّس
ِة في أضِحك والسلم: «من الصلة عليه الله رسإول قال ِد قهقهًة الصل ِع ُي أفل

أء والصلة». الوضو
ْعُن وأّما ّط ّية بأّن فيه ال ِق ّلس، أب أد أعُه فكأنأه ُم أف الضعفاء بعِض ِمن أسإِم أذ أح و

ٌع أمه: فمدفو ّلس بالتحديث، فيه أصّرح بأنأه اسإ أد ُق والُم ُدو أح إذا الّص بالتحديث صّر
أمُة أتزوُل ْه ّيُة التدليس، ُت ِق أب أقبيل. هذا ِمن و ال

أبد، وطأريِق أوى ما وهو أمع أذان بن منصور «مسنده» عن في حنيفة أبو أر أزا
أبد عن الحسن، عن الواسإطي، ْع ٍد أبي بن أم أب ْع أزاعي، أم الصلة عليه عنه الُخ

ْذ الصلة في هو قال: بينما والسلم أل إ أب ُد أعمى أق أة، ُيري ٍة في فوقع الصل أي ْب ـ ُز
ّية الموحدة وسإكون الزاي بضّم ٍة، أي ـ، فتحت أك ُحفر أح أتْض فقهقهوا، القوُم فاسإ
أف فلما أر أقه منكم كان قال: «من والسلم الصلة عليه الله رسإوُل انأص ْه أق

ِد ِع ُي أء فل والصلة».  الوضو

ٌد ْعب أم أل:  ِقي أسإٌل فهو له، ُصحبة ل هذا و ًا، ُمر ّد أيض أبد بأّن وُر ْع أم أة ل الذي ال له ُصحب
ٌد هو أب ْع أبْصري أم أهني، ال أسُن كان الُج ًا، فيه: إياكم يقول الح ْعبد أم ضاّل فإنأه و

ٌد ُمِضّل، ْعب أم أزاعي هو هذا و ِد في مصّرٌح هو كما الُخ أن أشّك ول حنيفة»، أبي «ُمس
أده ابُن ذكره ُصحبته، في ْن ٍم وأبو أم أويا الصحابة، في ُنأعي أر أث له و ّنأه حدي جابر: أ
ِء عليه النبّي أمّر لما أبا ٍد، أّم بِخ أب ْع أث أم أع أب ًا ف أبد ْع ًا وكان أم ُع صغير ْد فقال: «ا

أة»... الحديث. الشا
ُة أمّس أن الفاِحشُة)ِ وهي (والُمباشر أجها أفْرُجه أي وقال اللة، ُمنتِشر وهو أفْر
ُقض محمد: إنأما ْن أرج إذا أي ُي، أخ ْذ أم أجس. ولهما خروُج الناقض لّن ال ّن أّن ال

أة أشر ًا تخلو ل الصفة هذه على المبا أل أمذي، عن غالب ِع كالمتحّقق الغالُب فُج
ًا. وفي أية»: وكذا احتياطأ ْن ُق ُة «ال أر أش ِم، الرجِل بين المبا الّرجلين، بين وكذا والغل

أء ُتوِجُب ِر عباراُت عليهما. ثم الوضو ٌة الكتِب أكث أر ِه أح أّن من متظا الصحي
أفتى محمد. قوُل به والُم

ِة)ِ أي مّس (ل ْنقُض ل المرأ أء أي ٌء المرأة، أمّس الوضو ُكوُن سإوا المصدر إضافُة أت
ِله إلى ٍة علّي قوُل وهو مفعوله، أو فاع الصحابة. من وجماع

ُقُض الشافعي وقال ْن أي ِة أمّس وأحمد:  ٍم غيُر التي المرأ أر أء أمْح وهو اللمس، وضو
أمر قوُل ٌد جاء تعالى: {أو لقوله الصحابة وبعِض ُع أو الغائِط من منكم أح
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ُتم أمْس أء} بقصر ل ّنسا ِكسائي، حمزة قرأه كما اللم ال ّلْمس وحقيقُة وال أمّس، ال ال
أمُسوه لقوله أل أف أقُض بأيديهم}. وقال تعالى: { ْن ُي أمّس مالك:  ُذ كان إذا بال ّذ به.  يتل

قالْت: كنُت عنها: أنأها الله رضي عائشة حديث «الصحيحين» من في ما ولنا
أم ْي بين أنأا أد ِرْجلي والسلم الصلة عليه الله رسإوِل ي ِته، في و ْبل أد فإذا ِق أج أسإ

أزنأي أم ألّي، فقبضُت غ ُتهما، قام وإذا ِرْج ّنن في وما بسط الربعة»: عن «الّس
ّبُل كان والسلم الصلة عليه النبي عائشة: أّن أق أض ُي ّلي ثم أزواجه بع أص ول ُي

أبّزار ورواه يتوّضأ، ٍد في ال حّسنه. «مسنده» بإسإنا
أب ُأِجي ّلْمِس بأّن الية عن و ْكنى ال أحْمُل الجماع، عن به ُي أق أولى عليه الية و ِف ُيوا ل

ُتم} فإنأه أمْس أة: {ل عباس: ابُن قال وقد الجمهور، عند بالجماع ُمفّسر قراء
ُد ُع، الُمرا ّلْمس: الجما ِيّي تعالى الله أّن إل بال ّنى أح أحسن أك كما القبيح، عن بال

ّنى أمّس أك ُهّن تعالى: {وإْن قوله في الجماع عن بال ُتُمو ْق ّل ْبِل ِمن أطأ أن أق
ُهّن}، أمّسو ُد أت ُع والُمرا ِلجماع، الجما ًا أتصيُر الية ولّن با ّلمس لكون بيانأ ًا ال رافع

والكبر. الصغر للحدث
ِر)ِ أي (و)ِ ل أك ّذ ُقُض ول (ال ْن أء أي ِره أمّس الوضو أك ِر أو أذ أك ِره أذ ًا. غي مطلق
ُقُضه وقال ْن أي ْطن كان إن الشافعي:  أب إذا مالٌك قال وبه الصابع، بطِن أو الكّف ِب
أمّس وقال بشهوة، كان أفْرج أحمد:  ُقض ال ْن أء أي ًا الوضو أكر روى لما ُأنأثى، أو كان أذ

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أأبي عن والطبرانأي أحمد
ُدكم أفضى «إذا أب فقد ِحجاب دونأها ليس أفْرجه إلى بيده أح أج ُء»، عليه و الوضو
أنن أصحاُب روى وما الصلة عليه أأنأه صفوان بنِت ُبْسرة الربعة»: عن «الّس

أمْن والسلم أره أمّس قال: « أك فليتوّضأ».  أذ

ْيس عن ماجه ابن إل الجماعة رواه ما ولنا ْلق، بن أق صلى النبي عن أبيه، عن أطأ
أل أنأه وسإلم عليه الله ِئ أمّس الرجل عن سُإ ُه، أي أكر هو فقال: «هل الصلة؟ في أذ
أعٌة إل الترمذي: هذا قال جسدك، من ِقطعة أي الموّحدة، بفتح منك»، أبْض

أسُن الحديُث أوى شيء أح ّبان ابن ورواه الباب، هذا في ُير «صحيحه»، في ِح
ّطحاوي ورواه ِده في مضطرٍب غيُر مستقيٌم حديٌث وقال: هذا ال ِنه، إسإنا ْت أم و

ِرٌض صحيٌح حديٌث فهو أة. وأّما لحديث معا أد أّن من قيل ما ُبْسر أمّس به الُمرا ال
ّد أبى والسلم الصلة عليه تعليله بأن بحائل: فُر ذلك. يأ

ألما لم الحديثيِن المحققين: إّن بعُض قال ّق فيهما، الطعن من أيْس ل أنأهما والح
ِزلِن ِة عن أين أرج ْلق حديُث أيترّجح لكن الُحْسن، أد الحال، في أقوى الرجال بأّن أطأ
للقوال. وأضبُط أحفظ لنأهم
أت وقد أب أذيفة عباس، وابن مسعود، بن الله وعبد ياسإر، بن وعّمار علّي، عن ث وُح
أصين، بن وِعمران اليمان، ابن ّدْرداء، وأبي الُح ِد ال وقاص: أنأهم أبي بن وسإع

أض أيرون ل كانأوا أي وإن منه، النق ِو ّنقُض ُر أمر، غيرهم عن ال ُع ِنه، ك أيوب وأبي واب
وجابر، العاص، بن أعْمرو بن الله وعبد هريرة، وأبي خالد، بن وزيد النأصاري،

أمام.  ابُن ذكره عنهم، الله رضي وعائشة ُه ال
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ّطحاوي: ل «شرح وفي ًا نأعلُم الثار» لل أتى الصحابة من أحد ِمن بالوضوء أف
أكر أمّس ّذ أمر، ابن إل ال أفُه وقد ُع ّبر، فتأّمل الكثُر ذلك في خال على فإنأه وتد

أضا إذا تساويهما تقدير أر أطا، تعا أق أدُم والصُل تسا ْقض. وإْن ع ّن ْكنا ال أل أق أسإ طأري
أل الجمع ِع أكر أمّس ُج ّذ أيسكتون البلغة، أسإرار من وهو منه، أيْخُرج عما كنايًة ال

ِر عليه أويرمزون الشيء ِذكر عن ِذك ِدفه، ِمن هو ما ب أوا أذكر أمّس كان فلما أر ال
ًا ِدُف غالب أج ُيرا أدِث خرو ِزُمه، منه الح ُيل ّبر و ّبر كما عنه، به ُع سإبحانأه الله أع

أصد عما الغائط من بالمجيء ْق أيُحّل لجله الغائُط ُي ُق فيه، و أب أتطا أي الكتاِب طأريقا ف
ّنة. وكذا ُبر. أمّس في الِخلُف والّس ّد ال

أفْرُض ُغْسِل)ِ ( ال
أفْرُض ُغْسِل)ِ بالضّم (و أغْسُل الغتساِل أي ال ِه ( ِه)ِ بالفتح فِم ِف أدُر وأنأ ْلُت. مْص أس أغ

ُد قال وبه أم الروايتين. أقوى في أح
ُلهما مالك وقال أغْس ّنة والشافعي:  ُغْسل في سُإ كالوضوء. ال
أضان فهما ّدمنا. ولنا كما أفْر أفْرِق في ق أر أّن بينهما ال أغْسُل الوضوء في به المأمو

أهُة به أتقع ما وهو الوجه، ِم بداخِل مواجهة ول المواج أر والنأِف، الف به والمأمو
أنابة في أج أدن جميِع أغْسُل ال ِه على الب أة وج ُتم تعالى: {وإْن لقوله المبالغ ًا كن ُنب ُج

ّهُروا}. فما ّطأ ِله في فا أرٌج أغس ُقط، كداخِل أح أيْس أج ل وما العين:  أر ْبقى. أح أي فيه: 
ِم وداِخُل أرج ل مّما والنأِف الف ًا أح أسلِن فيه. وأيض ْغ ًة ُي ً عاد ًة: نأفل في وِعباد

ًا الوضوء، ُهما الحقيقية، النجاسإة من وفْرض أل أشِم تعالى والله الكتاب، أنأّص ف
بالصواب.  أعلم

ُلهما وأّما ٍر، عن داود أبو رواه كما والسلم الصلة عليه بقوله اسإتدل عّما
ِلٌم أعْشٌر عن وُمْس أة: « ّد من عائِش أع ِة» و ْطر ِف أة منها ال أق: المضمض والسإتنشا
ًع أنأهما بأّن فمدفو ِفي ل الِفطرة من كو أبهما، أين ّديُن، لنأها وجو فل منه أعّم وهو ال
أة الله قال يعارضه، أر ْط ِف ِه تعالى: { ّل أر التي ال أط أس أف ّنا أد عليها}، ال أر أو «كّل و

ٍد ألد مولو ألى ُيو الِفطرة». ع
ًا ضعيف بسند لكن هريرة أبي عن الدارقطني وروى ّد الصلة عليه أنأه ج

أعل والسلم أة أج أق المضمض عليه أنأه رواية وفي للجنب، فريضًة والسإتشنا
أعل والسلم الصلة أج أة « أق المضمض ُنب والسإتنشا ًا للُج انأعقد فريضًة». وقد ثلث

ُع ِلجما أفْرض عن منها اثنتين إخراج على ا أقى ال ْب أي ٌة ف واِحدة. مّر
يعني ـ قال: «إنأهما والسلم الصلة عليه أنأه «الهداية» من في ما وأّما

أة أق المضمض ّنتاِن الجنابة، في أفْرضاِن ـ والسإتنشا أل فل الوضوء»، في سُإ أْص
أد، بنِت عائشة عن راشد، بن عثمان عن حنيفة أبو له. وروى ابن عن أعْجر

أي فيمن عباس أة أنأِس أق المضمض ُد قال: ل والسإتنشا ِعي ّ ُي ًا. يكون أن إل ُنب ُج
ِه ِل أرُك وبمث ّدعى وإن القياُس، ُيت غيُر الراويين وعائشة عثمان أّن الشافعّي ا

ِدهما، معروفين أدُم إذ ببل ِه ع ِت ِد بحالهما معرف ْع ُب ِه ل ْنفي بينهما: ل عهد أة أي معرف
أذ أمْن أخ عنهما. أأ

أسل «الظهيرية»: من وفي أت بين ما لّن به، بأس ل طأعاٌم أسإنانأه وبين اغ
ْطأٌب السإناِن أيِصُل أر ُء ف ِلمام السإتاذ تحته. وقال ما إلى الما ِوي: علّي ا أد أبْز ال

ِغي الموضِع، ذلك أغْسُل عليه أيِجُب ْنب أي أمل أن و ّوُل ُيح تخلخله، حاِل على ال
ِه. ولو على والثانأي أدِم أي أع أة أنأِس أب ثم المضمضم ِر ًء أش أتى ما ِه جميع على وأ فِم
ّ أجزأه أرُن وإل ّد ِبُس فل. وال ِز النأِف في اليا ْب أنع. والعجيِن الممضوغَِ كالُخ أيْم
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أدِن)ِ أي (وكّل أب أغْسِل ال أدنأه جميع و ًة أب ًة مّر أبًة واحد أشرة للّشعر ْمستوِع أب ِه وال ِل لقو
أت الصلة عليه ٍة كّل والسلم: «تح ْعر ّلوا جنابٌة، أش ُب ُقوا الّشعر، ف ْنأ أأ أر» و أش أب ال
ِه داود أبو رواه ِل أمْن الصلة عليه والترمذي. وقو أرك والسلم: « ًة أت ْعر ِمن أش

ِه ِد أس أل أيغِسلها ولم ج ِع أهُه: فِمْن الله كّرم علي النار». قال ِمن وكذا كذا به ُف وْج
ْيُت أثّم أد ْعري عا أوى أيُجّزه. كذا وكان أش ِلمام». في أر «ا

أيِجُب ِة أغْسُل ف أفْرِج الّسّر ِة و أفة وداِخِل الخارِج، المرأ ْل ُق المشايخ. بعض عند ال
ُذن في كان ولو ُل ْقٌب ا ِكه إل يِصُل ل الماء أن وظّن ُقْرٌط فيه كان فإن أث بتحري

أك، ُء أيِصُل ل كان فإن ُقْرٌط فيه يكن لم وإْن ُحّر ّلف إل إليه الما وإْن ارتكبه، بالتك
أء أمّر إْن بحاِل كان أخل عليه الما أمّر لم ُيِمّر لم وإن أد ْدُخل: أ أء، أي وأجزأه الما

ِة، ّيما ل كالّسّر أمان، إلى بالنسبة سِإ ّلُف ول الّس ٍء، بإدخاِل أيتك ما أيُضّر ول شي
أتِضُح ْن ِله ِمن أي ِلنأاء، في ُغْس أر إذا ما بخلِف ا أط ّله فيه أق أثُره. أو ك أك

أنُن ُغْسِل)ِ (سُإ ال
ُنُه)ِ وفي أن ُته، (وسُإ ّن ٍة: سُإ أسّن أي نأسخ ُغْسل في ُي ْغِسل (أْن ال إلى يديه)ِ أي أي

ْيه أغ ّولً، ُرسْإ أجُه)ِ لنأه التطهير آلُة لنأهما أ أفْر ّنة (و ِظ أمل النجاسإة، م أيْش أله ف ُب ُق
أره، ُب ُد أتّص وإن و ِة في اخ ُبل. اللغ ُق بال
أل ُيزي أة)ِ أي (و أسإ ّية النجا ِنأه عن الحقيق أد ِة أتِشيع لئل عليه، كانأت إن أب الماء. بإسإال

ِني ول ْغ ِر عن ِذكُرها ُي ْك أفْرج ِذ ّنه كما ال ِله تقديم لّن «الكنز»، شارُح أظ هنا ها أغْس
ّنٌة ِء كتقديم نأجاسإة فيه يكن لم وإن سُإ الّصحيح، على الرأس أمْسِح حتى الوضو
ِهُر وهو أة: «توّضأ الرواية. لقوِل ظا أنأ كما للصلة»... الحديث وضوءه ميمو

أوى وإن سإيأتي، أسُن أر أح أمه، ال أد أله لّن أع ّد ل أغْس منه.  ُب

أم أوّضأ، (ث ّ يت ِه)ِ هذا ِإل ألي ّتِصل فهو النسخ، بعض في ثابٌت السإتثناء ِرْج أي م
ْغِسُل أء أي ِئه، أعضا أءه يستكمُل أو وضو ألهما إل أجزا أؤّخُر فإنأه أغْس المر. آِخر إلى ُي

أض (ثّم أء ُيِفي ِه على الما ِنأ أد ًا، أب أل ثم ثلث ْغِس أقع)ِ بصيغة في ل الّرْجليِن أي ْن أت الُمْس
أمِع أي المفعول، أت ِء ُمْج أمل، الما ْع ُلُه كان إْن بل المست ُع مكاٍن في اغتسا أتِم فيه أيْج

ُء أل الما أخر، مكاٍن في ِرْجليه أغس أتِمع ل مكاٍن في كان وإْن آ ُء فيه أيْج لو كما الما
ْوٍح على اغتسل ٍر أو ل أج أقاٍب أو ح ْب أل ُق أس فيه. ِرْجليه غ

ُثّم ِليماء مع الرتبة في للتراخي الثلث المواضع في و ِز وإلى الترتيِب، إلى ا جوا
ْهلة، أسْت الموالة فإّن الُم أف أن الولى عندنأا. وكان بشرٍط لي ِو أيعط أو بالوا

ِء وأظهُر. أخصُر فإنأه الفا
ِني عباس ابن الستة» عن «الكتب أصحاُب روى ما ذلك وأْصُل ْت أث ّد قال: ح
أنأُة خالتي ْيُت ميمو أنأ ْد ْبُت أي ـ قالْت: أ وسإلم عليه الله صلى الله لرسإوِل ـ قّر
ألُه أسُل ما أي الغين بكسر ـ الجنابة من ِغْس أت ْغ أل ـ به ُي أس ّفيه فغ ْيِن ك أت ًا، أو مّر ثلث

أل ثم أخ ُه أد أد ِء، في ي ِلنأا أغَ ثم ا أر ِه على أف أله أفْرج أس أغ ِه، و ِل أرب ثم ِبشما ِه أض ِل ِبشما
أض أكها الر أل أد ًا ف ْلك ًا، أد أأ ثم شديد أءه أتوّض أغَ أثم للصلة، ُوضو أر ْف ِه على أ ثلث أرأسِإ

أفنات، ٍة كّل أح أء أحفن ْيه، ِمل ّف أسل ثم أك أر أغ ِده، سإائ أس أنّحى ثم أج ذلك أمقاِمه عن أت
أسل أغ ُتُه ثم ِرْجليه، ف ِديِل أتي ْن ّده. بالِم أفر

أض أن الّصّب كيفيُة ثم ِه على ُيِفي ِب ِك ْن ًا، اليمِن أم ًا، اليسر ثم ثلث ِر على ثم ثلث سإائ
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ِده، أس أأ أو أج أد ْب ِرها ميمونأة لحديِث الظهُر، وهو بالرأس، أي ِة من وغي ّد أحاديث ِع
«جامعه». في البخاري أوردها

أرة)ِ أي لذاِت (ويكفي ِة الّضِفي ْبتّل (أن المضفور الّشعر لصاحب أأي أي ُلها)ِ  أصُل أص
بعض قال كما وعْصُرها ذوائبها أبّل عليها يجُب ل بأنأه إشعاٌر الضفيرة. وفيه

أزت وإن الذوائب أغْسُل يجُب والصحيُح: أنأه المشايخ، أو ُد القدمين. ثم جا المرا
أو بالبتلِل ُه ِء وصوُل هذا:  الحاِصُل البتلُل أيكفي ل حتى الشعر، ُأصوِل إلى الما
أتقط»: أنأه في لكن بالمسح، ُغْسُل ُيِصب لم إذا «الُمل أض ال أحه البدِن بع أس فم

ُده ابتّل حتى بيده أس ّله ج أجزأه. ك
أرز أت ْقُضها عليه يجُب فإنأه الضفيرة، ذي عن الضفيرة بذاِت واح الصحيح. في أنأ

ُة كانأت إذا وأّما ِء إلى الماء إيصاُل فيِجُب منقوضًة الضفير في كما الشعر أثنا
ّلحية ِم ال الحرج. لعد
ّنأما ْقُص عليها يجُب ل وإ ِتها أنأ ألمة أّم البخاري: عن إل الجماعُة روى لما ضفير أسإ

ٌة إنأي الله رسإول قالت: قلُت: يا ّد امرأ أر أأُش ْف ُقُضه رأسِإي أض ُغْسِل أفأنأ ل
ٍة وفي الجنابة؟ ِة رواي ْيض أح ِثي أن أيكِفيِك إنأما فقال: «ل، والجنابة؟ لل على أتْح

أث رأسِإِك أيات ثل أث أء عليك ُتفيضي ثم أح ِري». الما ُه فتط
ْفُر أضّمهما. وقيل وسإكون، بفتٍح والّض ب

أما ِل أتوا أنأهم من داود أبي في و ْف أت أل اسإ ذلك عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإو
ْنُشْر الّرُجُل فقال: «أّما أي أسإه فل ْغِسل رأ أي أغ حتى فل ُل ْب أل أي ُة وأّما الّشعر، أصو المرأ

ُقضه، أن عليها فل ْن ِرْف أت ْغ أث رأسِإها على ِلت أرفاٍت ثل ْيها»، أغ ّف أك ٍة وفي ب رواي
ُقُضه لمسلم ْنأ ِة عنها: أفأ ْيض أح روى قال: «ل».. الحديث. لكن والجنابة؟ لل

اغتسلت «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أنأس عن الدارقطني
ُة ْيِضها ِمن المرأ أضْت أح أرها نأق ًا شع أي وغسلته نأقض ْطِم ُأْشنان، بِخ أسلْت فإذا و اغت

ّبْت الجنابة ِمن أء رأسِإها على ص ْته». الما أر وعص
أب أج أك مالك وأو ْل ّد أبه في كما الغسل في ال أج في يوسإف أبو الوضوء. وأو
ُغسل، ُهُه ال أوْج ُغسل آية في ما و المبالغة. من ال

أبات ْوِج ُغْسِل)ِ (ُم ال
ُبُه)ِ بكسر أبُب أي الجيم، (وُموِج ِبه سإ ِته، أي وجو ّي أب فإّن فرض هو الحقيقّي الُموِج

ِإنأزاُل سإبحانأه الله ِنّي)ِ أي ( ُله أم ٌق ِمن وخروُجه. وهو ُنأزو ِة: رقي أفُر. المرأ أأص

أيُض الّرُجل: غليٌظ وِمن ْلع كرائحة رائحته أب ّط ْفٍق)ِ وفي (ذي ال النسخ: بعض أد
ّوة، ذي ألبة أدفٍق أي ُق أغ و

ٍة)ِ أي ِنّي انأفصال النأفصال)ِ أي (عند تفسير عطُف وكأنأه شهوة، ذي (وشهو أم ال
ْهر، عن ّظ أزل لو حتى ال ٍة، غير ِمن أأنأ أمل بأن شهو ًا أح ً شيئ أب أو ثقيل ِر على ُض

أقه ظهره، أب أل ل المنّي، فس عليه. ُغْس
ُغْسُل والشافعّي: عليه مالك وقال أما ال سإعيد أبي عن داود وأبو مسلم روى ِل

ْدري ّنأما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الُخ ُء «إ الماء». أي من الما
ُغْسُل ٍر ِخطاٌب هو إذ واجٌب، المنّي من ال المر. أمجرى جا

ُله ولنا ًا كنتم تعالى: {وإْن قو ُنب ُنُب ُج ّهروا} والُج ّطأ أضى من فا لّن شهوته، أق
أضى إذا الرجل أته أق ٍة ِمن شهو أبها. والحديُث المرأ أنأ الخروج على محموٌل جا
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ُء أي الذهني، للعهد فيه اللم لّن بشهوة، ُد الما شهوة، عن الخارج وهو المعهو
ِوٌل وهو كيف ٍء ُمتنا أل ُيوجب ل لما ُغْس ْذي ال أم ِوه، كال ّبما ونأح ِر على يأتي وُر أكث

ُع الناس ًا الماء هذا يرى ول ُعمُره جمي ْذ شهوة، عن مجّرد ُله إ يكون إنأما ُحصو
أضرٍب ْلِب على ب ِوه. على الّص ّنأا ونأح ُع أ أن أد أنأْم ِنّي وجو إلى أترى أل شهوة، بل أم
ِنّي عائشة تفسير أم أيُض بأنأه ال أكر؟ منه أينكِسُر أثِخيٌن أب ّذ ُه ال إل يكون ل وانأكساُر

ّققين. وفيه بعُض ذكره كذا شهوة، ِمن أفى ل بحٌث المح ّققين.  على أيْخ المد

ّد يوسإف: ل أبو وقال ِء من ُب أيا ِمن المنّي خروج عند الشهوة بقا أف ِره. واكت أك أذ
ِدها ِلها عند بوجو ًا، الّصلِب من انأفصا ُغْسُل يجُب ل أنأه على التفاِق مع احتياطأ ال

أل إذا أص أقّره عن انأف ٍة الّصلب من م أرج إذا إل بشهو أظهر رأس على أخ أت أكر. و ّذ ال
ُتُه أنى فيمن ثمر أتْم ّفه اسإ أسك بك أكره وأم أنْت حتى أذ ُته سإك بل المنّي فخرج شهو

أسل وفيمن شهوة، أت أل اغ ْب ِم البوِل أق ِوها، والمشِي والنو أرج ثم ونأح ّيُة منه أخ بق
ُغسُل أيلزُمه حيث المنّي ًا عندهما ال ُلهما خلف أيخفى. ل كما أحوُط له. وقو
أبُة ْي أغ ٍة)ِ وهي (و أف أش أق ما أح أكر، رأس من الِختان موضِع فو ّذ ْدُرها أو ال كانأت إذا أق

ْيين مقطوع ِمن ولو مقطوعًة أث ُلنأ ُبٍل (في ا ُبر)ِ وإنأما أو ُق ُء لم ُد ُقل: والتقا أي
أنأيِن ُبر، أيتناول ل لنأه التي، الحديث في كما الِختا ّد أل ولّن ال الُقبل في الحاِص

ًا ٍء ليس أيض ٌة، هو وإنأما حقيقًة بالتقا أق الفرِج أعلى المرأة ختان لّن محاذا فو
ُله. والِختاُن الوطء ومحّل البول، مخرِج أف ّنٌة أسإ ِرمًة للرجل سُإ ْذ لها، تك ُع إ ِجما

ّذ. وفي المختون ْظم أل أنأ ّنٌة « أبُر تركه لو أنأه غير فيهما الفقه»: سُإ ِمن إل عليه ُيج
ْته ولو الهلك، خشية أك ل. هي تر

ّد لّن ظاهٌر، الفاعِل)ِ وهو (على ًا عليه واجٌب الح عند به)ِ أّما (والمفعوِل اتفاق
ٍد يوسإف أبي أب لّما فلنأه ومحم أج ّد عليه و ِه في ُيحتاط الذي الح ِك ففي تر

ُغْسل ِعله في ُيحتاط الذي ال أط فلّن حنيفة أبي عند أولى. وأّما ف ّد في الحتيا أح ال
ُكه ُغسل وفي أتْر ُله. ال ِفع

ّيُة: ل وقالت ِر ُغْسل يجب الظاه ِلنأزال بدون ال أما ا أبّي «الصحيحين» عن في ِل ُأ

من ُيصيُب الّرُجل عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإألُت كعب بن
ْغسُل ُيكِسُل؟ ثم المرأة أي ُأ ثم المرأة، ِمن أصابه ما فقال: « ّلي». أيتوّض ُيص و

أل أس ْك أأ أط الجماع: إذا في الرجُل ُيقال:  أل أله خا ُينزل.  ولم أه

أف الشعري موسإى أبي عن مسلم روى ما ولنا أل ْهٌط قال: اخت المهاجرين من أر
ّيون: ل فقال والنأصار ُغسل يجُب النأصار ْفق من إل ال ّد وقال الماء، ِمن أو ال

أط إذا المهاجرون: بل أل أب فقد خا أج ُغسل، و ُكم موسإى: أنأا أبو وقال ال ِمن أأْشِفي
أن عائشة على قال: فاسإتأذنأُت ذلك، ِذ ُأ ُه فقلُت: يا لي ف أسإألِك أأن ُأريد ِإنأي ُأّما
ٍء عن أأنأا شي ِيي قالت: ل أسإتحييك، و أتْح ِني أن أتْس أل أت عّما تسأ ً كن ُأّمك عنه سإائل

ْتك التي أد ّنأما ول أل؟ ُيوِجُب قلُت: فما ُأّمك، أنأا فإ ُغْس ِر قالْت: على ال ِبي أخ ال
أت، أس «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال سإقط أل أها بين أج ِب أع الربع، ُش

أمّس أن الِختاُن و أب فقد الِختا أج ُغْسُل». أو ال
أند وفي ْهب» أنأه بن الله عبد «ُمس أتقى والسلم: «إذا الصلة عليه قال أو ال

أتانأاِن أبْت الِخ أفُة وغا أش أب الح أج ُغسُل و أزل ال ِزل». ولفُظ لم أو أأنأ ْن شيبة أبي ابِن ُي
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ّنفه»: و في أرْت «ُمص أفُة». وفي «توا أش ّي الح عائشة عن ماجه وابِن الترمذ
أز عنها: «إذا الله رضي أو أن الِختاُن جا أب الِختا أج ُغْسُل، و ُتُه ال الله ورسإوُل أنأا فعل
ْلنا».  وسإلم عليه الله صلى أتس ْغ فا

ِرُضُه ول ُله ُيعا ّنأما وسإلم عليه الله صلى قو ُء «إ ِء» لما ِمن الما داود أبو روى الما
أيا أّن وصّححه والترمذي ْت ُف ُتون كانأوا التي ال ُء إنأما ـ ُيف ِء ِمن الما كانأْت ـ الما

أر ثّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أرّخصها ُرخصًة أم ٍة: وفي بالغتسال، أ رواي
أرنأا»، «ثم أم أصّرُح فهذا أ ّنْسخ، ُم أء ولّن بال ٌد الما ًا فيه موجو أبُب لنأه تقدير سإ

ِلنأزال، ِله في الغالُب إذ ا ِلنأزال، ِمث ّيٌب وهو ا أتغ ِره، عن ُم أص ِقيم أب ُأ أبُب ف الس
ُء وهو ـ الظاهُر أم ـ اللتقا ِلنأزال ُمقا ًا، ا أل هذا لّن مأثوٌر، ذكرنأاه وما احتياطأ الفع

أم ِقي أم ُأ ِلنأزال ُمقا ّق في ا ّد، وجوِب ح أح أم فلْن ال أمُه يقو ُغسل وجوب في أمقا ال
أتّج أولى. وبهذا ِر على عنه الله رضي علّي اح ُبون النأصا ُتوِج أم فقال:  ول الّرْج

ُبون ًا ُتوِج الماء. من صاع

ّيُة ثّم ٌة السبب ِليلج في الكماِل على موجود ّد في ا ال
ًا لكونأه ُبر ًا المنّي لخروج سإبب ِليلج غالب ُبل في كا ُق دواعي في لشتراكهما ال

ِلنأزال، ًا يكْن لم وإن به المفعوِل على ويجُب ا ًا مائه لنزول سإبب لوجوب احتياطأ
ُغسل. ال

ُق ثّم أل ِليلج ُمط أوُل الدمي في ا أر يتنا أك ّذ ُبِل في ال ُق ِر ال ُب ّد أج وال ِلصبع، وإيل وفي ا
ِلصبِع إيلج أر ا ُب ّد ُغْسل. ِإيجاِب في خلٌف ال ال

ِقِظ)ِ أي (وُرؤيُة ْدخل ِعلُمُه المستي أي العلم معنى في ُتستعمل العمى. والرؤيُة ل
أه ومنه: رأيُت اللغة، أهل باتفاِق ّل أر ال ِنّي)ِ بالنصب كّل أكب أم على شيء. (ال

أي)ِ بفتح (أو المفعولية ْذ أم وتشديد المعجمة وبكسر معجمة، فسكون الميم ال
ِة عند الرجل من أيخرُج الياء: ما ٌء أهله. وهو مع الملعب ٌق ما ِرُب رقي إلى أيض

ِة من أيخرُج ما البياض. وأّما ُيسّمى المرأ أذى ف أق المعجمة. والذال القاف بفتح ال
ِني أظ إذا أيع أق أد النائُم اسإتي أج ًا كان فإن أبللً، فو ّي ِن ُغسُل عليه يجُب أم أر ال ّك ًا تذ احتلم

ّكر، لم أو ًا.  كان إن وكذلك يتذ ْذي أم

أل يوسإف: ل أبو وقال ًا رأى إن عليه ُغْس ْذي ّكر ولم أم ًا، يتذ أج لّن احتلم ُخرو
ْذي أم ِء موجب ال ُغْسِل ل للوضو أل لل أظة، حا أق ّي الي ِر أح أب ل أن فبال المنام، في ُيوِج

أذ وبه أخ ألُف أ ّيوب بن خ ِنأه الليث وأبو أ أقيس. لكو
أل عائشة والترمذي: عن داود أبو روى ما ولهما ِئ الله صلى الله رسإول قالْت: سُإ
ُد الّرُجل عن وسإلم عليه ألل أيج أب ُكر ول ال ْذ ًا؟ أي أتِسُل»، احتلم أيغ وعن قال: «

أتلم قد أنأه أيرى الّرُجل ُد ول اح ألل؟ أيِج أب أل قال: «ل ال أّم عليه». فقالت ُغْس
ألمة: يا ُة الله رسإول أسإ ُغْسُل؟ أعليها ذلك أترى قالمرأ ُء إنأما قال: «نأعم، ال ّنسا ال

ُق أقائ ّنُة النوم الرجال». ولّن أش ِظ أمل الحتلم م ُيح أمُل ثم عليه، ف كان أنأه ُيحت
ًا ّي ِن ّق أم أر ِة ف العبادات. باِب في لزٌم والحتياُط الهواء، بواسإط

ّنأما أد وإ ّي ِقِظ، ق أمى الّسكراُن أفاق لو لنأه بالمستي ْغ أدا عليه والُم أج ًا فو ْذي ل أم
أل أد لنأه عليهما، ُغْس ُء، الّسكُر وهو المذي خروِج سإبُب ُوِج ِلغما ُيحاُل وا عليه. ف

ِنّي وتوضيُحُه: أّن أم ّد ل ال ّكر لم وإن النوم في ظهر وقد سإبٍب، ِمن له ُب أيتذ



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ًا أتُه، لكونأه احتلم ّن ِظ أة تهيُج النوم راحة فإّن م ّقة، حدوِث احتماِل مع الشهو الّر
أر ِب ُت ًا فاع ّي ِن ًا، أم أمى كذلك ول احتياطأ ْغ هذا فيهما أيظهر لم لنأه والّسكراُن، عليه الُم

أبُب. الّس

ُع ُهّن تعالى: {ول الحيِض)ِ لقوله (وانأقطا ُبو أر ْق أن}، حتى أت ّهْر ّط ّطاء، بتشديد أي ال
أتِسلن، أي ْغ أع فإّن أي ْن ّقه، هو الذي الِقرباِن من الزوِج أم أل ح ْع أج ُغْسِل و لذلك غايًة ال

ِلجماِع وجوب على دليٌل المنع، ّنفاِس)ِ ل ُغسل. (وال ْيِض. على والقياِس ال أح ال
ُء (ل ٍة)ِ أي أوْط أل يوجب ل بهيم ُغْس ُء ال ٍة، وط ّب ُء وكذا دا ٍة وط ٍة ميت ل وصغير

أهى أت ّية ِإنأزاٍل)ِ لنقصاِن (بل ُتْش الشهوة.  اقتضاء في الّسبب

أرُط والشافعي: ل مالك وقال أت ِلنأزاُل ُيش ًا فيهما ا بغيرهما. لهما اعتبار

ُغْسُل)ِ ُيسّن (فيما ال
ُغْسُل (وسُإّن)ِ أي أعة)ِ بضمتين ال ّكُن (للُجُم ُيس أما الميم، و داود أبو روى ِل
الله رسإول قال: قال أسإُمرة عن الحسن عن قتادة عن والنسائي والترمذي

أم توّضأ «من وسإلم عليه الله صلى أها الجمعة يو ِب أمْت، ف ْع ِنأ أمْن و أسل و أت فهو اغ
أهُب أفضل». وهو ِر مذ ِء جمهو ِء العلما وهو العصار، في المصار وفقها

ِه مالٍك مذهِب من المعروُف البرار. وأصحاب
ِه لظاهر بوجوبه قال وقيل: إنأه ُغْسُل الصلة عليه قول أم والسلم: «ال ِة يو الجمع

ٍم» أي كّل على واجٌب ِل ْدري. سإعيد أبي عن مسلٌم رواه بالٍغ، محت الُخ
ٌد معنى بأّن عنه وأجابوا ّك ًا ثابت، لزٌم واجب: متأ الحديثين. وقيل بين جمع

ّوُل ِه على والدليُل الثانأي، للحديث نأاسإٌخ ال ِر ِرمة داود: عن أبو رواه ما تأّخ ْك ِع
ًا أن أرى لبن فقالوا جاؤا العراق أهِل من ُأنأاسإ أت أل عباس: أ ُغْس ًا ال يوم واجب

أسل، لمن وخيٌر أطأهُر ولكنه فقال: ل، الجمعة أت أتِسل لم ومن اغ ْغ عليه فليس أي
ِبُركم بواجب، ُأخ ُء كيف وسإ ْد ُغْسِل؟: كان أب ِدين الناُس ال أبُسون مجهو ْل أف أي الّصو

أيعملون ُدهم وكان ظهورهم، على و ًا مسج ّيق أب ض ِر ْقف ُمقا ِريشْ، هو إنأما الّس أع
أق حاّر يوم في وسإلم عليه الله صلى النبي فخرج ِر أع الّصوف ذلك في الناُس و
أرْت حتى أذى ِرياٌح منهم ثا ًا، بعُضهم بذلك آ أد فلّما بعض أج عليه الله صلى النبي و

أح تلك وسإلم ّيها قال: «يا الريا أتِسلوا، اليوُم هذا كان إذا الناس أأ أمّس اغ أي ول
ُدكم أل أح أث ُد ما أم ِنه ِمن أيِج ِطأيبه». قال ُده ّباس: ثم ابُن و ّلُه جاء أع بالخير، ال
ِبُسوا أل أر و ُفوا الّصوف، غي ُك أمل، و أع أع ال ُوسّإ ُدهم، و أب أمسِج أه كان الذي بعُض وذ

ًا بعُضهم ُيؤذي أرق.  من بعض أع ال

ُغْسُل هذا ثم ِة زياد، بن الحسن عند لليوم ال الصّح، وهو يوسإف أبي عند وللصل
ُكم جاء والسلم: «إذا الصلة عليه لقوله ُد أة أح أتِسْل». رواه الجمع فليغ

أمر. ابن عن الشيخاِن ُع
ِعيديِن ِم (وال ِلحرا أرفة)ِ أّما وا أع ِعيداِن و أما وعرفة ال ِل أوى ف في ماجه ابُن أر

والسلم الصلة عليه عباس: أنأه ابن «معجمه» عن في «سإننه» والطبرانأّي
أم أيغتِسُل كان ِه حديث «مسنده» من في العيدين. والبّزاُر يو ِك ْعد بن الفا ـ أسإ
أرُف ول مشهور، صحابي وهو صلى الله رسإول ـ: «أّن الحديث هذا غيُر له ُيع
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أتِسُل كان وسإلم عليه الله أم يغ ِر يو أم الِفط ّنْحر ويو أم ال أرفة». ويو أع

ِلحراُم وأّما أما ا ِل عن ثابت بن زيد بِن خارجة عن والدارقطني الترمذي روى ف
أد وسإلم عليه الله صلى أبيه: «أنأه ِه تجّر ِل أسل»، ِلهل أت كان أنأه والمعنى واغ

ُد أتجّر أتِسُل ِلحراِمه أي أيغ ًا كان سإواء و ُيفيد ُعمرة، أو أحّج أة ف أة المواظب على الدال
ِنأه ّنة. كو سُإ
أب الفروع: أّن ومن ُن ِء أولى الُج ُه إذا الُمباح بالما أد ْو حائض، ومعه وج أمعه أ أو

ّيت، أيتيّمُم أم ّيُت و ِدث. ِمن وكذا والحائُض، الم الُمح

المياه)ِ  (أقسام

ُأ)ِ أي أيتوّض ُء (و ُد أو المتوّضي قال: ولو مجهولً، ُيقرأ أن والولى الصلة، ُمري
ّهُر ِء وأظهر أعّم لكان أيتط ِء (بما ِء)ِ كما ِر، السما أط أدى، الم ّن ْلِج، وال ّث ِد وال أر أب وال

أبيِن أنّزُل لقوله الذائ ُي ِء من عليكم تعالى: {و ًء السما ُكم ما أر ّه ُيط (والرِض)ِ به}، ِل
ِئها أي ْدراِن والبار العيوِن من وبما ُغ أر تعالى: {ألم لقوله وال أزل ا أّن أت ِمن أأنأ

ِء ًء السما أكُه ما أل أس أع أف ُء الرض}. ومنها في ينابي ِبحار ما أما ال مالك روى ِل
ً هريرة: أّن أبي الربعة»: عن «الّسنن وأصحاب أل سإأل رجل صلى الله رسإو

أل فقال: يا وسإلم عليه الله أكُب إنأا الله رسإو أر نأر أعنا ونأحمُل البح أل أم من القلي
ْأنأا فإْن الماء، ِطشنا به توّض ُأ أع والسلم: الصلة عليه فقال البحر؟ من أفتوّض
ُهوُر «هو ّط ُتُه». صّححه الِحّل ماؤه ال أت ْي ّي أم أل: سإألُت الترمذ أد وقا بن محم

صحيح. فقال: حديٌث الحديث هذا عن إسإماعيل
ْدري حديث من والترمذي داود أبو وروى ِر من أنأتوّضأ الله رسإول قيل: يا الُخ ِبئ

أة أع أضا ْئر وهي ـ ُب أقى ِب ْل أيُض فيها ُت ُقها أي ـ الِح ِكلِب ولحوُم ـ ُخرو ْتُن ال ّن ـ؟ وال
ُء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال ُهور «الما ٌء»، ُينّجُسه ل أطأ أنه شي وحّس

ّطان، ابُن وصّححه الترمذي ِلماُم قال وكذا الق ٍذ صحيح، حديٌث أحمد: هو ا فحينئ
أدّل ِر ُيست ْد أق ّية على الصحيِح بال ُهور ِلجماع الماء، أطأ وصفه بتغير تنّجسه على وبا

أر إذا إل يتنّجُس ل أنأه بالنجاسإة. وأّما ّي ْذ فل، مالك قال كما تغ يمكُن ل إ
ُلُه: «ل وهو الحديث بصدر عليه السإتدلُل أنّجُسه قو ُع إذ شيء»، ُي ِلجما على ا

ُد تنّجسه ُيِفي ِر:  ّي ًيا كان ماءها أّن على مراد، غيُر ظاهره أّن بالتغ في جار
الواقدي.  عن بسنده الطحاوي رواه كما البساتين

ِإْن أر)ِ أي (و ّي ُنأُه أتغ ْعُمُه ألو أطأ أن و أت ْنأ ْكِث)ِ بفتح وأ أم ْبث، ُطأوِل أي الميم (بال ّل وهو ال
أدُر أث مص أك ْكُث منه والسإُم وضّمها، الكاف بفتح أم ِم بّضم الُم ِرها، المي وكس
ِء وذلك ِم لبقا ِء اسإ عليه. الما

ألط (أو أت ُلْشناِن به اخ أفراِن طأاهر)ِ كا ْع أرِق والّصابوِن والّز أو المياه في الواقِع وال
أن أسل وسإلم عليه الله صلى النبي لْن الخريف، زما أت أم اغ ٍة من الفتح يو قصع
ِر ِمن فيها أث ُء النسائي، العجين. رواه أ ّير. وِمّما بذلك والما ُدّل يتغ ما ذلك على أي
ً عباس: أّن ابن عن الشيخاِن رواه ًا كان رجل عليه الله صلى النبي مع واقف

ْتُه وسإلم أص أق ُتُه فو ْته، وفي ـ نأاق أص أق ْو ٍة: فأ ْتُه وفي رواي أع أص ْق أي ـ أخرى: فأ
أرْت أس أقُه أك ُن ِرم وهو ُع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال فمات، ُمْح
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ِه ُلو ٍء «اغِس ْدر، بما ُه وسِإ ّفنو أك ْيه، في و أب ْو ُطوه، ول أث ّن أح أخّمُروا ول ُت أسإُه، ُت ِإّن رأ ف
ُثه وجّل عّز الله أع ْب ًا». وليس القيامة يوم أي ّبي أل أي الماء أّن الحديث في ُم ِل ُأغ

ِر ْد «الهداية». صاحُب ذكره كما بالّس

ِرم رأِس تغطيُة وأّما ُبُه الُمْح ْطيي أت ِه حال و ِت ٌذ عندنأا مو أر دليٍل من فمأخو أخ يأتي آ
ّله، في ّيُت مح أسُل ل والم أر أن للحّي أيجوُز بما إل ُيغ ّه في مالك به. وروى أيتط

ّطأأ» من ّية ُأّم حديث «المو ِط أل أع أخ أد عليه الله صلى الله رسإول علينا قالْت: 
أيْت حين وسإلم ّف ُتُه ُتو أنها ابن ْل ًا فقال: «اغِس ًا أو ثلث أر أو خمس أث ِلِك من أك ٍء ذ بما

ْدر، أن وسِإ ْل أع ِة في واْج أر ًا، الِخ ًا أو كافور أغْسُل كافور...»، من شيئ أث. وال الحدي
ِء ْدر بالما ّوُر ل والّس أص أت أخلِط إل ُي ِر ب ْد ِء الّس ِه أو بالما ِع أوْض أسد على ب أج أصّب ال و
ِء ّد فل كان وكيفما عليه، الما ِر، الختلِط من ُب ّي أيُضّر.  ل مما فيكونأاِن والتغ

ّ ِإل أجُه)ِ أي ِإذا ( أر ِهُر أأخ ُطأُه أو الطا ْبع (عن اختل ِء)ِ وهو أطأ ّقُة الما أيلُن الّر والّس
أب بأن أل ِهُر غ ِلُط الطا أتبُر ل أنأه الماء. والصحيُح على الُمخا قال كما اللون غلبُة ُيع
أبُر بل محمد، به ُء ُيعت أل يوسإف، أبو به قال كما الجزا ِق ُنأ فكان عنهما، بالعكس و

روايتان. لهما
ُع والشافعي: ل مالك وقال أف أدُث ُيْر أح ٍء ال ٍء على غالٍب بما ٍر شي ُأشناٍن طأاه ك

أفران، ْع أز أء أّن على التفاق مع و أق الما أطل أث، ُيزيُل الُم أد ّيد وأّن الح أق ِزيل، ل الُم ُي
ُكم إذ ِد عند التيّمم إلى منقوٌل الُح ْق أطلق أف ّنّص. والِخلُف فى الُم ِء في ال الما

أطُه الذي ُوه الشناُن خال ِنّي ونأح أد هل أنأه على أمب ّي أق أد ل؟ أأم بذلك أت ّي به، وقال: تق
ُء لنأه الزعفران. ما

أنأحُن ِكُر ل و ِلُط دام ما ذلك مع أيمتنع ل ولكن ذلك، ُيقاُل أنأه ُنأن أخا ًا ال أن مغلوب
ِر من فيه: ماء، القائُل يقول ّد ماء في كما زيادة، غي أم أل والّسيِل ال ِة حا لوِن غلب

ّطيِن ُتُه ال ْين، أو للبئر كإضافته للتعريف إليه عليه. وإضاف أع كماء للتقييد ل لل
ُق أفْر ّطيخ. وال ِب ِلضافتين بين ال أدُم ا ِة ع ِء نأفي ِصّح ُلولى في الما ِه ا ِت في وصّح

ّنفُي أيِصّح لم فحيُث الثانأية، ِلطألق وقيل ـ ال ًا كان ـ ا ألق أمُه ُمط ِز أل ْكُمه و من ُح
ًا، الُحكمية إزالة ْذ شرع ُلُه إ أث بأن وهو بارتفاعه، أزوا ُد أدة، على اسإٌم له أيْح ِح

ِد ولزوُم ُء كان إذا ذلك يكوُن وإنأما فيه، أيندرُج التقيي ًا، الما ْذ مغلوب إطألقه في إ
ٍذ المجموع على ًا، الغالِب اعتباُر يكون حينئ أدم ًا لغًة الثابِت عكُس وهو أع وعرف

ًا.  وشرع

ُه)ِ أو (أو أر ّي ُه إذا أغ ّير ِلُط غ ِهُر الخا ًا)ِ أي الطا ْبخ أطأ ِة ِمن ( ٍذ لنأه الطبخ، جه حينئ
ٍء ليس ِه لعدم مطلٍق بما ِر ُد ِم إطألِق عند تبا ِنّي ول الماء، اسإ ْع ما إل بالمطلق أم
أدُر ْبُخ (وهو)ِ أي إطألقه عند أيتبا ّط ُد ل (مما المطبوخ بمعنى ال أص ّنظافُة)ِ به ُيق ال
ُه حالية، جملٌة أد ّي ُد النظافة كانأت لو لنأه به وق أص ْق ِر به ُت ْد ُلشناِن كالّس أبُخ وا ُيط

ّنأه ِء: فإ ُأ بالما أج إذا إل به، ُيتوّض أر أء أأخ ِعه. عن الما ْب أطأ

ِإن أط (و أل أت أجٌس)ِ بفتح بالماء به)ِ أي اخ أنأ ل المتنّجس إذ كسُرها، ويجوُز الجيم، (
أهُم النجاسإة، عن يخلو ُتف ُنها ف ألولى. عي با
ُء كان)ِ أي (فإن ِإّما الما ًا)ِ:  ّده ما وهو حقيقًة (جاري ُع ًا، الناُس أي ل وقيل: ما جاري
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ُله، يتكّرُر أهُب أو: ما اسإتعما أذ ٍة. وألحقوا أي ْبن ِت أض بالجاري ِب ْو أحّمام أح كان إذا ال
ُء ِزُل الما ْن ألْت لو حتى أعله، ِمن أي ِإّما ل فيه النِجسُة القصعة ُأدِخ ًا يتنّجُس. و ُحكم
بقوله: إليه أشار كما
ًا (أو أبو قال الفتوى. كما وعليه المشايخ، عاّمُة قال أعْشر)ِ وبه في أعْشر

أنْي ثماٍن، في الليث. وقيل: ثماٍن ْث أشر و: ا أنْي في أع ْث أشر. ا أع
أبُر وفي أت ُتع ِكْرباِس بذراِع «الهداية» وغيرها:  ُع وهو الناس، على توسإعًة ال ْب أسإ

ٌع ُمْشت كل فوق ليس ُمْشتات، أب أبُر قائمة. وفي ِإْص أت ُيع ّية»:  ُع «الخانأ ذرا
أمساحة، ُق لنأه ال أي ُع وهو بالممسوحات، أل ْب أق ُمْشتات، أسإ ٌع ُمْشت كّل فو أب إْص

أصّح قائمة. وفي أبر أن «المحيط»: ال أت ُعُه.  ومكاٍن أزماٍن كّل في ُيع ذرا

ّدرنأا الوقاية»: إنأما «شرح وفي أر ق ِدي أغ أعْشر ال ًء أعْشر في ب صلى قوله على بنا
أمْن وسإلم عليه الله أر « أف ًا ح ِريُمها فله ِبئر ًا». فيكون أربعون أح ِريُمها له ِذراع أح
أة جانأٍب كّل ِمن أشر ْذُرع، أع أم أ ِه ُف ْنِع ِمن ف ِر أم ِر عن البئر صاحب غي ْف ٍر أح في بئ

أعْشر ِفُره، ما إلى الماء لنأجذاب ال ِم وِمن أيح أد ِه أع ِع ْفر عن من أح ذلك وراء فيما ال
ِء انأجذاب لعدم ِر اعتباُر إليه، الما أعْش أعْشر، في ال أصُة هذا ال نأظر، كلمه. وفيه ُخل
أن لّن ِريم كو أة البئر أح أنأه والصحيُح البعض، قوُل جانأٍب كّل ِمن أذرع عشر

ًا أربعون ّله في تعالى الله شاء إن سإيأتي كما جانأٍب، كّل من ِذراع مح
أحِسُر)ِ أي (ل ْن أغْرِف)ِ أي (أرُضه تنكشف ل أت أف بالغتراف بال ٍد بك ّفيِن. أو واح بك

أبُر ُيعت ِذراٍع ُعمقه تقديُر وقيل:  ْبر أأو ب أجس)ِ بفتح (ل ِش ْن أضّمها، الِجيم أي وهو و
ُعُه. أّما ويجوُز كان، قوله: فإن جواب على مجزوٌم أدُم رف فإّن الجاري، نأجاسإة ع

أم أد ِر ع أث ِة أ ِم على دليٌل النجاسإ أد ِئها، ع أدُم وأّما بقا ِة ع أعْشر نأجاسإ أعْشر فى ال ال
ّنأه أل الجاري.  معنى في أف

ّنِف وكلُم ِم في ظاهٌر المص أد ِة ع ّي وهو النجاسإة، وقوِع موضِع نأجاسإ عن مرو
أذ وبه يوسإف، أبي أرى مشايُخ أخ ْلخ ُبخا أب تكن لم إذا الناس، على توسِإعًة و

ّية. وفي النجاسإُة ّنأه «البدائع» و «المبسوط» و أمْرئ ْنُجُس، «المفيد»: أ وإليه أي
ّي أشار ُدور ُق أز في ال ُء «مختصره» بقوله: جا أخر، الجانأِب ِمن الوضو أبي وعن ال

ِء يوسإف: أنأه ْنُجُس ل الجاري كالما ّ أي ِر، إل ّي تصحيُحه، ينبغي الذي وهو بالتغ
أدُم عليه فينبغي ِة ع ّية بين التفرق أمْرئ ِرها، ال أما وغي ّي روى ِل ّطحاو ٍر عن ال جاب

ٍد أوأبي ٍر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل مع قال: «كنا سإعي أف فانأتهينا أسإ
ٍر إلى ِدي أفة، فيه أغ ْفنا ِجي أف أك وسإلم عليه الله صلى النبّي أتانأا حتى الناُس، وكّف ف

ألكم ُقون»؟. فقلنا: يا ل فقال: «ما أت ُقوا ِجيفٌة، هذه الله رسإول أتْس أت قال: «اسْإ
أء فإّن أنّجُسُه ل الما وارتوينا». فاسإتقينا شيء، ُي

أد الفروع: إذا وِمن أج أء و أر الما ّي أتغ ِمن أنأه أيعلم لم ما منه أيتوّضأ والريِح اللوِن ُم
ٍة، أر لّن نأجاسإ ّي ٍر يكون قد التغ ْكٍث.  أو ِلطاه أم ل
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ّتفقوا علماءنأا أّن واعلم أر أّن على ا ِدي أغ أم ال واختلفوا الجاري، حكم في العظي
أبر؟ بماذا أت ِم فقال ُيع أد ّدمون: بع ِفه تحّرِك المتق أر أرِف تحريك عند أطأ ّط أخر، ال ال
أض ل بأن ِف أع أينخ ُثّم من ويرتف ّلُه: تحريُك رحمه حنيفة أبي عن سإاعته.  ال

أياض إلى الحاجة لّن الغتسال، ّد، فيه الِح وعنه يوسإف، أبي عن روايٌة وهو أش
ِد تحريُك أي أسإط، لنأه التوّضؤ، تحريُك محمد وعن الناس، على توسإعًة ال وهو الو
ِهُر حنيفة. وفي أبي عن روايٌة ُه حنيفة أبي عن الرواية «الغاية»: ظا بغلبة اعتباُر

أب فإن الظّن، أل أخر الجانأب إلى النجاسإة وصوُل المتوّضىء ظّن على أغ ل ال
ٌد ِعْصمة: كان أبو الصّح. وقال قال: وهو توّضأ، وإل به، يتوّضأ ّدره محم يق
ٍر أعْش ٍر، في ب أع ثم أعْش أج أل: ل حنيفة أبي قول إلى ر ِر وقا ّد ًا. لكّن فيه ُأق شيئ

أر ْلٍخ ومشايِخ المبارك ابن مختاُر التقدي ٍة أب ِرين. قال من وجماع الليث: أبو المتأخ
ُة «الهداية». ثم صاحُب قال وبه الفتوى، وعليه ِعبر أص فإن الوقوع، بحاِل ال أق نأ
ّهر. ل العكس وعلى أينُجُس، ل بعده أيتط
ُء كان ولو ٌق أو أعْرٌض، له وليس ُطأوٌل له الما كان إن أنأه فالصّح ُطأول، بل ُعم

ُله ُضّم لو بحاٍل ًا يصيُر أعْرِضه إلى ُطأو ُء يجوُز أعْشر في أعْشر ول منه، الوضو
أر لّن فيه، النجاسإة بوقوع ينُجُس أعْرض اعتبا أسه، ُيوِجُب ال أر تنّج ّطوِل واعتبا ل ال
ُة هو فيه والصُل تنّجِسه، في الشّك فوقع ُيوِجبه، أقى الطهار أيب ًا، ف وإن طأاهر

ًا الحوض كان ّور أر ُمد ّد ُق ٍة ف ٍة وأربعين، بأربع سإتٌة والمختاُر وأربعين، وثمانأي
الصل.  في وأربعون

أيتوّضأ أذٌر فيه يكون أن أيخاُف الذي الحوض من و ُنُه، ول ق أن عليه وليس أيستيق
أل أع أن ول أيسأ أد أؤ ي أمر لقوِل أيْستيقن، حتى منه التوّض حين ـ عنه الله رضي ُع
أل أب العاص بُن أعْمُرو سإأ ُده صاح ِر أي أأ ُع؟ الحوض:  أب ـ: يا الّسبا ل الحوِض صاِح

أنأا. ذكره ِبْر ّطأأ». ول في ُتْخ أس «المو أب ِمن بالوضوء بأ ُع ُح نأواحي في ُكوُزه ُيوض
أرُب الدار ُيش ُه أنأه أيعلم لم ما منه، و أر ُيك ًء لنفسه أيستخلص أن للرجل أقذر. و إنأا

ُؤ من أيتوّضأ ول منه أيتوّضأ التوّضؤ من أفضُل الحوض من غيره. وقيل: التوّض
أل لّن النهر، من أل أه أؤ أيرون ل العتزا ًا، الحياض من التوّض نأتوّضأ فنحن جائز

ًا الجاري الماء في البول الليث»: أّن أبي «فتاوى «الواقعات» و لهم. وفي رغم
ِء في البوُل وأّما مكروه، فحرام. الراكد الما

أره الشافعي أّن اعلم ثم ّد ّلتيِن، أق ُق وقيل: بالعراقّي، رطأٍل مئة خمُس وهي ب
ألغهما وقال: إذا رطأل، مئة سإت ْنُجس لم أب ِر إل أي ّي عليه الله صلى لقوله بالتغ

أغ «إذا وسإلم أل ُء أب أتيِن الما ّل أبث». رواه أيحِمل لم ُق أخ «السنن أصحاب ال
أمر، ابن الربعة»عن ٍة وفي ُع ْنُجُس»، ل داود: «فإنأه لبي أخرى رواي وأخرجه أي

أزيمة ابُن «صحيحيهما». في والحاكُم ُخ
أفه ّع أبّر، عبد ابُن الحافُظ منهم جماعٌة، قلنا: ض بُن إسإماعيُل والقاضي ال

ّيون، بُن بكر وأبو إسإحاق، ّي. وقد ليس البيهقي: إنأه وقال العربي: المالك بالقو
أركه أيانأّي الغزالّي أت ْو ِة مع والّر ّد ّتباِعهما ش ِذ وعن للشافعي، ا علّي البخاري أسإتا

ِديني بِن أم ّنأه ال ُبت قال: لم أ أتين، حديث أيث ّل ُق ْير وابن العباس ابن ولن ال أب أمرا الّز أأ

ًا هذا كان ولو الّزنأجّي، فيها مات حين زمزم ماء بنزح أتّج صحيح ّيُة به لح بق
ِة أم عليهما، والتابعين الصحاب ِل ُع ّذ أنأه ف ٍة في شا ُعّم حادث أوى، بها ت ْل أب ّد، ال أر ُي أر ف كخب
ِء ْته مما الوضو الناُر.  أمّس



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ّلتين حديُث ثم ُق ّعفه ال ًا داود أبو أض ِده فى للضطراِب أيض أن ِه، فى وكذا أسإ ِن ْت أم
ٍة: «لم ففي أنّجْسه رواي ٍة: «لم وفي شيء»، ُي أبث»، أيحِمل رواي أخ البيهقّي: قال ال
ٍة: «إذا وفي غريب، وهو ألغ رواي ُء أب أتيِن الما ّل ًا أو ُق أنّجسه لم ثلث وفي شيء»، ُي

ٍة: «إذا أغ رواي أل ُء ب ّلًة أربعين الما أفه أيحِمُل ل فإنأه ُق ّع أبث». وض أخ ْطنّي ال ُق ّدار ال
أكر أذ ْوا جماعًة أّن و أو أمر ابن عن أر ًا: «إذا ُع أغ موقوف أل ُء ب ّلًة أربعين الما لم ُق

ْنُجس». وفي ٍة: «لم أي أنّجسه رواي ًا». قال أيحِمل ُأخرى: «لم شيء». وفي ُي أبث أخ
أوى أر ٍد غيُر الدارقطنّي: و ًا»، فقالوا: «أربعين هريرة أبي عن واح من ومنهم أغْرب

ًا». قال: «أربعين ْلو أد
أف ُيوجُب الضطراُب وهذا أق وإن الضع ّث الضطراب من فيه ما مع الرجال، ُو
ًا معناه في ًا أيحِمل لم قيل: معنى حيث أيض أبث النجاسإة أحْمِل عن أيْضعُف أنأه أخ

أكّل، يحِمُل ل ُيقال: هو كما فيتنّجس، ًا ل أي ال ّلُة ُيطيقه. وأيض ُق بين مشتركٌة ال
ِة أجّر ِة ال ِقْرب أبل.  ورأِس وال أج ال

ِلُم «مسنده»: أخبرنأي في الشافعي قوُل وأّما ابِن عن الزنأجّي، خالد بن ُمس
ْيج أر ٍد ُج ُء كان قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى أيحُضرنأي: أنأه ل بإسإنا ّلتيِن الما ُق

ًا»، أيحِمل لم أبث ٌع أخ ِط ِة وفي للجهالة، فُمنق ّي، ابن رواي ِد أمر ابن عن أع ًا: ُع مرفوع
ُء كان «إذا ّلتيِن الما أجر ِقلِل ِمن ُق أكُر شيء»، ُينّجسه لم أه ْذ ُي أرقان، أنأهما و أف

ُق: بفتح أر أف أة الراء وال ّت أر سِإ أش أمل في كذا رطألً، أع أريج: ابُن اللغة». وقال «ُمج ُج
أل رأيُت أجر، ِقل ّلُة أه ُق ُع فال أس ْيِن أت أت أب أتيِن أو ِقْر أب ًا. وقال ِقْر الشافعّي: وشيئ

أل أن فالحتياُط أع ْيِن ُيْج أت أب ًا. لكن ِقْر ُلُه ابُن قال ونأصف ّي: قو ِد ِنه: «ِمن في أع ْت أم
أجر» غيُر ِقلِل أكُر ل محفوٍظ، أه ّ ُيذ ِة ِمن إل ِغيرة رواي ْقلب بن ُم أنى سِإ ِبْشر، أبا ُيك
أكُر ّي ابُن الحديث. وروى ُمن ِد أمر ابن عن عنه أع ًا: «إذا ُع ُء كان مرفوع ّلتيِن الما ُق

أنّجسه لم ّلُة ُي ُق ُوع. هذا أربعُة شي». وال أصُة أأْص أر ما خل أك أمام ابُن ذ ُه من ال
ِعيد دقيق بن الدين تقّي الشيخ ذكره ما تلخيص ِلمام»، في ال أفرده وقد «ا
بالتصنيف. الناُس

أبر أت أف مالٌك واع ِء أوصا ً الما ُء كان قليل ًا، أو الما ِه كثير ِل عليه الله صلى لقو
ِهٌر الماء وسإلم: «إّن أر أن إل طأا ّي ُنأُه أو طأعُمُه أو ريُحُه يتغ ٍة لو ُدُث بنجاسإ أتْح

ِه: «إّن فيه»، ِل أء وقو شيء». ُينّجُسه ل أطأهوٌر الما
ّوُل قلنا: الحديُث ّي غيُر ال إطألقه على ليس البيهقي. والثانأي ذكره كما قو

ألّن «ل وسإلم عليه الله صلى لقوله ُبو ُدكم أي ِء في أح ألّن ول الدائم الما أتِس ْغ فيه أي
ُثّم الجنابة»، من أتِسل أو: « ْغ «الصحيحين». فلو رواية هو منه» أو: «فيه» كما أي
ًا يكن لم ْفِسد ِء ُم فائدة.  عنه للنهي كان لما للما

ِإل ّير ِإذا ( أمُه غ أنأُه أو طأع ُق أو لو ّل أحُه)ِ يتع ِء ري ِء الجاري بالما ًا، الحوض وما جميع
أط إذا فإنأه أل أجُس اخت ّن ِدهما ال أر بأح ّي أد وغ ِفه أح ِة أوصا ِإن أيِصيُر الثلث ًا. (و لم أنأِجس

ُء ًا يكن)ِ الما ًا ول جاري ٍر في أعْشر ْنُجْس)ِ ذلك المذكور الوجه على أعْش أي ُء ( الما
كثيرة. أو كانأت قليلًة فيه النجاسإة لوقوع
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أس (ول ِد)ِ وهو مائّي بموِت بأ ْول أم ُد ما ال ّل أمِك الماء، في أيتو أدِع كالّس ْف والّض
أرطأان ّق أدٌم له ليس ما بموِت (ول والّس ّذباِب سإائل)ِ كالب لقوله والُخنافِس وال

ٍم كّل أسإلماُن «يا وسإلم عليه الله صلى أعْت وشراٍب طأعا ّبٌة فيه وق لها ليس دا
ُله حلٌل فهو فيه فماتْت سإائل أدٌم ُبه أك أل: الدارقطنّي ووضوؤه» رواه وُشْر وقا
ّيُة إل أيرفعه لم ِق ِعيد عن أب ِعيد أبي بن أسإ ِدي أسإ أبي ّله وهو الّز ضعيف. انأتهى. وأع

ّي ابُن ِد ِة أع أعا سإعيد، بجهال ِف ُد أة بأّن و ّي ِد أبو هو هذا أبق أوى الولي مثُل الئمُة عنه أر
أديِن، أد المبارك، وابِن الحّما والوزاعّي، ووكيٍع، عيينة، وابِن هارون، بن ويزي
أيه، بن وإسإحاق ُهو أة، أرا ْعب ِهيك وُش ِطأه، بشعبة ونأا ْعبة يحيى: كان قال واحتيا ُش

ً أبّجل أة ُم ّي أم حين لبق ِد أوى وقد بغداد، أق ّي. وأّما إل الجماعُة له أر ُد البخار ابُن سإعي
ُد قال: واسإُم الخطيب فذكره هذا سإعيد أبي ّبار، أبيه: عب فانأتفت ثقًة وكان الج

ِزُل ل هذا مع والحديُث الجهالة، أسن.  عن أين أح ال

أع «إذا وسإلم عليه الله صلى ولقوله أق ّذباُب و ِدكم شراِب في ال ْغِمْسه أح أي ثم فل
ْعه ِز ْن أي ِد في فإّن ِل أح أحيه أأ ًء جنا ِر وفي دا أخ ًء» رواه ال داود: أبو وزاد البخاري، شفا
ّتقي «وإنأه أجناِحه أي ِة وفي الداء»، فيه الذي ب ّنسائي: «وإذا ماجه ابن رواي وقع وال

ُلوه الطعام في ُق ّدُم فإنأه فيه، فاْم ُيؤّخُر الّسّم ُيق أء». ولول و أته أّن الّشفا ل فيه مو
أس ْأُمر لم به بأ أغْمِسه وسإلم عليه الله صلى أي أبٌب العادة في هو الذي ب لموته. سإ
ِذر: ول ابُن قال ًا ذلك في أعلُم الُمن ِد من كان ما إل خلف أح الشافعي. قولي أ

ُق ثم ّنِف إطأل أق ل أنأه يقتضي المص أن أفْر ِء الماء في الموِت بي ِللقا بعد فيه وا
أن ول الموت، ِء بي ِقي الما فيما داخلٌة المسألة الصحيُح. وهذه وهو المائعات، وبا

ِء في أيعيشُْ ما لّن قبلها أم ل الما أكره فيه، أد أمام. وفيه ابُن ذ ُه أظر، ال ُد إذ أنأ الُمرا
ِلد مائّي غيُر به ْو أم ِة ال ِلد مائّي يكون قد أنأه على المقابلة، بقرين ْو أم دٌم وله ال

ِر سإائل أس ل أنأه الصّح فإّن المائّي، والكلب المائّي كالِخنزي في كما به بأ
ُد «الكافي». ول «الهداية» و ُع ْب ِلد مائي يكون أن أي ْو أم ًا: مما ال أدٌم له ليس مطلق

ُتُه ّد لم الشمس في ُألِقي إذا دمه أّن سإائل. وعلم أيّض. بل أيسو ْب أي
ُأ)ِ أي (ول ُع ول أيتوّض أف أث أير أد ٍء الح أر)ِ يجوز (بما ُتِص ِء ألف أقْصُر اع ّدها، الما أم أي و
ٍء ُه بما أر أص أت ُق اع ُق أو الخال ٍء ليس لنأه ثمر، أو شجر من المخلو ألق. بما ُمط

أجُر ُعّم والّش أت ما أي ٌق له كان الرض، من نأب ْو سإا أمُر أ ّث أمُل ل. وال أر أيش ْذ أب ال
أب. (ول ٍء والُحبو أل بما ْعِم ُت ٍة اسإ ٍة)ِ واجب ُقْرب ٍة أو ل الوضوء)ِ، (على كالوضوء مندوب

أد أو ِري أي أن بها ُأ ِو أء أين أر حتى الوضو ًة يصي ْفِع (أو عباد أدٍث)ِ.  أر ح

ّنأه وعند والتقّرِب، الحدِث رفِع ِمن كّل يوسإف وأبي حنيفة أبي عند والحاِصُل: أ
ٌع معه كان التقّرُب محمد ْف ْو أر أفر وعند ل، أ ُع ُز ْف ْو تقّرٌب معه كان الّر ل. وإنأما أ
أر أص ٌد ح أل محم ُقربة السإتعما ُنأوب نأجاسإة بانأتقاِل هو إنأما لنأه بال ّذ كما إليه، ال
ِة إل يكون ل وذا عليه، الداّل الحديِث في ورد ّي ُقربة ِبن لديه. ال

أقنا أف ًا الجديد في الشافعّي ووا ٌء لنأه لمالك، خلف أقى طأاهر ما ً ل ًا محل طأاهر
أقى أيب أسل لو كما حاله، على ف ًا به أغ ًا، ثوب وسإلم عليه الله صلى النبّي ولّن طأاهر

ُء أر أن إل طأاهٌر قال: «الما ّي ُنأه أو ريُحه يتغ ٍة طأعُمه أو لو ُدُث بنجاسإ فيه». لكّن أتح
أث ّدم كما قوي، غيُر الحدي البيهقي. عن تق
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أم أّن واعلم ّنف كل ِء ُحكم على داّل المص أمل الما به، التوّضوء بعدم المستع
أل وليس ِة ُحكِمه على بدا أدِمها، أو بالطهار ِبْت فنقول: لم أع العراِق مشايُخ ُيث
ًا ِة بين خلف ِة الئم أء أّن في الثلث أمل الما ُهور، غير طأاهٌر المستع أتُه أطأ أب مشايُخ وأث

أء ما أف النهر، ورا أسن رواية في حنيفة أبي الرواية: فعن واختل أح وهو ـ عنه ال
ُله ّلظة، نأجاسإًة أنأِجٌس ـ: أنأه قو حنيفة: أبي عن روايٌة وهو يوسإف أبي وعن مغ

ّففة، نأجاسإًة أنأِجٌس أنأه أقيُس: وهو حنيفة أبي عن روايٌة وهو محمد وعن مخ ال
ُهور، غيُر طأاهٌر أنأه أة هذه واختار أطأ ّققون الرواي أء ما مشايِخ من المح ِر ورا النه

ِرهم، ِهُر وهو وغي الفتوى. وعليها الرواية، ظا

صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن مسلم رواه فما النجاسإة دليُل أّما
ألّن «ل وسإلم عليه الله أتِس ْع ُدكم أي ِء في أح ُنب»، وهو الدائم الما رواه ما مع ُج
ألّن قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي أّن جابر عن أيًضا ُبو ُدكم أي ِء في أح الما

ِد»، ألّن قال: «ل وسإلم عليه الله صلى داود»: أنأه أبي «سإنن وفي الراك ُبو أي
ُدكم ِء في أح ألّن ول الدائم الما أتِس ْغ أوْجُه ِمن فيه أي ِة». و ِة الجناب صلى أنأه الدلل

ّوى وسإلم عليه الله أن النهي في سإ ِء في البوِل بي أبا لكّن فيه، والغتساِل الما
العلماء. لختلِف بالتخفيف قال يوسإف

ِرْضُت جابر عن البخاري روى فما الطهارة دليُل وأّما أم النبّي فأتانأي قال: م
أدانأي ماشياِن، وهما بكر وأبو وسإلم عليه الله صلى أج أي قد فو فتوّضأ علّي، ُأغِم
أءه أصّب ُثّم وسإلم عليه الله صلى النبّي ْقُت علّي، أوُضو أف الله رسإول فقلُت: يا فأ
ُع كيف أن أف مالي؟ في أص ألْت حتى بشيء، ُيِجبني فلم مالي؟ في أقِضي كي آيُة نأز

ًا البخاري وروى الميراث»، أفة أبي حديِث من أيض أحي أأتيُت ُج صلى النبّي قال: «
ٍة في وهو وسإلم عليه الله ّب أء ُق أدم، من أحْمرا ً ورأيُت أأ أذ بلل أخ أء أ صلى النبي أوُضو
أس (ورأيتُت وسإلم عليه الله ِرون النا ِد أت ْب أء، ذاك أي أوضو أمْن ال ًا منه أصاب ف شيئ

أح ًا منه ُيِصْب لم ومن به، تمّس أذ شيئ أخ ألِل من أ ِد أب ِه». أي ِب صاِح
أل «المحيط»: لو وفي أخ أد ُه الُجنُب أأ أد ِء في ي ًا، أيُضّره ل الما ل ربما لنأه اسإتحسانأ

ِء اسإتعماُل ُيمكنه أط منه، بالغتراِف إل الما أق أس ًا اعتباُره ف للضرورة. دفع

صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن مسلم رواه فما النجاسإة دليُل أّما
ألّن «ل وسإلم عليه الله أتِس ْع ُدكم أي ِء في أح ُنب»، وهو الدائم الما رواه ما مع ُج
ألّن قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي أّن جابر عن أيًضا ُبو ُدكم أي ِء في أح الما

ِد»، ألّن قال: «ل وسإلم عليه الله صلى داود»: أنأه أبي «سإنن وفي الراك ُبو أي
ُدكم ِء في أح ألّن ول الدائم الما أتِس ْغ أوْجُه ِمن فيه أي ِة». و ِة الجناب صلى أنأه الدلل

ّوى وسإلم عليه الله أن النهي في سإ ِء في البوِل بي أبا لكّن فيه، والغتساِل الما
العلماء. لختلِف بالتخفيف قال يوسإف

ِرْضُت جابر عن البخاري روى فما الطهارة دليُل وأّما أم النبّي فأتانأي قال: م
أدانأي ماشياِن، وهما بكر وأبو وسإلم عليه الله صلى أج أي قد فو فتوّضأ علّي، ُأغِم
أءه أصّب ُثّم وسإلم عليه الله صلى النبّي ْقُت علّي، أوُضو أف الله رسإول فقلُت: يا فأ
ُع كيف أن أف مالي؟ في أص ألْت حتى بشيء، ُيِجبني فلم مالي؟ في أقِضي كي آيُة نأز

ًا البخاري وروى الميراث»، أفة أبي حديِث من أيض أحي أأتيُت ُج صلى النبّي قال: «
ٍة في وهو وسإلم عليه الله ّب أء ُق أدم، من أحْمرا ً ورأيُت أأ أذ بلل أخ أء أ صلى النبي أوُضو
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أس (ورأيتُت وسإلم عليه الله ِرون النا ِد أت ْب أء، ذاك أي أوضو أمْن ال ًا منه أصاب ف شيئ
أح ًا منه ُيِصْب لم ومن به، تمّس أذ شيئ أخ ألِل من أ ِد أب ِه». أي ِب صاِح
أل «المحيط»: لو وفي أخ أد ُه الُجنُب أأ أد ِء في ي ًا، أيُضّره ل الما ل ربما لنأه اسإتحسانأ

ِء اسإتعماُل ُيمكنه أط منه، بالغتراِف إل الما أق أس ًا اعتباُره ف للضرورة. دفع

أكاُم أأْح ِة)ِ  ( أغ أبا ّد ال

ُد ِإهاٍب)ِ وهو (وكّل ْل ّدباغَِ قبل الج أغ)ِ أي ال ِب ُد ُع بما ( أن أيمن ْت ّن أد ال أرِظ والفسا أق كال
ْفِص أع ِريِب وال ْت ّت ِء والتشميِس وال ِللقا ِد ل الريح، في وا أر)ِ لما التجفيف بمجّر أه أطأ )

أزيمة ابُن روى «سإننه» في والبيهقّي وصّححه، والحاكُم «صحيحه»، في ُخ
أد عباس ابن وصّححه: عن من أيتوّضأ أن وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: أرا

ٍء ِقيل سِإقا ْيتة، له: إنأه ف ُغُه أم ِدبا ِزيُل فقال: « أثه» أو ُي أب أسه» أو أخ أج أنأ أسه». « ِرْج »
ّي»: وصّححه، «سإنن في ولما قال: عباس ابن عن ماجه وابِن والنسائّي الترمذ
أما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال ّي أغ إهاٍب «أ ِب أر»، فقد ُد أه وفي أطأ

أغ مسلم»: «إذا «صحيح ِب ِلهاُب ُد أد ا أر». فق أه أطأ
أق عباس ابن «الصحيحين»: عن وفي ّد ُتص ٍة على قال:  ٍة لميمونأة مول بشا

أتْت، أمّر فما ّ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل بها ف أهل ُتم فقال: « أبها أخذ إها
ُتموه؟»، ْغ أب أد ُتم زاد ف ّنأما ميتة، » فقالوا: إنأها به؟ مسلم: «فانأتفع أم قال: «إ أحُر

ُلها»، أو وزاد أك أس الدارقطنّي: «أ ِء في لي أرِظ الما أق ّهرها؟»، ما وال لفٍظ وفي ُيط
أم قال: «إنأما أص ألْحُمها، عليكم أحُر ِكها» أي في لكم وُرّخ ِدها أمْس ْل لفٍظ: وفي ِج

أغُه «إّن ُهور»، ِدبا أج أطأ أر أظ هذه أخ أل: وهذه ثم ميمونأة حديِث في اللفا قا
ُد ّلها السإانأي أة حديِث ِمن البخاري أيماِن ِصحاح. وفي ك أد ْو صلى النبي زوِج أسإ

أتْت وسإلم عليه الله ٌة لنا قالْت: «ما ْغنا شا أب أد أكها، ف ُذ ِزلنا ما ثم أمْس ِب ْن حتى فيه أنأ
ًا صار ّن ».  أش

ِد بنجاسإة والشافعي مالك وقال ْل أغ ولو الميتة ِج ِب الربعة»: «السنن في لما ُد
أحكم حديث ِمن أبة، بن ال ْي أت ِد عن ُع بن الله عبد عن ليلى، أبي بِن الرحمن عب

ْيم أك أب أنأه وسإلم عليه الله صلى النبي عن ُع أت أنة إلى أك أهي أل ُج ْب ِته أق ل أن مو
أصٍب، ول بإهاٍب الميتة من أتنتفعوا أسن، الترمذي: حديٌث قال أع أحمد: وعند أح

أل ِته قب ٍر مو أخر لفٍظ في البيهقي: وجاء قال بشهرين، أو بشه أل آ ِته قب بأربعين مو
ًا. يوم

أب ُأِجي أث بأّن و ْيم ابِن حدي أك ِزي ل ُع أث ُيوا جهاِت من جهة في عباس ابِن حدي
ِنه في للضطراِب الترجيح ْت ِده، أم أسإن ِته في وللختلِف و أب النووي ذكره كما ُصْح

أبة وغيُره: ل البيهقّي وقال «الخلصة»، في أع ولهذا له، ُصْح أج ُد أر قوله عن أحم
ً به ّول أف أنأه على أدّل حيث أ ًا. وق آِخر

ِر قيل: وعلى ِته تقدي أضة، بينهما ليس ُمساوا أر ِلهاب لّن ُمعا لغير اسإٌم ا
أد المدبوغَ، ّدبِغ وبع ًا ُيسّمى ال ِديم ًا، أ ّن أش أسإط» في الطبرانأّي رواه ما وأّما و «الو

ِد في لكم رّخصُت هكذا: «كنُت الحديث هذا لفِظ ِمن ُعوا فل الميتة، جلو ِف ْنت من أت
ٍد الميتة ْل أصب» ففي ول بِج ِده أع ألُة سإن أضا أفّضل، بن أف ّعٌف. ُم أض ُم
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ّق أث أّن والح أكيم ابِن حدي ِهٌر ُع ّنْسخ في ظا ِم ِمن فإّن الضطراُب، لول ال المعلو
ًا أّن ُع ل أحد ِتف أل الميتة بجلد أين ٍذ لنأه الدباغة، قب أذٌر حينئ ُق فل مستق ّل ّنهُي به أيتع ال

ًا.  ظاهر

ِة ُحصوِل على الدليُل ثم ّدباغ ِريِب أو بالتشميِس ال ْت ّت عن الدارقطني في ما ال
ِرو عن أحّسان، بن معروف أر، بن أعْم أبادة، عن أذ ألْت: قال عائشة عن ُع رسإول قا

ُعوا وسإلم عليه الله صلى الله ِت أتْم ِد «اسْإ أي إذا الميتة بجلو أغْت، ِه ِب ًا ُد أو كان، ُتراب
ًا، ًا، أو أرماد ْلح ْو ِم أد أن بعد كان، ما أ ِزي ّ أصلُحه»، أي أن حاتم أبا أّن إل ِدي واب أرا أع أنأك

ًا. وروى ٍد، عن حنيفة، أبو معروف ٍء قال: كّل إبراهيم عن حّما ُع شي أن أد أيْم ِمن الِجل
ِد أبُه إذا أنأه ِدباغَ. إل فهو الفسا ُء أصا ُد الما ًا يعو أخرى: ل، وفي رواية، في أنأِجس

الظهر. وهي قال، وبها
ِإل أد ( ِر ِجل أدِمّي)ِ أّما الِخنزي ُد وال ِر ِجل ِة الِخنزي ِنه فلنجاسإ ْو لقوله عي أأ تعالى: {

أم ٍر ألْح ِزي ّنأه ِخن ِرْجٌس}. فإ
ِبه. فإن إليه للمضاِف والضميُر ُقْر ُد ول مقصود غيُر إليه قيل: المضاُف ل يعو
ِه الضميُر أن لقيُت نأحو إلي أر اب أم أب ُع ُأِجي ُته.  أدْم أخ أد بأّن و المضاِف إلى الضمير أعو

ٌع إليه ِر من شائ ُكروا قوله نأحو نأكير، غي أة تعالى: {واْش ُتم إن ا نأعم ُه كن ّيا إ
أز ّو ُبدون}. وُج ْع ُقضون قوله في الوجهان أت ْن أي أد تعالى: { ْه ِه أع ّل ِد من ال ْع ِه}. أب ِق ِميثا

ِر إلى صرفه في ولّن ِزي ً الِخن أن بهما عمل أحوط. فهو العكس دو
ُد وأّما ْل أدِمّي ِج أر فلئل ال أسإ ّلُه كّرمه أمْن على الناُس يتجا ل ولنأه أجزائه، بابتذاِل ال

ُع يجوُز ِته. وما به النأتفا ُع يجوُز ل لكرام ّثُر ل به النأتفا ُغَ ُيؤ ّدبا فيه. وفي ال
أن أّن «المحيط»: الصحيُح أنِجس. وبه ليس الكلب عي «الهداية». صاحُب قال ب

أن أّن عندنأا المذهب من «المبسوط»: الصحيُح وفي أنأِجٌس. وعند الكلِب عي
ٍد أل أن محّم ِزير، الِفي ِر وعندهما كالِخن أما الّسباِع كسائ البيهقي»: «سإنن في ِل

أتِشُط كان وسإلم عليه الله صلى النبي أّن أنأس عن عاٍج. والعاُج: ِمن بُمشٍط أيْم
أكم»، في كما الِفيل نأاُب ْظُمه «الُمْح أع «الّصحاح».  في كما و: 

أهر (وما ُه أطأ ْلد ّدباغَِ ِج أهر)ِ أي بال ُده أطأ ْل ِد من المفهوُم ِج ْل إلى المضاِف الِج
ِر ّية، فتأّمل، ما، ل ما، إلى الراجِع الضمي ِة)ِ الشرع أتشّرِب من مانأعٌة لنأها (بالذكا

ِد ّدباغة أّن كما بالرطأوبات، الِجل ُد رافعٌة ال ْي أق ِة للرطأوبات. و ّي ْبِح ِلخراِج الشرع أذ
أمُجوسإّي ًا ال ِم مطلق ًا، والُمْحر ْيد ُهُر فل أص ْط ُد، بها أي ْبغ، بل الجل ّد إماتة. لنأها بال

ِإْن ألْحُمه (وكذا أد ُيؤكل)ِ لّن لم و ُهر الجل ْط ًا، بالذكاة أي ّلحُم اتفاق ّتِصٌل وال فل به م
ًا، يكون أكْرخّي، ُمْختاُر وهو أنأِجس وفي «التحفة»، و «الهداية»، وصاحِب ال

أرُب «البدائع»: وهو وفي المذهب، من الصحيُح «المحيط»: وهو إلى أق
ِم النجاسإة لّن الصواب، ّد أل وقد المسفوِح بال من كثيٌر بالذكاة. وقال زا

ُهُر ْط أي ُه المشايخ:  ُد ُهُر ول بها ِجل ْط ُهُر ل كما لحُمه، أي ّدباغَ. قال أيط شارُح بال
«النهاية». «الغاية» و صاحُب واختاره الصحيُح، «الكنز»: وهو

ُهُر (وما ْط أي ُده ل)ِ  ْل ّدباغَ ِج ُهُر بال ْط أي ُه (فل)ِ  ُد بالذكاة. ِجل
ْعُر أش ِريُشها، (و أتة)ِ و أبُرها، المي أو ُفها، و ْظُمها وُصو أع أقاُرها و ْن أها)ِ وِم ّن (وسِإ

ُبها)ِ إذا أص أع أس (و ِب أب أي أه ُفها وكذا ألْحُمُه، وذ ْل ِفُرها ِظ ُنأها وحا أقْر ِهٌر)ِ وكذا و (طأا
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ُنها أب ْيُضها أل أب ِء هذه على يكن لم إذا حنيفة، أبي عند و أمٌة، الشيا قال وبه ُدسإو
مالك.
ًا أنأِجٌس ذلك الشافعي: كّل وقال ِء إلحاق أما بالكّل، للُجْز ِل أم و ّد ابن حديِث من تق

أكيم: «ل ُعوا ُع ِف أت ْن أصب».  ول بإهاٍب الميتة من أت أع

ّلقه ما ولنا ّي ع ّي: قال عن البخار أتى ِعظام في الزهر ْو أم ِو ال ِره: الِفيل نأح وغي
ًا أدركُت ألِف ِمن نأاسإ ألماء أسإ ُع ُطون ال أتِش ُنون بها، أيْم ِه ّد أي ْون ل فيها، و أر ًا. به أي بأسإ
أم ّد ًا أنأس حديُث وتق ّبار عبد عن الدارقطنّي البيهقي. وأخرج عن مرفوع بن الج
أم قال: إنأما عباس ابن حديِث من ُمْسلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل حّر

ِة من أمها، الميت ُد أّما لح ْل ْعُر والّصوُف الِج ُد به. فإن بأس فل والّش ّبار قيل: عب الج
ّعفه ّبان ابن أّن فالجواب الدارقطنّي؟ ض أقه، ِح ّث ِزُل فل و ْن ُثه أي أسن. عن حدي أح ال
أج أر ًا وأخ ألمة أبي عن أيض ألمة أّم قال: سإمعُت الرحمن عبد بن أسإ أج أسإ النبي زو
يقول: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي تقوُل: سإمعُت وسإلم عليه الله صلى
أس أمْسِك بأ ِة ب أغ، إذا الميت ِب أس ول ُد ِفها بأ ِرها بُصو أشع ِنأها و ُقرو أل إذا و بالماء». ُغِس
ُة فهذه ّد أث ِع أن ضعيفًة كانأُت ولو أحادي ْتُن، أحُس ٌد ولها فكيف الم في شاه

«الصحيحين»؟.

ُه (وكذا ْعُر ِلنأسان)ِ ش ْظُمه ا أع ِهٌر، و ُبه: طأا أص ّلها ل الشياء هذه لّن وع ُة تح الحيا
ِم أد ِئصها، من هو الذي الِحّس لع الله صلى ولنأه ميتة، بانأفصالها تكون فل خصا
أل وسإلم عليه أو ُه نأا أر أمه طألحة أأبا شع أس أف لو الناس. أّما بين فق أت أر أنأ الشع

ْنُجس أي ِفه باعتبار ف أر ّتصل أطأ ِد، الُم ُبها بالجل أص أع لّن الصحيح، في أنأِجٌس وقيل: 
ًة فيه ّلِمه بدليل حيا ِهٌر بالقطع، تأ ّتصل. غيُر لنأه وقيل: طأا م

أكاُم أأْح ِر)ِ  ( أبا ال

ٍة ْئٌر)ِ بهمز ِب أدل ( ْب ُي ًء و أجٌس)ِ بفتِح (فيها يا ِرها، أو الجيم أنأ أع أي كس أق أسإٌة، و ِمن نأجا
ٍر، أو بوٍل، ٍم، أو خم ٍر، أو د ِزي أتنّجٍس أو ِخن ً ُم ًا أو كان قليل حيواٌن مات (أو كثير

أخ)ِ أي أف أت أخ)ِ أي (أو توّرم وانأ أع تفّس ّط أق تق ًا وتفّر ًا أو كان صغير مثُل مات (أو كبير
أي، ِدم ٍة)ِ أي أو آ ٍة، شا ًة كانأت إذا فإنأها كبير ًا صغير أجاجة ُحكُم فحكُمها جد ّد ال
أزُح ْن ُي ٍء)ِ بهمزة كّل ( أسخ: كّل بعض البئر. وفي في (فيها)ِ أي آخره في ما ّن ال
ِئها، ِر في أي ما أو ِة الّص ِعها المذكور ِإن جمي أنأْزُح ( أن)ِ  أك ِه أم أن ل بأن جميع تكو
ًا. ْين ِع أم

أع ِإذا أّما أق أخ حيواٌن فيها مات أو نأجاسإٌة فيها أو أف ِر وانأت البئر، في النجاسإة فلنأتشا
أما آدِمّي، مثُل فيها مات ِإذا وأّما ِل له: عن واللفُظ والدارقطني البيهقي روى ف
أن ابِن ِري ًا أّن سِإي ّي ْنأج أزم بئر في وقع ِز أمر ـ فمات يعني ـ أزْم أأ ّباس ابُن به ف أع

أج ِر ُأخ أر ف أم أأ أزح، أن بها و ْن ُهم ُت ْت أب أل أغ ْكن، من جاءت عيٌن ف أمر الّر أأ ُدسّإْت بها ف ف
أباطأّي ُق ِرِف بال أمطا ِوها وال أزُحوها، حتى ونأح أزُحوها فلما أنأ أرْت أنأ أج عليهم. وهو انأف
أسإٌل، أن فإّن ُمر ِرين اب أر لم سِإي أن أي أباطأي اب ُق أسر: الثياُب بالضّم عباس. وال ُيك و

ّية، أية. المصر ِد ألْر أمطارف: ا وال
ّي وروى ّطحاو ٍد شيبة أبي وابُن ال ٍء: أّن عن صحيٍح بإسإنا ًا عطا ّي أبش أع أح أق في و
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أزم أر فمات، أزْم أم ُد فأ أبير بُن الله عب أح الّز ِز ُن أل ماؤها، ف أجع ُء ف ُع، ل الما أر ينقط ِظ ُن ف
ْيٌن فإذا ِري أع أبل ِمن أتج ِر ِق أج ُبكم.  ابُن فقال السإود، الح أحْس الزبير: 

أل ما وأّما ِق أنأا ابِن عن ُنأ أنة: أ ْي أي أة ُع ّك أن منذ بم ِعي ْب أر لم سإنًة أسإ ًا أ ًا ول صغير كبير
ِرُف أث أيع ِدي أع قالوا: إنأه الذي الّزنأجّي ح أق أرُف الشافعي: ل زمزم. وقوُل في و ُيع

أف عباس، ابن عن هذا ِوي كي أير وسإلم عليه الله صلى النبي عن عباس ابُن و
ُء أنّجسُه ل «الما ُكُه؟ ُي أيتُر أعله قد كان وإن شيء» و ٍة أف ِه على ظهرْت فلنجاسإ وج
ٌع أو الماء، أم بأّن للتنظيِف: فمدفو أد ُلُح ل ِعلِمهما ع ً أيْص الله دين في دليل

ُتُه سإبحانأه، أث ورواي أك الحدي أت كعلِم أت وقد به، أنأ ْل ِة ق أن ما بنجاسإ ْيِن ُدو أت ّل ُق ال
أر لدليٍل أخ أع آ أق ُد فل عندك، و أع أن ُيْستب ُله. والظاهُر عباس ابِن ِم ْوِق من ِمث الّس
أر القائل: فمات ولفِظ أم أأ أنْزحها، ف ٍة ل للموِت أنأه ب أك أأّن على ُأخرى، لنجاسإ أد عن

أزُح ل ِة ُتن ًا. للنجاسإ أيض

أنهما إنأهما ثم ْي أن أب ْي ِة وب ٍة من قريٌب الحادث أمْن إخباُر فكان سإنًة، وخمسين مئ
أكها أر أتها أد أب ِم ِمن أولى وأث ِم عد ِره. ِعل غي
ُلُه الكوفة أهِل إلى الخبُر هذا أيِصُل النووي: كيف وقوُل أيجه ٌد مكة؟ أهُل و اسإتبعا

ٍد، طأريِق وضوِح بعد أدا أرٌض أسإ ُتم الشافعي بقوِل وُمعا ألُم لحمد: أنأ ِر أع بالخبا
ّنا، الصحيحة ِلُمونأي صحيح خبٌر كان فإذا ِم أب حتى به فأع أه ًا إليه أذ ّي ًا أو ُكوف ّي بصر

ّ أو ًا. فهل ّي ُله أولئك إلى هذا أيِصُل قال: كيف شام أيجه أرميِن؟ أهُل و أح وذلك ال
ِر ِد في عنهم الله رضي الصحابة لنأتشا ًا البل من حوله وما بالعراِق خصوص
أواد، ِعْجلّي قال الّس أزل في ال أنأ ِة «تاريخه»:  ٍة وخمُس ألٌف بالكوف من مئ

الصحابة. 

ِإل)ِ أي ِكن لم وإن (و ٍء كّل أنأْزُح ُيم ِر في ما ِنأها البئ ًا لكو ِعين ْدُر أم أق ٍء)ِ بالهمزة، (ف ما
أزُح أي ُين ٍء ِمقداُر ف ِئها، بعض البئر. وفي في (فيها)ِ أي ما أسخ: ما ّن وقِت في أي ال

ُذ الوقوِع ِه في ُيؤخ ِر ْد أصارة)ِ بفتح ِذي (بقول أق أوّحدة، أب ٍة أي ُم ٍة ِخبر بأمر ومعرف
أع لّن الماء، ِة أهِل إلى الرجو أألوا الله قال شرعي، أصٌل المعرف تعالى: {فاسإ

أل ِر أه ّذك ُتم إْن ال ألمون}. ل كن ْع أت
أتُه أّن واعلُم أر أء أتقتضي عبا ِر في والذي واحد، بقول الكتفا أصر هذا غي أت حتى المخ

ُذ «شرح في أخ ُيؤ ألْي الوقاية»: و ألين بقو ٌة لهما رُج ِر بصير ِء. وهو بأْم أبُه الما الش
ُق بالفقه، أف ِه وأو ِل ُكُم بقو أوا به تعالى: {يْح ْدٍل أذ أل أّن منكم} والظاهُر أع أص
ِة ْي العبار أو ٍة أذ ّنى، لفظ على بصار أث أخ وأّن الُم ّنّسا ُطوا ال أق أو، أسإ أر الوا ّي أنى، فتغ المب
أب ّت ُد عليه وتر أنى. ثم فسا أل رأيُت المع ّي أأْص ِد ْن أج ِبْر ِة على ال أل: وفي التثني قا
أسخ بعِض ّن ِلفراد، ال ِنّي وهو با قوُل أيكفي الفقهاء»: أنأه «زاد في ما على أمب
أصارة، ذي رجٍل ّنسخُة أب ُلولى وال ألولى هي ا «الظهيرية» «الهداية» و في لما ا

وغيرهما.
أزُح أنأه حنيفة أبي وعن هذا، ٍو. وعن مئتا منها ُين ْل ٍد أد في قال دلو، مئة ثلُث محم

أتى.  «الخلصة»: وبه ُيف
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ِو (وفي ٍة نأح ِهّر ٍة)ِ ك أهما وما وحمامة دجاج أه ِة في أشب ّث أح أينتفخ ولم الُج ِز ُنأ
ًا ْلو أد أما الوجوب، بطريق (أربعون)ِ  ّي روى ِل ْعبّي عن الطحاو ِر في الّش ْي ّط ال

ِر ْو ّن ِوهما والّس ُع ونأح أق ِر في ي ِبئ أزُح ال ُين ًا. وعن أربعون منها قال:  ْلو ِعّي أد أخ ّن في ال
أزُح ُين ُله. وعنهما:  ِر: مث ْو ّن في سُإليمان أبي بن حّماد سإبعون. وعن منها الّس

ٍة أعْت دجاج ْدُر منها ُنأزح البئر في وق ُأ ثم خمسين أو أربعين أق وهو منها، ُيتوّض
ٍء عن شيبة أبي ابُن الصغير». وروى «الجامع في المذكور روى كما عطا

ّي ِإلى أحّماد عن الطحاو ًا، ( ّتين)ِ اسإتحباب أما سِإ أي ِل أليِن. وقيل: إلى عن ُرو ّو أل ا
أما خمسين أي ِل ِو ٍء عن ُر وحّماد. عطا

ِو (وفي أتيِن نأح ٍر)ِ بضّم ُفو ٍة ُعْص ْأر أم كف أرص وسإا ْب أ
ِوهما أ ِة في ونأح ّث ِنأصُف الُج )

ًا ِعشرون ذلك)ِ أي ْلو ًا أد ًا، ثلثين إلى وجوب عليه الله صلى النبّي لقول اسإتحباب
ٍة في وسإلم أتْت فأر ٍر في ما ْئ ِرجْت ِب ُأْخ ِتها ِمن و أح سإاع ِز أره ِعشرون ُنأ أك ًا. ذ ْلو أد

ِرها، في أره. لم الحديِث كتب في لكن «الهداية» وغي أ
ّي رواه ما وأّما أم علّي قوِل ِمن الطحاو أهُه الله كّر ٍر في وج أعْت بئ أق ٌة فيها و فأر

أزُح ُين أتْت:  ِه: إذا ماؤها، فما ِل أقطت وقو ُة أسإ ّبُة أو الفأر ّدا ِر في ال ِبئ أها ال أزْح ْنأ حتى فا
أبك ِل ُؤها: فمحموٌل أيغ ِة على ما ِة الفأر أخ ِف ِة المنت ّب ّدا ِة وال ِة أو الكبير ِغير التي الّص
ِنأها على أد ًا نأجاسإٌة، أب الثار.  بين توفيق

ًا ْلو أد ًا)ِ بفتحتين ( أسإط ًا، أي أو أر ما وهو متوسّإط ُث ُله أك ِلطألِق البئر، ِتلك في اسإتعما
ألِف أرُف الّس ُيص أتاد. وقيل: ما إلى ف أمُل الُمع ِد ذلك في ُيستع أبل ِره ال ْيُر وغي أغ (و
أسإِط أو أب ال ُتِس أسإط، به)ِ أي اح أو ِزُح إذا أيعني بال ٍو ُنأ ْل ِر بد أسإٍط غي أح أو ِز على به ُنأ
ِو حساِب أسإِط، الدل أح لو حتى الو ِز ٍو ُنأ ٍم بدل ُع عظي ًا عشرين يس ًا دلو ِمن وسإط

ٍر أب بئ أج أي ذلك، فيها و ِف ُت ٍو اك ٍد بدل ًا واح لزفر. خلف
أل أّن واعلم ّيٌة البار مسائ ّتباِع على مبن أس لّن الثار، ا أدُم إّما القيا ِرها ع ّه تط
ِم أد ِر لع ّه ْدراِن تط ّطيِن الُج أدُم وإما ِبْشر، قاله كما وال أل كما تنّجِسها ع ِق عن ُنأ

أع أنأه محمد أم ُي رأيي قال: اجت أء أّن يوسإف أبي ورأ الجاري ُحكم في البئر ما
ِد ْبِع لوجو ِلها من الن ِذ أسإف أمْرنأا لو علينا قلنا: وما ثم أعلها، من والْخ أنْزِح أ بعِض ب

ٍء أ ِلُف ول ِدل أف. وِمن ُنأخا أل ِريِق: أن الّس ّط أن ال ِلنأساُن يكو ِد في ا الله صلى النبّي أي
ِه وسإلم عليه ِب ِد في كالعمى وأصحا القائد. انأتهى. أي

ّنْزُح ثم ًة يكوُن ال ِو، لها، طأهار ِء، وللدل ِة، والّرشا ْكر أب ِد وال أي أتِقي، و أي الُمْس ِو ذلك ُر
أسن، يوسإف أبي عن ِة كانأت الشياء هذه نأجاسإة لّن والح ِء بنجاسإ ًا، البئر ما ُحكم

ُتها فتكوُن ِة طأهار ًا، البئر بطهار ًا ُحكم أرج، نأفي أح ّدّن لل أس إذا كال ِة تنّج بنجاسإ
ِر أرْت ثم الخم ً صا أم أخل ِك ِة ُح ّدّن بطهار ًا، ال أبع أمْن أت أذ وك أخ أة أ ِء ُعرو ِلنأا إبريٍق من ا
ِه ّلما أنأِجسة، وهي بيده ونأحو ُك أسل و ُه أغ أد ُذ أي أة يأخ ُهُر ُعرو ْط أت ِء:  ِلنأا ُة ا ُعرو ال

ِة ِه، بطهار ُد وكذا يد ُهُر الُمستنِجي أي ِة أتط ُو بطهار ْل ّد أمحّل. وقيل: ال ٌة ال في طأاهر
ّق ِر هذا ح ِرها، ل البئ ِم غي أد ِد ك ِهٌر الشهي ّق في طأا فقط. نأفِسه ح

أع ولو أق ْعُر أو أب ْوُث ال ْثُي والّر أنّجُسها ل البار في والِخ ًا. ول ُي أل اسإتحسانأ في أفْص
ْطأِب بين الرواية ظاهر ِر والّصحيِح واليابِس، الّر ِة لشموِل والمنكِس الّضُرور
ّ للكّل، ّي وهو الناظُر، أيستكثره أن إل «الهداية»: في حنيفة. قال أبي عن المرو
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ًا وعليه أذ أْن قيل: الكثيُر مما العتماد. احتراز أه يأُخ ُلِث أوْج ِء ُث ِه أو الما ِع ْب أو ُر
ِه ِر أث ِه، أو أك ّل أو ل أو ُك ٌو يخل ْل بعرة. عن أد

أرْت ولو أع ُة ب أت الشا ْلب وق أح ألب في ال أي الِمْح ِنه ِمن فُرِم أبُن أيأخذ ولم حي ِمن الل
ِه ِنأ ْنُجُس ل لو أي كما اللبُن أي ِو ّلُه كّرم علّي عن ُر أهه، ال ألّن وج ْذ فيه و ًة: إ أضْرور

ّذُر أتع ِرها عن الحتراُز أيتعّسُر أو أي ْع أت أب ْق ْعُر و أب ْوُث للبعير، الحلب. وال للخيِل والّر
ْثُي والحمير، أفى «الهداية»: ول للبقر. وفي الخاء بكسر والِخ ِلنأاء في القليُل ُيع ا

ِم قيل ما على أد ًا، تركه في الُمتساهُل فإنأه الضرورة، لع صلى قال وقد مكشوف
ٍة في وسإلم عليه الله ِإْن في وقعْت فأر ًا كان الّسْمن: « ُقوها جامد أأل وما ف

ْولها، ًا كان وإن أح ُبوه». فل مائع أر ْق أت
ُد ول ْفُس ُء أي ِء الما ٍم بُخْر أما ٍر أح ًا، وعصفو ِرئْت مسعود: أنأه ابن لحديِث اسإتحسانأ أخ

أمٌة عليه أسحه أحما أق فم أر أز أمر ابِن على بإصبعه. و أحه طأائٌر ُع أس ٍة فم أصا أح ّلى ب وص
ُلُه ولم ْغِسله. وأص أر وسإلم عليه الله صلى النبي ُأمامة: أّن أبي حديث أي أك أش

أة أم أما أح ّنأها ال أرْت وقال: «إ أك أب علّي أو ِلْمُت، حتى الغار با تعالى، الله فجزاها أسإ
أعل بأْن أد أج أمْسِج أواها». فهو ال ْأ ِة على دليٌل أم ُيقاُس منها، يكون ما طأهار عليها و

ُوها ٍر ِمن نأح ألْحُمها.  ُيؤكُل طأي

أع في أم ِء على المسلمون «الهداية»: أج أمامات اقتنا أح ِم المساجد في ال ِل والع
أع منها، يكون بما ِد أم ّوُل بتطهيرها. أّما المر ُورو ُد ال ُع فيُرا ِلجما أملّي، ا أع فإنأها ال
ِر ِمن مقيمٌة الحرام المسجد في ٍد ِمن نأكير غي أح ِء من أ ِم مع العلما ِل بما الع

أر عائشة فعن الثانأي منها. وأّما يكون أم عليه الله صلى الله رسإوُل قالْت: أ
ِء وسإلم ِر، في المساجد ببنا ّدو أف وأن ال ّظ أن أب. رواه ُت ّي أط ُت ّبان ابُن و في ِح

تعالى: الله قال وغيُرهم. وقد والترمذي داود، وأبو وأحمد، «صحيحه»،
ْدنأا ِه أع أم إلى {و أل إبراهي أرا أْن وإسإماعي ّه أي أطأ ِت ْي أن أب ِئِفي أن للطا ِكِفي ّكِع والعا والّر

الّسُجود}.

ُد ول ْفُس ُء أي أي وقوِع ِمن الما ِدم أكُل ما أو آ أؤ أج إذا لحُمُه ُي أر ًا خ ّي عليه أيكن ولم أح
ٌء الّصِحيح، هو نأجاسإٌة، ًا كان سإوا ُنب ًا. ثم أو ُج ِدث ُء ُمْح ِر ما ُنُب البئ المنغِمُس والُج

ِء لطلِب فيه ْفِع ل الّسقا أد ِهراِن ل أدِث: طأا وعلى حنيفة، أبي عند الصّح في الح
ِلهما ِهٌر يوسإف، أبي عند حا ُهوٌر وطأا أطأ ُق عند و ُه أّن محمد. والتحقي أء ًا بقا طأهور

ًا: لو قالوا كما للضرورة، أل جميع أخ ِدُث أأد ُنُب أو الُمح ِئُض أو الُج ُه الحا أد في ي
ِء أرْت، للغتراِف الما أه ِر ول أطأ ً أيِصي أمل ًا، مستع أي لما اسإتحسانأ ِو أس أن ُر أرا ْه الِم
ُع كان أض ِد باب على ُيو وكان ماء، وفيه وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل مسج

ِة أصحاُب ّف ِرفون الّص أت ِء منه أيغ ِره للوضو أوى فيه بأيديهم. ولّن وغي ْل ًة أب أر أضُرو و
وحاجًة.

ْنُجُس)ِ البئر أت أد الذي الحيوان وقوِع الوقوِع)ِ أي وقِت (ِمن (و ًا ُوِج ِإْن فيها ميت )
أم)ِ ذلك ِل ِإل)ِّ أي الوقُت ُع ألُم لم وإْن (و الحيواُن ينتفخ لم فإن الوقوع، وقُت ُيع

ِء في ُذ)ِ أي البئر ما ْنُجُس (فمن ِء ِمن أت ٍم ابتدا ٍة)ِ وهذا (يو ّله وليل ُع كان إذا ك الواق
ًا ًا أو أنأِجس ًا حيوانأ أتِفخ ولم ميت الماء.  في ين
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ِإن أفخ)ِ أي (و أت ُذ)ِ أي الماء في انأ ْنُجُس (فمن أت ِء ِمن ف ِة ابتدا ٍم (ثلث ِليها)ِ. أيا وليا
أتنّجُس (وقال)ِ: ل ّ أت ُذ إل أد)ِ فيها (من أء لّن ُوِج في الشّك ووقع بيقين، طأاهٌر الما

بالشّك. أيُزول ل واليقيُن مضى، فيما نأجاسإته
أع الله: أّن رحمه حنيفة ولبي أبٌب الوقو ُد للموت ظاهر سإ أن أت ُيس وإن إليه، ف

أمل أت أم لّن لغيره، الموُت اح ِة في يعتبر ل الموهو أح كمن الظاهر، مقابل أر ً أج رجل
أزل فلم أب أي أمُل فإنأه مات، حتى فراش صاِح ُته ُيح ِة تلك على مو أراح لنأها الِج

ِهُر السبُب أل وإن الظا أم أت ُه اح أت بأن غيُر أخر. لكْن بسبٍب أيمو أدُم آ دليُل النأتفاخ ع
ُقْرِب ّدر ال ُق ٍم ف دليُل الصلة. والنأتفاخ باب في المقادير أقّل ذلك لّن وليلة، بيو
ِم ُد أر التقا ّد ُق ِة بالثلِث، ف ِر على كالصل ْب أصّل لم أمْن أق عليه. ُي

ّق في وهذا ُوضوء، ح ّق في وأّما ال ِره ح أكُم غي ُيح ُذ بنجاسإتها ف أد، من لو حتى ُوِج
ُؤا ِة تلك في منها توّض ِتهم، أعادوا المد أسلوا ولو صلوا أبهم أغ تلك في منها ثيا
ِة أزْم لم المد ُلها أيل ِد باِب ِمن لنأه الصحيح، على أغْس الثوب. ولو في النجاسإة وجو
أد أج ِبه في أو أر نأجاسإًة ثو ِر ِمن أكث ْد ِر ولم الدرهم أق ْد ْته متى أي أب ُد ل أصا ًا ُيعي من شيئ

أب لّن بالتفاق، صلته ُع ظاهر شيء الثو ِل ّط ُبه أي ِة على غيُره أو صاح إصاب
ِة، ُعر لم فإذا النجاسإ أم غيُره ول هو به أيْش ِل ِبئُر، كذلك للحال. ول أصابته أنأه ُع ال

ّيٌة غائبٌة فإنأها ِف أرى ل العين عن أمْخ ْد فيها. ما ُي

ُد ومن ْع ُب ِة بين الفروع: ال ِر البالوع ُع والبئ ِنأ ِر إلى النجاسإة وصوِل من الما البئ
أبُر أذرع، رواية: سإبعُة وفي أأذرع، خمسُة ّطعُم هو والمعت الريُح، أو اللوُن أو ال

ّير لم فإْن ّ جاز يتغ أة كان ولو فل وإل أذرع.  عشر

أع أّن اعلْم ثم أر ما جمي ِك أن أن تقدير على هو إنأما البئر مسائل في ُذ وْجُه يكو
ِء ِر في الما ِبئ ٍر من أقّل ال ًا كان إذا (أّما أعْشر، في أعْش حاجة فل أعْشر في أعْشر
ّنْزح. وفي إلى ُق كان «القنية»: إذا ال ِء ُعم ِر ما أة البئ ًا عشر ْذُرع)ِ فصاعد ل أ

أل القوال، أصّح في أيتنّجس أق أنأ أجْمع عن و ُء كان التفاريق»: إذا « ِر فيها الما ْد أق ب
ْنُجس. ل الكبير الحوض أي

ألسإآر)ِ (أحكام ا
أدِمّي)ِ بالهمزة (وسُإؤُر ْبدل، ال ُي ّيُة و أبق ِء وهو:  ًا الّشرب، ما ًا، أو كان مسلم كافر

ًا ُنب ًا، أو كان ُج ّ حائض أل إل ِبه حا أر ُشر أسة، لنأها الخم ُتلقي أنأِج أء ف أنّجُسه، الما ُت ف
أع فإْن أل أقُه ابت أث ِري أر مّراٍت ثل أه أع لّن الله، رحمه حنيفة أبي عند فُمُه طأ أر المائ غي

ِء ّهٌر الما الّصّب. اشتراِط غير من عنده مط
ْي أرِس)ِ أ أف ِه قيل إذ الصّح، على (وال ِت ُد: أّن فيه، والشّك بكراه أة والمعتم ُحرم

أرس ألْحم أف أة لكونأه ال ِه، ل الجهاد آل ِت أرى أل لنجاسإ أنُه أّن ُي ِلجماع، حلٌل لب أره با أك ذ
ْينّي أع الملوك». ُتحفة «شرح في ال
ْي اللحم مأكوِل نأسخة: وكّل وفي لحُمُه، مأكوٍل)ِ أي (وكّل ّيور، ِمن أ الط

ّدواّب، أة إل وال أة، الدجاج ّ أل، الُمخل ِب ِل أر، وا أق أم والب أن أة.  والغ الجلّل

ِهٌر)ِ من أر قلنا: إّن كراهة. وإنأما غير (طأا ْؤ كراهة، غير من طأاهٌر الشياء هذه سُإ
أب لّن ّلعا ّلْحم، من أيترّشُح ال ألْحُم ال ِء هذه و أدِمّي أكِل طأاهر. وُحرمُة الشيا ال
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ِه أرِس ُحرمُة وكذلك لنجاسإته، ل لحتراِم أف الروايتين إحدى في ـ حنيفة أبي عند ال
أسْت ـ عنه أروى آلُة لنأه بل لنجاسإته لي الله رضي عائشة مسلم: عن الجهاد. و
أرُب قالْت: كنُت عنها ُلُه حائٌض، وأنأا أش ِو ُأنأا ُع وسإلم عليه الله صلى النبّي و أض في
ُه ْوِضِع على فا أيشرب. وقد فّي أم أن ورد: «إّن ف ْؤِم ْنُجُس» رواه ل الُم أصحاب أي

أنن» عن أسإُة أبي «الّس ِر هريرة. ونأجا ِف ّنأما قوله في الكا المشركون تعالى: {إ
ْبِث أجٌس} لُخ ِه أنأ ِن ِه في باطأ ّثُر فل اعتقاد الله صلى ولنأه أعضائه، نأجاسإة في ُيؤ

أزل وسإلم عليه أد أأنأ ْف ّنّص كان فلو المسجد، في أثِقيٍف أو أما ظاهره على ال أل
ُهم أل فيه. أأنأز

أباِع ُد، ـ البهائم)ِ سُإؤُرها (وسِإ أسإ أل ّنِمُر، وهي: ا ُد، وال ْه أف ُع، والذئُب، وال ُب والّض
ُوها والِفيُل والِخنزيُر، والكلُب، أنأِجٌس)ِ. أّما ـ ونأح ُقنا والِخنزيُر الكلُب ( ِف فيوا

الشافعّي. فيهما
ِة فيقوُل مالٌك وأّما ِرهما، بطهار ْؤ أة أيرى لنأه سُإ حّي. ُكّل طأهار

أتْت أثب أسإُة قلنا:  ّنّص، الِخنزير نأجا ِة والكلِب بال ِه بدلل ِل وسإلم عليه الله صلى قو
ُهوُر أطأ ِء « ِدكم ِإنأا أح أغ إذا أأ أل أله أن كلٌب فيه أو ْغِس أع أي ْب وأبو مسلم أمّرات». رواه أسإ
داود. 

ِئُر وأّما ِر سإا أنا البهائم، سِإباِع أسْإآ ُف ِل ُيخا ًا فيها الله رحمه الشافعّي ف أبع أما لمالك، أت ِل
أم، بن زيد بن الرحمن عبد حديِث ِمن ماجه ابُن روى أل ٍء عن أبيه، عن أسْإ عطا
أل هريرة أبي عن ِئ التي الِحياِض عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: سُإ
أب له: إّن فقيل والمدينة، مكة بين أع الكل ُد والسبا ِر ما فقال: «لها عليها؟ أت

أذْت ِنأها، في أأخ ُطو أي ما ولنا ُب ِق ُهوٌر»، شراٌب أب أطأ ُأ وما أو ِوي: أنأتوّض أما ُر ألت ِب أض أأف

ِبما الُحُمر؟ أو ألت فقال: «نأعم:  أض ُع أأف ّلها». الّسبا ُك

أي: أّن ما ولنا ِو أر ُر أم أرو ُع أعْم أن و أدا العاص ب أر ْوًضا، أو العاص: يا بن أعْمُرو فقال أح
أب ُد الحوض صاح ُع أأتر أءك الّسبا أمُر: يا فقال هذا؟ ما أب ُع ِبْرنأا. ل الحوِض صاِح ُتْخ

أر إذا كان أنأه فلول أب ِد أأخ ُوُرو ّذُر الّسباِع ب ُله عليهما أيتع أما اسإتعما ُه ل أها ذلك. عن أنأ
ِء في كان الحديثيِن: أنأه وتأويُل أل البتدا ْب ِريم أق ِم تح أع أو الّسباع، ُلحو أق الّسؤاُل و

ِكبار، الِحياِض في ًا: إن نأقوُل ونأحن ال ألها أيض أل أّن أيتنّجُس. على ل مث ّو أل معلوٌل ا
ِد أي زيد، بن الرحمن بعب ّدارقطنّي رواه والثانأ ُد وفيه ال أصين، بن داو أفه الُح ّع ض
ّبان. لكْن ابُن ًا عنه روى ِح أضى مالك. وأيض أت ّوِل الحديِث ُمق ُة ال ْؤر طأهار سُإ

ْين، دون كان وإن الكلِب أت ّل ُق أصُه به. وإْن يقوُل ل والشافعّي ال ْعنا بهما خّص أج أر
المسألة.  أأْصِل إلى معه

أب أج أأو أل علماؤنأا و ِء أوالشافعّي: غْس ِلنأا ِته فيه الكلِب بولوغَ ا ولم عندنأا، لنجاسإ
ْبه أسُل لكن عنده، لطهارته مالٌك ُيوِج ْغ ًا، عندنأا ُي ًا ل ثلث ْبع ُهّن أسإ أدا ّتراِب إح كما بال

أما الشافعي، قال وسإلم عليه الله صلى النبّي أّن هريرة أبي عن الّستُة رواه ِل
أغ قال: «إذا أل ِلنأاء في الكلُب أو ُلوه ا ْغِس أع فا ْب ُهّن أمّراٍت أسإ أعُة أأو ُأول الّساب
ّتراِب، ُهّن»، وفي الراوي، أشّك على بال ُأْخرا ٍة: « ُهّن». وفي رواي ُلخرى: «إحدا ا

ْيٌب الضطراُب وهذا الباب. هذا في عظيٌم أع
ّياش، بن إسإماعيل عن الضّحاك، بن الوهاب عبد الدارقطنّي: عن روى ما ولنا ع
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أوة، بن هشام عن ِد، أبي عن ُعْر أنأا عليه عنه هريرة، أبي عن العرج، عن الّز
ُغ الكلِب في والسلم الصلة ِل أسُل في أي ْغ ُي ِء: « ِلنأا ًا ا ًا أو ثلث ًا». أو خمس سإبع

ُد به قال: وانأفرد ّياٍش ابِن عن الوهاب عب ُه متروك، وهو ع ابِن عن أيرويه وغيُر
ُلوه بهذا عياش ْغِس ِلسإناد: «فا ًا»، ا ْبع ًا رواه ثم أسإ أبي بن الملك عبد عن أيض

أليمان، ٍء، عن سُإ أغ إذا كان هريرة: أنأه أبي عن عطا أل ِء في الكلُب أو ِلنأا أقُه ا أرا ْه ثم أ
أله أس أث أغ ِلمام»: وهذا في أمّرات. قال ثل ٌد «ا أن ّي ابُن صحيح. ورواه أسإ ِد في أع

أثنا علي بن الحسين «الكامل» عن ّد ِبيسي: ح أرا أك ُق ال أثنا إسإحا ّد ُد الزرق: ح عب
ٍء، عن الملك، وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال هريرة أبي عن عطا

ِإذا أغ « أل ِء في الكلُب أو ِدكم إنأا ْقُه، أح ِر ْه ُي ْل ْلُه ف ْغِس أي ْل أث و أجُه أمّرات». ثم ثل أر عن أخ
ِر أم أثنا بِن ُع ّد ُق شيبة: ح ًا. قال: ولم به الزرق إسإحا غيُر أيرفعه موقوف

ِبيسي، أرا أك ْد ولم ال ًثا له أِج ًا حدي أر منكر ّنأما هذا، غي أل وإ أم ُد عليه أح حنبل بُن أحم
ِة ِمن ُقرآن، اللفِظ جه أر فلم الحديث في فأّما بال ًا. به أ بأسإ

أكم أّن أشّك ول ْعِف الُح ِة بالّض ِر نأفِس في أّما الظاهر، في هو إنأما والّصّح الْم
أم ما ِصّحُة فيجوُز ِك ِه ُح ِف ًا بضع أبي مذهِب كون العكُس. وثبوُت وكذا ظاهر
ُد قرينٌة ذلك هريرة ُه مما هذا أّن ُتفي أد ّعُف، الراوي أجا أض ٍذ الُم ُيعارض وحينئ ف
أث ْبِع حدي ّدُم الّس ُيق ِم على دللًة معه لّن عليه، و ّد ِم التق ْل ِع من كان بما لل

ِر في التشديد أل الكلب أأْم ّو أر حتى المر، أ ُد ُأِم ِرها في بقتلها. والتشدي سُإؤ
أنأُه يناسِإُب أت وقد الوقت، ذلك في كو أب أبعه أنأْسُخه أث ْت أي ْكُم ف أعه. كان ما ُح أم

ِئْن أرْحنا ول أث أطأ ِة الحدي ّي أمِل في كان بالكل ِة خلِف على الراوي أع ّي أوى ما أكّم أر
ٌة دللٌة ِة عليه ظاهر ِه لسإتحال ِل ُدو ِعّي عن ُع ْط أق ّنّي، رأيه إلى ال ّظ ْذ ال ّيُة إ ّن ِر أظ أب خ

ّنأما الواحد ِة وأّما راويه، غير إلى بالنسبة هي إ أعُه أمْن إلى بالنسب النبي من أسإِم
ّنْسخ، إل أتْركه يجوُز ول فقطعّي، وسإلم عليه الله صلى ْذ بال أرُك ل إ ْت القطعّي ُي

ّ ِه، إل أل بمثل أط ِويُز فب أت بناسإٍخ أتْركه تج أب ِه أث ِد أتِمِل باجتها أت أّن مع للخطأ، المح إثبا
ِده ِز في اجتها ّي أت المنع. وإذا ح ُكُه كان هذا عرف أمِل أتْر أع ِة به لل ِه بمنزل ِت رواي
أخُر فيكون شبهة، بل للناسإِخ ًا ال أزم وإل بالضرورة، منسوخ ْل أت أء اسإ به الظّن سُإو

أط ِته، وسإقو ِإجماع باطأٌل وهو عدال ُلّمة.  ب ا

أل الشافعّي إن ثم أع أد أج أد أع ًا، ال ّبد ّداه تع أع ْوِب إلى و ّث ٍة وإلى ال أرى ُرطأوب منه ُأخ
ِر، وإلى ِي ّي الِخنز ّبد أل ل والتع أع أج ّدى. و أل مالٌك أيتع ِء أغس ِلنأا الكلِب ُولوغَ من ا
ًا فقط ِه دون مندوب ِر ًا، ولو الّسباِع من غي ُكُم خنزير أيح ِء بإراقة و ِم، ل الما الطعا

أق وقيل: ل ُء ُيرا ًا الما أل لّن أيض ِء أغْس ِلنأا ٌد، ا ّب أب أيرى مالك وكان تع ِمن كأنأه الكل
ِة، البيت أهِل ِهّر أد أن أيستعظم وكان السباع، من كغيره ليس كال أم ْع ِزِق إلى ُي ِر
ِء من الله ِم أو الما أق الطعا ُيرا ألوغَِ ف وما الحديُث هذا وقال: جاء فيه، الكلِب بو

ُته؟ ما أأدري ّونأتهم» لو وفي حقيق أد أأ «ُم ّلى به توّض إعادة. فل وص
ِة)ِ أي ِهّر ْؤُر (وال ِة وسُإ ِهّر ْتها أو نأجاسإًة تأكل لم التي ال أكل أثْت أ ٌه ومك سإاعًة: مكرو

ًا محمد عند وقيل ـ حنيفة أبي عند أة ـ أيض ٍم كراه ّطحاوي، إليه ذهب كما تحري ال
ٍه أو ِزي ْن أمى ل لنأها الصّح، وهو الكرخّي إليه ذهب كما أت أتحا أة ت أسإ ُيكره، النجا ف

ٍء أس كما أم ِغيٌر فيه أغ ُلُه أص ُه. وأْص أد أهُة ي ُه المستيقِظ أغْمِس كرا أد ِلنأاء في ي أل ا قب
ِلها. وفي ٍة في حنيفة أبي «النوادر» عن أغْس ألْت ِهّر ًة أك أبْت ثم فأر ِر أيتنّجُس ل أش
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ُء ألْت لنأها الما أس أمها أغ ِبها، أف أعا ُل ُبها ب ُلعا ٌد وهو يوسإف، أبي قوُل وهو طأاهٌر، و ّي مؤ
أث: بأحادي

ِد عن هو رواه منها: ما ّبه، عب ُبري، سإعيد عن أر ْق أم ِبيه، عن ال أوة عن أ بن ُعر
أبير، به أتُمّر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان أنأها عائشة عن الّز
ُة ِهّر ِغي ال ُيص أء لها أف ِلنأا أرُب، ا أتْش ُأ ثم ف ِلها. رواه أيتوّض أفْض في الدارقطنّي ب

أف «سإننه»، ّع أض أد و ْب ُع أع أف ُيد ّبه. و أرى يوسإف أأبا بأّن ر أة منه به أد ِه أضُرور ِعلِم
شيخه.  بحاِل

محمد، بن حارثة حديث من والطحاوي ماجه، وابن الدارقطني، رواه ومنها: ما
أرة، عن ُأ قالت: كنُت عنها الله رضي عائشة عن أعْم صلى الله ورسإوُل أنأا أتوّض
ٍء في وسإلم عليه الله ٍد إنأا أبْت قد واح ُة منه أصا ِهّر أل ال ذلك. قب

أنن أصحاب رواه ومنها: ما أشة عن الربعة» والطحاوي «الّس ْب بِن كعِب بنِت أك
أخل قتادة، أبي ابِن تحت وكانأت مالك، أد أبْت عليها ف أك ًا، له فس ٌة فجاءت أوُضوء ِهّر

أرُب أغى منه، أتْش أأص أء لها ف ِلنأا أبْت، حتى ا ِر أشُة: فرآنأي قالُت أش ْب ُظُر أك إليه، أنأ
أن أتعجبي أة يا فقال: أ عليه الله صلى الله رسإول فقال: إّن فقلُت: نأعم، أخي؟ ابن

أسْت قال: «إنأها وسإلم أجس، لي أن ّنأها ب ِفين من إ أوا ّط أوافات»، عليكم ال ّط قال وال
أسٌن الترمذي: حديٌث صحيح. ح

أزيمة» عن ابن «صحيح في ومنها: ما الله رسإول أّن عنها الله رضي عائشة ُخ
أسْت قال: «إنأها وسإلم عليه الله صلى أجٍس، لي أن وفي البيت»، أهل كبعِض هي ب

أنن البيت». أمتاِع كبعِض الدارقطني»: «هي «سُإ
أل «معجم في ومنها: ما ِئ ِهّرة؟ عن مالك بن أنأُس الطبرانأي»: سُإ قال: خرج ال

ْطحان، ُيقاُل بالمدينة أرٍض إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُب فقال: لها: 
ُكْب أنأُس «يا أضى فلّما له، فسكبُت أوُضوئي»، لي اسإ وسإلم عليه الله صلى أق

أته أل حاج أب ِلنأاء إلى أق أتى وقد ا أغ ِهّر أأ أل أو ِء، في ف ِلنأا أف ا أق صلى الله رسإوُل له فو
أب حتى وقفًة وسإلم عليه الله ِر ِهّر، أش ُته ثم ال ِهّر إّن أنأُس فقال: «يا سإأل ِمن ال
أر لن البيت، متاع ّذ ًا ُيق أنّجسه».  ولن شيئ ُي

ِلسإناد، «المستدرك» وقال: صحيُح في الحاكُم رواه ما ولهما، والدارقطنّي ا
ّيب بن عيسى عن أثنا المس ّد أعة أبو قال: ح رسإول قال: قال هريرة أبي عن ُزْر
ْوُر وسإلم عليه الله صلى الله ّن ألٌف «الّس ٌع». وعيسى: مخت ُب ًا فيه أسإ توثيق

ًا. وعلى ْذ الحديث، هذا إلى حاجٌة الخلِف لمحّل فليس حاٍل كّل وتضعيف ليس إ
ِطأها النجاسإة، في هو ًا لسقو أواِف اتفاق ّط كسقوِط عليه، المنصوِص بال

أن المماليِك، عن السإتئذاِن ْبلغوا لم والذي أم أي ُل ِليهم على دخولهم عند الُح أوا أم
ِليهم ِة الوقاِت غير في وأه ِة، في عليها المنصوِص الثلث ّللة الي بأنأهم المع

ُفون ّوا أطأ بعض}. على بعُضكم عليكم {

ِة)ِ بفتح ّدجاج ّلث الدال، (وال أث ُت ِة)ِ بتشديد و ّ أخل أيِصُل وهي: التي اللم (الُم
ُه النجاسإة، إلى منقاُرها أر ْؤُرها، ُيك ّتشُْ لنأها سُإ أف أس، ُت من ِمنقاُرها يخلو فل النأجا

ّ ذلك، ألم لم أنأه إل ُته ُتع ِته، ِمن طأهار أأ لو لكن نأجاسإ أن لنأه جاز، به توّض ّق أتي
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أته أشّك طأهار ِرُض ل والّشّك نأجاسإته في و أن، ُيعا أتت اليقي أثب للحتماِل، الكراهُة أف
ُه فل أر أسْت لو ُيك ِب أفٍص في ُح أل أق ِع ُفها وُج أل أجه، ورأسُإها وماؤها أع ل بحيث خار

ْيها، تحت ما إلى ِمنقاُرها أيِصُل أم أد ّنأها أق ّبما ل ّتشُْ ُر أف أتها. ُت نأجاسإ
أه وكذا ِر ْؤُر ُك ِبٍل، سُإ ٍر، إ ٍم وبق أن أغ ٍة، و أل إذا لكن النجاسإة، تأكُل التي وهي أجلّل ِه ُج

ُلها، أم إذا وأّما حا ِل ًة أفِمها حاُل ُع أكُل أيِحّل كذلك. ول فالّسؤُر ونأجاسإًة طأهار
ِة ّدجاج ِة، ال ّ ِة الُمخل أقر ْبِس إل الجلّلة والب أح ُلولى ب أة ا ِة أيام ثلث أة والثانأي أر عش

أيام.
أباِع ِر، (وسِإ ْق ِر)ِ كالّص ْي ّط ِزي، ال ِة، والشاهيِن والبا أأ أد ّ والِح أس إل ألُم الذي المحبو أيع
ُبه أر ل أنأه صاِح أذ أي ِمنقاره، على أق أنه يوسإف، أبي عن ذلك ُرو أس المشايُخ. واسإتح

أواكِن أسإ ِة (و ّي ِة البيوت)ِ كالح أغة، والفأر أز أو أعْت التي الضرورة لّن وال ُة وق ِلشار ا
ِة في إليها ِهّر ٌة ال ّنأها فيها، موجود ُكُن فإ أت أتْس ْوُن ُيِمكُن ول البيو منها، الوانأي أص
أكْم فلم ِرها في ُيح أقى بالنجاسإة سُإؤ ْب أت أهُة الكراهة، أف ِرها وقيل: كرا ِة سإؤ أم لُحر

ِر مع لحمها ّذ ْوِن تع ّوُل عنها، الوانأي أص ِة إلى ُيِشيُر وال إلى والثانأي التنزيه، كراه
ُقْرِب ُلهما. وُحكُمه التحريم، من ال أيحتِم ُه)ِ  أأ أن فقولُه: (مكرو أيتيّمم. ول به يتوّض

ِر ِته، وسُإؤُرهما: (مشكوٌك)ِ في والبغِل)ِ أي (والِحما ّي ُهور طأهارته، في وقيل أطأ
ّوُل أح لو لنأه أصّح، وال أس أسإه أم أد ثم منه رأ أج أء و كان ولو رأسِإه، أغْسُل يجُب ل الما
ِه في الّشّك أب طأهارت أج ُله لو ًا أغْس ِم احتياطأ ّه النجاسإة. ِلتو
أبُب أريِن تعاُرُض الّشّك وسإ أب ِته في الخ ِته. إباح وُحرم

جاءه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنأٍس: أّن حديث ِمن البخاري روى فقد
ٍء أبر في جا ْي ألْت أخ ِك ُأ أت، الُحُمر فقال:  أك ُه ثم فس أة أتا ألْت الثانأي ِك ُأ الُحُمر فقال: 

أت، أك أة أتاه ثم فس أيت الثالث ِن ْف ُأ أر الُحُمر فقال:  أم ًا فأ الناِس: «إّن في ُينادي ُمنادي
أه ّل أله ال أرسُإو ِنأكم و ِم عن أينهيا ّية»، الُحُمر ُلحو ِل أله ْكِفئت ا ُأ ُدوُر ف ُق ُفوُر وإنأها ال أت ل

ّلْحم. قال ْثنا أبي ابُن بال ّد أح أت أفى: ف ْو أهى إنأما أنأه أأ أخّمس، لم لنأها عنها أنأ وقال ُت
أهى أنأ أة عنها بعُضهم:  ّت أرة. قال تأكل لنأها الب ِذ أع ِري عباس: ل ابُن ال أهى أد أنأ

رسإوُل أ
أة كان أنأه أجِل ِمن وسإلم عليه الله صلى الله أه الناِس، أحُمول ِر أك أب أن ف أه أتذ

ُتهم؟ أل ْو أحُمو أمه أ أبر؟. يوم أحّر ْي أخ

أجر بن غالِب عن داود أبو وروى ْب أنا أأ ْت أب أنٌة، قال: أصا في يكن ولم أقْحٌط، أي أسإ
ٌء مالي ِعُم شي ْطأ ٌء إل أهلي ُأ عليه الله صلى الله رسإول كان وقد ُحُمر، ِمن شي

أم وسإلم أم أحّر ِر لحو ّية، الُحُم عليه الله صلى الله لرسإوِل ذلك فذكرُت الهل
ِعْم وسإلم أأطأ ألك فقال: « ِرك، أسإِميِن ِمن أه ّنأما ُحُم ُتها فإ أواّل أجِل ِمن أحّرْم أج

أقْرية». ال
أض وكذا أر أثران، أتعا أل أمر ابِن فعن ا ُته، ُع أسإ ّباس ابن وعن نأجا ُته. وليس ع أر طأها

ُدهما أخر، ِمن أأولى أح أقى ال ْب أي ِكلً. ف ُمْش
ْغُل أب ٌد وال ّل أذ الِحمار، ِمن ُمتو أخ ْغُل فأ أب أمه. وقيل: ال ٌع ُحك ِه، تاب أنأْت فإْن ُلّم ًا كا أتانأ
ْؤُره أمكًة كانأْت وإْن فيه، مشكوٌك فُس ُه أر أبُن طأاهر. وأّما فُسؤُر ففي الحمار أل

ُلُه: المشكوِك أنأِجٌس. وُحكُم أنأه الرواية ظاهر وفي طأاهر، «الهداية»: أنأه قو
أتوّضأ أي أتيّمُم)ِ أي به ( أي ُع و أم أن أيج ِء بي ِر الوضو ْؤ ِر بُس أن البغِل أو الحما ِم وبي ِإْن التيّم )

أم ِد أره)ِ أي أع أد غي ِق أجد ولم ُف ٍذ ُيو ِر غيُر حينئ ْؤ ّيهما البغل، أو الحمار سُإ ّدم وأ جاز. أق
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أيِجُب وقال أفر:  ِء تقديُم ُز ّقِق الوضو ِة أشْرِط لتح ِم ِصّح ُد وهو التيّم ْق ٍء أف واجٍب ما
ُله. قلنا: الحتياُط أجْمِع في اسإتعما ًا كان فإن الترتيِب، في ل بينهما ال ّهر أط فقد ُم

ّدم به، توّضأ ّ أّخر، أو أق أفْرُضه وإل تقديُم الفضل لكن به، أأتى وقد التيّمُم ف
ّدمه.  ولذا الوضوء أق

ُق أر أع أم، ما جميِع في كالّسؤر)ِ أي (وال ّد أب لّن تق ّلعا أق ال أر أع أهما وال ٌد ِكل ّول من ُمت
ُة ظاهر في لكْن اللحم، أرِق الرواية: طأهار ِر أع أسإُة الِحما ِنه. أّما ونأجا أب ُق أل أر أع ال

أكُب كان وسإلم عليه الله صلى النبي فلّن أر أير ًا الِحما ِري ْو أر ْع أجاز، أحّر في ُم الِح
ّد فل أق أن ِمن ُب أر أع أة ولّن الُحُمر، أت أوى أضُرور ْل أب ٌة ال ِهر أكب. وأّما لمن ظا أبُن أير ّل ال

ِلجماع، حراٌم لنأه غليظة، نأجاسإة نأجس أنأه الئمة: الّصحيُح شمس فعن ول با
أة أر ِوي: أنأه وعن فيه، أضُرو أد أبْز أبُر ال أت ْع على فيكون وصّححه، الفاِحشُْ الكثيُر فيه ُي

ُتُه هذا أسإ أفًة. وعن نأجا ّف أخ ِهٌر محمد: أنأه م ُيؤكل. ول طأا

أيّمم)ِ (باب ّت ال
ِة أو بالوقف، أو (باب)ِ بالتنوين، ِلضاف اللغة: في قوله: (التيّمم)ِ والباُب إلى با

ٌع وفي النوع، أمل المسائل من العرف: نأو أت الجنس. بمنزلة وإنأه كتاٌب، عليها اش
ٍة: فصٌل وفي أل نأسخ أد باب. ب

ُد، في التيّمُم ثم أقْص أث أتيّمُموا تعالى: {ول قوله ومنه اللغة: ال منه الخبي
ُد وفي ُتنِفقون}، ِد إلى الشرع: القص ّيب الّصعي ِة واليدين، الوجه لمسح الط ّي بن
ِة اسإتباحة ِوها، الصل أيّمُموا لقوله ونأح ًا تعالى: {فت ِعيد ًا أص ّيب أسُحوا}. وقد أطأ فاْم

أع ِر ْيِسيع، غزوة في ُش أر ْيد بناحية وهو الُم أد ُة وهي والمدينة، مكة بين ُق ِني غزو أب
ِلق. أط الُمْص
ُلُف)ِ أي أيْخ أء)ِ أي التيّمُم ( ُوضو أم يقوُم (ال ّتراب أن بمعنى الوضوء، مقا أدٌل ال عن ب

أدث، لرفع الماء أح ّيُة ال أدل ِد بين فالب ّهٌر الماء أن فكما والماء، الصعي ًا مط مطلق
أدٌل فالِفعُل محمد عند وأما الشيخين، عند وهذا التراب، فكذلك ْعل، عن ب ِف أي ال
أدٌل التيّمُم، عند بالتيمم ثم بالتوضؤ القرآن في وقع المر فإّن التوضؤ، عن ب
إمامُة يجوز ل كما للمتوضىء، المتيمم إمامُة عنده يجوز ل فلهذا العجز،

أع ُيتّم لمن الُموِمىء ًا.  والسجود الركو اتفاق

ٌء أسإوا أل)ِ  ُغْس ْو لقوله نأفاس، أو حيض، أو جنابة، عن كان (وال ُتم تعالى: {أ أمْس ل
أء} أي أر جامعتم، النسا أك أذ أدث نأوعي ف أح أر ثم الماء، وجود عند ال أك أدث نأوعي ذ أح ال

أدمه، عند أر أع أأم ٍة لهما بالتيمم و ُء واحدة. والحائُض بصف أفسا ّن معنى في وال
الُجنب.

أدث، لرفع الكافي الماء)ِ أي عن العجز (عند ْثبت ل دونأه ما لّن الح اسإتباحُة به أي
ُده فكان الصلة، أدم. وإنأما وجو أع أرطأنا كال أز التيمم في أش لقوله الماء عن العج

ُدوا تعالى: {فلم ًء أتج فتيمموا} ما
ُد وسإلم عليه الله صلى ولقوله ِعي ّيُب «الّص ُء الط ِلم ُوضو ِر إلى ولو الُمْس أعْش

ُيِمّسُه الماء وجد فإذا الماء، يجد لم ما ِحجج ْل وابن داود، أبو بشرته». رواه ف
ّبان، صحيح. وقال: حسٌن الترمذي وصّححه ذر، أبي عن والحاكم ِح

ِده)ِ أي ْع ُب ِل ِء ( أد (ِميل)ًِ أي المتيّمم عن الما ْع ِر أو ِميٍل، ُب ْد أق ٌء ميل، ب كان سإوا
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ًا ًا، أو مسافر أج مقيم أله أو المصر خار قول وهو «السإرار»، في به أصّرح كما داِخ
ُلُث المختار. والِميُل وهو حنيفة، أبي أسإخ، ُث وكّل أخطوة، آلِف أربعُة وذلك أفْر

ٌع أخطوة ِذراع ذراِع ونأصُف ِذرا ٌع وذلك العاّمة، ب ًا وعشرون أرب بعدد إصبع
ٌد الله إل إله حروف: ل ُلُث فيكون الله، رسإول محّم أة الفرسإِخ ُث ّت ذراع. آلِف سإ

أأو أيخاف ( أرٍض)ِ  أم أته، ِل أته، أو ِزياد ّد أله أو ِش ِله، ُطأو ِم، باسإتعما وصاحِب كالمحمو
أدري، أحْصبة، الُج ِة أو وال أرك ِعْرِق ومشتكي كالمبطون إليه بالح أدنأي، ال أم ل أو ال

ُد ّق لكن يزدا الحركة.  عليه أتُش

أف خاف إذا إل أيتيّمُم الشافعي: ل وعند ْفٍس أتل ٍو. وهو أو أنأ ٌد عض ِلطألق مردو
ُتم تعالى: {وإْن قوله أد «المحيط»: ولو أمْرضى}. وفي كن أج من المريُض و

أجير أو خادم له كان ولو يجوز، ل وعندهما حنيفة، أبي عند التيّمُم له جاز ُيوّضئه
أز لو هذا بالتفاق. وعلى يجوز ل أج ِه عن أع ِة، إلى التوّج ّوِل عن أو الِقبل عن التح

أد أنأِجس فراٍش أج ُله، ُيوّجهه من وو ّو ُيح ًء و أرة أّن على بنا ْد ُق ْير ال أغ ّد ل بال ًة ُتع ْدر ُق
ِلنأسان لن عنده، ّد إنأما ا ًا ُيع أتّص إذا قادر ٍة اخ ُء بحال ّيى أل له ُته أراد، متى الفع
ُق ل وهذا ّق ِة يتح أل قلنا: لو ولهذا غيره، بقدر أذ أل لبيه البُن ب أة الما ل والطاع

ُبُت وعندهما الحّج، يلزمه ْث ُة أت ُقدر ْير، له ال أغ أتُه لن بال أل بإعانأته، كآلته صارت آ
ألهما. الدين حسام واختار قو

أيخاُف (أو ٍد)ِ  ِه من المقيُم الّصحيُح أبْر ِل أء اسإتعما أك، الما أف أو الهل أل ِو، ت أو العض
أض. وقال أر أبْرد التيمم يجوز ومحمد: ل يوسإف أبو الم لن السفر، في إل لل

أداُن الِمْصر في الغالب حنيفة: أّن السإتدفاء. ولبي وإمكاُن الحاّر الماء ِوْج
أم، ولو بنادر، ليس الِمْصر في عدمهما ّل ّندوُر سُإ أة ُينافي ل فال كخوِف التيمم، إباح
ُبع. وفي حضور ّنف إطألق الّس ٌة المص ِدث يجوز أنأه إلى إشار لخوف التيّمُم للُمْح
أبْرد، التيمم. له يجوز ل والصحيُح: أنأه المشايخ، بعض قول وهو ال

أيْه ابن رواه ذلك: ما في والصُل ُدو العاص بن أعْمرو عباس: أن ابن عن أمْر
ّلى ُنب، وهو بالناس ص ِدموا فلما ُج عليه الله صلى الله رسإول سإألوا المدينة أق
ْفُت الله رسإول فقال: يا ذلك، عن فسأله وسإلم ُد، أيقتلني أن ِخ أبْر قال وقد ال

ُتلوا تعالى: {ول الله ْق أسكم أت ًا} قال بكم كان ا إّن أنأف رسإول عنه فسكت رحيم
ِلمام نأقل (وقد وسإلم عليه الله صلى الله أتيممت الحديث هذا ا بزيادة: ف

وسإلم.  عليه الله صلى الله رسإول فضحك وصليت،

أأو ًا ( أو)ِ آدمي ُد أره أو كان أع ُبع غي ّية، كالّس أس، أيشمل وهذا والح يصلي فإنأه المحبو
أف بالتيمم، ِل ُت أطشٍْ)ِ سإواء (أو ؛ ل أم ُيعيد هل واخ أشْ كان أع أط رفيِقه أو نأفِسه ع

ِته أو ّب ً العطشُْ كان وسإواء غيره، أو كلٍب ِمن دا ًا أو الوقت في حاصل ّقع في متو
أر ما على الحال ثانأي ِك ِم (أو الكتب عامة في ُذ أد ْبل أع أح ْلو أو آلة)ِ ك نأحوهما. أو أد

ْوِت (أو ألف)ِ بفتحتين ِإلى ل يفوُت ما أف أدٍل أخ أب أرز أي:  أت أوض. اح عن القيد بهذا وِع
ّظهر فإّن الجمعة فوِت ُلفها، ال فإّن الخمس، الفرائض إحدى فوِت وعن أيْخ

ُلفها قضاءها ًء)ِ بأن العيد (كصلة أيْخ ًا كان ابتدا ًا، أو جنب ِدث اغتسل إن وخاف ُمح
ْته توّضأ أو أت ًء)ِ بأن (أو فا ِلماُم كان بنا أرع المقتدي أو ا أقه فيها أش أب أدث فس أح ال
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أل إن فخاف ِء اشتغ أته، أْن بالوضو ِم فيها شرع كان فإن تفو أم بالتيّم أنى تيّم أب و
أر متى لنأه بالتفاق، أدْت بالوضوء ُأِم ُته، فس ًا يكون لنأه صل وإن فيها، للماء واجد

أن أرع كا أم بالوضوء فيها أش أنى تيّم أب التيّمُم يجزيه ل وعندهما حنيفة، أبي عند و
ُق إذ الفوت خوِف لعدم ِلمام. ولبي فراغَ بعد يصلي اللِح خوف حنيفة: أّن ا

ٍة، يوُم لنأه باٍق، الفوت أم أته، أفسد ما اعتراه فربما أزْح قولهما. والظهر صل
ِة)ِ أي أد (لغير الجنازة وكصلة (والجناز ّي أظر، الولّي لن به الولّي)ِ ق ّلوا ولو ُينت أص

ّق له ِلعادة، أح «الهداية»: هو وفي حنيفة، أبي عن الحسن رواية وهذه ا
ّنسائي والطحاوي شيبة أبي ابن الصحيح. وروى أنى» عن كتاب في وال ُك ابن «ال

أت قال: إذا أنأه عباس ُة تفوتك أن ِخف أت الجناز ٍء غير على وأنأ وروى فتيّمم، ُوضو
أمر ابن أّن البيهِقي ٍء غير على وهو بجنازة ُأتي ُع أم ُوضو ّلى فيتّم أل عليها، وص أق ونأ

كذلك.  العيد صلة في عنهما الدارقطنّي

ًا وأحمد مالك قوُل وهو أدّل ومما للشافعي، خلف رواه ما ذلك على به ُيست
أهيم أبي حديث من الشيخان أل الّصّمة بن الحارث ُج أب صلى الله رسإول قال: أق

ِر نأحو من وسإلم عليه الله أمٍل بئ ّلم رجٌل فلقيه أج ّد فلم عليه، فس حتى عليه أيُر
ٍر على أقبل أح جدا أس ّد ثم ويديه، وجهه فم أم، عليه وسإلم عليه الله صلى أر السل

أر ثم أذ أم أذكر أن كرهُت فقال: «إنأي إليه اعت ْهر» أو على إل الله اسإ قال: «إل ُطأ
طأهارة». على

أفُة أيّمم)ِ (ِص ّت ال
أبتاِن)ِ وهما التيّمُم (وهو)ِ أي أضْر أعتاِن ( ّدة، وْجه على أوْض واحد مكاٍن في ولو الّش

أملً، صيرورته لعدم الصح على أزق بما لحصوله مستع أت أضل. بما ل بيده ال أف
ُلُه: أن أب وحاص أث فلو ُركٌن، الّضْر أد بتلك المسُح يجوز ل المسح قبل بعده أح

ًا لكونأها الضربة أث لو كما ركن أد قال وبه العضاء، بعض أغْسل بعد الوضوء في أح
ِبيجابي: يجوز وقال الئمة، شمس واختاره شجاع، أبو السيد ِلسْإ أمُه مل كمن ا ف

أث أد اسإتعمله. ثم فأح

أضْربٌة أبٌة وجهه، لمسِح ( ْيه)ِ لقوله مع ليديه وضْر أق أف أسُحوا ِمْر تعالى: {فاْم
ِهكم أما بوجو ِل ِديكم} و أّن جابر حديث من وصّححه والحاكم الدارقطني رواه وأي

وضربٌة للوجه، أضْربتان: ضربٌة قال: «التيّمُم وسإلم عليه الله صلى النبي
المرفقين». إلى للذراعين

أع ولو أض ُه و أد «الغاية»: وفي «المبسوط»: الجواُز، ففي أضْرب غير من مّرتين ي
أق إما وذلك أولى الّضْرُب ِف أظ ليوا أل وإما الحديث، لف ْدُخ أي ُغباُر ِل ِء في ال أثنا
ُع تكون أن «الزاد»: ينبغي في قال ولذا الصابع، أجًة الصاب ِر الضرب. عند منف

ألٌف لنأه الرواية، ظاهر في واجٌب بالتيمم العضوين أمْسِح واسإتيعاُب عن أخ
أسْح لم لو حتى التيمم، في فكذا السإتيعاُب، يجُب الوضوء وفي الوضوء، ما أيم

أق الحاجبين تحت أمُه ُيحّرك لم أو العينين وفو ّيق وهو خات رواية يجزئه. وفي ل ض
أم إذا حنيفة: أنأه أبي عن الحسن جاز.  الكثر على تيّم

ْدُخلِن والِمرفقاِن ًا الشافعي قال وبه المسح، في أي أفر، خلف الوزاعي وقال لُز
ّي حنيفة أبي عن الحسن روايُة وهو الّرسُإغين، والعمشْ: إلى ِو أمْر ابن عن و
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ْهري: إلى وقال عباس، الباط. الّز
أد أعّمار وحديُث أر ّله بذلك أو ّي رواه كما ك أة وغيُره: فرّجحنا الطحاو إلى رواي

للوجه، أضْربتان: ضربٌة «التيّمُم وسإلم عليه الله صلى النبي بقوِل المرفقين
ابن عن اللفظ بهذا والدارقطني الحاكم رواه الِمْرفقين»، إلى لليدين وضربٌة

أمر وسإلم عليه الله صلى عنه ُع
أما ِب ْدر، بن الّربيع والطحاوي: عن والدارقطني الطبرانأي في و عن أبيه، عن أب

ّده، ألع عن أج كيف وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل التميمي: قال: أرانأي السْإ
أسُح، أب أم أر أض ّفيه ف أض بك ُهما ثم الر أع أف أب ثم لوجهه، أر أر أح أخرى أضربًة أض أس فم
أنهما ِذراعيه ِطأ ُهما با أر ِه المرفقين. بيديه أمّس حتى وظا

عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنُت التميمي السإلع عن الطحاوي زاد
ٍر في وسإلم ُع فقال: «يا سإف أل أحْل ُقْم أسإ أصابتني الله رسإول قلُت: يا لنا»، فاْر
أدك ْع أت جنابٌة، أب ُقْم أسإلع لي: «يا فقال التيمم، بآية جبرائيل أتاه حتى عني فسك
ًا فتيّمْم ًا صعيد ّيب أضْربًة أطأ ْيِن:  أت أب أضْربًة لوجهك، أضْر ْيِك و أع ِذرا أرهما ل ِه ظا

أنهما»، ِطأ ِء إلى انأتهينا فلّما وبا ُع قال: «يا الما أل واغتسل».  ُقْم أسإ

أمْن أدّل الّرسُإغين قال: إلى و عبد حديث الستة» من «الكتب في بما اسإت
أزى: أْن بن الرحمن ْب ً أ أر أتى رجل أم أجد فلم أأجنبُت فقال: إنأي عنه، الله رضي ُع

أصّل، فقال: ل الماء، أما فقال ُت ُكُر أعّماٌر: أ أت أنأا كنُت إذ المؤمنين أمير يا تذ وأنأ
ّية، في ِر أت فأّما الماء، نأجد فلم فأجنبنا أسإ ْكُت أنأا وأّما ُتصّل، فلم أنأ ّع في فتم

ّليُت، التراب صلى النبي فقال فأخبرنأاه وسإلم عليه الله صلى النبّي فأتينا فص
ّنأما وسإلم عليه الله أب أن يكفيك «إ ِر أض بيديك أتْض أخ ثم الر ُف ْن أح أت أس بهما وتم

أهك ّفيك»؟ وْج ّليك قال وك ُنأو أمر:  ّليت. ما ذلك ِمن ُع تو

ُد ّفيِن: الذراعان قلنا: المرا ًا بالك ُد أو الكّل، على الجزء لسإم إطألق المرا
ّفاِن ً الباقي مع الك ِم في قوله: كنُت على له حمل ألْت حين القو أز أصُة أنأ في الّرخ
أح أس أب الم ّترا أنأا الماء، نأجد لم إذا بال ُأِمْر ْبنا ف أر أض ًة أف أخرى أضْربًة ثم للوجه، واحد
المرفقين. إلى لليديِن

أمْن ّده و أدّل الباط إلى أح أرٍق ِمن الطحاوي رواه بما اسإت ياسإر بن عّمار عن ُطأ
ألْت حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: كنُت أية نأز ْبنا التيّمم آ أر أض ف

ًة ضربًة أنا ثم للوجه، واحد ْب أر ًا المنكبين إلى لليدين ضربًة أض ْهر ًا، أظ ْطن أب وفي و
ٍة: تيّممنا ٍر، في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع رواي أف أك أسإ أل أه ٌد ف ْق ِع

ٌء، القوم مع وليس أصبحوا حتى فطلبوه لعائشة، ألْت ما أصة فنز التيمم في الّرْخ
ُبوا المسلمون فقام بالصعيد، أر أض أههم بها فمسحوا الرض، إلى بأيديهم ف وجو

أر ِه أنها المناكب إلى أيديهم وظا ِطأ الباط.  إلى وبا

أدٌل قلنا: هو التيمم، في عليها تنصيٌص فيه الغاية على فالتنصيُص الوضوء، عن أب
ُيحمُل عليها، التنصيص من القولية الحاديث في ما مع فعِل على الحديُث و

ًا بعضهم ِر بدوِن اليدين إطألق من أخذ يدّل ما الحديث في وليس الغاية، ذك
أع وسإلم عليه الله صلى أنأه على ّطأل أرهم، هذا فعلهم على ا أقّر احتمال مع و

ّنْسخ، أعلم. سإبحانأه والله ال



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ّيُة وفي أب أن التيمم «المحيط»: وكيف ِر ُهما ثم الرض على يديه أيض أض أينف
أح أس أقى ل بحيث وجهه (بهما فيم أب ثم قّل، وإْن شيء منه أيب ِر على يديه أيض
ُهما ثم الرض أض أح)ِ بهما أينف أس ّفيه فيم المرفقين. وقال إلى كليهما وذراعيه ك
ِرُب بعُض أيْض ًا يديه مشايخنا:  أيمسُح ثانأي ِه أصابِع بأربِع و ِد ُيْسرى ي أر ال ِه ِه ظا ِد ي

ُيْمنى أسُح ثم المرفق، إلى الصابع رؤوس من ال ّفه أيم ُيْسرى بك أن ال ِطأ ِه با ِد ي
ُيمنى ُيِمّر الّرسُإغ، إلى ال أن و ِطأ ُيسرى إبهامه با ُيمنى، إبهامه ظاهر على ال ثم ال
ِد أيفعُل ُيسرى بالي ًا فيه لن الحوط، وهو كذلك، ال اسإتعمال عن احتراز

أمِل ِر المستع ِلمكان، بقد ً يصير يده على الذي التراب فإّن ا أمل بالمسح مستع
أب لو حتى أر ًة يديه أض أح مر أس مْسُح يجُب ول يجوز، ل وذراعيه وجهه بهما وم

عنه. ُيغني الرض على ضربهما لّن الكّف، باطأِن
ٌق كّل (على ّل ٍر)ِ متع أد بضربة، طأاه ّي ّيب المراد لنأه بالطاهر وق قوله في بالط

أيّمموا ًا تعالى: {فت ِعيد ًا} وعليه أص ّيب ِلجماع، طأ ِليُن ما الرض)ِ فكّل جنِس (ِمن ا أي
ُق أو والفضة، كالذهب بالنار ويذوُب ًا فيصير بها يحتر أشب: ليس رماد من كالخ
ِعها ِمن لّن الرض، جنس في كذا بها، تلين ول بالنار تحترق ل أن طأب

«المحيط».

وقال بالرماد، التيّمُم يجوز ل أنأه على وأجمعوا الصعيد، لظاهر مالك وأطألقه
التيّمُم يجوُز رواية: ل في يوسإف وأبو عنه الروايتين أقوى في وأحمد الشافعي

ّتراب إل أذيفة حديث من مسلم في لما بال الله صلى الله رسإول قال: قال ُح
ُفّضلنا وسإلم عليه ألْت الناس على « ِع أنا بثلث: ُج ُف ُفو الملئكة، كصفوف ُص

ِعلْت ّلها الرُض لنا وُج ًا، ك ِعلْت مسجد ُتها وُج ًا لنا ُترب الماء». نأجد لم إذا طأهور
أما الرمل، أو بالتراب إل التيمم يجوُز أحمد: ل عن رواية وهو يوسإف أبي وعن ِل
أيه، بن وإسإحاق والبيهقي، أحمد، روى ُهو أبي عن «الوسإط»، في والطبرانأي أرا

ًا هريرة: أّن أتوا البادية أهل من ُأنأاسإ فقالوا: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أأ
ّنأا أر بالرمال نأكوُن إ ُه أفساء، والحائُض الجنُب فينا ويكوُن والربعة، الثلثة الش ّن وال

ُد ولسنا أء؟ نأج بالرض». «عليكم وسإلم عليه الله صلى النبي فقال الما
أهُب وهو ومحمد حنيفة ولبي ُله مذ أتيّمموا مالك: قو ًا تعالى: {ف ًا}، صعيد ّيب طأ

ُد: اسإٌم أر لما والصعي أه «الصحيحين» في وما جنسها، ِمن الرض وجه على ظ
ِطيت حديث من ُأع ًا جابر: « ُهّن لم خمس أط ُنأِصرُت أأحد ُيع أة بالّرعب قبلي:  مسير

ألْت شهر، ِع ًا الرُض لي وُج ًا، مسجد ُهور أطأ ِطيُت و ُأع أع و أكلم، جوام ّلْت ال ُأِح لي و
ْلُت الغنائم، ُأرسِإ ْلِق إلى و أخ ّفًة». وأّما ال فإن به، نأقوُل فنحن حذيفة حديُث كا
إسإناده في أّن على هريرة، أبي حديُث وكذلك به، ُيتيّمُم مما عندنأا التراب
ّنى أث أن الُم أباح ب ًا، يساوي فيه: ل أحمد قال وقد الّص ّنسائي: متروك.  وقال شيئ ال

ْقٍع)ِ أي بل (ولو أبار، بل الرض جنِس من الذي الطاهُر كان ولو أنأ أرب لو حتى ُغ أض
ٍر على بيديه أس، حج أر ل حائط أو أمل ّية أرٍض على أو عليه، ُغبا ْق ولم أنأد ِز بيده أيلت
ْقع، بل يجوز محمد: ل وقال حنيفة، أبي عند شيء: جاز منه الشافعي قوُل وهو أنأ

أسُحوا لقوله ِهكم تعالى: {فاْم ِديكم بوجو ولبي للتبعيض، ِمن منه}. وكلمُة وأي
ِلمساُس، هو المعتبر محمد: أّن عن روايٌة وهو حنيفة حتى أينفُضهما أنأه بدليل ا
التراب. من عليهما ما يتناثر



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ْقع على التيمم وجاز (وعليه)ِ أي ّن ًا ال ً الصعيد)ِ أي على القدرة (مع أيض أع فضل م
أم لو حتى للضرورة، القدرة عدم ِر تيّم أبا ُغ ِة أو ثوبه، ب ُنفاض ِه، ب ْبد أس أو ِل أن ًا، أك دار

أل أو أم أو حنطًة، كا أد ًا، ه ّبْت أو بيت ُغباُر فارتفع الريُح ه أهُه وأصاب ال وذراعيه وج
أح أس ِة فم ّي أر لن التيمم: جاز، بن ُغبا ٌء ال يجوز يوسإف: ل أبو التراب. وقال من جز

أز إذا إل نأاقص، تراٌب لنأه أج أم للضرورة. ولو التراب عن أع ّطين ِمن تيّم جاز ال
ُع عنده الواجب لّن الصحيح، وهو حنيفة أبي عند ل الرض على اليد وْض

ٍء اسإتعماُل ًا صار إذا إل الرض، جنس من والطيُن منها، جز فل بالماء مغلوب
به. التيمم يجوز

ِة ّي ِة الصلة)ِ وكذا أداء (بن ّي ِتها، بن ِة، أو اسإتباح ٍة أو الطهار ٍة عباد إل تصح ل مقصود
أفر: ل الجنازة. وقال وصلة التلوة كسجود بالطهارة، ّيُة ُتشترُط ُز التيمم في الن

أب الوضوء في ُتشترُط ل كما ُأجي ُغسل. و ّي معناه كان لّما التيمم بأّن وال اللغو
أد، أر القص ِب ُت ًا الشرعي، مقتضاه في فاع ُء وأيض ّهٌر الما إلى أيحتاج فل بطبعه مط
ّبٌر والتراُب قصده، أج بوضعه مغ ِتي ِده، إلى فاح ْقد عند سإيما ل أقْص أصله.  أف

أم ولو أم لو وكذا الصحيح، هو الصلة به تجوز ل القرآن لقراءة تيّم لدخوِل تيّم
ّلى ثم المصحف مّس أو المسجد أة ص أبو العلماء. قال عاّمة عند يجوز ل الفريض

أيحتاج بكر ّية إلى الرازي: و ٍة لهما التيمم لّن الجنابة، أو للحدِث التيمم نأ بصف
ُدهما يتميز فل واحدة، لن الصحيح، وهو يجُب بالنية. وقيل: ل إل الخر عن أح
أم إذا الجنب في محمد وعن الطهارة، لتحصيل النية إلى الحاجة ُد تيّم به ُيري
أء الجنابة. عن أجزأه الوضو

ْقت)ِ أي (قبل التيّمُم (ويصّح)ِ أي أو الصلة. وقِت ال
ٌة لنأه يصّح وأحمد: ل والشافعي مالك وقال ِة طأهار الصلة، صحة لضرور

أحاضة. كطهارة أت الُمس
ُق ولنا ّق في النصوص إطأل ُق الوقت، ح أل ُله إطألقه، على أيبقى والمط منها: قو

ًء تجدوا تعالى: {فلم أيّمموا ما ًا فت ُله صعيد ًا} وقو ّيب وسإلم عليه الله صلى طأ
ّتراُب ُهوُر «ال ُد رواية وفي المسلم»، أطأ ِعي أنِن»: «الّص ّيُب «الّس ّط ُء ال ُوضو
ِر إلى ولو المسلم أجج أعْش ُله الماء»، يجد لم ما ِح «الصحيحين»: في وقو

ألْت ِع ًا الرُض لي «وُج ًا»، مسجد ُهور أطأ ألٌف ولنأه و ِء عن أخ ُغسل، الوضو وهما وال
ّدِمه جواُز الشرط في والصل الصلة، شروط ِمن ُفُه وكذا الوقت، على تق أل أخ

أفْرعه.  بمنزلة الذي

ألِب ّط أيِصّح الرفيق)ِ أي من (وال ًا التيّمُم و ِه قبل أيض ألب أء أطأ الذي رفيقه من الما
ٌء، معه ْلو ُحكُم وكذا ما ّد الطلُب يلزُمه ل لنأه حنيفة أبي عند وهذا والّرشاء، ال
ْلك ِمن ّلة السؤال ولّن الغير، ِم أذ ُة حرج بعُض وفيه ومهانأة، أم ُكلفة. وزياد

أد إل التيّمُم يصّح وعندهما: ل أء لّن الطلب، بع سإأل وقد عادة، مبذوٌل الما
أض وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل خلف، غيره. وقيل: ل ِمن حوائجه بع
ُد أب إذا حنيفة أبي فمرا أل ّنه على غ ُعه ظ ُدهما إياه، من أب إذا ومرا أل أدُم عليه غ ع
ًا، في نأجد لم ولذا منعه، ٌء رفيقه مع كان وقال: إن «الكافي» خلف أظّن ما أنأه ف

(في شك وإن جاز، يعطيه ل أنأه ظّن وإن التيمم، أيجز لم أعطاه سإأله إن
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أم ِلعطاء)ِ وتيّم ّلى ا ًا، كان أنأه ظهر لنأه ُيعيده فأعطاه وسإأله وص أعه وإن قادر أن م
أد وأعطاه شروعه قبل ِعد لم فراغه بع ّين لم لنأه ُي ثابتة. كانأت القدرة أّن أيتب

ٍد)ِ أي (ويصلي ٍم بواح ٍد بتيّم ِء من شاء)ِ أي (ما واح ِئها الفرائض أدا وقضا
والنوافِل.

ُع والشافعي: ل مالك وقال أم أنى واحد. والخلُف بتيمم فرضين بين أيج ًة ُيب تار
ٌع أنأه على ًة عندهم، مبيٌح عندنأا للحدث راف ٌة أنأه على وتار ضروريٌة طأهار

أم أحمد: إذا عندنأا. وقال مطلقٌة عندهم، ّلى تيّم أة ص أر التي الصل أض ُتها ح وق
أت أع، والفوائ ّو أخرى. صلة وقُت يدخل أن إلى والتط

ُله وهو السابق أذّر أبي حديُث ولنا ُد وسإلم عليه الله صلى قو ّيب «الّصعي الط
ُء ِر إلى ولو المسلم ُوضو أجج أعْش أء»، يجد لم ما ِح عليه الله صلى جعله فقد الما
ًا وسإلم ِم عند ُوضوء ِء عد ًا، الما الوضوء، كحكم ُحكُمه يكون أن فوجب مطلق
أدِث بارتفاع القوُل فوجب ُده الماء، وجود إلى الح ّي ُله ويؤ ُيريد تعالى: {ولكْن قو

ُكم}.  أر ّه أط ُي ل

أك ول ُع ل التيمم قوله: إّن في للشافعي ُمتمّس أث أيرف أد عليه الله صلى لقوله الح
أعْمرو وسإلم ّلى حين العاص بن ل أك الجنابة: «ما عن بالتيمم أص أل أم أن على ح
أت ّلي الله صلى أظّن أو القدرة مع تيّمم أنأه لحتماِل جنب»؟ وأنأت بأصحابك ص

ِهُر، هو بل ذلك، منه وسإلم عليه على له قال وسإلم عليه الله صلى لنأه الظا
ِلنأكار، وجه ِكُر ول ا أم وسإلم عليه الله صلى ُين أن ولّما يجوز، موضع في التيّم ّي له ب

أب أب تركه. الس

ِقُض أوا أنأ ِم)ِ ( أيّم ّت ال
ُقُضه)ِ أي أين أم (و ًا التيمم ذلك الصل)ِ أصِل (نأاقُض التيّم لنأه ُغسلً، أو كان وضوء

ُفه أل أمه فيأخذ أخ ُتُه النسخ: نأاقُض بعض منه. وفي ُحك ُقدر ٍء)ِ على الوضوء. (و ما
أجها، أو الصلة في تمليٍك، أو بإباحة أي ًة خار إذا كالناعس حكميًة، أو حقيقًة ُقدر
أض ل أن قاضيخان» قيل: يجُب «فتاوى حنيفة. وفي أبي عند الماء على مّر أق ُين

أم لو لنأه الكل، عند ِبه تيّم ُقْر هذا. انأتهى. فكذا تيّممه صّح به أيعلم ولم ماء وب
ل نأهر شاطأىء على لمستيقٍظ بجوازه قال إذا حنيفة أبا لن الظاهُر، هو وهذا
ألُم ّقق مع به الماّر تيّمم بانأتقاض يقوُل فكيف به، أيع غفلته؟. تح

ًا (كاٍف ْهره)ِ وضوء ُه للطهارة يكفي ل الذي الماء لّن ُغسلً، أو كان لط ُد وجو
ِم أد أع ّقها. فلو في كال ِني أعضائه من عضو فبقي جنٌب اغتسل ح أف ُء و ثم الما
أث ًا أحد أم الوضوء يوجب حدث أد فإْن لهما، فيتّم أج يكفي ما الماء من ذلك بعد و
ِة أع ّلْم ِء ِل ٍد كّل حق في تيّمُمه بطل والوضو يكفي ما يجد لم وإن منهما، واح

أد وإن حقهما، في تيّمُمه بقي لحدهما أج تيّمُمه بطل بعينه لحدهما يكفي ما و
أسل بعينه ل لحدهما يكفي ما وجد وإن حقه، في أعة أغ ّلْم أغلظ.  الجنابة لّن ال

ُد وهل أدث؟ التيّمم ُيعي ً تيّمم فإْن إعادته وعلى روايتان، فيه للح أسل ثم أول أغ
ّلمعة، ًا التيمم إعادة ففي ال أرف وإن روايتان، أيض انأتقض الحدث إلى الماء أص
ّلمعة حق في تيّممه الروايتين. باتفاق ال
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ُه)ِ أي (ل ُد أم أينقُض ل ارتدا ُد التيّم ُقضه وقال المتيّمم، ارتدا ْن أي أفر:  عبادة، لنأه ُز
أض أتبطل عبادة وكّل ِر ُت ّدة. واع وهي بالنية، إل عبادة يكون ل التيمم بأن بالّر

ُأِجيب عند بشرط ليست أفر. و ٍم في منه القول هذا بأن ُز ّية. ولنا تيّم أّن بن
ُة كالوضوء، ينافيها ل والكفُر الطهارة، صفُة بالتيمم الحاصل ّد ِطُل والّر أب ُتب ثوا

أل ل العمل الحدث. زوا
أب)ِ أي ِد ُنأ ُتِحّب (و أراِجيه)ِ أي اسإ ِل ِء ( ُته الما أر (صل ُء الوقت)ِ ليقع آِخ بأكمل الدا
أب الجماعة في كالطامع الطهارتين ِد ل لكن الوقت، آخر إلى الصلة تأخيُر له ُنأ

الكراهة. وقت في الصلة تقع لئل التأخير في يبالغ
ُبُه)ِ أي (ويجُب أل ِء طألُب طأ ُبُه أو الما أء، طأل وأمامه وِشماله يمينه أينظر بأن الما
ّني. والظاهر ذكره كذا ووراءه، ّنه جانأِب من الطلُب عليه يجب أنأه الّشُم ما ظ

ّدُر أر ُيق ْد أق ٍة)ِ بفتح ( أو ْل ٍم، وسإكون معجمة أغ ٍة وهي: مقداُر ل أي ِإْن الصحيح وهو أرْم )
ّنه ًا)ِ. أظ قريب

ًا الطلُب والشافعي: يجُب مالك وقال ًء}. أتِجدوا تعالى: {فلم لقوله مطلق ما
أب يفيد وهو الطلب. وجو
قال: خرج الخدري سإعيد أبي وصّححه: عن والحاكم داود أبو روى ما ولنا

ًا فتيّمما ماء، معهما وليس الصلة فحضرت سإفر، في رجلن ًا صعيد ّيب يعني ـ طأ
ّليا أص أجدا ثم ـ ف أء أو ُدهما فأعاد الوقت، في الما ِعد ولم الصلة أح أتيا ثم الخر، ُي
أل أذكرا وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أت لم للذي فقال ذلك، له ف ِعد: «أصب ُي
ّنة ْتك الّس أأ مّرتين».  الْجُر وأعاد: لك توّضأ وللذي صلتك، وأجز

أب «المحيط»: ولو وفي من بحضرته يكن ولم به أيعلُم ل وهو الماء من أقُر
ُقربه الجهل لّن التيمم، أجزأه عنه يسأله ْعده الماء من ب ُب كان ولو عنه، ك

ّلى، تيّمم حتى يسأل فلم يسأله من بحضرته ٍء فأخبره سإأله، ثم وص قريب بما
أيسأل لم فإذا السؤال، بواسإطة الماء اسإتعمال على قادر لنأه صلته، أتُجز لم

ِله ِمن التقصير جاء أب أذر، فلم ِق أزل كمن ُيع ُعْمران أنأ أيجز لم الماء يطلب ولم بال
ّلى، تيّمم حتى ُيخبره فلم البتداء في سإأله تيّمُمه. وإن ٍء أخبره ثم وص قريب بما

أعل لنأه صلته، جازت أده وإْن عليه، ما أف أج ًة المثل على زائد بثمن و أبُن ل زياد أيتغا
ِله بعِض بإتلِف إل اسإتعماله إلى يصل ل لنأه يتيّمم، فيها الناُس أوض، بل ما ِع
النفس. كحرمة المال وُحرمة

ٍة أو المثل بثمِن وجده وإن أبُن بزياد أمه يتيمم لم فيها ُيتغا ِز القدرة لّن الشراء، ول
أدل على أب أمْن الصل، على كالقدرة ال ّفارة عليه ك ألك ولكنه رقبة، أيملك ولم ك أم

أنها، ْبن «الخلصة»: وتفسيُر بالصوم. وفي التكفيُر يجزيه ل فإنأه ثم أغ الفاحشْ: ال
ًا الماء قيمُة كان لو ّله بدرهمين. وهذا إل يبيعه ل وهو درهم أضل إن ك عن أف

نأفقته.
ِإذا أره)ِ أي (و أك ّكر أذ ِله رحله)ِ أي (في الماء تذ ّلى بعدما منز ًا ص وكان متيمم

أسى بمحٍل ْن ًة، فيه ُي ٌء عاد الصلة)ِ إذا ُيعيد (ل بعده أو الوقت في ذكره فسوا
أعه أض أع أو بنفسه و ًا ومحمد حنيفة أبي عند بعلمه ُوِض وكذا يوسإف، لبي خلف

أع إذا وأّما والشافعي، مالك عند ْدنأا علمه بغير ُوِض ّي لنأه بالنسيان فبالتفاق. وق
ِني قد ماءه أّن أظّن لو أم أف ّلى فتيّم أن ثم وص ّي أن لم أنأه تب ْف بالتفاق، الصلة أعاد أي

ّنه في أخطأ لنأه ُقه وأمكنه ظ ّيدنأا بالطلب تحقي أء والتفّحص. وق في بكونأه الما
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أسى محٍل ًة فيه ُين ّدم في كان بأن كذلك يكن لم لو لنأه عاد وهو الّرْحل ُمق
ٌق وهو الظهر على ُمؤّخره في أو راكب، بالتفاق. ُيعيد سإاب

ّيٌن التمر نأبيذ جود و مع التيّمُم ثم أبو أفتى وقد الصح، في حنيفة أبي عند متع
ّين حنيفة أبي عن رواية وفي به، يوسإف ُء تع أما به الوضو الطحاوي: أّن روى ِل

أة وسإلم عليه الله صلى النبي مع كان مسعود ابن عليه الله صلى وأنأه الِجّن ليل
أتوّضأ ما إلى احتاج وسإلم ُذ إل معه يكن ولم به ي ِبي ّن وسإلم عليه الله صلى فقال ال
ٌة أتْمر ّيبٌة « ٌء طأ أنأه أنأكر مسعود ابن أّن ُروي به». لكن فتوّضأ طأهور وما مع كو
أة وسإلم عليه الله صلى النبي ُده الِجّن، ليل ّي والترمذي داود أبي في صّح ما ويؤ

تلك لّن التيمم، بآية منسوٌخ قيل: هو أنأه إل مسعود... الحديث ابن الله عبد عن
ّية القضية ّية. وروي والية مك ُع أبي عن محمد عن مدنأ بينهما حنيفة: الجم

ًا. احتياطأ
أثُر كان ولو ِنأه أك أد ًا أب ّله صحيح ًا وأق أسل أحدث أو أأجنب ثم جريح أح أغ الصحي

أح أس أح وم أم ضّره إن الِخرقة وعلى أيضّره، لم إن الجري أسه كان لو وتيّم أك لقوله أع
ًا التيّمم». ولن أيكفيه المجدور: «كان في وسإلم عليه الله صلى يقل لم أحد

أغْسل ْيِن، كل بين ما ب أت أر أد ّدل ُج بين ُيجمع ل أنأه تقّرر بالكثر. وقد العبرة أّن ف
ِء بين ومالٌك نأحن أنأجمع فل والبدل، الصِل ًا والتيمم الوضو للشافعي. خلف

أمْسِح (في فصٌل ّفين على ال ِة)ِ الُخ ِبير أج وال
أمْسُح ّفين)ِ أي على (ال ّنة أهل عند (جائز)ِ أي الواحد الُخّف دون الُخ الس

ًا والجماعة أنن ثابٌت البدعة. وهو أهل لبعض خلف المتظاهرة، المشهورة بالّس
على بالمسح قلُت قال: ما أنأه حنيفة أبي عن متواترة. وُروي تكون أن كادت

أدْت حتى الخفين ُأ آثار فيه ور أر وعنه: أخاف الشمس، من أضو ُكف لم من على ال
ّيز في فيه جاءت التي الثار الخفين. لّن على المسح أير ِر أي التواتر، ح التوات

ِد من كانأت وإن المعنوي اللفظي.  الحا

ًا أربعون فيه شيء، المسح من قلبي في أحمد: ليس وقال أصحاب من حديث
أوى عبد «السإتذكار» لبن وفي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أر أبّر:  ال
أح ُو الخفين على المس ِلمام» لبن الصحابة. وفي من أربعين نأح العيد: دقيق «ا

أوينا المنذر ابُن قال أر ّدثني أنأه البصري الحسن عن وغيُره:  من سإبعون قال: ح
أح أنأه وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب أس أوى على م أر من الجماعُة الخفين. و
أل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيُت أجرير حديث أح توّضأ ثم با أس فم

ّفيه. قال على أخعي: كان إبراهيم ُخ ّن بعد كان أجرير إسإلم لن هذا ُيعجبهم ال
ًا للبخاري: لّن لفظ وفي المائدة، نأزول أسإلم. أمْن آِخر كان أجرير
أبّر: لم عبد ابُن وقال أو ال ٍد عن ُير أمْسح، إنأكاُر الصحابة من أح ابن عن إل ال

ُبو عباس ابُن فأّما هريرة، وأبي وعائشة عباس عنهما جاء فقد هريرة وأ
الله رضي عائشُة وأّما الصحابة، سإائر وموافقُة ذلك خلُف الِحسان بالسإانأيد

ٍم»: أنأها «صحيح ففي عنها ْلم على ذلك أحالت ُمْسل أوى علّي. وقد ِع عن أر
أريح أة قال: سإألُت هانأيء بن ُش الخفين على المسح عن عنها الله رضي عائش

ُلوا أدري، فقالت: ل ًا، أسإ ّي أر كان فإنأه عل ًا أكث عليه الله صلى الله رسإول مع سإفر
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ْلنا وسإلم ًا فسأ ّي على أيمسح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: رأيُت عل
ٍة: سإمعُت الخفين. وفي أسُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رواي أيم يقول: «

ًا المقيُم ِفُر وليلة، يوم أيها»، أيام ثلثة والمسا ِل ألغ وليا أب أة ذلك ف فقالت: هو عائش
ألُم.  أع

ً الخفين على المسُح يجوز وإنأما ِدث)ِ رجل ِللُمح ًة أو كان ( عليه أمْن (دون امرأ
ُغسل)ِ للجنابة، أما ال ّبان وابن خزيمة، وابن وصّححه الترمذي، روى ِل في ِح
أبيشْ بن ِزْر «صحيحه»: عن أن سإأل أنأه ُح المسح عن الُمرادي عّسال بن صفوا

ًا كنا إذا يأُمرنأا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: «كان الخفين على ْفر أسإ
أع ل أن ِز ْن أنا أنأ أة ِخفاف أيها أيام ثلث ِل ونأوم». وغائٍط بوٍل ِمن ولكن جنابة، ِمن إل وليا
ُنب. أيمسُح فل الُج

ُته: توّضأ أس وصور ِب أل ّفيه أيربط أن له فليس ماء، ومعه أأجنب ثم خفيه و بحيث ُخ
ُء أيدخل ل أل فيهما الما أيغس أر و أح جسده سإائ أس ويمس ِب أل ُته:  خفيه. وقيل: صور

ّفيه أد ثم أأحدث ثم لجنابته، فتيّمم ماء، معه وليس أأجنب ثم ُخ أج يكفي ماء و
خفيه. على المسُح يجوز للوضوء: ل

ّنفساء، أتمسُح ل وكذا أسْت ال ِب أل ُته:  أسْت طأهارة على الخفين وصور ِف أن وانأقطع ف
أل ِنأفاسُإها ل مقيمة. وكذا وهي وليلة يوم قبل أو مسافرة، وهي أيام ثلثة قب
ُة الحائض، أتمسُح الحيض أقّل يوسإف: إّن أبي قول على تتأتى إنأما ذلك وصور
ٍة في الثالث وأكثُر يوماِن أست مسافر ِب أضْت الخفين ل لعادتها حيُضها وانأقطع فحا
أثُر يوماِن وهي ولياليها، أيام ثلثة الحيض أقّل قولهما: إّن على وأّما الثالث، وأك

ّتى فل أسْت إن لنأها لها، تصويٌر يتأ أغْسُل الحيض قبل الخفين لب واجب الّرْجلين ف
ّدة لنأقضاء ْتهما وإْن المسح، ُم أس ِب أغسُل الحيض في أل لفواِت واِجب الّرجلين ف

ُد على الخفين ُلبُس وهو المسح شرط بحيث المسألة تصويُر طأهارة. والمقصو
ٌع يكون ل الغتسال. وجوب سإوى الخفين مسِح ِمن مانأ

أفْرُضه)ِ أي ّدٌر المسح مفروُض (و ٍة ُخطوٌط)ِ أي (وهو عندنأا مق ْقداُر ثلث ثلثة (ِم
الّرْجل. اليد)ِ وقيل: أصابع أصابِع
ّدره ٍء الشافعّي وق ِر ومالُك ما، بجز ٍر بأكث ّله أو سإات ًا ك الرأس.  مسح على قياسإ

أل في أسإفِل)ِ أي (في أل يكون مح أف أح فلو ِرْجل، كّل (الّساِق)ِ في أسإ أس على م
ِد أح ّفيه أ أر ُخ ْد ِر وعلى إصبعين أق أخ أر ال ْد أأ يجزيه. ولو ل أربع أق أبِل ِمن بد الساِق ِق
أح أو الصابع إلى أس أدم ظهر على م أق بعض الولى. وفي ِخلُف أنأه إل جاز، ال

ْدُر أق أل اليد أصابِع ثلث النسخ:  أف الساق أسإفل أعلى أعلها. أي على الساق أسإ
أقى ما وهو أر ل ِه أقى ما وهو أسإفلها، على أيمسُح ول القدم، ظا أن ل ول القدم، باطأ
ِه، على ِبه، على ول أعِقب ْن أما تحته ما على ول أج «سإننه»: من في داود أبو روى ِل

ِد حديث ْب ْير، أع ّديُن كان قال: لو أنأه وجهه الله كّرم علّي عن أخ لكان بالرأي ال
أفُل ٍة: لكان أعله. وفي ِمن بالمسِح أأولى الُخّف أسإ ِطأُن رواي أأولى الُخّف با

ِره، ِمن بالمسِح أسُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيُت وقد ظاه على أيم
ّفيه. ظاهر ُخ
أمر: أّن عن شيبة أبي ابن وروى أر وسإلم عليه الله صلى النبي ُع أم على بالمسح أ
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ُهما إذا الخفين ظاهر أس ِب ِة طأاهرتان. وفي وهما أل بلفظ: سإمعُت الطبرانأي رواي
أيام ثلثة الخف ظهر على بالمسح يأمُر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

أيهن ِل ًا وللمقيم للمسافر، وليا بن المغيرة عن شيبة أبي ابن وليلة. وروى يوم
أل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيُت شعبة توضأ حتى جاء ثم با

أح أس ّفيه، على وم أع ُخ أض ُه وو أد ّفه على اليمنى ي ُه اليمن ُخ أد ّفه على اليسرى وي ُخ
أح ثم اليسر، أس الله رسإول أصابع إلى أنأظُر وكأنأي واحدة، أمسحًة أعلهما م

الخفين. على وسإلم عليه الله صلى

ّية عن والطبرانأي ماجه ابن وروى قال: مّر الله عبد بن جابر إلى بسنده أبق
ّفيه يغسل وهو يتوّضأ برجٍل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أخسه ُخ أن بيده أف

أراه هكذا»، بالمسح ُأِمرنأا وقال: «إنأما أ
أ ّدم ِمن و أصِل أسإفِل إلى الخفين ُمق

ًة، الساق أج مّر أصابعه.  بين وفّر

أسّن ول ِله مْسُح ُي أسّن أسإف ُي داود أبو رواه لما والشافعي مالك عند عندنأا. و
قال: شعبة بن المغيرة إلى بسنده مسلم بن الوليد حديث من والترمذي

ْأُت أل وّض ِة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أح أتبوك، غزو أس الُخّف على فم
ِله. قلنا: قد ّله وأسإف ّي أع وغيُره. الترمذ

ْين)ِ أي (على المسُح (ويجوُز)ِ أي أق ْين الُجْرُمو أق أبساِن الُجْرُمو أق ُيل في الخفين فو
معّرب. فارسإّي الباردة، البلد
لنأه عليه، المسُح يجوز قوٍل: ل في والشافعّي الروايتين إحدى في مالك وقال

ُق فل الغالب في إليه ُيحتاج ل ّل الرخصة. به تتع
أزيمة، وابن ماجه، وابن داود، أبو روى ما ولنا أحاكم ُخ عبد وصّححه: أّن وال

ْوف بن الرحمن ً سإأل أع فقال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وضوء عن بلل
أقيه. ِعمامته على ويمسُح فيتوّضأ بالماء فآتيه حاجته، يقضي أيخرُج كان وُجْرُمو
أبُس ل الُجْرُموق ولّن ًا فأشبه عادة، الخِف بدون ُيل ّف يجوز وإنأما طأاقين، ذا ُخ

أمْسُح ُهما إذا عندنأا الجرموقين على ال أس ِب ِدث أن قبل الخفين فوق أل أح، ُيح أيمس و
أح إذا فأما أس ً عليهما م ّول أس ثم أ ِب حكم (لن عليه يمسح أن له فليس الجرموق أل

ًا، الوضوء أعضاء من فصار الخف، في اسإتقر المسح ً الجرموق فيصير حكم بدل
يمسح أن له فليس الجرموق، لبس ثم الخف لبس بعدما أحدث لو وكذا عنه،

يتحول ول الخف، حق في انأعقد وقد الحدث، وقِت من المسح ابتداء عليه)ِ لّن
ذلك.  بعد الجرموق إلى

ُتر ما (وكّل أب)ِ أي أيس ْع أك ُيمكن يستره ما على المسُح ويجوز ال أفُر)ِ أي به (و الّس
أفُر ُعْرفي القصير الّس ّله ال ُد كان بأن مجلدين كانأا سإواء فرسإخ، وأق أعلهما الجل

ألهما، ألين أو وأسإف ّع ألهما الجلد كان بأن ُمن على مستمسكين ثخينين أو فقط، أسإف
ًا حنيفة وأبي ومحمد يوسإف أبي قول في الساق أل أخير ِته قب أيام، بسبعة مو

الربعة»: «السنن أصحاب روى لما الفتوى، وعليه أيام، «النوازل»: بثلثة وفي
أح توّضأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شعبة: أن بن المغيرة عن أس على وم

أبيِن ْور أج أض الترمذي: حسن والنعلين. قال ال ِر ُت من المعروف بأن صحيح. واع
أب على المسُح المغيرة رواية المغيرة أيروي أن من مانأع ل بأنأه الخفين. وأجي
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أده وقد اللفظين، الصحابة. فعُل عض

أح أبو قال أس وأبو وأنأس، والبراء، مسعود، وابن الجوريين: علّي، على داود: وم
أعْمرو سإعد، بن وسإهل أمامة، أريث. وُروي بن و الخطاب بن عمر عن ذلك ُح

بن عيسى عن والطبرانأّي موسإى، أبي عن ماجه ابن روايُة ويؤيده عباس، وابن
على يمسُح كان وسإلم عليه الله صلى بلل: أنأه عن شيبة أبي وابن شيبان،
أربين. الخفين ْو أج وال

ً كان لو أنأه على وأجمعوا ّعل ًا أو ُمن ّطن من كان ولو عليه، المسح يجوز ُمب
ِكْرباِس أعر من كان وإن عليه، المسُح يجوز ل ال ًا كان إن أنأه فالصحيح الّش ْلب ُص

ًا ًا معه أيمشي ُمستِمسك الخلف. هذا يجوز. فعلى فراسإخ أو فرسإخ
أط ِر ُنأهما)ِ أي (وُش ِوهما الخفيِن كو ّفين كانأا سإواء الممسوحيِن أو ونأح أو ُخ

أربين أو جرموقين ْو أد تاّم)ِ أي ُطأهر على (ملبوسإيِن أج ْع ِر ب ِء ُطأه (كامل)ِ أعضا
ِله أو وضوئه أفْرِض أت ُغس أظْرٌف (وق أدث)ِ  الُخّف على ُيمسح فل لتاّم، الح

أدث.  على الملبوس أح

أتمسُح أمْن المستحاضُة و الشافعي ومنعه مالك، قال وبه الوقت، في بمعناها و
أج أتمسُح طأهارتها. ول لضعِف قوٍل في أفر وأجازه الوقت، خار المدة تمام إلى ُز

ًا ًا، أو كان مسافر أسُح ول مقيم أف على الملبوس الجرموق على ُيم ممسوح، ُخ
تيمم. على الملبوس الُخّف على ول

ُيشترُط عن الروايتين أشهر وهو والشافعي مالك وقال ّطهُر يكون أن أحمد:  ال
ًا أت تاّم ّلبس، وق أسل لو فعندنأا ال أس رجليه أغ ِب أل أسل ثم الخفين و العضاء، باقي أغ

ًا توّضأ أو ّتب أر أل ُم أس أل ثم الخف فأدخلها اليمنى رجله وغ أس ثم وأدخلها اليسرى غ
أيمسح، أسل لو أيمسح. أما ل وعندهم أحدث:  أس ثم رجليه، أغ ِب ّفيه، أل أحدث، ثم ُخ

أء أكمل ثم ِلجماع المسُح له يجوُز ل الوضو ْيني ذكره كما با أع «شرح في ال
ّتحفة». ال

ُع الخّف أّن لنا أدم الحدث حلوِل مانأ أق أعى بال ُيرا أت الطهارة كماُل ف ول المنع، وق
ُهما بن للمغيرة وسإلم عليه الله صلى قوله في لهم دللة ْع أد فإنأي شعبة: «

ُتهما كما طأاهرة، وهي منهما واحدة كّل أدخلُت معناه طأاهرتين». لّن أدخل
أد يقال: دخلنا ًا، البل أل معناه فإّن ُركبانأ أخ أعنا أّن ل راكب، وهو منا كّل د راكٌب جمي

أل دخوِل عند ُد إذ أبْحث، علمائنا. وفيه بعُض ذكره كذا منا، ك ُطأهره أحْمُل أيبع
ّتب غير على وسإلم عليه الله صلى أب احتماله مع المسطور المر ّت المذكور، المر

أم الترتيب أتْرِك وجواُز به، نأقول نأحن الحديث أّن الجواب في فالصواُب ِل بدليل ُع
ّبر. آخر فتد

ِبيرة)ِ أي في (ل أج أرُط ل ال ُنأها الجبيرة على المسح في يشت على مربوطأًة كو
ّد لنأها ُطأهر أل ُتش ّدها في الطهارة فاشتراُط الضرورة، حا الحرج. إلى ُمفٍض ش
ُيشترط، الروايتين إحدى في وأحمد الشافعي وقال على مسٌح لنأه عنه: 

الخف. كمسح فصار الحائل
ٌد ُعو ُة:  ِبير أج ُوه أو وال أبُط نأح ِوه المكسور العظم على ُير ِه.  ونأح ِر ْب أج ِل
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أجبيرة كانأت «المحيط»: لو وفي أد أو الجرح، رأس على زائدة ال ُتِص فتجاوز اف
أع الّرباُط أراحة: فإن موض أغْسُل الِخرقة أحّل كان الِج بالجراحة، أيُضّر تحتها ما و

ًا الكل على المسُح يجوز الجراحة موضِع ربُط ُيمكنه ل لنأه الجراحة، لموضع تبع
أحّل كان وحده. وإن بل الِخرقة، على المسُح يجزيه ل بالُجرح أيضّر ل والمسُح ال

أسُح الجراحة حول ما أيغِسُل الحّل، يضره ول المسُح أيضّره كان عليها. وإن ويم
أيغِسُل الجراحة رأس على التي الخرقة على يمسُح ْيها و الخرقة تحت وما حوال

فيتقدر الضرورة لجل المسح جواز لّن زياد، ابن الحسُن فّسره هكذا الزائدة،
ْدرها، أق ِر وِمْن ب أحّل ضر ِدُر ل مكاٍن في يكون أن ال ُد ول بنفسه ربطها على أيق يج

يربطها. من
أح ولو أس أح إن الحسن: أنأه ذكر الجبيرة، بعض على م أس وإل أجزأه الكثر على م
ًا الكل ُمقام الكثر ُأقيم لنأه فل، أرك للحرج. ولو دفع أح أت الجبائر، على المس

ُته أتُجز لم أتُضّره لم وإن خلف، بل جاز أيضّره، والمسُح يوسإف أبي عند صل
أل في يحِك ولم ومحمد، ُكه يجوز حنيفة. وقيل: عنده أبي «الصل» قو ًء أتْر بنا

ِة على أي ُله قيل: هو عنده، اسإتحبابه ِروا أع ثم الول قو أج والصحيُح: أّن عنه، ر
أح عنده الفرضية لن الصلة، بدونأه يجوُز حتى بفرض وليس واجب الجبيرة مس

قال. وفي المواهب»: وبه «متن في قال به، مقطوع بدليٍل إل أتثبت ل
أها فْرٌض الجبيرة يقول: مسُح «الخلصة» من ُب رواية وهو فْرض، يقول: اسإتيعا

أسح عنه: لو رواية وفي حنيفة، أبي عن أر أم الفتوى. والمجروُح وعليه يجوز الكث
كالمكسور. 

أس (ول ِإل)ِ إذا حال في بسقوطأها)ِ أي بأ ًا بنفسها سإقطْت ( ًا سإقوطأ (عن نأاشئ
ٍء)ِ فإنأه أدث حكُم ظهر لنأه الصلة، يستقبل الصلة في كان إن ُبر السابق، الح

أرع كأنأه فصار أج كان الموضع. وإن ذلك أغْسِل غير من أش أيغِسُل الصلة خار
أعها ًا. وأّما يكن لم إن غير ل موض ِدث في كان فإن ُبرء غير عن سإقطْت إن ُمْح
أج كان وإن عليها، أيمضي الصلة ألها أو الجبيرة أعاد الصلة خار أد ول بأخرى أب

أح ُيعيد العذر. لبقاء المس

أجبيرة أمْسح جواز على والدليُل والدارقطني: والبيهقي، ماجه، ابن رواه ما ال
أر أنأه وجهه الله كّرم علي عن أس ُد قال: انأك أح ّي أ ْنأد الله صلى النبي فسألُت أز

أرنأي وسإلم عليه أم أح أن فأ ُد على أمس ْنأ ْفِصُل الجبيرة. والّز أرِف أم في الذراِع طأ
أمر ابن عن البيهقي: وصّح الكّف. قال أح أنأه عنهما الله رضي ُع أس على م

أرف ولم الجبيرة، أمر: ابن عن الدارقطني الصحابة. وروى من مخالف له ُيع ُع
أسُح كان وسإلم عليه الله صلى النبي أّن ّعفه، على أيم أح لكن الجبائر. وض صّح

ّي أمر ابن عن وغيره المنذر ًا ُع أأ أنأه عليه موقوف ّفُه توّض أح معصوبة، وك أس فم
أسل العصابة، وعلى عليها أغ أوى و لّن كالمرفوع، هذا في ذلك. والموقوُف سِإ

أل أصُب ل البدا بالرأي. ُتن
أمامة أبي عن الطبرانأي وروى ابُن رماه لّما أنأه وسإلم عليه الله صلى النبي عن ُأ
أم أقِميئة ُته ُأُحد يو أف أي عصابته، عن أحّل توّضأ إذا قال: «رأي أش أح عنها ك أس وم
ِة على بالوضوء». أي عليها ِء الجبير ُكِسرْت وجهه في ُشّج وكان الوضوء، بما و

ُته أي وسإلم.  عليه الله صلى أرباِع
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ٍر في قال: خرجنا جابر «سإننه» عن في داود أبو وروى أف ً فأصاب سإ منا رجل
أجٌر في ُرخصًة لي تجدون لصحابه: هل فقال احتلم ثم رأسإه، في فشّجه ح

ُد قالوا: ما التيّمم؟ فمات، قال: فاغتسل الماء، على تقدر وأنأت ُرخصًة لك نأج
ِدمنا فلما أر وسإلم عليه الله صلى النبي على أق ِب قتلهم فقال: «قتلوه بذلك ُأخ
ْذ سإألوا أأل الله، ّنأما يعلموا؟ لم إ ُء فإ ِعّي ِشفا أم أن يكفيه كان إنأما السؤال، ال يتيّم

أر ْعِص أي أب أو و ْعِص أقًة ُجرحه على ـ موسإى أشّك ـ أي أح ثم ِخْر أس أل عليها يم ويغِس
أر أوى ما أصّح «المعرفة»: هذا في البيهقي جسده». قال سإائ الباب هذا في ُير

إسإناده. في اختلٍف مع
أسُح (ول ِتُر ُيْم ِر أسإا ِلضافة غي ّ الّرجل)ِ با ِإل ِبيرة، هي)ِ أي ( أج أسُح فل ال على ُيم

ٍة، ٍة، ول ِعمام أو ْنُس أل ُقٍع، ول أق ّفاز. قال ول ُبْر مالك «موطأئه»: أخبرنأا في محمد ُق
ألغني أب ِعمامة عن سُإئل جابر: أنأه عن قال:  أر أيمّس حتى فقال: ل، ال ُء. الشع الما

أة قال: رأيُت نأافع عن مالك قال: وأخبرنأا ثم ّي أة أصف أبيد أبي ابن ُأ ُع ُع تتوّض ِز أتن و
أرها برأسِإها. أتمسُح ثم ِخما

ٍذ نأافع: وأنأا قال أسُح ل نأأخذ، محمد: بهذا صغير. قال يومئ على ول ِخمار على ُيم
ألغنا عمامة، أك. أي كان العمامة على المسح أّن أب ِر ُت ًا. فصار ف منسوخ

ُد الوزاعي وأجازه الله رسإول أّن وقالوا: صّح العمامة، على الظاهر وأهُل وأحم
أح وسإلم عليه الله صلى أس ّفيه، ِعمامته على م في داود أبو روى فقد وُخ

بن الرحمن عبد وصّححه: أّن والحاكم «صحيحه»، في ُخزيمة وابن «سإننه»،
ً سإأل عوف يخرُج فقال: كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُوضوء عن بلل

أسُح فيتوّضأ بالماء فآتيه حاجته، أيقضي أيم ْيه» وروى ِعمامته على و أق وُمو
رسإول أّن بلل قال: «زعم طأالب أبي بن علي «معجمه» عن في الطبرانأي

ْين على أيمسُح كان وسإلم عليه الله صلى الله أق البيهقّي والِخمار». وروى الُمو
أر أبي عن والطبرانأّي أنأس «سإننه» عن في أله. أذ مث

ٍر كان أو منسوخ، أنأه والجواُب ْذ ُع ُلح ل الحتمال وجود ومع برأسإه، ب أيص
ِتّم، ل بالحديث السإتدلل أّن مع بالحوال، أعلُم تعالى والله للسإتدلل لّن أي

أسُحوا قوله أم برءوسِإكم} يقتضي تعالى: {واْم أد ِز ع ِر مسِح جوا الرأس، غي
ًة به العمل فيكون على المسُح جاز وإنأما يجوز، ل وهو الواحد، بخبر عليه زياد
ِره لكون الُخّف أز خب أو ّد عن تجا بالمراد. أعلم تعالى والله الحاد، أح

ّدته)ِ أي ُة (وُم ّد في مالك وليلة)ِ. وقال يوٌم (للمقيم الخفين على المسح ُم
أسُح عنه: ل الروايتين إحدى النسخ: بعض ثلثة)ِ وفي المقيم. (وللمسافر أيم
أيام. ثلثُة
أت مالك: ل وقال ّفين، مسح في توقي أحّب الُخ ُيست ُهما و كّل في للمقيم نأزع

أما ِل الله صلى الله رسإول أنأس: أّن «المستدرك» عن في الحاكم رواه جمعة. 
ُدكم توّضأ قال: «إذا وسإلم عليه أس أح ِب أل ّفيه، و أصّل ُخ ُي أسْح فيهما، فل أيْم ول

ْعهما ل ثم عليهما، ّ شاء إن أيخل ُده ِمن إل شرط على صحيح جنابة». وقال: إسإنا
أمله عن ثقات وُرواته مسلم، أح ّدة على الجوزي ابُن آخرهم. و ولم الثلث ُم

ّله. ولحديِث ِع أزيمة: قال ُي على «المسُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُخ
ّي داود أبو وليلة». رواه يوٌم وللمقيم أيام، ثلثُة للمسافر الخفين وابُن والترمذ
ماجه. 
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أضى ماجه: ولو لزادنأا. ولبِن اسإتزدنأاه داود: ولو لبي رواية وفي على السائُل أم
ألها مسألته أع ًا. إل لج في العيد دقيق ابن ذكره ِعلٍل بثلِث معلول أنأه خمس

ِلمام». ولحديث أبّي «ا أمارة بِن ُأ أسُح الله رسإول قال: يا ُع الخفين؟ على أأْم
ًا؟ قال: «نأعم، قال: قال: «نأعم»، قال: ويومين؟ قال: «نأعم»، قال: يوم

أدا وما قال: «نأعم وثلثة؟، أف ثم داود أبو لك». رواه أب ِل ُت أل: واخ إسإناده، في قا
بالقوي. وليس

أدث)ِ أي وقِت (ِمن ًا الح ِدئ أسُح الذي الحدث وقِت ِمن ُمبت أبه، أيم قوُل وهو عقي
ِء، عاّمة أما العلما أسٌن والترمذي ماجه وابن داود أبو روى ِل عن صحيح، وقال: ح

أزيمة على «المسُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ثابت بن ُخ
أرة وليلة». ولقوِل يوٌم وللمقيم أيام ثلثُة للمسافر الخفين ْي ِغ أر بن الُم ْعبة: آِخ ُش

أرنأا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع غزونأا غزوة أح أن أم ِخفافنا، على أنأمس
أة للمسافر أيها أيام ثلث ِل ًا وللمقيم وليا الطبرانأي. أنأخلع. رواه لم ما وليلًة يوم
ّدة لبياِن التوقيت هذا أّن والظاهُر ْذ المسح، إلى الحاجة ُم أل إ حاجة ل الحدث قب

أغسل. الطهارة لحصول إليه بال
ُء ِة وقيل: ابتدا ّد ْبس وقِت من المسح ُم البصري الحسن قوُل وهو الخفين، ُل

أع ل يأمرنأا)ِ أن الله رسإول صفوان: (كان لقوِل أنا أنأنز أف أفا أيها. أأيام ثلثة ِخ ِل وليا
ّدة لتعليِق أمْسحهما وقِت وقيل: ِمن عن رواية وهو الحديث، في بالمسِح الم

دليلً. انأتهى. الراجُح النووي: وهو وقال المنذر، ابن واختاره أحمد،
أفر وفي والمسروق، المغصوب الُخّف على المسُح ويصّح عندنأا، المعصية سإ
بها. قلُت: الحرمُة ُتناُط ل والرخصة معصية هذا لّن ومالك، الشافعي ونأفاه

ِة الصّحة ُتنافي ل الغير في لمعنى مغصوبة، وأرٍض مغصوب، ثوٍب في كالصل
ِة ٍء والطهار أصولية. والمسألة مغصوب، بما

ِقُض أوا أنأ أمْسِح ( ْيِن)ِ  على ال ّف الُخ

ِقُضُه)ِ أي ِطُل (ونأا أدٌل الوضوء)ِ لنأه (نأاقُض الخف مسِح ُمب (وُمِضّي بعضه عن ب
ّدة)ِ لنأه ّقٌت الُم ًا كان بالخف القدمين اسإتتار لّن وذلك بها، مو سِإراية من مانأع

أدث ّدة في إليهما الح أرى مضت فإذا بالنص، الم ُلهما فيجب إليهما، أسإ ل أغس
ُة ُء كان إذا الوضوء. هذا بقية إعاد ًا. الما موجود

ّدة انأقضت ولو ٍد غيُر وهو الصلة في الُم ُد فقيل: ل للماء واج ُته، أتفس صل
أيمضي أغْسل لنأه نأزعه، في الفائدة لعدم عليها ف أء ول لل ًا. فيكون عنده ما أبث أع

ُد أتفس أم لّن ويصلي، فيتيّمُم وقيل:  أد ِء ع أدث، سِإراية أيمنع ل الما هو وهذا الح
ّدر الشرع لّن الصح، أعه ق ْن ٍة، أم ّد أدُث فيسري بم أكُم فكما بعدها، الح عند ُيح
ْغِسل، بأن الماء وجود أكُم أي أدِمه عند ُيح ُيصب لم وإن الحدث لّن يتيّمم، بأن أع

أل ًا، الّرْج ُلُح فل المقصود، وهو طأهارته حكُم ُيصيبها لكن حّس أدُمه أيص ًا ع من مانأع
ّدة. ل تمام بعد السراية ٌع يقال: هذا الم وهو الجملة في والوضوء التيمم بين جْم

ّنأا عندنأا، جائز غيُر أج ل أو أأح في بينهما بالجمع قلنا كما الحتياُط ذلك إلى نأقول: 
ِء المشكوك. الما

ِر (وخروُج أعِقب)ِ أكث ال
ِر بكسر ِإلى الّرْجل القاف: مؤّخ يوسإف أبي وعند حنيفة، أبي الّساق)ِ عند (
ِر خروُج ما مقداُر المسِح محّل في بقي إْن محمد وعند الساق، إلى القدم أكث
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خروج لّن انأتقض، وإل المسُح أينتقض ل ـ أصابع ثلث يعني ـ عليه المسُح يجوز
ِر سِإوى ما ْد أقّل خروج من الحتراز في يوسإف: أّن خروج. ولبي كل المسح أق

ًا القدم أرج أج ول الواسإع، الُخّف في كما ح أر أء حنيفة: أّن أكثره. ولبي في ح بقا
ِء المسح أغْسل محل لبقا ِر وبخروِج الخّف، في ال أعِقب أكث هو الذي الساق إلى ال

أقى ل الظاهر حكم في أغْسل محّل أيب مقتضاه وكان الحوط، هو وهذا فيه، ال
أج ألِقه ُخرو أك أنأه إل مط ِر ًا القّل ُت للحرج.  دفع

أج أّن اعلم ثم ّدة وُمضّي الّرْجل خرو الناقُض وإنأما حقيقة، بناقٍض ليس الم
أدُث ُه ظهر لّما لكن السابق، الح أب عندهما أثُر إليهما. النقُض ُنأِس
أد ِد (وبع أح ّدة ُمضّي هذين)ِ أي أ ِر وخروِج الم أعِقب أكث أغْسُل (يجُب الساق إلى ال
ًا، يكن لم فقط)ِ إذا رجليه ِدث أث لّن ُمح أد أرى السابق الح سإائر دون رجليه إلى أسإ

أعضائه.

أرط أش ِدر أن مالك و أبا ِلهما إلى ُي ًء النزع بعد أغْس ِولء افتراض على بنا عنده. ال
ًا وطأاوٌس الحسُن ُيوجب ولم أنْزِعهما، شيئ أد الرأس كحلِق ب أمْسح. قلنا: بع ال

ْلِقي الّشعُر ْهري: إْن الُخّف. وقال بخلف ِخ أع الّز أز رجليه إحدى عن الُخّف أنأ
أسلها أح أغ أس ُة ُخّف على وم ِطُل فما واحد، جنٌس المْسح الخرى. قلنا: طأهار ُيب
أضها ِطُل بع ّلها. وقال ُيب ُهم: ل ك ُقُض بعض أح أين لّن الظهُر، وهو أصلً، المس
أع أبر الشر أت ًا الُخّف اع أدث سِإراية عن مانأع أتبقى للقدم، الح طأهارتها. على ف

ُعه)ِ أي أيمن أح (و ٌق)ِ أي الُخّف أمْس أخْر أن ( ْعب، دو أك أة ل فوقه ما لّن ال في به ِعبر
ّق أف على المسُح جاز حتى المسح، ح أع ُخ ِط الكعبين. من ُق

أيبدو)ِ أي أل أيظهُر ( أخْرق ذلك ِمن (منه)ِ أي المشي حا ْدُر ال أق أصابِع ثلِث (
ِرها)ِ بالجّر، مضمومة الّرْجل)ِ أي أغ أف لّن (أْص أخْرق قليِل عن تخلو ل الِخفا ال

ًا، كثيره عن وتخلو أر فلو غالب ِب ُت ًا القليُل اع أبرنأا الحرج، وقع مانأع أت أر، فاع الكثي
ّدرنأاه والثلُث الصابع، القدم في الصل لّن الصغار، الّرْجل أصابِع بثلِث وق

أم فقام أكثُرها للحتياط. الصغر واعتباُر الكل، مقا
ّدر أع مالك وق ُتهم الصحابة أّن الّرخصة في الصل لّن القدم بأكثر المن وعاّم
ألق إل يجدون ل محتاجين كانأوا أخ أز وقد الِخفاف من ال ّو المسُح.  لهم ُج

ُع أم ُيج ُق (و أغ لو ُخّف)ِ حتى ُخرو أل ُعها ب أر مجمو ْد أنع أصابع ثلث ق ّفين)ِ حتى (ل أم ُخ
أغ لو أل ُع ب أر فيهما ما مجمو ْد ّفين في النجاسإُة كانأت أيمنع. ولو ل أصابع ثلث أق الُخ

أعْت، ِنأه ثوبه في أو المصلي ثياِب في كانأت لو وكذا ُجِم أد وكذا أقدِمه، وتحت وب
أع في العورة انأكشاف أق أجاز متعددة. وقد مواض أخْر أر ال كعلمائنا، مالٌك اليسي

الشافعي. ونأفاه
ِر (وفي أف ِه)ِ أي المقيم سإ ْكِس ِر إقامة وع ٌد وليلة)ِ هذا يوم (قبل المساف في قي

أبُر المسألتين أت ُيع أفُر الخيُر)ِ وهو ( ُيكِمُل الولى، في الّس أة ف ِلقامُة أيام، ثلث في وا
ُيكِمُل الثانأية ًا ف أق لنأه وليلة، يوم أد أنأه الثانأية وفي مسافر، أنأه الولى في أص
أسُح وسإلم عليه الله صلى قال وقد ُمِقيم، أيم ًا المقيُم « والمسافُر وليلة، يوم

أة أدهما)ِ أي ثلث ْع أب ِر وفي أيام». (و أف ِة المقيم سإ أد المسافر وإقام ٍم بع وليلة يو
ُع)ِ أي ِز أين أس ( ُلولى في أما الخف، جن ِء ا فلّن الثانأية، في وأّما المدة، فلنأتها
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أة أفر ُرْخص أقى ل الّس أعلم. تعالى والله بدونأه، أتب

أح لمن يجوُز الشافعي: ل وقال أس أل سإافر ثم م ِة تكميُل وليلة يوم قب ّد السفر. م
ّدته في مسافر أقام لو وأّما ِزد لم ُم أح، حيِن من وليلة يوم على أي أس وهذا م

ِلجماع، ّدة لّن با أل المسافر ُم ِلها قب ّدة تصيُر اسإتكما ِلقامة، عند المقيم ُم والله ا
أعلم.

الحيض)ِ  (باب

أدُر اللغة أصل في هو أض مص أينُفُضه)ِ أدٌم الشرع: (هو وفي سإال، إذا أيحيُض حا
ُعه أي الفاء، بضم أف ُقه أيد ُف أيد أرِحُم و ٍة)ِ أي ( ٍة فرُج بالغ ّي ِرها أقّل آدم ُع ُعم تس

ُفها. فخرج سإنين، وقيل: سإّت المختار، على سإنين ْع من يكون ل ما وقيل: ِض
ِم كالّرعاف، الفرج، أد ِة، الجراحات، و غير من ولكن منه يكون وما والسإتحاض
أو لمرٍض يكون ما بها)ِ فخرج أداء (ل بالغة غير من أنأه إل منه يكون وما آدمية،

أبٍل أس)ِ فخرج (ول ِنأفاس أو أح ِيسُة، تراه ما ِإيا سإتين أكثرهم: بنُت عند وهي ال
وقيل: «الظهيرية»، في كما المختار وهو وخمسين، خمس وقيل: بنُت سإنة،
خمسون أنأه على زمانأنا في «الكفاية»: والفتوى وفي وأربعين، خمس بنُت

سإنة.
حنيفة: ثلثُة أبي عن الحسن وروى الثلُث، ولياليها)ِ أي أيام ثلثُة الحيض (وأقّل

أثُر يوسإف: يوماِن أبي وعن المتخللتان، والليلتاِن أيام الثالث. اليوم وأك
ّد مالك: ل وليلة. وقال وأحمد: يوٌم الشافعي وقال ّله أح تعالى: قوله ِلطألق لق

ُلوا ِز أت أء {فاع ّنسا المحيض}. في ال
أم أتترك أنأها عندنأا والصحيُح أة الصو أصل ِة عند وال ُعه احتمل وإن الدم ُرؤي انأقطا

ْهب ابن ِصّحة. وروى أدُم والحيُض الصّحة، الصل لّن الثلث، دون مالك: عن أو
ّله أن ّدة في أق ِع ِء ال ولياليها. أيام ثلثة والسإتبرا

الول: حنيفة أبي قوُل وهو وأحمد والشافعي مالك عشرة)ِ وقال (وأكثُره
أة أر خمس ًا، عش ُعرِف، إلى ذلك في المرجع لّن يوم قال ما على كذلك وهو ال

ٌء: رأيُت ِء ِمن عطا ًا، تحيض كانأت أمْن النسا أمْن يوم أة تحيض كانأت و أر خمس عش
ًا. وقال ًا، تحيض من نأسائنا ِمن الّزهري: كانأْت الله عبد أبو يوم أمْن يوم تحيُض و

أة أر خمس ًا.  عش يوم

ُله ولنا ألمة ُأّم حديِث في وسإلم عليه الله صلى قو ْته لّما الصحيِح أسإ أأل عن سإ
ُق التي المرأة ْنظْر ُتهرا أت ِل أم: « ّد أد ال أد من تحيض كانأت التي والليالي اليام ع
أتغتِسْل ثم الشهر أصّل». حيث ثم ل ُت اليام بذكر وسإلم عليه الله صلى أجابها ل

أل حيضها عن سإؤال غير ِمن أثُر ذلك، قب ّله عشرة، اليام لفُظ أيتناوُل ما وأك وأق
ثلثة.
النبي عنه: أْن والدارقطنّي ُأمامة، أبي «معجمه»: عن في الطبرانأّي وروى
ِر للجارية الحيض قال: «أقّل وسإلم عليه الله صلى ّيِب البك ما وأكثُر ثلثة، والث
أرة يكون أش اسإتحاضة». فهي زاد فإذا أيام، ع
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ِثلة عن الدارقطني وروى أقع بن وا ألسْإ ًا: «أقّل ا ُه أيام ثلثُة الحيض مرفوع وأكثُر
أيام». عشرة
ِدي ابن وروى ًا أنأس «الكامل»: عن في أع ُظه: «الحيُض مرفوع أيام، ثلثة ولف

ٌة، وتسعٌة، وثمانأيٌة، وسإبعٌة، وسإتٌة، وخمسٌة، وأربعٌة، جاوزت فإذا وعشر
مستحاضة». فهي العشرة

زادت فإذا عشرة، وبين بينها فيما حائض قال: هي أنأس عن الدارقطني وروى
مستحاضة. فهي

ًا: «ل جبل بن معاذ عن عدي ابن وروى أض مرفوع ْي أض ول أيام، ثلثة دون أح حي
ُأ مستحاضة، فهي ذلك على زاد فما أيام، عشرة فوق أم إل صلة لكّل تتوّض أيا

أس ول أقرائها، أس ول ُأسإبوعين، دون ِنأفا ًا، أربعين فوق ِنأفا رأْت فإن يوم
ُء أفسا ّن أر ال ّطه ّلت، صامت الربعين دون ال الربعين». بعد إل زوُجها يأتيها ول وص

أقيلي وروى ُع ًا: «ل جبل بن معاذ عن ال أض مرفوع ْي أق ول ثلثة، من أقّل ح فو
عشرة».

