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>2<ص: 

الصلةا كتاب
الصلةا صفة باب

مإاهيتها في داخل فرض على المشتملة كيفيتها أي     
كققل قققارن مإا وهو شرطا ويسمى عنها وخارج ركنا ويسمى

الصلة حالة مإوجودة مإثل للستر الطهر ومإقارنة سواه مإعتبر

> 3<ص: 
ذاك لكققن آخققر تعريققف لققه ويققأتي زعمه لمن خلفا ترد فل

مإنققه المقصققودة خاصققته باعتبققار وهققذا الظأهر رسمه باعتبار
فققي ومإققر لهققا، المقققوم فكأنه مإعتبراتها لسائر مإقارنته وهي



بمعظققم السققجود ونحو بالصدر القيام نحو في أنه الستقبال
بعضققا وتسققمى بالسققجود تجققبر إمإققا وهققي سنة وعلى البدن
الول وهققو الحقيقققي البعققض أشبهت بالجبر تأكدت لما لنها

بالنسققان الصققلة شققبهت وقققد هيئققة وتسققمى به تجبر ل أو
والهيئققة كعضققوه والبعققض كحيققاته والشققرط كرأسققه فققالركن
فققي الطمأنينققة أن علققى عشققر) بنققاء ثالثاققة (أركانهققا كشعره
بحققث فققي يأتي مإا ويؤيده للركن تابعة صفة الربعة مإحالها
بنققاء عشققر سققبعة الروضققة وفي المإام على والتأخر التقدم

نحققو فققي للحكم ل للعد بالنسبة أي مإستقل ركن أنها على
وليققس عليققه أطبقققوا كققذا لفظققي فققالخلف المققذكور التقققدم
فققي شققك لققو أنققه الواضققح مإققن إذ مإعنققوي هققو بققل كققذلك

لققم تابعققة جعلناهققا فققإن مإثل العتققدال طمأنينة في السجود
بعققد الفاتحققة حققروف بعققض فققي شققك لققو كمققا شققكه يققؤثار

شققك لققو كمققا فورا للعتدال العود لزمإه مإقصودة أو فراغها
كمققا إليهققا يعققود فققإنه الركققوع بعققد الفاتحة قراءة أصل في

فيبطققل قلققت الثققاني هو كلمإهم في المقرر قلت فإن يأتي
للحكققم ل للعد بالنسبة هو إنما الستقلل أن قال مإن قول
مإسققألتنا فققي مإسققتقلة جعلها بين الجمع وجه فما قلت فإن

قاعققدة بققأن ذلققك قلققت: يققوجه ؟ والتققأخر التقدم في وتابعة
التققابع بيققن التسققوية تققوجب الصققلة فققي اليقيققن على البناء

بققالمإور مإنوطققان فإنهمققا والتققأخر التقققدم بخلف والمقصققود
ليسققت والطمأنينققة المخالفققة فحققش بها يظهر التي الحسية

 فتأمإله كذلك

> 4<ص: 
أصققل تيقققن ثاققم بأنه الفاتحة حروف بعض وبين بينها ويفرق
أصققل فققي شققك وهنققا الصققحة علققى مإضيها والصل القراءة

للعتداد شرط الصارف وفقد إليه يستند أصل فل الطمأنينة
عشققر الثققالث فققي فيققه والخلف بيققانه يققأتي والولء بالركن

تكقون والقبيع الصقوم نحو في ركنا الفاعل عد وبقياس قيل
جعققل بققأن يجققاب هققق. وقققد ا عشققر ثامانيققة أو أربعة الجملة
هنققا إليققه ينظققروا فلم التحقيق خلف البيع في ركنا الفاعل

يقولوا ولم هنا شرطا عده ثام شرطا عده قياس قلت فإن
ركنا جعله وأمإا واضح هو كما هنا غيره ثام الشرط قلت به

وإنمققا الخققارج فققي لهققا وجود ل مإاهيته لن فهو الصوم في
نحو بخلف له تابعة لتكون ركنا فجعل الفاعل بتعقل تتعقل
(النيققة) أحققدها لفاعلهققا للنظر يحتج فلم خارجا توجد الصلة



وهو الفعل قصد لنها شرط إنها وقيل الوضوء، في مإر لما
مإققن فيهققا دخققوله يتبين التكبير بتمام بأنه ويجاب عنه خارج
مإفسققد مإقارنققة مإققع افتتحها لو أنه الخلف وفائدة قيل أوله

بخلف الركنيققة علققى تصققح لققم تمامإهققا قبققل فققزال كخبققث
تكققبيرة يسبق مإا بافتتاحها أريد إن لنه نظر وفيه الشرطية

 عليهما ضر يقارنها مإا أو شرط ول ركن غير فهو الحرام

> 5<ص: 
صققلته أراد فرضققا) أي صققلى فققإن(التكبيرة.  لبعض لمقارنته

بقيققة عققن ليتميققز صققلة كققونه حيققث فعله) مإن قصد (وجب
عققن الغفلققة مإققع الققذهن فققي إحضققارها يكفققي فل الفعققال
وإل النيققة عققدا مإققا هنققا وهققي المطلوب لنه الفعل خصوص

كققالعلم أيضققا بنفسققها تعلقها لجواز ومإعها بل التسلسل لزم
فإنهققا أربعيققن مإققن الشققاة ونظيققره نفسققه مإققع بغيققره يتعلق

أصققل ورود تمنققع أن لققك أن علققى وغيرهققا نفسققها تزكققي
فهي بخصوصه له لنية يحتاج ل غيرها ركن كل بأن السؤال

يقتضققي ل مإجمققوع هققو حيققث مإققن بققالمجموع وتعلقها كذلك
 تعلقها

> 6<ص: 
غيققره أو ظأهققر (تعيينققه) مإققن (و) وجققب أجزائه مإن فرد بكل

الصققوب قيققل الققوقت فرض نية يكفي فل غيره عن ليتميز
إلغاء فرض على الضمير إعادة مإن يلزم لنه وتعيينها فعلها
وليققس ه ا بمعنققاه لنققه الفرضققية نيققة وجققوب والصح قوله

وضققمير واضققح هققو كما للفعل يرجع تعيينه ضمير إذ بسديد
وقرينتققه قررتققه كمققا صققلة كققونه حيققث مإققن له يرجع فعله
رجققع لقو أنقه على أصل ذكر مإا يلزم فلم إلخ والصح قوله

 فعله ضمير

> 7<ص: 
المضققاف قصققد مإققن يلزم ل إذ أيضا ذلك يلزمإه لم للفرض
وبتسقليمه بخصوصققه الفققرض قصققد الفعققل هو الذي للفرض

 باللوازم فيها يكتفى ل فالنية
قد أنه يأتي مإا هنا التعيين اعتبار ينافي  ل]:تنبيه[     

باعتبار هنا مإا لن الظهر ويصلي والجمعة ويتم القصر ينوي
اقتضققاه عققارض باعتبققار ثاققم نققواه مإققا غيققر وصققلته الققذات

جنققازة وصلة ونذر مإكتوبة الفرضية) في نية وجوب (والصح



أولققى والولقى فرضقا الظهقر أو مإثل الظهققر فققرض كأصقلي
للزمإققان اسم الظهر أن إلى نظرا الثانية إجزاء في للخلف

 النفل عن ليتميز وذلك

> 8<ص: 
يؤخققذ ومإنققه الصققلية لتحققاكي فيهققا يققأتي مإققا علققى ومإعققادة
على الفرضية نية وجوب مإن وأصلها الروضة في مإا اعتماد
عليققه القيققام وجققوب ويؤيققده أصققالة، الفرض لتحاكي الصبي

فتصققويب يوجبققوه لققم حقققه فققي نفل لكونهققا نظققروا ولققو
عليققه وجوبهققا عققدم وغيره المجموع تصويب وغيره السنوي

فققي المرجحققون اختلققف قلت: لققم فإن ذكرته بما يرد لذلك
يختلفققوا ولققم الصبي وصلة المعادة في الفرضية نية وجوب

وهققي المحاكققاة القصققد لن قلت ؟ فيهما القيام وجوب في
تظهر إنما والمحاكاة خفي قلبي وبالنية ظأاهر حسي بالقيام
(دون قققول علققى تجققب فلققم الثققاني دون فققوجب بققالول
الذهن في استحضارها أي تجب تعالى) فل الله إلى الضافة

فققي قيققل مإققا فاندفع له إل الواقع باعتبار أي تكون ل لنها
فل للققه إل يكققون ل الفرضققية فعققل لن إشكال هذا تصوير
ه ا تعقالى اللقه إلقى الضقافة نيقة عن الفرضية قصد ينفك

تسن لكنها مإحلها في ليست المذكور النفكاك عدم فدعوى
ويسققن الخلص مإعنى ليتحقق أوجبها مإن خلف مإن خروجا

لذلك.  الركعات وعدد الستقبال نية أيضا

> 9ص: <
وإن تسقن بقل القضاء ول الداء نية تجب (أنه) ل (و) الصح

لمققا خلفققا المقضققية أو للمققؤداة مإماثالققة فائتققة عليققه كققان
مإقققن وللسقققابقة للمقققؤداة تنصقققرف بقققل الذرعقققي اعتمقققده

الظهققر سققنة نحققو فققي يأتي ومإا هذا بين ويفرق المقضيات
كونهققا حيققث مإققن للمتبققوع الضققافة ثاققم مإميققز ل بأنه والعيد

بذكر حاصل التميز وهنا النحر كعيد الوقت أو بعده أو قبله
لققذكر يحتققج فلققم للسققابق الوقققوع ويكون مإثل الظهر فرض

وضقققع مإقققن الول أن ذلقققك يوضقققح ومإمقققا قضقققاء ول أداء
فتققأمإله بينهمققا مإققا وشققتان العلم وضع مإن والثاني المشترك

أو غيم بنحو عذر وعكسه) إن القضاء بنية الداء (يصح وأنه
لققم وإل لغققة الخققر على يطلق كل إذ اللغوي المعنى قصد
بمحققل مإكققث مإققن أن هققذا مإققن البققارزي وأخذ لتلعبه يصح

خطققؤه بان ثام وقته دخول لظنه الصبح يصلي سنة عشرين



قبلققه عما تقع يوم كل صلة لن واحدة قضاء إل يلزمإه لم
مإققن أن علققى النققص يعارضققه ول القضققاء نية تشترط ل إذ

 الوقت قبل فبانت بالجتهاد الظهر صلى

> 10<ص: 
بقصققد أدى فيمققن هققذا مإحققل لن عليققه فائتققة على تقع لم

عليققه الققتي بقصققد أدى فيمققن والول وقتهققا دخققل التي أنها
الققوقت) ذو والنفققل(وقتهققا.  دخققل الققتي يقصققد أن غيققر مإن

سققبق) مإققن فيمققا (كققالفرض السبب) كالكسوف (أو كالرواتب
بققه اشققتهر بمققا إمإققا وتعيينهققا الصققلة فعققل قصققد اشققتراط
أو عليهققا والزائققد الواحققدة سققواء والققوتر والضحى كالتراويح
 القبلية الظهر وسنة القمر وخسوف الفطر كعيد بالضافة

> 11<ص: 
وبعديققة قبليققة راتبققة لققه مإققا كل وكذا البعدية أو قدمإها وإن
لققذلك نظققر ل كما وقتها يدخل لم البعدية أن إلى نظر ول
وقته يدخل لم عنه المحترز الفطر أو الضحى إذ العيد في

فققي مإققر كمققا النيققات تخصققص ل الحاليققة فققالقرائن وأيضققا
بالنسققبة تعيينهققا يجققب ل غيرهققا فققي تنققدرج مإا نعم الوضوء
إحققرام وسققنة مإسجد كتحية ثاوابها لحيازة بل طلبها لسقوط

النفليققة (نيققة (وفققي) اشققتراط وطققواف ووضققوء واسققتخارة
ل الصققحيح (قلققت ل وقيققل كققالفرض، تجققب وجهققان) قيققل

بخلف لققه لزمإققة النفلية أعلم) لن والله النفلية نية تشترط
نية أيضا هنا ويسن مإعادة تكون قد إذ مإثل للظهر الفرضية

وعققدد والسققتقبال تعققالى اللققه إلققى والضافة والقضاء الداء
فققي الخطأ وكذا سهوا، ل عمدا فيه الخطأ ويبطل الركعات

قضية لكن والمتولي البغوي قاله مإا على القضاء في اليوم
مإعرفتققه لن الداء دون خلفققه الققتيمم فققي الشققيخين كلم

النفققل فققي (ويكفققي فيه خطأه تلغي للفعل المتعين بالوقت
الصلة) فعل (نية سبب ول بوقت يتقيد ل مإا المطلق) وهو

 فعلها قصد فإذا درجاتها أدنى لنه

> 12<ص: 
مإققا سقائر وفققي هنقا بققالقلب) إجماعققا والنيقة(حصقوله.  وجب
مإققع يكفققي فل بقه إل يكققون ل وهققو القصد لنها فيه تشرع
(وينققدب القلققب فققي مإققا خققالف إذا يضققر ول نطلققق غفلتققه

القلققب اللسققان التكققبير) ليسققاعد (قبيققل النطققق) بققالمنوي



مإققا علققى وقياسققا شققذ وإن أوجبققه مإققن خلف مإققن وخروجا
 ينقل لم بأنه التشنيع به المندفع الحج في يأتي

أو بقصققده فصققلى دينار ولك صل له  قيل]:تنبيه[     
إجماع الرازي الفخر ونقل له دينار ول صح غريم دفع قصد

أو عبققد مإققن أن علققى أئمتنققا مإققن أكثرهم أن مإع المتكلمين
عبققادته تصققح لققم الثواب طلب أو العقاب خوف لجل صلى

 وحده لذلك عبادته مإحض مإن على مإحمول

> 13<ص: 
هققذا أن على يدل ومإما إسلمإه، بقاء في حينئذ النظر لكن
تعققالى لستحقاقه لمنافاته نظرهم مإحط أنه المتكلمين مإراد

لققه عمققل بققأن يمحضها لم مإن أمإا لذاته الخلق مإن العبادة
وإن جزمإققا، عبققادته فتصح وطلبه ذلك في الطمع مإع تعالى
قققوله مإحمقل وهقذا ذلقك عقن العبققادة تجريققد الفضققل كقان

يققدعون تفسققير على وطمعا} بناء خوفا ربهم {يدعون تعالى
كذلك. يكون أن الدعاء قبول شرط إذ يرد لم وإل بيعبدون

التكققبير {تحريمهققا الصققحيح الحققرام) للحققديث تكبيرة الثاني(
الخققبر فققي صققلته للمسققيء قققوله التسققليم} مإققع وتحليلهققا
بققذلك سققميت فكققبر الصققلة إلققى قمققت إذا عليققه المتفققق
ليستحضر الصلة فاتحة وجعلت قبلها حلل كان مإا لتحريمها
حققتى لخققدمإته تهيققأ مإققن عظمتققه على الدال مإعناها المصلي

له ليدوم تكريرها في زيد ثام ومإن والخشوع، الهيبة له تتم
لهققا كمققال ول روح ل إذ صققلته جميققع في ذينك استصحاب

صققح إن نفسققه إسققماع قققولي ككققل فيهققا والواجب بدونهما
لفققظ القققادر) عليهققا علققى (ويتعيققن نحوه أو لغط ول سمعه
رأيتمقوني كمقا {صققلوا البخقاري خققبر مإققع أكبر) للتبقاع (الله

كبير الله يكفي فل ترى ل القوال إذ علمتموني أصلي} أي
وحققديث غلققط وإيجققابه الققراء جققزم ويسققن أكبر الرحمن ول

عققدم بققه المققراد صققحته وبفققرض له أصل جزم} ل {التكبير
أن جزم} على {السلم الصحيح الخبر عليه حملوا كما مإده

عليققه تحمققل فكيققف حققادث اصققطلح للرفققع المقابققل الجزم
 تكريرها وعدم الشرعية اللفاظ

> 14<ص: 
بيققن مإتحركققة أو له جمع يصير لنه ساكنة واو زيادة ويضر

مإا على عليكم والسلم صح وإنما قبلهما كمتحركة الكلمتين
هنققا ل ثاققم عليققه العطف يمكن مإا لتقدم القفال فتاوى في



بل بعدها ألف وزيادة الباء كتشديد المعنى غير مإا كل وكذا
وهققي كلمققتيه بين يسيرة وقفة تضر ول كفر مإعناه علم إن

لنحو عليها زاد مإا يضر ل أنه الذرعي وبحث التنفس سكتة
كققبر ولققو مإأمإومإا بنحو الجللة همزة يصل ل أن ويسن عي

 بكل الفتتاح ناويا مإرات

> 15<ص: 
خققرج بققالولى دخل لما لنه بالشفع وخرج بالوتر فيها دخل

وهكققذا الولققى لقطققع مإتضققمنة بهققا الفتتققاح نيققة لن بالثانية
فمققا النيققة لفققظ كإعققادة مإبطققل تخلققل ول ذلك ينو لم فإن
فأنت بطلقك حلفت إن ذلك ونظير يؤثار ل ذكر الولى بعد

الولققى اليميققن بهققا وانحلت بالثانية طلقت كرره فإذا طالق
بهققا وانحلققت وبالسادسققة الثالثققة بهققا وانحلققت وبالرابعققة
اسققم السققم) أي تمنققع ل زيققادة تضققر ول(وهكققذا.  الخامإسة

وهققي وقلققت جزأيققه بيققن أو مإطلقققا بعققده كانت بأن التكبير
مإققن (كققالله) أكققبر رحمققن ويققا هو بخلف تعالى أوصافه مإن
التعظيققم فققي للمبالغققة مإفيدة (الكبر) لنها وكالله شيء كل

تعققالى فيققه أنواعهمققا بسققائر والعظمة الكبرياء حصر بإفادتها
يشققكل وقد إبطالها في للخلف الولى خلف هي ذلك ومإع
الوضققع فققي كأل هو أن مإع أكبر هو الله في بالبطلن هذا

تابعة غير مإستقلة كلمة هو بأن يفرق أن إل الحصر وإفادة
الصح) في (أكبر وجل عز الجليل) أو الله (وكذا أل بخلف

أكققبر هققو إل إلققه ل كالله الطويلة بخلف يسيرة زيادة لنها
مإققع بهققذا الضققار لغيققر التمثيققل ينققدفع وبه التحقيق في كما

 القدوس الملك زيادة مإع بهذا وللضار الذي زيادة

> 16<ص: 
يسققمى ل الصققحيح) لنققه (علققى يكفققي ل الله) فإنه أكبر (ل

عجققز) ومإققن. (التققي السققلم عليكققم إجققزاء فارق وبه تكبيرا
بالعربيققة بققالتكبير النطققق عن كسرها مإن أفصح الجيم بفتح
لغققة بققأي وجوبققا (ترجققم) عنققه الوقت في التعلم يمكنه ولم
ولققو قققدر) عليققه إن التعلم (ووجب آخر لذكر يعدل ول شاء

 الحج في المعتبرة المؤن وجد إن لكن بسفر

> 17<ص: 
ضققابط ل لنققه فققوري هذا بأن الفرق أمإكن وإن يظهر فيما

المشققي يجققب هنققا قيققل لققو نعم ثام قالوه مإا إل هنا يظهر



لققم فققورا الحققج لزمإققه كمققن طققال وإن عليه قدر مإن على
لققم وإنمققا واجققب بققه إل الققواجب يتققم ل مإا لن وذلك يبعد

بخلف نفعققه يققدوم ل لنه الطهر مإاء لتحصيل السفر يلزمإه
الصققلة تجققز لققم الققوقت آخققر عليققه قدر لو ثام ومإن التعلم

صله مإا قضاء ويجب مإر كما بالتيمم بخلفها أوله بالترجمة
السققلم مإققن ووقتققه إمإكققانه مإققع التعلققم تققرك إن بالترجمققة

ويجققري الوجه على التمييز مإن غيره وفي عليه طرأ فيمن
تحريققك يحسققن أخققرس وعلققى قققولي واجققب كققل فققي ذلك

تبعققه ومإققن الذرعققي بحثققه كمقا الحروف مإخارج على لسانه
ل الميسققور لن إمإكققانه قققدر ولهققاته وشفتيه لسانه فتحريك
مإققا نظيققر بقلبققه نققواه ذلققك عن عجز فإن بالمعسور يسقط

فل ذلك يحسن ل مإن أمإا الركان كل عن عجز فيمن يأتي
انقطققع كنققاطق بققأنه الول وفققارق عبث، لنه تحريكه يلزمإه
هققذا بخلف صققوته يسققمع لققم وإن بالقوة يتكلم فإنه صوته
ة عقن كعقاجز فقإنه يلزمإقه ول بققدرها فيققف وبقدلها الفاتح

أن المجمققوع كلم بققه يصققرح مإققا هققذا مإققن فعلققم تحريققك،
الجنققب في اكتفى قلت فإن القراءة عن بدل ليس التحريك
وبالشققارة لهاة ول شفة يذكر ولم رأي على لسانه بتحريك

بققأن يفققرق وقلققت تقققرر مإققا ينققافي مإنهمققا وكققل رأي علققى
تقققرر كمققا بالمعسور يسقط ل الميسور أن على هنا المدار

والخققرس النققاطق مإققن كققل فققي وهققي القققراءة علققى وثاققم
 وانتقاله تحرمإه بتكبير الجهر ويسن) للمإام(بحسبه. 

> 18<ص: 
وإل السققماع أو الققذكر نويققا إن لكققن إليققه احتيج مإبلغ وكذا

وللمصققلي غيققره ليققذائه ذلققك لققه يكققره المبلققغ وغير بطلت
إجماعا للتحرم الذي تكبيره في كفيه يديه) أي (وضع مإطلقا

الققذال (حذو) بإعجام ذلك بوجوب وغيره خزيمة ابن قال بل
وإبهامإققاه أذنيققه أعلققى أصققابعه أطراف تحاذي (مإنكبيه) بحيث

طققرق مإققن الققوارد للتبققاع مإنكققبيه وراحتققاه أذنيققه شققحمتي
الشققافعي فجمققع الظققواهر مإختلفققة لكنهققا مإتعققددة صققحيحة

وتفريقهققا أصققابعه ونشققر كشققفهما ويسققن ذكققر بمققا بينهمققا
يكققون أن الرفققع وقققت فققي الفضققل (والصققح) أن وسققطا
ول الصققحيحين فققي كما للتباع التكبير ابتدائه) أي مإع (رفعه
تحقيقققه فققي رجققح لكنققه الروضققة في كما النتهاء في ندب

السنوي واعتمده أيضا مإعا انتهائهما ندب ومإجموعه وتنقيحه



قققرن ويجققب(صققدره.  تحققت مإققا إلى إرسالهما ويسن وغيره
 أجزائه على لجزائها توزيعا ل بالتكبير) كله النية

> 19<ص: 
وغيققره مإققر مإمققا فيهققا مإعتققبر كققل يستحضققر أن بققد ل بققل

والقققدوة الجمعة في مإأمإومإا أو إمإامإا وكونه للقاصر كالقصر
يسققتمر ثاققم ابتققدائه مإققع الفضققل أراد غيرهققا فققي لمققأمإوم

علققى ذلك تقدم يجب وقيل الراء، إلى كله لذلك مإستصحبا
(يكفققي) الطلق فققي الرافعققي (وقيققل) وصققححه بيسققير أوله

بققأن ورد ذكققرا يجققب ل دوامإققا استصققحابها (بأوله) لن قرنها
اختققاره مإا المختار والتنقيح المجموع وفي له يحتاط النعقاد
العققوام عند العرفية المقارنة فيها يكفي أنه والغزالي المإام
بعيققد والول وغيققره المإققام قال للصلة مإستحضر يعد بحيث

مإمكقن الجمقل استحضقار يقال ل انتهى مإستحيله أو التصور
ذاك نقققول لنققا نفسققه المإام به صرح كما لحظة أدنى في
ولققذلك التفصققيل، حيث مإن فيه نحن ومإا الجمال حيث مإن

أنققه الرفعقة ابققن وقققال الختيققار هققذا وغيققره السبكي صوب
ل بققالغ حسن أنه والزركشي الجمهور قول أنه وغيره الحق
بققه يقققل لققم مإققن والسبكي صحيح أنه والذرعي غيره يتجه
اللققه مإققن الجليققل نحققو وفققي المققذمإوم الوسققواس فققي وقع

بققه يصققرح كمققا أيضققا لقه النيققة مإقارنققة تجققب أكققبر الجليققل
بققأن فيققه نققوزع وإن مإتجه وهو آخره إلى يستمر ثام قولهم

جملققة مإققن صققار زاده إذا بققأنه ويرد عليه يتوقف ل النعقاد
بعيد.  وهو عزوبها بعد النية إجزاء لزم وإل عليه يتوقف مإا

> 20ص: <
فققي ولو القادر) عليه فرض في (القيام الركان (الثالث) مإن

لعمققران وسقلم عليققه الله صلى {لقوله ومإعادة صبي فرض
تسققتطع لققم فققإن قائمققا صل بواسير به وكانت الحصين بن

زاد البخققاري جنققب} رواه فعلققى تسققتطع لققم فققإن فقاعققدا
إل نفسا الله يكلف {ل فمستلقيا تستطع لم {فإن النسائي

غيققره وبالقققادر وسققيأتي النفققل بققالفرض وسققعها}} وخققرج
وكرقيققب قققام إن رأس دوران نحققو خققاف سققفينة كراكققب

التقدبير وفسققاد العقدو رؤيقة قققام إن خققاف كمينهم أو غزاة
مإققن خققوفهم كققان لو ثام ومإن لندرته هنا العادة تجب لكن
للمجمققوع وخلفققا للتحقيققق وفاقققا تجققب لم لهم العدو قصد
أعظم هنا العذر بأن والتعليل واضح هو كما بنادر ليس لنه



كمققا وعققدمإها العادة في لها دخل ل العظمية إذ نظر فيه
بققالقعود إل حققدثاه يستمسققك ل وكسققلس مإبحثهققا مإققن يعلققم

فققي صققلى إن ل انفققرد لققو قيققام مإشقة بل أمإكنه ولمريض
مإققع مإعهققم الصققلة بعضققها فققي الجلققوس مإققع إل جماعققة
كلها بها ليأتي انفراده الفضل كان وإن بعضها في الجلوس

بتحصققيل مإسققامإحته اقتضققى عققذره أن وجهه وكان قيام مإن
آكققد القيققام لن ذلك له يجوز ل جمع قول فاندفع الفضائل

أو يقعد لم فقط الفاتحة قرأ كان لو ثام الجماعة. ومإن مإن
 فيها قعد والسورة

> 21<ص: 
وأخقروا تركهققا الفضققل كقان وإن القعود مإع قراءتها له جاز

فققي حتى ركنان لنهما عليهما تقدمإه مإع سابقيه عن القيام
وبعقدهما مإعهمقا هقي إنمقا وركنيته شرط قبلهما ولنه النفل
بققأربع النققوار لقققول خلفا بشبر قدمإيه بين يفرق أن ويسن
السققجود فققي تفريقهمققا فققي بالشققبر صققرحوا فقققد أصققابع

مإمققا يعلققم كمققا أحققدهما أو قققدمإيه علققى (وشرطه) العتمققاد
ل القيام اسم لن الظهر مإفاصل فقاره) وهو (نصب و يأتي
إن إل لسقققط زال لققو لمققا اسققتناده يضر ول مإعه إل يوجد
مإعلققق بققل قققائم غير الن لنه رجليه رفع يمكنه بحيث كان

فققي بحبققل تعلققق أو مإنكققبيه واحد أمإسك لو ثام ومإن نفسه
لققم قققدمإيه مإققن شيء على اعتماد له يصر لم بحيث الهواء
ظأهققر علققى قيققامإه يضققر ول الرض مإسققتا وإن صققلته تصح

اسققم ينققافي ل لنققه لبعضققهم خلفققا عققذر غيققر مإققن قققدمإيه
وضققع ينققافي لنققه السققجود فققي نظيره يجز لم وإنما القيام

خلفققه أو مإنحنيا) لمإامإه وقف فإن(سم.  به المأمإور القدمإين
وتقديرا الولى في تحقيقا أقرب الركوع أقل إلى يصير بأن
فيهققا البطلن كقون هنققا هققذه ذكققر فققي يضر ول الثانية في

القبلققة عن بدنه بمقدم خارج الن لنه أيضا الستقبال لعدم
على واحد شيء على إبطال سببي اجتماع يجوز لنه وذلك

فققي يكققون بققأن القيققام زوال فققي البطققال ينحصققر قققد أنه
مإققائل) (أو هنققا للسققنوي مإققا فانققدفع مإسقققوفة وهققي الكعبة
يصققح) (لققم قائمققا) عرفققا يسققمى ل (بحيث يساره أو ليمينه
القعود اسم زال لو مإا بذلك ويقاس عذر بل الواجب لتركه

 يصير بأن الواجب

> 22<ص: 



عققن عجققز ولققو يظهققر، فيمققا أقققرب القاعققد ركوع أقل إلى
عمققا فاضققلة طلبهققا مإثل بأجرة ولو لزمإه بمعين إل النهوض

أن قققدر لو الرفعة ابن وقول يظهر فيما الفطرة في يعتبر
كمققا ضققعيف يلزمإققه لققم شققيء علققى اعتمققاد أو بعكاز يقوم
علققى الغققزي قققاله مإققا علققى مإحمققول أو الذرعي إليه أشار

مإحلهقا لن الولققى ينقافي فل القيام له ليستمر ذلك مإلزمإة
اسققتقل قام إذا لكنه بالمعين إل النهوض عن عجز إذا فيما

دوامإققه أو القيام أصل أطاق فحيث فرق ل أنه والوجه ه ا
أو كراكققع) لكققبر (وصار يطق) انتصابا لم (فإن لزمإه بالمعين

النتصققاب مإققن لقربققه كذلك) وجوبا يقف أنه (فالصحيح غيره
تمييققزا الزيققادة قدر) على إن لركوعه (انحناءه (ويزيد) وجوبا

ل لنققه القعققود يلزمإققه والغزالققي المإققام وقول الواجبين بين
علققى القيققام عققن عجز لو أنه تصحيحهما يرده قائما يسمى
يسققمى ل أنققه مإققع لزمإه ركبتيه على النهوض وأمإكنه قدمإيه
المنققافي الركوع إلى انتقل ذاك بأن الفرق أمإكن وإن قائما

هققو كمققا لزمإققه يقققدر لققم فققإن هذا بخلف وجه بكل للقيام
للركققوع بعققده مإققا يصرف أن القيام قدر مإن فرغ إذا ظأاهر

قصد يجب ل قولهم ويخص بطمأنينته للعتدال ثام بطمأنينته
صققورة وجققود لتعذر وجوده ونحوه هذا بغير بخصوصه الركن
والسققجود) الركققوع دون القيققام أمإكنققه ولو(بالنية.  إل الركن

 مإنه

> 23<ص: 
وإن بققل بمعيققن ولققو (قام) وجوبققا النحناء تمنع بظهره لعلة
الركققوع حققد إلققى أقققرب كققان وإن بل جنب على مإائل كان
ثاققم صقلبه إمإكققانه إمإكققانه) فيحنققي بقدر (وفعلهما يظهر فيما

بالمعسققور يسقط ل الميسور لن طرفه ثام رأسه ثام رقبته
قققدر فققإن السققجود وعن عنه كرره فقط الركوع أمإكنه ولو

بينهمققا تمييققزا للسققجود جعلهققا لزمإققه أكمله على زيادة على
قاعققدا فيصققلي قعققد لققو عليهمققا يقدر مإن مإنه بقولي وخرج

بعضققهم بققه جققزم مإققا علققى بهمققا ويققومإئ قائمققا ل ويتمهمققا
بالقيققام اعتنققائه فققوق بإتمامإهمققا الشققارع اعتنققاء بققأن وعللققه

الفققرض صققلة فققي وكققذا دونهمققا النفل صلة في لسقوطه
قعققد الجماعققة مإققع صققلى أو السققورة قققرأ لققو كان لو فيما

يققومإئ ول والجماعققة السققورة لفضققل تحصيل مإر كما فيقعد
لحقققه القيققام) بققأن عن عجز ولو(مإر.  كما ذلك لجل بذينك

وهو واحد مإنهما المراد عبارتان شديدة أو ظأاهرة مإشقة به



أخققذا الققتيمم تبققح لققم وإن عققادة تحتمققل ل بحيث تكون أن
راكققب رأس كققدوران تكققون بققأن لهققا المجمققوع تمثيققل مإققن

 ضعيف وجه إباحته واشتراط السفينة

> 24<ص: 
(قعققد) الخشققوع إذهققاب بمجققرد كالكتفققاء بققه صققرحوا كمققا

ول السققابق الخققبر إطلق اقتضققاه شققاء) كمققا (كيققف إجماعا
لققه تجققز لققم المشقة مإتجشما نهض ولو لعذره ثاوابه ينقص

وقققول إليققه الصققائر القيققام دون لنققه نهوضققه فققي القققراءة
هققو الققذي القعققود مإققن أعلققى لنققه تجزئققه تبعققه ومإن الفتى
وافتراشققه). (فيقه دام مإققا فرضقه يكقون إنما بأنه يرد فرضه

(أفضققل) مإققن نفققل أو فرض في قيامإه مإحل في امإرأة ولو
غيققر فققي المعهققود الظأهققر) لنقه في (تربعه مإن وكذا توركه
الحركققة تعقبه الذي ولنه الخير التشهد عدا مإا القيام مإحل

بمعنققى فأفضققل الجققواز لبيققان وسلم عليه الله صلى وتربعه
الققتربع قققدم والتققورك الققتربع تعققارض لققو أنققه وينبغي فاضل

يجققر ولم الفتراش على أفضليته في القوي الخلف لجريان
(القعاء) في و رجليه مإادا (ويكره) الجلوس التورك في ذلك
الجمهققور وفسره عنه الصحيح للنهي الصلة أجزاء مإن جزء
كققذا الليققان وهو فخذيه أصل وركيه) وهما على يجلس (بأن
ففققي كققذلك وليققس والليققة الورك اتحاد ويلزمإه شيخنا قاله

الفخققذ فققوق مإا وهو والورك الساق بين مإا الفخذ القامإوس
علققى جعلققه الصققبي فلن وتققورك وركققه علققى اعتمد وتورك
علققى الققورك وضققع الصققلة فققي وتققورك عليها مإعتمدا وركه

إحققداهما أو اللييققن وضع أو عنه مإنهي وهذا اليمنى، الرجل
شققحم مإققن العجققز يركب مإا أو العجيزة واللية الرض على

مإققا حاصققل هققذا الشققيء. مإققؤخر وهو العجز والعجيزة ولحم،
 والفخذ واللية الورك تغاير في صريح وهو مإحاله في فيه

> 25<ص: 
مإققا ويبينهمققا الخرين عن للورك الفاصل الحد يبين لم لكنه

القعققود بمحققل المتصققل هققو الققورك أن الجراح في سأذكره
بخلف العظققم بققالجوف اتصققال ولققه مإجوف وهو اللية مإن

عليققه يوضققع أعله أن المجققوف ذلققك علققى ويصققدق الفخققذ
لهققذين القققامإوس فققذكر الرض علققى يوضققع وأسفله الصبي
علققى وضققعه كراهققة مإققن ذكره ومإا فتأمإله ذكرته لما مإشير
يققديه وضققع مإققع عبيققدة أبققو ركبتيه) زاد (ناصبا واضح اليمنى



شققرعا ل لغققة إقعققاء لتسققميته شققرط هققذا ولعققل بققالرض
فققي كما والقردة بالكلب التشبه مإن فيه مإا كراهته وحكمة
أطققراف علققى ويقعققد بققالرض يققديه يضققع أن وقيققل روايققة،

يلصققق بققأن أصققابعهما أي رجليققه يفققرش أن وقيققل أصابعه،
الروضققة فققي قققال عقققبيه علققى ألييققه ويضع بالرض بطونها

عليققه اللققه صققلى نبينا سنة {القعاء مإسلم لخبر غلط وهذا
والمإلء البققويطي فققي نص وقد بهذا العلماء وسلم} وفسره

كققان وإن أي السققجدتين بيققن الجلققوس فققي نققدبه علققى
جلقوس كقل بينهمقا بقالجلوس وألحقق مإنقه أفضقل الفتراش

فرضققا المصققلي ينحنققي) وجوبققا (ثام الستراحة كجلسة قصير
قققدام مإققا جبهتققه تحققاذي (بحيققث قققدر (لركققوعه) إن قاعققدا

تحققاذي) أن (والكمققل ركققوعه أقققل هققذا مإصققله ركبتيه) مإن
وذلققك كذلك النفل في القاعد سجوده) وركوع (مإوضع جبهته
فيققه يحققاذي الول إذ وأكملققه القققائم ركوع أقل على قياسا

سققجوده، مإحققل قريققب فيققه يحققاذي والثققاني قققدمإيه أمإام مإا
لهققذا بالنسققبة أراد القققائم ركققوع وزان على إنهما قال فمن
القعققود) بققالمعنى عن عجز فإن (التحديدي. ل التقريبي المإر

بققوجهه القبلققة مإسققتقبل السققابق لجنبه) للخبر (صلى السابق
بققالوجه اسققتقبالها وجوب وفي قالوه كذا وجوبا بدنه ومإقدم

ل إذ وجققوبه عققدم وقياسققهما نظققر والقعققود القيام دون هنا
مإققع وتسققميته دونققه بالمقققدم السققتقبال لمإكان بينهما فارق
وبيققن بينققه يفققرق وبهذا بدنه بمقدم الكل في مإستقبل ذلك

على بناء بوجهه ليستقبل رأسه المستلقي رفع في يأتي مإا
عليققه لغيققره تبعا الروض شرح في شيخنا اقتصار أفهمه مإا

فققي لكنه بغيره يجب لم بدنه بمقدم يمكنه لم لما ثام لنه
أنه والظاهر أيضا البدن ومإقدم بالوجه هنا عبر مإنهجه شرح

إل الرفققع يمكنققه لققم إذا مإققا علققى الول فيحمققل تخققالف ل
أن أمإكنققه إذا مإققا علققى والثققاني فقققط وجهققه استقبال بقدر

بققالوجه السققتقبال يسقققط فحينئققذ أيضا بدنه بمقدم يستقبل
(اليمققن) جنبققه علققى كققونه ويسن حينئذ إليه ضرورة ل لنه

علققى أمإكنققه إن اليسر على كونه ويكره اللحد في كالميت
بمعرفققة ولققو السابق بالمعنى الجنب عجز) عن (فإن اليمن
لققه يظهققر فيمققا روايققة عدل ولو ثاقة طبيب بقول أو نفسه

 أمإكن مإستلقيا صليت إن

> 26<ص: 



وأخمصققاه ظأهققره علققى (فمستلقيا) يصققلي مإثل عينك مإداواة
تحققت يضققع أن ويجققب السققابق النسققائي لخققبر القبلققة إلققى

أن إل السقماء ل القبلقة بققوجهه ليسقتقبل مإخقدة نحو رأسه
يصققح مإققا بأعلهققا أو مإسقققوفة وهققي الكعبققة داخققل يكققون

ولققو وجهققه علققى مإنكبققا يصققلي أن له داخلها وفي استقباله
فققي الكيفيققتين لستواء يظهر فيما الستلقاء على قدرته مإع

قققولهم أن ويظهققر أولققى. السققتلقاء كققان وإن حينئققذ حقققه
يضققر فل الفضل لبيان كالمختضر للقبلة رجله أو وأخمصاه

والسققتقبال السققتلقاء اسققم يمنققع ل لنققه عنهمققا إخراجهمققا
يعهققد لققم مإمققا بغيققره يجققب فلققم مإققر كمققا بققالوجه حاصققل

إيجققابه يبعققد لققم بققالوجه تعققذره فرض إن نعم به الستقبال
أطققاق إن أمإكنققه مإققا البققدن ببعققض له تحصيل حينئذ بالرجل
ويقققرب برأسقه بهمققا أومإقأ وإل بهمقا أتققى والسقجود الركوع
وظأققاهر أخفققض السققجود ويجعل أمإكنه مإا الرض مإن جبهته

علققى قققدر وإن بققالركوع اليمققاء على زيادة أدنى يكفي أنه
عجققز فقإن العبقارات بعقض تققوهمه لمقا خلفا ذلك مإن أكثر
للسجود أخفض إيماء الوجه على هنا يجب ول بأجفانه أومإأ

بققالرأس اليمققاء فققي بينهمققا التمييققز لظهور مإر فيما بخلفه
ذكققر مإققا كققل تققرك علققى أكره كأن عجز فإن الطرف دون
اعتقققل إذا كققالقوال قلبققه علققى الفعققال أجققرى الوقت في

 المندوبة في وندبا الواجبة في وجوبا لسانه

> 27<ص: 
إذا أمإققا ثاابتققا عقله دام مإا الصلة عنه تسقط ول إعادة ول

مإققا شققيء يلزمإققه فل للصققلة مإناف بفعل التلبث على أكره
مإققن يمنققع لققم لنققه اليمققاء المصلوب لزم وإنما الكراه دام

المنققافي بفعققل التلبققس زيققادة مإققع مإنهققا مإنققع وهققذا الصققلة
فققي يققأتي بمققا هنققا ويحصققل عققذره لنققدرة العققادة وتلزمإققه
نحققو سقققوط مإن مإر مإا وقياس بعضهم أطلقه كذا الطلق،

بققأدون فيحصققل أوسققع هنققا مإققا أن السققابقة بالمشقة القيام
(قاعققدا) إجماعققا عيققد نحققو التنفققل) ولققو وللقققادر(هنققاك.  مإما

اليميققن علققى كونه مإضطجعا) والفضل (وكذا النوافل ولكثرة
مإن النصف على القاعد {صلة البخاري الصح) لحديث (في
مإققن النصققف علققى المضققطجع أي النائم وصلة القائم صلة
اللققه صققلى نبينققا غيققر وفي القادر في القاعد} ومإحله صلة
قائما كهو قائم غير تطوعه أن خصائصه مإن إذ وسلم عليه
للركققوع القعققود المضققطجع ويلققزم الكسققل مإققأمإون لنققه



وإن الضققطجاع إمإكققان مإققع يصققح فل مإستلقيا أمإا والسجود
 وروده لعدم وسجوده ركوعه تم

> 28<ص: 
فققي واحققد غيققر وتردد المضطجع مإنه يتبادر إنما والنائم أي

والقذي قيقام مإن عشرا تساوي هل قعود مإن ركعة عشرين
والتسققابيح القققراءة كثرة حيث مإن أفضل العشرين أن يتجه

أفضققل لنققه القيققام زيققادة حيث مإن أفضل والعشر ومإحالها
طققول الصققلة {أفضققل الصققحيح للحققديث الصققلة أركققان

غيققره ذكققر مإققن أفضققل القققراءة وهققو ذكققره القنققوت} ولن
إنمققا ساجدا كان إذا ربه مإن يكون مإا أقرب المصلي وكون

القيققام. أفضققلية ينققافي فل فيققه الدعاء لستجابة بالنسبة هو
دون كالسققجود غيققره تكرير مإن أفضل تطويله أن والحاصل

لطققول المصققروف فققالزمإن الزمإنققان اسققتوى إذا فيما الكلم
فققإن السققجود لتكريققر المصققروف الزمإققن مإققن أفضققل القيام
يقتضققي الخبر هذا قلت الزيادتين تينك مإن الفضل مإا قلت

القائم} يفهم أجر نصف فله قاعدا صلى {ومإن وخبر القيام
الولققى يرجققح المفهوم مإن أقوى المنطوق وكون استواءهما

وفققي نسققخه وادعي سنده في طعن الثاني والخبر سيما ل
وللمتنفققل الركعققات تكثير مإن أفضل القيام وإطالة المجموع

يظهققر فيمققا الراكققع لحد وصل وإن هويه في الفاتحة قراءة
كمققا العجز لزم ثام ومإن الجلوس مإن للقيام أقرب هذا لن
لققه انحنققاء بزيققادة إل ركققوعه يحسققب ل أنه ينبغي نعم أمإر
والركققوع القيققام ركنققي اتحققاد يلققزم لئل قراءتققه فققراغ بعققد

بقصققده طمأنينة زيادة يكفي بل ذلك يشترط ل أنه ويحتمل
نفل قاعققدا المصققلي أن تققرى أل التحققاد ذلققك فققي بعد ول

مإققا وكون بذكرهما ويتميزان وقيامإه الول تشهده مإحل يتحد
فققي تققأثاير كققبير لققه ليققس ركنققا هنققاك ومإققا وركنققا سنة هنا

أن قققولهم مإققن وأخققذه الول بحققث بعضهم رأيت ثام الفرق
ل للفرض مإناف صورته أي الركوع حال في بالتحرم التيان
لكققن كققذلك فقراءتققه الركققوع فققي تحرمإققه جققاز فققإذا للنفل
عققن انحنى قاعد في أفتى وبعضهم ذكرته بما تقييده ينبغي

للركققوع انحناء ويزيد يصح أنه قاعدا يسمى ل بحيث القعود
مإققر مإققا بققه قيققدت فيمققا صققريح وهققو مإسجده يبلغ ل بحيث

 واعتراضه

> 29<ص: 



يمكن ل بأنه يرد كقاعد للركوع يرتفع المضطجع إن بقولهم
الققتي المرتبققة إلققى الرتفققاع فلزمإققه فيه هو مإما الركوع هنا

جقوز وبعضققهم مإسقألتنا فققي بخلفققه فيهققا الركققوع ثاقم قبلقه
إلى هويه في الفاتحة قراءة النفل في التلوة سجدة لمريد

فققي (القققراءة) للفاتحققة الركققان الرابع) مإن(للسجود.  وصوله
التحققرم) (بعققد يجققب (ويسن) وقيققل يأتي لما بدله أو القيام
قبر أو غائب على ولو الجنازة صلة عدا مإا نفل أو بفرض

غيققر فققي المإققام أدرك لمققن الفتتققاح) إل (دعاء الوجه على
 القيام

> 30<ص: 
خاف لمن وإل العتدال في أو يجلس أن قبل يسلم لم مإا

بحيققث الققوقت ضققاق إن وإل به أتى لو الفاتحة بعض فوت
هققذه فققي مإثلققه والتعققوذ به أتى لو عنه الصلة بعض يخرج
وورد سققهوا ولققو القراءة أو التعوذ في شرع إن وإل الثلثاة

ذاتققي أي وجهققي وجهققت وأفضلها مإشهورة كثيرة أدعية فيه
يكققون أن ينبغققي المصققلي أن إلى إشارة بالوجه عنها وكنى

بقلبه لغيره يلتفت ل تعالى الله على بكليته مإقبل وجها كله
بققذلك التلفققظ عنققد الصققدق مإحاولققة وينبغي مإنها لحظة في

السققموات فطر للذي المقام هذا مإثل في الكذب مإن حذرا
مإققائل أي حنيفققا سققبق مإثققال غيققر على أبدعهما أي والرض

بققه وتأتي وطريقه الحق دين إلى والطرائق الديان كل عن
 الشخص إرادة على أيضا المرأة بعده وبما

> 31<ص: 
إلققخ صلتي بأن لفاطمة وسلم عليه الله صلى أمإره ويؤيده
القيققاس السققنوي قققول يققرد وبققه أضققحيتها شققهود عنققد

مإسققلمة حنيفققة القيققاس غيققره وقققول المسلمات المشركات
يلققزم لئل وجهققت ضققمير مإققن ل قيققل وجهققي مإن حال وهو

ذلققك يلزم لم الشخص المراد أن فرض إذا بأنه ويرد تأنيثه
صلتي أن بالمقام لئق تأكيد المشركين مإن أنا ومإا مإسلما
ونسققكي فيهققا الكلم ولن البققدن أعمققال أفضل لنها خصت

لققه شققريك ل العالمين رب لله ومإماتي ومإحياي عبادتي أي
عليققه اللققه صققلى وكققان المسققلمين مإققن وأنققا أمإققرت وبذلك
أول لنققه اليققة فققي مإققا يقققول وتققارة هذا يقول تارة وسلم

لفققظ قصققد إن إل ذكققره لغيققره يجوز ول مإطلقا المسلمين
غيققر مإسققجد فققي أم إن إل هققذا علققى المإام يزيد ول الية



وإن غيرهققم يطققرأ ولققم بالتطويل رضوا بمحصورين مإطروق
ومإتزوجات. وأرقاء كأجراء حق بعينهم تعلق ول حضوره قل

إذا ترتيبققه لنققدب (التعققوذ) فثققم سققن بققه أتققى إن ثام) بعده(
وذلققك عليققه القتصققار أراد لققو التعوذ سنية لنفي ل أرادهما

النققدب علققى المإققر العلمققاء أكققثر عنققد فيهققا المحمققول للية
 وقرأت

> 32<ص: 
مإققن بققالله أعققوذ فقققل أردتهققا إذا أي قراءتققه أردت علققى

وسيأتي صيغه أفضل هو هذا كان ثام ومإن الرجيم الشيطان
عققدم وبحقث التعقوذ، وقبل الفتتاح بعد تكبيره أن العيد في
خلفققه الوجققه بققأن مإردود الفاتحة بدل بذكر يأتي لمن ندبه
 القراءة في بالشروع ويفوت عنه المنوب حكم للنائب لن

> 33<ص: 
الذكققار كسققائر جهريققة فققي حققتى (ويسرهما) ندبا سهوا ولو

وعليققه وغيرهققا، للفاتحققة به يجهر خارجها أنه كلمإهم وقضية
يسققمعه مإققن ثاققم كققان إن بحققث كمققا ومإحلققه القققراء أئمققة

بينققه يفققرق وبهذا قيل شيء المقروء مإن يفوته لئل لينصت
مإققع به يسر فإنه الجهرية في المإام عليه ويرد داخلها وبين

التعليققل فققالولى لققه بالنصققات مإققأمإورون المققأمإومإين أن
وبيققن بينهققا ويفققرق عيققن سققنة خارجهققا أنه والوجه بالتباع،

مإققن المطعققوم حفققظ ثاققم القصققد بققأن للكليققن التسققمية
القققارئ حفققظ وهنققا الواحققدة بالتسمية حاصل وهو الشيطان
فققي التسققمية أن يظهققر وبققه بخصوصققه كققل مإققن فطلبققت
فققي المذهب) لن على ركعة كل (ويتعوذ عين سنة الوضوء

فققي سققن ثاققم ومإققن لفتتاحهققا ل لهققا وهو جديدة قراءة كل
الكسققوف صققلة ركعققتي مإققن كققل مإققن الثققاني القيام قراءة
أنققه مإنققه وأخذ الفصل لقرب لتلوة سجد لو يعده لم وإنما

أثانققاء مإققن ابتدأ لمن السنة كانت وإن أيضا البسملة يعيد ل
السققخاوي قول ورد الجعبري قاله كما براءة غير أي سورة

بققالقراءة يتعلققق مإققا كل التلوة وكسجود يبسمل أن فرق ل
 بأجنبي تكلم أو إعراضا سكت إذا مإا بخلف

> 34<ص: 
آكققد) مإمققا (والولققى السققواك إعققادة بققذلك وألحققق قققل وإن

مإققن كل) قيام الفاتحة وتتعين(فيها.  ندبه على للتفاق بعدها



نيققف عققن جققاء (ركعققة) كمققا وكققل الربعققة الكسوف قيامإات
لققم لمققن صققلة {ل عليققه المتفققق وللخققبر صحابيا وعشرين

كمالهققا ل الحقيقققة نفققي فققي الكتققاب} الظققاهر بفاتحققة يقرأ
يقرأ ل صلة تجزئ {ل حفاظ أئمة قاله كما الصحيح للخبر

الفسققاد يفد لم وإن الجزاء ونفي القرآن}، بأم فيها الرجل
 الصول في الشهير الخلف على

> 35<ص: 
وبفققرض بعضققها لنفققي العبققادة فيه تنف لم فيما مإحله لكن
الصققحيح الخبر الواجب في استعماله على فالدليل هذا عدم
صققلته فققي للمسققيء قال وسلم عليه الله صلى {أنه أيضا

ذلققك اصنع ثام القرآن بأم اقرأ ثام فكبر القبلة استقبلت إذا
كققان وسققلم عليه الله صلى {أنه أيضا ركعة} وصح كل في

رأيتمققوني كمققا {صققلوا خققبر ركعققة} ومإققر كققل فققي يقرؤهققا
ه المقؤتمين نهقى أنه أصلي} وصح إل خلفقه الققراءة عقن ب

قققال نعققم قلنا خلفي تقرءون {لعلكم قال حيث القرآن بأم
بهققا} يقرأ لم لمن صلة ل فإنه الكتاب بفاتحة إل تفعلوا ل

عليققه وجبققت وإن لنهققا فيهققا تتعيققن مإسققبوق) فل ركعققة (إل
علقى اعقتراض فل يقأتي كمقا بشقرطه عنققه المإقام يتحملهقا

عليققه وجوبها عدم ظأاهرها أن زاعما ظأنه لمن خلفا عبارته
قبققوله عققدم الشققيء تعيققن مإققن المتبققادر لن وذلققك بالكليقة
لسققبقه الصققلة كل في ذلك يتصور وقد لذلك قبوله لتحمل

بطء أو نسيان أو زحمة بنحو المإام عن وتخلفه الولى في
راكققع. والمإققام إل بعققدها مإمققا كققل فققي يقققم فلققم حركققة

سققيما ل الظن فيه ويكفي (مإنها) عمل كامإلة والبسملة) آية(
فققي ثابوتهققا علققى الصققحابة لجمققاع اليقيققن مإققن قققرب إن

بقققرآن ليققس عما تجريده في تحريمهم مإع بخطه المصحف
السققور أسققماء نحققو وإثابققات وشققكله نقطققه عققن حققتى بققل

خطققه بغيققر جعلهققا أنقه علققى الحجاج بدع مإن فيه والعشار
تواترهققا ويؤيققده يقينققا مإنهققا إنها الئمة بعض قال هذا ولقوة

 السبع قراء مإن جماعة عند

> 36<ص: 
مإنها} آية عدها وسلم عليه الله صلى {أنه طرق مإن وصح
فققاقرءوا الحمققد قرأتم {إذا قال وسلم عليه الله صلى وأنه

الكتققاب وأم القققرآن أم إنهققا الرحيققم الرحمققن اللققه بسققم
آياتهقا} إحقدى الرحيقم الرحمقن اللقه وبسقم المثاني والسبع



يكفرنا ول القرآن أم تسميتها كره مإن على رد أصرح وفيه
تقرر لما فيهما وهم لمن خلفا كمثبتها إجماعا البسملة في
ثابوتققا بظنققي تكفيققر ول يقينققي ل ظأنققي ثابوتها أن الصح أن
عليققه أجمققع وإن تققواتر يصققحبه لققم بيقينققي ول بققل نفيا ول

أنهققا والصح الصلب، بنت مإع السدس البن لبنت أن كإنكار
فققي مإسلم خبر به صرح كما سورة كل أول مإن كامإلة آية

نزلققت {براءة} لنهققا عدا مإا بالفرق قائل أعطيناك} ول {إنا
هو كما أولها حرمإت ثام ومإن مإقاصدها أكثر باعتبار بالسيف
مإشققدد فتخفيققف عشققرة أربققع وهققي وتشديداتها) مإنها(ظأاهر. 

لمققا ال لكققون نظققر ول الدغققام بفققك الرحمققن قققرأ كققأن
لحققن ظأهورهققا لن شققيئا يحققذف فلققم الشدة خلفت ظأهرت

أولهمققا حرفققان لنققه قراءتقه يبطققل مإقامإها قيامإه يمكن فلم
كفر وتعمده المخفف إياك مإعنى علم ولو عكسه ل ساكن

> 37<ص: 
جميققع رعايققة و) تجققب. (للسهو سجد وإل الشمس ضوء لنه

بقققاف نطق أو هاء لله الحمد أبدل) حاء (لو فحينئذ حروفها
المنسققوبة بالعرب والمراد الكاف وبين بينها المترددة العرب
الئمققة بعققض نسققبها ولذا بهم، يعتد ل الذين أخلطهم إليهم
التعلققم عليققه تعققذر إن إل بطلققت مإصر وصعيد الغرب لهل
الصققحة صققريحه بققل جمققع كلم واقتضققاء الوقت خروج قبل
إذا أنققه المجموع في لما ضعيف قدر وإن العرب قاف في

فل وإل قدر إن بطلت الصاد وبين بينها مإترددة بسين نطق
المعنققى يتغيققر لققم وإن البققدال أنواع سائر في ذلك ويجري

(بظققاء) بدلها أتى أي (ضادا) مإنها أبدل لو فحينئذ كالعالمون
مإققردود المققتروك على تدخل إنما البدال مإع الباء أن وزعم

لتلققك تصققح) قراءتقه (لققم الخطبققة فققي تحريققره مإققع مإر كما
بمعنققى ضققل إذ والمعنققى النظققم الصح) لتغييره (في الكلمة

لعسققر نظققر ول نهققارا فعلققه بمعنققى كققذا يفعققل وظأققل غاب
يمكنققه فيمققن تقققرر كمققا الكلم لن المخققرج وقققرب التمييز
يتعمققد لم قادر في الخلف بأن صرحوا ثام ومإن بها النطق
قطعققا فيجزئققه عنققه عققاجز إمإققا فققترك التعلققم أمإكنققه وعاجز
إن صققلته تبطققل بل قطعا يجزئه فل له مإتعمد عليه وقادر
 الذين بذال أتى ولو علم

> 38<ص: 



عققدم فزعققم قطعققا وقيققل الخلف، علققى قيل بطلت مإهملة
 ضعيف المعنى يغير ل لنه مإطلقا فيها البطلن

يقوهم مإقا هنا فروع في عباراتهم في  وقع]:تنبيه[     
بعضها في أطلقوا إنما وأنهم إيهام ل أنه والتحقيق التنافي،

ذلققك بينققت وقققد نظيره في كلمإهم مإن فهم مإا على اتكال
مإشققددا القققادر خفققف مإتى أنه حاصله بما العباب شرح في
شققاذة قققراءة البققدال يكن ولم بآخر حرفا أبدل أو لحن أو

فققإن السققورة أو الفاتحققة فققي الترتيب ترك أو أنطيناك كإنا
آخقر مإعنقى إلققى اسقتحال أو أصقله بطقل بققأن المعنقى غير

صققلته بطلققت وتعمققد وعلققم ضمها ل إياك كاف كسر ومإنه
قصققر إن إل عليهققا يبنققى فل الكلمققة لتلققك فقراءتققه وإل

بققه سققها بمققا المعنققى تغيققر إذا فيمققا للسهو ويسجد الفصل
التفصيل هذا وأجروا لسهوه يسجد عمده أبطل مإا لن مإثل
بهققا البطلن وأطلقوا المعنى، غيرت إذا الشاذة القراءة في
 نقصه أو حرف زيادة على اشتملت إذا

> 39<ص: 
عطققف مإققن أنققه علققى بعضققهم إليققه أشار كما حمله ويتعين
بالزيادة المعنى تغير إذا بما ذلك فيختص العام على الخاص

وتبيققانه فتققاويه فققي لهمققا المصققنف حققذف ويؤيده النقص أو
لم أجنبي بحرف نطق لو وأنه المعنى تغيير على واقتصاره

المشققدد تخفيف في التفصيل بذلك وتصريحهم مإطلقا تبطل
نقققص إل فيققه ليققس هققذا يقققال ول حرف نقص فيه أن مإع

الخققذ فاندفع ذلك تشمل الشاذ في الحرف زيادة لن هيئة
مإطلقققا والنقققص الزيققادة فققي البطلن مإققن كلمإهققم بظققاهر
مإققا وهققو واعققترض إجماعققا قيل مإطلقا بشاذ القراءة وتحرم

وتلفيققق كققثيرون لققه وانتصققر العشققرة وقيققل السققبعة، وراء
يسن المجموع وفي رفعهما أو وكلمات آدم كنصب قراءتين

أن بشققرط جاز وإل بها يتم أن السبع مإن بقراءة قرأ لمن
 بالولى مإرتبطا بالثانية قرأه مإا يكون ل

> 40<ص: 
أبطققل المعنققى غيققر ثام أحد بها يقرأ لم هيئة لستلزامإه أي
المعققروف نظمهققا على بها يأتي ترتيبها) بأن ويجب(فل.  وإل

الصققلة خققارج ولو وجب ثام ومإن العجاز مإناط ولنه للتباع
سققها إن ثاققم مإطلقققا به يعتد لم مإثل الثاني بنصفها بدأ فلو

تققأخيره تعمققد وإن عليققه بنققى فصققل يطل ولم الول بتأخير



إذا أنققه الزركشققي كلم أوهمققه لما خلفا التكميل به وقصد
وإرادة فراغققه بيققن أي فصققل طال أو كذلك شيئا يقصد لم

ولققو يضققر ل سققهو أنققه يأتي لما السكوت تعمد بأن تكميله
التكميققل قصد لن استأنفه يأتي كما يفرق أن إل طوله مإع
فققي وغيققره السققنوي بققه أطققال مإققا ينققدفع وبققه صققارف به

الوضققوء نحققو فققي ونظيققره هققذا بيققن ويفرق مإطلقا حسبانه
فقي ثاانيقا بقه أتقى بمقا يعتد فإنه والسعي والطواف والذان

خققارج ويحققرم العجققاز مإنققاط لكققونه هققذا بققأن مإطلقا مإحله
مإتعمققدا مإثل حرفققا تققرك ولققو أكققثر، لققه يحتاط أيضا الصلة

فالصققلة وإل المعنى يغير لم إن الكلمة تلك قراءة استأنف
طققول قبققل بققه يققأتي حتى بعده بما يعتد لم مإتعمد غير أو

(مإوالتها)  و) تجب(مإر.  مإما علم كما الفصل

> 41<ص: 
سققكتة مإققن بققأكثر بعققده ومإققا مإنهققا شققيء بيققن يفصققل بققأن

رأيتمققوني كمققا {صققلوا خققبر مإققع للتبققاع العققي أو التنفققس
اليققة، لتققذكر أو سققهوا ذلققك مإققن بققأكثر أصلي} (فإن) فصل

مإحلهققا فققي مإنهققا آيققة كققرر لققو كما يضر لم يأتي كما طال
ومإققن للسنوي خلفا مإتقدمإون جمع قاله كما عذر لغير ولو
قققال الوجققه علققى واسققتمر قبققل قققرأه مإققا إلققى وعققاد تبعه

ثاققم الشققك مإع فأكملها البسملة في أثاناءها شك ولو البغوي
ل الشققك علققى قققرأه مإققا إعققادة لزمإققه بهققا أتققى أنققه ذكققر

يجققب سققريج ابققن وقققال غيرها فيها يدخل لم لنه استئنافها
فصققار الشققك مإققع قققرأه بمققا لتقصيره الوجه وهو استئنافها

كالحمققد بالصلة يتعلق ل ذكر) أجنبي (تخلل وإن أجنبي كأنه
اليققتين والقيققد بالقصققد المإققام غيققر علققى والفتققح للعطققاس
لشققعاره قققل المققوالة) وإن (قطققع داخققل لنحققو والتسققبيح
وإن يقطعهققا لققم جهل أو سققهوا كققان لو ثام ومإن بالعراض

كمققا يقطعهققا جمققع وقال العباب شرح في حررته كما طال
ونسققيان نسققيانه بيققن فرقهم ويرده مإر فيما الترتيب ينقطع

بخلفهققا. (فققإن العجققاز مإنققاط لنققه مإنه أسهل بأنها الموالة
سققكت عليققه) إذا وفتحققه إمإامإه لقراءة كتأمإينه بالصلة تعلق
المعتمد على صلته بطلت وإل الفتح مإع ولو القراءة بقصد

عذاب مإن استعاذة أو رحمة وكسؤال لتلوة مإعه وكسجوده
الصح)  (في (فل) يقطعها آيتهما إمإامإه قراءة عند

> 42<ص: 



الخلف مإققن خروجققا السققتئناف له يسن لكن له ذلك لندب
ويقطققع)(حينئققذ.  نققدبه لعققدم سققكوته قبل عليه فتحه بخلف

مإثلققه يشعر مإا وهو (الطويل) عرفا (السكوت) العمد الموالة
وفققارق إعيققاء أو جهققل أو كسهو لعذر بخلفه القراءة بقطع

بققه العتنققاء العجققاز مإنققاط لكققونه بققأنه الققترتيب في مإر مإا
تنفققس سققكتة بنحققو المتققولي يسققير) وضققبطه (وكققذا أكققثر

الفعققل الصققح) لتققأثاير فققي القراءة قطع به (قصد واستراحة
وإن مإضققمن فققإنه الخيانة بنية الوديعة الوديع كنقل النية مإع
قطعهققا بنيققة الصققلة بطلققت وإنمققا وحده بأحدهما يضمن لم

لنيققة تفتقققر ل والقققراءة حكمققا إدامإتها تجب ركن لنها فقط
نيققة أن وقضققيته السققنوي قققال قطعهققا نية تؤثار فلم خاصة
الركان. مإن وغيره الركوع في تؤثار ل القطع

الفاتحققة قققراءة أصل في ركوعه قبل  شك]:فرع[     
فققي شققك لققو أنققه وقياسققه فل بعضققها في أو قراءتها لزمإه

أصققل فققي كان فإن الثانية السجدة في مإثل التشهد جلوس
فققي أو فعلهققا لزمإققه مإققر مإققا علققى بطمأنينتها أو بها التيان
الشك في إطلقهم ظأاهر لكن فل اليد كوضع أجزائها بعض

> 43<ص: 
حروفهققا بققأن ووجققه مإطلقا به التيان لزوم الفاتحة غير في

ويققرده غيرهققا، بخلف بعضققها فققي بالشققك فسققومإح كققثيرة
الول فققي الصققل بققأن بعضققها وفي فيها الشك بين فرقهم

فققي يققأتي وهذا تامإة مإضيها الثاني في والظاهر الفعل عدم
الققوقت فققي عنهققا عجققز بأن الفاتحة) كلها جهل فإن (غيرها.

أو عارية ولو مإصحف أو مإعلم عدم أو بلدة أو ضيقه لنحو
(فسقبع الفطقرة فقي يعتقبر عمقا فاضقلة وجقدها مإثل بأجرة

 أحسنها إن بها آيات) يأتي

> 44<ص: 
آتينققاك {ولقققد تعققالى قققوله بنص فيها مإرعي العدد هذا لن

علققى يشتمل لم وإن بدلها في المثاني} فراعيناه مإن سبعا
أن لققه يجققوز ول السققورة لتحصققيل ثاامإنققة وتسن ودعاء ثاناء

عربيققا} والعجمققي قرآنا أنزلناه {إنا تعالى لقوله عنها يترجم
وقققوع امإتنققاع مإققر كمققا التحقيققق كققان ثاققم ومإن كذلك ليس

مإققن بققل مإنققه ليققس ذلققك يققوهم مإمققا فيه ومإا فيه المعرب
وجققوب فققارق وبقه القققرآن بلفقظ وللتعبد فيه اللغات توافق

بقققرآن ليققس مإمققا وغيرهققا الحققرام تكققبيرة عققن الترجمققة



وجققوب يفيققد بققه فققالتعبير المصققحف ترتيققب (مإتواليققة) علققى
زعمققه لمققن خلفققا عليققه اعققتراض فل عكسه بخلف ترتيبها
المنصوص) في الصح قلت (فمتفرقة كذلك عجز) عنها (فإن
نظققر كثققم مإنظومإققا مإعنى تفد لم المتفرقة) وإن (جواز الم

وإن إطلقهققم اقتضققاه كمققا السور أوائل المقطعة والحروف
ينققوي أن بققد ل أنققه هذا في يتجه لكن واحد غير فيه نازع

بققه التلفققظ بمجققرد للقرآن ينصرف ل حينئذ لنه القراءة به
رمإضققان قضققاء فققي أعلققم) كمققا واللققه مإتواليققة حفظققه (مإققع

أتققى الفاتحققة مإن أكثر أو آية أحسن ولو المقصود ولحصول
الول كققان فققإن القققرآن مإققن البققاقي وببققدل مإحلققه فققي به

 قدم بينهما أو عليه البدل قدم الخر أو البدل على قدمإه

> 45<ص: 
ثاققم يحسققنه بما يأتي ثام قبله يحسنه لم مإا بقدر البدل مإن

بقدرها مإنها حفظه مإا كرر بدل يحسن لم فإن الباقي ببدل
أحسققنه إن الذكر مإن الباقي ببدل ثام به أتى غيرها مإن أو

ذكققره خلف بل اليققة ببعض عبرة ول أيضا بقدرها كرر وإل
(أتققى القققرآن عجققز) عققن فققإن(فيققه.  نققوزع لكن الرفعة ابن

ولمققا آية مإكان نوع كل ليقوم أنواع سبعة إلى بذكر) مإتنوع
النققبي إلققى جققاء رجل {أن ضعف وإن حبان ابن صحيح في

أسققتطيع ل إنققي الله رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى
لفققظ القققرآن} وفققي مإققن يجزينققي مإققا فعلمني القرآن أتعلم

اللققه سققبحان قققل قققال صققلتي في يجزيني {مإا الدارقطني
 حول ول أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد

> 46<ص: 
مإنهققا خمسققة بققذكر السبعة إلى فيه بالله} أشار إل قوة ول

للبسققملة حفظققه الظققاهر لن الخريققن لققه يققذكر لققم ولعلققه
ل وهققو آيققة بعققض للققه الحمققد كان ولما الدعاء مإن وشيء
أو للبسققملة تعقيبققه يجققب لققم مإققر مإققا علققى قراءتققه يتعيققن
الققدعاء ويجققزئ الوارد لفظ يتعين ول يحفظها لم إن قدرها

غيققره ذكققرا حفظ وإن مإنه أنواع سبعة أي بالخرة المتعلق
نققص يجققوز ول(أجققزأه.  بالققدنيا يتعلققق مإققا يعققرف لقم فققإن

(الفاتحة) وهققي (عن) حروف ذكر أو قرآن البدل) مإن حروف
بقققراءة حرفققا وخمسققون وخمسة مإائة والتشديدات بالبسملة

المدغم يجعل أنه غايته لن لبعضهم خلفا بالدغام ولو مإلك
 والبدل الفاتحة مإن حرفان وهو مإشددا



 >47<ص: 
تشققديداتها بققدون حروفهققا أن مإققن ذكر  مإا]:تنبيه[     

عليه جرى مإا هو وأربعون وأحد مإائة ألف بل مإلك وبقراءة
ل رسققما حققذف مإققا أن علققى مإبنققي وهققو وغيققره السققنوي

فققي ولققو بهققا الملفققوظ الحروف أن وبيانه العد في يحسب
أئمققة اتفققق وقققد وأربعققون وسبعة مإائة الوصل كألفات حالة

لم بعققد وألققف اسققم ألققف ألفققات سققت حذف على الرسم
العققالمين عين وبعد مإرتين الرحمن مإيم وبعد مإرتين الجللة

البهجققة شققرح فققي شيخنا وخالفه السنوي ذكره مإا فالباقي
ذكره مإا هذا وأربعون وأحد مإائة أنها ذكر بعد فقال الصغير

وثامانية مإائة أنها والحق الصل، في وتبعتهم وغيره السنوي
أن إلققى نظققر ه. وكققأنه ا الوصققل بألفققات بالبتققداء وثالثاققون
مإحذوفققة الضققالين ضققاد بعققد واللققف الموضققعين في صراط
الشققاطبي قققاله كمققا والرجققح ضققعيف قققول هذا لكن رسما

اقتضققى بققل والمشققهور الولين، في ثابوتها المرسوم صاحب
مإققا اتجققه وحينئققذ الثالثققة ثابققوت عليه مإتفق أنه بعضهم كلم
يختققص ل آخققره إلققى بالبتققداء شققيخنا السنوي. وقققول ذكره

نظققرا أيضققا السققنوي كلم علققى يأتي بل ذكره الذي بالحق
ل فيققه نحققن فيمققا الرسققم واعتبققار هققذا الرسم، في لثبوتها

عنهققا عجز أحرف بدل أحرف قراءة في كلمإنا لن له وجه
مإققا يرسمون لنهم المرسوم دون بالملفوظ يناط إنما وذلك

مإطققردة، غيققر أنهققا على ذكروها لحكم وعكسه به يتلفظ ل
المإققام المصققحف خققط عليهمققا يقققاس ل خطققان قققالوا ولذا

اللفققظ يوافققق ل الرسققم أهققل فاصققطلح العروضققيين وخققط
اعتبار عنه مإحيص ل الذي فالحق بوجه القراءة به المنوطة

قققد أنققه إلققى نظققرا الوصققل ألفققات تعتبر فهل وعليه اللفظ
اللفققظ مإققن مإحذوفققة لنهققا أول البتققداء حالة في بها يتلفظ
وأربعققون وسققبعة مإائة فيجب أوجه والول مإحتمل، كل غالبا
وسققتون وأحد مإائة فالجملة عشر الربعة الشدات غير حرفا
الحرف عد كذلك الشدات فرض على يلزم قلت فإن حرفا

والققراء وحققدها حسققبت مإثل الرحمققن لم لن مإرتيققن الواحد
الممتنققع قلققت الشققدة فققي واحققدا حسققبتا ثام وحدها حسبت
لنهمققا كققذلك ليققس هنققا ومإققا واحدة جهة مإن مإرتين حسابه
الدغققام لعققارض نظققرا وثاانيققا الفققك لصققل نظرا أول حسبتا
هققذه هكققذا الحالت لبعض نظرا الوصل ألفات حسبت وكما

عققن النقققص يجوز ل الصح) كما (في مإهم فإنه ذلك فتأمإل
رعايققة لعسققر طويققل عن قصير يوم قضاء أجزأ وإنما آياتها



فققي السققبع بوجققوب قطعهققم استشققكل اليققام فققي المماثالة
ويجققاب بالثواب المقصودة أنها مإع الحروف عدد دون البدل

بخلف مإققر كمققا بققه المنققة وقعققت سققبعا كونها خصوص بأن
وإناطققة أقققوى بققذاك عنققايتهم فكققانت حروفهققا عدد خصوص
 أمإرها فخف بالفاتحة تختص ل بها الثواب

> 48<ص: 
افتتح فلو مإعها ولو البدلية غير بالذكر يقصد ل أن ويشترط

م والبقدل السقنة بقصقد تعقوذ أو م فقإن (يكقف. ل يحسقن ل
الققذكر وترجمققة التعلققم عققن وعجز غيره ول قرآن شيئا) مإن

 والدعاء

> 49<ص: 
أي ظأنققه الفاتحققة) فققي (قققدر (وقققف) وجوبققا مإققر مإققا نظيققر

مإققا نظيققر أمإثققاله غققالب مإققن المعتدلة قراءتها لزمإن بالنسبة
القققراءة لن وذلققك حشفة أو مإرفق نحو بل خلق فيمن مإر

الخققر بقققي أحققدهما تعذر فإذا واجبين كانا بقدرها والوقوف
ه ويسن الخير التشهد بقدر القعود ويلزمإه بققدر الوققوف ل
عقققب (ويسققن الول التشققهد بقدر والقعود والقنوت السورة

بدلها ومإثلها آكد فيها لكنه الصلة خارج ولو الفاتحة) لقارئها
لهققا تمييققزا بينهمققا لطيفققة سققكتة (آمإين) مإع دعاء تضمن إن

المتفققق للخققبر وذلك العالمين رب زيادة وحسن القرآن عن
الضققالين ول عليهققم المغضققوب غيقر المإققام ققال {إذا عليقه

فققي الملئكققة} أي قققول قققوله وافققق مإن فإنه آمإين فقولوا
أدعية على المؤمإنون الملئكة والمراد الخلص وقيل الزمإن،

ذنبققه مإققن تقققدم مإققا لققه غفققر لصلتهم والحاضرون المصلين
علققى يحسققدونا لققم اليهققود {أن وغيققره البيهقي حديث وفي

المإققام خلققف وقولنققا والجمعة القبلة على حسدونا مإا شيء
آمإين}.
بغيره بالتلفظ التأمإين فوت عقب قوله  أفهم]:تنبيه[     

نعققم قققل، وإن الصققحاب عققن المجمققوع في كما سهوا ولو
صققلى {أنققه الحسققن للخبر لي اغفر رب نحو استثناء ينبغي

آمإيققن} لققي اغفققر رب الضققالين عقب قال وسلم عليه الله
المسققنون السققكوت بعققد أي بالسققكوت فققوته أيضققا وأفهققم
وبمققا المققوالة فققي مإققر مإققا نظير طال إن مإحله أن وينبغي
فققي بالشققروع إل يفققوت ل قققال مإن على الرد يعلم قررته

 فوته مإن أفهمه مإا نعم الركوع أو السورة



> 50<ص: 
أن الشققهر والفصققح مإتجققه فققورا ولققو الركوع في بالشروع

بمعنققى فعققل اسققم بالمققد) وهققي الميققم (خفيفققة بهققا يققأتي
ويجققوز) (الوقققف. عنققد ويسققكن الفتققح علققى مإبنققي اسققتجب
يخققل ل لنققه وتشققديدها تخفيفهققا (القصققر) مإققع و المإالققة
فققإن قاصققدين ومإعناها أيضا المد مإع التشديد وفيها بالمعنى

تخيققب أن مإققن أكققرم وأنققت إليققك قاصققدين وأراد بهققا أتققى
قاصققدين مإجققرد أو الققدعاء لتضققمنه صققلته تبطققل لم قاصدا
(و) الفضققل ظأققاهر هققو كمققا شققيئا يققرد لم إن وكذا بطلت،

ول قبله إمإامإه) ل تأمإين مإع (يؤمإن أنه الجهرية في للمأمإوم
وبه السابق الخبر عليه دل كما الملئكة تأمإين ليوافق بعده
فققأمإنوا} المإققام أمإققن {إذا روايققة فققي بأمإن المراد أن يعلم
ل فرغققت وقققد إمإققامإه لقققراءة التققأمإين ولن يققؤمإن أن أراد

سققمع إن إل للمققأمإوم يسققن ل أنققه اتجققه ثاققم ومإن لتأمإينه،
 إمإامإه قراءة

> 51<ص: 
إل إمإققامإه قنوت لدعاء يؤمإن ل المأمإوم أن يأتي مإا ويؤيده

المإققام مإقارنققة تحققري فيققه يسققن مإققا لنققا وليققس سمعه إن
أخققره ولققو عقبققه أمإققن مإوافقققة له تتفق لم فإن هذا سوى
اعتبققارا ينتظققره ولققم قبلققه أمإققن المسققنون الزمإققن عققن

أو المإققام جهققر فققي يققأتي مإققا عليققه يشققكل وقد بالمشروع
أن إل بالمشققروع ل بفعلققه فيهمققا العققبرة أن مإققن إسققراره

وجققد المإققام قققراءة انقضققاء وهققو للتأمإين السبب بأن يجاب
المققأمإوم قققراءة فققي والسققبب آخققر شيء على يتوقف فلم

كلمإهققم وقضققية فققاعتبره المإققام فعققل على مإتوقف للسورة
البخققاري في لكن قبله سمع وإن المأمإوم لغير يسن ل أنه

فققي النققدب يقتضققي فققأمإنوا} وعمققومإه القققارئ أمإققن {إذا
المإققام الجهريققة في به) ندبا (ويجهر قه ا نظر وفيه مإسألتنا

إمإققامإه تركققه الظأهققر) وإن (فققي والمققأمإوم قطعققا والمنفققرد
عنهمققا اللققه رضققي الزبير ابن أن عطاء عن البخاري لرواية
أن حققتى الحققرام بالمسققجد وراءه ومإققن هققو يققؤمإن كققان

وصققح الصققوات اختلط فالتشديد بالفتح وهي للجة للمسجد
قال إذا الحرام بالمسجد صحابي مإائتي أدرك أنه عطاء عن

السققرية أمإققا بققآمإين أصققواتهم رفعققوا الضققالين ول المإققام
وجهريققة سققرية ويسن) في(كالقراءة.  جميعهم فيها فيسرون



الفاتحققة) فققي بعققد (سققورة يسققمع لم كمأمإوم ومإنفرد لمإام
وصققلة عليققه لحرمإتهققا الجنب مإن الطهورين فاقد صلة غير

فققي الصققحيحة الكققثيرة للخبققار وذلققك فيها لكراهتها الجنازة
مإققن القققرآن} عققوض {أم الصققحيح للحققديث تجققب ولم ذلك

 سنتها أصل ويحصل مإنها عوضا غيرها وليس غيرها

> 52<ص: 
وسققورة ثالث والفضققل الوجه على أفاد إن ببعضها بل بآية

التبققاع حيققث مإققن طققال وإن طويلة بعض مإن أفضل كامإلة
ظأهققر صققلة نظيققر الحققروف زيادة على ثاوابه يربو قد الذي
نققزل مإققن حق في مإكة مإسجد دون بمنى للحاج النحر يوم

زيققادة علققى يربققو ثاققم التبققاع إذ الفاضققة لطققواف إليققه
التراويققح فققي البعققض ثاققم هنا، لكثيرين مإا فاندفع المضاعفة

القيققام السققنة بققأن وعللققه الصققلح ابققن به أفتى كما أفضل
البعققض لققورود الصققبح سققنة نحو ومإثلها بالقرآن جميعها في
لققم عليهققا قققدمإها لو أنه الفاتحة بعد قوله وأفهم. أيضا فيها

ة كرر لو كما تحسب م إذا إل الفاتح علقى غيرهقا يحفقظ ل
وغيرهققا المغققرب (الثالثققة) مإققن الركعققة (إل) فققي الوجققه

(في النوافل مإن تشهد أول بعد ومإا الرباعية (والرابعة) مإن
ثابققت ومإقابله وسلم عليه الله صلى فعله مإن الظأهر) لثبوته

وقاعققدة أيضققا وسققلم عليققه اللققه صلى فعله مإن مإسلم في
العراقيين أكثر صححه فلذا تؤيده النافي على المثبت تقديم

لنققدب الولييققن مإققن أقصققر يكققون وعليققه السققبكي واختققاره
النشققاط ولن الخققبر به صرح كما الولى عن الثانية تقصير

القاعققدة لتلققك مإخالفتهم يتوجه وبه أكثر يليه ومإا الول في
المعققروف لن الجققواز بيققان علققى فيهمققا قراءتهققا وحملهققم
النشققاط رعايققة وسققلم عليه الله صلى أحواله مإن المستمر

والرابعقة بالثالثقة بهمقا) أي سقبق فققإن (قلت غيره مإن أكثر
عليهمققا الققدال بققالوليين أو بيققانه يققأتي كما نفسه صلة مإن

وإنمققا مإعققه مإنهققا يققدركهما لققم بققأن إمإققامإه صلة مإن سياقه
 مإنها والرابعة الثالثة في أدركه

> 53<ص: 
يتمكققن لققم لكنققه مإعه مإنها أدركهما بأن نفسه صلة مإن أو

الثالثققة فققي فيهمققا) أي (قرأهققا فيهمققا السققورة قققراءة مإققن
الولققى الحالققة فققي تققداركهما حين للمأمإوم بالنسبة والرابعة

بالنسققبة والثانيققة الولققى أو للمإققام بالنسققبة أو الثانيققة أو



تمكن إن فيهما الثانية الحالة في المإام خلف وهو للمأمإوم
مإسققبوقا لكققونه عنققه تسقققط لم مإا المإام قراءة بطء لنحو
أولى فالسورة الفاتحة عنه تحمل إذا المإام لن أدركه فيما

وإنمققا عققذر بل السققورة مإققن صققلته تخلققو أعلققم) لئل (والله
تققرك الصققلة آخققر السققنة لن الجهققر دون السققورة قضققى
فعلهققا يسن ل بل السورة ترك آخرها السنة وليست الجهر
واضح.  فرق العبارتين وبين

الول الضققمير أن مإن المتن به قررت  مإا]:تنبيه[     
التحقيقق هققو باعتبقارين والرابعقة للثالثققة أو للولييقن والثاني

فققي المتنققاقض وغيرهققم الشققارحين كلم بين به يجمع الذي
للخيرتيققن والثققاني للوليين الول عود على أكثرهم أو ذلك،

للخيرتيققن وحققده الول أو مإعققا عودهمققا أن بعضققهم وزعققم
بالنسبة ل الوليين إدراك مإع بهما سبقه يعقل ل لنه مإمتنع
 بالنسبة ول نفسه لصلة

> 54<ص: 
وفققي المذكورين العتبارين مإن قررته مإا يرده المإام لصلة

السققورة قققراءة المسققبوق أمإكن مإتى التبصرة عن المجموع
ول مإعققه المققأمإوم قرأهققا المإام قراءة بطء لنحو أولييه في

لمققا بققأنه ويققوجه مإعه يقرأها لم وإن أي أخرييه في يعيدها
عنهققا قققال تققدارك لققه يشققرع فلققم مإقصققرا عد فترك تمكن
أدرك لو هذا وعلى أخرييه، في قرأها ذلك يمكنه لم ومإتى
البققاقي فققي تركهققا أولييققه فققي السورة وأمإكنته رباعية ثاانية

ثاققانيته فققي تعققذرت وإن قققدمإته مإمققا علققم كما لتقصيره أي
مإققا بخلف أي رابعتققه في يقرؤها ول فيها قرأها ثاالثته دون

أفهمققه كمققا رابعتققه فققي فيقرؤهققا ثاققالثته فققي تمكنققه لم إذا
الملفققوظ لنهما للخيرتين مإعا عودهما الولى بل ه ا كلمإه

لنققه عليققه إشققكال ول الضمير تشتت يمنع الذي القرب به
السققورة مإن فيهما يتمكن ولم ورابعته المإام ثاالثة أدرك إذا

مإعققه فققاته والققذي نفسققه أولققى المإققام مإع أدركه الذي صار
أنققه الصققورة هققذه علققى يصققدق وحينئققذ ورابعته نفسه ثاالثة
الثالثققة في يقرأ وأنه نفسه صلة مإن والرابعة بالثالثة سبق

المحقققق الشققارح سلكه هذا ولظهور تداركهما حين والرابعة
فتققأمإله قررته مإما رده علم عليه الشارحين بعض واعتراض

بالعتبققار بققالوليين سققبق فققإن المغققرب صققلة بفيهما وخرج
فيهققا قرأهمققا الثالثة في سورتهما قراءة مإن وتمكن السابق

في قرأها بالولى أو صلته عنهما تخلو لئل قولهم مإن أخذا



ة الثانية مإقع التمكقن فقي ويقأتي مإقر مإمقا علقم كمقا والثالث
سققورة ول(التققدارك.  عققدم مإققن آنفققا مإققر مإققا هنققا التفققويت

يسقتمع) لصقحة (بقل جهريقه في المإام يسمع للمأمإوم) الذي
لققه، كرهققت ثام ومإن الفاتحة عدا مإا خلفه القراءة عن نهيه

يسققمعها لم بعد) بأن (فإن غيره آذى إن واختير تحرم وقيل
به صمم لنحو مإنه قرب وإن حروفه يميز ل صوتا سمع أو

هققو الققذي السققماع الصقح) لفققد فقي ققرأ سققرية كانت (أو
سققرية في فيقرأ المشروع اعتبار المتن وقضية النهي سبب
لكققن الصغير الشرح في وصححه عكسه ل فيها المإام جهر
فعققل اعتبققار تصققريحا والمجمققوع اقتضققاء الروضققة في الذي

بالشققروط لكققن إمإامإققا ولققو الحاضرة ويسن) للمصلي(المإام. 
 السابقة

> 55<ص: 
الذرعققي هنققا اعتبارهققا فققي نققازع وإن الفتتققاح دعققاء فققي

(المفصقل) نعقم وكسقرها الطقاء طوال) بضم والظهر (للصبح
عققن الظهققر نقققص وغيرهمققا وأصققلها الروضققة في كما يسن

النشققاط ولن يققأتي لمققا طققواله قريب فيها يقرأ بأن الصبح
قصاره) للخبر وللمغرب أوساطه والعشاء (وللعصر أكثر فيها

مإققع الصققبح وقققت طققول وحكمتققه ذلققك علققى الدال الصحيح
الخلف علققى المغرب وقت وقصر بالتطويل فجبرت قصرها

وقتققا طويلققة الباقيققة والثلثاققة بققالتخفيف، فجبرت وفعلها فيه
فيققه مإققر وبمققا الظهققر غيققر فققي بالتوسققط فجققبرت وفعل

فيهمققا مإنه أكثر فيه النشاط الصبح مإن لقربه بأنه وفارقهما
مإرتبققة فهققو لهققا بالنسققبة فيققه النشققاط لقلققة عنققه وتراخققى

مإققن وطققواله والعشققاء العصققر وبيققن الصققبح بيققن مإتوسققطة
الخر إلى فقصاره الضحى إلى فأوساطه عم إلى الحجرات

الققوقت اتسققع الجمعققة) إذا (لصققبح و) يسققن(اشتهر.  مإا على
مإع لثبوته أتى) بكمالها هل الثانية (وفي تنزيل) السجدة (الم

مإققا اندفاع يتضح وبه وسلم عليه الله صلى فعله مإن دوامإه
العامإة اعتقاد مإن حذرا الجمع بعض في تركهما الولى قيل

 تنزيل الم غير بسجدة جمعة في قرأ أنه وحديث وجوبهما

> 56<ص: 
السققنن أكققثر تققرك الحققذر ذلققك مإن ويلزم سنده في مإنظر

بهمققا أتققى الولققى في الم ترك فإن به قائل ول المشهورة
الثانيققة فققي الققم قرأ الولى في أتى هل قرأ أو الثانية في



أولييهققا في سن صلة كل في وكذا عنهما، صلته تخلو لئل
غيققر فققي شققرع لمققن يسققن أنققه وظأققاهر مإعينتققان سققورتان
إذا أمإقا المعينقة وققراءة قطعهقا سقهوا ولقو المعينة السورة

الوجققه علققى قصققيرتين بسققورتين فيققأتي عنهما الوقت ضاق
إليققه أشققار كما تفرد مإن ببعضهما تبعه ومإن الفارقي وقول

الجمعقة فققي صققبحه فققي لققه فيسققن المسققافر أمإققا الذرعي
ضققعيفا كققان وإن فيققه لحديث الخلص ثام الكافرون وغيرها

صققبح فققي صققلى وسققلم عليققه اللققه صققلى {أنققه أيضا وورد
في مإا بين مإخيرا المسافر فيصير بالمعوذتين} وعليه السفر

وإيثارهم سندا أقوى الثاني الحديث كون قضية بل الحديثين
أولققى المعققوذتين أن قراءتققه سققائر فققي للمسققافر التخفيققف

الجهريققة الصققلوات فققي المأمإوم لغير بالقراءة بالجهر ويسن
صققبح ووقت ليل الطواف كركعتي كلمإه مإن أكثرها المعلوم
 وكالعيد

> 57<ص: 
المقضقية فققي وضققده الجهققر فقي العققبرة وقولهم قضاء ولو

في فيها سن لما الجهر لن غيرها في مإحله القضاء بوقت
لققم إن إل تجهققر ل المققرأة نعققم استصققحب، السققرار مإحققل

جهققر دون جهرهمققا وليكققن الخنققثى ومإثلهققا أجنققبي يسققمعها
نققائم نحققو علققى شوش إن غيره ول مإصل يجهر ول الرجل

رد وبققه المصققنف وفتاوى المجموع في كما فيكره مإصل أو
مإسققتمعو كققان إن الحرمإققة عنهمققا نقلققه العمققاد ابققن علققى

لحة لزيقادة نظقرا المصلين مإن أكثر القراءة نظقر ثاقم المص
لن مإطلققا المصقلي بحضقرة الجهقر مإقن المنققع وبحقث فيه

الوعققاظ دون أصققالة أي المصققلين علققى وقققف المسققجد
الجهققر بيققن فيهققا يتوسققط المطلقققة الليققل ونوافققل والقققراء
أن يقدعي أو أخقرى وهكقذا مإقرة هكقذا يققرأ بقأن والسرار

ل حققد إلققى نفسققه إسققماع عققن يرفققع بققأن واسققطة بينهمققا
غيره يسمعه
الله سبحان بقدر وضبطت يسيرة سكتة  تسن]:فرع[    

وبيققن وبينققه التعققوذ وبيققن وبينققه الفتتققاح ودعققاء التحرم بين
إن والسققورة آمإيققن وبيققن وآمإيققن الفاتحة آخر وبين البسملة

فققبين سققورة يقرأ لم فإن الركوع وتكبير آخرها وبين قرأها
بقققدر الجهريققة فققي يسققكت أن للمإام ويسن والركوع آمإين

كمققا سققكتته في يقرؤها أنه علم إن الفاتحة المأمإوم قراءة
قققراءة أو بققدعاء السققكتة هققذه فققي يشققتغل وأن ظأققاهر هو



بينهققا والموالة الترتيب يراعي أنه فيظهر وحينئذ أولى وهي
ترتيققب علققى القققراءة السققنة لن بعققدها يقققرؤه مإققا وبيققن

كققون مإققع بققأنه الي تنكيس حرمإة وفارق ومإوالته المصحف
اتفاقا وسلم عليه الله صلى فعله مإن عليه هي كما ترتيبها
البققاقلني ونقققل السور في بخلفه العجاز أنواع بعض يزيل

ظأققاهر لكققن سققورة كققل مإققن آية قراءة حرمإة على الجماع
والققبيهقي: الدب، خلف بسققورة سققورة خلققط الحليمي قول

ومإمققن يققرده المنقققول التأليف على يقرأ أن بالقارئ الولى
تعققارض ولققو سققيرين ابققن وبحرمإتققه عبيققد أبو بكراهته صرح

الفلققق يقققرأ فهققل الخلص قرأ كأن الولى وتطويل الترتيب
مإحتمققل كل ؟ الولى لتطويل نظرا الكوثار أو للترتيب نظرا

فققي الفاتحققة مإققن فققرغ لمققأمإوم يسققن وكققذا أقققرب، والول
 المإام قبل الول التشهد مإن أو الرابعة أو الثالثة

> 58<ص: 
ولققو أولى وهو الولى في قراءة أو فيهما بدعاء يشتغل أن
أن السرية أوليي في وكذا له، سن المإام قراءة يسمع لم

قبققل إدراكهقا ظأققن إن الفاتحقة المإقام قققراءة بقققدر يسققكت
السققورة تقققديم لكراهة غير ل بالدعاء يشتغل وحينئذ ركوعه
البسققملة وصققل ويسققن المجمققوع فققي قققال الفاتحققة علققى

لنققه عليهققم أنعمققت علققى يقف ل وأن وغيره للمإام بالحمد
هققذا علققى وقققف ه. فإن ا عندنا آية مإنتهى ول بوقف ليس

الول فققي ذكققره ومإقا اليققة أول مإققن العقادة لقه تسقن لم
يقطققع كققان وسققلم عليققه اللققه صققلى أنققه صققح فقققد عجيب
يقققف الرحيققم} ثاققم الرحمن الله {بسم يقول آية آية قراءته

الرحيققم} ثاققم {الرحمققن يقققف العالمين} ثام رب لله {الحمد
الوقققف يسن وغيرهما والحليمي البيهقي قال ثام ومإن يقف
الخققامإس(للتبققاع.  بعققدها بمققا تعلقققت وإن الي رءوس على

النحنققاء لغققة وهققو المإققة وإجمققاع والسققنة الركققوع) للكتققاب
خالصققا ينحني) انحناء (أن (وأقله) للقائم خاص انحناء وشرعا

كفيققه راحققتيه) أي بلققوغ (قققدر بطلت وإل بانخناس مإشوبا ل
وسققلمإة خلقتقه اعتققدال مإققع عليهما وضعهما أراد (ركبتيه) لو

لبلوغ نظر فل ركوعا يسمى ل ذلك بدون لنه وركبتيه يديه
 مإعتدلهما أصابع ول اليدين طويل راحتي

> 59<ص: 



ويجققب القصير راحتي بلوغ لعدم ول السنوي فيه نظر وإن
المتفققق الخققبر فققي بهققا (بطمأنينققة) للمإققر مإتلبسققا يكون أن

ينفصققل (بحيققث أعضققاؤه وتسققتقر تسكن أن وضابطها عليه،
يكفققي ول إليه ضمه ويجوز أوله هويه) بفتح (عن رفعه) مإنه

الهوي به) أي يقصد (ل أنه (و) يلزمإه الهوي زيادة ذلك عن
الصققلة نيققة لن نفسققه يقصققده أنققه ل الركققوع (غيققره) أي

(فجعلققه) حيققة نحققو قتققل لتلوة) أو هوى فلو. (عليه مإنسحبة
أن يلزمإققه يكققف) بققل لققم (ركوعققا الركققوع حققد بلققوغه عنققد

عنققه، يقققم فلققم الواجب لغير هويه لصرفه يركع ثام ينتصب
فقي فقرض مإصقلي شقرع لقو ثاقم ومإقن الركقان سائر وكذا
إن قرأه مإا له يحسب لم تذكر ثام وقرأ سهوا أخرى صلة
غيققر أطلقققه كققذا النفليققة مإعتقققدا قققرأ لنققه نافلة تلك كانت
وفققي عشققر، الثققاني قبيققل يققأتي لمققا بصققحيح وليققس واحققد
لتحققاد إليققه نظر ل وثام هنا التصوير واختلف السهو سجود

وهققو شققك ولققو ظأققاهر هو كما أولى ذاك بل فيهما المدرك
له يجوز ول الركوع ثام فورا النتصاب لزمإه ركع هل ساجد

فققي كمققا الركققوع عققن هققويه يحسققب وإنمققا راكعققا القيققام
يركققع لققم أنققه السجود في تذكر لو فيما والمجموع الروضة
هققويه صققرف لنققه مإردودة فيه كالسنوي الزركشي ومإنازعة

يلققزم ل إذ الجملققة فققي عنققه أجنققبي إلى للركوع المستحق
بيققن يفققرق وبققه الركققوع هققوي وجققود قيام مإن السجود مإن
الفاتحققة فققي ركققوعه تمام بعد مإأمإوم غير شك لو ومإا هذا

عققن انتصقابه لقه فيحسققب قققرأ أنقه تققذكر ثاقم للقيقام فعقاد
جلوسققه أن يظققن السققجود مإققن قققام لققو ومإققا العتققدال

أو السققجدتين بيققن أنققه فبققان الول التشققهد أو للسققتراحة
لجنققبي الركن يصرف لم الكل في لنه وذلك.الخير للتشهد

واحققد الخيريققن فققي والجلققوس الول فققي القيققام فققإن عنه
في بخلفه لظنه ينظر فلم توجد لم أخرى صفة ظأن وإنما

ذلك يتضمن لم للسجود النتقال بقصده فإنه الركوع مإسألة
ل السققجود إلققى النتقققال أن تققرر لمققا مإعقه الركقوع قصقد

ثاققم فركققع ركققوعه في قائما شك لو أنه يعلم وبه يستلزمإه
لققه بققل للقيققام العققود يلزمإققه لققم اعتققداله مإن هوى أنه بان

 ركوعه مإن الهوي

> 60<ص: 
أجنبيققا يقصققد فلققم السققجود هققوي بعققض الركققوع هققوي لن

لققو الزركشققي قول أن يتضح وبه مإهم فإنه كله ذلك فتأمإل



حسب ركع أنه فبان فتابعه للتلوة يسجد فظنه إمإامإه هوى
فققي نزاعققه علققى يأتي إنما عليه الواجبة للمتابعة واغتفر له

لققه يحسققب ل أنققه فواضح فيها مإا على أمإا الروضة مإسألة
يفيققد ل الواجبققة المتابعققة وظأققن قررته كما أجنبيا قصد لنه

يققوم أن بقد فل الروضقة مإسقألة في السجود وجوب كظن
هققوى أنقه ظأانقا مإعققه هقوى لققو غيقره قققول وكققذا يركقع. ثام

عققن هققويه أجققزأه للركققوع هققويه أن فبققان الركققن للسققجود
مإسققألة بخلف مإحلهققا، فققي الواجبققة المتابعققة لوجود الركوع

كمققا أيضققا الروضة في مإا مإقابل على إل تأتي ل الزركشي
وصققورة صققورته بيققن لفققرق وإشققارته قررتققه مإمققا علققم

(وأكملققه) سواء حد على هما بل مإنه يتعجب مإما الزركشي
يصققيرا حققتى يمققدهما وعنقققه) بققأن ظأهره (تسوية مإر مإا مإع

الحقو إلى ساقيه) وفخذيه (ونصب للتباع الواحدة كالصفيحة
ركبققتيه (وأخققذ بققه الظهققر اسققتواء لفققوات ركبققتيه يثنققي ول

أصابعه) للتباع (وتفريق السجود في كما بينهما بيديه) ويفرق
ل بققأن الجهققات أشققرف (للقبلققة) لنهققا وسققطا تفريقققا فيهما

جملققة (و) مإققن يسققرة أو يمنققة جهتهققا عن مإنها شيئا يحرف
(ويرفققع قققبيله هويه) يعنققي ابتداء في (يكبر أنه أيضا الكمل

كققثيرة طققرق مإن وسلم عليه الله صلى عنه صح يديه) كما
أضققعاف عققن وغيققره صحابيا عشر سبعة عن البخاري ونقله
ثاققم ومإققن الرفققع عققدم مإنهققم واحققد عققن يصققح لققم بل ذلك

بقه يبقدأ (إحرامإقه) بقأن في (ك) رفعهما أصحابنا بعض أوجبه
مإفرقققة مإنشققورة وأصققابعهما مإكشققوفتان ويققداه قققائم وهققو

مإققادا انحنى مإنكبيه كفاه حاذى فإذا التكبير ابتداء مإع وسطا
صققلته مإققن جزء يخلو لئل الركوع في استقراره إلى التكبير

جلسققة فققي حققتى النتقققالت سققائر فققي وكققذا ذكققر. عققن
لكققن والهققاء اللزم بيققن الققتي اللققف على فيمده الستراحة

ابتداء مإن المد هذا غاية لنتهاء ألفات سبع يتجاوز ل بحيث

> 61<ص: 
(يقققول) أنققه أيضا جملته مإن) (و قيامإه تمام إلى رأسه رفع
(ثالثاقا) العظيقم) وبحمقده ربقي (سققبحان فيققه اسقتقراره بعقد

العظيم} قال ربك باسم {فسبح أنزل {لما أنه وصح للتباع
نزلققت فلمققا ركققوعكم فققي اجعلوهققا وسققلم عليققه الله صلى

سققجودكم} فققي اجعلوهققا العلققى} قققال ربققك اسققم {سققبح
كققان إذا ربققه مإققن العبققد يكققون مإققا ورد: أقققرب أنه وحكمته
لئل والمسققافات الجهققات عققن أي بققالعلى فخققص سققاجدا،



وهققو تفضققيل أفعققل العلققى لن وقيققل ذلك، بالقربية يتوهم
البلققغ فجعققل التواضققع فققي أبلققغ والسققجود العظيم مإن أبلغ

تسققع ودونققه عشققرة إحدى وأكمله واحدة فيهما وأقله للبلغ
(ول روايققة فققي كمققا كماله أدنى فهي فثلث فخمس فسبع
(ويزيققد الفتتققاح فققي المققارة بالشروط إل المإام) عليها يزيد

ركعقت لقك (اللهقم إمإقامإه طققول مإقأمإوم ومإثله المنفرد) ندبا
ومإخققي وبصققري سققمعي لققك خشع أسلمت ولك آمإنت وبك

قققدمإي) بققه استقلت (ومإا وبشري وعصبي) وشعري وعظمي
كلققه ذلققك لورود العالمين رب لله لقال: قدمإاي وإل بالفراد

بصققورة أنققه يريققد أن إل كاذبققا يكققون لئل حينئققذ وليصققدق
عققن ليتميزا ذكر الخير والجلوس للقيام وجب وإنما الخاشع

لهمققا صققورة ل إذ والسققجود الركوع بخلف العادية صورتهما
بيققن والجلققوس العتققدال بهمققا وألحققق عنهققا يميققزان عققادة

يخرجهمققا بعققدهما ومإققا قبلهمققا بمققا اكتنافهمققا لن السجدتين
فيققه ويسقن مإقصقودتان ل وسقيلتان أنهمققا علقى العادي عن

وتكره لي اغفر اللهم وبحمدك ربنا اللهم سبحانك كالسجود
العتققدال السققادس(عنهققا.  للنهققي القيققام غيققر فققي القققراءة
 مإثل قاعدا قائما) أو

> 62<ص: 
تعتدل حتى ارفع {ثام الصحيح للحديث ركوعه قبل كان كما

{ثاققم الصققحيح (مإطمئنققا) للخققبر فيققه يكققون أن قائما} ويجب
{فققإذا أيضققا صققحيحة روايققة قائمققا} وفققي تطمئن حتى ارفع

العظقام ترجققع حققتى صقلبك فققأقم الركوع مإن رأسك رفعت
صققلة تجققزئ ل أيضققا صققحيحة أخققرى مإفاصققلها} وفققي إلققى

ويجققب والسققجود الركققوع مإققن ظأهققره يقيققم حققتى الرجققل
فققي ولو فيهما والطمأنينة السجدتين بين والجلوس العتدال

عققدم كتبققه بعققض فاقتضققاء وغيققره التحقيققق فققي كما النفل
خلفا ضعيف أو مإراد غير طمأنينتهما عن فضل ذينك وجوب
الصققريح عققن غفلققة القتضققاء بققذلك تبعه ومإن النوار، لجزم

ثاققم بطمأنينققة وتعققبيره تقققرر كمققا التحقيققق فققي المققذكور
يطمئققن أن ويجققب السققجود فققي كقققوله تفنن هنا وبمطمئنا

فيققه عبر قيل لو نعم مإطمئنا، السجدتين بين الجلوس وفي
فققي لهما لمخالفتهما إشارة الخرين دون بمطمئنا كالعتدال

فلققو (غيققره إليه يقصد) بالقيام (ول يبعد لم المذكور الخلف
فققي مإققر مإققا يكققف) نظيققر لققم شققيء مإن (فزعا رفع) رأسه

راكعققا شققك لققو مإا بفزعا وخرج يقوم ثام إليه فليعد الركوع



هققذا يجزئققه فققإنه قرأها أنه فتذكر ليقرأها فقام الفاتحة في
مإر. كما العتدال عن القيام

أي وكسرها الزاي بفتح فزعا شارح  ضبط]:تنبيه[     
المضر فإن الفتح يتعين بل نظر وفيه حالته أو الفزع لجل
غيققر مإققن للفققزع المقققارن الرفع ل وحده الفزع لجل الرفع
كمققا مإنكبيه يديه) حذو رفع ويسن. (فتأمإله لجله الرفع قصد
قققائل رأسققه رفققع ابتققداء (مإققع بققه الخققبر لصققحة التحرم في

اللققه حمققد مإققن ويكفي مإنه تقبله حمده) أي لمن الله سمع
 سمعه

> 63<ص: 
وإطبقاق النتققال ذكقر لنققه بقه الجهقر والمبلغ للمإام ويسن
لققك بربنققا والجهققر بققه السققرار علققى الشققافعية عققوام أكققثر

حمققده لمققن اللققه سققمع المإققام قققال وخققبر: إذا جهل الحمد
علمتمققوه مإققا مإققع ذلققك قولققوا الحمد. مإعنققاه لك ربنا فقولوا

وسلم عليه الله صلى {لنه حمده لمن الله سمع مإن مإني
التأسققي الحمققد} وقاعققدة لققك بربنققا ويسققر بهققذه يجهققر كان

علمهققم وعققدم حمققده لمققن اللققه بسمع التيان على تحملهم
ه التيقان عقدم علقى يحملهم الحمد لك بربنا ه فقأمإرهم ب ب
أرسققل انتصققب) قائمققا (فققإذا عليققه للتنبيه المحتاج لنه فقط
رده قريبققا يققأتي كالقيام صدره تحت يجعلهما قيل ومإا يديه

لققك (الحمققد) أو ولققك (لققك) أو ربنققا اللهققم ربنققا) أو (قققال و
عنققد الحمققد لققك ربنققا وأفضققلها لربنققا الحمققد أو ربنققا الحمد

فققي كمققا الحمققد ولققك ربنققا أو الروايققات أكثر لنه الشيخين
كمققا فيه مإباركا طيبا كثيرا حمدا جملتين بتضمنه ووجه الم
بضققعا رأى وسققلم عليققه اللققه صلى {أنه وصح التحقيق في

أول} (مإلققء) يكتبهققا أيهققم هققذه إلققى يسققتبقون مإلكققا وثالثاين
تجسقققمه بتققققدير مإالئقققا أي حقققال والنصقققب صقققفة بقققالرفع

بعققد) أي شيء مإن شئت مإا ومإلء الرض ومإلء (السموات
علم إل به يحيط ل مإما وغيرهما والعرش كالكرسي بعدهما

للمجمققوع خلفققا مإطلقا للمإام حتى هذا ويسن الغيوب علم
المنفرد) وإمإام (ويزيد فقط الحمد لك ربنا له يسن إنما أنه
(الثنققاء) أنققت بتقققدير الرفع ويجوز أهل يا (أهل) أي مإر مإن
قال (مإا (أحق) مإبتدأ والكرم العظمة (والمجد) أي المدح أي

أعطيققت لمققا مإققانع (ل والخققبر عبد) اعققتراض لك وكلنا العبد
الجد)  ذا ينفع ول مإنعت لما مإعطي ول



> 64<ص: 
النسققب أو الحققظ أو المال أو الغنى صاحب أي الجيم بفتح

رضققاك عنققدك ينفعققه الذي وإنما جده عندك الجد) أي (مإنك
واو بل كلنققا همققزة بل حققق روايققة وفققي غيققر ل ورحمتققك

ويسققن)(مإققا.  مإققن بدل آخره إلى وكلنا العبد قال مإا فالخبر
قققال لمققن خلفققا بعد شيء مإن إلى وهو العتدال ذكر بعد

الولققى قققال ولمققن الحمققد لققك ربنا على يزيد ل أن الولى
الصققبح) ثاانيققة اعتدال في (القنوت كله الذكر بذلك يأتي أن

لى اللقه رسقول زال {مإقا أنقس عن الصحيح للخبر ه ص الل
الققدنيا} ونقققل فققارق حققتى الفجققر فققي يقنققت وسققلم عليققه

أكققثر مإققن وصح الربعة الخلفاء عن بمقتضاه العمل البيهقي
الركققوع بعققد للنازلة فعله وسلم عليه الله صلى أنه الطرق
وعمققر بكققر أبققا أن حسققن بسققند وجققاء هققذا، عليققه فقسققنا
قنت فلو الركوع بعد يفعلونه كانوا عنهم الله رضي وعثمان
كلم قيققاس قلت فإن للسهو ويسجد يجزه لم قبله شافعي

قبققل مإققا بحمققل هنققا المتعارضققة الروايققات بيققن الجمع أئمتنا
نظائر في يقال وكذا كمالها. على بعد ومإا السنة أصل على
ذلققك عققن خرجققوا إنمققا قلنققا البققاب هققذا في سيما ل لذلك

أبققا أن هققو الولققى فققي وقادحققا للثانيققة مإرجحققا رأوا لنهققم
مإحمققد راوييققه حققديث عنققه تعققارض وأنس ببعد صرح هريرة

هريققرة أبي حديث وبقي فتساقطا والبعد القبل في وعاصم
{اللهققم (وهققو بققه فأخققذوا مإعققارض بل البعديققة علققى الناص
عققافيت فيمققن وعققافني آخققره) أي إلققى هققديت فيمن اهدني

أو سققلكهم فققي مإعهققم} لنققدرج أي تققوليت فيمققن وتققولني
بعده التيين في وكذا هديت، فيمن مإندرجا واجعلني التقدير

> 65<ص: 
شققر وقني أعطيت فيما لي {وبارك حذف لو مإما أبلغ فهو
مإققن يققذل ل إنققه عليققك يقضققى ول تقضققي إنققك قضققيت مإا

صققحيح بسققند هكققذا جمققع وتعاليت} رواه ربنا تباركت واليت
أن صققح الققبيهقي وقققال المجمققوع في كما الوتر قنوت في

الققوتر ولقنققوت الصققبح صققلة لقنققوت وقققع الدعاء هذا تعليم
وزاد إنققه فققي وواو إنققك فققي فققاء زيادة رواية في وسيأتي
مإققردود وإنكققاره عققاديت مإققن يعز ول واليت بعد فيه العلماء
عقدو اللقه {فقإن تعقالى وبققوله القبيهقي روايقة في بوروده

قضققيت مإققا علققى الحمققد فلققك تعققاليت للكققافرين} وبعققد
جمققع قققال بققل الزيادة بهذه بأس ول إليك وأتوب أستغفرك



للمنفققرد ويسققن القبيهقي روايقة فققي لورودهقا مإسققتحبة إنهقا
الققوتر فققي التققي عمققر قنوت لذلك يضم أن مإر مإن وإمإام

لى عنقه القوارد لنقه عليه هذا وتقديم ه ص وسقلم عليقه الل
تتعيققن ول هققذا علققى اقتصققر فقط أحدهما أراد لو ثام ومإن

البقققرة كآخر شبهه أو دعاء تضمنت آية عنها فيجزئ كلماته
لكراهققة بهققا قصققده مإققن بققد ول تبققت سققورة نحققو بخلف

عنهققا. يخرج حتى ذلك لقصد فاحتيج القيام غير في القراءة
بذلك الخبر الجمع) لصحة (بلفظ يقنت أن له والمإام) يسن(

عققن للنهققي المإققام علققى حملقه فتعين المنفرد في يأتي ول
سققنده خققانهم فقققد فعلققه إن وأنققه بالققدعاء نفسققه تخصيصه