ًا: «أقّل الخدري سإعيد أبي عن الجوزي ابن وروى أثُره ثلثة، الحيض مرفوع وأك
أة الحيضتين بين ما وأقّل عشرة، ًا».  عشر خسم يوم

أة جاوزْت إذا العاص: الحائُض أبي بن عثمان إلى بسنده الدارقطني وروى عشر
صحابي. وبطريٍق هذا وتصلي. وعثماُن تغتِسُل المستحاضة، بمنزلة فهي أيام
أبير بن سإعيد إلى له آخر أة قال: الحيُض ُج أأسإند ثلث أشر. و أله أع سإفيان. عن مث
أمر قوُل وهو عباس. وابن مسعود وابن وعلي ُع

ُة فهذه ّد ُطرٍق وسإلم عليه الله صلى النبي عن أحاديث ِع ُع متعددة ب أترف
أف ّدراُت إلى الضعي أسن. والمق أدرُك ل مما الشرعية الح فالموقوُف بالرأي، ُي

ُع. بل ُحكُمه فيها ُكُن الرف والتابعين الصحابة عن فيه ُروي ما بكثرة النفُس تس
ُة أولئك فيه أجاد مما المرفوع أّن إلى في أصٌل فله الضعفاء. وبالجملة الروا

أثُره بخلِف الشرع، أة قولهم: أك أشر خمس ًا، أع ألم لم فإنأه يوم أسٌن حديٌث فيه ُيع ح
أع ولهذا ضعيف، ول أج أعلم. سإبحانأه والله حنيفة، أبو عنه ر

ّلوا ما وأّما ُكُث وسإلم عليه الله صلى أنأه ِمن به اسإتد أتْم ُكن قال: « أر إحدا شط
ِرها أرف، ل «التحقيق»: إنأه في الجوزي ابن تصلي». فقال ل ُعم وقال ُيع

أده: ل ابن وقال الحديث، كتب من شيء في أجده البيهقي: لم ْن ُبُت أم ْث هذا أي
ٍه ّلم ولو وسإلم عليه الله صلى النبي عن الوجوه من بوج أمْن ثابٌت، أنأه سُإ بلغْت ف

أس أة بخم أضْت إذا سإنة عشر ٍر كّل ِمن حا ًة، شه سإنة، سإتين في وماتت عشر
أر للصلة تاركًة كانأت أر أّن على ُعمرها، شط كما وُجزؤه الشيء نأصُف الشط

ُله ومنه «القاموس»، في أوّل قو أف أهك تعالى: { أر أوْج أط ِد أش الحرام}. المسج
أع وحديُث أض أو أف ِلسإراء: « أرها» أي ا ْط أضها. أش بع

أسّن ُي ِة و أي أن للمرأ أف ُقطنًة الحيض عند أتحتِش ألها، بها لتتعّر أبها حا ّي ُتط بِمْسٍك و
ٍة أو أب غالي أتذه دِمها.  رائحُة ل

ّطهر (وأقّل أسة ال أر أخْم أش ًا)ِ لتفاِق ع أوى ذلك. وقد على الصحابة أيوم بن جعفُر أر
ّده، عن أبيه، عن محمد، قال: «أقّل أنأه وسإلم عليه الله صلى النبي عن أج
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ُه ثلث، الحيِض أر خمسة الحيضتين بين ما وأقّل أعْشر، وأكثُر أش ًا». عزاه ع يوم
ِلمام. إلى العباس أبو القاضي ا

ّد (ول ِره)ِ لنأه أح ّد قد لكث ٍة إلى أيمت ّدُر فل أصلً، تحيُض ل وقد سإنتين، وإلى سإن ُيق
أثُره أمّر لمن إل أك ٌة، وهي دُمها اسإت أأ أد أبت ّدُر فإنأه ُم ٍر كّل من لها ُيق ٌة شه أر ًا عش حيض

اسإتحاضة. والباقي

ّيرة)ِ أح (الُم
ُة وأّما أد الناسإيُة المعتاد أد ِرها حيِضها أيام ع ْو أد ظٌن لها كان شهر: فإْن كّل ِمن و

أضْت تحّرْت ُتسّمى ـ ظّن لها يكن لم وإْن ظنها، غالِب على وم ّيرة و المح
ّللة أكُم ل فإنأها ـ والُمض ّطهر من بشيء لها ُيح ُذ بل التعيين، على الحيض أو ال تأخ
ّق في بالحوط ًا، تكون ل أن لجواز وتصلي تصوم بأن الحكام ح أأها ول حائض يط

ًا. تكون أن لحتماِل زوُجها حائض
ّدُر وهل ِء حق في ُطأهُرها ُيق ّدة؟ انأقضا ِع ّدُر قيل: ل ال ُتها، تنقضي ول بشيء ُيق ّد ِع
ّدْر، وقال ُيق قدره:  في واختلفوا الكثر: 

ُد فقال ّدُر إبراهيم بن محم ُيق أدانأي:  ْي أم ِة ال ّ أشهر بست لّن الكثر، وعليه سإاعة، إل
ّدة ّطهر ُم ّدة أدنأى ِمن أقل ال أحْمل م ًة، ال أقْصنا عاد أن هذا وعلى سإاعًة، ذلك ِمن أف

ُتها تنقضي ّد أة ع أر بتسع أش ًا ع أث إل شهر أيض ثلث إلى تحتاج لنأها سإاعات، ثل ح
ٍة كّل سإاعة. قال إل أشهر سإتُة ُطأهر كّل أطأهار ثلثة وإلى أيام، عشرة حيض

ْندي: وهذا أج ِبْر ّول في الطلق كان لو يصّح إنأما ال في الطلق كان لو إذ الطهر، أ
أضْت آخره أة انأق أر بثلث أش ًا ع أن الكنز»: ينبغي «شرح سإاعتين. وفي إل شهر

ّول في طألقها يكون أن لجواز ذلك على يزيدوا ّد فل الحيض، أ الحيضة، بتلك ُيعت
ُة فتنقضي ّد ِع أة ال أر بتسع أش ًا ع ِة شهر أع إل أيام وعشر سإاعات سإاعات. فثلُث أرب

ٌة أمّر، لما الطلق. إيقاع لزمان وواحد
أماعة ابُن وروى ّدُر الحسن: أنأه بن محمد عن أسإ ّطهُر ُيق اختياُر بشهرين. وهو ال

ِم الغزالّي سإهل أبي العادة الفتوى. لّن «مختصره». وقيل: وعليه في والحاك
ْود، من أع ّطهُر والحيُض ال أر الطهُر يكون فل عادة، شهرين في يعود مما وال أكث
شهرين. من
ّق في وأّما ّدة، عدا ما ح ِع ّدُروا فلم ال أر لها ُيق ّطه ِنُب بل بشيء، ال أت أتج ما قالوا: 

ِة من الحائُض أتجتنُب أمّسه القرآن قراء الزوج، وإتياِن المسجد ودخوِل و
أتغتِسُل ّدي صلة لكّل و أض به فتؤ ُأ والوتر، الفر أر فيهما وتقر ْد به تجوُز ما أق
ُد، ول الصلة ُأ تزي أة وقيل: تقر أة، الفاتح الصّح وهو واجبتاِن لنأهما والسور

أد ُتعيده ثم ركٌن لنأه للزيارة، أتطوُف حّجْت الحوط. وإْن ِة بع أيام، عشر
ِر وتطوُف أد أر وتصوُم واجب، لنأه للّص ثم طأاهرة، أنأها لحتماِل رمضان شه

ًا، وعشرين خمسًة أتقضي أضْت أنأها لحتماِل يوم أة فيه حا أس أر خم ًا، عش يوم
ٌة ّوله في عشر القضاء في حاضت أنأها واحتماِل بالعكس، أو آخره في وخمسٌة أ

أرة. أش ع

ْهُر ّط ّلُل)ِ أي (وال ْيِن بين الُمتخ أم ّد ّدته)ِ أي (في ال ِة ُم ّد ِمن رأْت (وما الحيض ُم
ّدة فيها)ِ أي لوٍن حيٌض)ِ. البياِض (سإوى الُم
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أض عدا ما كوُن أّما أص البيا ًا، الخال أما حيض ِل أبي بن علقمة «الموطأأ»: عن في ف
ِة ُأّمه عن علقمة، ُء قالت: كانأت أنأها عائشة مول أن النسا ْعث عائشة إلى أيب
ّدْرجة ُكْرسُإف فيها بال ُة فيه ال أر ْف ِم من الّص ْلنها الحيض أد فتقول الصلة؟ عن أيسأ
ْعجلن لهن: ل أن حتى أت ْي أر أة أت أقّص ُد ال ُتري أء.  أر بذلك البيضا ّطه الحيضة. من ال

ُكْرسُإف: بضم ّدْرجة: بضم والسين الكاف وال ُقطُن. وال ّقٌة المهملة: ال الدال: ُح
ُع ُة تض أبها فيها المرأ أقّصُة: بفتح ِطأي أوه. وال المهملة: الصاد وتشديد القاف ونأح

ُبل ِمن أيخُرُج البيض كالخيط شيء أب المرأة ُق أرف الدم، انأقطاع أعِقي أنأها به ُيع
أرْت. ُه أطأ

ِر كوُن وأّما ّطه ّلل ال ْيِن بين الُمتخ أم ّد ِة في ال ّد ًا الحيض ُم ٍد روايُة فهو حيض محم
ُة الرواية هذه على يجوز ول حنيفة، أبي عن به. الختُم ول بالطهر الحيِض ُبداء

ُهها أوْج أب أّن و ِم اسإتيعا ّد أة ال ًا، بشرط ليس الحيض ُمد أبُر إجماع أت ُيع ُلها ف ّو أ
ّنصاب وآِخُرها الزكاة. باب في كال

كان ـ: إن أقواله آِخُر وقيل: هو حنيفة أبي عن روايٌة وهو ـ يوسإف أبو وقال
ّطهُر أة من أقّل ال أر خمس أش ًا ع ّدم، بمنزلة فصار فاسإد، ُطأهٌر لنأه أيفِصل ل يوم ال

ٍم حكُم وحكُمه أظُر: إن منفِصل، د ُين ّله ذلك كان ف فالكّل العشرة على يزيد ل ك
أم فيه رأْت حيض: ما ّد ٌء أتر، لم وما ال ًة كانأْت سإوا أدأ أت أة أو ُمب عادة.  صاحب

ٌة لها كان العشرة: إن على زاد وإن ّدْت عاد اسإتحاضة. الزائد ويكون إليها، أر
ًة كانأت وإن أدأ أت ُة ُمب أم فيه رأت حيٌض: ما فالعشر زاد وما أتر، لم وما الد

أتوا المتأخرين من اسإتحاضة. وكثيٌر المفتي على أيسر لنأها الرواية بهذه أف
ِة والمستفتي ّل ّق التي التفاصيِل لق ُطها. ويجوُز أيش ُة الرواية هذه على ضب البداء

ِر ّطه أرُط لكن به، والختُم بال أل رأت إذا كما الجانأبين، من الدم إحاطأُة ُيشت قب
ِتها ًا عاد ًا يوم ًة دم ًا وعشر ًا طأهر ًا، ويوم ُة دم حيض. فالعشر
أرط حنيفة: أنأه أبي عن المبارك ابُن وروى أة العشرة في الدُم يكون أن ُيشت ثلث
ثلثة. من أقّل يكون ل الحيض لن زفر، قوُل وهو أيام،

أم أك ٌد وح ِة بفصِل محم ّطهر من الثلث الدمين. على زادت إن الحيض مدة في ال
ًا رأت الفتوى. فلو وعليه الصّح «المبسوط»: وهو في قال ًا يوم وثلثًة دم

ًا ًا طأهر ًا، ويوم ًا، منها شيء يكن لم دم أغ الطهر لن حيض أل غالٌب وهو أيام، ثلثة ب
ّدميِن على ّطهر. وإْن زاد إن وكذلك فاصلً، فصار ال ًا رأْت ال ًا يوم وثلثًة دم

ًا ًا، ويوميِن طأهر ّتُة دم أوى الدم لن حيٌض، فالس ّطهر سإا أرفي في ال ّتة أطأ الس
ًا. ولو فصار ًا ثلثًة رأْت غالب ًا دم ًا وخمس ًا ُطأهر ًا، ويوم ُلولى، الثلثُة فحيُضها دم ا

ّدُم فاصلً، فصار غالب الطهر ألّن أل أن يمكن والمتق ًا، بانأفراده ُيجع حيض
ًا. فجعلناه حيض

ّلل الطهر أّن حنيفة أبي عن زياد بن الحسن روى وقد ْيِن بين المتخ أم ّد كان إذا ال
أل أيام ثلثة بلغ وإذا فاصلً، يصير ل أيام ثلثة دون أص أظُر ثم حال، كّل على أف ُين

أل أن أمكن إن أع ُدهما ُيج ِده أح ًا بانأفرا أل حيض ِع ًا، ُج ّينا كما حيض محمد مذهِب ِمن ب
ِبر لم أنأه وهو واحد، حرٍف في خالفه وإْن أة أيعت أة ول الدم غلب الدم مساوا

ٌة رأْت فلو بالطهر، أدأ ًا ُمبت ًا يوم ًا ويومين دم ًا طأهر ًا ويوم ًا. الربعُة يكون دم حيض
ًا يوميِن رأْت ولو ًا وثلثًة دم ًا طأهر ًا ويوم ًا، منه شيء يكن لم دم ّطهر لّن حيض ال
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ّلل ألغ المتخ ٌد أيام، ثلثة ب أما وواح ُه ِده من أعل أن يمكن ل بانأفرا ًا، ُيْج رأْت ولو حيض
ًا ًا يوم ًا وثلثًة دم ًا وثلثًة طأهر ُة الثلثُة كانأت دم ًا. الخير حيض
ّيُز ول أمي بين ومالٌك نأحن ُنأم ِة الحيِض أد أمين. اتصال عند باللون والسإتحاض ّد ال

أز ّي أر وقال: إذا بينهما به الشافعّي وم أب أر الدُم ع ًة وكانأت الكث أدأ ًة ُمبت ّيز وهي مم
ًا اليام بعض في أترى التي ًا دم ِد، قوي ًا بعضها وفي كالسْإو ًا دم كالحمر، ضعيف

ُلها ًا فيجع ل أن بشرط الضعيف، وقت في ومستحاضًة القوي، وقت في حائض
أص ُق ّي أين أد ول الحيض، أقّل عن القو ِزي ِره على أي أن أكث ِك ُيم ُله ل ًا، جع ل وأن حيض
أص ُق أن الطهر أقّل عن الضعيُف أين ِك ُيم ُله ل ًا جع كانأت الحيضتين. وإن بين طأهر
ًة ًة معتاد ّيز أضى فيأُخذ مم ِز بمقت ّي النبي لقول عنده الصّح على العادة دون التم
أبيشْ: «إّن أبي بنت لفاطأمة وسإلم عليه الله صلى أم ُح ُد، غليٌظ الحيِض أد أو أسإ
ّلي».  فاغتسلي غيُره كان فإذا الصلة، عن فأمسكي ذلك كان فإذا وص

ُله ولنا ُع «المستحاضُة وسإلم عليه الله صلى قو أد أة ت أم الصل ُله: أيا أقرائها». وقو
أدعي أم الصلة « أبر أيا أت أم أقرائك». اع ِره، اللوِن دون اليا ُبنا وغي عن ُروي ومذه

ُله عباس، وابن علّي ِم عن ومث ِم الله، عبد بن سإال ومكحوٍل، محمد، بن والقاسإ
أرٌض عائشة، على موقوٌف رواه سإيرين. وما وابِن وإبراهيم، والحسِن، ومعا

فاطأمُة قالت: جاءت عائشة عن ماجه ابن روى وقد عباس، وابن علّي بقوِل
أبيشْ أبي بنت ٌة فقالت: إنأي وسإلم عليه الله صلى النبي إلى ُح ُأسإتحاُض امرأ

ُهر، فل ُع أأطأ أد أة اجتنبي فقال: «ل، الصلة؟ أفا اغتسلي ثم أمِحيضك، أيام الصل
ٍة لكّل وتوّضئي أر وإن صل أط ّدُم ق الحصير». على ال

ُع)ِ أي أن أيْم أة الحيُض ( أم)ِ بإجماع (الصل أضى المسلمين والصو ُيق الصوُم هو)ِ أي (و
ُة هي)ِ أي (ل أة الستة»: عن «الكتب في لما الصل أذ ّية ُمعا ِو أد أع قالت: سإألُت ال

أة: ما ّيٌة الصلة؟ تقضي ول الصوم تقضي الحائض باُل عائش ِر أحُرو فقالت: أ
ّية قلُت: لسُت أنأِت؟ ِر أحُرو أمُر ذلك ُيصيبنا قالت: كان أسإأل؟ ولكني ب ُنؤ ِء ف بقضا

ِء ُنأؤمُر ول الصوم، ُع. ولّن الصلة». انأتهى. وعليه بقضا ِلجما الصلة قضاء في ا
ًا ِتها حرج ِر لكثر ًا، السنة في يجب فإنأه الصوم، بخلِف الحيض، وتكّر ول شهر

ُة تحيُض ًة. إل العادة بحسب الشهر في المرأ مّر

ّية: بفتٍح ِر أحُرو أء، إلى نأسبة فضم وال ُع كان بالكوفة قريٌة وهي أحُرورا ّوِل اجتما أ
ِرِج الحائض على ُيوجبون الخوارج من طأائفًة لّن لها، ذلك قالت بها. وإنأما الخوا

أء ّي الصلة. والسإتفهاُم قضا ّية. وقيل: إنأما طأريقُة هذه بأّن إنأكار ِر أحُرو قالت ال
أقْت لنأها ذلك عنه.  خرجوا حتى فيه تعّمقوا أحُروراء وأهُل الدين، في تعّم

ُع أيمن أل الحيُض (و)ِ  أما (دخو ِل قالت: عائشة حديث من داود أبو روى المسجد)ِ 
ُه وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل جاء في شارعٌة أصحابه بيوِت ووجو

ُهوا المسجد، أت هذه فقال: «وّج القوُم أيصنع ولم دخل المسجد». ثم عن البيو
ًا أء شيئ أل أن رجا ِز ُهوا إليهم فخرج ُرخصة، فيهم أين أت هذه فقال: «وّج عن البيو

ِد، ّنأي المسج أد ُأِحّل ل فإ ُنٍب المسج حائض». ول لُج
ُع أيمن أف)ِ بالكعبة (و)ِ  ّنأه (الطوا أج في ل ِتي ِره إلى المسجد. واْح أم لئل ذك ّه أنأه ُيتو

ألْن الحّج، أركاِن أقوى أنأه مع الوقوُف لها جاز لّما أز أف ّطواُف لها يجو أولى، ال
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ُدّل أي ِل الطواف، عليها أيحرُم المسجد في الدخوُل عليها أيحُرُم كما أنأه على و
ألْت إذا ولنأها أخ ًة المسجد د أضْت ثم طأاهر الخروُج عليها يجُب ِإذ تطوُف، ل حا

ٍم سإاعته في الولى. وهو بتيّم
ُع أيمن أع (و)ِ  أت ما (اسإتمتا ِر)ِ من تح ِلزا ِة ا ًا المرأ أفساء، أو حائض بين وهو: ما ُنأ

ِة ْكبة. الّسّر والّر
ُع بن وأحمد محمد وقال أيمن أع الحيُض حنبل:  قوٌل وهو خاصًة، بالفرج السإتمتا

ّي واختاره للشافعّي، ّي إل الجماعة رواه لما النوو اليهود أنأس: أّن عن البخار
ُة حاضت إذا كانأوا ُلوها، لم المرأ ِك ُعوها ولم ُيوا ُنوها لم أي البيوت، في ُيجاِم ِك ُيسا

تعالى: الله فأنأزل ذلك، عن وسإلم عليه الله صلى النبّي أصحاُب فيها. فسأل
أنأك أيسئلو أمِحيِض عن { ًذى}... الية. فقال هو ُقْل ال وسإلم: عليه الله صلى أأ

أح»، إل شيء كّل «اصنعوا رواية. في كما الجماع أي النكا
أوى ولنا: ما ْعد بن الله عبد عن داود أبو أر الله صلى الله رسإول قال: سإألُت أسإ

وسإلم عليه الله صلى فقال حائض؟ وهي امرأتي ِمن لي أيِحّل ما وسإلم عليه
أك أق ما «ل ِلزار». وقد فو العراقّي: ُزْرعة أبو شارُحه وقال البعض، حّسنه ا

ًا.  يكون أن ينبغي صحيح

ِزُر، يأُمرنأي عائشة: وكان قوِل ِمن أصّح وما ّت ُيباِشُرنأي فأ حائض. أي وأنأا ف
ُهّن ُيباِشُر ل كان وسإلم عليه الله صلى عليه: أنأه المتفق ُيلِمُسني. وفي إحدا

أرها حتى ِزر. ولول أْن أيأُم أت ُع تأ ْن أت ما أم ِلزار تح ِلزار لْمرها يكن لم ا أل با قب
ِة أتمُل أنأه إل معنى، المباشر أي فإّن الحتياط، باب من يكون أن ُيح حول الراع

أمى ِكُن فيه، يقع أن ُيوِشُك الِح ُيم «إل وسإلم عليه الله صلى قوله حمُل و
ًا، أو حقيقًة الجماع النكاح» على أألُة ُحكم قطعية. غيُر ظنيٌة فالمس

ّدثين رواية من المشهوُر ثم ِهم المح ِزُر وغير ّت أأ ِة ف ّناة قطٍع بهمز فوقية فُمث
ّددة. وقال ِزُر الُمطّرزي: الصواُب مش أت ْء أأ ُلولى ف والثانأيُة للوصل، بهمزتين: ا

ُء هي سإاكنٌة، ِلزار، من افتعل فا ّني. وهو نأقله كذا ا ٌأ الُشُم عبارته، نأقِل في خط
ُلولى أن الصواب فإّن ّلم، همزة لنأها للقطع يقول: بهمزتين: ا والثانأيُة متك

ألُة أد أنأّص ُمب ّي الفاء. و ًا الزمخشر ِزُر خطأ على أيض ّت ِلدغام أأ أتبعه با ّطيبّي و في ال
ّدثين رواية أّن أيخفى ول الِمشكاة»، «شرح اللغويين. نأقِل من أقوى المح

أع: السماع. وقد على مقصوٌر التاء في الهمزة إدغام مالك: إّن ابُن قال وقد سُإِم
أر أز ّت ِلزار، من ا أل ا ّتك ْكل. وقرأ من وا أل ْيِصن ابُن ا أح ّد ُم ُيؤ ِة الذي {فل أن} بهز ّتِم ا

ٍء وصل ِة وتا ّدد ُة من وهو مضمومة، مش ُة المانأة. والقراء ّذ ِة الشا خبر بمنزل
ُده ّي ُة الحاد. ويؤ ِلدغام، الجمهور قراء ُتم} با ْذ أخ ّت ٌذ أنأه فالظاهُر {ا من مأخو

ألْخذ أذ.  من ل ا أخ ّت ا

أوى وفي أر ُتم: أّن ابُن «المحيط»:  أي ُكّفْر، حلٌل الحائض ِجماع بأّن قال من ُرسْإ
ًا يصير لنأه عنه، بمنهي ليس أنأه يعتقده كان إذا ِم جاحد أمْن لحك جامع الكتاب. و

أر لنأه والسإتغفار، التوبُة إل عليه فليس بالتحريم عالٌم وهو أش ًة با ُتها كبير فكّفار
أحّب إل مشروعة غيُر ُيست أق أن بالتوبة. و ّد ٍر يتص دينار. وقيل: إن نأصِف أو بدينا

ِم في أصابها ّد ِنصِف انأقطاِعه وفي فبدينار، ال ُد فب أيشه ّوِل: ما للقوِل دينار. و ال
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وسإلم عليه الله صلى النبي عن عباس ابن «سإننه» عن في داود أبو أخرجه
أته يأتي الذي في ُق حائض وهي امرأ ّد أيتص ٍر قال: « دينار». قال بنصِف أو بدينا
ٍر الروايُة داود: هكذا أبو الثانأي: ما دينار». وللقوِل بنصِف أو الصحيحُة: «بدينا

ًا داود أبو أخرجه ّول في أصابها عباس: قال: إذا ابن عن أيض وإذا فديناٌر، الدم أ
ّول، للحديث تفسيٌر دينار. قلُت: فهذا فنصُف انأقطاعه في أصابها ِلشعاُر ال وا

ْو» للتنويع بأّن للشّك. ل «أ
ُأ)ِ أي (ول أنأها ما ول آيًة الحائُض أتقر ُنٍب ُدو أفساء)ِ أي (كُج ُنأ جنٌب أيقرأ ل كما و

ُء أفسا ُنأ ًا و بقراءة بأس ل الطحاوي: أنأه الكرخي. واختياُر اختياُر وهذا منه، شيئ
ْظم لن الية دون ما ّن الصلة. وفي به تجوُز ل ولهذا فيه، قاصراِن والمعنى ال

ِعّي أي ـ إبراهيُم «البخاري»: قال أخ ّن أس ـ: ل ال أر الية. ولم الحائُض تقرأ أن بأ ي
ًا. للجنب بالقراءة عباس ابُن بأسإ

أوْجُه ّول و أمر ابن حديث ِمن ماجه وابن الترمذي روى ما ال رسإول قال: قال ُع
ُأ «ل وسإلم عليه الله صلى الله ُنُب الحائُض أتقر ًا والُج القرآن». وفي من شيئ

ِد على قرأْت إذا «المحيط»: وهذا ْذ التلوة، قص ِد على قرأْت لو إ الذكر قص
ِء ِم والثنا ُد الرحيم، الرحمن الله نأحو: بس ّلمْت أو العالمين، رّب لله والحم ع

ُنُب أو الحائُض ًا الج ًا حرف ِر لجِل بالتفاق به بأس فل حرف ْذ ُع والضرورة.  ال

ِدث)ِ فإنأه (بخلف ُأ الُمْح علي عن الحاكم الربعة» وصّححه «السنن في لما أيقر
ل أو ـ أيحُجبه ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: كان عنه الله رضي

ٌء، القرآن عن ـ أيْحُجزه أسٌن الجنابة. قال ليس شي صحيح. الترمذي: ح
أض مالٌك أيمنع ولم أة الحائ ًا إليها لحتياِجها التلو ِم النسيان، من خوف قدرتها ولعد
إزالتها. على لقدرتها الجنابة بخلف الحيض، أرفِع على
أمر ابن عن ماجه وابن الترمذي رواه ما ولنا قال: وسإلم عليه الله صلى أنأه ُع
ُأ «ل ُنُب الحائُض أتقر ًا والُج «سإننه» في الدارقطني القرآن». ورواه من شيئ
ًا جابر عن أوه. مرفوع نأح
أمّس (ول ِء)ِ أي أي ُء، الحائُض، هؤل أفسا ّن ُنُب، وال ِدُث والُج ًا)ِ لقوله والُمْح (مصحف

أمّسُه تعالى: {ل ّهرون}. ولقوله إل أي أمّس «ل وسإلم عليه الله صلى المط أي
أن أما أبو طأاهر». رواه إل القرآ ِل «المستدرك» وصّححه في الحاكم روى داود. و

ِكيم عن ألّما ِحزام بن أح أعثني قال:  أمن إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أب أي ال
أن أتمّس قال: «ل ِإل وأنأت إل القرآ ِغلٍف طأاهر». ( أتجاٍف)ِ أي ب ِو منفصٍل ُم نأح

ِريطة، أخ أل لّن ال ًا يكون ل عنه المنفِص أنأه وائٍل أبي «البخاري» عن له. وفي تبع
أمُه ُيرسِإُل كان ِد ِزيٍن أبي إلى حائض وهي خا أيه أر أك بالمصحف لتأت ُتمِس ِعلقته. ف ب

أه)ِ أي ِر ُك أمّس (و ُكّم)ِ أي ال ٍء (بال ٌع لنأه الماّس، على الذي الثوب من بشي أب له أت
ً أيصيُر فل أف لو المصحف. ولهذا وبين بينه حائل أل ِلُس ل ح أس الرض على أيج ِب أل ف
ًا أس ثوب أل أس ل «النوادر»: أنأه أيحنث. وفي الرض على ذيله على وج لّن به بأ

ِة اسإٌم وهو المّس المحّرم حائل.  غير من للمباشر

أه ِر ُك ًا لهم و أنِن، وكتِب التفسير، أمّس أيض ِه، الّس آيات. ول عن تخلو ل لنأها والفق
أس ُكّم بمّسها بأ ُه أهل «فتاوى خلف. وفي بل بال أر ُيك يكتبوا أن لهم سإمرقند»: 
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ًا أر في وهو بالقلم الكتابة لّن آية، فيه كتاب أك يكتبون، ل أنأهم الليث أبو اليد. وذ
أس ل القدوري: أنأه وذكر آية، دون والمكتوُب الرض على الصحيفُة كانأت وإن بأ

أه أبي قوُل الرض. وقيل: هو على الّصحيفُة كانأت إذا بالكتابة ِر أك يوسإف. و
أع بعُضهم كان إذا الصبّي إلى مكتوٌب القرآُن عليه الذي اللوِح أو المصحِف دف
ًا، ِدث أس ل والصحيُح: أنأه ُمح ًا. بالطهارة تكليفهم في لّن به، بأ حرج

ًا)ِ أي (ول ً ِدرهم أثل أمُل أم أيش ًا ف أوه، دينار ًا ونأح ًا على عطف سُإورة)ِ أي (فيه مصحف
ٌء ّنف: وإنأما أكثر. قال أو آيٌة القرآن من شي ٌة المص أب لّن قيل: سُإور ْتُب الغال أك

ِة نأحو ِلخلص سإور ِإل الدراهم على ا ِره ِهْمياٍن ِمن بُصّرة)ِ أي ( ِة لنأها وغي بمنزل
متجاٍف. غلٍف
أحّل ُء (و أع من وط أقط ِر أدُمها انأ أل النفاِس أو الحيِض لكث أظْرٌف قب ُغْسل)ِ  للوطء ال

ُدون)ِ أي أمْن ل ( أع ( أط ِر من أقّل لقّل)ِ أي أدُمها انأق يعني النفاِس، أو الحيِض أكث
أض أّن أع التي الحائ أط ِر حيُضها انأق أء الحيض، لكث أسا أف ّن أع التي وال أط ِنأفاسُإها انأق

ِر أيحّل لكث ّنفاس:  ُء ال ٍة كّل وط أض لم وإن منهما واحد التي أتغتِسل. والحائ
أع أط ِر ِمن لقّل حيُضها انأق أء الحيض، أكث ّنفسا من لقّل ِنأفاسُإها انأقطع التي وال

ِر وطأؤها. أيِحّل النفاس: ل أكث
ِإل ألْت ( أتس ِز عند الحضر أو السفر في تيّممْت أو خلف، بل ِإذا)ِ اغ ِء عن العج الما

ّلْت أصّل لم أو باتفاق، وص ٍد عند ُت ًا محم ألْت. ولهما: أّن إذا ما على قياسإ اغتس
أم أر ل التيّم ِز أله اسإتقرا ُغسل.  كذلك ول بالماء ُبطلنأه لجوا ال

أضى إذا أو أم ُع وقٌت ( أس أل ي ُغس أة)ِ لّن ال ُق التحريمة وقت والتحريم ّق إدراُك به أيتح
ِتها في تجُب ل إذ الصلة، وقت ِرك لم ما ِذّم أر ُتد ووقُت الوقت، من ذلك قد

ُغسِل أرْت لو ولهذا الحيض، من محسوٌب ال أه أل أطأ يسع وقٍت ِمن بأقّل الصبح قب
ُغسل ُة عليها يجب ول اليوم ذلك صوُم ُيجزئها ل ال العشاء. صل

ّله وهذا ّق في ك ألْت التي ح أتها. وأّما اسإتكم وطأؤها أيحّل فل تستكِمل لم التي عاد
ألْت وإن ُتها تمضي حتى اغتس ِد لحتماِل عاد ّدم عو ّنها إليها، ال وتصوُم تغتسُل لك

ًا. وفي أل أن الرحمن»: إل «مواهب احتياطأ أر أو أتغتِس ُة تصي ًا الصل ْين ِتها في أد ِذّم
ِتها. بخروج وق
ُد أي بعضهم: أو قوِل من والمرا ُه وقِت أدنأى عليها أيمض ُع صلة: أدنأا ًا، الواق آِخر

أر أن أعني ُه ْط ِه إلى منه وقٍت في أت أر خروج ْد من أعّم ل والتحريمة، الغتساِل ق
ُلها ل هذا لّن المقدار، هذا منه ويمضي أوله في تطهر أن وِمن هذا ًة ُينز طأاهر
أط كما ِل ًا صارت الصلة تلك بأّن تعليلهم إلى أترى أل بعُضهم، به غ ْين ِتها في أد ِذّم

ٍد غيُر أيذكر لم ولذا الوقت، بخروج وذلك أة واح «الكافي»: أو أدنأى. وعبارة لفظ
أر ُة تصي ًا الصل ْين ِتها في أد ِر صلة وقِت أدنأى بمضي ِذم ْد أق ُغسِل ب بأن والتحريمة ال

أعْت ِر في انأقط أم الشرع لّن الوقت، آِخ أك أب لّما بطهارتها ح أة أأوج عليها. الصل

ُء يجوز وزفر: ل وأحمد والشافعي مالك وقال ِنأفاسُإها حيُضها انأقطع من وط و
ُهّن تعالى: {ول لقوله تغتسل حتى ُبو أر ْق أن} أي حتى أت ُهْر ْط {فإذا الحيض من أي

ْهرن} أي ّط أن، أت ْل أس أت وغيُره. وقال البيهقي رواه فيما عباس ابُن فّسره كذا اغ
أع بن إسإحاق أيْه: وأجم ُهو حتى أيطأها ل أنأه على التابعين من العلم أهُل را

تغتسل. 



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ُله ولنا ُلوا قو ِز أت ْع أء تعالى: {فا ّنسا أمِحيض}. ووقُت في ال ليس الدم انأقطاِع ال
أت ُع ما بُمِضّي وإنأها محيض، وق أس أل أي ُغس أة ال ُبُت والتحريم ْث ُة أت ذّمتها، في الصل
ًا، طأاهرة فتكون الطهارة أحكام من وهو أضى قراءتين، الية في ولّن حكم فُمقت

ِة ُء التخفيف قراء ِة انأتها ِة الحرم ًا، بالنأقطاع الِحّل على العارض انأتهت وإذا مطلق
ّلْت أضى ح ِة بالضرورة. وُمقت أدُم التشديد قراء الغتسال، عند بل عنده انأتهائها ع

ُق قلنا. بما بينهما فالتوفي
أبسْت إذا «الظهيرية»: والحائُض وفي أم أح ّد ِر عن ال ّدُرو تكون أن من أتخُرُج ل ال

ًا. وصاحُب أع إذا الُجرح حائض أن أح م يكون أن من أيخرُج بعلٍج السيلن عن الُجر
أب ْذر. صاح ُع

أفاس)ِ (أحكام ّن ال
ّنفاُس)ِ بكسر أدُر النون، (وال أسْت أمْص ِف ُة أنأ أسْت النون بفتح المرأ ُنأف أضّمها و إذا ب

أدْت، أل أضّمها أو أهُر وقيل:  ْتِحها. ثم ِمن أش أدٌم)ِ أي به سُإّمي أف ٍم أدُم ( ْعُقُب أرِح أي )
أد)ِ بضم أل أو ُع أي القاف ال أب ْت أته، أي أد ًا ِول ألها. أيخُرُج مما احتراز ْب أق

ّد (ول ّله)ِ أي أح ّنفاِس أقّل لق ًا، ال رسإول أنأس: أّن عن ماجه ابن روى ِلما اتفاق
أت وسإلم عليه الله صلى الله ّق أفساء أو ّن ًا أربعين لل ّطهر أترى أن إل يوم أل ال قب

أف. وقد ّع أي ذلك. وُض ِة ِمن ُرو ّد ّنه طأعِن، عن أتخُل لم ُطأُرق ِع ُع لك بكثرتها أيرتف
أحسن. وأّما إلى أي ما ال ألمة ُأّم عن ُرو ُء قالت: كانأت أسإ أفسا ّن ُد ال ُع ْق ِد على أت عه

ًا. فقال أربعين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أسن حديُث النووي: هو يوم أح
«المنتقى»: ومعنى في تيمية ابن وغيُرهما. وقال والترمذي داود أبو رواه

أمُر كانأت الحديث أس أن ُتؤ ِل ًا، الخبُر يكون لئل الربعين إلى تج ِذب ِكُن ل إذ ك أن ُيم
أق ّتف ُء أي حيض.  أو ِنأفاس في عصر نأسا

أدْت ولو ًا أتر ولم ول ُغسل يجب أدم علّي أبي اختياُر وهو وزفر، حنيفة أبي عند ال
ّقاق. وعند ّد أل ـ: ل محمد عن روايٌة وهو ـ يوسإف أبي ال يجُب لكن عليها، ُغْس

ُء. وفي عليها الصحيح. «المفيد» هو الوضو
أثُره ًا)ِ، أربعون (وأك ـ الترمذي عيسى أبو عنه حكاه ـ الشافعي قوُل وهو يوم

أحمد. مذهب من والمشهوُر
أثُره وقال أربعون. وعن الجارية وفي وثلثون خمسٌة الغلم في الوزاعي: أك
ُع روايتان: إحداهما مالك ًا، سإتون والخرى العادة، إلى الرجو قال وبه يوم

عنه. المشهور في الشافعي
ُأّم حديث من وصّححه والحاكم ماجه، وابن والترمذي، داود، أبو رواه ما ولنا

ألمة ُة قالت: كانأت أسإ ِء من المرأ ُد وسإلم عليه الله صلى النبي نأسا ُع في أتق
ّنفاس ًا أربعين ال أر أترى أن إل ليلًة، أربعين أو يوم ّطه داود أبو ذلك. زاد قبل ال

ِء وسإلم عليه الله صلى النبي يأمرها لفظ: ل في ِة بقضا النفاس. وقال صل
ُد النووي: حديٌث ِء حسن. والمرا ُته ها وسإلم عليه الله صلى النبي بنسا أبنا هنا: 
ُته. وقال أبا ْي ِر أق أدهم ومن الصحابة من العلم أهُل الترمذي: أجمع و أّن على بع

أء أفسا ّن ُع ال أد ًا أربعين الصلة ت أر أترى أن إل يوم ّطه أل ال ذلك. قب
ّنفاُس (وهو)ِ أي ْيِن)ِ وهما (لّم ال أم أأ ّتو ألداِن ال أو أن بطٍن في ال ْيهما بي أت أد ِمن أقّل ِول

ِة ّول)ِ لّن (من أشهر سإت ٍذ تراه ما ال ٍم أدُم حينئ أب خارٌج أرح ِق ًا الولدة أع (خلف
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أسإها لمحمد)ِ فإّن ألد من عنده ِنأفا أو ّد به حامٌل لنأها الخير، ال أس بسببه، أرِحُمها ُمن
أب تراه ما يكون فل ِق ّول أع زفر. قال وبه الّرِحم، من ال

ُء ِة (وانأقضا ّد ِع ًا)ِ لقوله الخير من ال ُأولُت ِإجماع ُهّن الحماِل تعالى: {و ُل أج أْن أأ
أن ْع أض ُهّن} وبوضِع أي أل ّول أحْم ْع لم ال أض ألها، أت أعْت وإنأما أحْم أض أضه.  أو بع

أع ولو ّط ُد ُق أل أو أج فيها: إن ال أر ُه أخ وزفر: ل محمد فل. وقال وإل ِنأفاس، فهو أكثُر
ُبُت ْث ّنفاُس أي أوْضِع إل ال أحْمل. وإن كّل ب ْيِن بين كان ال أد أل أو ًا أربعون ال ًا يوم فصاعد

ِد من النفاُس يجُب حنيفة أبي قوِل قيل: على ًا، الثانأي الول قياِس وعلى أيض
ِلهما ُع الصحيح. فلّما وهو يجُب ل قو أض أد أت أل وتصلي. تغتسُل الثانأي الو

ْقٌط)ِ بالكسر ّلُث: اسإٌم (وسِإ ُيث ِد و أل الساقِط للول ِم قب ْلِقه تما أدا)ِ أي أخ أب أهر ( أظ
ْلِقه)ِ ِمن (بعُض ِوه إصبع أخ ٌد)ِ أي ونأح أل أو أتِصيُر الشرع حكم في ( أء ُأّمُه (ف أفسا ُنأ
أمُة أل ألد)ِ إذا ُأّم وا ّدعاه أو ّيد ا ُع الس أويق ُق ( ّل أعتاق طألٍق به)ِ من الُمع (وتنقضي و
ُة ّد ِع ٌد به)ِ لنأه ال أل ُنأقصاُن الِخلقة، نأاقُص أو ُع ل الِخلقة و الولدة. أحكام أيمن

السإتحاضة)ِ (أحكام
أص (وما أق أد (أو أيام ثلثُة الحيض)ِ وهو أقّل عن نأ أأة)ِ وهي حيِض على زا الُمبتد
أل أتِحْض لم من ِة حيُض (وهو)ِ أي ذلك قب أدأ ٌة)ِ أي المبت أشر ِنأفاسِإها)ِ (أو أيام (ع
أدأة، نأفاِس على زاد أو أي أل تلد لم من وهي الْمبت ِنأفاُس (وهو)ِ أي ذلك قب

ِة أدأ ًا (أربعون)ِ أي الُمبت ِة)ِ أي على (أو يوم أد أو العاد ِة على زا (فيهما)ِ أي العاد
ّنفاس الحيِض في أد (وجاوز وال ّي أد لو لنأه به أكثرهما)ِ ق ولم فيهما العادة على زا

أرهما يجاوز ًا يكون أكث ًا الحيض في حيض حامٌل)ِ رأْت (وما النفاس في ونأفاسإ
أص: (اسإتحاضٌة)ِ خبٌر ما على عطٌف أق أص ما عن أنأ أق أف وما أنأ ِط أ عليه ُع أتْمنع)ِ (ل

أر ما أي ِك ًة السإتحاضُة أو ُذ ًا)ِ أي (صل أتهما وصوم ًا)ِ أي ِصّح ْطأئ أو أزه. (و أجوا
أرهما: جاوز إذا اسإتحاضًة والنفاس الحيض في العادة على الزائد كوُن أّما أكث

في قال وسإلم عليه الله صلى النبي عنها: إّن الله رضي عائشة فلقوِل
ُع أد أة المستحاضة: «ت أم الصل أرائها، أيا ْق ًة، تغتسُل ثم أأ ُأ ثم مر أيام مثِل إلى تتوّض

أقرائها». 

أدة وقوِل ْو أمعة: قال بنت أسإ «المستحاضُة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أز
ُع أد أة ت أم الصل ِلُس كانأت التي أقرائها أيا أتِسُل ثم فيها، أتج ً أتغ ًا، ُغسل ثم واحد

ُأ الطبرانأي. صلة». رواهما لكّل تتوّض
ِتا أيام في تراه ما ولّن ًا، حيٌض الحيض في عاد ًا، نأفاٌس النفاِس وفي يقين يقين
ِر على زاد فيما تراه وما ًا، اسإتحاضٌة والنفاِس الحيِض أكث فيما تراه وما يقين

أق فيه، مشكوٌك بينهما ُألِح ًا كونأه في يجانأسه لنأه أكثرهما، على زاد بما ف مخالف
للعادة.

أتها لحتماِل العادة على الزائد في تصلي قيل: ل ثم ِم أهلً، صيرور وعد
أتبقى صيرورتها، كانأت. كما ف

ُع جاز لو فلنأه اسإتحاضًة الحامُل تراه ما كوُن وأّما لم والحمِل الحيِض اجتما
ً الحيُض يكن ِم على دليل ُع جعله وقد الحمل، عد ً الشار ابن فعن عليه، دليل
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أع الله عنهما: إّن الله رضي عباس أف أض ر ألى عن الحي أعل الُحب أج أم و أد ًا ال رزق
الدارقطني. أتحيُض. رواه ل عائشة: الحامُل شاهين. وعن ابن رواه للولد،
أمُل بالرأي، يقال ل هذا ومثُل ُيح ًا. ذلك قال أنأهما على ف سإماع
حيٌض. أدوارها ترتيب على الحامُل تراه الجديد: ما في والشافعي مالك وقال
أل لّما أنأه لنا الدليل ومن أز ُله نأ ّلقاُت قو أط أن تعالى: {والُم ّبْص أتر أة بأنأفسهن أي ثلث

ًة أو آيسًة كانأت الصحابُة: فإن ُقُروء} قالت ألْت صغير أن {واللئي فنز ِئْس ِمن أي
أمِحيِض أة. فقالوا: إن ِمن ال ِئكم} الي ُأولُت حاملً؟ كانأت نأسا أو فنزلت: {
ُهّن الحماِل ُل أن أن أج ْع ُهّن}. ففيه أيض أل وأنأها أتحيض، ل الحامل أّن على تنبيٌه أحْم
القراء. ذوات من ليست

أد يوسإف أبو أيشترُط ل ثم ّدم عو ُه ال أر ِة لنقِل وتكرا ٍة إلى الصلية العاد أو زياد
ُة كانأت فلو الثانأي، الشهر في آخر زماٍن أو نأقصاٍن، ّول في العاد سإتًة الشهر أ

ًا تسعًة رأت ثم مثلً، أل غير في رأته أو بعكسه، أو دم أدها: أو عادتها حينه: قب بع
ُقُل أة يوسإف أبو ين أة العاد ِة إلى الصلي أتى وبقوله الثانأية، الحال ًا ُيف للمر تيسير

ِة عليهن، ّطهر انأتقاُل وهي الصلية، كالعاد ٍة الحيض إلى ال فإن واحدة، بمّر
أة ِهق أكُم أيام ثلثة الدم رأت إذا الُمرا حنيفة أبو هذا. وقال فكذا حائض بأنأها ُيح

ّد ومحمد: ل ِر من ب ُة إذ لنقلها، التكرا ٌة العاد ُبت فل المعاودة من مأخوذ ْث بدون أت
ْود. أع ال

أأحكام المعذورين)ِ (
ّ فرٍض وقُت عليه أيمِض لم (ومن أأي وبه إل أدٌث)ِ  ُثه ح أد ُتلي الذي أح (من به اب

ٍة ِوهما)ِ من أو ُرعاٍف أو اسإتحاض ٍم خروِج أو بطن، اسإتطلِق أو ريح، انأفلِت نأح د
ُأ ُجرح من أوقِت (يتوّض الحدث. ذلك لجِل له)ِ أي فرٍض كّل ِل
أء مالٌك ُيوِجب ولم ًء عليهم الوضو ّدم ما على بنا ِله من تق انأتقاضه بعدم قو

ِئه الوضوء. باسإتحباب واكتفا
ّلي ُيص ًا شاء (ما الوقت ذلك في (فيه)ِ أي الوضوء بذلك به)ِ أي (و ونأفل)ًِ.  فرض

ِة لكّل الشافعي: يتوّضأ وقال ّلي فرٍض صل ًا شاء ما النوافِل من ويص لذلك تبع
عائشة عن أبيه، عن ُعروة، بن هشام حديث من البخاري روى ِلما الفرض،

ِطأمُة قالت: جاءت أبيشْ أبي ابنُة فا فقالت: يا وسإلم عليه الله صلى النبي إلى ُح
ٌة إنأي الله رسإول ُع أأطأهُر، فل ُأسإتحاُض امرأ الله رسإول فقال الصلة؟ أفأد
ٌق ذلك إنأما «ل، وسإلم عليه الله صلى ْيض، وليس ِعر أح ُتِك أقبلْت فإذا ب أحيض

أم عنِك فاغسلي أدبرت وإذا الصلة، فدعي ّلي». قال: وقال الد أأبي: ثم وص

ٍة لكّل توضئي ِلما ذلِك يجيء حتى صل ِدي عن ماجه ابن رواه الوقت. و بن أع
ّده: أّن عن أبيه، عن ثابت، قال: «المستحاضُة وسإلم عليه الله صلى النبي ج

ُع أد أة ت أم الصل وتصلي». وتصوُم صلة، لكّل وتتوّضأ تغتسُل ثم أقرائها، أيا
أب ُأجي ُوها «لكّل في اللم بأّن و أة تعالى: {أقم قوله في صلة» نأح ُدلوِك الصل ِل

ِكها وقِت الشمس} أي الشرع في المعهود لّن قلنا: ذلك، أزوالها. وإنأما أي ُدلو
ِة كمضّي وقٍت خروج أو خارج خروُج الحدث أّن ّد ّفين، مسِح م أهد ولم الُخ فيه ُيع
آخر. فرٍض إلى بالنسبة حدٌث الصلة من الفراغَ أّن
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حتى ُتصّل فلم صلة وقِت في توّضأت إذا أنأها على الثار»: أجمعوا «شرح وفي
تتوضأ حتى ذلك لها ليس الوضوء: أنأه بذلك تصلي أن فأرادت الوقُت خرج

ًا ْيناها وضوء أأ ًا. ور ْأُت لو جديد ّلْت، صلة وقِت في توّض ّوع أن أرادت ثم فص ّط أت
ِء بذلك أدّل الوقت، في دامت ما ذلك لها كان الوضو أينقُض الذي أّن ذكرنأا ما ف

ْهُرها أءها وأن الوقت، خروُج هو ُطأ ُة ل الوقُت ُيوِجبه وضو ُبه كان وإن الصل وجو
بها. 

أدامة ابُن وقال هذا، بنت فاطأمة حديِث ألفاظ بعض في «المغني»: ُروي في ُق
أيشْ أبي حنيفة أبا الجوزي: أن ابن سإبط صلة» (ذكر كّل لوقِت «وتوّضئي ُحب

الطحاوي» مختصر «شرح وفي صلة)ِ، كل لوقت تتوضأ روى: المستحاضة
أوى عليه الله صلى النبي أّن عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن حنيفة أبو أر

أبيشْ: «وتوضئي أبي بنت لفاطأمة قال وسإلم صلة». كّل لوقِت ُح

أكٌم هذا أّن شّك ول أره، أيحتمل ل لنأه صلة، كّل إلى بالنسبة ُمْح ّول، بخلف غي ال
ُلها شاع الصلة لفظ فإّن ُعرِف الشرِع لسان في اسإتعما ِتها. فمن في وال وق

ّول ُله ال ِة «إّن وسإلم عليه الله صلى قو ً للصل ّول أث، أ ًا». الحدي ِتها. أي وآِخر لوق
ّيما ُله: «أ ْته رجٍل وقو أك ُة أدر أصّل». ومن الصل ُلي ِة آتيك الثانأي ف ّظهر لصل أي ال

ِتها، في أصى ل ما وهو وق أب ُيح أج ًة. فو ُله كثر أح الُمحكم. وقد على حم ًا ُرّج أيض
ِلجماِع الظاهر متروُك بأنأه أرد لم أنأه على با مع النوافل لجواز صلة، كّل حقيقُة ُت

ٍء الفرِض واحد. بوضو
أن في ما ثم ْت أم أت ما بعد السإتحاضة بقاء أشرِط بياُن ال أب شرُط حكُمها. وأّما ث

ِته ًء، ثبو أب فأن ابتدا ِر اسإتمراُر أيستوع ْذ ُع أت ال كالنأقطاِع كاملً، الصلة وق
ِء ُبُت ل والنأتها أث أت أيستوعب لم ما ي ّله. وفي الوق الدين «الكافي» لحافظ ك

أسفي: وإنأما ّن أة تصيُر ال ًا الصلة وقِت في تجد لم إذا ُعذر صاحب تتوّضأ زمانأ
ًا فيه وتصلي أدث. وهذا عن خالي ُد هو الح ّلما إذ حقيقة، ل بالسإتيعاب المرا ق
ُعذُر أيستمّر ّدي لحظًة، الوقِت في ينقطع ل بحيث ال ُيؤ ّققه نأفي إلى ف في إل تح

ِلمكان العقلي. ا
ًا أيستمّر أنأه أيعلم ولم ُجرُحه سإال الوهاج»: رجٌل «السراج وفي ّنأه كاملً، وقت فإ

ّوِل في يصلي ل أأ ينقطع لم فإن ينتظر، بل الوقت أ أل توّض الوقت. قال خروج قب
ُهمام: فإْن ابن أل ال أخُر وقٌت فدخل أفع أد فيه وانأقطع آ ُلولى أعا لعدم ا

السإتيعاب. 

ُقُضه)ِ أي أين ُقُض (و أين أء و الوقِت)ِ أي (خروُج ومحمد حنيفة أبي عند المعذور وضو
ِة معذوٌر توّضأ الشمس)ِ فلو (كطلوِع الفرض صلة وقِت أد العيد لصل بع

ّلي أن له طألوِعها، أر يص توّضأ لو كما فصار بفرٍض ليست لنأها عندهما، به الظه
ُله)ِ أي (ل الّضحى لصلة ُقض ل دخو أء أين ِر وضو (كالّزواِل)ِ. الوقت دخوُل المعذو
ُقُضه أبو وقال أين ُله وخروُجه. وقال الوقت دخوُل يوسإف:  أفر: دخو فقط. ُز

أيجُب ّلي أن و ًا ُيص ٍء جالس أيلن، سإال إن بإيما أم أك لّن بال أوُن السجود أتْر من أه
أدث، مع الصلة ًا لها فإّن الح أة وجود ّبة على الختيار حال مع تجوُز ول نأفلً، الدا
أة الحدِث أصلً. الختيار حال
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أل أن المستحاضة على يجب ثم ّدم من ثوبها أتغِس محمد قوِل في صلة لكّل ال
ألمة: ليس ابن وقال مقاتل، بن ُله، عليها أسإ أر لّن أغْس أد ليس الثوِب أم أك من آ

ّول أدن. وال أب أأولى. ال

أسُط ل بحاٍل كان إذا المبطوِن في القاسإم أبو وقال أسه إل ثوٌب تحته ُيب ِمن نأّج
ِته: جاز ّلي أن سإاع أماِميُل به كان حالته. ولو على يص ّي أو أد أدر وبعُضها فتوّضأ، ُج

أل ثم سإائل ً يكن لم الذي سإا أدٌث هذا لّن انأتقض، سإائل فصار جديد، ح
أريِن. ولو أمنِخ ٌد عينه في كان كال أم ُعها ويسيل أر ِء ُيؤُمُر دم إذا وقٍت لكّل بالوضو

ألب ّنه على أغ أعلم. تعالى والله صديد، أنأه أظ

النأجاس)ِ (باب
ِة أي ُع منها. وهو الطهارة كيفية وبياِن النجاسإة أنأواِع معرف أجس، جم في وهو أنأ

ًا، يكوُن ل وبكسرها: ما النجاسإة، عيُن الجيم بفتح الفقهاء ُعرف قيل. كذا طأاهر
ًا أيصيُر الذي أنأه والظهُر أقى حين أنأِجس ًا. وفي ل أجس أس اللغة أنأ أنأِج ُء يقال:  الشي
أجُس بالكسر ْن ًا أي أجس أجٌس أنأِجس فهو أنأ أنأ ًا، و ّنأما قال أيض المشركون تعالى: {إ

ُهر أجٌس} والظا أد أّن أنأ ّي المعنى به المرا النجاسإة في للمبالغة الية في المصدر
ّية.  العقائد على قلوبهم لشتماِل الباطأنية، الّرد

ُهُر أط ًا (ي أدنأ أب ًا، أو كان، الشيء)ِ  ًا، أو ثوب أر أو مكانأ أجٍس)ِ بفتح (عن ذلك غي الجيم أنأ
أمْرئّي)ِ أي أس عينه)ِ لّن (بزوال ِجْرُمه ( به، النجاسإة لتصاِل الشيء ذلك تنّج

ُتها ٍة ولو فإزال أغسل أسُل أبو الفقيه له. وقال تطهيٌر واحدة ب ُيغ أد جعفر:  زواِل بع
ًة العيِن ًا، مرتين، أو مر ِإن في كذا وقيل: ثلث ّق أثر بقي «الكافي». (و أيُش

ُله)ِ بأن أج زوا ِو إلى إخراجه في ُيحتا ُلشنان. الصابون نأح وا
ٌق ّل ِء)ِ متع ُهُر، بـ (بالما ْط أسُب، وهو أي أقرب. وهو عينه بزواِل أأو أنأ

صلى النبي إلى امرأة قالت: جاءت بكر أبي بنت أسإماء عن جاء ما فيه والصُل
أبها ُيصيُب إحدانأا فقالت: إّن وسإلم عليه الله ٍم ِمن ثو تصنع؟ كيف الحيض، د

ّته، أتُح أضُحه، ثم بالماء، أتقُرُصه ثم قال: « ْن ّلي ثم أت مالك فيه». أخرجه تص
أصن بنِت قيس ُأّم والترمذي. وعن داود وأبو والشيخان أل سإألت أنأها ِمْح رسإو

ّكيه الثوب؟ في يكون الحيض دم عن وسإلم عليه الله صلى الله ْلع، قال: «ُح بِض
ِليه ْغِس ٍء وا ْدر بما ماجه. وابن والنسائي داود أبو ». أخرجه وسِإ

ٍر مائع)ِ ذائٍب (وبكّل ِء جا أخّل الورد كما أرز وال أت ِزيٍل)ِ اح ِو عن به (ُم ّدهِن نأح ال
أبِن ّل ِزيٍل. ليس مما والعصير وال بُم
ُهُر وزفر: ل ومحمد والشافعي مالك وقال ْط ّنِجُس أي المائع لّن بالماء، إل ال

ّوِل أيتنّجُس أأ ّنِجُس الملقاة، ب ُد ل وال أك لكن الطهارة، ُيفي ِر في القياُس هذا ُت
ِء ِلجماع. ولعّل الما ُه با أد ُله سإن ْع أء تعالى أج ًا؟.  الما ُهور أطأ

ّهٌر الماء ولهما: أْن ًا لكونأه مط ً مائع ِزيل يكون ما فكّل المحّل، عن للنجاسإة ُم
ّهٌر فهو كذلك قالت: ما أنأها عائشة حديث من البخاري أروى كالماء. و: ما مط

ٌد ثوٌب إل ِلحدانأا كان ٌء أصابه فيه. فإذا أتِحيُض واح ٍم من شي ألْت أد ألْت أي ـ قا أع ف
ِقها ـ ِري ْته ب أصع أم ُع ف أمْص ْته. وال أع أص أق أوى: ف ُير ِرها». و ُف ُظ ِلذهاُب، ب بمهملتين: ا
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ُع أقْص ْلُك. وفيه وال ّد ّنأه بمهملتين: ال أت لو السإتدلُل أيتم إنأما أ أب ّلْت قد أنأها ث به، ص
ًا و: كان ِر على زائد ْد ألع العفو، أق ّطأ و: وسإلم عليه الله صلى النبّي عليه و: ا
عليه. أأقّرها

أر أك أتاشّي: أّن وذ ّتُمْر أل إذا الدم ال ِم نأجاسإُة أتزوُل لحُمه ُيؤكُل ما ببوِل ُغِس الد
أتبقى ُء البول. وأّما نأجاسإُة و أعمُل الما ِة إزالُة به فيجوز المست ِة النجاسإ الحقيقي
ًا. اتفاق
ُهُر ما)ِ أي (وعن أيط ُء و أجٍس عن الشي أر)ِ أي (لم أنأ ًا يكن لم ُي ّي ِه أمْرئ أغْسل (ب

ِره)ِ من أعْص ِر و ِه غي ّي أع أن إلى أل ِط ُطأُره ينق ًا)ِ أي تقا أث (ثلث ٌد وهو مرات، ثل قي
ِة في العصر أّن محمد لهما. وعن ّوُل أرفق، وهو كاف، الثالثة المّر ظاهر وال

ًا: إنأه ومحمد يوسإف أبي عن الرواية. وقيل ُهُر أيض ْط ُته ُظّن إْن ي أر طأها
أسلِت أغ ِة على والمداُر أعْصر، بل الثلث بال شرعي. وعند دليٌل لنأه الظّن غلب
ُة الله رحمه الشافعي ّنأما تعالى: المّر ّدرْت كافية. وإ لنأها بالثلِث الظن غلبُة ُق

ًا. وقيل: بالسبع العدد هذا عند أتحُصُل ًا غالب السإتنجاء.  في كما للوسإوسإة دفع

ِإن أن)ِ أي ( أك ِإل)ِ أي أعْصُره أم ِكن لم وإن (و أشب أعْصُره ُيم أخ ْلد كال المدبوغَ والِج
أجس ّن أسل بال ُيغ ُيترك ( أطران)ِ أي عدم إلى و أق ِر ال ْط القاف بفتح وهو الماء، أق
ِره في والطاء، أدٌر نأون، آخ ِر أمص أط أق ُطُر الطاء بفتح وهو الماء، ل بضمها. وفي أيق

ُع النون، مكان فوقية النسخ: بمثناة بعض أرُك قطرة. وإنأما أجْم لنأه ذلك إلى ُيت
أم يقوُم أسل مقا ُيغ ُثّم)ِ  أرك العصر. ( ُيت أدم إلى و أطراِن ع أق أسل ال ُيغ ُثّم)ِ  أرك (و ُيت و
ِم إلى أد أطران، ع أق ِكن لم محمد: ما يوسإف. وقال أبي عند وهذا ال ل عصُره ُيم

ُهُر أيط ُهر. و ْط أس إذا أينعصر ل ما يوسإف أبي عند أي ِله تنّج ًا وتجفيِفه بغس ثلث
ِة أزِف، المتنّجسة، كالحنط أخ ِر، الجديدين، والخشِب وال ِه والسكيِن والحصي ّو المم

ّنِجس، بالماء ِم ال ألى واللح ْغ به. الُم
أل أّن واعلم ِة غير في مذهبنا أص ّي أمْرئ في الظن غلبة اعتباُر النجاسإة من ال
ّلها، طأهارة أة ل مح أة المّر أبرها كما الواحد أت ًء الشافعي، اع ُحكٌم إزالتها أّن على بنا

أفى شرعي، ُيكت ِة فيه ف كالُحكمي. بالمّر
أف الُحكمّي أّن ولنا ِر ُته ُع أم وهو بالشرع، ثبو أك ِله أح ِله بزوا ًة، بغس صلى فإنأه مّر
ًة توّضأ وسإلم عليه الله ٌء وقال: «هذا مّر أة الله يقبل ل وضو به». إل الصل

أكم أح أف والحقيقّي بمّرة، بزواله ف ِر ُته ُع ِرف بالحقيقة، ثبو ُع ُله ف بها. وذا زوا
أغْسل بتكرار أطع ول للسإتخراج، ال أر بزواله، ُيق ِب ُت أمر في كما الظّن غلبُة فاع

ّدُر ُتق أغْسل الظّن غلبُة الِقبلة. و ًا بال أب فأقمنا الغلب، في بها لحصولها ثلث السب
أر أمها الظاه ًا، ُمقا أط المستيقِظ حديث ولّن تيسير أر أل أش أغْس ًا ال ِم عند ثلث ّه تو

ِقها فعند النجاسإة، ّق أأولى. تح

ِنّي)ِ أي (وعن أم ُهُر ال ْط أي ُء و ًا الشي ًا، أو كان، ثوب ًا أو بدنأ ِنّي كان سإواء عنه مكانأ أم
ًا امرأة أو رجٍل ِله)ِ مطلق أغْس يابِسه)ِ.  أفْرِك (أو (ب

ُله يجُب عندنأا لكن مالك، وعند عندنأا أنأِجٌس المنّي أّن واعلم يابِسه، فرُك أو غس
أفر: ل مالٍك وعند ُهُر وُز بالماء. إل أيط
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ِء أصُل لنأه طأاهر، أحمد: أنأه قوِل من المشهوُر وهو الشافعي وعند الله. أوليا
ِلما صلى الله رسإوُل قال: سُإئل عباس ابن عن والطبرانأي الدارقطني روى و
أب؟ يصيب المنّي عن وسإلم عليه الله الُمخاِط بمنزلة هو فقال: «إنأما الثو

ُبزاق، ّنأما وال ْذِخرة» والصحيُح: أنأه أو بِخرقة أتمسحه أن أيكفيك وإ كما موقوٌف بإ
عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن أحمد «البيهقي». وأخرج في

ُلُت وسإلم ِعْرِق ثوبه من المنّي أيس ْذِخر، ب ِل فيه. يصلي ثم ا
صلى الله رسإول ثوب ِمن المنّي أفُرُك عائشة: كنُت عن مسلم روى ولنا: ما

ُيصلي وسإلم عليه الله ًا وفيه ـ، بالفاء ـ فيه ف شهاب بن الله عبد عن أيض
أنأي ْول أخ ً قال: «كنُت ال ًا أي ـ عائشة على نأازل ثوبّي في فاحتلمُت ـ ضيف

ُتهما ْتني الماء، في فغمس أأ أيٌة فر ِر أرتها، لعائشة جا أثْت فأخب عائشة إلّي فبع
أملك فقالت: ما أت ما على أح أرى ما فقلُت: رأيُت بثوبيك؟ صنع قالت: النائم، أي

أت هل أك رأي ْي أب ًا؟ بثو أت قالت: لو قلُت: ل، شيئ ًا رأي أته، شيئ ْل أس ِني لقد أغ ُت وإنأي رأي
ّكه ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثوِب ِمن ألح ُفري». زاد يابس ُظ ب

ّلي الطحاوي: «ثم أيغسله». ول فيه ُيص
أبّزار في الدارقطني روى و: ما ِه» عن في «سإننه» وال قالت: عائشة «مسند
ًا، كان إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثوب من المنّي أفُرُك كنُت يابس

ُله ًا». وفي كان إذا وأغِس ْطأب أيخُرُج أر أقع وإّن الصلة إلى رواية: «ف لفي الماء ُب
ثم المنّي أيغسُل كان وسإلم عليه الله صلى «مسلم» عنها: أنأه ثوبه». وفي

أغْسل أثر إلى أنأظر وأنأا الثوب ذلك في الصلة إلى أيخرُج فيه».  ال

بن سإعيد عن زيد، بن علي عن حّماد، بن ثابت حديث من الدارقطني رواه و: ما
ّيب، أأتى ياسإر بن عّمار عن المس ألي قال:  وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ع

ُلو بئر على وأنأا ْد ًء أ ٍة في ما أو ْك رسإول قلُت: يا تصنع»؟ ما عّمار فقال: «يا لي، أر
أأغِسُل بأبي الله ُأّمي:  ٍة ِمن ثوبي و أبته، ُنأخام أسُل إنأما عّمار فقال: «يا أصا ُيغ

ما عّمار يا والمنّي، والدم، والقيء، والبول، الغائط، خمس: من من الثوُب
ُتك أم ُع ُنأخا ُدمو أك و ُء عيني ِتك في الذي والما أو ْك ِده سإواء». وفي إل ر أن ضعيف، أسإ

ٌع له لكْن حّماد، بن ثابُت وهو ِب حديث «الكبير» من في رواه الطبرانأي، عند ُمتا
ألمة بن حّماد ٍد بن علي عن أسإ ًا زي ًا، سإند أل ومتن أط ببطلِن البيهقي جْزُم فب

ٍد بن علّي عن أيروه لم أنأه بسبِب الحديث أع ثابت، سإوى زي ِف ُد ُله و أي في قو عل
ّنأه ـ هذا أج غيُر إ أت ًا ـ: بأّن به مح ًا له روى مسلم ِعْجلّي: ل بغيره. وقال مقرونأ ال

الترمذي: صدوق. وقال «المستدرك»، في الحاكم له وروى به، بأس

بسنده: الطحاوي رواه و: ما
أته سإأل أنأه سإفيان أبي بن معاوية ِإلى ِبيبة ُأّم ُأخ أج أح عليه الله صلى النبي زو

ّلي وسإلم عليه الله صلى النبي كان هل وسإلم ُيضاجعِك الذي الثوب في ُيص
أذى. ُيصبه لم إذا قالت: نأعم فيه؟
ِإلى أمر و ألم أنأه ُع أت ِر في اح ْكِب في يجد فلم ُيصبح، أن كاد وقد السف ًء، الّر ما

أب ِك أء جاء حتى فر ْغِسُل فجعل الما له فقال أأسإفر، حتى الحتلم من رأى ما أي
أت بن أعْمرو أأصبح ْع ثياٌب ومعنا العاص:  أد أبك، ف أل ثو أمر: بل فقا ما أغِسُل ُع
أضُح رأيُت، أأنأ أأره. لم ما و

ِإلى أب: إن ُيصيب المنّي في قال هريرة أبي و أته الثو فاغِسْل وإل فاغِسْل، رأي
ّله. الثوب ك
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ِإلى ِر و فيه ُيجاِمع الذي الثوب في يصلي الرجل عن سُإئل أنأه أسإُمرة بن جاب
أله؟ أصّل أه ًا فيه أترى أن إل فيه قال:  أضْحه ول فاغِسله، شيئ ْن ل النضح فإّن أت
ُده ًا.  إل أيزي أشر

ِإلى ِطيفة عن سُإئل أنأه مالك بن أنأس و ْتها أق أب أرى ل جنابٌة أصا ُعها؟ أين ُيد موِض
ْلها. قال: اغِس

ً شيبة: أّن أبي ابن وروى أمر سإأل رجل أتلمُت فقال: إنأي عنه الله رضي ُع اح
أسة؟ على ِف ْن ًا كان فقال: إن ِطأ ْطأب ْله، أر ًا كان وإن فاغِس ْكه، يابس ُك أي وإن فاْح ِف أخ
ّلثُة فاْرُشْشه عليك ْنفسُة: مث ّط ِء بالماء. وال ِء، الطا وفتح الطاء وبكسر والفا
ُة الفاء ُبُسِط وبالعكِس: واحد ِر والثياِب الطنافِس: لل أعف من والحصي أعْرُضه أسإ
ذراع.

ُأجيب ِء أصُل قولهم: إنأه عن و ل أن فينبغي أعدائه، أصُل بأنأه تعالى الله أوليا
ًا، يكون أضا فإذا طأاهر أر أطا، تعا أق أسا الحال. على هذه في السإتدلُل يصلح فل أت

أد ل أنأه أن أن في اسإتبعا ّو ّنِجس ِمن الطاهُر يتك أبِن ال ّل ّدم، من كال إظهاٌر بل ال
ُقدرة. لكماِل ال

أك إذا ثم ِر أم المنّي ُف ِك ِة ُح وبتقليِل الصح، وهو ومحمد يوسإف أبي عند بالطهار
ٌء أصابه فلو حنيفة، أبي عن الروايتيِن أظهر في وتخفيفيها النجاسإة ًا عاد ما أنأِجس

ًا حنيفة أبي عند ًا. يعود ل أنأه «الخلصة»: المختاُر وفي لهما، خلف أنأِجس
أجٌس أصابه إذا نأظائر: الُخّف المسألة ولهذه أك، أنأ ِل ُد نأجاسإٌة أصابها إذا والرُض ف
أب أه ِبئُر أثُرها، وذ ُد أنأِجسًة، وكانأت ماؤها غار إذ وال أغ إذا الميتة وِجل ِب ِو ُد بنح

أغ إذا ما بخلف الشمس، ِب أرِظ بنحو ُد أق ُق وهو ـ محّركًة ـ ال أر ألم. أو الّس
أدُن ثم أب ِء في الثوِب مثُل ال أفْرِك الكتفا أوى لّن الرواية، ظاهر في بال ْل أب ّد فيه ال أش

أدن، دون المنّي عن الثوب لنأفصاِل أب أق ال أتح أبي عن الحسُن دللًة. وروى به فال
ُء ل حنيفة: أنأه أفْرُك، فيه ُيجزى يوسإف. أبي عن روايٌة وهو ال

ُهُر ْط أي ْعُل (الُخّف)ِ وكذا (و)ِ  ّن أجٍس (عن ال ٌء ذي أنأ ِم منه ِجْرُمه كان ِجْرم)ِ سإوا ّد كال
ِذرة، أع ًا تراب، به الملتصِق كالبول غيره من أو وال أو الِجْرم ذو أجّف سإواء وأيض

الفتوى. «النهاية»: وعليه وفي الكثر، وعليه يوسإف أبي قوُل وهو أيجّف، لم
أرط أبو وقال ُيشت أة:  ْلِك الُخّف طأهارة في الِجْرم ذي جفاُف حنيف ّد بالرض)ِ. (بال
ُهُر والشافعي: ل ومالك وزفر محمد وقال ْط إل الجاّف المنّي غير من الُخّف أي

أغْسل لها. ِجْرم ل التي كالنجاسإة بال
والحاكم ُخزيمة، وابن حبان، وابن داود، أبو رواه ما يوسإف وأبي حنيفة ولبي

وسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن مسلم شرط على وقال: صحيٌح
أء قال: «إذا أنأه ِطأي ُدكم أو ألذى أح ّفيه ا رواه التراب». ولما فطهوُرهما بُخ

ُدكم جاء سإعيد: «إذا أبي عن داود وأبو الطحاوي أد أح أينظر المسج ْل رأى فإْن ف
ًا نأعليه في أذر ًى أو أق أسحه أذ أيم ْل ُيصّل ف يقول: إّن حنيفة أبا فيهما». لكّن ول

ْطأب ّدلِك، يزول ل الّر أرُط بال ُيشت الجفاف. ف
ِره)ِ أي (وعن ِر غي أغْسِل الِجْرم ذي غي في أتتشّرب النجاسإة أجزاء فقط)ِ لّن (بال
أغْسل، إل منه أتخرُج فل الخّف من الخّف في ما أيجذُب فإنأه الِجْرم، ذي بخلِف بال

ّنِجسة الجزاء أجّف. إذا بِجْرمه ال
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ُهُر ْط أي ُوه)ِ في الّصِقيل (السيُف)ِ أي (و)ِ  أنأح ِة (و ِم الّصقال ٌء المساّم، وعد سإوا
أجُس كان ّن ًا ال ْطأب ًا أو أر أل (بالمسِح)ِ لّن يابس أغْس محمد. خلُف وفيه ُيفسده، ال

ّفار يقتلون كانأوا الصحابة ولهما: أّن ّلون أيمسحونأها ثم بسيوفهم الك معها. ويص
ْدنأا ّي أر السيُف كان لو لنأه بالصقيل وق ُهُر صقيلً: ل الثوُب كان أو صقيل غي ْط إل أي

بالغسل.
ُهر ْط أي ِبساُط)ِ أي (و)ِ  أجْري عصره ُيمكن ل الذي الكبيُر (ال ليلًة)ِ أي عليه الماء (ب

أر ْد ٍة أق أظن بذلك لّن يوم، أو ليل ِة زواُل ُي ِة منه. والتقديُر النجاسإ لقطع بالليل
الوسإوسإة. 

أتطهُر أل وما (الرُض (و)ِ  ّتص المهملة: وتشديد المعجمة كالُخّص)ِ بضم بها ا
أصٍب ِمن البيُت ٍد أق ِري أج ُعْشُب بالهمزة (والكل)ِ وهو ونأحوهما و ًا: ال مقصور

ْبِس ُي ٌء وذهاِب (بال أد أو ريٍح أو بشمٍس ذلك كان الثر)ِ سإوا ّي لنأه بالتصاِل نأار. ق
ً كان لو ُهُر ل منفصل أغْسل إل أيط ٌق بال ّل ِة)ِ متع ُهُر (للصل ْط أت ّدر، بـ:  ُهُر أي المق ْط أت

ّق في ّق (ل)ِ في الصلة ح ًا. وعن ح ُهُر أبي (التيّمم)ِ اتفاق أتط للتيّمم حنيفة: 
ًا. أيض

ُة أّما ِلما للصلة الطهار ّطأأ»، في مالك روى ف «سإننه»، في داود وأبو «المو
أمر ابن «صحيحه» عن في ُخزيمة وابن ًتى قال: كنت ُع ًا ف ًا شاب ِزب بكسر ـ أع

ِبُل تبوُل الكلُب وكانأت المسجد، في أبيُت ـ الزاي ُتق ِبُر و ُتد فلم المسجد، في و
ًا أيُرّشون يكونأوا ذلك. من شيئ

أدُم وأّما ِة ع أتْت للتيمم الرض طأهارة فلّن للتيّمم، الطهار ّدى فل بالكتاب ثب تتأ
أت بما أب ّدى ل كما الواحد، بخبر ث ُلذن بمسِح بالكتاب الثابُت الرأس مسُح يتأ ا

ُنأها الثابِت ّدى ل وكما الواحد، بخبر الرأس من كو الثابُت البيِت إلى التوّجُه تتأ
ِه بالكتاب ِطيم إلى بالتوّج أح ُنأه الثابِت ال الواحد. بخبر البيِت من كو

ُهُر وزفر: ل والشافعي مالك وقال ُيبس.  الرض أتط بال

ُة بن ومحمد عائشة عن ُروي ولنا: ما أله الرض الحنفية: ذكا أع ْبُسها. وج في ُي
ًا، أبة: ُجفوُف أبي أره. وعن ولم «الهداية» مرفوع أل الرض ِقل أع أطأهوُرها. وج

ّيما في أله: أ ّفْت أرٍض «المبسوط»قو أكْت، فقد أج ًا أذ ًا. و: ما حديث في مرفوع
ِر داود»باُب أبي «سإنن أسْت، إذا الرض أطأهو ِب أد أي أن أأسإ أمر ابن عن و قال: كنُت ُع

ِبيُت ًا فتًى وكنُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في المسجد في أ ّب شا
ًا، ِزب ِبُل أتبوُل الكلُب وكانأت أع ُتق ُتدبُر و ًا أيُرُشون يكونأوا ولم المسجد، في و شيئ

بوصِف لها تبقيًة ذلك كان بالجفاف أتطهُر أنأها اعتباُر ذلك. انأتهى. فلول من
ِر البتة الصلة في عليها يقومون بأنأهم العلم مع النجاسإة، أغ ِة المسجد لِص وكثر
المصلين.

أفى ُيع أدن. ُحكُم الثوب)ِ وكذا ُربِع دون ما (و أب ال
ٍة ذي أي الجيم أنأِجٍس)ِ بكسر (ِمن أخّف)ِ وهو نأجاسإ حنيفة أبي قول من الصحيُح (

ًا ومحمد، ُع حيث يوسإف لبي خلف ْبٌر قال: المانأ ْبر، في ِش الحسِن روايُة وهو ِش
ّول، هو والمذهُب حنيفة، أبي عن بفاحشْ، ليس الثوب ُربِع دون ما لّن ال

ُع ِة في والمانأ ِة النجاسإ ِم الفاحشْ، هو الخفيف أم الربع ولقيا ُكّل مقا وجوِب في ال
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وفي الوضوء، في الرأس ربِع مسح وجوِب وفي طأاهر، ُربعُه ثوٍب في الصلة
ِء لزوم ْلِق الجزا أح ِعه ب ِرٌم، وهو ُرب العورة. ُربِع انأكشاِف وفي ُمح

ُدهم ُع فقيل: مرا ُة تجوُز ثوب أدنأى ُرب ُع فيه الصل ِلزار. وقيل: ُرب الثوِب جميع كا
ُع «المبسوط»: وهو في البدن. قال أو أصابته الذي الموضِع الصحيح. وقيل: ُرب

ْيل النجاسإة ّذ ُكّم كال ِريِص وال ّدْخ ِريز معّرب ـ وال ّتي ِد وكالّرْجِل ـ ال أي ِر وال ّظه وال
ْطن، أب الصّح. «التحفة»: وهو صاحب قال وال

أبُب ّنّصيِن تعاُرُض حنيفة أبي عند النجاسإة تخفيف وسإ ِته في ال ِته طأهار ونأجاسإ
ُهما وترّجُح أد ِء اختلُف النجاسإة. وعن ّدمين العلما في والتابعين الصحابة من المتق
ِته ِته طأهار أبُب وترّجُح ونأجاسإ ُه النجاسإة تغليِظ النجاسإة. وسإ أد أدُم عن تعارِض ع
ّنّصين، ُهما ال أد أدُم وعن فيها. العلماء اختلِف ع

ُة ْوِث في أتظهُر الخلِف وثمر ْثي الّر ْعر، والِخ أب ّففة نأجاسإٌة فعندهما وال مخ
ّلظة، وعنده فيها، العلماء لختلِف ابن حديث من البخاري رواه ما لّن مغ
أة ألقى وسإلم عليه الله صلى النبي أّن مسعود ّنأها الّروث ْكس»: لم وقال: «إ ِر
ِرْضه ْكُس: بكسر ُيعا والبغِل للفرِس الراء: الّرْجُس. والّروُث نأّص. والّر

ْثُي ِر الثاء وسإكون الخاء بكسر والحمار. والِخ ْعُر للبق أب ِر والجاموس. وال للبعي
والّشاة.

ًا وإن أتها، أيرى مالك ُد لنأها طأهار ُبُت وبه الحرمين، أهل وقو عندهما، التخفيُف أيث
أوى لعموم الظهُر وهو ْل أب ِء ال ل مما وغيره الحمار بوِل بخلِف بها، الطرق بامتل

ُفه. الرض فإّن لحُمه، يؤكُل أش ْن أت
ّهرها ٌد وطأ ًا محم ُع وقال: ل آِخر أما أفُحشْ، وإْن الّروُث أيمن أوى ِمن رأى ِل ْل الناس أب

ِء من أنأاِت الطرق امتل أل لّما بها والخا أخ ّي د على المشايُخ الخليفة. وقاس مع الّر
أن هذا أشى لّن بخارى، طأي ّدواّب الناِس مم أي ذلك وعند واحد، فيها وال ُعه ُرو رجو
ْته قال: إذا حتى الُخّف في أب ٌة أصا أر ِذ ُهُر أع ْلك، أيط ّد إليه ُيحتاج ل الّروِث وفي بال

عنده.
ّنسائّي: هو قوُل وأّما ّبهم أي ـ الِجّن طأعاُم ال ل الشريعة حيث من فتفسيٌر ـ أدوا
مسعود ابن حديث من له واللفظ والترمذي مسلم روى ِلما اللغة، حيث من

بالعظام، ول بالّروِث تستنجوا «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال
ّنأُه ُد فإ ِنأكم زا الِجّن». ِمن إخوا

أل)ِ أي وما فرٍس (كبول ِك ّنِجس مثاٌل لحُمه. وهذا ُأ حنيفة أبي عند الخفيف لل
أل وما الفرس محمد: بوُل وقال يوسإف، وأبي ِك طأاهر.  لحُمه ُأ

أل ما وأحمد: بوُل مالك وقال ِك ُثه ُأ ْو أر ّيين لحديث طأاهٌر، أو ِنأ أر ُع عليه أنأه من ال
أرهم والسلم الصلة أم ِلبل أبواِل بُشرِب أأ ِنأها، ا ِلما متفق حديٌث وهو وألبا عليه. و

ُء رواه أرا أب أس «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ال ُيؤكُل ما ببوِل بأ
ِة لحُمه». وفي أل جابر: «ما رواي ِك أس فل لحُمه ُأ أحمد ببوله». رواهما بأ

محمد. عند مأكوٌل الفرِس والدارقطني. ولحُم

ُله يوسإف وأبي حنيفة ولبي ِزهوا الصلة عليه قو فإّن البوِل من والسلم: «اسإتن
أة ِر عذاِب عاّم شرطأهما، وقال: على هريرة أبي عن الحاكم منه». أخرجه القب
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أنأس. عن الدارقطني ورواه
يوسإف أبي عند ويجوز وغيره، للتداوي لحُمه ُيؤكل ما بوِل شرُب عندهم فيجوز

للتداوي.
أب حنيفة أبي عند يجوز ول ُأجي ًا. و والسلم الصلة عليه ُشربه إطألِق عن مطلق

ّيين ِنأ أر ُع أع أو منسوخ، إّما بأنأه لل ّل على المنام أو بالوحي والسلم الصلة عليه اطأ
أءهم أّن فيه. شفا

ِء ٍر)ِ بفتح (وُخر ِء طأي أضّمها الخا ًا لحُمه. وهذا ُيؤكل)ِ أي (ل الراء وسإكون و أيض
ّنِجس مثاٌل ّلظ. وقيل: محمد وعند يوسإف، وأبي حنيفة أبي عند الخفيف لل مغ

أوْجُه وصّححه طأاهر، أرْخِسّي. ف ِة الّس أدُم الطهار ِر ع ِة الم عن الطيور بتنحي
ِة على دليٌل وذلك المساجد، ِئها، طأهار أوْجُه ُخر ُته تكثر ل أنأه التغليِظ و إصاب

ّير وقد للثياب، ِة كخرء فصار الحيوان بطبع تغ أوْجُه الدجاج أبّط. و التخفيِف وال
أوى عموُم ْل ُة. به الب والضرور
ُء (وأّما ٍر خر ِهٌر)ِ، لحُمه ُيؤكُل)ِ أي طأي عنه التوقي في لّن مالك، قال وبه (فطا

ًا. حرج
أسه ِة الشافعي ونأّج ّياه الطبع ِلحال ْتٍن إلى إ وفساد.  أنأ

أد أّن ولنا ِرئْت مسعود بن الله عب أحُه حمامٌة عليه أخ أس أمر بإصبعه. وابُن فم ُع
أق أر أحُه طأائر عليه أز أس ٍة فم أصا أح ّلى ب أع أيغسله. ولّن ولم وص على الناس إجما
أمامات ترِك أح ِة مع المساجد في ال ٌع إخراجها على القدر على منهم إجما

ُق ولنأها طأهارته، أرُج الهواء، من أتْزُر ٌق والح ُقُط ذلك، عن التوقي بسبب لح أيس ف
ِة بخلِف نأجاسإته، اعتباُر عنه. التحامي ِلمكاِن والبّط الدجاج
ِم سإقوِط لحتماِل نأظر، وفيه أط كما للضرورة، القليِل حك أق ِر حكُم سإ ْد الدرهم ق
ّلظة من ِة من الّربع دون وما المغ ّفف ِء مع المخ أة ول النجاسإة، وصِف بقا ضرور
الطهارة. حكم إلى
ّدجاج)ِ بفتح (إل ّلث. وكذا أوله ال أث ُي أبّط و أوّز الهلي ال ّنأه وال ّقي غليظ)ِ لّن (فإ التو
أج ل عنه أر ِئر)ِ أي فيه ح أج (ما كباقي (كسا أر ْين)ِ وهو من خ أج أمخر أرس، ُخرء ال أف ال

ُء ُءه، لحمه، يؤكُل ل ما وبوُل لحُمه، يؤكل ما وُخر ُءه، الدمي، وبوُل وُخر وُخر
ُو أنأْج ُع الكلب، و أرجي ُبها السباع، و ُلعا ِده و ّل ُقُض وما لحمها، من لتو أة أين الطهار

أدِن من بخروجه ِلنأسان، أب ُتها الشياء فهذه ا أسإ ًا. غليظة نأجا اتفاق

ِد حنيفة أبي عند أّما ّنّص فلوُرو ِرض، غير من نأجاسإتها في ال ُله وهو ُمعا تعالى: قو
ُيحّرُم ُع عليهم {و أث}. والطبا ل الشياء. والتحريُم هذه أتستخبُث السليمُة الخبائ

ِتها. وأّما آيُة لحتراِمها ِم عندهما نأجاسإ طأهارتها. في الجتهاد مساغَِ فلعد
ُله الفأر ُخرء وأّما ّو وبو ِم في عنه فمعف ِم والثوِب الطعا التحامي إمكان لعد
ًا الفأرة لّن عنه، أتدُخل الليالي في تخرُج غالب ِء بخلف المضايق، و فإّن الما

ْيني. تحفة «شرح في كذا ممكن، حفظه أع الملوك» لل
أيكفي الشافعي وقال أعم لم الذي الطفل بوِل في وأحمد:  ْط إل أيشرب ولم أي
أن ّيُن بالماء، الّرّش اللب أيتع ِة بوِل في و ّي ِب أغسُل الّص ّنْضِح لورود ال الصبّي بوِل في ال
ّية.  دون أصب ال
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ّنضح بأّن الطحاوي وأجاب روى لما الصّب، به المراد الصبّي بول في الوارد ال
ُأتي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: 
ّبوا عليه، فبال بصبّي وسإلم أء عليه فقال: «ُص أم الما ِل ُع ًا». قال: ف ّب أّن منه ص
أكم أغسُل، الغلم بوِل ُح ّنأه إل ال ِء أ أم الصّب، فيه ُيجزى ًا الجارية بوِل وُحك أيض

أغسُل، أل لّن الصّب، فيه أيكفي ل أنأه إل ال ٍد موضٍع في يكوُن الغلم بو لضيِق واح
أل مخرجه، ُق الجارية وبو ِة مواضع في يتفّر أرِجها. لسع أمْخ

ِم)ِ أي ّد ِم (وال ّد ِم ُعروق في الباقي ل السائل، وكال تعالى: لقوله المذبوح، لح
ًا {أو ًا}. كذا أدم ِة لحُم مسفوح ُبها الدم ذاِت الميت دُم وليس الدبغ، قبل وإها

ٍم ليس لنأه بشيء، البراغيث ِم سإائل، بد ًا منه المتناع إمكان ولعد في خصوص
ّيما ل الصيف، زمان ّق في سإ كان كما فيه، ينام واحد ثوٌب إل له ليس من ح

ّفة لصحاب وسإلم عليه الله صلى النبي عهد في الّص
ِر)ِ لقوله ّنأما سإبحانأه (والخم ْيِسُر الخمُر وتعالى: {إ أم والزلُم والنأصاُب وال

ِرْجٌس}.
ِر على المذهب كتب في أقف الُمنية»: لم «شرح في الحاّج أمير ابُن قال ِذك

ِد أبا ٍة الّز ُته والظاهُر نأجاسإة، ول بطهار متأخري من واحد غيُر ذكره كما طأهار
أن يعني شيُخنا، قال الشافعية، أمام: وذاكرُت اب ُه ِلخوان بعض ال المغاربة من ا

أباد في ّنأه فقلُت: إنأه الّز ُق يقال: إ أر ِم حيوان أع ُله الكل. فقال: ما ُمحّر ُيِحي
ُع ّطب ِة صلٍح إلى ال ّي ِب ّطي ِدي: انأتهى. زاد كالِمسك، النجاسإة من أيخرُج كال أجن ِبْر ال

ًا كان وإن فإنأه أر فقد دم ّي ِد فصار تغ أما أر أرة. ك ِذ أع ال

أفى ُيع ْدُر الغليظ من منه)ِ أي (و ّدرهم)ِ. (ق ال
أفى وزفر: ل الشافعي قال أب النّص لّن شيء، النجاسإة من ُيع لتطهير الموِج

ٍة مالك: كّل وكثيرها. وقال قليلها بين ُيفّصل لم النجاسإة ِم سإوى نأجاسإ ّد ل ال
ّلى ٍء ُيص جنسها.  عن الحتراُز ُيمكن لنأها منها، بشي

ّدرنأاه فكان عنه التحّرُز يمكن ل النجاسإة من القليل أّن ولنا ًا. وق ْفو بالدرهم ع
ًا ِعي: أرادوا قال السإتنجاء، موضِع من أخذ أخ ّن أر أن ال ْد أق أعد يقولوا:  ْق أم ال

أر فاسإتقبحوه، ْد أق محمد الدرهم. وعن مساحة على يزيد ل لنأه الدرهم، فقالوا: 
ِم بوزِن العتباُر ْدُره الذي الكبير الدره ِة العتباُر مثقال. وعنه أق الدرهم، بِمساح

ْدُر وهو ّفق أعْرِض أق أكّف. وو ٍر أبو ال فقال: الروايتين بين جعف
ْدُر الكثيف)ِ كالُخرء في ِمثقاٌل (وهو أكّف أعْرِض (وق الرقيق)ِ كالبوِل في ال

أمر لقول وذلك والخمر، أن حتى أيمنع ل هذا ُظفري عنه: ِمثُل الله رضي ُع يكو
أر ُفره أكث ُظ ًا كان منه. و ّفنا. ذكره ِمن قريب ْيني، ك أع ًا. غريٌب وهو ال جد

أضح)ِ أي (وبوٌل أت ِوه البائِل على انأ أل ونأح أبر)ِ وفي ُرؤوس (ِمث ِل الكنز»: «شرح ا
أل كان إذا وكذا ِنأبها مث منه. الحتراُز يمكن ل بشيء)ِ لنأه (ليس الخر جا

ٌء)ِ بهمزة أد آخره في (وما أر أجٍس)ِ بالفتح على (و أنأِجٌس)ِ بالكسر، أنأ قال وبه (
مالك.
أنِجس، الشافعي: ليس وقال ٍو بصّب وسإلم عليه الله صلى لمره ب ماء من دل
أل الذي العرابي بوِل على المسِجد. في با
ّنُف إليه أشار ما ولنا أجٍس على القياُس بقوله: (كعكِسه)ِ وهو المص أد أنأ أر على و
ٍء، ْنُجُس فإنأه ما أب أي ُأجي ًا. و أّن على محمول بأنأه العرابي حديث عن اتفاق

أوة، كانأت الرض ُقُل أرْخ ْن أي ُء ف ّبه الما أة فيها بص ْطهُر باطأنها إلى النجاسإ أي ظاهُرها. ف
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ُد أما أر ِر)ِ بفتح (و أذ أق ُة والذال القاف ال أر ِذ أع ُوها المعجمة: ال ٍر (طأاهٌر ونأح صار كحما
ًا)ِ بوقوعه ْلح ألحة. ونأظيُره في ِم ّنطفُة الشرع في ِمْم أتصيُر أنأِجسٌة، ال أقة و أعل

ُهر. والعصيُر ُمضغًة وتصيُر أنأِجسة، وهي أتط أيصيُر ف ًا طأاهٌر. ف ْنُجس، خمر أي ف
أيصيُر ً ف ُهر، أخل أيط أرفنا ف أع ُع العيِن اسإتحالة أّن ف ِب أل أتستت ّتِب الوصِف زوا المر
أل لنأه عليها، أجزاء لن بطاهر، يوسإف: ليس أبو وُصورته. وقال بطبعه اسإتحا

أجس ذلك ّن وجه.  من باقية ال

ّلى ُيص ُته فيه ل ثوٍب)ِ أي على (و ِبطانأ أو ُمضّربًة البطانأة تكن لم إذا أنأِجسة)ِ أّما (
ّظهارة على أمِخيطًة أط كثوبيِن يكون لنأه فبالتفاق، ال ِهُر ُبِس ّطا على منهما ال

ّنِجس. وأّما ُدهما كان إذا ال ًا أح التصال لّن يجوز، محمد فعند الخر على أمِخيط
اتصالهما لّن يجوز، ل يوسإف أبي وعند تركيب، اتصاُل ل مجاورة اتصاُل بينهما
ِو في النجاسإة كانأت لو كما تركيب، اتصال ِته أحْش ّب ِتها. أو ُج ِبطانأ

ِرِف (وعلى أرٌف ِبساٍط أطأ أخُر أطأ (نأجٌس)ِ الخُر النسخ: طأرفه بعض منه)ِ وفي آ
ًا ًا، أو البساُط كان كبير أترُط الرض، بمنزلة لنأه صغير ُيش موضع طأهارة فيه ف

ُد أفقي أرِف الصلة.  ّط ًا البساُط كان اتفاقّي. وقيل: إذا ال ِبير أع لو بحيث ك ِف ُد ُر أح أ
أرُف أيتحّرُك ل طأرفيه ّط أخُر ال أصح. والول فل، وإل جاز ال

ِفجة أّن الصّح ثم ٌة النا ّكى حيواٍن من تكون سإواء حال، بكّل طأاهر أذ ِر أو ُم غي
ّكى، أذ الكنز». «شرح في الزيلعي ذكره ما على ُم
ّلى أي بساط، طأرِف على أو ثوٍب، قوله: على على ثوٍب)ِ عطٌف (وفي ُيص في و
أر ثوٍب أه أظ أجٍس)ِ بفتح ِمن فيه ( ٌة)ِ بضم الجيم أنأ ّو ُد ُنأ الواو، وتشديد والدال النون (

ُطر (ل بحيث قليلة رطأوبٌة أي ِإن منه شيء)ِ أي أيق أر)ِ وفيه ( اختلُف ُعِص
المشايخ.

أع)ِ عطٌف (أو أر، على ُوِض أه ّلى أي ظ ُيص أع ثوٍب في و أل ُوِض ًا كونأه حا ْطأب أر على (
ٍء على ما)ِ أي أن)ِ بضم شي ّي ُطأ أط أي مكسورة، الياء وتشديد الطاء ( ِل ِطيٍن ُخ (ب

ِقين)ِ بكسر فيه ِذرة أي والقاف، السين سِإْر ْطٌف أع أس)ِ ع ِب أي ّين. على (ف ُطأ
أي)ِ بصيغة (أو ًا عطٌف المجهول، ُنأِس أن. و«أو» للتنويع، على أيض ّي ّلى أي ُطأ ُيص و

ًا أي ثوٍب في أيض أل منه النجاسإة (محّل ُنأِس ُغِس أرٌف ف منه)ِ.  طأ

ٍة)ِ أي ْدِس مثِل (كِحنط ٍة ُك ْنط ِوها ِح أقٌر ُحُمٌر)ِ وكذا عليها (بال شعير من ونأح أو ب
ُدوسُإها بغل أت أل ( ُغِس أب)ِ أي أو بعُضها ف أه أو سإرقًة، أو صدقًة، أو ِهبًة، بعُضها ذ

أوها. وفي أو قسمًة، أب نأسخة: أو نأح ِه ُهُر)ِ لحتماِل (فإنأها المجهول بصيغة ُو ْط أت
أض هو النجاسإُة أصابته ما يكون أن أض أو المغسول، البع أب، البع أو الذاه

أب، أر الموهو ِب ُت الضرورة. لمكاِن الحتمال هذا فاع
ّيده كذا ّنُف ق ِوقاية»، «شرح في المص أعه ال ِب أت ُه بعُض و وكذا هذا، علمائنا. وتقييد

ُه ُدوسُإها التي بالُحُمر المتن في تقييد ما بغير الحنطُة تنّجسْت لو أنأها على أيدّل أت
أره أك ْطهُر ل ذ ِة أت في ذكر الضرورة. لكن لنأعدام بالقسمة ول بعِضها، بهب

ْدس «الخلصة»: أّن ُك ًا تنّجس إذا ال أم مطلق ُقِس ْهقان بين ف ّد أكُم والعامِل ال ُيح
أل أّن الظاهر بطهارته. لكن ُبه وكذا هبته، أو البعِض أغْس ِة ذها ّهُر إنأما بالقسم ُيط

ُيمكُن تنّجس مما أقّل القسمين من كّل يكن لم إذا ُد يكون أن انأتهى. ف ْي ٍر ق ُحُم
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ُدوسُإها أع أت أق ُله و ًا. وقو ِة اتفاق ِة أي للضرور أع للجهال ِف ُد الكّل. أغْسِل في الحرج و

أل «المحيط»: ولو وفي أس أله غ أشى رج أم ٍة أرٍض على و ّلْت أنأِجس ِمن الرُض فابت
ألِل ِله ب ِله في الرض بلِل أثُر أيظهر لم فإْن ِرْج ّلى ِرْج ُته، جازت وص أر وإن صل أه ظ

أشى يجوز. ولو ل ٍة أرٍض على م ٍة نأِجس ْطأب ُله أر ِرج أتتنّجُس. يابسٌة و

السإتنجاء)ِ (أحكام
ُء)ِ وهو ِو موضِع مْسُح (السإتنجا ّنْج ِو ال ٍر، بنح أج ُو: ما أو أح ّنْج ُله. وال من أيخرُج غْس

ّطلب، فيها السيُن تكون أن البطن. ويجوز أب أي لل أل أو أطأ ّنْج أله.  ال ُيزي ِل

أدٍث)ِ أي كّل (ِمن ِد من خارٍج لجِل أح أح له يكون وما والغائِط كالبوِل السبيلين أ
أر ِجْرم ِم (غي ِوهما والّريح)ِ أي النو ِد، من ونأح أفْص ِء، ال ِلغما ِر، والجنوِن، وا والّسك
ِدهما من خارٌج ِجْرٌم له ليس مما أح أرج مما ليس أو كالريح، أ ِد من أخ السبيلين أح

ْدعة، منها السإتنجاء فإّن كالباقي، ُء ب ِطع. فالسإتثنا منق
أت: إْن الوقاية» فإْن «شرح وفي أد قل ّي أدُث ُق ِد من بالخارج الح السبيلين أح

ُء أرك، النوم فاسإتثنا ّيد لم وإْن مستد ُيسّن به ُيق ُء ف أفْصد في السإتنجا ِوه. ال ونأح
ُد ّي ُيق ِد من بالخارج قلُت:  ُء السبيلين، أح أرك، غيُر النوم واسإتثنا إنأما لنأه مستد

ُقُض أة فيه لّن أين ّن السبيلين. انأتهى. من الخروج مظ
ُلُه: أّن أء وحاص ّتِصل، السإتثنا أل م ُنأّز ّنُة و ِظ أم الخروِج أم ّقِقه. وإنأهما مقا لم إذا تح

ُء ُيسّن ألولى فيهما السإتنجا النوم، عن ُمغٍن الريح ِذكر أّن أيخفى غيُرهما. ول فبا
ّقِق مع لنأه ً يكن لم إذا السبيلين من خروِجه تح في يكون فما الحكم في داخل

ّنة مقام ِظ ِم ِذكُر الجملة ففي أأولى، الم أرك، النو تسامح قد أنأه إل مستد
غائط. أو بوٍل يقال: ِمن أن والخصر فالظهر بتقديمه،

ِو ٍة (بنح ٍر)ِ كِخرق أج أدر أح أم أيه)ِ من (حتى و ِء ُينق ِلنأقا أفه أي التنقية، أو ا ّظ ُين
ُد ِلسإنا ّففه. وا ُيج ّنٌة)ِ أي مجازي أو حقيقي و ِر من أقّل كان إذا (سُإ ْد الدرهم. أق

ًا أي ـ وأعله الباب في ما أصّح وقال: إنأه البيهقي روى ِلما مولى عن ـ سإند
أمر أمر قال: كان ُع ْلني بال إذا ُع ِو ًا قال: نأا أد فأنأاوله به، أسإتنجي شيئ ُعو أو ال

أجر، ًا يأتي أو الح أمّسُح حائط أت أض، أيمّس أو به، أي ُد يكن (ولم الر أيغسله)ِ. والمرا
ِر على محموٌل وهو الجداُر، بالحائط ِر المسُح يجوز ل إذ نأفسه، جدا ِره بجدا غي
ونأحوه. كالوقِف

أيه، بقوله: حتى إليه أشار عندنأا. كما التثليُث ُيشترُط ول ّنأه ُينق أة أيحتمل فإ الزياد
ُع وكذا والنقصان، والوتر.  الشف

ُء وأحمد: يجُب والشافعي مالك وقال ِء السإتنجا ِة أو بالما روى ِلما أحجار، بثلث
قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسُإول عائشة: أّن عن ُعروة عن داود أبو

ُدكم ذهب ِطْب لحاجته أح أيست ْل ِة ف ٍة: «إذا أحجار». وفي بثلث ُدكم ذهب رواي أح
أيذهْب الغائط إلى ْل ِة معه ف ِطْب أحجار، بثلث أيْست ّنأها بها فل عنه». ُتجزىء فإ

أده. ولقوِل الدارقطنّي والنسائي. وصّحح داود أبو رواهما سإلمان: نأهانأا إسإنا
أة نأستقبل أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أن أو بول، أو بغائط الِقبل

أي ِة من بأقّل نأستنجي أن أو باليمين، نأستنج أرِجيٍع، نأستنجي أن أو أحجار، ثلث أو ب
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ْظم». رواه مسلم. أع

عليه الله صلى النبّي قال: أتى مسعود بن الله عبد عن البخاري روى ما ولنا
أط وسإلم أنأه أراد أي ـ الغائ أرنأي ـ إتيا ِة آتيه أن فأم حجريِن فوجدُت أحجار، بثلث

ُته الثالث، أجد ولم ٍة فأتي ْوث أر أذ ب أة وألقى الحجريِن فأخ ْكٌس». وقال: «هذا الروث ِر
ِة ِرْجس. ووْجُه أي أب لو أنأه الدلل أج أب الثلثُة و أل أد لط ِة رمي بع ًا الروث ًا. حجر ثالث

ُء والشافعي مالك وقال ابن «الصحيحين» عن في ِلما واجٌب وأحمد: السإتنجا
ّنأهما بقبريِن أمّر وسإلم عليه الله صلى النبي عباس: أّن ّذبان فقال: «إ ُيع وما أل

ّذباِن ُدهما كبير: أّما في أيع أح ُء ل فكان أ ٍة: ل وفي ـ البول من أيستبرى رواي
ُه ِز أخُر وأّما ـ أيستن أذ بالنِميمة، أيمشي فكان ال أأخ ًة ف ْطأبًة جريد ّقها أر أش ِنأصفيِن، ف

أز أر أغ ٍر كّل في ف ًة»، قب أم واحد ِل أت فقيل:  ّله الله؟ رسإول يا هذا فعل أن قال: «لع
أف ّف أبسا». ولّن لم ما عنهما ُيخ ْي ِء الطهارة أت ِز أشْرُط النأجاس من بالما جوا
ّد فل الصلة ُتفي أنأه إل منها، ُب ِره اك ِة السإتنجاء موضِع في بغي ِلجماِع للضرور وا

تركه.  يجوز فل

ّبان، وابن ماجه، وابن داود، وأبو أحمد، روى ما ولنا هريرة أبي عن والطحاوي ِح
ّي وحّسنه ـ أر «من وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال ـ النوو أم أتج اسإ

ِتر، ُيو أل أمْن فل أع ُله: «من فل ل ومن أأحسن، فقد ف أرج». وقو اسإتجمر» أي أح
أجى. وقد ْن أت في بالحجار. وهو السإتطابُة مالك: السإتجماُر قال اسإ

الزيادة. هذه «الصحيحين» بدون
ُيوتر المراد بأّن البيهقي وأجاب أد فل ّد الثلث، بع أر بأن وُر للسإتحباِب فيه الم

أمْن بالتفاق، أل». وعنده لقوله: « أع ُة ف ِء مع الثلِث على الزياد بدعٌة، النأقا
علمائنا. بعُض ذكره كما واجبٌة وبدونأه

أمرام، أصل في الكلُم بقي لكن أر أّن على يدّل الحديث هذا فإّن ال ِليتا غيُر ا
ّدعى أء أن واجب. والم أسه السإتنجا سإنة. أو واجب نأف

ِليتار قال: إّن من قوُل وأّما ُع ا أرٌج يكن لم فإذا الواحدة، على يق ترك في ح
ِر ِليتا هذا على المنفّي فإّن نأظر، السإتنجاء: ففيه ترِك في حرٌج يكن لم ا

ّنأما التقدير ِليتاُر هو إ أجى، ممن ا أتن ُق ل وذلك اسإ ّق ٍر بنفي إل يتح أق هو إيتا فو
ْفي فإّن الواحدة، أن ِة ب ُء، أينتفي الواحد ُق فل السإتنجا ُد ِر نأفُي أيص ِليتا ِد مع ا وجو

أيدخُل ذكره، ما كّل إلى النفي بصرِف إل الدليُل أيتّم فل السإتنجاء، أصُل فيه ف
ِء ُد السإتنجا ِليتار ومجّر أل أمْن والمعنى فيه، ا أع ُته ما ف ّله قل أن، فقد ك ل ومْن أأحس

حرج. فل

ٍم)ِ لنأه (ل ْظ أع ْوٍث)ِ لنأه الّزجاج وكذا أيجرُح ب أر ِلما (و «البخاري» من في أنأِجس. و
ْدء هريرة أبي حديث أب ْلق في:  له: قال وسإلم عليه الله صلى النبّي أّن الخ

ِغني ًا «اب ِفْض أحجار أتن ٍم تأتني ول بها، أسإ ْظ أع ْوثة»، ول ب أر ِم باُل قلُت: ما ب العظا
ِم ِمن قال: «هما والروثة؟ ِليٌب الِجّن». فيه طأعا ِعظاُم أي تغ الجّن، طأعاُم ال
ألُف والّروثُة ّبهم، ع ُلق سإبحانأه الله فإّن دوا اللحم، من فيه كان ما العظم في أيخ

الروثة.  في وكذا
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ًا: «ل الترمذي روى وقد ْنُجوا مرفوع أت أس ّنأه بالعظام، ول بالّروِث ت ُد فإ ِنأكم زا إخوا
أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جابر: نأهى عن مسلم الِجّن». وروى من

أح ٍم ُيتمّس ْعر. وروى أو بعظ أم مسعود: لّما ابن عن داود أبو أب ِد ُد أق ْف على الِجّن أو
أه الله رسإول قالوا: يا وسإلم عليه الله صلى النبي ْنأ أتك ِإ أي أن ُأّم ٍم تستنج ْظ أع أو ِب
ٍة ْوث أممة، أو أر أل تعالى الله فإّن ُح أع ًا، فيها لنا ج ذلك. عن الله رسإوُل فنهانأا ِرزق

أل الِجّن قال: سإألت أنأه عنه الطحاوي وروى ـ وسإلم عليه الله صلى الله رسإو
ِر في أخ ٍة آ ُهم ليل أي ِق ّكة ِشعاِب بعِض في أل أد، ـ أم الله صلى الله رسإوُل فقال الزا

ُكّل وسإلم عليه ٍم « ُع عظ ِديكم في أيق أر قد أي ِك ِه اسْإُم ُذ ّل أفُر عليه ال يكون ما أو
ًا، ْعُر ألْحم أب ًا وال ألف ّبكم»، أع ذلك فعند علينا، ُينّجسونأه آدم بني فقالوا: إّن لدوا

ْوِث أتستنجوا قال: «ل أر ٍة ب ّب ْظم، ول دا أع ُد إنأه ب ِنأكم زا الِجّن». إخوا
ِم ُحكُم ُيعلم وبه ًا فيه أّن مع وبهائمهم، الناِس مطعو ضرورة، بل وإضاعًة إسإراف

ًا فيكون ّي عنهما. منه
أيِميٍن)ِ أي رسإول قال: قال قتادة أبي الستة» عن «الكتب في لما أيميٍن ول (و

ُدكم بال «إذا وسإلم عليه الله صلى الله أره أيمّس فل أح أك أل أأتى وإذا بيمينه، ذ الخ
أيِمينه، أيتمّسْح فل أب وإذا ب ِر ًا أيشرب فل أش أفس ًا». أي أنأ أفسيِن أيشرُب بل واحد أن ب
أفْصل. ومعنى ِمن ثلٍث أو أيِمينه أيستنِج أيتمّسْح» ل قوله: «ل ال البوِل في ب

أينبغي والغائط، أذ أن أف أر يأخ أك بيمينه، الحج ُيمس أر و أك أك بيساره، الذ ُيحّر أر و أك الذ
ُد عائشة: كانأت عن داود أبو الحجر. وروى دون عليه الله صلى الله رسإوِل أي

ُيمنى وسإلم ِره، ال ُهو ُده وكانأت ِلط ُيسرى أي ِئه ال عن أذى. وُروي ِمن كان وما ِلخل
ُوه.  حفصة نأح

ُله)ِ أي (ثم أد المحّل غسُل أغْس ِو تنظيِفه بع أدٌب)ِ أي الحجر بنح ِلما مستحّب (أ
ُقباء أهِل في اليُة هذه قال: نأزلْت عباس ابن «مسنده»: عن في البّزار روى
أن رجاٌل {فيه ّبو ّهروا أن ُيِح أتط ّلُه أي ّهرين}. أي ُيِحّب وال ِلغين المتط في المبا

ِة ُع فقالوا: إنأا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فسألهم والنظافة، الطهار ِب ْت ُنأ
أة أء. فهذا الحجار اختصاِصهم. وْجُه الما

ّنٌة وقيل: هو في شيبة أبي «سإننه» وابن في البيهقي روى ِلما زمانأنا في سُإ
ّنفه» عن أمْن عنه الله رضي طأالب أبي بن علي «مص ألكم كان قال:  كانأوا قب

أعُرون ْب ًا، أي ْعر ِلطون وأنأتم أب ْث ًا، أت ْلط ُعوا أث أة فأتب أء. الحجار الما
أغْسُل ثم أده ال ِة من أفضُل وح ِر التنقي أج ِوه، بالح ِة ونأح ِلما بالكلية، النجاسإة ِلزال و

ْدُخُل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: كان أنأس «الصحيحين» عن في أي
أء ِوي وغلٌم أنأا ـ فأحِمُل الخل ًة ـ أنأْح ٍء من إداو ًة، ما أنز أع أيستنجي و بالماء. وفي ف
صلى الله رسإول قال: كان عنه الله رضي هريرة أبي داود»: عن أبي «سإنن

أء أأتى إذا وسإلم عليه الله ٍء أأتيته الخل ٍر في بما ْو أوة، أو أت ْك أجى، ِر ْن أت أح ثم فاسإ أس م
ُه أد ِه ثم الرض، على ي ٍء آتي أر بإنأا أخ فيتوّضأ. آ

ِته على يدّل ومما ِة والسلم الصلة عليه مواظب ِب ّنًة، لكونأه الموج ابن رواه ما سُإ
أل رأيُت قالت: ما عائشة عن ماجه أج وسإلم عليه الله صلى الله رسإو من خر
ًء. مّس إل قّط غائٍط ما
أز (وإن أو أج جا أر ٍم)ِ أي ِمن أكثُر المخ أر» بالنصب، النجاسإة. وُروي من دره أث «أك

أز أي أو أدُث جا أح أل المذكوُر ال أدِث ذلك كوِن حا ِز الح ِو أر المجا أو درهم، من أكث
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ًة أز أر مجاو ِوز، أغْسُل (فواجٌب)ِ أي درهم من أكث أرِج على ما لّن المجا أمْخ ّنأما ال إ
ُتفي ِر منه اك أة ول للضرورة، الغسل بغي ِوز.  في ضرور المجا

ُة أز إن «الكنز»: ويجُب وعبار أو أجُس جا ّن أج، ال أر أبُر المخ أت ُيع ْدُر و أق ُع ال أء المانأ ورا
أز لو السإتنجاء. أّما موضِع أو أج جا ْدُر المخر وأبي حنيفة أبي فعند الدرهم ق

ُله، يجُب يوسإف: ل ُلُه محمد: يجُب وعند أغْس ًء قّل، ولو أغْس أج أّن على بنا أر المخ
ِهر ِطأِن محمد، قوُل وهو كالظا ُلهما. وهو وكالبا قو
ُله أيغِس ِده ِمن الصابع)ِ أي ببطوِن (ف أرى، ي ُيس ّدُر ول ال ُله ُيق ٍد، أغْس أد لّن بع
ّية، النجاسإة ِئ أدّل أمْر ِتها على وي ِتها، ذهاُب إزال أمس أ ّدُر أنأه إل ُمل ِة لقطِع ُيق الوسإوسإ
أد بالثلث، ْبع. (بع آلٌة. اليد)ِ لنأها أغْسِل وقيل: بالّس

أحّب ُيست ُء و ُنٍح، البوِل من السإتبرا أنْح ٍر. ول مْسِح أو مشٍي، أو بت أك ُغ ذ ِل لنأه فيه، ُيبا
ِرُث أة ُيو أة الوسإوسإ عليه الله صلى عنه هريرة أبي عن ورد فقد للشبهة، الموجب
في الحاكم منه». رواه القبر عذاب عاّمة فإّن البول، من «اسإتنزهوا وسإلم

صلى عنه عباس ابن له. وعن «سإننه» واللفظ في «مستدركه» والدارقطني
الحاكم منه». رواه فتنّزهوا البول، من القبر عذاب عاّمة «إّن وسإلم عليه الله

والطبرانأي. والدارقطني

ًا أجه (ُمْرِخي أر ٍة)ِ أي أمْخ ًء بمبالغ ِة إرخا أل إل المبالغة بصف أيغِسُل (ثّم الصوم حا
أد)ِ أي ًا الي ًا ثانأي ِريهة، للرائحة دفع أك أسحها ولو ال ٍد أو بتراٍب أم ألها ثم رما أس فهو غ
أفضل.

أه)ِ أي ِر ُك أة (و ِة (اسإتقباُل تحريم كراه ّد: مكاُن في واسإتدباُرها الِقبل ِء)ِ بالم الخل
ّوِط والبول. التغ

ُه وأحمد: ل والشافعي مالك وقال أر والحاكم داود أبو روى ِلم البناء في ذلك ُيك
أن قال: رأيُت مروان عن البخاري، أشْرِط وقال: على أمر اب أخ ُع أته أنأا ألس راحل أج و

أي قد الرحمن عبد أبا فقلُت: يا إليها، أيبوُل ِه أي قال: إنأما هذا؟ عن ُنأ ذلك عن ُنأه
أضاء، في أف ِة وبين بينك كان فإذا ال ُترك شيء الِقبل بأس.  فل أيس

الله رسإول قال: قال النأصاري أيوب أبي الستة»: عن «الكتب في ما ولنا
ُتم «إذا وسإلم عليه الله صلى أط أتي ِبلوا فل الغائ ِبروها، ول الِقبلة، تستق تستد
الغرب. ول أو الشرِق جانأِب إلى غّربوا». والمعنى: توّجهوا أو شّرقوا ولكُن
ّبْر. قال والقمر، الشمِس اسإتقباِل جواُز منه أيلزُم ِدْمنا أبو فتد أق أف أم أيوب:  الشا

أض فوجدنأا أيْت قد مراحي أو ُبن ِرُف الكعبة، نأح ْنح أن وجّل. عّز الله ونأستغفُر عنها ف
أره ل حنيفة أبي وعن أمر ابن عن الترمذي روى ِلما السإتدباُر ُيك قال: ارتقيُت ُع
ِر على أل فرأيُت لنا بيٍت ظه أل وسإلم عليه الله صلى الله رسإو ِب ِم مستق الشا

أر ِب أق «الشيخين» عنه: ارتقيُت رواية الكعبة. وفي مستد لبعِض حفصة بيِت فو
أل فرأيُت حاجتي، أته أيقضي وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أر حاج ِب ِة مستد الِقبل
أل ِب الشام. مستق

أتمُل ُيح ٍر يكون أن قلنا:  ُعذ ٍة ل أث بدليِل الّسباطأة، حديث في كما وضرور أحادي
أر ُله منها ُأخ ّنأما الصلة عليه قو ِد مثُل لكم أنأا والسلم: «إ ِه الوال ّلُمكم، لولد ُأع

ّدارمي. ماجه ابن تستدبروها». رواه ول الِقبلة، تستقبلوا فل الغائط أتيتم إذا وال
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أدْت ولو ُة أأقع أدها المرأ أو للبوِل ول ّد ولو ُيكره، القبلة نأح ّلٌف أم أله مك أو ِرْج ِة نأح الِقبل
أو أو ٍه كتِب نأح أره، فق أعلم. تعالى والله ُيك

ُه ومما أر ًا ُيك ّلُم أيض ِرباِن الرجلِن أيْخُرُج والسلم: «ل الصلة عليه لقوله التك أيض
ّدثان، عورتيهما عن كاشفيِن الغائط ُقُت الله فإّن يتح أبو ذلك». رواه على أيْم

أوى أر ًا داود. و أمّر ابن عن أيض أمر:  وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على رجٌل ُع
أم يبوُل وهو ّل ّد فلم عليه فس عليه. أيُر

ُه ومما أر ِر الشمِس اسإتقباُل ُيك ًا والقم عليه، أيلعناِن أنأهما ورد وقد لهما، احترام
أخل». وكذا في كذا أمد أبه لئل الريِح مهّب اسإتقباُل «ال ِله، أرشاُش ُيِصي وكذا بو

ّلي أمِع الطريِق، في التخ أت الناس، ومجت ٍر وتح أظّل شج ِله به، ُيست الله صلى لقو
ُقوا وسإلم عليه ّت ْين، «ا أن قال: «الذي الله؟ رسإول يا اللِعناِن قالوا: وما اللِّعي

ّلى أخ ّلهم». رواه في أو الناِس طأريِق في أيت ِله ِظ الصلة عليه مسلم. وقو
ُقوا ّت أن والسلم: «ا أز الملِع أرا أب أة: ال ِرد، في الثلث ِة الموا والظّل». الطريق، وقارع

ماجه. وابن داود أبو رواه
ِة، الداِب: تقديُم ومن أش هذه والصلم: «إّن الصلة عليه لقوله السإتعاذ الُحُشو

ٌة، أضر أت ُدكم جاء فإذا ُمح أء أح ُذ الخل ُقل: أعو ِه فلي ّل ُبِث من بال والخبائث». الُخ
أل إذا والسلم الصلة عليه ماجه. «كان وابن داود أبو رواه أخ أء أد ُلها». الخل يقو

عليه. متفق
أرى الّرْجِل ومنها: تقديُم ُيس أنى فيه، الدخوِل في ال ُيم ًا منه الخروِج في وال تكريم

ًا لها باليد. لها اعتبار
أد يقول ومنها: أن ُد خروِجه بع ِه منه: «الحم ّل أي أأذهب الذي ل أذى عن أل ا

داود وأبو هو وروى وسإلم عليه الله صلى عنه ماجه ابن رواه وعافانأي». هكذا
أنأك». وفي ُغفرا ٍة: كان والترمذي: « ُد رواي أب الذي لله يقوُل: «الحم ما عني أأذه

أأبقى يؤذيني، ينفعني». ما علّي و
أد ومنها: أْن ِع أبراز، في ُيب أز أراد إذا كان والسلم الصلة عليه لنأه ال أبرا انأطلق ال

أحد. أيراه ل حتى
ّيٍن، مكاٍن في يبول ومنها: أن ٍم ذات أراد والسلم الصلة عليه لنأه ل يبول أن أيو

أل جدار أصل في ومشى فأتى ُدكم أراد قال: «إذا ثم فبا أل أن أح ْد يبو أت أيْر فل
ِله ًا». لبو موضع

أع ل ومنها: أن أبه أيرف ًا، ثو ل حاجًة أراد إذا كان والسلم الصلة عليه «لنأه قائم
ُع أف أبه أير أو حتى ثو ُنأ الرض».  من أيد

أل ل ومنها: أن ِره، موضِع في يبو ْه ألّن والسلم: «ل الصلة عليه لقوله ُطأ ُبو أي
ُدكم أحّمه في أح أت أل ثم ُمْس أتِس منه». الوسإواِس عاّمة فإّن فيه، يتوّضأ أو فيه أيغ

أل ل ومنها: أن أل أن وسإلم عليه الله صلى النبّي أنأهى ُجْحر، في يبو ُجْحر. في ُيبا
الِجّن. مساكُن داود. وقيل: لنأه أبو رواها

أح ومنها: أْن أض ْن أجه أي والسلم: الصلة عليه عنه حارثة بن زيد لقوِل بالماء، أفْر
أل «إّن أل أتاه جبرائي ّو أي ما أ ّلُمه إليه ُأوح أغَ فلّما والصلة، الوضوء ُيع أر من ف

ِء أذ الوضو ِء من أغْرفًة أخ أضح الما أن أجه». رواه بها ف والدارقطني. أحمد أفْر
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أل ل ومنها: أن ًا، يبو أمر: رآنأي لقول قائم أبوُل وأنأا وسإلم عليه الله صلى النبّي ُع
ًا أمُر فقال: «يا قائم ُبْل ل ُع ًا». قال: فما أت ًا ُبلُت قائم ُد. رواه قائم ْع الترمذي أب
ُله ماجه. وأّما وابن ِة في والسلم الصلة عليه بو ًا الّسباطأ ٍر، كان فقد قائم ْذ ُع ل
أمْن الله رضي عائشة لقوِل أثكم عنها:  ّد كان وسإلم عليه الله صلى النبي أّن ح
ًا يبوُل ُقوه. رواه فل قائم ّد ّنسائي. والترمذي أحمد ُتص وال
أطه وقد أب ًا العلماء بعُض ض ًا ضبط ّيد ُء فقال: يجوُز أج ٍد بكّل السإتنجا ٍر جام طأاه
أق أن ِر، أقلٍع ُم ِر للث ٍذ، غي ٍة بذي ليس مؤ أرٍف، ول ُحرم ُق ول أسإ ّل ّق به أيتع للغير. ح

انأتهى.
ُد ُيستفا ِة بعُض به أصّرح كما منه و ُه والشافعية: أنأه الحنفي أر ُء ُيك بالورِق السإتنجا
أز المجّرد، ّو ِطق ِعلُم فيه كان إذا به وُج ِذكُر الله ِذكُر فيه يكن لم إذا المن و
ِله، ْعُر وكذا رسإو ِرهما. عن الخالي المذموُم الّش ذك

ٍة أو بذهٍب يجوُز ول ِوهما فّض ِة ونأح ٍر بثوِب المال. ول ِلضاع ِره حري فيه لما وغي
ِلسإراف، من ٍء في ول ا ألهما فإّن فّضة، أو ذهٍب من ِوعا ًا.  حرام اسإتعما مطلق

أر وقد هذا، أك ّية ابُن ذ ِط ِر قوله تفسير في أع ُظ أين ْل ِلنأساُن تعالى: {ف طأعاِمه} إلى ا
أب أه أبّي ذ أسُن، عباس، وابُن كعب، بُن ُأ ٌد والح أد: إلى أّن إلى وغيُرهم ومجاه المرا

ِه ًا، صار إذا طأعاِم أأّمل أرجيع ّدنأيا عاقبُة تصيُر حيث ليت ِتها؟ ال ّذا ّي وعلى ول ٍء أ شي
ُلها أيتفانأى أمر: إّن ابن عن ُروي ما نأظيُر وهذا حالتها؟ في أه ِلنأسان ُع إذا ا
أدث ًا فإّن أأح ألك ُذ أم ِته يأخ أد بناصي ّد فراِغه، عن أيُر أره أف ِه إلى بص ًا أنأْجو ّقف أو له ُم

ًا، أعّجب ُع وُم ْلب له كان أمْن ذلك فينف أقى أو أق أع أأل شهيد. وهو السم
والمآب. المرجع وإليه بالصواب، أعلُم تعالى والله

ِة كتاب أ الّصل
ُنأوب، وماحيُة الطاعات، وأسإاُس العبادات، أّم وهي ّذ أيُة ال ِه أنأا أم و ّد السيئات. وق
أتاح لكونأها شرائطها، من هي التي الطهارة كتاب عليها ْف أباح الّصلة، ِم وِمْص

المهمات. من الكثيرة الصلة. ومسائلها
أصّل قوله ومنه اللغة: الدعاء، في هي ثّم ِهم تعالى: {و ْي أل أك إّن أع أت أكٌن أصل أسإ

ُهْم}. وقوله ّلت الصلة عليه أل أي الملئكة». وقوله: «إذا عليكم السلم: «وص ُدِع
ٍم إلى أحدكم ُيِجْب، طأعا ًا كان فإن فل ِطر ْف ُكل، ُم ًا كان وإن فليأ أصّل»، صائم ُي ْل ف

ُع ْد أي ْل أف والبركة. بالخير لصاحبه أي: 
المعدودة. والركان الشرائط من المعهودة المعلومة الشرع: الفعال وفي
أراج ليلة الخمس الصلوات فرض وكان ْع عشرة لسبع السبت وهي: ليلة ـ الِم
ألْت ًا عشر بثمانأية الهجرة قبل رمضان من أخ السماء. ومن إلى مكة من ـ شهر
أرى أراج أّن أي ْع ٍة في السإراء مع وأنأه المقدس، بيت من الِم ٍة، ليل فليلُة واحد

أزم وبه الول، ربيع شهر من عشرة لسبع بسنة الهجرة قبل السإراء النووي أج
ربيع شهر من عشرة لثنتي الصحيح. أو الثير: إنأه ابن قال مسلم»، «شرح في

أسب على الول المشهور.  هو هذا اختلفهم، أح

ِري: أن وعن ْه أض السإراء، الّز أفْر بخمس البعث بعد كان الخمس، الصلوات و
أير سإنين. وفي أجب. وكانأت في كان «الروضة» للنووي: أنأه سِإ قبل الصلة أر
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تعالى: غروبها. قال قبل وصلة الشمس، طألوع قبل صلتين: صلة السإراء
ّبْح أسإ ِد {و أحْم أك ِب ّب أعِشّي أر ْل ِر}. أبا أكا ْب ِل وا

ّقتة العبادة ثم أو ّقتة وغير كالصلة، نأوعان: ُم أو تعالى: {إّن قال كالزكاة، ُم
أة أنأْت الّصل ألى أكا أن أع ِني ْؤِم ًا الُم أتاب ًا} أي ِك ُقوت ْو ًا أم ًا. فرض ّقت أو ُم
ْقُت أو ْبِح)ِ أي ( أف ل لنأه به، وبدأ صلته، الّص ّوله في ِخل أول لنأه أو وآخره، أأ
ًا كان لنأه أو الّشْرعي، النهار في الله رحمه محمد قبل. وبدأ من مفروض

به. بدأ الوقات بيان في جبرائيل لن الظهر، «الصل» بوقت
أن ِر (ِم أفْج ِرِض)ِ أي ال أت ْع ًا، (في الذاهب الُم أعْرض ْفِق)ِ  ُل أسّمى ا ُي ًا. واحترز و صادق

ِطيل الفجر عن به أت ُأ الذي الُمْس أد ْب أنأِب أي أذ ُبه ثم الذئب، ك ُق ْع أسّمى ولهذا الظلم، أي ُي
ًا، ّنكم والسلم: «ل الصلة عليه ولقوله كاذب أع أن ول بلل أذان أسإحوركم من أيْم
ِطيِل، الفجر أت ِطير الفجر ولكن الُمْس أت ُفِق». هكذا في الُمْس ُل الترمذي، في ا
أ وفي أغّرنأكم «الصحيحين»: «ل ِطيل، الفجر ول بلل أذان ُي أت الفجر إنأما الُمْس

ِطير أت ُفق». وروى في الُمْس الله رسإول بلل: أن «سإننه» عن في داود أبو ال
ّذن له: «ل قال وسإلم عليه الله صلى أؤ ِبين حتى ُت أت ّد الفجر»، لك يْس ُه. وم أد أي

داود. أبو عنه وسإكت

ُلوِع)ِ أي (إلى منه الوقت يمتد ثم ّط ًا، الشمس طألوع إلى ال ولقوله إجماع
ّبْح أس أف ِد تعالى: { أحْم أك ِب ّب أل أر ْب ُلوِع أق عليه أنأه مسلم في ولما الّشْمِس}، ُطأ

ُلع لم الفجر: ما صلة قال: «وقت والسلم الصلة ْط ّول، الشمس أقْرُن أي ال
العصر، أيْحُضر لم ما السماء، بطن عن الشمس زالت الظهر: إذا صلة ووقت
أفّر لم العصر: ما صلة ووقت ُقط الشمس أتْص أيْس صلة ووقت الول، قرنأها و

ُقط لم ما الشمس، غابت المغرب: إذا إلى العشاء صلة ووقت الشفق، أيْس
الليل». نأصف
الرجل ظل وكان الشمس، زالت إذا الظهر لمسلم: «وقت أخرى رواية وفي

أفّر لم ما العصر العصر. ووقت أيْحُضر لم ما كطوله صلة ووقت الشمس، أتْص
ِغِب لم ما المغرب الوسإط، الليل نأصف إلى العشاء صلة ووقت الشفق، أي

ُلع لم ما الفجر، طألوع من الصبح صلة ووقت ْط طألعت فإذا الشمس، أت
ُلع فإنأها الصلة، عن فأْمِسك الشمس ْط الشيطان». قرنأي بين أت

أما ِل أحاوي، داود، أبو روى و ّط وقال: والحاكم صحيٌح، وقال: حسٌن والترمذي وال
وسإلم عليه الله صلى النبي عنهما: أن الله رضي عباس ابن عن السإناد، صحيُح

ِني ّلى مرتين، البيت عند جبرائيل قال: «أّم كان حين الولى في الظهر فص
ُء أفي أراك، مثل ال ّلى ثم الّش ّله، مثل شيء كل كان حين العصر ص ّلى ثم ظ ص

أبِت حين المغرب أج أطْت أي ـ الشمس أو أق ّلى ثم الصائم، وأفطر ـ أسإ أشاء ص ِع ال
ُق، غاب حين أف ّلى ثم الّش أزغَ حين الفجر ص ألع أي ـ الفجر أب أحُرم ـ أطأ الطعام و
ّلى على ٍء ظّل كان حين الظهر الثانأية المرة الصائم. وص لوقت مثله (كل)ِ شي

ّلى ثم بالمس، العصر ْيه، شيء كل ظّل كان حين العصر ص أل ْث ّلى ثم ِم ص
ّول، لوقته المغرب ّلى ثم ال ُلث ذهب حين الخرة العشاء ص ّلى ثم الليل، ُث ص

أرِت حين الفجر أف فقال: هذا جبرائيل، إلّي التفت ثم ـ أضاءت أي ـ الرض أأسْإ
ِلك، من النأبياء وقت ْب الوقتين».  هذين بين فيما والوقت أق
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ْهُر)ِ أي ّظ أن صلته وقت (وال أواِل)ِ أي (ِم السماء، وسإط عن الشمس زوال الّز
ًأ ِء مبد أد ْب أم ُلوغَِ (إلى)ِ  ُب ٍء كل ُظّل ( ِه)ِ أي أشْي ْي أل ْث مستوي مكان على قائم ِم

أوى السطح ِء (سِإ أواِل)ِ وهو أفْي أت للشياء يكون الذي الظّل الّز أوال وق أز
الشمس.

ٍة)ِ رواها (وفي أواي ٍء كل ظّل بلوغَ حنيفة: إلى أبي عن الحسن ِر ْثله)ِ شي (ِم
أفر، ومحمد يوسإف وأبي والشافعي مالك قول وهي الزوال، فيء سإوى وهو وُز

كذلك، ـ المغرب غير ـ وآخره بفعله صلة كل وقت أول جبرائيل لبيان الظهر
بين و: «ما عباس، ابن رواية الوقتين» في هذين بين فيما قوله: «الوقت ثم

ّله» في وقٌت هذين جابر. رواية ك

الظل زاد إذا فقلت: أوله العصر، وقت في حنيفة أبا يوسإف: خالفُت أبي وعن
ًا قامة، على ٍة ذكرنأا. وفي ما إلى إشارة وهو جاءت، التي الثار على اعتماد رواي
ًد رواها شيء كل ظل صار الطحاوي: إذا واختاره حنيفة، أبي عن عمرو، بن أسإ
ْدُخل ول الظهر، وقت خرج مثله، ْيه. شيء كل ظل يصير حتى العصر وقت أي أل ْث ِم

وجابر عباس، ابن رواه ما على وسإلم عليه الله صلى للنبي جبرائيل لهم: إمامة
سإعيد وأبو أحْزم، بن وعمرو هريرة، وأبو النأصاري، مسعود وأبو الله، عبد بن

ِري، ْد عنهم. الله رضي عمر وابن مالك، بن وأنأس الُخ
ّدم.  فقد عباس، ابن حديث فأّما تق

وسإلم عليه الله صلى النبي إلى السلم عليه جبرائيل فقال: جاء جابر، وأّما
ألِت حين ُقْم الشمس، أما ثم الشمس، مالت حين الظهر فصّل محمد يا فقال: 

أث أك أله، الّرُجِل فيء كان إذا حتى أم ُقْم للعصر، جاءه مث أصّل محمد يا فقال:  أف
أث ثم العصر، أك ُقْم جاءه، ثم الشمس، غابت حتى أم أصّل فقال:  المغرب، أف
أث ثم سإواء، الشمس غابت حين فصلّها أك ُق، غاب حتى أم أف فقال: جاءه، ثم الّش

أصّل ُقْم أع حين جاءه ثم فصلّها، فقام العشاء، ف أط ُقْم بالصبح، الفجر أسإ فقال: 
أصّل محمد يا أله، الّرُجل فيء كان حين جاء ثم الصبح، ف ُقْم مث محمد يا فقال: 

أصّل، ّلى أف ِه، الرجل فيء كان حين جاءه ثم الظهر، فص ْي أل ْث ُقْم ِم محمد يا فقال: 
أصّل، ّلى أف أر، فص ًا الشمس غابت حين المغرب جاءه ثم العص ًا وقت أيْزل لم واحد

ُقْم عنه، ّلى أصّل، محمد يا فقال:  أب حين للعشاء جاءه ثم المغرب، فص أه ْلُث أذ ُث
ُقْم الليل، أصّل، محمد يا فقال:  ّلى أف أر حين للصبح جاءه ثم العشاء، فص أف أأسْإ

ًا، ُقْم جد أصّل، محمد يا فقال:  ّلى أف وقٌت هذين بين قال: «ما ثم الصبح، فص
أل بن محمد الترمذي: قال كله». قال جابر ـ: حديث البخاري يعني ـ إسإماعي

ٍء أصّح المواقيت. في شي
ًا فقال النأصاري، مسعود أبو وأّما ركعات عدد ذكر وزاد جابر، قول من نأحو

أيه بن إسإحاق الصلة. رواه ُهو نأحوه. «مسنده» والبيهقي في أرا
ْيرة، أبو وأّما أر جاء جبرائيل «هذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: قال ُه

ّلى دينكم، يعلمكم ْبح فص ألع حين الّص ّدم. ِمّما قريب ولفظه الفجر...»، أطأ تق
أحاوي رواه ّط ّنسائي. ال وال
ّلى جبرائيل فقال: «جاء أحْزم، بن عمرو وأّما وسإلم عليه الله صلى بالنبي فص

ّلى أر»، الشمس زالت حين بالناس وص ّدم. كما الظه تق
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أأّما زالت حين بمكة وسإلم عليه الله صلى النبي أتى جبرائيل فقال: إن أنأس، و
ّذن أن فأمره الشمس، أؤ أضت حين بالصلة للناس ُي ِر جبرائيل فقام عليهم، ُف

عليه الله صلى الله رسإول خلف الناس وقام وسإلم عليه الله صلى النبي أمام
ّلى وسإلم أهُر ل ركعات أربع قال: فص أتّم بقراءة، فيها أيْج ْأ الله برسإول الناُس أف
أتّم وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول وسإلم عليه الله صلى ْأ عليه بجبرائيل أي

أذكر أف أليي في والجهر والعصر، الظهر في الجهر عدم السلم.  ْو المغرب ُأ
ْيِن. رواه الثالثة في وعدمه الفجر، وفي والعشاء، أي أر ُلْخ ِني وا ْط ُق أر ّدا ًا، ال أند ُمْس

الصح. وهو مرسإلً، داود وأبو
قال: وسإلم عليه الله صلى النبي «الصحيحين»: أن في ما حنيفة ولبي

ُلكم أث أم ًا، اسإتأجر رجٍل كمثل الكتابين أهل ومثل « أمل فقال: من أِجير ْع من لي أي
أوة ْد أراٍط على النهار نأصف إلى ُغ من لي يعمل قال: من ثم اليهود، فعملِت ِقي
قال: من ثم النصارى، فعملت قيراط؟ على العصر صلة إلى النهار نأصف
هم. فغضبت فأنأتم قيراطأين، على الشمس غروب إلى العصر من لي يعمل
من ظلمتكم عطاء. قال: هل وأقل عملً، أكثر وقالوا: كنا والنصارى، اليهود
ًا؟ أجركم ِطيه فضلي قالوا: ل. قال: فذلك شيئ ْع أنأه المعلوم أشاء». ومن من ُأ

ّ عملً، أكثر النصارى يكون ل شيء كل ظل صيرورة من العصر وقت كان إذا إل
ْيه. أل ْث ِم

صيرورة وقت من أكثر مثله شيء كل ظل صيرورة إلى الزوال قيل: من فإن
ّقق النهار، آخر إلى مثله شيء كل ظل ً أكثر النصارى كون فيتح هذا على عمل

أب ُأِجي ّ يعرفه ل الوقتين هذين بين التفاوت بأن التقدير.  والمراد الُحّساب، إل
ُوٌت الحديث من أفا ينقضي ل الثار تعارضت المة. وإذا من أحد لكِل يظهر أت

أبو القولين. قال على (الثانأي)ِ بالشك يدخل ول ينقضي أو بالشك، الوقت
أنا الذي النص لكن حسٌن، اسإتدلٌل يوسإف: هذا ْي أو هذا.  فوق أر

أز بأن الزوال «المحيط»: ومعرفة وفي أر ْغ ٍة أرٍض في مستويٌة خشبٌة ُت مستوي
ُقص الظل دام فما الزوال، قبل ْن أهر لم فإذا الشمس، أتُزل لم أي ْظ ول زيادة له أي

زالت فقد الزيادة، في الظل أخذ فإذا ـ السإتواء أي ـ الظهيرة وقت فهو نأقص،
ًا، الزيادة رأس على فُخّط الشمس، فيء العود إلى الخط من فيكون خط

أوال، ْين الخط من الظل صار فإذا الّز أل ْث ً أو ِم ْثل وقت فهو الخلف، على ِم
المغرب، إلى أيْخُرج مالك: ل الظهر. وعند الجمعة: وقت ووقت (العصر)ِ. هذا،

أوال. قبل الحنابلة: يجوز وعند الّز

ِر)ِ أي أعْص ْنُه)ِ أي العصر صلة ووقت (وال الروايتين على الظهر وقت آخر من (ِم
ُغُروِب)ِ أي (إلى ُبوبة ال ْي الصفرار، زياد: إلى بن الحسن كلها. وقال الشمس أغ
أما أوى ِل وسإلم عليه الله صلى النبي عمر: أن بن الله عبد حديث من مسلم أر

أفّر لم ما العصر قال: «وقت الشمس». أتْص
ُتب في ولنا: ما ُك ْيرة: أن أبي حديث الستة» من «ال أر الله صلى الله رسإول ُه

ْغُرب أن قبل العصر من ركعة أدرك قال: «من وسإلم عليه فقد الشمس، أت
أب أدرك ُأِجي وقت على محموٌل عمر: بأنأه بن الله عبد حديث عن العصر». و

الختيار.
صلة هي الوسإطى أصحابنا: أن الثار» للطحاوي: مذهب «شرح وفي هذا،

أيت العلم، أهل أكثر قول الترمذي: وهو العصر. قال أطى، هذا على وسُإّم ُوسْإ
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ْيِن بين لنأها أت ّي ِر أها ْيِن. وروى وبين أنأ أت ّي ِل ْي عبد عن السإناد، وقال: صحيح الترمذي أل
الوسإطى: قال: «الصلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن مسعود بن الله

ُلّم»: أنأها في الشافعي نأُص وهو مالك، العصر» وعن صلة ْبح، «ا قول وهو الّص
أعاذ، عمر، ِرمة، وعطاء، وجابر، وُم ْك ِهد، وِع أجا كشف أنأس. «وفي بن والربيع وُم

ّطى أغ أياطأي: أن الوسإطى» للحافظ الصلة عن الُم ّدْم قولً. عشر سإبعة فيها ال
أصلً.  للختلف معنى فل الحديث، أصّح قلت: وإذا

أربع بقدر مثله شيء كل ظل صار إذا والعصر الظهر بين أشّرك مالك المام ثم
أيت لو حتى ركعات، ّل ًء كانأت الوقت، ذلك في يومين من والعصر الظهر ُص أدا

أما عنده، ّدم ِل الوقت. ذلك في يومين من والعصر الظهر جبرائيل إمامة من تق
التشريك. على يدّل وظاهرها

ّلى قلنا: معناه صلى قوله من روينا ما بدليل مثله من الظل أقُرب حين الظهر ص
لم ما السماء، بطن عن الشمس زالت إذا الظهر «ووقت وسإلم عليه الله

للصلة «إن وسإلم عليه الله صلى قوله من الترمذي في العصر». وما أيْحُضر
ً ًا، أول وقت يدخُل حين وآخرها الشمس، تزوُل حين الظهر وقت أول وإن وآخر

أتصفّر حين وقتها آخر وإن وقتها، يدخُل حين العصر صلة وقت وأول العصر،
ْغُرب حين المغرب وقت أول وإن الشمس، حين وقتها آخر وإن الشمس، أت

أب ِغي ُق، أي ِغيُب حين العشاء وقت أول وإن الّشف ُق». وكذا أي بين ما أشّرك الّشف
الشفق. مغيب قبل فيما أحدهما بقدر العشاءين

ِرِب)ِ أي ْغ أم ْنُه)ِ أي المغرب صلة وقت (وال أما الغروب، من (ِم داود، أبو روى ِل
ألمة عن صحيٌح، وقال: حسٌن والترمذي ْوع: أنأه بن أسإ أك وسإلم عليه الله صلى ال

ّلي كان أربت إذ المغرب يص ٌد. بالحجاب. وهو وتوارت الشمس أغ ممت

ِة (إلى أب ْي أفِق)ِ: وهو: البياض أغ ُقب الذي الّش ْع أرة أي وأحمد، حنيفة، أبي عند الُحْم
أزنأي، السفر في أحمد: أنأه وعن اللغة، وأهل الفقهاء من وطأائفة والُم
أضر وفي الُحْمرة، أح وقت والسلم: «وآخر الصلة عليه لقوله البياض، ال
ّد إذا المغرب وفيه: النأصاري، مسعود أبي حديث من داود الفق». أبو اسإو
ّلي ّد حين العشاء «ويص ٌي وهو الفق»، يسو أعاذ بكر، أبي عن مرو جبل، بن وُم
والوزاعي، العزيز عبد بن عمر قال وبه عباس، ابن عن ورواية وعائشة،
ألب.  واختاره ْع أث

ْطني روى ما وأما ُق أر ّدا قال: وسإلم عليه الله صلى النبي عمر: أن ابن عن ال
ُق ّنووي: ليس الصلة» فقال وجبت الشفق، غاب فإذا الُحْمرة، «الّشف بثابت، ال

«الموطأأ». في مالك عمر. ذكره ابن على موقوٌف رواه وما
ويصلي يتوّضأ ما مقدار المغرب وقت والشافعي: أن مالك عن رواية وفي هذا،

ٍد. وقٍت في يومين في المغرب في أّم جبرائيل لّن ركعات، خمس واح
وأهل الفقهاء، وجمهور وأحمد، والشافعي، ومالك، ومحمد، يوسإف، أبو وقال

أو ُه ُة)ِ وهو اللغة: ( أر ِه حنيفة أبي عن عمرو، بن أسإد رواية الُحْم ِب أما (و ِل أتى)ِ  ْف ُي
قال: «وقت وسإلم عليه الله صلى النبّي أن عمر ابن حديث من مسلم روى

ْوُر يسقط لم ما المغرب أران بالمثلثة الشفق». وهو أث أو أث أرته. المفتوحة:  ُحْم
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ًا وسُإّمي ُحْمرته، بقية وهو الشفق»، داود: «فور أبو ورواه لفورانأه فور
ُنأور بعضهم وصّحفه وسإطوعه، لكان الرواية، صّحت ولو بالنون، الشفق، فقال: 

ِذري حكاه وجه له ْن ْور «الحواشي». وقال في الُم أف ّطابي: « أخ الشفق»: ال
أرانأه. والحديث أو ٍر تقديره في والشافعي مالك على ُحّجة أف ْت أس ووضوء، ب

ركعات. وخمس وأذانأين،
ِني وروى ْط ُق أر ّدا قال: قال عنهما تعالى الله رضي عمر ابن «سإننه» عن في ال

أي قال لكن الُحْمرة»، «الّشفق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِو أهِقي: ُر ْي أب ال
أبادة عباس، وابن وعلي، عمر، عن هذا ُع ّداد الّصامت، بن و ْوس، بن وش وأبي أ

فيه وسإلم عليه الله صلى النبّي عن يصح ول اللسان، أهل إطأباق وعليه هريرة،
شيء. انأتهى.

أما القول، هذا إلى المام رجوع ُنأقل وقد الصحابة عامة حمل من عنده ثبت ِل
أمرة. واعلم على الّشفق ً حنيفة أبي قول أّن الُح أفر، وافقه أول أثر من لنأه ُز
أبل، بن وُمعاذ مالك، بن وأنأس الصديق، بكر أبي قول وهو النهار، وعائشة، أج
أبّي، ُأ ْير، وابن و أب رضي العزيز عبد بن ُعمر قال وبه عباس، ابن عن ورواية الُز

ْعلب المبّرد واختاره عنهم، تعالى الله أث جانأب في الحوط وهو اللغويان، و
العشاء. 

ِء)ِ أي أشا ِع ْنُه)ِ أي الخرة العشاء صلة وقت (وال ِر)ِ الّشفق غروب من (ِم ْت ِو (وال
ُه)ِ أي وقته أي أد ْع أب ِر (إلى العشاء بعد ( أفْج أما)ِ أي ال ويحتمل والوتر، للعشاء له

ًا يكون أن بعد أعني الظرف، ِوتر، عن خبر منه أعني ـ والمجرور الجار أن كما ال
ِوتر وقت ومحمد: أن يوسإف أبي قول المذكور فيكون العشاء، عن خبر ـ بعد ال

ِوتر يكون أن ويحتمل العشاء، وقت ًا ال ًا العشاء على معطوف في له مشارك
فيكون الحال، على النصب محل في ـ بعده أعني ـ الظرف ويكون الخبر،

ِوتر لن واحد، والعشاء الوتر وقت حنيفة: أن أبي قول المذكور عنده، فرض ال
تقديم امتنع وإنأما اجتمعا وأداء كقضاء لهما كان فرضين بين جمع إذا والوقت

ّكر عند العشاء على الوتر الترتيب. لوجوب التذ
ٍد ماجه وابن والترمذي، داود، أبو روى ولهما: ما بن أخارجة عن حسٍن بسن

أذافة الله فقال: «إّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا قال: خرج ُح
ّدكم أعم، ُحْمر من لكم خير هي بصلة أم ّن ِوتر، وهي ال بين فيما لكم فجعلها ال
صلة». زادكم الله الطحاوي: «إن رواية وفي الفجر»، طألوع إلى العشاء
أعاذ: سإمعت «المسند» عن في أحمد وروى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُم

ًة ربي يقول: «زادنأي الفجر».  طألوع إلى العشاء بين ما فوقتها الوتر، وهي صل

ّنف وقد أخاوي الدين علم الشيخ ص ِرىء، الس ْق ِبّي تلميذ الُم ِطأ ًأ الّشا فيه سإاق جز
ْهم ذو يرتاب قال: فل ثم الوتر، فرضية على دلت التي الحاديث أنأها هذا بعد أف

ْلِحقت العرابي حديث عن والجواب عليها، المحافظة في الخمس بالصلوات ُأ
ِوتر. وفي وجوب قبل كان فإنأه ظاهر، متأخرة أنأها إلى قوله: «زادكم» إشارة ال

على إياه وسإلم عليه الله صلى فعله عن الجواب الخمس. وأما الصلوات عن
ّلي كان عنه: أنأه الطحاوي روى فقد عمر، ابن وكذا الّراحلة، راحلته، على يص
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ُعُم ويوتر أيْز (الوتر)ِ، يفعل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن بالرض. و
ٍر على محمول أو ووجوبه، تأكده قبل كان ذلك يخالف ما عنه روي وما به عذ
ركوبه. في

ًا، العشاء قبل الوتر صلى فيمن تظهر الخلف وثمرة ّتبتين، صلهما أو نأاسإي أر ُم
لن وحدها، العشاء ُتعاد حنيفة أبي فعند الوتر، دون العشاء فساد ظهر ثم

ًا، الوتر ُيعاد وعندهما العذر، هذا بمثل يسقط الترتيب ٌع لنأه أيض أب فل للعشاء، أت
قبلها. يصح
أحاوي: وأن وفي هذا، ّط أريج ابن ال العشاء؟ صلة إفراط هريرة: «ما لبي قال ُج

ًا الصادق». وفيه الفجر قال: طألوع آخر أن الحاديث مجموع من يظهر أنأه أيض
موسإى، وأبي عباس، ابن حديث في أن وذلك الفجر، يطلع حين العشاء وقت

ْدري: «أنأه أبي حديث الليل». وفي ثلث إلى أّخرها وسإلم عليه الله صلى والُخ
عمر: «أنأه ابن حديث الليل». وفي انأتصف حتى أّخرها وأنأس: «أنأه هريرة
ّتى بها أعتم عائشة: «أنأه حديث وفي الليل»، ثلثا ذهب حتى أّخرها ذهب ح
الليل». عامة

أعري موسإى أبي إلى عمر كتاب ويؤيده لها، وقت كله الليل أن فثبت رضي الْش
أصّل تعالى الله أو ّي العشاء عنهما: « عباس: ابن ُتغفلها». وعن ول شئت الليل أ
ّوت «ل أف ِريط عن مسلم الخرى». وفي وقت يجيء حتى صلة ُت ْف أتادة: «والت أق
يدخل أن إلى الولى بقاء على يدل الخرى، وقت يدخل حتى صلة يؤّخر أن

آخر كون ذلك من الثانأي. وُخّص الفجر بطلوع الخرى ووقت الخرى، وقت
ّيدة الصريحة الصحيحة للحاديث الشمس، بطلوع الصبح صلة بالجماع. المؤ

ًا مطر أو بسفر وعشاء مغرب بين ول وعصر، ظهر بين عندنأا ُيْجمع ول إل زمانأ
ِلفة. وجمع عرفة في أد ًا، فيهما بينهما ومالك الشافعي وُمْز أما مطلق روى ِل

بين يجمع كان وسإلم عليه الله صلى النبي مسعود: أن ابن عن الطحاوي
أفيل، أبي السفر. وعن في الصلتين ّط أعاذ عن ال خرجوا أخبره: «أنأهم جبل بن ُم

الله صلى الله رسإول فكان تبوك، عام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع
بن الله عبد والعشاء». وعن والمغرب والعصر، الظهر بين يجمع وسإلم عليه

ّد إذا كان عمر: «أنأه الشفق، يغيب بعدما والعشاء المغرب بين جمع السيُر به أج
ّد إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ويقول: إن بينهما». جمع السير به أج

ًا، بينهما الجمع على المروي دللة ومنع التشريك، عدم في رويناه ما ولنا زمانأ
ً كان بل ّلى ما غيره إله ل مسعود: «والذي ابن لقول فعل صلى الله رسإول ص

أرفة، والعصر الظهر بين صلتين: جمع إل لوقتها إل قط صلة وسإلم عليه الله أع ب
أجْمع والعشاء المغرب وبين ٌق »، ِب ّتف ّد عمر ابن نأافع: «أن عليه. وقول م به ج

ِرب وأّخر العصر، أو للظهر إل ينزل لم روحة فراح السير به صرخ حتى المغ
أمت سإالم: الصلة، أص ُبوبة عند كان حتى عمر ابن أف بينهما فجمع نأزل، الّشفق غي

ّد إذا هكذا يصنع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وقال: رأيت السير». به أج
ّلى نأزل، الّشفق آخر كاد إذا رواية: «حتى وفي الشفق وغاب المغرب، فص

ّلى ّنا وقال: هكذا العشاء، فص إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع نأفعل ك
ّد السير». بنا أج
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أب أن قبل كانأت صلته بأّن صريحة الروايات فهذه أمل الّشفق، يغي ُتْح رواية ف
ًا منها، القرب على غيبوبته ّطفيل أبو قيل: روى بينهما. فإْن توفيق أعاذ عن ال ُم

تزيغ أن قبل ارتحل إذا كان تبوك غزوة في وسإلم عليه الله صلى جبل: «أنأه بن
أر الشمس، ًا. وإذا فيصليهما العصر، مع يجمعها حتى الظهر أّخ بعد ارتحل جميع

ْيغ ّلى الشمس، ز ًا، والعصر الظهر ص قبل ارتحل إذا سإار. وكان ثم جميع
عّجل المغرب، بعد ارتحل العشاء. وإذا مع يصليها حتى المغرب أّخر المغرب،

في داود: وليس أبو وغيره. قلنا: قال أحمد المغرب». رواه مع فصلّها العشاء
ّطفيل أبي الحاكم: حديث قائم. وقال حديث الوقت تقديم لم ولذا موضوع، ال
أحاوي يذكر ّط ّطفيل. وأما أبي عن الرواية هذه ال ِلفة، عرفة في الجمع ال أد والُمْز

به. غيره ُيلحق فل القياس، خلف على فثابت

المستحبة)ِ  (الوقات

أحّب أت ُيْس ِر (و أفْج ُة لل أء أدا أب ًا)ِ يقال: أسإفر ال قوله ومنه أضاء، إذا الصبح ُمْسِفر
ْبح أذا تعالى: {والّص أر}. وأسإفر ِإ أف السْإفار. قال وقت في صلها أي بالصلة، أأسْإ

أب ِوي: ويستح أحا ّط ُة ال أء أدا أب ًا، ال ّلس ًا، والختم ُمغ الشافعية. بعض واختاره ُمْسِفر
أما التعجيل أحمد: يستحب عن الروايات أقوى وهو والشافعي، مالك وقال في ِل

عليه الله صلى الله رسإول كان قالت: «إنأه عائشة حديث «الصحيحين» من
ّلي وسإلم أعات النساء فينصرُف الصبح، ليص ّف أل أت ِطأهّن، ُم أن ما بُمُرو ْف أر ْع من ُي

ألِس أغ أرض لكنه »، ال الله صلى الله رسإول رأيت مسعود: «ما ابن بقول معا
ّلى وسإلم عليه أجْمع، والعشاء المغرب صلتين: صلة إل لميقاتها إل صلة ص ب

ّلى ٍذ الفجر وص في لما الفجر، طألوع بعد كان أنأه مع ميقاتها»، قبل يومئ
ألس». ميقاتها مسلم: «قبل الفجر». وفي بزغَ حين البخاري: «والفجر أغ ب

ُعلم ّلس لنأه فيه، الداء اعتاد الذي ميقاتها قبل المراد أن ف ليمتد يومئذ بها غ
أرّجح الوقوف، وقت ُت يحمل أو منها، له أكشف الحال لن حكايتها، على روايته و

ِليس حكاية ْغ ًا، السْإفار قبل ما على الت أخرج المسجد. وقد تغليس على أو جد
أحاوي ّط أخعي إبراهيم عن صحيح بسند ال ّن رسإول أصحاب اجتمع قال: ما أنأه ال

ّتنوير، على اجتمعوا ما شيء على وسإلم عليه الله صلى الله يصح وقال: ول ال
يفعله. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان ما خلف على يجتمعوا أن

ِديج بن رافع عن الربعة السنن أصحاب روى ما ولنا الله رسإول قال: قال أخ
الترمذي: للجر». قال أعظم فإنأه بالفجر، «أسإفروا وسإلم عليه الله صلى
صحيٌح.  حسٌن

ّين بالفجر بالسإفار قيل: المراد فإن العيد: دقيق ابن قال بما أجيب طألوعه، أتب
ّبان»: ابن «صحيح في أما يبعده أو يأباه، المعنى هذا على الحمل أن وهو ِح

ّنسائي أخرجه للجر». وما أعظم فهو بالصبح أصبحتم «كلما صحيح: بسند ال
أبة، أبي ابن «مسانأيد في للجر». وما أعظم فإنأه بالفجر، أسإفرتم «ما ْي أش

ّور بلل داود»: «يا وأبي وإسإحاق، أر حتى الصبح بصلة أنأ نأبلهم مواقع القوُم يبص
ً الصلة، بجواز يحكم ل يتبين، لم ما السإفار». ولنأه من الجر إصابة عن فضل

للجر». أعظم بقوله: «فإنأه المفاد
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ْيُث الصلة يبتدىء أن فيه الفجر بداية يستحب الذي السإفار ثم أح ِب ُنُه ( ِك ِتيُل ُيْم أتْر
أن ِعي أب أيًة)ِ أي أْر مجموع في أنأه بالربعين المراد أن والظاهر الفاتحة، سإوى آ

ْولى منهما، واحدة كل في ل الركعتين، أل ِدر يقال: بحيث أن فا ْق الصلة على أي
ُثّم مسنونأة بقراءة ُة)ِ أي ( أد أعا قبل المستحبة بقراءتها الصلة إعادة ويمكنه ال
أر (إْن الشمس طألوع أه ُد أظ أسا ِه)ِ أي أف ِئ صلته. أجزاء آخر في ُوُضو

أحّب أت ُيْس ْأِخيُر (و ِر أت ْه ْيِف)ِ أي ُظ أراده الّص ْب عليه. متفق وهو الحر، شدة في إ
ِردوا الصلة عليه لقوله ْب ّدة فإّن بالظهر، والسلم: «أ جهنم» فيح من الحّر ِش
والسلم: «إذا الصلة عليه طأرق. ولقوله من بمعناه والطحاوي البخاري، رواه
ِردوا الحر اشتد ْب ّدة فإّن بالصلة، فأ ْيح من الحّر ِش أما جهنم» رواه أف ِل الشيخان. و
أحاوي في ّط الله صلى النبّي رأى عنه: «أنأه تعالى الله رضي مسعود ابن عن ال

أنأس الصيف». وعن في ويؤّخُرها الشتاء، في الظهر في يعّجل وسإلم عليه
أنار بن خالد حديث من البخاري نأحوه. وروى ّلى ِدي الجمعة، أميرنأا بنا قال: «ص

ّلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان لنأس: كيف قال ثم قال: الظهر؟ يص
ّكر البرد اشتد إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي كان الحر اشتد وإذا بالصلة، أب
ْبرد ّنسائي بالصلة». ورواه أ أرد الحر كان لفظه: «إذا أنأس عن ال ْب بالصلة، أ
بالصلة». عّجل البرد كان وإذا
يعرف فإنأما الله»، عفو الوقت وآخر الله، رضوان الوقت حديث: «أول وأما

ّذبه وقد الوليد، بن بيعقوب ّفاظ. قال وسإائر حنبل، بن أحمد أك ِقّي الح أه ْي أب في ال
صّح، ولئن قوله، من علّي بن محمد جعفر أبي عن يروي «المعرفة»: وإنأما

أما عمومه على فليس الفجر وإسإفار عليه، المجمع الظهر إبراد من سإبق ِل
ّدعى، على الدللة وبظاهر لديه، المصرح لقوله التقصير، اسإتلزامه لعدم الُم

أك أنأ ُلو أئ أيْس أذا تعالى: {و أن أما ُقو ْنِف أو} أي ُقْل ُي ْف أع عنكم. يتفّضل ما أي الفضل، ال
يقال: المراد أن والحق كثير، فضل لها الوقت آخر في الصلة والمعنى: أن

أحد. ثم كل يلحقه ل أن كاد الحقيقي الول فإن المختار، الوقت: الوقت بأول
رواية: «وأوسإطه في جاء لكن نأصفه، إلى يمتد الوقت أول أن التقسيم ظاهر
ثلثه.  إلى الول فيكون الله»، رحمة

ْأِخيُر أت ِر)ِ سإواء (و أعْص ّيْر)ِ أي ألْم (ما الشتاء أو الصيف في كان ال أغ أت الشمس، أت
فيها تحار ل بحال الله، رحمهما يوسإف وأبي حنيفة أبي عند ُقْرصها تغير وهو

ْعبي، عن مروي وهو العين، وهو الشهيد، الحاكم قاله كما ضوئها تغير ل الّش
محمد. عن مروي
الله صلى الله رسإول أنأس: «إن لقول أفضل والشافعي: تقديمه مالك وقال
ّلي كان وسإلم عليه أوالي إلى الذاهب فيذهب العصر، يص أع والشمس ال

أوالي مرتفعة». قال أع ّي: وال ِر ْه ُبه وثلثة، المدينة من ميلين على الّز أس قال: وأْح
ّنا بن رافع وأربع. ولحكاية ِديج: «ك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع نأصلي أخ

أجُزور، نأنحر ثم العصر، صلة أسم ال ْق ُت أسم، عشرة أف ًا فنأكل نأطبخ، ثم ِق لحم
ًا ّطحاوي. الشيخان الشمس». رواهما تغرب أن قبل نأضيج وال

أة أم عن الترمذي رواه ما ولنا ألم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان أنأها أسإ
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ً أشد وسإلم ً أشد وأنأتم منكم، للظهر تعجيل أبو رواه منه». ولما للعصر تعجيل
بيضاء الشمس دامت ما العصر يؤّخر كان والسلم الصلة أنأه: «عليه داود

ِنّي نأقية». ورواه ْط ُق ّدار ِديج بن رافع عن ال ًا، فكان روياه ما مثله. وأما أخ أحيانأ
ًا. جائز وهو اتفاق

أو)ِ تأخير ِء ( أشا ِع ُلِث إلى (ال ْيِل)ِ وفي ُث ّل ِري»: إلى «مختصر ال ُدو ُق ُلثه. قبل ما ال ُث
قال: قال هريرة أبي عن صحيح، وقال: حسن الترمذي رواه الول: ما وجه

ّق أْن «لول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى العشاء لّخْرُت أّمتي، على أُش
ُلث الصيف، في فالثلث التنويع، أو الشك نأصفه». و«أو» تحتمل أو الليل ُث

الله صلى النبي أنأس: «أّخر عن البخاري روى ما ويؤيد الشتاء، في والنصف
ّلى قال: قد ثم الليل، نأصف إلى العشاء وسإلم عليه إنأكم أما ونأاموا، الناس ص
انأتظرتموها».  ما صلة في

أمة يصلون قالت: «كانأوا عائشة حديث من البخاري روى الثانأي: ما ووجه أت أع ـ ال
ُلث إلى الّشفق يغيب أن بين فيما ـ العشاء أي الترمذي روى الليل». وما ُث

ّنسائي ّق أن قال: «لول والسلم الصلة عليه أنأه وال ُهم أّمتي، على أُش لمْرت
ُلث إلى العشاء ولّخرت صلة، كل عند بالسواك الغاية أن الليل». والظاهر ُث

أر والسلم الصلة عليه عباس: «أنأه ابن حديث داخلة. وفي غير حتى العشاء أّخ
والولدان، النساء نأام الله، رسإول عمر: يا فقال الله، شاء ما الليل من ذهب

ّق أن فقال: لول فخرج ّلوا أن لمْرتهم أّمتي، على أش هذه في العشاء يص
الشيخان. الساعة». رواه
ِئل الصيف في العشاء تعجيل وقيل: يستحب ّلل ل الليل لّن أو الجماعة، يتق

قبلها النوم ويكره مكروه، الليل نأصف بعد ما إلى العشاء تأخير قصيٌر. ثم
ًا إل عنهما، وسإلم عليه الله صلى النبي لنهي بعدها، والحديث خير في حديث

إل ـ الخيرة العشاء يعني ـ الصلة بعد سإمر والسلم: «ل الصلة عليه لقوله
أل لحد أحمد. المام رواه «عروس»، رواية: أو مسافر». وفي أو رجلين: مص

في الليلة بكر أبي عند أيْسُمُر وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «كان ولقول
أنه. الترمذي معه». رواه وأنأا المسلمين أمر وحّس
بخير أمتي تزال والسلم: «ل الصلة عليه «الهداية»: لقوله صاحب قول وأما

أب أعّجلوا ما ِر ْغ أم داود أبو روى نأعم اللفظ، بهذا معروف فغير العشاء»، وأّخُروا ال
ًا أيوب أبي عن لم ما ـ الفطرة على قال أو ـ بخير أّمتي تزال قال: «ل مرفوع

أك أن إلى المغرب يؤّخروا ِب أت النجوم». أتْش

ِر (و)ِ تأخير ْت ِو ألى (ال ِه)ِ أي إ ِر أمْن الليل آخر إلى آِخ ِل ُق ( ِث ِه)ِ لما أي أبا ِت ْنأ روى بال
خاف «من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال جابر حديث من مسلم

أع ومن أوله، فليوتر الليل، آخر يقوم ل أن آخره، فليوتر الليل، آخر يقوم أن أطأِم
والسلم: الصلة عليه أفضل». ولقوله وذلك مشهودة، الليل آخر صلة فإن

أر «اجعلوا ِتكم آِخ ًا». رواه بالليل صل ْتر جابر عن لمسلم رواية الشيخان. وفي ِو
ّيكم ًا: «أ ليرقد». ثم فليوتر الليل، آخر يقوم ل أن خاف مرفوع

ُيستحب ْعِجيُل (و)ِ  أت ِر ( ْه ِء)ِ لما ُظ أتا ِرِب)ِ أي (و)ِ تعجيل البراد في روينا الّش ْغ أم (ال
في إياها جبرائيل لصلة الصيف، في أو الشتاء في كان سإواء الصحو، مغرب
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شرط على وقال: صحيٌح والحاكم داود أبو روى ولما اليومين، في وقتها أول
ِدم الله عبد بن أمْرثد عن مسلم، أق ًا، أيوب أبو علينا قال:  ْقبة غازي ُع عامر بن و
ٍذ يا الصلة هذه فقال: ما أيوب أبو إليه فقام المغرب، فأّخر مصر، على يومئ
ْقبة؟ ْلنا، ُع ِغ يقول: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت قال: أما قال: ُش

تشتبك أن إلى المغرب يؤّخروا لم ما ـ الفطرة على أو ـ بخير أّمتي تزال «ل
«الهداية» في ما النجوم». وأما اشتباك أحمد: «إلى رواية النجوم». وفي

وأّخروا المغرب، عّجلوا ما بخير أّمتي تزال والسلم: «ل الصلة عليه لقوله
اللفظ.  بهذا معروف فغير العشاء»،

ْوُم أي ٍم (و ْي أعّجُل أغ أعْصُر)ِ لن ُي المكروه الوقت في وقوعها توهم تأخيرها في ال
ُء)ِ لن أشا ِع ُيؤّخُر المطر اعتبار على الجماعة تقليل تأخيرها في (وال أما)ِ (و ُه ْيُر أغ

ّنأه الفجر، في الغيم. أما يوم في أي ّدى فيه أعّجل لو فل الجماعة تقليل إلى ل
أمن ول الظلمة، بسبب ِئل والمغرب، الظهر في وأّما وقتها، قبل وقوعها من يأ فل

في صلة كل تأخير اسإتحباب حنيفة أبي عن الحسن وقتهما. وروى قبل تقعا
ًا التأخير في لن الغيم، يوم ًا التعجيل وفي والداء، القضاء بين تردد بين تردد

ّقن أولى التأخير فيكون والفساد، الصحة أي أت ذّمته. براءة ِل

المكروهة)ِ (الوقات
ٌة)ِ أي تصّح ول أيُجوُز)ِ أي (ول أ أصل ّلى لو وأما واجب، أو فرض، ( في التطوع ص
أجابي ذكره ما على ويكره فيجوز، الوقات هذه ِبي ّطحاوي»، «شرح في السْإ ال

ًا الصلة، مطلق يراد أن ويحتمل ًء نأفلً، أو كانأت فرض أي ما على بنا أن من ُرو
وعدم صلة، في الشروع يجوز يجوز. والمعنى: ل ل الوقات هذه في النفل
يجوز يقال: ل كما فيها، الشروع بعد لزومها ينافي ل الصلة في الشروع جواز
شمس ذكر لما ذلك قلنا الملك. وإنأما ثبت المبيع، وقبض باع ولو الفاسإد، البيع

أتاشي وذكر خلف، بل قضائه لزوم الئمة ّتُمْر وأبي حنيفة أبي عند لزومه ال
يوسإف. 

ُه أر ْك ُي ًا، فيها النفل وقيل:  أفّسٌر وهو تحريم كان بما يوسإف وأبي حنيفة أبي عند ُم
ًا كره بالحرام. وإنأما محمد وعند أقرب، الحرام إلى ِرف لما تحريم النهي أن ُع
ّنّي كان إذا أرف ولم الثبوت أظ كان وإذا التحريم، كراهة أفاد مقتضاه عن ُيْص

وكراهة الرتبة، في الفرض مقابلة في فالتحريم التحريم، أفاد الثبوت قطعي
النوع من الوارد والنهي المندوب، رتبة في والتنزيه الواجب، رتبة في التحريم

صح أحدهما في النفل في شرع فلو التحريم، كراهة به الثابت فكان الول،
ًا قطعه إذا قضاؤه يجب حتى شروعه، أفر، خلف في وقضاؤه قطعه ويجب ِلُز

ِة عن خرج أتّمه ولو الرواية، ظاهر في مكروه غير وقت أد ْه بذلك لزمه ما ُع
الشروع.
ُة أد أسإْج ٍة)ِ أي (و أو أ تجوز فيها ُتليت التي لن المذكورة، الوقات قبل ُتليت إذا ِتل

ل لنأها لها، المستحب الوقت في ليؤديها تأخيرها، الفضل لكن كراهة، غير من
ُة بتأخيرها تفوت أ أصل ٍة)ِ أي (و أز أنا فيه حضرت التي لن ذلك، قبل حضرت إذا ِج
أفضل، وهو بالحضور الوجوب إذ وجبت، كما فتؤدى نأاقصة، وجبت لنأها تجوز،
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أن، ل والسلم: «ثلٌث الصلة عليه لقوله مكروه والتأخير منها: وذكر ُيؤّخْر
حضرت». إذا الجنازة

أد ْن أها)ِ أي (ِع ُلوِع أها)ِ أي الشمس طألوع مع ُطأ أياِم ِق أها)ِ اسإتوائها حال (و ِب ُغُرو (و
الشمس تطلع حتى والصفرار السإفار بعد الجنازة على يصلى مالك: ل وقال

ّ تغرب، أو في عليها الصلة يكره الشافعي: ل التغير. وقال عليها يخشى أْن إل
أرها يتعّمد أْن إل النهي، أوقات سإبب.  بغير ذلك إلى تأخي

ْقبة حديث من البخاري إل الجماعة روى ما لنا أهني عامر بن ُع قال: «ثلُث الُج
ّلي أْن نأهانأا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان سإاعات أر وأن فيهن، نأص ُب ْق أنأ

ُع موتانأا: حين فيهّن ُل ْط أع، حتى بازغًة الشمس أت أرة قائم يقوم وحين ترتف ِهي ّظ ال
ّيُف وحين تميل، حتى أض ْغُرب». قال حتى للغروب أت هنا الموتى الترمذي: قبر أت

أي، وكذلك عليها، الصلة على محمول ِو دقيق ابن المبارك. وروى ابن عن ُر
ْقبة «المام» عن في العيد عليه الله صلى الله رسإول قال: نأهانأا عامر بن ُع

ّلي أْن وسإلم الشمس. طألوع عند موتانأا على نأص

ّ أر (إل ِه)ِ هذا أعْص ْوِم عصر فإّن الغروب، وقت الصلة جواز عدم من اسإتثناء أي
في الكراهة وإنأما أدائها، في كراهة غير من الغروب وقت في يجوز اليوم

حيث ـ اليوم وفجر ـ الغروب عند يجوز حيث ـ اليوم عصر بين والفرق تأخيرها،
ٌء الصلة سإبب أّن ـ الطلوع عند يجوز ل أٍق وقتها من جز وقت وآخر لدائها، ُمل

وجبت فقد فيه، شرع وإذا كراهة، وقت لنأه نأاقص، التغير وقت وهو العصر
في بينهما للملئمة الفساد وقت هو الذي الغروب بطروء تفسد فل نأاقصة،

أع فإّن الفجر النقصان. وأما كاملة، وجبت فقد فيها، شرع فإذا كامل، وقتها جمي
بينهما. الملئمة لعدم الفساد وقت هو الذي الطلوع بطروء فتفسد

عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن الجماعة قيل: روى فإن
الصبح، أدرك فقد الشمس، تطلع أن قبل الصبح من ركعًة أدرك «من وسإلم
أب أْن قبل العصر من ركعًة أدرك ومن العصر». أجيب أدرك فقد الشمس، تغُر
الوقات في الصلة عن النهي وبين الحديث، هذا بين وقع لما التعارض بأّن

أرّجحنا التعارض، حكم هو كما القياس إلى رجعنا الثلثة، في الحديث هذا حكم أف
ّطحاوي الفجر. وذهب صلة في النهي وحكم العصر، صلة جواز عدم إلى ال
أئل كالفجر، يومه عصر النقص أّن مع بعِضه، وترك الحديث ببعض العمل يلزم ِل
ًء، العصر قارن ًء.  والفجر ابتدا بقا

أي ِو ًا الفجر جواُز يوسإف أبي عن وُر طألوع عند تكميلها عن أمسك إذا أيض
أتحّر لم لنأه طألوعها، بعد وكّملها فيها، وهو الشمس، المر وامتثل طألوعها، بها أي
ّبادها. وذلك الحقيقي التشبه يوجد ولم تبرز، حتى وتأّخرها عنها، بالمساك بع

ّطحاوي روى لما أحّروا «ل وسإلم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن ال أت
فأّخروا الشمس، حاجب بدأ وإذا غروبها، ول الشمس طألوع عند بصلتكم

تغيب». حتى الصلة فأّخروا الشمس، حاجب غاب وإذا تبرز، حتى الصلة
ّلى الحاكم: «من حديث ظاهر المذهب أصل يؤيد أقول: ومما من ركعة ص

ْي الصبح»، فليصل الشمس، طألعت ثم الصبح، ًء أ ّ قضا ِتمه». وإل لقال: «فلي
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ّنأهما فيها، والجنازة السجدة صّحة وأما أتا فل أي ّد ّنأهما نأاقصتين، وجبتا كما ُأ ّنأما ل إ
ِر وجبتا له، بالدعاء المسلم الميت حق ولقضاء بالنأقياد، الكفار مخالفة لظها
النقصان. مع يتحقق منهما وكل

ّوز والسلم: «من الصلة عليه لقوله فيها، كلها الفرائض والشافعي مالك وج
أيها أو صلة عن نأام ّلها أنأِس ُيص الوقات في عام عليه. وأنأه متفق ذكرها»، إذا فل

العصر صلة من سإجدة أحدكم أدرك والسلم: «إذا الصلة عليه ولقوله كلها،
أب أْن قبل ُيتّم الشمُس تغُر أْن قبل الصبح صلة من سإجدة أدرك صلته. وإذا فل

ُيتّم الشمس تطلع ْل ًا صلته». رواه أف يومه. بعصر البخاري. واعتبار

ْقبة، حديث من روينا ما ولنا طألوع من الصبح صلة مسلم: «ووقت في وما ُع
فإنأها الصلة، عن فأمسك الشمس طألعت فإذا الشمس، تطلع لم ما الفجر
ّنسائي في الشيطان». وما قرنأي بين تطلع الصلة عليه قوله من «الموطأأ» وال

إذا ثم فارقها، ارتفعت فإذا الشيطان، قرنأي بين تطلع الشمس والسلم: «إّن
غربت وإذا قارنأها، للغروب دنأت وإذا فارقها، زالت فإذا قارنأها، اسإتوت

الساعات.  تلك في الصلة عن ونأهى فارقها»،

المسجد، وتحية الوضوء كركعتي سإبب، ذات صلة فيها مالك وعند عندنأا ويكره
ّوزها في ولو الرواتب والسنن والمنذورات، والطواف، لقول الشافعي مكة. وج

ّددُت بلل: ما ًة ج أر ما صليت إل طأهار ّد الصلة عليه قوله ولطألق لي، ُق
ّيه المسجد، أحدكم دخل والسلم: «إذا أح ُي ْل الصلة عليه بركعتين». ولقوله أف
أناف، عبد بني والسلم: «يا ًا تمنعوا ل أم ّية وصلى البيت بهذا طأاف أحد سإاعة أ

الربعة. السنن أصحاب نأهار». رواه أو ليل من شاء،
ّيد نأٌص، وهو رويناه، ما ولنا ُيق ّوز المطلق، المبيح به ف يوسإف أبو الصلة وج

حديث في لما الجمعة، يوم الشمس اسإتواء عند الصح في الشافعي ومعه
ْقبة: «إل صلى الله رسإول هريرة: «أن أبي حديث في ولما الجمعة»، يوم ُع

يوم إل الشمس تزول حتى النهار نأصف في الصلة عن نأهى وسإلم عليه الله
فيه الصلة ومحمد حنيفة أبو «مسنده». وكره في الشافعي الجمعة». رواه

ْقبة. وهذه حديث لطألق ّيد فل فيه، غريبٌة الزيادة ُع أحّرم، وهو بها، تق فيقدم ُم
المبيح. هريرة أبي حديث على

ُه)ِ أي أر ْك ُت الترتيب لصاحب الفائتة إل الجنازة، وصلة التلوة، وسإجدة الصلة، (و
أذا أج)ِ أي (إ أر أد أخ ِع أماُم)ِ المنبر أص ِة)ِ أي (ال أب ْط أو العيدين، أو الجمعة، خطبة (للُخ

عنها، والعراض الُخطبة باسإتماع للخلل السإتسقاء، أو الكسوف، أو الحج،
فقد يخطب، والمام لصاحبك: أنأصت، قلت والسلم: «إذا الصلة عليه ولقوله

ْوت». كما أغ ًا، كونأه مع بالمعروف المر كان الشيخان. فإْن رواه ل صار فرض
ًا بالنفل.  بالك فما الوقت، هذا في حرام

ّله: «أن عبد بن جابر عن الجماعة قيل: روى فإن ً ال الجمعة يوم جاء رجل
أت يخطب وسإلم عليه الله صلى والنبي ّلي أص أأ قال: قال: ل، فلن؟، يا فقال: «
أصّل ّوز ركعتين، أف ُأجيب أي فيهما»، وتج عليه الله صلى النبّي بأّن عنه اختصر. و
ِني روى لما صلته، من فرغَ حتى له أنأصت وسإلم ْط ُق أر ّدا قال: أنأس حديث من ال
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الله صلى الله رسإول الحديث. وفيه: «وأمسك فذكر المسجد»، رجل «دخل
الخطبة. في الّشروع قبل كان ذلك ولّن صلته»، من فرغَ حتى وسإلم عليه

ّوب وقد ّنسائي ب عن أخرج ثم الخطبة، قبل الصلة الكبرى»: باب «سإننه في ال
ْيك قال: «جاء جابر أل أفانأي سُإ أط أغ على قاعد وسإلم عليه الله صلى الله ورسإول ال

ْيك فقعد المنبر، أل ّلي، أن قبل سُإ أت الصلة عليه له فقال يص ْع أك أر والسلم: «أ
ُهما». وكذا قال: «قم قال: ل، ركعتين»؟ ْع أك خطبة من الفراغَ بعد يكره فاْر

ًا حنيفة، أبي عند الصلة في الشروع إلى الجمعة لهما. خلف
ُه أر ْك ُي ْفُل (و ّن أقْط)ِ أي ال أد الجنازة وصلة التلوة، وسإجدة الفوائت، دون أف ْع أب )

ْبِح)ِ أي ّ طألوعه بعد الّص أتُه (إل ّن أد سُإ ْع أب ِء و أدا ِر أأ أعْص ِء إلى ال أدا ِرِب)ِ. أّما أ ْغ أم بعد ال
ِني، والترمذي، داود، وأبو أحمد، روى فلما الصبح، ْط ُق أر ّدا أسار حديث من وال ـ أي
قال: «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: أن ابن عن ـ، عمر ابن مولى
ِنأي. وفي ركعتين». ورواه إل الصبح بعد صلة أرا أب ّط طألوع له: «بعد آخر طأريق ال
ْغ الصلة عليه ولقوله الفجر»، ركعتي إل الفجر ّل أب ُي ِل غائبكم، شاهدكم والسلم: «

أصة: «كان داود. ولقول أبو سإجدتين». رواه إل الفجر بعد صلة ل ْف النبي أح
ّلي ل الفجر طألع إذا وسإلم عليه الله صلى رواه خفيفتين»، ركعتين إل يص

مسلم. 

ولهذا يتبعه، وما بفرضه كالمشغول الوقت يصير أن النهي هذا قيل: وحكمة
ِره حق في النهي فيظهر خير، كلم كان إذا إل وفرضه، سإنته بين الكلُم ُك

فيه شرع الذي النفل وقضاء كالمنذور، المكلف عن بسبب وجب ما وكّل النفل،
ِوي: «أن وركعتي أفسده، ثم بالبيت طأاف عنه الله رضي عمر الطواف. وُر

ًا أوى، ذي إلى خرج حتى يصّل ولم الفجر بعد سإبع ّلى ُطأ بعد الطواف ركعتي فص
الشمس». ارتفعت ما

الله رضي عباس ابن عن الجماعة روى فلما العصر، أداء بعد كراهتها وأما
رسإول أن ـ عمر عندي وأرضاهم ـ مرضيون، رجال عندي قال: «شهد عنهما

وعن الشمس، تطلع حتى الفجر بعد الصلة عن نأهى وسإلم عليه الله صلى الله
عنه: «كان الله رضي علي الشمس». ولقول تغيب حتى العصر بعد الصلة
ّلي وسإلم عليه الله صلى النبّي ُبر يص والعصر». وتقول الفجر إل صلة كل ُد

ّلي يكن لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: «إن أعها إل الصلة يص ْتب أ
أداة، العصر غير ركعتين، أغ أعّجُل كان فإنأه وال رواهما قبلهما»، الركعتين ُي

ّي. أحاو ّط ال
الثار جاءت قال: فقد ثم مختلفة، بطرق روايات العصر خصوص في وسإاق

العصر، بعد الصلة عن بالنهي متواترة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن
أعِمل ِلف أْن لحد ينبغي فل بعده، من أصحابه بذلك و أبي إلى أسإند ذلك. ثم يخا
ْدري سإعيد أب أن الخطاب ابن عمر قال: «أمرنأي أنأه الُخ ِر ّلي كان من أأْض يص

ّدرة الركعتين العصر بعد ِرُب كان الوليد بن خالد ». «وأّن بال على الناس أيْض
ًا كعمر». «وأن العصر بعد الصلة بعد الركعتين عن عباس ابن سإأل طأاوسإ
أن وقال: {وما فنهاه العصر، ْؤِمٍن أكا ٍة ول ِلُم أن ْؤِم أضى إذا ُم ّلُه أق ُلُه ال أرسُإو ًا و أمر

أن أْن ُكو ُهُم أي ُة أل أر أي ِهْم} ». ِمْن الِخ ِر أْم
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يدع ل وسإلم عليه الله صلى النبي طأرق: «كان من عائشة عن روى ثم
الله صلى الله رسإول ترك ما رواية: «والله العصر». (وفي بعد عندي الركعتين

كان الصحيحين: «ما ولفظ العصر)ِ قّط»، بعد عندي الركعتين وسإلم عليه
ّلى إل العصر بعد يوم في يأتيني وسإلم عليه الله صلى النبي وفي ركعتين»، ص
أب عنها: «والذي للبخاري، لفظ أه أي حتى تركهما ما به، أذ ِق الله لقي وما الله، أل

أل حتى تعالى ُق ول يصليهما، وسإلم عليه الله صلى النبي وكان الصلة، عن أث
أل أْن مخافة المسجد في يصليهما ِق ْث ّفف ما يحب وكان أّمتُه، على ُي أخ عنهم». ُي
أل ألّما سإفيان أبي بن معاوية بأّن وأجاب أسإ ألها إليها أأْر أأ أيْس قالت: «ل عنهما، ِل
ُلوا أدري ألمة». وبأّن ُأّم أسإ بن والِمْسور أْزهر، بن الرحمن وعبد عباس، ابن أسإ

أرمة أسإلوا لما أمْخ ًا أأْر أريب أها ُك ُل أ
أ أسإْل عنهما أيْس ّنأها سإلمة»، أّم قالت: « قالت: وبأ

ألمة أم ولكن صلّهما، عندي «ليس ِني: أنأه أسإ ْت أث ّد عندها». فهذا صلّهما أح
ِرض أعا هي كشفت وقد كيف كراهتهما، عدم على به الحتجاج يصّح فل قبله، ما ُي

سإلمة: «أنأه أبي عن مسلم فروى هي أمرهما. أما حقيقة عن سإلمة أم مع
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان اللتين السجدتين عن عائشة سإأل

ّليهما أص ّليهما فقالت: كان العصر، بعد ُي أص أل ثم العصر، قبل ُي ِغ أو عنهما، ُش
أيهما، أتهما. وكان ثم العصر، بعد فصلّهما أنأِس أب ْث ّلى إذا أ أتها»، صلة ص أب ْث يعني أ

عليها.  داوم

ْكوان عن داود أبو وروى ْته عنها: «أنأها ـ عائشة مولى ـ أذ أث ّد الله رسإول أّن أح
ّلي كان وسإلم عليه الله صلى أهى العصر، بعد يص ْن أي أواِصُل عنهما، و ُي ْنهى و أي عن و

أصال ِو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقالت: سإمعت سإلمة أم ». وأما ال
ِنأي فقال: «إنأه ذلك في له فقيل يصليهما، رأيته ثم عنهما، نأهى عبد من أنأاٌس أتا

ْيس أق ُلونأي قوِمهم، من بالسإلم ال أغ أش فهما الظهر، بعد اللتين الركعتين عن أف
ّي، الشيخان هاتان». رواه ِو أحا ّط قالت: صلّهما أنأها عنها له لفظ وفي وال

أره لم عندي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْبُل صلّهما أ ُد، ول أق ْع يا فقلت أب
أك سإجدتان الله: ما رسإول ُت ْي أأ ّليتهما أر أتهما ما العصر، بعد ص ْي ّل ْبُل ص ُد؟ ول أق ْع أب

أتاِن فقال: «هما أد ْنُت أسإْج ّليهما ُك أم الظهر، بعد ُأص ِد أق الّصدقة، من قلئص علّي أف
ُتهما أنِسي ْيُت حتى أف ّل ُتهما، ثم العصر، أص أكْر ْهت أذ ِر أك ّليهما أن ف أص المسجد في ُأ

ِنأي والناس ْو أر ْقِضيهما الله رسإول رواية: قلت: يا وفي عندك»، فصليتهما أي أن أف أ
أم فاتتا؟ إذا ُل ُع أف ّله هذا من قال: «ل».  ِهما اسإتمرار ثم قضاءهما، أّن ُك ِل ْع كان ِف
أه لحد أيِحّل فل وسإلم عليه الله صلى خصائصه من ّب أش أت ِه مع به ال ْهي كما عنهما، أنأ
خصائصه. سإائر في

صلة تأخير من فيه فلما المغرب، صلة قبل الغروب بعد كراهتهما وأما
ل أنأها وجهان: أشهرهما المغرب قبل الركعتين في الشافعية المغرب. وعن

أتحّب. وأصّحهما: أنأها أتحّب، ُتْس ُفل بن مختار مسلم» عن «صحيح في لما ُتْس ْل ُف
ّوع عن مالك بن أنأس قال: سإألت أط ِرُب عمر فقال: كان العصر، بعد الت أيْض

ّلي وكنا العصر، بعد الصلة على اليدي ألى نأص عليه الله صلى الله رسإول عهد ع
الله رسإول له: أكان فقلت المغرب، قبل الشمس غروب بعد ركعتين وسإلم
ّليهما؟ وسإلم عليه الله صلى ينهنا.  ولم يأمرنأا فلم نأصليهما، يرانأا قال: كان يص
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ّلوا والسلم الصلة عليه أنأه البخاري في ولما أص المغرب». صلة قبل قال: «
عليه ولقوله سإنة، الناس يتخذها أن شاء». خشية الثالثة: «لمن في قال ثم

شاء». الثالثة: «لمن في قال صلة». ثم أذانأين كل والسلم: «بين الصلة
ّذن إذا المؤذن أنأس: كان ولقول عليه الله صلى النبي أصحاب من نأاس قام أ
أل إن حتى المغرب)ِ، (قبل ركعتين فيركعون السواري، يبتدرون وسإلم الرج

أب ّليت قد الصلة أن فيحسب المسجد ليدخل الغري يصليهما. من كثرة من ص
أج للبخاري: «حتى لفٍظ الشيخان. وفي رواهما وسإلم عليه الله صلى النبي أيْخُر

ّلون كذلك، وهم أص ِرب». وفيه قبل ركعتين ُي ْغ أم ًا ال أثد عن أيض ّله عبد بن أمْر ال
أبة قال: أتيت ْق أن ُع ٍر، ب أك فقلُت: أل عام ُب قبل ركعتين ركع تميم، أبي من ُأعّج

ّنأا فقال المغرب، صلة ْقبة: إ ّنا ُع وسإلم عليه الله صلى النبي عهد على نأفعله ك
أك قلت: فما ُع أن ْغُل. الن؟ أيْم قال: الّش

قبل الركعتين عن عمر ابن قال: «سإئل طأاوس عن داود، أبي في ما ولنا
ًا رأيت المغرب. فقال: ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على أحد

ّليهما، ِذري داود أبو عنه العصر». وسإكت بعد الركعتين في ورّخص يص ْن في والُم
ِني» ثم «سإنن عندهما. وفي تصحيح وهذا «مختصره»، ْط ُق ّداْر ِقّي: عن ال أه ْي أب ال

ّيان ْيد بن ح أب ّله ُع ّدثنا ال ّي: ح ِو أد أع أدة، بن الله عبد ال ْي أر رسإول قال: قال أبيه عن ُب
المغرب». ورواه خل ما ركعتين، أذانأين كل عند «إن وسإلم عليه الله صلى الله

ألُم «مسنده» وقال: ل في البّزار ْع أدة ابن عن رواه أنأ ْي أر ّ ُب ّيان إل الله، عبيد بن ح
به.  بأس ل البصرة، أهل من مشهور رجل وهو

ِنأي وفي أرا أب ّط أنا جابر عن ال ْل أأ أسإ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول نأساء قال: «
ُتّن هل ْي ّلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأ المغرب؟ قبل الركعتين يص

ًة، قالت: صلّهما سإلمة أّم أن غير فقلن: ل، أسألته (عندي)ِ مر هذه ما ف
ّليتهما العصر قبل من الركعتين فقال: نأسيت الصلة؟ «آثار الن». وفي فص

ّدثنا أبو الحسن»: أخبرنأا بن محمد أمان: أنأه بن أحّماد حنيفة: ح ْي أل إبراهيم سإأل سُإ
أخعي ّن صلى الله رسإول وقال: «إن عنها قال: فنهى المغرب؟ قبل الصلة عن ال

يصلونأهما». يكونأوا لم عنهما الله رضي وعمر بكر وأبا وسإلم عليه الله

أدُم إذ به، يتم ل القدر هذا أن يخفى ل لكن كراهتهما، على يدل ل روايتهما أع
حكم صحته. فقد في مقدوح المغرب واسإتثناء بهما، المر جاء وقد كيف

ّيان على الفلّس ْيد بن أح أب ّدٌم وهو بالكذب، الله ُع بأس البزار: ل قول على مق
أمس عن المبارك، ابن روى وقد به. كيف، ْه ابن قال: «وكان الحديث هذا في أك

ْيدة أر أروى المغرب قبل يصلي ُب ْين ركعتين». و أس ّلم، ُح أع بن الله عبد عن الُم
أدة، ْي أر ّفل بن الله عبد عن ُب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مغ
البخاري. رواه ركعتين...» الحديث، المغرب قبل «صلوا

بين ما به يأتي أن حزبه، عن نأام ليل لمصلي الشافعي وعند عندنأا ويكره هذا،
مالك تقدم. وأجازه لما الشمس، طألوع إلى بعدها وما وصلته، الفجر طألوع
فيما فقرأه منه، شيء عن أو حزبه، عن نأام والسلم: «من الصلة عليه لقوله

أب الظهر، وصلة الفجر صلة بين ِت ّنأما له ُك الليل». قلنا: حقيقة من قرأه كأ
عليه.  يدل ل اللفظ
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أمْن أو (و ْهُل ُه ِر في أفْرٍض أ ِه)ِ بأن آِخ ِت ْق ألغ، أو ألم أو أب ُهرت أو الوقت، آخر أأسْإ أطأ
أفاس، أو الحيِض لكثر ّن ُهرت أو التحريمة، قدر بقي وقد ال أكثره، من لقل أطأ
ّتْحريمة قدر بقي وقد ُغْسل، ال ِه)ِ أي وال ْقِضي أي ْقط)ِ أي الفرض ذلك يقضي ( أف ل (

في الداء عدم عند السببية في المعتبر هو الوقت آخر لن فيه، غيره يقضي
ً كان فمن الوقت، أول ً يكن لم ومن الوقت، ذلك فرض عليه وجب فيه أهل أهل
ًا، الفرض ذلك كان وأحمد: إن الشافعي عنه. وقال سإقط فيه ًا، أو صبح أو ظهر

ًا، ًا كان وإن فقط، الفرض ذلك يقضي مغرب ًء، أو عصر أشا العصر مع يقضي ِع
المغرب. العشاء ومع الظهر،

ًء وهذا إل والعشاء، المغرب وكذا عندهما، واحد والظهر العصر وقت أن على بنا
أف أّن ّل أر المك أمِت كيف ترى أل الداء، في بينهما بالتفريق ُأِم ّد وقت إلى العصر ُق

أفة، في الظهر أر أرت أع ُأّخ ِلفة، في العشاء وقت إلى المغرب و أد والتقديم الُمْز
ًا والتأخير ِلم يجوز، ل عمد ُع تعالى: الله قال متعدد، وعندنأا واحد، وقتهما أن ف

أة {إّن أ أنأْت الّصل ألى أكا أن أع ِني ْؤِم ًا الُم أتاب ًا}. وقد ِك ُقوت ْو المشهورة السنة بينت أم
ًا أوقاتها مع المكتوبات تكون أن وأواخرها. ومقتضاه الوقات أوائل ل خمس
ًا، محله. في تمامه وسإيأتي بحكم، وقت كل فيختّص ثلث

أضْت)ِ أي أمْن (ل ًا تقضي ل أحا أست من وكذا حاضت، من فرض ِف ِه)ِ أي أنأ ِفي في (
ِنها مع الوقت، آخر ّك أم ولم الفرض، يسع ما بقدر الوقت أول في الداء من أت

أصّل أأ حتى ُت أر قدمنا. لما الحيض، أطأ

ّلف إلى متوجه وهو بالخطاب، الوجوب إذ الشافعي، وأوجبه أول من الُمك
ُع ولهذا الوقت، ًء يق ثبت فإذا نأفلً، لوقع بآخره كان ولو فيه، صلى إذا أدا

سإبحانأه الوقت. والله بعد اعترض لو كما الحيض، باعتراض يبطل لم الوجوب،
أعلم. وتعالى

أذاِن ُ باب  ال

أذاٌن الله اللغة: العلم. قال في هو أأ أن تعالى: {و ِه ِم ّل ِه ال أرسُإول ألى أو ّناِس} ِإ ال
أفاٍظ الصلة، وقت بدخول الشرع: العلُم الية. وفي ْل ٍة بأ ٍة. مخصوص معلوم

منها، الثانأية السنة وقيل: في الهجرة، من الولى السنة في أمْشُروعيته وسإبب
ْير، بن نأافع بسنده: عن سإعد ابن روى لما أب ُعْروة ُج ْير، بن و أب بن وسإعيد الّز

ّيِب: أنأهم أس ِد في الناس قالوا: «كان الُم ْه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أع
أر أن قبل أم ْؤ ُة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول منادي ينادي بالذاِن، ُي الصل

أفِت فلما الناس، فتجتمع جامعٌة، ِر ألة ُص ْب ِق أر ال ّدللة بالذان». ووجُه ُأِم أن ال
ألة ِرفت الِقب الثانأية. السنة في الكعبة إلى ُص
ِدُموا حين المسلمون قال: «كان عمر ابن حديث من مسلم وفي المدينة ق

أن يجتمعون ُنو ّي أح أت أي ّدرون أي الصلة، أف أنها ُيق بها ينادي وليس إليها، فيها ليأتوا ِحي
ًا فتكلموا أحد، ًا بعضهم: اتخذوا فقال ذلك، في يوم نأاقوس مثل أنأاقوسإ

ًا وقال النصارى، أقْرنأ أ فقال اليهود، قرن مثل بعضهم:  أول أأ ً تبعثون عمر:  رجل
فنادي ُقم بلل يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال بالصلة؟ ينادي

ِة». بالصل
أياض القاضي قال صفة على ليس إعلم أنأه مسلم»: ظاهره «شرح في ِع

الذي شرحه: وهذا في النووي وقتها. قال بحضور إخبار بل الشرعي، الذان
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ّبه عبد بن زيد بن الله عبد عن صّح فقد متعين، أو محتمل قال أبي «سإنن في ر
عليه الله صلى الله رسإول إلى فجاء المنام، في الذان رأى داود» وغيرها: أنأه

ّذن رأيت ما عليه فألِق بلل مع فقال: «قم رأى، بما فأخبره وسإلم (به، فليؤ
أدى فإنأه ًا أنأ ْلِقيه فجعل بلل، مع فقام منك، صوت ّذن)ِ، عليه ُي ُيؤ ذلك عمر فسمع و

ّق بعثك ويقول: والذي رداءه أيُجّر فجاء ـ بيته في وهو ـ ما مثل رأيت لقد بالح
ُأِري...» الحديث. 

ً الواقع فيكون آخر، مجلس في كان أنأه في ظاهر وهذا عبد رأى ثم العلم، أول
أعه الذان، زيد بن الله أر له، بوحي إّما ذلك، بعد وسإلم عليه الله صلى النبي فش
ً وليس له، الجتهاد جواز في الجمهور مذهب على باجتهاده وإّما بمجرد عمل

النأام. انأتهى. بين فيه شك ل مما هذا المنام،
والسنة. بالكتاب، ثابت الذان والحاصل: أن

أذا الكتاب: فقوله أما ِإ ُتم تعالى: {و ْي أد ِة ِإلى أنأا أها الّصل ُذو أخ ّت ًا ا ًا}. ُهُزو ِعب أل و
وابن داود، أبي رواية وهو زيد، بن الله عبد حديث من سإبق فما السنة، وأّما

ّ صحيٌح، وقال: حسٌن والترمذي، ماجه، ّنأه إل ِو لم أ والقامة، الذان كلمات أير
يذكر لم ماجه وابن القامة، في وبالفراد الذان، في ترجيع بل روى داود وأبو
ّبان ابن ورواه القامة، لفظ فيه الحاكم: لم «صحيحه» بتمامه. وقال في ِح

ُبوِل تداوله ولكن أسإانأيده، في الناقلين لختلف الصحيحين في يخرجاه أق بال
العلم. والعلماء السإلم، فقهاء

ْوِل في التكبير ثم أي لما الجمهور، عند أربع الذان أ ِو ألك أذان من ُر أم في ال
مرتان يوسإف: إنأه وأبو مالك والسلم. وقال الصلة عليه رأيه وموافقة المنام،

ّلم وسإلم عليه الله صلى النبي مسلم»: «أن «صحيح في لما أرة أبا أع ُذو أمْح
ّنسائي، داود، أبو قلنا: ورواه مرتين»، أكبر الله أكبر الذان: الله وذكر وال

ًا، أوله في التكبير أمُل صحيح، وإسإناده أربع ْع ُي وقبول الصل، باعتبار بالزيادة أف
الثقة.  زيادة

ّنٌة ِئِض)ِ خبر (سُإ أرا أف خبر أنأه على باب، تنوين ويجوز «هو»، وهو مقدر مبتدأ لل
ًا، بالسكون ووقفه هذا، العينية أي للفرائض، سإنة خبره مبتدأ الذان فيكون أيض

أقْط)ِ أي أف ول الجنازة، وهو الكفاية، لفرض ول والوتر، كالعيدين، للواجبات، ل (
أنِن أسإُمرة: بن جابر عن مسلم روى للذاِن. وقد تابعٌة كالتراويح. والقامُة للّس

ٍة غير العيدين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع «صليت بغير مرتين ول مر
ٍة». وعن ول أذاٍن أفِت إقام أة: «ُخِس صلى الله رسإول عهد على الشمس عائش
ًا فبعث وسإلم عليه الله مسلم. جامعة». رواه بـ: الصلة منادي

لقوله بيان فهو يزيد، بن السائب (من)ِ حديث للجمعة، الصحيحين: الذان وفي
أيا أها تعالى: { ّي أ

أن أ ِذي ّل ُنوا ا أم أذا آ أي ِإ ِد ْو ِة ُنأ أ ِم ِمْن للّصل ْو ِة}، أي أع ُعّم الُجُم ّلي وي المص
ًا، كان ولو ًء منفرد ًء، أو أدا ًا قضا ًا، أو سإفر كان ولو فيهما، وكلم مشي بل حضر
ّد ِة سإلم ر مكانأهما. واتحاد كلماتهما، اتصال لشبه

أل أّن محمد: لو لقول واجٌب وقيل: الذان ِة أه ُعوا البلد أم الذان ترك على أْج
أب لضربته واحد ترك ولو لقاتلتهم، ُأِجي ُدل ل هذا بأن وحبسته. و الوجوب، على أي
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ًا: لو قال لنأه ٍة أهل ترك أيض ٌد تركها ولو عليها، لقاتلتهم سإنًة بلد ُته. واح ْب أر أض ل
أذاُن عليها، يقاتل الشعائر من كانأت إذا الّسنة وبأن يدل الشعائر. ومما من وال
أن أن على ّلم والسلم الصلة عليه بواجب: أنأه ليس الذا أة العرابي أع وما الصل

ّقف ُكر ولم عليه، تتو ْذ أها)ِ أي الذان. (في له أي ِت ْق كان سإواء الفرائض، أوقات أو
لقضائها.  أو لدائها وقتها

ُد)ِ أي أعا ُي ْو الذان (و أل أن ( ّذ ألُه)ِ أي ُأ ْب قبله. بما العتداد لعدم الداء وقت قبل أق
أيُجوز وأبو وأحمد، والشافعي، مالك، وقال قبل وحده للفجر الذاُن يوسإف: 
النبي عمر: «أن ابن عن الصحيحين في لما الليل، من الخير النصف في وقته
ً قال: إن وسإلم عليه الله صلى ّذُن بلل أؤ ْيٍل، ُي أل ُكلوا ِب أربوا أف ُعوا حتى واْش أم أتْس
أن ُتوم». ُأّم ابن أذا ْك أم

وسإلم عليه الله صلى النبي قالت: «كان عائشة حديث من مسلم روى ما ولنا
ّلي ّففهما». وما الذان، سإمع إذا الفجر ركعتي يص أجه ويخ أر ّي أْخ أحاو ّط ال

ِقّي أه ْي أب ّي، الكريم عبد عن وال ِر ِز أج ْفصة عن عمر، ابن عن نأافع، عن ال بنت أح
أن إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «أن ّذ ّذُن أأ أؤ ّلى قام بالفجر، الُم فص

أم المسجد، إلى خرج ثم الفجر، ركعتي ّذُن ل وكان الطعام، فحّر أؤ أح». حتى ُي يصب
ِري الكريم وعبد ِز أج ْبٌت، وابن معين، ابن فيه قال ال أث ِني:  ِدي أم أقٌة. وقال ال ِث

ِري: ما ْو أث أله. رأيت ال مث
أرنأا أشبيب بن وداود ِإسإماعيل، بن موسإى عن داود أبو وروى أب أأْخ ٌد، قال:  حّما

أب، عن ً قال: «إن عمر ابن عن نأافٍع، عن أيو أن بلل ّذ أره الفجر، طألوع قبل أ أم أأ ف
أع أن وسإلم عليه الله صلى النبّي أد إّن فينادي: أل أيْرِج موسإى: زاد نأام»، العب

أع أج أر أف ِقّي فنادى». وروى « أه ْي أب وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: أن ابِن عن ال
أك له: «ما قال أل أم ْظُت ذلك؟ على أح أق ْي أت أنان، وأنأا قال: اسْإ الفجر أّن فظننت أوسْإ
أد إّن نأفسه: أل على ينادي أن وسإلم عليه الله صلى النبّي فأمره طألع، قد العب
نأام».  قد

ِني وروى ْط ُق أر ّدا عن أعُروبة، أبي بن سإعيد عن القاضي، يوسإف أبي عن ال
أتادة، ً أنأس: «أن عن أق أن بلل ّذ ُه الفجر، قبل أ أر أم أأ وسإلم عليه الله صلى النبّي ف

أد أْن أع أد فينادي: إّن أيْص أل، نأام، قد العب أع أف ً وقال: ليت أف ُه لم بلل ْد ِل وابتل ُأّمُه، أت
أد قال: «إّن رواية جبينه». وفي دم نأضح ِمْن أبو قال نأام» مرتين. لكن قد العب

ّي: عن داود: ورواه ِد أوْر أرا ّد ْيد ال أب لعمر قال: «كان عمر ابن عن نأافع، عن الله، ُع
ّذٌن أؤ يبعد ذاك. قلت: ول من أصح نأحوه. قال: هذا فذكر له: مسعود»، يقال ُم
القضية. تعدد
ّذن لبلل: «ل قال والسلم الصلة عليه أنأه داود أبو روى وقد أؤ يستبين حتى ُت
ّد هكذا»، الفجر لك ّلُه يده وم أع ًا. وأ أر غير وهو بالنأقطاع، البيهقّي عرض مض

ُه عندنأا، ُد ْعُض أي ّي رواه ما و ِو ّطحا قال والسلم الصلة عليه ذر: أنأه أبي عن ال
ّنأك ّذُن لبلل: «إ أؤ أفْجُر كان إذا ُت ًا، ال ْبح، ذلك وليس سإاطأع هكذا الصبُح إنأما الّص

ًا». وروى ِرض أت ْع ٍد داود أبو ُم وسإلم عليه الله صلى ثقاٌت: أنأه رجاله كل بإسإنا
ّذن ل بلل قال: «يا أؤ أع حتى ُت ُل ْط ّي: حديث: «إّن الفجر». وقال أي ِو أحا ّط ً ال بلل
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ّذُن أؤ أن أّن على بليل»، ُي في ُيِصْب ولم الفجر، طألوع أظّن على منه كان الذا
أما ِل ّنأكم قال: «ل والسلم الصلة عليه أنأه أنأس عن روينا طألوعه». قال:  ُغّر أي

ًأ». بصره في فإن بلل، أذاُن سإو

فكلوا بليل، ينادي قال: «بلٌل والسلم الصلة عليه أنأه عائشة عن روينا ولما
مكتوم. أم ابن ينادي حتى واشربوا

ُكْن قالت: ولم ِزُل ما مقدار إل بينهما أي ْن ُد هذا أي أع أيْص بين كان هذا». قال: فلما و
ُقْرب من أذانأيهما أت ذكرنأا، ما ال أدان كانأا أنأهما ثب ْقِص ِر، طألوع أي بلل لكن الفج
ِطئه، ّذُن يكن لم لنأه يصيبه، مكتوم أم وابن ُيْخ أؤ أل حتى ُي الجماعة: له يقو

أصبحت. 

يكون أن بتقدير إل يتحقق ل بينهما العيد: والتعارُض دقيق «المام» لبن وفي
ً قوله: «إّن في ذلك كان وإنأما كذلك، وليس العام، سإائر بليل» في يؤذن بلل

واشربوا». قوله: «كلوا بدليل يعني رمضان،
ٍذ بلل أذان يقال: إن أن والظهر أتهّجد السحور بوقت للعلم كان حينئ وال

ّنأه على بغيرها، أو الذان بألفاظ كان سإواء ونأحوهما، ّنأما أ لو به السإتدلل يتم إ
ًا البخاري رأيت أصلً. ثم ذلك يقع ولم الول، بالذان اكتفى ّي ومسلم ِو أحا ّط وال

أعّن قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبي مسعود: أّن ابن عن أخرجوا أن أدكم أيْم أح
أع بليل، ـ قال: ينادي أو ـ يؤذن فإنأه أسإحوره، من بلل أذاُن أيرِج ُكم، ِل ِئم أه قا ِب أت ْن أي و

ُكم» وذلك ِئم ُدون فرقتين: فرقٌة كانأوا الصحابة لن نأا أهّج أت من الول النصف في أي
كانأت وإنأما بلل، أذان الفاصل وكان منه، الخير النصف في وفرقٌة الليل،
مكتوم. أم ابن بأذان الصلة

أزاِعي، رواه ما مرتين يكن لم الذان أن على يدّل ومما ْو ِري، عن ال ْه عن الّز
سإكت إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: كان عائشة عن ُعْروة،

ّذن أؤ وأرادت خفيفتين، ركعتين فركع قام الفجر، صلة من الول بالذان الُم
ًا الول بالذان القامة. من احتراز

أرسّإُل)ِ أي أت أي ّهل (و ِه)ِ أي يتم ِفي منه جملتين كل بين يفصل بأن الذان، في (
«مستدركه». عن في والحاكم الترمذي روى الجابة. لما فيه يسع بسكتة

أت لبلل: «إذا قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جابر: أن ْنأ ّذ وإذا فترسّإل، أ
ُدر، أقمت ِه، من الكل يفرغَ ما قدر وإقامتك أذانأك بين واجعل فاْح ِل ْك والشارب أ

أرانأي حاجته». وروى لقضاء دخل إذا والمعتصر شربه، من أب ّط «سإننه» في ال
أويد عن أفلة بن سُإ الله رسإول يقول: كان طأالب أبي بن علّي قال: سإمعت أغ

أل أْن يأمرنأا وسإلم عليه الله صلى أن، نأترسّإ ألذا أر ا ُد أنأْح القامة.  و

ِبل)ًِ لما ْق أت ألِك اسإتقبال من روينا (ُمْس أم ُه بهما ال أعا أب ُأْص ِه)ِ لقوله في (و ْي أنأ ُذ عليه ُأ
أت والسلم: «إذا الصلة ْنأ ّذ أبعيك فاجعل أ أك، في ُأْص ْي أنأ ُذ ّنأه ُأ لصوتك» رواه أرفع فإ

أرانأّي. ولما أب ّط أرظ سإعد «المستدرك» عن في الحاكم روى ال أق الله رسإول أن ال
ً أمر وسإلم عليه الله صلى أعيه يجعل أن بلل أب ُذنأيه، في ُأْص ُع وقال: «إنأه ُأ أرف

أرظ وسإعد لصوتك»، أق ُقباء، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مؤذن ال وسإّمي ب
ّتجر كان لنأه بذلك أرظ في ي أق ألم وهو: ورق محّركة، ـ ال ُغ الّس أب ْد فيه، فربح ـ به ُي
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أف فلزمه ُأِضي غير مؤذنأين ثلثة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول إليه: وكان ف
أرة، وأبو مكتوم أم وابن وهم: بلل، سإعد، ُذو بمكة. مؤذنأه وهو أمْح

ـ أذنأيه في أصبعيه جعل يعني ـ يفعل، لم «الهداية»: وإن صاحب قول وأما
ّدم لما نأظر، ففيه أصلية، بسنة ليست لنأها فحسن، الصحيحة، الحاديث من تق

المر. لفظ مع
أحُن)ِ من (ول ْل ّنى ل أي التفعيل، باب أي أص بأن فيها، يتغ ّق من أو الحروف، من أنأ

تحسين مجرد منهما. وأما شيء في زاد أو والّسكنات، الحركات وهي كيفياتها،
حسن. فهو الصوت

أي ِو ً أن ُر أبغضك فقال: إنأي الله، في أحبك فقال: إنأي عمر ابن إلى جاء رجل
أم؟ الله، في ِل ِني قال:  أغ أل أب ّني أنأك قال:  بأس «الخلصة»: ول أذانأك. وفي في تغ

أن، غير من بالتحسين ّنى فإن تغ أد، أو ِبلْحٍن تغ لو وكذا يكره، ذلك أشبه ما أو م
أوانأّي: هذا الئمة شمس القرآن. قال قرأ ْل أح الذان، في الوارد أي الذكار، في ال

الفلح، على حّي الصلة، على قوله: حّي الذكار. قال: فأّما من غيره في وكذا
فيه. انأتهى. ونأحوه مد بإدخال بأس فل

ّذن الصوت رفع في المبالغة ويستحب يخفى، ل بحث وفيه أؤ عليه لقوله به، الُم
ّذن صوت مدى يسمع والسلم: «ل الصلة ِهد إل شيء ول إنأٌس، ول ِجٌن، الُمؤ أش

البخاري.  القيامة». رواه يوم له

ُع)ِ بتشديد (ول أرّج ِفّي، بصوت الشهادتين يقول بأن وكسرها الجيم ُي ثم أخ
أرّجع، عن رواية وهو والشافعّي، مالُك عاٍل. وقال بصوٍت يقولهما ُي لما أحمد: 

أوى أرة، أبي عن داود أبو أر ُذو ِني رسإول يا قال: «قلت أمْح ّلْم أع أة الله:  الذاِن سإن
ّلُه قال: تقول ّلُه أكبُر، ال ّلُه أكبر، ال ّلُه أكبر، ال ُد ثم أكبر، ال أه ّ إله ل أّن تقول: أْش ِإل

ُد الله، أه ًا أأّن أْش ِفُض الله، رسإول محّمد أتْخ أتك، بهما و ُع ثم صو أف أتك أتْر بهما». صو
ُد فيه. وقال ترجيع ول الذان، أصُل زيد بن الله عبد حديث ولنا: أن بُن أحم

أل: وهو أرة أبي أذان له: إّن قيل المرين، آِخُر حنب ُذو قال: مكة، فتح بعد أمْح
أجع قد أليس أقّر المدينة إلى وسإلم عليه الله صلى النبي أر أأ ً أف عبد أذاِن على بلل

زيد. بن الله
ِنأّي وروى أرا أب ّط بن الملك عبد بن إسإماعيل بن إبراهيم «الوسإط» عن في ال

أرة أبي ُذو أرة أبي بن الملك عبد جدي قال: سإمعت أمْح ُذو أبي يقول: سإمعت أمْح
أرة أبا ـ ُذو أي ـ أمْح ِق ْل ُأ ًا الذان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على يقول:  حرف

ًا، ُكر ولم آخره، أكبر... إلى الله أكبر، الله حرف ْذ ًا. وأّما فيه أي قيل: إّن ما ترجيع
ً أرة أبي غير أذان في الترجيع وعدم أيِصّح، فلم أرّجع، بلل ُذو عدم على دليٌل أمْح
ِنأه ْو ّنأه أو الذان، أجزاء من أك ٍر خصائصه من أ أولً، صوته رفع عدم من به قام لم

أعارضا فإذا به، للتبرك عليه ودوامه نأسخه، على أو أرّجح تساقطا، أت ُت رواية و
عدمه.