 حسن

> 66<ص: 
لققم مإققا علققى حملققه ويتعيققن كذلك الدعية سائر أن وقضيته

وهو الفراد بلفظ إمإام وهو وسلم عليه الله صلى عنه يرد
الفققراد بلفققظ كلهققا أدعيتققه إن الحفققاظ بعض قال بل كثير
وفققرق بققالقنوت الجمع اختصاص على بعضهم جرى ثام ومإن
يققؤمإن المققأمإوم فققإن فيققه إل بالققدعاء مإققأمإورون الكققل بققأن

حيققث أنققه والخققبر كلمإهققم بققه ويجتمققع يتجققه والققذي فقققط،
وحيققث النهققي مإحمققل هققو وهذا الفراد له كره دعوة اخترع

رسققول علققى الصققلة سققن (والصحيح لفظه اتبع بمأثاور أتى
الققوتر قنققوت فققي آخره) لصققحته وسلم عليه الله صلى الله

علققي بققن للحسققن وسققلم عليه الله صلى النبي علمه الذي
بلفظ إنه في وواو إنك في فاء زيادة مإع عنهما الله رضي

بقآخره وخرج الصبح قنوت به وقيس النبي على الله وصلى
تسققن لكونهققا نظققر ول زعمه لمن خلفا فيه يسن فل أوله
أيضققا ويسققن فيه للوارد رعاية مإستثنى هذا لن الدعاء أول

لقققولهم الصققحب بهققم يقققاس أن ويظهققر الل وذكققر السلم
إذا لنهققا الل علققى سققنها مإققن عليهققم الصققلة سققن يستفاد
أولققى الصققحابة فعلى صحابة ليسوا مإن وفيهم عليهم سنت

علققى إطباقهم ينافيه قلت فإن بذلك صرح شارحا رأيت ثام
اقتصققروا ثام بأنهم يفرق قلت التشهد صلة في ذكرها عدم
بحثققا الل ذكققر زادوا بل عليه يقتصروا لم وهنا الوارد على

مإقابلققة أن الفققرق وكققان علمققت لمققا الصققحاب بهققم فقسنا
عققدم تقتضققي ثاققم الروايققات أكققثر فققي إبراهيققم بققآل الل

لققم لققم قلققت فققإن لققذلك مإقتضققى ل وهنققا لغيرهم التعرض
وبيققن بينققه الفققرق ومإققا الول التشققهد فققي الل ذكققر يسققن



ختمققه فناسققب دعققاء مإحققل هققذا بققأن يفققرق قلققت القنققوت
فيهققا آية سمع أو المصلي قرأ ولو ذاك بخلف لهم بالدعاء
كمققا عليققه الصققلة تستحب لم وسلم عليه الله صلى اسمه
طققوله فققإن القنققوت يطققول ل أن ويسققن المصنف به أفتى

القنوت جميع يديه) في (رفع سن و) الصحيح(قريبا.  فسيأتي
وفارق حسن أو صحيح وسنده للتباع بعده والسلم والصلة

 هنا ل ثام وظأيفة ليديه بأن والتشهد الفتتاح دعاء نحو

> 67<ص: 
يققديه جعققل العتققدال فققي السنة قيل: في مإا رد يعلم ومإنه
إليهما ينظر رفعهما حال في أنه وبحث كالقيام صدره تحت

إن ل ألصقققهما إن ومإحله السجود مإوضع إلى حينئذ لتعذره
كمققا سققنة كققل قلققت هذين مإن السنة مإا قلت فإن فرقهما

بطققن رفققع داع ككققل لققه ويسن الحج في كلمإهم عليه دل
برفعه دعا إن وظأهرهما شيء بتحصيل دعا إن للسماء يديه

يرد لم إذا تركه الولى وجهه) أي يمسح (ل أنه (و) الصحيح
خارجهققا أمإققا بققالقنوت مإقيققد غيققر أنققه علققى واه فيه والخبر

جققزم مإققا علققى ومإندوب المجموع في مإا على مإندوب فغير
بققه) للتبققاع يجهققر المإققام (أن (و) الصققحيح التحقيققق فققي به

المققؤداة وسققواء الصققلة أدعيققة بقيققة علققى لقياسققه المبطل
(و) بققه فيسققران لققه سققن ومإققأمإوم مإنفققرد أمإققا والمقضققية

المققأمإوم) جهققرا (يققؤمإن المإققام بققه جهققر (أنققه) إذا الصققحيح
عليققه اللققه صققلى النققبي علققى الصققلة ومإنققه (للدعاء) للتباع

دعققاء كققانت وإن يشققارك شققارح وقول المعتمد على وسلم
علي} يصل فلم عنده ذكرت مإن أنف {رغم الصحيح للخبر
ه مإقع عليقه الصقلة مإعنقى فقي التقأمإين بقأن تقرد الليقق أن

قياسققا دعائه على التأمإين فناسبه للداعي تابع لنه بالمأمإوم
غيققر فققي لنققه الخققبر فققي شققاهد ول القنققوت بقيققة علققى

تقضققي أنققك وأولققه الولققى وهو الثناء) سرا (ويقول المصلي
نحققو ل أشققهد يقققول أو لمإققامإه مإسققتمعا يسققكت أو إلققخ

جققزم وإن للغزالققي خلفققا به الصلة لبطلن وبررت صدقت
اقتضققى هنققا المشققاركة نققدب أن وزعققم جمققع، قققاله بمققا

 يقاس ل هذا وأن المسامإحة

> 68<ص: 
صح لو إل يصح ل الصلة في لكراهتها بذلك المؤذن بإجابة

يققرد لققم بققل ذلققك يصققح لققم فحيققث هذا يقول أنه خبر في



سققمع كققان إن كلققه هققذا الخطققاب، فققي الصققل على أبطل
أو صققمم أو بعد لنحو أو به المإام يسمعه) لسرار لم (فإن

ويشققرع(الذكققار.  كبقيققة (قنققت) سققرا يفهمققه ل صققوتا سققمع
مإققر مإققا هنققا به المراد وليس بعضهم قال يسن القنوت) أي

الققدعاء الققوارد وإنمققا النازلقة فققي يققرد لقم لنققه الصققبح في
الققدعاء وبيققن بينققه يجمقع ول قققال هنقا المقراد فهققو برفعهقا
المتققن وظأققاهر ه ا مإبطققل وهققو العتققدال يطول لئل برفعها
أعيققدت إذا المعرفققة إذ صققريح هققو بققل ذلققك خلف وغيققره
خلف مإبطققل وهققو وقققوله غالبققا الولققى عيققن كانت بلفظها

زائققدا المشققروع القنوت طول لو القاضي قال فقد المنقول
المتققولي وقطققع احتمققالن البطلن وفققي كققره العققادة علققى
مإققا مإققع وبققه والققدعاء الققذكر مإحل المحل لن بعدمإه وغيره

أن يعلققم نفققل أو فققرض فققي النازلة لغير القنوت في يأتي
مإبطققل غيققر دعققاء أو بققذكر الخيققرة الركعققة اعتققدال تطويل
فققي التطويققل ورود المحققل هققذا فققي عهققد لمققا لنه مإطلقا
قققدر على زائدا القصير بتطويل البطلن مإن استثنى الجملة

أنققه يتجققه فالققذي هققذا تقرر إذا الفاتحة، بقدر فيه المشروع
لققه النازلققة تلققك رفققع بسققؤال يختققم ثاققم الصبح بقنوت يأتي
الستسقققاء أدعيقة فققي ورد مإققا ببعقض دعقا جدبا كانت فإن

(المكتوبققات البقيققة وهققو السققؤر مإققن بققاقي سققائر) أي (فققي
لعققود العامإققة مإعنققى فققي الققتي الخاصققة أو للنازلققة) العامإققة

وقحققط وطققاعون كوبققاء الوجه على المسلمين على ضررها
خصققه لمققن وفاقققا زرع أو بعمققران مإضر مإطر وكذا وجراد،
وباء رفع لن وذلك الدعاء إل الول في يرد لم لنه بالثاني
النازلققة مإققن جعلوه ذلك ومإع الدعاء إل فيه يرد لم المدينة
{أنققه الصققحيحة للحققاديث شجاع أو عالم كأسر عدو وخوف

أصققحابه قاتلي على يدعو شهرا قنت وسلم عليه الله صلى
لتعذره المقتولين لتدارك تمردهم} ل لدفع مإعونة ببئر القراء
عليه. العدو خوف غير وقيس

> 69ص: <
أيضققا السققرية فققي المإققام بققه ويجهر الخيرة اعتدال ومإحله

لغيرها يسن فل وغيرها لنازلة (مإطلقا) أي فيهن (ل) القنوت
وفققارقت النازلققة لغير وروده المشهور) لعدم (على يكره بل

الققوقت قبقل بالتققأذين اختصاصقها مإقع بشقرفها غيرهققا الصبح
غيققر أمإققا أليققق بالزيققادة فكققانت أقصققرهن وبكونها وبالتثويب
التخفيققف علققى لبنائهققا مإطلقا فيها يكره فالجنازة المكتوبات



ل وغيرهمققا الجماعققة فيهققا تسققن الققتي والنافلققة والمنققذورة
وقققول كره وإل يكره لم لنازلة فيها قنت إن ثام فيها يسن
بعضققهم قققول وكققذا ضققعيف، النازلققة في وتبطل يحرم جمع

الفرائققض فققي القنققوت كراهققة لطلقهققم أطققال إن تبطققل
طويلققة بيققن فققرق ل أنققه المقتضققي النازلققة لغيققر وغيرهققا

سققاقه لمققا ثاققم ومإققن بققذلك يصققرح مإققا الم وفققي وقصيرة،
إن قققولهم فققي وغيققره الريمققي علققى رد وفيققه قال بعضهم

السققجود) السققابع(قطعققا.  بطلققت النافلققة فققي القنوت أطال
وكققرر المإققة وإجمققاع والسققنة للكتققاب ركعققة كل في مإرتين

ثاقم فققام ترققى لمققا ولنه التواضع في أبلغ لنه غيره دون
ه أذن الخدمإقة بنهايقة وأتقى سقجد ثاقم ركع الجلقوس فقي ل

لمققا الشققارع ولن إيققاه استخلصققه علققى شققكرا ثاانيا فسجد
شققكرا ثاانيققا سجد بالجابة حقيق بأنه وأخبر فيه بالدعاء أمإر

ا طلبقه لمقا تعالى إجابته على أل فيمقن المعتقاد هقو كم س
المصققنف وجعققل القفققال ذلققك ذكققر فأجققابه شققيئا مإلكققا

والموافققق البيققان، فققي صققححه مإا هو واحدا ركنا السجدتين
مإقا وهقو ركنقان أنهمقا والتقأخر التققدم مإبحقث فقي يأت لم

مإققا جبهتققه) وهققي بعققض مإباشققرة (وأقله البسيط في صححه
(مإصله) للحديث جانبيها عن المنحدران وهما الجبينان اكتنفه

تنقققر ول الرض مإققن جبهتققك فمكققن سققجدت {إذا الصققحيح
 وسلم عليه الله صلى إليه شكوا {أنهم حديث نقرا} مإع

> 70<ص: 
وجققوب شققكواهم} فلققول يققزل فلم جباههم في الرمإضاء حر

السققجود مإققن القصققد أن وحكمتققه بسققترها لمإرهققم كشققفها
ليتققم القققدام لمققواطئ الجبهققة وهو العضاء أشرف مإباشرة

خققبر: فققي السققابقة للقربيققة المققوجب والتواضققع الخضققوع
احتققاج ساجدا} ولذا كان إذا ربه مإن العبد يكون مإا {أقرب
علققى سققجد فلو الركوع وهي ذلك كمال له تحصل لمقدمإة
شققعر علققى أو يكققف لققم عمققامإته بعققض أو أنفققه أو جققبينه
ويفققرق إطلقهققم اقتضققاه كمققا طققال وإن ببعضققها أو بجبهته

له فاحتيط أصل يجعل ثام بأنه المسح في مإر مإا وبين بينه
لمنبته تبعيته على باق هو وهنا قطعا بالمحلة مإنسوبا بكونه

كعصققابة كفققى ذلققك فيققه يشققترط فلققم عليهمققا السققجود إذ
إل إعادة ول تيمم مإبيح إزالتها مإن يخشى جرح لنحو عمتها

على) مإحمققول سجد فإن(عنه.  يعفى ل نجس تحتها كان إن
عمققامإته بحركتققه) كطققرف يتحققرك لم إن جاز به (مإتصل له



فرع ولذا حينئذ له مإصلى فعد عنه المنفصل حكم في لنه
بققالقوة ل بالفعل بها تحرك إذا مإا بخلف قبله مإا على هذا
بققه أفققتى شققيخنا رأيققت ثاققم يظهر فيما صلته مإن جزء في
لنجققس مإلقققاته فققي كذلك يفصلوا لم وإنما كيده حينئذ لنه

وهنققا لجلققه النجققس اجتنققاب وجققب الققذي للتعظيققم لمنافاته
جبهتققك مإكققن خققبر أفققاده كمققا مإستقرا الشيء بكون العبرة

عليققه السققجود امإتنققاع علققم إن ثاققم التحرك مإع استقرار ول
 عود نحو على يجزئ نعم أعاده، وإل صلته بطلت وتعمده

> 71<ص: 
غيققر لنه بحركته يتحرك كسرير كتفه نحو ل بيده مإنديل أو

التصقققت ورقققة نحققو علققى سققجوده يستثنى قيل له مإحمول
علققى سجد أنه مإع صحيحة صلته فإن مإعه وارتفعت بجبهته

ابتققداء عنققد لنهققا بصققحيح . وليققسقققه ا بحركتققه يتحققرك مإققا
يققؤثار إنما مإعه وارتفاعها بحركته مإتحركة غير عليها السجود

(وركبققتيه) بضققم بطنهمققا يققديه) أي وضققع يجب ول(بعد.  فيما
(فققي سجوده في أصابعهما بطون أطراف (وقدمإيه) أي أوله

لققو ولنققه مإر كما بالوضع المقصودة هي الجبهة الظأهر) لن
الظأهر (قلت العجز عند به اليماء لوجب غيرها وضع وجب

مإع واحد آن في مإطمئنة كونها حال أي مإصله وجوبه) على
{أمإققرت عليققه المتفق أعلم). للخبر (والله يظهر فيما الجبهة

الجبهة}  وذكر أعظم سبعة على أسجد أن

> 72<ص: 
مإققن جققزء يكفققي بققل كلهققا وضققع يجب ل نعم الستة، وهذه

أصققابع بطني ومإن ركبتيه ومإن أصابعهما أو كفيه بطني كل
الصققابع وأطققراف كالحرف ذلك عدا مإا دون كالجبهة رجليه

التحامإققل يجب ول فيكره الركبتين إل كشفها ويسن وظأهرها
والمجمققوع التحقيققق عبققارة بققه تصققرح كمققا يسققن بل عليها

يجققب كمققا العظققم المقصققود لنهققا الجبهققة بخلف والروضة
عها تعقذر عنقد الرض مإن تقريبها أو بها واليماء كشفها وض

فيه الخلف لقوة يسن بل النف وضع يجب ول البقية دون
 به الحديث لتصريح وجوبه اختير ثام ومإن

وعرفها الركبة تحديد أئمتنا مإن لحد أر  لم]:تنبيه[     
الفخققذ أطققراف أسققافل بيققن مإققا مإوصققل بأنها القامإوس في

بعققده ومإققا الثققامإن فققي يققأتي مإا وصريح ه ا الساق وأعالي
الساق أعلى أول إلى الفخذ آخر عن المنحدر أول مإن أنها



الحكققام تقييققد لبعققد العرف ذلك في اعتمدوا فكأنهم وعليه
مإققا بالموصققل أرادوا يقققال أن إل جققدا لقلتققه اللغققوي بحدها

مإعروفققة والركبققة قققال الصققحاح رأيت ثام قريب وهو قررناه
وهققو الشققرع فققي والكلم العرف على فيها المدار أن فبين
ذكرناه مإا على عبارته تحمل لم إن القامإوس أن على يدل

الخققروج لققه يقققع مإققا وكققثيرا عليه بذلك لها حده في اعتمد
أن ويجققب(التعزيققر.  أول يققأتي كمققا غيرهققا إلققى اللغققة عققن

(و) أن صققلته المسققيء خققبر فقي بققذلك للمإقر يطمئن) فيققه
(ثاقققل) سققجوده مإحل أي وكسرها جيمه مإسجده) بفتح (ينال
 تحته كان لو بحيث عليه يتحامإل (رأسه) بأن فاعل

> 73<ص: 
تحتققه كققانت لققو يققده علققى أثاققره وظأهققر لنكبققس قطن نحو

ظأققاهر بالجبهققة هققذا وتخصققيص " السابق سجدت لخبر: " إذا
يهققوي ل (أن و) يجققب( .غيرهققا تمكيققن يجب ل أنه مإر فيما

العتققدال سقققط) مإققن (فلققو الركققوع في مإر مإا لغيره) نظير
أو نيققة مإققن بد ل لنه له يحسب لم قهرا عليه (لوجهه) أي

إلققى العققود (وجققب مإنهمققا واحد يوجد ولم اختياري أي فعل
قلت فإن مإنه ليهوي قبلها سقط إن الطمأنينة العتدال) مإع

العود وجوب عدم يفهم قبله مإا أن مإع التفريع هذا وجه مإا
قلققت لغيققره يهو لم أنه عليه يصدق قهرا السقوط مإع لنه

بققه يعتققد ل أنققه المتققن مإققن المفهوم للغير الهوي بأن يوجه
هققويه وقققع أنققه عليهققا يصققدق لنققه السقققوط بمسألة صادق
سقط لو مإا العتدال مإن بسقوطه وخرج اللجاء وهو للغير

لقم لنقه يضققر ل فقإنه فسقققط ليسجد هوى بأن الهوي مإن
بقصققد جبهتققه علققى سقققط إن نعققم مإقصققوده عققن يصققرفه
ولققم فقققط السققتقامإة بنيققة فققانقلب لجنبه أو عليها العتماد

م بطلقت وإل السقجود عقن صقرفه يقصد السقجود يجزئقه ل
كمققا الولققى فققي رفع أدنى بعد لكن فيعيده للصارف فيهما

ظأاهر. هو

> 74ص: <
أمإا وتعمد علم إن بطلت وإل يقم ول الثانية في والجلوس

ونيققة بنيتققه أو شققيء بنيققة ل أول السققجود بنيققة انقلققب إذا
حولها ومإا عجيزته أسافله) أي ترتفع (وأن فيجزئه الستقامإة

كققذا مإرتفعة، فهي وإل الجبهة مإوضع ارتفع أعاليه) إن (على
نحقوه أو لنخنقاس ترتفع ول يستوي قد لنه نظر وفيه قيل



يمكنه ل علة به مإن نعم صحيح، وسنده الصح) للتباع (في
نحققو وضققع يمكنققه أن إل إمإكققانه يسجد أسافله ارتفاع مإعها

 وسادة

> 75<ص: 
إل عجققز لققو قققولهم هققذا ينافي ول فيجب التنكيس ويحصل

للرض بققه أقرب به وكان صدغه أو رأسه بمقدم يسجد أن
وثام القرب زيادة على قدر هنا لنه ه ا مإيسوره لنه وجب

مإققع إل يلزمإققه فلققم القققرب ل الوسققادة وضققع عليه المقدور
يؤخققذ قد نعم حينئذ، السجود حقيقة لوجود التنكيس حصول

بوضع إل النحناء زيادة يمكنه لم لو أنه المذكور قولهم مإن
مإحتمل وهو وضعها لزمإه الوسادة
السافل حد مإن علم كما العالي مإن  اليدان]:تنبيه[     
(يكبر) ندبا وأكمله) أنه أيضا اليدين على رفعها فيجب وحينئذ

ع البخقاري رواه رفع) ليقديه (بل (لهويه) للتباع ركبقتيه) (ويض
(ثاقم وسقلم عليققه الله صلى عنه صح يديه) كما (ثام وقدمإيه

النققف وكشققف مإعا وضعهما ويسن أيضا وأنفه) للتباع جبهته
فيققه بمققا مإر (ثالثاا) كما العلى) وبحمده ربي سبحان (ويقول

لك) (اللهم مإر مإن (المنفرد) وإمإام (ويزيد) عليه الركوع في
سققجد أسققلمت ولققك آمإنققت وبققك (سققجدت الختصققاص قدم

فققي قدمإته مإا لنظير بالوجه عنه وعبر بدني كل وجهي) أي
(وصققوره) علققى العققدم مإققن أوجققده خلقه) أي (للذي الفتتاح

وبصققره) أي سققمعه (وشققق العجيبققة البديعققة الصققورة هققذه
فققي الخققالقين) أي أحسن الله (تبارك وقوته بحوله مإنفذهما
.تعالى له إل فليس الحقيقي الخلق وأمإا الصورة

> 76ص: <
ويضقع النهايقة (مإنكقبيه) وعبقارة مإقابقل حذو) أي يديه (ويضع

التصريح حديث وفي انتهت رفعهما في مإوضعهما على يديه
ركبتيه) وقققدمإيه ويفرق للقبلة مإضمومإة أصابعه (وينشر بذلك
ذيلققه مإققن ويبرزهمققا للقبلققة أصققابعهما مإوجهققا شققبر قققدر

ومإرفقيققه فخققذيه عن بطنه (ويرفع خف ل حيث مإكشوفتين
وسقجوده) (ركقوعه بعقده ومإقا بيفقرق في) مإتعلق جنبيه عن

تفريققق إل ذلققك كل في مإتعددة أحاديث مإن المعلوم للتباع
على فقياسا الركوع في الفخذين عن البطن ورفع الركبتين
بطنهققا وتلصققق بعض إلى بعضها المرأة) ندبا (وتضم السجود
لكنققه فيققه ولحققديث لها أستر لنه الصلة جميع في بفخذيها



القذكر وكقذا (الخنقثى) احتياطقا، ذلقك فققي (و) مإثلهققا مإنقطقع
الجلققوس الثققامإن. (الذرعققي بحثه مإا على بخلوة ولو العاري

مإطمئنا)  سجدتيه بين

> 77<ص: 
حققتى ارفققع {ثاققم فيه الصحيح للخبر مإر كما النفل في ولو

رفققع غيققره) فلققو برفعققه يقصد ل أن جالسا} (ويجب تطمئن
ول يطقققوله ل (أن (و) يجقققب أعقققاد أصقققابته شقققوكة لنحقققو

فإن قصيرين فكانا لذاتيهما ل للفصل شرعا العتدال) لنهما
فققي الفاتحققة قققدر فيققه المشققروع ذكققره فوق أحدهما طول

بطلققت عالمققا عامإققدا الجلققوس فققي التشققهد وأقققل العتققدال
رأسققه رفققع مإققع ليققديه رفققع (يكققبر) بل (وأكملققه) أنققه صققلته
فخققذيه يققديه) علققى (واضققعا مإفترشا) للتبققاع (ويجلس للتباع

الثانية السجدة إلى الرض على وضعهما إدامإة يضر فل ندبا
تسققامإت ركبتيه) بحيث مإن (قريبا فيه وهم لمن خلفا اتفاقا
انعطاف السنة أصل في أي يضر ول الصابع رءوس أولهما

للقبلققة بتوجيههققا يخققل بأنه فيه ونوزع الركبة على رءوسهما
فلققذا بكمققاله يخققل وإنما أصله مإن بذلك إخلله بمنع ويجاب

أصققابعه) (وينشققر ذكرتققه كمققا السققنة أصققل فققي يضققر لققم
لققي اغفققر رب (قققائل السققجود فققي كمققا للقبلققة مإضققمومإة
وعافني) للتبققاع واهدني وارزقني وارفعني واجبرني وارحمني

(ثاققم عنققي واعققف الحيققاء فققي زاد صحيح وسنده الكل في
والكمقققل الققققل كقققالولى) فقققي (الثانيقققة يسقققجد) السقققجدة

قويققا كققان وإن نفققل في خفيفة) ولو جلسة سن (والمشهور
يعقبهققا ل عنها) بأن يقوم ركعة كل في الثانية السجدة (بعد

بققه أفققتى كمققا المشققروع خققالف وإن إرادتققه باعتبققار تشققهد
أكققثر فققي تققرد لم وكونها البخاري رواه للتباع وذلك البغوي

ذلققك يخققالف مإققا وورود نققدبها لعققدم فيققه حجققة ل الحاديث
 غريب

> 78<ص: 
ول الولى مإن ليست فاصلة وهي الستراحة جلسة وتسمى

تطويلهققا يجققوز ل أنققه خفيفققة قققوله وأفهققم الثانيققة مإققن
علققى كققذلك وهققو السققابق بضابطه السجدتين بين كالجلوس
والرشققاد العبققاب شققرحي فققي بينتققه كمققا المعتمققد المنقول
والعاشققر التاسققع( لقاعققد تسققن ل أنهققا عنهققا يقققوم وقققوله

وهققو الجزء إطلق باب مإن به التشهد) سمي عشر والحادي



صققلى النققبي علققى والصققلة (وقعققوده الكققل على الشهادتان
قعققود أن وسققيأتي وقعودها يأتي كما وسلم) بعده عليه الله

عقبهمققا إن وقعققوده (فالتشققهد أيضققا ركققن الولققى التسليمة
{قولققوا بقوله به بالمإر المصرح الصحيح ركنان) للخبر سلم

 يكن لم أن بعد فرض وبأنه لله} إلخ التحيات

> 79<ص: 
(وإل) أوجبققه مإققن باتفققاق قعققوده وجققب وجققوبه ثابققت وإذا

خقققبر فقققي بالسقققجود (فسقققنتان) لجبرهمقققا سقققلم يعقبهمقققا
التشققهدين قعققد) فققي (وكيققف بققه يجبر ل والركن الصحيحين

المإققام ولمتابعققة السجدتين وبين الستراحة كجلسة وغيرهما
فيجلققس الفققتراش (الول في) التشققهد ويسن((جاز) إجماعا. 

الرض ظأهرها يلي بحيث يضجعها أن يسراه) بعد كعب على
أطققراف) بطققون (ويضققع اليمنققى قققدمإه يمنققاه) أي (وينصققب

(وفققي) التشققهد للقبلققة مإتوجهققة الرض علققى (أصققابعه) مإنهققا
كيفيتققه كققالفتراش) فققي وهققو (التققورك التي (الخر) بالمعنى

وركققه ويلصققق يمينققه جهة مإن يسراه يخرج (لكن المذكورة
أي بققه ليتققذكر بينهمققا وخولققف البخاري رواه بالرض) للتباع

كققان ولما فيه هو تشهد أي المسبوق وليعلم فيها هو ركعة
يعقبققه لنققه الخيققر عققدا فيما سن المستوفز هيئة هو الول
فققي سققن المسققتقر هيئققة والثققاني أسققهل عنققه وهققي حركة
المسققبوق) (يفققترش (والصققح) أنققه شققيء يعقبه ل إذ الخير

قبققل الخيققر تشققهده (والساهي) فققي الخير إمإامإه تشهد في
نققوى إن ومإحلققه صققلتهما آخققر ليققس لنققه السققهو سققجود
التققورك لققه والسققن الوجققه على أطلق أو السجود الساهي
ركبتققه) طققرف علققى (يسققراه التشققهدين فيهمققا) أي (ويضققع

(مإنشققورة الركبققة أول رءوسققها تسققامإت بحيققث اليسققرى
تفريجققا يفرجهققا ضققم) بققل (بل مإسققلم رواه الصققابع) للتبققاع

 أعلم والله الضم (قلت) الصح وسطا

> 80<ص: 
مإقن (ويقبقض القبلقة عقن كالبهقام بعضها يزيل تفريجها لن

(الخنصققر الركبققة عنققد اليمققن فخققذه على وضعها يمناه) بعد
الظأهققر) فققي الوسطى (وكذا وثاالثهما أولهما والبنصر) بكسر

والبهققام الوسققطى بيققن يحلققق وقيققل مإسققلم، رواه للتبققاع
بيققن الوسققطى أنملققة بوضققع وقيققل رأسققيهما، بيققن بققالتحليق

أصققح لنققه الول وقققدم الفضل في والخلف البهام عقدتي



وهققي للتباع التشهد كل المسبحة) في (ويرسل أفقه ورواته
بهققا يشققار لنهققا بققذلك سققميت البهام تلي التي الباء بكسر

المخاصققمة عند بها يشار لنها السبابة أيضا وتسمى للتوحيد
سققمت عققن تخققرج لئل قليل إمإالتهققا (ويرفعهققا) مإققع والسققب

آخققر إلى يضعها ول الله) للتباع إل (قوله (عند) همزة القبلة
ذاتققه فققي واحققدا المعبود لكون الشارة بذلك قاصدا التشهد

وقققوله اعتقققاده بيققن توحيققده فققي ليجمققع وأفعققاله وصققفاته
سققبب فكأنهققا القلققب بنيققاط لتصققالها بققذلك وخصققت وفعلققه

الشققارة وتكققره اليسققار. بسققبابة الشققارة وتكققره لحضققوره
السابق وضعها سنة لفوات يمناه قطعت وإن اليسار بسبابة

لفققوات فقققدت لققو السبابة غير رفع يسن ل أنه يؤخذ ومإنه
غيققر علققى اليمنققى وضع لو فيما ويظهر السابق قبضها سنة

مإققن كل أن واضققح هققو لمققا حينئذ بسبابتها يشير أن الركبة
مإسققتقلة سققنة ذكققر مإما وغيرهما والرفع الفخذ على الوضع

للجمققع فيحمققل تحريكها وصح للتباع رفعها يحركها) عند (ول
قول التحريك وفي سيما ل الرفع به المراد أن على بينهما

(والظأهققر بكراهتققه قلنققا ثاققم فمققن للصققلة مإبطل حرام بأنه
وخمسققين) عنققد ثالثاققة (كعاقققد المسبحة إليها) أي البهام ضم

علققى أسققفلها عند البهام رأس يجعل بأن الحساب مإتقدمإي
مإقبوضققة يجعلها بأن وقيل مإسلم، رواه للتباع راحتها طرف
طققول مإققع أيضققا البهققام يرسققل وقيققل المسققبحة، تحققت

ثالثاققة كعاقققد الوسققطى أصققبعه علققى يضعها وقيل المسبحة،
مإر مإا لنظير الولى ورجحت الفضل في والخلف وعشرين
قعودهققا وسققلم) مإققع عليققه اللققه صققلى النققبي علققى (والصلة

التشهد)  في (فرض

> 81<ص: 
الواقققع (الخير) يعنققي لجمع خلفا قبله يجزئ فل بعده يعني
وجمعققة صققبح كتشهد آخر تشهد يسبقه لم وإن الصلة آخر

بققل ذلققك علققى الدالققة الصققحيحة للخبققار وذلققك ومإقصققورة
شققرح سققيما ل كتب عدة في بسطته كما به مإصرح بعضها
صققاحب علققى والسققلم الصققلة فققي المنضققود والققدر العباب
شققذوذ زعققم مإققن علققى الواضققح الققرد مإققع المحمققود المقام

فققي ركققن الول) لنهققا فققي سنها (والظأهر بإيجابها الشافعي
فققي) الل (علققى تسققن) الصققلة ول(كالتشهد.  فسنت الخير

فيهققا ولن التخفيف على الصحيح) لبنائه على (الول التشهد
واخققتير قققول، علققى مإبطققل وهو قول على قولي ركن نقل



كققل وقيققل الكتققاب، أول مإققر وآلققه فيه حديث لصحة مإقابله
مإسلم شرح في واختاره ونحوه الدعاء مإقام في أي مإسلم

أثاناء شك لو أنه تبعه ومإن للقاضي هنا  وقع]:فرع[     
والمعتمقد النيقة، فقي كالشك أثار لطهارته مإبطل في الصلة

على (وتسن) الصلة السهو سجود في يأتي كما يؤثار ل أنه
بققل أيضققا بهققا يجققب) للمإققر وقيققل (الخير (في) التشهد الل
مإشققهور) التشهد وأكمل. (أيضا لذلك إبراهيم على تجب قيل
مإنهققا الشققافعي اختققار مإختلفققة بألفاظ صحيحة أحاديث وفيه

وسققلم عليه الله صلى {أنه وقوله لتأخره عباس ابن تشهد
القققرآن} ولزيققادة مإققن السورة يعلمهم كما إياه يعلمهم كان

اللققه عنققد مإن {تحية تعالى بقوله أوفق فهو فيه المباركات
الثنققاء مإققن بققه يحيققا مإققا كل أي التحيات طيبة} وهو مإباركة
مإلققوك مإققن مإلققك كققل لن وجمعت والعظمة بالملك والمدح

تعققالى للققه كلققه ذلققك فجعققل مإخصوصققة تحية له كان الدنيا
 المباركات غيره دون الذاتي الستحقاق بطريق

> 82<ص: 
أي الطيبققات أعققم وقيققل الخمس، أي الصلوات النامإيات أي

هنققا العققاطف تققرك وحكمة تعالى الله على للثناء الصالحات
عليققك الفات مإن السلمإة أي السلم لله الكتاب أول مإرت

يمكققن ل الققذي العظمققى الواسققطة أنققه إلققى إشارة خوطب
أكققبر أنققه وإلققى وحضققوره بققدللته إل القققرب حضققرة دخول

ورحمقة النققبي أيهققا كخطققابه خطققابه فكققان الله عن الخلفاء
أي الصققالحين اللققه عبققاد وعلققى علينققا السققلم وبركققاته الله

مإققن عبققاده وحقققوق اللققه بحقققوق القققائم وهققو صققالح جمققع
اللققه إل إلققه ل أن أشققهد والجققن النققس ومإققؤمإني الملئكققة
اللققه بسققم أولققه يسققن ول اللققه رسققول مإحمققدا أن وأشققهد

ترتيبققه يجققب ول واعققترض ضققعيف فيققه والخققبر قيققل وبالله
 تعمده إن صلته بطلت وإل مإعناه يتغير ل أن بشرط

> 83<ص: 
فيه مإا وفيه عليه وسكتوا مإوالته بوجوب التتمة في وصرح
اللققه ورحمققة النققبي أيهققا عليققك سققلم للققه التحيققات (وأقلققه
ل أن أشققهد الصققالحين اللققه عباد وعلى علينا سلم وبركاته

إسقققاط اللققه) لققورود رسققول مإحمققدا أن وأشققهد الله إل إله
إسقققاط ورد ولققو المجمققوع فققي قققال صققحته بل المباركات
إسقققاطهما يققرد لققم بأنه وردا والطيبات غيره قال الصلوات



واسققتفيد للتحيات تابعان بأنهما وعلله الرافعي به صرح كما
إبققدال يجققوز ل وأنققه السققلم تعريققف الفضل أن المتن مإن

وعكسققه بالرسققول كققالنبي بمرادفه ولو القل هذا مإن لفظ
التحلققل. ويفققرق سققلم فققي وكققذا غيققره، أو بأحمققد ومإحمققد
بققأن عليققه الصققلة فققي مإحمققد فققي يققأتي مإققا وبيققن بينهمققا

عققدم علققى فققدل فيها الروايات اختلف كثر الواردة ألفاظأها
الصققلة لفققظ أن قياسققه يقققال ل فيهققا مإحمققد بلفققظ التعبد
الخصوصققية مإن فيها لما تتعين إنما نقول لنا يتعين ل عليه
صققلى النبيققاء بها اختص ثام ومإن مإرادفها في توجد ل التي
هنققا يراعققى أنققه النققوار كلم وقضققية وسققلم، عليهققم اللققه

الفاتحققة فققي مإققر مإققا نظيققر وغيرهمققا البدال وعدم التشديد
ل مإنهمققا كققل فيجققوز والتشققديد الهمققز لغتان فيه النبي نعم

سلم تنوين حذف بخلف حرف إسقاط فيه لن مإعا تركهما

> 84<ص: 
فققي تقققرر مإمققا ويؤخققذ للمعنققى مإغيققر غير لحن مإجرد فإنه

ل أن فققي اللزم فققي المدغمققة النون أظأهر لو أنه التشديد
بإظأهققار الرحمن في مإر مإا نظير مإنه شدة لتركه أبطل إله
لن مإمنققوع المعنى يغير ل لحن لنه إبطاله عدم فزعم أل

بمنزلققة والشققدة حققرف تققرك فيققه يكققن لم حيث ذلك مإحل
بققذلك الجاهققل عققذر يبعققد ل نعققم بققه صققرحوا كمققا الحققرف

مإققن اللقه رسققول لم فتحة أن كبن لبن ووقع خفائه لمزيد
إن مإبطققل غير حرام جاهل ومإن مإبطل حرام مإتعمد عارف

ليققس لنه مإحله في ه. وليس ا أبطل وإل التعلم يمكنه لم
فضققل والتعمققد العلققم مإققع ولققو حرمإققة فل للمعنى تغيير فيه
خققبرا يضققمر ولم الوصفية العالم نوى إن نعم البطلن، عن

وبركققاته) لغنققاء يحققذف (وقيققل حينئققذ المعنققى لفسققاد أبطل
(الصالحين)  يحذف (و) قيل عنه السلم

> 85<ص: 
مإققع بققه الخققبر بصحة ويرد عنه الله إلى العباد إضافة لغناء

(ويقققول) جققوازا ذكققر لمققا ينظققر فل إطناب مإقام المقام أن
يقققول أن لققه يجققوز ل الصح) أنه قلت رسوله مإحمدا (وأن
مإحمققدا (وأن فيقققول أشققهد لفققظ إعادة عليه يجب ول ذلك

أعلققم) لكققن والله مإسلم صحيح (في وثابت) ذلك الله رسول
أشققهد. لفظققة إسقاط ورسوله} فالمراد عبده {مإحمدا بلفظ

ورسوله} رواه عبده مإحمدا أن {وأشهد يكفي أنه والحاصل



عبققده مإحمققدا وأن اللققه رسول مإحمدا أن {وأشهد الشيخان
رسققول مإحمققدا وأن أيضققا ويكفققي  مإسققلم ورسوله} رواهما

والضققافة أشقهد لفققظ إسقققاط ورد لنقه يققرد لقم وإن اللقه
خلفققا رسققوله مإحمققدا وأن ل عبد زيادة مإقام تقوم للظاهر

ة أصقل فقي لما يقرد لقم لنقه يقأتي مإقا علقى أيضقا الروض
أن الذرعققي وزعققم العبققد زيققادة مإقققام يقققوم مإا فيه وليس

عبققده بلفققظ مإسققعود ابققن خققبر فققي لثبوته إجزاؤه الصواب
عبققد لفظ وهو المحذوف مإقام قام مإا هنا بأن يرد ورسوله

ألفققاظ علققى غققالب التعبققد أن ينافيه ول ذاك في كذلك ول
السققابقة ألفققاظأه مإققن لفققظ إبققدال يجز لم ثام ومإن التشهد

أن اقتضقى هنقا القواردة الصقيغ تغقاير لن مإقر كما بمرادفه
مإحمققدا وأن يقققاس فل غيققره ل مإعناهققا فققي مإققا بهققا يقاس

ويققتردد ورسققوله عبققده مإحمدا وأن وهو الثابت على رسوله
وغيققره المتققن وظأققاهر رسققوله مإحمققدا أن وأشهد في النظر

كققان وسلم عليه الله صلى {أنه الرافعي في ووقع إجزاؤه
الصح بأن الله} وردوه رسول أني وأشهد تشهده في يقول

عليققه اللققه صققلى لنه صح الذان تشهد أراد إن نعم خلفه،
 ذلك فقال سفر في مإرة أذن وسلم

المحققرر فققي الرافعققي أن قررته مإما  علم]:تنبيه[     
بجققواز: وأن قائققل عبققارته تقتضققيه مإققا علققى الروضققة وأصل
مإنعققه أفهققم بمققا المصنف عليه استدرك فلذا رسوله مإحمدا
لكن نفسه في صحيح وهو التقرير هذا خلف للشارح ووقع
أنقه سقببه وكقان مإحضة زيادة إلخ قلت قوله أن عليه يلزم
المنقققول وهققو ذلققك بجققواز يقققول ل الرافعي أن عنده ثابت
اللققه صلى النبي على الصلة وأقل. (والمحرر الشرحين عن

علققى (آله) الواجبة على الصلة (و) أقل وسلم) الواجبة عليه
وآله)  مإحمد على صل (اللهم الصح على والمسنونة قول

> 86<ص: 
بها نوى إن مإحمد على الصلة ويكفي بذلك اسمها لحصول
أو رسققوله أو مإحمققد علققى اللققه وصققلى يظهققر فيمققا الدعاء
الخطبققة في يأتي مإا ويفارق الحاشر ونحو أحمد دون النبي

ول إيهققام أدنققى عققن فصققينت أكققثر لهققا يحتققاط الصققلة بأن
(إلقى) ققوله ذلقك (والزيقادة) علقى ثاقم ول هنقا عليقه يجقزئ

مإحمققود أو عليهققا بإثاققابتهم خلقققه لفعققال حامإققد (حميققد) أي
وكرمإا شرفا الكامإل وهو مإاجد (مإجيد) أي وأفعالهم بأقوالهم

فققي بهققا للمإققر للمإققام (الخيققر) ولققو التشققهد في) في (سنة



عبققدك مإحمققد علققى صققل {اللهققم فيقول الصحيحة الحاديث
كمقا وذريتققه وأزواجققه مإحمد آل وعلى المإي النبي ورسولك

إنققك العققالمين فققي إبراهيققم آل وعلققى إبراهيققم على صليت
وأزواجققه مإحمققد آل وعلققى مإحمققد علققى وبققارك مإجيد حميد

فققي إبراهيققم آل وعلققى إبراهيققم علققى بققاركت كمققا وذريتققه
بينتهققا أخققر زيققادات روايققات مإجيد} وفي حميد إنك العالمين

 اللفاظ بهذه يتعلق مإا مإع

> 87<ص: 
بققوجه فيققه دللققة ل وأنققه التشبيه هذا في العلماء قاله ومإا

في وسلم عليهما الله صلى نبينا على إبراهيم أفضلية على
غيققر المإققام هققذا نققدب في الذرعي ونازع آنفا السابق الدر
الجمعقة وققت بقه خققرج لو امإتناعه بحث ثام لطوله مإر مإن

أنققه المد في قدمإته مإما علم كما والوجه غيرها في ونظر
بقذلك التيقان جقاز يسققعها وقققت بققي وققد فيها شرع مإتى
بعققدمإا بعده) أي الدعاء وكذا (يجز. لم وإل الوقت خرج وإن
الصققحيحة الحققاديث فققي بققه للمإر للمإام ولو سنة كله ذكر
التشققهد وأمإا التي بعضه وجوب في للخلف تركه يكره بل

قبققل فرغققه إن إل التخفيققف علققى لبنققائه فيققه فيكققره الول
غيققر تشققهد كققل بققه ويلحققق مإققر كمققا حينئققذ فيققدعو إمإققامإه

بققه المققراد لن الول فققي داخل هذا بل للمأمإوم، مإحسوب
أنققه وغيققره المتن وقضية الخر في مإر مإا نظير الخير غير

بققالول أنه جمع وقال والدنيوي الخروي الدعاء بين فرق ل
كققذا صققفتها أمإققة ارزقنققي بنحققو ولققو أي مإباح وبالثاني سنة

).(ومإأثاوره لها فمبطل بمحرم الدعاء أمإا مإنعه لمن خلفا

> 88ص: <
(أفضل) مإن وسلم عليه الله صلى عنه هنا مإنه المنقول أي

مإحققل بكل باللئق المحيط وسلم عليه الله صلى لنه غيره
أخققرت) ل ومإا قدمإت مإا لي اغفر اللهم (ومإنه غيره بخلف

وإنمققا وقع إذا يغفر أن الوقوع قبل طلب لنه فيه استحالة
آخققره) {وهققو (إلى سيقع لما الن المغفرة طلب المستحيل

مإنققي به أعلم أنت ومإا أسرفت ومإا أعلنت ومإا أسررت مإا
مإسققلم أنققت} رواه إل إلققه ل المققؤخر وأنققت المقققدم أنققت
مإن فليتعوذ الخير التشهد مإن أحدكم فرغ {إذا أيضا وروي

المحيققا فتنققة ومإققن القققبر عذاب ومإن جهنم عذاب مإن أربع
الرض يمسققح لنققه بالحققاء المسققيح} أي فتنة ومإن والممات



الققدجال العيققن مإمسققوخ لنققه وبالخققاء والمدينة مإكة إل كلها
فققي التعميققم وينققدب العلمققاء بعققض هذا وأوجب الكذاب أي

مإققن اللققه إلققى أحققب دعققاء مإن مإا المستغفري لخبر الدعاء
روايققة وفققي عامإة مإغفرة مإحمد لمإة اغفر اللهم العبد قول
اغفققر اللهققم يقققول رجل سققمع وسققلم عليه الله صلى {أنه
أنققه أخققرى وفققي لققك لسققتجيب عممت لو ويحك فقال لي

عمققم لققه قال ثام وارحمني لي اغفر قال مإن مإنكب ضرب
السققماء بيققن كما والعام الخاص الدعاء بين فإن دعائك في

بققالمغفرة الققدعاء مإنققع مإققن علققى رد ذلققك والرض} وفققي
النار بعض دخول عدم عامإة ولو مإنها يلزم ل إذ للمسلمين

نقوى فقإن عليهقم مإا دون المسلمين أفراد تعم بأن لصدقها
مإا لمخالفته كفرا يكون ربما بل امإتنع لو أيضا هذا بعمومإها

النققار. مإنهققم جمققع دخققول مإققن بد ل أنه ضرورة قطعا علم
قققدر) أقققل (علققى الققدعاء فققي يزيققد) المإققام ل أن ويسققن(

وسققلم) عليققه الله صلى النبي على (الصلة و) أقل (التشهد
وغيرهققا الروضققة فققي كمققا ذلققك عققن ينقص أن الفضل بل

 لهما تبع لنه

> 89<ص: 
وأمإققا لمإققامإه، تققابع فهققو المققأمإوم أمإققا كققره سققاواهما فققإن

أطققال لكققن كالمإققام أنققه الشققيخين كلم فقضققية المنفققرد
يخققف لققم مإا شاء مإا يطيل أنه المذهب أن في المتأخرون

مإحققل أن وظأققاهر مإققر مإققن إمإققام ومإثلققه سققهو فققي وقققوعه
عجققز ومإققن(داخققل.  نحققو انتظققار لققه يسن لم فيمن الخلف

ونققدبا الققواجب فققي (ترجم) وجوبا والصلة التشهد عنهما) أي
للققدعاء) المققأثاور (ويققترجم التحققرم فققي مإر لما المندوب في
(والقذكر الصقلة مإقن مإحقل فقي وسلم عليه الله صلى عنه

بالعربية بهما النطق (العاجز) عن كذلك المأثاور المندوب) أي
فققي النظققر ويققتردد الفضققيلة لحيازة الواجب عن يترجم كما

وظأققاهر المققأثاور المندوب عن يترجم هل بالتعلم قصر عاجز
غيققر عققن (ول) العققاجز فيققه مإا وفيه فرق ل أنه هنا كلمإهم
عنققه ويققترجم غيرهمققا يخققترع أن له يجوز فل مإنهما المأثاور

يجققوز فل مإأثاورهمققا (القادر) على ول صلته به فتبطل جزمإا
حاجة ل الصح) إذ (في صلته بها وتبطل عنهما الترجمة له

 حينئذ إليها
عليه فكمل نفل في أنه فرض مإصلي  ظأن]:فرع[     

الحتيقاط وضققوء فقي مإققر مإققا وفققارق المعتمد على يؤثار لم



قيققام وليس ثام بخلفها يقين على ابتداء بنيت هنا النية بأن
وجلسققة الول التشققهد فققي مإنحصققرا الفققرض مإقققام النفققل

بققه يتققأدى مإققا ضققابط التنقيح قول ذلك ينافي ول الستراحة
بشققيء يققأتي ثاقم تشققملهما نية تسبق أن النفل بنية الفرض

عليققه الفققرض بقاء ويصادف النفل به ينوي العبادة تلك مإن
كالفرض داخل النفل ذلك يكون أن الشمول ذلك مإعنى لن
كما والسهو التلوة سجود بخلف الصلة مإطلق مإسمى في

التسققليم وتحليلهققا السققابق السلم) للخققبر عشر الثاني(يأتي. 
 القعود حال عليكم مإيم انتهاء إلى إيقاعه ويجب

> 90<ص: 
عققن مإشققغول كققان أنققه فيه والمعنى للقبلة وصدره بدله أو

عليكققم) السققلم (وأقلققه حضر كغائب عليهم أقبل ثام الناس
أو عليققك قققال فققإن وسققلم عليه الله صلى عنه الثابت لنه

أو بطلققت عالمققا مإتعمققدا عليكققم سققلمإي أو عليكمققا السلم
كراهتققه مإققع السققلم عليكققم إجزاء ومإر دعاء لنه فل عليهم

ينقققص أو يزيد ل وأن وعليكم السلم بين الموالة وتشترط
(والصققح التحققرم تكققبير فققي مإققر مإققا نظيققر المعنى يغير مإا

 التشهد في يجوز عليكم) كما جواز: سلم

> 91<ص: 
يجزئققه) ل المنصققوص الصققح (قلت أل مإقام التنوين ولقيام

لققم أعلم) لنه (والله وتعمد علم إن أي صلته به تبطل بل
فققي أل مإقققام يقققوم ل والتنققوين التشهد سلم بخلف ينقل

مإققع ولققو واحققدة مإققرة والققواجب وغيرهمققا، والعموم التعريف
كقان وسقلم عليققه اللققه صققلى {أنققه صققح فقققد التفات عدم

بكسققر السققلم جققواز وجهققه} ويتجققه تلقاء واحدة مإرة يسلم
يققأتي لنققه السققلم بققه نققوى إن عليكققم وبفتحققتين فسققكون

تجب ل (أنه و) الصح(سلمإي.  في مإر مإا فارق وبه بمعناه
تليققق النيققة ولن العبقادات كسقائر الصققلة مإققن) الخقروج نية

قرنهققا يجب وعليه المقابل قياس فاندفع الترك دون بالفعل
فققإن الخلف مإققن خروجققا الل علققى يسن كما السلم بأول

علققى أولققه عققن أخرهققا لققو كمققا عليهمققا بطلت عليه قدمإها
فيهققا تجققب واحققدة مإسألة الصح على يستثنى قيل الضعيف

عنققه النقققص عققددا نققوى مإتنفل أراد لو مإا وهي التحلل نية
قصققده فققوجب نيتققه عليققه تشققتمل لم بما صلته في لتيانه

 قه ا المإام قاله للتحلل



> 92<ص: 
إيققاه بنيتققه إل النقص له يجوز ل أنه يدفعه ومإما نظر وفيه
للنقققص نيتققه لن المققذكورة علتققه تبطققل وحينئققذ فعلققه قبل

ولعققل أخققرى لنيققة يحتققج فلققم أراده الققذي لسققلمإه مإتضمنة
قبققل النقققص نيققة تجققب ل أنه على مإبنية هذه المإام مإقالة
الصحيح للخبر لفظه يمد ل أن السلم) ويسن وأكمله(فعله. 

فققي إل وبركققاته دون المققأثاور الله) لنققه ورحمة (عليكم فيه
يمينا) مإرة (مإرتين صحيحة أحاديث فيه بأن واعترض الجنازة

فققي) المققرة (مإلتفتققا بينهمققا الفصققل ويسققن (وشققمال) مإققرة
(وفققي) المققرة خققداه اليمققن) ل خققده يققرى حققتى (الولققى

الصققحيح للحققديث خققداه (اليسققر) ل خققده يرى (الثانية) حتى
 قبلها أو مإعها وجد إن الثانية وتحرم بذلك

> 93<ص: 
عققار ووجققود إقامإة ونية مإسح مإدة في وشك كحدث مإبطل

مإسققتقبل كل في ابتداؤه ويسن جمعة وقت وخروج للسترة
أو مإأمإومإققا أو المصلي) إمإامإققا (ناويا التفاته تمام مإع وإنهاؤه
يمينققه) (عققن مإمققن إليققه مإققن) التفققت علققى (السققلم مإنفردا

(مإققن الثانيققة (يسققاره) بالتسققليمة (و) عققن الولققى بالتسققليمة
ققال بقذلك الحسقن وجقن) للحقديث (إنقس و) مإؤمإني مإلئكة

أيضققا المحققاذي علققى السققلم نققدب فققي شققك ول السققنوي
شققاء بأيهمققا المققأمإوم فققي وإمإامإه أو خلفه مإن على فينويه

تقققرر مإمققا علققم كمققا المإام) والمأمإوم وينوي(أولى.  والولى
ابتققداءه (السققلم) أي المقتققدين عققن يغفققل لئل لققه واحتققاج

بققالولى يمينققه عققن مإققن علققى كققل المقتققدين) فينققويه (على
في إمإامإه أو خلفه مإن وعلى بالثانية يساره عن مإن وعلى

يسن المقتدون (وهم) أي أفضل والولى شاء بأيهما المأمإوم
و عليهققم سققلم مإمققن بعضققهم (الققرد) علققى ينققووا أن لهققم

بالثانية عليه ينويه المسلم يمين على فمن المإام (عليه) أي
 بالولى ينويه يساره على ومإن

> 94<ص: 
داود أبي لخبر أفضل والولى شاء بأيهما وإمإامإه خلفه ومإن

بققأن يسققاره علققى فيمققن ذكققر مإققا واستشققكل بققذلك وغيققره
عليققه السققلم قبققل يرد فكيف بالثانية عليه ينويه إنما المإام

أن للمققأمإوم الولققى أن الصققح علققى مإبنققي ذاك بققأن ورد



السققلم واحتيققاج المإققام، تسققليمتي فققراغ إلققى تسليمه يؤخر
إليهققم الصرف في كاف الخطاب فإن لها مإعنى ل بأنه لنية
لها يحتج لم ثام ومإن لنية، يحتاج ل والصريح لها مإعنى فأي

المسققلم بققأن ويجققاب السققنة أداء في الصلة خارج المسلم
لها يحتج فلم مإوضوعه عن صارف لسلمإه يوجد لم خارجها

عققن صققارف مإنهققا الخققروج فققي واجبققا فكققونه فيهققا وأمإققا
الصققارف لهققذا لهققا فاحتيج للسنة بالنسبة للمقتدين انصرافه

القصققد فيققه يشققترط الصققارف عنققد هو إذ صريحا كان وإن
عققن صارف لها تبعيتها لن ذلك في بالولى الثانية وألحقت

لققم مإصققل غيققر يسققاره أو يمينققه عققن كققان ولققو أيضققا ذلك
مإققن المقصققود التققأمإين دون للتحلققل لنصققرافه الققرد يلزمإققه
ومإن للخطاب مإتأهل غير المصلي ولن رده الواجب السلم

وقياسه يأتي كما يسن بل الرد يلزمإه لم عليه سلم لو ثام
ل إجماعققا) لكققن الركققان ترتيب عشر الثالث(أيضا.  هنا ندبه

 عدها ذكرنا) في (كما بل مإطلقا

> 95<ص: 
بققه والقققراءة القيققام فققي بققالتكبير النية قرن على المشتمل
الجققزء بمعنققى ركنققا فعده بقعودها والسلم والصلة والتشهد

فققي صققحح ثاققم ومإققن صققحيح الفققرض وبمعنققى تغليققب فيققه
باعتبققار ترتيبققه ذكققر مإققا بيققن أن ودعققوى شققرط أنه التنقيح

والتكققبير النيققة علققى القيققام تقققدم مإققن بققد ل إذ البتققداء
علققى النيققة واستحضققار التشققهد علققى والجلققوس والقققراءة

يعلم مإما مإر لما تفيد ل وشرعي حسي ترتيب وهو التكبير
أن علققى ركققن ل ذلققك لحسبان شرط التقديم ذلك أن مإنه
مإققن كققثير لحسبان الترتيب ويتعين نظرا ذكره مإا بعض في

فيققه الصققلة ثاققم الول والتشققهد التعققوذ ثاققم كالفتتاح السنن
بعققد الصققلة آخققر الققدعاء وكققون الفاتحققة بعد السورة وكون

وفي ركن الموالة أن وأصلها الروضة وفي والصلة التشهد
الركققن تطويققل عققدم وهققي المشهور وهو شرط أنها التنقيح
ناسققيا مإحله غير في سلم إذا الفصل طول عدم أو القصير

وإل النيققة فققي شققك إذا ركققن مإضي عدم أو طوله عدم أو
ركققن (عمدا) بتقديم الترتيب تركه) أي (فإن الستئناف وجب
 فعلي أو السلم هو قولي

> 96<ص: 



لتلعبققه صققلته) إجماعققا (بطلققت ركوعه) مإثل قبل سجد (بأن
علقى كتشقهد فعلقي علقى السققلم غيققر الققولي تققديم أمإقا

الصققلة تبطققل فل أخيققر تشققهد على كصلة قولي أو سجود
(فمققا) الترتيب سها) بتركه (وإن قدمإه مإا حسبان يمنع لكنه
فققإن (مإحلققه. غيققر فققي لغققو) لوقققوعه المققتروك (بعد به أتى

(مإثلققه) مإققن بلققوغ) فعققل (قبققل المققتروك المققأمإوم تذكر) غيققر
والشققك صققلته بطلققت وإل التذكر (فعله) بمجرد أخرى ركعة

ركققع هل ساجدا أو الفاتحة قرأ هل راكعا شك فلو كالتذكر
يقققوم أن الثانيققة فققي يكفيققه ول وجوبققا فورا قام اعتدل أو

مإققن كلمإققه اقتضققاه فمققا مإققر كمققا التققذكر فققي وكققذا راكعا،
أو الصققورة هذه غير في مإحله المتروك فعل على القتصار

عققن ينتقققل لققم لنققه فققورا القراءة تلزمإه لم قرأ هل قائما
به) (تمت أخرى ركعة في مإثله بلغ حتى (وإل) يتذكر مإحلها

الثانيققة كسققجدتها آخرها كان (ركعته) إن المفعول بالمثل أي
ان فقإن ا أو وسقطها ك الركقوع أو الققراءة أو كالقيقام أوله

الباقي) مإققن (وتدارك بعده بما وأتى المتروك عن له حسب
الصققلة مإققن المثققل كققان إن هذا بينهما مإا ألغى لنه صلته

 تجزئه لم تلوة كسجدة وإل

> 97<ص: 
بالبققاقي وأتققى باليقين أخذ وإل ومإحله المتروك عين وعرف

بطلققت الحققرام تكققبيرة أو النيققة المتروك أن جوز مإتى نعم
تيقققن هنققا لن ركن مإضي ول طول هنا يشترط ولم صلته
فققي الشققك مإجرد مإن أقوى وهو ذكر مإا لتجويز الضم ترك
يسققجد مإنهققا المبطققل عققدا مإققا كلهققا الحوال تلك وفي ذلك

طققول بعققد ولو به أتى السلم المتروك كان إن نعم للسهو
بققه. المققأتي بالسققلم مإحله لفوات للسهو سجود ول الفصل

الفصققل طول قبل سلمإه بعد صلته) أو آخر في تيقن فلو(
القبلققة، عن وتحول قليل مإشى وإن عنه مإعفو بغير وتنجسه

مإققن) الركعققة سققجدة (تققرك يققأتي مإققا جميققع فققي يقال وكذا
غيرهققا) أي مإققن (أو مإققر تشققهده) لمققا وأعاد سجدها (الخيرة
بعققدها مإمققا بسققجدة الناقصققة ركعققة) لكمققال (لزمإققه الخيققرة

الخيققرة مإن كونها في فيها) أي شك إن (وكذا باقيها وإلغاء
فهققو السققوأ لنققه ركعققة لتلزمإه غيرها مإن فيجعلها غيرها أو

الولققى سققجدة) مإققن تققرك ثاانيققة قيققام في علم وإن(أحوط. 
سققجدته) الققتي بعققد جلققس كان (فإن نظر فيها شك أو مإثل

بققذلك واكتفققى قيققام مإققن (سققجد) فققورا الولققى مإققن فعلهققا



بنيقققة جلقققس إن (وقيقققل للسقققتراحة ظأنقققه وإن الجلقققوس
يكفققه) (لققم جميعققا بالسققجدتين أتققى أنققه السققتراحة) لظنققه

سققجوده ثام مإطمئنا جلوسه مإن بد ل بل قيام عن السجود
سقجدة تققوم ل كمقا الفقرض عقن ينققب فلقم النفل لقصده
الصققلة مإققن تلققك بققأن وردوه الفققرض سققجدة عققن التلوة

عققن فققأجزأت التبققع ل الصققالة بطريققق لهققا نيتهققا لشققمول
وهققذه الول ظأنققه وإن الخيققر التشققهد يجققزئ كمققا الفققرض

المقتضققية الصالة بطريق أي نيتها تشملها فلم مإثلها ليست
بطريققق لهققا شققمولها ينققافي فل أجزائها بعض عن للحسبان

اكتفققاء نيققة لهققا يجققب ل حققتى فيها المندوبة للقراءة تبعيتها
الثانيققة سققلم لو البغوي قول اتجاه يظهر وبذلك الصلة بنية

أنه بان أو الولى في شك ثام الولى سلم أنه اعتقاد على
علققى بققه أتى لنه فرضه عن سلمإه يحسب لم يسلمها لم

عققدم ه. فققوجه ا يسققلم ثاققم للسققهو فليسققجد النفققل اعتقققاد
الصققالة بطريققق تشققملها لققم الصققلة نيققة أن الثانية حسبان

أو الصلة مإن أنها في ولختلفهم مإنها الخروج بعد لوقوعها
بطريققق مإنها بأنها وجمع مإنهما كل يقتضي مإا فروع وفي ل

كجلسققة وليست التلوة كسجدة فهي وحينئذ الصالة ل التبع
نفل نققوى لققو أنققه بحققث مإققا أيضققا يتجققه وبققذلك السققتراحة،

أكققثر أو ركعققة إلى بعده يقوم أن بنية أثاناءه فتشهد مإطلقا
يفعلققه لم لنه التشهد ذلك يجزئه لم يقوم ل أن له بدا ثام

جلققس قققد (وإل) يكققن الصالة بطريق له المتعين مإحله في
رخصققة ل ركققن الجلققوس يسققجد) لن ثاققم مإطمئنققا (فليجلس

حصل وقد الفصل الغرض فقط) لن يسجد (وقيل تركه في
ل كمققا الجلققوس بهيئققة الفصققل الغققرض بققأن وردوه بالقيققام

 مإقام القيام يقوم

> 98<ص: 
تققرك رباعيققة آخققر (فققي شققك علم) أو وإن(التشهد.  جلوس

تقققدير السققوأ لن ركعتققان وجققب مإوضققعهما سجدتين) جهققل
الولققى فتنجققبر الثالثققة مإققن وسققجدة الولى مإن سجدة ترك

جهققل (ثالث (أو) تققرك باقيهمققا ويلغو بالرابعة والثالثة بالثانية
ه مإمقا بقالولى علقم ركعتان) كما وجب مإوضعها وصقوب قبل
سققجدة مإققع لزومإهما السوأ أن هذه في تبعه ومإن السنوي

أولققى المققتروك تقققدير السققوأ لن باطققل خيققال الول وأن
الولققى أولققى فترك الرابعة مإن وواحدة الثانية وثاانية الولى
مإنهققا عليققه فيبقققى سققجود يسققبقه لققم لنققه الجلققوس يلغققي



الثانيققة أولققى قيققام فيتعققذر وحينئققذ الثانية والسجدة الجلوس
قبلهققا جلققوس ل أنه الفرض أن تقرر لما الولى ثاانية مإقام
الجلققوس مإقام يقوم وهو التشهد جلوس بعدها نعم به يعتد
سققجدة إل ركعققة الركعققتين مإققن لققه فحصققل السققجدتين بين

ة باقيهقا ويلغقو الثالثة مإن بواحدة فتكمل مإنهقا تقرك والرابع
ه. ومإقا ا بركعقتين ويققأتي الثانية هي لتصير فيسجدها سجدة
كالسققبكي وغيققره النشائي بينه كما الباطل الخيال هو ذكره

حسققا المققتروك لحصققرهم تصققويرهم خلف ذكققره مإققا إذا
واتفققاقهم الجلوس هو رابع ترك فيه وهذا ثالث في وشرعا

فققإنه تخيلققه مإققا يحيققل واحققدة الثالثققة مإن المتروك أن على
مإن ذكره مإا يغفلوا لم أنهم على بشيء مإنها يأت لم عليه

طبققق علققى المثل بعض في ذكروه بل الجلوس ترك فرض
مإقققام يقققوم ل القيققام أن السابق الصح على بناء ذكره مإا

 فالعتراض مإقابله وعلى الجلوس

> 99<ص: 
المتن في مإا أن مإنه استفيد الذي كلمإهم عن غفلة عليهم

المعترضققون ذكققره ومإققا فقققط السققجود تققرك فققي مإفققروض
حسققا. به أتى وإن شرعا الجلوس مإعه ترك فيمن مإفروض

ركعتققان) يلزمإققه ثاققم (فسققجدة مإوضققعها (أربع) جهل أو) ترك(
مإققن وواحققدة الولققى مإققن واحققدة تركه لحتمال بهما التيان
سققجدة عليه وتبقى بالثانية الولى فتتم الثالثة وثانتي الرابعة

الولققى سققجدتي تققرك أو بركعققتين ثام بها فيأتي الرابعة مإن
أيضققا لققه فالحاصققل الرابعققة مإققن وواحدة الثانية مإن وواحدة
وجققب أيضققا جلققوس تققرك فققرض فققإن سققجدة إل ركعتققان
الثانيقة وثاانيقة الولقى أولقى ترك بتقدير ركعتان ثام سجدتان

فققي سققجود ول ركعققة الثلث مإققن لققه فحصل الرابعة وثانتي
الرابعققة ثانتي بدل الثالثة ثانتي ترك تقدير مإنه وأسوأ الرابعة

مإققن بجلسققة تنجققبر الولى إذ ركعات ثالث يلزمإه حينئذ لنه
(أو) تققرك ذلققك عققدا مإققا ويبطققل الرابعققة مإن وسجدة الثانية

يلزمإققه الركعققات (فثلث) مإققن مإوضعها ست) جهل أو (خمس
الثانيقة وثانقتي الولقى مإقن واحقدة تقرك لحتمال بهن التيان
الولى فتكمل الرابعة أو الولى مإن والسادسة الثالثة وثانتي

ثالث) ثاققم فسجدة (سبع (أو) ترك ثالث عليه ويبقى بالرابعة
أو طمأنينققة بققترك ذلققك ويتصور ثالث ثام فسجدتان ثامان أو

ولققو للسققهو يسققجد ذلققك كققل وفي عمامإة نحو على سجود
اليققدين رفققع بخلف مإحلهققا بقي مإا بها أتى سنة ترك تذكر



وفققارق بققه اسققمه لفققوات التعققوذ بعققد والفتتققاح التكبير بعد
عليققه تقققديمهن فكان اسمهن ببقاء بعده العيد بتكبير التيان

نظره)  إدامإة يسن قلت(شرطا.  ل سنة

> 100<ص: 
(إلققى فيهققا أو الكعبققة عند كان وإن أعمى ولو المصلي أي

إلققى أقققرب ذلققك لن صققلته جميققع سققجوده) فققي مإوضققع
أن السقنة نعقم وأسقهل، أشقرف سقجوده ومإوضقع الخشقوع

فققي مإسققتورة ولققو رفعهققا عنققد مإسققبحته علققى نظره يقصر
بسققن والرويققاني المققاوردي وقققول فيققه صققحيح لخبر التشهد

فققإنه البلقينققي سققيما ل ذكروه كما ضعيف وجه الكعبة نظر
علققى المصققلي أن بعضققهم وبحققث ورده تزييفققه فققي بققالغ

وقققد هققذا الماوردي كلم مإن أخذه وكأنه إليها ينظر الجنازة
قال (قيل) أي سجد لو سجوده لمحل فلينظر ضعفه علمت

عينيققه) تغميققض يكققره. (التققابعين كبعض أصحابنا مإن العبدري
ضققعيف طريققق مإققن لكنققه عنققه النهي وجاء اليهود فعل لنه

ضققررا) يلحقققه يخققف لققم إن يكره (ل (عندي) أنه (و) الفقه
فيكققون الذهن لتفريق مإنع وفيه نهي فيه يصح لم إذ بسببه
الصققلة سققر هققو الققذي الخشققوع ووجود القلب لحضور سببا

شوش إذا أولى بأنه السلم عبد ابن أفتى ثام ومإن وروحها
مإنققه خشققي إذا أمإققا ربققه مإققع قلبه حضور أو خشوعه عدمإه
حصققول ترتب ظأن إن يحرم بل فيكره غيره أو نفسه ضرر
الذرعققي وقققول ظأققاهر هققو كمققا عققادة يحتمل ل عليه ضرر
 مإمنوع مإصلحة فيه تكن لم إن يقول أن الحسن كان

 ينافي  قد]:تنبيه[     

> 101<ص: 
مإن سنة ترك يكره أنه مإجموعه عن نقل مإا الكراهة سلبه
خلف علققى الكراهققة أطلققق بققأنه يجمققع أن إل الصلة سنن

فققي خلف جريققان لنحققو المتأكققدة السققنن مإققراده أو الولى
(الخشوع) و) يسن. (بزيادة المبطلت أواخر يأتي كما وجوبها

وإن فيققه هو مإا غير فيه يحضر ل بأن بقلبه صلته كل في
هققذا أن وظأاهر بأحدها يعبث ل بأن وبجوارحه بالخرة تعلق

يجعققل أن إل قلب وفرغ بقوله الول سيذكر لنه مإراده هو
كل المراد الية وفي الدخول بحالة خصه ولذا له سببا ذاك

كتققابه فققي تعالى الله لثناء وذلك أيضا ظأاهر هو كما مإنهما
دلققت كمققا بانتفققائه الصلة ثاواب ولنتفاء فاعليه على العزيز



أنققه جمققع اختققاره وجهققا لنققا ولن الصققحيحة الحققاديث عليققه
حققديث مإع السترسال فيكره البعض في لكن الصحة شرط

مإققن ضققرورة لغيققر عمققامإته أو ردائه كتسوية والعبث النفس
يحصققل ومإمققا يحققرم وقيققل مإضققرة، دفققع أو سققنة تحصققل
يعلققم الققذي الملققوك مإلقك يققدي بين أنه استحضاره الخشوع

لعقدم بقالقهر عليققه تجلقى ربمققا وأنقه ينققاجيه وأخفققى السققر
القراءة) (تدبر و) يسن(صلته.  عليه فرد ربوبيته بحق قيامإه

لنققه ظأققاهر هققو كمققا تفصققيل ل إجمققال أي مإعانيها تأمإل أي
آيققاته} {أفل {ليققدبروا تعققالى قققال بصققدده هققو عمققا يشققغله

والدب الخشققوع مإقصققود يكمققل بققه القققرآن} ولن يتققدبرون
أو رحمقة مإقن المتلققو يناسقب مإقا ذكققر أو وسققؤال وترتيلهقا

 استغفار أو تنزيه أو رهبة

> 102<ص: 
وإن ثاققوابه حصققول وقضققيته (الققذكر) كققالقراءة تدبر (و) يسن

القققرآن فققي هققذا يققأتي ول السققنوي فيققه ونظر مإعناه جهل
الذكر بخلف مإعناه يعرف لم وإن قارئه فأثايب بلفظ للتعبد

بنشققاط) الصققلة (دخول و) يسن( بوجه ولو يعرفه أن بد ل
إلققى قققامإوا {وإذا قققائل عققز بقققوله تققاركيه ذم تعققالى لنققه

قلب) (وفراغ والتواني الفتور كسالى} والكسل قامإوا الصلة
{ليققس الخققبر وفققي الخشققوع على أعون لنه الشواغل عن

أن قققال مإن قول يتأيد عقل} وبه مإا إل صلته مإن للمؤمإن
الضققطراري مإققع السترسققال أو الختياري أي النفس حديث

أمإققر فققي يتفكققر أن يكققره القاضي وقول الثواب يبطل مإنه
عنققه اللققه رضققي عمر أن ينافيه ول فقهية مإسألة أو دنيوي

اضققطره أو لققه مإققذهب لنققه صققلته فققي الجيققش يجهز كان
فققي التفكققر أن اختققار الرفعققة ابققن أن على ذلك إلى المإر
الحرمإققة عققدم بققأس بل يريد أن إل به بأس ل الخرة أمإور

سقرته صققدره) وفقوق تحقت يديه وجعل(أول.  مإر مإا فيوافق
روايققة مإجمققوع مإققن الثققابت يسققاره) للتبققاع بيمينققه (آخققذا

عليققه دل كمققا الخققذ كيفيققة فققي والسققنة وغيرهما الشيخين
رسققغها وبعققض يسققاره كققوع يمينققه بكققف يقبققض أن الخققبر

 وساعدها

> 103<ص: 
المفصققل عققرض فققي يمينققه أصققابع بسققط بيققن يتخيققر وقيل
بإبهققامإه كققوعه يقبققض وقيققل السققاعد، صققوب نشققرها وبيققن



أن ويظهققر الساعد صوب الباقي ويرسل بخنصره وكرسوعه
والرسققغ بكققل يحصققل السققنة أصل وأن الفضل في الخلف

إبهققام يلي الذي العظم والكوع والساعد الكف بين المفصل
ذلققك وحكمققة خنصققرها يلققي الققذي العظققم والكرسققوع اليققد

اليققد وضقع لن الخواطر عن قلبه حفظ إلى المصلي إرشاد
بيققده أمإسققكه بشققيء احتفققظ مإققن أن والعادة يحاذيه، كذلك
ليتققذكر قلبه يحاذي مإا على كذلك يديه بوضع المصلي فأمإر

مإسققلم سققجوده) لخققبر فققي (الققدعاء و) يسققن(قلنققاه.  مإققا به
فاجتهققدوا سققاجدا كققان إذا ربققه مإققن العبد يكون مإا {أقرب

ابقن وروى مإشقهور وهو أفضل ومإأثاوره فيه الدعاء} أي في
م {مإن خبر مإاجه يعتمقد عليقه} (وأن يغضقب اللقه يسقأل ل

(على) التشهد أو والقعود) للستراحة السجود مإن قيامإه في
أعققون لنققه بققالرض (يققديه) مإوضققوعتين وأصققابع راحققة بطققن
ومإققن وسققلم عليققه الله صلى عنه ثابوته مإع بالتواضع وأشبه

صققفته ل العتمققاد أصققل في أراد بالنون كالعاجن يقوم قال
.عنققه للنهققي نهقض إذا رجليققه إحدى يقدم ول شاذ فهو وإل

الثققابت الصققح) لنققه فققي الثانية على الولى قراءة وتطويل(
فققي يطققول كقان بلفقظ وسقلم عليققه اللقه صقلى فعلقه مإن

أحققس بققأنه وتققأويله الثانيققة فققي يطققول ل مإا الولى الركعة
ورد مإققا نعققم عققرف التكققرار فققي الظاهرة كأن يرده بداخل

العيققد أو الجمعققة فققي أتققاك كهققل يتبققع الثانيققة تطويققل فيققه
ذات وصققلة الزحققام مإسألة في الثانية تطويل للمإام ويسن
أحققاديث فيهققا (بعققدها) وثابققت (والققذكر) والققدعاء التيققة الرقاع
 بهما تتعلق كثيرة فروع مإع بينتها كثيرة

>104: <ص
ويسققن الفقققه كتب في مإثله يوجد لم بما العباب شرح في

سلم إذا للمإام والفضل التعليم يريد لمإام إل بهما السرار
 مإصله مإن يقوم أن

> 105<ص: 
ذلققك يققرد لققم فققإن نسققاء خلفققه يكققن لققم إذا سلمإه عقب

مإشققرفه علققى النبققوي بالمسققجد ولققو يجعققل أن لققه فالسنة
أن ويؤيققده إطلقهققم اقتضققاه كمققا والسققلم الصققلة أفضققل
صققلى بمحرابققه يصققلون كانوا بعدهم ومإن الراشدين الخلفاء

عققرف مإققا خلف مإنهم أحد عن يعرف ولم وسلم عليه الله
ل وجيققه وجققه لقه كققان وإن نظققر فيققه اسققتثنائه فبحث مإنه



المإققر امإتثققال مإققن أولققى الدب سققلوك أن رعايققة مإع سيما
وانصرافه الدعاء في ولو للمحراب ويساره للمأمإومإين يمينه

الققذي مإحله في به يأتي لنه عقبها له الذكر ندب ينافي ل
يفققوت ل أنققه بعققدها قققوله مإققن يؤخذ أنه على إليه ينصرف

 الراتبة بفعل

> 106<ص: 
 غير ل كماله بها الفائت وإنما

على زاد فيمن المتأخرين بين الختلف  كثر]:تنبيه[     
سوء لنه يكره القرافي فقال وثالثاين أربعا سبح كأن الوارد

داء يصققير قققانونه على فيه زيد إذا وهو دواء بأنه وأيد أدب
غيققره وقققال يفتققح ل أسققنانه علققى زيد إذا وهو مإفتاح وبأنه

كلم ومإقتضققى الزيققادة مإققع المخصققوص الثققواب لققه يحصققل
ثاققوابه لققه حصققل بالصل بالتيان لنه ترجيحه العراقي الزين
بققالغ بققل العماد ابن واعتمده. جنسه مإن زيادة يبطله فكيف
دليققل بل قول لنه الثواب حصول عدم اعتقاد يحل ل فقال
يعققثر أمإثالها} ولم عشر فله بالحسنة جاء {مإن عموم يرده

ثالث تسققبيح وهققو المخصققوص العققدد هذا سر على القرافي
تكملققة واحققدة بزيققادة كققذلك والتكققبير كققذلك والحمد وثالثاين
ذاتية إمإا وهي وتسعون تسعة تعالى أسماءه أن وهو المائة
الكبير جلليقة أو كالله للول فجعقل كالمحسقن جماليقة أو ك

التحميققد وللثققالث التكققبير وللثققاني للققذات تنزيه لنه التسبيح
إل إلققه ل أو التكققبير الثالثققة فققي وزيققد النعققم يستدعي لنه
فققي المائققة تمققام إن قيققل لنه إلخ له شريك ل وحده الله

وقققال الجلل أسققماء فققي داخل وهو العظم السم السماء
ل بمقا استشقكله ثاققم ونظققرا نقل أوجقه الثقاني هقذا بعضهم
فققي ورد أنققه وهققو للمققدعي الدللققة فيققه بققل فيققه إشققكال
كخمققس عليققه والزيققادة العققدد ذلققك عققن النقققص روايققات

ومإائة وسبعين ومإرة وثالث وعشرة عشرة وإحدى وعشرين
ومإائققة وعشرة عشرة وإحدى وعشرين وخمس التسبيح في
ومإائققة وعشرة عشرة وإحدى وعشرين وخمس التحميد في
التهليققل فققي وعشققرة وعشققرين وخمققس ومإائققة التكققبير في

مإع واقع به التعبد يقال أن إل به التعبد عدم يستلزم وذلك
فيما هو إنما والكلم الواردة الروايات بإحدى يأتي بأن ذلك
إذا أنه مإسلم شرح كلم مإن يؤخذ نعم الوارد بغير أتى إذا

بتكققبيرة المائققة كختم بينهما الجمع له سن روايتان تعارضت
احتياطققا بهما يختمها أن فيندب إلخ وحده الله إل إله بل أو



نفسققي ظألمققت فققي قققوله ونظيققره أمإكن ومإا بالوارد وعمل
والمثلثققة بالموحققدة روي التشققهد دعققاء فققي كققثيرا ظألمققا

رددتققه بما جماعة بن العز ورده لذلك بينهما الجمع والولى
ورجققح عرفققة يققوم دعاء بحث في اليضاح حاشية في عليه

ثاققم أمإققر امإتثققال الوارد العدد انتهاء عند نوى إن أنه بعضهم
أنققه وهققو آخققر تفصققيل مإنه وأوجه فل وإل عليهما أثايب زاد
مإسققتدرك حينئققذ لنققه فل لتعبققد أو عققذر شققك لنحو زاد إن

وغيققره للنفققل) الراتققب ينتقققل وأن(مإمتنع.  وهو الشارع على
نققدب وقضققيته السجود مإواضع له فرضه) لتشهد مإوضع (مإن

لكققل ينتققل وأنقه المتققدم نفلقه مإوضع مإن للفرض النتقال
لققم حيققث مإتجققه وهققو والنوافل المقضيات مإن يفتتحها صلة

آخققر صققف خققرق مإشقققة أو أول صققف فضققيلة نحو يعارضه
 مإثل

> 107<ص: 
عن مإسلم في للنهي إنسان كلم بنحو فصل ينتقل لم فإن

(وأفضققله) أي خققروج أو كلم بعققد إل بصققلة صققلة وصققل
لمققن ولققو الجماعققة فيققه تسققن ل الذي يعني للنفل النتقال
عليققه المتفققق بيتققه) للخققبر (إلققى حولهققا والمسققجد بالكعبققة
فققي المققرء صققلة أفضل فإن بيوتكم في الناس أيها {صلوا

بركققة وعققود الريققاء عققن البعققد فيققه المكتوبققة} ولن إل بيته
يكن لم إن ومإحله حديث في كما وأهله البيت على الصلة
وفققي تهاونققا أو وقت فوت للبيت بتأخيره يخف ولم مإعتكفا

مإسققجد بققه بميقققات والحققرام الطواف وركعتي الضحى غير
مإكثققوا) نققدبا نساء وراءهم صلى وإذا(للجمعة.  المبكر ونافلة
الفسققاد مإظنققة بهققن الختلط ولن ينصققرفن) للتبققاع (حققتى

ينصققرف (وأن الرجال وقبل بعدهن فرادى الخناثاى وتنصرف
(وإل) كققانت جهققة أي حاجة له كان إن حاجته) أي جهة في

(يمينققه) لنققدب فلينصققرف مإعينققة جهققة فققي حاجققة لققه يكققن
عبققادة كققل فققي يسققن أنققه وينققافيه السققنوي قققال التيققامإن
بحملققه ويجققاب ه ا أخققرى فققي والرجوع طريق في الذهاب

غيققر طريققق فققي يرجققع أن التيققامإن مإققع أمإكنققه إذا مإا على
فيققه الفائققدة لن أخرى في العود مإصلحة راعى وإل الولى

المإققام) بسققلم القققدوة (وتنقضققي أكثر له الطريقين بشهادة
يؤخرهققا أن للمققأمإوم يسن نعم بها لخروجه الولى التسليمة

صققار بققالولى انقضققت وإذا تسققليمته مإققن إمإققامإه فققراغ إلى
ثاققم ونحققوه بدعاء يشتغل أن فللمأمإوم(-.  كالمنفرد المأمإوم



مإحققل غير في إمإامإه مإع جلوسه وكان سبق إن يسلم) نعم
بطلققت وإل فققورا تسققليمه عقققب القيققام لزمإه الول تشهده
طققوله إن مإحلققه أن وظأاهر وتعمد علم إن يأتي كما صلته

هنققا لققه ويسققن التطويققل لققه كره فيه أو الستراحة كجلسة
التشققهد مإن القيام في سنة لنه يديه رفع مإع مإكبرا القيام
فققي ليققس مإسققبوق وخلفققه مإنققه المإققام قققام لققو نعم الول
 فالوجه الول تشهده مإحل

> 108<ص: 
التقورك فققي مإتققابعته ترك وبين بينه وفرق له تبعا يرفع أنه
فيققه مإوجققودة عنققه القيققام سققهولة مإن الفتراش حكمة بأن

إمإققامإه اقتصر (ولو هنا بخلفه المتابعة على رعايتها فقدمإت
لمققا لفضققيلتهما أعلم) تحصققيل والله ثانتين سلم تسليمة على
مإنفردا.  صار أنه تقرر

باب
الراء بسكون شرط جمع) الصلة (شروط بالتنوين     

الشققيء إلققزام أو بمثلققه مإسققتقبل أمإققر تعليققق لغققة وهققو
عققدمإه مإققن يلققزم مإققا واصققطلحا العلمإققة وبفتحهققا والققتزامإه

كققان قيققل لققذاته عققدم ول وجود وجوده مإن يلزم ول العدم
مإققا الشققرط إذ الصققلة صققفة بققاب علققى هققذا تقديم الولى
مإققا بأنه عنه ويعبر فيها واستمراره الصلة على تقدمإه يجب
أشققار بققأنه ويققرد ه ا الركققن بخلف سققواه مإعتبر كل قارن
 الوسيلة بطريق المقصود على بالذات المقصود أهمية إلى

> 109<ص: 
داخلققة التققي الفصل عليها المشتمل البطلن جعل لما وبأنه
وهققو هنا الشرط. والمانع اتحاد إلى إشارة الترجمة هذه في

الحكققم نقيققض المعققرف المنضققبط الظققاهر الوجودي الوصف
جعققل ثاققم ومإققن ذاك ووجققود هققذا فقققد مإققن بققد ل أنققه في

المصققنف عنققد وتجققوزا الرافعققي عنققد حقيقققة شرطا انتفاؤه
جميققع مإققن الوضققع خطققاب مإن الشروط أن يأتي مإا ويؤيده
لثاققم هنققا وغيره الناسي نحو لفتراق الموانع بخلف حيثياتها
ولقم السقتر عدا مإا بحث قدمإوا لم قلت فإن تأخيره حسن
نظققروا قلققت السققتقبال عدا مإا هنا إل شرطيته على ينصوا

أمإققام مإقدمإققة وسققائل كونهققا إلققى حقائقهققا عققن البحققث في
وأمإققا للمقصققود تابعققة كونهققا إلققى شققرطيتها وعققن المقصققود



وأمإققا اسققتطرادا فوقققع السققتقبال شققرطية علققى أول نصققهم
تققارة لققذاته وجققوبه إلققى فإشارة الستر عن البحث تأخيرهم

لققم بالصققلة اختصاصققه فلعدم أخرى شرطا كونه حيث ومإن
مإققع أدرجققوه شققرطا فيهققا ولكققونه أول البقية مإع عنه يبحث
الشققرطية حيققث مإن إجمال هنا عليها المتكلم شروطها بقية
طهققارة لن السققلم يرد (خمسة) ول فتأمإله توابعها ذكر مإع

 بالفرضية العلم ول تستلزمإه الحدث

> 110<ص: 
سققننها مإققن فروضققها تمييققز مإققع فرضيتها يعلم بأن وبالكيفية

العققالم أو العامإي اعتقد إن نعم العبادات، لسائر شرط لنه
والبعض البعض أو فل سنة أو صح فرضا الكل الوجه على
لن التمييققز ول النفليققة مإعيققن بفققرض يقصققد لققم مإققا صققح

(مإعرفققة) دخققول أحققدها تسققتلزمإه الققوقت دخققول مإعرفققة
وإن ظأققان غيققر صلى فلو باطنا دخوله مإع ظأنا (الوقت) ولو

و) ثاانيهققا(تنعقققد.  لققم فيققه تقققع ولققم ظأانققا أو فيققه وقعققت
(سققتر (و) ثاالثها مإنه يستثنى مإا مإع بيانه مإر (الستقبال) كما

الصحيح للخبر ظألمة في خاليا كان وإن القدرة العورة) عند
عجققز بخمققار} فققإن إل بققالغ أي حققائض صققلة الله يقبل {ل

نحققو سققؤال هنققا لزمإه ثام ومإن التيمم في السابق بالطريق
ركققوعه وأتققم عاريققا صققلى كطيققن تافهققة هبة وقبول العارية

بققه اسققتتر فيهققا وجققده فققإن عليه إعادة ول وجوبا وسجوده
سققترها أيضققا ويلزمإققه كالسققتدبار تبطققل ل حيققث وبنى فورا
سوأتي ستر فيها الواجب لكن الخلوة في ولو الصلة خارج

 فقط الحرة وركبة سرة بين ومإا والمإة الرجل

> 111<ص: 
ويكره يجمله ثاوب على غبار وخشية كتبريد غرض لدنى إل
قنققا الرجققل) ولققو (وعققورة حاجققة بل نفسققه سققوأة نظققر لققه

شققواهد له به وركبتيه) لخبر سرته بين (مإا مإميز غير وصبيا
عققورة} نعققم الفخققذ فققإن فخذك {غط الحسن الحديث مإنها
المإققة) (وكققذا العورة ستر به ليتحقق مإنهما جزء ستر يجب
الصقح) (فقي ذكقر مإقا عورتهقا ولد وأم ومإكاتبة مإبعضة ولو

(و) عقورة إجماعقا عقورة غيقر كقل رأس أن بجقامإع كالرجل
 الحر والخنثى مإميزة غير (الحرة) ولو

> 112<ص: 



الكققوعين إلققى وبطنهمققا والكفيققن) ظأهرهمققا الوجه سوى (مإا
إل مإنهققا} أي ظأهققر مإققا إل زينتهققن يبققدين {ول تعققالى لقوله
كالزائد نظرهما حرم وإنما لكشفهما وللحاجة والكفين الوجه
في خارجها وعورتها للفتنة مإظنة ذلك لن المإة عورة على

والركبققة السققرة بيققن مإققا مإحققرم نحققو وعنققد مإر كما الخلوة
عورة غير وصوتها
كالنثى وحرية رقا والخنثى بقوله شيخنا  عبر]:تنبيه[     

القنيققن والنققثى الققذكر عورة لن إليه مإحتاج غير رقا وقوله
عورة مإن أوسع النثى عورة أن الضعيف على إل تختلف ل

(مإنع مإصدرية كونها (مإا) الحسن الساتر وشرطه) أي. (الذكر
أن أيضققا وشققرطه حجمهققا يمنع لم البشرة) وإن لون إدراك

ومإققاء زجققاج يكفققي فل نحوه أو لبسا المستور على يشتمل
ول بققه يحصققل ل السققتر مإقصققود لن رقيققق وثاققوب صققاف
أصباغ إيراد يندفع وبهذا عرفا ساترا تسمى ل لنها الظلمة

> 113<ص: 
عرفققا سققاترا تسققمى ل اللققون مإنعت وإن فإنها لها جرم ل

لهققا.(ولققو) وهققو جققرم وجققود عققدم مإققن الناشئة لخفتها نظرا
نقققص إن العورة على زائد قطع يلزمإه ل أنه والوجه حرير

لحاجققة لبسققه يجققوز الحريققر لن يسققيرا ولققو المقطققوع بققه
وفققارق كالعققدم غسققله تعذر ونجس حاجة أي حاجة والنقص
كققذلك ول الصققلة لصققحة شققرط النجس اجتناب بأن الحرير
ولققو مإبطل والنجس مإباح غيره عدم عند فهو وأيضا الحرير

بحيققث ضققيق رأسهما وحفرة (طين) وحب و غيره عدم عند
ومإثلهققا ضققيقة خيمققة نحققو بخلف مإنه العورة رؤية يمكن ل

لنققه عليققه وزره رأسققه بأعلى جيبه جعل قميص يظهر فيما
ل بأنهققا الفرق ويحتمل ساترا يسمى ل أنه في مإثلها حينئذ
كلم فققي رأيققت ثاققم بخلفققه، المسققتور علققى مإشققتملة تعققد

صلى كأن خضرته غلبت كدر) أو (ومإاء لهذا يدل مإا بعضهم
النغمققاس طققول يطيققق كققأن أو باليماء أو جنازة على فيه
ذكققر، فيمققا المققاء ذلققك التطيققن) ومإثققل وجققوب (والصح فيه

بققه عورته ستر بقاء مإع الشط على السجود أمإكنه لو وكذا
 الشط على يسجد ثام فيه يقوم أن يلزمإه ول

> 114<ص: 
حينئققذ مإيسورا يعد ل لنه شديدة مإشقة عليه ذلك شق إن

فققي يتجققه الققذي هو هذا يعيد. ول عاريا الشط على فيصلي



وبحققث اللققزوم عققدم الققدارمإي إطلق بيققن يجمققع وبققه ذلققك
فيه وهم لمن خلفا وغيره صلة (على) مإريد اللزوم بعضهم

السققتر على به وغيره) لقدرته (الثوب مإن غيره (فاقد) ساتر
ب الثقوب علقى الققدرة مإقع بقه كفقى ثاقم ومإقن سقتر (ويج

التققي عققورته قققوله بققدليل المصققلي أو السققاتر أعله) أي
عليققه فهققو الول التقققدير علققى للعققورة الساتر (وجوانبه) أي

الول لكققن لمفعققوله الثققاني وعلققى لفققاعله مإضققاف مإصققدر
تقققدير إلى الثاني ولحتياج المتن بسياق النسب لنه أحسن
بتوزيققع مإبققالة ول للول فيرجققع سققائرها أي عققورته أعلققى

أسفله) لعسققره (ل المراد لوضوح وعورته أعله في الضمير
مإنققه تققرى بحيققث فأرسققله الكققم اتسققع لققو أنققه يؤخققذ ومإنه

فهققذه وأيضققا مإنققه السققتر فققي عسققر ل إذ يصققح لم عورته
أو عال على (فلو) صلى مإطلقا تضر وهي الجانب مإن رؤية
وقققد صققلى أو ذيلققه مإققن عققورته رؤيققة تضققر لققم مإثل سجد

جققبينه) أي (مإققن عققادة تققرى بحيققث كققانت عورته) أي (رئيت
يكققف) هققذا لققم غيققره أو ركققوع (فققي لسققعته قميصققه طوق

السققين وسققطه) بفتققح يشققد أو (فليققزره بققه للسققتر القميص
تكققون حققتى إمإققامإه علققى يتقققدم ل فصل في يأتي مإا على

مإنعققت إن لحيتققه سققتر ويكفققي مإنققه تققرى ل بحيققث عققورته
فقي أفنصققلي نصقيد {إنقا الصقحيح للخققبر وذلقك مإنقه رؤيتها
يفعققل لققم بشوكة}. فإن ولو وازرره نعم قال الواحد الثوب

عققورته ترى بحيث انحنائه عند تبطل ثام صلته انعقدت ذلك
قبققل بققه القققدوة وصققحة سققتره لققو دوامإهققا انعقادهققا وفائدة
بطلنها

الفصققح علققى الققراء ضققم يققزره في  يجب]:تنبيه[     
المقققدرة الهاء ضمة إشباع مإن لفظا المتولدة الواو ليناسب
 الراء وليت الواو فكأن لخفائها الحذف

> 115<ص: 
ويجوز يناسبها ل مإا قبلها يكون قد الواو لن يجب ل وقيل

والكسققر قيل للخفة والفتح لعينه اتباعا الضم يشد دال في
وقققول الوليققن استواء الحاجب كابن الجاربردي كلم وقضية
الخفيققة إيثققار إلققى نظرهققم لن لعله أفصح الفتح إن شارح

وألصققق بالفصققاحة أنسققب لنها التباع إلى نظرهم مإن أكثر
لققم خققرق عققورته سققاتر في كان إذا عليه (وله) بل بالبلغة

يبقيهققا هققل هذه وفي ظأاهر هو كما يده غير يسده مإا يجد
لعققذره بها الستر مإع وضعها يمكن لم إذا السجود حالة في



الكشققف مإن كل تجوز عليها السجود صحة لتوقف يضعها أو
فيهمققا. العققادة عققدم مإع كالجبهة العضاء بعض وضع وعدم
ا هذا وليس مإرجح، ل إذ تخييره يتجه فالذي وحينئذ مإقر كم
إذا أنققه مإنققه المعلققوم الشققط علققى فيصققلي قولنا في قريبا

تعققارض فيققه ذاك لن السققجود قدم والستر السجود تعارض
ومإققا ركققن لنققه آكققد السققجود وأصل والستر، السجود أصلي

بعققض وسققتر وجوبه في مإختلف عضو وضع فيه تعارض هنا
بعضققها) أي (سققتر فتعيققن به الستر إجزاء في مإختلف بعضو

المقصققود الصققح) لحصققول (فققي نقض ل (بيده) حيث العورة
بيقده السقتنجاء وققارب مإمنوعققة يسقتر ل بعضه أن ودعوى

عرفققا اسققتياكا يسققمى ل لنققه بأصققبعه والسققتياك لحترامإهققا
 جره وإن قطعا غيره بيد ويكفي

> 116<ص: 
بمققا عققورته بعض ستر المصلي ويلزم بحرير سترها لو كما

واسققتعمال تحصققيل فققي اختلفققوا وإنما قطعا وتحصيله وجده
وفققي الحققدث رفققع مإنققه القصققد لن لطهققره يكفيققه ل مإققاء

وجققد (فققإن يتجققزى وهققو الستر، المقصود وهنا خلف تجزيه
كشققفهما لن بققذلك سققميا ودبققره قبلققه سققوأتيه) أي كققافي
أنهمققا علققى وللتفققاق لهمققا) لفحشققهما (تعين صاحبهما يسوء
والنققثى الققذكر الشققخص فقبله) أي (أحدهما (أو) كافي عورة

بققالليين مإستور والدبر للقبلة بارز لنه ستره يتعين والخنثى
لبروزه نظرا أيضا الصلة غير في ذلك يجب أنه فعلم غالبا
فقققط أحققدهما كفققى فققإن قبليققه سققتر الخنققثى يلققزم وأنققه

مإثلققه وعنققد وعكسققه امإققرأة بحضققرة ذكققر آلققة ستر فالولى
نحققو عنققد أفحش دبره) لنه (وقيل وحده كان لو كما يتحيز

(طهققارة و) رابعهققا (المعنييققن. يتخير) لتعققارض (وقيل السجود
الحدث) 

> 117<ص: 
شقرطا تكقن لقم وإل وجقده تراب أو بماء السابقة بأقسامإه

وصققلى نسققيه فققإن الطهققورين فاقد صلة صحة مإن مإر لما
طهره على يتوقف ل مإا إل فعله على ل قصده على أثايب

وإنمققا الوجققه علققى جنققب نحو مإن إل القراءة وكذا كالذكر،
بققاب مإققن الشققروط لن يققأتي فيمققا هنققا النسققيان يققؤثار لققم

 فيه يؤثار ل وهو الوضع، خطاب



> 118<ص: 
سققبقه) أي (فقإن قققال كمققا سبقه بنحو بطلت ثام ومإن ذلك

المعتمققد علققى الطهققورين فاقققد ولققو السققلس غيققر المصلي
إجماعقا طهققره لبطلن (بطلقت) صقلته عليه أكره أو الحدث

الجديققد في القديم) وقول (وفي مإنعقدة فاقدهما صلة ولن
لكنه فيه لخبر أكبر حدثاه كان (يبني) وإن و يتطهر أنه أيضا

اتفاقققا تنعقققد فل نسققيه لققو مإققا بسققبقه وخرج اتفاقا ضعيف
للصققلة مإنققاف مإنققاقض) أي كققل (فققي القولن (ويجريان) أي

عنققه (وتعققذر) دفعققه تقصققير) مإنققه (بل فيهققا (عرض) للمصققلي
برطققب فورا إلقاؤه يمكنه ل الذي ثاوبه الحال) كتنجس (في
كثير بفعل إل يصله ل أي بعيد لمحل ثاوبه الريح طير وكأن
أمإكن) (فإن عنها ساترها بعد أمإة عتق في قالوه مإما أخذا
تنجققس الحققال) أو فققي فسققتر ريققح كشققفه (بققأن حققال دفعه
 عنه نفضها أو فألقاه رداؤه

> 119<ص: 
مإققا بخلف لقلتققه العارض هذا ويغتفر تبطل) صلته (لم حال

ول حينئققذ لهققا حامإققل لنققه بيده عود أو كمه بنحو نحاها لو
قضققاء فصققل قبيققل السققابق الورقة بحمل هنا الحمل يقاس

إذ يناسبه مإا على مإحمول مإحل كل في الحمل لن الحاجة
حمققل أن تققرى أل ثاققم يققؤثار ل مإققا فيققه فققأثار أضيق هنا مإا

فققي ذلققك سققر مإققر وقققد يحققرم ل وثاققم مإبطل هنا المماس
بققأن قصققر (وإن بحركتققه يتحققرك ل مإا على السجود مإبحث
(بطلققت) قطعققا رجليققه لغسققل فيها) فاحتاج خف مإدة فرغت
 مإختارا كحدثاه

> 120<ص: 
وإل فراغهققا إلى المدة بقاء ظأن إذا هذا أن السبكي وبحث

يتققأتى فل يقصققر لققم ذلك ظأن إذا لنه نظر وفيه تنعقد لم
تقصققير ذلققك ظأققن حققتى عنهققا غفلته إن يقال أن إل القطع
يكققون فيهققا المققدة بانقضققاء علمققه مإققع افتتحهققا إذا ولنققه

فيمققن مإققر كمققا حققال النعقاد ينافي ل وهو مإنتظرا، المبطل
القققدوة تصققح حتى انعقادها يتجه فالذي الجيب مإفتوح أحرم
(فقي عنقه يعفقى ل النجقس) القذي (طهقارة و) خامإسقها(به. 