ّوُل)ِ أي أح ُي أهُه)ِ أي يدير (و أوْج ْيِن)ِ أي (في صدره ول قدميه ل ( أت أل أع ْي أح قوله: عند ال
أنًة الفلح على وحّي الصلة على حّي أيْم ًة)ِ بفتح ( أر أيْس يقول: حّي بأْن أولهما و
أما مرتين، اليسار في الفلح على وحّي اليمين، في مرتين الصلة على أوى ِل أر
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ِنّي ْط ُق ّدار ِد حديث «أفراده» من في ال ْي أو أة بِن سُإ أل أف رسإول قال: أمرنأا بلل عن أغ
ّنأا إذا وسإلم عليه الله صلى الله ّذ أنا أو أ أقْم مواضعها. عن أقدامنا نأزيل ل أن أ
أوى ولما ّنأه أبي حديث من الجماعة أر أفة: أ ْي أح ً رأى ُج ّذُن بلل أجعلت ُيؤ أف قال: 
ُع ّب أت أت ُه أ ًا يقول بالذان، وههنا ههنا فا على حّي الصلة، على وشمالً: حّي يمين

الفلح.
أنأا بن إسإحاق المام «مسند في ولما أيه»: أْخبر ُهو ّدثنا أبو أرا العمشْ، معاوية: ح
إلى زيد بن الله عبد جاء ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن ُمّرة، بن عمرو عن

ّنأي الله رسإول فقال: يا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْيُت إ ً رأ من نأزل رجل
ِم على فقام السماء ْذ أكبر، الله أكبر، وقال: الله الِقبلة فاسإتقبل حائط، ِج

ُد أه ّ إله ل أْن أْش ًا أّن أشهد مرتين، الله إل عن قال ثم مرتين، الله رسإول محمد
ثم مرتين، الفلح على يساره: حّي عن قال ثم مرتين، الصلة على يمينه: حّي

ّ إله ل أكبر، ألله أكبر، فقال: ألله القبلة، اسإتقبل أعد ثم الله، إل أدة، أق ْع قام ثم أق
الصلة. قامت قد الصلة، قامت وقال: قد ذلك، ففعل القبلة، فاسإتقبل

ِتّم ألْم (وإْن أُم)ِ أي أي ْعل ِل ِديُر)ِ أي محله في الثبات مع وجهه بتحويل ا أت أيْس لتمام (
ِة)ِ بكسر (في العلم أنأ أذ ْئ ّدل الهمزة، وسإكون الميم الِم أب ُي من الذان موضع و
ُكْن ولم وغيرها، المنارة ٌة. فقد وسإلم عليه الله صلى زمنه في ي أوى منار أبو أر

أة حديث من داود ْير بِن ُعرو أب ّنّجار بني من امرأة عن الّز من بيتي قالت: كان ال
أمسجد، حول بيت أطأول ٍر يأتي بلٌل فكان ال أح أس ِلُس ِب إلى فينظر عليه، أيْج
أن.  رآه فإذا الفجر، ّذ أ

أمُة أقا ُلُه)ِ أي (وال ْث أة كونأه في الذان مثل ِم وفي كلماته عدد وفي الفرائض، سإن
ّي روى ِلما ترتيبها، ّنأه زيد بن الله عبد عن الترمذ الله رسإول أذاُن قال: كان أ

ًا وسإلم عليه الله صلى ْفع ًا، أش ْفع ّي روى والقامة. ولما الذان في أش الترمذ
أرة أبي عن صحيٌح، وقال: حسٌن ُذو ِني أمْح أم ّل عليه الله صلى الله رسإول قال: ع

أة سإبع والقامة كلمًة، عشرة تسع الذان وسإلم ّنأما كلمًة، عشر أع وإ قال: تس
أة عليه. الكلم سإبق وقد التْرِجيع، لجل كلمًة عشر

ّي وروى أميس أبي «الخلفيات» عن في والبيهقّي الطحاو ُع عبد قال: سإمعت ال
ِه ّل أن ال ِد بِن محمد ب ِه عب ّل ٍد بِن ال ّي زي ّدُث النأصار أح ّنأه عن أبيه عن ُي ّده: أ رأى ج

أن ألذا أنى ـ المنام في يعني ـ ا ْث أنى، أم ْث أة أم أنى والقام ْث أنى، أم ْث ْيُت أم أت النبّي قال: فأ
ُهّن فقال فأخبرته، وسإلم عليه الله صلى ّلْم أْن فأمرنأي قال: فتقدمت بللً، أع
أم ِقي أقْمُت. وعن ُأ أأ أة مالك: أّن أف ُة، تركها من وعلى فرٌض، القام قول وهو العاد

أجاهد وعطاء الوزاعّي ّنأه الظاهر، وأهل ليلى أبي وابن وُم الصلة عليه ل
أر والسلم أم ألعرابّي أأ والسإتقبال. بالتكبير أمره كما بها ا

ِكْن أل ُدُر)ِ بضم ( ِرع أي وبالكسر الدال أيْح أها)ِ أي ُيْس ِفي من القامة كلمات في (
ٍة غير ُد)ِ على روينا، لما بينها سإكت أزا ُي ْد ألفاِظ (و أق ُة أقامِت الذاِن: ( أ ْيِن)ِ الّصل أت أمّر

أرة أبي لحديث ُذو السابق.  أمْح

ُد أزا ُي أذاِن (في (و)ِ  أل أد ا ْع أح أب أفل أة في ال ِر: الّصل أفْج ْيٌر ال ِم من أخ ْو ّن ْيِن)ِ، ال أت أما أمّر ِل
أوى أرة أبا وسإلم عليه الله صلى النبي تعليم «سُإننه» في في داود أبو أر ُذو أمْح
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أن ْبِح صلة كان قال: فإْن الذا من خير الصلة النوم، من خيٌر قلت: الصلة الّص
أما ِل أبرانأّي» عن «معجم في النوم. و ّط أة ال صلى النبّي إلى بلل قالت: جاء عائش

ُنأه وسإلم عليه الله ِذ ْؤ ًا فوجده الصبح، بصلة ُي ِئم النوم. من خير فقال: الصلة نأا
ِقّرت ُأ ْبِح، أذاِن في ف «ما وسإلم عليه الله صلى النبّي رواية: فقال وفي الّص
أن أس أت ُأْخرى: «إذا في وزاد أأذانأك»، في اجعله بلل، يا هذا أأْح ْنأ ّذ للصبح»، أ
أن إذا يقولها بلل فجعل ّذ للصبح. أأ

أع الشافعّي أّن اعلم ثم أف ِة في معنا أش أرد الصلة» وحدها، قامت «قد القام ْف أأ و
أما البواقي، أر داود وأبي البخاري في ِل أم أأ ّي:  ِو ّطحا ً وال أع أْن ِبلل أف أن، أيْش ألذا ا

ُيوتر ِلقامة و القامة. إل ا
ِني في لما كلها مالك وأفردها ْط ُق ّدار أرة أبي بن الملك عبد عن ال ُذو ّنأه أمْح أع أ أسإِم

ِإّن أباه أع أْن أمره وسإلم عليه الله صلى النبي يقول:  أف أن أيْش ألذا أر ا ِت ُيو ِلقامة.، و ا
ألمة عن عبيد، أبي بن يزيد وعن أوع بن أسإ ْك أل أذاُن قال: كان ا أل رسإول عهد على ا
أدى. وهكذا والقامة مثنى، مثنى وسإلم عليه الله صلى الله أرا داود أبو رواه ُف

ّنسائي ّي وال أحاو ّط ّنأه غير عمر، ابن عن وال وفي مرتين، الذان: مرتين في قال أ
مرة. القامة: مرة

ّدثنا أبي ابن «مصنف في ما ولنا أح أبة» قال:  ْي ّدثنا أش ْعمشْ، وكيع: ح عن ال
ّدثنا ليلى أبي بن الرحمن عبد عن ُمّرة، بن عمرو صلى محمد أصحاب قال: ح

عليه الله صلى النبّي إلى جاء النأصاري زيد بن الله عبد «أّن وسإلم عليه الله
ِم في رأيُت الله، رسإول فقال: يا وسإلم أأّن المنا ً أك ُبْردان وعليه قام رجل

أن حائط، على فقام أأْخضران، ّذ أأ أنى أف ْث أنى، أم ْث أنى وأقام أم ْث أنى». وهؤلء أم ْث كلهم أم
ّذن الصحيحين. وقال رجال أأ ّي: «ف ِو ّطحا أنى، ال ْث أنى، وأقام أم ْث أعد أم أق ًة و أد ْع فيما أق

القبلة». داود: «فاسإتقبل أبي سإنن في بينهما». وزاد
ِر عن والجواُب ألنأها الم ًا الحوال بعض في الختصار باب من بإيتارها:  تعليم
ّنًة، يستمر ل للجواز، ّي روى ما بدليل سُإ ّي: أّن وابن الطحاو ِز ْو أج ً ال كان بلل

ّني أث ِعي إبراهيم وبأّن مات، أْن إلى القامة ُي أخ ّن أنأت ال الذان مثل القامة قال: كا
بني يعني ـ خرجوا إذا للسرعة واحدة واحدة فجعلوها الملوك، هؤلء كان حتى
ـ. أمية
ّلُم)ِ بصيغة (ول أك أت أما)ِ أي المجهول ُي ِه ِفي ّنأه والقامة الذان في ( ْكٌر أل ّظٌم ِذ أع ُم

ْطبة. كالُخ
أم «الخلصة»: رجل وفي ّل ّذن على أسإ أؤ أد عطس أو أذانأه، في الُم أحِم الله و

ّذن، وسإمعه ّلم أو المؤ ّلي، على أسإ المام على أو القرآن، قارىء على أو المص
ّد أبي الخطبة. فعن وقت أيُر أشّمُت السلم حنيفة:  ُي محمد: نأفسه. وعن في و

ّد ّد يوسإف: ل أبي الفراغَ. وعن بعد أيُر وهو الفراغَ، بعد ول نأفسه في أيُر
أط أّن على تنافي. واتفقوا فل ـ لزومه عدم يعني ـ الصحيح، ّو أغ أت أزُمُه ل الُم ْل ّد أي الّر

بعده. انأتهى.  ول الفراغَ قبل

أل أّن يخفى ول ّنأه الفض ّده أ أحّب ورد لحديث بعده، أيُر أت ُيْس ّذن إجابة بذلك. و أؤ الُم
ُيْمِسُك باللسان، مثل السامع ويقول وغيره، المسجد في وغيرها، التلوة، عن أف
ّذن أؤ ِقُل والشهادتين، التكبير في الُم ْو أح ُي ْيِن، في و أت أل أع ْي الله صلى النبي لّن الح



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

أع إذا كان وسإلم عليه ّذن أسإِم أؤ أحّي وإذا قال، ما مثل قال الُم الصلة، على قال: 
أ الفلح، على حّي أل قال: «ل ْو ّوة ول أح ّ ق مسلم. العظيم». رواه العلّي بالله إل
ْيٌر قال: الصلة وإذا أرْرت، قال: «صدقت الفجر أذان في النوم من أخ أب وبالحق و

ْقت»، أط هكذا. الخبر لورود أنأ
أراغَ بعد دعا ثم أف الصلة عليه لقوله وسإلم عليه الله صلى للنبي بالوسإيلة ال

ُتم والسلم: «إذا ْع أن أسإِم ّذ أؤ ُقولوا الُم أل أف ُقول، ما مث ّلوا ثم أي ّنأه أعلّي، ص من فإ
ّلى ًة، علّي ص ّلى صل ًا، بها عليه الله ص ُلوا ثم عشر أي الله أسإ ّنأها الوسإيلة، ِل فإ
ألٌة ِز ْن ّنة في أم أج ّ تنبغي ل ال ٍد إل أأرُجو الله، عباد من لعب أن أْن و ُكو أمن هو، أنأا أ أف
أه سإأل ّل أي ال أة ِل ّلْت الوسإيل ِة عليه مسلم. ولقوله الشفاعة». رواه له أح الصل

ّدعوة هذه أرّب النداء: اللهم يسمع حين قال والسلم: «مْن ِة التاّمة ال والصل
ًا آِت القائمة، أة محّمد أة، الوسإيل ًا وابعثه والفضيل ًا مقام وعدته، الذي محمود

ّلْت البخاري. القيامة». رواه يوم شفاعتي له أح

أمْن الصلة عليه ولقوله أل والسلم: « أن: وأنأا يسمع حين أقا إله ل أْن أشهد الذا
ّ أده الله إل ًا وأّن له، شريك ل وح ًا، بالله أرِضيُت ورسإوله، عبده محمد ّب ر

ًا، وبالسإلم ٍد دين أر رسإولً، وسإلم عليه الله صلى وبمحّم ِف ذنأوبه». رواه له ُغ
أما مسلم ِل أكى وغيره. و أر: أّن ابُن أح ً عم المؤذنأين إّن الله رسإول قال: يا رجل

أنا أنأ ُلو ْفُض ُقْل الصلة عليه فقال أي أت فإذا يقولون، ما والسلم: « ْي أه أت ْنأ أسْل ا أف
أطْه». رواه ْع ّنسائي. وأجاب داود أبو ُت أن وال أل الذا غير في كان وإْن تكّرر إْن الو

ّنأه أمسجده، أب سإمعه حيث ل ِد أبُه أْن له ُنأ ّقق ُيِجي أح أت ّقه، في السبِب ِل فصار أح
مسجده. في كتعدده

ِويُب)ِ وهو ْث ّت ألذان بين بالصلة العلم (وال ِلقامة ا كل أهل تعارفه ما بحسب وا
أسٌن)ِ في لفظه من بلد أح أوانأي صلة كل ( أت الدينية. وقال المور في الناس ِل

ُبنا ّنأه أصحا ٌه المتقدمون: إ ّي روى لما الفجر، غير في مكرو ماجه وابن الترمذ
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: أمرنأي بلل عن ليلى أبي ابن حديث من
أب ل أْن ّو أث ّ الصلة من شيء في ُأ الفجر. في إل

ُبنا: هو قال على حّي الصلة، على والقامة: حّي الذان بين يقول أْن أصحا
ُهم: هو مرتين: وقال الفلح أل أْن غير ُة أذاِن في يقو ِم من خيٌر الفجر: الصل النو

أي ولما مرتين، ِو ًا أّن ُر أي علي أأى عنه الله أرِض ًا أر ّذنأ أؤ ّوُب ُم أث قال: العشاء، في ُي
ِرُجوا أع هذا أْخ ِد أت ْب أهُه المسجد. وكذا من الُم ِر ًا. والشافعّي مالٌك أك مطلق

ِلُس)ِ أي أيْج ُكُث (و ُهما)ِ أي أيْم أن ْي أب أما والقامة الذان بين ( ّ الحديث، من سإبق ِل (إل
ِرِب)ِ فل في ْغ أم ِلُس ال تأخير لسإتلزامه حنيفة أبي عند وإقامتها أذانأها بين أيْج

ِلُس المغرب، أيْج أسًة وقال:  ْل ْوفق الصلوات. وهذا سإائر في كما خفيفًة أج أأ

الحديث.  لطألق

أحّب أت ُيْس أن أْن و ّذُن يكو أؤ ًا الُم ّذن الصلة عليه لقوله صالح أؤ ُي لكم والسلم: «ل
ُكم، أياُر ُؤّمكم ِخ أي ُكْم». رواه ول ُؤ أر ْق أن ماجه. وأْن وابن داود أبو أ ًا يكو ِلم عا
ّذُن ضامٌن والسلم: «الماُم الصلة عليه لقوله بالوقات أؤ أمٌن، والُم أت ْؤ اللهم ُم

داود. أبو للمؤذنأين». رواه واغفر الئمة أأْرِشد
ّذُن أؤ ُي ِة (و أت ِئ أفا ْل أما ِل ِل ُيِقيُم)ِ  ْين: «أّن بن ِعْمران عن داود أبو روى و أص أل ُح رسإو
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ِه ّل ٍر في كان وسإلم عليه الله صلى ال الفجر، صلة عن فناموا له أمِسي
ُظوا أق ْي أت أتفعوا الشمس، بحر أفاسْإ ً فاْر ّلِت حتى قليل أق أت ًا أمر ثّم الشمس، اسْإ ّذنأ أؤ ُم

أن، ّذ أأ ّلى أف أتين فص أع ْك ّلى ثم الفجر، قبل أر أق بإقامته الفجر ص ْف عادته». وفي أو
ُلوا وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة: أّن أبي عن داود لبي رواية ّو أح أت قال: «

ِنأكم عن ُكم الذي مكا ْت أب ألُة»، فيه أصا ْف أغ ً وأمر ال أن بلل ّذ أم فأ ّلى. وأقا فص

أنأا ـ للبخاري واللفظ ـ ومسلم، البخاري رواية وفي الله رسإول مع قال: «سِإْر
أت القوُم: لو فقال ليلًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يا بنا ـ نأزلت أي ـ أعّرسْإ
أناُموا أْن قال: أخاُف وسإلم عليه الله صلى بلل: أنأا فقال الصلة، عن أت

ُكْم، ُظ ِق ُعوا، ُأو أج أط أند فاْض أره بلٌل وأسْإ ِه، إلى ظه ْتُه راحلت أب أل أغ أناه أف ْي أم أع فنا
أظ أق أتي أع وقد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أفاسْإ أل فقال: يا الشمس، أحاِجُب أطأ

أن بلُل ْي أت؟. قال: ما ما أ ْل ْلِقيْت ُق ألّي ُأ ْومٌة أع ُلها أنأ أه قال: إّن قّط، ِمث ّل أض ال أب أق
ُكم أح أوا أن أْر ّدها شاء، حي أر ّذْن قم بلل يا شاء، حين عليكم و أأ للصلة، بالناس أف

أأ أوّض أت أعِت فلما ف أف أت أيّضت، الشمُس اْر ْب ّلى». وفي قام وا مسلم: «ثم سإياق فص
أن ّذ ّلى بالصلة، بلُل أأ الغداة، صلى ثم ركعتين وسإلم عليه الله صلى النبي فص

ّنأما تفريٌط، النوم في يوم». وفيه: «ليس كل يصنع كما فصنع على التفريُط إ
أصّل لم أمْن أء حتى ُي ِة وقُت أيِجي الخرى». الصل

ّذُن (وكذا)ِ أي أؤ ُيِقيُم ُي ُلولى و أما ( ِل ِئِت)ِ  أفوا أل سإبق ال ُك ِل أن (و ِقي ِم أوا أب ِتي ال ْأ أما)ِ أي ِه ِب
ِة، بالذاِن أي أن والقام ُكو ُء لي ْفِق على القضا ِء أو ْو)ِ يأتي الدا أها)ِ أي (أ ِب ِة ( بالقام

ألّن أها)ِ  أد أوْح ألذان ( ِر ا النبّي مسعود: «إّن ابن ولقول حضور، وهم للسإتحضا
ُع الخندق يوم فاته وسإلم عليه الله صلى من الله شاء ما ذهب حتى صلوات، أرب
ً فأمر الليل، أن، بلل ّذ أأ أم ثم الظهر، فصلى أقام ثم ف أقام ثم العصر، فصلى أأقا
ّلى أقام ثم المغرب، فصلى الترمذي.  العشاء». رواه فص

أه ِر ُك أمُة (و أقا ألّن إ ِدِث)ِ  أة المْح ِلقام (ل ُيِقيُم أمْن بصلة متصلًة إل تشرع لم ا
ُنأُه)ِ أي أذا أره ل أ ْك ّنأه الُمْحدث أذاُن ُي ْكٌر أل أحّب ِذ أت أره فل الطهارة، فيه ُيْس ْك بدونأها ُي

أره، وقيل القرآن، كقراءة ْك أما ُي ّي روى ِل رسإول قال: قال هريرة أبي عن الترمذ
أ وسإلم عليه الله صلى الله ّذُن «ل أؤ ّ ُي ٌء». (ولم ِإل أوّضى أت ْد)ِ أي ُم أع ِلقامُة ُت ألّن ا

أرها مشروٍع. غيُر تكري
أها)ِ أي ِر ُك ُنِب، (ِمن والقامُة الذاُن (و ُد ول الُج أعا أن القامُة هي)ِ أي ُت ُنِب ِم أما الُج ِل

أق أب أبْل أسإ ُد)ِ أي ( أعا ًا ُي أو)ِ أي اسإتحباب ُه ألذاُن ( أره ألّن ا أتبٌر الشرع في تكري ْع في ُم
ِة، أع أن فإّن الُجُم ألذا أل ا ألو أع ا ِر أن، زمان في ُش ألّن عثما أن و ألذا ِئبين، لعلم ا أغا ال
ٌد فتكريُره البعض. سإماع عدم لحتمال مفي

أذاِن ِة)ِ أي (كأ أمْرأ أه كما ال ِر ِة أذاُن ُك ُتِحّب المرأ أراهُة أّما إعادته، واسْإ ِنأها، أك أذا أأ

ّنأها أل ّيٌة ف ِه ْن ِه اسإتحباُب وأّما صوتها، رفع عن أم أع إعادت أق أي ِل ِه على أف ُنوِن. الوج أمْس ال
أسإّن أة الشافعّي و ِلقام ًا للنساء ا بالرجال. لهن اعتبار

أي ِو لهن. عمر: كراهتهما وابن أأنأس عن قلت: ُر
ْطٌف أع ُنوِن)ِ  أمْج ُنِب، على (وال أها أي الُج ِر ُك ُنوِن، من و أمْج ّقه وكان ال يقول: أْن أح

ّ «ومن ِئل أل ّهم المجنون»  أو أت ُفه ُي ْط أراِن)ِ لعدم على أع ْك ِة. (والّس ُثوِق المرأ ُو ال
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ِزهما، ولفقد بقولهما ّيُن أتمي أع أت أي ُة أف ِهما إعاد ِتهما، أذانأ ُد وكذا وإقام أعا الصبّي أذاُن ُي
ِقُل ل الذي ْع أح كما أي أخان.  به أصّر أقاِضي

أه ِر ُك أما)ِ أي (و ُه ألذان أتْرك ِلقامة ا ًا وا أما (في جميع ِل ِر)ِ  أف عن الجماعة روى الّس
ِرِث بن مالك ْي أو ْيُت الُح أت ـ لي وصاحٌب أنأا وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «أ
أم رواية: وابُن وفي ّنا رواية وفي لي، ع أبين : وك أنأا فلما ـ، القراءة في متقار ْد أر أ

أ

أف أرِت لنا: إذا قال النأصرا أض أنأا الصلة أح ّذ أأ أما». أي ف ِقي أأ ّذْن و أؤ ُي ِقْم ِل ُي ْل ُدكما أو أح
ُؤّمكما أي أل أبُركما و ْك ًا أي ـ أ كان والسلم: «إذا الصلة عليه ولقوله ـ، رتبًة أو سإن

ٍر بأرٍض الرجُل ْف أنأِت أق أحا ْأ، الصلة، أف أوّض أت أي ْل ْد لم فإْن أف أتيّمْم، أيج أي ْل أم فإْن أف أقا أأ

ّلى أكاِن، معه ص أل أن وإْن أم ّذ أم أأ أقا أأ ّلى و ِد من خلفه ص أرى ل ما الله جنو طأرفاه». ُي
الّرّزاق. عبد رواه

أء إْن بالخيار، علّي: المسافُر ولقول أن أشا ّذ أء وإْن وأقام، أأ ّذن. ولم أقام أشا أؤ ُي
أني والسلم الصلة «الهداية» لقوله: عليه صاحب قوُل وأّما ْب أكة: «إذا أبي ل ْي أل ُم

ُتما أفْر أنأا أسإا ّذ أما»، أأ ِقي أأ أني و ْب أة، أبي فقولُه: ل أك ْي أل ألٌط، ُم بن والصواُب: مالُك أغ
ِرث ْي أو أم وابُن الُح أم. والله كما له، ع ّد أق أعلم. تعالى أت

ْو وفي أل ِهيرية»:  ّظ أرك «ال ِر في أت أف أن الّس أذا أل أده ا أره، لم وح ْك أك ولو ُي أر أة أت ِلقام ا
أدها ِره، وح أن ألّن ُك ألذا ِم ا لعلم والقامُة حاضرون، والرفقُة الغائبين، لعل
ذلك.  إلى ُمْحتاجون وهم الصلة، افتتاح

ِة (و)ِ في أع أما أج ِد)ِ أي: وكذا ( أمْسِج أه ال ِر ُهما ُك ُك ٍة، مسجد في أتْر أتْرُك وكذا جماع
ٍد ٍد كّل ألّن منهما واح ّنٌة منهما واح ٌة سإ ِه)ِ أي في (ل فيها، مؤكد ِت ْي ُه ل أب أر ْك ُي

ُكهما أل أتْر أص ٍر)ِ أي (في بيته في ِلُم ِعل إذا ِمْص ِد في ُف ّلته، مسج أح ّنأهم أم لما أل
ُبوا ًا، أنأّص ّذنأ ًا، كفعلهم فعله صار مؤ ّلى حين مسعود ابن إليه يشير كما حكم ص

أة أذاُن حيث إقامة، ول أذاٍن بل داره في والسإود بعلقم أنا، الحّي قال: أ ْكِفي رواه أي
أرُم، ْث ل

أ ْبط حكاه ا ّي ابن سِإ تكفينا)ِ. الِمْصر رواية: إقامة وغيُره.(وفي الجوز

أد رواية: «أّن وفي أة السإو أم أق ْل أع ّدار في الله عبد مع كانأا و الله: عبد فقال ال
ّلى ّلى قالوا: نأعم، هؤلء؟ أص ِر بهم قال: فص ٍة». رواهما ول أذاٍن بغي إقام

الطبرانأّي.
ُه ول أر ْك ّذِن غير إقامُة عندنأا ُي أؤ أها مالٌك قال وبه برضاه، الُم أه ِر أك الشافعّي. أّما و
ْو ُه فل أيْحُضْر ألْم أل أر ْك ًا. له ُي ّي داود أبو رواه ما اتفاق ّطحاو الحارث بن زياد عن وال

ِئي أدا ّطحاوي، واللفظ الّص ْيُت لل أت أأ أل قال: « ألّما وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أف
أذاُن كان ْبِح، أأ ِنأي الّص أر أم ْنأُت، أ ّذ أأ أم، بلل فجاء الصلة، إلى قام ثم ف ُيِقي فقال ِل

أداء أخا إّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن، ُص ّذ أمن أ أن و ّذ ُيِقيُم». فهو أ
ًا روياه ما ولنا ٍد بن الله عبد عن أيض ًا له واللفظ ـ زي ْيُت ـ أيض أت أأ النبّي قال: «

ُته وسإلم عليه الله صلى أبْر أأْخ أن رأيُت كيف ف ْلِقه الذا ّنأه بلٍل على فقال: أ فإ
أدى ْنأ ًا أأ أن فلّما منك، صوت ّذ أم بلُل أ ِد ُد أنأ عليه الله صلى الله رسإول فأمره الله، عب

ِقْم أريده، كنت وإنأي رأيته داود: «أنأا أبي ُيِقيم». ولفظ أأْن وسإلم أأ أف أت». قال:  ْنأ أأ

أب ُأِجي ّنأه و ّنأما بأ أد ِإ أب به أرا ِيي ْط ِبه أت ْل ًا أو إرادته، لفوات أق للجواز.  تعليم
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ّنأما أع قلنا: وإ أن ً أم ِء لعدم منها بلل أدائّي رضا ِة الّص أما غيره، بإقام داود أبي في ِل
ِقيُم قوله: «فجعلت من ُأ أل الله؟ رسإول يا أقوُل:  أع أج ُظُر أف ْن ِرق نأاحية إلى أي المش
أع إذا حتى فيقول: ل، الفجر إلى أل أر أي ـ الفجر أطأ أف أل ـ أأسْإ أز أث. أنأ أز...» الحدي أبّر أت أف

ألّن أة و أست الكراه ْي ْيِن أل أع أرين ِل ْك ّذ بين للوحشة بل غيبته، عند عدمها بدليل ال
أرين، ِك ّذا أن أْن الفضُل بانأتفائها. نأعم، فتنتفي ال ّذُن يكو أؤ الُمقيُم. هو الُم

ُقوُم أي أو أقوُم ( أماُم)ِ وال ِل أد)ِ قول ا ْن أحّي المقيم (ِع ألى ( ّنأُه أع أل ِة)ِ  أ بالقباِل أمٌر الّصل
أحّب عليها، أت ُيْس أعُة أف أر أسا ُع)ِ أي الُم أر أيْش أد)ِ قول معه والقوُم الماُم إليها. (و ْن (ِع
ِم ْد المقي أق أمِت ( أة أبي قول الصلة)ِ في أقا من الفراغَ وعند ومحمد، حنيف
ِة ِلقام يوسإف. أبي أقول في ا

أرغَ والمعنى: إذا ّذُن أف أؤ أع الصلة، قامِت قوله: قد من الُم أر ِلماُم. في أش ا
ْعناه الصح، هو «الخلصة»: هذا أم ّنأه وقيل:  أع أ أر القول. هذا تمام قبل فيها أش

أوانأّي: هذا المام «المحيط»: قال وفي ْل أح أزانأة»: في الصحيح. وذكر هو ال «الِخ
ّنأه ْع لم لو أ أر أغَ حتى أيْش أر ِة من أف ألقام أس فل ا ْأ في ل السإتحباب في به. والكلُم أب

الجواز. انأتهى.

أك يوسإف أبي قول على والجمهور ِر ْد ُي ّذُن ِل أؤ أل الُم ّو ِلمام، صلة أ أمُل وعليه ا أع
ْهِل ْين، أأ أم أر أح أعلم. تعالى والله ال

أؤّخُر مالٍك وعند ُي أع والشافعّي:  واسإتواء القامة من الفراغَ إلى الّشُرو
أمان لقول الصفوف، ْع ّن ٍر: «كان بِن ال وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أبِشي

ّوي أس أفنا ُي أنا إذا صفو أنا فإذا الصلة، إلى ُقْم ْي أو أت أر». ولقول اسْإ ّب أنأس: «كان أك أأ

ّووا يمينه: اعتدلوا، عن يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صفوفكم، أسإ
ّووا يساره: اعتدلوا، وعن أفكم». رواهما سإ داود.  أبو صفو

ُه هذا، أر ْك ُي ّذِن و أؤ ُذ للُم ِة أأخ أما الجر أي ِل ِو قال: «يا العاص أبي بن عثمان عن ُر
أم اجعلني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْومي، إما ُهم قال: أنأت أق ِد إمام أت ْق وا

ًا واتخذ بأضعفهم أنأ ّذ أؤ ُذ ل ُم ْأُخ ًا». رواه أذانأه على أي حسن. بسند داود أبو أجر
ّنأه أل ٌة و أر ِة على أْج ٍة، غيُر وهي الطاع ُذ وكذا جائز ِة أأْخ ِم الحّج على الجر وتعلي

ِه، القرآِن ِكّن والفق أل ّوُزوا المتأخرين و ِم على ج ِة التعلي ِة زمانأنا في والمام لحاج
ّناس ِر ال أوانأي وظهو ّت أعلم. تعالى الفتوى. والله وعليه الدينية، المور في ال

ِة ُشُروِط ُ باب أ الّصل
ّققها، على الصلة ِصّحُة يتوقف ما أي ُكْن ولم تح ِة حقيقتها في داخلًة أت المسما

ِنأها ْهُر بأركا ُطأ أدِن ( ّلي)ِ أي أب أص ْبُط هي، أو أحدها، أو منها، الُم العطف، بعد والّر
أن أْن ويجوز ًا هنا الباُب يكو ّنأما مر، كما بالوقف أو بالتنوين، أيض ِر لم وإ ُك ْذ أي
ّنأه فيها الوقت ّنأما نأفسها، للصلة بشرٍط ليس أل ِة أشْرٌط هو وإ ِئها لصح أن أدا ُدو

ْكُر ِذ ِئها. و ِة قضا ِريم ّتْح ّتصلًة لكونأها الصلة صفة باب في ال ِنأها، م كانأت وإْن بأركا
ًا ًا عندنأا شرطأ أصحابنا. من ومحمد للشافعّي خلف

أدٍث)ِ أي (ِمْن ًا أح ُتْم {إذا تعالى لقوله مطلق ألى ُقْم أة، إ ِة} الي أ عليه ولقوله الّصل
أمْن صلة والسلم: «ل الصلة ماجه وابن داود وأبو أحمد له». رواه وضوء ل ل

ْقبُل والسلم: «ل الصلة عليه هريرة. ولقوله أبي عن والحاكم ّلُه أي صلة ال
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أث إذا أحدكم أد أبي عن والترمذي داود وأبو الشيخان يتوضأ». رواه حتى أأْح
هريرة. 

أبٍث)ِ أي أخ ِه)ِ عطف الصلة من مانأع (و ِب ْو أث ِه)ِ أي المصلي بدن على (و ِنأ أكا أم (و
أك لقوله أب أيا ِث ّهْر} وإذا تعالى: {و أط أب أف أج ّلي، ثياب تطهير أو أب المص أج تطهير أو
ّنأهما ومكانأه، بدنأه أزُم أل ْل وذلك بخلفه، بدونأهما الصلة وجود لعدم ثوبه من له أأ
ُة الصلة أّن ُقْرِب، مقام في الّرّب مناجا أن أن فيجب ال أسِن على المصلي يكو أأْح

ألحوال ِه في ا تصور مع ثيابه تطهير وجب ما فمتى به، يتصل ما وطأهارة طأهارت
ألْن عنها، انأفكاكه أب ف ّنأهما مع تطهيرهما عليه أيِج ّكاِن ل أ ْنف أولى. وقيل: عنها أي

ِويلهم في العرب ومخالفة بتقصيرها، أمٌر هو ْط أل، وجّرهم الثياب، أت وذلك الذيو
أمُن ل ْؤ ِة. إصابُة معه ُي النجاسإ

ّلى «المحيط»: ولو وفي ٍر مكاٍن على ص ّ طأاه ّنأه إل ُع سإجد إذا أ أق ُبه أت على ثيا
ٍة، أرٍض أزْت نأجس صلته. أجا
أمّي موضع في كانأت «الصل»: إذا وفي أد أعْت المصلي أق أن أز أم ِة، جوا وإْن الصل
ٍم تحت كانأت أد ٍد أق أر واح ِر من أكث ْد ِم، أق أه ّدْر ّنأها ال أصّح: أ أل ُع، ا أن أزِت وإْن أتْم أجا

أعُل ول رفعها، مع الصلة ّنأها ُيْج ْع لم كأ أض أ ُتو أأل أرى عليها.  ّنأه أت أجد لو أ على أسإ
ُد نأجٍس مكاٍن ْفُس ٍر على أعاده وإْن أت ًا طأاه ُع وقيل: ل يوسإف، لبي خلف أن ًء أيْم أنا ِب
ْيه موضع في النجاسإُة كانأت إْن وأّما بأحدهما، الصلة في القيام إمكاِن على أد أي

ِه أو ْي أت أب ْك ُع، فل ُر أن ِه موضع في كانأت وإْن أتْم ِد ُع سُإُجو أن حنيفة أبي وعن (عندهما، أتْم
ُع وهو بالنأف)ِ، السجود في الكتفاء رواية على بناء وهو وعدُمه، روايتان: المن

ّدْرهم. قدر من أقل ال

ًا كان إذا الركبتين موضع الفتاوى»: أّن «عمدة وفي وكذا الصلة، يجوز ل نأجس
لتحقق «العيون»، في وتصحيحه الليث أبي اختيار وهو اليدين، موضع في

ّبِس ّتل وضعهما بدون الصلة بجواز عليها. والحكم وضعهما عند بالنجاسإة ال
ّنأا الليث أبو ينكره ٍء.  سإبعة على بالسجود ُأِمْرنأا أل أعضا

ْتُر أسإ ِه)ِ عطٌف (و ِت أر ْو ِر على أع ْه ُطأ افتراضه على للجماِع وذلك المصلي»، بدن «
ِة في أما الصل أله ِل أق ٍد غير أنأ أأّخري بعض ومخالفُة النقِل، أئمة من واح أت المالكية ُم

أن أْن ويحتمل يجوز، ل الجماع تقرر بعد إسإماعيل كالقاضي الجماع سإند يكو
ّ حائض صلة تعالى الله يقبل والسلم: «ل الصلة عليه قوله بخمار». رواه إل

أحّسنه والترمذي، داود أبو أمْن أو بالحائض: البالغُة، وصححه. والمراد الحاكم و
ُعّم الحيض شأنأها أت أقة. ِل ِه الُمرا

ُذوا بقوله «الهداية» وغيرها في واسإتدل ُكْم تعالى: {ُخ أت أن أد ِزي ْن ٍد} ُكّل ِع أمْسِج
ِري ما أي أوا أتكم ُي أذ ألّن صلة، كل عند عور محاٌل ـ عرض وهي ـ نأفسها الزينة أخ

ِريد ُأ أدّل المسجد لعين الزينة أخذ يجُب ول ـ، الثوب وهو ـ محلها ف للصلة، أنأه أف
ّنى لكن المحل، على الحال اسإم إطألق من بالمسجد. فالول الصلة عن أك

عكسه. والثانأي
أي فإْن ِو ّنأها ابن عن قيل: ُر حق في ل عراة الطائفين شأن في نأزلت عباس: أ

أة أجيب: بأّن الصلة، مسجد كل وعند السبب، بخصوص ل اللفظ لعموم العبر
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عندنأا واجٌب الطواف في الستر إذ بحث وفيه الحرام، بالمسجد يختص فل عام،
ًا طأاف لو حتى أم ُعريانأ ِث أم أأ ِك تصح ل حتى فرٌض الصلة وفي بسقوطأه، وُح

أدا أن يمكن بدونأه. ول أرا الحقيقي المعنى بين الجمع لسإتلزامها الية من ُي
ًا، والمجازي ّنأها مع كانأت وإْن الفتراض، فموجبها الدللة قطعية كانأت إْن ل

ّية ّن حديث: «ل ومن الثبوت، قطعية منها أخذ من فقط. ومنهم فالوجوب أظ
بالمجموع، الفرض فيثبت الدللة، بخمار» قطعية إل حائض صلة الله أيقبل
أعلم.  تعالى والله

ٍد قميص في صلى «الخلصة»: لو وفي ُع بحاٍل كان الجيب: إْن محلول واح يق
ُه غير من عليه غيره بصُر يقع بحاٍل كان لو وكذا صلته، تجوز ل عورته على بصُر

ّلٍف. كذا أك أة يوسإف: إّن وأبي حنيفة أبي محمد. وعن عن هشام ذكره أت عور
ّقه. قلت: وهذا في بعورة ليست الشخص ًا ضعيٌف ح بطلن على للجماع جد

ّلى أمن ْلمة في أو وحده بيت في صلة ص ٍة سإتر غير من ُظ عن يكن لم إذا عور
عذر.

أباُل ْق ِت ِة)ِ أي (واسْإ ْبل ِق أوّل لقوله والقدرة المن حال ال أف أك تعالى: { أه أر أوْج أط ْش
ِد أمْسِج ِم ال أرا أح ْيُث ال أح ُتم ما و ْن ّلوا ُك أو ُكْم أف أه ُه} أي ُوُجو أر ْط ًا جانأبه إلى أش أو عين

ِقبلُة بعض جهًة. قال أشر العارفين:  أب ِقبلة الكعبة، ال البيت السماء أهل و
ِقبلة المعمور، ّيين و ِب أكُرو ِقبلُة الكرسإي، ال أملة و ومطلوب العرش، العرش أح

ُكّل أما بقوله الشارة وإليه تعالى، الله وجُه ال أن ْي ّلوا تعالى: {فأ أو أثّم ُت ِه}. أوْجُه أف ّل ال
ّنأه على العلماء واتفق ّلى والسلم الصلة عليه أأ المقدس، بيت إلى بالمدينة ص

ّول ثم أح ّنأه الكعبة. والصحيح إلى أت ّلى أأ ًا، عشر سإبعة إليه ص كيف واختلفوا شهر
ّباٍس: فرض ابن فعن ذلك، قبل صلته كانأت السإراء ليلة الصلة تعالى الله أع
أعتين المقدس بيت إلى ْك أعتين، أر ْك ِرب أر ْغ أم ًا، وال والسلم الصلة عليه فكان ثلث

ّلي ُوّجه الكعبة، إلى يص حين بالمدينة الصلة في ِزيد ثم المقدس، بيت إلى و
أف ِر ّ ركعتان الكعبة إلى ُص ْيٍج: «أول ابن المغرب. وعن إل أر ّلى ما ُج عليه أص
أف ثم الكعبة، إلى والسلم الصلة ِر ـ الهجرة قبل يعني ـ المقدس بيت إلى ُص
ّلِت الله صلى النبّي وصلى المقدس، بيت نأحو بثلٍث قدومه قبل النأصار فص

أة قدومه بعد وسإلم عليه أر سإت ًا».  عش شهر

ًا داود: «أّن أبو وروى العالية: إّن أبو فقال الِقبلة، في العالية أبا خاصم يهودي
ّلي كان موسإى ِقبلته، الكعبة فكانأت الحرام، البيت ويستقبل الصخرة عند يص
ّي: بيني فقال يديه، بين الصخرة وكانأت أبو قال صالح، مسجد وبينك اليهود

أية: فأنأا ِل أعا ِقبلته صالح مسجد في صليت ال أبر إلى و أأْخ ّنأه العالية أأبو الكعبة. و أ
ّلى أقرنأين ذي مسجد في ص ِقبلته ال الكعبة». إلى و

ّيُة)ِ لقوله ّن ّ ُأِمُروا تعالى: {وما (وال ُدوا إل ُب ْع أي أه ِل ّل أن ال ِلِصي ّدين} والخلص ألُه ُمْخ ال
ّ يكوُن ل ّنأما الصلة عليه ولقوله بالنية، إل أي العماُل والسلم: «إ ِو ّيات». ُر بالن

ّبان ابن صحيح وفي بـ: «إنأما»، الستة الكتب في ّية بإفراد وُروي بدونأها، ِح الن
الكلم بسطنا وقد صحاح، وكلها كليهما، وبإفراد وحده، العمل وبإفراد ، وحدها

أقاة في عليه المشكاة». شرح «الِمْر
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ّدم. وقد الصلة: الوقُت، شروط ومن تق
ُة أر ْو أع أو ِه أتْحِت (ِمْن خبره الّرُجِل)ِ مبتدأ ( ِت ِه)ِ لقوله أتْحِت إلى سُإّر ْي أت أب ْك عليه ُر
ْيِن فوق والسلم: «ما الصلة أت أب ُك أرة، من الّر ْو أع ِة من أسإفل وما ال من الّسّر

ِني العورة». رواه ْط ُق ّدار أوى أيوب، أبي حديث من ال أر ْيب، بُن أعْمُرو عن و أع ُش
ّده، عن أبيه، عن صبيانأكم «ُمُروا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ج

ُقوا سإنين، عشر في عليها واضربوهم سإنين، سإبع في بالصلة أفّر في بينهم و
ّوج وإذا المضاجع، ُدكم أز أته أح أم أده أأ السرة دون ما إلى ينظر فل أجيره، أو عب

أحمد العورة». ورواه من الركبة إلى السّرة تحت ما فإّن الركبة، وفوق
ُظه: «ما ْف أل من العورة عورته». وقيل: ابتداء من ركبتيه إلى سإرته من أسإفل و

في البيهقي العورة». رواه من والسلم: «السّرة الصلة عليه لقوله السرة
أبُة «الخلفيات». وأخرج ْك روينا. العورة» لما من الشافعي: «الّر

ِني سإنن في ما ولنا ْط ُق ّدار أي علّي عن ال ّنأه الله أرِض والسلم الصلة عليه عنه: أ
أبُة ْك أصر من قال: «الّر أق ِة» و ُبل السوأتين على العورة مالك العور ُق وهما: ال

ُبر ّد أبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول غزا أنأس: «لّما قول لظاهر وال ْي صلينا أخ
ألس، الغداة صلة عندهما أغ أب ِب ِك أر أب وسإلم عليه الله صلى النبي أو ِك أر أحة أبو و ْل أطأ

أرى رديفه، وأنأا أأْج أبر، زقاق في وسإلم عليه الله صلى الله نأبي ف ْي انأحسر ثم أخ
أذه عن الزار ّنأي حتى أفِخ ُظُر إ ْنأ ِذ بياض إلى أل وسإلم. عليه الله صلى النبي أفِخ

أة: «كان «الصحيحين». ولقول في والقصُة عليه الله صلى الله رسإول عائش
ًا وسإلم أطِجع ًا بيته في أمْض ِه، أو أفِخذه عن كاِشف ْي أق أن سإا أذ أأ له فأذن بكر أبو فاسإت

ّدث، كذلك، وهو له فأذن عمر اسإتأذن ثم فتحدث، الحال، تلك على وهو أتح ثم أف
ّوى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجلس عثماُن اسإتأذن أسإ ثيابه» عليه و

أث. الحدي
أمُل قلنا أت ّطى وسإلم عليه الله صلى أنأه ُيْح أذه أغ ُد ألّما بسرعة أفِخ ِدي أتْر انأكشف. و

ِه بين الثانأي الحديث في الراوي ِذ به. وعلى السإتدلل تمام يمنع وسإاقه أفخ
ّتنّزل أمل ال ِذه طأرف على أو جانأبهما، دون جانأبها على الكشف ُيْح الّركبة وهو أفِخ

الصلة عليه قولُه الجمهور يؤيد الراوي. ومما شّك إليه يشير كما والساق،
ُذ أفِخ ٌة». رواه والسلم: «ال عليه وغيره. وقوله عباس ابن عن الترمذي عور

ِرْز والسلم: «ل الصلة ْب أذك، ُت ُظْر ول أفِخ ْن ِذ إلى أت أبو ميت». رواه ول حّي أفِخ
وجهه.  الله أكّرم علي «مستدركه» عن في والحاكم ماجه وابن داود

أمُة)ِ أي أل ُة (وا ِة وعور أم أل ّبرة، كانأت ولو ا أد ٍد، أّم أو ُم أذا)ِ أي أو ول أه أبة. ( أت أكا ما ُم
أر: من ِك ْع تحت)ِ الركبة إلى (السرة تحت ُذ أم أها ( ِر ْه أها)ِ لّن أظ ِن ْط أب إليهما النظر و

أما فيها، بعورة فليس منها ذلك عدا وما بها، للفتنة سإبب بن محمد «آثار في ِل
أسن»: أخبرنأا أح أراهيم عن سإليمان، بن أحّماد حنيفة: عن أبو ال ْب أخعي: «أّن إ ّن ال

أن، أْن الماء يضرب كان الخطاب بن عمر ْع ّن أق أت أن ويقول: ل أي ْه ّب أش بالحرائر». ُت
أرّزاق»: أخبرنأا عبد «مصنف وفي أمٌر، ال ْع أتادة، عن أم عمر أنأس: «أّن عن أق

أة، رآها أنأس لل أمًة ضرب ّنع أق أت بالحرائر». تتشبهي ل رأسإك فقال: اكشفي ُم
ّيها تعالى: {يا قوله وأصله ِبّي أأ ّن أك ُقْل ال أواِج أك ألْز ِت أنا أب ِء و أسا ِنأ أن و ْؤِمني أن الُم ِنأي ْد ُي
ِهّن ْي أل ِهّن من أع ِب ِبي أ أنأى ذلك أجل ْد أن أْن أأ ْف أر ْع أن}. فل ُي ْي أذ ْؤ ُي
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ُة)ِ أي ِة وعورة (والحّر أها)ِ أي الحر ُنأ أد أب الصلة عليه لقوله أعضائها جميع (
ُة ٌة». رواه والسلم: «المرأ ّي عور ّنسائي: رواية وفي وصّححه، الترمذ ال

«الُحّرة».
ّ أه (إل أوْج أم)ِ لقوله والكّف ال أد أق أن تعالى: {ول وال ِدي ْب ُهّن ُي أت أن ّ ِزي أر ما إل أه ْنها} أظ ِم
ّ أي أرْت ما إل إذ والقدم، والكف الوجه من للجانأب ظهورها على العادة به أج
ُء الزينة إبداء ضرورة من أتم الوجه، زينُة والكحُل مواضعها، إبدا أخا زينة وال

ًا تجد ل المرأة ولّن الكف، ّد إلى الحاجة بيديها. ومن الشياء مزاولة من ُب
ُة وجهها كشف ًا: الشهاد أطّر والمحاكمُة، خصوص أتْض أمْشي إلى و الطرقات في ال

ْيها وظهور أم أد ًا أق أم حنيفة: أّن أبي الفقيرات. وعن خصوص أقد ٌة، ال قال وبه عور
أما الشافعّي أي: «أّن ِل ِو أة ُأّم ُر وسإلم عليه الله صلى النبّي قالت: سإألت سإلم

ّلي أص ُت ُة أأ ٍر ِدْرٍع في المرأ أما ّدْرع كان قال: إذا إزاٌر؟ لها وليس وِخ ًا ال ِبغ ّطي أسإا أغ ُي
قدميها».  ظهور

أكْشُف ْبِع (و ِو)ِ أي ُر ُعْض ّي ال ٍو أ ْي كان عض ُع)ِ أ أن أيْم أة)ِ ول صحة ( أ أتفسد (الّصل
أنأا الصلة ّدى ما وهو كثير، زمن في العورة من القليل بانأكشاف عند أؤ ْكٌن فيه ُي ُر

أف أْن كعكسه: وهو أكِش ْن ّبِت لو كما يسير، زمن في كثيٌر منها أي أفْت الريح أه أش أك أف
أتُه، أر ْو أر لّن والشافعّي، مالك الحال. وأفسدها في سإترها فتدارك أع شرُط الست

ِة ًا الصلة صح الضرورة. بجامع بالوفاقية، اعتبارها يوجد. ولنا ولم مطلق
ٌو)ِ أي الحرة سإاق (والّساق)ِ أي ُعْض أده)ِ وهو كامل ( أوْح فيمنع عورتها من (

ِعه انأكشاف ْب ْي الصحة ُر ِذ)ِ أ أفِخ الفخذ، من والركبة والمرأة، الرجل من (كال
ٌو ٌد. وقيل: عض منفر

ِر)ِ عطف أك ّذ أفِخذ على (وال ْين هذا بعد لقوله الساِق دون ال أي أث ْنأ ُل ًا)ِ بالجر وا ِرد أف ْن (ُم
أر بعضهم: أّن قول عن به احترز أك ّذ ْين مع ال أي أث ْنأ ُل ٌو ا ٌد عض ْي واح ْيِن)ِ أ أي أث ْنأ ُل (وا

ُنأها في كما منفردين ُذ ُأ ِة. و أي ّد ٌة ال ُيها وأّما بانأفرادها، عور ْد ًا كان فإْن أث أع مرتفع ِب أت
أرها، ْد ًا كان وإْن أص أكِسر ْن ً صار ُم ْيِن من بنفسه. وكّل أصل أت أي ْل أل ٌو ا حدة، على عض
ُبُر ّد الصحيح. في ثالثهما وال
أن وبهذا ّي أب ّنأه أت ُبُل الغليظة العورة بين فرق ل أ ُق ُبُر، وهي: ال ُد العورة وبين وال

ّق في العورة موضع من وهي: غيرهما الخفيفة ِر المانأِع النأكشاِف ح المانأِع وغي
ًا وهذا وفسادها، الصلة صحة في الصحيح. على أيض

أكر أذ ّنأُه و أكْرِخّي: أ أبُر ال أت ْع ْدُر الغليظة في ُي ُع، الخفيفة وفي الدرهم، أق ْب في كما الُر
أد لنأه بقوي، ليس النجاسإة. وهو نأوعي أص وهو الغليظة، العورة في التغليظ به أق

ّنأه تخفيٌف، الحقيقة في ِبر أل ُت ّدبر في اع أر ال ْد ُبُر الدرهم، أق ّد أر يكوُن ل وال أث ْك من أ
ِر ِر كل كان وإْن الصلة جواز يقتضي الدرهم. فهذا قد ُب ّد ًا، ال وهو مكشوف

فافهم.  تناقٌض،

ُق الساتُر ثم ُع ل الذي الرقي أن أة أيْم ْؤي ِة ُر ِز يكفي ل العور الستر لعدم الصلة لجوا
ّلى عليه. وإذا الواجب ٍد ثوٍب في ص أف الجيب، محلول واح ِل ُت ِه: ففي اْخ في
ّنأه إلى شجاع» أشار ابن «نأوادر ّوى يجوز، أأ أسإ ّنأه وخفيفها، اللحية كثيف بين و فإ
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ّنأه وأبي حنيفة أبي عن ذكر أأ ُد ل عورته إلى نأظر لو يوسإف:  ْفُس وهو صلته أت
أة لّن «الواقعات»: وذلك الصحيح. وفي أبُر إنأما العور أت ْع ًة ُت غيره حق في عور

ِكل نأفسه. انأتهى. لكن دون ّلى إذا بمسألة ُيْش ٍة في ص من مظلم بيت أو مفاز
ّنأه سإتر، غير ًا يجوز ل فإ ًا. الستر على كان إذا اتفاق قادر

ٍر)ِ بالجر ْع أش أل)ِ أي وكشعر أي (و أز أنأ من المختار في المرأة رأس من (
ّ عورة أنأه «المحيط»: الصح الروايتين. وفي ْدغَِ إلى النظر جاز وإل الجنبية، ُص

في النساء على غسله يجب ل وإنأما الفتنة، إلى يؤدي وهذا نأاصيتها، طأرف أو
أنابة أج ًا. انأتهى. غسله في ألّن الصحيح على ال حرج
أض ِر ُت ْع ّنأه عليه ا ِحّل إذ إليه، النظر وجواز عورة غير العضو كون بين ملزمة ل بأ

أم ولذا العورة، انأتفاء مع الشهوة خشية بعدم منوٌط النظر وجهها، إلى النظر ُحّر
ِد، ووجه أر ألْم النافية. الرواية وجه وهذا العورة، انأعدام مع الشهوة في شك إذا ا

ُبل وخفيفة، غليظة إلى تنقسم العورة ثم ُق ُبر، فالغليظة: ال ّد والخفيفة: ما وال
أر ما على ويترتب ذلك، عدا ِك هنالك. احتساب مراتب ُذ

ِدُم أعا ِزيل (و ْي ُم ّنِجِس)ِ أ أبث ال أخ ًا ال ًا عدم ًا، أو حقيقي ماء، معه كان إذا كما حكمي
ّلى يخاف لكن أص أعُه)ِ للضرورة العطشْ. ( ألْم أم ْد)ِ وإْن (و ِع ًا، الوقت كان ُي باقي
أعل لنأه وسإعه.  في ما أف

ألْم ًا المصلي كون حال الصلة أتُجْز)ِ أي (و ِري أعا ُع ( ْب ِه وُر ِب ْو ِهٌر)ِ لّن أث أة أطأا نأجاسإ
ربعه طأهارة فيقوم الضطرار، عدم حال كله نأجاسإة مقام تقوم الثوِب ربِع

ْي (وفي الضطرار حال كله طأهارة مقام أقّل)ِ أ طأاهر، ربعه من أقل ثوب وفي أ
أضُل)ِ أْن يوسإف وأبي حنيفة أبي عند الكل نأجاسإة في وكذا ْف أل أعُه)ِ يصلي (ا أم )

ألّن العورة، وسإتر والسجود الركوع لحصول يختص ل عام الستر فرض و
ًا يصلي أن بها. ويجوز مختص الطهارة وفرض بالصلة، ًا ُعْريانأ ُيوِمىء، قاعد

ًا يصلي أن ويجوز أيانأ الفضل. في دونأها وهذا ويسجد، يركع ُعْر

ِدُم أعا ْي (و ْوِب)ِ أ ّث طأين من بدنأه كتلطيخ وغيره، حشيشْ من عورته يستر ما ال
أيُجوُز ونأحوه ُته ( أ ًا)ِ يركع أصل أم ِئ أدُب ويسجد أقا ْن ُي ًا (و ّد أما ًا)ِ  ًا رجليه، أقاِعد واضع

ًا)ِ بالركوع أسإتر لنأه فخذيه، بين يديه الستر ترك القيام في لن والسجود (مومئ
أيان القعود وفي وجه، كل من ْت وجه. من والسجود وبالركوع به، إ

أب أفر القيام وأوج ِم في لّن والشافعي، كمالك ُز غير وهو الستر، ترُك القيا
أي ما بها. ولنا مخاطأب وهو فروض ترك اليماء وفي به، مخاطأب ِو أنأس: عن ُر

ُبوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب بعض «أّن ِك سإفينة في أر
أسرت أك ْنأ ًة، البحر من فخرجوا بهم، فا أرا ّلوا ُع ًا فص ْبُط بإيماء». قال قعود ابُن سِإ

ّي: رواه أي قال: «العاري أنأهما عمر وابن عباس ابن الخلّل. وعن الجوز ّل أص ُي
ًا ٍء باليماء». وعن قاعد أطا أة أع أم ْكر أدة: مثله. وقال وِع أتا أق ُة: إذا و أد أتا نأاس خرج أق

ًة البحر من أرا ُهْم ُع أأّم ُدهم، أف ّلوا أأح أماُمهم وكان قاعدين، أص ُهم إ أع الّصِف في أم
أن ُئو ًء. وعن ُيوِم ّنأه الله أرِضي علّي إيما أل عنه: «أ ِئ أيان، صلة عن سُإ ُعْر فقال: ال

ّلى الناس يراه حيث كان إْن ًا، ص ّلى الناس يراه ل حيث كان وإذا جالس ص
ًا». رواه ّفه». وهو في الّرّزاق عبد قائم الحسن.  أبي من حسن تفصيل «مصن



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ألُة ْب ِق ِئِف (و أباِل)ِ من أخا ْق ِت أو، السْإ ُد ُبٍع، أو أع أرٍق أو أسإ في خشبة على كان بأْن أغ
ٌأ فقبلة البحر، أهُة خبره مبتد ِه)ِ لتحقق (ِج ِت أر ْد ِقبلته. وكذا إلى التوجه عن عجزه ُق

ُهُه من يجد ول السإتقبال، على له قدرة ل الذي المريض أوّج الِقبلة. وكذا إلى ُي
ٍة، لطين أو لمرٍض أو لخوٍف، سإائرة دابة عن النزول عن العاجز أغ ْد أر أو و

ِرها، عنها. نأزوله بعد ركوبها عن لعجزه أو وقوفها، وعدم لنفو
ْبلُة ِق أة أمْن و ِد للمكي الكعبة عين إصابة بمك ِه ّنأه لها، المشا حرج ول الصل، ل

إدراكه. لمكان حائل وبينها بينه كان وإْن عينها إصابة عليه فيه. وقيل: يجب
ّنأه ِة حقيقة إلزام في الحرج للزوم كالغائب، والصح: أ أت أم أسا بقعة كل في الُم

ّلي أص ِرُجه القريب من انأحراف أدنأى لّن فيها، ُي ٌد هو كما عنها، ُيْخ أه أشا في ُم
أرب ْغ أأ ِهد. و أشا أم ِنّي ال ْي أع أفْرُض في ال ِة عين قوله: و حتى بالجماع، للمكّي الكعب

ّلى لو ّلي أْن ينبغي بيته في المكّي ص أص ألت لو بحيث ُي ِزي أران ُأ ْد اسإتقباله يقع الج
أفى الكعبة. انأتهى. ول شطر على قوله: ينبغي. وبين قوله: فرٌض، بين أيْخ

أمام: أّن ابن ذكر وقد هذا، ُه ِم: الكعبُة في ال ْظ ّن والمسجد بالمسجد، من قبلة ال
ّكة، من قبلة يعني ـ المصنف العالم. قال قبلة والحرم الحرم، قبلة ومكة بم

بمعاينتها، كان أمْن أأّن إلى ُيِشير «التجنيس»: هذا في «الهداية» ـ صاحب
جهتها. وهو إصابة فالشرط يعاينها، يكن لم عينها. ومن إصابة فالشرط

والنهاية.  البداية في الهادي والله «الهداية»، صاحب كلم المختار. انأتهى

أترط ول جهتها، إصابة فيكفي عنها النائي وأّما المشايخ عامة عند عينها نأية ُيْش
ِنأّي: عين الصحيح. وقال وهو أجا ّنص ألّن الكعبة، الُجْر أفّصل لم ال مكة بين ُي

أب قال وبه عينها، افتراض في وغيرها ُأِجي على التكليف بأّن الشافعي. . و
أوى الجهة. لما بمكة ليس من حق في الوسإع: وهو حسب ماجه ابن أر

الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن صحيٌح، وقال: حسٌن والترمذي،
قبلة». والمغرب المشرق بين «ما وسإلم عليه
أم)ِ أي (وإْن ِد أمْن الصلة مريد يجد لم أع ألُم ( ْع أة)ِ وهو أي أل ْب ِق بانأطماِس يجهلها ال

ألعلم، أضاّم الظلم، وتراكم ا أت أحّرى)ِ أي الغمام و أت ّلى ( ّنأها اجتهاده جهة إلى ص أل

أنما تعالى لقوله قدرته، يسع حيث قبلته ْي أ
أ أف ّلوا { أو أثّم ُت ْي أوْجُه أف ِه} أ ّل كما قبلته ال

أي الشتباه. ولما حال الصلة في نأزلت الية ارتضاه. فإّن ِو ضعيفة طأرق من ُر
أحّسُن قد مظلمة، ليلة في القبلة أتحّروا الصحابة بعض بتعددها: «أّن الحديث ُي

ّلوا ّطوا وص أخ ًا، و النبّي يأمرهم فلم القبلة، لغير وجدوها أصبحوا فلما خطوطأ
أوى بالعادة». ولما وسإلم عليه الله صلى ّي ماجه ابن أر حديث من والترمذ
ِبيعة، بن أعاِمر ّنا أبيه، عن أر ُك في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «

أمِت مظلمة، ليلة الترمذي: «في زاد سإفر»، ّي أغ ألت السماء أفت أك القبلة، وأْش
ّلينا، لرسإول ذلك فذكرنأا الِقبلة، لغير صلينا نأحن إذا الشمس طألعت فلما فص

أما فنزلت وسإلم عليه الله صلى الله أن ْي أ
أ أف ّلوا { أو أثّم ُت ِه}».  أوْجُه أف ّل ال

ألْم ْد (و ِع ٌء ُي ِطى أحّرى)ِ القبلة ُمْخ في بالواجب أتى لنأه خطؤه، تبين ثم وصلى، أت
والشافعي الوقت، في إعادته مالك تحريه. وأوجب جهة إلى الصلة حقه: وهو

أبْل)ِ يعيد ًا. ( أحّر)ِ بأْن لم (ُمِصيٌب مطلق أت ّلى القبلة، في أشّك أي أر، غير من وص تح
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ّنأه تبين ثم حنيفة أبي عند الصلة في وهو أصاب أنأه تبين إذا وهذا أصاب، أ
ًا ومحمد، جائزة فصلته الفراغَ، بعد أصاب أنأه تبين إذا يوسإف. وأّما لبي خلف
أمى المقصود. وفي لحصول بالتفاق ْع فأخطأ ركعة صلى إذا «الظهيرية»: ال
ّواه رجل فجاء القبلة، به. قال: الرجل ذلك يقتدي ول صلته في يمضي وسإ
يسأله. من يجد لم إذا ما على محمول هذا وعندي

أل (وإْن ّو ُيُه)ِ أي أتح ْأ ًا كونأه حال المتحري رأي أر ّلي أص ألّن (ُم أر)ِ  أدا أت أل اسْإ ّد الجتهاد تب
قال: بينما عمر، بن الله عبد حديث من الصحيحين في لما النسخ، بمنزلة
أباء الصبح صلة في الناس ُق عليه الله صلى الله رسإول فقال: إّن آٍت جاءهم إذ ب
أل قد وسإلم ِز ْنأ أر وقد قرآن، الليلة عليه ُأ أل أْن ُأِم ِب ْق أت ُلوها، القبلة أيْس ِب ْق أت فاسْإ
ألى وجوههم وكانأت رواية من مسلم الكعبة». ورواه إلى فاسإتداروا الشام، إ

وقد الفجر، صلة في ركوع وهم سإلمة بني من رجل فيه: «فمر وقال أنأس
ّلوا ّ ركعة ص أأل ّولت، القبلة إّن فنادى:  أمالوا ُح واسإتحسنه الكعبة، نأحو هم كما أف
وسإلم.  عليه الله صلى النبي

ّي: في ابن قال ِز ْو أج ألِت الثانأية السنة ال ّو قال: ـ الهجرة من يعني ـ القبلة ُح
ِبيٍب بن محمد وقال ألْت أح ّو أهاِشمّي: «ُح الثلثاء، يوم الظهر ـ القبلة يعني ـ ال

أراء بن ِبْشر أم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شعبان: زار من النصف أب بن ال
ْعُرور أم أة، بني في ال أم أل ّدى أسإ بأصحابه فصلى الظهر، وحانأت وأصحابه، هو فتغ

أر ثم الشام، إلى الظهر من ركعتين القبلتين مسجد في القبلة يستقبل أْن ُأِم
أتّم ثم خلفه، الصفوف ودارت الكعبة إلى فاسإتدار الثانأية، الركعة في راكع وهو أأ

أي الصلة، لهذا. القبلتين مسجد فُسّم
ُلُه)ِ أي أيُضّر (ول ْه أتدي أج ْق أة الُم أه ِه)ِ يعني: أّن (ِج أماِم ّلى من ِإ مظلمة ليلة في ص
ً المأموم وكان جهة، إلى بالتحري منهما كل وتوجه إمامه، مع إمامه، جهة جاهل
كما تحريه. وصار جهة وهو حقه، في القبلة هو ما إلى توّجه لنأه صلته، تبطل ل
ّلى لو ألم ولم إمامه، جهة غير إلى الكعبة داخل ص ْع لعدم إمامه، جهة مخالفة أي

خلفه)ِ. ليس أنأه علم (إذا توّجهه في الخطأ على إمامه بأن اعتقاده
أبْل)ِ يضر ّدُمُه)ِ على ( أق أت أتْرك إمامه ( الكعبة داخل صلى إذا كما مقامه، فرض ِل

ْو مع ْلُم إمامه. (أ الخطأ، على إمامه، أّن لعتقاده إمامه مخالفته)ِ جهة ِع
ّدمه. على بالعطف مرفوع «فعلم» مصدر أتق

ُد)ِ أي ْقِص أي أتُه)ِ سإواء بقلبه المصلي (و أ أصل ّلى ( ًا ص ًا أو منفرد ًا أو إمام مقتدي
ّيات». رواه العمال والسلم: «إنأما الصلة عليه لقوله وغيرهما، الشيخان بالن
أمع فهو سإعيد، بن يحيى أصحاب من رجل مئة سإبع رواه فقد صحته، على ُيْج

ًا وليس أوله، إلى بالنسبة غريٌب آخره، إلى بالنسبة مشهور لفقد متواتر
العادات. عن العبادات تتميز بالنية ولّن بدئه، في الشرط

أبْت الوقت، صلة به يريد توّضأ من محمد: أّن وعن أر أغ ّية عنه و الشروع عند الن
ّيات»: من صلته. وفي جازت ّق كان التي الصلة يريد منزله من خرج «الّر
ألّما فيها، القوم ّبر القوم إلى انأتهى أف القوم، مع داخل فهو النية، تحضره ولم أك

أدت النية لّن ًا فتبقى ُوِج ِطل يأتي حتى حكم ْب يوجد. انأتهى. ولم الُم
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فيها يشترط ول الصلة، شروط من النية أّن على مبني كله هذا أن يخفى ول
المستعان. والله اليمان بأهل ورفق توسإعة هذا وفي الركان، بخلف التصال

أءه)ِ بالمام (و)ِ يقصد أدا ِت ْق ّنأه (إن (ا أل أدى)ِ  أت ْق له بد فل جهته، من الفساد يلزم ا
ّيته، في التزامه من اقتدى لنأه يجوز، ل عمرو فإذا بزيد القتداء نأوى ولو نأ

ًا القتداء نأوى ولو بغائب، يجوز. عمرو، هو فإذا زيد أنأه ظانأ
ّتِصل)ًِ ذلك ِة)ِ أي القصد (ُم أم ِري ّتْح بعمل بينهما فصل غير من الفتتاح بتكبيرة (بال

ُمتأّخرة بنية الصلة يجوز ول ونأحوها، والشرب، والكل، كالكلم، التصال يمنع
يكون فل عبادة، يكون فل النية عن القيام من جزء أول يخلو لئل التكبيرة، عن

ًا الباقي الرواية. وقال ظاهر وهو الصواب هو وهذا عليه، مبني لنأه عبادة، أيض
وهذا الركوع، على تقدمت إذا وقيل: يصح الثناء، في دام ما الكْرِخّي: يصح

ًا ّنأما بين ترتيب ول شرط، التحريمة تكبيرة أّن على مبني أيض بد ل الشرائط. وإ
أدت الصلة. فإذا أركان قبل كلها (من)ِ وجود قارنأت فقد الركوع قبل النية ُوِج

المرام. وحصل القيام بعض
أع أم ْفِظ)ِ أي (و ّل ّفظ مع والقصد ال أل أت أضُل)ِ منه عليه يدل بما ال ْف ّفٍظ، بل (أ أل لّن أت

أجنان، ترجمان اللسان لدفع أو للتقوية، المشايخ اسإتحسنها حسنة بدعة وهذا ال
أق لو حتى وحده، باللسان بالنطق عبرة ول الوسإوسإة، أط ٍر أنأ ْه ُظ ًا، ونأوى ب عصر

ًا.  يكون عصر

ّ الصلة، في للشروع منه بد فل التكبير، وأّما ٍر أبي قول على إل ْك أصّم، أب أل ا
ّية، بن وإسإماعيل أل ّنأهما ُع أيِصيُر فإ ًا يقولن:  ْذكار النية، بمجرد شارع أل عندهما وا

أط من وليست الصلة، زينة والقراءة كالتكبير أر أش الشافعّي الواجبات. و
ابتداء مع بالقلب النية وجهان: إّما لصحابه كيفيتهما بينهما. وفي المقارنأة

ًا، منهما والفراغَ باللسان التكبير ّد بحيث العْرفي الِقران وإّما مع أع ًا ُي مستحضر
من وقريب ، والغزالي الحرمين، إمام اختيار وهو عنها، غافل غير للصلة
أصحابنا. مذهب

ْكِفي أي ِر (و ْي أغ أفْرِض ِل أواِجِب)ِ سإواء ال ّكدة، سإنة أو نأفلً، كان وال ّيُة مؤ ِنأ ألِق ( ْط ُم
ألّن ِة)ِ  ِقُر فل أوقاتها، في بوقوعها والسنن النوافل تعيين الّصل أت ْف تعيين إلى أي

أط ِر أما)ِ أي (وُش ُه ألّن والواجب للفرض أل ِييُن)ِ  ْع ّت كثيرة، والواجبات الفروض (ال
ّية في أداؤه يراد ما تعيين من بد فل ُد)ِ أي (ل الن أد أع أرُط ل ال أت للفرض ُيْش

ْغٍن التعيين قصد ألّن الركعات، عدد نأية والواجب ًا، الظهر نأوى ولو عنه، ُم أو ثلث
ًا الفجر ّية يشترط ل جاز. وكذا أربع ألّما القيام لن جهتها، ول عينها ل الكعبة، نأ
أن ّي أع أن بالنية، للصلة أت ّي أع شرط، السإتقبال ولن ضرورة، للصلة السإتقبال أت

أعلم. وتعالى سإبحانأه والله تقدم، كما نأية إلى يحتاج ل والشرط

ِة ُ باب أف ِة ِص أ الّصل
أدة، كالوعد مصدران والصفة الوصف ِع والمتكلمون الواو، عن عوض والهاء وال

ُقوا بالموصوف. تقوم والصفة بالواصف، يقوم فقالوا: الوصف بينهما أفّر
وعوارضها.  بأركانأها للصلة الحاصلة ههنا: الهيئة بالصفة والمراد
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ْي أها)ِ أ أفْرُض أمُة)ِ أي منه بد ل ما ( ِري ّتْح تحريمة: الفتتاح. وسإميت تكبيرة فيها: (ال
والتحريم: بعدها، التكبيرات سإائر بخلف قبلها، مباحة كانأت أموٌر أتْحُرُم بها لن

ْعُل ًا، الشيء أج أحّرم ْكٌن عندنأا، أشْرط السإمية. وهي لتحقيق والهاء ُم عند وُر
ّطحاوي واختاره وأحمد، والشافعي، مالك، في والسلم الصلة عليه لقوله ال
أرجه طأويل حديث ِوية عن مسلم أأْخ أعا أكم بن ُم أح ألِمي: «أّن ال ل الصلة هذه الّس
ُلُح القرآن». وقراءة والتكبير، هي: التسبيح، إنأما الناس، كلم من شيء فيها أيْص
أرط ولنأه أت أرط ما لها، ُيْش أت ِة: من ُيْش وسإتر والطهارة، القبلة، اسإتقبال للصل

العورة.
أر قوله ولنا أك أذ أم تعالى: {و ِه اسْإ ّب ّلى} والكل ر أص أطُف ل أف ْع بالفاء، جزئه على ُي

أب ُأِجي والتكبير، التسبيح، جنس من الصلة أّن منه المراد الحديث: بأّن عن و
ّ الصلة، فرائض بيان ل القرآن، وقراءة ًا، التسبيح لكان وإل ّنأا فرض ّلُم ل وبأ أس ُنأ

أحرم لو حتى للتحريمة، العورة وسإتر القبلة، واسإتقبال الطهارة، اشتراط
ً ًا أو للنجاسإة، حامل ِرف أح ْن عند ذلك وأزال العورة، مكشوف أو القبلة، عن ُم
ّلم جاز. ولو التحريمة من الفراغَ لنفسها، ذلك فليس للتحريمة، ذلك اشتراط سُإ
ِرط الركان. ولهذا من بها يتصل ما لجل هو وإنأما القدرة. عند القيام لصحتها ُش

يجوز، فعندنأا الفرض، تحريمة على النفل بناء جواز في تظهر الخلف وثمرة
ُلُح الفرض شرط لّن ًا أيْص لنأها يجوز، ل الشروط. وعندهم كسائر للنفل أشْرطأ

ًأ يقع ل وجزؤه الفرض وركن الفرض، ركن النفل.  من جز

ِبت ثم ْث ًا فرضيتها، ُم ًا، أو كانأت شرطأ ُله ركن أك قو ّب أر أو ّبْر} وقد تعالى: { أك جاء أف
أد التفسير: أنأه في ِري ألمر ولّن الفتتاح، تكبيرة به ُأ ليس ورائها وما لليجاب، ا

الصلة عليه النص. وقوله تعطيل إلى يؤدي لئل التكبير، هذا فتعين بفرض،
ُهور، الّصلة والسلم: «مفتاح ّط التسليم». رواه وتحليلها التكبير، وتحريمها ال

أنه وجهه، الله كّرم علّي عن ماجه وابن والترمذي، داود، أبو أحّس النووي. و
أياُم)ِ يعني ِق ُقوُموا لقوله والنوافل السنن، غير في (وال ِه تعالى: {و ّل أن} ِل ِتي ِنأ أقا

ْي الصلة في طأائعين. والمراد أو مخلصين، أو خاشعين، أو داعين، أو سإاكتين، أ
أما غيرها، في وجوبه لعدم ِل أوى و أران حديث من والربعة وأحمد البخاري، أر ِعْم

أأّن بن ْين:  أص أصّل قال وسإلم عليه الله صلى النبّي ُح ًا، له: « تستطع لم فإْن قائم
ًا، جنبك». فعلى تستطع لم فإن فقاعد

ُة أء أرا ِق ٍة)ِ طأويلة (و ُؤا لقوله قصيرة أو كانأت، آي أر ْق أفا أر أما تعالى: { أيّس أن أت ِم
ّنأها ُقْرآِن} فإ ألت ال أز والسلم الصلة عليه ولقوله الية، سإياق بدليل الصلة في أنأ

مراد غير الية دون القرآن» وما من معك تيّسر ما اقرأ صلته: «ثم للمسيء
الية. فتبقى بالجماع،

أل (في أتّي ِمْن ُك أع ْك ّي أر أفْرِض)ِ أي: أ أكثره. مالك: في منه. وقال كانأتا ركعتين ال
أفر: في وقال أبْصري.  الحسن قال وبه واحدة، ركعة ُز ال

في سإقوطأها عدم في كالولى الثانأية والركعة التكرار، يقتضي ل المر أّن ولنا
قراءة الشافعي: يجب الدللة. وقال بطريق فيها القراءة فتثبت السفر،
حدة على صلة ركعة كل أّن على بناء والنفل الفرض، ركعات كل في الفاتحة
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ّ صلة والسلم: «ل الصلة عليه لقوله عنده، الكتاب». فاتحة بقراءة إل
ّ عنه وسإيأتي ْيِن، بعد فيما يقرأ أن الفضل أّن الجواب. إل أي أل ُلو صلى النبّي لن ا

أزم «الهداية» وفيه: أنأه صاحب ذكره ذلك. كذا على داوم وسإلم عليه الله ْل من أي
ًا الوجوب، والمواظبة المداومة أدة: «أّن أبي عن الصحيحين وفي خصوص أتا أق

ْيِن في يقرأ كان وسإلم عليه الله صلى النبّي أي أر ُلْخ ُأّم ا أوى الكتاب». لكْن ب أبو أر
أل: أكان عباس ابن داود: «أّن ِئ في يقرأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سُإ

أوى والعصر؟ الظهر أر ّي فقال: ل». و ِو أحا ّط ًا: أنأه عنه ال ًا له: «إّن قيل أيض نأاسإ
إّن ألسنتهم، لقلعت سإبيل عليهم لي كان فقال: لو والعصر، الظهر في يقرؤون
ًا». لنا وسإكوته قراءة، لنا قراءته كانأت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإكوت

ِوي: وقد قال أحا ّط ِوي ال ّدثنا كما ذلك، خلف عنه ُر ِلُح ح ِد بن أصا ْب أمِن أع الّرْح
ّدثنا ّي: ح ِر أصا ْنأ أل ُد ا ِعي ّدثنا بُن أسإ ْنُصور: ح ْيم: أخبرنأا أم أش ْين، ُه أص ِرمة، عن ُح ْك ِع

ْظُت عباس ابن عن ِف أح ّنة، قال: « ّنأي غير الّس صلى الله رسإول أكان أأدري ل أأ
تحقق ما أنأه على يدل فهذا ل»؟ أم والعصر، الظهر في يقرأ وسإلم عليه الله

ّقق، غيره وعند وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قراءة عنده مقرر هو كما تح
أظ ومن محله، في ِف أفظ. لم من على حجٌة أح أيْح
أي قد أنأه مع ِو رواه كما ذلك، خلف على يدل ما رأيه ِمْن عباس ابن عن ُر

ّنأه عنه بسنده الطحاوي الظهر في الكتاب بفاتحة المام خلف قال: «اقرأ أ
أصّل عنه: «ل له رواية والعصر». وفي ّ صلة ُت بفاتحة ولو فيها، قرأت إل

ّققه الكتاب». كذا أعه الطحاوي ح ِب أت المخّرجين.  بعض و

ًء جزمه أّن والظاهر ّققه عدم على بناء وتردده الظن، غلبة على بنا عنده، تح
ّنأما ْين الركعتين في هو إ أي أر ُلْخ ّدم. والله ما ينافي ل وهو والعصر، الظهر من ا تق

أعلم. سإبحانأه
أل (وفي أعاِت ِمْن ُك أك ِر أر ْت ِو ْفِل)ِ أّما ال ّن ْفٍع كل فلن النفل، وال ٌة منه أش على صل
ّثُر ل ولهذا الصبح، كركعتي فصار حدة، أؤ ْتر قبله. وأّما فيما منه شفع فساد ُي ِو ال

ًا، بالنفل فللحاقه أتِفي ليس وجوبه دليل لّن احتياطأ ْك بها)ِ أي بقطعي. (والُم
ْي بالية ٌء)ِ أ أما)ِ وهو قراءة الواجب: وهو لتركه آثم (ُمِسي ُه أد ْن الفاتحة. (وِع
أفْرُض أبي عن رواية أيٌة القراءة حنيفة:  ألٌة (آ ِوي ْو أطأ أٌث أ ّنأه أثل أل أصاٌر)ِ  ّد ل ِق أع ًا ُي قارئ

ُعْرِف في أر. ما بدون ال ِك ُذ
ُع)ِ عطف ُكو ُد)ِ لقوله التحريمة على (والّر أيا (والّسُجو ّيها تعالى: { ُنوا الذين أ أم آ

ُعوا أك ُدوا} فأركان اْر أعت الصلة واسْإُج ِر أف متفرقة، الله كتاب في ُش ِر ُع و
أن وقوله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بفعل الترتيب ّي أب ُت ِل ّناِس تعالى: { أما لل

أل ِهْم}. والظاهر: أن ُنأّز ْي أل بدليل يثبت لم لنأه عملي، فرض الثانأي السجود إ
ُبت قطعي، ْث أت منهما. واحدة بترك الصلة تفسد حتى بالجماع، فرضيته وقيل: 

أراُر ثم ْك ُلولى أمر الركوع دون السجود أت المولى، أمر لمتثال تعبدي. وقيل: ا
ُلولى يسجد لم حيث إبليس لرغم والثانأية ًا. وقيل: ا والثانأية للمر، اسإتكبار

ُلولى ُلولى لبقاء والثانأية لليمان، للشكر. وقيل: ا إلى إشارة اليمان. وقيل: ا
ُلولى لبقاء والثانأية ابتداء، النأسان خلق خلق إلى إشارة المان. وقيل: ا

ًء. كما حالته إلى إيماء والثانأية ابتداء، النأسان تعالى: {منها قوله إليه يشير انأتها
ُكْم أنا ألق أها أخ ِفي ُكْم و ُد ِعي أها ُنأ ْن ُكْم وِم ِرُج ًة ُنأْخ أر أرى}.  أتا ُأْخ
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ّنأما ِة السجود يكوُن وإ أه ْب أج ْي (بال ْنأِف)ِ أ أل ًا وا ًا أمع ْي لبعضهم خلف ِه)ِ أ ِب بالجمع (و
أتى)ِ فلو بينهما ْف ُي عذر، غير من وحده النأف على أو وحدها، الجبهة على سإجد (

ًا يكون ل أبي عن أسإد ورواية ومحمد، يوسإف، أبي قول بالفرض. وهو آتي
«الهداية». وقيل: في كما جاز، أحدهما على اقتصر عنه: إْن حنيفة. والمشهور

أحي في كما بالتفاق، جائز عذر غير من الجبهة على القتصار أمع» و أشْر «المْج
«الكنز».

أقاُم ول أقام والخد الذقن، على السجود ُي والنأف. وأما الجبهة على السجود ُم
«الخلصة». في كما ففرض، السجدة حالة الصلة في الرض على القدم وضع
في كما واحد، قدم على قام لو كما صلته، تجوز الخر دون أحدهما وضع ولو

ًا وضع وإْن أصابعه، بوضع القدم «التجريد». وقيل: ووضع واحدة. وقيل: أصبع
ُع أترض هو بل بفرض، ليس القدم أوْض ْف ُي ّنة. و في والركبتين اليدين وضع سإ

ُأِمْرُت الصلة عليه لقوله الصحيح على السجود أد أْن والسلم: « على أسْإُج
ٍم: الجبهة، سإبعة ُظ ْع ّتفق وأطأراف والركبتين، واليدين، أأ عليه. القدمين». م

ّفاه، آراب: وجهه، سإبعة معه سإجد أسإجد، والسلم: «إذا الصلة عليه وقوله وك
أبّزار ورواه الربعة»، «السنن أصحاب وقدماه» رواه وركبتاه، «مسنده» في ال

أر ُأِم «السنن» بلفظ الطحاوي آراب». وكذا سإبعة على يسجد أْن العبد بلفظ: «
ّيها أسّن فقد يضعه لم وزاد: «أ ُي لقوله والركبتين اليدين وضع انأتقص». وقيل: 

أثُل الصلة عليه ّلي الذي كمثل معقوص، وشعره ُيصلي الذي والسلم: «م يص
ماهية ولّن الجواز، نأفي دون الكمال نأفي على يدل فالتمثيل مكتوف»، وهو

اليدين وضع فكان الرض، على والقدمين الوجه بوضع حاصلة السجدة
ًا والركبتين ً ل ومكّملً، متّمم الماهية.  في داخل

عليه الله صلى الله رسإول عباس: أن ابن حديث من مسلم قيل: روى فإْن
ُأِمْرُت وسإلم أت ول سإبع، على أسإجد أْن قال: « ِف ْك ل أي ـ الثياب ول الشعر أأ

فيه والمعدود والقدمين»، والركبتين، واليدين، والنأف، ـ: الجبهة، أضمهما
ُظم ثمانأية ْع هي الجبهة لن واحد، عضو والنأف الجبهة أّن سإبعة. فالجواب ل أأ
ٍد: أبي عن صحيح، وقال: حسن الترمذي النأف. وروى منه الذي العظم ْي أم ُح

أن سإجد إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبّي «أّن ّك الرض». من وأنأفه جبهته أم
ًا جاز، ثوبه وطأرف ِعمامته أكور على سإجد ولو للشافعّي. خلف
ّنا أنأس حديث ولنا ُك ّلي قال: « ّدة في وسإلم عليه الله صلى النبّي مع نأص ش

أن أْن أحدنأا يستطع لم فإْن الحر، ّك أم فسجد ثوبه بسط الرض، من جبهته ُي
ّي وقال الشيخان عليه». رواه أسُن: كان «صحيحه»: قال في البخار أح القوم ال

أة على يسجدون أم أما ِع أوة»، ال ْنُس أل أق ًا علماؤنأا. وليس ذكره كذا وال في نأّص
ّدعى ل المصلي ملبوس على السجدة جواز يمنع الشافعّي إذ يخفى، ل كما الُم
أش إذا الثوب مطلق ِر أي ُف ّل الصلة عليه تقريره إلى الحتياج مع عليه، وُص

ًا والسلم وتقديره. ثبوته فرض على أيض
ُة أد ْع أق ُة (وال أر ألِخي أر ا ْد ْي أق ِد)ِ أ ّه أش ّت إلى: «عبده قراءته فيه يسع ما مقدار ال

عنده فرض السلم فإّن مالك، قال كما السلم، لفظ إيقاع بقدر ل ورسإوله»،
من المفروض القدر أّن مشايخنا بعض بقدره. وزعم القعود وهو محله فيقدر
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الشهادة. بكلمتي فيه يأتي ما القعدة
ًا ركن ل فرض الخيرة القعدة ثم ّنأما للشافعّي، خلف ًا كانأت وإ لقوله فرض

ِقيُموا أأ أة}، تعالى: { بها وقوله وسإلم عليه الله صلى النبّي فعل التحق وقد الّصل
ًا، دليُل ترك غير من الخيرة. والمواظبُة القعدة بدون قط يفعلها لم وهو بيانأ

ًا وقع وإذا الفرضية، ًا متعلقها كان المجملة، الصلة على للفرض بيانأ فرض
ّ بالضرورة بدليله. خرج ما إل

ّي داود وأبو أحمد روى وقد ِو أحا ّط عليه الله صلى النبّي مسعود: «أّن ابن عن وال
ّلمه بيده أخذ وسإلم أع أت أو هذا قلت الحديث: «إذا آخر التشهد». وفي و ْي أض أق

أيْت فقد هذا أت إْن صلتك، ُقِض ْئ فاقعد»، أتقعد أن شئت وإْن فقم، تقوم أْن ِش
ّلق بدونأها. وبالقعود القراءة، مع بالقعود الصلة تمام والسلم الصلة عليه فع

ْي قلت قوله: «إذا معنى لن ّهد هذا»: أ ّهد قول لن القعود، في التش بدون التش
ْي قضيت معتبر. وقوله: «أو غير القعود «أو» للتنويع، القعود. فـ نأفس هذا»: أ

الراوي. لشك ل
ًا، كونأه بالقعود التمام تعليق من يلزم قيل: ل فإْن ًا، يكون أْن لجواز فرض واجب
ًا الواجب فإّن أب أيض ُأِجي ْق ولم الواجبات، من التشهد قراءة بأّن متّمم.  ّل أع ُي

أم التمام ِل ُع أف غير من مسعود ابن وحديث الفرائض. هذا، تمام المراد أّن بها. 
ّتفق الزيادة هذه ّفاُظ النووي: اتفق عليه. وقال م ليست مدرجة، أنأها على الُح
ذلك مسعود. جاء ابن كلم من وأنأها وسإلم عليه الله صلى النبّي كلم من

ًا ِنّي ذلك أوضح وقد بإدراجها، صريح ْط ُق ّدار وغيرهما. قلت: على والبيهقّي ال
أرُف ل هذا فمثل والتسليم، الفرض ْع ّ ُي ًا، إل أماع المرفوع حكم في فهو أسإ
ًا. إجماع

ِه)ِ أي الصلة من (والُخُروُج)ِ أي ِع ْن ِبُص أبي عند وهذا ينافيها، ما المصلي بفعل (
أدِعي، تخريج على حنيفة أبْر ًا للصلة ألّن ال ّ منها يخرج وتحليلً. فل تحريم إل

أكْرِخّي تخريج على كالحج. وأما بالصنع أت لنأه الصحيح، وهو بفرض فليس ال أب أث
ّني: وهو بدليل أي ما ظ ِو ًا: «إذا عمر بن الله عبد عن ُر في المام قعد مرفوع

أْن رواية: «قبل تمت)ِ صلته». وفي (فقد يتشهد أن قبل أحدث ثم صلته آخر
ّلم». وفي أس ّلم» رواه أْن رواية: «قبل ُي والبيهقي. وقال والترمذي داود أبو يتك

والسلم: الصلة عليه لقوله فرض السلم بلفظ الصلة من الشافعّي: الخروج
التسليم».  وتحليلها التكبير «تحريمها

ّني الحديث قلنا أض وإنأما عندنأا، الوجوب يفيد وإنأما ظ ِر آخر، بدليل التكبير ُف
الله بذكر والشروع واجب، التحريمة في التكبير لفظ أّن التحقيق فتدبر. بل

أعلم. وتعالى سإبحانأه والله تقدم، كما فرض،

أباُت أواِج ِة)ِ ( الّصل
ُة أراء ِق أها:  ُب أواِج أو ِة)ِ وقال ( أح ِت أفا ْكٌن وأحمد: هي والشافعي، مالك، ال في لما ُر

أة عن الستة الكتب أد أبا عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الّصامِت بن ُع
ِنّي الكتاب». ورواه بفاتحة يقرأ لم لمن صلة «ل وسإلم ْط ُق أر ّدا بن ِزياد عن ال
ُء بلفظ: «ل أيوب ِزى «صحيح الكتاب». وفي بفاتحة يقرأ لم من صلة ُتْج
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ّلى مسلم»: «من أداج فهي القرآن بأّم فيها يقرأ لم صلة ص ًا»، ِخ ْي: ثلث أ
ُقُه فالصل النقصان، ُأطألق نأاقصة. وإذا ّ الماهية في النقصان على ِصد أْن إل

الوصاف. في أنأه على الدليل يقوم
المسجد رجل قال: «دخل هريرة أبي حديث «الصحيحين» من في ما ولنا

ّلى أم، جاء ثم المسجد، في وسإلم عليه الله صلى والنبّي فص ّل أس ّد ف عليه فر
فقال: والذي مرات ثلث ذلك ففعل تصّل، لم فإنأك فصّل وقال: ارِجع السلم،

ِني هذا غير ُأْحِسُن ما بالحق بعثك ّلْم أع ّبر، الصلة إلى قمت فقال: إذا أف ثم فك
ًا، تطمئن حتى اركع ثم القرآن، من معك تيّسر ما اقرأ تعتدل حتى ارفع ثم راكع

ًا، ًا، تطمئن حتى اسإجد ثم قائم ًا، تطمئن حتى ارفع ثم سإاجد اجعل ثم جالس
كلها». صلتك في ذلك

أب ُأِجي أدة: بأّن حديث عن و أبا ْفُي به المراد ُع لجار صلة نأحو: «ل الفضيلة أنأ
ّ المسجد ْطنّي المسجد». رواه في إل ُق أر ّدا أبي عن جابر، عن ضعيف بحديث ال
صحيح أحْزم: وهو ابن عنه. وقال وسإكت «مستدركه»، في والحاكم هريرة،

أياد رواية عن الجواب علّي. وأّما عن غيره: رواية إذ شاذة، أيوب: فبأنأها بن ِز
ًا وكأن يقرأ»، لم لمن صلة «ل بالمعنى.  وروى المبنى في زاد زياد

أضّم ٍة (و أر أِث أو سُإو أياٍت)ِ لمواظبته أثل أما عليه، والسلم الصلة عليه آ ِل أوى و أبو أر
ّبان وابن داود، ُأِمْرنأا سإعيد أبي عن ح تيّسر». وما الكتاب بفاتحة نأقرأ أْن قال: «
أرنأا ابن ولفظ أأم ّبان: « الصلة عليه وسإلم. ولقوله عليه الله صلى الله رسإول ح

ّ صلة والسلم: «ل الحاكم جماعٌة: منهم زاد». رواه فما الكتاب بفاتحة إل
القرآن بأّم يقرأ لم لمن صلة لمسلم: «ل رواية وفي صحيح، وقال: حديث

ًا». وفي ّي، رواية فصاعد بالحمد يقرأ لم لمن صلة ماجه: «ل وابن للترمذ
غيرها». أو فريضة في وسإورة
ّ صلة والسلم: «ل الصلة عليه ولقوله القرآن». من وآيتين الكتاب بفاتحة إل

ِزىء والسلم: «ل الصلة عليه الطبرانأّي. ولقوله رواه طأويلتين، أي ُتْج
ّ المكتوبة ًا». رواه آياٍت وثلث الكتاب بفاتحة إل ّي. ولقول ابن فصاعد ِد أبي أع

أنأا ُأِمْر عليه داود. ولقوله أبو تيّسر». رواه وما الكتاب بفاتحة نأقرأ أْن سإعيد: «
ُء والسلم: «ل الصلة ِزى ُأ ل صلة ُتْج أر ْق من معها وشيء الكتاب، بفاتحة فيها ُي

ْيم أبو القرآن». رواه أع ِدّل الحافظ. وبهذا ُنأ ُت فرضية على مالك قولي لحد اسْإ
سإنة. السورة والشافعّي: ضم رواية، في مالك الضم. وقال

أيُة أعا ِر أو ِتيِب)ِ بين ( ّتْر أفر: واجٌب. وقال والسجود، والركوع، والقراءة، القيام، ال ُز
أملة، كانأت الصلة لن فرض، وسإلم عليه الله صلى النبّي من البيان يقع ولم ُمْج

ّ ًا. وفي ففرض الخيرة والقعدة التحريمة، بين الترتيب كذلك. وأّما إل اتفاق
أضى ل والقعدة والركوع «المحيط»: القيام ْق ُقْربًة ُيشرع لم لنأه فواته بعد ُي
ّية والسجدة بانأفراده. والقراءة ِب ْل أضى التلوة وسإجدة الُص ْق الصلة، في دام ما ُت

ِرعت لنأها بانأفرادها. انأتهى.  قربة ُش

ّور لم القراءة قضاء أّن يخفى ول والنوافل. الوتر في وكذا الصبح في يتص
ّتى كالسجدة ركعة، في مكّرر فعل في الترتيب وقيل: يجب الثانأية ترك لو ح
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الركوع، على القيام تقديم صلته. وأّما تفسد ل الخرى الركعة إلى وقام
في ذلك. كذا بدون توجد ل الصلة فرض. لّن فإنأه السجود، على والركوع
بتقديم السهو سإجود قالوا: يجب لنأهم نأظر الرحمن» وغيره. وفيه «مواهب

ّ تجب ل السهو القراءة. وسإجدة قبل نأظيره: الركوع وأوردوا ركن، بترك إل
أم الواجب، ِل ُع واجب. والقراءة الركوع بين الترتيب أّن ف
ُة أد ْع أق ألى)ِ واجبة (وال ُلو عليها، وسإلم عليه الله صلى لمواظبته الصحيح على ا
ًا. وقال وقام تركها ألّما للسهو وسإجوده ِوي سإاهي ّطحا أكْرِخي: هي ال ّنة. وال سإ

ُد)ِ أي ّه أش ّت النسخ: والتشهدان بعض وفي والثانأي، للول الشامل جنسه (وال
مسعود: «قل: التحيات» من لبن والسلم الصلة عليه لقوله التثنية، بلفظة

مالك قعدته. وقال وجبت الول التشهد وجب وإذا والثانأي، الول بين تفرقة غير
أبران أحمد: فرضان وقال سإنتان، والشافعّي: هما ُيْج أّن اعلم بالسجود. ثم و

من الخيرة القعدة في التشهد الباب: قراءة هذا في «الهداية» عد صاحب
في قراءته أّن السجود باب في وذكر الولى، قراءة عن وسإكت الواجبات،

«الهداية»: إن «الوقاية» وفي شرح في المصنف واجبة. فقول الولى القعدة
ّنة، الولى القعدة في التشهد قراءة مستقيم. غير سإ

ْفُظ أل ْي (و ِم)ِ أ مالك: وقال واجب، السلم بلفظ الصلة من الخروج الّسل
فريضتان. وقال وأحمد: التسليمتان الشافعي فرض. وقال الولى التسليمة

ّي سإفيان والوزاعي: سإنتان.  الثور

ّلْمه لم وسإلم عليه الله صلى النبّي لنا: أّن أع أمه حين العرابي ُي ّل ولو الصلة، أع
ًا كان ّلمه. وقوله فرض وقعد، الصلة المام قضى والسلم: «إذا الصلة عليه لع

أتّم ممن خلفه كان ومن صلته، تّمت فقد يتكلم أْن قبل فأحدث الصلة». رواه أ
ُبوا وقد بالقوي إسإناده ليس حديث وقال: هذا والترمذي داود أبو أر أط فيه. اْض

ِوي رواه أحا ّط المام قضى «إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي عن عمر، ابن عن ال
أتّم ممن أحد أو هو، فأحدث وقعد، الصلة أم أْن قبل معه الصلة أ ّل أس المام، ُي

آخر من رأسإه المصلي رفع لفظ: «إذا فيها». وفي يعود فل صلته، تّمت فقد
ّهده وقضى صلته لفظ: لها». وفي يعود فل صلته، تّمت فقد أحدث ثم تش
أر «من والحسن علّي عن ونأحوه أحدث»، هو إذا صلته تّمت فقد السجود أّخ
ّيب وابن أس أطاء الُم أع ِعي. وإبراهيم (و أخ أن ال

التسليم»)ِ وتحليلها التكبير، وتحريمها الطهور، الصلة حديث: «مفتاح وأما
قطعي، آخر بدليل لثبوته بالتكبير التحليل ُيلحق به. ول قلنا وقد الوجوب فيفيد

أعلم. تعالى والله تقدم كما
ُنوُت ُق ِر (و ْت ِو ِبيراُت ال ْك أت ْيِن)ِ ولهذا و أد ِعي ذكره كذا بتركها، السهو سإجود يجب ال
ِهر ولم الشارح ْظ تركهما. غير من عليهما المواظبة ولعله وجوبهما، دليل ُي

ْعييُن)ِ الركعتين أت ْيِن (و أي أل ُلو ألنأه (ا ِة)ِ  أء أرا ِق على واظب والسلم الصلة عليه لل
أما غيرهما، دون فيهما القراءة ِل أي: «أّن و ِو من ركعة في القراءة ترك عمر ُر

ْيِن في القراءة ترك عثمان وأّن الثالثة، الركعة في فقضاها المغرب، صلة أي أل ُلو ا
ِة ِمن ِء، صل أشا ِع ْيِن في فقضاها ال أي أر ُلْخ «المبسوط».  في ذكره وجهر». كذا ا
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ِديُل ْع أت أكاِن)ِ أي (و ألْر وهذا تطمئن، حتى والسجود الركوع في الجوارح تسوية ا
أكْرِخّي، تخريج على ِرع التعديل لّن ال الفاتحة. كقراءة فيجب الركان لتكميل ُش

ِنأّي: هو تخريج وعلى أجا ِة كتعديل سإنٌة الُجْر أم ْو أق ِة، ال أس ْل أج بعض قال وبه وال
ّيد ً والسلم الصلة عليه مواظبته الول المالكية. ويؤ الله أنأّزل وقد وقولً، (فعل

ّينه مجملً، كتابه في الحكام أب عنه ثبت وقد والسلم)ِ مفّصلً، الصلة عليه أف
ّلوا وسإلم عليه الله صلى ّلي» وقد رأيتمونأي كما : «ص أص وأتّم واطأمأّن ركع، ُأ

ًا، إّما والقعدة. فيكون القومة ًا، وإّما واجب بها المحتج الخيرة كالقعدة فرض
ألى بل بالمواظبة ْو أما أ الواردة. الحاديث من سإيأتي ِل

والسجود الركوع وأحمد: تعديل والشافعّي مالك قول وهو يوسإف، أبو وقال
وسإلم عليه الله صلى لقوله فرض، السجدتين بين والجلوس عنهما والقيام

وأبو والترمذي، الشيخان، تصّل». رواه لم فإنأك فصّل صلته: «ارجع للمسيء
وغيرهم.  داود

الجبهة وضع وبالسجود: وهو النأحناء، بالركوع: وهو أمر تعالى الله أّن ولهما
ّلق الرض، على أع أت أت ّي داود أبو روى بهما. وقد الفرضية ف ّنسائّي والترمذ في وال
من انأتقصت وما صلتك، تّمت فقد هذا فعلت صلته: «فإذا المسيء حديث آخر
كانأت ولو التعديل، فقد عند بالنقصان صلتك». فوصفها من انأتقصت فإنأما هذا

ًا بالزوال لوصفها باطألة ًا، التعديل كان لو والذهاب. وأيض أما فرض عليه أقّره أل
على الُمِضّي لّن الفور على بالعادة ولمره الصلة، آخر إلى والسلم الصلة
ًا بالعادة أمره وإنأما عبث، الفاسإد ًا للنقصان، جبر الذميمة، العادة عن له وزجر

أمْن نأقول. فعن وبهذا أرْخِسي:  أك الّس أر المشايخ العادة. ومن تلزمه العتدال أت
هو إذ العادة وجوب في إشكال الثانأي. ول هو الفرض ويكون قال: يلزمه، من

أيت صلة كل في الحكم ّد ًا ويكون التحريمية، الكراهة مع ُأ لن للول جابر
ْعلُه ل الفرض أج ترك من لزم وهو بالول، سإقوطأه عدم يقتضي الثانأي يتكرر. و
الواجب. ل الركن

ْومة تكون أْن المحققين: وينبغي بعض وقال أق ْلسة ال أج للمواظبة، واجبتين وال
أر كما فيه السهو سإجود إيجاب عليه ويدل عندهما كذلك ولعله ِك «فتاوي في ُذ

أخان» في رأسإه يرفع ولم ركع إذا قال: المصلي السهو، ُيوجب ما فصل أقاِضي
ًا خّر حتى الركوع من ًا، سإاجد ومحمد حنيفة أبي قول في صلته تجوز سإاهي

أمل وعليه ُيْح العملية الفرائض على فرائض، يوسإف: أنأها أبي قول السهو. و
ّ فيرتفع الواجبة، وهي أل أّن الخلف. انأتهى. إل أحْم ِه بعيد، ال ْكِم فوتها عند ِلُح
ًا الصحة، بعدم ًا أو كان عمد مجبورة الول، في نأاقصة بصحتها وحكمهما سإهو

الثانأي.  في السهو بسجود

أبي «الصحيحين» عن في ورد ما صلته المسيء حديث من المراد أّن اعلم ثم
ّلى المسجد، دخل الذي للعرابي وسإلم عليه الله صلى قوله من هريرة ثم فص

ّلم جاء أصّل فقال: «ارجع عليه، فس أصّل». حتى لم فإنأك أف مرار ثلث ذلك فعل ُت
ِني، هذا غير ُأْحِسُن ما بالحق بعثك الرجل: «والذي فقال ّلْم أع قمت فقال: إذا أف
ّبر، الصلة إلى تطمئّن حتى اركع ثم القرآن، من معك تيّسر ما اقرأ ثم فك
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ًا، ًا، تعتدل حتى ارفع ثم راكع ًا، تطمئن حتى اسإجد ثم قائم حتى اجلس ثم سإاجد
ًا، تطمئن أتّمْت فقد هذا فعلت فإذا كلها، صلتك في ذلك افعل ثم جالس

صلتك».
أت داود: «وما أبو زاد أقْص أت ْنأ أت فقد هذا، من ا أقْص أت ْنأ الترمذي: وفي صلتك»، من ا

ِنأي آخر في الرجل فقال ِر ّلْمني، ذلك: «فأ أع وأخطىء، ُأصيب بشر أنأا فإنأما و
ّهد ثم الله، أمرك كما فتوضأ الصلة إلى قمت إذا فقال: أجل، ًا، فأقم تش أيض

ّ فاقرأ، قرآن معك كان فإْن ّبره الله فاحمد وإل أك ّلله، و أه فاطأمئن اركع ثم و
ًا، ًا، اعتدل ثم راكع ًا، فاعتدل اسإجد ثم قائم ًا، فاطأمئّن اجلس ثم سإاجد ثم جالس

ُتك، أتّمْت فقد ذلك فعلت فإذا قم، أت وإن صل ًا منه انأتقص من انأتقصت فقد شيئ
صلتك».

ّنسائي: «فدخل وفي ّلى رجل ال ّلم جاء ثم ركعتين فص الله صلى النبّي على فس
ُقه كان وقد وسإلم عليه ّد صلته في أيْرُم أر فصّل ارجع قال ثم السلم، عليه أف
ْدُت، لقد الكتاب عليك أنأزل فقال: والذي الرابعة، أو الثالثة عند كان حتى ِه أج

ِني، فأرنأي ّلْم أع اسإتقبل ثم وضوءك فأحسن فتوضأ، تصلي أن أردت قال: إذا و
ّبر القبلة، داود.  أبي رواية بمعنى وسإاقه اركع»، ثم اقرأ، ثم فك

ِزىء والسلم: «ل الصلة عليه قوله الربعة» من «السنن وفي هذا، ل صلة ُتْج
حسٌن الترمذي: حديث والسجود». قال الركوع في ظهره فيها الرجل ُيقيم

ْدر بن الله عبد عن ماجه ابن صحيٌح. وفي ّدثه: «أنأه علي بن الرحمن عبد أّن أب ح
ّنأه شيبان بن علّي أتاه ّدثه: أ ًا خرج وح ِفد عليه الله صلى الله رسإول إلى وا

أنا وسإلم ْي ّل أص أف عينه بمؤخر فلمح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خلف قال: 
معشر قال: يا انأصرف فلما والسجود، الركوع في صلبه يقيم ل رجل إلى

والسجود». الركوع في صلبه ُيِقم لم لمن صلة ل إنأه المسلمين

أفة: «أنأه عن البخاري وفي ْي أذ ً رأى ُح ًا يتم ل رجل ًا، ول ركوع انأصرف فلما سإجود
أفة دعاه صلته عن ْي أذ منذ قال: صليتها الصلة؟ هذه صليت كم له: منذ فقال ُح
أفة: ما فقال وكذا، كذا ْي أذ ّليت ُح ُد ص ْع على ُمّت ُمّت، ولو قال: ـ وأحسبه صلة أب
ّنة غير ًا يقال إنأما هذا وسإلم. ومثل عليه الله صلى محّمد سإ ًا. ل سإماع رأي

ْهُر أج ُء)ِ أي (وال أفا ِلْخ أهُر (فيما المام على يجبان وا ِهر أيْج ُيْخِفي)ِ فيج القراءة و
أيي الفجر صلة في أل ُأو ليلة لقضية قضاء، الصلة كانأت ولو العشائين، و

ِريس ْع ّت الجمعة في الجهر يجب وكذا أفضل، المنفرد الصح. وجهر في ال
في الصلة من غيرها في السإرار به. ويجب المستفيض النقل لورود والعيدين
أسإّن الحسن، عن مراسإيله في داود أبو روى لما الركعات، الله رسإول قال: «

أر أن ـ شرع أي ـ وسإلم عليه الله صلى أه بالركعتين الفجر في بالقراءة ُيْج
ْيِن الركعتين في ويقرأ كلتيهما أي أل ُلو كل في وسإورة القرآن بأّم الظهر صلة في ا

ًا ركعة أريين الركعتين في ويقرأ نأفسه، في سإر ُلْخ القرآن بأّم الظهر صلة من ا
ًا ركعة كل في الظهر.  في يفعل ما مثل العصر في ويفعل نأفسه، في سإّر

أليين في بالقراءة المام ويجهر ُلو ركعة كل في ويقرأ المغرب، صلة من ا
بأّم المغرب صلة من الخرة الركعة في ويقرأ وسإورة، القرآن بأم منهما
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ًا القرآن أليين الركعتين في بالقراءة يجهر ثم نأفسه، في سإر ُلو صلة من ا
أريين الركعتين في ويقرأ وسإورة، القرآن بأّم العشاء ُلْخ القرآن، بأّم نأفسه في ا
أما ويستمع المام وراء من وينصت ويتشهد أحد، معه يقرأ ل المام، به يجهر ِل

ًا الركعتين». في خلفه والناس المام يجلس حين الصلة في نأفسه في سإر
عليه الله صلى معناه: «أنأه ما أنأس حديث من الصلة مواقيت في ورد وقد

أسإّر وسإلم أيين المغرب، من والثالثة والعصر، الظهر في أأ أر ُلْخ العشاء، من وا
أر أه أج أليي الفجر في أو أهُر فيما والخفاء الجهر والعشاء. وقيل: إّن المغرب وأو ُيْج

أسّر به ُي أتان، و ّن القراءة. ويجب المقصود وإنأما بمقصودين، ليسا لنأهما سُإ
أماء»، النهار مجاهد: «صلة لقول النهار نأفل في السإرار ّير أعْج فيما المنفرد وُخ

ْفل به يجهر أن ًا المخافتة من أفضل وهو جهر، شاء فإن الليل، ك ّبه بالجماعة، أتش
يسمعه. من لعدم خافت شاء وإن

أنُن ِة)ِ (سُإ الّصل
أوسُإّن ْيُرها)ِ أي ( النسخ: بعض وفي والواجبات، الفرائض من المذكورات غير أغ

أب)ِ أي (أو والواجبات، الفرائض نأوع غير أي غيرهما، ِد في سإيذكر مما اسإتحب ُنأ
ً الصلة صفة تفصيلً. ونأبين إجمال
أذا أد (فإ أرا أع)ِ في أ أر)ِ تكبيرة الصلة الّشُرو ّب أك ًا، الفتتاح ( ّبر فلو قائم ًا أك ثم قاعد
ًا، يكون ل قام ّبر: إْن ظهره فحنى راكع والمام جاء ولو شارع أك القيام إلى كان و

ّ جاز، أقرب ًا المام أدرك ولو فل، وإل ّبر راكع ًا فك جاز، الركوع تكبيرة يريد قائم
أي لغت، إرادته لن ِق أب «المحيط».  في كذا للتحريمة، القيام حالة تكبيره أف

أ ِبل ّد ( ِة أم أز أهْم ِء)ِ لّن ال أبا ّد وال مفِسد اسإتفهاٌم أكبر وفي الجللة في الهمزة م
ُده للصلة، ّد وأما كفر، وعم أبار به اللفظ فيصير الباء م ْك ْبر جمع أ فسكون بفتح أك

يفسدها، كفر. وقيل: ل وعمده فيفسدها، الشيطان الطبل. وقيل: اسإم وهو
ّ للصلة، يضر فل الجللة آخر في اللف مد قوم. وأما لغة وهو إشباع، لنأه إل
أفات ثلث وعلى الوصل في ألف قدر على زيادة يجوز ل أنأه ِل الوقف، في أ

خطأ. الهاء وجزم
ًا)ِ أي أماسّإ ) ً ِه واصل ْي أم أها ْب أتْي (بإ أم ِه)ِ ليتيقن أشْح ْي أنأ ُذ فإن لذنأيه، يديه محاذاة ُأ
أوى لما أحمد، عن رواية وهو عندنأا، سإنة محاذاتهما ِئل حديث من مسلم أر بن أوا

كبر، الصلة في دخل حين يديه رفع وسإلم عليه الله صلى النبّي رأى ُحْجر: «أنأه
أعهما أض أيال وو فلما اليسرى، على اليمنى يده وضع ثم بثوبه، التحف ثم أذنأيه، ِح

ّبر ثم رفعهما، ثم الثوب، من يده أخرج يركع، أن أراد قال: سإمع فلما فركع، ك
أمْن الله أده ِل ّفيه». بين سإجد سإجد، فلما يديه، رفع أحِم ك

ِنّي الطحاوي وروى ْط ُق أر ّدا ُهويه بن وإسإحاق وال ِزيد حديث من أرا أياد، أبي بن أي ِز
أمن عبد عن أراء عن ليلى، أبي بن الّرْح أب الله رسإول قال: «كان عازب بن ال

ّلى إذا وسإلم عليه الله صلى أذنأيه». زاد حذاء إبهاماه كان حتى يديه رفع ص
ِنّي ْط ُق أر ّدا في والحاكم «سإننه»، في هو يعد». وروى لم فيه: «ثم ال

ّبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت أنأس عن «مستدركه»، ك
ْفِصل كل اسإتقر حتى ركع ثم أذنأيه، بإبهاميه فحاذى حتى بالتكبير وانأحط منه، أم
ول الشيخين، شرط على صحيح الحاكم: إسإناده ركبتيه». قال يداه سإبقت

ّلة، له أعلم ِنّي يخرجاه. وروى ولم ع ْط ُق أر ّدا قال: «كان أنأس (عن آخر بطريق ال
ّبر، الصلة افتتح إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حتى)ِ يديه رفع ثم ك
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وقال: رجال وبحمدك...» إلخ، اللهم يقول: سإبحانأك ثم أذنأيه، إبهاميه يحاذي
ثقات. كلهم إسإناده

أفع «ل وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: لقوله صاحب قول وأما ّ اليدي ُتْر إل
أر العيدين، وتكبيرات القنوت، وتكبيرة الفتتاح، مواطأن: تكبيرة سإبع في أك أذ و

ُعُه، معروٍف فغير الحج»، في الربع ْف ِعّي على وقفه ثبت فإنأما أر أخ ّن قوله، من ال
ّي رواه كذلك أمان عن الطحاو ْي أل ْيب، ابن سُإ أع عن ُيوسإف، أبي عن أبيه، عن ُش

أحة عن حنيفة، أبي ْل أصّرف، بن أطأ ِعي، إبراهيم عن ُم أخ ّن ُع ال أف ُتْر أليدي قال: « في ا
العيدين، وفي الوتر، في للقنوت التكبير وفي الصلة، افتتاح مواطأن: في سإبع
أجْمٍع والمروة، الصفا وعلى الحجر، اسإتلم وعند ِب المقامين، وعند وعرفات، و

الجمرتين». عند ثم
أبّزار و الشافعي رواه ما ذلك من والمرفوع آخرين. وهذا في (الطحاوي)ِ وال

أبّزار لفظ ِربي، عن ال أحا أسم، عن الحكم، عن ليلى، أبي ابن عن الُم ْق ابن عن ِم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر، ابن عن نأافع، وعن عباس
أفع ُتْر والصفا البيت، واسإتقبال الصلة، افتتاح مواطأن: عند سإبع في اليدي «

عن رواية وهو والشافعي، مالك والجمرتين». وقال والموقفين والمروة،
أما منكبيه، حذو يديه أحمد: يرفع أوى ِل عمر: «أّن بن الله عبد عن الجماعة أر

وإذا الصلة، افتتح إذا منكبيه حذو يديه يرفع كان وسإلم عليه الله صلى النبّي
ّبر الركوع».  من رأسإه رفع وإذا للركوع، ك

أما المحاذاتين بين معارضة قلنا: ل ُحْجر)ِ: «أنأه (بن وائل عن داود أبي في ِل
كانأتا حتى يديه رفع الصلة إلى قام حين وسإلم عليه الله صلى النبّي أبصر
ِلبهامين محاذاة على نأّص أذنأيه». والذي بإبهاميه وحاذى منكبيه، بحيال ا

أق بالشحمتين ّف ّين الروايتين بين التحقيق في أو محاذاة إذ اعتباره، فتع
ّوغَ بالبهامين الشحمتين أس ِكبين اليدين محاذاة حكاية ُت ْن أم طأرف لن والذنأين، بال

ِكب يحاذي الرسإغ مع الكف ْن أم واليد الذن، يحاذي نأفسه والكف يقاربه، أو ال
ّلمنا، أعلها. ولئن إلى الكف على تطلق ًة، الذنأين إلى رفع أنأه فجاز سإ وإلى تار

ُهدى سإنن من الذنأين إلى فيكون أخرى، المنكبين في روينا لما الزوائد، أو ال
فارفعوا الصلة، إلى قمتم «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله »الشفاء» من

للعلى. الدنأى نأسخ على دليل آذانأكم». ول تخالف ول أيديكم،
ِذر: لم ابن قال ْن كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن العلم أهل يختلف الُم

النبّي أنأس: «أّن عن البخاري روى الصلة. انأتهى. وقد افتتح إذا يديه يرفع
ّبر الصلة في دخل إذا كان وسإلم عليه الله صلى يديه..» الحديث. وعن ورفع ك

ّنأه ّبر المكتوبة الصلة إلى قام إذا كان وسإلم عليه الله صلى علّي: «أ ورفع ك
بن مالك صحيح. وعن وقال: حسن والترمذي داود أبو يديه...» الحديث. رواه

ِرث: أّن ْي أو ّبر إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الُح يديه...» رفع ك
البخاري. في وأصله مسلم، الحديث. رواه

أسّن ثم ْولى تفريج ول ضّم بل الرفع عند الصابع نأشر ُي ْيه، عن خروجها وال ثم ُكّم
ًا يديه يوسإف: يرفع أبو قال أبو المشايخ. وقال بعض اختيار وهو للتكبير، مقارنأ
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تعالى غيره عن الكبرياء نأفي الرفع في لن يكبر ثم يديه ومحمد: يرفع حنيفة
العبادة. سإبيل على تعالى له الكبرياء إثبات التكبير وفي الشارة، بطريق
«الهداية»: وهو الشهادتين. وفي كلمة في كما الثبات على مقدم والنفي
الصح. 

ُة أمْرأ أفع (وال أها أتْر ْي أد أء أي أذا أها)ِ لنأه ِح ْي أب ِك ْن لها. أسإتر أم
أيُجوُز)ِ الشروع ُكّل الصلة في (و ِب ألى أدّل أما ( ٍم)ِ وتبجيل أع ِظي ْع تسبيح من أت

أك قال اللغة: التعظيم، في التكبير لن وتهليل، ّب أر ّبر} أي تعالى: {و أك ّظم، أف أع أف
ألّما أف أنُه وقال: { ْي أأ أنأُه} أي أر أبْر ْك أنُه، أ ّظْم ومحمد. وفي حنيفة أبي عند وهذا أع

أي ِو ِره حنيفة: أنأه أبي عن «المحيط»: وُر ّ الفتتاح ك أنأه والصح أكبر، بـ:الله إل
أره، ل ْك أره بدونأه أنأه الشارح. قلت: الصح ذكره ُي ْك الله صلى النبّي مواظبة لّن ُي

رأيت بغيره. ثم الشروع صّحة في الخلف مع الوجوب، تفيد وسإلم عليه
أره بأنأه «الذخيرة» صّرح ْك في الشروع يصّح يوسإف: ل أبي التكبير. وعند بغير ُي

ّ التكبير ُيْحِسن لمن الصلة أو: الكبير، أو: الله الكبر، أو: الله أكبر، بـ:ـالله إل
كبير. الله

ّولين. وعند إل يجوز الشافعي: ل وعند ّ يجوز وأحمد: ل مالك بال ّول، إل لنأه بال
ّيٌن وهو وسإلم عليه الله صلى النبّي عن المنقول أب أما ُم التكبير من الكتاب في ِل

يفيد الخبر تعريف لن أكبر، الله من أبلغ الكبر المبهم. وللشافعي: أّن: الله
أصله في يكن لم إذا التفضيل أفعل يوسإف: أن المبتدأ. ولبي في حصره

أو التفضيل بمعنى يكون ل سإبحانأه، الله صفات في كما مشاركة ُه أوُن نأحو: {و ْه أأ

ّقه في أكبر عليه} فيكون تعالى: حنيفة: قوله ولبي كبير، بمعنى تعالى ح
أر أك أذ أم {و ّبه اسْإ ّلى} فإنأه ر أص بكل الصلة في الشروع جواز على يدل بإطألقه أف

ٍر ْك هذه فإّن أعظم، و:الله أكبر، والرحمن أجّل، التعظيم: كـ:الله سإبيل على ِذ
ًا فكانأت وجّل عّز الله لتعظيم موضوعة اللفاظ ّفْظ لم وإْن تكبير أل أت ِبه. ُي
ْكر بالنص فالثابت فيجب بالخبر ثبت التكبير ولفظ التعظيم، سإبيل على الله ِذ
ْكره حتى العمل، أمن بغيره الصلة افتتاح ُي ًء يحسنه ل صاحب تصحيح على بنا

أمها تصحيح من أولى وهو «التحفة»، أد أع أرْخسي:  بغيره.  الّس

ًا كان الشروع: الله، عند قال ولو ًا حنيفة أبي عند الصلة في شارع لبي خلف
بنحو: أو يوسإف، أبي عند التكبير بلفظ الخبر: إّما يذكر حتى ومحمد، يوسإف

أفى أبي محمد. وعند عند ورحيم وكريم، وأعظم، أجّل، أت ْك ُي أو بالخبر، حنيفة: 
ْي فقوله: الله، المقدر المبتدأ حسبنا. أو ربنا، الله أو الله، أنأت أو الله، هو أ

ّبر وإذا ًا المأموم ك ًا يصير المام، لتكبير مقارنأ ِرك ْد الفتتاح، تكبيرة فضيلة ُم
الركعة في المام أدرك بعضهم: إذا الثناء. وقال في المام أدرك إذا وعندهما

ًا يصير الولى الفتتاح. تكبيرة فضيلة مدرك
ٍء)ِ فل مخلوط ل أمُشوٍب)ِ أي (ل أعا ُد ِب لنأه ونأحوه، لي اغفر باللهم الفتتاح يصح (

في كذا الصح، وهو قيل: يجزيه قال: اللهم، ولو التعظيم، دون به السؤال قصد
ألف المشددة والميم الله، معناه: يا لن «المحيط»، النداء. وقيل: حرف عن أخ

ّنا الله يا معناه لن يجزيه، ل ًا فيكون بخير، أّم ْو)ِ كان مشوب أل دل ما بالدعاء. (و
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ِة)ِ وهذا التعظيم على ّي ِرسِإ أفا أر قوله لطألق حنيفة، أبي عند (بال أك أذ تعالى: {و
أم ّبه اسْإ ّلى} ولن أر أص أن أمْن أف أم ّبى أو عربية، غير بلغة آ عند أسإّمى أو الحج، في ل
يكون ومحمد: ل يوسإف أبو هذا. وقال فكذا المقصود لحصول يجزيه، بها الذبح

ًا ما المزية من لها العربية اللغة لن العربية، ُيْحِسُن كان إذا العربية بغير شارع
أبُة هذاالخلف وعلى لغيرها، ليس ْط يعتبر فإنأه الذان، ل والتشهد، والقنوت الُخ
التعارف. فيه
ُة (ل أء أرا ِق أها)ِ أي ال ّ بالفارسإية الصلة في القراءة ُيْجزىء ل ِب ٍر)ِ بأن (إل ْذ ُع كان ِب
ِه من يستفاد عما بالمعنى ُيِخّل ل أْن بشرط العربية، ُيْحِسُن ل ِب المبنى. (و

أتى)ِ وهو ْف ْكر أبو ذكر كما إليه، رجع الذي حنيفة أبي وقول قولهما ُي الّرازي.  أب

ّنأه الول: قوله قوله وجه ِر ألِفي تعالى: {وإ ُب أن}، ُز ِلي ّو أل أذا تعالى: {إّن وقوله ا أه
ألى} ولم الّصُحِف ألِفي ُلو معناه. بل النظم هذا فيها يكن ا

الدال العربي النظم لهذا اسإم وهو القرآن قراءة به المأمور قولهما: أّن ووجه
ً إلينا المنقول المصاحف، في المكتوب المعنى على ًا. وقال نأقل الله متواتر

ّنأا ُه تعالى: {إ أنا ْل أع ًا أج ًا}، ُقْرآنأ ّي ِب أر ًا أع ًا وقال: {قرآنأ أر عربي ْي أوج}، ِذي أغ ْو ِع {ول
أناه ْل أع ًا أج ًا قرآنأ ُتُه}. على ُفّصلت لول لقالوا أأعجمي الضمير يكون أْن يحتمل أنأه آيا

ّنأه» للنبي ذلك: أعِقيب تعالى قوله لذلك ويشهد وسإلم عليه الله صلى في: «إ
ألْم أو ُهم يكن {أ أمه أْن آيًة أل أل ْع ُء أي أما أل ِني ُع أة. أب ِئيل} الي أرا إسْإ

ْفِسد، ل المعنى يغير لم إْن العراب في «الخانأية»: الخطأ وفي في الخطأ لّن ُي
ُيعذر. وإن عنه الحتراز يمكن لم مما العراب ّير ف ًا المعنى غ ًا تغيير نأحو فاحش
أصى أع أدُم {و ّبه} بنصب آ ًا كان فإن ربه، ورفع آدم أر في صلته فسدت مخطئ

وما أحوط، المتقدمون قاله وما المتأخرين، قول فيها المتقدمين. واختلف قول
أوسإع. المتأخرون قال
أبدل لو كما متقارب، ومعناهما القرآن في وهما كلمة مكان كلمة أبدل ولو

أبي عند ل أو وأصلح، أعاد سإواء صلته تفسد ل «الظالمين»: الفاسإقين، مكان
فسدت بالظاء الضاد أبدل تفسد. ولو يوسإف: أنأها أبي وعن ومحمد، حنيفة
أكْرِخّي، عند صلته ِطيع وأبي الشهيد، والحاكم ال ْلِخّي، ُم أب ِتل بن ومحمد ال أقا ُم

أمة: ل ابن محمد الرازي. وعن أل ّناس لن تفسد، أسإ أفّرق من منهم أقّل ال بينهما. ُي
بالحرام.  للعلم بالتكبير المام وجهر هذا

ُع أض أي أنُه (و ألى أيِمي أما أع ِل ِه)ِ  ِل أما أوى ِش ْفِع في مسلم أر يده وضع اليدين: «ثم أر
أنى ُيْم أث. وفي على ال أرى...» الحدي ُيْس ُيْمنى اليد وضع ال في اليسرى على ال
في مالك المام على حّجة وهو غيرهما، وفي الصحيحين في أحاديث الصلة
ّلي كان مسعود: «أنأه ابن عن داود أبو رواه إرسإاله. فمنها: ما اختيار فوضع يص

اليمنى يده فوضع وسإلم عليه الله صلى النبّي فرآه اليمنى، على اليسرى يده
أة اليسرى». وعن على أص ِبي ْلب، بن أق عليه الله صلى النبّي قال: «كان أبيه عن ُه

أنا وسإلم ُؤّم يوسإف: أبو وقال وحّسنه، الترمذي بيمينه». رواه شماله فيأخذ أي
الكف. وفي وسإط الرسإغ محمد: يضع اليسرى». وقال رسإغ باليمنى «يقبض

المختار. وهو الباقي، ويضع والبهام، بالخنصر الرسإغ «المفيد»: يأخذ
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أرْخِسي: اسإتحسن الئمة شمس وقال الوضع بين الجمع مشايخنا من كثير الّس
ّفه باطأن يضع بأن وذلك والخذ، ّفه ظاهر على اليمنى ك ّلق اليسرى، ك ويح

الرسإغ. على والبهام بالخنصر
أت أتْح ِه)ِ وهو ( ِت الّسنة من وجهه: «إّن الله كّرم علّي لقول أحمد عن رواية سُإّر
ِنّي داود وأبو أحمد السرة». رواه تحت الكّف على الكّف وضع ْط ُق أر ّدا وال

ّنة على يحمل قال: الّسنة، إذا والبيهقّي. والصحابي عليه الله صلى النبي سإ
الّسنة من «إّن وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: لقوله صاحب قول وأّما وسإلم
أرُف فل السرة»، تحت الشمال على اليمين وضع ْع ًا. ُي مرفوع

ًا رواية صدره. وهو الشافعي: على وقال أما أحمد عن أيض أوى ِل ْيمة ابن أر أز في ُخ
الله صلى الله رسإول مع قال: «صليت ُحْجر بن وائل حديث من «صحيحه»،

تعالى صدره». ولقوله على اليسرى على اليمنى يده فوضع وسإلم عليه
أصّل أف أك { ّب أر أحْر} أي ِل ْنأ علّي عن مأثور التفسير وهذا أنأْحرك، على يدك ضع وا

أب الله كّرم ُأِجي طألب غير وهو النحر، عين طألب الية مدلول بأّن وجهه. و
على وضعهما حقيقة هو ليس الصدر، على وضعهما أّن على الصدر على الوضع
على أو السرة تحت اليسرى. وكونأه على اليمين وضع هو الثابت فصار النحر،
أحاُل به، العمل يوجب حديث فيه يثبت لم الصدر ُي وضعهما من المعهود على ف

قلناه. ما منه الشاهد في والمعهود القيام، في التعظيم قصد حال
ُة أأ أمْر ُع (وال أض ألى أت ًا أع أها)ِ اتفاق ِر ْد ٍم)ِ كّل الستر. (في على حالها مبنى لّن أص أيا ِق

ْي ّلى إذا كما حكمي أو حقيقي أ ًا ص ِه قاعد ِفي ْكٌر ( ُنوٌن)ِ أي ِذ في مشروع أمْس
ُيْرسِإل القراءة حالة محمد: في وقال الجملة، أف والقنوت الثناء حالة عنده فقط. 
أغَ «الحياء»: إذا عندهما. وفي ويضع الجنازة، وصلة أر يرسإلهما التكبير من أف
ً ًا إرسإال ًا، رقيق الرسإال. قال: بعد الشمال على اليمنى وضع ويستأنأف خفيف

ّبر إذا وسإلم عليه الله صلى الروايات: كان بعض وفي أراد وإذا يديه، أرسإل ك
ذكرنأاه. قلت: مما أولى فهو أصّح، اليسرى. قال: فإْن على اليمنى وضع يقرأ أْن

حديث من الطبرانأي رواه مالك. والحديث مذهب الجملة في يراعى وبذلك
أعاذ ٍد ُم العراقي. قاله ضعيف، بإسإنا

ُيْرسِإُل)ِ (كان ِة الولى: فيرسإل)ِ (في (و ْوم ًا، أق ُكوِع)ِ إجماع في ليس إذ الّر
ْكٌر، قومته إلى ومنها القومة، إلى الركوع من النأتقال حال في الذكر وإنأما ِذ

الروايات بعض في ورد ولو وضعها، أصل في امتدادها لعدم وذلك السجود
فيها.  الدعية وقراءة إطأالتها

أن ْي أب أراِت (و ِبي ْك ًا، أت ْيِن)ِ اتفاق أد ِعي ًا ال أسّن بينها لّن للشافعّي، خلف عنده. الذكر ُي
ُثّم ِني)ِ أي ( ْث ًا بالثناء يأتي التحريمة بعد ُي ًا أو كان إمام ًا أو مقتدي لقوله منفرد

ّبْح أسإ ِد تعالى: {و أحْم أك ِب ّب أن أر ُقوم}، ِحي ُتم «إذا وسإلم عليه الله صلى ولقوله أت ُقْم
سإبحانأك أكبر، قولوا: الله ثم آذانأكم، تخالف ول أيديكم، فارفعوا الصلة إلى

ّدك، وتعالى اسإمك، وتبارك وبحمدك، اللهم على تزيدوا لم وإْن غيرك، إله ول أج
ِنأّي. أجزأكم». رواه التكبير أبرا أط ال

ْطني ورواه ُق أر ّدا ٍد في ال رسإول قال: «كان أنأس عن ثقاٌت رجالُه «سإننه» بإسإنا
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ّبر، الصلة افتتح إذا وسإلم عليه الله صلى الله يحاذي حتى يديه رفع ثم ك
اسإمك، وتبارك وبحمدك، اللهم قال: «سإبحانأك ثم أذنأيه»، شحمتي بإبهاميه
ّدك، وتعالى إذا وسإلم عليه الله صلى عائشة: «كان غيرك». وتقول إله ول أج

ّبر مالك: إذا الجماعة. وقال اللهم...» إلخ. ورواه قال: سإبحانأك الصلة افتتح ك
الله صلى ورد: «أنأه لما والتسمية، والتعوذ بالثناء يشتغل ول القراءة، في شرع
العالمين».  رب لله بالحمد الصلة يستفتح كان وسإلم عليه

ّبر في المام أدرك ومن ّبر الثناء ويترك للفتتاح، الركوع: يك لئل ويركع، ويك
ما بعد بالثناء. أو ويأتي للفتتاح القعود: يكبر أو السجود في الركعة. أو تفوته

سإكتاته. حال في وقيل: يأتي يستمع، بل به يأتي بالقراءة: قيل: ل اشتغل
لم السرية: إذا معنى الجهرية. وفي في ويترك السرية، في به يأتي أْن وينبغي
أجّل الجهرية. وأّما في المام صوت يسمع أكر ثناؤك» فلم قوله: «و ْذ في ُي

أوّجُه)ِ أي الفرائض. (ول في به يأتي فل المشاهير إلى وجهي، يقول: وّجهت ل ُي
ِه ِر أده، آخ ُع ول الشافعي اختاره كما وح أم واختاره ، يوسإف أبو قال كما بينهما أيْج

ّي، ِو ّ الطحا ّلي أنأه إل شاء وإن الثناء بعد التوجيه قال شاء إْن بالخيار قال: المص
ورد لحديث أقوى يوسإف. والثانأية أبي عن الروايتين إحدى وهو الثناء، قبل قاله
غيره. مراعاة ثم المذهب ولموافقة به،

ًة، بالتسبيح يأتي أْن والظهر ثم بينهما الجمع ورود لعدم أخرى، وبالتوجيه تار
ًا بالنوافل والثانأي بالفرائض، الول يخص أْن الولى واختيارات الدلة بين جمع
الئمة.
ّنسائي رواه ما ويؤيده ّلي قام إذا «كان وسإلم عليه الله صلى أنأه من ال يص
ًا ّوع ًا وجهي» فيكون وّجهت أكبر، قال: الله تط أما مفّسر من غيره في ِل

المطلقة. الحاديث
الله صلى الله رسإول عنه: «أّن الله رضي علّي حديث من مسلم روى وقد هذا

ّبر الصلة إلى قام إذا كان وسإلم عليه فطر للذي وجهي قال: وّجهت ثم ك
ًا والرض السموات ِكي صلتي إّن المشركين، من أنأا وما حنيف ُنأُس ومحياي و

المسلمين».  من وأنأا أمرت وبذلك له، شريك ل العالمين رب لله ومماتي

يوسإف: أبي «الظهيرية» عن المسلمين». وفي أول رواية: «وأنأا وفي
أول يقول: «وأنأا رواية المسلمين». وفي من يقول: «وأنأا رواية في روايتان،

هذه مسلمي أول وسإلم عليه الله صلى الحكاية. لنأه على المسلمين» يعني
ّول الّمة، ٌق، المسلمين وأ من أول ولنأه الله، خلق ما أول روحه وكون مطل

ألْسُت قوله جواب في قال: بلى أأ ُكْم}. تعالى: { ّب أر ِب

يكون سإواء وجيه، توجيه له فليس الفتتاح، تكبيرة قبل بالتوجيه القول وأّما
بعدها. أو النية قبل

ُذ)ِ أي ّو أع أت أي أو ًا، فقط الصلة أول في ( الشيطان من بالله يقول: أعوذ بأْن اتفاق
القراءة، أرباب وجمهور الئمة، شمس ومختار الرواية ظاهر وهو الرجيم،
صاحب اختاره كما أسإتعيذ، دون بلفظ: أعوذ، والسنة الكتاب في جاء ما ويؤيده

«الهداية».
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ّي عطاء وانأفرد الخلف جمهور وعليه السلف عامة عند مستحّب وهو ِر ْو ّث وال
أذا لقوله بوجوبه أت تعالى: {فإ ْأ أر أن أق ُقْرآ ْذ ال ِع أت ِه}. ولقول أفاسْإ ّل ٍد أبي بال ِعي أسإ

ّي: «إّن ِر ْد ّبر، الليل من قام إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبّي الُخ يقول: ثم ك
ّ إله يقول: ل ثم وبحمدك... إلخ، اللهم سإبحانأك ًا، الله إل أكبر يقول: الله ثم ثلث

ًا ًا، كبير ِه من الرجيم، الشيطان من العليم السميع بالله يقول: أعوذ ثم ثلث ِز أهْم
ِه ْفِخ أنأ ِه، و ِث ْف أنأ ّي. قال داود أبو يقرأ» . رواه ثم و أشهر الترمذي: هذا والترمذ
أم وقد الباب، هذا في حديث ّل ُك أقُه إسإناده. وقال في ُت ّث أو ِذري:  ْن واحد، غير الُم
واحد. غير فيه وتكلم

ِة)ِ أي أء أرا ِق ْل ِل لقوله الجمهور، وعليه ومحمد حنيفة أبي قول وهو القراءة، لجل (
أذا ِإ أف أت تعالى: { ْأ أر أن} أي أق ُقْرآ ِء)ِ كما (ل قراءته أردت ال أنا ّث أبي قول هو ِلل

ُهُه: أنأه أوْج أو ًا فيكون جنسه، من الثناء بعد ِذكٌر يوسإف.  «الخلصة»: له. وفي تبع
يكون أْن ينبغي فل القرآن لظاهر مخالف أصح. وفيه: أنأه يوسإف أبي قول

ًا بالصح.  فكيف صحيح

ُله ُقو أي أف ُق)ِ عندهما: إذا ( ُبو ٍذ. وعند يقرأ لنأه فاته، ما قضاء إلى قام المْس حينئ
ٍذ بالثناء يأتي ل لنأه يقوله يوسإف: ل أبي ُه)ِ المام حينئ أؤّخُر ُي أعْن عندهما (و )

ِبيراِت ْك ْيِن)ِ لتأخير أت أد ِعي لتقدم عليها يوسإف: يقدمه أبي وعند عنها، القراءة ال
أسّمي)ِ أول الثناء ُي أعت لنأها حنيفة، أبي عن رواية في فقط الصلة عليها. (و ِر ُش

ًا وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: «كان ابن ولقول كالتعوذ، للقراءة مفتاح
ِتُح أت ْف ّي. وفي رواه الرحيم»، الرحمن الله ببسم صلته أي أخرى: ـ رواية الترمذ
أصل ركعة وكل القراءة لفتتاح التسمية ركعة». لّن كل «أول ـ قولهما وهي
بالبسملة. فتبتدأ القراءة، في

من عندنأا ليست ـ السورة أوائل في أي ـ «المحيط»: قيل: التسمية وفي
ِم يعني فيها، والخبار العلماء لختلف القرآن، ِز ْل أت أم الُمس تواترها. وإنأما عد
أتح ْف أت ًا، السورة أوائل في ُيْس ًا فيها الول الصدر اختلف وقد تبّرك ًا. اختلف ظاهر
ّ يثبت ل والقرآن ٍر أبو ادعى حتى بالجماع، إل ْك ِقلنأي أب أبا خطأ وغيره، ال

إل إثباته يجوز ل أنأه على معتمدين القرآن، من البسملة جعله في الشافعي
النفي، رواية وجه وهو منه، كونأها بنفي القطع فيجب ههنا، تواتر ول بالتواتر،

ّدعين أحمد أصحاب وبعض الحنفية من وطأائفة مالك قال وبه أو مذهبه، أنأه م
عنه. رواية

أطع ل أّن قلت: ينبغي ْق ل إذ يخفى، ل كما منه بنفيها ول القرآن، من بكونأها ُي
ّقين. وأما أحد (قطعي)ِ على دليل ِثير ابن الشافعّي: مذهب قول الش ٍم أك أص أعا و

أسائّي ِك أزة ووافقهم القّراء من وال يعتقدها خاصة. ولم الفاتحة من أنأها في أحْم
ُلون غيرها، ول الفاتحة من الباقون كتب في الموجود إذ بحث، ففيه منهم وقا
أءة أرا ِق ِلف بالبسملة، الفاتحة يبتدؤن كلهم القّراء أّن ال ُت السورتين. بين فيما واخ
ّدونأها أنأهم باعتقادهم تعرض كتبهم في وليس ُع سإبحانأه والله ل، أم القرآن من أي

أعلم.  وتعالى
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أجّصاص وروى ألت القرآن من آية محمد: أنأها عن ال ِز ْنأ السور، بين للفصل ُأ
أدل القول سإورة. وهذا كل من ول الفاتحة، من وليست أبت ولهذا وأصح، أع ِت ُك

أبت القرآن، من كونأها على ليدل وحي، أنأه ثبت ما أي الوحي، بخط ِت ُك بخط و
تلك من ليست كونأها على ليدل ـ متين بقلم أو سإين بتطويل أي ـ حدة على

ّنا الله رضي الصحابة عن داود أبو روى السورة. وقد انأقضاء نأعرف ل عنهم: «ك
الرحيم». الرحمن الله نأزل: بسم حتى السورة

أحب مالك: ل وعند أت ّوذ ول الثناء ُيْس الصلة. وقال بدء في التسمية ول التع
أو آية أنأها اختلف على سإورة، كل ومن الفاتحة، من جزء الشافعي: التسمية

ألمة: «أّن قول آية كونأها ويؤيد بعضها، أسإ قرأ وسإلم عليه الله صلى النبّي (أم)ِ 
ّدها الصلة في الفاتحة في الرحيم الرحمن الله بسم أع في النووي آية». ذكره أو

أعيم وقول «المستدرك»، في والحاكم «الخلصة»، خلف الُمْجِمر: «صليت ُنأ
أم فلما القرآن، بأم قرأ الرحيم. ثم الرحمن الله بسم فقرأ هريرة أبي ّل قال: أسإ

ُكم إنأي بيده نأفسي والذي ُه أب ًة لْش وسإلم. رواه عليه الله صلى الله برسإول صل
ّبان ابن ْيمة وابن ِح أز «صحيحيهما». في ُخ

تعالى: الله «قال وسإلم عليه الله صلى لقوله بالحمدلة مالك: يبتدأ وقال
أسْمُت لله قال: الحمد سإأل. فإذا ما ولعبدي نأصفين عبدي وبين بيني الصلة أق

أدنأي العالمين، رب أحِم عائشة: مسلم. ولقول عبدي...» الحديث. رواه قال: 
والقراءة بالتكبير، الصلة يستفتح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «كان

وأبا وسإلم عليه الله صلى النبّي أنأس: «أن العالمين». ولقول رب لله بالحمد
العالمين». رب لله بالحمد الصلة يفتتحون كانأوا ـ عنهما الله رضي ـ وعمر بكر

الشيخان.  رواه

ّوذ الثناء قراءة ينافي ل وهو منه، ُيسمع كان ما أول هذا والجواب: أن والتع
ًا والبسملة جهره في الشافعي على حّجة هذا في يخفى. نأعم، ل كما سإر
ّ بالبسملة، ِني روى بما جهرها في اسإتدل أنأه إل ْط ُق أر ّدا «سإننه» عن في ال

ّي أبي بن المتوكل بن محمد ِر ّليت الّس أتِمر خلف قال: «ص ْع من سإليمان بن الُم
الرحيم الرحمن الله ببسم يجهر فكان والمغرب، ُأْحِصيها: الصبح ل ما الصلوات

أتِمر)ِ يقول: ما (وسإمعت وبعدها، الفاتحة قبل ْع ِبي، بصلة أقتدي أن آلو الُم أ
أ

ِبي: ما وقال أ
ُلو أنأس: ما وقال مالك، بن أنأس بصلة أقتدي أن آلو أ أقتدي أن آ
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول بصلة

الله صلى النبّي خلف قال: «صليت عمر، ابن عن نأافع، عن ذئب، أبي ابن وعن
الرحيم». وعن الرحمن الله ببسم يجهرون فكانأوا وعمر، بكر وأبي وسإلم عليه

ْير، بن سإعيد أب في يجهر وسإلم عليه الله صلى قال: «كان عباس ابن عن ُج
عن أبيه، عن الرحمن، عبد بن علء الرحيم». وعن الرحمن الله ببسم الصلة

الله ببسم جهر الناس، أّم إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة: «أّن أبي
الرحيم». الرحمن

ِنّي رواه عّما والجواب ْط ُق أر ّدا ّي، أبي بن محمد عن ال ِر أتِمر عن الّس ْع بن الُم
أرض أنأه أنأس، عن الحسن، عن أبيه، عن سإليمان، أعا أمة ابن رواه بما ُم ْي أز في ُخ

أرانأي «مختصره»، أب ّط أتِمر عن «معجمه»، في وال ْع أمان، بن الُم ْي أل عن أبيه، عن سُإ
الله ببسم ُيِسّر كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنأس: «أّن عن الحسن،
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أة: «وأبو ابن الصلة». زاد في الرحيم الرحمن أم ْي أز الله رضي وعمر بكر ُخ
الصلة».  في عنهما

ْيك، أبي ابن حديث وعن أد أف الخلّل وكذا هو، أنأه ذئب أبي ابن عن ُف ّع أخه أض شي
أبانأّي، الحسن بن عمر ْي ّعف وكذا الّش عمر، شيخ مروان بن محمد بن جعفر ض

بن محمد بن الله عبد بن عيسى بن أحمد طأاهر أبو وهو ـ جعفر شيخ ونأسب
ًا كان عيسى وأبوه الوضع، إلى ـ طأالب أبي بن علّي بن عمر ًا، وّضاع ذكره أيض

ِزي. محمد أبو الحافظ ُهْرُم أم الّرا
أخّرج عباس ابن حديث وعن طأرقه جميع من ضعيف أنأه طأرق سإبعة من الُم
أنها ّي ِعي أب أل ْي ِرض تخريجه، في الّز أعا أما وُم أحاوي، روى ِل ّط أبّر، عبد وابن ال ابن عن ال

ألعراب». وعنه قراءة بالبسملة الجهر عباس: «أن ًا: «لم ا النبّي يجهر أيض
أي حتى بالبسملة وسإلم عليه الله صلى ِك ْطنّي: أنأه عن مات». وُح ُق أر ّدا لّما ال
أف أن أهلها بعض سإأله مصر ورد ّن أص ًا ُي أف بالبسملة، الجهر في شيئ ّن أص فيه ف

يصح فقال: لم منها، بالصحيح يخبره أْن المالكية بعض عليه فاقسم جزأ،
أجّرد حديث. وقد بالبسملة بالجهر فأزرى الجهر أحاديث لجمع الخطيب بكر أبو ت

ّينا وقد ينكشف، ل أنأه ظن ما بتغطية علمه، على صاحب قاله وخللها عللها ب
«التنقيح».

ْيس، أبي عن أخرجه الخطيب هريرة: أّن أبي حديث وعن أو بن الله عبد واسإمه ُأ
ْيس أنأ أعلء قال: أخبرنأي ُأ الحديث. ورواه الرحمن... وسإاق عبد بن ال

ِنّي، ُقط أر ّدا ّي وابن ال ِد أوض وقال أع بالمعنى، رواه وكأنأه «جهر»، فيه: «قرأ» ِع
ْيس ابن عن هذا ثبت ولو أنأ أتّج ل لنأه به محتج غير فهو ُأ إذا فكيف به، انأفرد بما ُيْح

ّلم أنأه مع منه أوثق هو من فيه خالفه بما انأفرد أك أت ِنّي فيه. فوثقه ُم ْط ُق أر ّدا وأبو ال
أعة، ّعفه «صحيحه»، في مسلم له وروى ُزْر أض ِعين وابن أحمد و حاتم. وأبو أم

أعيم حديث وعن أر فإّن معلول، الُمْجِمر: أنأه ُنأ ْك أفّرد مما فيه البسملة ِذ أعيم به أت ُنأ
ّدث وأنأه هريرة، أبي أصحاب بين من عليه الله صلى هريرة: «أنأه أبي عن أح

أبي حديث في ذكرها عن أعرض الصلة». وقد في بالبسملة يجهر كان وسإلم
على البخاري حرص شدة مع منهما واحد يذكرها الصحيح. ولم صاحب هريرة

صحيحه. به أشحن ما بدليل أمكنه، مهما بالحاديث حنيفة أبي المام معارضة
ّنأا ثم أر يكون أن أمرين: إّما أحد على الجهر أحاديث أنأْحِمل كله ذلك بعد إ أه بها أج

أر أو بها، التيان لتعليم أه ًا أج ًا جهر أب أمْن يسمعه يسير منه. أقُر
أب إذا المأموم فإن ذلك ُيسّمى ول يخافته، ما يسمع حاذاه أو المام، من أقُر

ًا، الفاتحة بعد واليتين الية فيسمعهم الظهر بهم يصلي كان أنأه ورد كما جهر
ًا، ْير. بن أسإعيد عن قدمنا كما الجهر بترك المر قبل يكون أو أحيانأ أب ُج

أن (ل ْي ِة أب أح ِت أفا ِة)ِ وقال ال أر ُيسّمي والّسو في ل السرية في بينهما محمد: 
القراءة، وسإط في ظاهرة سإكتة يكون بينهما البسملة خافت إْن لنأه الجهرية،

ًا يكون بها جهر وإْن ًا. أقول: بها والجهر أولً، البسملة مخافتة بين جمع ثانأي
ًا يقرأها أن والظهر مانأع ول السورتين، بين للفصل لنأها الجهرية في ولو سإر

ًا. آمين قوله في سإيأتي كما القراءة وسإط في السكتة من سإر
ُهّن)ِ أي ُيِسّر أبي «الثار» عن في محمد روى لما والتسمية، والتعوذ الثناء (و
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ِعّي إبراهيم عن أحّماد، عن حنيفة، أخ ّن المام: التعوذ، ُيْخِفيهّن قال: أربع أنأه ال
عبد ابن وآمين. وقال وبحمدك، اللهم وسإبحانأك الرحيم، الرحمن الله وبسم

أي ِو أنأه بالقائمة ليست وجوه من عنه الله رضي الخطاب ابن عمر عن البّر: ُر
ُيْخفي ًا: التعوذ، المام قال: « اللهم وسإبحانأك الرحيم، الرحمن الله وبسم أربع

وآمين». انأتهى.  وبحمدك،

ْطنّي داود وأبي أحمد رواية وفي ُق أر ّدا ِئل أبي عن وال ّنأه أوا وسإلم عليه الله صلى أ
الشافعي. وقال خلف وآمين البسملة صوته». وفي بها وخفض قال: «آمين

ّي الفاتحة مع بالتسمية بالسإرار ِر ْو ّث ِوي وأبو وأحمد ال عمر عن ذلك ُعبيد. وُر
أعّمار مسعود وابن وعلّي ْير وابن و أب ْير بن سإعيد عنهم. وعن الله رضي الّز أب أنأه ُج

عليه الله صلى الله رسإول قرأ وإذا المسجد يحضرون المشركون قال: «كان
أمامة رحمن يذكر محمد قالوا: هذا وسإلم أي أمة يعنون ـ ال أل ْي أس ّذاب ُم أأمر ـ الك أن أف

أ الرحيم، الرحمن الله ببسم يخافت أول أهْر ونأزلت: { أك أتْج ِت أصل أ ِب ِفْت ول أخا أها} ُت ِب
الله بسم وسإلم عليه الله صلى النبي رواية: «فخفض داود. وفي أبو رواه

أي الترمذي بها. قال الجهر نأسخ على يدل الرحيم». فهذا الرحمن ِق أب أف الحكيم: 
أمل بقي كما العلة، زالت وإن هذا يومنا إلى ذلك والمخافتة الطواف، في الّر
العلة. انأتهى. زالت وإن النهار صلة في

بغيرها. وهو تخافت ول البسملة وهي قراءتك ببعض تجهر الية: ول فمعنى
تخافت ول النهار، في بقراءتك تجهر فيها: ل الية. والمشهور في غريب معنى

ذلك بين وابتغ بها تخافت ول التهجد، حال بها الجهر في تبالغ ل أو الليل، في بها
سإبيلً.
ّليت أنأس البسملة: قول إسإرار على الدلة ومن صلى الله رسإول خلف «ص
أي وعثمان وعمر بكر أبي وخلف وسإلم عليه الله ًا أسإمع فلم عنهم، الله أرِض أحد

يستفتحون مسلم: «فكانأوا لفظ الرحيم». وفي الرحمن الله بسم يقرأ منهم
أول في الرحيم الرحمن الله بسم يذكرون ل العالمين، رب لله بالحمد القراءة
ٍة آخرها». وفي في ول القراءة ًا أسإمع لمسلم: «فلم رواي يجهر منهم أحد

ّنسائي الرحيم». ورواه الرحمن الله ببسم ِني ال ْط ُق أر ّدا «سإننهما»، في وال
ّبان وابن «مسنده»، في وأحمد يجهرون ل «صحيحه». وقالوا: «فكانأوا في ِح
ّبان: «ويجهرون ابن الرحيم». وزاد الرحمن الله ببسم رب لله بالحمد ِح

العالمين». 

ألى أبي مسند وفي ْع ْوِصلي: «فكانأوا أي أم بالحمد به يجهر فيما القراءة يفتتحون ال
ّي»، «آثار العالمين». وفي رب لله ِو أحا ّط ِنأّي»، «ومعجم ال أرا أب أط أية ال ْل أبي «وِح

ْيم»، أع أة»: «فكانأوا ابن «مختصر و ُنأ أم ْي أز الرحيم». الرحمن الله ببسم ُيِسّرون ُخ
«الصحيحين». في لهم مخّرج ثقات كلهم الروايات هذه ورجال
ّفل: «وسإمعني بن الله عبد ابن قول ومنها أغ الرحمن الله ببسم اقرأ وأنأا أبي ُم

ًا أي ـ الرحيم أنّي، فقال: أي ـ جهر أث، إياك ُب أد أح ًا أر قال: ولم وال من أحد
ـ السإلم في الحدث إليه أبغض كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

ّليت فإنأي ـ منه يعني بكر أبي ومع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع ص
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ًا أسإمع فلم وعثمان وعمر فقل: صليت وإذا أنأت، تقلها فل يقولها، منهم أحد
ّنسائي ماجه وابن الطحاوي العالمين». رواه رب لله الحمد والترمذي، وال

صلى النبّي أصحاب من العلم أهل أكثر عند عليه حسٌن. والعمل وقال: حديث
بعدهم ومن وغيرهم، وعلّي، وعثمان، وعمر، بكر، منهم: أبو وسإلم عليه الله
ّي، وإسإحاق، وأحمد، مالك، قال وبه عنهم، الله رضي التابعين من ِر ْو ّث وال

أزاِعّي، والحسن، ْو أل ِبّي، وا ْع ِعي. والش أخ ّن وال
ً الفاتحة من الشافعّي: البسملة قال وقد هذا، ًا، قول على غيرها من وكذا واحد

ِزلت آية الصحيح. وعندنأا: هي ْنأ من ول الفاتحة، من ليست الّسور، بين للفصل أ
أما كل ِل أي سإورة.  ِو يعرف ل كان وسإلم عليه الله صلى عباس: «أنأه ابن عن ُر

داود أبو الرحيم». رواه الرحمن الله بسم عليه نأزل حتى السورة فصل
«مستدركه». في والحاكم

ُثّم ُأ ( أر ْق أة)ِ أي أي أح ِت أفا ًا ال أؤّمُن)ِ أي وجوب ُي أو ًا كونأه حال آمين يقول ( ًا، أو منفرد إمام
ًا ًا اسإتحباب ِم)ِ أي (سِإّر ْأُمو أم أؤّمن كما كال ًا المأموم ُي أؤّمن سإبق. وإنأما كما سإّر ُي
وسإلم عليه الله صلى النبي هريرة: أّن أبي عن الشيخان روى لما المصلي

السماء: آمين، في الملئكة وقالت الصلة: آمين، في أحدكم قال قال: «إذا
أر الخرى، إحداهما فوافقت ِف ّدم ما له ُغ «أحدكم» يندرج ذنأبه». ولفظ من تق

والمأموم. والمنفرد المام فيه
عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي عن والجماعة مالك، روى ولما

أن «إذا وسإلم ُنوا، المام أّم أأّم ُنه وافق من فإنأه ف أر الملئكة تأمين تأمي ِف ما له ُغ
المراد: أن الصواب مسلم»: والصحيح «شرح في النووي ذنأبه». قال من تقدم

قال كما والسمعة، الرياء خلو من الكيفية في ل أي التأمين، وقت في الموافقة
ّبان. ول ابن به أراد أْن يبعد ِح الملئكة: هم أعلم. وقيل تعالى والله العّم به ُي

الخر: «فوافق الحديث في وسإلم عليه الله صلى لقوله غيرهم، وقيل الحفظة،
من منع ول ، السماء في الملئكة رواية: قالت السماء». وفي أهل قول قوله

الجمع.
ًا الله بعضهم: ويرحم قول ومنه الشهر، وهو لغتان: المد، آمين وفي قال عبد

ًا. أو ِبّي: قول ومنه القصر، آمين ِطأ الّشا
أن أأِمي ًا *  ألميِن وأمن أرْت ** وإن ِبِسّرها ل أث أو أع ُه ألُموُن أف ً ا تحّمل

معناه: كذلك العلم. وقيل أهل أكثر عند ومعناه: اسإتجب، فعل اسإم وهو
ّيب ل الترمذي: معناه فليكن. وقال أخ ّي: وهو رجاءنأا. قال ُت ِر أه ْو أج على مبني ال

لن تفسدها، وقيل: ل الصلة، قيل: تفسد خطأ، الميم وتشديد كأين، الفتح
أن تعالى: {ول قوله وهو القرآن، في موجود لفظه نأظير أت آّمي ْي أب أم} وقد ال أرا أح ال
ْيري: التشديد حكى أش ُق قصد. إذا أّم ِمْن فيكون الصادق، وجعفر الحسن، عن ال

ّدنأا فل قاصدين، فالتقدير: دعونأاك خائبين.  تر

سإفيان، عن والترمذي داود أبي سإنن في بما آمين، جهر في الشافعي واسإتدل
ألمة عن ْيل، بن أسإ أه أبس، بن ُحْجر عن ُك ْن أع داود لبي واللفظ ُحْجر، بن وائل عن ال

ألين}، قرأ: {ول إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان قال: الّضا
ّد صوته». ولفظ بها ورفع آمين حسٌن. حديٌث وقال صوته»، بها الترمذي: «وم
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أبة رواه قلنا ْع ألمة عن ُش ْيل، بن أسإ أه أمة عن العنبس، بن ُحْجر عن ُك أق ْل ِئٍل، بن أع أوا
ّ بها فيه: «وخفض وقال أبيه، عن أة أبا أّن صوته». إل أع حديث جعل والبخاري ُزْر

ِقّي حديث من أصح سإفيان أه ْي أب أبة. وال ْع لسفيان: «يرفع موافقًة عنه روى ُش
بها». الصوت

ّطحاوي روى لكن ل وعلّي عمر قال: «كان وائل أبي «آثاره» عن في ال
الّرّزاق عبد بآمين». وروى ول بالتعوذ، ول الرحيم، الرحمن الله ببسم يجهران

ّنفه»: أخبرنأا في أمر، «مص ْع ِعي إبراهيم عن أحّماد، عن أم أخ ّن قال: «أربع ال
ّوذ، ُيْخِفيهن ّتع ّبنا واللهم الرحيم، الرحمن الله وبسم المام: ال الحمد، لك ر

ِري، قال: أخبرنأا وآمين». ثم ّثو ْنُصور، عن ال قال: «خمس إبراهيم عن أم
أن على يدل وبحمدك». فهذا اللهم وزاد: سإبحانأك المام... فذكرها ُيْخِفيهن

ً للتعليم كان الحيان بعض في بها الجهر ُعنا ورد: وكان كما فعل ًا، الية ُيْسِم أحيانأ
ّ مستمرة، سإنًة ليكون ل ِعي لبراهيم سإاغَ ولما وعلّي عمر تركه لما وإل أخ ّن ال

عنده.  من بخلفه الحكم

ُثّم ّبُر ( أك ُكوِع ُي ًا)ِ أي ِللّر ِفض ًا، كونأه حال أخا عند التكبير ابتداء يكون بأن منحط
مع قال: ويكبر الصغير» حيث «الجامع في لما موافق وهذا انأحطاطأه،

ًا، النأحطاط. وقيل: يكبر وهو: وإذا عليه، يدل محمد: ما يركع. وعن ثم قائم
ّبر. وروى يركع أْن أراد ّنسائي، يك الله عبد عن صحيٌح، وقال: حسٌن والترمذي ال
ّبر وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «كان مسعود بن ورفع، خفض، كل في يك

خفض كل إرادة عند خفض: أي كل في وعمر». وقوله بكر وأبو وقعود، وقيام،
عند عليه والعمل صحيٌح، حسٌن مسعود ابن الترمذي: حديث آخره. قال إلى

وغيرهم وعلّي وعثمان، وعمر، بكر، أبي وسإلم عليه الله صلى النبّي أصحاب
العلماء. عامة وعليه التابعين، من بعدهم ومن عنهم، الله رضي

ُد أتِم ْع أي ِه (و ْي أد أي ألى ِب ًا أع ِه)ِ أي: نأاصب ْي أت أب ْك كما القوس، شبه انأحناؤهما سإاقيه. وأما ُر
عن الصحيحين، في لما ركبتيه على يضع فمكروه. وإنأما الناس بعض يفعله

أعب ّقاص أبي بن سإعد بن ُمْص ْنب إلى قال: «صليت أو ْقُت أبي أج ّب أط كفّي، بين ف
ّنا أبي، فنهانأي فخذي، بين وضعتهما ثم أنا نأفعله وقال: ك ِهي ُن ُأِمْرنأا عنه، أف أْن و

السجود)ِ». في (إل الركب على أيدينا نأضع
ًا أفّرج أعُه)ِ ليكون (ُم ِب أصا «معجمه» في الطبرانأّي روى أخذهما. ولما من أمكن أ

يديك فضع ركعت إذا بني له: «يا قال وسإلم عليه الله صلى النبّي أنأس: أن عن
أفّرج ركبتيك، على جنبيك». عن يديك وارفع أصابعك، بين و
صلى الله رسإول أصحاب من العلم أهل عند هذا على الترمذي: والعمل قال
ّ ذلك في بينهم اختلف ول بعدهم، ومن والتابعين، وسإلم عليه الله أي ما إل ِو ُر
ُقون، كانأوا أصحابه: أنأهم وبعض مسعود، ابن عن ّب أط عند منسوخ والتطبيق ُي
ّقاص: «كنا أبي بن سإعد العلم. قال أهل أنا ذلك، نأفعل و ِهي ُن ُأِمْرنأا عنه، أف أْن و
عليه. متفق هذا سإعد الكف». وحديث نأضع

ًا أباسِإط ُه)ِ لما ( أر ْه أصة قال: سإمعت راشد عن «سإننه»، في ماجه ابن روى أظ ِب وا
أبد ابن ْع ّلي، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يقول: «رأيت أم ركع إذا وكان يص
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ّوى ُء عليه ُصّب لو حتى ظهره أسإ أر الما ْي أغ ِفٍع لسإتقّر». ( ّكٍس)ِ بتشديد ول أرا أن ُم
أسإُه)ِ بالنصب المكسورة الكاف ْأ أر الفعلن. وذلك فيه تنازع مفعول أنأه على (

ُيْشِخْص لم ركع إذا طأويل: «وكان حديث في عائشة، عن مسلم روى لما
ْبه، ولم رأسإه، ّو أص الرأس: رفعه. وتصويبه: ذلك». وإشخاص بين ولكن ُي

خفضه.
ّبُح أس ُي ًا)ِ يقول (و رواية: وبحمده. ولو العظيم. وفي ربي مرة: سإبحان كل أثلث

ًا، المأموم يتم أن قبل رأسإه المام رفع أتابع رواية، في يتم ثلث ُي وهو أخرى، في و
واجبات. وتكبيرهما السجود، وتسبيح تسبيحه، الصحيح. وقيل: إّن

أو)ِ أي ُه ًا التسبيح (و ُه)ِ أي ثلث أنأا ْد أأ أما أدنأى ( ِل ّي، داود، أبو روى الكمال.  والترمذ
عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مسعود بن الله عبد حديث من ماجه وابن

ّبي مرات: سإبحان ثلث ركوعه في فليقل أحدكم ركع «إذا وسإلم العظيم ر
أدنأاه»، وذلك مرات، ثلث العلى ربي سإبحان فليقل سإجد وإذا أدنأاه، وذلك
ً الترمذي روى ولما أحدكم ركع قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى أنأه ُمرسإل

أدنأاه، وذلك ركوعه تّم فقد مرات، ثلث العظيم ربي ركوعه: سإبحان في فقال
سإجوده تّم فقد مرات، ثلث العلى ربي سإجوده: سإبحان في فقال سإجد وإذا

أدنأاه». وذلك
أما ِل أفة: «صليت قول الربعة» من «السنن في و ْي أذ الله صلى الله رسإول مع ُح
سإجوده: وفي العظيم، ربي ركوعه: سإبحان في يقول وكان وسإلم عليه

أبة العلى». ولقول ربي سإبحان ْق ِني: «لّما عامر بن ُع أه ّبْح نأزلت الُج أس أف باسإم {
ّبك ركوعكم، في اجعلوها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا قال العظيم}، أر
ّبْح نأزلت ولّما أسإ أم { ّبك اسإ ألى}  أر ْع أل ا

أبو سإجودكم». رواه في اجعلوها وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا قال
ًا وجعله والطحاوي، ماجه، وابن داود، قبل فيهما تقال كانأت التي للذكار نأاسإخ

الله صلى الله رسإول قال: «كان علّي عن وغيره هو رواه نأزولهما. وهي: ما
وأنأت أسإلمت، ولك آمنت، وبك ركعت، لك راكع: اللهم وهو يقول وسإلم عليه
في العالمين». وزاد رب لله وعظمي وُمّخي وبصري، سإمعي لك خشع ربي

لك سإجوده: اللهم في ويقول ـ العالمين رب لله قدمي به اسإتقلت رواية: «وما
ّوره، خلقه، للذي وجهي سإجد ربي، أنأت أسإلمت، ولك آمنت، وبك سإجدت، وص

قال: عنه أخرى رواية الخالقين». وفي أحسن الله تبارك وبصره، سإمعه وشق
ِهيُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال ُنأ فأّما سإاجد، أو راكع وأنأا أقرأ أن «

ّظموا الركوع أقِمٌن الدعاء في فاجتهدوا السجود وأما الرب، فيه فع أن أف
لكم». يستجاب

ْدت عائشة وعن أق أف ّنأه فظننت ليلة، ذات وسإلم عليه الله صلى النبي قالت: « أ
يقول: سإاجد وهو قدميه صدر على يدي فوقعت بيدي، فالتمسته ، جاريته أتى

منك بك وأعوذ عقابك، من بعفوك وأعوذ سإخطك، من برضاك أعوذ إنأي اللهم
أت كما أنأت عليك ثناء أحصي ل ْي أن ْث قول في النسخ نأفسك». وليس على أ

أع وإْن أفضل، أنأه المراد بل غيره، يجوز ل أنأه بمعنى الطحاوي فهو بينهما ُجِم
أكمل. 
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ُثّم ُع)ِ ـ ( أسّم ّلي: سإمع يقول أي ـ المكسورة الميم بتشديد ُي لمن الله المص
الجابة لن سإمع: أجاب والسإتراحة. ومعنى السكتة أو الكناية بهاء حمده،
ّببة أس أل أي للمنفعة. وقيل: زائدة لمن في واللم السماع، عن ُم ِب أد أق أمن أحْم
أده، ًا ودعاء مبنًى، خبر أنأه على أحِم ِفع أرا أسإُه)ِ أي معنًى. ( ْأ قيامه، حالة ل أر

ًا الحمد لك ويقول: ربنا أتِفي خافض ْك أي ِه)ِ أي (و أماُم وحده بالتسميع ِب و)ِ (ال
أتِفي ْك ِد حنيفة أبي عند أي ّتْحِمي أتّم)ِ لكتفاء (بال ْؤ ًا، بالتحميد القوم الُم قال وبه اتفاق

والتحميد. واختاره التسميع بين المام ومحمد: يجمع يوسإف أبو مالك. وقال
روى لما الشافعي مذهب من الصح حنيفة. وهو أبي عن رواية وهو الطحاوي،

قال: «سإمع إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: كان هريرة أبي عن البخاري
ّبنا قال: اللهم حمده، لمن الله حال على محمول بأنأه يجاب الحمد». وقد لك ر

للسإتدلل.  يصلح ل الحتمال ومع جوازه، لبيان أو انأفراده،

ّ الجماعة رواه ما حنيفة ولبي قال: قال هريرة أبي حديث من ماجه، ابن إل
حمده، لمن الله المام: سإمع قال «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ّبنا أر الملئكة قول قوله وافق من فإنأه الحمد، لك فقولوا: ر ِف ّدم ما له ُغ من تق
ّنسائي ماجه وابن داود لبي رواية ذنأبه». وفي الله صلى قال أنأه والطحاوي وال

الحمد، لك فقولوا: ربنا حمده، لمن الله المام: سإمع قال «إذا وسإلم عليه
أم وسإلم عليه الله صلى أنأه الدللة لكم». ووجه الله يسمع يقول ما بين أقّس
في القسمة وقعت قيل: قد الشركة. فإن تنافي والقسمة والمأموم، المام
ول عليهم المغضوب المام: {غير قال «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله

آمين، قوله في المأموم يشارك المام أن فقولوا: آمين». مع الّضالين}،
ّنسائي روى بما ثبتت آمين قول في والمأموم المام بين الشركة أّن فالجواب ال

قال «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي حديث من
تقول الملئكة فإن الضالين} فقولوا: آمين، ول عليهم المغضوب المام: {غير

لك ربنا أو: اللهم الحمد، ولك آمين». ويقول: ربنا يقول المام وإن آمين،
بهما. الثُر ورد وقد الحمد

ُع أم أيْج ُد (و ِر أف ْن أما)ِ أي الُم ُه أن ْي وفي ومحمد، يوسإف أبي عند والتحميد التسميع بين أب
نأفسه إمام لنأه «الهداية»، في الصح. كذا وهو حنيفة، أبي عن الحسن رواية

ُع، أسّم ُي ُد. وروى به، يأتم أحد معه وليس أف أحّم ُي حنيفة: أّن أبي عن يوسإف أبو أف
حث التسميع لّن الصح، «المبسوط»: هو في بالتحميد. قال يكتفي المنفرد

ّثه أحد معه وليس التحميد، على عليه.  يح

ُقوُم أي ًا)ِ ويطمئن. ول (و ِوي أت أسّن ُمْس عندنأا، وقيامه الركوع حالة في اليدين رفع ُي
ًا الله صلى الله رسإول وجهه: «كان الله كّرم علّي لقول فيهما للشافعي خلف
ّبر، المكتوبة الصلة إلى قام إذا وسإلم عليه أو يديه ورفع ك ْذ ويصنع منكبيه، أح
يرفع ول الركوع، من رفع إذا ويصنعه يركع، أن وأراد قراءته قضى إذا ذلك مثل
كذلك». رواه يديه رفع السجدتين من قام وإذا قاعد، وهو شيء في يديه

اليدين. رفع في كتابه في البخاري وكذا والطحاوي، السنن، أصحاب
الصلة، في قام إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «رأيت ابن ولقول
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أو يكونأا حتى يديه رفع ْذ ّبر حين ذلك يفعل وكان منكبيه، أح يرفع وحين للركوع، يك
البخاري. ولفظ لفظ في سإجوده». كذا في ذلك يفعل ول الركوع، من رأسإه

حتى يديه رفع للصلة، قام إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسلم: «كان
ّبر، ثم منكبيه، حذو يكونأا من رفع وإذا ذلك، مثل فعل يركع أن أراد وإذا ك

السجود». ولفظ من رأسإه يرفع حين يفعله ول ذلك، مثل فعل الركوع
أحاوي: قال: «رأيت ّط يديه يرفع الصلة افتتح إذا وسإلم عليه الله صلى النبي ال

بين يرفع ول يرفع، وبعدما يركع، أن أراد وإذا منكبيه، بهما يحاذي حتى
السجدتين».

ِرث: «إّن بن مالك ولقول ْي أو أل الُح ّبر إذا كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإو ك
وإذا أذنأيه، بهما يحاذي حتى يديه رفع ركع وإذا أذنأيه، بهما يحاذي حتى يديه رفع
ذلك)ِ ». رواه مثل فعل حمده، لمن الله (فقال: سإمع الركوع، من رأسإه رفع

أحاوي الشيخان ّط ِئل لمسلم. ولقول واللفظ وال الله رسإول ُحْجر: «رأيت بن أوا
من رأسإه يرفع وحين يركع، وحين للصلة، يكبر حين وسإلم عليه الله صلى

وحكاه بمعناه، مسلم وأخرجه الطحاوي، أذنأيه». رواه حذاء يديه جعل الركوع،
أرة، أبو ْي أر عليه الله صلى عنه وغيرهم مالك بن وأنأس الله، عبد بن وجابر ُه

الخبار.  هذه بمعنى الثار من عدة جاءت وقد وسإلم

ّطحاوي روى ما ولنا وسإلم عليه الله صلى النبّي عن مسعود، بن الله عبد عن ال
ّي داود أبو يعود». وأخرج ل ثم تكبيرة، أول في يديه يرفع كان «أنأه ِذ ّتْرِم عن وال
ِكيع الله رسإول صلة بكم أصلي قال:)ِ «أل مسعود (بن الله عبد إلى بسنده أو
ّ يديه يرفع ولم فصلى، وسإلم عليه الله صلى ّول إل لفظ: فكان مرة. وفي أ
إل الصلة من شيء في يديه يرفع ل هو يعود. وكان ل ثم مرة أول يديه يرفع
أراء عن رواه الفتتاح». وما في أب ِزب بن ال عليه الله صلى النبّي قال: «كان أعا

ّبر إذا وسإلم ًا إبهاماه يكون حتى يديه رفع الصلة، لفتتاح ك شحمتي من قريب
ِريك، عن داود أبو يعود». وأخرجه ل ثم أذنأيه، وسإاقه زياد، أبي بن يزيد عن أش

أحاوي رواه الثار. ما من وفيه ومعناه بسنده ّط ُقي ثم ال أه ْي أب الحسن حديث من ال
ّياش بن ّطاب بن عمر قال: «رأيت السإود إلى بسنده أع أول في يديه يرفع الخ

ِبّي إبراهيم يعود. وقال: ورأيت ل ثم تكبيرة، ْع ذلك». يفعلن والّش

ِوي: والحديث قال أحا ّط ّياش، بن الحسن على مداره فإن صحيح، ال ثقة وهو أع
ِعين بن يحيى ذلك ذكر حّجة، أرى أم أت أف أن عليه أخِفي الخطاب بن عمر وغيره. أ
أم والسجود، الركوع في يرفع كان وسإلم عليه الله صلى النبي ِل أع أمْن ذلك و
أمْن دونأه، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأى ما غير يفعل يراه معه هو و
ِفعُل عندنأا وهذا عليه؟ ذلك ينكر ل ثم يفعل، أتْرُك هذا، عمر محال. و أصحاب و
الحق هو هذا أن صحيح دليٌل ذلك، على إياه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

خلفه. انأتهى.  لحد ينبغي ل الذي

ًا رواه وما ّدثنا بكر أبي عن أيض ِلّي: ح أش ْه ّن ْيب، بن عاصم ال أل ًا أبيه: «أّن عن ُك علي
صحيح. ورواه أثر بعده». وهو يرفع ل ثم تكبيرة، أول في يديه يرفع كان

ِنّي ْط ُق أر ّدا ِلّي حديث من ال أش ْه ّن ًا، علّي على وقفه وجعل ال ًا. ورفعه صواب وهم
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ُكُه ِهد: قال: عن رواه انأتساخه. وما على يدل هؤلء روى فيما الرفع أفتْر أجا ُم
الصلة». من الولى التكبيرة في إل يديه يرفع يكن فلم عمر ابن خلف «صليت

أتْركه ثبت ما بعد إل يكون ل يفعله، وسإلم عليه الله صلى النبّي رواية: أن بعد أف
يفعله. وسإلم عليه الله صلى النبّي أن رأى ما انأتساخ عنده

ْينا بما فظهر أو ْين من كٍل الطرفين: ثبوت من أر أر عليه الله صلى النبّي عن الم
وافقه، ومن مسعود ابن قول وعدمه. فآثرنأا بقائه في أصحابه اختلف ثم وسإلم

أما أم قد ِل ِل هذا جنس من جائزة وأفعال مباحة، أقوال الصلة في كان أنأه ُع
أم وقد الرفع، ِل ً هو يكون أن بد نأسخها. فل ُع ِوي كما به، مشمول ْير ابن عن ُر أب الّز

ًا يعارضه ما ثبت وقد ل عليه. كيف يدّل ما ّد ل ثبوت ل فإنأه عدمه، بخلف له مر
أد ما جنس من ليس لنأه الشرعية، عدم احتمال إليه يتطرق ِه بل ذلك، فيه ُع

أع ما طأريق هو الذي السكوت جنس من أعني ـ الصلة في طألبه على ُأْجِم
ـ.  الخشوع

ِئل عنده ذكر إبراهيم: أنأه وعن عليه الله صلى النبّي رأى ُحْجر: «أنأه بن أوا
أصّل لم فقال: أعرابّي السجود، وعند الركوع عند يديه يرفع وسإلم النبّي مع ُي
ًة وسإلم عليه الله صلى مسعود بن الله عبد من أعلم أفهو قط، قبلها ُأرى صل

أظ، وأصحابه؟ ِف ُظوا». وفي ولم أح أف ّدثني رواية: وقد أيْح عبد عن أحصي ل من ح
عليه الله صلى النبي عن وحكاه فقط»، الصلة بدء في يديه رفع الله: «أنأه

ّقد الحكام، وحدود السإلم، بشرائع عالم الله وعبد وسإلم أف أت النبي لحوال ُم
ّلى وقد اليام، جميع في وأسإفاره إقامته في له ملزم وسإلم عليه الله صلى ص
أصى، ل ما معه من مقابله إفراد من أولى التعارض عند به الخذ فيكون ُيْح

أعلم. وتعالى سإبحانأه والله المرين، من كٍل بسنية القول

عن ليلى أبي ابن إلى بسنده الطبرانأّي روى ما علماؤنأا اختاره ما يؤيد ومما
ِم، أك أح أسم، عن ال ْق قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبّي عن عباس، ابن عن ِم

أفع ّ اليدي ُتْر المسجد يدخل وحين الصلة، يفتتح مواطأن: حين سإبع في إل
أوة، على يقوم وحين الصفا، إلى يقوم وحين البيت، إلى فينظر الحرام أمْر ال
أرفة، عشية الناس مع يقوم وحين أجْمٍع أع ْين وب أم أقا أم الجمرة». يرمي حين وال
أرة بن جابر حديث لنا اسإتدل ومما الله صلى الله رسإول علينا قال: خرج أسإُم
؟ ُشْمٍس خيل أذنأاب كأنأها أيديكم رافعي أراكم لي فقال: «ما وسإلم عليه

آخر على البخاري النسخ. وحمله ويفيد مسلم، الصلة». رواه في اسإكنوا
ّ بخصوص ل اللفظ لعموم التسليم. قلنا: العبرة عند الصلة آخر أن السبب. إل
أقال ل الصلة الصلة.  في له ُي

ُثّم ّبُر ( أك ًا ُي ِئن أم ْط ُد)ِ ُم أيْسج ُع و أض أي أف ِه ( ْي أت أب ْك أما ُثّم ُر ِل ِه)ِ  ْي أد «السنن» أصحاب روى أي
ِئل حديث من وضع سإجد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت أوا

لقوله بالعكس مالك ركبتيه». وقال قبل يديه رفع نأهض وإذا يديه، قبل ركبتيه
ْبُرك فل أحدكم سإجد «إذا وسإلم عليه الله صلى ْبُرك كما أي يديه وليضع البعير، أي
ّنسائي. قال داود، أبو ركبتيه». رواه قبل أمان أبو وال ْي أل ّطابي: حديث سُإ أخ وائل ال
ّنأه وقيل هذا، من أثبت منسوخ. إ
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ًا أضاّم أعُه)ِ ليصير ( ِب أصا ًا أ أتلُزم ل أنأه الشارح. وفيه ذكره كذا القبلة، إلى متوّجه
والتوجه. الضم بين
ُثّم ُع ( أض أهُه أي أن أوْج ْي أما أب ِل ِه)ِ  ْي ّف الله رسإول وائل: «أن حديث من مسلم روى أك

ِرض كفيه». لكنه بين وجهه وضع سإجد ألّما وسإلم عليه الله صلى أعا في ما ُي
ْيد: «أنأه أبي حديث من البخاري أم ّفيه وضع سإجد ألّما وسإلم عليه الله صلى ُح ك

ْذو ّدم داود أبي معناه: في منكبيه». وفي أح أق ُي مسلم، حديث عليه والترمذي. و
ْيح لن أل أح وإْن البخاري مسند في الواقع سإليمان بن ُف أرّج أم قد لكن تثبيته، أت ّل ُتك

أفه ّع أض أف ِعين، ابن فيه:  ّنسائي داود، وأبو أم أما وال ِل إسإحاق «مسند في وغيرهم. و
أويه»، بن ُه ّي، قال: أخبرنأا أرا ْيب، بن عاصم عن الثور أل بن وائل عن أبيه، عن ُك

ْقت ُحْجر أم أر أو يديه وضع سإجد فلما وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: « ْذ أح
أما ِل ّي في أذنأيه». و ْفص عن الطحاو أياث، بن أح أحّجاج، عن ِغ إسإحاق أبي عن ال

أراء قال: «سإألت أب جبهته يضع وسإلم عليه الله صلى النبّي كان أين عازب بن ال
ّلى؟)ِ قال: بين (إذا كفيه». ص

ًا تيّسر أيهما يفعل أن السنة قائل: إّن قال المحققين: ولو بعض قال جمع
ًا، هذا يفعل وسإلم عليه الله صلى النبي كان أنأه على بناء للمرويات، أن إل أحيانأ

الخر، في ليس ما المسنونأة المجافاة تخليص من فيه لن أولى، الكفين بين
ًا.  لكان حسن

ًا)ِ بالياء ِدي ْب ًا أي (ُم ِهر ْظ ِه)ِ بفتح ُم ْي أع ْب أض أنأة: لقول أعُضده وسإط أي وسإكون ( ْيُمو أم
أرى حتى جافى، سإجد إذا وسإلم عليه الله صلى النبي «كان أح خلفه أمْن أي أض أو

ُدو حتى يديه بين «الصحيحين»: «فّرج رواية بياضهما. وفي أي إبطيه»، ْب بياُض أي
أنة بن مالك بن الله عبد حديث «الصحيحين» من في إبطيه». ولما ْي أح قال: ُب

ّنُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «كان أج أضح يرى حتى سإجوده في ُي أو
ّنُح إبطيه». وقوله أج أجناح من مشددة مكسورة ونأون مفتوحة بجيم ُي بالفتح ال

أجافي ُي أباعد أو أي:  ًا)ِ أي يشير كما جنبيه بين ُي ِفي أجا ًا إليه. قوله: (ُم أباِعد أنُه ُم ْط أب )
ِه)ِ لقول أعْن ْي أذ ْيُمونأة: «أن أفْخ أفى سإجد إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبّي أم أجا

أمّرت». رواه يديه بين أتُمّر أن بهيمة شاءت لو حتى مسلم. ل
ّي، سإفيان «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد روى ولما علّي بن آدم عن الثور

ِري ْك ّلي، وأنأا عمر قال: «رآنأي الب ابن فقال: يا بذراعي الرض عن أتجافى ل أص
أبِسْط ل أخي، ْن أط أت ُبِع أبْس ّدِعم الّس ْيك، على وا أت ِد راح ْب أعيك وأ ْب أض

ّبان ابن ». ورواه ًا: «ل وصححاه والحاكم ِح أط تنبسط مرفوع ُبع أبْس ّدِعم الّس وا
ْبُسط ل السجود، في «اعتدلوا وسإلم عليه الله صلى راحتيك». ولقوله على أي

«ل وسإلم عليه الله صلى عليه. ولقوله الكلب». متفق انأبساط ذراعيه أحدكم
أبِسط ْن ُبع، بسط أت ّدِعم الّس أك على وا ْي أت أح ِد أرا ْب أعيك، وأ ْب ذلك فعلت إذا فإنأك أض

ّبان ابن منك». رواه عضو كل سإجد وصححاه. والحاكم ِح
ِد وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: لقوله صاحب قول وأما ْب أك»، «أ أعي ْب فلم أض

أرف ْع ًا. نأعم ُي أت مرفوع أب ّلى إذا «كان وسإلم عليه الله صلى أنأه أث يديه بين أفّرج ص
ّدِعم عليه. وقوله متفق إبطيه». حديث بياض يبدو حتى المهملة، الدال بتشديد ا

ّتكىء.  المهملة العين وكسر أي: ا
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ًا أوّجه أع (ُم ِب أصا ِه أأ ْي أل أو ِرْج ِة)ِ لما أنأْح أل ْب ِق ْيد أبي حديث من البخاري روى ال أم ُح
ّي ِد رأيته وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لصلة أحفظكم قال: «كنت الّساِع

ّبر إذا أذاء يديه جعل ك أن ركع وإذا منكبيه، ِح أك أصر ثم ركبتيه، من يديه أْم ـ ظهره أه
ٍر كل يعود حتى اسإتوى رأسإه رفع فإذا ـ أماله أي أقا وضع سإجد فإذا مكانأه، أف

قول القبلة». وأما رجليه أصابع بأطأراف واسإتقبل نأاصب، ول مفترش غير يديه
كل سإجد المؤمن، سإجد «إذا وسإلم عليه الله صلى «الهداية» لقوله صاحب

بمعروف. فليس اسإتطاع»، ما القبلة أعضائه من فليوجه منه، عضو

ّبُح أس ُي ًا)ِ ولو (و أث أ يزيد ل المام أن إل أحب، لكان بفرد وختم الثلثة، على زاد أثل
أمّل بحيث . القوم أي

ُد أيُجوُز)ِ الّسُجو ألى (و أع ٍء)ِ أي ُكّل ( الحيوانأات دون والنباتات، الجمادات من أشْي
ّلي إل ُد)ِ المص أيِج أمُه للضرورة. ( أحْج ِقّر ( أت أتْس ُتُه و أه ْب ِه)ِ عطف أج ْي أل تفسيري: وهو أع
ألُرّز على سإجد ينزل. فلو لم رأسإه تسفيل في بالغ لو بحيث يكون أْن والذرة ا

أوْرس أطة على سإجد عليه. ولو تستقر ل الجبهة لن يجوز، ل والجا ْن أو الِح
«المحيط». في كذا عليه، تستقر الجبهة لن جاز، الشعير
أل ِئ أجانأّي الكريم عبد الفقيه وسُإ للسجدة الكف على جبهته وضع من عن الُجْر

في كذا الصح، وهو أصحابنا: يجوز، من غيره يجوز. وقال فقال: ل
ًا. يجوز فل وإل الرض، على موضوعة الكف تكون أْن بد «الظهيرية». ول اتفاق

أية». «شرح في كذا جاز، بعذر ركبتيه أو فخذيه على سإجد إذا والصح: أنأه ْن الُم
ْيه على سإجد ولو أره. وفي ِعمامته أكور أو ذيله أو ُكّم ْك الشافعي: ل مذهب ُي

ّكْن وسإلم عليه الله صلى لقوله يصح، أم حجمها». تجد حتى الرض من جبهتك «
عليه.  السجود يصح فل له، تابع منه. وثوبه مانأع وهذا

أية» عن وفي ْل يسجد كان وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: «أّن ابِن «الِح
ْور على أبرانأّي عمامته». ورواه أك أط أوفى أبي ابن الوسإط» عن «معجمه في ال

ْور على يسجد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «رأيت العمامة». أك
ّي ابن ورواه ِد كان وسإلم عليه الله صلى النبّي أنأس: «أّن «الكامل» عن في أع
محمد بن أتّماُم القاسإم أبو الحافظ روى العمامة». وهكذا كور على يسجد

وفي وسإلم عليه الله صلى النبّي عن عمر، ابن «فوائده» عن في الّرازي
أشام، البيهقي» عن «سإنن أسِن عن ِه أح صلى الله رسإول أصحاب قال: «كان ال

أيْسُجد ثيابهم، في وأيديهم يسجدون وسإلم عليه الله على منهم الرجل و
أمته». وذكر أما ًا في البخاري ِع الحسن: كان فقال: «وقال «صحيحه» تعليق

أمامة على يسجدون القوم ِع أوة ال ْنُس أل أق وال
ُكّمه». في ويداه ،

أبة أبي ابن رواه ما الثوب وفي ْي ِه» عن في أش ِف ّن أص النبي عباس: «أن ابن «ُم
ّلى وسإلم عليه الله صلى ّتِقي واحد ثوب في ص ِله أي ُفُضو وبردها». الرض أحّر ب
ألى وأبو أحمد، ورواه ْع ْوِصلّي أي أم قال: أنأس عن الستة الكتب آخرين. وفي في ال
ّنا ّلي «ك أص يستطع لم فإذا الحر، شدة في وسإلم عليه الله صلى النبّي مع ُنأ
أن أن أحدنأا ّك أم أط الرض، من وجهه ُي أس ّي: عليه». ولفظ فسجد ثوبه أب أخار ُب ال
ّلي «كنا أص ّدة من الثوب طأرف أحدنأا يضع وسإلم عليه الله صلى النبّي مع ُنأ ش
السجود». مكان في الحر
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ُبوس، في ظاهر وهذا ْل أم أصار فل خلفه، غيره وإرادة ال الحائل أّن على إليه، ُي
ًا. ولم منه بمانأع (المنفصل)ِ ليس ِزد اتفاق ونأمنع به، اتصاله إل فيه نأحن ما أي

أجّرد لو الفساد في تأثيره أنأاه ما وفيه فكيف الثار، عن ت ْد أر ْو أم وإْن أ ّل ُك في ُت
أي ما كفى بعضها، ِق طأرقها لتعدد حسنة كانأت كلها، أضعف أفْرض منها. وعلى أب

ّوي القوم... إلخ، الحسن: كان وكثرتها. وقول أق إذ المرفوعات، صحة ظّن ُي
بالشروط يثبت لم ما بل المر، نأفس في الضعيف: الباطأل معنى ليس

أتبرة ْع قرينة تقوم أن فيجوز ذاته، حد في صحته تجويز مع الحديث، أهل عند الُم
ذلك. تحقق

أره ل ثم ْك أنأْسج جلد على السجود ُي ْطن و ُق ّتان و أك أهُه ونأحو و ِر لنأه مالك ذلك. وك
ما عليها. ولنا ليسجد الصلة أراد إذا الُخْمرة يطلب كان وسإلم عليه الله صلى
أي ِو وعلى بساط، وعلى مدبوغة، فروة على سإجد وسإلم عليه الله صلى أنأه ُر

أيِجّل المكروه. فعل عن منصبه حصير. و
أو)ِ يجوز ألى السجود ( أع ِر ( ْه ّلي أمْن أظ أص أتُه)ِ أي ُي أ ِم)ِ (في المام مع أصل أحا الّز
كان يجوز. وإن زياد: ل بن والحسن الشافعي، المقام. وعند ضيق لضرورة

ًا: إن الرض كانأت بأن القدمين موضع من أرفع السجود موضع ُبوطأ كان أه
أنة مقدار التفاوت ِب ْيِن: يجوز. وإْن أو أل أت أن ِب ل المنصوبة به يجوز. أراد أكثر: ل كان أل

ّية». وعدم في كذا المفروشة، ِهير ّظ الضرورة.  غير على محمول الجواز «ال

ُة أأ أمْر ِفُض)ِ حال (وال ُق السجود أتْخ ِز ْل ُت أها)ِ من (و أن ْط ْلصقه أي اللزاق أب أها)ِ ُت ْي أذ أفِخ ِب )
ُع)ِ المصلي أسإتر ذلك لن أف أيْر أسإُه)ِ عن لها. (و ْأ أر ًا)ِ للعلم السجدة ( ّبر أك (ُم

ِلُس بالنأتقال أيْج ًا)ِ ولو (و ِئن أم ْط أتو لم ُم ًا أيْس حنيفة أبي عند وسإجد: أجزأه جالس
أسة في السإتواء أن على بناء ومحمد، ْل ّنٌة الِج المذهب في عندهما. والمعتمد سُإ

لنأه يجوز، ل أقرب السجود إلى كان إْن أنأه «الهداية»: الصح واجب. وفي أنأه
ّد أع ًا، ُي لنأه جاز أقرب الجلوس إلى كان السجود. وإن تعدد يتحقق فل أي سإاجد
ّد أع ًا. وقالوا: وليس ُي ذكر الركوع من الرفع بعد ول السجدتين بين جالس

أد. على محمول فيهما ورد مسنون. وما أهّج ّت ال
ّبُر أك ُي ُد (و أيْسُج ًا و ّن ِئ أم ْط ّبُر)ِ أي ُم أك ُي ُع للنهوض و أف أيْر أسإُه، (و ْأ ِه، ُثّم أر ْي أد ِه)ِ، ُثّم أي ْي أت أب ْك ُر

أما داود. أبي حديث من تقدم ِل
ُقوُم)ِ على أي ًا قدميه، صدور (و أتِمد ْع ِه على بيديه ُم ْي أت أب ْك ِبل ُر ٍد)ِ بيديه ( أما ِت ْع ألى ا أع )
ألْرِض)ِ لقول أد أْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «نأهى ابن ا أتِم ْع أي

أس رواية: «أن وفي داود أبو الصلة». رواه في نأهض إذا يديه على الرجل ِل أيْج
وهو الرجل يصلي أخرى: أْن يده». وفي على معتمد وهو الصلة في الرجل
الوضع. موضع الرسإال في مالك المام بظاهره أخذ يده. وقد على معتمد
ِلُس الرض. وقال على بالعتماد بأس الطحاوي: ول وقال أيْج أسة الشافعّي:  ْل أج

أما ِل ِلِك عن البخاري روى خفيفة.  ِرث: «أنأه بن أما ْي أو الله صلى النبّي رأى الُح
ْتر في كان إذا وسإلم عليه ًا». يستوي حتى ينهض لم صلته من ِو قاعد
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ّي رواه ما ولنا ّتْرِمذ كان وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة: «أن أبي عن ال
أهُض ْن ّي: حديث قدميه». قال صدور على الصلة في أي ِذ ّتْرِم هذا هريرة أبي ال
أوى أهل عند العمل عليه أر أبة، أبي ابن العلم. و ْي ْعمان عن أش ّن ّياش أبي بن ال ع

ْكُت أر ْد رفع إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من واحد غير قال: «أ
ولم هو كما نأهض والثالثة، الولى الركعة في الثانأية السجدة من رأسإه أحدهم

ِلس». وروى ًا أيْج ْير وابن مسعود، وابن وعلّي، عمر، عن أيض أب الله رضي الّز
أهُضون كانأوا عنهم: «أنأهم ْن رواه ما أقدامهم». وأما صدور على الصلة في أي

ِلُك ْيرث: فكان بن أما أو ِه حال الُح ِر أب أعله أو وسإلم عليه الله صلى ِك ًا أف لبيان أحيانأ
ْلوانأّي: الخلف الئمة شمس «الظهيرية»: قال الجواز. وفي أح في هو إنأما ال

كما فعل ولو الشافعّي، عند به بأس ل مذهبنا، هو كما فعل لو حتى الفضلية،
عندنأا. به بأس ل مذهبه هو

أعُة ْك أية (والّر ِنأ ّثا ألى)ِ أي ال ُلو أناء)ِ فيها ل (لكن وأقوالها أحوالها، جميع في أكا لنأه أث
أع ِر أذ)ِ لنأه (ول الصلة أول ُش ّو أع أع أت ِر أعاد القراءة. وإنأما أول ُش أل إذا ُي بفعل، ُفِص

أع عنها. (ول أجنبّي قول أو ْف ٍد أر أها)ِ أي أي غير في ول بل الثانأية، الركعة أول في ِفي
ِه»: عن في محمد روى التحريمة. لما حالة ّطأئ أو أبان، ابن «ُم إبراهيم عن أأ

ِعّي: أنأه أخ ّن أفع قال: «ل ال ْيك أتْر أد الولى». التكبيرة بعد الصلة من شيء في أي
أفة، بن أتِميم «صحيحه» عن في مسلم وروى أر أرة بن جابر عن أطأ قال: أسإُم
أيديكم رافعي أراكم فقال: مالي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا «خرج
المعجمة بضم الصلة». وُشْمس: ـ في اسإكنوا ُشْمٍس؟ خيل أذنأاب كأنأها

بعض ذكر أي: صعب. كذا ـ الميم وضم بفتحها ـ أشُموس جمع ـ، الميم وسإكون
الشراح. 

ّي واعترض لّن التشهد، في كان الرفع هذا اليدين»: بأّن «رفع كتابه في البخار
ّية بن الله عبد ِط ْب ِق أرة بن جابر قال: سإمعت ال ّنا أسإُم ّلينا إذا يقول: «ك خلف ص

بيده وأشار عليكم، السلم عليكم، قلنا: السلم وسإلم عليه الله صلى النبّي
أن هؤلء بال الجانأبين. فقال: ما إلى ُئو ُشْمس. إنأما خيل أذنأاب كأنأها بأيديهم ُيوِم

ومن يمينه، عن من أخيه على يسلم ثم أفِخذه، على يده يضع أْن أحدكم يكفي
شماله». عن

أذا ِإ أتّمها)ِ أي (و أش الثانأية الركعة أأ أر أت ألُه (اف أرى ِرْج ُيْس أس ال أل أج أها و ْي أل ًا أع ُه أنأاِصب أنا ُيْم
ًا أوّجه أعُه ُم ِب أصا أو أأ أما أنأْح ِل ِة)ِ  ْبل ِق ّنسائّي، روى ال سإنة قال: «ِمْن أنأه عمر ابن عن ال
أب أْن الصلة ْنِص أنى، القدم أي ُيْم ألة، بأصابعها ويستقبل ال ْب ِق أس ال ِل أيْج على و

أرى». ورواه ُيْس ِة اسإتقبال ذكر غير من البخاري ال أل ْب ِق مسلم بالصابع. وروى ال
ِتُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: «كان عن أت ْف إلى بالتكبير الصلة أي
ِرُش قالت: وكان أن ْف أله أي أرى ِرْج ُيْس ْنِصُب ال أي أنى، رجله و ُيْم أهى وكان ال ْن عن أي

ِة أب ْق أش أن وينهى الشيطان ُع ِر أت ْف ُبع. وكان افتراش ذراعيه الرجل أي ِتُم الّس أيْخ
ِم». الصلة ِلي ّتْس بال

ًا أواِضع ِه ( ْي أد ِه)ِ لقوله على أي ْي أذ ّية ابن حديث في وسإلم عليه الله صلى أفِخ ِط ْب ِق ال
أطأراف يكون أن أفِخذه». وينبغي على يده يضع أْن أحدكم يكفي السابق: «إنأما

ْكبة حرف على الصابع أدة ل الّر أباِع ًا ُم أوّجه أعُه)ِ أي عنه. (ُم ِب أصا أقة أأ أفّر أو ُم أنأْح )
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ِة أل ْب ِق أطأًة)ِ أي ال ْبُسو ّية»: ومتى مقبوضة. وفي ل أم ِهير ّظ التشهد في أخذ «ال
ّ إله ل أن قوله: أشهد إلى فانأتهى أنى؟ يده من بالسبابة يشير هل الله، إل ُيْم ال
ِكي الشارة؟ عند يصنع كيف ثم فيه، المشايخ اختلف جعفر أبي الفقيه عن ُح

ُد أنأه ِق ْع أي أر قال:  أص ْن أر، الِخ أص ْن ِب ُق وال ّل أح ُي أطى و ُوسْإ ُيشيُر البهام مع ال بسبابته. و
أية»: يكره وفي ْن الشارة. «الُم

أمام، ابن المام أذكر كما والدراية للرواية مخالف قلت: وهو ُه عمر ابن فعن ال
أي أد إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنهما: «كان الله أرِض أع التشهد في أق
أرى يده وضع ُيْس أرى، ركبته على ال ُيْس أنى يده ووضع ال ُيْم أنى، ركبته على ال ُيْم ال
أبة». وفي وأشار وخمسين، ثلثة وعقد ٍة: «كان بالّسبا الصلة في جلس إذا رواي
أعه ورفع ركبتيه، على يديه وضع أب أنى يده من إْص ُيْم بها، يدعو البهام تلي التي ال
ًا ركبته على اليسرى ويده ْير: «كان ابن عليها». وعن يده باسإط أب الله رسإول الّز
أنى يده وضع يدعو قعد إذا وسإلم عليه الله صلى ُيْم ِذه على ال أنى أفِخ ُيْم ويده ال

أرى ُيْس ِذه على ال أرى، أفِخ ُيْس أبعه وأشار ال أبة، بإْص أبعه على إبهامه ووضع الّسبا إْص
أطى ُوسْإ ِقُم ال ْل ُي ّفه و في يوسإف أبو ذكر مسلم. وقد ركبته». رواهما اليسرى ك

أصر يعقد «المالي»: أنأه ْن أصر الِخ ْن ِب ّلق وال أح ُي ويشير والبهام الوسإطى و
ّبابة. وذكر أس ّطأئه»: «أنأه في محمد بال ُيِشير كان وسإلم عليه الله صلى «مو

حنيفة.  أبي قول بصنعه». قال: وهو نأصنع ونأحن

ُلمة. فل إجماع عليه فيكون الئمة سإائر قول قلت: وهو بعض بخلف اعتداد ا
رسإالة في أوضحته كما علة، بيان ول نأسبة غير من المتأخرين المشايخ

أذيه على يديه «الهداية»: ووضع صاحب قول مستقلة. وأما أعه وبسط أفِخ ِب أصا أ
أوى وتشهد، ِوي عنه. بل معروف فغير وائل حديث في ذلك ُيْر يده عنه: «وضع ُر
أنى ُيْم ِذه على ال أنى، أفِخ ُيْم أصر عقد ثم ال ْن أصر، الِخ ْن ِب أق ثم وال ّل بالبهام الوسإطى أح
ّبابة». رواه وأشار أس ِقّي بال ِه ْي أب ٍد ماجه وابن ال ّي. قاله صحيٍح، بإسإنا ِو أو أن ال

أأة أمْر ِلُس (وال ألى أتْج ِتها أع أي ْل أرى أأ ُيْس أجًة ال ِر أها ُمْخ ْي أل أن ِرْج ِنأِب ِم أجا أمِن)ِ لنأه ال ْي أل ا
لها. أسإتر

ّلي أص ُد)ِ الُم ّه أش أت أي ْبِن (و ٍد)ِ وهو (كا ُعو ـ لمسلم واللفظ ـ الجماعة رواه ما أمْس
أمني ّل أع ّهد، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: « أش أت ّفي ال ِه، بين أك ّفي كما أك

ِني ّلم أع ّيات الصلة في أحدكم قعد فقال: إذا القرآن من السورة ُي أتِح فليقل: ال
السلم وبركاته، الله ورحمة النبّي أيها عليك السلم والطيبات، والصلوات لله

في صالح الله عبد كل أصابت قالها فإذا ـ الصالحين الله عباد وعلى علينا
ًا أّن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد ـ والرض السماء ورسإوله». عبده محمد

ّي: أصح وقال ِذ ّترِم حديث التشهد في وسإلم عليه الله صلى النبّي عن حديث ال
والتابعين.  الصحابة من العلم أهل أكثر عند عليه والعمل مسعود ابن

أحة. والصلوات: جمع الثناء أي: أنأواع التحية جمع والتحيات، ْد الصلة والِم
تسبيح على الدالة المألوفة. والطيبات: الكلمات الدعوات بمعنى أو المعروفة،

ّطابي سإليمان أبو الصفات. قال وتقديس الذات أخ في مالك بن أنأس عن ال
الحّي، المهيمن، المؤمن، السلم، وهي الله، أسإماء التحيات: «إنأها تفسير
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الطيبات وهي السإماء، بهذه لله الصمد». قال: التحيات الحد، العزيز، القيوم،
ّيى ل أح المشايخ: التحيات: العبادات بعض الدعية. وعن غيُره. والصلوات بها ُي

أن يعني المالية، والطيبات: العبادات البدنأية، والصلوات: العبادات القولية،
وتعالى. سإبحانأه الله غير يستحقها ل العبادات جميع

ّهد مالك واختار أش أما عمر أت ّطأأ»: أّن في ذكره ِل على يقول كان عمر «المو
ُلوا: التحيات المنبر ُقو لله، الصلوات لله، الطيبات لله، الزاكيات لله، للناس: «

الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته، الله ورحمة النبّي أيها عليك السلم
ًا أّن وأشهد الله إل إله ل أن أشهد الصالحين، ورسإوله». عبده محّمد
أرّجُح ُي ُد قلنا:  ّه أش أما مسعود ابن أت ّطحاوي روى ِل بكر أبا عمر: «أّن ابن عن ال

ّلمه عنه الله رضي ّهد الشافعّي المنبر». واختار على الناس أع أش عباس. ابن أت
أما ْير بن سإعيد عن البخاري غير الجماعة رواه ِل أب ُوس، ُج أطأا عباس ابن عن و

أنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان ّلُم أع أد ُي ّه أش أت أنا كما ال ّلُم أع السورة ُي
ّيات فكان القرآن، من ّيبات الصلوات المباركات يقول: التح السلم لله، الط

الصالحين.. الله عباد وعلى علينا السلم وبركاته، الله ورحمة النبّي أيها عليك
أعّرٌف ُه ماجه، وابن داود وأبي مسلم رواية في السلم إلخ». ُم ّكُر أن رواية في وُم

ّتْرِمذي أسائي. واتفقوا ال ّن ّنة مسعود: «من ابن لقول إخفائه على وال أْن الّس
ّتْرِمذي. داود، أبو رواه التشهد»، ُيْخِفي وال

ُد (ول ِزي أما أي ِل ِه)ِ  ْي أل أوى أع مسعود: «أن ابن حديث «مسنده» من في أحمد أر
أمه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّل ّهد، أع في جلس إذا يقول فكان التش
ِه على آخرها وفي الصلة وسإط ِك ِر ّيات أو أتح أرى: ال ُيْس قوله... عبده إلى لله، ال

ُثّم ُغَ حين نأهض الصلة وسإط في كان إْن ورسإوله». قال: « ْفُر ّهده. من أي تش
ّهده بعد دعا آخرها في كان وإن ّلم». ثم يدعو، أن شاء بما تش أس ُي

ُأ أر ْق أي أما (و أد ِفي ْع ْين)ِ من أب أي أل ُلو أبين ا ِر ْغ أم أرين ال أعْص أحة وال ِت أفا أقْط (ال أما أف ِل ًا)ِ  سِإّر
ّدمنا أما والمخافتة، الجهر في أق أدة، أبي عن الشيخان روى ول أتا صلى النبّي عن أق

ُأ «كان وسإلم عليه الله أر ْق أليين الركعتين في أي ُلو بفاتحة والعصر الظهر من ا
ْيِن وفي وسإورتين، الكتاب أي أر ُلْخ ُعنا بفاتحة ا ُيْسِم ًا الية الكتاب. و ِطيُل أحيانأ ُي و

ِطيُل ل ما الولى الركعة في جابر: الصبح». ولقول في وهكذا الثانأية، في ُي
ّنة ْيِن في يقرأ الصلة: أن في القراءة «سُإ أي أل ُلو وفي وسإورة، القرآن بأّم ا

ْيِن أي أر ُلْخ ُأّم ا ُقْرآن». رواه ب ِنأّي. وقيل: يجب ال أرا أب ّط رواية وهي قراءتها، ال
ِنيفة، أبي عن الحسن، أزمه حتى ح ْل أهُه السهو. وكأّن سإجود بتركها أي أواظبة أوْج الُم

ْين في القيام ولن عليها، أي أر ُلْخ أره نأفسه في مقصود ا ْك ُي أؤه أف القراءة. عن إْخل
أمْن الشافعّي مذهب في سإيما ول أعه: ل و ِب الفاتحة. قراءة بدون يصح أت

أح (وإْن ّب ْو أسإ أت أ أك أز)ِ أي أسإ أما صلته، أصّحت أجا أوى ِل أبة، أبي ابن أر ْي أريك، عن أش أش
ِعّي، إسإحاق أبي عن ِبي ْين، في قال: «اقرأ أنأهما مسعود وابن علّي عن الّس أي أل ُلو ا

ّبح أسإ ْين». ومثل في و أي أر ُلْخ أقال ل هذا ا المرفوع. ثم حكم في فهو بالرأي، ُي
ًا، بفرض ليس التسبيح جاز.  سإكت فإذا إجماع

ُثّم ُد ( ُع ْق ًا أي ِرش أت ْف ألى)ِ ُم ُلو أرى رجله كا ُيْس ًا ال ًا عليها، وجالس أنى، رجله ونأاصب ُيْم ال
ًا أوّجه ألة، نأحو أصابعه وُم ْب ِق ًا ال أذيه. وعند على يديه وواضع أوّرك مالك أفِخ ّت أفضل ال
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ْين، في أت أد ْع أق أما الخيرة، في الشافعّي ووافقه ال سإوى ـ الستة الكتب في ِل
ْيد أبي حديث من مسلم» ـ «صحيح أم ّي: «كنت ُح ِد أظكم الّساِع أف لصلة أْح
أتيِن، في جلس قال: فإذا أْن إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أع ْك جلس الّر

أرى رجله على ُيْس أنى، ونأصب ال ُيْم أر الخيرة، الركعة في جلس وإذا ال رجله أّخ
أرى ُيْس أد ال أع أق ّقه على و ًا، ش جلس البخاري: «وإذا لفظ سإلم». وفي ثم متورك

ّدم الخيرة الركعة في أرى ِرجله أق ُيْس ِه». على وقعد الخرى ونأصب ال ِت أد أع ْق أم

أد ْع أب ّهد)ِ الخير (و أش ّت أي ال ّل أص ُي ألى ( ِبّي ع ّن وسإلم عليه الله صلى ال
ّنٌة وهي ُء عندنأا سُإ ُيِسي ًا الجمهور وعليه بواجبة، وليست تاركها، و خلف

أوى من كل لّن للشافعي، ّهد أر أش ّت يذكرها لم وسإلم عليه الله صلى النبّي عن ال
ّلُمنا وابن وجابر مسعود ابن قال فيه. وقد أع ُي ّهد، عباس: « أش ّت ّلُمنا كما ال أع ُي

قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى أنأه ورد الشارح. وقد ذكره السورة». كذا
ّلى ُيصّل ثم عليه، والثناء الله بتمجيد فليبدأ أحدكم أص الله صلى النبّي على ل
ُع ثم وسإلم عليه ْد أي ُد ل وقال: حديث والترمذي داود، أبو شاء». رواه ما بع

صحيح.
أهِقي رواية وفي ْي ّب ّهد والحاكم: «إذا ال أش ُقْل: اللهم الصلة في أحدكم أت أي ْل صّل أف
ًا وارحم محمد، آل وعلى محمد على محمد. وبارك آل وعلى محمد على محمد
ّليت كما محمد، وآل أت وباركت ص أرّحْم أت ّنأك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على و إ

مجيد».  حميد

أل ِئ ٍد على صّل فقال: «اللهم الصلة كيفية عن الحسن بن محمد وسُإ وعلى محم
ّليت كما محمد، آل مجيد. اللهم حميد إنأك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على ص

إبراهيم. آل وعلى إبراهيم على باركت كما محمد، آل وعلى محمد على بارك
الستة. الكتب أصحاب أخرجه وقد الصلة، ألفاظ أصح مجيد». وهذا حميد إنأك
أكْرِخّي: والصلة قال واجبة الصلة خارج وسإلم عليه الله صلى النبّي على ال
أيا النأسان. قلت: لقوله على العمر في مرة أها تعالى: { ّي أن أ ِذي ّل ُنوا ا أم ّلوا آ أص
ّلُموا عليه أسإ ًا} وهو و ِليم داخلها. وقال أو الصلة خارج يكون أن من أعّم أتْس

ّي: يجب ِو أحا ّط في الصحيح. كذا وهو مرة، كل في اسإمه سإماع عند ال
أياض: وقد القاضي والمجلس. وقال المسجد في ويتداخل «المحيط»، ّذ ِع أش

أصّل لم فقال: من الشافعي القول، هذا في له سإلف ول فاسإدة، فصلته عليه ُي
ّنة ول أع سُإ ّن أش ُعها. و ِب ّت ِنأّي منهم جماعة فيه عليه أي أرا أب ّط ِري، ال ْي أش ُق من وخالفه وال

ِبّي مذهبه أهل ّطا أخ قدوة. فيها له أعلم وقال: ل ال
أي وما ِو أصّل لم لمن صلة والسلم: «ل الصلة عليه عنه ُر أفُه علّي»، ُي ّع أهل أض

أمْن فمعناه: كاملة، صحته فرض كلهم: وعلى الحديث ِل أصّل لم أو:  في علّي ُي
ِره. وكذا «من وسإلم عليه الله صلى مسعود)ِ عنه (أبي حديث في جاء ما ُعُم

ّلى أصّل لم صلة ص ّعف وهذا منه»، الله يقبل لم بيتي أهل وعلى فيها علّي ُي ُض
ِر أجاب ْعِفي، ب أف قد أنأه مع الُج ِل ُت أعه في عليه اْخ ْف ْقفه. أر أو و

ُعو)ِ بعد ْد أي أما وسإلم عليه الله صلى النبّي على الصلة (و ِب أأُل ل ( أن ُيْس ّناِس)ِ ِم ال
أما ل الصلة هذه مسلم: «إّن صحيح في وسإلم عليه الله صلى قوله من أمّر ِل
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ُلُح ّناس، كلم من شيء فيها أيْص القرآن». وقراءة والتهليل، التسبيح، هي إنأما ال
ْدِعية سإائر من ونأحوها أي أكار ال ْذ ِني قال: اللهم فلو وال ْق ِلها من اْرُز ْق ِئها أب ّثا ِق و

ُفومها، ً قال: أعطني جاز. ولو و ًا، وقثاء بقل ُعد لم إْن صلته فسدت وفوم ْق أي
يدعو أْن يجوز الشافعي الصلة. وعند من به وخرج أتّمْت قعد وإن التشهد، قدر
ًا. شاء بما مطلق

ألى ْو أل ُثورة بالدعية يدعو أْن وا ْأ أم أغَ «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله منها ال أر أف
ّهد من أحدكم أش ّت ّوذ الخر ال أع أت أي ْل عذاب ومن جهنم، عذاب أربع: من من بالله أف
أمْحيا فتنة ومن القبر، قول الدّجال». ومنها المسيح شر فتنة ومن والممات، ال

إنأي يقول: اللهم الصلة في يدعو وسإلم عليه الله صلى النبّي عائشة: «كان
أثم من بك أعوذ ْأ أم أرم ال ْغ أم ّتفق وال رضي الصديق بكر أبي قول عليه. ومنها ». م
ِني الله رسإول عنه: قلت: يا الله ّلْم قال: قل: اللهم صلتي، في به أدعو دعاء أع
ًا نأفسي ظلمت إنأي ًا ظلم ِفُر ول كثير ْغ من مغفرة لي فاغفر أنأت، إل الذنأوب أي

ِني عندك، أحْم ٌق الغفور أنأت إنأك واْر ّتف عليه.  الرحيم». م

ّبر، الصلة إلى قام إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي علّي: «كان قول ومنها ثم ك
أوّجهُت أي، قال:  ِه ّهد بين يقول ما آخر يكون قال: ثم أن إلى أوْج أش ّت والتسليم: ال

ّدْمُت ما لي اغفر اللهم أرْرُت وما أأّخْرُت، وما أق ْنُت، وما أأسْإ أل ْع ْفُت وما أأ أر وما أأسْإ
ّدُم، أنأت مني، به أعلم أنأت أق أؤّخُر، وأنأت الُم مسلم. أنأت». رواه إل إله ل الُم

أعاذ: «أخذ قول ومنها فقال: إنأي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بيدي ُم
ّبك أعاذ، يا ُلِح ْع الله. قال: فل رسإول يا ُأحبك فقلت: وأنأا ُم أد كل في تقول أْن أت

أرّب ّني صلة:  داود أبو عبادتك». رواه وحسن وشكرك ذكرك على أِع
ّنسائي. وال

أتِحيل بما مالك وعند عندنأا يدعو والحاصل: أنأه خاصة، الناس من طألبه أيْس
ّوذ والعافية، والمغفرة الرحمة كسؤال ّتع والمحنة. وأطألقه الفتنة من وال

ّير «ثم وسإلم عليه الله صلى لقوله رواية في مالك وكذا الشافعي، أخ أت أي أحدكم ِل
أبه الدعاء من أج ْع ّي به». رواه فيدعو إليه أ ِذ ّتْرِم التشهد. حديث في ماجه وابن ال

ُلُح ل هذه صلتنا حديث: «إّن قلنا: يعارضه الناس». وما كلم من شيء فيها أيْص
ّدم كلمهم فهو منهم سإؤاله يستحيل ل أق ُي مبيح. وذلك مانأع، لنأه عليه و

ُثّم ّلُم ( أس ِه أعْن ُي ِن ّية أيِمي ِن أن أثّمة أمْن ِب ِر ِم أش أب ألِك)ِ وتنقطع ال أم بتسليمة التحريمة وال
ُثّم أنأها والصح الثانأية: سإنة، واحدة. فقيل ِه أعْن واجبة. ( ِر أسا أك)ِ أي أي ِل أذ بنية أك

ّلي هناك. لن من أص أل ألّما الُم أغ أت فيسلم معه عمن كالغائب فكان بالمناجاة اْش
ّلُم فراغه. وقال عند عليه أس ُي وجهه تلقاء واحدة بتسليمة والمنفرد المام مالك: 
ِوي اليمن. وهو الشق إلى يميل وعائشة.  عمر ابن عن أمْر

أوى ما ولنا ّي: «أّن وصححه مسعود، ابن الربعة» عن «السنن أصحاب أر ِذ ّتْرِم ال
ّلُم كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أس ورحمة عليكم يمينه: السلم عن ُي

أرى حتى الله حتى الله ورحمة عليكم يساره: السلم اليمن. وعن خده بياض ُي
أرى اليسر». خده بياض ُي

أتّم ْؤ ِوي (والُم ْن أمُه أي أما ِه)ِ أي في إ ِب ِنأ ًا أجا ًا أو كان يمين أما يسار ِه ِفي ُه)ِ لن إْن (و أذا أحا
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حنيفة. واقتصر أبي عن وروايٌة محمد قول الجانأبين. وهو من حٍظ ذو المحاذي
فقط. الولى التسليمة في نأيته على يوسإف أبو

ِوي ْن أي ُد)ِ  ِر أف ْن أك (والُم أل أم أقْط)ِ لنأه (ال ِوي ل غيره. وقيل: المام معه ليس أف ْن أي
ًا أهُر إليهم ُيِشيُر لنأه مطلق أيْج ّلُم النية. ثم فوق وهو بهما و أس إمامه مع المأموم ُي
ِرم ُيْح ًا حنيفة أبي عند معه و ّلُم تحقيق أس ُي أعة. وقال:  أتاب ِرُم معه للُم ُيْح إمامه. بعد و

ّبر «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله في دللة ول ّبروا» والخلف ك الجواز. في أفك
ّلُم أبي وعن أس ُي ِرُم إمامه بعد المأموم حنيفة:  ُيْح أفْرِق معه. ووجه و أّن ال

أحّب خروج العبادة: والسلم في الحرام: شروع أت ُيْس الول في المبادرة عنها. و
الثانأي. دون

أهُر (فيما فصٌل أماُم)ِ  به أيْج ِل ا

أهُر أيْج ًا ( ِلماُم)ِ وجوب ِة (في ا أع ْيِن)ِ أي الُجُم أد ِعي أما في وال ِل الجماعة رواه صلتهما. 
ّي إل ِر أخا ُب أمان حديث من ال ْع ّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أبِشير: «أّن بن ال

ُأ كان أر ْق ّبْح الجمعة ويوم العيدين في أي أسإ أتاك {هل العلى} و ربك اسإم بـ: {
ِوي: أجمع الغاشية}». وقال حديث أو ّن أعتين كونأها على المسلمون ال ْك أهُر أر ُيْج

ِر)ِ لما أفْج صلى الله برسإول أقود عامر: «كنت ابن عن داود أبو روى فيها. (وال
أك فقال: أل السفر، في نأاقة وسإلم عليه الله ّلُم أع أتا، سإورتين خير ُأ أئ ِر ِني: ُق أم ّل أع أف

ُقْل ُذ { ُعو أرّب أ ألِق} و ِب أف ُقْل ال ُذ { ُعو أرّب أ ّناِس}. قال: فلم ِب ِنأي ال أر ِرْرُت أي سُإ
ًا بهما ألّما جد ّلى الصبح لصلة نأزل أف بهما». ص

أيي أل أما (وأو ِل ْيِن)ِ  أء أشا ِع ّي روى ال ْير عن البخار أب ٍم بن ُج ِع ْط قال: «سإمعت ُم
الطور بسورة أي بـ: «الطور» ـ بالمغرب قرأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

أما أو كلها ـ ِل أي بعضها». و ِو ًا ُر صلى الله رسإول قال: «سإمعت البراء عن أيض
ُأ وسإلم عليه الله أر ْق ًا سإمعت فما العشاء، والزيتون} في بـ: {التين أي أحد

ًا أحسن الصحيحة.  الحاديث به عليه. وتظاهرت مجمع كله منه». وهذا صوت

ٌد ْي أق ًء)ِ  أأدا أما ( أما الثلث الصلوات من قبلها ِل ِل ًء)ِ  أضا أق أو أوى ( ّطأأ» في مالك أر أو «الُم
ألم بن زيد عن أس أأسْإ أعّر بطريق ليلًة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «

ّيها قال: «يا وسإلم عليه الله صلى وصلتهم. وأنأه وقيامهم نأومهم فذكر مكة، أ
أقد ردها. فإذا شاء ولو أرواحنا قبض الله إن الناس أو الصلة عن أحدكم أر
أيها، أع ثم أنأِس ِز ّلها عليها أف أص ُي ْل ّليها كان كما أف أص أوى في ُي أر بن محمد وقتها». و

أسِن أح ِعي إبراهيم عن أحّماد، عن حنيفة، أبي «الثار» عن كتابه في ال أخ ّن قال: ال
أس أعّر رجل فقال الليلة؟ أيْحُرسُإنا فقال: من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «

ُكم الله رسإول يا النأصار: أنأا من شاب ُهم، أْحُرسُإ أسإ أر أح في كانأوا إذا حتى أف
ْتُه الصبح أب أل أحّر إل اسإتيقظوا فما عينه أغ الله صلى الله رسإول فقام الشمس، ب
أأ وسإلم عليه أوّض أت أأ أف أوّض أت أن أصحابه. وأمر و ِذ أؤ ّذن، الُم أأ ّلى ف أص ُثّم ركعتين، و

أمت ِقي ّلى الصلة ُأ أر بأصحابه، الفجر فص أه أج بها يصلي كان كما بالقراءة فيها أو
أدة أبي عن مسلم وقتها». وروى في أتا قال: الفجر صلة من نأومهم قصة في أق
أن «ثم ّذ ّلى بالصلة بلل أ ثم ركعتين، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فص

ّلى أوة، ص ْد ُغ يوم». كل يصنع كان كما فصنع ال
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أر)ِ أي (ل ْي أهُر ل أغ أيي المغرب وثالثة والعصر الظهر في المام أيْج أر ُأْخ العشاء. و
أوى لما أمر حديث من البخاري أر ْع ّباب قال: «قلنا أم أخ أرّت: هل بن ل ل

أ رسإول كان ا
أم قال: نأعم، والعصر؟ الظهر في يقرأ وسإلم عليه الله صلى الله كنتم قلنا: ب

ُعنا كان أنأه لحيته». وتقدم قال: باضطراب ذلك؟ تعرفون واليتين الية ُيْسِم
أوى أر ًا. و ِهد «مصنفه» عن في الّرّزاِق عبد أحيانأ أجا أدة: أنأهما وأبي ُم ْي أب قال: ُع

ّنهار «صلة «الهداية» صاحب فيها. قال مسموعة قراءة أعْجماء». أي: ل ال
ُيْخِفيها أرفة، كان وإن والعصر الظهر في المام و أع والسلم: الصلة عليه لقوله ب
أف النهار «صلة ِل ُت عباس. ابن على ووقفه رفعه في عجماء». واْخ

ِوي: عن قال أو أعُه هريرة أبي الن أف أمْن أر فاْرُموه النهار صلة في بالقراءة جهر «
ْعر». ويقول: «إّن أب أماء». ثم النهار صلة بال له. لكن أصل ل باطأل قال: إنأه أعْج

صلة في بالصلة يجهر من رأيتم قال: «إذا هريرة أبي عن شاهين ابن روى
ْعر». وذكر فارموه النهار أب أبة، أبي ابن بال ْي أيى عن أش ِثير: «قالوا: يا أبي بن أيْح أك

ًا ههنا إّن الله رسإول أهُرون قوم ِر». فقال: اْرُموهم النهار في بالقراءة أيْج ْع أب بال
أي ِو ً عنه: أّن الله رضي عمر عن وُر ًا بالقراءة جهر رجل فقال: «إّن فدعاه نأهار
أهُر ل النهار صلة أبة. وقال أبي ابن قراءتك». رواه فأسِإّر بالقراءة فيها ُيْج ْي أش

أرفة «الهداية»: وفي صاحب أصحابه.  عند معروف غير وهذا مالك، خلف أع

ُد ِر أف ْن أر (والُم ّي ّدى)ِ أي إن ُخ ِفُت فيما ل فيه المام يجهر ما أأ أخا ًا، فيه ُي كما أيض
ّنأما إطألق يوهم المام. بخلف غيره، إسإماع إلى محتاج غير ألنأه ُيِسّر المتن. وإ
أت هيئة على ليكون أفضل الجهُر هذا ومع أف أخا أو ًا)ِ أي الجماعة. ( ْتم ًا ح (إْن ُوجوب

أضى)ِ ما أتّص الجهر الصحيح: لن «الهداية»: هو المام. وفي يجهر أق إما أيْخ
ًا، بالجماعة ًا، الوقت في بالمنفرد أو حتم ِيير أحدهما. واختار يوجد ولم أتْخ

أم المتأخرين: أّن من وجماعة السإلم، وفخر الئمة، شمس ْك إْن المنفرد ُح
أضى ّدى إْن كحكمه أق ِر في أ ِة التخيي ْفق على يكون القضاء لن الجهر، وأفضلي أو

أرة»: وهو صاحب الصحيح. وقال قاضيخان: وهو الداء. قال ّذِخي الصح. «ال
أب ُأِجي للجهر يكون أْن لجواز الحصر «الهداية»: بمنع صاحب اسإتدلل عن و
الداء. موافقة وهو آخر، بسبب تخيير

أنأى ْد ِر)ِ عند (وأ ْه أج أوانأي جعفر أبي ال ُد ْن ِه ُع الفضل بن محمد بكر وأبي ال أما (إسْإ
ِه)ِ أي ِر ْي ًا إسإماعه أغ ِير أغا ًا ُم ًا، بقربه يكون الذي وهو واحد أيِصّح أفْرض قوله: ِل

أنأى ما الجهر فأقصى أدنأى، ْد ِة يتجاوزه. (وأ أت أف أخا ُع الُم أما ِه)ِ أي إسْإ ْفِس فقط أنأ
ًا. وعلى عندهما أصى يكون هذا أيض ْق أتة أ أف أخا إلى حاصله غيره. فرجع إسإماع الُم

أنأى ْد أكر لم الجهر. ولهذا أأ ْذ أنأى «الهداية» لفظ في ُي ْد ْيِن، في أ أع ْوِض أم ُعد ول ال ْب أي
ُق ما بأدنأاهما: أدنأى يقال: المراد أن أل ْط جانأب في له مفهوم ول عليهما، ُي

أتة. أف أخا الُم

أو ُه أسّمى ل الصوت، بدون اللسان حركة الّصِحيُح)ِ لن ( ًا. ول لغًة ل قراءة ُت ُعْرف
أكْرِخّي: أدنأى وقال أع أْن الجهر ال أح أْن المخافتة وأدنأى نأفسه، ُيْسِم أصّح ُي

فعل لنأه بالسماع ل الحروف بإقامة وذلك اللسان، فعل القراءة لن الحروف،
ُذِن. وفيه ُل ُد صوت الحرف أّن ا أتِم ْع ّقٍق أمْخرٍج على أي ٍر، أو مح ّد أق يتحقق فل ُم

ًا يكون وغيره السمع، بدوِن وخيالً.  خاطأر
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أذا)ِ الخلف أك ُق ما ُكّل (في (و ّل أع أت ْطِق أي ّن أِق بال ّطل أتاِق كال أع ِء وال أنا ْث ِت أها)ِ والسْإ ِر ْي أغ و
واليجاب للسجدة، والتلوة للذبيحة، والتسمية والعتاق، الطلق في كالشرط
وأمثالها. والنكاح البيع في والقبول
ّنُة أءة (وسُإ أرا ِق ِر في ال أف ألًة)ِ أي الّس أج أجلة ذا كونأه حال أع أحُة أع ِت أفا أع (ال ّي أم ٍة أ أر سُإو

أما ِل أء)ِ  ّي روى أشا ِء عن البخار أرا أب ّنبّي عن ال في «كان وسإلم عليه الله صلى ال
أشاء في فقرأ سإفر ِع والزيتون». بـ: التين الركعتين إحدى في ال

ًا)ِ أي أر أْمٍن ذا كونأه وحال (وآِمن أو مستعجل غي أنأْح ُبُروِج)ِ مع ( لمكان الفاتحة ال
ِة أعا أرا ّنة ُم ِر)ِ عطف التخفيف. (وفي مع بذلك الّس أض أح السفر في على ال

ُنوا)ِ أي أس أتْح أحّب (اسْإ أت أل الضرورة غير في العلماء اسْإ أوا ِطأ أفّصِل ( ِر في الُم أفْج ال
ِر)ِ، ْه ّظ أق وال ْلِح ُأ ِة في إياه لمساواته بالفجر الظهر و أع في الوقت. وقال أسإ

أي لما دونأه، «الصل»: أو ِو في اقرأ «أن موسإى أبي إلى كتب أنأه عمر عن ُر
أفّصل». ولّن بأوسإاط الظهر ًا، كان وإن الظهر وقت الُم ّتِسع ّ ُم وقت أنأه إل

أسّمى الصبح، بخلف مهماتهم في الناس اشتغال ُي ً و أفّصل وهو فصوله لكثرة ُم
ْبع السابع.  الّس

أطأُه أسإا ْو أأ ِر في (و أعْص ِء، ال أشا ِع ُه وال أر أصا ِق أما في و ِل ِرِب)ِ  ْغ أم في الّرّزاِق عبد روى ال
ّنفه» عن أيان «مص ْف ِري، سُإ ْو ّث ْيد بن علي عن ال أن، بن أز أعا ْد وغيره الحسن، عن أج

أي عمر قال: «كتب ِر المغرب في اقرأ أن موسإى أبي إلى عنه الله أرِض أصا ِق ِب
أفّصل». وفي أشاء الُم ِع أسإاط ال ْو أأ أفّصل، ب أوال الصبح وفي الُم ِط أفّصل، ِب الُم

ُق التأخير اسإتحباب في كالعشاء والعصر أح ْل ُي من مسلم التقدير. وروى في بها أف
أرة: «أّن بن جابر حديث بـ: الفجر في يقرأ كان وسإلم عليه الله صلى النبّي أسإُم

ًا». وروى صلته «قاف» وكانأت ًا تخفيف أزة أبي حديث من أيض قال: «كان أبْر
المئة». إلى الستين بين ما الفجر في يقرأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ّبان: «بالستين ابن ولفظ المئة». إلى ِح

ِئّي وروى ّنسا ْيمان عن ال أل أسار، بن سُإ أشبه رأيت قال: «ما هريرة أبي عن أي
ِطيُل سإليمان: كان فلن. قال من وسإلم عليه الله صلى الله برسإول صلة ُي