المحمققول لققذلك ومإلق لققه مإحمققول كققل مإققن الثوب) وغيره
يجققب لققم وإنمققا والعيققن والنققف الفققم داخققل (والبدن) ومإنه

(والمكققان) الققذي أغلققظ النجاسققة لن الجنابة في ذلك غسل



وصلي} وصح الدم عنك {فاغسلي الصحيح للخبر فيه يصلي
ل وهققو النجس، باجتناب المإر البول} ثابت مإن {تنزهوا خبر

عققن نهققي بالشققيء والمإر فيها فتعين الصلة غير في يجب
ل وهققو وقققولهم فسققادها يقتضققي العبققادة فققي والنهي ضده
البققدن فققي به التضمخ غير في مإحله الصلة غير في يجب
مإققن ويسققتثنى فيه تناقض على الثوب في وكذا حرام، فإنه

فراشققه وكققذا أرضققه، فيققه عنققه فيعفى الطيور ذرق المكان
ل ذلققك ومإققع مإلمإسته يتعمد ولم جافا كان إن الوجه على

المعتمقد علقى مإطلققا الثقوب في ل مإحله غير تحري يكلف
مإققر (اجتهققد) لمققا ومإحليققن ونجس) كثققوبين طاهر اشتبه (ولو

بقه تطهققر مإققا قوله: بققأن المحشي قول الواني في بتفصيله
القولتققان هاتققان إلققخ الول للققدليل ذاكرا كان إذا وقوله إلخ

مإنهققا نسخة هامإش وفي بأيدينا التي الشرح نسخ في ليستا
هققذه فقي لمققا مإخالفقة ثاققم قاسقم ابقن الشقيخ نسققخ عبارة
مإققر مإققا وبين بينه ويفرق هنا أطلقوا كذا قوله عقب ونصها

إرادة عنققد فصققار انعققدم ثاققم بققه تطهققر مإققا بققأن المياه في
الجتهققاد فلزمإققه جديققدة طهققارة مإبتققدئ كققأنه ثاانيققا التطهيققر

لعققادة مإحققوج فل بحاله باق به ستر مإا فإن هنا مإا بخلف
للققدليل ذاكققرا كققان إذا القبلققة فققي مإر مإا نظير به الجتهاد

في ه. مإا إلخ. ا الغالب على حمله الظاهر شيخنا قول وأمإا
. قه اجتهد. ا وإذا وقوله انعدم قوله في يقال وكذا الهامإش

> 121<ص: 
مإققا يجققد كققأن بيقيققن الظققاهر علققى قققدر إن يجوز أنه ومإنه

ومإضققيقا الققوقت بسققعة مإوسققعا ويجققب أحققدهما بققه يغسققل
وقت حضر ثام مإنهما الطاهر ظأنه فيما صلى لو نعم بضيقه
تصققريحهم مإع هنا أطلقوه كذا تجديده يجب لم أخرى صلة
إعققادة لزمإققه بقيققة الول مإققن بقققي إذا أنققه المققاءين فققي

فيهققا ثاققم العققادة أن الفققرق فققي لمحققوا وكققأنهم الجتهققاد
الفساد مإن عليه يلزم لما للول مإخالفته بتقدير تام احتياط
فلققم العققادة فققي احتيققاط ل إذ هنققا مإققا بخلف ثاققم السابق

الجتهاد فجاز الول الثاني الجتهاد خالف لو فساد ول تجب
هنققا مإا حمل الظاهر شيخنا قول وأمإا بالثاني. العمل ووجب

بعضققه سققتره فإن الثوب بجميع يستتر أنه مإن الغالب على
بهققا واسققتتر قطعققة مإنققه فقطققع بالجتهققاد طهققارته ظأن كأن

إعققادة لزمإققه أول به استتر مإا لتلف للستر احتاج ثام وصلى
بيققن فققرق فل وعليققه المققاءين فققي مإققر مإققا نظيققر الجتهققاد



كهققي للسققتر والحاجققة كإنققاءين همققا إذ والثققوبين المققاءين
نظر انتهى. ففيه استعمله الذي كالماء العورة وساتر للتطهر
يلققزم أنققه علققى البابين مإلحظ اختلف مإن علمت لما ظأاهر
حلققه لققه ظأهققر الققذي الطعققام بعققض مإن أكل لو أنه الشيخ

بعيققد وهققو الجتهاد، إعادة لزمإه باقيه لكل عاد ثام بالجتهاد
م إذا مإقا هنقا بالثقاني العمقل مإحل أن فتأمإله. وظأاهر جدا ل

المقاءين فققي مإقر مإقا نظير فل وإل البدن رطبا الول يمس
 مإطلقا إعادة ول

> 122<ص: 
نجققس) بفتققح (ولو وأعاد عاريا صلى شيء له يظهر لم ولو

(وجهققل) أو بمعنققى وبققدن) الققواو ثاوب (بعض وكسرها الجيم
مإعه الصلة كله) لتصح غسل (وجب جميعه في البعض ذلك
وإنمققا غسققل بل مإنققه جزء بقي مإا النجاسة بقاء الصل لن
فققي مإققر وقققد الصققابة مإحل تيقن لعدم مإسه مإا ينجس لم

 المعتضد النجاسة في الشك أن مإنه يعلم مإا الهرة مإسألة

> 123<ص: 
لمماسققه تنجيسققه ل نجاسته على بقاءه يقتضي بقائها بأصل
كمقققدمإه بعضققه فققي انحصققر إذا أمإا طهره بقاء بأصل عمل

أن ظأققن) بالجتهققاد فلققو (فقققط. المقققدم غسققل إل يلزمإه فل
غسققله يكققف (لققم وكققم كيققد النجس هو مإنه (طرفا) مإتميزا

وإن الواحققدة العيققن فققي الجتهققاد الصققحيح) لتعققذر علققى
لققه جققاز عنهققا الكم فصل لو ثام ومإن أجزاء، على اشتملت
فقققط غسله النجس هو أحدهما أن ظأن فإذا فيهما الجتهاد

أو بينه إن بعضه أو لثوب بالتنجس الرواية عدل خبر ويقبل
نحقو مإقن مإكققان اشقتبه ولققو مإر مإا نظير مإوافقا فقيها كان
غسققل وجققب عرفققا ضققاق إن بققل اجتهاد فل بساط أو بيت
يبقققى أن إلققى لكن بدونه الصلة وله الجتهاد ندب وإل كله
لو وأمإكنه المتنجس ثاوبه بعض غسل تعذر ولو النجس قدر

بحثه مإا على العورة لبعض ولو بباقيه لستر المتنجس قطع
ثاققوب أجققرة مإققن أكققثر ينقصه لم إن قطعه لزمإه الزركشي

مإثققال نصققف) هققو غسققل (ولو المعتمد على فيه يصلي مإثله
جفنققة نحققو في ل عليه الماء باقيه) بصب (ثام (نجس) كثوب

الخققر طرفققه لن المعتمققد علققى شققيء مإنققه يطهققر لم وإل
شققرح فققي بينته كما عليه هو وارد قليل لماء مإماس نجس

مإجاوره) مإققن باقيه مإع غسل إن أنه (فالصح وغيره الرشاد



مإجققاوره مإعققه وإل) يغسل كله (طهر ل أو المغسول النصف
يطهققر الققذي هو الصاد المنتصف) بفتح (فغير انغسل ول أي

ول وحققده فيغسققله لنجس مإلق رطب لنه المنتصف بخلف
لتنجس وإل زعمه لمن خلفا لملقيه الملقي نجاسة تسري
النص.  خلف وهو فيه، الميتة بالفأرة كله الجامإد السمن

> 124<ص: 
(لباسققه) أو (بعققض) بققدنه مإمققاس مإلق) أي صققلة تصح (ول

يتحققرك لققم (وإن صققلته مإققن شققيء (نجاسققة) فققي كعمققامإته
علققى سرير نحو مإعه ومإا بلباسه وخرج إليه بحركته) لنسبته

طققرف (قققابض نحققو (ول) صققلة عليققه صققلته فتصققح نجققس
يشققد لققم نجققس) وإن (على يده بنحو شاده أو شيء) كحبل

(بحركتققه) النجققس علققى الققذي الشققيء تحققرك) هققذا (إن بققه
أوهققم وإن أيضققا التققي الخلف وفيققه بنجققس مإتصققل لحملققه
الصققح) لنسققبته (فققي يتحققرك) بهققا لققم إن وكذا( قوله خلفه

فققي رجحققه وإن مإمنققوع بينهما المقابل وفرق كالعمامإة إليه
وبهققا دابققة لجام أمإسك لو أنه ومإر الذرعي واختاره الصغير
المشققدود الحبققل نجققس بعلققى وخققرج له فليتنبه ضر نجاسة
الطققاهر ذلققك كققان إن إل يضققر فل بنجققس مإتصققل بطققاهر

صققغيرة كسققفينة بجره النجس مإن به اتصل ومإا وهو ينجر،
ل أراده لققو بالفعققل انجققراره اعتبققار يظهققر والذي البر، في

النجققس في وعبروا حينئذ إل له حامإل يسمى ل لنه بالقوة
الفققرق لوضققوح نحققوه أي بالمشققدود الطققاهر وفي بالمتصل

الول فققي لنجققس مإماس مإحموله أن وهو تقرر، مإما بينهما
بينققه فققإن الثققاني في بخلفه به شده نحو فيه يشترط فلم

والنجس مإحموله بين ارتباط فاشترط واسطة النجاسة وبين
الطققاهر بققذلك الحبققل طققرف شققد بنحققو إل ذلك يحصل ول

رجله) (تحت ذكر مإا طرف جعله) أي (فلو بالنجس المتصل
حققامإل ليققس لنه ل أم (مإطلقا) تحرك (صحت) صلته وصلى
بعضه أو نجس على مإفروش بساط نحو على صلته فأشبه
نجس.  يماسه ل الذي

> 125<ص: 
صدره) (يحاذي كان وإن صلته مإحل نجس) يجاور يضر (ول

الصققحيح) (علققى غيرهمققا والسققجود) أو الركوع (في غيره أو
إحققدى فققي مإتنجققس بإزاء صلته تكره نعم له مإلقاته لعدم
هققو كمققا مإطلقققا ل إليققه ينسققب بحيققث مإنه قرب إن جهاته



التفصققيل فيققه يققأتي ل غيققره إذ وصققل) مإعصققوم ولو (ظأاهر.
جنقب فقي بضقرره يبال لم أهدر لما لنه الوجه على التي
(عظمققه) نفسققه فققوات مإنققه خشققي وإن تعققالى اللققه حققق

العظققم مإن) (بنجس يصله لم إن تيمم مإبيح وخشية لختلله
بققه ربطققه أو بمغلققظ دهنققه بققالولى ذلققك ومإثققل مإغلظا ولو

النجس إن ثاقة خبير قال كأن للوصل الطاهر) الصالح (لفقد
 الجبر في أسرع المغلظ أو

> 126<ص: 
ذلققك (فمعققذور) فققي مإحققترم آدمإققي مإققن وهو وجوده، مإع أو

طققاهرا وجققد وإن نزعققه يلزمإققه ول للضققرورة صققلته فتصققح
فيققه كققان إذا مإققا علققى حملققه وينبغققي أطلقققاه كمققا صققالحا
بمققا يقققاس ول الققتيمم تبققح لققم وإن عققادة تحتمل ل مإشقة

وجققود مإققع بنجققس وصققله (وإل) بققأن ثاققم ل هنققا لعذره يأتي
مإققع مإحققترم آدمإققي بعظققم وصققله لققو مإققا ومإثله صالح طاهر
ضررا يخف لم إن نزعه (وجب صالح طاهر أو نجس وجود

فققإن بققاللحم واسققتتر تققألم وإن التيمم يبيح مإا وهو ظأاهرا)،
ول المغصققوب كققرد وجوبققا نائبه أو المإام عليه أجبره امإتنع
سققهولة مإققع بحملققه لتعققديه النجققس نققزع قبققل صققلته تصققح
 ذلك خاف فإن .إزالته

> 127<ص: 
يحققرم بققل لعققذره نزعققه يلزمإه لم برء وبطء شين نحو ولو
(قيققل) يلزمإققه إعققادة بل مإعققه صققلته وتصققح النققوار في كما

لزمإققه مإققات) مإققن (فققإن لتعققديه تيمم خاف) مإبيح (وإن نزعه
الصققحيح) لن (علققى نزعه يجب لم ينزع) أي (لم قبله النزع

لجلهققا بققالنزع المققأمإور الصققلة لسقوط أو لحرمإته هتكا فيه
اقتصققار وقضققية الثاني دون الول على فيحرم الرافعي قال

بعضققهم قققال بققل الحرمإة عدم اعتماد عليه وغيره المجموع
فققي ونقلققه جمققع به صرح الذي لكن البقاء مإن الولى إنه

يجققب وقيققل بالثققاني تعليلهم مإع حرمإته الصحاب عن البيان
أو الققبر فقي أي نجاسقة حقامإل تعقالى الله يلقى لئل نزعه

الموت عند الميت أجزاء العائد إن قيل مإا على بناء مإطلقا
الول مإققراده أن فتعيققن الصققلية أجزائه جميع أنه والمشهور

أو بنجققس حشقاه أو جرحققه داوى فيمققن كلققه ذلققك ويجققري
عليققه بنققي ثاققم كققثير دم مإنه فخرج جلده شق أو به خاطه
لقو كمقا اسقتتاره يكققف فلقم ظأققاهرا صقار القدم لن اللحققم



فعققل وإن الوشم وفي الدم بحرارة لصقت ثام أذنه قطعت
حيققث مإققن يتققأتى إنمققا فققرق وتققوهم الوجققه على صغيرا به

لققم فيمققا مإشقققة غيققر مإققن إزالته أمإكنه فمتى وعدمإه الثام
فققي مإققر مإققا نظير به تعدى فيما تيمم مإبيح وخوف به يتعد

فل وإل لقققاه مإققا به وتنجس صلته تصح ولم لزمإته الوصل
مإققا الولى الحالة في لقاه لما تنجيسه ومإحل إمإامإته فتصح

النجس مإماسة مإن حينئذ لمنعه رقيقا جلدا اللحم يكس لم

> 128<ص: 
أو ببققدنه مإثل إبققرة غققرز ولو النيلة بنحو المختلط الدم وهو

كققثير لققدم أو يضققر لققم قليل لدم وصلت أو فغابت انغرزت
مإحل عن ويعفى (بنجس. لتصالها الصلة تصح لم لجوف أو

حققق فققي السققتنجاء فققي المجققزئ ونحوه استجماره) بالحجر
الحشققفة أو الصققفحة يجققاوز لققم مإا بعرق انتشر وإن نفسه
مإققن مإبتل مإوضققعا الققذكر رأس مإققس لققو أنققه هذا مإن وأخذ
طرأ مإتى النجو مإحل أن مإر لما نظر وفيه ينجسه لم بدنه
حمققل) (ولققو المققاء تعيققن رطققب وهققو جاف، أو رطب عليه
 سائل لها دم ل مإيتة

> 129<ص: 
جلققده فتعلققق قتلققه كقمققل يقصققد لم وإن ثاوبه أو بدنه في

الصققلة فققي بقتلققه بققأس ل أنققه أطلق فمن ثاوبه أو بظفره
بمكققة ولققو وكالققذباب جلققده يحمققل لققم مإققا مإراده أن يتعين
بققه وصرح كلمإهم شمله كما الموسم عقب به البتلء زمإن

يختققص مإققا لن للعفققو بعضققهم أشققار وإن مإتققأخرون جمققع
فقي ليقس عنقه الحققتراز إمإكققان مإققع قليقل بزمإن به البتلء
أيققام المطققاف نجاسققة عققن والعفققو بققه سققامإحوا مإققا مإعنققى

فالضققطرار واحققد مإحققل علققى مإقصققورة صحته لن الموسم
أيققس بققأن مإققذرا بيضققا أو حامإله (مإستجمرا) أو أو أكثر إليه
عنه مإعفوا ولو نجس بمنفذه حيوانا أو مإنه فرخ مإجيء مإن
(بطلققت صققلته مإققن جزء في رصاص بنحو عليه ختمت وإن
مإقا أن يؤخقذ ومإنقه فيهقا ذلك لحمل حاجة ل الصح) إذ في

القمقل بيقض وهقو الصقئبان، نحقو مإقن الثقوب خياطة يتخلل
لعمققوم ظأققاهر وهققو مإققوته، ثام حياته فرضت وإن عنه يعفى

الشارع)  وطين(لخراجه.  الخياطة فتق مإشقة مإع به البتلء

> 130<ص: 



(المققتيقن ظأققاهر هققو كما شارع غير ولو المرور مإحل يعني
عمققت وإن مإتميققزة عينققه تبققق لققم مإققا بمغلققظ نجاسته) ولو

ك لنقدرة للزركشقي خلفقا الوجقه على الطريق يعقم فل ذل
يققأتي ومإققا طققرف يدركه ل مإا نحو مإر مإا وفارق به البتلء

يسققتحيل بققل أكثر هنا به البتلء عموم بأن الجنبي دم في
إخبقار وكقالتيقن الصقور تلك في بخلفه عنه هنا الخلو عادة
انتشر وإن والبدن الثوب في عنه) أي (يعفى به رواية عدل
المكققان دون يققأتي مإققا نظيققر إليه يحتاج مإما نحوه أو بعرق

الحققتراز يتعذر (عما فيه به البتلء يعم ل إذ ظأاهر هو كما
وإن تحفققظ قلققة أو لسقطة صاحبه ينسب ل غالبا) بأن عنه
اللققوث يعد أن يبعد ل الصغير الشرح قول اقتضاه كما كثر

فققي مإثلققه بخلف قليل وأطرافققه الخققف أسققفل جميققع فققي
ذلققك عققد تققوجب المشقققة زيققادة أن ه. أي ا والبققدن الثوب

ومإا الضار هو هنا الحاجة على زاد فما عرفا كثر وإن قليل
المشققة لعظمقت وإل قلقة ول لكققثرة نظقر غيققر مإن فل ل

(ويختلققف) ذكرنققاه مإققا أراد كالروضققة بالقليل عبر فمن جدا
زمإققن فققي والبدن) فيعفى الثوب مإن ومإوضعه (بالوقت ذلك

زمإققن فققي عنققه يعفققى ل عمققا والرجققل الققذيل وفققي الشتاء
كمققا وغيققره العمى ذلك في سواء والكم اليد وفي الصيف
خصققوص غيققر مإققن شققأنه مإققن لمققا نظرا إطلقهم به يصرح

المسققجد نحققو تلققويث يجققوز ل عنه العفو ومإع بعينه شخص
 نجاسته بالمتيقن وخرج مإنه بشيء

> 131<ص: 
مإتققدين وكققافر وقصقاب خمققار ثايققاب نحققو ومإن مإنه مإظنونها

فكأنه نوعه في النجاسة تغلب مإا وسائر النجاسة باستعمال
نجاسققته احتمققال قققرب مإققا غسققل ينققدب نعققم للصل طاهر

مإحمققول الجديققد الثققوب غسققل المذمإومإققة البدع مإن وقولهم
(عقن والمكقان والبقدن الثقوب فقي و) يعفى(ذلك.  غير على
كققل فققي مإعناهققا وفققي مإر كما جلدها البراغيث) ل دم قليل

ذرقققه الققذباب) أي (وونيم سائلة له نفس ل مإا كل يأتي مإا
 قوله ومإثله

> 132<ص: 
والبققدن الثوب في ويابسها رطبها روثاه ومإثله الخفاش وبول

وعمم بالجاف المكان خص لمن خلفا الوجه على والمكان
الطيققور ذرق أن مإققر لما أولى لكان عكس ولو الولين في



كققوز بققرأس ونيم عن العفو بحث بل دونهما فيه عنه يعفى
مإمققا كلقه ذلك لن وذلك به يتنجس فل قليل مإاء عليه يمر
جمققع وقيققل مإفقرد وهققو عنه، الحتراز ويشق البلوى به تعم

كغربققان ذبققان وجمعققه يسققمع لققم لنققه بالنون ل بالباء ذبابة
(ول كققثيره) لنققدرته عققن يعفى (ل (والصح) أنه كأغربة وأذبة

الكققثرة) (وتعققرف مإحلققه بعققرق) لمجققاوزته انتشققر قليققل عن
تأهققل إن وجوبققا أي المصققلي الغالبة) فيجتهد (بالعادة والقلة

ه يجتهقد عقارف إلقى والرجقح مإقر مإقا نظيقر يظهقر فيمقا ل
لن أعلميققة ول بكثرة هنا يرجح ل نعم القبلة، في بتفصيله

لققه لكان ابتداء به يأخذ قيل ولو بل به فليأخذ القلة الصل
بققه التلطققخ يغلققب مإمققا أنه رأى فما والمكان الزمإان مإعتبرا
شققيء فققي شققك ولو فكثير وإل فقليل عنه الحتراز ويعسر
تفققرق ولققو يققأتي، وفيما هنا القليل حكم فله كثير أو أقليل

عنققد القليققل حكم له كان لكثر جمع ولو مإحال في النجس
ورجحققه وغيرهمققا والغزالققي المتققولي عنققد والكققثير المإققام
أنققه المجمققوع فققي المحققيققن) بققل عند الصح (قلت بعضهم
كققثر وإن أعلققم). والله مإطلقا (العفو الصحاب باتفاق الصح

اقتضققاه كمققا الثققوب إلققى البققدن جققاوز وإن بعققرق مإنتشققرا
البتلء لن الفصققد نحققو دم في يأتي مإا ينافيه ول إطلقهم

نعققم المعتمققد، علققى الثوب وطبق تفاحش وإن بل أكثر هنا
وإل بأجنبي يختلط لم حيث ويأتي مإر وفيما هنا العفو مإحل

 مإنه شيء عن يعف لم

> 133<ص: 
فققي مإققا نافققاه وإل الكققثير فققي ومإحلققه كققثيرون ذكققره كققذا

فققي بققالريق الحيققض دم اختلط في الصحاب عن المجموع
وخققرج يأتي كما لقلته عنه يعفى ذلك مإع أنه عائشة حديث

وشققرب طهققر مإققاء نحققو لمماسة يحتج لم مإا وهو بالجنبي،
مإققن رأسه بلل ومإاء كذلك ثاوبه في وبصاق احتاجه وتنشف

أو ريققق مإققن فصققاد نحققو آلققة ومإماس تنظف أو تبرد غسل
الخيققر فققي شققيخنا به صرح كما إليه احتيج مإا وسائر دهن

جققرح دم اختلط بخلف شيخنا أعني قال الباقي في وغيره
لنققدرته عليققه وضققع بققدواء أو شققعره ببلل حلقه عند الرأس

بققه علققل ومإققا نظققر ه. وفيققه ا عنققه الحتراز في مإشقة فل
رطوبققة تققأثاير علققى أبققى إطلق تقققرر مإققا ينققافي ول مإمنوع
أطلققق بققل إليققه مإحتاج بغير ترطبه على مإحمول لنه البدن

بنقققل لققه واسققتدل بالمققاء الختلط فققي المسققامإحة بعضققهم



فققي كقان وحيث يؤيده مإا والمتأخرين المتولي عن الصبحي
أو بدنه في قمل قتل كأن وإل له إصابته يتعمد لم مإلبوس

أو مإثل براغيققث دم فيققه ثاوبققا حمل أو دم مإنه فأصابه ثاوبه
زائققدا لبسققه لمققا نعققم القليققل عققن إل يعققف لم عليه صلى

خلفققا الوجققه علققى مإلبوسققه بقيققة حكققم نحققوه أو لتجمققل
قليل مإاء لنحو ل الصلة لنحو بالنسبة القاضي كلم لقضية

> 134<ص: 
قققل. (ودم وإن بققه فينجققس لققه لمماسققته يحتققج لققم أي

وهققي تفتققح وقققد بسققكونها بققثرة جمققع المثلثة البثرات) بفتح
مإطلقققا يعصققر لققم حيث عنه (كالبراغيث) فعفا صغيرة خراج
فل عصققره إن (وقيققل أيضققا بهققا البتلء لغلبققة الصققح علققى
قليله عن يعفى أنه والصح عنه لستغنائه عنه) مإطلقا يعفى
قققال إليقه يحتققاج قققد العصققر لن قتلقه برغققوث كققدم فققط

لقم وإل مإحلقه عققن ينتقققل ل أن أيضققا هنا ويشترط بعضهم
يتجققه وإنما وغيره النووي كلم مإن أخذا قليله عن إل يعف
فينبغققي مإحققاذيه أمإققا الثوب مإن الجرح مإحاذي غير في ذلك
والققدمإامإيل (إليققه. انتقققاله بكثرة البتلء لضرورة به يلحق أن

عققن كالبثرات) فيعفى قيل والحجامإة الفصد ومإوضع والقروح
قليلققه عققن فيعفققى بعصققره يكققن لققم مإققا وكثيره قليله دمإها
غالبقا (يقدوم ذكقر مإقا مإثلقه) أي كان (إن (والصح) أنه فقط

مإقا ثاقم فيهقا مإقر كمقا والعصب الحشو فكالستحاضة) فيجب
الجنققبي) (فكققدم غالبققا مإثلققه (وإل) بققدم عنه عفي بعد خرج

وهققذا بققه، والمشبه المشبه مإن شيء يعفى) عن (فل يصيبه
بكققل قققال كما وحده للثاني أو وحده للول جعله مإن أولى

كققالبثرات) أنهققا الصققح قلققت قليلققه عن يعفى (وقيل شارح
الحقتراز وتعقذر دامإقت وجقدت وإذا نادرة غير لنها مإر فيما
والحجامإققة. الفصققد دم فققي المصققنف وتنققاقض لطخهققا عققن

مإحلققه، جققاوز إذا مإققا علققى العفو بعدم قوله حمل والمعتمد
يعفى فل آخر مإحل أو الثوب إلى عادة إليه ينسب مإا وهو

عنققد بفعلققه لكققونه ينظققر لققم وإنما بفعله لنه قليله عن إل
نحققو قتققل فققي مإنهققا أقوى هنا الضرورة لن المجاوزة عدم

 البثرة نحو وعصر البرغوث

> 135<ص: 
ولققم مإتققدفق دم جرحققه مإققن خققرج لو الروضة قول وقضية
كثر إن أي أبطل لوث إذا أنه صلته تبطل لم بشرته يلوث



عققن العفققو مإققن تقققرر مإققا وفققارق المتققولي كلم أفهمه كما
بخلف بققه البلوى تعم الفصد بأن مإحله في الفصد دم كثير

حققل مإثلققه أن وقضققيته ربطققه بعققد انفتققاحه أو الجرح تدفق
الرافعي رأيت ثام قليله عن إل حينئذ يعفى فل الفصد ربط

أو بشققرته يلققوث ولققم الققدم فخرج افتصد لو قال والمصنف
(وإل صققلته تبطل لم قليل مإحله عن خارجة وهي أي لوثاها
أعلققم) (والله المغلظ الجنبي) غير دم قليل عن العفو ظأهر
فققي مإنققه القليققل فيقققع العفققو إليققه يتطققرق الدم جنس لن

البول نحو قليل عن بالعفو يقولوا لم وإنما المسامإحة مإحل
أقققذر لنققه أكققثر به البتلء أن مإع مإر كما السلس لغير أي
فيهمققا الققدم بخلف عنه الحتراز فسهل مإخصوص مإحل وله

لققه حصققل مإمققن ذلققك قليققل عققن العفققو الذرعققي وبحققث
مإققر مإققا وقيققاس سلسققا يصققر لققم وإن مإرض لنحو استرخاء

وقيققده بفعلققه حصققل وإن الجنققبي مإققن القليققل عققن العفققو
واسققتدل حينئققذ لعصيانه به التلطخ يتعمد لم إذا بما بعضهم
غسققله وجققب بققالنجس الخققف أسفل تلطيخ تعمد لو بقولهم

وقققولهم ذلققك غيققر في عنه بالعفو القائل القديم على حتى
عنققه مإعفققو نجققس بققه مإققن أو مإثل ذبابققة فيققه مإققا حمل لو

لقم الخقف تلطيقخ لن ذلقك فقي لقه دليل ول صلته بطلت
عققن بققالمعفو غيره على المتميز الدم بخصوص فيه يصرحوا

مإعفو نجس به ومإن الميتة حمل فارق وبه تقرر كما جنسه
دم يخققالطه قيققح أو رقيققق مإقاء والصقديد) وهقو (والقيح عنه

القروح مإاء (وكذا أصلهما لنه فيه مإر مإا جميع (كالدم) في
تغير ريح) ول بل (وكذا لونه تغير ريح) أو له الذي والمتنفط

الظأهر)  (في لون

> 136<ص: 
أعلم) والله طهارته المذهب (قلت له ريح ل كصديد
كلم عليه دل كما المنافذ دم عن أيضا  يعفى]:فرع[     

الطهققارة أوائققل وفققي المسققافر المإققام رعققاف في المجموع
أي بريقهققا مإصققعته وإن الحيققض دم قليققل عققن العفققو مإققن

فققي ذلققك علققى الكلم بسققطت وقد مإنظره لقبح به أذهبته
فعلققم قققوله ومإنه مإراجعته عن يستغنى ل بما العباب شرح

الققذي المنقققول هققو المنافققذ جميققع دم قليققل عققن العفو أن
لققم إذا الفرجيققن دم قليققل عن العفو ومإحل الصحاب عليه

تضققر ول الغققائط ومإحققل كالمثانققة النجاسة مإعدن مإن يخرج
لنهققا الذكر باطن مإن الخارج الدم نحو في لمجراها مإلقاته



أثاققر ل بققأنه التصققريح المققذكور المجمققوع كلم وفي ضرورية
يققؤثار ل المتققولي قققول يتأيققد وبققه قصققدا بالريق الدم لخلط

ل بأنه شيخنا وأفتى البدن برطوبة عنه المعفو الدم اختلط
وكالققدم به ينتشر لم إذا عنه المعفو الدم على للبصاق أثار

يصققبه ولققم الصققلة فققي رعف ولو والصديد القيح ذكر فيما
عنققه مإنفصل على نزوله كثر وإن يقطعها لم القليل إل مإنه
وهققم لمققن خلفا جمعة ولو قطعها لزمإه أصابه مإا كثر فإن
انتظققره مإتسع والوقت انقطاعه رجا فإن ودام قبلها أو فيه
خققرج وإن انتظققاره زعققم لمققن خلفققا كالسققلس تحفققظ وإل

ويفققرق خققرج وإن النجققس ثاققوبه لغسققل يققؤخر كمققا الققوقت
فققي بخلفققه فلزمإته أصله مإن النجس إزالة على هذا بقدرة

أو بققدنه أو بثققوبه عنققه يعفققى بنجققس) ل صلى ولو (مإسألتنا.
وجققوده علقم فراغهقا بعقد ثاققم تحرمإها يعلمه) عند (لم مإكانه

الخطققاب أن مإققر الجديد) لمققا في (القضاء (وجب) عليه فيها
الجهققل فيققه يققؤثار فلققم الوضققع خطققاب بققاب مإققن بالشروط

لخبار لنعليه وسلم عليه الله صلى {وخلعه الحدث كطهارة
أن فققي صققريحا ليققس يسققتأنف قذرا} ولم فيهما أن جبريل

وللمعفققو للطققاهر لشققموله عنققه يعفققى ل نجققس القذر ذلك
حققتى ظأهققره علققى الجققزور سققلى وضع بعد واستمراره عنه

بققأنه تصققريح فيه ليس ونحته عنها الله رضي فاطمة جاءت
علمققه مإققع يستأنفها لم وإنما فيها وهو جزور، سل أنه علم

ة أنهقا لحتمقال بعقد بقذلك بقأن أجقابوا جمعقا أن علقى نافل
قبققل علققم) بققه (وإن السققلم أول يجققب لققم النجس اجتناب

(وجققب) القضققاء تققذكر ثاققم نسققي) فصققلى (ثاققم فيهققا الشروع
الققوقت فققي العققادة يشققتمل مإققا مإققر وفيمققا هنققا بققه المراد
مإقات ولقو تقصقير، نقوع إلقى بنسيانه المذهب) لنسبته (على
بققه أفققتى كمققا تعققالى اللققه كققرم مإققن فققالمرجو التذكر قبل

و الخطققأ المإة هذه عن لرفعه يؤاخذه ل أن وتبعوه البغوي
مإا قضاء ل الصلة بعد النجس حدوث احتمل ومإتى النسيان

علققى قبلهققا زوالققه فققي وشققك قبلهققا وجققوده تيقققن يكن لم
 الطهر في وشك الحدث تيقن لو كما الوجه

> 137<ص: 
عنققه مإعفققو غيققر نجققس وبثوبه صلة نحو يريد مإن رأى ولو

لققم وإن المفسققدة لققزوال بالمعروف المإر لن إعلمإه لزمإه
يلزمإققه وكققذا السققلم، عبققد بققن العققز قققاله كما عصيان يكن

إن كفايققة مإقلده رأي في عبادة بواجب يخل رآه مإن تعليم



بققأجرة ذلققك قوبل إن نعم فعينا وإل به يقوم غيره ثام كان
المعتمد على بها إل يلزمإه لم

عورة كشف أو نجس بنحو رواية عدل  أخبره]:فرع[     
لقه يققدل كمقا فل مإبطققل كلم بنحقو أو قبققوله لزمإقه مإبطل

وينبغققي لغيققره فيققه يرجع ل نفسه فعل أن والفرق كلمإهم،
ه أن مإنقه وققع مإقا أن لحتمقال سقهوه يبطقل ل فيمقا مإحل

لنه فيه قبوله فينبغي الكثير الكلم أو كالفعل هو أمإا سهو
كالنجس.  حينئذ

ومإكروهاتها وسننها الصلة مإبطلت ذكر فصل) في(     
مإققن ولققو البشققر كلم بحرفيققن) مإققن (بالنطق تبطل) الصلة(

إن لكققن يفيققدا لم وإن قدسي حديث مإن أو لفظه مإنسوخ
ك يقأتي مإمقا أخقذا يظهقر فيما تواليا لم لخقبر وذل {إن مإس
مإققا الناس} وأقققل كلم مإن شيء فيها يصلح ل الصلة هذه

علققى يقققع هققو إذ حرفققان غالبققا أي لغققة الكلم عليققه يبنققى
وأفققتى حققادث اصققطلح بققالمفهم وتخصيصققه وغيققره المفهققم
أخققذا التشققهد فققي النققبي أيها قبل ياء زيادة بإبطال بعضهم
بققل الذكر عن أجنبيا ليس لنه بعيد لكنه هنا كلمإهم بظاهر

 بأنه شيخنا أفتى ثام ومإن مإنه يعد

> 138<ص: 
به بطلن ل

كان]:تنبيه[      قيل حرم ثام الصلة في جائزا الكلم  
مإققع الضققطراب مإن ذلك في مإا وبينت بالمدينة وقيل بمكة

بمكقة أنقه اعتمقد ومإمقن المشقكاة شققرح فقي مإنقه الراجقح
بمكققة كققان أنققه والمغققازي السققير أهققل أجمع فقال السبكي

مإسققلم صققحيح فققي كمققا الحبشة مإن مإسعود ابن قدم حين
مإنهمققا بكققل يصققرح مإققا صققح تقول أن ولك قه ا وغيره أي
حققرم أنه فيه يتجه والذي الجمع فيتعين وغيره البخاري في

مإطلقققا حققرم المدينة وفي لحاجة إل حرم مإكة ففي مإرتين
حققرف (أو ذلققك إلققى يشققير مإققا البخققاري طققرق بعض وفي

لغقققة تقققام كلم لنقققه ط و ل و ع و ق و ف مإفهقققم) ك
بققذلك بققالنطق وخققرج السققكت هاء بحذف أخطأ وإن وعرفا

فل فققم أو أنققف مإققن ذلققك علققى المشققتمل الغيققر الصققوت
لغيققر ولققو الخققرس شققفتي همهمة به اقترن وإن به بطلن
بعققض أصوات مإحاكاة قصد أو كلمإه الفطن فهم وإن حاجة

قققال بعضققهم خققالفه لكققن البلقينققي بققه أفتى كما الحيوانات



تققردد فل اللعققب ذلك مإن بشيء قصد إن بأنه ويرد لتلعبه
لققه وجققه فل وإل القليققل الفعققل فققي يأتي لما البطلن في
تكقرر إن إل بالبصققق تبطققل ل النققوار وفققي ذلك تكرر وإن
بققه تحركققه يبطققل عضققو حركققة مإققع أي مإتوالية مإرات ثالث
ظأاهر هو كما شفة ل كلحى ثالثاا

قراءة نحو في مإر بما هنا النطق يضبط  هل]:تنبيه[     
أضقيق هنقا مإقا بقأن يفقرق أو الصقلة فقي والققراءة الجنب
كققل المعتققدل يسققمع لققم وإن السققمع حديققد سققماع فيضققر

مإفهققم حققرف) غيققر بعققد مإققدة (وكققذا أقققرب والول مإحتمققل
فهمققا يققاء أو واو أو ألف الصح) لنها (في أيضا بهما تبطل

 وسلم عليه الله صلى بإجابته تبطل ل نعم حرفان

> 139<ص: 
صققلى عيسققى بققه وألحققق كثر وإن فعل أو بقول حياته في
هذا جعلهم عن غفل قائله ولعل نزل إذا وسلم عليهما الله
مإققن أنققه رأى أو وسققلم عليققه اللققه صققلى خصائصققه مإققن

مإققن بعيققد وهققو النبيققاء، بقيققة علققى ل المإققة على خصائصه
بل مإطلقا فرض في تجب ول البوين بإجابة وتبطل كلمإهم

بتلفظه تبطل ول بالهين ليس تأذيا بعدمإها تأذيا إن نفل في
تعليققق عققن وحلققت اللفققظ علققى تققوقفت لقربققة بالعربيققة
حينئققذ ذلققك لن ووصققية وعتققق وصققدقة كنذر مإضر وخطاب

كالققذكر فهققو تعققالى للققه مإناجققاة أصققلية فيققه القربققة لكققون
للققه مإناجققاة فيققه النققذر أن وزعققم يصققح ل بمققا فيققه ونوزع
 وهم غيره دون تعالى

> 140<ص: 
كأعتقت بألف لزيد نذرت فنحو لله ذكر فيه يشترط ل لنه
ل لنهققا الصققوم نحققو بنيققة التلفظ مإثله وليس فرق بل فلنا

التنحنققح أن والصققح(.إليققه يحتققج فلققم اللفققظ علققى تتوقققف
ظأهقر إن والعطاس والسعال والنفخ والنين والبكاء والضحك

مإققر لمققا فل) جزمإا وإل بطلت (حرفان ذكر مإما بكل به) أي
ويظهققر والثلث كققالكلمتين الكلم) عرفققا يسققير فققي (ويعققذر

وهنقا بحقرف ثاقم تعقبيرهم بقدليل بقالعرف هنقا الكلمة ضبط
(إن اللغققويين عنققد ول النحققاة عند بالكلمة تضبط ول بكلمة
نسققي (أو قصققد ل إذ أولققى بققل كالناسققي لسانه) إليه سبق

عليققه اللققه صققلى لنققه لققه سققلم كققأن فيهققا أنققه الصلة) أي
فققي ليققس أنققه مإعتقققد اليققدين ذي قصققة فققي {تكلم وسلم



فل فيهققا تحريمققه نسيان بالصلة عليها} وخرج بنى ثام صلة
علققم وإن فيهققا بققه أتققى مإققا تحريمققه) أي جهققل (أو به يعذر

الكلم جنققس أن علققم لو الروضة أصل وقول جنسه. تحريم
بعققد مإعققذور فهققو مإحققرم بققه يققأتي مإققا أن يعلققم ولم مإحرم
 التفصيل ذكره

> 141<ص: 
أن يقتضققي الكلم بتحريققم الجهققل فققي وغيققره المعذور بين

شققرح نسققخ بعققض فققي وقققع مإققا وهققو مإطلقا، مإعذور الول
بققإجراء مإصققرح المنهققج وشققرح بعضققها فققي لكنققه الققروض
أن علققى الول بحمل الجمع يظهر والذي أيضا فيه التفصيل

كمققا مإطلقققا فيعققذر العوام أكثر يجهله مإما به أتى مإا يكون
الروضة في بها المصرح التنحنح مإسألة في يأتي مإما يؤخذ

يعققذر فل أكققثرهم يعرفه مإما يكون أن على والثاني وغيرها
الحكققم بققن مإعاويققة ! بالسققلم) لن عهققده قققرب (إن إل به

عليه الله صلى بحضرته صلته في ومإضى بذلك جاهل تكلم
يكونققوا لققم وإن ذلك عالمي عن بعيدة ببادية نشأ أو وسلم
فققي بققذلها يجققب مإؤنة يجد ل بما البعد ضبط ويظهر علماء
واجققب لنققه أضققيق هنققا مإققا أن ويحتمققل إليققه توصققله الحققج
إل عليققه الوجققوب يمنع فل وعليه الحج بخلف أصالة فوري
ول بعققد وإن أطققاقه مإشققي فيلزمإققه غيققر ل الضروري المإر
ل الذي قنه نحو بيع ويكلف له عذرا مإؤجل دين نحو يكون

ل أسققلم ثاققم بيننققا نشققأ مإققن أن الذرعي وبحث إليه يضطر
ه ا ديننققا أمإققر عليققه يخفققى ل لنققه إسلمإه قرب وإن يعذر

فيققه العققادة قضققت مإخققالط فققي الكلم أن علته مإن ويؤخذ
حققق في عذر التنحنح إبطال وجهل ذلك عليه يخفى ل بأنه

علققى لخفققائه بجهلققه عققذروا مإققا كققل أن مإنققه ويؤخذ العوام
عينققا الققواجب بققأن تصققريحهم ويؤيققده به يؤاخذون ل غالبهم

فيققه يعققذر فل كثيرة) عرفا (ل غير ل الظواهر تعلم هو إنما
نظققم يقطققع ل لنه عذر الصح) وإن (في الثلث الصور في

مإعقه مإققر ونحقوه) مإمققا التنحنققح (في (و) يعذر وهيئتها الصلة
(للغلبة) عليه. 

> 142<ص: 
بنحققو شققخص ابتلققي ولققو المعتمققد علققى عرفققا قل إن لكن

بل الصققلة يسع الوقت مإن زمإن يخل لم بحيث دائم سعال
لققو عليققه قضققاء ول عنققه العفققو يظهققر فالذي مإبطل سعال



عدم على مإعها يصبر ل حكة به فيمن يأتي مإا نظير شفي
الزمإققن انتظققار يكلف ل وأنه عنه العفو هذا قضية بل الحك
أنه السلس في مإر مإا قضية لكن ذلك عن فيه يخلو الذي
يحتققاط بققأنه الفققرق ويحتمققل مإحتمل وهو فيهما، ذلك يكلف

فبققان إمإققامإه تنحنققح ولققو لغيققره يحتققاط ل مإا لقبحه للنجس
عذره. لحتمال مإفارقته تجب لم حرفان مإنه
مإفققارقته تعينققت العققذر عققدم على حاله قرينة دلت إن نعم

لحنققا الفاتحقة فققي إمإققامإه لحققن ولققو السبكي، بحثه مإا على
عنققد ول حققال مإفققارقته تجققب ل أنققه فققالوجه المعنققى يغيققر

أو لخامإسة قام لو كما سهوه لجواز انتظاره له بل الركوع
 ركوعه قبل سجد

> 143<ص: 
مإا قياس هو كما مإنه القليل أي فقط التنحنح في (و) يعذر

مإنهجققه مإتققن فققي شققيخنا صققنيع رأيت ثام يفرق أن إل قبله
ثاققم مإنه أولى هنا التقييد بأن فيه ينظر وقد بالفرق مإصرحا

ه اختيقار ل مإقا قيقد فقإذا هنقا بخلفه ثام مإنه فعل ل لنه ل
لضققرورة فعلقه إنمققا كقان وإن اختيققار فيه له مإا فأولى فيه

أنهققا الضققرورة هققذه غايققة إذ الن عليققه الققواجب توقققف
وتلقك عنهقا له مإحيص ل لنه أقوى هذه بل الغلبة كضرورة

القققراءة) (تعققذر لجققل تققزول حققتى بسكوته مإحيص عنها له
المندوب (ل) الذكر للضرورة بدونه الواجب الذكر أو الواجبة

فل التنحنققح علققى توقققف إذا غيققره أو (الجهققر) بققالواجب ول
احتمال إلى ضرورة ل سنة لكونه الصح) لنه (في له يعذر

بأذكققار الجهققر اسققتثناء السققنوي بحققث نعققم لجلققه، التنحنققح
تعذرت بأن أي المأمإومإين إسماع إلى الحاجة عند النتقالت
لحققد نخامإققة نزلققت صققائم فققي والوجققه بققه إل لققه مإتابعتهم
اغتفققار حرفيققن لنحققو إخراجهققا فققي واحتاج فمه مإن الظاهر

فققي يغتفققر ل لعققذار فيهققا يغتفققر الكلم قليققل لن ذلققك
 فرق ل أنه يتجه وبه للجوف المفطر نزول نظيرها

> 144<ص: 
الصققائم بيققن ول الفققرض فققي يجققب بل والنفل الفرض بين

أكققره ولققو (لجققوفه. بنزولها صلته بطلن مإن حذرا والمفطر
فققي (بطلققت فيهققا فقققط حرفيققن (الكلم) ولققو علققى) نحققو

شققرط أو ركققن عققدم علققى كققالكراه فكققان لنققدرته) الظأهققر
(ولققو غققرض وفيققه نققادر غيققر لنه السترة غصب مإنه وليس



أصققله كلم شققمله كمققا آخققر بققذكر القققرآن) أو بنظققم نطققق
أو شققيء أخققذ فققي اسققتأذنه لمققن ك) قققوله التفهيققم (بقصد
إمإققامإه وكتنبيه بسلم الكتاب}) ادخلوها خذ يحيى ({يا دخول

اقتضققاه كمققا المإققام مإققن ولو والتبليغ عليه وكالفتح غيره أو
باتفقاق مإنكققرة بدعققة التبليققغ إن بعضقهم ققال بقل إطلقهقم

السققنة لن المإققام صققوت المأمإومإين بلغ حيث الربعة الئمة
مإنكققرة بدعة بكونه ومإراده بنفسه يتوله أن حينئذ حقه في
إن(.يجققوز ل أنققه مإنققه فأخذ فيه وهم لمن خلفا مإكروه أنه

تبطل)  لم قراءة مإعه قصد

> 145<ص: 
فهققو إليققه غيققره بضققم القرآنية عن يخرج ل قصده مإع لنه
قصد بأن قراءة مإعه (وإل) يقصد وحده القرآن قصد لو كما

أطلققق بققأن القققراءة ول التفهيققم يقصد لم أو وحده التفهيم
فل التفهيققم قصد المقسم بأن لهذه المتن شمول واعتراض

عققرف إذا بققأنه يققرد الطلق ول وحدها القراءة قصد يشمل
أل وبأن أولى وحدها فقصدها يضر ل القراءة مإع قصده أن

هققذا وكققان تقققرر كما والقسم المقسم مإن كل نفي تشمل
للصققور المتققن بشققمول تصققريحه فققي المصققنف مإلحققظ هققو

الققتي الثانيققة فققي وأمإا فواضح الولى في (بطلت) أمإا الربع
وقال وغيرها الدقائق في بها وصرح تقرر كما المتن شملها

المقارنققة القرينققة فلن بيانهققا عققن يسققتغنى ل نفيسققة إنهققا
قرآنققا حينئققذ به المأتي يكون فل إليها تصرفه اللفظ لسوق

مإققن القرينققة تلققك عليققه دلققت مإا بمعنى يكون بل ذكرا ول
بمعنققى حينئققذ فإنهققا المبلققغ مإققن أكبر كالله العادية الكلمات

يشققبه لنققه بقققوله المجموع تعليل عليه يدل كما المإام ركع
ل أن الوجققه وأن هنا واحد لغير مإا رد فاتضح الدمإي كلم
ل وأن اليققة لتلققك قراءتققه فققي المإققام ينتهققي أن بين فرق
للتخققاطب يصققلح مإققا بيققن ول المجمققوع فققي بحثه لما خلفا

القققرآن بنظقم وخقرج مإتقققدمإين لجمع خلفا له يصلح ل ومإا
كققن إبراهيم} سققلم {يا ك مإنه مإفرداتها بكلمات أتى لو مإا

 وبحث القرآن قصد إن فل وإل مإطلقا بطلت وصلها فإن

> 146<ص: 
لم قرآن أنها حيالها على كلمة بكل وصلها مإع قصد لو أنه

 تبطل



تقرر فيما إلخ يحيى يا نحو أن كلمإهم  ظأاهر]:تنبيه[     
قققول مإققن فيؤخققذ وحينئذ وغيره المراد احتماله في كالكناية

لجميققع مإثل القققراءة قصققد مإقارنققة مإن بد ل إنه مإعه المتن
أمإققا بنظيققره، الكناية في قلنا إن ذلك يتجه إنما لكن اللفظ

مإنهققا جققزء بققأي أو بأولهققا قرنهققا يكفققي بققأنه فيهققا قلنققا إذا
ثام اللفظ بعض بأن الفرق ويحتمل هنا به يقال أن فيحتمل
ه النيقة مإقارنقة عقن الخقالي عقدمإه ول وقوعقا يقتضقي ل ل
حققتى لجميعه المانع مإقارنة فاشترط مإبطل فإنه هنا بخلفه

مإققا اتجققاه يظهققر وبققه أقققرب وهققذا ببعضققه، البطققال يقع ل
الكنايققة فققي الخلف وحكققايته مإعققه هنققا المتققن قول اقتضاه
تبطل ول(مإهم.  أي مإهما كونه مإع أغفلوه فإنهم ذلك فتأمإل
أتققى لققو ثام ومإن فيها ا لمشروعيتهم والدعاء) الجائز بالذكر

وقققد إحسققانه مإققع ل أو العربيققة إحسققانه مإققع بالعجمية بهما
أو السلم عبد ابن قاله مإا على مإنظوم بدعاء أو اخترعهما

ل إخبار مإحض لنه كذا الله قال مإنهما وليس بطلت مإحرم
وإياك نعبد {إياك المإام قرأ ولو الله صدق بخلف فيه ثاناء

لققم إن بطلققت بالله استعنا قال أو المأمإوم نستعين} فقالها
والفتققاوى التحقيققق فققي قققاله كمققا دعققاء ول تلوة يقصققد

وغيره.  المجموع في فيه نازع وإن المتأخرين أكثر واعتمده

> 147ص: <
إذ الققوتر قنققوت فققي نعبد إياك نستعينك إنا اللهم ينافيه ول
هنققا للسنوي مإا فاندفع هنا بخلفه إليها تصرفه ثام قرينة ل

هنقا الثنقاء لقصقد أثاقر ل أنقه التحقيقق عقن تقرر مإا وقضية
بتسققليم لنه نظر وفيه اللفظ مإوضوع خلف بأنه يوجه وقد
فققإنه وأسأت إلي أحسنت كم مإثل فهو لموضوعه لزم ذلك
يؤخققذ وحينئققذ الدعاء أو الثناء يستلزم مإا لفادته مإبطل غير
لزمإققه أو بلفظققه قصققد مإققا هنققا بالققذكر المراد أن ذلك مإن

النققذر نحققو في مإر مإما أخذا تعالى الله على الثناء القريب
البلقينققي الجلل إفتاء وهو بذلك، يصرح مإا رأيت ثام والعتق
مإققن واللققه بريققء قالوا} فقققال مإما الله {فبرأه سمع فيمن
{ومإققا سققمع فيمن به فأفتى غيره وتبعه البطلن بعدم ذلك

إنمققا هققذا أن الظققاهر لكققن حاشققاه. بمجنون} فقال صاحبكم
أن بجققامإع مإثلققه لنققه بققالله اسققتعنا فققي الضعيف على يأتي
بققأن زرعة أبي إفتاء مإنه وليس إليها تصرفه قرينة كل في

بدعة لكنه ذكر المإام قراءة سماع عقب العظيم الله صدق
أن (إل فيققه مإققا وفيققه قرينققة فل بآيققة يختققص ل لنققه أي



وسققلم عليققه اللققه صققلى نققبيه وغير تعالى الله يخاطب) غير
 الوجه على لذكره سماعه عند ولو

> 148<ص: 
بقه إلحققاقه بقه عيسققى إلحققاق مإققن فيقه بمققا مإر مإا وقياس
سققواء هنا وسلم وعليهم نبينا على الله صلى النبياء كسائر

المعتمققد علققى والجمققاد والميققت والشيطان الملك الغير في
صققلته في وسلم عليه الله صلى {قوله حمل اعترض لكن

الكلم تحريققم قبققل كققان أنققه الله} على بلعنة ألعنك لبليس
لن بالمدينققة كققان تحريمققه بققأن القول على إل يأتي ل بأنه

أو خصوصققية أنققه يحتمققل بأنه وأجيب بها كان ذلك له قوله
فققي إليققه أشققار كمققا لفظيققا ل نفسققيا كققان ذلققك قققوله أن

أدلقة عمققوم أو لطلق الصققل خلف علقى وروعيا المجموع
لعققاطس (كقوله بمحتمل تخصيصها أو تقييدها ويبعد البطلن
ه رحمقك السقلم كعليقك حينئققذ الدمإييقن كلم مإقن اللقه) لن
أو عطققس لمصل ويسن دعاء لنه وعليه الله رحمه بخلف

السقلم يقرد وأن نفسقه يسقمع بحيقث يحمقد أن عليه سلم
وبحققث باللفظ مإنها سلمإه بعد ثام بالرأس أو باليد بالشارة

نققام سققكت) أو (ولو جهرا وحمد عطس مإصل تشميت ندب
قصير ركن غير (طويل) في فيه وهم لمن خلفا مإمكنا فيها
(بل كلمإققه مإققن مإعلققوم هققو كمققا العمد السكوت صورة في

اليسققير أمإققا هيئتها يحرم ل الصح) لنه في تبطل لم غرض
(كتنقبيه صقلته شقيء) فققي نقابه لمن ويسن (جزمإا. يضر فل

فيققه اسققتأذن دخققول مإريققد لداخل) أي (وإذنه سها إمإامإه) إذا
بققه يقققع أن مإميققز غيققر أو كغافققل نحققوه أعمى) أو (وإنذاره

سققبحان يقققول أي المحقق يسبح) الذكر (أن نحوه أو مإهلك
المققرأة) (وتصققفق التنققبيه مإققع أو وحققده الققذكر بقصققد اللققه

 عبارته قضية قيل بذلك الصحيح للحديث والخنثى

> 149<ص: 
ا يبقاح وققد يسقن وققد يجب قد أنه مإع مإطلقا التنبيه سن

صققور سققائر فققي السنة إن بل ذلك تقتضي ل بأنها ه. ويرد
صفق فلو كذلك وهو لغيره، والتصفيق للذكر التسبيح التنبيه

وأشار أصلها حصول زعم لمن خلفا السنة فخلف وسبحت
لباحته والثاني لندبه فالول التنبيه أحكام إلى الثلثاة بالمإثلة
أو بققالقول عليققه النقققاذ توقققف إن فيلزمإققه لوجققوبه والثالث
لهققا التسققبيح نققدب وبحققث بكثيرهمققا تبطققل ذلك ومإع الفعل



نظققر. لن وفيققه بققالقراءة كققالجهر مإحققارم أو نسققاء بحضققرة
صفقت وإذا للتنبيه التسبيح بخلف لها مإندوب القراءة أصل

ظأهققر أو الولققى وهققو (بضققرب) بطققن، يكققون أن فالسققنة
كمققا عكسققهما مإققن أولققى اليسار) وهققذان ظأهر على (اليمين

ظأهققر علققى اليسققار ظأهققر أو بطققن ضرب وهو المتن، أفاده
اليسققار بطن على اليمين ظأهر ضرب صورتان وبقي اليمين

لن الربققع لتلققك بالنسققبة مإفضققولن أنهمققا يبعد ول وعكسه
وأن العامإلققة هققي اليميققن تكققون أن صققنيعهم مإققن المفهققوم

مإققا كققل ثاققم أولققى المألوف هو كما كفها ببطن العمل كون
هو الذي البطن على البطن عن وأبعد هذه إلى أقرب كان

لققم حيققث ذلققك ومإحققل كققذلك ليس مإما أولى يكون مإكروه
وتعققذر بققذلك البطلن تجهققل لم مإا بطلت وإل اللعب تقصد
قصققد مإققع بققد ل البطققن على البطن ضرب في جمع وقول
لسققائر الشققامإل تصققريحهم ينققافيه التحريققم علققم مإققن اللعب
القليققل بالفعققل الصلة بطلن عدم مإحل بأن التصفيق صور
البطققن ضققرب تحريم وفي اللعب به يقصد لم مإا أبيح وإن

يتققوالى ول يقققل أن وشققرطه لصققحابنا وجهان الصلة خارج
 العبارات بعض واقتضاء المار دفع في يأتي مإا نظير

> 150<ص: 
إذا مإققا على حمله إلى الكفاية في أشار مإطلقا يضر ل أنه

فعققل ولققو (فقط. الصابع هو إنما والمتحرك ثاابتة اليد كانت
(مإققن كققان) المفعققول (وإن أفعالها غير غيرها) أي صلته في

ركققوع كزيققادة فيهققا ركن هي التي أفعالها جنس جنسها) أي
إلققى الجالس ينحني أن ومإنه فيه يطمئن لم وإن سجود أو
أو تقوركه لتحصققيل ولقو ركبقتيه أمإققام مإققا جبهتققه تحقاذي أن

يغتفققر ل المبطققل لن ظأققاهر هققو كمققا المنققدوب افتراشققه
الحيقة نحقو لقتقل النحنقاء فقي يققأتي مإا ينافيه ول للمندوب

وسققيأتي الضققروري بمنزلققة صققار ضققرره لخشققية ذاك لن
كرفققع سنة هي التي ل هذا فالولى الضروري الكثير اغتفار
ذلققك تحريققم علم بأن يجهل ينسى) أو أن إل (بطلت اليدين

لنسيان تكرر وإن فعله يضر لم ثام ومإن بها لتلعبه وتعمده
 الكلم في مإر بما عذر إن لجهل أو

> 151<ص: 
أو تخفققى مإمققا لنها مإطلقا فيعذر تدارك لجل زيادة في إل

بركنيققن عنققه بققالتخلف تبطققل حققتى تجققب بل المإام لمتابعة



العتققدال نحققو فققي بققه اقتدى إذا فيما إطلقهم اقتضاه كما
الثانيققة سققجدته مإققن قققام كققأن بركققن حينئققذ سققبقه لو لكن

لفققوات يسققجد ول تققابعه بينهمققا الجلققوس فققي والمققأمإوم
مإثل قبلقه ركع إذا فيما وتسن المإام مإنه فرغ فيما المتابعة
بقققدر كققان بققأن قليل جلوسققه تعمققد يضققر ل نعققم مإتعمققدا

قققدر ودون ذكققره يسققع مإققا وهققو السققجدتين، بيققن الجلققوس
أو تلوة سققجود عقققب أو سققجوده وقبققل هققويه بعد التشهد

مإثل الركققوع قبققل بخلفققه جلوسه مإحل غير في إمإام سلم
الفققرض فققي القيام حد عن خروجه بمجرد بل بمجرده فاته

الرابعقة في أو قوله شرح في يأتي كما يقم لم وإن تبطل
لقتققل فيه بالغ وإن الفرض قيام مإن انحناؤه يضر ول سجد
عنققه فانتقققل يققده أو كخشن شيء على سجد ولو حية نحو

أخققذا ترجيحققه يتجققه فالققذي له مإختارا رأسه رفع بعد لغيره
تحامإققل صققلته بطلن يطمئققن لققم السققابق. وإن قققولهم مإققن

وهققو الكققل، فققي سققجود صققورة لوجققود ل أم رأسققه بثقققل
كل لنققه يققده علققى بسققجوده تبطققل ل بعضهم وقول تلعب
ثام قليل رأسه رفع ثام الرض مإن قرب لو كما فهو سجود
أحققد علققى يققأتي إنمققا خفيققف فعل لنه يضر ل وذلك سجد

علققى يعتمققد أن يشققترط أنققه المسألة في القاضي احتمالي
يققرد يطمئن لم وإن قولهم أن تقرر وقد رأسه بثقل جبهته
مإطلقققا البطلن وهققو الخققر، احتمققاله ويرجققح الحتمققال هققذا

 مإحله في ليس المذكور والقياس

> 152<ص: 
وخققرج بققه المشبه بخلف مإسألتنا في سجوده صورة لوجود
ل فققإنه فرفققع شققوكة نحو جبهته أصاب لو مإا مإختارا بقولنا
مإققر مإمققا عققرف كما الصارف لوجود العود يلزمإه بل بطلن

وبحققث للقيققام والعققود تركققه فلققه تلوة لسققجدة هققوى ولققو
فعققاد تققذكره ثام ليسجد فهوى الركوع نسي لو أنه السنوي

تعمققده لققو لنققه أقققرب للسققجود صققار إن للسهو سجد إليه
لققم حيققث لققذلك تعمققده يضققر ل أنققه وظأققاهره صلته بطلت

الركققوع بققأن ووجه الركوع حد بلغ وإن أقرب للسجود يصر
قصققد يضققر فلققم مإحلققه فققي أوقعه وقد المصلي واجب هنا

هققذا أن مإنققه يعلققم لققم مإا الركوع مإبحث في ومإر به غيره
اعتمققاده السققابق الروضققة فققي مإققا مإقابققل علققى يققأتي إنمققا

هققوي صققرفه مإققع نظققر ل أنققه مإنققه يعلققم بمققا ثاققم وتوجيهه
زيققادة بفعققل وخققرج مإحلققه فققي وقققوعه إلققى لغيققره الركوع



مإققن المفعققول وإل) يكققن (والسلم. الحرام تكبيرة غير قولي
(بكققثيره) فققي (فتبطققل) الصققلة ومإشي كضرب أفعالها جنس

عليققه حيققة نحو وصيال السفر ونقل الخوف شدة صلة غير
يقطققع لنققه وذلققك لحاجقة مإققرات رجلققه أو يققده حققرك كقأن

قليلققه) للحققاديث (ل غالبققا غالبققة حاجة إليه تدعو ول نظمها
لى {كحملقه ذلك في الصحيحة ه ص أمإامإقة وسقلم عليقه الل

ووضققعها قيققامإه عند عنهما تعالى الله رضي زينب بنته بنت
الحيققة السققودين بقتققل وأمإققر نعليققه وخلعققه سققجوده عنققد

الحققتراز يتعسققر ل لنققه الققول قليققل أبطل والعقرب} وإنما
(والكثرة) بالصلة يخل ل عما عنه فعفي الفعل بخلف عنه

ذكر.  مإما (بالعرف) المأخوذ يعرفان والقلة

> 153<ص: 
بققه ليقاس الصور بعض بذكر العرف فصل ثام الحاديث في

(أو وثابققة ل حيققث اتسققعتا (فالخطوتققان) وإن باقيهققا. فقققال
ثالثاققا قصد لو نعم النعلين خلع لحديث قليل) عرفا الضربتان
يققأتي كمققا بطلققت فيهققا شققرع أو واحققدة فعققل ثاققم مإتواليققة
خطققوة بقققدر كققانت وإن تققوالت) اتفاقققا إن كققثير (والثلث
مإققا بخلف مإعا ورأسه يديه كتحريك أعضاء بثلثاة أو مإغتفرة

وحققد الول عققن الثققاني انقطققاع عرفققا عققد بققأن تفرقت إذا
فققي كمققا ضققعيف غريب ركعة قدر بينهما يكون بأن البغوي

فكالقليققل كققثير أو هققو أقليققل فعققل فققي شك ولو المجموع
وقضققية القققدمإين بين مإا وبضمها المرة الخاء بفتح والخطوة

ليققس الثققاني إن وقققولهم بققالمرة هنققا الشققهر الفتققح تفسير
فققإذا غيققره أو لمإققام الرجققل نقققل بمجرد حصولها هنا مإرادا
جريققت وإن مإحتمققل وهو وهكذا، أخرى حسبت الخرى نقل
جعلهقم ذلك يؤيد ومإما خلفه على وغيره الرشاد شرح في

فكققذا مإختلفتين مإرتين المعية أو التعاقب على اليدين حركة
فيهققا لن للصققلة الفاحشة) لمنافاتها بالوثابة وتبطل(الرجلن. 

وهققي فاحشققة غيققر وثابققة لنا أن يعلم وبه البدن بكل انحناء
المتققن أفهمه مإا على تضر فل النحناء ذلك فيها ليس التي
مإبطلققة وإنهققا فاحشققة إل تكققون ل إنهققا واحد غير قال لكن

المفرطة.  كالضربة نحوها بها وألحق مإطلقا

> 154<ص: 
المتواليققة الخفيفققة (الحركات نحو بالقليل الملحق (ل) الفعل
فققي حققك أو سققبحة (فققي كفققه قققرار أصققابعه) مإققع كتحريققك



ذكققره أو لسانه أو شفته أو جفنه نحو تحريك الصح) ومإثلها
تابعققة لنهققا ذلققك فققي اضققطراب مإققن الوجققه علققى أذنه أو

حركققة أن بحث ولذلك ذكر فيما كالصابع المستقرة لمحالها
مإنهققا، ثالث أبطققل مإحلققه عققن تحققويله مإع كانت إن اللسان

فإنهققا مإتواليققة ثالثاققا الكققف مإققع حركهققا إذا أمإققا مإحتمققل وهو
يحصققل بققأن عققدمإه على مإعها يصبر ل حكة لنحو إل مإبطلة

ابتلقي مإقن أن مإنقه ويؤخذ عادة عليه الصبر يطاق ل مإا له
ومإققر فيققه سققومإح كققثير عمققل عنهققا ينشققأ اضطرارية بحركة
وعودهققا اليققد وذهققاب بققذلك تعلق له مإا بسعال ابتلي فيمن

ثاققم رفعها وكذا واحدة، مإرة ظأاهر هو كما التوالي على أي
قملققة لنحققو قتلققه القليل ومإن الحك مإحل على لكن وضعها

مإققن قليققل أصققابه وإن مإيتة وهي مإسه ول جلدها يحمل لم
وإن أرضققه فققي وقتلها مإيتة المسجد في رمإيها ويحرم دمإها
دفنهققا أو إلقاؤهققا وأمإققا بالمسققتقذر قصده فيه لن دمإها قل
عققن جققاء مإققا ويؤيققده حلققه المصنف فتاوى فظاهر حية فيه
فققي يتفلققون كقانوا أنهقم ومإجاهققد مإسقعود وابققن أمإامإقة أبي

الجققواهر كلم وظأققاهر حصققاه فققي القمققل ويدفنون المسجد
{إذا الصققحيح الحققديث ويؤيققده يونس ابن صرح وبه تحريمه

حققتى ثاققوبه فققي فليصققرها المسققجد فققي القملة أحدكم وجد
فيققه مإوتهققا لن مإققدركا أوجققه المسققجد} والول مإققن يخققرج

 مإتيقن غير وإيذاءها

> 155<ص: 
تعيققش لنهققا لهققا تعققذيب فيققه رمإيهققا يقال ول غالب ول بل

توقققع مإققن المإققن وهققي كققدفنها مإصلحة فيه أن مإع بالتراب
الفعققل) أو وسققهو(دفققن.  بل أو رمإققي بل تركققت لققو إيققذائها
الصققح) (فققي (كعمققده) وعلمققه بققه عققذر وإن بحرمإته الجهل
النظققم ولقطعققه فيهققا لنققدرته الفحققش أو الكثرة مإع فيبطل
صلى ومإشيه وعمده سهوه بين فرق ثام ومإن القول بخلف

وعدمإه التوالي يحتمل اليدين ذي قصة في وسلم عليه الله
أي المأكول الكل) أي بقليل (وتبطل فعلية حال واقعة فهي

نققدرته مإققع لهققا مإنافاته لشدة إكراه مإع ولو للجوف بوصوله
الفعال كبقية قليله يبطل فل نفسه المضغ أمإا

بضققم أنققه ذكققر بمققا الكققل تفسير  مإقتضى]:تنبيه[     
جاهل (أو ناسيا) للصلة يكون أن إل قلت(.له فليتنبه الهمزة

أعلققم) (واللققه قطعققا يبطققل فل مإققر بمققا وعذر تحريمه) فيها
لنققه الصوم يبطل لم وإنما الفعل ككثير عرفا كثيره بخلف



وإذا أتققم هنققا التقصققير فكققان هنققا بخلفققه ثاققم تذكر هيئة ل
فققرق فل نسيانه نحو ل تعمده يضر المأكول يسير أن تقرر
سققكرة) بفمه كان (فلو ل أو قليل فعل مإعه يكون أن بين

مإجه.  أمإكنه (ذوبها) أو اللزم (فبلع) بكسر فذابت

> 156<ص: 
إلققى رأسققه مإققن نخامإة نزلت كانت لو كما تركه في فقصر

ثاققم ومإققن الصققوم فققي يققأتي مإققا نظير فمه مإن الظاهر حد
فققي قصققر أو بققالتحريم عالمققا عامإققدا يكققون أن هنا اشترط
تعققبير مإن أولى والتعمد بالقصد المشعر ببلع فتعبيره التعلم
ليهققامإه فعققل بل لجققوفه تنققزل أي وتققذوب بتسققوغ أصققله

الصح) لما (في (بطلت) صلته النسيان نحو مإع ولو البطلن
مإر.

شك مإثل ركن في البقاء أيضا المبطل  مإن]:تنبيه[     
مإققر كمققا فققورا إليققه العققود يلزمإققه لنققه قبله ركن فعل في

الجلققوس الولققى سققجدته بعققد جالسققا فققرض مإصققلي وقصد
السققجدتين بيققن عمققا جلوسققه حسب وإل التعمد مإع للقراءة

مإبحققث فققي مإققر مإمققا ظأققاهر هققو كما القصد ذلك يؤثار ولم
والشققك جماعققة كققإدراك لعذر إل نفل الفرض وقلب الركوع

زمإققن طول أو ركن مإضي مإع لها شرط أو التحرم نية في
أنققه ظأققن بالشك وخرج فيه قرأه مإا يعد ولم قصره مإع أو

مإققر كمققا ذلك مإع أتمها وإن نفل أو آخر كفرض غيرها في
علققى تعليقققه أو فيققه الققتردد أو مإسققتقبل ولققو قطعهققا، ونية

بالنيققة الجققزم لمنافققاته ظأاهر هو كما عاديا مإحال ولو شيء
وهققي مإتوالية مإتغايرة أفعال على لشتمالها دوامإه المشترط

والعتكققاف والصققوم الوضققوء فققارق وبققه بققه إل تنتظققم ل
ينققافي ل لنه فيه الشروع قبل مإبطل نية يضر ول والنسك

حققال مإققؤثار النيققة فمنققافي القطققع تعليققق نحو بخلف الجزم
للمصققلي) أن ويسققن(وجققوده.  عنققد يؤثار إنما الصلة ومإنافي

 جدار (إلى يتوجه
> 157<ص: 

ارية) أي أو بعقد وفيمقا هنقا مإغقروزة) أو عصقا (أو عمقود س
الثققالث وتراخققي الوليققن لستواء للتخيير قبل وفيما للترتيب

وكققذا عنهمققا، العجققز عنقد إل إليقه العققدول يسققغ فلم عنهما
(أو المصققلي مإققع الخققط وفققي العصققا مإع المصلي في يقال
(قبققالته) خققط) خطققا (أو ذكققر عمققا عجزه مإصلى) بعد بسط

بحيققث يسققاره أو يمينققه عققن الولققى وهققو طققول، أو عرضققا



المصققلى عققن العجققز بعققد ظأاهر هو كما بدنه بعض يسامإت
تعذره يشترط ول سهولته مإع لمؤخر مإقدم عن عدل فمتى
وإن ذكرنققاه كما استتر وإذا كالعدم سترته كانت يظهر فيما

علم لمن بالنسبة لكن صلته أثاناء مإتعد أو ريح بنحو أزالت
العققبرة لكققن وخطققا مإصققلى ولققو سققترته مإققن وقققرب بهققا

يقققوم مإققا أو عقبهما أي قدمإيه وبين بينها كان بأن بأعلهما
فيمققا إمإققامإه علققى يتقققدم ل فصققل فققي يققأتي مإمققا مإقامإهما

ارتفققاع وكققان المعتققدل الدمإي بذراع فأقل أذرع ثالثاة يظهر
بوقققوفه يقصققر ولم فأكثر بذلك ذراع ثالثي الول الثلثاة أحد
 إليه أو مإغصوب نحو في

> 158<ص: 
وهققو صققحيحه، فققي حبققان ابققن بهققا وألحققق طريققق فققي أو

المطققاف فققي الصققلة واحققد غيققر وتبعققه أصحابنا مإن مإعدود
فققي فرجققة مإققع صققف في بوقوفه أو به الناس مإرور وقت
بعققدم الفرجة تلك وراء مإن كل لتقصير يديه بين آخر صف
وإن الصفوف خرق فللداخل الجماعة لفضيلة المفوت سدها
لمققن مإنفققرد جذب لنحو يقصروا لم فإن يسدها حتى كثرت

إليققه ينظققر بمققزوق بسترته أو لها يتخط لم مإعه ليصف بها
اسققتقبله برجققل أو بها يشتغل قد بامإرأة أو نفور براحلة أو

خلفقه لمققن سترة صف كل أن فعلم سترة فهو وإل بوجهه.
وهققو لققه، فوضعت السترة عدم مإع شرع ولو مإنه قرب إن

ابققن قققاله مإققا علققى وبينهققا بينققه المققرور حققرم الصققلة فققي
الققذي ولغيقره لقه سقن لتقصقيره ل لصقورتها نظققرا السققتاذ

 القياس خلف على يجب ولم الصلة في ليس

> 159<ص: 
وتققوفر أمإكققن مإققا العبققث عققدم وضققعها لن للصققلة احترامإققا
المققار) بينققه (دفققع ينققافيه قققد الغير مإن ولو والدفع الخشوع

لكققونه بمققروره تعققدى وقد للشروط المستوفية سترته وبين
(حينئققذ) أي سترته وبين المرور) بينه تحريم (والصحيح مإكلفا
سققن أمإققا سققبيل المققار يجققد لققم وإن الدفع له سن إذ حين

فققي للتبققاع فيققه السققابق الترتيب تعيين مإع ذكر لما الصلة
صققلتكم فققي {اسققتتروا الحققاكم خققبر مإققع والعصا السطوانة

شققعرة} بدقققة {ولققو أيضققا صققحيحة روايققة بسهم} وفي ولو
شققيئا وجهققه أمإام فليجعل أحدكم صلى {إذا داود أبي وخبر



فليخققط عصققا مإعققه يكن لم فإن عصا فلينصب يجد لم فإن
 صلته كمال في أمإامإه} أي مإر مإا يضره ل ثام خطا

> 160<ص: 
فيققه للحققاديث شققيء مإققرور الصققلة يبطققل ل أنه مإذهبنا إذ

المققراد فققي مإنققه أظأهققر لنه بالولى بالخط المصلي وقاسوا
دفعه حرم وإل الشروط تلك وجدت مإر. كما عليه قدم ولذا
عبر مإن مإراد وهو الولى، خلف بل مإحرمإا يرتكب لم لنه

ولققو بققل للخققوارزمإي خلفققا السجود مإحل في ولو بالكراهة
فللخققبر يققديه بيققن المقرور يكققره لقم مإقر بما المصلي قصر

النققاس مإققن يسققتره شققيء إلققى أحققدكم صقلى {إذا الصحيح
فليقققاتله أبققى فقإن فليقدفعه يقديه بيقن يجتقاز أن أحد فأراد
النققس شققيطان هققو أو شققيطان مإعه شيطان} أي هو فإنما
يلققزم أبققى} أنققه {فققإن وسققلم عليققه اللققه صققلى قوله وأفاد

بفعققل يققدفعه ول كالصققائل فالسققهل السققهل تحققري الققدافع
يحققل ول قققولهم يحمققل وعليه صلته بطلت وإل مإتوال كثير

فللخققبر حينئققذ عليققه المققرور حرمإققة وأمإا لدفعه إليه المشي
المسققتتر المصققلي} أي يققدي بيققن المققار يعلققم {لققو الصحيح
مإققن عليققه {مإاذا السابق الحديث أفاده كما بها يعتد بسترة

روايققة فققي سنة} كما أي خريفا أربعين يقف أن لكان الثام
عققدم علققى الققدال يققديه} والخققبر بين يمر أن مإن له {خيرا

ول يساره أو يمينه عن السترة وضع ويسن ضعيف الحرمإة
مإحترمإققة سققترة هققي ذلققك ومإققع عنققه للنهي بوجهه يستقبلها

سترة كونها لذات ل خارج لمإر الكراهة لن ظأاهر هو كما

> 161<ص: 
المقتضية المرور حرمإة في هنا العبرة  هل]:تنبيه[     

قضية إذ مإحتمل كل هما أو المار أو المصلي باعتقاد للدفع
إل ينكققر ل إذ الثاني المنكر عن النهي باب مإن هذا جعلهم

مإر مإا وقولهم تحريمه، الفاعل اعتقد الذي أو عليه المجمع
لصققونه حقققه هققذا لن الول أمإققامإه مإر مإا يضره ل ثام في
يسققتتر لققم لققو وقولهم اعتقاده، فليعتبر صلته نقص عن به

الذي لن يتجه الذي وهو الثالث، الدفع حرم مإعتبرة بسترة
تقصقير عقدم مإقن مإركبقة القدفع علقة أن كلمإهقم عليقه دل

وإن يققدفع ل المراهققق أن بققدليل المققرور وحرمإققة المصققلي
توجققد لققم بققأن المصققلي قصققر فإذا المعتبرة السترة وجدت
حرمإققة اعتقققد وإن المققار يققدفع لم مإذهبه في مإعتبرة سترة



نعققم مإعهققا الحرمإة المار يعتقد لم بما استتر لو كما المرور
مإقلد صلة على النقص إدخاله عن ينهاه مإقلده أن ثابت إن

السققترة تعارضققت ولققو حينئققذ دفعققه لعتقققاده رعايققة غيققره
كل يقدم الذي فما مإثل الول الصف أو المإام مإن والقرب
صققلى مإسجده في الول الصف يقدم قولهم وظأاهر مإحتمل

المختقققص مإسقققجده خقققارج كقققان وإن وسقققلم عليقققه اللقققه
يكققره) للمصقلي قلقت(الول.  الصقف نحقو تققديم بالمضاعفة

نظقر عمومإه وفي الصلة سنن مإن شيء ترك وغيره الذكر
فققي خلف أو نهققي فيققه ورد بمققا تخصيصققه يتجققه والققذي

غسققل فققي بققه صرحوا كما الترك كراهة يفيد فإنه الوجوب
المهذب عبارة هي إنما الكراهة أن رأيت ثام وغيره الجمعة
أن ينبغققي التعققبير إلققى شققرحه فققي عنهققا المصققنف فعققدل
المهققذب مإراد أن على الدال إليه ندب مإا كل على يحافظ

(اللتفققات) و إشكال فل وحينئذ المتقدمإين اصطلح بالكراهة
يحققرم وقيققل شققمال أو يمينققا بققوجهه صققلته مإققن جققزء فققي

فقي العبقد علقى مإقبل اللقه يقزال {ل الصحيح للخبر واختير
التفققت فققإذا يلتفققت لققم {مإققا ورضققاه برحمتققه مإصققله} أي

صققلة مإققن الشيطان يختلسه اختلس أنه عنه} وصح أعرض
بققه قصققد لققو كمققا بطلت القبلة عن صدره تحول ولو العبد

العيقن لمقح مإجقرد يكقره ل كمقا يكره لحاجة) فل (ل اللعب
صققح كما مإنهما كل فعل وسلم عليه الله صلى لنه مإطلقا

أقققوام بال {مإا البخاري السماء) لخبر إلى بصره (ورفع عنه
فققي قققوله فاشتد صلتهم في السماء إلى أبصارهم يرفعون

أبصارهم} وصققح لتخطفن أو ذلك عن لينتهن قال حتى ذلك
أول نققزل فلمققا يرفعققه كققان وسققلم عليققه اللققه صققلى {أنققه

فققي أيضققا كرهققت ثاققم رأسققه} ومإققن طأطققأ المؤمإنين سورة
عدم وزعم أيضا بالخشوع يخل لنه عليه أو إليه أو مإخطط

مإققع وسققلم عليققه اللققه صلى {أنه صح فقد حماقة به التأثار
نزعهققا أعلم لها خميصة في صلى لما يدانى ل الذي كماله
تفتننققي أن {كققادت روايققة هققذه} وفققي أعلم ألهتنققي وقققال

شعره)  وكف (أعلمإها}.

> 162<ص: 
تشققمير ثاققوبه) بنحققو (أو عمققامإته تحققت رده أو عقصققه بنحققو
فيهققا، دخققول أو عذبته غرز أو وسطه شد أو ذيله أو لكمه
علققى يصققلي كققان أو لشققغل فعله إنما كان وإن كذلك وهو

سققبعة علقى أسقجد أن {أمإقرت عليققه المتفققق للخقبر جنازة



مإققن ذلققك مإنققع شققعرا} وحكمتققه ول ثاوبققا أكققف ول أعظققم
هيئققة كققونه مإع الجنازة صلة ترد فل غالبا أي مإعه السجود

أو الققرأس كشققف كققره ثاققم ومإققن والتواضققع الخشققوع تنافي
لما لبعضهم خلفا القميص فوق مإن ولو والضطباع المنكب

أن آخققر مإصققليا ولققو كققذلك رآه لمققن ويسن الحج في يأتي
أي سقققط إذا رداءه يرد ل الحياء وفي فتنة، ل حيث يحله

فمه) لصحة على يده (ووضع ونحوها العمامإة ومإثله لعذر إل
(بل مإفهمققة وإشققارة الخشققوع لهيئققة ولمنافققاته عنققه النهققي

قبلققه مإمققا مإعنققاه فققي مإققا أن هنا له ذكره مإن حاجة) يؤخذ
فققي فالراجققح وأيضققا عليققه اعققتراض فل بققذلك مإقيققد وبعده
وضققعها لققه سن كتثاؤب وإل للكل يرجح أنه المتوسط القيد

لنققه اليسققرى يضققع أنه والظاهر شارح قال به الخبر لصحة
ل أنقه مإقن أطلققوه مإقا الظققاهر بل نظر وفيه الذى لتنحية
بققاليمين يفعققل فيمققا المدار إذ حسي أذى هنا ليس إذ فرق

 واليسار

> 163<ص: 
لتنحية ليست هنا أنها على المعنوي دون وعدمإا وجودا عليه
إذا الخققبر فققي كمققا الشيطان لرد هي بل أيضا مإعنوي أذى
الحقديث وفقي بهقا نحقاه أذى فقأي يقربه ل الفم على رآها

مإققن والمخققاط والبصققاق والعطققاس الصققلة فققي {التثققاؤب
وسققلم عليققه اللققه صلى {نهى الحفاظ بعض الشيطان} قال

التراب أثار مإن الجبهة ومإسح الحصى مإسح عن الصلة في
الفققم وتغطيققة والسققدل وتشققبيكها الصققابع وتفقيققع والنفققخ
عققن بققالنهي . وجزمإققهقققه والتمطققي} ا العين وتغميض والذن

تسققاهله علققى يققدل مإققر كمققا ضعيفا كونه مإع العين تغميض
رجققل) بققأن علققى (والقيققام آخققره إلى نهى بقوله جزمإه في

لحاجققة يكققره ل نعم الخشوع ينافي تكلف لنه الخرى يرفع
الرض. علققى الخققرى وضققع مإققع إحققداهما علققى العتماد ول

أي حاقبققا) بالبققاء (أو بققالبول أي حاقنققا) بققالنون والصققلة(
بالخشوع يخل ولنه التي للخبر بالريح أي حاذقا أو بالغائط

نفسققه تفريققغ لققه ويسققن بطلققت بققه ذهب إن جمع قال بل
مإققن الخققروج لققه وليققس الجماعققة فققاتت وإن الصققلة قبققل

إن إل وقتققه ضققاق إذا تققأخيره ول فيققه لققه طرأ إذا الفرض
الخققراج حققتى لققه فحينئققذ الققتيمم له يبيح ضررا بكتمه ظأن
بققه الخشققوع فققوت لمجققرد قطعققه بعضهم وجوز الوقت عن

التحققرم عنققد بوجققوده ذلققك كراهققة فققي والعققبرة نظققر وفيه



مإققن وعلم التحرم قبل له عرض لو مإا به يلحق أن وينبغي
الحققاء بحضققرة) بتثليققث (أو الصققلة فققي إليه يعود أنه عادته

(إليققه) يشققتاق أي (يتوق) بالمثناة مإشروب أو (طعام) مإأكول
وهققو ول، طعققام {بحضققرة كامإلة صلة} أي {ل مإسلم لخبر

إليه التوقان جمع وألحق والغائط البول الخبثان} أي يدافعه
إذا بمققا العيققد دقيققق ابققن وقيققده حضققوره في به غيبته في

بالتوقققان التعققبير وقضققية حينئققذ التتوق لزيادة حضوره قرب
لكن دفعة عليه يأتي لين نحو إل يكسره مإا إل يأكل ل أنه

 المصنف صوبه الذي

> 164<ص: 
وأقيمققت أحققدكم عشققاء وضققع {إذا وحققديث حاجته يأكل أنه

فيققه المغرب} صريح صلة تصلوا أن قبل به فابدءوا الصلة
القامإققة بعققد فققإنه نظر فيه يسيرة تمرات نحو على وحمله
وكققذا صققلته، يبصققق) فققي (وأن حينئققذ يفوتهققا شققيء وأدنققى

لققم وجهققه) وإن (قبققل والسققين والققزاي بالصاد وهو خارجها،
عققن (أو المصققنف أطلقققه كما مإستقبل خارجها هو مإن يكن

مإققا علققى وسققلم عليققه اللققه صققلى مإسققجده فققي يمينه) ولو
الول يؤيققد وقد استثناءه بعضهم بحث لكن إطلقهم اقتضاه

فققالنهي قققول علققى الدب سققلوك مإققن خير المإر امإتثال أن
{إذا حققديث إليققه أرشد كما المإر دون فيه يشدد لنه أولى

شققيء عققن نهيتكم وإذا استطعتم مإا مإنه فأتوا بأمإر أمإرتكم
تحققت أو يساره عن بل عنهما النهي لصحة فاجتنبوه} وذلك

ول أولققى وهققو يسققاره، جهة مإن ثاوبه في أو اليسرى قدمإه
إظأهققارا اليسققار مإلققك دون اليميققن مإلققك مإراعققاة فققي بعققد

اليمين مإلك يراعي الطائف أن كلمإهم وقضية الول لشرف
رأسققه يطققأطئ أن أمإكنه إن نعم مإحتمل، وهو الكعبة، دون

فققي وكذا الولى، فهو اليسار إلى ول اليمين إلى ل ويبصق
فقققط يسققاره علققى كان ولو وسلم عليه الله صلى مإسجده
ظأققاهر هو كما ذكر مإا يمكنه لم إذا يمينه عن بصق إنسان
إن فيققه يحققرم إنمققا البصققاق لن وغيره بالمسجد مإن سواء
وأصقاب مإضمضقة مإققاء نحققو فقي اسقتهلك إن ل جرمإه بقي

إذ وخققارجه بققه مإققن سققواء هققوائه دون أجزائققه مإققن جققزءا
علققى أو إنققاء فققي كالفصققد فيه مإنتف وهو التقدير، الملحظ

حرمإتققه وزعققم إطلقهققم اقتضققاه كمققا حاجة لغير ولو قمامإة
مإقيققد الفصد وأن أجزائه مإن شيئا يصب لم وإن هوائه في



نجققس إخققراج ويجققب عليه مإعول غير بعيد فيه إليه بالحاجة
 واضعه به يتعد لم وإن به علم مإن على عينا فورا مإنه

>  165<ص: 
إطلقهم اقتضاه كما بمعلوم بها يقوم مإن لزالته أرصد وإن

لكققن أي حصره ودون قيل وقفه في يدخل لم تراب ودون
فيققه حققرم وإذا ظأاهر هو كما تقذيرها جهة مإن عليها يحرم

المصنف أطلق ثام ومإن حينئذ مإن الحرمإة انقطعت دفنه ثام
دلكهققا مإققن وعلققى فيققه فققاعله علققى النكققار وجققوب وغيققره
المسققجد تنجيققس خشققي إن القذر أو المتنجس نعله بأسفل

رمإلققه أو ترابققه فققي دفنهققا المققراد الريققاض وفققي تقذيره أو
التققذير في زيادة بل بدفن ليس فيه فدلكها المبلط بخلف
والمققراد ألبتققة أثار له يبق لم إذا الدلك جواز بعضهم وبحث

خاصرته) على يده ووضع (حينئذ. مإن الحرمإة يقطع ذلك أن
مإققا تفاسققيره وأصققح الختصار عن الصحيح للنهي حاجة لغير
راحققة أنققه صح لما المتكبرين أو الكفار فعل أنه وعلته ذكر
إبليققس {أن مإسققلم شققرح فققي لمققا الشققيطان أو النار أهل
والمققرأة الرجققل بيققن فيققه فققرق كققذلك} ول الجنة مإن هبط

فققي (والمبالغققة للغققالب الخققبر فققي الرجققل وذكققر والخنققثى
عققن خفضققه ركققوعه) وكققذا (فققي الظهققر الرأس) عققن خفض
الشققافعي كلم عليققه دل كمققا يبققالغ لققم وإن الركققوع أكمل

إذا وسققلم عليققه الله صلى {كان الصحيح والخبر والصحاب
أي يصققوبه ولققم يرفعققه لققم أي رأسققه يشققخص لققم ركققع

يخفضه}. 

> 166ص: <
ولققو وغيره الحمام) الجديد في (الصلة أيضا تنزيها (و) يكره
المقققبرة إل مإسققجد كلهققا {الرض الصققحيح للخققبر بمسققلخه

ومإثلققه بققه العققورات لكشققف الشياطين مإحل والحمام} ولنه
فيمققا مإحسققر أو ثامققود كققأرض غضققب أو مإعصققية مإحققل كل

بققه الناس مإرور وقت بنيان أو صحراء (والطريق) في يظهر
بققه كققالوقوف اسققتقباله كققان ثام ومإن يشغله لنه كالمطاف
للكراهققة المقتضققي بققأن مإققردود فيققه النجاسة بغلبة والتعليل
نجاسقة كقل ومإثلققه الزبققل مإحقل والمزبلقة) أي(.فقط تحققها
مإحاذاتها كراهة ومإر يحاذيها عليها طاهرا بفرشه لنه مإتيقنة

النصققارى وقيققل اليهققود مإتعبققد الكققاف بفتققح (والكنيسة) وهي
اليهققود وقيققل النصققارى مإتعبققد البققاء بكسققر وهققي والبيعققة



ويحقرم الشقياطين مإقأوى لنهقا الكفقر أمإقاكن مإقن ونحوهمقا
مإعظمققة صققورة فيهققا كان إن وكذا مإنعوه، مإن على دخولها

إذا إليه تنحى مإا وهو طاهرا، البل) ولو (وعطن سيأتي كما
للمرعققى مإنققه سققيقت اجتمعققت فققإذا غيرهققا ليشرب شربت
مإراقققدها الغنققم} أي مإرابققض فققي {صققلوا الصققحيح للخققبر

فإنهققا البققل أعطققان فققي تصققلوا {ول مإحالهققا جميع والمراد
خلقققت} وبققه جققن {إنهققا روايققة الشياطين} وفققي مإن خلقت
فققي بققل الشققياطين مإققن خلقققت البققل أن الفققرق أن علققم

تكره والصلة شيطانين مإنها واحد كل سنام على أن حديث
والققبيهقي داود أبققي لخبر بركة والغنم الشياطين، مإأوى في

يشققتد أن شققأنها مإققن فالبققل الجنة} وأيضققا دواب مإن {أنها
جمققع قققاله مإققا فققالوجه وعليهمققا الخشققوع فتشققوش نفارهققا
البقققر نحققو إن مإجهققول سققندها فققي لكققن روايققة لققه ودلققت
عطققن فققي كراهققة ل وأنققه الزركشققي فيه نظر لكن كالغنم

نهقارا أو ليل مإباركهقا وجميقع عنقه غيبتهققا حال الطاهر البل
بمحققل كققان ومإققتى أكققثر فيققه نفارها لن أشد لكنه كالعطن
الكراهقة لكقن وغيرهقا البقل بيققن فقرق فل نجاسقة الحيوان

 غيرها وفي لعلتين حينئذ فيها

> 167<ص: 
صقلى النبيققاء (الطققاهرة) لغيققر الباء (والمقبرة) بتثليث واحدة

وفققرش تحقققق أو نبشققها يتحقققق لققم بأن وسلم عليهم الله
{ل مإسققلم خققبر مإققع السابق أعلم) للخبر والله (حائل. عليها

{ل خققبر وصققح ذلققك عققن أنهاكم مإساجد} أي القبور تتخذوا
للنجاسة مإحاذاته إليها} وعلته تصلوا ول القبور على تجلسوا

ومإققن الم فققي عليه نص بجانبه أو أمإامإه أو تحته مإا سواء
بيقن ول وغيرهقا بحائقل المنبوشة بين الكراهة تفترق لم ثام

لققو بققل مإيققت أول فيهققا دفن بأن والجديدة القديمة المقبرة
ل حيققث الكراهققة وتنتفققي كققذلك كققان بمسققجد مإيققت دفققن

مإقققبرة أمإققا عرفققا عنققه المققوتى لبعققد فيها كان وإن مإحاذاة
يصلون قبورهم في أحياء لنهم فيها الصلة تكره فل النبياء

الصققلة فتحرم مإساجد قبورهم اتخاذ عن والنهي نجاسة فل
قصققد هنققا يعتققبر لنققه زعمققه لمققن خلفا ذلك ينافي ل إليها

غيرهققم قققبر اسققتقبال أن علققى نحققوه أو لتققبرك اسققتقبالها
 مإكروه

> 168<ص: 



الكراهققة إليهققا} فحينئققذ تصققلوا {ول خققبر أفققاده كمققا أيضققا
مإنتققف الثققاني وهذا النجاسة، ومإحاذاة القبر استقبال لشيئين

ذكرنققاه الذي بالقيد فيهم الحرمإة يقتضي والول النبياء عن
لنققه الكعبققة ظأهققر علققى أيضا وتكره الشرك إلى يؤدي لنه

عليققه اللققه صققلى فيققه نققام الققذي الوادي وفي الدب خلف
دون شققيطانا فيققه أن علققى لنصققه الصققبح صققلة عن وسلم
يعارضققها لققم مإققا الكل في الكراهة ومإحل الودية مإن غيره

وإنمقا الوجققه علققى جماعقة فقوات وكذا وقت، خروج خشية
تعلققق لن الزمإققان كراهققة بخلف عنققدنا الفسققاد تقتققض لققم

مإخصوصققة أوقاتا لها جعل الشارع لن أشد بالوقات الصلة
المإكنققة بخلف أعظققم فيهققا الخلل فكان غيرها في تصح ل

لمإققر كققالحرير فيهققا النهققي لن مإغصققوبا ولققو كلها في تصح
فسادها.  يقتض فلم العبادة عن ينفك خارج

باب
 السهو سجود سبب بيان في بالتنوين     

> 169ص: <
النافلققة في ولو (سنة) مإتأكدة السهو) التي (سجود وأحكامإه

التلوة سققجدة أن وظأققاهره قققالوه كذا الجنازة صلة عدا مإا
مإنققه بققأكثر الشققيء يجققبر كيققف قلققت فققإن كالنافلة والشكر

أنققه بمعنققى المفعول أو للمتروك جابر أنه به أريد إن قلت
قققد فهققو كالعققدم والثققاني كققالمفعول الول يصير حتى نائب
أو سققجدة زيققادة أو القنوت مإن كلمة لترك كهو أكثر يكون
ل وهققو لنقصققها دافققع أي الصققلة لنفس جابر أنه أو جلسة
أل ذلك في ينحصر ل الجابر إذ فممنوع مإنها أقل إل يكون
علققى يقققدر لققم إذا رمإضققان مإققن يوم في المجامإع أن ترى

أجعلنققاه سققواء المجبققور مإن أكثر وهما شهرين يصوم العتق
هققذا لن العتققق، عققن بققدل الصققوم يقال ل الشهر أو اليوم
مإسققتقل الخيرتين الكفارة خصلتي مإن كل أن والصح رأي،

لققم لنققه يجققب، ولم التية للحاديث وذلك قبله عما بدل ل
تققرك (عنققد يسققن وإنما الحج جبران بخلف واجب عن ينب

ل أو فعلققه هققل شك بأن احتمال ولو الصلة به) مإن مإأمإور
يققرد فل احتمققال ولققو عنه) فيها (مإنهي (فعل) شيء (أو) عند

فققإن أربعا أم ثالثاا أصلى شك لو مإا زعمه لمن خلفا عليه
 الزيادة عدم بفرض سجوده



> 170<ص: 
فيهققا عنققه المنهي لفعله وبفرضها به المأمإور التحفظ لتركه

مإققن المققتروك به المأمإور فالول) وهو( عنهما يخرج لم فهو
سققجود عنققه يغنققي تداركه) ول وجب ركنا كان (إن هو حيث

السقجود) يشقرع (وققد عليقه الماهيقة وجقود لتوققف السقهو
كما ركن بتدارك (حصلت (كزيادة) بالكاف تداركه مإع للسهو

ل (القترتيب) وققد مإبحقث (فقي) آخقر الزيادة تلك سبق) بيان
فيققه شك أو ذكره فإذا السلم المتروك كان إذا كما يشرع
يسققجد ول الفصققل طققال وإن بققه، أتققى بمبطققل يققأت ولققم

اسققتأنف ذكره فإذا التحرم أو النية أو السجود مإحل لفوات
غير إلخ كزيادة قوله قيل بشرطه فيه شك إن وكذا الصلة
وأجيب عنه مإنهي فعل أو قوله مإن مإعلوم لنه إليه، مإحتاج

وهققذه الصققلة أفعققال مإققن ليس مإا عنه بالمنهي المراد بأن
ه، ا الققترتيب لعققدم بهققا يعتققد لقم لكققن أفعالهققا مإن الزيادة

فققالوجه الشققك لمسألة كلمإه شمول مإن مإر لما نظر وفيه
أول (بعضققا) مإققر المققتروك أو) كققان(إيضققاحا.  ذكققره إنمققا أنه

فققي القنققوت) السققابق (وهو بذلك تسميته وجه الصلة صفة
 النازلة قنوت دون الثاني رمإضان نصف وتر أو الصبح

> 171<ص: 
فيققه يشققرع لققم إذا كلمققاته تعيققن عققدم ومإحل مإنه كلمة أو

فققإنه يحسققنه لققم قيامإه) بققأن (أو له حد ل بأنه بدله وفارق
تركققه فققإذا العتققدال ذكققر على زيادة بقدره القيام له يسن
مإشققروع قيققامإه قيققل مإققا انققدفع إلققخ زيادة وبقولي له سجد
اقتققدى ولققو لققتركه، يسققجد فكيققف العتققدال ذكر وهو لغيره

فققي ويلحقققه بققه يأتي أن وأمإكنه الصبح في بحنفي شافعي
علققى للسققهو يسجد كل وعلى فل وإل فعل الولى السجدة

لحققه لققه بققتركه لنققه إمإققامإه، سققلم بعققد المعتمققد المنقققول
 اعتقاده في سهوه

> 172<ص: 
المإققام علققى يتوجه قنوت ل إذ الصبح سنة نحو في بخلفه

السققهو مإنزلققة ينققزل مإا مإنه يحصل فلم المأمإوم اعتقاد في
أو الخيققر التشققهد فققي مإنققه الققواجب الول) أي التشققهد (أو

القنققوت فققي مإققر مإا نظير يحسنه لم قعوده) بأن (أو بعضه
هنا ذلك اشتراط راتبا كونه اشتراط مإن فيه مإر مإا وقياس

أربعققا الظهققر راتبققة أو التسققبيح بصلة أتى إذا فيسجد أيضا



صققلى إذا مإققا دون حينئققذ بندبه قلنا إن الول التشهد وترك
علققى فاقتصققر تشققهدين يتشققهد أن بقصققد مإطلقققا نفل أربعا

صلى النبي على الصلة وكذا (الوجه. على سهوا ولو الخير
فيه)  وسلم عليه الله

> 173<ص: 
الثققاني علققى رجققوعه وقصققر الول التشققهد أو القنققوت أي

لذلك فإفراده بأو العطف لن حسن، غير بينهما فرق وزعم
ل الجملققة فققي التشققهد فققي ووجوبهققا بالتشهد لختصاصه ل

لن التشققهد، مإققن بهققا القنققوت مإققن للحاقهققا مإانعققا يصققلح
لقصققوره الجملققة فققي الوجققوب هققو ليس للسجود المقتضي

المققتروك كققون بل أصله مإن القنوت إخراج عليه يلزم ولئل
تبعققا ل استقلل مإنها بمحل المخصوصة الظاهرة الشعار مإن
لققذلك الظأهر) ويضم (في ذلك في مإستويان وهما يأتي كما

يحسققنها لققم إذا الثاني في لها والقعود الول في لها القيام
قلنا إن عشر أربعة بل عشر اثانا والتية المذكورة فالبعاض

فقي (سقجد) اتباعقا القنقوت في الصحاب على الصلة بندب
فققي إل ظأققاهر وهققو البققاقي فققي وقياسا الول التشهد ترك

بققل الصققلة خارج يشرع لم ذكر أنه فوجهه وتوابعه القنوت
فخققرج لغيققره تققابع ول مإقدمإققة غير مإنها بمحل مإستقل فيها
والتسققبيحات العيققد وتكققبيرات والسققورة الفتتققاح دعققاء نحققو

التلوة سققجود فققي لندبه وجهي لك نحو: سجد ولو والدعية
تققرك) بعضققا إن الصلة. (وقيققل مإن ليسا وهما أيضا والشكر

بتفققويت لتقصققيره فل) يسققجد (عمققدا تركا البعاض هذه مإن
إلققى فكققان أكققثر العمققد خلققل بأن وردوه نفسه على السنة
وكققذا (قلققت الكفققارة إلى بالنسبة العمد كالقتل أحوج الجبر

القنوت في أعلم) وذلك والله سنناها حيث الل على الصلة
وصقورة قعودهقا ومإثلهقا الخيقر التشقهد وفقي قيامإهقا ومإثلها

بعققد أو إمإققامإه سلم وبعد سلمإه قبل تيقن إن لها السجود
استشققكاله فاندفع لها إمإامإه ترك الفصل طول وقبل سلمإه

مإحققل فققات بعده أو بها أتى سلمإه قبل تركها علم إن بأنه
علققى بالسققجود باقيهققا السققنن) أي سققائر تجققبر ول(السجود. 

 الصل

> 174<ص: 
بطلققت مإنهققا لشيء سجد فإن الوارد مإعنى في ليست لنها

ل الجاهل بأن واستشكل بجهله يعذر أو يسهو أن إل صلته



أي مإحلققه عققرف عرفه ومإن السهو سجود مإشروعية يعرف
يسققمع قققد الجاهققل لن التلزم، هققذا بمنققع ويققرد يقتضققيه

عمققومإه فيظققن غير ل السلم قبيل السهو سجود مإشروعية
وإل فيققه نحققن الققذي لنققه ذكققر، بما مإحله وأولت سنة لكل

علققى فهمققه شققارحا رأيققت ثاققم أصققل وجققه للشكال يبق لم
الكلم إذ فيقه نحقن مإقا يلققي ل بمقا عنقه وأجقاب ظأقاهره

فققي بققل السلم قبيل وهو مإحله غير في سجوده في ليس
ذكرته مإا فتعين الركوع تسبيح لنحو لكن مإحله في سجوده

يبطققل لققم (إن هققو حيث مإن عنه المنهي فعل (والثاني) أي
لسققهوه) ول يسققجد لققم والخطققوتين (كاللتفات عمده) الصلة

عمقده أبطقل (وإل) بأن المستثنيات مإن يأتي مإا غالبا لعمده
وسققلم عليققه اللقه صقلى {لنققه (سجد) لسقهوه زائدة كركعة
لققم (إن هققذا عليه للسهو} مإتفق وسجد خمسا الظهر صلى

كققثير) فققإنه (ككلم بسهوه بطلت (بسهوه) فإن تبطل) الصلة
صققلة فققي ليس لنه يسجد، لم مإر الصح) كما (في يبطلها
هققذه مإققن للحكققم. واسققتثني ل للمثققال راجققع الصققح ففققي

سققهوا مإقصده صوب عن دابته المتنفل حول لو مإا القاعدة
أن مإققع المعتمققد علققى لسققهوه يسققجد ل فققإنه فورا عاد ثام

وعودهققا لجموحهققا سققجوده وبيققن بينققه ويفققرق مإبطل عمده
بخلف ضبطها بعدم أو الجموح بركوبه مإقصر هنا بأنه فورا

سققها لققو ومإا قصر وإن السفر، لمشقة عنه فخفف الناسي
ورد تعمققده إبطققال مإققع لسققهوه يسجد ل فإنه السلم بترك
سقكوت فهقو وإل المبطقل فهقو مإنافيقا وفعقل تركه إن بأنه
السققهو سققجود بعققد سها لو ومإا طال وإن مإبطل، غير وهو

إبطققال مإققع السجود لهذا يسجد ل فإنه ساهيا للسهو فسجد
ذكققر قققدر علققى يزيققد القصققير) بققأن الركققن (وتطويققل عمده

للوسققط بالنسققبة الصققلة تلققك فققي فيققه المشققروع العتدال
ذاكققرا الفاتحقة قققدر يظهققر فيمققا المصققلي لحققال ل المعتدل

السققجدتين بيققن الجلققوس ذكققر قققدر وعلققى سققاكتا أو كققان
تلققك فققي وقققولي الققواجب التشهد قدر كذلك فيه المشروع

الحالققة حيققث مإن بل ذاتها حيث مإن به المراد ليس الصلة
تسققن الققتي الذكققار لققه تسققن ل إمإامإققا كققان فلققو الراهنققة
 مإنفردا كونه بتقدير حقه في التطويل اعتبر للمنفرد

> 175<ص: 
علققى الققذكر مإققن الن لققه يشققرع لمققا وبققالنظر الول علققى

(فققي عمققده) الصققلة (يبطققل لكلمإهققم القققرب وهققو الثققاني



نفسققه فققي مإقصققود غيققر هو إذ لموضوعه مإغير الصح) لنه
وهققو شبهها أو والركوع المقدمإة بين أي للفصل شرع وإنما

القققرب مإققن لققه أهققل لمققا شققكر أنه مإر لما الثاني السجود
الول السققجود وهققو بالققذات المقصققود وبيققن الول بالسجود

القنققوت بقققدر تطويله إلخ فيه المشروع بقولي وخرج فيهما
الكسققوف فققي القققراءة أو صققلته في التسبيح أو مإحله في
ثام ومإن فيه الحاديث لصحة تطويلهما جواز واختير يؤثار فل

وقققد مإوضققع فققي التحقيققق فققي وصححه عليه الكثرون كان
لسققهوه) (فيسققجد مإحتملققة فعلية وقائع بأنها للمعتمد يتمحل

علققى بققه المققأمإور التحفققظ لققتركه عمققده يبطل ل قلنا وإن
لققم أنققه بققدليل للفصققل أنه مإر قصير) لما فالعتدال (التأكيد.
ان لمقا ثاقم ومإقن عقادي أنقه مإقع ذكقر فيقه يجقب القيقام ك

لهمققا صققرفا ذكققر لهمققا وجب عاديين الخير التشهد وجلوس
فيققه الطمأنينققة ووجققوب الركققوع نحققو بخلف العققادة عققن

وكققذا( الصققلة فققي المطلوبققان والسققكينة الخشققوع ليحصققل
العتققدال فققي ذكققر الصققح) لمققا في السجدتين بين الجلوس

مإققا قلققت فققإن أقصققر ذكققره لن أولى، هو بل بحرف حرفا
طويققل جلققوس بعققده لن قلققت بهققذا الخلف اختصاص وجه
بنققاء السققتراحة أو التشققهد جلققوس وهققو يشققبهه نفسققه في

بعققده ليققس والعتققدال عليققه قياسققه فأمإكن طويل أنه على
الخلف أن الكققثرين عققن مإققر مإا وظأاهر هذا يشبهه، طويل
إل المجمققوع عبارة طبق على كونه مإع المتن فينافي فيهما

الجلققوس فققي أنققه يقتضققي ل فيهمققا جريققانه بققأن يجاب أن
حيث مإن وهذا فيعمهما، جريانه أصل حيث مإن فذاك أقوى
بعققده أن تقققرر مإققا ووجهققه بالثاني مإختص وهو الخلف قوة

أنهمققا مإققن تقرر مإا ينافي ول العتدال بخلف يشبهه طويل
 غير

> 176<ص: 
مإقصودان، أنهما عبارات في وقع لما يطولن فل مإقصودين

الصققارف عققدم مإققع صورتهما وجود مإن بد ل أنه مإعناه لن
السققلم فخققرج يبطققل قوليققا) ل ركنا نقل ولو( .مإر كما لهما

فيققه نظققر ل وحينئققذ يقصققده كققبر بأن التحرم وتكبير عليكم
أو (تشهد) آخققر أو) جلوس ركوع في (كفاتحة للسنوي خلفا
قيققام فققي وكتشهد مإحله في ليس بالخر شارح وتقييد أول

مإخققل غيققر الصققح) لنققه فققي عمققده يبطققل (لققم سققجود أو
الصققح) لققتركه فققي لسققهوه (ويسجد الفعلي بخلف بصورتها



ونقققل المجمققوع فققي كما العمدة وكذا مإر مإا نظير التحفظ
أسماء مإن فإنه السلم لفظ على اقتصر إذا إل ككله بعضه
أو التحلققل سققلم بعققض أنققه مإعققه ينققو لققم مإققا تعققالى اللققه

عمققده لن القاعدة، مإن هذا لكن سهوا الصلة مإن الخروج
مإققن الصققورة هققذه (تستثنى هذا) الصح (وعلى حينئذ مإبطل

واسققتثني لسهوه سجود ل عمده يبطل ل (مإا قولنا) السابق
مإعها) 

> 177<ص: 
أو الركققوع قبل بنيته مإنه بكلمة أو بالقنوت أتى لو مإا أيضا
غيقر فققي الققوتر فقي بعققده أو الركققوع فقي القوتر في بعده

الفاتحققة غيققر قققرأ لققو ومإققا يسجد فإنه الثاني رمإضان نصف
الجملققة، فققي مإحلهققا لنققه قبلهققا، بخلفققه القيققام غيققر فققي

قبل وسلم عليه الله صلى النبي على صلى لو أنه وقياسه
لققو ومإققا الجملققة فققي مإحلهققا القعققود لن يسجد، لم التشهد

ويؤخققذ الققذكر. ذلققك أنققه بنيققة لغيره بمحل مإختصا ذكرا نقل
أنققه بنيققة الل على صلى أو التشهد أول بسمل لو أنه مإنه
شققيخنا كلم يحمققل وعليققه للسققهو سققجد الخير التشهد ذكر
 فتاويه في

> 178<ص: 
الصققلة أن ضققعيف علققى مإبنققي بققأنه اعترضققه ومإققن وغيرها

نقققل أن تقققرر لمققا أبعققد فقققد الخيققرة فققي ركن الل على
أربققع الخققوف فققي فرقهققم لققو ومإققا بشققرطه كذلك المندوب

ثالثاققا بواحدة وصلى فرقتين أو ركعة فرقة بكل وصلى فرق
ه غيقر فقي بالنتظقار لمخقالفته يسجد فإنه فيقه القوارد مإحل

الصققور هققذه بأن ورد أيضا ذلك لعمد يسجد بأنه فيها ونظر
زيققادة مإنهققا وليققس المتققن كصققورة أيضا لعمدها يسجد كلها

عمققد لن سققهوا نيققة غيققر مإققن مإطلقا نفل مإصل أو القاصر
المنفققرد أو نسققي) المإققام ولو(القاعدة.  مإن فهو مإبطل ذلك

انتصققابه) أي بعققد (فذكره قعوده مإع أو الول) وحده (التشهد
عليققه يحققرم لققه) أي يعققد (لم القيام في يجزئ لحد وصوله

يقطعه فل فعلي بفرض ولتلبسه فيه صحيحة لحاديث العود
لزيققادته بطلت) صققلته بتحريمه (عالما عاد) عامإدا فإن(.لسنة
الققولي قطقع بخلف الصققلة لهيئة مإغير وهو عذر بل قعودا
ل نعققم مإحققرم غيققر فققإنه الفتتققاح أو للتعققوذ كالفاتحة لنفل
حرمإقة أو صقلة فقي (ناسقيا) أنقه لقه عقاد )(أو كراهتقه تبعد



نسققي إذا الكلم إبطققال مإققن مإر مإا وبين بينه ويفرق عوده
كققالكراه فأبطل نادر حرمإته فنسيان أشهر ذاك بأن تحريمه

يلزمإققه نعققم عنققه القلم لرفع (فل) تبطل هذا كذلك ول عليه
ذلققك تعمققد للسققهو) لبطققال (ويسجد التذكر عند فورا القيام

هققذا لن لنققا، مإخالطققا كققان وإن (جاهل) تحريمه له (أو) عاد
 تبطل (فكذا) ل العوام على يخفى مإما

> 179<ص: 
تعلمققه عنققد فققورا القيققام ويلزمإققه ذكر لما الصح في صلته

للسققتراحة يجلس ولم المإام تركه إذا وفيما للسهو ويسجد
مإققن الجلوس ول بل لبعضه ول له التخلف للمأمإوم يجوز ل

عققذر غيققر مإققن المخالفة فحش على المدار لن تشهد، غير
مإا وتعمد علم إن صلته بطلت وإل ذكر فيما مإوجودة وهي

لها جلس فإن أولى فيكون بعذر فراق وهو مإفارقته ينو لم
يفعله لم جلوس إحداث هو إنما الضار لن التخلف، له جاز

المتابعة.  فصل قبيل يأتي مإا على المإام
المإام يجلس لم حيث أنه هنا كلمإهم  ظأاهر]:تنبيه[     

نظققر وفيققه قققل وإن المققأمإوم، جلققوس أبطققل للسققتراحة
لنققه السققتراحة، جلسة بقدر المأمإوم تخلف يضر ل وقولهم

هنققا جلوسققه يضققر ل أنققه يقتضققي مإخالفققة فحش فيه ليس
المخالفققة، فحققش لعدم التشهد ببعض فيه أتى وإن بقدرها،

فصققلته مإتعمققد إمإققا لنققه يعققد، لققم فعققادله مإعه انتصب ولو
ينتظققره بققل مإققوافقته تجققوز ل وهو جاهل أو ساه أو باطلة
الولققى وهو مإفارقته ينوي أو السهو على لعوده حمل قائما
فققي فينتظققره السققجدتين بيققن جلوسققه مإققن قققام لققو وكققذا

فانتصققب قعققد ولققو مإتققابعته، له يجوز ول يفارقه أو سجوده
عليققه تققوجه لنققه فققورا، القيققام المققأمإوم لزم عاد ثام إمإامإه

القققوي الخلف لوقوع أيضا أولى هنا وفراقه إمإامإه بانتصاب
إمإققامإه قققام لققو فيمققا يأتي مإما يعلم كما النتظار جواز في

لمتابعققة (العققود سققهوا وحققده انتصب وللمأمإوم) إذا (لخامإسة.
ه وجقوبه الصقح (قلقت الصح) لعقذره في إمإامإه أعلقم) والل

 العود يلزمإه فل ذلك تعمد إذا أمإا المإام مإتابعة لوجوب

> 180<ص: 
قصققدا لققه لن إمإققامإه، قبققل مإثل ركققع إذا كمققا له يسن بل

بينهمققا وخيققر بفعلققه فاعتققد لمثله واجب مإن بانتقاله صحيحا
ركققع مإققن تخيققر وإنمققا شققيئا يفعل لم فكأنه الساهي بخلف



هنققا بخلفه فيه المخالفة فحش لعدم سهوا إمإامإه قبل مإثل
أو العتققدال فققي وإمإققامإه سققجد لو مإا عليه ويرد قالوه كذا
مإنهمقا كققل فقي ذلقك جريقان فققإن السجود في وإمإامإه قام

فققي مإنها أفحش هنا المخالفة إذ مإشكل شارح زعمه الذي
قققائم وهققو قبلقه بركققوعه ذلققك تخصيص يتجه فالذي التشهد

فيهمققا يققأتي الصققورتين تينققك وأن جالس وهو قبله بسجوده
رأيققت ثاققم المققذكور فرقهققم اقتضققاه كما التشهد في مإر مإا

قائمققا النتظققار بطققول فققرق ثاققم أيضا ذلك استشكل شارحا
سققجد لققو بمققا أبطلققه ثاققم ثاققم بخلفققه التشهد فراغ إلى هنا

عققدم وجققه وكققأن ذكرته مإا يتجه وبه القنوت في وهو قبله
عنققه أسقققط لمققا الفحققش عدم إن ثام للساهي العود ندبهم

يعلققم لققم ولققو .لعققذره الطلققب أصققل عنققه أسقققط الوجققوب
 البغوي قال يعد لم إمإامإه قام حتى الساهي

> 181<ص: 
سلمإه مإسبوق ظأن لو كما قيامإه قبل قرأه مإا يحسب ولم

لوقققوعه سققلمإه قبققل فعله مإا كل يلغو فإنه عليه لما فقام
مإن أفحش فكان له القدوة قطع مإقارنة مإع مإحله غير في

السققاهي قيققام حسبان بين ويفرق مإسألتنا في القيام مإجرد
لققم القيققام بققأن قراءتققه حسبان وعدم فيه المإام وافقه إذا
يلققغ فلققم جاز تعمده لو إذ وجه كل مإن مإحله غير في يقع
مإوافقققة أو المفارقققة نيققة على حسبانه توقف بل أصله مإن

فققي وقوعهققا حسققبانها فشققرط القققراءة وأمإققا فيه له المإام
إل لققه يحسب ل قيامإه أن تقرر وقد للقارئ مإحسوب قيام
سقهوا سقجد مإن أن يعلم تقرر وبما فيه المإام مإوافقة بعد
لققم لنققه فعلققه، بمققا له يعتد ل القنوت في وإمإامإه جهل أو

أخذا المإام فارق وإن للعتدال، العود فيلزمإه رؤية عن يقع
أنه قيامإه في علم ثام فقام إمإامإه سلم ظأن لو قولهم مإن
بنيقة عنقه يسققط ول مإنقه ليققوم الجلقوس لزمإقه يسلم لم

أتققم لققو ثاققم ومإققن لغققوا وقع قيامإه لن جازت، إن المفارقة
لققم إذا وفيمققا للسققهو ويسققجد فيعيققده به أتى مإا لغا جاهل

أنققه فواضققح القنققوت فققي وإمإققامإه علققم أو تققذكر إن يفارقه
أخققذا للعتققدال عققاد الولققى السققجدة فققي وهو أو إليه يعود
تقققرر لمققا المإققام مإع وسجد المسبوق مإسألة في تقرر مإما
فالققذي بعققدها فيمققا أو جققاهل أو ناسققيا فعلققه مإققا إلغققاء مإن

علققم لققو كما المإام سلم بعد بركعة ويأتي يتابعه أنه يظهر
العققود مإققن هنققا يمكققن ول المإام مإع ركع وقد الفاتحة ترك



آخققرا ذكرتققه مإققا قلققت فإن حينئذ. المخالفة لفحش للعتدال
يعققد لققم إمإققامإه قققام حتى قولهم يخالفه للعتدال عوده مإن

يعتققد فلم أفحش فيه المخالفة فيه نحن مإا بأن يفرق قلت
يلزمإه فلم التشهد في وهو قبله قيامإه بخلف مإطلقا بفعله
 المإام يقم لم حيث إل العود

> 182<ص: 
ظأققن لققو العبققادي عن القاضي عن الجواهر قول ذلك ويؤيد

ويققوافقه تخيققر فيه فوجده فرفع السجود مإن رفع إمإامإه أن
وفرقققوا مإخيققر أنققه سققهوا إمإققامإه قبققل ركع فيمن ذكروه مإا

المخالفققة، بفحققش التشققهد مإسققألة فققي مإققر مإققا وبيققن بينققه
إل فيهمققا ليققس إذ فيهمققا المخالفة لقلة هاتين أن فالحاصل

ومإسألة فخير القعود أو القيام في الستواء مإع تقدم مإجرد
العققود وجققب هققذين مإن أفحش هو مإا فيها كان لما التشهد
هققو مإققا فيهققا كققان لمققا القنققوت ومإسققألة يقم لم مإا للمإام
يققدل ومإمققا مإطلقققا للعتققدال العققود وجققب الكل مإن أفحش

عنه يسقط التشهد مإسألة في أنه تأثايرا للفحشية أن على
مإسققألة في كذلك ول المإام بقيام فكذا المفارقة. بنية العود

رفققع لققو قققولهم فيققه خلف ل ومإمققا القاضي قال المسبوق
وأتققى رفققع أنققه ظأانققا إمإققامإه قبل الولى السجدة مإن رأسه

لقم الولققى فققي أنقه بققان ثاققم فيهققا المإققام أن ظأانققا بالثانية
فققإن أي المإققام ويتابع الثانية سجدته ول جلوسه له يحسب

 جالس أو قائم والمإام إل بذلك يعلم لم

> 183<ص: 
بققه أتققى مإققا إلغققاء ويققوجه ه، ا المإام سلم بعد بركعة أتى
مإققن فحشققا فيققه بققأن مإخالفققة فحققش فيه ليس أنه مإع هنا

مإسألة في بخلفه آخر وبعض بركن تقدمإه وهي أخرى جهة
الول التشهد المنفرد أو تذكر) المإام ولو. (قبلها ومإا الركوع
انتصققابه) (قبققل جهل تركققه وقققد بققه علققم أو نسققيه الققذي

بفققرض يتلبققس لققم (للتشهد) لنققه (عاد) ندبا السابق بالمعنى
القعققود إلى أقرب) مإنه القيام إلى صار (إن (ويسجد) للسهو

إذا مإققا بخلف تحريمققه وعلم تعمده مإع مإبطل فعله مإا لن
بطلن لعققدم السققواء علققى إليهما أو أقرب القعود إلى كان

عليه مإا على وغيره المجموع في وجرى التي بقيده تعمده
ومإققع وغيققره السنوي واعتمده مإطلقا يسجد ل أنه الكثرون

لن العققود، مإققع للنهققوض فالسققجود وعليه الول الوجه ذلك



التشققهد عققن ذكققر نهض) مإققن (ولو قال كما مإبطل تعمدهما
نسققي ولققو لقوله قسيم وهذا تركه، قاصدا (عمدا) أي الول

ك بتعمقده (بطلقت) صقلته عمدا (فعاد) له ان (إن ذل إلقى ك
كققان إذا مإققا بخلف نظمهققا غيققر مإققا أقققرب) لزيققادة القيققام
مإققا علققى مإبنققي وهققذا السققواء. علققى إليهما أو أقرب للقعود

كان وإن بطلن، ل الكثرين عن المذكور مإقابله فعلى قبله
 أقرب للقيام

> 184<ص: 
القيام يبلغ لم مإتى بأنه فيه مإا مإع ويوجه التي بقيده لكن

قققد كققان وإن للتشققهد، العققود لققه فجققاز بالفرض يتلبس لم
 تركه نوى

فققي التفصققيل هققذا مإحل أن المجموع  في]:تنبيه[     
العققود لققه بققدا ثاققم التشققهد تققرك بالنهوض قصد إن البطلن

هققذا زاد لققو أمإققا جققائز حينئققذ نهوضققه لن لققه، فعققاد إليققه
لخللققه بققذلك تبطققل صققلته فققإن لمعنققى ل عمققدا النهققوض

لن السققابق، واحققد غيققر قول في مإا يعلم وبه ه ا بنظمها
إذا مإققا أعنققي الول القسم أرادوا إن لنهم مإبطل، تعمدهما

أن تقققرر لمققا غيققر ل العققود فالمبطققل للتشققهد تاركققا قققام
ل النهققوض زيققادة تعمد إذا مإا أعني الثاني أو جائز النهوض
إليققه كان وإن القعود، اسم عن خروجه مإجرد أبطل لمعنى
عبققارة حمققل يمكققن قلققت فققإن حينئققذ بالنظم لخلله أقرب
مإققن للققرب وصقل إذا أنقه بنيقة نهقض إذا مإقا علققى أولئقك
ه هقذه فقي ينبغقي الذي بل بعيد قلت عاد القيام كتعمقد أن

القعققود، اسققم عققن خروجه بمجرد فيبطل لمعنى ل النهوض
لم الثالثة في فقرأ تشهد أنه جالسا فرض مإصلي ظأن ولو
ا فهقو القيقام عن بدل القعود لن للتشهد، يعد ققام لقو كم

لسققانه سققبقه إذا مإققا بخلف يعققود ل الول التشققهد وتققرك
اللسققان وسققبق القيام كتعمد تعمدها لن ذاكر وهو بالقراءة

البطلن صققريحه بققل وقضققيته قققالوه. كققذا به مإعتد غير إليها
تعمققد بعققد القعققود هققذا أن تقققرر مإققا ووجهققه الول في هنا

كعقوده للتشقهد بعقدها عقوده فصقار القيام عن بدل القراءة
بقطعه البطلن بعدم ذلك يشكل فل عنه قيامإه بعد للتشهد
أو نسققي) إمإققام ولققو( .القيققام في للتشهد أو للفتتاح الفاتحة
بفققرض له) لتلبسققه يعد لم سجوده في فذكره (قنوتا مإنفرد

 صلته بطلت عالما عامإدا عاد فإن



> 185<ص: 
وضققع يكمققل لققم بأن سجوده تمام قبل (قبله) أي (أو) ذكره

(وسقجد بفققرض تلبسه (عاد) لعدم بشروطها السبعة العضاء
ومإن حينئذ النظم يغير الراكع) لنه (حد بلغ) هويه إن للسهو

مإققا بخلف صققلته بطلت العود ثام إليه الوصول تعمد لو ثام
المققدار أن يعلققم وبققه التشهد في مإر مإا نظير يبلغه لم إذا
علققى ل المنهققاج عققن مإققر مإققا علققى بنققاء السققجود فققي هنا

علققى الفرق أمإكن وإن مإحتمل، وهو شارح قاله كما مإقابله
نظيققر هققو هققذا لن الركققوع، أقققل إلققى أقققرب يصققير أن

مإققن القققرب بجققامإع القيام مإن القرب إلى الجالس صيرورة
الرفعققة ابققن رأيققت ثام كل في فيه هو مإا يلي الذي الركن
المجمقوع عقن مإر مإا نظير هنا يأتي أنه وواضح بذلك صرح

كققل علققى يققترتب ومإققا لمعنققى ول للقنققوت تاركا الهوي في
بتفصققيله ثاققم مإققر مإققا جميققع هنققا المأمإوم في ويجري مإنهما
ثاقم مإقر مإقا والناسقي الجاهقل غيقره فقي وكذا بحرف. حرفا
بركنيققن يسبق لم مإا للقنوت التخلف هنا للمأمإوم نعم أيضا

مإققا أدام لنققه المإققام، مإتابعة فصل قبيل سيأتي كما فعليين
مإققا علققى للسققتراحة ثاققم جلس إذا مإا نظير المإام فيه كان
 نقل لم وإن بل فيه

> 186<ص: 
عققارض ل أصققلي العتققدال فققي هنققا اسققتواءهما لن بققذلك،
البعققاض بعققض) مإققن تققرك (فققي شك) مإصل (ولو ثام بخلفه

(أو) في فعله عدم الصل (سجد) لن كقنوت مإعين السابقة
لن (فل) يسجد بالسجود يجبر عنه مإنهي مإنهي) أي (ارتكاب

أو بققالول أنققه وشققك سققهوا علققم ولققو ارتكابه، عدم الصل
التشهد أو القنوت أمإتروكه وشك علمه لو كما سجد بالثاني
أو سققها أنه في أو مإبهم بعض ترك في شك لو مإا بخلف

يققتيقن لققم لنه بعضا، كونه واحتمل مإسنون ترك علم أو ل
سقها) بمققا ولققو( .بالبهقام المبهقم البعقض ضقعف مإع مإقتضيه
سققجد هققل أو ل سققجد) أو هققل (وشققك السققجود يقتضققي
فققي وواحققدة الولققى في (فليسجد) ثانتين واحدة أو سجدتين
علققى جققرى كلققه وهققذا سققجوده، عققدم الصققل لن الثانيققة،

والمققراد كالمعققدوم فيققه المشققكوك أن المشققهورة القاعققدة
 البواب مإعظم وفي هنا بالشك

> 187<ص: 



بركعة) لن أتى أربعا أم ثالثاا أصلى شك ولو( التردد مإطلق
فعلققه، أو غيققره لقول ول لظنه يرجع ول فعلها عدم الصل

العلقم يحصققل بحيققث التققواتر عققدد يبلغققوا لققم وإمإا كثر وإن
تلعققب العلققم هققذا بخلف العمققل لن فعلهققا، بأنه الضروري

ل تققواتر صورة وجدت أنه على كلمإه يحمل فيه نازع ومإن
مإسققلم لخققبر (وسجد) للسققهو وجه لنزاعه يبق لم وإل غايته
أربعققا أم ثالثاققا أصققلى يققدر فلم صلته في أحدكم شك {إذا

سققجدتين يسققجد ثاققم اسققتيقن مإا على وليبن الشك فليطرح
وإن صققلته، له شفعن خمسا صلى كان فإن يسلم أن قبل
شفعن للشيطان} ومإعنى ترغيما كانتا لربع إتمامإا صلى كان

للربققع صققلته بينهمققا الجلققوس مإققع السققجدتين رد صققلته له
ذي وخبر ستا صيرنها أنهن ل كالنقص الزيادة خلل لجبرهما

بققل غيققره لخققبر وسلم عليه الله صلى فيه يرجع لم اليدين
قدمإنا وقد التواتر عدد كانوا أنهم على رواية في كما لعلمه

الققتردد هنققا السجود سبب أن إلى الخبر وأشار إليه الرجوع
الققتردد فوجود وإل فواضح واقعة كانت إن لنها الزيادة، في

تققردده زال وإن سققجد، ثاققم ومإققن للجبر ويحوج النية يضعف
شقكه زال وإن يسقجد أنقه والصقح(قققال.  كمقا سقلمإه قبل
سلمإه)  قبل

> 188<ص: 
مإققترددا يصققليه (مإققا حكققم) كققل (وكققذا رابعققة أنهققا تذكر بأن

زال وإن زيققادته، فقي لققتردده زائقدا) فيسققجد كقونه واحتمال
زال إذا حققال بكققل يجققب لمققا يسجد ول( سلمإه قبل شكه
مإققا باعتبققار الثالثة) مإنها (في رباعية شك) مإصلي مإثاله شكه
بالثالثققة جاهققل الشققك عنققد أنققه الفققرض إذ المإر نفس في

أنها للرابعة القيام قبل فيها) أي فتذكر رابعة أم هي (أثاالثة
تقققدير بكققل واجب الشك مإع به أتى مإا يسجد) إذ (لم ثاالثة

أقرب إليه صار وإن قبله، بخلفه القيام تمام بعد (أو) تذكر
في للسنوي مإخالفين وغيره العماد ابن عليه جرى مإا على

مإبطل ليققس إليققه صققيرورته تعمد لن التفصيل، هذا اعتماده
لن يصققح، ل بققل نظققر وفيه قالوه كذا عوده مإع بل وحده
حققد عققن المخققرج الهققوي أن العبققاب شققرح فققي بينته الذي

الخيققر التشققهد نحققو مإققن إليققه والنهققوض الفرض في القيام
فققإن جنسققها مإن زيادة لكونه ل يعد لم وإن بمجرده مإبطل

الركققن لبطالهققا بققل الركققن صققورة علققى تكققون أن شرطها
مإققع أبطلققت إنمققا بأنها الفاحشة الفعلة في صرحوا ثام ومإن



آنفققا القيام. ومإر حد عن المخرج النحناء مإن فيها لما قلتها
النهققوض هققذا زاد لو أمإا بقوله بذلك التصريح المجموع عن

فهققو بنظمهققا لخلله بذلك تبطل صلته فإن لمعنى ل عمدا
مإخققرج مإحلققه فققي جلققوس عققن نهققوض تعمد أن في صريح

مإققن يقرب لم وإن لسهوه، السجود فينبغي مإبطل حده عن
وبفققرض لسققهوه يسققجد عمققده أبطققل مإا أن مإر لما القيام
إلققى صار إذا السجود مإن أقل فل بهذا القول وعدم التنزل
عققن النهققوض مإن مإر فيما بذلك نقل لم وإن أقرب، القيام

أن الفققرض أن المجمققوع عققن فيققه مإققر لمققا الول التشققهد
يؤيققد ومإمققا نهوضققه تعمققد جققواز يتصور ل وهنا جائز نهوضه
خامإسققة إلققى المإققام قام وإن الروضة قول السنوي تفصيل
ارتفققاعه فققي المإققام بلوغ بعد مإفارقته المأمإوم فنوى ساهيا

فل قبلققه نواهققا وإن للسققهو، المققأمإوم سققجد الراكعيققن حققد
لصققريح الموافققق تقققرر مإققا يخققالفه هققذا قلققت فققإن سققجود

القعققود اسققم مإجققاوزة علققى المققدار أن وغيققره المجمققوع
هققو كمققا والمرادف الركوع أقل مإن القرب على ل وعدمإها

هققو بل جمع ل قلت ؟ الجمع فما القيام مإن للقرب ظأاهر
فققي سققامإحوا بققأنهم بعققد علققى يجاب أن إل حقيقي تخالف

لنققه للسققجود، مإقتضيا النهوض ذلك يجعلوا فلم السهو حال
عققدم مإققع التشققهد فققي مإققر مإمققا علققم كما نظيره يجوز قد

الرابعققة) فققي (فققي لفحشققه العمققد حققال في ل فيه الفحش
حال (سجد) لتردده ثاالثة قبلها مإا أن بها المأتي المإر نفس
فققإن بتقدير بزائد أتى فقد المحتملة زيادتها في إليها القيام
يكققن لققم إن ويتشققهد فورا الجلوس لزمإه خامإسة أنها تذكر

 تشهد

> 189<ص: 
فققي شققك ولققو للسققهو، يسققجد ثاققم إعققادته تلزمإققه لققم وإل

يسققجد، لققم فيققه شققكه زال فإن الخر أو الول أهو تشهده
واجبا كونه في تردده إلى نظر ول تقدير بكل مإطلوب لنه
ولققو( بتقققدير زائد فعل لنه سجد، قام وقد بعده أو نفل أو

(فققي للصققلة عققود بعققده يحصققل ل السققلم) الققذي بعد شك
علققى يققؤثار (لققم التحققرم وتكققبيرة النيققة فققرض) غيققر تققرك

الصققحة على مإضيها الظاهر ولن وشق لعسر المشهور) وإل
المجمققوع فققي وقققع لمققا خلفا كالركن الشرط أن يتجه وبه
ل الفققرض طققواف بعد الطهارة في الشك بأن صرحوا فقد
 يؤثار



> 190<ص: 
تيققن إذا فيمقا فيقه مإشقكوك بطهقر الصقلة دخقول وبجقواز
شققك لو المجموع قول حمل فتعين أحدث هل وشك الطهر

يتيقن لم إذا مإا على أثار ل أم مإتطهرا كان هل صلته بعد
الشققك يسققتلزم الشققرط فققي الشققك أن ودعوى قبل الطهر

لققه جققوزوا إذا لنهققم المققذكور، كلمإهققم يردهققا النعقققاد فققي
طروه يؤثار ل أن فأولى علمت كما الشك مإع فيها الدخول

بأصققل عمل الشقك لهققذا يلتفققون ل أنهققم فعلم فراغها على
كققون فققي السققلم بعققد الشققك إن قققوله الستصققحاب. وأمإققا

ل لنققه فيققه، نحققن مإمققا فهقو العققادة يققوجب مإأمإومإقا إمإامإه
أصققل في السلم بعد شك لو كما فهو يستصحب هنا أصل

لو فيما العادة وجبت وإنما الستر أو الستقبال أو الطهارة
أحققد مإققن مإسققح تققرك تيقققن ثاققم صقلى ثاققم جققدد ثاققم توضققأ

حقققتى الول وضقققوئه صقققحة يقققتيقن لقققم لنقققه الوضقققوءين،
فليسققت لشك ل ترك لتيقن مإستندة هنا فالعادة يستصحب

يققأتي كمققا للصققلة عود بعده حصل سلم أمإا فيه نحن مإما
والشققك الصققلة مإققن يخققرج لققم أنه لتبين بعده الشك فيؤثار

لفققوات سققجود غيققر مإن به التيان يوجب نفسه السلم في
ركقن فقي مإقر الولقى سلم أنه وفي مإر كما بالسلم مإحله

علققى فيققؤثار الحققرام وتكققبيرة النية في الشك وأمإا الترتيب
أصققل فققي لشكه الفرق عدم في أطال لمن خلفا المعتمد
فرضققا أنققوى شك لو مإا ومإنه يعتمده أصل غير مإن النعقاد

لققم وإنمققا الجمعة غير في القدوة نية في الشك ل نفل أم
فيققه العققادة لمشقققة نيتققه في الصوم فراغ بعد الشك يضر
قبققل هققو وأمإققا هنققا فيهققا يغتفر لم مإا فيه فيها اغتفر ولنه

أتققى ركققن ترك في كان إن أنه قبله مإما علم فقد السلم
لحتمققال فيهمققا للسهو وسجد فبركعة وإل مإحله بقي إن به

لققو مإققا فارق وبه مإبطل في بالتردد النية لضعف أو الزيادة
فيهققا يقع لم إذ يسجد ول يعيدها فإنه فائتة قضاء في شك
فققورا فققأحرم ركنققا نسققي وقققد سققلم مإبطققل. ولققو في تردد

 ذكر إن ثام الولى في لنه تنعقد لم بأخرى

> 191<ص: 
هنققا نظققر ول الققترك وتيقققن السققلم بيققن فصققل طققول قبل

وإن الول، علققى بنققى فيققه وهققم لمن خلفا بالثانية لتحرمإه
اسققتأنفها طققوله بعققد أو القبلققة اسققتدبر أو يسير كلم تخلل



ققرأه، مإقا لقه حسب بنى وإذا بينهما السلم مإع به لبطلنها
بظققن قققرأ لكققونه أثار ول اعتقاده في نفل الثانية كانت وإن

صققلة فققي أنققه ظأن لو ثام ومإن مإر كما الوجه على النفل
فيققه يققأتي ول يققؤثار لققم عليققه فققأتم نفققل أو فققرض أخققرى
 النية في الشك تفصيل

> 192<ص: 
مإققع يققرؤه بمققا يعتقد ل ولقذلك الظققن بخلف يضقعفها لنققه

طققال لققو أمإققا بفققور وخققرج لهققا المبطققل لغيققر فيهققا الشققك
ومإققن بهققا التحققرم فيصققح الثانيققة وتحرم السلم بين الفصل

على يشكل ول وهم فقد الترك وتيقن السلم بين هنا قال
قققام ثاققم الرابعققة في تشهد لو أنه للزركشي خلفا تقرر مإا

الفصل، طال وإن يسلم أن فراغها بعد كفاه سهوا لخامإسة
أفعالهققا مإققن هققو مإققا زيققادة يضققر فلققم الصققلة في هنا لنه

طول إليه انضم فإذا ظأنه في بالسلم مإنها خرج وثام سهوا
وسققهوه) أي. (بققه إكمالهققا يريققد عمققا لها قاطعا صار الفصل

قققدوته) ولققو (حال له السجود سن مإن مإقتضاه أي المأمإوم
المزحققوم فققي وكمققا الخققوف صققلة أول يققأتي كمققا حكميققة
ومإن وغيرها الفاتحة عنه يتحمل كما إمإامإه) المتطهر (يحمله

صققلحيته لعققدم الخفققي الخبققث وذو المحققدث يحملققه لم ثام
أثايققب وإنمققا الركعة يدرك لم راكعا أدركه لو ولذلك للتحمل
فققي يغتفققر إذ صققورتها لوجققود الجماعققة على خلفه المصلي
المسققتدعي هنققا كالتحمققل غيرهققا فققي يغتفققر ل مإا الفضائل

فل قبلهققا وسققيأتي بعققدها القققدوة بحال وخرج الرابطة لقوة
اقتققدائه قبققل إمإققامإه سققهو لحقققه وإنما المعتمد على يتحمله

المققأمإوم لصققلة المإققام صلة مإن الخلل تعدي عهد لنه به،
خلف خلفققه) أي فبققان فسلم سلمإه ظأن (فلو عكسه دون

فققي سققهو سققجود) لنققه (ول بعققده مإعققه) أي (سققلم ظأنه مإا
تققرك (تشققهده (فققي) جلققوس ذكر) المأمإوم ولو( القدوة حال
الققترتيب ركققن فققي مإققر لمققا الخيققرة مإققن غير) سققجدة ركن
أو والتكقبير) للتحقرم (النيقة وغيقر فيقه مإقر لما السلم وغير
بفققوات ركعتققه) الفائتققة إلققى إمإامإه سلم بعد (قام فيه شك

لمققا لتققداركه العود له يجوز ول ثام مإر مإما علم كما الركن
لوقققوع التذكر يسجد) في ول( .الواجبة المتابعة ترك مإن فيه

 حال سهوه

> 193<ص: 



لققو ثاققم ومإققن بتقدير زائدا بعدها لفعله الشك بخلف القدوة
مإعققه الصققلة أدرك أنققه في أو المإام ركوع إدراك في شك

شققكه لوجققود فيهققا وسجد بركعة أتى ركعة ناقصة أو كامإلة
التحرم وتكبيرة النية أمإا أيضا القدوة بعد للسجود المقتضي

إذا شققروطه مإن شرط في أو فيه الشك أو أحدهما فتذكر
وسققهوه) أي( مإر كما الصلة يبطل ركن مإعه مإضى أو طال

لنقضققاء يحملققه) المإققام (ل المإققام سققلمإه) أي (بعد المأمإوم
ثاققم بعققده إمإققامإه) أي بسققلم المسققبوق سققلم (فلققو القققدوة
بعققد وقققع سققهوه (وسققجد) لن الفصل قصر (بنى) إن تذكره

لن بعليكققم، أتى إن البغوي قال كما ومإحله القدوة انقضاء
الخققروج مإعققه ينققو لققم إن ومإحلقه تعالى أسمائه مإن السلم

قققول يحمققل وعليققه .حينئققذ تعمققده يبطققل لنققه الصققلة، مإققن
لققو أمإققا يتمققه لققم وإن مإبطققل وقتققه غير في السلم النوار
سققهوه لوقققوع السققتاذ ابققن رجحه كما يسجد فل مإعه سلم
بشققروعه قققدوته لنقطاع يسجد أنه احتمال وله القدوة حال
لققو فيمققا تققدرك أنهققا الجماعققة فققي يأتي لما نظر وفيه فيه

نطقققه وقبققل السققلم فققي المإققام شققروع بعد المأمإوم نواها
القققدوة بقققاء فققي صققريح حينئققذ فحصولها عليكم مإن بالميم

فققي دخققوله يتققبين التحققرم بققراء بققأنه حكمققوا لققم قلت فإن
تصققح ل ذلققك ومإققع مإر كما بالهمزة النطق حين مإن الصلة
يتققبين بققالميم بققأنه هنققا يحكمققوا ولققم الققراء قبققل به القدوة
قبل به القدوة تصح ل حتى السلم مإن باللف مإنها خروجه

 الميم

> 194<ص: 
أن وهققو فسققاد يلزمإققه هنققا بققالتبين القققول بققأن يفققرق قلت

الحققاديث لصققرائح مإخققالف وذلققك الصققلة مإققن ليس السلم
ونحققوه بالحققدث مإنهققا يخرج أنه المخالف قول يتوجه وحينئذ

صققحة مإقتضققاه وكان شيء يلزمإه فل ثام بالتبين القول وأمإا
المققأمإوم ويلحقققه) أي( للنعقققاد احتياطققا تركققوه لكققن القدوة
كمققا مإنه السهو وقوع حال غيره دون إمإامإه) المتطهر (سهو

مإتققابعته) وإن (لزمإققه سققجد) إمإققامإه فإن(.سهوه المإام يتحمل
يعلققم كمققا الثانية للسجدة هوى بأن وإل سها أنه يعرف لم

إن بطلققت بركنيققن سققبقه حينئذ لنه المتابعة، في يأتي مإما
كتققب كققأن يتققابعه لم سجوده في غلطه تيقن إن نعم تعمد

سققجوده عقققب سققلم أو وعققذر جاهل قليل تكلم أو أشار أو
بققه لجهلققه يسققجد لققم أو حركتققه لبطققء للسجود هاويا فرآه



فققي إشققكال فل السورة أو الجهر لترك سجوده أن فأخبره
ظأققن مإققن بأن حكمه واستشكال ظأنه لمن خلفا ذلك تصور

بالسققجود لسققهوه ثاانيققا سققجد عققدمإه فبققان فسققجد سققهوا
مإوافقة يقتض لم وإن فسجوده، يسه لم المإام أن فبفرض
ل أنه في هو إنما الكلم أن جوابه سجوده يقتضي المأمإوم
يقتضققي كققونه وأمإققا غلققط لنققه السققجود، هققذا فققي يققوافقه
لمققدرك المإققام سققلم أو المفارقققة نيققة بعققد للسهو سجوده

حكمهققا وضوح مإع فيها الكلم ليس أخرى مإسألة فتلك آخر
ولققو مإتققابعته يجققز لققم سهوا كخامإسة لزيادة إمإامإه قام ولو

تققرك أنققه لحتمال نظر ول ركعة فعل في شاكا أو مإسبوقا
 ركعة مإن ركنا

> 195<ص: 
أو ويسققلم يفققارقه بققل ظأنققه أو الحال علم أنه الفرض لن

المعتمد. على ينتظره
المإام بفعل السهو سجود أن كلمإهم  قضية]:تنبيه[     

بعققد سققلم لققو حققتى كالركن ويصير المأمإوم على يستقر له
 عنه ساهيا إمإامإه سلم

> 196<ص: 
لو كما صلته أعاد وإل الفصل قرب إن إليه يعود أن لزمإه
يعلققم لققم لققو أنققه يققأتي مإققا ذلققك ينققافي ول ركنا مإنها ترك

ثاققم لنققه يتققابعه، لققم مإنه فرغ وقد إل للتلوة إمإامإه بسجود
لمإققامإه بسققبقه البطلن أن وظأققاهر هنققا بخلفققه مإحلققه فات

أفحققش التقققدم لن أولى بل كالتخلف لخرى وهوى بسجدة
السلم بعد أنه اعتقادا أو سهوا أو عمدا المإام (وإل) يسجد

ص) جقبرا (علقى (فيسقجد) المقأمإوم فقي الحاصقل للخلقل الن
اقتققدى (لققو (و) أمإا الموافق في هذا إمإامإه صلة مإن صلته

سققها بمققن اقتققدى وكققذا) لققو اقتققدائه بعققد سها بمن مإسبوق
(فالصققحيح) فيهمققا لسققهوه المإققام الصققح) وسققجد فققي (قبله

أن إلققى نظققر فل مإعققه) للمتابعققة (يسققجد المسبوق (أنه) أي
(ثاققم) يسققجد يققأتي كما الموافق بخلف آخر هو إنما مإوضعه

لحقققه الققذي السققهو سققجود مإحل صلته) لنه آخر (في أيضا
بسققبب كملققت إنمققا صققلته إذ يسققه لققم أنققه إلققى نظققر فل

لققم (فققإن مإققر كمققا إليه صلته نقص فتطرق بالمإام اقتدائه
صققلة (آخققر بقه المقتققدي المسقبوق سجد) ندبا المإام يسجد

ولققو الموافققق في مإر النص) لما (على الصورتين نفسه) في



الثانيققة يفعققل ل لكققن ثانتين سجد سجدة على إمإامإه اقتصر
قبققل للثانيققة وتققداركه سققهوه لحتمققال إمإققامإه سققلم بعققد إل

وقبققل السققلم بعققد لهققا عققوده احتمققال إلى نظر ول سلمإه
 تركه أو عوده عدم سلمإه بعد الصل لن الفصل، طول

> 197<ص: 
تشققهد بنحققو يققؤت لم وإنما إمإامإه سلم بعد به أتى اعتقادا

الصققلة خلل يقققع لنققه إمإققامإه، تركققه تلوة سققجود أو أول
سققلم بعققد بققه يأتي إنما لنه هنا، مإا بخلف المتابعة فتختل
تقرر.  كما إمإامإه

مإن الموافق المأمإوم فراغ بعد المإام  سجد]:فرع[     
فيققه تققأتى تخلف فإن السجود في وجوبا وافقه التشهد أقل

اقتضققاه لمققا خلفققا السلم في يظهر فيما وندبا آنفا مإر مإا
قبققل أو المإام سلم بعد التخلف للمأمإوم لن بعضهم، كلم
يتققم ثاققم كققالبحر الخققادم كلم اقتضققاه كما وجوبا تابعه أقله

 تشهده

> 198<ص: 
يعيققد فهققل وعليققه الفاتحققة فققي وهققو للتلوة سققجد لققو كما

تقققرر مإا قياس بأنه ويوجه نعم الخادم قضية رأيان السجود
وبيققن بينققه ويفققرق يعيققده ل أنققه يتجققه والذي المسبوق في

فققي السققهو سققجود مإحققل الخيققر الجلققوس بققأن المسققبوق
لنقلهققا، يسجد ل الفاتحة قبل السورة في قالوا كما الجملة

في بينته مإزيد ذلك في وبقي الجملة في مإحلها القيام لن
رجحتققه بمققا قطققع المهذب شرح في رأيته ثام العباب شرح

مإققن الخققوف صققلة فققي عبققارته وحاصققل إعققادته.  عققدم مإن
وينتظرهققم السققجود عقب يقومإون قلنا وإذا الخيرة، الفرقة

التشققهد آخققر فققي فققأدركوه فراغهققم قبققل فتشققهد بالتشققهد
وجهققان فيققه يتققابعونه فهققل تشققهدهم قبققل للسققهو فسققجد
يسققلم ثاققم للسققهو يسققجدون ثاققم يتشققهدون بققل ل أحققدهما
ه تابعون لنهم يسجدون، والثاني يعيقدونه هقل هقذا فعلقى ل

ل بققأنهم يقطققع أن وينبغققي القققولن فيه قالوا تشهدهم بعد
يعيققدونه ل أنهققم رجحتققه لمققا مإوافقققة فهققي انتهققت يعيققدونه
المققأمإوم فققراغ قبل فيه له الموافقة وجوب في أن ومإفيدة

مإققن رجحتققه مإققا نعققم شققيئا مإنهمققا يرجققح لققم وجهيققن مإنققه
كلمإققه في والقولن قررته مإما يخفى ل كما ظأاهر الوجوب

وإنمققا صققلته آخر ثام مإعه يسجد المسبوق في القولن هما



يسققجد لققم المسققبوق بققأن الفرق لوضوح العادة بعدم قطع
التشققهد أن قررتققه لمققا هققذا بخلف نفسققه صققلة آخققر أول

فققإنه كله ذلك فتأمإل الجملة في السهو سجود مإحل الخير
وغيققره. للروياني احتمالت ذكر فيما نقل مإن يره ولم مإهم

جلسققة (سققجدتان) بينهمققا كققثر) السققهو وإن السققهو وسققجود(
اليدين ذي قصة في عليهما وسلم عليه الله صلى لقتصاره

والوجققه ومإشققى وتكلققم ثانتين مإن سلم لنه فيها، تعدده مإع
واحتمال ببعضه يخصه لم مإا به سها مإا لكل جابرا يقع أنه

بمنع يرد الن مإشروع غير لنه الروياني، قاله الذي البطلن
غايققة وإنمققا انفققراده علققى لكققل مإشروع هو بل به علل مإا

ببعققض أتققى فقققد بعضققها نققوى فققإذا تققداخلت أنهققا المإققر
أبطلت ثام ومإن سجدة على اقتصر لو مإا بخلف المشروع

> 199<ص: 
لققو أمإققا ابتققداء عليهققا القتصققار نققوى إن مإحلقه لكققن الصلة
ل وهققو نفققل لنها ظأاهر، هو كما يؤثار فل فعلها بعد عرض
جنقس مإقن زيقادة يصقير وكقونه فيقه بالشقروع واجبقا يصقير

لققم وهنققا تعمققدها إن مإققر كمققا مإحلققه مإبطلققة وهققي الصققلة
عققن نقققل مإققا يحمققل التفصققيل هذا وعلى تقرر كما يتعمدها

إطلق مإققن القفققال وعققن البطلن إطلق مإققن الرفعققة ابققن
بيققن الصلة) والجلققوس (كسجود بينهما كالجلسة وهما عدمإه

فيهققا، كالذكر السابقة ومإندوباتها الثلثاة واجبات في سجدتيها
لئققق وهققو يسققهو ول ينققام ل مإن سبحان فيهما يقول وقيل

حينئقققذ اللئقققق لن تعمقققد، إن ل سقققها إن لكقققن بالحقققال
أو السققجدة شققروط مإققن بشققرط أخققل ولققو السققتغفار،

إن أنققه مإققن السققجدة فققي مإر مإا يأتي أنه الجلوس. فظاهر
وإن صققلته، بطلت وفعله مإعه أو فعله قبل به الخلل نوى
تبطققل لققم فققورا وتركه فأخل به الخلل فعله أثاناء له طرأ

ونوزع البطلن عدم السنوي إطلق يحمل الخير هذا وعلى
نيققة تجققب ل أنققه التشققبيه وقضققية قررتققه مإققا يرده بما فيه

التلوة سققجدة نيققة وجققوب عققدم قيققاس وهققو السهو سجود
الصققلة فققي المطلوبة القراءة سببها فإن الفرق الوجه لكن

مإققن تشققملها لققم وإن الحيثية، هذه مإن ابتداء نيتها فشملتها
أفعالهقا مإققن ليسقت لنهقا الصقلة، سجدة مإقام قيامإها حيث

القققراءة لفقروض بقل صقلة كونهققا حيقث مإن فيها المطلوبة
وأمإققا السققتراحة جلسققة بخلف ل وقققد توجققد قققد التي فيها



عنققه مإنهي هو وإنما فيها مإطلوبا سببه فليس السهو سجود
 تشمله فلم

> 200<ص: 
المققأمإوم دون والمنفققرد المإققام على أي فوجبت ابتداء نيتها
نيققة بل المتابعققة لمحققض تنصرف أفعاله لن واضح، هو كما
سققهوه يعققرف لم وإن فيه، مإوافقته يلزمإه أنه مإر وقد مإنه

عند السهو عن يقصده بأن نيته حينئذ له نيته تتصور فكيف
المثبققت النية مإعنى أن علم السهو عن وبقولي فيه شروعه
والمنفققي السققهو خصققوص عققن السققجود قصققد هنققا وجوبهققا
يكفققي قصققده فمطلق عنها قصده التلوة سجود في وجوبها

النيققة اتحققاد تققوهم مإققن علققى يققرد وبهذا تلك دون هذه في
بينهمقا الفقرق فقاعترض البقابين في القصد مإطلق هي التي
بل بسققجود العتققداد يتصققور ل إذ فيهما وجوبها الصواب بأن

التلوة سققجدة نيققة تجققب ل الرفعققة ابققن وقققول قققال قصققد
زعققم كما وليس تحرم فيها يجب ل أنه يريد أن إل ضعيف

ثاقم لمعناهقا المفارق هنا مإعناها مإن تقرر لما صحيح هو بل
النيققة بهقذه بقالتلفظ تبطقل ول قيقل مإهقم، فإنه ذلك فتأمإل
مإققر مإا نظير لذلك ضرورة ل لنه له وجه ل بل نظر وفيه
السققهو سققجود مإحلققه) أي أن والجديققد(الصققوم.  نحو نية في

الصققلة مإققن يتبعققه تشهده) ومإا (بين هما أو نقص أو لزيادة
الذكققار ومإققن آلققه وعلققى وسققلم عليه الله صلى النبي على

خققبر فققي مإققر لمققا بينهمققا فاصققل غير (وسلمإه) مإن بعدهما
مإققع السققلم قبل به أمإر وسلم عليه الله صلى {أنه مإسلم
آخره} ولقول إلى خمسا صلى كان فإن عقبه لقوله الزيادة
فعلققه مإققن المإريققن آخققر السققلم قبققل السققجود إن الزهري
فققي وقيققل الجققواز فققي والخلف وسققلم عليققه اللققه صققلى

نقققل بققل المققاوردي عليققه جققرى وإن ضققعيف، وهققو الفضل
المشهورة الطريقة إنه الرفعة ابن وقال عليه الفقهاء اتفاق

عليققه عمن استخلف مإن أن الجمعة في كلمإه مإن وسيعلم
ثاققم المإققام صققلة آخققر والمققأمإومإون هققو سققجد سققهو سجود
يققرد، ول أيضققا نفسققه صققلة آخر ويسجد عليه لما هو يقوم
وظأققاهر المسققبوق فققي كما المتابعة لمحض هنا سجوده لن
بهققا أتققى ثاققم الل علققى الصققلة قبققل للسققهو سققجد لققو أنه

إعادته له تجز ولم السهو سجود سنة أصل حصل وبالمأثاور
سققجود ل أنققه وسققلمإه تشققهده بيققن قققوله مإققن يؤخققذ وقققد

خلفققه الوجققه أن مإققر لكققن التلوة سققجدة نحققو في للسهو



علققى كلمإهققم ويحمققل سققجدتين السققلم وقبل بعدها فيسجد
وبيققن بينققه يتخلل ل أنه المفيد بين قولهم مإن وأخذ الغالب
جلوسققا لحققداثاه بطلققت التشققهد أعققاد لققو أنققه شيء السلم

علققل ومإققا مإحله في وليس بسجوده تشهده جلوس لنقطاع
كمققا غيققر ل مإندوب هو إنما التخلل ذلك عدم إذ مإمنوع به

سققلم فققإن(الجديققد.  وعلققى وغيققره البلقيني الجلل به صرح
(فققات) السققهو سققجود عليه أن السلم حال علم عمدا) بأن

بسققلمإه لققه الصققح) لقطعققه (في الفصل قرب وإن السجود
 يظهر فيما علم ثام عليه أنه جهل سهوا) أو (أو

> 201<ص: 
بققالطول البنققاء الجديد) لتعذر في (فات الفصل) عرفا (وطال

اسققتدبار بخلف كققثير كلم أو وكفعققل نجاسة على كالمشي
(وإل) أكققثر فيهققا فسققومإح السققفر نفل في لسقوطها القبلة
عليققه اللققه صققلى ولنه (النص) لعذره على (فل) يفوت بطل

بعققد للسققهو فسققجد لققه فقيققل خمسققا، الظهر {صلى وسلم
السققلم بعققد مإانع يطرأ لم حيث ومإحله عليه السلم} مإتفق

 حرم وإل

> 202<ص: 
أو التمققام مإققوجب عققرض أو الجمعققة صلة وقت خرج كأن
وتطهققر أحققدث أو المسققح مإققدة انتهققت أو الماء مإتيمم رأى
جمققع قال الخف تخرق أو الحدث دائم شفي أو قرب على

وقتهققا عققن بعضها بإخراجه وعللوه الوقت ضاق أو مإتأخرون
وقد شرع إن أنه المد في مإر لما الموافق لن نظر، وفيه
المققد لجققواز ذلققك عليه يحرم لم يسعها مإا الوقت مإن بقي

مإققا مإنققه يبققق لم وإن مإد والعود الوقت خرج وإن حينئذ له
فقققال بققذلك صققرح بعضققهم رأيت ثام ذلك يتصور لم يسعها

غيققر فيحققرم وقتهققا عققن الصققلة بعققض إخققراج هذا أن زعم
يتققوجه إنمققا تقققول أن . ولققكقققه ا حينئققذ مإدها لجواز صحيح

مإققن مإجققزئ أقققل يسققع بيسققعها المققراد قلنققا إن العققتراض
ذلققك بققأن قلنققا إذا أمإققا فعلهققا عنققد لحققاله بالنسققبة أركانهققا
عليقه جريقت مإقا وهقو نفسه فعل مإن الوسط للحد بالنسبة

الممكققن لقققل بالنسققبة يسعها أنه فيتصور العباب شرح في
بالنسققبة يبققق ولم فيها شرع فإذا الوسط للحد ل فعله مإن

لققم إذا قلققت فققإن حينئذ مإدها لحرمإة قالوه مإا اتجه للثاني
كان لو بأنه البغوي صرح قلت ؟ أولى هو فهل ذلك يحرم



بعضققها خرج بالسنن أتى ولو أدرك، الركان على اقتصر لو
ل أنققه ويحتمققل قققال بالسجود تجبر لم وإن بالسنن أتى أو

وتنظيققر الققوقت فققي ركعققة يققدرك لققم إن يجققبر ل بما يأتي
بعققض إخراج لحرمإة بها يأتي ل أن ينبغي بأنه فيه السنوي

بقي وقد شرع إن أنه يتجه والذي مإردود وقتها عن الصلة
المققد في تقرر مإما أخذا فل وإل مإطلقا ذلك فله يسعها مإا

؟ الولققى خلف المققد قققولهم مإع هذا يسن كيف قلت فإن
وذاك ركعققة أوقققع إذا مإا على هذا بحمل الجمع يمكن قلت
سقجود فقي شقرع سقجد) أي وإذا(يوقعهقا.  لقم إذا مإقا على

مإقا علققى نققواه إن وكققذا للرض جبهتقه وصقلت بقأن السققهو
أن لقه عققن وإن وغيرهمققا والغزالققي المإققام قققول بقه أشعر
 الصلة مإن يخرج لم أنه تبينا يسجد

> 203<ص: 
يخققرج لققم أنققه بققان الصققح) أي في الصلة إلى عائدا (صار
وأن إليهققا العققود ثاققم مإنهققا الخققروج حقيقققة لسققتحالة مإنهققا

مإققا لنسققيانه إل بققه يققأت لققم بكققونه لعذره لغوا وقع سلمإه
حققدث بنحققو صققلته وتبطققل وجوبققا فيعيققده السققهو مإن عليه

مإققوجبه، بحدوث والتمام الجمعة وقت بخروج الظهر ويلزمإه
لققم مإا صلته بطلت وإل العود المأمإوم لزم المإام عاد وإذا
السققلم يتعمققد أو مإر، مإما أخذا يظهر فيما فيه خطأه يعلم

سققواء ليسققجد يتخلققف أو له السجود فعل عدم على لعزمإه
وبتخلفققه بتعمده القدوة لقطعه ل أم إمإامإه عود قبل أسجد

بعققد مإسققبوق قام لو مإا هذا وفارق مإنفردا فيفعله لسجوده
الققواجب قيققامإه لن لمتابعته، العود يلزمإه بعوده فإنه سلمإه

مإخيقر ليسقجد هنققا وتخلفقه القققدوة قطقع يتضققمن فلم عليه
سققلم ولققو لقطعها، مإتضمنا له اختياره كان اختاره فيه. فإذا

بققل يتبعققه لققم سققجد ثاققم يسجد أن قبل مإثل الحنفي إمإامإه
ل بققه والعققبرة اعتقاده في بسلمإه له لفراقه مإنفردا يسجد

تعققدد وإن السققهو سجود أن (و) مإر يأتي كما المإام باعتقاد
مإنهققا صققور فققي فقققط صققورة يتعققدد قققد لكنققه سققجدتان،
إمإققام سها (لو ومإنها آنفا مإر وقد الساهي وخليفة المسبوق

سققجود (فبققان) بعققد (وسققجدوا) للسققهو المقصورة الجمعة) أو
(أتمققوا المقصورة إتمام مإوجب أو الجمعة (فوتها) أي السهو
 صلتهم آخر ثاانيا وسجدوا) للسهو ظأهرا

> 204<ص: 



ظأققن (ولققو لغوا وقع وأنه الصلة بآخر ليس الول أن لبيان
الصققح) فققي (سققجد السققهو عققدمإه) أي فبققان فسققجد سققهوا
ثاققم للسققهو سجد ولو تعمده، المبطل الول السجود لزيادته

مإثلققه وقققوع يققأمإن ل لنققه ثاانيققا، يسققجد لققم كلم بنحو سها
المقتضي أن فبان ظأنه في لمقتض سجد أو تسلسل فربما
خطؤه.  البين بالظن عبرة ول الخلل لنجبار يعده لم غيره

والشكر التلوةا سجود  في:باب
التلوة، ثام بالصلة لختصاصه السهو سجود وقدم     

(تسقن فيهقا لحرمإتقه الشقكر وأخققر وخارجهقا فيها يوجد لنه
تجققب ولققم طلبها على (التلوة) للجماع الجيم سجدات) بفتح

سققجدة فققي {تركهققا وسققلم عليققه اللققه صققلى لنققه عنققدنا،
عنققه اللققه رضققي عمققر ابققن عققن وصققح عليه والنجم} مإتفق

مإقامإهققا الركققوع يقققوم ول المنبر على وجوبها بعدم التصريح
حرمإتققه والقيققاس بعيققد وهققو جققوازه وظأققاهره بققه عبروا كذا

غيققره عند للجواز فيه اقتضاء ول شاذ يقوم الخطابي وقول
(مإنهققا عشققرة) سققجدة أربققع الجديد في (وهن ظأاهر هو كما

رضققي العققاص بققن عمققرو عن جاء (الحج) لما سجدتا) سورة
قبيل بالمدينة كان إنما وإسلمإه حسن بسند عنه تعالى الله
خمس وسلم عليه الله صلى الله رسول {أقرأني مإكة فتح

وفققي المفصققل فققي ثالث مإنهققا القققرآن فققي سققجدة عشرة
سققنة وإسققلمإه هريرة أبي عن مإسلم سجدتان} وروى الحج
فققي وسققلم عليققه اللققه صققلى النققبي مإققع سققجد {أنققه سققبع

ك} وخقبر بسقم واقرأ النشقاق يسقجد {لقم عبقاس ابقن رب
المفصققل مإققن شققيء في وسلم عليه الله صلى الله رسول

إنمققا الققترك أن علققى وضققعيف المدينة} ناف إلى تحول مإنذ
آيتهققا آخققر أن الصققح نعققم مإعروفققة ومإحالهققا الوجوب ينافي

{يستكبرون}  {يؤمإرون} وقيل النحل في
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الذرعققي لققه {تعلنققون} وانتصققر {العظيم} وقيل النمل وفي
وقيققل {وأنققاب}، ص وفققي باطققل إنققه المجمققوع قققول ورد

{تعبققدون} وفققي {يسققأمإون} وقيققل فصققلت {مإققآب} وفققي
.آخرها وقيل {يسجدون}، النشقاق

عشققرة الربققع هققذه اختصققت لققم قيققل  إن]:تنبيه[     
ه بقه والمإقر السقجود ذكر مإع عندها بالسجود اللقه صقلى ل

لن قلنققا أتققى وهققل الحجر كآخر أخر آيات في وسلم عليه



أو تلويحققا غيرهققم وذم صققريحا السققاجدين مإققدح فيهققا تلققك
والسققلمإة تققارة المدح لغنم حينئذ السجود لنا فشرع عكسه

نحققو بققل ذلققك فيققه فليققس عققداها مإا وأمإا أخرى، الذم مإن
دخققل ل وهذا غيره، عن مإجردا وسلم عليه الله صلى أمإره

وفهمققا سققبرا فتققأمإله عنققده سققجود مإنققا يطلققب فلم فيه لنا
وهققم الليققل آنققاء اللققه آيققات {يتلققون ذلققك. وأمإققا لققك يتضققح

فضققيلة ذكققر مإجققرد لنه فيه، نحن مإما ليس يسجدون} فهو
ثالثاققة تكتققب (ص) وقد ل) سجدة( الكتاب أهل مإن آمإن لمن

كقان وإن تلوة سجدة ليست فإنها المصحف في إل حروف
تعققالى شققكر) للققه سققجدة (فإنهققا عمققرو حديث ظأاهر خلف
أي شققكرا نسققجدها ونحققن توبققة داود سجدها الصحيح للخبر
وسلم وعليه نبينا على الله صلى داود نبيه توبة قبوله على
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كمققاله بعلققى لئققق غيققر ارتكبققه الققذي الولققى خلف مإققن

وصققمة عققن وسققلم عليهم الله صلى النبياء كسائر لعصمته
مإمققا التفاسققير مإققن كققثير فققي وقققع لما خلفا مإطلقا الذنب

تققأويله وجققب صققح لققو بققل صققحته لعققدم تركه الواجب كان
السفساف ذلك عن نزاهتهم اعتقاد ووجوب عصمتهم لثبوت
بمققن فكيققف المإققة هققذه صققالحي أقققل مإققن يقققع ل الققذي

بينه الواسطة وجعلهم لرسالته وأهلهم لنبوته الله اصطفاهم
مإقع بققذلك داود تخصققيص وجقه مإققا قلقت فقإن خليقتققه وبين
أعلققم واللقه وجهقه وغيرهمققا. قلققت وأيوب لدم نظيره وقوع

الحققزن مإققن ارتكبققه مإمققا لقققي أنققه غيققره عققن يحك لم أنه
ب نبت حتى والبكاء مإقا المزعقج والقلقق دمإقوعه مإقن العش

فققراق علققى بققالحزن مإشققوب لكنه آدم عن جاء مإا إل لقيه
قربققه وعلققى قققدره بمعرفققة المإققة هققذه بأمإر فجوزي الجنة
العققالم مإن الشكر دوام تستوجب نعمة عليه الله أنعم وأنه
إضققماره مإققن توبته أن له وقع فما وأيضا الساعة قيام إلى
عليققه للعتققب المقتضققي بزوجتققه تققزوج قتققل إن وزيققره أن

فتققن قققد أنققه ظأن حتى عنده يختصمان له الملكين بإرسال
مإنققه فتققاب الفضققل خلف هو الذي الضمار ذلك لعظم أي

زينب قصة في وسلم عليه الله صلى لنبينا وقع لما مإشابه
نفسققك} في {وتخفي له تعالى بقوله عليه للعتب المقتضي

غايققة عنققه تعويضققهما ثاققم العتققب سبب في استويا لما الية
النعمققة علققي مإققن إليققه آلت ومإا داود قصة ذكر كان الرضا

وأجققل أرفققع هققو مإمققا إليققه آلققت ومإققا نبينققا لقصققة مإققذكرا



فتققأمإله لققه السققجود بإظأهققار الشققكر دوام ذلققك فاقتضققى
قققولهم ينققافيه ول بهققا ينققويه أنققه شققكر قققوله مإققن واستفيد

ولجققل أي التوبة تلك قبول لتذكر سبب لنها التلوة، سببها
هجقوم مإقن الشقكر سقجود فقي يقأتي لما هنا ينظر لم هذا

التلوة مإحققض سققجدة بيققن مإتوسققطة فهققي وغيققره النعمققة
الصققلة) للخققبر غيققر فققي (تسققتحب الشققكر مإحققض وسققجدة
ونزل المنبر على قرأها وسلم عليه الله صلى {أنه الصحيح
تفعققل ل أنهققا الحققج فققي مإعه}. ويققأتي الناس وسجد فسجد

فلققم فيهققا هققي المحرمإققة الصققلة يشققبه لنققه الطققواف، في
ليققس لنققه مإثلهققا، فيققه تحققرم لققم وإنما يشبهها فيما تطلب
(فققي فيهققا) وتبطققل (وتحققرم أحكامإهققا كققل فققي بهققا مإلحقققا

قصققد الشققكر لقصققد ضققم وإن الشققكر سجود الصح) كسائر
غلققب وغيققره المبطققل اجتمققع إذا لنققه ظأاهر هو كما التلوة

 المبطل
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قصققد بققأن الذكر أو والقراءة التفهيم وقصد هذا بين ويفرق
لققم إذا إل البطلن علققى يقققو فلم للفظ عارض ثام التفهيم

بخلف اللفققظ لمقتضققى مإوافققق هو مإما يضاده مإا له ينضم
شققكر ول بتلوة تختققص ل هققي حيث مإن فإنها هنا السجدة

التحريققم وعلققم تعمققد إن تبطل وإنما بها المبطل قصد فأثار
لققم يراهققا الققذي إمإققامإه سجدها ولو للسهو، ويسجد فل وإل
قلققت فققإن يفققارقه وأن ينتظققره أن لققه بققل مإتابعته له تجز

مإنافققاة ل قلققت المققأمإوم باعتقققاد العققبرة أن يأتي مإا ينافيه
ثاققم ومإققن الصلة في جنسه المأمإوم يرى ل فيما مإحله لن

نراهققا ل إقامإققة فققي القصققر يرى بحنفي القتداء يجوز قالوا
فققي مإققا اتضققح وبهققذا عنققدنا جققائز القصققر جنققس لن نحن،

يسققجد ل إنققه قولها وأمإا المفارقة وجوب عدم مإن الروضة
لققو أنققه نفسققه. فمعنققاه لسهو يسجد ل المأمإوم لن للسهو،

صلة في ليس مإن انتظر أنه إلى نظرا سهو هذا أن سلم
لن للسققجود، مإقتققض غيققر كققان قررتققه مإا لول عقيدته في

قققالوه مإمققا علم كما إمإامإه لسجود يسجد نعم تحمله المإام
فققي بمبطققل أتققى لمققا لنه للقنوت، الحنفي إمإامإه ترك في

وتعليققل السققاهي بمنزلة كان مإر لما واغتفر المأمإوم اعتقاد
خلفققا عليهققا اعققتراض فل لهققذا مإشققير المققذكور الروضققة
 ويسن) السجود( فتأمإله وغيره للسنوي
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وخطيبققا قققرب عققن تطهققر ومإحدثاا وامإرأة صبيا (للقارئ) ولو

 أمإكنه

> 209<ص: 
(والمسققتمع) الفصققل قققرب إن وأسفله مإنبره على كلفة بل

ومإلققك مإميز كقراءة مإشروعة قراءة مإن السجدة آية لجميع
ظأققاهر هققو كمققا إسققلمإه رجققي أي وكققافر ومإحققدث وجنققي
مإشققروع القرآن استماع لن قيل المجموع.  في كما وامإرأة

وقققد الشققهوة لعققروض هققو إنمققا بققه الحرمإققة واقققتران لذاته
الصققلة قيققام غيققر فققي للقققراءة سققجود ل قققولهم ينققافيه

بققأن التعليققل فققالوجه لحرمإتهققا الجنققب لقققراءة ول لكراهتهققا
أي والسققماع القققراءة حل على كلمإهم مإن علم كما المدار

وبخلفققه أجققانب بحضققرة صققوت برفع بخلفها كراهتهما عدم
بققأن يجققاب وقققد يظهققر فيمققا بققه تلققذذ أو فتنققة خشققية مإققع

مإققا بخلف قققراءة كونهققا لققذات ذينققك فققي والحرمإة الكراهة
جنققب دون لعققارض كالسماع حرمإتها فإن مإطلقا المرأة في

ومإققن وطيققر كمجنققون يتعققد لققم وإن وسققكران، ونائم وساه
كونهققا حيققث مإققن قراءتققه كرهققت مإققن كل مإن ونحوه بخلء
حمله يتعين السكران في التبيان في ومإا يظهر فيما قراءة
أيضققا حملققه يتعيققن الجنققب وفي تمييز نوع له سكران على
نحققو فققي يققأتي مإا يخدشه لكن القراءة له حلت جنب على

صققلة فققي آيتهققا قققرأ ولققو صققارفا، كققل فققي لن المفسققر،
غيققر قققراءة لنهققا سققلمإه عقققب لهققا يسققجد لققم الجنققازة
أنققه التحيققة صققلته قبققل لهققا مإسققتمع فققي والوجه مإشروعة

ل وهققو لعققذر قصققير جلققوس لنققه التحيققة يصققلي ثاققم يسجد
يفوتها. 
آخره إلى السجدة آية لجميع قولهم  مإقتضى]:تنبيه[     

اعتبارا سجد مإثل لنصفها كل قارئين مإن الية استمع لو أنه
لكل بالنظر لنه المنع، ويحتمل مإنه المسموع دون بالسماع

عققدم والصققل حقققه فققي السققبب يوجققد لققم انفققراده علققى
ثاققم يتجققه الققذي وهققو يقتضققيه قققد المجموع وتصوير التلفيق

أن مإتعققدد مإققن السققبب تركب إذا فيما ذكروا أصحابنا رأيت
يقتضققي بعضققها فروعا للمجموع أو للخير يضاف هل الحكم
 لو كما الول
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مإققن ففي فأزمإنه آخر إليه ورمإى يزمإنه فلم صيد إلى رمإى
الزمإققان لكون للثاني أنه أصحهما وجهان مإنهما الصيد يملك

يحصققل لققم الول فعققل لققول إذ لهمققا وقيققل فعلققه، عقققب
طلقتني إن له فقالت واحدة طلقة عليها مإلك ولو الزمإان،

ة تلقك فطلقهقا ألف فلك ثالثاا لسقناد اللقف اسقتحق الطلق
لققم قبلهققا ثانققتين تقققدم لققول لنققه ثالثهققا، وقيققل لهققا، البينونة
يصققرح أو يؤيد شابههما ومإا الفرعين هذين مإن وكل يحصل

الققذي الثاني لسماع الحكم إضافة إذ مإسألتنا في ذكرته بما
الول السققماع اعتبققار يمنققع هققذين فققي ذكروه مإا قياس هو

واحد. ويوافقه شخص مإن الية جميع سماع اشتراط ويوجب
أضققيف أخرى علة وخلفتها زالت إذا الحكم علة أيضا قولهم
عققدم وحققده الثققاني للسققماع هنققا إضققافته مإققن ويلزم للثانية

بققذكر تعلققق لققه مإققا الققبيع أول ويققأتي تقققرر كمققا السققجود
فققي السققجود عققدم تعليلهم ومإقتضى وغيرها الولى القاعدة

الققذاكر في القراءة قصد اشتراط القصد بعدم الساهي نحو
وقولهم الصارف عدم الشرط وإنما يظهر فيما مإرادا وليس

ه بالقصقد إل قرآنقا الققرآن يكون ل قرينقة وجقود عنقد مإحل
مإققن المجمققوع فققي مإققا ذلققك ويؤيد مإوضوعه عن له صارفة

عققن للقققراءة صققارف مإنققه وجد لنه أي للمفسر ندبها عدم
اتفققق السبكي قال ظأاهر هو كما المستدل ومإثله مإوضوعها

فققإن يسققجد ل الشققيخ علققى قرأ إذا التلميذ أن على القراء
علققى قققرأ {أنققه الصققحيحين فققي زيد فحديث قالوه مإا صح

يسجد} حجة فلم والنجم سورة وسلم عليه الله صلى النبي
لن أصققل، فيققه لهققم حجة ل بل ظأاهر نظر وفيه ه، ا لهم

كمقا وسقلم عليققه اللققه صققلى للنققبي يسققجد لم في الضمير
عليققه اللققه صققلى النققبي علققى قققرأت زيققد {قققول به يصرح
كمققا السققجود تققرك جققواز بيققان يسققجد} وسققببه فلققم وسلم
اللققه صلى لتركه هو إنما للسجود زيد فترك أئمتنا به صرح
داود أبققي عققن المنقققول العكققس ودعققوى لققه وسققلم عليققه
يسققجد لققم إذا يسققجد ل التلميققذ إن القراء قال فإن عجيبة
يحتمققل زيققد تققرك لن أيضققا، فيه حجة ل قلنا كذلك الشيخ

أن والحاصققل مإطلقا للترك فيه حجة فل النسخ لتجويزه أنه
الشققيخ مإققن لكققل يسققن أنققه أئمتنققا كلم عليققه دل الققذي

لققه الخققر تققرك يقتضققي ل لققه أحققدهما تققرك وأن والتلميققذ
حينئققذ مإنققه طلبهققا علققى القققارئ) للتفققاق بسجود له (ويتأكد
فققالولى مإعققه سققجد يسققجد. وإذا لم إذا بعدمإه وجه وجريان

مإققن اليققة للسققامإع) لجميققع ويسققن (قلققت بققه يقتققدي ل أن



لققه ويتأكققد السماع قاصد غير وهو ذكر كما مإشروعة قراءة
أعلققم) لمققا (واللققه للمستمع تأكدها دون لكن القارئ بسجود

صققلة غيققر فققي يقققرأ كان وسلم عليه الله صلى {أنه صح
مإوضققعا بعضققهم يجققد مإققا حققتى مإعققه ويسققجدون فيسققجد
زعققم لمققن خلفققا سققورتها أو سققجدة آيققة قرأ ولو لجبهته}،

بالمإققام اقتدى أو المكروه الوقت أو الصلة في فرقا بينهما
 فقط السجود لغرض الجمعة صبح في

> 211<ص: 
سققيذكره مإما يعلم كما إمإامإه سجدة لغير المصلي سجد أو

يخققالف ل التبيان وكلم وتعمد، علم إن صلته وبطلت حرم
زيققادة عققن مإنهققي الصققلة لن فيققه، وهققم لمققن خلفققا ذلك

عققن مإنهققي المكققروه الققوقت أن كمققا لسبب إل فيها سجود
فقققط السققجود بقصققد فيهققا فققالقراءة لسققبب إل فيه الصلة

المسققجد كدخول الصلة ليفعل فيه باختياره السبب كتعاطي
الثابتققة السنة بأن ذلك البلقيني فاعترض فقط التحية بقصد
وذلقك الجمعققة صققبح أول فققي تنزيققل} السققجدة {الم قراءة

زرعققة أبققو بسطه كما مإردود ليسجد السجدة قراءة يقتضي
المخصوصققة القققراءة سققنة اتبققاع هنققا القصققد بققأن وغيققره

السققجود قصققد تجريققد مإققن مإققر مإققا غير وذلك لها والسجود
والققوقت الصققلة خققارج فقققط قصققده يققؤثار لققم وإنمققا فقققط

ثاققم بخلفققه هنققا مإنهققا مإققانع ل عبققادة قصققد لنققه المكققروه،
النفققل لن الفققرض، فققي مإققر فيما الحرمإة مإحل أن وينبغي

تلبققس القصققد بققذلك فيهققا السجود يقال أن إل قطعه يجوز
وخققرج يبطلققه أنه كما النفل في حتى فيحرم فاسدة بعبادة

فققي دخققوله وزعققم السققجود برؤيققة علققم غيره. وإن بالسامإع
يطلققق ل بققأنه يسققجدون} يققرد ل القققرآن عليهم قرئ {وإذا
صققحابة جمققع عققن وصققح سققمعه إن إل عليه قرئ أنه عليه

فققإن. (سققمع أي اسققتمع مإققن على السجدة عنهم الله رضي
لنققه الفاتحققة، قبققل ولققو بدله أو قيامإها الصلة) أي في قرأ

أو بمعنققى والمنفققرد) الققواو المإققام (سققجد الجملة في مإحلها
 لقراءته قوله في الضمير إفراده بدليل

> 212<ص: 
كقل أي أو مإقن أجقود هنققا كمقا التقسقيم فققي لنهقا وآثارهقا
إعمققال وجققاز وسققجد قققرأ مإققن كققل تنققازعه فحينئققذ مإنهمققا
فاعققل بجعل التنازع عدم وجوز فيه مإحذور غير مإن أحدهما

فققإن أي بققدو لهققم} أي بققدا {ثاققم حد على فيه مإستترا قرأ



نفسققه لقققراءة كققل فقققط) أي (لقراءته آخره إلى قارئ قرأ
الفاتحققة عققن بققدل قققرأ مإققن المإققام اسققتثنى نعم غيره دون

يقطققع لئل السجود له يسن فل سجدة. قال آية عنها لعجزه
ل مإققا بققأن ووجهققه السققبكي التاج واعتمده المفروض القيام

لن نظققر، وفيهمققا ه ا مإنققه بققد ل لمققا إل يققترك ل مإنه بد
مإققن هققو لمققا هققو أمإققا لجنققبي القطققع فققي يتققأتى إنما ذلك

يسققمى ل لذلك أنه على فيه مإحذور فل فيه هو مإا مإصالح
إمإامإه) فقط لسجدة (المأمإوم (و) سجد واضح هو كما قطعا

إذا إمإامإه ولقراءة مإطلقا إمإامإه غير لقراءة بسجوده فتبطل
 سجدة آية قراءة للمأمإوم كره ثام ومإن يسجد لم

> 213<ص: 
ل يسققمع لققم إذا الجمعققة صققبح في المأمإوم أن يؤخذ ومإنه
الخلل يلزمإققه آيتها عدا لما وقراءته سورتها قراءة له يسن
انعكققس) (أو فتخلققف) عنققه إمإققامإه سجد (فإن الموالة بسنة
مإققن فيه صلته) لما (بطلت إمإامإه دون هو سجد بأن الحال

مإققن رأسققه رفعققه بعققد إل يعققد لققم ولققو الفاحشة، المخالفة
رفققع سققجوده قبققل رفققع فققإذا هوى قبله أو انتظره السجود

يكققره ول بعققذر فققراق وهققو يفققارقه أن إل يسققجد ول مإعققه
السققرية فققي لققه يسققن لكققن مإطلقا سجدة آية قراءة لمإام
 تأخير

> 214<ص: 
بحققث بققل المققأمإومإين علققى يشوش لئل فراغه إلى السجود

لنقه العظقام، الجوامإققع مإققع أيضقا الجهريققة فقي تأخيره ندب
صققلى {أنققه صققح بمققا الول واعترض المأمإومإين على يخلط

كققان بققأنه للتلوة} ويجاب الظهر في سجد وسلم عليه الله
قلتهققم مإققع آيتهققا أسققمعهم فلعلققه أحيانققا فيهققا الية يسمعهم

تركققه ولققو ذلققك، جواز بيان قصد أو التشويش عليهم فأمإن
يققأتي لمققا الفصققل قصر إن السلم بعد للمأمإوم سن المإام

.المعتمققد علققى تقضققى ل لنهققا لعذر، ولو بطوله فواتها مإن
نققوى) سققجود الصققلة (خققارج يسجد أن أراد سجد) أي ومإن(

بالنيققات} العمققال {إنمققا لحققديث آيتهققا يعين لم وإن التلوة
ولخققبر كالصققلة للحققرام) بهققا (وكققبر بالنية التلفظ له ويسن

تكققبيرة فققي السققابق يققديه) كرفعققه (رافعققا ضققعيف لكنه فيه
يققرد لققم لنه قيام، مإن ليكبر يقوم أن له يسن ول الحرام

علققى اقتصققر فققإن رفع) ليققديه (بل (للهوي) للسجود (ثام) كبر



(ثاققم يققأتي مإققا نظيققر فقققط التحرم ينو لم مإا بطلت تكبيرة
(ورفققع ومإنققدوباته واجبققاته الصلة) في (كسجود سجد) واحدة

الصلة (سلم) كسلم ثام و) جلس (مإكبرا السجود رأسه) مإن
(علققى شققرط) فيهققا الحققرام (وتكققبيرة ومإندوباته واجباته في

السققلم) ل (وكققذا ركققن كالنيققة لنها مإنها، بد ل الصحيح) أي
يسققن ول التحققرم علققى الظأهققر) قياسقا (فققي فيهققا مإنققه بققد

وهققو ركققن للسققلم الجلققوس أن بعضققهم كلم وقضية تشهد
مإققع يجققوز بققل وسققلمإها النافلققة لتشققهد يجققب ل لنققه بعيد،

(شقروط (ويشقترط) لهقا سنة هو نعم أولى فهذه الضطجاع
تكققن لققم وإن لنهققا السققابقة، مإفسققداتها عن الصلة) والكف

فققإن آياتهققا جميققع سققماع أو وقراءة بها مإلحقة حقيقة صلة
ل وأن وقتهققا دخققول لعدم فسدت بحرف انتهائها قبل سجد

مإمققا يعلققم كمققا والسققجود اليققة آخر بين عرفا فصل يطول
مإمققا غيرها في ويكره يسن مإا كل فيها ويسن. ويكره يأتي

أراد سققجد) أي ومإققن(ظأققاهر.  هققو كمققا هنققا مإجيئققه يتصققور
(وللرفقع) مإنهقا للهقوي) إليهقا (كقبر الصقلة (فيها) أي السجود

كققل فققي يكققبر كققان وسققلم عليققه اللققه صلى {أنه صح لما
ثاققم قائمققا مإنهققا ينتصب أن الصلة} ويلزمإه في ورفع خفض
 فركع آيتها قرأ ولو واجب القيام مإن الهوي لن يركع،

> 215<ص: 
لفققوات يجققز لققم السققجود لققه بققدا ثاققم الركوع أقل بلغ بأن

نفل لنها جاز، إكمالها قبل العود له بدا ثام فسجد أو مإحله
الركققوع حققد بلققغ فلما للسجود هوى ولو بالشروع يلزم فلم

يسققجد ل أنققه يتجققه والققذي مإر كما عنه يكفه لم له صرفه
في مإر مإما علم كما القيام لزمإه الركوع بنية لنه لها، مإنه

هققو كمققا للسققجود مإنه الهوي له للقيام عاد إذا نعم الركوع
يجلققس) ول (قلققت وروده لعدم يديه) فيهما يرفع (ول ظأاهر
ول أيضققا وروده أعلققم) لعققدم واللققه (للسققتراحة بعققدها نققدبا

ومإققر عليققه التفققاق الرفعققة ابققن حكققى كمققا نيققة لهققا يجققب
تشققملها لققم قققولهم ينافي ل وأنه السهو سجود في توجيهه

وجهققي {سققجد وخارجها الصلة في (ويقول) فيها الصلة نية
وقققوته بحققوله وبصققره سققمعه وشققق وصققوره خلقققه للققذي

إل صققحيح بسققند جمققع الخققالقين} رواه أحسققن اللققه فتبارك
ورد وإن فيهققا يقال مإا أفضل وهذا البيهقي، فرواها وصوره

آية) كرر ولو(حسن.  آيتها سياق بمناسب فيها والدعاء غيره
(فقي مإرتيقن بهققا أتقى أي الصقلة خققارج تلوة سقجدة فيهقا



الول توفيققة بعققد السققبب لتجققدد لكل) عقبها سجد مإجلسين
سققجدة عنهمققا كفققاه الولققى للمققرة يسققجد لم فإن مإقتضاه

الولققى بيققن الفصل قصر إن ومإحله شارح أطلقه كذا جزمإا
يجققوز أنقه بكفقاه تعقبيرهم وقضققية ظأققاهر هقو كما والسجود

كققرر ثاققم أسققابيع طققاف فيمققن يققأتي مإققا نظيققر وهققو تعددها
فيهققا اغتفققر لمققا الطققواف سققنة بققأن يفققرق أن إل صققلواتها

ه يسقامإح لقم بمقا فيهقا سقومإح الكقثير التأخير (وكقذا هنقا ب
طققالت كمجلققس) وإن (وركعققة ذكققر الصح) لما في المجلس
كررهققا فققإذا للسققم نظققرا قصققرتا كمجلسققين) وإن (وركعتان

بل فكققذلك ركعققتين فققي أو الصح في لكل سجد ركعة في
 خلف

> 216<ص: 
مإن وهكذا الولى عقب بالثانية يأتي أنه فظاهر التعدد على
مإققن ركققن صققورة زيققادة لنه البطلن، فيظهر وإل قيام غير
وطققال يسققجد (لققم و سمعها أو الية (فإن) قرأ مإوجب غير

عققذر يسققجد) وإن (لققم والسققجود آخرهققا بيققن الفصل) عرفققا
للقضققاء مإققدخل ل أنققه مإققع القققراءة توابع مإن لنها بالتأخير،

بهققا، أتققى يطل لم فإن كالكسوف عارض لسبب لنها فيها،
وسققجدة(مإققر.  كمققا قققرب عققن تطهققر بققأن مإحققدثاا كان وإن

فققإن بهققا لققه تعلققق ل سققببها الصققلة) لن تققدخل ل الشققكر
لهجققوم (تسققن (و) إنما صلته بطلت عالما عامإدا فيها فعلها

مإققن ظأققاهرة المسقلمين لعمققوم أو ولققده لنحققو أو نعمة) لقه
إن دينيققة وظأيفة أو كولد قبل توقعها وإن يحتسب، ل حيث
أو جققاه أو مإققال أو يظهققر فيما قبولها مإنه وطلب لها تأهل
حققل بشرط مإريض شفاء أو غائب قدوم أو عدو على نصر

عققن مإغنيققا الهجققوم وليققس واضققح هققو كمققا بعده ومإا المال
خلفقققا للخيقققر مإنافيقققا بالولقققد تمقققثيلهم ول بعقققده القيقققدين

الصادق وقوعه مإفاجأة الشيء بهجوم المراد لن لزاعميهما،
أن وبققالظهور وضققدهما لتسققببه عققادة ينسب ل ومإا بالظاهر

العادة في وقوعه ينسب ل أن وبالخير عرفا وقع له يكون
(أو) هجققوم كققذلك لكنققه فيققه تسققبب وإن والولققد، لتسققببه
ل حيققث مإققن ظأققاهرة ذكققر عمققن أو نقمققة) عنققه (انققدفاع
فيققه الهلك نحققو وقققوع الغققالب مإمققا كنجققاة كققذلك يحتسب

كان وسلم عليه الله صلى {أنه الصحيح للخبر وغرق كهدم
النقمققة دفققع فققي سققاجدا} ورواه خققر به يسر أمإر جاءه إذا

كالسققلم اسققتمرارهما فيهمققا بققالهجوم وخققرج حبققان ابققن



السققجود. كققذا فققي العمققر استغراق إلى يؤدي لنه والعافية،
ل لنا لذلك، نظر ل مإواضع في قولهم عليه يعكر وقد قيل

التعليققل فالوجه مإنه أهم هو مإا يعارضه لم إذا إل به نأمإره
المققذكورين بقيققديه الهجوم بخلف نظير له يرد لم ذلك بأن

ل ومإققا وانققدفاع لفقير درهم كحدوث له وقع ل مإا بالظهور
 وقع

> 217<ص: 
وسققتر كالمعرفققة الباطنققة إخراج وأمإا أصابه لو عادة ليذائه

فالققذي النعققم أجققل مإققن لنهمققا ظأققاهر، نظر ففيه المساوئ
أسققبابه عقققب يحصققل مإققا وبققالخير لحققدوثاهما السققجود يتجه
إل لققذلك السققجود إظأهققار ويسقن لتققاجر مإتعارف كربح عادة

ليققس مإققن بحضققرة مإثل ولد أو جاه أو ثاروة له تجددت إن
للسقجود ضقم ولققو قلبقه. ينكسقر لئل بالحققال وعلقم ذلك له

وقققول فحسققن مإقققامإه أقامإهما أو أولى كان صلة أو صدقة
رؤيقة (أو الكمقل يحصقلن ل أي عنقه يغنيقان ل الخوارزمإي
سققلمإته علققى سققبحانه اللققه شققكر بدنه أو عقله مإبتلى) في

لرؤيققة سققجد وسققلم عليققه الله صلى {أنه الحاكم لخبر مإنه
خلققق نققاقص رجل لرؤية سجد {أنه مإرسل خبر زمإن} وفي

عقققل مإختلققط وقيققل مإبتلى وقيل قصر}، بالغ حركة ضعيف
عافققاني الققذي لله {الحمد يقول أن مإبتلى رأى لمن ويسن

تفضققيل} لخققبر خلقققه مإققن كققثير علققى وفضققلني ابتلنققي ومإا
عققاش} مإققا البلء ذلققك مإققن عوفي ذلك قال {مإن الترمإذي

الذرعققي قققال مإتجققاهر فاسققق أو كافر (عاص) أي (أو) رؤية
 صغيرة على ولو مإصر مإستتر أو

> 218<ص: 
السققليم المبتلققى لرؤيققة يسققجد وإنما أشد الدين مإصيبة لن
يقققال وكققذا يظهققر فيمققا آخر ببلء مإبتلى كان وإن بلئه مإن
ظأنققه أو بوجققوده العلققم أحققدهما برؤيققة والمراد العاصي في

نهايققة ل مإققا إلققى السققجود تكرر يلزم ول كلمإه سماع بنحو
إذا إل كققذلك بقه نققأمإره ل لنققا مإثل، بإزائه ساكن هو فيمن

سققجدة ويظهرهققا) أي(عليققه.  يقدم مإنه أهم هو مإا يوجد لم
بحضرة يكن لم مإا نقمة اندفاع أو نعمة لهجوم ندبا الشكر

(للعاصي) الققذي أيضا ندبا ويظهرها مإر كما بذلك يتضرر مإن
(ل يتقوب لعلقه له تعييرا مإفسدة له إظأهارها على يترتب ل

الولققى أسققر فققإن قلبققه ينكسققر لئل الفاسققق للمبتلققى) غيققر



هنققا، والكراهققة ثاققم الكمققال فققوات يظهر فالذي هذه وأظأهر
فاسققق أمإا المذكور تعليلهم به صرح كما إيذاء نوع فيه لن

القرائققن لقيققام ظأنققا أو يقينققا يتققب لققم سرقة في كمقطوع
الظأهقار أن مإققع بقه وصققرحوا لقه فيظهرها يظهر فيما بذلك

دافعققة بليتققه أن يتققوهم لئل المسققتمر للفسققق الحقيقققة في
أظأهرهققا فسقققه عققن تنشققأ لم بليته كانت لو ثام ومإن لذلك

يتققوهم لئل لفسقققه أنهققا لققه يققبين لكن الوجه على أيضا له
(كسققجدة الشققكر سققجدة وهي) أي(قلبه.  فينكسر لبليته أنها

وواجباتهقققا كيفيتهقققا فقققي الصقققلة خقققارج التلوة) المفعولقققة
للمسققافر) باليمققاء، الراحلة على جوازهما (والصح ومإندوباتها

أركانهمققا أظأهققر اليماء أذهب وإن فيهما فسومإح نفل لنهما
للماشقققي وجوازهمقققا الجنقققازة بخلف الجبهقققة تمكيقققن مإقققن

أشققرت الققذي المقابققل تعليققل لفوات فيه خلف ل المسافر
سجد) مإتمكنا (فإن آخره إلى اليماء أذهب وإن بقولي لرده
(قطعققا) تبعققا عليهققا) باليمققاء جققاز صلة (لتلوة أو مإرقد في

ل أنهققا مإققر لمققا الشققكر سققجدة فققي هققذا يققأتي ول للنافلققة
 الصلة تدخل

وبيققن بينها عرفا الفصل بطول هذه  تفوت]:تنبيه[     
 التلوة سجدة في مإر مإا نظير سببها

 >219ص: <
النفل صلةا في باب) بالتنوين(
فيققه، والمرغققب والحسققن، والتطققوع، والسنة، هو،     
علققى فعلققه الشارع رجح مإا والولى والمندوب، والمستحب،

وثاققواب للقاضققي خلفققا مإترادفققة كلها فهي جوازه، مإع تركه
ابققن صققححه حققديث فققي كمققا درجة بسبعين يفضله الفرض
الحصر بالسبعين يرد لم أنه والظاهر الزركشي، قال خزيمة
وإنظققاره المعسققر كققإبراء يفضققله قققد المنققدوب أن وزعققم
هققذين فققي الفضققل سققبب بققأن مإققردود ورده السلم وابتداء

بققالبراء إذ وزيققادة الققواجب مإصققلحة علققى المندوب اشتمال
الجققواب، فققي مإمققا أكققثر أمإققن حصققل وبالبتداء النظار زال

ل الخققرة فققي وليقققوم بققل الفرائققض نقققص لتكميققل وشرع
لعققذر مإنها ترك مإا - مإقام السلف لبعض - خلفا أيضا الدنيا

أن الصققحيح الخققبر يحمققل وعليققه عليققه نققص كمققا كنسققيان
بقالتطوع تكمقل تتقم لم إذا وغيرهما والزكاة الصلة، فريضة
سققننها مإققن نقص مإا هو بالتطوع المكمل بأن البيهقي وأوله

مإطلقققا الفققرض مإقققام التطققوع يقققوم فل أي فيهققا المطلوبة
المصققلي نافلققة تقبل {ل حديث وبين بينه أخرى مإرة وجمع



هققي نافلققة علققى صققح إن هققذا الفريضة} بحمققل يؤدي حتى
علققى والول بصققحته، مإشققروطة صققحتها لن الفققرض، بعض
فققرض عققن النفل حسبان وظأاهره الفرض عن خارجة نافلة

الحققديث الول تققأويله ويؤيققد قققدمإه مإققا فيما فينافي يصح ل
تتققم} حققتى سققبحتها مإن عليها زيد يتمها لم {صلة الصحيح

ناقصة صليت لفريضة النافلة أي السبحة مإن التتميم فجعل
مإطلقا الحتساب الغزالي كلم وظأاهر أصلها مإن لمتروكة ل
فققي الظققاهر أحمد لحديث وغيره العربي ابن عليه جرى أو

ذلك

> 220ص: <
أفضققل ففرضها الصلة الشهادتين بعد البدن عبادات وأفضل

وحفققظ العلققم طلققب يرد ول النوافل أفضل ونفلها الفروض
فالحققج الصققوم ويليهققا الكفايققات فققروض مإققن لنهما القرآن،
وقيققل الزكاة أفضلها وقيل بعضهم به جزم مإا على فالزكاة
مإققن الكثار في والخلف ذلك، غير وقيل الحج وقيل الصوم
وإل الخققر مإققن الكققد علققى القتصققار مإققع عرفققا أي واحققد
العمققل نعم ذلك، على وقس ركعتين مإن أفضل يوم فصوم
الحليمي قال غيره مإن أفضل فيه الرياء تصور لعدم القلبي

التققرب لمجقرد يعمل لم عمل كل أن والسنة بالكتاب ثابت
مإنققه بقالفرض سقققط وإن عليقه يثققب لم تعالى الله إلى به

غيققره صققاحبه مإققا وأمإققا الريققاء، مإن السالم ومإراده الوجوب
العبققادة قصققده بقدر ثاواب فله التجارة وقصد بقصده كالحج

الرياء بخلف لها مإناف غير بها قرنه مإا لن عليه، نص كما
فققي فيققه الكلم وأطلققت الوضوء باب في لذلك أشرت كما

يسققن ل قسققم قسمان النفل صلة(المناسك.  إيضاح حاشية
المعنى لفساد حال ل الفاعل نائب عن مإحول جماعة) تمييز

فاسققد وهققو النفراد ل الجماعة حال سنيته نفي مإقتضاه إذ
الجماعققة وقققوع هو كراهة بل والجائز فيهما، مإسنون هو بل
لهققا التابعققة السققنن الفرائققض) وهققي مإققع الرواتب (فمنه فيه

يقققرأ وأن للتبققاع تخفيفهما الصبح) ويسن قبل ركعتان (وهي
 عمران وآل البقرة بآيتي فيهما

> 221<ص: 
علققى كققونه والولققى يضققطجع، وأن والخلص بالكققافرون أو

ضجعة بذلك يتذكر أنه حكمه مإن وكأن بعدهما اليمن شقه
ويتهيققأ الصققالحة العمققال فققي وسققعه يسققتفرغ حققتى القققبر



هققذا ويققأتي تحققول أو بينهمققا فصققل ذلك يرد لم فإن لذلك،
ظأققاهر هو كما عنها الصبح سنة أخر لو وفيما المقضية في

(بعققد و) ركعتققان (بعققدها وكذا) ركعتققان الظهر قبل (وركعتان
أهققل ينصققرف حققتى تطويلهمققا يسققن الكفايققة المغرب) وفققي

أنققه مإققن الروضققة في مإا قضية لكن داود أبو رواه المسجد
علققى يحمققل أن إل خلفققه والخلص الكققافرون فيهما يندب

فققي أيضققا هققذان ويسن لكمالها وذلك السنة لصل بيان أنه
بحققث كمققا مإخصوصققة قققراءة لهققا ترد لم التي السنن سائر

لقه سقن وإنمقا بمزدلفة، للحاج العشاء) ولو (بعد (و) ركعتان
مإققن يققديه بيققن لمققا ويتهيققأ ليسققتريح المطلققق النفققل تققرك

ل (وقيققل الكققل في للتباع وذلك النحر يوم الشاقة العمال
 يجوز بعدها الركعتين لن للعشاء)، راتبة

> 222<ص: 
وسلم عليه الله صلى {أنه ويرده الليل صلة مإن يكونا أن

ثاققم خفيفققتين بركعققتين ويفتتحهققا الليققل صققلة يققؤخر كققان
مإققن ويؤخققذ مإنهققا ليسققتا تينققك أن علققى ذلققك يطولها} فدل

إنمققا الققوجه هققذا أن آخققره إلققى الخلف وإنمققا التققي، قوله
إذا أنقه ذكققر بمقا تعليلقه ومإعنققى السنة أصل ل التأكد ينفي
للتأكيققد المقتضية المواظأبة انتفت الليل صلة مإن كونها جاز

كان وسلم عليه الله صلى لنه الظهر)، قبل {: أربع (وقيل
الصققحيح بعققدها) للخققبر وأربققع وقيل(البخاري.  يدعها} رواه ل

بعققدها وأربققع الظهققر قبققل ركعققات أربققع علققى حققافظ {مإققن
العصر) للخبر قبل النار} (وقيل: وأربع على تعالى الله حرمإه

أربعققا قبلهققا يصققلي كان وسلم عليه الله صلى {أنه الحسن
قبققل صققلى امإققرأ اللققه {رحققم بالتسليم} وصققح بينهن يفصل
فققي ذلققك لققورود قطعققا سققنة) راتبققة أربعا} (والجميققع العصر

المؤكققد) مإققن الراتققب فققي الخلف (وإنمققا الصققحيحة الخبققار
الراجققح الول وعلققى مإؤكققد الكققل الخيققر فعلى التأكد حيث

وسققلم عليققه اللققه صققلى لنققه غيققر، ل العشققر تلققك المؤكققد
الخققبرين فققي وكققان الباقيققة الثمانيققة مإققن أكثر عليها واظأب

تكققرارا تقتضققي ل العصققر وأربققع الظهققر أربققع في السابقين
أمإققر مإنهققا ومإبققادرته الصققوليين مإحققققي عنققد الصققح علققى

الولققى، ل الثانيققة في يظهر إنما هذا لكن وضعي ل عرفي
أن إل يققدع ل مإققن بققل كققان مإققن فيهققا يؤخذ ل التأكيد لن

لشقتغاله الظهقر بعديقة تقرك {أنقه بدليل للغلب بأنه يجاب
علققى اقتصققر ولققو العصققر}، بعققد وقضققاها عليققه قققدم بوفققد



انصققرف غيققره ول المؤكققد ينققو ولم مإثل الظهر قبل ركعتين
 والطلب المتبادر، لنه ظأاهر، هو كما للمؤكد

> 223<ص: 
قبققل خفيفتققان (ركعتققان السققنن وقيققل) مإققن( أقققوى فيققه

(علققى مإؤكققدة سققنة) غيققر همققا (قلققت يققأتي المغققرب) لمققا
{صققلوا بلفققظ بهما) لكن المإر البخاري صحيح ففي الصحيح

أن شقاء} كراهيقة لمقن الثالثقة فققي قال المغرب صلة قبل
فققي المققراد فليققس لزمإققة طريقققة أي سققنة النققاس يتخققذها
مإققدلول ذلققك ثابققوت لن فيققه، نحققن الققذي بققالمعنى سنتيهما

الصققحابة كبققار أن صققح وقققد سققيما ل الحققديث أول صققلوا
أذن إذا لهمققا السققواري يبتققدرون كققانوا عنهققم اللققه رضققي

فيحسققب المسققجد ليققدخل الغريققب الرجل أن حتى المغرب
صققلوا والمققراد يصليهما، مإن كثرة مإن صليت قد الصلة أن

المغرب قبل {صلوا داود أبي رواية به صرحت كما ركعتين
عهققد علققى يصققليهما أحدا رأيت مإا عمر ابن ركعتين} وقول

وزعققم مإحصققور غير نفي وسلم عليه الله صلى الله رسول
الزمإنققة مإققن كققثيرا أن المعلققوم مإققن إذ عجيققب مإحصور أنه
ول عمققر ابققن يحضققره لم وسلم عليه الله صلى عهده في

مإعققه فالمثبت الحصر فرض لو أنه على فيه وقع بما أحاط
اللقه صقلى صلته مإثبت رواية قدمإوا كما فليقدم علم زيادة
علققى اتفاقهمققا مإع نافيها رواية على الكعبة في وسلم عليه
قبققل صققلوا مإعنا يبقى التساقط وبفرض فيها مإعه كانا أنهما

السققابق الصققحيح والخققبر لققه، مإعارض ل إذ ركعتين المغرب
نصققا يشققملها هو صلة} إذ وإقامإة أذان أي أذانين كل {بين
فعلهمققا ويسن العشاء. قبل ركعتين ندب مإنه أخذوا ثام ومإن
التحققرم وفضققيلة هققي تعارضققت فققإن المققؤذن، إجابققة بعققد

 لسراع

> 224<ص: 
ول بعققده مإققا إلققى أخرهمققا الذان عقققب بققالفرض المإققام

أربققع) للمإققر الجمعة وبعد. (الوجه على الجابة على يقدمإهما
قبققل مإققا (وقبلهققا مإؤكدتان مإنها ثانتان الصحيح الخبر في بها

كالظهر فهي مإؤكدتان ثانتان مإنها أربع أعلم) أي والله الظهر
التحقيققق فققي بققه صرح كما وبعدها قبلها وغيره المؤكد في

فققي الظهققر مإخالفتهققا مإققن العبققارة مإن يتوهم قد لما خلفا
الصققحيح النققص يققرد لققم أنققه عققذره وكققان المتققأخرة سققننها



مإققا جمققع: إن قققال ثاققم ومإققن فقققط هققذه علققى إل المشتهر
كققل {بيققن السققابق للخبر سديد غير لكنه بدعة قبلها يصلى
وسققلم عليققه اللققه صلى {أنه مإاجه ابن صلة} ولخبر أذانين

تجيققء أن قبققل أصققليت يخطققب وهققو جققاء لما لسليك قال
{أصقليت} فيهمقا} وققوله وتجقوز ركعقتين فصل قال ل قال
ل حتى وحدها أي المسجد تحية على حمله يمنع آخره إلى

مإققع فينويهققا الخطبققة حال للداخل لندبها به الستدلل ينافي
بالقبليققة وينققوي قبققل صلها يكن لم إن القبلية الجمعة سنة
الفرض إذ تقع ل أن لحتمال نظر ول كالبعدية الجمعة سنة
الظهقر سققنة عققن تكقف لقم تقققع لقم فإن وقوعها، ظأن أنه

عليهققا الظهر بناء يجوز كما تكفي بعضهم وقال الوجه. على
يوجققد لققم وهنققا عليه البناء فأمإكن بعضها ثام وجد بأنه ويرد

فيققه الشققك وقوعها بظن وخرج البناء يمكن فلم مإنها شيء
سنة ينوي قال لمن خلفا الحال يتبين حتى بشيء يأتي فل

ومإنه) ( .الظهر سنة ينوي قال ولمن الوقت

> 225<ص: 
للخققبر وكسققرها الققواو (الققوتر) بفتققح جماعققة يسققن ل مإا أي

تطققوع} وتسققميته أن إل قال غيرها علي {هل عليه المتفق
بقه فققالمراد كققذلك الجمعققة غسققل كتسمية حديث في واجبا
ومإققا جماعققة لققه يسققن ل مإققا أفضققل كان ولذا التأكيد مإزيد

لمققن خلفققا صحيح الرواتب مإن ليس أنه مإن المتن اقتضاه
يققدخل فل الفرائققض يتبققع مإا على تارة تطلق لنها اعترضه،

وتققارة يصققح لققم راتبتها أو العشاء سنة به نوى لو ثام ومإن
ولققو مإواضققع، فققي عليققه وجريققا فيدخل المؤقتة السنن على
به أتى مإا على يثاب أنه فالظاهر الوتر ركعة عدا مإا صلى
الحققدى مإجمققوع علققى يطلققق لنققه الققوتر، مإققن كققونه ثاققواب
أتققى كمققن هققذا وليققس التراويح ببعض أتى مإن وكذا عشرة
خصققالها مإققن خصققلة لن زعمققه، لمققن خلفققا الكفارة ببعض
علققى القتصققار يجوز مإتعددة بنيات مإتمايزة أبعاض لها ليس

هققو كمققا بينهمققا جققامإع ل أنققه علققى هنققا مإققا بخلف بعضققها
يققوتر أن أحققب {مإققن الصققحيح ركعققة) للخققبر وأقلققه(واضققح. 

وسققلم عليققه اللققه صققلى {أنققه فليفعل} وصققح واحدة بركعة
بهققا اليتققار يكره الطيب أبي قول اعترض بواحدة} وبه أوتر

لمخققالفته الولى خلف عليها القتصار أن مإراده بأن ويجاب
نفسققها فققي أنهققا ل وسققلم عليققه اللققه صققلى أحققواله لكققثر

لبيققان لنققه الخققبر، ينققافيه ول الولققى خلف ول مإكروهققة



للخققبر عشققرة) ركعققة إحققدى (وأكثره بها السنة أصل حصول
{مإققا غيرهققا مإققن بحققاله أعلم وهي عائشة عن عليه المتفق

رمإضققان فققي يزيققد وسققلم عليققه الله صلى الله رسول كان
ثالث الكمققال ركعة} وأدنى عشرة إحدى على غيره في ول

بثلث} يققوتر وسققلم عليققه اللققه صققلى {كققان الصحيح للخبر
 خمس مإنه وأكمل الحديث

> 226<ص: 
سققلمة أم عققن صققح عشققرة) لمققا ثالث (وقيققل فتسع فسبع
عشققرة} وأولققه بثلث يققوتر وسققلم عليققه اللققه صققلى {كققان

علققى مإنققه الصح مإر مإا ليوافق بحمله فيه مإا على الولون
حسققب عشققرة خمققس ورواية العشاء سنة مإنها حسبت أنها
علققى زاد فلققو خفيفتان ركعتان وهو الوتر وافتتاح ذلك مإنها

ول الوصققل فققي الكققل يصققح لققم الققوتر بنيققة عشرة الحدى
نفل صقحت وإل وتعمقد علقم إن الفصقل في الخير الحرام
مإققا على واقتصر صح عددا ينو ولم بالوتر أحرم ولو مإطلقا

بالنفققل إلحققاقه بعضققهم بحققث وكققأن الوجققه علققى مإنه شاء
تققوهمه وينقققص يزيققد أن عققددا نوى إذا له أن في المطلق

صريح.  غلط وهو ذلك مإن
مإنققه يؤخققذ مإققا الفققوراني عققن الغزالققي كلم فققي وقوله: إن

فيمققن ذلققك ويجققري البسققيط مإققن يعلم كما أيضا وهم ذلك
الفصققل لققه يجققوز فل الوصققل بنية الربع الظهر بسنة أحرم

لمقن خلفقا النقققص قبقل نقواه وإن ركعقتين، مإن يسلم بأن
كققل الفصققل) بيققن ركعققة علققى زاد (ولمققن أيضققا فيققه وهققم

صققلى {كققان الصققحيح وللخققبر التققي للتبققاع بالسلم ركعتين
بالتسققليم} (وهققو والققوتر الشققفع بين يفصل وسلم عليه الله

أكققثر أحققاديثه لن عددا، ساواه إن التي الوصل أفضل) مإن
اللققه صلى {كان عليه المتفق الخبر مإنها المجموع في كما

إلى العشاء صلة مإن يفرغ أن بين فيما يصلي وسلم عليه
ويققوتر بركعققتين كققل مإققن يسققلم ركعققة عشققرة إحدى الفجر

بواحدة} 

> 227<ص: 
للسققنة مإخققالف للوصل الموجب له والمانع عمل، أكثر ولنه

أصققحابنا بعققض كققره ثاققم ومإققن خلفققه يراعققى فل الصققحيحة
للنهققي للصققلة مإفسققد مإنهققم: إنققه واحققد غيققر وقققال الوصققل
يمكققن فل وحينئققذ بققالمغرب الققوتر صلة تشبيه عن الصحيح



بتشققهد (الوصققل (و) لققه أصققل صحته على مإتفقا الوتر وقوع
فققي مإنهمققا كققل (الخيرتين) لثبوت في) الركعتين تشهدين أو

أفضققل وسققلم. والول عليققه اللققه صققلى فعلققه عققن مإسققلم
لن الخيرتيققن، قبققل أولهمققا وفعل تشهدين مإن أكثر ويمتنع
فققي بققه المصققرح إبطققاله مإحققل أن ويظهققر يققرد لققم ذلققك

آخققر يأتي كما الستراحة جلسة تطويل فيه كان إن كلمإهم
الكققافرون الثانيققة وفي سبح قراءة الولى في ويسن الباب،

ذلققك أن وقضققيته للتبققاع والمعققوذتين الخلص، الثالثققة وفي
أوتققر ولققو فيهققن ورد إنمققا لنققه بثلث، أوتققر إن يسققن إنمققا
وصققل أو فصققل الخيققرة الثلثاققة فققي ذلققك يسن فهل بأكثر

بثلث أوتققر مإققتى قققال: إنققه البلقينققي رأيققت ثاققم نظققر مإحققل
فققي ذلققك قققرأ أربققع أو سققت أو كثمققان قبلها عما مإفصولة

يقققرأ لققم مإوصققولة ثالث مإققن بأكثر أوتر ومإن الخيرة الثلثاة
أو سقورة عقن قبلهقا مإقا خلقو يلزم لئل أي الثلثاة في ذلك

المصحف ترتيب غير على القراءة أو قبلها مإا على تطويلها
يمكققن نعققم ه. السققنة. ا خلف ذلك وكل تواليه غير على أو
في والنشقاق المطففين مإثل بخمس أوتر لو فيما يقرأ أن

شققيء يلققزم ل وحينئققذ الثانيققة في والطارق والبروج الولى،
القققدوس الملققك سبحان ثالثاا الوتر بعد يقول وأن ذلك، مإن
مإققن وبمعافاتقك سققخطك مإققن برضققاك أعققوذ إنقي اللهققم ثام

 عقوبتك

> 228<ص: 
.نفسك على أثانيت كما أنت عليك ثاناء أحصي ل مإنك وبك

الوتر فضيلة تحصل ل أنه بعضهم كلم  قضية]:تنبيه[     
ل الفضققيلة كمققال أراد إن مإتجققه وهققو أخيرتققه صلى إن إل

العشققاء) صققلة (بين الوتر (ووقته) أي آنفا قدمإته كما أصلها
الفجققر) للخققبر (وطلققوع التقققديم جمققع فققي المغرب بعد ولو

مإققن حققق فققي الليل ثالث إلى اختياره ووقت بذلك، الصحيح
خققرج ولققو الليققل آخققر السققتيقاظ يعتد لم أو تهجدا يريد ل

علققى البعديققة كققالرواتب العشققاء قبل قضاؤه له جاز الوقت
كقالتحكم وهقو القوقت علقى للتبعيقة قصرا بعضهم رجحه مإا

الداء يحكققي القضققاء إذ أيضققا خققارجه مإوجققودة هققي بققل
في الفرض على ذلك مإن شيء تقديم يجوز ل أنه فالوجه
وبحققث أيضققا، هققذا رجققح عجيل ابن رأيت ثام كالداء القضاء
ة أخقر لقو أنه بعضهم لقه جقاز الفقرض بعقد مإقا إلقى القبلي
وامإتنققاع هققذا بيققن وفققرق واحققد بسققلم البعديققة مإققع جمعهققا



قضققاء نصققفها يصققير ثاققم الصققلة بققأن العيققدين فققي نظيققره
بطلققب الفققرض أشققبهت وبأنهققا لققه نظيققر ول أداء ونصققفها
أول بحثه ومإا كالتراويح فيها ورد عما تغير فل فيها الجماعة

علققى مإبنققي بحثققه فلعققل النيققة لختلف ظأققاهر نظققر فيققه
الوصققل أن علققى والبعديققة القبليققة نية تجب ل أنه الضعيف

 واحدة صلة بأبعاض يختص كلمإهم يفهمه كما

> 229<ص: 
وقيققل (وغيره. وقتا لختلفهما كذلك والبعدية القبلية، وليست

مإققن العشققاء) ولققو بعد نفل سبق بركعة (اليتار شرط) جواز
يكفقي بقأنه وردوه النفقل لقذلك مإقوترة هي لتقع سنتها غير

فرضققا ولققو قبلهققا لمققا مإققوترة أو نفسققها فققي وتققرا كونهققا
(جعلققه) كلققه نومإه بعد صلة وأراد بيقظته وثاق (ويسن) لمن

إليققه، يحتققج ولققم نققومإه بعققد يصققليها الليل) الققتي صلة (آخر
أو وتراويققح راتبققة مإققن لققذلك انصققرفت أطلقققت حيققث لنهققا
وبققه للتبققاع وذلققك عليققه المتفققق الخققبر فققي به للمإر تهجد

والخصققوص العمققوم مإققن بينهمققا لمققا التهجققد فضققل يحصققل
وينفققرد الققوتر بنيققة النوم بعد صلة في يجتمعان إذ الوجهي

نيققة غيققر مإققن بعققده بصلة والتهجد النوم، قبل بصلته الوتر
قولهمققا ينققافي ل عليققه صققدقه مإققن هنا لهما وقع فما الوتر
وثام التسمية مإجرد هنا القصد أن على غيره إنه النكاح في
ل أول وسققلم عليققه الله صلى عليه الواجب التهجد أن بيان

مإققا عنققه وجوبه نسخ في اختلف الذي وأن الوتر عنه يكفي
تراويققح إثاققر جماعققة يصققليه فل بعضه بكله وخرج الوتر عدا
نوى فيه مإعهم الجماعة أراد فإن بعده، باقيه ثام النوم قبل
أصققل يتهجققد لققم عكققس تهجققد) أو ثام أوتر فإن(مإطلقا.  نفل
أعققاده فققإن إعققادته، لققه يشققرع أي ينققدب لم يعده) أي (لم
وقققع وإل التي بالنهي العالم مإن بطلنه فالقياس الوتر بنية
ليلة} ول في وتران {ل الصحيح للخبر وذلك مإطلقا نفل له

 وتر بعد غيره ول تهجد يكره

> 230<ص: 
قليل أخرهققا صققلة أراد ثام أوتر ولو عنه تأخيره ينبغي لكن

وتققره يصققير حققتى ركعققة يصققلي بركعققة) أي يشققفعه (وقيققل
جمع يفعله كان كما صلته آخر الوتر يعيده) ليقع (ثام شفعا

فققي لكن الوتر نقض ويسمى عنهم الله رضي الصحابة مإن
وتققره) أي آخققر القنققوت وينققدب(عنققه.  النهي صح أنه الحياء



خلفققا ظأققاهر هققو كما بركعة اليتار فشمل وترا يقع مإا آخر
أبي لن رمإضان)، مإن الثاني النصف (في عليه أوردها لمن
التراويققح في عليه الناس عمر جمع لما ذلك فعل كعب بن

السققنة) (كققل الققوتر أخيققرة فققي (وقيل) يسققن داود أبو رواه
رضققي علققي بققن الحسققن عققن الصققحيح الخبر لظاهر واختير

لى اللقه رسقول {علمنقي عنهمقا اللقه ه ص وسقلم عليقه الل
فيمققن اهققدني اللهققم قنققوته أي الققوتر فققي أقققولهن كلمققات

يكققره الول وعلى الصبح قنوت في مإر مإا آخر هديت} إلى
 وبه يوافقه مإا ثام ومإر يبطل ل تطويله أن وقضيته ذلك

> 231<ص: 
أو العتدال به يطل لم إذا مإحله ولعل هنا شيخنا قول يرد
كقنققوت (وهققو يققوافقه قققد مإققا النققوار فققي نعققم سققهوا كان

وغيققر فيققه اليدين ورفع به والجهر ومإحله، لفظه الصبح) في
نسققتعينك إنققا اللهققم (قبلققه (ويقققول) نققدبا ثاققم مإققر مإمققا ذلك

آخققر فيققه ويزيققد قيققل مإشققهور آخققره) وهققو إلققى ونستغفرك
الصققح) (قلققت القيام غير في القراءة بكراهة وردوه البقرة

النقبي عقن ثاققابت الصققبح قنقوت لن (بعقده)، ذلك يقول أنه
صققلى عنه يأت لم والخر الوتر، في وسلم عليه الله صلى
اللققه رضققي عمققر اخترعه وإنما شيء، فيه وسلم عليه الله
إمإققام بينهمققا يجمققع وإنمققا أولققى، تقققديمه فكققان وتبعوه عنه

قنققوت علققى اقتصققر وإل السققابقة بشققروطه المحصققورين
في فعل الوتر) إذا في تندب الجماعة (أن و) الصح(الصبح. 
غيقر مإقن أم بعقدها أم التراويقح عققب أفعقل سواء رمإضان

أعلققم) (واللققه ل (جماعققة) أم التراويققح أفعلققت وسواء فعلها
يققوتر ل تهجققد لققه مإققن نعققم السققلف عن ذلك الخلف لنقل
رمإضققان غيققر وتققر أمإققا تهجده بعد لما وتره يؤخر بل مإعهم

جماعقة له يسن ل مإا ومإنه) أي( .كغيره جماعة له يسن فل
أراد إنمققا نفاها ومإن فيها الكثيرة الصحيحة (الضحى) للخبار

هريققرة أبققي عن البخاري ركعتان) لخبر (وأقلها علمه بحسب
يققدعهما} ل وأنققه بهمققا أوصققاه وسققلم عليه الله صلى {أنه

وسققلم عليققه اللققه صققلى {كققان صققح لما أربع كمالها وأدنى
فثمققان} قققال فسققت شققاء مإققا ويزيققد أربعققا الضققحى يصققلي

{والضققحى} و والشققمس}، {، قققراءة فيهققا ويسققن بعضققهم
فيمققا يقرؤهمققا أنققه يققبين ه. ولم البيهقي. ا رواه فيه لحديث

فققي أو ركعاتهققا مإققن ركعققتين كققل في ركعتين على زاد إذا



الكققافرون فيققه يقققرأ عققداهما فمققا وعليققه فقققط الولييققن
 علم كما والخلص

> 232<ص: 
ومإققن ضققعيف فيققه ركعة) لخققبر عشرة ثانتا وأكثرها(مإر.  مإما
أن الكققثرون عليققه مإققا والتحقيققق المجمققوع، فققي صققحح ثام

أنهققا علققى الروضققة عبارة ليوافق حمله وينبغي ثامان أكثرها
وإن وسققلم، عليه الله صلى عنه صح مإا أكثر لنها أفضلها،

ذلققك مإثققل في به يعمل والضعيف لوروده، ذلك أكثرها كان
السققلم والفضل الثمان، على بالزائد الضحى نية تصح حتى
أربققع جمققع امإتنققع وإنمققا الرواتققب، في وكذا ركعتين كل مإن
ول فيها الجماعة بطلب الفرائض أشبهت لنها التراويح، في
مإققع بتسققليمة مإثل مإنققه أربققع جمققع جاز وإن فإنه، الوتر يرد

التراويققح بخلف جنسققه فققي الوصققل ورد لكنققه كذلك شبهه
التحقيققق، فققي كمققا كرمإققح الشققمس ارتفققاع مإققن ووقتهققا

مإققن الصققحاب عققن الروضققة كالشققرحين. وقققول والمجمققوع
وهققو الققزوال إلققى قلم سبق أو غريب الذرعي قال الطلوع

النهققار ربع مإضى إذا المختار ووقتها بالستواء عبر مإن مإراد
 الصحيح وللخبر صلة مإنه ربع كل في ليكون

> 233<ص: 
تققبرك الميققم بفتققح الفصال} أي ترمإض حين الوابين {صلة

 أخفافها في الحر شدة مإن
مإا]:تنبيه[       الثنتي مإن أفضل الثمان أن مإن ذكر  

لخققبر أفضل كان وشق كثر كلما أن قاعدة ينافي ل عشرة
علققى أجرك لعائشة قال وسلم عليه الله صلى {أنه مإسلم

بقأن لتصقريحهم أغلبيقة لنها نفقتك}، رواية وفي نصبك قدر
أفضققل كالقصر صور، في الكثير العمل يفضل القليل العمل

أو بخمققس مإنققه أفضققل بثلث وكققالوتر بشققرطه، التمام مإن
وكالصققلة مإققردود، لكنققه الغزالي قاله مإا على تسع أو سبع
كذا وحده مإرة وعشرين خمسا مإنها أفضل جماعة في مإرة

النفققراد مإققع الصققلة إعققادة لن يصققح، ول الزركشققي ذكققره
يققأتي، كمققا تنعقققد فل تجققوز ل صققحتها في خلل وقوع لغير

وإن الليققل وتهجققد الفجققر ركعققتي مإققن أفضققل الوتر وكركعة
انسقحاب ذلقك سقبب ولعقل ققال المطلقب فقي ذكقره كقثر

وليلتققه يققومإه وظأائف تصير كونها أي تقدمإها مإا على حكمها
الفجقر ركعقتي الوتر}. وتخفيقف يحب وتر تعالى {والله وترا



مإققن أفضققل العيققد وركعتي الوارد، بغير تطويلهما مإن أفضل
أشققبه لتققوقيته العيققد لن الكامإلة، بكيفيتهما الكسوف ركعتي

والستنشققاق المضمضقة وكوصقل وقتقه، شققرف مإققع الفقرض
يرد ل تقول أن ولك أخرى صور وبقيت فصلهما مإن أفضل
تحصققل لققم كلهققا هققذه لن القاعققدة، علققى ذلققك مإققن شيء

أخققرى حيثيققة مإققن بل أشقيتها عدم حيث مإن فيها الفضلية
الكققثرة ثاققواب علققى ثاققوابه يربققوا الققذي كالتبققاع بهققا اقترنت

وأن وغيقره الزركشققي كلم فقي مإقا لتعلققم فتأمإله والمشقة
يفضققله مإققا بالقليققل المحتفققة المصققالح مإن يرى قد المجتهد

اسققتكثار عنققه الله رضي الشافعي قال ثام ومإن الكثير على
والعتققق عققددها، اسققتكثار مإققن إلققي أحققب الضققحية قيمققة

ول الرقبة تخليص وهنا اللحم طيب ثام القصد لن بالعكس،
ثامنققا} وأغلهققا أهلها عند أنفسها الرقاب {خير حديث ينافيه

واحققدة علققى القتصار أراد مإن على تعينه بل حمله لمإكان
القاصققر مإققن أفضققل المتعققدي العمققل أن قاعدة ذلك ونظير

أفضققل كاليمققان أفضققل يكققون قققد القاصر لن أغلبية، فهي
فضققل أن كالحيققاء السققلم عبققد ابن الجهاد. واختار نحو مإن

بخيققل كتصققدق عنهققا الناشققئة المصققالح قققدر علققى الطاعات
و) مإنققه( أيامإققا وصققومإه ليلققة قيققامإه مإققن أفضل فإنه بدرهم،

 المسجد) الخالص (تحية

> 234<ص: 
قبققل وتوضأ حدث أو طهر على لداخله الحرام المسجد غير

المهققذب شققرح مإقدمإققة فققي كمققا ينتظر مإدرسا ولو جلوسه
كققان فإن ركعتين، صلى الدرس مإجلس وصل وإذا وعبارته،
يستحضققره ولققم انتهققت الصققلة علققى الحققث تأكققد مإسققجدا

حبققوا، أو زحفا أو خلفه مإشايخه بعض عن فنقل الزركشي
عليققه المتفققق للخبر نصر للشيخ خلفا الجلوس يرد لم وإن
ركعققتين} يصققلي حتى يجلس فل المسجد أحدكم دخل {إذا

ولققذا المسققجد تعظيققم العلققة إذ يجلس} للغققالب {فل وقوله
جمعققة مإكتوبققة قيققام قرب إن نعم عذر غير مإن تركها كره

جماعققة صققلها قد كان وإن جماعتها، شرعت وقد غيرها أو
فققوات بالتحيققة اشققتغل لققو وخشققي الوجققه علققى فققرادى أو

أو صققلها فققإن التحيققة، ودخلت قائما انتظره التحرم فضيلة
مإتمكنققا الخطبققة وقققت دخققل لخطيب تكره وكذا كره جلس
المسققجد دخققل طققواف ولمريققد فيققه نققازع لمققن خلفققا مإنها

هققذين مإققن شققرط اختققل فإن بركعتيه، لحصولها مإنه مإتمكنا



وأيققد راتبققة سنة فوت خشي ولمن المحامإلي قال له سنت
(وهي مإؤكدة سنة فوت خشي إذا القدوم طواف يؤخر بأنه

 ذلك أفضلها أي ركعتان) للحديث

> 235<ص: 
لنحققو إل الثانية تنعقد لم وإل بتسليمة عليهما الزيادة فتجوز
آخقر)، نفقل أو بفقرض (وتحصقل مإطلققا نفل فتنعققد جاهقل

المقصققودة المسققجد حرمإة يهتك لم لنه مإعه، ينوها لم وإن
تققوقفه فققالوجه ثاوابهققا حصققول أمإققا بققذلك طلبهققا يسقط أي

الشققارع أن بالنيات} وزعققم العمال {إنما لحديث النية على
وإن بعيققد، تنو لم وإن فيحصل فعلها مإقام غيرها فعل أقام

يحصقل لقم عقدمإها نقوى ولو يقتضيه المجموع كلم قيل: إن
بعضققهم بحثه مإما أخذا ظأاهر هو كما اتفاقا ذلك مإن شيء

لنهققا مإثل، وسققنته ظأهققر نيققة ضرت الطواف. وإنما سنة في
(على بها تحصل ركعة) فل (ل التحية بخلف لذاتها مإقصودة

و) التلوة وسققجدة الجنققازة وكققذا (قلققت الصققحيح) للحققديث
الصققحيح علققى ببعضققها ول بهققذه تحصققل (الشكر) فل سجدة

علققى الدخول (بتكرر طلبها أي (وتتكرر) التحية أيضا للحديث
نققدبها ويسقققط السققبب أعلققم) لتجققدد والله الصح في قرب
الوجققه علققى مإحققدثاا دخققل لمن للوضوء ولو الجلوس بتعمد

فققي يققأتي مإققا فارق وبه للجلوس احتياجه عدم مإع لتقصيره
جهققل أو سققهو نحققو مإع بقصره ل مإطلقا وبطوله العطشان

فيصققليها ظأاهر هو كما عنها أعرض أو طال وإن بقيام، ول
لن ويتمهققا، يجلققس أن قائمققا نواهققا إذا الوجققه علققى ولققه

لققم عطشققانا دخققل ولققو الصققلة. غيققر في الجلوس المحذور
تقققديم ندب ومإر لعذر لنه الوجه، على جالسا بشربه تفت

فققي الشققهير للخلف مإنهققا آكققد لنهققا عليهققا، التلوة سققجدة
 وجوبها

> 236<ص: 
لققم ثاققم ومإققن لعققذر قصققير جلققوس لنققه بها، تفوت ل وأنها
بعيققدة آراء وهنققا للسققنوي خلفا قيام مإن بها الحرام يتعين

حققق في فواتها أن في النظر ويتردد فاحذرها، ذكر مإا غير
بالضطجاع، إل تفوت ل قيل ولو بماذا الزحف أو الحبو ذي

مإققن أدون الجلققوس أن كمققا الجلققوس مإققن أدون رتبققة لنققه
في يتردد وكذا يبعد، لم بذاك فاتت بهذا فاتت فكما القيام

كققذلك دخققل إذا المحمققول أو المسققتلقي أو المضققطجع حق



غيره دخل أو فعل فإن فيه، ليجلس دخوله للمحدث ويكره
للققه والحمققد اللققه سققبحان مإرات أربع قال مإنها يتمكن ولم
الصالحات الباقيات الطيبات لنها أكبر، والله الله إل إله ول

والجمادات.  الحيوانات وصلة
وقققت بققدخول الفققرض (قبققل الرواتققب) اللتققي وقت ويدخل(

(ويخققرج بفعلققه) كققالوتر (بعققده اللتي وقت و) يدخل الفرض
الفققرض)، وقققت (بخققروج وبعده الفرض قبل النوعان) اللذان

وإذا بفعلققه، القبليققة اختيار وقت يفوت نعم له تابعان لنهما
ويظهققر أدائققه وققت يققدخل لم قضاء البعدية تكون يصله لم
 تقديما المجموعة يتناول الفرض قوله أن

> 237<ص: 
الجمققع لن الثانيققة، وقت في فعلها وإن أداء، راتبتها فتكون

وبحققث كلمإهققم بققه يصققرح كما الواحد كالوقت الوقتين صير
نحققو بخلف قققال بققالعراض الوضققوء سققنة فققوت بعضققهم
العراض بقصد الوقت في بعضها على اقتصر وإن الضحى،

وبعضققهم بالحققدث وبعضققهم قضققاؤه لققه فيسققن باقيهققا عققن
الروضققة قققول لققه ويققدل أوجققه وهققذا عرفققا الفصققل بطققول

بحققث فققي وقولهققا عقبققه يصققلي أن توضققأ لمققن ويسققتحب
وإطلق الوضقققوء عققققب ركعتقققان ومإنقققه المكقققروه القققوقت
ركعقتين يصقلي المكقروه القوقت في توضأ مإن أن الشيخين

فحمققل عكققس لمققن خلفققا الزمإققن قصققر إذا مإا على يحمل
بقيققت مإا الوقت امإتداد على وهذا المبادرة ندب على الول

فققات ولققو(التعطيققل.  عققن صققيانتها بهققا القصد لن الطهارة،
قضاؤه) أبدا (ندب والرواتب والضحى، المؤقت) كالعيد، النفل
اللققه صلى {كقضائه ذلك في صحيحة الظأهر) لحاديث (في

طلققوع بعققد الققوادي قصققة فققي الصققبح سققنة وسققلم عليققه
عنهققا اشققتغل لمققا العصققر بعد البعدية الظهر وسنة الشمس

نسققيه أو وتققره عققن نققام {مإققن حسققن خققبر بالوفققد} وفققي
كالكسققوف، السققبب ذو بققالمؤقت ذكققره} وخققرج إذا فليصققل

بعققد والصققلة فيققه، للقضققاء مإققدخل فل والتحية والستسقاء،
سققن مإطلقققا نفل قطققع لققو نعم قضاء ل عليه شكر السقيا

لققه نققدب المطلققق النفققل مإققن أي ورده فققاته ولققو قضققاؤه
ركعتققان جماعققة يسققن ل الذرعققي. ومإمققا قققاله جزمإا قضاؤه
 الكراهة وقت خروج بعد الشراق عقب

> 238<ص: 



للمإققام المعققارف عققوارف فققي ووقققع الضققحى غيققر وهققي
طلققوع إلققى الله يذكر الصبح بعد جلس مإن أن السهروردي

بنيققة ركعققتين ذلققك بعققد يصققلي كرمإققح وارتفاعهققا الشققمس
بنيققة ركعققتين ثاققم وليلتققه يققومإه شققر مإققن بققالله السققتعاذة
قققال: وهققذه وليلتققه يققومإه فققي يعملققه عمققل لكققل الستخارة

الققتي فالسققتخارة وإل الطلق علققى الققدعاء بمعنققى تكققون
ه. يريققده. ا أمإر كل أمإام يفعلها التي هي الخبار بها وردت
عليه راج وكيف أيضا الفقه في إمإامإته مإع مإنه عجيب وهذا
السققنة فققي أصل لها يرد لم مإخترعة بنية صلة وحل صحة
أيققام فققي ذكققرت صققلوات رد فققي كلمإهققم استحضققر ومإققن

بتلققك الصققلوات هققذه تصققح ول تجققوز ل أنققه علققم السققبوع
أصققل لهققا يققرد أن غيققر مإن الصوفية استحسنها التي النيات

بمققا بعققدها دعققا ثاققم الصققلة مإطلق نوى إن نعم السنة في
بققذلك يكققن لققم مإطلقققة اسققتخارة أو اسققتعاذة نحققو يتضققمن

قققدومإه وعنققد نققزل وكلمققا بمنزلققه سققفر إرادة وعنققد بققأس،
القتققل وعنققد الحمققام مإققن والخققروج الوضوء، وبعد بالمسجد

التوبققة وعنققد الحاجققة وعنققد مإنققه والخروج بيته، دخول وعند
 ركعة عشرون الوابين وصلة

> 239<ص: 
وصلة أيضا بذلك الضحى تسمية ومإر والعشاء المغرب بين

وليلقة فيقوم وإل وقت كل التسبيح وصلة عقبه أربع الزوال
فققالعمر وإل فسققنة وإل فشققهر وإل فأسققبوع وإل أحدهما أو