ْيِن الركعتيِن أي أل ُلو ّفُف الظهر، من ا أخ ُي ْيِن، و أي أر ُلْخ ّفُف ا أخ ُي في ويقرأ العصر، في و
أصار المغرب ِق أفّصل، ب أفّصل، وسإط العشاء في ويقرأ الُم الغداة في ويقرأ الُم
ِطواِل أفّصل. قال ِب حسن. النووي: إسإناده الُم
أن أراِت (وِم أواٌل الُحُج ُبُروِج)ِ قاله إلى ِطأ أوانأي ال ْل أح أصحابنا. (وقيل: من وغيره ال

ُثّم وقيل: من الجاثية، وقيل: من القاف، وقيل: من القتال)ِ، سإورة من الفتح. (
أسإاٌط ْو ألْم إلى أأ ُثّم { ُكِن}  أصاٌر أي ِر)ِ أي إلى ِق ِة)ِ القرآن. (وفي آخر الِخ أر الّضُرو

ِر يقرأ ْد أق ِب أحاِل)ِ من ( ِة ال أجل أع ِة. إذ ال أم أقا أي: «أنأه قد وال ِو والسلم الصلة عليه ُر
الفجر».  في المعوذتين قرأ

أه)ِ عندنأا ِر ُك ِييُن مالك وعند (و ْع أت ٍة)ِ أي ( أر ٍة)ِ من الفاتحة غير سُإو أصل ِل الصلوات. (
أحّب أت ِعي واسْإ ِف كل الفجر أتى» في «هل «السجدة» و سإورة قراءة الّشا
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ّبح و جمعة، أد صلة «الغاشية» في العلى» و ربك اسإم «سإ ّي أق الجمعة. و
ِوي أحا ّط أجابّي ال ِبي ِلسْإ بغيرها. وأما تجوز ل الصلة أن اعتقد إذا فيما الكراهة وا

أمها ذلك يعتقد لم إذا أز أ ًا أو عليه، لسهولتها ول عليه الله صلى النبّي بقراءة تبّرك
ّبح كقراءة: سإورة إياها وسإلم ُقْل اسإم» و «سإ ّيها يا « الكافرون» و أ

الفجر سإنة «الخلص» في «الكافرون» و الوتر. وقراءة «الخلص» في
«السجدة»، ورد. وقراءة ما على الطواف وصلة الحرام، وركعتي والمغرب،

أعة، فجر في الحيان بعض أتى» في «هل و ُه فل الُجُم أر ْك ًا. يكون بل ُي أسن أح
ًا فتركه ألق ْط أتْحسن، غير ُم أط وإنأما ُمْس ِر ًا غيره يقرأ أْن ُش الجاهل يظن لئل أحيانأ

ُء. ل غيره أّن ِزى ُيْج
ْنِصُت أي أتّم)ِ ول (و ْؤ تعالى: لقوله سإرية أو جهرية الصلة كانأت سإواء يقرأ الُم

أذا ِإ ِرىء {و ُقْرآُن ُق ُعوا ال أتِم ُتوا}. روى ألُه فاسْإ ْنأِص أأ أهِقي و ْي أب حنبل بن أحمد عن ال
أوى في الية هذه أأن على الناس قال: «أجمع أنأه أر ِقّي الصلة». و أه ْي أب عن ال

ُأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان مجاهد أر ْق أع الصلة، في أي أسِم ف
ِنّي فنزل». وروى النأصار من فتى قراءة ْط ُق أر ّدا في هريرة: «نأزلت أبي عن ال

أبي ابن روى وسإلم. وكذا عليه الله صلى الله رسإول خلف وهم الصوات رفع
أبة ْي ّنف»، في أش أص ّطحاوي «الموطأأ»، في الحسن بن ومحمد «الُم في وال

أد أبو الثار» . وروى «معانأي ُو النبّي عن هريرة أبي حديث «سإننه» من في أدا
أل قال: «إنأما وسإلم عليه الله صلى ِع أتّم المام ُج ْؤ ُي قرأ به». وفيه: «وإذا ِل

ِئي. وروى رواه وكذا فأنأِصتوا»، ّنسا ِلم ال أبي حديث من صحيحه غير في ُمْس
ّي: «إذا موسإى ِر أع ألْش ّبر ا ّبُروا المام أك أك ُتوا». قرأ وإذا أف ْنأِص فأ

اختلف يكره؟ هل فيها يجهر ل صلة في المام خلف «الصل»: القراءة وفي
أره، قالوا: ل المشايخ: فبعضهم فيه ْك أبو المام مال الثلثة.وإليه الئمة عند أي ُي

ْفٍص. وبعض أره. وعند ل محمد قول قالوا: على مشايخنا أح ْك وأبي حنيفة أبي ُي
أف ْكره، ُيوسُإ أصة». فوجه في كذا ُي الية لعموم الحتياط الكراهة عدم «الُخل

ألقة والحاديث ْط ِدي صلة ببطلن الشافعي قال الئمة. حتى واختلف الُم أت ْق الُم
ًا. وقال الفاتحة يقرأ لم إْن ألق ْط ِة. فدل في عليه القراءة مالك: بوجوب ُم أي الّسّر

القراءة قال: إّن من قول يبطل الفاتحة. وبه بالقراءة: قراءة المراد أّن على
ْفِسد الصحابة من عدة عند ْقتدي منع أّن الصلة. والمعتمد ُت القراءة عن الُم

ًا ثمانأين عن مأثور فاسإد. ومحمول بالفساد القول لكن الصحابة، أكابر من نأفر
ّوِش الجهر على أو الفاتحة، عدا ما على أش وغيره. للمام الُم

أوطأئه» عن في محمد روى ما الكراهة ووجه قال: أوقاص أبي بن سإعد «ُم
ِه في المام خلف يقرأ الذي أّن وددت في الّرّزاق عبد أجْمرة. ورواه ِفي

ّ أجر». وفيه ِفيه قال: «في أنأه «مصنفه». إل الجهرية، على حمله يمكن أنأه أح
ًا محمد الّسّرية. وروى في جوازه محمد مذهب لن يتعين بل عن نأافع، عن أيض
أل: هل إذا كان «أنأه عمر ابن ِئ ّلى قال: إذا المام؟ مع أحد يقرأ سُإ مع أحدكم ص

أيان المام. وروى خلف يقرأ ل عمر ابن وكان المام»، قراءة فحسبه المام ْف سُإ
ّي، ِر ْو ّث أبة، ال ْع ْيك، ُيونأس، بن وإسإرائيل وُش ِر أش أوص، وأبو و ألْح أيان ا ْف بن وسُإ
أنة، ْي أي ِرير ُع أج أحِميد، عبد بن و بن الله عبد عن عائشة، أبي بن موسإى عن ال
ّداد، فقراءة إمام، له كان (مرسإل)ًِ: «من وسإلم عليه الله صلى النبّي عن أش
ْير، أبي «مسنده» عن في أحمد قراءة». ورواه له المام أب جابر عن الّز

ًا.  مرفوع
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الكتفاء قراءته. أما وكراهة إمامه بقراءة اكتفاؤه عندنأا المذهب والحاصل: أن
قراءة». له المام فقراءة إمام، له كان «من وسإلم عليه الله صلى فلقوله

ّ في ماجه ابن رواه ًا سإنده في أّن «سإننه» إل ْعِفي، جابر أي وقد الُج ِو أبي عن ُر
ْعِفي. ورواه جابر من أكذب رأيت قال: ما أنأه حنيفة في الحسن بن محمد الُج

ّطأئه»: أخبرنأا أو ّدثنا أبو «ُم أح أسن أبو حنيفة:  أح أسإى ال عبد عن عائشة، أبي بن ُمو
ّداد، بن الله ّلى قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبّي عن جابر، عن أش خلف ص

قراءة». له المام قراءة فإن المام،

ِنّي وروى ْط ُق أر ّدا ًا حنيفة، أبي عن ال أمارة بن بالحسن مقرونأ المذكور. بالسإناد ُع
ْده قال: لم ِن بن أحمد قال صحيح، غير والحسن. انأتهى. وهو حنيفة أبي غير ُيْس

ِنيع ّدثنا إسإحاق «مسنده»: أخبرنأا في أم أيان الزرق: ح ْف أشريك سُإ موسإى عن و
ّداد بن الله عبد عن عائشة، أبي بن الله صلى الله رسإول قال: قال جابر عن أش

ّدثنا له المام فقراءة إمام، له كان «من وسإلم عليه بن عبد قراءة». قال: وح
ّدثنا ْيد: ح أم ّدثنا أبو ُح ْيم: ح أع ْير، أبي عن صالح، بن الحسن ُنأ أب عن جابر، عن الّز

والثانأي الشيخين، شرط على صحيح الول والسإناد وسإلم عليه الله صلى النبّي
مسلم.  شرط على

ِدي ابن وأخرجه أخرجه وبها قصة، فيه وذكر ترجمته، في حنيفة أبي عن أع
ّدثنا الحاكم ْكر أبي بن محمد أبو قال: ح أدان بن محمد بن أب ّدثنا أحْم ِفّي: ح أر ْي الّص

أمد عبد ّدثنا الفضل بن الّص ْلِخّي: ح أب ِكّي ال عن حنيفة، أبي عن إبراهيم، بن أم
ّداد بن الله عبد عن عائشة، أبي بن موسإى الله: عبد بن جابر عن الهاد، بن أش

ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي «أن من رجل يقرأ. فجعل خلفه ورجل ص
الرجل عليه أقبل انأصرف فلما الصلة، في القراءة عن ينهاه النبّي أصحاب

أهانأي ْن أت حتى فتنازعا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خلف القراءة عن وقال: أ
أر ِك من وسإلم عليه الله صلى النبّي فقال وسإلم عليه الله صلى للنبّي ذلك ُذ

ّلى حنيفة: «أّن لبي رواية قراءة». وفي له المام قراءة فإّن المام خلف ص
ً ْومأ العصر، أو الظهر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خلف قرأ رجل وأ
ألّما فنهاه، رجل إليه قال: أتنهانأي؟...» الحديث. انأصرف أف
ًا أّن غير هذا، الحديث أصل أّن المحققين: ويفيد بعض قال أوى جابر محل أر

ْكم خرج لنأه المام، خلف القراءة رد ويتضمن أخرى، والمجموع تارة، فقط الُح
ًا ًا عنها الصحابّي لنهي تأييد ًا والجهرية، السّرية في مطلق أبي رواية في خصوص
ِرض وتركها، فعلها لباحة العصر أو الظهر في كانأت القصة أن حنيفة أعا ُي ما ف
ِوي ُع لي حديث: «ما روايات بعض في ُر أز أنأا ّد، ل قال: «إْن أن القرآن» إلى ُأ ب

أحة». وكذا ِت ِذي داود أبو رواه ما فالفا ّتْرِم أبادة عن وال ّنا الّصاِمت بن ُع قال: ك
صلى الله رسإول فقرأ الفجر، صلة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خلف
ألْت وسإلم عليه الله ُق أث أرغَ فلّما القراءة، عليه أف خلف تقرؤون قال: «لعلكم أف

ّ تفعلوا الله. قال: «ل رسإول يا قلنا: نأعم إمامكم»؟ ل فإنأه الكتاب، بفاتحة إل
ّدم يقرأ لم لمن صلة أق ُي ولقوة التعارض، عند الطألق على المنع لتقدم بها». و

إمام» أصح. انأتهى. له كان حديث: «من السند. فإّن
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أي، لما ومعارضته المام، خلف القراءة رد تضمنه دعوى أّن يخفى ول ِو غيُر ُر
ّيز في لنأها تامة، لجهره عنها نأهاه يقال: إنأما تسليمها فرض المنع. وعلى أح

أزع «مالي وسإلم عليه الله صلى وقوله لقراءته، سإماعه بدليل بالقراءة، أنأا ُأ

أمل التوفيق، إمكان مع المعارضة تثبت القرآن». ول ُيْح بها، الجهر عن النهي أف
قول بدليل السرية، على بها الحديث. والمر في المذكورة المنازعة لسإتلزامه

أسْمُت حديث في هريرة أبي أق بهذا يتم نأفسك». فل في بها الصلة»: اقرأ «
ًا، المام خلف القراءة عن المنع القدر ًا. عنها المنع ُيِفيد وإنأما مطلق مقيد
ْدُت أبي بن سإعد قول فلظاهر الكراهة وأّما ِد أو ّقاص:  خلف يقرأ الذي أّن أو

أفّراء قيس بن داود عن الحسن، بن محمد أجْمرة. رواه ِفيه في المام ِنأّي ال أد أم ال
أبرنأي ّ «مصنفه»، في الّرّزاق عبد عنه». ورواه سإعد ولد بعض قال: «أْخ أنأه إل

أجر». وقول ِفيه قال: «في المام خلف يقرأ الذي فم في عمر: «ليت أح
ًا». رواه أجر ْيس، بن داود عن الحسن، بن محمد أح عمر عن أعْجلن، ابن عن أق

أي ًا. وقول الرزاق عبد عنه. ورواه الله أرِض أي علّي أيض قرأ عنه: «من الله أرِض
ْطرة». رواه أخطأ فقد المام، خلف ِف أبة، أبي ابن ال ْي في الّرّزاق وعبد أش

ْيهما» عنه. ولكن أخّص «مصنف أي علّي عن الطحاوي، رواه ما منه ُي عنه: الله أرِض
الركعتين في والعصر الظهر في المام خلف يقرأ أْن يحب أو يأمر، كان «أنأه

ْين أي أل ُلو ْين وفي وسإورة، الكتاب بفاتحة ا أي أر ُلْخ الكتاب».  بفاتحة ا

ًا وأخرج أة، بن أحّماد عن أيض أم أل أزة أبي عن أسإ عباس: أقرأ لبن قال: «قلت أحْم
ّي؟ بين والمام أسم: «أنأه بن الله عبد عن فقال: ل». وكذا يد ْق الله عبد سإأل ِم

ْيد عمر، أبن أز أي الله عبد بن وجابر ثابت، بن و تقرأ فقالوا: ل عنهم الله أرِض
أبة أبي ابن الصلة. وروى من شيء في المام خلف ْي جابر «مصنفه» عن في أش

ّطأأ خافت». وفي إْن ول جهر، إْن المام خلف تقرأ قال: «ل أو بن محمد «ُم
مسعود: نأحوه. ابن عن الحسن»،

أدة الصريحة، الخبار فهذه ْعُضو أم المقتدي إخراج تقتضي الصحيحة، بالثار ال
ًا، الشافعّي طأريقة على ًا طأريقتنا وعلى مطلق والحديث، الية عموم من أيض
ِرك منهما ُخّص لنأه ْد ًا. الركوع في المام ُم إجماع

ِرد لنأه المام، فراغَ بعد فائتته يقضي والمسبوق أف ْن ِبق، فيما ُم بالقراءة فيأتي سُإ
يقضي. ولو فيما يقنت ل فإنأه معه، قنت لو ما بخلف المام، مع قرأ كان ولو

ْيِن قضى المغرب ثالثة في المام أدرك أي أل ُلو أتين، ا أس ْل ِلس ِبج كل رأس على أيْج
ّلى ما لن ركعة، ُد وهو صلته أول المام مع ص ّه أش أت أي المام، لموافقة ركعة. و

ّلى فإذا ّهد، أخرى ركعة ص ّلي ثم تش أص أرى ُي ّهد ُأْخ أش أت أي ًا، و صلته. آخر لنأها أيض
ْنِصُت أي أذا)ِ  أك ِة)ِ حاضرها (في (و أب ْط ًا، كان سإواء الُخ ًا. أو قريب بعيد

ّ أذا ((إل أيا إ أأ)ِ الخطيب: { أر ّيها أق ِذين أأ ّل ُنوا ا أم ّلوا آ أص ّلي ( أص ُي ُع أعليه} ف السام
ًا(. أر سِإ

ألّن لها، السامع إنأصات أما «إذا وسإلم عليه الله صلى لقوله فرض اسإتماعها ف
ُطُب والمام لصاحبك، قلت ْوت». رواه فقد الجمعة: أنأصت، يوم أيْخ أغ مالك، أل

فرض إقامة في فللحتياط البعيد إنأصات وغيرهما. وأّما والشيخان، وأحمد،
القرآن. بقراءة يشتغل أْن للبعيد بعضهم: الفضل النأصات. وقال
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أفْصٌل ِة في ( ِة)ِ  أصل أع أما أج ال

أعُة)ِ في أما أج ّنٌة الفريضة الصلة (وال ٌة)ِ. زاد (سُإ أد ّك أؤ «المحيط»: وشريعٌة في ُم
أرّخُص ل ماضية، ّ تركها لحد ُي بها. يؤمرون مصر أهل تركها لو حتى لعذر، إل

الدين، هذا وخصائص السإلم، شعائر من لنأها مقاتلتهم، تحّل وإل ائتمروا فإن
ْكُحول تركها. وقال عن والّزْجُر إظهارها فالسبيل ّنة أم ّنتاِن: الّشاِمّي: الّس سُإ

ّنة ُذها سإ وشعائره. السإلم أعلم من كانأت ما وهي ضللة، وتركها هدى، أأْخ
ّنة الليل. كصلة حرج، إلى ل وتركها فضيلة، أخذها وسُإ

أقى أْن أسإّره مسعود: «من ابن قول ويؤيده ْل ًا الله أي ًا، غد ِفظ مسلم أحا ُي ْل على أف
أدى حيث الصلوات هؤلء أنا ِهّن، ُي ّيكم شرع الله فإّن ب من وإنأهن الهدى، سإنن لنب
ُتم أنأكم ولو الهدى، سإنن ْي ّل ّلي كما بيوتكم في أص أص ّلف هذا ُي أخ أت بيته، في الُم

ّنة لتركتم ّنة تركتم نأبيكم. ولو سإ ُتم، نأبيكم، سإ ْل أل أض ّهُر رجل من (وما أل أط أت أي
ُيْحِسُن أر، أف ُهو ّط ُد ثم ال ْعِم ّ المساجد، هذه من مسجد إلى أي بكل له الله كتب إل
أوة ْط أنًة، أخ أس أنا سإيئة)ِ. ولقد عنه بها ويحط درجة، بها ويرفعه أح ُت ْي أأ ّلف وما أر يتخ

ّ عنها أفاق. ولقد معلوم منافق، إل ّن أتى الرجل كان ال ْؤ أدى به ُي أها ألين بين ُي الّرُج
أقام حتى ّنسائي داود، وأبو مسلم، الصف». رواه في ُي ًا. ورفعه وال موقوف

أهٌم وهو «الهداية»، صاحب منه. أو
ّنة كونأها يؤكد ومما ّذ، على الجماعة ثواب فضيلة في الحاديث في ورد ما سُإ أف ال

وحده أحدكم صلة من أفضل الجماعة «صلة وسإلم عليه الله صلى كقوله
ًأ». رواه وعشرين بخمسة ُأْخرى: رواية: «درجة». وفي الشيخان. وفي جز

ًا». وكقوله ْعف أكى الرجل مع الرجل «صلة وسإلم عليه الله صلى «ِض من أْز
فهو زاد، وما رجل، مع صلته من أزكى الرجلين مع الرجل وحده. وصلة صلته
ّي، داود، أبو تعالى». رواه الله إلى أحب ِذ ّتْرِم أبّي حديث من ماجه وابن وال بن ُأ

ْعب.  أك

عامة «الغاية»: قال المشايخ. ففي من جماعة واختاره واجبة، وقيل: إنأها
أفة»: ذكر واجبة. وفي الجماعة مشايخنا: إّن ُتْح رواية غير في محمد «ال
ّنًة أصحابنا بعض أسإّماها واجبة. وقد الجماعة الصول: أن ّكدة، سُإ أما مؤ ُه في أو

ّنأه المعنى ّنة أراد سإواء. وكأ ّكدة بالّس أنأها المؤ يدل الفرض. ومما من قريبًة كو
أمْمُت «لقد وسإلم عليه الله صلى عليه: قوله ّذن آمر أْن أه أؤ ّذن، بالُم أؤ ُي آمر ثم ف

ً ّلي رجل أص ُي ِلق ثم بالناس، ف أط ْنأ أزم معهم برجال أأ ُفون قوم إلى الحطب ِح ّل أخ أت أي
ُق الصلة، عن أحّر ُأ ترك المراد الشيخان. وليس بالنار». رواه بيوتهم عليهم ف

ًا، الصلة ًا آتي أخرى: «ثم رواية في قوله بدليل رأسإ ّلون قوم أص بيوتهم في ُي
ّلة، بهم ليست ُق ِع أحّر ُأ عليهم». ف

ُود، أحمد، وهو عين، فرض بأنأها قال من اسإتدل وبهذا أطاء ودا أع أباح، أبي بن و أر
ْور. وبقوله وأبو أمْن وسإلم عليه الله صلى أث أع « له صلة فل يأته، فلم النداء أسإِم
ّ صلى شرطأهما. ولقوله وقال: على والحاكم، ماجه، ابن عذر». رواه من إل

ّ المسجد لجار صلة «ل وسإلم عليه الله داود، أبو المسجد». رواه في إل
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أحه أصّح الحق. عبد و
أهّم ًا فكان يفعل، ولم قلنا:  ًا. ومعنى لكونأها ل الشعائر، لظهار تهديد ل فرض

».  الناشزة للمرأة ول البق، للعبد صلة قال: «ل كاملة. كما له: أي صلة

أكْرِخّي، قول كفاية. وهو فرض وقيل: إنأها ّي، ال ِو أحا ّط أصحاب وأكثر وال
ِدّل ما لعين الشافعي ُت ّ لفرض به اسْإ إظهار الفتراض من المقصود أّن العين. إل
تقام كانأت أنأها في شك ل ضعيف. إذ وهو البعض، بفعل يحصل وهو الشعائر،

ّلِفين في قال ذلك ومع مسجده، في وسإلم عليه الله صلى عهده على أخ أت ما الُم
أهّم قال، ِريقهم، و أتْح ُدر ولم ب ّلف فيمن مثله عنه أيْص أخ أت الكفاية. فروض عن أي
أية»: تارك وفي ْن ِق الجيران ويأثم تعزيره يجب عذر، غير من الجماعة «ال

ُلُحوق عنه. وفي بالسكوت أرج «الغاية»: العذر:  أح شمس حضورها. قال في ال
عذر. الئمة: والوحل

ً الفقه بتكرار يشتغل الئمة: رجل نأجم قال ًا ليل ل الجماعة، أيْحضُر ول ونأهار
أذر ْع أبل ول ُي ْق ًا: رجل شهادته. وقال ُت الجماعة، فتفوته اللغة، بتكرار اشتغل أيض

أذر ل ْع الجماعة ترك واظب فيمن الول الفقه. قيل: جوابه تكرار بخلف ُي
ًا. والثانأي الجماعة «المحيط»: أقل تركها. وفي على يواظب ل فيمن تهاونأ

فما «الثنان وسإلم عليه الله صلى لقوله المام مع واحد يكون أن وهو اثنان،
أما الجمعة جماعة». بخلف فوقهما امرأة معه كانأت إن بابها. وكذا في سإيأتي ِل

الصلة.  أهل من لنأهما جماعة كانأت يعقل، صبي أو

ألى ْو ألُم (وال ْع أل ِة: ا أم أما ِة)ِ أي بال ّن المتعلقة العملية الشرعية بالحكام بالّس
ما القراءة من ُيْحِسُن كان إذا وآدابها، وسإننها، وأركانأها، شروطأها، بالصلة: من

ُؤّم وسإلم عليه الله صلى لقوله الصلة به تجوز أي أم « ُدُمهم القو ًة، أق أر فإن ِهْج
ُهْم سإواء، الهجرة في كانأوا ُه أق ْف أأ ْقه في كانأوا فإن الدين، في أف سإواء، الِف

ُؤهم أر ْق أأ أؤّم ول للقرآن، ف وسإكت الحاكم، رواه سإلطانأه». الحديث في الرجل ُي
ّ عنه أأة بن بالحّجاج معلول أنأه إل أطأ وسإلم عليه الله صلى ولقوله رواية، من أأْر

أي ـ بكر أبا «ُمُروا أصّل ـ عنه الله أرِض ُي ْل من البخاري روى ما بالناس». مع أف
عليه الله صلى الله رسإول عهد على القرآن جمعوا الذين أنأس: «أن حديث
ُأبّي من كلهم أربعة وسإلم ْعب، بن النأصار:  أعاذ أك أبل بن وُم ثابت، بن وزيد ، أج

ْيد». فهؤلء وأبو أي منه قراءة أكثر أز عليه الله صلى قال عنه. وحتى الله أرِض
ِكْن ُأبّي»، «أقرؤكم وسإلم ُق كان ألّما أل ّدي ًا الّص ِرك أت ضبط في غيره مع ُمْش

أم أدائها، وحسن القراءة ّد عليهم. ُق

ّدُم والعلم، القرأ تعارض إذا أنأه على فدل أق هذا مع كان وقد سإيما العلم. ل ُي
أع، أر ْو أسإّن، أ أأ أق، و أب ألى، بها فكان وأسْإ ْو ّق. ويدل أأ أح أبي قول أعلم كونأه على وأ

أي بكر أبو سإعيد: «كان ألمنا». وهذا عنه الله أرِض ْع الله رسإول من المر آخر أ
ّول. والله هو فيكون وسإلم عليه الله صلى أع قصد أّن أعلم. إل تعالى الُم

أصة تكون ربما السإتخلف إلى الشارة أخّص ل وهي حال، واقعة أنأها على ُم
يوسإف.  أبي قول المشايخ من جمع اختار أثّم لها. ومن عموم
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ُثّم ُأ)ِ أي ( أر ْق أل أثُر ا ْك أل ًا ا ْفظ أسُن أأو ِح ألْح ًا ا ْبط ُثّم أض ُع)ِ، ( أر ْو أل أرِع بين والفرق ا أو ال
أوى: أّن ْق ّت أع: اجتناب وال أر أو ْقوى: اجتناب ال ّت أهات. وال ُب ُثّم الّش أحّرمات. ( الُم
أسإّن)ِ أي أل ًا، أكبر ا ّن ُق أو سإ أب ألسْإ ألحسن ُثّم السإلم، في ا ًا، ا ُلق أرُف ثم ُخ ألْش ا

ًا، أسب أبُح ثم أنأ ألْص ًا، ا أسُن ثم أوْجه ألْح ًا، ا ْوت أقى ثم أص ْنأ أل ًا، ا ْوب ُع ثم أث أر ْق ّيُر أو بينهم، ُي أخ ُي
ًا: رجل رؤوسإهم فوق صلتهم ترتفع ل خياُرُهم. وورد: «ثلثة أي القوم، ْبر أّم ِش

ًا أي عباس ابن عن ماجه ابن الحديث. رواه كارهون...»، له وهم قوم الله أرِض
أصة»: رجل عنه. وفي أ ًا أّم «الُخل الكراهة كانأت كارهون». إذا له وهم قوم

ٍد أره بالمامة، أحق لنأهم أو فيه، لفسا ْك ّق هو كان ذلك. وإن له ُي أح ل بالمامة، أ
أره. ْك ُي
ألى أبو وقال ْو أما بالمامة الناس يوسإف: أ ِل ّ الجماعة رواه القرأ.  البخاري، إل

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مسعود ابن عن لمسلم واللفظ
ُؤّم أي أم « فأعلمهم سإواء القراءة في كانأوا فإن تعالى، الله لكتاب أقرؤهم القو

ّنة، ّنة في كانأوا فإن بالّس ُهم سإواء الّس أدُم سإواء الهجرة في كانأوا فإْن هجرة، فأق
ًا. ول فأقدمهم ّن ُؤّمّن سِإ أل الرجُل أي ُعد ول سإلطانأه، في الرج ْق على بيته في أي

ِه ِت أم ِر ْك ًا». وفي بإذنأه». وفي إل أت ّن ًا» مكان: «سِإ ألم أسإ ًا» رواية: « رواية: «إسإلم
ًا». رواه أسإلم بالسنة»: «فأفقههم عوض: «فأعلمهم وقال الحاكم مكان: «

ًا»، ْقه ًا». وهي فأكبرهم سإواء، الفقه في كانأوا «إْن و ِف ّن غريبة لفظة سِإ
ُكما صحيح. وروى وإسإنادها ُؤّم أي ْكبركما» . وروى مسلم: «ول أبي عن داود أبو أ

أبة، أ ِرث: أن بن مالك عن ِقل ْي أو أو له، قال وسإلم عليه الله صلى النبي الُح
أنأا، الصلة حضرت له: «إذا لصاحب ّذ أما، ثم فأ ِقي أما ُثّم أأ ُك ُؤّم أي أكبركما». ل

أب: بأن ُأِجي أض: بأن هو كان الصحابة من القرأ و ِر ُت ْع كانأوا قوله: فإن الفقه. وا
ّنة، فأعلمهم سإواء القراءة في أب: بأنأه القرأ تقديم تقتضي بالّس ُأجي ًا. و ْطلق ُم
ُؤّم معنى كان بأحكامه، أعلم الله لكتاب القرأ كان إذا أي أعلمهم القوم الحديث: 

ّنة: أي فأعلمهم سإواء، ذلك في كانأوا فإن الله، كتاب بأحكام بالحكام بالّس
بها. الثابتة

أحّصُل أت أي أر القارىء أن أف أفّس ّدٌم الُم ّدِث. ثم على ُمق أح بعد الهجرة كانأت ألّما الُم
فتح بعد الفتح» أي بعد هجرة «ل وسإلم عليه الله صلى لقوله منسوخة الفتح
ّي، رواه كما مكة، أنا البخار أقْم أرع أ أو أقامها ال وسإلم عليه الله صلى لقوله ُم

ّي ورسإوله». رواه الله أحّرم ما هجر من «المهاجر وغيره. البخار
ّدم إنأما أنأه والحاصل ألقرأ أق ّلُمون كانأوا لنأهم الحديث، في ا أع أت ذلك في القرآن أي

أي كما بأحكامه، الوقت ِو أظ عن ُر ِف أح عشرة اثنتْي في البقرة سإورة عمر: «
ألقرأ ًا الرجل يكون فقد زمانأنا في أعلم. وأّما يكون منهم سإنة». فا ماهر

ّنة فالعلم الحكام، معرفة في له أحّظ ول بالقراءة، ْولى بالّس ّ أ أن أْن إل أع ْط ُي
ُبون ل الناس لن دينه، في عليه أغ عمر ابن عن ورد به. وقد القتداء في أيْر

ًا: «اجعلوا أركم، أئمتكم مرفوع أيا ُدكم فإنأهم ِخ ْف ربكم». رواه وبين بينكم فيما أو
ِقّي أه ْي أب أل أْن أسإّركم رواية: «إْن ضعيف. وفي بسند ال أب ْق ُكم صلتكم ُت ُؤّم أي ْل أف

ُدكم فإنأهم علماؤكم، ْف ِنأّي. وفي ربكم». رواه وبين بينكم فيما أو أرا أب أط رواية ال
ُكْم ُؤّم أي ْل أف أياُركم». وسإكت الحاكم: « عنه. ِخ
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أداية»: لقوله صاحب قول وأّما ِه ّلى «من وسإلم عليه الله صلى «ال خلف أص
ِقّي، عالم ّلى فكأنأما أت معروف.  نأبّي». فغير خلف أص

ِإْن ٌد أأّم (ف ْب أمن أأو أع ِبّي)ِ وهو:  أرا ْع أن أأ أك ًا البادية في أسإ ًا، أو كان عربي ّي أجِم (أو أع
ٌق أمى)ِ كان أو أفاسِإ ْع ّقه أ ّدم أْن ح أق أؤّخر. وقال أو ُي إمامة أتِصّح مالك: ل ُي

ٌع)ِ أي الفاسإق. (أو ِد أت ْب ِدث وهي: ما بدعة صاحب ُم المتلقى الحق خلف على ُأْح
أمٍل أو علم، من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن ٍة أو حال، أو أع بنوع صف

ٍة، وطأريق اسإتحسان، أه ْب أل ُش ِع ًا وُج ًا، ِدين أيم ًا ِق أراطأ ًا وِص ُد . (أو مستقيم أل ًا أو أنأ ِز
أه)ِ وجاز. ِر ُك

الجهل. عليهم الغالب فلّن الّزنأا، وولد والعرابّي العبد إمامة كراهة أّما
لجهله بإهانأتهما. والعمى أمرنأا وقد تعظيُمهما، إمامتهما في والمبتدع والفاسإق
ألة، باسإتقبال ْب ِق أعّسر ال أت ّكنه و أم ّقي من أت أو أت لم لو حتى ينبغي، كما النجاسإة عن ال

ِء من غيره يكن أرا أص ُب ْولى. لنأه هو كان منه، أفضل ال وسإلم عليه الله صلى ال
ٍذ وهو تبوك، غزوة إلى خرج حين المدينة على مكتوم أم ابن اسإتخلف كان يومئ

ًا. وقد أس في نأزل ضرير أب أع ّلى حقه: { أو أت ُه * أْن و أء أمى}. أجا ْع أل ا

أما الجواز وأّما ِل ِنّي أخرجه ف ْط ُق أر ّدا ْكُحول، عن ال رسإول هريرة: أّن أبي عن أم
ّلوا وسإلم عليه الله صلى الله أص أف قال: « ْل أر كل أخ ٍر، أب أفاِج ّلوا و أبّر كل على وص

ْكُحول، عن داود لبي رواية وفاجر». وفي أبّر كل مع وجاهدوا وفاجر، أبي عن أم
ًا: «الجهاد هريرة ًا أمير كل مع عليكم واجب مرفوع ًا، أو كان أبّر والصلة فاجر
ًا مسلم كل خلف عليكم واجبة ًا، أو كان أبّر الكبائر». والحديث عمل وإن فاجر

ِرك ولم منقطع، ْد ْكُحول ُي ّنه هريرة، أبا أم ُكم عندنأا. وفي ُحّجٌة لك ِلي أي أسإ رواية: «
أبّر بعدي ِمْن ٌة: ال أ ِبّره، ُول وافق فيما وأطأيعوه له، فاسإمعوا بفجوره، والفاجر ب

وعليهم».  فلكم أسإاؤا وإْن ولهم، فلكم أحسنوا، وراءهم. فإْن وصلوا الحق،

ّفُره، هواه كان الهوى: إْن صاحب ثم أك ّفُره ل كان خلفه. وإْن الصلة أتجوز ل ُي أك ُي
أوى في ويكره. كذا يجوز، أر يوسإف: وأبي حنيفة، أبي عن محمد «المحيط». و

أد ل الهواء أهل خلف الصلة أّن ُوِج أو ِنأّي: أنأه الئمة شمس بخط أتجوز.  أوا ْل أح ال
أنع الهواء. وكأنأه صاحب ويناظر الكلم، علم في يخوض من خلف الصلة عن ُيْم
أي ما على بناه ِو ِم القتداء يجوز قال: ل أنأه يوسإف أبي عن ُر ّل أك أت ّلم وإْن بالُم تك

ِنأّي: يجوز بحق. قال أوا ُد ْن ِه الكلم. علم دقائق في يناظر من مراده يكون أْن ال
أبى» على في وبناه أت ِقل ما «الُمْج ًا ابنه رأى حين حنيفة أبي عن ُنأ يناظر أحّماد
ُتك فنهاه الكلم، علم في ْي أأ أر نأناظر فقال: كنا وتنهانأي الكلم في تناظر فقال: 

ِزّل أْن مخافة الطير رؤسإنا على وكأّن ّلة وتريدون تناظرون وأنأتم صاحبه، أي أز
ّلة أراد صاحبكم. ومن ُفر، أْن أراد فقد ، صاحبه أز ْك أفر قد فهو أي صاحبه. قبل أك

ّلم عنه. وهذا المنهّي الخوض هو فهذا أك أت به. القتداء يجوز ل الُم
ِة أع أما أج أك ِء ( أسا ّن ُهّن)ِ أي ال ِره كما أوْحد لن منهن، بالمام النساء جماعة ُك

أما اجتماعهن ّل ُلو أق أما فتنة عن أيْخ ِل أي بهن. و ِو وسإلم عليه الله صلى عنه ُر
أن»، لو لهّن خير «بيوتهّن ألْم ْع ًا مالك قال وبه أي أف للشافعّي.  ِخل
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أن)ِ أي (فإْن ْل أع أن أف ْي ّل ِقُف جماعة أص أت أماُم)ِ أي ( ِل ُهّن)ِ ـ إمامهن ا أط أوسْإ بسكون (
ِهّن، في ـ وتفتح السين ّف لفظ على بناء يقف، تذكير عليهن. ويجوز تتقدم ول أص
أدى أي المفعول، بمعنى مصدر فإنأه المام، أت ْق أتوي به، الُم أيْس المذكر فيه و

ّوله، في الفوقية بالمثناة الشارح: وهو قول فانأدفع والمؤنأث، فاعله لن أ
ِنّي الّرّزاق، عبد روى حقيقّي. وقد مؤنأث وهو المام، ْط ُق أر ّدا أطة عن وال ْب ِر

ّية: «أن ِف أن أح أي عائشة ال ُهّن، عنها الله أرِض مكتوبة». صلة في بينهن وقامت أأّمت
ِنّي ولفظ ْط ُق أر ّدا ِقّي: «فقامت ال أه ْي ًا». قال بينهن والب أسإط ّي أو أو أو ّن في ال

أصة»: إسإناده أ ِنّي، الّرّزاق، عبد صحيح. وروى «الُخل ْط ُق ّدار ّي، وصّححه وال ِو أو ّن ال
أرة عن ْي أج أصين بنت ُح أنا ُح ْت أأّم بيننا». فقامت العصر صلة في سإلمة أّم قالت: «
أتا «شرح في قال أل أع أف أمع»:  أمْج أتحبة، جماعتهّن كانأت حين كذلك ال أخ ثم ُمْس ُنأِس

السإتحباب.

على والجواز وخروجهن، ظهورهن على محمولة الكراهة أن أقول: الظهر
بيوتهن. في تسترهن

أكُحُضور ِة)ِ أي (و ّب ِره وكما الّشا ُكّل الّشابة حضور ُك ٍة)ِ لخوف ( أع أما الفتنة أج
ِز)ِ أي أعُجو أر العجوز وكحضور (وال ْه ّظ أر)ِ بخلف (ال أعْص والمغرب الفجر وال

لها. وعندهما: ل العجوز بحضور حنيفة أبي عند بأس ل فإنأه والعيدين، والعشاء
قوة أّن حنيفة فيها. ولبي الرغبة لعدم كلها للصلوات العجوز بحضور بأس

ِقع الشهوة ُفّساق أن غير الفتنة، في ُتو وفي نأائمون، والعشاء الفجر في ال
أعة العيدين وفي مشغولون، بالطعام المغرب أس أنأة ل ّبا أج ُلون، النساء عن ال ِز أت ْع ُم

أي زمانأه في هذا وكان أر زمانأنا في وأّما عنه، الله أرِض ُث أك ُفّساق انأتشار أف وقت ال
والعشاء.  المغرب

ً الوقات جميع في الجماعة حضور عن العجوز والمختار: منع الّشابة. عن فضل
أما ّي روى ِل أيى عن البخار أي عائشة عن ، أعْمرة عن سإعيد، بن أيْح عنها الله أرِض
النساء، أحدث ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أدرك قالت: «لو أنأها

ُهّن أع أن أم أعْت كما أل ِن أن؟ إسإرائيل. قلت بني نأساء ُم ْع ِن أوُم أأ أرة:  أعْم قالت: نأعم». ل
أهوا الناس، ترفعه: «أيها عائشة وتقول ْنأ ْبِس عن نأساءكم ا ِر الزينة ُل ُت أبْخ أت في وال

ُنوا لم إسإرائيل بني فإن المساجد، أع ْل أس حتى ُي ِب أن الزينة، نأساؤهم أل أتْر أبْخ أت في و
أبّر عبد ابن المساجد». رواه ِهيد». في ال أتْم «ال

ِدي أت ْق أي ُء)ِ بالهمزة (و أوّضى أت ِم)ِ عند يبدل وقد الُم أيّم أت يوسإف وأبي حنيفة أبي (بالُم
ًا أعف على القوى حالً. وبناء أقوى المتوضىء لن لمحمد، خلف يجوز. ل الْض
بن عمرو عن الشيخين، شرط وقال: على والحاكم داود، أبو روى ما ولهما

ألمُت العاص أت ْقُت السلسإل، ذات غزوة في وأنأا باردة ليلة في قال: «اْح أف فأْش
ْلُت إن أس أت ْغ أك. فتيّممت أْن ا ِل ْه ّليت أ صلى النبّي أخبرت ثم الصبح، بأصحابي وص

ًا». وفي يقل ولم فضحك، وسإلم عليه الله وهو عباس ابن البخاري: «وأّم شيئ
متيّمم».

أغاسِإُل (و)ِ يقتدي أماسِإِح)ِ لّن (ال أو جبيرة على كان سإواء كالغسل المسح بال
ِئُم ُخّف أقا ِد)ِ الذي (وال أقاِع والشافعي. وقال مالك قال وبه ويسجد، يركع بال

اقتداء لن القياس، وهو بالقاعد القائم يقتدي وإسإحاق: ل وأحمد، محمد،
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أما الحال كامل اقتداء بالقاعد القائم ِل عائشة «الصحيحين» عن في بناقصها. و
أي نأاس عليه فدخل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنها: «اشتكى الله أرِض

أنأه، أصحابه من ُدو ُعو ًا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصلى أي ّلوا جالس فص
ًا بصلته أل قال: «إنأما انأصرف فجلسوا. فلما اجلسوا أن إليهم فأشار قيام ِع ُج
ِلمام ًا صلى وإذا فارفعوا، رفع وإذا فاركعوا، ركع فإذا به، ليؤتم ا فصلوا جالس

ًا». جلوسإ

فالخر بالِخر يؤخذ وإنأما وسإلم عليه الله صلى فعله بآخر منسوخ هذا أن ولنا
النبّي «أّن عائشة حديث «الصحيحين» من في ما وهو التعارض، عند فعله من

أي الذي مرضه في أمر وسإلم عليه الله صلى ّف ُو أي بكر أبا فيه ُت أن عنه الله أرِض
ّلي أي بكر أبو دخل بالناس. فلّما يص عليه الله صلى وجد الصلة في عنه الله أرِض
ّفة، نأفسه في وسإلم أدى فخرج ِخ أها ُه رجلين، بين ُي أ ِرْجل ّطان و الرض. في أتُخ
أي بكر أبي يسار عن فجلس وسإلم عليه الله صلى فجاء عنه. فكان الله أرِض
ّلي وسإلم عليه الله صلى النبّي أص ًا بالناس ُي ًا. يقتدي بكر وأبو ، جالس أبو قائم

ِدي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بصلة الصديق بكر أت ْق أي أبي بصلة الناس و
بكر».
ًا كان بكر أبا أّن الحديث هذا معنى وليس تصح ل الصلة لن للناس، إمام

وقف ولهذا المام، كان وسإلم عليه الله صلى النبّي أن معناه ولكن بالمامين،
ّلغ كان بكر وأبو بكر، أبي يسار على أب أفّسر ُي في الخيرة الرواية ذلك الناس. 

ُع بكر وهي: «وأبو الصحيح أسّم عليه الله صلى النبّي تكبير أي التكبير»، الناس ُي
الصلة» معناه: أراد في بكر أبو دخل فقوله: «فلما كذلك المر كان وإذا وسإلم

ّ أو دخوله، أم قاربه. وإل ِز أل ّية النأتقال أو شروعها، بعد الصلة قطع أف قال كما بالن
ِكُل الشافعّي. لكن به ألّما ابن بقول ُيْش ِرض عباس: « الله صلى الله رسإول أم

ّلي بكر وأبو خرج، وسإلم عليه بكر أبو إليه انأتهى حيث من فقرأ بالناس، يص
أي أمُل ماجه ابن عنه». رواه الله أرِض ُيْح أف ليس وأنأه الخصوصية، على وغيره. 

ّدم أق أت ّقه في إل بسائغ المام على ال  وسإلم عليه الله صلى ح

ِقّي وذكر أه ْي أب ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي «المعرفة»: «أّن في ال الظهر ص
ًا، موته مرض في الحد أو السبت يوم ّناس جالس صلة آخر وهي خلفه، وال

ّلى أصلّها ًا. وص أح الثانأية الركعة بكر أبي خلف إمام ًا، الثنين يوم صب ثم مأموم
أتّم أنِن لنفسه». وفي أ أي عائشة الكبرى»: عن «الّس ّلى عنها الله أرِض قالت: «ص

أي الذي مرضه في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّف ُو بكر أبي خلف فيه ُت
ًا». قال مرتين: مرة ذلك كان الرواية، هذه صّحت وغيره: إْن الشافعّي قاعد

ّلى ّلى ومرة بكر، أبي وراء وسإلم عليه الله صلى النبّي أص وراءه. بكر أبو ص
ًا. فقالت المام صلى إذا فيما اختلفوا الناس والحاصل: أّن طأائفة: جالس

ّلون أص ًا ُي أي عائشة بحديث به. واحتّجوا اقتداء قعود وأنأس: «وإذا عنها، الله أرِض
ّلى ًا، أص ّلوا جالس ًا فص بن الصحابة: جابر من أربعة فعله وقد أجمعون»، جلوسإ
ْيد هريرة، وأبو الله، عبد أسإ ُأ ْير، بن و أض ْيس ُح أق ْهد. بن و أف

ّلون أهل أكثر وقال أص ُي ًا، العلم:  أبو قال وبه الجلوس، في يتابعونأه ول قيام
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قدمنا. وقال بما الحديث ذلك بنسخ تابعهما. وقالوا ومن والشافعّي حنيفة
أعى بالقاعد، القائم اقتداء جواز محمد: بعدم ّد وهو خصائصه، من ذلك أّن وا

الحوط.
ِدي أت ْق أي ُء)ِ ِمْن (و)ِ  ْومأ (الُموِمي ًا أ حالهما. (بالموِمي)ِ لسإتواء تبدل وقد مهموز
أنى ْث أت ُيْس ًا، المام كان ذلك: إذا من و أطِجع ًا والمؤتم ُمْض ًا، أو قائم حال لقوة قاعد

عند وجوبه بدليل كالقيام، مقصود القعود المضطجع. لن على والقاعد القائم
عليه. القدرة

ّفُل (و)ِ يقتدي أن أت أما (الُم ِل ِرِض)ِ  أت ْف أوى بالُم أنِن أصحاب أر ذر أبي عن الربعة الّس
أمراء عليك كان إذا أنأت «كيف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال
أؤّخُرون ْأُمُرنأي؟ فماذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الصلة؟» قلت: يا ُي أت

أصّل نأافلة».  لك فإنأها فصّل معهم، أدركتها فإْن لوقتها، الصلة قال: «

ِدي أت ْق أي ٍة رجل (ل)ِ  أأ أر ِباْم ْو ( أأّما أأ أي)ِ.  ِب أما أص ِل أف أوى المرأة:  في الّرّزاق عبد أر
أيان «مصنفه» عن ْف ّي، سُإ ِر ْو ّث أمشْ، عن ال ْع أل أمر، أبي عن إبراهيم، عن ا ْع عن أم

ّلون إسإرائيل بني في والنساء الرجال قال: كان مسعود ابن أص ًا، ُي فكانأت جميع
أبس المرأة ْل ْين أت أب أل أقا ُد عليهما، فتقوم ال أواِع ُت أي خليلها، أف ِق ْل ُأ الحيض. عليهن ف
أرهّن حيث من يقول: أّخُروهّن مسعود ابن فكان أبان؟ قيل: فما الله، أّخ أل أقا ال

أأْرُجٌل ّتخذها خشب من قال:  أن النساء ي ْف أشّر أت المساجد. وفي في الرجال أي
ْدُر شيخنا «الغاية»: كان أص أن ال أما ْي أل والنساء الخبائث، أّم يرويه: «الخمر سُإ

ُهّن حيث من فأّخُروهّن الشيطان، حبائل أر ْعُزوه أّخ أي «مسند إلى الله». و
ِزين». قال ْيد: حيث أبو القاضي أر الرجل على يجب مكان ول مكان، اسإم أز

بها. القتداء يجوز فل الصلة، مكان إل عنه تأخيرها
ّتراويح في بالّصبّي البالغ اقتداء بعضهم: يجوز فقال الّصبّي إمامة وأّما ال

ّ لن المطلقة، والنوافل ل الشروع بعارض ذاته. واللزوم في نأفل منهما ُكل
ويجب مضمون البالغ نأفل الجواز. لن وضعه. والمختار: عدم أصل عن ُيخرجه
فكان بإفساده، قضاؤه يجب ل مضمون، غير الّصبّي ونأفل بإفساده، قضاؤه

الصلة لن جاز بصبّي صبّي اقتدى الصبّي. ولو نأفل من أقوى البالغ نأفل
أدة. ّتِح ُم

ِهٌر)ِ أي أطأا أراد طأاهر، يقتدي ول (و ْي له عذر ل به: من والُم ٍر)ِ أ ُذو ْع أم ِب له بمن (
ألس من عذر ّلي المعذور لن ونأحوه، البول أسإ أص أل وإنأما حقيقة، الحدث مع ُي ِع ُج

أف فكان الداء، إلى للحاجة العدم حكم في حدثه ً أضع لو الطاهر. وكذا من حال
ْذر زال ِني ل الصلة أثناء في المعذور ُع ْب ّي بناء لنأها عليها، أي الضعيف. على القو
أفر. ولو الشافعّي خلف المسألة وفي أد بمعذور: إن معذور اقتدى وُز أح ّت ا

يجوز. ل اختلف وإن جاز، عذرهما

ٌء (و)ِ ل ِرى أقا أي)ِ وهو: من ( ُأّم ُأّمّي القارىء. وكذا حال لقوة آية، ُيْحِسن ل ب

ُلّمّي لقدرة بأخرس، ِبٌس فوق بخلفه. واللفظ التحريمة، على ا أ اليماء. (ول
ٍر أعا ْيُر أب أغ ٍم أو ٍم)ِ بحذف ُمو ًا الهمزة ِبُمو ْطأِف في كما تخفيف ل وإنأما سإراجك، ا

والمومي. العاري حال على حالهما لقوة اقتداؤهما، يجوز
ِرٌض (ول أت ْف ّفٍل)ِ وبه ُم أن أت أما به، اقتداءه الشافعّي وأحمد. وأجاز مالك، قال ِبُم ِل
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ًا جابر: «أن حديث من الصحيحين في ّلي كان معاذ أص الله صلى الله رسإول مع ُي
أشاء وسإلم عليه ّلي قومه، إلى يرجع ثم الخرة، ِع أص ُي الصلة». ولفظ تلك بهم ف

ّلي أص ُي أف حديث «الصحيحين» من في ما المكتوبة». ولنا الصلة بهم البخاري: «
أي أنأس المام جعل قال: «إنأما وسإلم عليه الله صلى النبّي عنه: أّن الله أرِض
عليه». تختلفوا فل به، ليؤتم

أما بالمتنفل المفترض اقتداء جاز ولو ُة ُشرع أل ِفي، مع الخوف صل أنا كان بل الُم
ّلي المام أص أب صلة طأائفة بكل ُي ُأِجي أعاذ: بأن حديث عن كاملة. و ل أمر النية ُم
ُع ِل ّط ّ أحد عليه أي ًا أّن الناوي. فجاز بإخبار إل أعاذ ّلي كان ُم أص الله صلى النبّي مع ُي
ّلم النفل، بنية وسإلم عليه أع أت أي أبّرك الصلة سإنة منه ِل أت أي يأتي ثم خلفه، بالصلة و
المعلوم السإتدلل. ومن يتم ل الحتمال وجود الفرض. ومع بهم فيصلي قومه

ألى عليه، المتفق الوجه على الصحابّي فعل أحْمل أّن ْو المختلف على حمله من أ
عليه. 

أْن قال: «إّما وسإلم عليه الله صلى النبّي «مسنده»: أّن في أحمد وروى
ّلي أص أف أن وإّما معي، ُت ّف أخ ّلي أْن قومك». ومعناه: إما عن ُت معي، الفرض تص

ّلي ول ّلي ل أْن وإّما بهم، ُتص تيمية ابن ينتظروك. قال ل حتى الفرض معي ُتص
أقى» ـ في أت ْن المفترض اقتداء منع على أدللة ـ: فيه الحنابلة أكابر من وهو «الُم

ّلى متى أنأه على يدل لنأه بالمتنفل، للتقسيم أي ـ إمامته امتنعت معه أص
ُع ل وبالجماع ـ، الحاصر ِن أت أم معه، النفل لصلته إمامته أتْم ِل ُع كان الذي أن أف
ّليه أعاذ يص نأفل. وسإلم عليه الله صلى النبّي مع ُم

ِرٍض)ِ عطف أت ْف ِرض يقتدي ول أي متنفل على (وُم أت ْف ِرٍض ُم أت ْف ًا بُم أفْرض أر)ِ لن ( أخ آ
أكٌة ِر أش ّية، المقرونأة التحريمة في القتداء:  أفقٌة بالن البدنأية. الفعال في وموا

أرة أبي «السنن» عن أصحاب روى ولما ْي أر أي ُه رسإول قال: قال عنه الله أرِض
أناء، «الئمة وسإلم عليه الله صلى الله أم ُنأون ُض ّذ أؤ أناء. اللهم والُم أم الئمة، أرشد ُأ

ْيِن»: معنى صاحب للمؤذنأين». قال واغفر أب أغري والرعاية. الضمان: الحفظ «ال
اقتدى من لصلة ومراع حافظ، المام أن ـ أعلم تعالى والله ـ الحديث فمعنى

ًا. وتوضيحه: أنأه صحة به ِري وفساد المأموم صلة إلى المام صلة فساد أيْس
ًا والشافعّي مالك عندنأا. وجعله أبع الفساد في ل الموافقة، صورة في له أت

أل «إنأما وسإلم عليه الله صلى لقوله والصحة، ِع أتّم المام ُج ُيؤ أق ِل أف أوا ُي ِل به». أي: 
أعه أأفعاله في ِب أتا ُي والفساد الصحة في منهما كل صلة ذلك، عدا فيها. وفيما و

اجتماعهما. وعدم وأركانأها، شرائطها اجتماع إلى مضافة

داود، أبو ضامن». رواه «المام وسإلم عليه الله صلى قوله ولنا: ظاهر
ّي. وإنأما ّترمذ ًا يكون وال أنْت إذا ضامن أضّم ِدي، صلة صلته أت أت ْق بصحتها، لتصح الُم

ًا الصلتين اتحاد بفسادها. فيكون وتفسد فيه ما إل القتداء، صحة في شرطأ
ّفل كاقتداء القوى، على الخف بناء أن أت ِرض الُم أت ْف أفى. وصريح ل ما على بالُم أيْخ
ًا «مصنفه»: «أّن في الرزاق عبد رواه ما ّي ّلى عنه الله أرِضي عل وهو بالناس ص

ُنب، أرهم فأعاد وضوء، غير على أو ُج أم أأ ُدوا. وأّن أن و ِعي أي عمر ُي عنه الله أرِض
ّلى ُنب، وهو بالناس ص ِد ولم فأعاد ُج ِع ِغي كان علّي: قد له الناس. فقال ُي ْنب أي
ّلي لمن أص أد، أْن معك ُي ِعي ُعوا ُي أج أر أي علّي قول إلى أف عنه. الله أرِض
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أوى علّي. وقد قول مسعود: مثل ابن القاسإم: وقال قال ِني البيهِقي أر ْط ُق أر ّدا وال
ّيب: «أّن بن سإعيد عن أس ّلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الُم بالناس أص
ُنب، وهو أسإٌل، وأعادوا». والحديث فأعاد، ُج جابر سإعيد: أبو عن والراوي ُمْر

أياضي: ضعيف. أب ال
ًا. أعني بغيره مسبوق اقتداء ويفسد ًا أو مثله كان سإواء مطلق ًا. أو لحق إمام

خلف وفيه وجه، من المقتدي حكم في لنأه به، الغير يقتدي بأن بعكسه، وكذا
الكراهة. مع الداء خلف القضاء الشافعّي الشافعي. وأجاز

ْعد عن المسجد في بالمام اقتدى ولو هذا، ِبه لم إذا يصح ُب أت إمامه، حال عليه أيْش
بجنب داره سإطح على كان واحدة. ولو كبقعة أطأرافه تباعد مع المسجد لّن

الحائط. وفي رأس على كان إذا إل المكان، لختلف يصح، ل المسجد
أصة»: ولو ّكان على كان «الُخل ً المسجد خارج ُد القتداء، يجوز بالمسجد متصل

واحدة. فلو كبقعة يصير الصفوف باتصال لن الصفوف، اتصال بشرط لكن
جمع الثلث لن يثبت، ثلث كان ولو التصال، يثبت ل واحد الطريق على كان

يوسإف: أبو الواحد. وقال حكم محمد: حكمهما اثنان: قال كان صحيح. ولو
أعلم.  تعالى الثلث. والله حكم حكمهما

أماُم أها)ِ أي ل (وال ُل ِطي أما القراءة بإطأالة الصلة ُي ِل «الصحيحين» في ونأحوها. 
ّلى قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة: أّن أبي حديث من أحدكم أص

ّفْف، للناس أخ ُي ْل ّلى والكبير. وإذا والسقيم، الضعيف، فيهم فإّن أف لنفسه ص
ّوْل أط ُي ْل والمريض، والضعيف، والكبير، لمسلم: «الصغير، لفظ شاء». وفي ما أف

ّي: «جاء مسعود أبي الحاجة». ولقول وذا ِر أصا ْنأ الله صلى النبّي إلى رجل ال
ِطيُل مما الغداة صلة عن ألتأخر إنأي الله رسإول فقال: يا وسإلم عليه فلن. بنا ُي

ّد موعظة في وسإلم عليه الله صلى النبّي رأيت قال: فما ًا أش ٍذ. من غضب يومئ
ّناس أيها فقال: يا ِرين، منكم إن ال ّف أن ّلى أمْن ُم ّفْف، بالناس أص أخ ُي ْل فيهم فإن أف

البخاري: لفظ وفي الشيخان، الحاجة». رواه وذا والضعيف، الكبير،
أد ما العاص: «آخر أبي بن عثمان «والمريض». ولقول ِه الله رسإول إلّي أع

أت إذا وسإلم عليه الله صلى أمْم ًا أأ أأِخّف قوم ُأّم الصلة». وفي بهم ف لفظ: «
أك. فمن أم ْو ًا أّم أق ّفْف، قوم أخ ُي ْل فيهم وإّن الضعيف، فيهم وإّن الكبير، فيهم فإّن ف

ّلى الحاجة. وإذا ذا فيهم وإّن المريض، أصّل وحده أحدكم ص ُي ْل شاء». كيف ف
مسلم. رواه

أعاذ، ولقصة ًا تكون أْن «أتريد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وقول ُم ّتانأ يا أف
أعاذ؟ أت إذا ُم أمْم ّبْح و وُضحاها}، بـ: {الشمس فاقرأ بالناس، أ أسإ أم { أك اسْإ ّب أر

ألى}، ْع أل ْأ و ا أر ْق ِم {ا أك} و باسْإ ّب أشى}. رواه إذا {الليل أر ْغ لفظ الشيخان. وفي أي
أح أت أت ْف أف البقرة، سإورة لمسلم: «فا أر أح ْنأ أم، رجل فا ّل أس ّلى ثم ف وحده، أص

أعاذ: ل داود: «يا لبي لفظ وانأصرف...» الحديث. وفي ًا، تكن ُم ّتانأ ّلي فإنأه أف أص ُي
والمسافر».  الحاجة، وذا والضعيف، الكبير، وراءك

ِطيُل ُي أة)ِ الركعة (ول)ِ  أء أرا ِق ألى)ِ على ( ُلو أعة قراءة (ا ْك ّ الثانأية الّر في)ِ صلة (إل
ِر)ِ لنأها أفْج ألة، وقت في (ال ْف أطال أغ ُت أأ من ليدركها الولى الركعة ف أط ْب حضور في أ
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إمكان لعدم آيات، ثلث دون بما والنقصان الزيادة في اعتبار الجماعة. ول
أحّب عند يوسإف. وأّما وأبي حنيفة، أبي عند وهذا عنه، الحتراز أت ُيْس محمد: ف
ُلولى الركعة تطويل أما الصلوات من ا ِل أبي حديث «الصحيحين» من في كلها. 
أتادة، ّي: «أن واللفظ أق الظهر في يقرأ كان وسإلم عليه الله صلى النبّي للبخار

ْيِن الركعتين في أي أل ُلو ْيِن الركعتين وفي وسإورتين، الكتاب بفاتحة ا أي أر ُلْخ بفاتحة ا
ّوُل أط ُي ّوُل ل ما الولى، الركعة في الكتاب. و أط العصر، في الثانأية. وهكذا في ُي

أب في وهكذا ُأِجي والتعوذ. ثم بالثناء الطأالة على محمول الحديث بأن الصبح. و
مكروهة. غير الثانأية فإطأالة النوافل، في وأما الفرائض، في هذا

ُقوُم أي أتّم (و ْؤ ًا الُم ُد)ِ بالغ أواِح ًا أو كان ال أعلى صبي ِه)ِ أي ( ِن أحّب أيِمي أت عن يقف أْن ُيْس
ًا المام، يمين ًا وأبي حنيفة، أبي عند له مساوي بإزاء رجله أصابع يوسإف. وواضع
ْيب عن الجماعة روى لما محمد، عند المام أعِقب أر ْولى ـ ُك عن ـ عباس ابن أم

ِبّت عباس ابن أنأة، خالتي عند قال: « ْيُمو عليه الله صلى الله رسإول فقام أم
ّلي وسإلم أص ُقْمُت من ُي أف ورائه، من فأدارنأي بيميني، وأخذنأي يساره، عن الليل. 

ّليت يمينه، عن فأقامني يمينه». وفي عن رواية: «فجعلني معه». وفي فص
ِدي. «وفيه أو رواية: بيدي ورائي». وفي من برأسإي أخرى: «وأخذ أدللة أعُض

وسإلم عليه الله صلى قوله واحد. ويؤيده الجمعة غير في الجماعة أقل أّن على
ماجه.  ابن فوقهما». رواه فما جماعة «الثنان

أتّم (و)ِ يقوم ْؤ ُد)ِ على الُم ِئ ْلفُه)ِ أي الواحد (الّزا أخ أما المام خلف ( الجماعة روى ِل
ّ ِلك عن ماجه ابن إل أنأس، بِن أما أحة، بن الله عبد أبي بن إسإحاق عن أأ ْل عن أطأ

أكة جدته مالك: «أّن بن أنأس ْي أل لطعام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعت ُم
ّلي قال: قوموا ثم منه، فأكل صنعته، أص ُل حصير إلى أنأس: فقمت لكم. قال ف

ّد قد لنا أو ِبس، ما طأول من اسْإ ُته ُل ٍء، فنضح عليه الله صلى الله أرسإول فقام بما
ْفُت وسإلم أصف ركعتين. واليتيم لنا ورائنا. فصلى من والعجوز وراءه، واليتيم أنأا أف

أرة ْي أم ْعد بن هو: ُض ّي أسإ أير ولبيه له وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى الِحْم
أبة». ُصْح

أما الثنين، بين المام يوسإف: يقوم أبي وعن مسعود: ابن عن مسلم روى ِل
ّلى «أنأه أمة أص أق ْل أع أود ِب ألسْإ دليل والخبر الباحة، دليل بينهما». قلنا: الثر فقام ، وا

يساره عن فقمُت وسإلم عليه الله صلى النبّي جابر: «قام لقول الفضلية،
أرنأي بيدي، فأخذ أدا ّبار جاء ثم يمينه، عن أقامني حتى فأ عن فقام أصْخر، بن أج
ًا، بأيدينا فأخذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل يسار أقامنا حتى فدفعنا جميع

ًا، أصّح ولو مسلم. هذا، آخر في طأويل حديث من مختصر خلفه»، ما مرفوع
أي ِو عذر على أو الجواز، بيان على فمحمول يوسإف، وأبي مسعود ابن عن ُر

المكان.  كضيق

أيُصّف أو أل)ِ على ( أجا ُثّم مراتبهم قدر الّر أن ( أيا ْب أثى)ِ وفي ُثّم الّص ْن نأسخة الُخ
أثى أنا أخ أثى جمع أوله بفتح ال ْن أبالى: جمع بالضم، ُخ أح ُثّم كال ْبلى. ( أء)ِ لما ُح أسا ّن ال

عليه الله صلى الله رسإول قال: قال مسعود بن الله عبد عن مسلم روى
ِني وسإلم ِل أي أل أهى، الحلم أولو منكم « ّن أنأهم، الذين ثم وال ُلو ُهم». الذين ثم أي ُلونأ أي
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ًا». والحلم رواية وفي ُلم جمع «ثلث ّنى يراه وهو: ما ُح أك عن هنا به النائم: 
أهى لنأه البلوغَ، ّن أية النون: جمع بضم سإببه. وال ْه به العقل. سُإّمي وهو بضمها، ُنأ

أعري: مالك أبي ارتكابها. ولقول عن صاحبه ويعقل المناهي، عن ينهى لنأه الْش
ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي «إن أنأه، الرجال فأقام ص ُلو ْبيان وأقام أي خلف الّص
أساء وأقام ذلك، ّن أبة أبي ابن ذلك». رواه خلف ال ْي «مصنفه». «وفي في أش

ِرث مسند أحا أسإامة»: «أّن أبي بن ال ّفهم كان وسإلم عليه الله صلى النبّي ُأ أيُص
ّدام الرجال فيجعل الصلة، في أمان، ُق ْل ِغ أمان ال ْل ِغ خلف والنساء أخلفهم، وال

أمان». ْل ِغ ال
ُأنأثى (فإْن ْتُه)ِ  أذ العجوز، لتدخل الماضي، في أو الحال مشتهاة: في عاقلة أحا

على أحدهما كان بأن ببعضها، أو بكلها زوجته، أو له، قريبة أو كانأت، منه أجنبية
ّكان ّد ًا وحاذى الرض، على والخر ال ٍة (في منها عضو ٍة)ِ ذات أصل أق أل ْط ركوع ُم

ٍة اليماء بدلهما: وهو أو وسإجود، أك أر أت أمًة (ُمْش ِري ًء أتْح أدْت وأدا أس ُتُه)ِ. أف أ أصل
ِرك أّن اعلم ْد على تحريمته باٍن ـ المام مع جميعها بالصلة أتى الذي وهو ـ الُم

الصلة آخر من فاته الذي وهو ـ أدائه. واللحق على وأداؤه المام، تحريمة
ْبِق أو نأوم بسبب أدث أسإ فيما وأداءه حقيقة، المام تحريمة على تحريمته باٍن ـ أح
ًا، أدائه على يقضي بالتحريمة. الصلة أول في متابعته التزم لنأه تقدير

في اجتهاده بتبدل صلته وتبطل فيه، بسهو يسجد ول يقضيه، فيما يقرأ ل ولهذا
على تحريمته باٍن ـ الصلة أول المام فاته الذي وهو ـ القبلة. والمسبوق

ًا وليس تحريمته، يقرأ ولهذا فيه، منفرد هو بل أدائه، على يقضيه ما أداء بانأي
القبلة. في اجتهاده بتبدل صلته تبطل ول للسهو، ويسجد فيه،
أقا ما يقضيان قاما وامرأة «المحيط»: رجٌل وفي ِب تفسد لم فتحاذيا به، سُإ

ِركا لم لنأهما صلته، أت منفرد. يقضي فيما المسبوق لّن واحدة، صلة في أيْش
أما الصلة، أول أدركا وإْن أنأا أقا ما يقضيان قاما ثم أحدثا، أو و ِب فتحاذيا به، سُإ

ّلي بمنزلة لحقان. واللحق لنأهما صلته، فسدت أص المام. خلف الُم
ّدم لتركه المرأة، صلة دون بالمحاذاة الرجل صلة تفسد وإنأما أتق أر الذي ال به ُأِم
أناه فيما أي ْو ُهّن حيث من وهو: «أّخُروهّن مسعود ابن عن أر أر الله». لنأه أأّخ

أما بها المخاطأب ِل وراء واليتيم هو ُصّف أنأه من السابق أنأس حديث في دونأها. و
ما مفسدة، المحاذاة أّن ورائهما. ولول من والعجوز وسإلم عليه الله صلى النبي

أرت السإتحسان، وجه مكروه. وهذا الصف خلف النأفراد لّن عنهما، العجوز تأّخ
ٍذ الفضل، لبيان انأفرادها أّن الظاهر إذ ظاهر بحث وفيه ًا يكون ل وحينئ مكروه
فتأمل. حقها في
ْفُسد فلم والشافعّي مالك عند وأّما ًا، صلته أت ًا القياس وهو أيض بصلتها، اعتبار
بهما قائمة وهي ـ الفساد علة كانأت بهما. ولو تقوم المحاذاة لن تفسد ل حيث

ًا ـ الفساد وهو ـ الحكم لكان ـ يقتضي العلة، في السإتواء إذ حقهما، في ثابت
ألّما في السإتواء ْفُسد لم المعلول. و لصلته. بمفسدة ليست أنأها أدّل صلتها، أت

أصّرح المرد محاذاة وأّما ّذ. ول أمْن إل إفسادها بعدم الكل أف أمّسك أش أت في له ُم
أما الرواية، أد بأن لتصريحهم الدراية في ول به، أصّرُحوا ِل غير المرأة في الفسا
الصبّي.  في هذا المقام. وليس فرض لترك هو بل شهوة، بعروض معلول



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

أوى (إْن أها)ِ إذا أنأ أت أم أما أتّمْت إ ْئ من له بد فل جهتها، من الفساد يلزمه لنأه محاذية، ا
أمه ألّما القتداء نأية من له بد ل التزامه. كالمقتدي ِز إمامه. جهة من الفساد أل

ّ ُتها)ِ وإن (وإل أصل ْفِسد ل إمامتها، المام ينو لم أف ْفسد بل صلته، ُت لنأها صلتها، ُت
قراءة. بل صلتها فتبقى لها، قراءة المام قراءة تكن فلم اقتداؤها، يصح لم

أفر يشترط ولم ًا. إمامتها نأية ُز ألق ْط ُم

أرُط أت ُيْش أذاة: أْن في و أحا أجة. وأدنأى ول حائل، بينهما يكون ل الُم في الحائل ُفْر
أرة الطول: مثل ْؤِخ ُعود، أحوال أدنأى لنأه مقدمته، أو الّرحل ُم ُق أنأا الصلة: ال ّدْر فق

ألظ ذراع قدر وهو به، الحائل ِغ أبع. وأدنأى ب أجة: ما ُأْص ُفْر شخص. فيه يقوم ال
ّلوا «النوازل»: قوم وفي ّلة ظهر على أص ّدامهم المسجد، في ُظ وتحتهم وق

ّلل لنأه صلتهم، تجزيهم النساء: ل أخ فمنع النساء، صف المام وبين بينهم أت
وبين بينهم ليس لنأه أجزأهم، نأساء تحتهم من بحذائهم كان اقتداءهم. وإن

كما المحاذة، تتحقق فل ـ المكان ارتفاع وهو ـ حائل وبينهن وبينهم نأساء، المام
أرُط حائط. وفي بينهما كان لو أت ُيْش واحدة. ول جهتهما تكون أْن «الغاية»: و

ّوُر أص أت ّ جهتهما اختلف ُي حولها. أو داخلها، أي الكعبة أو مظلمة، ليلة في إل
أرُط أت ُيْش كامل. ركن في المحاذاة تكون أْن و

ُهّن وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: لقوله صاحب قول وأّما حيث من «أّخُرو
ُهّن أر ُعه. وأغرب معروٍف الله». فغيُر أّخ ْف وهذا المشاهير، من جعله أنأه منه أر
الجماهير.  عليه ما خلف

ّنه رفعه، يصح ل والحاصل: أنأه ِنأّي: وقفه. رواه مسعود ابن عن ثبت لك أبرا ّط ال
ّي، عن الّرّزاق، عبد عن إبراهيم، بن إسإحاق حدثنا ِر ْو ّث أمشِْ، عن ال ْع عن ال

أمر، أبي عن إبراهيم، ْع ُعود ابن عن أم بني في والنساء الرجال قال: «كان أمْس
ّلون إسإرائيل أص ًا، ُي أبُس الخليل لها كان إذا المرأة وكانأت جميع ْل ْيِن، أت أب أل أقا ال

أوُل ّطا أقى لخليلها، بهما أت ْل يقول: مسعود ابن الحيض. وكان عليهن الله فأ
ُهّن ُهّن كما أأّخُرو أر أبان لبراهيم: ما الله. قلنا أّخ أل أقا ًا ؟ ال أقاب ْب ُق خشب». من قال: 
أبري، هذا: هو إبراهيم بن وإسإحاق أو أمر: عبد وأبو ال ْع أرة بن الله أم أب الزدي. أسإْخ

كونأه مع صحيح. والحديث حديث العيد: إنأه دقيق بن الدين تقي قال وقد
ًا ألة ل موقوف ّ فيه له أدل ُهّن السإتحباب، على إل كتأّخر الرجال عن فأّخُرو

أق الطأفال ْف للوجوب المر أّن تسليم المرفوعة. وعلى الحاديث في ثبت ما أو
ألة فل المرفوع، حكم في أنأه على بناء أ المحاذاة. حال الصلة إبطال على فيه أدل

.

الصلة)ِ في الحدُث سإبقه (فيمن فصٌل
أل أص أقُه (ُم أب أدُث)ِ أي أسإ أح أماوي الحدث ويسمى اختياره بدون منه حصل ال الّس

أأ)ِ بل أوّض أت أتّم)ِ تلك توقف ( ًا. الصلة (وأ ثانأي
ُغْسل، دون للوضوء، بالحدث: الموجب المراد أّن إلى إشارة وفيه يصح ل إذ ال
ْو كما فيه البناء أل أد سإيأتي. (و ْع ِد)ِ أي أب ّه أش ّت مالك الصلة. وقال من خروجه قبل ال

اللزم الصلة من والنأحراف ينافيها، الحدث لّن الصلة والشافعي: يستأنأف
ًا القبلة عن ـ الوضوء إلى الذهاب من ُدها. فصار غالب ْفِس العمد.  كالحدث ُي
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أكة، أبي ابن عن ماجه، ابن روى ولنا: ما ْي أل الله رسإول قالت: قال عائشة عن ُم
ألس أو قيء أصابه «من وسإلم عليه الله صلى ْذي أو أق ثم وليتوضأ فلينصرف أم
ْبِن أي أبة: نأحوه، أبي ابن يتكلم». وروى ل ذلك في وهو صلته على ل ْي ًا أش موقوف
ّديق، الصحابة: منهم من جماعة على أضى، والفاروق، الّص أت مسعود، وابن والُمْر

أي وغيرهم أشاء بسبب شيء عنهم. والقلس: خروج الله أرِض ألة. أو ُج ْع أسإ
ِنّي: يروونأه قيل: قال فإن ْط ُق أر ّدا أكة أبي ابن عن ال ْي أل عليه الله صلى النبّي عن ُم

أب وهو مرسإلً، وسإلم ُأِجي أسإل بأن الصحيح.  كما الجمهور، وعند عندنأا، حجٌة الُمْر
أماوي الحدث الصول. وقياس من موضعه في تقرر ِدي الحدث على الّس أعْم ل ال
أوى، فيه الول لن يصح، ْل أل أب ِع ًا، به المكلف فُج الثانأي. بخلف معذور
أقه من بناء جواز وأّما أب ْدر القعود أو التشهد بعد الحدث أسإ أبي فعند التشهد، أق

ّلي خروج حنيفة. ووجهه: أّن أص العارض هذا فحصول عنده، فرض بصنعه الُم
أر فبالقعود عندهما الصلة. وأما وسإط في كحصوله الحالة هذه (في ْد التشهد أق
ٍذ العارض هذا فحصول صلته)ِ، أتّمت السلم. بعد كحصوله حينئ

أناُف ْئ ِت أضُل)ِ لن (والسْإ ْف ًا فيه أأ أحّرز أهة عن أت ْب مالك قال كما واجب ل الخلف، ُش
أنافي لوجود القياس، وهو والشافعّي، الطهارة. ووجود وهو الصلة، لشرط الُم
ُده محال، الشرط بدون المشروط أعُض أي فسا «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله و

ْد فليتوضأ، فلينصرف الصلة، في أحدكم ِع ُي ْل ِذي داود أبو صلته». رواه و ّتْرِم وال
ّنسائي. وقوله: «إذا أعف وال ْغِسْل صلته في أحدكم أر أي ْل ّدم، عنه أف ْد ثم ال ِع ُي ل

أءه، ِبْل ُوُضو ْق أت أيْس ْل ِنأّي صلته». رواه و أرا أب أط وغيره.  ال

أب: بأّن ُأِجي ًا. وروى منهما كل سإند في و ْعف أشام عن ماجه، وابن داود أبو أض بن ِه
أوة، أي عائشة عن أبيه، عن ُعْر الله صلى الله رسإول قالت: قال عنها الله أرِض

ّلى «إذا وسإلم عليه ْليأخذ فأحدث أحدكم ص لينصرف». وروى ثم بأنأفه ف
ِنّي ْط ُق أر ّدا ًا ال أزة، بن عاصم عن أيض قال: وجهه الله كّرم علّي عن والحارث، أحْم

ًا، بطنه في فوجد القوم الرجل أّم «إذا ًا، أو ورم أعاف أء، أو ُر على ثوبه فليضع أقا
ْأُخذ أنأفه، أي ْل ً بيده و ّدْمُه». الحديث القوم من أرُجل أق ُي ْل ّدم ضعيف أف ًا. وتق أن أيض

ّذاب، الحارث ِني شيء. وروى بعض فيه وعاصم أك ْط ُق أر ّدا ًا ال ُع أيض أض ًا: و مرفوع
ًا. ضعيف فقط. وهو النأصراف حين النأف على اليد أيض

وسإلم عليه الله صلى النبّي عن شيء الباب هذا في يصح لم والحاصل: أنأه
ّلى قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: أنأه صاحب قول وأما أحدكم ص
أف، أو فقاء أع أضع أر أي ْل ّدْم فمه، على يده ف أق ُي ْل ْق لم أمْن و أب بشيء». فقوله: ُيْس
ْق لم «من أب أصحابنا: أن ذكر الحديث. لكن كتب في معروف بشيء» غير ُيْس

ْولى ّدم أن للمام ال أق ًا، ُي ِرك ْد أبو القاضي صلته. وذكر إتمام على أقدر لنأه ُم
ّباس «البسيط»: أن في الغزالي وعن «النهاية»، في الحرمين إمام عن الع

أف أو قاء حديث: «من أع أذى أو أر ْبِن وليتوضأ، فلينصرف صلته، في أْم أي ْل على و
ْهٌم الصحاح. وهو كتب يتكلم». في لم ما صلته ل أنأهما وعذرهما منهما، أو

المستعان.  الشأن. والله هذا أهل من ليسا لنأهما لهما، بالحديث معرفة
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ِلماُم)ِ أي ٍذ (وا أما حينئ ِل ِلُف)ِ  أتْخ أيْس أوى ( ْهل عن الشيخان أر أبا سإعد: «أن بن أسإ
أي بكر ّلى عنه الله أرِض في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لغيبة بالناس ص

في وسإلم عليه الله صلى النبي رجع ثم النأصار، من الطائفتين بين إصلحه
أم الصلة، أثناء ّد أتق أر أف أأّخ أت أتّموا بكر، أبو و ْئ وسإلم عليه الله صلى الله برسإول وا
للسإتخلف دليل أنأه أراد نأظر. ولعله وفيه الشارح، ذكره الصلة». كذا بقية في
ًا هذا كان وإْن الجملة، في أما وسإلم عليه الله صلى به مختّص تقدم. وروى ِل

أهِقي ْي أب أي الخطاب بن عمر وغيره: «أّن ال أنه ألّما عنه الله أرِض أع وهو لؤلؤة أبو أطأ
أي عوف ابن الرحمن عبد اسإتخلف الصلة في علّي «واسإتخلف عنه»، الله أرِض

أي أف». وأجمع حين عنه الله أرِض أع السإتخلف. صحة على الصحابة أر

الصلة)ِ في شيء نأابه إذا السإتخلف (كيفية
ّينه ما اسإتخلفه وكيفية أيُجّر أب أر بقوله: ( أخ ِه)ِ، إلى آ ِنأ أكا ًا ويتأخر أم ِدب ْو أد ًا ُمْح واضع

ِهم أنأفه في يده أف، قد أنأه ُيو أع ِطع أر أق ْن أي يوجب ما عنه ويرتفع الظنون، عنه ِل
ِلُف البناء. ول من المانأع الحياء أتْخ صلتهم. وفي بطلت تكلم فلو بالكلم، أيْس

أراج ْع أراية»: اتفقت «ِم ّد ًا يصير ل الخليفة أّن على الروايات ال ِو لم ما إمام ْن أي
المامة. 

ُثّم ُأ ( أوّض أت ِتّم أي ُي أة و ً أمكن إن توضأ أثّمة)ِ حيث الّصل ُد)ِ إلى (أو للمشي تقليل ُعو أي
ِد)ِ كما مكان في مؤداة الصلة لتصير صلته مكان ِر أف ْن المنفرد أّن واحد. (كالُم
ِتّم الحدث سإبقه الذي ُد أو ُوُضوئه مكان في الصلة ُي ُعو الصلة، مكان إلى أي

أكْرِخّي، قال وبه أحمد، والعود «نأوادر أفضل. وفي الوضوء حيث وقيل: الداء ال
أعة»: أّن ابن أما ُد، العود أسإ ْفِس الذي المام يتخير وإنأما حاجة، بل أمْشٌي لنأه ُي

ِتّم أن بين الحدث سإبقه أغَ يعود. (إْن أو توضأ حيث ُي أر أماُمُه)ِ وهو أف الخليفة إ
ْفُرغَ لم وإْن (وإل)ِّ أي أتّم إمامه أي أد)ِ وأ أعا أذا خلف ( أك ِدي)ِ إن خليفته. (و أت ْق أغَ الُم أر أف

ِتّم إمامه، ْفُرغَ لم وإْن يعود، أو توضأ، حيث ُي يعود. أْن فعليه إمامه، أي
ّلى ولو أدت. لن موضعه، في والمقتدي الول المام من كٌل ص أس القتداء أف

المقتدي، انأفراد يجوز فيه. ول اقتداؤه يصح ل موضع في بنى وقد عليه، واجب
ٌد القتداء موضع في النأفراد لن ْفِس للصلة. ُم

أحاوي»: يشتغل «شرح وفي ّط ً ال حالة في ـ به المام سإبقه ما بقضاء أول
ْقِضي ثم قراءة، بغير ـ بالوضوء اشتغاله جاز، المام تابع صلته. ولو آخر أي
عندنأا، واجب الصلة أفعال ترتيب لن تسليمه، بعد المام مع فاته ما ويقضي
ًا بشرط وليس أر خلف أف أك بما يبدأ المسبوق والشافعّي. ولنا: أّن ومالك لُز أر ْد أأ

ًا كان ولو الول، هو فاته الذي لن الترتيب، ترك وفيه فاته، ما ويؤخر ْكن أما ُر أل
الجماعة.  لعذر تركه له جاز

ْو أل أو ّلي ُجّن ( أص أي أو الُم ْغِم ِه ُأ ْي أل أم)ِ بأن أو أع أل أت ًا نأام اْح الوضوء، ينقض ل نأوم
أم، أل أت أر، أو فاْح ّك أف أنى بشهوة أمّس أو أت ًا (أو أفأْم أه)ِ عمد أق ْه ًا أو كان أق ْو سإهو (أ

أث أد ًا)ِ في أأْح ِه قبل الصلة أثناء أعْمد ِد ُعو ْو التشهد قدر ُق أبُه (أ أصا ْوٌل أأ ِثيٌر)ِ أي أب أك
أل ُشّج (أو الصلة من مانأع أسا ّدُم، أف أث)ِ بأن أنأه أظّن أو ال أد من شيء خرج أأْح
أف أنأه فظن أنأفه، أع أج أر أر أخ أف أن ( ِد ِم أمْسِج أز أأو ال أو أف أجا ُفو أجُه)ِ أي الّص ِر خارج أخا
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ّدامه تقدم غيرها. ولو أو الصحراء، في كان سإواء المسجد، ْترة، فاتخذ ُق فإْن سُإ
ًا، كان وإن خلفه، الصفوف فمقدار سإترة، يكن لم من سإجوده فموضع منفرد
ْهُره ظهر ثم جانأب، كل أدْت ُطأ أس أف ُتُه)ِ . ( أ أصل

ْو أل ْو المسجد أيْخُرْج)ِ من ألْم (و ِوْز)ِ الصفوف ألْم (أ أجا أنى.)ِ وعن ُي أب محمد: ل (
ِني. ْب أي
أد ْع أب ِد)ِ أي (و ّه أش ّت أل)ِ المام (إن التشهد قدر قعوده بعد ال أها)ِ كحدٍث (ما أعِم ِفي أنا ُي
ّي، حدث بعد كان وإن عمد، أل وإْن وكقهقهة سإماو أط أتّمْت)ِ صلة وضوؤه، بها أب )
ُد المام ْفُس أت ُة (و أ ُبوِق)ِ. أصل أمْس ال

ألنأه المام، صلة تمام أّما أر ف ّذ أع لم لنأه عليه، إعادة القاطأع. ول لوجود البناء أت
أق ْب الصلة. أركان من شيء عليه أي
ُبوق، صلة فساد وأّما أمْس ْفُسد، حنيفة. وقال: ل أبي فعند ال لم المام صلة لن أت

لقته الذي للجزء مفسدة القهقهة عليها. وله: أّن مبنية المقتدي وصلة تفسد،
ُد المام، صلة من ْفِس ُت أله أف ْث ّ المأموم، صلة من ِم إلى يحتاج ل المام أّن إل

بناء من يمنعه الجزء ذلك الفرائض. وفساد لبقاء إليه، يحتاج والمسبوق البناء،
أناف. بخلف فيلزمه فاسإد، الفاسإد على المبني لن عليه، أبِقي ما السلم السإتئ

ّلل لنأه أح فإذا ـ الطهارة وهو ـ الصلة شرط به يفوت ل ولهذا مفسد، ل ُم
ْده، لم جزأ صادف ْفِس في يقطعه ولكنه المسبوق، حكم في ذلك يؤثر فلم ُي
أوانأه. 

أق لو أنأه اعلم ثم أب أي أسإ ّل أص أدٌث الُم أوّضأ السلم، قبل التشهد قراءة بعد أح أم، أت ّل أسإ و
أده، المشروع. وإْن الوجه على منها ليخرج به فيأتي واجب السلم لن أعّم ما أو أت

إعادتها. فيجب نأاقصة، عندنأا صلته جازت التشهد، بعد ونأحوه كلم من ينافيها
ْقُصها أّما ًا فلتركه إعادتها، ووجوب أنأ جوازها وحده. وأّما اسإتدراكه يمكن ل واجب

أنا ما بفرائضها. والصل فلتيانأه ّدْم قضى «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله من ق
خلفه كان ومن صلته، تّمت فقد يتكلم، أن قبل فأحدث وقعد، الصلة المام
أتّم ممن ِذي. داود أبو الصلة». رواه أأ ّتْرِم وال
أية» لبي في وما ْل ْيم «الِح أع عليه الله صلى الله رسإول عباس: «أن ابن عن ُنأ

أغَ إذا كان وسإلم أر ّهد، من أف أش ّت أث وقال: من بوجهه علينا أقبل ال أد ًا أْح أدث بعدما أح
ُغَ ْفُر أبة» عن أبي ابن «مصنف في صلته». وما أتّمْت فقد التشهد، من أي ْي علّي أش
أي صلته. أتّمْت فقد أحدث ثم الرابعة، في المام جلس قال: «إذا عنه الله أرِض
ُقْم أي ْل ِزيد حيث أف رسإول عطاء: «كان التشهد». عن رواية: «قدر في شاء». و

أد إذا وسإلم عليه الله صلى الله أع ّناس على أقبل التشهد، قدر صلته آخر في أق ال
ِقّي. التسليم». رواه ينزل أْن قبل بوجهه. وذلك أه ْي أب ال

أد)ِ بصيغة (وإْن أنا)ِ أي المجهول ُوِج ُه أيُة التشهد بعد ( ْؤ ِم (ُر أيّم أت أء)ِ مع الُم أما ال
ُه)ِ وهو اسإتعماله على قدرته ُو أنأْح أبة الفروع باقي (و ّق أل ّية.  باثني الُم ِر أعْش

أنأْزع  ـ2المسح.  مدة انأقضاء  ـ1وهي:  ْيِن و ّف وسإقوط  ـ3قليل.  بعمل الخ
ّلم  ـ4ُبْرء.  عن الجبيرة أع أت أر ُأّمّي و ْد أر بأْن القراءة، فرض أق ّك أذ أو نأسيان، بعد أت
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أظ ِف  ـ5كثير.  عمل الصورتين هاتين خلف على التعلم لن السماع، بمجرد أح
ٍر ووجود ُتُر ما عا ّية.  ولو عورته، أيْس ِر ٍم وقدرة  ـ6أعا والسجود. الركوع على ُمو

أل وتذكر  ـ7 أعة، الوقت وفي إمامه على أو عليه، فائتة مص كّل ويكون أسإ
أو  ـ10الفجر.  في الشمس وطألوع  ـ9 ُأّمّي، واسإتخلف  ـ8ترتيب.  صاحب
أعني ـ المعذور وقت وخروج  ـ11الجمعة.  في العصر وقت دخول

بمعناها. ومن المستحاضة
أدْت)ِ الصلة أس أف أور هذه في ( نأجس ثوب في يصلي بأن معناها، في وما الّص

أد به يغسله ما فيجد ْن ِبي (ِع أ
أة أ أف ِني ِة أح ّي أفْرِض ِه)ِ أي الُخُروِج ل ِع ْن ْنِع ِبُص ّلي ُص أص الُم

كالحج بالصنع إل منها يخرج فل وتحليل، تحريم ذات الصلة يوجد. لن ولم عنده
أما)ِ لعدم (ل ُه أد ْن ّية ِع ابن لحديث الظهر وهو عندهما، بالصنع الخروج أفْرِض

أسإلفناه، ما صلتك». ولطألق أتّمْت فقد هذا، فعلت أو هذا، قلت مسعود: «إذا
ْفُسد لم إذا لنأها ولدللته ِه، مع أت ِد أعّم ْولى أت ْفُسد ل أْن فأ عدمه. عند أت

أكْرِخّي: ل وقال ليس المصلي بفعل الصلة من الخروج أّن أصحابنا بين خلف ال
أدِعي سإعيد أبو أخذه وإنأما حنيفة، أبي عن فيه أنأّص ول بفرض، أبْر قوله من ال
ْفُسد ل الصلة فقال: إّن المسائل، هذه في الصلة بفساد ّ أت ولم فرض، بترك إل

ّ الصور هذه في يبق أكْرِخّي: هذا بالصنع. قال الخروج إل كان لو لنأه غلط ال
ًا، أتّص فرض ألّما ـ السلم وهو ـ قربة هو بما لْخ أتّص، لم و أنا أيْخ ِلْم ليس أنأه أع

ّيُر ما لن المسائل، هذه في الصلة ببطلن حنيفة أبو قال بفرض. وقال: إنأما أغ ُي
ّيُرها أثنائها في الصلة أغ بالمقيم، المسافر واقتداء القامة كنية آخرها، في ُي

أي وقد كيف ِق ً آخرها وهو وهو: السلم، واجب عليه أب فيها.  داخل

أما فصٌل ُد ِفي ْفِس أة ُي ُه وما الّصل أر ْك أها ُي ِفي
أها ُد ْفِس ُي أُم)ِ أي ( أكل ًا)ِ أي الناس كلم من كلمة كان ولو ال ألق ْط ًا (ُم أو كان، أعْمد

ْهلً، ًأ، أو أج ًا، أو خط ًا أو نأسيانأ ًا. يسير ْهو ًا أو الكلم، كان أسإ ًا. نأائم كان كثير
ّلي، أص ًا. وصورة أو الُم ًأ: بأن الكلم يقظانأ فجرى التسبيح، أو القراءة قصد خط

ًا: بأن الناس. والكلم كلم لسانأه على ًا الناس كلم قصد نأسيانأ في أنأه نأاسإي
ُدها مالك: ل الصلة. وقال ْفِس ًا، الكلم ُي ًا الكلم ول نأاسإي إذا الصلة لصلح أعْمد

ّبْه لم أن أت ّ إمامه أي ُدها الشافعّي: ل به. وقال إل ْفِس ّناسِإي كلم ُي ِطىء ال ّ والُمْخ ِإل
أرُف إذا ْع ُي ّطوُل طأال. و ُعْرف. وكذا ال أره بتحريمه الجاهل بال ْك صلى لقوله والُم

أضع الله «إّن وسإلم عليه الله ِتي عن أو ُهوا وما والنسيان، الخطأ، ُأّم ِر ْك ُت اسْإ
ّبان)ِ، (وابن ماجه، ابن عليه». رواه شرطأهما. على والحاكم. وقال: صحيح ِح

ًا يوجدان هما إذ الحكم وضع والمراد ْلف حّس ِه في والُخ ِر أب محال. والحكم أخ
أبى: وهو وحكم الفساد، الدنأيا: وهو نأوعان: حكم ْق ُع أسّمى ال الحكم الثم. وُم

فيتناولهما.  يشملهما،

أية حديث من مسلم رواه ولنا: ما ِو أعا أكم بن ُم أح ألِمّي ال ّلي أنأا قال: «بينما الّس أص ُأ

أطس إذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع له: فقلت القوم، من رجل أع
أحُمك أمانأي أيْر أر أف أل بأبصارهم، القوم الله.  ْك ُث أوا تنظرون شأنأكم ما أّماه، فقلت: 

ألّما على بأيديهم يضربون فجعلوا إلّي؟ أف ِذهم.  أخا ْف ُتهم أ ْي أأ أكّت، أر أسإ ِني.  أنأ ُتو أصّم ُي
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ألّما ّلى أف ًا رأيت ما وأّمي هو دعانأي. فبأبي وسإلم عليه الله صلى النبّي ص أم ّل أع ُم
ًا أحسن بعده ول قبله أبني ما منه. فوالله تعليم أر ِني، ول أض أم أت قال: «إن ثم أش
ُلح ل الصلة هذه هو رواية: إنأما وفي هي إنأما الناس، كلم من شيء فيها أيْص

ِنأّي لفظ القرآن». وفي وقراءة والتكبير، التسبيح، أبرا «معجمه»: «إّن في الط
ُلح ل الناس». وما كلم من شيء فيها أيِحّل ل صلتنا صلة في أيِحّل ول أيْص

ُده فمباشرته ْعُض أي ُقُض «الكلم وسإلم عليه الله صلى قوله تفسدها. و ْن الصلة، أي
ِنّي. الوضوء». رواه ينقض ول ْط ُق أر ّدا ال

ًا الكلم ومطلوبكم أعْمد، معاوية من الواقع قيل: الكلم فإن يفسد مطلق
أب: بأن الصلة ُأِجي «إّن وسإلم عليه الله صلى قوله وهو اللفظ، لعموم العبرة . 

ُلُح ل الصلة هذه الكلم وهو ـ سإببه لخصوص الناس». ل كلم من شيء فيها أيْص
أدّل الذي لن ـ العمد أت ْين ذي السبب. وحديث ل اللفظ هو الحكم على به ُيْس أد أي ال

أ بما منسوخ ْينا. أل أو ًا. وأّما كثير كلم فيه وقع اليدين ذي حديث أّن ترى أر عمد
أراد فل مراد، الثم رفع أّن على وضع». فالجماع تعالى الله حديث: «(ن غيره ُي

ّ ِزم وإل أس، «المحيط»: «لو تعميمه. وفي أل أط أأ أو أع أجّش أي ـ كلم منه فحصل أت
ًا ّذر تفسد ل ـ لغوي أف، وسإلم عليه الله صلى قوله عنه. وأّما الحتراز لتع ُأ ألم «

ْدنأي ِع أبهم ل أْن أت ّذ أع لها. عموم ل حال فيهم؟» فواقعة وأنأا ُت

ِرُضها فل الصلة في الكلم تحريم قبل كونأها فيجوز أعا عليه الله صلى قوله ُي
ُأِمْرنأا صلتنا «إّن وسإلم أنا بالسكوت، هذه» الحديث. وقوله: «ف ِهي ُنأ عن و

جملة إذ بحث علمائنا. وفيه بعض ذكره الحاديث. كذا من الكلم». ونأحوه
أن تعالى: {وما وهو: قوله معناه على ومبناه سإبحانأه الله كلم مضمون كلمه أكا

ّلُه أبهم ال ّذ أع ُي أت ِل ْنأ أأ ِهم} فهذا و ْبق ومناجاته دعاؤه ِفي والواردات القرآنأية، اليات ِطأ
أف جاء الفرقانأية. وقد الجنبية. الكلمات من فليست القرآن، في ُأ

أُم)ِ أي (و)ِ يفسدها ًا مفسد، إنأسان على السلم إذ للصلة (الّسل أو كان أعْمد
ًأ، أصة»: لو وقاضيخان. وفي «المحيط»، في عليه نأص خط السلم أراد «الُخل
أه فقال: السلم، إنأسان على ّب أن أت ًا)ِ قيد فسدت وسإكت أف أعْمد لن به صلته. (

ًا السلم ْهو ْفِسد، غير أسإ ْكر السلم أّن وذلك ُم أر خطاب، على مشتمل ِذ ِب ُت ْع فا
ِد حالة في أعْم ًا بكونأه ال بكونأه العمد حالة غير وفي الصلة، فأفسد للناس، خطاب

ًا، ْكر أل ِذ ِع ًا. وتوضيحه: أن أفُج ْفو ُد إذ الصلة، أذكار من السلم أع ّه أش أت ّلُم الُم أس ُي
أسإمائه من وهو الصالحين، الله عباد وعلى وسإلم عليه الله صلى النبّي على

أذ وإنأما تعالى، أخ أم أأ فيه الخطاب معنى يتحقق وإنأما الخطاب، بكاف الكلم حك
ًا فاعتبرنأاه القصد، عند ْكر ًا النسيان، عند ِذ ً التعمد عند وكلم أمل بالشبهين. أع

ْفِسد، فغير تامة الصلة أّن ظن على كان وقيل: إْن ًا كان وإْن ُم للصلة نأاسإي
ْفِسد. أفُم

ّده)ِ أي أر أو ًا بلسانأه السلم رد ( ًا، أو كان، عمد قال: سإواء ـ السلم رد لّن سإهو
أطاب، كلم هو بل الذكار، من ليس ـ عليك السلم أو السلم، عليك والكلم وِخ

ٌد ْفِس ًا ُم ًا.  أو كان أعْمد ْهو أسإ

ّية»: ولو وفي أر ِهي أظ أل، على إنأسان سإلم «ال أص برأسإه السلم رد إلى فأشار ُم
ّلي من إنأسان طألب صلته. ولو تفسد ل بأصبعه أو بيده)ِ، (أو أص ًا، الُم أأ شيئ أم ْو أأ ف
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ُد ل بـ:نأعم، أو بـ:ل بيده أو برأسإه، ْفُس ِة في ذلك صلته. ومثل أت أص «ُخل
أتاوى»، أف ْنز» عن «شرح في وكذا ال أك أمع» رد صاحب «الغاية». وذكر ال أمْج «ال

أصة»: أن الصلة. وفي مفسدات في باليد السلم أو بالرأس الرد في «الُخل
ْفُسد اليد ّد الرحمن»: أّن «مواهب صلته. وفي أت في مكروه بيده السلم أر

الصلة.
ْفِسدها ُي ِنأيُن (و)ِ  أل ُه (ا أنأْحو ّوه له ِمّما و ْوٌت)ِ كالتأ ْفخ (والتأفيف أص ّن المسموع، وال

ًا كان إذا إل ّوه)ِ، النأين عن نأفسه يملك ل مريض أأ ّت ٍذ أنأينه لن وال أطاس حينئ ُع كال
أشاء حروف. بهما حصل إذا والُج

ُدها ْفِس ُي ُء (و)ِ  أكا ُب ْوٍت (ال أص ّ ِب ِر ِإل ِة)ِ هذا ألْم أر والتي المسألة هذه في قيد الِخ
قبلها.

ألنأين نأحو والحاصل: أن لوجع كان بأن الخرة أمر لغير كان بصوت: إن والبكاء ا
قال: كأنأه فصار والجزع، التأسّإف إظهار فيه لن الصلة، تفسد مصيبة أو

ُنونأي. وإن ْوف كان بأن الخرة لمر كان أعي أخ كالدعاء لنأه تفسد، ل رجاء أو ِل
أطّرف، عن داود أبو والثناء. روى عليه الله صلى النبّي قال: «رأيت أبيه عن ُم

ّلي وسإلم أص عبد البخاري: قال البكاء». وفي من الّرحى كأزيز أزيز صوته وفي ُي
يقرأ: الصفوف آخر في وأنأا عنه الله رضي عمر نأشيج شداد: «سإمعت بن الله

ُكو {إنأما ّثي أأْش ِنأي أب ًا الباكي نأشج ا} ». يقال إلى وُحْز في بالبكاء أغّص إذا نأشيج
أحاب، غير من حلقه ِت ْنأ شديد.  بنفس أي ا

أو)ِ يفسدها ُنٌح)ِ حصل ( أنْح أت ٍر)ِ بأن (إل حروف به ( ْذ ُع ًا كان ِب أطّر لعدم إليه ُمْض
ٍذ. ولو عنه الحتراز إمكان أح حينئ أن أنْح صلته، تفسد ل صوته لتحسين المصلي أت

ِهْر قاله ْه. (و)ِ يفسدها أخوا أد أتْشِميُت أزا ِطأٍس)ِ بأن ( لنأه الله، له: يرحمك قال أعا
ًا. عليه الدال الحديث سإبق ككلمهم. وقد فصار الناس، خطاب في يقع صريح

أو)ِ يفسدها أواُب ( أج ِم)ِ سإواء ( أ أكل ًا كان ال ْو)ِ كان غيره أو خبر أل أو الجواب (
ِر)ِ نأحو ْك ّذ ًا لله، يقول: الحمد أن (بال يسره. بما أخبره لمن جواب

ّوة ول حول أو: ل ًا بالله، إل ق ًا الله، أيُسؤه. أو: سإبحان بما أخبره لمن جواب جواب
أعّجُب بما أخبره لمن أت ّنأا ُي ّنأا لله منه. أو: إ ًا راجعون، إليه وإ أخبره لمن جواب

ّ إله ول أحد، بموت ًا الله إل وفي آخر؟ إله الله مع له: هل قال لمن جواب
ْد لم إْن الله. وأّما رحمه يوسإف أبي خلف المسألة ِر إعلمه به وأراد جوابه، ُي

ْد لم الصلة في أنأه ْفُس بالجماع. أت
أو)ِ يفسدها ْتُح)ِ أي ( أف ّلي فتح (ال أص أل قارىء على الُم ّ غيره أو مص ِه)ِ (إل أماِم ِل

ّناس. وفي ككلم فكان ضرورة، غير من تعليم إمامه غير على الفتح لن ال
ُد إمامه غير على فتح «الُمِحيط»: ولو ْفُس أنى إذا إل ُت التعليم. دون التلوة به أع

أية وفي ْن ّلي»: وإن «ُم أص به يجوز ما مقدار قرأ ما بعد إمامه على فتح الُم
ّول ما بعد أو الصلة، أح ُد، أخرى آية إلى أت ْفُس ُد. ولو ل أنأها والصحيح أت ْفُس أخذ أت

عدمه.  والصحيح صلته، قيل: تفسد المام منه

الصلة أتجوز إمامه على المأموم فتح الصغير»: إذا «الجامع «الصل» و وفي
ًا، إمامه على المأموم فتح إذا خفيفة. ثم وتلوة يسير عمل الفتح لن مطلق
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ِوي ْن أرّخٌص الفتح لن الول، المشايخ: القراءة. والصحيح بعض الفتح. وقال أي ُم
ِهّي المأموم وقراءة فيه، ْن أعّجل ل أن للمقتدي عنها. وينبغي أم وللمام بالفتح، ُي
أئهم ل أن ْلِج آية إلى ينتقل يقرأه، لم وإن يركع، الفرض قدر قرأ إن بل إليه، ُي

أخرى.

ِبل ولو ُطل الصلة، في معه داخل غير فاتح من المام أق ْب جاز الكل. وإنأما صلة أت
ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «إن ابن لقول إمامه على الفتح صلة ص
أس فيها فقرأ ّب ُل ألّما عليه، أف ّليت قال انأصرف أف أبّي: أص قال: قال: نأعم، معنا؟ ُل
اسإتطعمك وجهه: «إذا الله كّرم علّي داود. ولقول أبو منعك؟». رواه فما

ِليم». أي وهو فأطأعمه، المام أمة مستحق أم أمل الفتح. إلى أحوجه حيث لل
ُة (و)ِ يفسدها أراء ِق أحٍف)ِ وقال من (ال أره يوسإف أبو ُمْص ْك ُي قراءة ومحمد: 

ّلي ْفُسد ول المصحف من المص في والنظر عبادة، القراءة صلته. لن أت
ْكره لكن إليها، انأضمت أخرى عبادة المصحف أّن الكتاب. وله أهل فعل لنأه ُي

ًا كان لو هذا فعلى كثير، عمل فيه والنظر أوراقه وتقليب حمله بين موضوع
ْبه ولم يحمله ولم شيء، على يديه ّل أق ّقن لنأها تفسد. أو ل ُي أل إذا كما فصار منه، أت

ّقنها أل حال، بكل فتفسد وغيره المحمول بين التسوية يوجب وهذا معلم، من أت
حمل. غير من مصحف من قرأ إذا القرآن يحفظ من صلة الصحيح. فيجوز وهو

ُد (و)ِ يفسدها ألى (الّسُجو على أعاده يوسإف: إن أبو وقال أيابس، أنأِجٍس)ِ أي أع
وأعادها الولى الركعة من الثانأية السجدة ترك لو كما صلته، تفسد ل طأاهر،

بفسادها. وإنأما الصلة فتفسد الصلة، من جزء السجدة الصلة. ولهما: أّن آخر
بفرض ليس الصلة أفعال في الترتيب لن السجدة، بتأخير الصلة تفسد لم

ًا عندنأا، أفر والشافعّي لمالك خلف ّية»: ولو الله. وفي رحمهم وُز ِر ِهي ّظ سإجد «ال
ًا أي ـ أنأِجٍس مكاِن على تعمد وإن صلته، جازت طأاهر مكان على أعاد ثم ـ سإهو

فسدت.
ُء (و)ِ يفسدها أعا ّد أما (ال أأُل ِب أن ُيْس ّناِس)ِ نأحو: اللهم ِم ِني ال ّوْج اللهم فلنأة، أز

تمت بعده كان وإن التشهد، قدر قعد ما قبل كان إْن دينار. وهذا ألف أأعطني
تفسد. رواية: ل في ومالك الشافعّي منها. وقال به وخرج صلته،

ْكُل (و)ِ يفسدها أل ًا. ول كثير عمل منهما واحد كل والّشْرُب)ِ لن (ا في فرق ُعْرف
ِد بين ذلك أعْم الصلة حالة لن الصوم، في فرق بينهما كان وإن والسهو، ال

أرة ّك أذ أرة غير الصوم وحالة العادة، تخالف هيئة على لنأها ُم ّك أذ هيئة على لنأها ُم
ُثر يطول الصوم زمن ولن العادة، توافق ْك أي الصلة. زمن بخلف النسيان، أف
ًا ابتلع «الُمِحيط»: ولو وفي من)ِ (أقل كان إن صلته تفسد ل أسإنانأه بين شيئ
ِر أصة، قد ُعْسر كثير، بعمل ليس لنأه ِحّم فمه كريق ولصيرورته عنه الحتراز ول
أمة أكل والصوم. ولو لها، الفساد عدم في لنأه صلته، فسدت خارج من سِإْمِس

في كان تفسد. ولو الله: ل رحمهما يوسإف وأبي حنيفة، أبي كثير. وعن عمل
أرة عين فمه ّك ْثر على حلوتها وجد ولو فسدت، حلقه ودخلت فذابت سُإ ابتلعها إ

تفسد. ل
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أمُل (و)ِ يفسدها أع ِثيُر: أي (ال أك أتاُج ما ال ْيِن)ِ عادة، إلى أيْح أد أي أل وإْن ال ِع واحدة بيد ُف
واحدة ليد يحتاج وما القوس، عن والرمي والتسرول، والتقّمص، كالتعّمم،

ِعل وإن قليل، ْبِس السراويل كحل بيدين ُف ُل أوة و ْنُس أل أق أجام ونأزع ونأزعها ال ّل (أو)ِ ال
ِثُره ما ْك أت أيْس ّلي)ِ أي ( أص ًا. وهذا يعده الُم حنيفة، أبي دأب إلى القوال أقرب كثير

ِه من فإن ِب أ
ْ ّوض أْن أد أف ّلي. رأي إلى هذا مثل ُي أص الُم

ُظّن (أو)ِ ما أي ِظُر)ِ من ( ّنا ألُه (أّن بعيد ال ْيُر أعاِم أل)ِ روى أغ أص ْلِخّي ذلك ُم أب عن ال
العامة. وقيل: الثلث الحسن. قيل: وعليه «المحيط»: وهو أصحابنا. وفي

ًا حّك قليل. فلو دونأه وما كثير، ركن في المتواليات ُع ركن، في ثلث أف في يده أيْر
ْو» في صلته. و فسدت مرة كل والتخيير. للشك ل للتنويع المصنف كلم «أ

ْكُروهاِت في (فصل ِة)ِ أم أ الّصل
أه ِر ُك ٍة ُكُل (و أئ ْي أن ُخُشوٍع)ِ لقوله أتْرُك فيها أه ِذي ّل ِهم ِفي هم تعالى: {وا ِت أصل

ُعون}، لخشعت هذا قلب خشع «لو وسإلم عليه الله صلى ولقوله أخاِش
أي هريرة أبي عن والترمذي الحاكم جوارحه» رواه ْكره الله أرِض ُي أف العبث عنه. 

مدها أو وغمزها أي وفرقعتها الصابع كتشبيك بالشعر، أو بالجسد، أو بالثوب،
ّوت. لقوله حتى أص ِقع «ل وسإلم عليه الله صلى ُت أفْر في وأنأت أصابعك، ُت

أي علّي عن الحارث، عن ماجه ابن الصلة». رواه ّنه عنه، الله أرِض معلوٌل لك
الله «إن وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: لقوله صاحب قول بالحارث. وأما

أه ِر ًا». ذكر لكم أك روى نأعم معروف، الصلة». فغير في منها: «العبث ثلث
ّياش، بن إسإماعيل أنار بن الله عبد عن أع ًا: «إن ِدي أه الله مرفوع ِر أث أك لكم: العب

أث الصلة، في أف أك الصيام، في والّر عثمان أبو المقابر». أخرجه في والّضِح
أيان كتاب في أبْحر بن ُعْمُرو أب ِيين». لكن «ال ْب ّت منكرات من الذهبي: هو قال وال

ّياش.  بن إسإماعيل ع

أره ْك ُي أخّصُر)ِ أي (و)ِ  ّت ّكؤ على اليد وضع (ال أخاِصرة. وقيل: التو أرة على ال أص الِمْخ
ِتّم ل وهي: العصا. وقيل: أْن هريرة: «نأهى أبي لقول والسجود. وذلك الركوع ُي

ّلي أْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أص ًا». وفي الّرجل ُي أتِصر لفظ: «نأهى ُمْخ
أصار عن ِت أبة أبي ابن ماجه. وزاد ابن سإوى الجماعة الصلة». أخرجه في الْخ ْي أش
خاصرته». على يده الرجُل يضع أْن سإيرين: «وهو ابن «مصنفه»: قال في

أياد عن داود أبو النار». وأخرج أهِل راحة رواية: «الختصار وفي ْيح بن ِز أب ُص
ِفّي أن أح ّليت ال ْنب إلى قال: «ص أي عمر ابن أج ّي فوضعت عنهما، الله أرِض على يد

ّلى فلّما خاصرتي، ْلب قال: هذا ص الله صلى الله رسإول وكان الصلة، في الّص
عنه». ينهى وسإلم عليه

ُعنِق اللتفات ويكره بطلت. لقول تحول لو حتى الصدر، يتحول ل بحيث بال
أي عائشة التفات عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنها: «سإألت الله أرِض
العبد». رواه صلة من الشيطان يختلسه اختلس فقال: هو الصلة، في الرجل

أي أنأس البخاري. ولقول عليه الله صلى الله رسإول لي عنه: قال الله أرِض
أت «إياك وسإلم أكة، الصلة في اللتفات فإن الصلة، في واللتفا أل ول كان فإْن أه

ّد، ّوع ففي ُب الله صلى وصححه. ولقوله الترمذي الفريضة». رواه في ل التط
أناجي أحدكم فإن الصلة، في واللتفات «إياكم وسإلم عليه ّبه ُي في دام ما ر

أرانأي. ولقوله الصلة». رواه أب ّط ً الله يزال «ل وسإلم عليه الله صلى ال ِبل ْق ُم
أتِفت، لم ما صلته في وهو العبد على أرف فإذا أيل عنه». رواه انأصرف وجهه أص
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ّنسائي. وفي داود أبو وغيرهما. الصحيحين في أحاديث الباب وال

أحظ بعنقه، يلتفت لم ولو أل أره، ل عينه، بمؤخر و ْك عليه الله صلى النبّي «لن ُي
أحظ كان وسإلم ْل ًا الصلة في أي ِوي ول وشمالً، يمين ْل ظهره». رواه خلف عنقه أي

ّنسائي الترمذي عباس.  ابن عن وغيرهما وال

ْهل عن داود أبو وروى ّية بن أسإ ِل أظ ْن أح أب ال ّو ُث ـ الصبح يعني ـ بالصلة قال: «
ّلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجعل أص ْعِب. قال: إلى ينظر وهو ُي الّش
ًا أرسإل وكان ْعِب إلى فارسإ النووي: إسإناده الحرس». قال أجل من الّش

أِحظ كان وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: لنأه صاحب قول صحيح. وأما ُيل
ْؤِق صلته في أصحابه معروف. عينه. فغير ِبُم
أره ْك ُي ّطي و أم ّت ّدد وهو ـ ال ظاهر أو ُكّمه، وضع التثاؤب غلبه فإن ـ والتثاؤب التم

ِه على يده أطاس يحب الله «إن وسإلم عليه الله صلى لقوله ِفي ُع أره ال ْك أي و
ّده أحدكم تثاءب فإذا التثاؤب، أيُر ْل ذلك فإن هاه، يقول: هاه، ول اسإتطاع، ما أف

ُيْمِسك أحدكم تثاءب رواية: «إذا منه». وفي يضحك الشيطان من ْل على يده أف
أره في يدخل الشيطان فإن فمه، ُيك ِه». و الصلة، في العينين تغميض في

يرفعون أقوام بال «ما وسإلم عليه الله صلى لقوله السماء إلى ورفعهما
أيّن الصلة، في السماء إلى أبصارهم ِه أت ْن أي أفّن أو أل أط ُتْخ أره أل ُيك أبصارهم». و
أدافعة مع فيها الشروع أع شغله فإن الخبث، ُم أط عليه مضى الصلة. وإن أق
أره أجزأته ْك ُي ّوُح وأسإاء. و أر ّت ُكّم، ال أحة وتفسد بال أو الصحيح.  على بالِمْر

أره ْك ُي ّي: أن عند وهو القعاء و ّطحاو أيتيه، على يقعد ال ْل أب أأ ْنِص أي أذيه، و ويضم أفِخ
قدميه، ينصب الكْرِخّي: أْن الرض. وعند على يديه ويضع صدره، إلى ركبتيه
ًا، أصح الرض. والول على يديه ويضع عقبيه، على ويقعد ِبه لنأه تفسير ُيْش
عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: «نأهانأي أبي الكلب. لقول إقعاء
ٍة أر ْق أنقرة أنأ الثعلب». رواه كالتفات والتفات الكلب، كإقعاء وإقعاء الديك، ك
ـ وسإلم عليه الله صلى النبّي تعني ـ عائشة: «كان «مسنده». ولقول في أحمد
أبة عن ينهى ْق ِرش وأْن الشيطان، ُع أت ْف ُبع». رواه افتراش ذراعيه الرجل أي الّس

أبة البخاري، ْق ُع عليه الله صلى النبّي لي أنأس: قال الشيطان: القعاء. ولقول و
ْقِع فل السجود، من رأسإك رفعت «إذا وسإلم ِعي كما ُت ْق أتيك ضع الكلب، ُي أي ْل بين أ

ِزق قدميك، ْل ماجه. ابن بالرض». رواه قدميك ظهر وا
ّبع ويكره أر ّت فليس خارجها، فيها. وأما القعود سإنة ترك فيه لن عذر، بل ال

وكذا التربع، كان أصحابه مع وسإلم عليه الله صلى النبّي قعود ُجّل لن بمكروه
أي عمر أره الله أرِض ْك ُي ّ الصلة في القدمين بين التراوح عنه. و بعذر. وكذا إل

أره يسراه وعلى مرة، يمناه على التمايل ْك ُي ّلي أن أخرى. و أص ِه وفي ُي دراهم ِفي
القراءة. عن يمنعه ل كان وإن ونأحوها،
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أه ِر ُك ْلُب (و)ِ  أق أصى)ِ أي ( أح أد)ِ عليه تسويته ال أيْسُج ِل ) ّ أما (إل ِل ًة)ِ  البخاري في أمّر
ْيِقيب: «أن حديث من أع الرجل في قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُم

ّوي أس ً كنت يسجد: إْن حيث التراب ُي الله: عبد بن جابر فواحدة». ولقول فاعل
مسح عن سإألته حتى شيء، كل عن وسإلم عليه الله صلى النبّي «سإألت
سُإود كلها نأاقة، مئة من لك خير عنها تمسك ولن فقال: واحدة، الحصى

أدق» ولقول عن سإألته حتى وسإلم عليه الله صلى النبّي ذر: «سإألت أبي الِح
ْع» رواه أو فقال: واحدة، الحصى مسح الرزاق، وعبد «مسنده»، في أحمد أد
أبة أبي وابن ْي أسِح «ل وسإلم عليه الله صلى «مصنفيهما». ولقوله في أش أيْم

«السنن». أصحاب تواجهه». رواه الرحمة فإّن الحصى،
ِره ُك أمْسُح (و)ِ  ِه ( أهت ْب أن أج ّتراِب ِم أها)ِ أي ال منها، الفراغَ بعد الصلة. وأّما في ِفي

أره، فل ْك أحّب بل ُي أت ًا ُيْس ًا أو للعبادة، كتمانأ أه الرياء من خوف ِر ُك والسمعة. (و)ِ 
ُد ِر على (الّسُجو ْو ِه)ِ أي أك ِت أم أما ِرها. وكذا ِع ْو ثوب جزء كل من معناها في ما أد

ْيل بالمصلي متصل ّذ ُكم، كال أما وال ّنا أنأس، حديث من مسلم روى ِل قال: «ك
ّلي أص ّدة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع ُنأ يستطع لم فإذا الحر، ش
ّكن أن أحدنأا أم أما فسجد ثوبه بسط الرض، من جبهته ُي ِل الحافظ روى عليه». و

وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «أّن ابن «فوائده»: عن في أتّمام القاسإم أبو
ْور على يسجد كان أمامة». وهو أك ِع بيان على وإما الضرورة، على محمول إما ال

ْكروه. وروى فعل على ُيلزم ل وسإلم عليه الله صلى لنأه الجواز، أبي ابن الُم
أبة، ْي أي عباس ابن عن أش ّلى عنه: ««أنأه الله أرِض ّتِقي واحد، ثوب في ص ُفُضوله أي ب

وبردها».  الرض حّر

أه ِر ُك أو)ِ  أراُش ( ِت ْف ِه)ِ لما (ا ْي أع أرا أة حديث «الصحيحين» من في ِذ أي عائش الله أرِض
افتراش ذراعيه الرجل يفترش أْن ينهى والسلم الصلة عليه عنها: «وكان

ُبِع، أبة وعن الّس ْق ْقبة: بضم ُع ُع قدميه يفترش أْن فسكون الشيطان». وال
ْيه ويجلس أت أي ْل أنأقر ثلث: أْن عن خليلي أذّر: «نأهانأي أبي أعِقبيه. ولقول على بأ

ِعي وأْن الديك، نأقر ْق ِرش وأْن الكلب، إقعاء ُأ أت ْف ُبع». رواه افتراش أ أبو الّس
أي هريرة أبي «مسنده» عن في حنيفة أبو المام داود. وروى قال: عنه الله أرِض

أرة ثلث: عن عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «نأهانأي ْق أرة أنأ ْق أن الديك، ك
عن البيهقي: النهي روى الثعلب». وقد كالتفات والتفات الكلب، كإقعاء وإقعاء

وسإلم عليه الله صلى النبّي عن الصحابة، من جماعة عن القعاء،

أه ِر ُك ْقُص (و)ِ  أع ِه)ِ وهو ( ِر ْع أو النساء، يفعله كما رأسإه، حول ضفيرته يشد أن أش
ِره رأسإه. وإنأما مؤخر في فيعقده شعره، يجمع أما ُك ْيب عن مسلم روى ِل أر ُك
ّلي الحارث بن الله عبد رأى عباس ابن عباس: «أّن ابن مولى أص ورأسإه ُي

ُقوص ْع عباس ابن على أقبل انأصرف، فلما يحله، ورائه. قال: فجعل من أم
يقول: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: سإمعت ورأسإي؟ لك وقال: ما

أثُل إنأما ّلي الذي مثل هذا أم أص مسلم»: قال «شرح مكتوف». وفي وهو ُي
ّثله ولهذا معه، يسجد الشعر أّن عنه، النهي في العلماء: والحكمة بالذي م

أي علي مكتوف. ولقول وهو يصلي الله صلى الله رسإول عنه: قال الله أرِض
ْعِقص «ل وسإلم عليه ْفل فإنأه الصلة، في شعرك أت عبد ». رواه الشيطان ِك

أي أن وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «نأهى رافع أبي الرزاق. وعن ّل أص ُي
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في أحاديث الباب ماجه. وفي وابن أحمد رواه معقوص»، ورأسإه الرجل
«الصحيحين» وغيرهما. 

ِره ُك ْدُل (و)ِ  أسإ ْوِب)ِ وهو ( ّث أله أْن ال أه يضم أن غير من ُيْرسِإ ِر ُك ّفُه)ِ جانأبه. (و)ِ  أك )
أما تشميره أي وسإلم عليه الله صلى النبّي عن عباس، ابن عن داود أبو روى ِل

ُأِمرُت ُأِمر أسإجد». وفي أْن قال: « أعظم، سإبعة على يسجد أن نأبيكم رواية: «
ُكّف ول ًا أي ًا». ول شعر ثوب

الله رسإول نأهى هريرة: «أنأه أبي لقول وفمه، أنأفه تغطية المكروهات ومن
داود، أبو أفاه». رواه الرجل يغطي وأن السدل، عن وسإلم عليه الله صلى

ًا الترمذي وصححه. وأخرجه والحاكم ابن الول. وأخرج الفصل على مقتصر
ّثم العرب عادة من الثانأي. وكان الفصل ماجه أل ّت فنهى الفواه، على بالعمائم ال

أض أن إل الصلة، في ذلك عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِر ْع للمصلي أي
فيه. جاء الذي للحديث ذلك، عند فمه فيغطي تثاؤب
أره ْك ُي أرة فيها الشروع و أحْض وسإلم عليه الله صلى لقوله إليه، طأبعه يميل طأعام ب

أرة صلة «ل أحْض أثاِن». رواه يدافعه وهو ول الطعام، ب أب ألْخ في ما مسلم. وأما ا
عن تأخيرها على لغيره». فمحمول ول لطعام الصلة تؤخر داود: «ول أبي

أع والسلم: «إذا الصلة عليه قوله لصريح وقتها أمت أحدكم، أعشاء ُوِض ِقي ُأ و
أعشاء فابدؤا الصلة، أجْل ول بال ْع ْفُرغَ حتى أي رواية: وفي الشيخان، عنه». رواه أي

أم «إذا ّد أشاء ُق أع ّلوا أْن قبل به فابدؤا ال ُلوا ول المغرب، صلة ُتص أج ْع عن أت
عشائكم».

أثين مدافعة مع تكره وكذا أب ألْخ أما ا ّدمنا، ِل يحل «ل وسإلم عليه الله صلى ولقوله ق
ّلي أن الخر واليوم بالله يؤمن لحد أص ِقن وهو ُي داود. أبو يتخفف». رواه حتى أحا

فليبدأ الصلة وأقيمت الغائط، أحدكم أراد والسلم: «إذا الصلة عليه ولقوله
ّنسائي: «إذا «الموطأأ»، رواية وفي ماجه، ابن به». رواه أحدكم أراد وال

الصلة». قبل فليبدأ الغائط،

أره ْك ُي ِدُرونأي والسلم: «ل الصلة عليه لقوله للمام المأموم سإبق و أبا بالركوع ُت
هريرة أبي حديث (والجماعة)ِ من داود، أبو معاوية)ِ رواه والسجود» (عن

ًا: «أما أشى، مرفوع أ أو أيْخ أن سإاجد، والمام رأسإه رفع إذا أحدكم يخشى أأل
ّول أح أدت فيما هذا حمار». ثم صورة صورته أو حمار، رأس رأسإه الله ُي ُوِج

ً ُتوجد لم إذا المام. وأما مع المشاركة ِنّي ذكره كما صلته، تفسد أصل ْي أع في ال
أفة». «شرح ّتْح ال

ِره ُك أتْخِصيُص (و)ِ  ِم ( أما ِل أكاٍن)ِ بأن ا أم والقوم مرتفع، مكان على وحده يكون ِب
أر ّد ُق أما المتياز. وذلك به يقع وقيل: بما وقيل: بذراع، الرجل، بقامة تحته. و ِل

مرتفع مكان على وهو بالمدائن، الناس أّم ياسإر بن عّمار داود: «أّن أبو روى
أفة فتقدم منه، أسإفل والناس ْي أذ أي ُح أعه بيده وأخذ إليه، عنه الله أرِض أب ّت أعّمار فا

أفة، أنأزله حتى ْي أذ ألّما ُح أغَ أف أر أفة: ألم له قال صلته من عّمار أف ْي أذ رسإول تسمع ُح
من أرفع مكان في يقم فل القوم، الرجل أم قال: إذا وسإلم عليه الله صلى الله

ُتك عّمار: ولذلك قال مكانأهم؟ ْع أب ّت الرواية: ظاهر بيدي». وفي أخذت حين ا
أره ْك ًا. وروى عكسه ُي أحاوي: عدم أيض ّط الكراهة. ال
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أره ل القوم، بعض المام مع كان لو لنأه المام، قال: تخصيص وإنأما على ُيك
أره الصحيح. وكذا ْك ًا وحده المام يكون أْن ُي يشبه ذلك لن المحراب، في قائم

أم إن حدة. (ل على بمكان إمامهم أيُخّصون حيث الكتاب أهل فعل في أقا
أمْسِجد أد ال أج أسإ ّطاِق)ِ أي في و ْكره، ل فإنأه المحراب، ال بأهل التشبه لفوت ُي
الكتاب. 

ِره ُك أياُم (و)ِ  ِق أف (ال ْل أف أخ أد أص ِه ُوِج أجٌة)ِ قال ِفي ِعي، أحمد، ُفْر أخ ّن أسُن وال أح بن وال
ِذر، ابن الصلة. واختاره تصح صالح: ل ْن أما الُم وحسنه والترمذي داود، أبو روى ِل

أصة عن ِب أد: «أن بن أوا ْعب ً رأى وسإلم عليه الله صلى النبّي أم ّلي رجل خلف يص
الله صلى النبّي بقول الجمهور الصلة». واسإتدل يعيد أن فأمره وحده، الصف

أرة لبي وسإلم عليه ْك ّبر حين أب أدك التحق ثم وحده ك أزا ًا الله بالصف: « ول حرص
ْدب، أأْمُر الخر الحديث في بالعادة بالعادة. وقالوا: والمر يأمره ولم تعد»، أنأ

الصلة. فكرهت
ُة أر أواٍن (وُصو أي ِه في أح ِب ْو ِه)ِ بفتح أث ِد أج أمس ِه)ِ سإجوده موضع في أي الجيم و ِت أه (وِج

أر جهاته في أو أي ْي أغ ْلُف الّست. ( أتْحُت)ِ مبنيان أخ عن لقطعهما الضم على و
ِه كقوله الضافة ّل ِل ألْمُر تعالى: { ْبُل من ا ُد} أي وِمْن أق ْع لن تحته، أو خلفه أب
ِة الكراهة ّل ِع ّبه ِل أش ّت تحته. أو خلفه كانأت لو ما غير في وذلك الصورة، بعبادة ال

ْكره، ل والمسجد الثوب في والشجر الجماد صورة لن بالحيوان، وقيد وفي ُي
أره، ل والجلوس القيام موضع في الصورة كانأت «الجامع»: إْن ْك اسإتهانأة لنأه ُي

أسإادة، على الصورة بها. وكذلك ِو أره قائمة كانأت إْن ال وإْن لها، تعظيم لنأه ُيك
ْكره. ل مفروشة كانأت ُي

أرْت)ِ صورة إْن (ل ُغ ًا)ِ بحيث الحيوان أص ّد ْعد على للناظر تبدو ل (ِج ْعد إل ُب تأمل أب
صورة السلم عليه دانأيال خاتم ذبابتان. وعلى هريرة أبي خاتم على ما. وكان

أؤة أسإد ُب أل ِبّي وبينهما و ِه. كلما أص ِنأ أسا أح ْل أغّر إليهما نأظر أي أن وذلك عيناه، ورقت أ
أت يولد. من يقتل فجعل يده، على هلكك يكون مولود له: يولد قيل أنأّصر ُبْخ
أضة في ألقته ُأّمُه دانأيال ولدت أفلّما ْي ألم، أن رجاء أغ ّيض أيْس أق ًا له الله ف أسإد

أة ، يحفظه ُبؤ أل ُعه و أسانأه. فأراد وهما ُتْرِض أح ْل ْقشِْ بهذا أي ّن ّنة يحفظ أْن ال الله ِم
عليه. 

صغار. بصور محفوف كانأون عباس لبن وكان
أي (أو ألّن ُمِح أها)ِ  ْأسُإ أدا لم الرأس، والممحو الصغير الحيوان أر أب ْع الله. دون من ُي

ّي العبادة. وروى بعلة والكراهة أي عائشة عن البخار ّتخذت «أنأها عنها الله أرِض ا
أوة على ْه قالت: وسإلم عليه الله صلى النبّي فهتكه تماثيل فيه سإتر لها سُإ

ّتخذت ْين منه فا أت أق رأيته أحمد: «فلقد عليهما». زاد يجلس البيت في فكانأتا ُنأْمُر
ِكئأ ّت ّنسائي، صورة». وروى وفيها إحداهما على ُم ّبان وابن ال هريرة أبي عن ِح
أي وسإلم عليه الله صلى النبّي على جبرائيل قال: «اسإتأذن عنه: أنأه الله أرِض

تقطع أن إّما تصاوير؟ فيه سإتر بيتك وفي أدخل فقال: ادخل. فقال: كيف
أعل أو رأسإها ًا ُتْج ًا نأدخل ل الملئكة معاشر فإنأا يوطأأ، بساطأ تصاوير». فيه بيت
ّبان: «إْن ابن لفظ وفي ً بد ل كنت ِح وسإائد». اقطعها أو رؤوسإها، فاقطع فاعل
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ًا. اجعلها أي بساطأ
ّفة والّسهوة: بالضم ّنْمُرقة: وسإادة بين تكون كالّص ومنه صغيرة، البيوت. وال

ُق قوله ِر أما أنأ أفٌة}. والوسإائد تعالى: {و ُفو به يتوسإد ما وهو وسإادة جمع أمْص
ّدة. ولحديث أخ ّنأا عليه جبرائيل كالِم ًا نأدخل ل السلم: «إ صورة». أو كلب فيه بيت

الرحمة. وأّما ملئكة أو الوحي، ملئكة الحديث هذا في بالملئكة فالمراد
ّ يفارقون فل الحفظة بأهله. الرجل وخلوة الخلء عند إل

أياب (في الصلة (و)ِ كرهت ِة)ِ بكسر ِث أل ْذ ِب أهُن ما أي الموحدة، ال أت الثياب. من ُيْم
أبُس وقيل: ما الخدمة، ثوب ويسمى ْل أهُب ول البيت في ُي ْذ أراء. إلى به ُي أب ُك ال

أمامٌة. والمرأة وإزاٌر، أثواب: قميٌص، ثلثة في يصلي أن للرجل ويستحب أن وِع
أعة. وخمار قميص في تصلي أن ْق وِم

أه ِر ُك ّلي (و)ِ  أص أحْسُر للُم ِه)ِ أي ( ْأسِإ أما كشفه أر ّ الوقار ترك من ذلك في ِل (إل
أما ِل ّلل)ًِ  أذ والنأكسار. الخشوع من فيه أت

أه ِر ُك ّد (و)ِ  أع ُأ)ِ من ما ( أر ْق أحة أو بالصابع والتسبيحات والسور اليات أي ْب ِبُس
ّده الصلة. وأّما عمل من ليس ذلك لن بيده، ُيمسكها أنأامله بضم أو بقلبه، أع

أره. ولو فل موضعها في ْك ّد ُي ًا. أّما تفسد بلسانأه أع ّد اتفاق خارج التسبيح أع
ْكره فل الصلة أما بل ُي ِل أحّب.  أت ُد كان والسلم الصلة عليه ورد: «أنأه ُيْس ِق ْع أي

أما ِل ًا ونأحوه التسبيح من ورد بالنأامل». و ِكُن ل وهو وثلثين، ثلث ّد، بدون ُيْم أع ال
أحة أو باليد إّما ْب ّنواة من ونأحوها بالّس الصحابيات. بعض عن ورد كما والحصى ال

أحة قال وقد ْب ْيد: الّس أن السلف: بعض لقول بدعة الشيطان. وقيل: هو سإوط الُج
ِنأُب ْذ ونأحصي ونأسبح نأحصي، ول ُنأ

أه ِر ُك ُق (و)ِ  ْل أغ ِد)ِ في أباِب ( أمْسِج ِبه لنأه الصلة، أوان غير ال وهو الصلة منع ُيْش
أمْن حرام. قال أع ِمّمْن أأظلم تعالى: {و أن أد أم أساِج ِه أم ّل أر أْن ال أك ْذ اسْإُمه} فيها ُي

ًا تمنعوا ل مناف، عبد بني «يا وسإلم عليه الله صلى النبّي وقال بهذا طأاف أحد
ّلى أو البيت زمانأنا في بأس نأهار». وقيل: ل أو ليل من شاء سإاعة أي في ص
أما صيانأة المتعة. من المسجد في ِل

أه ِر ُك ُء)ِ أي التحريم كراهة (و)ِ  ْطأى أو أدُث)ِ أي الجماع (ال أح من يخرج ما (وال
ًا السبيلين ْذي، والمنّي والغائط البول من عمد أم الشارح. والظهر قاله كذا وال

أقال: ما أْن ًا، يجعله ُي الريح وليخرج ونأحوهما، والدم القيء ليشمل متنجس
أقُه)ِ لن والنوم ْو أف منه القتداء صح حكمه. ولهذا له المسجد علو وأمثالهما. (

فوق السطح، معنى إليه. وفي بالصعود العتكاف يبطل ولم المسجد، في بمن
المسجد.  جدار

أق (ل)ِ يكرهان ْو أف ْيٍت ( ِه أب ٌد)ِ أي ِفي ّد موضع أمْسِج ِة، ُأِع حكم يأخذ ل لنأه للصل
ّ فيه العتكاف يصح ل المسجد. ولهذا للمشاكلة، بالفوق للنساء. والتقييد إل

ّ أهان ل فهما وإل أر ْك أنأهما الظاهر فوقه. بل فكيف مسجد، فيه الذي البيت في ُي
أرهان ل ْك ًا، البيت مسجد في ُي له يكن بيعه. فلم جاز حتى بمسجد ليس فإنأه أيض

أدُب «الكافي». وفي في كما المسجد حرمة ْن ُي أصة»:  يتخذ أن مسلم لكل «الُخل
ًا المسجد. حكم له ليس لكن والسنن، النوافل فيه يصلي بيته في مسجد
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الحرام)ِ المسجد بناء (تطور
ُنُه)ِ أي (ول ِيي أره ول أتْز ْك ِه المسجد تزيين ُي ْقُش أنأ أجّص و الذهب. وماء والّساج بال

أره، ْك ُي أن أن الساعة أشراط من والسلم: «إن الصلة عليه لقوله وقيل:  ّي أز ُت
ّلف المساجد». قلنا: محمل ًا النقوش، بدقائق الكراهة: التك جانأب في خصوص

بدليل الصلة، ترك مع التزيين والرياء. أو والسمعة والكبرياء للفتخار المحراب
ِر باب في مذكورة أحكامه اليمان». وتمام من خاوية الحديث: «قلوبهم آِخ

«قاضيخان». من المسجد
أحّب أت ُيْس أي عثمان لتزيين وقيل:  عليه الله صلى النبّي مسجد عنه الله أرِض

ًا بنى والسلم الصلة عليه أنأه وذلك وسإلم ِبِن، مسجد ّل ْل أفُه با أق أسإ بالجريد، و
أده وجعل ًا ثلثة له وجعل ، النخل خشب ُعُم ًا مؤخره، في أبواب: باب يقال وباب

ًا الرحمة، له: باب ألّما يدخل وباب أف فيه زاد عنه، الله رضي عمر أيام كان منه. 
ّيره ثم الول، بنائه على وبناه ًا فيه وزاد عنه، الله رضي عثمان غ وبنى كثير
ُه أر ُد أده وجعل والفضة، المنقوشة بالحجارة ُج كان ألّما منقوشة. ثم حجارة ُعُم
أبله، من المدينة على العزيز عبد بن عمر وكان الملك، عبد بن وليد أوسّإعه ِق

ّي بناه ثم وسإلم عليه الله صلى نأسائه ببيوت ِد ْه أم فيه زاد ثم ومئة، سإتين سإنة ال
ْأُمون، أم ِلّي: وهو ومئتين. قال ثنتين سإنة بناءه وأتقن ال ْي أه إلى حاله على الّس

الن. 

ُتُه (ول)ِ تكره أ أصل ِر إلى ( ْه ّلي)ِ وإن ل أمْن أظ أص أما يتحدث، كان ُي أبي ابن روى ِل
أبة ْي ِكيع، «مصنفه»: عن في أش أشام عن أو ِزي، بن ِه أغا ِفع عن ال قال: «كان أنأه أنأا

ً يجد لم إذا عمر ابن ِني قال المسجد سإواري من سإارية إلى سإبيل ّل أو لي: 
ظهرك».

أبّزار روى ما وأما أي علّي عن ال رأى والسلم الصلة عليه عنه: «أنأه الله أرِض
ً ّلي رجل أد أْن فأمره رجل، إلى يص ِعي أعة ُي ِق كون تستلزم ل حال الصلة». فوا
الكراهة. قال لدفع بالعادة فأمره مستقبله، كونأه لجواز ظهره إلى وجهه

ِره في البخاري أك في الرجل اسإتقبال عنه الله رضي عثمان «صحيحه»: «
ثابت: «ما بن زيد قال فقد به، يشتغل لم به. فإن اشتغل إذا الصلة. قال: وهذا

الرجل». صلة يقطع ل الرجل أن باليت
ّ أبو فرواه والمتحدث، النائم خلف الصلة عن النهي حديث وأّما أّن داود. إل

ِوي أو ّن أمامة، أبي عن ماجه، ابن رواه ضعفه. قلت: وقد على قال: اتفقوا ال
ّلي أن ولفظه: «نأهى عن به يترقى أن يبعد والنائم». ول المتحدث خلف يص

ْعِف أسِن. ووجه إلى الض أح ًا ظاهر الكراهة ال ًا الخاطأر، لشغل أيض خلف خصوص
ًا كان إذا يكره ل وكذا (والنائم)ِ، المتحدث ٍد، سإراج أو شمع، إلى متوّجه أق مو

أرمة. وقيل: يكره. كما كانأت إذا بل كذلك، يعبدونأها ل لنأهم يديه بين كان لو ُمْض
موقدة. نأار أو أجْمرة فيه كانأون

ْتُل يكره (و)ِ ل أق ِة ( ّي أح أرِب ال ْق أع أها)ِ أي وال أما الصلة، في ِفي أصحاب روى ِل
قال: قال هريرة أبي صحيح. عن الترمذي: حسن وقال الربعة»، «السنن
ْيِن «اقتلوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أد أو ألسْإ ّية في ا الصلة: الح

ْبُسوِط»: الظهر والعقرب». وفي أم ْفّصُل ل أن «ال الفعل بين قتلهما في ُي
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ِء كالمشي رخصة لنأه والقليل، الكثير أوّضى ّت الحدث. قالوا: وينبغي سإبق في وال
ّي: الجان. وقال من لنأها مستوية، تمشي التي البيضاء الحية يقتل ل أن الطحاو
أّمته بيوت يدخلوا ل أن الجن عاهد والسلم الصلة عليه لنأه الكل، بقتل بأس ل

ِهُروا ول ْظ ألى ُحْرمة فل عهدهم، نأقضوا فإن أنأفسهم، ُي ْو أل الصلة غير في لهم. وا
أر أن ِذ ْن ّية ُي ّلي أو الله، بإذن ويقول: ارجعي الح أبْت فإْن المسلمين، طأريق أخ أأ

قتلها.
أثُم)ِ المار ْأ أي ِر (و أم (بالُمُرو أما ّلي)ِ أي أ أص ّدامه الُم أما وبين ُق ِل في يديه. 

ّنْضر، أبي «الصحيحين» عن ِنّي خالد بن زيد سإعيد: «أّن بن ِبْشر عن ال أه الُج
ْيم أبي إلى أرسإله أه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من سإمع يسأله: ماذا ُج

ّلي؟ يدي بين المار في ْيم: قال أبو فقال المص أه عليه الله صلى الله رسإول ُج
ألُم «لو وسإلم ْع ّلي يدي بين الماّر أي يقف أْن لكان الثم؟ من عليه ماذا المص

ًا أربعين، ًا، أربعين قال أدري أنأْضر: ل أبو يديه». قال بين يمر أن من له خير يوم
ًا، أو أبّزار رواية سإنة». وفي أو شهر أربعين يقوم أن «مسنده»: «لكان في ال

ًا، ًا خريف يديه». بين يمّر أْن من له خير
ٍد (في ٍر)ِ في أمْسِج ِغي مسجد في كانأت إْن الصلة أن الوقاية»: إعلم «شرح أص

الصغير المسجد لن الثم، ُيوِجب كان، المصلي)ِ حيث أمام (فالمرور صغير،
سإجوده.  موضع حكم في كان، حيث المصلي فأمام واحد، مكان

ِره)ِ سإواء ِفي (وأّما ْي ًا كان أغ ًا مسجد أما)ِ أي صحراء أو كبير أفِفي يمر بأن فيأثم (
ِهي فيما أت ْن أي ِه ( ْي أل ُه)ِ أي ِإ أصُر ًا كونأه حال المصلي بصر أب ِظر أنأا ِه)ِ أي في ( أمْسِجد

ًا السإلم فخر قال سإجوده. وبه موضع أبع شمس ومختار المشايخ، لبعض أت
ْكره الذي الموضع وقاضيخان: أن السإلم، وشيخ الئمة، يدي بين منه المرور ُي

ّلي، أره سإجوده. ول موضع المص ْك موضع القدر ذلك لن الظهر، وهو وراءه، ما ُي
قالت وبه المارة، على تضييق وراءه ما تحريم وراءه. وفي ما دون صلته
الئمة.

أذى أحا أو أضاء ( ْع أل أء ا أضا ْع أل ّلى ِإْن ا ألى ص ّكاٍن)ِ ومر أع ّكان، تحت أمامه الخر ُد ّد ال
ِذ لم إذا لنأه أحا ّكان ارتفاع كان بأن ُي ّد أرة. وهذا ذلك يعتبر المار قامة بقدر ال ْت سُإ

ما على ل السإلم، فخر قال ما على هو إنأما المحاذاة، اشتراط من ذكره الذي
العلم. وبعض الئمة، شمس اختاره

ُكْن ألْم (إْن كله هذا ثم ّلي أي أص ٌة)ِ أي ِللُم أر ْت أشب، سُإ ِر يكون أْن وأقلها أخ ْقدا ِبِم )
أراٍع ألِظ ِذ أما وِغ ِل أبٍع)ِ  أحة عن مسلم روى ُأْص ْل ْيد بن أطأ أب الله رسإول قال: قال الله ُع
أة مثل يديك بين جعلت : «إذا وسإلم عليه الله صلى ْؤِخر أيُضّرك فل الّرْحِل، ُم

مثل يديه بين أحدكم وضع (له)ِ وللترمذي: «إذا لفظ يديك». وفي بين مّر من
أرة ْؤِخ أصّل، الّرحل ُم ُي ْل أباِل ول أف السنن: أن صاحب ذلك». وروى وراء مر من ُي

أرة فوقها.  فما الّرْحل: ذراع آِخ

بسهم». رواه ولو صلته في أحدكم والسلم: «ليستتر الصلة عليه ولقوله
ِري أخا ُب ّلى والسلم: «إذا الصلة عليه الكبير». ولقوله «تاريخه في ال أحدكم أص
أقاء فليجعل ْل ًا، وجهه ِت ْنِصب يجد لم فإن شيئ أي ْل ًا، ف ًا، يكن لم فإن عص أيُخّط عص ْل أف
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ًا، النووي: قال ماجه. قال وابن داود، أبو أمامه». رواه مّر ما يضره ل ثم خط
ّفاُظ: هو هذا في الحديث بهذا بالعمل بأس البيهقي: ول قال لكن ضعيف، الُح

انأتهى. المختار، اختاره الذي وهذا سإبحانأه، الله شاء إن الحكم
ًا أحاديث الباب في ويؤيده: أن أحاح أنى، مختلفة بألفاظ ِص أمب المعنى. متفقة ال

ّلى والسلم: «إذا الصلة عليه «الهداية»: لقوله صاحب قول وأما في أحدكم ص
أرة». فقوله: في يديه بين فليجعل الصحراء ْت معروف. غير الصحراء، سُإ

أرُز)ِ لتبدو ْغ ُت أو للناظر ( ْذ أح ِد ( أح ِه)ِ اليمن أ ْي أب داود أبو روى اليسر. لما أو أحاِج
أداد ضعيف: عن بسند ْق ألسإود بن الِم الله صلى الله رسإول رأيت قال: «ما ا
ّلي وسإلم عليه ٍد إلى يص ّ شجرة ول عمود ول ُعو أو اليمن حاجبه على جعله إل

ُد ول اليسر، ًا». أي إليه أيْصُم ًا، يقابله ل أصْمد ِه)ِ لما يميل بل مستوي ِب ُقْر ِب عنه. (
ّنسائي داود أبو روى أمة: أن أبي بن سإهل عن صحيح، بإسإناد وال ْث صلى النبّي أح
ّلى قال: «إذا وسإلم عليه الله ْترة، إلى أحدكم ص ْدُن سُإ أي ْل يقطع ل منها، أف

صلته». عليه الشيطان
ْكِفي أي ُة (و أر ْت ِم)ِ أي سُإ أما ِل ْترة عن تجزي ا أما سُإ ِل «الصحيحين» عن في المأموم. 

ْيفة: «أن أبي أح ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي ُج يديه وبين بالبطحاء بهم ص
ٌة، أز أن ّلى من يأمر ولم ورائها، من يمرون والحمار والمرأة أع باتخاذ خلفه ص

ًا أزة: عص أن أع ْترة». وال الصلة عليه «الهداية»: لنأه صاحب قول صغيرة. وأما سُإ
أحاء صلى والسلم ْط أب أرة. فغير للقوم يكن ولم مكة، ب ْت اللفظ. بهذا معروف سُإ

أز أجا ُكها)ِ أي (و أرة ترك أتْر ْت أم إذا الّس ِد أد إليها. وذلك الداعي أع ْن ِم (ِع أد ِر)ِ أع الُمُرو
ّنه أعدم أي ِم ظ أد أع أو أما ( ِل ِريِق)ِ.  ّط عباس بن فضل حديث من داود أبو روى ال

العباس، ومعه بادية في ونأحن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «أتانأا
ّلى ْترة، يديه بين ليس صحراء في فص ٌة سُإ أثاِن وكلبٌة وحمار أب ْع فما يديه، بين أت

ألى ذلك». أبا
ُأ)ِ أي أر ْد أي ِبيِح)ِ أي يديه بين المار الرجل يدفع (و ّتْس الله يقول: سإبحان (بال

ِة)ِ بيده أر أشا ِه أو (وال أم (إْن ُكّم ِد ًة، أع أر ْت أنُه أمّر أو سُإ ْي أما أب ِل أها)ِ  أن ْي أب في و
أي هريرة أبي حديث «الصحيحين» من أمْن الله أرِض صلته في شيء نأابه عنه: «

ّبح، أس ُي ّبح إذا فإنأه فل أفت أسإ أت للنساء». التصفيق وإنأما إليه، ال
أمة أم عن ماجه ابن وروى أل قالت: «كان ـ وسإلم عليه الله صلى النبي زوج ـ أسإ
أرة في يصلي وسإلم عليه الله صلى النبّي أمة، أم ُحْج أل الله عبد يديه بين فمر أسإ

أمة أبي بن عمر أو أل أنُب فمرت فرجع، ـ بها أشار أي ـ بيده فقال أسإ ْي أم بنت أز
أمة أل قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلى فلما فمضت، (فقال)ِ بيده، أسإ

ْع فل يصلي، أحدكم كان «إذا وسإلم عليه الله صلى ». ولقوله أغلب هّن أد أي
ًا أبى، فإن اسإتطاع، ما وليدرأ يديه، بين يمر أحد شيطان». هو فإنأما فليقاتله أ

ّلوا «ل وسإلم عليه الله صلى دفعه. ولقوله في يبالغ أي أص ْترة، إلى إل ُت ول سُإ
ْع أد ّلي أي أص ًا الُم القرين». رواه معه فإن فليقاتله، أبى فإن يديه، بين يمر أحد

مسلم.
ُأ فل المرأة وأّما ْدر فتنة. وكيفية صوتها في فإّن بالتصفيق، بل بالتسبيح أت

أنى أصابعها بظهور تضرب تصفيقها: أْن ُيْم أرى.  الكف صفحة على ال ُيْس ال
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الله صلى لقوله سإجوده، موضع في شيء مرور في الصلة تفسد ل أنأه واعلم
أرؤوا مرور الصلة يقطع «ل وسإلم عليه ْد ِوي: «وا اسإتطعتم، ما شيء». وُر
ّنأما ِنّي، داود. وأخرجه أبو شيطان». رواه هو فإ ْط ُق أر ّدا الله عبد بن سإالم عن ال
أي بكر وأبا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أبيه: «أّن عن وعمر عنه، الله أرِض

أي أة يقطع قالوا: ل عنه، الله أرِض ٌء، المسلم صل أرؤوا شي ْد اسإتطعتم». ما وا
أفه أق أو ّي. ولقول عن صّححه والبخاري سإالم، بن الله عبد على مالك و الزهر

ّلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: «كان أص أضٌة وأنأا ُي ِر أت ْع يديه بين ُم
عائشة عن ُعْروة، عن مسلم لفظ الشيخان. وفي الجنازة». رواه كاعتراض

المرأة والحمار. فقالت: إّن قال: قلنا: المرأة الصلة؟ يقطع قالت: «ما أنأها
ّي بين رأيتني ولقد سإوء؟ لدابة أضٌة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول يد ِر أت ْع ُم

ّلي». وهو الجنازة كاعتراض أص ُي

ِر في فصٌل ْت ِو أوافِل ال ّن  وال

ْتُر ِو أُث (ال أعاٍت أثل أك أب أر أج ٍم)ِ أما أو أسل أقواله. آخر في حنيفة أبي فعند وجوبه، ِب
ّية»: وهو الصحيح. وفي «المحيط»: وهو وفي ِنأ أخا حنيفة أبي الصّح. وعن «ال

أنافي. وهو فل ـ عملي أي ـ فرٌض، أنأه أفر. وعنه: أخذ وبها زيد بن حّماد رواية أت ُز
ّنأه ّنة. فيحتمل أ ّنة، ثبوته أراد أنأه سُإ ّنة أو بالّس ّكدة سإ ْقُرب مؤ وهو الوجوب، إلى أت

والسلم الصلة عليه لقوله العلم، أهل وأكثر ومحمد يوسإف أبي قول
ُهّن صلوات للعرابّي: «خمس أب أت ّ قال: ل، غيرها؟ علّي قال: هل عليك، الله أك إل

أما أن ِل أع». و ّو ّط عليه الله صلى النبّي عمر: «أّن ابن «الصحيحين» عن في أت
أب: بأّن على أوتر وسإلم ُأِجي ألعرابّي حديث البعير». و الوتر. وجوب قبل كان ا

ِرُض قال أعا ُي أة البعير على (الوتر حديث الطحاوي: و أل أظ ْن أح أبي بن حديث)ِ 
أيان، ْف ِفٍع، عن سُإ أر: «أنأه ابن عن أنأا ّلي كان عم بالرض، ويوتر راحلته، على ُيص
ُعُم أيْز أبي حديث من مسلم ذلك». وروى فعل وسإلم عليه الله صلى النبّي أن و

ِتُروا وسإلم عليه الله صلى النبّي سإعيد: أن ْو أأ ِبُحوا». وفي أن قبل قال: « ُتْص
ًا: «بادروا عمر ابن عن له لفظ للوجوب. وقد بالوتر». والمر الصبح مرفوع
داود، أبو مسلم». رواه كل على حق والسلم: «الوتر الصلة عليه عنه ورد

ُلوا الشيخين. وفي شرط على الحاكم: هو وقال أع آخر «الصحيحين»: «اْج
ًا».  بالليل صلتكم ْتر ِو

أما الثلث، بعد بسلم كونأه وأّما ِل أي عائشة «الصحيحين» عن في ف عنها الله أرِض
غيره ول رمضان في يزيد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان قالت: «ما

ّلي عشرة إحدى على أص ُي ًا، ركعة.  أأل فل أربع ِنهّن عن أتْس ِهّن ُحس ِل (ثّم وطأو
ّلي أص ًا، ُي ّلي ثم وطأولهّن)ِ، ُحسنهّن عن تسأل فل أأربع ًا». ولو يص صلى كان ثلث

ْفِصُل وسإلم عليه الله ّلي لقالت: ثم بسلم الثلث بين الوتر في أي ثنتين ُيص
ِئي وواحدة. وروى ّنسا ِكُم ال أحا عن ومسلم، البخاري شرط وقال: على وال

ّلُم ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عائشة أس الركعتين في ُي
ْيِن أي أل ُلو ّطحاوي الوتر». وروى من ا ْقبة عن ال ِلم بن ُع الله عبد قال: «سإألت ُمْس

المغرب. قال: صلة قلت: نأعم، النهار؟ وتر فقال: أتعرف الوتر عن عمر بن
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أكى صدقت أح أسُن وأحسنت». و أح ِري ال أبْص الثلث. كما على المسلمين إجماع ال
أبة، أبي بن بكر أبو رواه ْي ْفص عن أش أسِن عن عمر، بن أح أح قال: «أجمع ال

ّلُم (ثلث)ِ ل الوتر أن على المسلمون أس ّ ُي آخرهن». في إل

أي ما وأّما ِو ً عمر: «أن ابن عن ُر عن وسإلم عليه الله صلى النبّي سإأل رجل
ما لك توتر ركعة فصّل الصبح، خشيت فإذا مثنى، فقال: مثنى الليل صلة

ِوي: معناه: صل بواحدة». قال رواية: «فأوتر صليت». وفي أحا ّط مع ركعة ال
أحاوي في قبلها. ولنا: ما ثنتين ّط ًا ال ْعد رواية من أيض ٍم، بن أسإ أشا عائشة: عن ِه
ّلُم ل وسإلم عليه الله صلى النبّي «كان أس أرة رواية ومن الوتر»، ركعتي في ُي أعْم
ِتُر كان وسإلم عليه الله صلى النبّي عائشة: «أّن عن الّرْحمن، عبد بنت ُيو

ّبْح أول في بثلٍث: يقرأ أسإ أم ركعة: { أك}، اسْإ ّب ُقْل وفي أر ّيها يا الثانأية: { أ
أن}، ِفُرو أكا ُقْل وفي ال أو الثالثة: { ّلُه} والمعّوذتين». فوافقت ُه ُة ال ًا. أعْمر سإعد

بن وِعْمران عباس ابن عن فيه واحد». وهكذا بسلم كان عليها: «إْن وزاد
ْين، أص ّ ُح أرا لم أنأهما إل ُك ْذ ّوذتين.  أي المع

ِنّي وروى ْط ُق أر ّدا ًا، مجموعها يصير ضعيفة بأسإانأيد وغيره ال مسعود ابن عن حسن
النهار: صلة كوتر ثلث الليل «وتر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال

عليه الله صلى الله رسإول سإعيد: «أن أبي عن البر، عبد ابن المغرب». وروى
ْيراء عن نأهى وسإلم أت ُب ّلي أْن ال ِتر واحدة الرجل يص ّق عبد بها». وذكره ُيو في الح

ًا، سإنده في أّن وذكر «أحكامه»، ُده لكن ضعف ْعُض الحسن بن محمد روى ما أي
ِئه»، في ّطأ أو أصين إبراهيم: أخبرنأا بن يعقوب عن «ُم ابن عن بن)ِ إبراهيم، (ُح

أأْت قال: «ما أنأه مسعود أز أرِك» عن في الحاكم قط». وروى ركعٌة أأْج ْد أت «الُمْس
ّلم حبيب ّلُم كان ـ عنهما الله رضي ـ عمر ابن للحسن: إّن قال: «قيل الُمع أس ُي

أه عمر الوتر. فقال: كان من الركعتين في أق ْف الثانأية في ينهض وكان منه، أ
ٍة ل أي بالتكبير، ّي أدة». بن ّد أج ُم

بينها». رواه يفصل ل بثلث يوتر كان والسلم الصلة عليه عائشة: «أنأه وعن
ّنسائي ّلُم ل أحمد: «كان وأحمد. ولفظ ال أس النووي: الوتر». قال ركعتي في ُي
صحيح. الكبير» بإسإناد «السنن في البيهقّي حسن. قال: ورواه إسإناده

الصلة عليه «مستدركه»: أنأه في والحاكم «مسنده»، في أحمد رواه ما وأما
ْتُر، لكم وهي فرائض، علّي ُهّن قال: «ثلث والسلم ِو ّنْحُر، تطوع: ال وصلة وال

أرض الضحى»، بصلة أمركم الله «إن وسإلم عليه الله صلى قوله بظاهر فمعا
ِر من لكم خير هي أعم: وهي ُحْم ّن ْتُر، ال ِو أشاء بين فيما لكم فجعلها ال ِع إلى ال

أجة حديث من ماجه وابن والترمذي، داود، أبو الفجر». رواه طألوع ِر بن أخا
أذافة. قال ِد يخرجاه ولم الحاكم: صحيح ُح أفّر أت الصحابي. وقول عن التابعي ل

أما الصحة ينافي ل الترمذي: غريب ًا: حسن هو يقول عرفت. ولذا ِل صحيح مرار
غريب.

ُهويه بن إسإحاق ورواه أبة العاص، بن أعْمرو حديث «مسنده» من في أرا ُعْق بن و
أدكم الله ولفظه: «إن عامر، ِر من خير لكم هي صلة، زا ِم: الوتر، ُحْم أع ّن وهي ال

الفجر». طألوع إلى العشاء صلة بين فيما لكم
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ِني، وروى ْط ُق أر ّدا وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: «خرج ابن عن ال
ًا ْبِشر أت قال: عمر ابن عن الوتر». وزاد وهي صلة زادكم الله فقال: إن ُمْس

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «خرج أمّر ُهُه ُمْح المنبر فصعد رداءه، يجر وج
أد أحِم ّيها قال: يا ثم عليه، وأثنى الله ف صلتكم: إلى صلة زادكم الله إن الناس، أ
أن أحّب فمن واجب، حق «الوتر وسإلم عليه الله صلى الوتر». وقوله وهي
أر ِت يوتر أن أحّب ومن فليفعل، بثلث يوتر أن أحّب ومن فليوتر، بخمس ُيو

ّنسائي. والحديث ماجه وابن داود أبو فليوتر». رواه بواحدة يدل الجملة في وال
الخمس. وتجويُز وجوب عدم على الجماع انأعقاد ينافيه فل الوتر، وجوب على
أر بعٍض ّق، داود: «الوتر لبي رواية بواحدة. وفي اليتا فليس يوتر لم فمن ح
ّنا». م
وسإلم عليه الله صلى النبّي صحيح: أن بسند والبيهقي الحاكم، أخرجه ما وأّما

أعم، ُحْمر من لكم خير هي صلتكم إلى صلة زادكم الله قال: «إن ّن وهي أل ال
والسلم: الصلة عليه لقوله الوتر بها الفجر». فالمراد صلة قبل الركعات
ًا» ل بالليل صلتكم آخر «اجعلوا ْتر سإنة على حملها من أئمتنا بعض توهمه كما ِو
الفجر. 

أل ْب أق ُكوِع (و ِة ُر أث ِل ّثا ّبُر)ِ أي ال أك ًا ُي ًا اسإتحباب أع ِف أرا ِه)ِ أي ( ْي أد أذاء أي الحالة لن أذنأيه، ِح
ُثّم اختلفت قد ُنُت ( ْق ِه)ِ أي أي أما الوتر في ِفي ِل ًا.  ِنّي روى وجوب ْط ُق أر ّدا ْيد عن ال أو سُإ
أفلة بن ًا وعمر بكر أبا قال: «سإمعت أغ ّي أي ـ وعل أت ـ عنهم الله أرِض أن أق يقولون: 

ذلك». يفعلون وكانأوا الوتر، آخر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ّ الوجوب، دليل والمواظبة المحققين: بعض عدمه. وقال على دليل يقوم أْن إل

يقتضي ما على ول والتكبير، اليدين رفع في نأقلي دليل على بعد نأقف ولم
القنوت. وجوب

علمه حين للحسن والسلم الصلة عليه «الهداية»: لقوله صاحب (قول وأما
تقدير المر. وعلى لفظ فيه يوجد وترك». فلم في هذا القنوت:)ِ «اجعل دعاء

ٍذ، الحسن بلوغَ لعدم الوجوب، على يدل ل وجوده على يجب لم فإذا حينئ
اليدي ُترفع والسلم: «ل الصلة عليه قوله غيره. وكذا على يجب ل المأمور،

ّد مواطأن» لم سإبع في إل ُع الحديث. في منها الوتر أي

ًا)ِ يعني أبد ًا (أ وهو الشافعّي . وقال أحمد قول وغيره. وهو رمضان في دائم
ُنُت مالك، عن رواية من الخير النصف في الركوع بعد الوتر في وأحمد: يق

أما رمضان ِل أوى فقط.  بن الحسن عن ـ الشيخين شرط على وقال ـ الحاكم أر
أي ـ علّي ِني عنهما الله رض أم ّل أع في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أقال: «

هديت، فيمن اهدنأي السجود: اللهم إل يبق ولم الرأس، رفعت إذا وتري
ّلني عافيت، فيمن وعافني ّليت، فيمن وتو شّر وقني أعطيت، فيما لي وبارك تو

أضى ول تقضي إنأك قضيت، ما ْق ِذل ل وإنأه عليك، ُي ِعز ول واليت، من أي من ي
إليك، ونأتوب اللهم زيادة: «ونأستغفرك رواية وتعاليت». وفي تباركت عاديت،

وسإلم».  وآله النبّي على اللهم وصّل
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الناس جمع عنه الله رضي الخطاب بن عمر الحسن: «أّن عن داود أبو وروى
أبّي على ّلي فكان كعب، بن ُأ ـ رمضان يعني ـ الشهر من ليلة عشرين بهم ُيص

ّ بهم يقنت ول أعْشر كان فإذا الثانأي، النصف في إل ّلف الواخر ال أخ ّلى أت في فص
ليس وكلهما صحابي، فعل عمر. وهو الحسن إدراك لعدم منقطع أنأه بيته». إل

ّي ابن عنده. وروى بحجة ِد الله رسإول قال: «كان أنأس «الكامل» عن في أع
ِقّي أّن آخره». إل إلى رمضان من النصف في يقنت وسإلم عليه الله صلى أه ْي أب ال

إسإناده. أيِصّح ل حديث قال: هذا
ّنسائي، روى ما الركوع قبل القنوت كون ولنا: على بن أبّي عن ماجه، وابن ال

الركوع». وزاد قبل يقنت كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كعب: «أن
ّنسائي ْبرى» «فإذا «سإننه في ال ُك أرغَ ال ثلث القدوس الملك قال: سإبحان أف
ِطيل مرات، ُي أرانأّي آخرهن». وزاد في و أب أط عمر: «أّن ابن «الوسإط» عن في ال
قبل القنوت ويجعل ركعات، بثلث يوتر كان وسإلم عليه الله صلى النبّي

أبة أبي ابن الركوع». وروى ْي ِنّي في أش ْط ُق أر ّدا عن «سإننه»، في «مصنفه» وال
الركوع» وله قبل الوتر في قنت وسإلم عليه الله صلى النبّي مسعود: «أّن ابن

ّي. وأخرجه الخطيب عن آخر طأريق ِد أدا ْغ ّي ابن الب ِز ْو أج «التحقيق» من في ال
عنه.  وسإكت جهة

ْيم أبو وروى أع أية» عن في ُنأ ْل عليه الله صلى النبّي قال: «أوتر عباس ابن «الِح
الصلة عليه أنأس: «أنأه روى ما الركوع». وأّما قبل فيها وقنت بثلث، وسإلم

ًا فكان الركوع بعد قنت والسلم أنأس: أنأه «الصحيحين» عن فقط. وفي شهر
ًا قنت والسلم الصلة عليه تركه». بدليل ثم العرب، من قوم على يدعو شهر

أول: «سإألت أعاِصم «الصحيحين» عن في ما ألْح ًا ا الصلة؟ في القنوت عن أنأس
ًا قال: قبله. قلت: فإن بعده؟ أو الركوع قبل قال: نأعم. فقلت: أكان فلنأ

عليه الله صلى الله رسإول قنت إنأما بعده. قال: كذب، قلت أنأك عنك أخبرنأي
ًا». وهذا الركوع بعد وسإلم ًا يصلح شهر أفّسر أما ُم «السنن» عنه: أصحاب روى ِل
أبة أبي ابن رواه يحققه: ما بعده». ومما قنت وسإلم عليه الله صلى «أنأه ْي أش

وسإلم عليه الله صلى النبّي وأصحاب مسعود، ابن علقمة: «أّن إلى بسنده
الركوع». قبل الوتر في يقنتون كانأوا

«السنن أصحاب روى الّسنة: ما جميع في القنوت كون على دليلنا وأّما
آخر في يقول كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علّي: «أّن الربعة» عن
ّلهم بك وأعوذ عقوبتك، من وبمعافاتك سإخطك، من برضاك أعوذ إنأي وتره: «ال

أت كما أنأت عليك، ثناء ُأْحِصي ل منك، ْي أن ْث الشارح. ذكره نأفسك». كذا على أ
ّدعى في بصريح وليس ْولى ل ما على الُم عموم من يؤخذ أْن يخفى. فال

شرح في رأيت يقنت. ثم كان والسلم الصلة عليه أنأه في الواردة الحاديث
ِة أف ُتْح ًا: «كان علّي الصول» عن «جامع في قال الملوك»: أنأه « يقول مرفوع

أعلم. والله تقدم، بما القائل وجه الحديث هذا وتره». فكان في
ٍذ كان صحيح. أو فغير رمضان من الخير بالنصف تقييده وأّما ًا حينئ ًا قنوت خاص

قوم.  على أو لقوم يدعو المتعارف: بأن القنوت على زيادة
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ّنأا علماؤنأا: «اللهم اختاره الذي القنوت ثم بك، ونأؤمن ونأستغفرك، نأستعينك، إ
ِني عليك، ونأتوكل ْث ُنأ أر، عليك و ُع نأكفرك، ول نأشكرك الخي أل أنأْخ من ونأترك و
أك، ْفُجُر ّلي ولك نأعبد، إياك اللهم أي أنأْحِفد، نأسعى وإليك ونأسجد، نأص نأرجو و

ْلِحق: بكسر بالكفار عذابك إن عذابك، رحمتك. ونأخشى ْلِحق». وُم على الحاء ُم
ّد» عذابك «إن كله» و «الخير رواية فتحها. وفي ويجوز لحق، معنى الِج

قنوت معه يضم أن علمائنا بعض نأقصد. واسإتحسن أو نأحِفد: نأسرع ومعنى
ثلث لي اغفر اللهم الليث: يقول أبو قال القنوت، ُيْحِسن لم الحسن. ولو

مرات.
ْولى ّي لي اغفر يقول: اللهم أن أقول: ال والمؤمنات. وأما وللمؤمنين ولوالد

ّقت دعاء القنوت في محمد: ليس قول ّين أي ـ مؤ أع غير على فمحمول ـ، ُم
غير أنأه على محمول أو اهدنأا»، نأستعينك» وقوله: «اللهم إنأا قوله: «اللهم

ًا. وفي معين خافت، شاء وإن بالقنوت، جهر شاء إن «المحيط»: المنفرد وجوب
ُشبهًة له لن محمد، عند يجهر والمام
وهو يوسإف، أبي عند يجهر القرآن. ول من أنأه في الصحابة لختلف بالقرآن

ٌء لنأه الصحيح، أفتة. الدعية في والسبيُل حقيقة، دعا أخا الُم
أن ُدو ِه)ِ أي ( ِر ْي ُنت ول أغ ْق أحمد، قول وهو الصبح في يقنت ول الوتر، غير في أي
ّنسائي روى فيه. ولنا: ما والشافعّي: يقنت مالك وقال ـ والترمذي ماجه وابن ال

ِعّي، مالك أبي عن صحيح، وقال: حسن أج ْعد الْش ِرٍق بن أسإ ألبي: قال: قلت أطأا

وعلّي وعثمان وعمر بكر وأبي وسإلم عليه الله صلى النبّي خلف صليت إنأك
ًا بالكوفة عنهم الله رضي قال: الفجر؟ في يقنتون أكانأوا سإنين، خمِس من نأحو

أنّي أي أما غير في بدعة». أي ُب ِل ّبان ابن روى النوازل.  بسند هريرة أبي عن ِح
إل الصبح صلة في يقنت ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان صحيح

قوم». على أو لقوم، يدعو أن

ِد عن إبراهيم، عن أحّماد، عن حنيفة، أبي «الثار»: عن في محمد وروى أو ألسْإ ا
ِزيد: «أنأه بن أب أي يره فلم والحضر، السفر في سإنتين الخطاب بن عمر أصِح

ًا عن القنوت أخذوا إنأما الكوفة إبراهيم: وأهل فارقه». قال حتى الفجر في قانأت
حاربه)ِ. (حين معاوية على يدعو قنت عنه الله رضي علّي
حاربه)ِ. وفي (حين علّي على يدعو معاوية عن القنوت أخذوا الشام وأهل

أنت نأازلة بالمسلمين نأزل «الغاية»: وإن قول الجهر. وهو صلة في المام أق
ِري ْو ّث أما وأحمد، ال ّنسائي وأحمد، والترمذي، داود، وأبي مسلم، في ِل أضّم ِمْن وال

عند الحديث: القنوت أهل جمهور القنوت. وقال في الصبح إلى المغرب
كلها. الصلة في مشروع النوازل
ُأ أقر ْي أو ٍة ُكّل في ( أع ْك ْنُه)ِ أي أر أة الوتر من ِم أح ِت أما (الفا ِل ًة)ِ  أر أصحاب روى وسُإو

ِئشة عن الشيخين، شرط وقال: على والحاكم الربعة»، «السنن أي عا الله أرِض
الوتر من الولى الركعة في يقرأ كان وسإلم عليه الله صلى النبّي عنها: «أن

ّبْح و الكتاب بفاتحة أسإ أم { ّبك اسْإ ألى}، أر ْع أل ُقْل وفي ا ّيها يا الثانأية: { أ
أن}، ِفُرو أكا ُقْل بـ الثالثة وفي ال ْيِن». ولعله ا هو { أت أذ ّو أع تعدد باعتبار أحد} والُم
ْيِن. ذكر بدون الروايات بعض في جاء الوتر. ولذا أت أذ ّو المع

ُع)ِ المؤتم أب ْت أي أت (و ِنأ أقا أد (ال ْع ُكوِع أب ِر)ِ لنأه ُر ْت ِو ٌد ال أه أت أت (ل فيه مج ِنأ أقا ِر)ِ في ال أفْج ال
أبْل عدم عند منسوخ الفجر في القنوت لن ُكُت)ِ المؤتّم النوازل. ( ًا أيْس في قائم

ِطيُل متابعته يجب فيما المام ليتابع الظهر ُي أغَ أن إلى الركوع فيه. وقيل:  ْفُر أي
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ُد. وقيل: يسجد من المام ُع ْق أي ًا فيه، يدركه أن إلى القنوت. وقيل:  تحقيق
ًا الفجر في المؤتم يوسإف: يقنت أبو لمخالفته. وقال أبع للتزامه لمامه أت

أمُل فيما يتركه فل به، بالقتداء متابعته أت ًا. والقنوت يكون أْن ُيْح مجتهد مشروع
ّبُر بمن العيدين في كالقتداء فصار فيه، أك أقاويل يجاوز لم ما رأيه خلف على ُي

الصحابة. 

أنأس: لحديث والشافعّي مالك، عندنأا. وأبقاه منسوخ الفجر قنوت أّن واعلم
الدنأيا». فارق حتى الصبح في يقنت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول زال «ما
أنأا أبي «مصنفه». ولقول في الّرّزاق عبد رواه أل برسإول صلة أقربكم هريرة: «
الصبح صلة من الخيرة الركعة في يقنت وكان وسإلم عليه الله صلى الله

الكفار». رواه ويلعن للمؤمنين حمده. فيدعو لمن الله يقول: سإمع بعدما
ِزِمي البخاري. وقال أكثر نأسخه إلى والمنسوخ»: ذهب «الناسإخ كتابه في الحا

ألمصار علماء من بعدهم ومن والتابعين الصحابة عن ذلك وُروي يومنا، إلى ا
ًا الربعة. وذكر الخلفاء ًا جمع والمجتهدين. والفقهاء والتابعين الصحابة من كثير

أبة أبي ابن رواه ما يؤيده ومما ْي «مسنده»، في والبّزاُر «مصنفه»، في أش
ِنأي، أرا أب ّط ِوي وال ّطحا ِريك حديث من «آثاره» كلهم في وال أبي عن القاضي، أش

أزة ْيُمون أحْم أقّصاب، أم أمة، عن إبراهيم، عن ال أق ْل يقنت الله: قال: «لم عبد عن أع
ّ الصبح في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ًا إل قبله يقنت تركه. لم ثم شهر

ّي: «قنت لفظ بعده». وفي ول ّطحاو ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ال شهر
ّية على يدعو أص أوان، ُع ْك أذ أر فلما و أه أبان القنوت». تابعه ترك عليهم، أظ أبي بن أأ

ّياش، قط».  الفجر في يقنت حديثه: «لم في فقال إبراهيم عن أع

ّعُف أض أت ِعين، وابن حنبل، ابِن و أزة حاتم: أبا وأبي أم أقّصاب، أحْم كان أنأه بسبب ال
ِم، كثير ْه أو ًا حديثه يكون فل ال ًا مدفوع: بأن بالقوي، ثابت لحكم رافع روى مسلم
ّنى بن محمد «صحيحه»: عن في أث أنزي الُم أع ّية قال: حدثنا بّشار وابن ال أم بن ُأ

أنا أث ّد ِلد: ح ْعبة، أخا أزة أبي عن ُش أقّصاب، أحْم ّباس، ابن عن ال ألعب قال: «كنت ع
باب. قال: خلف فتواريت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فجاء الصبيان، مع

أأنأي فجاء أط أح ًة أف أأ ْط فقلت: هو قال: فجئت معاوية، لي وادع وقال: اذهب أح
يأكل. فقلت: هو قال: فجئت معاوية لي فادع لي: اذهب قال قال: ثم يأكل،

أع فقال: ل ّلُه أشب ًا بطنه» فيكون ال أأه مسلم من توثيق أط أح فلن: ـ له. يقال: 
مبسوطأة. بيده ظهره ضرب ـ بالهمزة

أماِمي جابر بن محمد ورواه أي حديثه: «ما في وقال إبراهيم عن حّماد، عن ال
ّ الصلوات من شيء في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قنت الوتر، في إل
أبو المشركين». ورواه على يدعو كلها، الصلوات في يقنت حارب إذا كان

أة، عن إبراهيم، عن حّماد، عن ، حنيفة أم أق ْل الله صلى النبّي الله: «أن عبد عن أع
ّ قط الفجر في يقنت لم وسإلم عليه ًا إل ًا، شهر أر لم واحد بعده، ول ذلك قبل ُي
أنأس يكن لم المشركين». ولهذا من نأاس على يدعو الشهر ذلك في قنت وإنأما
ِنأّي رواه كما الصبح في يقنت أرا أب ّط أقد بن غالب حديث من بسنده ال الطّحان أفْر

الغداة».  صلة في يقنت فلم شهرين، مالك بن أنأس عند قال: «كنت
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أمة، أبي عن ومسلم البخاري رواه وما أل ّيِب، بن وسإعيد أسإ أس هريرة: أبي عن الُم
قال: اللهم الثانأية الركعة من رأسإه رفع ألّما وسإلم عليه الله صلى النبّي «أن
ْنأِج أمة (اللهم الوليد، بن الوليد أأ أل أسإ ْنأِج)ِ  أشام». وفي بن أأ أنأه بلغنا آخره: «ثم ِه

أس ألّما ذلك ترك ْي أل أك نأزلت: { أن أل ِر ِم ألْم ٌء} » الية. وما ا ّبان، ابن رواه أشْي ِح
ْعد، عن إبراهيم، عن ّي، عن أسإ ِر ْه أة، وابن سإعيد عن الّز أم أل هريرة أبي عن أسإ

ّ الصبح، صلة في يقنت ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أن إل
ِطيُب رواه قوم». وما على أو لقوم، يدعو أخ عن بسنده القنوت في كتابه في ال

ّ يقنت لم وسإلم عليه الله صلى النبّي أنأس: «أن على أو لقوم، دعا إذا إل
قوم».

ْنِقيح»: وسإند صاحب قال ّت مختص أنأه في نأص وهما صحيح، الحديثين هذين «ال
ّي ابن أخرجه بالنازلة. وما ِد عمر: ابن عن أحْرب، بن ِبْشر عن «الكامل»، في أع

عليه الله صلى الله رسإول قنت ما لبدعة، إنأه فقال: «والله القنوت ذكر أنأه
ّله أنأه واحد». إل شهر غير وسإلم ّنسائي بتضعيف أع ِعين وابن ال ًا. ثم أم ِبْشر

ًا له أعرف ول به، بأس ل عندي قال: هو ًا. وما حديث أكر ْن ماجه، ابن أخرجه ُم
ّنسائي، ِعّي، مالك أبي عن ـ صحيٌح وقال: حسٌن ـ والترمذي وال أج بن سإعد ـ الْش

أيم بن طأارق ّليت أبيه عن ـ، أأْش فلم وسإلم عليه الله صلى النبّي خلف قال: «ص
ّليت يقنت، فلم بكر أبي خلف وصليت يقنت، يقنت، فلم عمر خلف وص

ّليت قال: يا ثم يقنت، فلم علي خلف وصليت يقنت)ِ، فلم عثمان خلف (وص
أنّي بدعة». إنأها ُب
أم بن البخاري: طأارق قال أي أبة. وقد له أأْش أق ُصْح ّث ِعين، وابن حنبل، ابن أو أم

ِلّي: أبا ِعْج ابن رواه «صحيحه» حديثين. وما في مسلم له أخرج مالك. وقد وال
أبة أبي ْي فقال: إنأما عليه، ذلك الناس أنأكر الصبح في قنت ألّما علّي: «أنأه عن أش

أصْرنأا ْن أت عدونأا».  على اسْإ

الفجر في يقنت وسإلم عليه الله صلى النبّي زال أنأس: ما قول أّن والحاصل
غيره. وعن عنه قدمنا ما بصريح النوازل على محمول الدنأيا، فارق حتى

الكفار». وعلى للمسلمين لقوله: «يدعو النوازل في نأّص هريرة أبي وحديث
أمُل وعليه إلى بالنسبة يكون والتابعين. فل الصحابة من به قال من قول ُيْح
ًا النازلة ًا. وبه بل منسوخ في ليس إذ الحديث، أهل من جماعة قال مستمر
يعارضه. ما الخبار

أنِفي اقتداء جواز الصحيح ثم أح ْفِسد. يتيقن لم إذا وغيره بالشافعي ال بالُم

أفْصٌل ِفِل)ِ في ( أوا ّن ال
أل (وسُإّن ْب ِر أق أفْج أد ال ْع أب ِر و ْه ّظ ِرِب ال ْغ أم ِء وال أشا ِع أتاِن، وال أع ْك أل أر ْب أق ِر و ْه ّظ ِة ال أع والُجُم
أها أد ْع أب ٌع و ٍة)ِ لقوله أرب أم ِلي أتْس من إلّي أحّب الفجر والسلم: «ركعتا الصلة عليه ِب
ّدنأيا مسلم. ولقوله فيها» رواه وما الدنأيا من لفظ: «خير فيها». وفي وما ال
أب فيهما فإن الفجر، ركعتي تتركوا «ل وسإلم عليه الله صلى ِئ أغا أبو رواه »، الّر
ألى ْع ِلي. ولقوله أي أموْص ُهما «ول وسإلم عليه الله صلى ال ُعو أد طأردتكم وإن أت

ّلي وسإلم عليه الله صلى النبّي عائشة: «كان داود. ولقول أبو الخيل». رواه أص ُي
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أدع، أي ول حضر، في ول سإفر في الفجر صلة قبل ركعتين ترك أره لم ولكني و
أقم»، ول صحة ِنأّي. ولقولها: «إن رواه أسإ أرا أب ّط عليه الله صلى الله رسإول ال
قبل الركعتين على منه معاهدة أشد النوافل من شيء على يكن لم وسإلم

ِتها. آكد أنأها على دللة الشيخان. وفيه الفجر». رواه ّي السنن. وقيل: بفرض
وقيل: بوجوبها. 

ّلي مسلم عبد من والسلم: «ما الصلة عليه ولقوله أص ّله ُي أتي يوم كل في ل ْن ِث
ًا ركعة عشرة ّوع ًا له الله بنى إل الفريضة، غير من تط الجنة». رواه في بيت
ًا الترمذي وزاد وأحمد، ماجه، وابن داود، وأبو مسلم، ّنسائي: «أربع قبل وال
وركعتين العشاء، بعد وركعتين المغرب، بعد وركعتين بعدها، وركعتين الظهر،

أي عائشة صحيٌح. ولقول الترمذي: حسٌن الغداة». قال صلة قبل عنها: الله أرِض
ّلي وسإلم عليه الله صلى النبّي «كان أص ًا، الظهر قبل بيته في ُي يخرج ثم أربع

ّلي ّلي يدخل ثم بالناس، فيص مسلم. ركعتين». رواه فيص
أما بتسليمة كونأها وأّما ِل ْير الحسن» قال: حدثنا بن محمد «موطأأ في ف أك بن ُب

أجلّي، عامر أب ِبي، إبراهيم عن ال ْع ّي: «أن أيوب أبي عن والّش ِر أصا ْنأ أل صلى النبّي ا
ّلي كان وسإلم عليه الله أص ًا الظهر قبل ُي أبو الشمس. فسأله زالت إذا أربع

أتُح السماء أبواب فقال: إن ذلك عن النأصاري أيوب ْف فأحب الساعة، هذه في ُت
أد أن أع قال: نأعم. قلت قراءة؟ كلهن خير. قلت: أفي الساعة تلك في لي أيْص

أصُل ْف ُي و«شمائل ماجه، وابن داود»، أبي «سإنن قال: ل». وفي بسلم؟ بينهن أأ
نأحوه. أيوب أبي الترمذي» عن

أعة قبل كونأها وأما وسإلم عليه الله صلى عباس: «كان ابن فلقول كذلك، الُجُم
ًا الجمعة قبل يركع حديث من ماجه ابن ». رواه منهن شيء في يفصل ل أربع

أبّشر ْيد. ولقول بن ُم أب وسإلم..» وذكر عليه الله صلى الله رسإول علّي: «كان ُع
ِنأّي. ركعة». رواه آخرهن في التسليم وزاد: «ويجعل سإواء، نأحوه أرا أب ّط ال

أما كذلك الجمعة بعد كونأها وأّما ِل ّ الجماعة رواه ف هريرة أبي عن البخاري إل
ّليتم «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ّلوا الجمعة بعد ص فص

ًا، أل فإن أربع رجعت». إذا وركعتين المسجد في ركعتين فصّل شيء، بك أعِج
أما ِل قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أّن أبي عن مسلم روى و
ًا منكم كان «من ّلي أسّن فليصّل الجمعة بعد مص ُي ًا». و أن يوسإف أبي عند أربع

ّلي أما ركعات، سإت الجمعة بعد يص كان إذا عمر: «أنأه ابن عن داود أبي في ِل
ّلى بمكة ّلى تقدم الجمعة فص ّلى تقدم ثم ركعتين، فص ًا، فص كان وإذا أربع

ّلى بالمدينة ّلى بيته، إلى رجع ثم الجمعة، فص في يصّل ولم ركعتين فص
ذلك». يفعل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال: كان له، المسجد. فقيل

ًا أثبت فقد بمكة. بعدها سإت
أب)ِ أي ّب أب (وُح ِد ُع ُنأ أب ألْر أل (ا ْب أما أق ِل ِر)ِ  أعْص وقال: حديٌث والترمذي داود، أبو روى ال
أم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن حسٌن. عن أرِح الله «

ّلى امرأ ًا». ويقول العصر قبل ص ّلي والسلم الصلة عليه علّي: «كان أربع يص
ًا». وأحمد الترمذي، داود. ورواه أبو ركعتين». رواه العصر قبل وقال: «أربع
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ّطبرانأّي رواه ولما ّلى عمرو: «من ابن عن حسن بسند ال ًا العصر قبل ص أربع
النار».  على الله أحّرمه

أب ّب أل (وُح ْب ِء أق أشا ِع ُه)ِ لقوله ال أد ْع أب ّلى والسلم: «من الصلة عليه و قبل ص
ِء أشا ِع ًا، ال كمثلهن كان العشاء، بعد صلّهن ومن ليلته، من تهّجد كأنأما كان أربع

ّنسائي «سإننه». وأخرجه في منصور بن سإعيد القدر». رواه ليلة من قول من ال
أهِقي كعب، ْي ّب قبيل من لنأه كالمرفوع، هذا في عائشة. والموقوف قول من وال
أرك ل وهو الثواب، تقدير ْد ّ ُي ًا. ولقول إل أماع ّلى عائشة: ما أسإ الله رسإول ص
ّلى إل علّي فدخل قط، العشاء وسإلم عليه الله صلى أو ركعات أربع بعدها ص

ًا». رواه ّت أما أبو سإ ِل ِبّت قال عباس ابن عن البخاري روى داود. و خالتي عند : «
أنأة ْيُمو ّلى ـ وسإلم عليه الله صلى النبّي زوج ـ الحارث بنت أم الله صلى النبّي فص

ّلى قام ثم ركعات، أربع فصلى منزله، إلى عاد ثم العشاء، وسإلم عليه فص
الصلة». إلى خرج ثم ركعتين، ثم ركعات، خمس
ّفل بن الله عبد «صحيحه» عن في مسلم وروى أغ ِنأي ُم أز رسإول قال: قال الُم

ًا، صلة» قالها أذانأين كل «بين وسإلم عليه الله صلى الله الثالثة: في قال ثلث
هذا من شاء». وُخّص الرابعة: «لمن في رواية: قال شاء». وفي «لمن

أما المغرب أوى ِل ِنّي أر ْط ُق أر ّدا أبّزار والبيهقي ال ْيدة: أّن أبي عن وال أر الله رسإول ُب
المغرب». وهذا صلة خل ما صلة، أذانأين كل قال: «عند وسإلم عليه الله صلى
المغرب. وذكر قبل الصلة مشروعية عدم على ذلك فدل مقبولة، زيادة

ِوي: أن أحا ّط بإسإنادين داود أبو المغرب. وروى قبل الركعتين تركوا السلف ال
ًا رأيت قال: «ما أنأه عمر ابن عن عهد على المغرب قبل ركعتين يصلي أحد

ّي. ذكره وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول ِو أو ّن ال

أدب ومما ْن ّلى والسلم: «من الصلة عليه لقوله المغرب بعد سإت ُي بعد ص
أب ركعات سإت المغرب ِت ِبين، من ُك ّوا ّنأه قوله وتلى ال أن كان تعالى: {إ ِبي ّوا لل

ًا}. رواه ُفور ِدر بن محمد عن نأصر ابن أغ أك ْن بين ما صلى مرسإلً: «من الُم
ّوابين». ولقوله صلة فإنأها والعشاء، المغرب والسلم: «من الصلة عليه ال

ّلى أن بسوء، بينهن فيما يتكلم لم ركعات سإت المغرب بعد ص ْل أد اثنتي بعبادة أع
ماجه لبن رواية هريرة. وفي أبي عن ماجه وابن الترمذي، سإنًة». رواه عشر

أمْن عن ًا له الله بنى ركعة، عشرين والعشاء المغرب بين صلى عائشة: « بيت
الجنة». في

الصلة عليه لقوله الظهر بعد أربع باسإتحباب المشايخ من جماعة وصرح
ّلى والسلم: «من ًا ص ًا الظهر، قبل أربع النار». على الله أحّرمه بعدها، وأربع

أتحب (والترمذي)ِ، داود، أبو رواه ُيْس ّنسائي. و ًا وال دخل لمن ركعتان أيض
المسجد، أحدكم دخل والسلم: «إذا الصلة عليه لقوله يقعد أْن قبل المسجد

هريرة. ويستحب أبي عن وغيره البيهقي، ركعتين». رواه يركع حتى يجلس فل
أأ لمن ركعتان أوّض أب أت أي بلل لحديث وضوئه أعِقي عنه. الله أرِض

ًا. لما ركعات أربع وهي الضحى، صلة ويستحب حديث من مسلم روى فصاعد
أذة: «أنأها أعا ّلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان عائشة: كم سإألت ُم يص

أحى؟ شاء».  ما ويزيد ركعات، قالت: أربع الّض
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أوة، عن الصحيحين في ما وبين الحديث هذا بين الجمع قيل: ما فإن عن ُعْر
أح قالت: «ما عائشة ّب قط الضحى بسبحة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أسإ

ّبُحها». أجيب: بأنأه وإنأي أسإ رؤيتها النفي: عن في أخبرت أنأها يحتمل ُل
عنها. غيره خبر أو والسلم، الصلة عليه خبره الثبات: عن وفي ومشاهدتها،

ًا، مواظبة أنأكرتها وأنأها الناس عند مشهورة هي ما على أنأكرتها أنأها أو وإعلنأ
أحى صلة فضيلة على يدل ركعات. ومما ثمانأي قال: قال ذر حديث: أبي الّض
ِبُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُيْص أمى كل على « صدقة، أحدكم من سُإل

تكبيرة وكل صدقة، تهليلة وكل صدقة، تحميدة وكل صدقة، تسبيحة فكل
ذلك عن ويجزىء صدقة، المنكر عن ونأهي صدقة، بمعروف وأمر صدقة،
مسلم. الضحى». رواه من يركعهما ركعتان

أدة: سإمعت حديث ومنها ْي أر يقول: «في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُب
ْفِصلً. فعليه وسإتون مئة ثلث النأسان ّدق أْن أم أص أت أصل كل عن ي ْف بصدقة. منه أم

ُق قالوا: ومن ِطي أعة الله؟ رسإول يا ذلك ُي أخا ّن ِفنها، المسجد في قال: ال تد
ْيه والشيء أنّح أك». وحديث الضحى فركعتا تجد لم فإن الطريق، عن ُت ْئ ِز أعاذ ُتْج ُم

ِنّي أنأس بن أه أمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال الُج في قعد «
أصلّه أح حتى الضحى صلة من ينصرف حين ُم ّب أس ّ يقول ل الضحى ركعتي ُي إل

ًا أر خير ِف حديث داود. ومنها أبو البحر». رواهما زبد مثل كانأت وإن خطاياه له ُغ
أعة على حافظ «من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي ْف أش

أحى أر الّض ِف حديث وغيره. ومنها أحمد، البحر». رواه زبد مثل كانأت وإن له، ُغ
نأقول: حتى الضحى يصلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإعيد: «كان أبي

الترمذي. يصليها». رواه نأقول: ل حتى ويدعها يدعها، ل

أه ِر ُك ُد (و ِزي ْفِل)ِ أي م ّن ألى زيادته ال أع أبٍع ( ٍة أْر أم ِلي أتْس ًا، ِب أماٍن وعلى نأهار ْيل)ًِ لعدم أث أل
ّنة ورود أل كراهة، غير من جاز ولو فيهما، بالزيادة الّس ِع ُف مرة. وفي ولو ل

ً «النهاية»: النافلة عامة في مكروهة وراءه وفيما جائزة، ثمان إلى ليل
عائشة: حديث ذلك الصغير»: وأصل «الجامع في السإلم فخر الروايات. قال

ّلي كان وسإلم عليه الله صلى النبّي «أن أص ركعة: ثلث عشرة إحدى الليل من ُي
أي: «ثلث التطوع فيبقى ـ سإنته أي ـ الفجر وركعتا الوتر، منها ِو سإتة». وُر

بتسليمة، الثمانأية أّن على فيه دللة ل ثمانأية. وفيه: أنأه التطوع فبقي عشرة»،
أض مكروهٌة. وقد عليها الزيادة أّن على ول ِر ُت ْع ّي بأّن ا ِر ْه أوة، عن روى الّز ُعْر
منهن». ركعتين كل من يسلم كان والسلم الصلة عليه عائشة: «أنأه عن

أما ُتكره ل الزيادة أن على «الُخلصة»: الصح «المبسوط» و وفي من فيها ِل
أرْخِسّي رأيت العبادة. ثم أوْصل أما عليها الزيادة كراهة عدم صّحح الّس في ِل

ّلي وسإلم عليه الله صلى النبّي عائشة: «كان عن البخاري ثلث بالليل يص
ّلي ُثّم ركعة، عشرة خفيفتين» فيبقى ركعتين بالصبح النداء سإمع إذا ُيص

ّطحاوي نأفلً. وروى العشرة أما بكليهما السإتدلل ال أنأه دليلهما: من في رواه ِل
ّلم كان والسلم الصلة عليه أس دللة قولهما في ليس ولنأه اثنتين، كل بين ُي
ّلى أنأه على بتسليمة.  العشرة أو الثمان ص
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ُع أب ألْر أضُل (وا ْف ْيِن)ِ أي في أأ أو أل أم والقصر. الميم بفتح أمل تثنية والنهار، الليل ال
في والربع أفضل، الليل في حنيفة. وعندهما: اثنان أبي عند ذكره الذي وهذا

بأس أحمد: ل الثنتان. وعند فيهما الشافعي: الفضل أفضل. وعند النهار
أما جائزة، وقيل: غير مكروهة، بالليل وهي النهار، في بالربع أصحاب روى ِل

ّبان، ابن وصححه «السنن»، أده ِح ّو أج الله صلى النبّي عمر: أن ابن عن أحمد و
ما ومحمد يوسإف مثنى». ولبي مثنى والنهار الليل قال: «صلة وسإلم عليه
قال: «صلة وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: أّن ابن «الصحيحين» عن في

ّنسائي: ذكره النهار. وقال ذكر فيه مثنى». وليس مثنى الليل خطأ. عندي ال
وسإلم عليه الله صلى النبّي عائشة: «أن «الصحيحين» عن في ما حنيفة ولبي

ّلي كان ًا، بالليل يص ًا، يصلي ثم وطأولهن، حسنهن عن تسأل ل أربع تسأل ل أربع
ًا». وروى يصلي ثم وطأولهن، حسنهن عن ألى أبو ثلث ْع «مسنده» عن في أي

أرة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول تقول: كان عائشة قالت: «سإمعت أعْم
ّلي أيوب أبي حديث تقدم بسلم». وقد بينهن يفصل ل ركعات أربع الضحى يص

فضيلة. وأكبر مشقة أكثر فيكون تحريمة، أدوم نأحوه. ولنأه الظهر سإنة في
ّلي أن نأذر لو ولهذا ًا يص بنذره. ولو يوف لم بتسليمتين، فصلّها بتسليمة، أربع

أيها أن نأذر ّل أص أفى بتسليمة فصلّها بتسليمتين، ُي ِه، أو ِر ْذ أن أل لنأه ِب بالفضل. أعِم

ّنا طأويل حديث في عائشة حديث من مسلم أخرجه ما وأّما ُك ّد قالت: « ِع له ُنأ
أواكه ُهوره، سِإ أطأ ّوُك، الليل، من يبعثه أن شاء ما الله فيبعثه و أس أت أي ُأ، أف ويتوّض
ّ فيها يجلس ل ركعات تسع ويصلي ويحمده، الله، فيذكر الثامنة، في إل

الله، فيذكر يقعد ثم التاسإعة، فيصلي يقوم ثم يسلم، ول ينهض ثم ويدعوه،
أمده أيْح ًا يسلم ثم ويدعوه، و ُه». وهو تسليم أعنا ٍم: «كان غير في ُيْسِم يوتر مسل

أما شفع كل في القعود على الئمة ركعات». فاتفاق بتسع على دليل روينا ِل
وسإلم عليه الله صلى خصائصه من أنأه أو انأتساخه،

لقوله الشافعي عند وعكسه السجود، كثرة من عندنأا أفضل القيام طأول ثم
ِثُروا سإاجد، وهو ربه من العبد يكون ما والسلم: «أقرب الصلة عليه ْك أأ ف

أبان: «عليك والسلم الصلة عليه الدعاء». وقوله ْو أث ل فإنأك السجود، بكثرة ل
ّ سإجدة، لله تسجد أحّط درجة، بها رفعك إل عليه خطيئة». وقوله بها عنك و
أعة والسلم الصلة ِبي ْعب بن لر أتُه سإأله حين أك أق أف ّني في مرا على الجنة: «فأِع
مسلم)ِ. السجود». (رواهما بكثرة نأفسك

طأول الصلة وغيره: «أفضل مسلم في كما والسلم الصلة عليه قوله ولنا
والسجود الركوع وبكثرة القيام، بطول تكثر القراءة ولن القيام، القنوت». أي

ْولى ركنين اجتماع فكان ركنان، منه. ولنأهما أفضل والقراءة التسبيح، يكثر أ
على بناء فضيلتهما مالك: تتساوى وسإنة. وقال ركن اجتماع من وأفضل
كيفية. والقيام أفضل السجود أّن عنده. والظهر الجانأبين من الدليلين تساوي
ّية. ولذا أفضل بطول السابقين الحديثين في والسلم الصلة عليه قيدهما أكّم

القيام، لكثرة مستلزمة السجود يقال: كثرة السجود. وقد وبكثرة القنوت
ّبر وإنأما الصلة، كثرة بكثرته أراد والسلم الصلة عليه ولعله بكثرة عنها أع

غيره. دون به الركعة تمام لن السجود،

الشكر)ِ  (سإجود
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أتقّرُب فل مشروعة، غير مفرح خبر سإماع عند الشكر سإجدة ثم عند وحدها بها ُي
منهي الواحدة بالركعة والتقرب ركعة، دون ركن لنأها مالك، ومعه حنيفة أبي

الله صلى النبّي سإجود عن ُروي كالركوع. وما وصارت أولى، دونأها فما عنه،
ًا وسإلم عليه أتلًى رأى إذا شكر ْب ثم السإلم، مبدأ في كان أيُسّره، خبر جاء أو ُم
أخ أراء. عن بالنهي ُنأِس ْي أت ُب ال
أبي بن سإعد لقول ُقْربة الشافعي: هي ووافقهما ومحمد، يوسإف، أأبو وقال

ّقاٍص: «خرجنا المدينة، نأريد مكة من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع أو
ّنا فلما ًا ك أر من قريب أو أز ًا، خّر ثم سإاعة الله فدعا يديه رفع ثم نأزل، ع سإاجد

ً فمكث ًا، خّر ثم سإاعًة، يديه فرفع قام، ثم طأويل قام، ثم طأويلً، فمكث سإاجد
ًا. قال: «إنأي خّر سإاعة. ثم يديه فرفع لمتي، وشفعت ربي سإألت سإاجد

ًا فخررت أمتي، ثلث فأعطانأي ْعُت فسألت رأسإي رفعت ثم لربي، سإاجد أف أش و
ِتي، ًا فخررت الخر، الثلث فأعطانأي ُلّم فسألت رأسإي رفعت ثم لربي، سإاجد

ِتي، وشفعت ًا فخررت الخر، الثلث فأعطانأي ُلّم أحمد، لربي». رواه سإاجد
داود. وأبو

ً أفسد (لو قضاؤه)ِ لزمه نأفل
أم ِز أل ْفُل (و ّن قضاؤه لزمه أفسده لو حتى ونأحوها، الصلة في بالّشُروِع)ِ أي ال
ُلوا تعالى: {ول لقوله ِط ْب ُكْم}، ُت ْعمال أع عبادة ولنأه أأ ِر إتمامها فيها. فلزم ُش

أرة كالحج إفسادها، عند وقضاؤها ُعْم ًا وال ِتّموا لقوله إجماع أأ أو أحّج تعالى: { ال
ًا أرة} خلف ُعْم غيرهما.  (ومالك)ِ في للشافعّي وال

ّ أظّن (إل ّنأُه)ِ أي ِب ُعْمرة الحج دون والصوم الصلة من النفل أ ِه)ِ أي وال ْي أل أع لزم (
فيه شرع لنأه صله، قد أنأه فيذكر الظهر في يشرع أْن لديه. مثل باق أو

ًا ًا. وعند ل له مسِقط أفر: يجب ملتزم ًا القضاء عليه ُز النوافل، سإائر على قياسإ
أية» قال فبالعكس. في النفل في الحصر. وأما في كذا ْن ِق الدين ظهير «ال

أرع أش أنانأي:  أمْرِغي وقال القضاء، فعليه فقطعها، أداها أنأه تذكر ثم الّسنة، في ال
لزمه الطلوع، أو الغروب عند النفل في شرع ولو «المحيط»: بخلفه، صاحب

أي ظاهر في ِو ًا يلزمه ل أنأه حنيفة أبي عن الرواية. وُر في بالشروع اعتبار
ُهُه: أنأه عنه المنهي اليام في الصوم أوْج أو ًا يكون فيها.  الشروع، بنفس صائم
ًا فيصير ًا يكون ول إبطاله، فيجب للنهّي مرتكب ّلي أص يحنث يسجد. ولهذا حتى ُم

ّلي ل حلف لو بالشروع يحنث ول يصوم، ل حلف لو بالشروع أص ِتّم حتى ُي ركعة. ُي
ًا كونأه بحث: إذ الشارح. وفيه ذكره كذا أهر ل الشروع بنفس صائم ْظ ل وجهه أي

ًا ًا. والركعة ول شرع ًة. تكون فكيف عندنأا، تصح ل الواحدة ُعْرف صل
ًا أن اعلم ثم ّفل لن بالشروع، النفل لزوم بعدم قال والشافعي مالك أن أت الُم

أن على تعالى: {ما قال المتبرع، على لزوم ول متبرع، ِني ِبيٍل}. ِمْن الُمْحِس أسإ
ًا وسإلم عليه الله صلى النبّي علّي عائشة: «دخل وقالت عندكم فقال: هل يوم
ًا أتانأا ثم صائم، إذن قال: فإنأي فقلنا: ل، شيء، الله رسإول فقلنا: يا آخر، يوم
أي ِد ْه ْيٌس، لنا ُأ ًا، أصبحت فلقد أرنأيه، قال أح لفظ: «فأكل فأكل». وفي صائم
ًا»، أصبحت كنت : قد وقال وجوب عدم على يدل مسلم. فهذا رواه صائم

ّتٌب القضاء ولزوم التمام، أر منهما.  واحد يجب فل وجوبه، على ُم
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ّنسائي»، والترمذي داود أبي «سإنن في ما ولنا أوة، عن وال قالت: عائشة عن ُعْر
أصة أنأا «كنت ْف أح أض صائمتين و ِر ُع رسإول فجاء منه، فأكلنا اشتهيناه، طأعام لنا ف

أصة وسإلم عليه الله صلى الله ْف أح ِني)ِ  ْت أر أد أب أف فقالت: يا ـ أبيها ابنة وكانأت ـ (
ّنأا الله رسإول أض صائمتين، كنا إ ِر ُع ًا منه. قال: اقضيا فأكلنا اشتهيناه طأعام ف يوم

أبرانأّي مكانأه». ورواه آخر ّط أيت هريرة أبي عن آخر طأريق من ال ِد ْه ُأ قال: «
أصة لعائشة ْف أح صلى الله لرسإول ذلك فذكرتا منها، فأكلتا صائمتان، وهما هدية و

ًا فقال: اقضيا وسإلم عليه الله نأدٍب أمر أنأه على تعودا». وحمله ول مكانأه، يوم
مقتضاه يوجب بما محفوف هو بل يوجب، موجب بغير مقتضاه عن خروٌج

ْفل على ولورود)ِ القياس العمال، (إبطال عن النهي وهو ويؤكده، الحج أنأ
ُعْمرة. وال

أي ُقِض أتاِن)ِ ـ (و أع ْك بصيغة ـ ركعتين النسخ: وقضى بعض وفي ـ المجهول بصيغة أر
ْو ـ الفاعل أل أض)ِ أي ( أق ْفِع (في النفل أبطل أنأ ّوِل الّش أل ْفِع أو ا ِنأي)ِ. في)ِ الّش ّثا (ال

ًا يقضي يوسإف أبي وعن ًا أربع نأوى إذا فيما روايتان بالنذر. وعنه للشروع اعتبار
ًا ًا، أو سإت ًا. وفي رواية: يقضي أفسدها. في ثم ثمانأي ما جميع رواية: يقضي أربع

أقى» قول نأوى. وفي أت ْن الخروج يوجب ل بما أفسدها إذا فيما يوسإف أبي «الُم
ّ عنده يلزم فل ونأحوه، بالكلم أفسدها إذا القراءة. وأما كترك التحريمة عن إل

ًا، ول حقيقة ل الثانأي الشفع في الشروع يوجد لم ركعتان. ولهما: أنأه ْكم لن ُح
ّلق ول حدة، على صلة النفل من شفع كل أع ْيِن لحد أت أع ْف بالخر.  الّش

أتْرُك أو ِة ( أء أرا ِق أتْي في ال أع ْك ْفِع)ِ من أر ِطُل النفل الّش ْب ُي أة ( أم ِري ّتْح أد ال ْن أفة)ِ أبي ِع ِني أح
الركعة، في القراءة ترك الول. وأما الشفع على الثانأي الشفع بناء يصح ل حتى

ِطُل فل ْب وفساد حدة، على صلة النفل من شفع كل لن عنده، التحريمة ُي
ِري الحسن عند لن فيه، مجتهد الواحدة الركعة في القراءة بترك الصلة أبْص ال

أفر. فقلنا قال وبه تفسد، ل في التحريمة وبقاء القضاء، لزوم حق في بالفساد ُز
ًا. الثانأي الشفع لزوم حق احتياطأ

أد ْن ٍد)ِ ترك (وِع أحّم ِطُل (في القراءة ُم ْب ُي ٍة)ِ  أع ْك أقد (التحريمة)ِ لنأها أر ْع لفعال ُت
أد في القراءة بترك تفسد والفعال الصلة، ْن أف أبي ركعة. (وِع ُطُل ُيوسُإ ْب أت ل)ِ 

القراءة لن ركعة، في ول ركعتين، في ل (أْصل)ًِ أي القراءة بترك التحريمة
ّق في كما الجملة، في بدونأها الصلة وجود بدليل زائد، ركن ُلّمّي، ح ا

ِطُل ل القراءة فترك والمقتدي، والخرس، ْب أبْل ُي ُد التحريمة. ( ْفِس أء)ِ، ُي أدا أل ألنأه ا

تركه أن فكما أتْركه، من بأقوى ليس الداء القراءة. وفساد بدون للداء صحة ل
ْفسد ل ً وقام أحرم لو فساده. كما يفسدها ل التحريمة، ُي قعد أو فسكت طأويل

الفعال. من بشيء يأِت ولم
أباعي، النفل في القراءة ترك أن اعلم ثم وبعض الول الشفع بعض في إّما الّر

أو الول، وجميع الثانأي، بعض في أو الثانأي، وجميع الول، بعض في أو الثانأي،
أو فقط)ِ، الول بعض في (أو فقط، الول جميع في أو والثانأي، الول جميع في
متفرعة مسائل ثمان فقط. فهذه الثانأي بعض في فقط. أو الثانأي جميع في

بقوله: تفريعها إلى أشار السابقة، الصول على
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ْقِضي أي أف ًا ( أع أب أد أأْر ْن ِبي ِع أة أ أف ِني أما)ِ أي أح أك)ِ القراءة مع نأفل في ِفي أتْر أدى)ِ (في ( إْح
ّوِل شفعه أل ْع)ِ تركها (ا ّثانأي شفعه جميع في أم ِه)ِ وأنأكر أو (ال ْعِض عن يوسإف أبو أب

ّول إحدى في القراءة ترك إذا الربع قضاء حنيفة أبي حين الثانأي، وبعض ال
أض أر ْيُت الصغير»، (محمد)ِ «الجامع عليه أع أو أر قضاء حنيفة أبي عن لك وقال: 

أت محمد: بل ركعتين. قال ْي أو المشايخ (ونأسيت)ِ. واعتمد أربع قضاء عنه لي أر
سإاعده. المذكور الصل لن محمد، قول على

أد ْن أف)ِ يقضي أبي (وِع ًا ُيوسُإ أبِع (في أربع ِئل أْر أسا ُد أم أج ّتْرُك ُيو ْيِن)ِ في ال أع ْف أش
ّول بعض وفي الشفعين، جميع في القراءة وهي: ترك وفي الثانأي، وبعض ال

ِقي)ِ من الثانأي. (وفي وجميع الول بعض وفي الثانأي، وبعض الول جميع أبا ال
يوسإف. أبي عند مسائل وأربع حنيفة، أبي عند مسائل سإت وهي الثمانأية
ْيِن، يقضي أت أع ْك أر أد ( ْن ْقِضي وِع أي أحّمد)ِ  ْيِن ُم أت أع ْك أر ُكّل)ِ ووجه في ( من ظاهر الكل ال

ْد ألْم السابقة. (وإْن الصول ُع ْق أسإط)ِ بأن في أي أو ّلى ال ًا ص في يقعد ولم أربع
أوى (أو وسإطها ًا أنأ أع أب أتّم أأْر أأ ْيِن و أن ْث أ ا ِه)ِ. أما أشِيء أفل ْي أل الولى، المسألة في أع
ًا ًا الفرض، على فقياسإ كل لن بفساده، وزفر محمد النفل. وقال في واتساع
أدة منه ركعتين ْع ٍة كل آخر في فرض صلة. والق ُكها صل أتْر ٌد ف ْفِس كالفجر. ُم

واحدة، بتحريمة أدائها بسبب واحدة صلة الربع ـ: أن السإتحسان وهو ـ ولهما
ًا القعود فكان أرع لم فلنأه الثانأية، في كالظهر. وأّما آخرها في فرض في أيْش

عليه.  يجب فلم الثانأي، الشفع

أفُل ّن أت أي ًا (و ًا راكب أج ُمومي ِر ِر)ِ في أخا ْقُصر موضع كل الِمْص ِر (إلى المسافر فيه أي ْي أغ
ِة)ِ أي أل ْب ِق عليه الله صلى النبّي عمر: «رأيت ابن به. لقول توجهت كيفما ال

ّلي وسإلم أص داود، وأبو مسلم، خيبر». رواه إلى متوجه وهو راحلته على ُي
ّنسائي. وفي ِنّي: «على رواية وال أط ُق أر ّدا النبي جابر: «رأيت حمار». ولقول ال

ّلي وسإلم عليه الله صلى إيماء، ُيوِمىء وجه كل في راحلته على النوافل يص
ّبان ابن الركوع». رواه عن للسجدتين يخفض ولكن «صحيحه». ول في ِح

أرُط أت أرطأه السفر، ُيْش يوسإف. وعن وأبي حنيفة أبي عن رواية أحمد. وهو وش
في التنفل أحمد: يجوز عن رواية وفي الشافعي، مذهب وهو يوسإف، أبي

ًا المصر ِوي: «أّن لما الدابة، على أيض ِكب وسإلم عليه الله صلى النبّي ُر أر
ُد المدينة في الحمار ُعو أد أي ْع أبادة، بن أسإ ّلي وكان ُع أص راكب». وفي وهو ُي

أعة بن أعاِمر «الصحيحين» عن ِبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيت أر
ّبُح الراحلة على وهو أس أبل برأسإه ُيوِمىء ُي ّي ِق ٍه أ أوّجه، وْج ذلك يصنع يكن لم أت
المكتوبة». في

أكد. لنأها الفجر لسنة الراكب حنيفة: ينزل أبي وعن نأوافل، الرواتب والسنن آ
ّ يصح ل الدابة على الفريضة أداء لن التنفل، ُخّص واجبة. وإنأما وعنه: أنأها إل
ًا، أو المرض، زيادة خاف لعذر: بأن ُبع ًا، أو أسإ ًا، الدابة كانأت أو عدو كان أو جموح

بنفسها. وإْن تسير الدابة كانأت إذا هذا وجهه. ثم فيه يغيب بحال والوحل الطين
يجوز ول التطوع، يجوز ل تجوز. كما ل فالفريضة صاحبها، بتسيير تسير كانأت
ًا أد، الذي النفل قضاء ول المنذور، ول الدابة، على الوتر أيض ْفِس صلة ول ُأ

أيْت التي السجدة ول الجنازة، ِل الرض.  على ُت
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ِه في أو جلوسإه، موضع في يكون أْن بين فرق ل ثم ْي أب أكا عامة عند ل أو نأجاسإة ِر
ِتل: إذا بن ومحمد الكبير، حفص أبو للضرورة. وقال المشايخ أقا أكثر كانأت ُم

ًا الصلة، تجوز ل الدرهم قدر من الرض. على بالتي لها اعتبار
ًا)ِ فعن (و)ِ يتنفل أقاِعد ًا، شاء إن حنيفة أبي ( ًا، شاء وإن محتبي ّبع شاء وإن متر

ًا، أبي كالتشهد. وعن وسإلم عليه الله صلى النبّي صلة عامة لن يوسإف: محتبي
ولم عزو، غير الرحمن» من «مواهب في بالحتباء. كذا كانأت عمره آخر في
ًا، غيره. وعن في أره أفر أعدل. وعن لنأه محمد: متربع ـ المختار وهو ـ ُز

الصلة. في المعهود القعود لنأه كالتشهد،
ْع أم ِة ( أر ْد ِه)ِ، ُق أياِم ّ الجماعة روى لما ِق ًا إل أران عن مسلم ْين بن ِعْم أص قال: ُح

ًا، الرجل صلة عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول «سإألت فقال: من قاعد
ّلى ًا ص ّلى ومن أفضل، فهو قائم ًا، ص ّلى ومن القائم، أجر نأصف فله قاعد ص
ًا، ًا أو نأائم أع أطِج ًا: عمر ابن عن مسلم القاعد». وروى أجر نأصف فله ُمْض مرفوع

ًا الرجل «صلة صلة لن النافلة، صلة في القائم». وهذا صلة نأصف قاعد
القاعد ثواب ولن بالجماع، القيام على القدرة مع القعود فيه يجوز ل الفرض

موسإى أبي عن البخاري روى لما القائم، ثواب عن ينقص ل للعجز الفرض في
ِتب سإافر أو العبد مرض «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال له ُك

ًا يعمل كان ما مثل ًا».  مقيم صحيح

ّفل أه)ِ التن ِر ُك ًا (و أد أقاِع ًء)ِ بأن ( أقا ًا، ُيْحرم أب يوسإف، أبو يقعد. وقال ثم قائم
بأكمل أو فيها، شرع صفة على يأتي لْن ملزم الشروع لن يجوز، ومحمد: ل

ًا. ولبي النذر فأشبه منها، جاز وقد البتداء، من أسإهل البقاء حنيفة: أّن قائم
ّلى «المحيط»: رجل أثنائه. وفي في فيجوز النفل، ابتداء في القيام ترك ص

ّوع ًا، التط ًا، ويقرأ يقوم أن فالفضل فركع، قام الركوع أراد وإذا قاعد ثم شيئ
ًا ليكون يركع أي عائشة عن البخاري روى ما للسنة. وهي موافق عنها الله أرِض

الليل صلة من شيء في يقرأ وسإلم عليه الله صلى النبّي رأيت قالت: «ما
ًا، أر إذا حتى جالس ِب ًا، قرأ أك أي فإذا جالس ِق أربعون أو ثلثون السورة من عليه أب

ًا واسإتوى يقرأ لم يركع». ولو ثم فقرأهن قام آية، لم أجزأه. وإن وركع قائم
ِو ًا يست أع يكون ل ذلك لن يجزه، لم وركع قائم أع ول قائم، ركو قاعد. ركو

أح)ِ النفل (وإْن أت أت ْف ًا ا أب ِك أرا أل)ِ بعمٍل ( أز أنأ الجانأب من فانأحدر رجله ثنى بأن قليٍل و
أنى)ِ في الخر أب ِبل يوسإف: أنأه أبي عنهم. وعن الرواية ظاهر ( ْق أت ِه)ِ أيْس ْكِس أع ِب (و
ً النفل يفتتح أن وهو أد)ِ. ووجه يركب ثم نأازل أس أف أى الول الفرق: أن ( ّد أكمل أ
ّدى والسجود. والثانأي للركوع موجبة غير تحريمته لن عليه، وجب مما أنأقص أ
نأذر لمن علماؤنأا والسجود. وأجاز للركوع موجبة تحريمته لن عليه، وجب مما

ًا. ولم دونأه فيما أداءها شريف مكان في ُقْربة عنده، المكان ذلك يتعين شرف
أنه ّي أع أفر والشافعي مالك و ُفوا قوله لظاهر وُز ْو ِد تعالى: {وأ ْه أع ِه ِب ّل إذا ال

ُتْم}، ْد أه أق بما يأتي أْن فيجب أعا أط به. أنأ
ّلى «ل وسإلم عليه الله صلى «الهداية»: قوله صاحب وقول هذا، أص صلة بعد ُي

ًا. نأعم معروف مثلها». غير أبة أبي ابن رواه مرفوع ْي ثلث «مصنفه» من في أش
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ًا طأرق عمر. على موقوف
ّلى قال: «ل الول: أنأه الطريق ففي أص مثلها».  صلة بعد ُي

ُه الثانأي: «كان الطريق وفي أر ْك ّلى أن أي أص مثلها». صلة خلف ُي
أره الثالث: «كان الطريق وفي ْك ّلى أن أي أص مثلها». المكتوبة بعد ُي

ًا ورواه ًا أيض في عمر. فقيل كلم بنحو آخر طأريق من مسعود ابن على موقوف
كانأوا بأنأهم أصحابنا بقراءة. وفسر وركعتين بقراءة، ركعتين تفسيره: يعني

ّلون أص ّلون الفريضة، ُي أهى الجر، زيادة بذلك أخرى. ويطلبون مرة بعدها ويص أن ف
الله صلى النبي داود»: «أن أبي «سإنن في ما التفسير هذا ذلك. ويؤيد عن

ّلى أن نأهى وسإلم عليه أص مرتين». اليوم في صلة ُي

أفْصٌل ِة في ( أ ِويِح)ِ أصل أرا ّت ال
ِويُح)ِ وقيل (وسُإّن أرا ّت وذكرها الرواية، ظاهر في محمد يذكرها ولم يستحب، ال

أقبح (الخوارج)ِ لنأهم بمخالفة اعتداد شرعيتها. ول على الّمة غيره. وأجمعت
وسإلم عليه الله صلى النبّي أقامها السنة. وقد لهل ومعارضون البدعة، أهل
أن ّي أب الله صلى النبّي عائشة: «أن «الصحيحين» عن في بما تركها في عذره و
ّلى وسإلم عليه ّلى المسجد في ص ّلى ثم نأاس، بصلته فص فكثر القابلة، من ص

الله صلى الله رسإول إليهم يخرج فلم الثالثة، الليلة من اجتمعوا ثم الناس،
ألّما وسإلم عليه ِني فلم صنعتم، الذي رأيت قال: قد أصبح أف ْع أن الخروج من أيْم

في البخاري رمضان. زاد في عليكم». وذلك تفرض أن خشيت أنأي إل إليكم
ذلك». على والمر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الصوم: «فتوفي كتاب
ْيد وعن ِبت: «أّن بن أز ّتخذ وسإلم عليه الله صلى النبّي أثا أرة ا المسجد في ُحْج
ّلى حصير، من ليلة، صوته فقدوا ثم نأاس، عليه اجتمع حتى ليالي فيها فص

ّنوا الذي بكم زال فقال: ما إليهم ليخرج يتنحنح بعضهم فجعل نأام قد أنأه فظ
أب ولو عليكم، يكتب أْن خشيت حتى صنيعكم من رأيت ِت به، قمتم ما عليكم ُك

ّلوا ّ بيته في المرء صلة أفضل فإن بيوتكم، في الناس أيها فص الصلة إل
عليه.  المكتوبة». متفق

بنا يقم فلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «صمنا ذر أبي وعن
ًا كان فلّما الليل، ثلث ذهب حتى بنا فقام سإبع، بقي حتى الشهر من شيئ

الليل. قلت: شطر ذهب حتى بنا قام الخامسة كان فلّما بنا، يقم لم السادسإة
أنا لو الله رسإول يا أت ْل أف ّلى إذا الرجل فقال: إن الليلة هذه قيام أنأ حتى المام مع ص

الثالثة، كانأت بنا. فلما يقم لم الرابعة كانأت ليلة. فلّما قيام له حسب ينصرف
الفلح. قلت: وما يفوتنا أن خشينا حتى بنا فقام والناس ونأساءه أهله جمع

«السنن». أصحاب الشهر». رواه بقية بنا يقم لم قال: الّسُحور. ثم الفلح؟
ّغب كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: «أن أبي وعن قيام في ير

ًا رمضان قام فيقول: من بعزيمة فيه يأمرهم أن غير من رمضان إيمانأ
ًا أر واحتساب ِف أم ما له ُغ ّد أق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ذنأبه. فتوفي من أت

أي بكر أبي خلفة في ذلك على المر كان ذلك. ثم على والمر عنه»، الله أرِض
ًا أي عمر خلفة من وصدر مسلم. عنه. رواه الله أرِض
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ّنة أنأها فيها الصح والحاصل: أن ّكدة سإ حنيفة. أبي عن الحسن رواه كما مؤ
ّنة عن المسجد أهل امتنع لو الكفاية. حتى وجه على لكن الجماعة فيه والّس
ّلف البعض، أقامها مسيئين. ولو كانأوا إقامتها تارك الجماعة عن فالمتخ

أوى والتابعين الصحابة أفراد لن الفضيلة، ّلف. عنهم ُيْر التخ

ِفٍع، عن البخاري فروى أمر: «أنأه ابن عن أنأا ّلي ل كان ُع أص شهر في المام خلف ُي
ًا رمضان. وروى ّلون المجتهدون قال: كان إبراهيم عن أيض أص نأاحية في ُي

ّلي والمام المسجد، ًا رمضان». وروى في بالناس يص أوة: «أنأه عن أيض كان ُعْر
ّلي أص الناس». مع يقوم فل منزله إلى ينصرف ثم رمضان، في الناس مع ُي
ّبان وابن البخاري وروى ِري عبد بن الرحمن عبد حديث من ِح أقا قال: «خرجت ال

أي الخطاب بن عمر مع الناس فإذا المسجد إلى رمضان في ليلة عنه الله أرِض
أزاع ْو عمر: إنأي الرهط. فقال بصلته (لنفسه)ِ فيصلي الرجل يصلي متفرقون، أ
أم ثم أمثل، لكان واحد قارىء على هؤلء جمعت لو أرى أز ُأبّي على فجمعهم أع

ّلون والناس أخرى ليلة معه خرجت كعب. ثم بن عمر فقال قارئهم بصلة يص
أي أمُت الله أرِض ْع ِنأ التي (من أفضل عنها ينامون والتي هذه، البدعة عنه: 

أوله». يقومون الناس وكان ـ الليل آخر يريد يقومون)ِ ـ
ِزيد بن الّسائِب عن صحيح «المعرفة» بإسإناد في البيهقي وروى ّنا أي قال: «ك
ِزيد والوتر». وعن ركعة بعشرين الخطاب بن عمر زمن نأقوم أمان بن أي قال: ُرو
على مبني ركعة». وكأنأه وعشرين بثلث عمر زمن في يقومون الناس «كان

أبة أبي ابن رواه ما ْي أبرانأي في أش ّط عباس: «أنأه ابن حديث من «مصنفه» وال
ّلي كان والسلم الصلة عليه الوتر».  سإوى ركعة عشرين رمضان في يص

أبّي عمر قال: «أمر يزيد بن السائب «الموطأأ» عن في ما وأما كعب بن ُأ
ًا ّداري وتميم القارىء فكان ركعة، عشر بإحدى رمضان في للناس يقوما أْن ال

ّنا حتى بالمئتين يقرأ ّنا فما القيام، طأول من العصا على نأعتمد ك ّ نأنصرف ك إل
أنا ما على بناء الفجر». فكأنأه بزوغَ ْي أو عليه الله صلى أنأه الوتر: «من في أر

ّلى رمضان في بهم قام وسإلم القابلة، من انأتظروه ثم وأوتر، ركعات ثمان فص
أخشيت فسألوه إليهم، يخرج فلم أب أن فقال:  أت ْك ًا الوتر». أي عليكم ُي أو مطلق
ً وقع القل بأّن بينهما رمضان. وُجِمع في العشرين. على المر اسإتقر ثم أول
ّدم ما على بناء المتوارث فإنأه ًا. لما فصار ـ أعلم والله ـ تق البيهقي روى إجماع

عهد وعلى ركعة، بعشرين عمر عهد على يقيمون كانأوا صحيح: «أنأهم بإسإناد
أي وعلّي عثمان قوله بين وثلثون». وُجِمع مالك: «سإت عنهم». وعند الله أرِض
عمل عليه كما آخره، عشر وسإت الليل، أول كانأت عشرين غيره: بأن وقول

المدينة. أهل
أل العشاء صلة بعد ووقتها ْب أق ِر ( ْت ِو ْو ال ُه)ِ إلى أ أد ْع لنأها الصح، وهو الفجر طألوع أب

ٌع أب أيْت العشاء أّن ظهر لو الوتر. حتى دون للعشاء أت ّل والتراويح طأهارة، بل ُص
أدْت بطهارة صليت وهو الوتر، قبل العشاء العشاء. وقيل: بعد مع التراويح ُأِعي

قيام لنأها وبعده، العشاء «الهداية». وقيل: قبل في كذا المشايخ، عامة قول
ّ وهو الليل عليه الله صلى الله رسإول لقول أفضل الوتر تأخير أن الظهر. إل

ًا». بالليل صلتكم آخر «اجعلوا وسإلم ِوتر
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أعلى ٍة)ِ أي ُكّل ( أح ِوي أسٌة تسليمات ركعات. وقيل: خمس أربع أتْر ْل أج أها)ِ ( ِر أد أق ِب
أي الوتر. هكذا قبل وكذا السلف، من ذلك لتوارث ِو إنأما حنيفة: لنأها أبي عن ُر
ًا ذلك للسإتراحة. فيفعل بالترويحة سإّميت مكة أهل إن السإم. ثم لمعنى تحقيق
ًا تطوف أي كما ترويحتين، كل بين سإبع ِك يصلون المدينة مالك. وأهل عن ُح
أدى أرا ًا ُف ينتظرون أو يهللون، أو بالخيار: يسبحون، بلدة كل ذلك. وأهل بدل أربع
ًا، أدى. يصلون أو سإكوت أرا ُف
ْتُم)ِ أي (وسُإّن أخ ًة)ِ في الكثر قول وهو الصح على القرآن ختم ال صلة (مّر

وسإلم عليه الله صلى النبّي القرآن. وكان فيه أنأزل رمضان شهر التراويح. لن
ِرُضه ْع مرتين. عرضه الخيرة السنة وفي مرة، سإنة كل جبرائيل على فيه أي

ْقرأ وقال أي أختم فيقع بذلك، أمر عمر لّن آية ثلثين أركعة كل في بعضهم:  ثلث ال
ٍر كل لّن مرات، أدة، على بفضيلة مخصوص ُعْش ّنة: «إنأه به جاءت كما ِح الّس

ٌق وآخره مغفرة، وأوسإطه رحمة، أوله شهر ْت ما الكثر عليه النار». والذي من ِع
أر ركعة كل في المام يقرأ حنيفة: أنأه أبي عن الحسن رواه ونأحوها. آيات عش

ّنة لن الحسن، قيل: وهو بختم حنيفة أبو إليه أشار مرة. وما الختم فيها الّس
القرآن آي وعدد مئة، سإت الشهر جميع في ركعاتها عدد لن مرة، فيها القرآن

فيها. وعن الختم يحصل آيات عشر ركعة كل في قرأ فإذا وشيء، آلف سإتة
أمة: في وسإتين إحدى يختم كان حنيفة: أنأه أبي ْت أمة، يوم كل أخ ْت ليلة كل وفي أخ

أمة، ْت أمة. التراويح كل وفي أخ ْت أخ
أرك)ِ الختم (ول ْت أسِل ُي أك ِل ِم)ِ والفضل ( ْو أق بأس.  فل خالف فإن القراءة، تعديل ال

ّنة بجماعة إقامتها أن والصحيح ّلف لنأه الكفاية، وجه على سُإ أخ من أفراد عنها أت
أوة، عمر، كابن والتابعين الصحابة ُعْر وسإالم. وعن ونأافع، وإبراهيم، والقاسإم، و

وأشباهها القراءة سإنة مراعاة مع بيته في أداؤها أمكنه إن يوسإف: أنأه أبي
ًا يكون أن إل بيته، في فليصلها ًا فقيه أدى كبير أت ْق الصلة عليه لقوله به، ُي

ّلوا ّ بيته في المرء صلة خير فإن بيوتكم في والسلم: «ص المكتوبة». إل
ُأجيب: بأن أما ذلك من مستثنى رمضان قيام و ّدم ِل أق الصلة عليه فعله من ت

أي علّي قال حتى الراشدين، الخلفاء وفعل تركه، في العذر وبيان والسلم، أرِض
ّور الله أي ـ عمر قبر الله عنه: «نأ ّور كما ـ عنه الله رِض مساجدنأا». والمبتدعة أنأ

أل بالجماعة المسجد. فأداؤها في بالجماعة أداءها أنأكروا ِع ّنة شعار ُج كأداء الّس
أع بالجماعة الفرض ِر السإلم. شعار ُش

ِتُر (ول أو ٍة ُي أع أما أج أج ِب ِر أن)ِ أي أخا أضا أم فقط، رمضان في بجماعة المام يوتر أر
والجماعة وجه، من نأفل لنأه خارجه بالجماعة يوتر المسلمين. ول إجماع وعليه

بالجماعة التطوع الئمة: إّن شمس مكروه. وعن رمضان غير في النفل في
أره إنأما ْك أداعي. أما سإبيل على كان إذا ُي ّت بواحد اثنان أو بواحد، واحد اقتدى لو ال

أره. وإْن ل ْك أف بواحد ثلثة اقتدى ُي ِل ُت ِره بواحد أربعة اقتدى فيه. وإْن اْخ ًا. ُك اتفاق
قاضيخان: الفضل: فقال في اختلفوا رمضان في الجماعة كراهة عدم بعد ثم

ثوابها لن أفضل، كانأت الجماعة جازت لّما لنأه أفضل، الجماعة أن الصحيح
أكمل. 
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أسِفي: إن علي أبو وقال ّن ول منزله في رمضان في يوتر أْن اختاروا علماءنأا ال
رمضان في بجماعة الوتر على يجتمعوا لم الصحابة لن بجماعة، يوتر

أي عمر لن التراويح، على كاجتماعهم رمضان، في فيه يؤمهم كان عنه الله أرِض
أبّي ُأ ّبان: ابن حديث في قدمناه ما فيه. والجواب يؤّمهم كان ما كعب بن و ِح
ّلى وسإلم عليه الله صلى «أنأه أن رمضان، في وأوتر بهم ص ّي أب تأخيره، في العذر و
ّلي أن وأحّب فيه الجماعة عن تأّخر أمْن فعلوه». وإّن الراشدين الخلفاء وأن أص ُي
أم عنها ينامون عمر: «والتي قال كما أفضل فإنأه الليل، آخر ِل ُع قوله أفضل». و

أره بالليل صلتكم آخر والسلم: «اجعلوا الصلة عليه ًا». فأّخ لذلك، وتر
الجماعة ترك فيه الفضل أن على ذلك يدل فل متعذرة، ذاك إذ فيه والجماعة

أر أن أحب لمن ِت أهم الليل. كما أول ُيو ْف اختيارهم. إطألق من ُي

ِة في فصٌل أ ُكُسوِف أصل ِء والُخُسوِف ال أقا ِتْس والسْإ
أد ْن ُكُسوِف)ِ وهو (ِع ّير ال فيه. قال لغٌة والخسوف السواد، إلى الشمس تغ

ِري: روى ِذ ْن ًا: بعضهم عشر تسعة الكسوف حديث الُم ْفس وبعضهم بالكاف، أنأ
ًا، باللفظين وبعضهم بالخاء، أتّص الكسوف مترادفان. أو فهما أي جميع ُمْخ

للقمر. وعليه وبالخاء للشمس، بالكاف أعم. وقيل: يقال والُخُسوُف بالشمس،
أق تعالى: {فإذا قوله ويؤيده الفقهاء اصطلح ِر أصُر أب أب أف ال أس أخ أمُر}. وأما * و أق ال

أوة: «ل مسلم» عن «صحيح في ما أفت ُعْر ُكِس قل: ولكن الشمس، تقل: 
أفت». فمحمول الحديث.  لفظ في رواية على ُخِس

ّلي أص ُي أماُم ( ِة إ أع ًا الُجُم ّناِس)ِ إلحاق لغيره والشافعّي مالك بها. وأجازها لها بال
ْيِن الصلة كسائر أع ُكو ْيِن)ِ بُر أت أع ْك أر ومالك. وهو الشافعي قال كما بأربٍع ل (

أي عائشة عن الستة الكتب في كما أحمد مذهب من المختار عنها الله أرِض
أفِت فخرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حياة في الشمس قالت: «ُخِس

ّبر فقام المسجد، إلى ّبر ثم طأويلة، قراءة فاقترأ وراءه، الناس وصّف فك أك
ًا فركع الحمد. ولك ربنا حمده لمن الله فقال: سإمع رأسإه رفع ثم طأويلً، ركوع

ّبر ثم الولى، القراءة من أدنأى هي طأويلة قراءة فاقترأ قام (ثم ًا فركع ك ركوع
في فعل الحمد)ِ. ثم ولك ربنا حمده لمن الله فقال: سإمع رأسإه رفع ثم طأويلً،
وانأجلت سإجدات، بأربع ركعات أربع ذلك. فاسإتكمل مثل الخرى الركعة

أنى الناس فخطب قام ينصرف. ثم أن قبل الشمس ْث ثم أهله هو بما الله على فأ
ول أحد لموت ينخسفان ل تعالى الله آيات من آيتان والقمر الشمس قال: إن
الصلة». إلى فافزعوا ذلك رأيتم فإذا لحياته،

أرة أبي حديث من البخاري روى ما ولنا ْك أفِت أب عهد على الشمس قال: «ُخِس
المسجد، إلى انأتهى حتى رداءه يجر فخرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ّلى الشمس» (ورواه فانأجلت ركعتين بهم فصلى الناس، وثاب ّنسائي: «فص ال
ّلون». ورواه كما ركعتين بهم أص ّلى ابن ُي ّبان: «فص مثل ركعتين، بهم ِح

ّنسائي، صلتكم».)ِ وروى عن وصّححه، «الشمائل» والحاكم في والترمذي ال
أطاء ِئِب، بن أع الشمس قال: «انأكسفت العاص بن عمرو بن الله عبد عن الّسا
عليه الله صلى الله رسإول فقام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على

سإجد ثم يسجد، يكد فلم رفع ثم يرفع، يكد فلم ركع ثم أيْركع، يكد فلم وسإلم
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وفعل رفع ثم يرفع، يكد فلم سإجد ثم يسجد، يكد فلم رفع ثم يرفع، يكد فلم
ذلك». مثل الخرى الركعة في

ِة في فصٌل أ ُكُسوِف أصل ِء والُخُسوِف ال أقا ِتْس  والسْإ

أد ْن ُكُسوِف)ِ وهو (ِع ّير ال فيه. قال لغٌة والخسوف السواد، إلى الشمس تغ
ِري: روى ِذ ْن ًا: بعضهم عشر تسعة الكسوف حديث الُم ْفس وبعضهم بالكاف، أنأ

ًا، باللفظين وبعضهم بالخاء، أتّص الكسوف مترادفان. أو فهما أي جميع ُمْخ
للقمر. وعليه وبالخاء للشمس، بالكاف أعم. وقيل: يقال والُخُسوُف بالشمس،

أق تعالى: {فإذا قوله ويؤيده الفقهاء اصطلح ِر أصُر أب أب أف ال أس أخ أمُر}. وأما * و أق ال
أوة: «ل مسلم» عن «صحيح في ما أفت ُعْر ُكِس قل: ولكن الشمس، تقل: 

أفت». فمحمول الحديث. لفظ في رواية على ُخِس
ّلي أص ُي أماُم ( ِة إ أع ًا الُجُم ّناِس)ِ إلحاق لغيره والشافعّي مالك بها. وأجازها لها بال
ْيِن الصلة كسائر أع ُكو ْيِن)ِ بُر أت أع ْك أر ومالك. وهو الشافعي قال كما بأربٍع ل (

أي عائشة عن الستة الكتب في كما أحمد مذهب من المختار عنها الله أرِض
أفِت فخرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حياة في الشمس قالت: «ُخِس

ّبر فقام المسجد، إلى ّبر ثم طأويلة، قراءة فاقترأ وراءه، الناس وصّف فك أك
ًا فركع الحمد. ولك ربنا حمده لمن الله فقال: سإمع رأسإه رفع ثم طأويلً، ركوع

ّبر ثم الولى، القراءة من أدنأى هي طأويلة قراءة فاقترأ قام (ثم ًا فركع ك ركوع
في فعل الحمد)ِ. ثم ولك ربنا حمده لمن الله فقال: سإمع رأسإه رفع ثم طأويلً،
وانأجلت سإجدات، بأربع ركعات أربع ذلك. فاسإتكمل مثل الخرى الركعة

أنى الناس فخطب قام ينصرف. ثم أن قبل الشمس ْث ثم أهله هو بما الله على فأ
ول أحد لموت ينخسفان ل تعالى الله آيات من آيتان والقمر الشمس قال: إن
الصلة».  إلى فافزعوا ذلك رأيتم فإذا لحياته،

أرة أبي حديث من البخاري روى ما ولنا ْك أفِت أب عهد على الشمس قال: «ُخِس
المسجد، إلى انأتهى حتى رداءه يجر فخرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ّلى الشمس» (ورواه فانأجلت ركعتين بهم فصلى الناس، وثاب ّنسائي: «فص ال
ّلون». ورواه كما ركعتين بهم أص ّلى ابن ُي ّبان: «فص مثل ركعتين، بهم ِح

ّنسائي، صلتكم».)ِ وروى عن وصّححه، «الشمائل» والحاكم في والترمذي ال
أطاء ِئِب، بن أع الشمس قال: «انأكسفت العاص بن عمرو بن الله عبد عن الّسا
عليه الله صلى الله رسإول فقام وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على

سإجد ثم يسجد، يكد فلم رفع ثم يرفع، يكد فلم ركع ثم أيْركع، يكد فلم وسإلم
وفعل رفع ثم يرفع، يكد فلم سإجد ثم يسجد، يكد فلم رفع ثم يرفع، يكد فلم
ذلك». مثل الخرى الركعة في

ّول بأنأه عائشة بحديث اسإتدللهم عن وأجيب أل بما مؤ ّو عنها، مسلم روى ما به ُأ
ّلى والسلم الصلة عليه عباس: «أنأه ابن عن جابر، وعن بأربع ركعات سإت ص

ًا روى سإجدات». وما ّلى وعلّي: «أنأه عباس ابن عن أيض بأربع ركعات ثمان ص
أبّي عن داود، روى: أبو سإجدات». وما والسلم الصلة عليه كعب: «أنأه بن ُأ
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ّلى عليه أنأه ذلك محمد: وتأويل سإجدة». قال ركعة كل في ركعات خمس ص
أسإهم الصفوُف رفع الركوع أطأال ألّما والسلم الصلة ًا رؤو ّن عليه أنأه منهم ظ
ألّما خلفهم، أمْن فرفع الركوع، من رأسإه رفع والسلم الصلة ْوا أف أأ الله رسإول أر
ًا، وسإلم عليه الله صلى أنأه أظّن خلُف كان فمن خلفهم، أمْن فركع ركعوا راكع
ّلى والسلم الصلة عليه ُه ما حسب على . فروى ركوع من بأكثر ص أد من عن

ّلها لم والسلم الصلة عليه أنأه هذا على الشتباه. ويدل ّ بالمدينة يص مرة إل
واحدة. 

ْفل)ًِ أي أنأ أي كما سإنة ( ِو ّنأها بعض حنيفة. وقال أبي عن ُر وهو واجبة المشايخ: إ
أرُط ل بأنأه إشعاٌر «النهاية». وفيه في كما «السإرار»، صاحب مختاُر أت فيها ُيْش
ّدى والقامة، الذان أؤ ُت أحّب الوقت في و أت المكروه. ل الُمْس

ُطُب ول أفة»، في كما خلف بل فيها عندنأا أيْخ ّتْح «الكافي»، و «المحيط»، و «ال
ُطب في وشروحها. ولكن «الهداية»، و أيْخ ّنظم»:  بالتفاق، الصلة بعد «ال

ُوه أصة» و«قاضيخان». في ونأح «الُخل
ًا)ِ أي أي ِف ًا (ُمْخ ًا قارئ ْعد، بن والليث والشافعي، ومالك، حنيفة، أبي عند سإّر أسإ

ً وجمهور ّول أط أتُه الفقهاء. (ُم أء أرا أما)ِ أي ِق ِه و)ِ يوسإف (أبو الركعتين. وقال في ِفي
أما أحمد، وقول الطحاوي، اختيار فيهما. وهو بالقراءة محمد: يجهر في ِل

أي عائشة حديث «الصحيحين» من الله صلى النبّي قالت: «جهر عنها الله أرِض
ابن «الصحيحين» عن في ما حنيفة الكسوف». ولبي صلة في وسإلم عليه

أفِت عباس أس أخ ْنأ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فصلى الشمس، قال: «ا
ًا فقام معه، والناُس ً قيام ًا طأويل قراءته كانأت البقرة». ولو سإورة من نأحو

ّدْرها. وروى ولم عباس ابن لذكرها مسموعة فيها وسإلم عليه الله صلى أق ُي
أرة صحيح. عن الترمذي: حسن «السنن» وقال أصحاب ُدب بن أسإُم ْن قال: ُج
ًا».  له نأسمع ل ُكُسوٍف في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل بنا «صلى صوت

ُثّم ُعو ( ْد ّتى أي ِلي أح أج ْن ُطب. (وقال الّشْمُس)ِ ول أت ّكُر أيْخ أذ ُي غير من الناس مالك: 
ُطب)ِ ُخطبتين مرتبة. وقال ُخطبة أيْخ ًا الصلة بعد الشافعي:  لحديث خلف

رأيتموها قال: «فإذا حيث بالصلة أمر وسإلم عليه الله صلى عائشة. ولنا: أنأه
ْطبة. ولو يأمر ولم »، الصلة إلى فافزعوا أبة كانأت بالُخ ْط ّينها مشروعة الُخ لب

من قول لرد كانأت إنأما والسلم الصلة عليه والسلم. وخطبته الصلة عليه
أفت الشمس قال: إن وسإلم عليه الله صلى النبّي ابن إبراهيم لموت ُكِس

ّنة وهو الصلة، عن الدعاء تأخير يقتضي يدعو وقوله: ثم أما الّس الترمذي روى ِل
أمة أبي عن وحّسنه الدعوات، كتاب في أما الدعاء أي الله، رسإول قيل: «يا ُأ

ِر الخير، الليل قال: جوف أسإمع؟ ُب ُد المكتوبة». الصلة و

ّلوا الجمعة أيْحُضْر)ِ إماُم ألْم (وإْن أص ًا ( أدى)ِ تحرز أرا بجمع تقام لنأها الفتنة، عن ُف
ْلُخُسوِف)ِ وهو عظيم أكا ّلون فإنأهم القمر ضوء نأقصان ( أرادى حصوله عند ُيص ُف

مالك. قول وهو
ّلون وقال ِعّي: يص ِف يحصل وقت في تكون صلته بجماعة. لنا: أن فيه الّشا

ّقة، فيه بالتجميع أقْل لم ولنأه مش ْن له. وكذا جمع والسلم الصلة عليه أنأه ُي
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ّلون أرادى يص وعند الكواكب، انأتشار وعند بالليل، القوي الضوء حصول عند ُف
أمة حصول ْل ّظ والزلزل، الشديدة، الريح حصول وعند بالنهار، القوية ال

العدو.  من والخوف المراض، وعموم الدائمين، والمطر والثلج والصواعق،

ُء أقا ِتْس ٌء (والسْإ أعا أفاٌر ُد ْغ ِت ِبلً. وإْن واسْإ ْق أت ّلوا ُمْس أدى أص أرا أز)ِ. وهذا ُف أبي عند أجا
ِفُروا لقوله حنيفة ْغ أت ُكْم تعالى: {اسْإ ّب ّنأُه أر أن إ ًا أكا ّفار ُيْرسِإل أغ أء *  أما ُكْم الّس ْي أل أع

أما ِل ًا} و أر أرا ْد ً أنأس: «أن حديث «الصحيحين» من في ِم في المسجد دخل رجل
ِة يوم أع ُطب قائٌم الله ورسإول الُجُم عليه الله صلى الله رسإول فقال: يا أيْخ

ُبل، وانأقطعت الموال هلكت وسإلم ُع الّس ْد أنا. قال: فرفع الله فا ُث ِغي الله رسإول ُي
أنا، قال: اللهم ثم يديه وسإلم عليه الله صلى ْث أت اللهّم أِغ أب أنا». وث ْث ًا أأِغ أّن أيض
أقى عمر أتْس أصّل. وقال ولم اسْإ أسّن ُي ُي ٍة ركعتاِن للسإتسقاء مالك:  أب ْط ِبُخ

أو الماُم يصلي أن محمد: يجوز الشافعي: كالعيدين. وقال كالجمعة. وقال
ُبه ِلُب الجمعة، في كما ركعتين نأائ ْق أي الطحاوي، اختيار القوم. وهو دون رداءه و
أخرى. في حنيفة أبي ومع رواية، في محمد مع يوسإف وأبو
ُد عن الستة الكتب في ما لهم ْب ّله أع ِد بن ال ْي صلى الله رسإول أعاِصم: «أن بن أز
أتْسِقي بالناس خرج وسإلم عليه الله ّلى بهم، أيْس أص ّول ركعتين، بهم أف أح رداءه و

ّي، عليه. زاد القبلة». متفق واسإتقبل واسإتسقى، فدعا، يديه ورفع وأبو البخار
الله صلى الله رسإول عباس: «خرج ابن ولقول بالقراءة»، فيهما داود: «وجهر

ً وسإلم عليه ّذل أب أت ًا ُم ًا متواضع ّلى، أتى حتى متضّرع أص ُطب فلم الُم خطبتكم أيْخ
أضّرع الدعاء في يزل لم هذه. ولكن ّت ّلى والتكبير، وال ّلي كما ركعتين وص أص في ُي

الترمذي.  «السنن» وصّححه أصحاب العيدين». رواه

أفة والصبيان الشيوخ له علمائنا: يخرج بعض قال أع أقُل ولم ـ أيام ثلثة والّض ْن ُي
ٍة ثياب في متخاشعين متواضعين ـ منها أكثر أق أل ٍة، أخ أل ًة أغِسي ّدمون مشا يق

المقدس وبيت مكة في تعالى. لكن الله إلى التوبة بعد يوم كل الصدقة
أسّن ل الصحراء. ثم إلى يخرجون ول المسجد، في يجتمعون الزوائد تكبير ُي

ّبر، في مالك وعند عندنأا أصّح الشافعي. وجه قول وهو الصح. وقيل: يك قول ال
الصلة قبل فخطب اسإتسقى، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنأس: «أن

ّول القبلة واسإتقبل ّلى نأزل ثم رداءه، وح تكبيرة». إل فيهما يكبر لم ركعتين فص
أبرانأي. رواه ّط ال

ِنأي الحاكم رواه ما التكبير ووجه أبرا ّط بن العزيز عبد بن محمد حديث من وال
أمر ْوف، بن الّرْحمن عبد بن ُع أحة عن أبيه، عن أع ْل أوان قال: «أرسإلني أطأ إلى أمْر
ّنة عن أسإأله عباس ابن ّنة السإتسقاء، سإ ّنة السإتسقاء فقال: سإ في الصلة سإ

أب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أّن إل العيدين، أل على يمينه فجعل رداءه أق
ّلى يمينه، على ويساره يساره، أر ركعتين وص ّب ألى في أك ُلو وقرأ: تكبيرات سإبع ا
ّبْح أسإ أم { أك اسْإ ّب ألى} وقرأ أر ْع أل أهْل في ا أك الثانأية: { أتا ِديُث أأ ِة}، أح أي أغاِش ّبر ال وك

أب خمس فيها ُأِجي ِرُض ل ضعيف بأنأه تكبيرات». و أعا أوى ما ُي أنأس. أر
ّدد وقد ِة في يوسإف أبو تر ّي ّن ّتفقا الصلة سُإ واحدة خطبته جعل على وعدمها. وا
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: «خرج أبي لقول الركعتين بعد يوم
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أتْسِقي، ّلى أيْس أنا ثم إقامة، ول أذان بل ركعتين بنا فص أب أط ّول الله ودعا أخ وجهه وح
ًا القبلة نأحو أب ثم يديه، رافع أل على واليسر اليسر على اليمن فجعل رداءه أق

ْيد بن الله عبد عن أحمد ماجه. ورواه ابن اليمن». رواه ولفظه: «فبدأ أز
أبة، قبل بالصلة ْط أو أن أراد فلما فدعا، القبلة اسإتقبل ثم الُخ ُع ْد بوجهه أقبل أي

ّول القبلة إلى أح رداءه».  و

أي عائشة ولقول عليه الله صلى الله رسإول إلى الناس عنها: «شكى الله أرِض
أط وسإلم أع بمنبر المطر. فأمر ُقُحو ُوِض ّلى، في له ف ًا الناس ووعد المص يوم

بدا حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عائشة: فخرج فيه. قالت يخرجون
أد المنبر على فقعد الشمس، حاجب أحِم قال. ثم وجّل عّز الله و

ُتم إنأكم ْو أك أب أش ْد الله أمركم وقد عنكم، زمانأه عن المطر واسإتئخار دياركم أج
العالمين، رب لله قال: الحمد لكم. ثم يستجيب أن ووعدكم تدعوه، أْن سإبحانأه
ل الله أنأت اللهم يريد، ما يفعل الله إل إله ل الدين، يوم مالك الرحيم، الرحمن

ِزل ونأحن الغني أأنأت إل إله ْنأ أأ قوة لنا أنأزلت ما واجعل الغيث، علينا الفقراء. 
ًا ِه. ثم بياض بدا حتى الرفع في يزل فلم يديه، رفع حين. ثم إلى وبلغ ْي أط ْب ّول إ ح

أب ظهره، الناس إلى أل أق ّول أو و الناس على أقبل ثم يديه، رافع وهو رداءه ح
ّلى ونأزل أدْت سإحابة الله ركعتين. فأنأشأ فص أع أر أقْت، أف أر أب أرت ثم و أط الله. بإذن أْم
ْأت فلم ألّما سإالت حتى مسجده وسإلم عليه الله صلى ي أف رأى السيول. 

ِكّن إلى سإرعتهم أدْت حتى ضحك ال كل على الله أّن نأواجذه. فقال: أشهد أب
ّنأي قدير، شيء جيد. وإسإناده وقال: غريب داود أبو ورسإوله». رواه الله عبد وأ
أرك» وقال: صحيح في الحاكم ورواه ْد أت ولم الشيخين شرط على «الُمْس

يخرجاه.

أرّجُح ُت أدة عن لنأها الخطبة، على الصلة تقديم رواية و أه أشا رواية بخلف ُم
أي ِو ًا الصلة بعد خطبتين جعل أنأهما عنهما تأخيرها. وُر بالخطبة لها إلحاق

للجمعة. 

ِلُب (ول ْق ُه)ِ أي أي أء أدا ِلُب ل ِر ْق يوسإف. وأبي حنيفة، أبي عند رداءه المام أي
ّي أمْرو ً كان وال أفاؤل ّول لقول أت أح ّول رداءه جابر: «و أقْحُط». رواه ليتح الحاكم. ال

أب ولقول أل أق أب لكي رداءه أنأس: «و ِل أق ْن أقْحُط». رواه أي أرانأّي. لنأه ال أب ّط فعٌل ال
أله الشارح. وفيه: أن قال كذا العبادة، معنى إلى يرجع ل لمر الصلة عليه فع

ّول بقصد والسلم ُيقال: قد العادة. لكن فعل عن لتميزه العبادة عيُن القحط تح
ِرف لنأه به، خاص هذا إّن أر بالوحي ُع ّي أغ ْلِب عند السماء حال أت الرداء. أق

ِلُب المام محمد: أّن وعند ْق ْدر ُمِضي بعد رداءه أي أما خطبته من أص ّدم. وأما ِل تق
الله عبد والشافعي: يقلبون. قال مالك عندنأا. وقال أرديتهم يقلبون فل الناس

أقى بن أتْس أصة وعليه وسإلم عليه الله صلى النبّي زيد: «اسْإ أن فأراد سإوداء، أخِمي
ألّما أعلها، فيجعله أسإفلها يأخذ ألْت أف ُق أبها أث أل ّول عاتقه». زاد على أق أحمد: «وح

ِكْره مسلم. قالوا: ولم شرط الحاكم: على معه». قال الناس ْن عليه الله صلى ُي
ًا فكان عليهم، وسإلم أب: إنأه تقرير ُأِجي ِتّم إنأما له. و أم ألو أْن أي ِل ممنوع به. وهو أع

أما ّول إنأما أنأه روينا ِل إليهم. ظهره تحويل بعد أح
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ًا المأثورة بالدعوات المام يدعو أن وينبغي ًا أو سإّر قعود والناس جهر
ْبلة مستقبلي ِق أن ال ِني أؤّم أغثنا اللهم أغثنا)ِ، (اللهم أغثنا بنحو: «اللهم دعائه على ُم

ّيبا ًا، سإ ًا اسإقنا اللهم نأافع ْيث ًا، أغ ِغيث ًا ُم ًا أهنيئ ِريئ ًا أم ِريع ًا أم ٍر غير نأافع ًا ضا أدق ً أغ عاجل
ً وآجل، رائٍث غير ّلل أج ًا ُم ًا أسإّح ًا عام أبق ًا. اللهم أطأ تجعلنا ول الغيث اسإقنا دائم
أواء من والخلق والعباد بالبلد إن القانأطين. اللهم من ْل ّل ْنك ا إل نأشكو ل ما والّض

ِبْت إليك. اللهم ْنأ أ
ِدّر الزرع، لنا أ وأنأبت السماء، بركات من واسإقنا الّضرِع، لنا وأ

ّنأا الرض. اللهم بركات من لنا ّنأك نأستغفرك إ ًا كنت إ ّفار أأْرسِإل أغ علينا السماء ف
ًا».  ْدرار ِم

ِطُروا فإذا ِطْرنأا ُم منه ِخيف حتى المطر زاد وبرحمته. وإذا الله بفضل قالوا: ُم
أنا قالوا: «اللهم الضرر ْي أل أوا أراب الكام على اللهم علينا، ول أح ّظ وبطون وال
الجمعة في وسإلم عليه الله صلى النبي دعاء الشجر». وهذا ومنابت الودية
الموال هلكت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قيل: «يا حين الثانأية

ُكها الله فادع السبل وانأقطعت عنا». ُيْمِس

ُء تعالى: {وما الله قال وقد للدعاء خروجنا ِذّمّي)ِ لن أيْحُضُر (ول أعا أن ُد ِري ِف الكا
ّ أٍل} أي في ِإل أهل يؤمر وأحمد: ل والشافعي مالك وخسار. وقال ضياع أضل

ُنون ول منه يمنعون ول بالخروج الذمة ّك أم ًا الخروج من ُي لن وحدهم، يوم
خرجوا لو وهم والكافر، المؤمن يرزق سإبحانأه والله الرزق، لطلب السإتسقاء

ًا الفتنة. لحصلت غيث اليوم ذلك في وحصل وحدهم يوم
أذا لقوله الشدة في لهم يستجاب قد أنأه والحاصل ُبوا تعالى: {فإ ِك ْلِك في أر ُف ال

أعوا أه أد ّل أن ال ِلِصي أن ألُه ُمْخ ّدي ألّما ال ُهْم أف أبّر إلى أنأّجا أذا ال ُكون}. ُهْم إ ِر ُيْش

أراِك في فصٌل ْد ِة ِإ أض ِري أف  ال

أمْن أع ( أر ًا في أش أمْت)ِ أي أفْرٍض)ِ منفرد ِقي ُأ ْد ألْم (إْن الفرض ذلك إقامة (ف أيْسُج
ِة أع ْك ألى)ِ سإواء ِللّر ْو ُل ًا الفرض كان ا أباِعي ًا أو ُر ِثي أ ًا أو ُثل ِئي أنا ْو ُث أد (أ أج أو أسإ ُه ِر في و ْي أغ

ًا ِثي أ ُثل أي)ِ  أباِع ًا أو ُر ِئي أنا ًا ُث ّي ِر أض ًا أو الفرض كان أح ّي ِر أف أع)ِ تلك أسإ أط أق ًا الصلة ( قائم
أدة لن الصح واحدة. وقيل: بتسليمتين. وهو بتسليمة ْع أق وهذا للتحلل، شرط ال

ٌع ْط أدة إلى بتحلل. وقيل: يعود وليس أق ْع ِق الئمة: شمس يسلم. وقال ثم ال
ْتٌم، القعود أد صلة عن الخروج لن أح أت ْع قيل: قعد بقعود. وإذا إل يشرع لم بها ُم

قومه أتى حين ُمعاذ حديث في ورد بالسلم التشهد. وقيل: ل. والقطع يعيد
ّلم، رجل فانأحرف البقرة)ِ، (سإورة فافتتح ّلى ثم فس بناء كله هذا وحده. ثم ص

حكم له ليس الفرض من الركعة دون ما أّن من السإلم فخر اختاره ما على
ّلي ل حلف من بدليل: أن الصلة أص الرفض. بمحل فكان دونأها، بما يحنث ل ُي

الئمة: أنأه شمس لتجديده. واختيار المسجد كهدم وهو جائز، للكمال والقطع
أتّم ًا، أ أبة فهو صلة يكن لم وإن لنأه شفع أيْحُرم ُقْر ِتّمها قطعها، ف ُي ًا ف ويقتدي شفع

ًا ليكون العبادتين إدراك أمكن الجماعة. ومتى وصلة النافلة فضيلتي بين جامع
أصار ل أدى)ِ أي قطع التقديرين وعلى إحداهما، إبطال إلى ُي أت ْق ٍة بنية (وا أد ّد أج أت ُم

ًا أما كمالها، من هي التي الجماعة لفضيلة إحراز الستة الكتب أصحاب روى ِل
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قال: «صلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عمر ابن عن نأافع، عن
ّذ صلة من أفضل الجماعة أف أبي حديث من درجة». وللبخاري وعشرين بسبع ال

أة في صلّها داود: «فإذا أبو درجة». زاد وعشرين سإعيد: «بخمس فأتم أفل
ّبان، ابن صلة». ورواها خمسين بلغت وسإجودها ركوعها وقال: والحاكم ِح
صلى النبي عن روى من الترمذي: وعامة الشيخين. قال شرط على صحيح

ًا إنأما وسإلم عليه الله قال: «بسبع عمر: فإنأه ابن وعشرين» إل قال: «خمس
وعشرين». 

أذا)ِ يقطع أك أو ِه)ِ أي ( ِفي أباعي في ( ّ فيه يقطع ل لكن الّر أد (إل ْع أضّم)ِ ركعة أب
أرى)ِ صيانأة ُأْخ أما ( سإجد وقد المغرب أقيمت قيل: إذا البطلن. فإن عن فعله ِل

أم فيها أضّم ل ِل أب يقتدي؟ ثم البطلن عن فعله ما لصيانأة ثانأية ُت أضّم إذا بأنأه ُأِجي
ًا كان ثانأية ّفلً، اقتدائه في يكون أتّمها وإذا إتمامها، فيلزمه المغرب بأكثر آتي أن أت ُم
فل الفراغَ، بعد مخالفة للمام. قيل: هذه مخالف وبالربع مكروه، بالثلث وهو
أب المقتدي كالمقيم يضر ُأِجي أة بأّن بمسافر.  ِم صل ِر المقي واحدة والمساف

ِر أظ ّن ْغرب في المام مع دخل فيه. ولو نأحن ما كذلك ول الصل، إلى بال أم ال
أتّم أصلّها، بعدما ًا أأ أة لن أربع أخّف المام مخالف ّفل من أأ أبو بثلث. قال التن

ّلم ولو الحسن، وهو يوسإف، ِم مع أسإ ًا فيقضي صلته، تفسد الما لنأها أربع
ّلم بالقتداء. وعن لزمته أس ُي عدم وجهه عليه. ولعل شيء ول المام مع ِبْشر: 

أل الرابعة التزامه القتداء. حا

أع فرض» عّمن بقوله: «في واحترز أر ْفٍل في أش ّنة، أو أنأ ُع ل فإنأه سُإ أط ْق لّن أي
أعه. ولو ما لكمال ليس قطعه أط ُأقيمت والجمعة الظهر سُإنة في كان أق أو ف
أطب وأبي حنيفة أبي عن مروي الركعتين. وهو رأس على يقطع المام أخ
أرْخِسي. وقيل: ل مال وإليه يوسإف هنا والقطع واحدة، صلة لنأها يسلم الّس

أجه للكمال. والول ليس ْو في إبطال الفرض. ول بعد قضائها من يتمكن لنأه أأ
ّوُت الركعتين. فل رأس على التسليم أف الوجه على والداء السإتماع فرض ُي
سإبب.  بل الكمل

ّلى (وإن ًا ص أث ْنُه)ِ أي أثال أباِعي من ِم أجد بأْن الّر ِتّمُه لثالثة أسإ ُي ِدي ُثّم ( أت ْق ّفل)ًِ، أي أن أت ُم
النبّي ذر: أن أبي عن مسلم في ما واحد. ويؤيده وقت في يتكرر ل الفرض لن

أؤّخُرون أمراء عليك كان إذا أنأت قال: «كيف وسإلم عليه الله صلى عن الصلة ُي
لك فإنأها معهم أدركتها فإن لوقتها، الصلة قال: صّل تأمرنأي؟ قلت: فما وقتها؟

ًا المام نأافلة». وأداء ً والمأموم فرض خلف. بل جائز نأفل
ّ ِر)ِ أي في (إل أعْص ِتّم مكروه. وعن بعده النفل لن فرضه، في ال ُي ًا محمد:  قاعد

من جماعة في والفرض النفل ثواب له فيحصل يقتدي ثم نأفلً، صلته فتنقلب
أباِعي لثالثة يسجد لم لو إبطال. وأما غير فيقطع. الّر

أمت إذا والحاصل: أنأه ِقي ّلى بعدما ُأ وأتم، قطع المغرب أو الفجر من ركعة ص
أهة، أو حقيقة الفراغَ لوجود الجماعة لفاتته أخرى إليها أضاف لو لنأه ْب لو وكذا ُش
ّيد وإْن بالسجدة، يقيدها أن قبل الثانأية إلى قام أتّم. ول بسجدة فيهما الثانأية ق أ

لقوله الرواية، ظاهر على المغرب في وكذا بعده، النفل لكراهة بالفجر يقتدي
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ّليت والسلم: «إذا الصلة عليه ّلها الصلة أدركت ثم أهلك، في ص ّ فص الفجر إل
ِنّي والمغرب». رواه ْط ُق أر ّدا أد عبد عمر. قال ابن حديث من ال أفّر أت برفعه الحق: 

ْهل ِكّي صالح بن أسإ أطا ْنأ أل ٍذ يضّره فل ثقة، وكان ا ْقُف حينئ زيادة لن وقفه، من أو
مقبولة. الثقة
أم أدرك ولو ًا الما ّبر راكع ًا يصر لم رأسإه المام رفع حتى ووقف فك لتلك مدرك

في ل يوجد ولم الصلة، أفعال في للمام المشاركة هو الشرط لن الركعة،
ًا الركوع، في ول القيام أفر خلف ولم القيام في أدركه لو والشافعّي. وأما ِلُز
ًا صار المقتدي ركع ثم رأسإه، الماُم رفع حتى معه يركع ِرك ْد لنأه الركعة، لتلك ُم
صّح، فيه المام فأدرك المام قبل ركع بالتفاق. ولو وذلك القيام حقيقة أدرك

أه المشاركة لوجود ِر ُك أفر: ل وقال للمخالفة، و يصح. ُز

أه ِر ُك أصّل)ِ فرضه ألْم أمْن ُخُروُج (و ٍد (ِمْن ُي أن أمْسِج ّذ ِه)ِ لما ُأ في ماجه ابن روى ِفي
ّفان بن عثمان «سإننه» عن أي أع الله صلى الله رسإول قال: قال عنه الله أرِض

يريد ل وهو لحاجة يخرج لم خرج ثم المسجد، في الذان أدرك «من وسإلم عليه
بن سإعيد «المراسإيل» عن كتاب في داود أبو منافق». وأخرجه فهو الرجوع،

ّيب: أن أس بعد أحد المسجد من يخرج قال: «ل وسإلم عليه الله صلى النبّي الُم
ّ النداء ّ منافق، إل ماجه ابن الرجوع». وأخرجه يريد وهو حاجة، أخرجته أحد إل

يريد ل وهو لحاجة يخرج ل خرج ثم المسجد، في الذان أدرك بلفظ: «من
أعة ّ الجماعة منافق». وأخرجه فهو الّرْج أثاء، أبي عن البخاري إل ْع بن وسإليم الّش
ِد أو ألسْإ أي هريرة أبي مع قال: «كنا ا حين رجل فخرج المسجد، في عنه الله أرِض

أن ّذ ّذن أ القاسإم». أبا عصى فقد هذا هريرة: أّما أبو فقال للعصر المؤ
أره ْك ُي ِلُمِقيم الذان بعد الخروج (ل)ِ  ٍة ( أماع أرى)ِ بأن أج أن يكون ُأْخ آخر مسجد مؤذ

أمه أو ُته لغيبته تتفرق غاب وإذا إما أره جماع ْك ُي أمْن الذان بعد الخروج (ول)ِ  ِل )
ّلى أر أص ْه ّظ أء)ِ لنأه ال أشا ِع ّ بالفعل الداعي أجاب وال أد (إل ْن ِة)ِ فإنأه ِع أم أقا ِل يكره ا

ْون ل الذين البدعة أهل من والروافض الخوارج من بأنأه الناس لتهام خروجه أر أي
أما)ِ أي (وفي السنة أهل خلف الصلة ِه ِر ْي الفجر وهو والعشاء الظهر غير أغ

أيْخُرُج)ِ أي والمغرب والعصر أمْت)ِ لنأه (وإّن الخروج له يجوز ( ِقي الداعي أجاب ُأ
أه الفجر صلة بعد التنفل كراهة مع ِر ُك المغرب بعد بالثلث التنفل والعصر. و
قدمنا. كما

ْترُك أي أو أة ( ّن ِر سُإ أفْج ِدي ال ْقت أي ْكُه)ِ أي ألْم أمْن و ِر ْد أجْمٍع)ِ أي الفجر فرض ُي ِب بجماعة (
ّداها)ِ أي (إن أجْمٍع)ِ أي الفجر لن الفجر، سإنة أ ِب أها)ِ أي (إن بجماعة ( ّدا سإنة أ

مسلم»: «صحيح الّسنة. ففي ثواب من أعظم الجماعة ثواب لن الفجر
درجة».  وعشرين بسبع الفذ صلة من أفضل الجماعة «صلة

أمْن أك (و أر ْد أعًة أأ ْك ْنُه)ِ أي أر ّلى لو الفجر فرض من ِم ّنته ص أها)ِ أي سإ ّ أصل ّنته ( سإ
ّنة فضيلتي بين الجمع أمكن لنأه أولً، الصلة عليه والجماعة. لقوله الس

وابن مسلم، الصلة». رواه أدرك فقد الصلة من ركعة أدرك والسلم: «من
ّلي ماجه. لكن أص ّلي ل موضع في أو المسجد باب عند السنة ُي أص أحد. وإن فيه ُي

أمة لنفي اسإتطاع ما ويبعد الصفوف خلف فيصلي ذلك له يمكن لم ْه ّت عن ال
ِء: «أنأه أبي عن الطحاوي نأفسه. روى أدا ّدْر والناس المسجد يدخل كان ال
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مع يدخل ثم المسجد، نأاحية في الركعتين فيصلي الفجر صلة في صفوف
ًا الصلة». وروى في القوم عن داود أبو روى مسعود: نأحوه. وقد ابن عن أيض

ُعوا «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي أد الفجر ركعتي أت
ْفه. وفي ولم داود أبو عنه الخيل». وسإكت طأردتكم وإن ّع أض رجل إسإناده ُي

ألف أت الئمة شمس قال التشهد، يدرك كان النووي. ولو ذكره توثيقه في ُمْخ
أرْخِسّي: يدخل ثم يقول: يصليها جعفر أبو الفقيه المام. قال: وكان مع الّس

أدرك فيمن اختلفهم فرع محمد. وهو عند يصليها ول عندهما، المام مع يدخل
ّهد أعة تش وعدمه. قضائها في اختلفهم فرع أو وسإيأتي، الُجُم

ْقِضيها)ِ أي (ول ّ عندهما الفجر سإنة أي ًا (إل أبع ِه)ِ قبل أت أفْرِض بالتفاق، الزوال ِل
ًا وبعده ًا وحدها محمد: يقضيها النهر. وقال وراء ما مشايخ بعض عند أيض أيض

أما الزوال قبل أنا هريرة أبي حديث من مسلم روى ِل أعّرسْإ صلى النبّي مع قال: «
عليه الله صلى النبّي الشمس. فقال طألعت حتى نأستيقظ فلم وسإلم عليه الله

الشيطان. فيه حضرنأا منزل هذا فإن راحلته، برأس إنأسان كل ليأخذ وسإلم
ّلى ثم فتوضأ، بالماء دعا ثم قال: ففعلنا، ّلى الصلة أقيمت ثم سإجدتين، ص فص

أغداة أضى. وقد ل أن السنة في الصل أّن قضاء». ولهما ـ الفجر فرض أي ـ ال ْق ُت
ًا، الفجر سإنة بقضاء الحديث هذا ورد أبع الصل.  على ذلك عدا ما فيبقى أت

ّية»: لو «الفتاوي في وذكر ِر ِهي ّظ الفجر، صلة قبل الفجر ركعتي افتتح ال
وفيه قيل: يجوز، الشمس، طألوع قبل الفجر صلة بعد قضاها ثم وأفسدها

أصّح ُلوا تعالى: {ول الله قال للعمل. وقد إبطال لنأه يجوز، ل أنأه نأظر. وال ِط ْب ُت
ُكْم}. وقد أل أما ْع أية»: ولو في قال أأ ْن صلى بعدما يقضيها ل الفجر سإنة أفسد «الُم

أما الفجر. قال ِل ِبي:  أل أح الوقتين. قيل: في بالشروع لزم ما كراهة من أمّر ال
ّنة، في يشرع أْن والحسن ّبُر ثم الّس أك ْفٍع غير من ُي ًا بالفريضة أر ِتّم لها، نأاوي ُي و

ّلم فإذا المام مع الفرض ّلي ويقوم هو، يسلم لم المام سإ أص ُي نأية بل السنة و
أدة ّد أج ًا يكون فل الولى، بالنية بل ُم ً يكون بل للعمل، مفسد أتقل ْن عمل من ُم

عمل. إلى
أية»: ول شرح في قال ْن أفُت «الُم أت ْل أر ما إلى ُي ِك بعض «المحيط» عن في ُذ

ِرُك ل أن خاف أنأه: إْن من المشايخ ْد ّلى لو الفرض ُي أن فالحسن السنة، ص
ّنة في يشرع ّبر الس ّبر ثم لها ويك ويصير السنة من فيخرج للفريضة، أخرى يك
ًا ًا، يصير ول الفريضة في شارع أم وإن لنأه ذلك، في الفائدة لعدم مفسد ّل أنأه سُإ

ًا، يصير ل ّ باقية. اللهم الفجر صلة بعد قضائها كراهة لكن مفسد يفعل أْن إل
فائدة فل ـ سإبق كما ـ بالسنة ثابت غير فهو الشمس، ارتفاع بعد ليقضيها ذلك
ّلف. هذا في أك الت

ًا أنأّص بالنذر، وجب مما أقوى ليس بالشروع وجب ما إّن وأيض محمد: أّن و
ّدى ل المنذور أؤ ًا قبل الفجر بعد ُي بقصد العبادة في شروع الطلوع. وأيض

ّديها فإن الفساد، أرى مرة قيل: ليؤ ًا العمل قلت: إبطال ُأْخ ِهّي قصد ْن عنه، أم
ّدم المفسدة ودرء المصلحة. جلب على مق

ْوتها يخف لم وإن ويقتدي، الفجر سإنة والشافعي: يترك مالك وقال كالظهر. أف
قدمناه. كما الفجر سإنة بخلف الفرض بعد الظهر وقت في قضاؤها قلنا: يمكن
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ْتُرُك أي أة (و ّن ِر سُإ ْه ّظ ْيِن)ِ أي في ال أل أحا عدم وحال الظهر، من ركعة إدراك حال ال
ِدي)ِ لنأه إدراكها أت ْق أي ّنة أداء يمكنه (و ّلي أن بعد وقته في الظهر سإ مع يص

ُثّم الجماعة أها)ِ أي ( ْقِضي أي كما وقته في الظهر سإنة يؤدي أي ِو حنيفة أبي عن ُر
ْيه، أب أصاِح ْقِضي الصحيح. وقيل: ل وهو و واظب إنأما والسلم الصلة عليه لنأه أي

الظهر. قبل عليها
أل ْب أق ِه)ِ أي ( ِع ْف يوسإف: أبي محمد. وعند عند وهذا بعده، اللتين الركعتين أش

ِعه. وقيل: الخلف بعد يقضيها ْف ْفِع: على الربع تقديم وْجُه بالعكس. ثم أش الّش
تأخيرها يقتضي ل الظهر عن وتأخيرها المتقدم، الظهر على التقديم حقها أّن

يفوت فل محلها، عن فاتت الربع: أنأها على الشفع تقديم شفعه. ووجه عن
عن ماجه ابن رواه المعتمد. لما وهو ـ بالفرض التصال وهو ـ محله عن الشفع
أي عائشة الربع فاتته إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنها: «كان الله أرِض

«الهداية» من صاحب رواه الظهر». وما بعد الركعتين بعد صلّها الظهر، قبل
شفاعتي». تنله لم الظهر قبل الربع ترك «من وسإلم عليه الله صلى قوله
معروف. فغير

أما)ِ أي ُه ْيُر أغ ّنة غير (و أضى)ِ أي (ل السنن من الظهر قبل والربع الفجر سإ ْق ل ُي
أأْصل)ًِ أي قضاؤه يلزم ًا ول وحده، ل ( أبع مختّص القضاء لزوم لن لفرضه، أت

ّنة والواجب، بالفرض ّوتها الفجر وسإ ّنة ، الواجب من قريبة لق إنأما الظهر وسإ
أضى وقت ل محلها فات ْق ُي ًا. لن غيرهما فرضها. وقيل:  أبع يثبت ل قد الشيء أت

ًا، ًا، ويثبت قصد أبع ًا.  الفجر سإنة على والقياس أت أبع أت

ِزل، والنوافل السنن عامة في الفضل ثم ْن أم ّي وهو ال الله صلى النبّي عن مرو
من قال: «اجعلوا وسإلم عليه الله صلى أنأه عمر ابن روى فقد وسإلم عليه

ًا». متفق تتخذوها ول بيوتكم، في صلتكم قال: قال جابر عليه. وعن قبور
مسجده في الصلة أحدكم قضى «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ًا لبيته فليجعل ًا». رواه صلته من بيته في جاعل الله فإّن صلته، من نأصيب خير
ّلوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثابت: أّن بن زيد مسلم. وعن أص قال: «

ّ بيته في المرء صلة أفضل فإّن بيوتكم، في الناس أيها المكتوبة». متفق إل
المرء صلة خير فإن بيوتكم، في بالصلة مسلم: «فعليكم رواية عليه. وفي

ّ بيته في صلة ألف من أفضل هذا، مسجدي في المكتوبة». وعنه: «صلة إل
ّعفه زاوية في يصليهما ركعتان منه وأفضل غيره، في أض وغيره. النووي بيته». 

ِء في فصٌل أضا ِئِت أق أوا أف ال
وقتها. والقضاء: في الصلة كفعل بالمر، الواجب عين الداء: تسليم أن اعلم

أضى فل ـ، بالمر أي ـ به مثله تسليم ْق ْفل ُي ّن بالترك. عليه مضمون غير لنأه ال
أض ِر ُف ِتيُب)ِ أي ( ّتْر ّني بدليل ثبت لنأه اعتقادي ل عملي فرض وهو وجب، ال ظ

أن ْي أب ُفُروِض ( ِة ال أس أخْم ِر ال ْت ِو ًا وال ِئت أها أفا ّل أها)ِ وقال أو ك ْعُض ومحمد: ل يوسإف أبو أب
ّنة الوتر أّن على بناء والوتر الفروض بين ترتيب بين ترتيب ول عندهما، سإ

واجب الفوائت قضاء في مالك: الترتيب الكل. وقال عند والسنن الفروض
في الشافعي: الترتيب دونأها. وقال وما خمٍس في بالنسيان سإاقط بالذكر،
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غيره جواز على جوازه يتوقف فل أصل فرض كل لن مستحب، الفروض
أمام، ابن واختاره والزكوات، كالصيامات ُه أظام.  المشايخ وخالف ال ِع ال

أي ـ الخطاب بن عمر جابر: «أن حديث «الصحيحين» من في ولنا: ما الله أرِض
ْدّت ما الله رسإول وقال: يا الخندق يوم قريشْ كفار أيسّب جعل ـ عنه ّلي ِك ُأص

ما والسلم: والله الصلة عليه تغرب. وقال أن الشمس كادت حتى الظهر
ّليتها. قال: فنزلنا أحان، ص ْط وتوّضأنأا، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فتوضأ ُب

ّلى ّلينا الشمس، غربت بعدما العصر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فص وص
ًا، الترتيب كان المغرب». ولو بعدها أما مستحب لجله والسلم الصلة عليه أخر أل

كما المغرب وقت بتضييق القول على سإيما مكروه. ول تأخيرها التي المغرب
ّنسائي أحمد مالك. وروى ومذهب الشافعي قولي أحد هو ابن عن والترمذي وال

أل والسلم الصلة عليه مسعود: «أنأه ِغ يعني ـ الخندق يوم صلوات أربع عن ُش
ً فأمر الله، شاء ما الليل من ذهب حتى ـ أيامه من آخر يوم في ثم له، فأذن بلل

ّلى أقام ّلى أقام ثم الظهر، فص ّلى أقام ثم العصر، فص أقام ثم المغرب، فص
ّلى العشاء». فص

على الفوائت. فلنا وبين والوقتية الفائتة بين واجب الترتيب والحاصل: أن
أي والسلم: «من الصلة عليه قوله صريح الول وهو إل يذكرها فلم صلة أنأِس

أغَ فإذا صلته، فليتّم المام مع أر ِعد صلته من أف ُي أي التي فل ِعد ثم أنأِس ُي أصلّها التي ل
ِني، المام». رواه مع ْط ُق أر ّدا بن إسإماعيل «سإننيهما» عن في البيهقي ثم ال

ِنأي، إبراهيم أما ّتْرُج ِعيد عن ال أمِحّي، الرحمن عبد بن أسإ ْيد عن الُج أب عن الله، ُع
ًا. وصحح عمر ابن عن نأافع، عن مالك عمر. ورواه ابن عن نأافع، موقوف

ِنّي ْط ُق أر ّدا أعة وأبو ال رفعه: في الخطأ نأسبة في وقفه. واختلفوا وغيرهما ُزْر
أمِحّي، إلى نأسبه من فمنهم ِنأي. ول إلى نأسبه من ومنهم الُج أما ّتْرُج أّن يخفى ال
ِعين ابن ثقتان. قال وهما مقبولة، الثقة من وهو زيادة، الرفع وأحمد داود وأبو أم

أمانأي: ل في ّتْرُج ِعين ابُن وثق به. وكذا بأس ال ّنسائُي أم أمِحّي. وال الُج

أت: ل فإن ْل ْلُت: المختار يقاوم ُق ُق ًا.  كون ليس والرفع الوقف تعارض في مالك
لن وهذا ثقة، كونأه بعد للرافع بل مذاهب، كانأت وإن للحفظ ول للكثر العتبار
أعاُرض عند هو بذلك الترجيح ّيين، أت ِو أمْر أعاُرض ول ال الراوي أن لظهور ذلك في أت

كان ولو المرفوع حكم في الحديث أّن يرفعه. على وقد الحديث، يقف قد
ًا، أقال ل مثله لن موقوف ِبيب قول بالرأي. ويؤيده ُي أباع، بن أح من وكان سِإ
وسإلم عليه الله صلى النبّي «أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب

ّلى أنأِسي المغرب، ص ّليت رأيتمونأي لصحابه: هل فقال العصر و العصر؟. ص
ّليتها، ما الله رسإول يا قالوا: ل ّذن فأمر ص أؤ ّذن، الُم ّلى أقام ثم فأ العصر فص

ّلى ثم ، و(نأقض)ِ الولى ِنأي «مسنده»، في أحمد المغرب». رواه ص أرا أب ّط وال
أعة. ابن طأريق «معجمه» من في ِهي أل

ّنسائي والترمذي أحمد رواه ما الثانأي ولنا: على مسعود: بن الله عبد عن وال
أغلوا المشركين «أن يوم صلوات أربع عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أش

ً فأمر الله، شاء ما الليل من ذهب حتى الخندق أن، بلل ّذ ّلى أقام ثم فأ فص
ّلى أقام ثم الظهر، ّلى أقام ثم العصر، فص ّلى أقام ثم المغرب، فص فص
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أشاء». ِع ال
ِرث بن مالك حديث وفي ْي أو ّلوا في البخاري أخرجه الذي الُح كما الذان: «وص

ّلي». فهو رأيتمونأي على بالصلة وأمره المرتب، فعله بمجموع اسإتدلل أص
ّنسائي رواية الترتيب. وفي فلزم فعل، الذي الوجه سإعيد أبي حديث من ال

ّي ِر ْد أنا الُخ ِبْس حتى والعشاء والمغرب والعصر الظهر عن الخندق يوم قال: «ُح
أنا أفى الله فأنأزل ذلك، ُكِفي أك ّلُه {و أن ال ِني ْؤِم أل} فقام الُم أتا ِق صلى الله رسإول ال
ً وأمر وسإلم عليه الله ّلى ثم فأقام، بلل ّليها كان كما الظهر ص ذلك، قبل يص

ً أن قبل قال: وذلك ثم البواقي، في قال وهكذا أجال ِر أف أزل: { ًا}. أو أنأ أبانأ ْك ُر
يثبت وإنأما الفرضية، به تثبت فل الواحد خبر لنأه يتم ل به التمسك أّن والظاهر

الوجوب.  به

ًا كونأه وأما أما وإل ظاهر فغير المذهب، ظاهر هو كما شرطأ بالنسيان سإقط أل
ًا الحديث وقع بعضهم قول الفوائت. وأّما وكثرة الوقت وضيق لمجمل بيانأ
ِقيُموا قوله وهو الكتاب أأ أة} فثبت تعالى: {و أ ًا الوقتية لجواز الّصل به، شرطأ

ُلوا ما بأنأهم فمدفوع قالوا حيث الترتيب، بخبر عملوا ما مثل الفاتحة بخبر أعِم
لو بفسادها قالوا وكذا الفاتحة، ترك عند ل الترتيب ترك عند الصلة بفساد
ّلى ًا الحاد بخبر ثبت أنأه مع الربع، من أدنأى الرأس بمسح ص أما مبين أل ِل في ُأْجِم

الثلثة. المسائل بين فرق يظهر الكتاب. ول

لم لو الوقتية فساد دون الفائتة تقديم وجوب الدليل مقتضى فالحاصل: أن
ّدم، أق أم يفعل لم فإن ُت ِث لكن سإواء، الفاتحة كترك الواحد خبر مقتضى لترك أأ

والقول بالسإتحباب القول بين ثالث قول إحداث المحققين: هذا بعض قال
ُد وجه على بالوجوب ْفِس ّ ـ والعادة العرف في يعني ـ يجوز ل وهو الوقتية، ُي وإل

إجماع خلف فيه ليس أنأه مع الرادة هذه على والسنة الكتاب من مانأع فأي
الخلف. اتفاق ول السلف،

ّ أذا (إل أق إ ْقُت)ِ بحيث أضا أو الفائتة يسع ل الشروع عند منه الباقي صار ال
ًا، والوقتية قضى والوقتية، الفوائت بعض يسع الوقت من الباقي كان ولو جميع

محمد: الوقت عند المعتبر الصحيح. ثم وهو الوقتية، مع الفوائت من يسعه ما
بحيث وكان العصر، وقت الظهر تذكر الوقت. فلو وعندهما: أصل المستحب،

ول محمد، عند الترتيب يسقط المكروه، الوقت في العصر يقع الظهر قدم لو
ًا الوقت ضيق كان عندهما. وإنأما يسقط اعتبار في لن للترتيب، مسقط

الوقتية.  تفويت الوقت ضيق مع الترتيب

ْو أي)ِ لن (أ العجز، بعذر يسقط بالتذكر. والترتيب للفائتة يصير إنأما الوقت أنأِس
أي ومغرب وعصر كظهر أيام ثلثة من ثلث كفوت النسيان، بعذر يسقط كما أنأِس

عليه الله صلى النبّي عن أنأس، «الصحيحين» عن الصح. وفي على ترتيبها
أمْن وسإلم ّ لها كفارة ل ذكرها، إذا فليصلها صلة أنأِسي قال: « الله ذلك. قال إل

ِم ِق أأ ِة تعالى: {و أ ِري} ». ولمسلم الّصل ْك ِذ أي «من ِل عنها، نأام أو صلة أنأِس
ّليها أن فكفارتها فرض الترتيب أّن يعلم ل الحسن: «من ذكرها». وقال إذا يص

ل عنه: إنأه المشهور في مالك المشايخ. وقال من كثير أخذ كالناسإي». وبه فهو
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أنا. ما بهما. لطألق يسقط ْي أو أر
أتْت (أو أو كانأت حديثة الوتر، ل الخمسة الفروض من صلوات سإت سِإّت)ِ أي أفا

ـ قيل كذا ـ الوقتية تفويت إلى يؤدي الكثيرة بالفوائت الشتغال لن قديمة،
أول في التكرار. والدخول حد في بالدخول تحصل ظاهر. والكثرة نأظر وفيه

ًا. فالمعتبر الفوائت بكون يحصل التكرار حد ّت في السادسإة وقت خروج سإ
الرواية. ظاهر

كل من الكثير لن فوتها، ل السادسإة وقت عنه: دخول رواية في محمد واعتبر
في كالشهر الخمس الصلوات في الجنس وكل السإتغراقي، جنسه شيء

بصيرورة الترتيب مالك التكرار. وأسإقط حكم في عليها فالزائد الصوم،
ًا. وهو الفوائت والسلم: الصلة عليه قوله حنيفة. لن أبي عن رواية خمس

أناه ولكن والكثير، للقليل صلة». شامل عن نأام «من الكثير دون بما أخّصْص
ًا والليلة اليوم بوظيفة يتكرر الذي المشقة. عن تحّرز

أفر: ل وقال الوقتية. مع يسعها الوقت كان إذا الفوائت بكثرة الترتيب يسقط ُز
ًا، الفوائت كانأت وإن ًا، ولو أكثر أو عشر أد حكم الترتيب مراعاة لن شهر ُتِفي اسْإ
فجمع للكل، الوقت لتساع الكتاب حكم ترك به العمل في وليس الواحد، بخبر

ٍذ بالخبر العمل فإن الكل، يسع لم إذا بينهما. أّما العمل ترك إلى يؤدي حينئ
ّدُم بالكتاب، أق ُي ألى: ل أبي ابن الخبر. وعند حكم على الكتاب حكم أف ْي يسقط أل
أنة. وعند إلى الترتيب أياث: ل بن ِبْشر أسإ الفصل لعدم العمر جميع في يسقط ِغ

الوجوب. دليل في
ِقُط كما ثم أب السّت ُتْس ِقُط الداء في الترتي ألّما الفوائت لن القضاء، في ُتْس

ألْن غيرها في الترتيب أسإقطت أطُه ف ِق سإقط أولى. ومتى نأفسها في ُتْس
ّ وقضاها شهر صلة ترك لو حتى الروايات، أصح في يعود ل الترتيب صلة، إل

ّلى ثم ًا الوقتية ص السإلم، وفخر الئمة، شمس اختيار جاز. وهو لها، ذاكر
ْفٍص أبو وغيرهم. قال وقاضيخان، أٍش، الساقط لّن الفتوى، الكبير: وعليه أح أتل ُم

أر، حتى جار ماء عليه ورد نأجس قليل كماء العود، يحتمل فل ُث قليلً، عاد ثم أك
ًا. واختار يعود ل فإنأه أفر: أن أبو الفقيه نأجس ْع سإقوطأه. بعد يعود الترتيب أج

الظهر. «الهداية»: إنأه صاحب وقال
أبُر أت ْع ُي بعضها. أو فوائت كلها كان سإواء الفوائت وقت من الست تكون أن و

أبُر أت ْع ُي ًا.  نأفسها الفوائت، تكون أن وقيل:  ّت سإ

ّد ويلزم هذا، أت أب الُمْر ّداه: صلة فرٍض أعِقي ًا، أو كان أ الوقت، في وأسإلم حّج
ُته ًا. وبه إعاد ًا مالك قال ثانأي أمْن لقوله للشافعي خلف ْد تعالى: {و ِد أت ُكْم أيْر ْن عن ِم

ِه ِن أيُمْت ِدي أو أف ُه ِفٌر أو أك أكا ِئ أل ْو ُأ أطْت أف ِب أق أح ّل أع ُهْم}  ُل أما ْع كفره. على بموته الحباط أأ
ْد ولم أج ُق ما شرُط ُيو ّل أع إعادتها. عليه يجب فل وقتها، في لسإلمه به الحباط ُي

ْو ولنا: قوله أل ُكوا تعالى: {و أر أط أأْش ِب أح ُهْم أل ْن ُنأوا ما أع أمْن كا أن} وقوله: {و ُلو أم ْع أي
ُفْر ْك أماِن أي ْد بالي أق أط أف ِب ّلق أح ُلُه} ع أم أد وقد والكفر، الشرك بنفس الحباط أع ُوِج
المشروط. فنزل

ل وهو والخرة، الدنأيا في عمله حبوط المراد السابقة: أّن الية عن والجواِب
ّ يكون ِئي وصلة المغتاب صوم الكفر. وأما على بموته إل أرا يبطل فلم الُم
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أل ولكن ، الصل من ثوابهما ِغيبة الرياء من أحّص لنأه ورد، ما الوبال من وال
أعة بالغيبة ّية عن يخرج ل والّسْم ِل ْه الكفر. الخطاب. بخلف أ

ّد يلزم ول ُء التوبة بعد المرت ّدة زمن وصيام صلة من فاته ما قضا عندنأا. وبه الّر
ًا مالك قال ًا يلزمه فل الصلي الكافر للشافعي. وأما خلف تعالى: لقوله إجماع
ُهوا {إْن أت ْن أفْر أي ْغ ُهْم ُي ْد أما أل أذُر أق ْع ُي أف}. و أل بجهل الحرب دار في أسإلم من أسإ

رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصلة، الواجبة: كإقامة الحكام من الشرائع
ًا جهله، مدة أفر. وأّما وأحمد للشافعي خلف أذُر فل السإلم، دار في وُز ْع بجهله ُي
أم علم دار لنأها ْعل أذُر فل أحكام، وشيوع وإ ْع ّلمه ترك في ُي ًا. وكذا تع دلئل إجماع

أذُر فل ظاهرة الصانأع وجود ْع إجمالً. معرفته عدم في بجهله أحد ُي

ِد في فصٌل ِو سُإُجو ْه  الّس

أيِجُب أد ( ْع ٍم أب أ ٍد أسإل أتاِن أواِح أد ٌد أسإْج ّه أش أت أٌم)ِ أّما أو أسإل ًا السهو سإجود كون و واجب
ِرع)ِ لجبر فلنأه اختيار وهو الحج، في كالدماء فصار عبادة، في نأقصان (ُش

أكْرِخّي. قال ُدوري: وهو ال ُق ُع الصحيح. ولهذا ال أف أد أيْر والسلم. وقال التشه
ّنة. وأخذوا هو ـ أصحابنا عامة قيل: وهم بعضهم: ـ محمد: إّن قول من ذلك سإ

أد ْو أع أدة يعني ـ التشهد يرفع ل السهو سإجود إلى ال ْع ًا، كان ولو ـ الق لرفعها واجب
ّية السجدة ترفعها كما ِب ْل أب وسإجدة الّص ُأِجي ُع ل الشيء بأّن التلوة. و ِف أت هو بما أيْر

أدة دونأه ْع أفع فل ركن، الخيرة والق بخلف ركن، غير هي التي السهو بسجدة ُتْر
ركن وهي القراءة أثر فإنأها التلوة سإجدة وبخلف ركن، فإنأها الصلبية السجدة
حكمها. فتعطى

أما السلم، بعد السهو سإجدة كون وأّما ِل بن الله عبد عن الستة الكتب في أف
ًا الظهر وسإلم عليه الله صلى النبّي بنا قال: «صلى مسعود له: فقيل خمس

أد ِزي ّليت ذاك؟ فقال: «وما الصلة؟ في أأ ًا، قيل: ص بعدما سإجدتين فسجد خمس
ّلم». وما ّ أخرجوه أسإ أتِمر، بن منصور عن الترمذي إل ْع عن إبراهيم، عن الُم

أمة أق ْل ّلى بن الله عبد قال: قال أع قال وسإلم عليه الله صلى النبّي مسعود: ص
أدث الله رسإول قيل: يا سإلم فلما نأقص، أو زاد أدري إبراهيم: فل أح الصلة في أأ

ّليت ذاك؟ قال: وما شيء؟ أنى وكذا، كذا قالوا: ص أث واسإتقبل رجليه، قال: ف
في حدث لو فقال: إنأه بوجهه علينا أقبل ثم سإلم، ثم سإجدتين، وسإجد القبلة،
ْأتكم شيء الصلة ّب أن ّني به، ل أسون، كما أنأسى بشر أنأا إنأما ولك ْن نأسيت فإذا أت

ليسجد ثم عليه، فليتم الصواب فليتحّر صلته في أحدكم شك وإذا فذكرونأي،
والبخاري.  داود أبي بلفظ سإجدتين». انأتهى

ِتّم ولفظ ُي ابن السلم. ولفظ ذكر سإجدتين» (بل يسجد ثم عليه، مسلم: «فل
ّلم أس ُي في شك داود: «من لبي لفظ وفي سإجدتين» بالواو، ويسجد ماجه: «و

ّنسائي: «فإذا يذكر السلم» ولم سإجدتين)ِ بعد فليسجد صلته أحدكم» شك ال
آخره. إلى

أحّري، الشك سإهو عن السلم بعد له قولي عام تشريع فهذا ّت أبان: كحديث وال ْو أث
داود، أبو السلم». رواه بعد سإجدتان سإهو قال: «لكل والسلم الصلة عليه أنأه
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ّياش. قال بن إسإماعيل عن ماجه وابن أعة: لم أبو أع بعد بالشام يكن ُزْر
أزاِعي، ْو أل ّياش. وكحديث بن إسإماعيل من أحفظ العزيز، عبد بن وسإعيد ا عبد أع

أفر: «أن بن الله ْع صلته، في شك قال: من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أج
ّنسائي، داود، أبو يسلم» رواه بعدما سإجدتين فليسجد في وأحمد وال

به. بأس ل إسإناد وقال: هذا والبيهقي «مسنده»،

ِوي ومسلم، البخاري، أخرجه وما أحا ّط ّلى هريرة أبي عن ُطأُرق من وال قال: «ص
ّلم العصر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا ْيِن ذو فقام ركعتين، في فس أد أي ال

أرِت أقُص أأ أتّم قال أن إلى نأسيت؟ أم الله، رسإول يا الصلة فقال:  أأ الله رسإول ف
بعد جالس وهو سإجدتين، سإجد ثم الصلة، من بقي ما وسإلم عليه الله صلى

ّلى رواية: «فتقدم التسليم». وفي ّلم، ثم ترك، ما فص ّبر ثم سإ مثل وسإجد ك
ّبر، رأسإه رفع ثم أطأول، أو سإجوده أك ّبر ثم و رفع ثم سإجوده، مثل وسإجد ك

ّبر». رأسإه أك و
ّقاص، أبي بن وسإعد الصحابة: علّي، من به عمل وقد مسعود، بن الله وعبد أو

أعّمار ْير وابن عباس، وابن ياسإر، بن و أب التابعين: ومن ـ، عنهم الله رضي ـ الّز
ِعّي، وإبراهيم الحسن، أخ ّن ألى، أبي وابن ال ْي ِري أل ْو ّث وأهل ـ الله رحمهم ـ وال
ِزمي ذكره الكوفة، أحا والمنسوخ».  «الناسإخ كتابه في ال

أحاوي وزاد ّط أي الخطاب بن عمر عن ال بن وعمر مالك، بن وأنأس عنه، الله أرِض
الزيادة وفي السلم، قبل النقصان في السهو مالك: سإجود العزيز. وقال عبد
أو تامة ركعة نأقص في إل السلم قبل كله أحمد: السجود السلم. وقال بعد

ركعتين.
أما السلم قبل كله الشافعي: السجود وقال ِوي الستة الكتب في ِل أحا ّط عن وال
أنة بن الله عبد ْي أح ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي للبخاري: «أن واللفظ ُب ص

ْيِن الركعتين في فقام الظهر، أي أل ُلو ِلس، ولم ا قضى إذا حتى معه الناس وقام أيْج
ّبر تسليمه، الناس وانأتظر الصلة، يسلم أن قبل سإجدتين فسجد جالس وهو أك

ّلم». وفي ثم أحاوي: «فلما طأريق سإ ّط في كبر سإجدتين، سإجد صلته قضى ال
من نأسي ما مكان معه، الناس وسإجد يسلم، أن قبل جالس وهو سإجدة كل

الجلوس».
ِوية. قلت: وهو في هو إنأما «الهداية»: الخلف وفي أل ْو أل الرواية. وقيل: ظاهر ا

للسهو سإجد «المحيط»: لو «النوادر». وفي رواية وهو الوجوب، في الخلف
أي خلف وهو يتكرر، أعاده لو لنأه يعيده، ل السلم قبل ِو عن الجماع. وُر

أب؛ قبل سإجد لو كما محله، غير في به أتى لنأه يعيده، أنأه أصحابنا ُأجي أدة. و ْع أق ال
ٌد السلم قبل السجود بأّن أه أت أدة. قبل السجود بخلف فيه مج ْع الق
ًا السلم كون وأّما «المحيط»: محمد. وفي وقول السإلم، فخر فاختيار واحد
أوب، إنأه ألْص ل للتحليل السلم للتحية. وهذا والثانأي للتحليل، الول السلم لن ا

ًا. وقيل: يسلم إليه الثانأي أضّم فكان للتحية، أبث الجمهور، وعليه الوجه، تلقاء أع
والزيادة الصل بين ليفصل إليه الحاجة «الصل». ولن في أشار وإليه

يسلم أنأه «الهداية»: الصح واحدة. وفي بتسليمة يحصل وهذا الملحقة،
يوسإف، أبي وقول الشهيد، السإلم وصدر الئمة، شمس اختيار وهو تسليمتين،

ً ومحمد، وهو الصلة، في المعهود على الحديث في المذكور للسلم أحْمل
تسليمتان.
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ّهد وأّما أما السجود، بعد والسلم التش ِل ّنسائي داود أبو أخرج أف أدة، أبي عن وال ْي أب ُع
كنت قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي مسعود: أّن بن الله عبد أبيه عن
ّنك وأكبر أربع، أو ثلث في فشككت الصلة في ّهدت، أربٍع على ظ أش ثم أت

ّلم، أن قبل جالس وأنأت سإجدتين سإجدت أت ثم تس ّهد أش ًا، أت ّلم». ثم أيض أس ُت
أكْرِخي، واختار عليه الله صلى النبي على بالصلة يأتي أن السإلم وفخر ال
الصلة، آخر موضعهما لن السهو، سإجود بعد الذي التشهد في وبالدعاء وسإلم
ّ تنتهي ل وهي الصحيح. «الهداية»: إنأه السهو. وفي سإجود بعد إل
ً لن الحوط، وهو بعده والذي قبله، الذي في بهما الطحاوي: يأتي وقال كل
في وعندهما بعده، الذي في محمد عند بهما الصلة. وقيل: يأتي آخر في منهما
ِرُجه السهو عليه من أسإلم قبله. لن الذي يخرجه ول عندهما، الصلة من ُيْخ
ّية»: والسهو محمد. وفي عند ِهير أظ واحد. والمكتوبة والعيدين الجمعة بعد «ال

في الناس يقع لئل والجمعة العيدين في للسهو يسجد قال: ل من المشايخ ومن
فتنة.

أفْصٌل أباِت في ( ِد ُموِج ِو)ِ  سُإُجو ْه الّس

ْو أل أم ( ّد ًا)ِ عن أق ْكن ْو محله ُر أأ ًا ( ْكن أر)ِ ُر ْو محله عن أأّخ ًا (أ ْكن أر)ِ ُر ْو أكّر أر (أ ّي ًا أغ ْو أواِجب أ
أكُه)ِ أي أر ًا ولو الواجب أت ًا)ِ هذا مرار ِهي أسإا ّدم مما واحد كل إلى راجع القيد ( تق
ُكوٍع أكُر أل ( ْب ِة)ِ مثال أق أء أرا ِق ْومة محله على الركن لتقديم ال أق ْأِخير)ِ ال أت ِة (و أث ِل ّثا (ال
ٍة أد أيا ِز ِد)ِ الول على ب ّه أش ّت أره بأن ال ّلى أو أكّر عليه الله صلى النبّي على فيه ص
أل قال: اللهم بأن وسإلم محمد. آل وعلى يزيد حتى محمد. وقيل: ل، على ص

عن الركن لتأخير مثال أصح. وهذا والول عليه، الصلة من بحرف وقيل: ولو
أر لو محله. وكذا ّية، سإجدة أّخ ِب ْل فسجدها. الثانأية، الركعة في وهو فتذكرها ُص

ْيِن)ِ مثال أع ُكو ِر سإجدة زاد لو وكذا الركن، لتكرير (والّر ْه أج أما (وال أفُت)ِ ِفي أخا ُي
أهُر فيما المخافتة وكذا ظاهر الصحيح. وفي هو الصلة به يجوز ما قدر ُيْج

أسإّر. مثال أو به جهر ما أقّل الرواية: وإن إلى بالنسبة وهذا الواجب، لتغيير أأ
أتْرِك المام ِد (و ُعو ُق ّوِل)ِ مثال ال أل الواجب. لترك ا
ُؤُل أي ُكّل)ِ أي (و أر ما يرجع ال ِك وتغيير وتكريره، تأخيره، أو الركن تقديم من ُذ

أواِجِب)ِ لن أتْرِك (إلى وتركه الواجب، مشتمل المذكورات هذه من واحد كل ال
مالك. وأوجبه السهو، عليه يجب لم أثنائها من تكبيرات ثلث ترك عليه. ولو

ْكٌر لنأه والقنوت الركعة في الفاتحة ترك فأشبه صحيح جمع والثلث مقصود، ِذ
عندنأا. 

ّنة، قلنا: إنأه يجب فلم ركن، إلى ركن من بالنأتقال العلم منه والمقصود سإ
الفتتاح تكبيرة في شك الواجب. ولو بترك وجوبه إذ سإجود، عنه بالسهو
ّبر كان أنأه تذكر ثم الثناء، مع فأعادها ّكر سإجوده، أو ركوعه في شك أو أك أف أت أف

ّكره وطأال غيره، في أو فيه يسجد الصلة، من ركن أداء عن أشغله بحيث تف
ًا. وفي ّكن لعدم السهو لزوم عدم في كالقصر هو القياس اسإتحسانأ النقص تم
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ّداها أنأه تذكر حين فيها ّكر وجهها. ومجرد (على أ لو كما السهو، ُيوِجُب ل التف
ّكره. طأال وإن عليه، سإهو ل أداها)ِ فإنأه أنأه تذكر ثم هذه قبل صلة في شك تف

محله. ولو عن الركن بتأخير النقص فيها يتمكن طأال إذا أنأه السإتحسان ووجه
ًا أو ركعة صلى أنأه المام شك أظ شفع أح أل أو قيام من مثله ليفعل خلفه، أمْن ف
موجبه. لعدم عليه سإهو ول به، وهمه لنأدفاع به، بأس ل قعود
أقام، فيما قعد «المحيط»: ولو وفي ُد، فيما قام أو ُي أع ْق ّدم أو ُي في السورة ق

ْيِن أي أل ُلو ْيِن، في تركها أو الفاتحة، على ا أي أل ُلو أر أو إحداهما، في أو ا عن القراءة أّخ
ْيِن، أي أل ُلو ّهد، قراءة أو القنوت، ترك أو ا سإجدة زاد أو العيدين، تكبيرات أو التش

ًا، أو أم أو والسجود، الركوع بين التي القومة أو الركان، تعديل ترك أو ركوع ّل أسإ
ًا، ِتّم ولم سإاهي أت ّير لنأه السهو، سإجدتا لزمه ـ صلته أي ـ أيْس ًا، أغ أو تركه، أو واجب

ّدل ًا. ولو أب ْيِن في لله الحمد قرأ فرض أي أل ُلو فيها عاد ثم أكثرها، قرأ أو مرتين ا
ًا، ّنأه يسجد سإاهي قرأ واجب. ولو تغيير فيكون أي موضعها، عن السورة أّخر ل
ْيِن في لله الحمد أي أر ُلْخ يسجد. ل مرتين، ا

ْين، في لله الحمد قرأ ولو أي أل ُلو كأنأه يسجد. وصار ل لله، الحمد ثم السورة، ثم ا
ّكر ثم السورة، بعض قرأ طأويلة. ولو سإورة قرأ يقرأ الفاتحة، يقرأ لم أنأه تذ

سإجد. وإن أكثرها، وترك الفاتحة بعض قرأ ويسجد. ولو السورة، ثم الفاتحة،
ْيِن في قرأ يسجد. ولو ل أقلها، ترك أي أر ُلْخ وهو يسجد، ل والسورة، الفاتحة ا

ْين في وحدها الفاتحة قراءة الصح. لن أي أر ُلْخ التشهد، بعض ترك سإنة. ولو ا
أي يسجد. ولو يوسإف أبي فعن فقرأه، السلم قبل ذكره ثم الخير، التشهد أنأِس

وقد القراءة، محل ليسا يسجد. لنأهما سإجوده، أو ركوعه في قرأ روايتان. ولو
ًا فيهما زاد أد ل أن والواجب الصلة، جنس من شيئ أزا أقص. ولو ول شيء فيها ُي ْن ُي
ّهده، في قرأ يسجد. ل بالتشهد، بدأ وإن يسجد، بالقراءة، بدأ إن تش

ْيث أبو وذكر ّهد لو «العيون»: أنأه في الل ل قيامه، أو سإجوده أو ركوعه في تش
ِطأفي يسجد. وذكر ّنا ّهد لو محمد: أنأه «أجناسإه» عن في ال قبل قيامه في تش

الصح. ولو يسجد. وهو الثناء. وبعدها، بمنزلة لنأه يسجد، ل الفاتحة، قراءة
ّهد ْعدة في أي ـ تش ِق لو كما محله، في قرأه لنأه يسجد، ل (الخيرة)ِ مرتين، ـ ال

ْيِن في الفاتحة قرأ أي أر ُلْخ ًا، السهو سإجود بعد القعود ليس مرتين. ثم ا حتى فرض
ْفِسد لم بعده قام لو ْد لم لنأه صلته، ُي ِر ًا روينا فيما أي تشهد. ول قعود إعادة آنأف

أران رواية في ورد وإنأما ْين بن ِعْم أص ألِمّي روى السلم. نأعم إعادة فقط الُح ْي ّد ال
ْوِس» عن «مسند في أد ِفْر ًا: «سإجدتا هريرة وأبي مسعود ابن ال السهو مرفوع
وسإلم. تشهد وفيها التسليم»، بعد
ُد أيِجُب (ول ِو الّسُجو ْه أس أتّم)ِ لنأه ِب ْؤ سإجد وإن المام، خالف وحده سإجد إن الُم
ًا. ولو الصل صار إمامه معه ًا: إن المسبوق سإلم تبع ًا كان سإهو بسلم مقارنأ

ٍذ لنأه عليه سإجود فل المام، لنأه السجود فعليه سإلمه، بعد كان وإن مقتد، حينئ
فيه.  لسهوه يسجد فل يقضي فيما مقتد فإنأه اللحق، بخلف يقضي فيما منفرد

أبْل أتّم على أيِجُب)ِ السجود ( ْؤ ِو الُم ْه أس ِب ِه ( أماِم أد)ِ إمامه ِإْن ِإ أج ٌع لنأه أسإ أب لمامه، أت
واحدة سإجد بعدما به اقتدى لو حتى قبلها، أو القتداء حالة السهو كان سإواء

ُعه السهو، سإجدتي من ِب أتا ُلولى. يقضي ول الخرى، في ُي ا
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ُق ُبو أمْس ُد (وال ًا مع أيْسُج أع أب أت ِه)ِ  أماِم ّلُم ول له إ أس ُثّم ُي ْقِضي)ِ ما ( أن فاته. وسإبب أي
أعاذ عن أحمد روى ما المام فراغَ بعد يقضي المسبوق أبٍل بن ُم قال: «كانأوا أج

الرجل فكان وسإلم عليه الله صلى النبّي ببعضها سإبقهم وقد الصلة يأتون
ّلى؟ كم جاء إذا الرجل إلى يشير اثنتين، أو واحدة ـ يشير أي ـ فيقول ص

أعاذ صلتهم. قال: فجاء في القوم مع يدخل ثم فيصليها على أجده فقال: ل ُم
ًا حال ّ أبد ْيُت ثم عليها، كنت إل أض الله صلى سإبقه وقد سإبقني. قال: فجاء ما أق
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قضى فلما معه، فثبت ببعضها وسإلم عليه

لكم أسإّن قد إنأه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال فقضى قام صلته،
أعاذ، المام مع المسبوق يسجد لم «المحيط»: وإن فاصنعوا». وفي فهكذا ُم

ًا. صلته آخر السجود عليه وجب للسهو، اسإتحسانأ

ْد)ِ المام ألْم (وإْن ُع ْق ً والمنفرد أي ّول أو (أ ُه أرُب)ِ بأن القعود إلى إليه)ِ أي أو ْق لم (أ
أد النصف ينِصب لم وقيل: بأن الرض، عن ركبتيه يرفع أع أق أد)ِ لن الول. ( ّه أش أت و

أب ما أمه. وهذا له الشيء من أقُر ْك مشايخ واسإتحسنها يوسإف، أبي عن رواية ُح
أرى. وفي أخا وعليه يقعد لينهض ركبتيه على قام رواية: إذا «قاضيخان» في ُب

أدة فيه يستوي السهو، ألى القع ْنز»: «شرح العتماد. وفي وعليه والثانأية، الو أك ال
ِتّم لم ما يقعد أنأه والصح أت ًا. قلت: وهو أيْس الحديث ويؤيده الرواية، ظاهر قائم
التي. 

أو (ول ْه ِه)ِ أي أسإ ْي أل ًا يستوي أن قبل القعود في أع عليه لقوله الصح في قائم
أتّم والسلم: «إذا الصلة أت ًا أحدكم اسْإ وإن السهو، سإجدتي وليسجد فليصل قائم

ِتم لم أت ًا، أيْس بن محمد اختيار وهو الطحاوي عليه». رواه سإهو ول فليجلس قائم
السهو، يقم. وقيل: عليه لم فكأنأه ُقرب عن القعود إلى عاد ألّما ولنأه الفضل،

ًا أّخر لنأه رويناه. ما وقته. والجواب عن ـ التشهد وهو ـ واجب
أم)ِ لنأه أقرب القعود إلى يكن لم وإن (وإل)ِّ أي أقا كالقائم فكان معنى قائم (

ًا رفض لنأه الصحيح، على صلته فسدت عاد ولو حقيقة، فيه الشروع بعد فرض
أما بفرض. ليس ِل

أد أج أسإ ِو)ِ لتركه (و ْه ْلّس قام «إذا وسإلم عليه الله صلى قوله لصريح الول القعود ِل
ًا يستوي أن قبل ذكر فإن الركعتين، في المام ًا اسإتوى وإن يجلس، قائم قائم

أي: من ما داود. وأما أبو السهو». رواه سإجدتي ويسجد يجلس فل ِو عليه أنأه ُر
ّبُحوا يقعد، أن قبل الثالثة إلى الثانأية من قام والسلم الصلة كان فعاد، به فس

ًا. وما يستتم أن قبل أي: أنأه قائم ِو ُعد لم ُر ّبح ولكن أي أن بعد كان فقاموا بهم أسإ
ًا. اسإتتم قائم
ْد)ِ المام ألْم (وإْن ُع ْق ًا)ِ وقام المنفرد أو أي أأِخير أد)ِ لصلح أخرى لركعة ( أع أق صلته (

أما ْد)ِ لنأه ألْم ( أد الفرض صلة عن خروجه يتأكد بالسجود أيْسُج أج أسإ ِو)ِ (و ْه ْلّس ِل
أر لنأه ًا أّخ أد)ِ سإجدة (وإْن محله عن القعود وهو فرض أج جبهته وضع بأن تامة أسإ

محمد. وفي عند الرض عن رفعها وبأن يوسإف، أبي عند الرض على
هذه في حدث سإبقه لو فيما الخلف ثمرة وتظهر ـ المختار، «الُمِحيط»: هو

أل عنده ل محمد عند يبني فإنأه السجدة، ّو أح أت ْفل)ًِ عند أفْرُضُه ( وأبي حنيفة أبي أنأ
بطلت إذا الفرضية صفة أن على بناء محمد، عند بالكلية صلته وبطلت يوسإف،

أك أّن وعلى محمد، قول وهو تبطل أو قولهما، وهو التحريمة تبطل ل القعود تر
ِطل ل الركعتين رأس على ْب ِطل عندهما، التحريمة ُي ْب ُي محمد. عند و
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أضّم أسإًة (و ِد أء)ِ لنأه إْن أسإا ًا فيه يشرع لم نأفل أشا أب إتمامه، يجب فل قصد ِد ُنأ و
ًا، نأفله ليصير الضم الفرضية لفساد النقصان لن الصح، في عليه سإجود ول سإت

أبُر ل أد)ِ المام (وإْن بالسجود ُيْج أع أدة المنفرد أو أق ْع أق أة ال أر ألِخي أم ُثّم (ا ًا)ِ أقا ْهو أسإ
أدة يظنها ْع أق ُلولى ال أد ا أعا ْد ألْم أما ( أم)ِ لن أيْسُج ّل أسإ غير القيام حالة السلم، و

أد (وإْن مشروع أج أق ألْم أفْرُضُه)ِ لنأه أتّم أسإ ْب ُد ل وتْركه السلم إل أي ْفِس الصلة ُي
بفرض. ليس لنأه

أضّم أسإًة)ِ أي (و ِد ًا أسإا ْدب ًا الفرض كان إن أنأ أباعي ً الركعتان لتصير ُر أما نأفل روى ِل
ِهيد» من في البّر عبد ابن أتْم عليه الله صلى النبّي سإعيد: «أن أبي حديث «ال

ْيراء». وهي عن نأهى وسإلم أت ُب ِتُر واحدة الرجل يصلي أن ال يضم بها. وقيل: ل ُيو
ّفل عن للنهي سإادسإة العصر في أب التن ُأِجي ّفل عن النهي بأن بعدها. و بعد التن

ّفل عن هو إنأما العصر شيء ل سإادسإة يضم ولم قطعها لو المقصود. ثم التن
قيل: عندنأا. فإن بملزم ليس عليه أنأها ظّن على الصلة في الشروع لن عليه،

أم أضّم المسألة في قال ِل لم المسألة هذه وفي شاء، إن سإادسإة السابقة: و
أع إذا نأفل المسألتين من كل في الركعتين أن مع شاء، يقل: إن ِط أضى؟ ل ُق ْق ُي

ُد هذه في السادسإة ضم أجيب: بأّن أك لم هذه في الفرض لن تلك، في منه آ
ُطل، ْب أر أي ِب السجود ترك يلزم قطعهما فلو الركعتين، بعد بالسجود نأقصانأه وُج
ْد ألْم إْن الجابر ُع تلك بخلف أعاده، إن المسنون الوجه غير على وأداؤه له، أي

ْبر ل فإنأه المسألة، «شرح في كذا بالكلية، لبطلنأه الفرض لنقص فيها أج
أية». أقا ِو ال

ِنأية»: لو وفي أخا ًا، الخامسة إلى الخيرة بعد المام قام «ال يتابعه ل سإاهي
ًا، يمكث بل المأموم، أم المام عاد فإن جالس ّل ول وحده سإلم سإجد وإْن معه، أسإ

.  ينتظره

أد أج أسإ ًا. والقياس (و ِو)ِ اسْإتحسانأ ْه ْلّس التي غير صلة إلى صار لنأه يسجد ل أن ِل
أهى ْبٌر أنأه السإتحسان ووجه غيرها، في يسجد ل صلة في سإهى فيها. ومن أسإ أج

إذ يوسإف، أبي عند المسنون الوجه غير على فيه بالدخول النفل لنقصان
الفرض يوجد. ولنقصان ولم له، مبتدأة بتحريمة النفل في يشرع أن الواجب

ِدي: الصح منصور أبو محمد. وقال عند منه السلم بترك ِري ُت أما يجعل أْن ال
ًا السجود أبُر الحرام، في المتمكن للنقص جبر ُيْج والنفل الفرض نأقص به أف
ًا. جميع

أتاِن أع ْك ْفٌل)ِ محض (والّر أباِن (ل أنأ ُنو ِة أعْن أت ّن ِر)ِ لن سُإ ّظه عليه الله صلى النبّي ال
ّلها لم وسإلم ّ يص أمْن عنها ينوبان محمد: أنأهما مبتدأة. وعن بتحريمة إل أو أدى ( أت ْق ا

ِه أما)ِ أي ِب ِه أما)ِ فقط الركعتين في ِفي ُه ّ أصل يوسإف. وقال وأبي حنيفة أبي عند (
ّلي ًا محمد: يص ّت ّدى لنأه سإ اسإتحكم ألّما المام التحريمة. ولهما: أن بهذه المؤ

أخرى. بتحريمة فيهما دخل كأنأه صار الفرض، عن خروجه
أد)ِ الركعتين (وإْن أس ْف أما)ِ عند فيهما به اقتدى من أ ُه أضا أق وأبي حنيفة، أبي (

سإبب المام. ولهما: أّن أفسدهما لو كما عليه، قضاء محمد: ل يوسإف. وقال
المام في موجود وهذا عليه، أنأهما ظن على فيهما الشروع قضائهما، سإقوط

ِدي. دون أت ْق الُم



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

أد (وإْن أج ِو)ِ في أسإ ْه ًا (ل النفل شفع ِللّس ِني)ِ شفع ْب أعاد إن لنأه عليه، آخر أي
في به أتى فقد يعده لم وإْن وسإطها، في فعله ما بطل فقد الصلة آخر السجود

أنى محله. (وإْن غير الصلة وسإط في لنأه السجود وأعاد التحريمة، أصّح)ِ لبقاء أب
أد غير أت ْع به.  النقصان جبر لحصول يعيد به. وقيل: ل ُم

أم (فإْن ّل ِه أمْن أسإ ْي أل ُو، أع ْه أو الّس ُه أد)ِ ول إْن الصلة في أف أج الصلة من يخرج أسإ
ّ بسلمه ِإل بسلمه، عنها خرج بل الصلة في هو فليس يسجد لم وإن ل)ِ أي (و

ًا الصلة عن أخرجه عندهما سإلمه لن يوسإف، وأبي حنيفة أبي عند وهذا خروج
ًا. ول أفر، محمد عند يخرجه موقوف يسجد، لم أو سإجد سإواء الصلة في فهو وُز

ًا. ولهما إحرامها اعتبار من بد فل الصلة، لجبر السجود عليه وجب لّما لنأه باقي
ّلٌل، السلم أّن أح يكن لم فإذا التحليل، عن مانأعة السجود أداء إلى والحاجة ُم

أل السجود، أله. السلُم أعِم عم
ّلم بمن القتداء في تظهر الخلف وثمرة يعود، أن قبل سإهو سإجود وعليه سإ

انأتقاض يعد. وفي لم ولو القتداء القتداء. وعنده: يصح صح عاد، فعندهما: إن
ُعد لم وإن ينتقض، عاد فعندهما: إن بالقهقهة، طأهارته ينتقض. وعنده: لم أي
ّير يعد. وفي لم أو عاد إن ينتقض فعندهما: إن القامة، بنية المسافر فرض تغ

يعد. لم أو عاد يتغير. وعنده: يتغير لم يعد لم وإن يتغير، عاد

الصلة)ِ في الشك في (فصٌل
أشّك أل ( ّو ٍة أ ّنأُه أمّر ّلى؟)ِ قال أكْم أ أناس»: معناه صاحب ص سإهى ما أول «الْج

فخر له. وقال بعادة ليس السهو أن الئمة: معناه شمس عمره. قال في
أض ما أول السإلم: معناه أر أما (تلك)ِ الصلة في له أع ِل أف)ِ  أنأ ْأ أت أبي ابن روى (اسْإ

أبة، ْي ّلى يدري ل الذي في قال أنأه عمر ابن عن أش ًا ص ًا: «يعيد أو ثلث حتى أربع
ِر لم فإذا أنأا قال: «أّما آخر لفظ يحفظ». وفي ْد ّليت؟ كْم أ ُد». فإنأي ص ُأِعي

ْير، بن سإعيد عن نأحوه وروى أب ّية، وابن ُج ِف أن أح ْيح. وروى ال أر ِبّي، عامر وُش ْع الّش
الصلة». وروى اسإتقبل الصلة في الرجل شك قال: «إذا أنأه عباس ابن عن

ِهر ْه أخوا أد ْبُسوط»: أنأه في وغيره أزا أم أشّك قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى «ال
ّلى؟ كم أنأه صلته، في أحدكم ِعّي الصلة». واسإتغربه فليستقبل ص أل ْي الّز

أخّرج، «الهداية».  صاحب تبعهم وقد الُم

ّكه (وإْن أر)ِ ش ُث أذ أك أخ أأ ِلِب ( أغا أل ِب أعِم ِه)ِ و ّن أما به، أظ ابن عن «الصحيحين»، في ِل
فليتحر أحدكم شّك قال: «إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي مسعود: أن

في بالعادة يتحّرج ولنأه سإجدتين»، ليسجد ثم ليسلم، ثم عليه وليتم الصواب،
ّنه بغالب فيعمل مرة، كل ًا ظ للحرج. دفع

ِلْب)ِ على ألْم (وإْن ْغ ّنه أي أقّل)ِ عمل شيء ظ أل ِبا أف أخذ، ( أأ أما و و)ِ ماجه (ابن روى ِل
النبّي قال: سإمعت عوف بن الرحمن عبد صحيح. عن وقال: حسن الترمذي

ّلى واحدة يدر فلم صلته، في أحدكم سإهى يقول: «إذا وسإلم عليه الله صلى ص
ْبِن ثنتين، أو أي ْل ًا أو صلى ثنتين يدر لم فإن واحدة، على أف ثنتين، على فليبن ثلث

ًا يدر لم فإذا ّلى ثلث ًا أو ص أن قبل سإجدتين ويسجد ثلث، على فليبن أربع
ّلم». أس ُي
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ِر فلم صلته في أحدكم سإهى ماجه: «إذا ابن ولفظ ْد ًة أي ّلى واحد ثنتين؟ أو ص
في شك وإذا ثنتين، فليجعلها والثلث ثنتين في شك وإذا واحدة، فليجعلها

ًا، فليجعلها والربع الثلث أي ما ليتم ثم ثلث ِق ْهم يكون حتى صلته من أب أو في ال
في الحاكم رواه يسلم». وكذا أن قبل سإجدتين يسجد ثم الزيادة،

ًا يدر ولفظه: «فلم «المستدرك»، ّلى أثلث ًا؟ أو ص ِتّم أربع ُي خير الزيادة فإن فل
ُيلِق صلته في أحدكم شك داود: «إذا أبي النقصان». ولفظ من ْبِن الشك فل أي أل أو

ًا. وقد العادة في اليقين». ولن على بالقل. الخذ فتعين الترجيح، انأعدم حرج

ِكْن أل ُد ( ُع ْق ْيُث أي أمُه أح ّه أو أر أت ِه)ِ لئل آِخ ِت أ أدة بترك صلته تبطل أصل ْع الخيرة. الق
أأّن ْعدة توضيحه:  مفسد الفرض إكمال قبل بالنفل والشتغال فرض، الخيرة الق
أم للصلة. ولو ّه أو ّلم صلته أتّم أنأه المصلي أت ّهمه، على بناء فس أم ثم تو ِل أنأه أع

ّلى ْيِن. ولّن ذي لحديث للسهو وسإجد مكانأه، في أتّمها فقط، ركعتين ص أد أي ال
ًا، كان سإلمه لو ما بخلف الدعاء بمعنى لكونأه صلته من به يخرج فلم سإهو

أعة، يصلي أنأه أو مسافر، أنأه ظّن التراويح، أنأها فظّن العشاء في كان أو الُجُم
ّلم ْفُسد فإنأه الركعتين رأس على فس أدى، الذي بالقدر عالم لنأه صلته، أت

أته. فأّما فقطع عمد، (سإلم فسلمه أدة هذه أّن عنده كان إذا صل ْع هي الق
ّلى أنأه شك صلته. ولو تفسد فلم سإلم)ِ سإهو، فسلمه الخيرة، فإن ل، أو ص

صلّها. أنأه فالظاهر بعده كان يصلها. وإْن لم أنأه فالظاهر الصلة وقت في كان
فيها يكن لم وإن به، يأتي الصلة في كان فإن ل، أو صلته في ركع أنأه شك ولو

فعله. أنأه فالظاهر

ِد في فصٌل ِة سُإُجو أو أ ّتل ال
أتِجُب ٌة ( أد أن أسإْج ْي ْيِن)ِ واحدة أب أت أر ِبي ْك ابن قال الرفع. وبه عند وأخرى الوضع عند أت

أبة، وأبو والحسن، وإبراهيم، مسعود، أ أن، وابن ِقل سإنتان وغيرهم. وهما سِإيري
ركنان. الصلة. وقيل: إنأهما في كما

أسّن والشافعي مالك وقال ُت أما التلوة سإجدة وأحمد:  «الصحيحين» عن في ِل
ّنْجم وسإلم عليه الله صلى النبّي على قال: قرأت ثابت بن زيد يسجد. فلم ال
أما قوله ولنا أف ُهْم تعالى: { أن ل أل ُنو ْؤِم أء وإذا ُي ِرى ِهم ُق ْي أل ُقْرآُن أع أن}. ل ال ُدو أيْسُج
عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة أبي حديث من مسلم روى وما

أله يقول: يا يبكي الشيطان اعتزل فسجد السجدة آدم ابن قرأ «إذا وسإلم ْي أو
ُأِمْرُت الجنة، فله فسجد بالسجود آدم ابن ُأمر النار».  فلي فأبيت، بالسجود و

أى إذا الحكيم أن والصل أك ًا)ِ ولم الحكيم غير عن أح ْبُه (كلم ّق أع دّل بالنأكار، ُي
للوجوب، والمر بالسجدة، مأمور آدم ابن أن على دليل صواب. ففيه أنأه على

ًا، تفيده السجدة آي أأن مع الصريح، المر فيه أقسام: قسم ثلثة فإنأها أيض
ْعل حكاية فيه وقسم به، ُأمروا حيث الكفرة اسإتنكاف حكاية يتضمن وقسم ِف
يدل أن إل واجب، الكفرة ومخالفة والقتداء المتثال من وكّل بالسجود، النأبياء

ّنية، فيه دللتها لزومه. لكن عدم على معين في دليل ل الوجوب الثابت فكان ظ
الفرض.

عدم على يدل فل زيد، قراءة حالة والسلم الصلة عليه سإجوده عدم أما
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ْور، على ليس وجوبها لن الوجوب أف كراهة وقت في كانأت زيد قراءة لعل أو ال
تفوت ل لنأها المستحب الوقت في ليؤديها تأخيرها الفضل فإّن الصلة،

الخير الفور. وهذا على واجب غير أنأه ليبين أو وضوء، غير على أو بالتأخير،
أي ما أمْحِمل ِو أشام «الموطأأ» عن في ُر أوة، بن ِه بن عمر أبيه: «أن عن ُعْر

أي الخطاب فسجد فنزل الجمعة، يوم المنبر على وهو سإجدة قرأ عنه الله أرِض
فقال: على للسجود الناس فتهيأ الخرى الجمعة يوم قرأها ثم معه، وسإجدنأا
ُكم، ِل ّلمني ِرسْإ أن إل علينا يكتبها لم الله أن وسإلم عليه الله صلى رسإولكم ع

يسجدوا». أن ومنعهم يسجد فلم نأشاء،
والسلم: «السجدة)ِ الصلة عليه قوله «الهداية» من صاحب ذكره ما (وأّما
وقفه رفعه. وإنأما معروف فغير تلها»، من على والسجدة سإمعها، من على

أبة أبي ابن روى وقد عباس، وابن علّي، على جماعة ْي ابن «مصنفه» عن في أش
أي من على قال: «السجدة أنأه عمر ِو وابن ونأافع، إبراهيم، عن سإمعها». وُر
ْير أب أمْن أنأهم ُج يسجد». أن فعليه السجدة سإمع قالوا: «

الله رسإول قال: «كان عمر ابن عن داود، أبو روى فما التكبير سإنية دليل وأّما
ّبر بالسجدة أمّر فإذا القرآن، علينا يقرأ وسإلم عليه الله صلى وسإجدنأا وسإجد أك

ّبر النأتهاء وفي خلف، بل البتداء في معه». وقيل: يكبر أك ول محمد، قول على ُي
ّبُر أك أرة». وعن في يوسإف. ذكره أبي قول على ُي ّذِخي رواية وهو ـ حنيفة أبي «ال
ّبُر ل ـ يوسإف أبي عن أك ركن، إلى ركن من للنأتقال التكبير لن النأحطاط عند ُي
ّدم. والله الذي الحديث النأتهاء. ويؤيده في ل عنده يوجد. وعنه: يكبر ولم تق

أعلم. تعالى
ِبُشُروِط ِة)ِ سإوى ( ًا التحريمة الّصل ًا الصلة بسجدة اعتبار في عمر لبن خلف

أهُه ولعّل وضوء، غير على يسجد عمر ابن البخاري: وكان الوضوء. قال آية وج
أذا الله قال حيث الوضوء ُتْم تعالى: {إ ألى ُقْم ِة}. والسجدة إ ل المنفردة الّصل
ويلزم والقهقهة، والكلم، الحدث من الصلة يفسد ما يفسدها صلة. ثم تسمى

اختلفهما على بناء يوسإف أبي عند تفسد محمد. ول قول إعادتها. وقيل: هذا
أ الرفع، أو بالوضع تتم السجدة أن في ِبل ْفِع ( ٍد)ِ لن أر لمجرد التكبير هذا أي

أع التحريم الصلة. ولن كسجدة فيه اليدان يرفع فل للتحريم، ل النأحطاط ِر ُش
المختلفة. الجزاء لجمع

أ أو)ِ بل ّهد)ِ لعدم ( أش أت أرع لم التشهد وروده. ولن ( والسجود، الركوع لذات إل ُيْش
أرع لم ولهذا ٍم)ِ وهو الجنازة. (و)ِ بل صلة في ُيْش أ أسإل ل السلم مالك. لن قول (
أبة أبي ابن ههنا. وروى بموجودة ليست وهي تحريمة، عن إل يكون ْي عن أش

ِعي، وإبراهيم وعطاء، الحسن، أخ ّن ْير: «أنأهم بن وسإعيد ال أب ّلمون ل كانأوا ُج أس في ُي
في يكن لم الشافعي: إذا عند لن الشياء هذه المصنف نأفى السجدة». وإنأما

فواجب السلم وأما ـ قول في ـ واجب والتشهد مستحب، اليد رفع الصلة
أحّب عنده، أت ُيْس أما يقوم أْن قيل:  ِل أي فيسجد.  ِو الخرور ولن عائشة، عن ذلك ُر
أح الذي ِد أفضل.  فيكون فيه، أولئك به ُم

أها ِفي أحُة (و ْب ِد)ِ ـ سُإ سإجدة لن الصلة، سإجود تسبيح أي ـ السين بضم الُسُجو
ْيث: وبه أبو فيها. قال ورد ما فيها فيقال التلوة، سإجدة من أفضل الصلة ّل ال
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أقال: سإبحان ُي للذي وجهي لمفعولً. أو: سإجد ربنا وعد كان إْن ربنا نأأخذ. وقيل: 
أره، خلقه، ّو ّق وص ّوته. ول بحوله وبصره، سإمعه وش جواز مع الجمع من منع وق

أي عائشة الكل. وعن عليه الله صلى الله رسإول قالت: «كان عنها الله أرِض
ًا: سإجد السجدة في بالليل القرآن سإجود في يقول وسإلم للذي وجهي مرار
ّق خلقه، ّوته». رواه بحوله وبصره سإمعه وش داود. أبو وق

ألى أع ألى)ِ أي أمْن ( أيًة قرأ من على يجب أت أع ِمْن (آ أب أة)ِ آية أأْر أر أش في (التي وهي أع
ِر أراِف آِخ ْع أل ِد)ِ أي ا ْع ّنْحِل الرعد أثناء في والّر ِني (وال أب أل)ِ أي و ِئي أرا السإراء ِإسْإ

أم آخرها من قريبة وهي أي أمْر ألى (و ُأو أحّج)ِ أي و الشافعي أثنائهما. وقال في ال
أما الحج مالك: وثانأية عن رواية وهو وأحمد، ِل ًا.  والترمذي، داود، أبو أخرجه أيض

أعة بن الله عبد عن والحاكم، ِهي أبة حديث من أل ْق قال: قلت: «يا عامر بن ُع
ألت الله، رسإول ُفّض له: نأعم، قال بسجدتين؟ القرآن سإائر على الحج سإورة أأ

أب فلم يسجدهما لم فمن ُأِجي ليس إسإناده قال: إن الترمذي بأن يقرأهما». و
ُلولى صحته تقدير بقوي. وعلى ذلك صلة. ويؤيد سإجدة والثانأية تلوة سإجدة فا

بالركوع. الثانأية اقتران
الحج في التلوة قال: سإجدة فإنأهما عمر وابن عباس ابن عن مروي ومذهبنا

مسعود، وابن عمر، عن الحاكم روى ما الصلة. وأما سإجدة والثانأية الولى، هي
سإجدتين، الحج في سإجدوا أنأهم داود، وأبي موسإى، وأبي ياسإر، بن وعمار

للحوط.  رعاية أو اختيارهم أنأه على فمحمول

ِو)ِ التي ِفي ( أقاِن ( ُفْر ّنْمِل)ِ عند (في أو)ِ التي ال أما قوله ال أن} تعالى: {و ُنو ِل ْع ُي
ِئي. وعند غير قراءة على أسا ِك ّ قوله ال أأل ُدوا} على تعالى: { قراءة أيْسُج

ِئي، أسا ِك ّنّي. والصحيح الشارح ذكره كذا ال جميع على السجدة محل أن الّشُم
ُنون} بل قوله: {وما عند القراءات ِل ْع أرّب عند أنأه الصح ُي أعْرِش قوله: { ال
ِم}. ِظي أع ال
ِة آلم (في (و)ِ التي أد ِفي و)ِ التي الّسْج أحمد عن ورواية مالك، قول ص)ِ وهو (
أخّر قبل ومحلها ًا {و ِكع أب} والصواب را أنأا أأ أن قوله عند أنأه و مآٍب}. وقال {وُحْس

عزائم من ليست شكر، سإجدة ص سإجدة ـ أحمد عن المشهور وهو ـ الشافعي
عباس ابن عن البخاري في ِلما الصلة في ل الصلة خارج بها فيسجد السجود،

الصلة، في ل الصلة خارج بها فيسجد السجود، عزائم من ص قال: «ليست
ـ. لها أي ـ فيها يسجد وسإلم عليه الله صلى النبّي رأيت وقد
ّوام عن البخاري في ما ولنا أع أشب بن ال ْو ًا قال: «سإألت أح ِهد أجا ص سإجدة عن ُم

أما ص؟ في سإجدت أين من عباس ابن فقال: سإألت أو ِه {وِمْن تقرأ فقال: أ ِت أي ُذّر
أد ُو أك أدا ِئ أل ْو ُأ أن} { أما ْي أل أن وسُإ ِذي ّل أدى ا ّلُه أه ُهُم ال ُهدا ِب ِده} فكان أف أت ْق أمر ممن داود، ا

ُيكم أدى أن نأب أت ْق وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول فسجدها داود فسجدها به، ُي

ِري حديث من داود أبي في ما وأما ْد الله صلى الله رسإول قال: «خطبنا الُخ
معه. وقرأها وسإجدنأا فسجد نأزل بالسجود مّر فلما {ص}، فقرأ وسإلم عليه
ّنأا السجدة بلغ فلما أخرى مرة أشّز ّيأنأا أي ـ للسجود أت هي قال: إنأما رآنأا فلما ـ ته

ُتم رأيتكم نأبي)ِ ولكني (توبة ْنأ أشّز ُتم قد أراكم ـ أت ْد أد ْع أت وسإجد فنزل ـ للسجود اسْإ
داود، حق في السبب بيان فيه ما غاية أّن عنه معه». فالجواب وسإجدنأا
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ّقنا. وكونأه في والسبب والواجبات الفرائض الوجوب. فكل ينافي ل للشكر ح
ًا وجبت إنأما أعم.  لتوالي شكر ّن ال

ِنأي، الله عبد بن بكر عن أحمد المام أخرج وقد أز ِري سإعيد أبي عن الُم ْد الُخ
ّدواة، رأيت السجدة بلغت فلّما {ص}، سإورة أكتب وإنأا رؤيا، قال: «رأيت ال

ٍء وكل والقلم، ًا. قال: فقصصتها يحُضرنأي شي صلى الله رسإول على سإاجد
المواظبة إلى صار المر أن هذا لها». فأفاد يسجد يزل فلم وسإلم عليه الله

ِزم ل كان أن بعد عليه واسإتقر ترك، غير من كغيرها عليها ْع ما أّن عليها. فظهر أي
عباس ابن عن الترمذي حديث القصة. وفي هذه قبل كان دللته تمت إن رواه

إنأي الله رسإول فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبّي إلى رجل قال: «جاء
أجدُت، شجرة خلف أصلي كأنأي نأائم وأنأا البارحة الليلة في رأيتني أس ف

ًا، عندك بها لي اكتب تقول: اللهم فسمعتها بسجودي (فسجدْت)ِ الشجرة أجر
ًا، بها عني وضع ًا، عندك لي واجعلها وزر ّبلها ُذْخر ّبلتها كما مني وتق عبدك من تق

سإجد ثم سإجدة، وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: فقرأ ابن داود. قال
الشجرة». قول عن الرجل أخبر مثلما يقول وهو فسمعته
أدة)ِ عند حم (في (و)ِ التي أما ل قوله: {وهم الّسْج ِل أأُمون}  الّرّزاق عبد روى أيْس

أأُمون}». ل قوله: {وهم عند سإجد كان عباس: «أنأه ابن عن «مصنفه»، في أيْس
ً رأى لفظه: «أنأه وفي ُتْم قوله: {إن عند يسجد رجل ْن ُه ُك ّيا أن} فقال: إ ُدو ُب ْع أت
ل التأخير لن أولى، الخيرة الية في السجدة أن على تنبيه عجلت». وفيه لقد

يخفى. ل كما التقديم بخلف يضر
ِم (في (و)ِ التي ّنْج ّقْت (في و)ِ التي ال أش ْنأ ْأ)ِ أي (في و)ِ التي ا أر ْق آخرها. في ا

أما الثلث هذه في سإجود عنه: ل رواية في مالك وقال ابن عن داود أبو روى ِل
أفّصل من شيء في يسجد لم وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: «أّن منذ الُم

ّول المدينة».  إلى تح

الله رسإول مع قال: «سإجدنأا هريرة أبي عن الترمذي إل الجماعة روى ما ولنا
ُء {إذا في وسإلم عليه الله صلى أما ّقْت} و الّس أش ْنأ أك}» وإسإلم باسإم {اقرأ ا ّب ر
أب من السابعة السنة في هريرة أبي ُأِجي ابن الحديث: بأن ذلك عن الهجرة. و
أبّر عبد ّنأه ال ِإ أكر. وعبد قال:  ْن تقدير بقوي. قلت: وعلى ليس قال: إنأه الحق ُم

ِبُت صحته ْث ّدم فالُم أرض أنأه مع النافي على مق أعا «الصحيحين»: «أن في بما ُم
ُء {إذا قرأ هريرة أبا أما ّقْت} فسجد، الّس أش ْنأ قال السجدة؟ هذه له: ما فقلت ا
حتى أسإجدها أزال ل أسإجد، لم يسجدها وسإلم عليه الله صلى النبّي أر لم لو

ألقاه».

ِء أبي عن ماجه ابن روى ما وأما أدا ّدْر عليه الله صلى النبّي مع قال: «سإجدت ال
ًة عشرة إحدى وسإلم أفّصل: العراف، من شيء فيها ليس سإجد والرعد، الُم

أقان، والحج، ومريم، إسإرائيل، وبنى والنحل، ُفْر وص، والسجدة، والنمل، وال
في السجدة نأفُي فيه بمراد فليس صّح فضعيف. ولئن الحواميم»، وسإجدة

أفّصل، هذا في وليس شيء المفصل، من فيها ليس عشرة الحدى إن بل الُم
صلى الله رسإول العاص: «أن بن عمرو عن ماجه وابن داود أبو روى نأزاع. وقد
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ًة عشرة خمس قرأ وسإلم عليه الله أفّصل، في القرآن: ثلث في سإجد وفي الُم
ّنأا سإجدتان. إل الحج سإورة الصلة. سإجدة هي الحج في الثانأية نأقول: السجدة أأ
ِم سإجد وسإلم عليه الله صلى عباس: «أنأه ابن وعن ّنْج المسلمون ومعه بال

ِري: «قرأ سإعيد أبي البخاري. وعن والنأس». رواه والجن والمشركون ْد الُخ
أبر على وهو وسإلم عليه الله صلى ْن فسجد، نأزل السجدة بلغ {ص} فلما الِم

داود.  أبو الناس». رواه معه وسإجد

ْو أها)ِ سإواء (أ أع أما يقصد، ألْم أو السماع قصد أسإِم أبة أبي ابن روى ِل ْي في أش
في بد سإمعها». ول من على قال: «السجدة أنأه عمر ابن «مصنفه» عن

ً يكون أن السامع ُنِب على تجب لنأها الصلة، لوجوب أهل دون سإمع إذا الُج
أو عاقل صبي أو كافر من سإمعها «المحيط»: ولو والنفساء. وفي الحائض
ل نأائم أو مجنون من سإمعها وجبت. ولو محدث أو جنب أو نأفساء أو حائض
وجبت سإكران قرأها وتمييز. ولو معرفة غير عن صدرت التلوة لّن يجب،
أر عقله لن منه، سإمعها من وعلى عليه، ِب ُت ْع ًا ا ًا قائم له. زجر

والسلم الصلة عليه لقوله السامع بسجود وتكليفه التالي، ذكورة مالك وشرط
ل أن ينبغي معك». ولذا لسجدنأا سإجدت لو إمامنا، يسجد: «كنت لم عنده لتال
وغير معه. والمرأة سإجدوا إذا التالي رفع قبل رؤوسإهم السامعون يرفع

ًا. قلنا: المراد يصلح ل المكلف ًا كنت منه إمام حقيقة ل قبلنا، تسجد أن حقيق
ِدث لتلوة يسجد المتوضىء أّن ترى المامة. أل ًا يصلح ل أنأه مع الُمح له إمام

الحال. في
أذا ألى (وإ أماُم)ِ أي أت ِل أمْن السجدة آية قرأ ا أف أها ( أع أدى ُثّم أسإِم أت ْق ِه ا ٍة)ِ في ِب أع ْك أر

أد فيها سإمعها التي الركعة بعد أخرى أج أسإ أد ( ْع ِة)ِ أي أب سإمعها لنأه فيها، ل الّصل
أداها. كأنأه ليكون ركعتها يدرك ولم حقه، في صلتية تكون فل القتداء قبل

ِبي: ل الصلة. وقال بعد بها فيأتي ّتا أع ًا الصلة بعد يسجد ال فل صلتية، لنأها أيض
بعدها. يسجد أنأه خارجها. والصح تؤدى

أل)ِ أي أص أكُم أع)ِ آية مصل الصلة بعد يسجد كما ( أسإِم أس (ِمّمْن السجدة ( ْي أعُه)ِ أل أم
ًا كان سإواء الصلة، تلك في كونأها السماع. وعدم لوجود مصّل غير أو مصلي

في سإجد لو الصلة. ثم أفعال من ليس المام غير قراءة سإماع لن صلتية،
ًا وقع الصلة في فعلها لن فيعيدها، السجدة تلك تجزئه لم الصلة لكونأه نأاقص

سإجدة كزيادة الصلة في زيدت عبادة لنأها صلته تفسد ل لكن محله، غير في
ًا. ول ينافيها. بما تفسد بل أفعالها، من هو بما تفسد تطوع

ِدر»: تفسد وفي ّنوا لنأه أو بعدها، يفعل أْن ينبغي بما فيها اشتغل لنأه صلته «ال
أبة الصلة في زاد قول النفل. وقيل: الفساد إلى انأتقل إذا كما منها، ليست ُقْر

أقّرُب الواحدة السجدة لن محمد، أت سإجود كان حتى عنده، تعالى الله إلى بها ُي
أبة الشكر ًا زاد لو بقربة. ولهذا ليست لنأها تفسد، عنده. وعندهما: ل ُقْر ركوع

ًا أو سإبحانأه الله إلى به يتقرب ل مما واحد كل إذ الكل، عند صلته أتبطل ل قيام
وتعالى.

أمِن أدى (و أت ْق ِه ا أك في ِب ْل ِة ِت أع ْك أد الّر ْع ِد أب ِم سُإُجو أما ِل ُد)ِ في ل ا ول الصلة أيْسُج
ًا صار الركعة تلك بإدراكه لنأه بعدها، ركوع في المام أدرك للسجدة. كمن مؤدي
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المام. فراغَ بعد يأتي فيما يقنت ل فإنأه الوتر ثالثة
ألُه)ِ أي ْب أق ُد للتلوة سإجوده قبل بالمام اقتدى ومن (و أيْسُج أعُه ( ْع)ِ ألْم وإْن أم أم أيْس

له. تابع لنأه
أ (وإْن ْأُموُم)ِ، أتل أم ُد يوسإف: (ل وأبو حنيفة، أبو فقال ال ّ أيْسُج ِرِجّي)ِ أسإاِمع ِإل أخا

المأمومين.  باقي ول المام ول التالي يسجد فل الصلة تلك عن خارج أي

مع والسماع التلوة وهو السبب، لتحقق الصلة بعد محمد: يسجدون وقال
فل القراءة، في عليه محجور المأموم الصلة. ولهما: أّن وهو المانأع ارتفاع
والحائض قيل: الجنب المجنون. فإن تلوة يوجبها ل كما السجدة، تلوته توجب

أب: بأن بسماع السجدة ويجب القراءة عن ممنوعان ُأِجي ُنب قراءتهما.  الُج
ّيان والحائض ذكره قراءتهما. كذا فتعتبر عنها محجوران ل القراءة عن منه
الشارح.

ِهّي بين الفرق ولعل ْن أم أمْحُجور: أن ال أتبر غير عنه المحجور فعل وال ْع أيْحُرم فل ُم
أره، ول ْك ِكل كراهًة. لكن وإما حرمًة إما يعتبر فإنأه عنه المنهي بخلف ُي بأن ُيْش

أو جائزة، أو مكروهة، إما قراءته فإن المجنون، كفعل ليس المقتدي فعل
ًا، يكون أن تقدير الئمة. وعلى بين ذلك في خلف على واجبة، فهو حرام

خلف القراءة عن ممنوع أنأه الباب في ما غاية كالمجنون. ثم ل كالحائض
تل لو كما الهل من التلوة حصلت إذا السجدة وجوب يمنع ل هذا لكن المام،
والكافر. والصبي والحائض الجنب

ً كان إذا للتلوة أهٌل والمقتدي القراءة تستدعي وهي الصلة، قبل أهل
ًا يكون أْن فاسإتحال ً كان ولهذا لها، منافي ًا كان لو أهل ًا، أو إمام فاسإتحال منفرد

ً يبقى ل أْن إلى يؤدي لنأه الصلة في يسجد لم وإنأما الصلة، في بالشروع أهل
المام وتابعه التالي سإجدها لو لنأه التلوة. وهذا أو المامة موضوع خلف
ًا، المتبوِع الماُم انأقلب أع أب ًا، والتابع أت ًا كان يتابعه لم وإن متبوع لمامه. مخالف

ًا ّي موضوعها.  خلف يلزم كان ما وأ

إمام التالي فإّن التلوة، موضوع خلف كان التالي، وتابعه المام سإجدها وإن
أث. أما والسلم: «كنت الصلة عليه لقوله السامعين السامع إمامنا...» الحدي

أر لن فيسجد الصلة تلك عن الخارج من حق في ثبت القراءة عن المأموم أحْج
ُهم. ولو فل الصلة في معه ُدو ْع أو ركوعه، في السجدة آية المصلي تلى أي

الحوال. هذه في القراءة عن محجور لنأه عليه سإجود ل تشهده، أو سإجوده،
أنانأي: عليه وقال أمْرِغي فيه. تل الذي بالركوع أو بالسجود ويتأتى السجود، ال

ّيُة)ِ أي ِت أضى (ل الصلة في أداؤها وجب التي التلوة سإجدة (والّصل ْق ًا)ِ ُت ِرج أخا
ّدى فل الكمال، بصفة وجبت لنأها الصلة، عن ّلله كذا بغيرها، تؤ الشارح. ع

أرُك ل ما وفيه: أّن ْد أرُك ل كله ُي ْت المقام هذا في المرام تحقيق رأيت كله. ثم ُي
أد هو: أنأه ِري بسجدة اشتغاله عند المصلي إذ القصدي، ل الضمني النهي به ُأ
ًا فيكون آخر، ركن إلى بالنأتقال أو فيه، هو ركن بإتمام مأمور التلوة عن منهي
المختار. المذهب في السجدة كراهة فتثبت ضرورة، ـ السجدة أعني ـ ضده

لتقّرر وتعاد نأاقصة تتأد فلم كاملة، عليه وجبت وقد نأاقصة، السجدة فتكون
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سإببها.
ُع)ِ في ُكو أ الصلة (والّر ِبل ّقٍف)ِ بين ( أو ثلث بمقدار الركوع وبين السجدة قراءة أت

ُنوُب يوسإف أبي عن روي كما آيات أي أها)ِ أي ( ْن أي لما التلوة سإجدة عن أع ِو عن ُر
للتواضع ُوضع الركوع ولن ركع، الصلة في السجدة آية تل إذا كان أنأه عمر ابن
فل بقربة فليس الصلة خارج في الركوع السجدة. وأما من المقصود وهو

أبٌة. وفي هو عّما ينوب لها، ركع شاء الصلة: إن في تلها «المحيط»: ولو ُقْر
وذلك الخشوع إظهار السجدة من المقصود لن فقرأ، فقام سإجد شاء وإن

حنيفة: أن أبي منابه. وعن الركوع فناب بالسجود، يحصل كما بالركوع، يحصل
أتّم.  فيها الخشوع لن أفضل السجود أ

بها وجه. وينوي كل من توافقها لنأها الصلبية بالسجدة تتأتى التلوة سإجدة ثم
ًا اسإتوى بعدما أو ركوعه في ًا، وتلوته لصلته يسجد أْن قائم به ينو لم ولو جميع

عن الحسن النية. وروى بدون «النوادر». وقيل: تجزئه في عليه نأص تجزئه، ل
ُكوع أعِقيب الذي السجود حنيفة: أن أبي دون التلوة سإجدة عن ينوب الّر

إلى أقرب لنأه عنها ينوب أظهر. وقيل: الركوع بينهما المجانأسة لن الركوع،
ّية»: لو التلوة. وفي موضع ِهير ّظ الفور، على لصلته وركع السجدة آية تل «ال

بعدها قرأ إذا وكذا ينوها، لم أو السجدة نأوى التلوة سإجدة سإقطت وسإجد،
ّدى التلوة سإجدة أّن على آيات. وأجمعوا ثلث أو آيتين وإن الصلة، بسجدة تتأ

ِو لم للتلوة. ين

ِهر المعروف السإلم شيخ الركوع: فقال في واختلفوا أخوا أده: ل ب للركوع بد أزا
بعد قرأ محمد. وإن عليه التلوة. ونأص سإجدة عن ينوب حتى النية، من

ينقطع أنأه المذكور السإلم شيخ ذكر التلوة، لسجدة وركع آيات، ثلث السجدة
أوانأي: إنأه الئمة شمس الفور. قال ْل أح آيات. ثلث من أكثر يقرأ لم ما ينقطع ل ال

ِدر»: ولو وفي ّنوا ركع: فبعضهم أنأه القوم فظّن فسجد، السجدة المام قرأ «ال
ولم ركع سإجدتين. فمن وسإجد ركع وبعضهم سإجدة، وسإجد ركع وبعضهم ركع،

ومن التلوة، عن تجزئه وسإجد ركع للتلوة. ومن ويسجد ركوعه يرفض يسجد
تامة. بركعة انأفرد لنأه فاسإدة، فصلته سإجدتين وسإجد ركع
ْبُسوط»: فإن في قال أم الركوع أّن فالقياس بعينها بالسجدة يركع أن أراد «ال

ّ يجزئه ل السإتحسان وفي نأأخذ، وبالقياس سإواء، ذلك في والسجود إل
قال: من أصحابنا والسإتحسان: فمن القياس هذا موضع في السجدة. واختلفوا

يجزئه.  القياس ففي وركع، الصلة غير في تلها إذا مراده

أخّر الله قال يتقاربان، والسجود الركوع لن ًا تعالى: {و أع ِك أب}، أرا أنأا أأ أي و
ًا الصلة. في كما الخر عن أحدهما فينوب الخضوع منهما والمقصود سإاجد

قربة هو عّما ينوب فل بقربة، ليس الصلة خارج السإتحسان: الركوع وفي
والسإتحسان القياس هذا من مراده أن الصلة. والظهر في الركوع بخلف
السجدة. موضع عند ركع إذا الصلة في التلوة

أن فكما الصلة، سإجدة نأظير التلوة سإجدة لن يجزئه السإتحسان: ل ففي
فكذلك عنها، ينوب ل والركوع الخرى، عن تنوب ل الصلة في السجدتين إحدى
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والسجود الركوع بين التقارب القياس: يجوز التلوة. وفي سإجدة عن ينوب ل
أقوى لنأه بالقياس قربة. وأخذنأا الصلة في منهما واحد فكل المقصود، هو فيما

. الوجهين
ُذ وإنأما قياسإان، الحقيقة في والسإتحسان والقياس أخ ْؤ أثره، بظهور يترجح بما ُي

لها سإجد آيات، ثلث مقدار بعدها قرأ إن صحته. انأتهى. ثم جانأب في قوة أو
ًا ًا صارت لنأها الصلة، في قصد الركوع ينوب فل الداء، محل بفوات عليه دين
ًا صارت ما فإنأها عندها، ركع إذا ما بخلف عنها إذا ما وبخلف محلها، لبقاء دين

ًا تصير ل فإنأها السورة، خاتمة من قريبة كانأت ُد، دين ما بعدها يقرأ لم حين بع
ِتم القراءة. به أي

أر)ِ التالي (فإْن أة أكّر ًا المكّرر كان سإواء السجدة، آي ًا أو متحد ِلٍس (في متعدد أمْج
ٍد)ِ كالمسجد ًا أواِح دابة على تلها أو الصغير، البيت أو المذهب، على مطلق

ْو وقعد قام وإن سإائرة، سإفينة في أو الصلة، في وهو سإائرة ٍة)ِ بأن (أ قرأ أصل
أم اختلف غير من الصلة في أعادها ثم الصلة غير في ِه ُف من المجلس. و

أعاد تخصيص الصلة. غير في الول أن الصلة في بكونأه الُم

ِفي ْك أي ٌة)ِ لن ( أد أصة»: ل التلوات. وفي فتتداخل متحد المجلس أسإْج فرق «الُخل
التلوة في السجود مبنى لن أدى، ثم أكّرر أو أكّرر، ثم السجدة أدى إذا بينهما
والعتبار والتعليم للحفظ الية تكرار إلى يحتاج قد القاريء لن التداخل، على

ّهم. فلو ّتف ًا ويكون حرج، في وقع لربما السجود تكرير عليه وجب وال لترك سإبب
العبادة. أنأواع أفضل من هي التي التلوة

وهو بعده، وما قبله عما منها واحد ينوب بأن السإباب، في يكون قد والتداخل
ُق أي ْل ينوب بأن الحكام، في يكون شنيع. وقد سإببها وجود مع تركها لن بالعبادة أ
بواحد. يحصل وهو للّزْجر شرعت لنأها بالعقوبة، أليق وهو قبله، عّما منها واحد

أداها، والشافعي مالك العقوبة. وخالف سإبب قيام مع يعفو قد والكريم ّد أع لن أف
ّبُب، فيعدد تعدد قد السبب أس أنا لنأا التكثير على العبادات مبنى لن الُم ْق ِل لها ُخ
ِء على مبناها فإن العقوبات، بخلف ّدْر والدفع. ال

أما تعالى بقوله المؤيد سإبق ولنا: ما أو أل { أع ُكم أج ْي أل ّديِن في أع أرٍج}، ِمْن ال أح
ُد سإبحانأه وقوله ِري ُي ّلُه { أر ال ُيْس ُكُم} ال ُد ول ِب ِري ُكُم ُي أر ِب ُعْس الصلة عليه وقوله ، ال

ّد ولن ُيْسٌر، الدين والسلم: «إن أشا أن ُي ٌد الدي وغيره. البخاري غلبه». رواه إل أح
يسمع كان وسإلم عليه الله صلى فإنأه بالنص التداخل على السجدة مبنى ولن
ّ يسجد ول أصحابه، على ويقرأها السجدة، آية السلم عليه جبرائيل من مرة إل

ًا حديثه يكرر كان السلم عليه أنأه واحدة. مع أقل، ثلث ْع ُي بالقرآن. وبدللة فكيف ل
ّ عليه يجب لم قرأها إذا السامع فإن الجماع ّقه في تحقق وقد واحدة، إل ح
وحده، بالسماع يجب حتى حدة، على سإبب واحد وكل والسماع، التلوة

أصّم. ولو التالي كان إذا وحدها وبالتلوة يوسإف: أبو قال الركعتين في كررها أ
ْتُه أف سإجدتين.  محمد: يسجد سإجدة. وقال أك

أبُر أت ْع ُي ِلُسُه)ِ حتى الّساِمِع في (و ّتحد لو أمْج مجلس وتكرر التالي مجلس ا
التالي مجلس تعدد المشايخ. ولو باتفاق السامع على الوجوب تكرر السامع،

في تعدد ولو السامع على الوجوب قيل: تكرر السامع، مجلس واتحد
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إلى يضاف والحكم شرط، والسماع سإبب التلوة لن الصحيح، «الكافي»: وهو
الصح، «الهداية»: هو السامع. في على يتكرر الشرط. وقيل: ل دون السبب

ُء السجدة لوجوب سإبب والسماع متحد مجلسه لن أدا ْوِب)ِ كالتلوة. (وإسْإ ّث ال
أداه جعل أي أقاُل وذهاب بمجيء أخشاب على أسإ ِت ْنأ آخر ُغْصٍن إلى ُغْصٍن ِمْن (وال

ِديٌل)ِ للمكان، ْب ّدل المكان لن أت غصن من النأتقال في حقيقة. وقيل: يكفيه تب
واحد. وهو الشجرة لصل العبرة لن واحدة، سإجدة غصن إلى

ُه)ِ في أر ْك ُي أتْرُك وغيرها الصلة (و ِة ( أي ِة آ أد أدها)ِ لنأه الّسْج ِبه أوْح عن السإتنكاف ُيْش
ْكُسُه)ِ أي (ل المعبود طأاعة عن والعراض السجود، آية قراءة يكره ل أع
أدها، السجدة السجود. إلى مبادرة ذلك في لن وح
أب ِد ُنأ أها)ِ من أضّم (و ِر ْي تفضيل إيهام إلى يؤدي كيل بعدها أو قبلها آيتين أو آية أغ

ّ السجدة آية قرأ آية. ولو على آية قرأ ولو ، يسجد ل آخرها في الذي الحرف إل
معه. السجدة آية أكثر يقرأ أن إل يسجد ل وحده فيه يسجد الذي الحرف

أن ُتْحِس أها (واسْإ ُؤ أفا ًا يكون أْن إل عليه الّساِمِع)ِ شفقة عن ِإْخ لديه. للسجود متهيئ

ِة في فصٌل أ ِريِض أصل أم  ال

أر)ِ أي (إْن ّذ أع أياُم)ِ أي في كما تعسر أت ِق أية» (ال ِنأ أخا أرٍض كله «ال أم ِل أث ( أد أل أح ْب أق
ِة ْو الّصل أها)ِ أي أ ْثنائها، في ِفي الرأس، أدوران أو بطئه أو مرض زيادة لخوف أو أ

ًا بالقيام يجد كان أو ًا ألم ّلى شديد أص ًا)ِ كيف ( ُع شاء أقاِعد أك أيْر ُد)ِ لما ( أيْسُج روى و
ّ الجماعة ًا إل ْين بن ِعْمران عن مسلم أص فسألت بواسإير، لي قال: «كانأت ُح

ًا، فقال: صّل الصلة عن وسإلم عليه الله صلى النبّي تستطع لم فإن قائم
ًا، ْنِب». زاد فعلى تستطع لم وإن فقاعد أج ِئي: «فإن ال أسا ّن تستطع لم ال

ًا، ْلِقي أت ّلُف ل فُمْس أك ًا الله ُي أعها». ولفظ إل نأفس البخاري: «بواسإير» ولفظ ُوسْإ
ّناُصور. غيره: «ال

الطاعة لن يقعد، عجز فإذا يمكنه، ما بقدر قام القيام، كل عن يعجز لم وإْن
ّ يقدر لم لو حتى الطاقة، بحسب أر إل ْد ِرم أن لزمه التحريمة، أق ًا ُيْح ثم قائم

ًا، القيام كل على قدر يقعد. وإن ِكئ ّت أوانأي: الصحيح الئمة شمس قال ُم ْل أح أنأه ال
ًا يصلي ًا قائم ًا، على يعتمد أن قدر لو ذلك. وكذلك غير يجزئه ول متكئ أو عص

أأ لو خادم له كان ّتك القيام. على قدر عليه ا
أكاء كراهة وفي هذا، ّت ّفل ا ًا نأحو على المتن أبي عن روايتان عذر بل حائط أو عص

ُه حنيفة، أها ِر ًا. ُيكره فل بعذر كان لو الظهر. وأما وهو بدونأه وك إجماع
أرا)ِ أي (وإْن ّذ أع أمع والسجود الركوع أت ِم ( أيا ِق أأ)ِ ـ ال أم ْو يبدل وقد آخره في بهْمزة أ

ًا برأسإه أشار أي ـ أر)ِ على (إْن قاعد أد أعُه)ِ أي (ول وسإعه لنأه القعود أق وإن أم
أو)ِ أي القيام دون والسجود الركوع تعذر ُه أف ًا والسجود بالركوع فاليماء ( قاعد

أحّب)ِ من ًا اليماء (أ الشافعي: يتعين الرض. وقال من القعود لقرب قائم
والسجود. وأجيب الركوع من آخر ركن عن بالعجز يسقط فل ركن، لنأه القيام

التعظيم، نأهاية هو الذي السجود إلى الوسإيلة لجل والركوع، القيام ركنية بأن
ِقُط الشيء وسإقوط وسإيلته.  ُيْس
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أعل أج أو ُه)ِ باليماء ( أد أض سُإُجو أف ِه)ِ به من (أْخ ُكوِع من أخفض السجود نأفس لن ُر
به. اليماء فكذا الركوع

ُع (ول أف ًا أيْر أئ ْي أد أش أيْسُج ِه)ِ لما ِل ْي أل أبّزاُر روى أع ِقّي «مسنده»، في ال أه ْي أب عن وال
ِنأّي جابر، أبرا ّط وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «أن ابن «معجمه» عن في وال

ًا، عاد أسإادة، على يصلي فرآه مريض ـ المريض أي ـ فأخذ بها، فرمى فأخذها ِو
ًا ّ اسإتطعت، إن الرض على وقال: صّل به فرمى فأخذه عليه، ليصلي عود وإل
ِم ًء، فأو ّلي من رفع ركوعك». ولو من أخفض سإجودك واجعل إيما باليماء يص
ًا لم يخفض لم وإن اليماء، لوجود أجزأه رأسإه خفض فإن عليه، ليسجد شيئ

والسلم: «إن الصلة عليه قوله «الهداية» من صاحب ذكره ما يجزئه. وأما
ِم وإل فاسإجد، الرض على تسجد أن قدرت بهذا معروف فغير برأسإك»، فاو
اللفظ.

ألى القعود على يقدر لم وإن (وإل)ِّ أي أع أف ْيمن ( أل ِه)ِ ا ِب ْن ًا)ِ إلى أج أوّجه أت ْو القبلة (ُم (أ
ِه على ِر ْه أذا)ِ أي أظ ًا أك تقامان لكن إليها رجله تكون (بأن القبلة إلى متوجه

ًا، ّدهما لن يسير وجهه ليصير يرفعه ما رأسإه تحت ويجعل مكروه، القبلة إلى أم
أذا)ِ أي إلى ألى)ِ لن الظهر إلى السإتلقاء القبلة)ِ (و ْو ظهره على الذي إيماء (أ

قدميه. وعن جهة إلى جنبه على الذي وإيماء قبلة، وهو الكعبة هواء إلى يكون
ْنب على المريض صلة حنيفة: أن أبي أج ّدم ال أق أما على صلته على ُم ِل الظهر. 

أران)ِ السابق حديث من روينا أن ولقوله (ِعْم ُكُرو ْذ أي أه تعالى: { ّل ًا ال أيام ًا ِق ُعود ُق و
ألى أع ِهم}، و ِب ُنو ْولى بالعتبار فهو ُج والشافعي. ل مالك قال يخفى. وبه ل كما أ

أقال: الحديث مرضه وكان له خطاب فإنأه العموم، على حجة ينهض ل ُي
ًا خطابه يكون فل السإتلقاء، يمنع وهو البواسإير، ُة فإنأا للمة، خطاب ْبر ِع نأقول: ال

السبب.  بخصوص ل اللفظ لعموم

ُء)ِ معتبر أما ِلي ْأِس)ِ أي (وا أفر بغيره. وقال ل (بالّر يوسإف، أبي عن رواية وهو ـ ُز
أز ـ: إن والشافعّي مالك قال وبه فإن بالحاجب، يومىء بالرأس اليماء عن أعِج

الركوع عن عجز إن بالرأس يومىء فبالقلب. كما عجز وإن فبالعين، عجز
أدال بأّن والسجود. وأجيب ْب أل أصُب ل ا ْن أم، بالنص. ولو بل بالرأي ُت ّل أن فالفرق سُإ

الشياء. هذه بخلف ركن به يتأدى الرأس
أر)ِ اليماء (فإْن ّذ أع أر)ِ الصلة بالرأس أت أأّخ أر إذا يقضيها عنه. بل يسقط ول ( أد أق

ًا، كان وليلة. إذا يوم صلة من أكثر كانأت ولو عليها، الخطاب يفهم لنأه مفيق
أمى بخلف قاضيخان: الصح «الهداية». وقال صاحب اختيار (وهذا عليه، الُمغ

السإلم، فخر اختيار عليه.)ِ. هذا كالمغمى وليلة يوم من أكثر يقضي ل أنأه
ِهْر السإلم وشيخ ْه. أخوا أد أزا
شيء ل المرض ذلك من مات فإن اليماء، عن عجز «المحيط»: وإذا وفي
أء وإن فديٌة، يلزمه ول عليه، ِرى أر وإن القضاء قيل: يلزمه وصح أب ُث في كما أك

يقضي ل ذلك من أكثر وإن قضى وليلة، يوم صلة ترك إن النوم. والصحيح: أنأه
أي بما قاضيخان اسإتشهاد الغماء. وأّما في كما ِو يداه قطعت فيمن محمد عن ُر
هنا العجز بأن فمدفوع عليه، صلة ل أنأه الساقين، من ورجله المرفقين من

قبل مات لو حتى ذلك، بعد المريض أصّح إذا فيما وكلمنا بالموت، متصل
كالمسافر به اليصاء يلزمه ول شيء، عليه ليجب القضاء على القدرة

والصحة. القامة قبل وماتا رمضان في أفطرا إذا والمريض
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«يصلي وسإلم عليه الله صلى قوله «الهداية» من صاحب ذكره وما هذا،
ًا، المريض ًا، يستطع لم فإن قائم يومىء قفاه فعلى يستطع لم وإن فقاعد

ًء، معروف.  غير منه»، العذر بقبول أولى تعالى فالله يستطع لم فإن إيما

ٍم ِة)ِ بأن في أصّح (وُمو أ أف)ِ لن والسجود الركوع على قدر الّصل أنأ ْأ أت بناء (اسْإ
أفُر. ولو وأجازه جائز، غير الضعف على القوى أطِجع قدر ُز الصلة في الُمْض

ألى. القعود حالة لن المختار، على الصلة اسإتأنأف الركوع، دون القعود على ْو أ
ٌد أقاِع ُع (و أك ُد أيْر أيْسُج أها)ِ أي القيام على قدر بأن ألمه زال أصّح)ِ أي و ِفي أثناء في (
أنى الصلة أب ًا)ِ. عند ( ِئم محمد: يستأنأف يوسإف. وقال وأبي حنيفة، أبي قا

ّدم. وقد بالقاعد القائم اقتداء فرع الصلة. وهي تق
ًا ّلى)ِ فرض أص ًا ( أد أقاِع ٍر ِفي ( ْلٍك: جا ٍر)ِ من ِبل ُف ْذ القدرة وعدم الرأس، دوران ُع

أصّح)ِ عند الخروج على الجاري. كغير عذر من إل يصح حنيفة. وقال: ل أبي (
أما الظهر، وهو ِنّي، روى ِل ْط ُق أر ّدا مسلم: «أّن شرط وقال: على والحاكم ال

أل وسإلم عليه الله صلى النبّي ِئ ّلي كيف سُإ ًا فقال: صّل السفينة؟ في أص قائم
ّ أرق». قال تخاف أْن إل أغ ِنّي: السائل ال ْط ُق أر ّدا هاجر ألّما طأالب أبي بن جعفر ال

حنيفة موهوم. ولبي ل محقق بعذر إل يترك فل ركن، القيام الحبشة. ولن إلى
ْلِك في الغالب أّن ُف لكن كالمتحقق، الغالب والمر الرأس، دوران الجاري ال

للقلب لنأه أمكن، إن الّشّط إلى الخروج القيام من وأفضل أفضل، القيام
أسإكن.
ُبوِط (وفي أمْر ًا يصح ل ل)ِ أي ال ّ قاعد ٍر)ِ. في (إل ْذ ُع ِز»: والمربوط «شرح ِب ْن أك ال
كان الرض. وإن على قراره كان إذا الصحيح. وكذا هو كالّشّط الّشّط على

ًا ًا يضطرب وهو البحر في مربوطأ ِطراب ًا اْض ًا كان وإن كالسائر، فهو شديد يسير
لم منها الخروج يمكن مربوطأة السفينة كانأت «اليضاح»: وإن فكالواقف. وفي

غير كانأت الدابة. وإن بمنزلة الرض على تستقر لم إذا لنأها فيها، الصلة تجز
إليها مضاف غير سإيرها لن سإائرة، كانأت وإن فيها الصلة جازت مربوطأة

الدابة.  بخلف

ْو (ُجّن أي أأ ْغِم ِه)ِ لمرض ُأ ْي أل ُبٍع من فزع أو أع ْق ولم آدمي أو أسإ ِف ًا ُي ْوم أي ألًة ( ْي أل و
أضى أما أما أق ِل أت)ِ  عن أحّماد، عن حنيفة، أبي «الثار»: عن في محمد عن روي أفا

ِعي، إبراهيم أخ ّن أمى الذي في قال أنأه عمر ابن عن ال ْغ ًا عليه ُي يقضي. وليلة، يوم
ِنّي وروى ْط ُق أر ّدا ْغِمي عمر: «أنأه ابن عن بسنده، ال ولياليهن، أيام ثلثة عليه ُأ

أوى فلم أر ِنّي، يقض». و ْط ُق أر ّدا بن عّمار ياسإر: «أّن بن عّمار مولى يزيد، عن ال
أي ياسإر ْغِم الليل نأصف وأفاق والعشاء، والمغرب والعصر الظهر في عليه ُأ

فقضاهن».

ْبُسوط» عن وفي أم أي علّي «ال أي عنه: «أنأه الله أرِض ْغِم صلوات أربع في عليه ُأ
لنأه واحدة، صلة وقت بالغماء والشافعي مالك القضاء فقضاهن». وأسإقط

ٌع أعْجٌز أنافي الخطاب فهم عن مانأ ُي صلة. كالجنون وقت اسإتوعب إذا الوجوب أف
أد رواية. (وإْن في أعًة)ِ أو أزا ًا أسإا أ)ِ يقضي، زمانأ وأبي حنيفة أبي عند وهذا (ل
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أر إذا لنأه ، يوسإف أبُر أقُص أت ْع ْقُصُر بما ُي ِقُط فل كالنوم، عادة أي وإذا القضاء، ُيْس
أر طأال ِب ُت ْع أبا عادة يطول بما ا ِقُط. وقال كالّص ُيْس ّ محمد: يقضي أف يزيد أْن إل
ْثرة لن صلة، وقت والليلة اليوم على أك سإت وهو التكرار حد في بالدخول ال

صلوات.
أبي عند فكذا دواء أو ببنج زال ولو طأال، وإن القضاء يلزمه بخمر عقله زال ولو

أف القضاء سإقوط لن حنيفة، ِر ألثر ُع أقاس ول سإماوية، آفة في با ما عليه ُي
كما فصار ابتداء، بمباح زال عقله لن القضاء، يسقط محمد بفعله. وعند حصل

تحصيل لن كاملة، الصحة زمن في المرض فائتة يقضي بمرض. ثم زال لو
المرض في الصحة فائتة للعذر. ويقضي الداء عند سإقط وإنأما فرض الركن

على فيه فيكلف الوسإع، يعتمد التكليف باليماء. إذ ولو الباقية، القدرة بحسب
الداء. على يكلف كما القضاء

ِة في فصٌل أ ِر أصل ِف أسا  الُم

ُع السفر ْط أق ّير قطع كّل المسافة. وليس لغة:  ّين الحكام، به تتغ ّير ما فب به يتغ
ِفُر)ِ الشرعّي أسا أقْصر، يلزمه الذي فقال: (الُم أباح ال ُي ْطر، له و ِف له ويجوز ال

أعة، عنه وسإقط الخف، على ولياليها أيام ثلثة المسح أية والعيدان الُجُم والْضِح
أمْن أق ( أر أت أفا ُيو ِه)ِ أي ُب ِد أل ْبِضها المتصلة القرية فيها. وفارق هو الذي البلد أب ِبُر
أما الصحيح، على ٍد وأبو مسلم روى ِل ّليت أنأس عن داو الله رسإول مع قال: «ص
ًا، بالمدينة الظهر وسإلم عليه الله صلى ْيفة بذي والعصر أربع أل ركعتين». الُح
أبة أبي ابن وروى ْي أود أبي بن أحْرب أبي «مصنفه» عن في أش ألسْإ أؤلي: «أن ا ّد ال

ًا ّي أي عل أرة من خرج ألّما عنه الله أرِض ّلى البْص ًا الظهر ص جاوزنأا قال: لو ثم أربع
أقُف البيت أو القصب، من بالضم: البيت قصرنأا». والُخّص الُخّص هذا ُيْس

أبُر أت ْع ُي من البيوت فارق لو حتى منه، خرج الذي الجانأب مفارقة بالخشب. و
قصر. يفارقها لم بيوت آخر جانأب ومن منه، خرج جانأب

ًا أقاِصد أفة ( أسا ِة أم أث أ ٍم ثل أها)ِ اليام أأيا ِلي أيا أل في كذا للسإتراحة والليالي للمشي، و
أد في لنأه بالبعض أو بالعكس، أو الطحاوي»، «شرح ّي أق المسافة، بقصد معناه. 

أد ل ونأحوهما غريم أو البق لطلب سإار بل مسافة، يقصد لم لو لنأه ّي أق يقصر. و
رواية يقصر. وهذه ل ذلك من أقل كانأت لو لنأها أيام، بثلثة المسافة

أعة ابن «الصول». وروى أما وأكثر بيومين ومحمد: التقدير يوسإف، أبي عن أسإ
قول وهو ـ وأحمد مالك حنيفة. وقال أبي عن الحسن، رواية الثالث. وهو

ُد ُبْرد، ـ: أربعة للشافعي ِري أب يوم آخر: أنأه قول الشافعّي فراسإخ. وعن أربعة وال
الشافعي وعن ميلً، وأربعين بثمانأية تقديره مالك. وعنهما عن رواية وهو وليلة،

ٍة تقديره ّت ميلً.  وأربعين بخمسة مالك وعن ميلً، وأربعين بس

أجاهد: «سإألت حديث القوال هذه وجه فقال: السفر مدة أدنأى عن عمر ابن ُم
ِرُف ْع أويداء؟ أت ّنا بها، سإمعت قلت: قد الّس قصرنأا». وهو إليها خرجنا إذا قال: ك
ّتة المدينة وبين بينه موضع وأربعون. وقيل: ميلً. وقيل: ثمانأية وأربعون سإ

ًا. والميل عشرون أسإخ أسإخ. ولنا ثلث أفْر أفْر «ل وسإلم عليه الله صلى قوله ال
ٍم ذو أو زوجها ومعها إل ولياليها أيام ثلثة فوق المرأة تسافر أرم أرِح منها». أمْح
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ُبوا «فوق» صلة أيام. وكلمة ثلثة معناه ِر أق مثل: {فاْض ْو أناِق}. أف ْع أل ا

ًا: «ل عمر ابن عن داود، وأبو والشيخان، أحمد، روى وقد المرأة تسافر مرفوع
ّ أيام ثلثة ٍم ذي مع إل أرم». وهي أرِح بدون السفر لغير الخروج من ُتمنع ل أمْح

أرم. كذا أمْح أرم بدون ُتمنع وفيه: أنأها بعضهم، ذكره ال أمْح بهذه يكن لم ولو ال
ًا المرأة تسافر «ل وسإلم عليه الله صلى لقوله المسافة ِريد ّ أب أرم ومعها إل أمْح

هريرة. وفي أأبي عن «مستدركه»، في والحاكم داود، أبو عليها». رواه أيحُرُم
ًا: «ل عباس ابن عن والشيخين، لحمد، رواية ّ المرأة تسافر مرفوع ذي مع إل
ٍم أرم، أرِح ّ رجل عليها يدخل ول أمْح أرم». ومعها إل أمْح

ألى ْو ِدّل ما فأ ُت ًا المقيم «يمسح وسإلم عليه الله صلى قوله عليه به اسْإ يوم
تنقص ل السفر مدة أن على تنصيص ولياليها». فهو أيام ثلثة والمسافر وليلة،

ّلى المسافر لذكر فيها، الرخصة هذه اسإتيفاء يمكن أعّما أح واللم، باللف ُم
أرق ْغ أت كذلك.  المقيم في هو كما المعهود لعدم الجنس فاسْإ

ّوُر ول ولياليها، أيام ثلثة مسح من مسافر كل تمكن فاقتضى أص أت كل يمسح أن ُي
ّ ولياليها أيام ثلثة مسافر لو ولياليها. إذ أيام ثلثة السفر مدة أقل يكون وأن إل

الرخصة. والزيادة هذه اسإتيفاء عن المسافرين بعض لخرج ذلك من أقل كان
ًا، منتفية عليها السفر. ولن مدة أقل الثلثة أّن إثبات إلى الحتياج فكان إجماع

ّ تثبت فل بيقين، منتفية كانأت الرخصة فيما وذا شرعي، سإفر هو ما بتيقِن إل
ّناه ّي منه. بأكثر أحد يقل لم إذ ع
أقال: المراد قد لكن يستوعبها سإفره إذاكان أيام ثلثة المسافر بمسح ُي

ًا، ّ فصاعد أصار فل الظاهر، يخالفه احتمال أنأه إل لو يتم إنأما قيل: هذا فإن إليه، ُي
ًا أيام ثلثة كان بأنأه للمسافر. أجيب ظرف هو بل ممنوع، وهو ليمسح، ظرف

ًا أن كما ليمسح، ظرف ًا نأسق على الكلم لن له، ظرف وليلة يوم واحد. وأيض
من أقل يسافر الذي المسافر حكم ول للمسافر، المسح مدة حينئذ منه يفهم ل

الثلثة.
فقيل: فيه اختلفوا ثم بالميال، السفر مدة أقل تقدير المشايخ أكثر واختار

أتى ميلً، وسإتين بثلثة يقدر ْف ُي العداد أوسإط ميلً. لنأها وخمسين بأربعة وقيل: 
«المحيط». في المذكورة. ذكره

ًء ميلً. إّما وأربعين وقيل: بخمسة كل لن وإّما مجاهد، حديث من مر ما على بنا
أره من ّد ٍر أق ْد أق أيام. ثلثة مسيرة أنأه أعتقد فيها ب

ٍر ْي أس ِب أسإٍط)ِ أي ( أو)ِ في معتدل متوسإط أو ُه أر (ما البر (و ِلبُل أسإا والّراِجُل)ِ أي ا
ِريد، سإير السير أعجل لن وذلك الماشي، أب ألة، سإير وأبطأه ال أج أع المور وخير ال

ِر أوسإطها. (وفي أبْح أر أما ال ْلُك)ِ أي أسإا ُف أذا السفينة ال أل (إ أد أت ْع لم الّريُح)ِ بحيث ا
على الصغير»: الفتوى «جامعه في الشهيد الحاكم هاوية. قال ول عاصفة تكن

ُيون» عن في ذلك. وذكر ُع أبُر حنيفة: أنأه أبي «ال أت ْع البر، في أيام ثلثة مسيرة ُي
ُق أقل. (وما أو يومين في وسإارها السير في أسإرع وإن ِلي أبِل)ِ إذا أي أج كان بال

فيه. السير
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ْقُصُر)ِ الفرض أي أف أباِعّي)ِ وفرضه ( من البغداديين قول وهو ركعتان، فيه (الّر
الربع، وجه: فرضه في مالك قال وبه وأحمد، الشافعي، المالكية. وقال

أص ٍه، رخصة القصر له وُرّخ ِفي أس لقوله كالصوم أفضل والتمام أتْر ْي أل أف تعالى: ({
ُكْم ْي أل أناٌح أع ْقُصُروا أأْن ُج أن أت أما ِم ِل ِة} و ألى عن مسلم في الّصل ْع ّية بن أي أم قال: ُأ
أي الخطاب بن لعمر «قلت أس الله أرِض ْي أل ُكْم عنه)ِ { ْي أل أناٌح أع ْقُصُروا أأْن ُج أن أت ِم
ِة ُتْم ِإْن الّصل ْف ُكُم أأْن ِخ أن ِت ْف أن أي ِذي ّل أفُروا} فقد ا أن أك ْبُت الناس أِم أعِج مما فقال: 
أت ْب أدقٌة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فسألت منه، أعِج أص ّدق فقال:  الله تص

صدقته». فاقبلوا عليكم، بها
أضْت عائشة «الصحيحين» عن في ما ولنا ِر ُف ركعتين، ركعتين الصلة قالت: «

ِقّرت ُأ أدْت السفر صلة أف ِزي ِر». وفي في أو أض أح أضْت لفظ ال ِر ُف الصلة البخاري: «
ًا، ففرضت وسإلم عليه الله صلى النبّي هاجر ثم ركعتين، أكْت أربع ِر ُت صلة و
ُلولى». وفي الفريضة على السفر قال: عباس ابن مسلم» عن «صحيح ا

السفر وفي ركعات، أربع الحضر في نأبيكم لسان على الصلة الله «فرض
لفظ منه. وفي رفع وهذا طأائفة، كل مع ركعة». أي الخوف وفي ركعتين،

ِنأي: «افترض أرا أب ّط كما السفر، في ركعتين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ال
ًا». الحضر في افترض أربع

ّنسائي، وفي السفر قال: «صلة عمر عن ليلى أبي ابن عن ماجه، وابن ال
ركعتان، الجمعة وصلة ركعتان، الفطر وصلة ركعتان، الضحى وصلة ركعتان،

ْبُت ابن عن البخاري محمد». وفي لسان على قصر غير تماٌم أصِح عمر: «
قبضه حتى ركعتين على يزد ولم السفر في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ْبُت الله، أصِح فلم عثمان وصحبت الله، قبضه حتى ركعتين على يزد فلم عمر و
ْد الله قال وقد الله، قبضه حتى ركعتين على يزد أق أل أن تعالى: { ُكْم أكا ِفي أل

ِه أرسُإوِل ّل ٌة ال أو أنٌة} » وهو ُأسْإ أس ِرٌض أح أعا ِتّم.  كان أنأه عثمان عن للمروي ُم ُي

ّي إتمامه أن والتوفيق ِو أمْر حكم أنأه شك ِمنًى. ول أيام بِمنًى أقام حين كان ال
ذلك كان السفر. ثم في أتّم أنأه إطألق فشاع ِمنًى، أيام إقامة على منسحب

أل لنأه خلفته، من صدر مضي بعد منه ّه ّلى أحمد: «أنأه رواه ما على بمكة، تأ ص
ّنأي الناس، فقال: أيها عليه الناس فأنأكر ركعات، أربع بمنًى ْلُت إ ّه أأ ّكة أت منذ بم

ِدْمُت، أل يقول: من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت وإنأي أق ّه أأ بلد في ت
المقيم». صلة فليصّل

أصُة القصر أن والحاصل النص في سإّماه ولذا مجازية، رخصة فهي إسإقاٍط، ُرْخ
أع صدقة، ْف أر أناح و ّهم لدفع الية في الُج دوامهم بسبب صلتهم في النقصان تو

أضر، في التمام على أح ّنة وذلك ال ِظ ِم أم ْه أع النقصان، أو أف أد عنهم. ذلك ف
أتاُج والتخفيف المسافر، على للتخفيف القصر لن السنن في قصر ل ثم إليه ُيْح

ْفص حديث من البخاري «المحيط». وروى في لزمة. كذا لنأها الفرائض في أح
ْبُت عمر ابن قال: «سإافر أعاِصم بن أصِح فلم وسإلم عليه الله صلى النبّي فقال: 
ّبح أره ْد عّز الله قال وقد السفر في يس أق أل أن وجّل: { ُكْم أكا ِه أرسُإوِل في أل ّل ال

ٌة أو أنٌة}. انأتهى. ومعنى ُأسْإ أس ّوع أح إذا بالسنن بالصلة. وقيل: يأتي يسبح: يتط
الرتحال». في كان إذا ويتركها المنزل، في كان

أباِعي الفرض فيقصر أل أْن (إلى الّر ْدُخ ُه)ِ الذي أي أد أل ينو لم وإن بيوته فارق أب
ويعودون يسافرون كانأوا الكرام وأصحابه وسإلم عليه الله صلى لنأه القامة،
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أيام. ثلثة ذهابه في أكمل إن جديد. وهذا عزم غير من مقيمين أوطأانأهم إلى
ْلها، لم إن وأّما ْكِم ِتّم ُي ُي اسإتحكامه. روى قبل السفر نأقض لنأه رجوعه، بمجرد ف
أعة بن علّي «مصنفه» قال في الرزاق عبد ِبي ألسإدي: «خرجنا أر أي علّي مع ا أرِض
ّلى الكوفة إلى نأنظر ونأحن عنه الله ّلى رجعنا ثم ركعتين، فص وهو ـ ركعتين فص

ّلي له: أل فقلنا ـ القرية إلى ينظر ًا؟ تص نأدخلها».  حتى فقال: ل أربع

ْو ِوي (أ ْن أة أي أم أقا ٍر ِنأْصِف ِإ ْه ٍة أش أد ْل أب ْو ِب ٍة أ أي ٍة)ِ أي أقْر أد غير من مفازة في ل أواِح
ّ تعتبر ل القامة لن سإاكنيها، ل والقرية البلدة وغير لها، صالح موضع في إل

ّ للقامة يصلح أية لهل إل ِب ًا، أيام ثلثة سإار إذا سإيأتي. وهذا كما الْخ وأّما فصاعد
البلدة قيد المفازة. وإنأما في ولو شهر نأصف إقامة نأوى إذا فيتم دونأها سإار إذا
ل وقرية بلدة أو قريتين أو بلدتين في القامة نأية لن واحدة، بكونأها القرية أو

ّية تصح فل تصح، ّية لفقد ومنى بمكة القامة نأ ً القامة نأ أمل ّ أك قبل نأوى إذا إل
ًا، الخر وفي ليلً، أحدهما في القامة الدخول ٍذ نأهار ًا يصير فحينئ بالدخول مقيم

بيته. إلى مضافة المرء إقامة لن ليلً، فيه القامة نأوى فيما
أحمد: إذا يتم. وقال أيام أربعة إقامة المسافر نأوى والشافعي: إذ مالك وقال
أما صلة وعشرين إحدى من أكثر نأوى ِل أي يتم.  ِو أي عثمان عن ُر أنأه عنه الله أرِض

ًا أقام قال: «من ّيب: «من بن سإعيد أتّم». وعن أربع أس إقامة على أجمع الُم
أتّم». أربع

أي عمر وابن عباس، ابن قول ولنا مسافر وأنأت بلدة قدمت عنهم: «إذا الله أرِض
تدري ل كنت وإن بها، الصلة فأكمل ليلة عشرة خمس تقيم أن نأفسك وفي
أعن متى ْظ كتاب في الحسن بن محمد روى الطحاوي. وما فاقصرها». رواه أت

ّدثنا رحمه حنيفة أبو «الثار»: أخبرنأا عن مجاهد، عن مسلم، بن موسإى الله: ح
ًا كنت قال: «إذا عمر بن الله عبد أت مسافر ْن ّطأ أو خمسة إقامة على نأفسك أف

ًا عشر بن محمد روى فاقصر». وما تدري ل كنت وإن الصلة، فأتمم يوم
ّطأئه»: عن في الحسن عشر خمسة إقامة نأوى قال: إذا أنأه عباس ابن «مو

ًا أتّم يوم أله وروى الصلة»، أ ْير، بن سإعيد عن مث أب ّيب. وما بن وسإعيد ُج أس الُم
أبة أبي ابن روى ْي أجاهد: أن «مصنفه» عن في أش أع إذا كان عمر ابن ُم أم على أج

ًا عشر خمسة إقامة أي في الترمذي الصلة. وقال أتّم يوم ِو ابن عن كتابه: ُر
ًا عشر خمسة أقام قال: «من أنأه عمر مثله في الصلة». والثر أتم يوم

ّدرات في للرأي مدخل ل لنأه كالخبر، أق الشرعية. الُم
ّد أيُر أرهما و ّتة الكتب في ما أث الله صلى النبّي مع قال: «خرجنا أنأس عن الس
ّلي فكان مكة إلى المدينة من وسإلم عليه المدينة. إلى رجعنا حتى ركعتين يص

ًا». فإن بها قال: أقمنا بمكة؟ أقمتم قيل: كم كانأوا أنأهم قيل: يحتمل عشر
أن ِزُمو ْع يوم. كل السفر على أي

أح كما الوداع حّجة في الحديث هذا بأن ُأجيب ِذري، به أصّر ْن أنأهم بد فل الُم
ّنُسك، لجل أيام أربعة من أكثر إقامة قصدوا دخل وسإلم عليه الله صلى فإنأه ال

أح الحد يوم مكة ْب أحّصب وبات الِحّجة، ذي من رابعة ُص أيام بعد الربعاء ليلة بالُم
أي عائشة اعتمرت الليلة تلك وفي منًى، ِم، من عنها الله أرِض ِعي ْن ّت طأاف ثم ال
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ًا الوداع طأواف وسإلم عليه الله صلى أحر وخرج الربعاء، يوم من الصبح قبل أسإ
ليال.  عشر له فتمت ـ عشر الرابع وهو ـ صبيحته

تسعة الفتح عام وسإلم عليه الله صلى إقامته في الحتمال هذا يتأتى نأعم،
ًا عشر أخاري روى فيما يوم ُب الله صلى الله رسإول عباس: «أّن ابن حديث من ال
ًا عشر تسعة بمكة أقام وسإلم عليه ْقُصُر يوم أح الصلة». وقد أي بعض في أصّر

ِذري: حديث الفتح». قال عام بمكة الطرق: «أقام ْن ِبُر أنأس الُم أقامه عن ُيْخ ُم
ِبُر عباس ابن وحديث الوداع، حّجة في وسإلم عليه الله صلى أقاِمه عن ُيْخ في ُم
عشر ثمانأية للمسافر القامة مدة في العلماء «الغاية»: عن الفتح. وفي عام

قولً.
ِء أرا أصْح ِب أنأا)ِ عطف (و ِر ْقُصُر أي «بلدة»، على أدا أي بصحراء القامة ينوي أن إلى و

أو السإلم، دار ُه ِئّي)ِ أي (و أبا أباء أهل من أنأه والحال ِخ الخاء: بكسر وهي الِخ
إقامتهم. موضع الصحراء لن والتراك، كالعراب البادية أهل الخيمة. والمراد

ًا، إقامتهم أيصح وقيل: ل ْل إقامتهم عزيمتهم. فإن يخالف حالهم لن أبد فإذا للك
أب يبق لم ُأِجي والسفر أصل للمرء القامة لن مقيمون، بأنأهم انأزعجوا. و

أمْرعى. إلى أمْرعى من بالنأتقال يبطل فل عارض،

ِر (ل أدا أحْرِب)ِ عطف ِب أل فإنأه دارنأا، قوله: بصحراء على ال أة جع ّي في القامة نأ
ّيا، لحكم مخالف الغاية وحكم للقصر، غايًة دارنأا صحراء أغ عدم حكمه فيكون الُم

القصر. حكمه فيكون النفي، لذلك نأفي الحرب، بدار قوله: ل القصر. ثم
أكٌر الّرباعي يقصر فالمعنى كان سإواء الحرب، بدار الشهر نأصف إقامة نأوى أعْس
ًا أحاِصر يكن.  لم أو لهم ُم

ْو)ِ بدار ْهِل (أ أأ ْغِي)ِ حال ( أب ًا)ِ للبغاة: وهم العسكر كون ال أحاِصر المسلمون (ُم
بين متردد البغاة ودار الحرب دار في العسكر لن المام، على خرجوا الذين
يقطع فل والجزيرة، المفازة في كنيتها فيه القامة نأية فتصير والقرار، الفرار
ًا دخل من قالوا الصلة. ولهذا قصر عشر خمسة إقامة ونأوى حاجة، لقضاء بلد
ًا، ًا، يصير ل يوم داود أبو روى منها. فقد خرج ذلك قبل حاجته قضى إن لنأه مقيم

النبّي جابر: «أن عن ـ ومسلم البخاري شرط على النووي: إنأه قال بإسإناد ـ
ًا عشرين بتبوك أقام وسإلم عليه الله صلى ْقُصُر يوم الصلة». أي
أمْن أك أل ( ُثه أطأا ْك أ ُم ٍة)ِ أي ِبل ّي أثه طأال من يقصر كما ِنأ ْك ّية ول قرية أو بلد في ُم نأ

أما ِل شرط على النووي: إنأه قال بسند «المعرفة» ـ في البيهقي روى له. 
أي عمر ابن أن ـ الشيخين أتّج عنهما الله أرِض ونأحن الثلج علينا قال: «اْر
أجان ِبي أر ْذ ٍة، في أشهر سإتة بأ أزا أتّج فكنا أغ الرتجاج من والجيم بالمثناة نأقصر». اْر

أق. وفيه: «أنأه أي أل ْغ أوى يفعلون الصحابة من غيره مع كان أأ أر في ذلك». و
ِر «المعرفة» عن أو أمة بن الِمْس أر ّنا أمْخ ّقاص أبي بن سإعد مع قال: «ك قرية في و

أرى من ّنا ليلة، أربعين الشام ُق ّلي فك ًا، نأص ّلي وكان أربع ركعتين». وعن يص
ًا: «أّن أنأس أز أقاموا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب أيض ُهْرُم أم أرا ب

ْقُصُرون أشهر تسعة صحيح. بإسإناد البيهقي النووي: رواه الصلة». قال أي
ًا: «أنأه أنأس وعن مسافر». صلة يصلي شهرين الملك عبد مع بالشام أقام أيض
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صلى النبّي عباس: «أقام ابن صحيح. وعن بإسإناد البيهقي، النووي: رواه قال
ًا أربعين وسإلم عليه الله ّلي يوم ضعيف. البيهقي. وإسإناده ركعتين». رواه يص

ّنا الحسن عن الّرّزاق، عبد وروى أرة بن الّرْحمن عبد مع قال: «ك بلد ببعض أسإُم
جابر عن داود أبو ركعتين. وروى على يزيد ول يجمع ل فكان سإنتين، فارس

ًا عشرين بتبوك وسإلم عليه الله صلى قال: «أقام ْقُصُر يوم الصلة».  أي

ُيعتبر ُع و أب ّت ًا والجندي والمرأة كالعبد ال ًا مسافر ُبوع بنية ومقيم ْت أم علم بشرط ال
ّ إقامته بنية يعلم لم لو حتى الصح، في التابع تلك في صلته فإن أيام بعد إل
أي العلم على بالحكم الخطاب لتوقف جائزة اليام ِو أصحابنا: بعض عن به. وُر

الصل. علم بشرط يثبت التبع في الحكم إذ العادة، عليه أنأه

ْو أل أف أتّم)ِ المسافر ( أدة أأ ْع أد)ِ الق أع أق ألى (و ْو ُل أء)ِ لتأخيره أفْرُضه أتّم (ا أسإا أأ السلم و
ًا التمام كان إن وقته، عن أما الله صدقة قبول عدم لشبهة قصد أد تعالى. (و أزا

ْفٌل)ِ وصار ًا الفجر صلى لو كما أنأ أد أربع أع أق ْد ألْم (وإْن الركعتين رأس على و ُع ْق أي
أل أط ْعدة أفْرُضُه)ِ لتركه أب ِو لم إذا فرض. وهذا هي التي الق ِلقامة ين ِة في ا أم ْو أق ال

ًا، يصير فإنأه نأواها إذا وأّما الثالثة، ًا. وترك فرضه وينقلب مقيم المقيم أربع
أدة ْع ٍذ لنأها فرضه، يبطل ل الولى الق وقيل: سإنة. واجبة، حينئ

ِفٌر أسا ْقِت في ُمِقيٌم أأّمُه (ُم أو ِتّم)ِ لن ال ًا يصير فرضه ُي ًا أربع أبع ل حتى لمامه، أت
ْيِن رأس على إمامه جلوس عدم يضره أي أل ُلو أما للتزامه ا ِل مالك روى التبعية. 

ًا، المام وراء يصلي كان عمر: «أنأه ابن عن نأافع، «الموطأأ»: عن في فإذا أربع
ّلى ّلى بنفسه ص ركعتين». ص

ُه)ِ أي أد ْع أب ُؤّمُه)ِ أي (ل الوقت بعد (و ُؤّم ل أي ْو المقيم أي أل أو أل أأّمُه المسافر. ( أط أب
ُه)ِ لّن ُؤ أدا ِت ْق ـ الوقت وهو ـ سإببه لنأفصال الوقت بعد يتغير ل المسافر فرض ا

ّية بعده يتغير ل كما اقتداء إلى يؤدي لنأه به، اقتداؤه يصح فل إقامته، بن
ْعدة، حق في بالمتنفل المفترض ْفِع في به اقتدى إن الق ألول، الّش ّق وفي ا ح

ْفِع في به اقتدى إن القراءة للمقيم.  نأفل فيه هي إذ الثانأي، الّش

ِه)ِ وهو (وفي ْكِس أتّم مسافر أّمُه مقيم أع أأ فائتة، أو وقتها في أأّمه الُمِقيُم)ِ سإواء (
أدة لن ْع واقتداء المقيم، حق في فرض غير المسافر حق في فرض الولى الق
ّلم جائز. وإذا بالمفترض المفترض غير أتّم المسافر سإ ًا المقيم أ لنأه منفرد

مع الصلة بعض التزام في كالمسبوق فصار الركعتين، في الموافقة التزم
ًا، باقيها وأداء المام الصلة. أول أدرك لحق لنأه يقرأ فيقرأ. وقيل: ل منفرد

أر)ِ المام أص أق ِفُر)ِ أي (و أسا ًا (الُم ً وجوب ِئل أقا ًا)ِ لدفع ( ْدب ّهم أنأ أو ِتّموا أنأه أت أأ سإهى: (
ُكْم أت أ ّنأي أصل ِإ أما أف ِل ِفٌر)ِ  أسا عن صحيح، وقال: حسن والترمذي داود، أبو روى ُم
أن أرا ْين بن ِعْم أص وشهدت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع قال: «غزوت ُح

ّلي ل ليلة عشرة ثمان بمكة فأقام الفتح، معه ّ يص مكة: أهل يقول: يا ركعتين إل
ّلوا ًا ص ّنأا أربع ْفٌر». بفتح فإ أصْحٍب ـ سإافر جمع فسكون، أسإ أي ـ وصاحب ك

ِلِسي داود، أبو مسافرون. ورواه ّطيا الله رسإول مع سإافرت ولفظه: «ما وال
ًا وسإلم عليه الله صلى ّ قط سإفر معه يرجع. وشهدت حتى ركعتين صلى إل
ًا ْين أن ّلي فكان والطائف، ُح ّلى واعتمرت معه حججت ثم ركعتين، يص ركعتين، فص
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أأتّموا أهل قال: يا ثم ّنأا صلتكم مكة:  ْفٌر». وهكذا قوم فإ أبرنأا أسإ بكر، أبي عن أأْخ
أي وعمر سإبع ـ عنه الله أرِضي ـ عثمان مع حججت وقال: «وقد عنهما الله أرِض
ّلي ل فكان إمارته، من سإنين ّ يص ًا». بمنًى صلى ثم ركعتين، إل أربع

خلفه يكون أن لحتمال للتمام السلم بعد العلم يستحب الكلم: أنأه وخلصة
أر ول حاله، يعرف ل من أيّس ٍذ فيحكم ذهابه، قبل به الجتماع له أت بفساد حينئ

ركعتين. وهذا على بسلمه إفسادها ثم إقامته، ظن على بناء نأفسه صلة
ل مقيم، أم هو أمسافر يدري ل بإمام اقتدى «الفتاوى»: إذا في ما محمل
أما البتداء في شرط أنأه ل بجماعة، الداء شرط المام بحال العلم لن يصح، ِل

ْبُسوط»: رجل في أم ّلى «ال يدرون ل وهم قرية في ركعتين الظهر بقوم ص
لن مسافرين، أو مقيمين كانأوا سإواء فاسإدة، فصلتهم مقيم، أم هو أمسافر
واجب الظاهر على والبناء مقيم، أنأه القامة موضع في أمْن حال من الظاهر

صلتهم. جازت مسافر أنأه فأخبرهم سإألوه خلفه. فإن يتبين حتى
ًا المام قول كان وإنأما ّينه لعدم مستحب ًا تع أعّرف أة ُم ينبغي فإنأه لهم، صلته صح

ِتّموا أن حنيفة أبا المام المقام: أن غريب من المعرفة. ثم فتحصل يسألوه ثم ُي
ّلى ألّما الحرام، المسجد في بقوم ص ِتّموا انأصرف أف أأ مسافر. فإنأي صلتكم قال: 
أبو عراقي. (فقال يا منك أعلم مكة: نأحن سإفهاء من به المقتدين بعض فقال

أت حنيفة: لو أم كن أما مني أعل أت أل ّلم صلتك)ِ.  خلل تك

ِطُل ْب ُي أن (و أطأ أو ِلّي)ِ مفعول ال ألْص أد التي القرية أو البلدة وهي مقدم، ا ِل أو بها ُو
أل ّه أأ أوى بأن ـ بها توطأن أعني ـ فيها أت جعل عمره. فالمعنى آخر إلى فيها كونأه أنأ

أج سإواء القرية، تلك أهل من نأفسه ّو أز أ ل أم فيها أت أأل ُلُه)ِ  ْث الله رسإول أن ترى (ِم
ّد الهجرة بعد وسإلم عليه الله صلى وقال: المسافرين؟ من بمكة نأفسه أع

أأتّموا ِطله فإنأي صلتكم « ْب ُي لم أو السفر مدة بينهما كان سإواء مثله، مسافر». ف
ًا يصير ل السفر، مدة وبينهما الول إلى عاد لو حتى يكن، ّ مقيم القامة، بنية إل
بالوطأن يبطل القامة وطأن منه. فإّن بأقوى يبطل كما بمثله يبطل الشيء لن

ّلق أي ـ أهل الول الوطأن في له يبق لم إذا الصلّي. وهذا أع ولد، أو زوج، من ـ أت
يتم دخل وبأيهما يبطل، ل فإنأه أهل فيه له كان إن نأحوها. وأما أو زراعة، أو

ّية غير من الصلة . القامة نأ
أفُر)ِ بالرفع (ل أن ُيبطل ل أي الّس ُفر. بل الصلّي الوطأ دخول بمجرد الس

ًا، يصير الصلّي وطأنه إلى المسافر ّية إلى يفتقر ول مقيم القامة. نأ
أن أطأ أو ِة)ِ منصوب (و أم أقا ِل القامة وطأن ويبطل أي الصلّي الوطأن على عطف ا

خمسة فيها يقيم أن ونأوى أهل فيها للمسافر ليس التي القرية أو البلدة وهو
ًا عشر ًا يوم ُلُه)ِ لّن فصاعد ْث أفُر)ِ لنأه ُيرتفض الشيء (ِم ضد بمثله. (والّس

أو)ِ الوطأن معه، تبقى فل القامة ِلّي)ِ لنأه ( ألْص القامة. وطأن من أقوى (ا

أفُر ُه (والّس ّد أراِن ل وِض ّي أغ أة)ِ عندنأا ُي أت ِئ أفا المسافر قضى لو مالك. حتى قال وبه ال
ّية ِر أض ًا، قضاها أح ّية المقيم قضى ولو أربع ِر أف على القضاء لن ثنتين، قضاها أسإ
بالركوع الصحة في فاته ما باليماء المريض يقضي الداء. وإنأما حسب
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بالركوع الصحيح ويقضي الوسإع، في ليس ما تكليف يلزم لئل والسجود
بدونأه.  تبقى ول للعجز، الرخصة لن باليماء، المرض في فاته ما والسجود

ًا، الجديد: يقضيها في الشافعّي وقال حال وهو للمسافر رخصة القصر لن أربع
ًا، يبق لم قضائها ْقُصُر. قلنا: الواجب فل مسافر الوقت في المسافر على أي

القضاء لوجوب بالقامة يتغيران فل ذمته في اسإتقرتا وبالفوات ركعتان،
أضر فائتة تغير عدم وهو كالعكس فيحكيه به، الداء يجب الذي بالسبب أح إذا ال
ًا السفر في ُقِضيت أما اتفاق ّدمنا. ِل ق

أبُر ثم أت ْع والسإلم، والبلوغَ منه، والطهر الحيض في وكذا والقامة، السفر في ُي
ًا قررنأا وقد التحريمة، قدر هو الوقت، آخر في وتمامه الحيض باب في منه طأرف

فظاهر، الزوال بعد وبعده. أّما الزوال قبل الجمعة يوم السفر الصول. ويباح
أما قبله وأما ِل أي أف ِو وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «بعث أنأه عباس ابن عن ُر
أحة بن الله عبد أوا ّية في أر ِر وقال: أصحابه فغدا الجمعة يوم ذلك فوافق أسإ

ّلي أتخلف أص ُأ معه صلى فلّما ألحقهم، ثم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع أف
أصحابك. فقال: أردت مع تغدو أن منعك فقال: ما رآه وسإلم عليه الله صلى

ّلي أن فضل أدركت ما الرض في ما أنأفقت ألحقهم. فقال: لو ثم معك أص
الترمذي. غدوتهم». أخرجه

أفُر أسإ ِة)ِ كالباِق (و أي ْعِص أم ِه)ِ أي الطريق وقطع والنشوز ال ِر ْي أغ أك الطاعة كسفر (
أرة الحج من ُعْم أخص)ِ. والتجارة. (في وال الّر

أرّخُص. ومذهب ل العاصي مالك: أّن ومذهب أت السفر أنأشأ إن الشافعي: أنأه أي
أرّخُص ل عاٍص وهو أت ً أي ًا، قول فوجهان.  سإفره في العصيان طأرأ وإن واحد

أخِص من ذلك وغير والفطار للقصر المقتضية النصوص أّن ولنا كقوله الّر
أمْن أف أن تعالى: { ُكْم أكا ْن ًا ِم ِريض ْو أم ألى أأ ٍر أع أف ٌة أسإ ّد ِع ٍم ِمْن أف ّيا أخر} وقوله أأ صلى ُأ

ُق ل مطلقٌة ولياليها»، أيام ثلثة المسافر «يمسح وسإلم عليه الله ٍر بين تفّر أف أسإ
ٍر، أف أسإ أره فيما المعصية وإنأما مباح، السفر نأفس وأّن و أو خروج أو عقوق، من أجا

ْبِح طأريق، قطع أو المام، على ُق ِدُم ل المجاور وال ْع في كالصلة المشروعية ُي
المغصوب، الخف على والمسح الجمعة، نأداء وقت والبيع المغصوبة، الرض
النظائر. من وكثير

أّن خان: على الله عبد زمان في اتفقوا النهر وراء ما فقهاء الغرائب: أن من ثم
صلى فإنأه فاحشْ، خطأ المقيم. وهذا حكم حكمه مملكته جميع في السلطان

كعمر الراشدين الخلفاء وكذا الصلة، قصر مكة فتح بعد وسإلم عليه الله
ّ وعثمان، أتّم عثمان أّن إل أر حّجه، آخر منًى في أ ِك ْنأ ُأ أر عليه و أذ أت تزوج بأنأه واع

ًا بمكة. وروى في صار بموضع تزوج من «أن وسإلم عليه الله صلى عنه حديث
بالصواب. أعلم به» والله المقيمين حكم

ِة في باب أ ِة أصل أع الُجُم
ِرىء الميم، بضم وهي ُق ِكي بإسإكانأها، و الناس لجتماع بذلك وسُإّميت فتحها، وُح
ألّما فيها أم و ِد الثنين يوم أقام المدينة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أق
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ْوٍف بن عمرو بني في والخميس والربعاء والثلثاء أس أع أأسّإ ثم مسجدهم، و
أعة فأدركته عندهم من خرج المسجد في فصلّها عوف، بن سإالم بني في الُجُم
أنأاء، الوادي بطن في الذي ُنأو وسإلم عليه الله صلى صلّها جمعة أول فكانأت أدا

بالمدينة. 

أيا فقوله الكتاب والجماع. أما والسنة بالكتاب فريضة هي ثم أها تعالى: { ّي أ
أن ِذي ّل ُنوا ا أم أذا آ أي ِإ ِد ِة ُنأو أ ِم ِمْن للّصل ْو ِة أي أع ْوا الُجُم أع ِر إلى فاسْإ ْك ِه} لّن ِذ ّل أراد ال الُم
أبة به المراد كان الصلة. وإن بالذكر ْط أزُم للصلة، شرط هي التي الُخ ْل أي أف

ْولى. باب من المقصودة هي التي الصلة إلى السعّي أ
ّنة، وأّما أعُة وسإلم عليه الله صلى فقوله الّس ّق «الُجُم مسلم كل على واجٌب ح
ّ جماعة في داود. أبو مريض». رواه أو صبّي، أو امرأة، أو أربعة: مملوك، إل

ّي: قال تميم عن طأريق)ِ البخاري من البيهقي (وروى ِر ّدا عليه الله صلى ال
ِنأّي، مسافر». ورواه أو مملوك، أو صبّي، على إل واجبة «الجمعة وسإلم أرا أب ّط ال
والمريض». فيه: «المرأة وزاد

أيّن أعواد على وهو وسإلم عليه الله صلى وقوله ِه أت ْن أي أل ِهُم عن أقوام منبر: « ْدِع أو
أعات، أمّن أو الُجُم ِت أيْخ أنأّن ثم قلوبهم، على الله أل ُكو أي مسلم الغافلين». رواه من أل

وغيرهم والترمذي، داود، وأبو أحمد، عمر. وروى وابن هريرة، أبي حديث من
أمٍع ثلث ترك قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبّي أن ًا ُج أع تهاونأ أب على الله أطأ

أعة ترك لحمد: «من رواية قلبه». وفي أع ضرورة، غير من مرات ثلث الُجُم أب أطأ
ّنأما فرضيتها، على اجتمعت قد المة الجماع: فلن قلبه». وأما على الله وإ

يجيء. ما على هو؟ ما الصالة بطريق الوقت فرض في اختلفوا

أفْصٌل ِة)ِ  ُوُجوِب ُشُروِط في ( أع الُجُم

ّلي، في هو ما فمنها الصلة سإائر شروط على زائدة شروط لها ثم أص ومنها الُم
أط الول إلى غيره. فأشار في هو ما ِر ُوُجوِب بقوله: (ُش ِة)ِ أي ِل أع لفرضيتها الُجُم

أمُة أقا ِل ٍر (ا أحُة)ِ لّن ِبِمْص بقرية والمقيم المسافر على وجوبها في والّص
ًا. وفي والمريض ّية»: ول حرج ِر ِهي ّظ أف الذي الكبير الشيخ على جمعة «ال ُع أض

أز أعِج ّيُة السعي عن و ُة)ِ لّن كالمريض. (والُحّر أر ُكو ّذ ألى، مشغول العبد وال بالمو
يسير. زمان في تؤدى فإنأها المفروضة، الصلوات باقي بخلف بالزوج والمرأة

ُغَ)ِ لنأه ُلو ُب أمُة وكذلك تكليف، لكل شرٌط (وال أ أسإل ْيِن العقل. (و أع والّرْجِل)ِ فل ال
ألعمى على تجب أد سإواء ا أج ًا أو ل. أو الجامع إلى يوصله قائد
أجد ومحمد: إْن يوسإف أبو وقال ًا و أب قائد أج ّ السعي عليه أو العمى لن فل، وإل

ًا يعتبر فل بنفسه، عاجز أنأه حنيفة قادر. ولبي القائد بواسإطة بغيره. قادر
أوّجه عن أو الوضوء عن العاجز في الخلف العمى في الخلف ونأظير ّت إلى ال
أد إذا القبلة أج ًا تجب يعينه. ول من أو أعة أيض ُلوج على الُجُم ْف ول الّرْجِل أم

ٍد ول مقطوعها، أع ْق أد وإن ُم أج أطألقوا. كذا السعي، أصل عن عاجز لنأه حاملً، أو
بن طأارق حديث من داود أبو كالعمى. روى خلف فيه يكون أْن وينبغي

أهاب: أن في مسلم كل على حق قال: «الجمعة وسإلم عليه الله صلى النبّي ِش
ًا إل جماعة ًا أربعة: عبد ًة، أو ، مملوك ًا، أو امرأ ًا». قال أو صبي داود: أبو مريض
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منه. قلت: مراسإيل يسمع ولم وسإلم عليه الله صلى النبّي رأى وطأارق
ّنأما شبهة، بل مقبولة الصحابة الجمهور أن مع غيرهم، مراسإيل في الخلف وإ

ًا.  حّجة كونأها على أيض

أعة ًا (وتقع)ِ الُجُم أفرض أها)ِ أي صلّها إن ( ُد ِق واحدة أو المذكورة، الشروط فاقد أفا
لن والرجل، العين وسإلمة والذكورة، والحرية، والصحة، وهي: القامة، منها

ّقة، ورفع للتخفيف الشروط اشتراط ّلى فاقدها حضر فإن المش عن أجزأه وص
حج. إذا والفقير صام، إذا كالمسافر الوقت فرض

ِء (ُشُروُط أدا ِة)ِ أأ أع الُجُم
أط ِر أها (وُش ِئ أدا ّدى الِمْصُر)ِ فل ل أؤ أما والقرية المفازة في ُت في البيهقي روى ِل

أبة أبي وابن الّرّزاق، وعبد «المعرفة»، ْي ْيهما»: عن في أش أف ّن قال: أنأه علي «مص
ّ أضحى، ول فطر صلة ول ـ تكبيره أي ـ تشريق ول جمعة، «ل ٍر في إل ِمْص

أحْزم، ابن صححه «أو» للشك. والحديث أّن عظيمة». الظاهر مدينة أو أجاِمٍع
ألمي الرحمن عبد حديث من الّرّزاق عبد ورواه أعة، قال: «ل علّي عن الّس ُجُم

ّ تشريق، ول ٍر في إل وسإلم عليه الله صلى النبّي لمدينة كان أجاِمٍع». ولنأه ِمْص
أرى ْنقل ولم كثيرة، ُق فيها. الجمعة بإقامة أمر وسإلم عليه الله صلى أنأه ُي
ول جمعة، «ل وسإلم عليه الله صلى قوله «الهداية» من صاحب ذكره ما وأّما

أر، ول تشريق، ْط ٍر في إل أضحى ول ِف ُعه ِمْص ْف أر أف كذا معروف، غير جامع». 
أخّرُجُه. لكن ذكره ِهْر السإلم شيخ ذكره ُم أده أخوا «مبسوطأه» وقال: في أزا
ًا في يوسإف أبو ذكره أند ِلي» ُمْس أما ًا «ال عليه الله صلى النبّي إلى مرفوع

أعلم. سإبحانأه والله وسإلم
أعة والشافعّي مالك وأجاز أرى في الُجُم ُق ْوا قوله لظاهر ال أع ألى تعالى: {فاسْإ إ

ِر ْك ًا ِذ ِه} وقياسإ ّل الصلوات.  سإائر على ال

ًة به وكفى علّي، عن سإبق ولنا: ما ًا. ول قدو ِرضُه وإمام أعا أي ما ُي ِو ابن عن ُر
ٍة أول قال: «إّن عباس أع أعت ُجُم صلى الله رسإول مسجد جمعة)ِ في (بعد ُجِم

أواثا» قرية وسإلم عليه الله في الِمْصر على تطلق القرية إذ البحرين، في بُج
ُلوا الله قال القرآن، ُلغُة وهو الول، الصدر ُعْرف أقا أ تعالى: {و ْول أل أل أذا ُنأّز أه

ُقْرآُن ْيِن من أرجٍل على ال أت أي أقْر ٍم} أي: مكة ال ِظي مكة أن شك ول والطائف، أع
ِمْصر.
أحاِح»: أّن وفي أواثا «الّص عن الحصن يخلو ل إذ مصر فهي بالبحرين، حصن ُج
أواثا في قال ولذا وعالم، حاكم أْن يجب ثم البحرين، في مصر «المبسوط»: وُج
أي علّي قول ُيحمل ًا، كونأه على عنه الله أرِض أماع كتاب من الفتراض دليل لن أسإ

ّ يكون ل بعض في نأفيها على فإقدامه المكنة، في العموم يفيد الله عن إل
ًا. الباقيات الصلوات وفي مثله في المنهي القياس خلف لنأه سإماع، أيض

ْوا قوله أن والتحقيق أع أفاسْإ ِر ِإلى تعالى: { ْك ِه} ليس ِذ ّل ًا إطألقه على ال بين اتفاق
ًا، البراري في إقامتها يجوز ل إذ الئمة، عندهما. بل قرية كل في ول إجماع

أعن ل أن يشترط ْظ ًا عنها أهلها أي ًء. فكان ول صيف ًا المكان خصوص شتا مراد
ًا، فيهما أرا إجماع ّد أق ّدرنأا القرية، أف أر، وق ْلى وهو الِمْص أي علّي لحديث أو الله أرِض
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أض لو عنه. وهو ِر أي علّي كان غيره، بقول ُعو ًا عنه الله أرِض ّدم أق فكيف عليه، ُم
ِرٌض؟ له يتحقق ولم أعا البلد فتحوا حين أنأهم الصحابة عن ُينقل لم ولهذا ُم

أل كان ولو القرى، دون المصار في إل المنابر بنصب اشتغلوا ِق ُن ًا. ولو أل آحاد

ُه)ِ بكسر (أو ُؤ أنا ّد مّما به، المتصل حوله أي الفاء ِف أع لمصالحه.  ُي

أقى» عن وفي أت ْن لحاجة أهله مع الِمْصر عن المام خرج يوسإف: لو أبي «الُم
أعة، فحضرت ميلين مقدار أي أْن جاز الُجُم ّل أعة، بهم يص الفتوى. لن وعليه الُجُم

أناء ّد الجمعة أهله. وأداء حوائج من كان فيما الِمْصر بمنزلة الِمْصر ِف من ُأِع
أعة حوائجهم. وتجوز إذا يوسإف وأبي حنيفة أبي عند الموسإم أيام بمنًى الُجُم

ًا. وقال الخليفة كان أو الحجاز، أمير المام كان ِمنًى لّن يجوز محمد: ل حاّج
ّيام ِمنًى أّن قرية. ولهما ًا، تصير الموسإم أ أعة وأّما ِمْصر تصح فل بعرفات الُجُم

ًا، أعة، يوم بها وقف وسإلم عليه الله صلى لنأه الوقوف، وافق ولو إجماع الُجُم
أة بها يصّل ولم أع أر بل الُجُم ْه ّظ ًا. وكذا والعصر ال ّلي ل جمع العيد صلة بمنًى ُيص

ًا اليوم. ذلك في المناسإك بأعمال الناس لشتغال اتفاق
أما ُع ل (و أس أبُر أي ْك ِه أأ ِد أساِج أله)ِ الذي أم ْه أي الجمعة عليهم يجب أأ ِو ذلك (ِمْصٌر)ِ ُر
ْق لم حيث إشكال، يوسإف. وفيه أبي عن ُد ّ اللهم الثلثة، المساجد على أيْص إل
أقال: إنأها أن المساجد كانأت إذا يقال: هذا أو الشريعة، من معلومة مستثناة ُي

أد ول متعددة، ّد أع وقاٍض أميٌر له موضع والقدس. وعنه: كل والمدينة مكة في أت
ُذ ّف أن ألحكام، ُي من أي ـ الظاهر «الهداية»: وهو في السإلم. قال حدود ويقيم ا

أتاره الفقهاء، أكثر وعليه ـ المذهب أكْرِخّي. واْخ ال
ِلم المظالم، لدفع وواٍل وأسإواق، سإكك، لها بلد حنيفة: كل أبي وعن أعا ُع و أج ُيْر
ْلِجي الصّح. واختار الحوادث. قيل: هو في إليه ّث ألول ال في التوانأي لظهور ا

أره موضع كل محمد: هو الحدود. وقال إقامة في سإيما ل الشرع، أحكام أمّص
ُق عزله إذا حتى والقصاص، الحدود لقامة نأائب بإرسإال المام أح ْل بالقرى.  ُي

أل (وما أص ّت ِه)ِ أي ا ًا بالمصر ِب ّد أع ِه)ِ أي (ُم ِلِح أصا أم ركض أهله: من لمصالح ِل
ّدره ودفن بسهم، ورميهم خيلهم، ُه)ِ وق ُؤ أنا ِف ْيِن، بعضهم موتاهم. ( أخ أسإ أفْر ِب

ّية»: ل بميلين. وفي وبعضهم ِنأ أخا أناء يكون أْن بد «ال ِف ً ال لو حتى بالِمْصر متصل
أجة المصر وبين بينه كان ًء. يكون ل والمراعي المزارع من ُفْر أنا ِف
أمْت ولو ِقي أعة ُأ روايات: أربع المذهب ففي مواضع، في مصر في الُجُم

في التعدد كان سإواء أصحها: الجواز وهي ومحمد حنيفة أبي عن أولها
ًا. والحرج جوازها تعدد عدم في لن أكثر، أو موضعين فصارت مدفوع، حرج

أرْخِسّي. مختار وهو محمد، قال العيدين. وبه كصلة الّس

أعلم من الجمعة لن واحد، موضع من أكثر في يجوز حنيفة: ل أبي عن ثانأيتها
تقليلها. مكانأين في جوازها وفي جماعتها، تقليل يجوز فل الدين،
ًا غير ل موضعين في وصاحبيه: يجوز حنيفة أبي عن ثالثتها وجهي إلى نأظر

ْيِن. الروايتين أي أل ُلو ا
ًا، الِمْصُر كان إذا موضعين في يوسإف: يجوز أبي عن رابعتها أن حال أو كبير بي
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ْيِن أت أب ْط كبغداد. نأهٌر الُخ
«المحيط»: إن السابقة. وفي هي قال: الجمعة التعدد جواز بعدم قال من ثم

ًا وقعتا أتا. وفي مع أل أط أمع»: وكذا «شرح أب أمْج ْو ال ألْت أل ِه أصّح ثم السابقة، ُج أل أنأه ا
أبُر أت ْع ُق ُي ْب بهما.  ول بالفراغَ ل بالشروع الّس

ّلى أن ينبغي الشرائط، بعض لفقد الجمعة أداء صحة في الشك وقع وإذا أص بعد ُي
أعة ًا، ركعات أربع الُجُم أر وينوي الشريفين، بالحرمين ولو احتياطأ أو يومه، ظه

أعة ُتجزىء لم إن لنأه ـ أحسن وهو ـ عليه ظهر آخر وإن الظهر، فعليه الُجُم
ّ عليه، كان إن عليه ظهر عن الربع كانأت أجزأت أن نأفلً. والحوط فيقع وإل

ِه ولم وقته أدركت ظهر آخر يقول: نأويت ّل أص ُد. لن ُأ يجب إنأما يومه ظهر بع
ًا. والصح الترتيب يفيد ولنأه ، الوقت بآخر عليه والسورة بالفاتحة يقرأ أن أيض
ًا أربٍع في ًا. الصلوات يقضي من نأفلً. وكذا يكون أن لحتمال احتياطأ احتياطأ

أطاُن)ِ أي ْل أط (والّس ِر فوقه والي ل الذي الوالي وهو السلطان الجمعة ألداء وُش
ُبُه)ِ وهو (أو ِئ ُه من أنأا أر أم ّي: أربع الحسن قول لظاهر بإقامتها السلطان أ ِر أبْص ال
أكر السلطان، إلى أذ عند شرط غير وإذنأه والعيدين. وحضوره الجمعة منها و

أي: «أن ما والشافعّي. وأّما مالك ِو ًا ُر ّي محصور»، وعثمان بالناس جمع عل
أعُة ِق أزم وبه بإذنأه، يكون أْن حال. فيجوز فوا بغير يكون وأْن «الكافي»، في أج

أمْن وسإلم عليه الله صلى قوله لفريق. فيبقى فيه حجة فل إذنأه، وله تركها «
له». صلة ل أل أمره، في له بارك ول شْمله، الله جمع فل عادل، أو جائر إمام

أط وغيره. حيث ماجه ابن رواه الحديث أر قيد يفيده كما المام لزومها في أش
ً الواقعة الجملة ّناه ما مع حال ّي ِرض.  عن سإالمين المعنى من ع أعا الُم

ْقُت لدائها (و)ِ شرط أو ِر)ِ ولو ( ْه ّظ ِة في والمام وقته خرج ال أع اسإتقبل الُجُم
ِني ول الظهر ْب أفر: أتمها الشافعي عليها. وقال أي ًا وُز ًء أربع أعة أن على بنا الُجُم
أصٌر ظهر ْق عادت فيها وهو خرج وإذا وقتها، في أدائها بشرط الخطبة لمكان ُم

ًا، ًا الجمعة غير الظهر وعندنأا ظهر ًا اسإم ًا، وقدر الظهر بناء يمكن فل وشرطأ
أما الوقت شرط عليها. وإنأما الله صلى النبّي أنأس: «كان عن البخاري في ِل

أي وسإلم عليه ّل أعة يص أمة عن مسلم الشمس». وفي تميل حين الُجُم أل بن أسإ
ّنا أوِع: «ك ْك أل ُع ا أجّم الشمس». زالت إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع ُنأ

الحديث.

أما السادسإة الساعة في الزوال قبل الجمعة أحمد: تجوز وقال مسلم روى ِل
ْهل عن ْعد بن أسإ ّي أسإ ِد ّدى ول أنأِقيُل كنا قال: «ما الّساِع أغ أت ّ أنأ في الجمعة بعد إل
فيه دللة ل إذ نأظر، به السإتدلل وسإلم. وفي عليه الله صلى الله رسإول عهد

ّتِب التبكير على إل أر ألة الغداء ترُك عليه الُم ُلو ْي أق ًة وال ما الجمعة. وأّما إلى مبادر
ّلي كان مسعود: «أنأه ابن عن أحمد روى ْلُت ويقول: إنأما ُضحًى الجمعة يص أعِج
أحّر خشية بكم أي فعله أن عليكم». ففيه ال يكون أن يصلح ل عنه الله أرِض

ًا ِرض أعا وسإلم عليه الله صلى لفعله ُم
ّد أت وقت في افتتحها لو حتى المغرب، إلى الزوال من مالك عند الوقت واْم

ِتّمها الوقت خرج عنده. ولو يصح العصر، على مبني الخلف وهذا جمعًة، عنده ُي



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ّدم كما عنده، واحد والعصر الظهر وقتي أن أعلم. وفي تعالى والله تق
ّية»: إذا ِر ِهي ّظ أران من خرج إذا به بأس ل الجمعة، يوم يسافر أن أراد «ال ُعْم

ِر الظهر.  وقت دخول قبل الِمْص

أبُة)ِ قبل لدائها (و)ِ شرط ْط أبة بل صلّها فلو الصلة (الُخ ْط أب أو ُخ أط بعد أخ
بها جاء ما والشرع القياس، خلف على الظهر مقام إقامتها يجز. لن لم الصلة

ّ أبة، مقيدة إل ْط نأص بدونأها، عمره في صلّها ما وسإلم عليه الله صلى فإنأه بالُخ
ّفاِظ، من واحد غير ذلك على أصّل قال: «لم البيهقي منهم الُح الله صلى النبّي ُي
أعة وسإلم عليه ّ الُجُم ًا مرة لفعلها بدونأها جازت بالخطبة». ولو إل للجواز، تعليم
ّ خطب وما وأبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في الذان لن قبلها إل

أي ـ وعمر بكر، ِر على المام يجلس حين كان ـ عنهما الله أرِض أب ْن للخطبة، الِم
ّلوا وسإلم عليه الله صلى قال بعدها. وقد الصلة أن على ذلك فيدل كما «ص

ّلي». رأيتمونأي أص
أو أنأْح ٍة)ِ لقصد ( أح ِبي ْطبة أتْس الله، أو: سإبحان لعطاس لله، قال: الحمد ولو الُخ

ِزىء ل لتعجٍب ًا. وأراد ُيْج الكراهة. وقال مع وتكبيرة تهليلة تسبيحة بنحو اتفاق
أسّمى طأويل ذكر من بد ومحمد: ل يوسإف أبو ًا، خطبة ُي ِني أن وهو ُعْرف ْث على ُي

ّلي أهله، هو بما الله أص ُي للمسلمين ويدعو وسإلم عليه الله صلى النبّي على و
المتعارف. المعهود إلى فينصرف الخطبة، مطلق به المأمور ولن للتوارث،

والتسبيحة الفردة، خطبة. والتحميدة الواجب لن التشهد، قدر قيل: وأقله
أبة ُتسّمى ل الفردة ْط العادة. في ُخ

ْوا قوله إطألق حنيفة ولبي أع ِر إلى تعالى: {فاسْإ ْك ِه} من ِذ ّل بين فصل غير ال
ًا كونأه ً ذكر أسّمى طأويل ْطبة، ُي ًا أو ُخ أبة، يسمى ل ذكر ْط هو الشرط فكان ُخ

أحد اختيار وسإلم عليه الله صلى عنه المأثور أّن غير بالقاطأع، العم الذكر
ًا فكان عليه، والمواظبة بالخطبة، المسمى الذكر أعني الفردين، ّنة أو واجب ل سإ

ِزىء ل الذي الشرط أنأه ًا يكون ل إذ غيره، ُيْج الذكر. وقد في الجمال لعدم بيانأ
أم ِل أدلتها.  حسب على المشروعات تنزيل وجوب ُع

ِطّي ثابت بن القاسإم المام وقال ُقْس أر غير الحديث» من «غريب كتاب في الّس
أي ِو أج المنبر صعد عثمان: «أنأه عن سإند: ُر ِت ُأْر الكلم ـ عليه أغلق أي ـ عليه ف

أكب كل أول إّن لله، فقال: الحمد أي ـ وعمر بكر أبا وإّن صعب، أمْر الله رِض
ّداِن كانأا ـ عنهما ِع إمام إلى منكم أحوج عادل إمام إلى وأنأتم مقالً، المقام لهذا ُي
ُكم أأِعشْْ وإن قائل، ِت ْأ تعالى». انأتهى. وفي الله شاء إن وجهها على الخطبة أت
ِكر فلم بهم وصلى فنزل ولكم، لي الله زاد: «وأسإتغفر رواية ْن أحد عليه ُي

ًا منهم». فكان نأحو كون على اشتراطأهما. وإّما عدم على إّما منهم إجماع
أسّمى ونأحوها لله الحمد أسّم لم وإن لغة، خطبة ُي ًا. لكن به ُي ابن قال ُعْرف

أمام: ليس ُه كتب في بل الحديث كتب في تعرف لم فإنأها أصل، القصة لهذه ال
الثر. هذا وغيره العربّي ابن الفقه. وأنأكر

أع وإنأما ِب أر «الهداية» ما صاحُب أت ِك أقى و «المبسوط»، في ُذ أت ْل و البحار»، «ُم
ّطال، البخاري» لبن «شرح أطأي، «شرح و أب أمؤّرخين، وبعض مسلم» للِخل ال
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المخّرجين. المحدثين رواية على المدار لكّن
وبتقوى وتبشير بتنذير موعظة وذكر الله، كتاب من آية وتلوة فيها، القيام ثم

أسة الله، ْل أمّس ما قصار. وقيل: بقدر آيات ثلث بقدر الخطبتين بين والِج أي
ُه ُد أع ْق أر. أم المنب

ّنة وسإلم عليه الله صلى النبّي على فيها والصلة في الذكر لطألق عندنأا سُإ
الصلة شرط مقام قائمة الخطبة والشافعّي. لن مالك قال كما شرط ل الية،
أرُط الخطبة، لجل الصلة قصرت عائشة: «إنأما لقول أت ُيْش أرُط ما لها ف أت ُيْش

عورته الخطيب سإتر الشياء. وكذا هذه على اشتمالها على للصلة». وللتوارث
الصلة.  بمنزلة لنأها الشافعي، عند مالك. وشرط قال وبه عندنأا، سإنة فيها

ْقِت)ِ أي (في أو قبل خطب لو حتى الزوال، بعد تكون أن الخطبة في يشترط ال
أما يجزىء ل بعده وصلى الزوال ِئب عن البخاري روى ِل ِزيد بن الّسا قال: «كان أي
أي وعمر بكر وأبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على الذان الله أرِض
ِلُس حين عنهما ّد وبه الوقت، في الذان أن المام». ومعلوم أيْج أر أحمد. قول ُي

ِنّي رواه ما وأّما ْط ُق أر ّدا الزوال»، قبل يخطبان كانأا وعمر بكر أّن: «أبا من ال
فضعيف.

أعُة)ِ أي أما أج أط (وال ِر ًا الجماعة لدائها وُش أثُة (أي عددها في خلف على إجماع أ ثل
أجاٍل أوى ِر ِم)ِ عند سِإ أما ِل لن يوسإف، أبي عند ومحمد. وبالمام حنيفة أبي ا

ٌع. ولهما: أّن المام مع الثنين ٍة، على أشْرٌط الجماعة أجْم أد آخر، شرط والمام ِح
أبُر أت ْع ُت أي تعالى: {إذا لقوله المام سإوى جمع أف ِد ِة ُنأو ِم ِمْن للّصل ْو ِة أي أع الُجُم

ْوا أع ِر إلى فاسْإ ْك ِه}، ِذ ّل ًا يقتضي فهذا ال ًا منادي ـ والمام المؤذن وهما ـ وذاكر
ْوا} ل قوله لن وسإاعيين أع ّنى، دون ما يتناول تعالى: {فاسْإ دون ما ثم المث

ُلوا اللغة أهل فإّن عليه، متفق بجمع الثلث: ليس أص والجمع، التثنية بين أف
ّنى ًا، بجمع فليس وجه، من الجتماع معنى فيه كان وإن فالمث واشتراط مطلق
ًا، ثابت هنا الجماعة ُلُحون بحيث يكونأوا أن الثلثة في يشترط ثم مطلق أيْص
أصابها إن حتى الجمعة، صلة في للمامة ِتُم ل ِنأ أيان، بالنساء أي ْب بالعبيد ويتم والّص

«المبسوط».  في كذا فيها، للمامة لصلحهم والمسافرين

أفُروا (وإْن أد أنأ ْع ِه)ِ أي أب ِد أها)ِ أي واحدة سإجدة المام سإجود سُإُجو أتّم أأ أتّم ( المام أأ
أعًة، الصلة ًا ُجُم أفر. له: أن خلف كالوقت. دوامها من بد فل شرط، الجماعة لُز

أرُط فل النأعقاد شرط ولهم: أنأها أت رحمه ـ حنيفة أبا كالخطبة. لكّن دوامها ُيْش
ِتم يقول: ل ـ تعالى الله بالسجدة. بتقييدها وتمامها الركعة، بتمام إل النأعقاد أي

أفُروا وقال: إذا «الهداية»، في الجمعة. وذكره صلى الصلة افتتح بعدما عنه أنأ
الظهر. وهو

ألُه)ِ أي ْب أق أأ سإجوده قبل نأفروا وإن (و أد أب ِر)ِ أّما ( ْه ّظ فبالتفاق، التحريمة قبل بال
ًا حنيفة، أبي فعند بعدها وأّما تحديد مالك قدمناه. وترك ما والوجه لهما، خلف

ِري من بوجود واكتفى الجماعة، ْق يمكن بموضع الحرار الذكور من قرية بهم أي
ّي ِو ّث أصاص، أو متصل، بناء من فيه ال الصح. وشرط على مستوطأنين أْخ

ًا أربعين وجود الشافعي ُلون ل موضع في مقيمين مكلفين، أحرار أتِح عنه أيْر
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ًا ًء ول صيف أضْت لقول الخطبة، سإامعين لحاجة، إل شتا أم ّنة جابر: « في أّن الّس
ًا، ثلثة كل ًا». قلنا: هو وأضحى، جمعة، فوقه فما أربعين كل وفي إمام ْطر ِف و

أتّج البيهقي: ل قال حتى ضعيف، بمثله. ُيْح
ْذُن ِل أعاّم)ِ أي (وا فيجب السإلم، شعائر من لنأها العاّم الذن لدائها وشرط ال
وصلى قصره باب المير أغلق لو حتى النأام، بين الشتهار وجه على إقامتها

أن قصره باب فتح ولو يجز، لم بعسكره ِذ كذا الكراهة، مع جازت بالدخول وأ
ّني. وفي ذكره ْبُسوِط»: إن الّشُم أم أتح أن هو العام الذن «ال ْف الجامع، أبواب ُت

أذُن ْؤ ُي ُعوا البواب وأغلقوا الجامع في جماعة اجتمعت لو حتى للناس و أجّم لم و
تجز.

ّلي أن أراد إذا السلطان وكذا أص ِه ُي أشِم أح ِإْن قصره، في ِب أن بابه فتح ف ِذ للناس وأ
ًا ًا إذنأ لهم يأذن ولم بابه يفتح لم وإْن ل، أو العامة شهدتها صلته، جازت عاّم

ل وذا الناس، على تفويتها عن للتحرز السلطان اشتراط لن تجزئه، ل بالدخول
ّ يحصل إقامتها، في السلطان إلى العامة يحتاج العام. وكما بالذن إل

ًا لهم يأذن إليهم: بأن يحتاج فالسلطان ًا، إذنأ من النظر يعتدل فبهذا عاّم
الجانأبين.