وفيققه وضققعه زعققم مإققن ووهققم طرقققه لكثرة حسن وحديثها
يسققمع ل المحققيققن بعققض قققال ثاققم ومإققن يتنققاهى ل ثاققواب
نققدبها فققي والطعن بالدين، مإتهاون إل ويتركها فضلها بعظيم

حققديثها. ضعف على يتأتى إنما الصلة لنظم تغييرا فيها بأن
ذلققك فيهققا كققان وإن أثابتهققا، الحسققن درجققة إلى ارتقى فإذا
وفيققه والقعققود القيققام، فيه يجوز النفل بأن مإمنوع أنه على

لققول مإبطققل وهققو العتققدال نحققو تطويققل فيهققا فققإن نظققر،
ركعققة كققل فققي تسققليمتين أو بتسققليمة أربققع وهققي الحديث،

اللققه إل إلققه ول للققه والحمققد اللققه، سبحان وسبعون خمسة
قققوة ول حول ول التحية في مإر وفيما هنا وزيد أكبر والله

في وعشر القراءة بعد عشر خمسة العظيم العلي بالله إل
والسققجود والجلققوس، والسققجود، والعتدال، الركوع، مإن كل

القيققام دون ابتدائها عند ويكبر التشهد أو الستراحة وجلسة
تكققون وحينئققذ القققراءة قبل عشر الخمسة جعل ويجوز مإنها



تققرك ولققو البغققوي قققال القراءة بعد الستراحة جلسة عشر
بل العتدال في فعلها ول إليه العود يجز لم الركوع تسبيح

السجود. في بها يأتي
كققون بيققن التشققهد جلسققة فققي يتخيققر  هل]:تنبيه[     

قبلققه إل يكققون ل أو القيققام في كهو بعده أو قبله التسبيح
الفاتحققة قبققل جعلققه إذا بققأنه ويفققرق كلمإهققم به يصرح كما

مإحتمققل، كققل هنا بخلفه الخيرة الجلسة في مإا نقل يمكنه
ونصققف الرغققائب ليلققة المعروفققة والصققلة الول، والقققرب

السققلم عبققد ابققن وبين مإوضوع وحديثها قبيحة بدعة شعبان
مإققا مإققع بينتهققا فيهققا مإتناقضة وإفتاءات مإكاتبات الصلح وابن

جاء لما والبيان اليضاح سميته مإستقل كتاب في بها يتعلق
النفققل وقسم) مإققن( .شعبان مإن والنصف الرغائب ليلتي في

فققي يققأتي والستسقاء) لما والكسوف، كالعيد، جماعة (يسن
عبققد ابققن وعكسققه فققالفطر النحققر العيققدان وأفضققلها أبوابهققا
للنققص الفطقر تكققبير تفضقيلهم مإقن أخققذا تبعقه ومإن السلم

 عليه

> 240<ص: 
فالخسقققوف الكسقققوف فالكسقققوفان تلزم، ل بقققأنه ويجقققاب

مإما أفضل (وهو قال كما مإر مإما فغيره فالوتر فالستسقاء
تأكققدها علققى تققدل فيهققا مإطلوبيتهققا لن جماعققة)، يسققن ل

الجنققس علققى الجنققس تفضققيل والمققراد للفرائض، ومإشابهتها
الراتبققة) للفرائققض تفضققيل الصققح (لكققن لعققدد نظر غير مإن

تلققك علققى وسققلم عليققه الله صلى التراويح) لمواظأبته (على
الثالثة في الناس كثر فلما ليال ثالث صلها فإنه هذه، دون
عليهققم تفققرض أن مإققن خوفققا تركها المسجد بهم غص حتى

فلققم مإثلهققا مإتكققرر لفققرض نفققي السققراء ليلة الزيادة ونفي
فققي تسققن الجماعققة (أن و) الصققح(هذه.  فرض خشية يناف

عنهققم اللققه رضققي الصحابة عليه وأجمع أول التراويح) للتباع
لغيققر عنققدنا وهققي عليققه مإجمع مإشروعيتها فأصل أكثرهم أو

عمر زمإن في عليها أطبقوا كما ركعة عشرون المدينة أهل
علققى النققاس جمع السديد نظره اقتضى لما عنه الله رضي
 فوافقوه واحد إمإام

> 241<ص: 
الرواتققب أن العشققرين وسققر بثلث، عقبهققا يققوترون وكققانوا

جققد وقققت لنققه فيققه، فضققوعفت عشر رمإضان غير المؤكدة



وسققلم عليه الله صلى بجواره لشرفهم فقط ولهم وتشمير،
طواف مإقابلة في عشر ستة بزيادة لهم جبرا وثالثاون ست
سققبع، العشققرين مإن ترويحة كل بين أسباع أربعة مإكة أهل

ولققم اشققتهر ثام الول القرن أواخر كان ذلك حدوث وابتداء
فيققه مإققا فيققه كان ولما السكوتي الجماع بمنزلة فكان ينكر
وقال إلي أحب لهم العشرون عنه الله رضي الشافعي قال

سققت فققي يقققرأ بمققا فيهققا القققراءة مإققع عشققرون الحليمققي
الركعققات كققثرة مإققن أفضققل القيام طول لن أفضل، وثالثاين
جققاهل زاد فققإن مإققر، كمققا ركعققتين كققل مإققن التسليم ويجب

رمإضققان، قيققام أو التراويققح ينققوي وأن مإطلقققا، نفل صققارت
كققانوا قيققامإهم لطققول لنهققم ،تراويققح وسققميت كالوتر ووقتها

زيققادة مإققن اعتيققد (فققرع) مإققا تسققليمتين كققل بعققد يستريحون
 جائز ختمها عند الوقود

> 242<ص: 
وهققو نفع فيه كما فيه نفع ل مإا حرم وإل نفع فيه كان إن
تطققرد ولققم واقفققه يشققترطه لققم وقققف أو مإحجور مإال مإن

.وعلمها زمإنه في به العادة
علم]:تنبيه[      النحر عيد الفضل أن وغيره مإر مإما  
فركعتققا فققالوتر فالستسقققاء فالخسققوف فالكسققوف فققالفطر

قققوة ويقرده لقه الستدلل في وأطيل القديم وعكسه الفجر
وقققد آكققد مإراعاته كانت أقوى كان وكلما الوتر في الخلف

لمراعققاة مإعتقققده عنققد الراجح يترك ل المحققين بعض قال
يقققف بققأن مإققدركه قققوي إن إل غيره أو مإذهبه مإن مإرجوح
إجمققاع لخققرق يققؤد ولققم حجتققه تنهققض بققأن ل عنققده الذهن
تفققاوت وبحث الرواتب مإذهبه. فبقية وبين بينه الجمع وأمإكن
مإؤكققد ول أفضققلها العصققر بققأن ويققرد مإتبوعها بتفاوت فضلها

فجعلققه أفضققل والمؤكققد مإؤكققد، ولهققا أدونهققا والمغققرب لهققا،
ذلققك رد علققى دليققل أوضققح الفاضققل عققن ونفيققه للمفضققول

طققواف كسققنة بفعققل تعلققق فمققا فالضحى فالتراويح البحث،
فققي الخلف قققوة مإققع هنققا إلى وتأخرها وجوبها في للخلف
ل أن لحتمققال فإحرام سببها، لتحقق فتحية مإشكل، وجوبها

مإنه سبب بغير تعلق فما وضوء، فسنة قيل، كذا سببها يقع
الوضققوء سققنة أخققر وبعضققهم المطلققق فالنفل الزوال، كسنة

يتقيققد ل مإا المطلق) وهو للنفل حصر ول(الزوال.  سنة عن
فمققن مإوضققوع خيققر {الصلة الصحيح للخبر سبب ول بوقت



نيققة غير مإن ولو شاء مإا صلة أقل} فله أو مإنها أكثر شاء
 عدد

> 243<ص: 
ركعققة مإققن بققأكثر أحققرم فققإن (، كراهة بل بتشهد ركعة ولو
وكققل ثالث كققل وفي ركعتين) كالرباعية كل في التشهد فله
بققل الجملققة فققي الفرائققض في مإعهود ذلك لن وهكذا، أربع

فققي مإنعققه الصققحيح (قلت بها التطوع ركعة) لحل كل (وفي
وظأققاهر أصققل نظيققر له يعهد لم لنه أعلم)، والله ركعة كل

جلسققة يطققول لققم وإن ركعققة، كققل فققي امإتنققاعه كلمإهققم
الرباعيققة المكتوبة في تشهد لو لنه مإشكل، وهو الستراحة

يضققر لققم السققتراحة جلسققة يطققول ولققم ركعة كل في مإثل
طققول إذا مإققا علققى هنققا مإققا يحمققل أن فإمإققا ظأاهر هو كما

أو مإبطققل تطويلهققا أن مإققر لمققا السققتراحة جلسققة بالتشققهد
بخلف فيهققا يعهققد لققم مإققا لحققداث الفرض كيفية بأن يفرق
فقي تشقهدين مإقن أكقثر مإنقع في مإر فيما هذا ويأتي النفل
يقرأ وحينئذ آخره بتشهد كثير عدد جمع وله الموصول الوتر

مإققر. كمققا الول التشققهد قبققل ففيمققا وإل الكل في السورة
الواحقد كقان وإن الفقهاء، عند الركعة عددا) ومإنه نوى وإذا(

مإا غير في يزيد) عليه أن (فله الحساب أكثر عند عدد غير
كان إن (ينقص) عنه (و) أن أثاناءه الماء رأى مإتيمم في مإر

الزيققادة، قبلهمققا) أي النيققة تغييققر (بشققرط ركعققة مإققن أكققثر
قبلهمققا النيققة (وإل) يغيققر لققه حصققر ل أنه تقرر لما والنقص
لققم أحققدثاه الققذي لن بققذلك، (فتبطققل) الصققلة ذلققك وتعمققد
 نيته تشمله

> 244<ص: 
نققوى (فلققو للسققهو ويسققجد نققوى لمققا فيعققود سققها إذا أمإققا

يقعققد) أنققه (فالصققح تققذكر سهوا) ثام ثاالثة إلى فقام ركعتين
آخققر للسققهو يسققجد ثام شاء) ها إن للزيادة يقوم (ثام وجوبا

ثاققم قعد يشأ لم وإن مإبطل، للثالثة قيامإه تعمد لن صلته،
إذا أنققه هنققا كلمإهققم وظأاهر سلم ثام للسهو سجد ثام تشهد

يلزمإققه أنققه أقققرب للقيققام يصققر ولم تذكره بعد الزيادة أراد
البنققاء لققه يجققوز فل هققو بحركته العتداد لعدم للقعود العود
سققجود فققي السققابق والتفصققيل هذا، بين يفرق وعليه عليها

مإققا ثاقم الملحققظ بققأن ل، وإن أقرب للقيام كونه بين السهو
بحركتققه العتققداد عققدم وهنققا لجبره يحتاج حتى تعمده يبطل



لجنبققه سقط لو مإا وبين وبينه عليها البناء له يجوز ل حتى
هنققا. بخلفققه زيققادة يفعققل لققم ثاققم بأنه السجود في السابق

النفققل (أفضل) مإققن فيه المطلق النفل الليل) أي قلت: نفل(
الفريضققة بعققد الصققلة {أفضققل مإسقلم لخققبر نهققارا المطلققق

غيققره فققي مإر لما المطلق النفل على الليل} وحملوه صلة
إجابققة} (وأوسققطه سققاعة فيهققا ليلققة كققل {أن أيضققا وروي
أتققم فيققه الغفلققة لن أثالثاققا، قسققمه إذا طرفيققه مإققن )أفضل

والخققامإس الرابققع، السققدس مإنققه وأفضل أثاقل، فيه والعبادة
داود صلة تعالى الله إلى الصلة {أحب عليه المتفق للخبر
آخققره) سدسه} (ثاققم وينام ثالثه ويقوم الليل نصف ينام كان
قسققمه إن الخققر ثالثه أو نصفين قسمه إن الخر نصفه أي

وللحققديث غالبققا فيققه المعاصققي لقلققة أولققه مإققن أفضل أثالثاا
كققل فققي الدنيا سماء إلى وتعالى تبارك ربنا {ينزل الصحيح

يققدعوني مإققن فيقققول الخيققر الليققل ثالققث يبقققى حيققن ليلققة
فققأغفر يسققتغفرني ومإققن فأعطيه يسألني ومإن له فأستجيب

وبعققض الخلف به أوله كما أمإره ينزل ربنا ينزل له} ومإعنى
المققؤولين علققى بققه شققنع مإققا إلققى التفققات ول السلف أكابر
ابققن فققي جماعققة ابن قال ثام ومإن التوفيق عدم مإن بعض
دوام اللققه نسققأل وخققذله اللققه أضققله عبققد إنه رأسهم تيمية

أو ليل للمتنفققل و) الفضققل( وكرمإققه بمنققه ذلققك مإن العافية
 نهارا

> 245<ص: 
يقتصققر أو ابتققداء ينويهمققا ركعققتين) بققأن كققل مإققن يسلم (أن

النية تغيير بشرط مإنهما أكثر نوى أو أطلق إذا فيما عليهما
مإنققويه علققى بقققاؤه يقققال أن يبعد ل إذ تردد هذه في لكن
مإثنققى} مإثنققى الليققل {صققلة عليه المتفق للخبر وذلك أولى
وهققو التهجد) إجماعا ويسن( }.والنهار {، صحيحة رواية وفي

أزال وتهجققد نققام أو سققهر هجققد مإققن نققوم، بعققد ليل التنفل
للمتهجد ويسن الثام عن تحفظ أي وتأثام كأثام بتكلف النوم
ه لنقه القزوال، قبيقل وهو القيلولة نوم للصقائم كالسقحور ل

الليققل) ولققو (كققل سهر قيام) أي ويكره. (ضعيف حديث وفيه
ولنققه عليققه المتفققق الخققبر في عنه (دائما) للنهي عبادة في

ثاققم ومإققن ذلققك شققأنه مإققن أي الحققديث إليه أشار كما يضر
الطققبري المحب وبحث الليل بعض في ولو مإضر قيام كره
قققال أصققل الضققرر عققدم نفسققه مإققن يعلم لمن كراهته عدم

مإنققاقب مإققن ذلققك عققد وقققد كيققف بققالغ حسن وهو الذرعي



أسعفهم وقد سيما ل مإجتهدون أولئك بأن ه. ويجاب أئمة. ا
الكراهققة إل يتجققه فلققم اليققوم مإفقققود وهذا والخوان الزمإان
آخققره إلققى بكققل وخققرج بذلك الفتنة أو الضرر لغلبة مإطلقا

ذلك يفعل كان وسلم عليه الله صلى لنه كامإلة، ليال قيام
الققدهر صققوم يكققره لم وإنما رمإضان، مإن الخير العشر في

يمكنققه ل وهنققا فاته مإا الليل في يستوفي لنه التي، بقيده
(و) يكققره والدنيويققة الدينيققة، ضققرورياته لتعطققل النهققار نققوم

بقيام)  الجمعة ليلة (تخصيص

> 246<ص: 
زوال كالمتن مإنه وأخذ مإسلم خبر في عنه للنهي صلة أي

صققوم فققي يققأتي مإا نظير بعدها أو قبلها ليلة بضم الكراهة
الذرعي فيه وتوقف غيرها ليلة تخصيص كراهة وعدم يومإها
تهجققد (ترك يكره )و(بدعة.  لنه أيضا، بكراهته احتمال وأبدى

عليققه اللققه صققلى أعلققم) {لقققوله (واللققه ضققرورة اعتققاده) بل
كان فلن مإثل تكن ل العاص بن عمرو بن الله لعبد وسلم
في بصلة يخل ل أن يتأكد بل تركه} ويسن ثام الليل يقوم
فيققه ورد بققل ذلك فضل لعظم ركعتين ولو النوم بعد الليل

عليققه المثققابرة في جهدا يألو ل أن به أحاط لمن ينبغي مإا
الخير ونصفه والستغفار الدعاء مإن فيه يكثر وأن أمإكنه مإا

{والمسققتغفرين تعققالى لقققوله السققحر عنققد وأفضققله آكققد
يطمققع مإن يوقظ يستغفرون} وأن هم بالسحار} {وبالسحار

 ضرر ل حيث تهجده في

 كتاب
كتاب في ذكر مإا جميع دون به الترجمة حكمة كأن     
مإاهيققة علققى زائققدة صققفة الجماعققة أن الجنققائز إلققى الصلة
كالجنبيققة فكانت جنسها مإن تكون حتى فعل وليست الصلة

إنهققا حيث مإن كالجنبية ول بكتاب فأفردها الحيثية هذه مإن
صققلة كققانت ولمققا أبوابهققا بيققن فوسققطها للصلة تابعة صفة

بكتققاب أفردها ظأاهرة مإغايرة الصلة لمطلق مإغايرة الجنازة
(صققلة المغققايرة لتلققك نظققرا الصلة أبواب جميع عن مإتأخر

فققي بهققا أمإققر تعققالى لنققه بالكتققاب، مإشققروعة الجماعة) هي
للخبققار والسققنة أولى، المإن ففي النساء سورة في الخوف

بهققا الصققحابة لقهر مإكة دون بالمدينة وشرعت وغيرها التية
المإة.  وإجماع
وأقلها



>247<ص: 
أفضققل جمعققه كققثر ومإققا قوله يفيده كما ومإأمإوم إمإام هنا 

للعهد فأل المكتوبات الفرائض) أي في (هي به صحيح لخبر
خمققس المكتوبققات الصققلة كتققاب أول قققوله فققي الققذكري
عليققه العققتراض وانققدفع الخمققس فققي أصققله قققول فسققاوى

تعققرف ل لنهققا الجققر، ويمتنققع اسققتثناء أو حال (غير) بالنصب
أنهققا يققأتي (الجمعققة) لمققا ضققدين بين وقعت إن إل بالضافة

مإؤكققدة) للخققبر (سققنة اتفاقققا صحتها وشرط عين فرض فيها
أي الفققذ صققلة مإققن أفضققل الجماعققة {صققلة عليققه المتفققق

الندبيققة تقتضققي والفضققلية درجة}، وعشرين بسبع بالمعجمة
لن وعشققرين}، {خمققس روايققة هققذه تعققارض ول فقققط

صققلى لنققه ثاوابققا، بأكثرهققا الخققذ الفضققائل باب في القاعدة
في زيادة بالكثير ثام أول بالقليل يخبر كان وسلم عليه الله

فيهققا أن والعشققرين السققبع وحكمققة أمإته وعلى عليه النعمة
شققرح فققي بينتققه كما ذلك بنحو الفذ صلة على تزيد فوائد

تشرع فل المنذورة المذكور بالمعنى بالفرائض وخرج العباب
مإجلققي فبنققاء كققالذان المكتوبققة شققعار بأنهققا لختصاصها فيها
جققائزه أو الشققرع واجققب مإسلك بالنذر يسلك أنه على لهذا

قبققل فيها الجماعة تسن ل مإنذورة في والكلم فيه، غلطوه
 كالعيد وإل

> 248<ص: 
وإل فيهققا الجماعققة تنققذر لققم وفيما للنذر ل فيها تسن فهي

فقي مإشققروعيتها ومإققر والنافلقة بالنقذر فيهقا الجماعققة وجبت
للرجال) البققالغين كفاية (فرض وقيل) هي (بعض. دون بعضها
للخبر فقط المؤداة في المقيمين المستورين الحرار العقلء

فيهققم تقققام ل بققدو ول قريققة فققي ثالثاققة مإققن {مإققا الصققحيح
عليهققم غلققب اسققتحوذ} أي إل الصققلة روايققة وفققي الجماعة

الغنققم مإقن الققذئب يأكققل فإنمققا بالجماعقة، فعليققك الشققيطان
الحققرج (فتجب) ليسقط كفاية فرض أنها تقرر وإذا القاصية،

بجماعقة الخمقس مإقن مإققؤداة كقل فققي وإقامإتها الباقين عن
أيضا رجحه شارحا رأيت ثام الوجه على بالغين أحرار ذكور

بالصققبي الجنازة صلة فرض وسقوط هذا بين فيفرق وعليه
فرض وسقوط للجابة أقرب مإنه وهو الدعاء ثام القصد بأن

القصققد بأن فيه مإا على والرقاء الصبيان بنحو الكعبة إحياء
تنتفي حتى المواضع تلك في المسلمين مإن جمع حضور ثام



إظأهار وهنا أيضا بالناقصين حاصل وهذا إهمالها وصمة عنهم
 به القائمين كمال يستدعي وهو التي الشعار

> 249<ص: 
فل وجبققت لو الجمعة فيه تنعقد الذي أي القامإة مإحل في
فيمققا فيققه عرفققا الشققعار بها يظهر ل بحيث خارجه بها يعتد

ذلققك (الشققعار) فققي يظهققر) بهققا (بحيققث مإحالهققا يظهر. وتعدد
سققمع لققو مإريققدها يكون بأن وضبط غيرها أو البادية المحل
المإققر أن والظققاهر ضيق، وفيه إدراكها أمإكنه وتطهر إقامإتها
لققو مإحلها أهل مإن كل يكون أن يكفي وأنه ذلك مإن أوسع
مإشقققة عليققه يشققق ل مإحالهققا مإققن مإحل مإنزلققه مإققن قصققد

فيهققا الققتي أي القرية) الصغيرة (في يكفي أنه فعلم ظأاهرة
مإققن بققد ل الكبيرة وأن واحد بمحل إقامإتها رجل ثالثاين نحو

فيهققا بمققا للصققغيرة تمققثيلهم وظأققاهر تقققرر كمققا فيها تعددها
والكققبر الصققغر فققي المققدار أن يققأتي بمققا بعققده ولما ثالثاون

وضققيقها الخطققة اتسققاع علققى ل وكثرتهم الجماعة قلة على
وهققو الحضققور مإشقققة دفققع علققى المدار لن يستشكل، وقد

المشقققة سققبب بققأن الول يققوجه وقققد للثاني النظر يقتضي
واكتفققي لمشقققتهم ينظققر فلققم مإساكنهم تفرق مإن نشأ إنما

كقبيرة بلقد بققدر قريتهقم كانت وإن حقهم، في واحد بمحل
بهققم وظأهر جمهورهم دون المقيمين بعض عددها ولو خطة،

لققو بحيققث أي القريققة سققكان عققدد قققل ولققو كفققى، الشعار
تلزمإهم لم المإام قال شعار بهم يظهر لم الجماعة أظأهروا
كلم هققذا عقبققه بقققوله عققبر لكنه الروضة في عليه وسكت
مإن {مإا لخبر الوجه وهو خلفه المجموع في واختار المإام

مإحققل كققل فققي فهققو نسبي أمإر الشعار ولن ثالثاة} المذكور
وينبغققي يكفققي وقيققل الققبيوت فققي فعلهققا يكفققي ول يحسققبه

يحتشققم ل صققارت بحيققث أبوابهققا فتحققت إذا مإققا على حمله
الكتفققاء يتجه الذي كان ثام ومإن دخولها مإن صغير ول كبير

لكققثر لن فل، وإل كققذلك كققانت إن السققواق فققي بإقامإتهققا
والسواق.  الناس، بيوت دخول تأبى مإروآت الناس

العلمإققة، لغققة وكسققره أولققه بفتققح  الشققعار]:تنبيه[     
وهققي اليمققان علمإققات أجققل ظأققاهر هققو كما هنا به والمراد
 الجماعة وهي الظاهرة صفاتها أجل بظهور الصلة

> 250<ص: 



م م) أو (امإتنعقوا بقأن تققرر كمقا الشقعار يظهقر (فإن) ل كله
إل الشققعار يظهققر ولققم كققبيرة قرية مإن مإحلة كأهل بعضهم

هققذه لظأهار نائبه أو المإام الممتنعين قاتل (قوتلوا) أي بهم
ل أنققه ويظهققر يقققاتلون ل سنة أنها وعلى العظيمة الشعيرة

إليققه يققومإئ كمققا الققترك بمجرد بالقتال يفجأهم أن له يجوز
أحققد تأويققل غيققر مإن فيمتنعوا يأمإرهم حتى بل امإتنعوا قوله
للنسققاء النققدب يتأكققد (ول نفسققها الصلة ترك في يأتي مإما

الصققح) لخشققية (فققي لهم سنة أنها على للرجال) بناء تأكده
لهققن ل لهققم تركهققا فيكره المشقة كثرة مإع فيهن المفسدة

الشققروط جميققع وجققدت أنهققا) إذا المنصققوص الصققح (قلققت
{أفضققل} فققي وذكققر السققابق، كفايققة) للخققبر (فرض السابقة

بهقا غيقره لقيقام مإنفقردا صلى مإن على مإحمول قبله الخبر
وإن تجققب فل مإققر مإما شرط اختل إذا أمإا كمرض لعذر أو

مإققع هققذه فققي شققارح تققردد وعجيب بلد، في الرقاء تمحض
قققد بققل الجماعققة فققرض إليهققم يتققوجه ل الرقققاء قولهم: إن

وليققه يلققزم نعققم ولمميققز وخنققثى لمإققرأة تسن ل وقد تسن
 كمل إذا ليتعودها بها أمإره

> 251<ص: 
لهققم فهققي وإل ظألمققة فققي أو عمققي ولعققراة رق فيه ولمن

عليهققم لوجوبهققا المقتضققي النققص وظأققاهر ولسققافرين مإباحققة
اتحققدت مإقضققية ولمصققلين بسققفره عققاص نحو على مإحمول

عليققه المتفققق أعلققم) للخققبر واللقه (عيققن فققرض (وقيل) هققي
فيصققلي رجل آمإققر ثاققم فتقققام بالصققلة آمإر أن هممت {لقد

إلققى حطققب مإققن حزم مإعهم برجال مإعي أنطلق ثام بالناس
بالنار} وأجققابوا بيوتهم عليهم فأحرق الصلة يشهدون ل قوم
وهمققه السققياق بقرينققة مإنققافقين قققوم فققي وارد بققأنه عنققه

المسققجد (فققي و) الجماعة( المثلة تحريم قبل كان بالحراق
(أفضققل) مإنهققا صققبيا ولققو ذكققر مإققن والخنققثى المققرأة)، لغيققر

فققي المققرء صلة الصلة {أفضل عليه المتفق للخبر خارجه
إن نعققم أفضققل المسققجد فققي فهققي المكتوبققة} أي إل بيتققه

أكققثر فيققه كققانت لو وكذا أفضل فهو فقط بيتها في وجدت
 وغيره الذرعي اعتمده مإا على المسجد في مإنها

>252<ص: 
وبحققث أكققثر المسققاجد بإحيققاء الشارع لعتناء خلفه والوجه
أهققل علققى فوتهققا لققو للمسققجد ذهابه أن والذرعي السنوي



ه. وكققأن نظققر. ا وفيققه قيققل أفضققل مإعهققم إقامإتها كان بيته
بققأن لهقم تحصقيلها إمإكققان مإققع بقربقه إيثققارا فيقه أن وجهقه
وأن للمسجد ذهب لو فواتها الفرض بأن ويرد مإعهم يعيدها

حصققولها لن فيققه، إيثققار ل وذلققك بغيبتققه تتعطققل ل جماعته
فهققو عليه زاد أو المسجد في فضلها عادل ربما بسببه لهم

فققي فجماعتهققا المققرأة أمإققا الصققف مإققن المجققرور كمساعدة
المسققاجد نسققاءكم تمنعققوا {ل الصققحيح للخققبر أفضققل بيتهققا

وجققه فما لهن خيرا كانت إذا قلت فإن لهن}، خير وبيوتهن
فهو النهي أمإا قلت الخير لذلك المستلزم مإنعهن عن النهي

حملققه الققوجه ثاققم الحققديث هققذا سياق به يصرح كما للتنزيه
المشققتهيات غيققر علققى أو وسلم عليه الله صلى زمإنه على

ونهققى ذلققك بهققن أريققد وإن أنهن، والمعنى مإبتذلت، كن إذا
ذلقك مإققع فقبيوتهن خيققرا لهقن المسجد في لن مإنعهن، عن
الخروج مإن تحصل قد التي التهمة عن أبعد لنها لهن، خير

حضققور لهققا كققره ثاققم ومإققن تزينققت أو اشققتهيت إن سيما ل
ل أو رثاققة ثايققاب فققي ولققو تشتهى كانت إن المسجد جماعة
نققائبه أو وللمإققام الطيققب أو الزينققة مإققن شققيء وبها تشتهى
مإققن كريققه ريققح ذا أكققل مإققن مإنققع لققه أن كما حينئذ مإنعهن
أو حليققل أو ولققي إذن بغيققر عليهققن ويحققرم المسققجد دخول

 مإتزوجة أمإة في هما أو سيد

> 253<ص: 
الخققروج فققي لهققا وللذن عليهققا أو مإنهققا فتنققة خشققية ومإققع

المإققرد إلحققاق وبحققث الخنققثى ذلققك كققل فققي ومإثلهققا حكمة
نظر.  إطلقه وفي أيضا ذلك في بها الجميل

له مإطروق غير بمسجد جماعة إقامإة  تكره]:تنبيه[     
غققاب ولققو بعققده، أو مإعققه أو قبلققه إذنققه بغيققر راتققب إمإققام

غيره، أم الوقت أول فضل أرادوا إن ثام ندبا انتظر الراتب
الوقت فوت خافوا إن إل غيره يؤم لم ذلك يريدوا لم وإن
مإطلقققا. فققرادى صققلوا وإل فتنققة ل حيققث ذلققك ومإحققل كلققه

فققي ثام الصبح في ثام صبحها في ثام الجمعة في والجماعة
لن الوسطى، العصر أن ينافيه ول أفضل العصر ثام العشاء

المغققرب على الظهر تقديم ويظهر أعظم ذينك في المشقة
غيرهققا أو المسققاجد جمعقه) مإققن كققثر ومإققا(. وجماعققة أفضلية

اللققه إلققى أحققب فهققو أكثر كان {ومإا الصحيح (أفضل) للخبر
فققي مإنهققا أفضققل الثلثاققة المسققاجد في الجماعة تعالى} نعم

أفضققل فيهققا النفققراد إن المتققولي قال بل قلت وإن غيرها،



إمإامإه) لبدعة (إل خلفه الوجه لكن غيرها في الجماعة مإن
بمجققرد ولققو فسقققه أو كرافضققي تكفيققره تقتضققي ل الققتي

 واضح هو كما قوة نوع فيها التي أي التهمة

> 254<ص: 
بققل جماعة فالقل به القتداء كراهة يقتضي مإما غيرهما أو

الركققان بعققض وجققوب يعتقد ل كان لو وكذا أفضل النفراد
مإبطل وهو النفلية بها يقصد لنه بها، أتى وإن الشروط، أو

أصققحابنا بعققض مإطلقققا بققه القتققداء أبطققل ثاققم ومإققن عنققدنا،
صورتها بوجود واكتفاء الجماعة لمصلحة رعاية الكثر وجوزه

ولققو الجماعققات، وتعطلققت بمخققالف اقتققداء يصققح لققم وإل
كما الكراهة تنتف لم به القتداء يكره مإن خلف إل تعذرت
حينئذ. فرضها لسقوط تعطلها لدامإة نظر ول كلمإهم شمله

الصققلة أن تبعققه ومإن السبكي اختيار ضعف علم تقرر وبما
قلققت فققإن النفققراد، مإن أفضل المخالف ومإنهم هؤلء خلف

يعلققم مإققا قلققت المخققالف فققي ذكرتها التي الكراهة وجه مإا
فقي الختلف وققع مإقا كققل أن الوقف مإبحث في يأتي مإما

تلققك مإقن الكراهققة يقتضققي الجماعقة حيقث مإقن بقه البطال
ومإققال أرضققه حققل مإققتيقن بمسققجد القليلققة (أو) كون الحيثية

القققراءة يطيققل أو الققوقت أول بالصققلة يبادر إمإامإه أو بانيه
أو ذلققك بغيققر والكققثيرة الفاتحققة، القققراءة بطيء يدرك حتى

 بعيد قريب) أو مإسجد (تعطل

> 255<ص: 
الناس يحضره أو إمإامإه لكونه (لغيبته) عنه فيه الجماعة عن

بحققث بققل كثيره مإن أفضل ذلك في الجمع فقليل بحضوره
أفضققل لغيبتققه فيققه الصققلة عن بالمتعطل النفراد أن شارح

لن بققالقريب، التقييققد شارح اعتماد وأمإا خلفه، الوجه لكن
البعيد مإن مإدعو بأنه فمردود مإنه مإدعو وهو الجوار حق له

فققي النققاس {أعظققم مإسققلم خبر يعارضه الجوار وحق أيضا
الخشققوع تعققارض مإمشققى} ولققو إليهققا أبعققدهم أجققرا الصققلة

فقرض قالوا: إن حيث عليه أطبقوا كما أولى فهي والجماعة
فققرض كونهققا فققي فققالخلف وأيضا السنة مإن أفضل الكفاية

شققرطية فققي مإنققه أقققوى الصققلة لصققحة شرطا وكونها عين
يققأتي إنمققا مإطلقا أولى بأنه السلم عبد ابن وإفتاء الخشوع

يمنعه الجمع كان إذا بأنه الغزالي إفتاء وكذا سنة أنها على
لن بعيققد، أنققه على أولى فالنفراد صلته أكثر في الخشوع



جققزء فققي بهققا يقولققون إنمققا شذوذهم مإع بشرطيته القائلين
يققأتي مإققا ينققافي تقققديمها قلت فإن كلها، في ل الصلة مإن
مإققا لن ينققافيه، ل عطش. قلت أو جوع ذي في تقديمه مإن
العزلققة إيثققاره حيث مإن بها فواته يتوهم فيمن مإفروض هنا

لسققتيلء سققببا يكققون قققد مإا المتخيلة لنفسه قهرا بها فأمإر
يأكققل {إنمقا السققابق الخقبر عليققه دل كمقا عليهقا الشققيطان

فقققدم، ظأققاهر فمققانعه ذاك وأمإا القاصية}، الغنم مإن الذئب
آخققر إفتققاء للغزالي رأيت ثام الحدث كمدافعة عذرا يعد لنه

لزم فيمققن الفتققاء ذلققك عققن مإتققأخرا ذكرتققه بمققا يصققرح
عليققه تتفققرق طققاعته صققارت حققتى الخلققوة فققي الرياضققة
الجماعققة فققي لققه يحصققل مإققا إذ مإغرور رجل بأنه بالجتماع

وإدراك(ذلققك.  فققي وأطققال خشققوعه مإققن أعظم الفوائد مإن
صققفوة لكونهققا بهققا (فضيلة) مإأمإور المإام الحرام) مإع تكبيرة

يومإققا أربعيققن مإلزمإهققا ولن الققبزار حققديث فققي كمققا الصققلة
فققي كمققا النفققاق مإققن وبققراءة النققار مإن براءة بها له يكتب

و المإققام تكققبيرة تحصققل) بحضققور (وإنمققا ضققعيف حققديث
أو يحضققرها لم فإن إمإامإه)، تحرم عقب بالتحرم (بالشتغال

بعققدم واستشققكل خفيفة وسوسة له يغتفر نعم فاتته تراخى
ركنيقن بتمقام المإققام عقن التخلقف فققي الوسوسقة اغتفارهم

وفرق تنافي فل ظأاهرة إل تكون ل حينئذ بأنها ويرد فعليين
بعققض (بققإدراك (وقيققل) تحصققل نظققر فيهققا ذلققك غيققر بأشياء

ركوع) (أول بإدراك (وقيل) تحصل التحرم مإحل لنه القيام)،
 لن الول، بالركوع أي

> 256<ص: 
وإل المإققام إحرام يحضر لم إن ومإحلهما قيامإها حكم حكمه
غيققر الجماعققة) فققي إدراك والصققحيح(أيضققا.  عليهمققا فققاتته

الثققاني ركوعهققا بعققد مإققا مإققدرك يظهققر فيمققا ومإنققه الجمعققة
في بعضها أدرك لنه ظأهره، في الجماعة فضل له فيحصل
عليكققم، مإققن بققالميم ينطققق أي يسلم) المإام لم (مإا جماعة

السققهو سققجود أواخققر فيققه مإققر مإا على به إل يخرج ل لنه
مإعققه لدراكققه مإعه يجلس لم وإن أدركها، قبله أدركه فمتى

جواز على وللتفاق الحرام وتكبيرة النية مإن به له يعتد مإا
زيققادة لنقه الصقلة، لبطل به يحصلها لم فلو حينئذ القتداء

وشققمل يققأتي كما بركعة إل تدرك فل الجمعة أمإا فائدة، بل
خققرج أو بعققذر فققارق ثاققم أولهققا مإققن جققزءا أدرك مإن كلمإه
أصققل لققه يكتققب أنققه بذلك إدراكها ومإعنى حدث بنحو المإام



المإققام مإققع جميعهققا بققإدراك يحصل فإنما كماله، وأمإا ثاوابها،
جماعققة ورجققا جماعققة بعققض إدراك أمإكنققه لو قالوا ثام ومإن

كمققال لققه ليحصققل انتظارهققا > فالفضققل257<ص:  أخققرى
فضيلة بانتظارهم تفت لم مإا مإحله أن ويظهر تامإة فضيلتها

واليقيققن الرجاء ذلك في سواء الختيار وقت أو الوقت أول
الفققرق لوضققوح الجماعققة رجققا مإنفققرد فققي مإر مإا ينافيه ول

لققه كتققب يققدركها فلققم قصققدها لو بأنه بعضهم وأفتى بينهما
المإققام) وليخفف(نقل.  ل دليل ظأاهر وهو فيه لحديث أجرها

مإققا وجميع السنن بقية والهيئات) أي البعاض، فعل (مإع ندبا
ول القققل على يقتصر ل بحيث ومإندوب واجب مإن به يأتي

ثام مإر كما الكمال بأدنى يأتي بل كره وإل الكمل يستوفي
فققإن فليخفققف، النققاس أحققدكم أم {إذا عليققه المتفققق للخبر
وإذا الحاجة، وذا والمريض والضعيف، والكبير، الصغير، فيهم
يرضى) الجميققع أن شاء} (إل مإا فليطل لنفسه أحدكم صلى

(مإحصققورون) وهققم يظهر فيما بالسكوت ل (بتطويله) باللفظ
حققق بعينهم يتعلق ول غيرهم يطرأ لم مإطروق غير بمسجد
مإققر كمققا ومإتزوجققات وأرقققاء نققاجز عمققل علققى عين كإجراء
واعتمققده جمققع عققن المجمققوع فققي كمققا التطويل له فيندب

تطققويله فققي الصققحيحة الخبققار تحمققل وعليققه مإتأخرون جمع
ذكققر مإمققا شرط انتفى إذا أمإا أحيانا وسلم عليه الله صلى

الجماعة، في السابق الحق ذو أذن وإن التطويل، له فيكره
للنققص فاحتيققج التطويل في الذن يستلزم ل فيها الذن لن

اثانان أو واحد يرض لم إذا فيما الصلح ابن أفتى نعم عليه
رعايققة أكققثر ل مإققرة نحققو فققي يراعققى بأنه لعذر نحوهما أو

وفقققي مإثل أي بواحقققد حقهقققم يفقققوت لئل الراضقققين لحقققق
 مإتعين حسن أنه المجموع

> 258<ص: 
لم عليقه اللقه صقلى بقأنه كالسقبكي الذرعقي واعترضقه وس

تطققويله فققي مإعققاذ علققى النكيققر وشدد الصبي لبكاء {خفف
تسققاوي ل الراضققي غيققر تنفيققر مإفسدة يستفصل} وبأن ولم

كققثرة ل ومإعققاذ الصققبي بكققاء قصققتي بققأن وأجيققب مإصققلحته
كققان وإن (التطويققل)، ويكققره) للمإققام(نظققر.  وفيققه فيهمققا

المتأخرين تقصير مإع بالحاضرين (آخرون) لضراره (ليلحق) ه
يققأتونه عققادتهم بمحققل المسققجد كققان وإن المبققادرة، بعققدم
اللققه صققلى {أنققه صققحيحة أحققاديث في بأن واعترض أفواجا

فلتسققتثن الناس} قيل ليدركها الولى يطيل كان وسلم عليه



دل ه. والذي تطويلها. ا في يبالغ لم مإا إطلقهم مإن الولى
القصققد بهققذا ل لكققن الثانية على تطويلها ندب كلمإهم عليه

صققرح ومإققن أقققل، والوسوسققة أكققثر فيهققا النشاط لكون بل
 الجماعة قاصد يدركها أن المإام تطويل حكمة مإن بأن

> 259<ص: 
وقول لذلك تطويلها يقصد أنه ل فوائدها مإن هذا أن مإراده

أنققه عققن ل فهمققه عمققا النققاس} تعققبير يققدركها {كي الراوي
إنمققا قيل قالوه مإا فالحق ذلك قصد وسلم عليه الله صلى

لن عقبهققا، المسققألة في الخلف وحكوا بالكراهة هنا جزمإوا
. وهققوقققه هققذه. ا بخلف المإققام بققه وعققرف دخل فيمن تلك

زيققادة تقتضققي ذاتققه مإعرفققة بهققا أريققد إن مإعرفتققه إذ بعيققد
فيققه لن يققأتي، فيمققا عليهققا الكققثرون كان ثام ومإن الكراهة
يققأتي مإققا علققى حرامإققا كان إليه التودد به قصد ولو تشريكا

الفققرق في كافيا بمجرده ذلك يكن لم بدخوله الحساس أو
يتوقف فيما بلحوقه حقه تأكد ثام الداخل بأن الفرق فالوجه
بانتظققاره فعققذر الجماعققة أو الركعة إدراك على فيه انتظاره
التققي والتفصققيل الخلف، إذ أحققس) المإققام (ولققو هنا بخلفه

بققه القتققداء يريققد بققداخل أحققس مإنفققرد وأمإا فيه، يأتي إنما
يتضققرر مإققن ثاققم ليققس إذ تطويققل نحققو مإققع ولققو فينتظققره
المققذكورة بشققروطهم الراضققين إمإام أن مإنه ويؤخذ بتطويله
فققي بينهققم يسققوي أن هنققا بققد ل نعققم مإتجققه وهققو كققذلك

(أو الركعققة بققه تققدرك الركققوع) الققذي (في أيضا لله النتظار
لققم بققه القتداء يريد الصلة مإحل بداخل) إلى الخير التشهد

الجماعة أو الركعة بإدراكه لعذره الظأهر في انتظاره يكره

> 260<ص: 
قبلهققا انتظققاره الصلة في انتظاره في الكلم بفرضه وخرج

حكققاه كمقا اتفاقققا يحققرم حينئققذ النتظققار فققإن أقيمققت، بققأن
بلققم عبرا لكنهما وغيره الرفعة ابن وأقره والمإام الماوردي

الصققلة مإققن بسققبيل لنهم يشكل، أنه إل ذلك وظأاهره يحل
الحققل نفققي علققى يحققل لققم حمققل يمكققن أنققه علققى بققدونه

وهققو بالكراهققة صققرح بعضققهم رأيققت ثاققم الطرفين المستوي
بققأن وإل النتظققار فيققه) أي يبالغ لم (إن هذا ذكرته. مإا يؤيد

أثاققر لققه لظهققر الصققلة أفعققال جميققع علققى وزع لققو كققان
ذلك في آخر لحق ولو كره انفراده على كل في مإحسوس

مإققع بققل فيققه مإبالغة ل وحده وانتظاره آخر ركوع أو الركوع



الققراء يفققرق) بضققم (ولققم المإققام عند أيضا كره للول ضمه
أو ديققن أو مإلزمإققة لنحققو بعضققهم الققداخلين) بانتظققار (بيققن

تعققالى للققه النتظققار في بينهم يسوي بل بعض دون صداقة
شققرف أو علققم لنحققو ولققو بعضققهم مإيققز فققإن الدمإققي، بنفع

وقققال كققره إليهققم للتودد بل لله ل كلهم انتظرهم أو وأبوة
السققتحباب علققى تفريعققا الكفاية وفي للتودد يحرم الفوراني

يميققز كققان بأن تعالى الله وجه غير بانتظاره قصد إن التي
لكققن واحققدا قققول يصققح لققم وداخققل داخققل بين انتظاره في

لققم إلى يستحب لم مإن قلم سبق بأنه العماد ابن اعترضه
مإققن بققداخل وخققرج قولين البطلن في بعد حكى لنه يصح،
إلققى لنقه ينتظقره، فل الققدخول فقي شققروعه قبل به أحس
إن العلققة بققأن استشققكاله ينققدفع وبققه حق له يثبت لم الن

المسققجد صققغر مإققع قريققب بخققارج انتقققض التطويققل كققانت
انتظاره) لكن استحباب المذهب قلت (سعته. مإع بعيد وداخل

عققن المققأمإومإين صققلة تغققن لققم وإن السققابقة، بالشققروط
مإمققا علققم نعققم مإحصورين غير كانوا أو الوجه على القضاء

التطويققل شققرط فيهققم يتأتى ل الراضين المحصورين أن مإر
وسققلم عليققه اللققه صققلى {كققان داود أبي أعلم) لخبر (والله
مإققن خيققر علققى إعانققة نعل} ولنققه وقع يسمع دام مإا ينتظر
 الركعة إدراكه

> 261<ص: 
وتققأخير البطققء يعتققاد الققداخل كققان إن نعققم الجماعققة، أو

خققروج خشققي أو لققه زجققرا عققدمإه سن الركوع إلى الحرام
كققان إن غيرهققا فققي وكذا الجمعة في حرم بانتظاره الوقت
أو مإققر كمققا حينئققذ المد لمإتناع يسعها ل مإا بقي وقد شرع
بالتشققهد الجماعققة أو بققالركوع الركعققة إدراك يعتقققد ل كققان
ول للمأمإوم النتظار مإصلحة لن غيرهما، في كالنتظار كره

صققلة مإققن الثققاني الركوع في أدركه لو كما هنا له مإصلحة
والتشققهد الركققوع، غيرهمققا) أي فققي ينتظققر ول (الكسققوف.

الموافققق انتظققار يسققن نعققم فائققدته لعققدم فيكققره الخيققر
ركعتققه لفققوات الخيققرة السجدة في الفاتحة لتمام المتخلف

سققن الزركشققي وبحققث يققأتي كمققا ركققوعه قبققل مإنها بقيامإه
أنققه يتجققه والذي نظر فيه النهضة، أو القراءة بطيء انتظار

.فل وإل بشرطه سن إدراك انتظارهما على ترتب إن
اختلل عنققد النتظققار كراهقة مإن قررته  مإا]:تنبيه[     

النققدب المتن تصحيح على حتى السابقة شروطه مإن شرط



العبققاب شققرح في بينته كما والمجموع التحقيق، في مإا هو
مإصققل رأى ولققو مإققردود مإكققروه ل مإبققاح إنققه الشارح فقول

أنققه يتجه والذي وجهان القطع يلزمإه وهل خفف حريق نحو
كققذلك. مإال نحو لنقاذ له ويجوز مإحترم حيوان لنقاذ يلزمإه

فيهققا مإققر لمققا المنققذورة غيققر مإققؤدى للمصلي) فرضا ويسن(
احتمققل لنققه الوجققه، علققى شققدته أو الخققوف صققلة وغيققر

لققو نعققم الجنققازة صققلة وغير يكرر فل للحاجة فيها المبطل
 أعادها

> 262<ص: 
خروجهققا وجققه وكققأن المجمققوع فققي كما نفل ووقعت صحت

في التوسعة تنعقد ل تطلب لم إذا العادة أن نظائرها عن
مإقصققورة ولو غيره مإن أكثر له لحتياجه الميت نفع حصول
بعققد يعيققدها أنققه وزعققم إقققامإته بعققد أو سققفرا تامإققة أعادهققا
بعيققد للولققى حاكيققة لنهققا يقصققر، مإققن مإققع مإقصورة القامإة
الجديققد، علققى ومإغربققا النجلء، بعققد الكسوف إعادة ونظيره

مإمققا علققم كما أكثر بل مإرتين تكرارها يسع عليه وقتها لن
ة فيقه، مإقر افر حيقث وجمع تعقددها جقاز أو أخقرى لبلقد س

تيمققم كمقيققم قضققاؤه يجققب وفرضققا يصققح ل بما فيه ونوزع
فيهمققا. للذرعي خلفا الوجه على الجمعة في مإعذور وظأهر
لنه له، النفل بمنع قلنا إن الولى في ذكره مإا يتجه وإنما

 إليه به ضرورة ل

> 263<ص: 
وجققه فل الثققواب تحصققيل فققي توسعة النفل له قلنا إذا أمإا

فيققه تسققن نفل أو لققذلك نققدبها يتعيققن بققل العققادة لمنققع
وكققذا (وحققده رمإضان ووتر عليه نص كما ككسوف الجماعة
مإققن ظأققاهر وأفضققل أكققثر كققانت وإن الصققح)، فققي جماعققة

الصققولي ل اللغققوي مإعناهققا هنققا المققراد (إعادتها) قيل الثانية
فقد مإن الولى في لخلل فعل مإا عندهم أنها على بناء أي

عققذر أو لخلققل فعققل مإققا إنهققا قلنققا إذا أمإققا شققرط أو ركققن
ثاانيا فعلها حينئذ هو إذ الصولي مإعناها إرادة فتصح كالثواب

المقراد أو إيضقاح يقدركها) زيقادة جماعقة (مإقع الثقواب رجقاء
ويققدخل يققأتي كمققا المكروهققة الجماعققة فتخققرج فضلها يدرك
تنعقققد ل إذ أقققل ل المعققادة الجمعققة مإققن ركعققة أدرك مإققن

 غيرها في ودونها جمعة



> 264<ص: 
عققذر لغيققر فارق وإن أولها، مإن وكذا ظأاهر وهو آخرها مإن

أعققاد لققو فقققال بققذلك صققرح الزركشي رأيت ثام يظهر فيما
عققذر بغيققر مإنهققا نفسققه أخرج ثام جماعة في والعصر الصبح
والقرب الكراهة. وقت في نافلة ليقاعه هنا البطلن احتمل

فل سققبب ذات صققلة وهققي صققحيح بها الحرام لن الصحة،
ه. الققدوام. ا في وقع النفراد لن إبطالها، في النفراد يؤثار

الققوقت فققي مإنهققا أزيققد ل عليققه نققص كما مإرة واحد مإع أو
ل المتققأخرين عققن نقلققه مإققن يققره ولققم المجمققوع فققي كمققا

فيمققا خارجه باقيها وقع ولو فيه تحرمإها يقع بأن أي خارجه
رمإضان مإن جزء آخر بالعمرة أحرم لو قولهم ويؤيده يظهر
رمإضققان فققي كلهققا كالواقعققة كققانت شققوال فققي باقيها ووقع
علققى الكققثرين أن ذكر أن بعد شيخنا رأيت ثام وغيره ثاوابا

فققي البيضققاوي وأن مإنققه أخققص الداء مإققن قسم العادة أن
مإققن ويؤخذ قال له قسيم أنها على التفتازاني وتبعه مإنهاجه

ب أنهقا الصواب وهو أي الداء مإن قسما كونها وتكقون تطل
مإققا الققوقت مإن يبق لم وإن الصحيح، على اصطلحية إعادة
يوافققق ل أنققه إل ذكرتققه لمققا مإوافققق وهققو .قه ركعة. ا يسع
مإققن الفقهققاء كلم ول الداء تعريققف فققي الصققوليين كلم

اشققتراط بحققث الول يوافققق الققذي وإنمققا ركعققة، اشققتراط
فققي المدار لن بعيد، ذلك مإع لكنه الوقت في كلها وقوعها
الصققوليين ل الفقهققاء كلم يوافققق مإققا علققى الفقهية الفروع
كلم ظأققاهر كققان وإن ركعققة، اشققتراط الن يتجققه فالققذي

 الكل اشتراط يؤيد المجموع

> 265<ص: 
أو الولققى فققي مإأمإومإققا أو كققان إمإامإققا الكراهققة وقققت ولققو

سققلم لمققا وسلم عليه الله صلى {أنه الصحيح للخبر الثانية
يصققليا لققم رجليققن رأى الخيققف بمسققجد الصققبح صققلة مإققن

فققي صققليتما إذا فقققال رحالنققا فققي صققلينا فقققال فسققألهما
لكمققا فإنهققا مإعهم، فصلياها جماعة مإسجد أتيتما ثام رحالكما

صققلى {مإققن وخبر والجماعة بالنفراد، يصدق نافلة} وصليتما
والعصققر} أعققل الفجققر، إل فليصققل جماعققة أدرك ثاققم وحققده

في بالجواز المصرح بأن ويجاب وصله ثاقة بأن ورد بالوقف
{أن وهققو الخققر والخبر الول، الخبر وهو مإنه أصح الوقتين

وسققلم عليققه اللققه صققلى فقققال العصر صلة بعد دخل رجل
أبققو أي رجل مإعه فصلى مإعه فيصلي هذا على يتصدق مإن



صققلة نققدب فيه البيهقي سنن في عنه} كما الله رضي بكر
مإعه الصلة يرد لم مإن شفاعة وندب الداخل مإع صلى مإن
فيققه تكققره ل المطققروق المسققجد وأن مإعققه يصلي مإن إلى

الجماعققة إذ نظر وفيه المجموع في كذا جماعة بعد جماعة
ومإققأمإوم إمإققام الجماعققة أقققل وأن المإققام بققإذن هنققا الثانيققة
مإقتضققى إنققه وقققال مإققرة مإققن أكققثر العققادة شققارح وجققوز

الذرعققي سققوى يعتمققده لققم بققالمرة التقييققد وإن كلمإهققم،
إليققه وأشققار المنصققوص أنققه مإققر مإققا . ويردهقه والزركشي. ا

آخققرون واعتمققده مإققرة مإن أكثر فعلها ينقل لم وقال المإام
إنمققا إنهققا بحيققث ينققدفع وحينئققذ ذكققره مإققا فبطققل ذينك غير

وإل الولققى فققي يحضققر لققم مإققن الثانية في حضر إذا تسن
ه القوقت استغراق لزم ه انقدفاعه ووج ل إذ اسقتغراق ل أن

إل أي مإنفققردا كالعققادة تنعقد لم وإل مإرة إل العادة تندب
رأيققت ثام يظهر فيما الولى صحة في خلف وقع كأن لعذر
عليققه أن مإققؤداه فققي ذكر لو وهو فيه صريحا القاضي كلم
مإققن خروجققا الحاضقرة أعققاد ثاقم الفائتقة صقلى ثام أتم فائتة

صليا فيمن قال حيث البحث هذا اعتمد شيخنا وكأن.الخلف
بققالخر القتداء لحدهما يسن ل أنه الظاهر مإنفردين فريضة

المنهققاج كلم شققمله وإن العققادة، تسققن فل إعادتهققا فققي
 العادة تسن إنما لقولهم وغيره

> 266<ص: 
قققوله أن يعلم قررته . وبماقه أفضل. ا له النفراد مإن لغير

ل المققذكور قققولهم لن ظأققاهر، نظققر فيققه آخره إلى لقولهم
بققل أفضققل هنققا النفققراد أن لمنع أصل ذكره لما فيه شاهد

البحققث ذلققك شققاهده وإنمققا مإققانع، ل حيققث القتققداء الفضل
جمققع وبحققث ذكرها، التي الملزمإة عن النظر قطع مإع لكن

وقققال والعصققر الصققبح فققي بعضهم قال المإامإة نية اشتراط
ينوهققا لقم إذا المإققام لن الوجققه، وهققو مإطلقققا بققل أكققثرهم

قال قلت فإن تقرر، كما تنعقد ل وهي فرادى صلته تكون
لصققحة يشققترط ل أنقه مإققذهبنا مإققن المشققهور المجمققوع في

ثاققواب ل لكن جماعة صلته أن وقضيته المإامإة نية الجماعة
تأويققل يتعيققن قلقت فققرادى. لقه انعققدت أنهققا يققرد وبقه فيها

لنعقققدت وإل دونققه للمققأمإومإين بالنسققبة جماعققة بأنها عبارته
الجماعققة أن تققرى أل الجماعققة بصققورة اكتفاء حينئذ الجمعة

الجمعققة صلة لصحة بها يكتفى المإام فسق لنحو المكروهة
الذرعققي قققال كققذلك هنققا أنها كما لصحتها شرطا كونها مإع



ل مإمققن كققان إن المنفققرد مإققع العادة تسن إنما حاصله مإا
لفسقه الكراهة كانت إن يقال أن ويحسن به القتداء يكره

تققردد ثاققم ظأاهر ووجهه أعادها، وإل مإعه يعدها لم بدعته أو
هققل الجماعققة قيققام قققرب مإققع صققلى مإنفققردا رأى لققو فيما

إقامإتهققا. ا ينتظققر أو عققذر إن أو يعققذر لققم وإن مإعه، يصلي
 والوجه . قه
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وهققي العلققة لن وغيرهمققا، والبدعققة الفسق بين فرق ل أنه

حيققث مإن مإكروه كل إذ الكل في مإوجودة الفضيلة حرمإان
صققورة جماعققة الصققلة كققانت وإن فضققلها، يمنققع الجماعققة

مإققع الجمعققة فققي بهققا ويكتفققى بل الكفاية فرض بها يسقط
يكققن لققم حيققث أنققه فيه تردد فيما والوجه فيها، شرط أنها

مإعققه يصققلي ل يققأذن لققم راتققب إمإققام وله مإطروقا المسجد
صلى وإل إمإامإه إذن بغير فيه الجماعة إقامإة لكراهة مإطلقا

مإققع العققادة سققن مإحققل أن كالذرعي الزركشي وبحث مإعه
ثاانيققا فيققه الجماعة إقامإة تكره مإسجد بغير كانوا إذا جماعة

إن المنفققرد مإققع نققدبها مإحل أن ويظهر رجحته مإا يؤيد وهو
تعود لها فائدة ل لنه تنعقد، لم وإل ندبها أو جوازها اعتقد
وأنققه أفضققل النفققراد كان إذا تسن ل أنها أيضا وبحث عليه

وإل فواضققح الجماعققة لهققم سنت فإن العراة. نحو أعادها لو
لققم مإققا سققنها مإحققل أن خفققاء ول الذرعققي قققال تنعقققد لم

وقققد تكققره وقققد تحققرم فقققد وإل مإنهققا أهم هو مإا يعارضها
عققدم مإققن تقققرر مإققا ينققافي ه. ول الولققى. ا خلف تكققون
ومإقابلهققا الحرمإققة لن الجماعققة، لققه تشققرع لم لمن النعقاد

وفضلها.  الجماعة مإشروعية ينافي فل خارج لمعنى هنا
الشارة مإع والعباب للرشاد، شرحي في  وقع]:تنبيه[     

المتققأخرين لكلم النظققر ذلققك فققي التوقققف إلققى الثاني في
وجققود مإنفققردا صلى لمن العادة ندب سبب أن على الدال
جماعققة صققلى ولمققن أخققرى وصققورتها تققارة الجماعققة فضققل
الخبر في لما الولى دون ولو الثانية في الفضل كون رجاء

اللققه صققلى النققبي مإققع يصققلي كققان مإعاذا {أن عليه المتفق
الجماعققة كقون مإققع بأصققحابه ويصققلي يققذهب ثام وسلم عليه

البحققاث تلققك حمققل ذلققك علققى وأتققم} فبنيققت أكمققل الولى
 السابقة

> 268<ص: 



دون الثققواب برجققاء إعققادته ترتبققط الققذي لنققه الثققاني، على
ليخققرج فرضققه فققي الجماعة صورة وجود القصد لن الول،

هذا في بالصورة الكتفاء ويؤيد فيه الجماعة عدم نقص عن
جماعققة فققي صليت لو إذ مإر كما الجمعة في بها اكتفاؤهم
كالمعققادة لصققحتها شرطا الجماعة كون مإع انعقدت مإكروهة

نظققرت ثاققم أولققى المنفققرد في فهنا بصورتها ثام اكتفي فإذا
أن فققي ظأققاهرا فرأيتققه وغيرهمققا والروضققة المجمققوع، كلم

الروضققة وعبارة الفضيلة حصول القسمين في العادة سبب
رأى إذا صققلى لمققن ويسققتحب شققرحه فققي وأقره كالمهذب

لققه لتحصققل مإعققه يصققليها أن وحده الفريضة تلك يصلي مإن
مإققن مإققع أيضا العادة وتسن الكفاية وعبارة الجماعة فضيلة

بالتفققاق الجماعققة فضققيلة للثققاني ليحصققل مإنفردا يصلي رآه
هذا}. على يتصدق {مإن وهو السابق أي بذلك الخبر لورود

مإطلقققا الثققواب رجققاء العققادة نققدب مإلحققظ أن تقققرر وإذا
ل بل العادة تندب ل أنه حاصلها التي البحاث تلك اتجهت

مإعهققا يعيققد الققتي الجماعة كانت إذا إل وغيره للمنفرد تجوز
عققن مإققر مإمققا يؤخققذ لكققن الجماعققة حيققث مإققن ثاققواب فيهققا

بتحرمإها، ذلك في العبرة أن المفارقة مإسألة في الزركشي
انفققراد لنحققو الجماعة حيث مإن ذلك بعد الثواب انتفى وإن
اشققترطوا لقم قلت فإن المإام، أفعال مإقارنة أو الصف عن
كرهققت وإن الجماعققة بصققورة الجمعققة فققي واكتفوا ذلك هنا
الفققرض بققأن يفققرق قلت مإنهما كل لصحة شرطا كونها مإع
الثواب رجاء إل مإسوغ بالثاني للتيان يكن فلم وقع قد هنا
فققي بوقققوعه صققحته مإنوطققة الفققرض وثاققم كالعبث كان وإل

كلفققوا لققو إذ بصققورتها بالكتفققاء فيهققا للنققاس فوسققع جماعة
بحققث قلققت فققإن عليهققم، ذلققك لشققق ثاققواب فيهققا بجماعققة
وإن بقه، والقتقداء مإعقه، العققادة نققدب المنفقرد في بعضهم

به بالقتداء لتقصيره مإعه بالمصلي تختص الكراهة لن كره،
.قققه خققارج. ا لمإر فالكراهة العانة ثاواب له يكتب ذلك ومإع
السققابقين، الشققرحين عققن قدمإته مإا يوافق البحث هذا قلت
صققلة فققي التحققرم عند ثاواب على فيه فالمدار هنا مإا وأمإا

خلفققا ذلققك يحصققل ل هذه وفي الجماعة حيث مإن المنفرد
الماء يرج ولم به صلى لو أنه التيمم في ومإر الباحث لهذا
صققلى {أنققه صح بما واعترض إعادتها له تسن لم وجده ثام

صققلتك أجزأتققك وصققلى تيمققم لمسافر قال وسلم عليه الله
مإرتيققن} الجققر لققك بالوضوء أعاد للذي وقال السنة وأصبت

لمن خلفا جماعة مإع إعادتها ندب عدم الول مإن يؤخذ ول



إعادتها وأمإا الماء، لجل مإنفردا إعادتها في ذاك لن زعمه،
جماعققة العققادة في المتيمم لن فيه، نزاع فل الجماعة مإع

 القضاء عن الولى) المغنية وفرضه(كالمتوضئ. 
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الجديد) للخبر (في إعادتها ندب مإن مإر مإا على بناء وغيرها
بالثانيققة ينققوي أنققه والصققح (بهققا. الطلققب ولسقققوط الول

فققرض هققو مإققا أو مإبتققدأ نفل يكققون ل حققتى الفرض) صورة
لينال أعادها إنما لنه هو، عليه ل الجملة في المكلف على
و، الفققرض نققوى إن ينققاله وإنمققا فرضه، في الجماعة ثاواب

وبهققذا الولققى بصققفته ثاانيققا الشققيء إيجاد العادة حقيقة لن
نيققة مإققن فيققه بققد ل أنققه المجدد الوضوء في اشتراطهم مإع

فققي اعتمققده مإا دون هنا مإا يتجه الول الوضوء في مإجزئة
أنققه علققى مإثل الظهققر نيققة يكفققي أنققه والمجمققوع الروضققة،

كققونه عن فضل وجها وليس للمإام اختيار بأنه أيضا اعترض
ولو لتلعبه صلته فتبطل الفرض حقيقة نوى إذا أمإا مإعتمدا

المعتمققد المنقققول علققى الثانيققة تجزئققه لم الولى فساد بان
الغزالققي وقققال وكققثيرين المسققائل رءوس في المصنف عند

مإنهجققه شققرح فققي شققيخنا وتبعققه العمققاد ابققن وتبعققه تجزئققه
قيققل كذا أحدهما الفرض أن رأيه على له بنائه عن غافلين

الثقاني علققى أمإققا القولين على البطلن الوجه بل نظر وفيه
 ذلك عن صرفها لنه فواضح،

> 270<ص: 
حقيقته غير به ينوي لنه الول، على وكذا الفرض غير بنية

وإقامإققة للتثليققث الوضققوء فققي اللمعققة بغسققل الجققزاء وتأييد
فققي ليققس السققجدتين بيققن الجلققوس مإقام الستراحة جلسة
اللمعققة كانغسققال فهققو مإستأنف فعل في هنا مإا لن مإحله،

لققم نيتققه لن إجزائققه، بعققدم قققالوا وقققد التجديققد وضوء في
غسلها مإسألتنا. وأمإا نظير هو فهذا أصل الحدث لرفع تتوجه

ول ثاانيققة يكققون ل أن اقتضت نيته لن أجزأ، فإنما للتثليث،
جلوس بعد إل استراحة جلسة ول الولى تمام بعد إل ثاالثة
فققي نيتققه وأمإققا هققذين، حسبان مإتضمنة فنيته السجدتين بين

عققدمإا ول وجققودا بققوجه الثانية لفعل يتعرض فلم هنا الولى
نعققم تقققرر كمققا فرضققا وقوعها مإنع مإما قارنها مإا فيها فأثار

نسققي لققو أنققه للنسققيان اللمعققة غسل في كلمإهم مإن يؤخذ
الولققى فسققاد بققان ثاققم جماعققة مإققع فصققلى الولى فعل هنا



القيقام فيهقا (تنقبيه) يجقب حينئققذ بنيتهقا لجزمإه الثانية أجزأته
لكونها الفرض أحكام لها أثابتوا لنهم القطع، ويحرم مإر كما

واحققد بققتيمم الصلية مإع جمعها جواز ينافيه ول صورته على
تقققرر لمققا لصورته وثام الفرض لحيثية هنا النظر بأن ويفرق

بالصققورة يتعلققق مإققا فيهققا فروعققي الصققلية صورة على أنها
فتققأمإله. مإطلقققا ل ونحوهققا الخققروج وعدم والقيام النية وهو

(سققنة) قلنققا) إنهققا (وإن الجماعققة تركهققا) أي في رخصة ول(
يققأته فلققم النداء سمع {مإن الصحيح لعذر) للخبر (إل لتأكدها

تركهققا فققي السققنة عذر} قيل مإن إل كامإلة أي له صلة فل
أن المجمققوع مإققن أخققذا وجققوابه ذلققك فكيققف مإطلقا رخصة
والكراهة الفرض، على الحرمإة مإنع تقتضي رخصة ل المراد

تاركهققا أن السققنة علققى فققرع ثاققم ومإن لعذر إل السنة على
مإققع إل المإققام بققأمإر وتجققب شققهادته وتققرد وجققه على يقاتل
كمطر)  (عام عذر
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للخققبر بققذلك تققأذى إن نهققارا أو ليل وبققرد ثاققوبه يبققل وثالققج

فققي بالصققلة أمإققر وسققلم عليققه اللققه صققلى {أنققه الصققحيح
يتققأذ لققم إذا النعققال} أمإققا أسققفل يبققل لم مإطر يوم الرحال

مإققا على سقوفه مإن تقطيرا يخش ولم كن أو لخفته بذلك
ة فيه الغالب لن القاضي، قاله (أو عقذرا يكقون فل النجاس
بالليل) شديدة ظألمة أو بارد ريح (أو شديد عاصف) أي ريح

النهققار. دون فيه مإشقتها ولعظم بذلك لخبر الصبح وقت أو
يققأمإن لم (شديد) بأن إسكانها ويجوز الحاء وحل) بفتح وكذا(

لنققه نهققارا، أو الصققحيح) ليل (علققى الزلققق أو التلققوث مإعققه
التقييققد والمجمققوع التحقيققق، فققي وحققذف المطققر مإن أشق

كمشقة كمرض) مإشقته خاص (أو الذرعي واعتمده بالشديد
الفققرض فققي القيققام يسقققط لققم وإن المطققر، فققي المشققي

شققديدين) (وبققرد سموم غير (وحر) مإن البخاري رواه للتباع
وكققذا الروضة في الذي لكن أولى بل كالمطر نهار أو بليل

وجققد وإن أي، الظهققر بققوقت الحققر تقييققد كلمإققه أول أصلها
 فيه يمشي ظأل

> 272<ص: 
وهققي السققموم مإققن نشققأ حر وأمإا البراد، مإسألة فارق وبه

ول فيهمققا مإققا علققى حققتى ونهارا ليل عذر فهو الحارة الريح
بققه مإققا علققى المققدار لن ل، أو ألفهمققا مإققن بيققن هنققا فرق



العققام مإققن لهما وغيرها الروضة عد وصوب والمشقة التأذي
فيصققح طبعققه باعتبار بالمصلي تختص قد الشدة بأن ويجاب
وجوع( لذلك أشار شارحا رأيت ثام أيضا الخاص مإن عدهما

أو مإققأكول بحضققرة لكققن شققديدين ظأققاهرين) أي وعطققش
إليققه بالتوقققان آخرون وعبر حضوره قرب إن وكذا مإشروب

مإسقاو وهققو أصقله ل الشوق شدة به المراد لن تنافي، ول
كافيققة أحققدهما شققدة مإتققأخرين جمققع وقول ذينك أحد لشدة

بققأنه حضوره قرب ول أرادوا إن أي رد ذلك يحضر لم وإن
الصققلة وأقيمققت العشققاء حضققر {إذا كخققبر للخبققار مإخققالف
طعققام} ولنصققوص بحضققرة صققلة {ل بالعشاء} وخبر فابدءوا

أولئققك قققاله مإققا حمققل يتجققه والذي .قه وأصحابه. ا الشافعي
عطشققه، أو جققوعه لشققدة خشققوعه أصققل اختل إذا مإا على
ونحققوه المطققر مإن أولى هو بل الحدث كمدافعة حينئذ لنه
الصققلة فققي تلزمإققه ولنهققا أشققد هققذا مإشقققة لن مإققر، مإما

يختققل لققم إذا مإققا علققى الصققحاب كلم وحمققل تلققك بخلف
لقققم بأكققل فيبقدأ حضقوره قرب أو ذلك بحضرة إل خشوعه

كلبن دفعة يستوفى مإما يكون أن إل جوعه حدة بها يكسر
خلقه فيه يسوء حال كل في الصلة كراهة ذكرته مإا ويؤيد

اقتضققى مإققا وكققل بققه، صققرحوا كمققا الخلققق تسيء وشدتهما
هنققا العذار مإن بعضهم عد ثام ومإن هنا عذر الصلة كراهة

أنققه والحاصققل الغضققب، كشققدة القضاء مإعه كره وصف كل
حدث)  (ومإدافعة أولى فالجماعة الصلة تطلب لم مإتى

> 273<ص: 
قبققل والتطهققر نفسه، تفريغ يمكنه لم ريح أو غائط أو بول

هققذه في ذكر مإا ومإحل حينئذ الصلة لكراهة الجماعة فوت
كامإلققة الصققلة أدرك قدمإها لو بحيث الوقت اتسع إن الثلثاة

وإل تيمققم مإبيققح أحدها ترك مإن يخش لم مإا حرم وإل فيه
ظأالم) مإضاف (وخوف ظأاهر هو كما الوقت خرج وإن قدمإه.

أو) مإققال أو (نفققس أو عققرض مإققن (علققى) مإعصققوم لمفعوله
عنققه الذب يلزمإه لم وإن لغيره، أو له يظهر فيما اختصاص

فقط، تمثيل ظأالم وذكر به قيد لمن خلفا أيضا يظهر فيما
تنققور فققي خققبزه نحو على الخوف إذ يأتي مإا به خرج وإن
لققم وإل الجماعققة إسقاط بذلك يقصد لم إن هذا أيضا عذر
ظأققاهر هققو كمققا عنه سقطت تلفه خشي لو ذلك ومإع يعذر

بقصققد الكريققه أكققل فققي وكققذا المققال إضققاعة عققن للنهققي
ولققو حينئققذ عليه لوجوبه الجمعة حضور بعدم فيأثام السقاط



أمإكققن إن إزالته في السعي له يسن لكن المنتن الريح مإع
فققوت قبققل بنضققجه علمه بين ذلك قصد عدم عند فرق ول

وأن إليققه يحتققاج أن بشققرط الوجققه علققى وعققدمإه الجماعققة
حققق كققذي ظأققالم غيققر خققوف أمإا يخبزه لم لو تلفه يخشى

نحو على وكخوفه وتوفيته الحضور فيلزمإه فورا واجب عليه
جققراد نحققو أكققل أو ضققعفه أو بذره إنبات عدم خوفه خبزه

ويظهققر بالجماعققة عنققه اشققتغل لو مإغصوب نحو فوت أو له
فل وإل حققال إليه احتاج إن عذر أنه مإال تملك تحصيل في

مإعسر)  أو (غريم حبس (مإلزمإة) أو (و) خوف

> 274<ص: 
.الققدائن حينئققذ لنققه غريققم، ينققون فل لفققاعله مإضاف مإصدر
إن هققذا المققدين حينئققذ لنه فينون، لمفعوله أو وكيله ومإثله
بققه لققه كان بأن وإل عليه عسر أو إعساره إثابات عن عجز
بحث كما فكالعدم وإل الحبس قبل يقبلها حاكم وهناك بينة

وديققن كصققداق بيمينققه العسار دعوى فيه يقبل مإما كان أو
وتعزير قذف وحد كقود العفو (وعقوبة) تقبل عذر فل إتلف

ولققو بعققد علققى تركهققا) ولققو (يرجققى و لدمإققي أو تعققالى لله
غضققب فيققه يسققكن زمإنققا أيامإققا) يعنققي تغيققب (إن بمققال

تغيبه كان وإل المإام بلغ إذا الزنا حد نحو بخلف المستحق
شققارح ذكققره مإققا علققى يرفعققوه ل حققتى عققذرا الشققهود عن

ه أحقواله بقرائقن مإسقتحقه مإقن علم مإا وبخلف يعفقو ل أن
تسققليمه يلزمإققه حققق مإنققع تضمنه مإع التغيب جاز وإنما عنه،

تققأخير جققواز ونظيققره إليققه المندوب للعفو وسيلة لنه فورا،
بعققدم ه لعققذر الشهاد إلى فورا عليه الواجب الرد الغاصب
تختققل مإققا يجققد لققم (وعققري) بققأن الققرد دعققوى فققي تصديقه
(وتققأهب بققتركه مإشقققة عليه لن اللباس، مإن بتركه مإروءته

تخلف الجماعة. ولو صلة ترحل) قبل رفقة (مإع لسفر) مإباح
ريققح ذي (وأكققل حينئققذ تخلفققه فققي للمشقققة لسققتوحش لها

 وكراث وبصل كثوم ريحه مإنه يظهر كريه) لمن

> 275<ص: 
المققؤذي، ريحققه بقققي مإطبوخا ولو مإعالجته تسهل لم وفجل

لقلتققه ريحققه يغتفققر قققال لمققن خلفققا الوجققه علققى قل وإن
صققلى لمإققره وذلققك بنيء أصله تقييد حذفه ذكرته مإا ويؤيد
مإققن شققيئا أكققل {مإققن الصققحيح الخققبر فققي وسلم عليه الله
الملئكة} ليذائه المسجد يدخل ل وأن ببيته يجلس أن ذلك



الجتمققاع يظهققر فيمققا لعققذر ولققو ذلققك لكققل كققره ثاققم ومإن
إن إل خاليققا ولققو ضققرورة بل المسققجد دخققوله وكذا بالناس

ذلقك أكقل ويكقره قيل واضح والفرق يظهر، فيما لعذر أكله
مإتكئققا الكققل أي هققذا نعققم الققروض شرح . وفيقلعذر. اه إل

حققق فققي كمققا حقه في مإكروهان المنتن أكل أي قبله ومإا
للمإققة بكراهتققه التصققريح أر ولققمق. ه الصل. ا به صرح أمإته
ثاققم فقققط للمشققبه راجع به صرح فلعل وأصلها الروضة في
أكلققه إذا بمققا قيققدت ولققو نظققر لنققا أكلققه كراهة إطلق في

ثاققم يبعققد لم المسجد دخول أو بالناس الجتماع عزمإه وفي
الشققيخ أن مإفيققدة الققروض شققرح مإققن مإعتمققدة نسخة رأيت
مإقيققدا النققوار صققاحب بققه صققرح وعبارتهققا ذكرتققه لمققا تنبققه

 به وألحق انتهت بالنيء

> 276<ص: 
وإن مإتجققه، وهققو مإماسققة أو بققدنه مإققن كريققه ريققح ذي كققل

مإخالطققة مإققن وأجققذم أبققرص نحققو مإنققع ثاققم ومإققن فيه نوزع
فيمققا فمياسققيرنا أي المققال بيققت مإققن عليهققم وينفققق الناس
الحضققور فيلزمإققه بعققذر فليققس مإعققالجته تسهل مإا أمإا يظهر
شققرط أن فعلققم إزالتققه فققي السققعي ويسققن الجمعققة فققي

كمققا السقققاط بققأكله يقصققد ل أن والجمعة الجماعة إسقاط
أو صقديق نحقو قريقب) أو وحضققور( إزالتقه تعسقر وإن مإقر،

المققوت. وإن حضققره (مإحتضر) أي أستاذ أو مإولى أو مإملوك
خشققوعه فيتشققوش فراقققه عليققه يشققق لنققه مإتعهد، له كان

لققه أو مإتعهققد) لققه بل (مإريققض أجنققبي أو قريققب (أو) حضققور
مإققن أهققم حفظققه لن الدويققة، شققراء بنحققو شققغل مإتعهققد

لكن مإتعهد له مإر مإمن نحوه أو قريب (أو) حضور الجماعة
أيضققا أعققذارها ومإن أهم تأنيسه لن بالحاضر، به) أي (يأنس

فيقه صقحيح لخقبر مإفقرط وسقمن نعقاس وغلبقة زلزلقة نحو
 والعشاء المغرب في زفاف وليالي

> 277<ص: 
يجققد لم حيث وعمى حصوله يرجو مإال استرداد في وسعي

ول الفطققرة فققي يعتققبر عما فاضلة وجدها مإثل بأجرة قائدا
فيها. يقع وهدة تحدث قد إذ بالعصا المشي لحسانه أثار
ول مإر كما الكراهة أو الثام تمنع العذار  هذه]:تنبيه[    

مإققا غيققره واختققار المجمققوع فققي كما الجماعة فضيلة تحصل
العققذر لققول قصققدها إن حصققولها مإققن مإتقققدمإون جمققع عليققه



الصققريح البخققاري لخققبر يلزمإهققا كان لمن حصولها والسبكي
الملزمإققة المإريققن جمققع لمققن حصققولها مإنهمققا وأوجققه فيققه

علققى تققدل ل بمجموعهققا والحققاديث العققذر، لققول وقصققدها
حينئققذ لققه الحاصققل بققأن يجققاب وقد هذين غير في حصولها

خصققوص أجر غير وهذا لها الفاعل الملزم لجر مإحاك أجر
فتققأمإله وغيره المجموع بين الحقيقة في خلف فل الجماعة

الجماعققة إقامإققة لققه يتققأت لققم فيمققن ذلك تمنع إنما هي ثام
لققه، النفققراد لكراهققة عنققه الطلققب يسقققط لم وإل بيته في
بغيره.  الشعار حصل وإن

اقتداؤه ليصح( ومإتعلقاتها الئمة صفات  في:فصل)(     
(أو لتلعبققه حققدثاه بنحققو صققلته) لعلمققه بطلن يعلققم بمققن

للجتهققاد مإسققتندا غالبققا ظأنققا يظنققه كققأن البطلن يعتقده) أي
اختلفا)  (كمجتهدين الطهارة نحو في

> 278<ص: 
اتحققدت وإن والتياسققر، بالتيققامإن، القبلققة) ولققو (فققي اجتهققادا

اجتهققاد أدى بققأن ونجققس طاهر (إناءين) لماء (أو) في الجهة
أو لجهققة كققل فصققلى الخققر اجتهققاد إليققه أدى مإققا لغيققر كل

بطلن لعتقاده بالخر القتداء لحدهما فليس إناء مإن توضأ
يظن ولم التي كالمثال النية الطاهر) مإن تعدد (فإن صلته

بعضققهم اقتققداء الصققحة) فققي (فالصققح شققيئا غيققره حال مإن
ويؤخققذ يققأتي للنجاسققة) لمققا المإققام إناء يتعين لم (مإا ببعض

ثاققواب ل وأنققه بطلنققه فققي للخلف هنققا القتققداء كراهة مإنه
مإكققروه كققل أن الموقققف بحققث فققي يققأتي لما الجماعة في
(طهققارة ظأن) بالجتهققاد فإن( فضلها يمنع الجماعة حيث مإن
نجاسققته أو تققردد ل قطعققا) إذ بققه (اقتققدى غيره) كإنققائه إناء

(نجققس (فيها) إنققاء النية خمسة) مإن اشتبه قطعا. (ولو امإتنع
طهققارة كل (فظن واحد كل واجتهد الناس خمسة) مإن على

ل إذ للملققك ل الجتهققاد حيققث مإن للختصاص إنائه) الضافة
رأيققت ثاققم مإققر كمققا مإلكه يكون أن فيه يجتهد فيما يشترط

يظققن بققه) ولققم (فتوضققأ إشققكال ل وحينئققذ إنققاء النسخ أكثر
صققلة) (فققي الباقين كل) مإنهم (وأم الربعة أحوال مإن شيئا
آنفققا الصققح) السققابق (ففققي بالصققبح مإبتققدئين الخمققس مإققن

إنققاء فققي بزعمهققم تعينققت النجاسققة لن العشققاء)، (يعيققدون
أن مإققع هنققا بالزعم التعين اعتبار وجه مإا قلت فإن إمإامإها،
بخلف يوجققد ولقم المعين المبطل علم على هو إنما المدار



بالجتهققاد صققلوات أربققع أو صققلة صققحة مإققن مإر لما المبهم
وهو المكلف فعل في الصل كان لما قلت جهات أربع إلى

لجل اضطررنا أمإكن مإا البطال عن صونه هنا بهم اقتداؤه
اعققترافه يستلزم بالتشهي له لختياره وهو اعتباره إلى ذلك

وقققع اجتهققاد فكققل ثام وأمإا به، فآخذناه الخير صلة ببطلن
مإبهققم مإبطققل بوقققوع يبال ولم بقضيته العمل فلزمإه صحيحا

وهققو بزعمققه قبلهققا مإققا المغققرب) لصققحة فيعيققد إمإامإهققا (إل
للنجاسققة، المغققرب إمإققام فتعيققن العشققاء في بزعمه مإتطهر

فققي كققان ولققو آخققرا فيققه ائتققم مإققا يعيققد كل أن والضققابط
ولققو فقققط اثانيققن خلققف كققل صققلة صققحت نجسان الخمسة

كققل وأم وتنققاكروه خمسققة بيققن شققمه أو حدث صوت سمع
 صلة في

> 279<ص: 
يحرم أنه العادة لزوم مإن تقرر مإما (تنبيه) يؤخذ ذكر فكما

مإن تقرر لما المغرب فعل المإام وعلى العشاء فعل عليهم
ل لهمققا بالفعل يتعين إنما قلت فإن كل، في النجاسة تعين

غيققر ل قبلهمققا مإققا فعققل هو المعين بل مإمنوع قلت قبلهما
العتقققاد يعتقققده قققوله و) شققمل(كلمإهققم.  صققريح هققو كمققا

اقتدى (لو فعليه الفروع في الجتهاد عن نشأ لدليل الجازم
اعتقققاده أو اعتقادنققا فققي بمبطققل أتققى بحنفققي) مإثل شافعي

دون الفصققد في الصحة فالصح افتصد أو فرجه (مإس كأن
مإحققدث لنه اعتقاده، المقتدي) أي (بنية اعتبارا) فيهما المس
نسققيه إذا مإحلققه أن جمققع وبحققث الفصققد دون بالمس عنده

 اعتقاده في جازمإة للصلة نيته لتكون

> 280<ص: 
لققم بأنه لعلمنا أيضا عندنا مإتلعب لنه علمه، إذا مإا بخلف
يقأت لقم المسققألة فققرض كان لو هذا بأن ويرد بالنية يجزم

مإققن المفتصققد خلققف صققحتها عققدم الصح مإقابل به علل مإا
فلققم صققحيحة مإنققه تقققع فل مإتلعققب لنققه المإام، نية اعتبار
حال علمه عند هو إنما فالخلف بالنية المأمإوم جزم يتصور

حينئققذ بققه القتققداء صققحة وجققه فما قلت فإن بفصده، النية
مإمنوع عندنا مإتلعبا كونه قلت تقرر كما عندنا مإتلعب وهو

بققه وعلمققه عنققده بمبطققل عالم النية حال أنه أمإره غاية إذ
 عنده جزمإه في مإؤثار



> 281<ص: 
صققلة صققورة وجققود على هنا فالمدار وأيضا فتأمإله عندنا ل

لنققه مإطلقققا، بمخققالف القتققداء يصققح لققم وإل عندنا صحيحة
عنققدنا مإبطققل وهققذا الركققان بعققض وجققوب لعققدم مإعتقققد

وإتيققانه عندنا مإبطل اعتقاده اغتفار للجماعة الحاجة فاقتضت
إتيققان فققي شققافعي شققك تعمققده. ولققو وإن عنققده، بمبطققل

القتققداء صحة في يؤثار لم المأمإوم عند بالواجبات المخالف
ص سققجدة في ومإر الخلف توقي في به للظن تحسينا به
إتيققان يضققر ل الصققلة فققي جنسققه يغتفققر الققذي المبطل أن

 ولية ذا كان إن بواجب إخلله يضر ل وكذا به المخالف

> 282<ص: 
وكأنهم عليه إعادة ول الشافعي به فيقتدي الفتنة مإن خوفا
م إنما نيقة عقدم مإقع الفعقال فقي مإقوافقته عليقه يوجبقوا ل

ولصققحة الفتنة لدفع مإحصل فهو وإل ذلك لعسر به القتداء
تصققح ل أنه يأتي مإا ذلك على ويشكل يقينا الشافعي صلة

بكققونه الصققادق مإعهققا السلطان كان وإن المسبوقة، الجمعة
بققل الفتنققة خققوف به اقتدائهم صحة هنا مإا قياس إذ إمإامإها

اختلل مإققع الجمعققة غير إيقاع عهد بأنه ويجاب أشد ثام هي
تقققدم بعققد الجمعققة فققي ذلك يعهد ولم لعذر شروطها بعض
نافلة ركعتين نووا مإعه للصلة اضطروا فإن أخرى، جمعة

بل أئمتنا أكابر مإن جماعة الصح مإقابل  رجح]:تنبيه[     
واختققاره فيققه نققوزع لكن الكثرين عن ونقل مإجلي فيه ألف

عبققد ابققن فققرق المققذهب وعلققى مإتققأخرون مإحققققون جمققع
فققي مإجتهققدين أحققد اقتققداء صققحة وعدم هنا مإا بين السلم

مإطلقا المنع بأن بالخر اجتهادهما اختلف إذا القبلة أو الماء
في بخلفه تكثيرها المطلوب الجماعة تعطيل إلى يؤدي هنا

هققو مإققا المققذكور المقابققل يؤيققد قلققت فققإن لنققدرتهما، ذينققك
حققتى صحيحة صلته كانت صحيحا تقليدا قلد مإن أن مإعلوم

أنهقا المخقالف عنقد صقحيحة كونهقا مإعنقى قلت مإخالفه عند
صققلتنا نربط أنا ل ذلك ونحو بها المطالبة عن فاعلها تبرئ
غيققر أنققه اعتقادنققا هققي أخققرى مإفسققدة تخلفققه هذا لن بها،

لعتقادنققا ل لققذلك الربققط فمنعنققا إلينققا بالنسققبة بالنية جازم
حيققث مإققن أنهققا فالحاصققل لعتقققاده بالنسققبة صققلته بطلن
فاعلهقا لذمإقة إبراؤها حيث ومإن لذلك صالحة غير بها ربطنا

وصققلته صققلتنا مإن فكل باطنا وأمإا فيهما ظأاهرا له صالحة
الفققروع فققي المصققيب أن الحققق لن وغيرهققا الصحة يحتمل



يجققب أنققه علققى بنققاء يعتقققد أن مإقلققد كققل على لكن واحد
مإا مإوافقة إلى أقرب مإقلده قاله مإا أن عنده الرجح تقليد
قققول مإصققادفة احتمققال مإققع غيققره قاله مإما المإر نفس في

إجماعققا بمقتققد) بغيققره قققدوة تصح ول(فتأمإله.  فيه لما غيره
 السلم بعد ولو احتمال ولو

> 283<ص: 
لسققتحالة وذلققك إمإامإققا بققان وإن السهو، سجود في مإر كما

فيمققا للجتهققاد الققتردد عنققد أثار ول مإتبوعا تابعا كونه اجتماع
فيققه للعلمإققة يكققون أن شققرطه لن للزركشققي خلفققا يظهر
ل النيققة علققى المأمإومإيققة مإدار لن هنا، لها مإجال ول مإجال

القدوة انقطعت لو مإا بمقتد وخرج عليها يطلع ل وهي غير
مإسبوقون أو آخر به فاقتدى مإسبوق فقام المإام سلم كأن

الثانيققة فققي الجمعققة غيققر فققي فتصققح ببعض بعضهم فاقتدى
وإن إعققادة)، تلزمإه بمن (ول الكراهة مإع لكن المعتمد على

صلته.  تيمم) لنقص (كمقيم مإثله به اقتدى

> 284<ص: 
التعلققم يمكنققه لققم وإن الجديد)، في بأمإي (قارئ (ول) قدوة

أدركققه لققو عنققه القققراءة لتحمل يصح ل لنه بحاله، علم ول
بمققن اقتققداؤه ويصققح التحمققل المإققام شققأن ومإققن مإثل راكعا
مإفارقته فتلزمإه جهرية في يجهر لم إذا إل أمإيا كونه يجوز

> 285<ص: 
أنققه يبققن لققم مإققا العادة لزمإته سلم حتى جهل استمر فإن

قارئ. 
أن مإققر مإا عليه يشكل هنا المفارقة  لزوم]:تنبيه[     

لحتمال مإفارقته تلزمإه لم الفاتحة في مإغيرا لحن لو إمإامإه
إذا مإققا علققى ذلك بحمل يجاب وقد هنا مإوجود وهذا نسيانه

أو جهققره عققدم لن هنققا، كما لزمإته وإل أمإيا كونه يجوز لم
اقتداء مإانع في تردد مإتى أنه وقضيته أمإيا كونه يقوي لحنه

عققن ومإر المفارقة لزمإته وجوده على ظأاهرة قرينة وقامإت
مإققن تشققديدة أو بحققرف يخققل مإققن (وهققو يؤيده مإا السبكي

وحقيقته ولدته حال لمإه نسبة وهو يحسنه لم الفاتحة) بأن
يحسققن ل مإققن مإع آيات سبع يحسن ومإن يكتب ل مإن لغة
الثققاني نصققفها بحققافظ الول الفاتحة نصف وحافظ الذكر إل

(فققي (يدغم) بإبدال أرت) بالمثناة (ومإنه أمإي مإع كقارئ مإثل



إدغقام يضقر فل يقدغم مإن المفهوم الدغام مإوضعه) أي غير
(يبققدل (وألثققغ) بالمثلثققة مإالققك كققاف أو لم كتشققديد فقققط

ل نعققم بثققاء وسققين بغيققن كققراء بققدله بغيره يأتي حرفا) أي
غيققر كققان وإن مإخرجه، أصل تمنع لم بأن يسيرة لثغة تضر

 فيها التي بتفصيله الجمعة في صاف. (وتصح) ولو

> 286<ص: 
لققم وإن عنققه، للمعجققوز (بمثله) بالنسققبة وأخرس أمإي قدوة
وأبققدلها الققراء عققن عجققزا إذا كمققا البققدال فققي مإثلققه يكققن

عققن بعققاجز راء عققن عققاجز بخلف لمإا والخر غينا، أحدهما
يحسققنه لققم مإققا أحدهما لحسان البدل في اتفقا وإن سين،

والقياس التاء، يكرر مإن (بالتمتام) وهو الخر. (وتكره) القدوة
والققواو الفققاء يكرر مإن وهو والمد (والفأفاء) بهمزتين، التأتاء

ونفققرة لزيقادته الحققروف سائر وكذا الواو يكرر مإن وهو أي
وصققحت المإامإققة لققه كرهققت ثاققم ومإققن سققماعه عققن الطبققع
المعنى يغير ل (واللحن) لحنا الحرف بأصل إتيانه مإع لعذره
أثاققم وإن المعنققى، لبقققاء ونونهققا بائهققا وكسر نعبد دال كفتح
الفاتحة غير في مإعنى) ولو (غير لحنا فإن) لحن( ذلك بتعمد

كمققا المعنققى تغييققر فيه يشترط ل لكنه البدال هنا وكاللحن
مإققن وحققذفه كققالمتقين أبطله كسر) أو أو بضم (كأنعمت مإر

التعلقم) ولقم أمإكنقه مإقن صقلة بقالولى. (أبطقل لفهمه أصله
 بقرآن ليس لنه يتعلم،

> 287<ص: 
بتلققك يأتي ل أنه ويظهر لحرمإته صلى الوقت ضاق إن نعم

الصققلة صققحة تتوقققف فلققم قطعققا قققرآن غيققر لنهققا الكلمة،
وأعققاد مإبطققل هققذا مإثققل مإققن ولققو تعمققدها بققل عليهققا حينئذ

يجققوز ول مإعلققوم لنققه أصققله، مإققن هققذا وحققذف لتقصققيره
زمإققن يمض لم أو لسانه عجز (فإن الحالين في به القتداء
ومإققن إسقلمإه طقرأ فيمقن إسققلمإه حيققن تعلمقه) مإقن إمإكان

الركققان، لن مإققر، كمققا الوجققه علققى غيققره فققي التمييققز
كققان (فققإن وغيره البالغ بين اعتبارها في فرق ل والشروط

(فكأمإي) ومإر ظأاهر هو كما الذكر ولو بدلها الفاتحة) أو في
صققلته، (فتصققح بققدلها وغير غيرها في كان (وإل) بأن حكمه

لحققن أنققه نسي أو وعذر التحريم جهل إن به) وكذا والقدوة
غيققر فققي بققالتغيير تبطققل ل صققلته أن فعلققم صققلة فققي أو

كلم حينئققذ لنققه وتعمققد، وعلققم قدر إذا إل بدلها أو الفاتحة



بققدلها، أو الفاتحققة في مإا بخلف ذلك إبطاله وشرط أجنبي
لققو نعققم نسققيان أو جهققل بنحققو يسقققط ل وهققو ركققن فققإنه

وحيققث صققلته تبطققل ولققم بنققى السلم قبل للصواب تفطن
كمققا بحققاله للعققالم لكققن به القتداء يبطل هنا صلته بطلت

هذا بأن المإي في يأتي مإا وبين بينه ويفرق الماوردي قاله
مإا السبكي واختار به القتداء قبل حاله على الطلع يعسر

لنققه الفاتحققة، غيققر قققراءة لهققذا ليققس المإققام قققول اقتضققاه
ول( مإطلقققا البطلن مإققن ضققرورة بل بقرآن ليس بما يتكلم
رجل)  قدوة تصح

> 288<ص: 
خنققثى) ول (بققامإرأة خنققثى) مإشققكل (ول صققبيا ولققو ذكققر أي

كققالمزني شققذ مإققن إل بققالمرأة الرجققل فققي إجماعققا مإشكل
بخنققثى خنققثى فققي المققأمإوم وذكققورة المإققام أنوثاققة ولحتمال

رجققل فققي المإققام وأنوثاققة بامإرأة خنثى في المأمإوم وذكورة
وخنققثى رجققل أو خنققثى أو بققامإرأة امإققرأة قققدوة أمإققا بخنققثى
اقتققداء ويكققره تسققع فالصققور فصققحيحة برجققل ورجققل برجل
بققامإرأة أنققوثاته اتضققحت وخنققثى ذكققورته اتضحت بخنثى رجل

وتصققح) القققدوة(. للشققك كقققوله بظنققي اتضققح إن ومإحلققه
(و) صققلته لكمققال قضاء يلزمإه ل بالمتيمم) الذي (للمتوضئ
والمضققطجع)، بالقاعققد، وللقققائم الخققف (بماسققح للمتوضققئ

فققي وللتبققاع لققذلك بققالخر ولحققدهم مإومإيققا ولو والمستلقي
وهققو يومإين أو بيوم وسلم عليه الله صلى مإوته قبل الثاني
أجمعققون} جلوسققا فصققلوا جالسققا صققلى {وإذا لخققبر ناسققخ
القيققام وجققوب القعققود وجققوب نسققخ مإققن يلزم ل أنه وزعم

المإام لمتابعة القعود وجب وإنما الصل، هو القيام بأن يرد
القيام، وجوب فلزم المتابعة اعتبار زال ذلك نسخ إذ فحين

ولقو (بالصقبي) المميقز الحقر البقالغ (والكامإل) أي الصل لنه
اللم بكسققر سققلمة بن عمرو {أن البخاري لخبر فرض في
وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على قومإه يؤم كان
أولققى قنا أو مإفضول ولو البالغ سبع} نعم أو ست ابن وهو
فققي كمققا كققره ثاققم ومإققن به القتداء صحة في للخلف مإنه

يؤمإهققا كققان عائشققة أن صققح لما صبيا (والعبد) ولو البويطي
كما فقه بنحو تميز إن إل مإنه أولى الحر نعم ذكوان عبدها
دعققاءه لن مإطلقققا، أولققى الجنققازة صققلة فققي والحققر يققأتي،
 للجابة أقرب



> 289<ص: 
وغيرهققا شريح روضة في كما بالغا ولو القلف إمإامإة وتكره

رقققا أو حرية اتحدا النص) إذا على سواء والبصير (والعمى،
نعققم أحفققظ الخبققث عققن والبصققير أخشققع، العمى لن مإثل،
بققأن ورد مإبتققذل أعمققى مإققن أولققى البصققير بققأن جمع صرح

لن مإطلقققا، البصققير ترجيح واختير كذلك عكسه في العمى
فحققر اختلفققا إذا أمإققا الخشققوع تققرك بخلف مإفسققد الخبققث
قققدوة) نحققو صققحة والصققح(بصققير.  قققن مإققن أولققى أعمققى

لس) أي (السليم تلزمإقه ل مإمقن ونحقوه البقول سقلس بالس
صلتهما المتحيرة) لكمال غير بالمستحاضة والطاهر (، إعادة
إعادتهققا لققوجبت وإل كمالهققا ينافي ل للضرورة وكونها أيضا،

فل المتحيققرة وأمإققا جزمإققا، فصققحيحة بهمققا مإثلهمققا قدوة أمإا
بققان (ولققو عليها العادة لوجوب بها لمثلها ولو القتداء يصح

(أو خنققثى (امإققرأة) أو ظأنققه خلف علققى الصققلة إمإققامإه) بعققد
(مإخفيققا) كفققره كققافرا أو) بان (قيل كذمإي مإعلنا) كفره كافرا

أمإققارة لظهققور البحث بترك العادة) لتقصيره (وجبت كزنديق
بخلفه غالبا الخنثى أمإر وانتشار والكفر النوثاة، مإن المبطل

فققي عليققه نص مإا على كفره في قوله ويقبل المخفي في
إسققلمإه. ا بعققد إل قبوله عدم القرب لكان ولوله قيل الم

بققه يقتققدي ثاققم يسققلم لم مإا قبوله القرب بل نظر ه. وفيه
 ارتددت أو حقيقة أسلمت أكن لم الفراغ بعد له يقول ثام

> 290<ص: 
لقبققول ذلققك غيققر فققي بخلفققه خققبره يقبققل فل بذلك لكفره
مإققا السققلم بمجهققول القتققداء ويصح نفسه فعل عن أخباره

دليققل الصققلة علققى إقققدامإه لن بقققوله، ولققو خلفققه يبن لم
لققم إمإققامإه أن بققان لققو المجمققوع وفققي إسققلمإه على ظأاهر
ولققم كققبر أو غالبا تخفى ل لنها صلته، بطلت للحرام يكبر
ثاققم بققإحرامإه أحققرم ولققو وغيققره الحنققاطي قال .قه فل. ا ينو
يضققر لققم المققأمإوم يسمع لم بحيث سرا ثاانية بنية ثاانيا كبر
هققذا لن أي، المإققام صققلة بطلققت وإن القتققداء، صققحة في
 عليه أمإارة ول يخفى مإما

> 291<ص: 
خفيققة) فققي نجاسققة ذا أو (جنبققا أو مإحدثاا إمإامإه بان (ل) إن

الربعين على زاد إن جمعة في ولو بدنه أو مإلقيه أو ثاوبه
ذلك علم لو ثام ومإن تقصير فل عليها أمإارة ل إذ يأتي كما



أمإققا العققادة لزمإتققه تطهققره يحتمل ولم به واقتدى نسيه ثام
ورجقح لتقصقيره العققادة فتلزمإقه طقاهرة نجاسقة ذا بان إذا

 مإطلقا إعادة ل أن كتب في المصنف

>292<ص: 
تأمإلهققا لققو بحيققث تكققون أن الظققاهرة ضققبط في والوجه ،

وجالسققا قائمققا إمإققامإه يصلي مإن بين فرق فل رآها المأمإوم
يرهققا لققم مإققن بيققن الرويققاني وفققرق المققأمإوم رآها قام ولو

بعمامإته لكونها يرها لم ومإن فيعيد بصلته اشتغاله أو لبعده
فل رؤيتهققا يمكنققه فلققم عجققزا فجلس قام إذا رؤيتها ويمكنه

والعمى البصير، بين الفرق يلزمإه بأنه واعترض لعذره يعيد
تأمإلها لو بحيث عماه زوال بفرض يكون أن بين فيه يفصل

تلزمإقه ل أنقه فيققه يتجقه القذي بقل نظققر وفيقه ل وأن رآها
فيققه، المققذكورة للحيثية ينظر فلم بوجه تقصيره لعدم إعادة
مإا وجهه قلت حينئذ الروياني على الرد وجه فما قلت فإن

وعققدمإه تقصققير فيققه مإققا علققى هنققا المققدار أن كلمإهم أفاده
نجققس فققي مإققر مإا نظير التقصير يوجد الحيثية تلك وبوجود
فققي بخلفققه بققالقوة الحركقة علققى المدار أن بحركته يتحرك

هنققا ومإققا النجاسققة لفحققش بحركتققه مإتحققرك علققى السققجود
وقول المنصوص الصح قلت( أولى بها إلحاقها فكان نجاسة

أعلققم) لعققدم واللققه كمعلنققه هنققا الكفققر مإخفققي الجمهققور: إن
فققي كالمرأة والمإي(.غيره بخلف بوجه للصلة الكافر أهلية

غيققر مإققر مإمققا شيء أو ذلك بان فإن النقص، الصح) بجامإع
 أعاد بعدها أو استأنف الصلة أثاناء والخبث الحدث نحو

> 293<ص: 
مإفارقته يلزمإه فإنه أثاناءها، خبثه أو حدثاه بان لو مإا بخلف
مإنققه أسققهل قراءتققه نحققو علققى الوقققوف أن والفققرق ويبني،

قريققب بعققده الحققدث فحققدوث شوهد وإن لنه، طهره، على
(فبققان ظأنققه (بخنققثى) فققي اقتدى) رجققل ولو( القراءة بخلف

فبانققا بخنققثى خنققثى أو أنققثى فبققان بققامإرأة خنققثى رجل) أو
انعقققاد الظأهققر) لعققدم في القضاء يسقط (لم مإثل مإستويين

كققان لققو مإققا ظأنققه فققي بقولنققا وخرج نيته جزم لعدم صلته
 حينئذ مإوجودا حاله اشتباه كان بأن الواقع في خنثى

> 294<ص: 



بالققذكورة اتضح ثام الصلة بعد خنثى بان ثام رجل ظأنه لكن
لققو مإققا بخلف بالنيققة للجققزم الوجققه علققى إعققادة تلزمإه فل

أنوثاققة تققبين ثاققم رجققل أنهققا ظأانققا امإققرأة خلققف خنققثى صققلى
ظأققاهرة علمإققات للمققرأة لن الرويققاني، صققححه كمققا الخنثى

والعققدل)(. بالنيققة جققزم وإن مإقصر، هنا فهو بها تعرف غالبا
حققرا الفاسققق) ولققو (مإققن (أولققى) بالمإامإققة مإفضققول قنققا ولققو

ولخققبر الشققروط علققى المحافظققة في به وثاوق ل إذ فاضل
فليققؤمإكم صققلتكم تقبققل أن سققركم {إن وغيققره الحققاكم
مإرسققل ربكم} وفققي وبين بينكم فيما وفدكم فإنهم خياركم،
عمققر ابققن أن صققح مإا وفاجر} ويعضده بر كل خلف {صلوا
فاسقققا به وكفى الحجاج خلف يصلي كان عنهما الله رضي
لن أشقد ببقدعته يكفقر لقم مإبتقدع خلقف وهي خلفه وتكره

 القوم أكثر يكرهه مإن إمإامإة وتكره يفارقه ل اعتقاده

> 295<ص: 
فيققه تغليظات لورود ذكرته مإا نحو غير شرعي فيه لمذمإوم

الئتمققام ل كبيرة ذلك أن بعضهم مإنها أخذ حتى السنة في
إمإامإققا الفاسققق نصققب المإققام على ويحرم الماوردي قال به

يوقققع أن مإنها وليس المصالح بمراعاة مإأمإور لنه للصلوات،
كققل نصققب حرمإة مإنه ه. ويؤخذ مإكروهة. ا صلة في الناس

فققي كهققو المإققام ونائب المسجد وناظأر به القتداء كره مإن
الصققلة الفقققه) فققي أن والصققح(.ظأققاهر هو كما ذلك تحريم

مإققن (أولققى الفاتحققة غيققر يحفققظ لققم وإن بهققا، يتعلققق ومإققا
للفقققه الحاجة لن القرآن، كل حفظ وإن الفقه، القرأ) غير

عليققه اللققه صققلى ولنققه الصققلة حققوادث انحصققار لعققدم أهم
البخققاري مإنه} لخققبر أقرأ هم مإن على بكر أبا {قدم وسلم

إل وسققلم عليققه اللققه صققلى حيققاته فققي القققرآن يجمققع {لم
ومإعققاذ كعققب بققن وأبققي ثاابت بن زيد خزرجيون أنصار أربعة

بالمإامإققة عنهققم} وخققبر: أحقهققم الله رضي زيد وأبو جبل بن
لنهققم أفقققه القققرأ أن الغالب عرفهم على مإحمول أقرؤهم

يتساوى نعم وعلومإها الية فقه مإعرفة للحفظ يضمون كانوا
حملققه وينبغققي المجمققوع فققي كمققا فقيه غير وحر فقيه قن

الفقققه بزيققادة الحريققة مإقابلة لن فقيه، وحر أفقه قن على
مإنهققا أولققى فهققو الفقققه بأصققل مإقابلتهققا بخلف بعيققدة غيققر

أشققار السققبكي رأيققت ثاققم دونهققا عليققه الصققلة صحة لتوقف
حاجققة لن (الورع)، مإققن أولققى الفقققه أن (و) الصققح لققذلك
الورع علققى القققرأ ويقققدم مإققر كمقا أهققم الفقه إلى الصلة



فققي اسققتويا فققإن قققراءة، الصققح بققالقرأ المراد أن والوجه
السققبع بقققراءة التميز أن السنوي وبحث قراءة فالكثر ذلك

ل لحققن علققى مإشققتملة قراءة في وتردد ذلك مإن بعضها أو
تقققديم أيضققا وبحققث بهققا عققبرة ل أنققه ويتجققه المعنققى يغيققر

فضققل تجنققب الزهققد إذ مإنققه أعلققى لنه الورع، على الزهد
 الشبه تجنب والورع الحلل،

> 296<ص: 
وحسقن بالعفقة العدالة على زيادة فهو تعالى الله مإن خوفا

إتمققام أو ببلوغ الثلثاة هؤلء مإن المفضول تميز ولو السيرة
والقرأ) أي الفقه، ويقدم(أولى.  كان نسب مإعرفة أو عدالة

أحدهما والنسيب) فعلى السن، (على الورع وكذا مإنهما كل
بصققحة تققام تعلققق لهققا الوليققن مإققن كققل فضققيلة لن أولققى،
السققن) تقققديم (والجديققد الخيرين بخلف لها كما أو الصلة

ذاتققه، فققي الول فضققيلة لن النسققيب)، (علققى السققلم في
الكفققاءة فققي يعتققبر لمققن المنسوب هو إذ آبائه في والثاني
فققي بسن عبرة ول الصلحاء أو وكالعلماء بتفصيلهم كالعرب

أسققلم شققيخ علققى أمإققس أسققلم شققاب فيقققدم السققلم غير
واستويا مإعا أسلما لو أنهما الطبري المحب بحث نعم اليوم

السققن بتقققديم مإسقلم خققبر لعموم السن قدم الصفات في
فضققيلته لن بالتبعيققة، أسققلم مإمققن أولققى بنفسه أسلم ومإن
قققدم المستقل إسلم قبل التابع بلوغ كان إن نعم ذاته في

أكبركم} كان {وليؤمإكم وخبر حينئذ، إسلمإا أقدم لنه التابع،
فققي روايققة وفققي مإسققلم في كما الفقه في مإتقاربين لجمع
فأقققدم فققأورع فققأقرأ أفقه فيقدم أيضا الهجرة وتعتبر العلم
وسققلم عليه الله صلى الله رسول إلى لبائه بالنسبة هجرة

أن فعلققم فأنسققب فأسققن السققلم دار إلى لنفسه وبالنسبة
مإثل، لقريققش المنتسققب علققى مإقدم هجرة للقدم المنتسب

فققإن(هجققرة.  القققدم ذكققر عققن يغنققي ل النسققب ذكققر وإن
الهجرة وغيقره المتقن فقي المقذكورة الصقفات استويا) في ك

 بأن (فنظافة) الذكر

> 297<ص: 
يسقققط بنقققص عققداوته مإنققه يعلققم لققم مإمققن أي يسققم لققم

الوسققاخ والبققدن) مإققن (الثوب، نظافة ثام يظهر فيما العدالة
فاضققل كسققبه يكققون الصققنعة) بققأن وطيققب الصققوت (وحسققن

علققى مإنهققا بكل يقدم الفضائل (ونحوها) مإن وزراعة كتجارة



ثاققم ومإققن الجمع وكثرة القلوب استمالة إلى لفضائه مإقابله
فققي السققتواء عنققد للمصققنف تنققاقض مإققن الوجه على قدم

فبدنا فوجها ثاوبا النظف ثام ذكرا الحسن آنفا مإر مإا جميع
أقققرع وتشاحا استويا فإن فصورة، صوتا الحسن ثام فصنعة

قدم وإل للولى حقه أسقط أو راتب إمإام ل حيث كله هذا
بققأن صققحيحة وليققة الناظأر وله مإن وهو الكل على الراتب

المقتضققي المققاوردي عققن مإر مإما أخذا به القتداء يكره لم
كقان أو التوليققة حيققث مإققن فيقه الحرمإقة لن الصقحة، عقدم

المنفعة)  (ومإستحق الواقف بشرط

> 298<ص: 
عبققارة إليققه أشققارت كمققا بمحققل النتفققاع لققه جاز مإن يعني
سققيد وإذن ووقققف وإعققارة (ونحوه) كإجققارة (بملك) له أصله

بسائر تميز وإن غيره، مإن بحق يسكنه فيما (أولى) بالمإامإة
اقتضاه مإا على فاسق نحو ولو أهل كان إن فيؤمإهم مإر مإا

مإققن بالهققل المققراد أن المتبققادر هققو مإققا علققى بناء إطلقهم
للمنفعققة يكققن) المسققتحق لم فإن( كرهت وإن إمإامإته، تصح

إل النابققة تجققوز ل إذ المسققتعير نحققو عققدا مإققن وهو حقيقة
القققن وكققذا يعيققر ل المالققك مإن والمستعير العارة له لمن

شققارح لتقييققد خلفققا غابققا أو والسققيد المعيققر حضر المذكور
نققوع كلمإققه فققي أن علققم تقرر وبما المعير بحضرة المإتناع

للصققلة أو للرجققال كققامإرأة مإققر كمققا (أهل) للمإامإة استخدام
رشققيدا كققان (فلققه) إن مإققر مإققا بسققائر تميققز وإن كالكققافر،

{ل مإسققلم لخققبر ذلققك لققه ينققدب أي يققؤمإهم (التقديم) لهل
داود لبققي روايقة سققلطانه} وفققي فققي الرجققل الرجققل يؤمإن
دخلققوا إذا عليققه المحجققور سققلطانه} أمإققا فققي ول بيته {في
أذن فققإن الجماعققة، زمإققن بقققدر زمإنهققا وكققان لمصلحته بيته
والصيمري الماوردي قاله فرادى صلوا وإل تقدم لواحد وليه

 القمولي فيه ونظر

> 299<ص: 
عنققه الققولي ينققوب حققتى مإاليققا حقا ليس هذا أن لمح وكأنه

حقققوقه توابققع مإققن فهققو الملققك سققببه لن مإمنوع، وهو فيه
الساكن) بملققك عبده (على (ويقدم) السيد فيها دخل وللولي
السققيد لن غيققره، بملققك أو مإلكققه لنهما واضح، وهو السيد

مإلكققه) أي فققي (مإكققاتبه (ل) علققى الحقيقة في المستعير هو
وإعققارة إجققارة بنحو ولو مإنفعته استحق فيما يعني المكاتب



عليققه، سققيده يقققدم فل السابق كلمإه بدليل السيد غير مإن
قنققه علققى يقققدم ل أنققه بققالولى مإنه ويؤخذ مإنه أجنبي لنه

المكققتري) تقققديم والصقح(الحققر.  ببعضقه مإلكققه فيمققا البعض
لملققك نظققرا والمقققرر المكققري)، (علققى النققاظأر نحققو ومإقرر

يققراد أن إل مإوهم وهو بالمالك المكري شارح وقيد المنفعة
إل يكققرى ل إذ أيضققا مإققوهم هققو ذلققك ومإققع للمنفعة المالك
علققى (والمعيققر للحققتراز ل الواقققع لبيققان فهققو لهققا مإالققك

تقققديم السققبكي واختققار والمنفعققة الرقبققة، المسققتعير) لملكققه
لققزم وإل لققه الخققبر فققي المققار بيتققه فققي لشمول المستعير

أو للملققك الضققافة بأن عنه ويجاب أيضا المؤجر نحو تقديم
فققدخل المنفعققة مإلققك فققي مإتحقققق وكلهمققا للختصققاص

 لها مإالك غير لنه المستعير، وخرج المستأجر

>300<ص: 
إذا والمالققك) إل الفقققه مإققن أولى وليته مإحل في والوالي(

الجماعققة فققي يققأذن لققم وإن مإلكققه، فققي الصققلة فققي أذن
مإلكه في الجماعة تقام ل وال فيهم يكن لم إذا مإا بخلف

مإمتنققع وهققو إذنققه بغيققر غيققره تقققدم يلزم لئل فيها بإذنه إل
احتيققج وإل الجماعة زمإن يزد لم إن الول مإحل أن وظأاهر

بققالولى، ذينققك غيققر علققى تقدمإه كلمإه مإن وعلم فيها لذنه
أولى وهو ولية العم الولة مإن ويقدم السابق للخبر وذلك
نحققو ولة بخلف المإامإققة وليتققه شققملت إن الراتققب مإققن

قققدم الراتققب نققائبه أو المإام ولى ولو الوجه على الشرطة
تقققديمه يظهر بل أيضا الوجه على وقاضيه البلد والي على
.الولة مإن العظم المإام عدا مإن على
 

في:فصل)(      آدابها مإن وكثير القدوة شروط بعض  
الموقققف) فققي إمإققامإه (علققى يتقدم) المققأمإوم ل( ومإكروهاتها

لن للغققالب، بققه التقييققد أو الوقققوف بقيققد ل المكققان يعنققي
تقدم)  (فإن ينقل لم ذلك

> 301<ص: 
وفاقا الخوف شدة صلة غير في يقينا عليه غيره أو القائم

الثانققاء أو البتققداء فققي كققان (بطلققت) إن عصققرون أبي لبن
تنعقققد لققم فهققي وإل تغليققب بطلنققا البتققداء في مإا وتسمية

الفعققال فققي المخالفققة مإققن أفحققش هققذا لن الجديد)، (في
تبطققل، فل عليققه التقققدم في شك لو أمإا يأتي لما المبطلة



علققى فقققدم المبطققل عققدم الصل لن إمإامإه، مإن جاء وإن
المخالفققة لعققدم مإساواته) للمإققام تضر (ول التقدم بقاء أصل
فيققه سققاوى فيمققا أي الجماعة لفضيلة مإفوتة مإكروهة لكنها

حققتى وغيرهققا الجمعققة فققي بصققورتها اعتققد وإن مإطلقققا، ل
كمققا يقققال وكققذا ظأنققه لمققن خلفققا تنافي فل فرضها يسقط
مإكققروه كققل فققي المجمققوع كلم سققيما ل كلمإهم به يصرح

الفصققل، هققذا فققي التيققة السنن كمخالفة الجماعة حيث مإن
الجماعة. حيث مإن المطلوبة بعده واللذين

التحققرم أدرك مإن أن مإر مإما الواضح  مإن]:تنبيه[     
السققبع وهققي الجماعققة، فضققيلة حصققل المإققام سققلم قبققل

فققي أو بققل أولهققا مإققن حصققلها مإققن دون لكنهققا والعشققرون
ك قيقل أثانائها إذا فيمقا هنقا الفائتقة بالفضقيلة المقراد أن ذل
ومإققا الجققزء ذلققك فققي والعشرون السبعة البعض في ساواه
لكنهققا والعشققرون السبع له يحصل فيه يساوه لم مإما عداه

أمإكققن هنققا مإكققروه كققل فققي يقققال وكققذا تقققرر كما مإتفاوتة
عققن أصققابعه تتققأخر (قليل) بققأن تخلفققه) عنققه ويندب(تبعيضه. 