أفر: هي والشافعي مالك وقال عندنأا، الظهر عن بدل الجمعة ثم فريضة وُز
عن ومنهي بتركها، معاقب الجمعة، بأداء مأمور لنأه عنها، بدل والظهر أصالًة،

صورة هو الجمعة. وهذا عن اليأس يقع لم ما عنه بالعراض مأمور الظهر، أداء
الصل. على القدرة مع البدل أداء يجوز ول البدل، مع الصل

سإائر في كما ـ كافة الناس حق في اليوم هذا في الظهر الوقت فرض ولنا: أن
تزول حين الظهر وقت «أول وسإلم عليه الله صلى قوله وهو بالنص ـ اليام

ًا ِة دون بيوم مقيد غير الشمس». مطلق أل أ ِلجماع، يوم. ودل فاتته من فإن ا
ًا. والجمعة الظهر يقضي الجمعة ل أن فيجب غيرها، والظهر تقضى ل إجماع
شيء.  يلزمه

ألّما ّدى إذا القضاء ينوي لنأه الحكم، إليه عاد أصل أنأه علمنا بالظهر أمر و أ
ًا. فلو الوقت انأقضاء بعد الظهر حقه في الوقت فرض أصل يكن لم إجماع

أما الظهر، ٍد كل حق في الفرض ولن القضاء، نأوى أل أدائه من يتمكن ما واح
ُوسْإِع على يدور للتكليف وأداؤه بنفسه، أب فما والمكان، ال ُوسْإع إلى أقُر فهو ال

على مبني لنأه بنفسه أدائه من يتمكن لنأه أقرب، والظهر أصلً، يكون أن أحق
وهي وحده به تتم ل شرائط على تتوقف فإنأها الجمعة بخلف صفته، هي قدرة
ِعه، في ليس وذا وغيرهما، والجماعة المام ًا. ذلك له يحصل وإنأما ِوسْإ اتفاق
أعت إذا بالجمعة الظهر إسإقاط يجب ولكن أم أتْج إليها. بالسعي للمر شرائطها اسْإ
أم أه ْب ولكنه اليوم، هذا في الوقت فرض أصل ما أدري وقال: ل تارة محمد وأ

أص أحرى، الجمعة وعين الجمعة، أو الظهر بأداء عنه الفرض يسقط أرّخ و
بالظهر. إسإقاطأها

أه ِر ُك ِر)ِ أي في (و الجمعة، شهود عليهم ليس لنأهم ، والمفازة القرية دون الِمْص
ّقهم في هذااليوم فكان ل القدر «المبسوط». وهذا في اليام. كذا كسائر ح
ْهُر التنزيه كراهة من أكثر على يدل ُظ ِر ( ُذو ْع أم ِره)ِ كمن ال ْي أغ الجمعة فاتته و
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ٍة)ِ سإواء لمانأع، أع أما أج ِب ّلوا ( جماعة تقليل ذلك في بعدها. لن أو الجمعة، قبل ص
ًا المخالفة، وجه (ل)ِ على الجمعة. والمعارضة حيث والشافعي، لمالك خلف

الفرائض، في سإنة الجماعة وكون دونأها، بالظهر مخاطأبين كونأهم إلى نأظرا
ِوي ومذهبنا أي علّي عن أمْر عنه. الله أرِض

أه ِر ُك ْهُر الِمْصر في (و)ِ  ُظ ِر ( ْي ِر أغ ُذو ْع أم أل ال ْب ِة)ِ والمراد أق أع هنا بالكراهة الُجُم
ل فكيف الظهر، من أوكد هو الذي باتفاقهم القطعي الفرض ترك لنأه الحرمة،

ًا يكون ِكب ًا؟ مرت ًا كان وإن صحيحة، تقع الظهر أن غير محرم بالعراض مأمور
أما عندنأا ظهره يبطل لم عنها. وإنأما وقد الظهر هو الوقت فرض أّن من مّر ِل

وحده. بالمصلي تتم ل شرائط على لتوقفها عنه، بدل والجمعة به، أتى
أكم على يعتمد والتكليف ُوسْإِع. وح أفر والشافعي مالك ال على بناء ببطلنأها وُز

الصل هي الجمعة لن ظهره يصح فل عندهم، الوقت فرض الجمعة تعيين
عليه. القدرة مع الصل غير يصح ول بها، المأمور

ُيُه)ِ أي ْع أسإ ّلى من وسإعُي (و أعِة)ِ بخطوتين، (إلى الظهر ص عن بانأفصاله أو الُجُم
ًا كان سإواء ـ، الصح وهو ـ داره غير على اقتصروا غيره. وبعضهم أو معذور

أماُم المعذور، ِل أها)ِ أي (وا والجملة ـ مكانأه عن انأفصاله وقت الجمعة في ِفي
أها)ِ أي ـ حالية ُل ِط ْب ُي ِطُل ( ْب المسافة. لبعد يدركها لم وإن حنيفة أبي عند ُظهره ُي
ْلخ مشايخ مختار وهو ّول، هو العراق. والول مشايخ دون أب أدرك فإن المع

الظهر. أعاد وإل فرضه كانأت وصلّها الجمعة
أد ّي أق ّلي خروج كان لو لنأه فيها، بقوله: والمام و ينتقض ل المام فراغَ مع المص

ًا. وقال ظهره ّ ظهره يبطل ومحمد: ل يوسإف أبو اتفاق المام، مع بالدخول إل
بما يبطل ل والشيء الظهر، دون الجمعة إلى السعي لن بإتمامها، رواية ففي

حكمها. فيأخذ خصائصها من الجمعة إلى السعي أن حنيفة دونأه. ولبي هو
المام، فرغَ وقد فحضر الجمعة في والمام سإعى فيمن تظهر الخلف وثمرة
ّظهر وقت فخرج الجمعة إلى سإعى وفيمن أبي المام: فعند مع يدخل أن قبل ال
يعيدها.  ل وعندهما الظهر، يعيد ـ الله رحمه ـ حنيفة

أها)ِ أي ُك ِر ْد ِد، (في الجمعة (وُم ّه أش ّت ْو ال ِد في أ ِو سُإُجو ْه أعًة. وقال الّس أها)ِ ُجُم ِتّم ُي
أتّمها الركوع أدرك الثانأية: بأن أكثر أدرك والشافعي: إن مالك قول وهو محمد، أ
أعًة، ِرْك لم وإن ُجُم ْد ًا، أتّمها أكثرها ُي ًا جمعٌة لنأها ظهر ْهٌر التحريمة، إلى نأظر ُظ
ًا ّلي شروط بعض فوات إلى نأظر أص ُي ًا الجمعة. ف ًا أربع ّظهر، اعتبار على ويقعد لل
ًا الركعتين رأس ْين في السورة ويقرأ للجمعة، اعتبار أي أر ُلْخ النفلية لحتمال ا

ِرك بخلف ْد أها فإنأه السهو، سإجود أو التشهد، في العيد ُم ِتّم ًا ُي إذ خلف، بل عيد
أف ل أل له. أخ

أوى له: ما ِنّي أر ْط ُق أر ّدا أمْن أبي حديث من ال الركعة من الركوع أدرك هريرة: «
ُيِضف الجمعة يوم الخيرة أمْن أخرى، إليها فل أع يدرك لم و الركعة من الركو
ًا». ولهما: ما الظهر فليصّل الخيرة أبي حديث من الستة الكتب في أربع
أمِت «إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال هريرة ِقي فل الّصلة ُأ
ْون، تأتوها أع ِتّموا». فاتكم وما فصلوا، أدركتم فما السكينة، وعليكم وأتوها أتْس أأ ف
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مقيد. الول والحديث مطلق، هذا لفظ: «فاقضوا». وفيه: أن وفي
أد أمْن على تجب ل الجمعة ثم ُع ًا. وأوجبها الِمْصر عن أب ول عليه، مالك أفْرسإخ

ًا منه أبعد هو من على يجب المر لتناول ـ، عنه رواية في كما ـ لمحمد خلف
ويوجبها يوسإف. وعنه: بريد أبي عن رواية وهو أميال، إياه. وعنه: سإتة بالسعي

ً كان من على يوسإف أبو ًا، يصير فارقه من الذي القامة حد داخل ومن مسافر
ًا، إليه وصل هذا عن والخارج الِمْصر، بأهل مختص وجوبها لن الصح، وهو مقيم
ًا. وشرط ول حقيقًة أهله من ليس الحد من الذان سإماع لوجوبها محمد حكم
خارج كان من على يجب الرواية: ل ظاهر الجامع. وفي في مكان أعلى

ْبِض.  الّر

أذا أن (وإ ّذ أل)ِ وهو أأ ّو أل أث الذي المنارة، على الذان ا ِد على عثمان زمان في ُأْح
أراء ْو ّ الجماعة روى لما ـ مرتفعة المدينة بسوق دار وهي ـ الّز ًا إل من مسلم
ِلُس حين أوله كان الجمعة يوم الذان قال: «إن يزيد بن السائب حديث أيْج
وعمر، بكر وأبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد على المنبر على المام
ألّما ُثُروا، عثمان خلفة في كان أف أك أر و أم ّذن الثالث، بالذان أأ ُأ أراء». زاد على ف ْو الّز
أقال سإوٍق في دار ماجه: «على ابن أراء، لها ُي ْو ذلك». على المر فثبت الّز

أي ألذان هذا وسُإّم ًا ا والثانأي المام، يدي بين فيما الول لن الشرعية، باعتبار ثالث
الصلة. إقامة

ُكوا أر أت أع)ِ وما ( ْي أب على العلماء الحضور. وعامة عن المانأع الشغل من معناه في ال
ّ أيْحُرم البيع أن فاسإد. حنبل: إنأه بن وأحمد مالك صحيح. وقال أنأه إل

ْوا)ِ لقوله أع أسإ أي تعالى: {إذا (و ِد ِة ُنأو أ ِم من للّصل ْو ِة أي أع ْوا الُجُم أع ِر إلى أفاسْإ ْك ِه ِذ ّل ال
أذُروا أع}، و ْي أب ليس السعّي أّن على تدل وهي شاذة: فامضوا، قراءة وفي ال
ّي: إنأما السإراع. وقال بمعنى أن إذا البيع وترك السعي يجب الطحاو ّذ ألذان أأ ا
الله صلى الله رسإول عهد على كان الذي لنأه المنبر، على والمام يكون الذي
لحصول الئمة شمس واختاره أصّح، والول وعمر، بكر وأبي وسإلم عليه

أبر عند الذان انأتظر لو ولنأه به، العلم ْن الخطبة، وسإماع السنة أداء يفوته الِم
ًا منزله كان إذا الجمعة تفوته وربما الجامع. من بعيد

أذا ِإ أج (و أر أماُم)ِ أي أخ ِل أمِت المنبر صعد ا أحُر ُة)ِ أي ( أ إذ النافلة، في الشروع الّصل
في شرع ولو يقضيها، أن عليه يجب ـ الترتيب أهل من وهو ـ الفائتة تذكر لو

الجمعة قبل السنة في شرع ولو ركعتين، عن سإلم المام خرج ثم التطوع
ِتّم أنأه فالصح الخطبة، في الخطيب فشرع ًا.  ُي أربع

أُم)ِ أي أكل ّتى الناس كلم (وال أح ِتّم ( أتُه)ِ لقوله ُي أب ْط «ل وسإلم عليه الله صلى ُخ
ّلوا أص أي علي حديث من الحق عبد يخطب». رواه والمام ُت عنه. ولقوله الله أرِض
ْنأِصت، قلت «إذا وسإلم عليه الله صلى يخطب، والمام الجمعة، يوم لصاحبك: أ
ْوت». رواه فقد أغ أما (وابن داود وأبو مسلم أل ِل أبي ابن «مصنف في ماجه)ِ. و

أبة»، ْي والكلم الصلة يكرهون كانأوا عمر: «أنأهم وابن عباس، وابن علّي، عن أش
ّي: «إذا المام». ولقول خروج بعد ِر ْه كلم». ول صلة فل المام خرج الّز

فاحشْ. خطأ البيهقي: رفعه قال بل «الهداية»، صاحب من غريب ورفعه
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أره ابن وعن ْك ُي الفطر، ويوم الجمعة، مواطأن: يوم أربع في الكلم عباس: «
ّلُم فل المنبر المام صعد إذا السإتسقاء، وفي الضحى، ويوم أك أت ينزل». حتى ُي
المام خرج إذا بالكلم بأس ومحمد: ل يوسإف أبو وقال حنيفة، أبي عند وهذا
ّلي، أن قبل نأزل وإذا يخطب، أْن قبل ّي: خروجه لقول يص ِر ْه الصلة، يقطع الّز

ًا في «الموطأأ». وروى في مالك الكلم. رواه يقطع وكلمه عن «الموطأأ» أيض
أبة أل ْع ِظّي: «أنأهم مالك أبي بن أث أر ُق ّلون عمر زمن في كانأوا ال الجمعة يوم يص
أبر، على وجلس خرج وإذا عمر، يخرج حتى ْن أن الِم ّذ أأ ّذن، و يتحدثون جلسوا المؤ
ّذن، سإكت إذا حتى حالة أحد». واختلفا يتكلم فلم سإكتوا عمر، وقام المؤ

أباُح أبو الخطبتين. فقال بين جلوسإه ُي محمد.  وخالفه الكلم، فيها يوسإف: 

أذا ِإ أس (و أل أماُم أج ِل ألى ا أبر أع ْن أن الِم ّذ ًا أأ ِنأي أن أثا ْي أما أب ِل ِه)ِ  ْي أد السائب. حديث من سإبق أي
ِلما ُهويه بن إسإحاق رواه و ذكره الذي ـ النداء «مسنده» بلفظ: «كان في أرا
الله رسإول عهد في المنبر على المام جلس إذا الجمعة يوم ـ القرآن في الله

ألّما عثمان، خلفة وعاّمة وعمر بكر، وأبي وسإلم عليه الله صلى أر أف ُث الناس، أك
ّنأما على الثالث النداء زاد أراء». وإ ْو أل الّز ِع أسّمى القامة لن الثالُث ُج ًا ُت كما أذانأ
ُه أذانأين كل الحديث: «بين في جاء ُلو أب أتق أن)ِ. في صلة» (واسْإ ِعي أتِم ُمْس

ّية»: قال ِر ِهي ّظ والمواعظ وثنائه الله حمد في الخطيب دام بعضهم: ما «ال
ألمة مدح في أخذ فإذا السإتماع، فعليهم ّظ بالكلم بأس فل عليهم والثناء ال

ٍذ. وقال الخطيب يقول ما يسمع كيل أفضل، الخطيب عن بعضهم: التباعد حينئ
ّطى أن ينبغي ل الظلمة. ثم مدح من أخ أت أقاب أي كان إذا إل يؤذيهم، بحيث الناس ِر

فضاء. قدامه

ُتون «المحيط»: ول وفي أشّم ًا، ُي ًا، يردون ول عاطأس ًا. يقرؤون ول سإلم قرآنأ
ُتون السلم، يوسإف: يردون أبي وعن أشم ُي كان أنأفسهم. وإذا في العاطأس و
ًا قيل: وقيل: يسكت، نأفسه، في قيل: يقرأ ، يسمع ل بحيث الخطيب من بعيد

أنأه فلزمه. والظهر النأصات عن يعجز ولم بالسإتماع، مأمور الصّح. لنأه هو
وقع الذي السإتماع من المانأع النأصات ينافي ل وهو الفضيلتين، ليحوز يقرأ

ُعوا عنه النهّي أتِم أز ألُه بقوله: {فاسْإ ّو أج ُتوا}. و ْنأِص أأ ّد الشافعي و ًء السلم ر على بنا
ّد أّن ّنة، عنده والسإتماع واجب الّر ًا. وهو يكون فل سُإ أبي عن رواية مانأع

ًا السلم كان إذا يوسإف. قلنا: ذاك ًا، فيه مأذونأ حال في كذلك وليس شرع
ًا به يصير بل الخطبة، ِه آثم ِل ْغ أش الفرض.  عن السامع خاطأر ِل

ًا وأجاز ْيك لقصة المسجد تحية للداخل أيض أل ِنأّي. أخرجها سُإ أفا أط أغ الجماعة، ال
ِبر عن ّله: أن عبد بن أجا ً ال وسإلم عليه الله صلى والنبي الجمعة، يوم جاء رجل

أت يخطُب، ّلي ّوْز ركعتين، قال: صّل قال: ل، فلن؟ يا فقال: أص أج أت فيهما». زاد أف
ُطب، ـ والمام الجمعة، يوم أحدكم جاء مسلم: وقال: «إذا ْع يخ أك أيْر ْل ركعتين، أف

ّوْز أج أت أي ْل أبة أبي ابن في وما علّي، عن روينا ما فيهما». ولنا و ْي ّي عن أش ِر ْه قال الّز
ِلُس والمام الجمعة، يوم يجيء الرجل في أيْج ُطب: « ّلي». وما ول يخ أص في ُي

قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: أن أبي عن الستة»، «الكتب
ْوت». وهذا فقد يخطب، والمام الجمعة يوم لصاحبك: أنأِصت، قلت «إذا أغ أل
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ألة بطريق يفيد ِة من أعلى وهو بالمعروف، المر لن الصلة، منع الدل ّن الّس
ِية ْنعه المسجد، وتح أم ألى. منهما أف ْو أ

ّدمة قيل: العبارة فإن ألة على مق لن لزمة، غير قلنا: إنأها المعارضة، عند الدل
أغَ حتى له أنأصت وسإلم عليه الله صلى النبي أر أما صلته، من أف أخرجه ِل

ِنّي ْط ُق أر ّدا ْيد حديث من ال أب ّدثنا محمد بن ُع ّي: ح ِد ْب أع أتِمر، ال ْع عن أبيه، عن ُم
أتادة، النبي له فقال يخطب، الله ورسإول المسجد رجل قال: «دخل أنأس عن أق
أك فاركع قم وسإلم عليه الله صلى أغَ حتى الخطبة عن ركعتين. وأمس أر من أف

أهم صلته». ثم أو أبيد قال:  ّدثنا بن أحمد عن رواه، إسإناده. ثم في ُع حنبل: ح
أتِمر، ْع فقال: يا يخطب وسإلم عليه الله صلى والنبّي رجل قال: «جاء أبيه عن ُم

ّليت؟ فلن ّلى». قال: وهذا حتى انأتظره ثم فصّل، قال: قم قال: ل، أص ص
أسإل . الصواب هو الُمْر

ثم علينا، مقتضاه اعتقاد فيجب الجمهور، وعند عندنأا حّجة قلنا: المرسإل
ّ بغلطه، الحكم يوجب ل زيادته فمجرد مقبولة، الثقة بزيادة إسإناده أبل ألْم وإل ْق ُت

ٌة. وأّما أث، أحدكم جاء قوله: «إذا من فيه مسلم رواه ما زياد الجمعة...». الحدي
أما الخطيب، سإكوت مع يركع أن المراد كون ينفي ل ذلك، من السنة في ثبت ِل
ألُم حالة في الصلة تحريم قبل كان أو أتْس أف ألة تلك الخطبة.  ِرض. عن الدل أعا الُم

ُطُب أيْخ ْيِن، (و أت أب ْط أما ُخ ُه أن ْي ٌة)ِ مقدار أب أد ْع ًا)ِ الرواية ظاهر في آيات ثلث أق ِئم أقا )
أك ولقوله المتوارث، لنأه ُكو أر أت أو ًا}. فعن تعالى: { ِئم النبّي عمر: «كان ابن أقا

ْيِن يخطب وسإلم عليه الله صلى أت أب ْط ُد ُخ ُع ْق رواية: «يخطب بينهما». وفي أي
ًا، ُد، ثم قائم ُع ْق أعُل كما ـ يقوم ثم أي ْف عليه. ـ». متفق الن ُي

ًا)ِ لنأها ِهر أطأا ْكٌر ( خطب كالذان. فلو التطهير فيها فيستحب الصلة، يتقدم ِذ
ًا، ّ جاز، طأهارة، غير على أو قاعد أره أنأه إل ْك ًا عندنأا ُي والشافعي لمالك خلف
ْتُر وكذا عندهما، أشْرط والطهارة القعود إذ فيهما، الشافعي. عند العورة أسإ
أذا أتا)ِ أي (فإ أم)ِ أي الخطبتان أتّم ِقي ُأ أمْت بعض للصلة. وفي ( ِقي ُأ أي النسخ: 

ّلى الصلة أص أماُم (و ِل ّناس ا ْيِن)ِ بذلك بال أت أع ْك الله صلى حياته من العمل جرى أر
وسإلم عليه
ِطيع أبو قال ْلِخّي: ل ُم أب ِطي أن للرجل أيِحّل ال ْع ّؤال ُي روى فإنأه المسجد، سُإ

ِدي الحسن: «أنأه أنا ٍد ُي ّؤال فيقوم الله، بغيض القيامة: ليقم يوم منا سُإ
ّطى ل كان إذا أنأه المسجد». والصحيح أخ أت أقاب أي يدي بين يمر ول الناس، ِر

ّلي، ًا، يسأل ول المص بالسؤال بأس فل منه، له بد ل لمر ويسأل إلحاف
أما ِل الله رسإول قال: قال بكر أبي بن الرحمن عبد عن داود، أبو روى والعطاء. 

أم أحد منكم «هل وسإلم عليه الله صلى أع ْطأ ًا؟ اليوم أأ بكر: أبو فقال مسكين
أرة فوجدت بسائل، أنأا فإذا المسجد دخلت الرحمن، عبد يد في خبز ِكْس

إليه».  فدفعتها

أعى، في بصريح قلت: ليس ّد المسجد طأريق في السائل يكون أن يحتمل إذ الُم
أرة على السائل عين لوقوع الخروج، أو الدخول حال من وليس ولده، ِكْس

ٍذ المروءة ِدّل ما منعه. وأّما حينئ ُت أما بقوله جوازه على به اسإ ّنأ ِإ ُكُم تعالى: { ّي ِل أو
ّلُه ُله ال أرسُإو أن و ِذي ّل ُنوا وا أم أن آ ِذي ّل أة ُيِقيُمون ا أن الّصل ُتو ْؤ ُي أة و أكا ُعون} وهم الّز ِك أرا
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ًا وأن ّي أمه أعطى عل أت ألة فل الصلة، في لسائل أخا المسجد في كونأه على فيه أدل
أيْحُرم شرح وفي . هذا، ْنية»:  ُيكره فيه، السؤال «الُم فيه، للسائل العطاء و

ّ ًا أعطى فلو وإل أره فل المسجد، في مسكين ْك ًا. ُي اتفاق

ِة في فصٌل أ ْيِن أصل أد ِعي أراِت ال ِبي ْك أت ِريِق و ّتْش ال
ِر عيد صلة وكانأت ْط ِف أي من الولى السنة في ال ًا الهجرة. وسُإّم لله لن عيد
وغيره داود أبو رواه ما فيهما عباده. والصل على الحسان عوائد فيه تعالى

أم أنأس عن ِد أق أة، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: « يومان ولهم المدين
الجاهلية. في فيهما نألعب قالوا: كنا اليومان؟ هذان فقال: ما فيهما، يلعبون
ُكم قد الله إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال أل أد ْب ًا بهما أ منهما: يوم خير

أحى، ألْض ْطر». ويوم ا ِف ال
كما سإنة ل ـ حنيفة أبي عن رواية وهو ـ الصح، في عندنأا واجبٌة العيد صلة ثم
ّكدة: سإنة أنأها أصحابنا. والظهر بعض قال وبه والشافعي، مالك قول هو مؤ

ُذها ًى، أأْخ أد أتْركها ُه ترك.  غير من وسإلم عليه الله صلى النبّي لمواظبة ضللة، و

ّنة، العيد حنيفة. وقيل: صلة أبي عن رواية وهو كفاية، أحمد: فرض وقال سإ
ّنٌة، واحد: الول يوم في اجتمعا الصغير»: عيدان «الجامع في محمد لقول سإ

أرُك ول فريضة، والثانأي ْت ٌد ُي للعرابي والسلم الصلة عليه منهما. ولقوله واح
ّ قال: ل، غيرها؟ علّي له: «هل قال حين أب أْن إل ُأِجي أع». و ّو الول: بأن عن أتط

ًا ّنة، سإّماها محمد ّنة. وعن ثبت وجوبها لن سإ من العرابي الثانأي: بأن بالّس
وجّل: عّز قوله الوجوب على يدل عليهم. ومما تجب ل وهي البادية، أهل

ّبروا أك ُت ِل أه {و ّل ألى ال ُكْم}، ما أع أدا أر فقد أه صلى عنه تواترت العيد. وقد بصلة ُفّس
العيد. لصلة مواظبته وسإلم عليه الله

أب ِد ُنأ أم)ِ عيد ( ْو ِر أي ْط ِف أل)ِ أي أْن (ال ُك ْأ أم أي أع ْط ِلنأسان أي ًا ا ًا شيئ ّو قبل حلو ُد ُغ إلى ال
ّلى، أص أما الُم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان أنأس عن البخاري روى ِل

ُدو ل وسإلم ْغ ًا». ويأكلهن تمرات، يأكل حتى الفطر يوم أي وتر
يخرج ل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ماجه: «أّن وابن الترمذي، وفي
ِر يوم يأكل ل وكان يأكل، حتى الفطر يوم ّنْح ّلي». ولفظ حتى ال أص ماجه: ابن ُي

ِنّي أحمد، يرجع». ورواه «حتى ْط ُق أر ّدا فيأكل يرجع «سإننه» وزاد: «حتى في وال
ِه». من ِت أي أْضِح

أدة وعن ْي أر ْطر يوم يخرج ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان ُب ِف ال
أم، حتى أع ْط أعُم ول أي ْط أحى يوم أي ألْض ّلي». قال حتى ا حسن النووي: حديث يص
ّدارقطنّي، ماجه، وابن الترمذي، رواه صحيحة. بأسإانأيد والحاكم وال

أك)ِ أي أتا أيْس ِلغ (و أبا ُي أما السإتياك في و ِل أل)ِ  أتِس ْغ أي حديث ِمْن ماجه ابن روى (و
ِكه أفا ْعد: «أّن بن ال ْطر، يوم يغتسل كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أسإ ِف ال
ِر، ويوم ّنْح أب)ِ لنأه ويوم ال ّي أط أت أي أرفة». (و أدُب اجتماع، يوم أع ْن ُي ذلك فيه أف

كالجمعة. 
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أس أب ْل أي أن (و أس أما أأْح ِل ِه)ِ  ِب أيا صلى كان عباس: «أنأه ابن حديث من ماجه ابن رواه ِث
أبُس وسإلم عليه الله ْل ًة العيدين في أي أد ًة». رواه ُبْر أر أب أمة، ابن ِح ْي أز في والبيهقي ُخ

ألِمّي: أخبرنأي محمد بن إبراهيم الشافعي: أخبرنأا طأريق «سإننه» من ألسْإ ا
أبُس كان وسإلم عليه الله صلى النبي جده: «أن عن أبيه، عن محمد، بن جعفر ْل أي
ًة أد ًة ُبْر أر أب ُة كل في ِح أر أب أبُة: نأوع عيد». والِح أن ِع النووي اليمن. قال ُبُرود من ك

أحّجاح «المعرفة» عن في ضعيف. وأخرجه وغيره: إسإناده أطأاة، بن ال عن أْر
ٌد وسإلم عليه الله صلى للنبّي قال: «كان الله عبد بن جابر عن جعفر، أبي ُبْر

أبُسه أحمُر ْل أعة في أي بن علّي محمد أبي عن الطبرانأّي، والعيدين». ورواه الُجُم
أبُس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «كان عباس ابن عن الحسين، ْل أي

ًة العيد يوم أد حمراء». ُبْر
ّلة أنأه ل وُخْضٌر، ُحْمٌر خطوط فيهما اليمن، من ثوبين عن الحمراء: عبارة والُح
أمل فليكن أبْحٌت، أحمُر أدة أمْح ُبْر أرانأّي أحدهما. ورواه ال أب ّط ْهِل عن ال ْعد بن أسإ أسإ

أكْت ّلٌة وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال: «ِحي أمار من ُح ْنأ أبيض، صوف أ
ِلس إلى وسإلم عليه الله صلى فخرج أمْج أفِخذه على فضرب عليه، وهي ال

ّلة هذه أحسن ما يرون فقال: «أل ِني الله رسإول أعرابي: يا له فقال الُح ْكِس ا
ّلة، هذه أل إذا وسإلم عليه الله صلى وكان الِح ِئ ًا، سُإ فقال: قط: ل، يقل لم شيئ
أتيِن فدعا نأعم، أد ّع أق أم ّلة، للعرابي وأعطى فلبسهما، ِب أحاُك بمثلها وأمر الُح له. ُت

أياكة». وفي في وهي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فمات لفظ: الِح
ّفي ُو ُت ّبُة وله وسإلم عليه الله صلى «ف أياكة».  في صوٍف ُج الِح

أي ّد أؤ ُي أتُه)ِ أي (و أر ْط ِه صدقة ِف ِر ْط أما الصلة، قبل ِف حديث «الصحيحين» من في ِل
ّدى أْن الِفطر بزكاة أمر وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «أن ابن أؤ قبل ُت

الله صلى الله رسإول عمر: «أمرنأا ابن الصلة». (ولقول إلى الناس خروج
ْطر بزكاة وسإلم عليه ِف ّدى أن ال أؤ هو الصلة)ِ. وكان إلى الناس خروج قبل ُت

ّديها أؤ مسارعًة التعجيل في داود. ولن أبو اليومين». رواه أو باليوم ذلك قبل ُي
«أغنوهم وسإلم عليه الله صلى للصلة. ولقوله الفقير قلب وتفريغ الخير، إلى
ْد ولقوله المسألة»، عن أق أح تعالى: { أل ْف ّكى} أي أمْن أأ أز ْطر، زكاة أعطى أت ِف ال

أر أك أذ أم {و ِه} بتكبير اسْإ ّب ّلى} صلة الطريق في العيد أر أص أف ما على العيد، {
بعضهم. فسره

ُثّم ًا ( أما أيْخُرُج)ِ ماشي أي: «أن ِل ِو ًا ُر ّي أم ألّما عل ِد ّلي من اسإتخلف الكوفة، أق يص
أفة أع ّبانأة إلى وخرج الجامع، في العيدين صلة بالّض أج ًا خمسين مع ال يمشي شيخ

ّلى)ِ أي (إلى ويمشون»، أص ّلى الُم أص ًا العيد، ُم يوسإف أبي عند بالتكبير جاهر
أحاوي حكاها حنيفة أبي عن رواية وهو الضحى، في كما ومحمد ّط أسإتاذه عن ال

أران ابن ِدي ِعْم أدا ْغ أب ُلوا تعالى قوله ظاهر ووجهها عنه، ال ْكِم ُت ِل ّدة {و ِع ّبروا ال أك ُت ِل و
أه ّل ُكم}. وما ما على ال أدا ِنّي رواه أه ْط ُق أر ّدا ًا: «أنأه عمر ابن عن ال إذا كان موقوف
أدا ْطر يوم أغ ِف ّلى، يأتي حتى بالتكبير يجهر الضحى، ويوم ال أص ّبر ثم الُم أك حتى ُي

ًا: «أن يأتي يوم يكبر كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول المام». ومرفوع
ْطر، ِف ّلى». وقد يأتي حتى بيته من يخرج حين من ال أص ضعف يضر فل وقفه، الُم

ْفعه أجْزِمنا أر النبي متابعة على حرصه لشدة عنده، من ذلك ابتكار بعدم ل
 وسإلم عليه الله صلى مخالفته واجتناب
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ْقفه قال أو أو الله صلى فضعيف. ولفظه: «أنأه رفعه وأّما الصحيح، هو البيهقي: 
أفْضل مع العيدين في يخرج كان وسإلم عليه والعباس، الله، وعبد عباس، بن ال

أمة والحسين، والحسن، وجعفر، وعلّي، أسإا ُأ ْيد، بن و ْيد أز أز أثة، بن و ِر أمن أحا ْي ْبن وأ
أمن، ُأّم ْي ًا أأ ّدادين طأريق فأخذ والتكبير، بالتهليل صوته رافع يأتي حتى الح

ّلى، أص أغَ وإذا الُم أر ّدادين على رجع أف ّبر منزله». وفي يأتي حتى الح ُيك رواية: «
ْطر يوم ِف ّلى». وكلهما يأتي حتى بيته من يخرج حين من ال أص ضعيف. الُم

ّلى رواية في حنيفة أبي عند به جاهر وغيُر أع الصوت رفع أّن عنه. ووجهها الُم
ُكْر قوله لمخالفة الولى، خلف بالذكر ْذ أك تعالى: {وا ّب أك في أر ْفِس ًا أنأ أضّرع أت
أفًة ْي أن وِخ ُدو ِر و ْه أج أن ال ْوِل} ، ِم أق ْكر «خيُر وسإلم عليه الله صلى وقوله ال ّذ ال

ِفّي، أخ ّبان، وابن أحمد، يكفي». رواه ما الّرْزِق وخيُر ال سإعد، عن والبيهقي، ِح
أصُر أت ْق ُي الشرع. مورد على فيه أف

ُكُروا قوله وهو الضحى في الجهر ورد وقد ْذ أه تعالى: {وا ّل ٍم في ال ّيا أأ

أداٍت}، ُدو ْع وليس اليام، هذه في التكبير المراد التفسير: أن في جاء وقد أم
ْطر ِف أق حتى معناه في ال أح ْل أع الذي الحج أركان من بركن لختصاصه به، ُي ِر ُش
ًا فيه التكبير ألم أرٌض عمر ابن أفعاله. وفعل على أع أعا أي بما ُم ِو عباس: ابن عن ُر

ّبرون، الناس سإمع «أنأه أر فقال يك ّب أك أأ ِلمام؟ لقائده:  أفُجّن ا قال: ل. فقال: أ
يكبر أحد كان فما وسإلم عليه الله صلى النبّي مع اليوم هذا مثل أدركنا الناس؟

على محمول عباس ابن أثر الّشّراح. وفيه: أن بعض ذكره المام». كذا قبل
المام. خروج وقت قبل الناس تكبير إنأكار

ّفُل)ِ أي (ول أن أت ِره أي ُك أل التنفل و ْب أق ِه)ِ سإواء ( ِت أ ًا كان أصل ًا أو إمام (في مأموم
ّلى)ِ بالتفاق، أص عباس: «إّن ابن المشايخ. لقول عامة عند البيت وفي الُم

ّلى خرج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ول قبلها يصّل لم العيد، بهم فص
ّلى في صلته بعد يتنفل ل عليه. وكذا بعدها». متفق أص ويتنفل الجمهور، عند الُم

أما البيت، في ّي سإعيد أبي حديث من ماجه، ابن روى ِل ِر ْد رسإول قال: «كان الُخ
ًا، العيد قبل يصلي ل وسإلم عليه الله صلى الله ّلى منزله إلى رجع فإذا شيئ ص

ركعتين».
أط ِر أها)ِ أي (وُش ِة (ُشُروُط العيد لصلة أل أع ًا الُجُم ًء)ِ حتى ُوُجوب أدا أأ ْذن و العام ال

ّ أة)ِ فإنأها (إل أب ْط أبُة تكون العيدين. ولهذا دون الجمعة لداء شرط الُخ ْط في الُخ
أما الصلة، بعد العيدين قال: «كان عمر ابن حديث من «الصحيحين»، في ِل

ّلون وعمر، بكر، أبو ثم وسإلم عليه الله صلى النبّي أص ِة». قبل العيدين ُي أب ْط الُخ
ْدُت ابن ولقول ِه أش وأبي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع العيد عباس: «

ّلون كانأوا فكلهم وعثمان، وعمر، بكر، الخطبة». رواه قبل العيدين يص
أوى أر ِد عن الشافعّي المام الشيخان. و أبي ِه ُع ّل ِد بِن ال ِه عب ْل أة ال أب ٍد بِن ُعت« مسعو

ّنُة أب أْن قال: «الّس ُط بجلوس». قال بينهما يفصل خطبتين، العيدين في أيْخ
فيه والمعتمد شيء، الخطبة تكرير في يثبت ولم متصل، غير النووي: ضعيف

أمْت الجمعة. ولو على القياس ّد أبة، ُق ْط أعاد ول السإاءة، مع جاز الُخ الصلة. بعد ُت
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أها ُت ْق أو أن (و أفاِع ِم أت أر اْر ْد أق ْيِن، أو ُرْمٍح الّشْمِس)ِ  أح وقت الصلة عن للنهي ُرْم
أما ِل ـ مسلم شرط على صحيح بإسإناد ماجه، وابن داود، أبي سإنن في الطلوع. 

ْير بن يزيد عن ـ النووي قال كما أم عبد قال: «خرج أنأه ـ المعجمة الخاء بضم ـ ُخ
يوم في الناس مع ـ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول صاحب ـ ِبْشر بن الله
ْطر عيد ِف ّنا المام، إبطاء فأنأكر والضحى، ال عليه الله صلى النبّي مع وقال: ك

أنا قد وسإلم ْغ أر به: التنفل. التسبيح». والمراد حين هذه. وذلك سإاعتنا أف
ّلي «كان وسإلم عليه الله صلى النبّي أن «الهداية»: من صاحب قول وأما أص ُي

ِر على والشمس العيد، ْد ْيِن». فغير أو ُرْمٍح أق أح الحديث. كتب في معروف ُرْم
ْبط وأغرب ّي ابن سِإ ِز ْو أج عليه. متفق قوله: إنأه في ال

أما (إلى ِل أها)ِ  ِل أوا أوى أز ّنسائي، داود، أبو أر أبي عن ـ له واللفظ ـ ماجه وابن وال
ْير أم ِني أنأس بن ُع أث ّد أح أمتي قال: « ألنأصار من ـ أعمامي أي ـ ُعُمو أأصحاب من ا

ُأغِمي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأصبحنا شوال، هلل علينا قالوا: 
ًا، ْكٌب فجاء صيام عليه الله صلى الله رسإول عند فشهدوا النهار، آخر من أر
ُوا أنأهم وسإلم أأ أْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بالمس. وأمرهم الهلل أر

ِطُروا، ْف صحيح. ولو البيهقي: إسإناده الغد. قال من عيدهم إلى يخرجوا وأْن ُي
ّدى العيد صلة كانأت أؤ أما الزوال، بعد ُت الغد. إلى أخرها أل

أما الزوال، بعد النهار: ما بآخر والمراد رواية من طأرقه بعض في ُصّرح ِل
ْير أبي عن الطحاوي، أم ِتي مالك: «أخبرنأي بن أنأس بن ُع أم النأصار: أن من ُعُمو

الله رسإول زمن في رمضان شهر من ليلة آخر في الناس على أخِفي الهلل
ًا، فأصبحوا وسإلم عليه الله صلى عليه الله صلى الله رسإول عند فشهدوا صيام
الله رسإول فأمر الماضية، الليلة الهلل رأوا أنأهم الشمس زوال بعد وسإلم
ِر، وسإلم عليه الله صلى ْط ِف الغد من بهم وخرج الساعة، تلك فأفطروا بال

العيد». صلة بهم فصلى
ّبُر)ِ في أك ُي ًا)ِ زوائد الولى الركعة (و أث أثل ًا الصلة، تكبير على ( كل في يديه رافع

ًا تكبيرة، أقاُم لنأها ، تسبيحات ثلث مقدار تكبيرتين كل بين وسإاكت بجمع ُت
ألى فلو عظيم، كما بلزم التقدير هذا وليس الشتباه، حصل التكبيرتين بين أوا

ْبُسوط»، في أم أحام. بكثرة يختلف وهو الشتباه، إزالة المقصود لن «ال الّز
وقلته.

أد ْع أب ِء)ِ لنأه ( أنا ّث أع ال ِر أب ُش ّدُم الفتتاح، تكبيرة أعِقي أق ُي الزوائد. تكبيرات على ف
ّبُر أك ُي ِة في (و أع ْك ًا الّر ِة)ِ ثلث أي ِنأ ّثا ًا زوائد، ال أد يديه رافع ْع أب ِة)ِ فعندنأا ( أء أرا ِق ال

قول هو متوالية، الركعتين في والقراءة ثلث، ركعة كل في الزوائد التكبيرات
ّي. ِر ْو ّث ال

أوى وقد بن الرحمن عبد عن «مسنده»، في وأحمد «سإننه»، في داود أبو أر
أبان، ْو ْكُحول عن أبيه، عن أث ِليٌس ـ عائشة أبو قال: «أخبرنأي أم أرة لبي أج ْي أر أن ـ ُه
أعاص بن سإعيد ْيفة الشعري، موسإى أبا سإأل ال أذ أماِن: كيف بن وُح أي كان ال

ْطر؟ الضحى في يكبر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِف موسإى: أبو فقال وال
ًا يكبر كان ُه أربع أر ِبي ْك أفة: صدق. فقال الجنائز. فقال على أت ْي أذ موسإى: أبو ُح

ّبر كنت كذلك ِة في أك أر ِبْص ًا». وسإكت عليهم كنت حيث ال ثم داود، أبو عنه والي
ّي ِر ِذ ْن منهما.  تحسين أو تصحيح، وسإكوتهما «مختصره»، في الُم
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ّي ابن وتضعيُف ِز ْو أج أبان بن الرحمن بعبد له ال ْو ً أث ْقل ِعين، وابن أحمد عن أنأ أم
أرٌض أعا أقُه صاحب بقول ُم ّث ْنِقيح» فيه: و ّت ِعين: ل ابن واحد. وقال غير «ال بأس أم

ابن فيه: مجهول. وقال أحْزم ابن يقول عائشة، أبو مسنده في ولكن به،
ّطان: ل أق أرُف ال ْع أفه ُي أر أع عنه. فرواه مكحول، حاله. قلنا: 

ِه ّوي أق ُي أيان «مصنفه»: أخبرنأا في الّرّزاق عبد رواه ما و ْف ّي، سُإ ِر ْو ّث أبي عن ال
أمة، عن إسإحاق، أق ْل أود: «أّن أع ألسْإ ّبُر كان مسعود ابن وا أك ًا: العيدين في ُي تسع

ًا أغَ، فإذا يقرأ، الثانأية فيركع. وفي يكبر ثم القراءة، قبل أربع أر أر أف ّب ًا، أك ثم أربع
أمر، ركع». وأخبرنأا ْع أحاق، أبي عن أم أقمة عن إسْإ ْل ألسإود أع ابن قال: «كان وا

ًا مسعود أفة وعنده جالس ْي أذ العاص بن سإعيد فسألهم الشعري، موسإى وأبو ُح
أسإل فقال العيد، صلة في التكبير عن أفة:  ْي أذ ّي، ُح ِر أع ألْش أسإْل فقال ا ّي:  الشعر
ّبُر ابن فقال وأعلمنا. فسأله، أقدمنا فإنأه الله، عبد أك ُي ًا، مسعود:  يقرأ، ثم أربع
ّبُر ثم فيقرأ، الثانأية في يقوم ثم فيركع، يكبر ثم أك ًا ُي القراءة». بعد أربع

أوى أر أبة أبي ابن و ْي ِلد، ُهشيم: أخبرنأا «مصنفه»: حدثنا في أش أجا ِبّي، عن ُم ْع الّش
ّلُمنا مسعود بن الله عبد قال: «كان مسروق عن أع تسع العيدين في التكبير ُي

أخْمٌس ٌع الولى، في تكبيرات:  أب أوالي الخيرة، في وأْر ُي وأن القراءتين، بين و
والركوع، الفتتاح، بالخمس: تكبيرة راحلته». والمراد على الصلة بعد يخطب
الحسن بن محمد الركوع. وروى وتكبيرة زوائد، زوائد. وبالربع: ثلث وثلث

ْيمان، بن أحّماد عن حنيفة، أبو «الثار»: أخبرنأا كتاب في أل إبراهيم عن سُإ
ِعّي، أخ ّن ًا كان مسعود: «أنأه بن الله عبد عن ال ومعه ـ الكوفة مسجد في قاعد

أفة ْي أذ أماِن، بن ُح أي ّي موسإى وأبو ال ِر أع ألْش أبة بن الوليد عليهم فخرج ـ ا ْق أبي بن ُع
ْيط أع ًا فقال: إّن ـ يومئذ الكوفة أمير وهو ـ ُم فقال: أصنع؟ فكيف عيدكم غد
أر وأن إقامة، ول أذان بغير يصلي أن فأمره الرحمن، عبد أبا يا أخبره ّب أك في ُي
ُلولى ًا، ا ًا، الثانأية وفي خمس أوالي وأن أربع القراءتين». بين ُي

بحضرة قاله صحيح، أثر وهو هذا، نأحو الصحابة من واحد غير عن ُروي وقد
أمُل هذا الصحابة. ومثل من جماعة ْثل لنأه الرفع، على ُيْح ْقل ِم الركعات. أعداد أنأ
ّدثنا أبي ابن وروى أبة: ح ْي أشيم، أش ّذاء، خالد أخبرنأا ُه أح الحارث بن الله عبد عن ال

ًا تسع فكبر عيد، يوم عباس ابن قال: «صلى ًا الولى، في تكبيرات: خمس وأربع
ألى الخرة، في أوا فيه: «وفعل وزاد الرزاق عبد القراءتين». ورواه بين و

أرة ِغي أبة بن الُم ْع الضطراب، عن لسلمته مسعود ابن بأثر ذلك». فعملنا مثل ُش
ً له الصحابة من جمع وموافقة ً قول بالصواب. أعلم والله الباب، هذا في وفعل

ّي وهو الشافعّي وعند ِو ٌع في يوسإف: التكبير أبي عن أمْر سإوى الولى: سإب
وفي والركوع، الحرام وأحمد: بتكبيرة مالك، والركوع. وعند الحرام تكبيرة

الركوع.  وتكبيرة النهوض تكبيرة سإوى الثانأية: خمس

أة ول أ أوال أما الركعتين، في القراءتين بين ُم حديث من ماجه، وابن داود، أبو روى ِل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال العاص بن عمرو بن الله عبد

ْطر في «التكبير ِف ٌع ال ألى، في سإب بعدهما والقراءة الثانأية، في وخمٌس الو
ِنّي: «سإوى كلتيهما». زاد ْط ُق أر ّدا عبد طأريق من الصلة». والحديث تكبيرة ال

ّطان ابن الطائفي. قال الرحمن عبد بن الله أق أفه هذا كتابه: الطائفي في ال ّع أض
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ِعين ابن منهم جماعة، ألل»: سإألت في الترمذي . وقال أم ِع عنه البخاري «ال
ّبر وسإلم عليه الله صلى النبّي عائشة: «كان صحيح. ولقول فقال: هو في يك

سإوى القراءة، قبل الثانأية: بخمس وفي تكبيرات، بسبع الولى العيدين: في
أعة. ابن عن ماجه، وابن داود، أبو الركوع». رواه تكبير ِهي أل

ِهيعة. وقد ابن به الحاكم: تفرد وقال الموضعين. في مسلم به اسإتشهد أل
ِنأّي، عوف بن عمرو بن الله عبد بن كثير عن ماجه، وابن الترمذي، وأخرج أز الُم

أر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمرو: «أن جده عن أبيه، عن ّب في أك
ًا في العيدين ًا وفي القراءة، قبل الولى: سإبع القراءة». قبل الخرة: خمس

أي شيء أحسن وهو حسن، الترمذي: حديث قال ِو في الباب. وقال هذا في ُر
ًا «علله»: سإألت أصح شيء الباب هذا في فقال: ليس الحديث، هذا عن محمد

ّطان ابن أقول. قال وبه منه، أق التصحيح، في بصريح ليس كتابه: وهذا في ال
ًا وأقل الباب في ما أشبه الباب: يعني في شيء أصح فقوله: هو ْعف يعني ـ أض

خرجنا وإن الترمذي. ونأحن كلم من يكون أْن يحتمل أقول، وقوله: وبه ـ، عنده
متروك.  الله عبد بن كثير أن أوجبه ولكن اللفظ، ظاهر عن

ًا، يساوي ل الله عبد بن حنبل: كثير بن أحمد قال في حديثه على وضرب شيئ
ّدث «المسند» ولم أح ِعين: ليس ابن به. وقال ُي الشافعي: بشيء. وقال حديثه أم

أية ابن الكذب. وقال أركان من ركن هو أن المشهور»: وكم «العلم في ِدْح أحّس
الحديث. هذا منها واهية، وأسإانأيد موضوعة، أحاديث من كتابه في الترمذي

وسإلم عليه الله صلى النبّي عن العيدين تكبيرة في أحمد: ليس المام وقال
أذ وإنأما صحيح، حديث أوى ما به هريرة. وأشار أبي بفعل فيها ُأِخ في مالك أر

ْطر الضحى قال: «شهدت ـ عمر ابن مولى ـ نأافع عن «الموطأأ»، ِف أبي مع وال
ّبر هريرة، أك الخرة: وفي القراءة، قبل تكبيرات الولى: سإبع الركعة في ف
ًا أبي ابن «مصنف عندنأا. وفي المر مالك: وهو القراءة». قال قبل خمس

أبة»: حدثنا ْي ِكيع، أش ْيج، ابن عن أو أر أطاء: «أن عن ُج ّبر عباس ابن أع عيد في أك
ًا ثلث ًا الولى، في عشرة: سإبع قبل كلهن الركوع، بتكبيرة الخرة في وسإت

عليه الله صلى النبّي عن له أصل وجود الصحابة، عن بصحته القراءة». فثبت
أما ضعيفة، طأرقه كانأت وإن وسإلم بطلن ضعفها من يلزم ل أنأه من أمّر ِل

للقياس، مخالف أمر وهو الصحابة، بعض به عمل وقد كيف نأفسه، في الحديث
المقادير. قبيل من هو إذ
الحرام، كتكبيرة الزوائد، تكبيرات في اليدي يرفعون والشافعّي علماؤنأا ثم

ًا ًا ـ يوسإف أبي عن رواية وهو ـ لمالك خلف الركوع. قلنا: الرفع بتكبير اعتبار
ّدى الركوع وتكبيرة الصم، لعلم أؤ اليدين رفع إلى حاجة فل النأتقال، حال في ُت

أقُض قالوه. ولكن كذا للعلم، أت ْن علمائنا: جمهور قال حيث الجنازة، بتكبيرات ُي
فيها. رفع ل إنأه

يكبر. ثم أولً، يقرأ يقضيها قام فإذا العيد، صلة من الولى الّركعة فاتته ولو
ّبُر رواية وفي أك ُي أم أدرك (يقرأ)ِ. ولو ثم أولً، «النوادر»:  الركوع، في الما

ًا المام دام ما عندهما، ركوعه في ويكبر يركع رأسإه، يرفع أْن وخشي لنأه راكع
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ألى وجه، من محله في بالواجب والتيان واجب، والتكبير وجه من قيام ْو من أ
وهو اليدي. وقيل: بدونأها، وجه. فقيل: برفع كل من محلها في بالسنة التيان

الظهر.
للفتتاح الولى في يكبر عباس: أنأه ابن عن «الهداية»، صاحب رواه وما هذا،

ًا ًا، يكبر الثانأية وفي بعدها، وخمس أذكره عنه. وإنأما معروف غير يقرأ، ثم خمس
ِذر ابن ْن ّي عن الُم ِر ْه ّبُر رواه ما وغيره. وكذا الّز أك ُي للفتتاح الولى في عنه: 

ًا، ًا، وفي خمس ِر، ابن ذكره إنأما الثانأية: أربع ِذ ْن ِري. وعند الحسن عن الُم أبْص ال
المام مع الصلة أول فاته ولو حقيقة، محله لنأه يسبح، بل يكبر يوسإف: ل أبي
أر ّب أؤّخُر. ول الحال في أك ُي

ّلي أص ُي ًا (و ٍر)ِ بأن غد ْذ ُع أد ثم الهلل، ُغّم ِب ِه أما الزوال، بعد به ُش من سإبق ِل
أد أو الحديث، ِه أيْت، بأن أو فيه، الناس اجتماع يمكن ل بحيث قبله ُش ّل ظهر ثم ُص

ّلوها أنأهم ّلى ل لنأها وبالعذر»، الزوال. قيد: «بالغد بعد أص أص ٍد بعد ُت بعذر، ولو غ
ًا (ول أضى ل أنأها العيد في الصل لّن عذر، بغير غد ْق ّ كالجمعة، ُت تركناه أنأا إل
الصل. على وراء ما فيبقى السابق، بعذر)ِ للحديث الغد في

ّلى (وإذا أماُم أص ِل أها ل ا ْقِضي ٌد)ِ فاتته أي أح لن مالك، قال وبه يدركه، ولم المام مع أأ
ْقِضي كالجمعة. وقال تحصيلها على للمنفرد قدرة ل شرائط لها أي الشافعي: 

ًا، ّقتة صلة لنأها اسإتحباب أؤ الفرائض.  كسائر ُم

أحى ألْض ِر)ِ فيما (وا ْط ِف ْل ّدم، أكا أما تق أل ِل ِق ألى، أبي بن الرحمن عبد عن ُنأ ْي عن أل
ْطر وصلة ركعتان، الجمعة قال: «صلة الخطاب بن عمر ِف وصلة ركعتان، ال

النووي: ورواه أقْصر». قال غير تاّم ركعتان، السفر وصلة ركعتان، الضحى
ّنسائي، أهِقي، ماجه، وابن ال ْي رضي عمر عن ليلى أبي ابن يسمعه وقال: لم والب

ألى، أبي ابن عن للبيهقي، صحيحه رواية في النووي: ووقع وقال عنه، الله ْي عن أل
ْعِب أرة بن أك ِر عمر. فهو عن ُعْج ْط ِف ّ كال أه الحكام بعض في إل ّب بقوله. عليها أنأ
ِكْن أل أب ( ِد أساُك)ِ عن ُنأ ِلْم ألكل ا أما أْن (إلى والّشْرِب ا ِل أي)ِ  ّل أص ّدم ُي حديث من تق

ِر يوم يأكل ل كان وسإلم عليه الله صلى ماجه: «أنأه وابن الترمذي، ّنْح حتى ال
يرجع».

ِه». من رواية: «فيأكل وفي ِت أي ُأْضِح

أحّب وفي أت ُيْس التعجيل الناس ليتمكن الضحى، صلة تعجيل «المحيط»: 
أية. ُلْضِح با

ّبُر أك ُي ًا (و ْهر ِريق)ِ أي في أج ّط ًا ال أما اتفاق أحّب من سإبق ِل أت ُيْس اختلف الحديث. و
أما العيد، صلة في الطريق أي عمر ابن عن ماجه، وابن داود، أبو رواه ِل الله أرِض

في رجع ثم طأريق، في العيد يوم أخذ وسإلم عليه الله صلى عنهما: «أنأه
طأريق».
ّلى أص ُي أثة (و أ ٍم ثل ّيا ٍر أ ْذ ُع ِه)ِ ول ِب ِر ْي أغ ّلى و أص ُلْضِحية بوقت مؤقتة لنأها ذلك، بعد ُي ا

ُء لكنه أيام، ثلثة وهو في المنقول. فالعذر لمخالفته عذر غير من بالتأخير ُيِسي
ْطر وفي الكراهة، لنفي الضحى ِف للجواز. ال
ّلُم أع ُي ِه)ِ أي في (و ِت أب ْط أر الضحى خطبة في ُخ ِبي ْك أت ِريِق ( ّتْش ألّن ال ِة)ِ  أي ُلْضِح وا
وتكبير الضحية وقته، وأحكام وقته، أحكام لتعليم الضحى في الخطبة

ّلم (وثّم)ِ أي التشريق أع ُي ْطر خطبة في و ِف أم ال ِة)ِ لنأها (أحكا أر ْط ِف ذلك أحكام ال
الوقت. 
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ُع)ِ عطف (ل أما أت أدب ل أي المساك، على اْج ْن أم الناس اجتماع ُي ْو أي أة)ِ في ( أف أر أع
أفاٍت غير أر ًا أع ّبه أش أت أن)ِ بعرفات، ( ِقِفي أوا أف الوقوف لن بال ِر مختصة عبادة ُع

رواية غير في ومحمد يوسإف، أبي بدونأها. وعن عبادة يكون فل بعرفات،
أره، ل «الصول»: أنأه ْك أما ُي أي ِل ِو أرة ذلك فعل أنأه عباس ابن عن ُر أبْص أب بال ُأِجي . و

ًء كان لعله عباس ابن فعله ما بأن ًء. أو اسإتسقا أعا ُد
أيِجُب ُله:)ِ مرة، (و ْو ّلُه مستحبة والزيادة أق أبُر، (ال ْك ّلُه أ أبُر، ال ْك أه ل أ ّ ِإل ّلُه، إل ّلُه ال وال

أبُر، ْك ّلُه أ أبُر، ال ْك ِه أأ ّل ِل ُد)ِ كذا و أحْم ِنّي النووي: رواها جابر. قال رواية في ال ْط ُق أر ّدا ال
ًا: «أنأه جابر عن رواية ضعيفة. وفي بأسإانأيد ّله موقوف أر: ال ّب ًا». وعن أكبر أك ثلث

ِوي. وأّما ضعفه عباس: مثله. ضعيف، ابن أو ّن هذا «الهداية»: إّن صاحب قول ال
أح معروف، فغير والسلم، الصلة عليه الخليل عن المأثور هو أصّر بالوجوب، و

تعالى: قوله لظاهر العلم، وأكثر السإلم، وصدر السإلم، فخر اختيار وهو
ُكُروا ْذ أه {وا ّل ٍم في ال ّيا أداٍت}، أ ُدو ْع العيد، كصلة فصار الشعائر، من ولنأه أم
أتاِشي سإنة. واختاره به. وقيل: التكبير الصوت رفع فمستحب ّتُمْر لمواظبة ال

وسإلم عليه الله صلى النبّي
ِر (ِمْن ِم أفْج ْو أما أي ِل أة)ِ  أف أر أحّماد، عن حنيفة، أبي عن «الثار»، في محمد روى أع
ّبُر كان علّي: «أنأه عن إبراهيم، عن أك صلة إلى عرفة يوم الفجر صلة بعد ُي

أبة أبي ابن العصر». ورواه بعد ويكبر التشريق، أيام آخر من العصر ْي في أش
أي علّي عن أشِقيق «مصنفه» عن ًا: من يوسإف أبي عنه. وعن الله أرِض آِخر

أفة. وهو ُظهر أر ثابت. بن وزيد عمر، وابن عباس، ابن قول أع

أب أعِقي أي)ِ أو التشريق أيام أفْرٍض)ِ من ُكّل ( ّد ُأ أي ( ِة تلك في فيها ُقِض أن الس
ٍة أع أما أج ِب ٍة)ِ ويعتبر ( ّب أح أت أب التكبير كون في ُمْس وبين بينه يتخلل ل أْن الفرض، أعِقي
أة يقطع ما الفرض أم والتكلم. المسجد، من كالخروج الصلة، ُحْر

ّيد أق ًا و وركعتي والعيد، كالوتر، الواجب وعن النفل، عن «بالفرض» احتراز
ْدنأا ّي أق ّدي التشريق» وكونأه «أيام من بكونأه الفرض الطواف. و فيها ُقِضي أو ُأ

ِريِق أيام غير من صلة فاتته أمْن لّن السنة، تلك في ّتْش ل أيامها، في فقضاها ال
ْفِق على القضاء لن يكبر، فقضاها التشريق، أيام من صلة فاتته الداء. ومن أو

ّبُر، ل السنة، تلك غير في أيامه في أو أيامه، غير في أك عن فات واجب لنأه ُي
أضى فل وقته، ْق ّيد على يجب فل العيد. وقال: بجماعة، كصلة ُي أق المنفرد. و

ّلين إذا النساء لن «مستحبة»، بكونأها الجماعة يجب ل بإمامهن، بجماعة ص
عليهن. التكبير
ألى أع ِم)ِ أي ( ِر)ِ ول المقيم على يجب الُمِقي ِبالِمْص على ول المسافر، على يجب (

ٍة)ِ ويجب المقيم أي ِد أت ْق أرُجٍل، مقتدية امرأة على بالقرية. (وُم ألى (ب أع ٍر و ِف أسا ُم
ٍد أت ْق ًا أم ٍم)ِ تبع ِوي وهو حنيفة، أبي عند كله لمامهما. وهذا ِبُمِقي ابن عن أمْر

أي عمر وابن مسعود، ّلي من كل على التكبير عنهم. وقال: يجب الله أرِض أص ُي
الصل، خلف بالتكبير الجهر أّن حنيفة للمكتوبة. لبي تبع التكبير لن المكتوبة،

فتراعى. فيه، المور هذه اجتمعت فيه الوارد والنص
ِر (إلى ِد)ِ غاية أعْص ِعي أة، فجر لقوله: من ال أف أر أما حنيفة، أبي عند وهذا أع روى ِل
أبة أبي ابن ْي يكبر مسعود بن الله عبد قال: «كان السإود «مصنفه» عن في أش
ّلُه النحر، يوم من العصر صلة إلى عرفة يوم فجر صلة من أكبر، فيقول: ال
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ّله ّ إله ل أكبر، ال ّله الله، إل ّله أكبر، وال ّله أكبر، ال الحمد». ول
أ: إلى ِر (وقال ِر أعْص ِم آِخ ّيا ِريِق)ِ وهو أأ ّتْش أحه ـ الشافعي قول ال من جماعة أرّج

حنبل.  بن أحمد وقول ـ أصحابه

أمُل)ِ أي (وبه ْع أوى، وعليه ُي ْت أف ِوي لنأه ال ولنأه مسعود، وابن وعلّي، عمر، عن أمْر
ٌذ ـ: أّن مالك قول وهو ـ الشافعي العبادات. وعن في أحوط وهو بالكثر، أْخ

التشريق. أيام آخر صبح إلى النحر يوم ظهر من التكبير ابتداء
ُعُه (ول أد أتّم أي ْؤ ْو الُم أل أكُه و أر أماُمُه)ِ لن أت ّدى التكبير إ أؤ فل الصلة، نأفس في ل ُي

ًا، فيه المام يكون ًا، بل حتم المام ترك لو ما بخلف التلوة، كسجدة مستحب
ْأُموم يتبعه فإنأه السهو، سإجود أم ّدى لنأه تركه، في ال أؤ أمة في ُي الصلة. لكن ُحْر
من كالخروج التكبير، يقطع بشيء يأتي أن إلى المام ينتظر أن للمأموم ينبغي

أدث المسجد أح أنافي، والكلم العمد، وال أعلم. والله الُم

ِز في باب ِئ أنا أج ال
أنازة غير: جمع ل الجيم بفتح وهو أفصح. وقيل: والكسر وفتحها، الجيم بكسر ِج

أمُل الذي لسريره والكسر للميت، الفتح عليه. وقيل: بالعكس. ُيْح
ِر)ِ بفتح (سُإّن أض أت ذلك ملئكته. وعلمة أو الموت حضره من الضاد: وهو للُمْح

ْيه. (أْن وانأخساف ظفره، واسإوداد أنأفه، وانأعواج قدميه، اسإترخاء أغ ْد أه)ِ ُص أوّج ُي
أما (إلى وجهه يجعل أي ِل ِة)ِ  أل ْب ِق قتادة: أبي «المستدرك» عن في الحاكم روى ال

أم ألّما وسإلم عليه الله صلى النبّي «أن ِد أراء عن سإأل المدينة أق أب ْعُرور بن ال أم
ّفي ُو ُت أصى فقالوا:  ْو أصى لك، بثلثه وأ ْو أه أن وأ أوّج أر. فقال ألّما الِقبلة إلى ُي ُتِض اْح

أرة، أصاب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْط ِف أددُت وقد ال أثُه أر ُل ولده». على ُث
ألى أع ِه)ِ لنأه ( ِن ْبر في عليه يوضع أيِمي أق الوقت. هذا في فكذلك ال

أر)ِ عند ِتي ُء)ِ لنأه المشايخ بعض (واْخ أقا ْل ِت ّد في أسإهل (السْإ ْيِن، ش أي ّلْح وتغميض ال
ّوس من وأمنع العينين، أفع خروج أعضائه. قيل: وفي تق ُيْر قليلً، رأسإه الروح. و

السماء.  دون القبلة إلى وجهه ليصير

ّقُن أل ُي أما (و ِل أة)ِ  أد أها ّ الجماعة روى الّش ِري، إل أخا ُب قال: قال سإعيد أبي عن ال
ُنوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّق أل أب من الله». أي إل إله أمواتكم: ل « أقُر

ًا: «فإنأه عمر ابن عن شاهين، ابن الموت. وزاد من يقولها مسلم ليس مرفوع
ّ الموت عند ْته إل أج ْنأ أقال التلقين: أْن النار». وكيفية من أ ول يسمع، وهو عنده ُي

أمُر ْؤ ألّح ول بها، ُي بعدها يتكلم ولم بها، أتى لديه. فإذا صعب الحال لن عليه، ُي
أسُك أتم يكون أْن المقصود لن عنه، ُيْم والسلم: الصلة عليه بها. لقوله كلمه أخ

أر كان «من ّقُن داود. ول أبو الجنة». رواه دخل الله، إل إله كلمه: ل آخ أل بعد ي
ّقُن. وقيل: (ل على الموت أل ُي أمُر القبر. وقيل:  ْؤ أهى به.)ِ ول ُي ْن عنه. ُي

أت (فإذا ّد أما أش ُه)ِ بفتح ُت أيا ِبت ألْحي: وهو تثنية اللم، ألْح ْن النأسان من اللحية أم
أمُض ْغ ُت ُه)ِ إزالًة وغيره. (و أنا ْي ًا منظره، لشناعة أع من شيء دخول من وأمن

موتاكم حضرتم «إذا وسإلم عليه الله صلى ولقوله فمه، من جوفه في الهواّم
ْغِمُضوا ًا، الروح. وقولوا يتبع البصر فإّن البصر، فأ أؤّمُن الملئكة فإن خير على ُت

أما وقال: صحيح والحاكم ماجه، ابن البيت». رواه أهل قال ما ِل أوى السإناد. و أر
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ألمة أم حديث من مسلم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: «دخل أسإ
أمة أبي على أل ّق وقد أسإ أصُره، أش أضه، أب أم ْغ أض إذا الروح قال: إن ثم فأ ِب تبعه ُق

أضّج البصر، ُعوا فقال: ل ـ فصاحوا أي ـ أهله من نأاس أف ْد ّ أنأفسكم على أت إل
ُنون الملئكة فإن بخير، أؤّم سإلمة، لبي اغفر قال: اللهم تقولون. ثم ما على ُي
ّيين، في درجته وارفع ِد ْه أم ْفه ال ُل ِه في واْخ ّق الغابرين في عِقب أش بفتح بصره، ». 
أطه البصر، ورفِع الشين أب أض أص. ويقول بالنصب بعضهم و أخ أش ْغِمضه: معناه:  ُم
ّلة وعلى الله، باسإم أتحب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول م ُيْس دفنه. تعجيل و

أجّمُر)ِ بصيغة ُي ًا المجهول (و ًا أو مخفف أبّخر أي مشدد ُتُه)ِ أي ُي أتْخ سإريره. قيل: (
ً عليه ويوضع ًا، إلى طأول أرْخِسي: قال كما والصح القبلة. وقيل: عرض الّس
أصّب تيسر كيفما ْن أي ُنُه)ِ عند التنظيف إلى أقرب وكان الماء، عليه ل أف أك إرادة (و

أرة تدار بأن غسله، أم أما إزالة حوله، الِمْج الكريهة. الرائحة من يكون أْن عسى ِل
ًا)ِ مرة ْتر ِو ًا أو ( ًا أو ثلث ًا، أو خمس ّبان وابن أحمد، ذلك. روى على يزاد ول سإبع ِح

قال: وسإلم عليه الله صلى النبّي جابر: أن عن وصححه، والحاكم صحيحه، في
ُتم «إذا أمْر ًا». وفي فأْجِمُروه الميت، أْج ْتر ًا». رواية: «فأْجِمُروه ِو ثلث

أغّسُل)ِ بالتخفيف ُي ُله (و حتى بالتفاق، الحياء على كفاية فرُض والتشديد. وغس
أد لو أخ كان وإن غسل، الماء في ميت ُوِج أفّس الماء. عليه ُصّب أت

أدٌث سإبب في واختلفوا أح مفاصله. فإن لسإترخاء بالميت، أيُحّل غسله: فقيل: 
ْنُجُس ل الدمي أصْر لم له. وإنأما كرامًة بالموت، أي أت ْق لن الوضوء، أعضاء على ُي

ًا الحياة في عليها القتصار في أدُث يوم، كل يتكرر فيما للحرج نأفي أح بسبب وال
كسائر بالموت النجاسإة العراقيون: سإببه كالجنابة. وقال فكان يتكرر، ل الموت

ًا لن الحيوانأات، ًا حمل لو شخص ًا إنأسانأ ّلى ميت أص حمل صلته. ولو تجز لم و
ًا، ِدث له، كرامًة الحيوانأات، باقي دون بالغسل نأجاسإته جازت. وزوال فصلى ُمْح

ّ الظهر، هو هذا ْنُجس ل المؤمن إّن الله، هريرة: «سإبحان أبي حديث أّن إل أي
ًا ًا». فإن ول حي للحدث. أنأه ترجيح وجب الرواية، صّحت ميت

ُتستر ُته و أر ْو كما ركبته، إلى سإرته تحت ما وهو كالحّي، حرام إليها النظر لن أع
ًا. قلت: وهو الصحيح «الهداية»: هو الحّي. وقيل: الغليظة. وفي في تيسير

واختاره «النهاية»، في وصححها «النوادر»، رواية الرواية. والول ظاهر
أكْرِخّي ِذ إلى تنظر لعلّي: «ل وسإلم عليه الله صلى لقوله ال ميت». ول حّي أفخ

وبالعكس.  النساء، غسل للرجل أيِحّل ل ولذا

ُد)ِ عن أجّر ُي التجريد هذا كان حياته. وقد بحال للعتبار مالك، قول وهو ثيابه (و
ًا أي ما بدليل الصحابة بين فيما مشهور ِو ُده أنأهم ُر ُنأجّر ُد كما قالوا: أ أجّر أم موتانأا ُنأ

ُله أغّس ًا فسمعوا ثيابه؟ في ُنأ عليه الله صلى الله رسإول تجّردوا يقول: ل هاتف
مما يتنجس قد فيه». ولنأه مات الذي قميصه في رواية: «اغسلوه وفي وسإلم
ُع به، الميت وينجس منه، يخرج أيِشي الله صلى النبّي بخلف عليه، الماء بصب و
ّ منه يخرج لم لنأه وسإلم عليه أت قال طأيب. فقد إل ْب ِطأ ًا علّي: « ّي ًا». ح وميت

ُأ أوّض ُي ً و ًا أول ّ الحياة، بحال اعتبار ّدُم ل أنأه إل ُأ بل يديه، أغْسُل ُيق أد ْب بوجهه، ُي
ُنِب، بخلف ّهر لنأه الُج أغّسُل بهما. والميت يتط أسُح غيره. ول بيد ُي في رأسُإه ُيْم
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أح والمختار: أن رواية، أس أنّجى ُيْم ُي ُلّف ما بعد ومحمد، حنيفة أبي عند و يده على أي
أقًة أنّجى، يوسإف: ل أبي كالنظر. وعند المس لحرمة ِخْر أة لن ُي أك زالت، قد الُمْس

أي فلو أفى نأجاسإة فتخرج السإترخاء، يزداد ربما ُنأّج أت ْك ُي الماء بوصول أخرى. ف
إليه.

أزال نأجاسإة، عن يخلو ل الميت اسإتنجاء موضع ولهما: أن ُت الحياة، في كما أف
بدنأه. من آخر موضع في كانأت لو وكما
أ ِبل ٍة ( أض أم أشاٍق)ِ وهو أمْض ْن ِت ًا وأحمد، مالك قول واسْإ ًا للشافعي خلف على قياسإ

ًا، منهما وإخراجه وفمه أنأفه في الماء إدخال في الحّي. ولنا: أن أكان. حرج أر ْت ُي ف
أد ولو ِل ًا، ُو ِوي ميت أغّسُل، ل ومحمد: أنأه حنيفة أبي عن ُر لجل الغسل لن ُي

ّلى ل وهو الصلة، أص أغّسُل، أبي عليه. وعن ُي ُي ٍه، من الجزء يشبه لنأه يوسإف:  أوْج
أغّسُل وجه، من والنفس ُي ًا أف ّلى ول بالنفس، اعتبار أص ًا عليه ُي بالجزء. وفي اعتبار

ْقُط ّلى ل أعضاؤه تتّم لم الذي «الخلصة»: الّس أغّسُل ولكن عليه، يص أفُن ُي ْد ُي و
ٍة، في أق أأنأه ِخْر يوسإف.  أبي رواية اختار وك

ِم (ول ْل ٍر)ِ أي أق ُف ُفُر كان يوسإف: إذا حنيفة)ِ وأبي (أبي قطعه. وعن وبل ُظ ّظ ال
ًا، أقّص ل بأخذه. وكذا بأس فل منكسر أتُف ول شاربه ُي ْن ُطه ُي ْب ذلك. ونأحو إ

ِريِح (ول ٍر)ِ أي أتْس ْع أما ولحيته رأسإه من أش أوى ِل «آثاره»، في الحسن بن محمد أر
عن كلهما الثوري سإفيان عن «مصنفه»، في الّرّزاق وعبد حنيفة، أبي عن

ُدون امرأة رأت عائشة إبراهيم: «أّن عن أحّماد، ْك : فقالت بمشط شعرها أي
ْنُصون علم أن ميتكم؟» أي ُت ّدو أنأة على وتنصون نأاصيته. وتكدون أتُم ـ تبكون ِز

أرت تسريح إلى يحتاج ل الميت أّن عائشة فأرادت ّب أع بالناصية بالخذ الرأس. و
ًا. تنفير

أقّص ومذهب ِه الشافعّي:  ُفر واسإع. بمشط وشعره لحيته وتسريح وشاربه، ُظ
ًا بارد وبماء قميص في غسله وكذا ًا بالحي، له اعتبار صلى النبّي بغسل واعتبار
ّية أم ولقول قميصه، في وسإلم عليه الله ِط الله صلى النبّي بنت غسل في أع

أفْرنأا وسإلم عليه أض أن خلفها». ولن فألقيناها قرون ثلثة شعرها «ف أسّخ الُم
الخارج. فيكثر الباطأن في ما انأحلل يوجب

ِر التنظيف في مبالغًة الحار الماء في ولنا: أّن ْد سإخونأته والُحرِض. وكون كالّس
الباطأن في ما باسإتفراغَ إذ به، يتم المقصود لن مانأع، ل داع النأحلل توجب
أفن تلويث من والمان النظافة، تمام يحصل أك ِلين. وقد تحريك عند ال أحاِم ال
يلزم خصائصه. ول من كان قميصه في وسإلم عليه الله صلى غسله أّن سإبق

أعلم. تعالى والله تقدم الباقي يخفى. وجواب ل كما تسريحه الشعر تضفير من
ّد يبلغا لم إذا والصبية الصبّي «المحيط»: أن وفي الغسل في فهما الشهوة أح

أوّضآن ل يعقلن ل كانأا وإن كالبالغ، الغسل.  عند ُي

ْغِسل ول أمُة أت أل ّيدها ا ْلكه لزوال سإ ُة ول الورثة، إلى عنها ِم أر ّب أد لعتقها مولها الُم
ّدتها لن منه، تعتد كانأت وإن مولها، الولد أّم ول بموته، ّقه. قضاء تجب لم ع لح
أفر: تغسله. وتغسل وعند ًا، زوجها المرأة ُز أمة كانأت وإن اتفاق ِر صائمة. أو ُمْح

ًا عندنأا امرأته الرجل يغسل ول للثلثة. خلف
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أصّب ثم ِلي ماء عليه ُي ْغ ٍر أم ْد أد، ِإن ُحْرٍض أأو بِس ّ ُوِج المسخن الخالص فالماء وإل
ْطِمّي ولحيته رأسإه أولى. ويغسل أخ لم الوسإخ. فإْن اسإتخراج في أبلغ لنأه بال

أجد أله. لعمله ونأحوه فبالصابون ُيو أم أع
ُعه ُيْضِج يلي ما إلى الماء يصل حتى اليمن جانأبه فيغسل يساره على ذلك بعد و

ألة. ثم وهذه ـ اليسر الجانأب وهو ـ منه التخت ُعه ِغْس ويغسله يمينه على ُيْضِج
الجانأب وهو ـ التخت يلي ما إلى وصل قد الماء أن ويرى ُينقيه، حتى كذلك

ِلُسه ثانأية. ثم وهذه ـ اليمن ًا ُيْج أند ويمسح ركبته إلى ظهره ويسند إليه، مس
شيء، منه خرج أكفانأه. فإن تتلوث فل يسيل، شيء بقي لو حتى برفق بطنه
أف إنأما غسله. لنأه إعادة يجب ول موضعه، غسل كفى ِر مرة بالنص وجوبه ُع

قبل يكون أن من أعّم ـ الموت وهو ـ الحدث النجاسإة. إذ سإبب قيام مع واحدة،
أعاد، فل بعده، أو شيء خروج ثم قبله، كان الذي هو إعادته بعد الحاصل لن ُي

ينّشفه الثلث. ثم تّمت وقد كافور، فيه بماء ويغسله اليسر، جنبه على ُيْضِجعُه
ّ الحياة حالة في كما ِخْرقة أو بثوب ثيابه. تبتل لئل

أعُل ُيْج ُنوُط)ِ بفتح (و أح خاصة. للميت مجتمع طأيب من أخلط المهملة، الحاء ال
ُنوط في الطيب بسائر بأس «المحيط»: ل وفي أح أران غير ال أف ْع أوْرس الّز وال

الرجال.  دون للنساء للزينة. وقيل: يجوز لنأهما

ألى أع ِه ( ْأسِإ ِه أر ِت أي ِلْح ُفوُر و أكا ألى وال ِه)ِ وهي أع ِد أساِج بدن من السجود مواضع م
أجد، جمع النأسان، أرْخِسي: يعني المام غير. قال ل الجيم بفتح مس بها الّس

ّنٌة الطيب لن وقدميه، وركبتيه، ويديه، وأنأفه، جبهته، وكرامة. والرأس سُإ
لقوله وذلك العضاء، بهذه يسجد كان لنأه بالكرامة، أحق السجود ومواضع

ً والسلم الصلة عليه النبّي آدم «كان وسإلم عليه الله صلى ً أشعر رجل أوال ُطأ
أضره فلّما أسإُحوق، نأخلة كأنأه ُنوٍط الملئكة نأزلت الموت، أح أح أفٍن ب أك الجنة. من و
ْدر بالماء غسلوه ـ والسلم الصلة عليه ـ مات فلّما ًا، والّس في وجعلوه ثلث

ًا، الثالثة ُفور ُنوه أكا ّف ٍر في وك ًا، له وحفروا الثياب، من وت ّلوا لحد عليه، وص
بعده». من آدم ولد سإنة وقالوا: هذه

فافعلوا». رواه فكذلكم بعده، من سإنتكم هذه آدم بني قالوا: «يا رواية وفي
ّية: «دخل أم الخر. ولقول وصحح أحدهما، عن سإكت طأريقين من الحاكم ِط أع

أنها ابنته نأغسل ونأحن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا ْل ْغِس ًا، فقال: ا ثلث
ًا، أو ٍر، بماء ـ ذلك رأيتن إن ـ ذلك من أكثر أو خمس ْد أن وسِإ ْل أع الخرة في واْج

ًا ًا أو كافور ُتّن فإذا كافور، من شيئ ْغ أر ِني. فلّما أف ّنأ ِذ أنا فآ ْغ أر ّنأاه. فألقى أف أذ إلينا آ
أوه ْق أنأها ـ إزاره أي ـ ِح ِعْر ّياه». أي فقال: أْش ًا اجعلنه إ رواية: لها. وفي شعار

أنها ْل ْغِس ًا «ا ْتر ًا، ِو ًا، أو ثلث ًا أو خمس ْأن ، سإبع أد ْب ِنها وا أياِم أم الوضوء ومواضع ِب
عليه.  منها...» الحديث. متفق

أرك» بإسإناد في الحاكم وروى ْد أت عند قال: «كان وائل أبي عن حسن، «الُمْس
أي علّي أط أْن فأوصى ِمْسٌك عنه الله أرِض ّن أح ُنوط فضل به. وقال: هو ُي رسإول أح
أبة أبي ابن وسإلم. وروى عليه الله صلى الله ْي ًا أش عبد وروى وائل، أبي عن أيض

ْلمان: «أنأه «مصنفه» عن في الّرّزاق ًا، امرأته اسإتودع أسإ ِمّت فقال: إذا ِمْسك
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ُبونأي ّي أط أرنأي فإنأه به، أف والشراب، الطعام من ينالون ل الله، خلق من خلق أيْحُض
ّطيب في مسلم الريح». وروى يجدون وإنأما ِري (أبي عن ال ْد سإعيد)ِ الُخ

ًا: «إن أما طأيبكم أطأيب مرفوع ِل أبة»، أبي ابن مصنف في المسك». و ْي عن أش
ُفور قال: «يوضع أنأه مسعود ابن أكا الميت». سإجود مواضع على ال

أي علّي بن الحسن عن الّرّزاق، عبد وروى أعث أغّسل ألّما عنه: «أنأه الله أرِض ألْش ا
قال: ثم ورجليه ورأسإه يديه وفي وجهه، على فجعله بكافور دعا قيس، بن

ِرُجوه ْد الظاهرة. وعن الروايات في القطن اسإتعمال الغسل في ». وليس أ
ْيه في المحلول القطن يجعل حنيفة: أنأه أبي أر ْنِخ بعضهم: في وفمه. وقال أم

أماِخه ًا. وقال ِص ُبره بعضهم: في أيض ًا، ُد أبحه أيض ْق أت في كما العلماء عامة واسْإ
ّية». ِر ِهي ّظ «ال

أره ْك ُي ًا الغاسإل يكون أن و ُنب ًا، أو ُج أحّب حائض أت ُيْس عليه لقوله الميت، غسل و
ًا غسل والسلم: «من الصلة أر (فكتم)ِ عليه، ميت ِف ومن كبيرة، أربعون له ُغ
أنه، ّف ُدس من الله كساه أك ْن أرِق، الّس ْب أت ًا له حفر ومن والسْإ ّنُه، حتى قبر ِك فكأنأما أي

ًا أسإكنه أكن أث». حتى أمْس أع ْب ُي
شرط «المستدرك» وقال: على في والحاكم «المعرفة»، في البيهقي رواه

غسل من فإنأه الموتى، علّي: اغسل والسلم: «يا الصلة عليه مسلم. ولقوله
ًا، أر ميت ِف أمْت لو مغفرة، سإبعون له ُغ الخلئق جميع على منها مغفرة ُقِس

ًا؟ يغسل من يقول لوسإعتهم. قلت: ما يفُرغَ حتى رحمن يا قال: غفرانأك ميت
الجنائز. كتاب في شاهين بن حفص أبو الغسل». رواه من

ّنُة أفِن (وسُإ أك أزاٌر)ِ وهو للرجل ألُه)ِ أي ال أقْرن من (إ أقِميٌص)ِ وهو إلى ال القدم. (و
ُنِق أصل من ُع ِريص، بل القدم إلى ال أفٌة)ِ وهو ول جيب، ول ِدْخ أفا ِل ًا ُكّمين. (و أيض
أقْرن من أما إلى ال ِل أوى القدم.  أن حديث من داود أبو أر ّف ُك الله رسإول عائشة: «

ّلة فيه، مات الذي أثواب: قميصه ثلثة في وسإلم عليه الله صلى نأجرانأية». وُح
ْيد أبو قال أب ّلة تكون ول ورداء، الحلة: إزار ُع في محمد وروى ثوبين، من إل الُح

الصلة عليه أنأه ـ الله رحمهم ـ إبراهيم عن أحّماد، عن حنيفة، أبي «الثار» عن
ّفن والسلم ُك ّلة في « أن بن جابر وقميص». وقال يمانأية، ُح ّف ُك أرة: « رسإول أسإُم

أفافة». رواه وإزار، أثواب: قميص، ثلثة في وسإلم عليه الله صلى الله ِل ابن و
ّي ِد ّ في أع ّنسائي أّن «الكامل». إل أن ال ّي الكوفي، الله عبد بن نأاصح رواية أل

أتُب ممن وقال: إنأه ْك أن حديثه. وقال ُي ّف ُك ِعّي: « أخ ّن وسإلم عليه الله صلى النبّي ال
ّلة في وهو ُمْرسإلً، «مصنفه» عنه (في الّرّزاق عبد وقميص». رواه يمانأية، ُح

ّي الحسن عن حجة. ونأحوه ِر أبْص أسإلً. ورواه ال ابن الّرّزاق)ِ. وقال عبد ُمْر
أن ّف ُك الذي أثواب: قميصه ثلثة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: «

ّلة فيه، مات ّ أبو نأجرانأية». رواه وُح زياد، أبي بن سإنده: يزيد في أن داود. إل
ضعيف. وهو

أن)ِ عند ُتْحِس أمُة)ِ وهو المتأخرين (واسْإ أما ِع عائشة: لقول مخالف بظاهره (ال
أن ّف ُك ّية بيض أثواب ثلثة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول « ِل من أسإُحو

أمامة». متفق ول قميص، فيهن ليس ُكْرسُإف السين بفتح عليه. وسإحول ِع
ًا، منها واحد كون في الطرق تظافرت باليمن. وقد وبضمها: قرية والحال قميص

أن وقد ل؟ النساء. كيف من الرجال على أكشف الّصفة في ِف فيترجح ليلً، ُد
أل الذي القميص على النفي يحمل أن يبعد النفي. ول على الثبات فيه، ُغِس

فيه.  مات الذي على والثبات
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أما أفضل القطن من البياض ثم أبُسوا الصلة عليه ولقوله قدمنا، ِل ْل والسلم: «ا
ُنوا ثيابكم، خير من فإنأه البياض، من ّف أك بأس داود. ول أبو موتاكم». رواه فيها و

ُبُرود ّتان بال أك أفر الحرير للرجال. وجاز وال ْع أز أفر والُم أعْص ًا للنساء، والُم اعتبار
الحياة. في باللباس للكفن

ّدين على مقدم الميت مال من والكفن له يكن لم والرث. فإن والوصية ال
محمد: ل المال. وقال بيت فعلى وإل عليه، نأفقته تجب من على فكفنه مال،
ألة. وقال لنأقطاع فقيرة، كانأت ولو الزوجة كفن الزوج على يجب ُوْص أبو ال

الفتوى، مالً. قيل: وعليه تركت وإن تجهيزها، الزوج على يوسإف: يجب
فقيرة. كانأت إن عليه يجب أنأه والظهر

ُد)ِ على أزا ُي أفافة والزار القميص (و ِل أها)ِ أي وال أل ّنة كفن في للمرأة ( أماٌر)ِ الّس (ِخ
أقٌة رأسإها فوق أبُط (وِخْر أق بها ُتْر ْو أها)ِ وعرضها أف ْي أي ْد الّسّرة. إلى الثدي بين ما أث

ِنأٍف بنت ليلى قول خمسة كفنها كون في الركبة. والصل وقيل: إلى قالت: أقا
ُثوم أم غسل فيمن «كنت ْل فكان ـ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بنت ـ ُك

ّدْرع، ثم الِحقا، أعطانأا ما أول أمار، ثم ال أجْت ثم الملحفة، ثم الِخ ِر ْد ُد ُأ في بع
معه الباب عند جالس وسإلم عليه الله صلى الله الخر. (قالت: ورسإول الثوب
ًا يناولناها كفنها، ًا)ِ » رواه ثوب داود.  أبو ثوب

ّطأأ» من في مالك وروى أو ّية أم حديث «الُم ِط ألنأصارية أع علينا قالت: «دخل ا
ـ والسلم الصلة عليه ـ ابنته توفيت حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

أنها ْل ْغِس ًا، فقال: ا ًا، أو ثلث ْدر، بماء ـ ذلك رأيتن إن ـ ذلك من أكثر أو خمس وسِإ
أن ْل أع ًا، الخرة في واْج ًا أو كافور ُتّن فإذا كافور، من شيئ ْغ أر ِني، أف ّنأ ِذ أنا، أفلّما أفآ ْغ أر أف

ّنأاه، أذ أطانأا آ ْع أوه، فأ ْق أنأها ِح ِعْر بحقوه: إزاره، مالك: يعني إياه». قال فقال: أْش
البنت جسدها. وهذه شعر يلي مما إياه: اجعلنه أشعرنأها انأتهى. ومعنى
أكبر الصحيح. وهي على ـ الربيع بن العاص أبي زوجة ـ زينب المتوفاة: هي

والنبّي وفاتها وكانأت عثمان، زوجة كانأت كلثوم وأم وسإلم عليه الله صلى بناته
ببدر. غائب وسإلم عليه الله صلى

أل أن تكفينها طأريق ثم أع ثم القميص، فوق صدرها على ضفيرتين شعرها ُيْج
أل أع أمار ُيْج أفافة، تحت الِخ ّل فوقها. الخرقة تجعل ثم ال

ُتُه)ِ أي أي أفا ِك ألُه)ِ أي الكفن كفاية (و أفٌة)ِ لّن (إزاٌر للرجل ( أفا ِل أبُسه ما أدنأى و ْل أي
أما غير من الصلة به ويؤدي حياته، حال النأسان ِل عبد روى كراهة: ثوبان. و
أمر، عن «مصنفه»، في الّرّزاق ْع ِري، عن أم ْه أوة، عن الّز قالت: عائشة عن ُعْر
ِه ـ بكر أبو «قال ْي أب ْو أث أذين ِل ّل ُنونأي ـ: اغسلوهما فيهما ُيمّرض كان ال ّف أك فيهما. و

ًا؟ لك نأشتري عائشة: أل فقالت الجديد إلى أحوج الحّي إن أل فقال: ل، جديد
الصديق بكر أبي عن «الثار»: بلغنا في الحسن بن محمد الميت». وقال من
ُنونأي هذين، ثوبّي قال: «اغسلوا أنأه ّف أك البخاري»: «صحيح في فيهما». لكن و
ِبي لي قال: «اغسلوا بكر أبا أن ْو فيها».  فكفنونأي ثوبين عليه وزيدوا هذا، أث
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ُد أزا ُي أها)ِ أي (و أفافة الزار على الكفاية كفن في للمرأة ل ّل أماُر)ِ لن وال هذا (الِخ
أبسه ما أقل المقدار ْل كراهة. وأما غير من فيه صلتها وتصح حياتها حال المرأة أت
ُد، الكفن: فما ضرورة أج أما ُيو ّ الجماعة روى ِل ّباب عن ماجه ابن إل أرّت بن أخ ل

أ ا
أجرنأا فوقع تعالى، الله وجه نأريد وسإلم عليه الله صلى النبّي مع قال: «هاجرنأا

ّنا الله، على ًا، أجره من يأخذ ولم مضى من فم ْير بن مصعب منهم شيئ أم قتل ُع
أرة وترك أحد، يوم أنا إذا ». فكنا أنأِم ْي ّط ّطينا وإذا رجله، بدت رأسإه، بها أغ بها غ

رأسإه، نأغطي أّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأسإه. فأمرنأا بدا رجليه،
ًا رجليه على نأجعل وأن ِر من شيئ ْذِخ ًا ». وفيه ال العورة سإتر أن على دليل أيض

أصة»: إْن مذهبنا. وفي هو كما الكفن في يكفي ل وحدها المال في كان «الُخل
ٌة ْثر ّلة، الورثة وفي أك ّنة فكفن ِق الكفاية فكفن العكس، على كان وإن أولى، الّس

أي الصديق بكر أبي المأخذ: صنيع أولى. قلت: لعل ولّي والله عنه، الله أرِض
التوفيق.

ُد)ِ الكفن أق ْع ُي أف (إْن (و ُه)ِ صيانأة ِخي أشاُر ِت ْنأ أجّمُر انأكشافه عن للميت ا ُي الكفن، و
ًا ْدرج أن قبل وتر ْتر الله والسلم: «إن الصلة عليه (لقوله فيه ُي الوتر». يحب ِو
أما أبو رواه ِل الميت أجمرتم «إذا وسإلم عليه الله قوله)ِ صلى من روينا داود. و

ًا». وفي فأْجِمُروه أأْجِمُروا ثلث ًا». ولقول الميت كفن البيهقي: « عند أسإماء ثلث
ّفنونأي، فاغسلونأي، مّت، أنأا موتها: «إذا أأْجِمُروا وك ّنطونأي، ثيابي، و ول وح

ُعونأي أب ْت ّطأأ». وأما في مالك بنار». رواه أت أو «الهداية»: لنأه صاحب قول «الُم
أمار أمر وسإلم عليه الله صلى معروف. فغير بنته، أكفان بإْج

ُة ّيِت)ِ على (الّصل أم ال
ُته)ِ أي أ أصل أفْرُض عليه الناس صلة (و ًا ( ٍة)ِ إجماع أي أفا تعالى: قوله لظاهر ِك

أصّل ِهْم}  {و ْي أل أع

ّلوا وسإلم عليه الله صلى قوله مع وفاء ل دين عليه صاحبكم» لكونأه على «ص
أما عين فرض كانأت له. ولو إسإلم بشرط لكن والسلم، الصلة عليه تركها أل
أ لقوله كافر على يجوز فل الميت، أصّل تعالى: {ول ٍد على ُت ُهْم أح ْن ًا مات ِم أبد

ُقْم ول ألى أت ِه أع ِر ْب ُهْم أق ّنأ أفُروا ِإ ِه أك ّل ِه} وبشرط بال أرسُإول يجوز فل طأهارته، و
أن إذا تيمم. إل أو غسل، بل (الصلة)ِ عليه ِف إخراجه يمكن ولم أحدهما، بدون ُد

ّ ْبشِْ، إل ّن ًا يكون أن وبشرط للضرورة، قبره على يصلى فإنأه بال أمام موضوع
ّلي خلف موضوع على ول غائب، على يجوز فل المصلي، أص من كالمام لنأه الُم

وجه.
أر أْن (وهي ّب أك أه)ِ للتحريمة ُي ّل أي)ِ بأن ال ِن ْث ُي ًا الله يحمد (و ظاهر وهو ـ مطلق

(إل الفاتحة يقرأ وبحمدك... إلخ. ول اللهم يقول: سإبحانأك وقيل: بأن ـ الرواية
صلة فيها)ِ لكونأها الفاتحة قراءة الشافعي مالك. وأوجب قال الثناء. وبه بنية
الكتاب». بفاتحة إل صلة والسلم: «ل الصلة عليه قوله وجه. فيتناولها من

ًا وسإلم عليه الله صلى النبي ُيوقت مسعود: «لم ابن ولنا: قول القرآن من شيئ
والقيام. وشرطأها «المحيط»: ركنها: التكبيرات، الجنازة». وفي صلة في

ًا، الخصوص: كونأه على والثناء، مغسولً. وسإننها: التحميد، وكونأه مسلم
والدعاء. والسلم، الصلة عليه المصطفى على والصلة

ُثّم أر ( ّب أك ّلي ُي أص ُي النبّي على و
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وسإلم عليه الله صلى
أما أسائي، داود أبو روى ِل ّن أضالة حديث صحيح. من وقال: حسن والترمذي وال أف
ْيد بن أب ً وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «سإمع ُع يحمد ولم يدعو، رجل

أصّل ولم تعالى، الله صلى الله رسإول فقال وسإلم عليه الله صلى النبي على ُي
أل وسإلم عليه الله فليبدأ ـ دعا أي ـ أحدكم صلى فقال: إذا دعاه، هذا. ثم أعِج

ّلي ثم عليه، والثناء تعالى، ربه بتمجيد أص ثم وسإلم عليه الله صلى النبّي على ُي
ُد يدعو شاء».  بما بع

ُثّم أر ( ّب أك أو)ِ للميت. فقد ُي ُع ْد أي أوى و من ماجه وابن والترمذي، داود، وأبو أحمد، أر
أنازة، على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «صلى هريرة أبي حديث ِج

ّينا، اغفر فقال: اللهم أكرنأا، وكبيرنأا، وصغيرنأا، وميتنا، لح أذ وشاهدنأا، وأنأثانأا، و
أته من اللهم وغائبنا، ِه منا، أحيي ِي أته ومن السإلم، على فأْح ْي ّف أو ّفه منا، أت أو أت على أف

زيادة: رواية صغيرنأا. وفي على وغائبنا شاهدنأا بتقديم رواية اليمان». وفي
ًا، كان إن «اللهم ًا، كان إحسانأه. وإن في فزد محسن سإيئاته، عن فتجاوز مسيئ
ّنا ول أجره، تحرمنا ل اللهم ِت ْف بعده». أت

ّنسائي، والترمذي، مسلم، وروى ْوِف حديث من وال قال: صلى مالك بن أع
أنازة. فحفظُت على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الصلة عليه دعائه من ِج

ِرم عنه، واعف وعافه، وارحمه، له، اغفر والسلم: «اللهم ْك ووسّإع ُنأُزله، وأ
أله، أخ ْد ْله أم ْغِس أرد، والثلج بالماء وا أب ّقه وال ّقى كما الخطايا من ونأ أن البيض الثوب ُي

أنأس، من ّد ًا وأبدله ال ًا دار ً داره، من خير ًا وأهل ًا أهله، من خير ًا وزوج من خير
ُه الجنة، وأدخله زوجه، ْذ ُع أن تمنيت حتى النار، عذاب ومن ، القبر عذاب من و
ًا، لنا اجعله يقول: اللهم والمجنون الصبي الميت». وفي ذلك أكون أرطأ أف

ًا، لنا واجعله ًا لنا واجعله ُذْخر ًا. وأصل شافع ّفع أش أرط: من وُم أف ّدم ال ـ الواردة يتق
ّيارة أي ُطأكم والسلم: «أنأا الصلة عليه قوله ـ. ومنه الّس أر الحوض».  على أف

ُثّم أر ( ّب أك أم)ِ تسليمتين ُي ّل أس ُي وينوي الصلة، تسليمتي في ينوي ما فيهما ينوي و
السلم. سإوى الرابعة التكبيرة بعد ليس الرواية: أنأه المام. وظاهر بدل الميت
أنا يقول أن بعضهم واختار ّب أر أنا { ِت أيا في آ ْنأ ّد أسنًة} الية ال يقول وبعضهم: أن أح
أنا ّب أر ْغَ ل { ِز أنا ُت أب ُلو أد ُق ْع أنا إذ أب أت ْي أد أهْب أه أنا} الية أو تحرمنا ل وبعضهم: «اللهم أل
ّنا ول أجره، ِت ْف الشافعي. مختار وله». وهو لنا واغفر بعده، أت
أهّل تعالى: من الله رحمه حنيفة أبو «المحيط»: قال وفي أت الولدة، بعد اسْإ

أي، أل، سُإّم ُغِس أي و ّل ِرث عليه، وُص أو أوّرُث، و ُي أسّم، يستهل: لم لم فإن و ولم ُي
أغّسْل، ِرْث، ولم ُي أوّرث. لن ولم أي ألة السإتهلل ُي وابن الترمذي، الحياة. وروى أدل

ّلى ل قال: «الطفل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ماجه: «أن أص ول عليه، ُي
ِرث أرث ول أي يستهل». حتى ُيو

ّي ابن وروى ِد الله صلى الله رسإول قال: سإمعت علّي «الكامل» عن في أع
ْقِط: «ل في يقول وسإلم عليه ّلى الّس أص أي اسإتهل فإذا يستهل، حتى عليه ُي ّل ُص

أل، عليه، أق أع أث. وإن و ِر أو أصّل لم يستهل لم و ْعِقل». ولم يورث ولم عليه ُي أي
ًا طأرق، من جابر عن ونأحوه ّنسائي، الترمذي عند مرفوع ماجه، وابن وال
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بعضها. وصحح والحاكم
ًا أبة، أبي ابن عند وموقوف ْي ْعث عن أش ّوار، بن أش ْير، أبي عن أسإ أب جابر عن الّز

ّلي الصبّي اسإتهل قال: «إذا أث، عليه، ُص ِر أو أصّل لم يستهل لم وإذا و ول عليه، ُي
أرث». والسإتهلل: ما أو حركة أو صوت رفع من الحياة على يدل مما منه يوجد ُي

ًا، أكثره خروج عضو. والمعتبر ّي يعتبر. ل دونأه وما ح

ّلى الطفل أن إلى أحمد وذهب أص أحد وهو أشهر، أربعة اسإتكمل إذا عليه ُي
ْقُط الصلة عليه لقوله الشافعي، قولي ّلى والسلم: «الّس أعى عليه، ُيص ْد ُي و

على محمول «السنن». قلنا: هو أصحاب والرحمة». رواه بالمغفرة لوالديه
عنه.  النهي بصريح الروح ذي

ّفه النجس، كالثوب غسله مسلم، قريب وله كافر مات ولو أل أقة، في و وألقاه ِخْر
وجهه الله كّرم علّي لقول ذلك، من شيء في السنة مراعاة غير من حفرة في
له: إّن فقلت وسإلم عليه الله صلى النبّي إلى طأالب: «انأطلقُت أبو مات ألّما

ِر مات. قال: اذهب قد الضاّل الشيخ عمك أثّن ل ثم أباك فوا ِد ًا ُتْح حتى شيئ
أيني، ُته فذهبت تأت ْي داود، أبو لي». رواه ودعا فاغتسلت وجئته. فأمرنأي، فوار

ّنسائي، أبة، أبي وابن أحمد، وكذا وال ْي أبّزار أش مسانأيدهم. في وال
ّي وروى أد ِق أوا بموت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «أخبرت علي عن ال

ّفنه، فاغسله، قال: اذهب ثم فبكى، طأالب، أبي أك أواِره. فقال: ففعلت و ثم و
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فاغتسل. قال: وجعل أتيته. فقال: اذهب

ًا، له يستغفر بهذه والسلم عليه جبرائيل عليه نأزل حتى بيته من يخرج ول أيام
أما أن الية: { ِبي أكا ّن ْل أن ِل ِذي ّل ُنوا وا أم ِفُروا أْن آ ْغ أت أن أيْس ِكي ِر ْو للُمْش أل ُنأوا و ِلي أكا ُأو

أبى}. الية». ُقْر

للميت)ِ  العمال ثواب (هبة

ثواب يجعل أن له النأسان أن والجماعة السنة أهل «الهداية»: مذهب وفي
ًا، لغيره: صلة. أو عمله وأذكار، قرآن، قراءة غيرها. يعني أو صدقة، أو صوم

أضّحى وسإلم عليه الله صلى النبّي الجماعة: «أن روى ما ذلك وأدعية. وأصل
ْيِن: أحدهما أش ْب أك ِنّي: «أن ُأّمته». وروى عن والخر نأفسه، عن ب ْط ُق أر ّدا ً ال رجل

ُبّرهما أبوان لي فقال: كان وسإلم عليه الله صلى النبّي سإأل حياتهما، حال أأ
أبّرهما فكيف ِبّر من والسلم: «إن الصلة عليه فقال موتهما؟ بعد أ ِبّر بعد ال أن ال
ًا صيامك». وروى مع لهما وتصوم صلتك، مع لهما تصلي علّي: أن عن أيض
ُقْل المقابر على أمّر قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبّي أو وقرأ: { ّلُه ُه ال

ٌد} عشر أح أي للموات، أجرها وهب ثم مرات، أأ ِط ْع الموات». بعدد الجر من ُأ
ِوي: أجمع وفي أو ّن أكار» لل ْذ ويصلهم ينفعهم للموات الدعاء أّن على العلماء «ال

ثوابه.
الشافعي مذهب من القرآن: والمشهور قراءة ثواب وصول في واختلفوا

من وجماعة العلماء، من وجماعة حنبل، ابن يصل. وذهب ل وجماعة: أنأه
ُء يقول يصل. فالمختار: أن أنأه الشافعي: إلى أصحاب فراغه: اللهم بعد القارى
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أس «الخلصة»: رجل فلن. وفي إلى قرأته ما ثواب مثل أوصل أل قبر على أأْج
ً أخيه أره يقرأ رجل ْك ُي أره ول حنيفة، أبي عند القرآن:  ْك ومشايخنا محمد، عند ُي

محمد. بقول أخذوا

الجنازة)ِ  تكبيرات عدد في (الخلف

ًا الجنازة في التكبير كان إنأما أنأه اعلم ثم أما أربع «الثار» عن في محمد روى ِل
الجنائز على يصلون كانأوا الناس إبراهيم: «أن عن أحّماد، عن حنيفة، أبي

ًا، ًا خمس ًا،)ِ وأربع ّت أض حتى (وسِإ ِب ّبُروا ثم وسإلم عليه الله صلى النبّي ُق كذلك أك
أي ثم بكر، أبي ولية في ِل أصحاب عمر: إنأكم لهم ذلك. فقال ففعلوا عمر أو

أأْجِمعوا بجهل، عهد حديثو والناس بعدكم الناس يختلف تختلفون متى محمد، ف
أع من عليه ُيْجِمع شيء على أم أأْج أف الله صلى الله رسإول أصحاب رأي بعدكم. 
ٍة آخر إلى ينظروا أن وسإلم عليه أناز ّبر ِج سإواه، ما ويرفضوا به، فيأخذوا عليها أك

أنازة آخر فوجدوا ّبر ِج ًا». عليها أك أربع
أبُر ل وعمر إبراهيم بين الذي والنأقطاع أت ْع طأريق من أحمد رواه عندنأا. وقد ُي

ً آخر ّدثنا موصول ّدثنا قال: ح ِكيع: ح أيان، أو ْف أبي عن شقيق، بن عامر عن سُإ
أنازة، على التكبير في فاسإتشارهم الناس عمر قال: «جمع وائل فقال الِج

ّبر أك ًا وسإلم عليه الله صلى النبّي بعضهم:  ًا)ِ، (وقال سإبع وقال بعضهم: خمس
ًا. فجمع الصلة. كأطأول أربع على عمر بعضهم: أربع

ْيم أبو وروى أع ِنأّي، ُنأ أها أب ألْص كان وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: «أن ابن عن ا
ّبُر أك ِني وعلى تكبيرات، سإبع بدر أهل على ُي آخر كان تكبيرات. ثم خمس هاشم أب

أع صلته ِقّي الدنأيا». وروى من خرج أْن إلى تكبيرات أرب أه ْي أب ِنأّي، ال أرا أب ّط عن وال
أزة قال: «آخر أنأه عباس ابن أنا ّلى ِج وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عليها ص
ّبر ًا». قال عليها أك أي أربع ِو ّ كلها وجوه، من الحديث هذا البيهقي: ُر ضعيفة. إل
ذلك.  صحة على كالدليل الربع، على الصحابة أكثر اجتماع أن

أر فلو ّب ًا، المام أك ًا في متابعته المأموم ترك خمس أفر الخامسة. خلف وهو ـ لُز
أما ـ يوسإف أبي عن رواية قال: كان ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مسلم، روى ِل

ْيد أقم بن أز ًا، جنائزنأا على يكبر أْر أر وإنأه أربع ّب ًا، جنازة على أك فسألناه، خمس
أي يكبرها». وقد وسإلم عليه الله صلى النبّي فقال: كان ِو ًا أن ُر ّي أر عل ّب ًا. أك خمس
أمْروي قررنأاه بما النسخ قلنا: ثبت ًا. وال على بناء يكون أن يحتمل زيد عن آنأف

ًا، بدر أهل على تكبيره من علّي قول ًا، الصحابة وعلى سإت سإائر وعلى خمس
ًا. وروى المسلمين ّطحاوي، أربع أبة، أبي وابن ال ْي في الّرّزاق (هوو)ِ عبد ورواه أش

أفيهما»، ّن ًا «تاريخه»: «أن في والبخاري «مص ّي أنيف، ابن على صلى عل ّبر ُح فك
ًا، عليه ّي». وقد فقال: إنأه إلينا التفت ثم سإت ِر ْد فيكون الصحابة، انأقرضت أب

ًا بعدهم التكبير ًا يكون زاد فمن غير، ل أربع أقّرر، للجماع مخالف يكون فل الُم
ً ًا فصل أهد أت المحققين. بعض ذكره العيد. كذا تكبيرات بخلف فيه، مج

أخ نأظر: لن وفيه ّنْس أم كما ـ فيه مختلف بالجماع ال ِل يخرج فل ـ موضعه في ُع
ً كونأه عن ًا فصل الربع التكبير أن على كان إجماعهم أّن احتمال مع فيه، مجتهد
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أي ما بدليل تجوز، ل الزيادة أن على ل يجزىء، ِو أي وزيد علّي، عن ُر الله أرِض
ًا، الربع وقوع من يلزم عنهما. ول ًا، يكون أن أخير لبيان يكون أن لجواز نأاسإخ

ًا، كان لو إذ يجزىء، ما أدنأى أما نأاسإخ الزيادة. بعده لهم سإاغَ أل
ّبر إذا ثم ًا، المام أك في قبله يسلم ول المام، تسليم المأموم ينتظر خمس

ًا ليصير حنيفة أبي عن الرواية من المختار إذ فيه، المتابعة وجبت فيما له متابع
الخامسة. التكبيرة في المتابعة الخطأ إنأما بخطأ، ليس الصلة حرمة في البقاء

ّلُم وعنه: أنأه أس أبها التحلل لشرعية بالخطأ إمامه اشتغل حين ُي فصل، بل أعِقي
النسخ.  تحقيق على بناء وهذا

أنازة، صلة في المام فوجد رجل جاء ولو ّبر ل الِج أك ومحمد حنيفة أبي عند ُي
لو كما المام، ينتظر ول يوسإف: يكبر، أبو معه. وقال فكبر المام، يكبر حتى
ًا كان ًا الثانأية التكبيرة ينتظر ل فإنأه التكبيرة، تلك في حاضر ِرك لنأه اتفاق ْد كالُم

أم قائمة تكبيرة كل الصلة. ولهما: أن لسائر الصحابة: أربع لقول ركعة، مقا
من ركعة ترك لو صلته. كما فسدت منها، تكبيرة ترك لو الظهر. ولذا كأربع

ًا لكان تكبيره، ينتظر لم فلو الظهر، وذا معه، أدرك ما أداء قبل فاته ما قاضي
أما منسوخ أعاذ. حديث من سإبق ِل ُم
فعندهما: ل السلم، وقبل الرابعة التكبيرة بعد جاء فيمن تظهر الخلف وثمرة
الصلة. فاتته وقد المام، مع يدخل

أنازة صلة في وعنده: يدخل. والمسبوق ًا فاته ما يقضي الِج دعاء، بغير متوالي
أعْت وإذا ِف أنازة ُر أنازة كان إن يقطع قطع. وقيل: ل العناق على الِج إلى الِج

أقرب. الرض
ُع (ول أف أد أيْر أي ّ ال ِر في إل ْكبي ّت ّوِل)ِ وهو ال أل ِري. وعن قول ا ْو ّث روايات: ثلث مالك ال

الشافعي، فقط. قال الول في والرفع الجميع، في والترك الجميع، في الرفع
أرة: «كان أبي عن الترمذي روى الجميع. ولنا: ما في وأحمد: يرفع ْي أر رسإول ُه

ّلى إذا وسإلم عليه الله صلى الله أنازة على ص ْيه رفع الِج ثم تكبيرة، أول في أيد
أده وضع أنى أي ُيْم أرى». واختار على ال ُيْس ْلخ: الرفع مشايخ من كثير ال كل في أب

أما تكبيرة، أوى ِل ِنّي أر ْط ُق أر ّدا الله صلى النبّي عمر: «أن ابن عن «علله»، في ال
ّلى إذا كان وسإلم عليه أزة، على ص أنا انأصرف وإذا تكبيرة، كل في يديه رفع الِج

أم». لكن ّل ِنّي: والصواب قال أسإ ْط ُق أر ّدا عمر. ابن على موقوف أنأه ال

أفع حديث: «ل من تقدم ما المذهب ظاهر قلت: ويقوي ّ اليدي ُتْر سإبع في إل
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عباس: أن ابن الحديث. وقول مواطأن...»،

أنازة على يديه يرفع كان ِنّي، يعود. رواه ل ثم تكبيرة، أول في الِج ْط ُق أر ّدا ال
عنه. وسإكت
ُقوُم أي أماُم (و ِل ِء ا أذا ِر)ِ من ِبِح ْد أبي لقول الرواية، ظاهر في والمرأة الرجل الّص

ّليت أنازة، على أنأس خلف غالب: «ص أيال فقام ِج ما أحمد. وأما صدره». رواه ِح
ّلى والسلم الصلة عليه «الصحيحين»: «أنأه في في ماتت امرأة على ص

أفاسإها، أطها». فهو فقام ِنأ أسإ أنافي ل و باعتبار وسإط الصدر بل الصدر، كونأه ُي
أذاه. ويحتمل بطنه وتحته ورأسإه، يداه فوقه إذ العضاء، أفِخ قلنا، كما وقف أنأه و

ْورة إلى مال أنأه إل أع المحلين. لتقارب ذلك الراوي فظن حقها، في ال
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ِذي حنيفة: أنأه أبي عن وُروي أحا أحاذي رأسإه، ُي ُي الشافعي، قال وسإطها. وبه و
أما قال: ـ غالب أبي ـ نأافع حديث من ماجه، وابن والترمذي، داود، أبو روى ل

ّكة في «كنت أبد، سِإ أنازة فمرت الِمْر أنازة ـ كثير نأاس معها ِج بن الله عبد قالوا: ِج
ْير أم أساء عليه برجل أنأا فتبعتها. فإذا ـ ُع من تقيه خرقة رأسإه وعلى رقيق، ِك

أقان؟ هذا الشمس. فقلت: من ْه ّد مالك. بن ـ. فقالوا: أنأس الرئيس أي ـ ال
أعْت فلما أنازة، ُوِض فقام شيء، وبينه بيني يحول ل خلفه وأنأا عليها، فصلى الِج
ِطل لم تكبيرات أربع وكبر رأسإه، عند أبا فقالوا: يا يقعد ذهب ثم ُيسرع، ولم ، ُي

ُبوها النأصارية، حمزة: المرأة أقّر ْعشٌْ وعليها أف ِتها، عند فقام أخضر، أنأ أز أعِجي
جلس.  ثم الرجل، على صلته نأحو عليها فصلى

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان حمزة: هكذا أبا زياد: يا بن العلء فقال
ّلي أص ًا، يكبر الجنازة، على ُي أزة الرجل، رأس عند ويقوم أربع أعِجي قال: المرأة؟ و

عند المرأة على قيامه في أنأس صنيع عن غالب: فسألت أبو نأعم. قال
ُعوش، يكن لم لنأه كان إنأما أعِجيزتها. فحدثونأي: أنأه ّن أيال يقوم المام فكان ال ِح

القوم». من يسترها عجيزتها
مالك بن أنأس قال: «رأيت غالب أبي عن ماجه وابن الترمذي، لفظ ويؤيده
ّلى أنازة على ص أيال فقام ِج حمزة: أبا أخرى. فقالوا: يا بجنازة فجيء رأسإه، ِح
أيال فقام عليها، أصّل السرير». وسإط ِح
ّلى أن جاز جنائز اجتمع «المحيط»: لو وفي أص أعل بأن واحدة، صلة عليها ُي ُيْج

أدي بين الرجل أثى، ثم وراءه، والصبي المام، أي ْن الصبية. لنأهم ثم المرأة، ثم الُخ
أما الجماعة في الحياة حال يقفون ِل أوى هكذا. و أبة أبي ابن أر ْي أي علّي عن أش أرِض

ِعل والنساء، الرجال جنائز اجتمعت قال: «إذا أنأه عنه الله يلي مما الرجال ُج
ْبلة. وإذا يلي مما والنساء المام، ِق أل والعبد، الُحّر اجتمع ال ِع يلي مما الحر ُج
ْبلة». وعن يلي مما والعبد المام، ِق رجال جنائز على صلى هريرة: «أنأه أبي ال
ّدم ونأساء، عثمان المام». وعن يلي مما والرجال القبلة، يلي مما النساء فق

ِة ثابت، بن وزيد عمر، وابن أل ِث أوا أقع بن و ألسْإ ّله أرِضي ـ ا نأحوه. ـ عنهم ال

ّنسائي، داود، أبو وروى ِهدت عّمار أبي بن عّمار عن وال أش أنازة قال: « أم ِج
أل كلثوم ِع أفُج ابن القوم وفي ذلك. ـ فأنأكرت المام، يلي مما الغلم وابنها. 

أتادة، وأبو سإعيد، وأبو عباس، ّنة». وقال فقالوا: هذه ـ هريرة وأبو أق أووي: الّس ّن ال
أهِقي: «وكان رواية صحيح. وفي وسإنده ْي أب ْين، الحسن، القوم في ال أس وأبو والُح
عليه الله صلى الله رسإول أصحاب من ثمانأين من ونأحو عمر، وابن هريرة،

أبيه».  من أخاه كان لنأه عمر، ابن كان المام رواية: «أن وسإلم. وفي

أعا فكيفما ومملوك، حر كان قيل: وإن ّ بجماعة، الوقوف في كما جاز ُوِض أن إل
أل أن الفضل أع أما ، المام يلي مما الحّر ُيْج قال: «وإن علّي حديث من تقدم ِل

ًا جعلهما شاء ّف ًا ص ً واحد فضيلة يفوته الحياة». وفيه: أنأه حال في كما طأول
أل فإن آخر، خلف واحد ُوِضع الوقوف. وإذا سإنة ِع رأس من أسإفل الخر رأس ُج

ًا فحسن. أي الول ْيه. وإن وسإلم عليه الله صلى النبّي على قياسإ أع أضِجي أع و ُوِض
ًا أي فحسن، الخر رأس عند واحد كل رأس أهل بين الفرق عدم إلى نأظر
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«مواهب في الشريفين. لكن الحرمين في الن العمل وغيرهم. وعليه الفضل
أمان»: أنأه أي لو الّرْح ّل أم جملة، مختلفة جنائز على ُص ّد إلى فالفضل الفضل، ُق

على يوضعون واحد، قبر في ُجِمعوا المشهور. ولو في العبد على والحر المام،
ّدُم ذلك، عكس ُيق النبّي فعل كما الرجلين، في القبلة إلى فالفضل الفضل أف
ْتلى في وسإلم عليه الله صلى ُأُحد. أق

ّق أح أل ِة)ِ على (وا أم أما ِل أطاُن)ِ أي الميت با ْل مالك، قال حضر. وبه إن الخليفة (الّس
أما أي: «أن ِل ِو ّدم علّي بن الحسين ُر أي الحسن مات ألّما العاص بن سإعيد ق أرِض
ًا سإعيد قدمتك». وكان ما السنة وقال: لول عنه الله ُثّم والي أقاِضي)ِ بالمدينة. ( ال
ُثّم ولية له لن السلطان، يحضر لم إن أماُم عامة. ( أحّي)ِ لنأه إ ًا اختاره ال إمام
أحّي «الصل»: إمام حياته. وفي في ألى. ومعناه ال ْو ول السلطان، يحضر لم إن أ
ِلّي أبو مقامه. وقال يقوم من أو ْولى يوسإف: ال أبي عن رواية وهو ـ كالنكاح أأ

عليهم التقديم وفي واجب، هؤلء تعظيم الشافعي. ولنا: أّن قال وبه ـ حنيفة
بالصلة وأحقهم الناس، الحسن: أدركت البخاري: قال بهم. وفي اسإتخفاف

لفرائضهم.  رضوه من جنائزهم على

أصى ولو ْو ّلي أن أ أص الحّي، وإمام والقاضي، السلطان، غير وهو ـ فلن عليه ُي
ِلّي أو فمن الميت، حق لقضاء لنأها بالصلة فلن ويؤمر جائزة، فالوصية ـ وال
أي ّلي أن عمر أوصى بها. وقد أحق كان إمامته أرِض أص ْيب، عليه ُي أه أصت ُص ْو ُأّم وأ

أمة أل ّلي أن أسإ أص أرة العشرة أحد ـ زيد، بن سإعيد عليها ُي أبّش بكر أبو وأوصى ـ، الُم
ّلي أن أص أدة. وأوصت أبو عليه ُي أي عائشة ُبْر ّلي أن عنها الله أرِض أص أبو عليها ُي

ّلي أن مسعود ابن وأوصى هريرة، أص ْير. فل عليه ُي أب أفُت الّز أت ْل في ما إلى ُي
أتقى» من ْن الفتوى. الشهيد: وعليه الصدر باطألة. وقال الوصية أن «الُم

ُثّم ِلّي ( أو أما ال ّدم في أك أق ُي أبات)ِ ف أص أع بني على ـ لبوين الخوة وهم ـ العيان بنو ال
أعلّت ّدم ـ، لب الخوة وهم ـ ال أق ُي كتاب في محمد الب. وذكر على البن و

ّدم. فقيل: هو الب الصلة: أن أق الكل. وفي فقط. وقيل: قول محمد قول ُم
ويؤيده المامة، اسإتحقاق في أثر ولها فضيلة، للب لن الِصّح، «المِحيط»: هو

أسامة: «ليتكلم في والسلم الصلة عليه قوله أق أكبركما». ال
أيِصّح)ِ الذن إبطاله فيملك حقه، التقدم لن التقدم، له ممن عليها بالصلة (و

ّلى الغير. (فإْن بتقديم ُهْم)ِ أي أص ْيُر ِكُروا الذين هؤلء غير أغ السلطان، من ُذ
ِلّي الحّي، وإمام والقاضي، أو ُد وال ِعي ُي ِلّي ( أو أء)ِ لن إْن ال الحقيقة في الولية أشا

أد أن للولي كان له. وإذا ِعي ّلى إذا ُي ِلي على يتقدم لمن كان غيرهم، ص أو أن ال
ًا. وهذا يعيد أض لم إذا أيض ّلى تابعه فلو به، أيْر أية»: يعيد. وفي فل معه وص ْن ُِق «ال
ّلي أْن عليها صلى لمن ليس أص أولّي مع ُي أخرى.  مرة ال

ّلي (ول أص ُه)ِ أي ُي ْيُر ِلي غير أغ أو ُه)ِ أي ال أد ْع أب ِلّي صلة بعد ( أو ّلى ولو ال وبه وحده، أص
ْنز»: وكذا «شرح مالك. وفي قال أك يتقدم من كل الحّي،وبعد إمام صلة بعد ال
ّدى الفرض لن الولي، على ّفُل بالولى، تأ أن ّت مشروع. وأجازه غير بها وال

ً هريرة: «إّن أبي ِلقول الشافعّي ُقّم كان أسإود رجل النبّي المسجد. فسأل أي
ِنأي؟ فقالوا: مات. فقال: أفل عنه وسإلم عليه الله صلى ُتُمو ْنأ أذ ّلونأي آ على ُد
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ّلى قبره، على قبره. فأتى الله صلى النبّي عباس: «أّن ابن عليه». ولقول فص
ّبر عليه، فصفهم منبوذ، قبر على أتى وسإلم عليه ًا». رواهما فك الشيخان. أربع

صلى الله رسإول مع ـ: «خرجنا منه أكبر وكان زيد، أخي ـ ثابت بن يزيد ولقول
ألّما وسإلم عليه الله فقالوا: فلنأة، عنه، بقبر. فسأل هو إذا البقيع وردنأا أف

أ أأل ِنأي فعرفها. فقال:  ُتُمو ْنأ أذ ً قالوا: كنت (بها)ِ؟، آ ًا. قال: فل قائل ل تفعلوا، صائم
أفّن ِر ْع ّ أظهركم بين كنُت ما ميت منكم مات ما أأ ُتُمونأي إل ْنأ أذ صلتي فإن به، آ

ّبر خلفه، فصففنا القبر، أتى رحمة. ثم عليه ًا». رواه عليها وك ّباٍن ابن أربع ِح
عليه الله صلى النبّي على الصحابة عنه. ولصلة وسإكت والحاكم وصححه،

ًا وسإلم فوج.  بعد فوج

ِبّي لقوله الصلة في التقدم حق له قلنا: كان ّن ألى تعالى: {ال ْو أن أأ ِني ْؤِم ِمْن بالُم
ِهْم} وللولي ُفِس ْنأ أواّصه من كانأت العادة. أو حق أأ وسإلم عليه الله صلى أخ

ّيب: «إن بن سإعيد ولقول أس أبادة ابن يعني ـ سإعد أم الُم صلى والنبّي ماتت ـ ُع
ألّما غائب، وسإلم عليه الله أم أف ِد شهر». قال لذلك مضى وقد عليها صلى أق

أهِقي: هو ْي أب ِوي صحيح. وقد مرسإل ال ً ُر هو والمشهور عباس، ابن عن موصول
ألى على وسإلم عليه الله صلى النبّي المرسإل. «ولصلة ْت سإنين ثمان بعد أحد أق

ًا عليه الصحابة صلة داود. وكذلك أبو والموات». رواه للحياء كالمودع أفواج
ّ الخواص، من كانأت ّلى لكان وإل أص صلى الساعة. لنأه قيام إلى قبره على ُي
أما ُوِضع، كما وسإلم عليه الله أحّرمٌة النأبياء لحوم «أن أصّح ِل الرض». على ُم
ألحاء العلماء من أحد بها يشتغل ولم الله صلى إليه التقرب في الراغبين والّص
ً فكان وسإلم عليه ًا دليل ّفِل مشروعية عدم على ظاهر أن ّت بها. ال

أمْن أصّل ألْم (و ِه ُي ْي أل أن)ِ بعد أع ِف ُد أي)ِ على تيممه أو غسله أف ّل إقامة قبره (ُص
أما المكان بقدر للواجب أظّن ألْم ( أفّسُخه)ِ على ُي باختلف يختلف لنأه الصحيح أت

ًا أحّر ًة أو الزمان:  أخاو أر ًا. والمكان:  ًا وصلبًة. وحال أبْرد أزالً. الميت: سُإْمن ُه و
ُيْروى أكبر فيه فيعتبر ّلى أئمتنا: أنأه عن الرأي. و أص أيام. ثلثة إلى عليه ُي
ألْم أنازة على أتُجْز)ِ الصلة (و ّلي كون حال الِج أص ًا)ِ من الُم ِكب أرا عذر. وكذا غير (

ولذا المام، بمنزلة الميت لن الرجال، أيدي على أو الدابة، على الميت كان إذا
ّدُم، أق ّلي كان إذا يجوز ل وكذا ُي أص ًا الُم  القيام على القدرة مع قاعد

أهْت)ِ الصلة ِر ُك أنازة على (و ٍد)ِ غير (في مالك وعند عندنأا الِج أد أمْسِج أع لصلة ُم
أنازة ًا رواية، في تحريم كراهة الِج المحققين. بعض واختارها أخرى، في وتنزيه

ْكره الشافعي: ل وقال أما ُي ألمة، أبي عن مسلم، في ِل قالت أنأها عائشة عن أسإ
ّفي ألّما ُو ُلوا أبي بن سإعد ُت ّقاص: «أدُخ أي حتى المسجد به أو ّل أص أر عليه، ُأ ِك ْنأ ُأ ذلك ف

ّلى لقد عليها. فقالت: والله أنْي على وسإلم عليه الله صلى النبّي ص في بيضاء اب
ْيٍل أه وأخيه». المسجد: سُإ

صلى النبّي هريرة: أّن أبي عن الثار»، «معانأي في الطحاوي أخرجه ولنا: ما
ّلى قال: «من وسإلم عليه الله أنازة على ص له». ورواه شيء فل مسجد في ِج
ْيب، أبي عن ماجه، وابن داود، أبو أؤ أأمة مولى ـ صالح عن ُذ ْو ّت هريرة. أبي عن ـ ال

عليه». وفي شيء رواية: «فل شيء». وفي له ماجه: «فليس ابن ولفظ
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أبة أبي ابن له». ورواه أجر رواية: «فل ْي له» صلة «مصنفه» بلفظ: «فل في أش
أبّر: رواية: «فل عبد ابن . قال شيء فاحشْ. والصحيح: «فل له» خطأ أجر ال

أأمة مولى له». وصالح ْو ّت ضعفه. في مختلف ال
ْولى الطحاوي: وهذا قال رسإول فعل عن إخبار حديثها لن عائشة، حديث من أ
أبي وحديث نأهي، يتقدمها لم التي الباحة حال في وسإلم عليه الله صلى الله

الباحة، تقدمته الذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول نأهي عن إخبار هريرة
ْولى هريرة أبي حديث فصار له. نأاسإخ لنأه عائشة، حديث من أ
الله صلى الله رسإول أصحاب يومئذ وهم ـ عائشة على ذلك أنأكر من إنأكار وفي
ِلُموا قد أنأهم على دليل ـ وسإلم عليه أمْت، قد ما خلف ذلك في أع ِل ذلك ولول أع
أما في بيضاء ابني على والسلم الصلة عليه صلته عليها. انأتهى. ولن أنأكروا أل

ْيل أه كونأه لضرورة تكون أن فتجوز لها، عموم ل حاٍل، واقعُة وأخيه، المسجد: سُإ
ًا ِكف أت ْع الجواز. لبيان أو ونأحوه، ُم

أي أنأه ثبت ما وأّما ّل عامة أن ومعلوم المسجد، في وعمر بكر أبي على ُص
ُدوا والنأصار المهاجرين ِه على دليل النأكار تركهم وفي عليهما، الصلة أش

ِبي، ذكره كما الجواز، ّطا أخ كانأت المسجد في عليهما صلتهم فجوابه: أن ال
أعلم. سإبحانأه والله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند دفنهما لعارض

ْو أل أع (و ّيُت ُوِض أم أجُه)ِ أي ال ِر صف، ومعه خارجه المام وقام المسجد، خارج أخا
أف المسجد في والباقي أل أت ِيُخ)ِ فقيل: ل (اْخ أشا أم أره، ال ْك احتمال فيه ليس لنأه ُي
أره، المسجد. وقيل تلويث ْك ّد المسجد لن ُي أقام فل المكتوبات، لداء ُأِع فيه ُي
ّ غيرها أره ل لنأه أظهر، لعذر. والول إل ْك الطاعات أنأواع من وغيرها النوافل ُي

أنى، الحرام المسجد الدعاء. وأّما وأصناف ْث أت هو إذ الضياء ابن به أصّرح كما أفُمْس
والخسوف، الكسوف وصلة والعيدين والجمعة، المكتوبات، لداء موضوع
أنازة وصلة أما قوله في ُجِمع المعنى بهذا ولعله والسإتسقاء، الِج ّنأ تعالى: {إ
ْعُمُر أد أي أساِج ِه} أو أم ّل ِه ال أبر ِك على لشتماله أو أمره، لتعظيم أو قدره، وسإعة ل

ْبلة لنأه أو مسجد، بمنزلة جهة كل جهات، كلها. المساجد ِق
ّلى ول أص ٍو غائب، على ـ مالك مذهب ظاهر وفي ـ عندنأا ُي ُعْض أم و ِل موت ُع

ّ صاحبه، ًا رأسإه. ل مع نأصفه أو بدنأه أكثر يوجد أن إل الشافعي، قال كما مطلق
ً روى وقد بدنأه. كيف أكثر وجود ول حضوره، قيد بل فتجوز ، دعاء بأنأها معلل

أعى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هريرة: «أن أبي عن الشيخان، أجاِشي أنأ ّن ال
ّلى، إلى بهم وخرج فيه، مات الذي اليوم في ّبر بهم، فصف الُمص أربع عليه وك

تكبيرات».
مع أصحابه من الغائبين على صلته عدم بدليل خصائصه، من ذلك قلنا: كان

أما عليهم الصلة على حرصه شدة على الحقيقة في مبني الخلف روينا. وهذا ِل
وعدمه.  عليها الصلة تعدد منع

ِة أحْمِل في (وسُإّن أز أنا أعٌة)ِ من الِج أب أما الرجال، أْر أوى ِل عن «الثار»، في محمد أر
أتِمر، بن منصور عن حنيفة، أبي ْع ْيد عن الُم أب أطاٍس، بن ُع أدة، أبي عن ِنأْس ْي أب عن ُع

ِة قال: «من أنأه مسعود بن الله عبد أبيه، ّن الربع». بجوانأبه السرير حمل الّس
أيالِسي، داود أبو ورواه ّط أبة، أبي وابن ال ْي أبة، عن الّرّزاق، وعبد أش ْع ْنُصور عن ُش أم
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أع بلفظ: «من ماجه ابن الربع». ورواه السرير بجوانأب ولفظهما: «فليأخذ أب ّت ا
أنازة، ّنة. فإن من فإنأه كلها، الربع السرير بجوانأب فليأخذ ِج فليتطوع، شاء الّس

ْع». ولقول شاء وإن أد أي ّي: «رأيت علي فل ِد أنازة في عمر ابن الْز فحمل ِج
أنازة حمل هريرة: «(من أبي الربع». ولقول السرير بجوانأب بجوانأبها الِج
أنازة «حمل الّرّزاق. وورد:)ِ من عبد عليه». رواهما الذي قضى فقد الربع، الِج

أر الربع، السرير بجوانأب ِف واثلة. عن عساكر، ابن كبيرة». رواه أربعون له ُغ

أسّن ول أتين الخشبتين يضع بأن الشافعي قاله كما ثلثة ُي أم ّد عاتقيه على المق
أتين ويحمل بينهما، ورأسإه أر ّتْربيع من أفضل رجلن. وهذا المؤّخ من الصح في ال
أنازة حمل وسإلم عليه الله صلى النبّي «لن مذهبه، أعاذ بن سإعد ِج بين بيته من ُم

ِوي: ورواه ». قال الدار من به خرج حتى العمودين أو أن ضعيف. بسند الشافعي ال
ًا. «ولن ثلثين يكون وقال: والدار الواقدي ورواه أمل عمر ذراع ْي بين أح عمود
ٍر أد سإري ْي أسإ ْير بن ُأ أض ّلى بالبقيع، وضعه حتى ُح أص بن حسن بن عليه». و«حسن و
ِنأي الله». رواهما عبد بن جابر سإرير في كذلك فعل علي أرا أب ّط مطولين.  في ال

أهِقي وروى ْي أب عن سإعد، بن إبراهيم عن الشافعّي، طأريق «المعرفة» من في ال
ّقاص أبي بن سإعد قال: «رأيت جده عن أبيه، أنازة في أو بن الرحمن عبد ِج

ًا ، عوف ًا كاهله، على السرير واضع عن المقدمين». ونأحوه العمودين بين قائم
ِديج، بن رافع سإرير في عمر وابن عفان، بن عثمان أمل أخ أح بين هريرة أبو و«

أدي ّقاص». و«حمل أبي بن سإعد سإرير أعُمو ْي بين الزبير ابن و سإرير عمود
أور أرمة». قلنا: هذه بن الِمْس هي ضعيف. ثم منها والمرفوع موقوفات، أمْخ

تلك خصوص في ذلك اقتضى لعارض أو للسنة، يكون أن فاحتمل أحوال، وقائع
الوقات.

أع (وأْن أض أها أت أم ّد أق أمن ُم ْي أل أمن ُثّم ا ْي أها)ِ ال أر أؤّخ ألى ُم أع أك)ِ أتى ( ِن الخطاب بلفظ أيِمي
ًا ُثّم يوسإف أبا خاطأب فإنأه حنيفة لبي تبع أذا)ِ تضع هكذا. ( ثم اليسر مقدمها أك

ألى اليسر مؤخرها أع أما ( ِل أك)ِ  ِر أسا أدة أبي حديث من ماجه ابن روى أي ْي أب عبد بن ُع
أع قال: «إذا أنأه أبيه عن مسعود، بن الله ِب بجوانأب فليأخذ الجنازة، أحدكم أت

ْع ثم الربع، السرير ّو أط أت أي ُد أل ْع أذْر». ـ أو ـ بالزيادة أي ـ أب أي ـ ليترك أي ِل
أن ُعو ِر ُيْس أها)ِ لقول (و أنازة، «أسإرعوا وسإلم عليه الله صلى النبّي ِب أتُك فإن بالِج

ّدمونأها فخيٌر صالحة، أق رقابكم». عن تضعونأه فشّر ذلك، غير تك وإن إليه، ُت
عليه. متفق

أبٍب)ِ وهو (بل ِو. وقيل: هو من ضرب أخ ْد أع أمل. ولو ال أشوا كالّر أبِب أم أخ ِره، بال ُك
أمْشي عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسعود: «سإألنا ابن لقول مع ال

أنازة أبِب، فقال: دون الِج أخ ًا، يكن إن ال أعّجُل خير ًا ذلك، غير يكن وإن إليه، ُت فبعد
أبع. ليس ول متبوعة، والجنازة النار، لهل ْت ّنا أت ِم
أفه من ّع أض ّدمها». و أق أبة، أبي وابن أحمد، ورواه البخاري، أت ْي بن وإسإحاق أش

ُهويه، ألى وأبو أرا ْع أنازة ابن روى مسانأيدهم. وقد في أي متبوعة، ماجه: «الِج
ّدمها». من معها ليس بتابعة، وليست تق
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أمْشُي أها (وال أف ْل أحّب)ِ وهو أخ أزاِعّي. وقال مذهب أأ ْو أل ّي ا ِر ْو ّث سإواء. وطأائفة: هما ال
ّدامها بن وأحمد والشافعي، مالك، وقال ُق أفضل. حنبل: 

أبع والسلم: «ل الصلة عليه وقوله قدمنا، ما لنا ْت أزة أت أنا ول نأار، ول بصوت، الِج
ِنّي وذكره وأحمد، داود، أبو يديها». رواه بين تمشِْ ْط ُق أر ّدا ّلله ال من فيه بما وع

أمة: «إن أبي الختلف. وقول أما خلف مشى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُأ
أنازة ًا». رواه إبراهيم ابنه ِج «الصحيحين» في عنه. وما وسإكت الحاكم، حافي

ّلى قال: «من وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة: أن أبي حديث من على ص
أنازة، أراط، فله ِج قيراطأان». فله القبر، في توضع حتى تبعها ومن ِقي
أمر «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد وروى ْع قال: «ما أبيه عن طأاوس، ابن عن أم
أنازة». وروى خلف إل ـ مات حتى ـ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مشى الِج
ًا أبة، أبي وابن هو، أيض ْي أزى بن الرحمن عبد عن أش ْب أنازة في قال: «كنت أ وأبو ِج
خلفها. يمشي وعلّي أمامها، يمشيان وعمر بكر

أزة، خلف تمشي لعلّي: أراك فقلت أنا علّي: لقد أمامها. قال يمشيان وهذان الِج
على الجماعة صلة كفضل أمامها المشي على خلفها المشُي فضل أّن علمنا
ّذ أف ّبا لكنهما ال أح أيّسرا أن أ الناس».  على ُي

أمة أبي وعن أما ّي سإعيد أبو قال: «سإأل ُأ ِر ْد طأالب: المشُي أبي بن علّي الُخ
ًا بعث علّي: والذي فقال أمامها؟ أم أفضل، الجنازة خلف إن بالحق، محمد
ِبرأيك أبو له التطوع. فقال على المكتوبة كفضل أمامها الماشي فضل أ

أ سإعيد: 
فقال: ل فغضب، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من سإمعته بشيء أم تقول،
ّد حتى ثلثة ول اثنين ول مرة غير سإمعته بل والله، ًا. فقال ع إنأي سإعيد، أبو سإبع
ذلك سإمعا لقد لهما، الله علّي: يغفر فقال أمامها، يمشيان وعمر بكر أبا رأيت

الّمة، هذه لخير والله سإمعته. إنأهما كما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من
أها ولكنهما ِر ّبا ويتضايقوا، الناس، يجتمع أن أك ّهل أن فأح أس الناس». رواه على ُي

ّله عبد ّي ابن الرزاق. وأع ِد ِرح في أع ّط ابن وقال ـ رواته من ـ «الكامل» بُم
ِعين: الضعف ّين. حديثه على أم ب

أنازة في عمر بن الله عبد قال: «خرج نأافع وعن عبد أبا فقلت: يا ـ معه وأنأا ـ ِج
ّنة الرحمن: كيف أنازة، مع المشي في الّس فقال: ويحك خلفها؟ أو أمامها الِج

ِنأّي. ولن خلفها؟». رواه أمشي ترانأي أما نأافع، ّطبرا أمْشي ال أعظ، خلفها ال ْو أ
ّكر إليها، ينظر فإنأه اللحقين من أنأه ويتذكر لديها، نأفسه حال في ويتف

أتاج ربما ولنأه للسابقين، حملها. في التعاون إلى ُيْح

أيان عن الربع، السنن في ما وافقه ومن وللشافعي، ْف أنة، بن سُإ ْي أي عن ُع
ّي، ِر ْه بكر وأبا وسإلم عليه الله صلى النبّي رأى أبيه: «أنأه عن سإالم، عن الّز

ّ أمام يمشيان وعمر أنازة». إل أمر قال: أخبرنأا الرزاق عبد أن الِج ْع عن أم
ِري ْه مرسإلً. وأسإند فذكره وسإلم..»، عليه الله صلى النبي قال: «كان الّز
ِري حديث المبارك: أن ابن إلى الترمذي ْه ابن حديث من أصح مرسإلً، هذا الّز

أنة. ولن ْي أي أتادة، وأبا هريرة، أبا ُع ْيد وأبا عمر، وابن أق أسإ أمام يمشون كانأوا ُأ
أنازة. ولنأهم ّهد يتقدم والشفيع شفعاء، الِج المقصود.  ليم
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ّدُم وقال أق ُت ّكاب على مالك:  أما المشاة، دون الّر عن الربعة، السنن في ِل
أرة ِغي أبة بن الُم ْع يسير «الراكب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ُش

أنازة، خلف ًا أمامها، والماشي الِج أره عن أو يمينها عن منها، قريب ْك ُي يسارها». و
أنازة مع بالذكر الصوت رفع أعٌة لنأه الِج ْد أثٌة ِب أد وسإلم عليه الله صلى النبّي بعد ُمْح

أه ِر ُك ُلوُس (و أل الُج ْب أها)ِ ـ أق ِع ًا لهم، موافقة ـ الرجال أعناق عن أي أوْض واسإتعداد
أعْت لعانأتهم. فإذا أفُر بالجلوس، بأس فل الرض على ُوِض ُيْح نأصف القبر و

أد وإن الصدر، إلى أو القامة، ًا، كان ِزي ودفع الرائحة، منع في أبلغ لنأه حسن
أباع. الّس
ُد أح ْل ُي ْبُر)ِ أي (و أق أفُر ال كانأت إذا ـ الدفن في السنة وهو ـ جانأبه في حفرة ُيْح
ْبلة، يلي الذي الجانأب في صلبة. ويكون الرض ِق فيه. ول الميت فيوضع ال

ّق: وهو أش أسّمى الميت، فيه فيوضع القبر، وسإط في حفرة يحفر أن ُي ُي و
ِة الرض في به بأس الّضْرح. ول أما الرخو ألى، عبد عن الربع، السنن في ِل ْع أل ا

ْير، بن سإعيد عن أب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عباس ابن عن ُج
ّق ـ ونأحوهم المدينة أهل معشر أي ـ لنا «اللحد مكة لهل لغيرنأا» أي والّش

ألى وعبد الوجه، هذا من الترمذي: غريب وأمثالهم. قال ْع أل مقال فيه ا
ِرير بالضطراب. وعن ِلّي الله عبد بن أج أج أب ًا ال أحمد، سإواء. رواه نأحوه مرفوع

أبة أبي وابن ماجه، وابن ْي ِفُروا، لبن رواية وغيرهم. وفي أش ُعوا، ماجه: «اْح ووسّإ
ُنوا».  أأْحِس و

ُفوا أل أت ِه. فقيل: قدر في واْخ ِق ِر، القامة. وقيل: إلى نأصف ُعْم ْد زادوا وإن الّص
أما ِل أوى فحسن. و ّفي قال: «لّما مالك بن أنأس حديث من ماجه ابن أر ُو النبّي ُت

ُد رجل بالمدينة كان وسإلم عليه الله صلى أح ْل أرح. فقالوا: نأستخير والخر أي أض أي
ّيهما إليهما، ونأبعث ربنا، ُأْرسِإل سإبق فأ ّلْحد، صاحب فسبق إليهما، تركناه. ف ال

أي عائشة حديث وسإلم. ومن عليه الله صلى للنبّي فلحدوا عنها: «لّما الله أرِض
ّق اللحد في اختلفوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مات تكلموا حتى والّش
الله صلى الله رسإول عند أتِصيحوا عمر: ل أصواتهم. فقال وارتفعت ذلك في

ًا وسإلم عليه ّي ًا، ول ح ّق إلى نأحوها. فأرسإلوا كلمة أو ميت فجاء واللّحد، الّشا
أحد اللّحد، أل أن». ثم وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ف ِف ُد

ّباس ابن حديث ومن ألّما ع عليه الله صلى الله لرسإول يحفروا أن أرادوا قال: «
أدة أبو وكان ـ وسإلم ْي أب أرح: أي الجراح بن ُع أبو وكان مكة، أهل كحفر ـ يشق أيْض
ُد، وكان المدينة، لهل يحفر سإهل بن وزيد طألحة أح ْل رجلين. العباس فدعا أي
ْيدة، أبي إلى لحدهما: اذهب فقال أب ْلحة. اللهم أبي إلى وللخر: اذهب ُع ِخْر أطأ

أحة أبي صاحب لرسإولك. فوجد ْل أد به، طألحة. فجاء أبا أطأ أح أل صلى الله لرسإول أف
وسإلم.  عليه الله

ألّما أف أغَ « ِر أع الثلثاء، يوم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جهاز من ُف على ُوِض
في قائل: نأدفنه دفنه. فقال موضع في اختلفوا المسلمون كان سإريره. وقد

الله رسإول سإمعت بكر: إنأي أبو أصحابه. فقال مع قائل: نأدفنه مسجده. وقال
ِبض يقول: «ما وسإلم عليه الله صلى ّ نأبي ُق أن إل ِف أع حيث ُد ِف أض». فُر ِب فراش ُق
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أي الذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّف ُو أر فيه، ُت ِف أي ثم تحته، أفُح الناس ُدِع
ّلون وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول أغَ إذا حتى أرسإالً: الرجال عليه يص ِر ُف

أل منهم، ْدِخ أغَ إذا حتى النساء، ُأ ِر أل النساء، من ُف ْدِخ ُؤّم الّصبيان. ولم ُأ الناس أي
ِفن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على ُد ٌد. ف من وسإلم عليه الله صلى أح

بن والفضل طأالب، أبي بن علّي حفرته في الربعاء. ونأزل ليلة الليل وسإط
أثم العباس، ُق أران أخوه، و ْق وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول مولى وُش

أخُل)ِ الميت ْد ُي ِه)ِ أي (و ِفي ِلي (ِمّما اللحد في ( ألة)ِ بأن أي ْب ِق أنازة توضع ال على الِج
ْبلة مستقبل له الخذ اللحد. فيكون إلى منه يحمل ثم القبلة، جنب ِق حال ال

الله صلى النبّي عباس: «إن ابن لقول مالك أصحاب من كثير قال الخذ. وبه
ًا دخل وسإلم عليه أج ليلً، قبر ِر ُأسْإ أبِل من الميت فأخذ ِبِسراٍج، له ف القبلة. ِق

ًا كنت إن الله، وقال: رحمك ّواه ًا ل ّبر تالي أك ًا». رواه عليه للقرآن. و أربع
أر وقال: حديث الترمذي، ِك ْنأ ُأ أج على مداره لن عليه، حسن. و أأْرطأاة، بن الحّجا

ِلس وهو ُكر . ولم مد ْذ ّعف أي ًا. وض أماع ِعين ابن أسإ أهال رواته من أم ْن أفة. بن ِم ِلي أخ
ّ أما ل الصحة درجة عن الحديث أيُحّط هذا أن إل ِل أبة أبي ابن روى الحسن. و ْي أش

ًا سإعيد: «أن بن عمير عن أر علي ّب ًا، المكفف بن يزيد على أك أبِل من وأدخله أربع ِق
ِة».  أل ْب ِق ال

أي الحنفية: «أنأه ابن (وعن ِل أن أو ّبر عباٍس اب ًا عليه فك أبِل من وأدخله أربع ِق
أمان، أبي بن أحّماد القبلة»)ِ. وعن ْي أل ِعي: «أن إبراهيم عن سُإ أخ ّن صلى النبّي ال

ْدِخل وسإلم عليه الله أبل من ُأ أسّل ولم القبلة، ِق أع أسإلّ، ُي ِف أرف». حتى قبره وُر ْع ُي
الله صلى الله رسإول سإعيد: «أّن أبي «المراسإيل». وعن في داود أبو رواه
أذ وسإلم عليه أبل من ُأِخ ِبل الِقبلة، ِق ْق ُت في ماجه ابن اسإتقبالً». رواه واسْإ

أدة، مسعود، ابن عن داود، أبو «سإننه». وروى ْي أر ُب النبّي عباس: «أن وابن و
ْدِخل وسإلم عليه الله صلى أسّل ولم القبلة، قبل من ُأ سإلّ». ُي

أسّل، الشافعي، وقال ُي يكون حتى القبر، مؤخر في السرير يوضع بأن وأحمد: 
أخُل ثم القبر، من قدميه موضع بإزاء الميت رأس ْد أسّل القبر، الميت رأس ُي ُي و

ْدخل ثم رأسإه، موضع رجله تكون أو كذلك، أسّل رجله، ُي ُي قيل: كذلك. وقد و
ّي بكل العطاء، بن عمر عن الثقة، الول. قال: أخبرنأا للشافعي منهما. والمرو
ِرمة، عن ْك من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سُإّل عباس ابن عن ِع
أبل أروى ِق أران عن رأسإه. و عليه الله صلى الله رسإول موسإى: «أن بن ِعْم

أبل من سُإّل وسإلم وعمر». بكر، أبو وكذلك رأسإه، ِق
أوى أر قال: قال مالك بن أنأس عن الجنائز»، «كتاب في شاهين بن عمر أبو و

أخُل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْد ُي أسّل رجليه، قبل من الميت « ُي سإلّ». و
أبة، أبي ابن وروى ْي ِرين ابن عن أش أنازة، في أنأس مع قال: «كنت سِإي فأمر ِج

أل بالميت، ْدِخ ُأ أل عمر: أنأه ابِن رجليه. وعن قبل من ف أخ ْد ًا أأ ّيت رجليه. قبل من م
ْوصى الحارث داود: «أّن أبو وروى ّلي أن أ أص ّلى زيد، بن الله عبد عليه ُي فص
السنة».  من وقال: هذا القبر، ِرْجِل عند من القبر أدخله ثم عليه،
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ُقوُل أي ُعُه)ِ في (و ِم قبره أواِض ِباسْإ ِه)ِ وبالله ( ّل ألى ال أع ِة (و ّل ِه)ِ صلى أرسُإوِل ِم ّل ال
أدخل إذا وسإلم عليه الله صلى النبّي عمر: «كان ابن لقول وسإلم عليه الله

ّلة وعلى الله، قال: باسإم القبر الميت وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول م
الله»: «وبالله». وقال: حسن «باسإم بعد وزاد الترمذي ماجه. وكذا ابن رواه

الحاكم الزيادة. وكذا بدون آخر طأريق من داود أبو الوجه. ورواه هذا من غريب
ّلة وعلى الله، فقولوا: باسإم قبورهم في موتاكم وضعتم ولفظه: «وإذا ِم

أخّرجاه. ورواه ولم الشيخين، شرط على صحيح الله». وقال: حديث رسإول ُي
ّبان ابن الصلة عليه قال «الهداية»: وكذا صاحب قول صحيحه. وأّما في ِح

أجانأة، أبا وضع حين والسلم أجانأة أبا غلط. لن فهو ُد ًا كان ُد الله رسإول بعد حي
أمامة يوم واسإتشهد وسإلم عليه الله صلى أي الصديق. ولعله بكر أبي خلفة في ال
أدين ذا فصّحف الكاتب على اشتبه أجا ِب أجانأة. ومع بأبي ال عليه أنأه يثبت لم هذا ُد

أنه والسلم الصلة ّق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول نأزل وإنأما الكلم، هذا أل
أيانأه، وعمر بكر وأبو حفرته، ِل ْد ِليا وهو ُي ْد أأ أياه أخاكما إلّي يقول: « ّل أد فلما له، أف

ّيأه ًا أمسيت إنأي قال: اللهم لشقه، ه بن الله عبد عنه» قال فارض عنه، راضي
بن عمر أبو ذلك الحفرة. ذكر صاحب كنت ليتني يا ذلك، شاهدت مسعود: وقد

أبّر عبد للصواب. الموفق «السإتيعاب». والله في ال

أوّجُه)ِ أي ُي ِة)ِ على (إلى فيه وجهه يجعل (و أل ْب ِق أما اليمن جنبه ال داود، أبو روى ِل
ّنسائي، أتادة عن وال ْيثي أق ّل ً «أن ـ صحبة له وكانأت ـ ال ما الله رسإول قال: يا رجل

قال: قبلتكم ثم الحرام، البيت اسإتحلل منها فذكر تسع، قال: هي الكبائر؟
ًا». ورواه أحياء أرك»، في الحاكم وأموات ْد أت الشيخان احتج وقال: قد «الُمْس
أنان.  بن الحميد عبد غير الحديث هذا برواة سِإ

أحّل ُت ُة)ِ لحصول (و أد ْق ُع أدت مما المن ال ِق ّوى)ِ على لجله ُع أس ُي ِبُن)ِ اللحد (و ّل (ال
ّطوب وهو ّنيء ال أصُب)ِ أو ال أق ْذِخر. أّما (وال ِل ِبن ا ّل أما ال ِل مسلم»، «صحيح في ف
ّقاص، أبي بن سإعد بن عامر عن فيه: مات الذي مرضه في قال أنأه أبيه عن أو

ُدوا أح ْل ًا، لي «ا ُبوا ألحد ْنأِص ِبن علّي وا ّل ًا، ال أع كما نأصب ِن الله صلى الله لرسإول ُص
وسإلم. عليه
أنات عدد أن مسلم»: نأقلوا «شرح وفي ِب تسع. وأّما والسلم الصلة عليه لحده أل

أصُب أق أبة أبي ابن روى فلما ال ْي ِبي: «أن عن «مصنفه»، في أش ْع صلى النبّي الّش
أل وسإلم عليه الله ِع ّطّن من ُطأّن قبره على ُج وتشديد المهملة بضم قصب». وال

أمة قال: إسإحاق أبي عن سإعد ابن مرسإل. وروى القصب. وهو النون: ُحْز
أسرة أبو «أوصى ْي ِبيل بن عمرو أم أرْح أدانأّي ُش أهْم أعل أن ال من ُطأّن لحده على ُيْج

أة ذلك. قال: فضّموا يستحبون المهاجرين رأيت قصب. وقال: إنأي ِدي ـ أربع أوا أه
ًا». وجعلوها بعض إلى بعضها لحد

أسّجى ُي أها)ِ بثوب، (و ْبُر أسّجى و المرأة قبر يغطي كان عمر ابن لن أق ُي (ل)ِ 
ًا ُه)ِ خلف ْبُر أق ًا لن للشافعي، ( ّي ًا دفنوا قد بقوم مر عل قبره على وبسطوا ميت

أنع وقال: «إنأما فجذابه، الثوب بالنساء». هذا ُيْص
أه ِر ُك ُطوب الُجّر)ِ وهو (و أشُب)ِ لنأها ال أخ أكام المطبوخ. (وال يكونأان فل البناء، ِلْح

ّد والخشب النار مّسته الُجّر البلء. لن بيت في أع أي لها. ولما ُم ِو ابن عن ُر
ًا قبري في تجعلوا قال: «ل أنأه العاص بن عمرو ًا». ولما ول خشب أجر ابن روى أح

القبور».  تجصيص عن نأهى والسلم الصلة عليه ماجه: «أنأه
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أهاُل ُي أراُب)ِ أي (و ّت ّنُم للتوارث عليه يصب ال أس ُي ْبُر)ِ عندنأا. لما (و أق البخاري روى ال
ًا، ًا». وسإلم عليه الله صلى النبّي قبر رأى التّمار: «أنأه سإفيان عن تعليق ّنم أس ُم
أيان عن شيبة أبي ابن وروى ْف النبّي قبر فيه الذي بالبيت قال: «دخلت التّمار، سُإ
وعمر بكر، وأبي وسإلم عليه الله صلى النبّي قبر فرأيت وسإلم عليه الله صلى

أمة». وروى ّن أس إبراهيم عن أحّماد، عن حنيفة، أبي «الثار» عن في محمد ُم
وعمر بكر، أبي وقبر وسإلم عليه الله صلى النبّي قبر رأى من قال: «أخبرنأي

ألق عليها الرض، من نأاشزة ٍر من ِف أد إلى بسنده شاهين ابن أبيض». وروى أم
ـ أٌب وسإلم عليه الله صلى النبّي قبر في له كلهم ـ ثلثة قال: «سإألت جابر

وسإألت بكر، أبي بن محمد بن القاسإم وسإألت علّي، بن محمد جعفر أبا سإألت
فكلهم عائشة، بيت في آبائكم قبور عن الله. قلت: أخبرونأي عبد بن سإالم

أمة». قالوا: إنأها ّن أس ُم

أره ْك ُي ّتْربيع و أسّن ال ُي أما والشافعي مالك عند عندنأا. و عن مسلم»، «صحيح في ِل
ّياج أبي أه ِدي ال أسإ أل ُثك لي قال: «قال ا أع ْب أأ الله رسإول عليه بعثني ما على علّي: 

ً تدع ل أن وسإلم عليه الله صلى ّ تمثال ًا ول طأمسته، إل ًا قبر ِرف ّ مش إل
ّويته». وعن ِنأّي علّي أبي سإ أدا أهْم أضالة مع قال: «كنا ال ْيد، بن أف أب أي ُع ّف ُو ُت صاحب أف

أضالة فأمر لنا، ّوي. ثم بقبره أف عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت أفُس
ِدس أبو بتسويتها». زاد يأمر وسإلم ِبُرو قال: هي الروم. ثم بأرض داود: «
ِلية من يفعلونأه كانأوا ما على محمول البحر. قلنا: هو في جزيرة ْع بالبناء القبور أت
أما العالي قال: حدثنا حنيفة أبو «الثار»: أخبرنأا في الحسن بن محمد رواه ِل

القبور تربيع عن نأهى «أنأه وسإلم عليه الله صلى النبّي إلى يرفعه لنا شيخ
وتجصيصها». 

أرُج ول أْن إل المدة، قصرت وإن عليه، التراب إهالة بعد القبر من الميت ُيْخ
أي أو إخراجه، صاحبها وشاء مغصوبة، الرض تكون إنأسان. متاع القبر في أنأِس
ّوْل لم ولذا أح قبل بنقله بأس الحرب. ول بأرض دفنوا وقد الصحابة، من كثير ُي

ِبن تسوية ّل هذا تبلغ قد المقابر إلى المسافة لن ميلين، أو ميل نأحو عليه ال
المقدار.

ِنيس»: ل «الهداية» في صاحب قال ّتْج أما بلد، إلى بلد من النقل في إثم «ال ِل
أل: أن ِق أل بمصر، مات السلم عليه يعقوب ُنأ ِق ُن عليه وموسإى الشام، إلى ف
أقل السلم إلى مصر من زمان عليه أتى بعدما السلم عليه يوسإف تابوت أنأ
فيه يتوفر ولم قبلنا، من شرع هذا أن يخفى آبائه. انأتهى. ول مع ليكون الشام،
ًا كونأه شروط ّ لنا، شرع أل: «أن أنأه إل ِق ّقاص أبي بن سإعد ُنأ ضيعة في مات أو

أراسِإخ أربعة على أل المدينة، من ف إليها». الرجال أعناق على أفُحِم
أره ْك ُي ّوط والبول، عنده، والنوم ووطأئه، القبر، على القعود و عليه. وقال والتغ
أحاوي: المراد مالك، ّط ِهّي القبر على بالجلوس وال ْن أم للحدث. عنه: الجلوس ال
أيْحُرم المنفعة. وعدم للسإراف للزينة، عليه البناء و
أم أن وينبغي ّل أع ألّما لقول بعلمة القبر ُي ِلب: « ّط ُعون بن عثمان مات الُم ْظ أم
أج ِر ُأْخ ِفن، بجنازته، و ُد ً وسإلم عليه الله صلى النبّي وأمر أف بحجر، يأتيه أن رجل

أسر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليها فقام حمله، يستطع ولم أح عن و
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ّلُم رأسإه عند فوضعها حملها ثم ذراعيه، أع أت أأ ِفُن أأخي، قبر به وقال:  ْد أأ من إليه و
داود. أبو أهلي». رواه من مات

عامر: بن هشام لقول الضرورة عند واحد قبر في أكثر أو اثنين بدفن بأس ول
أقْرٌح ُأُحد. فقالوا: أصابنا يوم وسإلم عليه الله صلى النبّي إلى النأصار «جاءت
في والثلثة الرجلين واجعلوا وأوسإعوا، قال: احِفروا، تأمرنأا؟ فكيف وجهد،

ّدم؟ القبر. فقيل: أيهم أق ًا. قال: وأصيب قال: أكثرهم ُنأ ٍذ عامر أبو قرآنأ بين يومئ
داود. أبو اثنين». رواه

أره ْك ُي ً الدفن و ِفنوا والسلم: «ل الصلة عليه لقوله ضرورة بل ليل ْد أمواتكم أت
عليه الله صلى النبّي مسلم: أن ماجه. وروى ابن تضطروا». رواه أن إل بالليل
ًا، خطب وسإلم ً فذكر يوم أض، أصحابه من رجل ِب أن ُق ِف ُد طأائل، غير كفن في و
ِبر ُق أر أن وسإلم عليه الله صلى النبّي ليلً. فزجر و أب ْق ّلى حتى بالليل الرجل ُي أص ُي
ّ عليه، أن «إذا وسإلم عليه الله صلى ذلك. وقال إلى رجل يضطر أْن إل ّف أك

كفنه». فليحسن أخاه، أحدكم
أفُر ول ّ آخر لدفن قبٌر ُيْح أي إذا إل ِل ألول، أب ّ عظم، له يبق ولم ا ٌد ُيوجد ل أن إل ب

أضّم منه، ُي أهال الول، عظام ف ُي الدفن ونأحوه. ويكره بالتراب الميت وبين بينها و
ِقي. ويلقى تسمى التي الماكن في أسا وتكفينه غسله بعد البحر في الميت أف

أد إْن عليه والصلة ُع ّقل الضرر. وعن من وخيف البر، أب أث ُي ليرسإب. وعن أحمد: 
ًا كان إن كذلك، الشافعية ّ الحرب، دار من قريب ّد وإل ليقذفه لوحين، بين ُش

فيدفن.  البحر

ًا، القبور عند الدعاء ويسن في وسإلم عليه الله صلى النبّي يفعل كان كما دائم
ّنأا مؤمنين، قوم دار عليكم البقيع. ويقول: «السلم إلى الخروج الله شاء إن وإ

ثلثة للمصيبة الجلوس العافية». ويجوز ولكم لي الله وأسإأل لحقون، بكم
أره خلف وهو أيام، ْك ُي ْولى. و أحّب في ال أت ُيْس والنساء للرجال التعزية المسجد. و

ِتّن ل اللتي ْف ًا عّزى والسلم: «من الصلة عليه لقوله أي أصاب أجره». مثل فله ُم
والسلم: «من الصلة عليه مسعود. وقوله ابن عن ماجه، وابن الترمذي، رواه
ألى عّزى ْك أي أث ًا ُكِس أره أبي عن الترمذي الجنة». رواه في ُبْرد ْك ُي أة. و أز اتخاذ أبْر

أيافة أع لنأه الميت، أهل من الّض ِر بدعة وهي ضده، في ل السرور في ُش
مستقبحة.
ِبعهم لهم طأعام تهيئة والجيران للقارب ويستحب عليه لقوله وليلتهم يومهم ُيْش

ًا، جعفر لل والسلم: «اصنعوا الصلة ُلهم». رواه ما جاءهم فقد طأعام أغ أيْش
أنه، الترمذي أحّس ألّح والحاكم و ُي أن لن الكل، في عليهم وصححه. و يمنعهم الُحْز

ّفق هنالك. والله فيضعفون ذلك من ّوض للصبر، المو أع للجر. والُم

ِد ُ باب ِهي الّش
موته يشهدون الملئكة ولن بالنص، بالجنة له مشهود لنأه مفعول بمعنى فعيل

ًا تعالى: {ول الله حاضٌر. قال الله عند حّي لنأه فاعل بمعنى له. أو إكرام
أبّن أس أن أتْح ِذي ّل ُلوا ا ِت ِبيِل في ُق ِه أسإ ّل ًا ال أوات ٌء أبْل أأْم أيا أد أأْح ْن ِهْم ِع ّب أن} الية.  أر ُقو أز ُيْر
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ِلٌم ِهٌر)ِ أي (ُمْس ُنٍب ليس أطأا ِئٍض ول بُج أساء. لن ول أحا ُف ُلون هؤلء ُنأ أغّس أبي عند ُي
ُلون، ومحمد: ل يوسإف، أبو حنيفة. وقال أغّس من الموت قبل وجب ما لن ُي

وهو ـ حنيفة به. ولبي التكليف لنأتهاء بالموت سإقط ونأحوها، الجنابة غسل
ّبان ابن روى ما ـ أحمد قول ِكه» وقال: في والحاكم «صحيحه»، في ِح أر ْد أت «ُمْس
ْير عن الشيخين، شرط على أب عليه الله صلى الله رسإول قال: «سإمعت الّز

ِتل وقد ـ يقول وسإلم أظلة ُق ْن ِفّي عامر أبي بن أح أق ّث ُله صاحبكم ـ: إن ال أغّس ُت
ُنب وهو صاحبته. فقالت: خرج الملئكة. فسألوا أعة سإمع ألّما ُج ِئ أها أي ـ ال

أعة الصيحة ِز ْف ْتُه لذلك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال ـ الُم أل أغّس
الملئكة».

أبّي بنت جميلة وهي ـ زوجته يعني صاحبته» ـ الحاكم: «فسألوا عند وليس بن ُأ
أبّي بن الله عبد أخت سإلول في الليلة. فرأت تلك بها بنى قد وكانأت سإلول، بن ُأ
ًا كأن منامها أح السماء من باب ِت أق فدخل ُف ِل ْغ ُأ ألّما أنأه فعرفت دونأه، ف أف مقتول. 

ذلك في يقع أن خشية بها دخل أنأه وأشهدتهم قومها من بأربعة دعت أصبحت،
نأزاع.
ّي، ذكره ألة ترجمة «الطبقات» في في سإعد ابن وكذا الواقد أظ ْن وزاد: وقال أح

أظلة تغسل الملئكة رأيت «إنأي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْن أبي بن أح
أحاف في الُمْزِن بماء والرض السماء بين عامر ْيد أبو الفضة». قال ِص أسإ ُأ

ّي: «فذهبنا ِد رسإول فأخبرت فرجعت ماء، رأسإه من يقطر فوجدنأاه إليه الّساِع
أرْت وسإلم عليه الله صلى الله أك أذ ُنب)ِ ». وهو خرج أنأه (ف ُج

ُغْسُل بمثله. نأفعله بما لنا تعليم له، الملئكة ف
أط قيل: لو فإن ِر ُت بغسل والسلم الصلة عليه لمر الطهارة الشهادة في اْش

أب: بأن ُأِجي ًا الغسل هو الواجب الحنظلة.  حصل وقد الغاسإل، كان من كائن
الملئكة.  بفعل

ٌغ)ِ لن ِل أبا أغّسل، الصبي ( أو بقوله: عاقٌل يقيد أن حقه فكان المجنون، وكذا ُي
ّلٌف. وقال أك أغّسلن. لن ومحمد: ل يوسإف، أبو ُم وهما للكرامة، الغسل عدم ُي

أفى السيف حنيفة: أن بها. ولبي أحق لكونأه ُأُحد، شهداء حق في الغسل عن أك
أرة ْه أحق فل للصبّي، ذنأب ول لذنأوبهم، ُطأ ْل بهم. ُي

أل ِت ُق ًا)ِ سإواء ( ْلم ْغي، أهل أو الحرب، أهل قتله ُظ أب ّطاع أو ال سإبب بأي الطريق، ُق
ًا موته كان إذا كان، ّفُروا إليهم. فلو مضاف أقوا أو فمات، فرمته دابته أنأ أر أخ

ًا. ولو كان ومات، سإفينته، ًا فوطأئت حربي دابة انأفلتت شهيد فمات، مسلم
أل أشى للحربي. ولو الفعل نأسبة لعدم ُغّس وقع أو وضعوه، حسك على مسلم أم

أدق في ْن بقوله: عنهم. قيد النسبة يقطع فعله لن ُغّسل، فمات، حفروه، أخ
ًا ْلم أم أو لقصاص، قتل لو لنأه ُظ ُبٍع، قتل أو لزنأا، ُرِج أس ْيٍل، أو ب ٍم، أو أسإ ْد أو أه

أغّسل. سإقوط، ُي
ألْم ِه)ِ بنفس أيِجْب (و أماٌل)ِ حتى القتل ِب أنه الُب قتل لو ( ًا، اب القاتل صالح أو ظلم
ًا المقتول عن أغّسلن، ل بمال، عمد ليس وجوبه لن فيهما، المال وجب وإن ُي

ّوة هو وإنأما القتل، لنفس المقتول به الثانأي. وخرج في وللصلح الول، في للب
ِتل القتل. ولو بنفس المال يجب لنأه خطأ، ًا ُق حكم له ليس حديدة بغير ظلم
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أغّسل. وله حنيفة، أبي عند الشهيد ُي أغّسل. بناء فل عندهما، حكمه أف أن على ُي
وبه قولهما، وهو أو: القصاص، حنيفة، أبي قول وهو القتل: المال، هذا موجب

والشافعي. مالك قال
ألْم أتّث)ِ بتشديد (و يثبت لم أو الحياة، مرافق من بشيء يرتفق أي: لم المثلثة أيْر

بيانأه.  سإيأتي كما أحكامها من حكٌم له

مالك خّصه كما بسببه، الكفار قتال في مات بمن عندنأا الشهيد يختص ول
ًا والشافعي، ًا. قلنا: أهل القاتل كون بجامع ُأُحد بشهداء اعتبار كأهل البغي كافر

ُلوا الله بها. قال مأمور محاربتهم لن الحرب، ِت أقا أف ِغي التي تعالى: { ْب ّتى أت أح
أء ألى أتِفي ِر ِإ ِه} فهو أأْم ّل الله مرضاة لبتغاء نأفسه باذل المحاربة هذه في ال
ّفار، محاربة في كالمقتول تعالى ُك ّطاع وكذا ال ّطريق، ُق وصفهم تعالى لنأه ال

أه محاربين بكونأهم ّل أه. ال ورسإول
ُع أز ْن ُي أف ْنُه ( ْيُر أع ِه)ِ أي أغ ِب ْو ِو، بالميت يختص ثوب غير أث أفْر ِو، كال أحْش أوة، وال ْنُس أل أق وال

ُد)ِ إن والسلح، أزا ُي أقُص)ِ إن الكفن من عليه ما نأقص والُخّف. (و ْن ُي ِتّم زاد (و أي ِل )
ُنُه)ِ لن أف ابن عن ماجه، وابن داود، أبو روى الشهادة. ولما أثر يزيل ل ذلك أك

أع أن ُأُحد بقتلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «أمر عباس أز ْن عنهم ُي
وثيابهم». بدمائهم يدفنوا وأْن والجلود، الحديد

أما (ول ِل أغّسُل)ِ  ْيث عن الربعة السنن وأصحاب البخاري روى ُي ّل عن سإعد، بن ال
ّي، ِر ْه رسإول الله: «أن عبد بن جابر عن مالك، بن كعب بن الرحمن عبد عن الّز

ألى من الرجلين بين يجمع كان وسإلم عليه الله صلى الله ْت ُأُحد. وقال: أيهما أق

ًا أكثر ّدمه أحدهما إلى أِشير فإذا قرآنأ هؤلء على شهيد اللحد. فقال: أنأا في أق
والترمذي: البخاري يغسلهم». زاد ولم دمائهم، في بدفنهم القيامة. وأمر يوم
أصّل ولم عليهم. ُي

ّنسائي: ل صحيح». وقال حسن الترمذي: «حديث قال ًا أعلم ال ّليث تابع أحد ال
ّي أصحاب من ِر ْه أف السإناد، هذا على الّز ِل ُت ّثر فيه. انأتهى. ولم عليه واْخ أؤ عند ُي

وصححه البخاري، به احتج بل السإناد، بهذا الليث تفّرد والترمذي البخاري
الترمذي. 

ّلى أص ُي ِه)ِ وقال (و ْي أل ّلى عنه: ل المشهور في وأحمد والشافعي، مالك، أع أص عليه ُي
أما ّدمناه. ولنا: ما ِل أبة حديث من البخاري روى أق ْق صلى النبّي عامر: «أن بن ُع
ًا، خرج وسإلم عليه الله ألى على فصلى يوم ْت ّيت، على صلته أحد أق ثم الم

أبر إلى انأصرف ْن ُطأكم فقال: إنأي الِم أر عليكم، شهيد وأنأا ـ الحوض على أي ـ أف
ِطيُت وإنأي الن، حوضي إلى لنأظر والله وإنأي ْع وإنأي الرض، خزائن مفاتيح ُأ
فيها». تنافسوا أْن عليكم أخاف ولكن بعدي، تشركوا أن عليكم أخاف ما والله
ًا: «أن وروى ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي أيض ألى على ص ْت ثمان بعد ُأُحد أق
والموات». للحياء كالمودع سإنين
ّلى الشهيد أّن بهذا فثبت أص الحاكم ُأُحد. وروى شهداء في فعله آخر لنأه عليه، ُي

فاء حين حمزة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «فقد جابر عن وصححه،
أجعوا أي ـ القتال من الناس فجاء الشجرة، تلك عند رأيته رجل: أنأا فقال ـ أر
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أل ما ورأى رآه، فلما نأحوه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّث أق، به، ُم ِه أش
أكى. فقام أب ّلى بحمزة ِجيء ثم بثوب، عليه فرمى النأصار من رجل و عليه. فص

ّدثنا «مسند كلهم». وفي بالشهداء جيء ثم ّدثنا بن عفان أحمد»: ح مسلم: ح
أثنا (حّماد ّد ِبي، عن السائب، بن عطاء بن)ِ سإلمة: ح ْع ـ مسعود ابن عن الّش
ّنساء قال: «كان ـ عنهم تعالى الله أرِضي ُأُحد ال ِهْزن المسلمين خلف ب على ُيْج

حمزة، وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: فوضع أن المشركين. إلى جرحى
أع النأصار من برجل وجيء ُوِض ّلى جنبه، إلى أف أك ثم عليه فص ِر ُت أع. و ِف أزة ُر أحْم

ّلى حتى ٍذ عليه أص ِبي عن الرزاق عبد صلة». ورواه سإبعين يومئ ْع مرسإلً، الّش
مسعود.  ابن يذكر ولم

أرك»، وفي ْد أت أسم، عن زياد، أبي بن يزيد عن البيهقي»، «سإنن و «الُمْس ْق عن ِم
أي ـ عباس ابن عليه الله صلى الله رسإول قال: «أمر ـ عنهم تعالى الله رِض

أء ُأُحد يوم بحمزة وسإلم ُهّي ّبر ثم للقبلة أف ًا. ثم أك حتى الشهداء إليه جمع سإبع
ِنأّي: «ثم صلة». وزاد سإبعين عليه صلى أرا أب ّط واراهم». حتى عليهم وقف ال

أباح: «أنأه أبي بن عطاء عن داود»، أبي «مراسإيل عنه. وفي الحاكم وسإكت أر
ّلى وسإلم عليه الله صلى ْتلى على ص ّي ُأُحد». أسإنده أق ِد ِق ِزي» في الوا أغا أم «ال

فذكره. عباس، ابن عن عطاء، عن الله، عبد بن زيد قال: حدثني

ُكري قيس بن ربيعة مولى سإيف الشام» عن «فتوح في وأسإند أيْش قال: ال
أعاص بن عمرو مع الصديق بكر أبو وجهه الذي الجيشْ في «كنت ألة ال ْي أأ

أل وفيها: «أنأه بطولها القصة وفلسطين». فذكر ِت وثلثون. مئة المسلمين من ُق
آلف». تسعة وكانأوا المسلمين، من معه ومن العاص بن عمرو عليهم وصلى

الصلة عدم في نأّص والترمذي البخاري رواه ما على جابر قيل: حديث فإن
ِبت رواية الشهيد. فالجواب: أن على ْث ّدم للصول، موافقة الُم أق ُت رواية على ف

أرض بظني تسقط فل بيقين، علينا واجبة الصلة ولن لها، لمخالفتها النافي أعا ُم
ِلي: ولم قول أمثاله. وأّما أو بمثله ْي أه أو الّس ّلى وسإلم عليه الله صلى أنأه ُيْر ص
ّ مغازيه من شيء في شهيد على أرٌض إل أت ْع ّنسائي: ذكره بما عليه هذه. فُم ال
ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي «أن أخرى».  غزوة في أعرابي على ص

أفُن ْد ُي ِه)ِ لما (و أدِم أما روينا، ِب ِل أي عن داود»، أبي «سإنن في و جابر. قال: «ُرِم
أج فمات، حلقه أو صدره في بسهم رجل ِر ْد ُأ رسإول مع ونأحن هو، كما ثيابه في ف
أما عليه الله صلى الله ِل ّنسائي»، «سإنن في وسإلم. و أبة بن الله عبد عن ال أل ْع أث

ُلوهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ْلٌم ليس فإنأه بدمائهم، «زّم أك
ألُم ْك أمى، القيامة يوم يأتي إل الله سإبيل في ُي ْد ّدم، لون لونأه أي ريح وريحه ال

أبة: «أّن بن الله عبد عن أحمد»، «مسند المسك». وفي أل ْع الله صلى النبّي أث
ألى على أشرف وسإلم عليه ْت ُلوهم هؤلء، على شهيد ُأُحد. فقال: «إنأي أق أزّم

ِهم ُلوِم ُك ِئهم». ب أما ِد و
أل ُغّس أد أمْن (و ً ُوِج ِتيل ٍر في أق ألُم ل ِمْص ْع ُلُه)ِ سإواء ُي ِت أم أقا ِل أل أنأه ُع ِت أو بحديدة ُق

ًا ٍة بعص ٍة. لن أو كبير أية فيه الواجب صغير ّد أسامة. وأّما ال أق أم إذا وال ِل القاتل، ُع
أم فإْن ِل أم شهيد. وإن لنأه يغسل، ل بالحديدة، القتل أن ُع ِل الكبيرة بالعصا أنأه ُع
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أغّسل ًا حنيفة، أبي عند ُي ِلم لهما. وإْن خلف أغّسل الصغيرة بالعصا أنأه ُع ًا. ُي اتفاق
ْو أح)ِ أي (أ ِر أل وكذا ُج أتّث جرح من ُغّس أم بأْن (واْر ْو أنأا أل أ أك ْو أ أب أ ِر ْو أش أج)ِ أ ِل ُعو

ُه (أو بدواء أوا أمًة)ِ وكذا آ ْي ًا أو شجرة أخ أل (أو فيها ليمّرض بيت ِق أن ُنأ ِة ِم أك أر ْع ًا)ِ الم ّي أح
أداس أن لخوف ل ُأُحد. شهداء معنى في يكن فلم الراحة، من نأال لنأه ُي

أعاذ بن سإعد «وأصاب أدق يوم سإهم ُم ْن أخ أل ال بعد مات ثم المسجد، إلى فُحِم
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول ذلك. فغّسله

ْو ً أبِقي (أ ِقل أت أعا ْق ٍة أو أ أحكام من حكم وهو قضاؤها عليه وجب كاِمٍل)ِ لنأه أصل
ْو الله من لطف منه التكليف إذ رفقهم فنال الحياء، حق في الدنأيا سإبحانأه. (أ

أصى ْو ٍء)ِ من أأ أرى أو الدنأيا أمور ِبشي ًا يوسإف أبي عند الْخ لمحمد. قيل: خلف
ًا، يغسل فل الخروية، وأما الدنأيوية، المور (في اختلفهما وقيل: وأما اتفاق
ًا. وقيل: قول فيغسل الدنأيوية الدنأيوية. وقول المور يوسإف)ِ في أبي اتفاق

من الدنأيا بأمور الوصية الظهر. لن «الُمحيط»: وهو الخروية. وفي في محمد
الحياء. أمور

أي ّل ِه)ِ عطف (وُص ْي أل أل. وفي على ع ْنز»: هذا «شرح ُغّس انأقضاء بعد كله الك
ًا يكون فل قبله، الحرب. وأما ّث أتّث منه. ثم بشيء مرت أل وإن الُمْر ثواب فله ُغّس

ُلون فإنأهم والغريب، والمطعون، والمبطون، والحريق، كالغريق، الشهداء أغّس ُي
أ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لسان على شهداء، وهم عمر أّن ترى أأل

ًا ّي ُغّسل، الطعن بعد بيتهما إلى ُحِمل وعل أدين، وكانأا و أتّث لم وعثمان شهي بل أيْر
أز ِه أغّسل ل الذي الشهيد أأّن بذلك فعرفنا يغسل، فلم مصرعه، في عليه ُأْج أمْن ُي
أز ِه ًا ُحِمل أمْن دون مصرعه في عليه ُأْج ّي ليمّرض. ح
ِإْن أل (و ِت ٍة)ِ في ُق أي أعا ألرض ِلِس ًا ا أأو فساد ْغٍي)ِ على ( أب أأو العدل المام ِل ْطِع ( أق

ِريٍق، ّلى ول ُغّسل أطأ أص أفْرق ُي ول ُيغسل الشهداء. وقيل: ل وبين بينه عليه)ِ لل
ّلى ألن له، إهانأًة عليه يص ًا « ّي أي عل ولم النهروان، أأهل يغسل لم عنه الله أرِض
أأّن ِإلى بغوا». إشارة إخوانأنا ولكنهم فقال: ل هم؟ فقيل: أكفاٌر عليهم، يصّل

ًا وليكون لهم، عقوبًة والصلة الغسل أتْرك أتْرك نأظير وهو لغيرهم، زجر
ًا له، عقوبة خشبته على المصلوب أرْخِسي. واسإتغربه ذكره كذا لغيره، زجر الّس

ِعي أل ْي أخّرج الّز «الهداية».  ألحاديث الُم

أأما المحاربة، حال الطريق وقاطأع الباغي ُقتل إذا هذا ُثم ِتل ِإذا و يد ثبوت بعد ُق
ِلمام ِإنأهما عليهما ا أغّسلن ف ّلى ُي أص ُي ْتل ألّن عليهما، و ٍذ الطريق قاطأع أق ّد حينئ أح ِلل

ْتل القصاص، أو أق أكْسر للسياسإة الباغي و أأّما و ِة المقتول الشوكة. و بالعصبي
ْكم فحكُمه أتل من وكذا الباغي، ُح ّلى يوسإف. وقال أأبي عند نأفسه ق أص ُي محمد: 

أيه ألّن عليه ْغ ُفساق. كسائر فكان نأفسه، على أب ال
أغّسل ُي أد المقتول و أح ٍد أأو ِب أو ّلى أق أص ُي أبي ابن «مصنف في لما بالتفاق، عليه و

أة»: حدثنا أة أأبو شيب أمة عن حنيفة، أأبي عن معاوي أق ْل ْيدة، أأبي عن أمْرثد، بن أع أر ُب
أل قالوا: يا ماعٌز ُرِجم أأبيه: «لما عن ِا، رسإو ُعوا به؟ نأصنع ما الله أن ما به قال: اْص

ألبي والصلة والحنوط والكفن الغسل من بموتاكم أتْصنعون يوسإف عليه». و
أأّن بن جابر قول أرة: « أرجٍل ُأتي وسإلم عليه الله صلى النبّي أسإُم أتل ِب أسه أق ْف أنأ

أص، ِق أشا أم أصّل فلم ب ّنأه الظاهر مسلم. ويجاب: بأّن عليه». رواه ُي الله صلى أأ
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ِلمام يكون أأْن وينبغي عليه، يصّل لم وسإلم عليه ّلي غيره وأما كذلك، ا فيص
ّلوا وسإلم عليه الله صلى لقوله عليه أر كل على «ص الوجوب ألن وفاجر»، أب

ِر يسقط ل اليقيني ألْم أمْن با ّني. و ّظ ِتل ال ُظلمه ُق أغّسل ِل ّلى ول ُي أص ألنأه عليه، ُي

ِإليه بالصواب أعلم والله «المنتقى»، في كذا بالفساد، أسإاٍع ُع و أمْرِج والمآب. ال

ِة ُ باب الخوف صل
ألنأسب فصل.  المسافر صلة وبين بينه ُيجعل ول «فصل»، يقال أْن ا

أذا الله قال وقد ِإ أت تعالى: {و ْن ِهم ُك أت ِفي أقْم أأ ُهُم ف أة} الية، أل أ واسإتدل الّصل
أأبو البصري الحسن بظاهرها أزنأي يوسإف، و أأنأكروا من والُم الشافعية. و

ً فيها ألن وسإلم عليه الله صلى النبّي بعد مشروعيتها للصلة، منافيًة أفعال
ُيقتصر ِرد على فيها أف ْو ًا وسإلم عليه الله صلى النبّي كون وهو الخطاب، أم ِإمام

ألصحاب. وللُجْمهور دليل وسإلم عليه الله صلى بعده لها الصحابة ِإقامة أأّن ل
ألنأام الحكم تعميم على أليام، سإائر في ل أأن ا أأو أأنأت فيهم الية: كنت معنى و

أمك يقوم أمْن أقا ْذ قوله في كما أم ِم ِمْن تعالى: {ُخ ِه أوال أقًة}. أأْم أد أص
أذا ِإ ّد ( أت ْوُف اْش ٌء أخ ّو)ِ سإوا ُد أع ًا العدو كان ال ْو آدمي ْيره. والشتداد أأ في مذكوٌر أغ

أأنأه «الكافي» وغيرهما. وفي و «الهداية»، عامة عند بشرٍط ليس «الكفاية»: 
ًا مشايخنا ُعد ول للشافعي، خلف أراد أأْن يب ّققه. ولذا باشتداده ُي بل تجز لم تح

أو حضور ًا رأوا فلو، عد ِإْن عدو، أأنأه ظّن على فصلوها سإواد ّين ف ّنوا، كما تب ظ
ِإن الرخصة، سإبب لوجود جازت تجز. لم خلفه، ظهر و
أل أع أج ِلماُم ( أأي ا ألّما كقوله طأائفة ُأّمًة)ِ  أد تعالى: {و أر أء أو أن ما أي ْد أد أم أج ُأّمًة عليه أو

أن أو ِم أنأْح ّناِس} ( ّو، ال ُد أع ّلى ال أص أرى و ُأْخ أعًة)ِ لقوله ب ْك ُقم أر أت ْل أف ِئفٌة تعالى: { أطأا
ُهم ْن أك ِم أع ُذوا أم ْأُخ أي ْل ُهم و أت أح ِل ِإذا أأسْإ أأي ف ُدوا}  أج {فليكونأوا} أي الطائفة هذه أسإ

ِفي الخرى: {ِمْن الطائفة ِئي)ِ سإواء ورائكم}. ( أنا ّث ًا كان ال ًا أأو فجر قصر
ْيِن أت أع ْك أر أأي في (و ِره)ِ  ْي ْير أغ أضْت)ِ مشت الثنائي أغ أم صلت التي (هذه)ِ أي (و
أأي ِإليه)ِ  العدو.  وجه ِإلى (

أءْت أجا أو أأي ( أك)ِ  ْل ّلى العدو نأحو كانأت التي ِت أص ْأِت بهم)ِ لقوله (و أت تعالى: {ول
أفٌة ِئ أرى أطأا ّلوا ألْم ُأْخ أص ّلوا ُي أص ُي ْل أما أف أك} ( أع الثنائي في ركعة أبِقي)ِ وهو أم

ِلمام غيره في وركعتان والمغرب، أم)ِ ا ّل أسإ أده (و أوْح أضْت ( أم أأي و ِإلى ِإليه)ِ 
ِلمام، سإلم حين الثانأية الطائفة كانأت «المحيط»: ولو العدو. وفي ْوا ا أض أق

ألفضل جاز، انأصرفوا، ُثم مكانأهم، في ركعتين ألول ذكرنأا. قلت: ويؤيد ما وا ا
ألحاديث وبعض تقدم، ما على الية في سإبحانأه اقتصاره تعالى والله التية، ا

أأعلم.

أءِت أجا أرى)ِ وهي (و ُلْخ ُلولى ا أتّمْت ا أأ ألنأها ِبل (و ٍة)ِ  أء أرا حكم في واللحق لحقٌة، ِق
أءِت وجه إلى ومضت المقتدي، أجا ُثّم)ِ  أرى)ِ وهي العدو. ( ُلْخ أتّمْت الثانأية (ا أأ (و

أأي أها)ِ  ٍة، ِب أراء ِق المنفرد. حكم في والمسبوق مسبوقٌة، ألنأها ِب
ـ للبخاري واللفظ ـ الستة الكتب في الخوف: ما صلة كيفية هذه أأّن على لنا

أزوُت عمر ابن عن أغ أبل وسإلم عليه الله صلى النبّي مع قال: « ٍد ِق ْينا أنأْج أز فوا
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ّو، ُهْم، العد أنا ْف أف أصا ّلي وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فقام ف أص فقامت لنا، ُي
ّلي معه طأائفٌة أص أأقبلت ُت أع العدو، على طأائفٌة و عليه الله صلى الله رسإوُل ورك
أمْن وسإلم أن انأصرفوا ُثم سإجدتين، وسإجد معه ِب تصّل، لم التي الطائفة مكا
ِهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فركع فجاؤا أجد ركعًة، ِب أتين، وسإ أد ُثم أسإْج
ّلم، ٍد كّل فقام سإ أع الطائفتان، وهم ـ القوم ِمن أي ـ واح أك أر ركعًة، لنفسه ف

أجد أتين».  وسإ أد أسإْج

أر لفٍظ وفي أخ ِإذا ابن عن له آ ّلى عمر: «ف ْأخروا ركعًة معه الذين ص مكان اسإت
ّلمون، ول يصلوا لم الذين أس ّلوا لم الذين ويتقدم ُي ّلون يص ُثم ركعًة، معه فيص

ِلمام ينصرف ّلى وقد ا ُقوم ركعتين، ص ٍة كّل فت ّلون الطائفتين من واحد فيص
ًة ركعًة ألنأفسهم أث. وروى ينصرف أأْن بعد واحد ِلمام». الحدي عن داود أأبو ا

ْبد عن ِإبراهيم، بن مسلم أمد أع ِبيب، بن الّص عبد مع غزوا أأنأهم أأبيه عن أح
أرة بن الرحمن أل أسإُم ُب ِإّن الخوف، بهم فصلى كا ّلى التي الطائفة و ركعًة بهم ص

ّلوا هؤلء وجاء أأصحابهم، مقام ِإلى مضوا سإلم ُثم رجعوا ُثم ركعًة، ألنأفسهم فص
ّلوا الخرون، وجاء ُأولئك مقام ِإلى ركعًة. ألنأفسهم فص

ّلى ابن عن داود أأبو وروى صلة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسعود: ص
ًا فقاموا الخوف، ّف أفه، ص ْل ًا خ ّف أل وص ِب ْق أت جاء ُثم ركعًة، بهم فصلى العدو، ُمْس
أل مقامهم، في فقاموا الخرون ّو هؤلء واسإتقب ّلى العد ِهُم فص الله صلى النبّي ِب

ّلم، ُثم ركعًة وسإلم عليه ّلوا هؤلء فقام سإ ُفِسهم فص ّلموا، ُثم ركعًة، ألنأ ُثم سإ
ّلوا مقامهم ِإلى ُأولئك ورجع العدو، مستقبل ُأولئك مقام فقاموا ذهبوا فص

ِإلى ُأولئك ورجع العدو، مستقبل ُأولئك مقام فقاموا ذهبوا ُثم ركعًة، ألنأفسهم
ّلوا مقامهم ّلموا». ول ُثم ركعًة ألنأفسهم فص ّ أأّن يخفى سإ ألحاديث من ُكل ِإنأما ا

ّدعى، بعض على يدل أوى وقد الُم في الحسن بن محمد الكتاب صورة تمام أر
ًا حنيفة أبي رواية «الثار» من كتاب في كالمرفوع وهو عباس، ابن على موقوف

ْعلُم تعالى الباب. والله هذا بالصواب. أأ

أأنأه ومذهب ُلولى بالطائفة يصلي الشافعي:  أرها ا ْط ِإذا المغرب، غير في أش ف
أتّمت فارقته قام أأ الطائفُة وجاءت إليه، وذهبت ُفرادى صلتها الطائفة هذه و

أرى ُلْخ ِإذا معه، وصلت به فاقتدت ا ألس ف ّهد أج أتّمْت قامت للتش أأ أتها ما و فا
ْتُه أق ألِح ّلم التشهد في و أسإ ْثمة: «يقوم أبي بن سإهل لقول بهم، و ِلمام أح ا

ِإلى ووجوههم العدو قبل من وطأائفة معه، منهم طأائفة ويقوم القبلة، مستقبل
في سإجدتين ألنأفسهم ويسجدون ألنأفسهم، ويركعون ركعًة، بهم فيركع العدو،

ويسجد ركعًة، بهم فيركع ُأولئك، ويجيء ُأولئك مقام ِإلى يذهبون ُثم مكانأهم،
ٌة، ولهم ثنتان له فهي سإجدتين، بهم ويسجدون ركعًة، يركعون ُثم واحد

لم صحيح، حسن الترمذي: حديث وقال ماجه، وابن الترمذي، سإجدتين». رواه
ألنأصاري، سإعيد بن يحيى يرفعه أفعه محمد بن القاسإم عن ا ْعبة، . ور عبد عن ُش

ّوات، بن صالح عن أأبيه، عن محمد، بن القاسإم بن الرحمن أأبي بن سإهل عن أخ

أمة، ْث وسإلم عليه الله صلى النبّي عن أح
أأن ومذهب ِلمام مالك:  ّلم ا أس أده ُي ِتّم انأتظارهم، بل أوْح ُت بعده. الطائفة هذه و
ُقْرطأبي له. قال تشهد مسعود ابن وحكاية بين مسلم»: والفرق «شرح في ال
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أأن ابن وحديث عمر ابن حديث في قضاؤهم كان عمر ابن حديث في مسعود: 
ٍة ٍة، حال ِلمام ويبقى واحد أده. وفي كالحارس ا كان مسعود ابن حديث أوْح

ًا قضاؤهم ِة على متفّرق ّول صلتهم. وقد صف أأ ما على عمر ابن حديث بعضهم ت
أأصحابه تعالى الله رحمه حنيفة أأبو أأخذ وبه مسعود، ابن حديث في أأبي غير و

أهب أنأّص وهو يوسإف، أف أأصحابنا ِمن أأْش ألُه ما خل ّو أأ حبيب. انأتهى.  ابُن ت

ٌة دللٌة الخوف صلة وفي أأّن فريضًة، الجماعة كون على ظاهر ّدد و الجماعة تع
أدتها ِإعا ٍز، غير و ِة، ولو جائ أأما بالضرور أأّن يوسإف أأبي تعليل و كانأوا الناس ب
أفه الصلة في يرغبون ْل خلف الصلة في يرغبون ل ما والسلم الصلة عليه أخ

ِرعت غيره، أفُه، فضيلة فريق كل لينال والمجيء الذهاب بصفة أفُش ْل وقد أخ
ٍم الصلة أأداء من يتمكنون طأائفة فكل بعده، المعنى هذا ارتفع ِإما أدة، على ب ِح

ٌع والمجيء، الذهاب بصفة أأداؤها لهم يجوز فل ُفو أأن فمد ألصل ب أعدُم ا
ِلمام وهو ـ نأائبه وقيام اختصاصه على الصحابة أأجمع وقد بعده، ُأمته على ـ ا

هنالك. جرى لما الخلف ينبغي فل ذلك،
ألئمة شمس وذكر أأّن ا أرْخِسي:  صلة في هي ِإنأما يوسإف أأبي مخالفة الّس

أقل ألنأه ذكره، كما والمجيء الذهاب بصفة الخوف كان ِإذا فيما لهما موافقته نأ
ّو ُد أع أأن وصورة القبلة، وجه في ال أل ذلك:  ِلمام يجع أس ا ّفين النا الصلة يفتح أص

ًا، بهم أذا جميع ِإ أكع ف ِلماُم ر ُعوا ا ِإذا معه، رك أجد و أد سإ أج ّول، الصّف معه أسإ أل ا
أنأهم، قياٌم الثانأي والصّف ِإذا أيْحُرسإو الثانأي، الصّف سإجد رؤوسإهم رفعوا ف
ألول والصّف ٌد ا أنأهم، قعو ِإذا يحرسإو ُعوا ف أف ِلمام سإجد رؤوسإهم أر أة ا السجد

أة ألول، الصّف معه وسإجد الثانأي ٌد الثانأي والصف ا أنأهم، قعو ِإذا أيْحُرسُإو رفعوا ف
ألول والصف الثانأي، الصّف سإجد رؤوسإهم أنأهم، قياٌم ا ِإذا يحرسإو رفعوا ف
أر رؤوسإهم ألول الصّف تأّخ ّلى الثانأي الصّف وتقدم ا بهذه الثانأية الركعة بهم فص

ًا، الصفة ِإذا أأيض ُدوا ف أع ّلم أق ّلُموا سإ الله صلى الله رسإول صلة وهذه معه، وسإ
ُعْسفان. وسإلم عليه ِب

ّياش أأبي عن وغيره داود أأبو رواها أرقي أع وغيره.  الّز

ّنا أفان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع وقال: «ك ُعْس المشركين وعلى ب
ّلينا الوليد بن خالد ّنا لو غفلًة أأصبنا المشركون: لقد فقال الظهر، فص ْلنا ك أم ح

أقْصر آية فنزلت الصلة، في وهم عليهم حضرت فلما والعصر، الظهر بين ال
والمشركون القبلة مستقبل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قام العصر صلة

أمه»، أما أعل وهكذا أأ ألى أأبو أف أع أف ِتّم ل هذا موسإى.  يوسإف أأبي قول عن جوابنا أي
أأن أهان، أصلّها موسإى أأبا ب أب أأْص ّقاص أأبي بن وسإعد ب المجوس أحْرب في و

أتان، ِرسْإ أب أط ْيفة علي بن الحسن ومعه ب أذ أمان بن وُح أي بن عمرو بن الله وعبد ال
ُبت حتى العاص، ْث ّلوها أأنأهم أي الّصفة. هذه غير على ص

مالك قال كما واجٌب، ل عندنأا مستحٌب الخوف عند الصلة في السلح أحْمُل ُثم
ً والشافعي، أمل ألمر بظاهر أع ُذوا قوله في ا ْأُخ أي ُهم تعالى: {ول أر ْذ ُهْم}، ِح أت أح ِل أأسْإ و

ْدب، على محمول هو قلنا ّن ألها ألّن ال أمالها من ليس أحْم ْع فيها. يجب فل أأ
في القوم تنازع ِإذا يلزم ِإنأما المذكورة، الصفة على الخوف صلة أأّن اعلم ُثم
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ِلمام، خلف الصلة ألفضل يتنازعوا لم ِإذا أأّما ا ّلي أأن فا ِإحدى يص الطائفتين ب
ّلي الصلة، تمام ُيص ُلخرى و أماٌم با آخر. ِإ
ِإن أد (و أأْن أزا ِب ْوُف)ِ  أخ ْعهم لم ال أد ّلون العدو أي ّلوا)ِ حينئذ يهاجمهم بل نأازلين يص أص )

ًا)ِ لقوله أبانأ ْك ِإْن (ُر أف ً ِخفتم تعالى: { أجال ِر ْو ف أأي أأ ًا}  ْكبانأ ِإْن ُر ُتم ف ْد الخوف، في ِز
ّلوا أص أل أف ُكم حا ِنأ ْو ْو قائمين أك أن أأ ِكبي أدى)ِ لعدم أرا أرا ُف ّ المكان، اتحاد ( كان ِإذا ِإل
ِلمام ْأموم ا ٍة على والم ٍة. وعن داب قال وبه جماعًة، صلتهم محمد: تجوز واحد
ّوز ألنأه والشافعي، مالك ّد هو ما لهم ج والذهاب النأحراف وهو ذلك، من أأش

ِلياب.  وا

ٍء)ِ في أما ِإي ِإلى الركوع (ب ّي والسجود. ( ٍة أأ أه ِإذا ِج ِدُروا)ِ  السإتقبال، عن عجزوا أق
ِإْن قوله في البخاري روى لما ُتم تعالى: {ف ْف ً ِخ أجال ِر ْو أف ًا}، أأ أبانأ ْك أأّن عن ُر نأافع: 
ِئل ِإذا كان عمر بن الله عبد ِلمام قال: «يتقدم الخوف صلة عن سُإ وطأائفة ا
ّناس، ِمن ّلى ال ِلمام بهم فص لم العدو وبين بينهم منهم طأائفٌة وتكون ركعًة، ا

ّلوا، ِإذا يص ّلى و ِإلى لم الذين مكان اسإتأخروا ركعًة معه الذين أص ّلوا...  أأن ُيص

ِإذا ّد هو خوف كان قال: ف ّلوا ذلك، من أأش ً أص ًا رجال أأو أأقدامهم، على قيام

ًا ْكبانأ ِبلي ُر أتق عبد أأرى نأافع: ل مالك: قال مستقبليها». قال غير أأو القبلة، ُمْس
أر الله أك ّ ذلك أذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن إل

ُدها ْفِس ُي أتاُل)ِ، (و ِق ًا عندنأا، ال ألمر ألن مالك، عن روايٌة وهو للشافعي، خلف ِذ ا أأْخ ب
ّ ليس السلح أجواز ِإل ُيمكن القتال، ِل أأنأه دفعه و ْو للترهيب، يكون قد ب للحتياج أأ

ّد عن تعدوا ِإذا ِإليه ُد لكن الصلة، لبطلن الموِجب الح ِر ْتل جواُز عليه أي الحية أق
ِإن الصلة في ٍر بعمٍل كان و الظاهر. على كثي

أمْشُي)ِ، ّلي ل للصلة، الوقوف يمكنه ولم العدو من هرب ِإذا أأنأه به أأراد (وال أص ُي
ًا ِإْن ماشي ِرد ولم الوقت، ذهب و ْفسد، المشي مطلق أأّن ُي الخوف صلة ألن ُم
أما ّل أمْشي. بدون توجد أق ال

ُكوُب)ِ، أير أأهل عند أأّن واعلم كثيٌر، عمٌل ألنأه (والّر وسإلم عليه الله صلى أأنأه الّس
ّلى ْطِن الّرقاع، مواضع: ذاِت أأربعة في الخوف صلة ص أب أفان، أنأْخٍل، و ُعْس وذي و
أرد بالصواب. أأعلم سإبحانأه والله ـ، السكينة المدينة قرب بفتحتين: موضع ـ أق

ُدها ْفِس ُي أتاُل)ِ، (و ِق ًا عندنأا، ال ألمر ألن مالك، عن روايٌة وهو للشافعي، خلف ِذ ا أأْخ ب
ّ ليس السلح أجواز ِإل ُيمكن القتال، ِل أأنأه دفعه و ْو للترهيب، يكون قد ب للحتياج أأ

ّد عن تعدوا ِإذا ِإليه ُد لكن الصلة، لبطلن الموِجب الح ِر ْتل جواُز عليه أي الحية أق
ِإن الصلة في ٍر بعمٍل كان و الظاهر. على كثي

أمْشُي)ِ، ّلي ل للصلة، الوقوف يمكنه ولم العدو من هرب ِإذا أأنأه به أأراد (وال أص ُي
ًا ِإْن ماشي ِرد ولم الوقت، ذهب و ْفسد، المشي مطلق أأّن ُي الخوف صلة ألن ُم
أما ّل أمْشي. بدون توجد أق ال

ُكوُب)ِ، أير أأهل عند أأّن واعلم كثيٌر، عمٌل ألنأه (والّر وسإلم عليه الله صلى أأنأه الّس
ّلى ْطِن الّرقاع، مواضع: ذاِت أأربعة في الخوف صلة ص أب أفان، أنأْخٍل، و ُعْس وذي و
أرد بالصواب. أأعلم سإبحانأه والله ـ، السكينة المدينة قرب بفتحتين: موضع ـ أق
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الكعبة)ِ في (الصلة باب
أصّح أسْب: فصٌل. ( ْنأ أل ِة في ا أب ْع أك أفْرُض ال ًا ال ْفُل)ِ خلف ّن ّول، في لمالك وال أل ا

أأنأه بعضها لسإتدبار ْبطل، و ِإنأه النفل بخلف ُم ًا. جاز ف اتفاق
أأْن ولنا: قوله ّهرا تعالى: { أي أطأ ِت ْي أن أب ِئِفي ّطا أن لل ِكِفي أعا ّكِع وال ِإّن السجود}، والّر ف

ألْمر ًا، فيه ِصحتها في ظاهر فيه، للصلة بالتطهير ا ألن مطلق الجواز أشْرط و
ٍء اسإتقباُل أوّل لقوله الكعبة، من جز أف أك تعالى: { أه أر أوْج ْط ِد أش أمْسِج ِم} ال أرا أح ال

أد وقد أك لتضمنه بل لذاته، مفسد غير السإتدبار ُوِج أشْرط هو الذي السإتقبال أتْر
أفْرض بين الّشْرط في فرق ل أأنأه على البيت، خارج اسإتدبر إذا كما الجواز، ال

والنفل. 

ّلى وسإلم عليه الله صلى أأنأه ثبت وقد في كما البيت، داخل في أص
أأّن ابن عن نأافع، «الصحيحين» عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «

أة دخل أمُة هو الكعب ُأسإا أة بن وعثماُن وبلُل و أجبي طألح أح أأغلقها ال ُثم عليه، ف
أكث ْلُت ابن قال فيها، أم أأ أس أف ً عمر:  أرج، حين بلل أع ما خ أن صلى الله رسإوُل أص
أل وسإلم عليه الله أع أج ْيِن قال:  أد ًا يساره، عن عمو ِنه، عن وعمود أة أيِمي وثلث

ْعِمدة ّلى، ُثّم وراءه، أأ ٍذ البيُت وكان أص أمئ ِة على أيو ْعِمدة». سإت أأ

ِدم رواية وفي أق أم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: « ْتِح يو أف ِء فنزل ال أنا ِف ب
أل الكعبة، أأرسإ أن ِإلى ف أة، بِن عثما أر طألح أم أأ أق، بالباِب و ِل ْغ ُأ ُثوا ف ِب أل ًا، فيه أف ُثم ملي

ُد قال الباب، فتح أدْرُت عب أب الله: فبا ْيُت البا ّق أل أل فت عليه الله صلى الله رسإو
ًا، وسإلم ً خارج أثره، على وبلل ّلى لبلل: هل فقلت أأ صلى الله رسإوُل فيه ص

أن؟ قال: نأعم، وسإلم عليه الله ْي أأ ْلُت:  أن ُق ْي أب ْين قال:  أد أء العمو ِه، تلقا ِه ونأسيت أوْج
أله أأْن أأ ّلى»؟ كم أأسْإ أص

ِإْن ًا قيل: في ف أأيض أأن ابن عن «الصحيحين»  عليه الله صلى النبّي عباس: «
أة دخل وسإلم أم سإواري، سإّت وفيها الكعب أقا أد أف ْن ٍة ِع أصّل». وفي ولم فدعا سإاري ُي
ٍة أأخبرنأي عنه رواي أمُة قال: « أأّن بُن ُأسإا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول زيد: 

ّلها نأواحيه في دعا البيت دخل ألّما أصّل ولم ك أكع أخرج فلما خرج، حتى فيه ُي في أر
أبل أأّن وقال: هذه ركعتين، البيت ِق أب: ب ُأِجي ْبلة». مختصر.  ِق أث ال ِبٌت، بلل حدي ْث ُم

ّدم ُق أنأاٍف. ألنأه عباس ابن حديِث على ف
أخلها أد أصّل، ولم وقيل:  ألها ُثم ُي ّلى، الغد من دخ أص ِنّي أروى لما و ْط ُق أر ّدا ابن عن ال

أت، وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: «دخل عمر أفه، وبلٌل خرج ُثم البي ْل أخ
ْلُت ُق ّلى؟ لبلل: هل أف ألما قال: ل، ص ِد من كان أف أغ أخل، ال ْلُت أد أأ أس ً ف هل ِبلل
ّلى؟ ّلى قال: نأعم، ص ركعتين».  أص

ّبان ابن وقال ُيحمل في ِح ِم على بلل حديُث «صحيحه»:  أفتح، يو ابن وحديُث ال
ِة على عباس ِرض أحّج ُت أداع. واع أو ُهويه بُن إسإحاق روى بما عليه ال في أرا

ْعجمه» عن في والطبرانأي «مسنده»، أأّن ابن «ُم الله صلى النبّي عباس: «
أت يدُخِل لم وسإلم عليه أم ودخل الحج، في البي ْتح». عا أف ال
أد أأبي وفي ْفوان بن الرحمن عبد عن داو أر قال: «قلت أص الخطاب: كيف بن لعم
أع أن أل حين وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أص أة؟ دخ ّلى الكعب أص أعتيِن». قال:  ْك أر
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أضْرُت الّسائب بن الله عبد حديث ِحبان» من ابن «صحيح وفي أح أل قال: « رسإو
أم وسإلم عليه الله صلى الله ْتح يو أف ّلى وقد ال أع الكعبة، في ص ِه فخل ْعلي أنأ

ُهما أع أة افتتح ثم يساره، عن أفوض ألّما المؤمنين، سإور أغ أف أل أر أب ْك ْو موسإى ِذ عيسى أأ
ْتُه أذ أخ ألٌة أأ ْع أع». أسإ أك أر أف

أأما قال ْفُي النووي: و أة أنأ أم أسإا أأنأهم ُأ ُبُه:  أب أس أخلوا ألّما أف أة أد أب، أأغلقوا الكعب البا
أسإامة ورأى بالدعاء، فاشتغلوا ُعو، وسإلم عليه الله صلى النبّي ُأ ْد هو فاشتغل أي

ًا ٍة في الدعاء في أأيض يدعو، وسإلم عليه الله صلى والنبّي نأواحيه، من نأاحي
ًا هو فاشتغل ْيض ٍة في الدعاء في أأ عليه الله صلى منه قريٌب ُأْخرى. وبلٌل نأاحي

ُقْربه، فرآه وسإلم ِده ُأسإامة يره ولم ِل ْع ُب ِة أمع ِل ّف واشتغاله الباب وإغلق الصلة ِخ
ُيها له بالدعاء. وجاز ْف ً أنأ ّنه، عمل أظ أرٌض أأنأه على ِب أأحمد»، «مسند في بما معا

ّبان» عن ابن و«صحيح أمارة ِح ْير، بن ُع أم ِء أأبي عن ُع أثا ْع عمر: ابن عن الّش
أأخبرنأي أأّن بن ُأسإامُة « ّلى وسإلم عليه الله صلى النبّي زيد:  ِة في أص بين الكعب

ْين أت أي ِر أث الّسا أك أم أأله لم عمر، معه و ّلى». وهذا كم أأسْإ صحيح.  سإند أص

ْولى أل ِني رواه بما بينهما الجمع وا ْط ُق أر ّدا هو روى تقدم. وبما كما عمر ابن عن ال
أبير، بن سإعيد عن ثابت، أأبي بن حبيب أأبي عن والطبرانأّي عباس ابن عن ُج

ّلى البيت وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «دخل أص ُثم الساريتين، بين أف
ّلى خرج ِر الباب بين فص ألُة»، قال: هذه ُثم ركعتين، والِحْج ْب ِق ًة دخل ُثم ال مر

أصّل. قال ولم خرج ُثم يدعو، فقام ُأخرى ّلى ُي أص أف ًة البيهقّي:  ًة، وترك مر إل مر
ًا. والله الحديثين ثبوت في أأّن ِلي نأظر ِزّمة وبيده التوفيق، و أأ

التحقيق.
ْو أل ّلي (و أص أن)ِ الُم ُه أكا ْهُر أظ ِر ِإلى ( ْه أأو أظ ِه)ِ  أماِم ّنأه جنبه، ِإلى جنبه ِإ ِإلى توجه أل

ِه على متقدم غير الِقبلة أمام ِه، معتقد ول ِإ ِئ أط أخ بخلف ِقبلة جانأب كل ألن ِب
أ مسألة أمْن التحري. (ل ُه ِل ْهُر أأي ِإلى أظ ِه)ِ  ِه ِه أوْجُه أوْج أمام ّدٌم ألنأه ِإ عليه. ولو ُمتق

ُهُه كان ُة جازت حائل، ول ِإمامه وجه ِإلى أوْج ْبُه ألنأه الكراهة، مع الصل ِة ِش عباد
ِلمام قام الصورة. ولو جاز، حولها، المقتدون وقام الباب وفتح الكعبة في ا

المساجد. باقي في المحراب في كقيامه وكان

أه)ِ مع ِر ُك ْفُل الجواز (و ّن أفْرُض ال أأما وال أها)ِ  أق ْو أف ألّن الجواُز ( ْبلة ف ِق أصة هي ال أعْر ال
أقل، قد لنأه البناء، دون السماء أعنان إلى والهواء ْن ألنأها ُي ًا تجوز و أأبي على اتفاق

أبيس أء ول ُق أأما يديه بين بنا ِلما التعظيم، أتْرك ِمن فيه فلما الكراهة يساويه. و و
أأّن ابن عن ماجه وابن الترمذي روى أل عمر:  وسإلم عليه الله صلى الله رسإو
أهى ّلى أأْن أنأ أص ْبِع في ُي أزرة، المزبلة، مواطأن: في أسإ أمْج وقارعة والمقبرة، وال

ِلبل، ومعاطأن الحّمام، وفي الطريق، لصحة ُيشترط الله. ولم بيت وظهر ا
ٌة فوقها الصلة أدي بين سإتر ّلي. ويشترطأها أي أص الشافعي.  الُم

ِإِن أتدوا (و ْق ٍم ا ِإما ألها)ِ ب ْو أجها أح ِر ُهم خا ْعُض أب أرُب (و ْق ِه ِمن ِإليها أأ أماِم ألم ِإْن أصّح ِإ
ألقرب ُكن)ِ ا أأي (في أي ِه)ِ  ِب ِنأ ّد ل ألنأه ِإمامه، جانأب جا ًا ُيع ّدم ِإمامه، على ُمتق

أسد أف ألقرب كان ِإْن و أعد ألنأه ِإمامه، جانأب في ا ًا ُي ّدم ألن عليه، متقدم التق
ّنأما والتأّخر أراِن ِإ أه ْظ ّتحاد عند أي ُلمور من ألنأهما الجهة ا ِلضافية، ا ألنأه ا في و
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ِه، وجه ِإلى ظهره أمْن معنى أماِم أفى ول ِإ ِلمام على التقدم أأّن أيْخ المقام في ا
ٌه ِلمام عند مكرو أظر مالك، ا ْن ُي ألدلة في أفل تعالى هنالك. والله بما المتعلقة ا

ْعلم بالصواب. أأ

ِة كتاُب أكا الّز
أن أر ًء بالصلة الزكاة أق ِقيُموا الله بكلم اقتدا أأ أة تعالى: { ُتوا الصل أة}، وآ الزكا

ّقب ولوله أم ولذا بدنأيتان، عبادتان ألنأهما بها، الصوم لع ّد الحج على الصوم أق
وغيره. المال على وجوبه لتوقف

أأّن ِإّما والحاصل:  ِإّما (والصلة)ِ، كالصوم، بدنأيٌة العبادة:  ِإّما كالزكاة، ماليٌة و و
أر ولهذا كالحج، منهما مركبٌة أأّخ ًا وصار ت ًا ركن ِلسإلم أأركان من خامس التي ا
ُلها ُق أأص ِلقراُر التصدي أم قولُه فيه ونأزل بالشهادتين، وا ْلُت تعالى: {اليو أم ْك لكم أأ

ُكْم}. ثم أن ُدّل البناء هذا تركيُب ِدي ّنماء، على أي أزكا ال أقاُل:  ُع ُي أذا الزر أما، ِإ أيْت أنأ وسُإّم
أبٌب ألنأها بها، أوِض نأما أسإ ِع ْقبى، في والثواب الدنأيا، في بال ُع تعالى: {وما قال ال

ُتم ْق أف ْنأ ٍء ِمْن أأ ُهو أشي ُفه}، أف ِل ْو ُيْخ ِة، على أأ ًا قوله ومنه الطهار أحنانأ أو ِمْن تعالى: {
ّنأا ُد ًة}، أل ّي وزكا ْذ قال التطهير، معنى وفيها طأهارة، أأ ِهم من تعالى: {ُخ ِل أوا أأْم

أدقًة ُهم أص ّهُر أط ّكيهم ُت أز ُت ّهُر لنأها بها وسإّميت بها}، و أط أبها ُت أأو الذنأوب، من صاح

ُبْخل رذيلة من ِر من هو الذي ال أيْت أأكب ِتها صدقًة العيوب. وسُإّم أل ْدق على ِلدل ِص
ِد ّية، في العب ُعبود ّق وامتثاله ال أح أأي ِل ّكيهم}  أز ُت ِني الّربوبية. وقوله: { ْث عليهم. ُت
ٌة وفي ٍء تمليك عن الشرع: عبار ْولي النصاب من ُجْز أح أمْن للفقير ال بمعناه، و
ِر اسإم بالوجوب. وقيل: هي توصف ألنأها ْد أق أرج الذي لل تعالى: لقوله للفقير، ُيْخ

ُتوا أة}، {وآ أق أأّن ومعلوم الزكا ّل أع أت ِء ُم ِليتا ِليتاء ألّن الماُل، وهو ا من بدونأه ا
أحال. والله أم ألحوال.  أأعلم وتعالى سإبحانأه ال با

ُتوا لقوله فريضة هي أة}، تعالى: {وآ ُلمة، وإجماع الزكا ألحاديث ا الواردة: وا
ّبان ابن وصححه الترمذي، رواه ما منها وقال: على والحاكم «صحيحه»، في ِح

ْيم عن مسلم، شرط أل أل يقول: سإمعت ُأمامة أأبا قال: سإمعت عامر بن سُإ رسإو
ّلوا الله، الوداع: «اتقوا حجة في يقول وسإلم عليه الله صلى الله أص أسكم، و أخْم

ّدوا شهركم، وصوموا أأ أأطأيعوا أأموالكم، زكاة و أة تدخلوا أأمركم، ذا و ّن ّبكم». أج ر
ِني عمر ابن عن والنسائي والترمذي والشيخان أأحمد رواه ما ومنها ُب ًا: « مرفوع

ِلسإلُم ِة على ا ّ ِإله ل أأْن خمٍس: شهاد أأّن الله ِإل ًا و ِم الله، رسإول محمد ِإقا و
ِة، ِء الصل ِإيتا ِة، و ِم البيت، وحّج الّزكا رمضان». وصو

ُتها وكان ِة في فرضي أن ِرض التي الّس من الثانأية الّسنة وهي الصوُم، فيها ُف
ًا تفصيلً. وهذا وبعدها إجمالً، الهجرة الهجرة. وقيل: قبل ُلُح أيض أن أأْن أيْص يكو

ًا الصوم. على الزكاة كتاب لتقديم وجه
ِإنأها الحسن أأبو «المحيط»: قال وفي أكْرِخي:  الفور. وفي على تجب ال

ِإذا ْولِن، عليه حال حتى ترك «المنتقى»:  ِثم. وعن أأسإاء فقد أح أأ ِإْن و لم محمد: 
ِد أبل لم الزكاة يؤ ْق أأنأها عن شجاع ابن شهادته. وذكر ُت التراخي، على أأصحابنا: 

أجّصاص.  بكر أأبو ذكر وهكذا ال
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أأّن وفي ألمر التحقيق:  ألمر وهو ـ الوقت عن المطلق ا أأداء يتعلق لم الذي ا

ألداء يفوت وجه على محدود بوقت فيه به المأمور ألمر (بفوته)ِ، ا بالزكاة، كا
ُعْشر، الفطر، وصدقة ذهب ـ المطلق والنذر رمضان، وقضاء والكفارات، وال

أأصحاب أأصحابنا، أأكثر ِإلى وعامة الشافعي، و ّلمين:  ّنأه المتك وذهب للتراخي، أأ
أكْرِخي، الحسن أأبو الشيخ منهم أأصحابنا، بعض الشافعي، أأصحاب وبعض ال
ْيرفي بكر أأبو الشيخ منهم أأبو الّص ِإلى و ّنأه حامد:  قال من كل وكذا للفور، أأ

أأنأه على يجب الفور. ومعنى يلزمه بالتكرار أأول في الفعل تعجيل يجب الفور: 

ِلمكان. ومعنى أأوقات أأنأه على يجب ا أأوقات أأول عن تأخيره يجوز التراخي: 

ِلمكان، ّد ل فيه به أتى لو بحيث عنه تأخيره يجب أأنأه ل ا أت ْع ِه، ُي ًا ليس ألنأه ِب مذهب
ألحد.

ّبر (ل أع أأخبار ثابت الزكاة مقادير بعض ألن بالوجوب، أتِجُب)ِ  ألن أأو الحاد، ب

ًا ـ الفرض في الوجوب اسإتعمال ّ كثيٌر ـ مجاز ِإل ألى ( أر)ِ احتراز أع ِقّن، عن ُح ال
ّبر، أد ُأّم والُم أتب. الولد و أكا والُم

ّلف)ِ فل أك أأحمد: يجب والشافعي، مالك، مجنون. وقال ول صبي على يجب (ُم و
ُعْشر، الزوجة، كنفقة مالهما، في أراج، وال أخ ْطر، وصدقة وال ِف أعْمُرو روى لما ال
ْيب، بُن أع أأّن عن أأبيه، عن ُش الناس خطب وسإلم عليه الله صلى النبي جده: 

أمْن أي فقال: « ِل ًا أو ّتِجْر أماٌل، له يتيم أي ْل أله حتى يتركه ول فيه، أف الصدقُة». رواه تأك
ًا، الترمذي ًا مرفوع أي عمر على وموقوف ِنّي عنه، الله أرِض ْط ُق أر ّدا طأُرٍق من وال

أي بالصدقة: النفقة. ولما ضعيفة. وقيل: المراد لكنها ِو أر عن ُر أي وعلّي عم أرِض
«الموطأأ»، في مالك الصغير. وروى مال في بوجوبها قولهما ِمْن عنهما، الله
ْتني قال: كنت أأنأه أأبيه عن القاسإم، بن الرحمن عبد عن ِلي وخالي أأنأا عائشُة أو

ِرها في يتيمين ِرُج وكانأت ـ، تربيتها أأي ـ ِحْج أنا من ُتْخ ِل الّزكاة. أأموا

ّنسائي، داود، أأبو روى ما ولنا مسلم، شرط وقال: على والحاكم ماجه، وابن وال
أع وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن ِف ِم ثلثة: عن عن القلُم قال: «ُر حتى النائ

أظ، أم، حتى الصبّي وعن يستيق ِل أت ْعِقل». وفي حتى المجنوِن وعن أيْح «آثار أي
أأخبرنأا بن محمد ْيم، أأبي بن ليث حنيفة: حدثنا أأبو الحسن» قال:  أل عن سُإ

ْيٌث: كان اليتيم مال في قال: ليس مسعود ابن عن مجاهد، أل أأحد زكاة. و

ّباد، العلماء ُع ِره، آخر في اختلط لكِن ال ليذهب يكن لم حنيفة أأبا أأّن ومعلوٌم ُعُم
ْأخذ يشدده لم ما الرواية في أأمره تشديد مع ويرويه، اختلطأه حال في عنه في
ِرف. وروى ما على غيره، ْيث عن البيهقي ُع أليم، أأبي بن أل عن مجاهد، عن سُإ

أمْن مسعود ابن أي قال: « ِل أل أو ُيْحِص اليتيم ما ْل ِإذا السنين، عليه أف ِإليه دفع و
ِإْن الزكاة، من فيه بما أأخبره ماله، ّكى، شاء ف ِإْن أز ِوي شاء و ابن عن ترك». وُر

ًا، عباس ّ أأيض ّنأه ِإل أد أأ أفّر ِإسإناده أت أة. ابن ب أع ِهي أل
أأّن الحديث عن والجواب ألول:  أبل بن أأحمد ا ْن ّي ِصّحته، بعدم حكم أح والترمذ

ّنأه وعلّي عمر قول سإنده. وعن بضعف أرٌض أأ عباس وابن مسعود، ابن بقول ُمعا
ألن أة، شروطأها من . و أبُر ول والمجنون، الصبي من تتحق ل وهي الني أت ْع ّيُة ُت نأ
أأدى ل الواجبة العبادات ألّن الولي، ّية تت الغير. بن

ألنأها ٍم)ِ  ِل أأهلها. وهذا ليس والكافر ِعبادة، (ُمْس بموجود، ليس النسخ بعض في ب
ْغني التكليف قيد ألن ذلك ولعل ًء عنه، ُي مخاطأب غير الكافر أأّن على بنا
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عندنأا. بالشرائع
ِلٍك أما ًا ( ْلك أأي ِم ًا)ِ  ًا، رقبًة تاّم قبل اشتراه ماٍل في المشتري على يجب فل ويد
أبق، إذا للتجارة عبده في المولى على ول للتجارة، القبض ِد فيما ول أأ أي عبده ِب

ْأذون ْأذون يد ألّن المديون، غير الم ُد الم أصالة ي ُد ل أأ نأيابة.  أي

أصاٍب ِن ِل ٍم)ِ ولو ( ًا، أنأا أأْن تقدير أن ب نأائبه، يد أأو يده في لكونأه اسإتنمائه من يتمك
أأي ِإّما (وهو)ِ  أأي النمو: ( ِة)ِ  ّي ِن أم ّث ْون بال أك ًا المال ِب ألشياء ثمن والفضة، كالذهب ل

ِو أأ أأي ( ِم)ِ  ْو ْعي، الّس ْو الّر أأ ِة ( ّي ِة)ِ في ِنأ أر أجا ّت ُعُروض ال من بعمٍل اقترنأت ِإذا ال
ِلجارة، والبيع كالشراء أأعمالها، أع وا أم ألنأه ( ْوِل)ِ  أح ّكُن ال أم لشتماله النمو، من الُم

ألربعة الفصول على ألسإعار. تفاوت فيها الغالب التي ا ا

أأّما ٌة شواهد فله النصاب، شرط و ِري منها: حديث كثير ْد رسإوُل قال: قال الُخ
ِرِق من أأواٍق أخْمس دون فيما «ليس وسإلم عليه الله صلى الله أو أقٌة، ال أد أص

ٍد أخْمس دون فيما وليس ْو أقٌة، أذ أد ْوسُإٍق أخْمسة دون فيما وليس أص أقة». أأ أد أص
أأما أما الحوُل و ِل ِنّي في ف ْط ُق أر ّدا ًا: «ليس ـ ُطأُرٍق ِمْن ـ عمر ابن عن ال في مرفوع
ٌة، ماٍل أل حتى زكا ِه يحو ْوُل». وصحح علي أح أفُه بعضهم ال ْق رفعه. على أو
ًا، داود أأبو رواه وكذا أزة، بن عاصم عن داود»، أأبي «سإنن ففي مرفوع أحْم

ِرث أور، والحا ْع أل ّنأه وسإلم عليه الله صلى النبّي عن علّي، عن ا ِإذا أأ أنأْت قال: « كا
أئتا لك أهم، ِم أحال ِدْر ْوُل، عليها و أح أسُة ففيها ال أم، أخْم ِه أرا ٌء عليك وليس أد ـ شي

أن حتى ـ الذهب في يعني ًا، ِعْشرون لك يكو أذا دينار ِإ أنأْت و أك كا ًا ِعْشُرون ل دينار
أل أحا ْوُل، عليها و أح أساِب زاد فما دينار، ِنأْصُف ففيها ال ِبِح أأدري قال: ل ذلك ف

ِلّي أع ْو ذلك، يقول: فبحساِب أأ أعه أأ أف وليس ؟ وسإلم عليه الله صلى النبّي ِإلى ر
ٌة ماٍل في أل حتى زكا ْقدُح الحوُل». ول عليه يحو ْعُف فيه أي رواية، من الحارث أض

ُبول فيجب له، عاصم لمتابعة ِعه أق ْف ِعين، وابن المديني، ابن لتوثيق أر ّنسائي أم وال
ّياه. وقد أووي: حديث قال إ ّن حسن.  أأو صحيح ال

أفاِضٍل ِه عن ( ِت ألّن حاج ِة)ِ  ِلي ألْص ألصلية بالحاجة المشغول ا ّق في كالمعدوم ا ح
ْكنى، ُدور في يجب فل الزكاة، أدن، وثياب الّس أأثاِث الب ودواّب المنزل، و

ُتب السإتعمال، وسإلح الِخدمة، وعبيد الّركوب، ُك ِم و وآلت ألهلها، العل
ألصحابها. المحترفين

ْدُر له كان فلو أفه أأْن ِإلى يحتاج لكْن نأصاب، أق ِر ألشياء هذه في أيْص فيه، زكاة فل ا
ِكر كذا ْندي. وفيه نأقله الشروح، بعض في ُذ أج ِبْر ّنأه أبْحث، ال ّنأه أأراد ِإْن أل يلزمه ل أأ
ِإْن صحيح، فغير الحول، بعد أله كان و ْب فيه. كلم فل أق

أعن أل (و أحا ْيٍن)ِ  ْو أد أؤّجٍل أأ أأصالة ُم ْو ب ألٍب كفالة أأ أطا ٍد)ِ، ِمْن (ُم الزكاة يمنع فل عب
ْيٌن ْذر هو أد ْو أنأ ْو كفارة، أأ أب أأْن له ليس العبد ألّن حج، وجوب أأ ِل أطا ويمنعها به، ُي
ْيٌن ْو ُعْشر، هو أد أراج أأ ْو أخ «المحيط»: ومحمد. وفي حنيفة أأبي عند زكاة أأ

ِإذا في فيه يجب لم فيه، الزكاة فوجبت النصاب على الحول حال وصورته: 
ْيِن النصاب بعض لشتغال أأي الثانأي، الحول أد أف ولو الزكاة، ب ِل ْت أأي ـ النصاُب ُأ

ّله ْي ـ الزكاة صارت حتى الثانأي الحول بعد ـ ُك ألول الحول زكاة أأ ًا ـ ا ْين في أد
ْول أأي الزكاة، وجوب ذلك يمنع ذّمته أح أفر: ل الثانأي. وقال لل ِكلهما. يمنع ُز
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ْين يمنع، الزكاة يوسإف: وجوب أأبو وقال أد ْين ألّن يمنع، ل الزكاة و ل الزكاة أد
أب ِل أطا ْذر، العباد، جهة ِمن له ُم ّفارة، كالن ْطر، وصدقة والك ِف أأما ال ُلضحية. و وا
ٌء الزكاة وجوب ّنصاب من فجز ًا صار ال ّق أح أت النصاب. به فانأتقض ُمْس

ْين هذا أأّن ولهما ِلب له أد أطا ّق ألن العباد، جهة من ُم ألْخذ ح ِلمام كان ا في ل
ألموال ْذ قوله لظاهر والباطأنة، الظاهرة ا صدقًة أأموالهم من تعالى: {ُخ

ُهْم}، ّهُر أط بعده، والخليفتان وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل كان هذا وعلى ُت
أي فلما ِل أر عثماُن أو أه أظ ّيُر و أغ أشْ أأْن أكره الناس أت ّت أف أر العماُل ُي الناس، أأموال مستو

أض ّو ألموال فف ًا عنه، نأيابًة أأربابها ِإلى الباطأنة ا السوء، الّسعاة من عليهم خوف
ِقُط ل وهذا ذلك، في الصحابة عليه يختلف ولم أب ُيْس ِلمام طأل أثّم وِمن أأصلً، ا
ِلم لو أل أأّن أع ْه ّدونأها ل بلدة أأ بها. طأالبهم يو

ّنأما ِإ ِرط و ُغَ الزكاة وجوب في ُش ْين، عن المال فرا ّد ْين مع المال ألّن ال ّد ال
ألصلية، بالحاجة مشغول أأ عن الحبس دفع وهو ا ْديون. والحاصل:  أم ل ّنأا ال

ِرق مديون على الزكاة ُنأوِجُب ْغ أت أبُه. وبه ـ بكفالة ولو ـ ُمْس أصا مالك، قال ِنأ
أأوجبها ٍم، ماٌل السبب ألّن أأقواله، أأظهر في الشافعي و ِه، في خلل ول نأا ِك ْل ألّن ِم

ْين ّد ّذّمة يتعلق ال ُذ ولذا بالمال، ل بال ُف ْن النماء في ول وبغيره، ببدٍل، فيه تصرفه أي
ّنأُه ّد أل أع ًا للتجارة ُم ْو وضع فعلً. أأ
ِئِب «الموطأأ» عن في ما ولنا أد، بِن الّسا ِزي أن أأّن أي ْهُر يقول: هذا كان عثما أش

أمْن زكاتكم، ْيٌن عليه كان أف ْينه، فليؤد أد منها فتؤدون أأموالكم، تخلص حتى أد
ألنأه الزكاة، ألصلية، بحاجته مشغول و والحبس والملزمة، المطالبة، رفع وهي ا

ِذ في والمؤاخذة الحال، في ِإ ْيُن المآل.  ّد أأي الجنة، وبين بينه أيُحوُل ال حاجة و
أظُم ْع أر هذه، من أأ ِب ُت ْع ًا، فا ّق كالماء معدوم أح أت ألة، وثياب للعطشْ، الُمْس ْذ ِب وعبيد ال

ألّن ِه مع الصدقة له أيِحّل ولهذا فقير، المديون الخدمة. و ِن ّك أم ماله، من أت
ِني أتِحّل ل والصدقة أغ ّ تجب ول ِل ِني.  على ِإل أغ

أ أفل ِإْن على أيِجُب ( أتب)ِ و أكا ِه، مال على بيده ما زاد ُم ِت أب أتا يده في لما مالك ألنأه ِك
ًا المال من أنأه ألن رقبًة، ل يد ْو ًا أك ّق أك أأْن ينافي ِر ِل بعد وجه. (ول ُكّل من أيم

ُوصول)ِ إلى أأي المال ال ّيام)ِ  أل ّيام ألجل ( ًا)ِ فيها، الماُل (كان)ِ إلى أأ أمار أأْن (ِض ب
ِدُر ول قائمة، عينه الماُل كان ْق ٍذ المال ألّن ِإليه، الوصول على المالك أي حينئ

ًا، ل رقبًة مملوٌك عليه. القدرة لعدم يد
ٍد)ِ هذا ُقو ْف أم أك أف وما ( ِط أثاٌل عليه ُع ِر، للمال ِم أما ِإذا البق يتناول والمفقود الّض

ًا كان أأّما في والمدفون البحر، في الساقط والمال للتجارة، عبد البرية. و
أمار، فليس البيت في المدفون ّنأه ِبِض في المدفون وفي ِإليه، الوصول يمكن أل

ْو الرجل أأرض أخارى، مشايخ اختلف أكْرمه، أأ ِر ِلمكان فقيل: يجب ُب ْف جميع أح
ألرض، ًا. حفرها في ألّن يجب وقيل: ل ا أرج أح

ٍد)ِ سإواء أمْجُحو ًا كان (و ْو دين ًا، أأ أقّر عن به واحترز أغْصب ِقّر كان سإواء به الُم الُم
ًا ْو غني ًا أأ أة المال أرّب أأقام بل عليه)ِ، ُحّجة (ل فقير ِلقرار على سإنين بعد البين ا

ّنأما ِإ ْو بينة، عليه الذي المجحود ألن به قيد به. و أم أأ ِل الزكاة يجب به، القاضي أع
أليام فيه أن ِإْن المال ِإلى الوصول ِلمكان الماضية، ل ًا، الخصم كا ِإلى ُموسِإر و



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ًا. وقال كان ِإن تحصيله ْعِسر ّنأه ُم ِإ ِه أزكاة ل بعضهم:  لم أأو بينة له كان سإواء علي
ْذ يكن، ُديقبل، كّل ليس ِإ ِدل، قاٍض ُكّل ول شاهد ْع ُذّل يديه بين المجاثاة وفي أي
ِذّل ل أأْن له فكان الُخُصومة، في نأفسه.  أي

ٍذ ْأُخو أم ًة)ِ، (و أر أد أصا أوى لما ُم ِلك أر أأّن في ما ِه»:  ِئ ّطأ أو أر «ُم كتب العزيز عبد بن عم
ِة بعُض قبضه ماٍل في ًا، الول ْلم أر ُظ أم أأ ّده ف أر أما زكاته ويؤخذ أأهله، ِإلى ِب مضى ِل
ّنأه واحدة، زكاة ِإل منه تؤخذ ل بكتاب، ذلك بعد أأعقب ثم السنين، من ِإ كان ف

أما ِل ًا. و أمار أبة أأبي ابن روى ِض ْي ِه» عن في أش ِف ّن أص سإليمان، بن الرحمن عبد «ُم
ْيُمون بن عمرو عن أأخذ أم ُد قال:  أل الملك عبد بُن الولي ِة أأهل ِمن رجٍل ما ـ الكوف

ًا، عشرين ـ عائشة أأبو له يقال أقاها أألف ْل أأ أي فلما المال، بيت في ف ّل بن عمر ُو
ُهم فرفعوا ولده أأتاه العزيز، عبد أت أم ِل ْظ أأِن ِإلى فكتب ِإليه، أم ادفعوا ميمون: 

ّنأه عامهم، زكاة وخذوا أأموالهم، ِإليهم ِإ ّنأه لول ف ً كان أأ ًا مال أمار أنأا ِض ْذ أخ زكاة منه أأ
ًا مالك، قال وبه البصري، الحسن مذهب مضى. وهذا ما أفر، للشافعّي خلف وُز

ْلك باعتبار الزكاة وجوب ألن الزكاة يلزمه السبيل ابن أأّن ترى أأل اليد، دون الِم
ِه لقيام ماله إلى يده وصلت ِإذا مضى لما ِك ْل ْغُصوب، في وكذلك فيه، ِم أم ِإّن ال ف

ِدُم ونأحوه بالغصب أع ْن ُد أي ملكه. دون عنه المالك ي
ْبُط ذكره ما ولنا ِلنأصاف» عن «آثار في الجوزي بن سِإ عمر: ل وابن عثمان، ا

أأّما مال في زكاة ُو الّضمار. و ِإلى صاحب أعْز أي «الهداية»  بمعروف، فليس عل
ألّن تحصيل طأريق المالك على اشتد وقد النماء، معنى باعتبار الزكاة وجوب و

ِه ما فانأعدم فيه، النماء ِل ِإّن السبيل ابن بخلف الزكاة، نأصاُب كان ألْج ّنماء ف ال
بيده.  يحصل كما نأائبه بيد له أيْحُصُل

ألدائها أط)ِ  ِر ِة (وُش أر ْيُرو أص ّدى و أؤ ّيُة)ِ في زكاة الُم ّن أت عبادة ألنأها الزكاة (ال (وق
أأي ألداء)ِ  ّق، ا أح أت ألصل ألن الُمْس ّية في ا أن أأْن الن ِو بالعبادة، تقتر أأ أأي ( أعْزِل)ِ  ال

أدار أعْزل ْق أأدى فل عبادة، الزكاة ألن الماِل، من الواجب الِم قال ِإخلص، بل تت
ّ ُأِمُروا تعالى: {وما الله ُدوا ِإل ُب ْع أي أه ِل ّل أن ال ِلِصي أن}، له ُمْخ ّدي ّية، بل ِإخلص ول ال نأ
ّنأما صح وقد ِإ أماُل حديُث: « ْع أل ألصُل ا ّيات». وا ّن ّية اقتران بال ِء الن ألدا في كما با

ّ الصلة ًا، يتفرق الدفع أأّن ِإل أي ظاهر ِف ُت ْك ِد فا ُوُجو ِة ب ّي ّن أد ال ْن أعْزِل أع ًا ال ْيسير على أت
ّدي، أؤ ّول اقترانأها عن للعجز الصوم في تقديمها كجواز الُم أأ الصبح. ب

ّ ِإل أق أأْن ( ّد أص أت ُكّل)ِ فل أي أرُط بال أت ًا، النيُة ُيْش الوجوب، محل النصاب ألن اسإتحسانأ
أرُض ِإذ الواجب، القدر له فحصل للفقير، بجميعه حصل وقد أغ ّية من ال الن

أأّن ِإلى هنا حاجة ول التعييُن، ّدق التعيين. والحاصل:  نأية بل المال بكل التص
ِإذا (من)ِ النصاب، جزء الواجب ألّن ُيْسِقطها، زكاة ّدى ف ُكّل أأ ّدى فقد ال الواجب أأ

أي ِق أب أب ولم أشْرط، النية أأّن ضرورة.  ُأِجي أأّن يوجد. و العبادة أأْصل نأيُة الواجب ب
أز أتا أيْم أدت وقد العادة، عن ِل ِذ ُوِج ّدق ِإذا فيما الكلُم ِإ ما والصدقة الفقير، على تص

أراد أضا بها ُي ّية عنه، تعالى تعالى الله أر ّنأما الفرض ونأ أرُط ِإ أت أتْحِصيل ُتْش التعيين، ِل
ّيٌن والواجب التعيين، عدم عند وذا أع أت التعيين، إلى حاجة فل النصاب، هذا في ُم

ًا، الصوم رمضان في نأوى ِإذا كما وصار ّنأه مطلق ِإ ِإْن الفرض عن يقع ف ْنُه لم و ّي أع ُي
ِه.  ِن ّي أع أت أل
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أق ولو ّد أص الوجوب ألن محمد، عند البعض ذلك زكاة سإقط النصاب، ببعض أت
ّدق ما بحصة منها فسقط الكل، في شائع أتبٌر البعض ألن به، تص ْع ولهذا بالكل، ُم

تسقط ل يوسإف أأبي الكل. وعند هلك لو كما فيه، بما يهلك البعض هلك لو
ُه فقير على دين له كان للوجوب. ولو المحل هو الباقي يكون أأْن لجواز أأ أر ْب أ

أ ف
ذلك زكاة سإقوط ففي بعضه عن أأبرأه ولو ينو، لم أو نأوى زكاته، سإقط منه،

أأ (بما نأوى الخلف. ولو من تقدم ما البعض أر ْب أ
أء)ِ عن منه أ ألدا ْو الباقي، ا عن أأ

قيل: الزكاة، وجوب بعد له فوهبه غني على دين له كان يجزيه. ولو ل آخر دين
أر يضمن ْد أق يضمن. وقيل: ل الواجب، ال

الماشية)ِ (زكاة
أيِجُب ًا من أخْمٍس كل في (و أراب ِلبِل)ِ ِع ًا أأو كانأت ا أخات ُبْخُت: بالضم أب ِبُل . وال ِل ا

ّية، ِنأ أسإا أرا ٌة)ِ فيجب «القاموس»، في ما على الُخ ٌة، أخْمٍس في (شا وفي شا
ٍر أس وفي شاتاِن، أعْش أة أخْم ُع عشرين وفي ِشياه، ثلُث أعشر أب أأ ِشياه. وقد أأْر بد
ًء بالسوائم الزكاة أأموال تفصيل في الله رحمه محمد ُتِب اقتدا ُك الله رسإول ِب
ّنأها وسإلم عليه الله صلى ِإ أأة ف ّلها مبتد ِة ُك ِلبل، بزكا ألّن ا ألمر هذا قاعدة و كان ا

ّق في أب كانأوا وهم العرب، ح ألب، بحسب المواشي أأربا ْغ أل أم ا ّد ُق السبب. لهذا ف
ُثّم أن)ِ من أخْمٍس في ( ِري ِلبل وِعْش ْنُت ا ِب أأي ( أخاٍض)ِ  أنة، ذات أم بذلك وسُإّميت أسإ
ُأخرى، مخاض ذات تصير الغالب في ُأّمها ألّن ِإّن حاملً، أأي ب وجع المخاض ف

الولدة.
أت (وفي ْنُت وثلثين سِإ ُبون)ِ: وهي ِب أنْت التي أل أع ألّن بذلك وسُإّميت الثالثة، في أطأ

أت تكون الغالب في ُأّمها ُأخرى. من لبن ذا

أت (وفي أن سِإ أأربعي ّقٌة)ِ: وهي و ّنأها بها وسُإّميت الرابعة، في دخلت التي ِح أل

ّقت الركوب.  و الحمل اسإتح

أدى (وفي أن ِإْح أعٌة)ِ: بفتحات، وسإتي أذ أنْت التي وهي أج أع وسُإّميت الخامسة، في أطأ
ِلبل أأسإنان في لمعنى بذلك أن أأكبر وهي أأهلها، يعرفها ا الزكاة. في يؤخذ سِإ
أق ْو أف ِة و أع أذ أج ِنّي، ال ّث أقُه ال ْو أف ِديُس، و أقُه الّس ْو أف ُذ ول البازل، و في شيء منها ُيؤخ

الزكاة.
أت (وفي ْنتا وسإبعيِن سِإ ُبون، ِب ّقتان، وتسعين ِإحدى وفي ل وعشرين)ِ، مئة ِإلى ِح

ُو ْف أع ٌع، وعشرين أخْمٍس ِإلى أخْمٍس من الواجبين بين وال أب وجوب ِإلى ومنها أأْر
ْنِت ُبون ِب ٌة، أل أر ٍة ِإلى ومنها أعْش ّق أعٌة، ِح ٍة اإلى ومنها ِتْس أع أذ أع أج أب أة، أأْر أر ومنها أعْش
أتي ِإلى ْن ُبون ِب أر واجٍب ِإلى ومنها كذلك، أل أخ ما على السإتئناف بعد الشاة وهو آ

أكُر: ثلث ْذ وثلثون. ُي
ألصل ّديق، بكر أأبي كتاب فيه وا أخاري رواه الذي الص ُب أقُه «صحيحه»، في ال أفّر و

أأّن عن متوالية، أأبواب ثلثة في أة:  أم أما ًا ُث أنأس أأّن أأ أثه:  ّد أب بكر أأبا أح أت أب هذا أك الكتا
أهُه ألّما البحرين: ِإلى أوّج

ِه بسم ّل  الرحيم الّرْحمن ال
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ِة فريضُة هذه أرض التي الصدق على وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أف
أر والتي المسلمين، أم ّلُه أأ ألُه، بها ال أمْن رسإو ألها أف ِئ ِطها المسلمين من سُإ ْع ُي ْل على أف

ِه: في فل فوقها سإئل ومن وجهها، ِط ْع ِلبل من وعشرين أأربع ُي من دونأها فما ا
ٍد أخْمِس كل ِمْن الغنم، ْو ٌة، أذ ِإذا شا أغْت ف أل ًا أب وثلثين خمس ِإلى وعشرين أخْمس
ْنُت ففيها أخاٍض ِب أثى، أم ْنأ ِإذا ُأ ًا بلغت و ّت أأربعين خمس ِإلى وثلثين سإ بنُت ففيها و
ُبوٍن أثى، أل ْنأ ِإذا ُأ ًا بلغت ف ّت أأربعين سإ ّقٌة ففيها سإتين ِإلى و أقة ِح أفْحل، أطأُرو ِإذا ال ف
أعٌة، ففيها وسإبعين خمس ِإلى وسإتين واحدة بلغت أذ ِإذا أج ًا بلغت ف وسإبعين سإت

ِإذا لبون، بنتا ففيها تسعين ِإلى ففيها ومئة عشرين ِإلى وتسعين ِإحدى بلغت ف
ِإذا الفحل، طأروقتا حقتان ابنة أأربعين كل ففي ومئة عشرين على زادت ف
أن كل وفي لبون، ّقٌة، خمسي أمْن ِح ّ معه يكن لم و ِلبل من أأربع ِإل فيها فليس ا

ّ صدقة، ِإذا ربها، يشاء أأْن ِإل ًا بلغت ف ِلبل من خمس ٌة. ففيها ا شا

ٌة، ومئة عشرين ِإلى أأربعين كانأت ِإذا سإائمتها في الغنم صدقة وفي ِإذا شا ف
ِإذا شاتان، ففيها مئتين ِإلى ومئة عشرين على زادت ِإلى مئتين على زادت ف
ِإذا شياة، ثلُث ففيها مئة ثلث ٌة، مئة كل ففي مئة ثلث على زادت ف ِإذا شا ف
ًة أأربعين من نأاقصًة الرجل سإائمُة كانأت ًة شا ّ صدقٌة فيها فليس واحد أأن ِإل

ّبها.  يشاء أر

أمة، عن الثانأي الباب في البخاري ذكر ثم أما أمْن ُث ِلبل من عنده بلغت فقال: « ا
أقُة أد أعة، أص أذ أج أعٌة، عنده وليست ال أذ ّقٌة، وعنده أج ّنأها ِح ِإ أبُل ف ْق ّقُة، منه ُت ويجعل الِح
ْو له، اسإتيسرتا ِإْن شاتين معها أمْن عشرين أأ ًا. و أدقُة عنده بلغت درهم ِة، ص ّق الِح

ّقُة، عنده وليست أعُة، وعنده الِح أذ أج ِإنأها ال أبُل ف ْق أعُة منه ُت أذ أج ِطيه ال ْع ُي ُق و ّد أص الُم
ًا عشرين ْو درهم أمْن أأ ّقة، صدقة عنده بلغت شاتين. و ّ عنده وليست الِح ْنُت ِإل ِب

ُبون، ِإنأها أل أبُل ف ْق ْعطي لبون، بنت منه ُت ُي ْو شاتين و أمْن عشرين أأ ًا. و بلغت درهم
ُتُه أق أد أت أص ْن ّقة، وعنده لبون، ِب ِإنأها ِح أبل ف ْق ّقة، منه ُت ْعطيه الِح ُي ُق و ّد أص ِعشرين الُم
ًا، ْو درهم أمْن شاتين، أأ ُتُه بلغت و أق أد أت أص أده عنده، ليست لبون بن ْن ْنُت وِع ِب

أخاض، ِإنأها أم أبُل ف ْق أخاض، بنت منه ُت ِطي أم ْع ُي ًا عشرين معها و ْو درهم شاتين». أأ
أأّن عن الثالث، الباب وفي أة:  أمام ًا ُث أثُه، أأنأس ّد يخرج وفيه: «ل الحديث، وسإاق أح
أمٌة، الصدقة في ِر أوار، أذاُت ول أه أء أأْن ِإل تيس ول أع ُق يشا ّد أص أأبو ». ورواه الُم

ًا داود ًا، حديث ِإنأهما خليطين من كان فيه: «ما وزاد واحد بينهما يتراجعان ف
أر بالسوية». وكتاب ماجه وابُن والترمذي، داود، أأبو رواه الذي الخطاب بِن عم

مجتمع بين يفرق ول متفرق، بين يجمع فيه: «ول تقدم. وزادوا ما وفاق على
الصدقة».  مخافة

أأبو الديات، في النسائي رواه الذي أحْزم بن عمرو وكتاب في داود و
ّي عن أأرقم، بن سإليمان عن «مراسإيله»، ِر ْه بن محمد بن بكر أأبي عن الّز

أأّن عن أأبيه، عن أحْزم، بن عمرو كتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جده: 
ّديات، والسنن الفرائُض فيه بكتاٍب، اليمن أأهل ِإلى بن عمرو مع به وبعث وال

أأت أحْزم ِر ُق من الرحيم، الرحمن الله نأسختها: بسم وهذه اليمن، أأهل على ف
ِبيل ِإلى النبّي محمد أرْح أٍل عبد بن ُش ْيِل ـ ُكل ْين، ِذي أق أع أر، ُر ِف أعا أن وُم أدا أهْم أأّما ـ، و
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ُد: فقد ُلكم رجع بع أأعطيتم رسإو عّز الله كتب وما الله، خمس المغانأم من و
ِر من المؤمنين على وجّل ُعْش ًا، وكانأت السماء، سإقت العقار. وما في ال ْيح أأو أسإ

ْعلً، كان ُعْشر ففيه أب أة بلغ ِإذا ال أس ْوسُإٍق، أخْم أي وما أأ ِق ففيه والّرشاء، بالدالية سُإ
ُعْشر. وفي ِنأْصُف ِلبل من أخْمٍس كل ال ٍة ا ٌة، سإائم تقدم. وفيه: كما وسإاقه شا
ًة ثلثين كل وفي أعٌة، أأو تبيع باقور أذ ًة أأربعين كل وفي أج ُثم باقور ٌة.  أر أق ذكر أب

ِرِق من أأواق أخْمس كل وفيه: وفي الغنم، صدقة أو أسُة ال أم، أخْم ِه أرا زاد وما أد
ًا أأربعين كل ففي أهٌم، درهم كّل وفي شيء، أأواق خمس دون فيما وليس ِدْر

ًا أأربعين ٍد أتِحّل ل ِديناٌر. والصدقة دينار أحّم ّنأما بيته، ألهل ول لُم ّكى الزكاة هي ِإ أز ُت
ُفُسهم بها ْنأ ّله. وفيه سإبيل وفي المؤمنين، فقراء في أأ ْكُر ال أمٍل ِذ أياِت من ُج ّد ال

ّنسائي: وسإليمان وغيرها. قال متروك. أأرقم بن ال

أأخبرنأا في الرزاق عبد رواه وقد ِه»:  ِف ّن أص أمر «ُم ْع بكر. أأبي بن الله عبد عن أم
ّبان ابن ورواه أرك»، في والحاكم «صحيحه»، في ِح ْد أت ّلها «الُمْس أمان عن ُك ْي أل سُإ

ِإسإناده به. قال الّزهري وحدثني داود، بن قواعد من وهو صحيح، الحاكم: 
ِلسإلم. وقال ابن صحيح. قال الصدقات في أحْزم بن عمرو أأحمد: كتاب ا

ّفاظ بعض ـ: وقال غيرها ِإلى ل الرواية هذه ِإلى بالصحة يشير ـ الجوزي من الح
أأخرين ُلمة أحْزم: تلقتها بن عمرو كتاب نأسخة في المت أثة وهي بالقبول، ا أر أوا أت ُم

أخة ُنْس أعيب، بِن أعْمرو أك ّده، عن أأبيه، عن ُش بن سإليمان على دائرة وهي ج
ضعيف. وكلهما داود، بن وسإليمان أأرقم،
كتاب أأنأه عندهم ثبت حتى يقبلوه «الرسإالة»: لم في الشافعي قال لكن

ْعقوب وقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ْفيان بن أي أسوي: ل سُإ أف في أأعلم ال
ِإن منه، أأصح المنقولة الكتب جميع وسإلم عليه الله صلى النبّي أأصحاب ف

ْيمان وتضعيُف آراءهم، ويدعون ِإليه يرجعون كانأوا والتابعين، أل داود بن سُإ
أنأي ْول أخ أرٌض ال أعا ّنأه ُم أأ أنى ب ْث أأحمد، جماعة عليه أأ أأبو منهم:  ِتم، و أأبو أحا ُزْرعة، و

ِدي، وابن ّدارِمي. انأتهى. سإعيد بن وعثمان أع ال
ّنأه أأ ألئمة، بين التفاق وقع ههنا ِإلى والحاصل:  ّتب واشتهرت ا عن الصدقات ُك

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ُثّم ِلبل أخْمٍس)ِ من كل في ( ألول ا ٌة)ِ كا مالك. ففي عن روايٌة وهو عندنأا، (شا

ٌة، أخْمس أتان، أعْشر وفي شا ْن أس وفي ِث أرة أخْم عشرين وفي شياه، ثلثُة أعْش
ُع شياه. أأرب

ْنُت وعشرين أخْمٍس (وفي أخاض، ِب أقاق)ِ، ثلُث وخمسين مئة وفي أم وليس ِح
نأصابه. لنأعدام لبون بنُت السإتئناف هذا في
ُثّم ًا يستأنأف)ِ الفرض ( أأي مئة، وكل خمسين كل بعد عندنأا أأيض ألول)ِ  أأول (كا ك

ِلبل، فرائض ِإنأما ا أأول يفسره لم و لبون، بنت فيه ليس ألنأه السإتئنافات، ب
ذلك.  فيها السإتئنافات وهذه

ُد أزا ُي أف أت كل في ( أن سإ أأربعي أن ِإلى و ّقٌة)ِ وبه خمسي ْفيان قال ِح الثوري. سُإ
ّقة فيه ما غاية باعتبار الزيادة هذه أأّن واعلم يجب ما غاية ألّن ابتدائه، دون الِح

ّقُة فيه ألول: سإتون، وفي خمسون، هنا الِح أأربعون. فيهما: سإت وابتداؤه ا و
ِإذا الشافعي، وقال أأحمد:  ًة، وعشرين مئة على زادت و بنات ثلث ففيها واحد
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ِإذا أأربعينات، ثلث لكونأها لبون ّقٌة ففيها وثلثين، مئة صارت ف أتا ِح ْن ِب ثم لبون، و
ْنُت أأربعين كل في ّقة. وعن خمسين كل وفي لبون ِب ُهما مالك ِح ُد أح أأ قولن: 

الشافعي. كمذهب والخر كمذهبنا،

أخاري روى ما لهم ُب أأّن عن «صحيحه»، في ال أة:  أم أما ًا ُث أنأس أأّن أأ ّدثه: « بكر أأبا أح
أهُه حين الكتاب هذا له كتب ِإذا البحرين، ِإلى أوّج عشرين على زادت وفيه: ف
أن كل وفي لبون، ابنُة أأربعين كل ففي ومئة ّقٌة». خمسي ِح
ُق روى ما ولنا ُهويه بُن ِإسإحا ِكل»، في والطحاوي «مسنده»، في أرا «الُمْش
أأبو ِد عن «المراسإيل»، في داود و أة بِن أحّما أم أل ْيس قال: قلت أسإ أق ْعد: بن ل أسإ

ُتب ْكر أبي كتاب لي اك جاء ثم ورقة، لي فكتب أحْزم، بن عمرو بن محمد بن أب
ًا أأخبر يوم ّنأُه و ُه أأ أذ أخ أأخبرنأي: أحْزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أأبي كتاب من أأ و
أأّن ّده كتبه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول « ِر في حزم، بن عمرو لج ْك ما ِذ

أرُج ِلبل فرائض من ُيْخ ِإذا فكان ا كل ففي ومئة، عشرين من أأكثر كانأت فيه: ف
أن ّقٌة، خمسي ْنُت أأربعين كل وفي ِح مئة على ـ زاد أأي ـ فضل فما لبون، ِب

ّنأه وعشرين ِإ أعاد ف ّوِل)ِ فريضة ِإلى ُي أأ ِلبل، ( وعشرين خمس من أأقل كان فما ا
أنُم، ففيه أغ ٍد أخْمِس كّل في ال ْو ٌة».  أذ شا

أصيف، عن الطحاوي وروى ابن عن مريم، أأبي بن وزياد عبيدة، أأبي عن ُخ
ّنأه مسعود ِإذا أأ ألت ومئة العشرين بلغت قال: ف ِب ْق ُت أنم، الفريضة اسإ أغ ِإذا بال بلغت ف
ًا أي ففرائض وعشرين خمس ِو ِلبل. وُر أخعي ِإبراهيم عن ا ّن ُه. وروى ال ُو ابن أنأْح

أيى عن شيبة، أأبي بن عاصم عن ِإسإحاق، أبي بن سإفيان عن سإعيد، بن أيْح
أي عن حمزة، ِإذا عل ِلبل زادت قال: « بها يستقبل ومئة عشرين على ا

الفريضة».
ألول على البيهقي واعترض أأنأه ا وبين وزياد، عبيدة أأبي بين ومنقطع موقوف ب

ْيف مسعود، ابن أص أرٌض به. والثانأي محتج غير وقال: ُخ أعا أأّن ُم ًا ب ْيك ِر عن رواه أش
ِإذا علّي عن عاصم، عن إسإحاق، ابن ِلبل زادت قال: « ومئة عشرين على ا

ّقٌة، خمسين كل (ففي ًا ابنُة أربعين كل وفي ِح أنأس لحديث لبون». موافق
التنصيص أأّن أأولى. والجواب ِإليه المصير فكان الروايات، فيه تختلف الذي)ِ لم

ألربعين في الواجُب ِإذ به، نأقول ما ينفيه ل الفريضة، عود على الرواية هذه في ا
أت في الواجب هو أن، سإ سإت في الواجب هو الخمسين في والواجب وثلثي

أأربعين، رويناه.  بما فنوجبه دونأه، عما الواجب لنفي الحديث هذا يتعرض ول و

أأّما ابن عن يزيد، بن يونأس عن المبارك، ابن طأريق من دواد أأبو زاد ما و
أهاب، كتبه الذي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاب نأسخة قال: «هذه ِش

أرأنأيها ابن الخطاب». قال بن عمر آل عند وهي الصدقة، في ْق أأ سإالُم ِشهاب: 
ُتها عمر، بِن الله عبد بُن ْي أع أو العزيز عبد بن عمر انأتسخ التي وهي وجهها، على أف

أبيد عن ّله ُع الحديث فذكر عمر، بن الله عبد بن وسإالم عمر، بن الله عبد بن ال
ِإذا ُبون بنات ثلث ففيها ومئة، وعشرين ِإحدى كانأت وقال: ف ًا تبلغ حتى أل تسع
ِإذا ومئة، وعشرين أتا ففيها ومئة ثلثين كانأت ف ْن ُبون ِب ّقة أل أغ حتى وِح ُل ْب ًا أت تسع

ِإذا ومئة، وثلثين ّقتان ففيها ومئة أأربعين كانأت ف ْنُت ِح ِب ُبون و ًا تبلغ حتى أل تسع
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أأربعين ِإذا ومئة، و ًا تبلغ حتى ِحقاق ثلث (ففيها ومئة، خمسين كانأت ف تسع
لبون...» الحديث. بنات أأربعة ومئة)ِ ففيها سإتين كانأت فإذا ومئة، وخمسين

ْعرف لم الزيادة هذه أأّن الترمذي. فالجواب ِإليه أأشار كما مرسإل وهذا ّ ُت من ِإل
العلماء. من واحد بها يعمل ولم داود أأبي طأريق

ِلبل في الواجب ثم ِلنأاث، ا ّ الذكور تجزي ول ا القيمة. بطريق ِإل
ْو ثلثين في ويجب ثلثين)ِ أي (وفي أأ ًا)ِ  أقر أب ًا ( ًا أأو جاموسإ كانأت ِإذا مختلط

ّنسل سإائمة ْو لل ّدّر أأ ٌع)ِ: وهو ال ِبي أت ِة في طأعن ما ( أن ألنأه به وسُإّمي الثانأية، الّس

ْو ُأّمه يتبع حينئذ أأ أعٌة)ِ: وهي ( ِبي ُه، أت أثا ْنأ ِإنأما ُأ ّير و ِلنأاث، الذكور بين خ ُلنأوثة ألّن وا ا
ّد ل والغنم البقر في أع ِلبل.  بخلف فضلً، ُت ا

أأو السنة في دخل ما ُمِسّن)ِ: وهو أأربعين (وفي ّنة)ِ، الثالثة. ( أما ُمِس روى ِل
ألربعة» من «السنن أأصحاب أعاذ عن أمْسُروق، حديث ا أأّن بن ُم النبّي جبل: «

أهُه ألّما وسإلم عليه الله صلى ُه اليمن، ِإلى أوّج أر أم أذ أأْن أأ ْأخ ًا ثلثين كل من ي بقر
ًا ْو تبيع أن كل ومْن تبيعة، أأ ّنًة». قال أأربعي رواه وقد حسن، الترمذي: حديث ُمِس

ًا، يذكر ولم مرسإلً، بعضهم ّبان ابن أأصح. ورواه وهذا معاذ «صحيحه»، في ِح
ِه»، في والحاكم ِك أر ْد أت يخرجاه. ولم الشيخين شرط على وقال: صحيح «ُمْس

ّنة أأّن العلماء بين خلف «السإتدراك»: ول في عمر أأبو وقال زكاة في الّس
ّنأه معاذ، حديث في ما البقر أأ فيها. عليه المجمع النصاب و

أأبي علي، قول قلت: وهذا ّي، سإعيد و ِر ْد ألصل الُخ بن عمرو كتاب في ما فيه وا
ٌع باقورة ثلثين كل أحْزم: «وفي ْو تبي أذعٌة، أأ ًة أأربعين كل وفي أج ٌة». باقور أر أق أب

أمر «مراسإيله» عن في داود أأبو روى وقد ْع أأعطانأي أم أماك قال:  الفضل بن سِإ
ًا ِقس، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من كتاب ْو أق ِإذا للُم البقر فيه: «وفي ف
أأخرج في ما مثل ِلبل». و ًا ا أمر، عن أأيض ْع ْهّري عن أم من أخْمٍس قال: في الّز

ٌة، البقر ٍر وفي شا أس وفي شاتان، أعْش أرة أخْم أش عشرين وفي ِشياه، ثلث أع
ُع ٌة وعشرين أخْمس وفي ِشياه، أأرب أر أق ِإلى بقرتان وفيها وتسعين، خمس ِإلى أب

ِإذا ومئة، عشرين أن كل ففي ومئة، عشرين على زادت ف ًة أأربعي ّنٌة. بقر ُمس
ألنأصاري.  الله عبد بن وجابر الخطاب، بن عمر قول هذا أأّن قوم وزعم ا

أأي أأربعين على زاد (وفيما أسُب)ِ  ِطى ُيْح ْع ِإلى بحسابه ُي ّتين)ِ، ( رواية في سِإ
ُع حنيفة: فيجب أأبي «الصل» عن ُب ِر ُر ِة ُعْش ّن على الزائدة الواحدة في الُمِس

ألربعين، ِنأْصُف ا ِرها و ْيِن. وهكذا، في ُعْش أت ْن ّث أنأْصب الوجوب، سإبب المال ألن ال و
ّنصاب ّقِق بعد الواجب عن ِإخلؤه وكذا يجوز، ل بالرأي ال أح ألن سإببه، أت العفو و

ألربعين ِإلى الثلثين بين فيما أنٍص، ثبت ا وروى ههنا، أنأّص ول القياس، بخلف ِب
أأنأه أأبي عن الحسن ّنٌة ففيها خمسين، تبلغ حتى الزيادة في شيء ل حنيفة:  ُمِس

ُع ُب ٍة وُر ّن ْو ُمِس ُلث أأ ْبنى ألن القياس، وهو أتبيع ُث بين يكون أأْن على البقر نأصاب أم
ْيِن كل أد ْق أقٌص، أع أقاُص واجب، عقد كّل وفي أو ْو أأ ِر ف أق أب ٌع ال قبل كما ِتْسع ِتْس

ألربعين، ُد هنا. وروى فكذا الستين، وبعد ا أسإ في وقال حنيفة أأبي عن أعْمرو بُن أأ
في كما المختار قولهما وهو الروايات، أوفق «البدائع»: وهو «المحيط» و

الفقيه». «جوامع
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ّنأه والشافعي، مالك، وقول أأ أأحمد: « أما سإتين، تبلغ حتى الزيادة في شيء ل و ِل
ِإلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: بعثني معاذ «الصحيحين» عن في

أرنأي اليمن أم أأ ًا البقر من ثلثين كل من آخذ أأْن و ِبيع ْو أت أعًة». وروى أأ ِبي أت
ِني، ْط ُق أر ّدا أبّزار والبيهقي، ال أة حديث من وال ّي ِق عن الحكم، عن المسعودي، عن أب

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «بعث عباس ابن عن طأاوس، معاذ
ُه اليمن، ِإلى أر أم أأ ْأخذ أأْن ف ًا البقر من ثلثين كل من ي ْو تبيع ِبيعة، أأ كل ومن أت

أقاص؟ أأربعين ْو أل ّنٌة». قالوا: فا ِنأي قال: ما ُمِس أر أم عليه الله صلى الله رسإول أأ
أم فلما قدمت، إذا وسإأسإأله بشيء، فيها وسإلم ِد الله صلى الله رسإول على أق
ألوقاص: ما شيء». قال فيها فقال: «ليس سإأله، وسإلم عليه المسعودي: وا
ألربعين، ِإالى الثلثين بين ألربعين بين وما ا أبّزار: ل الستين. وقال ِإلى ا أأعلم ال

ًا أد أأحد أن ّ عباس ابن عن أأسْإ ّية ِإل ِق عن الحفاظ رواه وقد المسعودي، عن أب
أكم أح مرسإلً.  طأاوس عن ال

ُأجيب ّنأه الحديث عن و أأ ألول: ب ألوقاص، عن سإاكت ا أعّرٌض فيه ليس ا لها. وعن أت
أأّن الحديث ِم قبل توفي وسإلم عليه الله صلى النبّي الثانأي: ب ُدو من معاذ ُق
أما اليمن، ْيد «الموطأأ» عن في مالك روى ِل أم أأّن عن قيس، بن ُح طأاوس: «
ًا ًة ثلثين كل من أأخذ معاذ ًا، بقر أن كل ومن تبيع ًة أأربعي ّنة، بقر أي ُمِس ِت ُأ دون بما و
أأبى ذلك، أذ أأن أف ًا، منه يأخ عليه الله صلى الله رسإول من أأسإمع وقال: لم شيئ

أأله، أألقاه حتى وسإلم أأسإ أم أأْن قبل وسإلم عليه الله صلى النبّي فتوفي و أد ْق أي
ْذ منقطع، معاذ». لكنه ِرك لم ِإ ْد ًا، طأاوس ُي أرٌض معاذ أعا ألى أأبو رواه بما وُم ْع أي

ِلي ْوص أم ِه» عن في ال ِد أن أأّن «ُمْس ًا صهيب:  أم لما معاذ ِد أد اليمن من أق أج للنبّي أسإ
ُذ، له: «يا فقال وسإلم عليه الله صلى ّنأي هذا؟ ما معا ِإ ِدْمُت لما قال:  اليمن، أق

أرى اليهود وجدت أصا ّن ألنأبياء، تحيُة وقالوا: هذا لعظمائهم، يسجدون وال فقال ا
أمْرُت كنُت ولو أأنأبيائهم، على «كذبوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ًا أأ أأْن أأحد

أد أمْرُت الله، لغير يسُج أة أل أأ أد أأْن المر لزوِجها».  أتْسُج

ْذ كان ِإذا وهو وسإلم عليه الله صلى النبّي وفاة قبل اليمن من رجع أأنأه ظاهره ِإ
ًة اليمن ِإلى ِإرسإاله ًة أمّر قبل السؤال وقع أأنأه يحتمل أأنأه على إشكال، فل واحد

ألحوال، وتغير الجتماع ابن طأريق الطبرانأي» من «معجم في ما ويؤيده ا
ْهب، أوة عن أو ْي ْيح، بن أح أر عن ُأسإامة، بن سإلمة عن حبيب، أأبي بن يزيد عن ُش
ًا أأّن الحكم، بن أيْحيى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: «بعثني معاذ

ُق ُد ِنأي اليمن، أأهل أأْص أر أم أأ ًا، ثلثين كل من البقر من آخذ أأْن ف ِبيع كل ومن أت
ّنًة، أأربعين ْيِن، الستين ومن ُمِس أت أع ِبي ّنة السبعين ومن أت ومن وتبيعتين، ُمِس

أتين، الثمانأين ّن ّنات ثلث والمئة العشرين ومن ُمِس أعة. قال: أأربعة أأو ُمِس ِب ْت أ
أ

أأمرنأي ًا، ذلك بين فيما آخذ ل أأْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول و ّ شيئ أأْن ِإل

أغ ُل ْب ًا، أأو ُمِسنًة أي أذع ِإّن أج أص وقال:  أقا ْو أل ّ فريضة ل ا ِإل أمة أأّن فيها». انأتهى.  أل أسإ
أن أيْحيى ُأسإامة، ب ْين، غير الحكم بن و أر أما ولم مشهو ُه في حاتم أأبي ابن يذكْر

كتابه.
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ِنّي وروى ْط ُق أر ّدا ِلف كتابه في ال أت ْؤ أأّن «الُم ِلف»: « أت الله صلى الله رسإول والُمْخ
ِهد وسإلم عليه ٌع، ثلثين كل في البقر في اليمن على ُعّماله ِإلى ع ِبي ُكّل وفي أت

ّنٌة، أأربعين أقاص في وليس ُمِس ْو أل أجاُب شيء». وقد ا ّنأه ُي أأ ْد لم ب أه ْع أأولً، به أي

أمه ولكنه أل ْع ًا. به أأ ثانأي
ٌع، ثلثين كل في (ثم ِبي ّنٌة)ِ لما أأربعين كل وفي أت تبيعان، سإتين ففي روينا، ُمِس

ٌع سإبعين وفي ّنتان، ثمانأين وفي وُمِسنة، تبي أعة، ثلثُة تسعين وفي ُمِس ِب ْت أ
وفي أ

ِبيع وعشر مئة وفي وُمِسنة، تبيعان مئة ثلث وعشرين مئة وفي وُمِسنتان، أت
ّنات أعة، أأربعة أأو ُمِس ِب ْت أ

ّير الطبرانأي»، «معجم في رويناه لما أ هكذا الفرض فيتغ
أوقص.  دونأها ما ألن عشرة، كل في

أأي (وفي أن)ِ  ِعي أب ًا أأربعين في يجب أأْر ْأنأ أض ِإذا أأو ( ًا)ِ  ْعز ّدر سإائمًة كانأت أم لل
ّنسل ألّن وال ٌة)ِ  ِه في الذي (شا ُتب شامل وهو الغنم، لفظ والسلم الصلة عليه ُك

لهما.
ِإحدى مئة (وفي أن و ِري أتاِن، وِعْش ٍة مئتين وفي أشا أُث وواحد ٍه، أثل أيا أأربع وفي ِش

ٌع، مئة ٌة)ِ ثبت مئة كل في ثم أأرب ِه ذلك شا ِب ُت ُك ُتِب وسإلم عليه الله صلى ِب ُك أأبي و

أي وعمر بكر ّديق كتاب عنهما. ففي الله أرِض أنأس: «وفي الّص في الغنم صدقة أل
ٌة، ومئة عشرين ِإلى أأربعين كانأت ِإذا سإائمتها ِإذا شا ومئة عشرين على زادت ف

ِإذا شياه، ثلث ففيها مئة ثلث ِإلى مئتين على زادت فما شاتان، مئتين ِإلى ف
ٌة، مئة كل ففي مئة ثلث على زادت ِإذا شا من نأاقصًة الرجل سإائمُة كانأت ف

أن ًة أأربعي ًة شا ّ صدقة فيها فليس واحد ُيؤخذ يشاء أأْن ِإل ِني ربها». انأتهى. و ّث ال
أأّما في ودخل سإنة عمره ما وهو زكاتها، في ُع الثانأية. و أذ أج الذي الضأن من ال

أنة، أأكثر عليه مضى الرواية. ظاهر على حنيفة، أأبي عند يجزي فل الّس
أي علي «الهداية»: لقول في قال ًا عنه الله أرِض ًا: ل موقوف في يؤخذ ومرفوع

ّ الزكاة ِني ِإل ّث ّ ال ِإل ًا.  أأجاز عند معروف غير غريب أأنأه فصاعد ّدثين. و أح الُم
ُلضحية في كما الزكاة في صاحباه ًا، ا والسلم: «ل الصلة عليه لقوله اتفاق
ّ تذبحوا ّنًة ِإل ّ ُمِس أر أأْن ِإل ْعُس أعة فتذبحوا عليكم أي أذ ْأِن». رواه من أج أض مسلم. ال

أليب، بن عاصم عن الضحايا، ماجه» في وابن داود، أأبي «سُإنن في ولما عن ُك
ّنا أأبيه أقاُل ـ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أأصحاب من رجل مع قال: «ك له ُي

أجاِشع أليم، بني من ـ ُم أعّزْت سُإ أنُم، أف أغ أأمر ال ًا ف صلى الله رسإول أأّن ينادي منادي
ِإّن وسإلم عليه الله أذع يقول: « أج ّفى ال أو ّفي ِمّما ُي أو ِني». منه ُي ّث ال

أأّما ّنأما الصلة عليه «الهداية»: لقوله صاحب قول و ِإ ّقنا والسلم: « أعُة أح أذ أج ال
ِني»، ّث ْعُروف، فغيُر وال أذع وجواز أم أج ًا رواية الزكاة في ال لما حنيفة أأبي عن أأيض

ّنسائي»، و داود»، أأبي «سُإنن في أعر أأحمد» عن «ُمْسند و «ال قال: جاءنأي ِمْس
ّنأا مرتدفان رجلن ِإ أ فقال:  ِإليك بعثنا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل أرسُإول
أنا أي ِت ُتؤ أة ِل أنِمك، صدق ٍة ِإلى قال: فعمدت قال: شاة، هي؟ قلت: وما أغ ٍة شا ُمْمتلئ

ًا ًا، مخاض أشْحم أأخرجتها و ِفع، فقال: هذه ِإليهما، ف صلى الله رسإول نأهانأا وقد أشا
أذ أأْن وسإلم عليه الله ْأخ ًا. ـ نأ ُدها بطنها في والشافع: التي شافع أل أأي ـ أو قلت: ف

ْأخذان؟ شيء أذعة ت أج ًا:  أناق أع ْو قال:  ّية، أأ ِن أأخرجت أث ًا ِإليهما ف أناق أها. أع أ أول أنا أت أف
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ْفيان حديث «الموطأأ» من وفي أأّن عبد بن سُإ أي الخطاب بن عمر الله: « أرِض
ًا، بعثه عنه الله ّدق أص ّد وكان ُم ُع ّد الّسخل، الناس على أي ُع أت أأ الّسخل علينا فقالوا: 
ًا؟ منه تأخذ ول ِدم فلما شيئ ّد عمر: نأعم، فقال له، ذلك ذكر عمر على أق ُع أت

ُلها الّسخلة، عليهم ْأخذها، ول الراعي، أيْحِم ْأخذ ول ت ُكولة، ت أل ِبّي، ول ا ول الّر
ْأخذ الغنم، أفْحل ول الماِخض، أعة وت أذ أج ّية، ال ِن ّث الغنم ِغذاء بين عدل وذلك وال

ِغذاء النووي: سإنده وخياره. وقال معجمة وذال مكسورة بغين ـ صحيح. وال
ْذي: السخلة، الّرديء. وفي ـ: وهو ممدودة أغ مثل ِغذاء، والجمع «الّصحاح»: ال

أصال. أفْصل ِف و

الفرس)ِ (زكاة
أأي: ويجب كل (وفي أرٍس)ِ  أن فرس كل في أف أنأاِث)ِ الّصْرفة (ِم ِل ْو ا أأ المختلطة)ِ (

ِلنأاث الذكور من ّنسل، وا ْو (ديناٌر والتجارة والركوب للحمل ل لل ُبع أأ ِر ُر ُعْش
ًا)ِ. وهذا كونأها قيمتها)ِ حال أعُه حنيفة، أأبي عند (نأصاب ِب أت أفر.  و ُز

ألفراس في : الخيار وقيل ِة ا أساوي أت أأفراس قيمًة الُم أأّما العرب، ك المتفاوتة و
عنده. وقيل: فيها النصاب اعتبار عدم القيمة. والصحيح باعتبار فالزكاة قيمًة،

ّنأه ُأنأثى، ذكر وقيل: اثنان، ثلثة. وقيل: خمسة، ِإ ُذ ول و ّ عينها من ُيؤخ برضاء ِإل
ًا (سإائر)ِ المواشي، بخلف صاحبها أمّسك ِني»، «سُإنن في بما أت ْط ُق أر ّدا ثم ال
أطْخري: حدثنا حماد بن الليث عن البيهقي أرك عن يوسإف، أأبو الْص بن ُغو
رسإول قال: قال جابر عن أأبيه، عن محمد، بن جعفر عن الله، عبد أأبي الخضرم

ِة: في الخيل «في وسإلم عليه الله صلى الله في وليس ِديناٌر، فرس كّل السائم
ِة أد شيء». قال الرابط أفّر أت ِنّي:  ْط ُق أر ّدا أرك، به ال ًا، ضعيف وهو ُغو أمْن جد دونأه و

ًا الحديث هذا كان البيهقي: ولو ضعفاء. وقال لم يوسإف أأبي عند صحيح
ْفُه، ِل ُقل ولم يخا أهاب: ل ابن أي أسإّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أأّن أأعلم ِش
الخيل. صدقة

وجود لحتمال الحديث، صحة عدم على تدل لم يوسإف أأبي قلت: مخالفة
ألقوى معارضة أفى، ل كما ا ْفي أيْخ أنأ ْلم و أظ أمْن على حجة يكون ل الّزهري ِع ِف أح
أأثبت، أرٌض أأنأه مع و أعا ّنأه ِإبراهيم عن أحّماد، عن هو روى بما ُم الخيل قال: في أأ

ألُب التي السائمة ْط ُلها ُي ْئت ِإْن أنأْس ُة أأو ديناٌر فرس كل في ِش أر أم، أعْش ِإْن دراه و
أت أم خمسُة درهم مئتي كل في فيكون القيمة في ِشئ ًا فرس كل في دراه ذكر

أأخبرنأي ابن عن الرزاق، عبد رواه أنأثى. وبما أو ْيج:  أر أأّن أبي ابن ُج ابن حسين: 
أأّن شهاب أأّن الخيل، يصدق كان عثمان أأخبره:  ِئب و ِزيد بن الّسا أأنأه أي أأخبره: 

أجابي: جعل الخيل». قال بصدقة الخطاب بن عمر يأتي كان ِبي ِلسْإ الطحاوي ا
ّدق إلى الختيار أص ّنأما كذلك، وليس ـ العمال من الصدقة آخذ أأي ـ الُم ِإلى هو ِإ
المال.  صاحب

ِلنأاث وفي في والراجح حنيفة، أأبي عن الّصْرف: روايتان والذكور الخالص ا
ِلنأاث أدُمه، الذكور وفي المستعار، بالفحل التناسإل ِلمكان الوجوب، ا ألّن أع

ْأكول غير لحمها عنده. م
ًة الخيل في شيء ومحمد: ل يوسإف أأبي وعند كالُحْمر مختلطًة، أأو كانأت منفرد
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أفِق والبغال ّت «الينابيع»: الطحاوي. وفي واختاره فيهما، الوجوب عدم على الُم
ألسإرار»، وصاحب قاضيخان، قاله وكذا الفتوى، وعليه أح لكن ا أشْمُس أرّج

ألئمة، أل وصاحب ا ّ حنيفة، أأبي «التحفة» قو العلماء، عامة عليه قولهما أأّن ِإل
ُتب في لما والشافعي، مالك قول وهو ُك قال: قال هريرة أأبي عن الستة ال

فرسإه في ول عبده في المسلم على «ليس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ّ صدقة». زاد ِإل أة ُمْسلم: « أق أد ُأِجيب أص ْطر». و ِف أأن عنه ال أرُس به المراد ب أف

الغازي.

الله صلى الله رسإول قال: قال علي عن والترمذي»، داود أأبي «سُإنن وفي
ْوُت «قد وسإلم عليه أف أة». صدقة فهاتوا والرقيق، الخيل، صدقة عن لكم أع الّرق
ًا الترمذي: سإألت قال صحيح. عندي فقال: هو الحديث، هذا عن محمد

أأخرج ّدثني عن البيهقي، و أة: ح ّي ِق ّي، عن معاذ، أأبو أب ِر ْه بن سإعيد عن الّز
ّيب، أس ْوُت وسإلم عليه الله صلى رسإول قال: قال هريرة أأبي عن الُم أف أع لكم «

ْبهة، صدقة عن أج أعة، ال ُكْس ّنخة: ـ وال ْبهة: الخيل. وال أج أخة». وال ّن بالفتح وال
أأخرجه ـ والضم أعة: الحمير. و ُكْس ِثير عن داود، أأبو الرقيق. وال عن زياد، بن أك
وعند عندنأا، حجة وهو مرسإلً، وسإلم عليه الله صلى النبّي عن الحسن

الجمهور. 

ألبي صلى الله رسإوُل قال: قال هريرة أأبي عن «الصحيحين»، في ما حنيفة و
أرُجل «الخيل وسإلم عليه الله ِل أثلثة:  أرُجٍل أأْجٌر، ِل ِل ْتٌر، و أأّما ِوْزٌر، رجل وعلى سِإ ف

أرُجٌل أأجر له الذي ربطها ورجل أأجر، الرجل لذلك وهي الله، سإبيل في ربطها أف
ًا ّني أغ ًا أت ّفف أع أت ْنس ولم و ورجل سإتر، له فهي ظهورها، ول رقابها في الله حق أي

ًا ربطها ًء أفْخر أوا ِنأ ِئل ذلك على فهي ـ معاداة أأي ـ أو أفُس صلى الله رسإوُل وزر. 
ألّي ُأنأزل فقال: ما الحمير، عن وسإلم عليه الله ّ فيها ع ّذة اليُة هذه ِإل أفا أأي ـ ال

أمْن الجامعة المفردة أف أمْل ـ: { ْع أل أي أقا ْث ٍة ِم ًا أذّر أره خير أمْن أي أمل و ْع أل أي أقا ْث ٍة ِم أذّر
ًا ْه} ». انأتهى. وحق أشّر أر أأّما رقابها في الله أي «الهداية»: صاحب قول الزكاة. و
ِبغال في شيء ول فيهما علّي ينزل «لم وسإلم عليه الله صلى لقوله والحمير ال

ٌء»، ْهٌم، شي أو أد اللفظ هذا ألّن أف أر خاّصًة. الحمير في أو
ِه»، في الرزاق عبد وروى ِف ّن أص ْيج ابن عن «ُم أر أأّن بِن عمرو عن ُج ْير ِدينار:  أب ُج

أأخبره بِن ألى:  ْع ّنأه أي أع أأ ألى أسإِم ْع ألى أأخو ـ الرحمن عبد يقول: «ابتاع ُأمية بن أي ْع أي
ًا اليمن أأهل من رجل من ـ ُأمية بن ُلوٍص، بمئة ُأنأثى فرسإ أم أق ِد أق ُع أف على البائ

ألى فقال: غصبني عمر ْع أأخوه أي ًا و ألى إلى فكتب لي، فرسإ ْع ْق أأْن أي أح ْل أأتاه بي، ا ف
أأخبره ِإّن فقال الخبر، ف ًا أأن علمنا ما هذا، عندكم لتبلغ الخيل عمر:  يبلغ فرسإ

ْأخذ ول شاة، الغنم من أأربعين كل من فنأخذ هذا، ًا، الخيل من نأ كل من خذ شيئ
ًا». فرس دينار

أبّر: وروى عبد ابن قال ِنّي ال ْط ُق أر ّدا ًا ال ًا، حديث ْيرية، عن صحيح أو عن مالك، عن أج
أأّن ِري: « ْه ِزيد بن السائب الّز ّوُم أبي قال: رأيت أأخبره أي أق يدفع ثم الخيل، ُي

ُع أي ـ صدقتها ُب ِر ُر ـ». قيمتها ُعْش
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ّ الماشية أيِجُب)ِ زكاة (ول ِإل ِة في ( أتِفية أأي السائم ْك بالّرعي)ِ المباح. الُم
ألن أأكثر المصدر. (في وفتحها الراء: الكل، والّرعي: بكسر اسإم الحوِل)ِ 

ْوم ْلِف أيُزول ل الّس أع أن أأْن بد ول عنه، الحتراز ِإمكان لعدم اليسير بال ْوُم يكو الّس
ّدر ّنسل، لل للبيع كان ولو زكاة، فيها يكن لم والركوب للحمل كان لو حتى وال

ُع وهي التجارة، زكاة فيها كان والتجارة ُب ِر ُر قيمتها. ُعْش
ًا ِإل الّصغار، في (ول أع أب والمراد الزكاة، تأدية في ل النصاب انأعقاد للكبار)ِ في أت

ُفْصلن ُد أفِصيل: وهو جمع بالصغار: ال أل أر أأْن قبل الناقة أو أن يصي مخاض. اب
أمل جمع والُحْملن ُد بالتحريك: وهو أح أل أجاجيل السنة في الشاة أو أع الولى. وال

ُعُه حين البقر أأولد من ِعْجل: وهو جمع أض ُلنأثى شهر، ِإلى ُأّمه أت ألن ِعْجلٌة، وا

ِإذا القياس، يدخلها ل المقادير أأصلً، امتنع النص، به ورد ما ِإيجاب امتنع ف

ّنّص أد وال أر ًا، ل والناقة والبقر بالشاة أو ّيِن الّسّن ذات بل مطلق أع ِنية، من الُم ّث ال
ِبيع، ّت ْنت وال ِب أخاض و أم أر يوجد ولم مثلً، ال ّذ أع أت ِليجاب. أف ا

ًا الله رحمه حنيفة أأبي قول وهذا يوسإف: يجب أأبو محمد. وقال أأخذ وبه آخر
ًا حنيفة أأبي عن رواية وهو منها، واحد فيها ًا ثانأي أرّب للفقراء نأظر المال. و

ِإذا وصورة أأو البقر، من ثلثون أأو النوق، من وعشرون أخْمٌس له كان المسألة: 

ُة عليها مضى فلما الغنم، من أأربعون أر ُهر أعْش ًا، ولدت مثلً، أأْش وهلكت أأولد
ُلمهات أل ثم ا أم ْوُل أك أح ألولد، على ال ألولد على يجب فهل ا ٌء؟ ا على شي
وهو المسنات، في يجب ما فيها يجب أأولً: أنأه حنيفة أأبي عن المذكور الخلف

أفر قول وعشرين خمس «في وسإلم عليه الله صلى قوله ألن مالك، ومذهب ُز
ْنُت أخاض» يشمل ِب ُوِل والكبار، الّصغار أم أنا أت ِل ِلبل اسإم و الصغير والغنم والبقر ا

أثى.  الذكر كتناولهما والكبير ْنأ ُل وا

أأي فيما (ول أمل)ِ  ْع ّد ما أي ِإثارة للعمل، ُأِع ألرض، ك ألثقال. وقال وحمل ا مالك: ا
ٍد أخْمِس دون فيما «ليس وسإلم عليه الله صلى قوله ِلطألق الزكاة فيه يجب ْو أذ
ِلبل من ْطنّي داود أأبو روى ما صدقة». ولنا ا ُق أر ّدا أي علي حديث من وال الله أرِض
أع «هاتوا وسإلم عليه الله صلى النبّي عن عنه ُب ِر: من ُر ُعْش أن كّل ال ًا أأربعي أهم ِدْر

ِإلى أهٌم»  رواية: «صدقة». قال شيء». وفي العوامل في قال: «وليس أأْن ِدْر
ّنأه جابر صحيح. وعن القطان: سإنده الحسن أأبو قال: وسإلم عليه الله صلى أأ

ِثيرة في «ليس صدقة». الُم

أواِجُب أسإُط)ِ من (وال أو ْنُت وجب فلو وجب، الذي الّسّن ال ُذ ل لبون ِب ْأخ العامُل ي
أيار ْنت ِخ ُبون، ِب ّل أط يأخذ بل رديئها، ول ال أسإ أو أعاذ وسإلم عليه الله صلى لقوله ال أم ِل
ّياك إلى بعثه حين ِإ ِلهم». رواه وكرائم اليمن: « ألن أأموا أأخذ في الجماعة. و

أسإِط أو ًا ال أظر أرّب للفقراء، أنأ ِل المال. و
ِإْن أسإُط لم (ف أو ْأخذ الواجب الّسّن من يوجد)ِ ال ًا العامُل (ي أوْصف أنأى)ِ  ْد أل ْو ا ًا أأ ّن سِإ
أع أم أفْضل)ِ، ( أبُر ال ُيْج ٌء ألنأه ذلك على و ٌع. ل بالقيمة ِإعطا ْي أب

ُذ ْأخ ًا العاِمُل (و)ِ ي أوْصف ألى)ِ  ْع أل ًا أأو (ا ّن ّد سِإ أيُر أل)ِ ول (و أفْض أبُر ال ّنأه ذلك، على ُيْج أل

أراء. ِش
أأّن في أيار «الكافي»:  التيسير اعتبر الشارع ألن الصورتين، في المالك ِإلى الِخ

ألموال، أأرباب على ّنأما وذا ا أيار هو ِإ المالك. ِإلى بالِخ

والفضة)ِ  الذهب (نأصاب
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أصاُب ِنأ أهِب (و ّذ أن ال أقالً، ِعْشُرو ْث «الصحيحين» من في درهم)ِ لما مئتا والفضة ِم
أخْمس دون فيما قال: «ليس وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن سإعيد، أأبي حديث
أن أأواق أأربعو ُلوقية:  ًا. ولحديث صدقة». وا ّدم أعلّي درهم اشتراط في المتق

ْول. ولما أح أن كل أحْزم: «وفي بن عمرو كتاب في قدمناه ال ًا أأربعي دينار». دينار
أأّن وعائشة، عمر ابن عن ماجه ابن رواه ولما وسإلم عليه الله صلى النبي «
ُذ كان ْأخ ًا عشرين كّل من ي أف دينار ألربعين ومن دينار، ِنأْص ًا ا ًا)ِ ». دينار (دينار

أع «هاتوا وسإلم عليه الله صلى ولقوله ُب ِر ُر ُعُشو أن كّل في ال ًا، أأربعي أهم وليس ِدْر
ٌء عليكم ِإذا درهم، مئتا يتم حتى شي أسُة ففيها درهم مئتي كانأت ف أم، أخْم ِه أرا أد

أد فما أعلى زا أساِب أف ذلك». . ِح
ُكّل ٍة ( أر أأي عش ِهم من منها)ِ  أرا ّد أعُة ال ْب أسإ أسّمى ( ُي أن مثاقيل)ِ و ْبعة أوْز فيكون أسإ
أهم ُكّل أف ِدْر أقال، ِنأْص ْث ًا ِم أهم فيكوُن وخمس ّدْر أة ال أع أب أر أأْر أش أراط: أع ًا. والِقي أراطأ ِقي

ُلُه خمس أأْص أرات. قيل:  ِعي أم أأّن أش ِه أرا ّد ما فمنها مختلفة، كانأت عمر عهد قبل ال
ًا، عشرين كان أة وبعضها قيراطأ أر أش أط، أع ِري أرا ْعُضها أق أب أر اثني و أش ًا، أع أر قيراطأ أم أأ أف

أضْرِب ِة ِب أث أ أم أثل ِه أرا ٍة، أد ٍم ُكّل فكان متساوي أه أر أأربعة ِدْر أش ًا، ع وزن وهو قيراطأ
أراج يستوفي أأْن عمر أأراد ذلك. وقيل: لما على الناس وجمع سإبعة، أخ ألكبر، ال با

أب فجمع التخفيف، منه فالتمسوا ِه ُحّسا ّفقوا ليتوسّإطوا زمانأ الدراهم بين وليتو
ألمر السبعة، وزن واسإتخرجوا كلها، عليه.  (واسإتقر)ِ ا

أراهم عبيد: كانأت أأبو وقال ّد ِلسإلم قبل ال ًا ا ًا، كبار ِلسإلم جاء فلما وصغار ا
أأرادوا أب و ّدْرهم ِإلى فنظروا ـ النوعين من يزكونأها وكانأوا ـ الدراهم، أضْر ال
أوانأيق، ثمانأية هو ِإذا الكبير ِإلى أد ِإذا الصغير الدرهم و ِنأيق، أأربعة هو ف فوضعوا أدوا
ّتُة واحد ُكّل سإواء، درهمين فجعلوهما الصغير نأقصان على الكبير زيادة سِإ

ِنأيق، ًا الدهر آباد في المثقال يزل ولم بالمثاقيل، اعتبروها ثم أدوا يزيد ل محدود
ُقُص، ول ْن ًة فوجدوا أي أر ُدها التي الدراهم هذه من أعْش ّتُة واِح أن دوانأيق سِإ سإبعة أوْز

ّنأُه مثاقيل، سإبعة وزن منها العشرة أأّن فيه فاجتمع سإواء، مثاقيل أأ بين عدل و
ّنأه والصغار، الكبار أأ ِة موافق و ّن في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِلُس

انأتهى. الئمة، عليه فاجتمعت هذا، على الدراهم سإنة فمضت الصدقة،

ُدُس «ِصحاح وفي ِنأق: سُإ ّدا أراط: نأصف الجوهري»: ال أهم. والِقي دانأق. وقال ِدْر
أراط: جزأ ابن ألثير: الِقي ِه ِنأْصُف وهو الدينار، أأجزاء من ا ِر البلد. أأكثر في ُعْش

أأهُل ًا يجعلونأه الشام و أدٌل فيه والياء وعشرين، أأربعة من ُجزء ِإن الراء، من أب ف
ًا، ِقّراط أأصله ّعف أض أل أأّن كما ُم ّنأار، ِدينار أأْص ِريط، فيهما والجمع ِد أرا ودنأانأير. أق
أقال: عشرون «شرح وفي ْث ًا، الوقاية»: الِم أأربعة ِقيراطأ عشر والدرهم: 

ًا، شعيرات.  والِقيراط: خمس قيراطأ

، الزكاة درهم من أأكبر وهو حبة، وسإتون أأربعة مصر «الغاية»: دراهم وفي
أن مئة منه فالنصاب ًا وثمانأو أم أه أبُر وحبتان. وفي ِدْر أت ْع الزكاة في «القنية»: الُم

ُقُص مكة، بوزن دنأانأير عشرة وزن ْن أثي عندنأا أعّما أي ُل ُث الدنأانأير بلغت فلو دينار، ِب
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أة بلدتنا بوزن أر ثمانأي أش أصة»: ديات الزكاة. وفي فيها يجب دينار، وثلثي أع «الُخل
«الفتاوى غيرها. وفي مثاقيل من تسعة مكة مثاقيل من عشرة كل أأّن

أبُر أت ْع ُي ِه، عادة زمن ُكّل في المنصورية»:  ِل ْه أبُر أأ أت ْع ُي ِهُم أف أرا بلدة كل ودنأانأيُر أد
ِإْن بوزنأها ًا. البلد في وزنأها كان و متفاوت

الحق، وهو الصغار، من ينعقد النصاب أأّن يقتضي المحققين: وهذا بعض قال
ّنأهم ًا الدراهم تفاوت في يختلفوا لم أل أغر ًا ِص أبر ِك الله صلى النبّي زمان في و
ًا مختلفة الوقية تكون فبالضرورة وسإلم عليه أجب والكبر. وقد بالصغر أيض ْو أأ

ًا الزكاة آواق خمس في وسإلم عليه الله صلى النبّي تقييد غير من مطلق
ْنف، ِإذا ِبِص أق ف أد بالنص. فيها الزكاة يجب آواق خمس الصغيرة على أص
أأنأهم أأبو نأقل ما ويؤيده ْيد:  أب ّكون كانأوا ُع أز ّله ـ هذا ومن النوعين، من ُي تعالى وال

أر أأّن ِإلى بعضهم ذهب ـ أأعلم أب أت ْع ّق في الُم دراهمهم. ذكره بلد أأهل كل أح
ّ قاضيخان، ِإل ّنأي قال:  ْنُقُص ل دراهمهم كانأت ِإذا بما يقيد أأْن أأقول: ينبغي أأ أت

ًا كان ما أأقل عن العشرة تكون ما وهي وسإلم عليه الله صلى زمنه في وزنأ
ّدر ما أأقل ألنأها خمسة، وزن أتين النصاب ُق لهم يكن لم قال: فإن منها. ثم ِبِمئ

ّ ّكى، أأْن هذا على فالحتياط سإبعة، كوزن كبيرة دراهم ِإل أز ِإْن ُت من أقل كانأت و
ْدر ألقل ذلك بلغ ِإذا مئتين خمس.  وزن وهو النصاب، أق

ً ًا)ِ سإواء أأو (معمول ْبر ّكة المعموُل كان ِت ًا أو سِإ ّي ِل ِلّي آنأية. وقال أأو ُح مالك: الُح
عن القولين أأظهر فيه. وهو زكاة ل والرجال للنساء السإتعماِل المباُح

ْأ» في مالك عنه. ورواه أحمد أأصحاب اختارها التي والرواية الشافعي، «الموطأ
ِنّي ورواه عمر، وابن عائشة عن ْط ُق أر ّدا أما أأسإماء عن ال ِل أأنأس. و أي و ِو عن ُر

ّنأه جابر، ِلّي في قال: «ليس وسإلم عليه الله صلى أأ ابن زكاة». ولقول الُح
ِلّي». رواه في زكاة عمر: «ل ِلّي في أأنأس: «ليس الّرّزاق. وقول عبد الُح الُح

الدارقطني. زكاة». رواه

الليث، عن أأيوب، بن عافية عن ُيْروى «المعرفة»: وما في البيهقي قلنا: قال
ًا: «ليس جابر عن الزبير، أأبي عن ِلّي في مرفوع ٌة»، الُح له، أأصل ل فباطأل زكا
ّنأما ِفية قوله، من جابر عن ُيْروى ِإ أعا ًا به احتج فمن مجهول، أأيوب بن و مرفوع
ً كان ّذابين. برواية الحتجاج من المخالفين به يعيب فيما داخل الك
أن قوله عموم ولنا ِذي ّل أن تعالى: {وا ِنُزو ْك أب أي أه ّذ أة ال ِفّض أها ول وال أنأ ُقو ْنِف ِبيِل في ُي أسإ

ِه} الية. وعموم ّل ِة «في وسإلم عليه الله صلى قوله ال أق ُع الّر ُب ِر». رواه ُر ُعْش ال
ِري. وهو أخا ُب ِرق: الفضة وتخفيف الراء بكسر ال أو أمْضُروبة، القاف. وال أفْت ال ِذ ُح

أدة الهاء عنه وعوض منه الواو ِع ْعد. وما في كال أو من والنسائي داود أأبو رواه ال
ْيب، بِن أعْمرو حديث أع أأّن عن أأبيه، عن ُش أأة جده: « أتت امر الله صلى النبّي أأ

أنٌة ومعها وسإلم عليه ِد وفي لها، اب أتان ابنتها ي أك أس لها: فقال ذهب، من غليظتان أم
ِطين ْع ُت أيُسّرِك قالت: ل، هذا؟ زكاة أأ أأ أرِك أأْن قال:  ّو أس ّلُه ُي يوم بهما تعالى ال
أألقتهما قال: فخلعتهما نأار؟ من سِإوارين القيامة عليه الله صلى النبّي ِإلى ف
ِإسإناده ابن ولرسإوله». قال لله وقالت: هما وسإلم ابن صحيح. وقال القطان: 
ِإسإناده في المنذر ِره»:  أص أت أنُه ثم فيه، مقال ل «ُمْخ ّي ً أب أرُجلً.  أرُجل
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أعة، ابن عن الترمذي ورواه ِهي ْيب، بن عمرو عن أل أع قال: جده عن أأبيه، عن ُش
أأتت أأتان « أران أأيديهما وفي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول امر أوا من سِإ
ّديان فقال ذهب، أؤ ُت أأ ّبان قالتا: ل، هذا؟ زكاة لهما:  ُتِح أأ ُكما أأْن قال: « أر ّو أس ّلُه ُي ال

أرين أوا أيا قالتا: ل، نأار»؟ من سِإ ّد أأ ّنى الترمذي: ورواه زكاته. قال قال: ف أث بُن الُم
ّباح، ْيب بِن عمرو عن ص أع ِهيعة هذا. وابن نأحو ُش ّنى أل أث أفان والُم ّع أض الحديث. في ُي

ٌء. وسإلم عليه الله صلى النبّي عن الباب هذا في يصح ول شي
ِذري: لعل قال ْن أذين الطريقين قصد الترمذي الُم ّل أرهما، ال ّ ذك ِإل أأبي فطريق و

أل ل داود ّطان ابن فيه. وقال مقا أق ِإنأما أأبي لحديث تصحيحه بعد ال ّعف داود:  أض
أعة، ضعيفين: ابن فيه عنده ألّن الحديث، هذا الترمذي ِهي ّنى أل أث ّباح. بن والُم الص

ًا داود أأبي وفي ّتاِب عن أأيض ُأم عن عطاء، عن أعْجلن، بن ثابت عن أبشير، بن أع

أمة أل ْنُت أسإ ُك أبس قالت: « ًا أأل أضاح ْو ْلُت ذهب، من أأ ُق أل : يا أف هو؟ أأكنٌز الله، رسإو
ّدى أأن يبلغ فقال: ما أؤ ّكي زكاته ُت أأخرجه فليس فُز محمد عن الحاكم بكنز». و

أهاجر، بن ِإذا البخاري، شرط على وقال: صحيح ثابت، عن ُم أيْت ولفظه: « ّد ُأ

ألوضاح: جمع فليس زكاته أضح، بكنز». وا ِلّي. وهو أو الُح

ّنف في ما الثار ومن أة»: كتب أأبي ابن «مص أأبي ِإلى الخطاب بن عمُر شيب

أأْن أك أمْن ُمْر موسإى:  أل أب ِء ِمْن ِق أن نأسا أن أأْن المؤمني ّكي أز ُهّن ُي ّي ِل الزيادة تجعلن ول ُح
ًا». وفيه بينهن والهدية ّدثنا تعارض ًا: ح ٌع، أأيض ِكي أعْمرو عن حازم، بن جرير عن أو

ْيب، بن أع أأنأه بن الله عبد عن ُش ْأُمُر كان عمر:  ّكين أأْن نأساءه ي أز ُهّن». وفيه ُي ّي ِل ُح
ًا ِإبراهيم عطاء عن أأيض ْير، بن وسإعيد و أب ّداد بن الله وعبد ُج ّنأهم أش قالوا: «في أأ

ِلّي أأخرج في شداد: «حتى ابن الزكاة». زاد الُح ِإبراهيم عطاء، عن الخاتم». و و
أخعي ّن ًا ال أضِت أأنأهم أأيض أم ّنة قالوا: « زكاة». والفضة الذهب الحلي في أأّن الّس

ِلّي قال: «في مسعود ابن الرزاق» عن عبد «مصنف في وما ٌة». الُح زكا
قالت: عائشة عن ـ الشيخين شرط وقال: على ـ والحاكم داود، أأبو وروى

ْلُت أخ أد أأى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل على « أر أخاٌت يدي في أف أت ِرق، ِمن أف أو
ُهّن هذا؟ فقال: ما ُت ْع أن أص ّيُن قلت:  أز أت أن بهن، لك أأ ّدي أأفتؤ قلت: ل، زكاتهن؟ قال: 

ُبِك أحْس أخات من قال:  أت أف ـ: مفتوحة ومعجمة فوقية ومثناة بفاء ـ النار». وال
أأفتؤدين خواتم فيه تجب مما غيرهن إلى انأضمامهن مع زكاتهن كبار. فالمعنى: 

الزكاة؟
أيِجُب أف ُع ( ُب ِر)ِ وهو ُر ُعْش في دراهم وخمسة الذهب نأصاب في مثقال نأصف ال
ِرق نأصاب أو أد ـ المعجمة الخاء ِبضم ُخْمٍس)ِ ـ ُكّل (وفي ال أزا ألى ( أأي أع أصاِب)ِ  ّن ال
ْيِن، نأصاب أد ْق ّن أأربعون الذهب، في دنأانأير أأربعة وهو ال ًا و ِرق. في ِدْرهم أو ال

ِه)ِ عند ِب أسا ِبِح عفو.  دونأه وما حنيفة أأبي (

في المتقدم علّي لحديث بِحسابه، النصاب على زاد ما كل في وقال: يجب
ِة أأنأس: وفي حديث من البخاري روى الحول. ولما اشتراط أق ُع الّر ُب ِر». ُر ُعْش ال

ْير، داود» عن أأبي «سُإنن في ولما أه علي عن والحارث، حمزة بن عاصم عن ُز
أأحسبه قال ْير:  أه ُعْشر: في ربع قال: «هاتوا وسإلم عليه الله صلى النبّي عن ُز ال
ًا أأربعين كل أهٌم، ِدْرهم ٌء عليكم وليس ِدْر ِإذا درهم، مئتي يتم حتى شي كانأت ف

ذلك...» الحديث. ورواه حساب على زاد فما دراهم، خمسة ففيها درهم مئتي
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ِنّي ْط ُق أر ّدا ًا ال أما القطان ابن وصحح أأحسبه، فيه ليس به مجزوم ِل في ِإسإناده. و
أفي ّن أص أمر، عن شيبة»، أأبي وابن الرزاق عبد «ُم ْع ابن عن نأافع، عن أأيوب، عن أم

ذلك». فبحساب زاد فما دراهم، خمسُة درهم مئتي ُكّل قال: «في عمر
أأخرجه ًا شيبة أأبي ابن و ِإبراهيم سإيرين وابن العزيز عبد بن عمر عن أأيض و
ِعي. أخ ّن ال

ألبي ّنسائي روى ما تعالى الله رحمه حنيفة و ّبان وابن ال في وغيرهم والحاكم ِح
من أأواق خمس ُكّل أحْزم: «في بن عمرو ِإلى وسإلم عليه الله صلى النبّي كتاب

ِرق أو أم، خمسة ال ِه أرا أن كل ففي زاد وما أد ًا أأربعي أهم دون فيما وليس درهم، ِدْر
ِرق من أأواق أخْمِس أو ٌء». ال أشي

ْيس أأبو الحق»: روى عبد «أحكام وفي أو بكر أأبي ابني ـ ومحمد الله عبد عن ُأ
ّدهما، عن أأبيهما، عن ـ، أحْزم بن عمرو بن أأنأه وسإلم عليه الله صلى النبّي عن ج

أعْمرو الكتاب هذا كتب ُه حين أحْزم بن ل أر أقُة اليمن، على أأّم ليس وفيه: «والّر
أغ حتى صدقٌة فيها ُل ْب ِإذا درهم، مئتي أت دراهم، خمسة درهم)ِ ففيها مئتي بلغت (ف
أن ُكّل وفي ًا أأربعي أهم ألربعين دون فيما وليس ِدرهٌم، ِدْر عبد يعزه صدقٌة». ولم ا
ًا لكتاب، الحق أأحكامه».  في ذلك يفعل ما وكثير »

ِنّي» من «سُإنن في وما ْط ُق أر ّدا ْنهال عن ِإسإحاق، أأبي طأريق ال الجّراح، بن الِم
أسّي، بن ُعبادة عن نأجيح، بن حبيب عن أأّن عن ُنأ أل معاذ: « الله صلى الله رسإو

ُه وسإلم عليه أر أم أهُه حين أأ أأْن ِإلى أوّج ْذ ل اليمن:  ْأُخ ًا، الكسور من أت كانأت ِإذا شيئ
ِرق من أو ًا زاد مما تأخذ ول دراهم، خمسة منها أفُخذ درهم مئتي ال أغ حتى شيئ تبل

أن ًا، أأربعي ِإذا ِدْرهم أن بلغت و ْذ أأربعي ًا». لكنه منها أفُخ أهم ْنهال، ضعيف ِدْر والله بالِم
بالحال. أأعلم تعالى
ٍد أأبو وروى ْي أب أقاسِإُم ُع ألموال» عن كتاب في أسإلّم بُن ال أنأس «ا أولنّأي أأ قال: «
أمُر أرنأي الصدقات الخطاب بن ُع أم أأ أذ أأْن ف ًا عشرين ُكّل ِمْن آُخ أف ِدينار ٍر، ِنأْص أنا ِدي
أأربعة فبلغ زاد وما أأن ففيه دنأانأير ( دراهم، خمسة درهم مئتي من آخذ درهم. و
أأربعين زاد فما ًا فبلغ)ِ  أم أه ِه ِدْر أهٌم. ففي ِدْر

أبُر أت ْع ُي ِلُب)ِ، (و أغا ِإن ال ِغشّْ على الذهب غلب ف ِإْن الذهب، زكاة وجب ال غلب و
ِغشّْ على الفضة ِإْن زكاتها وجب ال أب (و أل ِغشّْ)ِ على أغ ّوُم)ِ والفضة الذهب ال أق ُي )
أرُج ُيْخ ِإْن التجارة، به نأوى ِإْن قيمته من و ْنو لم و ِإْن أي ويبلغ يتخلص الجيد كان ف
ًا ُه نأصاب أد ْو أوْح ّكاه، غيره، ِإلى بالضم أأ ْين ألن أز نأية فيها ُيشترط ل النقدين أع

ِإْن ْذ فيه، هلكت ألنأها عليه، شيء فل شيء منه يتخلص لم التجارة. و ينتفع لم ِإ
ً بها ً ول حال أيْت مآل ِق أب ِغشْ العبرة أف التجارة. ولو نأية فيه فيعتبر ُعروض، وهو لل

ًا، الزكاة قيل: يجب الغشْ الفضة أو الذهب سإاوى وهو يجب، وقيل: ل احتياطأ
ألظهر، ألبة لعدم ا أغ ًا ونأصف درهمان للوجوب. وقيل: يجب المشروطأة ال نأظر

الظاهر. وهو وعدمه الوجوب وجهي ِإلى

ِر في (ل ْي أأي أما أغ والذهب السوائم من أمّر ما غير في الزكاة تجب ل أمّر)ِ 
ّ العروض وهو والفضة، ِإل ِة ( ّي ِن ِة ِب أر أجا ّت أد ال ْن أها ِع ِك ّل أم ِر أت ْي أغ ِلْرِث ِب أغ ِإذا ا أل أها أب ُت أم ِقي

ًا أصاب أأي ِمْن ِنأ أما)ِ  ِه ِد ّنأث والفضة، الذهب من أأح «قيمتها» و في الضمير أأ
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ًا ّنسخ بعض ـ. وفي العروض وهي «غير» ـ معنى ِإلى «تملكها» نأظر ال
ًا الضمير «تملكه» بتذكير «قيمته» و أفع لفظ ِإلى نأظر ْنأ أأ أأي غير. ( ِر)ِ  أفِقي حال ِلل

ًا ذلك في ألن له، أأنأفع أأحدهما كون له. احتياطأ
ِإْن أأبو وقال أمْت النقود من ثمنها كان يوسإف:  ّو أيت بما ُق ِر ُت ِإْن به، اْش من كان و
أمْت غيرها ّو ّوم وقال الغالب، بالنقد ُق كالمغصوب الغالب بالنقد محمد: يق

ألك. والمسته
أد ّي ّية» بعد أق ّ ُتعتبر ل النية ألن التملك، «الن ل السفر كنية بالعمل، اقترنأت ِإذا ِإل

ّ ُتعتبر للتجارة كانأت التجارة، بها ونأوى جاريًة اشترى بالسفر. فلو اقترنأت ِإذا ِإل
ِإن النية لقتران ِإْن للخدمة، كانأت الخدمة، بها نأوى بالعمل. و ذلك بعد بها نأوى ف
ٍذ ُيؤجرها، أأو يبيعها حتى للتجارة تكن لم التجارة، ثمنها. على الحول ينعقد فحينئ

أد ّي أق ِلرث التملك ألن الرث، «التملك» بغير و يمكن فل اختياري، ل جبري با
ّية اشتراط ِلرث تملكه عنده. فلو التجارة نأ لم أأو التملك نأوى الزكاة، تجب ل با

ِإذا ينو. وقال ِة نأيُة قارنأت محمد:  أة، التجار أة، أأو الهب أح، أأو الوصي ّنكا ْلع، أأو ال أأو الُخ

ْلح ِد عن الُص أو أق ِقصاص أأي ـ ال تقارن لم النية ألن للتجارة، العين تلك تصير ل ـ ال
أجابي عملها. ونأقل ِبي ِلسْإ أأّن القاضي عن ا أأبي حنيفة أأبي قول هذا الشهيد:  و

أأن يوسإف، ّنأها قول و ِإ للتجارة.  تكون محمد: 

ُعروض أأّن اعلم ثم أرض أجْمع بالضم ـ ال في ما على الدنأيا بفتحتين: ُحطام ـ أع
ِرب ْغ أعْرض والصحاح»، «الُم أعْرٌض فهو شيء وكل الراء: المتاع، بسكون وال

أعُة أأبو «الصحاح». وقال في كذا والدنأانأير، الدراهم سإوى ِت ألْم ُعروض: ا أبيد: ال ُع
ْيٌل يدخلها ل التي ًا يكون ول وزٌن، ول أك ًا. فعلى ول حيوانأ أها هذا أعقار ُل ْع هنا أج
أع ألموال حكم بيان في ألنأه أأولى، ـ بالسكون ـ أعْرض أجْم النقدين غير هي التي ا

«النهاية». في كذا والحيوانأات،
ألصل أثني بن جعفر داود» عن أأبي «سُإنن في ما ذلك في وا ّد أح بن حبيب سإعد: 

أة عن أأبيه، عن سإليمان، أر أأّن بن أسإُم ُدب: « ْن أل ُج وسإلم عليه الله صلى الله رسإو
ْأُمُرنأا كان أج أأْن أي ِر أة ُنأْخ أق ّد الذي من الصد ِع حسن، فهو عليه، للبيِع». وسإكت ُنأ

ًا. غيره وقرره أأيض

أأّما ُة صاحب قول و كانأت ما كائنًة التجارة ُعروض في واجبٌة «الهداية»: الزكا
ًا قيمتها بلغت ِإذا ِرق من ِنأصاب أو ّذهب، أأو ال فيها: وسإلم عليه الله صلى لقوله ال

ّوُمها أق ُي اللفظ. بهذا معروٍف دراهم». فغير خمسة درهم مئتي ُكّل من فيؤدي «
أر أأبي «المستدرك» عن وفي أل قال: سإمعُت أذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإو

ِلبل يقول: «في أبّز وفي صدقتها، البقر وفي صدقتها، الغنم وفي صدقتها، ا ال
أمْن صدقتها، أم دفع و ًا، أأو دنأانأير أأو دراه ْبر ِعدها ل فضة، أأو ِت في ينفقها ول لغريم ُي

ْنٌز فهو الله، سإبيل أوى أك ْك ِنّي. قال أأحمد القيامة». ورواه يوم به ُي ْط ُق أر ّدا وال
أفه وقد البّزاز، أأمتعة هي التي والزاي: الثياب بالباء النووي: هو بعضهم أصّح

غلط. وهو الباء، وضم بالراء،

القيمة)ِ  (دفع
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أيُجوُز ُع (و ْف أيم أد ِق ِة في ال ِر الزكا ْط ِف ِة وال أر ّفا أك ِر)ِ وكذا وال ُعْش أراج وال أخ ِر)ِ ال ْذ ّن (وال
أأحمد، مالك، وقال أبٌة ألنأها يجوز والشافعي: ل و أمحل، تعلقت ُقْر ّدى فل ِب أؤ ُت

ًة أأربعين «في وسإلم عليه الله صلى ولقوله والضحايا، كالهدايا بغيره، شا
ٌة». شا

ّنأه ِإ أمال بياٌن و ّق فتعلق الكتاب، ِلْج القيمة دفع جواز وفي الشاة، بعين الفقير ح
ّقه ِإبطال بالتعليل يجوز. فل عليها، المنصوص العين من أح

ًا البخاري أروى ما ولنا ّلق أع ًا أأّن طأاوس عن ـ صحيح وتعليقه ـ ُم أعاذ ألهل قال ُم

أخِميٍص، اليمن: ائتونأي أياٍب:  ِث أعْرٍض:  ِبيس أأو ب أن ـ الزكاة أأي ـ الصدقة في أل مكا
ّذرة الشعير ْهون وال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ألصحاب وخيٌر عليكم، أأ

أخِميص: ثياب ّلمة صوف أأو أخّز وال أع أسونأها، كانأوا ُم أب ْل قال بخميس، والمشهور أي
ِبيس: الملبوس. خمسة طأوله ما عبيدة: هو أأبو ّل ْذُرع. وال أأ

أة أأبي ابن رواه وما أر عن شيب أص ْب أأ ِبحي)ِ:  أنا نأاقًة وسإلم عليه الله صلى النبّي (الّص
ّنأي صاحب هذه؟» قال فقال: «ما الصدقة، ِإبل في حسنًة ِإ ُتها الصدقة:  ارتجع

ْيِن أر ِعي أب ِلبل، حواشي من ِب ِإذن». قال: «نأعم ا
ّي رواه وما أأّن حديِث من البخار أة:  أم أما ًا ُث ّدثه أأنأس أتب بكر أأبا أأّن أح (له)ِ ك

أمر التي الفريضة ّلُه أأ أمْن تعالى ال ْنده بلغْت ورسإوله: « ِلبل من ِع صدقُة ا
ِة أع أذ أج ّقٌة، وعنده جذعة عنده وليس ال ِإنأه ِح ْقبل ف أث. منه ُت ّقة....» الحدي الِح

ألن ِلبل من خمس عن البعير أأداء و ً ا غير أأنأه مع باتفاق جائز الشاة عن بدل
ّنأما القيمة، بطريق وذلك منصوص، ِإ ألن والهدايا، الضحايا في القيمُة أتُجْز لم و

أزع وفي المعنى، معقولة غير وهي الدم، ِإراقة فيهما القربة أنا أت ّد فيه الُم حاجة سإ
معقول.  وهو الفقير،

أُك أهل أد (وال ْوِل أبع أح ُقُط)ِ من ال أأي الزكاة أيْس ِه)ِ  ِت ِبِحّص ِة ( ِلك، ِبِحّص ِإْن الها هلك ف
ِإْن زكاته، سإقط النصاب جميع مالك أيُخّصه. وقال ما سإقط بعضه هلك و

أأحمد والشافعي في الوجوب أأّن الخلف: على يسقط. ومبنى رواية: ل في و
ّذمة، قولنا. وهو المال في أأو قولهم، وهو ال

ِهم تعالى: {وفي قوله ولنا ِل أوا ّق}، أأْم «في وسإلم عليه الله صلى وقوله أح
ًة أأربعين ٌة، أشا أقِت وفيما أشا ُء أسإ أما أأما الّس ُعْشر». ف يسقط فل السإتهلك ال
ًا عند يسقط ل الساعي طألب بعد النصاب هلك التعدي. ولو لوجود اتفاق

أكْرِخي، اختيار وهو العراقيين، ٌع ألنأه ال ما مشايخ عند ويسقط التعدي، من نأو
ّنصاب هلك لو كما الصحيح، وقيل: وهو النهر، وراء ألب بعد ال ٍد أطأ من واح

الفقراء.

ُة أكا أصاِب في (والّز ّن ِو)ِ: وهو ل ال ْف أع ْين، بين ما ال أب أصا ّن أأبي حنيفة أأبي عند وهذا ال و
أفُر: في محمد يوسإف. وقال ْفو، النصاب مجموع وُز أع عليه الله صلى لقوله وال

ِإذا في الصدقة كتاب في وسإلم ِلبل: «ف ًا بلغت ا أخْمس ِإلى وعشرين خمس
ْنُت ففيها وثلثين أخاض، ِب ففيها ومئة عشرين ِإلى أأربعين كانأت ِإذا الغنم وفي أم

ِلبل «في وسإلم عليه الله صلى قوله شاة». ولهما ٌة، أخْمٍس في ا وفي شا
ٍر أس وفي شاتاِن، أعْش أة أخْم أر أش وفي شياه، أأربع عشرين وفي شياه، ثلث أع
ِإذا الغنم الزكاة أّن في ظاهر شاة». وهذا مئة كل ففي مئة، ثلث على زادت ف

ِإذا فقط، النصاب في ًا ملك ف ِلبل، من وثلثين خمس بنُت وهو ـ فالواجب ا
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عشرة هلك لو حتى المجموع، في ل وعشرين، خمٍس في هو ِإنأما ـ، مخاض
أفر محمد حاله. وعند على فالواجب الحول، بعد بقدره. الله: يسقط رحمهما وُز

أيِجُب أف ْنُت ( أك ِإْن مخاٍض ِب أل أد أه ْع ْوِل أب أح أن)ِ من من عشر خمسة ال ِعي أب ِلبل أأْر عند ا
ِإّن حنيفة أأبي أرف عنده ف ألخير، النصاب ِإلى العفو بعد الهلك ُيص الذي ِإلى ُثم ا
ْفو، ِإلى أأربعًة فيصرف ينتهي أأْن ِإلى يليه أع أد ُثم ال أح أر أأ أش الذي النصاب ِإلى أع
ٍة بين ما وهو العفو، يلي ٍة ِإلى وعشرين خمس مخاض. بنت فيجب وثلثين، سإت
أأما أرف العفو ِإلى الهلك صرف فبعد يوسُإف أأبي عند و ّنُصب ِإلى ُيْص ًا، ال شائع
ِإذا أرف ف ْفو، ِإلى أأربعة أص أع وكان وثلثين سإتة مجموع ِإلى عشر أأحد يصرف ال
أن خمسٌة وبقي عشرة وهلك لبون بنُت فيها وعشرون أخْمسٌة فالواجب وعشرو
ًأ ٍة من جز أن سإت ًأ وثلثي ِعها. وربع لبون بنت ثلثي أأعني لبون، بنت من ُجز ُتْس
أأما ُبون، بنت وثمن نأصٌف فيجب محمد عند و أرُف ألنأه أل مجموع ِإلى الهلك ُيْص

ألربعين في الواجب كان وقد والنصاب، العفو أت ا الهلك بعد وبقي لبون، بن
أن، خمسٌة ُثُمن نأصٌف وهي وعشرو ألربعين. و ا
أضّم ُي ُد (و أفا أت أط الُمْس أسإ ْوِل و أح أصاٍب ِإلى ال ٌء ِمْن ِنأ ِه)ِ سإوا ْنِس ُد كان ِج المستفا
أأن النصاب، ذلك من بسبٍب ًا (بذلك الحول أأثناء في اشترى ب النصاب)ِ شيئ

أأْن لم أأو فيه، فاسإتفاد أب نأصاٌب، معه كان يكن: ب ِه ُو ٌء، له أف ِرث أأو شي في أو
ًا الحول أأثناء ْو جنسه، من شيئ كسبه. من أحّصله أأ

ِإن مالك وقال ِإْن ُضّم، النصاب من بسبٍب المستفاد كان والشافعي:  يكن لم و
ْلك، حق في أأْصٌل الُمستفاد ألّن ُيضم، ل منه بسبب ً فيكون الِم ّق في أأصل ح

فيه. الواجب

ألولد النصاب، بسبب الُمستفاد أضّم في العلة هي المجانأسة أأن ولنا ألرباح كا وا
بسبب ليس الذي المستفاد في موجودة وهي الحول، أأثناء في عنه الحاصلة

النصاب. 

أشرط ِد والشافعي مالك و ْوٍل ُمِضّي فيه للُمستفا أم أح عليه الله صلى لقوله تا
أة «ل وسإلم أل حتى ماٍل في زكا ْوُل»، عليه يحو أح وسإلم عليه الله صلى وقوله ال
أمِن أد « أفا أت أة فل مالً، اسإ أل حتى فيه زكا الترمذي. الحوُل». رواهما عليه يحو

ِد بخلِف قال: وذلك ألول ألرباِح، ا ٌة ألنأها وا ّلد ألصِل من متو ِه، ا ْفِس فينسحب أنأ
أأن في كذلك. وللشافعي ليس فيه نأحن وما عليها، حكمه ثمن «الخلفيات»: 

ِة أم قائم السائم أقا وقد زكاتها، سإقطت هلكت لو حتى الزكاة، محل هي عيٍن م
ّكاها أنى، لزم الثمن ضم فلو الحول، هذا في ز ّث الله صلى لقوله منفّي وهو ال
أنى «ل وسإلم عليه ِة». في ِث أق أد الّص
ِإّن وسإلم عليه الله صلى قوله الجنس من المستفاد في ولنا ِة في « أن ًا الّس ْهر أش

أن ّدو أؤ أة فيه ُت ُكْم، زكا ِل أوا أث فما أأْم أد ْعد أح أك ب أء حتى فيه زكاة فل ذل ْأُس يجي أر
ْهر». رواه ِء عند الحادث في الزكاة يجب أأنأه يقتضي الترمذي. فهذا الّش مجي

ْأِس أنافي ما فيه فليس ثبت ولئن بثابٍت، ليس رواه السنة. وما ر ّنأا مذهبنا، ُي أل

ْو أأصالًة ِإّما الحول عليه يحول حتى مال في الزكاة يجب نأقول: ل ًا، أأ أبع في كما أت
ألولد ألرباح. ا وا
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أضّم ُي أهُب (و ّذ ِة)ِ وبالعكس، ِإلى ال ِفّض مالك، قال الثمنية. وبه في لتحادهما ال
ًا ًا، حقيقًة مختلفان جنسان ألنأهما للشافعي، خلف ْكم أأّما فظاهٌر، حقيقًة أأّما وُح و
ًا ْكم ْيع فلجواز ُح أضّم فل ُمتفاضلً، بالخر أأحدهما أب ِم ُي ِة كالسوائ الجنس. المختلف

ِوي ما ولنا ِر عن ُر ْي أك أضِت بن الله عبد بن ُب أم أشّج: « أل ّنُة ا رسإوِل أأصحاب من الّس
ِة الفّضة، ِإلى الذهب أضّم في وسإلم عليه الله صلى الله في الذهب ِإلى والفّض

ألسإرار» و في ذكره الزكاة»، ِإخراج «المبسوط».  «ا

ُعروُض أأي (وال أما)ِ  ِه ْي أل ٌد بالتفاق وذلك أأحدهما، ِإ ْي أق ِة)ِ  أم أألتين (بالِقي ِم للمس أما ْت ِل )
أصاِب)ِ، ّن أضّم يوسإف أأبو ِإتمامه. وقال ألجل أأي ال ُي ِة ِإلى الذهُب ومحمد:  الفض
ألْجزاء، أبر ألن با أت ْدر النقدين في الُمع أق ألبي ل ال أأّن القيمة. و الّضّم حنيفة: 

ُق وهي للمجانأسة، ُة باعتبار تتحق درهم مئة له فيمن تظهر الخلف القيمة. وثمر
ُتها مثاقيل وخمسة ّكى، تعالى الله رحمه حنيفة أأبي فعند درهم، مئة قيم أز ُي
ّكى. ل وعندهما أز ُي

أأي ُنأُه)ِ  أصا ْق ُنأ ْقدار ُنأقصان (و ْوِل (في النصاب ِم أح أأي ال ْدٌر)ِ  من مانأٍع غير سإاقٌط أه
ًا، الحول جميع في النصاب كماِل اعتبار في ألن الزكاة، أرج ِبر أح ُت ْع ُد فا وجو
فيها يشترط كاليمين للوجوب، آخره وفي للنأعقاد، الحول أأول في النصاب

أة الملك يشترط. ل ذلك بين وفيما الجزاء، نأزول وحالة النأعقاد حال
ْدنأا ّي ْونأه النقصان أق أك ْوم كذهاب الصفة نأقصان ألن المقدار، في ب عن الّس

ٌع الحوِل، أأكثر في الماشية والشافعي مالك باتفاق. وشرط الزكاة من مانأ
في فقط آخره وفي والنقدين، السائمة في الحول كل في النصاب كمال

أفر قول وهو العروض، والنقدين. السوائم في ُز
أأي (وجاز أها)ِ  ْيُم ِد ْق ْوٍل الزكاة أت أر)ِ وبه (لح أث ْك أأ ُنُصٍب الشافعي قال و ِل لذي (و

ًا أصاٍب)ِ خلف أفر، ِنأ ِإْن لُز ّدمها ف ْوٍل أق أح ً النصاُب وكان ِل الحول تمام عند كامل
ِإْن (عنه)ِ، وقعت ً يكن لم و ِإْن تمامه عند كامل ِد في كانأت ف أها، الساعي ي ّد أر

ِإْن أكًة كانأت و ِل يضمنها. لم أها
ِه» عن في لما وجوبها، قبل الزكاة ِإخراج يجوز مالك: ل وقال ِئ ّطأ أو عمر ابن «ُم
أة عنهما: «ل الله رضي أل حتى ماٍل في زكا ألن عليه يحو ْوُل». و أح أء ال ألدا ا

أأداء فصار الوجوب قبل ِإسإقاٌط الزوال.  قبل الظهر ك

أأبو أأحمد، روى ما ولنا أة حديث من والترمذي داود، و ّي أح أأّن عن ُج أي: « العباس عل
أل أأ ِه تعجيل في وسإلم عليه الله صلى النبّي أسإ ِت أل زكا ْب أل أأْن أق ْوُل، يحو الح

ِر، ِإلى مسارعًة ْي أخ أن ال ِذ أأ أأّن ذلك». ولنا في له أف ًا: « أس أأيض أل العبا أأ أل سإ رسإو
ِه تعجيِل في وسإلم عليه الله صلى الله ِت أق أد أل أص ْب أص أتُحّل، أأْن أق أرّخ في له أف

ٍة ماجه. وفي ابن ذلك». رواه أأّن رواي وسإلم عليه الله صلى النبّي للترمذي: 
ّنأا قال ِإ أر: « أم ُع أنأا قد ِل ْذ أخ أة أأ ألول عام العباِس زكا للعام». ا
ِإْن ِلف ِقيل: قال ف ُت ِقّي: اخ أه ْي أب أصّح الحديث، هذا في ال أل أسإل، أأنأه وا أب ُمْر أأن ُأِجي ب

أل أسإ الجمهور. وعند عندنأا، ُحّجة الُمْر
ٍة نأصاب في عندنأا الزكاة تجب ول أطة صحت سإائم ْل أرح باتحاد فيه الُخ أمْس ال

أرع، أمْش أمْرعى وال أفْحل، والراعي، وال ْوجبها وال أأ ألب. و والشافعي مالك والِمْح
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ُع «ل وسإلم عليه الله صلى لقوله أم أفّرٍق بين ُيج أفّرق ول ُمت أن ُي ْي أتِمٍع». أب ُمْج
أطين من كان «ما وسإلم عليه الله صلى ولقوله ّنأهما أخلي ِإ بينهما يتراجعاِن ف

ِة». وفي ُق الوجوب عدم بالّسوي المجتِمع. تفري

أمع «ل وسإلم عليه الله صلى قوله ولنا ُع الوجوب وفي متفرق»، بين ُيْج أجْم ال
ْيِن بين أك ْل ُد الِم ّ ليس والتفريق الجمع من المتفرقين. والمرا ْلك في ِإل في ل الِم

أق النصاب أأّن ترى المكان. أل ألمكنة في المتفر ْلك ا ٍد والِم منه يؤخذ ِلواِح
أمْن ًة ثمانأين ملك الزكاة. و منها فيأخذ نأصابين، يجعلها أأْن للساعي ليس شا

أأنأها شاتين لثنين.  ك

ِإن الخليطين، بين بالتراجع نأقول ونأحن أدى مئة ف ِإْح ِإذا الغنم من وعشرين و
ِدهما كانأت أح أل ْين:  أل أرُج ِر أأربعون، ِل أخ ْوُل، فحال ثمانأون، ولل أح ُق فجاء ال ّد أص الُم
أأخذ أثي القليل صاحب على الكثير صاحب يرجع شاتين، عرضهما من و ُل ُث شاة، ِب

ٌة يجب ِإنأما الثانأي الحول في ُثم نأصاب ألن خاصًة، الكثير صاحب نأصيب في شا
أخر ِإذا انأتقص، قد ال أذ ف أخ ّدق أأ أص ًة، الُم صاحب على القليل صاحب رجع شا
ُلِث الكثير ُث ٍة، ِب أراُجع. معنى فهذا شا ّت ال

ًا عندنأا ُيؤخذ ول ألموال من يؤخذ ل كما سإائمة، من أكْره ًا، الباطأنة ا من ول جبر
ٍة أك ِر أز بل أت ّو أج ٍة. و ّدِق الله رحمهما والشافعي مالك أوِصي أص أذها للُم ًا، أأْخ ْذ جبر ِإ

ِذ ألْخ ّق)ِ ا أح ِلمام، ( ْذ قال ل ِهم ِمن تعالى: {ُخ ِل أوا أقًة}، أأْم أد كصاحب وصار أص
ْيِن ّد أر ِإذا ال ِف ِه مال من أظ ِريِم ّديها بها يؤمر حقه. وعندنأا بجنس أغ ًا، ليؤ ألنأها اختيار

ٌة، أشْرُط عباد ِليتاء صريح عليه الدال الختيار أأدائها و تعالى: {وآتوا قوله في ا
ًا السابق النص وفي الزكاة}، ْأُخوذ بتسمية عليه ِدللٌة أأيض أم زكاة، أأي صدقة، ال

ُقْربة ونأية ِإذا لها، نأية ال أصى ف ْو ُلث، الوصية ومحل الختيار، على أدّل أأ ّث فيؤخذ ال
ِركة. أأْصِل من ل الثلث من ّت ال

ِر)ِ أحكام في (فصل العاش
أصُب ْن ُي أعاِشُر)ِ ِمن (و أر ال أم أعّش أذ ِإذا القو أخ أر أأ الشيء تسميُة فهو أأموالهم، ُعْش

ْعض باعتبار ُذه وهو أأحواله، أب أر أأْخ ُعْش ّذمي المسلم دون الحربي من ال ألى وال أع )
أأي ِريِق)ِ  ّط المسافرين. طأريق ال
أمْن ُذ)ِ  ْأُخ أي أف أبُه ( أص ِلماُم أنأ ِذ ا ألْمِن الصدقاِت، ألْخ أن اللصوص من به الناس و (ِم

ِلم أع الُمْس ُب ألنأه ُر ِر)ِ  ُعْش أن بعينها زكاة ال ّذمي (وِم ًا ال ِإظهار أفُه)ِ  ْع ّذّل ِض عليه، لل
ُعْشر الحربي من أأنأه وسإيأتي ِة ال عليه.  تغليٍظ لزياد

ألْصل أجم في ما فيه وا ْع ِرين ابن الطبرانأي» عن «ُم قال: مالك بن أأنأس عن سإي
أض أر أف أن ُكّل في المسلمين أأمواِل في وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل « أأربعي

ًا أهم ِة: في أأهل أأموال (وفي ِدرهٌم، ِدر ّذّم ًا عشرين ال أأموال وفي ِدْرهٌم)ِ، ِدْرهم

ِة كل له: في ِذّمة ل أمْن أر أش أم أع ِه أرا ِند ِدرهٌم». وقال: لم أد ّ الحديث هذا ُيْس ِإل
ٌد أمُة رواه به. وقد تفرد العلء، بن محم أل أسإ ّيوب،و أة، بن أأ أم أق ْل ُد أع ِزي أي ِإبراهيم، بن و
ْيرفي، والهيثم الشهيد، بن وحبيب حازم، بن وجرير بن أأنأس عن وجماعة الّص
أأّن بن أأنأس عن سإيرين أر مالك:  أم أي الخطاب بن ُع أض، عنه الله أرِض أر وذكر أف
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الحديث.
أأخبرنأا كتاب في الحسن بن محمد وروى أصْخرة أأبي عن حنيفة أأبو «الثار»: 

أحاربي، أدير بن زياد عن الُم أثني ُح أع أب أي الخطاب بن عمُر قال: « ِإلى عنه الله أرِض
ْين ّتْمر أع ًا، ال ّدق أص أرنأي ُم أم أأ أذ أأْن ف أن آُخ أن ِم بها اختلفوا ِإذا أأموالهم من المسلمي

أع للتجارة ُب ِر، ُر ُعْش ِة أأهل أأموال ومن ال ّذّم أف ال ِر، ِنأْص ُعْش ْهل أأموال ومن ال أأ

أحْرِب أر». وبهذا ال ُعْش كتاب في أسإلّم بن القاسإم عبيد أأبو رواه السند ال
ألموال». «ا

ٌد وروى قال: سإيرين بن أأنأس عن الهيثم، عن حنيفة، أأبي «الثار» عن في محم
ِني أث أع ألة، على مالك بن أأنأُس أب ْي أل أج ا أر أأْخ ألّي ف ًا ِإ أر من ِكتاب أم الخطاب: «ُخذ بن ُع

أن: ِمْن من ًا أأربعين ُكّل المسلمي أن ُكّل الذمة: ِمْن أأهل ومن ِدرهٌم، ِدرهم ِعْشري
ًا ِة ُكّل له: ِمْن ِذّمة ل ومّمْن ِدرهٌم، ِدرهم أر أش أم أع ِه أهٌم». رواه أدرا ُد ِدْر الّرّزاق عب

ِه» عن في ِف ّن أص سِإيرين.  بن أأنأس عن حسام، ابن هشام «ُم

أأي أقا)ِ  ّد ّذمي المسلم (وُص أع وال أم أيِمين ( أرا ِإْن ال أك ْنأ أل)ِ بعد أأ ْو أح المال، على ال
أأنأكر الذي المال جنس من الحول عليه حال مال معهما يكن لم ِإنأه والحال

ّنأما حوله، ِإ أنأا و ْد ّي ألّن منهما، العاشر أأخذ المال ذلك معهما كان لو ألنأه به أق

المجانأس. المستفاد في بشرط ليس الحول

أرا أأنأك ْو)ِ  أأ أغَ ( أرا أف أن (ال أأْن ِم ْيِن)ِ ب ّد ّذّمي: علّي أأو المسلم قال ال ْيٌن ال جهة من أد
ِد ِرق، العبا ْغ أت أأما دون عنه يفضل أأي ُمْس ألنأه المسلم النصاب.  للوجوب، منكٌر ف

ِكر قول والقول ْن أأما مع الُم ّذّمي يمينه. و ألن ال ْؤخذ ما ف ْعُف منه ُي من ُيؤخذ ما ِض
ُيراعى المسلم، المسلم. في ُيراعى ما جميع فيه أف

ِو أأ أيا ( أع ّد ُه ا أء أدا ٍر ِإلى أأ أر أعاِش أخ ألُم آ ْع أد ُي ّي ُه)ِ ق ُد يعلم لم ِإذا كذبهما لظهور به ُوُجو
ٍر وجود السنة. تلك في آخر عاش

ْو أأ ْطٌف ِإلى ( أع ٍر)ِ  ِإلى على أفِقي أأي « ّدعيا أأو عاشر»  أء ا ألدا ٍر ِإلى ا بالمصر فقي
ِر (في ْي ِم)ِ وحلفا أغ ِئ أوا ّ ألّن الّس ّدعى منهما كل أع ا ِة أوْض ألمانأ ّدقان. موضعها، ا ُيص ف
ّنأما ِإ ِكراِن ألنأهما يحلفان و ْن أت ُم ّق ثبو أح ِإْن معنًى، عليهما ال ّدعيين كانأا و ًة. ُم صور
ّدعيا لو ألنأهما بالمصر قيدنأا ألداء ا ّيد ل المصر من الخروج بعد ا أق «بغير ُتقبل. و

ألّن ّق السوائم»  ِذ ح ألْخ ِلمام السوائم في ا ّدقهما فل كالجزية، ل أص ّدقان. و ُيص
ْوصل ألنأهما والشافعي مالك ّقه. ِإلى الحق أأ ُمستِح

ألول، هو الزكاة قيل: عندنأا ثّم ًا مالية سإياسإة والثانأي ا ْقدام عن لغيره زجر ِل ا
ألول الثانأي، وقيل: هو له، ليس عّما ِلُب وا أق ْن ْفلً.  أي أنأ

أأي (وِمن أحْربي)ِ  ُذ ال ْأخ أي أر، الحربي من و ُعْش ْعلم لم ِإْن (ال ْأُخذون ما ُي ّنا، أي ِإْن ِم و
أم ِل أذ ُع أخ ألُه، ُأ ْث ًا)ِ من يأخذونأه كان)ِ ما ِإْن ِم ْعض أب ِإن المال، ( ُذهم كان و ْأخو ّله أم ك
أذ ُيؤخذ ِإلى ُيوصلهم ما خل منهم، ُأِخ ْأمنهم،وقيل:  ًة الكّل منه م ًا مجازا وزجر
ْثله. قلنا: ذلك عن لهم ْدٌر التأمين بعد ِم ْهيه حراٌم وهو أغ أن وسإلم عليه الله صلى ِل

ألم كذلك نأفعل ل فإنأا بأماٍن، إليهم دخل من قتلوا لو كما فصار عنه، (لذلك)ِ (و
أخذ ِإن الحربي من منه)ِ أي ُيؤ ّنا)ِ، يأخذوا لم ( ّنأا م ّق ل ألخلق بمكارم أح منهم. ا

أر ُعش أأْن أخْمُر (و ّذّمّي)ِ ب ْأخذ ال الحربي من ُيؤخذ كما قيمتها ُعْشر ِنأصف العاِشُر أي
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ُه)ِ وكذا (ل قيمته عشر ْنزيُر ِزير ِخ ْن أحْربي. وقال ِخ أراِن ال ْعّش ُي أفر:  لسإتوائهما ُز
ّذمة. وقال أأهِل عند المالية في ِإْن أأبو ال ألًة بهما أمّر يوسإف:  أأنأه ُعّشرا ُجْم جعل ك

ًا الخنزير أبع أخْمر، أت ِإْن لل أأحدهما أمّر و أشر ب لها الخمر ألن الخنزير، دون الخمر أع
التخليل. باعتبار الجملة في مالية

ألبي أأّن و أيم ذوات في القيمة حنيفة:  ِق ذوات من والخنزير العين، حكم لها ال
ألمثال ذوات في والقيمة القيم، ذوات من والخمر العين، حكم لها ليس ا

ألمثال. وفي ُتعرف ا ْوِل الخمر قيمة «الغاية»:  أق ْيِن ب أق أأسإلما. ِذّميين أأو تابا، أفاسِإ

ُتعرف وفي ّذمة. وعن أأهل ِإلى بالرجوع «الكافي»:  أأّن ال أكْرِخي:  الميتة جلود ال
ُكُمها ْكُم ُح الخمر.  ُح

أأْن (ول أنأٌة)ِ ب أما ليس ألنأه مضاربة، أأو وديعة الكتابي أأو المسلم الماّر يد في كان أأ
ربح المضاربة مال في كان ضعفها. ولو أأو الزكاة، أأداء في عنه نأائٍب ول بمالٍك

ًا منه الماّر نأصيب يبلغ أر نأصاب أبُه. وفي أعّش أمْن أنأِصي أأقّل أمّر «المحيط»:  من ب
ْأخذ لم درهم مئتي ًا، منه العاشر ي ًا شيئ ْو كان مسلم ًا، أأ ًا، أأو ذمي ِلم حربي له أأّن أع
ً أر مال أخ ِه في آ ِل ألخذ حق ألن يعلم، لم أأو منز ألن الحماية، باعتبار للعاشر ا

ألموال ِلمام، بحماية محمية البراري في ا ْدُر ا أق ًا صار ما و زكاة ل بحمايته، محمي
ّبه. وبين بينه الزكاة يلزمه ولكن الحماية، في يدخل لم بيته في وما فيه، أر

أر ُعّش ًا الحربّي (و ْوِل قبل ثانأي أح ًا ال ألّن من جائي ِره)ِ  ألمان أدا ألول ا انأتهى ا
أأماٍن أمّر وقد الحرب، دار إلى برجوعه ٍد ب ُيؤخذ جدي منه. أف

ّيد ْبل ق أق ِب ألنأه « ًا أمّر ِإذا الحول»  أر، الحول تمام بعد ثانأي ًا كان سإواء ُعّش من جائي
ًا أأو داره ألخذ ألن دارنأا، من ذاهب ألول ا ألمان ا ألمان، يجدد الحول وبعد السابق ل ا
ّكُن ل الحربي ألن أم ّ دارنأا في المقام من ُي ً ِإل ّيد حول أق ًا. و ًا» بكونأه واحد «جائي
ًا الحول تمام قبل أمّر ِإذا ألنأه داره، من ْعّشر. لم دارنأا من ذاهب ُي

المعادن)ِ زكاة في (فصٌل
أس ِدُن (وُخِم ْع أهٍب)ِ. كان أم أعّما أيفصل أأْن ينبغي أذ ِدُن: (بفصل)ِ  ْع قبله. والم

ُق المال ْو في المخلو أأ ألرض. ( أأي ا ٍة من ذهب نأحو أنأْحوه)ِ  أأو رصاٍص أأو فض

ٍد ْو حدي ُنأحاس. أأ
أأحمد: ل الشافعي وقال ِدِن في شيء و ْع أم أأبي عن الستة الكتب في لما ال

ُء وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال هريرة أما أعْج أباٌر، ُجْرُحها «ال ُج
ِبئُر أباٌر، وال ِدُن ُج ْع أم أباٌر، وال ِز وفي ُج أكا الُخْمُس». الّر

ْدر.  أه أبار: ال والعجماء: البهيمة. والُج

ُأِجيب أأن و أأّن الحديث معنى ب ْأجر أمِن عندنأا:  ً اسإت ِر رجل عليه فانأهار معدن ِلحف
ْدر، فهو أج أمِن أأّن ل أه ًا اسإتخر ِدنأ ْع هريرة أأبي عن البيهقّي روى لما له، فهو أم

ِز : «في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال قيل: وما الُخْمُس، الّركا
أكاُز أل يا الّر أهُب الله؟ رسإو ّذ ِفّضُة قال: ال ّلُه خلق الذي وال ألرض في تعالى ال ا

أم ْو ألن أي أقْت». و ِل ِإّن الكفار، أأيادي في كانأت المعادن ُخ ألرض ف في كانأت ا
ٌء والمعادُن أأيديهم ًا)ِ فوجد اشترى أمِن ألّن منها، جز أأرض ًا فيها ( ِدنأ ْع له، يكون أم
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ألرض صارِت ثم الُخمس. الغنيمة وفي غنيمًة، المعادن تلك فتكون أأيدينا في ا
أج المال أأن اعلم ُثم أر ألرض من المستخ ِركاز. والكنز: ومعدن، له: كنز، يقال ا و

أما اسإم ألرض في الله خلقه لما والمعدن: اسإم آدم؛ بنو دفنه ِل خلقها؛ يوم ا
ًا، لهما والّركاز: اسإم أل على أيْصدق ألنأه جميع ألرض في مركوٌز أأنأه منهما ك ِإن ا و

الراكز. اختلف
أد ُوِج أراٍج أأْرِض في ( ْو أخ ٍر)ِ وكذا أأ ول أخراجيًة، ليست صحراء في ُوجد ِإذا ُعْش

ِريًة. والتقييد ألرض، تعلق له ليس الحق ِلفادة ُعْش ّدار. عن للحتراز أأو با ال
أأنأه ِدن من الُخْمس ُيؤخذ والحاصل:  ْع أم ًا ال ُبع ل ُمطلق ُعْشر ُر ِإْن فقط النقد من ال

ًا بلغ بن الله عبد حديث من حاتم أأبو روى لما والشافعي، مالك قاله كما ِنأصاب
أر بن الله عبد عن أأبيه، عن نأافع، وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال عم
ِز «في ُعُشور». الّركا ال

ًا. ولما أيِفد فلم النسائي، قال كما متروك نأافع قلنا: ابن أأ» في مطلوب «الموطأ
ِبيعة عن ٍد غير عن الرحمن، (أبي)ِ عبد بن أر أأّن من واح صلى النبّي علمائهم: «
ِبلل أأقطع وسإلم عليه الله أزنأي الحارث بن ِل ّية. وهي معادن الُم ِل أب أق نأاحية بال

ُفْرع، اليوم. ِإلى الزكاة ِإل منها ُيؤخذ ل المعادن فتلك بال

ٌع، قلنا: حديٌث ّي رواية من اتصاله ومع ُمنقط ِد أوْر أرا ّد أأّن ليس ال صلى النبّي فيه: 
أر وسإلم عليه الله أم ِإنأما بذلك، أأ ُيؤخذ و ذلك يكون أأْن فيجوز اليوم، ِإلى منه قال: 

ًا ِهُر الكتاُب أأّما والسنة، الكتاب الوليات. وحجتنا أأهل من اجتهاد أظا ْوله أف أق
ألُموا ْع ّنأما تعالى: {وا ُتم أأ ِنْم ٍء ِمْن أغ أأّن أشي ِه أف ّل أسُه} ول ل ْدق في أشّك ُخُم ِص

أأّما من سإبق لما المال هذا على الغنيمة ّنُة المقال. و المتقدمان، فالحديثان الّس
أأخرج أرك» عن في الحاكم و ْد أت ْيب، بن عمرو «الُمْس أع عن جده، عن أأبيه، عن ُش

ّله عبد ِإْن وجده كنز في قال وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن عمر بن ال أرُجٌل: «
أت أته ُكن ْد أج ٍة في أو ِر قري ْي ِز وفي ففيه ميتاء، سإبيل غير في أأو مسكونأة، أغ أكا الّر

عطاء، بن ويعقوب شابور، بن داود عن سإفيان، عن الشافعي الُخْمس». ورواه
أيْه. عن أعْمُرو

ِلمام» عن وفي أأّن «ا ِبّي: « ْع ً الّش ًا وجد رجل أكاز أتى ِر أأ ًا، به ف ّي ِل أذ أع أخ أأ منه ف
أس، أأعطى الُخْم أتُه و ّي ِق أأخبر وجده، للذي أب وسإلم عليه الله صلى النبّي به ف

أسإُل أبُه». والُمْر أج ْع أأ قوله: دليل فهذا الجمهور، وعند عندنأا حجة ف
ِه)ِ وهو ِقي أبا ِد أأْخماسإه أأربعة (و أواِج ِلل ألِك ألْم ِإْن ( ألْرُض)ِ سإواء ُتْم الواجد كان ا

ًا، ًا، أأو حّر ًا، عبد ًا، أأو ُمسلم ًا للغانأمين ألّن ِذّمي أواجد باطأنًة، يد ِلل ًا و ًة يد ظاهر
ُد كان أأخماس. ولو أأربعة لها فكان أأقوى، فكانأت وباطأنًة ًا الواج ًا حربي أمن ْأ ُمست

ِنيمة في له أحّظ ل الحربي ألّن الكل، منه ُأخذ ِكتابي بخلف أأصلً، الغ ِإّن ال له ف
ًا ّظ ٍء ِإعطاء الرضخ: وهو بطريِق فيها ح ْهم.  من أأقل شي أسإ

أأي ِإل)ِّ  ِإْن (و ألْرُض كانأِت و أأي مملوكًة ا أها)ِ  ِك ِل أما ِل ِف صاحب ألنأه لمالكها، فباقيه (
ًا اليد ًا. (ول ظاهر أء وباطأن أأي أشي ِه)ِ  ِإْن المعدن في في أد ( ِه)ِ، في ُوِج وقال أدار
ألبي الُخْمس الله: فيه رحمهما ومحمد يوسإف أأبو ْنز. و أك أأّن كال المعدن حنيفة: 

ٌء أقًة، الدار من جز ْل ُؤنأة ول ِخ ُعْشر للسلطان أم أراج أأو بال أخ ٍء في ال أأجزاء من جز

ْنز الدار، أك أع ماٌل وال ِد أقًة. ليس فيها ُأو ْل ِخ
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ِه (وفي أتاِن)ِ عن أأْرِض أي أوا ألْصل»: ل رواية ففي حنيفة، أأبي ِر أء «ا ألّن فيه، أشي

ٍء كل ِء من جز ِه أأجزا «الجامع رواية الجزء. وفي هذا فكذا فيه، ُخْمس ل أأْرِض
أؤن عن خاليًة ليست أأرضه ألن الُخْمس، الصغير»: فيه ِإنأها الدار، بخلف الُم ف

أب ولهذا عنها، خاليٌة أج ُعْشُر أو أخراج أأو ال ألرض في ال هذه فكذا الدار، دون ا
للمؤنأة.

أأما ًا الُخْمُس فيها عندهما: فيجب و ًة، روايًة أأيض أِق واحد ْطأل الصلة عليه قوله ِل
ِز والسلم: «وفي أكا أوى الُخْمُس»، الّر ْع أد ِإيراد على موقوفٌة بالدار تخصيصه و

أمي ِمن ُخّصْت وكونأها دليله، ْك ُعْشر ُح أخراج ال ِلجماع، وال أتلزم ل با أن أأْن أيْس تكو
ٍم ُكّل من مخصوصًة ْك ّ ُح ٍم. ُكّل في بدليٍل ِإل ْك ُح

أء (ول ٍؤ)ِ وُمْرجان في أشْي ُل ْؤ ُكّل ُل ٍر)ِ و أب ْن أع أرٍج (و ًا كان ولو البحر من ُمستخ ْو ذهب أأ

ًا يوسإف أأبو ِفّضًة. وقال ً حنيفة أأبي قول وهو ـ آِخر روى لما الخمس، ـ: فيه أأول
أة أأبي وابن الرزاق عبد أب ْي ِهما» عن في أش ْي أف ّن أص أمر «ُم ْع أماك عن أم الفضل: بن سِإ
أأّن أذ العزيز عبد بن عمر « أخ ِر من أأ أب ْن أع أس». وهو ال البصري الحسن قول الُخْم
أهاب وابن ّي. رواه ِش ِر ْه ْيد.  أأبو الّز أب ُع

ّي رواه ما ولهما أبُر قال: «ليس أأنأه عباس ابن عن البخار ْن أع ٍز، ال أكا ِر ّنأما ِب هو ِإ
ٌء ُه أشي أر أسإ أبْحُر أد أة أأبي ابن دفعه» ـ. ولفظ أأي ـ ال أب ْي ِر في عنه: «ليس أش أب ْن أع ال
ٌة، أكا ّنأما أز ٌء هو ِإ أره أشي أسإ أبْحُر». ولفظ أد ٍد أأبي ال ْي أب أأنأه ُع في قال: «ليس عنه: 
ِر أب ْن أع ْولى نأحوه. فهذا جابر ُخْمٌس». وعن ال ِمّمْن دونأهما أمْن قول من بالعتبار أأ
ألن من ذكرنأا ْعر التابعين. و أد ل البحر أق ُذ يكون فل عليه، أي ْأخو فل غنيمًة، منه الم
ُخْمٌس. فيه يكون
أدِف في يقع الربيع مطر «المحيط»: قيل: اللؤلؤ وفي ًا. وقيل: فيصيُر الّص ُلؤلؤ

الحيوان من يؤخذ فيما ول الماء، في شيء اللؤلؤ. ول فيه يخلق حيوان الصدف
ْبي أأّما كظ أبُر الِمْسك. و ْن أع ِإذا الحوت، يبتلعه البحر في حشيشْ محمد فعند ال ف
ْثُي لمرارته، لفظه جوفه في اسإتقر ُد في دابة وقيل: ِخ أب أز البحر، البحر. وقيل: 

ِإّن ألمواج ف أمْت ِإذا ا أطأ أ صفا ما يمكث حتى الريح بها تزال فل الزبد، بها هاج أتل
ًا، فينعقد أبر ْن أتفع ل ما ويذهب الساحل، ِإلى الماء فيقذفه أع ْن أفاء. الزبد من به ُي ُج

أج)ِ وياقوت في (ول أز ْيُرو أد نأفيس حجر وكل أف ُوِج ْو في ( أأ أبٍل)ِ  ٍة. والحال أج أز أفا أم
ْنز ليس أأنأه أك ألرض، أأجزاء من ألنأه ِب أء فل ا أرة، كالملح فيه شي ّنو صلى ولقوله وال

أة «ل وسإلم عليه الله أكا أجر». رواه في أز أح ضعيفين. طأريقين من أعدي ابن ال
ْنٌز)ِ وهو أك ٌع مال (و ألرض في موضو أمُة (فيه ا أأي سِإ ِلسْإلم)ِ  ُته ا ِة علم ككلم

ْنز»، صفة الجملة ونأحوها. وهذه الشهادة أك ِة)ِ خبره مبتدأ وهو « أط أق ّل (كال
ومال المسلمين، أوْضِع من ألنأه تعالى. وذلك الله شاء ِإن حكمها وسإيأتي
ْغنم، ل المسلم أيِجُب ُي ِرف ما على تعريفها أف موضعه. في ُع

أأي أما)ِ:  أز (و ِن ِه ُك ِفي أمُة ( ْقشِْ سِإ أن أك ِر)ِ  ْف ُك ٍم، ال ِلك اسإم أأو صن بالكفر، معروف أم
ًا أس)ِ اتفاق ًا حال، كل على (ُخِم ْو كان ذهب ًا أأ ًا، أأو أرصاص ًا زئبق أأو الواجد كان كبير

ًا، ًا صغير ْو كان حّر ًا، أأ ًا عبد ْو كان ُمْسلم ًا، أأ أنا أمْن كّل ألن ِذّمي ْي ّق فيها له سإّم أح
ًا ْو سإهم ًا، أأ ِز : «وفي والسلم الصلة عليه ولقوله أرْضخ والركاز الُخْمس»، الّركا



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ْنز يتناول أك ْكز معنى من فيه لما ال ِلثبات، وهو الّر ًا ِإّما ا ِدن، وهو مخلوق ْع أم ْو ال أأ

ًا ْوُضوع ْفهم ما على الكنز، وهو أم ِرب»، من ُي ْغ ُتب من وكثير «الُم اللغة. ُك
ِه)ِ وهو ِقي أبا أأي أأخماس أأربعة (و ِد)ِ  أواِج ْل ِل ًا ( ْطلق ِإْن تقدم كما ُم ألك لم ( ألْرض)ِ ُتْم ا

ْفِن ِمْن ألنأه ّ الغانأمين، أأيدي في أأصله وقع وقد الكفار أد تمام قبل هلكوا أأنأهم ِإل
أراز ِلْح ِرُج فصار منهم، ا أتْخ ً الُمْس ّول ًا أأ ِرز الُخْمس ووجب به، أأحق فكان له ُمح

ِذه ابتداء ألن ًا، كان أأْخ ِإْن جهاد ِرز هذا ِإحراز يكن لم و ًا. الُمْح جهاد
ِإْن ِإل)ِّ و أتّط مملوكًة كانأت (و أأي (فللُمْخ ِه ُثم الفتح، أأول المالك ألُه)ِ  ِت ِمن لورث

ِرفوا ِإْن بعده ِد، أأبو ِإليهم. وقال لنأتقاله ُع أواِج ْل ِل بتمام السإتحقاق ألّن يوسإف: 
ألن (من)ِ الواجد، وهو الحيازة لعدم الغنائم قسمة تحت يدخل لم المال هذا و

ًا فبقي المقابلة، أمْن فيكون مباح أبقت ِل ُده أسإ له. المختط يد أأّن ِإليه. ولهما أي
ِإن الباطأن، في ما فملكت الخصوص، على ِإليه سإبقت الظاهر، على كانأت و

ِإْن ْعرف لم و ألئمة شمس قال له، المختط ُي ُيْصرف ا أرْخِسي:  أأقصى ِإلى الّس

ْعرف مالك ِلسإلم في ُي ْعرف ل ا ّطة صاحب مقام لقيامهم لورثته أأو غيره، ُي الِخ
البقعة.  هذه في

أسر: يوضع أأبو وقال أي ْنز يعلم: هل لم المال. ولو بيت في ال أك ْو جاهلي ال أأ

ًا، يجعل المذهب فظاهر ِإسإلمي؟ ألصل. وقيل: يجعل الغالب ألنأه جاهلي وا
ًا ِذ العهد، لتقادم زمانأنا في ِإسإلمي ٌء يبق لم أأنأه الظاهر ِإ ْهُل وضعه ِمّما شي أأ

أأّما أخص المسلمين، دراهم مع الكفار دراهم اختلط مع الحرب. و كالِمْش
ِلسإلم، بلد بعض في زمانأنا في المستعمل جعله في خلٌف يكون أأن ينبغي فل ا

ًا. ِإسإلمي
أكاُز ِر أراء (و ًا أصْح ِدنأ ْع أم أحْرِب)ِ  ِر)ِ ال أدا ًا، أأو كان ( ْنز ًا أك أره أأو كان متاع ْي ّله أغ ُك )

أمٍن ْأ أت ُه)ِ ول ُلُمْس أد أج على ُأخذ ما الغنيمة ألن بغنيمة، ليس ألنأه فيه، ُخْمس أو
أذ وهذا والجبر، القهر طأريق ِإْن طأريق على أأِخ ألّصص. (و ّت أأي ال ُه)ِ  أد أج أو

أمن ْأ أت ٍر (في الّركاز من الُمْس أأي أدا ِر من منها)ِ  ُه الحرب دا ّد أر أأي على ( أها)ِ  ِك ِل أما
ًا الدار تلك مالك الغدر. عن تحرز

ِإْن أأي (و أد)ِ  أج أن أو ْأم أز المست أكا ِر ِهم)ِ ما ( أتاِع ُع أم ّت أم أت ثياب من الحرب أأهل به أي
أأي (في وغيرها أس، ُتْملك، (لم الحرب دار أأراضي من أأْرٍض)ِ  ِقيه ُخِم أبا أأي و ألُه)ِ 
ِللواِجد.

أن أأّن هذا الشارح: ظاهر قال أأرضهم في الحرب أأهل متاع وجد ِإذا المستأم

ًا يجده ما ألن كذلك، ليس أأنأه والحال له، والباقي خمسه، منه ُأِخذ ِركاز
أمن ًا المستأ ًا فيه، ُخْمس ل الحرب أأرض في ِركاز ْو كان متاع أره. وعبارة أأ ْي أغ

ًا وجد «الهداية»: متاع في ُوِجد معناه الُخْمس، وفيه وجده، للذي فهو ركاز
والفضة. انأتهى.  الذهب بمنزلة غنيمة ألنأه لها، مالك ل أأرض

ِإنأما وفي ألة «الهداية» هذه صاحب ذكر «العناية»:  أأ أمْس وجوب أأن ِلبيان ال
ْو النقدين من الّركاز كون بين فيه فرق ل الُخْمس غيرهما. انأتهى. وعلى من أأ

أأن المصنف كلم تقرير فيمكن هذا ْبني قوله ب أم أد»  ُوِج الفاعل، أأو للمفعول «
أمن. وقوله ل الواجد ضمير وفاعله ْعني لم أأْرٍض في المستأ أي دار من ُتملك: 
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ِلسإلم، ًا هذا ويكون ا ْكم بيانأ ألمتعة من الّركاز ِلُح ِلسإلم. وقوله دار في ا فيما ا
ْنز أك أمُة فيه سإبق: «و ْكم الكفر»: بياٌن سِإ فيها. النقدين من الّركاز ِلُح

ِرف ِرف مالك، قول وهو عندنأا، الُخْمس ومْص ِرف ل منها، لكونأه الغنيمة أمْص أمْص
دون النقدين معدن في الزكاة ِإيجابه على بناء الشافعي قاله كما الزكاة

الُخْمس.
أسِل (وفي ٍة)ِ قيد أأْرٍض أع ّي ِر ألرض ألن بالعشرية ُعْش أخراجية ا في شيء ل ال

ًا. وقال عسلها أسل في ُعْشر والشافعي: ل مالك اتفاق أع ًا، ال ْطلق ٌد ألنأُه ُم ّل ُمتو
أأشبه حيوان من أسم. ف أري ْب ِل ا
ّيارة أأبي عن موسإى بن سإليمان عن والبيهقي ماجه وابن أأحمد رواه ما ولنا سإ

أتعي أل قال: قلُت: «يا الُم ّد أنأْحلً، لي ِإّن الله رسإو أأ ُقلت: يا قال: « ُعشور».  ال
أل أي ما أأصح البيهقي: هذا لي. قال فحماها لي، اْحِمها الله رسإو ِو وجوب في ُر
ُعْشر ٌع، فيه. وهو ال ِرك لم سإليمان ألن منقط ْد ًا ُي الله رسإول أأصحاب ِمن أأحد
وسإلم عليه الله صلى
ُد وروى أأّن أأبي «ُمصنفه» عن في الّرزاق عب عليه الله صلى النبّي هريرة: 
ُؤخذ أأْن اليمن أأهل ِإلى كتب وسإلم ّلٌة فيه العشور. وليس العسل أأهل من ُي ِإل ِع

أحّرر، بن الله عبد ّبان: كان ابن قال ُم ّ الله عباد خيار من ِح ّنأه ِإل ول يكذب كان أأ
ألم، ْع ِلب أي ْق أي ألخبار و ألط كان أأنأه يفهم. وحاصله ول ا ًا. يغ كثير

أيى، بن محمد ماجه: حدثنا ابن وروى ْيم عن أيْح أع المبارك، ابن عن حّماد، بن ُنأ
ْيب، بن أعْمرو عن زيد، بن ُأسإامة عن أع ّده عن أأبيه، عن ُش أعْمرو: بن الله عبد ج
أأّن أذ وسإلم عليه الله صلى النبّي « أخ أسِل من أأ أع ُعْشر». ال ال

أأخبرنأا وقال أياض، بن أأنأس الشافعي:  أأبي بن الرحمن عبد بن الحارث عن ِع

أباب ْوسِإي، ُذ ّد أباب أأبي بن سإعد عن الله، عبد بن منير عن ال ْوسِإي ُذ ّد قال: ال
أتيت أأ أأسإلمت، وسإلم عليه الله صلى النبّي « أل، وقلت: يا و ما لقومي اجعل رسإو

وسإلم عليه الله صلى النبّي بعد بكر أأبو عليهم واسإتعملني ففعل، عليه، أأسإلموا
ِدم فلما بكر، أأبي بعد عمر واسإتعملني ّدوا قوم قال: يا قومه على أق زكاة أأ

ِإنأه العسل، ّدى ل مال في خير ل ف قلت: العشر، ترى؟ زكاته. قالوا: كم ُتؤ
أأخذت ُعْشر، منهم ف أتيت ال أأ أي عمر به ف صدقات في وجعله فباعه عنه، الله أرِض

المسلمين».
أعيب، بن أعمرو حديث داود» من أأبي «سإنن في وما قال: جده عن أبيه عن ُش

أعان بني أأحد ـ هلل «جاء ْت ُعشور وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِإلى ـ ُم أنأْحٍل ب
ًا له أيْحِمي أأْن سإأله وكان له أبة، يقال وادي أسإل هذا أأّن شك له». ول فحماه له: 

ْدر أق ِإّن فيه، الوجوب يفيد ال أذ و ٍد أأْخ ْع ًا يكن لم أسإ ْأي ًا ول منه ر ّوع ِإنأه منه تط ف
ّدوا أأ من أسإِمعه كونأه فيحتمل للواجب، العسل». والزكاة: اسإم زكاة قال: «

ًا وكونأه وسإلم عليه الله صلى النبّي ُله منه، رأي أحْم ِة أأولى السماع على و بقرين
ْفي ّية أنأ ِر ْي أخ ّدى ل ماٍل عن ال زكاته.  ُتؤ

ًا عليه ويدل ألمر وفيه ثبوته، في شبهة ل الذي المرسإل الحديث أأيض صلى منه ا
ِء وسإلم عليه الله أأدا ُعشور. والُمرسإل ب عليه أقمنا ما على حّجة بانأفراده ال

ًا الضعيف طأرق فتعدد بانأفراده، به ُيحتج ل أأْن وبتقدير الدليل، ِفْسق بغير ضعف
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ّيته، يفيد الراوي ْذ ُحّج ِلب ِإ هذا خصوص في الغلط كثير ِإجادة الظّن على يغ
ًا الحّجية فثبتت المذكور، المرسإل وهو كذلك، وهنا المتن، ًا، منهم اختيار ورجوع

ِإل ًا و ًا. فإلزم وجبر
أعْشر العسل نأصاب رواية في يوسإف أأبو ويعتبر هذا، أرب، ب أبة ُكّل ِق أن ِقْر خمسو
ًا، ّن أما أم أبرانأي روى ِل ّط ْيب، بن عمرو عن ال أع ِبيه عن ُش أ

أأّن عن أ بني جده: «
ّيارة ْهم من بطن ـ أسإ عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِإلى ُيؤدون كانأوا ـ أف

أر: من لهم كان أنأْحٍل ُعْش ِر كل ال أرٍب أعْش أبة، ِق ْيِن أيحِمي وكان ِقْر أي ِد فلما لهم، أوا
أقِفي، الله عبد بن سإفيان هناك ما على اسإتعمل عمر كان ّث ْوا ال أب أ

أ أؤدوا أأْن ف ِإليه ُي
ًا، ّنأما أشيئ ِإ ّنا قالوا:  ّديه ُك سإفيان فكتب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِإلى نأؤ

أر، ِإلى ّنأما ِإليه فكتب عم ِإ ّنْحُل عمُر:  ْيث ذباب ال ّلُه يسوقه أغ ًا ال أمْن ِإلى ِرْزق
ِإْن أيشاء، ّدوا ف فاحم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِإلى يؤدون كانأوا ما ِإليك أأ

ّ أأوديتهم، لهم ِإل أخّل و ّدوا وبين بينه أف أأ ّدون كانأوا ما ِإليه الناس. ف رسإول ِإلى ُيؤ
أمى وسإلم عليه الله صلى الله أح أف ُهم ( ُهم)ِ ». وروى أل أت أي ِد ْو ْيد أأبو أأ أب بن القاسإم ُع

أأّن أسإلّم ِه: « ِد أنا ِإسْإ أل ب من زمانأه في يؤخذ كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإو
أرب عشر كل من (العسل أسإطها». ِقْربة ِق ْو أأ من)ِ 

قال: «في وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن (ابن)ِ عمر، عن الترمذي وروى
أسل أع أق عشرة ُكّل في ال ّق»، أأُز ّ ِز أقال. ورواه ِإسإناده قال: في أأنأه ِإل أم

ًا، عمر ابن عن الطبرانأي أسل ولفظه: قال: «في أأيض أع ُعْشر، ال ِر كل في ال أعْش
أرب ٌء». فل ذلك دون فيما وليس ِقْربة، ِق ألحاديث أأّن أيْخفى شي كلها السابقة ا

ألخير، ِإل نأصاب على تدل لم ّذ وهو ا ُفّرد أشا به. ُت
ْو أأ أأي ( أبٍل)ِ  ْو أج أسٍل في أأ ِلي. وقال أع أب الجبلي، العسل في شيء يوسإف: ل أأبو أج

ألرض السبب: وهو لنأعدام ُأجيب ا أأّن النامية. و ٌد. وهو الخارُج المقصود ب موجو
ِه)ِ عطف ِر أم أث للجبل. والضمير عسل، على (و

أواِت)ِ زكاة في (فصٌل أرا أخْض ال
أما أج (و أر أن أخ ِرية، ِم ُعْش ألْرِض)ِ ال ًا كانأت ولو ا ْقف ْو أو أصبي أأ ْو ِل ُنون أأ أمْج ِإْن ِل أقّل)ِ (و

ألرض من خرج وما والثمر العسل من واحد بكل متصل ُعْشٌر)ِ هذا ا مبتدأ، (
أسِل «وفي ِإْن أأْرٍض»: خبره أع أقاه ( ْيٌح)ِ: وهو أسإ ألرض على الجاري الماء أسإ ْو ا أأ )
أطٌر)ِ. أم
ّدر يبقى، ل فيما العشر يجب ومحمد: ل يوسإف أأبو وقال ُق غير من بسنة البقاء و

ْوسُإق، خمسة دون فيما ول كثيرة، معالجة ًا سإتون أوسْإق كل أأ النبّي بصاع صاع
أأنأه عن الترمذي روى لما وسإلم عليه الله صلى الله صلى النبّي ِإلى كتب معاذ: 
أأله وسإلم عليه أراوات عن يس أخْض ُقول، وهي ال ُب والسلم: الصلة عليه فقال ال

ٌء». قال فيها «ليس في والسلم: «ليس الصلة عليه الشراح: قوله بعض شي
أروات أخْض أي ال ِو أألفاظ صدقة». ُر ٍة ب منهم: علّي، الصحابة من عدة عن متعدد

أأنأس الله، عبيد بن وطألحة ومعاذ، جحشْ، بن الله عبد بن ومحمد ، مالك بن و
أي وعائشة، أد عنهم، الله أرِض أأسإانأي ّعفة ب ومرسإلة.  مض
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ألحاديث البيهقّي: وهذه قال ْعُضها يشد ا ًا، أب ْعض ُثم بعض قول ومعها أب الصحابة. 
أراوات في قال: «ليس أأنأه عمر عن أأخرج أخْض ألن ال يجزم العقل صدقة». و

ألسإانأيد، جملة على الغلط باسإتحالة رواه صحيح، مرسإل وفيها كيف ا
ْطنّي ُق أر ّدا أأّن عبيد بن طألحة بن موسإى عن ال عليه الله صلى الله رسإول الله: «

أخذ أأْن نأهى وسإلم ْؤ أراوات من ُي أخْض الجمهور. وعند عندنأا حجة وهو صدقة»، ال
أأما وسإلم عليه الله صلى النبّي عن الباب هذا في يصح الترمذي: لم قول و

ٌء، ِإنأما شي ٍد كل باعتبار هو ف كالتواتر بجملتها، الحاديث صحة ينفي فل فرد، فر
ُله فينبغي المعنوي، ٍة على أحْم ْأخذها صدق أما أأبو يقول وبه العاشر، ي ِل حنيفة. و

ٍد أأبي عن الصحيحين في ْدري سإعي عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال الُخ
ِة دون فيما «ليس وسإلم أس في لُمْسلم: «ليس لفٍظ صدقة». وفي أأوسإق أخْم

أب ٍر ول أح أغ حتى صدقٌة أتْم ُل ْب ثمر» بالمثلثة. رواية: «ول أأوسإق». وفي خمسة أي
ْوسإق خمسة دون فيما داود: «ليس ألبي لفٍظ وفي وابن أأحمد صدقة». وروى أأ
أأّن سإعيد أأبي عن ماجه ْدري:  ُق وسإلم عليه الله صلى النبّي الُخ أوسْإ قال: «ال

أن ّتو ًا». سِإ صاع
ُقوا قوله عموم ولنا ْنأِف أأ أباِت ِمْن تعالى: { ّي ُتم ما أطأ ْب أس أنا ومّما أك أرْج ُكم أأْخ أن أل ِم

ألْرِض}، أأصحاب البخاري روى وما ا قال: قال عمر ابن حديث من الّسنن و

أقِت «فيما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ُء أسإ ْو والعيون السما ًا كان أأ ِري أث أع
ُعْشُر، ّنْضح سُإقي وفيما ال ِري: بالعين نأصُف بال أث أع ِر». وال ُعْش والمثلثة المهملة ال

ّطابي: هو وبالراء. قال المفتوحتين أخ أرُب الذي ال ِه أيْش ِق ُعُرو ْقي. غير ِمن ِب أسإ
أوانأي، بالنضح: هنا والمراد بالسانأية». سُإقي البخاري: «وفيما رواية في لما الّس

أقِت بلفظ: «فيما داود أأبو ورواه ُء أسإ ألنأهار السما ْو والعيون وا ُعْشر، بقل كان أأ ال
ُعْشر». ورواه نأصف والنضح بالسوانأي سُإِقي وفيما بلفظ: «فيما مسلم ال
أقِت ُء أسإ ُعْشر». وفي نأصف بالسانأية سُإِقي وفيما والغيم، السما نأسخة: «فيما ال
أقِت ألنأهاُر أسإ ألثر والغيم». ومن ا أتْت العزيز: «فيما عبد بن عمر قول ا أب ْنأ ألْرض أأ ا

ْو قليٍل من ٍر أأ ِإبراهيم مجاهد عن العشر». ونأحوه كثي ِعي، و أخ ّن ِإبراهيم: وزاد ال
أجاٍت عشرة كّل في «حتى أت أجٌة». أدسْإ أت أدسْإ

ْوسإق خمسة دون فيما وحديث: «ليس هذا، زكاة على صدقة» محموٌل أأ
أوسْإِق التجارة. وقيمة ٍذ كانأت ال ِئ أم ْو أن أي ًا، أأربعي أهم دون فيما يقل: ليس لم ولذا ِدْر

ْوسُإق خمسة ُعْشر. أأ
ُعْشر وجوب وقُت ُثم ِلدراك وحين حنيفة، أأبي عند الثمرة ظهور حين ال عند ا

في تظهر الخلف محمد. وثمرة عند الحظيرة في الحصول وحين يوسإف، أأبي
بالتلف. الضمان وجوب
ُيعتبر ُعْشر ِليجاب و ْقي في المدة أأكثر نأصفه أأو ال ْيٍح الّس أس ْو ِب ألقل ألن آلة، أأ ا

ألكثر تابع أت ومغلوب. فلو ل أفه سإقي ٍة نأص ثلثة قيل: يجُب بغيرها، ونأصفه بآل
ُعْشر. أأْرباع ال
ّ ِإل ِو في ( أطٍب)ِ هذا أنأْح ألرض». والمعنى: من خرج قوله: «وما من اسإتثناء أح ا
ُد ل مما الحطب نأحو أأن أص ْق ألْرض اسإتغلل به ُي ًا ا وذلك فيه، ُعْشر فل غالب

ُعْشب، الفارسإي، كالقصب أحّب وال ِر مثل للزراعة يصلح ل الذي وكال ْذ ّطيخ، أب ِب ال
ّثاء، ِق ْبن، وال ّت أعف، وكال ِطران والّصْمغ، والّس أق وال

ٍء أأرضه اسإتغل ولو بثمرة، وليس والنخل الشجر من يخرج مما ذلك من بشي
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العشر. فيه وجب
ِنأْصُف ٍر (و أأي سإقي ِإْن ُعْش أغْرٍب)ِ  ٍو ِب ْل ٍم أد ْو عظي أأ أأي ( ٍة)ِ  أي ِل البقر. تديره دولب أدا

ّد ومحمد: ل يوسإف أأبو وقال أمْسقّي يكون أأْن ب أغْرب ال سإنة يبقى مما دالية أأو ب
ْوسُإق، خمسة ويكون تقدم.  كما أأ

أ ِبل ْفِع ( أؤِن أر أة المال رّب أيْحُسُب ل الّزْرِع)ِ يعني ُم أر البقر، ونأفقة العمال، ُأْج
أكْري الباقي من يخرج ُثم فيرفعها، الزرع في ِإليه يحتاج مما ذلك وغير النهر، و
أفه أأو العشر ألنأه من روينا ما وعموم الية، من تلونأا ما ِلطألق ِنأْص الحديث. و

أكم والسلم الصلة عليه لرفعها. معنى فل الُمؤن، لتفاوت الواجب بتفاوِت أح

ألرض، لصاحب العشر السلطان جعل «الخلصة»: لو وفي جعل ولو يجوز، ل ا
أراج. وقال أأهل من كان ِإذا الفتوى وعليه يوسإف، أأبي عند جاز له الخراج أخ ال

يجوز. محمد: ل
ُء ِء (وما ْيِن السما أع ْئر وال ِب ألن وال ّي)ِ  أأحد. ولية تحت تدخل لم المياه هذه ُعْشر

ِإنأما وفي ًا والبئر العين ماء يكون «الكافي»:  ِري ٍة، أأْرٍض في كانأتا ِإذا ُعْش ِري ُعْش
ِإذا ٍة أأرٍض في كانأتا ف ّي أراِج خراجيتان فهما أخ

.
ُء ٍر (وما أها ْنأ أ

أرها أ أف أأي أح أجُم)ِ  أع ِلسإلم، ظهور قبل الجاهلية ملوك ال ً ا مثل
أجْرد» و أد أيْز أخراِجّي، « أوُرود» ( أمْر ألنأهار وكذا « ألربعة)ِ: وهي ا ْيُحون ا نأهر أج

ْيُحون ِتْرِمذ، أسإ ّتْرك، نأهر و ْند، نأهر وهو ال أج ألة: نأهر ُخ ِدْج أرات: نأهر بغداد، و ُف وال
أد ْن أخراجية أأبي الكوفة. (ِع أف)ِ  أد (ل ُيوسُإ ْن ألنأها ِع ٍد)ِ  ٍد تحت تدخل ل محم ي

ألبي فصارت أأنأها كالبحار. و أذ)ِعليها (من يوسإف:  أخ فهو السفن من القناطأر ات
ٌد عليها. ي

أأْرُض أرِب)ِ قال (و أع اليمن أأقصى ِإلى موسإى أأبي حفر بين ما عبيدة: وهي أأبو ال
ِرين أأرض بين وما الطول، في أماوة منقطع ِإلى ِبئ العرض. وهي: في الّس

أمان، والطائف، واليمن، ومكة، والحجاز، ِتهامة، ُع البخاري: والبحرين. وفي وال
ْلُت بن يعقوب قال أأ أسإ أرة محمد: « ِغي العرب، جزيرة عن الرحمن عبد بن الُم

أأرض «شرح واليمن». وفي واليمامة، والمدينة، فقال: مكة، الوافي»: هي: 
ْيه.  والطائف، ومكة، واليمن، وتهامة، الحجاز، أر ُب وال

أما أم (و أل ُلُه أأسْإ ْه ِقّر أأ ُأ ْو أأيديهم، في و أح أأ ِت أأي ُف ًة)ِ  ْنو ًا أع ْهر أم أق ُقِس أن (و ْي أنا،)ِ أب ْيِش أج
ُة أر أبْص أأّما وال ّيٌة)ِ  ِر ألن العرب أأرض ُعْش أخراج ف في يثبت فل الفيء، بمنزلة ال

أية تثبت ل كما العرب، أأرض ْقبل ل العرب ألن ِرقابهم، في الِجْز ّ منهم ُي ِإل
ِلسإلم. ا

أحْت ألنأها أخراجية، تكون أأن مكة أأرض في القياس «المحيط»: وكان وفي ِت ُف
ًة، أو ّظف لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لكّن أعن أأّما يو أأسْإلم ما عليها. و

ِتح أأو أأهله ًة، ُف ألن أعنو المسلم، على التوظيف ابتداء ِإلى فيهما الحاجة ف
ُعْشر أيق وال ْل ويصرف النيُة، فيه يشترط ولهذا العبادة، معنى من فيه لما به، أأ
الصدقات. مصارف

أأّما أبْصرة، و ألّن ال أراجيًة تكون أأن فيها القياس ف ّ العراق، أأرض في كما أخ أأّن ِإل
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ُعْشر، عليها وضعوا الصحابة أبر عبد ابن عمر أأبو ذلك ذكر ال وغيره. ال

أأي ُد)ِ  أوا ِعراق، سإواد (والّس أي ال ِة بذلك وسُإّم أر وهو زروعه، وكثرة أأشجاره ِلُخْض
ُلوٌك ِه. وعند عندنأا أمْم ْهل ْقٌف الشافعّي: هو أل ُلُه المسلمين، على أو ْه أأ و

ُه ّد أح أو أذيب بين ُطأولً: ما مستأجرون.  ُع أبة ِإلى ال أق أوان أع ْل ـ، بلدة اسإم ـ ُح
ًا: من أعْرض ْلِث: ـ و أع ـ الثغلبية وقيل: من ـ، العلوية على موقوفة أأرض وهي ال

أدان: وهي ِإلى ّبا البحر. شاطأىء على صغير حصن أع
أح (وما ِت ًة ُف أو ْن ِقّر أع ُأ ُلُه و ْه ِه أأ ْي أل ْو أع ُهم أأ أح أل ألن أصا ّيٌة)ِ  أراِج ابتداء ِإلى الحاجة أخ

أراج الكافر، على التوظيف أخ ُق وال أي ْل ُعْشر، من به أأ ْيد أأبو روى ولما ال أب القاسإم ُع
ألموال» عن كتاب في أسإلّم بن ْيِمي ِإبراهيم «ا ّت أح قال: لما ال أت أت ْف أن ا المسلمو

أد أوا أر: «اقسمه قالوا الّس أم ُع أبى بيننا، ِل أ
أ أمْن وقال: ما أف ُكم جاء ِل أد ْع أن أب ِم

أقّر المسلمين؟ أأ أف أل قال:  الجزية، رؤوسإهم على وضرب أأرضهم، في الّسواد أأه
أخراج».  أأرضهم وعلى ال

ْعد ابن روى لما مصر، وكذا أخراجيٌة، والّشاُم ترجمة «الطبقات» في في أسإ
بن عمرو أأّن ـ منهم مشايخ أأي ـ مصر أأهل من مشيخة عن العاص ابن عمرو

ًة، مصر افتتح العاص ْنو ُثم المسلمين، غنائم منه وعزل فيها، ما واسإتباح أع
أراج ووضع رقابهم، في الجزية على ذلك بعد صالحهم أخ أأراضيهم. على ال

أواٌت أم أي (و ِي أبُر ُأْح أت ْع ِإْن ُي ِه)ِ ف ِب ُقْر أراجية ِإلى كان ب أخ ْقرب ال ِإْن أخراِجي، فهو أأ كان و
ِة ِإلى ُعْشري ِري، فهو أأقرب ال الشيء من قرب ما ألن يوسإف، أأبي عند وهذا ُعْش
ْكمه، له أناء ُح ِف أها. وقال له الدار ك ْكُم ِإْن ُح ِيي محمد:  ْو ببئر الموات ُأْح أأ أرْت، ِف ُح

ألنأهار أأو اسإتخرجت، بعين ٌد، يملكها ل التي با أح ِإْن فهي أأ أي عشرية. و ِي ألنأهار ُأْح با
أجُم حفرها التي أع أراجيٌة، ال أخ ّق في وهذا أف أأّما أح ِلم. و عليه فيجب الكافُر الُمْس

أخراج ًا. ال ْطلق ُم
أخراج، أأرض خارج في ُعْشر ل وعندنأا أراج ل كما ال ُعْشر. أأرض خارج في أخ ال
أأوجبه ِإّن مختلفان، جنسان ألنأهما والشافعي، مالك و والعشر دراهم، الخراج ف

ًا والسبب الخارج، بعض أبُب مختلف، أأيض أس أخراج أف ألرض ال يجب ولذا النامية، ا
أبُب الخارج، وجود بدون أسإ ُعْشر و ِإنأه الخارج، ال ِإذا خارج، ل حيث وجوب ل ف ف

يتنافيا. لم اختلفا
أة، عن ِإبراهيم، عن أحّماد، عن حنيفة أأبو رواه ما ولنا أم أق ْل بن الله عبد عن أع

أقال مسعود ُع «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أقال:  أم ُعْشٌر ُمْسلم على ُيْج
أراٌج أخ أماِع في و ِلْج أح قد ِإذ الصحابة، أأْرٍض». و ِت أقل لم السواد ُف ْن جمعهما عنهم ُي

مالك. على

أراُج أخ أراٌج ِإّما (وال أأن أخ ٍة)ِ: ب أم أسإ أقا ِلمام يضع ُم ألرض على ا ًأ ا ًا ُجز من شائع
أما منها الخارج أك ُع ( أض ٌع ُيو ُب ْو ُر ُوه أأ ِنأْصُف أنأْح ِرِج و أخا ِة)ِ، غايُة ال أق ّطا ْنأصاف ألّن ال أل ا

ِلنأصاف، عيُن ْيبر أأهل وسإلم عليه الله صلى النبّي عامل وقد ا ما نأصف على أخ
منها.  يخرج
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ِإّما أما (و أك ّظف:  أع مو أمُر أوض ِد على ُع ُكّل السوا ِريٍب ِل ُغُه أج ُل ْب ُء أي ٌع الما أر ِمن صا ُب
ْو ٍر أأ ِعي أأي أش ٍم)ِ  أه ِدْر «لكل»، خبره فقوله: «صاع» مبتدأ منهما، كل مع و

أع». وفي مفعول أأنأه على نأصب محل في والجملة أض أو أسخ بعض « ّن ًا» ال «صاع
«درهم». برفع له وجه ول بالنصب،

ِريب: سإتون أج ًا وال ًا سإتين في ذراع ِلِك بذراع ذراع أم على يزيد وهو ِكْسرى، ال
أأربعة وهو الهاشمي، «المحيط». والّصاع: القفيز في كذا بقبضة، العاّمة ذراِع

أنان، أمّن: مئتان أأْم ًا. وقال وسإتون وال أهم ُتب المصنف: في ِدْر ُع ُك أرا ِذ الفقه: 
ِكْرباس: سإبع ُع وذراع قبضات، ال ْب أسإ ُأصبع قبضات المساحة:  أأهل قائم. وعند و

أأربع ًا، وعشرون الحساب: الذراع:  ُلصبع: سِإّت ُأصبع أرات وا ِعي مضمومٌة أش
لبعض. بعِضها بطوُن

ِريِب أج ِل ِة (و أب ْطأ أسُة الّر أم، أخْم ِه أرا ِريِب أد أج ِل ِم و أكْر ّنْخِل ال أأْن وال ّتِصلًة)ِ ب يكون ل ُم
ألرض من قطعة ُفُه)ِ، منه خالية ا ْع ْعُف أي (ِض ِريب ِض عشرة الرطأبة: وهو أج

ِكر هكذا دراهم، ْقه. كتب في عمر توظيف ُذ الِف
أة أأبي ابن وروى أدة، عن أشيب أتا ٍز أأبي عن أق أل أث ِمْج أع أب أي عمُر قال:  عنه الله أرِض
أن أن عثما ْيف ب أن ِة على ُح ألرض، مساح ِريب عثماُن: على فوضع ا أج الكرم من ال
أة أر أش أم، أع ِه أرا ِريب (وعلى أد ّنْخِل أج سإتة القصب جريب وعلى دراهم)ِ، ثمانأية ال
ِريب وعلى ـ، الرطأبة يعني ـ دراهم ُبّر أج ِريب وعلى دراهم، أأربعة ال الشعير أج

ْيِن. انأتهى. وفي أم أه ِإْن ِدْر ألشجار كانأت «الُمِحيط»: و فيها، شيء فل متفرقًة ا
ألرض تابعٌة ألنأها ْكر، غير من البيع، في تدخل أأنأها بدليل ل ألرض فوظيفُة ِذ ا

ألشجار.  وظيفة ا

أما ِل ُه)ِ نأحو (و أوا أران سِإ أف ْع أما الّز أأن ( ألرض: ب ُقُه)ِ ا ِطي ِإْن غلتها، يبلغ ما ينظر ُت ف
أر بلغت ْد أخراج الرطأبة غلة أأو الزرع، أخراج منها يؤخذ الزراعة، غلة أق الرطأبة. ف

ألرض تطق لم ولو ّظف ما ا ِلمام، نأقصه عليها ُو ففي الزيادة، أأطأاقت ولو ا
أأجمعوا ألرض وظيفة على الزيادة يجوز ل أأنأه على «المحيط»:  وظفها التي ا

عمر. وظفه ما مثل أأرض في آخر ِإماٌم وظفه ما على ول العراق، كسواد عمر
أأبي عند يجوز يوسإف. ول أأبي عن روايٌة وهو محمد عند غيرهما في ويجوز

حنيفة. أأبي عن روايٌة وهو يوسإف،

أج (ول أرا أع لو أخ أط أق ْنأ ُء ا ْو أأرٍض أعْن الما أب أأ أل أعُه لو عليها)ِ وكذا أغ أن ِمن ِإنأساٌن أم
أها ًء أزْرِع أق ولم ابتدا ْب ِة من أي أن أرع أأْن يمكن ما الّس ألرض ُتْز أن ألن فيه، ا ّك أم ّت من ال

أخراج. أشْرُط الحول كل في الزراعة ال
ْو أأ أب ( أع أأصا أفٌة)ِ وبقي، الّزر أل ألّن آ ألْص ِإذا الخارج، هو الوجوب في ا تعلق ُوِجد ف
ُفُه، وسإقط به، أل ِإذا التمكن، وهو أخ ِإذا ويؤخذ كالعشر، بهلكه سإقط به تعلق و

أم ِل هلك. ِإذا وسإقط الخارج، أسإ
أخراج أيِجُب)ِ ال ِإْن (و ألها ( ّط ألن أع أها)ِ  ُك ِل أخراج جهته من التقصير أما أقى)ِ ال ْب أي ِإْن (و )

ِلُك، أأسإلم أما ْو ال أأي أأ ألرض شراها)ِ  أخراجية ا ألّن ال ِلٌم)ِ  أخراج (ُمْس معنى فيه ال
ْؤنأًة فاعتبر العقوبة، ومعنى المؤنأة وعقوبًة المسلم، على فبقي البقاء، حالة ُم

المسلم. به يبتدأ فلم البتداء، حالة
أأسإلمت شهاب بن طأارق حديث من البيهقّي روى ولما ٌة قال:  أأ نأهر أأهل من امر

أرى أأي ـ الملك ِإن بن عمر فكتب ـ ِكْس أضها اختارت الخطاب: « ّدت أأر أأ على ما و
ّ أأرضها، وبين بينها فخلوا أأرضها ِإل ». أأرضيهم وبين المسلمين بين فخلوا و
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أأّن وروى ًا:  ًا أأيض أقد ّنأي بن لعمر قال السلمي أفْر ِإ ًا اشتريت الخطاب: « من أأْرض
أأنأت السواد. فقال أأراضي صاحبها».  مثل فيها عمر: 

ٌء، داره في المجوسإي على «الهداية»: وليس صاحب قال جعل عمر ألّن شي
ًا، المساكن ْفو ّنأما عند معروف فغير أع ِإ ّدثين. و أح ٍد أأبو روى الُم ْي أب أأّن ُع ًا:  ْعليق أت

أخراج جعل عمر أرِضين على ال ل
أ ِغّل التي ا أحّب ذوات ِمن ُت ُلح والتي والثمار ال أتْص

ِة ّل أغ ّناِمي من ِلل ّطل والعاقر، ال أع ّدور المساكن ذلك من و منازلهم، هي التي وال
ًا. فيها عليهم يجعل ولم ْيئ أش
ِإِن أرى ( أت أأي اْش ِفُر)ِ  أكا ّذمي ال أة التغلبي غير ال ِري ُعش ِلم ( أع ُمْس أخراُج)ِ عند ُوِض ال
ُق ألنأه حنيفة، أأبي أي ْل ُعْشر ِإذ الكافر، بحال أأ أتِمٌل ال العبادة، معنى على ُمْش

ْهٍل ليس والكافر أأ ِإذا لها، ب ُعْشر أخل ف ًا، يكن لم معناها عن ال ِإخلء عشر ألرِض و ا
ِنع الواجب عن أت أن ، ُمْم ّي أع أت أع أف ُوِض أو أخراج.  ُعْشُر ال ًا ال أعف أضا ألن يوسإف، أأبي عند ُم

أف على أمّر ِإذا كما الشرع، في ثابٌت الذّمي على المسلم من ُيؤخذ ما تضعي
أت ِإذا المسلم من يؤخذ ما أأّن العاشر. فعلم أب و عليه يضعف الذّمي من أأْخذه أث

ًا الخراج مصارف ُيْصرف ْؤنأة لن محمد عند العشر بالتغلبي. ووضع اعتبار الُم
ْدنأا ل عنده ّي أق ْؤخذ التغلبي لن التغلبي، بغير تتغير.  ُعْشر منه ُي ًا ال ّ ُمضاعف عند ِإل

محمد.

أخُر، أخراٌج ُيؤخذ ول ْو آ ٌة أأو ُعْشٌر، أأ ُه زكا أذ أخ ُهم أأ ٌة: و أغا المسلمين من قوٌم ُب
ِلمام طأاعة عن خرجوا ّلون بحيث العادل ا أتِح أل أيْس ْت ِر أق ألُه العادِل غي أما ْأويل و بت

أمْن ذلك، ودانأوا القرآن، ًة أأذنأب وقالوا:  ًة أأو صغير أر فقد كبير أف أحّل أك ُله و ْت ّ أق ِإل
ِر وتمسكوا يتوب، أأْن أمْن قوله بظاه ْعِص تعالى: {و أه أي ّل ألُه ال ِإّن ورسإو أر له ف نأا

أم ّن أه أن أج ِدي ِل ِإذا فيها}، أخا أأخذوا العدل أأهُل فيها بلدة على هؤلء ظهر ف أخراج ف ال
ِلماُم، عليهم ظهر ثم السوائم، وصدقة ْأخذ ل ا ًا منهم ي ًا، شيئ أيْحِمهم، لم ألنأه ثانأي
بالحماية.  والجباية

أأْن وأفتوا ألعمشْ، بكر أأبي اختيار وهو الخراج، دون الزكاة ُيعيدوا ب ألنأهم ا

أخراج مصارف ألة، لكونأهم ال ِت ّو ظهر ِإذا حتى مقا ُد ّبوه أع أأّما دار عن أذ ِلسإلم. و ا
ُفها الصدقات ِر أمْص ِإذا يصرفونأها ل وهم الفقراء أف بالدفع نأوى ِإليهم. وقيل: 

أق ّد ْفع وكذا جعفر، أأبي الفقيه عن المحكي وهو يسقط، عليهم التص ّد أل ِإلى ال ك
ِبعات من عليهم بما ألنأهم جائٌر، ّت ِلفتاء ال ِلعادة فقراء. وا ًء أأْحوط، با أأّن على بنا

ْلم ْأخذ من ِع ِلعادة في التعميم يقتضي وهذا شرط، يأخذ لما ي ألموال ا الباطأنة ل
من المقصود أأن على بل ذلك، على يبنى ل الخراج. وقد سإوى والظاهرة

ّد الزكاة شرعية ّلة أسإ ُفوت وذلك المحتاج أخ هؤلء. ِإلى بالدفع أي
ألموال صدقات في السقوط يعني الشهيد: هذا الحاكم وقال أأّما ا الظاهرة. و

ٍة قول فعلى ِإليه الزكاة أأداء الدفع عند فنوى ظالم، صادره ِإذا يجوز، طأائف
ِذ وليُة لظالم ليس ألنأه يجوز، ل أأنأه والصحيح ِة أأْخ ألموال زكا . والله الباطأنة ا

أأعلم. تعالى

ِرِف في فصٌل ِة أمْص الزكا
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ألصل أما قوله فيه وا ّنأ ِإ أقاُت تعالى: { أد ِء الّص أرا أق ُف أن لل ِكي أسا أم أن وال ِلي أعاِم ْيها وال أل أع
ِة أف ّل أؤ ُهم والُم ُب ُلو أن الّرقاب وفي ُق ِرمي أغا ِه سإبيل وفي وال ّل ِبيِل}، وابِن ال فذكر الّس

ّلفة منها سإقط وقد أأصناف، ثمانأية تعالى أأبي ابن روى لما قلوبهم»، «المؤ

ْعبي عامر عن شيبة أما أأنأه الّش ّنأ ِإ ّلفة كانأت قال: « ِد على المؤ ْه الله رسإوِل أع
أي فلما وسإلم عليه الله صلى ِل انأقطعت. بكر أأبو أو
ُطأهم عبد الشيخ قال ُقو أن كان لما تقريٌر العزيز: سُإ أم عليه الله صلى النبّي أز

أع ألّن المعنى، حيُث من وسإلم ْف ّد ِلسإلم ِلعزاز كان الوقت ذلك في ِإليهم ال ا
ِلعزاز الكفر، أأهل لكثرة ِلسإلم. انأتهى.  أأهل لكثرة الدفع عدم في ذلك بعد وا ا

ّدد ُء والشافعّي. والصحيُح مالٌك سإقوطأهم في وتر ِإليهم. احتيج ِإن حكمهم بقا
ليتألفهم يعطيهم وسإلم عليه الله صلى كان كفار أأقسام: قسم ثلثة كانأوا وهم
ضعٌف وفيهم أأسإلموا وقسم شّرهم، لدفع يعطيهم كان وقسم السإلم، على
ِلسإلم في أألفهم فكان ا ليثبتوا. يت

أقال ل ِإعطاء نأقول ألنأا الكفار، ِإلى الصدقات صرف يجوز كيف ُي صلى النبّي ب
ّياهم وسإلم عليه الله عليه الله صلى زمنه في مخصوصين كانأوا أأنأهم على ِإ

ْذها وسإلم عليه الله صلى قوله من وسإلم ّدها أأغنياءهم من لمعاذ: «ُخ في أوُر
فقرائهم».

أما قوله «تفسيره» في في الطبري روى ُثم ّنأ ِإ أقاُت تعالى: { أد ِء} الّص أرا أق ُف لل
أة، ِإسإناده الي أيى عن ب ّلفة أأنأه كثير أبي بن أيْح أأبو بني ِمن قال: المؤ سإفيان ُأمية: 

ُبوع، بن الرحمن وعبد هشام بن أمْخُزوم: الحارث بني وِمن أحْرب، بن ومن أيْر
أمح: صفوان بني ْيل بن عامر بني ومن ُأمية، بن ُج أه ْيطب عمرو، بن ُلؤي: سُإ أو وُح
ُعّزى، عبد بن ُعّزى: حكيم عبد بن أأسإد بني ومن ال أزام، بن ال هاشم: بني ومن ِح
أنة بني ومن المطلب، عبد بن الحارث بن سإفيان أأبو ْي أي ُع أزارة:  ومن ِحْصن، بن أف

أرع بني ْق أل ِبس، بن تميم: ا بني ومن عوف، بن النصر: مالك بني ومن الحا
أليم: العباس أداس، بن سُإ أطى حارثة، بن أثِقيف: العلء بني ومن ِمْر ْع النبّي أأ

أة منهم رجٍل ُكّل وسإلم عليه الله صلى ٍة مئ ُبوٍع بن الرحمن عبد ِإل نأاق أيْر
أويطب ُعّزى، عبد بن وُح ِإنأه ال أطى ف ْع خمسين.  منهم رجل كل أأ

أأسإند ًا: «قال و ّق بن عيينة جاءه حين الخطاب بن عمر أأيض أح ِمْن ِحْصن: {ال
ُكْم ّب أمْن أر أء أف ْؤِمْن أشا ُي ْل أمْن أف أء و ُفْر}، أشا ْك أي ْل مؤلفة». وقيل: اليوم ليس يعني أف
ألقرع عيينة «جاء ّديق بكر أأبي ِإلى وا ًا، يطلبان الص أخّط، لهما فكتب أأرض فمّرا ال
أقُه بعمر أمّز ٌء وقال: هذا أف يعطيكموه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان شي

ّلفكم أأ ِلسإلم، على به ليت أعّز قد والن ا ّلُه أأ ِلسإلم ال أأغنى ا ِإن عنكم، و ثبتم ف
ِلسإلم على ّ ا ِإل فقالوا: الخليفُة بكر أأبي ِإلى فرجعوا السيف، وبينكم فبيننا و
ْنأت أمُر؟ أأم أأ ٌد ُينكر ولم شاء. ووافقه ِإْن فقال: هو ُع أح ما مع ذلك الصحابة من أأ

ًا كونأه من منه يتبادر اتفاق المسلمين. فلول بعض ارتداد أأو النائرة، ِلثارة سإبب
أأّن حقيته، على عقائدهم لبادروا المتوقعة المفسدة من أأكثر مخالفته مفسدة و

ِإنأكاره. ِإلى

مع وسإلم عليه الله صلى النبّي بعد سإقوطأهم وجه في القوم كلم اختلف ثم
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جواز ارتكب أمن والسلم: فمنهم الصلة عليه وفاته حيِن ِإلى بالكتاب ثبوته
ِلجماع، الكتاب أنأْسخ ًء با من بالصحيح وليس كالكتاب، قطعيٌة حّجٌة أأنأه على بنا

ّلته، بانأتهاء الحكم انأتهاء قبيل من قال: هو أمْن المذهب. ومنهم صوم كانأتهاء ع
ِرض رمضان ُت ْع أأن بانأتهائه. وا في كما علة، ِإلى يحتاج ل البقاء في الحكم ب

ّق، أمل الّر أباع والّر ِط أأن في والض أم الشارع الطواف. والجواب:  أك أة ببقائه أح أثّم
ّق السبب زوال بعد أح ّق، في العبد ِل ّذل و الّر ِه، في بقاء ال ِن لئحة ولحكمة ِضْم
ألخيرين في ُأعطوا فلو السبب، زوال بعد ببقائه ههنا ُيْحكُم ول فيهما، ذل ول ا

ِزم بعده منها ِلسإلم ذل ل ّنأه ا ِإ بانأتهاء الشيء انأتهاء قبيل من فكان يجوز، ل و
ّلته، أرم فل ع أع أج أم أخ ل ِإذ قطعه، على الصحابة أأْج والسلم. الصلة عليه بعده أنأْس

ِرُف أمْص ِة)ِ وكذا ( أكا ُعْشر، الّز أذ وما ال أخ أأي المسلمين تجار من العاِشر أأ أفِقيُر:  (ال
أن أما ألُه أمْن أصاِب)ِ وفي ُدو ّن ٍء. أأدنأى له أمْن «الهداية» وغيرها: الفقير ال شي

ْفِع بجواز قولهم من الفقير، به فسر ما أأخذ المصنف وكان أمْن ِإلى الزكاة أد
ًا «الُخلصة»، في به أصّرح وقد النصاب، دون يملك أأيض «الهداية» في ما و

أهم وغيرها ْب ْدر له أمْن معناه التبيين. وفي هذا ِإلى يحتاج ُم ٍم غير نأصاب أق وهو نأا
ٌق أر ْغ أت الحاجة. في ُمْس

ْأخذ أأْن للفقير أيِحّل «المحيط»: ل وفي أي ماِل من ي ِن ّكي ل ـ أغ أز علمه، بغير ـ ُي
ِإْن أغنّي كان أأخذ ف ْل ّد أأن ِل ًا، كان ِإْن يستر ًا، كان ِإْن ويضمن قائم ِلك الحق ألّن أها

ًا الفقير كان بعينه. ولو الفقير لهذا ليس أتِسب ْك ًا ُم أيِحّل ول الصدقُة، له أتِحّل قوي
السؤال. له

أأي ِكيُن:  أء ل أمْن (والِمْس ً أأسإوأ ألُه)ِ فيكون أشي عامة قول وهو الفقير، من حال
ً أأسإوء الفقير أأّن ـ الشافعي قول وهو ـ حنيفة أأبي السلف. وعن من حال

أأّما لقوله الِمسكين، أنُة تعالى:  أنأْت السِفي أكا أن، أف ِكي أسا أم ألول ووجه ِل تعالى: قوله ا
أعاُم ْطأ ِإ أن {ف ًا}، سإتي ِكين ّنأه ِمْس ِإ أة ل ف أق ويؤيده الطعام، ِإلى الحاجة من أأحوج أفا

ْو قوله أأ ًا تعالى: { ِكين ْكُر أذا ِمْس ِذ ٍة} و أب أر ْت ُلولى الية في المساكين أم أأن جاز ا

أرّحم، يكون ّت أين} للختصاص ُيقال: لم أأو ِلل ِك أسا أم ِل أي ـ فإنأها للملك، ل {
أمة كانأوا وهم للعمل، كانأت ـ السفينة أد السفينة. أخ

ِإنأها ّيًة كانأت وقيل:  ِر ْنٌف أأنأهما يوسإف أأبي عن ُثم عندهم، عا ٌد ِص ْذ واح ّبُر ِإ أع عن ُي
أل أخر. وقال ُك ِلسإلم، أفْخُر قال كما الصحيح وهو حنيفة: صنفان، أأبو بال ألّن ا

لفلن مالي قال: ثلث فلو بينهما، المغايرة يقتضي الخر على أأحدهما عطف
حنيفة أأبي قول وعلى نأصفه، لفلن يوسإف أأبي قول على والمساكين، وللفقراء

ثلثه. 

أعاِمُل ِة)ِ وهو (و أق أد ِلمام يبعثه أمْن الّص أطى لجبايتها ا ْع ُي أف ِر ( ْد أق أأي ِب ِه)ِ  ِل أم ما أع
أأعوانأه يكفيه ًا و ًا، ذهاب ِإياب أمٍل نأفسه فّرغَ ألنأه و أع فيستحق المسلمين ُأمور من ِل

ُذه ما والقضاة. وليس كالمقاتلة الكفاية، ْأخ ًة، ي ّ تكون ل ألنأها أأجر أمٍل على ِإل أع
ٍم، ُلو ْع ٍة أم ٍة، وُمد ْأخذ ألنأه صدقًة، ول معين ِإْن ي أيِحّل كان و ًا. و أمالة به غني أع ال

ِلجماع، صيانأًة الهاشمي للعامل أأخذها يجز فلم الصدقة، شبهُة فيه لكن با
ِة أقراب ًا عندنأا وهذا الناس، أأوسإاخ عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ل خلف
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للشافعي.
أة العامل كفايُة اسإتغرقت الكنز»: لو «شرح وفي ألن نأصفها، على يزاد ل الزكا

ألنأصاف ِلنأصاف، غايُة ا ُة ُحِملت ولو ا ِلمام ِإلى الزكا ًا هو يستحق لم ا ِإذا شيئ
ًا. كان غني

أتُب أكا أعاُن (والُم ُي ًا أفّك أعلى أف ِه)ِ غني ِت أب أق ًا، أأو موله كان أر يكون ل أأْن بشرط فقير
أتُب أكا أب الُم أت أكا ّكي ُم أز أب ول الُم أت «تفسيره» في الطبري روى لما الهاشمي، مكا

ِري، الحسن عن أبْص ِري، ال ْه ُهم أأسْإلم بن زيد بن الرحمن وعبد والّز ّنأ أ
قالوا: أ

أقاِب} هم {وفي أن، الّر ُبو أت أكا ألّن الُم يتصور ول الزكاة، في منه بد ل التمليك و
ِقّن من لجماعة مذهبه على الولء فيكون فيعتق، رقبًة مالك: يبتاع وقال ال

ِتِق. دون المسلمين ْع الُم
ُيوٌن ْد أم ِلُك ل (و ًا أيْم أصاب ً ِنأ أأو عن فاضل ِه)ِ  ِن ْي يتمكن ول الناس، عند ولكنه يملكه، أد

ِه من أأّن مال في أمّر كما منهم أأْخذ أمار. وتوضيحه:  ِه ِمن الدين مقدار الّض ِل أما
ِه مستحق ِت أج ِة لحا ِلي ألْص أل ا ِع ُدوم، أفُج ْع أم فل درهم مئتي يبلغ ل ذلك وراء وما كال

ِرُم الصدقة. فقال حرمان في يؤثر أغا ًا الشافعي: ال أل أمْن أأيض أحّم غرامًة أت
ِإطأفاء البين ذاِت ِلصلح القبيلتين.  بين العداوة و

ِبيِل (وفي أأي أسإ ِه:  ّل ِطِع ال أق ْن أأي ُم ِة)ِ  ُغزا أد بهم المنقطع فقيرهم ال ْن أأبي (ِع

ألنأه أف)ِ  في ما غير. يؤيده ل ِإليه فينصرف اللفظ، هذا ِإطألق ِمن المفهوم ُيوسُإ
ِإّن والسلم الصلة عليه أأنأه البخاري ًا قال: « أس خالد أب أت أعه اْح أرا ْد سإبيل في أأ

أغْزو الدرع أأّن شك ول الله»، للحج. ل ِلل

ِطِع أق ْن أحاّج (وُم أد ال ْن ٍد)ِ يعني ِع أحّم ّنأه معناه، في ألنأه كذلك، ُم أأ ما بالحاج أأراد وك
ألكبر الحج يعم ألصغر: وهو ا أما العمرة، وا ِنه» عن في داود أأبو روى ِل أن ُأّم «سُإ

ِقل ْع ألبي حّجة علّي ِإّن الله رسإول قالت: يا أم ِقل و ْع ًا، أم ْكر ْعِقل: أأبو قال أب أم
ُته ِطها وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل فقال الله، سإبيِل في جعل ْع أأ ُتحج « ْل أف
ّنأه عليه، ِإ أأعطاها الله، سإبيِل في ف ْكر». ولما ف أب لٍس أأبي عن البخاري في ال

أزاعي ألنا أأنأه الُخ أم أح ِبل على وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: « ِة ِإ أق أد الّص
أحّج». لل
أروى على وقال: صحيح ـ حنبل بن أأحمد طأريق «المستدرك» من في الحاكم و
أأرسإل هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أأبي عن ـ مسلم شرط قال: 
ِقٍل ُأّم ِإلى مروان ْع أألها أم ًا جعل زوجها أأّن فحدثت الحديث، هذا عن يس ْكر في أب
أأنأها الله، سإبيل ُعمرة أأرادت و ألْت ال أأ أس أجها أف ْو أر، أز ْك أب أأبى ال ذلك فذكرت عليها، ف

أأمره وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول ِإّن يعطيها أأْن ف ُعمرة الحج فقال: « وال
الله». سإبيِل ألِمْن
في ويعطي ماله زكاة من الرجل : يعتق قال أأنأه عباس ابن عن البخاري وفي

ُلولى أأما الثانأية، الِفقرة في الحج. والشاهد أأنأه بالمذهب، فليس ا ابن ُمختاُر وك
ألن ألجلها، ليعتق بالزكاة قريبه شراء والشافعي علماؤنأا منع عباس. وقد

ِلعتاق ّوزه منه بد ول تمليك، ل ِإسإقاٌط ا أج الّرقاب. قلنا: ِلطألق مالك فيها. و
أتابة بدل أأداء على المعاونأة به المراد ِك أما ال ّدمنا.  ِل أق
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ُع ول هذا، النأقطاع. قيد من يفهم كما والحجاج الغزاة أأغنياء ِإلى الزكاة أيدف
أعها والشافعي مالك وجوز «ابن داود» و أأبي «سُإنن في لما الغزاة أأغنياء ِإلى دف

ْدري سإعيد أأبي ماجه» عن «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال الُخ
أي الصدقة أتِحّل ّ لغن ٍة: العامل ِإل أخمس أأو غارم، أأو بماله، اشتراها ورجل عليها، ِل

ٍز ِكين أأو الله، سإبيل في غا أق ِمْس ّد أأهداها عليه بها ُتُص ِلغني». ف
أأّن العاص بن عمرو بن الله عبد حديث من والترمذي داود أأبي في ما ولنا

أي الصدقة أتِحّل قال: «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ِذي ول ِلغن ٍة ِل ِمّر
ِوي ّ يخرجاه، ولم الشيخين شرط على وقال: صحيح الحاكم، ». رواه أسإ أأّن ِإل

ألول الحديث في السإتثناء ُع ا لسإتلزامه الثانأي، بعموم الحتجاج من يمن
أض ألصل ِخلف وهو بينهما، التعار أف كما ا ِر محله. في ُع

ْبُن ِبيل: أي (وا أأن ل أماٌل ألُه أمْن الّس أعُه)ِ ب ُله كان أم ٍد في ما معناه: آخر. وفي بل
ِه، عن غائٌب ولكنه فيه هو الذي البلد في يكون أمْن ِل المعتبرة هي الحاجة ألّن ما
ًا لكونأه وجدت، وقد ًا فقير ِإْن يد ًا كان و ًا، غني ِر الصدقة من فيأخذ ظاهر ْد أق ِب

ْأُخذ أأْن له يجوز حاجته. ول ْولى منها، أأكثر أي أل أتقرض أأْن وا أر، ِإْن أيْس أد يلزمه ول أق
ألداء. ولو عن عجزه لحتمال ذلك ٌء يده في فضل ا قدرته عند الصدقة من شي
أتب اسإتغنى، ِإذا كالفقير به يتصدق أأْن يلزم ل ماله على أكا ألنأها عجز، ِإذا والُم

ِفها في وقعت ِر ألخذ.  عند أمْص ا

أرُف ُيْص أف أأي ِإلى ( ُكّل)ِ  ألصناف كل ال ْو المذكورة ا أأ ْعِض)ِ ولو ( أب ًا كان ال شخص
ًا ِري ذلك روى منهم، واحد أب ّط ُعمر، عباس، ابن «تفسيره» عن في ال وحذيفة، و

ْير، بن وسإعيد أب ِإبراهيم رباح، أأبي بن وعطاء ُج ِعي و أخ ّن أأبي ال وميمون العالية، و
ّي عباس: «في ابن فلفظ مهران، بن ْنٍف أأ أته ِص ْع أض أأك». ولفظ أو أز عمر: أأْج

أما ّي أأ ْنٍف « أأ هذا من أأعطيت ِص ِإذا عنك». ولفظ أأجز أتها حذيفة: « ْع أض ْنٍف في أو ِص
ٍد أأك». واح أأجز

أخالفهم ما غيرهم عن ُيْرو قيل: ولم ً ُي من غيرهم عن ُيْرو ولم فعلً، ول قول
ًا. وهو فيكون ذلك خلف الصحابة أأحمد، مالك قول ِإجماع الله صلى ولقوله و

ُهم وسإلم عليه ِلْم ْع أأ أعاذ: «ف أض الله أأّن ِلُم أر أت ُذ في صدقًة عليهم اف أخ ُتؤ ِهم:  ِل أأموا

ّد أأغنيائهم ِمن أر ُت ألنأه في أف ِهم». و ِئ أرا أق أر وسإلم عليه الله صلى ُف أم أة أأ أم أل أس بن ِل
أياضي صخر أب ِة ال قومه. بصدق
أما ِل أأّن بُن القاسإم أروى و ذلك، بعد مال أأتاه وسإلم عليه الله صلى النبّي أسإلّم: 

ٍد، صنٍف في محله فجعل ّلفة وهم واح أرع المؤ ْق أل أنة حابس، بن قلوبهم: ا ْي أي ُع و
من معاذ بها بعث ُذهيبة فيهم قسم الخيل، وزيد ُعلثة، بن وعلقمة ِحْصن، بن

ّنأما اليمن، ِإ أخُر ماٌل أأتاه ُثم الصدقة، اليمن أأهل من يؤخذ و ْنٍف في فجعله آ ِص
ٍد أصة فقال الغارمون، وهم واح ِبي أق ِرق بن ِل أخا أمالة تحّمل وقد أأتاه حين ـ الُم ـ: أح

ِقْم أقبيصُة «يا ْأتينا حتى أأ ْأمر الصدقة ت بها». لك فن
أب أأوج ِلضافة ألن منهم، صنف كل من ثلثة على ُيقسم أأْن الشافعي و بحرف ا

أة ُتوِجب لم ِإْن اللم ْلك حقيق أقّل فل الِم أب أأْن من أأ لو ولهذا السإتحقاق، ُتوِج
أصى ْو ُثلث أأ ألصناف لهؤلء ماله ب ِهم، ِحرماُن أيُجز لم ا ْعِض ِكر وقد أب ْنٍف ُكّل ُذ ِص
أوجب الجمع، بلفظ ِإْن صنف كل ِمن ثلثة اإلى ُيْصرف أأْن أف ّلًى كان و أح باللم، ُم

حالها.  على الجمعية فتبقى السإتغراق فيه يمكن ل هنا الجنس ألن
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أأّن ّلي المعنى هو الذي للختصاص اللم حقيقة ولنا:  ضمن في الثابت الك
ًا، يكون وقد والسإتحقاق، الملك من الخصوصيات التركيب: فحاصل ُمجّرد

ُكّل الشامُل العاّم ـ الصدقات ِإضافة ِة ِل ّدٍق صدق ألصناف ِإلى ـ متص كل العام ـ ا
ٍد لكل الشامل منها ٍد، فر ّلها، بها أأخّص أأجمعين أأنأهم بمعنى فر يقتضي ل وهذا ُك
الصدقات أأّن يقتضي بل ِصنٍف، ُكّل أأفراد على منقسمة صدقة كل تكون أأْن

أها ّل ٍة كل تكون أأْن من أأعم للجميع ُك ٍة صدق ٍد لكل صدق ٍد فر كل أأو أأمكن، ِإْن فر
ٍد، أأو لطائفة، جزئية صدقة ألحاديُث قلنا ما صّحة على يدل ومما لواح التي ا
قدمنا.

ألن ًا)ِ  ِليك أتْم ِليتاء ( ُتوا في ا أة} يقتضي قوله: {وآ أكا ًا، بنى فلو التمليك، الّز مسجد
ًة أأو أحّج أأو سإقايًة، أأو ، قنطر ًا، أأ أن أأو ِإنأسانأ ّف ًا أك ِزئه، ل ميت التمليك. لنأعدام ُيج

ًا، أأطأعم «الخانأية»: لو وفي كان ِإْن جاز ِإليه بالتسليم زكاته من كساه أأو يتيم
ًا ِهق أرا ْو ُم ِإْن القبض، يعقل أأ ًا كان و مكان على وضعها لو كما أيُجوز، ل صغير
أذها أأخ أن بها قضى «المحيط»: ولو فقير. وفي ف ْي أي أد أأمره ح ويكون جاز، ب
عنه. بالقبض كالوكيل القابُض

أما أمْن ِإلى (ل ُه أن ْي أأي أب ٌد)ِ  ِرُف ل ِول ّكي أيْص أز موالدة: وبينه بينه أمْن ِإلى زكاته الُم
ِرف فل ِإْن ُأصوله من أأْصٍل ِإلى أيْص ًا عل، و ألب كان ذكر أثى أأو والجد كا ْنأ كالم ُأ

أأولدهم والبنت وهم: البن فروعه من أفْرٍع ِإلى ول والجدة، ِإْن و ًا سإفل، و ذكر
ْو كان ألملك في المنافع ألن ُأنأثى، أأ ًة متصلٌة بينهما ا الجزئية باعتبار عاد

أبُل ل ولهذا والبعضية، ْق الكمال. على التمليك يتحقق فل بينهم، فيما الشهادة ُت
أأو ّيٌة)ِ فل ( ْوِج أأته ِإلى زكاته الرجل يدفع أز أأة تدفع باتفاق. ول امر ِإلى زكاتها المر

ًة.  المنافع في بينهما للشتراك حنيفة أأبي عند زوجها عاد

ّ الجماعة روى لما ومحمد: تدفع، يوسإف أأبو وقال أأة زينب عن داود أأبا ِإل امر
أي مسعود بن الله عبد عليه الله صلى الله رسإول قالت: قال عنه الله أرِض

أر «يا وسإلم أش ْع ِء أم أسا ّن أن ال ْق ّد أص ُكن، ِمن ولو أت ّي ِل الله عبد ِإلى قالت: فرجعت ُح
ِإنأك ِإّن اليد، ذاِت خفيُف رجٌل فقلت:  قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول و

ْأته بالصدقة، أأمرنأا أأله، ف ِإن فاسإ ِزىء ذلك كان ف ُتها عني ُيْج ْع أف ّ ِإليك، أد ِإل و
ُتها ْنأِت. قالت: انأطلقت ائتيه الله: بل عبد قالت: فقال غيركم؟ ِإلى صرف ِإذا أأ ف

ٌة أأ ألنأصار من امر أل جاءت ا ُتها وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أج حاجتي، أحا
قالت: المهابة، عليه ُألقي قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قالت: وكان

أأخبر فقلنا بلٌل علينا فخرج أأتين أأّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول له:  امر
ُء بالباب ِزى ُتج أأ ِنأك:  أأل في أأيتام وعلى أأزواجهما، على عنهما الصدقة تس

أأله، بلٌل نأحن. قالت: فدخل أمْن تخبره ول حجورهما؟ الله رسإول فقال فس
أمْن وسإلم عليه الله صلى أأة هما؟ « ألنأصار من قال: امر ّي وزينب، ا أأ قال: 

أأة الزيانأب»؟ عليه الله صلى الله رسإول فقال مسعود، بن الله عبد فقال: امر
أأْجر «لهما وسإلم أرابة، أأجران:  أق أأجر ال الصدقة». و
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ُأجيب أأنأها عنه و أة كانأت ب ّوٍع صدق أط بدليِل التطوع، على محمول . قلنا: الحديث أت
أبّزار رواه ما ِه» عن في ال ِد أن ٍد أأبي «مْس الله صلى الله رسإول قال: خرج سإعي

أأمرهم الناس فوعظ انأصرف ُثم فطر، أأو أأضحى في وسإلم عليه ُثم بالصدقة، و
ّنساء على أمّر جاءته منزله، ِإلى وصار انأصرف لهن: «تصدقّن». فلما فقال ال

أأة زينُب أأذن عليه فاسإتأذنأت مسعود بن الله عبد امر ِا نأبي فقالت: يا لها، ف الله
ّنأك أنا اليوم ِإ أت أمْر ِة أأ ِلي وعندي بالصدق أأردُت لي، ُح أق أأْن ف ّد أص أت ابُن فزعم به، أأ

ُه هو أأنأه مسعود ّق وولد الله صلى الله رسإوُل عليهم. فقال به أأتصدق أمْن أأح
ْوُجِك مسعود، ابن «صدق وسإلم عليه ُدك أز ّدقت أمْن احق وول عليهم». به تص
ّنأي وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قالت أأنأها الطحاوي رواه وما ٌة ِإ أأ ذاُت امر

أعة ْن ُع أص ٌء ولدي ول لزوجي وليس منها، أأبي لي فهل أأتصدق، فل فشغلونأي شي
أأْجُر ذلك في «لك وسإلم عليه الله صلى فقال أأجر؟ فيهم الصدقة، أأجران: 
أأْجُر ألة». ومعلوٌم و بالتفاق. الولد ِإلى تدفع ل الواجبة الصدقة أأّن الّص
أأي ِإلى (ول ِه)ِ  ِك ُلو ٌء نأفسه، مملوك أمْم ًا، كان سإوا ّن ًا أأو ِق ّبر أد ألن ولد، ُأم أأو ُم

ْو للسيد، كسبهم ًا أأ أتب أكا ُم
ًا للسيد ألن ، التمليك. يتم فل كسبه، في حق

ِإلى ٍد (ول)ِ  ْب أع أق ( أت ْع أضُه)ِ وهذا أأ ْع أق عنده ألّن حنيفة، أأبي عند أب أت ْع ْعض ُم أب تجب ال
أعايُة عليه أتق، لم الذي البعض في الّس ُع فل ُيع أة موله يدف ل كما ِإليه، الزكا

أأّما ِإلى يدفعها ِبه. و أت أق ِإذا عندهما ُمكا أت ْع أق عبده بعض أأ أت ُعه، أع موله فيدفع أجمي
ّنأه ِإليه، الزكاة ٍذ أل بمملوكه.  ليس حينئ

أي)ِ لما ِإلى (ول ِن هريرة أأبي عن وحسنه، والترمذي والنسائي داود، أأبو رواه أغ
ِإّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال لذي ول لغني، تِحّل ل الصدقة «

ٍة ِوي ِمّر الراء: القوة، وتشديد الميم ـ». والِمّرة: بكسر البدن صحيح أأي ـ أسإ
ُذو قوله ومنه ٍة}. تعالى: { ِمّر
ِإّن وفي أنى «المحيط»:  ِغ أنى ثلثة ال ْلك وهو الزكاة ُيوِجُب أأنأواع: ِغ نأصاب ِم

ٍم، حولي أنى نأا أحّرم وِغ أذها أأي ـ الصدقة ُي ُلضحية: الفطر صدقة ويوجب ـ أأخ وا
ألموال من نأصاب قيمة يبلغ ما ملك وهو ألصلية، حاجته عن الفاضلة ا وِغنًى ا

أحّرم عورته. يستر وما يومه قوُت له يكون أأن الصدقة: وهو دون السؤال ُي
أر أمْن انأتهى. وكذا ِد أكْسبه يومه قوت تحصيل على أق بقوله: «ذي المراد وهو ِب

ٍة أي». ِمّر ِو أسإ

أأنأه وبرده، حّره من أيِقيه ما وله يومه، قوُت له من سإؤال يحرم والحاصل: 
أأُل الرجُل يزال والسلم: «ما الصلة عليه لقوله أس يس ّنا ْأتي حتى ال (يوم ي

أعُة وجهه في القيامة)ِ ليس الصلة عليه عليه. وقوله ». متفق لحم مْز
أمْن أأل والسلم: « أألته القيامة يوم جاء يغنيه ما وله الناس سإ وجهه في ومس

ُدوح أأو خدوش، أأو خموٌش، أن يغنيه؟ وما الله رسإول قيل: يا »، ُك أخمسو قال: «
ًا ُتها أأو ِدْرهم أنى رواية: «وما الّسنن. وفي أأصحاب الذهب». رواه من قيم ِغ ال
أألة؟ معه تنبغي ل الذي ْدر المس أق أأْن ويعشيه». وفي يغديه ما قال: « رواية: «
أبع له يكون وليلة». يوم ِش
أأّما ُه ما و أذ أخ أألة غير ِمن أأ عليه الله صلى النبّي عمر: كان لقول أيْحُرم، فل مس

أأعطه العطاء، يعطيني وسإلم أأقول:  أر أف أق ْف ّني، ِإليه أأ ْله فقال: خذه ِم ّو أم أت أف
ّدق أت المال هذا ِمن جاءك فما به، وتص ْنأ أأ ْيُر و ِرٍف أغ ل وما فخذه، سإائل ول ُمْش
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ْعُه فل ِب ْت أسك»، ُت ْف تقدم، لما البدن لصحيح الزكاة أتِحّل عليه. وقيل: ل متفق أنأ
أأعلم.  تعالى والله

أأي ِإلى (ول ِه)ِ  ِك ُلو ِنّي، مملوِك أمْم أغ ذلك من ويستثنى لموله، أكْسبه ألن ال
أتُب أكا ُد كان «الذخيرة»: لو قدمناه. وفي ما على الُم ِنّي عب أغ ًا ال ًا يجد ل أزِمن شيئ

ًا كان أأو موله، عياِل في يكن ولم ِإليه. الدفع يجوز موله، غائب
أأي ِإلى (ول ِه)ِ  ِل ْف ِني، طأفل ِطأ أغ ًا كان سإواء ال ْو ذكر أثى، أأ ْنأ ألب عيال في ُأ أأو ا

ًا يعد ألنأه عياله، في ليس ِرز بمال غني ُت كان ِإذا الكبير الولد عن بالطفل أأبيه. واح
ًا، ِإنأه فقير ِإْن ِإليه الدفع يجوز ف ًا يعد ل ألنأه عليه، ينفق أأبوه كان و أنى غني ِغ أأبيه. ِب

ِني ِإلى (ول ُنو أب أب ٍم)ِ وهم:  ّد ـ المطلب عبد ابنا والعباس الحارث، أهاِش النبي أج
ُنو ـ وسإلم عليه الله صلى أب أعِقيل وجعفر، علّي، و النبّي عّم طأالب أأبي أأولد ـ و
ُنو ل ـ، وسإلم عليه الله صلى ً الصدقة ُحرمة ألن لهب، أأبي أب الباء في أأول

ًا أرت ُثم لهم، ِإكرام ألبناء، ِإلى أسإ لهب. ألبي ِإكرام ول ا
ألوقاف صدقات أصْرُف «المحيط»: ويجوز وفي ِإلى أأي ـ ِإليهم والتطوعات ا
في ومحمد يوسإف، أأبي عن ذلك الوقف. ُروي في سُإّموا ِإذا ـ هاشم بني

ِإنأما ِدر». و أوا ّن أفْرض ألن ِإليهم الزكاة تدفع ل «ال ّهر ال أط ّدى، فيتدنأُس ُم أؤ الُم
ُنّزه المستعمل، كالماء والسلم: الصلة عليه ولقوله له، كرامًة عنه الهاشِمّي أف
الصلة عليه البخاري. وقوله الصدقات». رواه لنا أتِحّل ل البيت أأهل «نأحن

ِإّن ّنأما الصدقاِت هذه والسلم: « ٍد أتِحّل ل الناس، أأوسإاخ هي ِإ آل ول لمحم
ِرها: فقال وفي الطبرانأي، رواه طأويلة، قصٌة مسلم. وفيه محمد». رواه آِخ

ِإنأه أل لكم يحل ل لهما: « ّنأما شيء، الصدقات من البيت أأه أسالة هي ِإ أليدي، ُغ ا
ِإن يغنيكم». ما الُخْمِس ُخْمِس في لكم و

أأّما ِإّن هاشم، بني والسلم: «يا الصلة عليه «الهداية»: لقوله صاحب قول و
أسالة عليكم حّرم الله أأوسإاخهم، الناس، أأيدي ُغ ّوضكم و ِبُخْمس منها وع

ْيُر أغ أف أأّن حنيفة أأبي الطحاوي: وعن اللفظ. قال بهذا أمعروٍف الُخْمس». 

ّلها الصدقاِت الصلة عليه عهده في كانأت والحرمُة هاشم، بني على جائزة ُك
ُوُصوِل والسلم، أقط فلما ِإليهم، الُخْمِس ُخْمِس ِل عليه الله صلى بموته ذلك أسإ

ّلت وسإلم ْفِع جواز الله رحمه حنيفة أأبي نأأخذ. وعن قال: وبه الصدقة، لهم أح أد
أته الهاشمي للهاشمي. زكا

ِإلى (و)ِ ل أأي ( ِهم)ِ  ِلي أوا أتِقي أم ْع والترمذي داود، أأبو روى لما هاشم، بني ُم
ّنسائي أأبيه: عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مولى رافع أأبي ابن عن وال

أل أأّن أث وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أع ً أب ِة، على أمْخزوم بني من رجل الصدق
ّنأك رافع: اصحبني، ألبي فقال ِإ الله صلى النبّي آتي قال: حتى منها، ُتِصيُب ف
أأله، وسإلم عليه أأسإ أأتاه ف أأله، ف وسإلم عليه الله صلى الله رسُإول فقال فس

ْولى أم ِهم، ِمن القوم « ْنأفِس ّنأا أأ ِإ الجماعة، رواية الصدقة». وفي لنا أتِحّل ل و
ِإّن وصححه ِإّن لنا، أتِحل ل الصدقة الترمذي: « ِهم». ِمن القوم مولى و ُفِس ْنأ أأ

ِإلى (و)ِ ل أأّن ابن حديث من الستة الكتب في ِذّمي)ِ لما ( الله رسإول عباس: 
أث وسإلم عليه الله صلى أع ًا أب أعاذ ّنأك اليمن ِإلى ُم ِإ ْأتي فقال: « ًا ت أل قوم كتاٍب، أأه

ِة ِإلى فادعهم أأنأي الله ِإل ِإله ل أأْن شهاد ِإْن الله، رسإوُل و لذلك أأطأاعوك هم ف
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ُهم ِلْم ْع أأ أرض الله أأّن ف أس عليهم أف ٍم ُكّل في صلواٍت أخْم ْو ٍة، أي ِإْن وليل هم ف
أأعلمهم لذلك، أأطأاعوك من ُتؤخذ أأموالهم، في صدقًة عليهم افترض الله أأّن ف
ّد أأغنيائهم أر ُت ِإْن فقرائهم، على و أك لذلك أأطأاعوك هم ف ّيا ِإ ِهم، ف ِل أمموا ِئم أرا أك و

ّتق أة وا ِإنأه المظلوم، دعو ِا وبين بينها ليس ف أجاٌب».  الله ِح

ِإْن ألّما المسلمين، غير ِإلى الّصْرف جواز يمنع ل قيل: هذا ف ًا كان قلنا:  مأمور
ًا لكان غيرهم ِإلى صرف فلو فقرائنا، اإلى بالصرف أر، تارك ألم يجوز. فل ا

ُه أز أجا أأ أفُر و ُعموم ُز ُكم تعالى: {ل قوله ِل أها ْن ّلُه أي أن عن ال ِذي ّل ُكم ألْم ا ِتلو في ُيقا
ّديِن ُكم ِمن ُيخرُجوكم ولم ال ِر أيا ُهم أأْن ِد أبّرو ُطوا أت ْقِس ُت ِهم}، و ْي أل آية وعموم ِإ

أصارف، أم ُد ال ٌة، والتقيي ِرف، ما على معنوي أنأْسٌخ وهو زياد أصْرُف جاز ولهذا ُع
ّ ِإليهم الصدقات سإائر ٍة في ِإل أمن، الحربي بخلف يوسإف أأبي عن رواي المستأ
أها يجوز ل حيث ُع ْف ّنأما لقوله ِإليه أد ِإ ُكم سإبحانأه: { أها ْن ّلُه أي ُلوكم الذين عِن ال أت في أقا

أة، ّدين}... الي ّذمي تخصيُص جاز تلونأا، بما الحربي منها خص قلنا: حيُث ال ال
ِإْن روينا، بما منها ّكي ُأصول منها خرج وقد كيف الحاد، من أأنأه سإلم و المز

وزوجته. وفروعه

أز أجا أأي (و أها)ِ  ْيُر أأي الصدقات سإائر من الزكاة غير أغ ِإليه)ِ  ّذمي، ِإلى ( سإواء ال
ًا كان ًا، أأو تطوع ّنذر. الفطر، وصدقة كالكفارة واجب وال

ّذمي، ِإلى الواجب صْرُف يجوز يوسإف: ل أأبو وقال الزكاة صْرُف يجوز ل كما ال
ِإليه.