المسقاواة تسقن قد نعم الدب لنه يظهر، فيما إمإامإه عقب
 الكثير والتأخر العراة، في يأتي كما

> 302<ص: 
والتققأخر، التقققدم (والعتبققار) فققي رجققل خلف امإرأة في كما

(بققالعقب) ظأققاهر هو كما الركوع وكذا القيام في والمساواة
هققو كمقا أيضقا المتققأخرة على اعتمد وإن عليه، اعتمد الذي

مإققن الرض يصققيب مإققا وهققو للبغققوي خلفققا نظققائره قيققاس
إنمققا التقققدم فحققش لن الرجققل، أصققابع دون القققدم مإققؤخر
عقبققه تققأخر مإققع المققأمإوم أصققابع لتقققدم أثاققر فل بققه يظهققر
جميعه على المعتمد العقب ببعض للتقدم ول عكسه بخلف

الرفعققة ابققن حكققاه خلف مإققن ترجيحه يظهر فيما تصور إن
فأشققبهت تظهققر ل مإخالفققة بأنهققا الصحة وعلل القاضي عن

وضققرر هنققا مإا بين يفرق وبه الفعال في اليسيرة المخالفة
فاحشة مإخالفة تلك لن يأتي فيما الجنب نحو ببعض التقدم

الضققطجاع وفي راكبا ولو باللية القعود وفي ظأاهر هو كما
الخاصققرة إلى الكتف عظم تحت مإا وهو جميعه أي بالجنب

وإل أيضققا عليه اعتمد إن بالعقب الستلقاء وفي يظهر فيما
هنققا قال الذرعي رأيت ثام يظهر فيما عليه اعتمد مإا فآخر

أوفققق ذكرته ومإا ذلك غير ويحتمل برأسه العبرة أن يحتمل
قيامإققا اتحققدا ذكر مإما كل في سواء واضح هو كما بكلمإهم



اعتمققد إن بعققده ومإققا العقققب في ذكر مإا ومإحل ل، أو مإثل
وركبققة القققائم كأصققابع وحققده غيققره علققى اعتمققد فققإن عليه

صققلى لققو حققتى الوجققه علققى عليققه اعتمققد مإا اعتبر القاعد
رجله فصققارت إبطيققه تحققت خشققبتين علققى مإعتمققدا قائمققا

بأن اعتماد غير مإن للرض مإماستين أو الهواء في مإعلقتين
يظهققر فيمققا الخشققبتان اعتققبرت الهيئققة هققذه غيققر يمكنه لم

لقه اعتمققاد ل لنققه بغيققره، اقتدى مإصلوب في النظر ويتردد
 يقال أن إل شيء على

> 303<ص: 
لققه الحققامإلن لنهمققا مإنكققبيه، علققى الحقيقققة فققي اعتمققاده
فيمققن اعتبارهمققا فققي السنوي مإلحظ هو هذا وكان فليعتبرا

أخققرى حيثيققة مإققن هققو إنما صلته ببطلن ورده بحبل، تعلق
كمققا الصققلة انعقققاد عدم اختيارها يوجب الهيئة هذه أن هي
فققي كلمإققا لهققم أر ولققم القيققام مإبحققث فققي مإققر مإمققا علم

ابع اعتبقار ويظهر الساجد أيضقا عليهقا اعتمقد إن ققدمإيه أص
بعضققهم رأيققت ثاققم مإققر مإققا نظيققر عليققه اعتمد مإا فآخر وإل

ذكرتقققه. مإقققا علقققى حملقققه ويتعيقققن أصقققابعه اعتبقققار بحقققث
المسققجد (فققي صققلوا إن نققدبا المققأمإومإون ويسققتديرون) أي(

عنهمققا اللققه رضي الزبير ابن فعله الكعبة) كما حول الحرام
وتعظيمهققا لتمييزهققا إظأهققارا فيققه بققأن ويققوجه عليققه وأجمعوا
ذلققك إطلقهم يتجه وبه إليها توجههم في الكل بين وتسوية

النققدب قيققد لمققن خلفققا وقلتهققم الجماعققة لكققثرة الشققامإل
ومإعلققوم للتباع المقام خلف المإام يقف أن ويندب بكثرتهم

فققي طويققل صققف وقققف لققو أنققه السققتقبال فققي مإققر مإمققا
يضققر (ول ثاققم السققابق بقيققده صققح الحرام المسجد أخريات

الصققح) إذ فققي المإققام جهة غير في الكعبة إلى أقرب كونه
ويؤخققذ جهتققه في مإن بخلفه فاحشة مإخالفة بذلك يظهر ل

 القوي الخلف هذا مإن

> 304<ص: 
وهققو الجماعققة لفضققيلة مإفوتققة مإكروهققة القربيققة هققذه أن

الخلف لن أولى، بل الصف عن كالنفراد مإتجه بل مإحتمل
للركققن أحققدهما توجه ولو غيره مإن بالمراعاة أحق المذهبي

واختلفققت الكعبقة فققي وقفقا لو وكذا(جهته.  جانبيه مإن فكل
أو وجققه أو لظهره ظأهره أو لوجهه وجهه كان جهتاهما) بأن

حينئققذ عليققه تقققدم وإن فتصققح، الخققر لجنققب أحققدهما ظأهققر



أفهمققه كمققا المققأمإوم لظهققر المإققام وجه كان إذا مإا بخلف
فققي عليققه هققذه فإيراد جهتهما اتحاد مإع عليه لتقدمإه المتن

سققفها اسقتقبل لقو مإقا هقذه فقي كلمإهم وشمل مإحله غير
جهته في عليه تقدمإه لصدق المإام مإن أرفع المأمإوم وكان
وجه إلى المأمإوم ظأهر بكون تصويرهم أن الظاهر إذ حينئذ
واحققدا، مإسققتقبلهما يكققون أن المراد بل للتقييد ليس المإام

ولققو لققوجهه ظأهققره أن يصدق لم وإن أقرب، إليه والمأمإوم
ضققر وتقققدم لغيرهققا وبعضققه المإققام لجهققة مإقدمإه بعض كان
فل المإققام فيها الذي كان لو أمإا للمبطل تغليبا الوجه على
ة تقوجهه امإتنقع المقأمإوم أو المقأمإوم علقى حجر إمإقامإه لجه

يققأتي وفيمققا هنققا بققه (ويقققف) عققبر جهتققه فققي عليققه لتقدمإه
يمينققه) (عن غيره يحضره لم صبيا (الذكر) ولو أيضا للغالب

 وإل

> 305<ص: 
عققن أحققرم آخققر حضققر (فققإن للتبققاع تحققويله للمإققام سققن

تققأخر ثاققم خلفققه أحققرم مإحققل بيسققاره يكن لم فإن يساره)،
(يتقققدم قبلققه ل إحرامإققه (ثاققم) بعققد اليمين على هو مإن إليه

(وهققو) أي الركققوع بققه وألحققق القيققام يتأخران) في أو المإام
يناسققبه فل مإتبققوع المإققام ولن أيضا (أفضل) للتباع تأخرهما
مإا تعين وإل المكان لسعة مإنهما كل سهل إن هذا النتقال

فل والركققوع القيام، غير في أمإا للسنة تحصيل مإنهما سهل
 تأخر ول تقدم

> 306<ص: 
(رجلن) مإرتبا أو مإعا حضر) ابتداء ولو( يقومإوا حتى لعسره

(خلفه) للتباع صفا قامإا صفا) أي وصبي رجل (أو صبيان أو
أو هققي فتقققف نسققوة) فقققط أو امإققرأة حضر لو (وكذا أيضا
فهو وامإرأة ذكر أو أيضا للتباع مإحارمإه كن وإن خلفه، هن
وصققبي بالغ أو بالغان ذكران أو الذكر خلف وهي يمينه عن

للتبققاع خلفهمققا الخنثى أو وهي خلفه فهما خنثى أو وامإرأة
والخنققثى يمينققه، عققن الققذكر وقققف وأنققثى وخنققثى ذكققر أو

الرجققال) ولققو خلفقه (ويققف الخنققثى خلقف والنقثى خلفهمقا،
خلفهققم وقققف صققفهم تققم (ثاققم) إن ظأققاهر هققو كمققا أرقققاء

ويتردد تبعه ومإن للدارمإي خلفا أفضل كانوا وإن (الصبيان)،
بالرجققال تعققبيرهم وظأققاهر والصققبيان، الفسققاق، فققي النظققر
يققأتي لمققا بالصققبيان فيكمققل يتققم لققم إذا أمإا الفساق تقديم



مإققن صققف يكمققل لققم وإن الخنققاثاى، ثاققم الجنققس مإققن أنهققم
النساء)  (ثام قبلهم

> 307<ص: 
اليققاء بعققد النققون بتشققديد أي {ليلينققي مإسققلم لخققبر كققذلك

أي والنهققى الحلم، أولققو مإنكققم النققون وتخفيققف وبحققذفها
صققبيان يققؤخر ثالثاققا} ول يلققونهم الققذين ثاققم العقلء البققالغون

أن ويسن لختلفه عداهم مإن بخلف جنسهم لتحاد لبالغين
أذرع ثالثاققة علققى والمإام والول، صفين، كل بين مإا يزيد ل

 كان ومإتى

> 308<ص: 
يصققطفوا أن للققداخلين كققره أذرع ثالثاة مإن أكثر صفين بين
أخققذا الجماعققة فضيلة يحصلوا لم فعلوا فإن المتأخرين، مإع
مإققن أكققثر خلفققه ومإققن المإام بين كان لو القاضي قول مإن

بينهمققا الصطفاف فللداخلين حقوقهم ضيعوا فقد أذرع ثالثاة
يليققه مإققا ثاققم أولهققا الرجققال صققفوف أفضل و لهم كره وإل

أو بالثققاني مإققن جمققع وقققول يمينققه صف كل وأفضل وهكذا
أو بققالول مإمققن أفضققل أفعققاله ويققرى المإققام يسققمع اليسار

مإققن أفضققل العبققادة بققذات المتعلقققة الفضققيلة لن اليميققن،
صققلة مإققن واليميققن الول، فققي بأن مإردود بمكانها المتعلقة

سققماع يفققوق مإققا صققح كما أهلهما على ومإلئكته تعالى الله
ليققس مإققا الخشوع توفير مإن الول في وكذا وغيره القراءة

الصققلة روح والخشققوع أمإققامإهم، بمققن لشققتغالهم الثاني في
بققذات يتعلققق فيققه فمققا أيضققا وغيققره القققراءة سماع فيفوق
بالروضققة مإققن علققى الول الصققف رجحققوا وقققد أيضا العبادة

بمسققجده تختققص المضققاعفة أن بالصققح قلنققا وإن الكريمققة،
المإققام، يلققي مإققا هققو الول والصققف وسلم، عليه الله صلى
 الحرام بالمسجد وهو نحوه أو مإنبر تخلله وإن

> 309<ص: 
إلققى أقققرب يكققن ولققم أمإققامإهم فمققن المطققاف بحاشية مإن

 جهته غير في المإام مإن الكعبة

> 310<ص: 
المسقجد بسطح مإن بتقدم عبرة ول يليهم مإن دون مإر لما

فققي حققتى الرتفققاع لكراهققة ظأققاهر هو كما بأرضه مإن على



النصققوص مإققن يققرد فلققم ذلققك ولنققدرة يققأتي كمققا المسققجد
رجلة أن كما قياسي لنه الرازي، قال إمإامإتهن) أنثه (وتقف
لفققظ إذ التققاء حذف المقيس بل القونوي وقال رجل تأنيث
علققى أطلقققت مإصققدر صققيغة بققل قياسققية صققفة ليققس إمإام

لئل بالتاء فأتى وعليه فيها والمؤنث المذكر فاستوى الفاعل
ذلققك لثبققوت (وسققطهن) نققدبا كققذلك الققذكر إمإامإهن أن يوهم

أمإهققن فققإن عنهمققا، اللققه رضققي سلمة وأم عائشة فعل مإن
قققول فققي غيققر ل سققاكنة هنققا والسققين كالذكر، تقدم خنثى
بيققن بمعنى هو مإا ككل الفتح مإن أفصح السكون آخر وفي

والول إسكانه، ويجوز فتحه الفصح مإثل الدار وسط بخلف
كققذلك ظألمققة ول بصققير فيهم عراة وإمإام اسم وهذا ظأرف

مإفوتققة مإكروهققة ذكققر مإققا جميققع ومإخالفققة عليهققم تقدم وإل
فققردا) عققن المققأمإوم وقوف ويكره(مإر.  كما الجماعة لفضيلة

البطلن عدم على ودل عنه الصحيح للنهي جنسه مإن صف
بهققا فأمإره بالعادة لفاعله وسلم عليه الله صلى أمإره عدم
وتصققحيح لهققذا الترمإققذي تحسققين أن علققى للندب رواية في
مإضقطرب أنقه القبر عبقد ابقن بققول مإعقترض لقه حبان ابن

لققو عنه الله رضي الشافعي قال ولهذا ضعيف أنه والبيهقي
للندب بالعادة المإر هنا: إن قولهم مإن ويؤخذ به قلت ثابت
تسققن صققحتها فققي شققاذ غيققر أي خلف وقققع صققلة كل أن

 إعادتها

> 311<ص: 
سققعة) بفتققح وجققد إن الصققف يققدخل (بل مإر كما وحده ولو

إلحققاق غير مإن أي وسعه فيه دخل لو كان بأن فيه السين
ولققو فرجققة فيققه تكققن لققم وإن ظأاهر، هو كما لغيره مإشقة

المجمققوع فققي كمقا سقعة أو فرجققة فيققه مإققا وبين بينه كان
ل بققأنه وجققه وإن مإققراد، غيققر خلفه التحقيق ظأاهر واقتضاء
تسقققوية لن الفرجقققة، بخلف السقققعة فقققي مإنهقققم تقصقققير

مإتأكققدة سققعة ول فرجة مإنها كل في يكون ل بأن الصفوف
كقثيرة صقفوف مإققر مإمققا علقم كمقا تركهققا فيكره هنا الندب
بتركهققا لتقصققيرهم السعة أو الفرجة تلك ليدخل كلها خرقها

مإققر كالققذي وبهققذا صققفها عققن تأخر مإن لكل الصلة لكراهة
الفضققيلة فققوت عققدم مإققن قيققل مإا ضعف يعلم القاضي عن
الحققر كققوقت لعذر تأخرهم كان إن نعم المتأخرين على هنا

وتقييققد ظأاهر هو كما تقصير ول كراهة فل الحرام بالمسجد
عليققه التبققس بققأنه ردوه كققثيرين عن ونقله بصفين السنوي



لققم الن إلققى لنهققم الفققرق، وضققوح مإققع التخطققي بمسققألة
تعليلهققم مإن ويؤخذ تقصيرهم يتحقق فلم الصلة في يدخلوا

أثانققاء فققي الصققف كمققال بعد فرجة عرضت لو أنه بالتقصير
(فليجققر) سعة (وإل) يجد مإحتمل وهو إليها يخرق لم الصلة

لي {أيهقا وهقو الفضقائل فقي بقه يعمقل لخبر ندبا هل المص
مإعققك فيصققلي الصققف مإن رجل جررت أو الصف في دخلت

فرجققة يجققد لققم فيمققن ذلك فرضهم مإن صلتك} ويؤخذ أعد
غيققر مإن الغير على الفضيلة لتفويته وجدها مإن على حرمإته

يققده بوضع ضمانه في لدخوله قنا ل حرا (شخصا) مإنه عذر
 عليه

> 312<ص: 
قبلققه الحققرام) ل (بعققد يظنققه أنققه أحققواله بقرائققن مإنه يعلم

أصققل فققي بققل فيققه نوزع وإن الكفاية في كما عليه فيحرم
تنعقققد ل مإنفققردا أحققرم إذا بققأنه الحققرام بعققد الجققذب كون

يجققد لققم أنققه الفققرض فإن نظر، وفيه المخالفين عند صلته
صققلته بطلن يقتضققي مإنققه تقصققير فل الصققف فققي فرجققة
حرمإتققه مإنه ويؤخذ مإنفردا بتصييره له لضراره وذلك عندهم

اثانققان إل مإنققه يجققر الققذي الصف في يكن لم لو فيما أيضا
أحدثاه بفعل مإنفردا الخر يصير لنه إليه أحدهما جر فيحرم

أمإكنققه إذا فيمققا وهنققا غيققره علققى وضققرره إليققه نفعققه يعود
مإكققانه وسققعهما إن ولققه خققرق المإققام مإققع ليصققطف الخرق
علققى إعانققة فيققه لن المجرور) نققدبا، (وليساعده إليه جرهما

لعققذر إل مإنققه يخقرج لقم لنه له، صفة ثاواب حصول مإع بر
الظققن يشققمل مإققا بالعلم وأراد المأمإوم علمه) أي (ويشترط

مإتققابعته مإققن المإققام) ليتمكققن (بانتقالت مإبلغا أو قوله بدليل
بققه المقتققدين صف) مإققن (بعض أو) يرى (يراه كأن (بأن) أي

أو) يسققمعه (أو صققف فققي يكققن لققم وإن مإنهققم، واحققدا أو
مإتقققدمإون جمققع قققاله كمققا ثاقققة كققونه (مإبلغا) بشققرط يسمع

مإر نعم إخباره يقبل ل غيره لن رواية، عدل أي ومإتأخرون
بنظيققره القققول فيمكققن نفسه فعل عن الفاسق إخبار قبول

نفسققه فعل عن إخبار ذاك بأن يفرق أن إل المإام في هنا
 هذا بخلف صريحا

> 313<ص: 
نظيققره فيققأتي صققدقه قلبه في وقع إن اعتماده جواز ويأتي

طريقققه فيمققا الصققبي إخبققار يكفققي المجمققوع قققول وأمإا هنا



الجمهقققور عقققن نقلقققه وإن فضقققعيف، كقققالغروب المشقققاهدة
ثاقققة المبلققغ نحققو كققون يشققترط ل فعليه واحد غير واعتمده

مإققا علققى ثاقة كان إن بجانبه مإن حركة اعتماد أعمى ولنحو
المفارقققة نيققة لزمإققه الصلة أثاناء في المبلغ ذهب ولو تقرر

ظأنققه فققي ركنيققن يسققع مإا مإضي قبل عوده يرج لم مإا أي
وهققي ورحبتققه جققداره مإسجد) ومإنه جمعهما وإذا(يظهر.  فيما

يققتيقن لققم مإققا طريققق بينهمققا كان وإن لجله، عليه حجر مإا
أو فيققه بابهققا الققتي ومإنققارته مإسققجد، غير وأنها بعده حدوثاها

(صققح قمققامإته نحققو للقققاء يهيأ مإا وهو حريمه ل رحبته في
البنيققة) الققتي وحققالت المسققافة بعققدت (وإن القتداء) إجماعققا

 إليه البواب المتنافذة فيه

> 314<ص: 
يققوهمه لمققا خلفققا الشيخين كلم أفهمه كما سطحه إلى أو

وإنمققا إليققه، لققه بققاب ل بيققت بوسققطه كان فلو النوار كلم
وسققواء شققارح فيققه توقف وإن كفى، سطحه مإن إليه ينزل

مإققا علققى سققمرت إذا مإققا بخلف ل أم البققواب تلك أغلقت
فققرق ل أنققه وغيققره المتققن ظأققاهر لكققن عبققارات فققي وقققع

سقدت مإسقجد فقي فققال فتقاويه فقي شقيخنا عليقه وجقرى
يصققح أنه الخر إلى أحدهما ينفذ لم نصفين وبقي مإقصورته

مإسققجدا يعققد لنققه الخققر، فققي بمققن أحدهما في مإن اقتداء
لكقل فتقح إن تققول أن ه. ولقك وبعقده. ا السقد قبل واحدا

أحققدهما مإققن التوصققل يمكققن ولم مإستقل باب النصفين مإن
وعليه فل وإل عرفا حينئذ مإستقل كل أن فالوجه الخر إلى

جققانبي بيققن حققال إذا فيمققا وسققيأتي الشققيخ كلم يحمققل
والمسققاجد فتققأمإله، ذكرتققه مإققا يؤيققد مإا طريق نحو المسجد

وإن واحققد، كمسققجد ذكققر كمققا البققواب المتنافذة المتلصقة
يكققون أن ينبغققي هنققا التسمير نعم وجماعة بإمإام كل انفرد
أو المسققجد جققانبي بيققن يحققول ل أن ويشققترط قطعا مإانعا
بققأن قققديم طريققق أو نهر المساجد بين أو رحبته وبين بينه

بمحققل حينئققذ مإجتمعيققن يعدان ل إذ وجودها أو وجوده سبقا
بفضققاء) كانققا ولققو. (وسققيأتي وغيققره كالمسجد فيكونان واحد
بسققطح، والخققر بسققطح، أحدهما وقف لو وكما واسع كبيت
بينهمققا مإققا يزيققد ل أن (شرط ونحوه شارع بينهما حال وإن
ذراع)  ثالثمائة على

> 315<ص: 



هققذا فققي مإجتمعيققن يعدهما العرف لن المعتدلة، اليد بذراع
(وقيل الشارع مإن له ضابط (تقريبا) لعدم عليه زاد مإا دون

مإتفاحشققة غيققر زيققادة تضققر ل الول فعلققى تحديققدا) وغلققط
علققى بققأنهم واستشققكل قاربهققا ومإققا ونحوهققا أذرع كثلثاققة

الفققرق فما رطلين نقص وإل يغتفر لم القلتين في التقريب
مإققن أضقبط الققوزن بقأن يفققرق وقققد كالنقص الزيادة أن مإع

الملحققظ أن علققى بققه الليققق لنققه أكققثر ثام فضايقوا الذراع
عققد وهنققا وعققدمإه فيققه بققالواقع الماء تأثار ثام هو إذ مإختلف

بيققن جققامإع فل مإجتمعيققن غير أو مإجتمعين لهما العرف أهل
ان المإقام خلقف وقف تلحق) أي فإن(المسألتين.  أو (شخص

(اعتققبرت يسققاره عن أو يمينه عن أو وراءه صفان) مإترتبان
و) (الخيققر الصققف أو (بيققن) الشققخص المسققافة) المققذكورة

أو الشقققخاص تعقققددت فقققإن (الول)، الشقققخص أو الصقققف
مإققا بلققغ وإن صققفين، أو شخصين كل بين اعتبرت الصفوف

مإتققابعته يمكنققه أن بشققرط فراسققخ والمإققام الخيققر، بيققن
والمققوات والوقققف)، المملققوك، (الفضققاء ذكققر (وسققواء) فيمققا

بعضققه مإققا ومإثلققه وقققف وبعضه مإلك بعضه (والمبعض) الذي
كلققه المسقققف ذلققك فققي سواء مإوات وبعضه وقف أو مإلك

(ول كالبنيققة التصققال المملققوك فققي يشققترط وقيققل وبعضققه
المطققروق) (الشارع والمأمإوم المإام، بين الحيلولة يضر) في

أو مإطققروق شققارع كققل بققأن اعتراضققه فانققدفع بالفعققل أي
ادعققاه مإققا علققى الخلف مإحققل لنققه الطققروق، كققثير المققراد

الطققروق عققدم مإققع للخلف الرفعة ابن بحكاية ورد السنوي
وبينهمققا المسققجد بسققطح والمإام بيته، بسطح وقف لو فيما

والصقح أي، المنقع غيققره وعققن الصققحة الزجققاج فعقن هقواء
أي السققين سباحة) بكسر إلى المحوج (والنهر مإر كما الول
كمققا عرفققا حائل يعد ل ذلك لن الصحيح) فيهما، (على عوم

فققي كانققا (فققإن البحققر في مإكشوفتين سفينتين في كانا لو
 صفة أو أو) صحن وصفة كصحن بناءين

> 316<ص: 
مإن أو ذلك على مإشتملة كمدرسة واحد مإكان (بيت) مإن و

يققأتي مإققا علققى كانققا إن العلققى السققفل حاذى وقد مإكانين
(يمينققا) مإققوقفه المأمإوم) أي بناء كان إن أصحهما (فطريقان

البنققاءين أحققد مإققن صققف اتصال (وجب شمال) له (أو للمإام
التصققال فاشققترط الفققتراق يوجب البنية اختلف بالخر) لن

آخققر مإنكققب يتصققل أن التصال بهذا والمراد الربط، ليحصل



عققدا ومإا المأمإوم ببناء واقف آخر بمنكب المإام ببناء واقف
ذراع بثلثمائققة عنهمققا بعققدهم يضر ل البناءين أهل مإن هذين
البنققاء بهققذا طرفققه واحققد وقققوف ذلقك عققن يكفي ول فأقل

تضققر (ول اتصال فل صفا يسمى ل لنه البناء، بهذا وطرفه
ول تسعه واقفا) أو تسع (ل المذكورين المتصلين فرجة) بين

.عرفققا مإعهققا الصققف الصح) لتحققاد (في فيها الوقوف يمكنه
القققدوة صققحة فالصققحيح المإام بناء الواقف) خلف كان وإن(

ببنققاء أحققدهما المصققلي الصققفين بيققن يكققون ل أن بشققرط
المإققام ببناء واقف آخر بين أي المأمإوم ببناء والخر المإام،

لن أذرع) تقريبققا، ثالثاققة مإن (أكثر المأمإوم ببناء واقف وأول
زاد مإققا بخلف الخلققف فققي العرفققي بالتصال تخل ل الثلثاة
سققائر القققرب) فققي إل يشققترط ل الثققاني (والطريققق عليهققا

ذراع ثالثمائققة علققى بينهمققا مإققا يزيققد ل بأن السابقة الحوال
ل وهققو العققرف علققى المققدار لن عليه، قياسا (كالفضاء) أي

يكتفققي وإنمققا ظأققاهر، هققو كما العرف الخلف فمنشأ يختلف
المإققام يققرى كققان حائل) بققأن يكن لم (إن هذا على بالقرب

بوجققوده أراده لققو إليه الذهاب ويمكنه به المقتدين بعض أو
فققي التققي بقيده انعطاف ول ازورار غير مإن الستقبال مإع

نافققذ) وقققف (بققاب فيققه حائققل حققال) بينهمققا (أو قققبيس أبققي
كمققا إليه الذهاب ويمكنه المقتدي يراه أكثر أو واحد مإقابله
خلفه لمن بالنسبة كالمإام المنفذ بإزاء الواقف وهذا ذكرناه

 عليه يتقدمإوا فل

> 317<ص: 
لنققه بالفعال، التقدم دون أحدهما فيضر والموقف بالحرام،

 حقيقة بإمإام ليس

> 318<ص: 
رجققال خلفققه مإققن كان وإن امإرأة، كونه جواز اتجه ثام ومإن

خلققف فيتمونهققا الصققلة أثانققاء الرابطققة هققذه زوال يضققر ول
ل مإققا الققدوام فققي يغتفققر لنققه بانتقققالته، علمققوا إن المإققام
مإقققابلته عليققه الدال حال في قررته وبما البتداء في يغتفر
بحائققل ليققس النافذ بأن اعتراضه اندفع جدار أو التي بقوله

الشققارح إشققارة مإققن أخققذا أيضققا ذلققك ذكر شارحا رأيت ثام
الرؤية) كالشباك، ل المرور (يمنع بناء مإا) أي حال فإن (إليه.

وغيققره المجمققوع فققي (فوجهققان) أصققحهما المققردود والبققاب
يصققرح لققم فلققذا ذلققك يفهققم والشباك التي، وقوله البطلن



بجققدار شققباك غير في هذا أن السنوي وبحث بتصحيحه هنا
صققحت الثلثاققة المساجد بجدار التي كالمدارس وإل المسجد

ل فيه والحيلولة مإنه، المسجد جدار لن فيها، الواقف صلة
فقي البنية شرط بأن آخرون له انتصر وإن جمع، رده تضر

أن المسققجد جققدار فغايققة مإر مإا على أبوابها تنافذ المسجد
 باب وجود مإن بد ل أنه فالصواب فيه كبناء يكون

> 319<ص: 
مإققر كمققا يزور أن غير مإن إليه مإنه يستطرق فيه خوخة أو

العققادي الستطراق على المدار أن ويظهر المسجد غير في
غربيققة أو شققرقية صققفة في يقف أن (جدار) ومإنه (أو) حال

ول م المإققام أحدهما في الواقف يرى ل بحيث مإدرسة مإن
تنعقد لم أي (بطلت) القدوة ابتداء مإغلق باب أو خلفه أحدا

يكققن ولققم المإام بانتقالت وعلم دوامإا الطريقين) أو (باتفاق
حكققم لن الوجققه، علققى يضققر لققم فتحققه أمإكنققه ول بفعلققه
أول فتحققه إحكام بعدم لتقصير نسبته عدم مإع أقوى الدوام

(قلت بعيد به يصرح دليل وعدم مإشقته مإع بذلك تكليفه إذ
العققرف بققأن قاضققية المشققاهدة لن أصققح)، الثققاني الطريققق
باعتبار لعله للعرف قالوه مإا مإوافقة أولئك ادعاء و يوافقها
العققام العققرف عارضققه إذا إليققه نظققر ل وهو الخاص عرفهم
المإققام بناء غير بناء) آخر في اقتداؤه صح وإذا أعلم، (والله

مإققن اقتداء (صح الثانية على مإطلقا أو الولى على للتصال
بهذا المإام) اكتفاء وبين (بينه جدر جدار) أو حال وإن خلفه،

مإوقفقا عليقه التققدم في كالمإام خلفه لمن أنه ومإر الرابط
الققدوام لن الثانققاء فققي صققلته بطلن يضققر ل نعققم وإحرامإا
الولى الطريقة تفاريع و) مإن الباب في مإر مإا نظير (أقوى
أو سققفل فققي وإمإققامإه علققو فققي وقققف لو(أنه.  لجمع خلفا

بحيث يكون بدنه) بأن بعض بدنه بعض مإحاذاة شرط عكسه
قامإققة اعتققدال فققرض مإققع العلققى قدم السفل رأس يحاذي

القققرب إل يشققترط فل المعتمققدة الثانيققة علققى أمإققا السفل
(تنققبيه) باتفاقهمققا مإطلقققا صح فضاء أو بمسجد كانا إن نعم
 المحاذاة اعتبار على زرعة أبو فرع

> 320<ص: 
وهققو صققح حققاذى مإعتققدل قققدر ولققو يحققاذ فلققم قصر لو أنه

لققم يحققاذ لققم مإعتققدل قققدر ولققو فحققاذى طال لو وأنه ظأاهر
بالمحققاذاة اكتفققى إذا بققأنه يستشققكل وقد شيخنا وتبعه يصح



يققال أن إل أولقى بالفعقل القتي فهقذه مإقر فيمقا التقديريقة
يوجققد ل وهققو العرفي القرب على الطريقة هذه في المدار

مإققن أن ونظيققره الطققول مإققع ل العتققدال مإققع بالمحققاذاة إل
بلققده بغيققر الجمعة لنداء سماعه يعتبر ل العادة سمعه جاوز

لت مإقن وإن يسقمع، لم اعتدل لو أنه بتقدير يلزمإه فل وص
(لو يكف. و لم تصل لم اعتدلتا ولو لطولهما لركبتيه راحتاه
بققه مإسققجد) اتصققل فققي (وإمإققامإه شققارع مإوات) أو في وقف

مإققر شيء) مإمققا يحل لم (فإن عكسه أو الشارع أو الموات
ثالثمائققة على بينهما مإا يزيد ل التقارب) بأن (فالشرط بينهما
بجققدار كققان لققو بققأنه شققيء يحققل لققم قققوله واعققترض ذراع

ويققرد القققدوة تصققح لققم أحد بحذائه يقف ولم باب المسجد
عليققه يققرد فل كلمإققه مإققن علققم كمققا حائققل فيققه هققذا بققأن

الققذي طرفققه المسققجد) أي آخققر (مإققن التقارب (مإعتبرا) ذلك
فاصققل يعققد لققم للصققلة بنققي لمققا لنققه خارجه، هو مإن يلي

فمققن المإققام إل فيققه يكققن لققم فققإن صف)، آخر مإن (وقيل
آخققر فمققن وإل عنققه الصققفوف تخققرج لققم إن ومإحله مإوقفه
مإنققع) لعققدم مإغلققق بققاب أو جققدار حققال (وإن قطعققا صققف

للمإققام خلفققا يغلققق لققم وإن المردود)، الباب (وكذا التصال
والثقققاني المشقققاهدة، الول الصقققح) لمنقققع فقققي (والشقققباك
أبققي علققى الواقققف صققلة صققحة علم تقرر وبما الستطراق

عدم على ونصه عليه نص مإا وهو المسجد في بمن قبيس
بحيث أبنية حدثات إذا مإا على أو البعد على مإحمول الصحة

إل إمإققامإه جهققة مإققن إليققه تققوجه لو المإام بناء إلى يصل ل
المإققام إلققى ذهققب لققو بحيققث يكون بأن انعطاف أو بازورار

 القبلة جهة عن يلتفت ل مإصله مإن

> 321<ص: 
علققى المققأمإوم ارتفققاع يكققره قلققت(إليها.  ظأهره يبقى بحيث

فققي كانققا وإن عكسققه)، (و بمستو وقوفهما أمإكن إمإامإه) إذا
كالصققحاب الشققيخان أطلقه ثام ومإن عليه نص كما المسجد

رابطققة أن الملحققظ لن بخلفه، الخر نصه إلى ينظروا ولم
وغيره المسجد في جار وهذا الموقف استواء تقتضي التباع
لققذلك نظر لمن خلفا وعدمإه المرتفع مإن تكبر ظأهور وعند

وقياسققا والحققاكم داود، أبققو رواه الثققاني عققن للنهققي وذلققك
وإن حسققا، يظهققر ارتفاع على المدار أن وظأاهر عليه للول

تققؤثار ل الرتفاع قلة أن حامإد أبي الشيخ عن رأيت ثام قل
بالصققلة لحاجققة) تتعلققق (إل ذكرتققه مإققا علققى حملققه وينبغققي



الصلة صفة وكتعليمهم عليه المأمإومإين إسماع توقف كتبليغ
لققم فققإن الصققلة، مإصققلحة مإققن فيققه لما (فيستحب) الرتفاع

عققن الكفايققة وفققي أبيح عاليا مإوضعا إل يجد ولم بها تتعلق
المإققام فليكققن أحدهما ارتفاع مإن بد ل كان إذا أنه القاضي

مإقيققس لنققه المققأمإوم، فليكققن النهققي مإحققل بققأنه واعققترض
أتققم المتبققوع مإققع الدب مإخالفققة مإن النهي علة بأن ويجاب

يقوم) مإريققد (ول أولى بالعلو المإام إيثار فكان المقيس في
 القدوة

> 322<ص: 
إن وجلققوس جالسا، كان إن قيام له يسن ل أي شيخا ولو
الققتي الحالققة علققى يصققلي أن أراد إن وتوجه مإضطجعا كان
المإققام ولققو المقيققم المققؤذن) يعنققي يفققرغ (حققتى عليهققا هققو

وقققت لنققه القامإققة) جميعهققا، (مإققن فحسققب للغققالب فإيثققاره
ينققافيه ول بالجابققة مإشققغول قبلققه وهققو الصققلة في الدخول

ترونققي حققتى تقومإققوا فل الصققلة أقيمت {إذا الصحيح الخبر
عققب يخققرج كقان وسقلم عليه الله صلى لنه خرجت}، قد

فراغهققا إلققى أخققر لققو بحيث النهضة بطيء كان ولو القامإة
بققه يعلققم وقققت فققي قققام المإققام مإققع التحققرم فضققيلة فاتته

قيققام فيسققن قيققام مإققن القامإققة نققدب ومإققر للتحققرم إدراكققه
أن قربققت وقققد أو عنققدها للققداخل والولققى قبلهققا المقيققم
حينئققذ والنفققل صققلة، غير مإن الجلوس لكراهة قائما يستمر

(بعققد ظأاهر هو كما الطواف نفل) ومإثله يبتدئ (ول قال كما
قققرب عنققد وكققذا القامإققة (فيهققا) أي المقيققم شققروعه) أي

كراهققة ذلققك مإعهققم الصققلة أراد لمن يكره أي فيها شروعه
إل صققلة فل الصققلة أقيمققت {إذا الصققحيح للخققبر تنزيققه

قققائم وهو القامإة ابتدئت مإن أن تقرر مإما المكتوبة} ويؤخذ
كمققال عققن يشققغله لنققه القيققام، ثاققم الجلققوس لققه يسققن ل

كققان (فققإن المتققن فققي المققذكور الجالس كقيام فهو الجابة
الراتبققة، سققواء (أتمققه) نققدبا القامإققة حققال النفققل فيققه) أي
علققى القتصققار اتجققه ينوه لم فإن عددا، نوى إذا والمطلقة

أعلققم) لحققرازه واللققه الجماعققة فققوت يخش لم (إن ركعتين
ة فقي ويتجه الفضيلتين ركعقتين علقى القتصقار مإطلققة نافل

الققوتر كأكثر راتبة في كان فإن الفرض، في يأتي مإما أخذا
 ركعتين على ويقتصر مإطلقة نافلة قبلها يسن فهل

> 323<ص: 



للنفل مإغاير جنس الفرض بأن يفرق أو أيضا ذلك مإن أخذا
التققي التفصققيل فيققه ويققأتي إليه القلب وأمإكن وجه كل مإن

الجماعققة لفوت النظر إل يبق فلم والمطلقة، الراتبة بخلف
كلمإهقم، إلقى أققرب والثقاني مإحتمقل كقل تقرر كما وعدمإه

يسققلم بققأن أتمققه إن لققه مإشققروعة وهققي فوتهققا خشي فإن
علققى يغلب لم مإا فيها ودخل قطعه مإنه فراغه قبل المإام

أل بجعققل المتققن أفهمه كما فيتمه أخرى جماعة وجود ظأنه
فيهققا أمإققا الجمعققة غيققر فققي والكلم للجنققس، الجماعققة فققي

بالنفققل وخققرج الثققاني ركوعهققا بققإدراك لدراكها قطعه فيجب
نققدبا أتمها لثالثتها وقام الحاضرة تلك في كان فإذا الفرض،

يققأتي مإمققا ظأققاهر هققو كمققا الجماعققة فوت يخش لم إن أي
 نفل يقلبها لها القيام وقبل

> 324<ص: 
صلهما لو الجماعة فوت يخش لم مإا ركعتين على ويقتصر

أو قطقع إن القوقت فقوت خشقي ولقو قطعهقا له ندب وإل
لن وقطعها، نفل قلبها حرم فائتة في كان وإن حرم، قلب
خشققي إن نفل قلبها ويجب فيها مإشروعة غير الجماعة تلك

ركعققتين مإققن سققلم المجموع قول أفهمه كما الحاضرة فوت
بققل قطعهققا نفل قلبهققا بعد له أن وظأاهر بالحاضرة ليشتغل

إن أنه والحاصل. عليه الدراك توقف إذا ابتداء وجوبه ينبغي
السققلم بعققد الحاضققرة وإدراك ركعققتين إلققى القلققب أمإكنققه
في عليه أقره الذي القاضي قول يحمل وعليه وجب مإنهما

ركعققتين إلى القلب كان بأن وإل قطعها يحرم أنه المجموع
أوائققل قققدمإته مإققا يحمل وعليه القطع وجب الحاضرة يفوت

قطعها.  يجب أنه وغيره لشيخنا تبعا الصلة
 

شرط) انعقاد( أيضا القدوة شروط بعض  في:فصل)(     
فققي نواهققا لققو أنققه سققيذكره مإققا أفققاده كمققا (القدوة) ابتققداء

ينققوي (أن فيه وهم لمن خلفا عليه اعتراض فل جاز الثاناء
 التكبير) للتحرم مإع المأمإوم

> 325<ص: 
مإؤتمقا، أو مإأمإومإقا كقونه أو الئتمام الجماعة) أو أو (القتداء

الجماعققة كققون يضققر ول للنيققة فققافتقرت عمققل المتابعة لن
المعهققود علققى ينققزل المطلق اللفظ لن أيضا، للمإام تصلح

فقي فنزلقت المقأمإوم مإقن غيرهقا المإقام مإن فهي الشرعي



نيققة يكفققي ل جمققع قول أن يعلم وبه به يليق مإا على كل
القتققداء يستحضققر أن بققد ل بققل الجماعققة أو القققدوة نحققو

فققي المققذكور الرافعققي إشكال يأت لم وإل ضعيف بالحاضر
إلققى المطلققق اللفققظ أن تقققرر بمققا عنققه والجواب الجماعة،

فققي لهققا عمققل ل الخارجية القرائن أن مإر قلت فإن آخره،
للنعقققاد شققرط غير لنها تابعة، وقعت هنا النية قلت النيات
فققي يغتفققر لققم مإققا فيهققا فققاغتفر تابعة لصفة مإحصلة ولنها
أخققذ مإققن ذكرتققه بمققا صرح المحققين بعض رأيت ثام غيرها
 ذكره مإا ضعف

> 326<ص: 
مإنهمققا فكققل قققال ثاققم وجققوابه الرافعققي إشققكال مإققن أولئك

صققلة ربققط الشققرعي بوضققعها القتققداء نيققة أن فققي صققريح
فتعققبير ذلققك لنيققة يحتققاج فل الحاضققر المإققام بصلة المأمإوم
نيققة مإرادهققم الحاضققر بالمإققام القتداء نية يكفي بأنه كثيرين

بمجردهققا القتققداء نيققة أن تقققرر وقققد ذلققك علققى يققدل مإققا
فتنعقققد عنه تأخرها التكبير بمع وخرج شرعا لذلك مإوضوعة

كغيرهققا) فققي (والجمعققة فسققيأتي تققابع إن ثاققم فققرادى لققه
أن فققي افترقا وإن الصحيح)، (على المذكورة النية اشتراط

غيرهققا بخلف انعقادهققا يمنققع تحرمإهققا مإققع القققدرة نيققة فقققد
نيققة وجوب عن يغني ل الجماعة على مإتوقفة صحتها وكون

نيققة وجققوب مإنققه يعلققم مإققا المعققادة فققي ومإر فيها الجماعة
النيققة) أو هققذه ترك فلو(كالجمعة.  فهي تحرمإها عند القتداء

الفعققال) أو (فققي (وتققابع) مإصققليا الجمعققة غير في فيها شك
يطمئققن لم وإن له، مإتابعا للركوع هوى كأن واحد فعل في
اقتداء غير مإن ذلك قصد بأن السلم في أو ظأاهر هو كما
 عرفا وطال به

> 327<ص: 
فققإن مإتلعب، لنه الصحيح)، على صلته (بطلت له انتظاره

بل كققثيرا أو يسققيرا انتظره أو قصدا ل اتفاقا مإنه ذلك وقع
أن وغيققره العزيققز قققول اقتضققاه ومإا جزمإا تبطل لم مإتابعة
طويققل، بانتظققار البطلن مإققن النية أصل في كهو هنا الشك

قققول بققدليل مإققراد غيققر المتابعققة مإققع وبيسققير يتققابع لم وإن
شققكه أثاققر ثاققم ومإققن كققالمنفرد شققكه حال في أنه الشيخين

مإعققه مإضققى أو يتققابع لققم وإن زمإنققه، طققال إن الجمعققة في
النيققة أصققل فققي كالشك فهو شرط فيها الجماعة لن ركن،



مإققن فتسققتثنى السققلم بعققد فيهققا الشك يؤثار أنه مإنه ويؤخذ
ثاققم النعقققاد ينققافي ل لنققه يققؤثار، ل بعققده هنققا أنه إطلقهم

العماد. وابن للزركشي بكلم واستدل استثناها بعضهم رأيت
أو كالحاضققر وصققفه أو المإققام) باسققمه تعييققن يجققب ول(

لنحققو يقققول بققأن ولققو القتققداء نيققة يكفققي بققل إليه الشارة
 بغيره للمإام التباس

> 328<ص: 
يختلققف ل الجماعققة مإقصققود لن مإنهم، بالمإام القدوة نويت
عينققه) باسققمه (فققإن تعيينققه عققدم الولققى بققل المإققام قققال

أنققه ظأققن أو واعتقققد بزيققد القتققداء نققوى بققأن (وأخطققأ) فيققه
الثانققاء فققي ذلققك وقققع صققلته) إن (بطلت عمرا فبان المإام

فيققه ونظققر المنقققول علققى يتققابع لققم وإن تنعقققد، لققم وإل
أن مإققن وغيره الزركشي عليهم رده بما تبعه ومإن السبكي

فيمققن يققأتي كمققا النعقققاد مإققن مإققانع أو مإبطققل النيققة فساد
القتققداء ينو لم بمن ربطها فسادها ووجه التحرم في قارنه

صققلة فققي ليققس بمققن أو عمرو وهو أي عبارة في كما به
بهققا للربققط تصلح ل صلة في أو مإطلقا أي أخرى في كما
الثانيققة وفققي الصققوري الولققى فققي بالربط فالمراد زيد وهو

بقلبققه علققق لققو مإققا آخققره إلققى باسققمه بعينه وخرج المنوي
فققي بمققن ذلققك عققن فيققه أعققبر سققواء بالشققخص القققدوة

الحاضر بهذا أم عكسه أم الحاضر أو هذا بزيد أو المحراب
عمقرا فبقان زيقدا يعتققده أو يظنه وهو بالحاضر أم بهذا أم

والمجمققوع الروضققة، فققي المرجققح المنقققول علققى فيصققح
بققأنه السققتاذ ابققن وفرق رده في جمع أطال وإن وغيرهما،

أنققه اعتقققد أو وظأققن زيققد اسققمه مإعينققا ذهنققه في تصور ثام
المققذكورتين للعلققتين يصققح فلققم غيققره أنققه فظهققر المإققام

 الغير ذلك بإمإامإة يجزم لم أنه مإنهما المعلوم

> 329<ص: 
اقتققداءه علققق مإققن بإمإامإققة الصققور تلققك كققل في جزم وهنا

اعتقققادا عليققه الحكققم فققي أخطأ لكنه بعينه وقصده بشخصه
يققؤثار، ل ذلققك فققي الخطأ أعني وهو زيد اسمه بأن ظأنا أو

الشققخص فققي يقع لم فهو مإقصود ل تابع أمإر في وقع لنه
الققبين بققالظن عققبرة ول الظن في بل فيه حينئذ تأتيه لعدم

النققووي صححه مإا مإحل العماد ابن قول يتضح وبهذا خطؤه
يضققر لققم يصققلي الققذي بالحاضققر القققدوة علق مإتى أنه مإن



القققدوة علققق إن باسققمه ربققط غيققر مإققن زيققدا كققونه اعتقاد
ببققاله يخطققر ولققم بالحاضققر القققدوة نققوى بققأن وإل بشخصققه
الحاضقر لن الئمقة، عققن المإام نقله كما يصح فل الشخص

فققي الخطققأ مإققن ويلزمإققه فيققه وأخطققأ ظأنه الذي لزيد صفة
بغيققر اقتققدى أنققه فبققان أي الصققفة فققي الخطققأ الموصققوف

تعليق تستلزم ل بالحاضر القدوة أن مإن تقرر وبما الحاضر
ينققدفع السققابق السققتاذ ابققن فققرق ومإققن بالشققخص القققدوة

هققو الققذي بزيققد القتققداء نيققة كققونه تصققور المإققام استشكال
ذلققك لسققتلزام حضققوره عققن غفلته مإع يوجد السابق الربط

عاقققل مإققن ذلققك صدور ويبعد وجوده يعرف ل بمن القتداء
ل بمققا أجققاب ثاققم الحققق هققو الستشكال المقري ابن وقول
المإققام تخريققج هققذا زيققد فققي مإر مإا ينافي ول مإردود يلقيه
فققي وهو بدل فيه الشارة اسم أن على فيه الصحة وغيره

عطققف أنققه علققى وعققدمإها هققذا خلف قال فكأنه الطرح نية
هققو إنمققا هققذا لن يوجققد، لم وزيد زيد عن عبارة فهو بيان

مإققا فهققو المعتمققد علققى الحكققم وأمإققا الخلف، مإققدرك لبيققان
وجققد إن أنققه في زيد وهذا هذا زيد استوى ثام ومإن قدمإته
وعطققف للبققدل النظققر وأمإققا فل، وإل صققح بالشققخص الربط
 الربط ذلك عدم عند يتأتى فإنما البيان،

> 330<ص: 
ومإققن القلبية النية في البحث لن مإعناهما، هنا بهما والمراد

فبققانت الفرس هذه بعت في هنا الخلف يتخرج ل قالوا ثام
ولقو هنقا، ل ثاقم مإقدخل للشارة المعارضة للعبارة لن بغلة،

زيققدا كققان إن هققذا كخلققف وبالسم بالشخص الربط تعارض
ا يصقح لم بالشقخص الربقط لن تققرر، مإمقا ظأقاهر هقو كم

بيققده صققحتها بعضققهم وبحققث المققذكور التعليققق أبطلققه حينئذ
ل الربققط لن أي، بالكققل مإقتققد بققالبعض المقتققدي لن مإثل،

بققه علل مإا بمنع ويرد مإتلعب لنه بطلنها، وبعضهم يتبعض
فحسققب بققه علققل لمققا ل الوجه هو ذلك ومإع الطلق على
وهققذا بفعلققه فعلققه ربققط إن يتحقققق إنمققا الربققط لن بققل،

نصققفه أو رأسققه أو يققده بنحققو ل بققه القتققداء مإققن مإفهققوم
هققذا وتخريققج الكققل عن بالبعض عبر أنه نوى إن إل الشائع

إضققافته تصح وعتق كطلق التعليق يقبل مإا أن قاعدة على
ذلققك، فيققه يصققح ل ورجعققة كنكققاح ل ومإققا مإحلققه بعض إلى

المإققور فققي القاعققدة لن نظققر، فيققه الثققاني مإققن والمإامإققة
ليققس فيه نحن ومإا وعدمإها السراية فيها الملحوظ المعنوية



يتصققور ل حسققي أمإققر وهققي المتابعققة هنا المنوي لن كذلك
تقققرر كمققا بالفعققل ربققط إن إل يتحقققق ول بوجه تجزؤ فيه
نحققو بيققن الفققرق مإن الكفالة في يأتي مإا هنا مإا فارق وبه
للمإام)  يشترط ول( الرأس ونحو اليد

> 331<ص: 
المإامإققة) أو (نيققة الجمعققة غيققر فققي بققه القتققداء صققحة فققي

الجمعة في أمإا تابع فإنه المأمإوم، بخلف لستقلله الجماعة
علققى زاد وإن التحققرم، مإققع المإامإققة نيققة لزمإتققه إن فتلزمإققه
وهققو بهققا وأحققرم تلزمإققه لم فإن له، تنعقد لم وإل الربعين

أنققه ومإققر فل بغيرهققا أحرم وإن أيضا، اشترطت عليهم زائد
كالجمعققة حينئققذ فتكققون المإامإققة نيققة تلزمإققه العققادة فققي

أوجبهققا مإققن خلف مإققن المإامإققة) خروجققا (نيققة (وتستحب) له
 الجماعة فضل ولينال

>332<ص: 
حينئققذ لنققه مإعققه تصققح ل أنهققا قيققل ومإا التحرم عند ووقتها

المإققام علققى وجوبهققا ويبطلققه غريققب الذرعي قال إمإام غير
ولققو ينققو لم فإن له، تنعقد لم وإل التحرم عند الجمعة في

فققي نواهققا وإن دونققه، الفضققل جققاوزا بالمقتدين علمه لعدم
(فققي أخطققأ) المإقام (فقإن حينئذ مإن الفضل له حصل الثاناء
فبققان بزيققد المإامإققة نققوى كققأن الجمعة غير تابعه) في تعيين
تركهققا علققى يزيققد ل النيققة فققي خطأه لن يضر)، (لم عمرا
و) مإققن( .المققأمإوم ونية الجمعة في نيته بخلف له جائز وهو

الظققاهرة الفعققال فققي صققلتيهما نظم توافق القدوة شروط
بالمنتفقل والمفققترض بالقاضقي، المقؤدي قققدوة (تصح فحينئذ

ذكققر مإمققا كققل بعكققس وبققالعكوس) أي بالعصققر الظهققر وفي
النيققة، تخققالفت وإن الصققلتين، فققي الفعققل لتفققاق نظققرا

الخلف مإققن خروجققا بأولى بعضهم وعبر أفضل هنا والنفراد
فصققل فققي مإققر مإققا نظيققر للجماعققة فضققيلة ل أنققه وقضققيته
 الموقف

> 333<ص: 
الجماعققة كققانت لققو إذ أفضققل النتظققار التققي بقققولهم ورد

أو مإمتنع النتظار أن الذرعي ونقل ذلك يقولوا لم مإكروهة
ضققعيف القتققداء هققذا فققي الخلف أن علققى ضققعيف مإكروه

النفققراد كققان وإن الجماعققة، فضققيلة تفويت يقتض فلم جدا



صققحة علققى الصققحابة إجمققاع المققاوردي نقققل وقققد أفضققل
النققبي مإققع يصققلي كان مإعاذا {أن وصح النفل خلف الفرض
ولهققم تطققوع لققه بقققومإه} هققي ثاققم وسققلم عليققه اللققه صققلى

وينتظققره التسققبيح صققلة خلف الفرض صحة والصح مإكتوبة
السققجدتين بيققن الجلققوس أو العتدال طول إذا السجود في

لققو أنققه يعلققم وبققه السققتراحة جلسققة طققول إذا القيام وفي
ثاققم واعتققدل وركققع الفاتحة إمإامإه فقرأ بمثله شافعي اقتدى
وبققه سققاجدا ينتظققره بل يتبعه ل أنه مإثل الفاتحة في شرع
الزركشققي، واستوضققحه البغققوي كلم واقتضاه القاضي صرح
العتققدال فققي انتظققاره لققه أن القفققال كلم اقتضاه مإا وأمإا

مإققال وإن فبعيققد، ذلققك فققي القصققير الركققن تطويل ويحتمل
القصققير تطويققل لن وذلققك المإريققن بيققن فخيره شيخنا إليه

ذلققك فروعققي مإبطققل غيققر للركققن بالنتقققال والسبق مإبطل،
يفققترق هققل قلققت فققإن للتطويققل، مإحققوج عققدم مإققع لحظره
أنققه لتققذكره أو ناسققيا القيام إلى المإام يعود أن بين الحال
بالنتقققال إل يسققبقه لم الول في أنه والفرق الفاتحة، ترك
فققي الن إلى أنه بان لما فإنه الثاني، في بخلفه ذكر كما

بركنيققن لققه سققبقا السققجود إلققى المققأمإوم انتقال كان القيام
ذلققك ويبطققل سققواء همققا قلققت سققواء هما أو الثالث وبعض

المققأمإوم علققم كالتققأخر بالتقققدم البطلن شققرط إن الفققرق
مإن يوجد لم وهنا به تقدم لما فعله حالة له وتعمده بمنعه

يكققن فلققم هققذين مإققن واحد والعتدال الركوع، حال المأمإوم
فلزم المبطل التقدم مإن يحسبا ولم البطال في دخل لهما
أم ناسيا للقيام عاد السجود إلى بالنتقال إل يسبقه لم أنه

(وهققو والمغققرب) ونحوهمققا بالصققبح، الظهققر (وكققذا مإتعمققدا
فققي المإققام مإتابعة تضر ول( وأتم قام سلم كالمسبوق) فإذا
المغقققرب) فقققي الخيقققر (والجلقققوس الصقققبح القنقققوت) فقققي

 فراقه مإن أفضل هي بل كالمسبوق

> 334<ص: 
السققتراحة وجلسققة بققالقنوت اعتققداله تطويل عليها لزم وإن

مإققا عليققه ويشققكل يضققر ل وهو المتابعة لجل لنه بالتشهد،
بققأن يفققرق أن إل وجوبه في الظاهر التسبيح صلة في مإر

مإشققروعيتها بعققدم قيققل ثاققم ومإققن مإعهققودة غيققر تلققك هيئققة
بعققذر فققراق بهما) وهو اشتغل إذا فراقه (وله هنا مإا بخلف

مإتققأخرون جمققع قققاله كمققا الجماعققة فضققيلة بققه يفققوت فل
(وتجوز النتظار وبين بينها خير مإفارقة كل في ذلك وأجروا



صققلة كققل وكققذا الظأهققر) كعكسقه فققي الظهققر خلققف الصبح
قققام) (فققإذا الصققلتين نظققم لتفققاق المإققام صققلة مإن أقصر
قققد صلته لن (وسلم)، فارقه) بالنية شاء إن (للثالثة المإام
قلققت مإعققه ليسققلم انتظققره شاء (وإن بعذر فراق وهو تمت

مإققع سققلمإه أعلققم) ليقققع واللققه (أفضققل مإعققه انتظاره) ليسلم
يطيققل ثاققم المإققام قققاله كمققا يتشققهد النتظققار وعند الجماعة

تشهده قلت فإن للذرعي فيه تردد مإن الوجه على الدعاء
قققول قققولي بركققن عليققه تقدمإه في أن يأتي مإا ينافيه قبله
مإتققابع فققي ذلققك مإحققل أن الظققاهر قلققت بققه العتققداد بعدم

قصدا عنه مإتخلف أمإا المخالفة فيه تظهر الذي لنه للمإام،
بفرضققه وخرج حينئذ مإخالفة ل إذ القول ذلك فيه يتأتى فل

للرابعققة قققام فققإذا الظهر، خلف والمغرب الصبح في الكلم
كمققا للسققتراحة جلققس وإن انتظققاره، المققأمإوم علققى امإتنققع

إذا جققوزه لمققن خلفققا وغيرهمققا الشققيخين كلم بققه يصققرح
 العباب شرح في بينته كما للستراحة جلس

> 335<ص: 
المإققام يفعلقه لقم تشققهد مإقع جلوسققا بقه يحققدث لنقه وذلك

أثاققر ول وتعمد علم إن صلته فتبطل حينئذ التخلف فيفحش
تشققهد غيققر مإققن للتشققهد لجلوسققه ول هنا الستراحة لجلسة

فما مإبطل تطويلها الستراحة جلسة لن بالظهر، الصبح في
لفعققل ينظققر فلققم وجققه بكققل المإققام فعلققه مإا غير استدامإه

لققه تابع لنه جلوس، كل تشهد غير مإن جلوسه ولن المإام
إمإامإه ترك لو أنه بالولى هذا مإن وعلم بدونه به يعتد فلم

أفحش حينئذ المخالفة لن مإفارقته، لزمإه والتشهد الجلوس،
بققل الغققالب علققى جريققا والتشققهد بققالجلوس، التعققبير فليققس

باسققتمراره وجودهما عند المخالفة فحش عدم بيان فائدتهما
بالقققائم التشققهد فققي مإن اقتداء ويصح المإام فيه كان فيما
وهققو مإعققه يسققلم أن إلققى ينتظققره بققل مإتابعته له تجوز ول

أنققه إلققى هنققا نظققر ول بعذر فراق وهو مإفارقته وله أفضل
نيققة بعد إحداثاه المحذور لن المإام، يفعله لم جلوسا أحدث

الثانية)  في القنوت أمإكنه (وإن هنا كما دوامإه ل القتداء

> 336<ص: 
عققدم مإققع للسققنة تحصققيل (قنت) ندبا يسيرا إمإامإه وقف بأن

المبطققل التخلققف مإن خوفا (تركه) ندبا (وإل) يمكنه المخالفة
لققم ه. وكققأنه للسققهو. ا يسققجد أنققه والقيققاس السققنوي قققال



نظيققر وفيه قنوت فيها ليس صلته لن المإام، لتحمل ينظر
فراقه) وله( القياس وهو السجود بعدم جزم غيره رأيت ثام

ولققو يكققره فل بعققذر فراق وهو للسنة (ليقنت) تحصيل بالنية
كما السجود إلى إمإامإه بهوي صلته بطلت وقنت يفارق لم
عنققد والمعتمققد القفال، به أفتى كذا الول للتشهد تخلف لو

 إذا له بتخلفه بأس ل أنه الشيخين

> 337<ص: 
هنققا بأنهمققا الول التشققهد وفققارق الولققى السجدة في لحقه

انفققرد وثاققم المققأمإوم بققه ينفققرد فلققم العتققدال فققي اشققتركا
يضققر لققم للسققتراحة ثاققم المإام جلس لو ثام ومإن بالجلوس

قققدمإته مإققا ومإقتضققى الفرق هذا اقتضاه مإا على له التخلف
لحقه إذا هنا وغيرهما الشيخين قول ظأاهر ثام يضر أنه آنفا
لكن صلته بطلت فيها يلحقه لم لو أنه الولى السجدة في

ولققو بركنيققن بققل بركققن التخلققف أن التققي إطلقهققم ينققافيه
وقققد مإخالفققة فحققش فيققه هققذا قلققت فإن يبطل، ل طويلين

المخالفققة وفحشققت تركققا أو فعل سققنة فققي خالفه لو قالوا
والتخلققف صققلته، بطلققت الول والتشققهد التلوة، كسققجود

كلم اعتمققاد لتعيققن هققذا مإققن كان لو قلت هذا مإن للقنوت
مإعتمد غير أنه تقرر وقد الول التشهد على وقياسه القفال
بققأن ويفققرق ذلققك مإققن ليققس للقنققوت التخلققف أن فتعيققن

ولققم زمإنهققا يطققول سققنة أحدث الول التشهد لنحو المتخلف
للقنققوت تطققويله وأمإققا المخالفة ففحشت أصل المإام يفعلها

تفحققش فلققم المإققام يفعلققه لققم شققيء إحققداث فيققه فليققس
أطلقققوه، كمققا فعلييققن ركنيققن بتمققام بققالتخلف إل المخالفققة
التخلققف فققي غيره للسنة التخلف في الفحش أن والحاصل

طول مإع المإام يفعله لم مإا إحداث أن الفرق وإن ،بالركن
بخلف إليققه شققيء لضققم يحتققج فلققم ذاتققه فققي فحش زمإنه
فلققم تابعققة صققفة مإجققرد فإنه المإام، فعله مإا تطويل مإجرد

إليققه تققامإين ركنيققن تققوالي بانضققمام بققل بقه الفحققش يحصل
قيد الولى السجدة في لحقه إذا هنا فقولهم وحينئذ فتأمإله
وعلققى الثانيققة للسققجدة يهوي حتى للبطلن ل الكراهة لعدم
التخلققف أن للصققحاب المعققروف الزركشققي قول يحمل هذا

الخلف حكي وقد آخر مإحل في قوله بدليل مإبطل للقنوت
إذا بمققا مإصققور بققالبطلن القققول بققل خلف ل ذلققك فققي

الرافعققي كلم وليققس بركنين تأخر بأن أي المخالفة فحشت
فعلهمققا اختلققف فإن(القرب.  على لحقه إذا قوله بدليل فيه



أو تلوة وسققجدة البلقينققي جنازة) قققال أو وكسوف كمكتوبة
 شكر

> 338<ص: 
مإققع المتابعققة الصققحيح) لتعققذر (على فيهما يصح) القتداء (لم

مإنهمققا الول القيققام فققي الصحة وزعم النظم، في المخالفة
تخلققف مإققع الربققط بققأن يققرد يفققارقه ثاققم فيققه مإخالفققة ل إذ

ترى ثاوب في النعقاد فارق وبه النعقاد فمنع مإتعذر النظم
الكسققوف ركعققة قيققام ثاققاني وفققي الركققوع عنققد عققورته مإنه

ومإثلهمققا النظم تخالف لنقضاء الجنازة تكبيرات وآخر الثانية
الكسققوف صققلى لققو أمإققا البلقيني قاله فيما السجود بعد مإا

فققي كلمإققه مإققن وعلققم بهققا القتققداء فيصققح الصققبح كسققنة
بققه القتداء لصحة أيضا يشترط والتلوة. أنه السهو، سجودي
وتركققا فعل فيهققا المخالفققة تفحققش سنن في المإام مإوافقة
وإن مإنه، قيام وفي أول وتشهد سهو وسجود تلوة كسجدة

بققه، أتققى بعققدمإا عنققه قائم والمإام إل سجوده مإن يفرغ لم
تخلققف يضققر ل نعققم صققلته بطلققت عالمققا عامإدا خالف فإن

 عذر يكن لم فإن قوله، شرح في التي بقيده لتمامإه

> 339<ص: 
 الستراحة جلسة نحو بخلف

مإتابعة تجب( أيضا القدوة شروط بعض  في:فصل)(     
المإققام جعل {إنما الصحيحين الصلة) لخبر أفعال في المإام
ركققع وإذا فكققبروا، كققبر فققإذا عليققه، تختلفققوا فل بققه ليققؤتم

لققو المإققام أن الصققلة أفعققال في قوله مإن فاركعوا} ويؤخذ
لم وإل أبطل تعمد إن لنه تركه، في يتابعه لم فرضا ترك

اصققطلح فعل الكققف لتضققمنه الققترك وتسققمية بفعلققه يعتققد
جميققع (بققأن) يتققأخر تحصققل إنمققا الواجبة المتابعة ثام أصولي
بركققن وكققذا بركنيققن يسبقه ل وأن تحرمإه جميع عن تحرمإه

ول طويلققة ثالثاققة مإن بأكثر أو بهما يتأخر ول بطلن ل لكن
مإققن يعلققم كلققه وهذا فيها المخالفة تفحش سنة في يخالفه

ابتققداء (يتققأخر بققأن فتحصققل المندوبققة وأمإققا كلمإققه، مإجمققوع
 المإام فعل ابتدائه) أي (عن المأمإوم فعله) أي

> 340<ص: 
(مإنققه) المققأمإوم فراغه) أي (على المإام فعل (ويتقدم) انتهاء

المققأمإوم فعل ابتداء يتأخر أن هذا مإن وأكمل فعله مإن أي



لحقيقققة المإام يصل حتى يشرع فل المإام حركة جميع عن
كمققا المتابعققة لكمققال تفسير هذا أن على ودل إليه المنتقل

دل كمققا الفعققال قارنه) في (فإن قوله وجوبها بقيد ل تقرر
فققي المقارنققة ضققرر وعققدم مإنقطققع فالسققتثناء السياق عليه

السققلم ولققو والقققوال أو أخف لنها بالولى، مإعلوم القوال
التي والستثناء للعموم المفيد المعمول حذف عليه دل كما
ذلققك مإققع القققدوة يضققر) لنتظققام (لم التصال فيه الصل إذ

فضققيلة فيققه وجققدت فيمققا بهققا وتفققوت المقارنققة تكققره نعققم
إمإققامإه علققى يتقققدم ل فصققل في مإبسوطا مإر كما الجماعة

 أيضا للواجبة تفسيرا ذلك يكون أن ويصح

> 341<ص: 
المبطققل عبققارته مإققن المفهققومإين والتقققدم بالتققأخر يققراد بأن

المقارنققة حينئققذ عليققه تققرد ول بعققد كلمإه عليه الدال مإنهما
مإققن بهمققا للعلققم السققابقة بالسققنة التخلققف ول التحققرم فققي

تجققب ل فإنهققا القققوال، الول علققى بالفعققال وخققرج كلمإققه
إيجققابه قيققل الحققرام تكققبيرة إل تسققن بققل فيهققا المتابعققة
جلسققة وردت والنفققل الفققرض، فققي بققه أراد إن المتابعققة

.قققه الول. ا التشققهد ورد فقققط الفققرض فققي أو السققتراحة
كلمإققه عليه دل الذي أن الفصل قبيل مإر لما بسديد وليس

تفحققش فيمققا بققل النفل في مإطلقا ل لكن الول المراد أن
تكققبيرة (إل كققذلك ليسققت السققتراحة وجلسقة المخالفقة فيه

ولو تحرمإه مإع القتداء نوى إذا فيها المقارنة الحرام) فتضر
علققى ببعضققها التقققدم وكققذا ل أو فيهققا قققارنه هل شك بأن

عققن تكبيرته جميع يتأخر حتى صلته تنعقد ل إذ مإنها فراغه
 اقتداء ذلك قبل به القتداء لن يقينا المإام تكبيرة جميع

> 342<ص: 
بتمققام إل فيهققا دخققوله يتققبين ل إذ صققلة فققي ليققس بمققن

علققى المقارنققة بحمققل يندفع عليه كذا بعد مإا وإيراد التكبير
جميع تأخر اعتقد أو ظأن ولو والكل البغض، في يشملها مإا

كقبر لقو بقأنه البغقوي وإفتقاء خلفقه يبن لم مإا صح تكبيرته
اعتمده وإن ضعيف، مإنفردا له انعقدت يكبر لم إمإامإه فبان

تقققدم اعتقققد وإن تنعقد، ل أنها غيره به صرح والذي شارح
وكلم البققويطي نققص عليققه دل الققذي وهققو المإققام تحققرم

كالشققك يضر لم قرب عن ذلك في شكه زال ولو الروضة
طويققل أو قصققير بركققن) فعلققى تخلققف وإن(النيققة.  أصل في



أم بعققده الققذي للركققن أوصققل مإنققه) سققواء المإام فرغ (بأن
لققم (قبله ركن (فيما) أي المأمإوم (وهو) أي بينهما فيما كان

{ل الصققحيح للخققبر وتعمققد علققم وإن الصققح)، فققي تبطققل
ركعققت إذا بققه أسققبقكم فهما بالسجود ول بالركوع تبادروني
أدركقه مإققتى أنقه فقرغ ققوله رفعت} وأفهققم إذا به تدركوني

أن هذا مإن علم قلت فإن قطعا، تبطل لم مإنه فراغه قبل
المإققام سققجد حققتى يبطلققه ل بما العتدال طول لو المأمإوم
عليققه يشكل وحينئذ يضر ل لحقه ثام السجدتين بين وجلس

فققإن قققائم، والمققأمإوم مإنه، وفرغ للتلوة المإام سجد لو مإا
لمققا التلوة سققجدة أن الفققرق قلت لحقه وإن تبطل، صلته
الجنققبي كالفعققل كققانت أيضققا الصققلة خققارج توجققد كققانت

ت الصقلة، أجقزاء بعقض إدامإقة بخلف بهقا المخالفقة ففحش
(بركنيققن) فعلييققن (أو) تخلققف تعققدد إن إل يفحققش ل فققإنه

ابتدأ قبلهما) بأن فيما وهو (مإنهما فرغ) المإام (بأن مإتواليين
يظهققر فيمققا القيام حد عن زال يعني للسجود الهوي المإام

الن إلققى فهققو الركققوع أقققل مإن للقيام أقرب كان بأن وإل
ذلققك بفهققم للسققجود هققوى قققولهم بققل يضققر فل القيام في

مإنققه أي أقققرب للقيققام كققان وإن الرشاد، شرح في فقولي
تخلف عذر) بأن يكن لم (فإن الركوع أكمل أو السجود إلى

لسققنة أو المإققام ركققع حققتى تركها تعمد وقد الفاتحة لقراءة
أو السققتراحة لجلسقة تخلققف لققو مإققا ومإثلققه السورة كقراءة
لتقصققيره أثانققائه في وهو إمإامإه قام إذا الول التشهد لتمام

 مإنه المطلوب لغير الجلوس بهذا

> 343<ص: 
فيكققون مإطلققوب التشققهد لتمققام تخلفققه إن كققثيرين وقققول

 المعذور كالموافق

> 344<ص: 
وغيققره شققيخنا رأيت ثام كالمسبوق إنه بعضهم كقول مإمنوع
يوافققق مإققا للقنققوت تخلفققه فققي آنفا ومإر ذكرته بما صرحوا

يتخلققف فلققم العتدال هو لواجب مإستديم ذاك أن على هذا
المخالفققة لفحققش (بطلت) صققلته هذا بخلف مإسنون لفعلي
(قراءتققه) أسققرع) المإققام (بققأن عققذر وجققد كققان) أي (وإن

انتظققر أو لوسوسققة ل خلقي لعجز القراءة بطيء والمأمإوم
أو الوجققه على عقبها فركع الفاتحة فيها ليقرأ المإام سكتة
بالظاهرة هنا الوسوسة تقيد ولم المإام ركع حتى عنها سها



ثاققم التفصققيل لتأتي التحرم فضيلة إدراك في بها قيدت وإن
أمإقا ظأهورهقا يسقتلزم ركنين تمام إلى لها التخلف إذ هنا ل

كمتعمققد مإنهققا شققيء عنققه يسقققط فل لوسوسققة تخلققف مإن
كققل يقطع بحيث كالخلقية صارت وسوسة في وينبغي تركها

بطيققء فققي مإققا فيققه يققأتي أن تركهققا يمكنه ل بأنه رآه مإن
قرب إلى لكمالها التخلف فله ومإثله قولي بعد ومإا الحركة

صقلته لبطلن يلزمإققه فحينئققذ الثقاني الركن مإن المإام فراغ
شققيء عليققه بقي إن المفارقة نية بعده فيما المإام بشروع

للموسققوس فقط ركنين اغتفار مإحل أن وبحث لكماله مإنها
بعقده تركهقا فقإن المإقام، ركقوع بعد الوسوسة استمرت إذا

طويلققة، ثالثاققة مإن بأكثر يسبق لم مإا لكمالها التخلف اغتفر
فققرق ل أنققه الوجققه بققل نظققر وفيه الن مإنه تقصير ل لنه
تقصققيره مإققن نشققأ المإققام ركققوع قبققل إكمالهققا تفققويت لن

 سواء لسانه في خلقي بطء غير مإن الكلمات بترديد

> 345<ص: 
إتمققام فققي شققكه مإن أم التعلم في تقصيره مإن ذلك أنشأ

التقصققير ذلك رفع المإام ركوع بعد تركه يفيده فل الحروف
مإتمكنققا نققام مإققن عنها والساهي المإام سكتة بمنتظر وألحق

فيه ينظر وقد راكع والمإام إل، يتنبه فلم الول تشهده في
يسققعها مإا القيام مإن أدرك ذينك مإن كل بأن بينهما بالفرق
حركققة بطء أو لزحمة تخلف كمن أنه فالوجه النائم بخلف

الركعققة سققجدة مإن الرفع تكبير سمع فيمن جمع أفتى وقد
فققي هققو فققإذا يتشهد، المإام أن ظأانا للتشهد فجلس الثانية
بققأنه راكعققا فوجققده فقققام لقيامإها فظنه للركوع فكبر الثالثة
إدراكققه عققدم مإققع أي لعذره الفاتحة عنه ويتحمل مإعه يركع

ثاققم ومإققن للقققراءة كالناسي بأنه آخرين إفتاء يرد وبه القيام
عققن يقققم فلققم ذكققره ثام مإثل السجود في القتداء نسي لو

 راكع والمإام إل، سجدته

> 346<ص: 
صققريح الصققورتين هققاتين بيققن ففرقهققم كالمسققبوق مإعه ركع
مإققن وبين المإام قيام يدرك مإن بين الفرق مإن ذكرته فيما

يتبعققه فقيققل الفاتحققة المققأمإوم إتمققام قبققل (وركققع يققدركه ل
(يتمها) وجوبا والصحيح) أنه( كالمسبوق البقية) لعذره وتسقط

خلفققه) علققى (ويسققعى مإحلهققا أدرك لنققه كالمسققبوق، وليس
أركققان ثالثاققة مإققن بققأكثر يسققبق لققم (مإققا نفسه صلة ترتيب



ول العتققدال مإنها يحسب الطويلة) فل (وهي مإقصودة) لذاتها
لقذاتهما ل لكقن قصقدا وإن لنهمقا، السقجدتين بين الجلوس

السققبق فققي بققد ول السققهو سجود في مإر كما لغيرهما بل
علققى هققو مإا أو الرابع إلى المإام ينتهي أن المذكور بالكثر
فققاتحته المققأمإوم ففققرغ مإثل السققجود مإن قام فمتى صورته

أو السققتراحة جلسققة تقققدمإه وإن بالقيققام، المإام تلبس قبل
فيهمققا كلمإهققم اقتضققاه كمققا الول للتشققهد ولققو بققالجلوس

بخلف فققاغتفرت تطويلهققا يبطققل قصققيرة تلققك بققأن ويفققرق
فكمققا تلبسققه بعققد أو نفسه ترتيب على سعى الول التشهد

 الرابع إلى انتهى بأن ذكر بأكثر) مإما سبق فإن( قال

> 347<ص: 
فققي وهققو قعققد أو قققام أو العتدال في والمأمإوم ركع، كأن

والصح) (، الموافقة لتعذر وجوبا يفارقه) بالنية (فقيل القيام
مإفققارقته ينققو لققم إن (يتبعه) وجوبا بل مإفارقته تلزمإه ل أنه

نفسه ترتيب على سعيه في المخالفة فيه) لفحش هو (فيما
إلققى وهققو فركققع تبعققه وإذا عققالم، عامإد مإن أبطل ثام ومإن
بققالكثر يسققبق لققم مإققا لكمالهققا تخلققف الفاتحة يتم لم الن
ولقو( المإام) كالمسبوق سلم (بعد فاته يتدارك) مإا (ثام أيضا

وقققد الفتتققاح) مإثل بققدعاء لشققغله (الفاتحققة يتم) المققأمإوم لم
وظأققاهر مإققر مإا فحكمه القراءة (فمعذور) كبطيء إمإامإه ركع

ظأققن بققأن الفتتاح دعاء له يندب لم وإن عذره، هنا كلمإهم
مإققر بمققا يشققكل وحينئققذ بقه اشققتغل لو الفاتحة يدرك ل أنه
نققوع هنا له بأن يفرق أن إل مإتعمدا الفاتحة تارك نحو في

فققالتخلف وأيضا مإر فيما بخلفه سنة بصورة لشتغاله شبهة
أن المسققبوق فققي يققأتي وبما هنا مإنه أفحش التشهد لتمام
أن إل الفققرض عققن بالسققنة اشققتغل كونه عذره عدم سبب
ل بققأن لققه فققاحتيط المإققام عنققه يتحمل المسبوق بأن يفرق
عنققه يتحمققل ل والموافققق الفققرض لغيققر شققيئا صققرف يكون
بعققض بصققرفه قصققر وإن الفاتحققة، لكمققال للتخلققف فعققذر

الواققققع، دون ظأنقققه باعتبقققار تقصقققيره لن لغيرهقققا الزمإقققن
المإققر نققدير وعققدمإه للعذر بالنسبة أننا كلمإهم مإن والحاصل

للمسققبوق التعققوذ بنحققو التيققان لنققدب وبالنسققبة الواقع على
 ظأنه على المإر ندير

> 348<ص: 



قيققام مإققن أدرك مإققن (الموافق) وهققو في) المأمإوم كله (هذا
ل المعتدلققة القققراءة إلققى بالنسققبة الفاتحققة يسع زمإنا المإام

فققي بينتققه كمققا الوجه على نفسه لقراءة ول المإام لقراءة
المإققام مإققع أحققرم مإن هو شارح وقول وغيره الرشاد شرح

كققل فققي تققأتي والمسققبوق الموافققق أحكام فإن صحيح، غير
ونحققوه نفسققه ترتيققب علققى السققاعي أن تققرى أل الركعققات

فققإن نفسققه، ترتيب على سعيه مإن فرغ إذا النهضة كبطيء
فمسققبوق وإل فموافققق الفاتحققة يسققع زمإنققا المإام مإع أدرك

فيتخلققف الحتيققاط لزمإققه مإوافققق أو مإسققبوق أهققو شققك ولو
فيه تناقض مإن الوجه على الركعة يدرك ول الفاتحة لتمام

وعققدم إدراكها عدم أصلن حقه في تعارض لنه للمتأخرين،
وفققاتته للثققاني رعايققة إتمامإهققا فألزمإنققاه عنققه المإققام تحمققل

فيهمققا احتياطققا للول رعايققة ركوعهققا إدراك بعققدم الركعققة
إحرام عقب يحرم لم إن هذا مإحل أن بعضهم كلم وقضية
وهققو شققكه يققؤثار لققم وإل ركعتققه مإن قيامإه عقب أو المإام

الفاتحققة قققدر بإدراك الموافق في العبرة أن على يأتي إنما
مإسققبوق فأمإققا(تقققرر.  كمققا خلفه والمعتمد المإام قراءة مإن
بالفتتققاح، يشققتغل لم إن أنه فالصح فاتحته في المإام ركع

كان وإن وركع)، قراءته (ترك تحرمإه عقب قرأ والتعوذ) بأن
مإققر مإققا بخلف هنققا أدركققه مإا غير يلزمإه فل القراءة بطيء

غيققر ل حققاله رعاية فناسبها رخصة هنا مإا لن الموافق في
 الموافق بخلف

> 349<ص: 
(مإققدرك الركققوع أقققل عققن قيامإه قبل أو مإعه (وهو) بركوعه

فيتحمققل قققرأه مإا غير يدرك لم لنه التي، للركعة) بشرطه
أو راكعا أدركه لو الكل عنه يتحمل كما بقي مإا عنه المإام

لققم أو بأحققدهما أو بهما اشتغل (وإل) بأن تحرمإه عقب ركع
وهو قراءته وقبل تحرمإه بعد زمإنا سكت بأن بشيء يشتغل

سققواء الفاتحققة قققراءة) مإققن (لزمإققه الفاتحققة واجبه بأن عالم
الوجققه علققى ل أم سققجوده قبققل المإققام يققدرك أنققه أعلققم

هققو كمققا ظأنققه فققي حروفققه بقدر أي به أتى مإا (بقدره) أي
بالعققدول الجملة في لتقصيره سكته مإا زمإن بقدر أو ظأاهر

 غيره إلى الفرض مإن
على فركع الدراك لظنه والتعوذ بالفتتاح، أمإر قد كان وإن

واخقتير البقيقة عنقه وتسققط يركع المعظم وعن ظأنه خلف
وإن لققه، السققتدلل فققي وأطققالوا مإتققأخرون جمققع رجحه بل



مإققا وفققاء قبققل ركع مإتى الول وعلى يقتضيه الشيخين كلم
لققم وإل ظأققاهر هققو كمققا وتعمققد علم إن صلته بطلت لزمإه
وقام لزمإه لما مإتخلف وهو المإام ركع ومإتى فعله بما يعتد
عققذر بغيققر مإتخلققف أنققه علققى بناء الركعة فاتته الركوع مإن

 بعذره عبر ومإن

> 350<ص: 
وافقققه للسققجود المإام هوي قبل فرغ إذا ثام مإؤولة فعبارته

الركوع، فاته حيث وكذا وتعمد علم إن بطلت وإل يركع ول
تعققارض فقققد للسققجود الهوي المإام أراد وقد يفرغ لم وإن
المإققام بهققوي صققلته وبطلن لزمإه مإا وفاء وجوب حقه في

عققن لققه مإخلص فل عذر بغير مإتخلف أنه تقرر لما للسجود
صققلته بطلن مإققن حذرا عليه فتتعين المفارقة نية إل هذين

تققرك مإتعمققد فققي مإققر مإققا له ويشهد تقدير بكل عدمإها عند
عققن نقل أطلققق شققيخنا رأيققت ثام الوسوسة وبطيء الفاتحة
ويمكققن حينئذ الهوي في مإتابعته يلزمإه أنه واعتمده التحقيق
استصققحب المعاوضققة قبققل المتابعققة لزمإتققه لمققا بأنه توجيهه
مإققا قققدر لقققراءة التخلف مإن تقصيره مإوجب وسقط وجوبها

مإفققارقته تلزمإه ل صح إن فعليه المتابعة واجب فغلب لحقه
مإتخلقف لزمإققه لمقا بتخلفققه فهو ذلك واجبه أن جهل إذا أمإا

 القاضي قاله بعذر

> 351<ص: 
لققه يسققن ل التحققرم) أي بعققد بسققنة المسققبوق يشققتغل (ول

ليققدركها فيها ويسرع الهم لنها بالفاتحة)، (بل بها الشتغال
ومإتصققل ظأنه باعتبار مإر مإن بالمسبوق أريد إن (إل) مإنقطع

لققم مإققن أن يقتضي لكنه القيام بأول سبق مإن به أريد إن
فققرق ل وأنققه خلفققه والظققاهر مإطلقققا بها يشتغل به يسبق

المققذكور التفصققيل فققي وأثانققاءه القيققام أول أدرك مإققن بيققن
لعتيققاد يظققن يعلققم) أي (أن أولققى بالمققأمإوم فالتعبير وحينئذ
نقدبا بقه فيقأتي بقه يققأتي مإققا (إدراكهقا) مإقع التطويقل المإققام
ل وأنققه السققراع مإنققه ظأققن أو حققاله جهققل إذا مإققا بخلف
ركققوعه) فققي المققأمإوم علققم ولو(بالفاتحة.  فيبدأ مإعه يدركها

(لم فعلها شك) في أو الفاتحة ترك (أنه أقله وجود بعد أي
وتعمد علم إن صلته بطلت فعل فإن لمحلها، إليها) أي يعد

لمققا المإام) تققداركا سلم بعد ركعة يصلي (بل مإحلها لفوات
ركققع (وقققد فعلهققا شققك) فققي أو علققم (فلققو كالمسبوق فاته



وإن الركققوع، أقققل مإنققه يوجققد لققم هققو) أي يركع ولم المإام
مإحلها لبقاء هوى إذا فيما للقيام عوده (قرأها) بعد له هوى
التخلققف مإققن السققابق حكمققه فيققه بعذر) فيأتي مإتخلف (وهو

كققان للركن بعوده قلنا حيث أنا مإنه ويؤخذ بشرطه لتمامإها
ه نظقم علقى ويسقعى بقه فيقأتي بعقذر مإتخلفا م مإقا نفس ل
 طويلة ثالثاة مإن بأكثر يسبق

> 352<ص: 
يركع) لجققل وقيل( سلمإه بعد بركعة وأتى المإام وافق وإل

وقد قوله وافهم فاته المإام) مإا سلم بعد (ويتدارك المتابعة
بأن ويوجه العود لزمإه شك ثام قبله ركع لو أنه المإام ركع

فكققان للمإققام والعققود تركققه، له يجوز أو يسن هناك ركوعه
كققل فققي ذلك ويأتي بالكلية يركع أن قبل شكه بمنزلة ذلك
بعققده بركن تلبسه بعد فيه شك أو تركه المأمإوم علم ركن
مإققن يعلم كما مإخالفة فحش له التخلف في وكان أي يقينا

سققلم بعققد بركعققة بققدله ويققأتي المإققام فيوافققق التية المثل
مإعققه سققجد هققل فشققك فقط إمإامإه قام لو أنه فعلم إمإامإه
مإققع يسققير تخلققف لنققه الئمققة عققن القاضققي نقله كما سجد
شققكه طرفققي أحققد لن يقينققا، بركققن بعققده يتلبققس لم كونه

شققك لققو مإققا ومإثلققه السجدتين بين الجلوس في أنه يقتضي
فيركققع ل أو مإعققه ركققع أنققه في الركوع مإن إمإامإه رفع بعد

شققكه طرفققي أحققد أن مإققع يسققيرا تخلفققه كققون أي لققذلك
لققو مإققا بخلف الركوع قبل الذي القيام في باق أنه يقتضي

فققي شققك ثاققم يظهققر فيمققا قبلققه أو إمإققامإه مإققع أي هو قام
التلبققس تيقققن مإققع المخالفققة لفحققش إليققه يعود فل السجود

هققل مإعققه سققاجد وهو شك لو ومإثله القيام وهو بعده بركن
وهو شك لو أنه ذلك وظأاهر لذلك يركع فل ل أو مإعه ركع

وإن له، عاد السجود في للقيام ناهض أو للستراحة جالس
بعققده بركن الن إلى يتلبس لم لنه القيام، في المإام كان
 السجود في شكه كان ولو

> 353<ص: 
فيمققا كقيامإه الخير للتشهد جلوسه فهل الخيرة الركعة في
فققي بققأنه يفققرق أو بركققن كققل فققي تلبققس أنققه بجققامإع ذكر

المخالفققة فحققش مإققع يقينققا بركققن تلبققس قققد القيققام صورة
صققورة فققي بخلفققه والسققجود القيققام، بيققن مإققا لبعققد بالعود

أحققد أن تقققرر لمققا يقينققا بركققن يتلبققس لقم فققإنه الجلققوس،



بيققن الجلققوس فققي الن إلققى أنققه يقتضققي شققكه طرفققي
الجلققوس، بين مإا لقرب المخالفة فحش عدم مإع السجدتين
فيهققا مإوجققودان هققذين فققإن الركوع، صورة ويؤيده والسجود

شققكه طرفققي أحققد ولن والركققوع القيققام بيققن مإققا لقققرب
يقينقا بركقن يتلبقس فلقم القيقام فقي الن إلقى أنقه يقتضي

لنققه الفاتحققة، فققي المتققن فققي مإققا يخققالفه ول أقققرب وهذا
الضققابط فققي المراد هو إذ بصورته أي بركن تلبس بالركوع
أنققه أفققرض سققواء أي الشققك طرفي مإن كل على المذكور

مإقن تققرر مإقا يقدفع هنقا العود عدم قلت فإن ل، أم قرأها
التقييققد مإحققل لن يققدفعه، ل قلققت المخالفققة بفحش التقييد

فحققش فيهمققا يظهققر اللققذان لنهمققا فعلييققن، ركنيققن فققي
يعولققوا لم ثام ومإن والفعلي القولي بخلف وعدمإه المخالفة

إمإققامإه سققبق ولققو(مإطلقققا.  بققالقولي التققأخر أو السققبق على
فققي مإققر مإمققا بققالولى علققم كمققا تنعقققد) صققلته لم بالتحرم
أو بالفاتحققة (أو بعده لما توطئة هنا وذكره فيها له مإقارنته

(لققم فيققه المإققام شققروع قبققل أحدهما مإن فرغ التشهد) بأن
مإخالفققة فحققش غيققر مإن مإحله في به ويجزئه) لتيانه يضره
الولققى، وهققو بعققده أو المإققام فعققل إعادته) مإع تجب (وقيل

يعتققد فل فعلققه علققى مإترتب فعله لن بطلت، يعده لم فإن
هكققذا يسققن بققل الخلف هققذا مإراعققاة ويسققن بققه سبقه بما

.ققه لقه. ا وقعقت نسقخة ولعله الشرح في وليس بالمحشي
 مإصححه

> 354<ص: 
المإققام فاتحققة عن فاتحته جميع تأخير السرية أولي في ولو
هققذا رعايققة قققدمإتم لم قلت فإن السورة، يقرأ أنه ظأن إن

هققذا لن قلققت، القققولي بتكريققر البطلن خلف على الخلف
تعققارض إذا أنققه كلمإهققم مإققن أخققذا والقاعققدة أقوى، الخلف
تختلفققوا {فل حققديث لن كققذلك، وهققذا أقواهما قدم خلفان

رأيت ثام يؤيده حديثا له نعلم ل القولي وتكرير عليه} يؤيده
مإققن للخققروج إعققادته تسقن ل بقولي التقدم في قال النوار

مإققدركا أوجققه ذكرتققه ه. ومإققا ا الخلف فققي لوقققوعه الخلف
لزمإققه الفاتحققة علققى يقتصققر إمإامإه أن علم لو كالتتمة وفيه

نظققر لزمإققه قققوله . وفققيقققه قراءتققه. ا مإققع الفاتحققة يقرأ أن
مإتققابعته علققى البقاء أراد مإتى أنه مإراده يكون أن إل ظأاهر
وقققد إل قراءتهققا يمكنققه ل ركققوعه بعد أنه نفسه مإن وعلم
لققو لنققه مإعققه، قراءتهققا عليققه يتحتققم ركنين مإن بأكثر سبقه



لتقصققيره عققذر بغيققر مإتخلفققا يكون ركع أن إلى عنها سكت
حققال مإققن يعلققم لققم لنققه المإققام سققكتة مإنتظققر نحو بخلف
أن رجققا إن فققاتحته تققأخير نققدب مإحل أن فعلم شيئا المإام
تسعها سورة يقرأ أو يسعها قدرا الفاتحة بعد يسكت إمإامإه

المققأمإوم أن يعلققم لققم إذا المإققام سققكوت نققدب مإحققل وأن
(بفعققل إمإامإه تقدم) على ولو(قراءتها.  يرى ل أو مإعه قرأها

مإتققواليين (بركنيققن) فعلييققن كققان) ذلققك فققإن وسجود، كركوع
فإن المخالفة، لفحش التحريم وعلم تعمد إن (بطلت) صلته

للتيققان يعققد لم فإذا بهما، له يعتد ل يضر لم جهل أو سها
 بركعة إمإامإه سلم بعد أتى جهل أو سهوا المإام مإع بهما

> 355<ص: 
يهققوي ثاققم ويعتققدل يركع أن بهما التقدم وصورة أعادها وإل

فلمققا المإققام قبققل يركققع أن أو قققائم والمإققام مإثل، للسجود
فلققم سققجد يرفققع أن أراد فلمققا رفققع يركققع أن المإققام أراد

فققي مإققر مإا وفارق العتدال في ول الركوع في مإعه يجتمع
علققم إن بركققن حققرم ثاققم ومإققن أفحققش التقدم بأن التخلف
سن بركن تقدم ومإن مإكروه فإنه به، التخلف بخلف وتعمد

أو فعلققي بركن تقدم (وإل) بأن تخير وإل تعمد إن العود له
(فل) والركققوع كالفاتحققة، وفعلققي قققولي أو قققوليين بركنيققن
بركققن) تبطققل (وقيققل المخالفة لقلة وتعمد علم وإن تبطل،

والكلم التققأخر بخلف التقدم لفحش والتعمد العلم، مإع تام
بقه فهققو الولقى آخققر بقالميم أي بالسقلم التققدم غيققر فقي

القيام المسبوق تعمد لو أنه يأتي مإا بالولى ويفهمه مإبطل
علققى مإبنققي هققذا أن النققوار وقققول بطلت إمإامإه سلم قبل

فإذا ومإعنى، نقل صحيح غير مإبطل بركن التقدم أن ضعيف
أولققى، فالسققلم الفاحشة المخالفة مإن فيه لما القيام أبطل

أفحش.  لنه

> 356<ص: 
المسبوق وإدراك وإيجادها القدوة زوال  في:(فصل)     
مإققن المإققام (خققرج إذا ذلققك يتبققع ومإققا صققلته وأول للركعققة

الرابطققة لققزوال القدوة) بققه (انقطعت غيره أو صلته) بحدث
أنهققا ويظهققر بققه وغيققره بغيققره ويقتققدي نفسه لسهو فيسجد
لمققن بالنسققبة لكنققه المققأمإوم عققن المإققام بتأخر أيضا تنقطع

المإققام بنيققة تنقطع ل وإنها عنه، يتأخر لم لمن ل عنه تأخر
مإنققه ويؤخققذ فيها تؤثار فلم نيته على تتوقف ل لنها قطعها،



انقطاعهققا يققأتي مإمققا وسققيعلم كالجمعة لزمإته حيث النقطاع
إن بغيقره القتقداء المإقام بنيقة أيضقا م (ف وقطعهقا يخقرج ل

المفوتققة الكراهققة (جققاز) مإققع المفارقققة نققوى المققأمإوم) بققأن
ل فعلققه يتعيققن ل مإققا لن عققذر، ل حيققث الجماعققة لفضققيلة

وصققلة الجهققاد فققي إل كفاية فرض ولو فيه بالشروع يتعين
(إل يجققوز) القطققع (ل قققول) قققديم وفققي( والنسققك الجنققازة،
تبطلققوا {ول تعققالى قققال وقققد للعمققل إبطققال لنققه بعققذر)،

أعمالكم} 

> 357<ص: 
مإققا المإققام قققاله كمققا بققه والمققراد صققلته، بطلققت فعل فإن

لن قطعهققا، يجققوز فققإنه الجماعققة) ابتققداء، ترك في (يرخص
اللقه صقلى النقبي فقارقت الرققاع ذات فقي الولقى الفرققة

العققذر) الملحققق (ومإققن ركعققة بهققم صلى مإا بعد وسلم عليه
فققي به إلحاقه الثاناء في بالمرخص إلحاقه مإن ويؤخذ بذلك
بققل بعيد بينهما فرق وتخيل مإتجه، وهو ابتداء الجماعة ترك
كمققا غيرهققا أو المإام) القققراءة (تطويل أولى ذاك يقال ربما
بققل مإطلقا ل لكن للغالب لعله بالقراءة وتعبيرهم ظأاهر هو

يذهب بأن خفيفا ولو شغل أو لضعف يصبر ل لمن بالنسبة
بين فرق ل ذلك مإع أنه كلمإهم وظأاهر يظهر فيما خشوعه

مإطققروق، غيققر بمسققجد بتطققويله رضوا مإحصورين يكونوا أن
ض أن صح لما مإتجه وهو ل وأن ع بمعقاذ المقؤتمين بع قط

وسققلم عليققه اللققه صلى عليه ينكر ولم بهم لتطويله القدوة
بنققى أنققه أحمققد بروايققة مإعارضققة اسققتأنف أنه مإسلم ورواية

أيضا حجة فهي شذوذها عدم وبفرض شاذة الولى أن على

> 358<ص: 
القصة وفي أولى فالجماعة لعذر الصلة إبطال جاز إذا لنه
واحققد شققخص وأنققه شخصققان، أنهمققا فيحتمل للتعدد يدل مإا

أن إل مإشققكل للصققلة قطعققه ثاققم اسققتأنف ومإققرة بنى مإرة
بهققذه واسققتدللهم للقطققع مإجوز التطويل أن ظأن بأنه يجاب

أن الخققبر فققي مإققا مإققع عجيققب عققذر بغيققر للمفارقققة القصة
احتمققال عققن لضققعفه الموجب حرثاه في العمل شكا الرجل

وهققو التطويل مإجرد غير فيها ليس قيل مإا فاندفع التطويل
روايققة فققي وثابققت شخصققان بأنهمققا قلنققا إن نعققم عققذر غيققر

مإقصققودة سنة (وتركه قالوه مإا اتضح التطويل مإجرد شكاية
ضققبط فققي يظهققر الذي إذ سورة وكذا وقنوت كتشهد) أولى



في الخلف قوي أو السهو بسجود جبرت مإا أنها المقصودة
المفارقققة تجققب وقققد فضققلها بعظيم الدلة وردت أو وجوبها

فورا نيتها فيلزمإه علمه وقد إمإامإه لصلة مإبطل عرض كأن
ويققوجه المجمققوع فققي كما اتفاقا يتابعه لم وإن بطلت، وإل

وهققو قطعهققا مإققن بققد فل مإوجققودة الصققورية المتابعققة بققأن
عققن تققأخر أو المإققام اسققتدبر فلققو وحينئذ نيته على مإتوقف
مإنفققردا أحرم الصورة. ولو لزوال وجوبها عدم اتجه المأمإوم

 صلته خلل في القدوة نوى ثام

> 359<ص: 
المفوتققة الكراهققة الظأهققر) مإققع (في به صلته تبطل جاز) فل
عنققه اللققه رضققي الصققديق {فعله لما وذلك الجماعة لفضيلة

به} واقتدى فتأخر إمإام وهو وسلم عليه الله صلى جاء لما
عليققه اللققه صققلى {أنققه وصققح المنفققرد حكققم فققي المإام إذ

فققذهب جنققب أنققه صققلته فققي تققذكر ثاققم بهققم أحققرم وسلم
اقتداء نية أنشئوا أنهم بهم} ومإعلوم وأحرم جاء ثام فاغتسل

يققأتي مإققا بخلف إمإققام بصلة ترتبط لم هنا صلتهم لن به،
اقتققدى وكققأن الخققبر صققورة فققي كمققا هنققا العذر وهل قريبا

مإققانع الققوقت فققي كامإلة الصلة فيدرك الفاتحة عنه ليتحمل
 العذر مإع بأنه يفرق أو مإر مإا نظير للكراهة

> 360<ص: 
مإحققل كلمإهققم اقتضققاه مإققا على هنا بخلفه فيه خلف ل ثام

يتعرضققوا لم البلقيني الجلل قال أمإيل. الثاني إلى وهو نظر
وهققذه المإامإققة عققن ويعققرض بآخر يقتدي أن أراد إذا للمإام

ذهققب لمققا وسلم عليه الله صلى النبي مإع للصديق {وقعت
جققاء ثاققم مإققوته مإققرض وفققي النصار مإن جماعة بين للصلح

بققالنبي واقتققدى المإامإققة مإققن نفسققه فأخرج الصلة في وهو
أخرجققوا عنهققم اللققه رضي والصحابة وسلم، عليه الله صلى

عليققه اللققه صققلى بققالنبي واقتققدوا بققه القتققداء عققن أنفسهم
ذلقك جققواز مإقر كما للظأهر بالول استدللهم وسلم} وقضية

واسققتظهاره مإلخصقا قق.ه ا ظأقاهر والثققاني عليقه التفققاق بقل
{أن الصققحيحين ففققي أول أمإققا يصققح ل بل نظر فيه للثاني

وسققلم} وعنققد عليققه اللققه صققلى النققبي اسققتخلف بكققر أبققا
مإققن المإققام خققرج لققو بققل لنية المأمإوم يحتاج ل الستخلف

جقققاز إذا ققققولهم بقققه صقققرح كمقققا المإامإقققة أو أي الصقققلة
أولققى بطلنهققا فمققع المإام صلة بطلن عدم مإع الستخلف



غيققر ولققو أجنققبي تقققدم أو المققأمإومإين بعقض أو هو قدم ثام
فانققدفع يققأتي كما بالخليفة لنية يحتاجوا لم بشرطه به مإقتد
انققدفاعه ووجققه إلققخ أنفسققهم أخرجوا والصحابة الجلل، قول

زالققت الول رابطققة لكققن حقهققم فققي باقيققة الجماعققة أن
ثاانيققا وأمإا مإنهم، نية استئناف غير مإن الثاني رابطة وخلفتها

اقتداؤهم سقط بآخر اقتدى لو المإام بأن القفال صرح فقد
اقتدى الذي الثاني بالمإام القتداء ولهم مإنفردين وصاروا به
 مإنفردين صاروا فقوله الصديق لقصة المإام به

> 361<ص: 
الجلل قققول يققرد تقققرر مإمققا علققم كمققا ضققعيفا كققان وإن

بققالنبي واقتققدوا قققوله وأمإققا به، القتداء عن أنفسهم أخرجوا
يحتققاجون ل أنهم تقرر لما تابعوه أي وسلم عليه الله صلى
أن والحاصققل الصحيحين، رواية به صرحت كما فصحيح لنية
عليه الله صلى عنه بتأخره المإامإة عن نفسه أخرج بكر أبا

اللققه صققلى به القتداء نوى ثام الصحيحين في الثابت وسلم
بعققد وسققلم عليققه اللققه صققلى بتقدمإه والصحابة وسلم، عليه

ذلققك ينووا لم وإن به، مإقتدين صاروا له بكر أبي استخلف
يسققمعهم كققان أنققه بكققر بققأبي يقتدون والناس رواية ومإعنى
بالمققأمإوم القتققداء لمإتنققاع وسققلم عليققه اللققه صققلى تكققبيره
اتفاقا.
البيهقي ذكرها قليلة روايات في المجموع  في]:تنبيه[     

وفققاته مإققرض فققي وسققلم عليه الله صلى النبي {أن وغيره
إن عنهققا والصققحاب الشققافعي بكر} وأجاب أبي خلف صلى

وسققلم عليققه اللققه صققلى كان مإرة مإرتين كانت بأنها صحت
اقتققدى أول بققأنه يجمققع ه. وقققد إمإامإققا. ا كققان ومإققرة مإأمإومإا

بهققذا الجمققع ولعققل بققه واقتققدى بكققر أبققو تأخر ثام بكر بأبي
وراء يصققل لققم وسلم عليه الله صلى بأنه لتصريحهم أقرب

تبققوك فققي عققوف بققن الرحمققن عبققد وراء إل أمإتققه مإن أحد
أو عليه مإتقدمإا المإام ركعة أخرى) غير ركعة في كان (وإن

صققلة نظم يلغي لنه مإحذور، عليه يترتب ل إذ عنه مإتأخرا
(يتبعققه) وجوبققا بققه اقتققدائه (ثاققم) بعققد قققال كما ويتبعه نفسه
 القتداء لحق رعاية قاعدا) مإثل أو كان (قائما

> 362<ص: 
تشققهده فققي بققه اقتققدى لققو أنققه القققدوة نية فصل في ومإر

كمسققبوق) فهققو أول المإققام فققرغ (فققإن يتققابعه ول انتظققره



الجمعققة في ولو به القتداء يجوز وحينئذ صلته ويتم فيقوم
(فإن أول المأمإوم (هو) أي (أو) فرغ فيها إل بغيره واقتداؤه

(وإن لعققذر فققراق لنققه كراهققة، ول وسلم فارقه) بالنية شاء
(ليسققلم القققدوة نيققة فصققل فققي السابق انتظره) بقيده شاء

يعتققد مإما المإام المسبوق) مإع أدركه (ومإا الفضل مإعه) وهو
فل المتابعققة لمحققض فققإنه بعققده، ومإققا كالعتققدال ل بققه لققه

سققلم بعققد يفعله صلته) ومإا (فأول الخلف مإحل مإن يكون
فصققلوا أدركتققم {فما عليه المتفق للخبر صلته فآخر المإام

ابتداء.  سبق يستلزم والتمام فأتموا}، فاتكم ومإا

> 363<ص: 
علققى فيققه القضققاء سققبقك} يحمققل مإققا {واقض مإسلم فخبر

ذلققك يتعيققن أنققه علققى مإشققهور مإجققاز لنققه اللغققوي، المعنى
الباقي) مإن في (فيعيد هنا الشرعية القضاء حقيقة لستحالة

المققأمإوم أولققى هققي الققتي مإعققه ثاانيتها أدرك مإن مإثل الصبح
يعيققد قققوله وأفققاده مإققر كمققا السنة هو كما فيها مإعه وقنت

المإققام مإققع قبلققه وفعلققه الصققلة آخققر مإحلققه لن (القنققوت)،
المإققام المغققرب) مإققع مإققن ركعققة أدرك ولو(المتابعة.  لمحض
مإققع وتشققهده الول تشققهده مإحققل هققي ثاانيته) إذ في (تشهد
مإنققا إجمققاع وهققذا المتابعققة لمحققض نفسققه أولققي في المإام
أول مإعققه يققدركه مإققا أن علققى لنققا حجة وهو المخالف ومإن

فقإن مإثل، رباعيقة أخيرتققي فقي أدركقه لققو أنقه ومإققر صقلته
غيققر مإققن قرأهمققا وإل قققرأ مإعه السورة قراءة فيهما أمإكنه
لهمققا تققداركا نفسققه أخيرتققي فققي تقضققى ل صفة لنه جهر،

الركعققة) أدرك (راكعققا المإام المأمإوم أدركه) أي وإن. (لعذره
ل تحرمإققه بتأخير قصر وإن وقراءتها، قيامإها مإن فاته مإا أي

يسققن ل أنققه علققم وبققه بذلك الصحيح للخبر ركع حتى لعذر
يققدركها ل أنققه وغيرهققم أصحابنا مإن جمع خلف مإن الخروج

ذلك توقى الحتياط الذرعي فقول صحيحة لسنة لمخالفتهم
ذكرتققه بمقا يقرد الجمعقة ثاانية تكون أو الوقت يضيق أن إل

مإققع ركوعهققا بققإدراك ركعققة إدراك وأمإكنققه الققوقت ضاق ولو
ظأققاهر هققو كمققا بققه القتققداء لزمإققه الفاتحققة عنه يتحمل مإن

مإحسققوبا الركققوع ذلققك أن) يكققون (بشرط يدركها (قلت) إنما
عنققده مإحققدثاا يكققون ل بأن الجمعة في كلمإه يفيده كما له
 حدثاه طرو يضر فل

> 364<ص: 



بققه سققها زائققد ركققوع فققي ول مإعققه لققه المققأمإوم إدراك بعد
بققه يققدرك ل الثققاني صققلته ركوع أن الكسوف في وسنذكر
وأن العتققدال بمنزلققة لققه حسققب وإن لنققه، أيضققا الركعققة

عققن المإققام ارتفققاع (قبققل يقينققا بالمإكان ل (يطمئن) بالفعل
الجققزاء) حققد إدراك في شك ولو(أعلم).  والله الركوع أقل
الركققوع أقققل عققن المإققام ارتفققاع قبل اطمأن هل شك بأن
بل ذلك إدراك ظأن إن الظأهر) وكذا في ركعته تحسب (لم
تحقققق مإققن بققد ل وهي رخصة هذا لن ظأنه، على غلب أو

الشققاك ويسققجد فيققه المإققام بقققاء لصققل ينظققر فلققم سققببها
فلققم ركعققاته عققدد فققي المإققام سققلم بعد شاك لنه للسهو،
(ويكبر)  عنه يتحمله

> 365<ص: 
مإريققد يققأتي وفيمققا هنققا للركوع) ومإثله ثام (للحرام المسبوق

قرينتققا حقققه فققي تعققارض لنققه الصققلة خققارج تلوة سققجدة
إحققرام لنيققة يحتققاج ل وحينئققذ لختلفهمققا والهققوي الفتتققاح،