أة أأبي ابُن روى ما ولهما ْير بن سإعيد عن شيب أب ً ُج الله رسإول قال: قال ُمْرسإل
ُقوا «ل وسإلم عليه الله صلى ّد أص ّ أت ألى ِإل أأنأزل دينكم، أأهل أع ّلُه ف تعالى: ال

أس ْي أل أك { ْي أل ِإلى أع ُهم}  أدا أوّف خير من ُتنِفقوا {وما قوله ُه صلى ِإليكم} فقال ُي
ّدقوا وسإلم عليه الله ألديان أأهل على «تص ّلها»، ا ِإطألقه وهو ُك الزكاة، يتناول ب
وقد الزكاة آية هي الصدقة يقول: آية أأن معاذ. ولقائل بحديث منه خرجت لكن

واجبة صدقة وهذه التطوع، على محمولن والحديُث، المبّرة وآية ُخّصْت،
أب فكانأت أنى ل بالزكاة. ثم أأنأس ْب أكفن ول مسجد، نأحو منها ُي ِإّن ميت، بها ُي ف

شرط.  التمليك

ِإْن أع)ِ الزكاة (و أف ِإلى أد ّنُه أمْن ( ًا)ِ لها أظ ِرف أر أمْص أه أظ أف ّنأه ( أأو أأ ُه)ِ  ُد ْب ُبُه أع أت مكا
أأي ُدها)ِ  ِعي ُي ْعطي ( ًة الزكاة ُي تماِمه. أأو التمليك لنأعدام ُأخرى، مر

ِإْن أر (و أه ُع أظ ِنأ أوا أخُر أم أأي ُأ يوسإف: أأبو ُأخرى. وقال مرة الزكاة يعطي ل ل)ِ 
لو كما فصار الصواب، على الوقوف ِإْمكاِن مع بيقين خطؤه ظهر ألنأه يعيدها،

ٍء، توّضأ ّلى أأو بما أنأجس. أأنأه تبين ُثم ثوٍب في أص
ْعن حديث من البخاري روى ما ولهما صلى الله رسإول قال: بايعت يزيد بن أم

أأبي أأنأا وسإلم عليه الله ّدي، و أج أأنأكحني علي وخطب أو وكان ِإليه، وخاصمت ف
ُد أأبي ِزي أر أأخرج أي فجئت المسجد، في رجٍل عند فوضعها بها، يتصدق دنأانأي

ُتها أأخذ ُته ف أأتي ِه بها، ف ّل أك ما فقال: وال ّيا ْدُت، ِإ أر أ
أصْمُت أ أخا صلى الله رسإوِل ِإلى أف

أت ما فقال: «لك وسإلم عليه الله ْي أو ُد، يا أنأ أت ما ولك يزي ْذ أخ ِإْن معن». وهو يا أأ و
ِة تلك كوُن فيه فيجوز حال، واقعة كان ْفلً، كانأت الصدق «ما لفظ عموم لكن أنأ
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في ما ويؤيده المطلوب، نأويت» يفيد ما والسلم: «لك الصلة عليه في» قوله
رجٌل قال: «قال وسإلم عليه الله صلى النبّي عن هريرة أأبي عن الصحيحين
ّدقن ِد في فوضعها بصدقته فخرج بصدقة، الليلة ألتص أث.  ي أي»... الحدي ِن أغ

أد ّي أق أمْن و ًا، ظنه ِب ِرف ٍد، بغير دفع لو ألنأه أمْص أن، وبدون باجتهاد أأو اجتها أن أأو أظ أظ ِب
ِرٍف، ليس أأنأه أمْص أن ثم ِب ُظّن أمْن ِإلى دفع يجزئه. ولو ل المانأع أتبي ليس أأنأه أي

ِرف أمْص أب ألن وذلك ُيجزئه، أمْصرٌف أأنأه تبين ُثم ِب أمْن ِإلى الّصرف عليه الواج
ٍة ِإلى صلى ِإذا كما فيجوز، فعله، وقد عنده أمْصرٌف هو تبين ُثم بالتحري جه

ُؤه. وهذا ألشياء هذه على الوقوف ألن خط يعرف ل وقد القطع، دون بالجتهاد ا
ِلنأسان ً نأفسه، من ذلك ا أسِب والتكليف غيره عن فضل أح بخلف الوسإع، ب
ألوانأي، الثياب في التحري ِإنأه وا فيهما. وعن والنجاسإة الطهارة على يوقف ف

ِني، غير في يجزيه ل أأنأه حنيفة أأبي أغ ألول، هو والظاهر ال على الفرق ووجه ا
أغني أأن الرواية هذه ِرٌف ال العامل. في كما الجملة في أمْص

أب ِد ُنأ ُع (و ْف أأي ما أد ِه)ِ  ِني ْغ ِني ُي ْغ أعن الفقير ُي ألن الّسؤاِل ( ًا)ِ  له صيانأًة ذلك في يوم
ُنوهم السؤال، ُذّل عن ْغ ِة عِن ولقوله: «ا أأل اليوم». هذا في المس

أه ِر ُك ُع (و ْف ّنصاِب أد ٍر ِإلى ال ِر فقي ْي ُيوٍن)ِ وقال أغ ْد أنى ألن يجوز، زفر: ل أم ِغ أل ال حا
ألداء، حال حكُم العطاء أي. ولنا ِإلى دفع لو كما فصار معه، الشيء وحكم ا ِن أأن أغ

ألداء ّنأما فقير، التمليك حال ِإليه المدفوع ألن الفقير، يلقي ا ِإ ًا يصيُر و بعد غني
ْأّخر التمليك، تمام أت أي ِإنأما التمليك، عن الغنى أف حال به النأتفاع لوجود كره و

ِغنى، ألصل ال ّد المقصود ألن الفقر، حال به النأتفاع حصول وا ِة أسإ ّل الفقير، أخ
ً حصوله في وكماله ومآلً. حال
ً حصل وههنا ِره حال ُك أأكثر ُيجزئه لم أنأه يوسإف أأبي مآلً. وعن يحصل لم ألنأه و

نأصاب. من
أد ّي ْأس ل المديون ألن المديون بغير أق أأن به ب ْعطى ب أر ُي ْد دون وزيادة دينه وفاء أق

أأن به بأس ل عياٌل له الفقير كان ِإذا وكذا النصاب، أطى ب ْع ُفّرق لو ما قدر ُي
النصاب.  دون منهم واحد كل حصل عليهم

أأي (و)ِ كره أها)ِ  ُل ْق أنأ ْقل ( ِإلى الزكاة أنأ ٍد ( أل أر)ِ غير أب أخ ألن المال، فيه الذي البلد آ

ِء حق ِإضاعة فيه مالك، قال الصلة. وبه أقْصر مسافة كان ِإذا وهذا بلده، فقرا
ُهم وسإلم عليه الله صلى النبّي لقول الشافعي ومنعه ِلْم ْع أأ الله أأّن لمعاذ: «ف
على وترد أأغنيائهم من تؤخذ أأموالهم في صدقًة عليهم افترض تعالى

فقرائهم».
أف أأّن ولنا ِر أمْص ُق ال أل ْط ّنأما لقوله الفقراء ُم ِإ أقاُت تعالى: { أد ِء} ول الّص أرا أق ُف لل
أر ْك ُد فيه، للمكان ِذ أتقيي ًا، يكون به فال الله صلى ألنأه لنا، حجٌة معاذ وحديث نأسخ
ٌد وهي اليمن، ألهل ذلك قال وسإلم عليه الله صلى مراده أأّن على شتى، بل
المسلمين، فقراء ِإلى مصروفٌة هي بل الصدقة، في له طأمع ل أأنأه وسإلم عليه
ٌة هي كما ْأخوذ ِإنأما من م ْكره أأغنيائهم. و ِر نأقله ُي حق ولرعاية روينا، ما لظاه

أوار، يسقط ولذا الوجوب، محل ألنأه المال، مكاِن فقراء الزكاة في والمعتبر الِج
بهلكه.
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ألفضل ُفها وا ِه، ُثم أأرحامه، ذوي ُثم أأخواله، ُثم أأعمامه، ُثم ِإخوته، ِإلى أصْر ِنأ جيرا
ُثم ْهل ( ِه)ِ، أأ ِن أك ّلته، أأهل ثم أسإ مصره. أأهل ُثم مح

حيث ل المال، حيث المال زكاة في ُيعتبر محمد «المحيط»: وعند وفي
ّكي، أز يؤدي كان ِإْن الفطر صدقة الذمة. وفي في ل المال في الواجب ألن الُم

ِإن هو، حيث نأفسه عن يؤدي يوسإف أأبي فعند وعبده ولده عن يؤدي كان و
ألى حيث محمد وعند العبد، حيث ْو أم ألصح، وهو ال ْولى، ِذّمة في الواجب ألن ا أم ال
عنه. يسقط لم العبد هلك لو حتى

أها (ل)ِ يكره ُل ْق أنأ ِه)ِ لما ِإلى ( ِب ِري ِإلى الصدقة مع الصلة من فيه أق ْو)ِ  أأ ٍم ( أج قو أو أأْح )
ْهل ِمْن ِه)ِ لما أأ ِد أل ّدمنا ولما الحاجة، دفع زيادة من فيه أب ألهل معاذ قول من أق

عليكم أأهون والشعير الذرة مكان لبيس أأو خميس ثياب بعرض اليمن: «ائتونأي
ّ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل ألصحاب وخير ِإل أحْمله يجب أأنأه بالمدينة». 
أج، كانأوا بالمدينة أمْن أأن على أضل ما على أأو أأحو ل اليمن. وكذا فقراء ِمن أف
ٍد أأهل ِإلى النقل يكره أفع أأو بلده، أأهل من أأورع بل ْنأ والله منهم، للمسلمين أأ

بالصواب. أأعلم وتعالى سإبحانأه

أقُة فصٌل أد ِر أص ْط ِف ال
عباس: ابن ماجه» عن داود» «وابن أأبي «سإنن في ما شرعيتها وسإبب
ًة الفطر زكاة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل «فرض ْهر اللغو من للصائم ُطأ

أفث، ْعمًة والّر ُطأ ّداها أمْن للمساكين، و ٌة فهي الصلة قبل أأ أمْن مقبولٌة، زكا و
ّداها في وقال: ليس الدارقطني الصدقات». رواه من صدقٌة فهو الصلة بعد أأ

مجروح. روايته
أنة في بها وسإلم عليه الله صلى النبّي أأمُر وكان ِرض التي الّس رمضان فيها ُف
أض أأْن قبل ْطر قبل يخطب وكان المال، زكاة ُتفر ِف ْأمر بيومين ال ِإخراجها ي أأي ـ ب

قبله. أأو الوجوب وقت يقع سإواء ـ الجملة في
ُة أر ْط ِف أأي ِمْن (ال أر)ِ  أطة ُب ْن أما ِح ُذ (و أخ ّت ْنُه)ِ كدقيقه ُي ِبيٍب (وِمْن وسإويقه ِم ِنأْصُف أز

الفتوى، وعليه حنيفة أأبي عن روايٌة وهو ومحمد: صاع، يوسإف أأبو أصاٍع)ِ وقال
ُد حيُث من التمر يقارب الزبيب ألن ّكه، وهو المقصو أف ّت في ورد ولما ال

ٍد أأبي حديث من الصحيحين أأو سإعي ّي: « ِر ْد ًا الُخ زبيب».  من صاع

ٍر (وِمْن ٍر)ِ وما أأو أتْم ِعي ٌع)ِ لما منه يتخذ أش أصا ابن عن وغيرهما الصحيحين في (
أأّن عمر من الفطر زكاة فرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وغيره: «

ًا الناس على رمضان ًا تمر ِمن (صاع رواه شعيٍر...» الحديث. ولما من أأو)ِ صاع
ٍد أأبي عن داود أأبو ّنا سإعي ِرُج قال: «ك ِد على ُنأْخ عليه الله صلى الله رسإوُل عه

أع وسإلم ٍر، صا ْو أتْم ٍر، أأ ِعي ِقٍط، أأو أش ًا أأو زبيب، أأو أأ دقيٍق». ِمن صاع
أأحمد: يجب والشافعي مالك وقال ُبّر ِمن و ٌع ال ِه صا ْير أغ ـ الحاكم روى لما أك

أأّن ابن عن نأافع عن ـ وصححه فرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: «
ًا الفطر زكاة ًا أأو تمر، من صاع أر من صاع ُأنأثى أأو ذكر عبد، أأو حر، كّل على ُب

المسلمين». من
ٍد أأبي حديث من الستة رواه ما ولظاهر ّنا سإعي ِري: «ك ْد ِرُج الُخ فينا كان ِإذا ُنأْخ
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ٍر كل عن الفطر زكاة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ٍر، صغي أأو حّر وكبي

ًا مملوك، ًا أأو طأعام من صاع ِقط من صاع ًا أأو أأ ًا أأو شعير من صاع من صاع
ًا معاوية قدم حتى نأخرج نأزل فلم زبيب، ًا، أأو أحاّج على الناس فكلم معتمر
ِإنأي أأْن الناس به كلم فيما فكان المنبر، ّدين أأّن أأرى قال:  الشام سإمراء من ُم
ِدُل ْع ًا أي أأخذ تمر، من صاع أأّما أأبو بذلك». قال الناس ف أأزال فل أأنأا سإعيد: «

ِرُجه أأخرجه». كنُت كما أْخ

ِإنأه «طأعام»، بلفظ السإتدلل وجه ِلطألق عند ف ُبر، منه يتبادر ا ًا ال أأيض فقد و
أر هنا عليه عطف ُه يبق فلم وغيرهما، والتمر الشعي ُد ّ منه مرا الحنطة. ِإل

ُه ُد ْعُض أي ًا رواه ما و ِرج حنطة». وقوله: «ل من الحاكم: «صاع ّ ُأْخ كنُت ما ِإل
ِرجه ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في ُأْخ ٍر، ِمن صاع ْو تم ًا أأ من صاع
أأو من رجل له فقال شعير، ّدين القوم:  ل معاوية قيمة تلك قمٍح. فقال: ل ِمن ُم
ُلها أأخرج الله عبد بن عياض عن الحاكم بها». رواه أأعمل ول أأقب عن وصححه. و

أأّن ابِن ًا الفطر زكاة فرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر:  ِمن صاع
ٍر، ًا أأو أتْم أث، ِمْن صاع أر... الحدي أة أأبي عن وصححه ُب ًا. نأحوه هرير مرفوع

ُأِجيب ٍد أأبي حديث عن و أأنأه سإعي ْعِل أأخبر ألنأه علينا، بحجة ليس ب ِف ْفسه، ِب قال: أنأ
ُلُه نأخرج»، «كنا ْع ِف ْعُل ِبُموِجب، ليس والسلم الصلة عليه و ِف أأولى الصحابي أف

أأْن ًا. والعجب يكون ل ب أد يرى ل أأنأه الشافعي من ُموِجب ًا، الصحابي تقلي واجب
ّلد فكيف أألة. كذا هذه في سإعيد أأبا أق ْيني. ذكره المس أع ال

الله رسإوُل قال: «فرض عمر ابن عن نأافع حديث من الصحيحين في ما ولنا
ًا الفطر زكاة وسإلم عليه الله صلى ٍر، من صاع ًا أأو أتْم ٍر، من صاع ِعي فعدل أش

ْيِن به الناس ّد ْنطة». وما ِمْن ُم أصنفه» عن في الرزاق عبد روى ِح ابن «ُم
أريج، أهاب، ابن عن ُج ألبة بن الله عبد عن ِش ْع الله صلى الله رسإول قال: خطب أث

ٍم الفطر قبل الناس وسإلم عليه ْيِن أأو بيو أم ْو ّدوا أي أأ ًا فقال: « أر، من صاع ْو ُب أقْمٍح أأ
ًا أأو اثنين، بين ٍر، من صاع ْو أتْم ٍر أأ أر ُكّل عن شعي ٍد، ُح ْب أع ٍر و ٍر». وكذا صغي وكبي

ِوي أأبو رواه أب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أأّن داود. وُر أط العيد يوم قبل أخ
ِإن بيومين أة فقال: « ّدان الِفطر صدق أر ِمن ُم ْو ِإنأساٍن، لكل ُب ٌع أأ سإواه ِمّما صا

.  الدارقطني الطعام». رواه من

أنن في وما ٍد داود» و«النسائي» عن أأبي «سُإ أمي ابن عن الحسن عن الطويل، ُح
أأنأه ِرجوا البصرة منبر على رمضان آخر في خطب عباس:  أأْخ صدقة فقال: «

أمْن يعلموا لم الناس فكأن صومكم، ِإلى قوموا المدينة، أأهل ِمن ههنا فقال: «
ُهم ِإخوانأكم ّلُمو أع ّنأهم أف ِإ أض يعلموا، لم ف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فر

ًا الصدقة هذه ٍر، من صاع ٍر، أأو تم ْو شعي أف أأ أث، صاِع ِنأْص ورواته قمٍح»... الحدي
أقات ِإّن فيه لكن مشهورون، ِث على عباس ابن من يسمع لم الحسن ِإرسإالً: ف

قيل. ما

أعيب، بن أعْمرو الترمذي» عن «سُإنن في وما أأّن عن أأبيه، عن ُش ّده:  رسإول أج
أث وسإلم عليه الله صلى الله أع ًا أب ِدي أنا أ في ينادي ُم أأل أجاج: « أة ِإّن ِف ْطر صدق ِف ال

ٍم، ُكّل على واجبٌة ٍر مسل أك أر ُأنأثى، أأو أذ ٍد، أأو ح ْب ٍر أع ٍر، أأو صغي ّداِن كبي أقْمٍح، ِمن ُم
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ٌع أأو ّدارقطني غريب. ورواه الطعام». وقال: حسن من سإواه ِمّما صا عن ال
ْيِج، ابن عن صالح، بن علي أر ْيب، بن أعْمرو عن ُج أع أأّن عن أأبيه، عن ُش ّده:  أج

أر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أم ًا أأ أأّن صائح ّق الفطر صدقة فصاح: « أح
ّداِن مسلم، كل على واجٌب ٌع أأو قمٍح، ِمن ُم ٍر من صا ٍر». أأو شعي تم

ّدثنا الطحاوي: حدثنا في وما أزنأي: ح أيى عن الشافعي، الُم ّبان، بن أيْح عن ِح
ْعد، بن الليث أسافر، بن خالد بن الرحمن وعبد خالد، بن عقيل عن أسإ ابن عن ُم

أهاب أأّن بن سإعيد عن ِش ّيب:  أس أض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول الُم أر زكاة أف
ّدين الفطر ٍة. قال ِمن ُم ْنط ُده في ِح ِإسإنا ُنأه كالشمس، صحيح «التنقيح»:  وكو
ً أسإل ِإنأه يضر، ل ُمْر أسإُل ف ُله سإعيد، ُمْر ًا أأي ـ ُحّجٌة ومراسإي ـ.  اتفاق

ِهيعة، ابن عن المبارك، ابن طأريق أأحمد» من «ُمْسند في وما بن محمد عن أل
ِذر، بنت فاطأمة عن نأوفل، بن عبدالرحمن ْن قال: بكر أأبي بنت أأسإماء عن الُم

ّدي «كنا ْيِن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أعهد على الفطر زكاة ُنأؤ ّد من ُم
ّد قمح، ِلٌح ِلهيعة ابن به. وحديث يقتاتون الذي بالُم من وهو سإيما ل للمتابعة، أصا
المبارك. ابن وهو عنه، ِإمام رواية

عبد «ُمصنف أففي الراشدون، منهم: الخلفاء الصحابة من جماعة مذهب هو ثم
أأنأه أأبي الرزاق» عن ْطر زكاة أأخرج بكر:  ِف ّدين ال أأبي «سُإنن حنطة. وفي من ُم

ّنسائي» عن ّناس عمر: كان ابن داود» و«ال ِرجون ال عهد على الفطر صدقة ُيْخ
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ٍر، ِمن صاع ٍر، أأو شعي ْو أتْم ْلٍت، أأ ِبيٍب أأو سُإ ، أز

أمُر كان فلما ُثرت ُع أك أف عمر جعل الِحنطة، و ٍة صاِع ِنأْص أط ْن أن ِح تلك من صاٍع مكا
ألشياء. ا

ّنأما قال أأنأه عمر عن الطحاوي وفي ِإ أأْن على زكاتك لنافع: « أي سإيدك:  عنك يؤد
ٍر كل عند ْط ًا ِف ٍر، ِمن صاع ٍر، أأو أتْم أف أأو شعي أر». وعن ِمْن صاٍع ِنأْص أن ُب ًا عثما أأيض

ّدوا في قال أأنأه أأ ْطر، زكاة خطبته: « ِف ْيِن ال ّد أطة». وعن ِمْن ُم ْن أي ِح ِل قال: أأنأه ع
أرْت أمْن «على أك عليه أج ُت أق أف أر، ِمْن صاٍع ِنأْصُف أنأ ٍر، ِمن صاٍع أأو ُب ِعي ٍر». أأو أش أتْم

عبد بن وجابر عباس وابن مسعود ابن عن الرزاق» نأحوه عبد «مصنف وفي
ًا وفيه الله، أمر، عن أأيض ْع ِري، عن أم ْه قال: هريرة أأبي عن الرحمن، عبد عن الّز

ُة ْطر «زكا ِف أر ُكّل عن ال ٍد، ُح ْب أع ٍر و أك أثى، أأو أذ ْنأ ٍر ُأ ٍر، أأو صغي ٍر كبي أي أأو أفِقي ِن ٌع أغ صا
ٍر ِمن أمُر: بلغني أقْمٍح. قال ِمْن أصاٍع ِنأْصُف أأو أتْم ْع ّي أأّن أم ِر ْه ِإلى يرفعه كان الّز

ًا وفيه وسإلم عليه الله صلى النبّي ُكّل عن أأيض ٍء مجاهد:  ْنطة سإوى شي الِح
ٌع.  ففيه صا

ٍة عن الطحاوي وروى ٍة جماع أنا وقال: ما كثير ِلْم ًا أع أحد ِة من أأ والتابعين الصحاب
ِوى ٍد أأبي ِإخراج وكان ذلك، خلف عنه ُر ًا، سإعي عنه. والجواب يحترز فلم ظاهر
ّنأا عن أأ ّلم ل حديثه:  ُعْرف في الطعام أأّن ُنأس ّبر ال أع ْنطة، عن به ُي يطلق بل الِح

ْأكوٍل، كّل على أد وههنا م في ما بدليل منها، الحنطة ليست أأشياء به ُأري
أزيمة» عن ابن صحيح «مختصر عهد على الصدقُة تكِن قال: «لم عمر ابن ُخ

ّ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل أر، ِإل ّتْم أب، ال ِعير، والزبي تكن ولم والّش
الحنطة.
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الله صلى الله رسإول عهد في ُنأْخرُج نأفِسه: كنا سإعيد أبي عن البخاري في وما
ًا الِفطر يوم وسإلم عليه ٍذ طأعاُمنا وكان طأعام، من صاع أر، يومئ أب، الشعي والزبي

ِقط، أل أر». فلو وا أر منه يخرج الذي طأعامهم من الِحنطة كانأت والتم أد ِإلى لبا
ِه ِر ْك ًا لكونأه الكل، قبل ِذ أة. وعلى خلف في صريح يكون أأْن يلزم هذا معاوي

ُد ألول الحديث في الطعام من الُمرا ألعم، ا أة ل ا ِقط فيكوُن بخصوصها، الحنط أل ا
ْطف ِمن فيه بعده وما أأْن ويلزم عنه، الصريح هذا بدليل العام، على الخاص أع

ُد يكون ِإلى أأزال بقوله: «ل المرا ِرجه»  ِرُج أأزال ل آخره، ُأْخ أع، ُأْخ ّنا أأي الّصا ك
ّنأما ِرُج ِإ ًا، ذكرت ِمّما ُنأْخ ُثر وحين صاع أخُر القوُت هذا أك ّنأما ال ِإ أج ف ِر ذلك منه ُأْخ

ْدر. أق ال
ُلُه ّنأه في وحاِص أأ ْد لم التحقيق:  ِر ٌع، الواجب ِإّن بل التقويم، ذلك أي أأنأه غير صا

أق ِف ّت ِلْخراُج منه ما أأّن ا أن وسإلم عليه الله صلى النبّي زمن في ا أر كا ْي ِة، أغ أط ْن الِح
ِإنأه أراُج وقع لو و ِلْخ أج منها ا أر ًا. وعن ألْخ أث أصاع ِه أأحادي أأنأها الحاكم وزيادة غير ب

أن كما ضعيفٌة ّي أنا ولئن محله، في ُب ّلْم ّياِت في التكافؤ أسإ ِع ِة ثبوُت كان الّسْم الزياد
ْيِن على ّد ًا، ُم أتِفي ْن أع بالوجوِب ُيْحكم ل ِإذ ُم الشك. أم

ُع ُثّم ِنأيُة الّصا ٍة أأرطأاٍل أثما أة أأبي عند عراقي ُدّل ما أأحمد ومحمد. وعن حنيف عليه، أي
ّدره بعِض اختيار وهو أق أف أأبو الصحابة. و ٍة ُيوسإ ُلٍث، بخمس ُث مالك قال كما و

أرِشي الوليد بن الحسن عن البيهقّي روى لما والشافعّي، ُق أقٌة وهو ـ ال قال: ـ ِث
أم ِد أحّج من يوسإف أأبو علينا أق ّنأي ال ِإ ُد فقال:  ًا عليكم أأفتح أأْن ُأري العلم من باب

ِني، أهّم ِدْمُت عنه، ففحصت أأ أق أألُت المدينة، أف أنا الّصاع عن فس ُع هذا فقالوا: صا
ُع ُكم لهم: ما قلت وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل صا ُت فقالوا: ذلك؟ في ُحّج
ْأتيك ًا، بالحجة نأ ألّما غد ٌو أأتانأي أأصبحُت أف أن ِمْن أنأْح ًا خمسي ْيخ أأبناء ِمن أش

ألنأصار، المهاجرين ِئه، تحت الّصاع منهم أرُجٍل ُكّل مع وا أدا ِبر منهم رجٍل ُكّل ِر ُيْخ
أأهل أأبيه عن ُع هذا أأّن بيته و أظْرُت وسإلم عليه الله صلى الله رسإوِل صا أن ِإذا أف ف
ٌء، هي ُتُه سإوا ّير ِإذا قال: فع أسُة هي ف ُلٌث أأرطأاٍل أخْم ُث ٍر. قال بنقصان و يسي

أأيُت ًا فر ًا أأْمر أل فتركُت قوي أة أأبي قو ْذُت الّصاِع في حنيف أخ أأ ْوِل ف أق ْهِل ِب المدينة، أأ
عنه. المشهور هو هذا

ًا أأّن وُروي ِلك أتّج نأاظره، أما أعاِن عليه واْح أء التي بالّصي ْهُط، ُأولئك ِبها جا فرجع الّر
أج ِإلى يوسإف أأبو أر أأْخ ّطحاوي قوله. و ّنأه يوسإف أأبي عن ال ِدمت أأ أق أة قال:  المدين

أرج أأْخ ُق أمْن ِإلّي ف ِث ًا به أأ ُع وقال: هذا صاع وسإلم عليه الله صلى النبّي صا
ُته ْد أج أو أة أف أس أث أأرطأاٍل أخْم ُل ُث أطأل. قال و أأبي ابن عن الطحاوي: وسإمعت ِر

أران ِإّن ِعْم أأبا وسإمعت مالك، هو يوسإف أأبي ِإلى أأخرجه الذي يقول: يقال: 

أحّري قال: هو أأنأه مالك عن يذكر حازم أصاِع الملك عبد أت عمر.  ِل

ألبي ّنسائي أروى ما ومحمد حنيفة و ِني موسإى عن ال أه أتى الُج أأ ٌد قال:  أدٍح مجاه أق ِب
ُته أزْر أة أح ُتُه أأي ـ أأرطأال ثمانأي ْن ُته أخّم ّدْر أق ِني ـ و ْت أث ّد أح أل أأّن عائشة فقال: « رسإو

أتِسل كان وسإلم عليه الله صلى الله ْغ ْثِل أي أأبو أأحمد روى هذا. وما ِبِم عن داود و
أنأٍس ٍء يتوضأ وسإلم عليه الله صلى النبّي قال: كان أأ ويغتسل رطألين، يكوُن بما

ِه. وما في الوضوء مع يعني بالصاع، ِن ِنّي روى ِضْم ْط ُق أر ّدا «سُإننه» عن في ال
أأّن أأنأس ُأ كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعائشة:  ّد يتوض برطألين، بالُم
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أأرطأال. ثمانأية بالّصاع ويغتسل

d
ُعوا أم أأْج أع أأّن على قلت: و أعُة الّصا أب أة أأبي ابن روى أأمداد. وما أأْر أيى عن شيب أيْح

ُع صالح بن حسن قال: «سإمعت آدم بن أصا أأرطأال». قال ثمانأيُة عمر يقول: 

أأكثر ِريك: « ِة ِمن أش أأقل أأرطأال، سإبع ثمانأية». من و

أأبو أد يوسإف وقيل:  أج أع أو أسة الّصا ًا أأرطأال أخْم ُلث ُث ْطأل و أر أأبو المدينة، ِب حنيفة و
ُع ْغدادي: وهي أأرطأال ثمانأيُة يقول: الصا أب ِدل ِبال ْع ًا أأرطأال أخْمسة أت ُلث ُث بالمدنأي، و

ًا، ثلثون المدنأي الّرطأل ألن أن والبغدادي ِإسإتار ًا، عشرو ِلسإتار ِإسإتار بكسر ـ وا
أم ـ: سإتُة الهمزة ِنأْصف، دراه ألشبه، (وقيل:)ِ وهو و ًا ألن ا في يذكر لم محمد

أألة ُه كان ولو يوسإف، أأبي خلف المس أر أك أذ أرُف وهو المعتاد، على أل ْع بمذهبه. أأ
ُلُه أحاِص أزاع أأّن و ّن ِظّي، ال ْف ِقّي أأنأه والحق أل ٍر ِإلى يحتاج أتْحِقي ِفيقي.  أأْم ْو أت

أأما أة أأبي عند «الهداية»: والّصاع صاحب قول و أأرطأال ثمانأيُة ومحمد حنيف

أسُة أأبو بالعراقي. وقال أخْم ُلُث أأرطأال يوسإف:  ُث الشافعّي، قول وهو رطأل، و
ُعنا الصلة عليه لقوله أصا أغُر والسلم: « أعان»، أأْص ْعُروٍف. نأعم فليس الّصي أم ِب
ّبان ابُن روى أأّن أأبي عن أأبيه، عن العلء، عن ِح الله صلى الله رسإول هريرة: 
أل له: «يا ِقيل وسإلم عليه ُعنا الله رسإو أنأا الّصيعان، أأصغر أصا ّد ألمداد»، أأكبر وُم ا
ِرك والسلم: «اللهم الصلة عليه فقال ِرك صاِعنا، في لنا أبا ِلنا في لنا وبا قلي

ِرنأا، أعْل وكثي أع لنا واْج ِة أم ْيِن». قال البرك أت أك أر ِه حبان: وفي ابن أب ِك الصلة عليه أتْر
أر والسلم ِلنأكا ُعنا حيث عليهم ا أأّن أواِضٌح بياٌن الّصيعان»، أأصغر قالوا: «صا

أع الّصيعان. أأصغر المدينة صا
أز أجا أواِن (و أن ألنأهما أم ًا)ِ  ْدُل ُبّر أر من صاع ِنأْصِف أع ًا، ُب أبُر هو والوزُن أوْزنأ أت ْع في الُم
أوى فيما الّصاِع ِر في العلماء اختلف ألن حنيفة، أأبي عن يوسإف أأبو أر مقدا
ً الّصاِع أطأال أبُر محمد وعن الوزن، اعتبار على دليل أأْر أت ْع ْيُل، الُم أك الثار ألن ال
ْفِظ جاءت أل ْيِل اسإُم وهو الّصاِع ِب أك أمْخصوِص، ال أأربعون ال أمّن:  ًا. وال ِإسإتار

ِة)ِ  ُوُجوِب (ُشُروط أر ْط ِف ال

ُة. وفي أر ْط ِف أتِجُب)ِ ال أترض وابن وعطاء العالية أأبو البخاري: وقال (و ُتْف سإيرين: 
ألى أع أر)ِ ل ( ٍد ُح أق ، عب ِإّن التمليُك، ليتحق ِلك ل العبد ف ّلك، لو يم ِلك؟ فكيف ُم أيْم

أن ُكو أي ِل ٍم)ِ  ِل أب ُقْربة له (ُمْس ٍة وثوا ّ تصح ل عباد ٍة، ِإل ّي ِن ذلك. (له له ليس والكافر ِب
أصاُب ِة)ِ من ِنأ أكا ّي الّز وسإلم عليه الله صلى قوله لظاهر دونأه، ما ل كان ماٍل أأ

أة «ل أق أد ّ ص ِر عن ِإل ْه أنى، أظ ُد ِغ أي ْليا وال ُع ْيٌر ال ِد ِمن أخ أي ألى، ال ْف ْأ الّس أمْن وابد ِب
ُعول». رواه ّ أأبي عن أأحمد أت ِإل أنى، عن هريرة. والمعنى:  «ظهر» فكلمة ِغ

أنى مقحمة، ِغ أوائجه عن أفاِضٌل الّشْرعي: نأصاٌب وال ِإْن أح ألصلية. (و ألن ألْم ا ْنُم)ِ  أي
ْطرة ِف أب فيما شرط هو ِإنأما والنمو ممكنة، بقدرة وجبت ِإنأما ال أج ٍة أو بقدر
كالزكاة. ميسرة،

يوِمه قوِت على زاد ما يملك أمْن على الفطرة والشافعي: تجب مالك وقال
ْفِسه أن ّدوا الصلة عليه لقوله وعياله، ِل أأ ًا والسلم: « ًا أأو قمٍح، من صاع أع ِمْن أصا
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أر أكر كبير، أأو صغير اثنين، كل عن ـ حّماد شك ـ ُب أر ُأنأثى، أأو أذ أي مملوٍك، أأو ُح ِن أغ
أأّما أأو ٍر.  ُكم فقي ّي ِن ّلُه، فيزكيه أغ أأّما ال ُكم و ّد أفِقيُر أيُر ّلُه أف أر عليه ال أكث

ِطي». ِمّما أ ْع ُي
أأحمد. رواه

أف قلنا: وقد ّع ّنعمان ُض ِوم لم أصّح ولو راشد، بن بال أقا مع الصحة، في رويناه ما ُي
ًة ينضبط ل ما أأّن أتِملة الروايات من كثر فيها ليس المذكور التقسيم على المش

ًة، روايًة تلك فكانأت الفقير، ْقبُل، فل شاذ ِلفٌة وهي سإيما ل ُت أخا ألن للقياِس، ُم

ٌء عليه يجب أمْن ُذه، له يجوز ل شي أة ولحديث: «ل أأْخ أق أد ّ أص ِر أعْن ِإل ْه أنى».  أظ ِغ

أأي ِه)ِ  ِب ّنصاب بهذا (و أتْحُرُم ال أأي ( ُذها الصدقُة)ِ  أتِجُب أأخ ُلضحيُة (و أقُة ا أف أنأ أو
أأي ِريِب)ِ  أق ِه)ِ متعلق بوجوده الوجوب يتعلق ال ْفِس أن ِل ألول، بـ: يجب ( تجب أأي ا

ُة ْفِسه ألجل الُحّر على الفطر ًا أنأ ّي ِن ِه أغ ِل ْف ِطأ ألن (و ًا)ِ  ألصل أفِقير الوجوب في ا
ْأسإه ُنأه وهو ر ًا أيُمو ْونأ ً أم ِلي كامل أي من معناه في كان ما فكذلك تامة، ولية عليه و
ِه الفقراء الصغار أأولده ِدِم أخا ًا)ِ احترز (و ْلك ِدمه عن به ِم ٍة أخا أر أجا ِإ أدام. أأو ب ِإْخ
ّبر (ولو ْو ُمد ألّن ُأّم أأ ٍد)ِ  أل أؤن الولية أو ِإنأما والسإتيلد، بالتدبير ينعدمان ل والُم و
أباعان ل ِإنأهما حيث من المالية بهما تختل أأو ُي ًا)ِ. ( ِفر أكا

أأحمد: ل والشافعّي مالك وقال الصحيحين في لما الكافر، العبد ألجل فطرة و
أأّن ابن عن نأافع، عن مالك، طأريق من وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عمر: 

أض أر ْطر زكاة أف ِف ًا الناس على رمضان من ال ْو تمر، من صاع ًا أأ ٍر، من صاع شعي
أر كّل على ٍد، أأو ُح ْب ٍر أع أك أثى أأو أذ ْنأ المسلمين. من ُأ

ِلمام»: وقد في الشيخ قلنا: قال صلى أأعني: قوله اللفظة هذه اشتهرت «ا
ٍد غيُر رواه وقد مالك، رواية المسلمين» من «ِمن وسإلم عليه الله عن واح

بن الله وعبيد سإعد، بن منهم: الليُث المسلمين»، «من فيه يقولوا فلم أنأافٍع،
أأيوب مسلم»، «صحيح في وحديثهما عمر، ِتيانأي و في وحديثه الّسْخ

ّلهم «الصحيحين»، ُه ُك ْو أو فيه: من يقولوا فلم عمر ابن عن نأافع، عن أر
ّفرده على ومشى المسلمين، ِإنأه بصحيح، ليس ولكنه جماعٌة، بها ت تابعه قد ف

يزيد.  بن ويونأس عثمان، بن والضحاك نأافع، بن منهم: عمر الثقات من سإبعة

عمر ابن عن نأافع، أأبيه عن «صحيحه» عنه، في البخاري رواه عمر فحديث
أة وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: «فرض ْطر زكا ِف ًا ال أأو أتْمر، ِمن أصاع

ًا ٍر، ِمن صاع ُلنأثى، والذكر والحر، العبد على شعي من والكبير والصغير وا
أأمر المسلمين، ّدى أأْن بها و الصلة». قبل ُتؤ

الله رسإوُل قال: فرض عمر ابن عن نأافع، عن مسلم رواه الضحاك وحديث
أة وسإلم عليه الله صلى ِر زكا ْط ِف أن من ال ْفٍس كل على رمضا المسلمين: من أنأ

أر ٍد، أأو ُح ٍة، أأو رجٍل عب أأ ٍر امر ًا كبير، أأو صغي ٍر، ِمْن صاع ًا أأو أتْم ٍر. ِمن أصاع شعي
أأن في الطحاوي رواه يونأس وحديث ِه» عنه:  ِل ِك ًا «ُمْش عبد قال: قال أأخبر نأافع

أة الناس على وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عمر: فرض بن الله ْطر زكا ِف ال
أن من ًا رمضا ًا أأو أتْمر، من صاع ٍر من صاع ٍر ُكّل على شعي أك ْو أذ أثى، أأ ْنأ أر ُأ ٍد أأو ُح ْب أع
المسلمين. ِمن
أوى ما ِإطألق ولنا ُقطنّي أر أر ّدا بن الله عبد بن قاسإم حديث من البيهقّي ُثم ال
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أرة ابن عامر أرا ِه، ُز ِد أن أس أر عمر ابن عن نأافع، عن ِب أم أأ الله صلى الله رسإوُل قال: 
ِة وسإلم عليه ْطر بصدق ِف ِر عن ال ِر، الصغي تمونأون. ِمّمْن والعبد، والحّر والكبي
ِنّي: رفعه قال أط ُق ّدار موقوٌف. أأنأه والصواب بالقوي، ليس وهو القاسإم. هذا، ال

ًا وروى ّده، عن أأبيه، عن موسإى، بن علي حديث من أأيض أأّن عن أج أل آبائه:  رسإو
أر وسإلم عليه الله صلى الله أم بنحوه.  أأ

علّي عن أأبيه، عن محمد، بن جعفر عن ِإسإماعيل، بن حاتم عن البيهقي وروى
أرض أف ًا بنحوه، وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال:  ٍر، ِمن وزاد: صاع أأو شعي

ًا ًا أأو أتْمر، من أصاع ِنّي أأخرجه ما ِإنأسان. وصريح كل عن زبيٍب من أصاع ْط ُق أر ّدا ال
أعّمي، زيد عن الطويل، أسإلّم «سُإننه» عن في أة، عن ال ِرم ْك عباس ابن عن ِع

ّدوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال أأ أة « ْطر صدق ِف ٍر كل عن ال صغي
ٍر، ٍر وكبي أك أثى، أأو أذ ْنأ أي ُأ أر نأصرانأي، أأو يهود أف مملوٍك، أأو ُح أر، ِمن صاٍع ِنأْص أأو ُب

ًا ٍر ِمْن صاع ُثم أأو أتْم ٍر».  ِعي ِنده قال: لم أش متروك. وهو الطويل، أسإلّم غير ُيْس

ِرُج عباس ابن «مصنفه» عن في الرزاق عبد أأخرجه وما ُيْخ الفطر زكاة قال: 
ِإْن له مملوٍك كل عن ًا كان و ًا. وما أأو يهودي في الطحاوي رواه نأصرانأي

ِكِل» عن أعة، ابن عن المبارك، ابن «الُمْش ِهي عن جعفر، بن الله عبيد عن أل
ألعرج، ِرُج قال: كان هريرة أأبي عن ا أة الرجُل ُيْخ ْطر زكا ِف ِإنأساٍن كّل عن ال

ُله: ِمن ُعو ٍر أي ٍر، صغي أر وكبي ٍد، أأو ُح ًا، كان ولو عب ْيِن نأصرانأي ّد ًا أأو أقْمٍح، ِمن ُم صاع
ُد ِمْن ٍر. والتقيي ِرف لما عندنأا، المطلق يعارض ل المسلمين»، بقوله: «ِمن أتْم ُع
ألسإباب، في المقيد على المطلق أحْمِل عدم ِمن أم ل ألنأه ا أزاُح فيمكن فيها أت

ًا، والمقيد المطلق من كل فيكون بهما، العمل أدا ِإذا ما بخلف سإبب أر ٍم في أو ْك ُح
ٍد. واح

ِه)ِ لقصور (ل ِت أج ْو أز ُؤنأة، الوقاية ِل أم الزوجية، حقوق غير في عليها يلي ل ألنأه وال
ألن كالمداواة، الرواتب غير في يمونأها ول ِلخراج عليها و أها عبيدها، عن ا ْفُس أنأ و

أمْن منهم، ِإليها أأقرب ِه أعْن عليه وجب و أأوجبها غيره على أيِجُب ل غير عنه. و
ْلِك ِملٌك عليها وله يمونأها ألنأه والشافعّي، مالك ِده، ُأّم على المولى كِم أل ولهذا أو

ّدى لو ِر عنها أأ ِنأها، بغي ْذ جاز.  ِإ

أحّقه، احتباسإها مقابلة في بل الملك، باعتبار ليس عليه النفقة قلنا: وجوب ِب
أك أأّن على ْل أي بملٍك ليس النكاح ِم ّي هو بل حقيق أشْرعية ضرور بخلف الطلق، ِل

ُؤنأة الولية لجتماع الولد ُأم أم ْفع وجواز الكمال، على وال ّد أأمرها بغير عنها ال

ّلم ولئن نأمنع، أأْن يوسإف: فلنا أأبي عن روايٌة ِإنأما سُإ أزى ف ًا عنها أأْج اسإتحسانأ
ْذن لثبوت ِل ًة، ا ّنأه والقياس عاد كالزكاة. يجوز ل أأ

ِه ِد أل أو أو ِإْن ( ِر)ِ و ِبي أك أأوجبها لنأعدام نأفقته، لزمه ال ألنأه والشافعّي مالك الولية. و

ِه ِل ْف ِطأ ِنّي)ِ لعدم يمونأه. (و أغ أؤن ال أبل الُم أأي ِمْن ( ِه)ِ  ِل ألنأها الطفِل، ماِل من أما

ُؤنأة مجرى ُأجريت أم أأشبه ال أأبي حنيفة، أأبي عند وهذا النفقة، ف ُيوسإف. وقال و
أفر: تجب محمد ْطر صدقة وُز ٌة ألنأها أأبيه، على الغني طأفل ِف ِمن ليس وهو عباد

ْهل ٍذ وجوبها، أأ ّدى لو أفحينئ أن ماله ِمن أأ كالزكاة. أضِم
ِه)ِ لعدم ِب أت أكا أتب على يجب ول الكاملة، الولية (وُم أكا ًا الُم ِه أأيض ْفِس أن أفِقيٌر، ألنأه ِل
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ِه ِد ْب أع ألنأه (و ِة)ِ  أر أجا ّت ْطرة وجبت فلو بسببه، الزكاة عليه يجب لل ِف ّدى فيه ال ِإلى أل
أنى ّث أأي في ال أنى «ل وسإلم عليه الله صلى وقال التكرار، الزكاة:  في ِث

الصدقة».

ٍد ْب أع أق)ِ ـ ألُه (و أب ْو ُأسِإر، ِإذا وكذا الولية، لعدم ـ الفاعل أأو الماضي بصيغة أأ أأ

ْو ُغِصب، ّ ُجِحد أأ ِإل أد ( ْع ِه)ِ لوجود أب ِد ْو أؤن.  الولية أع والُم

ٍد ْب أع أرٍك)ِ بين (و أت ْؤنأة الولية لقصور اثنين ُمْش ّق في والُم ٍد ُكّل أح منهما. واح
أأوجبها ّلها الثلثة العبيد في والشافعّي مالك و ألن المتقدمة، النصوص ِلطألق ُك و
أ كالنفقة، بالمالية لها تعلق ل الرأس مؤنأة الفطر صدقة عن تجب أأنأها ترى أأل
ُة فيه، مالية ول الحر الولد ْيِن فكانأا النامي، المال بسبب تجب المال وزكا أحّق

أباِن مختلفين أأحدهما بسببيِن أيِج ل حتى الفطرة، الذمة: وهي في مختلفين: 
أخر الوجوب، بعد الفقر بعروض تسقط ّنصاب بعُض المال: وهو في وال حتى ال
ُلْجرة تدافع بينهما يكن فلم المال، بهلك تسقط ما والنفقة. ولنا والزكاة كا

ألن قدمناه، أنى الشرع و ّدوا المؤنأة على الصدقة هذه أب أأ ُنأون»، أعّمْن فقال: « أتُمو
ّد العبد وهذا أع ِة ُم والنفقة. للمؤنأة ل للتجار

ِد)ِ حال (وكذا ِبي أع أكًة)ِ عند كونأها ال أر أت ًا حنيفة أأبي (ُمْش أف أما)ِ في (ِخل ُه المشهور أل
ِإنأهما عنهما، ٍد ُكّل على قال: يجب ف من أيُخّصُه ما فطرة الشريكين من واح

ألشقاص، دون الرؤوس ٍد ثلثة رجلين بين كان لو حتى ا ُب ْع ْو أأ أسٌة، أأ يجب أخْم
ٍد كل على ٍد صدقُة منهما واح ْيِن، أأو عب أد ْب ًء وهذا أع ِة على بنا الرقيق قسمة ِصّح
ًا ٍد كل يملك فلم عنده، قسمتها صحة وعدم عندهما جبر أسّمى ما منهما واح ُي

ًا. وقيل: ل ِة العبيد في الِفطرة تجب عبد أك أر أت يجتمع ل النصيب ألّن باتفاق، الُمْش
ٍد. رقبة يتم فلم القسمة، قبل لواح

أتِجُب)ِ الفطرة ُلوِع (و ُط ِب ِر)ِ يوم ( أمْن أفْج أف ِر)ِ  ْط ِف أت (ال أله، ما ْب أم أأو أق أل أأو بعده، أأسْإ

ِلد، أمْن ألجله، يجب ل ُو أد أأو اسإتغنى، أأو أأسإلم، و ِل ًا ملك أأو له، ُو فعليه قبله عبد
الصدقة. 

أتِجُب وقال ألخير اليوم من الشمس بغروِب الشافعّي:  ّنأها وعنه رمضان، ِمن ا أأ

أأحمد مالك الفجر. وعن بطلوِع أتجب ًا و أنى أأيض ْب أم أأّن على الِخلف روايتان. و

وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل السابق: «فرض الحديث في عمر ابن قول
أة ْطر صدق ِف أن». المراد من ال ْطُر به رمضا ِف فيكون الشهر، سإائر في المعتاد ال

ٍد ليس الذي الفطر أأو بالغروب، الوجوب بطلوع الوجوُب فيكون فيه، بمعتا
ْطر المراد كان لو أأنأه الفجر. لنا ِف أن لوجب الشهر سإائر في المعتاد ال ثلثو

ًة. أر ْط ِف

أفْجر طألوع بعد ِإخراجها ُيستحب ُثم أوى لما العيد، صلة قبل ال في الحاكم أر
ْأُمُرنأا قال: «كان عمر ابن حديث الحديث» من «علوم الله صلى الله رسإوُل أي

أج أأْن وسإلم عليه ِر أة ُنأْخ ِر صدق ْط ِف الله صلى الله رسإوُل وكان الصلة، قبل ال
ْقِسُمها وسإلم عليه ِرف أأْن قبل أي ْنص ّلى ِإلى أي أص ُهم الُم ُنو السؤاِل عِن ويقول: «أغ
أرنأا عمر، ابن عن داود أأبو اليوم». ورواه هذا في أم أأ الصلة عليه ولفظه: «
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ِة والسلم ِر بزكا ْط ِف ّدى أأن ال أؤ أل ُت ْب ّناِس خروِج أق الصلة». ِإلى ال
أز أجا أها)ِ على (و ِديُم ْق ًا، الفطر يوم أت «الهداية». وقال صاحب اختيار وهو ُمطلق
ألف ِلمام اختيار وهو قبله، يجوز ول رمضان في أأيوب: يجوز بن أخ بكر أأبي ا
«الظهيرية». وقيل: في كذا الفتوى، وعليه الصحيح وهو الفضل، ابن محمد
ِر في يجوز أعْش ألواخر ال ُلها يجوُز ل زياد بن الحسن وعند قبله، ل ا ْعِجي كذا أأصلً، أت
«الكافي».  في

ُقط (ول أر)ِ عن ِإْن أتْس ألصح في الفطر يوم أأّخ ِإِن ا أبٌة ألنأها افتقر، و فل مالية، ُقْر
ّ الوجوب بعد تسقط ألداء، ِإل يوم ِبُمِضّي تسقُط أأنأها الحسن كالزكاة. وعن با
ُقط العيد بيوم اختصت ُقْربٌة ألنأها الفطر، أتْس ّيه، أف ألضحية. قلنا: ل ِبُمِض كا
ُقْربة ألن وهذا بالقيمة، التصدق ِإلى الوجوُب ينتقل بل تسقط ِإراقة ال ْيُر الدم ب أغ
ِة ّنأما المعنى، معقول ِإ ِرفت و ًا ُع ٍم في أشْرع ٍة، أأيا أوْجُه مخصوص ِة أو أب ُقْر في ال
ُقوٌل: وهو التصدق ْع ّد أم ِة أسإ ّل ألداء وقُت يتقدر فل المحتاج، أخ دون بوقت فيه ا

كالزكاة. وقت،
أق ولو أة شخٌص أفّر ِه صدق ِر ْط ًا يجزئه لم مسكينين على ِف لظاهر: نأظر

ُيجزئه، «أغنوهم». وقال أكْرخي:  ِرف. ِإلى الدفع لوجود الصحيح وهو ال أمْص ال
ٍد ِمسكيٍن ِإلى جماعٌة دفع ولو ْعٍط ُكّل ِإلى بالنسبة ألنأه الصحيح، على جاز واح ُم

ِرٌف. والله أأعلم. وتعالى سإبحانأه أمْص

ِم كتاب ْو الّص
ِرفت بعدما فرضيته كانأت ٍر، الكعبة ِإلى القبلة ُص ْأس على شعبان، في بشه ر
ًا عشر ثمانأية ِه، ويتكرر ِإليه يضاف ألنأه الشهر، الهجرة. وسإببه من شهر أكّرر أت ِب
ما يلزمه الشهر أأثناء في الصبي بلغ ِإذا حتى صومه، لوجوب سإبب يوم وكل
أليام في يتفرق الصيام ألن مضى، ما ل بقي والليلة. اليوم في الصلوات تفّرق ا
ِلمساك وهو ًا.  لغًة: ا مطلق

ِإمساك ًا:  ألكٍل أتْرك (هو خاّص وشرع ِء والّشْرب ا ْبِح من والوطأى اإلى الّص
أأي ِرب)ِ  ْغ أم ُثّم لقوله الغروب ِإلى ال أم ِأتّموا تعالى: { أع ِإلى الصيا أم الليل} (
أز ّي ّية)ِ لتتم ْيد ِمْن بد ول العادة، عن العبادة الن ِليخرج «من أق الحائض أأهله» 

أبُر أت ْع وقيل: اسإتنارته، العلماء، جمهور عند الصبح عند طألوع أأول والنفساء. والُم
ّي وهو ِو ْلق عباس، وابن وحذيفة، عثمان، عن أمْر أطأ أطاء علي، بن و أع أأبي بن و

أمشْ. قال رباح، ْع أل أن يكونأوا أمْسُروق: لم وا ّدو أر أيع ّنأما فجركم، الفج كانأوا ِإ
ّدون ُل الذي الفجر أيع ألئمة شمس البيوت. قال يم ألول ا أوانأي»: ا ْل أح أأحوط، «ال

أفق والثانأي ْوسإع أأي ـ أأْر أأوفق. وللضعفاء ـ أ

أيِصّح ُء (و أن)ِ ـ أأدا لقوله أأداؤه، بالغ عاقل مسلم كل على عين فرض وهو رمضا
أمْن أف أد تعالى: { ِه أر منكم أش ْه أيُصْمه}، الّش ْل ُؤه)ِ لقوله أف أضا أق أو تعالى: {فمن (

ْنكم كان ًا} الية، ِم ِريض أفُر ولهذا الجماع، انأعقد فرضيته وعلى أم ْك ُده. قال ُي أجاِح
ّيها تعالى: {يا ِتب آمنوا الذين أأ ِتب كما الّصياُم عليكُم ُك ُكم ِمْن الذين على ُك ِل ْب أق

ُقون لعلكم ّت ًا أت ّيام أأ أنها ُثّم معدودات}، *  ّي ْهُر أب أش أن بقوله: { أضا أم أل الذي أر ِز ْنأ فيه ُأ
أتادة عن الطبرانأي القرآُن} الية. روى أفل)ِ بن أق ْغ أد أظلة، (و ْن صلى النبّي عن أح
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أن، صوُم النصارى على قال: «كان وسإلم عليه الله ِلٌك عليهم وكان رمضا أم
أض، ِر أم ّلُه شفاه فقالوا: لئن أف أدّن ال ِزي أن ًا، أل ِلٌك عليهم كان ثم أعْشر فتوجع، بعده أم

ّلُه شفاه فقالوا: لئن أدّن ال ِتّم ملك ذلك بعد كان ثم أأيام، ثمانأية لنزي ُنأ هذه فقالوا: 
أليام، أعُل ا أنأْج ًا».  خمسين فصار الربيع، في صومنا و يوم

أتْي في تعالى لقوله أفْرٌض الكفارات صوم وكذا أر ّفا أمْن القتل أك أف ّظهار: { لم وال
أياُم أيِجد ْيِن أفِص أر ْه ْيِن}، أش أع ِب أتا أت أمْن كفارة وفي ُم أف أياُم أيِجد ألْم اليمين: { ِة أفِص ثلث

ٍم، ّيا ُة ذلك أأ أر ّفا ُكْم}، أك ِنأ أما ْي أقع للذي والسلم الصلة عليه ولقوله أأ في امرأته أوا
ْيِن رمضان: «ُصم أر ْه ْيِن». وكذا أش أع ِب أتا أت ِر أفْرُض ُم ُذو ْن أم ألظهر في ال لقوله ا

ُفوا ُيو ُهم}، تعالى: {ول أر ُذو ْوِف وسإلم عليه الله صلى النبّي وقول ُنأ أأ أر: « أم ُع ِل
ّنأه ِإ أك». وقيل:  ِر ْذ أن واجب. ِب

أط ِر أن: الصحُة أأداء لوجوِب وُش ِلقامُة رمضا أشْرُط لما وا ِصّحته: تلونأا. و
ُة ُة ل ـ بابه في تقدم لما ـ والنفاس الحيض من الطهار الجنابة، من الطهار

أن لقوله ُهّن} الية. تعالى: {فال أباِشُرو
ٍة)ِ متجددة ّي ِن ِب أدة. وقال على عبادة ألنأه يوم، لكل ( عنه، المشهور في مالك ِح

صوم ألن منه، ليلة أأول في الشهر لجميع واحدة نأيٌة أأحمد: يكفي عن رواية وهو
ٌة الشهر ٍر اعتكاف كصحة واحدة، بنية فتصح واحدة، عباد واحدة. قلنا: بنية شه

أدة، على عبادة يوم كل صوم ِإّن ّلِل ِح أخ أت ٍة ِل ِر ليل ْي يومين كل بين للصوم أصالحة أغ
ِإّن شهر، اعتكاف بخلف ل الغروب عند نأوى لو ثم له، صالحة أأوقاته جميع ف
ٍة.  في تقع أأْن بد فل أيِصّح، ليل

ُعها وجاز أل ُوقو ْب أق ِر ِنأْصِف ( أد ِإلى الفجر من وهو الّشْرِعي)ِ، النها ّي أق أو الغروب. 
ْفِع «النهار» بالشرعي أد ّهم ِل أو ّلغوي، النهار المراد أأّن أت طألوع من وهو ال

ألداء وقت أأكثر في النية وجود من بد ل ألنأه غروبها. وذلك ِإلى الشمس لقيامه ا
أرُط الكبرى، الضحوة وقت ِإلى الفجر طألوع من ونأصفه الكمال، مقام أت ُتْش ف
أق قبلها النية ّق أح أت أت ألكثر، في ِل ألصح. وقيل: قيام على وهذا ا الزوال. وقال ا

أأحمد: يجب والشافعي مالك، ّ الليل، من الحاضر صوم تعيين و ًا أأّن ِإل مالك
ّية تبييت يشترط ًا كل في الليل من الن ونأفلً. صوم: فرض

أأحمد: في الشافعي، وقال ْفل، غير و ّن ألربعة السنن في لما ال ابن حديث من ا
أي حفصة ُأخته عن عمر، عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: قال عنها الله أرِض
أمْن وسإلم له». صيام فل الفجر، قبل الصيام يجمع لم «
أمْن صيام ماجه: «ل ابن ولفظ والترمذي، داود أأبي لفظ هكذا ِرض لم ِل ْف أي

أع الليل»، من الصيام أم أج ِإسإحاق الليث، داود: ورواه أأبو قال بينهما، النسائي و و
ّي عن حزم، بن عمرو بن بكر أأبي بن الله عبد عن حازم بن ِر ْه أفُه مثله الّز أق أو أو  .

أة على أص ْف أمٌر، أح ْع ْير، أم أب أيينة، وابن والّز أليلي، ويونأس ُع ْهري. ورواه عن ا الّز
أأبي بن الله عبد عن أأيوب، بن يحيى عن الترمذي ل حديث بكر)ِ وقال: هذا (

ًا نأعرفه ّ مرفوع أأصح. وهو قوله، عمر ابن عن نأافع روى الوجه. وقد هذا من ِإل

ّنسائي: الصواب وقال ِو ولم موقوف، أأنأه عندنأا ال ّ في مالك أيْر ِإل من «الموطأأ» 
ْفي على أمْحُموٌل ثبوته تقدير وعلى وحفصة، وعائشة، عمر، ابن كلم الكمال، أنأ
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ألن ِإذا كسائره، ُقْربٌة ألنأه النية، ِإلى مفتقر أأجزائه أأول و أل عنها خل ف أط ذلك أب
ًة، الباقي فبطل الجزء، أر ُأ. ل ألنأه أضُرو يتجّز

ألربعة السنن في ما ولنا الله صلى النبّي ِإلى أأعرابي قال: جاء عباس ابن عن ا
ّنأي وسإلم عليه ِإ أأيُت فقال:  أل ر ِهل أن حديثه: يعني في الحسن قال ـ ال ـ رمضا

ُد أأتشه ّلُه؟ ِإله ل أأْن فقال:  ُد قال: نأعم، إلال أأتشه ًا أأّن قال:  الله؟ رسإوُل محمد
ّذن بلُل قال: يا قال: نأعم، أأما الناس، في أأ صاحب قول فليصوموا». و

أد بعدما والسلم الصلة عليه «الهداية»: لقوله ِه ألعرابي أش ّ برؤية ا ِإل الهلل: «
أل أمْن أك ْأكل فل أأ أة ي ّي ِق أمْن يومه، أب ْأكل لم و ْيُر ي أغ أف أيُصم».  ْل ْعروف. نأعم، أف ورد أم
أة عن الصحيحين في أم أل أأنأه بِن أسإ ْكوِع:  أل ً أأمر وسإلم عليه الله صلى ا من رجل

ّذْن أأ ألم: « أيُصم أأكل أمْن أأّن الناس في أأسْإ ْل أة أف ّي ِق ِه». ـ أب ْوِم ُيْمِسك، أأي أي ْل في كما أف
أمْن رواية أل يكن لم ـ: و أك أيُصم، أأ ْل ِإّن أف أم ف أء». يوُم اليو عاشورا
أن، أنأْسِخه قبل ِإيجاب أأْمُر كان أأنأه على دليل وفيه أضا أم أر ْذ ِب أمُر ل ِإ ْؤ أل أمْن ُي أك أأ

ِإمساك ّ اليوم بقية ب أأفطر ِإذا رمضان قضاء بخلف الصوم، مفروض يوم في ِإل

أن أمْن أأّن فعلم فيه، ّي أع ً ينوه ولم يوم صوُم عليه أت ّنأه ليل ًا. وهذا يجزئه أأ ًء نأهار بنا
ًا، كان أأنأه على أء يوُم قالت: «كان عائشة عن الصحيحين في لما واجب عاشورا
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل وكان الجاهلية، في ُقريشٌْ تصوُمُه يوم

أم فلما يصوُمه، ِد أة أق أمُه المدين أأمر صا ألّما بصيامه، و أض أف ِر أمْن رمضاُن ُف قال: «
أمْن صامه، شاء أكُه». قال شاء و أر أن أمْن أأّن على دليل الطحاوي: فيه أت ّي أع عليه أت

ٍم صوُم ْذر رمضان، كصوم يعني ـ يو ّن ّين وال أع ِه ولم ـ الُم ِو ْن النية تجزئه ليلً، أي
ًا.  نأهار

ألن ألصل و ّنأما للداء، مقارنأتها النية في ا ِإ ِة، التقدم جاز و والضرورة للضرور
ّق في موجودة ّق وفي الشك، يوم أح أمى المجنون، أح ْغ ًا، أأفاق ِإذا عليه والُم نأهار

ّق وفي أم ِإذا المسافر أح ِد ًا، أق ُع ول نأهار ّ الضرورة هذه تندف ِة بجواز ِإل الني
أت المتأّخرة، أب أث ُع ل الفتراض أأّن أف ًة النية اعتبار يمن أأ أجّز ًا، النهار من ُم شرع

أرن لم الذي الجزء بفساد الحكم عدم ويلزمه ْق الشارع، عن النهار أأول في بها ُي
ًا اعتباره بل أر أأْن ِإلى موقوف أه ْظ ِإذا ل، أأم بعده وجودها من الحاُل أي أدْت ف ُوِج

أر أه ّنأه ل عبادة اعتباُره أظ ًا انأقلب أأ أد صحيح ْع ْكم أب المعنى ذلك بالفساد. فبطل الُح
ّيناه الذي ً رويناه ما لقيام ع ًا، اعتباره على دليل أل شرع نأفي على مرويهما وُحِم

أسّم لم لمن وضوء نأحو: «ل من أأمثاله في كما الكمال أه»، ُي ّل لجار صلة «ول ال
ّ المسجد ْو المسجد»، في ِإل ّية تقديم على أأ ِإنأه الليل، على الن قبل نأوى لو ف

ًا يصوم أأن الشمس غروب ّنأما يصح، ل غد ِإ ْو بعد نأوى ِإذا يصح و أأ معناه الغروب. 
ِو لم ّنأه ين ّنأه على النية وقت من الصوم نأوى ثم الليل، من صوٌم أأ منه ُخّص عام أأ

ُله بالقياس، أتْخِصيُصُه أصّح شيء، منه ُخّص متى والعام النفل، أتْحِم صوم على أف
والكفارات. المطلق، والنذر القضاء،

والمقيم، المسافر بين النهار، نأصف قبل النية جواز من ذكرنأا فيما فرق ل ثم
يجوز زفر: ل (الدليل)ِ. وقال من ذلك في تفصيل ل ألنأه والسقيم، والصحيح
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ّ والمريض للمسافر الصوم ألداء ألن الليل، من بنية ِإل أق غير ا أح أت عليهما ُمْس
كالقضاء.  فصار والمرض، السفر وقت

أيِصّح ُء (و أن أأدا ِة رمضا ّي ِن ْفٍل ِب أأو أنأ ِلضافة ( ألٍق)ِ با ْط ّية)ِ ُم ِن وفي الصوم، مطلق أأي ِب
ٍة النسخ بعض ٍة بني عن روايٌة وهو للصوم، تقييدها من بد فل ـ بالوصف ـ مطلق

ّ رمضان أأداء يصح والشافعي: ل مالك، أأحمد.وقال في كما التعيين على بنية ِإل
ّيٌن رمضان شهر أأّن المطلقة النية جواز في ولنا الصلة، أع أت يسع ول للفرض، ُم

ِلطألق غيره، ّيِن في وا أع أت ِييٌن، الُم ْع أمْن أت ًا، نأادى أك أد زيد بـ: يا الدار في المنفر
ِإّن ِإنأسان، ًا فيه ف أأّما له، تعين ّية في و ْفل نأ ّن ألن ال فيبطل، خطأ بالنفل وصفه ف
ُق، ويبقى ِلطأل تعيين. وهو ا
ِنية ِب ّ آخر، واجٍب (و ٍر في ِإل أف ِإن أأو أسإ أرٍض)ِ ف في نأويا ِإذا والمريض المسافر أم

ًا رمضان يوسإف أأبو حنيفة. وقال أأبي عند وهذا الواجب، ذلك عن يقع آخر واجب
أة ألن رمضان، عن ومحمد: يقع أص ِإذا المشقة، ألجل الّرْخ المعذور تحمل ف

أق أح أت ِه، ال ِر أغي ألبي ِب أأنأهما و أغل حنيفة:  أت أش ْق أو أهّم، ال أل الواجب بذلك لمؤاخذتهما با
أأثم، فيها مات لو حتى الحال، في أأخر ي ٍة ِإدراك ِإلى برمضان مؤاخذتهما وت عد
أخر، أأيام من ّدة، ِإدراك قبل مات لو حتى ُأ ِع شيء. عليه ليس ال

أأي أذا)ِ  أك ْفل، تقدم فيما رمضان مثل (و ّن ْذُر (ال ّن ّيُن وال أع ّ الُم ألخير)ِ وهو في ِإل ا
ُق الخر، الواجب أفْر أن وال أن بي ِر أرمضا ْذ ّن أأّن وال ّيِن:  أع ّيٌن رمضان الُم أع أت ْعييِن ُم أت ِب
ّتعيين نأواه ما صلحية ِإبطال وله الشارع، أأّما الصيام، من رمضان لغير (بال و

ّين النذر أع ْعيين)ِ الناذر، فمتعين الم ل النفل، وهو له لما صلحيته ِإبطال وله بت
الخر.  الواجب وهو عليه لما

ِء (وُشرط ّفارة للقضا أك ّنذر وال ألق وال ْط أت أأْن الُم ّي أب أة)ِ من ُي أن)ِ، الليل الني ّي أع ُي ألّن (و

ألشياء هذه ّين، وقت لها ليس ا أع عند النفل وكذا البتداء، من تعيينها فيجب ُم
أم والسلم: «ل الصلة عليه قوله من روينا ما ِلطألق مالك، أيا أمْن ِص ِرْضُه لم ل ْف أي

أي قالت عائشة عن مسلم، في ما الليل». ولنا من علّي عنها: دخل الله أرِض
فقلنا: ل، شيء؟ عندكم فقال: «هل يوم ذات وسإلم عليه الله صلى النبّي

ّنأي ِإ ًا فقال:  أأجاز صائم»، ِإذ أتُه قوٍل في الشافعي و ّي ًا، الزوال بعد ِنأ فيصيُر أأيض
ًا ْذ نأوى، حين من صائم ٌء هو ِإ أجّزى أت ًا لكونأه عنده ُم ولعله النشاط، على مبني
أأول من الصوم شروط حصول اشتراط الصحيح ولكن الّزوال، بعد ينشط

النهار.

ْفُل ّن أم (وال ْو أأْن وذا والجهل، العلم طأرُف فيه اسإتوى ما الّشّك)ِ: وهو أي أُل ُغّم ب ِهل
أن من أأنأه الثلثين اليوم في الّشّك فيقع والعشرين، التاسإع اليوم في رمضا
ْو شعبان ًا رمضان، أأ وهكذا، هكذا، «الشهر وسإلم عليه الله صلى قوله ِإلى نأظر

الثالثة. المرة في ِإبهامه وحبس وهكذا»،
أضُل وهكذا»، وهكذا وقوله: «هكذا ْف أأ أمْن ( أق ِل أف ًا وا ُه)ِ، صوم ُد أتا ْع أمْن كذا أي صام ِل

ْو أأيام ثلثة أأراد شعبان، آخر من أأكثر أأ أواّص)ِ كالقاضي، شعبان تكميل و أخ (ولل
العلماء. من والمفتي
ِطُر ْف ُي ْيُرهم (و أد أغ ْع ًا النهار)ِ الشرعّي ِنأْصِف أب ِة نأفي أم ْه ُت عنه. المنهّي ارتكاب ل
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ِإذا أأحمد، وقال ْيٌم بالسماء كان وجماعٌة:  بالمنهّي موصوف شك بيوم فليس أغ
ِإذا صومه ويجوز الشك، يوم مالك: هو رمضان. وقال عن صومه ويجب عنه،

ْقِصد لم ْو رمضان، اسإتقبال به أي أق أأ أف ًا أوا يصومه أأْن يجوز ول يصومه، كان صوم
ِإذا التطوع الشافعي: يكره الحتياط. وقال طأريق على رمضان من أأنأه على

ِإذا داود، أأبو روى لما شعبان، انأتصف تصوموا». فل شعبان انأتصف والنسائي: «
ّنأه قال لكن ِإ محفوظ.  غير أأحمد: 

ّنسائي داود أأبو روى ولما أأّن عن وال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول حذيفة: 
ّدُموا قال: «ل أق أروا حتى الشهر أت ِهلل، أت ْكِملوا أأو ال ّدة، ُت تروا حتى صوموا ُثّم الع

ُلوا أأو الهلل ْكِم ّدة». وما ُت ِع ًا: عباس ابن عن والترمذي داود أأبي في ال مرفوع
أن، قبل تصوموا «ل أأفطروا لرؤيته صوموا رمضا ِإْن لرؤيته، و وبينه بينكم حال ف

ّدة فكّملوا سإحاٌب ِع أر تستقبلوا ول ثلثين، ال ْه أبالً». وصححه الّش ْق ِت الترمذي. اسْإ
أروا حتى تصوموا البخاري: «ل في وما ِهلل، أت ِإْن تروه، حتى تفطروا ول ال ُغّم ف

أأفطروا لرؤيته، له: «صوموا رواية له». وفي فاقدروا عليكم في لرؤيته». وما و
ألربعة السنن ألة عن ا أفر بن ِص فيه، ُشّك الذي اليوم في عّمار عند قال: كنا ُز

أأتى ٍة ف ٍة بشا ّي ِل أنّحى أمْص أت أمْن فقال القوم، بعض أف فقد اليوم هذا صام عّمار: «
أصى القاسإم». أأبا أع

أمْن ابن قول بغداد» من «تاريخ في الخطيب رواه وما اليوم صام عباس: «
أصى فقد فيه، شك الذي أه أع ّل أله». وما ال أبّزاُر رواه ورسإو أأبي حديث من ال

أهى أنأ السنة: يوم من أأيام سإتة عن وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة: «
ألضحى، ْطر، ويوم ا ِف أأيام ال أأما من فيه يشك الذي واليوم التشريق، و رمضان. و

والسلم: الصلة عليه قوله وهو المرفوع، «الهداية»: للحديث صاحب قول
أمْن ُعُه القاسإم»، أأبا عصى فقد الشك يوم صام « ْف أر ّنأما معروف، غير أف ِإ هو و
أأعلم. سإبحانأه والله تقدم، كما عمار قول من

قال والسلم الصلة عليه أأنأه ياسإر، بن عمار حديث من الصحيحين في ما ولنا
ِر من صمت لرجل: «هل أر أبان؟» قال: ل، أسإ ْع ِإذا أش ًا فصم أأفطرت قال: «و يوم

أرر أسإ ْهر مكانأه». و لغة أأهل جمهور قال كذا ـ: آِخُره، وكسرها السين بفتح ـ الّش
ِذري. وربما ذكره واختفائه، فيه القمر لسإترار بذلك الحديث: وسُإّمي ْن كان الُم

ِلمام به اسإتدل وقد ليلتين، كان وربما ليلًة الشك. يوم صوم وجوب على أأحمد ا
أرض ألنأه وجوبه، ل اسإتحبابه يفيد هذا وعندنأا أعا ْو يوم بصيام التقدم بنهي ُم أأ

ًا رمضان بصوم التقدم كون على فيحمل يومين، ألدلة بين أجْمع ما واجب وهو ا
ألّن للسإتحباب، الّسرر حديث ويصير أأْمكن، أقل الذي المعنى و ْع أأْن هو فيه ُي

ألمر هذا أأّن بيان شهر. فهو كل في ذلك يستحب كما بالعبادة، شعبان يختم ـ ا
بسبب يتوهم قد كما شعبان، بشهر يختص ل الصوم بعبادة ـ الشهر صوم وهو

به. الواجب الصوم اتصال
ُتب وفي ُك وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال هريرة أأبي عن الستة ال
ّدُموا «ل أق ّ يومين أأو يوم بصوم رمضان أت ًا يُصوُم كان أرُجٌل ِإل ْوم أيُصوُمه». أص أف

ّ أأبي لفظ وفي ِإل ًا يكون أأْن داود: « أيُصْم أرُجٌل أيُصوُمه صوم ْل ». الصوم ذلك أف
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ْو بيوم رمضان قبل «المحيط»: الصوم وفي بثلثة يكره ول مكروه، يومين أأ
بالحال.  أأعلم تعالى والله السإتقبال، قصده يكن لم ِإذا يعني الحديث، لهذا

أأما ِرض فل فموقوف، عباس وابن عمار، حديث و أعا أرر، حديث ُي ألولى الّس وا
ّنأه رمضان، عن صومه ِإرادة على حمله أأ ِهم وك أنّحي من أف ّت أد ال فل ذلك، أقْص

أض أعاُر الشك، يوم في آخر واجب صوُم يكره ل التقدير هذا أأصلً. وعلى حينئذ أت
ألن مالك قال كما ْيُر رمضان. وهو صوم عنه المنهي والشافعي:  ٍد أغ ِعي من أب

ّدم التقدم من المراد أأّن ذكروا حيث «الهداية»، «الكافي» وشارحي كلم أق ّت ال
أره ل أأْن قالوا: ومقتضاه رمضان، بصوم ْك ِإنأما أأصلً، آخر واجٌب ُي ِره و ِة ُك لصور
ْهي ّن معناه يكون أأْن يصح وجه على الكلم هذا وحقيقة العصيان، حديث في ال

أرك أأُن ْت ْوُمه ُي ًا. هذا آخر واجب عن أص التحقيق أأهل بعض كلم ملخص توّرع
التوفيق. ولي والله
أأّما أصاُم والسلم: «ل الصلة عليه «الهداية»: لقوله صاحب قول و الذي اليوُم ُي

أشّك ّنأه فيه ُي ّ رمضان، من أأ ًا»، ِإل ّوع أط ْيُر أت أغ معروف. أف
أه)ِ الصوُم ِر ُك ًا (و ِإْن تنزيه ًا)ِ سإواء الشك نأوى)ِ يوم ( الواجب ذلك كان (واجب

ِإْن غيره، كراهة من أأشد رمضان كراهة لكّن غيره، أأو رمضان ذلك أأّن ظهر ف
ِإْن النية، أأصل لوجود صح رمضان ّنأه ظهر و ِإْن شعبان من أأ رمضان نأوى كان ف

ًا يكون ِإْن ، تطوع ِإْن ظاّن، ألنأه عليه، قضاء ل أأفطر و ًا نأوى كان و غير واجب
ُه رمضان، أر ْك ُي ًا قيل:  ّدى فل عنه منهّي ألنأه تطوع أأ ِزئه الواجب، به يت ُيْج وقيل: 

ألصح. وهو نأواه الذي عن ا

أم (ول ْو أد أص ّد أر أأْن الصوم أأصل في ِإْن)ِ  ِإْن ب أوى:  أنأ ُد كان ( أغ أن ِمن ال أضا أم أأنأا أر أف
ِئٌم، أأي أصا ِإل)ِّ  ِإْن و أأي رمضان من الغد يكن لم و ِإنأما بصائم، فلست (فل،)ِ  ل و
ًا النية بهذه يكون فيها.  الجزم لعدم صائم

ِره ُك أد)ِ في ِإْن (و ّد أأْن الصوم وصف أر أد ب ّد أن أر ْي أب ِم ( أن صو ِره)ِ سإواء رمضا ْي أغ و
ًا الغيُر ذلك كان ْو واجب ً أأ ْفل ِإْن أأْن مثل أنأ أل:  ُد كان يقو أغ أأنأا رمضان من ال صائٌم ف
ِإْن عنه، أأنأا شعبان من كان و ّنأما أصائم أأنأا أأو قضاء، عن صائم ف ِإ ًا. و ّوع أه تط ِر ُك
أألة في مكروهين بين للترديد ذلك ُلولى، المس في مكروه وغير مكروه وبين ا

الثانأية.
ِإْن ُد كان (ف أغ أن ِمْن ال أقع رمضا ِإْن النية، أأْصل في الجزم عنه)ِ لوجود أي يوجد لم و
ِفها في أأي أوْص ِإل)ِّ  ِإْن (و أأي رمضان من الغد يكن لم و ْفٌل)ِ  أن أف أأّما فصومه ( أنأْفٌل. 
أد ِإذا ّد أواجٍب، رمضان بين أر ألّن أو أم أف أجْز رمضان غير واجب في أشْرٌط بالوْصِف ال

فوقع ـ، النفل في كاٍف وهو ـ موجود النية ومطلق عنه، يقع فلم يوجد، ولم
أأّما أد ِإذا عنه. و ّد أن بين أر ْفٍل، رمضا أنأ ألّن و أغا رمضان من يكن لم لما الغد أف ْكر أل ِذ

يلزمه ل النفل هذا أأفسد ولو النفل، في كاف وهو النية، مطلق وبقي رمضان
ًا، فيه أيْشرع لم ألنأه قضاؤه، ِزم أت ْل ّنأما ُم ِإ أع و أر أأما فيه أش ًا. و أل أمْن ُمْسِقط ِه كونأه أج
أن، ًا فنوى رمضا ّنأه غيره، صوم ِإ ًا، رمضان عن يقع ف وتعينه السبب لوجود اتفاق

له.
أمْن أأى (و أل أر ٍم هل ْو ْو أص ٍر أأ ْط أأي ِف أده)ِ  ًا أوْح أيُصوُم منفرد ِإْن ( ّد و أأي ُر ُله.)ِ  ْو لم أق
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أن ِهلل أأما شهادته، القاضي يقبل ألنأه رمضا أمْن وقال الشهر، شهد ف أف تعالى: {
أد ِه ُكم أش ْن أر ِم ْه أأّما الّش أيُصْمُه} و ْل أل أف ِر هل ْط ِف ألن فللحتياط، ال لم الناس و

أأّن أأبي عن والترمذي داود، أأبو روى وقد اليوم، هذا في يفطروا رسإوُل هريرة: 
أم قال: «الصوُم وسإلم عليه الله صلى الله ْطُر أتُصوُمون، يو ِف ِطُرون». يوم وال ْف ُت

ِإْن أمْن (و أر)ِ  أط ْف أأى أأ ْطر أأو الصوم هلل وحده ر ِف ًا ال ْقِضي)ِ اسإتدراك أي فاته لما (
أة (ول أر ّفا أأما وجدت، وقد بالشبهة تندرىء الكفارة ألن الصحيح، عليه)ِ في أك

ّق الصوم)ِ في هلل (في ّدْت أمْن أح ُته، ُر أد ألنأه شها ًا صار ف ّذب ًا، مك ّق وفي أشْرع ح
ّد لم أمْن أر أأْن ُت ُته: ب أد أأى شها أأْن أأو يشهد، ولم ر أطر ب ْف ّد أأْن قبل أأ أر خلف، وفيه ُي
أأما الناس، أيُصْمه لم اليوم هذا ألن ْطر هلِل في و ِف ألنأه ال ٍد يوُم ف ولو عنده، عي

ِطر ل يوما ثلثين أأكمل ْف ّ ُي ِلمام مع ِإل ّفارة ل أأفطر ولو للحتياط، ا عليه أك
ًا ِة اعتبار عنده. التي للحقيق

أل ِب ُق أبُر (و ْدٍل أخ ًا، ولو أع ّن ْو ِق أأة أأ ِم)ِ فقط امر أع للصو أم ٍم)ِ يمنع ( ْي ْو الرؤية، أغ أأ

ٍر أأو دخاٍن، أط ُغبا أر أش ْدلين، أأحد في والشافعّي مالك، كذلك. و أع ألنأه قوليه: 

أرط شهادة أت ُتشترط ديني خبر هذا أأن العدد. ولنا فيها ُيْش دون العدالة فيه أف
ألخبار، كرواية والذكورة، والحرية العدد الشهادة، لفظ فيه يشترط لم ولهذا ا

ّبه كما ّيد «خبر بقوله عليه نأ أق ألن عدل». و أبُل ل الفاسإق «بالعدل»  ْق ُه ُي أبُر في أخ
أبُل العدول، من تلقيها يمكن التي الديانأات ْق ُي ِلخبار يمكن، ل فيما و بنجاسإة كا

ً وقول وطأهارته، الماء ْو كان الطحاوي: عدل ْدل بغير أأراد غيره، أأ أع ُتور، ال أمْس ال
أرْف لم أمْن وهو ْع ٍة ُي أل أدا أع ِفْسٍق. ول ِب
أر أأْن «المحيط»: ينبغي وفي أفّس ِإِن الرؤية، جهة الرائي ُي ُتِمل ف ُه اح برؤية انأفراد
أبل ْق ّ ُت ِإل ّية»: تقبل فل. وفي و ِنأ أخا وشهادة الواحد، على الواحد شهادة «ال

ْذف في المحدود أألة هذه في التوبة. يعني بعد أق وعن الرواية، ظاهر على المس
أبل، ل حنيفة أأبي ْق أوْجه.  ِمن شهادة ألنأها ُت

أط ِر ٍم مع (وُش ْلِفطر غي أصاُب ِل أأتان رجل أأو رجلن، الشهادة،)ِ وهو ِنأ وامر
أها، ُظ ْف أل ّد وعدم والحرية والعدالة)ِ، (و أح ّنأها قذف في ال نأفع فيه بما شهادة أل

أأي (ل حقوقهم سإائر كشهادة فكانأت الفطر، وهو للعباد أوى)ِ  ْع ّد في يشترط ل ال
ّق ِمْن فيها لما (الشهادة)ِ الدعوى، هذه في تشترط ل كما تعالى، الله أح

ْتق الشهادة ِع أمة، ِب أل الحّرة. وطألق ا
أ ِبل ٍم)ِ ونأحوه (و ْي أط أغ ِر ٌع ُش أجْم ِظيٌم ( أأي أع انأفراد ألن والفطر، الصوم في ِفيهما)ِ 

ِهم، أظّن يوجُب بالرؤية القليل الجمع ِط أل ًا يكون حتى فيه التوقف فيوجب أغ جمع
ًا، ْيٌم، بالسماء كان ِإذا ما بخلف كثير ّنأه أغ ِإ ْنشق قد ف الناس لبعض فيتفق الغيم أي
ْهل الباقين. والجمع دون الهلل ِإلى النظر أأ ّلة، العظيم: قيل:  أح أأبي وعن أم

ً يوسإف: خمسون ِة، أرُجل أم أسا أق أأنأه وعن كال ْدر محمد:  ِلمام يحصل ما أق ْلُم ل ِع ال
أأْن بخبرهم، حنيفة. أأبي عن روايٌة باثنين والكتفاء جانأب، كل من الخبر يتواتر ب
ألصح ْأي ِإلى تفويضه وا ِلمام ر ًا. الناس لتفاوت ا ْدق ِص

أد ْع أب ِم (و ْو ْوِل ثلثين أص أق ْيِن)ِ متعلق ِب أل ْد أحّل بصوم أع أعاِمٌل ( ْطُر)ِ  ِف أد» في ال ْع أب »
أحّل أأي، ْطُر، عدلين بقول ثلثين صوم بعد و ِف ُبت ألنأه ال ْث ْوِل عدلين بشهادة أي أق ِب (و
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ْدٍل أأي أع ْطُر، أيِحّل ل ل)ِ  ِف ِة يثبت ل ألنأه ال ِطُرون فل الواحد، بشهاد ْف ًا. ُي احتياطأ
أأجاز ْطر للناس محمد و ِف ًا ثلثين بعد ال ْول يوم أق ٍد، عدٍل ِب ِته واح ُبو ُث بشهادة أك

عدلين.

أحى ألْض أأي (وا ِر)ِ  ْط ِف ْكُم كال ألضحى ِهلِل وُح ِر، هلل كحكم ا ْط ِف ما بمثل فيثبت ال
ّلق ألنأه به، يثبت أع ّق به أت ألضحى. ولو بلحوم التوسإع وهو العباد ح أأى ا الهلل ر
ًا، ّليلة فهو نأهار ُيْجعل التية من أأو الماضية، من يكون أأْن يحتمل ألنأه التية، ل ف

أأحمد، والشافعي، مالك، ومذهب ومحمد، حنيفة، أأبي قول وهو التية من و
ألوزاعي، والليث، أأنأس مسعود، وابن عمر، الصحابة من به وقال وا مالك. بن و

ِه»، في الرزاق عبد روى ِف ّن أص أمر، عن « ُم ْع أمشْ، عن أم ْع أل قال: وائل أأبي عن ا
ّلة أأن عمر ِإلينا كتب ِه أل ْعُضها ا ِإذا بعض، من أأكبر أب أأيتم ف ًا، الهلل ر فل نأهار

ِطروا ْف ّنأهما شاهدان يشهد حتى ُت أأياه أأ ألمس ر الله صلى ـ. ولقوله بليلة أأي ـ با
أأفطروا لرؤيته، «صوموا وسإلم عليه ُق فوجب لرؤيته»، و ْب على الرؤية أسإ

عند شهر كل آخر عشية عند الرؤية منه المتبادر والفطر. والمفهوم الصوم
بعدهم. ومن والتابعين الصحابة

ِوي أأبي الثوري، ومذهب وعائشة، علي، قول وهو عمر، عن وُر ِإْن و يوسإف: 
أي ِئ ْأخذ الشيء ألن والفطر، الصوم في فللماضية الزوال قبل ُر أب ما حكم ي أقُر
ألن منه، أرى ل أأنأه الظاهر و ّ الزوال قبل ُي (وهو)ِ لليلتين. ِإل
ِإْن بن الحسن وقال أفِق بعد غاب زياد:  ِإْن فللماضية، الّش فللراهنة. قبله غاب و
ِإذا ِزم مصر في الهلل ثبت و أزُم الناس، سإائر الصوم ل ْل ُي برؤية المشرق أأهُل أف
في الخطاب لعموم المشايخ، أأكثر واختاره المذهب، ظاهر في المغرب أأهل
ًا وسإلم عليه الله صلى قوله ّلق أع ْطلِق «صوموا» ُم قوله: في الرؤية ِبُم

الحكم عموم من به يتعلق وما الرؤية، اسإم يصدق قوم وبرؤية «لرؤيته»،
ًا، العموم فيجب المطالع.  باختلف العتبار عدم على بناء هذا احتياطأ

ألشبه ألن الصلة، وقت دخول في كما باختلفها العتبار هو الدليل حيث من وا

ِإذا الشهر، شهود السبب حق في ينعقد أأْن يلزم ل قوم، حق في بالرؤية انأعقد ف
دون قوم على غربت أأو الشمس، زالت لو كما المطالع، اختلف مع غيرهم
ألولين على المغرب أأو الظهر يجب آخرين، في السبب انأعقاد لعدم ُأولئك دون ا
ّقهم. ح
روى لما المطالع اختلف اعتبار المشايخ من «التجريد» وغيره صاحب واختار

ّ الجماعة ْيب، حديث من البخاري ِإل أر أفْضل ُأّم أأّن ُك ْتُه ال أث أع أة ِإلى أب بالشام، معاوي
ِدْمُت أق أف أم، قال:  ْيُت الشا أض أق أها، و أت أج أنأا رمضاُن علّي واسإتهل أحا أأ ِم، و بالّشا

أأيُت أل فر أ ِهل أة ال أعة، ليل ِدْمُت ثم الُجُم أة أق ِر في المدين ِر، آخ ْه أألني الّش أس ابُن أف
ّباس، أأيتم قال: متى أع أأنأت الجمعة، قلت: ليلة الهلل؟ ر أته؟ فقال:  ْي أأ قلت: أر

ُه نأعم، أأو أر ّناس و أصاُموا، ال أم أف أصا ّنا معاويُة، و أل: لك أأينا فقا فل السبت، ليلة ر
أأول ـ الهلل أأي ـ نأراه أأو ثلثين، نأكمل حتى نأصوم نأزال برؤية تكتفي فقلت: 

أة أنأا هكذا فقال: ل، وصيامه؟ معاوي أر أم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل أأ

ُد شك ِه أأح ِت أنأّص، ألنأه أأولى هذا أأّن شك ول بالتاء، أأو بالنون نأكتفي، في روا
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أر يكون أأْن يحتمل وذلك أم أأ ْوه. هكذا ِإذا بالصوم مطلع كل أأهل المراد:  أأ قال أر
ُأجيب المحققين، بعض أأنأه و ّنأه عباس ابن مذهب يكون أأن جاز ب باب من أأ

أبل لم فلذا الشهادة، ْق ْيب قوُل ُي أر الله رسإوُل أأمرنأا قوله: هكذا ويكون وحده، ُك
ِإْن باعتبار يعني وسإلم عليه الله صلى أأكملوا». عليكم ُغّم قوله: «ف ف

ُد فيما فصٌل ْفِس ْفسده ل وفيما الصوم ُي ُي
أمْن ًا ( ّي أح أع)ِ  أم ّيين، من أجا ْو الدِم أأ أع ( ِد في ُجوِم أح ْيِن)ِ سإواء أأ أل ِبي أد الّس منه ُوِج

أزاٌل ْنأ ْو ِإ أجد.  لم أأ ُيو

ْو أأ أل ( أك ْو أأ أب أأ ِر ًء)ِ ـ أش أذا ّذى ما ـ وبالمد المعجمتين وبالذال الغين بكسر ِغ أغ أت به ُي
والشراب. الطعام من
ْو أأ ًء)ِ: وهو ( أوا أوى ما أد أدا أت ًا)ِ ـ به ُي أعْمد ًا أأي ( أضى)ِ نأهار في ـ متعمد أق رمضان. (

ًا أر)ِ لكمال فاته لما اسإتدراك ّف أك أما (و ِل هريرة، أأبي عن الصحيحين في الجناية. و
أر وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن أم ً أأ أطر رجل ْف أن في أأ أق أأْن رمضا ِت ْع ْو رقبًة، ُي أأ

أم ْيِن أيُصو أر ْه ْيِن أش أع ِب أتا أت أم أأو ُم ِع ْط أن ُي ّتي ًا. ولما سِإ ِكين ِنّي رواه ِمْس ْط ُق أر ّدا أأبي عن ال

أشر، ْع ْعب بن محمد عن أم أرظي، أك ُق ً أأّن هريرة، أأبي عن ال أل أرُجل أك أن، في أأ أضا أم أر
ُه أر أم أأ أق... الحديث، أأْن وسإلم عليه الله صلى النبّي ف ِت ْع ّ أي ّنأه ِإل ّلُه أأ أع أأبي أأ ب

أشر. ْع أم
ُده ْعُض أي أأحمد: ل الشافعي، عنه. وقال الصحيحين في أمّر ما قلنا:  على كفارة و

ًا شرب أأو أأكل أمْن فل القياس، خلف على الِجماع في وردت الكفارة ألن عمد
ِلفطار على محمول هذا هريرة أأبي غيره. وحديث به يلحق رواه ألنأه بالجماع، ا

ُو ِري عن عشرين أنأْح ْه أأته على بلفظ: «وقع الّز رمضان». في امر
أة لكونأه بالِجماع تعلقت الكفارة أأّن ولنا وجه على رمضان في ِإفطار جناي

ألكل في موجود المعنى وهذا التعمد، وهو الكمال ًا، والشرب ا روى وما عمد
ِنّي ْط ُق أر ّدا ً أأّن هريرة، أأبي حديث من ال أل رجل أن، في أأك ُه رمضا أر أم أأ صلى النبّي ف

أق أأْن وسإلم عليه الله ِت ْع ْو رقبًة، أي أم أأ ْيِن، أيُصو أر ْه ْو أش أم أأ ِع ْط أن ُي ًا.  سإتي ِمْسكين

أأي ِر)ِ  ِه أظا ِة (كالُم ِر ككفار ِه أظا الله صلى لقوله التخيير، دون الترتيب على الُم
أمْن وسإلم عليه أطر « ْف أن في أأ ِه رمضا ْي أل أع ِهر». رواه على ما أف أظا ِنّي الُم ْط ُق أر ّدا ال

أم. وهو وقد بمعناه ّد أق أهُر الشافعي، قول أت ْظ أأ أأحمد، مالك، عن الروايتين و لما و
وسإلم عليه الله صلى النبّي ِإلى رجل قال: جاء هريرة أأبي عن الجماعة روى

ْكُت أل أه ْعُت قال: «وما الله، رسإول يا فقال:  أق أو أك؟» قال:  أك أل ْه أأتي على أأ في امر
أن أنأا رمضا أأ ِئٌم، و أهل أصا ُد قال: « ُق ما أتِج ِت ْع قال: «فهل رقبًة؟» قال: ل، أت
ُع ِطي أت أم أأْن أتْس ْيِن أتُصو أر ْه ْيِن؟» قال: ل، أش أع ِب أتا أت ُد قال: «فهل ُم ِعُم ما أتِج ْط أن ُت ّتي سِإ

ًا؟» قال: ل، ِكين أي قال: «اجلس»، ِمْس ِت ُأ ِبّي أف ّن أرٍق وسإلم عليه الله صلى ال أع فيه ب
ْق تمر، ّد أص أت أقر قال: على بهذا»، فقال: « ْف ّنا؟ أأ أن فما ِم ْي أها أب ْي أت أب أ ْيِن يريد ـ ل أت أحّر ـ ال
ْهُل ْيٍت أأ أوُج أب ِه أأْح ْي أل ّنا، ِإ أك ِم أضِح ّنبّي ف أدْت حتى وسإلم عليه الله صلى ال ُه، أب ُذ أواِج أنأ
ُبه رواية وفي أيا ْنأ أهْب ُثّم أأ ْذ ِعْمُه قال: «ا ْطأ أأ أك». يعني أف أل ْه في تبقى والكفارة أأ
ِه ِت ِليسار. وقت ِإلى ِذّم ا
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أتل، ْك أرق: بفتحتين: الِم أع ِيل وهو وال ّب ْنأ ُع الذي العظيم الّز أس أن أي ًا. وفي ثلثي صاع
ْعُت أق أأتي على رواية: «و أنأا امر أأ ِئٌم». وفي و ْئُت أصا ِطأ أو أرى: « أأتي ُأْخ في امر

أن ًا». وفي رمضا ًا «ُصم وسإلم عليه الله صلى قال داود، أأبي رواية نأهار يوم
أأما أك آخر «الهداية» في صاحب قول مكانأه». و ُئ ِز ُيْج ُء ول الحديث: « ِزى ُيْج

ًا معروف.  فغير بعدك»، أأحد

أأي أي)ِ  ِه ّفارة (و أك ِد الصوم في ال ِإفسا ِء (ب أن أأدا أضا أم أأي ل ر أر)ِ  ْي ِإفساد ل أغ ب
ِإفساد ول قضائه، ْتِك ألنأها غيره، أأداء ب أه أمة ِل أن، ُحْر في الكفارة بخلف رمضا

ِإنأها الحج أفْت الفرض الحج في تجب ولذلك العبادة، حرمة لهتك ف أك وغيره. و
ٌة عندنأا ْكِفير، بينها يتخلل لم أأيام في وطأآت عن واحدة كفار ْو أت أل في كانأت و

أن وقيل: في الصحيح، على رمضانأين أأما رمضا أل ِإْن واحد. و ّل أخ فل التكفير، أت
أل التداخل ألن الرواية، ظاهر في واحدة كفارة يكفي ْب ألداء أق أده ل ا ْع في كما أب

أأوجب ٍم لكل والشافعي مالك الحدود. و ْو ٌة، أي أر ّفا أب ألّن أك أب أر، الّس أكّر فيتكرر أت
ْكُمه أث لو كما ُح ِن ْيِن. وهذا في أح أن ّتى حتى فيها راجح العبادة معنى ألن أيِمي أأ بما يت

أضة. العقوبات في والتداخل عبادة، هو أمْح ال
أعت أأنأها ولنا ِر ّنأه الّزجر، لمعنى ُش أأ ألول، حاصل و ّنأه الثانأي، يفيده فل با تحصيل أل

أد على الحدود في والقتصار بالشبهة، الدرء على مبني الحاصل. وهذا ٍد ح واح
ّنأما ألول النأزجار لحصول الفائدة عدم شبهة باعتبار كان ِإ هنا، فكذا منها با

ًا شرعت ألنأها اليمين، بخلف متعدد، والهتك عندنأا السإم حرمة لهتك جبر
للجبر. ل للّزجر ألنأها هنا، الكفارة بخلف
ِة على الكفارة وتجب أع ِو أطا قوٍل عنها. وفي والشافعي مالك ونأفاها عندنأا، الُم

ُقُط ثالث قول عنها. وله الزوج ويتحملها عليها، يجب للشافعي أتْس كمذهبنا. و
ُة ًا الكفار ْو اتفاق أأ أل أر ِد يوم في أطأ ِلفسا ْيٌض، ا ْو أح أفاٌس، أأ أرٌض أأو ِنأ ْطر، مبيٌح أم ِف لل

ّفارة ألّن ّنأما الك ِلفطار أتِجُب ِإ أق، صوم في با أح أت ل واحد يوم في واسإتحقاقه ُمْس
ْأ ًا يتجّز ُبوت ًا، ُث ُقوطأ ُعُروِض وسُإ ِب أنْت آخره في والحيض المرض أف ّك أم انأتفاء شبهُة أت

ِه.  في السإتحقاق ِل ّو أأ

أضى أق أو أقط)ِ ـ ( ِر من أأي أف ْي ِإْن ـ كفارة أغ أر ( أط ْف أأن أأ ًأ)ِ ب أط ًا كان أخ ِكر ِم أذا ْو أص أر لل ْي أغ
ٍد ِر أقاِص ْط ِف أض لو . كما لل أم أمْض أل أت أخ أد ُء أف ِإْن حلقه في الما ْغ، لم و ِل أبا قال وبه ُي
أط مالك، أر أش أد الشافعي و ِلفطار المبالغة وجو ألصح، على ل ّنأه ا غير من حصل أل
ِده ْعٍل ِإقامة في أقْص ّنٌة وهو ِف ًا فكان سُإ على زاد ِإذا ما بخلف كالناسإي، معذور
ِة ّن ّنأه بالمبالغة، الّس ًا يكون ل حينئذ أل ّنأه أأبي ابن ُقْربًة. وعن مقيم أأ ِإذا ليلى: 
أأ ْفُسد ل للمكتوبة توّض ِإن صوُمه، أي أأ و ِة توض ّنافل ُد، لل ْفُس ألول ِإلى مضطّر ألنأه أي ا
الثانأي. دون

ْو أأ ًا)ِ وبه ( أره ْك ْقِضي الشافعي: ل وعند مالك، قال ُم تعالى: لقوله فيهما أي
أس ْي أل ُكم {و ْي أل أناٌح أع ُتم فيما ُج ْأ أط أع وسإلم عليه الله صلى وقوله به}، أأْخ ِف عن «ُر

ُأ، أط أخ ِتي: ال ُهوا وما والنسياُن، ُأّم ِر ْك ُت أبان، عن الطبرانأي عليه». رواه اسإ ْو أث
أع». ولنا عمر ابن عن والبيهقي ُوِض أر أأّن بلفظ: « ِط ْف أل الُم أص ُد جوفه ِإلى أو ْفُس أي أف

ْوُمه، ّ الناسإي، في القياس وهو أص ّنأا ِإل ُه أأ أنا ْك أر ْأتي، لما أت ِره ِإذا كما وصار سإي ْك ُأ
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أل أأْن على ُك ْأ أب بيده، أي ُأِجي ِة عن و أأّن والحديِث الي أد ب ْفُي بهما المرا ِلثم أنأ في ا
ُع الية، ْف أر ِم و ِلث ُعه ا أوْض الحديث. في أو

ْو أأ ُظّن)ِ ـ ( أر أأي ـ المضارع بصيغة أي أط ْف ًا، أأ ّنأ الجار صحيحة: بصيغة نأسخة وفي ظا
أر أأي والمجرور، أط ْف أن أأ أظ أأي ِب ّنأه)ِ  أأ ألكل وقت ( ْيٌل)ِ ثم ا أل أن ( ّي أب ّنأُه أت وهذا نأهار، أأ

أألتين: شامل للمس
ْأكل أأْن ِإحداهما ُظّن وهو ي ُلع، لم الفجر أأّن أي ْط أع.  قد وكان أي أل أطأ

أأْن أل وثانأيهما:  ُك ْأ ُظّن وهو ي أس أأّن أي أبْت، الّشْم أر ْغُرب، لم وكانأت أغ عليه فيجب أت
ِلمساك أة ا ًء يومه بقي ّق قضا أح ُه ألن وحرمته، الوقت ِل أر ً ِإفطا ّول ّق أأ مضمون أح
ْثِل، أنأا ولقول أقاِصرة، الجناية ألّن الكفارة يجُب ول بالِم أطْر ْف أأ أء:  أما ًا أأسْإ في يوم
ٍم في رمضان ْي أعِت ُثّم وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل عهد في أغ أل أطأ

أمُة الّشْمس، ُأسإا ُأمروا قلت قال:  أشام:  ِه ِء؟ ِل أضا أق ٌد قال: و بال رواه ذلك؟ من ب
داود. أأبو
ْو أأ أل)ِ من ( أص ِم غير أو أف ٌء ال أوا أد ِه ِإلى ( ِف ْو ْو أج أأْن أأ ِه)ِ ب أماِغ أوى ِد الّشجُة آّمة: وهي أدا

أماغَِ ُأم تبلغ التي ّد ِر (ِمن ال ْي أد أغ ّي أق أساّم)ِ  أم من جوفه ِإلى وصل لو ألنأه به ال
أساّم أم لو وكما كبده، في برده ووجد البارد بالماء اغتسل لو كما يقضي، ل ال

أن أه ّد أم فوجد اكتحل أأو بوله، في الدهن أأثر فوجد ا ْع ُكْحِل أطأ ِه، في ال ِق ْل ِه أأو أح ِنأ لو
ِه. في ِق أزا ُب

أأْن ِإلى الفم غير من الدواء وصول وصورة ٍة، يتداوى الجوف:  أن ْق ْو ِبُح ُعوط: أأ أسإ
ألنأف، في الّصّب وهو أداوي أأو ا أراحة جائفًة: وهي ُي الجوف، في تكون التي الِج

ْو أأة تقطر أأ ِلها في دواء امر ُب ْو الصحيح، وهو ُق أيِصُل ِإحليله في أرُجٌل يقطر أأ ِإلى أف
ِة أنأ أثا أم ًا يوسإف أأبي عند ال بالسإتنجاء باطأنه الماء دخل ولو حنيفة، ألبي خلف
ِه في أأقطر ولو يقضي، ِنأ ُذ ًا ُأ أر ولو قضى، دهن أط ْق اسإتنشق ولو يقضي، ل ماء أأ

قضى. دماغه ِإلى فوصل الماء

ِإنأما ِإن و ْوِف ِإلى الوصول قلنا:  أج موجب والمسام الفم غير من والدماغَ ال
صورته. وفي وعدم البدن صلح وهو الفطر معنى لوجود وحده، للقضاء

أمِن أن، «الهداية»: و أق أت أط، أأو اْح أع أت ْو اسْإ أر أأ أط ْق ِه في أأ ِنأ ُذ أطر ُأ ْف الله صلى لقوله أأ
ْطُر وسإلم عليه ِف ْدُخل»، ِمّما «ال أرى» عن «سإننه في البيهقي رواه أي ْب ُك ابن ال

ّنأه عباس أر أأ أك ُه أذ أد أء عن أن الوضو ُء الطعام، ِم أج ِمّما فقال: الوضو أر ِمّما وليس أخ
أأّما دخل، أي فمّما الفطر و ِو أي عن دخل. وُر ِوي قوله، من عل صلى النبّي عن وُر

ُبت. ول وسإلم عليه الله ْث أي
أأو أع ( أل أت ْب ًة)ِ وكذا ا أصا ّذى ل مّما معناها في ما أح أتغ أوى ول به، ُي أدا أت لوجود كالحديد ُي

ِلدخال وهو الفطر صورة لقمة مضغ ولو معناه، دون الجوف ِإلى الفم من ا
ًا ِإن أأبو قال فابتلعها، فتذكر نأاسإي ّفارة فل ِإخراجها بعد ابتلعها الليث:  عليه ك
ِإِن النفس، تعافه شيء ألنأها أراِجها قبل ابتلعها و الكفارة. فعليه ِإْخ
ْو أأ أأ ( ّي أق ِل أت أأّما ِم ِه)ِ  ُء في أما القضا ِل أنِن أأصحاب روى ف ألربعة الّس أأبي حديث من ا

أمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال هريرة أعُه « أر ُء أذ أأي ـ القي

أقُه أب أغلبه أسإ ِئٌم وهو ـ و ُء، عليه فليس أصا أمِن القضا أء و ًا اسإتقا ْقِض». أعْمد أي ْل أف
ُته وقال ِنّي: روا ْط ُق أر ّدا ُهم ال ّل أأما ُك أقات. و ِم الكفارة عدُم ِث أد أع ِل ِة أف ْطر. صور ِف ال
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أد ّي أأ لو لنأه الفم»، «بمل أق ّي أق ْقضي ل دونأه أت الخروج لعدم يوسإف أأبي عند أي
ًا، ْكم أبُه)ِ ِإْن (ل السابِق، الحديِث ِلطألِق الظاهر وهو محمد، عند ويقضي ُح أل أغ

أب ِإْن يقضي ل أأي أل أل أأنأه ولو القيء أغ الفم.  م

أأو أر ( أط أأي أأف ًا)ِ  ْقِضي ل أنأاسِإي أر ِإْن أي أط ْف ًا أأ ْكٍل أنأاسإي أأ ْو ُشْرٍب أأو ِب أماع، أأ قول وهو ِج
ألوزاعي، الكفارة. وقال دون القضاء مالك: عليه الشافعي. وقال والليث: ا

ألكل دون الِجماع في القضاء يجب القضاء أأحمد: يجب والّشْرب. وقال ا
ألكل في شيء ول الِجماع، في والكفارة الشيخان رواه ما والشرب. لنا ا
أمْن وسإلم عليه الله صلى قوله من وغيرهما ِئم وهو أنأِسي « أل أصا أك أأ أب أأو أف ِر أش

ِتّم ُي ْل أمه، أف ْو أما أص ّنأ ِإ أمُه ف أع ْطأ ّلُه أأ أقاه». ال أسإ و
ّبان، ابن روى وما أمة وابن ِح أزي ِهما» والحاكم في ُخ ْي أح أصِحي على وقال: صحيح «

أمن وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن هريرة، أأبي حديث من مسلم، شرط قال: «
أر أط ْف أن في أأ ًا رمضا أرة». وروى ول عليه، قضاء فل نأاسإي ّفا ّبان ابُن أك في ِح

ِنّي «صحيحه»، ْط ُق أر ّدا أأّن في وال ِنه»:  أن ً «سُإ أأل رجل أل سإ الله صلى الله رسإو
ّنأي وسإلم عليه ِإ ًا كنت وقال:  ْلُت صائم أك أأ ْبُت أف ِر أش ًا، و الله رسإول فقال نأاسإي
ِتّم وسإلم عليه الله صلى أأ أك « أم ْو ِإّن أص أه أف ّل أك ال أم أع ْطأ أك». وزاد أأ أقا أسإ و

ِني ْط ُق أر ّدا ِإذا لفظ وفي عليك»، قضاء لفظه: «ول في ال أل (له)ِ: « أك ِئُم أأ الّصا
ًا ْو أنأاسِإي أب أأ ِر ًا، أش ّنأما أنأاسِإي ِإ ٌق هو ف أقُه ِرْز ّلُه أسإا عليه». وقال: قضاء فل ِإليه، ال

صحيح. ِإسإناده

ِإذا ألكل في هذا ثبت و أت والّشْرِب ا أب أقاع في أث ِو ألًة، ال في الكل بين للسإتواء أدل
أكّف الصوم قيام ألكل عن بال ِلُب المناقضة. والنسيان في دونأهما أأنأه مع ا ْغ في أي

ٌة حالُة له ليس ألنأه الصوم أر ّك أذ ّنأه ُم ِإّن الصلة بخلف فيه، أأ ًة هيئًة لها ف ّنأه مذكر أأ

أفْرق ول القياس، خلف على فيبقى به، تلحق فل فيها النسيان يغلب فل فيها،
ّنّص ألّن والنفل، الفرض بين يفّصل.  لم ال

أن وعن ًا شرب أأو أأكل ِإذا أأنأه سإفيا ِطر، لم نأاسإي ْف ِإْن ُي ًا جامع و أأفطر. نأاسإي

ُهُه أوْج أع أأّن أو أما أن ألن معناهما، في ليس الِج ألكل زماُن الصوم زما والشرب ا
أتلى عادة، ْب ُي ًا بالنسيان المرء فيه (فقد)ِ  أضى على أجْري أت ْق وقت وليس العادة، ُم

أتلى أن فقّل عادة، الجماع ْب أكل قدمناه. ولو ما فافترقا. وجوابه فيه، ُي ًا أأ عامد
ِله بعد ْك ًا أأ ِم ببقاء علم وإْن عليه كفارة ل نأاسإي أأبي عن الرواية ظاهر في الصو

ّنأه وعنه حنيفة، ّنُه ألّن وهذا شبهة، بل اشتباه ألنأه قال، وبه تجب، أأ ُفوع أظ ْد أم
أك» فل على «تّم وسإلم عليه الله صلى لقوله ْوِم أوْجُه شبهة، يبقى أص الظاهر أو

أياُم عنه ِة ِق أه ْب ِة الّش ْكِمي ًا الُح أياِس، ِإلى نأظر ِق ألن بالعلم، الشبهُة هذه تنتفي ول ال

الشبهُة.  به تنتفي فل العمل، يوجب ِإنأما العلم ُيوِجُب ل الواحد خبر

ْو أأ أم)ِ لما ( أل أت ّي سإعيد أأبي عن الترمذي، روى اْح ِر الله رسإوُل قال: قال الُخد
أٌث وسإلم عليه الله صلى أثل أن ل « ِطْر ْف أمُة ُي أجا أم: الِح ِئ أقْيء الّصا ـ الغالب أأي ـ وال
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ِتلُم». وفي ألم بن زيد بُن الرحمن عبد سإنده والْح أبّزاُر ضعيف. ورواه وهو أأسْإ ال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: قال عباس ابن «مسنده» عن في

أن ل «ثلثٌة ِطْر ْف ُء، ُي أم: القي ِئ من قال: وهذا والحتلم». ثم والحجامُة، الّصا
ِنها أس ًا، أأْح أها ِإسإناد أصّح أأ ّ و الطبرانأي بالحافظ. ورواه يكن لم العزيز عبد أأّن ِإل

أبان، عن ْو أل أأّن أث أكر وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أذ أوى الحديث. وقال: ل و ُيْر
ْوبان عن الحديُث هذا ّ أث ِلسإناد، بهذا ِإل أد وقد ا أفّر ْهب، ابُن به أت ْد أو أق هذا أأّن ظهر أف

أسِن درجة ِإلى يرتقي أأْن يِجب الحديث أح ِد ال ّد أع أت ِه، ِل ِق ْعُف ُطأُر أض أما ِإسإناده و ّنأ هو ِإ
أبِل ِمن ْفِظ ِق ِلجادة دليل (فالتضافر العدالة، ل الِح يؤيده خصوصه)ِ. ومما في ا

ِطُر داود: «ل أأبي روايُة ْف ألم، أمن ول قاء، أمْن ُي أت أجم». لقول أمْن ول اْح أت ابن اْح
أو وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: احتجم ُه ِئٌم. رواه أو أخاري. أصا ُب ال

ِني أأبي بن الرحمن عبد وقول أث ّد أح ألى:  ْي أحاِب ِمن رجٌل أل عليه الله صلى النبّي أأْص
أل أأّن وسإلم ِة عن نأهى وسإلم عليه الله صلى الله رسإو أم أجا أواصلة الِح ولم والُم

أما ُه أحّرْم ِطُر وقال داود، أأبو أأصحابه. رواهما على ِإبقاء ُي ْف ُي الحاِجُم أأحمد: 
أر وسإلم عليه الله صلى لقوله والمحجوم، أط أأف أحاِجُم « أمْحُجوم»، ال أأتى حين وال

أتِجُم أرُجٍل على أن. رواه في أيْح أحاُب رمضا أنِن أأْص ُهم، الّس ْيُر أغ بما منسوخ وهو و
المشكاة».  شرح «المرقاة في عليه الكلم بسطنا روينا. وقد

ِئُم أظّن فلو أة أأّن الّصا أم أجا ِطرة الِح ْف أد ُم أعّم أت ْطر أف ِف أضى بعدها ال أر، أق ّف أك ألّن و

ّ شرعي، دليٍل ِإلى اسإتند ما الظن كالحنابلة، مفطرة، يراها أفِقيٌه به أأفتاه ِإذا ِإل
ّفارة ل فحينئذ الحديث، أأهل وبعض ُذ العامي على الواجب ألن عليه، ك ألْخ ا
ْتوى أف ْفتي، ِب ّقه في شبهة الفتوى فتصير الُم ِإْن أح ًأ كانأت و ْو نأفسها، في خط أأ

أع ْعرف ولم الحديث أسإِم أله أي ْأوي الله صلى الرسإول قول ألّن ، المذهب على ت
ِتي، قول من درجًة أدنأى يكون ل وسإلم عليه ْف أح المفتي وقوُل الُم ُل ًا، أص ْذر ُع

ْوُل أق ْولى. وسإلم عليه الله صلى الرسإول أف أأ

ّنأها يوسإف أأبي وعن ًا أسإِمع ِإذا العامي ألن أتِجُب، ِإ ْأخذ أأْن له فليس حديث ي
ًا يكون أأْن لجواز بظاهره، ْو ظاهره، عن مصروف ًا، أأ ِإْن الكفارة وتجب منسوخ

أرف ْأويله أع ْأويله الشبهة، لنأتفاء ت ّنأه وت وهما بهما أمّر وسإلم عليه الله صلى أأ
أر يغتابان أخ ِغيبة. صومهما ثواب ذهب أأي ذلك، وسإلم عليه الله صلى فقال آ بال

ّنأه عليه ويدل ّوى والسلم الصلة عليه أأ ِم بين أسإ أحاِج أمْحُجوم، ال ّنأه خلف ول وال أأ

ُد ل ْفُس ْوُم أي الحاجم. أص
ِإّن ل أقاُل:  ألوزاعي ُي أفُه ا أل ُتورُث أخا أة، ف ألن النسيان، في مالك كخلف الشبه

ّنأما خلفه ِبر ِإ ُت ْع ِة ا أف القياس، لموافق ألوزاعي وخل ِرُث فل للقياس مخالف ا ُيو
ّنأُه أأو شبهة، ّنأه ابن عن البخاري، في لما منسوخ ِإ أأ عليه الله صلى عباس: «
ِرم، وهو احتجم وسإلم صائم».  وهو واحتجم ُمْح

ِنّي وفي ْط ُق أر ّدا أأول أأنأس عن ال أهْت ما قال:  ِر أمُة ُك أجا أر أأّن للصائم، الِح أف ْع أن أج ب
ِئٌم، وهو احتجم طأالب أأبي فقال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل به فمّر صا

أر أط ْف أأ أذاِن»، « أص ُثّم ه أل أرّخ ُد وسإلم عليه الله صلى الله رسإو ْع أجامة في أب الِح
أتِجُم أأنأُس للصائم. وكان ّلة. له أأعلم ول ثقات، رواته صائٌم. قال: كل وهو أيْح ع
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ّنسائي وفي ْدري، سإعيد أأبي عن ال أل أأّن الُخ وسإلم عليه الله صلى الله رسإو
أص ألة، في أرّخ ْب ُق أص ال أرّخ أجامة. وفيه في و ًا الِح ّنأه هريرة أأبي عن أأيض قال: أأ

أر أط ْف أأ أقال:  أمْحُجوم، الحاِجُم ُي أأما وال ْو أأنأا و أل أجْمُت أف أت ْيُت. ما اح أل أبا

ْقِضي ل وكذا أح ِإْن أي أب ًا، أأْص ُنب ِم ُج أزا ْل ِت ِز لسْإ ِة جوا أع الفجر ِإلى المباشر ُغْسِل وقو ال
ًة، بعده أن لقوله ضرور ُهّن تعالى: {فال ُغوا أباِشُرو أت ْب أب ما وا أت ّلُه أك ُكم ال ُلوا أل ُك و

ُبوا أر أن حتى واْش ّي أب أت ُكُم أي ْيُط أل أخ أيُض ال ْب أل أن ا ْيِط ِم أخ ِد ال ألسْإو أن ا ِر}، ِم أفْج في ولما ال
أنِن أة، عن داود أأبي سُإ ُأّم عائش أة و أم أل أجي ـ أسإ ْو ّنبّي أز ـ وسإلم عليه الله صلى ال
ّنأهما ِبُح وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قالتا: كان أأ ًا ُيْص ُنب أن في ُج أضا أم ِمن أر
أماع ِر ِج ْي أيُصوُم. ثم احتلم، أغ
أة، عن وفيه ً أأّن عائش ِقٌف وهو وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول قال رجل أوا
أل الباب: يا على ّنأي الله، رسإو ِبُح ِإ ًا، ُأْص أب ُن أأنأا ُج أم، ُأريد و الله رسإوُل فقال الصيا
أأنأا وسإلم عليه الله صلى ِبُح «و ًا، ُأْص ُنب أنأا ُج أأ ُد و ِري أتِسُل الصيام، ُأ ْغ أأ أأُصوُم...» و و

أث. الحدي
ْو أأ أر ( أظ ّنأه أنأ أل أل)ِ  أز ْنأ أ

أ ُة منه يوجد لم أف ِلنأزال وهو ـ معناه ول الجماع صور عن ـ ا
ٍة أر ِإذا كما فصار بالمباشرة، شهو ّك أف أنى، أت أأْم أنى ولو ف أتْم ّفه، اسإ أك ّنأه المختاُر ِب أأ

القضاء.  يجُب

ِإْن الصائم؟ لغير الفعُل هذا يجوُز وهل لقوله يجوز، ل الشهوة قضاء قصد قالوا: 
أن ِذي ّل ِهم ُهم تعالى: {وا ُفُروِج أن ِل ُظو ِف ّ أحا ِهم على ِإل أواِج أكْت ما أأو أأْز أل ُهْم م ُنأ أما ْي أأ

ّنأهم ِإ ْيُر ف ُلوِمين أغ أمِن أم أغى أف أت ْب أء ا أرا ُأولئك ذلك و ُدون}، هم ف أعا ْيج قال: ابن ال أر ُج
أألت ْعت عطاء سإ أسإِم ٍم فقال:  أشُرون بقو ِديهم ُيْح ْي أأ أبالى، و ُظّن ُح أأ هؤلء. أأنأهم أف

ِإْن أن أأراد انأتهى. و ْأس ل الشهوة من به ما تسكي «الكافي». في به. انأتهى. كذا ب
ْو أأ أل ( أخ أباٌر أد ْو ُغ أخاٌن أأ ْو ُد ْو أأ أأ أباٌب)ِ  ْعُم ُذ ِة أطأ أي ِو ْد أل ّنأه ا أل أقُة)ِ  ْل أح الحتراز يمكن ل (
ِء، هذه عن ألشيا ألصح على والمطر الثلج بخلف ا بضم عنه الحتراز ِلمكان ا

ْو دموعه من دخل ولو الفم، ِه أأ ِق أر ٌة أع أر ْط ْو أق أتاِن أأ أر ْط أأكثر دخله ولو يفطر، ل أق

ِطر. ْف ُي
أء (ولو ِطأى ْو بهيمًة، أو ِر في أأو ميتًة، أأ ْي ْو أفْرٍج،)ِ كالتفخيذ أغ أأ أل ( ّب ْو أق أس، أأ أم ِإْن أل
أل أز ْنأ أضى)ِ وكذا أأ ُة أق أأ ْقِضي المر ألْت ِإْن أت أز ْنأ أماِع لوجود أأ ْعنًى. (ول الِج أة)ِ أم أر ّفا أك

أصاِن ْق ُن ِء في أأّما الجناية، ِل ِة، أوطأى ِة البهيم أحّل فلنأعدام والميت أم أهى، ال أت الُمْش
أأّما ِة فلنأعدام الباقي في و أماِع. صور الِج

ْوُمه (ول أص ُد)ِ  ْفُس ْكل أي أأ ِب أأي في ما ( ِه)ِ  ِنأ أنا أها فيما أأسْإ أن ْي أذا أب ِإ أن ( أقّل كا ٍة من أأ أص ِحّم
ّ أج ِإذا ِإل ِر أل)ِ. وقال ُثّم ِفيه ِمن ُأْخ ِك ُد، ُأ ْفُس أي أفر:  أم ألن ُز أف ْكُم له ال الظاهر، ُح

ُد ل ولهذا ْفُس أب الصوُم أي ُأِجي ِة. و أض أم أمْض أأّن ِبال ًة يبقى القليل ب أناِن بين عاد ألسْإ ا
ًا فيكون ّفارة يوسإف: ل أأبو قال الكثير. ثّم بخلف للّريِق، تابع ِر في أك ْد أق

أصة، أع ألّن الِحّم ْب ّط ْكِل (ول طأعام ألنأه الكفارة زفر: فيه يعافه. وقال ال أأ ِب
أمة)ِ لم ّنأها أأسإنانأه بين تكن سِإْمِس أل ًا)ِ  أمْضغ أأسإنانأه، بين وتلتزق فمه في تتلشى (

أد جوفه، ِإلى منها شيء يصل فل ّي ألنأه أق أمْضغ»  ُد صحيحة ابتلعها لو «بال ْفِس ُت
أمه، ْو ألصّح الكفارة، في واختلفوا أص أها وا ُب ُوُصوِل العلم لوجود ُوُجو أكُل ما ِب ُيؤ



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

ًة أد ِه. ِإلى أعا ِق ْل أح
أع ولو أم أقُه أج ِطر ل وابتلعه ِري ْف أره. ولو ُي ْك ُي أجُه و أر ِطُر ابتلعه ُثّم أأْخ ْف كفارة ول ُي

أخاط ابتلع لو غيره. وكذا ريق ابتلع لو كما عليه، ْأسإه من نأزل الذي الُم في ر
ِه، أبْت الذي والبزاق في ّطأ أر «المحيط»: ولو ونأحوه. وفي الكلم عند منه شفتاه أت
أقُه ودخل أأسإنانأه بين من الدم خرج ْل ِطر، ل للبزاق الغلبة كانأت ِإْن أح ْف ِإن ُي و
ًء كانأا أأو للدم كانأت أر، سإوا أط ْف أم له ألن أأ الوضوء. في كما الخروج حك

ُد ِء (وعو ُد)ِ ويوجب القي ْفِس ِإْن يوسإف أأبي عند القضاء ُي أأن ( أر)ِ ب ُث ِمْلء كان أك
وخالفه الصوم، فيفسد دخل وقد الوضوء، به ينتقض ولهذا خارج، ألنأه الفم

ُة توجد لم ألنأه الصحيح، وهو عنده يفسد فلم محمد ْطر صور ِف البتلع، وهو ال
ّذى ل ألنأه معناه، وكذا أغ أت به.  ُي

أد ْن ْفِسد (وِع ُي ٍد)ِ  أحّم ِإْن ُم أد)ِ سإواء ( ً كان ُأِعي ًا أأو قليل ْنِع لوجود كثير في منه الّص
ِلدخال. وفي ِإْن ا أده «المواهب»:  أد أأعا أس ًا أف ِلدخال لوجود اتفاق الخروج بعد ا

ُة فتتحقق ْطر، صور ِف ّدم وقد ال أف أأبا أأّن تق القيء تعمد في للفساد يشترط يوسإ
أء ِم، امتل أرعُه فلو بالتعمد، محمد واكتفى الف ِه من أأقّل ذ ِئ ْل ْفُسد لم فعاد ِم أي
ًا، ْيُر ألنأه اتفاق أع ول خارج أغ ْن ِلدخال، في له ُص أأعاده، ملئه دون اسإتقاء ولو ا و

ًا. الخروج لعدم وعدمه الصنع، لكثرة الفساد يوسإف أأبي فعن ْكم ُح
أه ِر ُك أأي (و ُق)ِ  ْو ّذ ُق ال ْو ِم أذ ِئ ًا الّصا ُعوم ْط أساد، الصوم تعريض من فيه لما أم ْف ِل ل

أل أأْن لحتمال ْدُخ ِطر ول حلقه في أي ْف ِطر لعدم ُي ْف ًة الُم أر ْعنًى. قالوا: وهذا ُصو أم و
ّق في أفْرض، أح أأما ال ّق في و أره، فل التطوع أح ْك ِلفطار ألّن ُي مباح لعذر فيه ا

ٍة. وقال في عذر وبغير باتفاق، ِإْن رواي أء الزوج كان بعضهم:  ُلِق أسإّي ْأس ل الُخ ب
أأة أرقة تذوق أأْن للمر أم أره بلسانأها، ال ْك ُي والدهن العسل يذوق أأْن للصائم و
«المحيط»: ل وفي قاضيخان، في كذا الشراء، عند الرديء من الجيد ليعرف

ْأس أبن ل كي به ب ْغ ّي وهو فيه، ُي ِو ِري. الحسن عن أمْر أبْص ال

ُغ أمْض ًا (و ْلك ٍء)ِ ِع ْو كان أشي ّ أغيره، أأ ِإل أم ( أي طأعا ِب ًة)ِ كما أص أر أتِف لم ِإذا أضُرو أيك
ُد أل أأة أو ِنها، المر أب أل ًا تجد ولم ِب ِطر ْف ًا، له يمضغ ُم ًا (ول طأعام ِإلى يحتاج ل طأعام

ألّن أر تبيح الضرورة مضغ،)ِ  أأولى المحظو ْكُروه، تبيح أأْن ف أم ألنأه ال لها أيُجوُز و
أواُز لحاجته الِفطر أج ُه المضغ أف أر ْك ُي ْولى. وقيل:  ُغ أأ ْلك مض ِع أة فيه ألّن ال تهم

ِلفطار، أمْن وسإلم عليه الله صلى النبّي قال وقد ا ِه يؤمُن كان « ّل ِم بال واليو
أفّن فل الخر أف أيِق ِق أهم». وقال أموا ّت ّياك الله كّرم علّي ال ِإ ُق وما وجهه: « ِب أيْس
أكاُره، القلوِب ِإلى ْنأ ِإْن ِإ ٍر سإامٍع ُكّل فليس اعتذاُره، عندك كان و ُق نأكي ِطي أأْن ُي

أسإعه ّ ُيو ِإل ّنأه عذير».  ْفطر ل أأ ُنه، الجوف ِإلى يصل ل ألنأه ُي ْي ِإنأما أع ِإليه يصل و
ْعُمه، ِة يكره ول أطأ أأ ُكْن لم ِإذا للمر ِه صائمًة، أت أياِم ِق أم ِل أقا أواِك أم ّقها. في الّس أح
ّلة، من يكن لم ِإذا للرجل ويكره ّبه من فيه لما ِع ّتش ّنساء. ال بال

أمّس ألُة)ِ وال ْب ُق ُة (وال أه الرواية ظاهر في والمباشر ِر ِإْن ُك أف)ِ على ( نأفسه أخا
ِلنأزال، أأو الِجماع، أد ا ّي ِه أق أخْف لم لو ألنأه ب ْأس فل أي ُه بها. وقال ب أر ْك ُت محمد: 

ْبلة ُق ًا، ال ُلو ل ألنأها مطلق الشهوة. طأريق على كانأت ِإذا يعني الفتنة، عن أتْخ
ّنأه عائشة حديث من الصحيحين في ما ولهما ّبل كان وسإلم عليه الله صلى أأ أق ُي

أباِشر ُي ّلْمِس ـ و أن صائم. وفي وهو ـ (أي)ِ بال أكا ُكم رواية: «و أك أل ِه أأْم ِب ». وروى ِلر
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ِنّي ْط ُق أر ّدا ِدري سإعيد أأبي عن ال ِإسإناد الْخ ّيد، ب أص وسإلم عليه الله صلى أأنأه أج أرّخ
ِة في أل ْب ُق ِة ال أم أجا ِإسإناد داود أأبو وروى والِح ّيد ب ّنأه هريرة، أأبي عن أج الله صلى أأ

ألُه وسإلم عليه أأ أشرة عن أرُجٌل أسإ أبا ِم الُم أص للصائ أرّخ أأتاه له، أف أهاه، آخُر و أن ِإذا أف ف
أص الذي ْيٌخ، له أرّخ أشاّب.  نأهاه والذي أش

أأي (ل أواُك)ِ  أره ل الّس ْك ًا كان سإواء السواك اسإتعماُل للصائم ُي ً أأو رطأب مبلول
ُه وقال مالك، قول وهو بعده، أأو الزوال قبل أر ْك ُي أد الشافعي:  ْع فيه ألّن الزوال أب

أة ُلوِف ِإزال ِد الُخ أمْحُمو ُلوُف وسإلم عليه الله صلى بقوله ال ِم «لُخ أيُب الّصائم أف ْطأ أأ

الِمْسِك». ريِح ِمْن الله عند
ُق ولنا ِني ماجه ابن روى ما ِإطأل ْط ُق أر ّدا أي عائشة حديث من وال عنها الله أرِض

ِر «ِمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: قال ْي أصال أخ الصائم ِخ
أواُك». وعموُم أ وسإلم عليه الله صلى قوله الّس ْول أل ّق أأْن « ِتي على أأُش ُأّم

ُتهم أمْر ْذ كل عند بالّسواك أل ِإ ْدُخل صلة».  ِم في أي ّظهر صلة، ُكّل ُعمو ال
أعْصر، ِم وال ِطر. وفي للّصائ ْف ِئي، رواية والُم أسا ّن أصّححها ال أقها الحاكم، و ّل أع و
ّي ِر أخا ُب الله صلى قوله وعموم الصلة، هذه وضوء عند فيعم وضوء، كل عند ال

ٌة وسإلم عليه أضُل بِسواك «صل ْف أد أأ ْن ِه ِع ّل أن من ال ًة سإبعي ِر صل ْي أغ أواك». رواه ِب سِإ
أأحمد.

أضّم ِب ُلوُف:  ّيُر على المعجمة الخاء والُخ أغ أت المعدة، خلو من الفم رائحة الصحيح: 
ألنأه بالسواك، يزول ل وذلك ّق، به الصوم وحال الفم لتطهير و أح ألنأه أأ أأثر و

ُق العبادة ِلخفاء به واللئ داود أأبو روى الرياء. وقد عن للطاعة صيانأًة ا
أة، بن عامر بن الله عبد عن الله، عبيد بن عاصم عن والترمذي أأبيه عن ربيع

أتاُك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: رأيت ّد ل ما أصائٌم وهو أيْس ُع ول أأ
أأبو مالك ُأْحِصي. وكره أب يوسإف و ْطأ ّنأه منه، والمبلول الّر على للصوم تعريض أل

ِلفساد الرطأوبة.  دخول بسبب ا

ِقّي رواه ما له ويشهد روينا، ما ِإطألق ولنا أه ْي ّب الرحمن عبد بن ِإبراهيم عن ال
ِرْزِمي أوا أخ ْلُت ال أأ ًا قال: سإ أتاُك عاِصم أيْس أأ ألْحول:  ِئُم ا أواك الصا ْطأِب؟ بالّس الّر
ُه قال: نأعم، أرا ُت أ

ّد أ ّول من رطأوبًة أأش أأ أره؟ النهار الماء. قلت:  قال: نأعم. وآِخ
أعّمْن أمك قلت:  ثم وسإلم عليه الله صلى النبي عن أأنأس قال: عن الله؟ أرِح
أد أفّر أت ِرْزِمّي. وقد ِإبراهيُم به قال:  أوا أخ ّدث ال أتّج فل بالمناكير عاصم عن ح به. ُيْح

أأّما لغير الصوم في المضمضُة قيل: وتكره أأو والغتسال السإتنشاق الوضوء. و

أل بثوب التلفف أت ْب ٌه للتبّرد ُم ْكُرو أم ْظهار من ذلك في لما حنيفة أأبي عند أف ِإ
ُه ول العبادة، ِإقامة في التضجر أر ْك أتى، وبه يوسإف، أأبي عند ُي ْف ّنأه ُي الله صلى أل

ِه على أصّب وسإلم عليه ْأسِإ أء ر أن أأي ـ العطشْ من صائم وهو الما أحّر ِم رواه ـ، ال
أر ابُن داود. وكان أأبو أم ُبّل ُع أب، أي ّفُه الثو ُل أي ألّن وهو عليه و ِئٌم. و هذه في صا

ألشياء ًا ا ْونأ ًا العبادة، على أع أضّجر ودفع ّت أق الطبيعي لل ْف العادة. أو
أكْحُل)ِ ـ (ول ْتِح ال أف أها الكتحال، أأي ـ الكاِف ب أضّم ِب ُه ول أأي و أر ْك ُله ُي أما ْع ِت اسإ

ِئم، ّنأه عائشة، حديث من ماجه ابُن روى لما للّصا اكتحل وسإلم عليه الله صلى أأ
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ألّن داود أأبو رواه صائم. وكذا وهو ِني. و ْط ُق أر ّدا ًا وال أنأس أتِحُل كان أأ ْك ِئٌم. وهو أي أصا
عليه.  متفق

أحّب أت ُيْس أما ، الّسحور و أعُة رواه ِل أما أج ّ ال أد أأبا ِإل رسإوُل قال: قال أأنأس عن أداو
أسّحُروا وسإلم عليه الله صلى الله أت ِإّن « ِر في ف أكة». وروى الّسُحو أر أد أأبو أب داو
أباِض عن ِعْر أية بن ال ِر ِإلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: دعانأي أسإا

ِر أن في الّسُحو ُلّم رمضا أه ِء ِإلى فقال: « أدا أغ أرِك». وفي ال أبا أنِن الُم داود» أأبي «سُإ
ِإّن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال العاِص بِن أعْمرو عن أل « ما أفْص
أنا بين أياِم ِم ِص أيا ْهِل وِص ألُة الكتاب أأ ْك ِر». قال أأ أح ِنّي»: رواه الّس ْي أع ّ الجماعُة «ال ِإل

ّي ِر أخا ُب أن ال أوى واب ُيْر أكُل ما اسإُم ـ السين بفتح ـ الّسُحور ماجه. و ْؤ أت ُي ْق ِر، أو أح الّس
ُدُس وهو ألِخيُر الّس الليل. من ا

أحّب أت ُيْس ْأخيره و ِء أأبي عن الطبرانأي»، «معجم في لما ت أدا ّدْر أٌث ال أثل ًا: « مرفوع
ْعِجيُل أأْخلِق من أت أن:  ِلي أسإ ِر، الُمْر أطا ْف ِل ْأِخيُر ا أت ِر، و ُع الّسُحو أوْض أيِميِن أو على ال

أما ِل تزال يقول: «ل كان وسإلم عليه الله صلى أأنأه داود، أأبو رواه الّشمال». و
أر، أأّخروا ما بخير ُأّمتي أعّجلوا الّسُحو أر». ورواه و ْط ِف الصحيحين أأحمد. وفي ال
ْهل عن ْعد، بن أسإ ّناُس يزاُل قال: «ل وسإلم عليه الله صلى أأنأه أسإ ْير ال أخ ما ِب

ُلوا أر». وعن أعّج ْط ِف ّنأه ال أأ ِطُر كان وسإلم عليه الله صلى أأنأس: « ْف أل ُي ْب أأْن أق

أي ّل أص أباٍت، على ُي أطأ ِإْن ُر ُكن لم ف أباٌت أت أطأ ْيراٍت، ُر أم ُت ِإْن أف أراٌت تكن لم ف ْي أم أسا ُت أح
أواٍت أس أأبو أأحمد، ماء». رواه من أح والترمذي. داود، و

أتحّب التي (اليام صومها)ِ  ُيْس

أحّب أت ُيْس أياُم و ِم ِص ّيا أل أنِن في لما البيِض ا أد، أأبي «سُإ ابِن ماجه» عن وابن أداو
أحان ْل ْيِسي، ِم أق ْأُمُرنأا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: كان أأبيه عن ال أأْن ي

أم أث نأصو أض: ثل ِبي أة ال أع أعشر أب أأْر أة و أس أعشر أخْم أة و أو أعشر ُه قال: وقال: «
ِم ْو أص ِر». وفي أك ْه ّد صلى الله رسإول قال: قال أذّر أأبي عن والنسائي الترمذي ال

أبا «يا وسإلم عليه الله أر أأ أت ِإذا أذ ِر من ُصْم أة الشه أث أ ٍم أثل ّيا أث أفُصْم أأ أة، أثل عشر
أع أب أأْر أة، و أس أعشر أخْم أة». وفي و أر ّنسائي أعش رسإوُل قال: كان عباس ابن عن ال
ِطُر ل وسإلم عليه الله صلى الله ْف أم ُي ِبيِض أأيا أفر، في ل ال أضر. في ول أسإ أح

أحّب أت ُيْس ِم صوُم و أخِميِس، الثنيِن يو أرُض وسإلم عليه الله صلى لقوله وال ْع ُت »
أماُل ْع أل أم ا ُأِحّب والخميِس، الثنيِن يو أض أأْن أف أر ْع ِلي ُي أم أنأا أع أأ ِئٌم». رواه و صا

أأبو الترمذي، ّنأه هريرة أأبي داود. وعن و أيُصوُم كان وسإلم عليه الله صلى أأ
أك رسإول فقيل: يا والخميس، الثنيِن ّنأ ِإ أخميس، الثنيِن يوم تصوُم الله:  وال

ِإّن ِفُر والخميِس الثنيِن يوم فقال: « ْغ ّلُه أي ّ مسلم، لكل فيهما ال أرين، ِإل أتِج ْه ُم
أما ُه ْع أد أحا». رواه حتى يقول:  ِل أط أة ماجه. ولقول ابن أيْص أص ْف الله رسإول كان أح

أة أيُصوُم وسإلم عليه الله صلى ّيام ثلث ِر: الثنيِن من أأ أس الشه أخِمي أة.  وال أع والُجُم
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أحّب أت ُيْس ِم صوُم و أء يو أع عاشورا ٍم أم أله يو ْب ْو أق أده، أأ ْع ْيُت عباس: ما ابن لقول أب أأ أر
أحّرى وسإلم عليه الله صلى النبي أت أم أي ٍم صيا ألُه يو ِره على أفّض ْي ّ أغ ـ اليوم هذا ِإل
أم أء يو أر وهذا ـ، عاشورا ِني ـ الشه ْع أر أي ْه أن أش الشيخان. ولقوله: ـ. رواه رمضا
أم ِد أة وسإلم عليه الله صلى النبّي أق أأى المدين أد فر أء يوم أتُصوُم اليهو عاشورا

ْوٌم قالوا: هذا هذا؟ فقال: ما ِلٌح، أي ّلُه أنأّجى يوٌم هذا أصا ِني ال من ِإسإرائيل أب
ِهم ّو ُد أمُه أع أصا أنأا موسإى، أف أأ ّق فقال:  أح أمُه، منكم ِبُموسإى أأ أصا أر أف أم أأ ِه. و أياِم ِبِص

أن البخاري. ولقوله رواه أم حي أم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصا يو
أء أر عاشورا أم أأ أل قالوا: يا بصيامه، و ّنأه الله رسإو ّظُمُه يوٌم ِإ أع ُد ُي أرى، اليهو أصا ّن وال

ِئْن أل أمّن أقابل ِإلى أبِقيُت فقال: « أع». رواه ألُصو ّتاسِإ مسلم. ال
ُه ول أر ْك ُع الشافعي وعند عندنأا، ُي أبا ْت ِد ِإ أت الفطر عي ّوال، من ِبِس صلى لقوله ش

أمْن وسإلم عليه الله أم « أن أصا أعُه ُثّم رمضا أب ْت ًا أأ ّت أن شوال من سِإ ِم كا أكِصيا
ِر». رواه ْه ّد أأبو مسلم ال أهُه و ِر أك أوايٌة وهو مالٌك، داود. و أأبي حنيفة أأبي عن ِر و

ِه يوسإف، ِل أما ِت ِه على لْش ّب أش ّت أأهل ال ّبه الفروض، على الزيادة في الكتاب ب والتش
ِهّي بهم ْن أعاّمُة عنه، أم أن و ِري أأّخ أت ْوا لم الُم أر ًا. واختلفوا به أي ْأسإ فقيل: بينهم، فيما أب

ألفضُل أها ا ُل ِم أوْص ْو أي ِر ِب ْط ِف ُثّم لظاهر ال أعُه قوله: « أب ْت ًا»، أأ ّت أها. سِإ ُق ِري ْف أت وقيل: 

أره أيْحُرُم التي (اليام ْك ُي صوفها)ِ  و

أيْحُرُم ْوُم و أي لما العيديِن يوم أص ِو ّنأه ُر أهى وسإلم عليه الله صلى أأ ِم عن أنأ صيا
ِم ِر، يومين: يو ْط ِف ِم ال ْو أي أحى. رواه و ألْض ْأ»، في مالك ا أأبو «الموطأ في داود و

ِريِق، أأيام صوُم أيْحُرُم «السنن». وكذا ّتْش أد لما ال أر أم أأّن ِمن أو ّيا ّياُم ِمنى أأ ْكٍل أأ أأ

أعال وُشْرٍب ِب أماع أأي ـ و أحّب ِج أت ُيْس ْوُم ـ. و أفة يوم أص أر الصلة عليه لقوله أع
أياُم ِم والسلم: «ِص أة، يو أف أر ّنأي أع أتِسُب إ ِه على أأْح ّل أر أأْن ال ّف أك أة ُي أن أله، التي الّس ْب أق

أة أن أده». رواه التي والّس ْع ِر وهذا مسلم، أب ْي أغ أما الُحّجاِج ِل أي ِل ِو ّنأه ُر عليه الله صلى أأ
أهى وسإلم أة يوم صوم عن أنأ أف أر أة. رواه أع أف أر أع ماجه. وابُن داود أأبو ِب

ُة تصوُم ول أأ ًا المر ّوع أط ّ أت ِإذن ِإل أها ب ْوِج أتُصوُم «ل وسإلم عليه الله صلى لقوله أز
ُة أأ أمْر أها ال ُل ْع أب ٌد و ِه ّ أشا ِه، ِإل ِنأ ْذ ِإ أر ِب ْي أن». رواه أغ أضا أم داود. أأبو أر
أه ِر ُك ُد و أرا ْف ِم ِإ ْو ِة أي أع أد بالصوم الُجُم ْن والسلم: الصلة عليه لقوله ُيوسُإف، أأبي ِع

أتّصوا «ل أة أتْخ ِة ليل أع ٍم الُجُم أيا ِق ِب ْيِن ِمن ( ِلي، أب ّليا أم أتُخّصوا ول ال ٍم يو أيا ِبِص ِة)ِ  أع الُجُم
أليام بين من ّ ا ُكم». رواه أيُصوُمُه صوم في يكون أأْن ِإل ُد صلى وقوله مسلم، أأح
ُكم أيُصم «ل وسإلم عليه الله ُد أح أم أأ ِة يو أع ّ الُجُم أم أأْن ِإل أله أيُصو ْب ٍم أق ْو أي ْو ب أده». أأ ْع أب

ُه وكذا داود، أأبو رواه ُد ُيكر ِه بالصوم السبت يوم ِإفرا والسلم: الصلة عليه لقول
أم تُصوُموا «ل ْبِت يو ّ الّس أض فيما ِإل ِر ُت ْف ُكم، ا ْي أل ِإْن أع ْد لم أف ُكْم أيِج ُد أح ّ أأ لحاء ِإل

ْو عنبة، أأصحاب أأحمد، فليمضغه». رواه شجرة عود أأ أنِن و ّ الّس ِئي، ِإل أسا ّن وكذا ال
ْيُروز يوم أن أجان ال أر ْه أم فيه ألن والِم ٍم تعظي ّيا أنا أأ ِهي ّ تعظيمها عن ُنأ ِفق أأْن ِإل ذلك ُيوا

ّلة لفواِت الصوم في عادته الكراهة.  ع

ْكره ُي أم أأْن الّصْمِت: وهو صوُم و أم يلتزم يعني يتكلم، ول يصو أد ِم، أع بل الكل
ّلُم أك أت ٍر أي ْي أخ ِته، ِب أج أحا ِب ْكره وكذا و ِوصال صوُم ُي أمر: نأهى ابن لقول يومين ولو ال ُع

ِوصال، عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ّنأك ال ِإ أل يا ُتواِصُل فقال:  رسإو
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ّنأي الله، ِإ ُكم، ألْسُت قال: « ِت أئ ْي أه ّنأي أك أعُم ِإ ْطأ ُأسْإقى». رواه ُأ ٍة داود. وفي أأبو و رواي
ّنأي ِإ ِبيُت قال: « أ

ّبي ِعند أ ِعُمني أر ْط ِني». وصوم ُي ِر ويْسِقي ْه ّد ُفه ألنأه ال ِع أأو ُيْض

ًا يصير العادة. خلف على العبادة ومبنى له، طأبع

ُة تصوُم ول أأ ً المر ّ نأفل ِإذن ِإل أها. أأْن وله زوجها ب أر ّط أف ُي
أأفضُل ِم و وسإلم عليه الله صلى لقوله والسلم الصلة عليه داود صياُم الصيا
أحّب أأ ِم « ِه ِإلى الصيا ّل أد، صياُم ال أحّب داو أأ ِة و ُة الله ِإلى الصل أد، صل أن داو أناُم كا أي
أفُه ُقوُم ِنأْص أي أثه و ُل أناُم ُث أي أسإُه، و ُد أن سُإ ِطُر وكا ْف ًا ُي أيُصوُم يوم ًا». رواه و ْوم داود أأبو أي

وغيره.
ْيٌخ أش ِه به أفاٍن)ِ سُإّمي (و ُقرب ّنأُه أأو الفناء، ِإلى ِل أيْت أل ِن قوله: معنى وهذا قوته، أف
أعٍجز ِم، أعِن ( ْو أر الّص أط ْف أم)ِ على أأ أع ْطأ أأ ْظهر أأحمد، قول وهو الوجوب، سإبيل و أأ و
مالك.  عن ورواية الشافعي، قولي

ُكّل ِل ٍم ( ًا يو ِكين ِة، ِمْس أر ْط ِف ْقِضي كال أي أر)ِ على ِإْن و أد أد الصيام أق ْع ِلطأعام، أب ألن ا

أط ألفية أشْر ِم أخ ِلطأعا ْوِمه ا أص ِه اسإتمراُر ل ِز في مالك وقال يوجد، ولم أعج
ِلطأعام، عليه يجب عنه: ل المشهور أتار القديم، الشافعي قول وهو ا وُمْخ

أنع عادة يزل لم ولما الصوم، عن أعاِجٌز ألنأه الطحاوي، أتْرُك الوجوب، أم غير و
أأشبه الضمان، يوجب ل الواجب ُبْرء. وفي قبل مات ِإذا المريض ف الصحيحين ال

أمة عن أل أوع بن أسإ ْك أل ألّما ا ِزلت قال:  أن الية: {وعلى هذه نأ ِذي ّل أنأُه ا ُقو ِطي أيٌة ُي ْد ِف
أعاُم ِكين}، أطأ أر أأْن أأراد أمْن كان ِمْس ِط ْف أتدي ُي ْف أي أعل، و الية: هذه نأزلت حتى أف
أمْن أف أد { ِه أر منكم أش ْه أيُصْمُه} فنسختها. الّش ْل أف

ّنأه عطاء، عن الجماعة روى ما ولنا أن يقرأ: {وعلى عباس ابن سإمع أأ الذي
أنأه ُقو ِطي أيٌة ُي ْد أعاُم ِف ِكين}. وفي أطأ أنأه»، ِمْس ُقو ّو أط ُي ّنأها رواية: « ِإ ليست فقال: 

أأة الكبير، للشيخ هي بل بمنسوخة، يصوما، أأْن يستطيعان ل الكبيرة والمر
ًا. وهو يوم كل فيطعمان ّي مسكين ِو من وغيرهما عمر وابن علي عن أمْر
أو ولم الصحابة، ًا فكان ذلك، خلف منهم أأحد عن ُيْر أأيض ًا. و خلف كان لو ِإجماع

ًا بمنسوخة، عباس: ليست ابن قول لكان ّدم عن بل بالرأي، يقال ل مما ألنأه ُمق
أماع، ّنأه أسإ أبٌت ألنأه القرآن، لظاهر مخالف أل ْث ْظم في ُم ُله الله، كتاب أنأ ْع أج ًا أف ْنفي أم
ِر ْفي أحْرِف بتقدي ّن ّدُم ل ال أق ّ عليه ُي أسماٍع ِإل ًا ِب ّتة. وكثير أمُر ما الب «ل» حرُف ُيْض

ّيُن الله قال الكلم، في أب ُي ّلُه تعالى: { ُكم ال ّلوا}، أأْن أل الرض في {وألقى أتِض
أي أواسِإ أد أأن أر ُكم}، أتِمي ِه ِب ّل أتال ُؤا { أت ْف ُكُر أت ْذ أأي أت أف}  ُؤا، ل ُيوسُإ أت ْف أفّك ل يعني أت ْن ول أت

أيُة أوا ِر أزاُل. و ِه أت أق ْف أل ْولى. ا أأ

ألعذار وفي ِلفطار تبيح التي «المحيط»: وا أبُل، والمرض، سإتة: السفر، ا أح وال
ِلرضاع، المرض، أأو الهلك، منه يخاف الذي الجوع أأو الشديد والعطشْ وا

ُء عليه وجب فلو الصوم، عن الفانأي الشيخ وعجز أضا ٍء أق أن من شي فلم رمضا
ِه ْقِض ًا صار حتى أي ًا شيخ الفديُة. له جازت فانأي
ألبد صوم نأذر لو وكذا أف ا ُع أض ِطر أأن له بالمعيشة، لشتغاله الصوم عن أف ْف ُي

ِإْن قضائه، على يقدر ل أأنأه اسإتيقن ألنأه ويطعم ِلطأعام على يقدر لم و لعسرته ا
ويستقيله. الله يستغفر
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أحاِمٌل ْو (و ٌع أأ أفْت ُمْرِض أها على أخا ْفِس ْو أنأ ِإّن أأ ِدها)ِ لقوله: « أه ول ّل أع ال أض عن أو
ِر ِف أسا أم الُم أر الصو ْط أش ألى وعن الصلة، و ْب أم». ول والُمْرِضع الُح أة الصو كفار

أرْت أمْن على أط ْف أن في أأ أضا أم ًا أر ْوف أها على أخ ْفِس أض أأْن من أنأ أر ِة، من أتْم أمًة الخدم أأ

ْو كانأت أحًة، أأ ُكو ْن ِم أم أد أع ِد ل الشهر. ُحرمة هتك أقْص
ِريٌض أم أف (و أة أخا أد أأو زيا ِه)ِ  أرِض ِره أم أأّخ أأن أت أب ب أل ّنه على أغ به أأخبر أأو ذلك، ظ

ْدل حاذق طأبيب في القيام عن عجزه هو له وقال: المبيح حنيفة، أأبي عند أع
ّ يسقط ل الصوم فرض ألن الصلة، ألداء، ِإل ْذر هو بما أأو با شرعي. والشرع ُع

ًا الصلة في القيام عن العجز اعتبر ْذر ِلفطار ِإباحة فتتعلق ُع قوله أأّن به. وله ا
أمْن أف ُكم كان سإبحانأه: { ْن ًا ِم ِريض ْو أم ٍر أعلى أأ أف ٌة أسإ ّد ِع ٍم من أف ّيا أخر} يقتضي أأ ُأ

أق ّ السفر، أأو المرض بمجرد الفطر تعلي ًا كان لما المرض أأّن ِإل يزداد متنوع
أنا به، بعُضه وينتقص بالصوم بعضه ْي أن أم أب ْك بخلف أأصله دون ازدياده على الُح

ّنة ألن السفر، ِظ ُأدير حال، بكل المشقة أم السفر.  أأصل على فيه الحكُم ف

ِفُر)ِ الذي أسا أت فارق (والُم أبٌر الفجر قبل الِمْصر بيو أخ أطُروا)ِ  ْف أأ «الحامل» عن (
أف وما ِط ْوا عليه ُع أض أق ِإذا بل (و ْدية)ِ  أأفطروا ألنأهم عليهم، كفارة ول أأفطروا، ِف

ّي وهو بعذر، ِو كمذهبنا. ومالك الشافعي وعن عباس، وابن علي عن أمْر
ٍر (وصوُم أف أحّب)ِ من ـ أيُضّر ل ـ أسإ أأحمد وقال والشافعي، مالك قال وبه الفطر، أأ

أزاعي: الِفطر ْو أل ًا أأحب وا ِبّر من «ليس وسإلم عليه الله صلى لقوله مطلق ال
أفر». ولنا في الصياُم تعالى: لقوله الكل حق في العزيمة هو الصوم أأّن الّس
أمْن أف أد { ِه ُكُم أش ْن أر م ْه أيُصْمُه}، الّش ْل أمْن ثم أف أو أن قال: { ًا أكا ِريض ْو أم ٍر على أأ أف أسإ
ٌة ّد ِع ٍم من أف ّيا أخر} للّرْخصة، أأ ألفضل ُأ ألْخذ هو وا ًا ويؤيده بالعزيمة، ا ِإطألق أأيض
أأْن قوله ْيٌر أتُصوُموا تعالى: {و ًا لكم}، أخ أأيض ألداء الوقتين، أأفضل رمضاُن و فا
ْأخير وفي الطاعة، ِإلى المبادرة من فيه ما مع أأفضل فيه لحدوث تعرٌض الت

الفة.

ْدري سإعيد أأبي حديث «ُمْسلم» من وفي الله رسإول مع نأغزو قال: «كنا الُخ
أن، في وسإلم عليه الله صلى ّنا رمضا ّنا الصائُم أفِم ِطُر، وم ْف ُد فل الُم ِئُم أيِج الصا
ِطر، على ْف أن الصائم، على المفطر ول الُم ْو أر أد أمْن أأّن أي أج ًة أو ّو أصام، ُق ِإّن أف ذلك ف

ًا وجد أمْن أأّن ويرون حسن، ْعف أطر أض ْف أأ ِإّن ف يجد: ل ل حسن». ومعنى ذلك ف
أأبي الصحيحين ينكر. وفي ول يغضب مع قال: خرجنا الدرداء أأبي عن داود و
ْعِض في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ِه أب ِت أوا أز أر في أغ ٍد أح ِدي أنأا ِإّن حتى أش أد أح أأ

ُع أض أي ُه أل أد ِه على أي ْأسِإ ِة من أر ّد أحّر، ِش ِئٌم فينا ما ال ّ أصا الله صلى الله رسإوُل ِإل
ُد وسإلم عليه ّله وعب ّنأه رواحة. فعلم بُن ال عليه الله صلى الله رسإول اختيار أأ

أأّما وسإلم أس وسإلم عليه الله صلى قوله و ْي أل ِبّر ِمن « أياُم ال ِر»، في الّص أف الّس
ألُه أقا ٍر في أف ِف أسا ُه ُم الّصوم.  أضّر

ِإْن ْو أصّح)ِ المريُض، (و أأ أم،)ِ المسافر، ( أقا ُثّم أأ أت)ِ المريض ( أدى أما أف ُثه ( ِر ما أوا
أأي ِإْن جميعه فات)ِ  أأي ( أش)ِ  أأي المسافر أأو المريض أعا ُه)ِ  أد ْع أب أأو المرض بعد (

أأي السفر ِه)ِ  ِر ْد أق ِب ْقدر ( أأي فات ما أب ِإل)ِّ  ِإْن (و ِعشْ لم و المرض، بعد المريض أي
ْدر السفر بعد والمسافر أق أقّل عاش بل فاته ما ِب أأي منه أأ ِهما)ِ  ِر ْد أق ِب أف ِدي ( ْف أي أف
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ُثُه ِر ِر أوا ْد أق ِة ِب ِلقامة، الصح أز ألنأه وا أج ألداء عن أع ِر في ا كالشيخ فصار عمره آِخ
أق الفانأي، ْلِح ُأ ًا. ل دللًة به ف قياسإ

أأّما محمد، قول الطحاوي: هذا قال ِإْن الكل قضاء قولهما: فيلزمه و ًا صح و يوم
ًا، ّنأما بصحيح، ليس وهذا واحد ِإ ْذر في الخلف و ّن شيء ل حالهما على ماتا فلو ال
ٌة لقوله عليهما ّد ِع أف ٍم ِمْن تعالى: { ّيا أر}، أأ أخ أكاها ولم ُأ ِر ْد أما فلم ُي ُه أزْم ْل القضاء، أي
ألنأهما أرا ألّما و ِذ ألداء، في ُع ألى ا ْو أأ أرا أأْن ف أذ ْع ِإْن القضاء، في ُي أيا عاشا و أض بعد أق
ِلقامة الصحة ِء، شرط بل وا أ ِول أيار فله ال أء ِإْن الِخ أق، شا ِإْن أفّر أء و ِلطألق تابع، أشا
ّنص، ِهُموا ابن ولقول ال ْب أ

أ أمُه ما عباس:  أه ْب أ
ّلُه أ ِإْن ال ْقِضيا لم تعالى. و أضا حتى أي ِر أم

ِليصاء لزمهما ِإن عنهما، بالفدية ا ألنأه ـ القضاء على قدمه الثانأي رمضان جاء ف

ألداء وقت ألول قضى ثم ـ ا ْأخير فدية عليه يجب ول ا أأوجبها عندنأا، بالت مالك و
أي لما والشافعي، ِو ّنأه ُر أض رجل في قال والسلم الصلة عليه أأ ِر رمضان في أم

أأفطر أكُه حتى أيُصم فلم صح ُثّم ف أر ْد أكُه، الذي آخر: «يصوُم رمضان أأ أر ْد ُثّم أأ
أك الذي أيُصوُم ِر ْد ِعُم فيه ُأ ْط ُي ًا». يوم كّل عن و ِمسكين

ٌة قوله ِإطألق ولنا ّد ِع أف ٍم ِمن تعالى: { ّيا أخر} ِمن أأ ْير ُأ ٍد، أغ ْي وجوب فكان أق
ألولى: وهو تارٌك أأنأه غير شيء، بالتراخي يلزمه فل التراخي، على القضاء ا

ْذ ثابت غير روياه وما الطاعة، ِإدراك ِإلى المسارعة بُن ِإبراهيُم سإنده في ِإ
ِتم أأبو قال وقد أنأافع، ِإنأه أحا ِذُب، كان الرازي:  ْك أم من وفيه أي ِه ّت أوْضع. ا بال

أط)ِ في ِر أوُش ِة لزوم ( أأي الوارث فدي ُء)ِ  ِليصا أأن الميت ِإيصاء (ا ّدى ب أؤ عنه ُت
أة الوارث يلزم لم ُيوص لم لو حتى الفديه، والشافعي: مالك عنه. وقال الفدي

ُأجيب كديون الميت، يوِص لم ولو عنه الفدية الوارث يلزم أأن العباد. و أة ب الفدي
ٌة ِإيصائه، وذلك اختياره من فيها بد فل الميت، عن ُتؤدى عباد يجب العبد وحق ب

ُله ِه ِإلى وصو ّق أتِح أأي ُمْس به وتبرع بالفدية الميت يوِص لم ولو كان، طأريق ب
ِزىء قال الولّي ُيْج تعالى. الله شاء ِإْن محمد: 

أأي أذ)ِ  أف أنأ ِليصاء (و أن ا ُلِث)ِ ل (ِم ّث تبرع ألنأه والشافعي، مالك قال كما الكل من ال
ًء ًء. وفي وواجٌب ابتدا ّية»: يجوز انأتها ِنأ أخا أتاِن ِإباحُة الفدية في «ال أل ْك أتاِن، ُأ أع ِب ُمْش

ْكم وكذا الفطر، صدقة في ذلك يجوز ول والحج، المالية، الكفارة في الُح
المنذورة. والصدقة

أيُة ْد ِف أو ٍة ُكّل ( ِم صل ْو أص ًا، أك ٍم،)ِ اسإتحسانأ ْو ُة أي ٍم وقيل: صل ِم يو ْو أص يوم.  أك

ُة ِزيه)ِ ول ل غيره (وعباد ِزىء ُيْج وهو صلة، أأو صوم عليه عمن الولي صوم يج
ّي أأحمد. وقال مالك، قال وبه عائشة، عن أمْرو القولين أأصح في الشافعي و

النبّي إلى رجل قال: جاء عباس ابن «الصحيحين» عن في لما عنه: يجزيه،
ِإّن وسإلم عليه الله صلى أتْت ُأّمي فقال:  ٍر صوُم وعليها أما ْه أأقضيه أش أف عنها؟ أأ

أن فقال: «لو ْيٌن ُأّمك على كا أت أد ْن ُك ْيُن عنها؟» قال: نأعم، قاضيه أأ أد أف ِه قال: « ّل ال
ّق». وفي أح أأّن أأ ًة رواية:  أأ أل قالت: يا امر ِه، رسإو ّل صوُم وعليها ماتت ُأّمي ِإّن ال

ٍر ْذ أأُصوُم أنأ أف ْيِت عنها؟ أأ أأ أر أ
أ ْيٌن ُأّمِك على كان ِإْن قال: « ِه أد ِت ْي أض أق أن أف ُء أأكا يجزى

أة عن ُأّمِك». وفيهما عن قال: «صومي عنها؟» قالت: نأعم، ذلك أأّن عائش

أمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أت قال: « أياٌم وعليه أما أم يوم ِص عنه صا
ّيُه». ِل أو
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ألول أصْرف على قلنا: التفاق ِإنأه ظاهره، عن ا ْين الصلة في يصح ل ف ّد ال
ًا. وقد ألول الحديث راوي وهو ـ عباس ابن عن النسائي أأخرج ِإجماع في ا

أأنأه «سإننه ُكم يصوُم قال: «ل الكبرى»  ُد أح ٍد، عن أأ أح ّلي ول أأ أص ٌد ُي أح ٍد، عن أأ أح أأ

ِعُم ولكْن ْط ًا)ِ من يوم كل مكان عنه ُي ّد أوى (ُم ْت أف أطة». و ْن خلف على الراوي ِح
ّيه ِو ِة أمْر ِة بمنزل الناسإخ. رواي

أأخرج ِه» عن في الرزاق عبد و ّنف أص ّنأه عمر ابن «ُم أيّن قال: ل أأ ّل أص ُكم ُي ُد عن أأح
أمّن ول أأحد، ٌد أيُصو أح ً كنت ِإْن ولكن أأحد، عن أأ أت أفاعل ْق ّد أص أديت. أأو عنه، أت ْه أأ

أأخرج أعث عن الترمذي و ّوار، بن أأْش ليلى، أأبي بن الرحمن عبد بن محمد عن أسإ
رجل في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عمر ابن عن نأافع، عن

أعم صيام، وعليه مات ْط ُي ْل أف أن عنه « أكا ٍم ُكّل أم ْو ًا». وقال: ل أي ِكين نأعرفه ِمْس
ًا ّ مرفوع ابن وروى قوله موقوف، عمر ابن عن والصحيح الوجه، هذا من ِإل

ِإسإناد ماجه أأّن ابن عن القرطأبي قاله كما حسن، ب أل عمر:  الله صلى الله رسإو
أمْن وسإلم عليه أت قال: « ْوُم وعليه ما ٍر أص ْه أعم أش ْط ُي ْل أن عنه أف أكا ٍم كّل أم ْو أي

ًا». ِكين ِمْس
ًا أأّن بالمدينة التابعين من ول الصحابة، من أأحد عن أأسإمع مالك: ولم وقال أأحد

أر منهم أم ًا أأ ُد وهذا أأحد، عن يصلي ول أأحد، عن يصوم أأْن أأحد ّي أؤ أأنأه النسخ ُي و
ألمر ًا، عليه الشرع اسإتقر الذي ا ألن آِخر فكذا الحياة، حال عنه يصوم ل الولي و

كالصلة. الموت بعد
أزُم ْل أي ْفُل (و ّن أيِجُب ال أف ُه، ِإْن قضاؤه بالّشُروِع)ِ  أد أس ْف أقال أأ ِإن و أر مالك:  أط ْف بعذر أأ
ٍو أأو ِإكراه أأو جوع شدة أأو كمرض ْو سإه ٍأ، أأ ّ قضاؤه، يجب فل خط ِإل يجب. و

أأحمد الشافعي وقال لما عذر، بغير صومه عن الخروج وله قضاؤه، يجب ل و
أأبو أأحمد روى ِنأىء، ُأّم حديث من والترمذي داود و عليه الله صلى النبّي أأّن ها

ُع قال: الصائُم وسإلم ّو أط أت ِه، أأِميُر الُم ْفِس ِإْن صام شاء ِإْن أنأ أأفطر».  شاء و

«الموطأأ» عن في ومالك والترمذي النسائي رواية في عائشة حديث ولنا
أبْحُت أأنأها عائشة أأْص أنأا قالت: « أصُة أأ ْف أح ْيِن و أت أم ِئ ْيِن، أصا أت أع ّو أط أت ِدي ُم ْه ُأ طأعاٌم ِإلينا ف

أنأا أطْر ْف أأ ِني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول علينا فدخل عليه، ف ْت أر أد أب أصُة أف ـ أحْف
ْتُه ـ أأبيها ابنة وكانأت أل أأ أس أيا ذلك، عن أف ْقِض ًا فقال: «ا أنأه». وهو يوم أكا أأبي قول أم

أي عباس وابن وعلي وعمر، بكر، ألن وغيرهم، عنهم الله أرِض ْفل صوم و ّن أمٌل ال أع
ِلبطال عن صيانأته فيجب ُلوا تعالى: {ول لقوله ا ِط ْب ُكم} وصيانأته ُت أل أما ْع عن أأ

ِلبطال فيه. بالُمِضّي ا
ِإذا ّ قضاؤه، وجب فيه المضي وجب و ِإل ِم في ( أليا ِة)ِ عن ا ّي ِه ْن أم أأي صومها ال  :)
ِم ْو ِر، أي ْط ِف أحى ال ألْض أٍث مع وا يوسإف أأبو وقال التشريق، أأياُم بعده)ِ: وهي أثل

ِإْن أع ومحمد:  أر القضاء، فعليه عليه واجب هو كما أأفسده ثم فيها، نأفل في أش
ِزٌم الشروع ألن ْل ُذور، ُم ّن ألبي كال أليام هذه صيام أأّن حنيفة و ِهي ا ْن فل عنه، أم

ِنّي القضاء ووجوب ِإفساده، يجب بل ِإتمامه يجب ْب أمام. وجوب على أم ِلت ا

أصّح ْذُر)ِ بالصوم (و ّن أأي ال أها)ِ  ِفي ِم في ( أليا ْذر ألن المنهية، ا ّن أزاٌم ال ِت يكون فل ال
ِإنأما معصية، ْعل في المعصية و ِف ِكْن ال ًا (ل أر)ِ احتراز أط أى)ِ المعصية عن أأف أض أق (و
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ًا أب لما ِإسإقاطأ أج ْو ِه. على أأ ْفِس أنأ
ِإْن أم (و ّنأه صا أل ّدى أصّح)ِ  أمه. روى ما أأ أز أت ْل ْير. قال: بن زياد حديث من مسلم ا أب ُج
ّنأي عمر ابن ِإلى رجل جاء ِإ أذْرت فقال:  أم أأْن أنأ ًا أأصو ألضحى يوم فوافق يوم أأو ا

أأمر الِفطر ّلُه فقال:  ِء ال أفا أو ِر، ِب ْذ ّن عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ونأهى ال
ِم ّنأه والمعنى اليوم، هذا صيا أيْخرج قضاؤه، يمكُن أأ ْهدة عن به أف ألمر ُع والنهي.  ا

أر أأّن والحاصل ْذ أليام أنأ ًا، زفر وجعله المختار، في عندنأا يصح المذكورة ا وبه لغو
نأذٌر هذا ألن حنيفة، أأبي عن المبارك ابن عن رواية وهو والشافعي، مالك قال

ْدري: «نأهى سإعيد أأبي عن الصحيحين في لما بمعصية، صلى الله رسإوُل الُخ
ِم عن وسإلم عليه الله ْيِن: صيا أم أيا ألضحى، يوم ِص ِم وصيام ا ْطر». وفي يو ِف ال
ُته لفظ ْع أسإِم ُقوُل: «ل لهما:  أحى، يومين: يوم في الصيام يصح أي ألْض ِم ا ويو

ِر ْط ِف ْعجم في رمضان». ولما من ال أأّن ابن الطبرانأي» عن «ُم أل عباس: « رسإو
أل وسإلم عليه الله صلى الله أسإ ًا ِمنًى أأيام أأْر ِئح أأْن أصا هذه يصوموا ل يصيح: 

أم، أليا ّنأها ا ِإ ْكٍل أأياُم ف ُع وُشْرٍب أأ أقا ِو أعال:  ِب أعال». وال ِب ّنساء. و ال
عليه الله صلى الله رسإوُل قال: بعث هريرة أأبي الدراقطني» عن «سُإنن وفي

أل وسإلم ْي أد أن ُب أقاء ب أزاِعي أوْر أمٍل على الُخ أق أج أر ْو أجاج في أيِصيُح أأ أأل ِف ِإّن ِمنًى: 
ْلق في الذكاة أح ّبة، ال ّل ألنأفس تعجلوا ول وال أأيام تزهق، أأن ا ْكٍل أأياُم ِمنًى و أأ

أعال. وفي وُشْرٍب ِب أة، الثلثة» عن «السنن و : والسلم الصلة عليه عنه عائش
أر «ل ْذ ُته معصية، في أنأ ُة وكفار أر ّنسائي أيِمين». وفي كفا بن ِعْمران عن ال

ْين أص ًا ُح ْذُر مرفوع ّن أراِن، يقول: «ال ْذ أمْن أنأ أر كان أف أذ لله، فذلك الله، طأاعة في أنأ
ُء، ففيه أمْن الوفا أن و أر كا أذ ِة في أنأ ِا، معصي له، وفاء فل للشيطان، فذلك الله

ُه ّفر أك ُي ّفُر ما و أك اليمين».  ُي

ْذٌر هذا أأّن ولنا ٍم أنأ ّداّل الدليل ألن مشروع، بصو كونأه وهو ـ مشروعيته على ال
ًا ّف فكان ويوم، يوم بين يفصل ل ـ شهواتها عن الله، عدو هي التي للنفس، أك
ْيُث من ُتُه أح ًا حقيق ًا، حسن ِوي وما جائز، مشروع هو بما والنذر مشروع من ُر

ّنأما النهي ِإ ْيره، هو ف أغ ِة ِإجابة ترك وهو ِل الله أأضياف الناس ألن تعالى، الله دعو
أليام، هذه في تعالى ِإذا ا ُته، حيث من صحته يمنع ل لغيره النهي كان و فيجب ذا

ًا يصير لئل الفطُر، ِرض ْع ُء ويجب الكريم، ضيافة عن ُم القويم، ذاته باعتبار القضا
ُيجزئه ّداه ألنأه فيها صام ِإن و ِإّن التزمه، كما أأ ًا وجب ما ف ّدى أأن يجوز نأاقص أؤ ُي
ًا ِلعراض. من الحاصلة الحرمة ارتكاب مع نأاقص ا

ِر الوفاء يلزم أأنأه اعلم ثم ِه ِمن ما بنذ ْنِس فهذه بواجب، وليس مقصود أواِجب ِج
ّ بدونأها النذر يصح ل شروط ثلث بالعتق، فيلزم خلفه، على الدليل قام ِإذا ِإل

ًا، الحج وبنذر والعتكاف، ول بالنذر، التلوة وسإجدة الوضوء يلزم ول ماشي
ْذ المريض عيادة ِإيجاب أواجب، جنسه من ليس ِإ ِإيجاب معتبر العبد و ْذ الرب، ب ِإ

البتداع. ل التباع له
ًا النذر كان ِإْن ثم أفى مطلق ُفوا لقوله به أو ُيو ْل أو ُهم}، تعالى: { أر ُذو عليه ولقوله ُنأ

أمْن الصلة أر والسلم: « أذ أع أأْن أنأ ِطي أه ُي ّل ْعُه، ال ِط ُي ْل أمْن أف أر و أذ ْعِصي أأْن أنأ أه، أي ّل فل ال
ِه». رواه ْعِص ِلجماع أي ِليفاء وجوب على البخاري. وا القائلون اسإتدل وبه به، ا
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ًا كان ِإذا بافتراضه. وكذا ّلق أع أشْرط ُم ِإْن كونأه، يريد ِب أفى كـ:  ّلُه أش مريضي ال
أفى كذا، فعلّي أنأُه، يريد ل وبشرٍط به، أو ْو ِإْن أك أفى كـ:  ّلُه ش ّوي، ال ُد أد أع ُوِج أو

أزُمُه الّشْرُط ْل ُء أي الية ِلطألق حنيفة، أأبي عن الرواية ظاهر في به الوفا
والحديث. 

أأجاز ٌد و ِإْن بالكفارة، الكتفاء محم ِإن المنذور، فعل شاء وقال:  أتى شاء و أأ

أرة ّفا أك ّي وهو «النوادر»، رواية وهو اليمين، ب ِو أمْر ًا، حنيفة أأبي عن ال وبهذا آخر
ْفتي كان أخارى، ومشايخ الزاهد، ِإسإماعيل ُي ألئمة، شمس اختيار وهو ُب ُهُه ا أوْج أو

أة حديث مسلم» من «صحيح في ما أب ْق عليه الله صلى النبي عن عامر بِن ُع
ُة وسإلم أر ّفا أك ِر قال: « ْذ ّن ُة ال أر ّفا أر ولو اليميِن»، أك أذ ًا أنأ الحر، شديد زمان في صوم
أجز أع البرد. زمان في قضاه عنه، و

ِطُر)ِ المتنفل ْف ُي ِر (و ْذ ُع ِب ْو ( أأ ٍة)ِ  أف أيا ُثّم غيرها ِض ْقِضي)ِ ل ( ّوٍع الفطر يجوز أي أط أت ِلُم
أأنأه ورواية الرواية، ظاهر في عذر بل عن رواية وهو عذر، بل ُيباح «المنتقى»: 

أة حديث من مسلم روى لما يوسإف أأبي أي عائش أأنأها الله أرِض أل عنها:  أخ أد قالت: 
أت وسإلم عليه الله صلى النبّي أهْل يوم ذا ُكم فقال: « أد ْن ٍء؟» (فقلنا)ِ: مْن ِع شي

ّنأي ل، ِإ ًا فقال: « ِئٌم»، ِإذ ًا أأتى ثم أصا ِدي الله رسإول فقلنا: يا آخر، يوم ْه لنا ُأ
ْيٌس، ِرينيه، وفي فقال: «هاتيه»، أح أأ أبْحت فلقد نأسخة: « أل، أأْص أك أأ أف ًا»  زاد صائم

ًا أأُصوُم النسائي: «ولكن أنأه». وصحح يوم أكا الزيادة. والحيس: هذه الحق عبد أم
ألط تمر أسْمِن ُيْخ ِقط.  ِب أأ و

أي ما الرواية ظاهر ودليل ِو ّنأه عنه ُر ِإذا والسلم الصلة عليه أأ ُدِعي قال: «
ُكم ُد أح ُيِجب، طأعام ِإلى أأ ْل ِإْن أف ًا كان ف ِطر ْف ِإْن فليأكل، ُم ًا كان و أصّل». صائم ُي ْل أف

عنه هذا ثبت القرطأبي: قد هشام. قال قاله كما داود. والصلة: الدعاء أأبو رواه
ًا، الفطر كان ولو وسإلم عليه الله صلى ألفضل كان جائز أر ا الدعوة ِلجابة الفط
ْذر والضيافة يخفى، ل بحث السنة. انأتهى. وفيه هي التي ألظهر في ُع روى لما ا

ِري سإعيد أأبي حديث «مسنده» من في والطيالسي داود أأبو ْد أع الُخ أن أص قال: 
ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أأصحاِب من رُجٌل صلى النبّي فدعا طأعام
أأصحابه، وسإلم عليه الله ٍم أأتى فلما و أنّحى بطعا الله رسإول فقال منهم، رجٌل أت

ّنأي «ما وسإلم عليه الله صلى ِإ أك؟» قال:  وسإلم عليه الله صلى فقال صائم، ل
أف ّل أك أت أع أأخوك « أن أص ًا، لك و ِإنأي ُثّم ودعاك، طأعام ًا وُصم ُكل صائم، تقول:  يوم

مكانأه».

ِنّي وروى ْط ُق أر ّدا ِإن جابر حديث من ال أأبو الذي الرجل قال:  سإعيد صنع: 
ِري. وقيل: ل ْد ًا، يكون الُخ ْذٌر عذر ُع ُه ل الزوال، قبل وقيل:  أد ْع ّ أب في كان ِإذا ِإل

ٌق الفطر عدم ْيه، ألحد عقو أو أب ّنأه أأ ِإ ِطر، ف ْف ّذى كان ِإْن وكذا ُي أأ أت الضيافة صاحب أي
يفطر.  بذلك
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ُيْمِسُك أة (و ّي ِق ًا أب ُوُجوب ِه)ِ  ْوِم ًا الصحيح، وهو أي ْدب أنأ ِفٌر وقيل:  أسا أم)ِ سإواء (ُم ِد كان أق
أأّما النية، وقت بعد قبله، أأو أأفطر، بعدما قدومه وقت في الفطر قبل كان ِإذا و

ّية ّية فلزمه الن أرّخص لزوال والصوم، الن ل أأفطر لو لكن النية، وقت في الُم
ِم عليه، كفارة أيا ِق ِة ِل أه ْب ِبيِح ُش ْو الُم أأ ِئض)ِ  أحا أساء (و أف ًا ُنأ أرْت)ِ نأهار ُه أطأ ِبّي ( أص أغ، (و أل أب
ِفٌر أكا ّنأما و ِإ ألم)ِ و أة هؤلء ُيْمِسُك أأسْإ ّي ِق ِهم أب ْوِم ًء أي أضا ّق أق أح ْقِت ِل أو ِه ال ّب أش ّت (ول بال
ْقِضي أأي أي ِإْن والكافر، الصبي هذان)ِ  ُغَ كان و ِلسإلُم البلو ونأويا النية وقت في وا
أأكل، الصوم ْدِعي القضاء ألن و أت أق أيْس ْب أب ول الوجوِب أسإ لعدم عليهما وجو

أما، ِه ِت ّي ِل ْه ِإنأما أأ ْو الصبي، بلغ ِإذا الصلة قضاء يجب و بعض في الكافر أأسإلم أأ
ألداء، المتصل الجزء فيها السبب ألن وقتها، ألهلية وجدت وقد با فيه. والسبب ا

ألول الجزء الصوم في ألهليُة اليوم من ا أمٌة وا ِد أع ْن عنده. ُم
أة ُيْمِسك وكذا أأ، ِإذا المريُض يومه بقي ِر أأّما ِإذا والمجنوُن أب ِطُر أأفاق. و ْف ًأ الُم خط

ًا أأو ْو أعْمد ْفطر أأ أم أأ أر ثم الشك، يو أه ِإنأه رمضان، من أأنأه أظ ّبُه يجب ف أش ّت ًا ال اتفاق
ِة بخلف الصور، هذه في ألمثل ِة ا أم ّد أق أت ّنأه الُم ِإ حنيفة أأبي لقول قيل: يستحب، ف

ًا: ل تطهر الحائض في تعالى الله رحمه ُكل أأْن يحسن نأهار ْأ وهو صيام، والناس ت
ًا ل النهار أأول يلزمها ل الصوم ألن والشافعي، مالك قول ًا، ول ظاهر فل باطأن

ِلمساك يلزمها ِلمساك ألن وهذا النهار، آخر في ا فل الصوم، حقيقة على يدل ا
ألصل، خطاب عليه يكن لم من به يخاطأب ثبت لما الصحيح، وهو وقيل: يجب ا

ِه ِمن ِر ِلمساك وسإلم عليه الله صلى أأْم أمْن با حين عاشوراء يوم في أأكل ِفي
ًا.  كان واجب

ِتّم ُي ًا ُمِقيٌم (و ِلقامة لجانأب سإافر)ِ ترجيح ُوقوِع ا ِل سإبب وحصول اللتزام و
أر (ولو الوجوب، أط ْف أة ل أأ أر ّفا المبيح. شبهة عليه)ِ لقيام أك
ُنوُن ِر ُكّل (وُج ْه أبه، الّش ُء نأسخة: مسقط، وفي ُيْسِقط)ِ وجو ِإغما ل الشهر ُكّل و
ِقُط أبه، ُيْس ُق ُوُجو أفْر ًا يمتد الجنون أأّن وال أرج فيتحقق عادة، شهر أح وجوبه، في ال

ِلغماء ْعِض)ِ بالجّر (ل وجوبه في حرج ول عادة، يمتد ل وا أب ِقُط ل أأي ال جنوُن ُيْس
ِر بعِض أب الشه ًا الجنون كان سإواء الشهر، صوم وجو أأن أأصلي ًا، بلغ ب أأو مجنونأ

ًا أأن عارضي ًا بلغ ب ِر وجوب سإبب لوجود ُجّن ثم ُمِفيق ْه ّله الّش ُد وهو ُك ُهو ْعِض ُش أب
ِر، أبُب كان لو ِإذ الّشه أد الّس ُهو أع الشهر جميع ُش أق أو شوال. في رمضان صوم أل

ألصلي المجنون أأّن محمد وعن أأخرين. بعض واختاره كالصبي، ا المت
ِإْن أي (و ًا ُأغِم ألّن أأيام أها)ِ  أضا ِلغماء أق أرٌض ا ًا فيكون أم ْأخير في عذر في ل الت

ِلسإقاط ّ ا ِإل ًا)ِ الظاهر ( ّنأما أأنأه يوم ِإ عبارة ألن هذا، على كلمه حملنا (نأواه)ِ و
ّ ِإل ًا «الوقاية»:  أث يوم أد ُء أح ِلغما ألن ليلته. وفي في أأو فيه، ا «شرحها»: 

ّنأه الظاهر ُكر لم ِإذا وهذا اليوم، ذلك صوم نأوى أأ ْذ ّنأه أي أأّما ل، أأم نأوى أأ علم ِإذا و
ّنأه أوى أأ ِإْن الصحة، في شك فل أنأ أم و ِل ِو لم أأنأه أع ْن عدمها. في شك فل أي

العتكاف)ِ (في فصٌل
ّنة العتكاُف ّكدة، سُإ أؤ ُدوري»: مستحب. والحق وقال ُم ُق ِإلى ينقسم أأنأه «ال

ْذر، واجب: وهو ّن ِإلى ال أعْشر مؤكدة: وهو سإنة و ألخير ال ِإلى رمضان، من ا و
ّ الجماعُة ذلك. روى عدا ما مستحب: وهو أة حديث من ماجه ابن ِإل رضي عائش

أأّن الله ِكُف كان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنها:  أت ْع أر أي أعْش أر ال ألواِخ من ا
أن، بعده.  أزواُجه اعتكف ثم رمضا
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أو)ِ في ُه ِلقامة (و ْبُس الشيء، على اللغة: ا أح تعالى: قوله ومنه عليه، النفس و
ِه {ما ِذ ِثيُل أه أما ّت ُتم التي ال ْنأ أن}. لها أأ ُفو ِك أعا

ْبُث وفي أل ٍم)ِ ـ الشرع: ( ِئ ْتِح أصا أف ُثه أأي ـ الموحدة وسإكون اللم ِب ْك ِد (في ُم أمْسِج
ٍة)ِ وهو أع أما ِإمام، مؤذن له الذي أج ّلى و أص ُي بعضها أأو الخمس، الصلوات فيه و

ّلى أأْن بد حنيفة: ل أأبي بجماعة. وعن أص وهو بجماعة، الخمس الصلوات فيه ُي
ِلعتكاف ومحمد: يِصح يوسإف أأبي أأحمد. وعن قول قول وهو مسجد، كل في ا
ْطألق والشافعي مالك ُتم قوله ِل ْنأ أأ ُفون تعالى: {و ِك ِد}. في أعا أساِج أم ال
ألبي ِلّي: «ل قول حنيفة و ّ اعتكاف أع أأبي ابن جماعة». رواه مسجد في ِإل

ِهما». وقول في الرزاق وعبد شيبة، ْي أف ّن أص ِإّن ابن «ُم أض عباس: « أغ ْب ِر أأ ُلمو ِإلى ا
ِه ّل ُع، تعالى ال أد ِب ِإّن ال أن و أدِع ِم ِب أف ال ِر». رواه في التي المساجد في العتكا ّدو ال

ِعّي، ِإبراهيم «معجمه» عن في الطبرانأي «سإننه». وروى في البيهقي أخ ّن أأّن ال

أة أ لبن قال حذيف أأل أجب مسعود: « ْع ٍم ِمْن أت أك بين قو ِر ِر دا موسإى، أأبي ودا
أن ُعُمو ّنأهم أيْز ِكفون؟ أأ أت ْع أت، أأصابوا قال: لعلهم ُم ْأ أأخط ُظوا أأو و ِف أت، أح أنأِسي قال: و

أنأا أأّما ِلْمُت فقد أأ ّنأه أع ّ اعتكاف ل أأ جماعة». انأتهى. مسجد في ِإل
أضل ْف أأ عليه مسجده في كان ما ثم الحرام، المسجد في كان ما العتكاِف و
ْقصى، المسجد في كان ما ثم والسلم، الصلة أل من أأكثر أأهله كان ما ثم ا

الجوامع. 

أأي ِه)ِ  ِت ّي ِن ِب أقْصد ( ِإنأها العتكاف، ِب ّيزة ف أم أشْرط فالصوم والعبادة، العادة بين الُم
أأحمد: ليس الشافعي وقال مالك وعند عندنأا أما بشرط، و عن الصحيحين في ِل

أل قال: يا أأنأه عمر ابن ّنأي الله رسإو أذْرُت ِإ أف أأْن أنأ ِك أت ْع ليلة، الحرام المسجد في أأ
ْوِف الصلة عليه فقال أأ أك». وفي والسلم: « ِر ْذ ُن ِنّي» عن «سإنن ِب أط ُق أر ّدا عبد ال
أي عمر أأّن عمر، بن الله أر الله أرِض أذ أنأ ِة في عنه:  أف أأْن الجاهلي ِك أت ْع في ليلًة أي

ِد ألّما الحرام، المسج أن أف ِلسإلُم كا أأل ا فقال: والسلم الصلة عليه عنه سإ
ْوِف أأ أك»، « ِر ْذ أن ليلًة. عمُر فاعتكف ِب

أة حديث من داود أأبو روى ما ولنا أضِت أأنأها عائش أم ّنُة قالت:  ِكِف على الّس أت ْع الُم
أد ل أأْن ًا، يعو ِريض أد ول أم أه ًة، أيْش أز أنا أمّس ول أج ًة أي أأ أها، ول امر أر أباِش أج ول ُي يخر

ٍة ّ ِلحاج أما ِإل ّد ل ِل أن أأي ـ منه ُب ْوِل ِم أب ِئِط ال أغا أكاف ول ـ، وال ِت ْع ّ ا ْوم، ِإل أص ول ِب
أف أكا ِت ْع ّ ا ٍد في ِإل ًا أمْسِج أأيض أو لم أجاِمع. و بل اعتكف والسلم الصلة عليه أأنأه ُيْر

ُوُجوب.  أأدلة من والمواظبُة صيام، ال

ِإْن أأنأه في قيل ف أعْشر اعتكف والسلم الصلة عليه «الصحيحين»  أول ال ُل من ا
ّوال، أب أش أأنأه ُأِجي ًا كان أأنأه على دللة فيه ليس ب ْو صائم ًا، أأ أأّما مفطر حديث و

ِنّي والنسائي داود أأبو فرواه عمر، اعتكاف ْط ُق أر ّدا أأّن وال أي عمر بلفظ:  الله أرِض
أل عنه أع ِه على أج ْفِس أف أأْن أنأ ِك أت ْع ًا، أأو ليلًة، الجاهلية في أي ِة عند يوم أأل الكعب فس

النسائي وُصم». ولفظ فقال: «اعتكف وسإلم عليه الله صلى النبّي
ُه أر أم أأ ِنّي: ف ْط ُق أر ّدا أف أأْن وال ِك أت ْع أم. وروى أي أيُصو ِنّي و ْط ُق أر ّدا ِد عن والبيهقي ال ْي أو سُإ
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أن عن العزيز، عبد بن ّي، عن حسين، بن سإفيا ِر ْه أة، عن الّز أة عن عرو عائش
ًا: «ل ّ اعتكاف مرفوع أطاء عن ُروي بالصوم». وقد ِإل ًا، أع ُد وروى موقوف عب

ِه» عن في الّرّزاق ِف ّن أص أة «ُم أمْن وابن عائش أف عباس: « ْوُم». فعليه اعتك الّص
ِكُف ابن قول من البيهقي وروى أت ْع أيُصوُم». عمر: «الُم

أأّما أأن ابِن عن وصححه الحاكم رواه ما و وسإلم عليه الله صلى النبّي عباس: 
ِكِف على قال: «ليس أت ْع أياٌم الُم ّ ِص أرٌض نأفسه»، على يجعله أأْن ِإل أعا بما أفُم

ُه، أنا ّدْم أعُل أق ُيْج ُع ف ِر أمْرِج فيكون للعتكاف، ـ يجعله أأْن ِإل ـ قوله في ـ الضمي
قوله: بين والجمع هذا النفل، دون المنذور العتكاف في الصوم اشتراط دليل
أأّن أأو ليلة ًا:  ْو يومها مع الليلة المراد يوم ِه.  مع اليوم أأ ِت أل ْي أل

ولصحة واحدة، رواية الواجب العتكاف لصحة شرط الصوم أأّن اعلم ُثّم
أأّما قال وبه حنيفة، أأبي عن الحسن رواية في التطوع رواية في مالك. و

ألصل» وهو ّنأه بل محمد، قول «ا ِإ الثلثة: العلماء عن الرواية ظاهر قيل: 
أس ْي أل أشْرط، أف أنى ألن ِب ْب ِر اعتكاف ثم المساهلة، على النفل أم أعْش ألخير ال ّنٌة ا سُإ
ّكدة أؤ ِلجماع الكفاية، على ُم ِة عدم على ل ٍد أأهِل بعض ملم ْأتوا لم بل أتى ِإذا به ي أأ

ْعٌض به أبّي عن ماجه ابُن روى ما مؤكدة أأنأها على يدل منهم. ومما أب ْعب: بِن ُأ أك
ِكُف وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل كان أت ْع أر أي أعْش أر ال ألواِخ أن من ا رمضا

أر أف أسا ًا، أف أف المقبُل العاُم كان فلما عام أن اعتك ِري ًا. وما ِعْش أأنأه يوم ِوي:  صلى ُر
أر اعتكف وسإلم عليه الله أعْش أط، ال أسإ ْو أل السلم عليه جبرائيل أأتاه فرغَ فلما ا

ِإّن ُلُب الذي وقال:  ْط أمك أت أما أف ـ القدر ليلة يعني ـ أأ أر فاعتك أعْش ألواخر. وعن ال ا
ألكثر ذهب هذا ِر في أأنأها ِإلى ا أعْش ِر ال رمضان. من الخ

أد وقد أر أأّن في أو أها وسإلم عليه الله صلى النبّي الصحيح:  أتِمُسو في قال: «ال
ِر أعْش ألواِخر، ال أتِمُسوها ا ْتر». والجمهور كل في وال ّنأها على ِو السابع ليلة أأ

أأعلم.  سإبحانأه والعشرين. والله

ّدُم رمضان في القدر حنيفة: ليلة أأبو «المحيط»: قال وفي أتق أأّخُر، أت أت أت أأبو وقال و

ألخير النصف في متعينة ليلة ومحمد: هي يوسإف قال فلو رمضان، من ا
ْنأِت أأ أأته:  أة طأالق لمر ِر، ليل ْد أق ِإْن ال ًا كان ف ُق أعاّمي ُل ْط من والعشرين السابع ليلة أت

أنة، تلك من رمضان أوام ألن الّس أع ِإْن القدر، ليلة يعرفونأها ال ًا كان و ِرُف فقيه ْع أي
ِإْن أف: ف أ ألف الِخل ُق رمضان قبل أح ُل ْط ّيه أت ًا عندهم أأي ـ ِبُمِض ِإْن ـ، جميع أف و أل أح

ألخير النصف في ُق ل ا ُل ْط ِه وقُت يجيء حتى عندهما أت ِف ِل ألخير النصف من أح ا
ُق ول القابل، رمضان من ُل ْط وعليه القابل، رمضاُن يمضي حتى حنيفة أأبي عند أت

الفتوى. انأتهى.
الله صلى الله رسإوُل لنا قال: قال مسعود ابن حديث من داود أأبو روى ما لهما
ُبوها وسإلم عليه ُل ْطأ أة «ا أع ليل ْب أة أسإ أر أش أن، من أع أة رمضا أن، ِإْحدى وليل وعشري
أة ألبي ُثّم وعشرين، ثلث وليل أت». و أك عمر ابن عن داود أأبو رواه ما حنيفة أسإ

ِئل أأنأا ـ وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال: سُإ ُع و أم ِة عن ـ أأسْإ ِر، ليل ْد أق قال: ال
أن». كّل في «هي رمضا

ّلُه أق أأ ْوٌم)ِ في (و أط ـ الحسن رواية على ـ النفل وفي الواجب، أي أر أش يوسإف أأبو و
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أأما النهار، أأكثر ألصل»، رواية قول على و الشافعي: ومذهب محمد وقول «ا
ّلُه أق أأ أن ولو سإاعة ف ِه الليل، ِم أتى، وب ْف أبّرع ألنأه ُي أت ِإليه، زمانأه تقدير فكان ُم

ِء ُعْرِف والساعة: في ٌء الفقها ٌء ل الزمان، من ُجْز ٍة من ُجْز أن أأربع من وِعْشري
المنجمون.  يقوله كما وليلة يوم

ْقِضي أي أف أأي أمْن ( أأي العتكاف قطعه)ِ  ِه)ِ  ِفي أ اليوم ذلك في ( أيْخُرُج)ِ (ول
ِكُف أت ْع أأي الُم ّ المسجد من (منه)ِ  ِإل ِة ( ِلنأساِن)ِ ـ لحاج ول ـ والغائط البول وهي ا

ْعد منزله في يمكث أراغه أب ِه، من أف ُهور ّدٌر بالضرورة الثابت ألّن ُطأ أق أها، ُم ِر ْد أق أما ِب ِل
أة عن الستة الكتب في ِإذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قالت: كان عائش

أف ْدُخُل ل اعتك أت أي ّ البي أجة ِإل أحا ِلنأسان. ِل ا
ْو أأ ّنأها ( أل ِة)ِ  أع أهّم من الُجُم ِئِج أأ أوا أح أد ال ْع أب ألّن ( أوال)ِ  أوّجُه بالوجوب الخطاب الّز أت أي

أمْن وهذا حينئذ، أب ِل ُلُه أقُر ِز ْن أة وصلى الزوال بعد خرج ِإذا بحيث وكان أم ّن ل الّس
الجمعة. تفوته

أمْن أد (و ُع ُلُه أب ِز ْن أأي أم ًا)ِ  ْقت أو أيْخُرُج أف ًا أف ْقت أها، أو ُك ِر ْد ُي ّلي ( أص ُي ًا و أع أب أأْر قبلها. السنن)ِ 
ُفه (ول ُد)ِ اعتكا ْفُس ِه أي ِث ْك ِبُم أأي أأكثر الجامع في ( ّنأُه ذكر، ِمّما منه)ِ  موضع أل

ّ اعتكاف، ّنأه ِإل أم أأ أز أت أف ال ْولى مسجد في العتكا أل ًا يفعل ل أأْن فا من شيئ
ّ غيره في اعتكافه ِة والُخُروُج ضرورة، من ِإل أع مالك خلف فيه للُجُم

ّد الُخُروج أأّن فلهما والشافعي، ْبِث ِض ّل ُده ال ْفِس ُي ّ أف ُق فيما ِإل ّق أح ُة ُت فيه، الضرور
ُنُه ِك ُيْم الخروج. في له ضرورة فل الجامع في يعتكف أأْن و

ّنأُه ولنا ْأُموٌر أأ ِه عن مستثنى فصار للجمعة بالُخُروج أم ِر ْذ بل للحاجة، كالخروج أنأ
ْولى ُنُه دينية. وقولهما حاجة ألنأها أأ أف يمك أأّن مدفوع الجامع في العتكا ب

ُهّن تعالى: {ول لقوله مشروع المساجد سإائر في العتكاف أباِشُرو ُتْم ُت ْنأ أأ و
ُفون ِك ِد} ، في أعا أساِج أم ِإذا ال ُع أصّح و ْد الّشُرو ُة أمّسِت وق أق الضرور ِل ْطأ له ُأ
ُد ل ذلك من أأكثر فيه أأقام ولو الخروُج، ْفُس ُفه، أي الخروُج له الُمفِسد ألن اعتكا

فيه.  المكث ل المسجد من

ِإْن أج (و أر ْذر بل سإاعًة أخ ُفُه ُع أكا ِت ْع أد)ِ ا أس لوجود القياس وهو حنيفة، أأبي عند أف
أنافي، ُد وقال: ل الُم ْفُس أن حتى أي ًة، القليل في ألن يوم، نأصف من أأكثر يكو ضرور

أة ول صحة في فتأمل القليل مطلق في ضرورة ل أأْن وفيه الكثير، في ضرور
ِريق، أأو غريق، ِلنأجاء خرج التعليل. ولو ْو أح ْو شهادة، ألداء أأ ٍر أأ أنِفي أأو أعام، ِل

أد لعيادة أأو لجنازة، أس ُفه أف ِد، لنأهدام خرج فيقضيه. ولو اعتكا أفّرِق أأو المسج أت
ْهله ًا له ظالم ِلخراج أأو عنه، الجماعة بطلت بحيث أأ أخوٍف أأو كره نأفسه على ِل

أيصّح يفسد، ل المكابرين من ماله أأو ِني أأْن أف ْب عليه. أي
ِكُف أت ْع ُكُل)ِ الُم ْأ أي أرُب (و أيْش أناُم)ِ ـ (و أي له يكن لم وسإلم عليه الله صلى النبّي ألن و

ْأوى ّ م ِكٌف، وهو أأي ـ، المسجد ِإل أت ْع ألنأه ُم فل فيه، الحاجات هذه قضاء يمكن و
أة الخروج. ِإلى ضرور
ُع ِبي أي ِري (و أت أيْش أأي و ِه)ِ  أ ذلك ِإلى يحتاج قد ألنأه المسجد، في في ِبل ِر ( أضا أمبيع ِإْح

ألّن ِه)ِ  أرٌز المسجد في منه، بد ل فيما «الذخيرة»: هذا العباد. وفي حقوق عن ُمْح
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أأّما ُه، للتجارة والشراء البيع و أر ْك ُي أف ألّن أف ِك أت ْع ٌع الُم ِط أق ْن فل تعالى الله ِإلى ُم
بالدنأيا. يشتغُل

أأي (ل ْيُره)ِ  ِكِف غيُر يفعل ل أغ أت ْع ًا الُم ُلمور هذه من شيئ روى لما المسجد، في ا
ْعُت هريرة أأبي عن ـ مسلم شرط وقال: على ـ والحاكم الترمذي أسإِم قال: 

أل أمْن وسإلم عليه الله صلى الله رسإو ُه يقول: « ُتُمو ْي أأ في ويشتري يبيع أر
ّلُه أربح له: «ل فقولوا المسجد، أتك، ال أر أمْن تجا أأيتموه و في ضالًة ينشد ر
ّد له: ل فقولوا المسجد ّلُه أر أك». ولقوله ال ْي أل ُبوا الصلة عليه أع ّن أج والسلم: «

أدنأا، أساِج ُكم، أم أنأ أيا ْب ُكم، ِص أن ِنأي أجا أم أعكم، و ْي أب ُكم، و أء أرا ِتكم، وِش أما أع وُخُصو ْف أر و
ِتكم، أة أأصوا أم أقا ِإ ُكم، و ِد ُدو أسإّل ُح ُكْم، و ِف ُيو ُذوا سُإ ّتِخ ِبها على وا أر، أأبوا ِه أطا أم ال
أها أجّمُرو أمع». رواه في و ِه»، في ماجه ابن الُج ِن أن ِنأّي «سُإ أرا أب ّط ِه». في وال أجِم ْع «ُم

ُه أر ْك ُي ُق و ّ المسجد اسإتطرا ٍر، ِإل ْذ ُع أف ينوي أأْن فينبغي ِل سإاعًة. العتكا
أأي (ول ًا الصمت على يدوم ل أيْصُمُت)ِ  ّبد أع ِه أت في بل شريعتنا في ليس ألنأه ب

ِلي قوله ِإليه يشير كما غيرنأا شريعة ُقو أف ّنأي تعالى: { أذْرُت ِإ ًا للّرْحمِن أنأ ْوم أص
ألْن أم أف ّل أك ِم ُأ ًا}، اليو ّي ْنأِس أي علي عن داود أأبو روى ولما ِإ رسإول أأّن عنه الله أرِض
أم قال: «ل وسإلم عليه الله صلى الله ْت أد ُي ْع أت ول احتلم، أب أما ٍم ِص الليل». ِإلى يو

أد أن أأسْإ أأّن أأبي عن حنيفة أأبو و ِم عن نأهى وسإلم عليه الله صلى النبّي هريرة:  ْو أص
أصاِل، ِو ِم وعن ال ْو الّصْمِت. أص

ِم الحديِث لتلوة فيلزم ِه، والعل ِريس ْد أت ِر و أي وسإلم عليه الله صلى النبّي وسِإ
ألنأبياء وسإائر أأخبار والسلم، الصلة عليهم ا الدين. ُأصول وكتابة الصالحين، و

ّلُم (ول أك أت ّ أي ّنأه ِإل أل ْير)ِ  أخ أدة، في ِب أبا ِلطها فل ِع أِق بغيرها، أيْخ ْطأل ِل عليه قوله و
أمْن الصلة أن والسلم: « ْؤِمُن كا ِه ُي ّل ِم بال ُقْل الخر واليو أي ْل ًا أف ْير ْو أخ أيْصُمت». أأ ِل

وغيرهم.  والشيخان أأحمد رواه

ُله ِط ْب ُي ُء)ِ سإواء (و ْطأى أو أل ال أز ْنأ ْو أأ ِزل، ألْم أأ ْن ُهّن تعالى: {ول لقوله ُي ُتم ُتباِشُرو ْنأ أأ و
أن ُفو ِك ْو في أعا أل أو ِد}. ( أساِج أم ألّن ال ْيل)ًِ  أحّل الليل أل ّنهار، العتكاف أم ْو كال أأ ًا)ِ ( أنأاسِإي

ٌة العتكاف حالة ألن أر ّك أذ ْعذر فل كالصلة ُم ِكُف ُي أت ْع ّنْسيان، الُم حالة بخلف بال
لغير عنه والتوقف الخروج وكذا حرام، المسجد في الوطأىء أأّن على الصوم،

ُه الشافعي: ل ضرورة. وقال ُد ْفِس ُء أي أعة ابن رواية وهو الناسإي، وطأى أما عن أسإ
أأصحابنا.

ُه ُؤ ْطأ أو أو ِر في ( ْي ْو أفْرٍج أغ ألٌة أأ ْب ْو ُق ألّن ِإْن ألْمٌس أأ أل)ِ  أز ْنأ ألشياء هذه أأ ِلنأزال مع ا في ا
أماع معنى أأي الِج ِإل)ِّ  ِإن (و ِزل لم و ْن ُطُل ُي ْب أي أ،)ِ  أفل معنى لنأعدام اعتكافه (

ألُه الشافعي، أأقوال أأظهر وهو الجماع، أط ْب أأ اعتباُره الية. ولنا لظاهر مالك و
ُع وهو ـ الية ومجاُز بالصوم، ٌد ـ الِجما أل مرا أط أب ًة. الحقيقة تكون أأْن أف أراد ُم

ِإْن أم)ِ كّل (و ألشياء هذه من أحُر والوطأىء الوطأىء، دواعي من ألنأه عليه، ا
ُظور أيْحُرُم العتكاف أمْح ِر في كما دواعيه، أف أها ّظ ْبراء ال ِت أرام، والسْإ ِلْح ِإنأما وا لم و

ُثُر ألنأه الصوم في الوطأىء دواعي أتْحُرْم ْك أها فيؤدي وجوده، أي ُع ْن ِإلى فيه أم
أأّما الحرج، ِلنأزال و ٍر ِإدامة من ا أظ ْو أنأ ٍر أأ ْك ْفِسد فلم ِف الشافعي، وعند عندنأا ُي
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ُله وقال ِط ْب ُت ِلنأزال ألن مالك:  ِة ا ْهو أش ِر ِل ْك ِف أقاع. ولنا ال ِو ِلنأزال أأّن كال منهما ا
ِلنأزال بمنزلة الحتلم.  في ا

ُة أأ ِكُف (والمر أت ْع أأي في أت أها)ِ  ِت ْي ْوِضع في أب أم ْتُه الذي ال ّد أع لم لو حتى فيه، للصلة أأ
ّد موضع بيتها في يكن أع ِه موضع في واعتكفت كان، أأو للصلة ُم ِر ْي ل بيتها، من أغ

ِد في اعتكفت لها. ولو اعتكاف ٍة مسج أد ولكّن جاز، جماع أضُل بيتها أمْسِج ْف من أأ
ِد أها، مسج ّي ُد أح أمْسج أها و ّي ِد من أأفضل أح ِه. وقال جماعة مسج مالك غير

أأة اعتكاف يجوز الجديد: ل القول في والشافعي بيتها، مسجد في المر
ُقوها أح ْل أأ أِق: «ل بالرجال و ْطأل أف ِل ّ اعتكا ِد في ِإل ٍة». مسج جماع

أوُن بيتها مسجد أأّن ولنا أرُز لها أأْص أأْح وسإلم عليه الله صلى قال الصلة، لفضيلة و
أأة «صلة ِة صلة من أأفضُل بيتها في المر أأ ِرها، أصحن في المر ُتها أدا في وصل
ِإذا المسجد»، في صلتها من أأفضل دارها أصحِن أم لبيتها أأعطى ف ْك المسجد ُح

أكاِن العتكاف حق في فكذا الصلة، حق في أم الصلة. ِب
ْو أل أر (و أذ أف أنأ ٍم اعتكا ّيا ُفها أأ أمُه)ِ اعتكا ِز أها)ِ، أل ِلي أيا أل ِب أر ِإذا وكذا ( أذ ليالي، اعتكاف أنأ
أمه ِز ّياِمها، اعتكافها أل أ

أ أر ألن ب ْك أليام ِذ أجْمِع بلفظ ا ْدُخل ال ْكر أأّن كما لياليها، فيه أي ِذ
ْدُخُل الليالي أها، فيه أي ّياُم أة قال أأ أث أ أثل ٍم تعالى: { ّيا ّ أأ ًا}، ِإل أز أث أرْم أ أثل أياٍل وقال: { أل

ّيا} والقضية ِو أأخرج مالك قال وبه واحدة، أسإ أي، الشافعي و أليام اسإم ألّن الليال ا
ّنأما الليالي، يتناول ل ِإ ْذر في المتخللة الليالي دخلت و ّدُر للضرورة، الشهر أنأ أق ُي أف

أها. ِر ْد أق ِب

أأي ًء)ِ  أ ِول أعًة ( ِب ِإْن متتا أء ألْم (و ِول ِرط)ِ ال أت مالك، قال وبه الرواية، ظاهر في أيْش
أقُه أل ْطأ أأ ِعّي و ِف قال وبها حنيفة، أأبي عن رواية وهو به، التصريح عدم عند الّشا

أر زفر. ولو أذ ِم أنأ ْو أزُمه ل أأيام أص ْل ٌء، أي ّ ِول ُق يشترط أأْن ِإل أفْر أأّن وال الليالي بينهما: 
ُنّص حتى التتابع على العتكاف فيلزم للصوم، قابلة غير للعتكاف قابلة على أي

ُنّص حتى التفريق على الصوم ويلزمه التفريق، التتابع. على أي
أأي (وفي ْيِن)ِ  أم ْو أماِن يومين اعتكاف نأذر في ولزِمه أي ْو أي أما، ( ِه ْي أت أل ْي أل أصّح ِب ّيُة و ِنأ
ِر أها ّن أألتين أخاّصًة)ِ في ال ّنأه المس أوى أل أة أنأ أر ولو كلِمه، حقيق أذ ٍر، اعتكاف أنأ ْه أش

ْدُت أر أ
أ ّدق، ل خاصة، النهار وقال:  أص ٍر اسإم الشهر ألّن ُي ّد أق أمُل ِلُم أم أيْش ّيا أل ا

ألُم تعالى والله والليالي، ْع بالصواب. أأ

أحّج كتاُب ال
ْتح أف ُد وهو وبكسر، الحاء ِب أقْص ّظم. ِإلى لغًة: ال أع ُم

ُة ًا: زيار أشْرع ْعل ، مخصوص مكان و ِف ُبُه ِب أب أسإ يضاف ألنأه البيُت، مخصوص. و
أق، أأبي البخاري: عن إليه. وفي ِد عن ِإسإحا ْي أأّن بِن أز أم:  أق الله صلى النبّي أأْر

أما أحّج وسإلم عليه أد ْع أر أب أج ًة، أحّجًة أها أداِع، أحّجُة وهي واحد أو أع ل ِمّما وهذا ال أزا ِنأ
ِلجماع. وقال فيه أة أأبو با ِني ـ ُأخرى، ِإسإحاق: وبمك ْع أسِب أي أح ِه ِب ْلِم ـ. وفي به ِع

أن الجراح: عن بن الوزير جزء ْفيا ْوري، سُإ ّث أر عن ال أف ْع عن أأبيه، عن محمد، بن أج
أحّج الله عبد بن جابر ْيِن ثلث وسإلم عليه الله صلى الله رسإوُل قال:  أت أحّج أجٍج:  ِح
أل ْب أر، أأْن أق أهاِج أحّجًة ُي أن و أر أرة. انأتهى.  معها أق ُعْم



مشكاة مكتبة                                                         الوقاية شرح
 السإلمية

أأخرجه ِنّي و ْط ُق أر ّدا أنن»، في ال أن، عن «الّس ْفيا أر عن سُإ أف ْع أأبيه، عن محمد، بن أج

أأنأه ابن سإواء. انأتهى. وعن مثله جابر عن أل أحّج والسلم الصلة عليه عباس:  ْب أق
أر أأْن أهاِج أجُه ثلث ُي أر أأْخ أجج.  ِني والحاكم. وهو ماجه ابن ِح ْب ألنأصار وفود على أم ا

أي يقتضي ل وهذا الحج، بعد ِبِمنًى ْف أج ذلك. وقد قبل الحج أنأ أر بسند الحاكم أأْخ
أأّن أل أحّج وسإلم عليه الله صلى النبّي صحيح:  ْب أر أأْن أق أهاِج ًا ُي أجج ألُم ل ِح ْع أها. ُي ُد أد أع

ألثير: كان ابن وقال ّ يعني يهاجر، أأْن قبل سإنة كل يحج ا أع أأْن ِإل أن مانأع، منه أيْم
أحّج سإنة هاجر بعدما الفريضة حجة فكانأت ْكر أأبو عشر. و قبلها التي السنة في أب

أض وفيها تسع، سإنة ِر أأما الحج، ُف أنُة و رمضان في ـ الفتح عام وهي ـ ثمان أسإ
أحّج ّتاُب فيها بالناِس أف ْيد. وهو بُن أع أسإ ُه الذي ُأ ّ وسإلم عليه الله صلى النبّي أول
ًا أة أأمير ْتح. بعد بمك أف ال

ّيًة أفْرِض أض)ِ  ِر ُف أمًة ( أك ِلجماع، ُمْح ِة. والكتاب، با ّن والُس
ُلُه أأّما ْو أق أف ِه الكتاُب:  ّل ألى تعالى: {ول ّناِس أع ْيِت ِحّج ال أب أع أمِن ال أتطا ِه اسْإ ِإلي

ِبيلً}، ِليجاب، أسإ أل وقد وكلمة: «على» ل أز ِة في أنأ أن ِتّموا وليس ِتْسع، أسإ أأ في: {و
أحّج أة ال أر ُعْم ِزل وال ّنا ِه} ال ّل ِليجاب على أدللٌة سإت سإنة في ِل شروع. غير من ا

أض ِر ُف أة الحّج وقيل:  ًا. سِإّت سإن أأيض

أأّما ّنُة: فقد و أي كثيرة: منها أأخبار منها وردت الّس ِن ُب ِلسإلُم حديث: « على ا
أث. متفق ِإّن ومنها: «ُحّجوا، عليه، أخْمٍس...» الحدي أحّج ف ْغِسُل ال أب أي ُنأو ّذ أما ال أك

ْغِسُل ُء أي أن». رواه الما أر ّد ألوسإط»، في الطبرانأي ال أمْن «ا أت ومنها: « ولم أما
أيُمْت أيُحّج ْل ًا شاء ِإْن أف ْو يهودي ًا». رواه أأ ّي ِنأ أرا ِدي ابن أنأْص هريرة، أأبي حديث من أع

علّي. حديث من نأحوه والترمذي

ألى أع أج ُكّل ( أر أخ أر)ِ  ُد به ُح ْب أع ِإن ال أن و ِذ أه له أأ ْول أج أم أر أخ ِلم)ِ  ّلٍف)ِ الكافر به (ُمْس أك (ُم
أما وسإلم عليه الله صلى لقوله والمجنون، الصبي به خرج ّي أأ أي « ِب أغ ُثّم أحّج أص أل أب

أث، ْن ِه الِح ْي أل أع أرى، أحّجًة أيُحّج أأْن أف أما ُأْخ ّي أأ أر، ُثّم أحّج أأعرابي و أج أيُحّج أأْن فعليه أها
أرى، أحّجًة أما ُأْخ ّي أأ ٍد و ْب أق، ثم أحّج أع ِت ْع ِه ُأ ْي أل أع أرى». رواه أحّجًة أيُحّج أأْن أف الحاكم ُأْخ
ِه»، في ِك أر أتد ْيِن. شرط وقال: على «ُمْس أخ الشي

ُد أرابي: الذي والمرا ْع أل أهاجر لم با ِلم، ولم ُي ِإّن ُيْس ِركي ف أرِب ُمْش أع كانأوا ال
أن أزاء فنفى أيُحّجو أحّج ذلك ِإْج ِلسإلم، بعد الواجب عن ال أكره كذا ا أمام. ابن أذ ُه ال

ِوي: ولم وقال أغ أبُل يكن الب ْق ِلسإلم ُي أد ا ْع ِة أب ّ وسإلم عليه الله صلى النبّي هجر ِإل
ِة، أر ِهْج أخ ُثّم بال أة فتح بعد ذلك ُنأِس أة «ل وسإلم عليه الله صلى بقوله مك أر أد ِهْج ْع أب

ْتِح». هذا، أف ِلثم، ال ْنُث: ا أأي يبلغوا ولم والِح ْنث:  عليهم، فيكتب يبلغوه لم الِح
أج أر أأْخ أراسِإيله»، في داود أأبو و أم ْعِب بن محمد عن « أرظي أك ُق رسإوُل قال: قال ال

ّيما وسإلم عليه الله صلى الله أأ أي « ِب ُلُه به أحّج أص ْه أت أأ أما أأ أف أز ِإن عنه، أأْج أك ف أر ْد أأ

أحّج، فعليه ّيما ال أأ ٍد و ْب ِه أحّج أع ُله ب ْه أت أأ أما أأ أف أز ِإْن عنه، أأْج أق ف ِت ْع أحّج». فعليه ُأ ال
أجُه أر أأْخ أة أأبي ابن و ِه»: حدثنا في شيب ِف ّن أص ُبو «ُم أة، أأ أي ِو أعا أمشِْ، عن ُم ْع أل أأبي عن ا

أيان، ْب ُظوا عباس ابن عن أظ أف ّيما ابن تقولوا: قال ول عني، قال: اْح أأ ٍد عباس:  ْب أع
ِإلى أد أحّج...  أق أع ْنأ ِه. وا ِة أشْرط على آخر ُع.  الحري أما ِلْج ا
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أصِحيٍح)ِ خرج ِد، المريض، به ( أع ْق ُلوج، والُم ْف أم الثبوت يستطيع ل الذي والّزِمن وال
رواية وهو عنه، المشهور في حنيفة أأبي عند الرجلين ومقطوع الراحلة، على
يجب فل الصحة، عدم عند معدومة السإتطاعة ألّن ومحمد، يوسإف أأبي عن

أجاج عليهم ِلْح ُكوا ِإذا ا أل ِليصاء ول والراحلة، الزاد أم لم ِإذا المرض، في به ا
ُهم ْق ِب ِإذا بالبدن، الحج بدل ألنأه الوجوب، أيْس أدل يجب لم و ْب أدل. يجب ل الُم أب ال

ُكوا ِإذا هؤلء على الحج عنهما: يجب الرواية ظاهر وفي أل والراحلة، الزاد، أم
أأبي عن الحسن رواية وهو المناسإك، ِإلى ويقودهم ويضعهم يرفعهم أمْن ومؤنأة

ِليصاء الله. ويلزمهم رحمه حنيفة أأنأفسهم، يحّجوا لم ِإْن به ا عنهم حّجوا ولو ب
ألداء من آيسون وهم ألداء عليهم وجب أصّحوا، ُثّم بالبدن ا أأنأفسهم، ا وظهرت ب
ألول نأفلية ألٌف ألنأه ا ألصل. فلهما على بالقدرة اعتباره فيسقط ضروري، أخ ا

ِإّن حديث أعِمية:  ْث أخ أة ال أكْت الحّج فريض أر ْد ْيٌخ وهو أأبي أأ أتْمِسك ل كبير أش على أيْس
أأيِت عنه؟ أأحّج أأْن أأفترى الراحلة، أأر ْيِت دين أبيِك على كان لو قال: « أض أق عنه أف

عنه؟» قالت: نأعم. يجزىء أأكان

ّله قوله وله ِل ألى تعالى: {و ّناِس أع ْيِت ِحّج ال أب أع أمِن ال أطا أت ِه اسْإ ِبيلً}، ِإلي قيل: أسإ
ِليجاب ُلمور، هذه مع لزم والعجز به، ا ألصل، هي بالبدن والسإتطاعة ا ا
والعجز معلوم، غير الرفقة من له المقصود وحصول والخادم القائد وملءمة

ّ بالشك، الوجوب يثبت فل للحال ثابت ْدفع قد هذا أأّن ِإل أأن ُي العبادة هذه ب
ًا، ل العجز عند النيابة فيها يجزىء ًا مطلق أوسّإط والبدنأية المحضة المالية بين أت

المال، قدرة عند فيثبت فائدته مع دائر والوجوب بينهما، لتوسإطها المحضة
ِلحجاج في أأثره ليظهر ِليصاء.  ا وا

فمات عامه، ِمن أفحّج الحج، عليه «الهداية»: وجب «التجنيس» لصاحب وفي
ِليصاء عليه يجب ل الطريق، في ِليجاب. وفي بعد ُيؤّخر لم ألنأه بالحج، ا ا

المانأع. انأتهى. لوجود كالمريض السلطان من والخائف «الغاية»: المحبوس
ْكُم وكذا أف ِإذا السلطان ُح ِه على ِخي ِك ْل ْلِك أأو ِم ِه. ِم ِر ْي أغ

ٍر،)ِ فل أبِصي ألعمى على يفترض ( ِقد ـ ا ول باتفاق، بنفسه أيُحّج أأْن ـ يقوده أمْن الفا
أره ُيِحّج أأْن ألعمى على ول غيره، ُيِحّج أأْن حنيفة. وقال: عليه أأبي عند غي الواجد ا
والفرق وعدمه، روايتان: الوجوب وعنهما الله، رحمه حنيفة أأبي عند يقوده أمْن

ِإلى القائد وجود أأّن الحج وجوب عدم رواية على والحج الجمعة بين لهما
ِإلى غالب الجمعة نأادر. الحج و

ألُه أأي ( ٌد)ِ  ًا متوسإطة نأفقة أزا ًا، ذاهب ألٌة)ِ وهو وآيب أراِح ّق (و رفاهية لذي أمْحِمل ِش
أية، وضعيف ْن ْأس أأو ِب ألة ر ٍد، قوة لذي أزاِم أل أج ْقبة، ل و جميع في القدرة لعدم ُع
أمْن مكة أأهل غير حق في وهذا حينئذ، السفر القصر، مسافة دون ما حولها و

أأما حقهم، في المشقة لعدم الراحلة عليهم الوجوب شرط من فليس ُهْم و
أأشبه كالمكي. فهو ميقات ِإلى وصل ِإذا الفاقي الجمعة. والفقير ِإلى السعي ف

ُد أم أت ْع ّق في الزاد يشترط أأن والُم أر ِإْن المكي ح أد ّ المشي، على أق ِإل فهو و
عن ـ الشيخين شرط وقال: على «المستدرك» ـ في الحاكم كالفاقي. روى

ِه قوله في أأنأس ّل ِل ّناِس على تعالى: {و أع أمِن البيِت ِحّج ال أطا أت ِبيل}، ِإليه اسْإ أسإ
أل قيل: يا ِه رسإو ّل والراحلة». قال: «الزاد السبيُل؟ ما ال

أمْن وقال وجد ِإذا الحج لزمه راحلة حاجة غير من المشي عادته كانأت مالك: 
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أمْن الزاد، ِإْن الحج لزمه والمسألة المشي عادته كانأت و أم و ِد أد أع الحج، في الزا
ِة معنى وفي أأل أمْس أعُة. ال ْن الّص

أفُضل)ِ ـ ِم ( أض أعّما والراحلة الزاد زاد أأي ـ الضاد ب ّد ل ( مسكنه، منه)ِ من ُب
أأثاثه، وثيابه، وسإلحه، وفرسإه، وخادمه، ِه، وآلت و ِت أف ِه وعبيد ِحْر ِت أم ْد أرّمة ِخ أم و
أقة دينه، وقضاء مسكنه، ِد أأْص في كذا تشترط، مؤجلة. وقيل: ل ولو نأسائه و

ّنأه والظاهر «السراج»، أرُط ل أأ أت المعجلة. الُمؤجلة)ِ دون (في ُيْش
أعْن ِة (و أق أف أأي أنأ ِه)ِ  ِل أيا ألولد الزوجة من نأفقته تلزمه من ِع والبنات الصغار وا

ْقره العبد حق ألّن والخدم البالغة، أف ّدم، ل ِإلى لغناه سإبحانأه الله حق على مق )
أأي ِحيِن ِه)ِ  ِد ْو وطأنه. ِإلى رجوعه أع
أمع أت أأْمِن ( ِريِق)ِ وق ّط ِإْن ـ بلده أأهل خروج ال أن و ًا كا بغلبة ـ غيره في ُمِخيف

ًا فيه، السلمة ًا أأو الطريق كان بر الليث، أأبي قول به. وهو المفتى على بحر
ِئل وقد للغالب، العبرة ألّن أكْرخي سُإ ًا أيُحّج ل أعّمْن ال ْوف في القرامطة من أخ

وشدة الماء، كقلة عنها تخلو ل أأي الفات، من البادية سإلمت فقال: ما البادية،
أغلء. وما السرقة وكثرة الّسُموم، وهيجان الحر، من الرازي بكر أأبو به أأفتى وال

أكاف: ل بكر أأبي وقول بغداد، أأهل عن الحج سإقوط ِلسْإ في فريضة الحج أأقول ا
ْلجي: ليس وقول مئة، وثلث وعشرين سإت سإنة قاله زمانأنا، أأهل على الث

أسإان أرا الطريق. في والخوف النهب غلبة وقت كان سإنة، وكذا كذا منذ حّج ُخ
وهكذا الوجوب، شرط الطريق أأْمن أأّن حنيفة أأبي عن شجاع ابُن وذكر هذا،

أكْرِخي ذكره أأبو ال ّتى ل الحج ألن الكبير، حفص و أأ أت ّ بدونأه أي فصار بمشقة، ِإل
ِإنأه بعض وقال والراحلة، كالزاد ألداء، شرط أأصحابنا:  الصلة عليه ألنأه ا

أر لما والسلم منها. الطريق أأْمن يذكر لم السإتطاعة أفّس
ِليصاء وجوب في تظهر الخلف وثمرة والطريق الموت أأدركه أمْن على بالحج ا

أمْن أحّج، يكن ولم آمن غير ًا الطريق أأْمن جعل أف ألداء شرطأ أجب ل ْو عليه أأ
ِليصاء، أمْن ا ًا جعله و يوجبه.  لم للوجوب شرطأ

ْوِج)ِ المكلف (و)ِ مع ْو (الّز أأ ِم)ِ وهو ( أر أمْح أم أمْن ال ْأبيد: على نأكاحها عليه أحُر الت
ًا وهو ًا، يكون أأْن بشرط مصاهرة، أأو رضاع ًا ل تقي ًا ول فاسإق ِة)ِ مجوسإي أأ أمْر (لل
ًا. ولو عجوز

ألظهر، وهو للوجوب، شرط ذلك وهل ألداء؟ أأو ا الطريق أأْمن في مر ما فيه ل
لها وليس الموت أأدركها ِإذا الوصية وجوب في تظهر وثمرته الخلف، من

أرم أرم نأفقة وجوب وفي زوج، ول أمْح أمْح أبى ِإذا عليه وراحلته ال ّ معها أيُحّج أأْن أأ ِإل
ًا، تجد لم ِإذا عليها التزوج وجوب وفي بهما، أرم أمْن أمْح ِإّن أف الزوج قال: 

أرم أمْح ُوُجوب أأداء شرط وال ِب أمْن ذلك، قال:  ِإنأه و ُقْل ألْم وجوب، شرط قال:  أي
ُوُجوبه. وهذا أأهِب عند الشرط ُوِجد ِإذا كله ِب ْذ بلده، أأهل ت ًا يصير به ِإ على قادر

ً ملك فلو الحج، أأنأفقه قبله مال ل ألنأه الحج، عليه يجب ول جاز شاء، حيث و
ّهب يلزمه أأ الحال. في الت

ِإْن أن ( أنها كا ْي أن أب ْي أب أة و ّك ُة أم أفر)ِ وهي مسير ُيباح بلياليها، أأيام ثلثة أسإ دونأها. فيما و
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ِإذا ومذهب أأة وجدت مالك:  ْأمونأة صحبة المر مفروض سإفر ألنأه الحج، لزمها م
ًة وجدت ِإذا الشافعي كالهجرة. ومذهب أقاٍت نأسو معهّن.  تحج أأْن فعليها ِث

أر ابن عن الصحيحين في ما ولنا أم قال: ل وسإلم عليه الله صلى النبّي أأّن ُع
ِفر أسا ُة ُت أأ أة المر ٍم ثلث ّ أأيا أرم. وفي ذو ومعها ِإل لياٍل». ثلِث لفظ: «مسيرة أمْح

ِة لفظ: «مسيرة وفي ِنّي رواه أأيام». وما ثلث ْط ُق أر ّدا أبّزار في ال ِنه،» وال أن في «سُإ
أتُحّج قال: «ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أأّن عباس، ابن عن «مسنده»،

ُة أأ ّ المر أعها ِإل أم أرٌم»، و ِبّي أرُجٌل: يا فقال أمْح ِه أنأ ّل ّنأي ال ْبُت ِإ أت أت ْك ِة في ا كذا، غزو
أأتي أعها». وفي وُحّج قال: «اْرِجع أحاّجة، وامر أنِن أم ِني» من «سُإ ْط ُق أر ّدا حديث ال

أة أأبي أم أما ِلي ُأ ِه ًا: «ل البا ُفوع ِفُر أمْر أسا ٌة ُت أأ أة امر ٍم ثلث ّيا ْو أأ ّ أتُحّج أأ ومعها ِإل
ْوُجها». وفي أأبي لمسلم رواية أز أأنأه و أيِحّل قال: «ل والسلم الصلة عليه داود: 

ٍة أأ ِه ُتؤِمُن لمر ّل ِم بال ِر واليو أر أأْن الخ ِف أسا ًا ُت أة يكوُن سإفر ًا، أأيام ثلث أصاعد ّ أف ِإل
ْو ابنها، أأو أأبوها، ومعها أرم أأو أأخوها، أأو زوجها، أأ منها».  أمْح

ِوي أأبي حنيفة، أأبي عن وُر أرم، بل يوم مسيرة ُخُروجها كراهُة يوسإف و لما أمْح
ِد عن الصحيحين في ْع ِبي بن أسإ أ

ًا: «ل هريرة أأبي عن سإعيد، أ ٍة أيِحّل مرفوع أأ لمر
ْؤِمُن ِه ُت ّل ِم بال ِر واليو أر أأْن الخ ِف أسا أة ُت ٍم مسير ٍة يو ّ وليل ٍم ِذي مع ِإل ٍم أرِح أر أمْح

أر وفي ليلة»، لمسلم: «مسيرة لفظ عليها». (وفي لفظ له: «يوم»)ِ. وفي آخ
ًا»، ألبي ِريد أب ّبان ابِن عن وهو داود: « وقال: صحيح والحاكم «صحيحه»، في ِح
أجمه»: ثلثة في وللطبرانأي مسلم، شرط على ْع ِإّن فقيل أأميال، «ُم الناس له: 

ِهُموا. قال أأيام، يقولون: ثلثة أو ِذري: («في فقال:  ْن في حواشيه»)ِ: ليس الُم
ِإنأه (الروايات)ِ تباين، هذه أمُل ف أت ّنأه ُيْح مواطأن في قالها وسإلم عليه الله صلى أأ

أسب مختلفة أح ألسإئلة، ِب أمل ا أت ُيْح ً كله ذلك يكون أأن و ألعداد، ألقل تمثيل فاليوم ا
ّول الواحد ّله، العدد أأ أق أأ أنان و ْث ّوُل وال أأقله، الكثير أأ ّوُل والثلث و أجْمِع أأ أأقله، ال و
أأنأه غير مع السفر فيه لها أيِحّل ل الزمِن قلة في هذا مثل أأّن ِإلى أأشار فك

انأتهى. زاد؟ بما فكيف أمْحرم،

أرُط أت ُيْش أأة في و ًا المر ًة، تكون ل أأْن أأيض ّد أت ْع أأة وجدت ِإذا ثم ُم ًا، المر ليس أمْحرم
ُعها للزوج ْن ّق ألّن الفرض، الحج من أم كالصلة الفرائض في يظهر ل الزوج أح

ّوز والصوم، ألن المنذور، كالحج الحج من الزوج يمنعها أأْن والشافعي مالك وج

أت خروجها في ّقه، تفوي ّق أح أح ّدٌم العبد و أق ّق على ُم ِإذنأه. ولنا تعالى الله أح ما ب
أأّما قدمنا، ألّن المنذور و أبٍب وجوبه أف أس ِتها، ِمْن ِب أه ّقه، في الوجوب يظهر فل ِج أح
ً فكان ْفل ِإليه.  بالنسبة أنأ

ِر (في ُعُم ًة)ِ لما ال ِلسإناد، وقال: صحيح والحاكم ماجه، وابن داود، أأبو روى مر ا
أع أأّن عباس، ابن عن أر ْق أل أن ا ِبٍس ب أل أحا أأ أل أسإ وسإلم عليه الله صلى الله رسإو

أل فقال: يا ِه، رسإو ّل أحّج ال أنة كل في ال ْو أسإ ًة بل قال: «ل واحدة؟ مرة أأ مر
ًة، أمْن واحد أد أف ّوع». ولقول فهو أزا أط أبنا أأبي أت أط أخ الله صلى الله رسإوُل هريرة: 
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ْد الناس، أأيها فقال: «يا وسإلم عليه أض أق ِر ُكم ُف ْي أل أحّج أع رجل: فقال أفُحّجوا»، ال
ُكّل أل يا عام أأ ِه؟ رسإو ّل أت ال أك أس ًا، قالها حتى أف أل ثلث أقا الله صلى الله رسإوُل ف
أبْت قلت: نأعم «لو وسإلم عليه أج أو أما أل أل ُتم»، و ْع أط أت ِنأي ُثّم اسْإ أذُرو ما قال: «

ُكم، ُت ْك أر ِإنأما أت ِة قبلكم كان أمْن هلك ف أر ْث أك ِإذا أأنأبيائهم، على واختلفهم سإؤالهم ِب ف
ُكْم ُت أمْر ٍء أأ ُتوا ِبشي ْأ ِإذا اسإتطعتم، ما منه أف ُكم و ُت ْي أه فدعوه». رواه شيء عن أنأ
مسلم.

ْلُت: نأعم فقوله: «لو أما لوجبت ُق أل ُتم»، و ْع أط أت التكرار وجوب نأفي يستلزم اسْإ
ِلفادة من أع «لو» هنا وجهين:  «ل»، وهو نأقيضه ثبوت فيلزمه «نأعم»، امتنا

ًا، السإتطاعة بنفي والتصريح ْوِل أأيض أق ِل صلى الله رسإوُل عباس: خطبنا ابِن و
أه ِإّن الناس، أأيها فقال: «يا وسإلم عليه الله ّل أب ال أت ُع فقام الحج»، عليكم أك أر ْق أل ا
ِبس بُن أها قال: «لو الله؟ رسإول يا عام كل فقال: في أحا ُت ْل أبْت ُق أج أو ولم أل

أملوا أأْن تستطيعوا ْع أمْن مرة، الحج بها، أت أد أف ٌع». رواه أزا ّو أط أت في أأحمد أف
ِه»، ِد أن ِنّي «ُمْس ْط ُق أر ّدا ِه». في وال ِن أن «سُإ

ِإنأه البيُت، سإببه ولن أأّن قوُل فانأدفع الوجوب، يتكرر فل يتعدد، ل و الشافعية: 
سإنة.  كل في كفاية أفْرُض الحج