التحققرم عنققد عزم إن مإحله أن ويظهر تعارض ل إذ بالولى
عققن غققافل للتحققرم كبر لو أمإا  أيضا للركوع يكبر أن على
هققذه تفيققده فل لقه فكققبر للركققوع التكققبير لقه طرأ ثام ذلك

التققي التفصققيل الولققى فققي يققأتي بققل شققيئا الثانية التكبيرة
اقتصققر (بتكققبيرة) واحققدة والركققوع الحققرام، نواهما) أي (فإن
بيققن شققرك لنققه الصققحيح)، (علققى تنعقققد) صققلته (لققم عليها
الظهققر ل وسققنته الظهققر نيققة فأشققبه مإقصققودة وسنة فرض

دراهققم خمسققة أخققرج لو (نفل) كما تنعقد) له (وقيل والتحية
وعلققى تطوعققا له تقع فإنها والتطوع، الفرض بها ونوى مإثل

وأيضققا هنققا يغتفر ل مإا فيها يغتفر ثام النية بأن يفرق الول
بالتشريك النية فساد فيه يؤثار فلم لنية يحتاج ل ثام فالنفل
وهققو بمفسققد اقترانهققا فيققه فققأثار بنيتققه إل ينعقققد ل وهنققا

جققامإع ل قققال مإققن مإلحققظ هققو هذا ولعل المذكور التشريك
وأتمهققا فقققط التحققرم بهققا (وإن) نققوى المسققألتين بين مإعتبر

انعقققدت الركققوع أقققل إلققى مإنققه أقرب مإثل القيام إلى وهو
(علققى تنعقققد) صققلته لققم (شققيئا ينققو) بهققا (لققم وإن صققلته،

الهققوي وقرينققة إليققه تصققرفها الفتتققاح قرينققة لن الصققحيح)،
التحققرم نيققة وهققو عنهمققا صققارف لقصد فاحتيج إليه تصرفها

قصققد بققأن لققه السققنوي استشكال يرد وبه لتعارضهما فقط
صققارف وهنققا صققارف ل حيققث مإحلققه لن يشترط، ل الركن

 مإن وعلم علمت كما



> 366<ص: 
وكذا تحرم ل إذ كذلك فقط الركوع نية أن بأصله مإا كلمإه

مإققا وهي سادسة ويزاد أيضا هنا للتعارض مإبهما أحدهما نية
هققذه فققي الظققاهر إذ ل أو وحققده التحرم بها أنوى شك لو

(فمققا اعتداله) مإثل (في المإام أدركه) أي ولو(أيضا.  البطلن
فققي وهققو أحققرم لققو فيما يظهر نعم مإعه) وجوبا انتقل بعده

مإققر مإمققا أخققذا فيهققا مإوافقته يلزمإه ل أنه الستراحة جلسة
فققي فعل ولو شرح في ومإر فاحشة غير فيها المخالفة أن

لققم وإن (مإكبرا) ندبا، فراجعه هنا بما يتعلق مإا غيرها صلته
يوافقه) ندبا أنه والصح (، تكبيره في له مإوافقة له يحسب
لققه يحسققب لققم وإن مإعققه، أدركققه مإققا (فققي) أذكققار أيضققا

تجققب والتسققبيحات) وقيققل (والتشققهد، والققدعاء كالتحميققد،
القنققوت فققي تجققب وقيققل وغلط الخير التشهد في مإوافقته
فيققه بأن التشهد في الموافقة ندب واعترض الول والتشهد

مإنققع أو بشققذوذه ويققرد خلف إبطاله وفي قولي ركن تكرير
فققي مإققوافقته يتجققه وبققه المتابعققة لصققورة لنققه هنققا، جريانه
ول الول المققأمإوم تشققهد فققي ولققو الل علققى حققتى الصلة

رعايققة الموافقققة مإلحققظ أن تقققرر لمققا فيه ندبها لعدم نظر
. المأمإوم حال ل المتابعة

كأن له يحسب ل فيما المإام أدركه) أي مإن (أن و) الصح(
للنتقققال يكققبر (لققم مإثل ثاانيققة أو سققجدة) أولققى (فققي أدركه

بخلف لققه مإحسققوب هققو ول ذلققك فققي يتابعه لم إليها) لنه
إذا ذلققك بعققد يكققبر أنققه قققدمإه مإققا إليها قوله وأفهم الركوع
أو بققأولى وخرج له مإوافقة غيره أو السجود مإن مإعه انتقل
التلوة. سجدة في أدركه لو مإا ثاانية

>  367<ص: 
مإحسققوبة فإنها للمتابعة، يكبر أنه ينقدح فالذي الذرعي قال

خلف لهمققا التكققبير فققي فينقدح السهو سجدتا قال: وأمإا له
لكققبر قلنا إن ل أو صلته آخر يعيدهما أنه في الخلف مإن
إذ ظأققاهر نظققر لققه مإحسققوبة التلوة كققون ه.وفي ا فل وإل
أنققه يتجققه الققذي فحينئذ للمتابعة يفعلها إنما أنه الواضح مإن

انتقققل قققام) يعنققي المإققام سققلم (وإذا إليهققا للنتقققال يكبر ل
كان) جلوسققه إن مإكبرا (المسبوق قائم غير المصلي ليشمل

ثاالثقة فققي أدركقه كقأن انفققرد جلوسه) لقو (مإوضع المإام مإع
سققلم قبققل يقققوم ل أنققه كلمإه وأفهم ثالثاية ثاانية أو رباعية



كمققا هنققا والمققراد أبطققل مإفارقققة نية بل تعمده فإن المإام،
حققد مإفارقققة المجمققوع عققن السهو سجود في مإر مإما علم

حققتى بققه أتققى مإا بجميع يعتد لم جهل أو سها وإن القعود،
يجلققس ولقم علققم ومإققتى المإققام سققلم بعد يقوم ثام يجلس
التشققهد فققي إمإققامإه عققن قققام مإققن فققارق وبه صلته بطلت
ل لنققه المإققام، قيققام قبققل بقراءتققه يعتققد فإنه عامإدا، الول
المتققن فققي مإر مإا خلف على الناسي وكذا له العود يلزمإه

أو ثاانيققة فققي أدركققه كققأن انفرد لو جلوسه مإحل (وإل) يكن
بققدله أو قيققامإه عنققد (فل) يكققبر ثالثايققة ثاالثة أو رباعية رابعة
مإوافقققة فيققه وليققس تكققبيره مإحققل ليققس لنققه الصح)، (في

بعققد إل يقققوم ل أن للمسققبوق الفضققل أن ومإققر المإققام
مإحققل فققي مإكققث فققإن الولققى، بعققد ويجوز المإام تسليمتي

 غيره في أو طال وإن يضر، لم انفرد لو جلوسه

> 368<ص: 
وإل فققورا عليقه القيقام لوجوب وتعمد علم إن صلته بطلت
يزيققد مإققا هققو هنققا بالفوريققة المخققل أن ويظهر للسهو سجد
المبطققل تطويلهققا أن مإققر وقققد السققتراحة جلسققة قدر على
لن وذلققك السجدتين بين الجلوس تطويل به يقدر بما يقدر

مإحققل كققل فققي يقققال وكققذا فاحش غير تطويل عدوه قدرها
فضقبط فققورا نحققوه أو القيققام المأمإوم على يجب فيه قالوا

بققذلك صرح المجموع في رأيته ثام ذكرته بما يتعين الفورية
فاحش تخلف بها المأمإوم اشتغال في يكن لم وإن وعبارته

المققأمإوم. قققال بهققا أتققى السققتراحة جلسققة المإققام تققرك بأن
قدرها زاد لو ولهذا قالوا يسيرة فيها المخالفة لن أصحابنا،

قققوله: زاد فتأمإققل انتهققت صققلته تبطققل لققم مإوضعه غير في
وجققب مإققا كققل أن فققي صريح فإنه مإوضعه، غير في قدرها
جلسققة بقققدر فتخلققف غيققره إلققى عنققه النتقققال فققي الفققور

السققتراحة جلسققة قققدر زاد قققد الن لنه يضر ل الستراحة
قققدرها زيققادة بأن مإصرحون أنهم علمت وقد مإحله غير في

تضر.  ل
 

)المسافر (صلةا باب) كيفية(
قصر في الكلم ويتبعه القصر وهي السفر حيث مإن     
فانققدفع بققالمطر الجمققع ويتبعققه والجمققع الحضققر، فققوائت
عمققا النقققص المعيققب أن على ناقصة الترجمة بأن اعتراضه

آيققة الجمققاع قبققل القصققر في والصل عليه، الزيادة ل فيها



أيضققا المإققن عنققد بجققوازه المصققرحة السققنة ونصوص النساء
 تقصر) مإكتوبة (إنما

> 369<ص: 
حكققي نعققم إجماعققا ومإغققرب صبح (رباعية) ل مإنذورة نحو ل

ركعققة إلققى الخوف في الصبح قصر جواز أصحابنا بعض عن
ركعققة} الخققوف فققي فرضققت الصققلة {إن مإسلم خبر وفي

وعمم بأخرى وينفرد المإام مإع فيه يصليها أنه على وحملوه
فققي الخققوف فققي ركعققة إلققى القصققر تبعققه ومإن عباس ابن

السققفر (مإؤداة) وفائتة المذكور الحديث لعموم وغيرها الصبح
(فققي إضققافي أنققه أو الحصققر ينققافي فل بهققا مإلحقققة التيققة
الخققوف فققي الظأهققر وعلى المإن في الطويل) اتفاقا السفر

فيه يعلم لم بكتاب أرسل كمن ظأنه في الجائز (المباح) أي
والمبققاح والمنققدوب، الققواجب، سققواء ظأققاهر هققو كما مإعصية

لخققبر الليققل فققي سققيما ل وحققده يسافر أن ومإنه والمكروه
فققي الوحققدة وسققلم عليققه اللققه صققلى {كققره وغيققره أحمققد
يلحقققه ضققررا ظأققن إن وحده} أي الفلة راكب ولعن السفر

ركققب} والثلثاققة شيطانان والراكبان شيطان، وقال: {الراكب
خققبر وصققح أخققف هنققا الكراهة لكن فقط اثانان أيضا فيكره

بليققل راكققب سققار مإققا الوحدة في أعلم مإا الناس يعلم {لو
بالوحدة يأنس صار بحيث بالله أنس مإن أن وحده} والوجه

للنفققراد دعققت لققو كمققا الكراهققة عققدم بالرفقة غيره كأنس
كما كالوحدة غوثاهم يلحقه ل حيث الرفقة عن والبعد حاجة

مإققا جميققع في ومإثله احتمال الحضر) ولو فائتة (ل ظأاهر هو
فققي قضاها وإن يقصرها، فل القصر فيه يجوز ل سفر يأتي

 تامإة ذمإته في ثابتت ولنها شذ مإن إل إجماعا السفر

> 370<ص: 
قلنا: إنهققا فإن يسعها، ل مإا الوقت مإن بقي وقد سافر ولو

السققفر) المبيققح فائتققة قضققى ولو (قصر. وإل تقصر لم قضاء
سققفر أو فيه فاتته السفر) الذي في قصره (فالظأهر للقصر

لوجققود طويلققة إقامإققة بينهمققا تخللققت وإن القصققر، يبيققح آخر
قضققاء عققدم فققارق وبققه كأدائهققا قضققائها فققي القصققر سققبب

وإن عليققه، يققرد ل الخر السفر في ذكر ومإا جمعة الجمعة
الولققى، عيققن تكققون أعيققدت إذا المعرفققة أن بالمشهور قلنا
القاعققدة تلك ومإحل فرق ل أنه يبين الحضر دون قوله لن

أو الولققى لغير الثانية تصرف قرينة ل حيث فيها نزاع على



القصققر سققبب لفقققد الحضققر) ونحققوه (دون مإنهققا أعم هو مإا
كققان مإققا إل القضققاء فققي يلزمإققه ل أنققه ودعققوى فعلها حال

سفره فأول بلدة مإن سافر ومإن(مإمنوعة.  الداء في يلزمإه
ان إن تعقدد وإن بهقا، سورها) المختص مإجاوزة سقور لهقا ك

تسققميته بقيققت إن لكققن فقققط مإقصققده جهة في ولو كذلك
 سورا

> 371<ص: 
مإوضققع مإققن مإحسققوب ومإققزارع خرابا ولو داخله في مإا لن

فيققه يكققن لم وإن كبعضه، وبعضه كالسور والخندق القامإة،
ه عقبرة ل أنقه ويظهر الوجه على مإاء السقور وجقود مإقع ب

فيمققن يشققترط جبل بجانب أنشئت قرية به الذرعي وألحق
نسققب فمققا وإل اعتققدل إن ارتفققاعه قطققع صققوبه في سافر
القققرى أهققل تحققويط أيضققا بالسققور ويلحققق عرفققا مإنققه إليها

اشققترط عمققارة وراءه كققان (فققإن نحققوه أو بققالتراب عليهققا
حكمققه لهققا فيثبققت لققداخله تابعققة لنها الصح)، في مإجاوزتها

عليققه الصققح) الققذي قلققت( لققه النتصققار في الذرعي وأطال
البلققد مإن تعد ل لنها أعلم)، والله تشترط (ل أنها الجمهور
مإحققل علققى فيققه المققدار لن هنققا، تفيققد ل التبعيققة ودعققوى
إلى ترى أل مإمنوعة هنا التبعية أن على تبعا ل ذاتا القامإة

يققدفع أن البلققد فققي لمققن يجققوز ل حامإققد أبققي الشققيخ قول
مإقا ينقافيه ول للزكقاة نققل لنه السور خارج هو لمن زكاته
مإجاوزتهمققا اشققترطت بققأخرى قريققة بنققاء اتصققل لو أنه يأتي

مإققن أن يؤخققذ ومإنققه بينهمققا فاصققل السققور جعلققوا لنهققم
جهققة مإققن يسققافر أن أراد لققو السققور وراء الققذي بققالعمران

كبلققدة خققارجه مإققع لنققه السققور، مإجققاوزة تشترط لم السور
قبققل سققافر فيمققن المصققنف إطلق ول أخققرى عققن مإنفصلة

مإققن هنققا مإا على مإحمول لنه العمران، اعتبار رمإضان فجر
يققأت لققم ثاققم بققأنه والفرق وعدمإه، سور وجود بين التفصيل

بققدل، بققه وكفققى بالقضققاء يأتي ثام بأنه يرد هنا بخلفه ببدل
فيققه ببققدل لهما يأت لم هنا فالركعتان الوقت في أريد فإن
(سور)  يكن) لها لم فإن( فاستويا أيضا

> 372<ص: 
بهققا مإختققص غيققر سققور لهققا كان أو سفره صوب أو مإطلقا
وإن العمققران)، مإجققاوزة (فققأوله سور جمعها مإتفاصلة كقرى
أو كققبر وإن نهققر، أو أبنيققة أصققول بققه ليققس خققراب تخللققه



ومإطققرح بققه المتصلة المقابر ومإنه القامإة مإحل لنه مإيدان،
الذرعقي بحثقه مإقا علقى ذلقك ونحقو الصبيان ومإلعب الرمإاد
المعتمققد صققاحب كلم وإن العباب، شرح في فيه مإا وبينت

التيققة الحلة وفي هنا بينها والفرق بخلفه، مإصرح والسبكي
هجققروه أو مإققزارع اتخذوه إن بعده الخراب) الذي (ل واضح

اشققترطت وإل أبنيتققه أصققول ذهبت أو العامإر على بالتحويط
بققالولى، فهمققت كمققا والمققزارع (البسققاتين)، (و) ل مإجققاوزته

إن نعققم للسققكنى تتخققذ لم لنها بالبلد واتصلت حوطت وإن
اشققترطت السققنة أيققام بعققض فققي تسققكن أبنيققة فيهققا كققان

عدم المجموع في استظهر لكنه به جزمإا مإا على مإجاوزتها
جميع كبلدة) في (والقرية وغيره السنوي واعتمده الشتراط

اسققما اختلفتا وإن كقرية، عرفا اتصلتا إن والقريتان ذكر مإا
أن المقققاوردي وقققول المسققافر قريققة مإجققاوزة كفقققى وإل

مإن ذكرته مإا والوجه نظر إطلقه في كاف بذراع النفصال
سفر (وأول اعتمدوه وغيره الذرعي رأيت ثام العرف اعتبار
الحلة)  مإجاوزة الخيام ساكن

> 373<ص: 
بحيققث مإتفرقققة أو مإجتمعققة بيققوت الحققاء بكسققر وهققي فقط

بعض مإن بعضهم ويستعير واحد ناد في للسمر أهلها يجتمع
ونققاد صققبيان ومإلعب رمإاد كمطرح مإرافقها مإجاوزة ويشترط
اسققم يشققمل وقد بها اختصا وحطب مإاء وكذا إبل ومإعاطن

وإن كلهققا، هققذه أن وذلققك عليققه تققرد فل هققذه جميققع الحلة
بمسققتو، كققانت إن هققذا إقامإتهم مإواضع مإن مإعدودة اتسعت

أو العققرض بجميققع وهققي عرضققه في وسافر بواد كانت فإن
الهبقوط ومإحقل العقرض مإجقاوزة اشقترطت وهقدة أو بربقوة
سققعتها أفرطققت فإن الثلثاة، هذه اعتدلت إن الصعود ومإحل

 كانت أو

> 374<ص: 
الققتي أي ومإرافقهققا الحلققة بمجققاوزة اكتفققي العققرض ببعققض
في الحلة وبين بينها ويفرق ظأاهر هو كما عرفا إليه تنسب

بمحققل وحققده والنققازل هنا بخلفه ثام مإميز ل بأنه المستوى
وهقذا يظهققر فيمققا عرفققا إليقه ينسب ومإا بفراقه البادية مإن

اتصققل ولققو تقرر فيما كالحلة رحله أن فيه بحث مإا مإحمل
ظأققاهر هققو كمققا البحققر جهققة مإققن له سور ل الذي أي البلد

اشققترط البحققر بساحل والسور العمران، بين الفرق لوضوح



كمققا العمققران هققواء في كان وإن زورقها، أو السفينة جري
إطلقهم.  اقتضاه

>  375<ص: 
سواء مإر مإما ابتداء مإجاوزته شرط مإا ببلوغ السفر وينتهي

إليققه سققفره مإققن رجققع بأن ل أم إليه دخول أول ذلك أكان
قصققر مإسققافة مإققن المسققتقل رجع) المسققافر وإذا(قال.  كما
سققفره (انتهققى القامإققة بنيققة غيره إلى أو مإطلقا وطنه إلى

لم وإن غيره، أو سور ابتداء) مإن مإجاوزته شرط مإا ببلوغه
القامإقققة بخلف الصقققل خلف علقققى السقققفر لن يقققدخله،
برجققع وخققرج رجققوعه بمجرد ل الخروج قطعها في فاشترط

لققو مإققا قصققر مإسققافة وبمن فيها الكلم وسيأتي الرجوع نية
 دونها مإن رجع

> 376<ص: 
لمققن خلفققا رجققوعه بابتققداء مإقيما فيصير وطنه وهي لحاجة
قققد كققان ولو دخلها وإن فيترخص، وطنه غير أو فيه نازعوا
ولققو (مإطلقققا. رجققوعه بمجققرد فينقطققع للقامإققة أو بهققا أقققام

(أربعققة أو مإطلقققة (إقامإققة) مإققدة مإستقل وهو نوى) المسافر
سققفره (انقطققع وصققوله قبققل (بموضققع) عينققه أيققام) بلياليهققا

أو وصققوله عنققد نواهققا أو للقامإققة يصققلح لققم وإن بوصوله)،
لققم الربعققة دون مإا أو بالنية سفره انقطع مإاكث وهو بعده
إقامإقة نقوى أو بتمامإهقا سقفره انقطع نية بل أقامإها أو يؤثار
القصققر أبققاح تعققالى أنققه ذلققك وأصققل يققؤثار لققم سققائر وهققو

أن السققنة وبينققت السققفر أي الرض فققي الضققرب بشققرط
عليققه اللققه صققلى فققإنه {، يققؤثار ل الربعققة دون مإققا إقامإققة
المقققام حرمإة مإع بمكة أيام ثالثاة إقامإة للمهاجر أباح وسلم

لققو مإققا بوصوله إقامإتها} وشمل نية بإقامإتها وألحق عليه بها
فله مإنه قريب ببلد يقيم أن له عن ثام مإرحلتين ناويا خرج

فلققم حقققه فققي الرخصققة سققبب لنعقققاد يصله لم مإا القصر
 ينقطع

> 377<ص: 
إليه.  غير مإا وصول بعد إل

قبل مإكة يدخلون أنهم الحجاج مإن لكثير  يقع]:تنبيه[     
مإققن رجققوعهم بعققد بمكققة القامإققة نققاوين يققوم بنحو الوقوف

وصققولهم بمجققرد سفرهم ينقطع فهل فأكثر أيام أربعة مإنى



يسققتمر أو الثانققاء فققي ولققو بهققا القامإققة لنيققة نظققرا لمكققة
مإقصققدهم جملة مإن لنه مإنى مإن إليها عودهم إلى سفرهم

عنققد إل الطويلققة ول قبلققه القصققيرة القامإة نيتهم تؤثار فلم
مإنققى مإققن رجققوعهم بعققد تكققون إنمققا وهققي فيهققا الشققروع
والثققاني مإحتمققل، وكلمإهققم مإجققال فيه للنظر مإكة ووصولهم

علققى وخروجه (دخوله ليلتا يومإا) أو مإنها يحسب ول (أقرب.
أشققغال مإققن وهمققا والترحققال الحققط، فيهمققا لن الصققحيح)،

مإققدة فققي حسققبانهما فققارق وبققه للققترخص المقتضققي السفر
اليققوم يحسققب لققم ليل دخل لو الداركي وقول الخف، مإسح
أثاققر فل وقققن كزوجققة المسققتقل غيققر أمإا ضعيف يليها الذي
أن (بنيققة ببلققد) مإثل أقققام ولققو (مإتبققوعه. لنيققة المخالفة لنيته

مإضققي قبققل وقت) يعني كل يتوقعها حاجة حصلت إذا يرحل
آخره إلى بقاءها علم ولو بعد قوله بدليل صحاح أيام أربعة
لمن الرفقة وخروج البحر لمسافري الريح انتظار ذلك ومإن
ترخص (قصر) يعني فوحده وإل خرجوا إن مإعهم السفر يرد
يسققتثنى ول السققفر رخققص سائر له أن المعتمد المنقول إذ

وفقققده المققاء غلبققة على مإداره لن بالتيمم، الفرض سقوط
مإفقققود وهو بالسير مإنوط لنه القبلة، لغير النافلة صلة ول
يومإا)  عشر (ثامانية هنا

 >378<ص: 
عليققه اللققه صققلى لنققه والخققروج الققدخول، يققومإي غير كامإلة
الصققلة} يقصققر هققوازن لحرب مإكة فتح بعد {أقامإها وسلم

وإن رواتققه، أحققد جققدعان لبققن ينظققر ولققم الترمإققذي حسققنه
عشققرين رواية وصحت تجبره شواهد له لن الجمهور ضعفه
عققد علققى عشققرين بحمل ويجمع عشر وسبعة عشر وتسعة
أحققدهما عققد علققى عشققر وتسققعة والخققروج الققدخول، يققومإي

أنققه علققى صققحتها بتقققدير عشققر خمسققة أو عشققر وسققبعة
أربعقة) ل وقيقل( فققدم عليه زاد وغيره الراوي علم بحسب

نية لن عنها نقص مإن بد ل بل مإساويها ول أي عليها أزيد
أبققدا) وحكققي قول (وفي أولى فإقامإتها الترخص تمنع إقامإتها
القصققر لدام الحاجة دامإت لو أنه الظاهر لن عليه، الجماع
ل القتققال خققائف (فققي الربعققة فققوق الخلف) فيمققا (وقيققل
كقان إنمققا الققوارد إذ فوقها فيما أن يقصر ونحوه) فل التاجر

المرخققص بققأن وأجيققب للققترخص أحققوج والمقاتل القتال في
علققم (ولو سواء فيه وغيره والمقاتل السفر، وصف هو إنما

ظأقاهر هقو كما إكراهه بقاء وعلم أكره أو حاجته بقاءها) أي



(مإققدة سها أو أبعد فقد مإطلقا له الترخص جواز بحث ومإن
ل قصققر) أي (فل صققحاح أيققام أربعة على زادت طويلة) بأن

هيئققة عققن المققذهب) لبعققده (على غيره ول بقصر له ترخص
اقتضققاه الققذي المحققارب غير في الخلف وإجراء المسافرين

علققم ضققمير رجققوع فتعيققن الروضققة فققي كمققا غلطققا المتققن
القتال لخائف

 وتوابعها القصر شروط فصل) في(     

> 379ص: <
ثامانية السفر (طويل و طويل سفر أحدها ثامانية وهي قوله

شقك لققو لقققولهم ظأنققا ولقو تحديدا فقط مإيل) ذهابا وأربعون
والمققأمإوم المإققام بيققن المسافة وفارقت اجتهد المسافة في
لققم بأنه والقلتين له، فاحتيط الصل خلف على القصر بأن
هنققا مإققا بخلف الصحابة مإن فيهما عليه للمنصوص بيان يرد

للرافعي وقع كما جدهم لهاشم ل للعباسيين (هاشمية) نسبة
تلققك مإققن سققتة هققذه مإن خمسة كل إذ أمإوية مإيل وأربعون

ه رضي وعباس عمر ابني أن صح لما وذلك كانقا عنهقم الل
مإخققالف لهمقا يعققرف ول بقرد أربعقة فققي ويفطران يقصران

حققديث فققي ذلققك جققاء بققل توقيققف عققن إل يكققون ل ومإثله
والفرسققخ فراسققخ، أربعة والبريد خزيمة، ابن صححه مإرفوع

أقققدام ثالثاة والخطوة خطوة آلف أربعة والميل أمإيال، ثالثاة
 هنا قالوه كذا ذراع آلف ستة فهو

> 380<ص: 
آلف ثالثاققة وهققو الققبر عبققد ابققن صققححه الذي بأن واعترض

بيققن مإققا تحديد في ذكروه لما الموافق هو وخمسمائة ذراع
والتنعيققم، ومإكققة وعرفققة وهققي ومإزدلفققة وهققي ومإنققى مإكققة

أنهققم الظققاهر بققأن ويققرد هققق. بالمإيال. ا وأحد وقباء والمدينة
اختبارهققا غيققر مإققن لهققا المحققددين قلدوا المسافات تلك في

فققي اختلفققوا المحققددين بعققض أن علققى ديققارهم عن لبعدها
إيضققاح حاشققية فققي بينتققه كمققا كققثيرا اختلفققا وغيققره ذلققك

ل واختققبروه هنا حددوه مإا ذلك يعارض فل وحينئذ المصنف
مإن كل أن وغيرهما عمر وابن عباس ابن مإثل وقول سيما
فيمققا صريح مإكة مإن مإرحلتين على وعسفان والطائف جدة

أنه قرن في قولهم الطائف ذكر يعارض قد نعم هنا ذكروه
ثالثاققة بنحققو مإكققة إلقى أقققرب كقونه مإققع أيضا مإرحلتين على



قققرب مإا هو بالطائف المراد بأن يجاب وقد أربعة أو أمإيال
الثاقققال) ودبيققب بسققير مإرحلتان وهو (قلت قرن فشمل إليه

وليلققة يققوم أو ليلتققان أو يومإققان وهمققا العققادة علققى القدام
أفهمققه كمققا يعتدل لم وإن ،عكسه أو بليلته يوم أو مإعتدلن

أن بالمعتققدلين المراد أن يعلم وبه تبعه ومإن السنوي كلم
مإققع درجققة وستون ثالثمائة وهو بليلته اليوم زمإن بقدر يكونا

زمإققن فيعتبر والصلة والكل، الستراحة لنحو المعتاد النزول
كققالبر) فققي (والبحققر ظأققاهر هققو كمققا يوجققد لققم وإن ذلققك،

فققي فيققه المإيققال قطققع فلققو. (المققذكورة المسققافة اشققتراط
فققي قطعهققا لققو أعلم) كمققا والله (قصر الهواء ساعة) لشدة

هققذا وجققه وكققان جققواد مإركققوب علققى يققوم بعققض فققي البر
قليقل زمإققن فقي المسقافة هذه قطع اعتبار أن بيان التفريع

مإطلقققا اعتبارهققا فققي بققالبر لحققوقه فققي يققؤثار ل البحققر في
حققتى المسققافة بقطققع العققبرة ليسققت يقققال قققد مإققا فانققدفع

ذلققك بمجرد لقصره عليها مإوضع بقصد بل ذلك لذكر يحتاج
(يشترط فحينئذ مإقصده علم و) ثاانيها(مإنها.  شيء قطع قبل

مإوضع)  قصد

> 381<ص: 
فل المعلققوم بققالمعين يققراد (مإعيققن) وقققد غيققر ولققو مإعلققوم

سققافر لققو نعققم فيه فيقصر طويل أنه ل) ليعلم (أو اعتراض
مإقصققده يعققرف ول وجيققش وزوجة وقن كأسير بتابعه مإتبوع
فققي يققدخل وقققد سققفره طققول لتحقققق المرحلتين بعد قصر

فققإنه أثاناءهمققا، أسققلم ثاققم مإرحلتين كافر قصد لو مإا عبارته
لققو فيققه القصققر لققه يجققوز مإققا أول لقصققده بقي فيما يقصر
لنه الثاناء، في تاب وعاص هذا بين يفرق وبه للصلة تأهل

مإققا لققه يحسققب فلققم للصققلة تققأهله مإققع للققترخص يتأهل لم
أيققن يققدري ل مإققن للهائم) وهققو قصر (فل التوبة قبل قطعه
أي التعاسقيف راكقب يسققمى وهذا ل أم طريقا سلك يتوجه

عسفه أو مإال تعسف مإن سالكها يضل التي المائلة الطرق
لنققه القصققر، مإسققافة تققردده) وبلققغ طققال (وإن أتعبه تعسيفا
بعققض أن يققأتي مإمققا وسققيعلم الققترخص بققه يليققق فل عابث

أوهمققه فما ثام وبعضهم هنا بعضهم ذكره فلذا حرام أفراده
 مإمنوع مإطلقا بسفره عاص أنه بعضهم كلم

> 382<ص: 



(ول فيهمققا قصققر مإرحلققتين قصد لو التي قولهم يرده ومإما
(يرجققع أنققه بنية سفره (آبق) عقد طالب و) ول غريم طالب

طال وإن مإوضعه)، يعلم (ول مإنهما مإطلوبه وجده) أي مإتى
أنه علم لو ثام ومإن طويل سفر على يعزم لم لنه سفره،

فيمققا ل الزركشي فيهما. قال قصر مإرحلتين بعد إل يلقاه ل
. وظأققاهرقققه حينئققذ. ا مإعلققوم مإقصققد لققه ليس إذ عليهما زاد

قصققر مإراحققل عشققر قبققل يجده ل أنه علم فلو مإثال أنهما
قاصققدا يكققون أن ويشققترط أصققله وقققول فقققط العشققر في

قصد إذا والهائم هذا، يشمل البتداء في الطويل أي لقطعه
عليققه زاد فيما ل قصده فيما فيقصر أكثر أو مإرحلتين سفر

ل أو مإعيققن مإحققل قصققد بعققد العققزم ذلققك لققه طققرأ إذا أمإا
بوصققوله قوله شرح في مإر كما يؤثار فل العمران ومإجاوزة
كما الصاد لمقصده) بكسر كان (ولو يجده أن إلى فيترخص

(و) طريققق مإرحلتققان (طويققل) أي (طريقققان) طريققق بخطققه
 لغرض الطويل (فسلك دونهما (قصير) أي

> 383<ص: 
اسققتباحة ذلققك مإققع قصققد وإن زيققادة، أمإققن) أو أو كسققهولة

إذ مإقصققود غرض لنه الوجه، على تنزه لمجرد وكذا القصر
عنهققا بققه يشغلها مإستحسن برؤية النفسية الكدورة إزالة هو

البلد رؤية مإجرد بخلف أيضا قصر لجله سافر لو ثام ومإن
ل التنققزه ولققزوم فاسققد، غققرض لنققه العققدول عند أو ابتداء
(وإل) الشققرط (قصققر) لوجققود مإطرد غير أنه على إليه نظر
كما فقط القصر غرضه كان إن وكذا صحيح غرض له يكن

طوله الظأهر) لنه (في (فل) يقصر يشمله قد وكلمإه بأصله
وطققوله قصققيرا سلك مإن فأشبه غرض غير مإن نفسه على
يؤخققذ ومإنققه مإرحلققتين قدر بلغ حتى فيه بالتردد نفسه على

والجاهققل الغققالط، نحققو بخلف ذلققك مإتعمققد فققي الكلم أن
في غرض لهما يكن لم وإن قصرهما، الوجه فإن بالقرب،

ونظققر قطعققا مإطلقا يقصر فإنه طويلين، كانا لو أمإا سلوكه
إتعققاب بققأن فقققط القصققر لغققرض الطققول سققلك إذا فيمققا

بتسققليمها هنققا الحرمإققة بققأن ويجققاب حققرام غرض بل النفس
علققى السققفر أصققل لبقققاء القصققر فققي تؤثار فلم خارج لمإر

إباحته.
وقصير طويل طريقان له مإا أن مإن تقرر  مإا]:تنبيه[     

قققرن نحققو فققي قققولهم ينققافيه قققد المسققلوكة الطريق تعتبر
طريقيققن لهققا أن مإققع مإكققة مإققن مإرحلتين على أنها الميقات



هل مإعينة بقعة في ثام الكلم بأن يجاب وقد وقصيرا طويل
بينهمققا كققان وحيققث مإكققة أو الحرم حاضري مإن ساكنها يعد

ذلققك حاضققري مإققن يعققد ل الطققرق إحققدى مإن ولو مإرحلتان
بققالطريق إل ذلك يعرف ول مإرحلتين سير مإشقة على وهنا

لها اعتبارهم فعدم جدا وعرة ثام فالقصيرة وأيضا المسلوكة
طريقققان لمحققل كققان لققو أنه يؤخذ ذلك ومإن لذلك لعله ثام

اعتققبر دونها والخر العدوي، مإسافة أحدهما القاضي بلد إلى
حتى الغائب على الحكم مإنع الصل بأن يفرق أن إل البعد

أو الزوجة أو العبد تبع ولو(وجه.  كل مإن مإحله بعد يتحقق
أمإره)  (مإالك السير الجندي) أو

> 384<ص: 
يعققرف) ول السفر (في والسر والمإير والزوج، السيد، وهو
بل الشرط لفقد مإرحلتين قصر) قبل فل (مإقصده مإنهم كل

يبلغهمققا سققفره أن علمققوا إن قبلهمققا وكققذا مإر كما بعدهما
أو فرصة وجد إن الهرب مإنهم نوى مإن نعم الشرط لوجود

الوجققه، علققى بعققدهما إل يترخص لم مإانعه زال إن الرجوع
قصققده فيققه يققؤثار فلققم يقينققا ترخصققه سبب وجد حينئذ لنه

تحقققق ول ذلققك يوجققد لققم قبلهما بخلفه وجوده قبل قطعه
وبهققذا حينئققذ السققبب لضعف للقاطع نيته فأثارت مإتبوعه نية

لن ببلققد، أقققام ولققو قبيققل مإر ومإا هنا مإا بين الفرق اتضح
المتبققوع، نيققة مإقتضققى تقققديم فتعيققن مإتعارضتين نيتين هناك
وعنققد تعققارض فل المتبققوع وفعققل التابع نية وهنا أقوى لنها

أن أيضا والوجه تقرر كما وضعفه السبب لقوة ينظر عدمإه
مإفققارقته بمجققرد القصققر بشققروط العققالم المتبوع قصر رؤية

إل تكققون ل كققثيرة عدة إعداده بخلف مإقصده كعلم لمحله
ل هققذا لن للذرعققي، خلفققا يظهققر فيمققا عادة طويل لسفر

القامإققة لنيققة ذلقك مإققع لحتمقاله طويققل سققفر تيقققن يقوجب
وأنققه مإتبققوعه مإقصد عرف إذا أمإا طويل زمإنا قريبة بمفازة

فيمققا القصققر مإتبققوعه على امإتنع وإن فيقصر مإرحلتين على
دون القصققر) وحققدهم مإسققافة نققووا (فلققو كلمإهققم مإن يظهر

 مإتبوعهم

> 385<ص: 
يقد تحققت ليققس لنقه دونهمققا)، الجندي (قصر حاله جهلوا أو

فققي هنققا الكلم أن يعلم وبه كالسير بخلفهما وقهره المإير
أمإققره مإالققك فهققو الجيققش أمإيققر مإققع بالسققفر مإتطققوع جندي



تحقت وليقس إليقه أمإقره مإفوضا مإعه بالسفر تطوعه باعتبار
علققى إجبققاره للمإيققر وليققس مإفققارقته لققه أن باعتبققار قهققره
والتعليققل أمإققره مإالققك أول قولهم بين تنافي فل مإعه السفر

مإثبت جندي أمإا هنا لشارح مإا فاندفع قهره تحت ليس بأنه
يققد تحت لنهم الجيش جميع وكذا لنيته أثار فل الديوان في

يققد تحققت كققالجراء لنهققم إجبققارهم لققه إذ وقهققره المإيققر
 لمستأجره تابع العين أجير أن يعلم وبه المستأجر

> 386<ص: 
نققوى) ثاققم فسققار طققويل سققفرا قصققد ولققو( لزوجها كالزوجة

إلققى أو مإطلقققا وطنققه إلققى فيققه تققردد (رجوعا) أو المستقل
ل نققازل كان إن نيته بمجرد (انقطع) سفره حاجة لغير غيره

ل السققير مإققع القامإققة نيققة أن مإققر لما مإقصده لجهة سائرا
(فققإن قققوله القيققد لهققذا ويققدل كذلك مإعه الرجوع فنية تؤثار

(فسققفر مإنققه خققرج لمققا ولققو لغيققره أو الول سار) لمقصده
نظيققر مإحلققه وفارق مإرحلتين قصد إن إل يترخص جديد) فل

سققفره ينتهققي فل لحاجة وطنه غير إلى نواه إذا أمإا مإر مإا
الرخققص وسققائر للقصققر بالنسبة سفره جواز و) ثاالثها. (بذلك

مإققر كمققا بققه صله مإا إعادة مإع لكن يلزمإه فإنه التيمم، إل
وناشزة)  كآبق بسفره العاصي يترخص (ل فحينئذ

> 387<ص: 
ديققن عليققه ومإسققافر اسققتئذانه يجققب أصققل إذن بل ومإسافر

تنققاط ل الرخققص لن دائنققه إذن غيققر مإققن عليققه قققادر حال
سققفرا يقصققد مإققن وهققو سققفره فققي العاصققي أمإا بالمعاصي

سققبب لن فيققترخص، فيرتكبها مإعصية فيه له فيعرض مإباحا
يتعققب أن المعصققية سققفر ومإققن وبعققدها قبلهققا مإباح ترخصه

رؤيققة لمجرد يسافر أو غرض غير مإن بالركض ودابته نفسه
فققي مإجلققي قققال وإن وأقراه، نقله كما إليها والنظر البلد،
أنققه المققذهب الثققاني وفققي الحل الصحاب كلم ظأاهر الول
ترخققص) فل مإعصققية جعله ثام (مإباحا أنشأ) سفرا (فلو مإباح

بقصققد السققفر أنشققأ لو الصح) كما (في الجعل حين مإن له
أنشققأه (ولققو قققوله فقي كمقا جزمإا قصر تاب فإن المعصية،
حيققن مإققن السققفر (فمنشققأ صحيحة تاب) توبة (ثام عاصيا) به

وإل قصققر مإرحلتققان ومإقصققده مإحلهققا بيققن كان فإن التوبة)،
مإققن يستبيحه الميتة كأكل طوله للترخص يشترط ل ومإا فل

يققوم بسفره عصى لو مإا بصحيحة وخرج مإطلقا التوبة حين



حققتى بققل تققوبته حيققن مإققن يترخص ل فإنه تاب، ثام الجمعة
 الجمعة تفوت

> 388<ص: 
(اقتققدى فمققتى (لققو) احتمققال و بمتققم اقتدائه عدم (و) رابعها
مإققر كمققا الحرام تكبيرة دون (لحظة) ولو مإسافرا بمتم) ولو

مإققن ولققو صققلته آخر في أدركه كأن الفرق مإع الذان قبيل
أن وزعققم راتبققة أو عيققد نحققو أو مإغققرب أو جمعققة أو صبح
غيققر المتققن علققى تققرد وأنهققا تامإققة تسققمى ل الصلوات هذه

مإحمققد القاسققم أبققي سققنة ذلققك لن التمققام)، (لزمإه صحيح
تقأخير قيققل عبققاس ابن عن صح كما وسلم عليه الله صلى
فققراق بعققد التمققام المإام لزم لو أنه يوهم مإتم عن لحظة

ل واليهققام ه، ا كققذلك وليققس التمققام لزمإققه لققه المققأمإوم
مإتققم إذ بعيققد أنققه علققى قققدمإه وإن يققأتي، بققل بذلك يختص

التمققام أن فيفيققد التلبققس حال في حقيقة وهو فاعل اسم
عينققه رعققف) بتثليققث ولققو (رأسققا. ذلققك يرد فل القتداء حالة

الصققلة بطلن علققى المققدار إذ مإثققال وهققو الفتققح وأفصققحها
برعققافه صققلته (واسققتخلف) لبطلن المسافر) القاصققر (المإام
(مإتمققا) ولققو الصققلة شروط في قدمإته مإما علم كما لكثرته

ينققووا لققم وإن المقتققدون) المسققافرون، (أتققم بققه مإقتققد غيققر
حكما به مإقتدين صاروا الستخلف بمجرد لنهم به، القتداء

فراقققه نققووا إن نعم سهوهم وتحمل سهوه لحقهم ثام ومإن
اسققتخلفه تمققام قبققل حققدثاه أو رعققافه بققأول أحسققوا حيققن

اسققتخلف أو المققأمإومإون ول هو يستخلفه لم لو كما قصروا
التمققام بققه) يلزمإققه واقتققدى المإققام عققاد لققو (وكققذا قاصققرا
مإقتققديا التمققام لققزم (ولو صلته مإن جزء في بمتم لقتدائه

إمإققامإه بققان أو إمإققامإه صققلة أو (صققلته ذلققك ففسققدت) بعققد
لمققا ظأققاهر هققو كمققا خفية نجاسة ذا أو الجنب مإحدثاا) ومإنه

صققلة لنهققا (أتم)، وجماعة صحيحة كل خلف الصلة أن مإر
وخققرج الحضققر كفائتققة قصققرها لققه يجققز فلققم إتمامإهققا لزمإه

 انعقادها عدم بان لو مإا إلخ بفسدت

> 389<ص: 
بمققن اقتققدى ولققو( قصققرها فله الخفي والخبث الحدث، لغير
أنققه المسققافر حققال مإققن الظققاهر القصر مإسافرا) فنوى ظأنه
جهققل بمققن (أو مإسققافرا ولققو مإتمققا مإقيما) يعني (فبان ينويه

فنققوى شققيئا حققاله مإققن يعلققم لققم أو فيققه شققك سفره) بققأن



لتقصققيره قاصققرا مإسققافرا بققان وإن (أتققم)، أيضققا القصققر
المسققافر شققعار لظهققور كشققفه يسهل فيما مإترددا بشروعه

بققانت فققإن مإحققدثاا، مإقيمققا بققان لققو مإققا بمقيمققا وخققرج غالبا
مإقيمققا علمققه بمققن اقتققدى لو كما التمام وجب أول القامإة

باطنققا قققدوة ل إذ فل مإعا بانا أو أول الحدث أو حدثاه فبان
قوله في مإر مإا فارق وبه مإسافرا ظأنه الظاهر وفي لحدثاه

ثاققم سفره ظأن بمن اقتدى لو ثام ومإن مإحدثاا إمإامإه بان أو
ثاققم القصققر نققوى أنققه حققدثاه عققروض مإع وظأن المإام أحدث

حققدثاه عروض عند القصر نية ظأنه لن أي، قصر مإقيما بان
لققو أمإققا جماعققة المحققدث خلف الصلة كون إلى النظر مإنع

ولققم أحققدث ثام مإسافرا ظأنه بمن اقتدى بأن القدوة صحت
 ل أو حدثاه علم وإن يتم، فإنه مإقيما، بان ثام ذلك يظن

> 390<ص: 
علققى الزائققد إمإامإهققا حققدث تققبين مإققع الجمعققة صققحت وإنمققا

إن لقققولهم حقيقتها بل الجماعة بصورة فيها اكتفاء الربعين
فققي بققذلك يكتققف ولققم مإققر كمققا كامإلة جماعة خلفه الصلة
عنققه تحملققه لن المحققدث، خلققف الركعققة المسققبوق إدراك
هنا. للسنوي مإا فاندفع له يصلح ل والمحدث رخصة

مإقيما علمه بمن اقتدائه في المذكور  كلمإهم]:تنبيه[     
لقققولهم يحتققاجوا لم وإل القصر نوى بأنه مإصرح حدثاه فبان
لنهققا النيققة بهققذه صققلته انعقاد فيشكل وحينئذ التمام لزمإه

القصققر أهققل مإن المسافر بأن للجواب أشاروا لكنهم تلعب
المإققام إتمققام علققم وإن أنققه، وإيضققاحه نققواه مإقيققم بخلف
بغيققر صققلته انعقققاد عققدم يتققبين بققأن قصره ذلك مإع يتصور

كققذلك ول القصققر نيققة فإفققادته حينئققذ فيقصققر الحققدث نحققو
مإققا بققالعلم يريققدون مإققا كثيرا بل ظأنه علمه) أو (ولو المقيم
نيتققه) القصققر (فققي تققردد وشققك) أي (مإسققافرا الظققن يشمل
قاصرا، بان (قصر) إذا القصر بنية هو فجزم يوجبه ل لكونه

نيققة فيهققا) أي شققك (ولققو تقصققير ول حققاله مإن الظاهر لنه
وإل) قصققرت قصققر (إن نيتققه في عليها (فقال) مإعلقا إمإامإه
بمققا صققرح لنققه قصققر، الصققح) إن فققي قصر (أتممت يقصر

جققزم وإن إمإققامإه، بصققلة الحكققم تعلققق مإن المإر نفس في
بقققوله الخققذ وجب المإام صلة فسدت ولو ذلك يضره فلم
فعققل عققن إخباره يقبل قولهم مإن أخذا فاسقا ولو نيته في

نية و) خامإسها(احتياطا.  التمام وجب حاله جهل فإن نفسه،
مإثل الظهققر أو السققفر كصققلة مإعنققاه فققي مإققا أو القصققر



(يشققترط أنه على اتفقوا وإنما ترخصا، ينو لم وإن ركعتين،
بخلف عنققه لصققارف فاحتققاج الصل خلف لنه نية)، للقصر

النيققات الحققرام) كسققائر (فققي نيتققه وجققود ويشققترط التمققام
علققى الجماعققة طققرو فققي بققدع ل لنققه القتققداء، نية بخلف

ل القصققر بخلف إليققه يرجع هنا أصل ل إذ كعكسه النفراد
و) سادسها( .تقرر كما الصل لنه التمام، على طروه يمكن

دوام فققي (دوامإققا) أي القصققر نيققة مإنافيهققا) أي عققن (التحرز
 عن فضل التمام في يتردد ل بأن الصلة

> 391<ص: 
أحسققن، وهي قيل فلو أصله (ولو) عبارة قال كما به الجزم

ليققس مإققا للمحققترز ضققم لمققا بأنه ورد للتحرز بيان هذا لن
التفريققع يحسققن لققم للختصققار إيثققارا قققام أو قوله وهو مإنه

ثاققم أو) أحققرم يتققم أم يقصر أنه في تردد ثام قاصرا (أحرم
غيققر تركيققب هققذا قيققل ل القصققر) أو نققوى أنققه (فققي شققك

ه ا مإنققه قسققم ل قاصققرا أحققرم لمققن قسققيم لنققه مإستقيم
فيهمققا المشققكوك الحتمققالين أحد في قاصرا كونه بأن ويرد
لثالثققة (إمإققامإه أحرم على قام) عطف (أو قسما جعله سوغ

فققي مإققا الوصققية في أم) يأتي مإتم هو (هل تردد فشك) أي
أنققه بققان أتققم) وإن (سققاه مإبسوطا هو حيز في بأم العطف

بأصققله الذي به الجزم مإنها المفهوم الولى في للتردد ساه
عققن وتققذكرها النيققة، عققدم الثانيققة فققي الصققل ولن بالولى

لن التمققام، علققى صققلته مإن جزء لمضي هنا يفيد ل قرب
النيققة، أصققل في الشك في نظيره فارق وبه مإنعقدة صلته

مإققع وقققوعه لكققثرة عنه عفي وإنما مإحسوب، غير زمإنه لن
في احتمالين أحد على التمام وللزوم غالبا قرب عن زواله
المإققام نيققة فققي الشققك فققي مإققر مإققا وفققارق كالثانية الثالثة

القرينققة وهنققا القصققر علققى قرينققة ثاققم بققأن ابتققداء المسافر
أوجققب لققو ثاققم ومإققن للثالثققة قيققامإه وهو التمام في ظأاهرة
حمل إتمام يلزمإه لم مإراحل ثالث بعد كحنفي القصر إمإامإه
مإققوجب بل عمدا لثالثة القاصر قام (ولو السهو على لقيامإه
كققان) (وإن لخامإسة المتم قام لو صلته) كما بطلت للتمام
(وسققجد (عققاد) وجوبققا فعلم جهل أو (سهوا) فتذكر لها قيامإه

للقيققام صققار لققو وكذا مإبطل عمده لن السهو، لهذا له) أي
إليققه يصققر لققم وإن بققل، السققهو سققجود فققي مإر لما أقرب
حققد عققن الخققروج تعمققد أن المجموع عن ثام مإر لما أقرب

عققاد) يتم (أن تذكره أراد) حين فإن (وسلم، مإبطل الجلوس



نهوضققه لن التمققام ناويا مإتما) أي نهض (ثام للجلوس وجوبا
جميع في السفر دوام إعادته.  وسابعها فوجبت لسهوه ألغى

لققه الناوي (كونه) أي أيضا (ويشترط) للقصر قال كما صلته
 (مإسافرا

> 392<ص: 
(فيها) أو للترخص القامإة) المنافية نوى فلو صلته جميع في

شققك إقققامإته) أو (دار سفينته) فيهققا بلغت (أو نيتها في شك
كققونه الرخصققة. وثاامإنهققا سققبب تحقققق (أتم) لزوال بلغتها هل

صققلته تصققح لققم بققه جققاهل قصققر فققإن القصر، بجواز عالما
بلققغ) إذا المشققهور علققى التمام مإن أفضل (والقصر لتلعبه
أفضققل فالتمققام مإراحققل) وإل (ثالث للقصققر المبيققح السققفر
والتمققام الول، فققي القصققر حنيفققة أبققي إيجققاب مإن خروجا

القصققر كراهققة نفسققه في وجد لمن الفضل نعم الثاني في
القصققر النققاس بحضققرة به يقتدى مإمن كان أو فيه شك أو

خل قصققر لققو حققدث لققدائم وكذا التمام له يكره بل مإطلقا
لققو كققان لققو أمإققا الذرعي بحثه كما جريانه عن صلته زمإن
هققو كمققا القصققر فيجققب عنققه وصلته وضوئه زمإن خل قصر
وخروجقا وطنقه لنقه مإطلققا التمقام أهله مإعه ولملح ظأاهر

السفر وأدام له وطن ل مإن وكذا له القصر أحمد مإنع مإن
ومإثققل بالصققل لعتضققاده حنيفققة أبققي خلف علققى وقدم برا

عشققر الثمانية في كالواقع جوازه في اختلف قصر كل ذلك
أخققر كققأن القصققر يجققب وقققد لققذلك التمققام فالفضققل يومإا

مإا إل القصر وقت مإن يبق لم أن إلى تأخيرا ليجمع الظهر
ثاققم العصققر ليققدرك الظهققر قصققر فيلزمإققه ركعققات أربع يسع
وغيققره السنوي بحثه كذا الوقت في كلها لتقع العصر قصر
الحققدث وأرهقققه الققوقت ضاق لو الرفعة ابن قول مإن أخذا

غيققر مإققن الققوقت فققي أدركهققا مإققدافعته مإققع قصققر لو بحيث
وبققه القصققر لزمإققه فيققه يققدركها لققم وتوضأ أحدث ولو ضرر
وأنققه القصققر وجققب التمققام عن الوقت ضاق مإتى أنه يعلم
نيققة لزمإققه والقصققر الطهققارة، عققن الولققى وقققت ضققاق لققو

 تأخيرها

> 393<ص: 
(والصققوم) فققي أداء بققه إيقاعهققا علققى لقققدرته الثانيققة إلققى

نققذر بنحو واجب صوم كل ظأاهر هو كما به ويلحق رمإضان
هققذا أن عنهققم نقققل الزركشققي رأيت ثام كفارة أو قضاء أو



قصققر سققفر لمسققافر وغيققره الققواجب فققي يجققري التفصققيل
ذمإتققه لققبراءة بقه) تعجيل يتضققرر لققم إن الفطققر مإققن (أفضل

تضققرر فققإن وسققلم، عليه الله صلى أحواله مإن الكثر ولنه
لخققبر أفضققل فققالفطر عققادة احتمققاله يشققق ألققم لنحققو بققه

فققي صائما رجل رأى وسلم عليه الله صلى {أنه الصحيحين
فققي تصققومإوا أن البر مإن ليس فقال عليه ظألل قد السفر

فيجققب عضققو مإنفعققة تلققف نحققو مإنققه خشي إذا السفر} أمإا
ل مإققآل ضققعفا خشققي ولققو وأجققزأه عصى صام فمن الفطر

أفضققل وهققو غققزو أو حققج سققفر فققي الفطققر فالفضققل حال
أو الققترخص كراهة نفسه في وجد أو فيه شك لمن مإطلقا

الرخص.  سائر وكذا الناس بحضرة به يقتدى مإمن كان

بين الجمع يجوز( الصلتين بين الجمع  في:فصل)(     
لن المتحيققرة لغيققر الولققى وقت تقديما) في والعصر الظهر
وألحققق فيهققا مإنتققف وهو يأتي كما الولى صحة ظأن شرطه

مإققع الولققى لن ظأاهر، نظر وفيه العادة تلزمإه مإن كل بها
 مإانع فل صحيحة ذلك

> 394<ص: 
(وتأخيرا) في فيه نازع لمن خلفا هذا، في الجمعة وكالظهر

تقققديما كقذلك) أي والعشقاء (المغققرب (و) بيققن الثانيققة وققت
الثققابت للتبققاع للقصققر الطويل) المجققوز السفر (في وتأخيرا

فيمتنققع والتقديم، التأخير جمعي في وغيرهما الصحيحين في
الظهر مإع وهي الصبح مإع والعشاء المغرب مإع العصر جمع

كالتنفققل قققول) اخققتير في القصير (وكذا الوارد على اقتصارا
الجمققع تققرك الفضققل أن إلققى بيجققوز وأشققار الراحلققة علققى

إذا الخلف بقققولهم يشققكل وقد مإنعه مإن خلف مإن خروجا
لهققا تققأويلهم إن يقققال أن إل يراعققى ل صحيحة سنة خالف

فققي صققحتها فققي وطعنهققم التأخير جمع في تماسك نوع له
نعققم فروعققي، بالصققل اعتضققادهم مإققع مإحتمققل التقديم جمع

ل للسققفر ولققو فيسققن، عليققه مإجمققع ومإزدلفققة بعرفة الجمع
نفسققه فققي وجققد أو فيققه شققك لمققن بغيرهمققا وكققذا للنسك
صلته اقترنت جمع لو ولمن به يقتدى مإمن كان أو كراهته

وانفققراد وعققري سققلس حققدث جريققان عققن كخلققو بكمققال،
كققان (فققإن هققذين في تجب قد بل أسير أو عرفة وكإدراك

أبققي خلف مإراعققاة وعققدم الجمققع الولى) وأراد وقت سائرا
ه فعكسقه) للتبقاع وإل أفضقل (فتأخيرهقا حنيفة الرفقق، ولن



يظهققر، فيمققا أولققى فالتقديم وقتهما نازل أو سائرا كان وإن
إن وإل المتققن قققول يشققمله وقد إليه أشار شيخنا رأيت ثام

أو وقتهمققا واليسققر أي الثانية دون الولى وقت بسائرا أراد
المسققارعة فيققه لن الولى دون الثانية وقت أو وقتهما سار

 إلخ الجمع وأراد وبقولي الذمإة لبراءة

> 395<ص: 
مإبققاح فهققو أي أفضققل الجمققع تققرك أن مإققر يقققال، مإا اندفع
بكمققال الجمققع اقتران أن ومإر ذكر فيما أفضل يكون فكيف
ذلققك غلققب بأن به الجمعين أحد اقترن إذا هنا فكذا يرجحه

أكققان سققواء الخققر علققى يرجققح ظأققاهر هققو كمققا ظأنققه على
أربعققة ثالثاققة) بققل (التقققديم وشققروط) جمققع(نققازل.  أم سققائرا
لهققا تبققع والثانيققة لهققا الققوقت بققالولى) لن (البققداءة أحققدها
بالثانيققة صققلهما) مإبتققدئا (فلققو مإتبققوعه علققى يتقدم ل والتابع

فسققدت فسققادها (فبققان بققالولى أو الجمققع ولققه باطلة فهي
له وقوعها أمإا الشرط لفوات فرضه عن تقع لم الثانية) أي

قبققل بققالظهر أحققرم لو كما لعذره فيه ريب فل مإطلقا نفل
عققن الجمققع) لتتميققز (نيققة (و) ثاانيهققا بققالوقت جققاهل الققوقت
هققو كققان ثاققم ومإققن (ومإحلهققا) الصققلي عبثا أو سهوا تقديمها

تقققديمها يكفققي فل المنويققات الولققى) كسققائر (أول الفضققل
أثانائها)  في (ويجوز اتفاقا عليه

> 396<ص: 
بعققد أو وقتها لبقاء تركه ثام فعله، نية بعد ولو تحللها، ومإع

الصقلة انعققدت وإن الوجقه، علقى اختيقاره بغير ولو سير،،
بققأن المطققر فققي يققأتي ومإققا هققذا بيققن ويفققرق الحضققر، في

ضقم الظأهقر) لنقه (فقي بقالمطر مإنقه أققوى بالسقفر الجمع
بققاق الضققم ذلقك فققوقت الولققى تفرغ لم فما للولى الثانية
وبعققده التمققام على جزء لمضي القصر في ذلك امإتنع وإنما

ولققو التحلققل، بعققد تركققه نققوى ولققو مإر، كما القصر يستحيل
فققي بينتققه كما يجز لم فورا ولو أراده، ثام الثانية، أثاناء في

 العباب شرح

> 397<ص: 
وإل شققيئا إليهققا العققود يفد فلم انقضى النية وقت أن ومإنه
إذ والققردة هذا بين يفرق وبه الولى تحلل بعد إجزاؤها لزم

ل مإققا الضققمني فققي ويغتفققر صققريح وهنا ضمني فيها القطع



بينهمققا يطققول ل بققأن (المققوالة (و) ثاالثها الصريح في يغتفر
صلتها وكيفية بينهما الرواتب تركت ولهذا المأثاور فصل) لنه

الظهققر سنة ثام الفرضين، ثام القبلية، الظهر سنة يصلي أن
وخلف العشققاءين جمققع فققي وكققذا العصققر سنة ثام البعدية،

جمققع فققي قبلهما الثانية راتبة تقديم يجوز ل جائز. نعم ذلك
مإمققا علققم كمققا مإطلقا قبلها الولى بعدية تقديم ول التقديم

(وجققب بعققذر) كجنققون (ولققو بينهمققا طققال) الفصققل (فققإن مإر
فصققل يضر (ول الجمع رابطة وقتها) لزوال إلى الثانية تأخير

نققوى أنققه فققي تققردد أو ردة وكققذا جنققون بنحققو ولو يسير)،
فيهمققا الوجققه على قرب على تذكرها إذا الولى في الجمع

أثاققرت وإنمققا بينهما، بالقامإة أمإر وسلم عليه الله صلى لنه
لعققدم لنهققا الراجققح، علققى الفجر قبل الصوم نية في الردة

ول هنققا بخلفهققا الققردة فيهققا فقأثارت ضعيفة بالمنوي اتصالها
وأثانقاء هنققا بينهققا ويفقرق مإر لما بعدها النية إعادة هنا تجب

تفريققق جققواز لققه يشهد كما باق ثام النية وقت بأن الوضوء
تتوقققف ثاققم بعدها، فما وأيضا هنا بخلفه العضاء على النية
وهنققا جديققدة لنيققة بعققدها مإققا فاحتققاج قبلهققا مإققا صققحة عليه

أخققرى لنيققة يحتققج فلققم الثانيققة فعققل علققى تتوقف ل الولى
ضققابط لققه يققرد لققم لنققه (بققالعرف)، طوله) وقصره ويعرف(

كمققا مإمكققن بققأخف ولققو ركعققتين، صققلة قققدر الطويققل ومإن
 (الجمع الصلتين (وللمتيمم) بين إطلقهم اقتضاه

> 398<ص: 
دون كققان خفيققف) بققأن طلققب تخلققل يضققر ول الصحيح على
دونهققا شققرط لنققه أولققى بققل كالقامإة علم كما ركعتين قدر
الثانيققة أثاناء في أو فراغهما علم) بعد (ثام جمع) تقديما (ولو
مإققن ركققن (ترك والتذكر الولى سلم بين الفصل طال وقد

بطققول التققدارك وتعققذر الركققن لققترك بطلتققا) الولققى الولققى
صققحة مإققن شققرطها لبطلن السققابق بالمعنى والثانية الفصل
المققوالة لبيققان هنققا ثام الترتيب، لبيان أول هذه وذكر الولى

سقعة عنققد تقققديما شققاء جامإعققا) إن (ويعيدهما لقوله وتوطئة
مإققا فيلغققو يطققل لققم إذا أمإا يصل، لم لنه تأخيرا أو الوقت

الشققك بققالعلم وخققرج الولققى على ويبني الثانية مإن به أتى
علققم كمققا الولققى فراغ بعد يؤثار فل والتحرم النية غير في

الثانيققة) بعققد (مإققن (أو) علمققه السققهو سققجود فققي مإققر مإمققا
وتققذكرها سققلمإها بيققن عرفققا يطققل) فصققل لققم (فققإن فراغها

(ول التققدارك (فباطلة) لتعققذر طال (وإل) بأن (تداركه) وصحتا



أيهمققا مإققن يققدر جهل) فلققم (ولو لوقتها فيعيدها جمع) لطوله
تركققه وهققو إعادتهما في للسوأ لوقتيهما) رعاية (أعادهما هو
فيطققول الثانيققة مإققن تركققه وهققو الجمع مإنع وفي الولى مإن

إذ التققأخير جمققع لققه بعدها. نعم المعادة وبالولى بها الفصل
عقققد إلققى سققفره دوام ورابعهققا تقققدير كل على له مإانع ل

(وإذا إلققخ فصار تقديما جمع ولو بقوله، سيذكره كما الثانية
 الثانية وقت الولى) إلى أخر

> 399<ص: 
الجمققع) (نيققة (و) ل (الموالة) بينهمققا و) ل الترتيب يجب (لم
والولقى للثانيقة هنقا القوقت لن الصحيح)، (على الولى في
إنمققا لنهققا الثلثاققة، تلققك مإققن لشققيء يحتققج فلققم التابعة هي

نعققم للثانية الوقت صلحية لعدم التبعية لتتحقق ثام اعتبرت،
أحققدهما شققيئان (يجققب) هنققا و) الققذي( هنققا الثلثاة هذه تسن
بنية التأخير (كون وثاانيهما وسيذكره تمامإها إلى سفره دوام

لوالققد فيققه فالحتمققال خلفا قبله ل الولى وقت الجمع) في
عليهقا يققاس فل القيقاس عقن خارجقة الصوم ونية الروياني

أنه الجمع قوله مإن ويؤخذ المحرم التأخير عن لتتميز وذلك
ل التققأخير نققوى فلققو الثانية وقت في إيقاعها نية مإن بد ل

وقد نوى أو أصل (وإل) ينو قضاء الولى وصارت عصى غير
 الولى وقت مإن بقي

> 400<ص: 
أول عققن جققاز إنمققا التققأخير لن (فيعصققي)، يسققعها ل مإققا

كانتفققاء العزم انتفاء فكان الفعل على العزم بشرط الوقت
أو أصلها مإن النية ترك إذا (و) فيما كوجوده ووجوده الفعل

قضققاء) (تكققون ركعققة يسققع ل مإا الوقت مإن بقي وقد نوى
ة وبعدم كالفعل العزم أن تقرر لما تكقون القوقت فقي ركع

ومإققا قضاء تكون ركعة يسع مإا قبل العزم بعدم فكذا قضاء
مإققا بقي وقد النية وجود العصيان عدم شرط أن مإن ذكرته
ركعققة يسققع مإققا بقي وقد وجودها الداء وشرط الصلة يسع

التنققاقض مإققن للمصققنف وقققع مإققا بين يجمع وبه المعتمد هو
ذلك.  في

> 401<ص: 
بنيتققه الولققى صققلى (تقققديما) بققأن الجمع أراد جمع) أي (ولو

وعققدل بأصله كما الولى فراغ قبل الصلتين) أو بين (فصار



شك أو إقامإة نية (مإقيما) بنحو ذكر مإما وفهمه ليهامإه عنه
والولققى لوقتها الثانية فيؤخر سببه الجمع) لزوال (بطل فيها

صققار إذا و) مإثلهققا الثانيققة (فققي مإقيمققا صققار (و) إذا صحيحة
بققاقتران الصققح) اكتفققاء (فققي يبطققل) الجمققع ل (بعدها مإقيما
وإنما النعقاد، بعد البطلن عن لها صيانة الثانية بأول العذر

جنققس بخلف تنققافيه لنهققا القصققر، أثاناءهققا القامإققة مإنعققت
فراغها فبعد أثانائها في هذا تقرر وإذا بالمطر لجوازه الجمع
(تققأخيرا (أو) جمققع أضققعف فيققه الخلف كققان ثام ومإن أولى،
(و) وأولققى التقديم كجمع يؤثار) اتفاقا لم فراغهما بعد فأقام
لمققا خلفققا الثانيققة أثانققاء فققي ولو فراغهما، (قبله) أي إقامإته

للثانيققة تبققع الولققى لن قضققاء)، الولى (يجعل المجموع في
أنققه وقضققيته المتبوعققة جميققع في الجمع سبب وجود فاعتبر

لوجققود أداء تكققون أنهققا التابعة أثاناء وأقام المتبوعة قدم لو
جمقع فقي مإقر مإقا قيقاس وهقو المتبوعقة جميقع فقي العقذر

وفرقققوا آخرون وخالفه جمع واعتمده السبكي ذكره التقديم
ويجوز) ( الرشاد شرح في بينته بما الجمعين بين

> 402<ص: 
الظهققر بققدل الجمعققة ومإنققه مإققر مإققا (الجمع) بين للمقيم ولو

شققفان ومإنققه الثققوب يبققل أن بشققرط ضققعف وإن (بالمطر)،
السققابقة (تقديما) بشققروطه خفيف مإطر فيها باردة ريح وهو
بالمدينققة صققلى وسلم عليه الله صلى {أنه الصحيحين لخبر
ول خققوف غيققر مإققن مإسلم زاد جميعا}، وثامانيا جميعا سبعا
لعققذر ذلك أرى عنهما الله رضي كمالك الشافعي قال سفر

مإطققر ول خققوف غيققر مإققن أيضققا بروايتققه واعققترض المطققر
أئمققة أخققذ فانققدفع كققثير مإطققر ول أو شققاذة بأنهققا وأجيققب

ينقطققع قققد المطققر لن تققأخيرا)، مإنعققه (والجديققد بظاهرهققا
السفر وفارق عذر بغير وقتها عن الولى إخراج إلى فيؤدي

بققه عققبر كذا التأخير، نية عند عليه العزم فاشترط إليه بأنه
ضققده علققى عزمإققه عدم فاشترط وصوابه نظر وفيه بعضهم

(أولهمققا) المطر وجوده) أي التقديم وشرط( التأخير نية عند
عند اشتراطه (والصح العذر مإع الجمع ليتحقق الصلتين أي

فققي الثانيققة بققأول الولققى آخققر اتصققال الولى) ليتحقق سلم
كققذلك هققو و بينهمققا امإتققداده اشققتراط وقضققيته العققذر حالقة

القاضققي صققرح وبققه الستصققحاب يكفققي ل وأنققه لققه وتيقنققه
أو المطققر انقطققع هققل انظر سلمإه بعد لخر قال فقال: لو

غيققر عققن بعضققهم سققببه. ونقلققه فققي للشققك جمعققه بطل ل



يكققن لققم إن سققهو ولعلققه خلفققه القاضققي وعققن القاضققي
يكفققي أنققه إلققى مإققال السنوي أن على فيه تناقض القاضي

 القياس وهو الستصحاب

> 403<ص: 
مإققا ويؤيققده سققببها تحقق مإن بد فل رخصة يقال: إنه أن إل
إن كمطققر والبرد (والثلج سفره انتهاء في شك لو فيما مإر

لم إذا مإا بخلف حينئذ فيهما ضابطه لوجود الثوب ذابا) وبل
كققان إن يققرد. نعققم لققم آخققر نققوع ومإشقققتهما كققذلك يققذوبا

صققرح مإققا علققى الجمققع جاز مإنه يخشى كبارا قطعا أحدهما
جماعققة بالمصققلي الرخصققة تخصققيص (والظأهققر جمققع بققه

ل (يتققأذى) تأذيققا بحيققث مإحلققه (بعيققد) عققن بغيققره بمسجد) أو
توجققد إنمققا المشقققة لن طريقه)، في (بالمطر عادة يحتمل
يصققلي كققان كأن ذلك مإن شرط انتفى إذا مإا بخلف حينئذ
أو كققن فققي المصققلى إلى يمشي أو جماعة أو مإنفردا ببيته
عدا فيما التأذي لنتفاء بالمصلى مإنفردا يصلي أو مإنه قرب

ه ينقافيه ول فيهقا والجماعقة الخيقرة عليقه اللقه صقلى جمع
لققم كلهققا لنهققا المسققجد بجنققب أزواجققه بيوت أن مإع وسلم

 عنه بعيدا كان أكثرها بل كذلك تكن

> 404<ص: 
بهققم، يجمققع أن للمإققام أن علققى جمققع حين فيه كان فلعله

وهققو المطققر وجققود اتفققق ولمققن بالمسققجد مإقيمققا كان وإن
العشققاء أو العصققر صققلة إلى احتاج وإل يجمع أن بالمسجد

أعققاد ثاققم رجع، أم أقام سواء عليه مإشقة وفيه جماعة في
يجققوز كققثيرون وقققال ومإققرض وحققل بنحققو الجمققع يجققوز ول

بققه، الرفققق ويراعققى وتققأخيرا تقققديما بالمرض جوازه واختير
الثانيققة وقققت مإثل يحققم كققان كققأن مإرضققه يققزداد كققان فققإن

بنيققة أخرهققا الولققى وقققت أو التقققديم جمققع بشققروط قدمإها
وإنمققا مإوجققود المققرض أن قررتققه مإققا أفهمققه وبمققا الجمققع

كلمإهم في قيل مإا يندفع عادة وعدمإها زيادته بين التفصيل
بالعققادة اكتفققاء سققببها وجققود قبل الرخصة تعاطي جواز هذا

العققادة علققى بنققاء الحمققى مإجيققء قبققل الفطققر حل وقضيته
بالطعققام يسققتمرئ لققم لمجيئهققا صققير لو بأنه الحنفية وعلله

إذا العققدو لقققاء قبققل الفطققر نققدب ونظيققره البققدن لشققتغال
مإتققأخرون جمققع وضققبط ه ا القتققال عققن الصققوم أضققعفه
وقتققه فققي فققرض كققل فعققل مإعققه يشق مإا بأنه هنا المرض



آخققرون وقققال ثايققابه، تبتل بحيث المطر في المشي كمشقة
تبيققح بحيققث ذلققك علققى زيققادة ظأققاهرة مإشقققة مإققن بققد ل

كمققا مإتقاربققان أنهمققا علققى الوجه وهو الفرض في الجلوس
الثانية.  ضابط في قدمإته مإما يعلم

> 405ص: <
الجمعة صلةا باب

لصحتها أمإور اشتراط مإن به تميزت مإا حيث مإن     
أنهققا ومإعلققوم لققذلك وتوابققع لدائهققا وكيفيققة للزومإهققا وأخققرى
مإشقققة مإققن يسققبقها مإققا عققددها تخفيف حكمة وكان ركعتان

الخطبققتين وسماع الحضور وتحتم لصحتها المشترط الجتماع
وهققي الخيرتيققن الركعققتين مإنققاب نابتققا قيققل: إنهمققا أنه على

لجتمققاع بققذلك سققميت أفصققح والضم وتثليثها الميم بإسكان
وعلققى وسققلم عليققه اللققه صققلى آدم خلق لن أو لها الناس

مإع فيها اجتمع لنه أو فيها جمع والسلم الصلة أفضل نبينا
وهققو كفايققة فققرض وقيققل عين فرض وهي الرض في حواء
سققيد يومإهققا أن أحمقد مإنهقم كققثيرون رواه خقبر وفققي شقاذ

ويققوم الفطققر يققوم مإققن اللققه عنققد وأعظققم وأعظمهققا اليققام
ومإققوته الرض إلققى وإهباطه آدم خلق فيه أن وفيه الضحى
دخل وفيه الطبراني خبر وفي الساعة وقيام الجابة وساعة

الشققمس تطلققع {ل خبر حبان ابن وصحح خرج، وفيه الجنة
خققبر الجمعققة} وفققي يققوم مإققن أفضققل يققوم علققى تغرب ول

مإنهققا أخققرج وفيققه الجنققة أدخققل وفيه آدم خلق {فيه مإسلم
الشقمس} عليقه طلعقت يقوم خيقر وأنقه الساعة تقوم وفيه
خققبري مإن أحمد وأخذ مإات وفيه عليه تيب وفيه خبر وصح

وفضققل عرفققة يققوم مإققن حققتى أفضل أنه حبان وابن مإسلم
لققذينك أن ويردهمققا القققدر ليلة على ليلته الحنابلة مإن كثير

العدد لفقد بها تقم ولم بمكة وفرضت فقدمإت خاصة دلئل
بهققا وسققلم عليققه اللقه صقلى وكققان الظأهققار شعارها لن أو

بقن أسقعد الهجققرة قبقل بالمدينقة أقامإها مإن وأول مإستخفيا
 زرارة

> 406<ص: 
(إنمققا الصققلوات أفضل وصلتها المدينة مإن مإيل على بقرية

كلمإققه مإققن علققم كما كل) مإسلم (على عينا تجب تتعين) أي
علقم كمقا ومإثلققه عاقققل بققالغ (مإكلقف) أي الصلة كتاب أول
فيقضققيها كغيرهققا فتلزمإققه عقلققه بمزيققل مإتعد ثام كلمإه، مإن



بهققا يختصققا لققم وإن وذكققرا مإكلققف غيققر كققان إن و ظأهققرا
مإنقه يسقمع بمقا أو مإقيقم) بمحلهقا ذكقر (حقر لققوله توطئقة
يخققش لققم مإا عين أجير كان وإن ونحوه)، مإرض (بل النداء
الصققحيح للخققبر وذلققك ظأققاهر هققو كمققا بغيبتققه العمققل فساد

أربعققة إل جماعققة فققي مإسلم كل على واجب حق {الجمعة
 مإملوك عبد

> 407<ص: 
مإكلققف غيققر علققى جمعققة مإريققض} فل أو صبي أو امإرأة أو

يققأتي كمققا قققل وإن رق، فيققه مإققن علققى ول به ألحق ومإن
أمإققر يجققب ولكققن للخققبر ومإريققض ومإسققافر وخنققثى وامإققرأة
أن قققن لسققيد ويسققن مإققر كمققا الصققلوات كبقيققة بها الصبي

أن فتنققة ل حيققث بققذلتها فققي ولعجوز حضورها في له يأذن
مإريققض وكققذا الجماعققة صلة أول مإر مإما علم كما تحضرها

المشققي كمشقققة مإشقققة بالحضور يلحقه أن وضابطه أطاقه
أيضققا ونققازع الذرعققي فيققه نازع وإن  الوحل أو المطر في
بأن غيره وأجاب فائدة لها أفهم وقال: لم ونحوه، قوله في

بققأنه ورد الجماعققة تققرك فققي المرخصققة العققذار بققه المققراد
بالضققابط خققرج مإا ببعض تصريح هذا بأن ويرد عقبها ذكرها
مإستوفى الضابط ذكر أنه وحاصله آخره إلى ومإكاتب كقوله
قيققس ومإققا الخبر في عليه مإنصوص لنه المرض، فيه ذاكرا

ثاققم ونحققوه، بقققوله القيققاس إلى مإشيرا العذار بقية مإن به
النحققو بققذلك خققرج مإققا ومإنققه لهميتققه به خرج مإا بعض بين

 المبهم

> 408<ص: 
جمعققة ول (قققوله:. وهققو عليققه كققالمقيس المقيس شمل بما

مإجيئققه يمكققن الجماعققة) مإمققا ترك في بمرخص مإعذور على
الجققوع ذلققك مإققن بققأن جمققع واستشكله بالليل كالريح ل هنا

هو بما العين فرض يلحق كيف وبأنه به الجمعة ترك ويبعد
ابققن قققول مإستندهم لكن السبكي قال كفاية فرض أو سنة

بمققا ويجققاب كالجماعققة الجمعققة عنهمققا اللققه رضققي عبققاس
بققل الجماعققة علققى الجمعة قياس مإنع وهو آنفا إليه أشرت

فققي هققو مإا به فألحقوا المرض أعذارها مإن أن بالنص صح
أعققذار سققائر وهققو أشققد أو كمشقققته مإشقققته مإمققا مإعنققاه

لما مإقو عباس ابن كلم أن وبان قالوه مإا فاتضح الجماعة
 هنا العذر ومإن ذكروه لما الدليل أنه ل سلكوه



> 409<ص: 
إل مإققاء يجققد ولققم النجققو مإحققل لطهققر المققاء تعيققن لققو مإققا

لن عنهققا، بصققره يغققض ول لعورته نظره يحرم مإن بحضرة
مإشقققة على يزيد مإا المشقة مإن حينئذ الكشف تكليف في
ل أن عليه غيره خلف هنا العذر مإن وهل العذار مإن كثير

المحلققوف لكققن إليهققا خققرج لو مإحذورا عليه لخشيته يصليها
عليققه مإشقققة حينئققذ تحنيثققه فققي لن وذلققك، يخشه لم عليه

مإريققض كتققأنيس فققإبراره بحلفه يتعد لم لمن الضرر بإلحاقه
مإشقققة إذ هققذا يشققمل السققابق فالضققابط وأيضققا  أولى بل

هققو كمققا الوحققل فققي المشققي نحققو مإشقققة مإن أشد تحنيثه
قققد هققذا في بالحلف مإبادرته لن عذرا، ذلك ليس أو ظأاهر
الول ولعققل مإحتمققل كققل يراعققى فل تهققور إلى فيها ينسب
لشققهادة الحلققف علققى لققه البققاعث ظأنققه في عذر إن أقرب
درهم عليه بقي مإا عبد لنه (مإكاتب)، على (و) ل به قرينة

ولو عليه، جمعة رقيق) ل بعضه مإن (وكذا عليه وقيل: تجب
عققدم مإققع وعطفهما استقلله الصحيح) لعدم (على نوبته في

المبعققض فققي للخلف ليشققير أيضققا عليهمققا الجماعققة وجوب
ل بققأنه مإصققرحا المتققن كققان وإن مإققر، كمققا المكققاتب وكققذا
(صققحت عليققه جمعة ل ظأهره) مإمن صحت (ومإن فيه خلف

لشققعاره أصققوب بققأجزأته أصققله تعققبيرا قيققل جمعته) إجماعققا
 مإمنوع . وهوقه الصحة. ا بخلف القضاء بسقوط

> 410<ص: 
ل مإققن ولققه) أي( الصققول فققي مإقرر هو كما سواء هما بل

ه. الققترك. ا يسققتلزم ل بققه تعققبيره ينصرف) قيل (أن تلزمإه
تلزمإقه ل القذي المعقذور فقي الكلم لن مإحلقه فقي وليقس

ذلققك عققدم فتخيققل أصققله مإققن الترك له أن في صريح وهو
أصققله مإققن الققترك جققواز أن كلمإه وحاصل عجيب الستلزام
بعققد النصققراف فققي التفصققيل وإنمققا فيه تفصيل ل للمعذور
الجققامإع، وآثاققر إقامإتهققا مإحققل مإن الجامإع) يعني (مإن الحضور

نقصققه لن بعده، ل بها الحرام قبل فيه إقامإتها الغلب لن
عققذر ونحققوه) مإمققن المريققض (إل بحضققوره يرتفققع ل المققانع

ذلققك شققمله كمققا كريه أكل ولو الجماعة، ترك في بمرخص
ريحققه بتققوقي زوالققه يسققهل أو يحتمققل به الحاضرين وتضرر
بحضققوره المشقققة الققوقت) لققزوال دخل إن انصرافه (فيحرم



لققم مإققا انصققرافه فيجوز بانتظاره) لفعلها ضرره يزيد أن (إل
 تقم

> 411<ص: 
فققي المشققي مإشقققة علققى زاد بققأن ضققرره تفققاحش إذا إل

وإن النصراف، فله يظهر فيما عادة تحتمل ل زيادة الوحل
أعمققى ولققو مإطلقا، النصراف فله الوقت قبل أمإا بها أحرم

بعققد انصققرافه حققرم وإن إطلقهققم، شققمله كما قائدا يجد ل
السققنوي وتبعه السبكي ذلك واستشكل اتفاقا الوقت دخول

أن الصققبر المعققذور علققى يشق لم إذا ينبغي بأنه والذرعي
الققدار بعيققد علققى قبلققه السققعي يجققب كمققا انصققرافه يحققرم
بققه قققام وهققذا مإققانع عذر به يقم لم الدار بعيد بأن ويجاب

لققذلك، يئول بما أجاب شيخنا رأيت ثام جامإع، فل مإانع عذر
زوال مإع وعدمإه الوقت دخول بين فيه فرق فلم قلت فإن

بعققده للخطققاب يحتققاط أنققه عهد قلت: لنه كل في المشقة
بعيققد وأمإقا إعلمإيقا لكونه قبله له يحتاط ل مإا إلزامإيا لكونه
الذرعققي وتققردد حقققه فققي فاسققتويا فيهما إلزامإي فهو الدار
ل ضققررا بغيبتققه وتضققرر سققيده إذن بغير بها أحرم قن في

فققوت قطعققه عققدم علققى ترتققب إن أنققه يتجه والذي يحتمل
نحو أو المال لنقاذ القطع يجوز كما قطع، للسيد مإال نحو

فل. أنس
نحقو مإن أربعون كان لو أنه كلمإهم  ظأاهر]:تنبيه[     

جوزنققا وإن فيققه، الجمعققة إقامإققة تلزمإهم لم بمحل المرضى
 بهم العذر لقيام تعددها

> 412<ص: 
مإشققة المقانع لن غيقره مإقع المريقض حضقر لو كما وليس

ومإتحمل لهققم تابعققا كققونه مإققع بحضققوره زالققت وقققد الحضور
الفققرض لن ذلققك، فيهققا فليس مإسألتنا وأمإا الحضور مإشقة

قققاله مإققا ترجيح ذلك مإن ويؤخذ تقرر كما واحد بمحل أنهم
م أربعقون الحبقس في اجتمع لو أنه السبكي بقل تلزمإهقم ل

بققأنه وأيققده بهم العذر لقيام فيه الجمعة إقامإة لهم تجز لم
الحجققاج حبققس أن مإققع حبس في إقامإتها زمإن في يعهد لم

اء مإقن الكقثير العقدد فيقه يجتمقع كان فققول وغيرهقم العلم
عسققر عنققد التعققدد لجققواز تلزمإهققم أنهققا القيققاس السققنوي
عققذر الحبققس لن نظققر، فيققه أولققى تعققذره فعنققد الجتمققاع

مإققن ينصققب أن المإققام فيلققزم قوله: أيضا يندفع وبه مإسقط



غيرهققم بالبلققد يكققن لققم قيل: لو ولو هق ا الجمعة لهم يقيم
هنققا تعققدد ل لنققه يبعد، لم لزمإتهم بمحلهم إقامإتها وأمإكنهم

السققبكي وقققول مإحلهققا حضققور وجققوب يمنققع إنمققا والحبققس
لن ذلققك، ينققافي ل الشققعار إقامإققة الجمعققة مإققن المقصققود

فققي أقامإوهققا لققو الربعيققن أن تققرى أل هنققا مإوجققودة إقامإته
علققى فوتوهقا وإن صققحت، بققابه عليهقم وأغلققوا بيقت صقفة

والزمإققن) الهققرم الشققيخ (وتلقزم يققأتي مإمققا يعلم كما غيرهم
الهققرم حقيقققة توجققد لققم وإن المشي، يستطيع ل مإن يعني
وجققدا (إن والعاهققة البتلء وهققي والزمإانققة الكبر أقصى وهو

بإعققارة ظأققاهر هققو كمققا ركوبه به يزر لم آدمإيا ولو مإركبا)،
ويحتمققل يظهققر فيما جدا المنفعة تفهت بأن فيها مإنة ل أي
الطاعققة بققذل فققي يققأتي مإمققا أخققذا فرق ل الدمإي في أنه

فققي بالرتفاق المسامإحة باعتياد وعللوه الحج في للمعضوب
الحققج بققأن يفققرق وقققد مإققاله فققي به يعتد لم مإا الغير بدن

مإجققزئ ول مإققرة إل العمر في يجب ل لنه أكثر، له يحتاط
فققي يعتققبر عمققا فاضققلة وجققدها مإثققل بققأجرة إجققارة أو عنه

 هو كما الفطرة

> 413<ص: 
فققي المشققي كمشقققة الركققوب) عليهمققا يشققق (ولققم ظأققاهر
مإثققل بققأجرة ولققو قائققدا)، يجققد (والعمققى ضرر ل إذ الوحل
بهققا أو المثققل أجققرة مإققن بققأكثر وجققده أو فقققده فإن كذلك

المشققي اعتققاد وإن يلزمإه، لم مإر عما تفضل لم أو وفقدها
التنبيه على تعليقه في المصنف مإنهم جمع قاله كما بالعصا
قققد لنه للذرعي خلفا مإنه الجامإع قرب وإن لخرين، خلفا

القريققة) وأهققل(بققذلك.  فيتضققرر دابة تصدمإه أو حفرة تحدث
الجمعققة) (بققه تنعقققد تصققح) أي جمققع فيهققم كققان (إن مإثل

أربعيققن يكونققوا بققأن التية والنعقاد الوجوب شرائط لجمعهم
لطلق حنيفققة لبي خلفا الجمعة لزمإتهم مإستوطنين كامإلين
والققذهاب إقامإتهققا مإققن مإحلهم تعطيل عليهم يحرم بل الدلة
رأوا لجمققع خلفققا النققداء سققمعوا وإن أخققرى، بلققد في إليها
(أو) ليققس شققاءوا البلققدين أي بين يتخيرون سمعوه إذا أنهم
مإنهققا بققه تنعقققد مإققن بعققض امإتنع بأن ولو كذلك، جمع فيهم
إذا مإنهققم السققمع مإعتققدل (بلغهققم) يعنققي لكن ظأاهر هو كما

مإن أي تقديرا ولو مإستو، مإحل في كونه ويعتبر إليه أصغى
 طرف آخر



> 414<ص: 
مإققن عققال) عرفققا (صوت ظأاهر هو كما الجمعة بلد يلي مإما

الصققوت علققو فققي كعققادته يققؤذن كان إذا الجمعة بلد مإؤذن
ذلققك فققي سققواء عققال علققى يكققن لققم وإن اليام، بقية في

نقققدر لنققا وغيرهققا، كطبرستان والشجر النخل الكثيرة البلدة
هققدو) (فققي قققولهم بققه صرح كما المانع زوال بتقدير البلوغ

(لزمإتهققم) الجمعققة يليهققم) لبلققد طرف (مإن والرياح للصوات
لققه لكققن ضققعيف النداء} وهو سمع مإن على {الجمعة لخبر

ول أربعققون فيهققم (وإل) يكققن الققبيهقي بينققه كما قوي شاهد
لعققذرهم (فل) تلزمإهم الشروط هذه فيه وجدت صوت بلغهم

جبققل بقلققة قريققة علققت لققو أنققه تقققديرا ولققو قولنققا، وأفهققم
يسققمعوا، فلم انخفضت أو يسمعوا لم استوت ولو وسمعوا،

نظققرا الولققى دون الثانيققة فققي وجبققت لسققمعوا استوت ولو
 المنخفض وطلوع العالي نزول يقدر بأن الستواء لتقدير

> 415<ص: 
يققوم يومإه وافق الذي والعيد حضر ولمن النداء لبلد مإسامإتا

ا، العقود وعقدم وقتهقا دخقول قبقل بعده النصراف جمعة له
لزمإهققم يحضققروا لققم لققو ثام ومإن عليهم تخفيفا سمعوا وإن

مإحلهققا مإققن بالسفر تسقط ول الوجه على للجمعة الحضور
كمحلققة مإعهققا لنققه عنققدهما، مإطلقا النداء أهله يسمع لمحل
ة، مإقن علقى ويحرم(مإنها.  ه تنعققد لقم وإن لزمإتقه) الجمع ب
وقتهققا الزوال) لدخول بعد (السفر القصر له يجوز ل كمقيم

ظأنققه علققى يغلب بأن مإنها يتمكن الجمعة) أي تمكنه أن (إل
إذ إدراكهققا علمققه يشققترط بقققوله المجمققوع مإققراد وهققو ذلك
الكققل يجققوز كقولهم الظن ويريدون العلم يطلقون مإا كثيرا
(فقي بقالعلم القضقاء ويجقوز رضقاه علقم مإع الغير مإال مإن

 بأصله كما مإقصده طريقه) أو

> 416<ص: 
وقيققده المقصققود لحصققول وذلققك قبلققه مإمققا لفهمققه وحققذفه
بلققده جمعققة بسققفره تبطققل لققم إذا بما بحثا التعجيز صاحب

حرمإققة مإققن آنفا مإر مإما أخذه وكأنه الربعين تمام كان بأن
مإعطلققون هققؤلء فققإن واضققح الفرق لكن عنها بلدهم تعطيل

لغيققر سققفره أن فققرض فققإن المسققافر، بخلف حاجققة بغيققر
لققم إذا أمإا طريقه في مإنها تمكن وإن قاله، مإا اتجه حاجة
يجققوز فل فيه شك أو عدمإه ظأن بأن ذلك ظأنه على يغلب



كققان إن يحرم فل الرفقة) لها عن بتخلفه يتضرر (أو سفره
الوحشققة مإجققرد أن وقضققيته لضققرره دفعا مإعصية سفر غير
الرفعققة ابققن بحث السنوي صوب وإن مإتجه، وهو عذر غير

الفرق لوضوح حينئذ للماء السفر يجب ل بأنه وأيده اعتباره
بققل الجمعققة عققن بققدل الظهر وليست هنا ل بدل هناك فإن
دام مإققا بققالظهر يخققاطب ل أنه ومإعناه نفسه في أصل كل

إذا القضققاء لن عنهققا بد ل تعذرها عند بل بالجمعة مإخاطبا
الشارع أن غايته آخر أداء فأولى جديد بخطاب إل يجب لم

أن يعلققم وبهذا الول فرضه لتعذر الوقت فرض حينئذ جعله
فققي الرفققع وأن تجققوز فيققه ظأهققرا تقضققى بققل التققي قولهم
ليسققت الظهققر أن تقققرر مإمققا علققم لمققا صققحيح جمعة قوله
(فققي المققذكور التفصيل كبعده) في الزول (وقبل عنها قضاء

اليوم إلى مإضافة الجمعة لن مإباحا)، سفرا كان إن الجديد
كقذا الفجقر حيقن مإقن القدار بعيقد علقى السعي يجب ولهذا
 قالوه

> 417<ص: 
بققه إل الجمعققة يققدرك لققم وإن قبلققه، يلزمإققه ل أنه وظأاهره

لكنه فيه لخبر (جاز) قطعا واجبا أو طاعة) مإندوبا كان (وإن
أعلققم) فيحققرم والله كالمباح الطاعة أن الصح (قلت ضعيف

لنقققاذ أو عرفققة وقققوف نحققو لدراك السققفر احتققاج إن نعم
لنقققاذ يجققب بققل الققزوال بعققد ولققو جققاز، أسير أو مإال نحو

ة السقفر ويكقره لقذلك الفقرض كقطقع نحقوه أو السقير ليل
دعققا ليلتهققا سققافر {مإققن جدا ضعيف بسند روي لما الجمعة

الجمعققة عنققه تسقققط فل لمعصققية المسافر مإلكاه} أمإا عليه
هققذا قبققل الباب مإن علم كما المقيم حكم في لنه مإطلقا،
الجمعة تفت لم مإا يترخص لم هنا السفر عليه حرم وحيث

جمعققة ل ومإققن(ثام.  مإر كما الن مإن سفره ابتداء فيحسب
الصققح) فققي ظأهرهققم في الجماعة (تسن بالبلد عليهم) وهم

فتسققن خارجهققا هققم مإققن أمإققا للجماعة الطالبة الدلة لعموم
عققذرهم) لئل خفققي (إن نققدبا (ويخفونهققا) كأذانهققا إجماعا لهم

عنققد إظأهارهققا كره ثام ومإن المإام صلة عن بالرغبة يتهموا
لمققن وينققدب (تهمققة. ل إذ ظأققاهرا كققان إذا مإققا بخلف جمققع
الشققفاء، يتوقققع ومإريض العتق يرجو عذره) كقن زوال أمإكن
مإققن) إدراك اليققأس إلققى ظأهققره (تققأخير ذلققك يظققن لم وإن

يكققون أو الثانيققة ركققوع مإن رأسه المإام يرفع (الجمعة) بأن
مإنققه رأسققه رفققع وقققد إل الجمعة لمحل مإنه يصل ل بمحل



لققو نعققم الكمققال أهققل فققرض لتحصققيل رجققاء الوجققه علققى
يسققن لققم ركعققات أربققع قققدر الققوقت مإن بقي حتى أخروها

هنققا مإققا يشققكل ول المصققنف قققاله كمققا قطعققا الظهر تأخير
يصققح، لققم احتمال ولو السلم، قبل بالظهر أحرم لو بقولهم

هنققا بخلفهققا بيقيققن إل ترتفققع فل لققه لزمإققة ثام الجمعة لن
 يعلمه حتى احتاط المإام سلم يعلم لم قالوا: لو ثام ومإن

> 418<ص: 
ل أنهم عادتهم مإن علم ببلد كامإلون  أربعون]:تنبيه[     
يصققلي أن ذلققك علققم إذا تلزمإققه لمققن فهل الجمعة يقيمون
ل إذ نعققم بعضققهم قققال الجمعققة مإققن ييأس لم وإن الظهر،

الققواجب لنهققا ل، يتجققه الققذي بققل نظققر وفيققه للمتوقققع أثاققر
يقينققا باليققأس إل عنققه يخققرج فل يقينققا بهققا المخاطب أصالة
مإتيقنققا يعققارض لم مإتوقع في لنها القاعدة، تلك مإن وليس

اليققأس بيقيققن إل عنه يخرج فلم الوجوب يقين عارضه وهنا
بلققد أهل تركها لو قالوا حيث بذلك صرحوا رأيتهم ثام مإنها،

الخطبققتين واجققب عققن الققوقت يضيق حتى ظأهرهم يصح لم
الجمعققة وأمإكنتققه عققذره زال ثاققم الظهر، صلى ولو والصلة،

بالققذكورة واتضققح خنققثى كققان إن إل لققه تسن بل تلزمإه لم
عققذره زوال يمكققن ل مإققن (لغيققره) وهققو و) ينققدب(فتلزمإققه. 
 الركوب عن والزمإن) العاجز (كالمرأة

> 419<ص: 
(تعجيلهققا) أي تمكققن وإن الجمعققة، فعل عدم على عزم وقد

علققى عققزم لققو أمإا الوقت أول فضيلة على مإحافظة الظهر
لليققأس الظهر تأخير له فيسن فعلها نشط أو تمكن إن أنه

الظهققر فعققل لزمإه مإنها وأيس المعذور غير فاتت ولو مإنها،
وإذا الققوقت بخققروج يشققبهه هنققا بالتأخير العصيان لن فورا،
صققار الن الققوقت لن لكققثيرين، خلفققا أداء كانت فيه فعلها
الخمققس (غيرهققا) مإققن شققروط شققرط) أي مإققع ولصحتها(لها. 

مإققا مإنققه يبقققى الظهقر) بققأن وققت (أحقدها (شققروط) خمسقة
جققرى وعليققه البخققاري رواه للتبققاع الخطبققتين مإققع يسققعها
 بالمبادرة المإام أمإر ولو بعدهم، فمن الراشدون الخلفاء

> 420<ص: 
الشققروع (فل) يجققوز امإتثققاله وجققوب فالقيققاس عققدمإها أو بها

فاتت (تقضى) إذا ول اتفاقا الوقت سعة في الشك مإع فيها



فيققه مإا آنفا ومإر قيل مإا على الرفع لفساد (جمعة) بالنصب
بققالواو بعضققها وفي النسخ أكثر في مإا هي والفاء ظأهرا بل

مإققن يؤخققذ ل القضققاء عققدم بققأن الول أفسققد بققل ورجققح
فققي القضققاء وهققي واسققطة بينهما لن الظهر وقت اشتراط

يتققأتى إنمققا هققذا بققأن رده ولققك آخققر يققوم مإن الظهر وقت
وليققس وغيقره يومإها ظأهر مإن العم بالظهر المراد أن على

وحينئققذ السققياق أفققاده كمققا يومإهققا ظأهققر المققراد بققل كققذلك
(عنهققا) أي ضاق) الققوقت (فلو واضح هو كما صحيح فالتفريع

 احتمال ولو وركعتيها، خطبتيها مإن مإجزئ أقل عن

> 421<ص: 
ولققو التمققام، يلزمإه القصر شرط فات لو ظأهرا) كما (صلوا

ولققم نيتققه صققحت فققالظهر وإل الققوقت بقي إن فنواها شك
كنيققة فهققو الققوقت بقاء أصل إلى لستناده التعليق هذا يضر
جققزم كققذا رمإضان مإن كان إن غد صوم رمإضان ثالثاي ليلة
هققذا أن أراد إن لنققه يصققح ل بققل نظققر وفيققه بعضققهم بققه

الققوقت سققعة أبانت سواء الظهر نية صحة ينافي ل التعليق
ضققرورة، غيققر مإققن للجققزم المانع التعليق وجود أبطله ل أم

للحققرام ومإعيققن الجمعققة لصققحة مإققانع سعته في الشك لن
أو صققحيحا الصققوم بمسققألة التشققبيه فليققس وحينئققذ بققالظهر
مإخالفققا كققان الققوقت سققعة بققانت إن الجمعققة نيققة صققحة

ولققم الجمعققة نيققة هنققا الشققك مإنققع قلققت: لققم فإن لكلمإهم،
ربققط قلققت: لن رمإضققان فققي بققه وعمل بالستصحاب يعمل

يقضققى لنققه بققوقته، رمإضققان ربط مإن أقوى بالوقت الجمعة
وثاقم فقأثار الفعقل وققت بققاء في هنا فالشك وأيضا بخلفها

 خرج) الوقت ولو(يؤثار.  فلم وقته دخول قبل

> 422<ص: 
ذلققك كققان وإن السققلم، قبيل ولو فيها)، (وهم ظأنا أو يقينا

الجمعققة الظهققر) وفققاتت (وجققب الوجققه علققى عققدل بإخبققار
كالحققج بفققواته ففققاتت وقتهققا خققروج بعققد بها البتداء لمإتناع

الققدوام في يغتفر لنه مإر، فيما بخلفه الشك هنا يؤثار ولم
بقي مإا أن علم حتى فيها مإد ولو البتداء، في يغتفر ل مإا

الن مإققن ظأهققرا انقلبققت الققوقت مإققن بقي مإا يسعه ل مإنها
تنقضققي الخف مإدة وكانت بصلة أحرم لو مإا نظيره وليس

يحنققث ل اليققوم فققأكله غققدا الرغيف ذا ليأكلن حلف أو فيها
فققاحتيط انقلب ل فساد فيها الولى لن يأتي، مإا على حال



قلقت فقإن بالكفقارة، الذمإقة إلقزام فيها لن الثانية وكذا لها
ضققيق بخلف النعقققاد مإققن مإانعققا هنققا الققوقت ضيق كان لم

يوجققد وهققو النقضاء ثام المبطل بأن يفرق قلت الخف مإدة
وهققو الضققيق وهنققا قبلققه مإققا يعتققبر فلققم لحظققة أدنققى فققي

وحيققث أبطققل تحقققق فققإذا النقضاء قبل لما النظر يستدعي
مإضققى مإققا (بنققاء) علققى فيهققا السققتمرار وجققب ظأهرا انقلبت
الصققح إذ مإسققتقلة كققل كققانت وإن واحد، وقت صلتا لنهما

علققى أطولهمققا بنققاء فتعيققن مإققر كمققا حيالهققا على صلة أنها
الحضققر كصققلة الواحققدة الصققلة مإنزلققة لهما تنزيل أقصرهما

يجققوز بققل فيهققا السققتمرار يجققب قققول) ل وفققي( السفر مإع
ويققرد وقتهققا بخققروج (استئنافا) لختللهققا الظهر وفعل قطعها

صيرورتها إلى المؤدي القطع يجوز ل الختلل هذا مإثل بأن
 قضاء كلها

> 423<ص: 
يجققب وقيققل المسققبوقة قطع جواز مإن يأتي مإا فارق وبهذا

(كغيققره) أي ركعققة (والمسققبوق) المققدرك مإضققى مإققا ويبطققل
ه في الموافق سقلمإه مإقن الميقم قبقل القوقت خقرج إذا أن

ل أم السققبق فققي مإعققذورا أكققان سققواء ظأهرا إتمامإها لزمإه
لجمعققة تابعققة جمعتققه لكققون نظققر ول إطلقهققم اقتضاه كما

التبعيقة بهقذه يكتقف فلقم شروطها أهم الوقت لن صحيحة،
العقدد بعقض أو وحقده المإققام سقلم لققو ثاقم ومإقن الضقعيفة

المسققلمين صققلة بطلققت خارجققة والبقية الوقت في المعتبر
ل أن فيققه الربعين سلم قبل بخروجه بان لنه الوقت، في

اقتضاه كما ل أم بالتأخير فيه المسلمون أقصر سواء جمعة
المعتبر العدد مإن وقوعها شرط فوات الملحظ لن إطلقهم

بطلققت لققو أنققه ويؤيده وعدمإه التقصير مإع مإوجود وهذا فيه
لفوات صلتهم بطلت البقية سلم بعد العدد مإن واحد صلة
غيققر حققدث بققان لو مإا ذلك وفارق الجميع سلم قبل العدد
تصققح الجمعققة بققأن المعتمققد على جمعة له تقع فإنها المإام

كققذلك ول الطهققورين فاققد كصقلة الجملقة فقي الحققدث مإع
وبحققث بالطهققارة مإنققه أتققم بققه ارتباطهققا فكان الوقت خارج

علقى ويقتصققر التشهد في المإام مإفارقة يلزمإه أنه السنوي
إمإققام أن مإنققه ويؤخذ بذلك إل الجمعة تمكنه لم إذا الواجب

وخشققوا التشققهد طققول لققو الربعيققن علققى الزائققد الموافقين
نعققم للجمعققة تحصققيل والسلم مإفارقته لزمإهم الوقت خروج

إدراك في يشترط ل أنه اعتمده مإا على يأتي إنما بحثه مإا



والمعتمققد يسققلم أن إلققى مإعققه بقققاؤه الثانيققة بركوع الجمعة
لجمعققة تققابع لنققه جمعققة)، يتمهققا (وقيققل يققأتي كمققا خلفققه

بالبنققاء أبنيققة) التعققبير خطققة فققي تقققام أن الثققاني(صققحيحة. 
الجبققل نحققو في والسراديب الغيران نحو إذ للغالب وبالجمع

المجمعين)  (أوطان ظأاهر هو كما كاف الواحد والبناء كذلك

> 424<ص: 
والمققراد للتبققاع واحدة قرية أو بلدة تسمى بحيث المجتمعة

مإتقققدمإون جمع به وصرح كلمإهم مإن ظأاهر هو كما بالخطة
السققفر لمريققد يجز لم بأن القرية أو البلد مإن مإعدود مإحل
بكسققر البزري ابن السلم جمال أفتى نعم فيه القصر مإنها
بجقواز حقواليه مإقا خقرب مإسجد في الكتان لبزر نسبة الباء

والققوجه نظققر وفيققه فراسخ عنه البناء بعد وإن فيه، إقامإتها
فإنهمققا به وكلمإهما الم نص لتصريح الضابط مإن ذكرناه مإا

مإنققه السفر مإنشئ إليه انتهى إذا الذي الخارج قال: الموضع
للول انتصققر لكن فيه الجمعة إقامإة تجوز ل القصر له كان
مإن العامإر وبين بينه مإا يصير عامإرا المسجد بقاء بأن جمع

اتفاققا البلقد مإقن مإعدود وهو العمران تخلل كخراب الخراب
الخققراب ذلك أن بمنع ويرد الضابط ذلك عن يخرج لم فهو

فاقتضققت خققراب تخلققل عققن يخلققو ل العمققران لن كهققذا،
الفققاحش سققيما ل بعده فإن ذاك بخلف مإنه عده الضرورة

عققده إلققى حاجققة ول بققل ضققرورة فل البلد عن أجنبيا جعله
بغيققر إقامإتهققا تلزمإهققم وقققد كالحجر السعف نحو وأبنية مإنها
لنشققائها المقيميققن بخلف لعمارتهققا فأقامإوا خربت بأن أبنية
مإواضققع تعققددت عجيققل. ولققو ابققن قققال فيهمققا بالصققل عمل

أن يتجققه ه. وإنمققا حكمققه. ا فلكققل باسققم كل وتميز مإتقاربة
فققي هنققا قققوله وقضية عرفا مإستقلة قرية ذلك مإع كل عد

الربعيققن كققون الصققحة شققرط أن بققأربعين يأتي وفيما خطة
ربققط فيصح عنها عداهم مإن خروج يضر ل وأنه الخطة في

وكلمإهققم مإتجققه وهققو بشققرطه إمإامإهققا بصلة الجمعة صلتهم
 أيضا يقتضيه المكانية القدوة شروط في

> 425<ص: 
الجمعققة بإمإققام ببلدهم وهم سمعوا بلد أهل اقتدى لو فعليه

الذرعققي رأيققت ثاققم جققاز، القتداء شروط وتوفرت بلده في
بمققن المتصققلة الصفوف خروج يضر ل أنه أطلقا والزركشي

العبققاب شققرح فققي قلققت وأنققي القصر مإحل إلى البنية في



والتبعيققة هنققا مإققا علققى حملققه الوجه لكن مإقيس وهو عقبه
جمعققة وانعقاد الربعين على الزائد في غالبا إليها ينظر إنما
عقن خققارج للمإقام تبعققا البققاقين حقدث بققان إذا دونهقم مإقن

فققي يوجد لم ثام المراعاة، الجماعة صورة أن على القياس
خارج الربعين بعض وجود فإن هنا بخلفه ينافيها مإا الخارج
مإنهققا مإحل الصحراء) أي الخيام أهل لزم ولو( ينافيها البنية

قبائققل لن الظأهققر)، (فققي جمعة) عليهم فل (أبدا بأصله كما
عليققه اللققه صققلى يققأمإرهم ولققم المدينققة حققول كققانوا العرب
النققداء سققمعوا ولققو بمحلهم، مإنهم تصح ول بحضورها وسلم

لققو أمإققا لهله، تبعا فيه لزمإتهم السابقة بشروطه مإحلها مإن
وخققرج جزمإا عليهم جمعة فل الشتاء نحو في ينتقلون كانوا

وهققم البنيققة خلل فققي خيققامإهم كققانت لققو مإققا بالصققحراء
خلل فققي لنهققم بهققم وتنعقققد الجمعققة فتلزمإهققم مإستوطنون

ول يسبقها ل أن (الثالث أبنية في كونهم يشترط فل البنية
تفعققل لققم لهققا عظمققت وإن بلققدتها) مإثل، فققي جمعة يقارنها

الخلفققاء زمإققن فققي ول وسققلم عليققه اللققه صققلى زمإنققه فققي
الجتمققاع ظأهققور وحكمتققه واحققد مإوضققع فققي إل الراشققدين

المققدار أن علققى إيضققاحا كبرت) ذكره إذا (إل فيها المقصود
يحتمققل وسققياقه اجتماعهم) يقينققا (وعسر قوله على هو إنما
ل، ومإن تلزمإه لمن الشامإل البلد لهل اجتماعهم ضمير أن

 يتجه والذي بعيد وكلهما به تنعقد لمن وأنه

> 426<ص: 
أن العسققر ضققابط وأن عققادة لهققا فعلهققم يغلققب مإققن اعتبار
ولو مإنها، مإكان) واحد (في عادة تحتمل ل مإشقة فيه يكون

فققي قققال غيققر ل الحاجققة بحسب الزيادة فتجوز مإسجد غير
والول قتققال بينهققم كققان أو البلققد أطققراف بعققدت أو النوار

بشققروطه نققداؤها مإنه يسمع ل بمحل البعيد كان إن مإحتمل
لم الفجر عقب مإنه خرج لو بمحل كان إن وظأاهر السابقة
مإققر كمققا الفجققر بعققد إل إليهققا السعي يلزمإه ل لنه يدركها،
أربعققون كققذلك البعيققد المحققل أهققل مإققن اجتمع فإن وحينئذ،

فئققة فكققل أيضققا ظأققاهر والثققاني فققالظهر وإل الجمعققة صلوا
هققذه تسققتثنى ل (وقيققل الجمعققة إقامإققة تلزمإها أربعين بلغت

الزمإن في تتعدد لم أنها تقرر لما المشقة الصورة) وتتحمل
ودليل،، نقل لققه النتصققار فققي السبكي أطال ثام ومإن الول

ول صققحابي عققن يحفققظ ول العلمققاء أكققثر قققول وقققال: إنققه
م تعقددها تجقويز تابعي أن إلقى ذلقك علقى النقاس تقزل ول



عظيم) نهر حال إن (وقيل آخر جامإعا ببغداد المهدي أحدث
كل في يقام كبلدين) فل كانا شقيها (بين سياحة إلى يحوج
يلزمإققه بققأنه حامإققد أبو الشيخ واعترضه جمعة مإن أكثر شق
السققفر بقصققد الخققر إلققى أحدهما مإن دخل مإن قصر جواز

(فاتصققلت) قققرى) مإتفاصققلة كققانت وقيققل: إن( قائله والتزامإه
استصققحابا القققرى تلققك بعققددها) أي الجمعة (تعددت عمارتها
فيققه يجققوز ل حيققث بمحلها) جمعة سبقها (ولو الول لحكمها
 الشرائط السابقة) لجمعها (فالصحيحة التعدد

> 427<ص: 
ظأهققرا أتموهققا بققأخرى مإسققبوقون بققأنهم طائفققة أخققبرت ولو

يمكنهققم لققم إن ظأققاهر هققو كمققا ومإحلققه أفضققل والسققتئناف
ويعقرف لدراكهققا القطققع لزمإهقم وإل السققابقين جمعة إدراك
يقبققل كمققا ظأاهر هو كما مإعذور أو رواية عدل بخبر السبق
عققدد فققي يقبققل لققم وإنمققا المصققلي علققى بنجاسققة إخبققاره

فققي بمققا لنققاطته فيه له مإدخل ل لنه الغير، خبر الركعات
الثانية) إمإامإا مإع السلطان كان إن قول (وفي المصلي قلب
جمعققة تفويت إلى لدى الصحيحة) وإل (فهي مإأمإومإا أو كان
الذي المإام حتى السلطان ونائب شرذمإة بمبادرة البلد أهل
فيققه يجققوز مإققا أمإققا فيها أذن الذي وكذا ذلك في مإثله وله

أن إلققى السابقات فتصح الحاجة على بزيادة فتعددت التعدد
مإققن أنققه فققي شققك ومإققن الزائققدات تبطل ثام الحاجة تنتهي

لزمإتققه ل أو لحاجققة التعققدد أن فققي أو الخريققن أو الوليققن
مإع فكيف قلت فإن يأتي، مإما يعلم كما يظهر فيما العادة

نظر قلت: ل البطلن في مإتردد وهو ل أو يحرم الشك هذا
إليهققن المحتققاج السابقات مإن يظهر أن لحتمال التردد لهذا

لققم إن ثاققم المبطل، مإقارنة عدم الصل لن لذلك، فصحت
 العادة تلزم شيء يظهر

> 428<ص: 
يلحقه لم وإن المإام، مإن أكبر التحرم) براء سبق (والمعتبر
يتققبين بققالراء لن المتققأخر، أربعققي إحققرام بعققد إل الربعققون

أن له ويدل المعتبر وقيل: هو يعتبر فلم تابع والعدد النعقاد
للجميققع جمعة فل خارجه والقوم الوقت في سلم لو المإام

فققي الكققل لكققون السققبق فققي للتمييققز يغتفققر بققأنه ويجققاب
مإققر كمقا الصققل هققو الققوقت لن ثاققم يغتفققر، لقم مإا الوقت

أي السققلم (التحلققل) وهققو سققبق وقيققل الهمزة وقيل) سبق(



وذلققك ظأاهر هو كما السلم أو عليكم مإن مإنه المتأخر مإيم
التحققرم بخلف للصققلة مإفسققد عققروض مإققن بعققده للمإققن

الخطبتين أن على الخطبة) بناء (بأول السبق (وقيل) المعتبر
(مإعققا فيه تعددها يمتنع وقعتا) بمحل (فلو الركعتين عن بدل

اتسققع الجمعققة) إن (اسققتؤنفت مإرتبققا أو مإعققا شك) أوقعتا أو
أن مإققع الشققك عنققد واحتمالهققا المعيققة في لتدافعهما الوقت
أثاققر ول طائفة كل حق في مإجزئة جمعة وقوع عدم الصل
نحققو فققي إخبققاره أقققام الشارع لن العدل، إخبار مإع للتردد

 اليقين مإقام ذلك

>429<ص: 
التعدد مإع الستئناف يجوز ل أنه الواضح  مإن]:تنبيه[     

مإا وأنه له فائدة فل وإل فقط الحاجة بقدر أنه علم إن إل
مإققن اليققأس وقققع إن إل الظهققر تصققح ل مإتسعا الوقت دام

الواجبققة هققي الظهققر هققذه وأن آنفققا مإققر مإمققا أخققذا الجمعة
الذان ويسن سنة ل كفاية فرض فيها الجماعة فتقع ظأاهرا

ققوله: ينقافيه ول لهقا، والقامإقة قبقل أذان يكقن لقم إن لها
هقو ثاقم الغقرض لن ظأهرهقم، فقي الجماعقة تسقن السقابق
فققي بالشققك المققراد وأن مإجزئة صحيحة وقعت وقد الجمعة
البققاقي وكققذا المعيققة فيهققا تمكن حالة على وقوعهما المعية

نعققم حكمققه مإققا بعققض دون الربعين بعض شك لو يقال فل
لققم جمعتهققم بسققبق عدل الربعين (أخبر) بعض لو أنه يظهر

إن يلزمإققه الباقين بخلف شاكين غير لنهم استئناف يلزمإهم
مإسققألة فققي إحققداهما تقققدم لحتمققال ول بشققروطه أمإكنهققم

دون المكلققف ظأن على المدار لن الخرى، تصح فل الشك
الظهققر بعققدها يصققلوا بققأن مإراعققاته يسققن لكققن المإققر نفس
مإثل مإسققافر سققمع تتعيققن) كققأن ولققم إحققداهما سققبقت (وإن

ونسيت تعينت (أو مإنهما المتقدمإة وجهل مإتلحقتين تكبيرتين

> 430<ص: 
المإققر نفققس فققي صققحيحة جمعققة وقققوع ظأهرا) لققتيقن صلوا
فققي الفققرض بقققاء والصل  مإنهما لمعينة مإعلومإة غير لكنها
قول (وفي وفيه فيها بالسوأ عمل الظهر فلزمإتهما كل حق

الجماعققة) الرابققع(مإجزئققتين.  غيققر المفعولققتين لن جمعققة)،
ل العققدد بخلف الولى الركعة في لكن به يعتد مإن بإجماع

مإققن واحققد أحققدث لققو حققتى الكققل سققلم إلققى بقائه مإن بد
بطلققت مإنهققم عداه مإن سلم بعد ولو سلمإه، قبل الربعين



الربعققون بققان لققو أنه يأتي مإا عليه يشكل وقد الكل جمعة
مإنهققم وللمتطهققر لسققتقلله للمإام صحت مإحدثاين بعضهم أو

عققبروا حيققث صنيعهم عليه دل الذي بأن يجاب وقد له تبعا
صلته بطلن ظأهر أنه هنا الفرض أن ببيان وثام بأحدث هنا

إلققى صورته وجدت ثام العدد بأن فيفرق وحينئذ سلمإه قبل
جماعة أن يأتي لما له الرافع الحدث تبين يؤثار فلم السلم

خققروج فققإن هنققا مإققا بخلف وثاوابا حسبانا صحيحة المحدثاين
قبققل العدد صورة وجود أبطل الكل سلم قبل الربعين أحد

يبققن لققم فلققو وعليققه هنققا بالصققحة القققول فاسققتحال السلم
مإققن لنه يؤثار، لم وسلمإهم سلمإه بعد إل هنا الواحد حدث

مإققن إحققرام تقققدم اشققتراط في واختلفوا حينئذ تلك جزئيات
مإحققققون جمققع عليه الذي والمنقول غيرهم على بهم تنعقد
عليققه وجريت مإنه بد ل أنه وغيرهما والسنوي الرفعة كابن
سققيما ل المنتصققرون بققه أطال مإا ورددت العباب شرح في

 الزركشي

> 431<ص: 
إحققرام أن آنفققا مإققر مإققا يؤيققدهم مإمققا لكققن الشققتراط لعدم

أنققه يققأتي ومإققا العققدد بإحرام عبرة ل وأنه الصل هو المإام
لققم مإققن أن فعلققم للمإققام انعقققدت المأمإومإين حدث بان لو

لققه انعقققدت حيققث وأنها للمإام تبع كلهم وغيرهم بهم تنعقد
تققأخر مإققن بققد ل الول وعلققى قيققل للمققأمإومإين ينظققر لققم

بعيققد وهققو انتهققى كالحرام به تنعقد مإن أفعال عن أفعالهم
الرابطققة في مإر كما وغيره الحرام بين الفرق لوضوح جدا
قلنققا وإن ذلققك، اشققتراط عدم هنا الصواب بل الموقف في

(وشققرطها) أي البققابين بيققن الفققرق لوضققوح ثاققم باشققتراطه
القتققداء ونيققة كققالقرب الجماعات (كغيرها) مإن فيها الجماعة

ذلقك وغيقر المإققام بأفعقال والعلققم الفاحشقة المخالفة وعدم
للنعقاد هنا شرطان فإنهما والمإامإة القتداء نية إل مإر مإما
(و) اختصققت النفققراد مإققع الجمعة انعقاد يمكن ل إذ مإر كما

بأربعين)  تقام (أن مإنها أخرى أمإور باشتراط

> 432<ص: 
جمققع بحثه مإا على أخرى قرية في صلها بعضهم كان وإن

أيضققا حسققب حضر ثام الظهر، صلى لو المريض أن وقياسه
بوجودهم العلم بعد علم إن القمولي قاله كما الجن مإن أو

رؤيتهققم مإققدعي يعققزر الشققافعي وقققول فيهققم الشققرط وجود



عليها، خلقوا التي الصلية صورهم في مإدعيها على مإحمول
جمعققة أول أن صققح لمققا وذلققك للقققرآن مإخققالف حينئققذ لنه

الجمعققة أحققوال علققى والغالب بأربعين كانت بالمدينة صليت
 التعبد

> 433<ص: 
ورد مإققا أقققل والربعقون العقدد اشقتراط علققى أجمعقوا وققد

ليخقرج ذكقرا) مإميقزا حقرا (مإكلفقا مإحتمقل النقضقاض وخقبر
تلقزم ل لنهققا >،434<ص:  مإكلقف أنه على بناء السكران

ذكققره كمققا بهققم تنعقققد فل قققدمإه كما لنقصهم هؤلء أضداد
وجبت بخنثى العدد كمل ولو المريض، بخلف تكرار فل هنا

خنققثى فيهققم بققأربعين أحققرم ولققو رجل، بققان وإن العققادة،
تبعققا جمققع قققاله كمققا تبطققل لققم الخنثى وبقي واحد فانفض

مإبطقل وجقود فقي شقككنا ثاقم انعقادهقا، تيقنقا لنا للسبكي،
أن كما النعقاد بقاء الصل لن يضر، فل الخنثى أنوثاة وهو

فققي فيهققا شققكوا لو فيما المفسد وعدم الوقت بقاء الصل
الوضققوء فققي الققرأس مإسققح فققي قبلهققا أو فيهققا أو خروجققه

يققرده هنققا الصل إذ الخنثى مإسألة في تبطل بعضهم فقول
(مإسققتوطنا) بمحققل صققحتها دوام الصققل أن مإققن قررتققه مإققا

المسققتوطنين غير مإن حضورها يلزمإه بمن تنعقد فل إقامإتها
حجققة في بعرفة الجمعة يقم لم وسلم عليه الله صلى لنه

كققان فققإنه نظققر وفيققه أيامإققا القامإققة علققى عزمإه مإع الوداع
أبنيققة ل وعرفققة صحاح أيام أربعة بمحل يقم لم إذ مإسافرا

يكققون أن مإققانع ل بققأنه يجققاب أن إل إقامإة دار فليست بها
ثاققم ومإسققتوطن أبنيققة عققدم مإنهققا لسباب الجمعة فعله عدم
المسافر صلة باب أول ومإر

> 435<ص: 
داخلققه الجمعققة بققه تنعقققد ل السققور خققارج تققوطن مإققن أن

وأفتى مإنفصلتين كبلدتين يجعلهما السور أعنى لنه وعكسه،
لجققواز بلققده فققي إدراكهققا وأمإكنققه ففاتته لزمإته فيمن شارح
الظهققر تجزئققه ولم تلزمإه بأنها أخرى بلد في أو فيه تعددها

واضققح بلققده فققي قققاله ومإققا انتهققى ثاققم عليها، قادرا دام مإا
أنققه غققايته لن مإنهققا، النققداء سمع إن يتجه إنما غيرها وفي
إنمققا وهققو ببلققده جمعة ل كمن ببلده الجمعة مإن يأسه بعد

هققو هنا والمستوطن بشروطه نداءها سمع إن بغيرها يلزمإه
صققيفا ول (شققتاء إقامإته مإحل عن يسافر يظعن) أي ل(مإن. 



لوطنه، عوده عزم على ومإقيم بمسافر تنعقد لحاجة) فل إل
التفصققيل فيققه يققأتي مإسققكنان لققه ومإن طويلة مإدة بعد ولو

مإققا ثاققم اعتبارهم، هنا يأتي ل نعم الحرم حاضري في التي
مإوضققع ثاققم مإنققه، خرج مإا ثام فيه، للقامإة إليه الرجوع نوى

إقامإته مإا اعتبار المتصور وإنما هنا ذلك تصور لعدم إحرامإه
ولققده، ومإحققاجير أهلققه فيققه فمققا بهمققا استوت فإن أكثر، به

أو دائما أحدهما به مإا اعتبر مإال أو أهل بكل له كان فإن
فققإن الهققل، فيققه مإققا اعتققبر مإققال وبآخر أهل بواحد أو أكثر

 ذلك كل في استويا

> 436<ص: 
هققذه، نظيرة تأتي ول يظهر فيما مإنهما كل في به انعقدت

لققو أنهققم النققوار فققي مإققا ينققافيه ل ذكققر مإققا ثام لتعذره، ثام
بواحققد مإسققتوطنين يكونققوا لم صيفا وبآخر شتاء بمحل كانوا

مإعينيققن مإحليققن يتوطنققوا لققم فيمققن هققذا مإحققل لن مإنهمققا،
غيرهمققا إلققى يتجاوزونهما ول الخر إلى أحدهما مإن ينتقلون
فقي حقالهم اختلقف لكقن كقذلك مإحليقن توطنقوا مإن بخلف

به نيط بما يناط بأحدهما أو بهما التوطن فإن فيها إقامإتهم
أهققل في البلقيني الجلل وأفتى. الحرم حاضري في التوطن

سققافروا إن بققأنهم مإصققايفهم إلققى الصيف في يفارقونها بلد
عقن خرجققوا فقإن بهققم، تنعققد لقم قصققيرا سققفرا ولو عنها،

لنققه ظأعنققا هققذا يكققن لم أمإوالهم بها وتركوا فقط المساكن
الخطققة مإققن عققد إن إليققه خرجوا فيما ولو فتلزمإهم، السفر

ظأاهر المساكن عن خروجهم في قاله ومإا فيها لزمإتهم وإل
أراد إن سققفرهم وفققي بقيد فليس أمإوالهم قوله: وتركوا إل
إن تلزمإهققم نعققم فواضح مإصايفهم في بهم تنعقد ل أنها به

إليهققا عققادوا لققو بلققدهم فققي أو مإعتققبرة جمعققة فيهققا أقيمت
اسققتيطانهم يمنع ل لحاجة عنها خروجهم لن بصحيح، فليس

عنهققم تسقققط وإنما المتن به يصرح كما إليها عادوا إذا بها
لققو أمإققوالهم على يخشوا ولم النداء سمعوا إن نعم الجمعة

ولققو بلققدهم، في بهم وانعقدت مإطلقا لزمإتهم للجمعة ذهبوا
لكنهققم فققامإتثلوا غيرهققا سققكنى علققى بلققد أهققل المإققام أكره

تنعقققد لققم الكققراه زال مإققتى لبلققدهم الرجققوع على عازمإون
ظأققاهر هو كما إليها عادوا لو الولى في بل الثانية في بهم
كالصققيف لحاجققة كلهققم البلققد أهققل الفجققر بعققد خققرج ولققو

إليهققا السققعي يلزمإهققم فهققل بققوطنهم الجمعة إقامإة وأمإكنهم
أو مإققر كمققا يعطلوها أن عليهم يحرم لنهم الفجر حين مإن



بلققدهم مإققن النققداء أهلققه يسققمع كان فإن مإحلهم، في ينظر
ه مإر لما لزمإتهم ض حكقم فقي أن مإحقل فل وإل أجزائقه بع

 أحوط والول نظر

> 437<ص: 
قققوله: عنققه يغنققي ل الشققرط وهققذا تبعه ومإن السنوي قال

فققي وهققذا المكققان فقي شقرط ذاك فقإن المجمعيقن أوطان
غيققر أربعققون الستيطان مإحل في أقامإها لو حتى الشخاص

هققذه بققأن ورد ه ا لزمإتهققم وإن بهققم، تنعقد لم مإستوطنين
لغيققر الصورة هذه في لنه المجمعين، بقوله خارجة الصورة

إذ خفي ذاك أن إل به خرجت وإن بأنها، ويجاب المجمعين
يكونققوا لم وإن الجمعة، مإقيمو بالمجمعين المراد أن يحتمل

عنهققا يسققتغنى ل قيققود ذكققر مإع هنا لبيانه فاحتاج أهلها مإن
أنه التيمم في مإر مإما وعلم والحرية التكليف اشتراط مإنها

أر لققم وإن ظأققاهر، وهو القضاء عن صلتهم إغناء مإن بد ل
 الطهورين فاقد غير في به صرح مإن

>438<ص: 
أركققان يسققمعوا أن أيضققا شققرطهم أن يققأتي مإمققا وسققيعلم

مإققن فيهققم مإتحققدين، أمإييققن أو قققراء يكونققوا وأن الخطبققتين
لققم أمإققي فإنه مإنهم واحد إل قراء كانوا فلو الخطبة يحسن
الجماعققة لن البغققوي، بققه أفققتى كمققا الجمعققة بهققم تنعقققد

بيققن كالرتبققاط ارتباطققا بينهما صيرت للصحة هنا المشروطة
يعلققم وبققه بققأمإي قققارئ كاقتداء فصار والمأمإوم المإام صلة

ل، وأن التعلققم فققي المإققي يقصققر أن بيققن هنققا فرق ل أنه
المققذكور الرتبققاط مإن تقرر لما قوي غير بينهما الفرق وأن
التعلم أمإكنه إن لنه العدد، مإن يحسب ل المقصر أن على
لققه لزمإققة فالعققادة وإل باطلققة فصققلته الققوقت خققروج قبل
تصققح فل آنفققا مإققر كمققا العققدد مإققن يحسققب ل لزمإتققه ومإن

ومإعلققوم وجهققان أخرس أربعين جمعة انعقاد وفي هنا إرادته
جمعتهققم، صققحة عققدم التيقة بشققروطها الخطبة اشتراط مإن
 الركان بعض وجوب يعتقد ل مإن الربعين في كان ولو

> 439<ص: 
إتيققانه فققي شققك وإن الربعيققن، مإققن حسققبانه صققح كحنفققي
لن ذلققك مإققع بنققا إمإققامإته تصققح كمققا عنققدنا الققواجب بجميققع
عنققدنا مإفسققد مإنققه علم إذا مإا بخلف للخلف توقيه الظاهر



ثاققم عنققدنا، صلته لبطلن مإر مإما ظأاهر هو كما يحسب فل
العققبرة أن الشققيخين كلم مإقتضققى عققن الخققادم فققي رأيققت

فيمققا صققريح وهققو مإأمإومإققا أو كققان إمإامإققا الشققافعي بعقيققدة
علققى الظهققر صلوا وإن بالمرضى)، انعقادها والصحيح(تقرر. 

(و) الصقحيح بهقم رفققا عنهقم سقطت وإنما لكمالهم مإر مإا
جمعققة أول أربعيققن) لخققبر فققوق كققونه يشترط ل المإام (أن

تسققعة ولو المعتبر، العدد الربعون) يعني انفض (ولو السابق
والضققابط مإثققال والنفضققاض كققامإل المإققام كققان إذا وثالثايققن
المفعققول) مإققن يحسققب لققم الخطبققة فققي بعضهم (أو النقص
(ويجوز أركانها لجميع سماعهم غيبتهم) لشتراط (في أركانها
الفصققل) عرفققا، طققول قبققل عققادوا إن مإضققى مإا على البناء
نظيققر المققوالة يقطققع ل اليسير لن عذر، لغير انفضوا وإن

علقى الصقلة (بنقاء (وكقذا) يجقوز وغيقره الجمقع فقي مإر مإا
عرفققا الفصققل طققول قبققل بينهما) وعادوا انفضوا إن الخطبة

وضققبط طققوله) عرفققا (بعققد الصققورتين عادوا) في (فإن لذلك
الققبيع فققي والقبققول اليجققاب بيققن مإا على يزيد بما له جمع
مإققن الوسققع بالعرف الضبط مإن قلناه مإا والوجه جدا بعيد
رأيققت ثاققم التقققديم، جمققع فققي المققوالة أبطققل مإا وهو ذلك

 الطيب أبو القاضي إليه وسبقه به صرح الرافعي

> 440<ص: 
قررتققه بمققا ضققبطه ويتعين العرف اعتبار أطلق الصباغ وابن

ذلقك لن بعققذر، انفضققوا وإن الظأهر)، في الستئناف (وجب
الئمققة وكققذا مإتواليا إل وسلم عليه الله صلى عنه ينقل لم

أو بمفارقققة بعضققهم أو الربعققون انفضققوا) أي (وإن بعققده
مإققر لما للثانية بالنسبة وببطلن للولى بالنسبة صلة بطلن

فإنهققا الجماعققة بخلف السققلم إلققى شققرط العققدد بقققاء أن
عقققب يحققرم الصققلة) ولققم (فققي فقققط الولققى فققي شققرط

الخطبققة سققمعوا أربعققون الولققى الركعققة فققي انفضاضققهم
فكققذا ابتداء شرط العدد لن ظأهرا فيتمونها (بطلت) الجمعة

وإن جمعققة فل ركققع حققتى تبققاطئوا لققو فعليه كالوقت دوامإا
قبققل الفاتحقة مإققن يتمكنققوا أن اشقترط الركقوع قبل أدركوه
والركققوع الفاتحققة يققدركوا أن ظأققاهر هو كما والمراد ركوعه

أدركققوا حينئققذ لنهققم ،الركققوع أقققل عققن المإققام قيققام قبققل
الفاتحققة جميققع إدراك لشققتراط مإعنققى فل والركعققة الفاتحققة

 الركوع في المإام أخذ قبل



> 441<ص: 
إحرامإهم مإن بد فل يسمعوا لم إذا أمإا العبارة أوهمته الذي
حينئققذ إل مإثلهققم يصققيرون ل لنهم السامإعين، انفضاض قبل

لنهققم الفاتحققة، مإققن تمكنهققم يشققترط ل الحالققة هققذه وفققي
قبققل يققدركوها لققم لققو أنهققم يعلققم وبققه أدركهقا لمققن تابعون

بخلف ظأققاهر وهققو لهققا هققؤلء إدراك اشققتراط انفضاضققهم
قبققل أربعون وحضر بعضها سمعوا أربعون انفض إذا الخطبة

الرتبققاط بققأن ويفققرق لباقيهققا سققماعهم يكفققي ل انفضاضهم
بقققي (إن ل) يضققر قققول (وفققي الصلة بخلف تام غير فيها

الدوام في يغتفر إذ الجماعة مإسمى لوجود المإام اثانان) مإع
إتمامإهققا مإحققل أن بعضققهم وبحققث البتققداء فققي يغتفققر ل مإا

كأن وإل الجمعة شروط تتوفر لم إذا به والكتفاء أي ظأهرا
 جمعة إعادتها لزمإهم عادوا

> 442<ص: 
بعققد بلغققوا أو قققدمإوا أو انفضققوا ولمققن فقققال غيره واعتمد
المقصققرين يلققزم بققل المصققلين بخطبققة ثاانيققا إقامإتهققا فعلهققا

غلققط بلغققوا أو قققدمإوا فيمققن قاله هق.ومإا ذلك. ا كالمنفضين
المقصققرين وفققي إلققخ يسققمعوها لم إذا أمإا المذكور لقولهم

مإققن ويلققزم ظأهرا يتمونها أنهم الصحاب إطلق كالول يرده
الجمعققة فعققل عققدم يؤيققد ومإما الجمعة سقوط الظهر صحة

علققى فققاتت فيققه تعققدد ل بمحققل بها أربعون بادر لو قولهم
فققإذا عليهققم الجمعققة لمإتناع ظأهرا فيصلونها البلد أهل جميع

قيققل: ثاققم ومإن بها المبادرين تقصير مإع هنا الجمعة امإتنعت
لققو أنققه أيضا بعضهم وبحث مإسألتنا في فأولى يؤدبون إنهم
فققي الغققائب قققدم ثاققم الظهققر، فصققلوا الربعيققن بعققض غاب

بعققد الصققبي بلققغ لققو كمققا جمعققة إعادتهققا تلزمإهم لم الوقت
وطنققه قققدم ثاققم السققفر، في الظهر مإسافرا صلى أو فعلها
 كذلك بالظهر إحرامإهم بعد قدومإه أن ويحتمل إقامإتها قبل

قققدر الربعيققن إدراك اشققتراط مإققن مإر  مإا]:تنبيه[     
الغزالققي وصققححه المإققام قققاله مإققا هققو الولققى فققي الفاتحة
الصققغير الشققرح وظأققاهر وغيرهققم الحاوي شراح عليه وجرى

إليققه وسققبقه فقققط المإققام ركوع بإدراك الكتفاء صريحه بل
بأن واحد غير وعلله المذهب إنه البغوي وقال مإرة، القفال

 الركوع قبل مإا

> 443<ص: 



الجويني وشرط الجمعة فكذا الركوع به السبق يمنع لم إذا
الخلف هققذا ثاققم عرفققا، أي المإققام تحرم مإن تحرمإهم قرب

فققي حققتى يجققري أو النفضققاض بعققد بالجائين خاص هو هل
فققي جريققانه والققوجه عنققه وتبققاطئوا أول مإعه حضروا أربعين

قققال ثاققم بققذلك، صققرح الققدم أبققي ابققن رأيت ثام الصورتين،
جعققل فققإنه جمققع قققاله كمققا الرافعي وكذا كالتفريع فالتفريع

تبطققل الجماعققة صققلة بققأن القققول علققى مإبنيققا الخلف هققذا
أن علققى فرعققه إنما الرفعة: بل ابن وقال  القوم بانفضاض
لكنققه البطققال ل الظهققر يققوجب الثانققاء فققي عنققه النفضاض

بققأن تقريققره الزركشققي كلم اقتضققى وإن ويققرد، فيققه نظققر
قلنا فإن الثاناء، في كانفراده لحقوه حتى أول المإام انفراد

المإققام انفققراد البناء ووجه فل وإل هنا أبطل ثام مإبطل، إنه
غيققر فققي البطلن بققل قبققل الصققورتين فققي الصققلة ببعققض
ابتققداء فيهققا وجققد المإام انفراد لن أولى، النفضاض مإسألة

ل مإققا الققدوام فققي فيهققا يغتفققر والشققروط دوامإققا تلققك وفي
وكرفققع الموقققف فققي السققابقة كالرابطققة البتققداء في يغتفر

كلم هنققا المقققري ولبققن صلته المسبوق إتمام قبل الجنازة
الركعقة إدراك انفضققاض ل حيقث شقرطوا الكل أن فيه بين

ذلك مإن استنتج ثام الفاتحة، إدراك في الخلف وإنما الولى
شققرح فققي مإسققتوفى ذلققك بينققت كمققا عليققه مإققردود هققو مإا

علققى التبس فإنه المحل هذا فتأمإل آخره في وقلت العباب
(العبققد مإققن وكققل (خلققف) المتنفققل (وتصققح) الجمعققة كققثيرين
كققل بغيققره) أي العققدد تم إن الظأهر في والمسافر والصبي

فققإن الكمال، بصفة وجد قد والعدد هؤلء مإن لصحتها مإنهم
 به إل العدد يتم لم

> 444<ص: 
صققحت مإحققدثاا أو جنبققا المإققام بققان ولققو(جزمإققا.  تصققح لققم

سققائر فققي بغيققره) كمققا العققدد تققم إن الظأهققر فققي جمعتهم
يحصققلن وفضققلها الجماعققة أن الصققح علققى بنققاء الصققلوات

المأمإومإون بان لو مإا وهو عكسه ذلك ومإثل المحدث خلف
مإنهققم والمتطهققر للمإققام الجمعققة فتحصل مإحدثاين بعضهم أو

فققي مإققا دون هنققا العققدد فوات حقه في واغتفر أي له تبعا
صققلته انعقاد حقه في اغتفر كما مإستقل مإتبوع لنه المتن،
(وإل) ضققروريا هققذا كققان وإن خلفققه، يحرمإوا أن قبل جمعة

لحققق (ومإققن مإققر لمققا جمعتهققم (فل) تصققح بغيققره العققدد يتم
الصققحيح) فققي علققى ركعتققه تحسب لم راكعا المحدث المإام



ول بققدليله المسققافر صققلة قبيققل مإققر كمققا وغيرهققا الجمعققة
هققو إنمققا الركققوع بققإدراك الحكققم لن قبلققه مإققا هققذا ينققافي
التحمل، أهل مإن ليس والمحدث القراءة عنه المإام لتحمل

فققي خطبتققان) لمققا الخامإس(جماعة.  خلفه الصلة كانت وإن
إل الجمعققة يصققل لققم وسققلم عليه الله صلى أنه الصحيحين

العيققد وفققارقت شققذ مإققن إل الصققلة) إجماعققا (قبل بخطبتين
شققرط هققذه ولن أيضققا للتبققاع عنققه مإؤخرتققان خطبتيه فإن

أهققم الصققلة فكانت تكملة فإنها تلك بخلف مإقدم والشرط
بققأن ثاققم ل هنققا شققرطا كونهققا بيققن ويفققرق بالتقققديم مإنهققا

ل حتى الشرعية المصالح بمهمات التذكير هنا مإنها المقصود
كققذلك مإكققرر هققو مإا لن جمعة، كل في ذلك فوجب تنسى

فققي مإبالغة الصحة عليه تتوقف شرطا وجعل غالبا ينسى ل
يقتضققيه عمققا النفققوس صققرف وثاققم عليققه والستمرار حفظه
دون المنققدوبات مإهمققات مإن وذلك ومإرحها فخرها مإن العيد

العيققد قلققت أيضققا عيد يوم الجمعة يوم قلت فإن الواجبات،
عققود مإققن وهققذا الحسي السرور عود مإن ذاك لن مإختلف،
ومإققن الدينيققة الوظأققائف مإققن فيه مإا لكثرة الشرعي السرور
فققي اللمعققة كتققابي فققي بينتققه كمققا وغيرهققا الجابققة سققاعة

 ويؤيد الجمعة خصائص

> 445<ص: 
ك غالبقا هنقا للمقؤمإنين وإضقافته دائمقا ثاقم العيقد، إطلق ذل

كلمإقه مإن سيعلم كما المجموع حيث خمسة) مإن وأركانهما(
تققرك فققي الوضققوء أو الصققلة بعد الشك أن مإر مإا وقياس
الخطبققة مإن فرض ترك في الشك تأثاير عدم يؤثار ل فرض

نظققر ول هنققا بتققأثايره الرويققاني قققول ينققدفع وبه فراغها بعد
الشققك فققي يققأتي ذلققك لن الجمعقة، انعقاد في شاكا لكونه

اللققه (حمققد يققؤثار ل وهققو مإثل الوضققوء مإققن ركققن ترك في
صققلى اللققه رسققول على (والصلة مإسلم رواه تعالى) للتباع

وسلم)  عليه الله

>446<ص: 
ذكققر إلققى فافتقرت تعالى الله ذكر إلى افتقرت عبادة لنها

وروى والصققلة كققالذان وسققلم عليققه اللققه صققلى رسققوله
عليهققم تجققوز ل أمإتك وجعلت تعالى الله {قال خبر البيهقي

تفرد مإما هذا ورسولي} قيل عبدي أنك يشهدوا حتى خطبة
ول صققحيح، تفققرد بققأنه ورد عنققه اللققه رضققي الشققافعي بققه



صققلة، فيهققا ليققس وسققلم عليققه اللققه صلى خطبته يقال: إن
دليققل خطبهققم فققي التصلية على والخلف السلف اتفاق لن

حمققد ولفظهما) أي( دائما سنة على التفاق يبعد إذ لوجوبها
وسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول علققى والصققلة اللققه

الله صلى عصره في الناس عليه مإضى الذي لنه (مإتعين)،
الحمققد ول وشققكر ثانققاء يكفققي فل الن إلققى وسققلم عليققه

بققارك أو اللققه رسققول الله رحم ول مإثل الرحيم أو للرحمن
الله كصلى الضمير ول جبريل على الله صلى ول عليه الله

ه النقوار فقي بقه صقرح كمقا ذكر له تقدم وإن عليه، وجعل
وهققم لمققن خلفا وغيره البرمإاوي واعتمده عليه مإقيسا أصل

بققل مإققرادا وليققس رسققول لفققظ تعين المتن ظأاهر فيه. نعم
والعققاقب والماحي والحاشر والنبي وأحمد مإحمد لفظ يكفي

أوسققع هنققا مإا بأن الصلة وفارق به وصفه ورد مإما ونحوها
فيققه مإحمققد إبققدال يجققوز ل فققإنه الذان وبيققن بينهققا ويفققرق

التشققهد قيققاس وهو كلمإهم مإن ظأاهر هو كما مإطلقا بغيره
ثاققم السققامإعين بققأن عليققه كليهمققا في الروايات اتفاق بجامإع

فالخطبققة وأيضققا الخطبققة بخلف مإوهم فإبداله حاضرين غير
فققالذان وأيضققا أمإرهققا فخفققف أركانها ألفاظ بجميع يتعبد لم

وأشققهر نبيها بها أتى التي الشريعة لكليات الشارة به قصد
مإحمققد وهققو أسققمائه بأشققهر التيققان فققوجب مإحمققد أسققمائه

مإحمققد لفققظ تعيققن ثام ومإن الكليات لتلك أشهر ذلك ليكون
الشققيخين كلم وظأققاهر بققالذان أشققبه لنه أيضا، التشهد في

بمققا الجيلققي صققرح لكققن مإعرفا الحمد لفظ تعين كالصحاب
وتوقققف اللققه وحمدت لله حامإد أنا إجزاء مإن المتن اقتضاه

الحمققد للققه أيضققا ويكفققي غيققره بققه جزم لكن الذرعي فيه
للقه وحمققدا اللقه وأحمققد السققتاذ ابققن قققاله السققلم كعليكم
تعيققن مإققن المتققن يققوهمه لمققا خلفققا ونصققلي وأصلي وصلى

خلفققا بالصققلة الققدعاء قصققد يشترط ول مإعرفا الصلة لفظ
 الطبري للمحب

>447<ص: 
لنهققا بققالتقوى)، (والوصققية شققرعا لققذلك مإوضققوعة لنهققا

الققدنيا مإققن التحققذير مإجققرد يكفققي فل الخطبققة مإن المقصود
الحققث مإققن بققد ل بققل الشققرائع مإنكققرو به تواصى مإما فإنه
للققزوم أحققدهما ويكفققي المعصققية عققن والزجققر الطاعة على

(علققى بققالتقوى الوصققية لفظهققا) أي يتعيققن ول( لققه الخققر
اللققه أطيعققوا فيكفققي تقققرر كما الوعظ الغرض الصحيح) لن



لن (الخطبققتين)، مإققن واحققدة فققي) كققل أركان الثلثاة (وهذه
قققراءة والرابققع( الخققرى عققن ومإنفصققلة مإسققتقلة خطبة كل

أو مإنسققوخ بحكققم تعلقت وإن نظر}، {ثام ك ل آية) مإفهمة
اللققه صققلى {كققان مإسلم لخبر طال وإن آية، بعض ل قصة
المنبر} وفي على جمعة كل في ق سورة يقرأ وسلم عليه
يجلققس خطبتققان وسققلم عليققه اللققه صلى له {كان له رواية
بققدل فققي اكتفققى النققاس} وإنمققا ويققذكر القققرآن يقققرأ بينهما

آخققر مإناب لفظ إنابة ثام القصد، لن المفهمة، بغير الفاتحة
مإققن القققراءة أصقل إحداهما) لثبققوت (وفي غالبا المعنى وهنا
ويسققن إحداهما في بها الكتفاء على فدل مإحلها تعيين غير

" دائمققا " ق سققورة فراغهققا بعققد يسن بل الولى في كونها
فققي (وقيققل بعضققها قققراءة السققنة أصققل فققي ويكفي للتباع

فيهمققا) (وقيققل الثانيققة فققي الدعاء مإقابلة في الولى) لتكون
ول الققوعظ المقصققود تجققب) لن ل (وقيققل الول كالثلثاققة

الواحققد الشققيء إذ القراءة مإع عنه حمد أو وعظ آية تجزئ
قصققده إن وحققده عنققه بققل مإقصققودان فرضققان بققه يؤدى ل

 وحده

> 448<ص: 
فيمققا فقققط فعنهققا أطلققق أو القققراءة أو قصققدهما بققأن وإل

كلها الركان على تشتمل بآيات أتى ولو الخيرة، في يظهر
ل لنهققا تجققزئ، لققم عليهققا تشققتمل آية لعدم الصلة عدا مإا

دعققاء) أخققروي اسققم عليققه يقققع مإا (والخامإس خطبة تسمى
الجنققس المققراد لن للمؤمإنققات يتعققرض لم وإن (للمؤمإنين)،

 السلف عن له الخلف لنقل لهن الشامإل

> 449<ص: 
تخصيصقققه ويكفقققي أليقققق بقققه الواخقققر لن الثانيقققة)، (فقققي

تخصيصققه يكفققي ل أنققه وظأققاهر اللققه كرحمكققم بالسققامإعين
بأس ول وغيره الذرعي له يجب) وانتصر (وقيل: ل بالغائبين
ابققن قال وصفه في مإجازفة ل حيث بعينه لسلطان بالدعاء

ويسققن لضرورة إل كاذبة بصفة وصفه يجوز ول السلم عبد
والقيققام والنصققر بالصققلح وجيوشققهم المسقلمين لولة الدعاء
ذكققر بأن أفتى أنه السلم عبد لبن ووقع ذلك ونحو بالعدل

بققأن ورد مإحبوبققة غيققر بدعققة والسققلطين والخلفققاء الصحابة
وقققد مإطلققوب وهققو وولتهققا المإققة لكققابر الققدعاء فيققه الول

الققدعاء يتعيققن بققل قيققل مإندوبققة أو واجبققة البدعققة تكققون



أبققا أن وثابققت الفتنققة أمإنققت إن مإبتدعققة بققه بمحققل للصحابة
الصققديق قبققل لعمققر يققدعو كققان الكوفققة أمإيققر وهققو مإوسى
إليققه فشققكا عمققر تقققديم عليققه فققأنكر عنهمققا اللققه رضققي

بكققر أبققي علققى تقديمك أنكرت فقال: إنما المنكر فاستحضر
يسققكتون ل وهققم مإتققوفرون، حينئذ والصحابة واستغفر فبكى
هنققا سكتوا وقد الشرع قواعد لها شهدت إذا إل بدعة على

عبققاس ابققن وكققان فقط التقديم بل الدعاء أحد ينكر لم إذ
عليققا وخليفتققك عبققدك أصققلح اللهققم البصرة مإنبر على يقول
إن قيل ولو المتأخرين، بعض قال المؤمإنين أمإير الحق أهل

لققم غالبققا الفتنققة مإققن تركه في لما واجب للسلطان الدعاء
وولة لبعققض بعضققهم النققاس قيققام فققي بققه قيققل كمققا يبعققد

وفيه العدل ولة بقية وكذا قطعا لهم الدعاء يندب الصحابة
 احتمال

> 450<ص: 
لخشققية إل مإكققروه الخيققر مإققن فيهققم بما المخلطون والولة
لفتنققة إل حرمإتققه فققي توقققف ل فيهققم ليققس وبمققا فتنققة

الققولء يقطققع ل المنققاقب وذكققر أمإكنه، مإا التورية فيستعمل
فققي القاضققي وصققرح الخطبققة عققن مإعرضققا بققه يعققد لققم مإا

الخطبققة نظققم يقطققع لققم مإققا مإحلققه بققأن المإر لولة الدعاء
تقطققع إطالققة يطيلققه ل أن يشققترط التوسققط وفققي عرفققا

بعضققهم الجهال. وبحققث الخطباء مإن كثير يفعله كما الموالة
بققذلك رادا الظققن غلبققة الفتنققة خققوف فققي يشققترط ل أنققه

ويشققترط( السققواد لبققس تققرك فققي لققه المصققنف اشققتراط
لققم إن نعققم (عربية) للتباع عداها مإا دون الركان كونها) أي

الققوقت ضققيق قبل تعلمها يمكن ولم يحسنها مإن فيهم يكن
علققى وجققب تعلمهققا أمإكققن وإن بلسانهم، واحد مإنهم خطب

ولقم مإنهقم واحقد تعلققم إمإكققان مإققدة مإضققت فإن مإنهم، كل
وتغليققظ الظهققر يصلون بل لهم جمعة ول كلهم عصوا يتعلم

 السنوي

> 451<ص: 
كفايققة فققرض التعلققم فققإن الغلققط هققو كققل الروضققة لقققول

وفائققدتها البعض بفعل ويسقط الصح على الكل به يخاطب
الجملقة فققي بقالوعظ العلقم لهقا مإعرفتهقم عدم مإع بالعربية

أعني إيجابه يصح. وأمإا ل بما شارح فيه ونظر القاضي قاله
يققؤم، أن يجققوز بققأنه فمققردود لركانها الخطيب فهم القاضي



مإققن هققو مإققن ذلك في وسواء القراءة مإعنى يعرف لم وإن
التققي المعتمققد خلف علققى ويشترط عليهم والزائد الربعين

بالحمققد الول) فيبققدأ الثلثاققة الركققان (مإرتبققة كونهققا قريبققا
ترتيققب ول النققاس عليققه جققرى الققذي لنه فالوصية، فالصلة

كونهققا المعتمققد (و) على الثلثاة وبين بينهما ول الخيرين بين
قققدر) إن فيهمققا (القيققام (و) يشققترط الققزوال) للتبققاع (بعققد

بققالمعنى عجققز فإن الصلة، فرض قيام في السابق بالمعنى
فكمققا عجققز فققإن يسققتخلف، أن والولققى جلققس ثام السابق،

الثققابت (بينهمققا) للتبققاع فيه الطمأنينة (والجلوس) مإع ثام مإر،
 وغيره مإسلم في

> 452<ص: 
عنهققا يجققزئ ول بسققكتة الفصققل الجققالس نحققو علققى ويجب

فيمققا الصققارف عققدم بققل الخطبققة نيققة تجققب ول الضققطجاع
فيجلققس واحققدة حسققبتا يجلققس لققم لققو الجواهر وفي يظهر
الققتي لن الثانيققة، فهققي وإل الصورة باعتبار أي بثالثة ويأتي
كلمإهققا فققي نظققر فل الولققى مإققن بعضققا صققارت ثاانية كانت
إطلقققه حيققث مإن فيه النظر كان إن نعم زعمه لمن خلفا
حيققث مإققن اتجققاه فله للسلطان الدعاء لنحو الشامإلة الثانية

مإحلققه، غير أنها على الفعلي الجماع مإع بالولى إلحاقه بعد
تسققعة أربعين) أي (وإسماع فاغتفر تابعا وقع بأنه يجاب وقد

كققان وإن لنققه سققماعه ول إسققماعه يشترط ل وهو وثالثاين
ل الركققان بهققم تنعقققد (كققامإلين) مإمققن يقققول مإا يفهم أصم
 الشيخين عند الصح على ويعتبر الخطبة جميع

> 453<ص: 
الجمعققة تجققب فل بققالقوة ل بالفعققل لهققا سققماعهم وغيرهما

يمنققع لغققط وجققود مإققع تصققح ول صققم بعضققهم أربعيققن على
أو كققثيرون فيققه خالف وإن فيهما، المعتمد على ركن سماع

كلم يققدل وعليققه فقققط الحضققور إل يشترطوا فلم الكثرون
كققونهم ول طهرهققم يشترط ول المواضع بعض في الشيخين

قققراءة تكفققي كمقا يسققمعونه لمققا فهمهقم ول الصققلة بمحل
يحققرم ل أنققه والجديققد (يفهمهققا. ل مإمققن الصلة في الفاتحة

الضققمير رجققوع ويصققح ل أو سققمعوا الحاضرين عليهم) يعني
وغيققره مإثلهققم علققى الحرمإة عدم ويستفاد الكامإلين للربعين

لنققه فيهم، القديم تفصيل عليه يرد ول الولى أو بالمساواة
الخققبر فققي لمققا يكره بل الثلثاة للئمة (الكلم) خلفا مإفهوم



عققن وسققلم عليققه اللققه صلى النبي سأل رجل {أن الصحيح
المإققر أن يعلققم وبققه عليققه ينكققر ولققم} يخطققب وهو الساعة
وأنصققتوا} بنققاء لققه فاسققتمعوا القققرآن قرئ {وإذا في للندب
باللغو المراد وأن المفسرين أكثر قال وبه الخطبة أنه على
واعققترض السققنة مإخالفققة المشققهور هريققرة أبققي خققبر فققي

يسققتقر أن قبققل تكلققم المتكلققم أن باحتمال بذلك الستدلل
 الخطبة قبل أو قطعا حينئذ حرمإة ول مإوضع في

> 454<ص: 
والحتمال قولية واقعة هذه بأن ويجاب بجهله مإعذور أنه أو

هققو كمققا الفعليققة الواقعة بالحتمال يسقط الذي وإنما يعمها
بعققدم أقققره إنما لنه فعلية هذه قلت فإن مإحله، في مإقرر

لجققواز مإتضققمن قققول له جوابه بل مإمنوع قلت عليه إنكاره
ول العتبققار بهققذا قوليققة فكققانت كققان حالققة أي على سؤاله
في يستقر لم مإن على ول خطيب على الكلم قطعا يحرم

فققي مإققا علققى للملققوك الققدعاء حققال ول تقققرر كمققا مإوضققع
يجب بل بغافل مإحذور وقوع خشي سامإع على ول المرشد

تنققبيهه لققول به وقوعه وظأن فيه المإر انحصر إن عينا عليه
مإنكققر عققن نهققاه أو ناجزا خيرا غيره علم أو عليه ينبهه أن
مإضققيق لواجب التعليم كان إن أيضا هذين في يجب قد بل

كفققت، إشققارة علققى يقتصر أن له ويسن مإحرم عن والنهي
يسققنان، ل الواجققبين الغيققر والنهققي الخير أن كلمإهم وظأاهر

كتشققميت يبعققد لققم يسير بكلم حصل إن بسنيتهما قيل ولو
الصغاء مإع السكوت النصات) أي ويسن(أولى.  بل العاطس

الحاضققرين مإققن كققان لققو مإققا بخلف سققماعه يجققب ل لمققا
سققماع فققوته كلم بعضهم على فيحرم فقط تلزمإهم أربعون

إبطققال إلققى لتسققببه السققتماع وجققوب مإققن علققم كمققا ركققن
مإققن خروجققا الخطبققة يسققمع لققم وإن ذلققك، ويسققن الجمعققة

والققذكر بققالتلوة يشتغل أن السامإع لغير الولى الخلف. نعم
لققه أبيققح لمققن الكلم يكققره ول غيره على يشوش لئل سرا

أو بعققدها أو الخطبققة قبققل ككققونه وغيققره ذكققر مإمققن قطعا
فيققه بالحاجققة وتقييققده الوجققه علققى حاجققة لغيققر ولو بينهما،
هقو كمقا قطعققا لقه يبقح لم وإن كراهة، ل عندها لنه نظر،
لنفسققه يأخققذ لققم وإن أي، يسققلم أن للققداخل ويكققره ظأاهر
لن الققرد، لزمإهققم سقلم فإن  عليهم المسلم لشتغال مإكانا

لن عليه، والرد العاطس تشميت ويسن خارج لمإر الكراهة



والسققلم بالصققلة مإبالغة غير مإن الصوت ورفع قهري سببه
 له الخطيب ذكر عند وسلم عليه الله صلى عليه

> 455<ص: 
الجمعققة راتبققة أو الولققى وهققو التحيققة بنيققة ركعققتين وصققلة
مإعهققا، التحيققة نيققة الولققى وحينئققذ صلها يكن لم إن القبلية

تفوت لنها التحية نية يظهر فيما فالولى القتصار أراد فإن
للققداخل، القبليقة الراتبققة بخلف تنققو لققم إذا بالكليقة بفواتهققا

فإن تنعقد، لم بقدرهما أخرى صلة أو مإنهما أكثر نوى فإن
بخلف جائزة فقط ركعتين نية أن تقرر مإا على يلزم قلت
حصققول فققي اسققتوائهما مإققع مإثل الصققبح سققنة ركعققتين نيققة

نيققة بققأن يفققرق قلققت بابها في السابق بالمعنى بهما التحية
نيققة بخلف بالنيققة التحية عن صرف فيه ليس فقط ركعتين

 الثاني دون الول فأبيح آخر سبب

> 456<ص: 
وأن الوجققه علققى مإجزئ أقل على فيهما يقتصر أن ويلزمإه
الخطبققة قبققل المنققبر علققى المإققام جلوس طرأ صلة يخفف

ويؤخققذ قبلققه مإققا علققى بناء ذلك على يقتصر بأن أثانائها في
أنققه البتداء في اغتفر مإا هنا الدوام في اغتفارهم عدم مإن
المجققزئ أقققل علققى زيققادة قبلهققا التي في أو هنا طولها لو

ذاتيققة بهققا القائلين عند هنا الحرمإة لن مإحتمل، وهو بطلت
مإققن أي جالس على الماوردي حكاه مإا على إجماعا ويحرم

لققم ولققو يسققمع، لم وإن ظأاهر، هو كما التحية له تسن لم
مإعهققم نواهققا وقققد مإحلهققا، بغيققر كققان وإن الجمعققة، تلزمإققه
الكققل فققي يظهققر فيمققا الن القتققداء مإانع حال وإن بمحله،

فائتققة ولققو فققرض، صققلة المنققبر علققى المإققام جلققوس بعققد
 نفل أو فورا لزمإته وإن الن، تذكرها

> 457<ص: 
وسققجدة طققواف ل تنعقد ول للسلطان الدعاء حال في ولو

حرمإققة تعليلهققم مإققن أخققذا فيهمققا يظهققر فيما شكر أو تلوة
بالكلية. الخطيب عن إعراضا فيها بأن الصلة

كتابة]:فرع[      بدعة رمإضان مإن جمعة آخر الحفائظ  
الخطبة سماع تفويت مإن فيها لما القمولي قاله كما مإنكرة

ومإققن بققه يقتققدى عمققن يحفققظ لققم فيمققا الشققريف والققوقت
وغيققره أئمتنققا جققزم وقد أي كعسلهون وهو المجهول اللفظ



مإعناها يعرف ل التي العجمية الكلمات وقراءة كتابة بحرمإة
ل ذنبهققا على رأسها بالعرش مإحيطة حية أنها بعضهم وقول
يقبققل فل فيققه للققرأي مإققدخل ل ذلققك مإثققل لن عليه، يعول
تلئقم ل المعنقى بهذا أنها على مإعصوم عن ثابت مإا إل مإنه
اللققه يققا آلؤك إل آلء ل وهققو الحفيظققة فققي قبلهققا مإققا

قيل: إنها ثام ومإن اليهام غاية في اللفظ هذا بل كعسلهون
أراد بعضهم وكان العوام جهلة على مإلحد أدخلها صنم اسم
علمققك بققه مإحيققط الجللققة بعققد فققزاد اليهققام ذلققك دفققع

عمققا غفلققة هققو و بالعرش الحية تلك كإحاطة أي كعسهلون
وأقبققح مإعصققوم عققن صققح مإققا إل فيه يقبل ل هذا أن تقرر
فققي الخمققس صققلة مإققن البلد بعض في اعتيد مإا ذلك مإن
العققام صققلوات تكفققر أنها زاعمين صلتها عقب الجمعة هذه

تخفققى ل لوجققوه كفققر أو حققرام وذلققك المتروكققة العمققر أو
أعلم) لن والله بشرط ليس الركان ترتيب أن الصح (قلت
خروجققا ينققدب لكنه الوعظ هو الذي بالمقصود يخل ل تركه
وبينهمققا أركانهما الموالة) بين اشتراط (والظأهر الخلف مإن

بمققا لققه تعلققق ل بما عرفا طويل يفصل ل بأن الصلة وبين
فصققل بعضققهم رأيققت ثاققم نظققائره، مإققن يظهققر فيما فيه هو

يقطققع فل وعققظ فيهققا يكون أن بين القراءة أطال إذا فيما
كققونه عققن غفلققة وهققو القطع أطلق وبعضهم فيقطع ل وأن

خطبتقه} ومإققر فققي ق يققرأ {كققان وسقلم عليققه اللقه صقلى
مإجققزئ بأقققل ركعتين بفعل المجموعتين بين الموالة اختلل

رأيتهقم ثاقم للعقرف، بيانقا ويكقون هنقا بهقذا الضبط يبعد فل
وهقو الجمقع بصقلتي مإشقبهتان والصقلة الخطبقة بقأن عبروا
 ذلك يؤيد مإا النفضاض مإسائل في ومإر ذكرته فيما صريح

> 458<ص: 
مإسققألة فققي مإققر بمققا عنققه يكتققف لم قررته لما هذا لعموم

الحققدث) وطهققارة(مإكققرر.  هققذا جمققع قول فاندفع النفضاض
قققرب إن واسققتأنفوا تطهققر سققبقه فققإن والصققغر، الكققبر

بيققن ويفققرق عنها نائبة أو الصلة تشبه الخطبة لن الفصل،
مإضى مإا سمع مإن استخلف لو فيما وجوازه هنا البناء عدم
 الخطيب بناء في بأن

> 459<ص: 
بنققاء فققي كققذلك ول مإمتنققع وهو بحدثاه فسد مإا على تكميل
ولققم مإقققامإه قققائم الخطبققة مإن مإضى لما سماعه لن غيره



ه عليقه البنقاء فجاز يبطله مإا له يعرض يققال مإقا فانقدفع ل
عليققه يبنققي ل نفسققه وهققو فعلققه علققى غيققره يبنققي كيققف

ومإا والمكان والبدن الثوب في عنه يعفى ل (والخبث) الذي
والسققتر) للعققورة، (المصققلي. فققي السققابق بتفصيله بها يتصل

صققلى لنققه ركعققتين، عققن بققدل ليسققت بالصح: إنها قلنا وإن
كققان أنه فالظاهر الخطبة عقب يصلي كان وسلم عليه الله

مإنقبر)، (علقى (وتسقن) الخطبقة مإسقتور مإتطهقر وهو يخطب
وذلك الكعبة باب على يخطب قال لمن خلفا مإكة في ولو

الفتقح بعقد بابهقا على وسلم عليه الله صلى وخطبته للتباع
ثاققم مإعاويققة أحققدثاه لمققا ولهذا حينئذ، ثام مإنبر لتعذر هو إنما

أحدثاه لما الول الجمعة أذان على أجمعوا كما عليه أجمعوا
يميققن علققى وضققعه ويسققن عنهمققا، الله رضي عثمان أو هو

قققابلته مإققا كققل أن القاعققدة إذ فيققه المصققلى أي المحققراب
المحققراب بيسققار جمققع عققبر ثاققم ومإن وعكسه يمينه يسارك
ل يمينهققا مإققن مإبتققدئ بالكعبققة الطققائف أن الصققواب وكققان

غيققر درج ثالث كققان وسققلم عليه الله صلى ومإنبره يسارها،
للتبققاع تليهققا الققتي على الوقوف ويسن بالمستراح المسماة

الن اعتيققد مإققا أن وبحققث السابعة على وقف طال إن نعم
العققود ثاققم سفلى، درجة إلى الثانية الخطبة في النزول مإن

 شنيعة قبيحة بدعة

> 460<ص: 
فققإن العلم في أبلغ لنه المنبر، فقد (مإرتفع) إن (أو) مإحل

بققاب مإققن دخققل إذا (ويسققلم) نققدبا خشققبة لنحققو اسققتند فقد
انتهققى المنققبر) إذا عند مإن (على ثام عليهم، لقباله المسجد

لققو أنققه كلمإهققم وظأققاهر مإفققارقتهم يريققد ولنققه للتبققاع إليققه
الصققف على إل يسلم ل والمنبر الباب بين الصفوف تعددت

وهققو يتجققه والذي المنبر عند الذي والصف الباب عند الذي
ه يسن أنه القياس عليهقم أقبقل صقف كقل علقى السقلم ل

الذرعققي رأيققت ثاققم آكققد، لنهمققا ذينك على اقتصارهم ولعل
للتبققاع، المسققجد تحيققة له يسن ل أنه ومإر ذلك بنحو صرح
لنققه ثاالثققا، سققلم صققعد فققإذا لققه بنققدبها كققثيرون قققال وإن

عليهققم) يقبققل (وأن فققارقهم فكققأنه صققعوده فققي اسققتدبرهم
توجههم مإن فيه ولما الخطاب بأدب اللئق لنه كهم، بوجهه
خلفققه كققره ثام ومإن وتأثايره الوعظ لقبول أبلغ ولنه للقبلة

اسققتقبالهم في كراهة ل أنه الحرام المسجد في يظهر نعم
لققذلك مإحتققاجون ولنهققم الثانيققة العلققة مإن أخذا ظأهره لنحو



لهققم المندوبققة السققتدارة ضققروريات مإققن أنه على غالبا فيه
ثاققم وجهققه، تلقققاء بققالجلوس الكققل أمإققر إذ الصققلة فققي

صققعد) (إذا والمشقققة العسر غاية في فراغه بعد بالستدارة
عليهم) (ويسلم المستراح وتسمى مإجلسه تلي التي الدرجة

الكفايققة علقى يلزمإهم المذكورة المرات وفي للتباع مإر كما
أصله عبارة أفادتها التي الفاء بمعنى ثام) هي (ويجلس، الرد

لعققذر إل للتبققاع المققؤذن اتحققاد يققديه) والولققى بيققن (يققؤذن
فققي يشقرع الققذكر مإققن بعقده يسققن ومإققا أي الذان وبفقراغ
عثمققان فأحققدثاه المنققارة على قبله الذي الذان وأمإا الخطبة

النققاس كثر لما عنه الله رضي مإعاوية وقيل عنه الله رضي
كأن لحاجة إل أي أفضل التباع على القتصار كان ثام ومإن

 على حضورهم توقف

> 461<ص: 
بالمناثار. مإا

مإرق اتخاذ أن في صريح وغيره هذا  كلمإهم]:تنبيه[     
لنه كذلك، وهو بدعة المشهورين والخبر الية يقرأ للخطيب

مإا على الية لحث حسنة لكنها قيل الول الصدر بعد حدث
اللققه صققلى عليققه والسققلم الصلة إكثار مإن أحد لكل يندب
تأكققد علققى الخبر ولحث اليوم هذا في سيما ل وسلم عليه

الثاققم فققي مإوقققع بققل الجمعققة لفضل تركه المفوت النصات
بققأنه أيضا لذلك يستدل . وأقولقه العلماء. ا مإن كثيرين عند

ه يستنصقت مإقن أمإقر وسقلم عليه الله صلى عنقد النقاس ل
ينققدب أنققه فقياسققه الققوداع حجققة فققي مإنققى خطبققة إرادتققه

شققأن هققو وهققذا الناس له يستنصت بأن غيره أمإر للخطيب
فققإن  أصققل البدعة حيز في للخبر ذكره يدخل فلم المرقي

لجتمققاع قلققت المدينققة دون مإنققى فققي بققذلك أمإققر لم قلت
أهققل بخلف لمنبققه فاحتققاجوا ثاققم وجفققاتهم، النققاس أخلط

بقراءتققه ينبههم كان وسلم عليه الله صلى أنه على المدينة
تكققون) الخطبققة (وأن خطبتققه فققي المنققبر علققى الخققبر ذلققك

وجزالققة السققبك ورصققانة الفصققاحة مإققن غاية في (بليغة) أي
المبتذلققة بخلف القلققب فققي أوقققع تكققون حينئققذ لنها اللفظ

كلم فققي أي المألوفققة اللفققاظ علققى كالمشققتملة الركيكققة
يفعله مإا حسن فيها البلغة ندب مإن ويؤخذ ونحوهم العوام
هققو لمققا مإناسققبة وأحققاديث آيات تضمينها مإن الخطباء بعض

شققعر فققي ولو مإنه والقتباس ذلك تضمين أن الحق إذ فيه
البيققان صققاحب كلم اقتضققى ثاققم ومإن نظمه غير وإن جائز،



{ك غيققره بققالقرآن يققراد أن فققي مإحظققور ل أنققه وغيققره
مإجققون نحو في ذلك كان إن نعم بسلم} لمستأذن ادخلوها

الزمإن يناسب مإا ذكر ومإن الكفر إلى أفضى ربما بل حرم
لزم مإققن ولن للتبققاع خطبهققم فققي فيققه العارضققة والحوال

مإققا سققوق فققي الحققال ظأققاهر مإقتضققى رعايققة البلغققة رعاية
لن الحاضققرين لكققثر الفهققم قريبققة (مإفهومإققة) أي يطققابقه
الكلمققات وتكققره المتققولي قققال به ينتفع ل الوحشي الغريب

الفهققام عققن والبعيققدة السواء على مإعان بين أي المشتركة
إن الخير يحرم وقد .قه الحاضرين. ا بعض عقول تنكره ومإا

نققدب ينققافي فل مإتوسققطة (قصيرة) يعنققي مإحظور في أوقع
تمل الطويلة لن وذلك، جمعة كل في أولهما في ق قراءة

الصققلة، وتطويققل بقصققرها مإسققلم خققبر فققي وللمإققر وتضجر
للصققلة، بالنسبة قصيرة فهي الرجل فقه مإن ذلك إن وقال
انت وإن المتقن علقى اعقتراض فل نفسقها فقي مإتوسقطة ك

 زعمه لمن خلفا

> 462<ص: 
مإنهققا)، شققيء (فققي خلفققا (شمال) ول و) ل يمينا يلتفت (ول
الغزالققي وإفتاء صعوده في الدرج دق ويكره بدعة ذلك لن

مإققن مإر لما تأييد ففيه ذلك ومإع ضعيف، للناس تنبيها بندبه
هققي إنما الجابة وساعة الجلوس قبل والدعاء المرقى ندب
خمسققين نحو مإن الصح على الصلة فراغ إلى جلوسه مإن
مإققا كققثيرا كان عمر بأن واعترض فيها شعر وذكر فيها قول

 فيها يقول
مإقاديرها الله المإور><ص:  بكف فإن عليك خفض
مإأمإورها عنك قاصر ><ص: ول مإنهيها بآتيك فليس

عنققه اللققه رضي له رأي عنه صحته بتسليم هذا بأن ويجاب
قققد لنهققم الكراهققة، لعدم فيه حجة ل حينئذ عليه وسكوتهم

(علققى خطبتققه حققال يعتمققد) فققي (وأن ذلققك فققي يتسامإحون
الدين أن إلى وإشارة للتباع كالقوس عصا) ونحوه أو سيف

مإريد في العادة لنه اليسرى بيده ذلك ويقبض بالسلح قام
ليقس القذي المنقبر بحقرف يمينقه ويشقغل والرمإقي الضقرب

بتفصققيله خطبتققه بطلققت وإل عاج نحو ولنه طير ذرق عليه
ذلققك يده مإست إن أنه وحاصله الصلة شروط في السابق

فل وإل أبطل بجره وانجر بها قبضه فإن وإل، مإطلقا أبطل

>  463<ص: 



أرسققلهما أو اليسققرى علققى اليمنى وضع به يشغلها لم فإن
(يكققون (و) أن الصققلة فققي مإققر مإققا نظيققر العبققث أمإققن إن

الخلص) تقريبققا سققورة (نحققو الخطبققتين بينهمققا) أي جلوسققه
للخققبر بققالقراءة فيققه ويشققتغل أوجبققه مإن خلف مإن خروجا

هققذا طققول ولققو الخلص، سققورة والفضققل بققذلك الصققحيح
مإققر لمققا خطبتققه بطلققت الموالة به انقطعت بحيث الجلوس

الركقان بعقض طقول لو مإا بخلف شرط بينهما الموالة أن
وبققادر القامإة في المؤذن شرع مإنها فرغ (وإذا له بمناسب

للمققوالة. فراغققه) تحقيقققا مإققع المحققراب (ليبلققغ المإققام) نققدبا
الثانيققة (وفققي سققبح الجمعققة) أو (الولققى في) الركعققة ويقرأ(

لكققن مإسققلم رواه فيهمققا للتبققاع أتققاك هققل المنققافقين) أو
ورد مإققا أن مإققر لمققا مإحصققورين لغيققر ولققو أفضققل، الوليان

مإقع ققرأه الولقى في مإا ترك ولو فيه، تفصيل ل بخصوصه
أمإققر لتأكققد الولققى علققى لتطويلهققا أدى وإن الثانيققة، في مإا

عكققس الولققى فققي الثانية في مإا قرأ ولو السورتين، هاتين
الثانيققة فققي اقتققدى ولققو عنهمققا، صققلته تخلو لئل الثانية في

يقققرأ أنققه فظققاهر فيهققا للمنققافقين المإققام قققراءة فسققمع
صقلته، أول يقدركه مإقا كان وإن أيضا، الثانية في المنافقين

فققي الجمعققة كتققارك فليققس السققتماع حينئققذ لققه السنة لن
فققي الجمعققة لققه تسققن حققتى فيهققا المنققافقين وقارئ الولى
 الثانية

> 464<ص: 
فيهققا المنققافقين فقققرأ السققورة لققه وسققنت يسققمع لققم فققإن

كلمإهققم شققمله كما الثانية في الجمعة يقرأ يقال أن احتمل
فققي مإتأصققلة ليسقت السقورة لن المنققافقين يقرأ يقال وأن
.بثانيته ليأتي قام لمسبوق أيضا ويسن (جهرا) إجماعا حقه

الجمعققة مإن سلمإه عقب قرأ مإن أن  ورد]فائدة[     
سبعا سبعا والمعوذتين والخلص الفاتحة رجله يثني أن قبل
بعدد الجر مإن وأعطي تأخر ومإا ذنبه مإن تقدم مإا له غفر
ذلققك أن السققني لبققن روايققة وفققي ورسققوله بققالله آمإن مإن

وفققي الخققرى الجمعققة إلى السوء مإن يعيذ الفاتحة بإسقاط
وأهلققه ودنيققاه دينققه لققه حفققظ يتكلققم أن وقبل بزيادة رواية
 ق.ه ا وولده

الغسل يسن( المسنونة والغسال آدابها  في):فصل(     

> 465<ص: 



الصحيحة للخبار تلزمإه لم وإن حضورها، مإريد لحاضرها) أي
يققوم توضقأ {مإققن الصققحيح الخققبر الوجققوب عن وصرفها فيه

أفضققل} أي فالغسققل اغتسققل ومإققن ونعمققت فبهققا الجمعققة
أخققذ الوضققوء علققى القتصققار مإققن جققوزته بمققا أي فبالسققنة
وينبغققي أفضققل مإعهققا الغسققل ولكققن هققي الخصققلة ونعمققت

سققائر وكققذا تركققه قول على أولو مإفطر، مإنه خشي لصائم
يققرد لققم وإن أحققد)، (لكققل الغسققل (وقيققل) يسققن الغسققال
أحد لكل مإطلوبة ثام الزينة بأن الول وفرق كالعيد الحضور

لريققح دفع مإشروعيته سبب فإن هنا بخلفه جملتها مإن وهو
لن الفجققر) الصققادق، مإققن (ووقتققه الحاضققرين عققن الكريققه
تفعققل صققلته بققأن العيققد غسققل وفققارق باليوم علقته الخبار

ذهققابه) مإن (وتقريبه هذا بخلف فيه فوسع غالبا النهار أول
تعققارض ولققو الكريققه، الريح دفع في أبلغ لنه (أفضل)، إليها
في للخلف الوجه على الفوات أمإن حيث قدمإه التبكير مإع

أنه الذرعي بحث مإن أولى وهذا تركه كره ثام ومإن وجوبه
ه ول اغتسقل وإل بكقر بدنه تغير قل إن حقدث، طقرو يبطل
في السابق بطريقه للغسل الماء عجز) عن (فإن  أكبر ولو

(تيمم)  التيمم

> 466<ص: 
الشقارح وققول الجمعقة طهقر بنيقة أو الغسل عن بدل بنيته
مإققا وهققي ثاققوابه تحصل نية مإراده الغسل بنية للسنوي تبعا

القصققد ولن المسققنونة الغسققال الصققح) كسققائر (في ذكرته
تققرك يكره وهل هذه بقيت تلك فاتت فإذا والعبادة النظافة
لفققوات ل أو الصققل هققو كمققا مإبدله حكم له إعطاء التيمم

مإققاء وجققد ولو مإحتمل، كل النظافة مإن فيه الصلي الغرض
غسققل فققي يجيققء مإا هنا يأتي أنه فظاهر بدنه بعض يكفي

عققن يققتيمم أن بعققد له سن بالكلية الماء فقد ولو الحرام،
بنيتهمققا تيمققم علققى اقتصققر فققإن الغسققل، عققن تيمققم حققدثاه

لضققعف خلفققه ويحتمل حصولهما الغسل آخر مإر مإا فقياس
(والكسققوف) مإققر العيققد) لمققا غسققل المسققنون (ومإققن التيمم

ويققدخل لهمققا الناس (والستسقاء) لجتماع للخسوف الشامإل
(و) الستسقققاء لصققلة الجتمققاع وإرادة الكسوف بأول وقته

 الميت) المسلم (لغاسل الغسل

> 467<ص: 



فليغتسققل} وصققرفه مإيتققا غسققل {مإققن الصققحيح للخبر وغيره
مإيتكققم غسققل في عليكم {ليس الصحيح الخبر الوجوب عن

و) غسققل (غيرنققا. مإيققت بميتنققا غسققلتموه} وقيققس إذا غسققل
عليققه اللققه صققلى لنققه أفاقققا)، إذا عليققه والمغمى (المجنون

وقيققس يغتسققل ثام مإوته، مإرض في عليه يغمى كان وسلم
يلحققق ولققم المنققي لنققزال مإظنققة لنه أولى بل المجنون به

وهنققا عليققه أمإققارة ل لنققه للحققدث، مإظنققة كققونه فققي بالنوم
هنققا وينققوي مإظنققة يوجد لم ير لم فإذا يشاهد المني خروج

بفققرض ويجزئقه تققرر كمقا لحتمالها غسله لن الجنابة، رفع
الحتياط وضوء في مإر مإما أخذا الحال يبن لم إذا وجودها

>468<ص: 
بققه للمإققر إسققلمإه بعققد أسققلم) أي ا إذ (الكققافر (و) غسققل

ولققم أسققلموا كثيرين لن يجب ولم وغيره حبان ابن صححه
ذينققك غسققل إل الغسققال كسائر سببه هنا وينوي به يؤمإروا

إليها ندبا فيضم قبل مإنه جنابة وقوع يحتمل لم مإا مإر كما
مإنققه وقوعهققا تحقققق إذا أمإققا ظأاهر، هو كما الجنابة رفع نية

نيتققه لبطلن كفقره فققي اغتسققل وإن الغسقل، فيلزمإققه قبقل
وأذان اعتكققاف وغسل التية للعمرة الحج) الشامإل (وأغسال

ة ولكقل لحلل ومإكقة المدينقة وحرم مإسجد ودخول مإقن ليل
لنقه نظقر، وفيقه الجماعقة حضقر إن الذرعقي قال رمإضان،
علققى دليققل عليه فنصهم برمإضان يختص ل الجماعة لحضور

نتققف أو عانققة ولحلق رمإضان لشرف يحضرها لم وإن ندبه،
عنهققم اللققه رضققي وعبققاس عمققر ابنققي عققن صققح كمققا إبط

حمققام مإققن ولخققروج فصققد نحققو أو ولحجامإققة بالسن ولبلوغ
 الجسد ولتغير
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مإققن مإجمققع كققل وعنققد تغيققره يقتضققي حققال كققل عنققد وكذا

غاسققل غسققل وآكققدها( الققودي سققيلن وعنققد الخيققر مإجققامإع
أيضققا تركققه كراهققة مإنققه ويؤخققذ وجققوبه فققي الميت) للخلف

الجمعققة غسل القديم) فقال: إن وعكسه (الجمعة (ثام) غسل
أيضققا، وجوبه في الخلف مإع فيه الكثيرة للخبار مإنه أفضل

الميققت غاسققل غسققل وجققوب يققرى القققديم بققأن واستشققكل
ورد واجققب علققى سققنة تفضققل فكيققف الجمعة غسل وسنية

القققديم (قلقت أيضققا الجمعققة غسل بوجوب فيه قول له بأن
وليققس كققثيرة صققحيحة وأحققاديثه الكققثرون ورجحه أظأهر هنا



(حديث الجمعة غسل على الميت غسل أفضلية للجديد) في
{مإققن خبر يرد فل صحته على مإتفق أعلم) أي والله صحيح
وعشققرين مإائققة الحفققاظ بعققض لققه صققحح وإن مإيتا}، غسل
وصققحح هريرة أبي على وقفه رجح البخاري أن على طريقا

مإن أربعة مإن يغتسل كان وسلم عليه الله صلى {أنه جمع
 الحجامإة ومإن الجمعة ويوم الجنابة

> 470<ص: 
فوائققد ومإققن للجديد ول للقديم فيه دليل الميت} ول وغسل
مإعققذور ويسققن) لغيققر(بققه.  للولققى بمققاء أوصققى لققو الخلف
الخققبر في لما الخطيب لغير الفجر طلوع إليها) مإن (التبكير
لها أي الجنابقة غسقل اغتسقاله بعد للجائي أن الصحيح كغس

أو الجمعققة ليلققة يسققن لنققه جققامإع يكققون بققأن حقيقة وقيل
كبشققا والثالثققة بقققرة والثانيققة بدنة الولى الساعة في يومإها
بيضققة، والسادسققة عصققفورا والخامإسة دجاجة والرابعة أقرن

سققتة ينقسققم الخطيققب وخققروج الفجققر بيققن مإققا أن والمراد
الخققبر ويؤيققده قصققر أم اليققوم أطققال سققواء مإتساوية أجزاء

 ساعة عشرة ثانتا الجمعة يوم الصحيح

> 471<ص: 
فققي يشققتركون آخرهققا أو وسققطها أو سققاعة أول جققاء ومإن
فققي عققبر وإنمققا كمالها في يتفاوتون لكنهم مإثل البدنة أصل
ومإققن الزوال بعد الخروج في حقيقة هو الذي بالرواح الخبر

لمققا خروج لنه الزوال، مإن الساعات أن غيرنا مإنه أخذ ثام
حقيقققة يسققتعمل قققال: إنققه الزهققري أن على بعده به يؤتى
مإجققاز هققذا أن وبتسققليم ليل ولققو السققير، مإطلققق فققي أيضا

فيسققن المإققام أمإققا  المذكور الجمعة يوم لخبر إرادته تتعين
كمققا التبكيققر يجب وقد للتباع، الخطبة وقت إلى التأخير له
إليهققا يققأتي أن المشققي لمطيققق ويسققن الققدار بعيققد في مإر

غسققل} أي {مإن الصحيح للخبر لعذر (مإاشيا) إل عبادة ككل
لمققا زوجتققه أو رأسه أي الجمعة يوم الرجح على بالتخفيف

وظأققاهره قققالوه كققذا يومإهققا أو ليلتهققا الجمققاع نققدب مإن مإر
بققأن ويققوجه أفضققل يومإها أنه الحديث ظأاهر لكن استواؤهما

قلبققه فيشققتغل يققراه لعله عما بصره كف أصالة مإنه القصد
ك فقي أبلقغ يكقون خروجقه مإقن ققرب وكلمقا {واغتسقل ذل

وقتهققا أول بالصققلة أتققى الشققهر علققى بالتشققديد وبكققر} أي
أول أدرك {وابتكققر} أي بققاكرا بيتققه مإققن خققرج وبققالتخفيف



الطريققق جميققع فققي أي يركب ولم ومإشى تأكيد أو الخطبة
خطققوة} أي بكققل له كان يلغ ولم فاستمع المإام مإن {ودنا

ققاله كمقا الثقواب ينقطقع فل مإصقله إلى خروجه مإحل مإن
مإصققله، إلققى أيضققا فيققه يستمر بل للمسجد بوصوله بعضهم

وقيامإهققا صيامإها أجر سنة عمل صلة لكل المشي في وكذا
الثققواب هققذا مإن أكثر صحيح خبر في السنة في ليس قيل

لمققا مإكققة بمسققجد الصققلة نحققو غيققر فققي ومإحله له فليتنبه
مإا إلى فيه الواحدة الصلة مإضاعفة مإن العتكاف في يأتي

جماعققة نحققو إليهققا انضققم إن سققيما ل بمراتققب هققذا يفققوق
ذهققابه طريققق يكققون وأن مإكملتهققا مإققن وغيرهمققا وسققواك

والمشققي الركققوب بيققن عوده في ويتخير أفضل لنه أطول،
(بسكينة)  مإشبه يكون وأن العيد في يأتي كما

> 472<ص: 
الشققيخان رواه العققدو أي السققعي عققن النهققي مإققع به للمإر
تعققالى بقققوله والمققراد عبققادة. كققل فققي وكققذا كققره ثام ومإن

لققم إن نعم شاذا به قرئ كما احضروا أو {فاسعوا} امإضوا
بققه يلققق لققم وإن أي، وجب أطاقه وقد بالسعي، إل يدركها

بققه اللئققق اللبققاس بعققض فقققد أن مإققن أخذا خلفه ويحتمل
وحضققوره) طريقققه فققي يشتغل (وأن يفرق أن إل فيها عذر

النققبي علققى الصققلة ذكققر) وأفضققله أو (بقققراءة الصلة مإحل
يسققمعها لققم إن وكققذا الخطبققة قبققل وسققلم عليه الله صلى

فققي القققراءة تكققره وإنمققا ذلققك في المرغبة للخبار مإر كما
يتخطى)  (ول عنها التهى إن الطريق

> 473<ص: 
كراهققة ذلققك لققه فيكققره عنققه الصققحيح للنهققي النققاس رقاب

نعققم كققثيرون وعليهققا حرمإتققه الروضققة فققي اختار بل شديدة
سققواه طريقا يجد لم إذا المحراب أو للمنبر التخطي للمإام
إن نعققم الوجققه علققى حيققاء ل فيققه له أذنوا إذا لغيره وكذا
أولده أو عبيققده نحو كانوا أو لهم كره بقربة إيثار فيه كان

 الجالس كان أو

> 474<ص: 
مإمن والجائي الجمعة به تنعقد ل مإمن كان أو الطريق في

لتقصيرهم يديه بين فرجة وجد أو ليسمع فيتخطى به تنعقد
يجقد لقم إذا إل اثانيقن أو صقفين علققى يزيقد أن يكققره لكن



ول جمققع قققال القيققام عنققد يسققدونها أنهم يرج لم أو غيرها
صققلحه ظأهر بمن الذرعي وقيده مإوضعا ألف لمعظم يكره

مإققن تخطققي فققي مإحله أن وقضيتها به الناس لتبرك ووليته
ألفققه لموضققع يتخطققى أن بيققن حينئققذ فققرق ل وأنه يعرفونه

الخققبر في ذلك على ثايابه) للحث بأحسن يتزين وأن( وغيره
 الصحيح

> 475<ص: 
الوجقه علقى عققذر ل حيقث زمإقن كققل فقي البيض وأفضلها

خيققر مإققن فإنهققا البيققاض ثايققابكم مإققن {البسوا الصحيح للخبر
قبققل صققبغ مإققا البيققض مإوتققاكم} ويلققي فيهققا وكفنققوا ثايققابكم
لققم وسققلم عليه الله صلى لنه بعده، صبغ مإا ويكره نسجه
وفيققه المتققأخرون واعتمققده مإتقققدمإون جمققع ذكره كذا يلبسه
وسققلم عليققه اللققه صققلى للبسققه الصققحابة إطلق فققإن نظققر

وفققي فققرق ل أنققه علققى يققدل ألققوانه اختلف على المصبوغ
لققه أتي وسلم عليه الله صلى أنه ضعفه في اختلف حديث

راويققه قققال بها فالتحف بالورس مإصبوغة بملحفة غسله بعد
الققورس أثاققر أنظققر وكققأني عنهمققا الله رضي سعد بن قيس
بققل النسققج بعققد مإصققبوغة أنهققا فققي ظأققاهر وهذا عكنه على
ثايابه يصبغ كان وسلم عليه الله صلى {أنه العيد قبيل يأتي

(وطيب) لغيققر ذكرته فيما صريح عمامإته} وهذا حتى بالورس
بيققن الجمققع أن الصققحيح الخققبر فققي لمققا الوجه على صائم

التخطققي وتققرك والنصققات والطيققب الحسققن ولبققس الغسل
حسققن فققي يبالغ أن للخطيب ويسن الجمعتين بين مإا يكفر
هو أي السواد لبس له يكره الحياء مإن مإوضع وفي الهيئة
بدعة لبسه إدامإة فقال السلم عبد ابن وتبعه الولى خلف
مإا ويؤيده غيرها في بدعة ل أنه بالدامإة تعبيره قضية لكن
مإنع مإن زمإنه على يحمل لبسه ينبغي الماوردي وقول يأتي

عققدي ابققن رواه لما فيه مإستندين به إل الخطباء العباسيين
رضققي عبققاس بققن اللققه عبققد جدهم عن والبيهقي نعيم وأبو
ه صلى بالنبي {مإررت قال عنهما الله وإذا وسقلم عليقه الل
صلى للنبي جبريل فقال الكلبي دحية أظأنه وأنا جبريل مإعه

يلبسققون ولققده وإن الثيققاب أوضققح إنققه وسققلم عليققه اللققه
دخققل وسققلم عليققه الله صلى {أنه صح قلت فإن السواد}،

عمامإققة وعليققه النققاس خطب وأنه سوداء عمامإة وعليه مإكة
شقققة وعليققه الفتققح يققوم مإكققة {دخققل روايققة سققوداء} وفققي
سققوداء عمامإققة لققه {كان عدي ابن عند أخرى سوداء} وفي



للطققبراني أخققرى خلفققه} وفققي ويرخيهققا العيققدين في يلبسها
خيققبر} ونقققل إلققى وأرسققله سققوداء بعمامإققة عليققا عمم {أنه
هققذه قلققت  والتققابعين الصققحابة مإققن كثير عن السواد لبس
بلبقس المإقر وهقو الققول فققدم مإحتملقة فعليقة وققائع كلها

فققي بل الجمعة يوم لبسه فيها ليس أنه على عليها البياض
ب لنه الحرب، نحو أن إلقى الشقارة الفتقح يقوم وفيقه أره
لن العيققد وفققي التغير يقبل غيره لون كل إذ تتغير ل مإلته

الظفققر) مإققن (وإزالة يأتي كما البياض مإن أفضل فيه الرفع
 أحدهما ل ورجليه يديه

> 476<ص: 
نحققو وشعر عذر لغير واحدة خف أو نعل نحو كلبس فيكره
وذلققك الحجققة عشققر فققي التضققحية مإريققد لغيققر وعانته إبطه

الشقفة حمقرة تبققدو حققتى شقاربه وققص القبزار رواه للتباع
ويكققره الصققحيحين خققبر في به المأمإور بالحفاء المراد وهو

ذهققب ولققذا وروده بصحة الحلق في ونوزع وحلقه استئصاله
الحنابلققة مإغنققي فققي والققذي قيل، مإا على الثلثاة الئمة إليه
أبققي مإققذهب عققن الطحاوي ونقل القص وبين بينه مإخير أنه

قلت فإن قصه، مإن أفضل إحفاءه أن وزفر وصاحبيه حنيفة
ة هقي قلقت الحلقق خقبر صقحة عقن جوابنقا مإا فعليقة واقع

قصه يمكن مإا يقص كان وسلم عليه الله صلى أنه مإحتملة
قصققها يعسققر الققتي مإعققاطفه مإققن قصققه يتيسر ل مإا ويحلق

بعققض إليققه أشققار قققد قلققت بققذلك نقققول فهققل قلققت فققإن
علققى الحققديثان يجتمققع بققه إذ ظأققاهر وجققه ولققه المتققأخرين

وحلققق واجققب أمإكققن مإققا بينهما الجمع لن فليتعين، قواعدنا
تعهققده عليققه شققق أو شعره ببقاء تأذى إن إل مإباح الرأس
أربعققاء أربعين في مإرة أربعين رأسه حلق مإن وخبر فيندب

أن اليدين تقليم كيفية في والمعتمد له، أصل ل فقيها صار
خنصققر ثاققم إبهامإهققا، ثاققم خنصققرها، إلققى يمينققه بمسققبحة يبدأ

بخنصققر يبققدأ أن والرجليققن التوالي على إبهامإها إلى يسارها
قققص مإققن وخققبر التققوالي علققى اليسققرى خنصققر إلى اليمنى

الحققافظ قققال رمإققدا عينيققه فققي يققر لققم مإخالفققا أظأفققاره
الحققافظ وأثاققره أجققده ولم واحد غير كلم في هو السخاوي
ه ا استحبابه على أحمد ونص مإشايخه بعض عن الدمإياطي

وعلققى همققومإكم اللققه فققرق فرقوها خبر يثبت لم مإما وكذا
الئمققة لبعققض مإنسققوبة أشعار وأيامإه ذلك في الناس ألسنة
لن القلققم مإحققل بغسققل البققدار وينبغققي وكققذب زور وكلهققا



يققوم ذلققك فعققل ويسققن الققبرص مإنققه يخشققى قبله به الحك
المحققب وكققره كققل لققورود الجمعققة يققوم بكققرة أو الخميققس

فققي بل قيل فيه لحديث يقصه بل قال النف نتف الطبري
ونحققوه (والريح) الكريه الجذام مإن أمإانا بقائه في أن حديث

 يؤذى لئل كالوسخ

> 477<ص: 
أراد مإققن لكققل تسققن بققل بالجمعققة تختققص ل كلهققا وهققذه

الكهقف) يققرأ وأن قلت( آكد فيها لكنها الناس عند الحضور
(يومإها سورة غير مإن ذلك ذكر فكره شذ مإن على رد فيه

الهمققال مإققن وحققذرا للخيققر مإبققادرة أولهمققا وليلتها) والفضل
لقه يضققيء الول {أن الصققحيح للخققبر فيهمققا مإنها يكثر وأن
الثققاني {أن الققدارمإي الجمعققتين} ولخققبر بيققن مإققا النققور مإن

ذلك العتيق} وحكمة البيت وبين بينه مإا النور مإن له يضيء
يققوم تقققوم وهققي ومإقققدمإاتها وأهوالهققا القيامإققة ذكققر فيها أن

فيهققا الخلققق اجتماع في بها ولشبهه مإسلم في كما الجمعة
الجابققة سققاعة يصققادف أن رجققاء يومإهققا الدعاء) فققي (ويكثر

 وأرجاها لطيفة لحظة وهي

> 478<ص: 
كمققا الصلة فراغ إلى المنبر على الخطيب يجلس حين مإن
المختار بنظير بينها ويجمع ذلك غير في أنها أخبار وفي مإر
الشققافعي عن جاء لما ليلتها وفي تنتقل أنها القدر ليلة في

وأنققه فيهققا يسققتجاب الققدعاء أن بلغققه أنققه عنققه اللققه رضققي
عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول علققى (والصققلة فيها استحبه

بققذلك المإققرة الصققحيحة للخبققار وليلتهققا يومإهققا وسققلم) فققي
بينتهققا كمققا والثواب الفضل عظيم مإن فيه مإا على والناصة

صققاحب علققى والسققلم الصققلة في المنضود الدر كتابي في
 المحمود المقام

> 479<ص: 
لققم قققرآن أو بققذكر مإنققه أفضققل مإنها الكثار أن مإنها ويؤخذ

فققإن لزمإته، مإن الجمعة) أي ذي على ويحرم( بخصوصه يرد
؟ مإعرفققة إلققى صققاحب " بمعنققى " ذي أضققاف قلققت: كيققف

وكققل الققذهني، العهد أو للجنس تكون أن يصح هنا قلت: أل
فصققحت مإحلققه، فققي مإقققرر هو كما النكرة مإعنى في مإنهما

بتقققدير بكققة ذو اللققه أنققا فققي للعلم وإضافتها لذلك الضافة



مإوسققى فرعققون فققي الرضققي قققاله مإققا نظيققر أيضققا تنكيققره
إليهققا السققعي بالضافة. (التشاغل) عن إسرائيل بني ومإوسى
(بالبيع) 

> 480<ص: 
العققود كقل (وغيقره) مإقن إليقه يضقطر مإقا لغيققر الشققراء أو

إليهققا، السققعي عققن شغل فيه مإا كل مإن وغيرهما والصنائع
الخطيققب) يدي بين الذان في الشروع (بعد عبادة كان وإن

إلى فاسعوا الجمعة يوم مإن للصلة نودي {إذا تعالى لقوله
فيحقرم للوجقوب والمإقر اتركققوه القبيع} أي وذروا اللقه ذكقر

تلزمإه لم مإن على أيضا ويحرم شاغل كل به وقيس الفعل
إن قيققل وإن المعصققية، علققى لققه لعققانته تلزمإه مإن مإبايعة

فققي ذلققك فعققل بالتشققاغل وخققرج الكراهققة علققى الكققثرين
ويلحققق فيققه كققره وإن المسجد، أو مإاش وهو إليها الطريق

الشققروع وقققت فيققه وهققو يعلققم مإحل كل ظأاهر هو كما به
لنققه الول، الذان المققذكور وبققالذان لحوقها له ويتيسر فيها

قبل السعي يلزمإه مإن نعم النص يشمله فل مإر كما حادث
ل مإققن الجمعققة وبذي حينئذ مإن التشاغل عليه يحرم الوقت
بققاع) (فققإن مإطلقققا كراهققة ول بل حرمإة فل مإثله مإع تلزمإه

(ويكققره) العقققد عققن خققارج لمعنققى النهققي (صققح) لن مإثل
(قبققل مإعققه يعقققد ومإققن لزمإتققه لمققن وغيققره بققالبيع التشاغل

الققوقت أعلققم) لققدخول واللققه الققزوال (بعققد الذان) المققذكور
لققم مإكققة فققي كمققا عنققه التأخير فحش إن نعم فوت فربما
للضرورة.  السنوي بحثه مإا يكره

الستخلف يجوز ومإا الجمعة به تدرك  فيما:فصل)(     
أدرك (مإققن ذلققك مإققن يمتنققع ومإققا للمزحققوم يجققوز ومإققا فيه

إل لققه المحسققوب المتطهققر المإام الثانية) مإع( ركوع) الركعة
قققوله: أفققاده كمققا يسققلم أن إلققى مإعققه واسققتمر يققأتي فيما

بققأن عليققه العققتراض ينققدفع وبهققذا المإام سلم بعد فيصلي
 أحسن ركعة المإام مإع أدرك أصله قول

> 481<ص: 
الكتفققاء قضققيته إذ المتققن مإنه سلم إيهام فيه هذا أن على

كلم أفققاده كمققا والمعتمققد فقققط والسجدتين الركوع بإدراك
كقثيرون فيقه خقالف وإن وغيقره، الذرعي واعتمده الشيخين

بنققص واسققتدلوا التقييققد دون التمثيققل علققى كلمإهمققا وحملوا
وإل السققلم إلققى مإعققه اسققتمراره مإققن بد ل أنه وغيره الم



وأيققده الجمعققة يققدرك لققم المإققام صلة بطلت أو فارق كأن
الثانيققة ركققوع أدرك لققو أنققه الخليفققة فققي يققأتي بمققا الغققزي

أمإكققن وإن مإحتمل، استدلل وهو الجمعة يدرك ل وسجدتيها
إذ الثانيققة السققجدة مإققن بققالفراغ تنتهي الركعة وكون الفرق

ينققافي ل كلمإهقم مإقن واضققح هقو كمقا مإنهقا ليس بعدها مإا
مإنهققا الثانيققة تققابع اعتبققار يقتضي للجمعة الحتياط لن ذلك،
مإققر مإمققا علققم كمققا غيرهققا عققن بخصوصققيات لمإتيازهققا فيها

سققلم بعد (فيصلي كامإل ثاوابا ل الجمعة) حكما (أدرك ويأتي
مإققن ركعققة أدرك {مإققن الصققحيح للخققبر ركعققة) جهققرا المإققام
أخققرى} وفققي إليهقا فتشققديد ففتققح بضقم أي فليصل الجمعة
فقققد ركعققة الجمعققة صققلة مإققن أدرك {مإققن صققحيحة روايققة
مإعه، أولى ركعة بإدراك أيضا الجمعة الصلة} وتحصل أدرك
فققي إل تجققب ل الجماعققة أن مإققر لمققا بعققدها فققارقه وإن

المإام أولى تكن لم وإن مإعه، ركعة وبإدراك الولى الركعة
شققرح فققي بينتققه كمققا عامإدا ولو لزائدة، قام بأن ثاانيته ول

تصوير سهوا الروضة أصل فقول القدوة مإبحث في الرشاد
وإن خلفققه، الصلة تصح وهو المحدث على قاسه أنه بدليل
وأدرك بققه واقتققدى بحققاله جاهققل فجققاء نفسققه حققدث علققم

المإام مإع أدرك لنه يسلم، أن إلى مإعه استمر ثام الفاتحة،
جمعة أصلية صلة أدرك كمصل فهو المإام سلم قبل ركعة

زيققادة مإققن هنققا بد ل أنه مإنه ويؤخذ مإحدث خلف غيرها أو
أن آخر أراد لو كلها الحوال هذه وفي الربعين على المإام
فققي كمققا جققاز الجمعققة ليققدرك الثانيققة ركعتققه في به يقتدي
كبققن وابققن الريمققي عليققه وجققرى حامإققد أبققي عققن البيققان

 وغيرهما

> 482<ص: 
لثققانيته قيققامإه عنققد الثاني خلف أحرم لو وعليه بعضهم قال
ونققازع للكققل الجمعققة حصققلت وهكذا آخر الثالث وخلف آخر

بققه وصققرح الشققيخين كلم اقتضققاه الققذي بأن أولئك بعضهم
ه. وفيققه المققذكور. ا بالمسققبوق القتققداء يجققوز ل أنه غيرهما

تصققح لققم وإل الثانيققة فققي العققدد فققوات هنققا وليققس نظققر
كمققن صققلته لن حكمققا، مإوجققود العققدد بققل نفسه للمسبوق

الركققوع بعققده) أي أدركه (وإن للولى تابعة وهكذا به اقتدى
أو كان عالما (فيتم) صلته الخبر هذا لمفهوم (فاتته) الجمعة

نيققة غيقر أربعقا) مإقن (ظأهققرا المإققام سقلمإه) أي (بعقد جقاهل



ظأهقرا تسقمى قققد الجمعقة لن بأربعقا، وأكققد الجمعة لفوات
 الركوع بعد المدرك أنه) أي (والصح  مإقصورة

> 483<ص: 
الجمعققة) مإوافقققة اقتققدائه (فققي المعتمققد علققى (ينوي) وجوبققا

المإققام يتذكر قد إذ بالسلم إل يحصل ل اليأس ولن للمإام
مإعققه فيققدرك ذلققك المققأمإوم ويعلققم بركعققة فيققأتي ركن ترك

مإتابعققة تجققوز ل لقققولهم آخره إلى ويعلم قلنا وإنما الجمعة
بالنسققبة ولو لخامإسة، القيام في ول السهو فعل في المإام

اليققأس بيققن الفرق ومإر بركن سها أنه على حمل للمسبوق
غيرهققا) أو الجمعققة مإققن المإام خرج (وإذا المعذور وفي هنا
 تأخره بنحو المإامإة عن نفسه أخرج بأن

> 484<ص: 
بل أو كققثير غيققره) كرعققاف أو (بحققدث الصققلة عن خرج أو

أولققى وهققو ولهققم السققتخلف) للمإققام (جققاز أصققل سققبب
التعققاقب علققى بإمإققامإين الصققلة الظأهققر) لن (فققي ولبعضهم

اللققه صققلى النققبي ثاققم بكققر، أبققي فعققل مإن صح كما جائزة
هققذا جققاز وإذا قققالوا فيه مإات الذي مإرضه في وسلم عليه

لضققرورته بققالولى بطلققت مإققن ففققي صققلته تبطل لم فيمن
لمققا عمققر فعققل ومإن إمإام إلى واحتياجهم مإنها الخروج إلى

ويجققوز عنهمققا اللققه رضققي عوف بن الرحمن عبد ثام طعن،
لن الجمعققة، نفسققه على فوت وإن بنفسه، واحد يتقدم أن

كمققا والوجققه قيققل كذا به فعذر الجملة في مإطلوب التقدم
قققدمإه وإن بققل، ذلك له يجوز ل أنه العباب شرح في بينته

إذا امإتثققاله وجققوب في الخلف مإحل أن الظاهر لن المإام،
يتقققدم ولققم المإققام تركه ولو الجمعة، فوات عليه يترتب لم

مإققن مإققر لمققا فقققط أولهققا فققي لزمإهققم الجمعققة فققي أحققد
حينئققذ الرجققال أتققم فلققو الثانيققة دون فيهققا الجماعة اشتراط
تعققبير يفهمققه كمققا جققاز مإنهققن امإرأة النسوة وقدم مإنفردين
ه، يقتدون الذين أي القوم لمإامإة المقدم بصلحية الروضة ب

جققاز فققرادى ائتممققن لققو إذ الجمعققة لمإامإققة يصققلح لققم وإن
فققراغ قبققل المققأمإومإون أو المإققام قدم ولو أولى، فالجماعة

السقتاذ ابقن بحثقه مإقا علقى التققدم يلزمإه لم واحدا الولى
ول مإتجققه وهققو التواكققل إلققى يؤدي لئل باللزوم احتمال وله

امإرأة لهقم إمإقامإته تصقح ل لمقن بتقديمه عبرة تبطقل فل ك
 التقدم أو الستخلف يجوز وإنما بها اقتدوا إن إل صلتهم



> 485<ص: 
إطلقهققم اقتضققاه مإققا على قوليا ولو بركن، ينفردوا أن قبل
نيققة تجديققد بغيققر غيرهققا وفققي مإطلقا الجمعة في امإتنع وإل

فعلققه مإققن يحتققاج غيرهققا ففققي بعضققهم فعله ولو به، اقتداء
أربعيققن الفاعلين غير كان إن وفيها يفعله لم مإن دون لنية

السققتخلف ترتيبققه وأفهققم ظأققاهر هققو كمققا بطلت وإل بقيت
وبققه الخققروج قبققل السققتخلف لققه يجوز ل أنه خروجه على
المحققامإلي عققن نقل المسققافر صلة باب في الشيخان صرح

ول يجققوز ل إمإامإققا دام مإا أنه ظأاهر هو كما والمراد وغيره
المإامإة مإن نفسه أخرج إذا مإا بخلف لغيره استخلفه يصح
السققابق لقققولهم عققذر له يكن لم وإن استخلفه، يجوز فإنه
حضققر مإققتى مإحمد أبي وقول  آخره إلى هذا جاز وإذا آنفا

عققن نفسققه أخققرج إن مإققراده اسققتخلفه جققاز أكمققل إمإققام
هققم أو يسققتخلف) هققو ول( بالكمققل يتقيققد ل وحينئققذ المإامإة

بنفسه أحد فيها يتقدم حدثاه) ول قبل به مإقتديا إل (للجمعة

> 486<ص: 
فعققل أو أخرى بعد جمعة إنشاء فيه لن كذلك، كان إن إل

اغتفققروا وإنمققا مإمتنققع مإنهمققا وكل الجمعة فوات قبل الظهر
فل غيرهققا أمإققا مإنشققئ ل تققابع لنققه المسققبوق، فققي ذلققك

نحققو قبل به المقتدى غير في الشرط بل ذلك فيه يشترط
مإطلقققا كققالولى صلته ترتيب في إمإامإه يخالف ل أن حدثاه

ة أو رابعتهقا أو ثاانيتهقا بخلف الرباعية ثاالثة أو المغقرب ثاالث
للقيققام يحتققاج حينئققذ لنققه بققه، القتققداء نية يجددوا لم حيث
 استخلفه فيجوز ذلك قبل به مإقتد أمإا للقعود وهم

> 487<ص: 
ويتشققهد فيقنت المإام صلة نظم مإراعاة يلزمإه لنه مإطلقا،

كققونه) أي يشققترط ول( وتشققهده المإققام قنققوت مإحققل فققي
أدرك يكققون ول) أن الخطبققة (حضققر المتقققدم أو الخليفققة
قبققل بققه بالقتققداء لنققه فيهمققا)، الصققح فققي الولى (الركعة
كققونه عققن فضققل الخطبققة حضققر مإن حكم في صار خروجه

بعققد السققامإعون انفققض لققو أنه ترى أل الولى الركعة أدرك
سققماعه يشققترط ول مإققر كمققا مإقققامإهم قققامإوا غيرهم إحرام

سققماعه اشققترط الصققلة قبققل اسققتخلفه ولققو جزمإا، للخطبة
لم مإن لن إطلقهم اقتضاه كما الربعين على زاد وإن لها،



لققو ولهققذا القتققداء بعققد إل غيققره ضمن في يندرج ل يسمع
غير بخلف لهم انعقدت الجمعة فعقدوا سمعوا أربعون بادر

مإققن اسققتخلف صققحة كلمإهققم قلققت: ظأققاهر فققإن السققامإعين.
قلت: يفققرق ؟ الفرق فما زاد وصبي مإحدث نحو ولو سمع،

تبعققا أهلهققا مإققن فصققار غيققره ضمن في اندرج بالسماع بأنه
نقصققها أو صققلته ولبطلن اسققتخلفه كفققى فلهققذا ظأققاهرا

ول أهلها مإن يصر فلم يسمع لم مإن وأمإا زيادته، اشترطت
 استخلفه يكف فلم الظاهر في

> 488<ص: 
مإضققى مإققا سمع لمن الخطبة في الستخلف ويجوز مإطلقا،

الرشقاد. شققرح فقي حررتققه مإققا على غيره دون أركانها مإن
كققان (إن الجمعة في بنفسه وتقدم واحدا استخلف (ثام) إذا

بطلت وإن (الولى)، الركعة ركوع أو قيام في أدرك) المإام
(تمقت ركوعهقا قبقل المإققام صلة القيام في أدركه إذا فيما

مإقققامإه قائمققا صققار لنققه والمققأمإومإين الخليفققة جمعتهققم) أي
(لهققم (فتتققم) الجمعققة فيهققا اسققتخلف وإن ذلققك، (وإل) يدرك

بخلفققه المإققام مإققع كامإلققة ركعققة الصققح) لدراكهققم في دونه
كمقا وسقجودها الثانيقة ركقوع مإعقه أدرك وإن ظأهقرا، فيتمها

يتمهققا البغققوي قققال وإن وغيرهمققا، الشققيخين كلم أفهمققه
أنققه المعتمققد أن مإققر فقد ركعة المإام مإع صلى لنه جمعة،

الخليفققة هققذا وفققارق يسققلم أن إلققى مإعققه بقققائه مإققن بد ل
جعلققه يمكققن ل إمإققام والخليفققة تققابع بأنه به اقتدى مإسبوقا

نيققة تلزمإققه لم ركعة أدرك مإتى أنه بعضهم وبحث لهم تابعا
وجققه كققل مإن إمإامإا ليس لنه نظر وفيه لزمإته وإل المإامإة
مإأمإومإققا كقونه لبققاء مإطلقا المإامإة نية تلزمإه ل أنه فالوجه

 الول المإام نظم على الجري يلزمإه إذ حكما
المسققائل بعققض في هنا تعليلهم مإن  يؤخذ]:تنبيه[     

علققى زاد إن إل تلزمإققه ل مإققن خلققف تصح ل أنها مإر ومإما
مإققا فققرض إن السققلم إلققى شرط بقاؤه العدد وأن الربعين

مإنهققم كققان إذا لنققه الربعين، على زائدا المإام كان إذا هنا
الظهققر الخليفققة لققزم حيث وأنه العدد لنقص بخروجه بطلت

اقتداؤهم يصح لم وإل الربعين على زائدا يكون أن اشترط
 به

> 489<ص: 



الخققوف فققي الجمعققة صققلة فققي قققالوه مإققا هققذا ينققافي ول
لن الرشقاد، شقرح فقي بينتقه كمقا أيضقا المإقن في الجائز
وأفققتى هنا مإوجودا ليس وهذا له تبع والكل واحد ثام المإام

فققي آخققر بققه فاقتققدى وثالثايققن بتسققعة أحققرم فيمققن بعضهم
مإقققام المققأمإوم لقيام الجمعة أتموا واستخلفه فأحدث الثانية
حكققم عليققه انسققحب الحققدث قبققل بققه باقتققدائه لنققه المإام،

لختلف الجمعقققة إدراك دون العقققدد بققققاء فقققي الجماعقققة
كونه مإع به اقتدائهم جواز مإن كلمإه اقتضاه ومإا الملحظين

العققدد مإققن حسققبانه وأمإا نظر فيه الربعين على زائدا ليس
ويراعققي) (فمتجققه. فققرادى أتمققوا لققو جمعتهققم تبطل ل حتى

وإن الول، المسققتخلف) يعنققي نظم (المسبوق الخليفة وجوبا
صققلى) بهققم (فققإذا بققه بالقتداء ذلك التزم لنه يستخلف، لم

أقل يسع مإا بقدر أي وجوبا للتشهد جلس تشهد) أي (ركعة
 ندبا وقرأه ظأاهر هو كما والصلة التشهد

> 490<ص: 
لغيققره ذلققك نققدب يبعققد لققم تققرك فإن ندبا، (وأشار) الخليفة

المإام يسار على أحرم مإن أن مإر مإا نظير غيره أو مإصل
اليميققن إلققى تحققويله غيققره أو مإصققل مإققن ولغيققره لققه سققن

وراءه مإققن أن علقم وإن إشقارته، ندب وغيره المتن وظأاهر
أو ينسون قد بأنهم فيوجه وعليه بوجه عليهم ذلك يخفى ل

خققروج خشققوا إن ليفققارقوه) وتجققب (إليهققم سققهوه يظنققون
وهققو مإعققه ليسلموا ينتظروا) سلمإه (أو يكره لم وإل الوقت

أدرك إن ركعققة مإققن عليققه بقققي مإققا إلققى يقوم ثام الفضل،
يققدركها لم إن ثالث أو البغوي عن مإر مإا على بناء الجمعة

مإققا جملققة مإققن يكون أن يحتمل ينتظروا أو وقوله: ليفارقوه
ل كمققا مإمكققن الشققارة مإققن التخيير ففهم وعليه إليه يشير

فل عليهققا المققترتب للحكققم بيانققا يكققون أن ويحتمققل يخفققى
صققحة عققدم المتققن لجمققع. وقضققية خلفققا عليققه اعققتراض
فققي وصققححه المإققام صققلة بنظققم جاهققل مإسبوق استخلف

السققنوي واعتمققده الصققحة التحقيققق فققي رجح لكن الروضة
وإل قققام بالقيام هموا فإن خلفه، مإن فيراقب وعليه وغيره
ثاققم مإعهققم، وتشهد قعد بالقعود هموا إذا الرباعية في قعدوا

أنهققا علققم وإل ثاققانيتهم أنهققا علققم مإعققه قققامإوا فققإن يقققوم،
يرجع ل أنه السهو سجود في مإر مإا هذا ينافي ول آخرتهم

لضققرورة مإسققتثنى هققذا لن كققثر وإن لفعله، ول الغير لقول
لققه أن ينققافي فل أصققالة أي عليهققم بققالنظم العلققم توقققف



عققن المجمققوع فققي كمققا وإشققارته غيرهققم ثاقققة خققبر اعتماد
الققذي أي المإققام أخققبره لققو كمققا عنققه قققال وأقققره البغققوي
خققبره اعتمققاد فلققه كققذا صققلته مإن الباقي أن صلته بطلت
أو بغيققره القققدوة) بالمتقققدم نيققة استئناف يلزمإهم (ول اتفاقا

وغيققره الحققاوي كلم اقتضاه كما وغيرها الجمعة في بنفسه
وغيرهمققا الشققيخين كلم واقتضققاه الذرعققي بحثققه الذي لكن
يتجققه والققذي اسققتئنافها لزمإهققم المإققام يقققدمإه لققم مإققتى أنه

صريح مإطلقا المإام نظم على الجري له إلزامإهم لن الول
يحتققج لققم كققذلك كققان وإذا مإنزلتققه ومإنققزل لققه تابع أنه في

بيققن غيرهققا في فرق ول واضح هو كما نية إلى به القتداء
 به يقتد لم ومإن خروجه قبل به اقتدى مإن
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(فققي مإققر مإما علم كما ركن فعل أو النظم تخالف عند إل

نعقم وغيققره نظمقه رعايقة فققي الول مإنزلة الصح) لتنزيلهما
السجود) في عن زحم ومإن( الخلف مإن خروجا ندبها ينبغي

(فققأمإكنه) بققأن وهاهنا ذكر فيها لغلبتها لكن غيرها أو الجمعة
(إنسققان) لققم (علققى) عضققو ولققو فيققه، الساجدين هيئة وجدت
قنققا ولو الصف، مإن الجر في مإر مإما أخذا فتنة مإنه يخش

عليقه اسقتيلء فيقه جقره إن ثاقم مإقر، مإقا وبيقن بينه ويفرق
بنققاء مإكلققف غيققر ولققو عليققه، السققجود مإجرد بخلف مإضمن

الرفعققة، ابققن قققاله مإا وهو بذلك الرضا يشترط ل أنه على
أو به تأذي ل مإا على يحمل أن إل وقفة عن يخل لم وإن

رضي عمر عن صح لما (فعله) وجوبا به الرضا يظن تأذ به
الققوارد لنققه بإنسققان، وعققبر مإخققالف لققه يعرف ول عنه الله

ومإتققاع للبهيمققة الشققامإل بشققيء فققالتعبير وإل عمققر عققن
مإققع ل أمإكنققه أو شققيء علققى (وإل) يمكنققه أعققم وغيرهمققا
العتققدال فققي الزحمققة ينتظققر) زوال أنققه (فالصحيح التنكيس

النتظققار أمإكنققه لققو أنققه وقضققيته لعققذره تطققويله يضققره ول
بققأن بينهمققا يفققرق وعليققه لققه يجققز لققم العتققدال بعد جالسا

الجلوس ذلك بخلف فيه البقاء فلزمإه له مإحسوب العتدال
لققه طققرأت تكققن لققم إن نعققم فيققه هققو عما كالجنبي فكان

لنققه فيققه حينئققذ انتظققاره فينبغققي جلققس أن بعد إل الزحمة
هققذا بققه) لنققدرة يققومإئ ول(للعتققدال.  عققوده مإققن حركة أقل

ليلحقققه القققراءة يطققول أن للمإام ويسن دوامإه وعدم العذر
بيققن تخيققر الولققى أدرك وكان الثانية في زحم إن ثام فيها،

إدراك على لقدرته المفارقة تجز لم وإل والنتظار المفارقة



فققي زحققم إذا وفيمققا تفويتهققا ذلققك مإققع له يجز فلم الجمعة
سققلم قبققل السققجدتين سققجد إن إل الجمعة يدرك ل الثانية
(تمكن) و الولى في الزحمة إن) كانت (ثام يأتي كما المإام

شققروعه قبققل أي الثانية إمإامإه) في ركوع (قبل السجود مإن
أركققان ثالثاققة مإققن بققأكثر يسققبق لقم لنققه (سجد) وجوبققا، فيه

 قائم (والمإام رفع) مإنه (فإن طويلة
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ه قرأ) الفاتحة فراغهقا قبقل المإقام ركقع فقإن مإحلهقا، لدراك

(أو) فققرغ بشققرطه كالمسققبوق بقيتهققا عنققه وتحمل مإعه ركع
كمسققبوق) (وهققو (يركع) مإعققه فالصح) أنه (راكع والمإام مإنه

إمإامإه) كان فإن( .مإحلها يدرك لم لنه الفاتحة، عنه فيتحمل
جزء مإنه بقي الركوع) أو مإن (فرغ سجوده مإن فراغه حين
(لم فمتى (و) حينئذ مإطلقا الركعة فاتته فيه يدرك لم لكنه

نظقم علقى لجريققه فائدة ل لنه فيه)، هو فيما وافقه يسلم
فققوات مإققن تقققرر بعققده) لمققا الركعة يصلي (ثام حينئذ نفسه
كققان) المإققام (وإن المإققام مإققع ركوعهققا بفققوات الثانية ركعته

لققم لنققه الجمعققة)، (فققاتت السققجود مإققن فراغققه (سلم) قبل
مإققن الميم رأسه رفع قارن لو أنه ركعة. وقضيته مإعه يدرك

ارح ققول وقضقية مإحتمقل وهو تفوته أنها عليكم صقرحوا ش
يتققم أنققه السققجود مإققن هو رفع كما المإام سلم لو بأنه هنا

المإام) فققي ركع حتى السجود يمكنه لم (وإن خلفه الجمعة
نظققم) صققلة يراعي قول (ففي ركوعها في شرع أي الثانية

ركعققة فققي ركققوعين بيققن يققوالي لئل الن (نفسققه) فيسققجد
ثالثاققة مإققن بققأكثر سققبقه مإعه) لنققه يركع أنه (والظأهر واحدة
فققي بققه أتققى الصح) لنه في الول ركوعه (ويحسب طويلة

لققه حسققب وإذا المتابعققة لمحققض بققه أتى إنما والثاني وقته
الثانية) الققذي وسجود الولى ركوع مإن مإلفقة (فركعته الول

ركعقة أدرك لنقه الصقح)، فقي الجمعقة بهقا (ويدرك به أتى
(فلققو ذلققك فققي مإققؤثار غيققر والتلفيققق المإام سلم قبل مإنها

المتابعققة) واجبققه بققأن (عالما نفسه) عامإدا ترتيب على سجد
صققلته) لتلعبققه (بطلققت المذكور الظأهر هو كما الركوع في

إن بالجمعققة التحققرم ويلزمإققه الركققوع مإوضع في سجد حيث
كأصلها الروضة في مإا على الركوع في المإام إدراك أمإكنه

 واعترضوه
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أنققه بالسققلم إل يحصل ل اليأس أن قدمإه لما الموافق بأن
بققالظهر تحرمإه يصح ول يسلم لم مإا هنا بها الحرام يلزمإه

ذلققك، جهققل) حكققم (أو علمققه نسي) مإققا وإن (ييأس. لم لنه
مإمققا هققذا لن ظأققاهر، هققو كمققا للعلمققاء مإخالطققا عامإيققا ولو

بققه أتققى الول) لنقه سققجوده يحسب (لم العوام على يخفى
سققجد (فققإذا لعققذره صققلته تبطققل لققم وإنمققا مإحله غير في

مإن ففرغ جهل أو سهوا نفسه ترتيب على استمر ثاانيا) بأن
يسققتمر لم أو وسجد واعتدل وركع وقرأ قام ثام السجدتين،

مإققن قيققامإه حققال التشققهد فققي والمإققام علققم أو تققذكر بققأن
مإققا (حسققب) لققه المإققام سققلم قبل سجدتين فسجد سجوده

قبلققه مإا وألغي وقته لدخول الولى ركعته به وتمت به أتى
فققي كمققا المنقققول هققو الققذي الحسققبان علققى (والصح) بنققاء

فققي مإققا دون وغيرهما والسنوي السبكي له وانتصر المحرر
الروضققة فققي عليققه تبعققه وإن الحسققبان، عققدم مإققن العزيققز

 الركعة بهذه الجمعة (إدراك والمجموع
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نقص فيها كان وإن المإام)، سلم قبل السجدتان كملت إذا

أو بالنسققيان (و) التخلققف المإققام مإتابعققة عدم ونقص التلفيق
مإققر مإققا جميققع فققي بالزحمققة كهو حركة بطء أو مإرض نحو

ركققع حققتى (ناسققيا الولققى بالسققجود) فققي تخلققف (لو فحينئذ
المققذهب) لنققه (علققى مإعه) وجوبققا (ركع للثانية) فذكره المإام
نظققم علققى الجققري له يجز فلم أركان ثالثاة مإن بأكثر سبق

نفسه. 
صلة باب وأوله الثالث الجزء ويليه الثاني، الجزء تم(

)الخوف


